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μια κοινωνία που θα έχει χώρο για όλους μας"
Της Ελπίδας Οικονομίδου
Μια ανοιχτή εκδήλωση μακριά από στερεότυπα και στείρες θεωρητικές προσεγγίσεις γύρω από
την καθημερινή ζωή, τις δράσεις, τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις των ατόμων με αναπηρίες,
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ έγινε στο Δήμο Ιλίου. Άνθρωποι κάθε ηλικίας,
εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και συλλόγων, Δημοτικοί και Περιφερειακοί
Σύμβουλοι υπό το Δήμαρχο Ιλίου Νίκο Ζενέτο, γέμισαν το Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη».
Η συζήτηση αφορούσε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ατόμα με ειδικές ανάγκες στην
καθημερινή τους ζωή και το αίτημά τους για ισότητα σε μια κοινωνία που συνεχίζει να τους έχει
στο περιθώριο. Όταν το 10% των πολιτών στην Ελλάδα πάσχει από ένα είδος αναπηρίας, μια
κοινωνία με ανθρωπιά, σεβασμό και υπευθυνότητα είναι η ελάχιστη απόδειξη έμπρακτης
κατανόησης.
Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, γιατρός και εκπρόσωπος των φοιτητών με
κινητική αναπηρία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο Βαγγέλης Αυγουλάς ασκούμενος
δικηγόρος, Μέλος της Επιτροπής Νεολαίας του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών και Τακτικό
Εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Διεθνούς Οργάνωσης VIEWS για νέους με προβλήματα όρασης.
«Η Αναπηρία δεν είναι ντροπή, κατάρα ή ασθένεια. Για μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της
προσωπικής μας ταυτότητας και αρχή του καθημερινού μας αγώνα για ισότιμη ένταξη στην
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Σ’ αυτόν τον αγώνα με πολύτιμους
συμμάχους τις οικογένειες μας, σας καλούμε και πρέπει να σας έχουμε στο πλευρό μας, γιατί
μια κοινωνία που θα ‘χει χώρο για όλους είναι υπόθεση όλων μας!» τόνισε ο Βαγγέλης
Αυγουλάς, που πρόσφατα εξελέγη και Δημοτικός Σύμβουλος στο Ίλιον.
Σχετικά με την «μαγική συνταγή που θα αλλάξει την νοοτροπία που χαρακτηρίζει τους
περισσότερους πολίτες απέναντι στα ΑμεΑ, επιχείρησαν να απαντήσουν ο Λαυρέντιος
Δελασούδας, Ομότιμος Καθηγητής στην Ειδική Αγωγή και ο Αναπληρωτής Καθηγητής
Πληροφορικής και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών με
αναπηρία του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Κουρουπέτρογλου: «Για τη σημερινή
κατάσταση έχουμε όλοι ευθύνη ατομικά και συλλογικά. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η
επαφή των παιδιών και η γνώση τους στα σχολεία για ότι θεωρούμε σήμερα «ιδιαίτερο» και
«διαφορετικό», ο συστηματικός και όχι αποσπασματικός, μελετημένος σχεδιασμός κάθε χώρου
και υπηρεσίας εξ αρχής για όλους, και η αλλαγή της νοοτροπίας που θέλει να περιμένουμε να
αλλάξουν πρώτα όλοι οι άλλοι και μετά εμείς, είναι ο μόνος τρόπος για να καταλάβουμε πως
όλοι ζούμε σε μια κοινωνία που η Διαφορετικότητα μας κάνει μοναδικούς και γι’ αυτό ανάμεσα
μας δε χωρούν διακρίσεις».
Νεαροί εκπαιδευόμενοι από το Ίδρυμα «Θεοτόκος» έκλεισαν με τον ςαραιότερο τρόπο την
εκδήλωση! Το συγκρότημά τους «Αερικό» ερμήνευσε τραγούδια που είχαν γράψει οι ίδιοι και
καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους.

