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Φωτό: Χρήστος Ζήνας 
Στον αγώνα διαµαρτυρίas 

κατά -cns µνήµονα ακτ» 
«άλωσηβ» έδωοαν µαθήµατα 
αξιοπρέπειαβ, υψώνονταβ 

τη φωνή και το ανάστηµά tous 

απέναντι σε ooous απείλησαν 
να tous συνθλίψουν. 

Με όχηµα τα αναπηρικά καρότσια 
tous κατ όπλο την ντουντούκα, 

φώναξαν µε όλεβ tis 

δυνάµε» tous «Kat φτωχόβ και 
avannpos» δεν ζε». 

Οι άνθρωποι µε βαριά κινητικά 
προβλήµατα πρωτοστάτησαν 
στη µάχη ενάντια στην περικοπή 

όχι µόνο των επιδοµάτων 
και των συντάξεων tous, αλλά 

Tns ίδιαβ -cns ζωήβ tous. Και 
νίκησαν. 

Κατάφεραν δηλαδή να περισώσουν 
όσα είχε πετύχει το 

αναπηρικό κίνηµα εδώ και είκοσι 
χρόνια, τουλάχιστον για τα 

άτοµα µε αναπηρία σε ποσοστό 
άνω του 80%. 

«Εµάβ δεν pas πειράζει n 

αναπηρία, pas πειράζει n ανάπηρη 
αντίληψη των αρτιµελών 

για εµάβ» υποστηρίζει ο πρόεδροβ 
του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Παραπληγικών θανάσηβ 

Βίγλαβ. Παραπληγικόβ ano τα 
τέσσερα χρόνια του, έµαθε να 
αντιστρατεύεται από vcopis τη 
µίζερη αντίληψη των υπολοίπων 

για τον ίδιο. 

Τρίζουν τα παράθυρα 
"ΙνΙε φωνή στεντόρεια, µιλάει και 

τρίζουν τα παράθυρα στα γραφεία 
του συλλόγου στα Πατήσια. 

«Ζούµε σε µια χώρα αφιλόξενη 
και ξένη orous ίδιουβ tous 

πολίτεε Tns, εµάβ, tous ανθρώnous 
µε κινητικά προβλήµατα. 

Καθηµερινά παλεύουµε για το 
αυτονόητο και µάλιστα κόντρα 
στην προκατάληψη. Αν pas έκοβαν 

και αυτά τα άκρα» απαραί- 

«Αν έκοβαν (µε το Μνηµόνιο) 
τα επιδόµατα, θα πεθαίναµε» 

Οι ηρωικοί ανάπηροι (που τα έβαλαν ακόµη κατ µε τα MAT), αν και απέτρεψαν τα ανάλγητα µέτρα 
εναντίον tous παραµένουν σε συναγερµό. «Οι βουλευτέδ δεν έχουν ιδέα για το kootos, 

ins zions µα»» δηλώνουν, ενώ χαρακτηρίζουν us υποδοµέ» σε νοσοκοµεία - µεταφορέδ «ανέκδοτο» 

Η διαµαρτυρία των αναπήρων στο υπουργείο Εργασίας, όπου δεν δίστασαν να αντιπαρατεθούν µε τα ΜΑ T 

τητα βοηθήµατα, θα πεθαίναµε» 
λέει µε απόλυτη ειλικρίνεια ο κ 
Βίγλαβ. 

∆ώδεκα χρόνια τώρα εκπροσωπεί 
τον ούλλογο των παραπληγικών 

από τη θέση του προέδρου. 
Τα τελευταία δύο χρόνια 

όµα» κλήθηκε να αποτρέψει το 
χειρότερο, να ακυρωθούν εν µια 
νυκτί οι αγώνε5 που έδωοαν επί 
χρόνια οι προκάτοχοι του. 

To πρόγραµµα υπήρξε βαρύ 
και ο αγώναε ενάντια στην τεχνοκρατική 

αναλγησία, σκλη- 

pos. Μέρεϊ ολόκληρε» στον δρόµο, 
διαδηλώσει επί διαδηλώσεων 

και επίµονεβ κρούσε» σε 
κλειστέε πόρτεβ έα» ότου ανοίξουν 

στον διάλογο, κατάφεραν 
το εκ πρώτχ» όψεα» αδύνατο. 
«To ότι είµαστε n µοναδική κα¬ 

τηγορία ευπαθών οµάδων που 
κατάφερε να διαφυλάξει τα κεκτηµένα 

ττ» σε καιρό Μνηµονίου 
είναι µεγάλη επιτυχία και 

µοβ χαροποιεί, ωοτόοο δεν επαναπαυόµαστε» 
λέει και σηµειώνει 

ότι, όπα» οι περισσότεροι, 

«Θα pas βρίσκουν πάντα απέναντι tous στην πρώτη γραµµή» 

Ο ΠαναγιώτηςΜαρκοστάµος 

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μαρκοοτάµοβ δηλώνει 
συνδικαλιστήβ από κούνια, θυµάται την 
ηµέρα που γνώρισε τον πρόεδρο του Πανελληνίου 

Συνδέσµου Τυφλών, όταν επισκέφθηκε 
το σχολείο του για να µιλήσει 

στα παιδιά. «Ακούγονται τον να µιλάει µε 
τέτοιο πάθοε ενθουσιάστηκα Την επόµενη 

µέρα πήρα τηλέφωνο στα γραφεία του 
συνδέσµου και ζήτησα να τον συναντήσω 
εκεί. Πήρα το τρένο και κατέβηκα για πρώτη 

φορά στην Οµόνοια, κρυφά από tous δικούβ 
µου. Χάθηκα, φυσικά, και ύστερα από 

πολλέε προσπάθειεβ κατάφερα να φτάσω. 
Ηµουν τόσο χαρούµενθ5 έπειτα από αυτήν 

τη συνάντηση!» Από τότε έα» σήµερα 
ο Παναγτώττ» δεν έχει σταµατήσει να ενδιαφέρεται 

και να ασχολείται έµπρακτα» 
µε τα ζητήµατα που απασχολούν tous ανθρώπουβ 

µε προβλήµατα όραστ». 
«To kootos που γεννά n αναπηρία είναι 
µεγάλο και σίγουρα δεν καλύπτεται 

από τη µέριµνα του Kparous, αφού οτιδήποτε 
έχει σχεδιαστεί για τα άτοµα µε αναπηρία, 

ακριβώβ επειδή απευθύνεται σε µικρό 
ποσοστό του πληθυσµού, έχει και µεγάλο 
kootos. Στη δική pas περίπταχπτ πρόκειται 
για προγράµµατα ανάννακπ» οθόνι» υπολογιστή 

και άλλα τεχνικά βοηθήµατα που 
είναι οµιλούντα Για παράδειγµα, έναδ υπολογιστ!», 

αντί να στοιχίζει 400 - 500 ευρω, 
για ένα άτοµο που έχει πρόβληµα όραστ» 
το kootos ξεπερνάει τα 2.000 ευρώ» λέει 
περιγράφοντχ» τα διογκωµένα έξοδα ενόβ 

Ο TuopAos Παναγιώτη 
Μαρκοστάµοβ που 

ταξιδεύει στην επαρχία 
µε το ακορντεόν του 

τυφλού. «Επίοτ», το kootos εκπαίδευσι» 
των τυφλών, που υποτίθεται on καλύπτεται 
από την Πολιτεία, δεν επαρκεί για όλουβ, 
εποµένα» πολλοί πληρώνουν εκπαιδευτέδ. 

Παράλληλα, αρκετοί κάνουν θεραπείes 
είτε για καθαρά οφθαλµικά θέµατα είτε 

για παθήσε» που µπορεί να σχετίζονται µε 
την τυφλότητά tous, όπα» είναι ο σακχαρώδι» 

διαβήτ!», που δηµιουργεί επιπρόσθετα 
πρόβληµα στα νεφρά ή σε άλλα ζωτικά όργανα 

εποµένα» σι άνθρωποι αυτοί επιβαρύνονται 
µε σηµανττκό kootos για τα φάρµακά 

tous, που πλέον δεν καλύπτονται εξ 
ολοκλήρου από τον ΕΟΠΥΥ». 

«Ο povos δρόµοβ» 
Ο δρόµοδ των κινητοποιήσεων είναι µονόδροµοβ 

για τον Παναγιώτη, ο onoios πρωταγωνιστεί 
σε όλε5 τ» συγκέντρωσε» των τελευταίων 
µηνών ενάντια axis µνηµοντακέθ 

περικοπέ». «Καταφέραµε να κερδίσουµε το 
αυτονόητο, να µην περικοπούν τα επιδόµατα 

και οι συντάξει» για tous ανθρώπουβ µε 
αναπηρία άνω του 80%. Η νίκη αυτή ήταν 
σηµαντική αλλά δεν εφησυχάζουµε. Να ξέρουν 

ότι θα pas βρουν στην πρώτη γραµµή» 
λέει. Οταν δεν εργάζεται στην Εθνική Συνο¬ 

µοσπονδία ΑρεΑ ή δεν αγωνίζεται για τα δικαιώµατα 
τωντυφλών, φορτώνεται στον ώµο 

το ακορντεόν και το αρµόνιο και περιοδεύει 
στην επαρχία φρονήζονταβ τη φήµη που 

έχει αποκτήσει a» τραγουδισττ» και οργανοπαίκττ» 
παραδοσιακτ» µουσικ!». «Η αγάπη 

µου για τη µουσική ήταν πάντα µεγάλη. Από 
το λύκειο, οπότε απέκτησα µεγαλύτερη ανεξαρτησία, 

άρχισα να τριγυρνώ ανά την Ελλάδα 
και να παίζω σε γάµουβ, βάπτισε» και άλλεδ 
εκδήλωσε». Ανέβαινα στο ΚΤΈΛ και µέσα 
σε ένα Σαββατοκύριακο είχα βγάλει τα 

έξοδα του µήνα Τώρα τα χρήµατα δεν είναι 
τόσο καλά, αλλά και πάλι λεφτά υπάρχουν» 
λέει χαριτολογώντας. 

Η αυτονοµία την οποία απολαµβάνει 
σήµερα οφείλεται, όπα» οµολογεί, σε µεγάλο 

βαθµό στη στάση που τήρησαν οι γονει! 
του. «θυµάµαι χαρακτηριστικά την ηρέρα 
που είχα βγει από το σπίτι για να πάω σε 
έναν κοντινό ραδιοφωνικό σταθµό να πάρω 

κάποια κουπόνια που είχα κερδίσει σε 
διαγωνισµό. Καθά» περπατούσα, υπήρχε 
ένα υπόγειο στο οποίο είχαν αφήσει ανοιχτή 

πόρτα και έπεσα ρέσα Με τη βοήθεια 
των ανθρώπων σηκώθηκα και συνέχισα. 
Επιστρέφονταδ στο σπίτι, ο πατέρα» µου 
µε ρώτησε αν είχε συµβεί κάτι στον δρόρο. 
Εγώ φυσικά αρνήθηκα τα πάντα αλλά έπειτα 

από πολλά χρόνια µού αποκάλυψε on µε 
είχε παρακολουθήσει και δεν µου είπε τίποτα 

για να µηντροµάξω και δεν κυκλοφορήσω 
ξανά povos». 

www.clipnews.gr
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Πορεία αναπήρων στη Θεσσαλονίκη .∆εξιά: Πάνω ο ΜανώληςΠηγιάκηςκαι κάτω ο πρόεδρος τον Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών Θανάσης Βίγλας 

έτσι και οι βουλευτέβ δεν έχουν 
ιδέα για το αναπηρικό kootos διαβίωσα. 

«Οι τετραπληγικοί και παραπληγικοί 
υποβαλλόµαστε σε 

θεραπείεβ αποκατάσταση, φυσιοθεραπείεβ, 
και φυσικά χρει¬ 

αζόµαστε συνοδούβ επί 24ώρρυ 
βάσεα», αφού δεν µπορούµε να 
αυτοεξυπηρετηθούµε. Παράλληλα, 

n αναπηρία γεννά προβλήµατα 
στο στοµάχι, στο έντερο, 

στα νεφρά, εποµένα» πολλοί 
χρειάζονται µόνιµη φαρµακευ¬ 

τική αγωγή Για να µη µιλήσουµε 
για τη νοσηλεία pas στα νοσοκοµεία 

ή για τα µέσα µαζικήβ 
µεταφοράδ, όπου οι αναπηρικέβ 

δοµέβ είναι ανέκδοτο» αναφέρει 
σηµειώνονταβ ορισµέvous 

µόνο από tous σκοπέλουδ 

που καλούνται να ξεπεράσουν 
οι άνθρωποι µε παρόµοια προβλήµατα. 

«To αναπηρικό µου καρότσι 
στοιχίζει 13.800 ευρω. Εα» πρόttvos, 

το ταµείο κάλυπτε πλήρα» 
τα έξοδα. Τώρα απαιτείται συµ¬ 

µετοχή 25%, χρήµατα που οι περισσότεροι 
άνθρώποι µε κινητικά 

προβλήµατα δεν διαθέτουν» 
εξηγεί ο Μανώλα Πηγιάκα, 
παραπληγικόβ και µέλοε του διοικητικού 

συµβουλίου του συλλόγου. 

Εργάστηκε 16 χρόνια α» 
υπόλληλοβ γραφείου, συνταξιοδοτήθηκε 

πρόσφατα, έχονκ» 
συµπληρώσει τα 15 έτη εργασιακ 
που απαιτούνται για τα άτοµα µε 
αναπηρία προκειµένου να θεµελιώσουν 

δικαίωµα σύνταξα. 
Εκτοτε, συµµετέχει ενερρ 

γά στα κοινά του χώρου, επιµελείται 
το περιοδικό που εκδίδει 

ο σύλλογοβ και την ιστοσελίδα 
του, ενώ φροντίζει και για τον 
εκσυγχρονισµό Tns εικόναβ του 
συλλόγου στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωοα. 

Με το µεγάφωνο 
Tous τελευτακη» µήνεβ βέβαια, 
την έβγαζε στον δρόµο, όπα» χαρακτηριστικά 

λέει. «Εχω βαρεθεί 
να κρατάω µεγάφωνο. Οτα# 

τα MAT µου ζητάνε να κάνω πίσω, 
tous λέω ότι το δικό µου το 

καρότσι πάει µόνο µπροστά! Και 
αυτό γιατί, αν µου κόψουν εµένα 

το επίδοµα, θα πεθάνω. Οπότε 
καλύτερα να πεθάνω εδώ, 

διαδηλώνονταδ». 
Στα τριάντα έξι του χρόνια, 

έχει µάθει να ζει µε την αναπηρία. 
Σε αντίθεση µε το ωραίο φύλο, 
που προτιµά tous ρωµαλέous: 
«Ακόµη και οι κοπέλεβ του 

χώρου αναζητούν άνδρεβ που 
να µην είναι χρήστεβ αναπηρικού 

αµαξιδίου» λέει µε παράπο- 
νο. «∆εν είναι όλεβ έτσι» σπεύδει 

να διευκρινίσει ο πρόεδροβ 
του συλλόγου, που παντρεύτηκε 

στα 50 του τη µη ανάπηρη σύζυγο 
του. 

«Εντάξει, µπορεί να pas λείπουν 
τα µπράτσα αλλά διαθέτουµε 
χιούµορ, το οποίο, όπα» 

λέτε εσείβ οι γυναίκεβ, είναι το 
πρώτο που oas κερδίζει, και είµαστε 

ιππότεδ µε τ» κυρίεβ». 

«Μη νοµίζετε ότι δεν αντιλαµβανόµαστε τα βλέµµατα oas» 

Η Σταυρούλα Κονστένη µε τον σκύλο της 

ΣΤΑ 25 ΤΗΣ χρόνια n Σταυρούλα Κουστένη 
είναι δικηγόροβ, µε µεταπτυχιακό 

στο ∆ηµόσιο ∆ίκαιο και υποψήφια διδάKTopas 
στο ∆ιοικητικό ∆ίκαιο στη Νοµική 

Αθηνών. To γεγονόδ ότι είναι τυφλή 
σίγουρα δεν διευκόλυνε τη ζωή Tns στα 
φοιτητικά έδρανα, δεν την αποθάρρυνε 
όµα» ούτε στο να µελετά tous τεράοτιous 

τόµουβ των νοµικών συγγραµµάτων 
ούτε στο να «σκαλίζει» τη βιβλιοθήκη 
Tns Σχολήβ και του ∆ικηγορικού Συλλόγου 

για τ» ανάγκεβ των ερευνών Tns. 
«Από µικρή άκουγα tous δικηγόρουδ 

να µιλούν µε µεγάλο ενθουσιασµό για 
τη δουλειά tous και αυτό µε οδήγησε 
να επιλέξω τη Νοµική Παρότι όµα» στο 
σχολείο µελετούσα µε τη γραφή Μπράιγ, 

των τυφλών, κάτι τέτοιο στα βιβλία 
"cns Nopnais είναι απαγορευτικό εξαιτίas 

του όγκου tous, εποµένα» χρειάζεται 
να µαγνητοφωνηθεί το βιβλίο και έπειτα 

να ακούσω το ηχητικό αρχείο» εξηγεί 
n Σταυρούλα, δίνονταβ µια πρώτη εικόνα 

για τα µικρά και καθηµερινά πράγµατα 
που οι βλέποντεε µπορεί να θεωρούν 

δεδοµένα, αλλά για tous τυφλούδ αποτελούν 
αγώνα µετ/ εµποδίων. 

«Προσπαθώ να είµαι ένα αυτόνοµο 
άτοµο όπα» όλοι και τα καταφέρνω σε 
µεγάλο βαθµό, ωστόσο υπάρχουν ορισµένεβ 

πρακτικέβ δυσκολίεβ, όπα», για 
παράδειγµα, όταν επισκέπτοµαι τα δικαστήρια, 

όπου έχω µάθει να κινούµαι αλ- 

Η δικηγόροε (µε το λευκό 
µπαστούνι) Σταυρούλα 
Κουστένη που διαθέτει 

«ατσάλινη» θέληση 

λά χρειάζοµαι βοήθεια για να διαβάσω 
το πινάκιο. To ίδιο ισχύει και oas βιβλιοθήκ 

]ias, αφού δεν είναι προσβάσιµεβ 
orous τυφλούβ, οπότε χρειάζοµαι συνοδό» 

αναφέρει και σηµειώνει ότι n τεχνολογία 
έχει βοηθήσει πολύ, ιδία» µε 

τα προγράµµατα ανάγνωσα οθόνα, τα 
οποία επιτρέπουν στα άτοµα µε δυσκολίεβ 

όραστ» να διαβάζουν τα ηλεκτρονικά 
αρχεία και να πλοηγούνται στο ίντερνετ 
xaipis δυσκολίεβ. 

Οιδυσκολΐεβ 
«As είµαστε ειλικρινείβ. Πολλοί είναι 
εκείνοι που δύσκολα θα εµπιστεύονταν 
την υπόθεσή tous σε έναν τυφλό δικηγόρο. 

Και όµα», έχουν έρθει πελάτεδ και 
βλέπολπχ» τ» υποθέσε» tous tous ρωτάω: 

"Μα καλά, τόσα χρόνια, πληρώνατε 
δικηγόρο για να µην κάνει τίποτα;" Θέλω 

να πω, µετράει και το κατά πόσο θέλε» 
να τα καταφέρε» και εργάζεσαι σε 

αυτή την κατεύθυνση» λέει και οµολογεί 
ότι, αν µπορούσε να εκπληρωθεί µία 

επιθυµία Tns, αυτή Ba ήταν να έχει iaes 
ευκαιρίε5 στην επαγγελµατική σταδιοδροµία 

µε tous συναδέλφουε -cns. 

Os npos την προσωπική ζωή ττ», «είµαι 
από τα µπουζούκια µέχρι την Επίδαυρο 

και την ολονυκτία του Αγίου Νεκταρίου. 
Παίζω παντού» λέει χαριτολογώνταδ 

και εξηγεί ότι n δυσκολία opaons 
δεν στάθηκε ποτέ εµπόδιο για "as κοινωνικέβ 

σχέσε» -cns. 
«Μπορεί να κινούµαι µε το λευκό 

µπαστούνι, αυτό όµα» δεν σηµαίνει ότι 
δεν αντιλαµβάνοµαι τ» διαθέσε» των 
γύρω µου. Μη νοµίζετε εσείβ οι βλέποντεβ 

ότι δεν νιώθουµε τα βλέµµατά oas! 
To καταλαβαίνω όταν κάποιοβ ενοχλ%: 
ται από την παρουσία µου γιατί επιβραδύνει 

στον δρόµο, ακούω ooous σχολιάζουν 
µε οίκτο µέσα από τα δόντια TOtg. 

To πιο αστείο βέβαια είναι όταν µου φωνάζουν: 
"Μα καλά, δεν βλέπε»;", "Οχι 

δεν βλέπω tous απαντώ "» αναφέρει γελώνταβ 
και περιγράφει πολλέβ περτπτώσε» 

που ο κόοµο-s θέλει να βοηθήσει αλλά 
δεν ξέρει πά» να το κάνει: «Με αρπάζουν 

ano το ρπράτοο χωρίδ να µου µιλήσουν 
και µε τραβολογούν δεξιά κατ 

αριστερά, ρε αποτέλεσµα να χάνω και 
την ισορροπία µου κάποίεβ φορέε». 

Οι δυοκολίε» πάντα» δεν την πτοούν, 
αντίθετα» ατσαλώνουν τη θέληαή 

Tns. «Κακόµοιροι δεν είµαοτε όσοι δεν 
βλέπουµε, αλλά όλοι εκείνοι που αδυνατούν 

να δουνπόοεβ δυγατότητεδ διαθέτουµε 
και πα» θα µπορούσαν να αξιολογηθούν». 
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