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Υποδειγµατική για τον ανθρωπισµό και την αλληλεγγύη που επιδεικνύει,
χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος τη
δραστηριότητα του Συλλόγου Συνδρόµου Down Ελλάδος, κατά την
συνάντησή του µε το Δ.Σ. και µέλη του Συλλόγου, στο Προεδρικό
Μέγαρο, υπογραµµίζοντας ότι υπηρετούν στο ακέραιο, τον Ελληνικό και
τον Ευρωπαϊκό Πολιτισµό, οι οποίοι στηρίζονται στον 'Ανθρωπο.
«Πρέπει να γνωρίζουµε ότι ο πραγµατικός Ανθρωπισµός, η πραγµατική
αρχή της Ισότητας σηµαίνει ότι βρισκόµαστε δίπλα σε κάθε 'Ανθρωπο ο
οποίος έχει ανάγκη, ώστε ο 'Ανθρωπος αυτός, και ιδίως από την µικρή
του ηλικία, να ξεκινάει από την ίδια αφετηρία µε τους άλλους και να έχει

ίσες ευκαιρίες» επισήµανε ο κ. Παυλόπουλος, ενώ παρατήρησε ότι
δυστυχώς, και µέσα από την βαθιά κρίση την οποία διανύουµε, το κράτος
δεν φέρνει σε πέρας, είναι ελλειµµατικό, σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση
αυτής της αποστολής.
Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στα κενά του κράτους που αναπληρώνει µε
τεράστιο περίσσευµα ψυχής ο Σύλλογος Συνδρόµου Down Ελλάδος
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Στηρίζετε το κοινωνικό κράτος, στηρίζετε
τον κοινωνικό ιστό, ο οποίος χωρίς τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως η δική
σας, θα µπορούσε να είχε διαρραγεί, µε ανυπολόγιστες συνέπειες για την
πορεία του Τόπου µας στην έξοδο από την κρίση. Θέλω να σας
διαβεβαιώσω ότι δεν υπερβάλλω καθόλου σε αυτά που λέω. Είναι η
απόλυτη αλήθεια και πιστεύω βαθιά σε αυτή την αλήθεια».
Επισήµανε, ακόµα, ότι «η δύναµη της κοινωνίας µας, και το έχει
αποδείξει η Ιστορία µας, είναι ότι εµείς, οι Έλληνες, κρατάµε µέσα µας
βαθιά τα ανθρωπιστικά µας χαρακτηριστικά, ιδίως σε κρίσιµες
περιόδους» και κατέληξε µε την επισήµανση: «Ξέρουµε τι σηµαίνει
Αλληλεγγύη -το έχουµε βιώσει- και µέσα από αυτή την Αλληλεγγύη
έχουµε καταφέρει να βγούµε νικητές σε δύσκολες περιόδους. Και η
εποχή µας είναι µια τέτοια περίοδος. Περίοδος, όπου όλοι µαζί,
προσπαθώντας και δίνοντας ό,τι µπορεί ο καθένας, έχουµε τη δύναµη να
ξεφύγουµε και από αυτή την κρίση. Και να δώσουµε στη νέα γενιά, την
Ελλάδα που αξίζει να έχει, για να µπορέσει και εκείνη να προσφέρει αυτό
που µπορεί, χωρίς να την εµποδίζουν τα δικά µας λάθη».
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