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                                                    ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Παιδιά ενόρ καηώηεπος Θεού – αόπαηοι πολίηερ οι νέοι ηος Κένηπος 

Διημέπεςζηρ και Ημεπήζιαρ Φπονηίδαρ  (ΚΔΗΦ) «ΜΕΛΙΑ» 

   Μεηά ηνπο πνιύρξνλνπο αγώλεο ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε 

Αλαπεξία (ΔΑκεΑ) θαη ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο πιιόγσλ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκόλσλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΠΟΓΚΑκεΑ) γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ 

θαη ην δηθαίσκα λα δνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία κε ζεβαζκό θαη αμηνπξέπεηα, ηα κέιε 

ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία Κέξθπξαο 

αηζζαλζήθακε κεηά από πνιιά ρξόληα μαλά όηη ηα παηδηά καο ζεσξνύληαη  

«ΑΟΡΑΣΟΙ ΠΟΛΙΣΕ, ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΟ ΚΑΣΩΣΕΡΟΤ ΘΕΟΤ», αθνύ κε έθπιεμε 

θαη κε κεγάιε ζιίςε ελεκεξσζήθακε από ηα ΜΜΔ γηα ηελ αξ. πξση. νηθ. 

78721/31994/6-10-2021 Απόθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Κέξθπξαο θ. 

Κσλ/λνπ Ενξκπά γηα ην  θιείζηκν ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ΠΔ Κέξθπξαο, ιόγσ αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ, ρσξίο λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ΚΓΖΦ ΑκεΑ «ΜΔΛΗΑ» ηνπ πιιόγνπ καο θαη ην ΚΓΑΠ 

ΑκεΑ «Γεκνηηθή Φσιηά» ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο, αθήλνληαο ζην έιενο ηεο 

θαθνθαηξίαο ηα παηδηά ησλ δύν απηώλ θέληξσλ, παηδηά κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη 

ζνβαξέο αζζέλεηεο, πνπ θηλδπλεύνπλ πνιύ πεξηζζόηεξν από ηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο 

ηεο θαθνθαηξίαο, ηόζν ζηελ πγεία ηνπο, όζν θαη ζηελ δύζθνιε κεηαθίλεζή ηνπο.  

    Λππνύκαζηε αθόκε πεξηζζόηεξν, δηόηη ν θ. Αληηπεξηθεξεηάξρεο από ηελ 

πξνεγνύκελε ζεηεία ηνπ σο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη πλνρήο  

θαη ηελ ζεηηθόηαηε ζπλεξγαζία καο, γλσξίδεη πνιύ θαιά ην ΚΓΖΦ «ΜΔΛΗΑ» κε 

ηηο πνιιέο θαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ, όπσο ηηο πξόζθαηεο δεκνζηεπκέλεο 

επηζθέςεηο ησλ παηδηώλ ηνπ ζην Μνπζείν Καπνδίζηξηα θαη ζην Κέληξν 

Αλαθύθισζεο Ληαπάδσλ, αιιά θαη ηνλ ύιινγό καο κε ην πνιύρξνλν 

θνηλσληθνεθπαηδεπηηθό ηνπ έξγν, ηνλ κόλν θνξέα ηεο Κέξθπξαο πνπ πξνζθέξεη 

δσξεάλ ππεξεζίεο θαη ππνζηήξημε ελ κέζσ παλδεκίαο ζηα άηνκα  κε αλαπεξία θαη 
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ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο από ην Κένηπο Ψςσιαηπικήρ, Ψςσολογικήρ και Κοινωνικήρ 

Τποζηήπιξηρ ηος ςλλόγος μαρ. 

    Με εθηίκεζε 

     

Ο Πξόεδξνο                                                                              Ζ Γξακκαηέαο 

 

Ενπκπνπιίδεο ππξίδσλ                                                              Κνληνύ Μαξία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


