
Η Οµάδα Θεάτρου ΟΠΕRA παρουσίασε 
τη σκηνική σύνθεση-παράσταση Solaris, 
βασισµένη στο οµώνυµο µυθιστόρηµα 
του Στάνισλαβ Λεµ, σε διασκευή και 
σκηνοθεσία Θοδωρή Αµπαζή στο 
Ίδρυµα Περιθάλψεως Χρονίως 
Πασχόντων του Ασύλου Ανιάτων από 
τις 28 Σεπτεµβρίου έως τις 25 
Οκτωβρίου 2022. Η παρουσίαση της 
δηµιουργικής συνεργασίας στα Μέσα 
Ενηµέρωσης πραγµατοποιήθηκε τη 
∆ευτέρα, 19 Σεπτεµβρίου στο Άσυλο 
Ανιάτων, παρουσία των συντελεστών 
της παράστασης και της ∆ιοίκησης του 
Ιδρύµατος.

https://www.naftemporiki.gr/culture/1356146/solaris-mia-parastasi-me-evaisthisia-sto-asylo-aniaton/  
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Το Solaris είναι η πρώτη site specific 
παράσταση της Οµάδας Θεάτρου 
ΟΠΕRA και δηµιουργήθηκε για να 
παιχτεί αποκλειστικά στο χώρο του 
Άσυλου Ανιάτων και ειδικά στην υπό 
ανακαίνιση Γιαγλοπούλειο Πτέρυγα. 
Η νέα πτέρυγα του Ιδρύµατος, που δεν 
έχει λειτουργήσει ακόµα, αποτελεί τον 
σκηνικό χώρο της παράστασης, ο 
οποίος και διαµορφώθηκε ειδικά για το 
Solaris από την εικαστικό Ναταλία 
Μαντά.
Η θεατρική παράσταση Solaris, «Μία 
παράσταση µε ευαισθησία» όπως 
χαρακτηρίστηκε από την εφηµερίδα 
Ναυτεµπορική, σηµείωσε κατά γενική 
οµολογία τεράστια επιτυχία και είχε 
µεγάλη απήχηση και προβολή στα 
ΜΜΕ.

Solaris: Μια παράσταση µε ευαισθησία στο Άσυλο Ανιάτων



∆ωρεά από την εταιρεία παραγωγής 
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.
Το Άσυλο Ανιάτων απέκτησε φορητό, αυτόµατο 
απινιδωτή, ευγενική δωρεά της εταιρείας 
παραγωγής ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε., µε στόχο την 
ενίσχυση του Ιδρύµατος Περιθάλψεως Χρονίως 
Πασχόντων. Η δωρεά πραγµατοποιήθηκε µε την 
ολοκλήρωση των γυρισµάτων που έγιναν στις 
εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος από την εταιρεία 
παραγωγής, για τις ανάγκες της Ιταλικής 
κινηµατογραφικής ταινίας «ΕΥΕ».
Ο απινιδωτής είναι µία φορητή συσκευή που 
αναλύει τον καρδιακό ρυθµό και αν διαγνώσει 
κάποιο πρόβληµα, τότε προχωράει στην απινίδωση 
για να επαναφέρει τον καρδιακό ρυθµό στη σωστή 
συχνότητα. Η συγκεκριµένη δωρεά βελτιώνει 
σηµαντικά τον εξοπλισµό του Νοσηλευτηρίου του 
Ασύλου Ανιάτων και αναβαθµίζει τις ιατρικές 
υπηρεσίες που παρέχει στους περιθαλπόµενους 
του Ιδρύµατος.

Οι εργαζόµενοι του Ιδρύµατος 
Περιθάλψεως Χρονίως 
Πασχόντων οργανώνουν 
αιµοδοσία την Πέµπτη, 01 
∆εκεµβρίου 2022, από τις 9.00 
π.µ. έως τις 12.30 µ.µ στο 
Άσυλο Ανιάτων στην Κυψέλη, 
Αγίας Ζώνης 39. Σας 
περιµένουµε όλους εκεί!

Ηµέρα Αιµοδοσίας 

Με µεγάλη µας χαρά 
ανακοινώνουµε ότι στα πλαίσια 
της διεύρυνσης των 
δραστηριοτήτων του Τµήµατος 
∆ηµιουργικής Απασχόλησης 
ΑΜΕΑ, το Τµήµα Ψυχικής Υγείας 
σε συνεργασία µε το Τµήµα 
Λογοθεραπείας –Εργοθεραπείας 
δηµιούργησε την Εφηµερίδα του 
Ασύλου Ανιάτων µε τίτλο «Ο 
Σταθµός». 

Εφηµερίδα «Ο Σταθµός» του Ασύλου Ανιάτων

ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ

Το Νοσηλευτήριο του Ασύλου 
Ανιάτων ενισχύθηκε µε 2.000 
Rapid Tests από το ΜΚΣ 
∆ΕΣΜΟΣ και 750 επιπλέον 
Rapid Tests από την 
Περιφέρεια Αττικής. Η ευγενική 
δωρεά των υποστηρικτών µας 
θα θωρακίζει την υγεία των 
περιθαλπόµενων και 
εργαζόµενων του Ιδρύµατός 
µας.

∆ωρεά Rapid Tests από
το ΜΚΣ ∆ΕΣΜΟΣ και
την Περιφέρεια Αττικής

Η εφηµερίδα περιλαµβάνει 
άρθρα, συνεντεύξεις και 
ρεπορτάζ των ωφελούµενων, 
και ασχολείται µε ζητήµατα της 
επικαιρότητας. Την επιµέλεια για 
την υλοποίηση της έκδοσης της 
Εφηµερίδας έχουν ο ψυχολόγος 
κ. Ρόκο Λιµπέρτι και η 
λογοθεραπεύτρια κ. Τίνα 
Φούρλαρη.

https://www.facebook.com/asylonaniaton/posts/pfbid02wc35zHzUUQ12QoKpzyPW4GyrmPVp5wcD9Na435XNSHrerKeLJbQxZdKJj1aHBWEyl
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Τµήµα Αγιογραφίας 
προστέθηκε στις 
δραστηριότητες του Τµήµατος 
∆ηµιουργικής και 
Καλλιτεχνικής Απασχόλησης 
µε υπεύθυνο τον Αγιογράφο 
κύριο Παππά. Στο Τµήµα 
συµµετέχουν περιθαλπόµενοι 
µε µέτρια έως καλή ικανότητα 
χρήσης των άνω άκρων και 
καλή όραση. 
Η συµµετοχή προσφέρει 
στους περιθαλπόµενους  
βελτίωση ή διατήρηση της 
κινητικής τους κατάστασης, 
ανάληψη πρωτοβουλίας για 
την επιλογή του σχεδίου 
καθώς και βελτίωση της 
οργάνωσης της σκέψης. 
Το κυριότερο όµως είναι η 
ευχαρίστηση από τη 
δηµιουργική εργασία.

Τµήµα Αγιογραφίας

Στον 1ο αγώνα δρόµου µε την 
επωνυµία LIFELINE RUΝ, 
συµµετείχαν 7 εργαζόµενοι 
και 7 περιθαλπόµενοι του 
Ασύλου Ανιάτων, στο 
αγώνισµα των 2.500 µέτρων 
δυναµικού βαδίσµατος 
«Μαµά και Μπαµπάς µε το 
καροτσάκι», τον Σεπτέµβριο 
2022, στον περιβάλλοντα 
χώρο του ΟΑΚΑ. Σκοπός της 
συµµετοχής αποτέλεσε η 
ενίσχυση του Αττικού 
Νοσοκοµείου µε την 
προσφορά θερµοκοιτίδων και 
τη στήριξη των παιδιών της 
Ουκρανίας,  µε µετάλλια να 
λαµβάνουν όλοι όσοι έλαβαν 
νούµερο συµµετοχής.
Η οµάδα του Ασύλου Ανιάτων 
απόλαυσε το κάθε λεπτό, 
φορώντας µε  υπερηφάνεια 
µπλουζάκια µε το λογότυπό 
µας, για τα οποία µερίµνησε η 
διευθύντρια του Ιδρύµατος 
κυρία Αρτέµη. Τους αθλητές 
µας βράβευσαν η ΑΒΥ 
Πριγκίπισσα Αικατερίνη της 
Σερβίας και ο Υφυπουργός 
Αθλητισµού κύριος Λευτέρης 
Αυγενάκης.

Συµµετοχή στον αγώνα 
δρόµου LIFELINE RUN

Μνηµόνιο συνεργασίας 
υπεγράφη µεταξύ του 
Ιδρύµατος Περιθάλψεως 
Χρονίως Πασχόντων και της 
ΜΚΕ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ» για τη δράση 
που αφορά στην παραλαβή 
λαχανικών και φρούτων 
από λαϊκή αγορά της 
περιοχής µας, για τις 
εβδοµαδιαίες διατροφικές 
µας ανάγκες.

Social Media Highlights

Παράσταση Solaris 
στο Άσυλο Ανιάτων

Συµµετοχή στον αγώνα δρόµου 
LIFELINE RUN

Εκδροµή στο OASIS Activity Farm 
Park στο Κορωπί

Τη θεατρική παράσταση 
«Οι κόρες του Ηφαιστείου» 
µε σεναριογράφο και 
σκηνοθέτη την κ. Μαριτίνα 
Πάσσαρη θα φιλοξενήσουµε 
τον ∆εκέµβριο και Ιανουάριο 
στο εντευκτήριό µας. 
Άνθρωποι της τέχνης θα 
έχουν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν το Άσυλο 
Ανιάτων και να 
συνοµιλήσουν µε ασθενείς 
και προσωπικό

Οι Κόρες του 
Ηφαιστείου

Με ξύλινα κασπώ που µας 
προσέφερε ο φίλος του 
Ασύλου Ανιάτων κ. Robert 
Peck διακοσµήθηκε ο 
προαύλιος χώρος µας, στα 
οποία φυτευτήκαν 
αρωµατικά βότανα. 
Επιπλέον, εγκαταστάθηκε 
αυτόµατο πότισµα µε την 
ευγενική χορηγία του κ. και 
της κας Μάρκου Νοµικού µε 
τις εργασίες να έχει αναλάβει 
η  γνωστή βοτανολόγος κ. 
Αγγελική Πέππα.

Αρωµατικά Βότανα

Μνηµόνιο συνεργασίας 
µε τη ΜΚΕ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

Η Εταιρεία Συγγραφέων, πιστή 
στην ιδρυτική της διακήρυξη 
για «την ενεργητική και την 
κατά πεποίθηση συµµετοχή 
των πνευµατικών ανθρώπων 
στα κοινά», διοργάνωσε µέσω 
της Οµάδας Βιβλιανάγνωσής 
της εκδήλωση στο Άσυλο 
Ανιάτων, όπου διαβάστηκαν 
αποσπάσµατα από το βιβλίο 
«Το χρονικό ενός δυσλεκτικού», 
του Γιάννη Πάσχου.  Η πρώτη  
εκδήλωση της Οµάδας 
πραγµατοποιήθηκε στο 
εντευκτήριο του Ασύλου 
Ανιάτων την Τετάρτη, 16 
Νοεµβρίου 2022 . 
Την παρουσίαση – ανάγνωση 
έκανε ο κ. Χρήστος Τουµανίδης, 
µέλος της Εταιρείας 
Συγγραφέων.

Λογοτεχνικές δράσεις 
Εταιρείας Συγγραφέων

https://www.facebook.com/asylonaniaton/posts/pfbid027UjRQRbyZFSntfN5kDyVegH2b1ZQoZHFLmsF6cKyu8nz9nBeNmfd93THdempb2tpl
https://www.facebook.com/asylonaniaton/posts/pfbid02C2upQgJoHNcd7DQhwFQvpSoL3bWqzhCjQMR5bdQPxpjUhjZbvDKs29zVfo9A5L3zl
https://www.facebook.com/asylonaniaton/posts/pfbid0hNjW85EyVrskC4ciYuGAsEws1dvNdB8t4CcLdJR7JLsPJdGDnjbSkBWbd8HvLJL1l
https://www.facebook.com/asylonaniaton
https://www.google.com/maps/place/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82+%CE%96%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82+39,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+112+56/data=!4m2!3m1!1s0x14a1a2c70f6daa2b:0x42d77bccf166f654?sa=X&ved=2ahUKEwj865OykML7AhU4SvEDHf1HAwEQ8gF6BAgPEAE



