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Η εκδήλωση απευθύνεται 

σε γονείς παιδιών με α-

ναπηρίες, σε ενήλικες με 

αναπηρίες, σε εκπαιδευτι-

κούς, γιατρούς πολλών 

ειδικοτήτων και γενικότε-

ρα στο κοινό της πόλης 

μας. 

 

Σκοπός της είναι να ενη-

μερωθεί η τοπική και η 

ευρύτερη κοινωνία για τη 

θεραπευτική αξία της 

συμμετοχής του αλόγου 

ως πολύτιμου συνεργάτη 

στη θεραπευτική διαδικα-

σία αποκατάστασης των 

ΑΜΕΑ. Να τονιστεί η ση-

μασία της εξειδικευμένης 

θεραπευτικής ομάδας 

που πλαισιώνει τις θερα-

πευτικές συνεδρίες και το 

ότι γενικά η θεραπευτική 

ιππασία δεν είναι απλά 

«μια βόλτα με το 

άλογο»… 

 

Πρωταγωνιστής σ' αυτή 

την προσπάθεια είναι το 

ΑΛΟΓΟ!!! Μέσω της κίνη-

σής του, μεταφέρει νευ-

ρομυϊκά στον αναβάτη 

με αναπηρία, τα φυσιο-

λογικά πρότυπα βάδι-

σης! Βελτιώνεται ο συντο-

νισμός των κινήσεων, η 

ισορροπία, ο μυϊκός τό-

νος και η ψυχολογία του 

ιππέα. Πλησιάσαμε τη 

ιππασία εναρμονίζονται 

σώμα, ψυχή και μυαλό! 

 

Το ΚΕΘΙΣ είναι ένα φιλαν-

θρωπικό, μη κερδοσκοπι-

κό σωματείο, με έδρα το 

Ν. Σκοπό Σερρών. Ξεκίνη-

σε τη λειτουργία του το 

Σεπτέμβρη του 2007. Οι 

εγκαταστάσεις του πλη-

ρούν τις υψηλές Ευρω-

παϊκές προδιαγραφές. Οι 

ιδρυτές και εργαζόμενοι 

(όλοι εθελοντές) είναι 

φυσιοθεραπευτές, ψυχο-

λόγοι, γυμναστές με ειδί-

κευση στη θεραπευτική 

ιππασία. 

 

Στην ομάδα μας, όμως, 

χωράνε οι πάντες. Υπάρ-

χει ρόλος για καθέναν 

που επιθυμεί να συμμετέ-

χει. Ο εθελοντισμός είναι 

ο μεγάλος πρωταγωνι-

στής του Κέντρου μετά 

τον άνθρωπο και το 

άλογο. 

Μπορούμε να βοηθή-

σουμε όλοι μαζί τους 

ανθρώπους που μας 

έχουν ανάγκη. Μπορού-

με να δώσουμε χαρά και 

να πάρουμε ακόμα πε-

ρισσότερη!!! 

Μαρία Λίγκα 

Πρόεδρος ΚΕΘΙΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

11.00: Προσέλευση, κα-

φές 

11.15: Χαιρετισμοί του 

Προέδρου του Ιατρικού 

Συλ. Σερρών Δρ Άγγελου 

Βάκαλου και του Γενικού 

Γραμματέα του ΚΕΘΙΣ, κ. 

Κυριάκου Βακιρτζή. 

 

11.30: Μαρία Λίγκα, Φυ-

σιοθεραπεύτρια του ΕΕ-

ΕΕΚ Σερρών, με εξειδίκευ-

ση στην εγκεφαλική πα-

ράλυση (NDT-BOBATH), 

στον αυτισμό και Msc 

στην κινησιολογία, πρόε-

δρος του ΚΕΘΙΣ: 

Ιπποθεραπεία: Σε ποιους 

απευθύνεται. Ποια τα 

οφέλη. Η θεραπευτική 

ομάδα. Ενδείξεις-

αντενδείξεις. Το άλογο 

της ιπποθεραπείας. Σύγ-

χρονες αντιλήψεις και 

ερευνητικές εργασίες.  

 

12.00: Χρύσα Καρρά, 

Καθηγήτρια φυσικής 

αγωγής, με εξειδίκευση 

στον αυτισμό, Msc στην 

κινησιολογία και υποψή-

φια διδάκτωρ. Διευθύ-

ντρια στο Δημοτικό Σχο-

λείο Βαλτοτοπίου, αντι-

πρόεδρος του ΚΕΘΙΣ. 

Νίκη Βογιατζή, ειδική 

παιδαγωγός με εξειδίκευ-

ση στον Αυτισμό και 

MSc στην Ειδική αωγή, 

Εθελόντρια στο ΚΕΘΙΣ: 

Θεραπευτική εκπαιδευτι-

κή ιππασία: Ποιες ειδικό-

τητες εμπλέκονται. Σε 

ποιες κατηγορίες ΑΜΕΑ 

απευθύνεται (αυτισμός, 

νοητική υστέρηση κλπ). 

Μακροπρόθεσμοι και 

βραχυπρόθεσμοι στό-

χοι. Ποια η φιλοσοφία 

προσέγγισης του ατό-

μου με αναπηρία, 

έχοντας ως συνεργάτη 

το άλογο. 

 

12.30:  Σταυρούλα Κυρι-

ακοπούλου, Φυσιοθε-

ραπεύτρια με εξειδίκευση 

στην εγκεφαλική παρά-

λυση (NDT-BOBATH), 

συνεργάτης του ΚΕΘΙΣ 

επί 9ετία: 

Γνωριμία με το ΚΕΘΙΣ: 

Πού βρίσκεται, οι εγκατα-

στάσεις, η ιστορία και οι 

σημαντικότερες δράσεις 

του στα 9 χρόνια λει-

τουργίας. 

 

13.00: Προβολή ταινίας 

της Μάγιας Τσόκλη 

(διάρκειας 18 λεπτών) 

για το έργο του ΚΕΘΙΣ 

και τους θεραπευόμε-

νους σ’ αυτό. 

 

Ερωτήσεις – συζήτηση 

Η μ ε ρ ί δ α  Θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ή ς  Ι π π α σ ί ας  σ τ η ν  Α ί θ ο υ σ α  « Φ ί λ ι π π ο ς  –  Ξ ε ν ί α » ,  

Κ υ ρ ι α κ ή  4  Δ εκ ε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 6 ,  1 1  π . μ .  

«Στα Σέρρας που αγαπήσαμε» απόδοση 
φόρου τιμής στον Σταύρο Κοταμανίδη 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, Ο Σύλλογος Φίλων της 
Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σερρών και το Μουσικό αρχείο του Γιώργου 
Αγγειοπλάστη διοργανώνουν τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 στις 
19:30 αφιέρωμα μνήμης με την προβολή ενός κινηματογραφημένου 
οδοιπορικού «Στα Σέρρας που αγαπήσαμε» με απόδοση φόρου τιμής 
στον Σταύρο Κοταμανίδη, για την προσφορά και παρουσία του στα 
πολιτιστικά δρώμενα των Σερρών. 
Βιογραφία 
Ο Σταύρος Κοταμανίδης γεννήθηκε στις Σέρρες το 1928 και άρχισε να 
γράφει από μικρό παιδί. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος. Ασχολήθηκε 
με όλα τα είδη του λόγου (ποίηση, πεζά κείμενα, θεατρικά έργα). 
Εργασίες και κείμενά του έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς σε πολλές 
εφημερίδες και περιοδικά των Σερρών. 
 
Έργα του:  
1. Ανθολογία Σερραϊκής Λογοτεχνίας 1954 
2. Απαλές δοξαριές (παιδικά ποιήματα), 1955 
3. 7 ωφέλιμες ιστορίες (παιδικές ιστορίες), 1956 
4. Η φαντασμένη (θέατρο), 1957 
5. Καταγγελίες (ποιήματα), 1964 
6. Εμμανουήλ Παπάς (θέατρο), 1967 
7. Σύγχρονοι λογοτέχναι και πνευματικοί άνθρωποι των Σερρών 
(βιογραφία), 1969 
8. Τριαντάφυλλος Θεοδωρίδης (βιογραφία), 1969 
9. Ο αδικαίωτος Αλέξανδρος Υψηλάντης (θέατρο), 1973 
10. Δύο αρχόντισσες στας Σέρρας τον καιρό του εικοσιένα (θέατρο), 
1981 
11. Ωδή στον ποταμό Στρυμόνα (ποιήματα), 1984 
12. 31 παιδικά ποιήματα και μερικά σατυρικά επιγράμματα, 1987 
Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο 
ισόγειο της βιβλιοθήκης. 
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