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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: 1-2-3 Δεκεμβρίου, τριήμερο διεκδίκησης και αγώνα των
ατόμων με αναπηρία
Σε Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη και Αθήνα τα άτομα με αναπηρία διεκδίκησαν ζωή με
αξιοπρέπεια!
Η 3η Δεκέμβρη, η Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, δεν είναι μια απλή επέτειος. Αυτό
το απέδειξαν τα χιλιάδες άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις, τα μέλη των οικογενειών τους, οι
εργαζόμενοι σε υγεία, πρόνοια, εκπαίδευση, οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες σε όλη τη χώρα, που
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΕΣΑμεΑ, διαδήλωσαν όλο το τριήμερο 1,2 και 3 Δεκεμβρίου σε
Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
Την 3η Δεκέμβρη γιορτάζουμε την ποικιλομορφία της Αναπηρίας. Αλλά για το αναπηρικό κίνημα της
χώρας είναι ημέρα κοινωνικής διαμαρτυρίας και ημέρα άσκησης κοινωνικού ελέγχου.
Οι πολίτες με αναπηρία, με αφορμή την 3η Δεκέμβρη έκαναν γνωστά στην κοινωνία και στην Πολιτεία
τα αιτήματά τους, προώθησαν τις θέσεις τους, απέδειξαν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να είναι αόρατοι,
διασφάλισαν ότι η φωνή τους, δυνατή και στεντόρεια, θα ακουστεί σε όλη την Ελλάδα!
Το αναπηρικό κίνημα της χώρας απαιτεί σεβασμό στις αξίες της αυτονομίας, της ισότητας και της
αξιοπρέπειας για τα άτομα με αναπηρία, καταδικάζει την άνιση μεταχείριση και τις διακρίσεις σε όλες
τους τις μορφές και διεκδικεί να γίνει κτήμα όλης της κοινωνίας ότι:
-

η Αναπηρία είναι μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας,

-

η Αναπηρία είναι πρωτίστως θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το αναπηρικό κίνημα της χώρας, δηλαδή οι πολίτες με αναπηρία, με χρόνια πάθηση, οι γονείς και
κηδεμόνες των ατόμων με βαριά και πολλαπλή αναπηρία, δεν αποδέχεται και δεν θα συμφωνήσει ΠΟΤΕ
στην αναγκαστική φτώχεια και στον περιορισμό των δικαιωμάτων.
Το αναπηρικό κίνημα απηύθυνε το μήνυμά του στην Κυβέρνηση, σε όλο το δημοκρατικό πολιτικό κόσμο,
στους οικονομικούς φορείς, στην Εκκλησία, σε κάθε πολίτη ατομικά.
Στο συλλαλητήριο της Αθήνας στις 3 Δεκέμβρη, όπου συμμετείχαν σωματεία από την Αττική, την
Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά, τη Λάρισα και τη Σάμο, ο κεντρικός ομιλητής και πρόεδρος
της ΕΣΑμεΑ τόνισε: "Το αναπηρικό κίνημα της χώρας είναι εδώ- δυναμικό και μαζικό. Το αναπηρικό
κίνημα είναι πάντα στο προσκήνιο: διεκδικεί και αγωνίζεται για το δικαίωμα στη ζωή με αξιοπρέπεια.
Όλοι οι φορείς και τα σωματεία σε όλη τη χώρα αναδεικνύουν την 3η Δεκέμβρη, Εθνική Ημέρα Ατόμων
με Αναπηρία, παλεύοντας ενάντια στη φτώχεια, τον ρατσισμό, τις στιγματιστικές προσεγγίσεις, τη
φιλανθρωπία και τον περιορισμό των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των
οικογενειών τους. Χωρίς να αγνοεί και να μηδενίζει τις θετικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα
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τελευταία χρόνια, το αναπηρικό κίνημα αγωνίζεται για τη λήψη συντονισμένων μέτρων και στοχευμένων
πολιτικών, με στόχο την προστασία των ατόμων με αναπηρία. Είναι κοινή παραδοχή ότι τα άτομα με
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους συγκροτούν μία από τις ομάδες του πληθυσμού που
έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τα μέτρα λιτότητας και την κρίση, σε όλους τους τομείς της ζωής τους".
Ακολούθησε πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου όπου υπήρξε συνάντηση με τον υπουργό Επικρατείας Χρ.
Βερναρδάκη, την αν. υπουργό Εργασίας Θ. Φωτίου και τον προϊστάμενο του Γραφείου Τύπου του
Πρωθυπουργού Θ. Καρτερό. Αντιπροσωπεία της ΕΣΑμεΑ με επικεφαλής τον πρόεδρό της Ιωάννη
Βαρδακαστάνη παρέδωσε τη Διακήρυξη της 3ης Δεκέμβρη με τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις του
αναπηρικού κινήματος.
Φωτογραφίες στο facebook της ΕΣΑμεΑ https://www.facebook.com/ESAmeAgr/

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. Βαρδακαστάνη
στο κινητό τηλέφωνο 6937157193.
Τώρα μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις στο χώρο της Αναπηρίας στην ιστοσελίδα της
Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr.

