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ΘΕΜΑ: Απολογισμός συμμετοχή στα Special Olympics 2018, 15-17 Μαΐου 2018, Λουτράκι και 
Ευχαριστίες. 
 
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω, όπως και το Τμήμα, ότι συμμετείχα τόσο εγώ 
όσο και πλήθος φοιτητών μας στα Special Olympics - Healthy Athletes, Opening Eyes Clinic 2018 ως 
εθελοντές Οπτομέτρες, εκπροσωπώντας επάξια το Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας Τ.Ε.Ι. Δυτικής 
Ελλάδας. Η συμμετοχή τόσο η δική μου όσο και των φοιτητών ήταν ατομική απόφαση για τον καθένα, 
ανεξάρτητη των υποχρεώσεων τόσο των δικών μου όσο και των φοιτητών στο Τμήμα, και είναι άξιο 
μνείας και ευχαριστιών προς τους φοιτητές κυρίως οι οποίοι, αν και στα πρώτα στάδια των σπουδών 
του, προσέφεραν εθελοντικά το χρόνο τους στις υπηρεσίες της κλινικής. 
 
Τα Special Olympics Hellas διοργάνωσαν από τις 14 έως τις 17 Απριλίου στο Λουτράκι τους 
Πανελλήνιους Αγώνες "Special Olympics 2018".  Από 15 εώς 17 Απριλίου, διοργανώθηκε το πρόγραμμα 
"Υγιείς Αθλητές" (Healthy Athletes) (δεύτερη μόλις φορά μετά τους Παγκόσμιους Αγώνες του 2011). Το 
πρόγραμμα «Υγιείς Αθλητές» έχει σαν στόχο, μέσω δωρεάν ιατρικών εξετάσεων, να βελτιώσει την υγεία 
και τη φυσική κατάσταση των αγωνιζόμενων αθλητών, με σκοπό να ενισχυθεί η ικανότητα τους για 
άσκηση και να αναβαθμιστεί η ποιότητα της ζωής τους. Όλοι οι αθλητές είχαν πρόσβαση σε ένα ευρύ 
φάσμα επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι τους εξέτασαν αλλά και ενημέρωσαν τους ίδιους και τους 
συνοδούς και προπονητές τους για θέματα υγείας και προαγωγής της υγείας. Μια από τις κλινικές που 
στήθηκε ήταν και αυτή των Opening Eyes.  
 
Η κλινική "Opening Eyes" λειτούργησε με την εθελοντική συμμετοχή 30 Οπτικών – Οπτιομετρών και 
φοιτητών Οπτικής-Οπτομετρίας, και 2 οφθαλμιάτρων. 
Η συμμετοχή ήταν μεγάλη από τη σχολή του Αιγίου, με εμένα ως επικεφαλή – εκπρόσωπο του Τμήματός 
μας, 14 φοιτητές μας και 1 απόφοιτό μας, την κα Κέλλυ Τερζόγλου, η οποία και βραβεύθηκε ως η 
καλύτερη εθελόντρια της κλινικής. Εξετάστηκαν 170 Αθλητές και Αθλήτριες μέσα σε τρεις ημέρες και 27 
ώρες συνολικής λειτουργίας της κλινικής.  
 
Η κλινική “Opening Eyes”, είναι μια κλινική ελέγχου ματιών και όρασης σε αθλητές των Special 
Olympics και έχει σαν κύριο στόχο την ενημέρωση αλλά και ευαισθητοποίηση τόσο των Αθλητών αλλά 
και όλων των ανθρώπων που πλαισιώνουν τους Αθλητές (προπονητές, γονείς, συνοδούς, άλλους 
ειδικούς) για την σημασία της όρασης στην αθλητική ζωή αλλά και στην καθημερινότητα ενός ατόμου με 
διανοητική αναπηρία.  
 
Ταυτόχρονα, είναι μια καλή και σημαντική ευκαιρία να εξεταστούν άτομα που για ποικίλους λόγους δεν 
έχουν εύκολα πρόσβαση σε οπτομετρική και οφθαλμολογική φροντίδα.  
 
Κατά την διάρκεια λειτουργίας της κλινικής, εντοπίστηκαν Αθλητές με λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές 
παθήσεις, άτομα με υψηλή διαθλαστική ανωμαλία (μυωπία, υπερμετρωπία) που δεν είχαν φορέσει ποτέ 
τους γυαλιά, άτομα με υψηλή διαθλαστική ανωμαλία που δεν χρησιμοποιούσαν τα γυαλιά τους στο 
άθλημα τους και πολλές άλλες περιπτώσεις. Οι Κλινικοί Διευθυντές Opening Eyes Greece κ.κ. Φώτης 
Βελισσαράκος (Οπτομέτρης) και Bettina Neureither (Οφθαλμίατρος) μετέφεραν τα συγχαρητήριά τους 
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εθελοντές της κλινικής «για την συνεισφορά τους αυτές τις τρείς μέρες και ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στους 
Αθλητές και τις Αθλήτριες που είχαν την όρεξη και την υπομονή να περάσουν από όλους τους σταθμούς 
της κλινικής μας». Ταυτόχρονα, με ευχαρίστησαν προσωπικά που είμαστε πάντα δίπλα τους, και 
συγκεκριμένα «Η συνεισφορά σου το 2011 στους Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics, με την 
παρότρυνση για εθελοντισμό 40 περίπου φοιτητών και φοιτητριών από το Τμήμα Οπτομετρίας των ΤΕΙ 
ΑΙΓΙΟΥ, ήταν καθοριστική για την ομαλή λειτουργία της κλινικής Opening Eyes.», και δημόσια σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης ο κος Βελισσαράκος επίσης δημοσίευσε:  
«Special Olympics - Opening Eyes 2018. Για ακόμα μια χρονιά διοργανώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα 
Healthy Athletes των Special Olympics. Από την κλινική των ματιών (Opening Eyes) πέρασαν για βασικό 
έλεγχο 170 Αθλητές των Special Olympics και συμμετείχαν 30 οπτικοί-οπτομέτρες και φοιτητές οπτικής-
οπτομετρίας (με μεγάλη συμμετοχή από τη σχολή Αιγίου με επικεφαλής την καθηγήτρια Κα Dimitra 
Makrynioti) και 2 οφθαλμίατροι. Σκοπός του προγράμματος είναι η φροντίδα της όρασης των αθλητών, 
η διαρκής υπενθύμιση της σημασίας που έχει η εξέταση της όρασης ειδικά σε άτομα με διανοητική 
αναπηρία, η προστασία των ματιών σε δυναμικά αθλήματα επαφής ειδικά όταν ο αθλητής έχει ένα μόνο 
λειτουργικό μάτι, η βελτίωση της οπτικής λειτουργίας που θα δώσει στους αθλητές την ώθηση που 
έχουν ανάγκη, η εκπαίδευση των εθελοντών στη φροντίδα και διαχείριση ατόμων με διανοητική 
αναπηρία. Για πρώτη χρονιά φέτος απονεμήθηκε το βραβείο του καλύτερου εθελοντή της κλινικής από 
τους κλινικούς διευθυντές των Opening Eyes (Bettina Neureither & Fotis Velissarakos). Το βραβείο 
έλαβε η Οπτομέτρης Kelly Terzoglou που είναι στα Opening Eyes από τους Παγκόσμιους Αγώνες το 
2011. Βραβείο άξιζαν όλοι οι εθελοντές που συμμετείχαν στην κλινική τους οποίους και ευχαριστούμε 
ιδιαιτέρως για την συμμετοχή. Ελπίζουμε σε περισσότερες συμμετοχές στην επόμενη διοργάνωση σε 2 
χρόνια περίπου. Τα μηχανήματα εξέτασης της κλινικής προσέφεραν εταιρείες που είναι πάντα κοντά μας 
και μας στηρίζουν: Bairamoglou & System Vision, καθώς και εταιρείες που συμμετείχαν πρώτη 
φορά:Οpto Hellas. Παγκόσμιοι υποστηρικτές-χορηγοί των Opening Eyes είναι η Essilor και η Safilo.» .  
 
Ταυτόχρονα, και αρκετά σημαντική, ήταν και η επικοινωνία μου και πάλι με τον Δρ. Πάνο Α. Ευσταθίου, 
Αντιπρόεδρο των Special Olympics Hellas και κατέχων σημαντικών κρατικών θέσεων από το παρελθόν 
έως σήμερα, ο οποίος ενδιαφέρθηκε για το θέμα της Σχολής Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 
Ελλάδας, αλλά και για το θέμα της Οπτομετρίας στην Ελλάδα. Μας δώρισε επίσης ένα από τα βιβλία του 
που θα κοσμεί την βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου όπου έχω το γραφείο μου και θα είναι στη διάθεση των 
φοιτητών.  
 
Φωτογραφικό υλικό παραθέτεται για αναδημοσίευση στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι.  
 
Προσωπικά θα ήθελα εδώ, όπως και να δημοσιευτεί η παρούσα στους ίδιους αλλά και στην ιστοσελίδα 
μας, να ευχαριστήσω τους εθελοντές φοιτητές μας και εκκολαπτόμενους συναδέλφους, αλλά και την 
απόφοιτό μας, που ανιδιοτελώς συμμετείχαν σε αυτήν την σπουδαία διοργάνωση Special Olympics 2018 
Opening Eyes Clinic, και έκαναν το Τμημα Οπτικής και Οπτομετριας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας να δώσει 
πάλι δυναμικά το παρόν. Χαίρομαι που η εμπειρία τους ενθουσίασε και θα τους χαραχθεί ανεξίτηλα στη 
μνήμη! Μπράβο σε όλους, είμαι περήφανη - συνεχίστε να μαζεύετε εφόδια...Και να με βγάζετε 
ασπροπρόσωπη!! 
Ταυτόχρονα, να ευχαριστήσω τους κ.κ. Πάνο Ευσταθίου, Φώτη Βελισσαράκο και Bettina Neureither για 
το κάλεσμα και την μοναδική εμπειρία που και πάλι δώσανε σε μένα & τα "παιδιά" μου, και να τους 
ευχηθώ να συνεχίσουν την Καλή δουλειά & θα είμαστε δίπλα τους.  
Σας ευχαριστώ. 

Με τιμή, 

 

Δρ Δήμητρα Μακρυνιώτη, BSc(Hons), MSc, PhD 
Οπτικός - Οπτομέτρης 

Καθηγήτρια Εφαρμογών Φακών Επαφής  
Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας 

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (Αίγιο), Ψαρών 6, Αίγιο 
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1. Φωτογραφικό υλικό Special Olympics 2018. 
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