
3η ∆εκέµβρη 
Παγκόσµια και Εθνική Ηµέρα των Ατόµων µε Αναπηρία  

 
 

∆έκα δηλώσεις  
που θα βοηθούσαν στην κατάργηση του εορτασµού της 3ης ∆εκέµβρη ως 
ηµέρας των ατόµων µε αναπηρία. Επειδή  η αναπηρία και οι συνέπειές 

της είναι µαζί µας καθηµερινά και ολόκληρο το χρόνο! 
 

∆ρ Αριστείδης Χαρούπιας1  
 
 

 1. Ο µαθητές µε αναπηρία και/ή ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες δεν είναι 
ούτε ασθενείς, ούτε άτοµα µε… ‘ειδικές ικανότητες’, αλλά νήπια, παιδιά και 
νέοι µε ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ στην εκπαίδευση, στην εργασία και τη ζωή.  

 2. Η αναπηρία και/ή οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες για τα νήπια, τα 
παιδιά και τους νέους δεν αποτελούν προσωπική τους επιλογή, την οποία και 
θα µπορούσαν να αρνηθούν, αλλά νοµοτέλεια που οι νόµοι της φύσης και, σε 
ορισµένες περιπτώσεις, οι ανθρώπινες δραστηριότητες προκαλούν. Σε µια 
καθηµερινότητα όπου η ανθρώπινη ζωή και συµπεριφορά υπόκειται και 
ερµηνεύεται µε τους νόµους της πολυπλοκότητας και τη θεωρία του χάους η 
πιθανότητα να ενταχθείς στην πολυπληθή αυτή κατηγορία πολιτών είναι ζήτηµα 
στατιστικής και πιθανοτήτων. Οι πιθανότητες να βιώσουµε καταστάσεις 
αναπηρίας, προσωρινές ή και µόνιµες στη διάρκεια της ζωής µας είναι 
εξαιρετικά υψηλές. Όλοι ανεξαιρέτως είµαστε και θα παραµένουµε διαχρονικά 
υποψήφιοι ανάπηροι! 

 3. Αν πράγµατι σεβόµαστε τα δικαιώµατα των µαθητών µε αναπηρίες και/ή 
ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες δεν φτάνει απλά να το δηλώνουµε λεκτικά σε 
κάθε ευκαιρία. Οι καθηµερινές µας πράξεις και τα έργα ‘µιλούν’ καλύτερα και 
περισσότερο πειστικά για την ειλικρίνεια των δηλώσεών µας. 

 4. Η

                                                

 πολιτεία µε τους θεσµούς και τις υπηρεσίες της είναι ο φυσικός 
συνήγορος και ο προστάτης της ειρηνικής συνύπαρξης των µαθητών µε και 
χωρίς αναπηρία και/ή ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, της αξιοπρέπειας και 
της ποιότητας της ζωής τους όχι µόνο από όσους κακόπιστα και κακόβουλα τις 
επιβουλεύονται, αλλά και από όσους ενώ είναι ταγµένοι για να το κάνουν δεν το 
µπορούν ή δεν το επιθυµούν.  
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 5. Η ισότιµη συνεκπαίδευση (inclusion) στο σχολείο της γειτονιάς για ΟΛΑ 
τα παιδιά είναι ένας στόχος που µοιάζει να είναι δίκαιος και ηθικός. Η ισότιµη 
συνεκπαίδευση, ωστόσο, σε ένα σχολείο που δεσµεύεται να “γιορτάζει” τη 
διαφορετικότητα σηµαίνει υπηρεσίες ‘άνισες’ για τους αναπήρους. Οι 
προσεκτικά, εκ των προτέρων και µε πρόθεση ισότιµα (µε την κοινωνιολογική 
έννοια του όρου, δηλ. αντισταθµιστικές) σχεδιασµένες υπηρεσίες δίνουν την 
ευκαιρία στους αναπήρους να επωφεληθούν από ό,τι έχουν ανάγκη και τους 
αναλογεί και να επιστρέψουν ως αντίδωρο, στα πρόσωπα και στην κοινωνία, ό,τι  
είναι σε θέση να δηµιουργήσουν ή να παράγουν. 

 6. Η ισότιµη συνεκπαίδευση στο σχολείο της γειτονιάς για ΟΛΑ τα παιδιά, 
δεν είναι εφικτή χωρίς εγγυήσεις φυσικής προσβασιµότητας και 
προσβασιµότητας στη γνώση. Είναι καιρός να µιλήσουµε για Καθολικό 
Σχεδιασµό µε Σκοπό τη Μάθηση-ΚαΣΜ (Universal Design for Learning-UDL) και 
όχι απλά Σχεδιασµό για Όλους.  

 7. Παλαιότερα ως δείκτη του εκσυγχρονισµού µιας χώρας θεωρούσαν την 
αναλογία της χρήσης σαπουνιού ανά κάτοικο. Σήµερα, ο δείκτης 
εκσυγχρονισµού κάθε χώρας που διατείνεται ότι είναι πολιτισµένη και 
δηµοκρατική είναι η ποιότητα της καθηµερινής ζωής των αναπήρων της.  

 8. Ένα γραµµάριο πρόληψης αξίζει περισσότερο από τόνους θεραπείας! 
∆ηµιουργούµε επαρκείς και αποτελεσµατικές υπηρεσίες πρόληψης και 
πρώιµης παρέµβασης, για να είµαστε σε θέση να αποδώσουµε στην κοινωνία 
πολίτες µε περισσότερο αυτοσεβασµό και αξιοπρέπεια και λιγότερο 
εξαρτηµένους από τα πρόσωπα και τις υπηρεσίες. 

 9. Οι τεχνολογικές καινοτοµίες και η πληροφορική αλλάζουν καθοριστικά 
τον ορισµό της αναπηρίας. Η επένδυση της πολιτείας και της κοινωνίας στις 
νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών κοστίζουν µακροπρόθεσµα 
λιγότερο ενώ αναδεικνύουν την ανθρώπινη φύση ως αυταξία.  

 10. Μια πολιτεία που στις λειτουργίες της καθηµερινότητάς της οι ανάπηροι 
παραµένουν «αόρατοι», είναι ανάγκη να προβληµατιστεί για την ποιότητα ζωής 
που έχει φροντίσει να εξασφαλίσει και για τους µη ανάπηρους πολίτες της.           
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