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Μήνυμα του Δημάρχου Πρέβεζας κ. Νίκου Γεωργάκου για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με

Αναπηρία.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Νίκος Γεωργάκος με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με

Αναπηρία έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Σε  μια  κοινωνία  η  οποία  χαρακτηρίζεται  από  αντιθέσεις  κανείς  δε  δικαιούται  να  έχει  την

ψευδαίσθηση ότι αυτός είναι πιο ισχυρός , πιο δυνατός ή πολυτιμότερος από τον άλλον.

Ακριβώς γιατί όλοι είμαστε ίσοι κι όλοι το ίδιο ασήμαντοι αλλά και συνάμα σημαντικοί.

Η  σημερινή  παγκόσμια  ημέρα  Ατόμων  με  Αναπηρία  η  οποία  φέτος  είναι  αφιερωμένη  στην

εφαρμογή της Σύμβασης των Δικαιωμάτων τους , δεν είναι μια ημέρα να εκφράσει κανείς τη θλίψη

του και τη συμπαράστασή του σε αυτούς τους συνανθρώπους μας .

Είναι μια αφορμή να σταθούμε δίπλα τους και να αγωνιστούμε μαζί τους για τα αυτονόητα: Το

δικαίωμα στην πρόσβαση, τα ταξίδια, την οικογένεια, την εργασία , το δικαίωμα, στην ίδια τη ζωή.

Η Αναπηρία δεν είναι ούτε επιλογή, ούτε στίγμα, ούτε ταμπού.

Είναι μια πραγματικότητα με την οποία ο καθένας μας μπορεί να έρθει αντιμέτωπος ανά πάσα

στιγμή.
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Η χώρα μας δυστυχώς υστερεί σημαντικά έναντι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα των

υποδομών που αφορούν τα Ατομα με Αναπηρία και κυρίως με κινητικά προβλήματα. 

Ομως η εικόνα αυτή που δεν τιμά κανέναν μπορεί και πρέπει να ανατραπεί.

Ο Δήμος Πρέβεζας προγραμματίζει παρεμβάσεις κατασκευής ραμπών και χώρων υγιεινής για την

πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες και σε παραλίες της περιοχής .Επίσης

μέσω  του  Σχεδίου  Βιώσιμης  Αστικής  Κινητικότητας  θα  υλοποιηθούν  έργα  τα  οποία  θα  είναι

προσβάσιμα στα Ατομα με Αναπηρία, ενώ βασική προτεραιότητα παραμένει πάντα η ενίσχυση του

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ που λειτουργεί ο Δήμος μας.

Το κορμί είναι το περιτύλιγμα της ψυχής μας. 

Κι αν το περιτύλιγμα αυτό είναι “πληγωμένο”, κάνει το περιεχόμενο του να μοιάζει ακόμη πιο

λαμπερό.

Είναι η ψυχή των ανθρώπων που βιώνουν την Αναπηρία και δεν το βάζουν κάτω. Και μέσα από τη

δική τους ιστορία δίνουν σε όλους μας μαθήματα ήθους και υπομονής.
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