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Στόχος μας είναι να παρέχεται η δυνατότητα σε αυτούς να εκφράσουν δημόσια τα 

έργα τους και τον συναισθηματισμό τους, τη φαντασία και τις ειδικές τους ικανότητες.  

Στις 3 του Δεκέμβρη με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

Ατόμων με Αναπηρίες,  ο Δήμος 

Σερρών και η Αντιδημαρχεία Κοι-

νωνικής Μέριμνας και Υγείας, σε 

συνεργασία με πολλούς φορείς 

του τόπου μας, διοργανώνει 

κάθε χρόνο από το 2011  τις 

«Φωτεινές Μέρες». 

Πρόκειται για μια ξεχωρι-

στή εκδήλωση που διαρκεί πέντε 

ημέρες (1,2,3,4 και 5 Δεκεμβρίου) 

και είναι αφιερωμένη στα άτομα 

με αναπηρία. Στους συνανθρώ-

πους που συναντούμε καθημε-

ρινά, που ζούμε μαζί τους. Στό-

χος μας είναι να παρέχεται η 

δυνατότητα σε αυτούς να εκ-

φράσουν δημόσια τα έργα τους 

και τον συναισθηματισμό τους, 

τη φαντασία και τις ειδικές τους 

ικανότητες. Να γίνονται εκδηλώ-

σεις ευαισθητοποίησης των πο-

λιτών, να λαμβάνονται ανάλο-

γες αποφάσεις υποστήριξης, να 

παραμερίζονται οι προκαταλή-

ψεις και οι αποκλεισμοί, να αφυ-

πνίζονται συνειδήσεις και ολό-

κληρος ο κόσμος να κάνει ένα 

βήμα πολιτισμού μπροστά. Να 

ανοίγονται με άλλα λόγια 

«ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ» σκέψης, αγά-

πης και κατανόησης προς τους 

συνανθρώπους μας αδιακρίτως 

σωματικών ή άλλων προβλημά-

των. Και να μας φέρνουν οι φω-

τεινές αυτές ημέρες, αλληλέγγυ-

ους προς τον ίδιο ευγενή σκοπό 

υπηρέτησης των Α.Μ.Ε.Α. 

Η συνεργασία της Αντι-

δημαρχείας Κοινωνικής Μέρι-

μνας και Υγείας με διαφόρους 

ευαισθητοποιημένους φορείς 

και συλλόγους δημιούργησε μια 

σειρά εκδηλώσεων και   συγκε-

κριμένα:  

 

Την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016  

στις 20:00 

 

 θα πραγματοποιηθεί Φιλαν-

θρωπική Συναυλία με τα νεανικά 

μουσικά γκρουπ «Γης Μαδιάμ» 

& «Datsoon» με σκοπό τη συγκέ-

ντρωση τροφίμων για τα «ΑΜΕΑ 

Σερρών» σε συνεργασία με το 

Σύλλογο  Ιδιοκτητών Φροντιστη-

ρίων Μ.Ε. Νομού Σερρών 

Υποστηρίξτε τη δράση μας προ-

σφέροντας: 

1 λίτρο λάδι. Ζυμαρικά Παντός 

Τύπου, Ρύζι, Όσπρια παντός 

είδους. Ζάχαρη, Αλεύρι, Κονσέρ-

βες, Γάλα εβαπορέ. Ατομικούς 

χυμούς & μπισκότα, Φρυγανιές, 

Κέτσαπ, Μουστάρδα, Σοκολά-

τες, Τρόφιμα που διατηρούνται 

εκτός ψυγείου. 

 

Τη βραδιά στα ΑΣΤΕΡΙΑ θα ανοί-

ξει με το χορευτικό «People help 

the people» σε χορογραφία της 

Ζαννέτα Παρίση Χορεύουν: Zan-

neta Parisi Dance Studio μια  

συνεργασία με το Κέντρο Συμ-

βουλευτικής Υποστήριξης Γυναι-

κών Δήμου Σερρών 

 

Την Παρασκευή  

2 Δεκεμβρίου 

2016 το πρώι 

από τις 10:30 - 

12:30 

Αγώνες Στίβου με τίτλο «Μπορώ 

– Αγωνίζομαι - Νικώ – Ζω» με  τα 

παιδιά του  Συλλόγου ΜΓΣ ΠΑΝ-

ΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΑμεΑ που θα αγωνι-

στούν σε αγωνίσματα 

100μετρων, 400 μέτρων ,αγώνες  

Boccia  στο Εθνικό Στάδιο Σερ-

ρών μια συνεργασία με το Σύλ-

λογο ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΑμεΑ  

Ενώ τα παιδιά των Ειδικών σχο-

λείων θα παρακολουθήσουν 

Θεατρική παράσταση από το 

ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Σερρών 

Και θα κατασκευάσουν τα δικά 

τους γλυκά σε συνεργασία με το 

Σωματείο Ζαχαροπλαστών & 

Μπουγατσοποιών Ν. Σερρών 

στο μαγειρείο του ΕΕΕΕΚ Σερρών. 

 

Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016  

στις 11:00  το πρωί 

Θα  πραγματοποιηθεί  ημερίδα  

Θεραπευτικής  Ιππασίας  με  

θέμα «Με θεραπευτή το 

άλογο…..» μια συνεργασία με το 

Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας 

(ΚΕΘΙΣ) υπό την αιγίδα του Ιατρι-

κού Συλλόγου Σερρών στην αί-

θουσα του Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

11.00: Προσέλευση. 

11.15: Χαιρετισμοί του Προέ-

δρου του Ιατρικού Συλλόγου 

Σερρών Άγγελου Βάκαλου και 

του Γενικού Γραμματέα του ΚΕ-

ΘΙΣ, Κυριάκου Βακιρτζή 

11.30: Εισήγηση με Θέμα:  « Ιπ-

ποθεραπεία».  

Σε ποιους απευθύνεται, Ποια τα 

οφέλη, Η θεραπευτική ομάδα,  

Ενδείξεις-αντενδείξεις, το άλογο 

της ιπποθεραπείας, Σύγχρονες 

αντιλήψεις, Ερευνητικές εργασί-

ες  

Εισηγήτρια: Μαρία Λίγκα, Φυσι-

οθεραπεύτρια του ΕΕΕΕΚ Σερ-

ρών, Πρόεδρος του ΚΕΘΙΣ, με 

εξειδίκευση στην εγκεφαλική πα-

ράλυση (NDT-BOBATH), στον 

αυτισμό και Msc στην  κινησιο-

λογία    

 

12.00: Εισήγηση με Θέμα:   

«Θεραπευτική εκπαιδευτική ιπ-

πασία». 

 Ποιες ειδικότητες εμπλέκονται σ 

αυτήν τη διαδικασία, σε ποιες 

κατηγορίες των ΑΜΕΑ απευθύ-

νεται (αυτισμός, νοητική  υστέ-

ρηση κλπ),  μακροπρόθεσμοι 

και βραχυπρόθεσμοι στόχοι 

κατά τη θεραπευτική διαδικασία 

και γενικά ποια η φιλοσοφία 

προσέγγισης του ατόμου με 

αναπηρία με συνεργάτη το 

άλογο 

Εισηγήτρια: Χρύσα Καρρά, Κα-

θηγήτρια φυσικής αγωγής, Διευ-

θύντρια στο Δημοτικό Σχολείο 

Βαλτοτοπίου, αντιπρόεδρος στο 

ΚΕΘΙΣ, με εξειδίκευση στον αυτι-

σμό, Msc στην κινησιολογία και 

υποψήφια διδάκτωρ 

     

12.30:  Εισήγηση με Θέμα:   

«Γνωριμία με το ΚΕΘΙΣ» 

Που βρίσκεται, οι εγκαταστάσεις 

του, η ιστορία του και οι σημα-

ντικότερες δράσεις του στα 9 

χρόνια λειτουργίας 

Εισηγήτρια: Σταυρούλα Κυριακο-

πούλου, Φυσιοθεραπεύτρια με 

εξειδίκευση στην εγκεφαλική  

παράλυση (NDT-BOBATH)  επί 9 

χρόνια εθελόντρια στο ΚΕΘΙΣ και 

νυν εργαζόμενη    

 

13.00:  Προβολή ταινίας μικρού 

μήκους διάρκειας 18 λεπτών για 

το έργο του ΚΕΘΙΣ  και τους θε-

ραπευόμενους  σ’ αυτό, με τη 

Μάγια Τσόκλη 
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