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ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α. ΚΟΝΔΥΛΗΣ: ΣΤΑΘΜΕΥΣΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ, 
ΦΤΑΙΕΙ ΟΜΩΣ ΤΟ "ΑΝΩ-ΚΑΤΩ" ΠΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕ !

Μία  ανακοίνωσή μας,  που  σκοπό  είχε  να  ευαισθητοποιήσει  τους  πολίτες  για  το  θέμα  της 
τήρησης των κανόνων που έχουν τεθεί για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία, υπήρξε 
η αφορμή για να προκληθεί μια ανοίκεια επίθεση του κ. Κονδύλη σε βάρος της Κίνησής μας.

Αφού  ο  κ.  Κονδύλης,  ουσιαστικά  παραδέχτηκε  ότι  ήταν  «εν  αδίκω»  (στάθμευσε  το 
αυτοκίνητο του Δήμου που τον μετέφερε, σε θέση προορισμένη για αναπήρους) αντί να 
«απολογηθεί» για το «παράπτωμά» του, που θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει ως «στιγμιαίο 
λάθος» και εμείς καλόπιστα να το αποδεχτούμε, εξέδωσε μια ανακοίνωση, γεμάτη ανακρίβειες 
και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς. 

Από  άγνοια,  προφανώς,  γράφει  ότι  ο  όρος  Άτομα  με  Ειδικές  Ανάγκες  (ΑΜΕΑ) έχει 
εγκαταλειφθεί ως προσβλητικός για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.  Θα έπρεπε, όμως, να 
γνωρίζει ότι  ο όρος  «ειδικές ανάγκες» δεν εγκαταλείφθηκε επειδή ήταν «προσβλητικός» αλλά 
επειδή ως γενικός περιλάμβανε και όλες τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, οπότε τα άτομα με 
αναπηρία  (δηλαδή,  περιορισμός  λόγου,  έργου  και  άμεσης  αντίληψης  ανεξαρτήτως  αιτίας) 
ζήτησαν να αντικατασταθεί με μια ακριβέστερη έννοια, που θα τους εξέφραζε. Ο όρος «άτομα με 
ειδικές ανάγκες» συναντάται σε αποφάσεις του ΟΗΕ, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και σε 
αναρίθμητα κείμενα της παγκόσμιας βιβλιογραφίας, που υπάρχει για το θέμα. Ο κ. Κονδύλης 
πριν σπεύσει να μας στοχοποιήσει ως χρήστες «προσβλητικών εκφράσεων» θα έπρεπε 
να το ψάξει λίγο. Ο θεσμικός του ρόλος δεν επιτρέπει τέτοιες προχειρότητες.

Όσον  αφορά  την  απόδοση  ιδιοτελών  κινήτρων  για  τη  λήψη  και  δημοσιοποίηση  των 
φωτογραφιών,  που  πραγματικά  τον  εκθέτουν,  αφού  απεικονίζουν  σταθερή  στάθμευση  του 
αυτοκινήτου  και  όχι  μόνο  προσωρινή  στάση  αποβίβασης,  όπως αναληθώς ισχυρίζεται,  του 
δηλώνουμε ότι κανένα άλλο κίνητρο δεν υπήρξε για μας παρά η ανάγκη ευαισθητοποίησης 
των πολιτών η οποία πρέπει να επιτυγχάνεται, με τη δύναμη του καλού παραδείγματος, 
ειδικά από ένα «σημαίνοντα» πολίτη, όπως είναι ο Δήμαρχος, ώστε όλοι να τηρούν τα 
σήματα διευκόλυνσης των ανάπηρων συμπολιτών μας. 

Συνεπώς,  αφού  τον  ευχαριστήσουμε  για  την  ακροτελεύτια  συμβουλή  του,  δηλώνουμε  στον 
Δήμαρχο ότι θα είμαστε πάντα το ίδιο προσεκτικοί και στο μέλλον και θα δημοσιοποιούμε κάθε 
«ντοκουμέντο» που θα συμβάλλει  προς αυτή την κατεύθυνση.  Πολύ περισσότερο όταν το 
ντοκουμέντο αυτό προέρχεται από συνδημότη μας, στον Άλιμο (όπως αληθινά γράψαμε 
και στην αρχική ανακοίνωσή μας), ιδιότητα που τυγχάνει να έχουν και όλοι οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι  του Αλίμου οι  οποίοι,  κατά  τεκμήριο  είναι  εκείνοι,  που πρώτοι  πρέπει  να 
ευαισθητοποιούνται σε τέτοια ζητήματα.

Με την  ελπίδα  ότι  η  σχετική  συζήτηση  θα  ενεργοποιήσει  όλους  μας  στην κατεύθυνση  του 
απόλυτου σεβασμού των καθημερινών δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ, θεωρούμε ότι αν χρειαστεί να 
επανέλθουμε, η συζήτηση θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά το σημαντικό αυτό θέμα.

Άλιμος, 6 Απριλίου 2015


