
 

Ο Οκτώβρης που μας πέρασε ήταν ένας μήνας γεμάτος δραστηριότητες. Όλα τα 
προγράμματά μας έχουν ξεκινήσει και λειτουργούν κανονικά. Μαθαίνουμε, 
αθλούμαστε, διασκεδάζουμε, ταξιδεύουμε και περνάμε υπέροχα! Ακολουθείστε μας 
στο «ταξίδι» μας: 

Ξεκίνησαν όλα τα αθλητικά μας προγράμματα (κολύμβηση, στίβος, ιππασία και 
ποδηλασία), καθώς και τα εξωτερικά προγράμματα κοινωνικοποίησης. 

  

 

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) παρακολούθησε την εθνική μας 
ομάδα ποδοσφαίρου σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτώβρη. Η επίσκεψή 
μας στο γήπεδο ήταν μοναδική εμπειρία! 

 



«Ταιριάζουμε στην Αίγινα» 

Για τρίτη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε η τριήμερη εκδήλωση ευαισθητοποίησης 
για την αποδοχή της διαφορετικότητας σε όλες της τις εκφάνσεις και δη αυτή της 
αναπηρίας. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ, τον Σύλλογο Ατόμων με Σκλήρυνση κατά 
Πλάκας και τον Δήμο Αίγινας, με τη συμμετοχή σχολείων, τοπικών φορέων και 
εθελοντών της Αίγινας. 

Η φετινή εκδήλωση σηματοδοτεί την αρχή του ταξιδιού του «Ταιριάζουμε…», αφού 
στο εξής θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε άλλη πόλη δημιουργώντας μια αλυσίδα 
από πόλεις που εμπνέονται από την ελευθερία της διαφορετικότητας.  

Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί, κομμάτια του ίδιου παζλ.       

       

     

          



Πραγματοποιήσαμε ακόμη ένα αθλητικό τριήμερο στο Sport camp στο Λουτράκι (17-
19/10). Παίξαμε, χορέψαμε, κάναμε κατασκευές αλλά και βόλτες. Με λίγα λόγια, 
περάσαμε υπέροχα! 

      

 

 

Ο σύλλογός μας σε συνεργασία με τον δήμο Παλαιού Φαλήρου και το πολιτιστικό 
κέντρο Παλαιού Φαλήρου, συνδιοργάνωσαν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με μεγάλη 
επιτυχία την 4η Ημερίδα Στίβου για παιδιά και νέους με και χωρίς αναπηρία. 
Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές, προπονητές, εθελοντές και φίλους από όλους 
τους φορείς που συμμετείχαν. 

     

     

.    
 



Ο σύλλογός μας συμμετείχε όπως κάθε χρόνο στην παρέλαση για την εθνική 
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου που οργάνωσε ο δήμος Παλαιού Φαλήρου. 

      

        

 

 

Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον και την υποστήριξή σας. Θα χαρούμε πολύ να 
σας δούμε σε κάποια από τις επόμενες δράσεις μας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


