ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
Αποκάλυψη της ταυτότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες
Α. Στη στέγη του κόσμου ανέβηκε ο 16χρονος Έλι Ρέιμερ και έγινε ο πρώτος έφηβος που πάσχει από
σύνδρομο Down 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», που παρέχει στήριξη σε άτομα με σύνδρομο Down. Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί 85.000
δολάρια.
http://www.diaforetiko.gr/efivos-me-sindromo-down-grafi-istoria-sto-everest/

Β. Στα δύο του χρόνια, ο Jacob Barnett διαγνώστηκε με σύνδρομο Asperger.
Οι γιατροί είχαν ανακοινώσει ότι δεν θα μπορεί να δέσει ούτε τα κορδόνια των παπουτσιών του μόνος του.
Και έπεσαν πέρα για πέρα έξω. 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.
http://www.diaforetiko.gr/o-14chronos-me-aftismo-pou-apili-ti-theoria-tis-schetikotitas-ke-pai-gia-nompel-vinteo/

Γ. Πριν από πέντε χρόνια και έπειτα από δεκάδες συμμετοχές σε ομάδες χορού, ο Γιώργος Χρηστάκης, που
κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, αποφάσισε να ιδρύσει τη δική του μεικτή ομάδα και με ανάπηρους χορευτές
που έχουν διδαχτεί χορό (σε ιδιωτικές σχολές) προσαρμοσμένο στις δικές τους ικανότητες. 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.
http://news.disabled.gr/?p=26404

Δ. ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ στιγμές, γεμάτες ανθρωπιά, διαδραματίστηκαν χτες στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης,
όταν νεαρός τυφλός βούτηξε με αυτοθυσία στα παγωμένα νερά για να σώσει συνάδελφο 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.
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2911,11408/indexd_01.htm

Ε. Ο Signmark (κατά κόσμον Marko Vuoriheimo) γεννήθηκε κωφός σε έναν κόσμο, όπου η μουσική είναι
προνόμιο όσων έχουν ακοή. 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 εκ γενετής κωφός καλλιτέχνης
που έχει στο ενεργητικό του δύο διεθνή συμβόλαια με μεγάλη δισκογραφική εταιρία, μία συμμετοχή στηn Eurovision και χιλιάδες θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=401898
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