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ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

 

                   Κοπή Βαζιλόπιηας ζηη  «ΜΔΛΗΑ» 

 

 

                      
 

   Σελ Σεηάξηε 16 Φεβξνπαξίνπ θαη ώξα 11.00 πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά από δύν ρξόληα, ε 

θαζηεξωκέλε εθδήιωζε θνπήο ηεο βαζηιόπηηαο ηνπ πιιόγνπ Γνλέωλ Κεδεκόλωλ θαη Φίιωλ 

Αηόκωλ κε Αλαπεξία Κέξθπξαο θαη ηνπ ΚΓΖΦ «ΜΔΛΗΑ» ζε ζηελό θύθιν ιόγω ηεο 

παλδεκίαο ,  παξνπζία ηωλ λέωλ θαη ηωλ γνλέωλ ηεο «ΜΔΛΗΑ», ηωλ κειώλ ηνπ Γ θαη 

ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ηωλ πξνο βξάβεπζε θίιωλ ηνπ πιιόγνπ πνπ ππήξμαλ αξωγνί  ηα 

δύν πξνεγνύκελα ρξόληα.  

    Σελ εθδήιωζε ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ε Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίωλ Νήζωλ θα Ρόδε 

Κξάηζα Σζαγθαξνπνύινπ, ε Αληηπεξηθεξεηάξρεο Κνηλωληθήο πλνρήο θα Μειίηα Αλδξηώηε 

θαη ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Γεκήηξεο Μεηαιιελόο, νη νπνίνη απεύζπλαλ  

ραηξεηηζκό θαη δήιωζαλ  ηε ζηήξημή ηνπο,  ζην ζεκαληηθό θαη δύζθνιν θνηλωληθό έξγν ηνπ 

πιιόγνπ. 

    Ο Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ θ. πύξνο Ενπκπνπιίδεο ζην ζύληνκν ραηξεηηζκό ηνπ, αλέθεξε 

ζπλνπηηθά  ην έξγν ηνπ πιιόγνπ ηα δύν πξνεγνύκελα  ρξόληα, ην νπνίν έγηλε θάηω από 

αληίμνεο  νηθνλνκηθέο θαη θνηλωληθέο ζπλζήθεο ιόγω ηεο παλδεκίαο, όπωο ε ιεηηνπξγία ηεο 

«ΜΔΛΗΑ» θαη κάιηζηα ζε πεξηόδνπο θαζνιηθνύ λοκντάουν, ε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ 



                                                                                          

 

Ψπρηαηξηθήο, Ψπρνινγηθήο θαη Κνηλωληθήο Τπνζηήξημεο, ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο θαη 

Τπνζηήξημεο, ε αλάδεημε θαη δηεθδίθεζε ιύζεωλ κέζω δειηίωλ ηύπωλ θαη επηζηνιώλ 

αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα ηωλ Αηόκωλ κε Αλαπεξία, ε ζπλεξγαζία κε ηελ Δζληθή 

πλνκνζπνλδία Αηόκωλ κε Αλαπεξία, ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιόγωλ Γνλέωλ 

Κεδεκόλωλ Αηόκωλ κε Αλαπεξία,  ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίωλ Νήζωλ, ηνλ Γήκν Κεληξηθήο 

Κέξθπξαο θαη κε ηα ζρνιεία θαη ηηο δνκέο ηωλ παηδηώλ κε αλαπεξία. 

   Σέινο ν θ. Ενπκπνπιίδεο έθιεηζε κε ην κέγηζην εξώηεκα ηωλ γνλέωλ ηωλ παηδηώλ κε 

αλαπεξία «ηι μέλει γενέζθαι μεηά ηον θάναηό ηοσς;», επηζεκαίλνληαο ηελ αλαγθαηόηεηα 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεγώλ Τπνζηεξηδόκελεο Γηαβίωζε (ΤΓ) αηόκωλ κε αλαπεξία, 

δειώλνληαο όηη ν ύιινγνο ηωλ γνλέωλ ζα θαηαβάιεη μαλά πξνζπάζεηα ίδξπζεο ΤΓ, 

ωζηόζν δεηά ηε ζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη ηωλ 

ζπκπνιηηώλ καο ζηελ αλεύξεζε ελόο ζπηηηνύ, πνπ ήηαλ θαη ε αηηία ηεο πξνεγνύκελεο 

απνηπρίαο ηνπ. 

     ηε ζπλέρεηα απνλεκήζεθαλ, ηηκεηηθέο πιαθέηεο θαη επραξηζηίεο ζηνπο παξαθάηω θίινπο 

πνπ ζηήξημαλ ην έξγν ηνπ πιιόγνπ ηα δύν πξνεγνύκελα ρξόληα: 

 

1.  ΗΔΚ Σνπξηζηηθώλ Δπαγγεικάηωλ Κέξθπξαο 

2. Παιαίκαρνη «Αζηέξα Κέξθπξαο» 

3. Ναπηηθόο Αζιεηηθόο Όκηινο Κέξθπξαο (ΝΑΟΚ) 

4. θ. Βνύιγαξεο Πξνθόπεο 

5. θθ. Κιαδάο πύξνο & Καηεξίλα 

6. θ. Καξύδεο ηέθαλνο  

7. θ. Ρνπηζάθνο Νηθήηαο  

8. θ. Henry Holterman 

 

                                              Mε εθηίκεζε 

Ο Πξόεδξνο                                                                        Ζ Γξακκαηέαο 

 

 

Ενπκπνπιίδεο ππξίδωλ                                                    Κνληνύ Μαξία 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                                                                                          

 

                                                             
 


