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ΠΡΟΣ
Όλα τα τοπικά μέσα Κεφαλονιάς, Ιθάκης
και Ιονίων Νήσων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Οικογένεια Στέφανου Βαγγελάτου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «Στέφανε θα ζεις για πάντα στις ψυχές μας…»
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων
Ατόμων με Αναπηρία «ΥΠΕΡΙΩΝ», το εκπαιδευτικό – βοηθητικό προσωπικό και οι
ωφελούμενοι του Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία
«ΥΠΕΡΙΩΝ» νιώθουν βαθύτατα συγκλονισμένοι για τον αδόκητο χαμό του ωφελούμενου του
Κέντρου, Στέφανου Βαγγελάτου.
Ο Στέφανος ήρθε στη Δομή μας πριν από περίπου έξι μήνες. Από τη πρώτη κιόλας στιγμή
νιώσαμε το πόσο χαμογελαστός, γλυκός και ντροπαλός άνθρωπος ήταν. Στην πορεία
παρατηρήσαμε και το πόσο έξυπνος και εξίσου παρατηρητικός ήταν με καλούς τρόπους και
όμορφη συμπεριφορά, που είχε διδαχθεί από την οικογένειά του. Ένας άνθρωπος γεμάτος ζωή
και θέληση να μάθει νέα πράγματα. Είχε τους φίλους του στο Κέντρο και ήταν αγαπητός σε
όλους μας. Άλλωστε ήταν μια ευγενική ψυχή, που ήδη μας λείπει.
Μεγάλωσε σε μια εξαιρετική και καλοσυνάτη οικογένεια, που τον είχε πλήρως
αποδεχτεί, τον θαύμαζε και τον καμάρωνε πάντα σε όλες τις εκδηλώσεις της Ένωσης. Ο
Στέφανος ήταν τυχερός, που είχε τη δυνατότητα να ζήσει σε μια τέτοια όμορφη οικογένεια, που
τον γαλούχησε με αξίες, αγάπη για ζωή αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητά του.
Σε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίστηκε το Κέντρο αύριο (09/03/2018) να
παραμείνει κλειστό σε ένδειξη πένθους. Στην κηδεία του αύριο στις 15:00 στο χωριό
Δεμουτσαντάτα Κεφαλονιάς θα παραστεί όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, όλο το

προσωπικό του Κέντρου και όσοι ωφελούμενοι – φίλοι του από το Κέντρο και οι οικογένειές
τους μπορέσουν να τον αποχαιρετίσουν για τελευταία φορά.
Όμως, ο Στέφανος ποτέ δε θα χαθεί από την ψυχή μας και θα μείνει βαθιά χαραγμένος
για πάντα. Πάντοτε θα αναπολούμε τις στιγμές, που περάσαμε μαζί του.
Σε ευχαριστούμε, Στέφανε, που η αγωνιστικότητά σου για ζωή και η παρουσία σου είχε
τόσα πολλά να μας διδάξει και να μας βελτιώσει ως ανθρώπους αυτής της κοινωνίας.
Καλό ταξίδι Στέφανέ μας! Σε αποχαιρετάμε αύριο, όμως, θα ζεις για πάντα στις καρδιές
της οικογένειάς σου και στις καρδιές όλων εμάς… Καλό ταξίδι στο «χαμογελαστό παιδί» του
ΥΠΕΡΙΩΝΑ...
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Η Πρόεδρος
Σοφία Μαροπούλου - Ζαφειράτου
Η Αντιπρόεδρος
Μαρία Λαδά
Η Γενική Γραμματέας
Γερασιμούλα Σταθάτου
Η Ταμίας,
Βούλα Κοντογιαννάτου
Τα μέλη,
Ευανθία Λαδά, Άννα Συνοδινού - Καμήλου, Σταύρος Λυκούδης

