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Παρά το γεγονός ότι η ζωή δεν φάνηκε ιδιαίτερα γενναιόδωρη, ο Στέλιος

Κυμπουρόπουλος καταφέρνει σε καθημερινή βάση να αποδεικνύει σε όλους

μας ότι εάν υπάρχει πείσμα και θέληση, η φυσική ικανότητα έρχεται σε

δεύτερη μοίρα διότι ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να υπερκεράσει όποιο

εμπόδιο και αν βρεθεί μπροστά του.

Αν και καθηλωμένος από μικρή ηλικία σε αναπηρικό αμαξίδιο λόγω

νωτιαίας μυϊκής ατροφίας, ο 27χρονος Στέλιος Κυμπουρόπουλος τελείωσε

με άριστα την Ιατρική Σχολή Αθηνών και στη συνέχεια αποφάσισε να πάρει

ειδικότητα Ψυχιατρικής στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου

Αττικόν, όπου και βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Νέων Ιατρών στην Ελλάδα, έχει ενεργή

συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αυτόνομη Διαβίωση των

Αναπήρων, ένα πρόγραμμα που υφίσταται μόνο στην Σουηδία και που ο

ίδιος επιθυμεί να το δει να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα.

Ένας αληθινός μαχητής της ζωής, δεν φοβάται, δεν νιώθει μειονεκτικά, ένας

δομημένος άνθρωπος με ωραίο λόγο, οξυδερκής, ιδιαίτερα κοινωνικός

καθώς απεχθάνεται να βρίσκεται στο σπίτι, συνεχίζει να κάνει όνειρα για την

ζωή και όπως δηλώνει ο ίδιος “Δεν είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες. Είμαι

SHARE

26
Mar

http://www.tedmedliveathens.com/
http://www.tedmedliveathens.com/author/admin/
http://www.tedmedliveathens.com/category/blog-2/
http://www.tedmedliveathens.com/stelios-kympouropoulos-similarity-can-wait/
http://www.tedmedliveathens.com/2013/03/26/


2/15/2014 Στέλι ος Κυμπουρόπουλος: Η ομοι ομορφί α μπορεί  να περι μένει  |  TEDMED

http://www.tedmedliveathens.com/stelios-kympouropoulos-similarity-can-wait/ 2/2

ανάπηρος. Θέλω να μου μιλάτε και να με κοιτάζετε στα μάτια”.

Η αναπηρία για τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο δεν είναι ένα θέμα taboo.

Απεναντίας είναι ένα θέμα που του αρέσει να μιλά και όπως αναφέρει

πολλές φορές ο ίδιος, τον ενδιαφέρει η δημιουργία μιας νέας  αντίληψης της

κοινωνίας για την αναπηρία καθώς δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια

διαφορετική κατάσταση διαβίωσης που ανήκει μέσα στη φυσιολογική

λειτουργία της κοινωνίας.

Στις 21 του Απρίλη θα τον δούμε στο TEDMED Live Athens να μας λέει…

“Η ομοιομορφία μπορεί να περιμένει”.


