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και πολιτιστικό περιοδικό.
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∆ιεύθυνση: B. E. Πλαστήρα 9, 
Ναύπακτος  30300

Τηλ. & φαξ: 26340 27313
www.alkyoni-amea.gr 

e-mail: alkyoni5@otenet.gr
Ιδιοκτήτης: «ΑΛΚΥΟΝΗ», Σύλλογος
ΑµεΑ Γονέων & Φίλων Ναυπακτίας 
και ∆ωρίδος  
Εκδότης: Το  ∆.Σ.  του  Συλλόγου
ΑΛΚΥΟΝΗ» 
Πρόεδρος: Βασιλική  Παναγοπούλου
Αντιπρόεδρος: Θάνος Ρισβάς 
Γραµµατέας: Άκης Θεοδοσόπουλος  
Ταµίας: Μιλτιάδης Κατσίκας 
Μέλη: Ευτυχία Ανδρονιάδη, Παναγιώτα
Φλωροπούλου, Γιώργος ∆ιαµαντόπουλος  
Συντακτική επιτροπή: Θάνος Ρισβάς,
Βασιλική Παναγοπούλου, Γρηγόρης
Παναγιωτόπουλος, Aτζελίνα
Pαυτοπούλου, Kατερίνα Xριστιά,
Σπυριδούλα Σιαµά 
Καλλιτεχνική  επιµέλεια:
H Συντακτική  επιτροπή 
Φιλολογική  επιµέλεια:
Παρασκευή Μάρκου  
Φωτογραφίες εργαστηρίου: Από  τα
αρχεία  του Συλλόγου και το διαδίκτυο.

Όσοι  εργάζονται  για  το  περιοδικό
«ΑΛΚΥΟΝΗ» δεν  αµείβονται, είναι
εθελοντές. Το  περιοδικό  διανέµεται
δωρεάν.

∆εκτές οποιεσδήποτε προσφορές.

Επισηµαίνουµε ότι τα ενυπόγραφα
άρθρα δεν εκφράζουν οπωσδήποτε 
τις απόψεις του Συλλόγου. 

Εξώφυλλο: Aπό τη ∆ράση για την 3η
∆εκέµβρη του 2018.
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Αγαπητοί µας φίλοι

Πιστοί στο ραντεβού µας  κάθε ∆εκέµβρη, ερχόµαστε και φέτος στο σπίτι σας, στη δουλειά

σας, στην αναψυχή σας, µέσα από τις σελίδες του ετήσιου περιοδικού µας, να σας µιλήσουµε

για µας, για τους αγώνες µας, για τα σχέδιά µας, για τα όνειρά που κάναµε τη χρονιά που πέ-

ρασε. 

Κι είµαστε σίγουροι για το ενδιαφέρον σας , για την αγάπη σας, για την υποστήριξή σας

σε ό,τι προσπαθούµε στον πολυδιάστατο  κόσµο της «Αλκυόνης». Είµαστε ευγνώµονες για αυ-

τή την αγάπη και την ενίσχυση και δεν θα κουραστούµε να σας ευχαριστούµε!

Εκτός από τις ∆οµές µας που σταθερά υποστηρίζουµε µε τον ίδιο ζήλο και ακόµη µεγα-

λύτερη την ποιότητα των υπηρεσιών , θα ενηµερωθείτε  επιπλέον για τα προγράµµατα που ε-

κτελούµε, για τα εργαστήριά µας και για την ποικιλία των δράσεων µας.

Στις σελίδες που διαβάζετε θα γνωρίσετε την Οµοσπονδία Εµπορικών και Επαγγελµατι-

κών Σωµατείων της πόλης µας, µέσα από τη συνέντευξη µε τον Πρόεδρό της, αφού επιλέξαµε

η φετινή 3η ∆εκέµβρη να αφιερωθεί στο δικαίωµα για  ίσες ευκαιρίες  απασχόλησης των ΑµεΑ.

Η «ετικετοποίηση» είναι µήπως η αιτία που δεν είναι επιλέξιµος για εργασία ένας άνθρωπος

µε αναπηρία;

Ακόµη θα ενηµερωθούµε  για τη νόσο του Αλτσχάιµερ που είναι κι αυτή µορφή αναπηρίας

και θα διερευνήσουµε τη δυνατότητα πρόσβασης των ΑµεΑ στα τουριστικά καταλύµατα.

Τέλος θα αποχαιρετίσουµε αγαπηµένους  που έφυγαν φέτος για πάντα  από κοντά µας και

θα διαπιστώσουµε πως ένας πρόσφυγας µε αναπηρία είναι δύο φορές πρόσφυγας. Μας µιλά-

ει τόσο συγκλονιστικά ο Καρυωτάκης γι’ αυτό µέσα από το ποίηµά του:

«Σαν να µην ήρθαµε ποτέ σ ’αυτήν εδώ τη γη
Σα να µένουµε ακόµη στην ανυπαρξία.
Σκοτάδι γύρω κι ούτε µια µαρµαρυγή. 
Άνθρωποι στων άλλων µόνο τη φαντασία».

Καλή ανάγνωση

Από τη συντακτική οµάδα

§›Á· ÏfiÁÈ· ·fi Ì·˜...
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Η
Λ έ σ χ η
δηµιουργήθη-
κε το 2017, µετά α-
πό επίµονο αίτηµα των
γονέων, προκειµένου, τα
πρωινά του Σαββάτου, τα παιδιά,
που όλη την εβδοµάδα φοιτούν σε δη-
µόσιες ειδικές ∆οµές ή στο Κ∆-ΗΦ, να «α-
φιερωθούν» σε ψυχαγωγικού τύπου δραστηριό-
τητες. 

Oι δραστηριότητες έχουν σχέση µε ψυχαγωγία, άθληση,
καλλιτεχνική έκφραση, ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής µέσα από τη
λειτουργία θεατρικής, εικαστικής, αθλητικής οµάδας. Oι δραστηριό-
τητες λαµβάνουν χώρα τόσο εξωτερικά, όσο και στο χώρο του K∆-HΦ.

4

ÔÔÈÈ   ¢¢ÔÔÌÌ¤¤˜̃   ÙÙÔÔ˘̆   ™™˘̆ÏÏÏÏfifiÁÁÔÔ˘̆   ÌÌ··˜̃   

Tο K.∆.-H.Φ. είναι η πρώτη ∆οµή, που δηµιούργησε ο Σύλλογος το 2009. 

Καλύπτει, σε καθηµερινή πρωινή βάση, τις ανάγκες εκπαίδευσης, δηµιουργικής α-

πασχόλησης και ψυχαγωγίας ενήλικων ατόµων µε νοητική υστέρηση και συνο-

δές αναπηρίες στην ευρύτερη περιοχή, µετά την αποφοίτησή τους από τις ει-

δικές εκπαιδευτικές δοµές.

Αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργικότητας, την απόκτηση ποι-

κίλων δεξιοτήτων, την κοινωνικοποίηση, την κοινωνική ενσωµάτω-

ση και, εν γένει, στο να αναλάβουν οι ωφελούµενοι ενεργό ρό-

λο στη ζωή και την καθηµερινότητά τους.

Το καθηµερινό πρόγραµµα περιλαµβάνει οµάδες εκ-

παίδευσης και δηµιουργικής απασχόλησης (εργα-

στήρια, οµάδες αυτόνοµης διαβίωσης, φυσικοθε-

ραπείας, φυσικής αγωγής κ.ά.) καθώς και ε-

σωτερικές και εξωτερικές δραστηριότη-

τες ποικίλης θεµατολογίας, σε συνερ-

γασία και αλληλεπίδραση µε εθε-

λοντές και την τοπική κοινωνία.

Υποστηρίζεται από έ-

µπειρη οµάδα επιστηµο-

νικού, βοηθητικού

και διοικητικού

ανθρώπινου

δ υ ν α µ ι -

κού.

∫∫¤¤ÓÓ
ÙÙÚÚÔÔ

  ¢¢ÈÈËËÌÌ¤¤ÚÚÂÂ
˘̆ÛÛËË˜̃  --  

∏∏ÌÌÂÂÚÚ‹‹
ÛÛÈÈ··˜̃  ºº

ÚÚÔÔÓÓÙÙ››‰‰
··˜̃  ((KK

..¢¢..  --  
HH..º..))

§¤¤Û¯̄ËË  ¢Ú·ÛÙËËÚÈÔÙ‹‹ÙˆÓÓ

Tο K.∆.- H.Φ.

χρηµατοδοτείται 

από το EΣΠA

H Λέσχη 

υποστηρίζεται οικονοµικά  

από τους ωφελούµενους

και από το Σύλλογο

4
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Ο Σύλλογος ΑµεΑ "ΑΛΚΥΟΝΗ" έχει ιδρύσει και λειτουργεί τρεις (3) Στέγες Υποστη-
ριζόµενης ∆ιαβίωσης (Σ.Υ.∆.): τη Στέγη "Ταξίδι", στο κέντρο της Ναυπάκτου το 2011

και τις Στέγες "Σχεδία" και "Πυξίδα" στις παρυφές της πόλης, στη Βοµβοκού το
2017.

Η κάθε Σ.Υ.∆. προσιδιάζει σε ένα "σπίτι", όπου Ενήλικες µε Νοητική Υστέ-
ρηση και άλλες συνοδές Αναπηρίες συµβιώνουν σαν µια παρέα στο δικό

τους χώρο, µε την υποστήριξη εξειδικευµένου επιστηµονικού και βοη-
θητικού προσωπικού:

✓ Ψυχιάτρου
✓ Ψυχολόγου

✓ Κοινωνικής Λειτουργού
✓ Νοσηλεύτριας

✓ Προσώπων Φροντίδας
Η Φιλοσοφία των Σ.Υ.∆. βασίζεται αφενός
στην «αποϊδρυµατοποίηση» των ΑµεΑ και, α-

φετέρου, στην προάσπιση και ενίσχυση
των θεµελιωδών δικαιωµάτων τους ως

προς τους εξής βασικούς άξονες:

✓ Ασφάλεια

✓ Αυτόνοµη ∆ιαβίωση

✓ Κοινωνική Ένταξη

✓ Εκπαίδευση

✓ Κοινωνικοποί-

ηση

✓ Ψυχα-

γωγία

™™ÙÙ¤¤ÁÁÂÂ˜̃  ÀÀÔÔÛÛÙÙËËÚÚÈÈ˙̇fifiÌÌÂÂÓÓËË˜̃  ¢¢ÈÈ··‚‚››ˆ̂ÛÛËË˜̃  ((™™..  ÀÀ..  ¢¢..))  

Oι Στέγες χρηµατοδοτούνται 

από τον E.O.Π.Y.Y. 

και από µέρος του επιδόµατος 

των ωφελούµενων

Σ τ ο
κεντρικό

κτίριο του Συλ-
λόγου στεγάζονται,

από το 2010, τα παραγω-
γικά εργαστήριά του. Οι ακού-

ραστες εθελόντριές του, που υπο-
στηρίζουν το Σύλλογο από το ξεκίνηµά

του και αποτελούν το παλαιότερο από τα ε-
θελοντικά προγράµµατά του, έχουν την ευθύνη

της λειτουργίας αυτών των εργαστηρίων.
∆ηµιουργούν καλαίσθητα χειροτεχνήµατα (µπιζού, κοµπο-

λόγια, είδη διακόσµησης, πασχαλινές λαµπάδες κ. ά.)  για τις
εκθέσεις-bazaars του, καθώς και µποµπονιέρες γάµων και βαπτίσεων,

για τους φίλους του Συλλόγου.

Tα Eργαστήρια

χρηµατοδοτούνται 

από το Σύλλογο

¶¶··ÚÚ··ÁÁˆ̂ÁÁÈÈÎÎ¿¿  EEÚÚÁÁ··ÛÛÙÙ‹‹ÚÚÈÈ··

ALKYONH DEK 2019.qxd  29-11-19  16:25  ™ÂÏ›‰·5



6

Kαθηµερινές  ∆

του Kέντρου
Kαθηµερινές  ∆

του Kέντρου
Kαθηµερινές  ∆

του Kέντρου
Kαθηµερινές  ∆

του Kέντρου ∆
Kαθηµερινές  ∆

του Kέντρου

Μηνιαία συµµετοχή των ωφελούµενων του Κ∆-ΗΦ στη
συσκευασία τροφίµων για τους συµπολίτες τους που έ-
χουν ανάγκη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου
Ναυπακτίας

Επίσκεψη του Γυµνασίου Αιτωλικού µε αφορµή την υλο-
ποίηση προγράµµατος «Κάνω την Αγάπη Πράξη» 

Επίσκεψη των ωφελούµενων στην έκθεση ζωγραφι-
κής «My Greece» και «My Nafpaktos» που οργάνωσε ο
πολιτιστικός Σύλλογος «Ναύπακτος, Πολιτιστικές ∆ια-
δροµές»

Εθιµοτυπική επίσκεψη στον νεοεκλεγέντα ∆ήµαρχο
Ναυπακτίας για κατάθεση προβληµατισµών και προτά-
σεων σχετικά µε θέµατα που άπτονται της αναπηρίας.

Επίσκεψη των ωφελούµενων του Κ∆-ΗΦ στον Ιππικό
Όµιλο Ναυπάκτου στα πλαίσια εξοικείωσης τους µε τα ά-
λογα

Στη Bιβλιοθήκη, σε κοινή δράση

µε το Σύλλογο AµεA Πατρών

«MEPIMNA»

Αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας
στο Κ∆-ΗΦ αποτελεί η συµµετοχή των ωφελού-
µενων σε δράσεις δικτύωσης που υλοποιούνται

σ
µ
κ
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ς  ∆ράσεις 

υ ∆ιηµέρευσης
ς  ∆ράσεις 

υ ∆ιηµέρευσης
ς  ∆ράσεις 

υ ∆ιηµέρευσης
ς  ∆ράσεις 

υ ∆ιηµέρευσης
ς  ∆ράσεις 

υ ∆ιηµέρευσης

Έξοδος στο Λιµάνι για καφέ

Στο Φετιχιέ Τζαµί, στα πλαίσια παρακολούθησης
εικαστικών εκθέσεων µε τίτλο: «ΧΟΥΣ» και «QUO
VADIS»

∆ιασκεδάζοντας στο Λούνα Πάρκ

Επίσκεψη των ωφελούµενων του Κ∆-ΗΦ στα
παζάρια για τα καθιερωµένα ψώνια

Κατασκευή χριστουγεννιάτικων καρτών 
και παράσταση Kουκλοθέατρου 

µε τα Κ∆ΑΠ «AFTER SCHOOL» και «MORFOSI»

ας
ύ-
αι

σε συνεργασία µε φορείς, υπηρεσίες, επαγγελ-
µατίες κ.ά.   Ενδεικτικά,  τον τελευταίο χρόνο
κάποιες από τις ∆ράσεις µας ήταν...
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‰‰ ÚÚ ¿¿ ÛÛ ÂÂ ÈÈ ˜̃   ÛÛ ÙÙ ËË   §§ ¤¤ ÛÛ ¯̄ ËË

TT··  ÚÚˆ̂˚̊ÓÓ··  ÙÙÔÔ˘̆  ™™··‚‚‚‚¿¿ÙÙÔÔ˘̆  ÛÛÙÙËË  §§¤¤ÛÛ¯̄ËË  

Bόλτα στην εξοχή

Συµµετοχή σε αγώνα δρόµου Mαθήµατα τένις

Mαθήµατα κολύµβησης
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Το Εργαστήριο
Κεραµικής...
Ένα από τα εργαστήρια που  λειτουργούν κα-

θηµερινά  στο Κέντρο ∆ιηµέρευσης - Ηµερήσιας
Φροντίδας του Συλλόγου, είναι το Εργαστήριο
της Κεραµικής. ∆ηµιουργήθηκε µε την έναρξη της
λειτουργίας του Κέντρου και αποτελεί µία από τις
βασικές οµάδες απασχόλησης των ωφελούµενων
του Κέντρου. 

Το εργαστήριο είναι άρτια εξοπλισµένο. ∆ιαθέ-
τει µεγάλο ηλεκτρικό φούρνο για το ψήσιµο των
κεραµικών, επιδαπέδιο τροχό, φιλιέρες, ζυµωτή-
ριο πηλού, υλικά γυαλώµατος, καλούπια κ. ά. Ο ε-
ξοπλισµός του αποκτήθηκε το 2008, µετά από α-
ξιοποίηση Ευρωπαϊκού προγράµµατος.

Το σηµαντικό αυτό εργαστήριο:

➤ Συνδυάζει την κατασκευή χειροποίητων κε-
ραµικών αντικειµένων και την αυθόρµητη δηµι-
ουργία.

➤Αναπτύσσει, βελτιώνει ή και διατηρεί τον ο-
πτικοκινητικό συντονισµό, τη λεπτή και αδρή κινη-
τικότητα και, εν γένει, όλες τις σχετικές δεξιότη-
τες (αισθητικοκινητικές, γνωστικές).

➤Ενισχύει την αυτοεκτίµηση µέσα από τη δη-
µιουργική έκφραση, την ικανοποίηση για δηµιουρ-
γία και την αυτοεικόνα.

➤∆ιεγείρει τη φαντασία και τα ενδιαφέροντα
αλλά και προσδιορίζει το πνευµατικό επίπεδο και
τη δυνατότητα µάθησης των ωφελουµένων.

Οι κατασκευές.... 

✓  Υλοποιούνται: 
➤ Mε τη χρήση διαφόρων τεχνικών (ακολου-

θώντας όλα τα στάδια της διαδικασίας - βαφή, υά-
λωµα και ψήσιµο στο καµίνι-).

➤Με την ενεργό συµµετοχή των ωφελούµε-
νων στο µέγιστο δυνατό βαθµό.

 ·· ÚÚ ÔÔ ˘̆ ÛÛ ÈÈ ¿¿ ˙̇ ÔÔ ÓÓ ÙÙ ·· ˜̃   ÙÙ ··   ÂÂ ÚÚ ÁÁ ·· ÛÛ ÙÙ ‹‹ ÚÚ ÈÈ ¿¿   ÌÌ ·· ˜̃

✓  Περιλαµβάνουν:
➤∆ιακοσµιτικά, χρηστικά αντικείµενα, επο-

χιακά κεραµικά (χριστουγεννιάτικα, πασχαλινά,
καλοκαιρινά), κεραµικά στοιχεία για µποµπονιέ-
ρες κ.ά. Tα προϊόντα χρησιµοποιούνται στις Eκθέ-
σεις - Bazaars του Συλλόγου καθώς και στην κα-
τασκευή µποµπονιέρων γάµων και βαπτίσεων.

Tη λειτουργία του Eργαστηρίου καθοδηγεί, α-
πό την έναρξη της λειτουργίας του, ένας σηµα-
ντικος κεραµίστας της ∆υτικής Eλλάδας, ο Hλίας
Xριστόπουλος.

Πάντα εναρµονισµένοι µε τη φυσική διάσταση
της γήινης υπόστασης του υλικού, φροντίζουµε
να αξιοποιούνται όλες οι θεραπευτικές ιδιότητες
του πηλού.
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K αι αυτό το καλοκαίρι, ο Σύλλογος ΑµεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ», συµµετείχε στις κατασκηνώ-
σεις της ΠΟΣΓΚΑµεΑ, στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, αυτή την φορά µε τη µεγαλύτερη
κατασκηνωτική αποστολή των τελευταίων ετών. ∆ράση εξαιρετικά ωφέλιµη τόσο για

τα παιδιά όσο και για τις οικογένειές τους.
Οι κατασκηνωτές µας και οι συνοδοί τους, αποκόµισαν εξαιρετικές εντυπώσεις από την διαµο-

νή τους, την τελευταία περίοδο του Αυγούστου, σε ένα όµορφο καταπράσινο περιβάλλον δίπλα
στη θάλασσα. Μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι, το χορό και τις αθλητικές δραστηριότητες, το
θέατρο σκιών, τη βραδιά ταλέντων και το κολύµπι, ήρθαν σε επαφή µε άλλους κατασκηνωτές από
διάφορους Συλλόγους και περιοχές της χώρας 

A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜
ÛËÌ·›ÓÂÈ ∫·Ù·ÛÎ‹ÓˆÛË 
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΑΛΚΥΟΝΗ

λοντισµού που ξεκίνησε να λειτουργεί στο Σύλλογο,
ταυτόχρονα µε την σύστασή του. Στελεχώνεται από
Εθελοντές/-ριες - σταθερά µέλη όλα αυτά τα χρόνια
- οι οποίοι/-ες ενισχύουν το έργο του Φορέα ε-
µπλουτίζοντας τις κατασκευές των ωφελούµενων
των εργαστηρίων του Κ∆-ΗΦ για τις εκθέσεις-
bazaars, καθώς και µποµπονιέρες γάµου - βάπτισης.

- Πρόγραµµα Εθελοντισµού στις ∆οµές του Φορέα.
Συµµετέχουν επαγγελµατίες διαφόρων ειδικοτήτων
συναφών µε τους στόχους κάθε ∆οµής, αναλαµβά-
νοντας αρµοδιότητες στοχευµένες και µε συγκεκρι-
µένο προσανατολισµό.

- Πρόγραµµα Εθελοντισµού που αφορά διάφορες
ειδικότητες, ιδιώτες ή µη. Εντάσσονται όλοι οι ε-
παγγελµατίες, οι οποίοι δύνανται να προσφέρουν ε-
θελοντικά τις υπηρεσίες, την τεχνογνωσία ή/και την
εργασιακή τους εµπειρία, σε όποιον τοµέα και αν
δραστηριοποιούνται.

- Οµάδα «ΕΘΕΛΟ - ∆ΡΩ». Είναι µια νεοσύστατη
Οµάδα Νέων Εθελοντών ηλικίας 18 έως 30 ετών, µε
δυνατότητα και ελευθερία αυτοοργάνωσης και ανά-
ληψης δράσης σε τοπικό επίπεδο για θέµατα που α-
φορούν την Αναπηρία, µε την επίβλεψη και την υπο-
στήριξη του Φορέα. 

Kαι όπως είπε η πρέσβειρα των Ηνωµένων Eθνών
Audrey Hepburn,

«Καθώς µεγαλώνεις θ’ ανακαλύψεις 
γιατί έχεις δύο χέρια:

το ένα είναι για να βοηθάς τον εαυτό σου 
και το άλλο είναι για να βοηθάς 

τους συνανθρώπους σου» 

Σπυριδούλα Σιαµά
Κοινωνική Λειτουργός του Συλλόγου  

Yπεύθυνη Προγραµµάτων Eθελοντισµού

√√
Εθελοντισµός είναι η ανιδιοτελής προ-
σφορά σε ανθρώπους ή/και καταστά-
σεις. ∆ίνει νόηµα και περιεχόµενο σε
πανανθρώπινες αξίες, όπως η κοινωνι-

κή αλληλεγγύη, η κοινωνική προσφορά και η αγά-
πη προς το συνάνθρωπο. Οι εθελοντές/-ριες µε τη
δράση τους, δεν προσδοκούν ανταλλάγµατα, τίτ-
λους, επαίνους, βραβεία και αξιώµατα, παρά µόνο
τη χαρά της προσφοράς, λειτουργώντας µε αλ-
τρουϊσµό και γενναιοδωρία. Καλλιεργείται έτσι µια
άλλου είδους συµπεριφορά και ένα ουσιαστικότε-
ρο δηµόσιο ήθος.

Αναπόσπαστο κοµµάτι της λειτουργίας του Συλ-
λόγου «ΑΛΚΥΟΝΗ», από την αρχή της ίδρυσής
του είναι η ύπαρξη του ∆ικτύου Εθελοντών της,
µέσω των «Προγραµµάτων Εθελοντισµού» που υ-
λοποιούνται. Τα Προγράµµατα αυτά υποστηρίζουν
ενεργά τη φιλοσοφία, τους στόχους και τους σκο-
πούς που εξυπηρετεί ο Σύλλογος και διακρίνονται
για την ευρύτητα του φάσµατος συνεισφοράς στο
οποίο µπορούν οι ενδιαφερόµενοι/-ες υποψήφιοι/-
ες Εθελοντές/-ριες να προσφέρουν την Εθελοντι-
κή τους εργασία.
Τα «Προγράµµατα Εθελοντισµού» του  Συλλόγου

κατανέµονται ως εξής:

- Πρόγραµµα Εθελοντισµού στα «Παραγωγικά
Εργαστήρια». Αποτελεί το πρώτο Πρόγραµµα Εθε-
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O λα τα είχε η εορταστική βραδιά λή-
ξης του προγράµµατος «EQUAL
SPORT FOR ALL»: παραδοσιακή

και λαϊκή µουσική, χορό, άφθονο κέφι και νόστι-
µο φαγητό στον διακοσµηµένο για την περίστα-
ση εξωτερικό χώρο των νέων µας Στεγών.

Καλεσµένοι µας, όλοι οι συντελεστές του
προγράµµατος, ωφελούµενοι των ∆οµών που
συµµετείχαν και οι εκπαιδευτές τους από τη
Ναύπακτο και την Πάτρα, τα παιδιά µας, οι οικο-
γένειές τους, οι εργαζόµενοί µας, καθώς και οι
πολύτιµοι εθελοντές µας. 

Ευχαριστούµε θερµά για άλλη µια φορά, µου-
σικούς και ορχήστρα αποτελούµενους από
τους: Βασίλη Κωστούλα, Βασίλη Καλατζή, Γιάν-
νη Κοτρώτσο, Απόστολο Σταυρόπουλο και Αλέ-
ξανδρο Κοντοχρήστο για την αφιλοκερδή συµ-
µετοχή τους. 

ÂÂÎÎ‰‰ËËÏÏÒÒÛÛÂÂÈÈ ˜̃

ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "EQUAL SPORT FOR ALL" 

Λίγα λόγια για το πρόγραµµα:

Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο Ευρωπαϊκό πρό-
γραµµα Erasmus sport amea που υλοποιήθηκε σε
συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Πατρών και αντί-
στοιχους φορείς και Πανεπιστήµια από πέντε χώρες
του εξωτερικού (Ιταλία, Κροατία, Βουλγαρία, Ισπα-
νία, Ην. Βασίλειο). Σκοπός του προγράµµατος ήταν
ο σχεδιασµός και η δηµιουργία καλών οδηγιών και
πρακτικών εκγύµνασης ΑµεΑ. Οι ωφελούµενοι µας
είχαν τη δυνατότητα να αθλούνται δύο φορές την ε-
βδοµάδα, στο πανεπιστηµιακό γυµναστήριο Πα-
τρών, από ειδικευµένους γυµναστές, µαζί µε άλλους
ωφελούµενους αντίστοιχων Συλλόγων της Πάτρας
(Μαχητές, Μέριµνα, ΣΟΨΥ κ.ά.). Τα αθλήµατα στα
οποία έλαβαν µέρος ήταν: χορός, καλαθοσφαίριση,
πετοσφαίριση, τένις, κολύµβηση και ποδόσφαιρο.

H Πρόεδρος του Συλλόγου και ο Kαθηγητής της Iατρικής
Σχολής, υπεύθυνος του προγράµµατος κ. Aπ. Bανταράκης 

Aπο την ορχήστρα της εκδήλωσης

Στιγµιότυπο από τη δεξίωση

Στιγµιότυπο από τη συµµετοχή στο πρόγραµµα
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗ 

ΜΕ ΤΑ Κ∆ΑΠ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

A πό πολύ νωρίς τα παιδιά γνωρί-
ζουν τις οµοιότητες και τις δια-
φορές ανάµεσα στους ανθρώ-

πους. Έρευνες δείχνουν πως η στάση απέναντι
στα Άτοµα µε Αναπηρία (ΑµεΑ) προσδιορίζεται

σε µεγάλο βαθµό από τα σχετικά στερεότυπα
του κοινωνικού περίγυρου. Η άγνοια και η πα-
ραπληροφόρηση είναι πιθανό να µετασχηµατι-
στεί σε απόρριψη, οίκτο ή, ακόµα, και εχθρότη-
τα απέναντι στα ΑµεΑ.
Στα πλαίσια του ρόλου του Συλλόγου µας, α-

ναφορικά µε την ευαισθητοποίηση της σχολι-
κής κοινότητας, σχεδιάσθηκε το Πρόγραµµα
«Συµπερίληψη στη ∆ηµιουργική Απασχόληση»,
το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε τα τυ-
πικά Κ∆ΑΠ του ∆ήµου Ναυπακτίας, έχοντας
ως κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση των παι-
διών προσχολικής και σχολικής ηλικίας για θέ-
µατα που αφορούν την Αναπηρία. 
Το εν λόγω Πρόγραµµα αφορούσε τη συνα-

ναστροφή µεταξύ των παιδιών τυπικής ανάπτυ-

ξης µε τα AµεΑ που διαβιούν στις τρείς (3) Στέ-
γες Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης του Συλλό-
γου µέσω κοινών δραστηριοτήτων. 

Σ’ αυτό συµµετείχαν 186 παιδιά σχολικής
και προσχολικής ηλικίας και, πιο συγκεκριµένα,
έλαβαν µέρος 114 αγόρια και 72 κορίτσια, ηλι-
κίας 5 έως 12 ετών. Το Πρόγραµµα υλοποιού-
νταν απογευµατινές ώρες, εκ περιτροπής σε
κάθε ένα από τα τέσσερα (4) συνεργαζόµενα
Κ∆ΑΠ του ∆ήµου, σύµφωνα µε το προσυµφω-
νηµένο πρόγραµµα, ενώ οι δραστηριότητες
που λάµβαναν χώρα ήταν Χορός, Θεατρική
Αγωγή, Μουσική και Κατασκευές.

Το Πρόγραµµα, το οποίο ξεκίνησε να λει-
τουργεί πιλοτικά το Φεβρουάριο του 2018 και

ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2019, ευελπιστού-
µε ότι θα συνεχιστεί και την επόµενη σχολική
σεζόν, γιατί όχι και να καθιερωθεί, µιας και θε-
ωρούµε πως εξυπηρετεί στο έπακρο τη φιλο-
σοφία και τον στόχο του.
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Για όλους εµάς στην οικογένεια της "Αλκυόνης", η ηµέρα αυτή
δεν είναι µια ηµέρα γιορτής. Είναι µια ηµέρα αγώνα και διεκδίκησης
των δικαιωµάτων των "παιδιών" µας για την πλήρη, αξιοπρεπή και ι-
σότιµη συνύπαρξή τους µε το κοινωνικό σύνολο. Ακόµη, είναι µια η-
µέρα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των συνανθρώπων µας σχε-
τικά µε την Αναπηρία.

Για τη χρονιά που πέρασε, οι δράσεις του Συλλόγου µας για την 3η
∆εκέµβρη στόχευαν στην ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας,

σχετικά µε τα ΑµεΑ. Πιο συγκεκριµένα, στα
πλαίσια της ηµέρας αυτής, πραγµατοποιήθηκαν
οι εξής δράσεις:

ΟΙ 300 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΝ…

Σε ένα µάθηµα ζωής, οι µαθητές των Λυκείων της
Ναυπάκτου, του Ευπαλίου και των «Εκπαιδευτηρίων
Πάνου» συµµετείχαν σε µια βιωµατικού χαρακτήρα
ενηµέρωση για την προστασία της ύπαρξής τους και
τη σωµατική τους ακεραιότητα από τα τροχαία ατυ-
χήµατα. 

Η δράση διοργανώθηκε από το Σύλλογο ΑµεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» σε συνερ-
γασία µε το Ινστιτούτο «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ», µε την υποστήριξη της Περι-
φέρειας ∆υτικής Ελλάδας, κατά  ευγενική παραχώρηση, στο Κλειστό  Γυ-
µναστήριο του  Παπαχαραλαµπείου Σταδίου.

Με κοµµένη την ανάσα, οι µαθητές - αυριανοί οδηγοί οχηµάτων ενηµε-
ρώθηκαν από τον οµιλητή , παρακολούθησαν βίντεο σχετικά µε την οδική
ασφάλεια και συµµετείχαν κατά οµάδες σε προσοµοίωση τροχαίων.

¢Ú¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ AÌÂA «A§
¶·ÁÎfiÛÌÈ· HÌ¤Ú· AÙ
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A§KYONH» ÁÈ· ÙËÓ 3Ë ¢ÂÎ¤Ì‚ÚË
AÙfiÌˆÓ ÌÂ AÓ·ËÚ›·

ΕΠΕΝ∆ΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Nαυπάκτου και τα Εκπαιδευτήρια Πάνου επέλεξαν φέτος να διοργανώσουν,
µε αφορµή την 3η ∆εκέµβρη, εκδηλώσεις, όπου συµµετείχαν οι µαθητές τους, βιώνοντας µε δράσεις
την κατάσταση της Αναπηρίας. Επιπλέον είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν γενικότερα για το µεγά-
λο αυτό ζήτηµα, από την Πρόεδρο του Συλλόγου µας, κ. Παναγοπούλου Βασιλική, καθώς και τον Αντι-
πρόεδρο κ. Ρισβά Θάνο.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ – ΑΥΡΙΑΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Σε συνεργασία µε µαθητές και καθηγητές του 1ου και 2ου Λυκείου, του 1ου και 2ου Γυµνασίου, κα-
θώς και του Γυµνασίου και Λυκείου των «Εκπαιδευτηρίων Πάνου», χρωµατίσαµε τις κοινόχρηστες θέ-
σεις στάθµευσης οχηµάτων ΑµεΑ, µε έντονο µπλε, δείχνοντας τον δρόµο για το σεβασµό στο συνάν-
θρωπο µε κινητική αναπηρία. 
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2 Απριλίου, Παγκόσµια Ηµέρα για τον Αυτισµό. Ηµέρα αφιερω-
µένη στην ευαισθητοποίηση όλων µας, µικρών και µεγάλων. Αυτή
τη φορά, η ∆ράση που διοργάνωσε η "ΑΛΚΥΟΝΗ", περιελάµβανε
όλους τους Φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Αναπη-
ρίας στην Περιφέρεια µας. 

Η "ΓΕΦΥΡΑ" Α.Ε. ολόθερµα αποδέχτηκε να συνδράµει στο ό-
λο δρώµενο.

Οι Φορείς από την πλευρά της Αχαΐας συγκεντρώθηκαν στο
Ρίο. Οι Φορείς από την πλευρά της Αιτωλοακαρνανίας, στο
Αντίρριο. Η "ΑΛΚΥΟΝΗ" έδωσε το σύνθηµα και ο συµβολικός πε-

ρίπατος στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου "Χαρίλαος Τρικούπης", ξεκίνησε. 
Η συνάντηση των Φορέων έγινε ταυτόχρονα στα µισά της Γέφυρας και για τις δύο πλευρές.

Εκεί φορώντας µπλέ µπλουζάκια, χρώµα συνδεδεµένο µε τον Αυτισµό, περάσαµε όλοι µαζί, ε-
νωµένοι, το µήνυµα "ΑΥΤΙΣΜΟΣ: ΑΓΑΠΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ - ΑΠΟ∆ΟΧΗ και ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΜΑΣ".

∆υναµικό παρόν στο πλευρό της "ΑΛΚΥΟΝΗΣ" έδωσαν: η "ΕΨΥΠΕΑ" από το Μεσολόγγι, η
"Ηλιαχτίδα" από το Αγρίνιο, το "Εργαστήρι ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ" από το Μεσολόγγι, η
"ΕΛΕΠΑΠ" Αγρινίου, το "ΕΕΕΕΚ" Ναυπάκτου, το "Θ.Π.Κ. Η ΜΕΡΙΜΝΑ" από την Πάτρα, οι
"ΜΑΧΗΤΕΣ" Πάτρας, "Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ" και η "ΕΨΥΕΠΕΑ" από την Πάτρα. 

¶¶∞∞°°∫∫√√™™ªªππ∞∞  ∏∏ªª∂∂ƒƒ∞∞  °°ππ∞∞  ∆∆√√¡¡  ∞∞ÀÀ∆∆ππ™™ªª√√
""√√§§√√ππ  ¢¢ππ∞∞ºº√√ƒƒ∂∂∆∆ππ∫∫√√ππ,,  √√§§√√ππ  ππ™™√√ππ""

¶¶∞∞°°∫∫√√™™ªªππ∞∞  ∏∏ªª∂∂ƒƒ∞∞  °°ππ∞∞  ∆∆√√¡¡  ∞∞ÀÀ∆∆ππ™™ªª√√
""√√§§√√ππ  ¢¢ππ∞∞ºº√√ƒƒ∂∂∆∆ππ∫∫√√ππ,,  √√§§√√ππ  ππ™™√√ππ""

¶¶∞∞°°∫∫√√™™ªªππ∞∞  ∏∏ªª∂∂ƒƒ∞∞  °°ππ∞∞  ∆∆√√¡¡  ∞∞ÀÀ∆∆ππ™™ªª√√
""√√§§√√ππ  ¢¢ππ∞∞ºº√√ƒƒ∂∂∆∆ππ∫∫√√ππ,,  √√§§√√ππ  ππ™™√√ππ""

¶¶∞∞°°∫∫√√™™ªªππ∞∞  ∏∏ªª∂∂ƒƒ∞∞  °°ππ∞∞  ∆∆√√¡¡  ∞∞ÀÀ∆∆ππ™™ªª√√
""√√§§√√ππ  ¢¢ππ∞∞ºº√√ƒƒ∂∂∆∆ππ∫∫√√ππ,,  √√§§√√ππ  ππ™™√√ππ""
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Ξεχνά πολλά πράγµατα…ειδικά πρόσφατα
γεγονότα και ονόµατα,, δεν είναι σε θέση να
αυτοεξυπηρετηθεί, χρειάζεται βοήθεια στην
προσωπική του υγιεινή , στο ντύσιµο, στο φα-
γητό, είναι εξαρτώµενος από τους άλλους.
∆υσκολεύεται να επικοινωνήσει, έχει δυσκο-
λία στη βάδιση ή µπορεί να είναι ήδη καθηλω-
µένος στο κρεβάτι ή στην αναπηρική καρέκλα.
Εάν είναι σε θέση να περπατήσει  χάνεται στο
σπίτι ή στην γειτονιά και περιπλανιέται άσκο-
πα, το µυαλό του γεµίζει µε εικόνες που δεν
υπάρχουν, βλέπει κλέφτες, ζώα, παιδάκια. Πά-
σχει από άνοια τελικού σταδίου. 

Σε όλους µας είναι γνωστή η εικόνα αυτού
του ανθρώπου.

Η αύξηση του µέσου όρου ζωής στις ανα-
πτυγµένες χώρες έχει σαν αποτέλεσµα και
την αύξηση της συχνότητας παθήσεων της
τρίτης ηλικίας, όπως η υπέρταση, η στεφανιαία
νόσος, η καρδιακή ανεπάρκεια, τα αγγειακά ε-
γκεφαλικά επεισόδια και η άνοια.

Σήµερα οι άνοιες, µε συχνότερη τη νόσο
Alzheimer, αποτελούν µείζον ιατρικό, κοινωνι-
κό και οικονοµικό πρόβληµα, καθώς ο αριθµός
των ασθενών αυξάνεται αλµατωδώς.

Ο όρος «άνοια» αναφέρεται σε µια σειρά
συµπτωµάτων που αφορούν στις νοητικές λει-
τουργίες του ατόµου και έχουν ως αποτέλε-
σµα τη σταδιακή επιδείνωση της ικανότητας
του να λειτουργεί ικανοποιητικά στην καθηµε-
ρινή του ζωή και, τελικά, την πλήρη αποδιορ-
γάνωση της προσωπικότητάς του. Με το πέρα-
σµα του χρόνου προστίθενται και προβλήµατα
συµπεριφοράς. Σε πλέον προχωρηµένα στά-
δια, εµφανίζονται προβλήµατα κίνησης τα ο-
ποία και καθηλώνουν εν τέλει τον ασθενή στο

κρεβάτι, και τον φέρνουν αντιµέτωπο µε  κιν-
δύνους όπως πνευµονίες από εισρόφηση, ου-
ρολοιµώξεις κ.ά

Συχνά το πρώϊµο στάδιο της νόσου παρα-
βλέπεται και, λανθασµένα, χαρακτηρίζεται ως
«γεράµατα», ως φυσιολογική γήρανση.

Ο ασθενής, όµως,παρουσιάσει ήδη διαταρα-
χές, όπως, µείωση των ενδιαφερόντων και των
δραστηριοτήτων του, έλλειψη πρωτοβουλίας
και κινητοποίησης. ∆υσκολεύεται να  πάρει α-
πλές αποφάσεις, δεν ολοκληρώνει τις σκέψεις
του, δυσκολεύεται στην εύρεση των κατάλλη-
λων λέξεων, κατά διαστήµατα αποπροσανατο-
λίζεται. Αρχίζουν να εµφανίζονται διαταραχές
µνήµης στα πρόσφατα γεγονότα. 

Με λίγα λόγια, ακόµη κι αν το πρώϊµο στά-
διο άνοιας δεν αναγνωρίζεται νοµικά ως ανα-
πηρία ο άνθρωπος εµφανίζει ήδη δυσχέρεια
στο να διεκπεραιώσει καθηµερινές εργασίες
ρουτίνας, γεγονός που τον καθιστά, τουλάχι-
στον από κοινωνικής πλευράς, µη ικανό σε
πολλαπλούς τοµείς.

Ευτυχώς,η διάγνωση σε πρώιµα κλινικά
στάδια είναι εφικτή. Ένας έµπειρος γιατρός
µπορεί να διαγνώσει τη νόσο Αλτσχάιµερ µε
βεβαιότητα έως και 90%. Συνήθως οι ανοϊκοί
ασθενείς εξετάζονται από ειδικό γιατρό τρία
χρόνια αφού εµφανίσουν τα πρώτα συµπτώµα-
τα και η καθυστέρηση αυτή στη διάγνωση και
στη θεραπεία έχει αρνητικές επιπτώσεις στην
πορεία της νόσου.

Παπαχρήστου Πηνελόπη
Νευρολόγος µε εξειδίκευση στις κεφαλαλγίες

ÕÕÓÓÔÔÈÈ··::  ªªÈÈ··  fifi„„ÈÈÌÌËË  ÌÌÔÔÚÚÊÊ‹‹  ··ÓÓ··ËËÚÚ››··˜̃ÕÕÓÓÔÔÈÈ··::  ªªÈÈ··  fifi„„ÈÈÌÌËË  ÌÌÔÔÚÚÊÊ‹‹  ··ÓÓ··ËËÚÚ››··˜̃
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¶ÚfiÛÊ˘Á·˜ Î·È ·Ó·ËÚ›·
∆Ô ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ¶Ï‹ıË ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔ-

Ú›· ÙË˜ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚË Ù‡¯Ë, ÛÂ Ó¤· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·, Û˘¯Ó¿ ÂÓÙÂÏÒ˜ Í¤Ó· ÚÔ˜ ÙÔ
‰ÈÎfi ÙÔ˘˜, ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î¿ıÂ ÊÔÚ¿. 

∏ ·Ó·ËÚ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ™ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙË˜ ÈÛÙÔÚÈÎ‹˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ·-
Ó·Ë‰Ô‡Ó ÂÈÎfiÓÂ˜ ·Ó‹ÌÔÚˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘, ·ÁˆÓÈˆ‰Ò˜, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÂ Â-
ÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ·fiÚÚÈ„Ë˜ ‹, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ÛÂ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ÂÓÔ¯ÏËÌ¤ÓË˜ ·ÓÔ¯‹˜.

∫·È Ó·È… ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÔÙÈÎÔÔÈ‹Ûˆ ÙÈ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ Ô˘ ÌÔ˘ ‰fiıËÎ·Ó Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÒ: ¶ÚfiÛÊ˘Á·˜
Î·È ·Ó¿ËÚÔ˜.

¶ÚfiÛÊ˘Á·˜: ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÔÈ‚·ÁÌ¤ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÂ Î·Ù·˘ÏÈÛÌÔ‡˜ ÙË˜ Û˘ÌÊÔÚ¿˜, ‡ÓÔ˜ ÛÙËÓ ‡·È-
ıÚÔ ‹ ÛÂ ¿ıÏÈÂ˜ ÛÎËÓ¤˜, ÎÔ˘Ú·ÛÌ¤Ó· ‚‹Ì·Ù· ÛÙË ‚ÚÔ¯‹ Î·È ÛÙË Ï¿ÛË, ·ÁÎ¿ÎÈ·-ÎÚÂ‚¿ÙÈ·, ·ÚÚÒÛÙÈ·,
·Ó¤¯ÂÈ·, ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ, ›ÎÚ· ÁÈ· ÙÔ ¯ıÂ˜  ÁÈ· ÙÈ˜ ¯·Ì¤ÓÂ˜ ÂÛÙ›Â˜, ¯·Ì¤ÓÂ˜ ·ÙÚ›‰Â˜, ¯·Ì¤ÓÂ˜ ˙ˆ-
¤˜… ·Ù¤ÏÂÈˆÙ· Î·Ú·‚¿ÓÈ· ·ÂÏÈÛ›·˜!

∞Ó¿ËÚÔ˜: ·Ó·ËÚÈÎ¿ ·Ì·Í›‰È·, ·‰˘Ó·Ì›· ·˘ÙÔ‰È¿ıÂÛË˜, ‰ÈÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‚Ï¤ÌÌ·Ù·, ·ÔÚ›Â˜, Â-
ÎÚ‹ÍÂÈ˜ ı˘ÌÔ‡, ¿ÏÏÔÙÂ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÌ¤ÓÂ˜ Î·È ¿ÏÏÔÙÂ ·Ó·›ÙÈÂ˜, ÌÂ Ú›˙Â˜ Ô˘ ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁÈÎ¿
Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ ‚Ï¿‚Ë˜Ø ÙË˜ ‚Ï¿‚Ë˜ ·˘Ù‹˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÈÙ›· Ó· ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·fi-
Ú·ÙÔÈ Î·È, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÚ˘Ê¿ Ó· ÂÈı˘ÌÂ› Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÌ¤ÓË ·Ô‰Ô¯‹ ÙË˜ ·Ó·ËÚ›·˜.

∞Ó·fiÊÂ˘ÎÙ· Ë Û‡˙Â˘ÍË ÙË˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ˘Á· ÌÂ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙË˜ ·Ó·ËÚ›·˜ ‰›ÓÂÈ ¤Ó·
ÛÔÎ·ÚÈÛÙÈÎ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ Û‡ÌÏÂÁÌ·. ¶·Ú’ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂÈ˜ ÂÚ› ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÈ ‰‡Ô
Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ «ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi  ‚¿ÚÔ˜» ÁÈ· ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜. ¶·Ú’ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ıÂˆÚËÙÈÎ¿ ·ÓÙ›-
ıÂÙÂ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ˘Â˘ı‡ÓˆÓ Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Ô Êfi‚Ô˜, Ë ÂÏÏÈ‹˜ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ Î¿-
Ï˘„Ë ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË Î·È ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ·-
ÙfiÌˆÓ ·˘ÙÒÓ.

∏ Î·Ù·‰›ÎË ÛÂ ·‰Ú¿ÓÂÈ· Î·È Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·ÁÎ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘ÁÂ˜ ÌÂ ·Ó·ËÚ›·
Ó· Î·Ù·Ê‡ÁÔ˘Ó ÛÂ ÌË ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. ∫·È ·˘Ù¤˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÊÔÚ-
Ì‹ ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË ·fi ÔÌ¿‰Â˜ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Î·È, Û˘¯Ó¿, ÔÈ ›‰ÈÔÈ Á›ÓÔÓÙ·È ı‡Ì·Ù· ‚›·˜ Î·È ÛÂÍÔ˘·-
ÏÈÎ‹˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜.

∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 5 ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ «ÂÏÂ‡ıÂÚË ·Ó¿Ù˘-
ÍË ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜»  Î·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ·˘Ù‹Ó: «ŸÏÔÈ fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ· ·-
ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÚÔÛÙ·Û›· ÙË˜ ˙ˆ‹˜, ÙË˜ ÙÈÌ‹˜ Î·È ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÎÚÈÛË Â-
ıÓÈÎfiÙËÙ·˜, Ê˘Ï‹˜, ÁÏÒÛÛ·˜, ·Ó·ËÚ›·˜ Î·È ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ Ë ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ…»

∂Ó Î·Ù·ÎÏÂ›‰È Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ Â˘ı‡ÓË fiÏˆÓ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜.
¡· ‚¿ÏÔ˘ÌÂ ÊÚ·ÁÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ·‰ÈÎ›· Î·È Ó· ÚÔÛÙ·Ù¤„Ô˘ÌÂ, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡, ÙÈ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ Â˘-
·›ÛıËÙÂ˜ Î·È Â˘·ıÂ›˜ ÔÌ¿‰Â˜  Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ˆ˜ ÚfiÛÊ˘ÁÂ˜ ÌÂ ·Ó·ËÚ›·.

°È·Ù› ÚfiÛÊ˘Á·˜ Î·È ·Ó¿ËÚÔ˜  Â›Ó·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÚfiÛÊ˘Á·˜! Eυτυχία Aνδρονιάδη, 
Kοινωνιολόγος, 

µέλος του ∆.Σ. του Συλλόγου µας

¿¿ÚÚııÚÚ··
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¶ÔÏÏ¿ Ù· ·Á·ı¿ Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ ÛÙÔ ¤Ú·-
ÛÌ¿ Ì·˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹. ∞Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ù¿ Î·È Ù· Ù·Í›-
‰È· ÎÈ ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÂ Ì¤ÚË ÎÔÓÙÈÓ¿ ·ÏÏ¿ Î·È Ì·ÎÚÈ-
Ó¿ . ∞˘Ùfi Ô˘ Ï¤ÌÂ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. °È· Î¿ÔÈÔ˘˜ Û˘Ó·Ó-
ıÚÒÔ˘˜ Ì·˜, Î¿ÙÈ Ô˘ ıÂˆÚÂ›Ù·È ÙfiÛÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ,
ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ··ÁÔÚÂ˘ÙÈÎfi. 
∂›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÂ ·Ó·ËÚ›· Ô˘, ·ÔÙÂÏÒ-

ÓÙ·˜ ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÈ˜
˘Ô‰ÔÌ¤˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·, Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó
Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó  ·˘ÙfiÓÔÌ·, ÌÂ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
Î·È ÌÂ ¿ÓÂÛË ÙfiÛÔ ·˘Ù¤˜, fiÛÔ  Î·È Ù· ÚÔÛÊÂÚfiÌÂ-
Ó· ·Á·ı¿.  

ŒÓ· ∞ÌÂ∞ ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ËÚ›· ÛÂ
¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È fi¯È ÛÂ Î¿ÔÈÔ ¿ÏÏÔ, ·Ó¿ÏÔÁ·
ÌÂ ÙÔ ·Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‹ fi¯È ÂÌfi‰È·
·ÏÏ¿ Î·È ‚ÔËı‹Ì·Ù·.

™ÙÈ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜, ·Ú¿ ÙËÓ ·ÏÌ·ÙÒ‰Ë
ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙË˜
ÁÓÒÛË˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· ÔÏÈÙÒÓ (ÌÂ
·Ó·ËÚ›Â˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ù‡ˆÓ) Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‰˘-
Û¯¤ÚÂÈÂ˜ ÛÙËÓ ·˘ÙfiÓÔÌË ‰È·‚›ˆÛË Î·È ‰È·Î›ÓËÛË Â-
ÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ·Úˆ¯ËÌ¤ÓÔ˘ ‹
Ï·Óı·ÛÌ¤ÓÔ˘ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·Ù·Ï˘-
Ì¿ÙˆÓ, ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙ÈÎ‹˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÙË˜ ÂÚÁÔÓÔ-
Ì›·˜ ÙˆÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙË˜ ‰È·ÌfiÚÊˆÛË˜ ÙˆÓ
ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆÊÂÏÒÓ ¯ÒÚˆÓ. 
√È ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ

ıÂÚ·Â›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· Â-
Í‹˜:

❏ √ ∂√∆ ·fi ÙÔ 1987 ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ıÂ-
ÛÌÔı¤ÙËÛË Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó Ù· ÍÂÓÔ‰Ô-
¯Â›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ Ó· ‰È·ÛÎÂ˘¿˙Ô˘Ó ÂÈ‰ÈÎ¿ ÁÈ·
∞ÌÂ∞ ÙÔ 5% ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÙÔ˘˜  Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›-
˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏÂ‡ıÂÚË ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Î·È Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ‰È·-
Î›ÓËÛË ÙˆÓ ·Ó·ËÚÈÎÒÓ ·Ì·ÍÈ‰›ˆÓ ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
¯ÒÚÔ˘˜. 

❏ ∏ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ fiÌˆ˜ Î·È ıÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓË ÚÔ-
Û‚·ÛÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ∞ÌÂ∞ ÍÂÎ›ÓËÛÂ ÙÔ 2002 ÌÂ ÙÔ ¶ÚÔ-
Â‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· 43, ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÂ fi-
Ï· Ù· ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓ· ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Î¿ Î·Ù·Ï‡Ì·Ù·,
ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·‰ÂÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó, Ó· Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÈ˜
‚·ÛÈÎ¤˜ ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ ÙË˜ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜. °È·
ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Î·Ù·Ï‡Ì·Ù· Î·ıÈ¤ÚˆÛÂ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¤˜
ÔÛÔÛÙÒÛÂÈ˜ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÂÈ‰ÈÎÒÓ ÁÈ· ∞ÌÂ∞.

ŒÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î¿ ∆Ì‹-

Ì·Ù· Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÌÂ ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ™¯ÔÏÒÓ, ¤‰ÂÈÍ·Ó fi-
ÙÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û·Ó ¯ÒÚ·, ·¤¯Ô˘ÌÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ·fi
ÙËÓ  ÂÈı˘ÌËÙ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·
Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó Î·È ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·ÙfiÌˆÓ ÌÂ
·Ó·ËÚ›· Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÚÔÔÚÈÛÌfi Ô˘ Ó· Î·Ï‡-
ÙÂÈ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘˜ Î·È  ‰ÂÓ ÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ·.
√ ∆Ô˘ÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ (∞ÌÂ∞, ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓÔÈ, ÔÈ-

ÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ ÌÂ ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿) ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎ·Ù·-
ÏÂ¯ıÂ› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙÂ˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜
Ì·˜, ÏfiÁˆ ÙË˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙË˜ ˆ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈ-
ÛÌfi, ·fi ÙÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ
ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÌÂ ¤ÓÙ·ÍË ˆ˜ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÎÚÈÙË-
Ú›Ô˘ ÙË˜ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜, Î·ıÔÏÈÎ¿, ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜
ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎ¤˜ ˘Ô‰ÔÌ¤˜ ÙË˜.

Τα βασικότερα µέτρα που απαιτού-
νται για την υλοποίηση του Τουρι-

σµού για όλους είναι:

✓ Ενηµέρωση των παρόχων τουριστικών υπηρε-
σιών για το εύρος και τις ανάγκες της αγοράς
των ΑµεΑ, ηλικιωµένων και λοιπών κατηγοριών
µε αντίστοιχες µε αυτούς ανάγκες
✓ Ανάπτυξη άµεσης και διαρκούς συνεργασίας
µεταξύ παρόχων τουριστικών υπηρεσιών και ορ-
γανώσεων ΑµεΑ αφενός, για τη συλλογή αξιόπι-
στης πληροφόρησης σχετικά µε τις ανάγκες βελ-
τίωσης  και αξιολόγησης των υφιστάµενων υπο-
δοµών και, αφετέρου, για την προβολή τους σε
όλη τη χώρα και το εξωτερικό
✓ Αξιοποίηση των οργανώσεων των ΑµεΑ και
των εµπειρογνωµόνων σε επίπεδο σχεδιασµού
και αξιολόγησης προσβάσιµων υποδοµών φιλο-
ξενίας
✓ Παρακίνηση των παρόχων τουριστικών εξυπη-
ρετήσεων να κάνουν προσβάσιµες τις ιστοσελί-
δες τους
✓ Συστηµατική εκπαίδευση των στελεχών του
τουριστικού τοµέα

Χρήστος Γ. Αλετράς
Απόφοιτος Τµήµατος 

∆ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 
Πανεπιστηµίου Πατρών

Τουρισµός για όλους
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OO
λοι µας έχουµε γίνει αυτόπτες µάρτυ-
ρες του τρόπου µε τον οποίο πολλές
φορές η κοινωνία αντιµετωπίζει την α-

ναπηρία, καθότι υποτιµητικοί όροι, όπως “τρε-
λός”, “ανάπηρος”, “µογγολάκι”, “καθυστερηµέ-
νος”, “καθηλωµένος στο καροτσάκι” ή όροι µε
συναισθηµατική συγκαταβατική γλώσσα όπως
“ειδικές ικανότητες”, “θύµατα”, “γενναία” ακού-
γονται κατά κόρον στην καθηµερινότητά µας.
Ασφαλώς και οι συγκεκριµένες ετικέτες είναι
ανεπίτρεπτες, καθώς προτάσσονται οι αδυνα-
µίες και οι ανικανότητες των ατόµων και ενι-
σχύεται η αρνητική προκατάληψη της κοινω-
νίας απέναντι στα ΑµεΑ. Ωστόσο, η ετικετο-
ποίηση µπορεί να υιοθετηθεί στην εκπαίδευση
µε την χρήση προφανώς κατάλληλης ορολο-
γίας (π.χ. «παιδιά µε δυσκολίες»), ώστε πλέον
οι ετικέτες να κατατάσσουν τους µαθητές ανά-
λογα µε τα χαρακτηριστικά τους και να διευκο-
λύνεται η κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράµ-
µατος. 

Λόγοι Ετικετοποίησης 
και ταξινόµησης µαθητών
✔ Η ετικετοποίηση εξυπηρετεί την εκπόνη-

ση κατάλληλου εκπ/κού προγράµµατος.
✔ Η ταξινόµηση, τέλος, βοηθά τους επαγ-

γελµατίες να επικοινωνούν µεταξύ τους και να
αξιολογούν τα ερευνητικά αποτελέσµατα.

✔ Οδηγεί σε προστατευτική αντίδραση µε ε-
πιεική συµπεριφορά των µαθητών απέναντι
στους συµµαθητές τους µε αναπηρία.

✔ Μπορεί να επιτρέψει την πρόσβαση σε δι-
ευκολύνσεις και υπηρεσίες (π.χ. ετικέτα δυσ-
λεξίας για εξασφάλιση επιπρόσθετου χρόνου
κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπι-
στήµιο).

✔ Βοηθά στη χρηµατοδότηση και στην ε-
ξεύρεση πόρων για έρευνα και άλλα προγράµ-
µατα.

✔ ∆ιευκολύνει τις οµάδες προάσπισης των
ατόµων µε συγκεκριµένες αναπηρίες.

EÙÈÎ¤ÙÂ˜ ÛÙËÓ EÈ‰ÈÎ‹ EÎ·›‰Â˘ÛË

Του Αθανασίου Κ. Ρισβά
∆ασκάλου Eιδικής Aγωγής, Aντιπροέδρου Συλλόγου «AΛKYONH»
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Λόγοι µη ετικετοποίησης 
και ταξινόµησης των µαθητών:
✔ Οι ετικέτες προτάσσουν τις αδυναµίες.
✔ Μπορεί να οδηγήσουν στο στιγµατισµό

του παιδιού  µε απόρριψη ή γελοιοποίησή του.
✔ Προϊδεάζουν τους εκπαιδευτικούς ούτως

ώστε να αντιµετωπίζουν διαφορετικά έναν ετι-
κετοποιηµένο µαθητή, επειδή έχουν χαµηλές
προσδοκίες για την απόδοσή του.

✔ Πολλές φορές επηρεάζουν αρνητικά την
αυτοεκτίµηση του παιδιού.

✔ Οι ετικέτες αναπηρίας χρησιµοποιούνται
κάποιες φορές καταχρηστικά ως ερµηνευτικές
αποδόσεις της συµπεριφοράς (π.χ. «Ο Γιάννης
αντιδρά έτσι επειδή, έχει σύνθετες συναισθη-
µατικές διαταραχές»).

✔ Οδηγούν στην  αντίληψη - τάση για κατη-
γοροποίηση όλων των παιδιών που παρουσιά-
ζουν την ίδια δυσκολία, µε αποτέλεσµα να µην
λαµβάνεται  υπόψη ότι κάθε παιδί είναι µοναδι-
κό.

✔ Οι ετικέτες προβάλλουν τις εγγενείς δυ-
σκολίες ως ελλείµµατα επίδοσης και απαλλάσ-
σουν την εκπαίδευση από τις ευθύνες της.    

Ωστόσο αξίζει να σηµειωθεί ότι τα επιχειρή-
µατα και οι έρευνες για τα υπέρ και τα κατά της
χρήσης ετικετών αναπηρίας, δεν έχουν οδηγή-
σει έως τώρα σε µία τελική απόφαση για την α-
ποδοχή ή την απόρριψη της ετικετοποίησης.
Για παράδειγµα, έχει προταθεί οι µαθητές µε
δυσκολίες να ταξινοµούνται σύµφωνα µε τους
τοµείς του αναλυτικού προγράµµατος και τις
δεξιότητες που χρειάζεται να αποκτήσουν. 

Ορολογία και ΑµεΑ
Η Αµερικανική Εταιρεία για τη Νοητική

Υστέρηση άλλαξε την επωνυµία της σε Αµερι-
κανική Εταιρεία Νοητικής και Αναπτυξιακής
Καθυστέρησης, επειδή θεώρησε ότι ο όρος
νοητική καθυστέρηση στιγµάτιζε λιγότερο από
τον όρο νοητική υστέρηση. Ο Steven Taylor
(2007) στο Prabhala υποστηρίζει: «όποιος πι-
στεύει ότι φτάσαµε επιτέλους στην τέλεια ο-
ρολογία θα διαψευσθεί από την ιστορία. Είµαι
βέβαιος ότι στο µέλλον θα θεωρήσουµε τη
φράση νοητική και αναπτυξιακή καθυστέρηση
ανεπαρκή και εξευτελιστική». 

Ενδεχοµένως µεγάλη βαρύτητα ίσως πρέ-
πει να δοθεί στο πώς θα αλλάξει στάση η κοι-
νωνία και όχι στην αλλαγή της ορολογίας, για-
τί πιθανόν η αλλαγή της ετικέτας µιας αναπη-
ρίας δεν µειώνει αυτοµάτως την προκατάλη-
ψη ή το κοινωνικό στίγµα.

Πώς, λοιπόν, πρέπει να αναφερόµαστε στα
παιδιά µε δυσκολίες; 

✔ Ξεκινούµε, αποκαλώντας µε τα ονόµατά
τους Πέτρο, Μαρία… 

✔ Αναφερόµαστε στα παιδιά αυτά µε βάση
αυτά που προσπαθούµε να τους διδάξουµε π.χ.
αν ο εκπαιδευτικός θέλει να διδάξει στη Μαρία
γραφή µπορεί να την αποκαλεί µαθήτρια που
διδάσκεται Γλώσσα. 

✔ Σεβόµαστε την ατοµικότητα του κάθε
παιδιού, αναγνωρίζουµε τις δυνατότητες και
τις ικανότητες χωρίς να εστιάζουµε µόνο στην
αναπηρία. 

✔ Οι λέξεις που χρησιµοποιούµε θα πρέπει
να είναι θετικές, όχι αρνητικές, και ποτέ δεν θα
πρέπει να είναι προσβλητικές. 

✔ Αποφεύγουµε τη χρήση παλιών όρων ό-
πως «άτοµα µε ειδικές ανάγκες», «διαφορετι-
κές ικανότητες» κλπ.

✔ Αποφεύγουµε να λέµε «κανονικούς» για
να περιγράψουµε τα άτοµα χωρίς αναπηρίες ,
καθώς αυτόµατα τα ΑµεΑ παρουσιάζονται ως
«µη κανονικοί».

Η χρήση περιγραφικής κατηγοριοποίησης,
επειδή είναι δύσκολο να αποφευχθεί, µπορεί
να χρησιµοποιείται µεταξύ των ειδικών παιδα-
γωγών ή άλλων επαγγελµατιών για την εκπό-
νηση εκπαιδευτικού προγράµµατος. Καλό είναι
να χρησιµοποιείται για το ευρύ κοινό ο όρος
«µαθητές µε εκπαιδευτικές δυσκολίες».  

Τελικά θα πρέπει να αναγνωρίζουµε κάθε
άνθρωπο µε το όνοµά τους και όχι µε την α-
ναπηρία τους.

Αφήστε τα ΑµεΑ που είναι πολιτικά ενεργά
και επηρεάζονται προσωπικά να καθορίσουν τη
γλώσσα µας...Και µία πρόταση σε όλους εσάς
που δεν ξέρετε πώς να µε αποκαλέσετε: ρωτή-
στε!

Judy Heumann (1993)

ΠHΓEΣ:
1. Στασινός ∆. (2016). Η Ειδική Εκπαίδευση 2020plus

(έκδοση αναθεωρηµένη). Για µια Συµπεριληπτική ή Ολική
Εκπαίδευση στο Νέοψηφιακό Σχολείο µε Ψηφιακούς
Πρωταθλητές. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση 

2. William Lee Heward (2011). Παιδιά µε ειδικές ανά-
γκες µετάφραση Χαρά Λυµπεροπούλου: Εκδόσεις Τόπος

3. Σπυρίδων - Γεώργιος Σούλης Παιδαγωγική της έ-
νταξης Τόµος Α΄ Τυπωθείτω Γ. ∆αρδάνος 
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Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΣΩΣΗΣ"
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑµεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» ΣΤΙΣ
"ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ"

O Σύλλογος ΑµεΑ "ΑΛΚΥΟΝΗ", έχοντας πά-
ντα ως στόχο την παροχή όσο το δυνατόν
καλύτερων υπηρεσιών στους/στις ωφε-

λούµενούς/-ες του, πραγµατοποίησε ενηµερωτικές
συναντήσεις-σεµινάρια  µε θέµα τις "Πρώτες Βοή-
θειες", στο σύνολο του προσωπικού των ∆οµών.
Στις 4 Μαρτίου για το προσωπικό του Κέντρου ∆ιη-
µέρευσης και της Λέσχης ∆ραστηριοτήτων και στις
27 Μαρτίου για  το προσωπικό των τριών Στεγών
του. Την ενηµέρωση ανέλαβαν, ύστερα από πρό-
σκληση, πιστοποιηµένοι Εθελοντές ∆ιασώστες του
Παραρτήµατος Αχαΐας της Ελληνικής Οµάδας ∆ιά-
σωσης (Ε.Ο.∆.). 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
ΣΤΙΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑµεΑ

«ΑΛΚΥΟΝΗ»

M ετά από  πρόσκληση του Συλλόγου µας,
ο ∆ιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρε-
σίας Ναυπάκτου, Επιπυραγός, κ. Κων-

σταντίνος Μπέκος, ενηµέρωσε µε τρόπο απλό και
κατανοητό, το προσωπικό του Κέντρου ∆ιηµέρευ-
σης, των τριών (3) Στεγών Υποστηριζόµενης ∆ια-
βίωσης, καθώς και της Λέσχης ∆ραστηριοτήτων, για
τα µέσα αντιµετώπισης της πυρκαγιάς σε αρχικό
στάδιο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σωστή χρήση
των πυροσβεστήρων (ξηράς κόνεως και διοξειδίου
του άνθρακα) ως µέσο άµεσης πυρόσβεσης.

ΣEMINAPIA EKΠAI∆EYΣHΣ 
TOY ΠPOΣΩΠIKOY TΩN Σ.Y.∆.

™ υνεχίζοντας την επιµόρφωση του προ-
σωπικού του ο Σύλλογός µας οργάνω-
σε Σεµινάριο Eκπαίδευσης των εργα-

ζοµένων στις Στέγες του. Tο Σεµινάριο πραγµα-
τοποιήθηκε από την ψυχίατρο κ. Kαραϊβάζογλου
Kατερίνα και τον Aντιπρόεδρο του Συλλόγου και
δάσκαλο Eιδικής Aγωγής κ. Pισβά Θάνο.

EÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ¢ÔÌÒÓ Ì·˜

ÛÛÂÂÌÌÈÈÓÓ¿¿ÚÚÈÈ··
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O
Σύλλογός µας, ανταποκρινόµενος σε πρό-
σκληση της Εταιρείας Προστασίας Ατόµων
µε Αυτισµό (∆.Α.∆.) του Νοµού Καστοριάς,

συµµετείχε στο 1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Αυτι-
σµού, που διοργανώθηκε στον ακριτικό νοµό. Οµά-
δα αντιπροσωπείας του Συλλόγου ΑµεΑ "ΑΛΚΥΟ-
ΝΗ", αποτελούµενη από τον ∆ιευθυντή, κ. Πανα-
γιωτόπουλο Γρηγόριο, την Κοινωνική Λειτουργό, κ.
Σιαµά Σπυριδούλα και την Ψυχολόγο - Επιστηµονι-
κά Υπεύθυνη των Σ.Υ.∆., κ. Ραυτοπούλου Aτζελίνα,
παρουσίασαν το έργο του Συλλόγου, εστιάζοντας
περισσότερο στην παροχή τεχνογνωσίας, σχετικά
µε τη δηµιουργία και τη λειτουργία Στεγών Υπο-
στηριζόµενης ∆ιαβίωσης. Κι αυτό γιατί η
"ΑΛΚΥΟΝΗ" φάνηκε να πρωτοπορεί σε σχέση µε
άλλους Φορείς της Ελλάδας που παρουσιάστηκαν
στο Φεστιβάλ, αφού ήταν ένας από τους λίγους
Συλλόγους που έχουν ιδρύσει και λειτουργούν Στέ-
γη Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης, και µάλιστα τρεις
(3) Σ.Υ.∆.!

H
Πρόεδρος του Συλλόγου ΑµεΑ “ΑΛΚΥΟΝΗ”
κ. Βασιλική Παναγοπούλου ήταν οµιλήτρια
στην Επιστηµονική Ηµερίδα του Σωµατείου

γονέων, κηδεµόνων και φίλων Ατόµων µε Αυτισµό
Αχαΐας (ΕΨΥΕΠΕΑ). H Hµερίδα διεξήχθη µε αφορ-
µή την 2α Aπριλίου, παγκόσµια ηµέρα αφιερωµένη
στην ∆ιαταραχή του Αυτιστικού Φάσµατος
(∆.Α.Φ.). Tο θέµα της οµιλίας ήταν: “Η ζωή ενός αυ-
τιστικού ανθρώπου µετά το σχολείο”. 

E
νας από τους οµιλητές του Β’ Πανναυπακτια-
κύ Αναπτυξιακού Συνεδρίου ήταν και ο Αντι-
πρόεδρος του Συλλόγου ΑµεΑ “ΑΛΚΥΟΝΗ”

και προϊστάµενος του Κέντρου Εκπαιδευτικής και
Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) Αιτ/νίας,
κ. Ρισβάς Αθανάσιος. O κ. Ρισβάς, αφού παρουσία-
σε στο κοινό την ιστορία, τις ∆οµές αλλά και τις
δράσεις του Συλλόγου, ανέπτυξε στη συνέχεια το
θέµα: «Η προοπτική εφαρµογής του καθολικού
σχεδιασµού στη Ναυπακτία και η συµβολή του Συλ-
λόγου ΑµεΑ “ΑΛΚΥΟΝΗ” σ’ αυτή». 

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙË˜ AÏÎ˘fiÓË˜¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙË˜ AÏÎ˘fiÓË˜

ÔÔÌÌÈÈÏÏ››ÂÂ ˜̃
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ÛÛ˘̆ÓÓ¤¤ÓÓÙÙÂÂ˘̆ÍÍËË

26

κ. Πρόεδρε, ηγείσθε της Οµοσπονδίας Επαγ-
γελµατικών, Βιοτεχνικών & Εµπορικών Σωµατεί-
ων Ναυπακτίας και ∆ωρίδας. Μπορείτε να µας
δώσετε ένα σύντοµο ιστορικό της Οµοσπονδίας;

Η Οµοσπονδία Επαγγελµατικών, Βιοτεχνικών
και Εµπορικών Σωµατείων Ναυπακτίας και ∆ωρί-
δας είναι δευτεροβάθµια επαγγελµατική – συνδι-
καλιστική οργάνωση η οποία αποτελείται από 11
πρωτοβάθµια σωµατεία µε περίπου 600 µέλη. Η
Οµοσπονδία µας λειτουργεί από το 1936, είναι
µέλος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµα-
τιών Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος, όπου εκ-

προσωπείται µε δύο αντιπροσώπους. Σε τοπικό
δε επίπεδο είναι ο µεγαλύτερος φορέας του ∆ή-
µου.

2) Μετά από τόσα χρόνια οικονοµικής κρίσης,
όπου τα µέλη σας πραγµατικά δοκιµάστηκαν υ-
πέρµετρα από τις επιπτώσεις της, µπορείτε να
µας περιγράψετε το σηµερινό της ρόλο;

Πράγµατι, όπως πολύ σωστά επισηµαίνετε,
την τελευταία δεκαετία της οικονοµικής κρίσης
στη χώρα µας όλες οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας - όπως
συνήθως µας αναφέρουν – επλήγησαν υπέρµε-
τρα και, προπάντων, άνισα σε σχέση µε άλλους
τοµείς της οικονοµίας, µε υψηλή φορολογία, µε-
γάλη µείωση της αγοραστικής δύναµης, έλλειψη
ρευστότητας, µηδενική χρηµατοδότηση και κλεί-
σιµο χιλιάδων επιχειρήσεων. Όλη αυτή η κατά-
σταση δηµιούργησε την ανάγκη συσπείρωσης και
αλληλεγγύης µε αποτέλεσµα σήµερα να µιλάµε
για αύξηση του αριθµού των µελών µας και µε µε-
γαλύτερη ευθύνη να γίνουµε πιο αποφασιστικοί,
πιο διεκδικητικοί προασπίζοντας, µε όλη µας τη

δύναµη, τα οικονοµικά, κοινωνικά και επαγγελµα-
τικά συµφέροντα των συναδέλφων µας εκπληρώ-
νοντας τους σκοπούς της Οµοσπονδίας.

3) Οι επιχειρηµατίες που ανήκουν στα πρωτο-
βάθµια σωµατεία συνήθως, δείχνοντας σηµάδια
εσωστρέφειας και αµηχανίας, ίσως κι από προ-
κατάληψη, δεν είναι διατεθειµένοι να προχωρή-
σουν εύκολα σε προσλήψεις ΑµεΑ. Παρατηρείτε
να συµβαίνει αυτό και στη πόλη µας;

∆εν έχω παρατηρήσει κάποιο τέτοιο φαινόµε-
νο στη πόλη µας και δε νοµίζω ότι υπάρχουν τέ-
τοια στοιχεία. Aπεναντίας πιστεύω ότι αποδε-
δειγµένα οι επιχειρηµατίες της περιοχής µας έ-
χουν άµεσα ανταποκριθεί σε όλα τα καλέσµατα
της Οµοσπονδίας µας για
οποιαδήποτε µορφή βοη-

θείας και συµπαράστασης
σε συνανθρώπους και συ-
ναδέλφους µας. Εποµένως
και στη περίπτωση προσλήψεων ΑµεΑ οι συνά-
δελφοι µας θα δείξουν την ανάλογη ευαισθησία.

4) Ποια είναι η θέση της Οµοσπονδίας στο ευ-
αίσθητο αυτό ζήτηµα της εργασιακής κουλτού-
ρας ως προς την επιλογή πρόσληψης ενός αν-
θρώπου µε αναπηρία.

Η Οµοσπονδία κάθε χρόνο συνεργάζεται µε
διάφορες υπηρεσίες, ΙΕΚ, ∆ΙΕΚ Ναυπάκτου κτλ,
για τη πρόσληψη ή πρακτική άσκηση σπουδαστών
και καταρτιζοµένων. Με την ίδια λογική, πιστεύω
ότι η συνεργασία Οµοσπονδίας και Συλλόγου
ΑµεΑ Αλκυόνη είναι επιτακτική, ώστε να µπορέ-
σουµε, µέσα από κοινή δράση και ενηµέρωση των
επαγγελµατιών, να εξασφαλίσουµε την πρόσλη-
ψη ανθρώπων µε αναπηρία, δείχνοντας στη πρά-
ξη ότι και αυτοί οι άνθρωποι ζουν ανάµεσα µας
και είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της κοινωνίας
µας.

MÂ  ÙÔÓ  ¶ÚfiÂ‰ÚÔ  ÙË˜  OÌÔÛÔÓ‰›·˜
Î.  £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹  ¢·‚·Ó¤ÏÏÔ
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«Η ζωή στη Στέγη είναι πάρα πολύ ευχάρι-

στη και περνάω πολύ ωραία. Είµαστε µια πα-

ρέα. Αδέρφια θα έλεγα. Κάθε πρωί ξυπνά-

µε, στρώνουµε τα κρεβάτια µας,

ντυνόµαστε… Ξέρω να στρώνω

µόνος µου το κρεβάτι µου! Ε,

αν δυσκολευόµαστε έχου-

µε το προσωπικό και µας

βοηθά. Αν χρειαστεί βοη-

θάω κι εγώ τον συγκάτοι-

κό µου στο δωµάτιο.

Τρώµε πρωινό και πάµε

στο Κέντρο Ηµέρας. Το

µεσηµέρι γυρνάµε τρώµε,

κοιµόµαστε… 

Α! Μόλις φάµε, κάνουµε τις

δουλειές που έχει ο καθένας, όπως

λέει το πρόγραµµα. Εγώ σήµερα είχα να πλύ-

νω τα πιάτα. Κάνουµε κι άλλες δουλειές κάθε

Σάββατο ή Κυριακή: σκούπισµα, σφουγγάρι-

σµα... Ε, σπίτι µας είναι, πρέπει να το φροντί-

σουµε! ∆εν τα καταφέρνω και πολύ καλά σε ό-

λα, αλλά δεν πειράζει. Το απόγευµα σηκωνό-

µαστε, κάνουµε τα µπάνια, απογευµατινό και

µετά… δραστηριότητες. Ζωγραφική, πηλό, επι-

τραπέζια… Φτιάξαµε και µάθαµε την πυραµίδα

της διατροφής! Τώρα δεν θέλω να τρώω

τόσα γλυκά, γιατί δεν κάνουν κα-

λό… Καλύτερα ένα µήλο. Πάµε

και έξω, σούπερ µάρκετ για

τα ψώνια µας, για καφέ…

Α, πάµε και για φαγητό!

Και τις Κυριακές εκκλη-

σία!

Το βράδυ µαζευόµα-

στε πάλι για το βραδινό

µας. Μετά θα καθίσουµε

να συζητήσουµε λίγο, πριν

πάµε για ύπνο. Κάνουµε τα α-

στεία µας, το καλαµπούρι µας…

Νιώθω ασφάλεια στη Στέγη. 

Ξέρω πως ό,τι κι αν χρειαστώ, έχω ανθρώ-

πους δίπλα µου! Τους εµπιστεύοµαι! Όµως, δε

µού τα δίνουν όλα «στο πιάτο». Κάνω πράγµα-

τα και µόνος µου.

Θοδωρής Τ.

H ˙ˆ‹ ÛÙÈ˜ ¢ÔÌ¤˜ Ì·˜ Ì¤Û· ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜

Γεια σας!

Με λένε Ρούλα, είµαι ωφελούµενη στο Κέ-

ντρο ∆ιηµέρευσης του Συλλόγου "ΑΛΚΥΟΝΗ"

όπου πηγαίνω κάθε µέρα.

Μαζί µε τους φίλους και φίλες συµµετέχω

σε ένα τρίωρο πρόγραµµα δραστηριοτήτων:

γυµναστική, κεραµική, χειροποίητες κατασκευ-

ές, φυσικοθεραπεία, αυτόνοµη διαβίωση και ε-

λεύθερη ώρα ψυχαγωγίας.

Ξέχασα να αναφέρω για τις αγαπηµένες

µας εξωτερικές δράσεις µας, όπως επισκέψεις

σε εκθέσεις, ψώνια στο σούπερ µάρκετ, βόλ-

τες για καφέ.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ηµέρες περνούν

ευχάριστα. Η "ΑΛΚΥΟΝΗ" είναι η δεύτερη οι-

κογένειά µας!

Ρούλα Π.
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HH Βάλια µας, δεν βρίσκεται πια ανάµε-
σά µας. Έφυγε ανεπάντεχα για την

άλλη ζωή, άγγελος πλέον στην αγκαλιά του
Θεού, βυθίζοντας στον πόνο και στην οδύνη
την οικογένειά της και τους ανθρώπους της
«Αλκυόνης». Λάτρευε τα τραγούδια. Στη µνή-
µη της παραθέτουµε το τραγούδι που αγαπού-
σε πολύ: «Μια εκδροµή» του Μηλιώκα µε τον
Μητροπάνο, τόσο σηµαδιακό στο στίχο! 

Aπό τον επικήδειο λόγο που εκφώνησε
στην εξόδιο ακολουθία της ο  αντιπρόεδρος
του Συλλόγου µας και δάσκαλός της, Θάνος
Ρισβάς

Γελαστό µας χαρούµενο κορίτσι, Μαθήτριά
µου,  Βάλια µας. Ποτέ δε φανταζόµουν να βρε-
θώ σ΄ αυτή τη δύσκολη θέση,  να µιλήσω για
σένα, για το τελευταίο σου ταξίδι. Πώς να σε α-
ποχαιρετήσουµε σήµερα; Ο θάνατός σου µας
βρήκε απροετοίµαστους και σαν µαχαιριά µας
χτύπησε στη καρδιά.

1995, και η αγαπηµένη σου µητέρα η Σάσα,
γεµάτη αγωνία,  σε γράφει στο ∆ηµοτικό Σχο-
λείο Λυγιά. Όλοι µαθητές και δάσκαλοι σε δε-
χτήκαµε και σε αγκαλιάσαµε. Περιποιηµένη,
µοσχοβολιστή, µε τις καλοχτενισµένες σου
ξανθές κοτσίδες, µας έδινες εσύ δύναµη, γιατί
ο αγώνας σου ήταν άνισος. ∆εν το έβαζες κά-

τω. Ακούραστη, δεχόσουνα να γράφεις, να δια-
βάζεις, να συµµετέχεις στις σχολικές δραστη-
ριότητες.  Τραγουδούσες και χόρευες σε κάθε
ευκαιρία, σε κάθε γιορτή, µε ρυθµό που έµφυ-
τα είχες µέσα σου. Καθώς άνθιζες η  µητέρα
σου και ο πατέρας σου σε υπεραγαπούσαν και
σε υποστήριζαν µε κάθε τρόπο. Ο αδερφός σου
ο Θανάσης το ίδιο.

Τα πρώτα χρόνια, η έλλειψη δοµών Ει-
δικής υποστήριξης στη Ναύπακτο, σε
ανάγκασαν, να συνεχίσεις την εκπαί-
δευσή σου στην πρωτεύουσα κοντά
σε πρόσωπα αγαπηµένα.  Όµως οι α-
γαπηµένοι σου γονείς, πάντα αγωνι-
ούσαν και σε ήθελαν κοντά τους..
Έτσι, µαζί µε άλλους γονείς δηµιούρ-
γησαν την ''Αλκυόνη''. Ο πατέρας
σου, ο Μίλτος, µέλος του ∆.Σ. από
την ίδρυση της ''Αλκυόνης'' έως σή-
µερα, παλεύει αγόγγυστα για όλους
τους ανθρώπους, µε αναπηρία, της
περιοχής. Και έτσι γύρισες στην Ναύ-
πακτο, στην αρχή  σε δοµές όπως το
ΕΕΕΕΚ, το Κ∆ΑΠ και µετά στην
‘’Αλκυόνη’’, όπου βρήκες αυτό που
σου άρεσε πολύ, και περνούσες ευ-
χάριστα. Οι φίλοι σου καθώς και οι
εργαζόµενοι ήταν οι δικοί σου άν-
θρωποι. Και συνέχιζες να τραγουδάς,
να γελάς, να χορεύεις στο Κέντρο
∆ιηµέρευσης έως την Πέµπτη 9
Μαΐου, που ήσυχη και γαλήνια έφυ-
γες στην αγκαλιά των γονιών σου!

Βαλίτσα µου, Ήσουν ένα όµορφο,
ευγενέστατο κορίτσι γεµάτο αρχο-

ντιά!  Το πέρασµά σου από τη ζωή µόνο χαρά,
αξιοπρέπεια  και οµορφιά άφησε πίσω της.  Σε
ευχαριστώ γιατί µε έκανες καλύτερο δάσκαλο!
Σε ευχαριστούµε που µας έµαθες τι σηµαίνει υ-
ποµονή!  Σε ευχαριστούµε που ήσουν η µαγιά
της Αλκυόνης. Έκανες τους γονείς σου να εί-
ναι πάνω από µια φορά γονείς.  Έκανες τον α-
δερφό σου να είναι πάνω από µια φορά αδερ-
φός. Ήσουν τυχερή που στη σύντοµη ζωή σου,
είχες υπέροχη οικογένεια, που σε νοιάζονταν
αληθινά.

Τυχεροί όσοι εκεί ψηλά γίνουν η παρέα σου!
Θα τους τραγουδάς ακούραστα και θα χορεύ-
εις ασταµάτητα..

Καλό σου ταξίδι, ο παράδεισος είναι για σέ-
να αδιαπραγµάτευτος, γιατί είσαι ένας άγγε-
λος!

Μια εκδροµή είναι η ζωή µου
Με µαγική διαδροµή
Έγιναν φίλοι µου και οι εχθροί µου
Και τραγουδάµε µε µια φωνή
Εµένα και ο θάνατος
Μου φαίνεται γιορτή
Ένα λαχείο ειν' η ζωή
Ας είναι κι αµορτί
Λουλούδια για το χάροντα
Μπουζούκι και κιθάρα
Κι ένα ανοιχτό περίπτερο
Να πάρουµε τσιγάρα
Μια εκδροµή είναι η ζωή µου
Που θα τελειώσει κάποτε
Μα έπαιξα, γέλασα
Με την ψυχή µου
Και δεν κουράστηκα
∆εν έπληξα ποτέ
Εµένα και ο θάνατος
Μου φαίνεται γιορτή
Ένα λαχείο…
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¶¶ ρόσφατα η Ελλάδα θρήνησε την απώλεια ενός υπέροχου ανθρώπου, ενός µουσικο-

συνθέτη που, µε το έργο του, άφησε τεράστια παρακαταθήκη στις επόµενες γενιές.

Ήταν γλυκύς, προσηνής, σεµνός. Με αυτόν τον  χαρακτήρα αγαπήθηκε πολύ από ό-

σους τον είχαν γνωρίσει ή είχαν συνεργαστεί µαζί του. Η γλυκύτητα αυτή του ανθρώπου διαχε-

όταν και στην µουσική του.

KK αι τι δεν έχει γράψει! Μελοποιηµένη ποίηση, κινηµατογραφικές µουσικές, ελαφρολαικά

τραγούδια, έντεχνα. Εκείνο όµως που τον χαρακτήρισε ήταν η δηµιουργία µιας νέας σχολής τρα-

γουδιού. Το ‘’Νέο Κύµα’’ µε νέους καλλιτέχνες, που αργότερα έγιναν µεγάλοι ερµηνευτές, ήταν

η νέα προσέγγιση της µουσικής µε νότες νοσταλγικές, ροµαντικές, τρυφερές και ταυτόχρονα τό-

σο µελωδικές! 

¢¢ εν έδινε εύκολα συνεντεύξεις. «Εµένα οι συνεντεύξεις µου, όλα αυτά τα χρόνια, είναι τα
τραγούδια µου» έλεγε. ∆εν είχε ατζέντη.  Για να τον βρει κανείς έπρεπε να αναζητήσει το στα-

θερό του στο Κιάτο, όπου ζούσε το µεγαλύτερο και τελευταίο διάστηµα της ζωής του. 

KK άπως έτσι βρήκαµε κι εµείς το τηλέφωνό του, όταν προγραµµατίζαµε στο Μέγαρο Μουσι-

κής τη «Συναυλία της Αγάπης» για την 3η ∆εκέµβρη του 2010. Ο αγαπητός φίλος της Αλκυό-

νης και συντοπίτης µας, αείµνηστος Κώστας Κωτούλας ήταν προσωπικός του φίλος και µας έ-

φερε σε επαφή µαζί του. Tην αγωνία µας αν θα δεχόταν να συµµετάσχει, διαδέχθηκε ένα κύµα

ζεστασιάς και µεγάλης χαράς, όταν µας είπε στο τηλέφωνο: «Βεβαίως και θα έρθω µε µεγάλη
µου ευχαρίστηση να παίξω για τα παιδιά µε αναπηρία!»

HH Συναυλία, όπου έπαιξε πιάνο συνοδεύοντας την Ελένη ∆ήµου στα τραγούδια του,  µε τη

συµµετοχή κι άλλων µεγάλων καλλιτεχνών, καθώς και της Μικτής Χορωδίας Ναυπάκτου, είχε

τεράστια επιτυχία. Ο ίδιος, ταπεινός, ευγενικός µε όλους  και ευπροσήγορος, συµµετείχε από τις

πρόβες έως και την παράσταση ακούραστα, σκορπώντας  το χαµόγελό του και ενθαρρύνοντας

τους νέους.

AA ιωνία σου η µνήµη κ. Γιάννη! Eσύ θα µείνεις για πάντα στις καρδιές µας και στις επόµενες

γενιές τα τραγούδια σου κι η µουσική σου!

··ÊÊÈÈ¤¤ÚÚˆ̂ÌÌ··
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“BERTO LUCCI” NAYΠAKTOY
AN∆PIKA EI∆H
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“GREEK FASHION ROOM”
(e-shop)
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Ο
ι συντοπίτες µας, που ζουν στο εξωτερικό, µας συγκίνησαν φέτος µε τις πρωτοβουλίες, που α-

νέλαβαν, ώστε να ενισχύσουν το έργο της ‘’Αλκυόνης’’. Συγκεκριµένα, διοργάνωσαν εκδηλώ-

σεις σε Σικάγο, Μόντρεαλ και Τορόντο, συγκέντρωσαν χρήµατα και τα έστειλαν στο Σύλλογό µας, ώ-

στε να καλύψουµε σοβαρές ανάγκες µας (αγορά επίπλων καθιστικού για τη Στέγη ‘’Ταξίδι’’, αναγκαί-

ων ηλεκτρικών συσκευών κ.ά.) Ευχαριστούµε από καρδιάς τους Προέδρους, τις ∆ιοικήσεις και τα Μέ-

λη των: 

- Nafpaktiaki Fraternity of CHICAGO 

- Roumeliotian Society of  MONTREAL ‘’Γεώργιος Καραϊσκάκης’’  

- Ναυπακτιακή Ένωση TORONDO 

Έ
να µεγάλο ευχαριστώ εκφράζουν επίσης οι άνθρω-

ποι της “Αλκυόνης” στο Χειρουργό Oδοντίατρο

Παύλο Κωνσταντινίδη (φωτο) για τις υπηρεσίες που προ-

σέφερε αµισθί, καθώς και τη δωρεάν διάθεση των υλικών,

ώστε να τοποθετηθούν εµφυτεύµατα σε ωφελούµενη των

Στεγών µας. Επιπλέον ευχαριστούµε την κ. Maria

Fotopoulos (φωτο) από το Montreal του Καναδά, για την ευ-

γενική µεσολάβησή της, ώστε o κ. Κωνσταντινίδης να ανα-

λάβει  αυτή  την τόσο µεγάλη εθελοντική προσφορά.
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∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ - °ƒ∞º∂π∞ - º√ƒ∂π™

➤ ACTION KAΦETEPIA
➤ CHIC & CHIP
➤ COFFEE CITY
➤ ENVY (Eσώρουχα)
➤ FASHION (Yποδήµατα)
➤ HAPPY CASA
➤ GT ELECTRONICS (ΓΛΑΒΙΝΟΣ Ι. – ΤΣΙΛΙΟΣ Ι. ΟΕ)
➤ LEPANTO RIVIERA (Πιτσαρία)
➤ PRISMA (Πολύχρονος)
➤ La gondola (Φούντζουλας-καφετέρια)
➤ MARKET IN
➤ MY MARKET
➤ MINI MARKET Aντωνόπουλος Kων.
➤ SIBA SPORT 
➤ TASTE Πολυεστιατόριο 
➤ TIHIO RACE
➤ Aλεξόπουλος ΣOYΠEP MAPKET - MAKYNEIA
➤ Aντωνόπουλος Λεωνίδας (Eλαιοτριβείο)
➤ Aριτζάκης Στράτος (Oπωροπωλείο)
➤ Αρτόπολις (Αρτοποιείο)
➤ Αρώµατα Ζύµης (Αρτοποιείο)
➤ Αφοί Κατσαντώνη (Kεριά)
➤ Αφοί Kωστογιάννη (Φυτώρια)
➤ Αφοί Παπαδόπουλοι (Ξυλουργείο)
➤ Γεύση της Pίζας (Tαβέρνα)
➤ ΓEΦYPA Α.Ε.
➤ Γλαβίνος Aντώνης (Kουρείο)
➤ Γιαννίκας Σωτήρης (Oπτικά)
➤ Γρατσάνης Στέργιος (Tυροκοµείο)
➤ ∆ηµόπουλος Κωνσταντίνος (Oπωροπωλείο)
➤ ∆ούρος Γιώργος (Yδραυλικός)
➤ Zαµπάρας Γιάννης (Aνθοπωλείο)
➤ Zωργιός ∆ηµήτρης  (Kοµµωτήριο)
➤ Ηλεκτροτεχνική Ναυπάκτου
➤ Θερµοζέλ Zέλιος
➤ Kατέρου Kατερίνα (Kαθαριστήριο ρούχων)
➤ Kατραούρας Iωάννης (Kουρείο)
➤ Kατσιγιάννης (Kοσµηµατοπωλείο)
➤ Kονδύλης (Aρτοποιΐα - Zαχαροπλαστική)
➤ Κοροµπέλη Αφοί (Άνθη-φυτά)
➤ Kουρµούσης Φωτογραφείο 
➤ Κωτσόβολος  Ναυπάκτου
➤ «Mε την καρδιά µας» (AMKE)

➤ Mηνόπουλος Θωµάς (Tαπητοκαθαριστήρια) 
➤ Μονοπώλιο (Aπεντοµώσεις - υλικά καθαριότητος)
➤ Μουλάς Κωνσταντίνος (Eπισκευές  ηλεκτ.  συσκευών)
➤ NEA O∆OΣ A.E. 
➤ Παπαδόπουλος Xρήστος (Zωοτροφές)
➤ “Προσφορά στον Άνθρωπο” - Iωάννης Zώης
➤ ΣKΛABENITHΣ 
➤ Σύλλογος Ελληνοαυστραλών
➤ Σύλλογος Ευρυτάνων Ναυπακτίας
➤ Σύλλογος Kοµµωτών Nαυπάκτου
➤ Σύνδεσµος Aγάπης Aγίου Kωνσταντίνου Mακύνειας
➤ Σωτηροπούλου Π. (Ξυλουργείο)
➤ Tο γλυκό (Zαχαροπλαστείο)
➤ Tροµπούκης Iωάννης (Hλεκτρολογικό υλικό)
➤ Τσέλιος Σπύρος (Γενικό εµπόριο - διανοµές)
➤ Τσιλιγιάννης Μάρκος (Bιβλιοπωλείο)
➤ Tσουκαλάς (Kαφεκοπτείο)
➤ Tσούµαρη Xρυσούλα  (Kοµµωτήριο)
➤ Φούντζουλα Eλένη  (Oπωροπωλείο)  
➤ Ψυλλιάς Παναγιώτης (Aσανσέρ TUV Hellas)

§EITOYP°OI Y°EIA™

➤ Aγγελάκης Άγγελος (Oφθαλµίατρος)
➤ Aναγνωστόπουλος ∆ηµήτριος (Oρθοπαιδικός)
➤ Aντωνάκη Oυρανία (Γυναικολόγος)
➤ Bάκρινου Παναγιώτα (Πυρηνική ιατρός)
➤ Γκίζας Σπυρίδων (Kαρδιολόγος)
➤ Eµµανουήλ Θεόδωρος (Γαστρεντερολόγος)
➤ Zαχαράτος Σπυρίδων (Oρθοπαιδικός)
➤ Θεοφάνης Παναγιώτης  (Aκτινολόγος)
➤ Iατρική Tοµογραφία Nαυπάκτου
➤ Κέντρο Yγείας Nαυπάκτου
➤ Kότσαλος Σπύρος (∆ερµατολόγος)
➤ Kυριάκης Eυάγγελος  (Oδοντίατρος)
➤ Nικολάου Λαγαρού Xαρά (Ωτορινολαρυγγολόγος)
➤ Παναγιωτόπουλος Kωνσταντίνος (Oδοντίατρος)
➤ Παναγιωτόπουλος Στράτος (Kαρδιολόγος)
➤ Παπαζήσης Zήσης (Oρθοπαιδικός)
➤ Παπαχρήστου Πηνελόπη (Nευρολόγος)
➤ Pαυτοπούλου Σπυριδούλα (Mικροβιολόγος)
➤ Pεκαϊτης Nικόλαος (Mικροβιολόγος)
➤ Pηγόπουλος Aθανάσιος (Oυρολόγος)
➤ Σαρχιανάκη Άννα (Γυναικολόγος)
➤ Σαφιολέα Σάσα (Mικροβιολόγος)
➤ Σιάχος Σίµος (Kαρδιολόγος)
➤ Σιµάκης Γεώργιος  (Γαστρεντερολόγος)
➤ Σίνης ∆ηµήτριος (Oφθαλµίατρος)
➤ Σπανός Αντώνιος (∆ερµατολόγος)
➤ Tσακαλάκη Bασιλική (Oφθαλµίατρος)
➤ Σχοινάς Αντώνης (Eνδοκρινολόγος)
➤ Χαραλαµποπούλου Αικατερίνη (Πνευµονολόγος)
➤ Xωραφάς ∆ηµήτριος (Παθολόγος)
➤ Xωραφά Kατερίνα (Φαρµακείο) 
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∂˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ ·ÎfiÌË fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘Ï-
ÏfiÁÔ˘ Ì·˜ Ô˘, Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜,
ÌÂ ÌÈÎÚ¤˜ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ‰ˆÚÂ¤˜ Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó·
ÌËÓ ·Ó·ÊÂÚıÂ› ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜, Î·ıÒ˜ Î·È fiÛÔ˘˜ È-
ı·ÓfiÓ ÍÂ¯¿Û·ÌÂ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ.
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Γιά οικονοµική ενίσχυση προς το Σύλλογο µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
τους παρακάτω Τραπεζικούς λογαριασµούς:

∂£¡π∫∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞: 426/296140-76 ALPHA BANK: 221002002003338
EUROBANK: 0026-0664-09-0100824633  
TPA¶EZA ¶EIPAIø™: 5157071026293
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Συνεργασία µε άλλες 

∆οµές εκπαίδευσης, 

∆ήµους, Φορείς κ.ά.
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