ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;

ΚΩΦΩΝ:

Είμαστε στο έλεος του Θεού.
Ακούει κανείς;
Αγανακτισμένοι είναι οι Έλληνες
αθλητές, που συμμετέχουν στην
αποστολή των Ολυμπιακών Αγώνων
Κωφών που θα διεξαχθούν στη
Σόφια.
Η ελληνική Ομοσπονδία Κωφών με αιχμηρή ανακοίνωσή της τονίζει
πως οι αθλητές μας είναι αντιμέτωποι με έντονες ρατσιστικές
συμπεριφορές, τη στιγμή που τα οικονομικά προβλήματα ήδη έχουν
ταλαιπωρήσει την ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών και γυναικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ακούει κανείς;
Στο έλεος του Θεού και των απανταχού δυνάμεων η Ελληνική
αποστολή που θα συμμετάσχει στους 22ους Θερινούς Ολυμπιακούς
αγώνες στη Σόφια της Βουλγαρίας.
Ακούει κανείς;
Ο ρατσισμός που υφίστανται οι Έλληνες που έφτασαν οδικώς, με
το λεωφορείο, τα ξημερώματα της Τρίτης, ύστερα από 14ωρο
ταξίδι, εκτός από όρια, δεν έχει και προηγούμενο.
Ακούει κανείς;
Η Ελλάδα του πολιτισμού, των τεχνών, των γραμμάτων. Η χώρα
στην οποία οφείλεται η παρουσία των 100 και πλέον χωρών στη
Σόφια της Βουλγαρίας, γίνεται αντικείμενο χλεύης και
τρισάθλιας αντιμετώπισης από τους διοργανωτές της γείτονος
χώρας.
Το μεσημέρι η Εθνική ομάδων μπάσκετ κωφών ανδρών, δεν κατάφερε

ποτέ να προπονηθεί, χωρίς να καταλάβει ποτέ κανείς γιατί. Η
δικαιολογία των διοργανωτών; Πρώτη μέρα, λογικό είναι να
υπάρχουν προβλήματα. Όσο κι αν κάναμε τη καρδιά μας πέτρα για
να το δεχτούμε, δε καταλάβαμε ποτέ, γιατί όμως η μόνη χώρα που
είχε προβλήματα ήταν η Ελληνική αποστολή.
Ακούει κανείς;
Η ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών και γυναικών, απειλήθηκε να διωχθεί
από τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις στο Πράβετς καθώς η
Ελληνική αποστολή δεν είχε εξοφλήσει τις τελευταίες δόσεις των
οφειλομένων. Κι αν είναι θεμιτό ο επιχειρηματίας να ζητάει τα
λεφτά του, είναι πέρα για πέρα ΑΘΕΜΙΤΟ, η οργανωτική επιτροπή
να μην παρεμβαίνει για να λυθεί το πρόβλημα και να εγγυηθεί
για λογαριασμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών. Κι
αν οι γυναίκες στριμώχτηκαν κακήν κακώς, οι άνδρες
μεταφέρθηκαν σε παραπλήσιο ξενοδοχείο, χαμηλότερης κατηγορίας,
παρότι η ομοσπονδία έχει πληρώσει προκαταβολές και δόσεις για
τη διαμονή σε ξενοδοχείο μεγαλύτερης.
Ακούει κανείς;
Όσο κι αν είμαστε μόνοι μας εδώ, δεν θα σταματήσουμε να
χαμογελάμε και να είστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσουμε για το
καλύτερο, όταν με το καλό οι αγώνες αρχίσουν. ΑΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ
ΔΙΩΞΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ!
Η επιλεκτική σας κώφωση, αγαπητοί –ξέρετε εσείς ποιοι, μη λέμε
ονόματα, θα γίνουμε κουραστικοί- μπροστά στη
καθημερινότητα, είναι ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ προκλητική!
Έστω κι έτσι όμως…
ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;»
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