ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σήμερα, Πέμπτη 22-12-2016, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ
των Προέδρου του ΔΣ του Σ.Ε.Φ. κυρίου Νικόλαου Ιωαννίδη και του
Συντονιστή Διευθυντή κυρίου Γιώργου Δημόπουλου με μέλη του Πανελληνίου
Συλλόγου Παραπληγικών Ελλάδας και συγκεκριμένα με τους κυρίους Βίγλα
Αθανάσιο, Πρόεδρο και Πατέρα Αθανάσιο.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών ιδρύθηκε το 1977 και είναι
εκφραστής των παραπληγικών και βαριά κινητικά αναπήρων σ' όλη την
Ελλάδα. Είναι ο πρώτος σύλλογος που ιδρύθηκε στην Ελλάδα με αντικείμενο
τις βαριές κινητικές αναπηρίες. Κύριος σκοπός του είναι η κοινωνική ένταξη
των ατόμων με βαριές κινητικές αναπηρίες, η αλληλοαποδοχή τους από την
κοινωνία και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους
Σήμερα ο ΠΑ.Σ.ΠΑ με έδρα την Αθήνα εξυπηρετεί πάνω από 5.000
μέλη με τέσσερα παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα.
Ο ΠΑ.Σ.ΠΑ δραστηριοποιείται προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες,
όπως μετακίνηση και συνοδεία σε δημόσιες υπηρεσίες και λοιπές ανάγκες όπως

λειτουργία ειδικής πλαζ κατά τους θερινούς μήνες για άτομα με αναπηρία,
αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο ΠΑ.Σ.ΠΑ. ξεκίνησε πιλοτικά τη
διάθεση χώρων προσωρινής διαμονής προκειμένου να αποτελέσουν τον
προπομπό της ίδρυσης χώρου φιλοξενίας και αποκατάστασης αναπήρων.
Στη συνάντηση λοιπόν που έλαβε χώρα συζητήθηκε η διάθεση
προπονητικών ωρών για την ομάδα basket του ΠΑ.Σ.ΠΑ. καθώς και το
ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί μία έκθεση στους χώρους του Σ.Ε.Φ. με
θέμα την παρουσίαση αναπηρικών ορθοπεδικών ειδών, που βελτιώνουν την ζωή
των παραπληγικών ατόμων. Τα έσοδα της έκθεσης θα διατεθούν για την
αναβάθμιση του ξενώνα παραπληγικών παιδιών και προσφύγων.
Τόσο ο Πρόεδρος του ΔΣ του Σ.Ε.Φ. κύριος Ν. Ιωαννίδης όσο και ο
Συντονιστής Διευθυντής κύριος Γ. Δημόπουλος εξέφρασαν τη χαρά τους και
αποδέχθηκαν τα ως άνω αιτήματα που στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των συνανθρώπων μας. Αναμένεται συντονισμός και προγραμματισμός
για την υλοποίηση των δύο αυτών προτάσεων που αποδεικνύουν ότι το Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας δεν παύει ποτέ να είναι αρωγός σε ζητήματα κοινωνικού
περιεχομένου.
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