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Ο Προκόπης Παυλόπουλος απένειμε στον Αθανάσιο Μαρτίνο το Χρυσό Μετάλλιο του Ζαππείου
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος απένειμε το Χρυσό Μετάλλιο
του Ζαππείου στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, κατά την εκδήλωση για τον Εθνικό
Ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα,
που πραγματοποιήθηκε με
την ευκαιρία της Ημέρας
Μνήμης των Εθνικών ΕυερΣελ. 12 γετών στο Ζάππειο Μέγαρο

Σελ. 11
Στέλιος Κυμπουρόπουλος: αληθινός άνθρωπος και αγωνιστής της ζωής που στις ευρωεκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος με την
Νέα Δημοκρατία και εκλέχτηκε πρώτος ευρωβουλευτής λαμβάνοντας περισσότερους...
Γ. Πατούλης, Περ/ρχης Αττικής: Μηδενική ανοχή σε
επιβαρύνουν τις ζωές μας
Αυθαίρετα έως το 2020 κτή- όσους μολύνουν το περιβάλλονΟκιΠεριφερειάρχης
Αττικής Γιώρρια μη προσβάσιμα σε ΑμΕΑ
γος Πατούλης, έδωσε εντολή στη
Διεύθυνση Περιβάλλοντος να
Οι ανεπαρκείς υποδομές της χώρας έναντι ατόπροχωρήσει άμεσα στις ενέρμων με προβλήγειες
που προβλέπονται από την
ματα κινητικότητας
ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να
εξελίσσονται σε ποσταλεί
ένα ισχυρό μήνυμα μηδενοκέφαλο για την
νικής ανοχής απέναντι... Σελ.15
κυβέρνηση... Σελ.4

10 άτομα με ειδικές ανάγκες που διέπρεψαν
Ο κόσμος μας είναι γεμάτος παραδείγματα, άλλοι νοιώθουν και
βλέπουν και άλλοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν να νοιώσουν ή να
αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα. Από τον Μπετόβεν στον
Χόκινγκ, κάποιες προσωπικότητες που ξεπέρασαν την αναπηρία τους και έφτασαν στην κορυφή για να μας παραδειγματίζουν,
ακόμα και σήμερα τα κατορθώματά τους. Εμείς σας λέμε ονόματα, εσείς ψάξτε την ιστορία αυτών των ανθρώπων που η αναπηρία τους έκανε αθάνατους και πιο δυνατούς για να αποδείξουν
την δύναμη της αδυναμίας που υποτίθεται ότι είχαν... Σελ.4

Οι αγώνες δεν κερδίζονται στα γόνατα!!
Όρθιοι και γονατιστοί: Εμείς έχουμε μάθει να ζούμε και να προχωράμε όρθιοι! Τι κι αν διαφέρουμε
απ’ τους πολλούς; Εμείς οι λίγοι, είμαστε εξαιρετικοί γιατί η διαφορά μας, είναι η μεγάλη μας δύναμη!
Ναι διαφέρουμε, αλλά δεν υστερούμε ούτε στην ψυχή, ούτε στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε...Σελ. 2
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Συνέχεια από το προηγούμενο... Εγώ προσωπικά, προσπαθώ να καταλάβω ορισμένα διαφορετικά συναισθήματα και βρίσκομαι σε αδιέξοδο, γιατί βλέπω ότι ο κάθε άνθρωπος προσαρμόζεται στον πολιτισμό και στην εποχή που γεννιέται. Όταν μεγαλώσει γίνεται αντίγραφο ή ότι
τον έχουν διδάξει οι άλλοι. Το παράξενο είναι ότι κανένας δεν είναι ευχαριστημένος με τίποτα.
Ο εγωισμός, η ζήλεια, η κακία και η καλοσύνη, είναι τα μοναδικά που δεν αλλάζουν, όσες γεννιές και αν περάσουν. Είναι αυτά που καλλιεργούν τα συμφέροντα των μεγάλων και την καταστροφή της ανθρώπινης προσωπικότητας με αντιπαλότητες και με διάφορες άλλες αντιδικίες
που δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε. Τα άγρια θηρία σκοτώνουν το θήραμά τους για να
χορτάσουν, όταν χορτάσουν, δεν πειράζουν τίποτα και κανένα άλλο, ο άνθρωπος γιατί είναι
τόσο αχόρταγος και τόσο επικίνδυνος για το είδος του; Τί είναι αυτό που τον κάνει τόσο επικίνδυνο, ακόμη και για τον εαυτό του; Κατά την γνώμη μου αυτή η αδιόρθωτη κατάσταση οφείλεται
σε όλα αυτά που λάμπουν γύρω μας, όμως δεν είναι χρυσός. Δεν μας αφήνουν να δούμε τα
πραγματικά αγαθά της ζωής που είναι δίπλα μας, όπως το φως, ο αέρας, το νερό και το φαΐ
που μας δίνει άφθονα ο Θεός και εμείς το περιφρονούμε. Γιατί άραγε; Συνέχεια στο επόμενο...

Τιμητική Βράβευση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και
των εθελοντών του στα Healthcare Business Awards 2019!
Τελετή, κατά την οποία απονέμονται τιμητικά βραβεία σε εξέχοντα
πρόσωπα από το χώρο της επιστήμης και της έρευνας, της επιχειρηματικότητας, της ιατρικής ως λειτούργημα καθώς και πρόσωπα με κοινωνική προσφορά στο χώρο της υγείας. Για μία ακόμα χρονιά ο
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και συγκεκριμένα οι Εθελοντές Σαμαρείτες, Διασώστες και Ναυαγοσώστες, που έλαβαν μέρος στις πυρκαγιές
στην Εύβοια απέσπασαν τιμητικό βραβείο για την άμεση επέμβασή τους. Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης
Οικονομικών Περιφέρειας Αττικής κος Νικόλαος Πέππας, ως επίσημος ομιλητής στην έναρξη της εκδήλωσης, εξύμνησε το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τονίζοντας ότι οποιαδήποτε στιγμή ζητήθηκε από τον Οργανισμό η συνδρομή του στο έργο της πολιτείας ήταν άμεση και καθοριστική.

Επιστολή στη “Φωνή των ΑμΕΑ”:
Μέσα στις τόσες επιστολές που λαμβάνουμε κάθε
τόσο, μας έκανε εντύπωση η επιστολή ενός αναγνώστη: «Αγαπητοί μου, θαυμάσια η Εφημερίδα
σας και τα άρθρα σας… Ανθρώπινα, γιατί βγαίνουν από σκέψεις έμπειρες, γεμάτες ανθρωπιά,
μόνο Εσείς μπορείτε να γράφετε τέτοια λόγια…
γιατί εσείς έχετε πονέσει και έχετε τη χάρη να ζείτε
μέσα στην Κοινωνία μας (αυτή την άχαρη… καταναλωτική κοινωνία των ανθρωποειδών). Διαβάζοντας σας, βλέπω ότι όλοι οι αρθρογράφοι
ψάχνουν να βρουν τον καλύτερο τρόπο να ζήσουν μαζί με τους συνανθρώπους που δεν έχουν
κάποιο πρόβλημα σωματικό ή άλλο. Εκείνο που
θέλω να τονίσω είναι ότι η κοινωνία μας «πάσχει» από Πνευματική αρρώστια
βαριάς μορφής… χρόνια… τροφοδοτούμενη με φαρμακευτικά ψύχω- κοινωνικά- οικονομικά- θρησκευτικά της Παγκόσμιας «κάστας» που ρυθμίζει τη ζωή
μας. Σας στέλνω στοιχεία που αποδεικνύουν την Αλήθεια. Εκεί πρέπει να χτυπήσουμε για να γίνει κάτι, να διορθώσουμε, να τους αναγκάσουμε γιατί τα «ανθρωποειδή» δεν σκέφτονται… θέλουν μόνο να θησαυρίσουν… και ας
καταστρέφουν τη φύση και τον Άνθρωπο.» -Γεώργιος Ορφανίδης Ευχαριστούμε πολύ κ. Γιώργο για την επιστολή σας και τα καλά σας λόγια.Χαιρόμαστε
ιδιαίτερα όταν αναγνώστες μας από όλη την Ελλάδα μας λένε τη γνώμη τους,
μας δίνουν συμβουλές ή ιδέες και μας στηρίζουν ενθαρρύνοντας μας για τη συνέχιση της προσπάθειάς μας.Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.Να είστε καλά.
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
Ευθύνη και αλληλεγγύη: Άρθρο γνώμης από τον Philippe Leclerc,
Αντιπρόσωπο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα
Άρθρο γνώμης από τον Philippe Leclerc, Αντιπρόσωπο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Από τον περασμένο Μάιο βλέπουμε περισσότερα παιδιά, γυναίκες και άντρες να φτάνουν
στις ελληνικές ακτές των νησιών του Αιγαίου.
Διασώζονται από το Ελληνικό Λιμενικό και στη
συνέχεια μεταφέρονται στα κέντρα υποδοχής, τα
οποία είναι τρομερά υπερπλήρη εδώ και πολλούς μήνες. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία προέρχονται από χώρες ρημαγμένες από τον
πόλεμο. Οι περισσότερες είναι οικογένειες από
το Αφγανιστάν και τη Συρία, ενώ άλλοι προέρχονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,
την Παλαιστίνη, το Ιράκ και τη Σομαλία. Είναι
όλοι τους άνθρωποι και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ανθρωπιά και αξιοπρέπεια. Αποτελεί υποχρέωση του κάθε
κράτους να διαχειρίζεται τα σύνορά του με
τρόπο που να διασφαλίζει ότι όσοι άνθρωποι ζητούν προστασία έχουν ενημέρωση
και πρόσβαση σε δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου. Η Ελλάδα έχει
συμβάλει στην ανάπτυξη του θεσμού του
ασύλου, από τις απαρχές του, ένας θεσμός
που στην παρούσα του μορφή επιβεβαιώθηκε και κατοχυρώθηκε με την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του 1948 και τη Σύμβαση για το Καθεστώς
των Προσφύγων του 1951, στην οποία η Ελλάδα είναι μέλος και η οποία έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος του δικαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η αρχή της μη-επαναπροώθησης, η
οποία προβλέπεται από τη Σύμβαση του 1951,
αποτελεί πλέον εθιμικό κανόνα του διεθνούς
δ ι καίου.
Είναι
ε υ θύνη της Ελληνικής Δημοκρατίας να σώζει και να
προστατεύει όσους ζητούν την προστασία της.
Αποτελεί επίσης ευθύνη όλων των ευρωπαϊκών
κρατών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βοηθήσουν το κράτος μέλος που έχει δεχθεί, το 2019,
μακράν τις περισσότερες αφίξεις στην περιοχή
της Μεσογείου.
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Επανέρχεται Διαμαρτυρία

ο δακτύλιος στο στη Βουλή για
κέντρο της Αθή- προβλήματα
νας: Από τη Δευτέρα στα Ειδικά Σχο30 Σεπτεμβρίου μέχρι
και την Παρασκευή λεία: Παράσταση
17 Ιουλίου 2020 επα- διαμαρτυρίας έξω
νέρχονται τα περιορι- από τη Βουλή
στικά
μέτρα
της
διοργάνωσε ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας (μικρός δακτύλιος), καθώς και στο Λεκανοπέδιο Αττικής (πράσινος δακτύ- ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων για τα προβλήματα της Ειδικής
Αγωγής. Η απόφαση πάρθηκε σε σύσκεψη με τη συμμελιος), τα οποία επεκτείνονται μέχρι και τον μεγάλο δακτύλιο.
τοχή Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων από τα Ειδικά ΣχοΣυνάντηση
λεία και από γονείς. Οι γονείς επιβεβαίωσαν, μέσα από τη
ζωντανή τους μαρτυρία, την απαράδεκτη κατάσταση που
του Δημάρχου Γ.
επικρατεί
στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, τα δημόσια Ειδικά
Βούρου και του
Σχολεία, τα τμήματα ένταξης και την παράλληλη στήριξη.
Γ. Ρεθυμνιωτάκη:
Με τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, ειδικού επιστημοΣυνάντηση πραγμανικού και βοηθητικού προσωπικού, αλλά και τα προβλήματα
τοποιήθηκε στο Δήμο
στο ιδιωτικοποιημένο σύστημα μεταφοράς των μαθητών.
Νέας Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνας, μεταξύ
συν. από σελ. 1 Αυθαίρετα έως το 2020
του νέου Δημάρχου,
Γιάννη Βούρου και του Προέδρου του Κ.Ε.Α., Γιώργου κτήρια μη προσβάσιμα σε ΑμΕΑ
Ρεθυμνιωτάκη. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν όχι καθώς από το 2020, τα δημόσια και ιδιωτικά κτήρια που δεν
μόνο άτομα με αναπηρία, αλλά και άλλες κοινωνικά είναι προσβάσιμα από ΑμΕΑ θα θεωρούνται αυθαίρετα,
ευπαθείς ομάδες της περιοχής. Σύντομα θα υπάρξει σύμφωνα με ευρωπαϊκή κοινοτική οδηγία, την οποία η Ελπρογραμματισμός για δράσεις που θα πραγματοποι- λάδα δεν έχει ακόμα ενσωματώσει. Η Ελλάδα δέχεται μεηθούν το επόμενο διάστημα, με την συμμετοχή φο- γάλη πίεση να ενσωματώσει τη συγκεκριμένη οδηγία,
ρέων και υπηρεσιών. Αδελφοποίηση πόλεων, φορέων παρότι στον σύγχρονο αστικό οικοδομικό κανονισμό έχει
και υπηρεσιών παράγει πολιτισμό και δύναμη. Υπάρ- γίνει ήδη η ενσωμάτωση των απαιτούμενων προϋποθέχουν πολλές σκέψεις και πολύ μεράκι. Η δημιουργία σεων. Ωστόσο σήμερα, πληθώρα ιδιωτικών και κυρίως δηπροϋποθέσεων συνεργασίας είναι αυτό που δίνει τη μόσιων κτιρίων, δεν διαθέτουν προσβασιμότητα. Όπως
δύναμη συμμετοχής σε όλες τις ευπαθείς ομάδες να έγινε γνωστό από το υπουργείο Περιβάλλοντος, η γενική
απεγκλωβιστούν, με προοπτική πάντα την ένταξή τους γραμματεία της κυβέρνησης έχει επιφορτισθεί με το έργο
συντονισμού όλων των υπουργείων, προκειμένου να βρεστην κοινωνία, αλλά και στην αγορά εργασίας.
θεί άμεσα λύση στο πρόβλημα. Στο θέμα της προσβασιμότητας υπάρχει οριζόντια συνεργασία κυβερνητικών φορέων,
Παρακαλούνται οι αναγνώστες μας, να μας ενημερώ- έτσι ώστε, όχι μόνο να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των
νουν για προβλήματα της καθημερινότητας των ΑμΕΑ, ατόμων με κινητικές δυσκολίες, αλλά να προληφθούν και
και να μας προτείνουν λύσεις, για ένα καλύτερο αύριο. τα στενά χρονοδιαγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άτομα με ειδικές ανάγκες που διέπρεψαν: συνέχεια από σελ. 1 ...Σούντχα Τσαντράν, Μάρλα
Ράνιαν, Βίνσεντ Βαν Γκογκ, Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, Φρίντα Κάλο, Κρίστι Μπράουν, Τζον Νας, Ζαν Ντομινίκ
Μπομπί, Στήβεν Χόκινγκ, Έλεν Κέλερ. Στα επόμενα τεύχη της εφημερίδος μας, θα δημοσιεύουμε την ιστορία καθενός ξεχωριστά και θα ψάχνουμε για καινούριους ήρωες που πρέπει να διαπρέψουν και σήμερα. Σούντχα Τσαντράν: Το ταξίδι στο Τσενάι της Ινδίας είχε γίνει ψύχωση για την Σούντχα
Τσαντράν. Η πολύμηνη απουσία της από την πατρογονική στέγη την είχε
κάνει να επιθυμήσει την οικογένεια της. Έχοντας ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό της στο πανεπιστήμιο της Βομβάης η Σουντχά πραγματοποίησε το ταξίδι της επιστροφής που έμελλε να αλλάξει τη ζωή της. Ένα
αυτοκινητιστικό ατύχημα οδήγησε στον ακρωτηριασμό του δεξιού της
ποδιού. Παρά τα γυρίσματα της μοίρας της η Τσαντράν δεν το έβαλε
κάτω. Με τεχνητό πόδι κατόρθωσε να εξελιχθεί σε μια από τις σημαντικότερες χορεύτριες στην Ινδία. Σήμερα λαμβάνει προσκλήσεις για να χορέψει σε όλο τον κόσμο ενώ έχει τιμηθεί με μια πληθώρα βραβείων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Ο Νικ Βουιζίτζ γεννήθηκε χωρίς άκρα και στα 36 του έχει
πραγματοποιήσει όσα ονειρευόταν και παραπάνω!
Ο Νικ Βουιζίτζ (Nicholas James Vujicic) είναι 36 χρονών,
γεννήθηκε στη Μελβούρνη από μετανάστες γονείς που
είχαν έρθει από τη Γιουγκοσλαβία. Έχει δυο αδέρφια, τον
Ααρών και τη Μισέλ. Το συναρπαστικό με τον Νικ είναι το
πόσα έχει καταφέρει παρά τη σπάνια αναπηρία του. Σύνδρομο Τετρα-αμέλια (Tetra-amelia syndrome), η απουσία
και των τεσσάρων άκρων του σώματος. Ο Νικ γεννήθηκε
χωρίς χέρια και πόδια. Διαθέτει μόνο στην αριστερή του
πλευρά ένα μικρό πόδι που τα δάχτυλα ήταν ενωμένα και
μετά από χειρουργική επέμβαση διαχωρίστηκαν. Αυτό του
έδωσε τη δυνατότητα αργότερα να μπορεί να αλλάζει σελίδα
σε ένα βιβλίο, να χειρίζεται το τηλέφωνο, τον υπολογιστή
και το μοχλό από το ηλεκτρικό αμαξίδιο του. Ως παιδί ήταν τυχερός καθώς όταν έπρεπε να πάει στο σχολείο η νομοθεσία τότε όριζε ότι έπρεπε να γραφτεί σε ειδικό σχολείο για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Δεν αντιμετώπιζε
όμως κάποια μαθησιακή δυσκολία ή διαταραχή, απλά είχε Τετρα-αμέλια. Ευτυχώς η αλλαγή της νομοθεσίας συγκυριακά ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Κάπως έτσι κατάφερε να τελειώσει το σχολείο και να αποφοιτήσει από το
πανεπιστήμιο του Griffith στο Κουίνσλαντ με Bachelor στη Λογιστική και τον Οικονομικό Σχεδιασμό. Η ζωή όμως
στο σχολείο δεν ήταν πάντα εύκολη για τον Νικ. Δέχονταν συνεχώς εκφοβισμό (bullying) από τα άλλα παιδιά. Ακόμα και στην
Αυστραλία, εκείνη την εποχή, τα μέτρα και η προστασία των μαθητών από τον εκφοβισμό δεν ήταν αρκετά ώστε να τον προφυλάξουν. Είχε σκεφτεί να δώσει τέλος στη ζωή του καθώς ένιωθε
πως ήταν ένα βάρος για την οικογένεια του και τους γύρω του.
Με τη στήριξη της μητέρας και της οικογένειας του, κατάφερε να
συνεχίσει και να προσπεράσει τις δυσκολίες της παιδικής ηλικίας.
Από το χθες στο σήμερα: Ο Νικ έχει κάνει τεράστια βήματα
μπροστά και είναι άλλο ένα παράδειγμα προς μίμηση πως μπορείς να προχωρήσεις στη ζωή και χωρίς πόδια! Το 2002 μετακόμισε στην Καλιφόρνια και το 2005 ίδρυσε τη διεθνή ΜΚΟ «Η ζωή χωρίς άκρα» (Life without Limbs). Έγινε
ομιλητής και το πρώτο γκρουπ που μίλησε είχε μόλις 6 άτομα. Σήμερα
έχει φτάσει να δίνει ομιλίες μπροστά σε χιλιάδες κόσμο. Έχει συναντηθεί με προέδρους και με φυλακισμένους σε πάνω από 70 χώρες. Η
πολυπληθέστερη ομιλία του ήταν σε 800.000 άτομα! Το πρώτο του βιβλίο «Η ζωή χωρίς όρια» εκδόθηκε το 2010 και έχει μεταφραστεί σε
περισσότερες από 30 γλώσσες. Από τότε έχει εκδώσει συνολικά 8 βιβλία και δυο ντοκιμαντέρ με ομιλίες του. Είναι Ευαγγελικός πάστορας
και ομιλητής. Πρόσφατα έχει ξεκινήσει να δίνει ομιλίες σε σχολεία στο
Brisbane της Αυστραλίας, μιλώντας για τον σχολικό εκφοβισμό. Ένα
θέμα πολύ προσωπικό, καθώς είχε υπάρξει θύμα εκφοβισμού για πολλά χρόνια. Νομίζω ότι οι έφηβοι αυτόν τον
καιρό αναζητούν καθοδήγηση από άλλους ή κάτι ή κάποιον.
Ώστε να επικυρώσουν(αναγνωρίσουν) ποιοι είναι, τι θα
κάνω στη ζωή και τι πρόκειται να γινώ(στο μέλλον). Ποια
είναι η αξία μου, η θέση μου σε αυτό τον κόσμο; Και επειδή
ήμουν και εγώ τόσο αγχωμένος και πεινασμένος να αναζητήσω αυτή την αλήθεια παλαιότερα, όταν περνούσα την κατάθλιψη μου ή όταν είχα τις αυτοκτονικές σκέψεις. Θέλω
από νωρίς να ξέρουν τα παιδιά ότι μπορούν να προσπεράσουν το οτιδήποτε. Και να μην ακούν τον κόσμο που τους
λέει ότι δεν πρέπει να κατακτήσουμε και να προσπεράσουμε.” Συνέχεια στο επόμενο φύλλο της εφημερίδος μας
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Φιγούρα της Lego κάθησε για πρώτη φορά σε αναπηρικό αμαξίδιο. Η Lego κάνει μια κίνηση κατά της
περιθωριοποίησης των ατόμων και ειδικά των παιδιών με αναπηρία (ΑμεΑ) αλλά και μια προσπάθεια ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης τους. Ως μια κίνηση που θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της περιθωριοποίησης
των παιδιών με αναπηρία (ΑμεΑ) θεωρείται η απόφαση της γνωστής εταιρίας Lego να κυκλοφορήσει τις πρώτες
φιγούρες σε αναπηρικό αμαξίδιο. Η φιγούρα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Toy Fair της Νυρεμβέργης στη
Γερμανία την Τετάρτη, όπως όμως ανέφερε η εταιρία αναμένεται να είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό τον Ιούνιο.
Δύο επιστολές, για το θέμα των ορφανών παιδιών με αναπηρία, στάλθηκαν στο υπουργείο Εργασίας
από την ΕΣΑμεΑ, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί η προσήκουσα λύση, παρά τις πολλές παρεμβάσεις
του αναπηρικού κινήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4387/16, παρ. 4Α, περίπτωση γ, το ορφανό
παιδί και από τους δύο γονείς δικαιούται το 50% της σύνταξης του γονέα και δεν υπάρχει ξεχωριστή πρόβλεψη
για το παιδί με αναπηρία. Η απουσία των γονέων παιδιού με αναπηρία σε συνδυασμό με την καταβολή μειωμένης σύνταξης, δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα στην αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων με αναπηρία,
λόγω και της έλλειψης κρατικών υποστηρικτικών δομών. Επίσης, στα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα
τέκνα, στα οποία χορηγείται το επίδομα βαριάς αναπηρίας, όταν σε περίπτωση θανάτου των γονέων τους,
τους χορηγηθεί σύνταξη μεγαλύτερη από το ποσό του προνοιακού επιδόματος, το επίδομα κόβεται.
Επανήλθε ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας: Από τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 επανήλθαν τα περιοριστικά μέτρα της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της
Αθήνας (ΜΙΚΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ), καθώς και στο Λεκανοπέδιο Αττικής (ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ), τα οποία
επεκτείνονται μέχρι και τον ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ. Οι ημέρες και ώρες ισχύος όλων των ως άνω περιοριστικών μέτρων, είναι οι εξής: Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρες 07.00΄ έως 20.00΄, Παρασκευή, ώρες 07.00΄ έως 15.00΄. Τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία σε όλα τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς, τα μέτρα δεν ισχύουν. Οι παραβάτες των περιοριστικών αυτών μέτρων, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 6 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Διοικητικό πρόστιμο 100,00 €)
Νέο ανελκυστήρα για τα ΑμεΑ και βελτιωμένο φωτισμό θα αποκτήσει σύντομα η Ακρόπολη, μετά τις
ομόφωνες γνωμοδοτήσεις των μελών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Τα μέλη του ΚΑΣ είπαν ομόφωνα «ναι» στην αλλαγή του υφιστάμενου «γερασμένου» αναβατορίου - που έχει πολλά προβλήματα λειτουργίας, κυρίως το τελευταίο διάστημα, γεγονός που προκάλεσε και την παρέμβαση της υπουργού Πολιτισμού καθώς και στη βελτίωση του φωτισμού του Βράχου και των μνημείων της Ακρόπολης ώστε να επανέλθει στο επίπεδο της μελέτης του Πιέρ Μπιντό, ο οποίος το 2004 είχε αναλάβει τον φωτισμό του αρχαιολογικού χώρου.
Έλληνες μαθητές «υιοθετούν» ηλικιωμένους από γηροκομεία της Θεσσαλονίκης. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων έγινε γνωστή μια πρωτοβουλία ενός ελληνικού δημόσιου σχολείου που πραγματικά μας έκανε να νιώσουμε χαρά και αισιοδοξία.Οι μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου Αμπελοκήπων
Θεσσαλονίκης θα «υιοθετήσουν» παππούδες και γιαγιάδες από την περιοχή τους, σε μια προσπάθεια να έρθουν
πιο κοντά οι δύο ηλικίες και οι μεν ηλικιωμένοι να μεταφέρουν την εμπειρία τους στους νεότερους, οι δε νεότεροι
να αυξήσουν το βαθμό ευαισθητοποίησής τους απέναντι στην τρίτη ηλικία. Αμφότεροι, θα βγουν κερδισμένοι.
Γιατρός αναλαμβάνει δράση όταν όλοι κοιμούνται. Ο γιατρός Τζιμ Γουίδερς βγαίνει κάθε βράδυ γιατί
είναι αυτός που επινόησε την έννοια «ιατρική στους δρόμους». Εδώ και 27 χρόνια δηλαδή, βγαίνει στους
δρόμους του Πίτσμπουργκ προσφέροντας ιατρική φροντίδα στους άστεγους. Και μάλιστα δωρεάν.
Οι περισσότεροι γιατροί περιμένουν τους ασθενείς τους στο ιατρείο τους. Ο συγκεκριμένος όμως γνωρίζει πολύ
καλά ότι αυτοί που τον έχουν πραγματικά ανάγκη, είναι απίθανο να απευθυνθούν σε αυτόν. Έτσι πηγαίνει εκείνος σε αυτούς. Πρόκειται για έναν πραγματικό ανθρωπιστή και πιστό υπηρέτη του όρκου του Ιπποκράτη.
Συντάξεις αναπηρίας: έρχεται νέος κανονισμός που επιβάλλει ενιαίες προϋποθέσεις για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους. Μάλιστα σε κάποια Ταμεία καταργείται η πλήρης σύνταξη με αναπηρία
50% έως 67%. Με το νέο κανονισμό θα υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους ενώ είναι θέμα χρόνου να εφαρμοστεί από το υπουργείο Εργασίας.
Σε μειωμένο ΦΠΑ υπάγονται πλέον οι υπηρεσίες που παρέχουν οι οίκοι ευγηρίας, τα οικοτροφεία
και οι προνοιακές δομές φιλοξενίας ΑΜΕΑ ή ατόμων με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση
ουσιών, εφόσον δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, καθώς και προστασίας παιδιών και νέων. Εντούτοις, με αφορμή την ανακοίνωση περί
μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ, η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών είχε ζητήσει την καθιέρωση μειωμένου συντελεστή για τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα υγείας επισημαίνοντας ότι
η χρέωση παραμένει στο 24% παρότι δεν πρόκειται για είδος πολυτελείας.

Διαμαρτυρία στη Βουλή για τα προβλήματα στα Ειδικά Σχολεία
Γονείς επιβεβαίωσαν, μέσα από τη ζωντανή τους μαρτυρία, την απαράδεκτη
κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, τα δημόσια Ειδικά
Σχολεία, τα τμήματα ένταξης και την παράλληλη στήριξη. Με τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού,
αλλά και τα προβλήματα στο ιδιωτικοποιημένο σύστημα μεταφοράς των μαθητών. Σχολεία που καθυστέρησαν να ανοίξουν, που λειτουργούν ακόμα με
περιορισμένο ωράριο ενώ λόγω των παραπάνω προβλημάτων, πολλά παιδιά
δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τη σχολική τους χρονιά. Γονείς, παιδιά και εργαζόμενοι βιώνουν από πρώτο χέρι, τα
περί επιστροφής στην «κανονικότητα», την «ευαισθησία» της κυβέρνησης, όπως και όλων των προηγούμενων.

Υπερήφανη Ελλάς
ποια κατάρα κουβαλάς, πόσα τρως και πόσα χάφτεις.
Την πρέζα δεν φοβήθηκα, η μπρίζα με τρομάζει,
με ένα κουμπάκι πράσινο,
μου φέρνει το σκουπιδαριό στο σπίτι μου κι αδειάζει,
και ο κάθε μασκαράς βγαίνει και καμαρώνει,
και πίσω απ’ το μασκάρεμα, δεν ξέρουμε
ποιος άλλος μασκαράς, τι άλλο μας σκαρώνει.
Με αυτά με αποχαυνώσανε, με αποκοιμίσανε
με τηλεκοντρόλ και μπρίζα,και μέσα απ’ το μασκάρεμα,
με την χωματερή, μας κρύβουνε το λάδωμα, διαφθορά και μίζα.
Με το μασκάρεμα αυτό, όλοι μασκαρεμένοι,
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΜΟΥΡΗ
μπαίνουνε μέσα στην Βουλή και βγαίνουν βολεμένοι.
Ο Αθανάσιος Κουμούρης της Μαρίνης και
Εμείς χειροκροτούμε όλοι μας αυτό το ρεζιλίκι,
του Στέργιου, γεννήθηκε στο Οφρύνιο Καείμαστε πάντα έτοιμοι να το ξαναψηφίσουμε,
βάλας και είναι παιδί της Κατοχής. Στη μετάκαι προχωράμε ακάθεκτοι, στο ίδιο το μασκάρεμα και το μασκαριλίκι.
εφηβική του ηλικία έχασε το φως του. Από
Και αφού περάσει ο καιρός και δούμε ότι πέσαμε πάλι σε μαύρο χάλι,
το έτος 1960 και για 6 έτη φοίτησε στη Στέγη
σηκώνουμε τα πόδια μας, βαράμε το κεφάλι. Και τραγουδάμε όλοι,
Τυφλών στους Αμπελόκηπους. Εκπαιδεύ«Ώ Ελλάδα δαφνοφόρα, τι κοπρίτες βγάζεις τώρα. τηκε τηλεφωνητής στον «Φάρο Τυφλών
Ποτέ δεν πεθαίνεις, αλλά και ποτέ δεν μαθαίνεις,
Καλλιθέας». Εκεί, όπως ο ίδιος έχει γράψει
ανακάλυψε
τον «άλλο ήλιο». Η ενασχόληση
απ’ αυτά που παθαίνεις.» Αθανάσιος Κουμούρης
του με το εμπόριο επί σαράντα έτη, τον ανέδειξε σε έναν επιτυχημένο επιχειρηματία. Είναι παντρεμένος με την Αναστασία Κουμούρη - Αναστασίου του Αντωνίου, πατέρας τριών τέκνων, επτά εγγονιών και ενός δισέγγονου. Σε όλη τη
διάρκεια του βίου του ασχολείται με την ποίηση, τον άνθρωπο, το περιβάλλον, τα παιδιά, την ειρήνη και την αρμονία
του κόσμου μας. Είναι συνεργάτης σε διάφορους ραδιοφωνικούς σταθμούς (τουλάχιστον πέντε). Πολλά τηλεοπτικά
κανάλια τον έχουν παρουσιάσει, και τελευταία, η ΕΡΤ3. Είναι μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών
και Καλλιτεχνών, από την οποία έχει βραβευτεί πολλάκις με Α΄ Βραβεία Λογοτεχνίας και Ποίησης στους ετήσιους
διαγωνισμούς της. Είναι μέλος του Global Harmony Association «GHA» priority to children, με έδρα την Αγία Πετρούπολη της Ρωσία. Είναι μέλος του International Forum for the Culture of Peace «IFLAC» με έδρα το Τελ Αβίβ στο
Ισραήλ. Το έτος 2010 τιμήθηκε, ως ένας από τους 14 ποιητές της ειρήνης του κόσμου, στην πόλη της Χιροσίμα στην
Ιαπωνία. Το ίδιο έτος τιμήθηκε με Α΄ βραβείο για το ποίημά του «ΕΙΡΗΝΗ», από την Κίνα. Έχει συγγράψει και εκδώσει
δύο βιβλία ποιητικού περιεχομένου με τίτλους «Ο δικός μου ήλιος» το 2009, και «Αν ανακαλύψουμε το πλήθος μέσα
μας, το σκοτάδι γίνεται φως» το 2011, περίπου 20000 και πολλά γνωμικά. Τώρα εκδίδει άλλα τρία βιβλία με τίτλους
«Το φως είναι μέσα μας», «Το φως της ψυχής είναι μελωδία αγγέλων» και «Το εξώφυλλο μου σκοτεινό σκεπάζει την
γραφή μου, μα μέσα είναι όλο φως, που βγαίνει απ’ την ψυχή μου». Έργα του έχουν μεταφραστεί στην Αγγλική,
Ισπανική και Ιαπωνική γλώσσα. Το βιβλίο του «Ο δικός μου ήλιος» βραβεύτηκε με Α΄ βραβείο στον ετήσιο διαγωνισμό
βιβλίου 2009, από τη Διεθνή Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών και από το δήμο Ορφανού Καβάλας με
τιμητικό μετάλλιο και πλακέτα. Το έτερο βιβλίο του «Αν ανακαλύψουμε το πλήθος μέσα μας, το σκοτάδι γίνεται φως»
βραβεύτηκε με Α΄ βραβείο στον ετήσιο διαγωνισμό βιβλίου 2011, από τη Διεθνή Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών και
Καλλιτεχνών. Το έργο του έχει αξιολογηθεί τιμητικά από τα Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρειας, Τιράνων, και τις Μητροπόλεις Σύρου, Κυκλάδων και Ηλείας. Στόχος της ζωής του είναι η ειρήνη των ανθρώπων.
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Χανιά: Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει η Συντονι- Τ ρ ί π ο λ η :
στική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων, η επιχείρηση αρνήθηκε να προσλάβει άτομα με αναπηρία με την
δικαιολογία πως είναι
ανάπηροι! Σε σχετική
ανακοίνωση σημειώνεται επίσης πως “παρά το
ότι οι συγκεκριμένες
προσλήψεις
έγιναν
μέσω ΑΣΕΠ η ΔΕΥΑΧ,
αποφασίστηκε να μην
προσληφθούν οι 2 εργαζόμενοι, με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσίας που προβλέπει ότι δεν
μπορούν να προσληφθούν στο εργατοτεχνικό προσωπικό άνθρωποι που έχουν ποσοστό αναπηρίας.”

Πράσινο φως για
την τοποθέτηση
ανελκυστήρα για
ΑΜΕΑ στο κεντρικό κτίριο της
Περιφέρειας στην
Τρίπολη, αλλά και
στη Μητρόπολη.
Τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ στην πόλη της Τρίπολης είναι
πολλά. Το ζήτημα της προσβασιμότητας των ατόμων με
αναπηρία και των ηλικιωμένων στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας στην Τρίπολη απασχόλησε -εκτός ημερήσιας διάταξης- τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου.

Παλλήνη: Την δημι-

Πύργος: Με σύνθημα «ίση πρόσβαση στον αθλητισμό»

ουργία θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ σε
κοινόχρηστους χώρους,
ξεκίνησαν οι υπηρεσίες
του Δήμου Παλλήνης,
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ο Δήμος Παλλήνης θα συνεχίσει
την δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ σε
όλα τα κρίσιμα σημεία του Γέρακα, της Παλλήνης και
της Ανθούσας, με στόχο την βελτίωση της κινητικότητας των ειδικών ομάδων πληθυσμού και των ΑμΕΑ.

δημιουργούμε το συγκεκριμένο τμήμα για άτομα με κινητικές αναπηρίες με σκοπό να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες
σε όλους. Απευθυνόμαστε σε παιδιά , γυναίκες και άντρες
όλου του νομού Ηλείας με σκοπό όχι μόνο την προπόνηση
αλλά και την συμμετοχή στα επίσημα πρωταθλήματα της
ομοσπονδίας σωματείων Ελλήνων καλαθοσφαιριστών με
αμαξίδιο που είναι
επίσημα αναγνωρισμένη από την ΕλΔράμα: Η Τοπική Διοίκηση Δράμας (I.P.A.) της Διε- ληνική Ομοσπονδία
θνούς Ένωσης Αστυνομικών, στα πλαίσια των κοινω- καλαθοσφαίρισης.
νικών της εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τον
Ήπειρος: Μια «Ελπίδα
Αθλητικό Σύλλογο ΑμεΑ Δράμας «ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ»,
Ζωής». Σπουδαίο κοινωνικό
την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.)
έργο
προσφέρει η ΕΛΕΠΑΠ
Νομού Δράμας και το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ιωαννίνων εδώ και 36 ολόκληρα
(ΔΙ.Κ.Α.) του Δήμου Δράμας, θα
χρόνια, από την ημέρα που
διοργανώσουν για πρώτη φορά
ιδρύθηκε μέχρι σήμερα. Έργο
στη Δράμα και γενικά στη Βόρεια
ευρέως αναγνωρισμένο, το
Ελλάδα, έναν Διεθνή Φιλικό
οποίο έχει εξάλλου τη διαχρονική
Αγώνα Ποδοσφαίρου μεταξύ των
Εθνικών Ομάδων Ακρωτηριασμέ- στήριξη της τοπικής κοινωνίας, φορέων και πολιτών. Ωστόσο,
νων ΕΛΛΑΔΑΣ και ΙΣΡΑΗΛ για οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης που κατασκεύασε η
Φιλανθρωπικό σκοπό. Ο αγώνας Εταιρεία στη Νεοκαισάρεια είναι, χωρίς αμφιβολία, το σπουδαιθα πραγματοποιηθεί το Σάββατο ότερο επίτευγμά της και μία υποδομή - πρότυπο για ολόκληρη
28 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα τη χώρα, καθώς θα εξυπηρετεί επί μονίμου βάσεως δεκάδες
17:00' στο γήπεδο της Ν. Αμισού. ΑμεΑ που δεν έχουν τη δυνατότητα υποστήριξη στο σπίτι τους.

Κύπρος:

Το Γραφείο Σχεδιασμού ΑμεΑ έχει δημιουργήσει θεματικές ιστοσελίδες - blogs οι οποίες
περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες
για τα διάφορα επιμέρους θέματα της Προσβασιμότητας. Οι ιστοσελίδες θα συνεχίσουν να ενημερώνονται με νέες πληροφορίες και δεδομένα. Το email στο οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για περαιτέρω
πληροφορίες ή διευκρινίσεις είναι το clelia.pet@gmail.com.
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Ξάνθη: Οι εργαζόμενοι των καταστημάτων της Praktiker Hellas σε Ξάνθη και

Αλεξανδρούπολη προχώρησαν εχθές, 17 Σεπτεμβρίου 2019, σε μία πολύ σημαντική πράξη αγάπης, προσφοράς και αλληλεγγύης. Με μεγάλη χαρά παρέδωσαν στον Νομαρχιακό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Νομού Έβρου, 650 κιλά
πλαστικά καπάκια, τα οποία συνέλεξαν οι συνάδελφοι και οι πελάτες των καταστημάτων στις περιοχές αυτές. Με δεδομένο ότι το κάθε καπάκι ζυγίζει κατά μέσο
όρο 2gr, υπολογίζεται ότι συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 320.000 καπάκια.
Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση του Συλλόγου για την αγορά
αναπηρικών αμαξίδιων και αναπηρικών βοηθημάτων. Αυτή τη στιγμή στο Νομό
Έβρου καταγράφονται πάνω από 5.000 ΑΜΕΑ, ενώ ένα ηλεκτρικό αμαξίδιο κοστίζει πάνω από 2.000€ και ένα χειροκίνητο ξεκινά από 400€. Για να μπορέσει λοιπόν ο Σύλλογος να αγοράσει
ένα χειροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο θα πρέπει να συγκεντρώσει 4 τόνους καπάκια, αφού κάθε τόνος έχει αξία
100€. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης, υποδέχθηκε την ομάδα της Praktiker Hellas, μοιράστηκε μαζί τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και ευχαρίστησε θερμά την εταιρία
για την προσφορά της και τη συμβολή της στο έργο του Συλλόγου, ο οποίος προσπαθεί, εκτός από αναπηρικά
αμαξίδια και βοηθήματα, να ενισχύει οικονομικά και τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης.

Κατερίνη:

Βόλος:

Εβδομάδα κινητικότητος Εκτός όμως από τη
μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου είναι πολύ σημαντικό να
εφαρμόσουμε κάποιες καλές
πρακτικές ώστε να διευκολύνεται η ζωή των ανθρώπων με
αναπηρία, παροδική ή μόνιμη.
Πέρα από την ευθύνη που έχει
η πολιτεία στο να εξαλείψει περιβαλλοντικά εμπόδια, υπάρχει
και η ατομική ευθύνη που φέρει
ο καθένας από εμάς, στη μη
παρακώληση της μετακίνησής
τους. Ας μην ξεχνάμε ότι: Δεν
παρκάρουμε στις ειδικές θέσεις αναπήρων ή επάνω στις
ράμπες που υπάρχουν στα
πεζοδρόμια και στα μέσα μαζικής μεταφοράς παραχωρούμε
τη θέση μας και ρωτάμε αν
χρειάζονται βοήθεια κατά την
επιβίβαση ή αποβίβασή τους.

Μια σπουδαία προσφορα αμαξιδίου μεταφοράς ΑμεΑ από
το EUROTAXI Κατερίνης. Τέτοιες ενέργειες αποδεικνύουν την ευαισθησία και τη
θέληση για κοινωνική προσφορά που
πρέπει να διαθέτουμε όλοι μας για τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του
Δ.Κατερίνης και ο δημοτικός σύμβουλος
Χριστοφορίδης Σταύρος
ευχαριστούν
τον Πρόεδρο
κ.ΠαρθενίδηΓέωργιο
και τα μέλη
του ΔΣ του
Συνεταιρισμού EUROTAXI Κατερίνης για
τη δωρεάν προσφορά του ειδικού οχήματος μεταφοράς ΑμεΑ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στις 10.09.2019 για να
μετακινηθούν τα ωφελούμενα παιδιά/έφηβοι/άτομα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες.

Σέρρες:

Μαγνησία: Εξοπλισμός για ΑμΕΑ
στην παραλία Καμάρι, κάλλιο αργά
παρά ποτέ. Στην παραλία για την
οποία υποβάλλεται
πρόταση,
θα υπάρχουν οριοθετημένες
και ειδικά
σημασμένες θέσεις
στάθμευσης
για ΑΜΕΑ,
καθώς και
ειδική σήμανση καθ’ όλη την διαδρομή
των κεντρικών οδικών αξόνων, έως
την παραλία. Όπως προβλέπεται,
όλες οι παραπάνω υποδομές, είναι
ελαφρές, μη μόνιμες και θα απομακρύνονται και θα αποθηκεύονται κατάλληλα, κατά τους χειμερινούς μήνες.

Εκτός λειτουργίας βρίσκεται
από τον Ιούνιο ο ανελκυστήρας σκάλας του
Μουσείου Αμφίπολης, καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση στα Άτομα με Κινητική
Αναπηρία, στον χώρο της έκθεσης, όπως
αποκάλυψε ο Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων Σερρών. Το προσωπικό του μουσείου
και η ΕΦΑ Σερρών έχουν προβεί σε ενέργειες για την επισκευή του, ωστόσο η τεΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ χνική εταιρεία μετά από κάποιες άκαρπες απόπειρες επιδιόρθωσης, ενημέρωσε
πως το απαραίτητο ανταλλακτικό, δεν είναι πια σε κυκλοφορία. Από εκεί και πέρα
ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ δεν υπάρχει κάποιο νεότερο για την αντικατάσταση του μηχανήματος με κάποιο
Τηλ.2102480235 - 6976755569 σύγχρονο, που να καλύπτει τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του μουσείου.
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Lonato, ένα εστιατόριο αποκλειστικά με υπαλλήλους ΑμεΑ στο Μοστάρ
Το εστιατόριο Lonato, στο Μόσταρ της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, έχει στο προσωπικό του αποκλειστικά άτομα με αναπηρία, αποδεικνύοντας ότι τα μπορούν
να κοινωνικοποιηθούν και είναι παραγωγικοί. Το Lonato δημιουργήθηκε από
την επιθυμία και την προσπάθεια του Κέντρου Παιδιών και Νέων του Μόσταρ
για ΑμεΑ «Los Rosales» και πρόκειται για έργο που ξεκίνησε πριν 3 χρόνια,
έχοντας τη στήριξη ξένων διπλωματικών αποστολών. Στόχος είναι να δοθούν
ευκαιρίες απασχόλησης στους νέους με αναπηρία και, παράλληλα, η δυνατότητα να βάλουν και αυτοί ένα λιθαράκι στην καθημερινότητα των κατοίκων της
πόλης.Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από τη διεύθυνση του Los Rosales, έξι άτομα με αναπηρία θα δώσουν νέα
πνοή στο εστιατόριο, η διεύθυνση του οποίου απευθύνει πρόσκληση στους κατοίκους του Μόσταρ αλλά και σε όσους
βρεθούν στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη να το επισκεφθούν, για να πάρουν μία γεύση αληθινής και ζεστής φιλοξενίας.

Ο Ιωακείμ ξεπέρασε το σύνδρομο Down,
μιλά 4 γλώσσες και ξέρει 3 μουσικά όργανα
Πόσο συχνά συναντάει κανείς ένα παιδί
με σύνδρομο Down
να ξέρει άπταιστα 4
γλώσσες, να παίζει 3
μουσικά όργανα και
να θέλει να γίνει επιστήμονας; Η Κατερίνα
Φροσύνη γέννησε πριν από 27 χρόνια το τέταρτο παιδί της,
που γνώριζε πως είχε σύνδρομο Down, ωστόσο με τον άντρα
της αποφάσισαν να το κρατήσουν και να το μεγαλώσουν μαζί
με τους άλλους 3 αδελφούς του. Έως τα 4 του χρόνια, ο Ιωακείμ όχι μόνο δεν μιλούσε αλλά δεν μπορούσε να σταθεί και
όρθιος. Ώσπου κάποιος μίλησε στους γονείς του σχετικά με
το πρόγραμμα του ινστιτούτου «Glen Doman» στην Αμερική.
Οι γονείς του πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και έμαθαν τα
πάντα αναφορικά με το εν λόγω πρόγραμμα το οποίο τελικά χάρισε στον μικρό γιο τους μία καινούργια ζωή. Ο 27χρονος Ιωακείμ μπορεί να μην τελείωσε τις δύο τελευταίες τάξεις του
Λυκείου, ωστόσο ήδη εργάζεται στο λογιστικό γραφείο του πατέρα του και έχει μία φυσιολογική ζωή. Μάλιστα, μαζί με τη μητέρα του έγραψαν βιβλίο με τίτλο «Είμαι ο Ιωακείμ… Μάθετε
πώς ξεπέρασα το σύνδρομο Down» με το οποίο έχουν ήδη βοηθήσει χιλιάδες οικογένειες να αντιμετωπίσουν σωστά την κατάσταση, προκειμένου παιδιά τα οποία πάσχουν από το σύνδρομο
να αποκτήσουν μία φυσιολογική ζωή όπως όλα τα υπόλοιπα.

Η έκθεση REHACARE 2019
ολοκληρώθηκε με επιτυχία!
Καινοτόμα και γεμάτη καλέςιδέες:έτσι παρουσιάστηκε η διεθνής έκθεση Rehacare 2019 στο Ντύσσελντορφ της Γερμανίας, η οποία και φέτος έδωσε
την ευκαιρία σε δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες από 80
χώρες, να ενημερωθούν σχετικά με βοηθήματα που
διευκολύνουν τη ζωή των ηλικιωμένων, των ατόμων
με αναπηρίες και των ατόμων που χρειάζονται φροντίδα. 751 εταιρείες από 43 χώρες παρουσίασαν τα
προϊόντα τους, ενώ ομάδες αυτοβοήθειας, κοινωνικοί οργανισμοί και πολιτικά πρόσωπα έθεσαν υπό
συζήτηση τρέχοντα θέματα σχετικά με τις αναπηρίες
και τις πολιτικές υγείας ανά τον κόσμο. Ας ελπίσουμε
ότι κάποια στιγμή θα δούμε και στην χώρα μας ανάλογες εκθέσεις και ας είναι και μικρότερης κλίμακας.

συνέχεια από σελ. 1 Αυθαίρετα έως το 2020 κτήρια μη προσβάσιμα σε ΑμΕΑ
...καθώς από το 2020, τα δημόσια και ιδιωτικά κτήρια που δεν είναι προσβάσιμα από ΑμΕΑ
θα θεωρούνται αυθαίρετα, σύμφωνα με ευρωπαϊκή κοινοτική οδηγία, την οποία η Ελλάδα
δεν έχει ακόμα ενσωματώσει. Η Ελλάδα δέχεται μεγάλη πίεση να ενσωματώσει τη συγκεκριμένη οδηγία, παρότι στον σύγχρονο αστικό οικοδομικό κανονισμό έχει γίνει ήδη η ενσωμάτωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων. Ωστόσο σήμερα, πληθώρα ιδιωτικών και
κυρίως δημόσιων κτιρίων, δεν διαθέτουν προσβασιμότητα. Όπως έγινε γνωστό από το
υπουργείο Περιβάλλοντος, η γενική γραμματεία της κυβέρνησης έχει επιφορτισθεί με το έργο
συντονισμού όλων των υπουργείων, προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα. Στο θέμα της προσβασιμότητας υπάρχει οριζόντια συνεργασία κυβερνητικών φορέων, έτσι ώστε, όχι μόνο να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής
των ατόμων με κινητικές δυσκολίες, αλλά να προληφθούν και τα στενά χρονοδιαγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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συν. από σελ. 1 Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, αληθινός άνθρωπος και αγωνιστής της ζωής που στις Ευρωεκλογές
του 2019 ήταν υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία και εκλέχτηκε πρώτος ευρωβουλευτής λαμβάνοντας περισσότερους
από 500.000 ψήφους. Ως ευρωβουλευτής έχει αναλάβει την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής, την
Επιτροπή Περιφερειών, την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και επίσης είναι μέλος των Κοινοβουλευτικών Ομάδων για την Ευρωμεσογειακή Συνεργασία και τις χώρες του Μαγκρέμπ. Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος είναι 34 ετών.
Ψυχίατρος - Επιμελητής Β΄, στην Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Αθηνών, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου “Αττικόν”, και ευρωβουλευτής με τη Ν.Δ. Η ιστορία του, λίγο πολύ, είναι γνωστή. 14 μηνών διαγνώσθηκε με
Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία τύπου ΙΙ. Τότε, στους γονείς του είπαν πως το προσδόκιμο ζωής του θα ήταν μέχρι την εφηβεία.
Στα 34 του, πλέον, δεν είναι έφηβος! Είναι άνδρας και είναι εδώ έτοιμος να δώσει μια νέα μάχη! Έτσι λοιπόν, το 1990
- μια εποχή που η αναπηρία οδηγούσε στην περιθωριοποίηση - οι γονείς του πήραν την μεγάλη απόφαση και τον
έστειλαν σε σχολείο γενικής εκπαίδευσης, όπως όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Εκεί, κατάφερε να συναναστραφεί με συνομηλίκους του, να βιώσει και μαζί τους τις ίδιες ανησυχίες. Να μάθει να ονειρεύεται χωρίς όρια… Δεν ήταν εύκολα. Είχε
να αντιμετωπίσει την άρνηση των δασκάλων του να τον εντάξουν στα τμήματα, την φυσιολογική περιέργεια των συμμαθητών του, τη δυσκολία πρόσβασης σε χώρους που δεν είχαν προδιαγραφές για άτομα με αναπηρία. Τελικά όμως,
τα κατάφερε! Με πίστη στο Θεό, στον εαυτό του, με την βοήθεια των γονιών του, των δασκάλων και φυσικά των συμμαθητών του. Των φίλων του! Το 1999, μάλιστα, οι κόποι και οι προσπάθειες του, οι άριστες επιδόσεις του, του έδωσαν
την Ελληνική Σημαία και παρέλασε με αυτήν, την 28η Οκτωβρίου. Η πιο συγκινητική στιγμή του, μέχρι σήμερα… Το
2003, κατάφερε και έκανε ένα ακόμα όνειρο του πραγματικότητα. Πέτυχε την εισαγωγή του στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2010, πήρε το πτυχίο του! Έγινε γιατρός! Την περίοδο 12/2010-06/2011, έκανε πρακτική
στο Γενικό Νοσοκομείο ‘‘Ασκληπειό Βούλας’’ και από τον Σεπτέμβριο του 2011 βρίσκεται στο ‘‘Αττικόν’’. Συγκεκριμένα,
έκανε πρακτική στον κλάδο της Νευρολογίας, το χρονικό διάστημα (09/2011-09/2012), και στον κλάδο της Ψυχιατρικής,
το χρονικό διάστημα (09/2012-05/2016). Από το 2016, έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας της Ψυχιατρικής και πλέον βρίσκεται στο “Αττικόν”, να άσκει το λειτούργημα του με πίστη στον όρκο που έδωσε και με αγάπη στον άνθρωπο. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές από το 2013 έως το 2015 - παράλληλα με την ειδικότητα του - και παρακολούθησε
μετεκπαιδευτικά σεμινάρια στο αντικείμενο των ψυχοσεξουαλικών διαταραχών του ανθρώπου. Ταυτόχρονα με τις σπουδές του, ανησυχούσε και αναζητούσε λύσεις στο πως μπορεί αν βελτιωθεί η ζωής των ανθρώπων με αναπηρία. Το
2008, έμαθε για την ιδέα της “ανεξάρτητης διαβίωσης” και τότε έγινε για εκείνον, σκοπός ζωής. Οργανωθήκανε, γίνανε
ομάδα και έτσι το 2013 διοργανώθηκε η πρώτη ελληνική αποστολή στην πανευρωπαϊκή εκδήλωση “Freedom Drive”,
που έγινε εφαλτήριο για να δημιουργηθεί ο πρώτος Oργανισμός Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδος, I-Living!

ΈΚΘΕΣΗ: ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η υποστήριξη των παιδιών: Σε
σχέση με τα παιδιά, σημειώνεται ότι η εθνική νομοθεσία και οι εφαρμοζόμενες πολιτικές προστατεύουν σε έναν ορισμένο βαθμό το παιδί με αναπηρία, ιδίως στο πλαίσιο της επιδοματικής/προνοιακής και της
εκπαιδευτικής πολιτικής, χωρίς ωστόσο στην πράξη να ανταποκρίνονται
στο εύρος και το πλήρες περιεχόμενο των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων
του. Επίσης, έχει διαπιστωθεί η γενικότερη έλλειψη ενός πλαισίου υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής προστασίας, ιδίως σε επίπεδο πρόληψης, καθώς και η έλλειψη εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών και προγραμμάτων για τα παιδιά και τις
οικογένειές τους. Τα παραπάνω, σημειώνει ο Συνήγορος του Πολίτη, μειώνουν την κοινωνική προστασία των παιδιών και τα καθιστούν ευάλωτα στην παραμέληση, την εγκατάλειψη και την ιδρυματοποίηση. Επίσης, από αναφορές
στην ανεξάρτητη Αρχή προκύπτει συχνά δυσχέρεια αποδοχής παιδιών με αναπηρία σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς
σταθμούς, με συνήθη αιτιολογία για τη μη αποδοχή τους την έλλειψη κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο,
η αδυναμία έγκαιρης ένταξης των παιδιών αυτών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς σημειώνεται ότι εμποδίζει την πρώιμη συμπερίληψή τους στη μαθησιακή διαδικασία μαζί με τους συνομηλίκους τους, δυσχεραίνει
την αναγκαία υποστήριξη των εργαζόμενων γονέων τους και αυξάνει τις προϋποθέσεις για έναν μελλοντικό αποκλεισμό. Στις άλλες βαθμίδες σχολικής εκπαίδευσης εντοπίζεται ότι στην πράξη δεν έχει καταστεί δυνατή η λειτουργία ενός συστήματος συνεκπαίδευσης μεταξύ γενικών και ειδικών σχολείων, ενώ διαπιστώνονται προβλήματα σε
σχέση με την οργάνωση, τους πόρους, το ανθρώπινο δυναμικό, τις μεθόδους διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό,
τις αντιλήψεις και τις πρακτικές στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία… Συνέχεια στο επόμενο φύλλο.
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...Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο.

ΕΙΔΕΣ Η ΔΕΗ;!! Νέα αυτόματη ρύθμιση των οφειλών στη ΔΕΗ.
Η ΔΕΗ εφαρμόζει από τον Οκτώβριο 2019, ένα νέο, απλούστερο και αυτοματοποιημένο σύστημα διακανονισμού οφειλών που όχι μόνο δίνει δυνατότητα σε εκατομμύρια οφειλέτες να κάνουν μια νέα αρχή, αλλά και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για
ταχεία μείωση των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Επιχείρηση,
που αγγίζουν τα 2,7 δισ. ευρώ. Το νέο σύστημα προβλέπει χαμηλότερες προκαταβολές σε σχέση με ό,τι προβλεπόταν έως σήμερα: δεν θα υπερβαίνουν το 20% ή εναλλακτικά το 30% (αν επιλεγούν περισσότερες δόσεις) έναντι 40-50% έως σήμερα. Η διαδικασία έγκρισης θα είναι
αυτοματοποιημένη και θα γίνεται άμεσα στα καταστήματα της ΔΕΗ με την υποβολή της αίτησης. Ο πελάτης θα
χρειάζεται να προσκομίσει μόνο τον τελευταίο λογαριασμό του, την αστυνομική του ταυτότητα και τον ΑΦΜ του.
Επιπλέον από την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 θα μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις και τηλεφωνικά στο 11770.

Έρχονται κατασχέσεις: τέλος στις 7 Οκτωβρίου η προθεσμία για τις 120 δόσεις.
Η εφορία με e-mail προς τους φορολογούμενους στέλνει ενημερώσεις προκειμένου όσοι μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έχουν χρέη στην εφορία ή στα
Ταμεία, μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2018 να σπεύσουν προκειμένου να προλάβουν την προθεσμία (λήγει στις 7 Οκτωβρίου) για να εναχθούν στη ρύθμιση.
Με την λήξη της προθεσμίας η εφορία θα ξεκινήσει ένα «σαφάρι» κατασχέσεων,
προκειμένου να αποπληρωθούν τα χρέη. Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν
στη ρύθμιση θα παγώσουν οι κατασχέσεις ενώ με την εκπνοή της προθεσμίας υπαγωγής στις 120 δόσεις θα ενεργοποιηθούν τα αναγκαστικά μέτρα.
Ορεστιάδα, αναπηρικό αμαξίδιο με καπάκια που συγκέντρωσαν το “Πανευρωπαϊκό Σωματείο” (“Συνεργασία - Δημιουργία”) και η “Φωνή των ΑμΕΑ”. “Από την επικοινωνία που είχα με τον Κύριο Ρεθυμιωτάκη, να ενημερώσω ότι
αναφορικά με τον ασθενή Κύριο Τσακιρίδη στην Ορεστιάδα, καταλήξαμε στο αμαξίδιο που θα χρειαστεί και μπορούμε να του το προσφέρουμε με κάλυψη από πλαστικά καπάκια που συλλέχθηκαν από τον πανευρωπαϊκό σωματείο σας, σε ένα μέρος, και από την δικιά μας εταιρική κοινωνική πολιτική, στο υπόλοιπο. Ο σκοπός είναι βέβαια
συν. από σελ. 1 Ο Προκόπης Παυλό- κοινός: Να μην υπάρχει κανένας χωρίς την δυνατότητα μετακίνησης
πουλος απένειμε στον Αθανάσιο Μαρ- του! Θα φροντίσουμε να παραδοθεί το κατάλληλο αμαξίδιο στο μέλος
τίνο το Χρυσό Μετάλλιο του Ζαππείου σας κύριο Τσακιρίδη.Ευχαριστούμε πολύ. Κυφίδης Χριστόφορος.” Κι
Απευθυνόμενος στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο εμείς κ. Κυφίδη σας ευχαριστούμε πολύ, εκ μέρους του κ. Τσακιρίδη.
επισήμανε την εμβληματική κοινωνική προσφορά του, σημειώνοντας ότι έχει αναδειχθεί, κατά γενική ομολογία, σε αυθεντικό
Ευπατρίδη, ο οποίος συνεχίζει επαξίως την
μεγάλη παράδοση των Εθνικών Ευεργετών. «Παράδοση, η οποία συνδέεται αρρήκτως με την όλη πορεία και την ενεργό
στήριξη του Νεώτερου Ελληνικού Κράτους,
καθ' όλη την διαδρομή του, ιδίως δε σε χαλεπούς καιρούς» πρόσθεσε ο κ. Παυλόπουλος και ευχήθηκε στον κ. Μαρτίνο καλή
συνέχεια στο μεγάλο κοινωνικό του έργο.

Η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό ΑμΕΑ πινγκ - πονγκ:
ασημένιο μετάλιο. Είναι μία μεγάλη διάκριση, μία ξεχωριστή στιγμή
για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση. Η Ελλάδα κατέκτησε το
ασημένιο μετάλλιο στο ομαδικό της κλάσης 6 στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αθλητών με αναπηρίες, που ολοκληρώθηκε το Σάββατο στο
Χέλσινμποργκ της Σουηδίας. Ο 25άχρονος Γιώργος Μουχθής και ο
18άχρονος Μάριος Χατζηκυριάκος έγραψαν ιστορία για το άθλημα
στην χώρα μας, καθώς έφτασαν σε πρωτοφανή επιτυχία για το κομμάτι των Α.Με.Α. Με την
καθοδήγηση του ομοσπονδιακού προπονητή
Μιχάλη
Κατσικαδέλη
έδωσαν ιδανική συνέχεια στις καλές στιγμές
τους σε διεθνή τουρνουά μέσα στο 2019 και
σκόρπισαν πλατιά χαμόγελα σε όλους τους
φίλους του αθλήματος.
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Εξώδικο-σοκ προς ΑΜΕΑ:

Ή φεύγετε σε 24 ώρες ή σας πετάμε στο.. δρόμο!

Εξώδικο που ισοδυναμεί με καταγγελία σύμβασης έστειλε η ιδιοκτήτρια εταιρεία μονάδας φροντίδας στο Λουτράκι,
ζητώντας από τους συγγενείς ατόμων με ειδικές ανάγκες να απομακρύνουν τους δικούς τους ανθρώπους εντός
μόλις 24 ωρών, αφήνοντας να εννοηθεί πως σε διαφορετική περίπτωση θα τους πετάξουν στο ...δρόμο, ζητώντας
τη συνδρομή ακόμα και της Αστυνομίας. Το εξώδικο εστάλη πριν από λίγες ημέρες στους συγγενείς ατόμων με ειδικές ανάγκες που φιλοξενούνται από τον Αύγουστο του 2018 στη μονάδα φιλοξενίας “Ελπίς Νοσηλευτική” που
εδρεύει στο Λουτράκι Κορινθίας. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της μονάδας έστειλε δύο επιστολές στους κηδεμόνες και
δικαστικούς συμπαραστάτες των φιλοξενούμενων ατόμων με ειδικές
ανάγκες στις 18-3-2019 και στις 17-42019 με τις οποίες ενημέρωναν ότι
λόγω αλλαγής της δραστηριότητας
της μονάδας και τη μετατροπή της σε
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, δεν
μπορούν να φιλοξενούν πλέον άτομα
με αυτισμό και νοητική υστέρηση, ζητώντας τους να αποχωρήσουν. Μάλιστα έθεσαν ως ...εύλογο χρονικό διάστημα αποχώρησης την 15η Μαϊου
2019. Όμως οι φιλοξενούμενοι με αυτισμό και νοητική υστέρηση δεν απο- Συνάντηση με αντιπροσωπεία της
χώρησαν. Από την πλευρά της η εταιρεία της μονάδας θεωρεί ότι προκα- Επιτροπής Οικονομικών Υποθέλείται ζημία σε βάρος της για κάθε ημέρα καθυστέρησης, διότι εξαιτίας της σεων και Ενέργειας του Γερμανικού
παραμονής των ΑΜΕΑ, δεν μπορεί να λάβει άδεια για μετατροπή της χρή- Κοινοβουλίου είχαν τα μέλη των Επισης σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Με το εξώδικο που κοινοποι- τροπών οικονομικών Υποθέσεων, Παήθηκε στους συγγενείς στις 30 Σεπτεμβρίου, καταγγέλλουν τη σύμβαση ραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των
με την οποία φιλοξενούνταν τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ζητούν να Ελλήνων. Μετά το τέλος της συνάντηαποχωρήσουν από τις εγκαταστάσεις της μονάδας εντός μόλις 24 ωρών! σης ο κ. Βλάχος έκανε την εξής δήΕπισημαίνουν δε πως σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία λωση: «Συζητήσαμε την επόμενη
των 24 ωρών, τότε θα ζητήσουν την αποβολή των ατόμων με ειδικές ανάγ- ημέρα της ολοκλήρωσης του προγράμκες “ζητώντας τη σύμπραξη των αστυνομικών δυνάμεων, ή όποιας άλλης ματος στήριξης της χώρας μας, τις οικοαρχής απαιτηθεί”, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο εξώδικο. Με εξώ- νομικές σχέσεις Ελλάδας - Γερμανίας
δικο αντέδρασαν και οι κηδεμόνες των ΑΜΕΑ. - Ρεπ. του Β. Τζήμτσου για και τις θετικές αναπτυξιακές προοπτικές
το “Directnews.gr”. Η κατάσταση αυτή του συγκεκριμμένου ιδρύματος είναι της ελληνικής οικονομίας. Συμφωνήχαρακτηριστική στο πως λειτουργούν κάποιες τέτοιες δομές που δίνουν σαμε επίσης, ότι η Ελλάδα μπορεί να
προτεραιότητα στα συμφέροντα και όχι στην ανθρώπινη προσωπικότητα. καταστεί ενεργειακός κόμβος της ΕυρώΗ “Φωνή των ΑΜΕΑ” θα παρακολουθήσει όλες τις εξελίξεις και θα μιλήσει πης καθώς και στα μέτρα, που πρέπει
με τους υπεύθυνους της δομής, αλλά και με τους κηδεμόνες των ΑΜΕΑ, όλοι μας να δεσμευτούμε, για την αντιγια να έχει στο επόμενο τεύχος στοιχεία προς ενημέρωση σας.
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής».
Η υπόθεση μεταφοράς 43 υπαλλήλων: Αθώος ο Δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς!
Μετά από 10ετή ταλαιπωρία του Δημάρχου Φυλής, Χρήστου Παππού και
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ήρθε την Τρίτη 24/9 η δικαστική
αθώωση ακολουθούμενη από χειροκροτήματα των παρευρισκομένων. Η
υπόθεση μεταφοράς 43 υπαλλήλων από τις Δημοτικές επιχειρήσεις στον
Δήμο ακολουθούσε τον Δήμαρχο για τρεις εκλογικές αναμετρήσεις και
κρατούσε σε εργασιακή ομηρία και πολλούς από τους εμπλεκόμενους
υπαλλήλους. Η απόφαση του Δικαστηρίου πάρθηκε με το σκεπτικό ότι η
μεταφορά των εργαζομένων δεν προκάλεσε ζημία στο Δήμο, αφενός γιατί
δεν ήταν πλεονάζον προσωπικό κι αφετέρου γιατί ο μισθός τους αποτέλεσε το αντίτιμο της εργασίας που προσέφεραν. Ο Δήμαρχος Χρήστος
Παππούς, δεν ωφελήθηκε προσωπικά από την μεταφορά των 43 υπαλλήλων, που ήταν απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, ωφελήθηκαν όμως οι δημότες και οι υπηρεσίες
με την βοήθεια του Δημάρχου που βρέθηκε κατηγορούμενος για το καλό του Δήμου και των πολιτών. Μακάρι, κι
άλλοι Δήμαρχοι να έχουν την ψυχή να γίνονται μπροστάρηδες για το καλό του τόπου, όπως ο Χ. Παππούς
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Κάτι από το τώρα,
του Γ. Δημητριάδη
κάτι για το Μετά...
“ΑΟΡΑΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ”
Όταν προ 8 ετών έβγαλα για πρώτη φορά την κόρη μου βόλτα με το
βρεφικό καροτσάκι, συνειδητοποίησα κάτι που δεν είχα αντιληφθεί 30
χρόνια στην ίδια γειτονιά, στην ίδια πόλη: έπρεπε να κινούμαι αποκλειστικά στο οδόστρωμα. Το πεζοδρόμιο, όπου υπήρχε, ήταν ανισόπεδο,
με ράμπες πολυκατοικιών να το χωρίζουν, με δένδρα φυτεμένα χωρίς
σχέδιο και σκέψη. Ένα πεζοδρόμιο που υπήρχε απλά για το νόμο και
εξυπηρετούσε όσους ήταν διατεθειμένοι - όπως εγώ - να κάνουν ζιγκζαγκ γύρω από παρκαρισμένα μηχανάκια και αυτοκίνητα πάνω του, και
άλλα εμπόδια. Μεγάλωσα έτσι και δεν με απασχολούσε -μέχρι να έλθει
η ώρα για το καροτσάκι. Ξαφνικά, τα μάτια μου άνοιγαν σε ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζαν τόσοι γονείς, αλλά
δεν ήταν δικό μου μέχρι τότε. Μπροστά μου ήταν, αλλά αόρατο τόσα χρόνια. Ασχολούμενος τώρα με τα θέματα
των ΑμΕΑ, λόγω της συνεργασίας μου με το Κ.Ε.Α., είχα μια παρόμοια αποκάλυψη μιας “αόρατης” κατάστασης:
πως κινούνται αυτοί οι άνθρωποι σε ένα χώρο τόσο «εχθρικό», όπως οι δρόμοι των πόλεων στην Ελλάδα; Πως
χρησιμοποιούν τα μέσα; Πως εξυπηρετούνται στις δημόσιες υπηρεσίες; Πως τα βγάζει πέρα ένας τυφλός, όταν οι
-σπάνιες- βοηθητικές πλάκες στο πεζοδρόμιο τον οδηγήσουν σε κάποιο τοίχο ή τον στείλουν να κάνει γύρους σε
κάποια στάση λεωφορείου (πραγματικά παραδείγματα); Πως κινείται κάποιος με αναπηρικό καροτσάκι, όταν ο δρόμος του φράζεται από σταθμευμένα αυτοκίνητα; «Έ, τι να κάνουμε, έτσι είναι η Ελλάδα», η φράση που ξορκίζει
όλα τα προβλήματα -των άλλων! «Αόρατα» εμπόδια, λοιπόν. Μέχρι να βρεθούν μπροστά σε μένα, σε κάποιον δικό
μου άνθρωπο, σε κάποιον άγνωστο που άρχισα να σκέπτομαι τι αντιμετωπίζει… τότε γίνονται ορατά, τότε τα βλέπω
πεντακάθαρα και απειλητικά. Και παραπέρα; Ωραία η συνειδητοποίηση, ωραίες οι διαπιστώσεις του προβλήματος,
τί γίνεται μετά. Τι κάνω εγώ, ο κάθε “εγώ” για να βελτιώσω από πλευράς μου την κατάσταση. Έστω το λίγο, το δυνατό, το αυτονόητο. Δεν κάνουμε “ελεημοσύνη”, ας προσπαθήσουμε απλά να μην δυσκολεύουμε τις ζωές των ΑμΕΑ.

Οκτώβριος: Με μια ματιά
1. Παγκόσμια ημέρα Ηλικιωμένων
4. Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων
5. Παγκόσμια ημέρα Εκπαιδευτικών
10. Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας
14. Παγκόσμια ημέρα Όρασης
15. Ημέρα του “Λευκού Μπαστουνιού”
18. Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστή
20. Αγίου Γερασίμου Κεφαλληνίας, Αγίου Αρτεμίου,
Ημέρα μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα
26. Αγίου Δημήτριου Πολιούχου Θεσ/νίκης
27. Αγίου Νέστορος
28. Εθνική επέτειος, Εορτή της Αγίας Σκέπης
29. Ημέρα Αγνοουμένων Κύπρου

Αγία Ματρώνα της Ρωσίας, η “Αόμματος”
Μια Αγία ΑμΕΑ: Η Οσία Ματρώνα
γεννήθηκε το 1881 μ.Χ. στο χωριό
Σέμπινο Επιφανίσκαγια, από ευσεβείς γονείς. Το μόνο μέρος που πήγαινε συνέχεια, επειδή ήταν τυφλή,
ήταν η εκκλησία. Όταν η μητέρα της
δεν την εύρισκε στο σπίτι, ήξερε ότι
η Ματρώνα ήταν στην εκκλησία. Από
την παιδική της ηλικία ακόμη, της
είχε δοθεί το προορατικό και διορατικό χάρισμα. Γνώριζε τις ασθένειες
των ανθρώπων, τα προβλήματά
τους, τις αστοχίες τους και έτσι τους προειδοποιούσε και τους
συμβούλευε.Σε ηλικία δεκαεπτά ετών η Ματρώνα όχι μόνο
δεν έβλεπε, αλλά σταμάτησε και να περπατάει. Έζησε έτσι
παράλυτη πενήντα χρόνια. Παρόλα αυτά, ποτέ δεν παραπονέθηκε και έλεγε ότι είναι πνευματική η αιτία για όλα αυτά που
της συνέβαιναν και μόνο ο Θεός γνωρίζει τις αιτίες. Ο Θεός
την αξίωσε και με το χάρισμα της θαυματουργίας και έτσι
πολλούς θεράπευσε και ωφέλησε πνευματικά. Η Οσία Ματρώνα κοιμήθηκε με ειρήνη το 1952 μ.Χ. και ενταφιάσθηκε
στο κοιμητήριο της μονής του Δανιήλ. Τα Λείψανα της Αγίας
βρίσκονται στη Μονή Αγίας Σκέπης Μόσχας και η μνήμη της
τιμάται στις 2 Μαΐου, οπότε και πλήθος ανθρώπων συρρέει
ζητώντας την χάρη της. Πολλοί άνθρωποι μιλούν για τα θαύματα που έζησαν αυτοί ή συγγενείς τους με οφθαλμικά προβλήματα, τα οποία με την μεσιτεία της Αγίας θεραπεύτηκαν.
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Συν. σελ.1 Γ.

Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής:
Μηδενική ανοχή σε όσους μολύνουν το
περιβάλλον κι επιβαρύνουν τις ζωές μας

«Ως εδώ η ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων σε
όλη την Αττική» Μετά από εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, κλιμάκιο
της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Κλιματικής Αλλαγής πραγματοποίησε έλεγχο, στον περιφραγμένο αποκατεστημένο ΧΑΔΑ
του Δήμου Σαρωνικού , που βρίσκεται στο τέρμα της οδού Εννέα
Πύργων, στη θέση «Τιπότι-Κρούδι» της Δ.Ε. Καλυβίων. Κατά την
αυτοψία διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής: 1. Δημιουργούνταν καταστάσεις ανεξέλεγκτης εισόδου εντός του περιφραγμένου
χώρου του υπό αποκατάσταση ΧΑΔΑ της Δ.Ε Καλυβίων (είναι σε
εξέλιξη εργολαβία του ΕΣΔΝΑ). Στο χώρο αυτό παρατηρήθηκε
ανεξέλεγκτη απόθεση αστικών αποβλήτων (οικιακά απορρίμματα, χαρτιά, πλαστικές σακούλες, κλαδέματα κ.λ.π), τα οποία
είχαν καλυφθεί με χώμα. Παρόλα αυτά, πραγματοποιείτο εσωτερική καύση -αυτανάφλεξη με αποτέλεσμα την ανάδυση χαρακτηριστικής οσμής. Επίσης στον ίδιο χώρο υπήρχαν διάσπαρτες
αποθέσεις στερεών αποβλήτων όπως τεμάχια τεχνητού κατεστραμμένου τάπητα και άλλα ογκώδη αντικείμενα. 2. Εκτός του
περιφραγμένου χώρου του πρώην ΧΑΔΑ, έχει δημιουργηθεί σε
μεγάλη έκταση (περίπου 10 στρεμμάτων) απορριμματικό ανάγλυφο, προερχόμενο από εκτεταμένη απόθεση Αποβλήτων από
Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) χώματος,
καθώς και άλλων στερεών αποβλήτων. Ο εν λόγω χώρος είναι
φανερό ότι έχει διαμορφωθεί σε οργανωμένο χώρο διάθεσης
αποβλήτων με τη δημιουργία εσωτερική οδοποιίας και πλατείας.
Δεν ήταν δυνατόν κατά την επίσκεψη του κλιμακίου της Περιφέρειας, να προσδιοριστεί το είδος και η σύσταση του διαμορφωθέντος αναγλύφου , λόγω της επικάλυψής του με χώμα και ΑΕΚΚ.

Στην Περιφέρεια Αττικής η διαχείριση του μητροπολιτικού πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κ. Χατζηδάκη μεταφέρεται η αρμοδιότητα διαχείρισης του «Αντώνης Τρίτσης» στην
Περιφέρεια Αττικής. Όπως διευκρίνισε, οι όμοροι
Δήμοι Ιλίου και Αγ. Αναργύρων - Καματερού θα
συμμετέχουν στη διαχείριση, έχοντας ορατό και
διακριτό ρόλο. Ο Περιφερειάρχης Αττικής εστίασε
στην ανάγκη να δοθούν πόροι παράλληλα με τη
μεταφορά των αρμοδιοτήτων προκειμένου,
όπως ανέφερε, να είναι εφικτός ο στόχος της λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης του Πάρκου και σημείωσε: «Θα
στηρίξουμε με όλες μας
τις δυνάμεις τη διαδικασία αξιοποίησης του
Πάρκου προκειμένου να
γίνει ένα «κόσμημα» για
την Αττική και τους πολίτες της». Το Υπουργείο
θα συνδράμει υποστηρικτικά, όπου απαιτείται.

Καταλήψεις σε σχολεία του Δήμου Φυλής
με αίτημα το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ
Οι μαθητές διεκδικούν να κλείσει τώρα ο ΧΥΤΑ
Φυλής και να μην περάσει το σχέδιο για νέα χωματερή στη Φυλή. Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη η
Συντονιστική Επιτροπή των Σωματείων και Φορέων της Δυτικής Αττικής καλεί σε νέα κινητοποίηση την Τετάρτη 9
Οκτωβρίου στις 6.30
μ.μ., ώστε να αποκλειστεί η λεωφόρος
ΝΑΤΟ στο ύψος της
χωματερής Φυλής.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΚΤΙΚΗ
Επιστήμονες από 19 χώρες ξεκίνησαν την Παρασκευή για τη μεγαλύτερη
επιστημονική αποστολή που έχει γίνει ποτέ στην Αρκτική, διάρκειας ενός
έτους, προκειμένου να μελετήσουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η
οποία είναι ιδιαίτερα ορατή στον Βόρειο Πόλο. Το παγοθραυστικό Polastream του γερμανικού Ινστιτούτου Άλφρεντ Βέγκενερ, στο Μπρεμερχάφεν,
απέπλευσε από το Τρόμσε της βόρειας Νορβηγίας, στο πλαίσιο της αποστολής "Mosaic". Εκατοντάδες επιστήμονες, που θα εναλλάσσονται πάνω
στο πλοίο, θα μπορέσουν έτσι να περάσουν τον επόμενο χρόνο κοντά στον
Βόρειο Πόλο. Προκειμένου να εκτελέσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο
την αποστολή του, το πλοίο θα αφεθεί να πλέει μαζί με τους πάγους όπου
το πάνε τα θαλάσσια ρεύματα. Η αποστολή Mosaic είναι η πρώτη ευκαιρία
που θα έχουν οι ερευνητές να μελετήσουν την Αρκτική κατά τη χειμερινή
περίοδο, καθώς μέχρι τώρα δεν διέθεταν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη θραύση των πάγων. Συνολικά, περίπου 600 ειδικοί θα εναλλάσσονται στο πλοίο για τις επόμενες 390 ημέρες. Το παγοθραυστικό θα καλύψει 2.500 χιλιόμετρα. Οι ομάδες
θα ζήσουν 150 πολικές νύχτες, με θερμοκρασίες που μπορεί να πέσουν ακόμη και στους -45 βαθμούς Κελσίου. Οι ειδικοί
θα μελετήσουν την ατμόσφαιρα, τον ωκεανό, τους πάγους και το οικοσύστημα για να συλλέξουν δεδομένα που θα τους
επιτρέψουν να κατανοήσουν πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όχι μόνο τον Βόρειο Πόλο αλλά και όλον τον πλανήτη.
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Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ: Αθαν. Κατσιγιάννης
Αν καταφέρει ποτέ ο κόσμος να δει με το βλέμμα της καρδιάς ενός μικρού παιδιού και το χαμόγελο της αθωότητας
θα καταλάβει ότι όλοι είμαστε παιδιά της ελπίδας και η διπλανή πόρτα ανήκει στο σύνολο της πραγματικότητας
που ζούμε. Η φωνή της ελπίδας είναι κρυφή, δεν ακούγεται, φαίνεται όμως στα μάτια της καρδιάς και στο χαμόγελο
της αθωότητας. Άλλη μια μέρα τελείωσε σήμερα, ο κόσμος μας κοιτάει μπροστά χωρίς να βλέπει ότι την μεγαλύτερη χαρά την νοιώθει αυτή η καρδιά που χτυπά χωρίς
να ρωτά αν πονάς, αν είσαι χαρούμενος, αν είσαι πλούσιος ή φτωχός, αν έχεις
χέρια ή πόδια και ακούει το ίδιο τραγούδι που θ’ ακούσω εγώ κι εσύ σε στίχους
που καθορίζει ο Θεός που μας ξέρει όλους και ανεξαιρέτως ακούει την μικρή
καρδιά των παιδιών και των μεγάλων. Χτύπα λοιπόν καρδιά με δύναμη αν είμαι
ο πρώτος που θ’ ακουστώ σε αυτόν τον ρυθμό, Θεέ μου σ’ ευχαριστώ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ευχαριστούμε τους γιατρούς για την συνδρομή,
την συνεργασία και την
στήριξη τους στην εφημερίδα μας. Σας θέλουμε δίπλα μας, γιατί
μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε, να είμαστε δημιουργικοί και
παραγωγικοί. Για εμάς, τα Άτομα
με Αναπηρία, η εργασία είναι το
καλύτερο φάρμακο που γιατρεύει
όλες τις αδυναμίες και αναπηρίες
του κόσμου και εσείς, οι γιατροί,
είστε οι πιο κοντινοί συγγενείς μας.

Οι αγώνες δεν κερδίζονται στα γόνατα!
συνέχεια από σελ. 1 ...την καθημερινότητά μας. Παλεύουμε εμείς οι λίγοι, όπως και
οι πολλοί! Εργαζόμαστε σκληρά, ζούμε την ζωή μας, ψυχαγωγούμαστε, αγαπάμε με
πάθος! Και πάντα μένουμε και είμαστε Όρθιοι! Κάποιοι μας κοιτούν με οίκτο! Κάποιοι
άλλοι με συγκατάβαση! Κάποιοι τρίτοι μας πλησιάζουν για να αντλήσουν δύναμη από
εμάς! Μα υπάρχουν και κάποιοι ανάμεσα στους πολλούς, που προσπαθούν να μας
γονατίσουν! Γιατί; Γιατί αυτοί έμαθαν να ζουν γονατιστοί και δεν μπορούν να μας φτάσουν στο ύψος! Είναι όλοι εκείνοι που νομίζουν πως η αναπηρία είναι αδυναμία, είναι
σφάλμα, αρρώστια, σπυρί στον πισινό τους! Είναι όλοι αυτοί που νομίζουν πως οι
ανάπηροι είναι άχρηστοι! Είναι εκείνοι που προσκυνούν όποιον βρουν μπροστά τους,
προκειμένου να κερδίσουν την δήθεν αξιοπρεπή ζωή τους! Είναι εκείνοι που ζητιανεύουν απ’ τους αφεντάδες τους την χόρτασή τους, σαν τα σκυλιά βαβίζουν για ένα κομμάτι ψωμί! Όλοι αυτοί οι προσκυνημένοι, αυτοί που έχουν βγάλει κάλλους σκληρούς στα γόνατα, αυτοί οι «υγιείς», μας θέλουν κι εμάς γονατιστούς!
Μας πολεμούν! Μας χλευάζουν! Μας στερούν! Μας κυνηγούν! Κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να τους μοιάσουμε! Για να πέσουμε στα γόνατα όπως αυτοί! Μα δεν ξέρουν πως εμείς ακόμα και χωρίς πόδια είμαστε όρθιοι!
Χωρίς μάτια βλέπουμε σαν αετοί! Χωρίς πόδια παλεύουμε με τα δόντια σαν τον Κυναίγειρο! Είμαστε ό,τι δεν μπορούν
να είναι αυτοί! Είμαστε οι άθλοι της ζωής μας και είναι οι άθλιοι της δικής τους ζωής! Εμείς ό,τι ζητάμε, είναι μόνο το δικαίωμα να ζούμε μέσα στην Ανθρώπινη κοινωνία σας ισότιμα και ισοδύναμα μέλη. Θέλουμε και μπορούμε με ίσους
όρους να κοιτάζουμε στα μάτια όποιον έχει το θάρρος να μας κοιτάξει κατάματα! Θέλουμε και μπορούμε να προσφέρουμε ισόνομα και ισοδύναμα ό,τι προσφέρει ο κάθε πολίτης σ’ αυτή τη χώρα γιατί κι εμείς πολίτες αυτής της χώρας
είμαστε! Θέλουμε και μπορούμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας ισάξια με οποιονδήποτε άλλον. Θέλουμε και μπορούμε
να ζήσουμε όπως όλοι οι «άλλοι». Γι’ αυτό δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν όσο ψηλά κι αν βρίσκεται! Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν όποιο μικρό ή μεγάλο αξίωμα έχει! Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν όποια «μέσα» κι αν έχει! Δεν
μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να μας γονατίσει! Να μας στερήσει το δικαίωμα της τιμής! Το δικαίωμα να κερδίσουμε τη ζωή μας! Να ζήσουμε τις οικογένειές μας! Το δικαίωμα να αντλούμε δύναμη από την αναπηρίας μας! Δεν
θα ζητιανέψουμε όπως αυτοί! Δεν θα κλαψουρίσουμε, δεν θα βαβίσουμε για ένα κομμάτι ψωμί. Θα στηθούμε ολόρθοι
μπροστά στον οποιοδήποτε που θα θελήσει να θίξει την περηφάνια μας και τον εγωισμό μας, για όσα έχουμε κατορθώσει και για όσα κερδίζουμε πανάξια καθημερινά! Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι όσοι ενστερνίζονται τις ναζιστικές
αντιλήψεις περί αναπήρων, να καταλάβουν πως η εποχή του Καιάδα έχει περάσει ανεπίστρεπτα! Γιατί αποδείχθηκε
περίτρανα, πως πλέον, αναπηρία δεν σημαίνει υστέρηση, αλλά δύναμη! Θα πρέπει ακόμα να καταλάβουν πως δεν είμαστε διατεθειμένοι να εγκαταλείψουμε τον όποιο αγώνα, την όποια μάχη, τον όποιο πόλεμο, ενάντια στο σκοτάδι και
τη μαυρίλα που προσπαθούν κάποιοι «υγιείς» να μας ρίξουν! Είμαστε εδώ ολόρθοι! Είμαστε εδώ πανέτοιμοι! Είμαστε
εδώ για να δείξουμε πως οι αγώνες για το δίκιο δεν κερδίζονται στα γόνατα! Είμαστε εδώ για να δείξουμε τι μπορούμε
και όχι τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε εδώ για να γινόμαστε κάθε μέρα πιο χρήσιμοι και πιο δυνατοί. Γ. Ρ.
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