
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,  

Αξιότιμοι  Αντιδήμαρχοι,  

Σεβαστό Δημοτικό Συμβούλιο, 

 

Ως εκπρόσωπος της σχολικής κοινότητας του Γυμνασίου Δροσιάς συντάσσω την 

παρούσα επιστολή ως μία ενημέρωση για ένα επίκαιρο θέμα που αφορά την περιοχή 

μας. Συγκεκριμένα πρόκειται για  την αναγνώριση και τη βοήθεια των ατόμων με 

κινητικά και όχι μόνο προβλήματα, κοινώς ΑμεΑ. Είναι σημαντικό άτομα με τέτοιες 

ιδιαιτερότητες να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ανέσεις, που 

απολαμβάνουμε όλοι και έχει παρατηρηθεί πως αυτό δεν ισχύει στην πόλη μας. 

 

Αρχικά, κατόπιν έρευνας, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα πως η περιοχή μας δεν 

είναι αρκετά φιλόξενη σε ΑμεΑ Δεν υπάρχουν ράμπες για ανθρώπους σε αναπηρικό 

καροτσάκι, οι επισημάνσεις του Δήμου για θέσεις στάθμευσης αγνοούνται, ενώ οι 

ειδικές τροποποιήσεις στα πεζοδρόμια δε βοηθούν καθώς τα ίδια τα πεζοδρόμια 

είναι κατεστραμμένα ή κακοκατασκευασμένα. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα 

προβλήματα που μαστίζουν την πόλη μας.  

 

Οι άνθρωποι είναι ένας ακόμα τομέας ο οποίος επιδέχεται βελτίωση ως προς το θέμα 

των ΑμεΑ. Πολλοί είναι προκατειλημμένοι προς αυτά τα άτομα και δε δέχονται να 

ακούσουν για αυτά. Πολλοί επίσης είναι διατεθειμένοι να δείξουν οίκτο, χωρίς να 

βελτιώνουν στην πραγματικότητα το πρόβλημα. Σύμφωνα με όλα αυτά, είναι 

απόλυτα λογικό τα ΑμεΑ να μη νιώθουν κοινωνικά αποδεκτά και να αποφεύγουν να 

υπερασπίζονται τους εαυτούς τους με φόβο την κοινωνική απόρριψη και εν τέλει 

περιθωριοποίηση. Αυτό είναι κάτι που κανένας άνθρωπος δε θα έπρεπε να 

αντιμετωπίζει σε μία κοινωνία, η οποία υπόσχεται κοινωνική αποδοχή και ένταξη.  

 

Είναι επίσης σημαντικό οι άνθρωποι που δεν έχουν τέτοιες ιδιαιτερότητες να 

ευαισθητοποιηθούν σε αυτό το θέμα καθώς αφορά όλους μας, διότι το να ζει κανείς 

ευχάριστα και άνετα στην πόλη του, δε θα έπρεπε να είναι πολυτέλεια, αλλά 

δικαίωμα. Πρέπει να γίνει κατανοητό πως τα ΑμεΑ δεν είναι ανίκανα να εργαστούν, 

εφόσον κατέχουν γνώσεις και δεξιότητες που τους κάνουν απόλυτα κατάλληλους για 



πολλές εργασίες. Η κοινωνική υποστήριξη δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα ίσα 

δικαιώματα, αλλά πρέπει να εκτείνεται στις ίσες ευκαιρίες. Επιπλέον, πρέπει να 

υπάρχει σεβασμός και όχι οίκτος ή προκατάληψη, καθώς αυτό είναι μία απτή ένδειξη 

πολιτισμού και υποστήριξης αυτού που το χρειάζεται. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

είναι επίσης ένας ακόμα πιο αποτελεσματικός τρόπος ευαισθητοποίησης, γιατί έτσι 

καλλιεργείται ο σεβασμός στη διαφορετικότητα σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα. Κάτι το 

οποίο είναι απόλυτα απαραίτητο, ειδικά όσον αφορά άτομα μικρότερης ηλικίας.  

 

Εν κατακλείδι, το θέμα των ΑμεΑ είναι μείζον θέμα, το οποίο μπορούμε να 

βελτιώσουμε και με αυτόν τον τρόπο να βελτιώσουμε τις ζωές πολλών συνανθρώπων 

μας, που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι θέληση και 

αποφασιστικότητα για προσφορά. Το συγκεκριμένο θέμα δεν αφορά μόνο εκείνους 

οι οποίοι υποφέρουν από αυτό, αλλά όλους μας, διότι η αποτελεί υποχρέωση της 

πολιτείας και δικαίωμα των ΑμεΑ να ζουν ευχάριστα και άνετα στον Δήμο Διονύσου. 

 

Ελπίζουμε να λάβετε υπόψη σας τα παραπάνω γραφόμενά μας και να αφιερώσετε 

λίγο χρόνο, έτσι ώστε να μπορέσετε να συζητήσετε το θέμα. Η κατανόηση της 

βαρύτητας της απρόσκοπτης μετακίνησης των ΑμεΑ στον Δήμο μας και ο σεβασμός 

των δικαιωμάτων τους αποτελεί δείγμα πολιτισμού και δημοκρατίας.  

 

Με εκτίμηση,  

η εκπρόσωπος μαθητών/τριών Γ΄1 Γυμνασίου Δροσιάς, 

Αγγελίνα Αθανασοπούλου 

 

 


