ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ
Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) μέσα στην αβεβαιότητα που
η πανδημία λόγω Covid-19 προκαλεί, ενεργεί και δρα, προσκαλεί και εμφανίζεται στο
προσκήνιο ενεργά και δυναμικά.
Πολιτεία και Κοινωνία καλείται σε αφύπνιση και εγρήγορση, η Ε.Ε.Π.Α.Α. στις επάλξεις
διατυμπανίζει το πρόβλημα, προβάλει τις γιγάντιες ανάγκες, προσκαλεί στην εύρεση κοινού
βηματισμού, σε ανεύρεση λύσεων αποδεκτών, μοντέρνων και εφικτών με απώτερο σκοπό την
ενσωμάτωση στην κοινωνία ισότιμα των Ατόμων με Αυτισμό και ένταξη στην αγορά εργασίας.
2α Απριλίου 2021, η Ε.Ε.Π.Α.Α. πραγματοποίησε τις
παρακάτω δράσεις:

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε
το ΕΕΕΕΚ του Αγίου Δημητρίου.

Συναντήθηκε κλιμάκιο της Εταιρίας με τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος
αναφέρθηκε στην προ ημερησίας διάταξη
στην Βουλή, σχετικά με την επίσκεψη στα
γραφεία στον Περισσό και την Παγκόσμια
Ημέρα γενικότερα.

Συνάντηση κλιμακίου της Εταιρίας με την Υφυπουργό
Παιδείας Ζέττα Μακρή, η οποία έδειξε μεγάλο
ενδιαφέρον στις προτάσεις που κατατέθηκαν και δήλωσε
παρούσα στην όποια μελλοντική ενέργεια, δράση και
απαίτηση της Ε.Ε.Π.Α.Α.
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Η Αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Π.Α.Α Φωτεινή Ζαφειροπούλου συμμετείχε στην Ειδική Διαδικτυακή
Εκδήλωση που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης
της Φτώχειας για την Παγκόσμια Ημέρα για τον Αυτισμό. Η Υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου
παρουσίασε ολοκληρωμένο σχέδιο για τον Αυτισμό Race for Autism.
Συνάντηση γονέων της Εταιρίας με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά στο ΟΑΚΑ.

Συνάντηση γονέων και ατόμων με Αυτισμό με τους
Δημάρχους: της Αθήνας Κώστα Μπακογιάννη, Πειραιά
Γιάννη Μώραλη, Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου
και τον Αντιδήμαρχο Νέας Σμύρνης Γιώργο Κρικρή.
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Πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά
σεμινάρια για επιστήμονες και γονείς –
ειδικότητες, από την iDNA με θέμα :
“Φαρμακογονιδιωματική Ανάλυση.
Νέες Προοπτικές στην Ψυχική Υγεία”,
παρουσία στο πάνελ του Προέδρου της
Ε.Ε.Π.Α.Α Αθανάσιου Καμούτση.

Η ΑΕΚ στο παιχνίδι κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, φόρεσε φανέλες που έφεραν το σήμα της Ε.Ε.Π.Α.Α
(Ribbon – Κορδελάκι για τον Αυτισμό) και οι οποίες στο τέλος του αγώνα δημοπρατήθηκαν σε
Ελλάδα και Εξωτερικό , τα δε έσοδα θα προσφερθούν στην Εταιρία ενισχύοντας το έργο και τις
δράσεις της.
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Μέλη του ΔΣ και ωφελούμενοι άτομα με Αυτισμό επισκέφθηκαν τους εργαζόμενους – Γιατρούς,
Νοσηλευτές, Λοιπό Προσωπικό – του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, τον Διευθυντή,
τους δασκάλους και τους γονείς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Δραπετσώνας και τους εργαζόμενους
στο εργοτάξιο της DIMAND στο Κέντρο του Πειραιά.

Η Εταιρία προβλήθηκε από την ΕΡΤ1 στην εκπομπή των Δημήτρη Κοτταρίδη – Γιάννη Πιτταρά «
… από τις έξι», φέροντας το κορδελάκι του Αυτισμού και από την «Κοινωνία Ώρα MEGA» Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη – που αναφέρθηκαν διεξοδικά στην Ε.Ε.Π.Α.Α,
τοποθέτησαν το κορδελάκι στον αέρα, εξήγησαν την σημασία του και πραγματοποίησαν
εξωτερικό ρεπορτάζ με την Μπάγια Αντωνοπούλου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο του Πειραιά.
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Πραγματοποιήθηκε η δράση «Ανάβει το ΜΠΛΕ» στην Πύλη του Αδριανού, Κέντρο Κοινωνικής
Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, Πλατεία Ομονοίας, Ρολόι Πειραιά στο Πασαλιμάνι, Δημαρχείο
Ιωαννιτών, Δημαρχείο Ζίτσας.
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Τέλος, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη δόση του εμβολίου σε ωφελούμενους και εργαζόμενους του
Κέντρου Ημέρας «ΣΕΙΡΙΟΣ» και μελών της διοίκησης με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Εταιρίας.

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων , από το 1992 προβάλει και στηρίζει τα
δικαιώματα των ατόμων με Αυτισμό σε πανελλήνια κλίμακα.
Με ιδέες και συγκεκριμένες προτάσεις προς την Πολιτεία και την κοινωνία, θέλει να μετατρέψει
την συγκινητική αποδοχή όλων, σε ένα βήμα για καλύτερη εκπαίδευση, εργασιακή ένταξη, για ένα
πιο φωτεινό αύριο των ατόμων στο φάσμα του Αυτισμού, με βάση τις δυσκολίες αλλά και τις
ικανότητες του!
Σας καλούμε μαζί να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας, έχοντας εσάς στο πλευρό μας,
ενεργητικούς εταίρους και αρωγούς.
Αθήνα, 9 Απριλίου 2021
Συνοδευτικό υλικό:
1.
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Αφίσα LIGHT IT UP BLUE – ΑΝΑΨΕ ΤΟ ΜΠΛΕ 2021
Σύνδεσμος για το Δ.Τ του ΚΚΕ https://www.kke.gr/article/Apo-ti-synantisi-toy-GG-tis-KE-toy-KKEDimitri-Koytsoympa-me-tin-Elliniki-Etaireia-Prostasias-Aytistikon-Atomon/
Η ανάρτηση της Υφυπουργού Ζέττας Μακρή για την συνάντηση
https://www.facebook.com/zettamakri/posts/3971082876246174
Ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη στις 2 Απριλίου
https://www.facebook.com/kostas.bakoyannis/posts/10158826045671999
Ανάρτηση του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη για την συνάντηση
https://www.facebook.com/YiannisMoralis/posts/298713778278894
Σύνδεσμος για το σχετικό άρθρο για την δράση Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό της ΑΕΚ
https://www.aekfc.gr/newsdetails/i-aek-kai-to-matchwornshirt-diorganonoun-dimoprasia-agapis126259.htm?lang=el&path=1149505977
Ανάρτηση του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη για την πρωτοβουλία ΑΝΑΨΕ ΤΟ ΜΠΛΕ στο Ρολόι του
Πειραιά https://www.facebook.com/YiannisMoralis/posts/300617671421838

Ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Α.Α https://www.autismgreece.gr
Η σελίδα της Ε.Ε.Π.Α.Α στο Facebook https://www.facebook.com/autismgreece
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