
Με επιτυχία και σοβαρότητα διεξήχθη η  
23η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΥΠΚΑ για το έτος 2013 

 

Την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013, και ώρα 10:00 το πρωί, τα μέλη του Πανελλαδικού 

Συνδέσμου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, πραγματοποίησαν, - σύμφωνα 

με την επίσημη πρόσκλησή τους -, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συνδέσμου, που 

βρίσκεται επί της οδού Δημητσάνης 3 – 5, στο Μοσχάτο (1ος όροφος), την 23η Ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2013. 

Η Προσέλευση του κόσμου ήταν ικανοποιητική και 

όλα κύλισαν σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εργασιών 

της Γενικής Συνέλευσης. 
 

Εκτός Ημερησίας Διάταξης, έγινε Απονομή τιμητικής πλακέτας στον κο 
Σπύρο Σταυριανόπουλο, Ιδρυτή του Συνδέσμου μας από τον Πρόεδρο του 
Δ.Σ. κο Γρηγόρη Μούσιο και ανακήρυξη του, ως Επίτιμος Πρόεδρος του 
Συνδέσμου μας, με ευχαριστίες για την πολυετή, σημαντική, ακούραστη και 
πολύτιμη κοινωνική του προσφορά στο Σύνδεσμό μας και εν γένει στο 
αναπηρικό κίνημα της χώρας μας. 
 

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε το Αποκριάτικο Πάρτυ του Συνδέσμου μας, 
την Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013 

 

Με μεγάλη επιτυχία και πολύ κέφι, πραγματοποιήθηκε το Αποκριάτικο 
Πάρτυ του Συνδέσμου μας, την Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013. 
 

Οι πρώτοι μασκαράδες έκαναν την εμφάνισή τους γύρω στις 7:00 μ.μ. και 
αμέσως έδωσαν το έναυσμα για την αρχή μιας καταπληκτικής βραδιάς, με 
πολύ κέφι, χαρά, τραγούδια και εντυπωσιακές στολές. 
 

Αφού τελείωσε το φαγητό, οι μασκαράδες επιδόθηκαν στο χορό, με 
ζεϊμπέκικα, νησιώτικα και πολλά άλλα τραγούδια και μετά έδειξαν τις 
φωνητικές τους ικανότητες στο karaoke! 
 

Όλοι συμφώνησαν ότι ήταν μια εξαιρετική βραδιά και ανανέωσαν το 
ραντεβού τους για του χρόνου! 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτορεπορτάζ 



Διάλεξη του Γυναικολόγου κ. Κοφινάκου, με θέμα: «Γυναίκα και Αναπηρία» 

 
Τα γυναικολογικά προβλήματα των κυριών ΑΜΕΑ, ήταν το 
θέμα μιας πολύ ενδιαφέρουσας διάλεξης και διαλογικής 
συζήτησης, που έγινε στα γραφεία του Συλλόγου μας στις 21 
Απριλίου, από τον Μαιευτήρα-Χειρουργό-Γυναικολόγο, 
Διδάκτωρα που Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Παναγιώτη Δ. 
Κοφινάκο. 
 

Στις επόμενες σελίδες αυτού του τεύχους, θα δημοσιευθεί το 
πρώτο μέρος της συνέντευξη του κ. Κοφινάκου, με τη 
δημοσιογράφο, κα Θεοδωρακάκη, για τα όσα ειπώθηκαν στη 

διάλεξη και θα ακολουθήσει στο επόμενο τεύχος το δεύτερο μέρος της ομιλίας του κ. Κοφινάκου, που αφορά στη 
δυνατότητα τεκνοποίησης γυναικών με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.   
 

Να σημειώσουμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες ομιλίες-συζητήσεις, με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, 
για τις οποίες θα ειδοποιηθείτε και πιστεύουμε ότι θα έρθετε να παρακολουθήσετε. 
 

 

 


