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...ςε κϊθε πόλη τησ Ελλϊδασ που διοργανώθηκε και εύχαν τη μορφό ημερύδων και περιελϊμβαναν ομιλύεσ
με θϋμα:
Ση ςύγχρονη αντύληψη για την αναπηρύα
Σο Σμόμα Μελϋτησ και Αποκατϊςταςησ Βλαβών Νωτιαύου Μυελού τησ ΕΕΥΙΑπ - ςυνεργαςύα με
τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγεύασ
Βιωματικϋσ εμπειρύεσ – υζότηςη με το κοινό
Σο ταξύδι ξεκύνηςε την Σετϊρτη ςτισ 2 Δεκεμβρύου από την Πάτρα, όπου ςε μύα κατϊμεςτη αύθουςα ο κ.
Κυριακύδησ παρουςύαςε τη ςύγχρονη αντύληψη για την αναπηρύα, τη ςυνεργαςύα με τον Παγκόςμιο Οργανιςμό
Τγεύασ και την ανϊγκη δημιουργύασ ενόσ αξιόπιςτου και περιεκτικού μητρώου αςθενών για να μπορεύ να
χρηςιμοποιηθεύ ςτην κλινικό φροντύδα αλλϊ και την ϋρευνα. Σόνιςε ότι το Κϋντρο Αποκατϊςταςησ ΚΝΜ του
Πανεπιςτημύου Πατρών δεν θα μπορούςε παρϊ να αποτελεύ τον πυρόνα αυτόσ τησ προςπϊθειασ, παρϋχοντασ
τη δυνατότητα εύκολησ πρόςβαςησ και επικοινωνύασ των ΑμεΑ με εξειδικευμϋνο προςωπικό.
Σην ομιλύα ακολούθηςε
η θεατρικό παρϊςταςη
«Ο Γλϊροσ Ιωνϊθαν»
από τη τϋγη Γραμμϊτων
& Σεχνών του Ιδρύματοσ Ωνϊςη,
μια παρϊςταςη που περιγρϊφει
το δικαύωμα ςτη διαφορετικότητα και την προςπϊθεια του
ατόμου να γύνει αποδεκτό
από την κοινωνύα.

Επόμενο ςταθμό αποτϋλεςε η Πϋμπτη 3 Δεκεμβρύου ςτο νηςύ τησ Ρόδου, όπου η κ. Μ.Καλόγερου
παρουςύαςε την ςημαςύα τησ ομϊδασ Αποκατϊςταςησ, ενώ ο κ. Ι.Διονυςιώτησ ανϋδειξε τισ δρϊςεισ του
Σμόματοσ ςε ςυνεργαςύα με τον με τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγεύασ. Σισ ομιλύεσ ακολούθηςε μια βιωματικό
ςυζότηςη από ϊτομα με αναπηρύα, ενώ αναδεύχθηκαν χαρακτηριςτικϊ παραδεύγματα αόρατησ αναπηρύασ.

Παραςκευό 4 Δεκεμβρύου και από το ϋνα ϊκρο τησ Ελλϊδασ μεταφερόμαςτε ςτη Βόρεια Ελλϊδα, όπου τη
ςκυτϊλη παύρνουν δύο εκδηλώςεισ, το πρωύ και το απόγευμα.
Σο πρωύ ςτη φιλόξενη πόλη τησ Θεςςαλονίκησ, ϊνοιξε τισ
πόρτεσ του το ιςτορικό κτύριο του Διοικητηρύου, το
Τπουργεύο Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ
(Μακεδονύασ-Θρϊκησ), όπου ϋγινε ταυτόχρονα μια
ςυγκινητικό και ςεμνό τελετό βρϊβευςησ 43 φοιτητών ΑμεΑ
που αποφούτηςαν το 2015 από τα Πανεπιςτόμια
τησ Μακεδονύασ και Θρϊκησ.
Η εκδόλωςη ϋγινε παρουςύα
τησ Τπουργού ΤΠΕΔΑ
(Μακεδονύασ-Θρϊκησ),
κ.Μαρύασ Κόλλιασ-Σςαρουχϊ
καθώσ και πρυτϊνεων των
Πανεπιςτημύων και
καθηγητών.

Σο απόγευμα τησ ύδιασ ημϋρασ το ταξύδι
ςυνεχύςτηκε ςτην πόλη τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ, την
Πτολεμαΐδα, όπου ο κ. Ι. Διονυςιώτησ με την κ. Φ.Α.
Ραπύδη και την κ. Α. ταυριανού δϋχτηκαν, μϋςω του
τοπικού δυνατού κινόματοσ τησ αναπηρύασ, δυνατό το
αύτημϊ όλησ τησ
τοπικόσ κοινωνύασ
για τη ςτελϋχωςη
και
τη
ςωςτό
λειτουργύα
του
ΚΕΥΙΑΠ Αμυνταύου
που ςτολύζει τον τόπο τουσ.
Σο ϊββατο ςτισ 5 Δεκεμβρύου ϋνασ ςταθμόσ ακόμη ϋγινε η αύθουςα τησ Διεθνούσ Εκθϋςεωσ
Θεςςαλονύκησ (ΔΕΘ HELEXPO Α.Ε.) ςτη Θεςςαλονίκη. Η ςυνδιοργϊνωςη με τον Πανελλόνιο ύλλογο
Παραπληγικών (του παραρτόματοσ Μακεδονύασ) με επιςτημονικϋσ ομιλύεσ από τον κ. Μ. Κανδυλϊκη, την κ.
Φ.Α. Ραπύδη και την κ. Α. ταυριανού, αλλϊ και με το διαδραςτικό μϋροσ με τισ βιωματικϋσ εμπειρύεσ ΑμεΑ και
ςυγγενών τουσ, ϋδωςαν αφορμό για ϋνα γόνιμο διϊλογο και προβληματιςμό.

Όπωσ όταν επόμενο, το ταξύδι ολοκληρώθηκε από εκεύ που ϊρχιςε, το επόμενο ϊββατο ςτισ 5
Δεκεμβρύου, ςτην Αθήνα και ςτο Γεν. Νοςοκομεύο Αςκληπιεύου Βούλασ, όπου η ημερύδα ξεκύνηςε με λύγα λόγια
για την Παγκόςμια ημϋρα για τα ϊτομα με αναπηρύα από τον Πρόεδρο τησ ΕΕΥΙΑπ κ. Ν.Ρούςςο, ενώ
ακολούθηςαν οι ομιλύεσ για την αναπηρύα και τη
ςυνεργαςύα τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ με τον Παγκόςμιο
Οργανιςμό Τγεύασ από την πρόεδρο του τμόματοσ κ.
Φ.Α.Ραπύδη, το Γραμματϋα του τμόματοσ κ.
Θ.Κυριακύδη και την Γενικό Γραμματϋα τησ ΕΕΥΙΑπ κ.
Ε.Μαραγκουδϊκη. Άτομα με αναπηρύα και ςυγγενεύσ
μύληςαν από καρδιϊσ για τισ δυςκολύεσ που
αντιμετωπύζουν προςπαθώντασ να διεκδικόςουν
βαςικϊ ανθρώπινα δικαιώματα ςε μια κοινωνύα
ανεπαρκό να ανταποκριθεύ ςτισ ανϊγκεσ τουσ.

Κοινόσ ςτόχοσ, κλεύνοντασ τισ εκδηλώςεισ τησ Παγκόςμιασ Ημέρασ
Ατόμων με Αναπηρία, αλλϊ και ευχό όλων για τη νϋα χρονιϊ, εύναι να
ςυνεχιςτούν και να ενιςχυθούν μικρότερεσ και μεγαλύτερεσ προςπϊθειεσ που θα
ευαιςθητοποιόςουν περιςςότερο την κοινωνύα και την ευρύτερη ιατρικό
κοινότητα για την καλύτερη και αποτελεςματικότερη εξαςφϊλιςη υπηρεςιών
Αποκατϊςταςησ Ε ΟΛΟΤ!

ΚΑΛΗ ΑΝΣΑΜΩΗ ςτο
14ο Πανελλήνιο υνέδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρείασ Υυςικήσ Ιατρικήσ & Αποκατάςταςησ
και 1st Scientific Meeting of the Hellenic Spinal Cord Section
ςτισ 26-29 Υεβρουάριου 2016!

