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Ο ΙΕΝΟΦΩΝΤ∆Σ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕ 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ 2.5θθ ΧΡΟΝΙΑ 
ΟΤΙ «TO ΑΛΟΓΟ ΟΕΡ∆ΠΕΥΕΙ». 

ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ TOY 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ (ΕΚ ΝΕΟΥ) 

ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΛΣ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
TOY ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 

ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ. 

Στις αρχές του περασµένου Νοεµβρίου, 
ο Πανσερραϊκός ΜΓΣ απέδειξε την έµπρακτη 

συµπαράσταση του στα κοινωνικά 
δρώµενα των Σερρών, 

διοργανώνοντας στο κολυµβητήριο των 
Σερρών έναν αγώνα υδατοσφαίρισης, 
έναν «αγώνα ανθρωπιάς» µε αντίπαλο 
τον Ι-Ιρακλή Θεσσαλονίκης. Όλα τα 
έσοδα διατέθηκαν στο Κέντρο Θεραπευτικής 

Ιππασίας Σερρών -και η τεράστια 
προσέλευση των σερραΐων φιλάθλων 
απέδειξε την στήριξη τους στις αθλητικές 

εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. 

TO ΚΕΝΤΡΟ θεραπευτικής Ιππασίας 
Σερρών (ΚΕθΙΣ) είναι µια µη κερδοσκοπική 

οργάνωση µε έδρα τον N. Σκοπό 
Σερρών. Πρόκειται για το δεύτερο κέντρο 
θεραπευτικής ιππασίας στη χώρα -και 
το µοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα. 
Η θεραπεία που προσφέρει, όσο κι αν 
ακούγεται περίεργο σε αρκετό κόσµο, 
έρχεται µέσω του αλόγου: χάρη στην 
κίνησή του, µεταφέρονται νευροµυϊκά 
στον αναβάτη µε αναπηρία φυσιολογικά 
πρότυπα βάδισης. Αυτό σηµαίνει ότι τα 
πόδια του αλόγου γίνονται n «προέκταση» 
του δικού του σώµατος! Κατ' αυτόν τον 
τρόπο βελτιώνεται ο συντονισµός των 
κινήσεων, n ισορροπία, ο µυϊκός τόνος 
και n ψυχολογία του αναβάτη. 

θεραπεια toy µελλοντοσ 
(απο to παρελθον) 

Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα από την 
αρχή: το Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας 
Σερρών ιδρύθηκε στις Σέρρες το 2005 
(λειτουργεί από τον Σεπτέµβριο του 
2007) και σήµερα αριθµεί περισσότερα 
από 120 µέλη. 'Ολθ το προσωπικό του 
(από τους ιδρυτές και τους εργαζόµενους 
ώς τους φυσιοθεραπευτές, τους ψυχολόγους, 

τους γυµναστές µε ειδίκευση 
στη θεραπευτική ιππασία κοκ.) υποστηρίζει 

την προσπάθεια αυτή εθελοντικά, 
έχοντας ως µοναδικό στόχο τη σωµατική 
βελτίωση και την ψυχική ανάταση των 
Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (ΑµΕΑ). 

Χάρη σας χορηγίες κατοίκων των Σερρών, 
αλλά και επιχειρηµατιών που δραστηριοποιούνται 

στην ευρύτερη περιοχή 
πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικά έργα 
υποδοµής, όπως ειδικός στίβος, στάβλος 
για τρία άλογα, µία αποθήκη εξοπλισµού 
των αλόγων και ζωοτροφών, ένα µικρό 
σπιτάκι για τη διαµονή των συνοδών 
των παιδιών για όσο χρόνο διαρκεί n 
συνεδρία, αλλά κι ένας χώρος που φιλοξενεί 

διάφορα κατοικίδια, µε τα οποία 
µαθαίνουν να ασχολούνται τα παιδιά 
(κυρίως τα αυτιστικά). 
Σήµερα, ο σύλλογος εδρεύει σε εγκαταστάσεις 

που πληρούν υψηλές ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές. 
To κέντρο παρέχει θεραπεία σε παιδιά 
και ενήλικες µε εγκεφαλική παράλυση, 
σκλήρυνση κατά πλάκας, παθήσεις του 
κεντρικού νευρικού συοπτιµατος, αυτισµό 
και νοητική υστέρηση -και έχει επισκέπτες 

από ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. 
Παράλληλα, σας εγκαταστάσεις του κέντρου 

εκπονήθηκε πιλοτικό πρόγραµµα, 
σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο του 
Βόλου, µε θέµα την επαγγελµατική εκπαίδευση 

ενός ατόµου µε αυτισµό στον 
ρόλο του σταβλίτη, µε άριστα αποτελέσµατα 

και µε παρουσίαση αυτής της προσπάθειας 
στο Παγκόσµιο Συνέδριο Ιπποθεραπείας, 

στο Μίνστερ της Γερµανίας, 
τον Αύγουστο του 2009. 
Μέχρι στιγµής έχουν πραγµατοποιηθεί 
στο ΚΕΘΙΣ τρία σεµινάρια ιπποθεραπείας, 

που αφορούν φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές 
και λογοθεραπευτές. 

To κέντρο λειτουργεί ανταποδοτικά, ενώ 
στην ιππασία µπορούν να εκπαιδευτούν 
και άτοµα χωρίς κάποιο πρόβληµα -πράγµα 

που αποσκοπεί (και) στην ενσωµάτωση 
των ΑµΕΑ. Στο ίδιο πλαίσιο, προάγονται 

προγράµµατα σεβασµού προς 
το περιβάλλον, n φιλοζωία και γενικά 
δράσεις πολιτισµού και επιµόρφωσης. 
∆εν είναι τυχαίο ότι στους παγκόσµιους 
αγώνες των Special Olympics τρεις σερραίοι 

αθλητές ιππασίας µε αναπηρία κέρδισαν, 
εκπροσωπώντας την Ελλάδα, τέσσερα 

χάλκινα µετάλλια. 

ςτηριιν Ano παντού 
Για να µπορέσει να λειτουργήσει, όµως, 
ένα κέντρο, το οποίο δεν έχει τις απαραίτητες 

οικονοµικές απολαβές, είναι 
απαραίτητη n συµβολή του κόσµου 
επώνυµου και ανώνυµου. Έτσι, στις 
αρχές του περασµένου Νοεµβρίου, ο 
Πανσερραϊκός ΜΓΣ απέδειξε την έµπρακτη 
συµπαράστασή του στα κοινωνικά δρώµενα 

των Σερρών, διοργανώνοντας στο 
κολυµβητήριο των Σερρών έναν αγώνα 
υδατοσφαίρισης, έναν «αγώνα ανθρωπιάς» 
µε αντίπαλο τον Ηρακλή θεσσαλονίκης. 
Όλα τα έσοδα διατέθηκαν στο Κέντρο 
θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών -και n 
τεράστια προσέλευση σερραΐων φιλάθλων 
απέδειξε τη στήριξή τους σης αθλητικές 
εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. 

info: 
Κέντρο θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών (ΚΕΟΙΣ), N. Σκοπός Σερρών - δήµος Εµµανουήλ Παππά. 
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