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Η Ηµέρα των Ατόµων µε Αναπηρία 
στις 3 ∆εκεµβρίου πλησιάζει 
και πάλι, στη σκιά της οικονοµικής 

και κοινωνικής κρίσης 
της πατρίδας µας, αλλά και 

στη λάµψη των επερχόµενων 
Χριστουγέννων. 
Αλήθεια πόσο δύσκολο είναι να 
ζει κάποιος αυτή την εποχή του 
φόβου και του δισταγµού, όντας 
ή ούσα ανάπηρος ή έχοντας την 
ευθύνη ανάπηρων συνοικούντων 

και ιδίως παιδιών... 
Ο ενήλικος µε αναπηρία χρειάζεται 

σίγουρα την υποστήριξη 
του κράτους και του κοινωνικού 
συνόλου, αλλά ένα παιδί που είναι 

σε φάση αποκατάστασης 
των δυσκολιών του, χρειάζεται 
αυτή την υποστήριξη πολύ περισσότερο. 

Στην περιοχή µας n ΕΛΕΠΑΠ 
Βόλου έχει αναλάβει το σωτήριο 
έργο της αποκατάστασης των 
παιδιών µε αναπηρία, εδώ και 
αρκετά χρόνια. Οι εργαζόµενοι 
επαγγελµατίες (εργοθεραπευτές, 

φυσιοθεραπεύτριες, λογοθεραπευτής, 
ειδικό βοηθητικό 

προσωπικό), n ∆ιοικούσα Επιτροπή 
της ΕΛΕΠΑΠ, n πρόεδρος 

της ∆ιοικούσας και n διευθύντρια, 
µάχονται καθηµερινά 

και άοκνα για να αποκατασταθούν 
σι δυσκολίες των παιδιών. 

Σκοπός αυτών των αποκαταστασιακών 
δράσεων είναι n βελτίωση 

της λειτουργικότητας και 
της φυχοκοινωνικής οντότητας 
τωνπαιδιών. Στηρίζουν τις οικογένειες 

των παιδιών και το κυριότερο 
συνεχίζουν να εργάζο- 

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία 

Η στήριξη της ΕΛΕΠΑΠ Βόλου 
νται µε την ίδια καλή διάθεση, 
φαντασία και ενεργητικότητα, 
προσπερνώντας το γεγονός που 
δύσκολα εργαζόµενος µπορεί να 
προσπεράσει... 
Αλήθεια ποιος από εµάς θα εργαζόταν 

χωρίς να πληρώνεται; 
Όλοι έχουµε υποστεί µειώσεις 
µισθών και αγωνιζόµαστε να τα 
καταφέρουµε, έστω και µε πενιχρό 

εισόδηµα. Γι' αυτούς τους 
ανθρώπους από το Μάρτιο του 
2012 δεν υπάρχει εισόδηµα και 
αυτό είναι πραγµατικά εφιαλτικό. 

To δικαίωµα της αµειβόµενης 
εργασίας είναι δικαίωµα αναφαίρετο 

και κατοχυρωµένο 
από υπάρξεως του ανθρώπου. 
Αν λάβουµε υπόψη µας ότι το 
πλαίσιο εργασίας και n προσφορά 

σε ανάπηρα άτοµα και στις 
οικογένειές τους, φθείρει τους επαγγελµατίες 

αυτούς, µπορούµε 
να αντιληφθούµε τα προβλήµατα 

που προκύπτουν υπό αυτές 
τις συνθήκες. 

Έχοντας υπηρετήσει ως φιλόλογος 
ειδικής αγωγής στο Κέντρο 

Ψυχικής Υγείας Βόλου και σε 
Σχολεία Ειδικής Αγωγής 25 και 
πλέον χρόνια και ως µητέρα δύο 
ενήλικων τυπικών παιδιών και ενός 

τρίχρονου πολυανάπηρου 
παιδιού, θεωρώ ότι µπορώ να εκφράσω 

την ταπεινή µου άποψη, 

όπως και τους φόβους µου για το 
µέλλον της ΕΛΕΠΑΠ. 
Ας µη µας τροµάζει µόνο n οικονοµική 

κρίση και n έλλειψη ρευστότητας 
του χρήµατος που λένε 

και ξαναλένε σι πολιτικοί, οι 
οικονοµικοί αναλυτές και τόσοι 
άλλοι... Ας µας τροµάζει n πιθανότητα 

να σταµατήσει n λειτουργία 
της ΕΛΕΠΑΠ Βόλου και 

κατ' επέκταση n σηµαντικότατη 
προσφορά της στα παιδιά µε αναπηρία 

που ζουν ανάµεσά µας. 
Ο Φανούρης µας που παρακολουθείται 

από διετίας από τη 
συγκεκριµένη δοµή και από το 
Σεπτέµβριο του 2012, δέχεται ολοκληρωµένο 

πρόγραµµα αποκατάστασης 
των σοβαρών προβληµάτων 

του, ανταποκρίνεται 
πολύ καλά και µας γεµίζει χαρά 
και ελπίδα. Ο Φανούρης δεν είναι 

ο µόνος που βελτιώθηκε και 
θα βελτιώνεται από τις θεραπείες 

του. Υπάρχουν και άλλα 50 ανήλικα 
και ενήλικα άτοµα µε αναπηρία 

που δεν πρέπει να σταµατήσουν 
τις θεραπείες τους. 

Ας δείξουµε λοιπόν, καθώς n 
Γέννηση του Θεανθρώπου πλησιάζει, 

ότι µπορεί να έχουµε χάσει 
χρήµατα, αλλά ότι δεν έχουµε 
χάσει την ανθρωπιά και την 

ελπίδα ότι ο κόσµος αυτός µπορεί 
και πρέπει να γίνει καλύτε¬ 

ρος. 
Την Κυριακή 2 ∆εκεµβρίου 2012 
στο κτίριο της Εξωραϊστικής Λέσχης 

στο Βόλο (Πολυµέρη µε Ι. 
Καρτάλη), από τις li το πρωί 
έως τις 8 το απόγευµα, θα πραγµατοποιηθεί 

Χριστουγεννιάτικη 
Εορταγορά. Τα αντικείµενα κατασκευάστηκαν 

από τους εργαζόµενους, 
από τα ίδια τα µέλη 

και την πρόεδρο της ∆ιοικούσας 
Επιτροπής της ΕΛΕΠΑΠ. Πραγµατικά 

είναι εξαιρετικά, χειροποίητα 
και το σηµαντικότερο είναι 

πως τα έσοδα θα διατεθούν 
για τη λειτουργία της. 
Όσοι από εµάς µπορούµε να 
στηρίξουµε οικονοµικά την ΕΛΕΠΑΠ, 

ας το κάνουµε τώρα. 
Μπορεί να µην υπάρχει δίπλα 
µας, στην οικογένειά µας ανάπηρο 

άτοµο, αλλά υπάρχουν παντού. 
Χαµογελούν, προσπαθούν, 

δυσκολεύονται, απογοητεύονται, 
χαίρονται και ας µην 

τα βλέπουµε εµείς. Υπάρχουν, 
και n Πολιτεία µέσα στη δίνη 
των προβληµάτων της ίσως δεν 
µπορεί να σταθεί δίπλα τους όπως 

πρέπει... 
Υπάρχουµε όµως εµείς, γιατί και 
εµείς είµαστε κράτος, έχουµε 
δηλαδή δύναµη... Σε έναν ολόκληρο 

Βόλο και στα περίχωρά 
του σαφώς θα υπάρχουν άνθρω¬ 

ποι που οχι µονο µπορούν να 
στηρίξουν τπ Χριστουγεννιάτικη 

Εορταγορά, αλλά µπορούν να 
στηρίξουν οικονοµικά τις δράσεις 

της ΕΛΕΠΑΠ. Μακάρι να το 
κάνουν, γιατί τα χρήµατά τους 
θα πιάσουν τόπο... 
Θα βοηθήσουν κάποιο παιδί να 
µιλήσει, να περπατήσει, να ζήσει 

µε όσο το δυνατόν λιγότερες 
δυσκολίες. 
Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω 

από την καρδιά µου 
την πρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής, 

τη διευθύντρια της ΕΛΕΠΑΠ 
και όλους τους επαγγελµατίες 
της δοµής αυτής. Όχι 

µόνο για το έργο που προσφέρουν 
στο παιδί µας, αλλά για την 

προσφορά τους στην αναπηρία 
γενικότερα. ∆εν είναι µόνο το 
µυαλό τους ανοιχτό, αλλά και n 
καρδιά τους... Πραγµατικά απορώ 

µε το θάρρος τους να συνεχίζουν, 
να προσπαθούν να κρατηθεί 

ανοιχτή n πόρτα της ΕΛΕΠΑΠ. 
Μόνοιτους δεν ξέρω αν θα 

τα καταφέρουν. Όλοι µαζί µπορούµε 
όµως! 

Ματούλα Νάνου-Ζήαη, 
φιλόλογος-ειδνκή παιδαγωγός 
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