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ACT PROJECT 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο Γιάννης αντιμετωπίζει 

κάποιες δυσκολίες στην 

καθημερινότητά του, λόγω της 

αναπηρίας που απέκτησε σε 

ένα τροχαίο με τη μηχανή του 

πριν από τέσσερα χρόνια. 
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(Ένα πρωί) Ο Γιάννης ξύπνησε και ετοιμάστηκε να πάει στη δουλειά του. Δουλεύει 

ως δημόσιος υπάλληλος στο ΙΚΑ στο Μαρούσι. Ο Γιάννης αντιμετωπίζει κάποιες 

δυσκολίες στην καθημερινότητά του, λόγω της αναπηρίας που απέκτησε σε ένα 

τροχαίο με τη μηχανή του πριν από τέσσερα χρόνια. 

Ο Γιάννης αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα στην πρωινή του ρουτίνα κυρίως στο 

ντύσιμο και στη χρήση της τουαλέτας. Αλλά αυτά δεν είναι τα μόνα προβλήματα, 

γιατί ούτε η πόλη που κατοικεί, η Δροσιά έχει τις σωστές υποδομές για αυτόν. Παρά 

τις δυσκολίες αυτές, έχει κάποιους ανθρώπους που τον στηρίζουν, για παράδειγμα 

την κοπέλα του που τον μεταφέρει.  

 

(Ο Γιάννης κατεβαίνει με τον ανελκυστήρα στο ισόγειο της πολυκατοικίας με τον 

ανελκυστήρα,  τον περιμένει η κοπέλα του  για να τον πάει στην δουλειά). 

 

-Καλημέρα αγάπη μου. 

-Καλημέρα  μωρό μου. 

-Τι ώρα σχολάς σήμερα για να έρθω να σε πάρω; 

-Στις 4 μ.μ. 

 

(Και κάπως έτσι έφτασε στο κτίριο στο οποίο δουλεύει , που ευτυχώς υπάρχει 

μπάρα αναπήρων για να ανέβει). 

 

-Καλημέρα παιδιά.  

-Καλημέρα Γιάννη.  

-Καλημέρα, σε ζήτησε ο διευθυντής στο γραφείο του. 

 

(Και έτσι ο Γιάννης πηγαίνει προς τον 2ο όροφο που βρίσκεται το γραφείο του 

διευθυντή του).  

Όμως καθώς πήγαινε να ανεβεί έπρεπε να περιμένει να τελειώσουν οι εργασίες ης 

ανακαίνισης του κτιρίου. Μόλις τελείωσαν οι εργασίες κατάφερε να ανέβει. 

 

-Γιάννη, έχω να σου ανακοινώσω κάποια πολύ ευχάριστα νέα. Πήρες  την προαγωγή 

που περίμενες τόσο καιρό. 



-Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώργο, να ξέρετε ότι δε θα σας απογοητεύσω.  

Αυτά ήταν πολύ ευχάριστα νέα για τον Γιάννη, διότι εκτός από τον μισθό του που 

αυξήθηκε, θα εργάζεται πλέον στο δικό του γραφείο και δε θα αντιμετωπίζει τα 

προβλήματα που είχε στον πάγκο εξυπηρέτησης. Όταν ήρθε η ώρα να τον πάρει η 

Δάφνη για να τον πάει στο σπίτι, της ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα και κάπου εδώ 

τελειώνει η ιστορία μας. 

 


