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Κοινωνία
 

Η ισχυρή ομάδα των Ελλήνων με όνειρα
11 νέοι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες εκπροσώπησαν τη χώρα μας στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο
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Ένδεκα νέοι άνθρωποι μια διαφορετική -αλλά σε κάθε περίπτωση ισχυρή- ομάδα

Ελλήνων με όνειρα εκπροσώπησαν την χώρα μας στο 10ο Freedom Drive.

Άνθρωποι που τυπικά εντάσσονται στην κατηγορία των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες

(αντιμετωπίζουν πρόβλημα κινητικότητας, τύφλωσης, κώφωσης, ψυχικές νόσους και

νοητική καθυστέρηση) αλλά επί της ουσίας ελάχιστα διαφέρουν από όλους τους

συνομηλίκους τους, κάνοντας όνειρα για μια φυσιολογική ζωή, σπουδές,

κοινωνικότητα, έρωτα, οικογένεια αποτελούν την εθνική «εντεκάδα», που βρέθηκε

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, από 9 ως 12 Σεπτεμβρίου. Επικεφαλής

της ομάδας ο ειδικευόμενος ψυχίατρος του «Αττικόν», Στέλιος Κυμπουρόπουλος,

γνωστός ως ο σηµαιοφόρος µε τη νωτιαία µυϊκή ατροφία στο Κορωπί το 2003. 

Ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα μέλη της ελληνικής

αποστολής, της εκστρατείας «Freedom Drive 2013» για την προώθηση της

ανεξάρτητης διαβίωσης συνομίλησαν με Έλληνες ευρωβουλευτές και κατέθεσαν τις

σκέψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις τους για την στήριξη των πολιτών που

αντιμετωπίζουν βαριές μορφές αναπηρίας. Η επίσκεψη διοργανώθηκε από τον

ευρωβουλευτή της ΝΔ Γ.Παπανικολάου, και στην συνάντηση παρέστησαν οι

ευρωβουλευτές Μ.Γιαννάκου, Ρ.Κράτσα, Γ.Κουμουτσάκος, Χρ.Παλιαδέλη,

Ν.Σαλαβράκος, Γ.Σταυρακάκης, Γ.Τσουκαλάς, Ν.Χουντής και Ν.Χρυσόγελος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι εκπρόσωποι της αποστολής ενημέρωσαν τους

Έλληνες ευρωβουλευτές για τα καθημερινά προβλήματα και τις διαρκείς προκλήσεις

που αντιμετωπίζουν, ενώ υπογράμμισαν ότι η στήριξη και η πραγματοποίηση

βασικών καθημερινών δραστηριοτήτων τους - που σήμερα εξαρτώνται αποκλειστικά

από οικεία πρόσωπα που λειτουργούν εθελοντικά - μπορούν εν μέρει να απαντηθούν

υιοθετώντας τις κατάλληλες πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την

πλευρά τους, οι Έλληνες ευρωβουλευτές ανέφεραν τις πρωτοβουλίες που

λαμβάνονται σε κοινοτικό επίπεδο αυτή την περίοδο, ενώ τόνισαν τη σημασία

αξιοποίησης κοινοτικών πόρων και στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η

καθημερινότητα των συμπολιτών μας που πάσχουν από κάποια μορφή αναπηρίας. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο επικεφαλής της αποστολής Στέλιος

Κυμπουρόπουλος δήλωσε: «Είναι ανθρώπινο δικαίωμα να αποφασίζουμε σύμφωνα με
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τα «θέλω» μας, τις ανάγκες μας και την προσωπικότητά μας, τον τρόπο με τον οποίο

θα ζούμε και θα λειτουργούμε στη ζωή μας. Αυτό το δικαίωμα δίνεται μέσω της

ανεξάρτητης διαβίωσης για αυτό και βρεθήκαμε εδώ, για να το διεκδικήσουμε. Για να

δείξουμε στους συμπολίτες μας πως η αναπηρία είναι μέλος της κοινωνίας και της

καθημερινότητάς μας, και μπορούμε και θέλουμε να είμαστε λειτουργικό μέρος

αυτής.»

Από την πλευρά του ο κ. Παπανικολάου τόνισε: «Σήμερα μας δόθηκε η ευκαιρία να

ανταλλάξουμε συγκεκριμένες σκέψεις και προτάσεις με μια ομάδα συμπολιτών μας

που επιδεικνύει μοναδική δύναμη και αποφασιστικότητα. Στη διάρκεια της θητείας

μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ορισμένες στιγμές μένουν ανεξίτηλες και πιστεύω,

για πολλούς συναδέλφους, ότι η σημερινή ήταν μία από αυτές. Είμαστε περήφανοι για

αυτά τα παιδιά. Και είναι καθήκον μας, η ανεξάρτητη διαβίωση να γίνει κάποια

στιγμή - όσο το δυνατόν πιο σύντομα - πραγματικότητα στην Ευρώπη και στην

Ελλάδα.»
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