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Η ζωή έχει φερ-
θεί σκληρά στον 
15χρονο Αγγελο 

Ανδρουλή, που γεννήθη-
κε με βαριά εγκεφαλική 
παράλυση και στραβισμό 
στην Ελλάδα. Ωστόσο η 
(διαζευγμένη, πολύτεκνη 
και άπορη) μητέρα του αλ-
λά και ο ίδιος δεν το έβα-
λαν κάτω! 

Με εντατική δου-
λειά σε εξειδικευμένα κέ-
ντρα αποκατάστασης στην 
Ελβετία και στη Γερμα-
νία, κατάφερε να βελτιώ-
σει την ποιότητα της ζωής 
του και να σταθεί στα πό-
δια του, έπειτα από 13 χρό-
νια που ήταν καθηλωμένος 
στο αναπηρικό καροτσάκι. 

Το υψηλό κόστος της 
θεραπείας του καλύπτε-
ται από ερανικό τραπεζι-
κό λογαριασμό που ανοί-
χτηκε τον Απρίλιο του 
2010, όπου συγκεντρώθη-
κε το ποσό των 180.000 
ευρώ από απλούς ανθρώ-
πους που έσπευσαν να βο-
ηθήσουν το παιδί. Αυτό ση-
μαίνει ότι το ΙΚΑ, που είναι 
το ασφαλιστικό ταμείο του, 
δεν χρεώνεται.

Εμπόδιο
Σήμερα, όμως, ο Αγγελος 
καλείται να αντιμετωπί-
σει ένα ακόμα εμπόδιο, 
που μοιάζει να είναι πολύ 
πιο σοβαρό από την εγκε-
φαλική του παράλυση: την 
ελληνική γραφειοκρα-
τία, η οποία έχει μπλοκά-
ρει τον ερανικό τραπεζικό 
λογαριασμό και του στερεί 
τη δυνατότητα να συνεχί-
σει τη θεραπεία του στη 
Γερμανία!

Αποτέλεσμα είναι την 
περασμένη Τρίτη το κέ-
ντρο αποκατάστασης του 
Μονάχου να ενημερώσει 
τη μητέρα του 15χρονου, 

την κυρία Σπυριδούλα 
Καραχάλιου, που φιλοξε-
νείται σε σπίτι ομογενούς 
μας, ότι θα κινηθεί δικα-
στικά εναντίον της εάν 
δεν εξοφλήσει το χρέος, 
που είναι 59.943 ευρώ.

Η ιστορία που ακο-
λουθεί προκαλεί ανάμει-
κτα συναισθήματα. Αυτά 
όμως που κυριαρχούν εί-
ναι η ντροπή και ο θυμός, 
για ένα σύστημα που εξα-
κολουθεί να «γκρεμίζει» 
ζωές, αδιαφορώντας για 
τον τιτάνιο αγώνα που δί-
νουν οι άνθρωποι για να 
μπορέσουν να ζήσουν με 
αξιοπρέπεια. 

Ισως κάποιοι θυμάστε 
την περίπτωση του τετρά-
χρονου Παναγιώτη από 
τη Μυτιλήνη το 2000, 
που «χάθηκε» στα γρανά-
ζια της γραφειοκρατίας, η 
οποία είχε μπλοκάρει και 
τον δικό του ερανικό λο-
γαριασμό.

Ελπίδα
Ο Αγγελος -ευτυχώς- δεν 
κινδυνεύει να χάσει τη ζωή 
του! Εάν όμως επιστρέ-
ψει στην Ελλάδα χωρίς να 
έχει ολοκληρώσει τη θε-
ραπεία του, δεν αποκλείε-
ται να καθηλωθεί και πάλι 
στο αναπηρικό καροτσάκι 
και να πάνε χαμένοι όλοι 
οι κόποι του, ο πόνος του, 
η κούρασή του, αλλά και η 
ελπίδα του για μια καλύτε-
ρη ζωή. 

Γι΄ αυτό η μητέρα του 
Σπυριδούλα Καραχάλιου 
κάνει έκκληση προσω-
πικά στον υπουργό Υγεί-
ας Ανδρέα Λυκουρέντζο 
να βοηθήσει το παιδί της, 
που τα τελευταία δύο χρό-
νια το βλέπει επιτέλους να 
χαμογελά.

Το 2010, όταν ο μικρός 
ήταν 13 ετών, η κυρία Κα-
ραχάλιου, μητέρα τεσσά-
ρων παιδιών, αφού συ-
γκέντρωσε όλα τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά 
που απαιτούνταν, τα κα-
τέθεσε στη Γενική Διεύ-
θυνση Πρόνοιας - Διεύ-
θυνση Κοινωνικής Αντί-
ληψης και Αλληλεγγύης 
στο υπουργείο Υγείας. Με 
την απόφαση αρθ. Π2β/
ΓΠ/42571/15.04.2010 χο-
ρηγήθηκε η άδεια λει-
τουργίας ατομικού τρα-
πεζικού λογαριασμού και 
ανοίχτηκε στην Εμπορική 
Τράπεζα.

Προσφορές
Από τον έρανο που πραγ-
ματοποιήθηκε συγκε-
ντρώθηκαν 180.000 ευρώ 
που πρόσφεραν συμπολί-
τες μας, με σκοπό να πά-
ει το παιδί σε κέντρο απο-
κατάστασης στην Ελβετία. 

Να σημειωθεί ότι στην 
Ελλάδα δεν υπάρχει αντί-
στοιχο εξειδικευμένο κέ-
ντρο και ιατρική ειδικό-
τητα για ανηλίκους «που 
πάσχουν από βαριά σπα-
στικού τύπου εγκεφαλική 
παράλυση με συγκάμψεις 
όλων των αρθρώσεων και 
στραβισμό». Για τον λόγο 

Η γραφειοκρατία «κόβει»
τα φτερά του Αγγελου στο
πρώτο βήμα της ζωής του
Ο Γολγοθάς του 15χρονου που γεννήθηκε με βαριά εγκεφαλική παράλυση 

και αγωνίζεται να σηκωθεί από το αναπηρικό καροτσάκι, ενώ το κράτος έχει 
μπλοκάρει τον ερανικό λογαριασμό για τη θεραπεία του στη Γερμανία 

«ΕΥΤΥΧΩΣ που η ελληνική κοινότητα στη 
Γερμανία μάς στηρίζει, γιατί η χώρα μου με 
έχει ταλαιπωρήσει πολύ» σημείωσε μιλώντας 
στην «κυριακάτικη δημοκρατία» η κυρία 
Σπυριδούλα Καραχάλιου και άρχισε να περι-
γράφει τον Γολγοθά που ζει εδώ και έναν χρό-
νο στη Γερμανία.

«Οταν απέστειλα στην υπηρεσία του 
υπουργείου Υγείας τα αντίστοιχα τιμολόγια, 
μου απάντησαν  ότι δεν τους αρκούν. Ηθελαν 
να κάνω σχετική αίτηση συμπλήρωσης του τό-
που μετάβασης της αρχικής απόφασης άδειας 
λειτουργίας, όπως και έκανα. Πάλι όμως δεν 
τους ήταν αρκετά! Με άλλο έγγραφο ζητού-
σαν δικαιολογητικά που ήταν παρόμοια με τα 
έγγραφα που απαιτούνταν για όσους ασθενείς 
νοσηλεύονται στο εξωτερικό με δαπάνες του 
ασφαλιστικού τους φορέα»!

Δηλαδή, μεταξύ άλλων, ζητούσαν από την 
κυρία Καραχάλιου, ιατρική γνωμάτευση διευ-
θυντή κλινικής κρατικού νοσοκομείου που να 
αναφέρει ότι ο μικρός χρειάζεται να πάει στο 
συγκεκριμένο θεραπευτήριο. Επιπλέον ζη-
τούσαν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν καλύπτει 
τη συγκεκριμένη δαπάνη ο ασφαλιστικός φο-

ρέας της μητέρας. «Αλλά, πέραν του γεγονό-
τος ότι εάν μου χορηγούνταν η ιατρική γνωμά-
τευση, θα ήταν υποχρεωμένος ο ασφαλιστικός 
μου φορέας να καλύψει τις ιατρικές δαπάνες 
του Αγγελου και δεν θα χρειαζόταν ο ερανικός 
λογαριασμός, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κλι-
νική Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης κρα-
τικού νοσοκομείου για να πάρω αυτό το χαρτί! 
Αφού, λοιπόν, δεν υπάρχει, πώς να μου χορη-
γηθεί τέτοιου είδους γνωμάτευση για την πε-
ρίπτωση του παιδιού μου;» ρωτάει η κυρία Κα-
ραχάλιου, που έχει φτάσει στα όρια της αντο-
χής της.

Γνωμάτευση
Με τη βοήθεια του δικηγόρου της, η 48χρο-
νη γυναίκα εξήγησε στην αρμόδια υπάλληλο 
την κατάσταση και εκείνη απάντησε ότι αρκεί 
μια ιατρική γνωμάτευση οποιουδήποτε ιατρού.

Ωστόσο, με επείγον εμπιστευτικό έγγραφο 
της υπηρεσίας, στις 9 Φεβρουάριου 2012 της 
γνωστοποίησαν ότι απαιτούνταν μια σειρά από 
έγγραφα για να ξεμπλοκάρει ο λογαριασμός 
(όπως ιατρική γνωμάτευση ότι δεν αντιμετω-
πίζεται η περίπτωσή του στην Ελλάδα ή ιατρι-

κή γνωμάτευση από το κέντρο της Ζιρίχης που 
να βεβαιώνει την ανάγκη μεταφοράς του ασθε-
νούς στη Γερμανία). 

«Μάλιστα μου είπαν τηλεφωνικά ότι αυ-
τά τα έγγραφα τα θέλουν με ημερομηνία προ-
γενέστερη από την εισαγωγή του γιου μου 
στο γερμανικό κέντρο, γεγονός που φυσικά 
ήταν αδύνατον, αφού δεν με είχαν ενημερώ-
σει εγκαίρως για να τα αναζητήσω». Μια κυ-
ρία από την ελληνική κοινότητα της Γερμανίας 
έδωσε 500 ευρώ και πλήρωσε τη μετάφραση 
της διάγνωσης που έκαναν οι γιατροί στη Ζι-
ρίχη. Ομως, ενώ είχαν αρχικά ζητήσει αυτή τη 
γνωμάτευση, στη συνέχεια δεν τη δέχτηκαν.

Το οξύμωρο του θέματος είναι ότι με βά-
ση το νόμο για να ανοίξει ένας ερανικός λογα-
ριασμός δεν απαιτούνται τα παραπάνω έγγρα-
φα, που εκ των υστέρων ζητούσε η υπηρεσία! 
Παράλογο ε; Μέσα σ’ αυτό το κουβάρι από έγ-
γραφα, νόμους και άρθρα, κρίνεται η ζωή του 
Αγγελου, που είδε ότι τελικά μπορεί να στα-
θεί όρθιος, να περπατήσει, να φάει μόνος του 
και να κουμπώσει το μπουφάν του. Ποιος θα 
αναλάβει την ευθύνη να του πει να γυρίσει πί-
σω στο αναπηρικό καροτσάκι;

Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα για το παράλογο σύστημα

Ο Aγγελος, όταν πήγε στη Ζιρίχη ήταν καθηλωμένος στο αναπηρικό καροτσάκι. Ενθετες φωτό: Τα έγγραφα που αποδεικνύουν 
ότι η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης έδωσε δύο φορές το πράσινο φως για τις 
αναλήψεις των 40.000 και 87.500 αντίστοιχα από τον ερανικό λογαριασμό


