
 
 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συμπαράστασης Παραπληγικών Ατόμων ‘’ΑΝΑΠΛΑΣΗ’’, 

ιδρύθηκε το 2015 από ανθρώπους ευαισθητοποιημένους στον κοινωνικό αποκλεισμό 

των παραπληγικών ατόμων  και στην δυσκολία της  κοινωνικής ένταξης των 

ανθρώπων αυτών με κινητικές αναπηρίες. Τα μέλη και οι εθελοντές του Συλλόγου 

είμαστε άνθρωποι με προσωπικές βιωματικές εμπειρίες και γνωρίζουμε καλά ότι τα 

άτομα με κινητικές αναπηρίες  το πρώτιστο που χρειάζονται είναι η συνεχή επίβλεψη 

και συμπαράσταση. 

Ο σκοπός και οι στόχοι του Συλλόγου μας είναι: 

 Κοινωνική ένταξη των ατόμων με κινητικές αναπηρίες 

 Την αλληλοαποδοχή τους από την  κοινωνία και η αναβάθμιση της ποιότητα 

της ζωής τους 

 Στηρίζουμε όλες τις ηλικίες με αναλώσιμα είδη, φάρμακα, παροχή τροφίμων, 

είδη ρουχισμού 

 Παροχή αναπηρικών αμαξιδίων απλού τύπου ή εξειδικευμένα αναλόγως την 

κάθε περίπτωση, ορθοπεδικό  εξοπλισμό πάσης φύσεως όπου χρήζει ανάγκη 

 Παρέχουμε ιατρική περίθαλψη,  κινησιοθεραπεία, φυσικοθεραπεία  με την 

βοήθεια των εθελοντών επιστημόνων του Συλλόγου. 

 Παρέχουμε νομική υποστήριξη, ψυχολογική  υποστήριξη και ηθική 

συμπαράσταση από καταρτισμένα μέλη  του Συλλόγου, οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται εθελοντικά  και δίνουν μεγάλο αγώνα για την επίτευξη 

των στόχων μας. 

Γίνεται κατανοητό πιστεύουμε πως οι δυσκολίες  είναι πολλές και ποικίλες και 

απαιτείται μεγάλη προσπάθεια από όλους εμάς για την υλοποίηση των στόχων 

αυτών. 

Τονίζουμε πως ο Σύλλογός μας στηρίζει όλους τους νομούς και τις περιοχές της 

χώρας. 

Γι’ αυτούς τους λόγους ζητάμε και την δική σας συνεργασία, καθώς και 

την  αρωγή έτσι ώστε να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα όλη αυτή η προσπάθεια. 

Επίσης, μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε ενεργά στο έργο μας: 

 Με την συλλογή και διάθεση συσκευασιών αλουμινίου, όπως από 

αναψυκτικά, κονσέρβες, συμπυκνωμένου γάλακτος κ.α,  καθώς και με την 

συλλογή των πλαστικών καπακιών από εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, γάλα, 



χυμούς απορρυπαντικά κτλ., με σκοπό την αγορά και διάθεση αναπηρικών 

αμαξιδίων σε συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη και δεν έχουν την 

οικονομική δυνατότητα να τα προμηθευτούνε ΠΑΝΤΑ με προτεραιότητα τα 

παιδιά. Τονίζουμε ότι μέσα από αυτές  τις δράσεις μαθαίνουμε στα παιδιά μας 

ότι μέσα από την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος 

μπορούμε να στηρίξουμε και τους συνανθρώπους μας που χρήζουν βοήθειας. 

Τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν είναι: 1 κιλό πλαστικών καπακιών (550 

καπάκια περίπου) 0,12 Ε, με αποτέλεσμα 1500 κιλά αντιστοιχούν ανά απλό 

αναπηρικό αμαξίδιο, καθώς και 1 κιλό αλουμινίου  0,70 Ε, δηλαδή 260 κιλά 

αλουμινίου αντιστοιχούν σε ένα απλό αναπηρικό αμαξίδιο. 

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι παραπάνω ποσότητες αντιστοιχούν για την 

αγορά απλών αναπηρικών αμαξιδίων, όταν υπάρχει ανάγκη για εξειδικευμένο 

αναπηρικό αμαξίδιο, ορθοστάτες-κηδεμόνες ή εξειδικευμένο ορθοπεδικό 

εξοπλισμό, δυστυχώς το κόστος αλλάζει και οι ποσότητες που πρέπει να 

συγκεντρωθούν είναι τεράστιες. 

                  Σε αυτές τις περιπτώσεις  τα χρήματα που χρειάζονται καλύπτονται από 

τις χορηγίες – δωρεές δεκάδων εταιρειών και ανώνυμων δωρητών. 

 O κουμπαράς της <<Ανάπλασης >> είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος 

έμπρακτης στήριξης   και διατίθεται σε καταστήματα  και δημόσιους 

χώρους. 

 Εθελοντική προσφορά ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητά 

σας  είτε είναι υπηρεσίες είτε είναι προϊόντα. 

 Αυτή την περίοδο το Σωματείο μας έχει την δράση της λαχειοφόρου 

αγοράς με ημερομηνία κλήρωση 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021, με συμβολικό 

δώρο μια SMARTTV 40 ή 42’ ιντζών αναλόγως με την υπάρχουσα 

προσφορά, την εφημερίδα του Συλλόγου μας καθώς και την ενημερωτική 

επιστολή στην συμβολική τιμή των 10 ευρώ. Όλα τα έσοδα από την αγορά 

συμβάλλουν στην κάλυψη περιπτώσεων σε αναπηρικά αμαξίδια, ορθοπεδικό 

εξοπλισμό  κατά σειρά προτεραιότητας, για την στήριξη των οικογενειών του 

Συλλόγου που στηρίζουμε σε μηνιαία βάση με τρόφιμα, είδη ρουχισμού κ.α 

 

 Η δράση αυτή έχει σκοπό να προσφέρουμε υπηρεσίες για την αντιμετώπιση 

της Covid-19, σε ευπαθείς ομάδες συνανθρώπων μας  (άτομα με βαριά 

καρδιοπάθεια, με βαριά πνευμονοπάθεια, καρκινοπαθείς υπό ενεργό 

χημειοθεραπεία – ακτινοβολία), παροχή υπηρεσιών στις δομές υγείας σε όλη 

την Ελλάδα και ενεργό βοήθεια σε όσους δεν μπορούν να 

αυτοεξυπηρετηθούν. 

  Ελπίζουμε και στην δική σας στήριξη στην δύσκολη αυτή προσπάθεια, διότι 

ένα βότσαλο στη λίμνη ταράζει τα νερά, αλλά πολλά βότσαλα μαζί μπορούν 

να διαμορφώσουν ένα νέο τοπίο και να αλλάξουν τον ρου των γεγονότων!!! 

 

Περισσότερες   πληροφορίες μπορούν να σας δώσουν τα μέλη μας ή μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2105229931 καθημερινά 9:00- 17:00. 

Επισκεφθείτε και το προφίλ μας στο facebook, όπου εκεί θα δείτε εκτενέστερα το 

έργο και τις δράσεις του Συλλόγου. 



Μπορούμε όλοι να γίνουμε Ενεργοί Πολίτες και να προσφέρουμε το καλύτερο 

δυνατό σε όποιον χεριάζετε την βοήθεια μας. 

 

 

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ    

 Δ.Σ.  

Δημοπούλου – Κοκονέζη Δήμητρα (Νομικός Σύμβουλος του Συλλόγου) 

(ΜπούμπαΑντριάννα (Γραμματεία) 

 

 


