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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΤΙΜΗ 0,01 EURO

Μέτρα για τα περίπου 5.000 ασυνόδευτα
ανήλικα προσφυγόπουλα που βρίσκονται
στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Δόμνα Μιχαηλίδου. Όπως τόνισε, τα 1.180
«το έχουν σκάσει» από τις προσωρινές
δομές φύλαξης και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος δόθηκε παράταση
από την Ευρ. Επιτροπή στη χρηματοδότηση των ξενοδοχείων που φιλοξενούν ασυνόδευτους ανήλικους
πρόσφυγες ως τον Μάρτιο του 2020.

Τον ενδιαφέρει το
κύρος, η τιμή και η
αξιοπρέπεια των
ΑμεΑ: Μπλε, πράσινο, κόκκινο, ροζ,
ό,τι «χρώμα» κι αν
έχει τελικά μια Κυβέρνηση, το δια
ταύτα, όσο αφορά
τα ΑμεΑ είναι το
ίδιο. Αδιαφορία και
εγκατάλειψη, σιω- Γεράσιμος Παπαδόπουλος: “Το ρήγμα της Πάρπηλή... Συν. σελ. 4 νηθας είναι ενεργό, θα δώσει ισχυρή δόνηση”
Ο “τοίχος” ύψους περίπου 15 μέτρων και μήκους σχεδόν 12
Η κάνουλα των σκουπιδοσυναλλαγών χιλιομέτρων από τα βορειοδυτικά της Φυλής μέχρι τις ΑχαρΧρόνια ολόκληρα πηγαίνει η φαννές: όταν το ρήγμα της Φυλής παράγει σεισμό, αυτή η βραχώδης
τασία μου ταξίδια, όταν τα μάτια
επιφάνεια παραμένει σταθερή, ενώ
μου ανοίγω, όλο τα ίδια και τα
το έδαφος κατεβαίνει απότομα, με
ίδια. Αυτό συμβαίνει, δυστυχώς,
αποτέλεσμα να προκύπτει αυτός ο
και το ίδιο έργο, ανα διαστήματα
σχηματισμός. Το 1999, το έδαφος
επαναλαμβάνεται. Πολύς ντόρος...Συν. σελ. 15 κατέβηκε περίπου 8 εκατοστά.

Κατάθεση στεφάνων Αφιερώματα με αληθινές ιστορίες, σε μια προσπάθεια ανάδειξης του έργου

Σελ. 13

μελών μας, ξεκινώντας με τον λογοτέχνη Νικόλαο Πρατσινάκη. Σελίδα 2
Στη σύσκεψη της Ελληνικής αποστολής υπό τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Cosco Xu
Lirong στη Σαγκάη, ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης. «Η Περιφέρεια Αττικής θα στηρίξει κάθε επενδυτικό σχέδιο
που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της
χώρας, θα φέρει θέσεις εργασίας και θα
ενισχύσει την εξωστρέφεια της». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης της Ελληνικής αποστολής
στη Σαγκάη για τις εργασίες της διεθνούς έκθεσης China International Import Expo
2019, στην οποία η Ελλάδα είναι μία από τις τιμώμενες χώρες. Στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Cosco συμμετείχαν ο υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Ι. Πλακιωτάκης, ο υφ. Εξωτερικών Κ. Φραγκογιάννης, ο
Δήμαρχος Πειραιά Γ. Μώραλης, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κίνα Λ. Ροκανάς,
κυβερνητικά στελέχη και Κινέζοι αξιωματούχοι. Εν αναμονή, λοιπόν των εξελίξεων.

Όπως κάθε χρόνο, το Κ.Ε.Α.
ήταν παρόν στην Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου τιμώντας την με κατάθεση στεφάνου.
“Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει,
δεν την σκιάζει φοβέρα καμιά,
μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει,
και ξανά προς την δόξα τραβά.”
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Συν. από το προηγούμενο …μ’ αυτά και πολλά άλλα που σκεπτόμουνα, άρχισα να παραπονιέμαι στον εαυτό μου, προσπαθώντας να κοιμηθώ. Έκλεισα τα μάτια μου και άφησα
την φαντασία μου να ταξιδέψει στο παρελθόν. Ήθελα να ξαναζήσω σαν όνειρο τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου για να εξηγήσω στον εγωισμό μου τα σωστά και τα λάθη του.
Άρχισα να μιλάω μοναχός μου και να δίνω απαντήσεις, λες και ήμουν απέναντι από εμένα
και τσακωνόμουνα με τον εαυτό μου. «Άνοιξε τα μάτια σου ρε», μου είπα, «Άσε με ήσυχο,
θα κάνω ό,τι θέλω», μου απάντησα… κι έτσι άρχισε μια κόντρα από εμένα με μένα που
κράτησε αρκετή ώρα μέχρι να με πάρει ο ύπνος. Όταν ξύπνησα, κοίταξα δίπλα μου για να
βρω τον άλλο εαυτό μου, προσπαθώντας να ξεφύγω από το παρόν και την πραγματικότητα, που ήταν γεμάτα προβλήματα. Θέλοντας να τα διώξω όλα από την σκέψη μου, έκανα
τον σταυρό μου, ήπια δύο γουλιές καφέ και ξεκίνησα για την εργασία μου. Πρώτα έπρεπε
να πάω στην αγορά να φορτώσω και μετά να πουλήσω στο κέντρο της Αθήνας τα εμπορεύματά μου με το τρίκυκλο μηχανάκι που είχα. Λόγω της κινητικής αναπηρίας που έχω
από μικρό παιδί, κάποια πράγματα ήταν πολύ μακρινά για μένα, γιατί δεν πίστευα ακόμα
ότι μπορώ να τα καταφέρω. Ένα από τα δύσκολα, ήταν και το τρίκυκλο μηχανάκι μου, μέχρι
να μάθω να το οδηγάω και να του πάρω τον αέρα. Έκανα πολλές πατέντες στα φρένα,
στις ταχύτητες και στο κάθισμα για να το φέρω στα μέτρα μου. Είναι τόσο πολλά τα «γιατί»
και τα «θέλω» και τόσο λίγα τα «μπορώ» για έναν απλό άνθρωπο που ζαλίζεται και χάνει
τις δυνατότητες και την ισορροπία του, όταν ονειρεύεται το παρελθόν και αποφεύγει το
παρόν και το μέλλον. «Τώρα θα μου δείξεις την δύναμή σου», είπα. Συν. στο επόμενο...

Αν α κο ί ν ω σ η :

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 συνανθρώπους μας, κι εμείς
θα την δημοσιεύσουμε. Μοιραζόμενοι τον αγώνα σας, κάνετε κοινό κτήμα την εμπειρία
ζωής σας και καθώς “ο σοφός μαθαίνει από την εμπειρία των άλλων”, ελπίζουμε πως
κάποιο σοφοί αναγνώστες, θα μάθουν χωρίς να χρειαστεί να πάθουν. Ο κόσμος έχει
αγαθά, αλλά μας λείπει η γνώση, αν όλοι την καλλιεργήσουμε, θα το ανταποδώσει.

“Σενάρια της ζωής”
Αφιερώματα: με αληθινές ιστορίες, σε μια προσπάθεια ανάδειξης του έργου μελών μας, ξεκινώντας με τον λογοτέχνη Νικόλαο Πρατσινάκη.
“Μια χειµωνιάτικη ηµέρα που έκανε τροµερό κρύο,
τουρτουρίζοντας από την παγωνιά, τρίβοντας τα
χέρια του να τα ζεστάνει, ο Σήφης περίµενε στην
προβλήτα του λιµανιού έναν ξάδελφό του απ’ το νησί να κατεβεί από το καράβι. Κοιτούσε προσεκτικά τον κόσµο που αποβιβαζόταν περιµένοντας να τον
δει. Ξαφνικά, πέρασε δίπλα του ένα αυτοκίνητο µε µεγάλη ταχύτητα και έπεσε
στα νερά του λιµανιού αρχίζοντας να βουλιάζει. Το κοίταζαν όλοι έντροµοι να
βυθίζεται, αλλά κανείς δεν τόλµησε να βουτήξει για να σώσει τη γυναίκα που
ήταν µέσα. Είχε παγώσει από τον φόβο της και δεν έκανε καµία προσπάθεια
να σωθεί. Ούτε βοήθεια µπορούσε να ζητήσει, γιατί αδυνατούσε να αρθρώσει
λέξη. Ο Σήφης αυθόρµητα έβγαλε το χοντρό του µπουφάν και βούτηξε στα
παγωµένα νερά. Τη γλίτωσε την τελευταία στιγµή από του χάρου τα δόντια.
Γαντζωµένη επάνω του, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και δεν τον άφηνε µε τίποτα, δυσκολεύοντας έτσι τις κινήσεις του να κολυµπήσει, για να την ανεβάσει
στην προκυµαία. Όταν τελικά τους ανέσυραν, έτρεµαν απ’ το κρύο και τους
έδωσαν από το καράβι κουβέρτες να σκεπαστούν και ένα ζεστό ρόφηµα να
ζεσταθούν µέχρι να έφτανε το ασθενοφόρο που θα τους µετέφερε στο νοσοκοµείο για τις πρώτες βοήθειες. Εκεί, τους περίµενε η Σµαράγδα, η κόρη της
κυρίας Τασίας, όπως έλεγαν τη γυναίκα που έσωσε. Δεν είχαν τίποτα σοβαρό,
όµως τους κράτησαν προληπτικά είκοσι τέσσερις...” Συνέχεια στο επόμενο...
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Υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Ωνάση το νέο αναβατόριο στην Ακρόπολη: Η ειλημμένη απόφαση για την επισκευή του αναβατορίου για ΑΜΕΑ στην Ακρόπολη και την αναβάθμιση
του φωτισμού του Μνημείου και του γύρω χώρου, τυγχάνει πλέον της
υποστήριξης του Ιδρύματος Ωνάση, το οποίο όχι απλά θα χρηματοδοτήσει την όλη διαδικασία, αλλά και θα αντικαταστήσει το αναβατόριο με
την εγκατάσταση σύγχρονου ανελκυστήρα πλαγιάς, ο οποίος θα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα άτομα με κινητικές δυσκολίες. Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, κ. Αντώνιος Παπαδημητρίου συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό
Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη, στο Μέγαρο Μαξίμου και τους ενημέρωσε για την απόφαση του Ιδρύματος
Ωνάση να χρηματοδοτήσει το όλο έργο, το κόστος του οποίου προβλέπεται να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο
ευρώ, αλλά θα αναβαθμίσει συνολικά την εικόνα του Μνημείου, το οποίο αποτελεί και την βασική εικόνα της Ελλάδος στο εξωτερικό. Απαντώντας στις ευχαριστίες του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Παπαδημητρίου επεσήμανε πως «βελτιώνοντας την προσβασιμότητα σε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς,
τονίζουμε τη σημασία των ίσων ευκαιριών για όλους και επαναφέρουμε τον φωτισμό της Ακρόπολης ως ελάχιστη
απόδειξη σεβασμού στο μνημείο και στους αρχαιολόγους που το προστατεύουν εξ ονόματος όλων μας».
Συν. από σελ.1

Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Τον ενδιαφέρει το κύρος, η τιμή και η αξιοπρέπεια των ΑμεΑ
...περιφρόνηση, η οποία ανά καιρούς, καταλάθος και από γλωσσικό ολίσθημα,
θα βγει στην επιφάνεια, δίνοντας την ευκαιρία στους εξ’ ίσου ανάλγητους χθεσινούς υπευθύνους να σηκώσουν το δάκτυλο και να πουν «τους βλέπετε, τέτοιοι
είναι;» Θα δημιουργηθεί τότε ο σχετικός σάλος, με την βοήθεια πάντα των εντεταλμένων δημοσιογράφων της εκάστοτε αντιπολίτευσης, ο οποίος αφού κάνει
τον κύκλο του θα κοπάσει και θα ξεχαστεί, μέχρι το επόμενο λάθος. Παγιδευμένοι ανάμεσα σε διασταυρωμένα
πυρά, και πολλές φορές ανήμποροι να διακρίνουν τον άγριο λύκο από τον λιγότερο άγριο λύκο, άνθρωποι με αρχές
και αξίες, με ειλικρινή διάθεση να προσφέρουν και να βάλουν το λιθαράκι τους για την προκοπή του τόπου σε κάθε
επίπεδο, παρακολουθούν αυτό το θέατρο, με την επιλογή της σιωπηλής συμπόρευσης και προσπάθειας για δουλειά
στα περιορισμένα πλαίσια που τους διατίθενται ή της επανάστασης με την αβεβαιότητα του αποτελέσματος. Γιατί
μπορεί κανείς να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να αφήσει σημάδι, όμως συνήθως το σύστημα -με μεγαλύτερη
ή μικρότερη ευκολία- θα τον αποβάλλει ως ξένο σώμα σ’ αυτό. Αντιθέτως, αξιοποιώντας τα «εργαλεία» που του δίδονται μέσα από την συμπόρευση, καταπίνοντας τις προσβολές των ίδιων των υποτιθέμενων συμμαχητών του,
μπορεί κανείς πολλές φορές να πετύχει μικρές νίκες, να ανοίξει χαραμάδες σε κλειστές πόρτες, να κάνει την μικρή,
αλλά ενίοτε ουσιώδη διαφορά. Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, μετά την προεκλογική του αντιπαράθεση με τον Παύλο
Πολάκη και την πρόσφατη αντιπαράθεση με τον Μάκη Βορίδη για το κύρος, την τιμή και την αξιοπρέπεια των ΑμεΑ,
φαίνεται ακόμη πιο καθαρά, ότι βρίσκεται σε μια θέση σαν αυτήν που περιγράφουμε. Το ερώτημα είναι αν θα βρει
κάποιους συμπορευτές γιατί σε ιδεολογικό και κομματικό επίπεδο, όπου κι αν βρισκόταν, η μοναξιά θα ήταν πάλι
το μόνο δεδομένο, γιατί δεν τον ενδιαφέρουν ούτε τα χρώματα, ούτε τα κόμματα. Τον ενδιαφέρει όμως, η αποτελεσματικότητα των πράξεών του προς όφελος του αναπηρικού κινήματος και του κοινωνικού συνόλου. Γ.Ρ.
Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο 10 άτομα με ειδικές ανάγκες που διέπρεψαν
Μάρλα Ράνιαν: η αθλήτρια του Τριάθλου και δρομέας μπορεί να διακρίνει μόνο σκιές. Στον κόσμο της τα πάντα είναι θολά και όμως η κοπέλα από το Γιουτζίν του Όρεγκον έγινε η πρώτη αθλήτρια με ειδικές
ικανότητες που κατόρθωσε να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Σίδνεϊ το 2000. Η Μάρλα Ράνιαν αναδείχθηκε τρεις φορές πρωταθλήτρια Αμερικής στα 5000 μέτρα, κατέκτησε 4 μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992 και το 1996 προσπάθησε
να προκριθεί μέσω του επτάθλου στους Ολυμπιακούς της Ατλάντας,
χωρίς όμως δεν τα καταφέρει. Το 2001 εξέδωσε την αυτοβιογραφία της:
«Καμιά τελική γραμμή. Η ζωή μου όπως την βλέπω». Η Μάρλα Ράνιαν
μέχρι σήμερα είναι συνεπής σε ένα στόχο. Να ξεπερνά τον εαυτό της…
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Ο Νικ Βουιζίτζ γεννήθηκε χωρίς άκρα και στα 36 του έχει
πραγματοποιήσει όσα ονειρευόταν και παραπάνω!
...συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδος μας

Απόσπασμα από ομιλία του σε σχολείο: “Τι είναι λοιπόν, τι είναι
αυτό που ψάχνουμε στη ζωή; Εγώ ήθελα χέρια και πόδια, έλεγα
στον εαυτό μου πως αν τα είχα, όλα θα ήταν εντάξει. Όταν ξεκίνησα την καριέρα μου ως ομιλητής, ξέρετε ότι είχα τηλεφωνήσει
σε 52 σχολεία στο Κουίνσλαντ; Γεια σας είμαι ο Νικ Βουιζίτζ και
είμαι ομιλητής, μπορώ να έρθω να μιλήσω στο σχολείο σας; Και
μαντέψτε τι απαντούσαν: όχι ευχαριστούμε και έκλειναν τα τηλέφωνο. Πρέπει όμως να προσπαθείς ένα βήμα τη φορά. Αμέτρητες
φορές ένιωσα πως δεν μπορώ να βοηθήσω τη γυναίκα μου. Όταν
τα παιδιά με χρειάζονταν, όταν θα ήθελα να δώσω ένα χέρι για να
κάνω κάτι και εγώ ή έστω να τα αγκαλιάσω. Όλο το βάρος το έχει
σηκώσει η Καναγιέ, αν ένα από τα παιδιά πέσει, ο μπαμπάς τους
δεν μπορεί να βοηθήσει.” Έμαθε όμως και πάλι να προσαρμόζεται. Παίζει μαζί τους ποδόσφαιρο, πηδά στο
τραμπολίνο, κολυμπάνε όλοι μαζί στην πισινά. Το πώς μπορεί
και κυβερνά το σώμα του χωρίς χέρια και πόδια είναι εξωπραγματικό και ένα καλό μάθημα για όλους μας. Όπως λέει και ο
ίδιος: ορίστε, εδώ είμαι, ένα ζωντανό παράδειγμα ότι μπορείς
να τα καταφέρεις! Στην ερώτηση για το αν το όνειρο του για
αγάπη και οικογένεια είναι όπως το φανταζότανε, απάντησε:
ερωτεύτηκα και είμαστε αγαπημένοι και ζούμε την καλύτερη ζωή
που θα μπορούσαμε. Είναι ακόμα καλύτερα από τα όνειρα που
είχα. Στην ίδια ερώτηση η Καναγιέ απάντησε: όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι πέραν από οτιδήποτε θα μπορούσα ποτέ να
φανταστώ. Τι υπέροχες εκπλήξεις έχει η ζωή. Νιώθω ότι ζω το
όνειρο που δεν μπορούσα καν να ονειρευτώ. Αναρωτιέμαι πολλές φορές, αν
αυτό που μας
κάνει δυνατούς στη ζωή είναι οι δυνάμεις που έχουμε ήδη ή οι
αδυναμίες που πρέπει να κατακτήσουμε και να προσπεράσουμε.
Αν όλα γίνονται για ένα σκοπό ή αν εμείς βρίσκουμε τον σκοπό
μας όταν είμαστε χαμένοι στη δίνη των προβλημάτων μας. Αν ξετυλίγουμε το κουβάρι ή αν επιλέγουμε να μπλεχτούμε περισσότερο με αυτό και να χαθούμε. Ποιος θα ήταν ο Νικ άραγε αν δεν
αναγκαζόταν να προσπαθήσει; Ποιος θα ήταν ο καθένας μας αν
όλα ήταν υπέροχα στις ζωές μας; Πόσο θα εκτιμούσαμε τα όσα
έχουμε αν δεν είχαμε απώλειες, ασθένειες, αναπηρίες; Η ζωή πιστεύω πως είναι ένας κύκλος για όλους μας. Για άλλους πιο μικρός για άλλους μεγαλύτερος. Είναι λυπηρό να βλέπεις ανθρώπους να χάνονται όμως στη σκέψη πως όλοι θα
φύγουμε, καταλήγω πως αυτό που μπορούμε να κάνουμε, για όσο υπάρχουμε, είναι να δικαιολογήσουμε
την ύπαρξη μας. Να προσπαθήσουμε ο καθένας με ότι
διαθέτει, να αφήσουμε κάτι πίσω μας. Ένα καλό παράδειγμα, ένα πρότυπο, μια καθαρή οδηγία, ώστε οι επόμενοι να έχουν κάτι να πιαστούν και να συνεχίσουν.
Ακόμα καλύτερα, να εξελίξουν ότι καταφέραμε, να δημιουργήσουν πάνω στις βάσεις που έβαλαν άλλοι για
εμάς, πατήσαμε εμείς σε αυτές και τις παραδίδουμε
ακόμα πιο γερές και ενισχυμένες. Η αρχή και το τέλος
είναι δεδομένα για όλους μας, ότι θα έπρεπε να αξίζει
είναι το πώς ζήσαμε ανάμεσα στο Α και στο Ω!
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70 εκατ. ευρώ για προνοιακές παροχές σε Άτομα με Αναπηρία, ενέκρινε το Υπουργείο Εργασίας, για την
επιχορήγηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), προκειμένου
να καλυφθούν οι δαπάνες σε χρήμα για Άτομα με Αναπηρία. Αυτό προβλέπει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γ. Βρούτση, η οποία αναρτήθηκε στον ιστότοπο της «Διαύγειας». Πριν λίγες ημέρες
άλλωστε, εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 12 εκατ. ευρώ για παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες από το Υπουργείο.
Με εκπροσώπους της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία, συναντήθηκε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γ. Γεωργαντάς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκαν τα γραφειοκρατικά εμπόδια
που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, στις σχέσεις και τις συναλλαγές τους με το κράτος. Όπως έγινε γνωστό,
οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία διμερούς ομάδας εργασίας για την εισήγηση και επεξεργασία προτάσεων για πολιτικές απλούστευσης των διαδικασιών στους τομείς ενδιαφέροντος των Ατόμων με Αναπηρία.
Μέλη του συνεταιρισμού ατόμων με αναπηρία «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΑ» πραγματοποίησαν μια σειρά επισκέψεων στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στον Βόλο, με σκοπό τη διαμόρφωση των κήπων-παρτεριών που η κάθε δομή διαθέτει. Τα μέλη του συνεταιρισμού φύτεψαν καλλωπιστικά
και αρωματικά φυτά, τα οποία οι ίδιοι διαθέτουν και καλλιεργούν στο χώρο τους. Τα παιδιά και το προσωπικό
των παιδικών σταθμών τους δέχτηκαν με χαρά και τους βοήθησαν στο έργο τους. Στο τέλος της δράσης τα νήπια
συζήτησαν μαζί τους για τα είδη των φυτών που φυτεύτηκαν και τα οφέλη τους στον ανθρώπινο οργανισμό.
Η 15η Οκτωβρίου έχει παγκοσμίως καθιερωθεί ως η ημέρα εορτασμού του «Λευκού Μπαστουνιού», με
στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης του και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια
των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή μετακίνησή τους. Η ιστορία του λευκού μπαστουνιού ξεκινά μετά τη λήξη
του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου στην Αμερική, όπου αναπτύχθηκε ένα κίνημα αποκατάστασης και επανένταξης των
ατόμων που τυφλώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το κίνημα ξεκίνησε από τον οφθαλμίατρο Richard Hoover,
ο οποίος πρωτοχρησιμοποίησε ένα καλάμι για τη βοήθεια της κίνησης των τυφλών βετεράνων του πολέμου.
Το ΚΑΑ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ συμμετείχε στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αυτόνομης Διαβίωσης
που πραγματοποιήθηκαν στις κεντρικές αίθουσες του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Σύμβουλος Αποκατάστασης του ΚΑΑ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ κ. Χαράλαμπος Ξένος παρακολούθησε όλες τις επίσημες συνεδριάσεις
που αφορούσαν στην ανεξάρτητη ζωή των ΑΜΕΑ και είχε προσωπικές επαφές με Έλληνες Ευρωβουλευτές όπως
ο κ. Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ο κ. Ευάγγελος Μειμαράκης, ο κ. Αλέξανδρος Γεωργούλης, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης
και η κ. Έλενα Κουντουρά. Ιδιαίτερη συζήτηση για το ΚΑΑ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ έγινε μεταξύ του Συμβούλου Αποκατάστασης του Κέντρου και του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ.
Γεωργίου Σταμάτη ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες του Συνεδρίου εκπροσωπώντας την Ελληνική Κυβέρνηση.
Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ διοργανώνει σεμινάρια για τα ΑμεΑ, σε συνεργασία με την ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
Δωδεκανήσου, που αφορούν θέματα αναζήτησης εργασίας, καθώς επίσης και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εργασία και επιχειρηματικότητά τους. Θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν αυτές τις
ενότητες σε δύο ημέρες: 28 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, απόγευμα, για 2 ώρες και 29 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, πρωινές ώρες τα άλλα δύο προγράμματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά
στο mail: info@pwdservices.gr ή τηλεφωνικά στο 2241063660 κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες 10:00 -14:00.
Από την 1η Ιανουαρίου 2020, το επίδομα ενοικίου θα χορηγείται μόνο στους δικαιούχους με τον λογαριασμό της ΔΕΗ στο όνομά τους. Καθώς, όμως το κόστος της μεταφοράς του ονόματος είναι μεγάλο,
το Υπουργείο επεξεργάζεται τρόπο για να καλύψει ένα μέρος του, για τους δικαιούχους με χαμηλά εισοδήματα. Η αλλαγή του ονόματος θεωρείται υποχρεωτική ώστε να υπάρχει ευκολότερος έλεγχος και διασταύρωση στοιχείων, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι ένας δικαιούχος με πολλές κατοικίες παίρνει πολλαπλά
επιδόματα ενοικίου. Κατά συνέπεια, όποιος δικαιούχος του επιδόματος ενοικίου επιδιώκει την συνέχισή της
λήψης του, θα πρέπει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 να έχει μεταφέρει τον λογαριασμό της ΔΕΗ στο όνομά του.
Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» αναγκάστηκε, μετά από προσφυγή ανέργων πολιτών στον «Συνήγορο
του Πολίτη», να εναρμονιστεί με την σχετική διάταξη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία
προβλέπει ότι «οι άνεργοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τέλους διοδίων διερχόμενοι
µε οχήματα ιδιοκτησίας τους από σταθμούς διοδίων της εταιρείας», εφόσον βέβαια διαθέτουν κάρτα ανεργίας
σε ισχύ. Το ερώτημα είναι, τι γίνεται με τα έως τώρα εισπραχθέντα από τις διελεύσεις των ανέργων.

Πολλές πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με συνεργασίες φορέων και καλλιτεχνών θα
πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του χειμώνα στο Κ.Ε.Α. Θα εκδοθεί το καινούργιο Ανθολόγιο,
με αληθινές διδακτικές ιστορίες ατόμων με αναπηρία και ποιήματα. Ετοιμάζονται θεατρικές παραστάσεις και δρώμενα. Σε όλες αυτές τις διαδικασίες, θα συμμετέχουν ενεργά, άτομα με αναπηρίες.
Α. Κουμούρης: Μου λες να κάνω υπομονή Το θετικό σε όλη αυτή την διαδικασία είναι ότι όλοι μαζί
Μου λες να κάνω υπομονή, μα η καρδιά μου δεν αντέχει, θέλουμε να δείξουμε ότι καμμία αναπηρία δεν εμποδίζει τα όνειρα ούτε τα σχέδια των συνανθρώπων μας.
κάθε βράδυ με το δάκρυ το προσκέφαλό μου βρέχει.
Έχασα το χαμόγελό μου,
δεν ανθίζει σαν λουλούδι τον ηλιόλουστο Απρίλη,
πάντα στέκει πληγωμένο,
από αγάπη ξεχασμένο, και μαραίνεται στα χείλη.
Δεν κελαηδεί σαν το πουλί,
να μ’ ακουμπά μες στην καρδιά του έρωτα το χάδι.
Μοιάζω με φύλλο κίτρινο,
μέσα μου έχω την αυγή, απ’ έξω το σκοτάδι.
Είσαι αυγή ονειρεμένη, άνοιξη ανθοσπαρμένη,
για σένα λάμπει το πρωί ο ήλιος,
έλα και σε περιμένει.
Κάτω από αυτή τη λάμψη, ο καλύτερός σου φίλος.
Άλλη υπομονή δεν έχω, το προσκέφαλο να βρέχω,
έλα και σε περιμένω,
να σου δώσω ένα λουλούδι, απ’ τον κήπο της ψυχής μου,
με το αίμα και το δάκρυ της καρδιάς το’ χω γραμμένο.
Πριν το τρένο σταματήσει, της ζωής μας το ταξίδι,
θα σου δώσω την αγάπη, από το χαμένο χρόνο,
της καρδιάς μου τα λουλούδια, στη χαμένη ευτυχία,
η ψυχή σου το αξίζει.
Άπλωσέ μου τα φτερά σου και ακούμπα στα δικά μου.
Μιας στιγμής την ευτυχία
θα ξεχάσω, θα ξεχάσεις
το βρεγμένο μαξιλάρι και εγώ τα βάσανά μου.
Πριν περάσουνε τα χρόνια και το τρένο μας αφήσει,
τι εξήντα τι ογδόντα, όσο η καρδιά χτυπά,
της ζωής το περιστέρι,
με τον έρωτα κι αγάπη στην ψυχή μας θ’ ακουμπά.

Ζήτημα εθνικής επιβίωσης:
Νέο βιβλίο του Κωνσταντίνου Γάτσιου
“Μόνο οι δύσκολοι δρόμοι οδηγούν στη σωτηρία της Ελλάδας. Οι Έλληνες είναι εκείνος ο λαός ο οποίος, μεταξύ
όλων των λαών του δυτικού αναπτυγμένου κόσμου, αισθάνεται περισσότερο δυστυχισμένος αλλά και έχει την
πιο ζοφερή και απαισιόδοξη εικόνα για το μέλλον του
και για το μελλον της χώρας του. [...] Και όλα αυτά συμβαίνουν διότι είναι μια χώρα που δεν πιστεύει στον
εαυτό της και διότι η κοινωνία της και ο λαός της βρίσκονται στην πιο βαθιά ιδεολογική και αξιακή σύγχυση.”

Στις παράξενες μέρες ''Γράφουμε Ιστορίες''!
“Για άλλη μια χρονιά η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ‘’Εκδόσεις Παράξενες Μέρες’’ ξεκινάει το Εργαστήρι ‘’Γράφουμε Ιστορίες’’, μια καθαρά συλλογική
εργασία, ένα πείραμα που ξεκίνησε το 2013 και μας χάρισε ήδη τρία συλλογικά μυθιστορήματα ενώ ένα τέταρτο
ετοιμάζεται. Το Εργαστήρι είναι διαδικτυακό και μπορούν
να συμμετέχουν, όπως γίνεται κάθε χρόνο, συγγραφείς
από όλη την Ελλάδα ή από οπουδήποτε στον κόσμο.
Το 6ο Συλλογικό Εργαστήρι ξεκινάει στις 2 Νοεμβρίου.
Η επιλογή θα γίνει μετά από τις δυο πρώτες διαδικτυακές συναντήσεις, στις 2 και 4 Νοεμβρίου. Είναι ένα ταξίδι
που θα ολοκληρωθεί σε δύο κύκλους, από το Νοέμβριο
του 2019 μέχρι το Μάιο του 2020 με ένα βιβλίο που θα
εκδοθεί από τις Παράξενες Μέρες!” Περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα: www.paraxenesmeres.gr

Θέατρα της Αθήνας με πρόσβαση σε ΑμεΑ
Καθώς η τέχνη δεν πρέπει να είναι προνόμιο των αρτιμελών, με τον ίδιο
τρόπο που ένα ΑμεΑ μπορεί να επισκεφθεί και να απολαύσει τα εκθέματα
μιας πινακοθήκης, θα έπρεπε να μπορεί να παρακολουθήσει και μια θεατρική
παράσταση. Το θέατρο όμως, είναι μια πιο πολύπλοκη εμπειρία και η προσπάθεια να γίνει προσιτή σε ΑμεΑ με διάφορες αναπηρίες είναι δυσκολότερη.
Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα θέατρα της Αθήνας προσφέρουν προσβασιμότητα
σε ΑμεΑ και κάποια από αυτά είναι τα παρακάτω: *Το Θέατρο Ακροπόλ, στην
Ιπποκράτους 9 στο κέντρο. (τηλ. 2103648303), *Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, στην λεωφ. Συγγρού 107. (τηλ.
2109005800), *Η Νέα Σκηνή του Εθνικού «Νίκος Κούρκουλος», στην Αγ. Κωνσταντίνου 22 στο κέντρο. (τηλ.
2105288100), *Το Από Μηχανής Θέατρο, στην Ακαδήμου 12, στο Μεταξουργείο. (τηλ. 2105232097), *Το Σύγχρονο
Θέατρο, στην Ευμολπιδών 45 στο Γκάζι. (τηλ. 2103464380), *Το Θέατρο του Νέου Κόσμου, Αντισθένους και Θαρύπου στον Νέο Κόσμο. (τηλ. 2109212900), *Το Θέατρο Επί Κολωνώ, στην Ναυπλίου 12 στον Κολωνό. (τηλ.
2105138067), *Το Θέατρο Παλλάς, στην Βουκουρεστίου 5, στο κέντρο. (τηλ. 2103213100), *Το Θέατρο Σταθμός,
στην Βίκτωρος Ουγκώ 55, στο Μεταξουργείο. (τηλ. 2105320267), *Το Θέατρο Αργώ, στην Ελευσίνιων 15 στο Μεταξουργείο. (τηλ. 2105201684), *Το Θέατρο Μεταξουργείο, στην Ακαδήμου 14. (τηλ. 2105234382), *Το Θέατρο
Ίσον, στην Μελενίκου 33 στον Βοτανικό, το οποίο ανήκει σε 3 θεατρικές ομάδες με ΑΜΕΑ μέλη. (τηλ. 2130411546)
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Λαμία: Καμία δικαιολογία πια για
όλους αυτούς που το τελευταίο διάστημα το ’χουν συνήθεια να παρκάρουν σε θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ
και που αρκετές φορές είναι ιδιαίτερα
προκλητικοί με το πρόσχημα ότι παρκάρουν για λίγα λεπτά ή “επιστρέφουν
σε λίγο”…Πιο εξόφθαλμη δεν γίνεται η
Ιωάννινα: Ανοικτή εκδήλωση νέα οριοθέτηση και διαγράμμιση των Ρόδος: Στο πλαίσιο της προσπάενημέρωσης πραγματοποιήθηκε θέσεων στάθμευσης που προορίζον- θειας, για αλλαγή της φιλοσοφίας εξυστο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για ται για ΑμεΑ, στην πλατεία Πάρκου. πηρέτησης του επιβατικού κοινού, ο
πρόεδρος της “ΔΕΣ ΡΟΔΑ” κ. Δημήτις δραστηριότητες της Μονάδας
τρης Τσίκκης συναντήθηκε με τον πρόΠροσβασιμότητας και Κοινωνικής
εδρο του Συλλόγου Ατόμων με
Στήριξης φοιτητών ΑμεΑ και φοιτηΑναπηρία της Ρόδου κ. Μανόλη Ζηδιατών Ευπαθών Κοινωνικών Ομάνάκη, αναζητώντας λύσεις, προκειμέδων του Πανεπιστημίου. Στην ίδια
νου τα λεωφορεία της να γίνουν φιλικά
εκδήλωση έγινε και η επίσημη
και
προσβάσιμα για όλα τα ΑΜΕΑ.
έναρξη της λειτουργίας της. Η εκδήλωση πραγματοποιηθηκε στο Αμφι- Άρκαδία: Η Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, η Περιφερειακή Ομοθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης σπονδία Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου και ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας,
του Πανεπιστημίου και ακολούθησε συνδιοργάνωσαν στο Άστρος Αρκαδίας, εσπερίδα με θέμα «Πρόληψη τροεπίσκεψη στους χώρους της Μονά- χαίων ατυχημάτων και στήριξη Ατόμων με Αναπηρία». Κατά τη διάρκεια της
δας καθώς και τα εγκαίνιά της.
εσπερίδας, επισημάνθηκαν μέτρα πρόληψης τροχαίων, τα δικαιώματα των
Ατόμων
με Αναπηρία, η ισότιμη και πλήρης κοινωνική ένταξη τους και η προΤρίκαλα: Άγνωστος η γνωστός
έκλεψε 3 μεγάλα κουτιά με ανα- σβασιμότητα σε κάθε είδους χώρους, υπηρεπηρικά καροτσάκια και βοηθή- σίες και υποδομές. Σκοπός της εσπερίδας,
ματα από το γραφείο του ήταν η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση υπηΣυλλόγου ατόμων με αναπηρία. ρεσιακών παραγόντων, πολιτών και της κοινωΠαρακαλούμε όποιος ειδε κάτι να νίας γενικότερα, προκειμένου να συμβάλλουν
επικοινωνήσει με το Σύλλογο στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ΑμΕΑ.
ΑμεΑ Αρωγή (τηλ 2431020571) η
με την αστυνομία Τρικάλων.

Νέα Ιωνία Βόλου:
Το προσωπικό και οι
ωφελούμενοι του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ) Ν. Ιωνίας Βόλου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών
σε άτομα που βρίσκονται σε αποκλεισμό παρακολούθησε στο
χώρο του, ενημέρωση σε θέματα
Πρώτων Βοηθειών και πρόληψης
ατυχημάτων, όπως επίσης και
τρόπους αντιμετώπισης τους από
την εκπαιδεύτρια – νοσηλεύτρια
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
κα Σαμίου. Κατά τη διάρκεια της
διάλεξης έγινε επίδειξη – εφαρμογή από τα παιδιά, με τη βοήθεια του ειδικού εκπαιδευτή και
ακολούθησε επίλυση αποριών.

Άργος: Μητρώο ΑμΕΑ δημιουργεί ο Δήμος
Άργους - Μυκηνών, στο πλαίσιο στήριξης και διευκόλυνσης των ΑμΕΑ δημοτών του, προσκαλώντας τους να συμμετάσχουν στην
καταγραφή, με σκοπό ο Δήμος να έχει πλήρη εικόνα του αριθμού τους και των περιπτώσεων
αναπηρίας τους. Στόχοι της καταγραφής αυτής
είναι η προστασία σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, η βελτίωση συνθηκών διαβίωσης,
η διευκόλυνση στις δημόσιες υπηρεσίες κ.α.Ισχύει μόνο για το έτος 2019.

Πτολεμαΐδα: Τριάντα χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στο Γονεϊκό και Αναπηρικό Κίνημα μετρά φέτος ο Σύλλογος Γονέων – Κηδεμόνων Φίλων Ατόμων
με Αναπηρία Δ. Μακεδονίας, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα, τιμώντας την Επέτειο
αυτή, με τη διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου
των Συλλόγων Γονέων - Κηδεμόνων Παιδιών με αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ). Στη διάρκεια της συνάντησης
του με τους δημοσιογράφους, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Στέλιος Αντωναρίδης, έκανε έναν απολογισμό της
τριαντάχρονης πορείας, και εξέφρασε την ικανοποίηση του για τα αποτελέσματα, που επήλθαν ύστερα
από επίμονες προσπάθειες με μοναδικό γνώμονα τη
βελτίωση των συνθηκών των παιδιών με Αναπηρία.
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Πάτρα: Μια εφαρμογή η οποία
θα σώσει ζωές σε κατάσταση κινδύνου, ανέπτυξε και παρουσίασε
το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της ομάδας του καθηγητή
του Πανεπιστημίου Πατρών, κ.
Σπύρου Δενάζη, σε συνεργασία
με τον Δήμο Πατρέων και τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου. Το
"Safe AmeA" έχει ως στόχο την
υπόδειξη της ακριβούς τοποθεσίας των ΑΜΕΑ συνδημοτών σε
Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας,
όπως Πυροσβεστικής, ΕΜΑΚ,
ΕΚΑΒ και άλλων αρμοδίων, σε
περιπτώσεις έκτακτων αναγκών
από φυσικά ή μη φαινόμενα.

Πύργος: Οι πολίτες του Πύργου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Πύργου, του
συλλόγου ΑΜΕΑ Νομού Ηλείας « Ήλις» και του
Νηπιαγωγείου Κατακόλου και γέμισαν το καφέ
«CORTE» στην κεντρική πλατεία του Πύργου,
δείχνοντας την αγάπη τους για τον μικρό Παναγιώτη - Ραφαήλ. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν στο χθεσινό «Καφέ Αγάπης», θα διατεθούν
για την θεραπεία του μικρού αγωνιστή, που έχει συγκινήσει όλη την Ελλάδα.
Ίλιον: Το κοινωνικό και πραγματικό Θεσσαλονίκη: Με υπερηφάνεια

πρόσωπο του Αθλητισμού αναδεικνύεται μέσα από
την πρωτοβουλία
του ερασιτεχνικού
σωματείου «Ιάσων
Ιλίου», που αποφάσισε να δημιουργήσει τμήμα
ποδοσφαίρου «για παιδιά με ειδικές
ανάγκες». Οι προπονήσεις θα γίνονται
με την επίβλεψη Γυμναστών Ειδικής
Φυσικής Αγωγής. To πρόγραμμα θα
υλοποιείται τα Σάββατα το πρωί στο
Δημοτικό Γήπεδο (5×5) του Δήμου
Ιλίου. Η πρωτοβουλία για τη λειτουργία του Τμήματος Ποδοσφαίρου, γίνεται εθελοντικά και δεν υπάρχει κόστος
Ηράκλειο Κρήτης: 64χρονος συμμετοχής για τους συμμετέχοντες.
ο οποίος νοσηλευόταν στο ΒενιζέΝ. Φιλαδέλφεια:
λειο Νοσοκομείο για μεγάλο χροΟύτε που βρίνικό διάστημα, έδωσε με το
σκονταν, ούτε τι
θάνατο του ζωή σε άλλα άτομα,
έκαναν
κατάλακαθώς οι γιατροί, μετά τη σύμβαν οι κοπέλες
φωνη γνώμη της οικογένειας του,
που βεβήλωσαν
αποφάσισαν να προχωρήσουν
με
την
συμπεριφορά
τους την σχολική
στη δωρεά των νεφρών αλλά και
του ήπατος σε άλλους ασθενείς παρέλαση για την Εθνική Επέτειο της
για να ζήσουν εκείνοι και ο ίδιος να 28ης Οκτωβρίου. Στο «μανιφέστο»
συνεχίσει να ζει μέσα από εκεί- τους, μίλησαν για «ξεκούρδιστα στρανους. Η προσφορά αυτή ήταν το τιωτάκια», για «ειρηνική διαμαρτυρία»
επιστέγασμα της στάσης ζωής του κ.α. Δυστυχώς, η «παιδεία» που λαμ64χρονου ο οποίος στήριζε με βάνουν τα παιδιά στο σχολείο, τα αφήνει να νομίζουν ότι οι παρελάσεις
κάθε τρόπο το συνάνθρωπο.
γίνονται προς τιμήν των πολιτικών ή
για επίδειξη δύναμης και όχι προς
τιμήν των ανά τους αιώνες πεσόντων
για την ελευθερία της Πατρίδας. Η κίνηση των κοριτσιών προκάλεσε αντιδράσεις με πρώτη αυτή του Δημάρχου
Γιάννη Βούρου, ο οποίος σε ανάρτησή
του στο Facebook έκανε λόγο για «γελοία υποκείμενα». Ανάλογες αντιδράσεις υπήρξαν και από άλλους φορείς.
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παρέλασαν νέοι και νέες με σύνδρομο Down στην στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου, οι οποίοι συγκίνησαν
όσους παρευρέθηκαν στην παραλιακή λεωφόρο και κέρδισαν το χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Αμαλιάδα: Κακό παράδειγμα έδωσε
ο Δήμαρχος Ήλιδος, καθώς ο τρόπος
που στάθμευσε το υπηρεσιακό αυτοκίνητό του, συμπλήρωσε το απαράδεκτο
παρκάρισμα πολίτη σε δύο (!) θέσεις
ΑΜΕΑ, με αποτέλεσμα την κλήτευση
της Αστυνομίας από τον γενικό γραμματέα του Σωματείου Παραπληγικών
Νομού Ηλείας, Γ. Παπανικολόπουλου.
Ο κ. Παπανικολόπουλος επίσης, κατήγγγειλε φραστική επίθεση από τον
Δήμαρχο ενώ θα κινηθεί και νομικά.
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος, ανέφερε πως το όλο ζήτημα έγινε χωρίς
ουσιαστικό λόγο και πως ο ίδιος δεν
ενοχλούσε. Το ερώτημα είναι, αν ο Δήμαρχος έχει δίκιο, γιατί η Αστυνομία του
έκοψε κλήση; Μήπως δεν έχει; Ο Δήμαρχος ως ιατρός ο ίδιος, θα έπρεπε
να αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς
απέναντι σε ΑμεΑ συμπολιτες μας.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Χονγκ Κονγκ:
Οι ιδιαίτερες αφίσες που
υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης, αποτελούν μια πρωτοβουλία
του PHAB, της ένωσης
των ανθρώπων που
έχουν κάποια σωματική
αναπηρία. Είναι μια καμπάνια που αποτυπώνει τα
καθημερινά προβλήματα
των ΑμεΑ συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον και την υποστήριξη δεκάδων
χιλιάδων ανθρώπων. Οι αφίσες αυτές, έχουν σχεδιαστεί από τη διαφημιστική εταιρεία Tomorrow
Communications, και τα γραφικά από τον δημιουργό κομικς Li Chi-Tak και επί της ουσίας απεικονίζουν το πώς οι άνθρωποι που είναι σε
αμαξίδια δυσκολεύονται να υπερβούν ορισμένα
καθημερινά εμπόδια, όπως είναι το κενό ανάμεσα
στην αποβάθρα του τρένου και τον συρμό, εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους ανθρώπους που τα
ξεπερνούν με ευκολία. «Αυτό που για εσένα μπορεί να φαίνεται ως κάτι απλό και καθημερινό, για
κάποιους άλλους μπορεί να είναι ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσουν» αναφέρει μία από τις αφίσες. «Η ένωση PHAB του
Χονγκ Κονγκ δεσμεύεται να δημιουργήσει μια κοινωνία ίση για όλους τους ανθρώπους και χωρίς
φραγμούς, ανεξαρτήτως του αν έχουν κάποια
μορφή αναπηρίας». «Δεν θα ήμασταν ανίκανοι να
κάνουμε πράγματα εάν ο κόσμος ήταν εξίσου
φτιαγμένος τόσο για εμάς, όσο και για τους υπόλοιπους ανθρώπους» συμπληρώνει ένα ΑΜΕΑ.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Τζακ Θορν: «Στην τηλεοπτική βιομηχανία δεν εκπροσωπούνται άτομα με αναπηρίες»
Η αναπηρία είναι ένα θέμα για το
οποίο επιδεικνύεται αδιαφορία στις
συζητήσεις για την ποικιλομορφία
στο τηλεοπτικό τοπίο, εκτιμά ο
βραβευμένος Άγγλος σεναριογράφος Τζακ Θορν. Ο Θορν, ο οποίος
έγραψε το σενάριο των βραβευμένων με Bafta τηλεοπτικών σειρών This is England ’88 και This
is Enlgand ’90 δήλωσε, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής
εφημερίδας «The Guardian», ότι υπάρχει μια «αόρατη προκατάληψη στη βιομηχανία» και κάλεσε ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, θεατρικές σχολές, εταιρείες ψυχαγωγίας και
οργανισμούς να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση του
ζητήματος. Ο σεναριογράφος τηλεοπτικών σειρών και θεατρικός
συγγραφέας έγραψε στο περιοδικό Radio Times: «Κάθομαι σε
συναντήσεις για την προώθηση ατόμων με αναπηρία που έχουν
ταλέντο και μου λένε: «Δεν θέλουμε να τους εκθέσουμε υπερβολικά». Ζητώ, ρόλοι συγκεκριμένοι να αφορούν άτομα με αναπηρίες και μου λένε: «Θα αναζητήσουμε ηθοποιούς με αναπηρία
για τον ρόλο, αλλά σχεδόν ποτέ δεν συμμετέχουν στο καστ».
Γράφω σειρές με πρωταγωνιστές άτομα με αναπηρία και απορρίπτονται. Το μόνο που κατάφερα να κάνω είναι η σειρά του BBC
Three "Do not Take My Baby” με μειωμένο προϋπολογισμό».

“Like farming”: εκμετάλλευση φωτογραφιών ΑΜΕΑ,

καταγγέλουν τα “ellinikahoaxes.gr” και μας ενημερώνουν
“Το φαινόμενο εκμετάλλευσης φωτογραφιών οι οποίες παρουσιάζουν άτομα με αναπηρία ως επαίτες προσοχής εντείνεται τα
τελευταία χρόνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι σελίδες δημοσιεύουν υλικό σχεδόν καθημερινά, εκμεταλλευόμενοι
τόσο το κοινό τους όσο και τους ανθρώπους στις εν λόγω φωτογραφίες. Η συνήθης τακτική είναι να χρησιμοποιούν εικόνες
από τυχαία άτομα και να προσθέτουν ελληνικό όνομα καθώς και
μια επίκληση στο κοινό για κοινοποίηση της εκάστοτε εικόνας.
Ένα πρόσφατο παράδειγμα: η κοπέλα της φωτογραφίας είναι
δημόσιο πρόσωπο με ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για την Tiphany Adams, προσωπική γυμνάστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια εκπομπών στις ΗΠΑ. Η Tiphany επιβίωσε από ατύχημα με μεθυσμένο
οδηγό όταν ήταν 17 ετών στο οποίο η σπονδυλική της στήλη τραυματίστηκε σοβαρά.
Μετά από αυτή την εμπειρία, ξεκίνησε ομιλίες και συνεντεύξεις σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές με σκοπό να εμψυχώσει άτομα με αναπηρία. Επιπρόσθετα, η
Tiphany δε γεννήθηκε στις 27 Οκτωβρίου, δηλαδή την ημέρα που έγιναν οι δημοσιεύσεις, αλλά στις 5 Μαρτίου του 1983. Εν κατακλείδι το όνομα της κοπέλας στη φωτογραφία που δημοσίευσαν διάφορες σελίδες δεν είναι “Άννα” αλλά Tiphany και
πρόκειται για μια ιδιαίτερα γνωστή ομιλήτρια και προπονήτρια ατόμων με αναπηρία
γεγονός που σημαίνει ότι η έκκληση της για κοινοποίηση μιας φωτογραφίας σε ελληνική σελίδα του Facebook λόγω χαμηλής αυτοπεποίθησης δεν είναι πιθανή.”
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“3S” School Synergy Snacks: Μια επιχείρηση νέων με αναπηρίες
Η Ελένη Αλμπέρτου, ο Μιχάλης Σιδέρης, ο Γιάννης Χατζηαργυρίου και ο
Γιώργος Βραδής, απόφοιτοι του Τμήματος Μαγειρικής του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αγίου Δημητρίου ίδρυσαν - μαζί με συμμαθητές τους - την «3S School Synergy Snacks» πριν από δύο χρόνια ως
Μαθητική «Εικονική Επιχείρηση» και τώρα, κατάφεραν να την κάνουν αληθινή επιχείρηση. Παράγουν για αρχή, ένα σύγχρονο σνακ από αγνά υλικά
της ελληνικής γης, μια «Ενεργειακή Μπάρα Ξηρών Καρπών», από αμύγδαλα, φιστίκια, ξηρά σύκα, ελιές, σουσάμι και μέλι με πρωτότυπη συνταγή του Ηλία Μαμαλάκη, ειδικά σχεδιασμένη
για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Ο γνωστός σεφ υποστηρίζει εδώ και χρόνια την «επιχειρηματική» δραστηριότητα
του σχολείου, καθώς διαπίστωσε ότι η επιχειρηματικότητα έδωσε στα παιδιά με αναπηρίες χαρά και αυτοπεποίθηση,
άνοιξε τους ορίζοντές τους, τα έκανε να ονειρευτούν και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα! Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ένταξης «3S» είναι η πρώτη ΚοινΣΕπ που δημιουργείται ως συνέχεια ομώνυμης μαθητικής
«επιχείρησης» και αξίζει να τη στηρίξουμε όλοι. Το μήνυμα της: «Πιστεύουμε σ΄ έναν κόσμο, στον οποίο τα άτομα
με αναπηρίες, μοιράζονται ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και εργασίας για την ισότιμη ένταξή τους στην κοινωνία».

Ελπίς care:

Υπάρχουν και χειρότερα άραγε; Ανάπηροι, ανήμποροι και φτωχοί
άνθρωποι είναι τα θύματα, όταν ο τρόπος επιβίωσής τους, εξαρτάται από οικονομικές
και επαγγελματικές δραστηριότητες. “Φονή βοώντος εν τη ερήμω” τα προβλήματα
και η αποκατάσταση των δικαιούχων, τα επιχειρηματικά συμφέροντα προηγούνται:
“Οι γονείς και συμπαραστάτες ατόμων με αναπηρία, που πάσχουν από αυτισμό και βαριά νοητική υστέρηση και
φιλοξενούνταν τα τελευταία χρόνια σε μία ιδιωτική Στέγη Υποστηριζόμενης διαβίωσης και εκπαίδευσης ΑΜΕΑ και
ηλικιωμένων, το Ελπίς Care στο Λουτράκι Κορίνθου, τους τελευταίους μήνες ζούνε έναν πραγματικό γολγοθά. Το
Μάρτιο του 2018 η νέα διεύθυνση του χώρου, τους έστειλε μια ψυχρή επιστολή με την οποία τους ανακοίνωνε ότι
πρέπει να αποχωρήσουν οι συγγενείς τους από το χώρο εντός ενάμιση μήνα, γιατί «η επιχείρηση θα αλλάξει τομέα
δραστηριοτήτων», θα γίνει δηλαδή γηροκομείο. Από τότε ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου να βρεθούν στέγες για τα
σαράντα περίπου ΑΜΕΑ, τα περισσότερα με βαρύ αυτισμό που χρήζουν φροντίδας από εξειδικευμένο προσωπικό
και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να διαβιώσουν μόνα τους ή με τους γονείς τους. Ωστόσο λίγα μόνο άτομα
από αυτά κατάφεραν να βρουν αξιοπρεπή διαβίωση σε κάποια άλλη δομή. Τα υπόλοιπα βρίσκονται στο σπίτι με
τους απελπισμένους γονείς τους ή σε ψυχιατρικά νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές κάτω από άθλιες συνθήκες.”

ΈΚΘΕΣΗ: ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
...Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο. Όσον

αφορά στο παράρτημα ΑΜΕΑ Λεχαινών
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το οποίο νέα
βίντεο έχουν αναρτηθεί σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, ο Συνήγορος σημειώνει
ότι διενήργησε αυτοψία το 2018 και στην τελευταία επίσκεψή του παρατήρησε σημαντική βελτίωση στο Ίδρυμα, καθώς δεν παρατηρούνται μηχανικές καθηλώσεις με
ιμάντες, έχει ελαχιστοποιηθεί η χρήση κουβουκλίων και η φαρμακευτική καταστολή. Οι αλλαγές οφείλονται ιδίως
στην εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος παρέμβασης προς την κατεύθυνση της αποϊδρυματοποιήσης από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Ωστόσο, η ανεξάρτητη αρχή αναφέρει ότι το πιλοτικό πρόγραμμα έχει περιορισμένη
χρονική διάρκεια, με συνέπεια να δημιουργείται ανησυχία για πιθανή επαναφορά των φιλοξενούμενων παιδιών
στην προγενέστερη κατάσταση. Πρόσφυγες ΑΜΕΑ: Ειδική αναφορά γίνεται για τα άτομα με αναπηρία που βρέθηκαν
στην Ελλάδα με τα πρόσφατα προσφυγικά ρεύματα. Ο Συνήγορος του Πολίτη εξηγεί ότι η νομοθεσία περιέχει ειδική
μέριμνα για τον εντοπισμό και την προστασία των ατόμων με αναπηρία κατά την είσοδο και την εξέταση του αιτήματος ασύλου τους, ωστόσο διαπιστώνεται ότι κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας προκύπτουν προβλήματα, όπως
η ανεπάρκεια ή πλήρης έλλειψη κατάλληλων προνοιακών δομών, η διαβίωση σε συχνά ακατάλληλες συνθήκες στα
νησιά, καθώς και οι καθυστερήσεις των γνωματεύσεων περί ευαλωτότητας του κλιμακίου ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής στήριξης, με αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις την παραπομπή των ευάλωτων στην κανονική διαδικασία
του ασύλου στην ενδοχώρα. Επίσης, στο πλαίσιο της διοικητικής κράτησης αλλοδαπών ενόψει αναγκαστικής επιστροφής στις χώρες καταγωγής τους έχει διαπιστωθεί η κράτηση σε προαναχωρησιακά κέντρα και ατόμων με
ασθένειες, ιδιαίτερα ψυχικές χωρίς πάντα να διασφαλίζεται η κατάλληλη ψυχιατρική μέριμνα και παρακολούθηση.
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Υπουργείο Εργασίας: Έλεγχος όλων των δικαιούχων των κοινωνικών επιδομάτων, σύμφωνα
με τις δηλώσεις της Υφυπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου. Σχεδιάζεται η δημιουργία του ενιαίου μητρώου δικαιούχων για καλύτερη διασταύρωση των
στοιχείων και τη δικαιότερη και πιο αποτελεσματική κατανομή των επιδομάτων. Με το Μητρώο, θα καταγράφεται ποιο ή ποια επιδόματα λαμβάνει
ο κάθε δικαιούχος και αν τα δικαιούται, ενώ ταυτόχρονα, θα γίνει αναπροσαρμογή των δικαιούχων, ώστε να δίνονται σε στοχευμένες ομάδες, όπως
εκτιμάει το υπουργείο Εργασίας. Αναλυτικότερα: -ΚΕΑ ή Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Θα υπάρξει ενίσχυση του προϋπολογισμού αλλά και καλύτερη στοχοθέτηση - κατανομή του. Επίσης θα συνδυαστεί και με
πρωτοβουλίες για εργασία. -Επίδομα γέννας 2.000 ευρώ θα δοθεί σε όλους,
με εξαίρεση όσους έχουν πολύ υψηλά εισοδήματα. Παράλληλα θα υπάρξουν και μέτρα για την βοήθεια των νέων
γονιών αλλά και την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος. -Επίδομα τέκνων: Θα συνεχιστεί κανονικά η καταβολή του ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων και το οικογενειακό εισόδημα. -Επιδότηση ενοικίου: Θα καταβάλλεται κανονικά για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους. -Επιδόματα αναπηρίας: Μέχρι τέλος
του χρόνου προωθείται η καθολική εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος για την ηλεκτρονική καταγραφή των
δικαιούχων επιδομάτων αναπηρίας. Με αυτήν θα απαλλαχθούν οι ασφαλισμένοι και από το παράβολο των 46
ευρώ που πληρώνουν για να περάσουν από τις επιτροπές των ΚΕΠΑ. Παράλληλα, το Υπουργείο προχωρά σε
μέτρα εξορθολογισμού και απλοποίησης των διαδικασιών αξιολόγησης της αναπηρίας και της πιστοποίησης της.
Η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνεται ηλεκτρονικά, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος από τη στιγμή έγκρισης της
αίτησης από την επιτροπή των Κ.Ε.Π.Α. μέχρι την στιγμή της πληρωμής των επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ.

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών: Σημαντική ενημερωτική
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου, σχετικά
με την θωράκιση του πληθυσμού από την επικείμενη επιδημία της
γρίπης. Τονίστηκε ιδιαίτερα η σημασία του καθολικού εμβολιασμού,
καθώς το ποσοστό του εμβολιασμού των πολιτών ως τώρα, δεν ξεπερνά το 30%. Εν τούτοις, 1.071 θάνατοι μπορούν να αποδοθούν
στον ιό της γρίπης κατά τη περίοδο 2018-2019 στην Ελλάδα. Κατά
την διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε εμβολιασμός και ο
Πρόεδρος του ΙΣΑ, κ. Πατούλης έδωσε το παράδειγμα πρώτος. «Η φωνή
των ΑΜΕΑ», εκπροσωπήθηκε από τον εκδότη, Γ. Ρεθυμνιωτάκη και τον συντάκτη και δημοσιογράφο
Δημήτρη Χατζηαποστόλου. Ο Ιατρικός Σύλλογος με τις ενέργειές του καθημερινά, βρίσκεται στο πλευρό των ιατρών αλλά και του πολίτη, προστατεύοντας με οποιονδήποτε τρόπο την υγεία του κοινωνικού συνόλου.
«Ενώνουμε τις δυνάμεις της επιστημονικής κοινότητας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενημέρωση των πολιτών», δήλωσε ο κ. Πατούλης.

ΕΥΔΑΠ: παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου
(ΕΕΤ) στους δικαιούχους που έχουν υπαχθεί στο Νόμο 4389/2016, εφαρμόζοντας νέο ευνοϊκότερο πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει: δωρεάν ποσότητα
νερού 2m3 ανά μήνα ανά μέλος και δωρεάν ποσότητα νερού 3m3 ανά μήνα για
κάθε μέλος με αναπηρία άνω του 67%. Η αίτησή σας για τη χορήγηση του ΕΕΤ
υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο https://www.eydap.gr/MyAccount/SocialInvoice.
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος χορήγησης του ΕΕΤ πρέπει να
γνωρίζετε ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση αναπηρίας άνω του 67% απαιτείται η επισύναψη έγκυρου πιστοποιητικού ΚΕΠΑ. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις φιλοξενίας και δωρεάν παραχώρησης, για τις οποίες οι δικαιούχοι
μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υπαγωγής στο ΕΕΤ μόνο στα Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ και θα
πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1.Αντίγραφο λογαριασμού ΕΥΔΑΠ. 2.Φωτοτυπία της
Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας. 3.Έγκυρο (εκτυπωμένο από το TAXIS)
αντίγραφο εντύπου της Φορολογικής Δήλωσης Ε1, όπου θα φαίνεται η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας.
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Συνέχεια από σελ.1... Ο Αγώνας για την Ελευθερία συνεχίζεται κάθε μέρα με διαφορετικό πλέον τρόπο, που πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε και να αγωνιστούμε για τα
αυτονόητα. Καλές οι γιορτές, τα μεγάλα λόγια και τα χειροκροτήματα, όμως είναι εθνική
ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα στον πόλεμο και στους ήρωες του
σήμερα. Κάποτε, ο πόλεμος γινόταν με όπλα, στα χαρακώματα. Σήμερα, γίνεται με τη
γραβάτα και το κοστούμι στα μεγάλα σαλόνια. Σταμάτησαν όλα στους ήρωες του
παρελθόντος ή θα δούμε και σήμερα
ήρωες που θα αγωνισθούν για τον ίδιο
σκοπό, με διαφορετικό τρόπο; “Ζήτω”
στους ήρωες του χθες, του σήμερα και του
αύριο, που αγωνίσθηκαν, αγωνίζονται και
θα αγωνισθούν για ένα καλύτερο αύριο,
στην μεγάλη μας Πατρίδα, την όμορφη
Ελλάδα μας, που κι άν “λίγο καιρό ξαποσταίνει, ξανά προς την δόξα τραβά.”!!!

ΕΣΑΜΕΑ: Μειωτικές και προσβλητικές οι δηλώσεις Μ. Βορίδη για τα άτομα με αναπηρία
Οι χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, τόσο η πρώτη σε ιδιωτικό τηλεοπτικό
σταθμό, όσο και η δεύτερη σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την Σύμβαση του
ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που η χώρα μας έχει κυρώσει με τον ν. Ν. 4074/2012, όπως και
με τον αντιρατσιστικό νόμο. Δεν θα της επαναλάβουμε στο παρόν. Η ΕΣΑμεΑ ζητά από τον πρωθυπουργό να ανακαλέσει τον υπουργό στην τάξη άμεσα. Ερωτώμενος από δημοσιογράφους για το θέμα, ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ
Ιωάννης Βαρδακαστάνης απάντησε σκωπτικά: «Και με τον κ. Βορίδη δεν μπορεί κανείς να συνεννοηθεί και δεν
είναι ανάπηρος». (Τί να πούμε κι εμείς που η αναπηρία μας κάνει πιο δυνατούς και πιο αποτελεσματικούς; Γ.Ρ.)

Δελτίο Τύπου της ΠΟΕΔΗΝ: μεταφορά ηλικιωμένων της “Προνοιακής Μονάδας” Γλυφάδας
“Η Υφυπουργός Εργασίας κα Μιχαηλίδου σε αγαστή συνεργασία με την Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο των Προνοιακών Μονάδων Αττικής που διορίσθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση που επί των ημερών τους απαξίωσαν τις Προνοιακές Μονάδες Αττικής, ξεκίνησαν εν μέσω ΜΑΤ τη διάλυση της Προνοιακής Μονάδας της Γλυφάδας.
Το απόγευμα έως αργά το βράδυ της Τρίτης 29/10/2019 χωρίς καμία προετοιμασία η αστυνομία εισήλθε εντός της
την Προνοιακής Μονάδας βγάζοντας έξω τους εργαζόμενους, με διμοιρία των ΜΑΤ να παρατάσσεται στην είσοδο
της Μονάδας. Η Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος της Μονάδας και εκπρόσωποι του Υπουργείου εν μέσω της αστυνομίας
υποχρέωσαν εργαζόμενους με την απειλή της σύλληψης να ετοιμάσουν 22 περιθαλπόμενους για μεταφορά στις
Μονάδες του Αιγάλεω και των Μελισσίων. Οι περιθαλπόμενοι όλοι ΑΜΕΑ αν και αρνούνταν, έκλαιγαν, τους υποχρέωσαν Διοίκηση και Αστυνομία για τη μεταφορά τους. Με καρότσια και φορεία έγινε η μεταφορά τους. Ακόμη και
τα μεσάνυχτα κουβαλούσαν αντικείμενα και υλικά από τη Μονάδα. Απαράδεκτες εικόνες. Τελικά μεταφέρθηκαν 22
περιθαλπόμενοι. Στη Μονάδα της Γλυφάδας παραμένουν 24 που ετοιμάζονται για μεταφορά στην Προνοιακή Μονάδα της Βούλας η οποία φιλοξενεί παιδιά ΑΜΕΑ. Ηλικιωμένοι ΑΜΕΑ θα φιλοξενούνται ΜΑΖΊ με παιδιά ΑΜΕΑ.
Παγκόσμια πρωτοτυπία!!! Η Προνοιακή Μονάδα της Γλυφάδας διαλύεται και χάνονται έτσι 54 κλίνες περίθαλψης
υπερπολίτιμες από την Πρόνοια. Η λίστα αναμονής είναι ένας χρόνος. Φτηνές είναι οι δικαιολογίες για δήθεν ρήτρα
2 εκατ. ευρώ που θα εκπέσει ενάντια στο Δημόσιο. Η ρήτρα τέθηκε στα συμβόλαια μεταξύ των δύο ιδιοκτητών παλαιού και νέου και δεν αφορά το Δημόσιο. Η πρωτόδικη Απόφαση που εκδόθηκε ορίζει ότι πρέπει να παραδοθεί
το κτήριο στον ιδιοκτήτη, αλλά για λόγους δημοσίου συμφέροντος δεν είναι άμεσα εκτελεστή. Ασκήθηκε έφεση από
την Προνοιακή Μονάδα εκδικάσθηκε και δεν εκδόθηκε
ακόμη Απόφαση. Από πού λοιπόν προκύπτει ότι πρέπει
άμεσα να παραδοθεί το κτήριο για να μη πληρώσει τη ρήτρα
το Δημόσιο. Επιβεβλημένη είναι η συνέχιση λειτουργίας της
Μονάδας με μεταστέγασή της στο Ιωσηφόγλειο Ίδρυμα κτήριο 8.000τμ ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εργασίας. Καλούμε
τον Υπουργό Εργασίας κο Βρούτση να απαντήσει εάν συμφωνει με τις πρακτικές της Υφυπουργού Εργασίας να μεταφέρει ηλικιωμένα ΑΜΕΑ εν μέσω ΜΑΤ νύκτα και να διαλύσει
με το έτσι θέλω μία υπεραπαραίτητη Προνοιακή Μονάδα.”
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Κάτι από το τώρα,
του Γ. Δημητριάδη
κάτι για το Μετά...
Η τραγωδία της διπλανής πόρτας
Εμπορικά μιλώντας, ένα τραγούδι για να είναι πετυχημένο θα πρέπει να έχει στίχους επιπέδου… Eurovision, δηλαδή θεματολογία αυστηρά ερωτική, ρηχότητα και ανάλογο
ρυθμό, ώστε να θέλεις να κουνηθείς και λίγο. Πάντα φυσικά, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις,
ο κανόνας όμως είναι ότι δεν τραγουδάς για θάνατο, ασθένειες ή τραγωδίες, δεν ανατέμνεις, δηλαδή την ίδια την ζωή και δεν φροντίζεις ο κάθε ήχος στο τραγούδι σου να αποπνέει δυστυχία. Για παράδειγμα… δεν τραγουδάς για την κλεισμένη σε ένα δωμάτιο ζωή
ενός ορφανού κοριτσιού με ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία «πληρώνει» η κούκλα της,
και του οποίου η μεγαλύτερη αδελφούλα εκπορνεύεται για να το ζήσει. Και τέλος πάντων,
ως εκεί υπάρχει ελπίδα για κάποιο χαρούμενο τέλος, όμως ο στιχουργός Till Lindemann
συνεχίζει, με την μικρή να βλέπει από την κλειδαρότρυπα τον θάνατο της αδελφής της
στα χέρια κάποιου «πελάτη», και πλέον να οδηγείται ολοκληρωτικά στην παράνοια. Αυτό
σίγουρα δεν θα πουλήσει, οπότε γιατί κανείς να γράψει κάτι τόσο φρικτό; Δυστυχώς, γνωρίζοντας κανείς τον στιχουργό, ξέρει πως αντλεί στίχους από αληθινά γεγονότα και όσο τραγικό κι αν ακούγεται το
παραπάνω σενάριο, η πραγματικότητα είναι απείρως τραγικότερη. Κάπου μακρυά μας, ευτυχώς -ή μήπως όχι;
Μήπως κοντά μας; Μήπως στην διπλανή πόρτα; Κι όμως, έτσι είναι, παντού γύρω μας τέτοιες καταστάσεις, τέτοιες
τραγωδίες, αλλά τα μάτια μας κλειστά μέσα στις έγνοιες μας ή στην τακτοποιημένη ζωή μας. Πόσες φορές ακούμε
για καθημερινές τραγωδίες στις ειδήσεις, για πολυετή δράματα μέσα στο διπλανό σπίτι και κανείς δεν είχε καταλάβει
τίποτα από τους γείτονες. Όλοι πέφτουν από τα σύννεφα, όπως μπορεί να πέσουμε κι εμείς μια μέρα, όταν μάθουμε
π.χ. τι γινόταν στο κάτω διαμέρισμα. Όμως που καιρός να κοιτάξουμε, που χρόνος να ασχοληθούμε, και «σαν τι
θα μπορούσαμε να κάνουμε, άλλωστε», δικαιολογούμαστε στον εαυτό μας; Οπότε, θα πάμε σπίτι μας, θα κάνουμε
έναν καφέ και θα ανοίξουμε το ράδιο να ακούσουμε κάποιο χαλαρό, ανώδυνο τραγούδι με στίχους επιπέδου…
Eurovision. Να μην μας προβληματίζει, να μην μας χαλάει την διάθεση με την τραγωδία της διπλανής πόρτας.

Νοέμβριος: Με μια ματιά

Οι Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός

Ιατροί ανάργυροι υπάρχουν πολλοί
1. Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός,
ανάμεσα στους Αγίους της Εκκλησίας
Εβδομάδα μητρικού θηλασμού
μας, όμως όταν ακούμε «Ανάργυ8. Σύναξις των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ
ροι», ο νους μας αβίαστα πηγαίνει
9. Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης, επ. Πενταπόλεως
στους αδελφούς Κοσμά και Δαμιανό.
10. Όσιος Αρσένιος ο Καππαδόκης
Τα δύο αδέλφια, έζησαν στα τέλη του
11. Άγιος Μηνάς ο Μεγαλομάρτυρας
3ου αι. μ.Χ. στην Δυτική Ασία (μάλ12. Ημέρα μνήμης πεσόντων Πυροσβεστών
λον στη Συρία), μεγαλωμένα σε εύ14. Παγκόσμια Ημέρα κατά του Διαβήτη
πορη χριστιανική οικογένεια, (η
13. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
μητέρα τους, η Θεοδότη, μάλιστα
20. Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού
αγίασε), και αφιερώθηκαν μέσω της
21. Τα Εισόδια της Θεοτόκου
ιατρικής επιστήμης, στην ανακού26. Όσιος Στυλιανός
φιση του πόνου του συνανθρώπου. Καθώς δεν δέχονταν
30. Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος, ο Πρωτόκλητος
χρήματα για τις υπηρεσίες τους, πήραν το προσωνύμιο
“Εβδομάδα μητρικού θηλασμού”, η πρώτη «Ανάργυροι». Μάλιστα, όταν οι θεραπευμένοι ασθενείς ήθεεβδομάδα του Νοεμβρίου, σε μια προσπάθεια να το- λαν να τους ευχαριστήσουν, εκείνοι απέδιδαν την δόξα και
νισθεί η σημασία του, καθώς το βρέφος δεν παίρνει την ευχαριστία στον Θεό. Ζώντας ταπεινά και φροντίζοντας
μόνο γάλα από τη μητέρα του αλλά πολύ περισσό- τον πλησίον, έδωσαν ένα λαμπρό παράδειγμα με την ζωή
τερα. Ιατρικές αλλά και ψυχολογικές μελέτες υποδει- τους, μην ξεχωρίζοντας πλούσιο και πτωχό, και «κοιμήθηκνύουν την σημασία του για την συνολική καν» ειρηνικά γύρω στο 303μ.Χ. Η μνήμη τους τιμάται την 1η
ψυχοσωματική ανάπτυξη του ανθρώπου, οπότε, Νοεμβρίου και πολλές φορές συγχέονται με τους ομώνυμους
όσο η μητέρα αντέχεί, ας αφήσει τα υποκατάστατα Αγίους Αναργύρους της Ρώμης, οι οποίοι, μετά από παρόκαι ας προσφέρει αυτό που μόνο εκείνη μπορεί, μοιο βίο, δολοφονήθηκαν από τον φθονερό, παλαιό τους δάμέσα από στιγμές που την δένουν όσο τίποτα άλλο σκαλό. Παρά την γενική κατάπτωση, υπάρχουν και σήμερα
με το μωρό της. Τα “ακτιβιστικά” περί ταυτοχρόνων ιατροί, οι οποίοι ακολουθούν το παράδειγμά τους και βάζουν
δημοσίων θηλασμών, προσωπικά με προβληματί- τον ασθενή πάνω από το χρήμα, φροντίζοντας δωρεάν τους
απόρους και μάλιστα, βάζοντας και από την τσέπη τους.
ζουν και ίσως χρήζουν και μιας δεύτερης ματιάς.
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Αλλάζει η φυσιογνωμία της πόλης με την μετατροπή της
παλιάς χωματερής Άνω Λιοσίων σε ενεργειακό πάρκο
Οικόπεδα έκτασης που ξεκινούν από τα τρία στρέμματα και φτάνουν
μέχρι και τα 500 ετοιμάζεται να παραχωρήσει σε επιχειρήσεις ο δήμος
Φυλής προκειμένου να αλλάξει η φυσιογνωμία της πόλης. Σκοπός
του δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού είναι μέσα από τις δωρεάν
παραχωρήσεις των οικοπέδων σε μεγάλες επιχειρήσεις να δημιουργηθούν συνθήκες ανάπτυξης, να τονωθεί η τοπική οικονομία και να
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας που θα αλλάξουν την ταυτότητα της
πόλης. Όπως αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες ο κ. Παππούς θα
προχωρήσει στην υλοποίηση της δωρεάν παραχώρησης οικοπέδων
σε μεγάλες επιχειρήσεις αξιοποιώντας το νέο θεσμικό πλαίσιο του
αναπτυξιακού νόμου μέσα από το οποίο επιτρέπεται στους δήμους να λειτουργούν όμως το Δημόσιο παραχωρώντας δωρεάν εκτάσεις προς αξιοποίηση μέχρι και για 99 χρόνια. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για ένα τέτοιο εγχείρημα στο δήμο Φυλής καθώς μέσα στον Νοέμβριο ξεκινά η δημοπράτηση
των έργων για την μετατροπή της παλιάς χωματερής των Άνω Λιοσίων 2.000 στρεμμάτων σε ενεργειακό πάρκο.
Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από τις 31 Μαΐου 2019 και το κόστος του ξεπερνά
τα 26 εκ. ευρώ ώστε η εικόνα της παλιάς χωματερής να υπάρχει
μόνο σε φωτογραφίες. Από το πάρκο παραγωγής φιλικής προς το
περιβάλλον ενέργειας θα παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα που θα καλύψει τις ανάγκες 5.000 οικογενειών του δήμου το οποίο θα το
παίρνουν δωρεάν. Με βάση αυτό το δεδομένο η δημοτική αρχή
Φυλής ετοιμάζει μέσα από δημόσια πρόσκληση να καλέσει μεγάλες επιχειρήσεις στην πόλη προσφέροντας τους δωρεάν οικόπεδα,
εντός σχεδίου πόλεως μέσα στα οποία θα μπορούν να δημιουργήσουν τις επιχειρήσεις τους. Βέβαια, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες στόχος του δήμου είναι να προσελκύσει επιχειρήσεις που
έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, την ψυχαγωγία και την αθλητισμό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα αρνηθεί τη δημιουργία ενός
μεγάλου εμπορικού κέντρου. Ωστόσο προτεραιότητα θα δοθεί σε
ξενοδοχεία, ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις ακόμη σε χρήσεις που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Μάλιστα όπως αναφέρουν κύκλοι προσκείμενοι στην Δημοτική Αρχή ήδη έχουν παρουσιαστεί ενδιαφερόμενοι
επιχειρηματίες για την δημιουργία κινηματογραφικών στούντιο σε οικόπεδα που βρίσκονται πλησίον της Αττικής
Οδού καθώς και για την κατασκευή ξενοδοχείου και αγωνιστικής πίστας υψηλών προδιαγραφών για αυτοκίνητα
και δίκυκλα υψηλού κυβισμού που δεν υπάρχει και λείπει από την Αττική. Σε ότι αφορά δε τις εκτάσεις που υπάρχουν προς διάθεση ο δήμος Φυλής εκτός από τα δικά του οικόπεδα του έχουν παραχωρηθεί δύο στρατόπεδα, ενώ
σύντομα θα έχει και τις εγκαταστάσεις του ΟΔΔΥ που έχουν συνολική έκταση 500 στρεμμάτων επίπεδης γης.

Η κάνουλα των σκουπιδοσυναλλαγών
Συνέχεια από σελ.1 ...γύρω από τα σκουπίδια και τις οικονομικές συναλλαγές των εμπλεκομένων, από πολίτες, Δήμους, Περιφέρειες και Κυβέρνηση. Η μοσχοβολιά της σκατίλας, όμως, καθημερινώς πολλαπλασιάζεται σε βαθμό επικίνδυνο για την υγεία και την
καθημερινότητα του κάθε πολίτη, όπως και για το κύρος και την αξιοπρέπεια, όχι μονάχα
της περιοχής μας, αλλά και της χώρας ολόκληρης. Τα θέματα των σκουπιδιών έχουν πάρει
παγκόσμιες διαστάσεις, με σωρεία παρεμβάσεων και δημοσιευμάτων, πολλές επιστημονικές μελέτες και κατ’ επανάληψη ευρωπαϊκές κυρώσεις χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα.
Το χρυσάφι, δεν έχει καμμία αξία μπροστά στα σκουπίδια, που έχουν ξεπεράσει κάθε όριο οικονομικής συναλλαγής. Είναι η ώρα που θα γίνουν καινούργιες διαδικασίες, με νέα συστήματα για να εξαφανίσουν τα προβλήματα του παρελθόντος διασφαλίζοντας την υγεία του ανθρώπου και την ισορροπία του περιβάλλοντος.
Αν σταματήσει να τρέχει κάνουλα των σκουπιδοσυναλλαγών θα υπάρχει άραγε το ίδιο ενδιαφέρον των παρατρεχάμενων. Αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί σκέφτηκαν ποτέ την δική τους υγεία και των οικείων τους, ή τους
επηρεάζει τόσο πολύ η βρύση και η κάνουλα που δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Γ. Ρεθυμνιωτάκης
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«Ταξιδεύοντας “Λίγα λόγια, πολλές πράξεις”
την Τέχνη»: 25 ει- της Ελευθερίας Συριανού

καστικοί με αναπηρία - 25 λογοτέχνες
H ARTOGETHER Τέχνη Ατόμων με Αναπηρία (πρώην VSA
Hellas), σε συνεργασία
με
το
Πολιτιστικό
Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, παρουσιάζει την
περιοδεύουσα έκθεση
«Ταξιδεύοντας
την
Τέχνη». Η έκθεση, καρπός του ομώνυμου διετούς προγράμματος, έρχεται
να δώσει τη δική της απάντηση στο ερώτημα «Πώς
θα ήταν αν η τέχνη ταξίδευε ελεύθερα πέρα από συμβάσεις, προκαταλήψεις, όρια και εμπόδια;». Τα έργα
25 εικαστικών με αναπηρία συνδιαλέγονται με τα χειρόγραφα 25 λογοτεχνών, οι οποίοι εμπνεύστηκαν
από τα πρώτα. Στόχος αυτής της γόνιμης προσέγγισης είναι να προβληθεί ευρέως το έργο καλλιτεχνών
με αναπηρία, η ισότιμη καλλιτεχνική δημιουργία ατόμων με και χωρίς αναπηρία, καθώς και η μεταξύ
τους συνεργασία. Το πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας την
Τέχνη» υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά από το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και υποστηρίζεται από το
Γραφείο Διασύνδεσης της Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών και από την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών.
Την έκθεση συνοδεύει το Συλλεκτικό Λεύκωμα «Ταξιδεύοντας την Τέχνη», το οποίο εκδόθηκε με δωρεά
από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Στις σελίδες
του αποτυπώνονται τα έργα, τα χειρόγραφα και οι
σκέψεις των δημιουργών.
Πληροφορίες: ARTOGETHER - Τέχνη Ατόμων Με
και Χωρίς Αναπηρία, Δάφνης 8, Ζωγράφου,
2107710847, www.artoget.gr , info@artoget.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
του Δημήτρη Χατζηαποστόλου
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.

Αγαπητοί αναγνώστες, αυτό το μήνα θα μιλήσω για
τα παιδιά χωρισμένων γονιών. Έχετε σκεφτεί πως
νοιώθουν αυτά τα παιδιά; Έχετε ποτέ αναλογιστεί
πως εξελίσσεται η ζωή τους; Όχι!; Μέχρι να σας τύχει; … Τι
να πρωτοπώ… τα συναισθήματα ανάμεικτα! Ποιανού καρδιά
να κάνεις όταν οι γονείς σου σε αναγκάζουν να μεταμορφωθείς σε βαλίτσα που πηγαινοέρχεται κάθε ώρα και στιγμή
πάντα με τον ίδιο προορισμό!; Προσπαθείς να τους λογικεύσεις μα μάταια «Εσύ δεν ξέρεις - μη μιλάς - είσαι μικρή/μικρός» σου λένε. Φτάνεις σε σημείο να μην θέλεις… να μην
αντέχεις άλλο τον πόνο! Τότε είναι που αρχίζουν τα δύσκολα!
Οι γονείς στον κόσμο τους δεν βλέπουν που μπορεί να οδηγήσουν τα ίδια τα παιδιά τους. Πόσα παιδιά άλλωστε δεν έμπλεξαν - κακόπεσαν από την αδιαφορία των γονιών τους;;…
Μα εκεί πρέπει να προσέξετε! Μην αφήσετε κανέναν ούτε
τους ίδιους τους γονείς σας να σας παρασύρουν. Σηκώστε
τον σταυρό σας… πιστέψτε στο Θεό… ωριμάστε από τις δυσκολίες και στο τέλος θα δικαιωθείτε να ‘στε σίγουροι. Η ζωή
θέλει… τόλμη! θέλετε να δώσετε ένα καλό μάθημα στους γονείς σας;… Προκόψτε… και τότε θα καθρεφτιστούν όλα τα
λάθη τους. Άλλωστε εσείς τους είπατε να χάσουν το μυαλό
τους και να πράξουν με τέτοιο τρόπο; Όχι, φυσικά… ο εγωισμός τους σίγουρα… η μεγαλομανία τους ίσως… η ανωριμότητά τους;… μπορεί… Και εσείς γονείς έχετε καταλάβει νοιώσει πόσο σημαντικό είναι ότι… έστω… έστω λέω γίνατε
γονείς; Αισθανθήκατε το θαύμα της ζωής; Τη γέννηση των
παιδιών σας; Ε; Ε; Ε;… Τι έγινε μήπως τα πράγματα είναι
απλά..;… αλλά τα κάνατε δύσκολα; Ο σκοπός μου εν είναι να
σας δυσκολέψω ή να σας συμβουλέψω αλλά να βοηθήσω
να καταλάβετε κάποιους λέω… να νοιώσετε τι κακό προκαλείτε στα παιδιά σας!!! Που θέλουν την αγάπη σας… την υποστήριξή σας… δτην ζεστασιά σας στην πορεία της ζωή σας.
Πάντα υπάρχει χρόνος για διορθώσεις… δεν είναι κακό να
παραδεχόμαστε τα λάθη μας… ποτέ δεν είναι αργά!!! Εγώ
προσωπικά κατάλαβα ότι για να είμαστε καλά όλοι μεταξύ μας
το μυστικό βρίσκεται στο να ξέρουμε να δίνουμε απλόχερα
ευτυχία στους γύρω μας και όχι δυστυχία! Αλλά όσο κι αν
προσπάθησα και προσπαθώ παρατηρώ αδιαφορία μα δεν
το βάζω κάτω, εγώ έτσι είμαι δεν θα με αλλάξουν. Πολλοί μας
πληγώνουν… είτε με τα λόγια τους είτε με τις πράξεις τους.
Ξέρετε πόσο άσχημο είναι να σου δυσκολεύουν οι άλλοι τη
ζωή χωρίς να έχεις την ευθύνη; Μήπως έχουμε μπερδευτεί;...
Μήπως πρέπει να υπολογίζουμε τους γύρω μας και να μην
είμαστε εγωιστές ή δήθεν γνώστες όλων των θεμάτων; «Όσο
ζούμε μαθαίνουμε αρκεί να διορθωνόμαστε κάθε φορά». Όχι
πια στην εκμετάλλευση! Τέρμα… Μας κούρασαν τα παραμύθια… Θέλουμε ντόμπρα-σταράτα λόγια και πράξεις…
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