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της Προέδρου της Δηµοκρατίας, 

κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου,

στο Σύλλογο “ΑΛΚΥΟΝΗ”.

Περιεχόµενα Λίγα λόγια
από εµάς...

Αγαπητοί µας φίλοι

Συναντιόµαστε ξανά, δύο χρόνια µετά την τελευταία έκδοση του περιοδικού µας. Δύο χρό-

νια πρωτόγνωρα, ιδιαίτερα, τροµακτικά, γεµάτα φόβο και αγωνία, γεµάτα εσωστρέφεια και 

ανακατεύθυνση σε πολλές πλευρές της ζωής µας. Μια πανδηµία άλλαξε τα πάντα στα δύο 

αυτά χρόνια. Όµως µείναµε όρθιοι στη δίνη της. Κι ερχόµαστε ξανά κοντά σας µέσα 

από τις σελίδες αυτού του περιοδικού, µε ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Θα µας βρείτε να ζούµε στις δοµές µας µια διαφορετική καθηµερινότητα. Με προσοχή, µε 

συνεχή µέτρα προστασίας αλλά πάντα µε δηµιουργικότητα, µε φαντασία, µε αγάπη και προ-

σήλωση στους στόχους µας. Θα έχετε την ευκαιρία να ενηµερωθείτε για το νέο επίτευγµα 

του αναπηρικού κινήµατος, την ψήφιση του νόµου για τον «προσωπικό βοηθό». Ο Σύλλογος 

«Σκέπη» που δραστηριοποιείται στην πόλη µας στον κοινωνικό τοµέα, παρουσιάζεται στις 

σελίδες µας µέσα από τη συνέντευξη της Προέδρου του. Θα γνωρίσετε ακόµη µια δηµόσια 

δοµή, πολύ σηµαντική και αναγκαία για κάθε οικογένεια που έχει στους κόλπους της παιδί 

µε δυσκολίες,  το Κέντρο Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης 

(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.). Ακόµη θα παρακολουθήσετε  τη συνεργασία µας µε το ΕΚΠΑ 

που άνοιξε νέους ορίζοντες στο Σύλλογό µας.

Εκείνο όµως που αποτέλεσε µεγάλη τιµή για το Σύλλογό µας ήταν η επίσκεψη 

της Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας σε µια από τις Δοµές µας, η οποία περιγράφεται 

στο περιοδικό µας. Τέλος καταθέτουµε για άλλη µια χρονιά τις θερµές ευχαριστίες µας 

προς όσους στηρίζουν το έργο µας.

Καλή ανάγνωση!  

Περιοδική ειδική έκδοση

Έτος 9ο

Αριθ. φύλλου 16

Δεκέµβριος 2021
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...............................................................σελ.28
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Δράσεις
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Οι Δοµές
του Συλλόγου µας
ΔοµέςΔοµές

Κέντρο Διηµέρευσης - Ηµερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.-Η.Φ.)

Tο K.Δ.-H.Φ. είναι η πρώτη Δοµή, που δηµιούργησε ο Σύλλογος 

το 2009.

Καλύπτει σε καθηµερινή πρωινή βάση τις ανάγκες εκπαίδευσης, 

δηµιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας ενήλικων ατόµων µε νοη-

τική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες στην ευρύτερη περιοχή, µετά την 

αποφοίτησή τους από τις ειδικές εκπαιδευτικές δοµές.

Αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργικότητας, την απόκτηση ποικίλων 

δεξιοτήτων, την κοινωνικοποίηση, την κοινωνική ενσωµάτωση και, εν 

γένει, στο να αναλάβουν οι ωφελούµενοι ενεργό ρόλο στη ζωή και την 

καθηµερινότητά τους.

Το καθηµερινό πρόγραµµα περιλαµβάνει οµάδες εκπαίδευσης και 

δηµιουργικής απασχόλησης (εργαστήρια, οµάδες αυτόνοµης διαβίω-

σης, φυσικοθεραπείας, φυσικής αγωγής κ.ά.) καθώς και εσωτερικές και 

εξωτερικές δραστηριότητες ποικίλης θεµατολογίας, σε συνεργασία και 

αλληλεπίδραση µε εθελοντές και την τοπική κοινωνία.

Υποστηρίζεται από έµπειρη οµάδα επιστηµονικού, βοηθητικού και διοι-

κητικού ανθρώπινου δυναµικού.

Tο K.Δ.- H.Φ. χρηµατοδοτείται  από το EΣΠA
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Ο Σύλλογος ΑµεΑ “ΑΛΚΥΟΝΗ” έχει ιδρύσει και λειτουργεί τρεις (3) Στέγες 

Υποστηριζόµενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.): 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.Δ. προσιδιάζει σε ένα “σπίτι”, όπου Ενήλικες µε Νοητική Υστέρη-

ση και άλλες συνοδές Αναπηρίες συµβιώνουν σαν µια παρέα στο δικό τους 

χώρο, µε την υποστήριξη εξειδικευµένου επιστηµονικού και βοηθητικού

προσωπικού:

- Ψυχιάτρου - Ψυχολόγου - Κοινωνικής Λειτουργού - Νοσηλεύτριας

- Προσώπων Φροντίδας

Η Φιλοσοφία των Σ.Υ.Δ. βασίζεται αφενός στην «αποϊδρυµατοποίηση» των 

ΑµεΑ και, αφετέρου, στην προάσπιση και ενίσχυση των θεµελιωδών δικαι-

ωµάτων τους ως προς τους εξής βασικούς άξονες:

- Ασφάλεια - Αυτόνοµη Διαβίωση

- Κοινωνική Ένταξη - Εκπαίδευση

- Κοινωνικοποίηση - Ψυχαγωγία

Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβιώσης (Σ.Υ.Δ.)

Oι Στέγες χρηματοδοτούνται από τον E.O.Π.Y.Y. και από μέρος 

του επιδόματος των ωφελούμενων
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Οι ωφελούµενοι του εργαστηρίου Χειρο-

ποίητων Κατασκευών που λειτουργεί στο 

Κέντρο Διηµέρευσης – Ηµερήσιας Φροντίδας 

έρχονται σε επαφή µε διαφορετικές µορφές 

εικαστικών τεχνών δηµιουργώντας µικρές 

εικαστικές εκπλήξεις.

Στο εργαστήριό µας 
• Δουλεύουµε µε υλικά όπως ξύλο, πέτρα, 

βότσαλο, χαρτί, γυαλί, µέταλλο, κερί, ύφασµα, 

νήµα, σύρµα, χάντρες, κορδόνια, κορδέλες 

κ.α.  

• Χρησιµοποιούµε διάφορα εργαλεία όπως 

πινέλα, καµβά, επιτραπέζιο αργαλειό,  βελο-

νάκι και τελάρο πλεξίµατος, πυρογράφο, σέγα, 

ράσπα, χρώµατα, βερνίκια κ.α.

• Εφαρµόζουµε µεθόδους διακόσµησης και 

δηµιουργίας µε την τέχνη της ζωγραφικής, την 

τεχνική της ρευστής ζωγραφικής, την τεχνική 

decoupage,  τη µεικτή τεχνική, την πυρογρα-

φία, την υφαντουργική, την ξυλουργική, την 

τεχνική παλαίωσης εικόνων, το ψηφιδωτό, το 

εργόχειρο,  την τεχνική µακραµέ, κοσµήµατα, 

κοµπολόγια,  κεριά, µποµπονιέρες γάµου / 

βάπτισης,  εποχιακά είδη - χριστουγεννιάτικα, 

πασχαλινά, καλοκαιρινά (γούρια,  στεφάνια, 

λαµπάδες) κ.α.

•  Στοχεύουµε, µεταξύ άλλων, στην ανάπτυ-

ξη, βελτίωση ή και διατήρηση της δηµιουργικής 

έκφρασης και της φαντασίας, του οπτικοκινητι-

κού συντονισµού, της αδρής και λεπτής κινητι-

κότητας, της συγκέντρωσης και προσοχής, της 

συνεργασίας και οµαδικότητας, της οργάνωσης 

και επίλυσης προβληµάτων κ.α..

Γύρω µας υπάρχουν αµέτρητα υλικά, τα 

οποία µε τον κατάλληλο τρόπο µπορούν να 

µεταµορφωθούν σε όµορφες διακοσµητι-

κές ή και χρηστικές κατασκευές.

Το Εργαστήριο 
Χειροποίητων

Κατασκευών

Η Λέσχη δηµιουργήθηκε το 2017, µετά από επίµονο αίτηµα των γονέων, προ-

κειµένου τα πρωινά του Σαββάτου, τα παιδιά, που όλη την εβδοµάδα 

φοιτούν σε δηµόσιες ειδικές Δοµές ή στο Κ.Δ.-Η.Φ., 

να «αφιερωθούν» σε ψυχαγωγικού τύπου δραστηριότητες.

Oι δραστηριότητες έχουν σχέση µε ψυχαγωγία, άθληση, καλλιτεχνική έκφρα-

ση, ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής µέσα από τη λειτουργία θεατρικής, εικαστικής, 

και αθλητικής οµάδας. Oι δραστηριότητες λαµβάνουν χώρα τόσο εξωτερικά, 

όσο και στο χώρο του K.Δ.-H.Φ..

Λέσχη Δραστηριοτήτων

H Λέσχη υποστηρίζεται οικονομικά από 
τους ωφελούμενους και από το Σύλλογο
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Η Οµάδα µας -που το κεφαλαίο όµικρον µόνο 

τυχαίο δεν είναι - αποτελούµενη από έντεκα (11) 

συνοδούς και έντεκα (11) κατασκηνωτές απέδειξε 

για ακόµα µια φορά πως το ‘’µαζί’’ υπερνικά όλα 

τα ‘’χωριστά’’, αφού συνοδοί και κατασκηνωτές 

γίναµε ένα και διασκεδάσαµε µε την ψυχή µας. 

Καθηµερινά και για δέκα (10) µέρες, συµµετεί-

χαµε σε ποικίλες δραστηριότητες του προγράµ-

µατος, όπως ηµέρα ταλέντων, ηµέρα survivor, 

κινηµατογράφος, Λούνα Παρκ, κουκλοθέατρο…

Κι αν είχαµε να επιλέξουµε µία από αυτές, 

εκείνη που µας έκανε να εκφραστούµε λίγο περισ-

σότερο, αυτή θα ήταν αναµφίβολα η πολυπόθητη 

ηµέρα των “Κακιστείων”. Αν και φαινοµενικά 

ντυθήκαµε “άσχηµοι”, το κέφι µας, η δηµιουρ-

γικότητα, ο αυθορµητισµός και η ενέργειά µας 

απέδειξαν µε τον πιο περίτρανο τρόπο πως στις 

“ασχήµιες” της ζωής η οµορφιά της ψυχής βρίσκει 

πάντα το δρόµο να λάµψει!

Έτσι, λοιπόν, η συµµετοχή µας στην κατασκή-

νωση ολοκληρώθηκε και πάλι µε επιτυχία! Και 

τι είναι επιτυχία; Μα φυσικά το χαµόγελο των 

κατασκηνωτών µας που έχει µείνει χαραγµένο στα 

πρόσωπά τους µέχρι σήµερα…! Τέτοιες δράσεις 

µας κοινωνικοποιούν, µας ενώνουν δηµιουργώ-

ντας γέφυρες επικοινωνίας και όµορφες αναµνή-

σεις κάνοντάς µας να ευελπιστούµε σε αντίστοιχες 

µελλοντικές!

πό τότε που ξεκίνησα να εργάζοµαι για το Σύλλογο «ΑΛΚΥ-

ΟΝΗ», έρχοµαι συχνά αντιµέτωπη µε τις εξής φράσεις: «Αχ 

µωρέ, τα καηµένα, τα λυπάµαι», «Εγώ δεν θα µπορούσα 

να κάνω αυτή τη δουλειά, θα στεναχωριόµουν, και το τελευταίο που 

πάντα µου έκανε µια παραπάνω εντύπωση: «εγώ να σου πω την αλή-

θεια τους φοβάµαι».

 Η πρώτη σκέψη που µου έρχεται στο µυαλό, ως απάντηση, από 

τότε που γνώρισα το χώρο της αναπηρίας µέχρι σήµερα, παραµένει 

πάντα η ίδια: «Μακάρι να τους γνώριζες». Αν είχαν την ευκαιρία, µε 

τον οποιοδήποτε τρόπο, να περάσουν χρόνο µαζί τους, τότε δεν θα 

χρειαζόταν κανένα επιχείρηµα προκειµένου να αλλάξουν άποψη. 

Κερδίζουν την αγάπη σου προτού καλά καλά το καταλάβεις. 

Γράφει η Καίτη-Μαρία Κατσιάνου, κοινωνιολόγος,

εργαζόµενη του Συλλόγου «ΑΛΚΥΟΝΗ»

...ολοκληρώνω τον συλλογισµό µου µε 

το σηµαντικότερο επιχείρηµα για το πώς 

ο κόσµος θα µπορούσε να αλλάξει µια για 

πάντα την άποψη του... Να τους γνώριζε! 

Εγώ, δυσκολεύοµαι να εκφράσω µε λόγια όλα όσα βιώνω στην καθη-

µερινότητά µου όσον αφορά την συναναστροφή µαζί τους. Κι αν τελικά 

καταφέρω να τα εκφράσω, εκείνοι θα µπορέσουν να καταλάβουν όσα 

εγώ τους λέω; Και κάπου εδώ ολοκληρώνω τον συλλογισµό µου µε το 

σηµαντικότερο επιχείρηµα για το πώς ο κόσµος θα µπορούσε να αλλά-

ξει µια για πάντα την άποψη του... Να τους γνώριζε! 

Τότε θα καταλάβαινε πως δεν είναι ο άνθρωπος µε τον αυτισµό, ο 

άνθρωπος µε τη νοητική υστέρηση και ο άνθρωπος µε τα κινητικά προ-

βλήµατα. Θα γνώριζε προσωπικότητες και θα ανακάλυπτε δυνατότητες. 

Όπως ανακαλύπτουµε εµείς οι ίδιοι κάθε µέρα και δεν σταµατάνε να 

µας εκπλήσσουν. Αν εκείνοι στενοχωριούνται λοιπόν για αυτά τα παι-

διά, εγώ στενοχωριέµαι για εκείνους που δεν τους δόθηκε η ευκαιρία 

να γνωρίσουν πραγµατικά σπουδαίους ανθρώπους.

Μακάρι να τουςΜακάρι να τουςΜακάρι να τους

Α

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Αύγουστος 
σηµαίνει 

Αύγουστος σηµαίνει διακοπές… Για το Σύλλογό µας όµως Αύγουστος σηµαίνει 

κατασκήνωση! Για άλλη µια - περίεργη - χρονιά, ο Σύλλογός µας συµµετείχε στο Κατα-

σκηνωτικό Πρόγραµµα ΑµεΑ, που διοργάνωσε η ΠΟΣΓΚΑµεΑ στον Άγιο Ανδρέα Αττικής.
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ιο συγκεκριµένα, η κ. Ειρήνη 

Γεωργίου (Κοινωνική Λειτουργός του 

Συλλόγου) και η κ. Ατζελίνα Ραυτοπούλου 

(Ψυχολόγος - Επιστηµονικά Υπεύθυνη των 

Σ.Υ.Δ.) εκπροσώπησαν και παρουσίασαν το 

Σύλλογο ΑµεΑ “ΑΛΚΥΟΝΗ” στο “Σεµινά-

ριο Πρακτικής Άσκησης Ι”, αναλύοντας 

τη φιλοσοφία και το έργο των Δοµών του 

(Σ.Υ.Δ., Κ.Δ.-Η.Φ., Λέσχη Δραστηριοτήτων), 

και δίνοντας έµφαση στο περιεχόµενο και 

τις αρµοδιότητες των Ασκούµενων που θα 

επιλέξουν το Σύλλογό µας για την υλοποίη-

ση της Πρακτικής τους Άσκησης.

Η “ΑΛΚΥΟΝΗ” έχει ήδη ξεκινήσει µια 

αγαστή συνεργασία µε το Τµήµα Ψυχο-

λογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, αφού εντάχθηκε 

στο Σύστηµα Κεντρικής Υποστήριξης της 

Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ “ΑΤ-

ΛΑΣ”, και υποδέχεται φοιτητές/-τριες από 

Πανεπιστηµιακούς Φορείς της χώρας στα 

πλαίσια της εκπόνησης της Πρακτικής τους 

Άσκησης. Μέσα από τις Δοµές µας (Σ.Υ.Δ. 

και Κ.Δ.-Η.Φ.), δίνεται στους φοιτητές η 

δυνατότητα να γνωρίσειουν το πολυδαίδαλο 

πεδίο της Αναπηρίας, να παρατηρήσεουν  

συµπεριφορές και να εκπαιδευτούν σε 

τεχνικές διαχείρισης δυσκολιών των ωφε-

λούµενων. Μέσα από αυτό το “ταξίδι” στο 

χώρο της Αναπηρίας, ενηµερώνεονται και 

ευαισθητοποιούνται για θέµατα των ΑµεΑ 

και της Αναπηρικής Κοινότητας γενικά. Και 

Σηµαντική Πανελλήνια διάκριση έλαβε ο Σύλλογός 

µας, αφού βαθµολογήθηκε µε την ανώτερη βαθµολο-

γία στη χαρτογράφηση και αξιολόγηση ελληνικών µη 

κερδοσκοπικών οργανώσεων στον τοµέα της Κοινωνι-

κής Πρόνοιας, του προγράµµατος ΘΑΛΗΣ ΙΙ.

Το πρόγραµµα ξεκίνησε να υλοποιείται την Άνοιξη 

του 2018 µε στόχο να δηµιουργήσει ένα αξιόπι-

στο αρχείο ΜΚΟ µε κατηγοριοποίηση των τοµέων 

δραστηριοποίησής τους. Με το πέρας δυο και πλέον 

ετών από την έναρξή του η Ερευνητική Οµάδα του 

Προγράµµατος (Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµί-

ου Πελοποννήσου) κατέγραψε άνω των 750 ενεργών 

οργανώσεων σε όλα τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της 

χώρας.

Η διάκριση αυτή είναι υψίστης σηµασίας για το 

Σύλλογό µας, αφού µέσω αυτής αναγνωρίζεται 

πανελλαδικά η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 

µας και η αρτιότητα των Δοµών µας. Επιπλέον µας 

γεµίζει δύναµη και κουράγιο για να συνεχίσουµε µε 

τον ίδιο αµείωτο ρυθµό, δίνοντας πάντα τον καλύτερό 

µας εαυτό.   

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑµεΑ 
«ΑΛΚΥΟΝΗ»:
Βαθµολογήθηκε µε την ανώτερη 
βαθµολογία στην χαρτογράφηση 
και αξιολόγηση Ελληνικών µη 
κερδοσκοπικών οργανώσεων

γιατί όχι, να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα και κλίσεις τους που ενδεχο-

µένως πριν αγνοούσαν.

Ευχαριστούµε θερµά τη Δρ. Βασιλική Σαπουνά, Επιστηµονικά Υπεύθυνη 

Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τµήµατος Ψυχολογίας, για την τιµητική 

πρόσκληση να συµµετέχουµε στο διαδικτυακό Σεµινάριο Πρακτικής Άσκη-

σης, τις κ. Δρ. Ντιάνα Χαρίλα, (Ακαδηµαϊκή Επόπτρια) και κ. Διαµάντω 

Φιλιππάτου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια) και τους εκατοντάδες φοιτητές 

και φοιτήτριες του Τµήµατος Ψυχολογίας που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρον για τις Δοµές µας, αλλά και για τα διθυραµβικά σχόλια που έκαναν για 

το καινοτόµο έργο του Συλλόγου µας!

Επόµενο βήµα; Μα φυσικά η υποδοχή στις Δοµές µας νέων ασκού-

µενων µε “δίψα” για γνώση και διάθεση προσφοράς! Γιατί η εξέλιξη 

χρειάζεται νέες ιδέες, διάθεση και µεράκι. και οι νέοι είναι ο καλύτερος 

εκφραστής τους!

Γνώση και εµπειρία… 

Πολύτιµος συνδυασµός 

εφοδίων γενικά στη 

ζωή, πόσο µάλλον  στην 

επαγγελµατική ζωή! Αυτή 

τη γνώση και την εµπειρία 

µας µοιραστήκαµε µε τους 

φοιτητές  και τις φοιτήτριες 

του Τµήµατος Ψυχολογίας του 

Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

στα πλαίσια του “Σεµιναρίου 

Πρακτικής Άσκησης Ι”.

Συνεργασία του Συλλόγου ΑµεΑ “ΑΛΚΥΟΝΗ” 

    µε το τµήµα Ψυχολογίας του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Π
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Μας
επισκέφτηκαν...

ΜαςΜας

Ο Σύλλογός µας  είχε την χαρά και την τιµή να υποδεχτεί στην πόλη µας και στις 

Δοµές του τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Σωµατείων Γονέων και 

Κηδεµόνων Ατόµων µε Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑµεΑ),  κ. Ιωάννη Μοσχολιό.

Ο κ. Μοσχολιός ενηµερώθηκε για 

τη λειτουργία των Δοµών από την 

Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Βασιλι-

κή Παναγοπούλου, καθώς και από 

τον Αντιπρόεδρο κ. Αθανάσιο Ρισβά, 

δείχνοντας ενθουσιασµένος µε την 

δουλειά που γίνεται στο χώρο της 

αναπηρίας σε µια τόσο µικρή πόλη και 

υποσχέθηκε να µας επισκεφτεί ξανά 

σύντοµα.

Τις δύο νέες Στέγες του Συλλόγου µας, «Πυξίδα» 

και «Σχεδία» επισκέφτηκε ο Βουλευτής της Ν.Δ. 

του νοµού Αιτ/νίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης. 

Εκεί ενηµερώθηκε από την Πρόεδρο του Συλλό-

γου κ. Βασιλική Παναγοπούλου και τους υπεύθυ-

νους των Δοµών για τον τρόπο λειτουργίας των 

Στεγών, καθώς και για τα προβλήµατα που αντιµε-

τωπίζουν, δηλώνοντας πως θα κάνει τις απαιτού-

µενες ενέργειες για να λυθεί οποιοδήποτε πρό-

βληµα, ως συµπαράσταση στο έργο µας.    

Επίσκεψη του προέδρου της ΠΟΣΓΚΑµεΑ 
στο Σύλλογο «ΑΛΚΥΟΝΗ»

Επίσκεψη του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας της Ν.Δ. 
Κωνσταντίνου Καραγκούνη στις νέες στέγες του Συλλόγου 
«ΑΛΚΥΟΝΗ»

Τις Δοµές του Συλλόγου µας, επισκέφτηκε ο πρώην Πρέσβης 

του Καναδά στην Ελλάδα Ρόµπερτ Πεκ, συνοδευόµενος από 

τη σύζυγό του, την Πατρινή ελληνοκαναδή Μαρία Δηµοπού-

λου. Αφού ενηµερώθηκε για τον τρόπο λειτουργίας τους, δή-

λωσε πως από εδώ και πέρα θα είναι φίλος του Συλλόγου µας, 

προσπαθώντας µε κάθε τρόπο να βοηθήσει στη λειτουργία του, 

φέρνοντάς µας σε επαφή µε αντίστοιχους Συλλόγους του εξωτερικού, 

αλλά και πιθανούς χρηµατοδότες. 

Επίσκεψη του πρώην πρέσβη 
του Καναδά Ρόµπερτ Πεκ 
στις δοµές του Συλλόγου µας

Με µεγάλη µας χαρά υποδεχτήκαµε 

στις εγκαταστάσεις των Δοµών µας 

τον Πρόεδρο κ. Χαράλαµπο Μπίζα, 

καθώς και εργαζόµενους και ωφε-

λούµενους του Συλλόγου Γονέων και 

Φίλων Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες Ν. 

Άρτας «ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ». Η επίσκεψη 

είχε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων 

και τεχνογνωσίας µεταξύ των Δοµών 

που λειτουργούν οι δύο Σύλλογοί µας. 

Επίσκεψη του Συλλόγου ΑµεΑ Άρτας «ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ»
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Η κ. Πρόεδρος ξεναγήθηκε στο χώρο και ενηµερώθηκε για το έργο και 

τις Δοµές του Συλλόγου ΑµεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» από την πρόεδρο, κ. Βασιλική 

Παναγοπούλου. Μας συνεχάρη για το έργο µας και έδειξε ενδιαφέρον για 

όλες τις πτυχές του. Το γεγονός χαροποίησε τα παιδιά µας που είχαν την 

ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την κ. Πρόεδρο, η οποία τα προσέγγισε µε 

ιδιαίτερη απλότητα, προσήνεια και αγάπη. 

Η ίδια µάλιστα έγραψε στον προσωπικό της λογαριασµό στο Instagram:

«Επισκέφτηκα τη Στέγη Υποστηριζόµενης Διαβίωσης του Συλλόγου ΑµεΑ 

«ΑΛΚΥΟΝΗ», όπου ενηµερώθηκα από την Πρόεδρο Βάσω Παναγοπούλου 

για το ιδιαίτερα σηµαντικό και αξιέπαινο έργο υποστήριξης και φροντίδας 

ατόµων µε νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες»

Σας ευχαριστούµε κ. Πρόεδρε!

Μεγάλη τιµή για την “ΑΛΚΥΟΝΗ” 
η επίσκεψη της Προέδρου της 
Δηµοκρατίας στο Σύλλογό µας

Την επίσκεψη της Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας, κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου,

δεχτήκαµε στη Στέγη µας «Σχεδία» το µεσηµέρι της Κυριακής 10/10/21 

µε την ευκαιρία της συµµετοχής της στις εορταστικές εκδηλώσεις για την Ναυµαχία της Ναυπάκτου.

17
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Ο Σύλλογος ΑµεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ», έχοντας ως πρωταρχικό 

στόχο την ασφάλεια των ωφελουµένων του, πραγµατο-

ποίησε ενηµερωτικό και βιωµατικό σεµινάριο µε θέµα τις 

«Πρώτες Βοήθειες» για όλο το προσωπικό, επιστηµονικό 

και βοηθητικό, των τριών (3) Στεγών Υποστηριζόµενης 

Διαβίωσης.

Οµιλητές - εκπαιδευτές του σεµιναρίου ήταν πιστοποιη-

µένοι Εθελοντές Διασώστες του Παραρτήµατος Αχαΐας της 

Ελληνικής Οµάδας Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.), οι οποίοι ανταπο-

κρινόµενοι άµεσα στην πρόσκληση του Συλλόγου µας, 

ανέλαβαν µε ιδιαίτερη χαρά τη θεωρητική και πρακτική 

κατάρτιση του προσωπικού των Στεγών στις Πρώτες 

Βοήθειες. Μέσα από αναλυτικές οδηγίες και βιωµατικές 

ασκήσεις το προσωπικό µας εξοπλίστηκε µε πολύτιµες 

γνώσεις και πρακτικές, προκειµένου να είναι σε ετοιµότητα 

να δράσει αποτελεσµατικά σε έκτακτες περιπτώσεις στους 

ωφελούµενούς µας.

Η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ” 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΤΩΝ Σ.Υ.Δ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
ΣΤΙΣ “ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ”

Εκπαίδευση | Ανταλλαγή | Τεχνογνωσία

Αναζητώντας διαρκώς νέες πρακτικές και µε συνεχή στόχο την 

εξέλιξη και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουµε στους ωφε-

λούµενους και τους εργαζοµένους  µας, ο Σύλλογός µας επισκέφθη-

κε το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δηµιουργικής 

Απασχόλησης Ατόµων µε Αναπηρίες «Ο ΣΩΤΗΡ», στη Θεσσαλονίκη.

Η οµάδα του Συλλόγου µας, εκπροσωπούµενη από τους κ.κ. 

Βασιλική Παναγοπούλου (Πρόεδρο του Συλλόγου), Θάνο Ρισβά 

(Αντιπρόεδρο του Συλλόγου), Γρηγόρη Παναγιωτόπουλο (Διευθυντή 

του Συλλόγου), Ειρήνη Γεωργίου (Κοινωνική Λειτουργό του Συλλό-

γου) και Ατζελίνα Ραυτοπούλου (Ψυχολόγο-Επιστηµονικά Υπεύθυ-

νη των Σ.Υ.Δ. του Συλλόγου) επισκέφθηκε τις Δοµές (Κ.Δ.-Η.Φ., 

Σ.Υ.Δ., ΚΔΑΠ) του Κέντρου ΑµεΑ «Ο ΣΩΤΗΡ». Σε ένα ζεστό κλίµα, 

συζητήθηκαν θέµατα στρατηγικής και σχεδιασµού των Δοµών, ενώ 

ανταλλάχθηκαν καλές πρακτικές και τεχνογνωσία, σχετικά µε την 

οργάνωση και τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους ωφελούµενους 

ανοίγοντας νέους ορίζοντες και δηµιουργώντας νέες προοπτικές για 

το µέλλον του Συλλόγου µας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑµεΑ 
   «Ο ΣΩΤΗΡ» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τη συνεδρίαση χαιρέτισαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, κος 

Μπονάνος Χαράλαµπος, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρ-

νανίας, κα Σαλµά Μαρία και ο Δήµαρχος Ναυπακτίας, κος Γκίζας 

Βασίλειος οι οποίοι ευχήθηκαν στα παρόντα µέλη καλή δύναµη στο 

έργο τους και δεσµεύτηκαν ότι θα βρίσκονται δίπλα στα ζητήµατα που 

απασχολούν τον αναπηρικό χώρο.

Επίσης παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.µεΑ και του Ευρωπαϊ-

κού Φόρουµ Ατόµων µε Αναπηρία, κος Ιωάννης Βαρδακαστάνης µαζί 

µε επιστηµονικό προσωπικό της Συνοµοσπονδίας και ενηµέρωσαν 

τα παρόντα µέλη σχετικά µε την πράξη «Προωθώντας την Κοινωνική 

Ένταξη των ατόµων µε αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογε-

νειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Δυτική Ελλάδα 2014-

2020», µε τη συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από 

Εθνικούς Πόρους.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, παρουσία του κου Βαρδακα-

στάνη, συζητήθηκαν θέµατα που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία, 

χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία), στη Ζάκυνθο και την 

Κεφαλονιά.

Εντυπωσίασε το περίπτερο του Συλ-

λόγου ΑµεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» στο 1ο Φε-

στιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας 

που διεξήχθη το καλοκαίρι του 2021 

στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων, 

Πλαζ Αγυιάς Πάτρας.

Στο περίπτερό µας οι επισκέπτες 

µπορούσαν να προµηθευτούν δηµι-

ουργίες των εργαστηρίων µας, όπου 

υπήρχε σχετικό bazaar, να ενηµερω-

θούν από περιοδικά και φυλλάδια για 

τις Δοµές και δράσεις 

του Συλλόγου µας, 

αλλά και να απολαύ-

σουν δωρεάν παγωτό 

που προσέφεραν οι ωφελούµενοι των 

Δοµών µας. 

Συγχαρητήρια στους διοργανωτές για 

την άψογη διοργάνωση και ιδιαίτερα 

στην Περιφερειακή Οµοσπονδία Ατό-

µων µε Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας & 

Νοτίων Ιονίων Νήσων.

Το περίπτερο του Συλλόγου ΑµεΑ 
«ΑΛΚΥΟΝΗ» στο 1ο Φεστιβάλ Φορέων 

Κοινωνικής Φροντίδας

Στη πόλη της Ναυπάκτου η Πρώτη Συνεδρίαση του νεοσύστατου Διοικητικού Συµβουλίου 
Περιφερειακής Οµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων
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!
Κέντρο Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής 
και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)

Σκοπός των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστή-

ριξη των µαθητών, των σχολικών µονάδων και 

των Ε.Κ. της περιοχής αρµοδιότητάς τους για την 

διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης όλων ανε-

ξαιρέτως των µαθητών στην εκπαίδευση και την 

προάσπιση της αρµονικής ψυχοκοινωνικής τους 

ανάπτυξης και προόδου.

Οι αρµοδιότητες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 

α) Σε επίπεδο διερεύνησης και αξιο-

λόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοι-

νωνικών αναγκών:

• Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών 

ή εµποδίων στη µάθηση των µαθητών όλων 

των σχολικών µονάδων ή όσων εκπαιδεύονται 

κατ’οίκον, συµπεριλαµβανοµένων των µαθητών 

µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

καθώς και η έκδοση σχετικής αξιολογικής έκ-

θεσης 

• Η εισήγηση για την κατάρτιση των προ-

σαρµοσµένων εξατοµικευµένων ή οµαδικών 

προγραµµάτων ψυχοπαιδαγωγικής, διδακτικής 

υποστήριξης, δραστηριοτήτων για την εφαρµογή 

κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών µέτρων 

• Η εφαρµογή προγραµµάτων πρώιµης πα-

ρέµβασης

• Η προώθηση των αρχών της διαφοροποιη-

µένης παιδαγωγικής

• Ο καθορισµός του είδους των εκπαιδευτι-

κών βοηθηµάτων, όπως επιτάσσει η Διεθνής 

Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε ανα-

πηρίες (ν. 4074/2012, Α’88).

• Η κατ’ αποκλειστικότητα σύνταξη αξιολογι-

κής έκθεσης για τις ειδικές ρυθµίσεις, διευθε-

τήσεις ή εύλογες προσαρµογές, όπως η παροχή 

περισσότερου χρόνου, η δια ζώσης διευκόλυν-

ση και η παροχή των θεµάτων σε προσβάσιµη 

µορφή, ανάλογα µε το είδος αναπηρίας ή τις 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους περιο-

ρισµούς που συνεπάγονται, για την απρόσκοπτη 

συµµετοχή στις ενδοσχολικές, προαγωγικές και 

απολυτήριες εξετάσεις, στις µεταγυµνασιακές 

και µεταλυκειακές σπουδές, στις εισαγωγικές 

πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και στις εξετά-

σεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητι-

κού γλωσσοµάθειας και του κρατικού πιστοποι-

ητικού πληροφορικής

• Η κατ’ αποκλειστικότητα λήψη της απόφασης 

για αντικατάσταση των γραπτών δοκιµασιών, µε 

προφορικές ή άλλης µορφής δοκιµασίες στις 

εξετάσεις ως προς τον τρόπο διατύπωσης και το 

µορφότυπο των θεµάτων 

• Η εισήγηση για ίδρυση, κατάργηση, προαγω-

γή, υποβιβασµό των Ειδικών Σχολείων και των 

Τµηµάτων Ένταξης (Τ.Ε.).

β) Σε επίπεδο σχεδιασµού και υλοποί-

ησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνι-

κών παρεµβάσεων:

• Η υλοποίηση, ατοµικών ή οµαδικών πα-

ρεµβάσεων παιδαγωγικής και συµβουλευτικής 

ψυχοκοινωνικής στήριξης σε µαθητές, µέσω 

προγραµµάτων εκπαιδευτικής παρέµβασης και 

πρόληψης που αποσκοπούν στην καλλιέργεια 

ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης, στην ενίσχυ-

ση της αυτοεκτίµησης και συνολικά στην βελτίω-

ση της ποιότητας της ζωής των µαθητών

• Η παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης 

στους εκπαιδευτικούς, όπως σε ζητήµατα βέλ-

τιστης διδακτικής πρακτικής, αποδοχής της 

διαφορετικότητας και αξιοποίησης της ετερογέ-

νειας, προώθησης ενταξιακών πρακτικών, καλ-

λιέργειας βασικών δεξιοτήτων αποτελεσµατικής 

επικοινωνίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης των µα-

Το Σχολικό Δίκτυο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) αποτελείται από πέ-

ντε (5) σχολικές µονάδες µε σκοπό την διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης 

όλων ανεξαιρέτως των µαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά 

της ψυχοκοινωνικής τους υγείας. 

Σε κάθε σχολική µονάδα της γενικής εκπαίδευσης που ανήκει σε Σ.Δ.Ε.Υ. 

λειτουργεί Ειδική Διεπιστηµονική Υποστήριξη (Ε.Δ.Υ.), ως πρωτοβάθµιο όργανο 

για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

αναγκών των µαθητών της.

Η Ε.Δ.Υ. αποτελείται από : α) Το/τη Διευθυντή/ντρια, β) έναν εκπαιδευτικό 

Ε.Α.Ε., γ) έναν (1) ψυχολόγο, δ) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό και συµµετέχουν 

οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο τµήµα φοίτησης του µαθητή.

α) Ύστερα από αίτηµα των γονέων ή 

κηδεµόνων όταν διαπιστώνουν ότι ο 

µαθητής παρουσιάζει ενδείξεις δυσκο-

λιών µάθησης ή άλλων δυσκολιών, 

καταθέτοντας αίτηµα ατοµικής αξιο-

λόγησης ιδιοχείρως ή µε συστηµένη 

επιστολή 

β) Ύστερα από τεκµηριωµένη εισήγηση 

της Ειδικής Διεπιστηµονικής Υποστήρι-

ξης (Ε.Δ.Υ.). Εάν αυτή δεν υφίσταται, 

του συλλόγου διδασκόντων της σχολι-

κής µονάδας. 

γ) Όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη 

από τις δράσεις διερεύνησης εκπαι-

δευτικών και ψυχοκοινωνικών ανα-

γκών. 

Η αίτηση συνοδεύεται µε περιγραφι-

κή-εκπαιδευτική αξιολόγηση του µα-

θητή από το σχολείο 

Τα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν την απο-

κλειστική αρµοδιότητα: εισή-

γησης για την κατάταξη, εγγραφή, 

µετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλ-

ληλη σχολική µονάδα των µαθητών 

µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, καθώς και για την παράλλη-

λη στήριξη ή φοίτηση σε τµήµα ένταξης 

Επίσης:

Τα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζονται µε 

τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας 

(ΚΕ.Π.Α.), τις Ανώτατες Υγειονοµικές 

Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρί-

ας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 

4058/2012 (Α’ 63), καθώς και τις λοι-

πές δηµόσιες υπηρεσίες υγείας κατά 

τον λόγο των αρµοδιοτήτων τους..Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που ιδρύθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 

4547/2018 (Α’ 102) µετονοµάζονται σε Κέντρα Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.

Σ.Υ.) µε το N.4823/2021 ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021. 72

θητών και αντιµετώπισης καταστάσεων κρίσης

• Η παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς και 

κηδεµόνες των µαθητών 

γ) Σε επίπεδο υποστήριξης του συνολικού έργου 

των σχολικών µονάδων:

• Η ενίσχυση των γνωστικών δεξιοτήτων των µαθητών, η 

πρόληψη της σχολικής διαρροής και η δηµιουργία κουλτούρας 

που ευνοεί την ψυχοκοινωνική υγεία των µαθητών

• Ο εντοπισµός δοµικών φραγµών και εµποδίων στην ισότιµη 

πρόσβαση των µαθητών στη µάθηση και η εφαρµογή υποστη-

ρικτικών µέτρων 

• Η υποστήριξη της υλοποίησης προγραµµάτων πρωτογε-

νούς ή δευτερογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής 

υγείας

• Η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας της σχο-

λικής µονάδας µε τους γονείς ή κηδεµόνες και τις υπηρεσίες 

παροχής ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης

•Η εισήγηση ειδικών προγραµµάτων για την µετάβαση των 

µαθητών όλων των τύπων και βαθµίδων εκπαίδευσης σε άλλο 

τύπο ή βαθµίδα

δ) Σε επίπεδο ενηµέρωσης και επιµόρφωσης:

• Η ενηµέρωση της σχολικής κοινότητας για καινοτόµες εθνι-

κές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς δράσεις και προγράµµατα σχετικά 

µε ψυχοκοινωνικά ζητήµατα

• Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέµατα δι-

καιωµάτων του παιδιού, διαφορετικότητας και ψυχοκοινωνικής 

υγείας

• Η παροχή συνεχούς συµβουλευτικής υποστήριξης και ενη-

µέρωσης στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

του Αθανασίου Κ. Ρισβά Αντιπροέδρου του Συλλόγου «ΑΛΚΥΟΝΗ» και Προϊσταµένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτ/νίας

Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας: Ναυπάκτου 168, Μεσολόγγι

Email: mail@kesy.ait.sch.gr, Τηλέφωνο: 2631055063 - 55077, https://blogs.sch.gr/kesyait/

Όλες οι αποφάσεις λαµβάνονται 
διεπιστηµονικά 

Στελέχωση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Εκπαιδευτικοί µε εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευ-

ση (Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι, Φιλόλογοι, Μαθηµατικοί ή Φυσικών 

Επιστηµών), Ειδικοί Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) (Θερα-

πευτές Λόγου, Ψυχολόγοι, Φυσιοθεραπευτές, Εργασιοθερα-

πευτές-Εργοθεραπευτές, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Εξειδικευµένοι 

είτε στον επαγγελµατικό προσανατολισµό των τυφλών, είτε στην 

κινητικότητα, τον προσανατολισµό και τις δεξιότητες καθηµερινής 

διαβίωσης των τυφλών, είτε στη νοηµατική γλώσσα των κωφών.

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εποπτεύουν επιστηµονικά τα Σχολικά Δίκτυα 

Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) µε τις Επιτροπές Διε-

πιστηµονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) 

►

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν ατοµικές αξιολογήσεις 

και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις στις εξής περιπτώσεις: 
►
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Τί είναι η υπηρεσία «Προσωπικός 

Βοηθός για Άτοµα µε Αναπηρία»;

Η υπηρεσία εντάσσεται στο ευρύτερο 

πλαίσιο ενός συστήµατος κοινωνικής 

υποστήριξης για τα Άτοµα µε Αναπη-

ρία (ΑµεΑ). Ο Προσωπικός Βοηθός θα 

υποστηρίζει το Άτοµο µε Αναπηρία 

µε στόχο:

 - τη διευκόλυνσή του σε καθηµερι-

νές δραστηριότητες

-  τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

του ίδιου και της οικογένειάς του,

- την ενίσχυση του δικαιώµατός του 

στην ανεξάρτητη διαβίωση και τη 

συµπερίληψή του στην κοινωνία και

 την αποτροπή της περιθωριοποίησης 

και ιδρυµατοποίησής του.

Ένα βήµα πιο κοντά σε µια ζωή µε αξιοπρέπεια

Προσωπικός Βοηθός 
για Άτοµα µε Αναπηρία: 

Προσωπικός Βοηθός Προσωπικός Βοηθός 

Ένα βήµα πιο κοντά σε µία ζωή µε αξιοπρέπεια φαίνεται να έρχονται τα Άτοµα µε Αναπηρία και οι 
οικογένειές τους, µετά την πρόσφατη θεσµοθέτηση της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για Άτοµα 

µε Αναπηρία» (4837/2021 - ΦΕΚ Τεύχος A’ 178/01.10.2021 - Μέρος Δ’), πρόγραµµα το οποίο 
θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων.

Κι αν για κάποιους αυτή η είδηση είναι άλλο 
ένα χωρίο σε µια κυβερνητική φυλλάδα, για τα 
Άτοµα µε Αναπηρία και τις οικογένειές τους αυτό 
το µέτρο δύναται να αποτελέσει το πολυπόθητο 
«κλειδί», που θα τους απελευθερώσει από τα 
«δεσµά» των δυσκολιών τους και που θα τους 
επιτρέψει να ορµήσουν στο φως και τη ζωή.
Γιατί; Γιατί είναι δύσκολο να αγωνίζεσαι καθη-
µερινά για να ζήσεις µε αξιοπρέπεια. Γιατί είναι 
αφόρητο το βάρος της ευθύνης ενός Ατόµου για 
το οποίο είσαι τα µάτια και τα αυτιά, τα χέρια και 
τα πόδια, οι λέξεις και οι πράξεις της κάθε του 

Ατζελίνα Ραυτοπούλου

Ψυχολόγος - Επιστηµονικά Υπεύθυνη Σ.Υ.Δ. Συλλόγου ΑµεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ»

ηµέρας. Γιατί ακόµα η «βουή» της κοινωνίας 
και των προκαταλήψεων δε λέει να κοπάσει… 
και «ηχεί» ακόµα ενοχλητικά στα αυτιά σου. 
Γιατί δεν µπορείς να προσφέρεις πάντα όσα 
θέλεις και όσα έχει ανάγκη το Άτοµο µε Ανα-
πηρία, όπως θέλεις και όπως τα χρειάζεται. 
Γιατί δεν µπορείς να «καταδικάσεις» τη ζωή 
ενός ανθρώπου να αφοσιωθεί στις ανάγκες του 
αδελφού ή της αδελφής µε Αναπηρία. Γιατί δεν 
έχεις δικαίωµα να «δεσµεύσεις» µια ανθρώπινη 
ψυχή στη δική σου «συναισθηµατική φυλακή», 
κλείνοντας - πολλές φορές συνειδητά - τα «πα-
ράθυρα» βοήθειας και τις «πόρτες» των Δοµών 
φιλοξενίας ΑµεΑ.
Σε εκείνο ακριβώς το ψυχολογικό και σωµατικό 
τέλµα, η υπηρεσία του «Προσωπικού Βοηθού» 
φαντάζει η µόνη λύση. Ήδη το µέτρο αυτό εφαρ-
µόζεται σε χώρες του εξωτερικού, λαµβάνοντας 
διθυραµβικά σχόλια και προσφέροντας αξιο-
πρέπεια και χαµόγελα στα Άτοµα µε Αναπηρία 
και τις οικογένειές τους.
Ας ελπίσουµε πως µέσα στο «σκοτάδι» των κοι-
νωνικών, οικονοµικών και προσωπικών δυσκο-
λιών, αυτή η ρύθµιση θα ανοίξει µία «χαραµά-
δα» αισιοδοξίας στο «παράθυρο» της ζωής για 
τα Άτοµα µε Αναπηρία και τις οικογένειές τους…

Ποιοι µπορούν να 
ωφεληθούν από την 
υπηρεσία;

Άτοµα µε Αναπηρία:
◆ Ανεξαρτήτως κατηγορίας ανα-

πηρίας και τόπου διαβίωσης.

◆ Ηλικίας 16 έως 65 ετών 

µε πιστοποιηµένη αναπηρία (κινητική, 

νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή) 

(κατά την πιλοτική φάση).

νοµάζοµαι Γιώργος Καλαρύτης, κατοικώ στη 

Ναύπακτο και είµαι Φιλόλογος, ενεργός τα 

τελευταία τρία περίπου έτη. Στα πλαίσια περάτω-

σης του ΠΜΣ «Σχολικής Ψυχολογίας» του τµήµα-

τος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, είχα την τιµή ή για να 

εκφραστώ καλύτερα την ευλογία, να συνεργαστώ 

µε τον Σύλλογο ΑµεΑ  «Αλκυόνη» για να εκπονή-

σω ένα µέρος της Πρακτικής Άσκησης.

Συγκεκριµένα, βρέθηκα στη Στέγη «Ταξίδι» για 

περίπου έναν µήνα. Το δικό µου «ταξίδι» στον 

Σύλλογο το συντρόφευσαν επτά ωφελούµενοι. 

Επτά ωφελούµενοι που µε δίδαξαν τι σηµαίνει 

οικογένεια, αλληλεγγύη, προσφορά και φροντί-

δα. Επτά ωφελούµενοι που µε το χαµόγελο στα 

Συλλέγοντας εµπειρίες 
από την πρακτική στην Αλκυόνη…από την πρακτική στην Αλκυόνη…

ύο µήνες… Δύο µήνες ήταν αρκετοί 

για να δω µε άλλη µατιά τους ανθρώ-

πους... Για να δω µε άλλη µατιά ΑΥΤΟΥΣ 

τους ανθρώπους. Χρειάστηκε όµως µόνο 

µια στιγµή για να καταλάβω ότι το δέσιµο 

µαζί τους θα είναι κάτι παντοτινό…

Έχοντας µεγαλώσει σε οικογένεια µε µέλος 

ΑµεΑ τα συναισθήµατα για την πρακτική µου 

άσκηση ήταν ανάµεικτα. Από τη µία µε κατέβαλε 

ο φόβος ότι δεν θα µπορέσω ψυχικά να σηκώ-

σω το βάρος που σηκώνω τόσα χρόνια. Από την 

άλλη γνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα αυτών των 

ατόµων, ο ενθουσιασµός µου ήταν µεγάλος. Η 

απόφασή µου να διεξαγάγω την πρακτική µου 

άσκηση στις Σ.Υ.Δ. του Συλλόγου «ΑΛΚΥΟΝΗ» 

για «ένα παιδί σαν εµένα» ήταν λυτρωτική. 

Συµβιώνοντας τόσα χρόνια στο ίδιο περιβάλλον 

µε ένα τέτοιο άτοµο γνώριζα από πρώτο χέρι τα 

περίεργα βλέµµατα από αγνώστους, την απαξί-

ωση και τον αποκλεισµό. Μέσα όµως από την 

πρακτική µου είδα και τα χαµόγελα των περαστι-

κών που µε χαρά χαιρετούσαν όλους τους ωφε-

λούµενους στις καθηµερινές µας βόλτες… Είδα 

τον σεβασµό και την εκτίµηση που τρέφουν όλοι 

για κάθε έναν ξεχωριστά… Είδα ανθρώπους να 

ανοίγουν τα χέρια τους και να αγκαλιάζουν την 

«διαφορετικότητα»… Να χρωµατίζουν µε έντονα 

χρώµατα όσα εγώ τόσα χρόνια έβλεπα µαύρα. 

Πέρα από τις γνώσεις που πήρα σε ακαδηµαϊκό 

επίπεδο, έµαθα να επικοινωνώ χωρίς να χρειά-

ζεται να µιλήσω… Να παίρνω δύναµη από αυτά 

τα άτοµα… Να βρίσκω νέους τρόπους έκφρα-

σης… Να τους σέβοµαι και να τους εκτιµώ για 

αυτό ακριβώς που είναι… Και το πιο σηµαντικό, 

να είµαι ευγνώµων  που έχω στη ζωή µου έναν 

ιδιαίτερο άνθρωπο, και κάθε τέτοιον άνθρωπο, 

που µε ένα χαµόγελό του φωτίζει τη µέρα µου.  

Η πρώτη ηµέρα που ξεκίνησε µε άγχος µε 

οδήγησε στην τελευταία που µε δάκρυα στα 

µάτια κλήθηκα να αποχαιρετήσω ανθρώ-

πους που πλέον θεωρούσα δικούς µου. 

Τους ανθρώπους που κάθε µέρα ήµουν 

µαζί τους και µου έδωσαν τόσα πολλά που 

δεν θα µπορέσω ποτέ να τους το ανταπο-

δώσω. 

Δύο µήνες δεν ήταν αρκετοί για να τους 

επιστρέψω την αγάπη που έλαβα… 

χείλη τους, κάθε φορά που µε έβλεπαν, 

µε έκαναν να αισθάνοµαι µεγάλη χαρά και 

ικανοποίηση. Μέσα από τις δραστηριότη-

τες κοινωνικοποίησης και το καθηµερινό 

τους πρόγραµµα, έµαθα πολλές αθέατες 

πτυχές των ΑµεΑ και µε οδήγησαν σε έναν 

κόσµο που όλοι θα ήθελαν - και θα έπρεπε 

- να γνωρίζουν. Μαζί, µάλιστα, αναπτύξαµε 

ένα Πρόγραµµα Συναισθηµατικής Αγωγής, 

όπου µε παιγνιώδη αλλά ουσιαστικό τρόπο 

κατορθώσαµε να αντιλαµβανόµαστε και να 

εκφράζουµε τα βασικά µας συναισθήµατα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βαθέων τον 

Σύλλογο που µου έδωσε τη δυνατότητα να 

Γεώργιος Καλαρύτης

Φιλόλογος

MSc Σχολική Ψυχολογία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

έρθω σε επαφή µε τους ωφελούµενους και να 

γνωρίσω το πόσο δε διαφέρουµε από τα άτοµα 

µε αναπηρία καθώς όλοι τελικά, σκεφτόµαστε, 

αισθανόµαστε και ζούµε µε έναν ξεχωριστό και 

µοναδικό τρόπο. 

Χριστίνα Σταΐκου
Φιλόλογος - Γλωσσολόγος

MSc Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων - Εξαρτήσεις & Νέες Τεχνολογίες 
του Πανεπιστηµίου Πατρών

Ο

Δ

Το πρόγραµµα «Προσωπικός Βοηθός για Άτοµα µε Αναπηρία» θα εφαρµοστεί πιλοτικά 

σε δύο (2) φάσεις, αρχής γενοµένης το 2022, ενώ οι ωφελούµενοι θα προκύψουν 

κατόπιν επιλογής µεταξύ των αιτούντων βάσει προκαθορισµένων κριτηρίων.
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Αναλυτικότερα για το Κέντρο Διημέρευ-

σης - Ημερήσιας Φροντίδας, καθιερώθηκε 

η τήρηση βασικών µέτρων προφύλαξης και 

η χρήση προστατευτικών µέσων σε όλες τις 

δραστηριότητες, στη σίτιση και τη µεταφορά, 

ενώ παράλληλα έγιναν αναδιατάξεις και αλ-

λαγές στον χώρο, στις δραστηριότητες και 

στις οµάδες απασχόλησης. Όλες οι αλλαγές 

και προσαρµογές του προγράµµατος και της 

λειτουργίας της δοµής είχαν σηµαντικό αντί-

κτυπο στην ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη, 

την κοινωνικοποίηση και εν γένει στις δεξιό-

τητες και την καθηµερινότητα αυτών των αν-

θρώπων. Ωστόσο, οι ωφελούµενοι φάνηκε 

να προσαρµόζονται αρκετά ικανοποιητικά στις 

αλλαγές.

Τί έγινε όμως στις Στέγες Υποστηριζόμε-

νης Διαβίωσης; Άγχος, απορία, αγωνία, φό-

βος σε µία καθηµερινότητα που άλλαζε… Τα 

προγράµµατα δραστηριοτήτων αναπροσαρ-

µόστηκαν… Έπρεπε να ξεχάσουµε για λίγο 

τις αγορές στο σούπερ µάρκετ, τους καφέδες 

στο λιµάνι και τα εστιατόρια στις παραλίες της 

Ναυπάκτου… Μας δόθηκε η ευκαιρία όµως 

να γνωρίσουµε γωνιές της πόλης µας, διασχί-

ζοντάς τες µε τα πόδια και να ανακαλύψουµε 

τον «σεφ» που κρύβουµε µέσα µας εκτε-

λώντας νέες και δηµιουργικές συνταγές... 

Μάθαµε για τον «αόρατο εχθρό» και πώς 

να προφυλασσόµαστε από αυτόν… Μάθαµε 

παραδοσιακούς χορούς και εξασκηθήκαµε 

περισσότερο στο πιάνο, κατασκευάσαµε «Θέ-

ατρο Σκιών» και ανεβάζαµε τις δικές µας πα-

ραστάσεις… 

Μα και η επαφή µε την οικογένεια άλλαξε κι 

αυτή.  όµως τη στεναχώρια, τον προβληµατι-

σµό και την ανησυχία ωφελούµενων και οι-

κογενειών των πρώτων ηµερών διαδέχθηκε 

ο ενθουσιασµός, τα χαµόγελα και η λαχτάρα, 

όταν η επικοινωνία ξεκίνησε να παίρνει ξανά 

σάρκα και οστά… κι ας ήταν ψηφιακά, µέσα 

από µια οθόνη.

Στις 9/1/2020 οι υγειονομικές αρχές της 

Κίνας ανακοίνωσαν ένα νέο στέλεχος κορω-

νοϊού 2019 nCOV, όταν στην πόλη Wuhan 

εμφανίστηκε μεγάλος αριθμός κρουσμάτων 

με πνευμονία.

Από τότε σταδιακά άλλαξαν τα πάντα στον 

πλανήτη και ο κορωνοϊός SARS-COV-2 

εξελίχθηκε σε πανδημία COVID19, το πρώ-

το δε καταγεγραμμένο κρούσμα στην Ελλά-

δα ήταν 28/2/2020. 

Στη μάχη κατά του κορωνοϊού και εκτός 

των μέτρων του καθολικού περιορισμού 

των μετακινήσεων, της χρήσης μάσκας, του 

σχολαστικότερου πλυσίματος των χεριών, 

της τήρησης αποστάσεων κ.α., ξεκίνησε το 

σχέδιο «Ελευθερία» με τον εμβολιασμό 

των υγειονομικών υπαλλήλων δημοσίου 

και ιδιωτικού τομέα και συνεχίστηκε σε όλες 

τις ηλικιακές ομάδες σύμφωνα με την προ-

τεραιοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβο-

λιασμού.

Το Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου με όλο το 

ιατρονοσηλευτικό, διοικητικό, λοιπό προ-

σωπικό και πληρώματα διασωστών ΕΚΑΒ, 

ήταν και παραμένει σε εγρήγορση εξασφα-

λίζοντας επάρκεια της απαραίτητης υλικο-

τεχνικής υποδομής για την εφαρμογή των 

κανόνων υγιεινής, των μέτρων ατομικής 

Οι κορωνοϊοί είναι µία οµάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές 
λοιµώξεις µε ποικίλη σοβαρότητα τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα.

 Κέντρο Υγείας 
Ναυπάκτου SARS-COV-2&

προστασίας, τεστ ανίχνευσης SARS COV-

2, ανάρτηση έντυπων οδηγιών και βέβαια 

η έναρξη εμβολιασμών από τις 15/2/2021, 

ως επίσης, κατεβλήθη μεγάλη προσπάθεια 

για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας 

στους συμπολίτες μας. 

Όλα αυτά επετεύχθησαν επιτυχώς με τη 

στήριξη της εποπτεύουσας αρχής 6ης Υγει-

ονομικής Περιφέρειας, του Δήμου Ναυπα-

κτίας, επιχειρηματιών της πόλης, την Γέφυρα 

«Χαρίλαος Τρικούπης», τον Σύλλογο ΑμεΑ 

«ΑΛΚΥΟΝΗ» αλλά και τους πολίτες οι 

οποίοι βοήθησαν και ενθάρρυναν το έργο 

μας για την πρόληψη έναντι της COVID 19, 

ταυτόχρονα με την αυτοθυσία και την άρτια 

εκπαίδευση όλων εκείνων που προσέφεραν 

τις υπηρεσίες τους στους νοσούντες. 

Θα εξακολουθούμε να προσφέρουμε τις 

υπηρεσίες μας ανελλιπώς κρατώντας Θερ-

μοπύλες όχι μόνο εν μέσω πανδημίας αλλά 

συνεχώς σε όσους μας έχουν ανάγκη. Ευχή 

όλων μας είναι να τελειώσει η πανδημία 

COVID 19 και να επανέλθει η κανονικότητα 

στις ζωές μας!

Μια αγκαλιά για όλους η αγκαλιά μας. 

  Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του 

  Κέντρου Υγείας Ναυπάκτου

Μουσγά Βασιλική 

Ο Σύλλογός µας διέθεσε τους µήνες που πέρα-

σαν σε δεκάδες συµπολίτες µας και θα εξακο-

λουθεί να διαθέτει το όχηµά του µε την ειδική 

ανακλινόµενη ράµπα για µεταφορά ατόµων που 

χρησιµοποιούν αµαξίδιο, για την µετακίνησή 

τους στα νοσοκοµεία της περιοχής, προκειµέ-

νου να εµβολιαστούν κατά του Covid-19. Για 

περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο 

γραφείο του Συλλόγου στο τηλ.: 26340-27313
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Οι επιδράσεις της COVID-19 

στην καθημερινότητα των ωφελούμενων 

των Δοµών του Συλλόγου ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ»

Όπως ήταν φυσικό, η πανδηµία της COVID-19 επηρέασε σηµαντικά όχι µόνο την ψυχολογία των ωφελούµενών µας, 

αλλά και ολόκληρη την καθηµερινότητά τους. Με το Σύλλογό µας να παίρνει από την πρώτη στιγµή, και µάλιστα µε το παραπάνω, 

όλα τα προβλεπόµενα µέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, καταφέραµε να µην παρουσιαστεί κανένα θετικό κρούσµα 

σε ωφελούµενο ή εργαζόµενο των Δοµών µας. 

Σίγουρα η περίοδος αυτή δεν ήταν 

εύκολη για τη ζωή στις Δομές μας. 

Ωστόσο, ωφελούµενοι και εργαζόµενοι 

ανταποκρίθηκαν άριστα σε αυτές τις 

πρωτόγνωρες συνθήκες. Παρά την εγ-

γενή δυσκολία των ωφελούµενων στην 

κατανόηση και αποδοχή των αλλαγών 

στην καθηµερινότητά τους, σύσσωµο το 

προσωπικό κατέβαλε ιδιαίτερα σηµαντική 

προσπάθεια να διατηρήσει το υψηλό 

επίπεδο παροχής υπηρεσιών και την 

κατά το δυνατόν οµαλότητα σε όλα τα 

επίπεδα. Κι αυτή µάλλον στέφθηκε µε 

επιτυχία, όπως µαρτυρά το χαµόγελο στα 

πρόσωπα όλων των ωφελούµενων που 

δεν έσβησε στιγµή…
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Κυρία Πρόεδρε, πότε και για 

ποιο λόγο δηµιουργήθηκε ο Σύλ-

λογος «ΣΚΕΠΗ»; Ποιες είναι οι 

δράσεις του;

 Το 2018 µια οµάδα ανθρώπων, 

ευρισκόµενοι ουσιαστικά µέσα 

στην κοινωνία µε τα µάτια και τα 

αυτιά µας ορθάνοιχτα ώστε  να 

αντιλαµβανόµαστε  κάθε ρητή, ή, 

σιωπηρή έκκληση βοήθειας, συ-

νειδητοποιήσαµε ότι οι ανάγκες 

των συναθρώπων µας είναι πολ-

λές και αυξανόµενες και πιστεύ-

οντας ακράδαντα στο «η ισχύς 

εν τη ενώσει» αποφασίσαµε να το 

παλέψουµε µε όλες µας τις δυνά-

µεις ιδρύοντας τη «ΣΚΕΠΗ».

Αγκάλιασαν οι πολίτες της Ναυ-

πάκτου αυτό το εγχείρηµα; Και αν 

ναι µε ποιο τρόπο;

 Με την προσφορά τους σε 

όλα τα επίπεδα (δωρεές σε είδη 

ένδυσης, υπόδησης, τρόφιµα, 

χρήµατα, υπηρεσίες, εργατοώ-

ρες άοκνου εθελοντισµού), η 

οποία προσφορά τους για µας 

είναι συνώνυµο της ΕΛΠΙΔΑΣ 

και της βεβαιότητας  ότι ΟΥΤΕ 

οι άνθρωποι χάθηκαν, ούτε η 

ΑΝΘΡΩΠΙΑ, ούτε η έµπρακτη 

ανιδιοτελής αγάπη στο συνάν-

θρωπο.

Πώς θα χαρακτηρίζατε την συ-

νεργασίας σας µε τους Φορείς της 

Πολιτείας, αλλά και άλλους Συλ-

λόγους που δραστηριοποιούνται 

στον κοινωνικό τοµέα;

 Ιδιαίτερης σηµασίας για τη 

ΣΚΕΠΗ είναι η στενή και αγαστή 

συνεργασία  µας τόσο µε άλλους  

Συλλόγους της πόλης όσο και µε 

τις Υπηρεσίες της  Πρόνοιας του 

Δήµου Ναυπακτίας µε αυτοσκο-

πό να είµαστε κατά το δυνατό 

ΔΕΝ υπάρχουν λόγια να περιγραφεί αυτό 

που εισπράττουµε από την ανιδιοτελή 

βοήθεια και συνδροµή που µας προσφέρουν 

αφειδώς οι συµπολίτες µας προκειµένου 

να ανακουφιστούν και να στηριχθούν 

άλλοι συµπολίτες µας. 

Με την Πρόεδρο του Συλλόγου

“ΣΚΕΠΗ’’

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

αποτελεσµατικότεροι στους 

στόχους µας. Μην ξεχνάµε ότι τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 

οι συνάνθρωποί µας  είναι ο λόγος 

που υπάρχουν οι φορείς  αυτοί.

 Πείτε µας δυο λόγια για την 

σηµασία του εθελοντισµού, πάνω 

στον οποίο στηρίζονται όλες οι 

δράσεις του Συλλόγου σας.

 Το σώµα, η ψυχή και η  ΔΥ-

ΝΑΜΗ µας είναι οι εθελοντές. 

ΔΕΝ υπάρχουν λόγια να περι-

γραφεί αυτό που εισπράττουµε 

από την ανιδιοτελή βοήθεια και 

συνδροµή που µας προσφέρουν 

αφειδώς οι συµπολίτες µας προ-

κειµένου να ανακουφιστούν και να 

στηριχθούν άλλοι συµπολίτες µας. 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Λίγους µήνες πριν ξεσπάσει η πανδηµία ο Σύλλογός µας οργάνωσε  µια 

βραδιά ευχαριστίας και ευγνωµοσύνης από τους ανθρώπους της Αλκυ-

όνης. 

Η εκδήλωση τα είχε όλα… Κέφι, µουσική, διασκέδαση, σύσφιξη σχέσε-

Μια σηµαντική δράση που αφορούσε την 3η Δεκέµ-

βρη είχε τίτλο “ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗN ΕΡΓΑΣΙΑ”  και  

ήταν  σχετική µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 

τα ΑµεΑ στο να συµπεριληφθούν ισάξια στην αγορά 

εργασίας, είτε αυτόνοµα, είτε µε την κατάλληλη πλαι-

σίωση και υποστήριξη.

Αναλυτικότερα η εν λόγω Δράση αφορούσε την 

συµµετοχή των ΑµεΑ που εξυπηρετούνται στις Δοµές 

του Συλλόγου, στον εργασιακό στίβο της πόλης, της 

Ναυπάκτου, αλλά και σε περιοχές του Δήµου Δωρί-

δας σε συνεργασία µε τους επαγγελµατίες (ιδιώτες 

και µη).

Η Δράση 

αφορούσε  

επισκέψεις 

ΑµεΑ σε διαφορετικά εργασιακά 

περιβάλλοντα, (υπάλληλος:  γραφείου, κοµµωτηρίου, 

κυλικείου, φανοποιείου, βιβλιοπωλείου, φαρµακείου 

κ.α.)  κατά τη διάρκεια της οποίας µε την κατάλληλη 

συνοδεία και υποστήριξη «εργάστηκαν» µε βάση τους 

κανόνες και τις αρχές κάθε πλαισίου.

Το επιτυχηµένο αποτέλεσµα της Δράσης, καθώς και 

η εγκάρδια αποδοχή της από την κοινότητα αποτυπώ-

νονται στις όµορφες φωτογραφίες της δράσης. 

Η 3η Δεκέµβρη έχει θεσπιστεί ως Παγκόσµια Ηµέρα για τα Άτοµα µε 

Αναπηρία (ΑµεΑ). Για όλους στο Σύλλογο  ΑµεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ», η ηµέρα αυτή 

είναι µια ηµέρα αγώνα και διεκδίκησης των δικαιωµάτων των ΑµεΑ για την 

πλήρη, αξιοπρεπή και ισότιµη συνύπαρξή τους στην κοινωνία. Είναι µια ηµέρα 

ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας σχετικά µε την Αναπηρία. 

Ακολουθούν κάποιες από τις δράσεις µας το διάστηµα που πέρασε:   

Δεκέμβρη3η
“ΑΛΚΥΟΝΗ’’στην

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΣΗΜΕΡΑ ΟΝΕΙΡΟ ΑΥΡΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ…

ων και χαρά µεγάλη για τους ωφελού-

µενους των Δοµών µας. Ένα µεγάλο ευχαρι-

στώ σε όσους ανταποκρίθηκαν, καθώς και στον Παντελή Αναστασόπουλο 

µε την ορχήστρα του και στο Δηµήτρη Ιωάννου που κάλυψαν ανιδιοτελώς 

τη µουσική και τον ήχο της εκδήλωσης.

Παρέστησαν και χαιρέτησαν ο π. Θεµιστοκλής Τσιτσιρίκης, εκπροσω-

πώντας τον Σεβασµιότατο, ο Δήµαρχος Ναυπακτίας, κ. Βασίλειος Γκίζας, 

καθώς και ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΜΑµεΑ κ. Αντώνης Χαροκόπος.

κ. Παναγιώτα Μπούρη
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Έφυγε για το αιώνιο ταξίδι µετά 

από πολύµηνη µάχη µε άγνωστο 

εχθρό στα κρεβάτια των νοσοκο-

µείων.

Ήταν µέλος του Συλλόγου µας 

και ωφελούµενη των εργαστηρίων 

µας, τα πρώτα χρόνια της Αλκυόνης.

Η σιωπηλή γλυκιά παρουσία της θα µας συνοδεύει για πάντα στα 

µονοπάτια της µνήµης.

Καλό ταξίδι Γεωργία µας! Να χαίρεσαι εκεί ψηλά µε τη φίλη σου τη 

Βάλια και τα άλλα παιδιά µας. 

Με µεγάλο πόνο και οδύνη αποχαιρετήσαµε για πά-

ντα ένα ακόµα «παιδί» της Αλκυόνης, τη Βίκυ µας. Η 

οικογένειά της, οι φίλοι, οι συγγενείς της και οι άνθρω-

ποι της Αλκυόνης την συνοδεύσαµε µέχρι την τελευ-

ταία της κατοικία για να αναπαυθεί µε ειρήνη.

Η Βίκυ ήταν από τους πρώτους ωφελούµενους των 

Δοµών µας από το 2003. Η επισφαλής υγεία της 

την ταλαιπωρούσε πολλά χρόνια, αλλά η αγάπη και 

η φροντίδα των δικών της, τη βοηθούσαν να αντιµετωπίσει τα προβλή-

µατά της.

Θα θυµόµαστε για πάντα το γέλιο της, τα εύστοχα αστεία της και την ζεστή 

και ιδιαίτερη παρουσία της στο Κέντρο Διηµέρευσης του Συλλόγου µας.

Αιωνία της η µνήµη!

Οι άνθρωποι της «Αλκυ-

όνης» αποχαιρετούν τον 

Κώστα Καρακώστα στο 

στερνό του ταξίδι. Τον ορα-

µατιστή, τον ασυµβίβαστο, 

τον αγωνιστή, το ελεύθερο 

µυαλό που ο θάνατός του 

συγκλόνισε την κοινωνία της 

πόλης µας.

Ήταν παρών σε όλες τις εκδηλώσεις της «Αλκυόνης» από τα πρώιµα χρόνια της. 

Διακριτική παρουσία στο βάθος της Παπαχαραλαµπείου, αργότερα εξαιρετικός 

συνεργάτης και υποστηρικτής σαν Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών της ολοκλή-

ρωσης του έργου των Στεγών µας. 

Εκφράζουµε ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του. 

Το πέρασµά του από τη ζωή της πόλης µας είναι και θα παραµείνει ανεξίτηλο.

Για αυτούς που...
έφυγαν νας βαθιά ελληνολάτρης,  ένας άνθρωπος που 

αγάπησε όσο λίγοι και µε πάθος την πατρίδα 

του.

Τον συνάντησα για πρώτη φορά  στην Κωνσταντινού-

πολη. Ήταν Σεπτέµβριος  του 1986,  απεσταλµένη της  

εφηµερίδας ΠΡΩΤΗ για να καλύψω την Ίδρυση της Επι-

τροπής Ελληνοτουρκικής  Φιλίας.

Εκείνη την εποχή, ο Μίκης Θεοδωράκης  είχε αναλά-

βει την πρωτοβουλία για την δηµιουργία µιας Επιτροπής 

Ελληνοτουρκικής Φιλίας. Συνεργάζεται µε διακεκριµέ-

νους πνευµατικούς ανθρώπους της Τουρκίας, όπως ο 

Αζίζ Νεσίν, ο Γιασάρ Κεµάλ και ο Ζουλφού Λιβανελί, 

για να φέρει κοντά τους διανοούµενους, καλλιτέχνες 

και πολιτικούς από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Στην 

ελληνική Επιτροπή καλεί να συµµετέχουν εκπρόσωποι 

όλων των κοµµάτων της χώρας.  Διότι ναι, τότε υπήρχαν 

οι δυνατότητες ειρηνικής συµβίωσης δυνατότητες που 

χάθηκαν αργότερα.

Μαγεύτηκα από τα λόγια του. Από τις δυο συναυλίες 

του  που έγιναν  στην Πόλη µε ένα κοινό να παραλη-

ρεί!!!. Με την επίσκεψη-προσκύνηµα στην Αγία Σοφία, 

όπου ο Μίκης έδωσε το σύνθηµα και άρχισε να ψάλλει 

«Τη Υπερµάχω…» και µαζί του όλα τα µέλη της Επιτρο-

πής, µε τους φίλους Τούρκους να σιωπούν από σεβα-

σµό… Διότι  ναι, υπήρχε τότε και αλληλοσεβασµός…

Μου πρότεινε να γίνω µέλος της Επιτροπής και απο-

δέχτηκα.

Άπειρες οι συνεντεύξεις που του πήρα από εκείνη την 

εποχή µέχρι σήµερα. Είχα και την τύχη να  είµαι η πρώ-

τη που µου διάβαζε τα χειρόγραφα από τα βιβλία που 

έγραφε. «Οι δρόµοι του Αρχάγγελου»  ήταν το πρώτο…

Το 2002 οι εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ εξέδωσαν σε επιµέλεια 

δική µου, τρεις τόµους  µε επιλεγµένα αποσπάσµατα από 

παλιότερες οµιλίες του και συνεντεύξεις . Δουλειά επίπο-

νη και χρονοβόρα που όµως την έκανα µε πολλή αγάπη.» 

Που να βρω την ψυχή µου» ο τίτλος. Τα βιβλία επανεκδό-

θηκαν  πριν δυο χρόνια  από τις εκδόσεις ΙΑΝΟΣ.  

Μαζί του, όταν έγινε υπουργός Επικρατείας (1990) και 

είχα την τιµή να µε ορίσει Εκπρόσωπο Τύπου. Κάναµε 

πολλά ταξίδια σε πολλές χώρες και  υπέγραψε πολλές 

πολιτιστικές συνεργασίες µε τη χώρα µας. Ο Μίκης ήταν 

παντού αποδεκτός. Όλοι ήθελαν συ εργασία µαζί του.

Μαζί του, στα θέατρα του κόσµου, όπου έδινε τις συ-

ναυλίες του µε το κοινό να τον αποθεώνει, κι ας µην κα-

ταλάβαινε τα λόγια. Η µουσική του «µιλούσε» από απευ-

Διέσχισε σαν λαµπερός κοµήτης τον 20ό αιώνα 

σκορπίζοντας άπλετο ζωτικό φως και στον 21ο αι. 

Ο Μίκης των Ελλήνων.  Ο Μίκης ο παγκόσµιος. Ο δικός µου Μίκης.

Ο δικός µου
Μίκης

Ο δικός µουΟ δικός µου

 της Ιωάννας Κολοβού*

Όλοι οι λαοί της γης τον θεωρούν 
δικό τους. Όλοι τον αγαπούν. 

Γιατί κάθισε κι αφουγκράστηκε την 
ψυχή τους.  Γιατί διαλάλησε σε όλη τη 
γη τους δίκαιους αγώνες τους για την 

ελευθερία. Γιατί τραγούδησε τον πόνο 
τους  µε τραγούδια παρηγορητικά, 
παυσίλυπα, βάλσαµο στην καρδιά…

Έ

αγανακτισµένους που βρίσκονταν στην πλα-

τεία Συντάγµατος.

Συγκλονιστική στιγµή ήταν όταν στις 12 Φε-

βρουαρίου του 2012, στη µεγάλη διαδήλωση 

στην πλατεία Συντάγµατος. Ο  Μίκης αψηφώ-

ντας τα ΜΑΤ και σπρώχνοντας πίσω εµάς που 

τον συνοδεύαµε, όρµησε προς το Μνηµείο του 

Αγνώστου Στρατιώτου. Εκεί ένας ένστολος έρι-

ξε χηµικά κατευθείαν στο πρόσωπό του….

 Ήµουν εκεί. Και το είδα µε τα µάτια µου: Ο 

Μίκης ήθελε να θυσιαστεί εκείνο το βράδυ. 

Να γίνει φάρος των Αγώνων που έβλεπε ότι 

θα ακολουθούσαν… Φάρος Ελευθερίας. Ίσως 

γιατί πολλές φορές σκεφτόταν και κάποιες 

φορές τον άκουσα να λέει εκείνο το τραγικό 

«Καλύτερα να µε σκότωναν τότε, το Δεκέµβρη 

του 44, τότε που ο  ήλιος ήταν βέβαιος για τον 

κόσµο…» Γιατί τότε παρόλο το ποτάµι το αίµα 

που χυνόταν, υπήρχε ελπίδα…

Δεν τον αποχαιρέτησα όταν έφυγε… Για µένα 

δεν έφυγε ποτέ…

θείας µε τους θεατές, τους έπαιρνε µαζί της!!!!

Μαζί του, στην ίδρυση της ΣΠΙΘΑΣ (Κίνηµα 

Ανεξάρτητων Πολιτών)το 2010, όπου είχα τον 

αριθµό 2 ως ιδρυτικό µέλος, ακριβώς µετά από 

αυτόν, έχοντας και πάλι τη διεύθυνση του Γρα-

φείου Τύπου του Κινήµατος όπου κυριολεκτικά 

λειτούργησα σαν κυµατοθραύστης στις πολλα-

πλές επιθέσεις που δεχτήκαµε.

Μαζί του, στα Προπύλαια του Πανεπιστηµίου 

µπροστά σε χιλιάδες κόσµο και το ποτάµι της 

οργής του λαού να κυλάει και ενώνεται µε τους 

«Η Αλκυόνη αποχαιρετά 
   τον Κώστα Καρακώστα» 

* Η Ιωάννα Κολοβού είναι Ναυπάκτια, 
δηµοσιογράφος µέλος της ΕΣΗΕΑ, 

συνεργάτης του Μίκη για 38 χρόνια...

Για τη Βίκυ µας 
  που «έφυγε» για την άλλη ζωή

Η Γεωργία δεν είναι 
   πια κοντά µας

Ήταν Δεκέµβριος του 2008 όταν η Φώφη Γεννηµατά, 

µετέπειτα Υφυπουργός Υγείας, υπεύθυνη για τα ζητήµατα 

Κοινωνικής Πρόνοιας και γνωστή για την ευαισθησία της 

στις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, επισκέφτηκε το νέο τότε 

«Σπίτι» της Αλκυόνης, για να γνωρίσει από κοντά το έργο και 

τους ανθρώπους του Συλλόγου. 

Θα την θυµόµαστε για την αγάπη της, την καλοσύνη της, 

αλλά και για την γενναία µάχη που έδινε όλα αυτά τα χρόνια 

χωρίς να χάσει στιγµή το χαµόγελό της…

Όταν η Φώφη Γεννηµατά 
 επισκέφτηκε την «ΑΛΚΥΟΝΗ»
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Φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας διεξήχθη 

µεταξύ των οµάδων του Απόλλωνα Ευπαλίου 

και της Εθνικής Οµάδας Ενόπλων Δυνάµεων µε 

τα έσοδα του αγώνα να δωρίζονται στις Δοµές 

του Συλλόγου ΑµεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ».

Τους ευχαριστούµε!

Άνθρωποι 
που µας 

νοιάζονται
Η Ναυπάκτια αθλήτρια 

Ξιφασκίας και φίλη του 

Συλλόγου µας Γεωργία 

Καλτσή, συναντάει την 

ηθοποιό - παρουσιάστρια 

Κατερίνα Ζαρίφη στη 

διαδικτυακή  εκποµπή της 

και συζητούν για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα άτοµα 

περιορισµένης κινητικότητας κατά τη µετακίνησή τους στην 

πόλη. Στα πλαίσια αυτής της συνάντησης δόθηκαν 2.000 

ευρώ δωρεά προς το Σύλλογό µας. Την ευχαριστούµε θερµά! 

Ο Σύλλογος ΑµεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» ευχαριστεί θερµά την Το-

πική Οργάνωση της ΟΝΝΕΔ Ναυπακτίας για την παράδοση, 

σηµαντικής αξίας ειδών πρώτης ανάγκης στις τρεις (3) Στέγες 

Υποστηριζόµενης Διαβίωσης του Συλλόγου µας.
Ο Σύλλογος ΑµεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» ευχαριστεί θερµά τον αθλητικό Σύλλογο του 

Απόλλωνα Ευπαλίου, το Tihio Race και τα Φυτώρια Πολυζώη για τη δωρεά τους 

σε λουλούδια και οπωροκηπευτικά, προκειµένου αυτά να φυτευτούν στους 

κήπους των τριών (3) Στεγών µας.

Ο Σύλλογός µας ευχαριστεί θερµά τον Πρόεδρο κ. Ιωάννου Αθανάσιο, το Δ.Σ. 

και τα µέλη του πολιτιστικού Συλλόγου Νεόκαστρου Ναυπακτίας, «Το Νεόκα-

στρο», για την πρόσκληση, τη φιλοξενία και για το γεύµα που µας παρέθεσαν 

στο εντυπωσιακό χωριό τους. 

Πολιτιστικός Σύλλογος «Το Νεόκαστρο»

Ο Σύλλογος ΑµεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» ευχαριστεί θερµά τον 

Αλέξανδρο Θεοδωρόπουλο (Πρόεδρο του χωριού) και 

την σύζυγό του Μελετία για την ευγενική κίνησή τους να 

καλέσουν τους ωφελούµενους και το προσωπικό των τριών 

(3) Στεγών µας και να τους παραθέσουν ένα πλουσιοπάροχο 

γεύµα στο µαγαζί τους στο Καταφύγιο Ναυπακτίας.

Ποδοσφαιρικός αγώνας 
για καλό σκοπό

►

 Γεωργία Καλτσή►

ΟΝΝΕΔ Ναυπακτίας►

Καταφύγιο Ναυπακτίας►

Απόλλωνας Ευπαλίου  -Tihio Race - 
Φυτώρια Πολυζώη 

►

►

ACTION KAΦETEPIA
BLUE BLUE (Καφέ)
CHIC & CHIP
CENTRAL CAFE
COFFEE CITY
COFFEE ISLAND
ENVY (Eσώρουχα)
FASHION (Yποδήµατα)
FG (Ένδυση)
HAPPY CASA
HONDOS CENTER (Πολυκατάστηµα)
GT ELECTRONICS (ΓΛΑΒΙΝΟΣ Ι. – ΤΣΙΛΙΟΣ Ι. ΟΕ)
LEPANTO RIVIERA (Πιτσαρία)
PRISMA (Πολύχρονος)
La gondola (Φούντζουλας-καφετέρια)
MARKET IN
MY MARKET
MINI MARKET Aντωνόπουλος Kων.
Nitho Fashion Art Accessories
SIBA SPORT
TASTE Πολυεστιατόριο
TIHIO RACE
TIME OUT (Καφέ)
Α. Αµπλάς-Μ.Φωτακόπουλος (Απεντοµώσεις)
Aλεξόπουλος ΣOYΠEP MAPKET – MAKYNEIA
Αναγνωστόπουλος  Αρτοποιείο
Αντωνόπουλος Κων/νος ΜΙΝΙ-ΜARKET
Aντωνόπουλος Λεωνίδας (Eλαιοτριβείο)
Aριτζάκης Στράτος (Oπωροπωλείο)
Αρτόπολις (Αρτοποιείο)
Αρώµατα Ζύµης (Αρτοποιείο)
Αφοί Κατσαντώνη (Kεριά)
Αφοί Kωστογιάννη (Φυτώρια)
Αφοί Παπαδόπουλοι (Ξυλουργείο)
Βασίλης (Ψαροταβέρνα)
Βασίλης Φούντας (Ταβέρνα)
Γεύση της Pίζας (Tαβέρνα)
ΓEΦYPA Α.Ε.
Γλαβίνος Aντώνης (Kουρείο)
Γιαννίκας Σωτήρης (Oπτικά)
Γουργουλέτης Αθανάσιος (Συµβολαιογράφος)
Γρατσάνης Στέργιος (Tυροκοµείο)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΓΡΑΦΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ

• ΧΟΡΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)
• ΔΟΥΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΩΝ
• ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ
• ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ 
• ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μόνιµες ευγενικές χορηγίες για το 2020-2021
• ΔΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 
• ΜΗΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
• “BERTO LUCCI” ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
• “MOTION” ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 

Δηµόπουλος Κωνσταντίνος (Oπωροπωλείο)
Δούρος Γιώργος (Yδραυλικός)
Zαµπάρας Γιάννης (Aνθοπωλείο)
Zωργιός Δηµήτρης (Kοµµωτήριο)
Ίσαλος (Καφετέρια)
Ιωάννου Δηµήτριος (Ηχητικά Συστήµατα) 
Καραµέτου Μαρία (Βιβλιοπωλείο)
Kατέρου Kατερίνα (Kαθαριστήριο ρούχων)
Kατραούρας Iωάννης (Kουρείο)
Kατσιγιάννης (Kοσµηµατοπωλείο)
Kονδύλης (Aρτοποιΐα - Zαχαροπλαστική)
ΚΟΡΙΝΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Κοροµπέλη Αφοί (Άνθη-φυτά)
Kουρµούσης Φωτογραφείο
Κωτσόβολος Ναυπάκτου
«Mε την καρδιά µας» (AMKE)
Mηνόπουλος Θωµάς (Tαπητοκαθαριστήρια)
Μπίµπας Σπύρος  (Ηλεκτρολογικό υλικό)
Μονοπώλιο (Aπεντοµώσεις - υλικά καθαριότητος)
Μουλάς Κωνσταντίνος (Eπισκευές ηλεκτ. 
συσκευών)
Νικολάου Θωµάς (Zαχαροπλαστική)
Παπαδόπουλος Xρήστος (Zωοτροφές)
Πλαστικά Κοτρώνης
ΣKΛABENITHΣ
Στάχυ Αρτοποιείο
Σύλλογος Ελληνοαυστραλών
Σύλλογος Ευρυτάνων Ναυπακτίας
Σύλλογος Kοµµωτών Nαυπάκτου
Σύνδεσµος Aγάπης Aγίου Kωνσταντίνου Mακύνειας
Σωτηροπούλου Π. (Ξυλουργείο)
Tο γλυκό (Zαχαροπλαστείο)
Tροµπούκης Iωάννης (Hλεκτρολογικό υλικό)
Τσεκούρα Μαρία (Χειροποίητες Δηµιουργίες)
Τσέλιος Σπύρος (Γενικό εµπόριο - διανοµές)
Τσιλιγιάννης Μάρκος (Bιβλιοπωλείο)
Tσουκαλάς (Kαφεκοπτείο)
Tσούµαρη Xρυσούλα (Kοµµωτήριο)
ΤΡΙΩΤΗΣ (Εστιατόριο)
Φούντζουλα Eλένη (Oπωροπωλείο)
Χρυσανθάκη (Kοµµωτήριο)
Ψυλλιάς Παναγιώτης (Aσανσέρ TUV Hellas)

Aγγελάκης Άγγελος (Oφθαλµίατρος)
Aναγνωστόπουλος Δηµήτριος (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 (Δερµατολόγος)
Kυριάκης Eυάγγελος (Oδοντίατρος)
Nικολάου Λαγαρού Xαρά (Ωτορινολαρυγγολόγος)
Νικολόπουλος Γεώργιος (Eνδοκρινολόγος)
Παναγιωτόπουλος Kωνσταντίνος (Oδοντίατρος)
Παναγιωτόπουλος Στράτος (Kαρδιολόγος)
Παπαζήσης Zήσης (Oρθοπαιδικός)
Παπαχρήστου Πηνελόπη (Nευρολόγος)
Pαυτοπούλου Σπυριδούλα (Mικροβιολόγος)
Pεκαΐτης Nικόλαος (Mικροβιολόγος)
Pηγόπουλος Aθανάσιος (Oυρολόγος)
Σαρχιανάκη Άννα (Γυναικολόγος)
Σαφιολέα Σάσα (Mικροβιολόγος)
Σερεµέτη Κατερίνα (Oδοντίατρος)
Σιάχος Σίµος (Kαρδιολόγος)
Σιµάκης Γεώργιος (Γαστρεντερολόγος)
Σίνης Δηµήτριος (Oφθαλµίατρος)
Σπανός Αντώνιος (Δερµατολόγος)
Tσακαλάκη Bασιλική (Oφθαλµίατρος)
Σχοινάς Αντώνης (Eνδοκρινολόγος)
Χαραλαµποπούλου Αικατερίνη (Πνευµονολόγος)
Xωραφάς Δηµήτριος (Παθολόγος)
Xωραφά Kατερίνα (Φαρµακείο)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ

Ευχαριστούµε όλους τους φίλους του Συλλόγου 
µας που καθηµερινά στηρίζουν το έργο µας, µε 
µικρές ή µεγαλύτερες δωρεές και επιθυµούν να 
µην αναφερθεί το όνοµά τους, καθώς και όσους 
πιθανόν ξεχάσαµε να αναφέρουµε. 

Το έργο της «ΑΛΚΥΟΝΗΣ» υποστηρίχτηκε και τη φετινή χρονιά, περιστασιακά αλλά σε σηµαντικό βαθµό 
από πολλούς φίλους του Συλλόγου. Στη σελίδα αυτή παραθέτουµε τα ονόµατα επιχειρήσεων, φορέων και 
επιστηµόνων στους οποίους οι άνθρωποι της «ΑΛΚΥΟΝΗΣ» εκφράζουν τις θερµές ευχαριστίες τους.
Ενηµερώνουµε ακόµη τους υποστηρικτές της «ΑΛΚΥΟΝΗΣ» ότι οι χρηµατικές προσφορές, 
αντί στεφάνων, στις εξόδιες ακολουθίες αγαπηµένων προσώπων, ανακοινώνονται 
στην ιστοσελίδα  www.alkyoni-amea.gr καθώς και στο λογαριασµό του στο facebook.

µας για το 
2020-2021

Eυχαριστίες
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Δηµιουργία Δοµών
Παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών

Δράσεις

Διεκδίκηση για δια βίου πρόσβαση 
στη µετακίνηση, εκπαίδευση, 
εργασία, ψυχαγωγία

Ευαισθητοποίηση και Αγωγή 
του κοινωνικού συνόλου

Στήριξη υπαρχουσών δοµών 
εκπαίδευσης & απασχόλησης 
(Ειδ. Νηπ/γείο, Ειδ. Δηµ. Σχολείου, 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ΚΔΑΠµεΑ)

Συνεργασία µε Δήµους, Φορείς

Επιµορφωτικά & εκπαιδευτικά 
σεµινάρια

Έκδοση ετήσιου περιοδικού και 
ενηµερωτικών εντύπων

Ηλεκτρονική επικοινωνία
(ιστοσελίδα - facebook)

Διοργάνωση παζαριών

Στέγες
Υποστηριζόµενης

Διαβίωσης

Ηµιαυτόνοµη
Διαβίωση και 
Δηµιουργική 
Απασχόληση

Συνοδευτικές 
υπηρεσίες:

Ψυχο-Κοινωνική Υποστήριξη
Ιατρο-Νοσηλευτική Φροντίδα
Υποστήριξη - Συµβουλευτική

Οικογένειας
Μετακίνηση µε λεωφορείο

Δίκτυο
Εθελοντών

Λέσχη
Δραστηριοτήτων
Θεατρική Αγωγή

Άθληση - Παιχνίδι 
Εικαστικά

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Προγράµµατα / 
Δοµές

►

Κέντρο Διηµέρευσης -
Ηµερήσιας Φροντίδας 

ΑµεΑ

Εργοθεραπείας
Φυσικοθεραπείας

Χειροποίητων Κατασκευών
Πηλού/ Κεραµικής

Αυτόνοµης Διαβίωσης
Σωµατικής & Κυκλοφοριακής 

Αγωγής
Δηµιουργικής Απασχόλησης:

Ψυχαγωγία, Κηπουρική

Εξωτερικά εκπαιδευτικά
και ψυχαγωγικά προγράµµατα

►
►

Οµάδες

►

►
►

Προσφορά υπηρεσιών 
στην κοινότητα

►

►


