
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ “ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”

Δύναμη ψυχής
για γονείς & παιδιά

Με λένε Στέλιο

Δύναμη ψυχής
για γονείς & παιδιά

Ένα ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστή τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο,

νεαρό απόφοιτο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ο οποίος καθηλωμένος

σε αναπηρικό αμαξίδιο έχει μάθει να ξεπερνά τα ανθρώπινα όρια και

να προχωρά, θέτοντας νέους στόχους για τον ίδιο και την κοινωνία όπου ζει.

Μια ταινία που καταφέρνει σε 47’ να μεταδώσει στον θεατή τη δύναμη και τη θετικότητα μιας οικογένειας 

που λειτουργεί ως ομάδα και παράλληλα να δώσει την πραγματική διάσταση της έννοιας αναπηρία. Δύναμη 

ψυχής που αξίζει να νοιώσουν παιδιά και γονείς.

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012 & ώρα 18:00 
Θέατρο Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης

Θ. Σοφούλη 2, Νέα Σμύρνη 

Σκηνοθεσία: Γιάννης Κασπίρης

Φωτογραφία – Πολύτιμος συνεργάτης: Γιάννης Βλατάκης

Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 2012

Στην εκδήλωση θα έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο και τον σκηνοθέτη 

Γιάννη Κασπίρη.

Η εκδήλωση με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ΑμεΑ διοργανώνεται από τον Σύλλογο Γονέων & Κηδε-          

μόνων μαθητών του Δημοτικού “Χρυσόστομος Σμύρνης”, Λεοντείου Λυκείου με την υποστήριξη της Γενικής 

Διεύθυνσης του Σχολείου.

Είσοδος ελεύθερη

Χώρος στάθμευσης: το προαύλιο του Σχολείου / είσοδος από Βυζαντίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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«Μαθήματα ζωής» μας δίνει ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος...

Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος ως αριστούχος μαθητής, το 1999 ανέτρεψε τον νόμο που δεν προέβλεπε        
τη δυνατότητα ανάπηρος διακεκριμένος μαθητής να συμμετέχει στην κλήρωση για σημαιοφόρος ή παρα-
στάτης στις σχολικές παρελάσεις. Πρόκειται λοιπόν για τον πρώτο Έλληνα σημαιοφόρο με αναπηρία.
Πρόσφατα αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών και σήμερα κάνει ειδικότητα στην Ψυχιατρική, 
στη  Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική του νοσοκομείου «Αττικόν». Τα «θέλω του» τον κινητοποιούν και κατα-
φέρνει όσα πολλοί από εμάς, οι πλήρως λειτουργικοί, αδυνατούμε να διεκδικήσουμε.

«Γεννήθηκε αλλιώς ο Στέλιος. Καρφωμένος σε ένα καροτσάκι με πλήρη αδυναμία να κουνήσει ακόμη και   
το μικρό του δαχτυλάκι. Ακίνητος αλλά επίμονα αεικίνητος. Δίνει από την αρχή μάχες ζωής και μεγαλο-
πρέπειας. Η συμμετοχική κάμερα του Κασπίρη αναδεικνύει τον αγώνα του κάθε στιγμή, σε μια  αφιλόξενη, 
ως και εχθρική για τα άτομα με αναπηρία χώρα-μητριά. Τον αγώνα του να μην υποκύψει στη μιζέρια, στην 
αυτολύπηση, στην κατάθλιψη. Τη λαχτάρα για μάθηση και για αλλαγή όρων ύπαρξης και συνύπαρξης. 
Ακοίμητοι φρουροί πλάι του η απίστευτη μητέρα, ο πατέρας, ο αδελφός αλλά και ξεχωριστοί δάσκαλοι σε 
σχολείο και πανεπιστήμιο.» Εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ 11/11/2012 -  Φωτεινή Τσαλίκογλου

«... κάτι παραπάνω από υγιής: δομημένος, ανθρώπινος, αφοπλιστικά έτοιμος να αντιμετωπίσει τις μικρές 
και μεγάλες κρίσεις της ζωής. Εντυπωσιάζει καθώς στέκεται μακριά από τους συνήθεις χαρακτηρισμούς περί 
τύχης και ατυχίας που αρέσκονται να χρησιμοποιούν οι αρτιμελείς και πλήρως λειτουργικοί κοινοί θνητοί.» 
Εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ 11/11/2012 – Κόλλια Ελευθερία

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού “Χρυσόστομος Σμύρνης” 
βλέποντας το ντοκιμαντέρ «Με λένε Στέλιο» στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και γνωρίζοντας από κοντά 
τον Στέλιο, αποφάσισε ότι δεν έπρεπε να προβληθεί μόνο στα παιδιά. 
Αποτελεί μια ευκαιρία για όλους μας, γονείς και παιδιά, να αντλήσουμε δύναμη από το φωτεινό παρά-
δειγμα του Στέλιου και της οικογένειάς του και να αντιληφθούμε τι πραγματικά σημαίνει να είναι κανείς 
ανοριοθέτητος ως προς τις δυνατότητές του.

Ο ίδιος ο Στέλιος λέει : «Το βρίσκω λογικό να με περιεργάζονται, έχω κι αυτόν τον ψηλό λαιμό... Αυτό που 
λέω εγώ προς την κοινωνία είναι μάθε με, άσε με να σου πω τι είναι η αναπηρία. Δεν με κουράζει η προσπά-
θεια. Δεν πρέπει να το κάνει κάποιος και αυτό; Αφού θέλω και μπορώ, γιατί να μην το κάνω εγώ;»
Ας τον γνωρίσουμε μέσα από την ταινία (διάρκειας 47’) και συζητώντας μαζί του μετά την προβολή, να 
θυμηθούμε τη δύναμη που κρύβει ο καθένας από εμάς μέσα του.

Θερμές ευχαριστίες προς τη Γενική Διεύθυνση του Σχολείου η οποία υποστήριξε την πρωτοβουλία και 
ανοίγει τις πόρτες του σε όποιον επιθυμεί να παρακολουθήσει την προβολή.


