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Στην εποχή που ζούμε, ο μέσος πολίτης συνειδητοποιεί πιο έντονα
από παλιά ότι, στα δημοκρατικά πολιτεύματα, η προστασία των
δικαιωμάτων της μειοψηφίας αποτελεί υπέρτατο καθήκον της
πλειοψηφίας και ότι, στη σύγχρονη κοινωνία, η προάσπιση των
δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των μειονεκτούντων ατόμων ανήκει στο
σύνολο της κοινωνίας, σε όλους μας.
Δεν αρκεί η αντίληψη που επικρατεί συχνά στους πολιτικούς
κύκλους, σύμφωνα με την οποία όλα τα νέα προβλήματα μπορούν να
επιλύονται νομοθετικά. Αναφέρομαι ειδικότερα στις αναγκαστικές
τοποθετήσεις ΑμεΑ (όπως παλιά των παλιών πολεμιστών και των παιδιών
τους) – τακτική που δεν αντιμετωπίζει την ουσία του προβλήματος και
που συχνά θίγει την αξιοπρέπεια των δήθεν ευεργετουμένων.
Λησμονούμε κατά κανόνα την τεράστια σημασία του άνωθεν θετικού
παραδείγματος αλλά και της συμπαράστασης της ίδιας της Κοινωνίας.
Στη μερική κάλυψη αυτού του κενού αποβλέπει ο θεσμός των
Νησίδων Ποιότητας και ειδικότερα, εν προκειμένω, στο χώρο των ΑμεΑ.
Ποιος ο λόγος;
- Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει, σε επίσημη έκθεσή του, τα πάγια
και σοβαρά προβλήματα στη στήριξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες
και αναφέρει τη συστηματική αδυναμία να επιτευχθεί λύση.
- Το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει αδυναμία υλοποίησης των μέτρων της
«παράλληλης στήριξης».
- Ο Γεώργιος Ράνιος, νέος επαγγελματίας που είναι μαζί μας αυτή τη
στιγμή, κατήγγειλε πρόσφατα την μη προσβασιμότητα σε πολλά από τα
εκλογικά τμήματα.
- Θέλετε ακόμη ένα αποψινό παράδειγμα; Επειδή θεωρήσαμε ευκταίο
και πιθανό να προσέλθουν στην εκδήλωσή μας μερικά άτομα με
κινησιακά προβλήματα, ρωτήσαμε εάν υπήρχε ανελκυστήρας στο
ιστορικό αυτό Μέγαρο της Παλιάς Βουλής. ΄Οταν λάβαμε αρνητική
απάντηση, ζητήσαμε την άδεια να ακουμπήσουμε προσωρινά ξύλινα
μαδέρια στη μαρμάρινη σκάλα εισόδου στο Μέγαρο. Μας απήντησαν
ότι αυτό απαγορεύεται...
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-2Είναι κυριολεκτικά άπειρα τα παραδείγματα προβλημάτων που
συνεχώς προκύπτουν και δεν βρίσκουν λύση.
Στην προσπάθεια απασχόλησης ΑμεΑ σε οργανικές θέσεις
εργασίας, έχουμε κατ’ επανάληψη αποταθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες
καθώς και στις πιο κατάλληλες ΜΚΟ. ΄Εχουμε παρακαλέσει να μας
επισημάνουν τέτοια άτομα που επιθυμούν να βρουν κανονική
απασχόληση - αλλά ταυτόχρονα να μας πληροφορήσουν για την
επαγγελματική τους κατάρτιση. Δεν λάβαμε ποτέ ούτε μια
συγκεκριμένη απάντηση από καμιά πηγή.
Τελείως συμπτωματικά, ωστόσο, λάβαμε γνώση της ιστοσελίδας
«disabled.gr” , με δεκάδες σελίδων με συγκεκριμένες πληροφορίες για
τα ΑμεΑ. Αργότερα εντοπίσαμε το περιοδικό «ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ», της
ομώνυμης μη κερδοσκοπικής υποστηρικτικής εταιρίας. Πιο πρόσφατα
επισκεφθήκαμε τις ειδικές εκθέσεις στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας,
που πλημμυρίζουν από εκθέματα αποκλειστικά για ΑμεΑ.
΄Ετσι, πίσω από όλη αυτή την πρωτοφανή δραστηριότητα
ανακαλύψαμε το Νίκο Βουλγαρόπουλο.
Τετραπληγικός ο ίδιος από το 1983 από τροχαίο ατύχημα, «έμαθε
την αναπηρία του» (όπως λέγει ο ίδιος), οργανώθηκε και τώρα
οργανώνει το χώρο άλλων ΑμεΑ, με σπάνιο θάρρος και δημιουργική
μαχητικότητα. Σεμνός συνάμα και σωστός, προσφέρει στα ΑμεΑ
βοήθεια και συμβουλές, ακόμη και υπηρεσίες «αποκατάστασης και
ανασυγκρότησης».
Ο ίδιος πιστεύει ότι «πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει συνταγή για
επιτυχημένη αναπηρία». Θεωρεί όμως απαραίτητο ο κάθε ανάπηρος να
αποκτά «αυτο-εκτίμηση», να γίνεται μεν «εργασιομανής» αλλά και να
διεκδικεί τα νόμιμα δικαιώματά του. Να πείθει για την αξιοπιστία του,
αλλά να ζει σαν Πρεσβευτής της Αναπηρίας. Αυτά είναι λόγια δικά του.
Ο Νίκος Βουλγαρόπουλος ίδρυσε σχεδόν μόνος του την αστική –
μη κερδοσκοπική - εταιρία «ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ», που ήδη αριθμεί πάνω
από εξακόσια ενεργά μέλη, ενώ το ομώνυμο περιοδικό έχει ήδη 14.000
συνδρομητές και αναγνώστες!
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-3Επισκεφθήκαμε το Νίκο στο μικρό του γραφείο όπου εργαζόταν με
ομάδα εθελοντών και εντυπωσιαστήκαμε.
Θα κλείσω με ένα απλό παράδειγμα:
Στη μεγάλη οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χειριζόταν ο
ίδιος, κατέβασε σελίδες επί σελίδων με ονόματα ΑμεΑ, ομαδοποιημένα
αλφαβητικά, κατά ταχυδρομικό τομέα κατοικίας, με διεύθυνση,
ηλικία, επαγγελματική κατάρτιση και λοιπά στοιχεία.
Στο ερώτημα πόσες τέτοιες περιπτώσεις ΑμεΑ περιελάμβανε η
ηλεκτρονική βάση δεδομένων του, απήντησε: «Εκτιμώ περίπου 129 230» !
Μείναμε άφωνοι μπροστά στην οθόνη του Νίκου. Τέτοιο έργο,
μόνος του, από το μηδέν – ή περίπου από το μηδέν – και όλα για το
συμπολίτη του, την Κοινωνία μας. Πώς να μην εκφράσεις σ’ αυτόν τον
υπέροχο εθελοντή εκτίμηση, ευγνωμοσύνη και συμπαράσταση;

