ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Πραγματικές ιστορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες
Α. Στη στέγη του κόσμου ανέβηκε ο 16χρονος Έλι Ρέιμερ και έγινε ο πρώτος έφηβος [...] που κατέκτησε το
Έβερεστ. Ο έφηβος μαζί με μια 8μελή ομάδα, στην οποία συμμετείχε και ο πατέρας του, έφτασε στη νότια
κατασκήνωση βάσης του Έβερεστ, που βρίσκεται στο Νεπάλ, σε ύψος μεγαλύτερο των 5.500 μέτρων. Ο Έλι
με τον άθλο του έχει ως στόχο τη συγκέντρωση δωρεών για το ίδρυμα «Elisha», [...] Μέχρι στιγμής έχουν
συγκεντρωθεί 85.000 δολάρια.

Β. Στα δύο του χρόνια, ο Jacob Barnett […]
Σήμερα, ο Jacob που διαθέτει δείκτη ευφυΐας υψηλότερο του Αϊνστάιν (170), κάνει το Master του στην
Αστροφυσική στο πανεπιστήμιο Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI) και είναι ένας
από τους πλέον ελπιδοφόρους ερευνητές στον τομέα της κβαντικής φυσικής, σε ηλικία μόλις 14 ετών. Ο
14χρονος, έχει φτάσει ένα βήμα πριν καταρρίψει τη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, ενώ έχει αποκτήσει
και έμμισθη θέση ερευνητή στο πανεπιστήμιο που φοιτά. Σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται πλέον μερικές
μαθηματικές εξισώσεις μακριά από το να αποδείξει ως λαθεμένη τη θεωρία της σχετικότητας, ενώ πρόκειται
να επιχειρήσει να αντικρούσει και τη θεωρία του Big Bang.

Γ. Πριν από πέντε χρόνια και έπειτα από δεκάδες συμμετοχές σε ομάδες χορού, ο Γιώργος Χρηστάκης, […],
αποφάσισε να ιδρύσει τη δική του μεικτή ομάδα και με […] χορευτές που έχουν διδαχτεί χορό (σε ιδιωτικές
σχολές) […]. Μέχρι τώρα το χοροθέατρο Δαγίπολη έχει δώσει παραστάσεις σε χώρους όπως το Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, το Μουσείο Μπενάκη αλλά και στο φεστιβάλ του Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων και στις
10 Ιουνίου θα εμφανιστεί σε Φεστιβάλ Χορού στην Ουάσιγκτον.

Δ. ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ στιγμές, γεμάτες ανθρωπιά, διαδραματίστηκαν χτες στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης,
όταν νεαρός […] βούτηξε με αυτοθυσία στα παγωμένα νερά για να σώσει συνάδελφό του που, λίγο πριν, είχε
πέσει στη θάλασσα. Δεν τα κατάφερε, όμως, και ο ίδιος γλίτωσε τον πνιγμό χάρη σ’ έναν περαστικό νεαρό που
τον ανέσυρε.

Ε. Ο Signmark (κατά κόσμον Marko Vuoriheimo) γεννήθηκε [...]. Ενάντια στα προγνωστικά, αποφάσισε να
ακολουθήσει το παιδικό του όνειρο και να γίνει μουσικός του χιπ-χοπ. Σήμερα, στα 33 του χρόνια, είναι ο
μοναδικός […] καλλιτέχνης που έχει στο ενεργητικό του δύο διεθνή συμβόλαια με μεγάλη δισκογραφική
εταιρία, μία συμμετοχή στην Eurovision και χιλιάδες θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.
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