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Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης:
Επιχείρηση «Πόλη προσβάσιμη σε όλους».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, μαζί με τον Ευρωβου-

λευτή κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο διέσχισαν, πρώτοι μια από

τις πλέον «έξυπνες» και σύγχρονες διαβάσεις της Ευρώπης,

η οποία δημιουργήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής στο Πα-

ναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο). Με εντολή του νέου Δη-

μάρχου Κώστα Μπακογιάννη, η προσβασιμότητα στο

Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα αποκατασταθεί. Λίγες

μέρες πριν τις Εθνικές εκλογές, ο Γιάννης Σωτηρόπουλος,

από το Star, με τον Πρόεδρο του Κ.Ε.Α. Γ. Ρεθυμνιωτάκη πα-

ρουσίασαν στα Δελτία Ειδήσεων του Star, τις εικόνες ντροπής

μπροστά στο απροσπέλαστο Μνημείο του Αγνώστου  Στρα-

τιώτη στη Βουλή των Ελλήνων. Οι ανάπηροι πολέμου που

έχασαν την σωματική τους ακεραιότητα για την... Συν. σελ.13

H πρώτη έξυπνη διάβαση εγκαινιάστηκε από τον
Σ. Κυμπουρόπουλο και την Περιφέρεια Αττικής

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ

Ο Γ. Ρεθυμνιωτάκης στο μέχρι πρότινος απροσπέλα-
στο για τα ΑμεΑ, Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Βάλσαμο για τις πληγές
της Δυτικής Αττικής
Οι παρεμβάσεις και οι συναντή-

σεις με τοπικούς φορείς, του Αν-

τιπροέδρου της Βουλής των

Ελλήνων και Βουλευτή Δ. Αττι-

κής, Αθανασίου Μπούρα, φέρ-

νουν ανακούφιση στην πλέον

πληγωμένη περιοχή της Αττικής.

Επαναλειτουργεί σε 24ωρη βάση

το Κέντρο Υγείας... Συν. στη σελ.5

Ευάγγελος Λιάκος: Αισιοδοξία για διάσωση
των Ναυπηγείων Ελευσί-
νας και των εργαζομένων
Άμεσα υποβάλλεται σχέδιο

εξυγίανσης για τα Ναυπηγεία

Ελευσίνας στο Υπουργείο

Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

για να συνεχίσουν οι εργαζό-

μενοι σε πλήρη απασχόλη-

ση, όπως απάντησε ο Υπου-

ργός Επικρατείας.. Συν. σελ.5
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Συν. από το προηγούμενο …οι προσπάθειες και τα πιστεύω του καθενός, είναι διαφορετικά, με

προορισμό βέβαια την επιτυχία για τα όνειρα του. Κάποιοι περπατάνε ξυπόλητοι στα αγκάθια

και η προσπάθεια που χρειάζεται να κάνουν θέλει ψυχή και δύναμη. Κάποιοι άλλοι, στα με-

γάλα σαλόνια, νομίζουν ότι είναι οι τυχεροί της ζωής, μιας ζωής που βλέπουν εξ αποστά-

σεως. Δεν νοιώθουν την ανάγκη της διεκδίκησης και της επιτυχίας, γιατί νομίζουν ότι τα έχουν

όλα, χωρίς να κάνουν τίποτα. Στα μονοπάτια της ζωής ότι κι αν έχεις, ότι κι αν κάνεις χωρίς

προσπάθεια, δεν σου ανήκει, είναι ξένο, το έχουν κάνει άλλοι και εσύ το απολαμβάνεις χωρίς

να ψάχνεις για να ανακαλύψεις τις δυνατότητές σου. Αλίμονο λοιπόν στον άνθρωπο, με τρία

λάμδα, στον άνθρωπο, που εκτός από το ίσωμα δεν γνώρισε ούτε ανηφόρα, ούτε κατηφόρα

στη ζωή του. Είναι σταματημένος δηλαδή σε μια ζωή που αφού δεν κάνει τίποτα, δεν είναι

τίποτα. Μήπως όμως, θα ήταν καλύτερα από το τίποτα, τα ανεβοκατεβάσματα της ζωής, να

νοιώθει ζωντανός, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις; Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν αιώνια

κι ας έχουν φύγει απ’ την ζωή, όπως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που ζούνε κι όμως, είναι

νεκροί. Ακόμα και τα ελαττώματα, όπως και τα προτερήματα είναι εργαλεία, που πρέπει να

χρησιμοποιούμε, για να αποδείξουμε στον εαυτό μας ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε την

δικιά μας ιστορία. Του καθενός η ιστορία εκτός από αυτό που βλέπουν οι άλλοι είναι και οι

αναμνήσεις που έχει από την διαδρομή του και τα αποτυπώματα που αφήνει με την αδυνα-

μία ή την δύναμή του. “Δύναμη που είσαι στην ψυχή και κρύβεσαι στο σώμα, οι άν-
θρωποι και οι θεοί, ζηλεύουνε ακόμα. Γιώργο με λένε στο όνομα, δύναμη στην ψυχή
μου, για τα αποτελέσματα που φέρνω στην ζωή μου. Γι’ αυτό σου λέω φίλε μου, χωρίς
παρεξηγήσεις, ποτέ στην μέση όνειρο που ζεις να μην αφήσεις”... Συν. στο επόμενο...

“Σενάρια της ζωής”
Συν. από το προηγούμενο... “Αδέλφια δεν υπήρχαν, ήταν µο-

ναχοπαίδι. Έστειλαν στο πατρικό της Σµαράγδας τα µπαγ-

κάζια τους. Όλο χαρά τους υποδέχτηκε η µάνα του και

περίµενε µε αγωνία να γνωρίσει τη νύφη της από κοντά. Ο

πατέρας του έλειπε για δουλειές και θα επέστρεφε σε λίγες ηµέρες. Έλαµπαν

από ευτυχία τα παιδιά όταν τους σύστηναν σε συγγενείς που ήρθαν να τους

γνωρίσουν. Το βράδυ, έγινε γλέντι τρικούβερτο, προµήνυµα του τι θα επακο-

λουθούσε στον αρραβώνα. Την άλλη µέρα, όταν ξύπνησαν, έφυγαν πριν γυρί-

σει ο πατέρας του -που µήνυσε ότι έµπλεξε και θα αργούσε λίγες ώρες, οπότε

θα συναντιόνταν τη µέρα του αρραβώνα-, να πάνε στο σπίτι της νύφης να τον

γνωρίσει το σόι της. Επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό µε τους συγγενείς της Σµα-

ράγδας. Το ζευγάρι ζούσε τις πιο ευτυχισµένες µέρες της ζωής του, χωρίς να

υποψιάζονται τα παιχνίδια που σκαρώνει η µοίρα όταν θέλει να σε παιδέψει.

Τότε ήταν που η Σµαράγδα αισθάνθηκε τα πρώτα συµπτώµατα της εγκυµοσύ-

νης. Της ήρθε µια ζαλάδα και τάση για εµετό, αλλά δεν είπε τίποτα στον Σήφη

γιατί ήθελε πρώτα να σιγουρευτεί. Γι’ αυτό έκλεισε κρυφά ραντεβού µε τον γυ-

ναικολόγο της. Το επόµενο βράδυ, όπως κάθονταν στο σαλόνι, του έφερε να

δει φωτογραφίες απ’ το οικογενειακό άλµπουµ. Έκπληκτος είδε ο Σήφης να

του δείχνει µία φωτογραφία του πατέρα του µε τη µάνα της λέγοντας ότι ήταν

ο δικός της πατέρας. Του ήρθε ο ουρανός σφοντύλι µόλις συνειδητοποίησε ότι

η κοπέλα του, που θα γινόταν γυναίκα του, ίσως ήταν αδελφή του. Ήθελε ν’

ανοίξει η γη να τον καταπιεί. Ένιωσε δυσφορία, κάτι τον έπνιγε, ζήτησε συγ-

γνώµη και βγήκε έξω να πάρει καθαρό αέρα. Μπήκε στο...” Συν. στο επόμενο...

του Νίκου
Πρατσινάκη

Καλό ταξίδι στην γειτονιά των αγγέλων
Έφυγε ο Θάνος Μικρούτσικος, στα 73 του, μετά από μάχη

με την επάρατη νόσο. Όλοι θα φύγουμε κάποτε και όλοι

θα αφήσουμε πίσω μας μια ιστορία, που θα θυμίζει την

πορεία της ζωής, αλλά και τα έργα μας. Η μουσική, τα τρα-

γούδια και η παρουσία του θα είναι για πάντα κοντά μας.
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“Το παλαιοβιβλιοπωλείο των αστέγων”
Σε μια προσπάθεια μετεγκατάστασης σε

νέα, μόνιμη στέγη, το αλληλέγγυο “Πα-

λαιοβιβλιοπωλείο των αστέγων”, προ-

σφέρει τα 10 βιβλία στα 15€, και ζητά

την στήριξη όλων μας προς αυτόν τον

σκοπό. Η ποικιλία των διαθέσιμων βι-

βλίων δεν θα αφήσει κανέναν ανικανο-

ποίητο, καθώς περιλαμβάνει πάνω από

25.000 τίτλους. Ο Πρόεδρος του Κ.Ε.Α.,

Γ. Ρεθυμνιωτάκης, βρέθηκε στον χώρο

της έκθεσης, δείχνοντας την αλληλεγ-

γύη του Φορέα μας, ενώ παράλληλα

συναντήθηκε και με την Υφ. Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Δόμνα

Μιχαηλίδου. Ευχόμαστε ολόψυχα η προσπάθειά

τους να ευοδωθεί και σύντομα να έχουν νέο “σπίτι”.

MOBILITY CARE EXPO 2020
Έρχεται η πρώτη έκθεση “MOBILITY CARE EXPO 2020”
για την Κινητικότητα και Προσβασιμότητα από τις 12 έως
τις 14 Ιουνίου 2020, στο εκθεσιακό κέντρο MEC Παιανίας.
Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές και εισαγωγείς ορθοπεδικού εξοπλισμού και

εξοπλισμού για ΑμΕΑ από την Ελλάδα, καθώς και αντιπρόσωποι μεγάλων

εταιριών του εξωτερικού, θα παρουσιάσουν όλες τις νέες εξελίξεις, εφαρ-

μογές και τεχνολογίες που υπάρχουν ή ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν

στην αγορά. Στόχος της έκθεσης είναι η ανάπτυξη του κλάδου και η γνωρι-

μία των επαγγελματιών και του κοινού με νέα προϊόντα και λύσεις, που δι-

ευκολύνουν την καθημερινότητα και την προσβασιμότητα, όσων το έχουν

ανάγκη, παντού χωρίς περιορισμούς. Η διοργάνωση της έκθεσης γίνεται με

την εμπειρία και το κύρος της K.L.Ni. Promotion μαζί με το Κέντρο Εργασίας

Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Ε.ΑΝ.Α.) “Συνεργασία - Δημιουργία. Παράλ-

ληλα, θα διοργανωθεί ημερίδα ενημέρωσης των επαγγελματιών σε επίκαιρα

θέματα που απασχολούν τον κλάδο, αλλά και του κοινού σχετικά με την

κινητικότητα και

προσβασιμότητα.

Τ’ αστέρι της Ανατολής (Αθανασίου Κουμούρη)
Πως λιγόστεψες ουρανέ, δεν έχεις άστρα φωτεινά, το βλέπω κάθε βράδυ. Τα περιμένω να φανούν, μα δεν τα βλέπω

πουθενά, να δω την Θεία Γέννηση, μες στο πυκνό σκοτάδι. Θυμάμαι ήμουνα παιδί, τα μετρούσα ένα-ένα, χιλιάδες

στην αγκαλιά σου ουρανέ, μοιάζαν με ταξιδιάρικα πουλιά, με τα φτερά τους ανοιχτά, ασημοκεντημένα. Τώρα λαμ-

πιόνια του πολιτισμού, κρύβουν την θεία ομορφιά, και το “Χριστός γεννάται σήμερον”, το βλέπουμε οι άνθρωποι,

με μάτια βουρκωμένα. Δεν φταίει το βλέμμα μου ουρανέ, ούτε η φαντασία μου, που δεν σ’ αναγνωρίζω, κρατώ στις

χούφτες τις πληγές, που πέφτουν απ’ τα αστέρια σου, απ’ των ανθρώπων την οργή, μες στο θολό και γκρίζο. Κάνε

το θαύμα σου Θεέ, να ξανταριάσει ο ουρανός, να φύγουνε τα νέφη. Δύο χιλιάδες χρόνια πέρασαν, το αστέρι της

ανατολής, το σκέπασε η καταχνιά, του σύγχρονου πολιτισμού, κι ο κόσμος δεν το βλέπει. Αυτό μας βλέπει από

ψηλά, με ένα πικρό παράπονο, απ’ του ουρανού τα βάθη, με μουσική καλόφωνη, με μελωδία αγγελική, μέσα σ’

αυτόν τον κουρνιαχτό, όπου υπάρχει ανθρώπου αναπνοή, επάνω στον πλανήτη Γη, μας στέλνει την αγάπη!!!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝ-
ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “SOCIALNEET”
Με την ευκαιρία του τριήμερου σεμι-

ναρίου «Μέντορες για την Κοινωνική

Οικονομία»  που συνδιοργανώνεται

από την ΠΕΣΚΟ, το Πάντειο Πανεπι-

στήμιο και υποστηρίζεται από το έργο

SOCIALNEET,  το Ινστιτούτο Μελετών

Κοινωνικής Οικονομίας προσκαλεί

φορείς του μη-κυβερνητικού τομέα και

της κοινωνίας των πολιτών να εκδη-

λώσουν το ενδιαφέρον τους, προκει-

μένου να συμμετάσχουν σε έρευνα

πεδίου, η οποία αφορά στην αντιμε-

τώπιση της ανεργίας των νέων και ει-

δικότερα των ατόμων που ανήκουν

στην ομάδα που είναι άνεργοι και δεν

συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαί-

δευσης και κατάρτισης (NEETs). Η

έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο του

προγράμματος “SOCIALNEET. From

Civil Society Organizations to Social

Entrepreneurship. Combating Youth

Unemployment and Addressing the

Needs of NEETs”. Στόχος του έργου

είναι η υποστήριξη των νέων ανέρ-

γων, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση

και δυσκολεύονται να ενταχθούν σε

προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρ-

τισης, καθώς και η τόνωση των τοπι-

κών κοινοτήτων μέσω της ενίσχυσης

δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικό-

τητας. Το έργο στοχεύει, ευρύτερα,

στην ανάδειξη του τομέα της κοινωνι-

κής οικονομίας της Ελλάδας, ως ενός

τομέα που δύναται να δημιουργήσει

βιώσιμες επιχειρηματικές προοπτικές

αλλά και θέσεις εργασίας για την

ομάδα στόχο του έργου και στην ενί-

σχυση του τοπικών οικοσυστημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να

συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο

ερωτηματολόγιο και να το στείλουν

στο info@socianeet.eu ή να το παρα-

δώσουν σε έντυπη μορφή στη γραμ-

ματεία του σεμιναρίου, στο Πάντειο. 
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10 άτομα με ειδικές ανάγκες που διέπρεψαν Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Λούντβιχ Φαν Μπετόβεν: «Δεν είναι απίθανο ή θεία πρόνοια να αποσκοπούσε

με το χτύπημα αυτό να συγκεντρώσει όλες τις δυνάμεις του στη δημιουργία» έλεγε

ο βιογράφος του Μπετόβεν, Τάγιερ αναφερόμενος στην κώφωση του αξεπέραστου

συνθέτη. Μεγαλωμένος σε ένα αφόρητο περιβάλλον, όπου ο μουσικός, πλην όμως

και αλκοολικός πατέρας του, (ο οποίος προσπαθούσε να προωθήσει τον γιο του ως

ένα παιδί θαύμα), με επιμονή και καθημερινή σωματική βία, τον υποχρέωνε ακόμα

και σε νυχτερινή μελέτη, ο Μπετόβεν αναγνωρίστηκε ως άφταστος δεξιοτέχνης από

μικρός. Μελέτησε δίπλα σε μεγάλους μουσικούς της εποχής του και δημιούργησε

συνθέσεις που αντηχούν στην αιωνιότητα, παρόλο που από τα 26 του ξεκίνησε να

χάνει την ακοή του. Με «όχημα» τον ατσαλένιο χαρακτήρα του φιλοσόφησε την αρ-

μονία των ήχων και παρά τα οξύτατα προσωπικά του προβλήματα, δημιούργησε

την 9η Συμφωνία. Ακόμη και όταν έχασε ολότελα την ακοή του δεν έπαψε να δημι-

ουργεί, μέχρι και τις τελευταίες στιγμές πριν τον θάνατο του, πλουτίζοντας το μουσικό

θησαυροφυλάκιο της ανθρωπότητας με πάνω από 200 ανεκτίμητα αριστουργήματα. 

“REBRAIN GREECE”: Το σχέδιο του Υπουργείου Ερ-
γασίας για τον επαναπατρισμό νέων επιστημόνων
Παρουσιάστηκε η διαφορετική πρωτοβουλία «REBRAIN GREECE – Ο Τε-

χνολογικός Μετασχηματισμός της Αγοράς Εργασίας», η οποία δημιουργή-

θηκε από το Υπ. Εργασίας με την συνδρομή στελεχών από δημόσιους

φορείς, πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα. Στο συνέδριο, αναλύθηκαν

με λεπτομέρεια οι διαστάσεις του σύγχρονου κοινωνικού φαινομένου του

“Βrain Drain”, η μεγάλη πρόκληση για την χώρα της επιστροφής των νέων

πτυχιούχων στην ελληνική αγορά εργασίας καθώς και οι στόχοι και δράσεις

που θα αναπτυχθούν για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων που αναζήτησαν εργασία και καλύτερες συνθήκες σε

χώρες του εξωτερικού. Ο κ. Γ. Βρούτσης παρουσίασε τις 4 βασικές δράσεις: 1. Δράση «Ελλάδα Ξανά» με το πιλοτικό

πρόγραμμα επαναπατρισμού 500 Ελλήνων του εξωτερικού υψηλής ειδίκευσης και επιστημονικής εμπειρίας, ηλικίας

28-40 ετών με την συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων μέσω χρηματοδότησης τους (70%). 2. Σύσταση φορέα με

τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ. μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που θα παρέχει τεχνική βοήθεια και θα έχει συμβουλευτικό χα-

ρακτήρα στους τομείς παρακολούθησης και ανάλυσης της αγοράς εργασίας και σχεδιασμού ενεργητικών πολιτικών.

3. Ανάπτυξη πλατφόρμας στην οποία θα δημιουργηθεί ψηφιακό μητρώο καταγραφής των Ελλήνων του εξωτερικού

και θα ενσωματωθούν δεδομένα καταγραφής των αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων. 4. Σχέδιο Δράσης Ευ-

φυών Πολιτικών για την Αγορά Εργασίας. Στην συνέχεια, μέσα από τις ενότητες του συνεδρίου αναπτύχθηκαν

διεξοδικά οι δράσεις, ενώ τέθηκαν στο δημόσιο διάλογο η αλλαγή του πλαισίου της αγοράς εργασίας με την τεχνητή

νοημοσύνη, τη μηχανική εκμάθηση και τη αυτοματοποίηση, οι τομείς της παραγωγής που επηρεάζονται από την

εισαγωγή νέων τεχνολογιών, δράσεις ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων και δράσεις για τις άνεργες γυναίκες.

Έναρξη εργασιών ανέγερσης του Ωνασείου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου
Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για την έναρξη των εργασιών ανέγερσης του Ωνασείου Εθνικού Μεταμοσχευτικού

Κέντρου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλου, του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, του

Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου, του Προέδρου του Ιδρύματος Ωνάση Α. Παπαδημητρίου

και του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη. Επίσης παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας Β. Κικίλιας, ο

Δήμαρχος Αθηναίων Κ. Μπακογιάννης, η κ. Μ. Βαρδινογιάννη, Πρέσβης καλής θελήσεως της Unesco, ο Πρόεδρος

του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, καθηγητής Ιατρικής, κ. Ι. Μπολέτης, ο Πρόεδρος του ΕΟΜ κ. Γ. Παπα-

θεοδωρίδης, εκπρόσωποι κομμάτων και πλήθος κόσμου. “Η ανέγερση του Ωνα-

σείου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου θα συμβάλει καθοριστικά στην κάλυψη

ενός μεγάλου ελλείματος του Συστήματος Υγείας της Χώρας μας. Η δωρεά ορ-
γάνων αποτελεί μια ύψιστη εκδήλωση της ανθρώπινης αλληλεγγύης και
προσφοράς προς τον συνάνθρωπό μας. Προτεραιότητά μας είναι να μετατρέ-

ψουμε την Αττική σε περιφέρεια-πρότυπο υγείας και προς αυτή την κατεύθυνση

θα ενισχύσουμε τις δομές υγείας που βρίσκονται στο λεκανοπέδιο, με στόχο την

καλύτερη θωράκιση των πολιτών”, δήλωσε ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Πατούλης. 



ΣΕΛΙΔΑ 5

Εγκαίνια Συμβουλευτικού Κέντρου για την Άνοια στον δήμο Φυλής
Μια νέα σημαντική Κοινωνική Δομή στήριξης των δημοτών, το Συμβουλευτικό

Κέντρο για την Άνοια, εγκαινίασαν από κοινού ο Περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης και ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, πα-

ρουσία αιρετών, εργαζομένων και κόσμου. Ο κ. Παππούς στο χαιρετισμό του

υπογράμμισε πως με τη νέα κοινωνική δομή ο Δήμος Φυλής κάνει «ακόμη

ένα βήμα μπροστά» και επεκτείνει τα κοινωνικά του προγράμματα. «Εγκαι-

νιάζουμε σήμερα το Συμβουλευτικό Σταθμό για την Άνοια. Πέρα από τα με-

γάλα έργα που είναι σε εξέλιξη, έχουμε ως στόχο να είμαστε πρότυπος Δήμος

και στα κοινωνικά ζητήματα» υπογράμμισε ο Δήμαρχος Φυλής που δήλωσε

ανοιχτός στη στήριξη κάθε προγράμματος που έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τη βελτίωση της καθημερινό-

τητάς του. Απευθυνόμενος στον κ. Πατούλη, αφού τον καλωσόρισε και τον ενημέρωσε για τις κοινωνικές δομές

που λειτουργούν στο Δήμο, υπογράμμισε πως ο Δήμος Φυλής βασίζει πολλά στη

στήριξη της Περιφέρειας και εξέφρασε τη βεβαιότητα για την παροχή της. Από την

πλευρά του, ο κ. Πατούλης ανέφερε στο χαιρετισμό του «πως κάθε πολίτης της

Αττικής χρωστάει στη Φυλή», και ανακοίνωσε κατά την ομιλία του, ότι πόροι ύψους

37 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθούν εκ της Περιφέρειας για να συνδράμουν σε

ανάγκες του Δήμου. Αναφερόμενος στο Συμβουλευτικό Κέντρο είπε πως «Σήμερα

εγκαινιάζουμε το κέντρο για την Άνοια, μια νόσο που δεν πρέπει να έχουν οι πο-

λιτικοί. Δεν πρέπει να ξεχνούν - και εμείς δεν ξεχνάμε - αυτά που υποσχόμαστε».

Την επικίνδυνη αύξηση των κρουσμάτων αλλά και την ανοδική τάση εμφάνισης

της νόσου ανέλυσε η Δρ. Παρασκευή Σακκά, Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer, η οποία ευχαρίστησε τον κ. Πα-

τούλη που μέσα από το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων συνέβαλλε

καθοριστικά για την δημιουργία κέντρων αντιμετώπισης της νόσου αλλά

και το Δήμαρχο Φυλής Χρ. Παππού για την δημιουργία του κέντρου στα

Άνω Λιόσια. Μετά τους χαιρετισμούς που έγιναν στο κτίριο του Δημοτικού

Ωδείου Φυλής επίσημοι, αιρετοί και κόσμος μετέβησαν στην Κοινωνική

Υπηρεσία όπου έγινε η τελετή των εγκαινίων της νέας δομής και ο αγια-

σμός. Ο Περιφερειάρχης Αττικής ξεναγήθηκε από το Δήμαρχο στο κτίριο

που στεγάζει το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.

Συν. από σελ. 1
...Μεγάρων, όπως

ανακοίνωσε ο Διοι-

κητής της 2ης ΥΠΕ

Πειραιώς και Αιγαίου

κ. Χρήστος Ροϊλός,

παρουσία του Θ.

Μπούρα, ο οποίος

αφού ευχαρίστησε

δημόσια την πολιτική ηγεσία, στάθηκε ιδιαίτερα στην

ασφάλεια του προσωπικού. Τις ίδιες ημέρες, ο κ.

Μπούρας είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα

Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Κωνσταντίνο

Αραβώση, και εκπροσώπους της Συντονιστικής Επι-

τροπής Πυρόπληκτων Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων,

με σκοπό την επίλυση σημαντικών ζητημάτων που

αφορούν τους οικιστές της Κινέτας μετά την κατα-

στροφική πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2018, και εμπο-

δίζουν την αποκατάστασή τους. Ο κ. Μπούρας

στήριξε τις προτάσεις των κατοίκων και τόνισε ότι θα

στηρίζει πάντα κάθε ενέργεια  που βοηθά στην απο-

κατάσταση της περιοχής.  Τα μέλη της Συντονιστικής

Επιτροπής τον ευχαρίστησαν θερμά για την ουσια-

στική και διαχρονική στήριξή του στα ζητήματα τους.  

Συν. από σελ. 1 ... Γ. Γεραπετρίτης σε επίκαιρη ερώτηση που

έθεσε ο βουλευτής Δυτικής Αττικής Ευάγγελος Λιάκος. Το

πρόβλημα των Ναυπηγείων Ελευσίνας αφορά τους 600 ερ-

γαζόμενους, τις οικογένειες και ευρύτερα την οικονομία και

την τοπική κοινωνία της Δυτικής Αττικής. Στην απάντησή του,

ο Υπουργός περιέγραψε πώς μπορεί να βρεθεί λύση, ακο-

λουθώντας το παράδειγμα των Ναυπηγείων Σύρου και τό-

νισε ότι η βούληση της Κυβέρνησης είναι η διάσωση των

Ναυπηγείων της Ελευσίνας, με μόνη βιώσιμη λύση την εξεύ-

ρεση επενδυτή, με αναγκαία τη συμφωνία εξυγίανσης. Το

αμέσως προσεχές διάστημα, η ΟΝΕΧ Shipyards (επενδυτής

και στα Ναυπηγεία Σύρου) αναμένεται να παρουσιάσει στο

Υπουργείο Ανάπτυξης ένα νέο σχέδιο για τα ναυπηγεία

Ελευσίνας. Εκφράζοντας ικανοποίηση, ο Ευ. Λιάκος δήλωσε

ότι: «Η απάντηση του Υπουργού μου δίνει αισιοδοξία για

άμεση και θετική εξέλιξη. Εργαζόμαστε για την ανάπτυξη και

το μέλλον της επιχειρηματικό-

τητας στην χώρα μας. Απαραί-

τητη προϋπόθεση αποτελεί η

ασφάλεια των θέσεων εργα-

σίας, που παραμένει προτε-

ραιότητα της Κυβέρνησης για

τους ανθρώπους και την ανά-

πτυξη της περιοχής μας».



Ερώτηση προς τα Υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών, και Εσωτερικών, κατέθεσαν ο γραμματέας της

Κ.Ο. του ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου μαζί με άλλους Βουλευτές, σχετικά με

την λειτουργία των ΚΔΑΠ παιδιών και ατόμων με αναπηρία, και κυρίως σχετικά με την μονιμοποίηση των

εκεί εργαζομένων.Ζητήθηκαν οι προθέσεις της Κυβέρνησης ως προς την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους

αλλά και τις θέσεις εργασίας των δομών, τον διάλογο με τους εργαζόμενους και την ΚΕΔΕ και την επίσπευση

επανασύστασης της Ομάδας Εργασίας για τη μονιμοποίηση του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των Δήμων.

Να προσλάβουν άτομα με αναπηρία προέτρεψε τις επιχειρήσεις ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρη-

ματιών Θεσσαλονίκης - «Νέοι Ορίζοντες», Ι. Φωτιάδης σε δηλώσεις του μετά την εκδήλωση που διοργάνωσε,

το Εκπ/κό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Αναπηρία Θεσ/νίκης. Μάλιστα, ο κ. Φω-

τιάδης εντυπωσιάστηκε από το έργο που επιτελείται στο συγκεκριμένο Κέντρο, όπου τα ΑμεΑ αποκτούν δεξιότητες

στην ξυλουργική, την υφαντουργία, τη ραπτική και την πληροφορική. «Οι δημιουργίες των νέων παιδιών και των

εφήβων με αναπηρία είναι ιδιαίτερα αξιόλογες και δείχνουν πως όταν υπάρχει θέληση αλλά και στήριξη από φο-

ρείς και επιχειρήσεις, τα άτομα με κινητικά και άλλα προβλήματα μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας,

η οποία ωστόσο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους και να προσαρμόζεται σε αυτές», υπογράμ-

μισε ο κ. Φωτιάδης προσθέτοντας πως ο ΟΑΕΔ επιδοτεί στο σύνολό του το εργατικό κόστος για πρόσληψη ΑμεΑ.

Το θέμα της εξεύρεσης χώρου που θα φιλοξενηθεί το Αθλητικό Κέντρο Προπόνησης Ατόμων με αναπηρία

βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής, του Υφυπουργού Αθλητισμού Λ. Αυγενάκη

και του Δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου Ευ. Μπουρνούς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε εκτενώς

το ζήτημα δημιουργίας Αθλητικού Κέντρου στο οποίο θα μπορούν να προπονούνται, αλλά και να φιλοξενούνται,

αθλητές με αναπηρία. Προκρίθηκε χώρος στο δήμο Ραφήνας, αλλά για τη λήψη της τελικής απόφασης συμφωνή-

θηκε να υπάρξει στενή συνεργασία με την Αθλητική Ομοσπονδία ΑμεΑ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Μέτρα για ευκολότερη προσβασιμότητα και καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία μέσω των

ΚΕΠ σχεδιάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στους στόχους του αρμόδιου υφυπουργού για θέματα

απλούστευσης διαδικασιών, Γ. Γεωργαντά είναι η επικαιροποίηση, αλλά και η απλούστευση υφιστάμενων δια-

δικασιών, καθώς και η ένταξη νέων διαδικασιών στα ΚΕΠ. Συγκροτείται ομάδα εργασίας στην οποία θα συμμετέχει

και εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ. με αποστολή την επικαιροποίηση και απλούστευση διαδικασιών όπως χορήγηση

δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ και χορήγηση επιδόματος από το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ, με πο-

σοστό αναπηρίας 67% και άνω, ενώ πρόκειται να διευρυνθούν και ενταχθούν νέες απλουστευμένες διαδικασίες.

Σύσκεψη εργασίας με συλλόγους και σωματεία ΑμεΑ της Κρήτης πραγματοποιήθηκε μετά από πρό-

σκληση της Διοικήτριας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, Λ. Μπορμπουδάκη, βάσει των αρμοδιοτή-

των της, με στόχο την προαγωγή υγείας στην κοινότητα και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον

πολίτη. Αντικείμενο της σύσκεψης θα αποτελέσει η συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, η κατάθεση προτάσεων και ο

σχεδιασμός ενεργειών που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των όρων προσβασιμότητας, χρονίως πασχόντων ΑμεΑ,

στις δημόσιες δομές υγείας της Κρήτης, καθώς και η υποστήριξη δράσεων των Συλλόγων και των Σωματείων.

Σε συνεργασία με το κέντρο κοινωνικής φροντίδας ατόμων με νοητική υστέρηση «ΕΣΤΙΑ», η Νεανική

Εστία του Ι.Ν. Αγίας Σοφίας Ν. Ψυχικού με υπεύθυνο τον πρωτ. Γεώργιο Χριστοδούλου (μετεκπαιδευθέντα

στην ειδική αγωγή και την ψυχολογία παιδιών και εφήβων) και την πρεσβυτέρα του Αγαθή(Med ειδικής αγωγής

και εκπαίδευσης), δημιούργησαν και εγκαινίασαν ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα κατηχητικής προσέγγισης, που περιε-

λάμβανε ξενάγηση και γνωριμία με τον Ναό, προβολή διδακτικής ταινίας μικρού μήκους, τραγούδι, κέρασμα, ανοιχτή

συζήτηση και ξενάγηση στο νεανικό κέντρο, με σκοπό την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της αντιληπτικής

ικανότητας, της γνωριμίας με τον Ιερό Ναό, τα μυστήρια και την πνευματική ζωή. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής συστήνεται Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στο Δήμο Σαλαμί-

νας,  που θα παρέχει υπηρεσίες σε γυναίκες που έχουν υποστεί ή υφίστανται βία ή διακρίσεις, από ειδικά

ευαισθητοποιημένο προσωπικό μέσω εξατομικευμένων ατομικών ή και ομαδικών συναντήσεων με τις ωφε-

λούμενες, με στόχο την ενδυνάμωσή τους. Η δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 09 “Προώθηση της

Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής”

Η διοίκηση του ΟΑΣΑ προχώρησε στην αξιοποίηση πόρων ύψους 600.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ για

την κατασκευή νέων ειδικών προκατασκευασμένων προεξοχών σε 190 στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ έχον-

τας σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για όλους ανεξαιρέτως τους

επιβάτες. Παράλληλα, τους τελευταίους μήνες και με ίδιους πόρους, ο ΟΑΣΑ έχει ήδη προχωρήσει στη τοποθέ-

τηση νέων ειδικών προεξοχών, προκειμένου τα ΑμεΑ να εξυπηρετούνται, όπως οποιοσδήποτε άλλος πολίτης.



Η “Φάτνη” του Banksy

Με μια τρύπα από σφαίρα στη

θέση του αστεριού, ο διάσημος

καλλιτέχνης Banksy δίνει τη δική

του εκδοχή της φάτνης, θέλοντας

να στείλει ένα μήνυμα και να

κάνει τους ανθρώπους να σκε-

φτούν πώς ζουν οι Παλαιστίνιοι

σε μια πόλη χωρισμένη στα δυο.

Τα τσιμεντένια μπλοκ του έργου

είναι χαρακτηριστικά του φράκτη

που ύψωσαν οι Ισραηλινοί για να

περιορίσουν τους Παλαιστινίους.
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"Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑ":
Παράταση της επιτυχημένης παράστασης

Λόγω της μεγάλης επιτυχίας που σημειώνει η

παράσταση «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑ», το Θέα-

τρο Κάτω απ’ τη Γέφυρα συνεχίζει αυτό το τα-

ξίδι έως τις 26 Ιανουαρίου, κάθε Σάββατο στις

21:00 και Κυριακή στις 19:00. Η παράσταση

προκάλεσε μεγάλη αίσθηση την προηγούμενη

σεζόν. Στα θεατρικά βραβεία της Ακαδημίας Ελ-

ληνικών Βραβείων Τέχνης, απέσπασε το βρα-

βείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας «Ελένη

Χατζηαργύρη» (Έλενα Τυρέα) και ήταν προτει-

νόμενη για δύο ακόμα βραβεία (στις κατηγορίες

καλύτερης παράστασης και ανδρικής ερμη-

νείας). Το «Ο χρόνος σταματά» είναι ένα σπου-

δαίο αντιπολεμικό έργο, του βραβευμένου με

Pulitzer Αμερικανού συγγραφέα Donald Mar-

gulies. Η ιδέα του πολέμου «αιωρείται» σε όλη

τη διάρκεια του έργου, όπως και η κριτική που

αυτό ασκεί στην κατευθυνόμενη δημοσιογραφία

και στον ύποπτο ρόλο των εκδοτικών συγκρο-

τημάτων, που τρέφονται από κάθε αναταραχή

που -δυστυχώς- δεν ανιχνεύεται μόνο στις εμ-

πόλεμες ζώνες. Η Σάρα αναρρώνει μετά τον

σοβαρό τραυματισμό της στον πόλεμο στη

Συρία, που κάλυπτε σαν φωτορεπόρτερ. Μαζί

της ο Τζέιμς, ο σύντροφός της, πολεμικός αν-

ταποκριτής του CNN, συγγραφέας και ακτιβι-

στής. Η επίσκεψη του 55χρονου Ρίτσαρντ,

εκδότη και φίλου του Τζέιμς και μέντορα της

Σάρας και της 25χρονης συντρόφου του, φωτί-

ζει δύο εντελώς διαφορετικές στάσεις ζωής,

εξαιρετικά αναγνωρίσιμες στην εποχή μας. Απ’

τη μια οι «ψαγμένοι» με ενοχές για έναν κόσμο

που σπαράσσεται καθημερινά κι απ’ την άλλη

οι «χαρούμενοι» που ονειρεύονται και κάνουν

σχέδια για το μέλλον. Μια απλή και ανθρώπινη

ιστορία, για τέσσερις σολίστες ηθοποιούς. Ερ-
μηνεύουν: Κώστας Κλάδης, Αυγουστίνος
Ρεμούνδος, Έλενα Τυρέα,  Χριστίνα Σιώμου

Έχει ο
Θεός

(Ιωάννη Λαζάρου)

Κι αν γέρασες με σταυρωτές,

Ιούδες όλοι αντάμα,

έχει ο Θεός απάντηση,

σαν γέλιο σ’ ένα δράμα.

Κι αν έψαξες την γιατρειά,

αγάπη και βοήθεια,

σε κοινωνία άφαντη,

που ζει με παραμύθια,

την έχει μόνο ένας Χριστός,

με Παναγιά μητέρα,

και θα έρθει απλά,

σαν άγιο φως,

σαν μια καλημέρα.

Έχει ο Θεός για ορφανούς,

και για αδικημένους,

βάλσαμο, σχέδιο έτοιμο,

σε χρόνους περασμένους,

που έρχονται σαν δώρα, αν θες,

με μία ευλογία,

και που ποτέ δεν πρόσμενες,

γιατί δεν είχες μία.

“Μέχρι την θάλασσα”
σκηνοθεσία: Μάρκο Γκαστίν
“Ασθενείς που νοσηλεύονται,

μετά από σοβαρά ατυχήματα,

στην κλινική Φυσικής Αποκα-

τάστασης του ΚΑΤ προσπα-

θούν να σταθούν ξανά στα

πόδια τους... ή έστω να επανα-

κτήσουν την αυτονομία τους.

Ακολουθώντας την αγωνιώδη

πάλη τους, η ταινία ερευνά ένα

από τα βασικά διλήμματα της

ανθρώπινης ύπαρξης: ελπίδα

ή αποδοχή;” Ο σκηνοθέτης,

έχοντας προσωπική εμπειρία

από το ΚΑΤ, όταν προ ετών

βρέθηκε ο ίδιος κλινήρης για

δύο μήνες εκεί, επιστρέφει και

καταγράφει με τον φακό του

την αγωνία, τις προσπάθειες

και τις ελπίδες ανθρώπων που

κατέληξαν στην κλινική αποκα-

τάστασης, έπειτα από σοβαρά

ατυχήματα. Ο Γκαστίν δεν

εστιάζει στο ιατρικό περιστα-

τικό, αλλά στον άνθρωπο, τα

συναισθήματά του και την

πάλη του, απέναντι σε κάτι

που μπορεί να συμβεί στον κα-

θένα. Η ταινία-ντοκυμαντέρ,

προβλήθηκε και στην ημερίδα

του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσα-

λονίκης για την αναπηρία,

προκειμένου να ευαισθητοποι-

ηθεί το κοινό σε κάτι που

αφορά όλους. Διάρκεια: 108’.
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Κομοτηνή: Ένα όνειρο γίνεται

πραγματικότητα για τον Σύλλογο

ΑμεΑ με Νοητική Υστέρηση, «Άγιοι

Θεόδωροι» καθώς ξεκινά η λειτουρ-

γία των Στεγών Υποστηριζόμενης

Διαβίωσης. «Λέμε ότι επιτέλους θα

μπορούμε να εξυπηρετούμε τα παι-

διά που είναι μόνα, χωρίς γονείς ή με

τον ένα γονιό ή όταν θα παρίσταται

ανάγκη να βρίσκουν μια στέγη, φρον-

τίδα 24 ώρες το 24ωρο και πάνω από

όλα αγάπη» δηλώνει η ακούραστη

αντιπρόεδρος κα Βάσω Μπίλμπερη.

Χανιά: Στην προμήθεια ηλεκτρικού

μίνι λεωφορείου για τη μεταφορά

Ατόμων με Αναπηρία προχωράει ο

Δήμος, μέσω της δράσης για τη δη-

μιουργία “πράσινων” διαδρομών

μέσα σε τουριστικές περιοχές, στο

πλαίσιο του προγράμματος συνεργα-

σίας «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».

Θεσσαλονίκη: Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ διοργάνωσε

ο Ιατρικός Συλλόγος Θεσσαλονίκης   με χαιρετισμούς, ομιλίες και εισηγήσεις

ειδικών ιατρών, ΑμεΑ, πολιτικών παραγόντων, της υφυπουργού Παιδείας,

Σ. Ζαχαράκη και κυρίως την συμμετοχή μαθητών από 10 Λύκεια, οι οποίοι

με τις ερωτήσεις και τις προτάσεις τους, έδειξαν την ωριμότητα και την ευαι-

σθητοποίησή τους σ’ αυτό το κομμάτι. Ζήτησαν τη δια νόμου προσβασιμό-

τητα παντού, ράμπες ή ανελκυστήρες σε χώρους τέχνης, στα Μ.Μ.Μ., όπως

και την επαγγελματική ένταξη των ΑμεΑ. Τέλος έκαναν έκκληση για περισ-

σότερες συζητήσεις και εκδηλώσεις, όπως αυτή που εγκαινίασε ο Ι.Σ.Θ.

Γρεβενά: Οδοντιατρική μονάδα

για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες απέ-

κτησε το Γ. Ν. Γρεβενών. Τα ΑμΕΑ και

κυρίως αυτά που αδυνατούν να συ-

νεργαστούν με τον οδοντίατρο, θα

μπορούν πλέον να εξυπηρετούνται

στο Γ. Ν. Γρεβενών. H εξειδικευμένη

στα ΑΜΕΑ οδοντίατρος - Επιμελή-

τρια Β΄ κ. Βασιλική Κατή, με την

χρήση των υπερσύγχρονων μηχανη-

μάτων, θα μπορεί να προσφέρει

οδοντιατρική φροντίδα στους συναν-

θρώπους μας που το έχουν ανάγκη,

στην Δυτική και ευρύτερη Μακεδονία. 

Κόρινθος: Θέση στάθμευσης για οχή-

ματα ανθρώπων με αναπηρία δημιουργή-

θηκε μπροστά από το Διοικητήριο της Π.Ε.

Κορινθίας, μαζί με ειδικές ράμπες πρόσβα-

σης των ΑμεΑ. Εκφράζοντας την φιλοσοφία

για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας,

το έργο αποτέλεσε προτεραιότητα του Αν-

τιπεριφερειάρχη Κορινθίας Γκιολή. Συγκε-

κριμένα, απομακρύνθηκαν μπροστά από

το Διοικητήριο, κάδοι απορριμμάτων και τοποθετήθηκε σήμανση, έτσι ώστε

ο χώρος να χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των ΑμεΑ.

Μεσσηνία: Ο Βουλευτής Μεσ-

σηνίας Π. Μαντάς συναντήθηκε με τις

εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων

και Κηδεμόνων ΑμΕΑ “Η Υπομονή”

Β. Θωμοπούλου και Κ. Κεράνη οι

οποίες τον ενημέρωσαν για τις ελλεί-

ψεις που αντιμετωπίζουν καθημε-

ρινά, όσον αφορά στην υποστήριξη

παιδιών και ενηλίκων με σοβαρές

αναπηρίες, καθώς και για την ιδιαί-

τερη ανάγκη υποστήριξης ενηλίκων

με χαμηλά επίπεδα λειτουργικότητας

και αυτοεξυπηρέτησης. Ο κ. Μαντάς

δεσμεύτηκε για την στήριξή τους.

Αλεξανδρούπολη: ο Ναυτα-

θλητικός Όμιλος συμμετέχει στο πρό-

γραμμα «Ιστιοπλοΐα για ΑμεΑ σε όλη

την Ελλάδα» που αποσκοπεί να

ανοίξει νέες προοπτικές για την εν-

σωμάτωση περισσότερων ΑμεΑ στο

άθλημα της ιστιοπλοΐας. Η επαφή με

τη θάλασσα λειτουργεί θεραπευτικά,

χαρίζοντας την ελευθερία και την κι-

νητικότητα που συχνά λείπουν από

τη ζωή των ανθρώπων με αναπηρία.
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Νέα Προποντίδα: Αφιερω-

μένη στα ΑμεΑ ήταν η εκδήλωση του

Δήμου, με τίτλο “Όταν η ψυχή χο-

ρεύει”. Οι μαθητές των ΚΔΑΠ - ΜΕΑ

Πορταριάς και Ν. Καλλικράτειας

πρωταγωνίστησαν με τις «χορευτικές

τους φιγούρες» και με τις τραγουδι-

στικές τους ικανότητες. Στην ομιλία

της η Κοινωνική Λειτουργός κα Μόνα

Καλημέρη παρουσίασε τα οφέλη της

μουσικοθεραπείας στα ΑμεΑ, που

δείχνουν να ανταποκρίνονται και να

επικοινωνούν μέσω της μουσικής.

Καλαμάτα: Μια πολύ όμορφη

Χριστουγεννιάτικη γιορτή διοργάνω-

σε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχό-

λησης Ατόμων με Αναπηρία του

Δήμου Καλαμάτας. Ο Δήμαρχος Θα-

νάσης Βασιλόπουλος παρέστη, και

στον χαιρετισμό του επεσήμανε ότι

προχωρεί η προμήθεια ενός μικρού

λεωφορείου 9 θέσεων για την εξυπη-

ρέτηση των μεταφορικών αναγκών

του Κέντρου. Επίσης, προκηρύχθηκε

η πλήρωση 3 θέσεων εξειδικευμένων

στελεχών και, συγκεκριμένα, εργο-

θεραπευτή, νοσηλευτή και γυμναστή

με ειδικότητα στην ειδική αγωγή.

Κοζάνη: Εκπαιδευτικό πρόγραμ-

μα με την μορφή σεμιναρίων, για την

εκμάθηση της μεθόδου γραφής και

ανάγνωσης τυφλών Braille, ξεκινά ο

Σύλλογος Τυφλών Δ. Μακεδονίας

στην Κοζάνη. Μετά την εκπαίδευση οι

μαθητευόμενοι θα έχουν τη δυνατό-

τητα για εξετάσεις πιστοποίησης τους

Άργος: το Ειδικό Σχολείο επισκέ-

φθηκαν προπονητές και παίκτες του

Οίακα Ναυπλίου, ύστερα από πρό-

σκληση του Τμήματος Φυσικής Αγω-

γής και Σχολικού Αθλητισμού της Πρ.

Εκπαίδευσης, με στόχο την ευαισθη-

τοποίηση στο δικαίωμα των ατόμων

με αναπηρίες στον αθλητισμό. Επί-

σης, η ομάδα υποδέχθηκε και φιλο-

ξένησε στις κερκίδες της τα μέλη του

συλλόγου ΑμεΑ Νομού Αργολίδας.

Πτολεμαΐδα: “Ταξίδι

προσομοίωσης” πραγμα-

τοποιήθηκε στην κεντρική

πλατεία, από το Σύλλογο

Παιδιών ΑμεΑ και τους φοι-

τητές του τμήματος Εργο-

θεραπείας του Πανεπ/μίου

Δ. Μακεδονίας. Ευχάριστα

εξέπληξε η συμμετοχή του

Δημάρχου  κ. Πλακεντά και

του προέδρου της τοπικής

κοινότητας κ. Νικολαΐδη, οι

οποίοι ακολούθησαν τις

οδηγίες των φοιτητών, και

παρότρυναν και τους συμ-

πολίτες να το δοκιμάσουν.

Ρόδος: Με μελωδίες καλάντων γέμισε το Δη-

μαρχιακό Μέγαρο, καθώς ο δήμαρχος Ρόδου

Α. Καμπουράκης υποδέχτηκε το ΚΗΦΗ Κοσκι-

νού, τα παιδιά από τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΠΝΟΗ» και

«ΕΣΤΙΑ» και το κέντρο «ΕΛΠΙΔΑ» με τα οποία

αντάλλαξε δώρα και ευχές, και ενημερώθηκε

από το επιστημονικό τους προσωπικό, για το

πρόγραμμα και τις δράσεις που υλοποιούνται και

στοχεύουν  στη  δημιουργική απασχόλησή τους.

Κυπαρισσία:
Την επαναπρόσ-

ληψή της ως αορί-

στου χρόνου επε-

δίωξε και κατάφε-

ρε, προσφεύγον-

τας στη δικαιοσύ-

νη, πρώην εργα-

ζόμενη ΑμεΑ στη

Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας, της οποίας η σύμβαση

έληξε φέτος και κατά συνέπεια απολύθηκε.

Φθιώτιδα: Μια πολύ όμορφη, χρι-

στουγεννιάτικη θεατρική παράσταση,

με τίτλο «Το δώρο της Παπλωματούς»

παρουσίασε ο Σύλλογος Γονέων και

Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Φθιώτιδας, με

πρωταγωνιστές όλα τα παιδιά του Μι-

κτού Κέντρου Διημέρευσης & Ημερή-

σιας Φροντίδας ΑμεΑ και τα μέλη των

Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
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Το παράδειγμα ζωής μιας δασκάλας:
υιοθέτησε πρώην μαθητή της με σύνδρομο
Down μετά τον θάνατο της μητέρας του

Πριν από τέσσερα χρόνια, η Kerry Bremer, ήταν η δασκάλα

ειδικής αγωγής του 14χρονου Jake Manning. Τώρα είναι η

“μητέρα” του, καθώς εκείνη και η οικογένειά της υιοθέτησαν

τον μικρό με σύνδρομο Down, όταν η μητέρα του υπέκυψε

στον καρκίνο. Η δασκάλα είχε εντυπωσιαστεί από την

πρώτη στιγμή από τον δυναμισμό του παιδιού, αλλά γνώριζε

και την κατάσταση υγείας της μητέρας του, οπότε κάποια

στιγμή βρήκε το θάρρος να της ζητήσει να αναλάβει το αγο-

ράκι, όταν εκείνη πλέον δεν θα ζούσε. Αυτό πράγματι ήταν

και το μεγαλύτερο άγχος της μητέρας του, και έτσι η ανακού-

φισή της ήταν μεγάλη. Η ώρα δεν άργισε, καθώς λίγο καιρό

αργότερα, έβαλε το παιδί στο σχολικό και πέθανε πριν αυτός

γυρίσει. Ο μικρός, ξέρει πως δεν θα ξαναδεί την μητέρα του,

και λέει πως "είναι τώρα στον Ουρανό με τον Θεό". Προσαρ-

μόστηκε πολύ καλά στον νέο του σπίτι, όπου όλοι τον αγά-

πησαν αμέσως. Το σημαντικότερο ίσως είναι, πως η

δασκάλα δεν μπορεί να καταλάβει γιατί το θέμα πήρε δημο-

σιότητα, αφού εκείνη το θεωρησε αυτονόητο να βοηθήσει.

Το «Εστιατόριο των Λάθος Παραγγελιών», στο Τόκιο της Ιαπωνίας
Μια βασική προϋπόθεση για να λειτουργεί ένα εστιατόριο είναι το να φέρνει στους πελάτες του αυτό ακριβώς που

ζήτησαν. Κι όμως, υπάρχει ένα εστιατόριο στην Ιαπωνία το οποίο έχει κτίσει το καλό του όνομα πάνω στην σχεδόν

αντίθετη αρχή, όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα του: «Μπορεί να νομίζετε ότι είναι τρελό. Ένα εστιατόριο που

δεν μπορεί καν να σας φέρει σωστά την παραγγελία σας. Όλοι οι σερβιτόροι είναι άτομα που ζουν με άνοια. Μπορεί

να φέρουν, αλλά μπορεί και να μη φέρουν σωστά την παραγγελία σας». Σε μια χώρα που δίνει τόση σημασία στην

ακρίβεια, όπως η Ιαπωνία, το όλο εγχείρημα ακούγεται καταδικα-

σμένο, ωστόσο, το «Εστιατόριο των Λάθος Παραγγελιών», όπως

ονομάζεται, πηγαίνει απρόσμενα καλά. Η θλιβερή πραγματικότητα

είναι ότι η Ιαπωνία έχει πλέον ένα μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων,

ένα μέρος του οποίου πάσχει από τη νόσο του Αλτσχάιμερ και

όπως αναφέρουν οι ιδιοκτήτες του: «Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι

δεν μπορεί να κάνει τίποτα από μόνο του ένα άτομο με άνοια, και

η κατάσταση αυτή πολύ συχνά σημαίνει απομόνωση από την κοι-

νωνία. Θέλουμε να αλλάξουμε την κοινωνία, να γίνει πιο ανοικτή,

άνοια ή χωρίς άνοια, μπορούμε να ζήσουμε μαζί αρμονικά». Οι

σερβιτόροι σερβίρουν σωστές, αλλά και λάθος παραγγελίες,

ωστόσο οι πελάτες δεν φαίνεται να ενοχλούνται, καθώς όπως

φαίνεται, ό,τι κι αν παραγγείλεις, είναι βέβαιο ότι θα είναι νόστιμο.

“Παιδικό Πανεπιστήμιο” Βιέννης:
προσομοίωση και εμπειρία αναπηριών

Ανάμεσα στις άλλες δράσεις του, το «Παιδικό Πανε-

πιστήμιο» Βιέννης, προσπαθεί μέσω προσομοι-

ώσεων, να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά σχετικά με τις

αναπηρίες, την τρίτη ηλικία, την ανεκτικότητα και το

περιβάλλον. Για μια ολοκληρωμένη εμπειρία, τα παι-

διά φορούν γυαλιά που περιορίζουν σημαντικά την

όραση ή μαντήλι, περπατούν φορώντας ολόσωμες

στολές που δίνουν την αίσθηση κινητικών δυσκολιών

ή μεγάλης ηλικίας και κάνουν διαδρομές με αναπη-

ρικά καροτσάκια, προσπαθώντας να ξεπεράσουν

διάφορα εμπόδια. Τα

παιδιά συνειδητοποι-

ούν τι πρέπει να κά-

νουν για να μην

δημιουργούν εμπό-

δια στην ζωή αυτών

των ανθρώπων και

πώς να ρωτήσουν αν

μπορούν να βοηθή-

σουν, χωρίς να προ-

σβάλλουν το ΑμεΑ.



ΣΕΛΙΔΑ 11

του 

Δημήτρη Χατζηαποστόλου

Π.Σ.Α.Τ.: ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019
Ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης, η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου και

η Εθνική ομάδα μπάσκετ Κωφών Γυναικών βραβεύτηκαν ως οι

κορυφαίοι αθλητές με αναπηρία για το 2019 από τον Πανελλήνιο

Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ). Ο Δ. Μιχαλεντζάκης ανα-

δείχθηκε αθλητής της

χρονιάς με αναπηρία

για το 2019. Καταλυ-

τικό ρόλο για την

ψήφο των αθλητικών

συντακτών - μελών

του ΠΣΑΤ αποτέλεσαν

τα τρία χρυσά μετάλ-

λια που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης ΑμεΑ του

Λονδίνου τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ έπεται μια ολυμπιακή χρονιά,

όπου θα παλέψει για να πανηγυρίσει μετάλλια στους Παραολυμπιακούς

Αγώνες του Τόκιο το καλοκαίρι. Τις ίδιες φιλοδοξίες έχει επίσης και η Α.

Σταματοπούλου η οποία βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως

η κορυφαία αθλήτρια με αναπηρία στα βραβεία του ΠΣΑΤ. Η παραολυμ-

πιονίκης στην κολύμβηση, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγ-

κόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης ΑμεΑ στο Λονδίνο, βάζει πλώρη πλέον

για την πρόκρισή της στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το

2020. Τέλος, η Εθνική ομάδα Μπάσκετ Κωφών Γυναικών ψηφίστηκε η

Κορυφαία Ομάδα Αθλητών με αναπηρία για το 2019. Η Ομάδα Μπάσκετ

κατέκτησε το 2019 το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ολο-

κληρώνοντας ένα ιστορικό τρεμπλ, μετά το χρυσό στο Ευρωπαϊκό πρω-

τάθλημα το 2016 και το χρυσό στη διοργάνωση “Deaflympics” το 2017.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τένις με αμαξίδιο:
Για 7η συνεχή χρονιά πρωταθλητής ο Στ. Διαμαντής
Ο Στέφανος Διαμαντής αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας για

έβδομη συνεχή χρονιά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τένις με αμαξίδιο

που φιλοξενήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο Έλληνας πρωταθλητής

των Αετών Αθήνας, στον τελικό νίκησε με 2-0 σετ (6/3, 6/4) τον Γιώργο

Λαζαρίδη της ομάδας Διαφοροζώ. Την τρίτη θέση του πανελλήνιου

πρωταθλήματος πήρε ο Κωνσταντίνος Διαλεκτόπουλος του Ηρόδι-

κου. Το πρωτάθλημα διοργάνωσε η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία

Ατόμων με Αναπηρίες με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Κρήτης.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΜΕΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Το τμήμα του Παναθηναϊκού ΑμεΑ, προχώρησε σε μια ακόμα

σπουδαία κίνηση δημιουργώντας το Ινστιτούτο Έρευνας και

Καινοτομίας για αθλητές ΑμεΑ σε συνεργασία με ελληνικά πα-

νεπιστήμια και επιστήμονες από το εξωτερικό. Πρωταρχικός

στόχος του Ινστιτούτου είναι η βελτίωση και η ενασχόληση με

τον αθλητισμό στα άτομα

με αναπηρία στην Ελ-

λάδα. Μια πολύ όμορφη

κίνηση του Τριφυλλιού

για τους ανθρώπους που

έως τώρα δεν είχαν την

ευκαιρία να αθληθούν.

Για 2η φορά “χρυσός” ο Κορομηλάς
Ο Χρήστος Κορομηλάς, από τον Σύλλογο Ιωνάς,  με

πλήρη απώλεια όρασης, κατέκτησε για δεύτερη συ-

νεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση στον τελικό Παγ-

κοσμίου Κυπέλλου κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης

“Oceanman Cancun World Final Championship”,

στην ειδική

κα τ η γ ο ρ ί α

“Ιnspiration”

για Άτομα με

αναπηρ ία ,

στο Κανκούν

του Μεξικό.



ΕΦΥΓΕ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
Το αφιέρωμα του Ιανουαρίου αφορά τον Κωνσταντίνο Σταμα-
τάκη (τυφλός), μέλος του φορέα μας, που προσέφερε στην

χώρα μας, στον πολιτισμό, αλλά και σε όλους εμάς, εκτός από

την όμορφη μουσική και τις εμπειρίες του. Γεννημένος στην

Βιάννο και με τη μουσική να κυλάει στης φλέβες του, από τον

λυράρη πατέρα του, γνώρισε από μικρός τον πόνο. Σε ηλικία

επτά μηνών έχασε την ορασή του και επί Κατοχής τον πατέρα

του. Δεν το έβαλε ποτέ κάτω, αφιερώθηκε στο ακορντεόν και ξε-

κίνησε παίζοντας κρητικά σε γλέντια, μεταπήδησε στο λαϊκό τρα-

γούδι και μετά τα πρώτα δύσκολα χρόνια ήλθε η καταξίωση,

συνοδεύοντας μεγάλους τραγουδιστές της εποχής, ή ακόμα και

γράφοντας τους τα τραγούδια τους. Ο Κώστας Σταματάκης,

έπαιξε ακορντεόν σε όλα τα τραγούδια του αείμνηστου Στέλιου

Καζαντζίδη, ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και το πρόβλημά του δεν τον εμπόδισε να αγωνίζεται και να προσφέρει,

μέσα από την ψυχή του, σε όλους εμάς, παραδείγματα. Ήταν μεταδοτικός, ενεργητικός και ευχάριστος άνθρωπος

που είχε πολλά αποθέματα ψυχής. Στις φωτογραφίες που βλέπετε να διασκεδάζουμε όλοι μαζί στους χώρους του

Κ.Ε.Α., φαίνεται καθαρά στα χαρακτηριστικά του Κώστα η ικανο-

ποίηση αλλά και η δύναμη που του έδινε το αποτέλεσμα σε ό,τι

έκανε. Η μουσική ήταν το διαβατήριο που έδωσε η ζωή στον Στα-

ματάκη για να μεταφέρει μήνυμα αισοδοξίας σε όλους αυτούς που

έχουν σαν δικαιολογία κά-

ποιο πρόβλημα για να μην

συμμετέχουν ενεργά στη

ζωή. Είχε μια κόρη που σε

πολλές συζητήσεις που κά-

ναμε μαζί του, μας εξηγούσε

πως όταν έχασε την γυναίκα

του, χωρίς να βλέπει, κατά-

φερε να ταΐζει, να αλλάζει και

να μεγαλώνει το παιδί του.

Δηλαδή, θα μπορούσε άνετα

να δικαιολογηθεί ότι δεν μπο-

ρεί να τα καταφέρει. Εμείς

όλοι όμως, αποδεικνύουμε

καθημερινά, τι μπορούμε και

όχι τι δεν μπορούμε να κατα-
φ έ ρ ο υ μ ε .

Κώστα καλή

ανάπαυση,

εσύ, τα τρα-

γούδια και το

ακορντ εόν

σου θα ζείτε

πάντα μέσα

στις καρδιές

όλων μας!!! 
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Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ ΑΤΑΑ Φ Ι Ε Ρ Ω Μ ΑΤΑ

Από αρ.: ο Αλ. Ευθυμιάδης, Αντιπρόεδρος του

Κ.Ε.Α., η Μαρία Λαμπάρα, πρώην γραμματέας

και η φίλη της, διασκεδάζουν με το ακορντεόν

και το ατελείωτο κέφι του Κώστα Σταματάκη

Από αριστερά: η Βίκη Απέργη, καλλιτέχνις, ο Γ.

Ρεθυμνιωτάκης και ο Κ. Σταματάκης στο Κ.Ε.Α.

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Χαρά, τρα-

γούδια και όνειρα γεμάτα αισιοδοξία.

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 συναν-

θρώπους μας. Εμείς θα την δημοσιεύσουμε με προτεραιότητα σε θέματα που αφορούν άτομα με ιδιαιτερό-

τητες. Με το τρόπο αυτό, κάνετε κοινό κτήμα την εμπειρία της ζωής σας και καθώς “ο σοφός μαθαίνει από

την εμπειρία των άλλων”, ελπίζουμε πως κάποιοι αναγνώστες, θα μάθουν χωρίς να χρειαστεί να πάθουν.

Με τον αείμνηστο Στέλιο Καζαντζίδη. Τώρα θα παί-

ζουν πάλι μαζί μουσική, στην γειτονιά των αγγέλων
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Συνέχεια από σελ. 1 ...πατρίδα τώρα θα μπορούν να φθάσουν στο Μνημείο.

Κύριε Πατούλη, κύριε Κυμπουρόπουλε και κύριε Μπακογιάννη, πριν από σας

πέρασαν κι άλλοι καλοί άνθρωποι στις ανάλογες θέσεις, που όπως φαίνεται

σήμερα, έκαναν μια τρύπα στο νερό, κανένας δεν ασχολήθηκε με το σπουδαι-

ότερο θέμα της προσβασιμότητας, στο πιο σημαντικό και ιστορικό σημείο

μπροστά στην Βουλή των Ελλήνων, το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Σας

ευχαριστώ εκ μέρους όλων και είμαι υπερήφανος γιατί κι εγώ είμαι πολεμιστής

της ζωής και θα ήθελα να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα

μου στη ζωή, στην έκφραση, στην προσβασιμότητα και στην ελευθερία. Θέ-

λουμε να ζούμε σε μια φιλόξενη πόλη για όλες τις κατηγορίες των συνανθρώ-

πων μας. Η προσπάθεια δεν είναι αρκετή για να είσαι ενεργός πολίτης, όταν νιώθεις ότι είσαι ξένος στον τόπο σου

και υποχρεωμένος να ζητάς βοήθεια για πράγματα αυτονόητα που θα έπρεπε να ανακαλύπτει και να διορθώνει η

Πολιτεία. Η Εφημερίδα μας “Η Φωνή των ΑΜΕΑ”, επικροτεί και θαυμάζει τέτοια περιστατικά, και δηλώνει παρών

σε οποιαδήποτε ενέργεια, προς κάθε κατεύθυνση που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων μας. Μια πόλη που δεν θα

εμποδίζει τις ευπαθείς κατηγορίες συμπολιτών μας να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να είναι ισότιμοι πολίτες.

Είναι εθνική ανάγκη να συνεχίσουμε όλοι μαζί, ο καθένας από την

πλευρά του, χτίζοντας, λιθαράκι-λιθαράκι, ένα κόσμο καλύτερο, που

έχουμε ανάγκη όλοι. Ιδιαίτερα, θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου,

Στέλιο Κυμπουρόπουλο, που ενώ θα μπορούσε, όπως τόσοι άλλοι

που προέρχονται από αναπηρικά κινήματα, να μας ξεχάσει και να κοι-

τάξει την καρέκλα του, όχι μόνο τιμά τον χώρο της αναπηρίας, αλλά

συνεχίζει να αγωνίζεται για τα δικαιώματά μας. Ευχόμαστε σε όλους,

καλή χρονιά, υγεία και δύναμη για μια αξιοζήλευτη Ελλάδα, την χώρα

του πολιτισμού και του φωτός, που θα δίνει ευκαιρίες σε όλες τις κατη-

γορίες συνανθρώπων μας να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
«Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»
Στις 17-19 Ιανουαρίου 2020 θα διοργανώσουμε σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, τμήμα Κοινωνιολογίας,

τριήμερο σεμινάριο «Μέντορες για τη Κοινωνική Οικονομία», σε συνέχεια με τη πρωτοβουλία που έχει πραγματο-

ποιηθεί μέχρι τώρα σε 10 Δήμους της χώρας εκτός Αττικής, από το δίκτυο φορέων Κοινωνικής οικονομίας ΠΕΣΚΟ.

Στόχος της νέας πρωτοβουλίας είναι να δοθεί η δυνατότητα να παρακολουθήσουν το σεμινάριο ΔΩΡΕΑΝ και στην

Αθήνα, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και ενεργοί πολίτες των  οργανώσεων της κοινωνίας Πολιτών

και φορέων κοινωνικής οικονομίας. Θα προβληθούν και θα συζητηθούν καινοτόμες ιδέες και πρακτικές που ανα-

πτύσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο για ενεργειακούς και οικιστικούς συνεταιρισμούς για καταναλωτικούς συνεται-

ρισμούς και κοινωνικούς συνεταιρισμούς υγείας. Θα συζητούν επίσης πολιτικές οργάνωσης και οι προϋποθέσεις

βιωσιμότητας των κοιν. επιχειρήσεων. Κεντρικός άξονας του σεμιναρίου θα είναι οι εφαρμογές της κοινωνικής οι-

κονομίας μέσω των κοινωνικών συμπράξεων με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το σεμινάριο θα είναι ανοικτό προς ενερ-

γούς πολίτες που ενδιαφέρονται για το  ζήτημα. Θα ακολουθήσει αναλυτικό πρόγραμμα για δηλώσεις συμμετοχής.

Με επί μέρους θεματικές: · Συνέργειες ΟΤΑ με κοινωνικές επιχειρήσεις, · Η συμβολή της Τ.Α. στην τοπική απασχό-

ληση. Αγροδιατροφικός τομέας, · Οι γέφυρες συνεργασίας μεταξύ Αγροτικών Δήμων και αστικών Κέντρων, · Ο το-

μέας της πράσινης οικονομίας και επιχειρηματικότητας, · Κοινωνικές επιχειρήσεις και τομέας υγείας, · Δομές

κοινωνικής φροντίδας (παιδιά, τρίτη ηλικία και άτομα με αναπηρία), · Για τον πολιτισμό και τον εναλλακτικό τουρισμό

κοινωνικής εμπειρίας, · Τοπικά και περιφερειακά δίκτυα, · Ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος, · Ενίσχυση των «θε-

σμών Αλληλεγγύης». Στο πλαίσιο του τριήμερου Σεμιναρίου, με ευθύνη των φορέων που το συνδιοργανώνουν θα

πραγματοποιηθούν τα παρακάτω εργαστήρια: · Οι σύγχρονες τάσεις της εργασίας και η ενεργός ζήτηση εργασίας

(από Πάντειο Παν/μιο, τμήμα Κοινωνιολογίας). · Παραδειγματικό μοντέλο συνεργειών κοινωνικών επιχειρήσεων

με Δήμους (από  “ΕΔΡΑ”, Κοιν. Συν.). · Πρόγραμμα Socialnet  για την απασχόληση νέων με χαμηλά τυπικά προ-

σόντα (από ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.), · Κοινωνικές επιχειρήσεις και κοινωνική Μέριμνα (από Κοινωνία Τριών Τρίτων ΑΜΚΕ), ·
Προσφυγικό -Οικονομικοί μετανάστες, (Ευρωπαϊκή έκφραση), · Δια βίου Μάθηση και κοινωνικές επιχειρήσεις (Ανοι-

κτό Λαϊκό Παν/μιο - Κοιν.Σ.Επ.), · Πολιτισμός και τουρισμός στη Κοινωνική Οικονομία, (Δρόμοι της ελιάς), · Ο ρόλος

της κοινωνίας Πολιτών στις κοινωνικές επιχειρήσεις (Ομοσπονδία Συλλόγων Κρήτης και Ομοσπονδία Συλλόγων

Δωδεκανήσου), · Κοινωνικές επιχειρήσεις στο χώρο των ΑμεΑ (Κοιν.Σ.Επ. ΑμεΑ «Συνεργασία-Δημιουργία»).
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Ε ο ρ τ α σ τ ι κ ό ς …  θ ρ ή ν ο ςΕ ο ρ τ α σ τ ι κ ό ς …  θ ρ ή ν ο ς
Κάθε χρόνο, στο τέλος των εορτών του Δωδεκαημέρου, γίνονται διάφοροι

«απολογισμοί», ανάλογα με τις προτεραιότητες και τις ανάγκες του καθενός.

Απολογισμός των όσων πετύχαμε σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο

μέσα στο έτος που πέρασε, απολογισμός των οικονομικών μας, απολογι-

σμός των δώρων που δώσαμε και λάβαμε, απολογισμός των... κιλών που

πήραμε από τους κουραμπιέδες και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι -ως επί το πλεί-

στον- δεν θα παίξουν στις ειδήσεις. Ο απολογισμός, όμως που θα δημοσιο-

ποιηθεί σίγουρα μετά τις εορτές, είναι ο απολογισμός της Τροχαίας για τις

εορτινές απώλειες. Πόσο θλιβερή η αντίθεση ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο λέξεις και πόσο απλή η «επιτυχημένη» συν-

ταγή για να μπεις κι εσύ στον κατάλογο: γλέντησες, μέθυσες, οδήγησες, σκοτώθηκες ή χειρότερα, σκότωσες κάποιον

άλλον. Ποια ποινή που θα νομοθετήσει το Υπουργείο μπορεί να αποτρέψει έναν μεθυσμένο από το να οδηγήσει;

Αφού είναι μεθυσμένος, δεν υπολογίζει τέτοια πράγματα. Μονόδρομος λοιπόν, η αλλαγή πολιτισμού, κουλτούρας

που λέμε. Όταν έχει περάσει στο πετσί μας, το «δεν οδηγώ πιωμένος», οι εσωτερικές αντιστάσεις αυξάνονται, έχουμε

πάρει την απόφαση από πριν, όταν είμαστε ακόμα νηφάλιοι, «στον γυρισμό, δεν θα οδηγήσω εγώ», και με την σειρά

τους οι γύρω μας, μας βοηθούν με την στάση τους και εν ανάγκη, με την απαγόρευση. Υπάρχουν τόσα δυστυχήματα

από ανθρώπινο λάθος που είναι τόσο κρίμα να τα συμπληρώνουμε με δυστυχήματα από ανθρώπινη ανοησία, με

«φόνους εκ προμελέτης», όπως θα έλεγε ο Ιαβέρης, δείχνοντας την βεβαιότητά του για το που οδηγεί ο συνδυασμός

ποτό-τιμόνι. Περισσότερο κρίμα, που υπάρχει τέτοια αύξηση των δυστυχημάτων σε ημέρες εορτών, και ενώ θα

έπρεπε να κυριαρχεί η χαρά σε κάθε οικογένεια, τα παιδιά κάποιων θα πάρουν δώρο τον θάνατο και την ορφάνια.

Άξιζε τόσο αυτό το «ένα ποτηράκι παραπάνω»; Ελπίδα μας, ότι μέσα σε όσα αρνητικά μιμούμαστε τα «προηγμένα»

κράτη της Ευρώπης, θα προσπαθήσουμε να τα μιμηθούμε και σε κάποια θετικά, όπως η αλλαγή στάσης στο κομ-

μάτι της υπεύθυνης οδήγησης. Είθε, κάθε χρόνο ο απολογισμός της Τροχαίας να είναι και πιο κοντά στο «μηδέν».

Ιανουάριος: Με μια ματιά

1. Άγιος Βασίλειος ο Μέγας

4. Παγκόσμια Ημέρα συστήματος γραφής “Μπράιγ”

6. Θεοφάνεια

7. Σύναξη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου

14. Αγία Νίνα η Ισαπόστολος

17. Άγιος Αντώνιος ο Μέγας

20. Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων της Τρομοκρατίας

25. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

27. Αγίος Ιωάννης ο Χρυσόστομος,  Αρχιεπισκόπος

Κωνσταντινουπόλεως (Ανακομιδή  Λειψάνων)

28. Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών

Δεδομένων

30. Εορτή Τριών Ιεραρχών

Ό Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης (24/1)
Μέσα στον Ιανουάριο εορτά-

ζουμε αρκετούς Ασιάτες Αγί-

ους, όπως ο Άγιος Ασσάντ ο

Ράπτης και ο Όσιος Μαϋσιμάς

ο Σύρος. Ανάμεσα σε αυτούς

ξεχωρίζει ο  Άγιος Αναστάσιος,

ο οποίος έζησε τον 7ο αιώνα

μ.Χ. στα χρόνια του βασιλιά

των Περσών Χοσρόη Β' (590-

628 μ.Χ.) και του αυτοκράτορα

του Βυζαντίου Ηρακλείου και

ήταν Πέρσης. Γεννήθηκε στο

χωριό Ραζήχ της επαρχίας

Ρασνουνί, ήταν γιος του

μάγου Βαβ και αρχικά ονομα-

ζόταν Μαγουνδάτ. Όταν το 614 μ.Χ. οι Πέρσες κυρίευσαν τα

Ιεροσόλυμα πήραν μαζί τους τον Τίμιο Σταυρό. Λόγω των

πολλών θαυμάτων που έγιναν τότε στην Περσία από τον

Σταυρό του Χριστού, πολλοί Πέρσες ενδιαφέρθηκαν να γνω-

ρίσουν την νέα θρησκεία, μεταξύ των οποίων και ο Μαγουν-

δάτ. Πήγε στα Ιεροσόλυμα, κατηχήθηκε και βαπτίσθηκε, και

αργότερα εκάρη μοναχός στη Μονή του Αββά Ιουστίνου (κατ'

άλλους στη Μονή του Αγίου Σάββα) και μετονομάσθηκε Ανα-

στάσιος. Όταν αργότερα επισκέφθηκε την Καισαρεία, ο δι-

οικητής Μαρζαβανά πληροφορήθηκε ότι είναι χριστιανός και

καθώς απέτυχε να τον μεταπείσει, διέταξε τον βασανισμό

του. Μετά από πολλά μαρτύρια, οι ειδωλολάτρες τον αποκε-

φάλισαν το 628 μ.Χ. μαζί με άλλους εβδομήντα Χριστιανούς.

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

Το ιατρείο είναι προσβάσιμο σε ΑμεΑΤο ιατρείο είναι προσβάσιμο σε ΑμεΑ
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Το τοπίο είναι πολιτιστικό αγαθό
Στις 19 Δεκεμβρίου 2019, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δι-

εύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών

του Υπουργείου Πολιτισμού πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με

τίτλο «Η Κληρονομιά του Αγροτικού Τοπίου» από την Ελληνική

Εθνική Επιτροπή του I.C.O.MO.S. - International Council On

Monuments and Sites, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο εορ-

τασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μνημείων και Τοποθεσιών,

που εφέτος είναι αφιερωμένη στο αγροτικό τοπίο. Το αγροτικό

τοπίο είναι στοιχείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και θα έπρεπε αυτούς που το φροντίζουν (δηλαδή τους αγρό-

τες) και το διατηρούν βιώσιμο (αειφόρο) να τους ανταμείβουμε για αυτό. Πράγματι, αυτό που πολλοί αδαείς λένε

«αγροτικές επιδοτήσεις» έχει σαν νομιμοποιητική βάση την ανταμοιβή των αγροτών, ως φροντιστών της γης, για

τα δωρεάν δημόσια αγαθά που προσφέρουν σε όλους, δηλαδή για το πόσιμο νερό, για τον καθαρό αέρα και το

αγροτικό τοπίο. Αγρότες είναι οι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και δασοκόμοι οι οποίοι μπορούν ίσως και εφ

όσον θέλουν, συμπληρωματικά προς τα τέσσερα κύρια επαγγέλματα να παράγουν ενέργεια, να μεταποιούν ή/και

να εμπορεύονται την δικιά τους παραγωγή και να προσφέρουν υπηρεσίες τουρισμού (ενδιαίτηση, διαμονή, ξενά-

γηση κλπ δηλαδή αγροτουρισμό). Πρόκειται για μη υπολογισμένη ανταμοιβή για την φροντίδα και προστασία στην

πολιτιστική μας κληρονομιά. Απλά από τα διαθέσιμα χρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση την φροντίδα

στο έδαφος του πλανήτη δημιουργείται μια διαδικασία ανταμοιβής στους αγρότες. Δεν παίρνουν οι αγρότες χρήματα

για να παράγουν τροφή, αν και θα μπορούσε να ήταν και αυτό πια πολύ σημαντική παράμετρος. Ούτε επιδοτούνται

για μια κάποια παραγωγική εργασία. Παίρνουν χρήματα ως ανταμοιβή για την φροντίδα του περιβάλλοντος και του

αγροτικού τοπίου που απολαμβάνουμε όλα τα έμβια όντα στον πλανήτη, και οι άνθρωποι. Η πολύ ενδιαφέρουσα

αυτή ημερίδα, είχε τέσσερις ενότητες: (1) Θεωρητικές προσεγγίσεις του αγροτικού τοπίου, (2) Το αγροτικό τοπίο

ως πεδίο εγκατάστασης, παραγωγής & λατρείας, (3) Αγροτικό τοπίο: τεχνικά έργα και άμυνα και (4) Το αγροτικό

τοπίο στον λόγο & την τέχνη. Ανάμεσα στις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, ξεχώρισαν αυτές που αναφέρθηκαν

στις πολύτιμες ιστορικές πληροφορίες για το τοπίο της Ελλάδος κατά την αρχαιότητα. -Δημήτρης Μιχαηλίδης

Στην ηλεκτροκίνηση στρέφεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ποδήλατα του Υπουργείου παρου-

σίασε ο Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν

αποκλειστικά για υπηρεσιακές ανάγκες. Τα νέα οχήματα είναι μηδενικών

ρύπων, αθόρυβα και κινούνται με πολύ μικρότερο κόστος από τα συμ-

βατικά. Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Γενι-

κός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού, Ευθύμιος Μπακογιάννης,

εξήγησαν λεπτομερώς τον τρόπο χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ

εντύπωση έκαναν τα ποδήλατα, τα οποία ξεκλειδώνουν μέσω εφαρμογής

smartphone, δεν χρειάζονται φόρτιση και χρησιμοποιούνται στις περισ-

σότερες Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. «Έχουμε μια φιλόδοξη πράσινη

ατζέντα και πρέπει να δίνουμε καθημερινά αποδείξεις ότι εννοούμε αυτά που λέμε. Άρα ξεκινάμε από εμάς τους

ίδιους και γι΄αυτόν τον λόγο αποφασίσαμε και πήραμε τρία ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τοποθετήσαμε φορτιστή έξω

από το υπουργείο. Παράλληλα, αποκτήσαμε ηλεκτρικά ποδήλατα τα οποία, όπως και τα αυτοκίνητα, θα χρησιμο-

ποιούνται για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων μας», δήλωσε ο Υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και στις υπόλοιπες κι-

νήσεις του Υπουργείου για την προστασία του περιβάλλοντος: «Όπως είναι αυτονόητο βάλαμε κάδους

ανακύκλωσης για όλα τα είδη και επίσης ξεκινάμε την απαγόρευση

των πλαστικών μίας χρήσης από το υπουργείο μας. Πρώτα εμείς από

το υπουργείο Περιβάλλοντος δείχνουμε το δρόμο για μια νέα, πιο

πράσινη εποχή. Για εμάς και τα παιδιά μας». Σχετικά με τις κυβερνη-

τικές προθέσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα, ο Υπουργός δήλωσε:

«Υπάρχει μια διυπουργική επιτροπή από το υπουργείο Οικονομικών,

το υπουργείο Μεταφορών και το υπουργείο Περιβάλλοντος, που μαζί

με ειδικούς και φορείς και αγοράς μελετάει ένα συνολικό πλαίσιο για

τη διείσδυση των ηλεκτρινών αυτοκινήτων. Πιστεύω ότι σε μερικούς

μήνες θα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε το νομοσχέδιο».
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Ένα μπράβο είναι χίλια μπορώ. Επικοινωνήστε
μαζί μας. Επιβραβεύστε την προσπάθειά μας.
Εμείς κάνουμε όλες τις προσπάθειες και θέλουμε να ενταχθούμε στο κοινω-

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

Αληθινά πέταλα αλόγου χρωματι-

σμένα και διακοσμημένα με χάντρες,

νομίσματα και διάφορα άλλα στολίδια. 

Συρμάτινα δεντράκια πάνω σε

πέτρα ή γυαλί, διακοσμημένα με

χάντρες και διάφορα άλλα στολίδια.

Χριστουγεννιάτικα κεραμικά ρό-
δια, ζωγραφισμένα στο χέρι και

διακοσμημένα με διάφορα γούρια.

Χειροποίητα ημερολόγια για το

2020, σε διάφορα σχέδια, επιμελημένα

με μεράκι από μέλη του Σωματείου μας

Αληθινά ελληνικά παλιά νομίσματα
φτιαγμένα σε μπρελόκ διακοσμη-

μένα με χάντρες, σμάλτο και κρίκο.

Κουμπαράδες διαφόρων διαστά-

σεων, ζωγραφισμένοι στο χέρι, σε

πολλά σχέδια και χρώματα. 

Για περισσότερα προϊόντα και παραγγελίες επισκεφθείτε την

ιστοσελίδα μας στο: www.keashop.gr και www.keana.gr
Τηλεφωνικές παραγγελίες στο: 2102480235
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