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Ίσως να μην είναι αργά !!!!

20 Ιαν 2011

    «Η αναπηρία δεν είναι κατάρα. Υπάρχουμε,  πονάμε,  ονειρευόμαστε,  ταξιδεύουμε και

ερωτευόμαστε όπως

όλοι»

«Η αναπηρία δεν είναι

ιδιότητα, είναι
χαρακτηριστικό»

Τον περασμένο

 Σεπτέμβριο, ο Στέλιος

Κυμπουρόπουλος και οι

γονείς του

επισκέφτηκαν το

ινστιτούτο της

Σουηδικής  μη
κυβερνητικής

οργάνωσης Stil, για την

ανεξάρτητη διαβίωση

ανθρώπων με αναπηρία.

Μαζί τους ταξίδεψε και

ο σκηνοθέτης Γιάννης

Κασπίρης, ο οποίος

έχοντας

παρακολουθήσει από
κοντά τη ζωή του
Στέλιου για

περισσότερους από 12  μήνες, ετοιμάζει ντοκιμαντέρ το οποίο θα προβληθεί στο Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο.

Ο Στέλιος  λέει  πως επιθυμεί μια ζωή ανεξαρτησίας.

«Η Στοκχόλμη είναι παράδεισος: Τεράστια πεζοδρόμια και εξαιρετικό ακαδημαϊκό σύστημα. 

Το κυριότερο είναι πως το κράτος σού παρέχει βοηθούς για να μπορείς να μένεις μόνος σου. 

"Εκεί ο ίδιος θα  μπορούσα να είμαι 100% λειτουργικός".

Παρ' όλα αυτά δεν σκέφτεται να εγκαταλείψει την Ελλάδα.

Στο μέλλον, σκέφτεται να ανοίξει δικό του ψυχιατρικό ιατρείο.

 «Η αναπηρία δεν είναι ιδιότητα, είναι χαρακτηριστικό. 

" Πώς λέμε κάποιος είναι ψηλός ή κοντός, ξανθός ή   μελαχρινός;», λέει, και τη θεωρεί κομμάτι

του εαυτού του. 

 Όσα έχει διεκδικήσει και πετύχει, συμπληρώνει, τα έχει κάνει για να διευκολύνει πρώτα τη

δική του ζωή.
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Απόσπασμα από  ρεπορτάζ  της  Κατερίνας  Βουτσινά

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4612184
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Δεν είναι η πρώτη φορά που  γίνεται μνεία στον ΠΗΓΑΙΜΟ για τον «ιδιαίτερο»

πράγματι  αυτόν  Άνθρωπο  .

Σήμερα σ' αυτήν την φάση  της ζωής του που  έχει  ανεβεί  μια ακόμη βαθμίδα

δημιουργίας και καταξίωσης ,αυτός ο  άνδρας  με υψηλό δείκτη νοημοσύνης  αλλά

καθολική σωματική  αναπηρία , αγωνίζεται  για μια   Ζωή  Ανεξαρτησίας   που θα
του επέτρεπε να είναι 100%  λειτουργικός  .

Αυτή η  μαρτυρία, εξωπραγματική  ίσως  για τους αρτιμελείς, βιωματική  κι

αυθεντική όμως  από έναν  επιστήμονα γιατρό,  είναι αρκετή για να  αλλάξει

εντελώς η θεώρηση της Αναπηρίας  τόσο από τους πολίτες 
αλλά κυρίως από την Πολιτεία. 

Μια  Πολιτεία  που καλείται σήμερα  που έφτασε πλέον ο κόμπος στο χτένι  για

τα  επί δεκαετίας  θαμμένα κι αγνοημένα δικαιώματα των Αναπήρων  όλων των
βαθμίδων,  να φτιάξει τις υποδομές  για μια ανεξάρτητη   υποστηρικτική 

αξιοπρεπή διαβίωσή τους.

Συζητείται μεταξύ των  απλών  πολιτών ότι , η   κρίση  οικονομική και κοινωνική 
 της μεταπολεμικής Ελλάδος 

θα  φέρει  τους ανθρώπους  πιο κοντά ... 
Ίσως  αυτή η άποψη  που κερδίζει διαρκώς έδαφος δεν είναι μόνο ελπίδα αλλά και

Ανάγκη ...

Όπως και Ανάγκη είναι  η Πολιτεία  να πάψει να είναι πλέον  ψυχρή κι απρόσωπη !

Να κατέβει  στο πεζοδρόμιο ,να  αφουγκραστεί  τον  κόσμο, και να στέρξει  με

φροντίδα  και αγάπη τους  πλέον αδύναμους κρίκους της κοινωνίας όπως τα
ΑμεΑ  . 

Να ιεραρχήσει τις   ανάγκες τους  και να σεβαστεί ακόμη και με θυσίες τα 
ανθρώπινα δικαιώματά τους.

Ίσως  να μην είναι  αργά .....όταν  υπάρχουν ακόμη  και  δρουν  ανάμεσά μας Νέοι

Άνθρωποι 

όπως ο Στέλιος  Κυμπουρόπουλος 


