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ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ημέρα κοινωνικής διαμαρτυρίας αποτελεί η 3η Δεκεμβρίου που έχει ανακηρυχθεί
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.
Η 3η Δεκεμβρίου είναι αφιερωμένη στους συνανθρώπους μας με αναπηρίες, που
με θέληση και δύναμη παλεύουν για να ξεπεράσουν τις σωματικές και ψυχικές τους
ιδιαιτερότητες διεκδικώντας σεβασμό, προσβασιμότητα, ίση συμμετοχή στο κοινωνικό
γίγνεσθαι και όχι χλευασμό και λύπηση
Η Παγκόσμια Ημέρα για Άτομα με Αναπηρία καθιερώθηκε για να μας θυμίζει ότι
στη σύγχρονη κοινωνία οι άνθρωποι είναι όλοι ίσοι και με ξεχωριστές ικανότητες και
ιδιαιτερότητες που συμπληρώνουν η μια την άλλη.
Μια ημέρα που δεν είναι γιορτή ή μια επέτειος, αλλά ημέρα ευαισθητοποίησης της
κοινωνίας για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρίες που έχουν το
δικαίωμα να ζουν ανθρώπινα και ισότιμα όλες τις μέρες του χρόνου, γιατί
η διασφάλιση ίσων ευκαιριών στη ζωή, δεν αποτελεί προνόμιο, αλλά θεμελιώδη δικαίωμα,
αφού Δημοκρατία, είναι οι λίγοι να έχουν ίσα δικαιώματα με τους πολλούς. Άρα, πρέπει να
αντιμετωπίζονται ισότιμα, ανεξάρτητα από την σωματική ή πνευματική δεξιότητα ή
διαφορά.
Γι’ αυτό οφείλουμε όλοι, να κάνουμε την αυτοκριτική μας αναλογιζόμενοι τις
ευθύνες μας, βάζοντας πρώτα και πάνω απ’ όλα τον άνθρωπο με ευαισθησία και αίσθημα
ευθύνης, σε μια καθημερινή προσπάθεια για τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς
αποκλεισμούς, που θα εξασφαλίζει σ’ αυτούς στους συνανθρώπους μας την προστασία
τους από διακρίσεις και την ισότητα ευκαιριών σε όλες τις πτυχές της ζωής, γιατί μια
οργανωμένη κοινωνία πρέπει να τη χαρακτηρίζει και ο κοινωνικός της πολιτισμός.

