
                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

      Με κεγάιε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ε 3ήκεξε εθδήισζε «ΤαιριάΖουμε στην 

Αίγινα» 5,6 & 7 Οθησβξίνπ , κηα πξσηνβνπιία ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ 

Πξνζαξκνζκέλσλ Γξαζηεξηνηήησλ ΑΛΜΑ θαη ηνπ ύιινγν Αηόκσλ  κε θιήξπλζε 
θαηά πιάθαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Αίγηλαο, αζιεηηθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο 
θνξείο ηνπ λεζηνύ. 
       Σελ Παξαζθεπή 5 Οθησβξίνπ ζηνλ Πύξγν Μάξθειινπ έγηλαλ ηα εγθαίληα  
έθζεζεο δσγξαθηθήο κε ζέκα : «„Όια ηα παηδηά κηα αγθαιηά» κε  έξγα ζε θακβά, 
καζεηώλ ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ηεο Αίγηλαο, ηα νπνία επηκειήζεθε ν 
θαηαμησκέλνο δσγξάθνο  θ. Κνληνβξάθεο Νεθηάξηνο. Αθνινύζεζε ε δηαδξαζηηθή 
παξάζηαζε «Η ιίκλε ην‟ζθαζε» από ην θνπθινζέαηξν «Καξακπόια» πιαηζησκέλε 
από δσληαλή κνπζηθή  ελώ ε πξώηε κέξα νινθιεξώζεθε κε παξαδνζηαθνύο ρνξνύο 
από ην ύιινγν γπλαηθώλ Αίγηλαο θαη εδέζκαηα  από ηνλ ύιινγν γπλαηθώλ 
«Αθαία». 
         Σε δεύηεξε εκέξα ησλ εθδειώζεσλ άλνημε ην εθεβηθό κνπζηθό group “Synth 
Age pro” ελώ αθνινύζεζε ην κνληέξλν ρνξεπηηθό zumba πνπ ελζνπζίαζε κηθξνύο θαη 
κεγάινπο. Σν παηδηθό ρνξεπηηθό ηκήκα ηνπ Μνξθσηηθνύ πιιόγνπ Αίγηλαο «Ο 
Καπνδίζηξηαο» «δσληάλεςε» ηνπο αγαπεκέλνπο καο «Φνπξηνπλάθεδεο θαη 
Βξνληάθεδεο» , ελώ ε νκάδα δεκνηηθώλ ρνξώλ ηνπ ζπιιόγνπ καο «ΑΛΜΑ» έθιεηζε 
ηελ όιε εθδήισζε. 
           ηόρνο ησλ εθδειώζεσλ ήηαλ ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ε ελεκέξσζε  ησλ 
δεκνηώλ ηεο  Αίγηλαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα ζην πιαίζην ηεο 
αλαπεξίαο. Έηζη δηνξγαλώζεθε Ηκεξίδα ελεκέξσζεο ζην Ξελνδνρείν Γαλάε   κε 
ζέκα: «Αλαθαιύπηνληαο απηά πνπ καο ελώλνπλ αληηκεησπίδνπκε καδί απηά πνπ καο 
ρσξίδνπλ». ηελ Ηκεξίδα ζπκκεηείραλ σο νκηιεηέο νη: Ισάλλεο Παξαζθεπατδεο 
δηεπζπληήο Νεπξνινγηθήο Κιηληθήο Π.Ν.Γ «Αζθιεπηείνπ Βνύιαο», ν Νηθόιανο 
Ρνύζζνο ηαηξόο Φπζηθήο Ιαηξηθήο & Απνθαηάζηαζεο δηεπζ. Π.Γ.Ν «Αζθιεπηείν 
Βνύιαο», ε Μόηξα Σδίηδηθα ςπρνιόγνο-ςπρνζεξαπεύηξηα θαη εηδηθόο ζύκβνπινο 
ΑκεΑ, ε Mαξία Θενδσξάθε θαζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο θαη Τπεύζπλε 
Αζι.Πξνγξακκάησλ ηνπ πιιόγνπ ΑΛΜΑ, ε Καηεξίλα Γηαλλαθνπνύινπ Δπηζη.Τπεύζ. 
Κέληξνπ Ηκέξαο ΑΛΜΑ θαη Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ ΑΛΜΑ, ε Γεσξγία 
Παπαρξήζηνπ Λνγνζεξαπεύηξηα ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο ΑΛΜΑ θαη ν Κσλ/λνο 
Γηαλλαθόπνπινο Γηδάθησξ θνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ Παλ/κηνπ Bamberg αλαιπηήο 
νκάδαο & ςπρνζεξαπεπηήο. 
     Η δεύηεξε εκέξα ησλ εθδειώζεσλ νινθιεξώζεθε κε κνπζηθή θαη ηξαγνύδηα από 
ηελ νκάδα «Σξαβνύληη λη‟ακόξε» ζην μελνδνρείν «Γαλάε» θαη ζηε ζπλέρεηα ζην club 
Διιεληθόλ γηα ρνξό κέρξη ηηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο κε ηνπο Rotaprota θαη ηνπο 
Radiomix. 
        Μηα όκνξθε, ειηόινπζηε Κπξηαθή μεκέξσζε γηα λα ππνδερζεί έλαλ αγώλα 
δξόκνπ κε ηίηιν «Αίγηλα, δξνκέαο αγάπεο» όπνπ όινη καδί, παηδηά , κακάδεο , 
επηζθέπηεο καδί κε άηνκα κε αλαπεξία , άλζξσπνη θάζε ειηθίαο έηξεμαλ πξνο ηελ 
ειπίδα γηα έλα νκνξθόηεξν θόζκν όπνπ δελ ρσξνύλ πξνθαηαιήςεηο. Αλάκεζα 
ζηνπο δξνκείο έδσζε ην παξώλ θη ν αγαπεηόο ζε όινπο ζθελνζέηεο Μαλνύζνο 
Μαλνπζάθεο. 
          Δπραξηζηνύκε ζεξκά όινπο όζνπο ζπλεξγάζηεθαλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί 
απηό ην 3ήκεξν εθδειώζεσλ ζην όκνξθν λεζί ηεο Αίγηλαο θαη επρόκαζηε  λα γίλεη 
ζεζκόο αιιά θαη ε αξρή κηαο αιπζίδαο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ θαη ζε άιιεο 
πεξηνρέο θαη λεζηά ηεο Διιάδαο. 
 
 
 


