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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Συνάντηση Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη με την Πρόεδρο του 

παραρτήματος Πειραιά της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών 

Ατόμων Βάσω Ευαγγέλου  

 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης συναντήθηκε σήμερα,  στο 

δημαρχείο, με την Πρόεδρο του παραρτήματος Πειραιά της Ελληνικής Εταιρείας 

Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων κα Βάσω Ευαγγέλου, το μέλος της Ελληνικής 

Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων κ. Στέλιο Χατζηαργυρίου και το 

ιδρυτικό μέλος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης,  School Synergy 

Snacks κ. Γιάννη Χατζηαργυρίου.  Από τον Δήμο Πειραιά παρευρέθηκε και ο 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Αβραμίδης.  

Κατά τη διάρκεια  της συνάντησης συζητήθηκαν οι δράσεις και το έργο του 

παραρτήματος Πειραιά, ενώ η κα Ευαγγέλου  προσέφερε  στον κ. Μώραλη  

προϊόντα από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση,  School Synergy 

Snacks. Πρόκειται για την πρώτη πραγματική επιχείρηση που ιδρύθηκε στο 

πλαίσιο εικονικών μαθητικών επιχειρήσεων στη  δευτεροβάθμια ειδική αγωγή 

στο ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου.   

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Πειραιά θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία «Light It Up 

Blue», της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕΠΑΑ),  για 

τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης 
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για τον Αυτισμό, την Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021, στις 20:00, φωτίζοντας μπλε 

το Ρολόι, στο Πασαλιμάνι. 

 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του,  τόνισε : 

«Υποδέχθηκα σήμερα την Πρόεδρο της Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών 

Ατόμων Πειραιά κα Ευαγγέλου, με την οποία είχαμε μια εποικοδομητική 

συνάντηση. Ενημερώθηκα μάλιστα για τη δημιουργία της Κοινωνικής 

Συνεταιριστικής Επιχείρησης και ήταν ιδιαίτερη χαρά για εμένα να μου 

προσφέρουν τα προϊόντα τους. Συζητήσαμε για τις δράσεις της εταιρείας και 

είναι αυτονόητο ότι ο Δήμος Πειραιά  θα συνεχίσει να στηρίζει το έργο που 

επιτελούν, ενισχύοντας αυτή τη συνεργασία με κοινές ενέργειες για την 

ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κόσμου στο θέμα του αυτισμού.  Είμαι 

ιδιαίτερα χαρούμενος που ο Δήμος Πειραιά θα συμμετάσχει για ακόμα μια 

χρονιά στην εκστρατεία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού «Light It Up 

Blue», φωτίζοντας το Ρολόι στο Πασαλιμάνι».  

 

Η Πρόεδρος  του  παραρτήματος Πειραιά της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας 

Αυτιστικών Ατόμων  κα Βάσω Ευαγγέλου,  σε δήλωσή της,  ανέφερε:   

«Η συνάντησή μας με τον Δήμαρχο ήταν πολύ εποικοδομητική. Ο κ. Μώραλης 

είναι πολύ ευαισθητοποιημένος στα θέματα της αναπηρίας και ειδικότερα στο 

θέμα του αυτισμού και δεσμεύτηκε ότι θα  συνδράμει  και θα οργανωθούν 

δράσεις, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, προκειμένου να ενημερωθεί η 

κοινωνία και να αναδειχθεί το θέμα του αυτισμού και στην πόλη του Πειραιά.   

Φέτος, με την ευκαιρία της 2ας Απριλίου που είναι η Παγκόσμια Ημέρα 

Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό, η Ελληνική Εταιρεία 

Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων αποφάσισε να δώσει έμφαση στην ανάγκη 

και τη δυνατότητα επαγγελματικής ένταξης των ατόμων με αυτισμό, κυρίως 

των ατόμων μεσαίας και υψηλής λειτουργικότητας.  Πρόκειται για παιδιά, τα 

οποία αποφοιτούν από τα Ειδικά Επαγγελματικά Σχολεία, έχουν αποκτήσει 

επαγγελματικές δεξιότητες και υπάρχει μεγάλη ανάγκη αυτές οι δεξιότητες να 

μην χαθούν, αλλά τα παιδιά να μπορέσουν να βρουν μια κατάλληλη εργασία 
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μέσα από τα διάφορα εργαλεία, όπως είναι οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις».     


