
 

«Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (International Day of 

Persons with Disabilities) καθιερώθηκε το 1992 με απόφαση της 

γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ και τιμάται κάθε χρόνο 

στις 3Δεκεμβρίου. 

Η επιλογή της ημερομηνίας αυτής συνδέεται με την υιοθέτηση από 

το διεθνή οργανισμό στις 3 Δεκεμβρίου 1982 του προγράμματος 

δράσης για τα ΑΜΕΑ, το οποίο οδήγησε στην υπογραφή της 

διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 

στις 30 Μαρτίου 2007 (Η Κύπρος την κύρωσε το 2011 και η 

Ελλάδα το 2012). 

Η Ημέρα αυτή δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους 

οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους 

στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία. 

Σύμφωνα με στοιχεία τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), 

περί το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού (περί το 1 δισεκατομμύριο 

άνθρωποι) πάσχουν από κάποιας μορφής αναπηρία. Πρόκειται για 

την μεγαλύτερη μειονότητα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.» 

https://www.sansimera.gr/almanac/3003


 

Πηγή: https://www.sansimera.gr/worldays/78 
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Πάλι καλά που υπάρχουν και οι Παγκόσμιες Ημέρες για να μας 

θυμίζουν που και που τα αυτονόητα: Ότι είμαστε άνθρωποι, ότι 

πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλους τους ανθρώπους ως ίσους προς 

εμάς, χωρίς να κάνουμε διακρίσεις, γκρεμίζοντας τα όποια 

στερεότυπα ή φραγμούς που «αγκυλώνουν» στο πέρασμα του 

χρόνου! 

  

 

Σήμερα, λοιπόν, 3 Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα 

Ατόμων με Αναπηρία (International Day of Persons with 

Disabilities) , τονίζοντας , αρχικά πως αυτό το Α στη λέξη ΑΜΕΑ 

δεν σημαίνει Αόρατοι άλλα Άτομα, όπως Εσύ και Εγώ. Άτομα με 

ίσες ευκαιρίες στην υγεία και την εκπαίδευση, Άτομα που έχουν 

τις ίδιες δυνατότητες για προσωπική, κοινωνική και 

επαγγελματική εξέλιξη, Άτομα με ευαισθησίες, ικανότητες και 

ταλέντα. 

  

 

https://www.sansimera.gr/worldays/78


Σκοπός της ημέρας είναι να υπενθυμίσει σε όλους το δικαίωμα 

των ατόμων με αναπηρία στην πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία . 

  

 

 

«Να μην ξεχνάς να αγαπάς» 

Μουσική - Στίχοι: Στέργιος Παρίζας | Για όλα όσα μου έμαθες.... 

https://www.youtube.com/watch?v=XZlqAJnWk9U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XZlqAJnWk9U


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

Η Αλφαβήτα στη Νοηματική Γλώσσα 


