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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 

Η Ηµερίδα εντάσσεται στις δράσεις της Πράξης «ΦΩΤΕΙΝΗ - ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ 

∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ»,, που υλοποίησε η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών 

από τον Απρίλιο 2012 έως τον Ιούνιο 2014 (Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ», 

Άξονας Προτεραιότητας 11 «Πλήρης ενσωµάτωση του Ανθρώπινου ∆υναµικού σε µια κοινωνία 

ίσων ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», του Ε.Π. «Απασχόληση Ανθρώπινου 

∆υναµικού», του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας). 

 

Στις 20 Ιουνίου 2014 υλοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία στο Κέντρο Εκπαίδευσης & 

Αποκατάστασης ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ Ηµερίδα µε θέµα «Ζώντας στη ΦΩΤΕΙΝΗ». Η Ηµερίδα 

οργανώθηκε για να γιορτάσουµε τα δύο χρόνια λειτουργίας της Στέγης Υποστηριζόµενης 

∆ιαβίωσης «ΦΩΤΕΙΝΗ» και τη λήξη της Πράξης «ΦΩΤΕΙΝΗ - ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ 

∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ».  

 

Οι διαµένοντες και οι γονείς τους, το προσωπικό και οι εθελοντές της ΣΥ∆ ΦΩΤΕΙΝΗ 

παρουσίασαν, µέσα σε ένα βαθύτατα ανθρώπινο κλίµα, όλη την εξέλιξη της Στέγης από την 

γέννηση µέχρι σήµερα. 

 

Όπως τόνισε και η Πρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών κα ∆άφνη Οικονόµου, 

«…στη γέννηση της «ΦΩΤΕΙΝΗΣ», είναι φανερό ότι υπήρχαν πολλές καλές νεράιδες…», µε 

πάνω απ’ όλους τον µεγάλο δωρητή καθηγητή Ιωάννη Σχινά, που περιέγραψε τόσο όµορφα την 

παιδική του ζωή στο σπίτι της οδού Καµπάνη, όπου σήµερα στεγάζεται η Στέγη «ΦΩΤΕΙΝΗ». 

∆εύτερος µεγάλος δωρητής στάθηκε για άλλη µια φορά το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος που 

χρηµατοδότησε τη διαµόρφωση του οικήµατος και ακολούθησε η Πολιτεία και συγκεκριµένα το 

Υπουργείο Υγείας που ενέταξε την «Φωτεινή»  στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη 

Ανθρωπίνου ∆υναµικού» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και διασφάλισε την αρχική της λειτουργία.   

 

Στην Ηµερίδα παραβρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισµό η κα Έφη Μπέκου, Γενική Γραµµατέας 

Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοια και η κα Μυρτώ 

Ξανθοπούλου, Συντονίστρια ∆ωρεών του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος. 

 

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν τα λόγια των ίδιων των νέων ανθρώπων που διαµένουν στη 

Στέγη, η στενή σχέση που έχει αναπτυχτεί ανάµεσα τους και η αγάπη που εκφράζουν για τους 

ανθρώπους που τους φροντίζουν και µοιράζονται τη ζωή τους. 
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Στην ωραία αυτή ηµέρα συµµετείχαν εκπρόσωποι συγγενών οργανώσεων, γονείς, φίλοι, µέλη 

του προσωπικού και εξυπηρετούµενοι της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, που όλοι 

εξέφρασαν τον αµέριστο ενθουσιασµό τους. 

 

Στην Ηµερίδα προβλήθηκε το βίντεο της Εύης Εµµανουήλ και του Harry Katzjeager «Μια µέρα 

στη ΦΩΤΕΙΝΗ»   
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ  
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ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 
 

Σύνολο συµµετεχόντων 164 

 

Σύνολο φορέων  15 

 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Εργαζόµενοι µε άτοµα µε αναπηρία (κοινωνικοί 

λειτουργοί, εργοθεραπευτές, ειδικοί εκπαιδευτές, βοηθοί, 

κλπ.) 

45 

Εθελοντές  – Εκπρόσωποι συγγενών οργανώσεων  40 

Άτοµα µε αναπηρία  55 

Γονείς και συγγενείς ατόµων µε αναπηρία 24 

 



 11

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
  

 

 

 

 

 

 



 12

∆ΑΦΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ 

 

Σας καλωσορίζουµε στη Πόρτα Ανοιχτή και σας 

ευχαριστούµε για τη συµµετοχή σας στη σηµερινή Ηµερίδα.  

 

Οι Αµερικάνοι έχουν µια όµορφη γιορτή που λέγεται η Γιορτή 

των Ευχαριστιών, όπου µνηµονεύεται η επέτειος της πρώτης 

χρονιάς επιβίωσης των πρώτων µεταναστών στον Νέο Κόσµο. Εµείς γιορτάζουµε σήµερα 

τη δεύτερη επέτειο της Στέγης «Φωτεινή» και χωρίς να έχουµε κινδυνεύσει να µας 

σκοτώσουν οι ερυθρόδερµοι, ή να πεθάνουµε από τη πείνα ή το κρύο, πάλι είναι µια µεγάλη 

ανακούφιση ότι φτάσαµε µέχρι εδώ, και δεν βλάπτει να εκφράσουµε µερικές ευχαριστίες 

τόσο στον Θεό όσο και σε ορισµένους ανθρώπους που µας ευεργέτησαν και µας στήριξαν 

αυτά τα χρόνια. 

 

Η ιστορία της «Φωτεινής» ακολουθεί πιστά τη πορεία των περισσοτέρων επιτυχηµένων 

πρωτοβουλιών στον τοµέα της πρόνοιας στην Ελλάδα. Ξεκίνησε από µια επιτακτική ανάγκη 

των γονέων των παιδιών µας, την οποία αναγνωρίζαµε απόλυτα, αλλά λόγω των 

περιορισµένων οικονοµικών µας δυνατοτήτων,  ακόµα και η τόσο πρωτοποριακή Εταιρεία 

Προστασίας Σπαστικών δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί  

 

άµεσα. Η ανάγκη αυτή ήταν για µια µόνιµη κατοικία για νέους ενήλικες µε εγκεφαλική 

παράλυση, όταν είτε για κάποιο βάσιµο λόγο δυσχεραίνεται η παραµονή τους στο 

οικογενειακό τους περιβάλλον, είτε γιατί επιθυµούν οι ίδιοι µια πιο ανεξάρτητη διαβίωση. 

 

Περνούσαν τα χρόνια και λύση δεν φαινόταν στον ορίζοντα. Μέχρι που ήρθε το δεύτερο 

κεφάλαιο της κλασσικής για τα ελληνικά δεδοµένα, αυτής ιστορίας. Ο µεγάλος ευεργέτης, 

που µε εµπιστοσύνη στην ιδιωτική πρωτοβουλία, και στη συγκεκριµένη περίπτωση µε 

εµπιστοσύνη στο κύρος και στη διαδροµή της ΕΠΣ στο χώρο της κοινωνικής πρόνοιας, 

δώρισε το οίκηµα όπου θα µπορούσε να στεγαστεί µε λειτουργική άνεση η πρώτη µας Στέγη 

Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης. Οπότε οι πρώτες ευχαριστίες οφείλονται ολόκαρδα στον 

µεγάλο µας ευεργέτη και φίλο καθηγητή Ιωάννη Σχινά, για την γενναιοδωρία και 

γενναιοψυχία της πράξης αυτής. Και επειδή πίσω από κάθε καλό άνδρα υπάρχει µια καλή 

γυναίκα, λέµε και ένα εξίσου µεγάλο ευχαριστώ και στην κυρία Ουρανία Σχινά.  

 

Ο Ιωάννης Σχινάς δεν µας δώρισε ένα κάποιο περιουσιακό του στοιχείο. Μας δώρισε το 

οικογενειακό του σπίτι όπου µεγάλωσε ο ίδιος και όπου έζησαν µέχρι το τέλος της ζωής 
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τους οι γονείς του. Ένα ευτυχισµένο σπίτι, µε τις δικές του ζωντανές ανθρώπινες 

αναµνήσεις. 

 

Προκειµένου όµως το σπίτι να διαµορφωθεί κατάλληλα για να φιλοξενήσει νέα άτοµα µε 

κινητική αναπηρία, χρειαζόταν ένα σηµαντικό ποσό χρηµάτων, που ασφαλώς δεν διέθετε η 

Εταιρεία, ιδιαίτερα σε αυτές τις τόσο ισχνές εποχές. Εδώ εµφανίζεται πάλι η ιδιωτική 

πρωτοβουλία, υπό τη µορφή του τόσο γνήσια φιλανθρωπικού Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος. 

Το ΙΣΝ, πέρα από τη µεγάλη του γενναιοδωρία, έχει ένα σπάνιο προτέρηµα. Αναγνωρίζει 

την ποιότητα και στηρίζει τις πραγµατικές, ζωτικές ανάγκες.  

 

Οπότε οι επόµενες µεγάλες ευχαριστίες εκφράζονται στο Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος και σε 

όλα τα αγαπητά πρόσωπα που εργάζονται εκεί, γιατί χωρίς τη δική σας βοήθεια η 

παραµυθένια µεταµόρφωση της οικίας Σχινά από ένα οικογενειακό σπίτι στη Στέγη 

«Φωτεινή» δεν θα είχε ποτέ πραγµατοποιηθεί.  Ευχαριστούµε τα πρόσωπα που 

αποτέλεσαν την τεχνική οµάδα που ανέλαβε τη διεκπεραίωση του έργου, αλλά εδώ θα µου 

επιτρέψετε µία ανθρωπολογική διαπίστωση. Υποτίθεται ότι οι χορευτές και η ηθοποιοί και 

γενικά οι καλλιτέχνες, κατέχονται από ιδιορρυθµίες και εγωκεντρισµό. Σας βεβαιώνω ότι 

µπροστά στους µηχανικούς, τους αρχιτέκτονες και τους εργολάβους, οι χορεύτριες και οι 

ηθοποιοί είναι υπόδειγµα  συµβατικότητας. 

 

Συνήθως στην Ελλάδα, η ιστορία θα τελείωνε εδώ, χωρίς καµία ανάµιξη της Πολιτείας. Αλλά 

στη γέννηση της, είναι φανερό ότι η «Φωτεινή» µας είχε πολλές καλές νεράιδες. Έτσι οι 

επόµενες ευχαριστίες ανήκουν στην Πολιτεία, και συγκεκριµένα στο Υπουργείο Υγείας που 

ενέταξε την «Φωτεινή»  στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» 

(ΕΣΠΑ 2007-2013) και διασφάλισε την αρχική της λειτουργία. Ευχαριστούµε λοιπόν 

βαθύτατα την Πολιτεία που αναγνώρισε την ανάγκη δηµιουργίας Στεγών Υποστηριζόµενης 

∆ιαβίωσης για άτοµα µε κινητική αναπηρία και βρήκε τον τρόπο να τις υποστηρίξει.  

 

Ιδιαίτερα δε ευχαριστούµε τους διαχειριστές του Προγράµµατος τον κύριο Ζερβό και την 

κυρία Τερζίδου, καθώς και την τόσο πολύτιµη για µας Γενική Γραµµατέα Πρόνοιας, την 

κυρία Έφη Μπέκου για µια αρµονική συνεργασία αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Αυτό που 

προέχει τώρα είναι να συνεχιστεί αδιάκοπα η υποστήριξη αυτή και να αναγνωριστούν και να 

υποστηριχτούν  από την Πολιτεία οι εξίσου σηµαντικοί Ξενώνες Προσωρινής ∆ιαµονής, οι 

οποίοι σήµερα εξαρτώνται αποκλειστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία, και στην 

περίπτωση µας, πάλι από το ΙΣΝ. 
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Τα στελέχη της ΕΠΣ και της «Φωτεινής», καθώς και οι διαµένοντες και οι γονείς τους θα µας 

µιλήσουν για τις δικές τους εµπειρίες µε τα δικά τους λόγια. Άλλωστε για αυτό είµαστε όλοι 

σήµερα εδώ. Εγώ έχω µόνο δύο πράγµατα να πω ακόµα. Στο στάδιο της προετοιµασίας, 

καίριο ζήτηµα ήταν φυσικά η στελέχωση και κυρίως η διεύθυνση της Στέγης.  

 

Ποιός θα βρισκόταν επί κεφαλής της οµάδας; Αυτό που ελπίζαµε όλοι έγινε, και η εξαιρετική 

Κατερίνα Κούτλα βρέθηκε εδώ ανάµεσά µας, έτοιµη να αναλάβει τη νέα αυτή ευθύνη και 

γύρω της σχηµατίστηκε µια οµάδα εκλεκτών και αφοσιωµένων ανθρώπων. Θα έχουµε 

σήµερα τη χαρά να µας εκθέσουν ο καθένας από τη σκοπιά του, τι σηµαίνει για αυτούς η 

εµπειρία αυτή.  

 

Η επιτυχία όµως της «Φωτεινής» οφείλεται πάνω από όλα στους 8 υπέροχους φίλους, τον 

Μάκη, τη Λήδα, τον Ορέστη, τους δύο Γιώργηδες, τον ∆ηµήτρη, την Ευαγγελία και τη 

Χριστιάνα που ο καθένας χωριστά προσδίδει κάτι πολύτιµο από τον εαυτό του και όλοι µαζί 

αποτελούν την ευτυχισµένη οικογένεια της «Φωτεινής». Χάρη σε σας το πείραµα πέτυχε 

πέρα από κάθε προσδοκία και για άλλη µια φορά εκφράζουµε σε σας και σε όλα τα παιδιά 

και τους ενήλικες της ΕΠΣ τον αµέριστο θαυµασµό µας και την αµέριστη αγάπη µας. 
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 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ,  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

 

Αγαπητοί συνεργάτες,  

 

Θα θέλαµε πολύ να παραβρεθούµε στην Ηµερίδα που διοργανώνετε,  ωστόσο λόγω 

ανειληµµένων υποχρεώσεων, αυτό δεν κατέστη εφικτό.  

 

Η Ειδική Υπηρεσία του τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναγνωρίζει την µεγάλη 

προστιθέµενη αξία που προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο τόσο η Στέγη Υποστηριζόµενης 

∆ιαβίωσης «ΦΩΤΕΙΝΗ» όσο και οι υπόλοιπες 38 Στέγες που συγχρηµατοδοτούνται από το 

Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ. 

 

Στο πλαίσιο αυτό η Ειδική Υπηρεσία σε στενή συνεργασία µε την Γενική Γραµµατεία 

Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και την Ε.Υ.∆. 

Ανθρώπινου ∆υναµικού πέτυχε εκχώρηση πρόσθετου ποσού της τάξης των 4.000.000€ το 

οποίο αξιοποίησε µε την πρόσκληση που εκδόθηκε στις 3/12/2013.  

 

Κατά την έναρξη υλοποίησης των πράξεων υπήρξαν δυσκολίες καθώς οι περισσότεροι 

∆ικαιούχοι δεν ήταν εξοικειωµένοι µε το αυστηρό διαχειριστικό πλαίσιο των 

συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων του Ε.Σ.Π.Α.  

 

Στην πορεία βρέθηκαν  λύσεις για τα προβλήµατα κι αυτό αποδεικνύεται τόσο από τις 

διοικητικές όσο και από τις επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγµατοποιούνται από την Ε.Υ. 

και στις οποίες καταγράφονται κατά βάση  θετικά σχόλια, αλλά και από τα εξαιρετικά θετικά 

αποτελέσµατα  από την υλοποίηση των πράξεων. 

 

Όλοι αναγνωρίζουµε πως πρόκειται για πράξεις µε δυναµική καθώς και σηµαντική 

κοινωνική αξία και συνεχίζουµε την στήριξή τους! 

 

Σας συγχαίρουµε για την προσπάθειά σας και σας ευχόµαστε  καλή συνέχεια ! 
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ΜΥΡΤΩ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ,  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ∆ΩΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, Ι∆ΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 

 

Μια πολύ θερµή καληµέρα κι από µένα. 

 

Σε αυτήν την τόσο δύσκολη περίοδο της κρίσης στη χώρα 

µας, το Ίδρυµα κάνει µεγάλη προσπάθεια να βοηθά, να 

ανακουφίζει, να στηρίζει και να προσφέρει – ει δυνατόν - 

ένα καλύτερο µέλλον, δίνοντας ειδικό πάντα βάρος στους 

συνανθρώπους µας που το χρειάζονται περισσότερο. Οι δύο πρόσφατες δράσεις του, 

ύψους 100 εκατοµµυρίων η καθεµία, αφορούν ακριβώς αυτό – την συµβολή στην 

αντιµετώπιση των συνεπειών της κρίσης και την ενίσχυση των προσπαθειών για την 

καταπολέµηση της νεανικής ανεργίας.  

 

Η σχέση του Ιδρύµατος µε την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών µετράει σχεδόν τα ίδια 

χρόνια µε το ίδιο το Ίδρυµα – µε την πρώτη δωρεά µας, πριν από 17 χρόνια, να συµβάλει 

στην µερική κατασκευή αυτού εδώ του κτιρίου. Έκτοτε, είχαµε την τιµή και τη χαρά να 

µπορούµε στηρίζουµε το έργο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών πολλές φορές ως 

τώρα, και να είµαστε εν µέρει συνοδοιπόροι στην ανάδειξή της ως ένας από τους 

σοβαρότερους φορείς σχετιζόµενους µε την αναπηρία στη χώρα µας. Έναν φορέα που, 

ειδικά λόγω της κρίσης, έχει αναλάβει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στον τοµέα της 

κοινωνικής πρόνοιας.  

 

Η δηµιουργία της Φωτεινής έχει ξεχωριστή σηµασία. Όχι επειδή είναι από τις πρώτες ΣΥ∆ 

στη χώρα, ούτε γιατί λειτουργεί µε τρόπο υποδειγµατικό. Αλλά επειδή έχει καταφέρει να 

προσφέρει ένα ζεστό σπίτι, µια πραγµατική οικογένεια, σε οκτώ πολύ ξεχωριστούς 

ανθρώπους. Οκτώ ανθρώπους που, µαζί µε τους ανθρώπους που τους φροντίζουν, έχουν 

αγκαλιάσει τη Φωτεινή, της έχουν δώσει αγάπη, δύναµη και ζωή.  

 

Και επειδή από αυτούς τους οκτώ ανθρώπους, τυχαίνει να έχω ιδιαίτερη σχέση µεγάλης 

αγάπης µε τον έναν, η συγκίνησή µου σήµερα είναι διπλή και µεγάλη. Ευχαριστώ πολύ και 

να είστε πάντα καλά.   
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ: «Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:  

ΒΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ 

ΜΙΡΑΝΤΑ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ 

 

 

Πριν να αναφερθούµε στην προετοιµασία των γονέων και των διαµενόντων στην Σ.Υ.∆. 

«Φωτεινή», θα πρέπει να αναφερθούµε στον σχεδιασµό που έγινε για την οργάνωση και 

την λειτουργία της «Φωτεινής» από µέλη της Επιτροπής Επιστηµονικών Συµβούλων της 

Εταιρείας, την κ. Ειρήνη Μαρκουλάκη, κ. Σοφία ∆ούµα, κ. Μαίρη Κουστέλου, κ. Κατερίνα 

Ψάρρα, ∆ιευθύντρια Υπηρεσιών και Προγραµµάτων της Εταιρείας και την κ. Κατερίνα 

Κούτλα, ∆ιευθύντρια της Σ.Υ.∆. «Φωτεινή».  

 

Στον σχεδιασµό τέθηκαν τα κριτήρια για τους υποψήφιους της «Φωτεινής». Οι υποψήφιοι 

θα έπρεπε να είναι ηλικίας 30 - 55 ετών και να έχουν ένα βαθµό ανεξαρτησίας/αυτονοµίας 

στους τοµείς και στις λειτουργίες καθηµερινής διαβίωσης. Βάσει αυτών των κριτηρίων 

προχωρήσαµε στο 1ο στάδιο  

 

1
ο
  Στάδιο:  

-   Ενηµέρωση γονέων τον Σεπτέµβριο 2011 (µε γράµµα και ∆ήλωση Ενδιαφέροντος) 

-  ∆ήλωση Ενδιαφέροντος προς την Εταιρεία (οι ∆ηλώσεις Ενδιαφέροντος πήραν αριθ. 

προτεραιότητας) 

 

2
ο
  Στάδιο: 

-   Αξιολόγηση Ενήλικα από την Οµάδα Αξιολόγησης της Εταιρείας 

    Έγινε αξιολόγηση όλων όσων δήλωσαν ενδιαφέρον, από την Οµάδα Αξιολόγησης της 

Εταιρείας, αποτελούµενη: 

• από ιατρό - νευρολόγο, την Επιστηµονική ∆ιευθύντρια της Εταιρείας, κ. Ιωάννα 

Σγουροµάλλη,  

• εργοθεραπεύτρια, την Υπεύθυνη των Τµηµάτων Ενηλίκων, κ. Άννα                             

Περουλάκη,  

• ψυχολόγο, την κ. Κατερίνα Ψάρρα, ∆ιευθύντρια Υπηρεσιών και Προγραµµάτων της 

Εταιρείας    

• κοινωνικό λειτουργό, την κ. Μιράντα Καραµιχάλη, Υπεύθυνη της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας.   

Η κάθε ειδικότητα είχε το δικό της έντυπο αξιολόγησης. Αξιολογήθηκαν κυρίως: 
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-  η ικανότητα του ενήλικα για ηµιαυτόνοµη διαβίωση (βαθµός αυτοεξυπηρέτησης) 

-  ο βαθµός επιθυµίας του ενήλικα και οι προσδοκίες του από την διαβίωσή του στην  

   «Φωτεινή»  

-  ο βαθµός επιθυµίας των γονέων του και η στήριξη στο παιδί τους και στην απόφασή του 

να ζήσει στην «Φωτεινή» 

-  η προσωπικότητα του ενήλικα (ώστε να υπάρξει και ένα ταίριασµα µεταξύ των   

υποψηφίων) 

-  η συναισθηµατική ωριµότητα του ενήλικα (η ικανότητά του να κάνει καλή επαφή, να 

συµµετέχει µε εποικοδοµητικό τρόπο, να έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται     

συναισθήµατα, σκέψεις, καταστάσεις, κ.λ.π.) 

 

3
Ο
  Στάδιο: 

-  προτάθηκαν οι υποψήφιοι, καθώς και οι επιλαχόντες στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρείας 

-  απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου Εταιρείας 

 

4
Ο
  Στάδιο: 

-  ενηµέρωση των 8 επιλεγέντων ενηλίκων και των γονέων τους (από την κοινωνική 

λειτουργό της Οµάδας Αξιολόγησης) 

-  ατοµικές συναντήσεις µε τους επιλεγέντες, µε τους γονείς τους και συναντήσεις από 

κοινού (επιλεγέντες και γονείς τους)  

    

Στις πρώτες αυτές συναντήσεις συζητήθηκαν θέµατα αποχωρισµού, ερωτήµατα που 

απασχολούσαν τους επιλεγέντες ή/και τους γονείς τους σχετικά µε τον αποχωρισµό, η 

έννοια της µόνιµης κατοικίας, η συχνότητα επαφής που θα είχαν οι επιλεγέντες µε τους 

γονείς τους, τα αδέλφια τους, τους φίλους τους.    

 

5
ο
  Στάδιο: 

-  δοκιµαστική φιλοξενία των 8 επιλεγέντων στον Ξενώνα Προσωρινής ∆ιαβίωσης της    

Εταιρείας για διάστηµα 3 µηνών, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο 2012. Οι επιλεγέντες    

παρακολουθούσαν κανονικά τα ηµερήσια προγράµµατά τους στην Εταιρεία 

-  παράλληλα, για ένα χρόνο, λειτούργησαν δύο οµάδες προετοιµασίας: µία µε τους 8    

επιλεγέντες και µία µε τους γονείς τους (οι οµάδες λειτούργησαν από ψυχολόγο και    

κοινωνική λειτουργό)    

-   οι 8 επιλεγέντες όπως και οι γονείς τους είχαν ατοµικές συναντήσεις µε τους κοινωνικούς 

τους λειτουργούς    
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Σκοπός της δοκιµαστικής φιλοξενίας και της λειτουργίας των δύο οµάδων, καθώς και των 

ατοµικών συναντήσεων, ήταν: 

• η καλύτερη γνωριµία µεταξύ τους,  

• η δυνατότητα έκφρασης των συναισθηµάτων τους και η στήριξη για τον αποχωρισµό,  

• η συζήτηση των προβληµατισµών τους σχετικά µε τον αποχωρισµό,  

• η συζήτηση για το τι σηµαίνει για αυτούς η έννοια µόνιµης κατοικίας στην «Φωτεινή»,  

• η προσπάθεια να αρχίσουν να θέτουν κοινούς στόχους, κ.λ.π.,  

• η ενηµέρωση τους σχετικά µε την συχνότητα επαφής τους µε την οικογένεια τους και µε 

τους φίλους τους,  

• σχετικά µε την δοκιµαστική περίοδο που θα τους δινόταν - έως ένα χρόνο - για να 

αποχωρίσουν από την «Φωτεινή» εάν δεν µπορούσαν να ανταποκριθούν στον τοµέα 

της Ηµιαυτόνοµης/Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης ή εάν οι επιλεγέντες ή οι γονείς τους 

δεν ήταν ευχαριστηµένοι από την καθηµερινότητά τους στην Στέγη «Φωτεινή».   

    

6
Ο
  Στάδιο: 

-  διαπιστώσαµε ότι η διαβίωση των επιλεγέντων/διαµενόντων στην «Φωτεινή» και η 

λειτουργία της Στέγης γενικότερα, ήταν πολύ ικανοποιητική 

-    οι διαµένοντες στην «Φωτεινή» παρακολουθούν κανονικά τα ηµερήσια προγράµµατά 

τους στην Εταιρεία     

-   οι διαµένοντες στην «Φωτεινή» και οι γονείς τους έχουν συνεργασία µε τον κοινωνικό 

τους λειτουργό και µε τις άλλες ειδικότητες στην Εταιρεία 

-   αποχώρησε ένας από τους επιλεγέντες και την θέση του πήρε ένας από τους 

επιλαχόντες 

-    από την αρχή της λειτουργίας της Στέγης «Φωτεινή» έχουµε στενή συνεργασία µε την 

∆ιευθύντρια και µε το προσωπικό. Η συνεργασία αυτή είναι πολύ βοηθητική και 

εποικοδοµητική τόσο για εµάς όσο και για το προσωπικό της Στέγης «Φωτεινή» αλλά 

κυρίως για τους διαµένοντες. 

 

Σας ευχαριστούµε. 

 

 

 

 

 

 

 



 22

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΞΕΝΩΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 

∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ 

 

Η «ΦΩΤΕΙΝΗ» που µας χάρισε σήµερα το ωραίο πεδίο για συζητήσεις, αποτελούσε ένα 

από τα µεγάλα όνειρα και επιδιώξεις της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών το οποίο 

στόχευε να προσφέρει µια νέα ζωή στους ενοίκους της και στις οικογένειές τους. 

 

Προς  πραγµάτωση αυτών, η «ΦΩΤΕΙΝΗ» από το 2012 οργανώθηκε ως δοµή που 

λειτουργεί όλη µέρα, κάθε µέρα, όλο το χρόνο και για πάντα!  

 

Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι στο χώρο της παρέχονται :  

• εξατοµικευµένες υπηρεσίες  

• πλήρης καθηµερινή φροντίδα  

• ασφάλεια και αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων 

• ευκαιρίες για δηµιουργική απασχόληση, για προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση της 

ποιότητας ζωής 

 

Για να επιτευχθούν αυτά ένα από τα βασικά προαπαιτούµενα ήταν η ορθή επιλογή και 

κατάλληλη προετοιµασία του προσωπικού.  

 

Έπρεπε λοιπόν τα µέλη του προσωπικού να µπορούν να αναλάβουν όλα τα παραπάνω και 

επιπλέον να έχουν την αρµόζουσα διαχείριση χώρων, υλικών και εξοπλισµού µε γνώµονα 

πάντα το σεβασµό στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου, την ευγένεια και διακριτικότητα, την 

συνέπεια και αυτοδέσµευση και την αισιοδοξία και δηµιουργικότητα. 

  

Ήδη από το 2004 λειτουργούσε µε επιτυχία ο Ξενώνας Προσωρινής ∆ιαµονής που όλα όσα 

αναφέρθηκαν ήταν δεδοµένα και µέρος της καθηµερινότητας του. Έτσι χρησιµοποιήθηκε ως 

δεξαµενή τεχνογνωσίας για την προετοιµασία τόσο του εξοπλισµού όσο και του 

προσωπικού και των ενοίκων της «ΦΩΤΕΙΝΗΣ». 

 

Ως επαλήθευση αυτών αναφέρουµε ότι η  ∆ιευθύντρια της «Φωτεινής» Κατερίνα Κούτλα 

ήταν Υπεύθυνη του Ξενώνα και ο Υποδιευθυντής Σωτήρης Βούζης ήταν και αυτός στέλεχος 

του Ξενώνα. 
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Η αναζήτηση  του προσωπικού έγινε µέσα βιογραφικά ανθρώπων που είχαν σπουδές 

ανθρωπιστικών επιστηµών και εµπειρίες από προγράµµατα κατασκήνωσης και 

εξατοµικευµένης βοήθειας  εντός ή εκτός σπιτιού. 

  

Η επιλογή του προσωπικού έγινε µε διαδοχικά στάδια συνεντεύξεων εκ των οποίων το 

πρώτο είχε αναλάβει η κα Κούτλα. 

 

Τέλος η  εκπαίδευση και προετοιµασία του προσωπικού έγινε στον Ξενώνα Προσωρινής 

∆ιαµονής.  

 

Εκεί για τρεις µήνες την άνοιξη του 2012 εξοικειώθηκαν  µε την εργασία σε βάρδιες, την 

οργάνωση των ηµερήσιων δραστηριοτήτων, την καλή επικοινωνία και συνοχή της οµάδας, 

τη χρήση εξειδικευµένου εξοπλισµού,  την  υψηλής ποιότητας ατοµική φροντίδα, την 

αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, τη γραµµατειακή οργάνωση-υποστήριξη, την 

υλοποίηση ψυχαγωγικών-εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, την προώθηση της αυτόνοµης  

διαβίωσης και τη διαβίωση σε ένα νοικοκυριό διευρυµένου οικογενειακού-οµαδικού τύπου. 

 

Το αποτέλεσµα, δηλαδή η «Φωτεινή» σήµερα έδειξε ότι το  εγχείρηµα όχι µόνο πέτυχε αλλά 

προχώρησε ακόµη ψηλότερα φωτίζοντας τις ζωές όλων των ανθρώπων που εργάζονται ή 

κατοικούν σε αυτή.  

 

Ευχόµαστε  και  πιστεύουµε ότι το φωτεινό τους ταξίδι θα συνεχίζεται και θα είναι ο φάρος 

που σηµατοδοτεί την υλοποίηση και υποστήριξη  και άλλων τόσο µα τόσο αναγκαίων 

µεγαλόπνοων πονηµάτων. 
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Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΤΛΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΤΕΓΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ  

 

Καληµέρα και από εµένα.  

 

Σαν υπεύθυνη της Στέγης θα ήθελα να σας µιλήσω µε την σειρά µου για την ζωή µας στο 

σπίτι, για τα όσα καταφέραµε αυτά τα δυο χρόνια λειτουργίας, για τις δυσκολίες που 

συναντήσαµε αλλά  για τα όνειρα µας για το µέλλον. 

 

Θα ήθελα καταρχήν να σας δείξω το σπίτι µας το οποίο φτιάξαµε µε πολύ αγάπη και 

ατοµική προσπάθεια όλων όσων ζουν κα εργάζονται σε αυτό.  Ο κάθε διαµένοντας διαθέτει 

τον δικό του υπνοδωµάτιο και την δική του τουαλέτα ενισχύοντας τον σεβασµό στην 

ιδιωτικότητα του κάθε ανθρώπου. Ο βασικός εξοπλισµός των υπνοδωµατίων  έγινε µε την 

χρηµατοδότηση του προγράµµατος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - «ΦΩΤΕΙΝΗ», ΕΠΑΝΑ∆, 

ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά και τους ίδιους τους διαµένοντες και τις οικογένειες τους, µε βάση το 

προσωπικό τους γούστο, τις επιθυµίες και τις ανάγκες τους. 

 

Μετά την λήξη των δοκιµαστικών εβδοµάδων λειτουργίας που πραγµατοποιήθηκαν στον 

Ξενώνα Προσωρινής ∆ιαµονής της Εταιρείας, ξεκίνησε επίσηµα πλέον η ένταξη των 

διαµενόντων στη Στέγη. 

 

Το πρώτο διάστηµα διαµονής στη Στέγη θα  µπορούσαµε να το χαρακτηρίσουµε ως στάδιο 

«ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ, ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ και ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ». Οι διαµένοντες προσπαθούσαν µε την 

βοήθεια του προσωπικού να γνωριστούν: 

1. µε τον χώρο: 

• να γνωρίσουν τον χώρο που επρόκειτο να γίνει το νέο τους σπίτι και τις δυνατότητες 

του. 

• να εκπαιδευτούν στην ανεξάρτητη µετακίνηση τους µέσα σε αυτό µε ασφάλεια 

• να µάθουν να κάνουν σωστή χρήση των χώρων και ότι περικλείει αυτός 

• να προσαρµόσουν στο νέο τους σπίτι τα πράγµατα που έκαναν στο σπίτι που 

ζούσαν πριν έρθουν στην Στέγη. 

2. µεταξύ τους,  

• να γνωριστούν καλύτερα µεταξύ τους. Το θετικό ήταν ότι οι διαµένοντες 

γνωρίζονταν µεταξύ τους αρκετά χρονιά, καθώς παρακολουθούσαν προγράµµατα 
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της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών γεγονός που ήταν ιδιαίτερα βοηθητικό στο να 

χτιστούν υγιής και δυνατές σχέσεις µεταξύ των διαµενόντων, κάποιες πιο δυνατές 

και άλλες λιγότερο.  

• να αποδεχτούν ο κάθε ένας ξεχωριστά τις ιδιαιτερότητες του άλλου και να µάθουν να 

ζουν µε αυτές 

•  να µάθουν να συµβιώνουν αρµονικά και να διαχειρίζονται µε ωριµότητα τις 

συγκρούσεις 

•  να µάθουν να σέβονται τους κανόνες του σπιτιού 

• να σταµατήσουν να σκέφτονται µε το εγώ και να προσπαθήσουν να το 

αντικαταστήσουν µε το εµείς 

3. µε το προσωπικό 

• να εξοικειωθούν µε τα νέα πρόσωπα φροντίδας και να δουλέψουν µαζί, προκειµένου 

να βρουν την χρυσή τοµή σε θέµατα φροντίδας και επικοινωνίας µεταξύ τους. Σε 

αυτό βοήθησε η προετοιµασία του προσωπικού στο Ξενώνα Προσωρινής ∆ιαµονής 

της Εταιρείας πριν την έναρξη λειτουργίας της Στέγης, όπου τα µέλη του 

προσωπικού εκπαιδεύτηκαν πάνω σε θέµατα φροντίδας των διαµενόντων και όχι 

µόνο. Επιπλέον το προσωπικό είχε την δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες για τον 

κάθε διαµένοντα ξεχωριστά από το επιστηµονικό προσωπικό της Εταιρείας 

Προστασίας Σπαστικών, που ήδη είχε συνεργασία µε τους διαµένοντες και τις 

οικογένειες τους αρκετά χρόνια.  

4. µε τους εαυτούς τους, 

• να σκεφτούν τι θα ήθελαν από δω και πέρα να κάνουν για να βελτιώσουν την 

ποιότητα της ζωής τους και να γίνει η καθηµερινότητα τους πιο όµορφη και 

λειτουργική. 

• να αποχωριστούν τους γονείς τους. Να προσπαθούν να διαχειριστούν ανάµιτα 

συναισθήµατα που είχαν όσον αφορά αυτό. Ακόµη και ενοχές πως αφήνουν πίσω 

τους γονείς τους ή τα αδέρφια τους.  

• να αισθάνονται την Φωτεινή σαν το νέο τους σπίτι και όχι σαν ένα εκπαιδευτικό 

πλαίσιο. 

• να ανακαλύπτουν νέες πτυχές του εαυτού τους και των δυνατοτήτων τους, να 

προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι µέσα από προσπάθεια που κατέβαλαν 

καθηµερινά, 

•  να αρχίζουν να σκέφτονται µε οµαδικό πνεύµα,  

• να εγκαταλείψουν εγωκεντρισµούς και κακές συνήθειες, 

• να αγαπήσουν τους εαυτούς τους, 
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• να µάθουν να αναγνωρίζουν τα αδύναµα σηµεία τους και να µάθουν να ζουν µε 

αυτά,  

• να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες τους, 

•  να παίρνουν πρωτοβουλίες. 

 

Σιγά σιγά και µετά από ένα διάστηµα  κάποιων µηνών η Στέγη άρχισε να βρίσκει τους 

ρυθµούς της και εκτιµήθηκε ότι ήρθε ο καιρός να πάµε ένα βήµα παρακάτω. 

 

Ενεργή συµµετοχή των διαµενόντων στην καθηµερινότητα της Στέγης- Ατοµικοί στόχοι 

 

Η ενεργή συµµετοχή των διαµενόντων στην καθηµερινότητα της Στέγης, πραγµατοποιήθηκε 

λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, επιθυµίες, ιδιαιτερότητες  και ικανότητες τους. ∆ηλαδή τι 

µπορεί να κάνει ο κάθε ένας  ώστε να συνεισφέρει στο σπίτι και ταυτόχρονα να αισθάνεται 

πολύτιµος και ξεχωριστός. Μην ξεχνάµε ότι οι διαµένοντες ήρθαν στην Στέγη, κουβαλώντας 

µαζί τους συνήθειες ετών τις οποίες έπρεπε να αξιολογήσουµε, κάποιες να 

προσπαθήσουµε να της διατηρήσουµε και κάποιες να προσπαθήσουµε να τις αλλάξουµε, 

προκειµένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για τον κάθε διαµένοντα 

ξεχωριστά. 

 

Μετά από το διάστηµα των 3 µηνών λειτουργίας της Στέγης θέσαµε για τον κάθε διαµένοντα 

ξεχωριστά ατοµικούς στόχους, οι οποίοι αποφασίστηκαν από κοινού µε τους ίδιους και 

αφορούσαν την ενεργή συµµετοχή τους στην καθηµερινότητα της  Στέγης. Αυτό έπρεπε να 

φύγει από την οµπρέλα του «εκπαιδεύοµαι» και να µπει κάτω από την οµπρέλα «επέλεξα να 

ανεξαρτητοποιηθώ, να µείνω µόνος µου/µόνη µου, εποµένως χρειάζεται να µάθω να κάνω 

καινούργια πράγµατα, να βοηθάω και εγώ µε την σειρά µου και να κάνω, όσο µπορώ, 

καλύτερη η ζωή µου». 

 

Οι στόχοι είναι 6µηνιαίοι και για τον κάθε διαµένοντα υπάρχει πρόσωπο αναφοράς, δηλαδή 

ένα µέλος του προσωπικού της Στέγης. Στο τέλος του εξαµήνου αξιολογούνται έτσι ώστε 

αυτοί που έχουν επιτευχθεί να διατηρηθούν και παράλληλα να τεθούν νέοι στόχοι και αυτοί 

που δεν µπόρεσαν να επιτευχθούν να συνεχιστεί η προσπάθεια επίτευξης τους. 

 

Σας παραθέτω µερικά από τα ατοµικά πλάνα των διαµενόντων. 
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Ευαγγελία 

Υπεύθυνη αγορών από το σούπερ µάρκετ: Να πηγαίνει στο σούπερ µάρκετ µόνη της για να 

αγοράζει συγκεκριµένα πράγµατα, για τα οποία εκπαιδεύτηκε για έξι µηνών από ένα µέλος 

του προσωπικού, ώστε µετά το τέλος τους εξαµήνου να µπορεί να κάνει τα ψώνια µόνη της 

και το µέλος του προσωπικού να την περιµένει έξω από το σούπερ µάρκετ.  

 

Λήδα 

Υπεύθυνη του µενού της εβδοµάδας: Όπως είδατε και στο βίντεο η Λήδα είναι υπεύθυνη να 

συγκεντρώσει την οµάδα κάθε Κυριακή για να φτιάξουν το µενού της εβδοµάδας. Αρχικά η 

διαδικασία αυτή γινόταν παρουσία κάποιου µέλους του προσωπικού. Επίσης µια εθελόντρια 

διαιτολόγος βοήθησε στη διαµόρφωση του µενού δίνοντας γενικές οδηγίες διατροφής αλλά 

και συγκεκριµένες οδηγίες σε περίπτωση που κάποιος από τους διαµένοντες έπρεπε να 

χάσει κάποια κιλά.  

 

Μάκης  

Υπεύθυνος διασκέδασης: Υπεύθυνος να συγκεντρώνει την οµάδα για να αποφασίσουν από 

κοινού για την έξοδο της εβδοµάδας. Μετά θα ψάξει στο διαδίκτυο για να αναζητήσει µαζί µε 

κάποιον από τους διαµένοντες το χώρο, θα επικοινωνήσει, θα ρωτήσει για πρόσβαση, θα 

κάνει κράτηση.    

 

Γιώργος 

Υπεύθυνος κηπουρικής: υπεύθυνος να φροντίζει, µαζί µε το πρόσωπο αναφοράς του, τα 

λουλούδια στην Στέγη, όσο και τα λουλούδια στο εξωτερικό χώρο αυτής. 

 

Ορέστης 

Υπεύθυνος ανακύκλωσης; Υπεύθυνος για όλη τη ανακύκλωση του σπιτιού. Μπορώ να πω 

ότι κατάφερε να εκπαιδεύσει σχεδόν όλους µας να ακολουθούµε τις οδηγίες του και να 

κάνουµε ανακύκλωση και στα δικά µας σπίτια.  Επίσης είναι υπεύθυνος κάθε Τετάρτη για τα 

ψώνια από τη λαϊκή αγορά. 

 

Γιώργος 

Υπεύθυνος αποθήκης χαρτικών και λαϊκής αγοράς. Αναλαµβάνει να κάνει τηλεφωνικά την 

παραγγελία για τα είδη χαρτικών που χρειαζόµαστε ανά εβδοµάδα στο σπίτι.  Επίσης είναι 

υπεύθυνος να ψωνίσει από τη λαϊκή αγορά κάθε Σάββατο. 

 

Χριστιάνα 

Υπεύθυνη δανειστικής βιβλιοθήκης και µαγειρικής κάθε Κυριακή µεσηµέρι. 
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∆ηµήτρης  

Υπεύθυνος για τις αγορές από το φούρνο 

 

Μπορώ να σας πω µε σιγουριά ότι µετά τα δυο χρόνια λειτουργίας της Στέγης οι 

διαµένοντες έχουν πετύχει πολλούς από τους στόχους τους, έχουν ωριµάσει, έχουν 

ανεξαρτητοποιηθεί ακόµη περισσότερο και βιώνουν την καθηµερινότητα τους στο έπακρο. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ 

 

∆ευτέρα έως Παρασκευή  

 

8:00 π.µ.-15:00 µ.µ. 

Παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών στην 

Αργυρούπολη, όπου και συµµετέχουν σε Εργαστήρια catering, τυπογραφείου, ειδών 

δώρου, λέσχης.                                         

Οι διαµένοντες επιστρέφουν στην Στέγη στις 15:00 µε το λεωφορείο της Στέγης.  Η 

συµµετοχή των διαµενόντων σε πρωινά προγράµµατα εκτός Στέγης είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να µάθουν καινούργια πράγµατα 

συµµετέχοντας σε εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράµµατα, να έρθουν σε επαφή µε 

φίλους, να δηµιουργήσουν. 

 

15:00 µ.µ. -17:30 µ.µ. 

Μεσηµεριανό φαγητό, ξεκούραση. Έχει δοθεί στους διαµένοντες η δυνατότητα επιλογής 

αξιοποίησης του συγκεκριµένου χρόνου. Κάποιοι ξεκουράζονται, κάποιοι απασχολούνται 

στο δωµάτιο τους µε δραστηριότητες επιλογής τους, κάποιοι παρακολουθούν στο σαλόνι 

τηλεόραση, πίνουν καφέ και συζητάνε. 

 

Είναι σηµαντικό εδώ να προσθέσω ότι ο κάθε διαµένοντας έχει διαµορφώσει το δωµάτιο του 

µε βάση τις προσωπικές ανάγκες και επιθυµίες. Τηλεόραση, υπολογιστής, ραδιόφωνο, 

κασετόφωνο υπάρχουν σε όλα τα υπνοδωµάτια ανάλογα µε το τι θέλει ο κάθε διαµένοντας. 

     

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ 

17:30 µ.µ. -19:30 µ.µ.  

Απογευµατινές δραστηριότητες µε το επιστηµονικό προσωπικό της Εταιρείας Προστασίας 

Σπαστικών.  
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Συγκεκριµένα: 

 

∆ευτέρα απόγευµα: Οµάδα στήριξης και Συµβουλευτικής που πραγµατοποιείται από την 

ψυχολόγο. Οι διαµένοντες έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν τις οποίες δυσκολίες 

αντιµετωπίζουν στην από κοινού διαµονή τους στην Στέγη, να µιλήσουν για θέµατα που 

τους απασχολούν, να εκφράσουν την χαρά ή την λύπη τους.  

 

Τρίτη απόγευµα: Μουσική. Είναι πράγµατι µια ιδιαίτερη ώρα τόσο για τους διαµένοντες όσο 

και για το προσωπικό, εφόσον η µουσική λειτουργεί θεραπευτικά για όλους. Θα σας έχουµε 

και ένα µικρό δείγµα της «δουλείας» µας γίνεται παρακάτω. ….. 

 

Τετάρτη: Φυσιοθεραπεία: Πραγµατοποιείται ατοµική φυσιοθεραπεία σε κάποιους από τους 

διαµένοντες, για τους οποίους υπάρχει σχετική αξιολόγηση. Να προσθέσω ότι 

πραγµατοποιούνται και φυσιοθεραπείες από εξωτερικούς θεραπευτές µε τους οποίους 

υπήρχε συνεργασία µε την οικογένεια πριν την ένταξη του διαµένοντα στην Στέγη και οι 

οποίες συνεχίζονται και µετά την ένταξη του διαµένοντα στην Στέγη.  

 

Πέµπτη: Πρόγραµµα Γυµναστικής: ∆ηµιουργική ώρα. Θα σας το παρουσιάσει ακολούθως η 

κα Ελένη Ναζίρη.   

 

19:30-23:00: Μπάνια, φαγητό, ξεκούραση, ελεύθερος χρόνος. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ 

 

Όλοι οι διαµένοντες, εκτός από τους στόχους που δουλεύουµε και τις αρµοδιότητες που 

έχουν αναλάβει, επιθυµούν να συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες εκτός σπιτιού που 

αφορούν την κάλυψη αναγκών της Στέγης, οπότε σε σπάνιες περιπτώσεις µέλος του 

προσωπικού θα αναλάβει κάτι χωρίς την συµµετοχή κάποιου εκ των διαµενόντων. 

 

Επίσης και στις δραστηριότητες εντός του σπιτιού µας συµµετέχουµε όλοι στον βαθµό που 

µπορούν. Για παράδειγµα στρώνουν τα κρεβάτια τους, τακτοποιούν τα συρτάρια τους, 

βοηθάνε στο µαγείρεµα, στο σίδερο, στο πλύσιµο ρούχων και πιάτων, κ.τ.λ. 

 

Για τις εξόδους ψυχαγωγίας, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, υπάρχει οµάδα που 

συντονίζεται από τον Μάκη. Οι διαµένοντες αποφασίζουν από κοινού για τις εξόδους 

ψυχαγωγίας, επικοινωνούν µε τους συγκεκριµένους προορισµούς, κάνουν κράτηση, ρωτάνε 

για την προσβασιµότητα ή όχι του χώρου. Οι µετακινήσεις συνήθως γίνονται µε το  
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λεωφορείου της Στέγης. Ανά διαστήµατα µπορεί να επιλεχθεί κάποιο µαγαζί στην γειτονιά ή 

η χρήση µετρό ή ταξί όταν προκύψει ανάγκη. 

 

Τα Σαββατοκύριακα οι διαµένοντες δέχονται επισκέψεις από γονείς και φίλους. 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΗ 

 

Πρόγραµµα εκµάθησης αγγλικής γλώσσας σε 4 από τους διαµένοντες  

Πρόγραµµα κατασκευής κοσµηµάτων, χειροτεχνιών και κατασκευών 

Πρόγραµµα ποίησης και λογοτεχνίας 

Πρόγραµµα εκµάθησης Σκάκι και Ντάµας 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 

 

Η ύπαρξη µεταφορικού µέσου εκτιµάται ότι είναι απαραίτητη, προκειµένου οι διαµένοντες να 

έχουν την δυνατότητα να µπορούν να µετακινηθούν είτε οµαδικά είτε ατοµικά. 

 

Επίσης η εµπειρία µας έχει δείξει ότι η ύπαρξη Στέγης σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε 

µέσα µαζικής µεταφοράς, και κυρίως αναφέροµαι σε µετρό, παρέχει πολλά προνόµια στις 

µετακινήσεις των διαµενόντων. Οι διαµένοντες και το προσωπικό της Στέγης κάνουν συχνά 

χρήση του µετρό για εξόδους ψυχαγωγίας, επισκέψεις σε γιατρό, συναντήσεις µε  φίλους,  ή 

για οτιδήποτε άλλο προκύψει . 

 

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ 

 

Οι διακοπές λειτουργούν θεραπευτικά στην ζωή της Στέγης. Στα δυο χρόνια λειτουργίας 

µας, µας δόθηκε η δυνατότητα, µέσω της χρηµατοδότησης από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα,  

να πραγµατοποιήσουµε καλοκαιρινές και χειµερινές διακοπές. 

 

Όσον αφορά τις καλοκαιρινές διακοπές φέτος θα επισκεφτούµε για δεύτερη φορά το 

Σκάλωµα Λουτρακίου, όπου υπάρχει ένας χώρος ειδικά διαµορφωµένος µε ράµπα για 

άµεση πρόσβαση στην θάλασσα, έτσι ώστε να δοθεί πάλι σε όλους τους διαµένοντες η 

δυνατότητα να κάνουν µπάνια στην θάλασσα. Επιπλέον θα επισκεφτούµε το Τολό και το 

Ναύπλιο για λίγες ακόµη µέρες. 
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Κατά την διάρκεια επίσης του καλοκαιριού πραγµατοποιούµε µπάνια στο ΠΙΚΠΑ Βούλας, 

όπου και εκεί υπάρχει, όπως γνωρίζεται, η ειδικά διαµορφωµένη παραλία για άτοµα που 

αντιµετωπίζουν και κινητικές δυσκολίες.   

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ 

 

Οι οικογένειες των διαµενόντων σεβάστηκαν τον κανονισµό λειτουργίας της Στέγης και ποτέ 

δεν παρενέβησαν ή δηµιούργησαν προβλήµατα. Είναι ιδιαίτερα βοηθητικές και βρίσκονται 

δίπλα µας σε οτιδήποτε και αν χρειαστούµε.  

 

Επισκέπτονται τα παιδιά τους, πάντα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ώστε να µην 

διαταράσσεται το καθηµερινό πρόγραµµα της Στέγης. Είναι πάντα κοντά µας σε γιορτές, 

γενέθλια βοηθώντας µας µε όποιο τρόπο µπορούν. Χωρίς καλή συνεργασία η Στέγη δεν θα 

µπορούσε να λειτουργήσει σωστά.  

 

Οι διαµένοντες µπορούν να επισκεφτούν τις οικογένειες τους τα Σαββατοκύριακα και κατά 

τις περιόδους γιορτών. Στην Στέγη µας οι διαµένοντες επιλέγουν περισσότερο να περάσουν 

λίγες µέρες µε τους γονείς και τα αδέρφια τους κυρίως κατά την περίοδο των γιορτών και 

κάποια Σαββατοκύριακα µέσα στο έτος. 

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ 

 

Η ιατρική παρακολούθηση των διαµενόντων είναι ένα από τα πιο σηµαντικά θέµατα που 

καθηµερινά καλείται να φροντίζει η Στέγη. 

 

Από πολύ νωρίς, καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι η ιατρική παρακολούθηση πρέπει να 

βρίσκεται στα χέρια της Στέγης αλλά να πραγµατοποιείται σε στενή συνεργασία µε τις 

οικογένειες των διαµενόντων.  

 

Για το λόγο αυτό: 

• Τηρείται πλήρες ιατρικό ιστορικό για τον κάθε διαµένοντα  

• Παρέχεται συστηµατική παρακολούθηση της υγείας του κάθε διαµένοντα ξεχωριστά µέσα 

από ιατρικές εξετάσεις που πραγµατοποιούνται ανά τακτά διαστήµατα σύµφωνα µε 

οδηγίες των γιατρών και βάσει τις ιδιαιτερότητες του κάθε διαµένοντα ξεχωριστά. 

Καταφέραµε να αναπτύξουµε σχέσεις µε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων είτε ιδιώτες είτε 

γιατρούς που εργάζονταν σε κρατικούς φορείς, ανάλογα µε τις ιατρικές ανάγκες των 

διαµενόντων, προκειµένου να υπάρχει σταθερή και συστηµατική παρακολούθηση. 
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• Τηρείται καθηµερινή καταγραφή των συµβάντων της Στέγης που αφορούν θέµατα υγείας, 

προκειµένου να µπορούµε να ανατρέξουµε σε αυτά ανά πάσα στιγµή, όταν χρειαστεί και 

όταν µας ζητηθεί    

• Γίνεται συνταγογράφηση των φαρµάκων των διαµενόντων, πράγµα καθόλου εύκολο 

λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που έχει υποστεί το σύστηµα υγείας. Πραγµατικά 

πρέπει να οµολογήσω ότι πλέον τα έξοδα σε ότι αφορά τα ιατρικά θέµατα έχουν αυξηθεί 

σε µεγάλο ποσοστό.  

• Υπάρχει γιατρός που συνεργάζεται σε σταθερή βάση µε την Στέγη και γνωρίζει πολύ 

καλά το ιατρικό ιστορικό των διαµενόντων έτσι ώστε να µπορεί να παρέµβει άµεσα όταν 

χρειαστεί, δίνοντας τις κατάλληλες οδηγίες . 

 

Τίποτα από τα παραπάνω δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς να υπάρχει : 

• Η επιθυµία των διαµενόντων να ανεξαρτητοποιηθούν και να αποκτήσουν το δικό τους 

σπίτι. 

• Η θετική στάση του προσωπικού και η αγάπη τους για αυτό που επιλέξανε να κάνουν.  

• Η στήριξη από την κάθε οικογένεια ξεχωριστά 

• Η στήριξη από την κοινότητα και τους εθελοντές 

• Η στήριξη από την ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 

 

Σας ευχαριστώ όλους από καρδίας…. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:  

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΤΛΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ  

∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 
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ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΡΑ 

 

Είµαι η µητέρα της Λήδας Καρρά, που ζει µαζί µε άλλα επτά παιδιά στη «Στέγη 

Υποστηριζόµενης  ∆ιαβίωσης ΦΩΤΕΙΝΗ», θα έλεγα το «ΦΩΤΕΙΝΟ» παράδειγµα που 

δηµιούργησε η Εταιρεία Σπαστικών, µετά από δωρεά της κατοικίας της γιαγιάς του Ορέστη, 

δωρεά που έγινε από τον Ορέστη Σχινά και την  οικογένεια του.  

 

Θα ήθελα να σας πω µε όσο το δυνατόν λίγα λόγια ότι προσωπικά εγώ, µε την όποια 

ελάχιστη συµµετοχή µου σαν µητέρα, σ’ αυτό το «παραµυθένιο» γίγνεσθαι, γιατί για 

παραµύθι πρόκειται, µε πληθώρα από καλούς µάγους και µάγισσες, µε νεράιδες και άλλα 

καλά ξωτικά που βρίσκονται παντού (στην εταιρεία, στο κράτος, σε άλλες εταιρίες και 

οµίλους, στα σπίτια, στη χώρα µας γενικά αλλά  και σε γειτονικές προς βορρά χώρες, κ.τ.λ.) 

και που συντελείται στη συγκεκριµένη εποχή που ζούµε, και συντελείται µέσα σε ένα 

γενικότερα απαξιωτικό περιβάλλον - µέσα στον ορυµαγδό της οικονοµικής κρίσης που 

πλήττει τη χώρα µας και που την ζούµε όλοι µας τραυµατικά και µε αυξηµένη ανασφάλεια 

για το αύριο των παιδιών µας και όχι µόνον,  αισθάνοµαι περήφανη  που η κόρη µου κι 

εµείς οι γονείς της είµαστε ένα µικρό κοµµατάκι αυτής της απίθανης οικογένειας που 

αγκαλιάζει εµάς και τα παιδιά µας και αναφέροµαι στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών.  

 

Την Εταιρεία, που µέσα στην κρίση και τα σηµαντικά ουσιαστικά προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει, όχι µόνον δεν πτοήθηκε, αλλά πέραν των άλλων εξαιρετικά σοβαρών και 

σηµαντικών δραστηριοτήτων της, προχώρησε  σε δράσεις νέες και θα έλεγα πρωτόγνωρες 

για την Ελλάδα και όχι µόνον, (γιατί θα πρέπει να µην ξεχνάµε ότι η αντιµετώπιση – όχι 

µόνον από άποψη οικονοµική – µιας στέγης υποστηριζόµενης  διαβίωσης για άτοµα µε 

κινητικά προβλήµατα, αποτελεί ένα τελείως  διαφορετικό θέµα και εξαιρετικά πιο 

περιπεπλεγµένο, από άλλες αντίστοιχες στέγες που έχουν λειτουργήσει στην Ελλάδα και 

στη λοιπή Ευρώπη, στέγες που καλύπτουν ανάγκες ατόµων µε προβλήµατα που δεν 

περιλαµβάνουν κινητικές δυσχέρειες). 

 

Αυτή λοιπόν η ανεπανάληπτη Εταιρεία, βούτηξε στα βαθειά νερά µε περισσό θάρρος και 

πείσµα, και φρόντισε, µε τη σοφία και τη συστηµατικότητα που την διακρίνει σε όλες τις 

πράξεις της, να οργανώσει τις απαιτούµενες δράσεις και κινήσεις, που είχαν και τελικά σαν 

κατάληξη την  απρόσκοπτη ολοκλήρωση και λειτουργία αυτού του εξαιρετικού έργου.  
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Παράλληλα και σε συνεργασία µε την εταιρεία η αρµόδια Κρατική Υπηρεσία διαχειρίστηκε µε 

σοβαρότητα, αποτελεσµατικά και µε ιδιαίτερη ευαισθησία ένα έργο σηµαντικό, και 

συνακόλουθα συµπαραστάθηκε ουσιαστικά ως το τέλος µε περισσό σθένος, στο 

πρόγραµµα δηµιουργίας και λειτουργίας της «Φωτεινής» µας. 

 

Η λειτουργία της «ΦΩΤΕΙΝΗΣ» χαρακτηρίζεται κυρίαρχα από την ποιότητα του (πέραν και 

µακράν από τα πιο απίθανα όνειρά µου) ανεπανάληπτου προσωπικού στο σύνολό του, 

που λειτουργεί µε εξαιρετικά  σοβαρή συναίσθηση του ρόλου του, αποτελεσµατικά, µε 

πολλή αγάπη, µε επαγγελµατική συνέπεια και πρωτίστως µε ανθρωπιά  και αυταπάρνηση 

τις περισσότερες φορές, για την επίτευξη της εύρυθµης λειτουργίας της ΦΩΤΕΙΝΗΣ. Το 

προσωπικό που ξέρει να είναι σταθερό και όχι αυστηρό στοιχείο, συντονιστικό, ευπρεπές, 

µε απόλυτη αποδοχή και σεβασµό στην προσωπικότητα των άλλων,  φίλος, βοηθός, γονιός, 

εξοµολογητής, και πολλά άλλα. 

 

Αυτό το προσωπικό που αφ’ ενός δεν ξεχνώ ότι είναι επιλεγµένο και προετοιµασµένο από 

την Εταιρεία (που τα πανθ’ ορά), αλλά συγχρόνως είναι µαγικό και παραµυθένιο γιατί ο 

τρόπος που λειτουργεί στην ΦΩΤΕΙΝΗ, τουλάχιστον εµένα προσωπικά µε  παραπέµπει στο 

αναπάντεχο µαγικό παραµύθι. Γιατί διακρίνω ευκρινέστατα τις  δυσκολίες, και πολλές φορές 

και τα αδιέξοδα για την επίτευξη ουσιαστικής και χωρίς τυµπανοκρουσίες  σοφής 

παρέµβασής του, που δεν χάνει ποτέ τον στόχο για την εξασφάλιση µιας αξιόλογης 

ποιότητας ζωής στα παιδιά µας που κατοικούν σ’ αυτή τη φωλιά. Γιατί διακρίνω την 

προσπάθεια τους για την απελευθέρωση των παιδιών µας  από τα µέχρι σήµερα δεδοµένα 

της ζωής τους που χαρακτηρίζονταν από την µόνιµη παρουσία, και κατά κάποιο τρόπο 

έλεγχο και συγχρόνως βοηθητική παρέµβαση, της µαµάς και του µπαµπά, που στην πράξη 

τα εµποδίζαµε στην ουσία να ωριµάσουν, να ανεξαρτητοποιηθούν και να λειτουργήσουν 

σαν ξεχωριστές προσωπικότητες.  

 

Η ζωή στη ΦΩΤΕΙΝΗ παρέχει τη δυνατότητα συστηµατικής σχέσης και επαφής µε άλλα 

άτοµα της ηλικίας τους,  δυνατότητες ευχερών µετακινήσεων και συµµετοχής σε 

δραστηριότητες εκτός χώρου διαµονής, πράγµα που για τους γονείς κάποιας ηλικίας θα 

ήταν εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο. 

 

Η Λήδα ζει µε άλλα επτά αδέλφια που συζητούν, συναποφασίζουν τι θα φάνε την 

εβδοµάδα, συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων, τηρούν τους κανόνες της οµαδικής ζωής, 

αλλά και έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιούνται και να λειτουργούν προσωπικά αν δεν 

εµποδίζουν τους άλλους, να αποφασίζουν πότε και ποιοί  θα βγούν για καφέ ή για βόλτα ή 

για σινεµά ή θα παρακολουθήσουν το µατς και πολλά άλλα,  και είναι νοµίζω χαρούµενη γι’ 
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αυτό και  κοντά της κι εγώ. ∆εν διστάζω να σας πω ότι πιστεύω ειλικρινά  ότι φροντίζουν τα 

παιδιά µας σοφότερα, σωστότερα και καλύτερα από µας τους γονείς τους (τουλάχιστον αυτό 

πιστεύω εγώ για το δικό µου το παιδί που είναι ευτυχισµένο και χαρούµενο στην ΦΩΤΕΙΝΗ, 

πράγµα που δεν το επιτυγχάναµε εύκολα στο σπίτι) 

 

Θα ήθελα να αναφερθώ ακόµη εξαιρετικά συνοπτικά για να µην υπερβώ τον χρόνο µου 

στον τροµερό στρατό εθελοντών µάγων και µαγισσών που συµπαραστέκεται ουσιαστικά και 

συµπληρώνει αυτή την κοσµογονία που λαµβάνει χώρα στην οδό Αγαθουπόλεως 61 στη 

ΦΩΤΕΙΝΗ. 

 

1. στο επί πλέον προσωπικό της Εταιρείας, που µία φορά την εβδοµάδα καλύπτει 

ανάγκες φυσιοθεραπείας, ψυχολογίας και µουσικής των παιδιών µας, ως και το γιατρό 

που τα παρακολουθεί ανά πάσα στιγµή που προκύπτει οτιδήποτε. 

2. στους εθελοντές που µια φορά την εβδοµάδα ο κάθε ένας προσφέρουν στα παιδιά µας,  

o   γνώσεις και επαφή µε τα είδη της Ελληνικής µουσικής, µε το έργο των µεγάλων 

Ελλήνων ποιητών, των διεθνών κλασσικών µουσικών µε απλές αναλύσεις του έργου 

τους και των βιογραφικών στοιχείων που το φωτίζουν,  

o  µαθήµατα ξένων γλωσσών, 

o µαθήµατα δηµιουργικής διακοσµητικής  και άλλων κατασκευών  

o βοήθεια µετακινήσεως των παιδιών µας στις µαζικές εξόδους τους όταν δεν επαρκεί 

το προσωπικό της ΦΩΤΕΙΝΗΣ. 

3.  στην ένταξη στην τοπική µικροκοινωνία της περιοχής, που µε την καταπληκτική 

συνεργασία  µε το προσωπικό της ΦΩΤΕΙΝΗΣ  υποδέχτηκε µε καλή  διάθεση και 

αγάπη τους νέους γείτονες - τα  παιδιά µας  

 

Μετά από όλα αυτά θα ήθελα να ευχαριστήσω – µε όλη τη σηµασία της λέξης - όλους  

όσους ανέφερα παραπάνω,  και συγχωρείστε µε αν ξέχασα κάτι ή κάποιον, για όλα όσα 

έχουν µέχρι σήµερα επιτευχθεί στην περίπτωση της ΦΩΤΕΙΝΗΣ και να ευχηθώ τη συνέχιση 

αυτής της σπουδαίας συντονισµένης δράσης και λειτουργίας  της Εταιρείας Προστασίας 

Σπαστικών µε την αρµόδια Κρατική Υπηρεσία, µε το απίθανο προσωπικό, αλλά και την 

συµπαράσταση ηµών των γονέων, για τη  δηµιουργία και λειτουργία αντίστοιχων δοµών µε 

στόχο την κατά το δυνατόν απελευθέρωση περισσοτέρων παιδιών µας. 
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ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ 

 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

 
Η µεγάλη διαφορά του πριν και του τώρα είναι η οικειότητα και η οµοιοµορφία που έχουµε 

αποκτήσει εδώ όλοι οι συγκάτοικοι.  

 

Αρχικά ένοιωθα ότι ήµασταν συνασθενείς, ενώ τώρα µε την πάροδο των σχεδόν δύο ετών, 

έχουµε αποκτήσει µια οικειότητα που συν της αλληλοπροσαρµογής µεταξύ µας κάνει τη 

συµβίωσή µας εντελώς αυτονόητη και άνευ οποιασδήποτε προσπάθειας προσαρµογής. 

Πλέον για ‘µένα τουλάχιστον, µα και για τους υπολοίπους υποθέτω, είναι εντελώς 

αυτονόητη η συνύπαρξή µας. 

 

Αντίστοιχη είναι και η σχέση µας µε το προσωπικό που πλέον στο δικό µου νου δεν είναι 

«προσωπικό». Σαφώς και διαφοροποιούνται οι ρόλοι µας, µα δεν υπάρχει απόσταση 

τυπικών αξιών, δηλαδή δεν υπάρχει διαφορά κλάσεων µεταξύ προσωπικού και 

συγκατοίκων. 

 

Η ζωή στο σπίτι αυτό είναι πλέον ολοκληρωτικά προσαρµοσµένη στους ρυθµούς µας. 

Έχουµε εγκλιµατιστεί εντελώς στο νέο µας περιβάλλον που η ίδια η λέξη «νέο» µου είναι 

παράταιρη.  

 

 

ΛΗ∆Α 

 

Αν µε ρωτούσαν πριν ένα χρόνο τι είναι η Φωτεινή για µένα θα τους έλεγα ότι είναι το 

καινούργιο µου σπίτι, αλλά δεν έχω προσαρµοστεί εντελώς ακόµα.  

  

Σήµερα όµως θα σας πω ότι η Φωτεινή είναι σίγουρα και µακράν ότι καλύτερο έχω κάνει 

µέχρι τώρα και σίγουρα το σωστότερο και µεγαλύτερο βήµα στη ζωή µου. Όχι ότι δεν είχα 

ενδοιασµούς και άγχος στην αρχή αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι τώρα έχω 7 συγκατοίκους ενώ 

πριν ζούσα µόνη µου µε την µητέρα, τον πατέρα και τον σκύλο µου είναι σίγουρα µια 

µεγάλη και ευχάριστη αλλαγή.  

  

Πράγµατι από τότε  που µπήκα στη Φωτεινή έµαθα να µοιράζοµαι πράγµατα, ανησυχίες, 

φόβους και το σηµαντικότερο όνειρα. Ακόµα έµαθα ότι η άδολη και ανιδιοτελής αγάπη είναι 
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ότι καλύτερο µπορεί να σου τύχει όταν µάλιστα έχεις να αντιµετωπίσεις πολύ ουσιαστικά και 

µεγάλα γεγονότα: η απώλεια του γονιού σου.  

  

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τα 8 µας αστέρια, δηλαδή τα 8 άτοµα του προσωπικού της 

Φωτεινής που είναι κοντά µας σε κάθε αρρώστια, δυσκολία και αναποδιά και µας βοηθούν 

να την αντιµετωπίσουµε µε χαµόγελο και κατανόηση.  

 

Καλό θα ήταν να µεριµνήσει η πολιτεία να γίνουν και άλλα σπίτι που θα ακολουθήσουν το 

παράδειγµα και την επιτυχία της Φωτεινής. 

  

Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε ως εδώ για να µας ακούσετε και να µας τιµήσετε µε την 

παρουσία σας. 

  

Τέλος για µια ακόµη φορά ευχαριστώ και την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών που µε την 

µεγάλη και φωτεινή αγκαλιά της µας περιβάλλει πάντα µε φροντίδα και την στοργή της.  

 

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 

Καληµέρα σας. 

 

Σας ευχαριστούµε που είσαστε σήµερα εδώ και µας τιµάτε µε την παρουσία σας. 

  

Ονοµάζοµαι Χριστιάνα Πετρούνια και επιλέχθηκα εκ µέρους όλων για να σας παρουσιάσω 

τις σκέψεις και τα συναισθήµατα των υπολοίπων συγκατοίκων µου σχετικά µε το σπίτι µας 

την Φωτεινή. 

  

Στην Φωτεινή περνάµε όλοι πολύ όµορφα. Μας αρέσει που είµαστε όλοι µαζί και παρά τους 

διαφορετικούς µας χαρακτήρες είµαστε µια πολύ δεµένη οικογένεια. Περνάµε πολύ καλά και 

διασκεδαστικά. Νιώθουµε ευλογηµένοι που είµαστε σε αυτό το σπίτι και ευχόµαστε η 

πολιτεία να κάνει πιο πολλές Στέγες σαν και αυτήν για πιο πολλά άτοµα. 

 

 Στην Φωτεινή οφείλουµε πάρα πολλά πράγµατα, όπως συντροφιά, ανεξαρτητοποίηση, 

αγάπη, συνεργασία, οµαδικότητα και αυτοπεποίθηση.  

 

 Η Φωτεινή µας έκανε να νιώθουµε ασφάλεια και δύναµη για να αντιµετωπίσουµε τις 

δυσκολίες της ζωής.    
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ΜΙΛΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

 

ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΟΝΕΒΑ 

 

Καληµέρα σε  όλους σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιµή που µου κάνατε να µιλήσω για 

την ζωή µου στην Στέγη Φωτεινή. Είναι για µένα µια εµπειρία ζωής. 

 

Όλα τα παιδιά της Στέγης µε έχουν αγκαλιάσει σαν δεύτερη µητέρα τους. Ζούµε όλοι µαζί 

όµορφα και αρµονικά µε τις καθηµερινές λύπες και χαρές, σαν µια µεγάλη οικογένεια. Ο 

Ορέστης, ο Γιώργος, η Ευαγγελία, η Χριστιάνα, η Λήδα, ο Μάκης, ο ∆ηµήτρης και ο 

Γιώργος, όλοι τους είναι υπέροχοι, µοναδικοί και τους λατρεύω όλους. Η ∆ιευθύντρια µας 

Κατερίνα Κούτλα και ο Υποδιευθυντής µας Σωτήρης Βούζης µας κατανοούν και µας 

προσέχουν πάντοτε. 

 

Η Στέγη Φωτεινή είναι έργο ζωής για τους διαµένοντες και όλο το προσωπικό. 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

Ονοµάζοµαι Καλογερογιάννης Αλέξανδρος και είµαι τελειόφοιτος της Σχολής 

Εργοθεραπείας. Εργάζοµαι στην Στέγη Φωτεινή από την έναρξη της λειτουργίας της. 

 

Είναι σηµαντικό για εµάς που εργαζόµαστε στην« Φωτεινή» να ξεπερνάµε τις δυσκολίες της 

εποχής και να διαµορφώσουµε ένα σπίτι ζεστό γεµάτο θετικά συναισθήµατα, φροντίδα και 

συµπαράσταση. 

 

Θα ήθελα όµως εδώ να αναφερθώ λίγο στο πως η καθηµερινή µου ενασχόληση στην Στέγη 

Φωτεινή καλύπτει στόχους που έχω θεσπίσει στην ζωή µέσα από την θεραπευτική µου 

ιδιότητα. 

 

Ας πάω λίγο πίσω χρονικά στην γνωριµία µου µε άτοµα µε εγκεφαλική παράλυση, η οποία 

έγινε ως νεαρός φοιτητής. Μέσω της σχολή µου επισκεπτόµουνα την Εταιρεία Προστασίας 

Σπαστικών και δεν άργησα να συνειδητοποιήσω πως τα άτοµα µε εγκεφαλική παράλυση 

δεν είναι δυσλειτουργικά, αλλά ζουν σε ένα δυσλειτουργικό περιβάλλον. Από τότε πίστευα 

και πιστεύω πως αν προσαρµόσουµε το περιβάλλον ζωής τους, µπορούν να σταθούν 

ισότιµα στην κοινωνία. 
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Αυτό επαληθεύεται µέσα από την ζωή στην Στέγη Φωτεινή, όπου καλύπτοντας βασικές 

ανάγκες των διαµενόντων βλέπουµε καθηµερινά 8 πολίτες να δραστηριοποιούνται συνεχώς, 

να αναλαµβάνουν ρόλους µε επιτυχία, να είναι ανεξάρτητοι και αυτόνοµοι. 

 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εµπλεκόµενους χορηγούς και κρατικούς φορείς 

που βοήθησαν στην ανέγερση της Στέγης και στην λειτουργία αυτής και εύχοµαι να 

συνεχίσετε να βελτιώνετε τις ζωές µας. 

 

Σας ευχαριστώ όλους, καλή συνέχεια. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΖΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:  

∆ΑΦΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ 
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∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΝΟΙΑ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΑΜΑΛΙΑ ΑΛΕΒΙΖΟΥ, ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ 

 

Θα σας µιλήσω για την δικαστική συµπαράσταση. Είναι σίγουρο, ότι όσοι από σας είστε 

γονείς ατόµων µε ειδικές ανάγκες, θα έχετε αρκετές φορές ακούσει για δικαστική 

συµπαράσταση. Παλιότερα τη λέγαµε δικαστική απαγόρευση και δικαστική αντίληψη. Τώρα 

µιλάµε για στερητική και επικουρική δικαστική συµπαράσταση. Είναι το ίδιο πράγµα.  

 

Τι είναι η δικαστική συµπαράσταση  

 

Είναι µία νοµική κατάσταση. Είναι εκείνη η νοµική κατάσταση στην οποία υποβάλλεται ένα 

πρόσωπο που έχει σοβαρά ψυχοδιανοητικά ή σωµατικά προβλήµατα, έτσι που να αδυνατεί 

µερικά ή ολικά να επιµεληθεί του εαυτού του και τη περιουσίας του. Σ΄ αυτές λοιπόν τις 

περιπτώσεις που ένα ενήλικο φυσικό πρόσωπο δεν µπορεί να φροντίζει το ίδιο για τις 

υποθέσεις του και να προστατεύει τα έννοµα συµφέροντά του, ο νοµοθέτης επέλεξε να 

προάγει την ανάγκη αντικειµενικής προστασίας του, εισάγοντας τον θεσµό της δικαστικής 

συµπαράστασης. 

 

Ένα πρόσωπο που τίθεται σε δικαστική συµπαράσταση µεταπίπτει σε ολική ή µερική 

δικαιοπρακτική ανικανότητα ή χρειάζεται την συναίνεση του δικαστικού συµπαραστάτη για 

την έγκυρη κατάρτιση όλων ή ορισµένων δικαιοπραξιών. 

 

Έτσι, ένα άτοµο σε δικαστική συµπαράσταση δεν µπορεί να µεταβιβάσει ένα ακίνητό του ή 

να δωρίσει ένα άλλο, δεν µπορεί να δανείζει ή δανείζεται, δεν µπορεί να συντάσσει διαθήκη 

κλπ. 

 

Πώς τίθεται ένα άτοµο σε κατάσταση δικαστικής συµπαράστασης  

 

Υποβάλλεται µία αίτηση στο Μονοµελές Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας του ατόµου, 

λαµβάνει δικάσιµο µετά από περίπου ένα χρόνο. Προσκοµίζονται ιατρικά έγγραφα και 

εξετάζεται µάρτυρας και µετά από 3-6 µήνες εκδίδεται η δικαστική απόφαση που κηρύσσει το 

άτοµο σε κατάσταση δικαστικής συµπαράστασης ορίζει τον δικαστικό συµπαραστάτη και το 

εποπτικό συµβούλιο-αποτελούµενο από 3-5 µέλη  - όχι απαραίτητα συγγενείς.  

 

Επειδή η διαδικασία είναι χρονοβόρα, µε την υποβολή της αίτησης µπορεί να ζητηθεί ο 

ορισµός προσωρινού συµπαραστάτη , ο οποίος και ορίζεται άµεσα, µε εξουσία να λαµβάνει 

κάθε ασφαλιστικό µέτρο που κρίνεται απαραίτητο προκειµένου να αποφευχθεί σοβαρός 
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κίνδυνος για το πρόσωπο και την περιουσία του υπό δικαστική συµπαράσταση ατόµου. 

Τέτοια µέτρα είναι π.χ. η είσπραξη της σύνταξης, του όποιου βοηθήµατος, η υποβολή 

φορολογικής δήλωσης κλπ. 

 

Ποιός κάνει τη διαδικασία υποβολής σε δικαστική συµπαράσταση  

 

Ο αστικός κώδικας ορίζει περιοριστικά τα πρόσωπα που νοµιµοποιούνται να κινήσουν την 

διαδικασία πέραν αυτών των προσώπων κανείς άλλος δεν µπορεί να υποβάλει την σχετική 

αίτηση.  

 

Και τα πρόσωπα αυτά είναι οι γονείς του πάσχοντος, τα τέκνα του και ο σύζυγός του και 

βεβαίως και ο ίδιος ο πάσχων.  

 

Αν δεν υφίστανται τέτοιοι συγγενείς η σχετική διαδικασία κινείται από τον Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών, µετά από πληροφόρηση από συγγενικά ή άλλα πρόσωπα του πάσχοντος και 

αφού πρώτα διακριβωθεί η ακρίβεια των παρασχεθέντων στοιχείων.  

 

Όπως βλέπετε τα αδέλφια δεν είναι µεταξύ των συγγενών που µπορούν να κινήσουν την 

διαδικασία. 

 

Είναι λοιπόν σκόπιµο την διαδικασία να κινούν οι γονείς γιατί οπωσδήποτε η µέσω 

εισαγγελέα διαδικασία είναι πολύ πιο δύσκολη, γραφειοκρατική και χρονοβόρα.  

 

Σηµειώνω ότι κατά την εκδίκαση της αίτησης, είτε αυτή έχει κατατεθεί από γονέα ή τέκνο ή 

σύζυγο του πάσχοντος είτε από τον Εισαγγελέα το δικαστήριο µπορεί να κρίνει ότι δεν 

επαρκούν τα προσαγόµενα αποδεικτικά µέσα. 

 

Σ΄ αυτή τη περίπτωση µπορεί να διατάξει την διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης προκειµένου 

να διαπιστωθεί η κατάσταση του συµπαραστατέου και να αποφασίσει µε βάση τα πορίσµατα 

της για τον διορισµό ή µη δικαστικού συµπαραστάτη. 

 

Στην πράξη, εάν στον κατατιθέµενο φάκελο υπάρχουν δύο γνωµατεύσεις νοσοκοµειακών 

γιατρών, συνήθως, το δικαστήριο πείθεται και δεν διατάσσει πραγµατογνωµοσύνη. 
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Αποτελέσµατα  

 

Η δικαστική συµπαράσταση διακρίνεται σε στερητική και επικουρική.  

 

Στην πρώτη περίπτωση ο συµπαραστατούµενος αντιπροσωπεύεται από τον δικαστικό 

συµπαραστάτη τόσο για την επιχείρηση δικαιοπραξιών όσο και για την διεξαγωγή δικών ενώ 

στην δεύτερη περίπτωση ο συµπαραστατούµενος απαιτείται να έχει λάβει απλώς την 

προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του δικαστικού συµπαραστάτη για την επιχείρηση των 

αντίστοιχων ενεργειών.  

 

Στην πράξη σπανίως ζητείται επικουρική δικαστική συµπαράσταση.  

 

Ποιος ορίζεται δικαστικός συµπαραστάτης 

 

Το δικαστήριο διορίζει δικαστικό συµπαραστάτη το φυσικό πρόσωπο το οποίο προτείνεται 

από τους αιτούντες ή και από εκείνο που αφορά το µέτρο, εφ΄όσον το προτεινόµενο 

πρόσωπο κρίνεται κατάλληλο. Αυτός είναι και ο ρόλος του µάρτυρα που εξετάζεται στο 

ακροατήριο. Θα βεβαιώσει ότι το προτεινόµενο για δικαστικός συµπαραστάτης πρόσωπο 

είναι κατάλληλο για να επιτελέσει αυτό τον ρόλο και θα αιτιολογήσει την άποψή του. 

 

Αν το δικαστήριο κρίνει ότι το προτεινόµενο πρόσωπο δεν είναι κατάλληλο, επιλέγει 

ελεύθερα το κατάλληλο πρόσωπο, αλλά οφείλει να λάβει υπόψη του την τυχόν εκφρασµένη 

βούληση του συµπαραστατέου να αποκλεισθεί συγκεκριµένο πρόσωπο, καθώς επίσης να 

λάβει υπόψη του τον κίνδυνο από την τυχόν υφιστάµενη αντίθεση συµφερόντων ανάµεσα 

στον συµπαραστατούµενο και σ΄αυτόν που πρόκειται να διορισθεί . 

 

Αν το ∆ικαστήριο δεν µπορέσει να εξεύρει κατάλληλο πρόσωπο για δικαστικό συµπαραστάτη 

τι γίνεται;  

 

Ο νόµος, από το 1996 προέβλεψε γι΄αυτή την περίπτωση ότι ο ρόλος του δικαστικού 

συµπαραστάτη ανατίθεται σε σωµατεία ή ιδρύµατα, που έχουν συσταθεί επί τούτου. Το ποια 

είναι αυτά τα σωµατεία ή ιδρύµατα, ο νόµος προέβλεπε  ότι θα ορισθεί µε Προεδρικό 

διάταγµα.  

 

Αυτό το Π.∆., από το 1996 δεν έχει εκδοθεί.  
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Ακόµα ο νόµος προβλέπει και έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας για την θέση ενός ατόµου σε 

δικαστική συµπαράσταση. 

 

Ούτε αυτό γίνεται στην πράξη – λόγω υπολειτουργίας των σχετικών φορέων.  
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ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΟΥΖΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ  

 

Η Σ.Υ.∆ Φωτεινή µε το έµπειρο προσωπικό της, παρέχει φροντίδα και υποστήριξη σε οχτώ 

συνολικά διαµένοντες σε εικοσιτετράωρη βάση. 

 

Η δουλειά µας βασίζεται στο σεβασµό απέναντι στην ιδιαιτερότητα του κάθε ατόµου, το 

οποίο έχει τη δική του προσωπικότητα, τα δικά του ενδιαφέροντα και συνήθειες και φυσικά 

τις δικές του ανάγκες. 

 

Μέληµά µας είναι να παρέχουµε στους οχτώ διαµένοντες όσο το δυνατόν καλύτερη 

φροντίδα και υποστήριξη, µε σκοπό: 

• να αναπτύξουν ακόµη περισσότερο τις ικανότητες και δεξιότητες τους και να 

συµβάλουµε στην απόκτηση νέων 

• να αποκτήσουν περισσότερη αυτονοµία και ανεξαρτητοποίηση, 

• να µειώσουν τους φόβους και τις αδυναµίες τους, και επίσης 

• να βελτιώσουν τους τρόπους που επικοινωνούν και συνεργάζονται. 

 

Πάµε να δούµε τα θέµατα που περιλαµβάνονται στη φροντίδα και υποστήριξη. 

 

Ως προς τους χώρους και τη στέγαση 

 

Η Στέγη, όπως σας είπε και η κα Κούτλα, διαθέτει τους απαραίτητους ατοµικούς και 

κοινόχρηστους χώρους. Από την αρχή µε την ανακαίνιση όλου του κτηρίου εξασφαλίστηκαν 

οι συνθήκες για περισσότερη αυτονοµία και ανεξαρτητοποίηση. Με τις σωστές παρεµβάσεις 

και τον κατάλληλο εργονοµικό εξοπλισµό ο χώρος κατέστη λειτουργικός και έτσι σήµερα 

συµβάλλει στην εξυπηρέτηση των αναγκών καθώς και στην αυτονοµία των διαµενόντων.  

 

Το σηµαντικότερο είναι ότι ερχόµενος ο κάθε διαµένοντας στην Στέγη είχε ήδη κατακτήσει 

αρκετούς από τους τοµείς που αφορούσαν την ανεξαρτητοποίηση του, µέσα από τη 

σηµαντική προσπάθεια που είχε καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια η ίδια η οικογένεια , µε 

θεραπευτικές παρεµβάσεις από ειδικούς. Σηµαντικό ρόλο έπαιξε βέβαια και η θέληση του 

ίδιου του διαµένοντα η οποία αποτελεί από µόνη της κινητήριο δύναµη. Στηριχθήκαµε 

εποµένως σε πολύ καλές βάσεις πάνω στις οποίες εργαστήκαµε µε τον κάθε διαµένοντα 

ξεχωριστά, προκειµένου να διατηρήσουµε όλες αυτές τις ικανότητες και λειτουργικές 
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δεξιότητες που κατακτήθηκαν σε βάθος χρόνου , να τις προσαρµόσουµε στο νέο τους σπίτι  

αλλά και να δουλέψουµε µαζί έτσι ώστε να τις βελτιώσουµε. 

 

Με την ένταξή τους στη Στέγη: 

α) οι διαµένοντες εκπαιδεύτηκαν σταδιακά να χρησιµοποιούν µόνοι τους τον ανελκυστήρα 

και να µετακινούνται ελεύθερα, χωρίς άγχος και πάνω απ’ όλα µε ασφάλεια µέσα στο 

σπίτι, παρέχοντάς τους την ελευθερία της αυτόνοµης µετακίνησης. 

β) οι διαµένοντες εκπαιδεύτηκαν να χρησιµοποιούν το τηλεφωνικό κέντρο µε τους 

εσωτερικούς αριθµούς. Όλα τα δωµάτια των διαµενόντων καθώς και όλοι οι κοινόχρηστοι 

χώροι είναι εξοπλισµένοι µε µια τηλεφωνική συσκευή. Εκτυπώσαµε και αναρτήσαµε 

πάνω από κάθε τηλεφωνική συσκευή έναν πίνακα µε τους εσωτερικούς αριθµούς και σε 

πιο δωµάτιο ή χώρο αντιστοιχούν, δίνοντας τους έτσι τη δυνατότητα να επικοινωνούν 

προσωπικά µεταξύ τους, να ενηµερώνουν τους υπόλοιπους ότι είναι ώρα για δείπνο ή αν 

θέλουν να λάβουν µέρος σε οµαδική δραστηριότητα, αλλά και να καλούν το προσωπικό 

στήριξης για να τους βοηθήσει σε οτιδήποτε, παρέχοντάς τους το συναίσθηµα της 

ασφάλειας. 

γ) επίσης εκπαιδεύτηκαν να κάνουν χρήση ηλεκτρικών και οικιακών συσκευών στο βαθµό 

που µπορούσε ο κάθε διαµένοντας ξεχωριστά.  

 

Όσον αφορά στην Υγιεινή 

 

Για ένα ασφαλές και υγιές  περιβάλλον η καθαριότητα του χώρου αποτελεί βασικό 

παράγοντα. Όλοι οι χώροι στη Στέγη καθαρίζονται και απολυµαίνονται σε καθηµερινή βάση 

από το προσωπικό στήριξης, κυρίως τις πρωινές ώρες όπου οι διαµένοντες 

παρακολουθούν τα προγράµµατά τους στην Ε.Π.Σ. 

 

Ως προς την Προσωπική υγιεινή 

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η  υποστήριξη µας ώστε οι διαµένοντες να τηρούν τους βασικούς 

κανόνες υγιεινής, να είναι σε θέση να φροντίζουν σωστά τον εαυτό τους, να µπορούν να 

επιλέγουν τα ρούχα που θα φορέσουν και γενικά να φροντίζουν την εµφάνιση τους. 

 

Όλες οι δραστηριότητες που αφορούν την ατοµική υγιεινή γίνονται µε τη διακριτική 

παρουσία του προσωπικού στήριξης και µε βοήθεια στο βαθµό που χρειάζεται ο κάθε 

διαµένοντας. Ο κατάλληλος εργονοµικός εξοπλισµός βοήθησε στο µέγιστο, ώστε οι 

διαµένοντες να µπορούν µε ασφάλεια κατόπιν εκπαίδευσης που έγινε,  να είναι στον τοµέα 

αυτόν όσο πιο ανεξάρτητοι γίνεται.  
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Επίσης για  τον κάθε διαµένοντα ξεχωριστά ετοιµάσαµε ένα καθηµερινό ατοµικό πλάνο 

δράσης, το οποίο και συµπληρώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας από το προσωπικό 

στήριξης, προκειµένου όταν χρειαστεί να µπορούµε να ανατρέξουµε και να συλλέξουµε την 

όποια πληροφορία χρειαζόµαστε.  

 

Όσον αφορά στα θέµατα σίτισης και διατροφής 

 

Επί καθηµερινής βάσεως φροντίζουµε να παρέχουµε πλήρες και ισορροπηµένα γεύµατα. 

Βασικό µέληµά µας είναι να αποκτήσουν οι διαµένοντες σωστές και υγιεινές διατροφικές 

συνήθειες και αυτές να µπορούν να τις συµπεριλάβουν στο µενού της διατροφής τους, το 

οποίο και αποφασίζουν οι ίδιοι οµαδικά. 

 

Η Στέγη για να παρέχει όσο το δυνατόν καλύτερη υγεία στους διαµένοντες συνεργάζεται και 

συµβουλεύεται διατροφολόγο, ο οποίος κατόπιν επικοινωνίας µε τον εκάστοτε διαµένοντα 

προτείνει ένα ειδικό µενού διατροφής το οποίο φροντίζει να τηρεί και να ακολουθεί.  

 

Για τα οµαδικά γεύµατα, οι διαµένοντες συγκεντρώνονται κάθε Σαββατοκύριακο, συζητούν 

και αποφασίζουν για αυτά και ο δικός µας ρόλος εκεί είναι να παρεµβαίνουµε στη διαδικασία 

για να τους ενηµερώνουµε για το πώς µπορούν να συµπεριλάβουν υγιεινές συνήθειες στη 

διατροφή τους. 

 

Επίσης, συµµετέχουν και στην αγορά των τροφίµων και συγκεκριµένα, τα ψώνια της 

εβδοµάδας γίνονται από τους ίδιους σε εβδοµαδιαία βάση ή και καθηµερινή ανάλογα µε τις 

ανάγκες και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, συµβάλλει ιδιαίτερα και στην κοινωνικοποίηση τους. 

Η προετοιµασία των γευµάτων γίνεται ως επί το πλείστον από το προσωπικό στήριξης, µε 

τη συµµετοχή όµως των διαµενόντων στο βαθµό που µπορούν και επιθυµούν βέβαια. 

 

Όσον αφορά στη Φαρµακευτική αγωγή και ιατρική περίθαλψη 

 

Έχουµε  µόνιµη συνεργασία µε έναν γενικό ιατρό, ο οποίος επισκέπτεται τακτικά τη Στέγη 

και είµαστε σε τηλεφωνική επικοινωνία µαζί του σε περίπτωση που χρειαστεί οτιδήποτε 

κάποιος από τους διαµένοντες. 

 

Επίσης, υπάρχει αναλυτικό έντυπο φαρµακευτικής αγωγής για το κάθε διαµένοντα 

ξεχωριστά, όπου αναγράφεται η συγκεκριµένη αγωγή που λαµβάνει και η οποία τηρείται µε 

υπευθυνότητα και απόλυτη ακρίβεια. 
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Το προσωπικό της Στέγης είναι εκπαιδευµένο και ενηµερωµένο για να µπορεί να 

αντιµετωπίσει και έκτακτα περιστατικά υγείας ακόµη και να προσφέρει νοσηλεία όταν αυτό 

απαιτηθεί. 

 

Όσον αφορά στην ψυχολογική υποστήριξη 

 

Μια φορά την εβδοµάδα πραγµατοποιείται οµαδική θεραπευτική συνάντηση µε ψυχολόγο, 

όπου οι διαµένοντες µπορούν να µιλήσουν και να επεξεργαστούν ζητήµατα που τους 

απασχολούν. 

 

 Ως προς την Ψυχαγωγία 

 

Υπάρχουν ατοµικές και οµαδικές δραστηριότητες. Κάθε διαµένοντας µπορεί να αξιοποιήσει 

όπως επιθυµεί τον ελεύθερο χρόνο του, µε δραστηριότητες που του προσφέρουν ένα 

αίσθηµα ευχαρίστησης, όπως να παρακολουθήσει µια σειρά ή µια ταινία στην τηλεόραση, 

να ακούσει την αγαπηµένη του µουσική στο δωµάτιό του, να ζωγραφίσει ή να διαβάσει ένα 

βιβλίο. 

 

Σε οµαδικό επίπεδο πραγµατοποιούνται σε εβδοµαδιαία βάση έξοδοι σε εστιατόρια, 

αρχαιολογικούς χώρους, κινηµατογράφο, θέατρο, εµπορικά κέντρα, σε διάφορα πολιτιστικά 

δρώµενα στην πόλη κ.α. Οι διαµένοντες αποφασίζουν για το είδος της εξόδου και εµείς 

απλά φροντίζουµε οι έξοδοι να έχουν τόσο ψυχαγωγικό όσο και εκπαιδευτικό  χαρακτήρα  

να υπάρχει κάποια ποικιλία ώστε να δέχονται και νέα ερεθίσµατα. 

 

Στο σηµείο αυτό θέλω να τονίσω ότι όλες οι δραστηριότητες για τη φροντίδα των 

διαµενόντων γίνονται πάντα µε το σκεπτικό να δηµιουργούν τις συνθήκες εκείνες που 

ευνοούν τη διατήρηση των λειτουργικών δεξιοτήτων που ήδη διαθέτουν αλλά κυρίως 

προωθούν την απόκτηση νέων στάσεων που θα τους βοηθήσουν να έχουν ενεργότερο 

ρόλο στην κοινωνία.  

 

Όλο το προσωπικό υποστηρίζει και επιβραβεύει τον κάθε διαµένοντα ξεχωριστά ώστε να 

εµπλακεί ενεργά στις απλές καθηµερινές δραστηριότητες και έτσι… να αποκτήσει εµπειρίες 

και νέα ερεθίσµατα και να αναπτύξει κατάλληλες συµπεριφορές µε τους γύρω του. 

 

Όλο αυτό που σας περιέγραψα είναι κυρίως η µεθοδολογία που ακολουθούµε για τη 

φροντίδα και την υποστήριξη των διαµενόντων στη Στέγη. Η κινητήριος όµως δύναµη της 

προσπάθειάς µας για να προσφέρουµε καλύτερη ποιότητα ζωής είναι η αγάπη και το 

πραγµατικό ενδιαφέρον για αυτούς τους 8 υπέροχους ανθρώπους.  
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ΖΩΝΤΑΣ ΜΑΖΙ 

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ  

 

Σε µια από τις πρώτες οµάδες  στήριξης και συµβουλευτικής που έκανα µε τους διαµένοντες 

της Στέγης, ένας ενήλικας έκανε µια σηµαντική αναφορά λέγοντας ότι όλοι οι διαµένοντες 

της Φωτεινής αποτελούν µια οικογένεια - πράγµα µε το οποίο συµφώνησαν και οι 

υπόλοιποι. Άλλοι πάλι ενήλικες όταν αναφέρουν την Στέγη την αποκαλούν το Σπίτι µας. 

 

Το γεγονός ότι ένας ενήλικας ,που ζούσε µέχρι πρόσφατα µε τους γονείς του σε ένα 

υπερπροστατευτικό περιβάλλον, µε περιορισµένες δυνατότητες κοινωνικοποίησης και 

ψυχαγωγίας  εκφράζει ένα τόσο έντονο συναίσθηµα αποδεικνύει ότι η οµάδα των ενήλικων 

που διαµένουν στην Στέγη εξελίσσεται σε ένα ασφαλές και οικογενειακό περιβάλλον.  

 

Θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι από την  αρχή της περιόδου προσαρµογής  όλοι οι ενήλικες 

βίωσαν  την διαδικασία της ένταξης στην Στέγη σαν µια οµαλή εξέλιξη της ζωής τους σε 

προσωπικό αλλά και οµαδικό επίπεδο. 

 

Το συναίσθηµα του ανήκειν σε ένα σύνολο, σε µια οµάδα ή αλλιώς σε µια οικογένεια δείχνει 

ότι δηµιουργήθηκε µια ανθρώπινη γέφυρα που απέκλεισε το διαπροσωπικό χάσµα. 

Σηµαντικό ρόλο σε όλη αυτή την διαδικασία  είχε φυσικά το προσωπικό φροντίδας, όπως το 

ανέφερε προηγουµένως και ο συνάδελφος µου ο κος Βούζης, καθώς επίσης και η εξωτερική 

οµάδα στήριξης που αποτελείτο από διάφορες ειδικότητες. Πιστεύω όµως, ότι το κυριότερο 

βήµα  το έκαναν οι 8 ενήλικες που διαµένουν στην Στέγη και αποτελούν τον σκληρό πυρήνα 

της οικογένειας της Στέγης.  

 

Μπορεί για όλους εµάς να φαίνεται απλό, αλλά για έναν ενήλικα µε αναπηρία, µε 

περιορισµένες δυνατότητες, µε ελάχιστες εµπειρίες ζωής, που ζει σε ένα υπερπροστατευ-

τικό περιβάλλον, η ένταξη σε µια Στέγη είναι ταυτόχρονα ένα όνειρο ζωής, που 

πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία για τους 8 διαµένοντες, µια µεγάλη απόφαση αλλά και ένα 

δικαίωµα. ∆ικαίωµα του να ζω αυτόνοµα και ανεξάρτητα.  

 

Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι αρκετοί από τους διαµένοντες είχαν ήδη  πάρει την  απόφαση 

τους πριν το ανακοινώσουν στους γονείς τους. Αντικρίζοντας το πείσµα και την τόσο µεγάλη 

θέληση των παιδιών τους ως και οι πιο διστακτικές οικογένειες συµµετείχαν στην όλη 

προετοιµασία. 
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Η κοινή συµβίωση όπως και η συγκατοίκηση παρουσιάζουν µερικές φορές δυσκολίες, 

άλλωστε σε κάθε οικογένεια δεν υπάρχουν διαφωνίες και εντάσεις? 

 

Όλοι οι διαµένοντες  αποτελούν ένα σύνολο, ο κάθε ενήλικας όµως έχει την δική του 

προσωπικότητα, τον δικό του χαρακτήρα, συγκεκριµένες δυνατότητες και ανάγκες, τις  

οποίες οφείλουµε να σεβαστούµε. Οι διαµένοντες  έχοντας  ίσα δικαιώµατα και ανάλογα 

καθήκοντα συµµετέχουν ενεργά στην καθηµερινή  λειτουργία της Στέγης, µε σκοπό να 

υπάρχει µια κοινή συµβολή του κάθε διαµένοντα. Η µικρή χρήσιµη συµβολή του κάθε 

διαµένοντα είναι µια στιγµή ευχαρίστησης για όλη την οµάδα, το οποίο  βιώνουν όλοι θετικά 

νιώθοντας µε αυτό τον τρόπο χρήσιµοι και υπεύθυνοι. Η συµβολή του κάθε ενήλικα –

ζωγράφου είναι σαν µια προσωπική πινελιά που γεµίζει ένα λευκό πίνακα, τον εµπλουτίζει 

και  τον ολοκληρώνει. Η ενεργητική εµπλοκή των διαµενόντων στην καθηµερινότητα της 

Στέγης είναι µια από τις ιδιαιτερότητες της στέγης. 

 

Οι  διαµένοντες βιώνουν µια εµπειρία σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε οµαδικό. Ο 

διαµένοντας έχει µια εξελικτική πορεία µόνος του µέσα στην Στέγη, αλλά παράλληλα 

εξελίσσεται και µέσα από την οµάδα των διαµενόντων. Μέσα από την οµάδα που 

αποτελούν, οι διαµένοντες µαθαίνουν να έχουν αρχές και αξίες όπως είναι η 

αλληλοϋποστήριξη, η ευγένεια, ο σεβασµός, η συνεργασία -στοιχεία τα οποία διευκολύνουν 

την συγκατοίκηση και κάνουν την συµβίωση πιο αρµονική.  

 

Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν φυσικά συγκρούσεις, διαφωνίες και εντάσεις για 

πολλούς και διάφορους λόγους όπως σε κάθε σπίτι και κάθε οικογένεια, οι οποίες όµως 

περιορίζονται γρήγορα και ανοίγουν το δρόµο σε ένα γόνιµο διάλογο και µια διαδραστική 

συζήτηση. 

 

Η οµάδα στήριξης και συµβουλευτικής  που συντονίζω µε τους διαµένοντες της Στέγης 

αποτελεί µια πηγή ψυχοκοινωνικής στήριξης, αποβλέπει   στην επίλυση προβληµάτων 

ψυχοσυναισθηµατικής φύσεως, στην βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων των 

διαµενόντων, στην συζήτηση θεµάτων που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους διαµένοντες. 

 

Η όλη φιλοσοφία της οµάδας στήριξης και συµβουλευτικής, πηγάζει από την έµφυτη ανάγκη 

του ανθρώπου  να δρα συνεργατικά και αρµονικά στις σχέσεις του. Αντανακλά την φυσική 

ανθρώπινη τάση αναζήτησης ανθρώπων που µοιράζονται αντίστοιχες  εµπειρίες, κοινές 

ανησυχίες και προβληµατισµούς µε σκοπό την καλύτερη κατανόηση  

ανθρώπινων καταστάσεων και την επίλυση ζητηµάτων. Θεωρείται επίσης ένας από 
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τους πλέον χρήσιµους τρόπους ψυχοσυναισθηµατικής στήριξης που εφαρµόζεται σε 

οµαδικό επίπεδο (π.χ. σε νοσοκοµεία, σε επιχειρήσεις, σε υπηρεσίες, σε σχολεία) 

 

Στην οµάδα στήριξης της Στέγης όλοι οι διαµένοντες συµµετέχουν ενεργά. Τα συνηθεστέρα 

θέµατα που συζητούν αφορούν : 

• προσωπικά ζητήµατα που τους απασχολούν και θέλουν να µοιραστούν µε την οµάδα 

από την  οποία δίνονται κατευθύνσεις και συµβουλές για τους κατάλληλους χειρισµούς.  

• διάφοροι προβληµατισµοί σε σχέση µε την διαβίωση τους στην Στέγη (πχ :η αποκοπή 

από το οικογενειακό  περιβάλλον προκαλεί συχνά συναισθηµατικές διακυµάνσεις, άγχος, 

ενοχές που µε κατάλληλη στήριξη και βοήθεια µπορούν να ξεπεραστούν) 

• τις διαπροσωπικές σχέσεις µε τους διαµένοντες, την οικογένεια τους για τα οποία 

ανταλλάσουµε απόψεις, εκφράζουµε και µαθαίνουµε να διαχειριζόµαστε συναισθήµατα. 

• οι τυχόν δυσκολίες που παρουσιάζουν σε θέµατα κοινωνικοποίησης  εξυπηρέτησης και 

λειτουργικότητας. Μέσα από µια εποικοδοµητική συζήτηση προσπαθούµε να βρούµε µια 

λύση ή  ένα κοινό τρόπο διευκόλυνσης και αντιµετώπισης. 

• θέµατα που αφορούν την  επικαιρότητα, τις τέχνες και διάφορες άλλες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις για τα οποία οι διαµένοντες εκφράζουν την γνώµη τους ή τις επιθυµίες τους. 

 

Μέσα από όλη αυτή την οµαδική διαδικασία διαπιστώνουµε  ότι αναπτύσσονται  ισχυροί 

δεσµοί εµπιστοσύνης και σύµπνοιας µεταξύ των διαµενόντων που διευκολύνουν την 

συγκατοίκηση. Η θετική επικοινωνία, η αποφόρτιση  από τη συναισθηµατική ένταση, η 

ενίσχυση της αυτοπεποίθησης  αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες στην ενδυνάµωση  των 

διαµενόντων.  

 

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η ένταξη στην Στέγη ήταν εξίσου σηµαντική και  σε ατοµικό 

επίπεδο, συνέβαλε στην ενίσχυση της προσωπικής ταυτότητας των διαµενόντων. Αρκετοί 

διαµένοντες παρουσίαζαν κατά την αρχή της προσαρµογή τους στην Στέγη δυσκολία στο να 

εκφράσουν από φόβο ή ντροπή ανοιχτά την γνώµη τους, άλλοι προτιµούσαν να 

αποµονώνονται στο δωµάτιο τους αποφεύγοντας την εµπλοκή τους σε διάφορες οµαδικές 

δραστηριότητες. Κάτι το όποιο ανήκει στο παρελθόν και  δεν συµβαίνει πλέον. Θα 

αναρωτιέστε όλοι γιατί? Η ένταξη στην Στέγη κινητοποίησε τους διαµένοντες σε πολλούς 

τοµείς δίνοντας τους την ευκαιρία να δοκιµάσουν τις αντοχές τους,  να αποκτήσουν  

µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να παίρνουν πρωτοβουλίες, να µαθαίνουν να ελέγχουν τις 

αντιδράσεις τους, να βελτιώνουν την συµπεριφορά τους. 
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Θυµάµαι κάτι που µου είχε αναφέρει ένας ενήλικας της Στέγης. Μου είχε πει, εδώ κάνω 

πράγµατα που µε εκπλήσσουν και δοκιµάζω τον εαυτό µου. 

 

Η διαβίωση στην Στέγη είναι µια διαδικασία που τους επιτρέπει να ωριµάσουν και να 

αντιµετωπίσουν µε µεγαλύτερη υπευθυνότητα την καθηµερινότητα. 

 

Αξίζει να σηµειώσουµε  επίσης ότι παρατηρώντας τους από την αρχή της ένταξης τους, η 

εξέλιξη του κάθε διαµένοντα είναι σηµαντική σε όλους τους τοµείς. 

 

Η θετική εξέλιξη του κάθε διαµένοντα συνδέεται επίσης µε την στενή  συνεργασία που 

διατηρεί η Στέγη µε τις οικογένειες των διαµενόντων. Θεωρούµε ότι η  εξασφάλιση ενός 

ισχυρού δεσµού µεταξύ των διαµενόντων και των οικογενειών τους είναι ιδιαίτερα βοηθητική 

για την διαβίωση τους.  

 

Η συµµετοχή της οικογένειας στην λειτουργία της Στέγης, ωφελεί τους διαµένοντες σε 

πολλούς τοµείς και τους επιτρέπει να διατηρούν µια ψυχοσυναισθηµατική ισορροπία. Είναι 

κάτι που επιδιώκουµε διότι θεωρούµε ότι διευκολύνει την οµαλή αποκοπή από τον οµφάλιο 

λώρο. 

 

Σηµαντική είναι και η συµµετοχή του προσωπικού που απασχολείται  στην Στέγη που µε την 

διακριτική και ουδέτερη παρουσία του παρεµβαίνει σε πολλούς τοµείς και φροντίζει στην 

καθηµερινότητα τους 8 διαµένοντες, µετατρέποντας έτσι την διαβίωση τους σε µια 

ευχάριστη φιλοξενία. 

 

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην σύµπνοια και την συνεργασία που υπάρχει 

µεταξύ όλων µας στην Στέγη, στοιχεία που αυξάνουν και συντελούν στην επιτυχία  της 

δοµής εφόσον όλοι εργαζόµαστε συντονισµένα µε κοινή κατεύθυνση. 

 

Τέλος θα ήθελα να συγχαρώ τα 8 Φωτεινάκια, όπως τα αποκαλούµε εµείς χαϊδευτικά, µε τα 

οποία ζώντας µαζί τους µοιραζόµαστε όλοι µας µια ξεχωριστή εµπειρία.  
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΕΛΕΝΗ ΝΑΖΙΡΗ, ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ  

 

 Όταν πριν από ένα περίπου χρόνο µου έγινε πρόταση να συνεργαστώ µε την ΣΥ∆ 

“Φωτεινή” χάρηκα πολύ γιατί θα µου δίνονταν η δυνατότητα να βοηθήσω και εγώ στο 

ελάχιστο σε αυτό το πρωτοποριακό εγχείρηµα, που ανοίγει νέους ορίζοντες και δίνει νέες 

προοπτικές στα άτοµα που ζουν εκεί. 

 

Είχα όµως µια µικρή επιφύλαξη. Γνωρίζοντας το πρόγραµµα των παιδιών - δραστηριότητες 

το πρωί, εργαστήρια, λέσχη κλπ - αναρωτιόµουν κατά πόσο θα είχαν όρεξη να αφιερώσουν 

τον ελεύθερο χρόνο τους σε προγράµµατα γυµναστικής, κίνησης ,”καταπόνησης”. Ξεκίνησα 

λοιπόν διστακτικά. 

 

Τα αστέρια όµως της «Φωτεινής» µε διέψευσαν! Από την πρώτη στιγµή διέκρινα µεγάλη 

όρεξη για δουλειά  .Συζητήσαµε τι ήθελαν να κάνουµε και ξεκινήσαµε χωρίς καµία πίεση. 

 

∆ιαµορφώσαµε τον τρίτο όροφο σε µίνι γυµναστήριο µε όλα τα απαραίτητα και βάλαµε 

στόχους για όλη την οµάδα, αλλά και για τον καθένα χωριστά, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα 

και τις ανάγκες του. Φτιάξαµε ένα κυκλικό πρόγραµµα µε ποικιλία οµαδικών και ατοµικών 

ασκήσεων που είχε σαν σκοπό την χρήση κινητικών δεξιοτήτων και την απόκτηση νέων. Το 

εµπλουτίσαµε µε στοιχεία κίνησης, χορού, µπότσια κ.α και δώσαµε κάθε φορά στον καθένα 

την δυνατότητα επιλογής αυτού που του ταιριάζει. 

 

Όλοι έδειξαν µεγάλο ενθουσιασµό και όρεξη να δοκιµάσουν πράγµατα που µέχρι τότε είτε 

πίστευαν ότι δεν µπορούσαν να κάνουν, είτε δεν τους είχε δοθεί η ευκαιρία να κάνουν. 

 

Η χαρά και η ευχαρίστηση κάθε φορά που όλοι µαζί ή ο καθένας χωριστά ολοκλήρωναν µια 

άσκηση ήταν έκδηλη. Γεγονός που έδειχνε πόσο δεµένα ήταν µεταξύ τους τα παιδιά. Και σε 

αυτό ακριβώς θα ήθελα να σταθώ. Μέσα από το πρόγραµµα είδα µια οµάδα που ενώ οι 

ανάγκες του καθένα είναι τόσο διαφορετικές, τους ενώνει η αγάπη και η πίστη σε αυτό που 

κάνουν. 

 

O καθένας έχει το δικό του κίνητρο, τον δικό του στόχο που θέλει να πετύχει. Σέβεται όµως 

τις ανάγκες και τους στόχους των φίλων του, τους στηρίζει όπως τον στηρίζουν και εκείνοι. 

Χωρίς κριτική,  µε πολύ αγάπη ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλο να προσπαθήσει και χαίρονται 

όλοι µαζί µε την επιτυχία του καθενός. 
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Είναι µια πραγµατική οικογένεια µε ξεχωριστό δέσιµο, που µας δείχνει στην πράξη πως η 

δύναµη της θέλησης, όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ασφάλεια, υποστήριξη και αγάπη τους 

κάνει να ξεπεράσουν τα εµπόδια και να προχωρήσουν. 

    

Αυτό ακριβώς είναι το πνεύµα που διέπει όλη την «Φωτεινή». Η δυναµική µιας τέτοιας 

οµάδας είναι πολύ µεγάλη και δεν αφήνει περιθώρια να αµφιβάλλει κανείς για την επιτυχία 

της. 

    

Αισθάνοµαι πολύ τυχερή που συνεργάζοµαι µε την Στέγη, µε όλους αυτούς τους 

ξεχωριστούς ανθρώπους,  διαµένοντες και προσωπικό. Η ανατροφοδότηση που παίρνω 

µέσα από το πρόγραµµα είναι πολύ δυνατή. Με βάζει σε διαδικασία σκέψης για νέα 

πράγµατα και εµπειρίες που µπορούµε να έχουµε όλοι µαζί στον ελεύθερο χρόνο. 

    

Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την άριστη συνεργασία και την στήριξη του προγράµµατος 

όλο το εξαίρετο προσωπικό της ΣΥ∆ «Φωτεινή». Ευχαριστώ  την Βαγγελιώ, την Λήδα, την 

Χριστιάνα, τον ∆ηµήτρη, τον Μάκη, τον Γιώργο, τον Ορέστη και τον Γιώργο  που µε 

δέχτηκαν µε αγάπη στο σπίτι τους και µε ....ανέχονται 2 ώρες την εβδοµάδα! Τους εύχοµαι 

να πετύχουν ότι ονειρεύονται και όποιο στόχο βάλουν στο µυαλό τους, γιατί το αξίζουν και 

τους αφιερώνω τα λόγια του “Προφήτη” του Χαλίλ Γκιµπράν: «Η εµφάνιση του πρωινού 

ήλιου µέσα σε µια δροσοσταλίδα που καθρεφτίζεται , δεν είναι µικρότερη από τον ίδιο τον 

ήλιο. Η ανταύγεια της ζωής µέσα στην ψυχή σας δεν είναι τίποτα λιγότερο από την ίδια την 

ζωή. Η δροσοσταλίδα καθρεφτίζει το φως γιατί είναι ένα µε το φως,  κι εσείς αντανακλάτε τη 

ζωή γιατί η ζωή κι εσείς είστε ένα .!!!». 
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ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 

ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ  

 

H κοινότητα διαδραµατίζει και αυτή µε την σειρά της καταλυτικό ρόλο τόσο στην 

ενδυνάµωση και ενίσχυση των διαµενόντων όσο και την στην εξάλειψη φαινοµένων 

κοινωνικού αποκλεισµού.  

 

Τα άτοµα µε ιδιαιτερότητες πρέπει να έχουν θέση σε ένα περιβάλλον δίχως φραγµούς και 

διαχωριστικές γραµµές, το οποίο θα τους δίνει την δυνατότητα ενσωµάτωσης τους στο 

κοινωνικό σύνολο. Η έκθεση µας στο ευρύ κοινό η καθηµερινή µας τριβή, συµµέτοχη και 

επικοινωνία, έχουν θετικό αντίκτυπο στους κατοίκους της περιοχής µας και κατ επέκταση σε 

µας, όντας η κοινότητα ο φυσικός χώρος διαβίωσης κάθε ατόµου. Σηµαντικό ρόλο ως προς 

την επιτυχία της αποδοχής και της σύνδεσης µας αυτής έπαιξε η στάση και οι αλληλέγγυες 

αντιλήψεις της ευρύτερης περιοχής µας.  

 

Μιας περιοχής στην οποία ζουν και συνυπάρχουν διαφορετικές εθνικότητες, πολιτισµοί, 

θρησκείες, ήθη έθιµα, γλώσσες.  

 

Κατά την άφιξη µας αρχικά για την µελέτη, το σχεδιασµό και την δηµιουργία της στέγης ως 

και την υλοποίηση της προετοιµάσαµε την κοινότητα για να πετύχουµε την υποδοχή και την 

αποδοχή, ενηµερώσαµε, συνοµιλήσαµε και διαθέσαµε έντυπο υλικό στους κατοίκους. 

 

 Ήµασταν ένα ευχάριστο ξάφνιασµα για αυτούς πιστεύω, κάθε µέρα που περνούσε µας 

εξέφραζαν την προσµονή τους και η αγωνία τους για το πότε θα έρθουν τελικά οι 8 

διαµένοντες µας. 

 

 Η ένδειξη ενδιαφέροντος και αλληλεγγύης εξ αρχής από µεριάς τους δεν σας κρύβω µας 

γέµισε θάρρος δύναµη και αισιοδοξία , γιατί δυστυχώς τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις 

αποτελούν βίωµα για τα άτοµα µε ιδιαιτερότητες. Η θέση που κάποιος έχει στην κοινότητα 

είναι πολύ σηµαντική για αυτό και επιδιώξαµε και επιδιώκουµε την ανάπτυξη 

συναισθηµατικών δεσµών και κοινωνική αλληλεγγύης. Επιδιώξαµε και επιδιώκουµε γιατί 

θέλουµε όλο αυτό να έχει µια συνέχεια και να µην αποτελέσει ένα ακόµα στατικό γεγονός.  
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Κατόπιν µελετήσαµε την δυναµικότητα της περιοχής και εστιάσαµε στα γειτονικά 

καταστήµατα και σούπερ µάρκετ αποφεύγοντας τα µεγάλα συνειδητά. ∆ηµιουργήσαµε 

σχέσεις εµπιστοσύνης ακόµα και φιλίας µε τους εργαζοµένους και τους ιδιοκτήτες. Οι 

δωρεές τους, τόσο για την στέγη όσο και για τους διαµένοντες · ενδεικτικά σε τρόφιµα, 

φάρµακα, είδη ρουχισµού καθαριστικά είδη αποτελεί ανακούφιση για εµάς. 

 

∆εχτήκαµε από τους περισσότερους προσφορά βοήθειας και υποστήριξης προκειµένου να 

βελτιωθούν οι απαραίτητες δεξιότητες των ατόµων και να αναδειχθούν οι δυνατότητες τους 

κατά τις καθηµερινές εξωτερικές συναναστροφές.  

 

Η ενηµέρωση, η εκπαίδευση και η οργάνωση από µέρους µας λειτούργησε ενισχυτικά ως 

προς την ανταπόκριση τους. Καταστηµατάρχες και εργαζόµενοι λειτουργούν πολύ 

θεραπευτικά µε την συνεχή τους ενθάρρυνση και υποστήριξη για την εκπλήρωση των 

στόχων δραστηριοποίησης που έχουµε διαµορφώσει και θέσει στους διαµένοντες βάση των 

καθηµερινών αναγκών όπως ψώνια στο σουπερ µάρκετ, στο φούρνο, στο φαρµακείο κ.α.  

 

Μέσα από ενδυναµωτικές πρακτικές ανακαλύπτουµε µαζί µε τους ενοίκους σε ατοµικό η 

συλλογικό επίπεδο τα θετικά τους σηµεία , τις ικανότητες και δυνατότητες τους ώστε να 

ξεπεράσουν δυσκολίες παρελθοντικούς φραγµούς και να λειτουργήσουν όσο το δυνατό πιο 

αυτόνοµα. Ενθαρρύνουµε τους διαµένοντες να αναπτύξουν αιτήµατα και να θέσουν οι ίδιοι 

στόχους τους που αφορούν την κοινότητα µεγιστοποιώντας έτσι τα θεραπευτικά 

αποτελέσµατα.  

 

Η καθηµερινή µας αλληλεπίδραση µε την κοινότητα έχει ως σκοπό την µη ιδρυµατοποίηση 

των ενοίκων, την κοινωνικοποίηση, την λήψη ερεθισµάτων, την απόκτηση εµπειριών, την 

µάθηση και τήρηση τρόπων και κανόνων καλής συµπεριφοράς και ευγένειας, την γνωριµία 

και την σύναψη ανθρωπίνων σχέσεων.  

 

Παροµοίως αναµένουµε και από την κοινότητα την αποδοχή της διαφορετικότητας του κάθε 

ανθρώπου ανεξάρτητα της φυσικής, ψυχικής ή διανοητικής του ικανότητας και την 

αναγνώριση της αξίας του. Τον σεβασµό στην κοινωνική ισότητα, την ανάπτυξη µορφών 

συλλογικότητας και κοινής συνείδησης.  

 

Ως προς την επίτευξη αυτών η στέγη µας είναι σπίτι ανοιχτό και φιλόξενο προς όλη την 

κοινότητα. ∆εχόµαστε µε κάθε ευκαιρία επισκέψεις για καφέ και ευχάριστη παρεούλα καθώς 

και µέλη της κοινότητας είναι επίτιµοι καλεσµένοι στα πάρτυ µας, δίνοντας µας χαρά µε τις 

ευαίσθητες έντονες και ζωηρές παρουσίες τους. Αντιλαµβανόµαστε την κοινότητα ως 
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συνεργασία, φροντίδα, ισότητα, διασυνδεσιµότητα και κοινωνική υποστήριξη. Η βοήθεια 

τους για την αντιµετώπιση δυσκολιών είναι για εµάς ύψιστης σηµασίας.  

 

∆υσκολίες.. ∆υσκολίες σοβαρές στο επίπεδο της κοινότητας δεν έχουµε αντιµετωπίσει εκτός 

από τον τοµέα προσβασιµότητας. Η οποία και µας περιορίζει από την δυνατότητα 

ουσιαστικής και αυτοδύναµης εξέλιξης των ατόµων όσο αναφορά την προσβασιµότητα σε 

δρόµους, δηµοσίους χώρους και µέσα µαζικής µεταφοράς. Η φαινοµενική βελτίωση των 

υποδοµών µε αφορµή τους ολυµπιακούς αγώνες δεν επαρκεί και δεν συµβάλει στην 

επικράτηση της κοινωνικής ισότητας και την ένταξη των ατόµων µε ιδιαιτερότητες στο 

κοινωνικό σύνολο.  

 

Εµείς όµως συνεχίζουµε και µέσα από µια συνεχόµενη αλληλεπίδραση προσωπικού και 

ενοίκων της Φωτεινής θέτουµε τον πήχη ψηλά αποσκοπώντας στην θετική στάση και την 

συλλογική δράση της ευρύτερης κοινωνίας µέσα από συστηµατική εργασία και δράσεις 

ευαισθητοποίησης.  

 

Στα προσεχή πλαίσια δράσης µας είναι η επαφή µας και εµπλοκή µε το γειτονικό σχολείο 

καθώς και µε το πολιτιστικό σύλλογο της γειτονιάς µας ύστερα από δική τους παρότρυνση.  

Συµπληρώνοντας δύο χρόνια λειτουργίας η ανταπόκριση που έχουµε τόσο από την 

κοινότητα όσο και από την ευρύτερη περιοχή στον τοµέα της εθελοντικής εργασίας 

λειτουργεί σε µεγάλο βαθµό υποστηρικτικά και δεν µειώνει την ποιότητα λειτουργίας της 

στέγης.  

 

Προτού ενταχθούν ο εθελοντές µας στην στέγη, συµπληρώνουν την αίτηση εθελοντικής 

συµµετοχής και ακολουθεί συνέντευξη και αναλυτική ενηµέρωση για τον τρόπο λειτουργίας 

µας. Η παραπάνω διαδικασία πραγµατοποιείται από κάποιο συγκεκριµένο µέλος του 

προσωπικού µαζί µε έναν διαµένοντα, και το τονίζω διότι θεωρούµε πολύ σηµαντική και 

καταλυτική την συµµετοχή και παρουσία του τελευταίου. Εφόσον γίνουν δεκτοί και θέλουν 

και ο ίδιοι να προσφέρουν, θα περάσουν στο επόµενο στάδιο της γνωριµίας µε τους 

διαµένοντες, µε το περιβάλλον καθώς και της εκπαίδευσης τους. Παρέχεται συνεχής 

εκπαίδευση, υποστήριξη όπως και εποπτεία σχετικά µε τα αρµοδιότητες που καλείται να 

αναλάβει ο καθένας.  

 

Αρχικά προκειµένου να γνωριστούν καλύτερα µε τους διαµένοντες τις ανάγκες, τις συνήθειες 

τους να εγκλιµατιστούν και να είµαστε σίγουροι τόσο εµείς όσο και οι ίδιοι για το αν µπορούν 

να ανταποκριθούν και αν πληρούν τις προδιαγραφές µας συνοδεύουν στις εξόδους 

ψυχαγωγίας που πραγµατοποιούµε. Έπειτα ανιχνεύουµε τις εξελισσόµενες ανάγκες, 
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επιθυµίες των διαµενόντων και από κοινού βάση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 

ενδιαφερόντων τους, αποκτούν ειδικευµένο ρόλο µέσα στην Φωτεινή.  

 

Αυτή την χρονική περίοδο µαζί µε τους εθελοντές έχουµε δηµιουργήσει οµάδες 

χειροτεχνίας, κατασκευής κοσµηµάτων και εικαστικών, λογοτεχνίας & ποίησης, εκµάθησης 

αγγλικών και εκµάθηση σκάκι και ντάµας. Αξιοσηµείωτη και σηµαντική η βοήθεια που µας 

παρέχουν και κατά τις εξόδους ψυχαγωγίας . Στο διάστηµα αυτό είχαµε και προσφορά 

εθελοντικής εργασίας και υποστήριξης από διατροφολόγο και διαφόρων ειδικοτήτων ιατρών. 

 Ένα σύντοµο προφίλ εθελοντή: Να είναι ενεργός, ευαισθητοποιηµένος συνεπής, 

υπεύθυνος κα οργανωµένος. Να έχει θέληση για προσφορά, να έχει ενθουσιασµό. Να είναι 

συνεργάσιµος και οριοθετηµένος να έχει γνώση για το αν και που πρέπει να επέµβει και 

παρέµβει. 

 

Αναζητούµε άτοµα από διάφορους τοµείς που επιθυµούν να µοιραστούν τις γνώσεις τους 

που θέλουν να βοηθήσουν αυθόρµητα, ελεύθερα, χωρίς ατοµικό κέρδος προς το συµφέρον 

της οµάδας, µε απώτερο σκοπό την ενεργή συµµετοχή, την ενδυνάµωση των ικανοτήτων, 

και την ενίσχυση κοινωνικοεπικοινωνιακών συµπεριφορών των διαµενόντων. Επιδιώκουµε 

ισότιµες σχέσεις συνεργασίας και όχι φιλανθρωπίας µε τους εθελοντές µας, η προσωπική 

τους προσφορά µας δίνει µεγάλη δύναµη ελπίδας. 



 60

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ 
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Το video «Μια µέρα στη ΦΩΤΕΙΝΗ» µπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα της ΣΥ∆ 

ΦΩΤΕΙΝΗ www.sydfotini.gr και στο link https://www.youtube.com/watch?v=FhXa0UTZB-0    

 


