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«Η Φωνή των ΑμεΑ» πάει
παντού Ο Εκδότης της εφημε-
ρίδος «Φωνή των ΑμεΑ», Γ.
Ρεθυμνιωτάκης και ο Γενικός
Γραμματέας Κοινωνικής αλλη-
λεγγύης & καταπολέμησης της
φτώχειας, Γεώργιος Σταμάτης
συναντήθηκαν στο.. Συν.σελ. 5

Ο Πρόεδρος του Κ.Ε.Α.,
Γ. Ρεθυμνιωτάκης, επι-
σκέφθηκε τον Αντιπρό-
εδρο της Βουλής των
Ελλήνων, κ. Αθανάσιο
Μπούρα, στο γραφείο
του, προκειμένου να συ-
ζητήσουν διάφορα θέ-
ματα που αφορούν τα

Α.Μ.Ε.Α. και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Συν.σελ. 5

«Θέλουμε ανοιχτά, δημοκρατικά, δωρεάν,
δημόσια σχολεία»
Με την δήλωση του 
δημάρχου Αθηναίων
Κώστα Μπακογιάννη
ότι «θέλουμε ανοιχτά,
δημοκρατικά, δημόσια
σχολεία και για αυτό

κάνουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα προχωρώντας σε
δωρεάν παραχωρήσεις» εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία,
από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας η παραχώρηση
χώρων σε 45 σχολεία όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων,
σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικούς
και αθλητικούς συλλόγους, ενορίες και άλλους φορείς
για την υλοποίηση δράσεων σε ώρες εκτός σχολείου.

Πλημμύρα στο Κ.Ε.Α.
Πλημμύρησε το Κέντρο
Εργασίας Αναπήρων για
άλλη μια φορά. Τα νερά
μπήκαν από το ταβάνι
και από την κεντρική εί-
σοδο, με αποτέλεσμα να
δημιουργηθούν προβλή-
ματα στις ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές... Συν.σελ. 5

3 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Όσες ευχές σας είπανε,
κι όσες θα σας πούνε, 
εμείς σας λέμε μοναχά, 

αληθινές να βγούνε.
Καλή χρονιά, με
υγεία, χαρά και
αγάπη για όλους,
από τα παιδιά
του Κέντρου Ερ-
γασίας ΑμεΑ και
την Εφημερίδα Η
Φωνή των ΑμεΑ.

Η Περιφέρεια Αττικής έμπρακτη
αρωγός της ισότητας των ευκαιριών
Με την ευκαιρία των χριστουγεννιάτικων εορ-

τών και το πλήθος των πολιτιστικών εκδηλώ-

σεων που θα λάβουν χώρα στο Πεδίον του

Άρεως, ενισχύσαμε το Κέντρο Εργασίας Ατό-

μων με ειδικές ανάγκες, προκειμένου να στή-

σει το περίπτερό του και να δημιουργήσει

εργαστήρια για άτομα με κινητικά προβλήματα

κατά τη διάρκεια του 15ημέρου. Στόχος μας

είναι τα άτομα με αναπηρία να απολαύσουν

ίσο μερίδιο κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης 

με όλους τους συμπολίτες μας. Επιθυμούμε να έρθουν

όλοι στο περίπτερο και να συμμετέχουν διαδραστικά

σε προγράμματα από τα οποία θα λάβουν χαρά και

ικανοποίηση. Καλές Γιορτές! Ο Αντιπεριφερειάρχης

Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Γεώργιος Δημόπουλος
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Συν. από το προηγούμενο …(«Τώρα θα μου δείξεις την δύναμή σου»), είπα στον εαυτό μου
και διώχνωντας τις αδυναμίες που μου προκαλούσαν οι σκέψεις, με τα “γιατί” και τα “θέλω”,
ξεκίνησα... Ήταν χειμώνας και βγαίνοντας έξω από την υπόγεια γκαρσονιέρα της οδού Ευαλ-
κίδου, στην Πλατεία Αττικής  που έμενα είδα ότι ο καιρός είχε αγριέψει και έβρεχε δυνατά. Τι
τρίκυκλο ήταν μούσκεμα και τα νερά που είχαν λιμνιάσει στο δρόμο με δυσκόλευαν και δεν
μπορούσα να κινηθώ με άνεση. Κάποια στιγμή, όταν έφτασα στο τρίκυκλο ήμουν μούσκεμα,
η βροχή δυνάμωνε και για μια στιγμή είπα να γυρίσω πίσω γιατί φοβήθηκα ότι δεν θα τα κα-
ταφέρω. Το νεαρό της ηλικίας, όμως, και ο εγωισμός, δεν μου το επέτρεπαν. Άρχισα να τρα-
βάω τη μανιβέλα για να ξεκινήσω το τρίκυκλο μηχανάκι μου, όμως και αυτό είχε πρόβλημα
με τα νερά. Έκανα πολλές προσπάθειες μέχρι να τα καταφέρω. Φτάνοντας στο σταθμό Λα-
ρίσης, έμεινα πάλι από τα νερά στην οδό Δομοκού, έξω από ένα βενζινάδικο. Ο ουρανός
ήταν μαύρος και η μπόρα δυνάμωνε. Εγώ μούσκεμα και πεισμωμένος, δεν ήθελα να πι-
στέψω ότι δεν μπορώ τουλάχιστον να συνεχίσω την προσπάθεια να φτάσω στον προορισμό
μου. Με είχε διδάξει βέβαια η ζωή, ότι ο βρεγμένος την βροχή δεν την φοβάται, με κάποιο
τρόπο όμως έπρεπε να προφυλαχτώ. Στην άκρη του δρόμου και έξω από τον κάδο απορ-
ριμάτων, υπήρχε πεταμένη μια μεγάλη νάυλον σακούλα που όταν την είδα πίστεψα ότι ήταν
η σωτηρία μου και η ασπίδα που θα με προστάτευε από την βροχή, μέχρι να φτάσω στον
προορισμό μου. Έτσι και έγινε. Κουράστηκα, ταλαιπωρήθηκα, τα κατάφερα όμως, και όταν
έφτασα από την Πλατεία Αττικής που ξεκίνησα, στο Μοσχάτο, που ήταν η αγορά, ένοιωθα
τόσο δυνατός και δικαιωμένος που ο καιρός είχε γίνει πλέον, όσο άσχημος κι άν ήταν, σύμ-
μαχός μου. Δύναμη που είσαι στην ψυχή και κρύβεσαι στο σώμα, οι άνθρωποι και οι
θεοί ζηλεύουνε ακόμα. Αυτό είναι το όπλο που έχουμε όλοι μέσα μας, και για να το ανακα-
λύψουμε θα πρέπει να συναντήσουμε μεγάλες δυσκολίες για να το γνωρίσουμε σε μέγεθος
και σε αποτελεσματικότητα. Ο άνθρωπος είναι το πιο άγριο θηρίο που υπάρχει στον κόσμο.
Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να νικήσει την ψυχή και τα πιστεύω του ανθρώπου, όταν
αυτός τα ανακαλύψει. Για να γνωρίσει όμως, τον εαυτό του, καθένας μας, πρέπει να τον δο-
κιμάσει στα δύσκολα και όχι στα εύκολα της ζωής. Η προσπάθεια του:... Συν. στο επόμενο...

“Σενάρια της ζωής”
του Ν. Πρατσινάκη. Συν. από το προηγούμενο...

“...ώρες και στο διάστηµα αυτό αναπτύχθηκε µια
φιλία µεταξύ τους. Η κυρία Τασία δεν σταµατούσε να
τον ευχαριστεί που την έσωσε. Του είπε πως δεν είχε
πρόθεση να αυτοκτονήσει, απλώς χάλασαν τα φρένα
και δεν µπορούσε να σταµατήσει το αυτοκίνητο. Τα
έχασε από τον φόβο της και πάτησε κατά λάθος το γκάζι. Η Σµαράγδα έδειξε
από την αρχή το ενδιαφέρον της για τον Σήφη µε τον τρόπο που τον κοίταζε
και του µιλούσε, καθώς ήταν ο ήρωας που έσωσε τη µάνα της. Ένιωσε κάτι
παραπάνω από θαυµασµό για τον θαρραλέο νέο και άρχισαν να κάνουν
παρέα, που µε την πάροδο του χρόνου εξελίχτηκε σε µία αγνή φιλία, χωρίς
να κρατά µυστικά ο ένας απ’ τον άλλον. Τελευταία χρονιά στα ΤΕΙ ο Σήφης
σπούδαζε Φυσικοθεραπευτής, ενώ η Σµαράγδα ήταν πρωτοετής Νοσηλευτι-
κής. Ήταν λίγο αδύναµη στα µαθήµατα, χρήµατα δεν υπήρχαν και έτσι τη βοη-
θούσε ο Σήφης όσο µπορούσε µε κανένα φροντιστήριο που της έκανε. Έτσι
συναντιόνταν πολλές ώρες καθηµερινά, ώσπου τους έγινε συνήθεια και µε-
τρούσαν τον χρόνο που απόµενε µέχρι να ξανασυναντηθούν. Φυσικό επακό-
λουθο ήταν να ερωτευτούν και ολοκλήρωσαν τη σχέση τους την ηµέρα που
συµφωνήσαν να αρραβωνιαστούν – τον επόµενο µήνα που θα πήγαιναν δια-
κοπές στο νησί, από το οποίο κατάγονταν και οι δύο. Το ανακοίνωσαν στους
γονείς τους, που δεν έφεραν καµία αντίρρηση, και έκαναν όλες τις προετοιµα-
σίες για τον αρραβώνα. Με το που κατεβήκαν από το καράβι τα παιδιά πήγανε
στους γονείς του Σήφη, που έµεναν κοντά στο λιµάνι...” Συν. στο επόμενο...
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ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Evochem είναι μια εταιρεία με μονωτικά υλικά και χρώματα,
που λειτουργεί στο ΒΙΟ.ΠΑ. του Δήμου Φυλής. Κατ’ επανά-
ληψη, στήριξε και στηρίζει τις προσπάθειές μας, με δωρεάν
παραχώρηση υλικών, όπως χρώματα, κόλλες κ.λ.π. Όμως
εκτός από την υλική και ηθική στήριξη μελών του Φορέα μας
είναι κοντά σε πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ανά δια-
στήματα. Μας βοηθάει και μας εξυπηρετεί ανιδιοτελώς, με τα
αυτοκίνητα της, για την μεταφορά των δημιουργιών μας σε εκθεσιακούς χώρους, μας στηρίζει ουσιαστικά,
σε ό,τι ανακαλύψει οτι χρειαζόμαστε και δεν μας επιτρέπει να το προβάλλουμε. Στην τελευταία κακοκαιρία
που έγινε, και το Κέντρο μας πλημμύρησε, ήλθε προσωπικά ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Μπουκογιάννης,
με τον αδελφό του, Ιωάννη, ανέβηκαν στην ταράτσα, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, είδαν τις ρωγμές
και τις φθορές τις οροφής του κτηρίου, πήγαν στην εταιρεία, έφεραν εργαλεία, σκάλα και υλικά, διόρθωσαν
το πρόβλημα, μόνωσαν το χώρο και έφυγαν, χωρίς να προλάβουμε να τους πούμε ευχαριστώ. Με πρω-
τοβουλία του Γ. Ρεθυμνιωτάκη, Προέδρου του Κ.Ε.Α. και εν αγνοία της εταιρείας Evochem, φωτογραφή-
σαμε  και δημοσιεύουμε την διαδικασία που έγινε, γνωρίζοντας ότι αυτό δεν θα αρέσει στον κ.
Μπουκογιάννη, καθώς ουδέποτε επεδίωξε την προβολή των πράξεών του και της προσφοράς της εται-
ρείας. Η Εφημερίδα μας, όμως, έχει την υποχρέωση να προβάλλει τέτοιες ενέργειες εταιρειών, που λει-
τουργούν πράγματι με βάση την εταιρική κοινωνική ευθύνη, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, χωρίς
τυμπανοκρουσίες και χειροκροτήματα. Το Δ.Σ. και τα μέλη του Κ.Ε.Α. θέλουν να ευχαριστήσουν την εταιρεία
Evochem που αγκαλιάζει τις προσπάθειές τους και να ευχηθούν καλές γιορτές, καλή χρονιά με υγεία και
χαρά για την Διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας που είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους.
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10 άτομα με ειδικές ανάγκες που διέπρεψαν Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Βίνσεντ Βαν Γκογκ: Στο μυαλό του ιδιοφυούς και απόλυτα συντελεστικού

στην τέχνη της ζωγραφικής Βαν Γκογκ είχε βρει κατάλυμα η παράνοια, η οποία
κατευναζόταν μονάχα όταν ζωγράφιζε. Στην δεκαετή του καριέρα φιλοτέχνησε
περισσότερους από 900 πίνακες, οι οποίοι σήμερα κοστίζουν εκατομμύρια δο-
λάρια. Οι «Ίριδες» στοίχισαν 53,2 εκατομμύρια δολάρια και «Το πορτρέτο του
γιατρού Γκασέ» 82,5. Πρωτότοκος γιος πάστορα, ο Βαν Γκογκ ζωγράφιζε για
να εξισορροπήσει μέσα του έναν κόσμο που έμοιαζε ξένος στα μάτια του. Βα-
θύτατα καταθλιπτικός επιχείρησε να βάλει τέλος στην ζωή του μετά από ανευό-
δωτο έρωτα. Με την τέχνη του κατάφερε να υπομείνει και να κάνει δικό του τον
τόσο ξένο κόσμο που κινείτο. Η πολυώδυνη πορεία ζωής του σφραγίστηκε στις
29 Ιουλίου του 1890 με μερικές λέξεις. «Η λύπη θα κρατήσει για πάντα»!»

Με εκδήλωση στο "Στ. Νιάρχος" και επίσημα σε ισχύ ο νέος αντικαπνιστικός νόμος
“Αντίπαλος μας δεν είναι ο καπνιστής, αλλά ο καπνός”
Σε ειδική εκδήλωση στο Ίδρυμα "Στ. Νιάρχος", παρουσιάστηκε το
Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Καπνίσματος από τον Υπουργό
Υγείας κ. Β. Κικίλια, παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κ. Μητσοτάκη,
του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Πατούλη, του επικεφαλής της Επι-
τροπής Εμπειρογνωμόνων για τον έλεγχο του καπνίσματος, πνευ-
μονολόγου κ.  Π. Μπεχράκη, μελών της κυβέρνησης και πλήθους
κόσμου. Ταυτόχρονα, τίθεται σε ισχύ ο νέος αντικαπνιστικός νόμος
καθώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή
Υπουργική Απόφαση για τον «καθορισμό των οργάνων, της διαδικα-
σίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προ-
βλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας
είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν. 3868/2010
(ΦΕΚ 129/Α’/3.8.2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Σύμφωνα με το αυτόν, το κάπνισμα απαγορεύεται σε:
νοσηλευτικά - προνοιακά ιδρύματα, χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, εκπαιδευτικά ιδρύματα, παιδικούς σταθ-
μούς, νηπιαγωγεία, σχολεία, χώρους παροχής ιδιωτικής εκπαίδευσης, κέντρα απασχόλησης παιδιών, παιδότοπους,
πανεπιστημιακά ιδρύματα, χώρους τεχνικής εκπαίδευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις, καταστήματα υγειονομικού εν-
διαφέροντος, ίντερνετ-καφέ, θέατρα, κέντρα διασκέδασης κ.α. Επίσης, απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση
προϊόντων καπνού στα αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.
Στους καπνιστές επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ, ενώ το πρόστιμο διπλασιάζεται αν ο καπνιστής οδηγεί αυτο-
κίνητο δημοσίας χρήσης. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 100 έως 10.000 ευρώ και επιβάλλονται τόσο σε όσους
καπνίζουν όσο και στους υπεύθυνους διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων όπου απαγορεύεται το κάπνισμα.

Έρχονται μεγάλες αλλαγές στον Κ.Ο.Κ. - Νέα πρόστιμα και ποινές
Στόχος του νέου Κ.Ο.Κ., είναι η κακή οδηγική συμπεριφορά του ανθρώπου πίσω από το τιμόνι
να λειτουργεί τιμωρητικά για τον ίδιο, αλλά όχι για το αυτοκίνητο, που σημαίνει ότι αναμένεται
να μειωθούν δραστικά οι παραβάσεις για τις οποίες θα αφαιρούνται τα στοιχεία του αυτοκινήτου.
Επισημαίνεται, ότι κάτι τέτοιο είναι επιβεβλημένο, καθώς σε πολλές περιπτώσεις το αυτοκίνητο
είναι οικογενειακό και μαζί με τον παραβάτη οδηγό «τιμωρείται» και ολόκληρη η οικογένεια. Για

παράδειγμα, εάν κάποιος εντοπιστεί να οδηγεί χωρίς να φορά ζώνη ασφαλείας, θα αφαιρείται η άδεια οδήγησης
του χρήστη, αλλά όχι και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, ενώ θα επανεξεταστεί και η επαναφορά των οικονο-
μικών προστίμων σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωστόσο, σε παραβάσεις που θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνες για
την πρόκληση σοβαρού τροχαίου ατυχήματος, όπως η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η υπερβολική ταχύτητα
ή η αντικανονική προσπέραση, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αφαιρούνται και τα στοιχεία του αυτοκινήτου. Στην
πλειονότητα των παραβάσεων δεν αναμένονται μεγάλες αυξομειώσεις στα πρόστιμα, αλλά το βάρος θα δοθεί στην
αποπληρωμή τους, η οποία εάν δεν γίνει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ο παραβάτης θα βλέπει το οφειλόμενο
ποσό στη φορολογική του δήλωση μέσω του Taxisnet. Και αυτό γιατί, βάσει των στοιχείων του υπουργείου, αν και
σήμερα το συνολικό ύψος των προστίμων που επιβάλλονται ετησίως φτάνει περίπου τα 140 εκατ., τελικώς το ποσό
που πληρώνεται δεν ξεπερνά τα 40 εκατ. Έμφαση θα δοθεί επίσης, στην απλοποίηση της διαδικασίας είσπραξης. 
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Συν. από σελ. 1 Ο Θανάσης Μπούρας, αντίθετα με κάποιους άλλους,  δεν ξέχασε τις
προεκλογικές του δεσμεύσεις και είναι παρών στα προβλήματα της Δυτικής Αττικής,
με όποιον τρόπο μπορεί. Εγκάρδια υποδέχθηκε τον Πρόεδρο του Κ.Ε.Α., και μετά συ-

νοδεύοντάς τον συζήτησαν για την ανακαίνιση και την άνετη
προσβασιμότητα της Βουλής των Ελλήνων. Ο Ναός της δημο-
κρατίας είναι προσβάσιμος και φιλικός για όλες τις κατηγορίες
των συνανθρώπων μας. (Αισθάνθηκα Έλληνας και χωρίς να ζη-
τήσω βοήθεια από κανέναν, κινήθηκα άνετα στους μεγάλους
διαδρόμους της Βουλής). Χρειάστηκα το ασανσέρ και με έκ-
πληξη διαπίστωσα ότι ακόμα και η πόρτα άνοιγε αυτόματα για
να με διευκολύνει. Όλα αυτά έπρεπε να είχαν γίνει πολλά χρόνια
πριν, δεν πειράζει όμως, ποτέ δεν είναι αργά. Άλλωστε, στην
Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξεχωρίζουν αναπηρίες
και επιβραβεύουν πρόσωπα και αποτελεσματικότητα, όπως τον
ευρωβουλευτή μας, Στ. Κυμπουρόπουλο, που αγωνίζεται, όπως
όλοι μας για ένα καλύτερο αύριο. Παράλληλα, ο Γ. Ρεθυμνιωτά-
κης συναντήθηκε με τον βουλευτή της Ν.Δ. κ. Γεώργιο Βλάχο,

με τον βουλευτή του Σύριζα, κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο, και πολλούς άλλους, οι οποίοι,
όπως και ο κύριος Μπούρας, δεσμεύτηκαν ότι θα στηρίξουν το έργο που γίνεται στο
Κέντρο Εργασίας Αναπήρων. Ο κ. Μπούρας, έχει επισκεφτεί κατ’ επανάληψη το Κέν-
τρο μας, και γνωρίζει καλά τον αγώνα μας και την δύναμη ψυχής που μας διακρίνει.

Ο Γ. Ρεθυμνιωτάκης με τους κ.
Θ. Μπούρα και Γ. Κατρούγκαλο

Παλιοί γνωστοί και φίλοι, ο Γιώργος
Ρεθυμνιωτάκης με τους κ. Θα-
νάση Μπούρα και Γιώργο Βλάχο

Μετά την συνάντηση τους
ο κ. Μπούρας συνόδευσε
τον Πρόεδρο του Κ.Ε.Α.

Συν. από σελ. 1 ...γραφείο του Γενικού Γραμματέα και συζήτησαν θέματα που αφο-
ρούν ευπαθείς κατηγορίες συμπολιτών μας, διαβάζοντας τα άρθρα της εφημερίδος,
που του έκαναν εντύπωση. «Η Φωνή των ΑμεΑ» πάει παντού και η δύναμη της αδυ-
ναμίας καθημερινώς πολλαπλασιάζεται, αναδεικνύοντας τι μπορούν και όχι τι δεν
μπορούν να κάνουν όσοι ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες. Ο Γεώργιος Σταμάτης
βρίσκεται πάντα κοντά στις προσπάθειες και αναζητεί τρόπους ένταξης και ενσωμά-
τωσης  όλων των ΑΜΕΑ. Όλοι σίγουρα είμαστε χρήσιμοι και απαραίτητοι στο κοινω-
νικό σύνολο, αρκεί να βρούμε αυτό που ταιριάζει στον καθένα. Ο Γενικός Γραμ-
ματέας Κοινωνικής αλληλεγγύης θα είναι κοντά μας σε όλες αυτές τις προσπάθειες.

Συν. από σελ. 1 ...«Μετά τα μεσάνυχτα με πήραν τηλέφωνο από την εταιρεία φύλαξης
και μου είπαν ότι έγινε διακοπή ρεύματος», λέει ο Πρόεδρος του Κ.Ε.Α., Γ. Ρεθυμνιω-
τάκης. «Ήλθα να δω τι συμβαίνει, και διαπίστωσα ότι από το ταβάνι έσταζαν σε κάποια
σημεία νερά. Δεν πίστευα όμως, ότι θα ήταν τόσο σοβαρό». Ανοίγοντας τις πόρτες το
πρωί, μείναμε έκπληκτοι από την καταστροφή και τα νερά που είχαν λιμνιάσει σε διά-
φορα σημεία. Είχαν προκληθεί βραχυκυκλώματα, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν
τα φώτα, τα τηλέφωνα, τα μηχανήματα κτλ. Εκτός από τις ζημιές όμως, για να μην υπάρ-

ξει κίνδυνος ατυχήματος ή ανεπανόρθωτη βλάβη στα μέλη
μας και στην ομαλή λειτουργία του Κ.Ε.Α., όλες οι εργασίες
των Α.Μ.Ε.Α. έγιναν στον προαύλιο χώρο του Κ.Ε.Α. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου
Φυλής, κ. Α. Αργυρόπουλος, ήλθε και είδε όλη αυτή την κατάσταση. Ο Δήμος Φυλής
και ο Δήμαρχος, Χρ. Παππούς, είναι κοντά στα προβλήματα των Α.Μ.Ε.Α. και θέλουμε
να ελπίζουμε ότι θα γίνει άμεσα συντήρηση του κτιρίου, προς αποφυγήν παρόμοιων
καταστάσεων. Κατά τα άλλα, «ο βρεγμένος την βροχή δεν την φοβάται», λέει πάλι ο
Πρόεδρος του Κ.Ε.Α. Γ. Ρεθυμνιωτάκης, που έχει περάσει από σαράντα κύματα για να
διατηρήσει όλη αυτή την προσπάθεια, που επί δεκαεπτά έτη κουβαλάει το σταυρό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ “ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ”
Μπορείτε να μας διαβάσετε ηλεκτρονικά στην σελίδα μας www.keana.gr, στο blog μας
“Το Αγκάθι” www.agkathi.gr και να μας συναντήσετε σε πολλαπλές σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης (facebook Συνεργασία-Δημιουργία και facebook Το Αγκάθι), όπου καθημε-
ρινά γινόμαστε δέκτες πολλών θετικών μηνυμάτων για το έργο και τις προσπάθειες
μας. Η διαφημιστική καταχώρηση στηρίζει ουσιαστικά όλες τις προσπάθειές μας.



Την γραμμή του τερματισμού στον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας πέρασε ο Ντονγκ Χο Χαν, ένας τυ-
φλός αθλητής από την Κορέα που έτρεξε τη διαδρομή χωρίς συνοδό - αθλητή. Σύμφωνα με τα κορεατικά
Μέσα, ο Ντονγκ Χο Χαν, που έχασε την όρασή του ενώ ήταν φοιτητής, έγινε αθλητής και μάλιστα έχει εκπρο-

σωπήσει την χώρα του σε μεγάλες αθλητικές διαδηλώσεις όπως οι Παραολυμπιακοί στο Ρίο το 2016. Ο 33χρονος
ασχολείται με την ποδηλασία και το τρίαθλο. Φέτος, στον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας, έτρεξε χωρίς τον συνοδό,
που ενημερώνει τον δρομέα για τις κατευθύνσεις και τα πιθανά εμπόδια, χάρη σε ένα ειδικό σύστημα γυαλιών.

Μετά από καταγγελία του Αντιπροέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Μαγνησίας Θ. Ζο-
βωοίλη, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Βόλου σχετικά με την απαίτηση Τραπεζών
να αποχωρήσουν οι γονείς παιδιών με αναπηρία από συνδικαιούχοι των λογαριασμών τους, και κάθε φορά

που γίνεται κίνηση χρημάτων να πρέπει να το δικαιολογούν καταθέτοντας τα αντίστοιχα παραστατικά. Ο νόμος έχει
ορίσει τον θεσμό της δικαστικής συμπαράστασης και μέσω αυτού τον δικαστικό συμπαραστάτη, που είναι οι γονείς
των ΑμεΑ, με το εποπτικό συμβούλιο, προκειμένου να διαχειρίζονται όλα τα θέματα ατόμου με νοητική αναπηρία,
μεταξύ αυτών και των προνοιακών επιδομάτων. Αν και νομικά το θέμα ξεκίνησε από τον Βόλο, οι διαστάσεις του
είναι πανελλαδικές. Η υπόθεση ανατέθηκε σε πταισματοδίκη, ο οποίος πλέον διερευνά, λαμβάνοντας καταθέσεις.

Διήμερη Περιφερειακή Διάσκεψη Δημάρχων Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας διοργάνωσε η UNICEF και
ο Δήμος Αθηναίων, με θέμα τον ρόλο των Δήμων στην δημιουργία πόλεων φιλικών προς τα παιδιά και τους
νέους, με τη συμμετοχή 50 Δημάρχων και αξιωματούχων. Η Διάσκεψη, η οποία είναι μέρος σειράς εκδηλώσεων

και πρωτοβουλιών με αφορμή τον εορτασμό της 30ης Επετείου της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού,
εστίασε στον ρόλο των Δήμων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και
των νέων  και στην ενδυνάμωση του ρόλου τους στις Πόλεις. Έδωσε τη δυνατότητα σε αυτοδιοικητικούς και εμπει-
ρογνώμονες να μοιραστούν καλές πρακτικές και να ενημερωθούν για καινοτόμα προγράμματα και προσεγγίσεις,
ενώ παράλληλα προωθεί τη δημιουργία συνεργείων με στόχο την ενίσχυση των δράσεων που ήδη υλοποιούνται.

Το Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα» τα τελευταία χρόνια υπολειτουργεί, με επιπτώσεις για τα παιδιά που φι-
λοξενούνται και για τις συνθήκες εργασίας των γυναικών που τα φροντίζουν. Στα έξι σπίτια που διαθέτει το
Μητέρα ζουν συνολικά 66 παιδιά από δύο μηνών έως πέντε χρόνων. Τα περισσότερα βρίσκονται εκεί έπειτα

από εισαγγελική εντολή επειδή οι γονείς τους είναι χρήστες ουσιών, ενώ τα υπόλοιπα είναι κακοποιημένα ή παρα-
μελημένα. Οι απαιτήσεις για την κάλυψη των αναγκών από την πλευρά του προσωπικού είναι τεράστιες, γεγονός
που δεν ευνοεί τον ποιοτικό χρόνο των εργαζομένων με τα παιδιά. Ζητείται εναγωνίως λύση από την Πολιτεία.

Μια νέα γενιά αναδρομικών που αναμένεται να καταβληθούν ή να κριθούν τους επόμενους μήνες δημι-
ουργείται μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ αλλά και νέες διεκδικήσεις από την πλευρά των συνταξιούχων που αφο-
ρούν σε περικοπές από την προηγούμενη κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται

1,5 εκατ. συνταξιούχοι που αναμένεται να λάβουν στις αρχές του 2020 αναδρομικά από τις 4 Οκτωβρίου και μετά,
οι παλαιοί συνταξιούχοι που διεκδικούν αναδρομικά από τον Ιούνιο του 2015, αλλά και 300.000 δικαιούχοι επι-
κουρικών συντάξεων που ζητούν να τους επιστραφούν οι αντισυνταγματικές περικοπές 40 μηνών στις συντάξεις.

Μια «Μάνα»… «γεννιέται» στο νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου» προκειμένου να φιλοξενήσει στην «αγ-
καλιά της» τα βρέφη τα οποία για κάποιους λόγους εγκαταλείπονται στα δημόσια μαιευτήρια και ο χρόνος πα-
ραμονής τους υπερβαίνει τους 4 μήνες. Ο λόγος για την Μονάδα Αναμονής Παιδιού, που θα φιλοξενεί τα

εγκαταλελειμμένα βρέφη, καθώς και αυτά που έχει αφαιρεθεί ο γονεϊκός ρόλος, από τις εισαγγελικές αρχές, των
δύο δημόσιων μαιευτηρίων «Ε. Βενιζέλου» και «Αλεξάνδρα», με στόχο να καλύψει τις αναπτυξιακές τους ανάγκες.

Τις νέες διοικήσεις των νοσοκομείων της χώρας ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. Οι νέοι διοικητές και
αναπληρωτές επελέγησαν με απόφαση του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των αιτήσεών τους, από την αρμόδια επιτροπή. Σημειώνεται πως στις περιπτώσεις που η θητεία

των προηγούμενων διοικήσεων δεν έχει λήξει ακόμα, οι νέοι διοικητές θα αναλάβουν καθήκοντα μετά τη λήξη της
θητείας των ήδη υπηρετούντων στις θέσεις αυτές. Οι νέες διοικήσεις θα αξιολογούνται με βάση τριμηνιαίους στό-
χους, όπως έχει ανακοινώσει ο κ. Κικίλιας, ενώ χαρακτηριστικό για την αξιολόγηση και τους δείκτες επιδόσεων
είναι το πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το υπουργείο, με κύριο έργο τη νοσοκομειακή περίθαλψη.

Με πρωτοβουλία της διοίκησης του ΕΦΚΑ, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργα-
σίας, παρέχεται ασφαλιστική ικανότητα σε 245.000 ασφαλισμένους που τους είχε διακοπεί άδικα και παρά-
τυπα. Με την έκδοση της νέας εγκυκλίου από τον ΕΦΚΑ και την άμεση υλοποίησή της, διαμέσου του

Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ», οι εν λόγω ασφαλισμένοι έχουν πλέον πρόσβαση στις παροχές και υπη-
ρεσίες υγείας που δικαιούνται χωρίς δική τους ταλαιπωρία και αχρείαστη επιφόρτιση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. 



Πατέρας
(Ιωάννη Λαζάρου)

Ένας πατέρα σήμερα έφυγε,
σε άγνωστη ώρα ξαφνικά,

πληγή σου άφησε και ανάμνηση,
μα και παράδειγμα απλά.

Μια οικογένεια την έστησε,
σε δύσκολους, πικρούς καιρούς,

ένας πατέρας που ήταν για όλους μας,
ελπίδα, όραμα και νους.

Το μεροκάματο κυνήγησε,
σε πήρε δίπλα του βοηθό,

το κέρασμά του σου το έδωσε,
σε μια δουλειά στον Υμηττό.

Συμβούλεψε μα και σε μάλωσε,
για ατόπημά σου χτυπητό,

τη συμβουλή πήρες κι ας θύμωσες,
σε άλλη ώρα και εποχή.

Σε βοήθησε πολύ στα δύσκολα,
για ανάγκη οικονομική,

που μάζεψε αυτός ματώνοντας,
με άφαντο φίλο συγγενή.

Τη μάνα σου τη γηροκόμησε,
με μια αγάπη αληθή,

ποτέ δεν πρόδωσε τον έρωτα,
που ‘χε μαζί από παιδί.

Και όταν εκείνη πρώτη έφυγε,
για δρόμο χωρίς γυρισμό,

στους δέκα μήνες ακολούθησε,
χωρίς μιλιά, χωρίς λυγμό.
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Άγιον όρος, χώρα ζώντων
“Σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας, όπως
τις έζησα”, του Στέφανου Δημόπουλου
Κυκλοφόρησε η δεύτερη έκδοση μέσα σε
ένα χρόνο, του βιωματικού βιβλίου με τις
εμπειρίες του συγγραφέα από τις επισκέ-
ψεις και τη διαμονή του στο Περιβόλι της
Παναγίας, από τις εκδόσεις “Εν Πλώ”.
“Οι ιστορίες και αναμνήσεις του Στέφανου
Δημόπουλου αποπνέουν μιαν αφηγηματική
αμεσότητα και απαλότητα. Είναι ένας λόγος
γλαφυρός και ελκυστικός, ενός ανθρώπου
που αναδεικνύεται σε έξοχο αφηγητή, γιατί
ακριβώς ο λόγος του είναι αληθής.”
*Ο κ. Δημόπουλος είναι χειρουργός οφθαλ-
μίατρος, Διδάκτωρ του Παν/μίου Κολωνίας.

“Από τα χρόνια της αθωότη-
τας στα χρόνια της θύελλας”
μυθιστόρημα της Ρούλας Ζαρανίκα-Πατίλη
“Το βιβλίο είναι για κάθε άνθρωπο, η ει-
ρήνη, η αγάπη κατά το θεϊκό παράδειγμα
του Χριστού. Τότε ξεχνάς το δικό σου πρό-
βλημα και παρηγορείς τις πονεμένες
ψυχές των άλλων, μέσα από την ελεύθερη
θέλησή σου.” Η συγγραφέας γεννήθηκε,
μεγάλωσε και ζει στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ασχολείται και εργάζεται για τα δικαιώματα
των ΑμεΑ πάνω από 20 χρόνια κι έχει
υπηρετήσει τον εθελοντισμό σε όλες του
τις μορφές. Το βιβλίο αυτό είναι η δεύτερη
συγγραφική της δουλειά κι εύχεται από
καρδιάς να συμβάλλει με την αλήθεια της
στην αφύπνιση της κοινωνίας σχετικά με
τα ΑμεΑ και το αυτονότητο δικαίωμά τους
σε μια αξιοπρεπή και γεμάτη ζωή.

Επισκεφθείτε μας, για
να δείτε τι μπορούμε
να δημιουργήσουμε

Η τέχνη της ζωής είναι για όλους, πο-
λιτισμός είναι να στηρίζουμε ο ένας τον
άλλον. Σας καλούμε να δείτε τις δικές
μας δημιουργίες και καλλιτεχνήματα,

για να στηρίξετε την προσπάθειά μας. Αγοράζοντας τα Χριστουγεννιάτικα
δώρα που θα κάνετε σε γνωστούς και φίλους, από το Κέντρο μας, μας δί-
νετε την δυνατότητα να συνεχίσουμε. Επιβραβεύστε την προσπάθεια των
ατόμων με αναπηρία, όχι από οίκτο, αλλά από χαρά για την μεγάλη προ-
σπάθεια που γίνεται. Επισκεφθείτε μας στο Πεδίο του Άρεως, στην είσοδο
από Λ. Αλεξάνδρας, στην Πλατεία με το άγαλμα της Αθηνάς. Θα σας πε-
ριμένουμε όλους. Καλές γιορτές. Καλή χρονιά, με υγεία, χαρά και αγάπη
για όλους. Επικοινωνία: 2102480234, 6937598459, www.keana.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
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Ηράκλειο Κρήτης: Κατασκευή και

βελτίωση σε 273 ράμπες ΑμεΑ.
«Βελτίωση διαδρομών προσβασιμότη-
τας ΑμεΑ», από τον Δήμαρχο, Βασίλη
Λαμπρινό, Το έργο αφορά στην κατα-
σκευή νέων ραμπών ΑμεΑ στα πεζο-
δρόμια της πόλης καθώς και στην αποκατάσταση των υφισταμένων.
Ο Δήμαρχος δήλωσε: «Δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια μέχρι
τα Άτομα με Αναπηρία να μπορούν να κινηθούν παντού στο Ηρά-
κλειο, ελεύθερα και δίχως εμπόδια, όπως και οι λοιποί δημότες».

Λήμνος: Μα-

θητής ΑμεΑ πα-
ραμένει στο σπίτι
του γιατί δεν έχει
εγκριθεί ακόμη
δρομολόγιο ταξί.
Θεωρούμε απα-
ράδεκτο ότι στα

μέσα του Νοέμβρη μαθητής ΑμεΑ παραμένει
ακόμα στο σπίτι του, εκτός του Ειδικού Δημο-
τικού Σχολείου Καλλιθέας, καθώς δεν έχει εγ-
κριθεί ακόμη από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου
το δρομολόγιο ταξί, για τη μεταφορά του  από
τα Τσιμάνδρια προς Καλλιθέα και επιστροφή.

Σπάρτη: Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο

Σπάρτης και ο Σύλλογος γονέων και κηδε-
μόνων διοργανώνουν εκδήλωση για την
Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με ειδικές
ανάγκες το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου και
ώρα 17.00 στο κέντρο «ΑΜΙ» Μαγούλα.
Στη συντροφιά θα βρίσκεται και ο πολιτι-
στικός μουσικοχορευτικός σύλλογος «Χο-
ροδρόμοι» με παραδοσιακούς χορούς.

Νάουσα: “Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι”.

Μια ξεχωριστή μουσι-
κοχορευτική εκδήλωση
για τα παιδιά με διαφο-
ρετικότητα  πραγματο-
ποίησε το Λύκειο Ελ-
ληνίδων Νάουσας. Στο
κατάμεστο από κόσμο Δημοτικό Θέατρο, όλοι
οι χορευτές μαζί επί σκηνής χάρισαν μια βρα-
διά μαγική που θα μείνει σε όλους αξέχαστη.

Χίος: Τα παιδιά του “Εργαστηρίου”,

Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με
Αναπηρία, ετοιμάζουν πυρετωδώς
δώρα για τα Χριστούγεννα. Ημερολό-
για 2020, ρόδια, κουμπαράδες, γούρια
και πολλά άλλα! Είναι μια πολύ αξιό-
λογη προσπάθεια που πρέπει τις γιορ-
τινές μέρες να στηρίζεται από όλους.

Κοζάνη: Επίσκεψη πραγματοποίησαν οι

ωφελούμενοι του Κ.Ε.Κ. ΑΜΕΑ Π.Ε. Κοζά-
νης στην ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ. Οι μα-
θητές/τριες της ειδικότητας Κομμωτικής
Τέχνης, πρόσφεραν για μία ακόμη φορά τις
υπηρεσίες τους στους ωφελούμενους, συμ-
περιφερόμε-
νοι με σεβα-
σμό και αξιο-
πρέπεια, και
δείχνοντας
πόσο ευαι-
σθητοι είναι
σε θέματα
ανθρωπιάς.

Αλεξανδρούπολη: «Θύματα» βαν-

δαλισμού για δεύτερη φορά είχαν πέσει οι ει-
δικές κούνιες για παιδιά με αναπηρίες στο
πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας, οι οποίες
αποτελούν το μοναδικό παιχνίδι για ΑμεΑ σε

παιδική χαρά
της πόλης. Οι
κούνιες επι-
σκευάστηκαν
από το Δήμο
και επανατο-
ποθετήθηκαν.

Τρίπολη: Το κοινωνικό

του πρόσωπο έδειξε το
Τμήμα Τροχαίας Τριπόλεως
συμμετέχοντας ενεργά στη
συλλογή πωμάτων πλαστι-
κών μπουκαλιών και δωρίζον-
τας τα στον Σύλλογο ΑμεΑ
Αρκαδίας και στην  Περιφερει-
ακή Ομοσπονδία Ατόμων με
Αναπηρία Πελοποννήσου, για
την αγορά αμαξιδίων. Μακάρι
η κίνησή τους, να βρει μιμητές.

Σουφλί: Με αφορμή την Παγκό-

σμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, το
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

(ΠΙΟΠ) διοργάνωσε αγώνα καλαθο-
σφαίρισης με αμαξίδιο, στο  Δημο-
τικό Κλειστό Γυμναστήριο Σουφλίου.
Στον αγώνα συμμετείχε ο Α.Σ. ΑμεΑ
«Μέγας Αλέξανδρος 1994» Θεσσα-
λονίκης, με εικοσιπέντε χρόνια πα-
ρουσίας στο χώρο του αθλητισμού
και διακρίσεις σε Ελλάδα και εξωτε-
ρικό. Συμμετείχαν επίσης, εκπρόσω-
ποι φορέων και συλλόγων της
τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι αγωνί-
σθηκαν χρησιμοποιώντας, για
πρώτη φορά, αναπηρικό αμαξίδιο. 
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Ρέθυμνο: Μαθητές, στα πλαίσια

του εκπαιδευτικού προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω», ανέλαβαν μια
σειρά δράσεων για την βιώσιμη κινη-
τικότητα και την προσβασιμότητα των
ΑμεΑ. Σχημάτισαν ομάδες και κατέ-
γραψαν τα προβλήματα και τις δυσκο-
λίες που θα αντιμετώπιζε ένα ΑμεΑ
κυκλοφορώντας και προσομοίωσαν
την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι
κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης
μας με προβλήματα όρασης. Κατό-
πιν, μετέφεραν στο Δημαρχείο τις δυ-
σκολίες που αντιμετώπισαν, τους
προβληματισμούς τους και την όλη
εμπειρία τους, αναζητώντας λύσεις.

Σέρρες: Ο Σύλλογος Τριτέκνων

Π.Ε. Σερρών «Ελπίδα» παρέδωσε
δύο αναπηρικά αμαξίδια. Το πρώτο,
που προήλθε από τη δράση συλλο-
γής πλαστικών καπακιών δόθηκε
στο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης Νιγρίτας. Το δεύ-
τερο, που αποκτήθηκε μέσω δω-
ρεάς προς τον Σύλλογο, δόθηκε στο
Κέντρο Διημέρευσης και Αποθερα-
πείας Φροντίδας Αμεα «Έμπνευση».

Καβάλα: Κολύμβηση για τα παι-

διά με αυτισμό. Το πρωτοποριακό
εγχείρημα του Συλλόγου Γονέων Κη-
δεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτι-
σμό, με το Ναυτικό Όμιλο και το Δήμο
στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, καθώς
ξεκίνησε δοκιμαστικά με 3 παιδιά και
έχει φθάσει τα 15. Η προσπάθεια συ-
νεχίζεται, μιας και το ενδιαφέρον για
νέες συμμετοχές, δεν έχει τελειώσει.

Αγρίνιο: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε

συνεργασία με το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία
Αιτωλοακαρνανίας «Απόστολος Λουκάς» συν-
διοργάνωσαν -με μεγάλη επιτυχία- ενημερωτική
επιστημονική εσπερίδα με τίτλο: «Γονείς ΑμεΑ
και Φροντιστές –Κάποιος πρέπει να μιλήσει» και
Έκθεση Φωτογραφίας ΑμεΑ με τίτλο: «Σύναξις».

Ζάκυνθος: Με επιτυχία ολοκλη-

ρώθηκαν οι εργασίες του διημέρου
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
για τον Κ.Ο.Κ. και την οδική ασφά-
λεια, με τίτλο “Ασφαλείς Διαδρομές -
ZAKYNTHOS2019” απο τον Πανελλή-
νιο Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων
Ατυχημάτων & Στήριξης ΑΜΕΑ,
“Αγάπη για Ζωή” και την “Ιατρική
Φροντίδα Ζακύνθου”. Οι συμμετέχον-
τες ενημερώθηκαν από ειδικούς κατα
τη διάρκεια των εισηγήσεων και συμ-
μετείχαν σε δρώμενα στην Πλ. Σολω-
μού, στην οποία υπήρχαν ένα πυρο-
σβεστικό, διασωστικό, ασθενοφόρο,
περιπολικό και χτυπημένα οχήματα.

Αργολίδα: Ηλεκτρονικό παιχνίδι

για Android κατασκεύασαν μαθητές
του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού
Γυμνασίου Λυκείου Αργολίδας, μέσω
της πλατφόρμας App Inventor, το
όνομα του οποίου είναι “Ball_8”. Οι
μαθητές διασκέδασαν καθ’ όλη τη
διάρκεια της δημιουργίας της εφαρ-
μογής και έμαθαν μέσω αυτής τις βα-
σικές αρχές του προγραμματισμού.

Κομοτηνή: Ενόψει της Παγκό-

σμιας Ημέρας Αναπηρίας, το Σωμα-
τείο ΑμεΑ Ροδόπης διοργανώνει
ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Η
έξαρση των ψυχικών παθήσεων στην
εποχή μας», στο Μουσικό Σχολείο Κο-
μοτηνής, με εξειδικευμένους ομιλητές.

Καρπενήσι: Ο Σύλλογος Γονέων

και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες
Ευρυτανίας ξεκινά την υλοποίηση
προγράμματος δωρεάν ατομικής
συμβουλευτικής, για γονείς ατόμων
με αναπηρίες και για άτομα του στε-
νού συγγενικού περιβάλλοντος, με
την στήριξη του Δήμου. Το πρόγραμ-
μα θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2020.
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«Είναι τα πόδια μου, είμαι τα μάτια
του»: Παράλυτη γυναίκα και τυφλός

άνδρας ενώνουν τις δυνάμεις τους

Το ομαδικό πνεύμα ξεπερνά όλα τα εμπόδια και η
ομάδα των Melanie Knecht και Trevor Hahn το απο-
δεικνύει με τον εντυπωσιακότερο τρόπο. Η Melanie
γεννήθηκε με την νόσο Spina bifida και χρησιμοποιεί
αναπηρικό αμαξίδιο για να μετακινηθεί, ενώ ο Trevor
έχασε την όρασή του λόγω γλαυκώματος πριν από 5
χρόνια. Ωστόσο, μαζί έχουν όλα όσα χρειάζονται για
να απολαύσουν το αγαπημένο τους χόμπι και δραστη-
ριότητα, την πεζοπορία. Μαζί εξερευνούν τα βουνά και
τα μονοπάτια του Colorado, αφού γνωρίστηκαν σε ένα
μάθημα προσαρμογής. Η Melanie κάνει camping και
εξερευνά τη φύση από την παιδική της ηλικία. Ο
Trevor πάντα αγαπούσε τις υπαίθριες δραστηριότητες
και την άθληση σε εξωτερικό χώρο και συνέχιζε να τα
απολαμβάνει ακόμα και μετά το γλαύκωμα που του
στέρησε την όρασή του. Όταν βγαίνουν στην άγρια
φύση του Colorado, κάποιος συνήθως ασφαλίζει την
Melanie στην πλάτη του Trevor. Και ύστερα είναι όλο
πάνω τους. Πεζοπορούν και εκείνη τον καθοδηγεί
μέσω οδηγιών και περιγραφών. Σύμφωνα με το ζευ-
γάρι, το καλύτερο μέρος της συνεργασίας τους είναι
ότι ξεπερνούν εμπόδια που διαφορετικά θα φαίνονται
πολύ μεγάλα (σχεδόν αδύνατα) αν προσπαθούσαν
μόνοι τους. «Με έκανε χαρούμενη να βοηθώ κάποιον
να βιώνει αυτό που μπορούσα να βιώσω σε όλη μου
τη ζωή, ανέφερε ο Trevor. «Ανεβαίνοντας στην κο-
ρυφή ενός βουνού, εκεί που δεν μπορεί να φτάσει το
αυτοκίνητο, νιώθεις μια απίστευτη αίσθηση επιτυχίας.
Το καλύτερο μέρος είναι όταν καταφέρνω να την κάνω
να χαμογελά. Αυτό μου δίνει σκοπό». Η Melanie δή-
λωσε: «Ήταν απλά κοινή λογική. Είναι τα πόδια μου
και είμαι τα μάτια του. Μαζί κάνουμε την dream team».
Τον περασμένο Φεβρουάριο αποφάσισαν να αρχί-
σουν να μοιράζονται τα ταξίδια τους με τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης και η ανταπόκριση του κόσμου
είναι τεράστια και συγκινητική. Αυτό δείχνει πως όταν
θες κάτι πολύ και μοιράζεσαι το πάθος σου με τους
άλλους, εκπληκτικά πράγματα μπορούν να συμβούν.

Καφές στη νοη-
ματική: Τα πρώτα

καταστήματα με κω-
φούς υπαλλήλους
ανοίγει η διεθνής
αλυσίδα Starbucks.
Ούτε ένα, ούτε δύο, αλ-
λά τέσσερα καταστήματα με εργαζόμενους κωφούς,  άνοιξε
η Starbucks, στα οποία οι πελάτες παραγγέλνουν, όσοι
γνωρίζουν με τη νοηματική κι όσοι δεν γνωρίζουν με τη
γλώσσα του σώματος, χειρονομίες και οθόνες. «Είναι ένα
σύστημα που βασίζεται στην όραση. Οι άνθρωποι επικοι-
νωνούν με νοήματα παντού. Στις αξίες και την αποστολή
των Starbucks είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος
χωρίς αποκλεισμούς για όλους». Μ’ αυτά τα λόγια, συνοψί-
ζεται το όραμα της εταιρείας, γι αυτού του είδους τα κατα-
στήματα. Πρόκειται για ένα επιχειρηματικό μοντέλο που
έγινε δεκτό με ενθουσιασμό, και η εταιρεία μετά τα καταστή-
ματα στην Κουάλα Λουμπούρ, την Ουάσινγκτον, την
Γκουανγκζού και την Πενάνγκ, θα ανοίξει σύντομα κι αλλού.

ΑμεΑ και Brexit: μια αθέατη πλευρά
Το Brexit θα μπορούσε να αποβεί καταστροφικό για
τους ανθρώπους με αναπηρίες. Όποια πλευρά και να
επικρατήσει, τα ΑμεΑ θα πρέπει να πάρουν βεβαιώσεις από
τους πολιτικούς, σχετικά με τα δικά τους θέματα, πριν τις
επερχόμενες εκλογές. Το θέμα της αναπηρίας είναι ψηλά
τόσο σε κοινωνικό, όσο και πολιτιστικό επίπεδο, σε πολιτικό
όμως, τα ΑμεΑ παραμένουν στην σκιά. Παρά τις διαμαρτυ-
ρίες του ΟΗΕ, η Βρετανία συνεχίζει να αφήνει τους αναπή-

ρους στο περιθώριο
και οι πολιτικές λιτό-
τητας είναι ιδιαίτερα
σκληρές μαζί τους.
Καθώς η αντιπαρά-
θεση του Brexit συ-
νεχίζεται, κανείς δεν
μιλά για τις πιθανές
επιπτώσεις του στα
ΑμεΑ, και τι αντίμε-
τρα θα ληφθούν

προς αντικατάσταση των παροχών της Ε.Ε., η οποία εξα-
σφάλιζε νομικά την πρόσβαση των ΑμεΑ σε υπηρεσίες και
σχετικά προϊόντα και έδινε 500 εκατ. λίρες τον χρόνο σε ορ-
γανισμούς της Βρετανίας που προσφέρουν εργασία και εκ-
παίδευση σε ΑμεΑ. Σε μια πραγματικά συλλογική κοινωνία,
θα περίμενε κανείς τα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν
και να εκπροσωπούνται πολιτικά. Μέχρι να συμβεί αυτό
στη Βρετανία, οι φωνή τους δεν θα ακούγεται. Συνεπώς,
η πίεση προς τους πολιτικούς εκπροσώπους όλων των
πλευρών για ανάδειξη των παραπάνω θεμάτων είναι
απαραίτητη, είτε σε συλλογικό, είτε σε ατομικό επίπεδο.
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του 

Δημήτρη Χατζηαποστόλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ

ΑΜΕΑ: ΤΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

Με τους Μανώλη Στεφανουδάκη, Μιχάλη Σεΐτη και
Στράτο Νικολαΐδη η Ελλάδα κατέκτησε τρία μετάλλια
στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου ΑμεΑ που διε-
ξήχθη στο Ντουμπάι. Στην έκτη και τελευταία προ-
σπάθεια και για δύο μόλις εκατοστά, χάθηκε το χρυσό
μετάλλιο για τον Μανώλη Στεφανουδάκη, στον ακον-
τισμό κατηγορίας F54. Ο Έλληνας Παραολυμπιονί-
κης, έμεινε δεύτερος  με 29.76μ δίνοντας συνέχεια
στο σερί που τον θέλει από το 2013 να βρίσκεται
ανελλιπώς στα μετάλλια της συγκεκριμένης διοργά-
νωσης. Ο Μιχάλης Σεΐτης από την πλευρά του με επί-
δοση 22.23 κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα
200μ. κατηγορίας Τ64 ενώ παράλληλα κατέρριψε και
το πανελλήνιο ρεκόρ που κατείχε ο ίδιος με 22.45
από τις 11 Ιουνίου 2016 στην Ιταλία. Το τρίτο μετάλλιο
κατέκτησε ο Στράτος Νικολαίδης στη σφαιροβολία
F20. Είχε καλύτερη βολή στα 16.61μ. που αποτελεί
νέο πανελλήνιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Απόστολος
Χαριτωνίδης τελικά έχασε το χρυσό μετάλλιο και την
πρώτη θέση που είχε κερδίσει  στη σφαιροβολία F37,
λόγω αλλαγής της κατηγορίας που αγωνιζόταν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ-
ΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

Μια σπουδαία δράση διοργάνωσε ο Ολυμπιακός  στις εγκα-
ταστάσεις των Πολεμικών Τεχνών στο Γήπεδο «Γ. Καραϊσκά-
κης». Το «Tae Kwon Do για ΑΜΕΑ» διεξήχθη σε συνεργασία
με την Διεθνή Ομοσπονδία Tae Kwon Do για ΑΜΕΑ και υπό
την αιγίδα του Δήμου Πειραιά, του Ομίλου Unesco, του Εκ-
παιδευτικού Ομίλου Ξυνή και της εταιρείας C.J.T. στα πλαί-
σια  του ευρωπαϊκού προγράμματος “Sports For Different
Heroes” το οποίο επικεντρώνεται στην κοινωνική ενσωμά-
τωση ατόμων με νοητική υστέρηση. Η εκδήλωση περιελάμ-
βανε δραστηριότητες Tae Kwon Do για άτομα με αυτισμό
και νοητική υστέρηση. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία
να αθληθούν και διασκεδάσουν υπό την καθοδήγηση του
Προπονητή του Διεθνούς Tae Kwon Do για ΑΜΕΑ Ελλάς,
κυρίου Νικηφόρου Κοτρίδη και της Πρπονήτριας Tae Kwon
Do του Ολυμπιακού, Βίκυς Γραμματικοπούλου. Όπως ανα-
φέρει το επίσημο site του ερασιτέχνη Ολυμπιακού πρόκειται
για μία ακόμα εκδήλωση του συλλόγου που εντάσσεται
στον κύκλο δράσεων που υλοποιεί για άτομα με Ειδικές
Ανάγκες μέσα στο 2019 αποσκοπώντας στην κοινωνική
τους ενσωμάτωση και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώ-
μης πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Σειρά έχει
η δράση «Ζωγραφίζουμε την Νοητική Αναπηρία» σε συνερ-
γασία με τον Δήμο Πειραιά η οποία αποσκοπεί στην κινη-
τοποίηση και ευαισθητοποίηση των νεαρών μαθητών για τα
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και θα γίνει έως τον Μάιο του ‘20.

«ΧΡΥΣΟΣ» ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ Ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Πάνος Τριανταφύλλου στο Παγκόσμιο Κύπελλο ξιφασκίας με αμαξίδιο στο Άμστερν-
ταμ. Ο «ασημένιος» Παραολυμπιονίκης του Ρίο, πέτυχε σε όμιλο και αγώνες κατάταξης συνολικά εννέα νίκες σε 10
αγώνες, με την σπουδαιότερη εξ αυτών να την πετυχαίνει στα ημιτελικά όπου επικράτησε 15 - 9 του Πολωνού «χάλ-
κινου» Παραολυμπιονίκη στο Ρίο, στο ίδιο όπλο, Αντριάν Κάστρο. Στη φάση των ομίλων, ο Τριανταφύλλου είχε πέντε

νίκες και μία ήττα, όμως στους αγώνες κατάταξης ήταν αστα-
μάτητος. Νίκησε 15-12 τον Γάλλο Βαλέ, 15-8 τον Γάλλο
Ιφέμπε, 15-9 τον Κάστρο ενώ στον τελικό επικράτησε 15-9 του
Ούγγρου Ταργιάνι. Πλέον ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης βρί-
σκεται ακόμα πιο κοντά στην εξασφάλιση του «εισιτηρίου»
που οδηγεί στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
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Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ ΑΤΑΑ Φ Ι Ε Ρ Ω Μ ΑΤΑ

“Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες και τον διευθυντή αυτής της εφημερίδας, που μου έδωσαν την
χαρά να μιλήσω μέσα από την εφημερίδα σας. Εγώ δεν θα μιλήσω για κάποιον ξένο, θα μιλήσω για μένα και γι’
αυτήν τη μεγάλη λέξη που λέγεται ανθρωπιά, που σήμερα σπανίζει. Λίγα λόγια για μένα: με λένε Νίκο και είμαι 26
χρονών. Είμαι κι εγώ άτομο με κινητικά προβλήματα. Οι γιατροί είπαν ότι είναι μυϊκή δυστροφία κάτω άκρων. Είναι

μια από τις σπάνιες ασθένειες που χρόνια με τα χρόνια γίνεται χειρότερα. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που σας
γράφω. Πριν κάποια χρόνια ντρεπόμουν να βγω έξω ανάμεσα στον κόσμο, κι αυτό γιατί έβλεπα τους άλλους να
τρέχουν, να χοροπηδάνε, και να γελάνε… τίποτα όμως δεν μπορούσα να κάνω. Ακόμα και στο σχολείο μου έκανα
συνέχεια το γύρο από το προαύλιο, κανένας δεν με ζήτησε στην παρέα του. Το μόνο που περίμενα με την ψυχή
στο στόμα ήταν το κουδούνι για να μην έχουν λόγο να με δείχνουν με το δάχτυλό τους, πως περπατάω, και πιστέψτε
με αυτό πονάει πιο πολύ γιατί μέχρι σήμερα ποτέ δεν κοιτάνε στα μάτια. Όχι για τίποτα άλλο, αλλά για να τους
λύσω την απορία, ότι δεν διαφέρουμε πολύ και να τους πω ότι αναπνέουμε τον ίδιο αέρα, βλέπουμε τα ίδια χρώ-
ματα, βλέπουμε τον ίδιο ουρανό, και να τους πω ότι πατάμε στο ίδιο χώμα στην ίδια γη. Δεν μου έδωσαν ποτέ
όμως τον λόγο. Έτσι έφυγα από το σχολείο στα δεκαέξι μου για να ξανατρέξω στους γιατρούς, μήπως αλλάξει κάτι
αλλά και πάλι τίποτα. Για 11 χρόνια είμαστε σε ένα χωριό έξω από την αρχαία Ολυμπία και μετά να ‘μαστε στην
Αθήνα. Στα 22 μου πήρα την απόφαση να σταματήσουν τα πήγαινε - έλα στους γιατρούς, και είπα στον εαυτό μου
να κάνω αυτά που θα έκανα αν ποτέ γινόμουν καλά, (εδώ θέλω να προσθέσω κάτι, ότι δεν καθόμουν ποτέ σε κα-
ροτσάκι, μόνο όταν θέλω εγώ και όχι όταν θέλει αυτό). Σκέφτηκα λοιπόν να βρω κάτι που θα ήμουν χρήσιμος, κι
έτσι γράφτηκα στο ίδρυμα των αναπήρων στο Ίλιον. Εκεί έμαθα να ζω σαν άτομο με δύσκολη κινητικότητα και όχι
να προσποιούμαι να αποδείξω ότι δεν είμαι. Εκεί όμως είδα ότι υπάρχουν χειρότερα και από εμένα. Εκεί έμαθα
μια τέχνη που μέχρι σήμερα ασχολούμαι. Έχω ένα μαγαζί μικρό, είμαι ο τσαγκάρης, όπως κι έτσι με φωνάζουν.
Εκεί (στο ίδρυμα), αυτά τα παιδιά με έκαναν να βγω στην ζωή και να πάρω όσα μας ανή-
κουν, αλλά η γραφειοκρατία για μια ακόμη φορά έδειξε το πρόσωπό της. Εγώ δεν το έβαλα
κάτω, εδώ θέλω να σας πω το λόγο που λέω για την ανθρωπιά, είχα πάντα ένα όνειρο
που όσο κι αν προσπάθησα να το κάνω πραγματικότητα όλα ήταν μάταια. Ο Θεός όμως

δεν με άφησε με το παράπονο. Ένας άλλος «θεός», ό δικός μου
«θεός» έκανε ένα από τα ανεκπλήρωτα όνειρά μου πραγματι-
κότητα χωρίς να ξέρει πολλά για εμένα, χωρίς να δώσω ούτε
μια δραχμή, έφερε έξω απ’ την πόρτα μου ένα όμορφο αυτοκί-
νητο. Σ’ αυτόν τον άνθρωπο χρωστάω την καρδιά μου και την
ψυχή μου. Σήμερα ζω κι εργάζομαι στα Άνω Λιόσια, έχω φίλους
και πάντα την οικογένειά μου. Είμαι μέλος στο «Σύλλογο Ανα-
πήρων» και με την φωνή της ψυχής μου φωνάζω να δώσουν
στα Α.Μ.Ε.Α. αυτά που μας ανήκουν.” -Νίκος Γιαμπανάς

Αγαπητοί αναγνώστες, μπορείτε κι εσείς να μας προωθήσετε την αληθινή, δική σας ιστορία, της οποίας τα
παραδείγματα έχουν να ωφελήσουν, να εμπνεύσουν, να στηρίξουν και να δώσουν δύναμη στους συνανθρώ-
πους μας, κι εμείς θα την δημοσιεύσουμε με προτεραιότητα σε θέματα που αφορούν άτομα με ιδιαιτερότητες.
Με το τρόπο αυτό, κάνετε κοινό κτήμα την εμπειρία της ζωής σας και καθώς “ο σοφός μαθαίνει από την εμπει-
ρία των άλλων”, ελπίζουμε πως κάποιο σοφοί αναγνώστες, θα μάθουν χωρίς να χρειαστεί να πάθουν. Ο κό-
σμος έχει αγαθά, αλλά μας λείπει η γνώση, αν την καλλιεργήσουμε, θα το ανταποδώσει. Το αφιέρωμα
του Δεκεμβρίου, αφορά τον αείμνηστο φίλο και συνεργάτη, Νικόλαο Γιαμπανά,που έφυγε νωρίς απ’ την ζωή, αφή-
νοντας πίσω του μια ιστορία γεμάτη με δύναμη ψυχής και παραδείγματα. Ένας άνθρωπος που δεν σταμάτησε να
αγωνίζεται, να εργάζεται και να προσπαθεί, μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του. Δημοσιεύουμε μια επιστολή
που έγραψε, λίγο πριν φύγει απ’ τη ζωή, για να μας θυμίζει ότι όλοι μπορούμε, αρκεί να παλεύουμε με τα όποια
προβλήματα για να είμαστε νικητές της ζωής, σε όποια κατηγορία κι αν ανήκουμε. Εκτός από το αφιέρωμα της
Εφημερίδος, στο φίλο Νίκο έχουμε αφιερώσει και μια από τις “Αληθινές Διδακτικές Ιστορίες”, στο Ανθολόγιο, λίγο
πριν χάσουμε τον Νίκο. Η επιστολή που έστειλε στην Εφημερίδα μας, “Η Φωνή των ΑμεΑ”, αναδημοσιεύεται. Γ.Ρ.
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Όλα τα ποιήματα, οι αληθινές διδακτικές ιστορίες, η ζωγραφική και οι 
πνευματικές ιδιοκτησίες είναι δημιουργίες των ατόμων με αναπηρία που 

έμαθαν να γράφουν και να ζωγραφίζουν στο κέντρο μας.

ΑΛΗΘΙΝΕΣΑΛΗΘΙΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣΙΣΤΟΡΙΕΣ
Ένα βιβλίο που αξίζει να διαβάσετε όλοι!!

230 Σελίδες τετραχρωμία

Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ - 3 Δεκεμβρίου
Οι Παγκόσμιες ημέρες καθιερώθηκαν για να θυμάται και να ξέρει ο κό-
σμος, μεγάλα και σοβαρά γεγονότα του παρελθόντος, διορθώνοντας το
μέλλον προς το καλύτερο. Η Παγκόσμια Ημέρα των ΑμεΑ, (3 Δεκεμβρίου)
όμως, δεν έχει να παρουσιάσει μεγάλες επιτυχίες αφού, όπως λέει και η
Ε.Σ. Α.μεΑ., ένας στους δυο Έλληνες διατηρεί φοβικές στάσεις και αρνη-
τικά στερεότυπα για την αναπηρία.Οι Έλληνες καταγράφουν το τρίτο με-
γαλύτερο εθνικό ποσοστό (53%) πολιτών που πιστεύουν ότι οι διακρίσεις
λόγω αναπηρίας είναι διαδεδομένες στη χώρα (Ε.Ε.: 44%). Ένα από τα
χαμηλότερα ποσοστά πολιτών που αναφέρουν ότι έχουν κοινωνικές συ-
ναναστροφές με άτομα με αναπηρία καταγράφεται στην Ελλάδα: 46%
έναντι 63% σε επίπεδο Ε.Ε. Ένα ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτόν
της Ε.Ε., καθώς από το 2006-2019 δεν έχει αλλάξει και κάτι δραστικό. Ελ-

πίδα βέβαια όλων μας είναι, το αύριο
να είναι καλύτερο από το χθες.
Όμως πρέπει να αλλάξουν πολλά
για να γιορτάσουμε πραγματικά και
χωρίς προβλήματα την Παγκόσμια
Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία

«Δύναμη είναι της ζωής,
τα «θέλω» και τα «προσπαθείς»

Δύναμη είναι της ψυχής,
κι όχι ο κόσμος της μορφής»
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Χριστούγεννα ή... “Xmas”
«Μπήκαμε στον Δεκέμβριο και θα ξεκινάνε σιγά-σιγά οι στο-
λισμοί», θα έλεγε κανείς, αλλά τα τελευταία χρόνια οι στολι-
σμοί ξεκινούν νωρίτερα και νωρίτερα. Πλέον, κατεβάζοντας
τις σημαίες της 28ης Οκτωβρίου, ανεβαίνουν στην ίδια κί-
νηση τα λαμπιόνια και οι μπάλες. Γιατί όμως; Για να μην ξε-
μείνουμε από στολισμό;  Για να δώσουν χρώμα και ζωή στην
άχαρη καθημερινότητά μας;  Φοβάμαι, πως είναι μάλλον για
να μπούμε στο «εορταστικό πνεύμα», δηλαδή στο πνεύμα
του «Αγοράστε!». Όσο πιο νωρίς μας θυμίσουν πως έρχον-
ται τα Χριστούγεννα και οι κοντινές τους εορτές, τόσο μεγα-
λύτερο χρόνο θα έχουν για να μας πουλήσουν τα προϊόντα τους. Γιατί -κακά τα ψέματα- τα Χριστούγεννα έχουν γίνει
η πιο εμπορική εορτή και η Γέννηση του Χριστού έχει μπει σε δεύτερη μοίρα, ώστε  να «εορτάζουν» και οι άθεοι. Γε-
νικόλογες «εποχιακές» ευχές πάνω στις κάρτες δίνουν τον τόνο σε μια περίοδο που πρέπει να «είσαι καλός με τους
γύρω σου, να δίνεις αγάπη, να ανταλλάζεις δώρα (κυρίως αυτό) κλπ». Ήδη οι ξένοι αντικατέστησαν το «Christmas»
με το «Xmas», αποφεύγοντας βολικά το… «τιμώμενο πρόσωπο». Σε λίγο θα αναρωτιόμαστε τι ακριβώς εορτάζουμε,
καθώς η παγκοσμιοποίηση δεν θα αφήνει χώρο για το πραγματικό νόημα της εορτής και θα μείνουμε στις ευχές,
στα δώρα και στα φαγοπότια. Πόσο πετυχημένη, αλήθεια, η φράση του Μητροπολίτη Μεσογαίας για το κατάντημα
των Χριστουγέννων της εποχής μας: «Στομάχι γεμάτο, καρδιά άδεια, Χριστός πουθενά». «Ετοίμασες για τα Γενέθλια
μου, αλλά δεν με κάλεσες», έβαλε κάποιος ποιητής τον Χριστό να λέει, παραπονούμενος που την ημέρα της Γέν-
νησής του στολίσαμε, αλλά τον αφήσαμε εκτός. Και πράγματι, στην εορταστική λίστα μας, όλα είναι συμπληρωμένα:
δώρα; Εντάξει. Στολισμός; Εντάξει. Εκλεκτό φαγητό; Εντάξει. Χριστός; … Φέτος, ας μην τον ξεχάσουμε!

Δεκέμβριος: Με μια ματιά

1. Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS

2. Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

3. Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

4. Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυς

6. Άγιος Νικόλαος, Επίσκοπος Μύρων

10. Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

12. Άγιος Σπυρίδων Τριμυθούντος

17. Άγιος Διονύσιος ο Νέος, ο Ζακυνθινός

22. Αγία Αναστασία η Φαρμακολύτρια

25. Χριστούγεννα

27. Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας

Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης (2/12)
Σε ένα μήνα γεμάτο μεγάλες εορτές
και Αγίους, όπως ο Δεκέμβριος, ξεχω-
ρίζει ο πρόσφατα αναγνωρισμένος
Όσιος Πορφύριος. Γεννημένος το
1906, σε πολύτεκνη οικογένεια της
Εύβοιας, αναγκάστηκε από επτά χρο-
νών να αφήσει το σχολείο για να ερ-
γαστεί. Στα δώδεκά του, έφυγε κρυφά
για το Άγιον Όρος, για να μιμηθεί τον
“ήρωά” του, Άγιο Ιωάννη τον Καλυ-
βίτη. Έγινε μοναχός εκεί, αλλά λόγω
της ασθενικής του κράσης, αναγκά-
στηκε στα δεκαεννέα του να εγκατα-

λείψει το Όρος και να υπηρετήσει αργότερα, ως ιερέας σε
διάφορες περιοχές της Αττικής. Σε μεγάλη ηλικία εγκαταστά-
θηκε στο Μήλεσι, με το όνειρο να κτίσει μοναστήρι, πράγμα
που έγινε κάποια χρόνια αργότερα. Τον Ιούνιο του 1991,
προαισθανόμενος το τέλος του, και μη θέλοντας να κηδευθεί
με τιμές, αναχώρησε για το καλύβι του Αγίου Γεωργίου στα
Καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους, όπου είχε καρεί μοναχός
πριν από 70 χρόνια και στις 2 Δεκεμβρίου  παρέδωσε το
πνεύμα στον Κύριο, που τόσο αγάπησε στη ζωή του. Είναι
τόσα τα θαυμαστά περιστατικά με τον Άγιο, και τόσα τα σύγ-
χρονα θαύματά του, που ο χώρος μας δεν αρκεί ούτε για
αναφορά, οπότε, πραγματικά αξίζει να διαβάσει κανείς κά-
ποιο βιβλίο με τον βίο του και να γλυκάθεί η ψυχή του από
την ηρεμία και την ταπεινότητα ενός Αγίου της εποχής μας,
ο οποίος δίδαξε πρώτα με το παράδειγμα της ζωής του.

ΚΚάάττιι   ααππόό  ττοο  ττώώρραα,,
του Γ. Δημητριάδη κκάάττιι   γγιιαα  ττοο  ΜΜεεττάά.. .. ..

Η πρώτη Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί ως ή “Παγκό-
σμια Ημέρα κατά του AIDS”, από τον ΟΗΕ, σε μια
προσπάθεια για την εξάλειψη του μέσω της πρόλη-
ψης, η οποία όμως είναι δυνατή μόνο μέσω της σω-
στής ενημέρωσης. Το στίγμα έχει πλέον αρθεί, δεν
είναι πια “η ασθένεια των ομοφυλόφιλων”, αλλά μια
απειλή για όλους, καθώς ο ιός του (HIV), δεν μεταδί-
δεται απαραίτητα με την ερωτική επαφή, αλλά και
μέσω ατυχών περιστατικών, π.χ. μέσω μετάγγισης
μολυσμένου αίματος. Καθώς λοιπόν, το ζήτημα έχει
αποκρυσταλλωθεί, δεν είναι ταμπού, ούτε πολυτέ-
λεια η σωστή ενημέρωση για τα “ναι” και τα “όχι”, για
την πρόληψη και αποτροπή νέων κρουσμάτων.
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Τα πρώτα φωτοβολταϊκά σε σχολεία και δη-
μοτικά κτίρια τοποθέτησε ο Δήμος Φυλής
Ξεκίνησε στα Άνω Λιόσια η πρώτη φάση του μεγαλόπνοου έργου που
σχεδίασε, εξασφάλισε τους πόρους και υλοποιεί η Διοίκηση του Χρή-
στου Παππού και αφορά στην αυτάρκεια του Δήμου Φυλής σε ηλε-
κτρική ενέργεια. Ήδη ο Δήμος Φυλής και η Τεχνική Υπηρεσία
προχώρησαν στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο 1ο
Γυμνάσιο και το 1ο Λύκειο στην συνοικία του Αγίου Νικολάου, ενώ στο
κέντρο της πόλης τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά πάνελ στο Δημαρχείο
Άνω Λιοσίων και στο κτίριο που στεγάζονται η Τεχνική Υπηρεσία, η

Πολεοδομία και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου (κτίριο πρώην Εφορίας). «Προχωράμε σταθερά και
με προσήλωση την ενεργειακή αναβάθμιση μέχρι να πετύχουμε το στόχο μας που είναι η αυτοτέλεια του
Δήμου μας σε ηλεκτρική ενέργεια» υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Φυλής που εμφανίζεται ικανοποιημένος για την
ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου που υλοποιείται. «Το σχολικό συγκρότημα του Αγίου Νικολάου, με τις
πολιτικές που εφαρμόσαμε, ήδη καλύπτει για δεύτερη χρονιά φέτος τις ανάγκες του σε θέρμανση με φυσικό αέριο.
Τώρα με τα φωτοβολταϊκά που τοποθετήσαμε, αποτελεί την πρώτη
ολοκληρωμένη ‘’πράσινη’’ εγκατάσταση του Δήμου μας και αυτό είναι
μόνο η αρχή. Μέσα στο μήνα δημοπρατούμε και κάνουμε πράξη το
μεγαλύτερο όραμά μας και το πιο φιλόδοξο σχέδιό μας που είναι η δη-
μιουργία Ενεργειακού Πάρκου στο χώρο του πρώην ΧΥΤΑ» τονίζει ο
Χρήστος Παππούς. «Η ενέργεια που θα παράγεται θα συμψηφίζεται
με αυτήν που καταναλώνουν τα δημοτικά κτίρια. Από το συγκεκριμένο
φωτοβολταϊκό σύστημα αναμένεται να παράγονται στα Άνω Λιόσια
15.400 kWh οι οποίες σύμφωνα με τη σχετική μελέτη θα εξασφαλίσουν
στο Δήμο για την επόμενη 20ετία, σημαντική εξοικονόμηση πόρων»,
υπογραμμίζει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάσης Σχίζας.

Μεγάλες ζημιές στην Κινέτα, μεγάλη και η συμπαράσταση των Αρχών
Καταστροφικά ήταν και φέτος τα καιρικά φαινόμενα του Φθινοπώρου για
την Κινέττα, αλλά και τις γειτονικές περιοχές, ωστόσο η Περιφέρεια προ-
σέτρεξε άμεσα, με αυτοψίες και κινητοποίηση των αντίστοιχων μηχανι-
σμών της. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, μετέβη ο ίδιος, μαζί με
τον Αντιπεριφερειάρχη Δ. Αττικής Λ. Κοσμόπουλο, τον καθηγητή δυναμικής
τεκτονικής και γεωλογίας και σύμβουλο της Περιφέρειας σε θέματα πολι-
τικής προστασίας Ε. Λέκκα και τον Δήμαρχο Μεγαρέων Γ. Σταμούλη. Ταυ-
τόχρονα, με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής, υπό το συντονισμό του
αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλη και του
Αντιπεριφερειάρχη Δ. Αττικής Ελ. Κοσμόπουλου, επιχειρούν στην Κινέττα
πάνω από 28 μηχανήματα της Περιφέρειας Αττικής αλλά και μηχανήματα

του Δήμου Μεγαρέων προκειμένου, να συμβάλλουν στη διάνοιξη και τον καθαρισμό των δρόμων. Στην περιοχή
βρίσκονται κλιμάκια της περιφέρειας προκειμένου να καταγράψουν τις ζημιές που έχουν προκληθεί στις επιχειρήσεις
και σε υποδομές, αλλά και κλιμάκιο της ΔΕΔΔΗΕ το οποίο εκτελεί εργασίες και σταδιακά αποκαθίσταται η ηλεκτρο-
δότηση στην περιοχή. «Προτεραιότητά μας η άμεση αποκατάσταση των ζημιών και η δρομολόγηση των αναγκαίων
έργων, για την αποτελεσματική θωράκιση της περιοχής», τόνισε ο κ. Πατούλης, ο οποίος ζήτησε από το Δήμαρχο
Μεγαρέων να γίνει πλήρης καταγραφή των αναγκών των πολιτών με έμφαση στη στέγαση και στην παροχή ειδών
πρώτης ανάγκης, με τη συνδρομή προσωπικού και από την Περιφέρεια αν κριθεί
σκόπιμο. Όπως ενημερώθηκε από τον κ. Σταμούλη, σε περίπτωση που χρειαστεί θα
διατεθούν από τον Δήμο αίθουσες σε ΚΑΠΗ και γηροκομεία για τη φιλοξενία πολιτών.
Σε αυτή την κατεύθυνση ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση
με την ομοσπονδία ξενοδόχων προκειμένου, εάν χρειαστεί, να παραχωρηθούν δια-
θέσιμα καταλύματα. Βουλευτές της Δ. Αττικής, όπως οι κ. Αθ. Μπούρας και Ευάγγε-
λος Λιάκος, επίσης έσπευσαν να ενημερωθούν και να συνδράμουν τους πληγέντες.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΩΡΑΔΩΡΑ

Ένα μπράβο είναι χίλια μπορώ. Επικοινωνήστε
μαζί μας. Επιβραβεύστε την προσπάθειά μας.
Εμείς κάνουμε όλες τις προσπάθειες και θέλουμε να ενταχθούμε στο κοινω-

νικό σύνολο και στην αγορά εργασίας. Εσείς είστε έτοιμοι να μας δεχτείτε;

Αληθινά πέταλα αλόγου χρωματι-
σμένα και διακοσμημένα με χάντρες,
νομίσματα και διάφορα άλλα στολίδια. 

Συρμάτινα δεντράκια πάνω σε
πέτρα ή γυαλί, διακοσμημένα με
χάντρες και διάφορα άλλα στολίδια.

Χριστουγεννιάτικα κεραμικά ρό-
δια, ζωγραφισμένα στο χέρι και
διακοσμημένα με διάφορα γούρια.

Χειροποίητα ημερολόγια για το
2020, σε διάφορα σχέδια, επιμελημένα
με μεράκι από μέλη του Σωματείου μας

Αληθινά ελληνικά παλιά νομίσματα
φτιαγμένα σε μπρελόκ διακοσμη-
μένα με χάντρες, σμάλτο και κρίκο.

Κουμπαράδες διαφόρων διαστά-
σεων, ζωγραφισμένοι στο χέρι, σε
πολλά σχέδια και χρώματα. 

Για περισσότερα προϊόντα και παραγγελίες επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας στο: www.keashop.gr και www.keana.gr
Τηλεφωνικές παραγγελίες στο: 2102480235


