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ΠΡΟΣ
Όλα τα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης Κεφαλονιάς,
Ιθάκης και Ιονίων Νήσων

Θέμα: Ευχαριστήρια επιστολή σχετικά με την πανδημία Covid – 19
Με αφορμή τη χθεσινή ημέρα, 07 Απριλίου 2020 Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και υπό τη
σκιά της πανδημίας του Covid – 19 , αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε, με το χέρι στην
καρδιά, το σεβασμό μας και την ευγνωμοσύνη μας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της
χώρας, που δίνουν καθημερινά τη μάχη στην πρώτη γραμμή, αλλά και σε όλους εκείνους τους
επιστήμονες και ερευνητές, που πασχίζουν στα εργαστήρια τους συλλέγοντας δεδομένα για
κλινικές μελέτες, προκειμένου να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις.
Πέρα από αυτούς, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αξίζει να ευχηθούμε υγεία,
δύναμη, υπομονή και κουράγιο, σε όλους όσους ακολουθούν τηρώντας ευλαβικά και πιστά, όλα
τα μέτρα που προτείνονται «Μένουμε στο Σπίτι», προκειμένου να είμαστε νικητές και σε αυτή
τη μάχη. Για μια ακόμη φορά, η πανέμορφη χώρα μας αποδεικνύει ότι η γενναιότητα, η
ενότητα, η αγάπη και η συνεργασία είναι όπλα δυνατά.
Στην κατηγορία αυτών που ακολουθούν, ανήκουν ως ισότιμα και ισάξια μέλη της
κοινωνίας μας και τα Άτομα με Αναπηρία «καθώς ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
Covid – 19 παγκοσμίως υπερβαίνει το 1.000.000, είναι σημαντικό περισσότερο από κάθε άλλη
φορά να ενισχύσουμε την παγκόσμια κοινότητα των Α.μεΑ. και χρόνιες παθήσεις και μη,
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καθώς και να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον για να διασφαλίσουμε την ταχεία ικανοποίηση
των αναγκών όλων.», τονίζει στο χθεσινό του μήνυμα ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. κος. Ιωάννης
Βαρδακαστάνης.
Το Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ» έκλεισε
με τις υπ’αρ.: Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.12063/339/11-03-2020 και Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.13346/410/2603-2020 ΚΥΑ προκειμένου να προστατευτεί ένα ευάλωτο κύτταρο της κοινωνίας από μια
σοβαρή απειλή. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται, θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση και με σεβασμό προς τα Άτομα με Αναπηρία. Αξιοσημείωτο είναι, πως και οι
ωφελούμενοι Α.μεΑ. του ΥΠΕΡΙΩΝΑ, μας το απέδειξαν τούτες τις δύσκολες μέρες, νιώθουν πως
συμβάλλουν ενεργά με τη στάση τους σε μια συλλογική προσπάθεια περιορισμού της
εξάπλωσης του Covid – 19. Αξίζει να παρατηρηθεί, ότι συμμορφώνονται με τα μέτρα, όχι επειδή
επιβάλλεται, αλλά επειδή το επιλέγουν για την προστασία τη δική τους αλλά και για τους
αγαπημένους τους.
Η ψυχολόγος της δομής κα. Δώρα Χωραΐτη, η νοσηλεύτρια κα. Διονυσία Μεσσάρη, η
εργοθεραπεύτρια κα. Μίνα Κουρκουμέλη και η κοινωνική λειτουργός κα. Κλειώ Αντωνάτου
έχοντας τηλεφωνική ή και ηλεκτρονική επικοινωνία (σε όσους μπορούν ) με τους ωφελούμενούς
μας ενημέρωσαν ότι βρίσκονται σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Απολαμβάνουν το «προνόμιο»
της σχετικά ελεύθερης μετακίνησης εντός των ορίων του Δήμου τους, επιδεικνύοντας τη σχετική
γνωμάτευση όταν τους ζητηθεί, συμμορφώνονται με τα περιοριστκά μέτρα και τις συστάσεις
για κοινωνική απομόνωση και αυτοπεριορισμό. Πολλοί εξ’ αυτών, εκφράζουν τις ανησυχίες τους
για την πρωτόγνωρη κατάσταση και την επιθυμία τους να επιστρέψουν στην καθημερινότητά
τους ρωτώντας απλά: «…πότε θα ανοίξουμε;».
Στο σημείο αυτό, πρέπει να ευχαριστήσουμε το επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό
της δομής για την επικοινωνία τους με τους ωφελούμενους, αλλά και για κάποιες υπηρεσίες
που προσφέρουν στη δομή, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας. Ιδιαίτερα, ευχαριστούμε
την υπεύθυνη της διοικητικής υποστήριξης κα. Γερασιμούλα Σταματελάτου, που βρίσκεται
καθημερινά στη δομή από το πρωί στις 08:00 έως το μεσημέρι, προσφέροντας τις υπηρεσίες
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της, σύμφωνα πάντα και με την αντίστοιχη ΚΥΑ, που προαναφέραμε. Ευχαριστούμε επίσης, όλες
τις πολιτικές αποφάσεις που παίρνονται για τα Α.μεΑ. με σεβασμό, συγχαίρουμε τους
ωφελούμενους, τις ωφελούμενες και τις οικογένειές τους για τη στάση τους και την υπομονή
τους. Το αναπηρικό κίνημα γνωρίζει καλά από μάχες και αγώνες και φυσικά πως αυτοί
κερδίζονται με: υπομονή, επιμονή στο στόχο, αλληλεγγύη και σεβασμό.
Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ.,

Η Πρόεδρος,

Η Γενική Γραμματέας,

Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου

Μαρία Λαδά
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