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Συμπεράσματα σεμιναρίου «Μέντορες κοινωνικής Οικονομίας»
Με τις εργασίες του τριήμερου Σεμιναρίου «Μέντορες κοινωνικής Οικονομίας», στο

Πάντειο Πανεπιστήμιο, να έχουν ολοκληρωθεί, μπορούμε να συνοψίσουμε τα κομβικά

σημεία ως εξής: • οι συνέργειες και οι συμπράξεις των μικρών κοινωνικών επιχειρή-

σεων με μεγαλύτερες κοινωνικές επιχειρήσεις και δήμους, είναι το κλειδί για να επι-

βιώσουν σ’ ένα εχθρικό οικονομικό περιβάλλον. • Αναγκαία... Συνέχεια στη σελίδα 13

Πράσινος Δήμος γίνεται η Φυλή
Λεπτομερή αναφορά, με την βοήθεια

οπτικοακουστικού υλικού,  έκανε ο

Δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παπ-

πούς, στα σχέδια και κυρίως στις

ενέργειες του Δήμου, που στοχεύουν

στην ενεργειακή και υδρολογική του

αυτάρκεια, κατά την διάρκεια Ημερί-

δας με θέμα... Συνέχεια στη σελίδα 15

Παιδικό Πανεπιστήμιο
από την Περιφέρεια Αττικής
Ξεκίνησε η λειτουργία του «Παιδικού

Πανεπιστημίου» της Περιφέρειας Αττι-

κής για την περίοδο: Φεβρουάριος -

Μάιος 2020. Σκοπός της δράσης,

όπως εξαρχής σχεδιάστηκε και σή-

μερα υλοποιείται, είναι η επαφή των

μαθητών της Περιφέρειας.. Συν. σελ. 5 Ζυμώσεις στο θέμα των
Φυλακών Ασπροπύργου
Η αγωνία για το μέλλον της περιοχής

φέρνει την συσπείρωση όλων των

τοπικών και εθνικών παρατάξεων της

Δυτικής Αττικής, ενάντια στην σχεδια-

ζόμενη μετεγκατάσταση των φυλα-

κών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο.

Σε σχετική συνεδρίαση... Συν. σελ. 5

“Εργαστηρία Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης” και μετά τί;
13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μεταφέρουν στην

Βουλή την αγωνία 36 Συλλόγων γονέων & κηδεμόνων

μαθητών Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., οι οποίοι φοιτούν ή ολοκλήρωσαν

τις σπουδές τους,

χωρίς προοπτική

για περαιτέρω πρό-

σβαση σε εκπαί-

δευση, επαγγελμα-

τική φροντίδα ή κα-

τάρτιση, καθώς εί-

ναι στην πλειονό-

τητά τους άτομα...
Συν. στη σελίδα 4

Κινητικότητα - Προσβασιμότητα
Έρχεται η πρώτη έκθεση
“MOBILITY CARE EXPO 2020”

Κινητικότητα και Προσβασι-
μότητα από τις 12 έως τις 14
Ιουνίου 2020, στο εκθεσιακό
κέντρο MEC Παιανίας. Οι με-

γαλύτεροι κατασκευαστές και

εισαγωγείς εξοπλισμού για

ΑμΕΑ και ορθοπεδικών ειδών

από την Ελλάδα, καθώς και αν-

τιπρόσωποι μεγάλων εταιριών

του εξωτερικού, θα παρουσιάσουν όλες τις νέες εξελίξεις,

εφαρμογές και τεχνολογίες της αγοράς, καθώς και όσες

ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν στο άμεσο μέλλον!
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Συν. από το προηγούμενο …Όλοι κουβαλάμε έναν σταυρό, και ανεβαίνουμε τον Γολγοθά της

ζωής, άλλοι νικητές και άλλοι νικημένοι. Πολλές φορές πίστεψα ότι δεν μπορώ να κάνω πράγ-

ματα που όταν προσπάθησα, όχι μόνο τα κατάφερα, μετατρέποντας την αδυναμία μου σε

δύναμη, αλλά δημιούργησα καινούργιους ορίζοντες, με παραδείγματα, για να με ακολουθή-

σουν και να πιστέψουν ότι η αδυναμία γίνεται δύναμη όταν πιστεύεις και έχεις εμπιστοσύνη

στον εαυτό σου. Τα χαρτιά λένε «ανάπηρος» και αναρωτιέμαι γιατί κρίνουν την μορφή και όχι

την ψυχή ή την αποτελεσματικότητα της δύναμης ή της αδυναμίας των ανθρώπων. Όλα αυτά,

στριφογύριζαν στο μυαλό μου για να οδηγήσουν την σκέψη μου στο παρελθόν. Χωρίς να το

καταλάβω, δάκρυσα και άρχισα να μιλάω με τον εαυτό μου για το παρελθόν, λες και δεν

υπήρχε ή δεν με ενδιέφερε το μέλλον. Ήταν χειμωνιάτικο βράδυ με άσχημο καιρό. Αστραπές

και βροντές διέκοψαν την σκέψη μου, για να μου ξαναθυμίσουν ότι εκτός από το παρελθόν,

υπάρχει και το μέλλον, που δεν μπορούμε να προσπεράσουμε. Ξαφνικά, ένας δυνατός κε-

ραυνός και μια αστραπή που έκανε την νύχτα, μέρα, με τρόμαξαν, αναγκάζοντάς με, να σκε-

φτώ το παρόν. «Έεεεε», λέω σε μένα, «ξύπνα, γιατί τώρα είναι η ώρα που πρέπει να

γεννηθείς ξανά. Όλα αυτά που σκέφτεσαι πέρασαν και οι εποχές αλλάζουν συνέχεια, φέρ-

νοντας μαζί τους αστραπές, κεραυνούς, καταιγίδες και καινούργιους ορίζοντες, που πρέπει

να εξερευνήσουμε, να αντιμετωπίσουμε για να συνεχίσουμε να ζούμε με αυτά που μπορούμε

να κάνουμε. Διώχνοντας όλες τις αδυναμίες, τις πράξεις και τις σκέψεις του παρελθόντος,

γιατί πρέπει να δείξουμε στο μέλλον ότι νικήσαμε και προχωράμε, χωρίς να μας φοβίζουν οι

εποχές και του καιρού τα γυρίσματα.» Κανένας δεν περίμενε τόσο γρήγορες και τόσο σημαν-

τικές αλλαγές στη ζωή του, όλοι όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε ό,τι συμ-

βαίνει γύρω μας. Στη ζωή πάντα θα υπάρχουν νικητές και νικημένοι. Σε ποιά κατηγορία θέλει

να ανήκει ο καθένας, είναι δικό του θέμα. Τα μπορώ και δεν μπορώ είναι απλά δικαιολογίες,

για όσους δεν θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους. Για τους δυνατούς, η ζωή είναι

μια περιπέτεια, που αντιμετωπίζουν με σιγουριά για ό,τι συμβαίνει γύρω τους. Για τους αδύ-

ναμους, δεν υπάρχει καμμία άλλη συνταγή, εκτός από τα πιστεύω και τα ιδανικά τους, που

δεν έχουν ανακαλύψει ακόμα. Γι αυτό σου λέω, φίλε μου, χωρίς παρεξηγήσεις... Συν. στο επ.

“Σενάρια της ζωής”
Συν. από το προηγούμενο... “Μπήκε στο αυτοκίνητό του,

τράβηξε προς άγνωστη κατεύθυνση και από τότε εξαφανι-

στήκαν τα ίχνη του. Χάθηκε για πάντα, δεν τον ξαναείδε κα-

νείς στα µέρη όπου σύχναζε ούτε έµαθαν τι απόγινε. Έφυγε

ευτυχώς χωρίς να µάθει ότι η Σµαράγδα ήταν έγκυος, γιατί µπορεί να είχε αυ-

τοκτονήσει από ενοχή ότι βίασε την υποτιθεµένη αδελφή του και ήταν αιµοµί-

κτης. Το αυτοκίνητό του το βρήκαν στο λιµάνι, παρατηµένο σε ένα στενό, και

πάνω στο τιµόνι ήταν ένα σηµείωµα που ζητούσε συγγνώµη απ’ όλους, ελπί-

ζοντας να τον συγχωρέσουν που εξαφανίστηκε χωρίς να πει τον λόγο. Έγραφε

όµως ότι όταν θα ήταν ψυχολογικά έτοιµος, θα τους εξηγούσε την αιτία αυτής

του της πράξης. Καλός Χριστιανός, βρέθηκε στο Άγιο Όρος δόκιµος µοναχός

ζητώντας τη λύτρωση κοντά στον Θεό. Αν και εξοµολογήθηκε στον πνευµατικό

του ζητώντας άφεση αµαρτιών και µετάλαβε, δεν βρήκε τη γαλήνη που προσ-

δοκούσε. Ήταν απαρηγόρητος, µα όσο και αν προσπάθησε, δεν κατάφερε να

σβήσει µονοκονδυλιά τον έρωτά του για τη Σµαράγδα, και παραπονιόταν για

τη µοίρα του. Να την ερωτευτεί χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν αδελφή του και να

µην µπορεί να την ξεχάσει µε τίποτα. Κυλούσε η µεταβατική περίοδος που

χρειαζόταν για να ασπαστεί τον µοναχισµό, αλλά αµφιταλαντευόταν και δεν

ήταν σίγουρος µε αυτή την απόφαση ζωής που πήρε. Λίγες ηµέρες πριν ορ-

κιστεί µοναχός, αποφάσισε να δώσει σηµεία ζωής και προτίµησε να πάρει την

πεθερά του -την κυρία Τασία- τηλέφωνο, περισσότερο για να µάθει νέα της

Σµαράγδας. Δεν µπορούσε να συγχωρέσει τον εαυτό του που της έκρυψε την

αλήθεια και την εγκατέλειψε χωρίς εκείνη να γνωρίζει...” Συν. στο επόμενο...

του Νίκου
Πρατσινάκη
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10 άτομα με ειδικές ανάγκες που διέπρεψαν Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Φρίντα Κάλο (6/7/1907 - 13/7/1954): Η ζωή της Κάλο ήταν μια περιπέτεια δίχως

διαλείμματα. Ανήσυχη και πολύπλευρη προσωπικότητα η Μεξικάνα έκανε τέχνη το

μαρτύριο της. Αν και ταλαιπωρημένη από παιδί λόγω πολιομυελίτιδας (με το ένα

πόδι κοντύτερο του άλλου και ημιπαράλυτο), η μοίρα της επεφύλασσε χειρότερα στα

δεκαοκτώ της, όταν ένα τροχαίο ατύχημα σήμανε αναπηρία εφ' όρου ζωής. Έκτοτε

και μέχρι τον πρόωρο θάνατό της, το σώμα της Κάλο δεν έπαψε να ταλαιπωρείται

από δυσβάσταχτους πόνους. Από κάποια στιγμή και μετά, ήταν σε στενό κορσέ

ασφυκτιώντας από τη μονιμότητα του άγχους της. Το ελεύθερο πνεύμα της όμως,

δεν κλονίστηκε ποτέ. Αθόρυβα αλλά ουσιαστικά, μετέφερε στον καμβά τον σπαραγμό

και τη μόνιμη μελαγχολία της, ζωγραφίζοντας «από την καρδιά και όχι μόνον από

αυτά που βλέπεις», όπως επεσήμανε ο μέντορας και σύζυγός της, Ντιέγκο Ριβέρα.

Η αυτοπροσωπογραφία της, «El marco», αγοράστηκε από το Λούβρο και ήταν ο

πρώτος πίνακας λατινοαμερικανού ζωγράφου που κόσμησε αυτό το μουσείο. Η

Κάλο συνήθιζε να λέει: «Τι χρειάζομαι τα πόδια, εφόσον έχω φτερά για να πετάξω;».

Συν. από σελ. 1 ...σοβαρές αναπηρίες και βαριά νοητική

υστέρηση. Το αποτέλεσμα είναι η επιστροφή στην οικογε-

νειακή εστία, η εξάλειψη κάθε ελπίδας για αυτόνομη δια-

βίωση και η απώλεια, λόγω αδράνειας, όσων έμαθαν κατά

τις σπουδές τους. Στην Ελλάδα λειτουργούν εκπαιδευτικές

δομές ΑμεΑ σε πρωτοβάθμιο επίπεδο (Ειδικά Νηπιαγω-

γεία & Δημοτικά) και δευτεροβάθμιο (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. & Ε.Ε.Λ.),

μέχρι την ηλικία των 20-22 ετών, αλλά δεν υπάρχει μέριμνα

της Πολιτείας για το μετά. Τα τελευταία χρόνια Σύλλογοι γονέων & κηδεμόνων μαθητών Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. κινητοποιούνται

ώστε να δημιουργηθούν μεταγυμνασιακές δομές διά βίου εκπαίδευσης, εργασίας και φροντίδας, ως συνέχεια των

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και να περιλαμβάνουν διδασκαλία βασικών μαθημάτων, καθώς και δραστηριότητες εργασιοθεραπείας,

φυσικοθεραπείας, ψυχοκινητικής αγωγής, κλπ., όπως γίνεται σε προηγμένες χώρες της Ευρώπης. Απευθυνόμενοι,

λοιπόν, στους Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, οι βουλευτές που

υπογράφουν αυτό το κοινωνικό αίτημα, ζητούν την δρομολόγηση λύσεων από την πλευρά τους με βασικά ερωτή-

ματα “Τι θα συμβεί σε ένα ΑμεΑ εάν η οικογένειά του πάψει να είναι σε θέση να το φροντίσει; Πώς θα αποφευχθεί

ο εγκλεισμός σε ίδρυμα; Πώς θα διατηρηθούν οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες που έχουν έως τώρα κα-

τακτηθεί μέσω της φοίτησης σε οργανωμένα εκπαιδευτικά πλαίσια; Σε περίπτωση που βρεθεί νέα δομή εκπαίδευ-

σης ή απασχόλησης, πώς θα διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει συνέχεια της έως τώρα εκπαίδευσης και θα γίνεται χρήση

των όποιων δεξιοτήτων έχουν έως τώρα κατακτηθεί; Πώς θα αποφευχθούν η σύγχυση, η αβεβαιότητα και η θλίψη,

η περαιτέρω σωματική και ψυχολογική επιβάρυνση που συνήθως φέρνει ο εγκλεισμός στο σπίτι ή σε ένα άσυλο;

Πώς θα μπορέσουν αυτά τα άτομα να αποφύγουν την κοινωνική απομόνωση που τους προδιαγράφει η βαριά νοη-

τική τους αναπηρία και πώς θα μπορέσουν γίνουν μέρος της κοινωνικής πραγματικότητας, με βάση όμως τις πραγ-

ματικές τους δυνατότητες;” Εμείς, τα άτομα με αναπηρίες, που κουβαλάμε στην πλάτη τον σταυρό, γνωρίζουμε

βέβαια, πολύ περισσότερο την αναποτελεσματικότητα του υπάρχοντος συστήματος. Επικροτούμε τους βουλευτές,

από όποιο κόμμα κι αν προέρχονται, που ενδιαφέρονται ειλικρινά για τα θέματά μας και όχι για το θεαθήναι.

ΑμεΑ φοιτήτρια αναδεικνύει τις δυσκο-
λίες μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη
Μια μικρή νίκη για την 20χρονη Ανθή Ιωαννίδου, φοιτήτρια Πληροφο-

ρικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς το καθημερινό της μαρ-

τύριο προκειμένου να φθάσει στην Σχολή της, έγινε ευρύτερα γνωστό,

όταν αποφάσισε να διεκδικήσει τα αυτονόητα, μέσω της δημοσίευσης

του προβλήματος. Μαζί με δημοσιογράφους, πραγματοποίησε την διαδρομή που ακολουθεί καθημερινά, αποδει-

κνύοντας τα εμπόδια που η ίδια η κοινωνία της βάζει (από τα αυτοκίνητα στις ράμπες ως τα λεωφορεία χωρίς πρό-

σβαση), την ώρα που εκείνη κάνει την μεγάλη προσπάθεια για ένταξη και αυτονομία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης

έσπευσε να ανταποκριθεί, οργανώνοντας σύσκεψη, ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση της προβληματικής προ-

σβασιμότητας. Όπως και εκείνη, ελπίζουμε κι εμείς να υπάρξουν άμεσα και ορατά αποτελέσματα, με πράξεις.
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Συνέχεια από σελίδα 1 ... Κορυδαλλού στον Ασπρό-

πυργο. Σε σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου Ασπροπύργου, με συμμετοχή τοπικών Δημάρχων

και Βουλευτών, επιβεβαιώθηκε η κοινή γραμμή όλων,

ακόμα και παραγόντων προσκείμενων στην Κυβέρνηση,

και του Βουλευτή της ΝΔ, Ευάγγελου Λιάκου, ο οποίος

τόνισε την αντίθεσή του, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να

κρυφτεί πίσω από τον κομματικό του μανδύα, καθώς το

ζήτημα είναι υπερκομματικό και ηθικό. Στηλίτευσε δε τις

διαδικασίες που ακολούθησαν οι υπηρεσιακοί παράγον-

τες του αρμόδιου Υπουργείου καθώς αυτές δεν συνά-

δουν με τις Πρωθυπουργικές εξαγγελίες περί κοινωνικού

διαλόγου και αντισταθμιστικών μέτρων. Ενημέρωσε επί-

σης τους παρόντες για την πρωτοβουλία που πήρε για

να εξασφαλίσει συνάντηση αντιπροσωπειών των δημοτικών φορέων, με τον Υπουργό Επικρατείας κ. Γεώργιο Γε-

ραπετρίτη για να φτάσει το θέμα απευθείας στο Μέγαρο Μαξίμου. «Πιστεύω ότι μπορεί και πρέπει να προταθεί

στους αρμόδιους, ένα σοβαρό και ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάπτυξης για την περιοχή μας» δήλωσε χαρακτηριστικά

ο κ. Λιάκος. Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Μελετίου, τόνισε ότι είναι “απαράδεκτο να σχεδιάζουν για εμάς, χωρίς

εμάς. Θα παλέψουμε με όλα τα νομικά όπλα μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας”. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας, κ. Αρ-

γύριος Οικονόμου, ζήτησε δυναμική αντίδραση, τονίζοντας ότι οι φυλακές δεν είναι το είδος ανάπτυξης που επιθυ-

μούμε σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή και προανήγγειλε την σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

για το θέμα, καλώντας παράλληλα τους τοπικούς βουλευτές και εκπροσώπους του Υπουργείου και της Περιφέρειας

να παραστούν. Αποφασίστηκε κοινή ανάληψη δράσεως των Δήμων Ελευσίνας και Ασπροπύργου, με την πιθανή

συμμετοχή και του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν κινητοποιήσεις, να συστηθεί

Διαδημοτική επιτροπή αγώνα, να ενημερωθεί το κοινό και να ζητηθεί η συνδρομή των τοπικών βουλευτών.

Συνέχεια από σελίδα 1 ...Αττικής με τις Επιστήμες, την Έρευνα και την Καινοτομία στους

κατεξοχήν χώρους που αυτές αναπτύσσονται και διδάσκονται, όπως είναι τα Ακαδημαϊκά

και τα Ερευνητικά Ιδρύματα. Η δράση υλοποιείται μέσω συγχρηματοδότησης από το

ΠΕΠ Αττικής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το ΕΣΠΑ. Ο Περιφε-

ρειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης με αφορμή την έναρξη του προγράμματος, το οποίο θα

έχει διάρκεια 4 μήνες επισημαίνει σχετικά: «Η σημαντική ανταπόκριση των πολιτών στην

πρωτοβουλία μας σηματοδοτεί την αναγκαιότητα ενίσχυσης στο μέλλον σχετικών δρά-

σεων με στόχο τη στήριξη στις νέες γενιές επενδύοντας στη γνώση και στην καινοτομία.

Τα παιδιά μας είναι το μέλλον και οφείλουμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες και να τους

δώσουμε κίνητρα προκειμένου να μείνουν και να εργαστούν στην πατρίδα μας, προσφέ-

ροντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Θα συνεχίσουμε δυναμικά και με άλλες πρω-

τοβουλίες με αναπτυξιακό πρόσημο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων στα

πανεπιστήμια  θα δώσει στα παιδιά μια πολύτιμη εμπειρία και ίσως σηματοδοτήσει και

την μελλοντική εκπαιδευτική πορεία τους. Η Περιφέρεια Αττικής, μέσα από το Παιδικό

Πανεπιστήμιο, το Κέντρο Καινοτομίας που έχει δημιουργήσει και τις συνεργασίες με Πα-

νεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, υλοποιεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική έξυπνης

εξειδίκευσης, ενδυναμώνοντας τη δικτύωση του κόσμου της επιχειρηματικότητας και των

νεοφυών επιχειρήσεων με τους φορείς που παράγουν καινοτομία και ενθαρρύνοντας τη

διάχυση της γνώσης, προς όφελος όλων των πολιτών». Η πρώτη ημέρα ξεκίνησε με τις

εγγραφές των μαθητών τεσσάρων τμημάτων του Προγράμματος Σπουδών: «Π1 – Μα-

θητές Δημοτικού» και τεσσάρων τμημάτων του Προγράμματος Σπουδών: «Π2 – Μαθητές

Γυμνασίου», οι οποίοι στη συνέχεια παρακολούθησαν το πρώτο μάθημα της Θεματικής Ενότητας του τμήματός

τους, με βάση το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί. Τα μαθήματα για τις θεματικές Ενότητες: «Ρώτα έναν Επιστή-

μονα» και «Όταν η γνώση οδηγεί στον κόσμο της Νομικής», πραγματοποιήθηκαν στους χώρους του Εθνικού και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι Θεματικές Ενότητες: «Το οικολογικό μου αποτύπωμα» και «Κυκλική

Οικονομία πραγματοποιήθηκαν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών». Η ενθουσιώδης συμμετοχή και η απήχηση

της πρωτοβουλίας από τους γονείς και κηδεμόνες ήταν μεγάλη και μας δίνει δύναμη για τη συνέχεια της Δράσης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση «Παιδικό Πανεπιστήμιο» της Περιφέρειας Αττικής και το πρόγραμμα των

μαθημάτων της περιόδου Φεβρουάριος - Μάιος 2020, μπορείτε να βρείτε εδώ: http://kidsuniversity.innovationattica.gr



Η ρύθμιση για την προσβασιμότητα στα δημόσια κτίρια θα γίνει Προεδρικό Διάταγμα στο άμεσα προσεχές

διάστημα, όπως προανήγγειλε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, κ. Δημήτρης Οικονόμου. Επίσης, εντός του

έτους θα τεθεί σε υλοποίηση με προτεραιότητα, η προσαρμογή προσβασιμότητας  των δημόσιων κτιρίων που

έχουν μεγάλη συνάθροιση κοινού. «Το ζήτημα προσβασιμότητας στα δημόσια κτήρια είναι τεράστιο και αριθμητικά

- αναφορικά με το πλήθος των ακινήτων - αλλά και ηθικά, λόγω του αναφαίρετου δικαιώματος στην ελεύθερη και

απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών», τόνισε μετά από σχετική συνάντηση με τον Συνήγορο του Πολίτη.

Μέσα Φεβρουαρίου θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για αιτήσεις Α21, ΚΕΑ, Επίδομα ενοικίου - ΟΠΕ-

ΚΕΠΕ.  Φέτος θα υπάρξουν αλλαγές στα κριτήρια για το Α21, καθώς θα απαιτείται από τους δικαιούχους του

επιδόματος παιδιού, να δηλώνουν το σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά. Διπλασιάζεται, επίσης, το ελάχιστο

διαμονής στη χώρα από 5 χρόνια στα 10. Για το ΚΕΑ έρχονται αλλαγές, πέρα από την μετονομασία του σε “Ελάχιστο

Εγγυημένο Εισόδημα”, καθώς εισάγονται αλλαγές στα κριτήρια καταβολής του (εισοδηματικά, περιουσιακά και δια-

μονής στη Ελλάδα), τα οποία θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τα νοικοκυριά, ώστε να καταστούν δικαιούχοι του.

Οι παραβάτες του κώδικα Οδικής κυκλοφορίας, που επιλέγουν να παρκάρουν σε ράμπα ή σε θέση ΑΜεΑ,

θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θα τους στερείται η δυνατότητα να τύχουν

έκπτωσης στο πρόστιμο αν το πληρώσουν εντός δεκαημέρου. Επίσης, θα τους αφαιρούνται οι πινακίδες και

το δίπλωμα για εξήντα ημέρες. Οι ρυθμίσεις αυτές του Κ.Ο.Κ. περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που είναι προς ψή-

φιση. Οι υπόλοιποι παραβάτες θα μπορούν να επωφεληθούν από την έκπτωση του δεκαημέρου κανονικά.

Οι δικαιούχοι μειωμένου ή δωρεάν κομίστρου του ΟΑΣΑ, σύντομα θα απαλλαγούν από την αναμονή στις

ουρές των γκισέ, καθώς ο Οργανισμός προχωρά σε βελτιώσεις του ηλεκτρονικού συστήματός του και κάλυψη

κενών ασφαλείας, διορθώνοντας παράλληλα καθημερινές δυσλειτουργίες που εδράζονται στον ελλιπή αρχικό

σχεδιασμό. Επίσης γίνεται προμήθεια νέων Αυτόματων Μηχανημάτων Έκδοσης Καρτών (ΑΜΕΚ), τα οποία δίνουν

ρέστα και σε χαρτονομίσματα, οπότε καταργείται το όριο των 20 ευρώ που υπάρχει μέχρι τώρα και αναγκάζει πο-

λίτες με χαρτονομίσματα μεγαλύτερης αξίας να καταφεύγουν στα γκισέ. Επίσης, αυξάνονται και τα Τερματικά Έκ-

δοσης Καρτών (ΤΕΚ), ελαφρύνοντας έτσι ακόμη περισσότερο το βάρος των μη αυτόματων υπηρεσιών πώλησης.

Για πρώτη φορά στα χρονικά της ελληνικής τηλεοπτικής πραγματικότητας, προβλήθηκε στην κανονική

ροή του προγράμματος του Alpha, διαφήμιση που αφορά και σε άτομα με κώφωση. Ο σταθμός Alpha αν-

ταποκρινόμενος στην ανάγκη για ένα πλήρως προσβάσιμο τηλεοπτικό περιβάλλον, καινοτομεί και δημιουργεί

το τεχνολογικό πλαίσιο ώστε και τα διαφημιστικά σποτς να παρέχουν την υπηρεσία διάθεσης επιλέξιμων ελληνι-

κών υποτίτλων. Πλέον, όσοι τηλεθεατές έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία C/C - δηλαδή τη δυνατότητα επιλογής

ελληνικών υποτίτλων - αυτή θα παραμείνει ενεργή και στα διαφημιστικά μηνύματα εφ’ όσον την υποστηρίζουν.

Ηλεκτρονικά και μόνο, θα γίνονται πλέον οι αιτήσεις για νέες συντάξεις, σύμφωνα με το νέο Ασφαλιστικό,

ενώ η έναρξη της υποχρεωτικότητας θα καθοριστεί με νέα ΚΥΑ. Στην αίτηση, θα καταχωρείται υποχρεωτικά

έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και η οριστικοποίηση της - σύμφωνα με το νομοσχέδιο - θα

επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ασφαλισμένου, για την ορθότητα των δεδομένων που αυτός υποβάλλει.

Αναρτήθηκε στην “Διαύγεια”, όπως είχε εξαγγελθεί, η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, σχετικά με τις προνοιακές δαπάνες για ΑμεΑ: “Εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους εβδο-

μήντα δύο (72) εκατομμυρίων ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προ-

ϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οικονομικού έτους 2020,

προκειμένου να επιχορηγηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ),

σχετικά με την κάλυψη των δαπανών χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε Άτομα με Αναπηρία.”

Παράταση στην ισχύ των δελτίων ελεύθερης μετακίνησης για άτομα με αναπηρία ανακοίνωσε Ο.Α.Σ.Θ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: “Από τον Ο.Α.Σ.Θ. ανακοινώνεται ότι η ισχύς των δελτίων - κουπονιών ελεύ-

θερης μετακίνησης των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) έτους 2019, παρατείνεται στο 2020, και για όσο διάστημα

χρειασθεί έως την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τα δελτία ελεύθερης μετακίνησης έτους 2020”.

Τα παιδικά χωριά SOS προσλαμβάνουν... “μητέρες”, απευθυνόμενα σε γυναίκες ηλικίας 35-50 ετών,

χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, αποφοίτους Λυκείου, με καλή υγεία και -φυσικά- χωρίς οικογενειακές υπο-

χρεώσεις. Η πιο βασική προϋπόθεση βέβαια, είναι η αγάπη για τα παιδιά και το μεγάλωμά τους. Η υποψήφια

“μητέρα” θα διαμένει επί 24ώρου βάσεως σε κάποιο από τα τέσσερα Παιδικά Χωριά SOS σε όλη την Ελλάδα

(Βάρη στην Αττική, Πλαγιάρι στη Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο). Η θέση είναι έμμισθη με ασφάλιση

και τις ανάλογες άδειες. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να στείλουν βιογραφικό μέσω φόρμας στο sos-villages.gr



Μεγάλου Βασιλείου, Ομιλία περί φθόνου
“Ένα θηρίο μέσα μας!”, επιμέλεια: Ευστάθιος Πελεκάνος
“Τι καταστροφικότερο θα μπορούσε να

υπάρξει από την ασθένεια αυτή, τον

φθόνο; Είναι φθορά της ζωής, προσβολή

της φύσεως, έχθρα προς αυτά που μας

έχει χαρίσει ο Θεός, αντίθεση προς τον

Θεό... Ποιό θηρίο δεν νικούν οι φθονεροί

ως προς την σκληρότητα των τρόπων;

Ποιό από τα ανήμερα θηρία, οι φθονεροί

άνθρωποι δεν το ξεπερνούν σε αγριότητα;

Οι σκύλοι τρεφόμενοι εξημερώνονται, τα

λιοντάρια περιποιούμενα γίνονται ήμερα,

οι φθονεροί όμως εξαγριώνονται ακόμη

περισσότερο με τις περιποιήσεις... Τα αίτια

και οι καρποί του ψυχοφθόρου πάθους του

φθόνου, παραδείγματα από την Παλαιά και

την Καινή Διαθήκη, συμβουλές για την θεραπεία του. Μια βαθιά και εξο-

νυχιστική εξέταση του θηρίου που κρύβεται μέσα μας, από τον φω-

στήρα της Καισαρείας, Μέγα Βασίλειο.” (Ο Ε. Πελεκάνος είναι Θεολό-

γος με μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία, καθηγητής και συγγραφέας.)

ΣΕΛΙΔΑ 7

Παρουσίαση βιβλίων για την
ζωή και το έργο του Γ. Αρσένη
Ποιες ήταν οι βασικές αρχές και το όραμα

της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης Αρσένη;

Ποιες καινοτομίες εισήγαγε, ποιες οι αντι-

δράσεις, από ποιους και γιατί; Ποιός ο αν-

τίκτυπος και ποιό θα ήταν το επίπεδο της

ελληνικής εκπαίδευσης/παιδείας σήμερα

αν η ευρεία και τολμηρή αυτή μεταρρύθ-

μιση είχε γίνει αποδεκτή εκείνη την εποχή;

Αυτά ήταν μερικά από τα ερωτήματα που

τέθηκαν από συνεργάτες και συνοδοιπό-

ρους του Γεράσιμου Αρσένη, οι οποίοι μοι-

ράστηκαν τις εμπειρίες τους για την

προσπάθεια υλοποίησης της εκπαιδευτι-

κής μεταρρύθμισης 1996-2000 και του

οράματος του για μια «παιδεία ανοικτών

οριζόντων», κατά τη διάρκεια της παρου-

σίασης από τις εκδόσεις Gutenberg, σε

συνεργασία με το ΙΝΕΡΠΟΣΤ, των βιβλίων

«Εκπαιδευτικη Μεταρρύθμιση και Εκπαι-

δευτική Πολιτική» απο τον Όμιλο της Πρω-

τοβουλιας για την Ελληνική Παιδεία και

«Γιατί δεν έκατσα καλά» του ίδιου του Γ.

Αρσένη. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε

το μέλλον, μπορούμε όμως να συνεχί-

σουμε να προσπαθούμε. Και όπως έλεγε

ο ίδιος χαρακτηριστικά: «Οσοι είμαστε

στρατευμένοι στην υπόθεση της προόδου,

θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να συνε-

χίσουμε να τολμούμε, χωρίς να λογαριά-

ζουμε το πολιτικό ή το προσωπικό κόστος.

Ο δρόμος της προόδου είναι στρωμένος

από αποτυχίες, αλλά είναι η απρόσμενη

επιτυχία που, τελικά, κάνει τη διαφορά»…

(Λούκα Κατσέλη, από την παρουσίαση)

«Το δικό μας πα-
ραμύθι: μια μουσι-
κός, μια καρακάξα
κι ένας κάστορας».
Το ΘΕΑΜΑ (Θέατρο Ατόμων

με Αναπηρία) παρουσιάζει

κάθε Κυριακή μια θεατρική

παράσταση για μικρούς και

μεγάλους, στο Θέατρο Ίσον.

Επί σκηνής δύο ηθοποιοί με

κινητική αναπηρία και μία μουσικός χωρίς αναπηρία αποτελούν τη ζων-

τανή απόδειξη προς τη συναντίληψη, συνεκπαίδευση και συμπερί-

ληψη: μια καρακάξα κι ένας κάστορας συναντούν στο δάσος μια

μουσικό. Όλοι νιώθουν πως δεν είναι αποδεκτοί στον κόσμο των πα-

ραμυθιών και αναζητούν να βρουν μια ιστορία που θα συμπεριλάβει

και τους τρεις. Δοκιμάζουν να πάρουν μέρος σε τέσσερις μύθους του

Αισώπου: Τζίτζικας και Μέρμηγκας, Ο Όνος και η Λεοντή, Ο Λαγός και

η Χελώνα και Το Λιοντάρι πάει στη μάχη.Ο κάθε χαρακτήρας είναι μο-

ναδικός, ευέλικτος και σε ετοιμότητα να πάρει όποιον ρόλο του δοθεί,

προκειμένου να συμπεριληφθεί σε κάποιον από τους μύθους. Μετά

από πολλές δοκιμές και εναλλαγή συναισθημάτων, θαυμασμού, αδι-

κίας, χαράς, θυμού, γέλιου κι απογοήτευσης, αποφασίζουν να διεκδι-

κήσουν την δική τους θέση και να φτιάξουν το δικό τους παραμύθι. Μια

διαδραστική παράσταση με ζωντανή μουσική που αναδεικνύει τη μο-

ναδικότητα, τη συμπερίληψη, την επιμονή, την αυτοεκτίμηση και την

εκπλήρωση προσωπικών στόχων και ονείρων. Με γνώμονα την εμπει-

ρία των συντελεστών στην αναπηρία και την εκπαίδευση για αυτήν, πα-

ρουσιάζεται μία παραγωγή με σεβασμό και με πλήρη προσβασιμότητα

περιεχομένου και χώρου για ΑμεΑ. (“Ίσον” - Μελενίκου 33, Βοτανικός)
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Βόλος: 3 ποδήλατα για ΑμΕΑ, 42

ηλεκτρικά και 92 συμβατικά πρόκειται

να αποκτήσει ο Δήμος, στα πλαίσια

του μεγάλου έργου κατασκευής δι-

κτύου ποδηλατοδρόμων 7 χλμ. σε

συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσ-

σαλίας. Τα ποδήλατα θα διατίθενται

στους πολίτες σε ειδικούς σταθμούς.

Ηλεία: Άλλη μια απάτη έστησαν

επιτήδειοι σε βάρος των ΑμεΑ, μα-

ζεύοντας χρήματα στο όνομα του

Σωματείου Παραπληγικών και Κινη-

τικά Αναπήρων Ηλείας, αλλά στην

τσέπη την δική τους. Το Σωματείο

ενημερώνει πως δεν πραγματοποιεί

αντίστοιχη δράση και θα κινηθεί νομι-

κά εναντίων αυτών των απατεώνων.

Φανερωμένη: Την κοπή της Βα-

σιλόπιτας του Συλλόγου ΑμεΑ Νοτίου

Κρήτης, «Το Μέλλον», ευλόγησε ο

Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας

κ. Μακάριος. Αντήλλαξε μαζί τους

ευχές και θερμά λόγια για δύναμη και

κουράγιο στον αγώνα για ποιοτική,

πνευματική ζωή, αξιοπρέπεια και σε-

βασμό προς όλους και από όλους.

Ναυπακτία: Με στόχο τη βελ-

τίωση της καθημερινότητας των

ΑμεΑ, και σε συνέχεια των προωθού-

μενων παρεμβάσεων μέσω του Προ-

γράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» για την

κατασκευή ραμπών και χώρων υγιει-

νής για την εξυπηρέτηση μαθητών

ΑμεΑ, ο Δήμος προχωρά στη σύ-

σταση Επιτροπής Προσβασιμότητας.

Η επιτροπή θα εστιάζει στα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζουν οι ΑμεΑ δη-

μότες, θα εξετάζει προδιαγραφές και

θα γνωμοδοτεί ανάλογα στον Δήμο.

Σέρρες: Με στόχο την αλλαγή της

καθημερινότητας των ΑμεΑ και προ-

κειμένου να διευρυνθεί ο κύκλος

προσβασιμότητας τους εντός της

πόλης των Σερρών, ξεκίνησε ο Αντι-

δήμαρχος Έργων  Γ. Νυκτοπάτης, με

τον Πρόεδρο του Συλλόγου κινητικά

αναπήρων Γ. Χουβαρδά και το μέλος

Ν. Κανακάρη, την καταγραφή ελλεί-

ψεων και ανάγκης παρεμβάσεων

στις υπάρχουσες υποδομές. Διαπι-

στώθηκε επίσης, η έλλειψη παιδείας

κατά την στάθμευση των οχημάτων.

Λαμία: Κατά την υποδοχή του

νέου Μητροπολίτη Φθιώτιδας Συ-

μεών, τον συνάντησε νεαρός σε ανα-

πηρικό αμαξίδιο, ο οποίος ανεβαίνει

το δικό του «Γολγοθά». Ο Μητροπο-

λίτης σταμάτησε, τον ευλόγησε, τον

αγκάλιασε και στη συνέχεια έσκυψε

και φίλησε το χέρι του νεαρού, λέγον-

τάς του: «Θα παλέψεις κι άλλο και θα

σηκωθείς όρθιος. Θα με θυμηθείς...»

Κύπρος: Μαθητές του Λυκείου

Παραλιμνίου, κατασκεύασαν τάβλι

αποκλειστικά για άτομα με προβλή-

ματα όρασης, στα πλαίσια του μαθη-

τικού διαγωνισμού Junior Achieve-

ment, υπό την καθοδήγηση του καθη-

γητή τους, Πανίκου Στεφανή, ο

οποίος έχει υποστεί σταδιακή τύ-

φλωση. “Είμαι περήφανος που έχω

αυτούς τους μαθητές”, δήλωσε ο ίδιος. Ραφήνα: Υπό παράδοση το

«Κέντρο Κοινότητας» που θα εξυπη-

ρετεί δομές Πρόνοιας και ΑμεΑ. Η

λειτουργία του θα εστιάζει αφενός

στην υποδοχή και στην ενημέρωση

των πολιτών, ειδικότερα όσων ανή-

κουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομά-

δες, και αφετέρου στην υποστήριξή

τους και τη βελτίωση του βιοτικού

τους επιπέδου, παράλληλα με τη συ-

νεργασία που αναπτύσσει με τις λοι-

πές κοινωνικές δομές του Δήμου.
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Τρίκαλα: Το Τ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικάλων

συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρό-

γραμμα TeamUp «Βελτίωση της

πρόσβασης ατόμων με νοητική ανα-

πηρία στον αθλητισμό», που στο-

χεύει στην προώθηση της κοινωνικής

ενσωμάτωσης και στην παροχή ίσων

ευκαιριών σε άτομα  με νοητική ανα-

πηρία, μέσω της διευκόλυνσης της

πρόσβασής τους στον αθλητισμό.

Καβάλα: Ο Νομαρχιακός Σύλλο-

γος ΑΜΕΑ υπέβαλε σειρά προτά-

σεων στην Fraport, η οποία πλέον

διαχειρίζεται το Διεθνές Αεροδρόμιο

Καβάλας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο

του κ. Σ. Κρεμμύδα όλες οι προτάσεις

τους υιοθετήθηκαν από την εταιρεία,

με εξαίρεση την εισήγηση για δωρεάν

θέσεις στάθμευσης στο αεροδρόμιο.

Θεσσαλονίκη: Με ράμπες για

ΑμεΑ και θέσεις αναπήρων, 3 πόρτες

και 95 συνολικά θέσεων, θα είναι τα

νέα λεωφορεία του ΚΤΕΛ, όπως δή-

λωσε ο διευθύνων σύμβουλος του

ΟΣΕΘ, Γιάννης Τόσκας. Τα λεωφο-

ρεία είναι αστικού τύπου και ηλικίας

έως 10 ετών και θα διατεθούν άμεσα.

Θεσσαλία: Το πρώτο μικρό λεω-

φορείο για ΑμεΑ φοιτητές, θα ανήκει

στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς

στο Πανεπιστήμιο αυτό φοιτούν 180

άτομα με κινητικές και άλλες αναπη-

ρίες. Θα διαθέτει 14 θέσεις και ανυ-

ψωτικό μηχανισμό για αμαξίδια.  Έχει

ολοκληρωθεί η φάση του διαγωνι-

σμού και σύντομα θα είναι διαθέσιμο.

Αρκαδία: Με ομόφωνη απόφαση

του Τοπικού Συμβουλίου Λαγκαδίων

μεταφέρεται το Αγροτικό Ιατρείο σε

ισόγειο χώρο, ώστε να είναι εύκολα

προσβάσιμο σε ΑμεΑ και ηλικιωμέ-

νους. Επί σειρά ετών, το Ιατρείο είχε

απαγορευτική πρόσβαση, καθώς είχε

πολλά σκαλοπάτια και ειδικά κατά την

χειμερινή περίοδο ήταν και ολισθηρά.

Αγρίνιο: Ο σκοπός αγιάζει τα

μέσα, φαίνεται, οπότε προκειμένου

να μπουν κάδοι ανακύκλωσης, ας κα-

ταληφθεί η θέση στάθμευσης για

ΑμεΑ, όπως φαίνεται στην παρακάτω

φωτογραφία. Ένα βήμα μπροστά με

το ένα πόδι, ένα πίσω με το άλλο. Και

ποιός θα κόψει κλήση στον Δήμο;

Χαλάνδρι: Ράμπες για ΑμεΑ απο-

κτούν τα σχολεία, ανάμεσα σε άλλες

αλλαγές, όπως μονώσεις, ανακαινί-

σεις χώρων, βάψιμο και μεγάλα graffiti

που κυριολεκτικά τους δίνουν νέα

όψη. Το έργο  πραγματοποιείται με

πόρους του Δήμου και εντατικό ρυθμό.

Ρόδος: Η δημοτική αρχή του Αν-

τώνη Καμπουράκη, προχώρησε στην

δημοπράτηση του έργου «Δημιουρ-

γία Δικτύου ΑμεΑ στη Μεσαιωνική

Πόλη Ρόδου», προϋπολογισμού

650.000 ευρώ. Το έργο αφορά στην

αποκατάσταση του δικτύου κίνησης

ΑμεΑ με ήπιες, σημειακές παρεμβά-

σεις διαμόρφωσης, στις θέσεις των

παράκτιων πυλών, νέες επιστρώσεις,

κ.α. χωρίς αλλοίωση των μνημείων.

Θάσος: Με τον Δήμαρχο συναντή-

θηκε ο Πρόεδρος του Περ/κού Συλλόγου

Τυφλών Αν. Μακεδονίας. Συζητήθηκαν

θέματα δημιουργίας υποδομών προ-

σβασιμότητας , που θα το καταστήσουν

το νησί φιλικό προς άτομα με αναπηρία.
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Πρωταθλήτρια γυμναστικής και μοντέλο με σύνδρομο Down
Η πίστη και η θέληση μετακινούν βουνά στη ζωή μας, και αυτό το απέδειξε αξιοθαύ-

μαστα η Αμερικανίδα Chelsea Werner, η οποία από την ηλικία των 4 ετών, παρά τις

αναφορές των γιατρών για μειωμένη μυική δύναμη και κινητικότητα, κατάφερε το “αδύ-

νατο” και έκανε την υπέρβαση, ασχολούμενη με αγωνίσματα που απαιτούν ισορροπία,

δύναμη και ευελιξία! Η προπονήτρια της, Dawn Pombo, ανέφερε πως ενώ αρχικά

υπήρχαν πολλές δυσκολίες, την αντιμετώπιζε όπως τα υπόλοιπα παιδιά, με αποτέλε-

σμα η Chelsea να ενδυναμώνεται, να μην το βάζει κάτω και να μην να ασχολείται με

τις φορές που βγήκε τελευταία! Ως αποτέλεσμα, η νεαρή κατάφερε να κερδίσει τέσσερα

μετάλλια στους Special Olympics και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για άτομα με σύν-

δρομο Down. Συμμετείχε επίσης, στον Αμερικανικό Κολλεγιακό Αθλητικό Σύνδεσμο

NCAA. Πέρα από τον αθλητισμό, ασχολείται και με το μόντελινγκ, σπάζοντας τα στε-

ρεότυπα του “όμορφου” στη σύγχρονη κοινωνία και δείχνοντας ότι η έννοια της ομορ-

φιάς αναφέρεται σε κάτι βαθύτερο και εσωτερικό μέσα μας! Με αυτό τον τρόπο,

φαίνεται ότι θα δώσει ενθάρρυνση και χαρά σε πλήθος ανθρώπων ανά τον κόσμο

περνώντας το μήνυμα πως, ό,τι κι αν συμβεί στη ζωή κάποιου, ότι ηλικία, χρώμα, φυλή

ή “αδυναμία” φαίνεται να έχει, η δύναμη της θέλησης και της πίστης μας δεν έχει όρια!

Πρόγραμμα “Erasmus+” και για τα ΑμεΑ
Είσοδο στην εκπαίδευση αλλά και σε άλλες τις δραστηριότητες δίνει η Ευρωπαϊκή

Ένωση, όπως και δυνατότητα για χρηματική υποστήριξη μέσω του προγράμματος

ανταλλαγής φοιτητών “Erasmus+” και όχι μόνο. Ωστόσο, χρειάζεται να γίνει συγκε-

κριμένη προετοιμασία για ένα χρονικό διάστημα πριν, και να πληρούνται φυσικά,

κάποιες προϋποθέσεις από τους ενδιαφερόμενους. Οι λεπτομέρειες είναι διαθέσι-

μες ηλεκτρονικά, στη σελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμ-

μάτων. Οι ανάγκες που καλύπτονται για τα ΑμεΑ είναι αρκετές, όπως: στέγαση σε

κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο, ειδική μεταφορά κατά τη διάρκεια της παραμονής,

φροντιστής, ιατρική παρακολούθηση, ειδικό διδακτικό υλικό, βοήθεια στα μαθήματα.

Τραγωδία σε ίδρυμα για ΑμεΑ στην
Τσεχία: οκτώ νεκροί από φωτιά
Οκτώ άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και τριάντα

τραυματίστηκαν από φωτιά που ξέσπασε σε ίδρυμα

στο οποίο ζουν κυρίως άνδρες, με διανοητικές και

άλλες αναπηρίες, στην πόλη Βέιπερτι, στην βορειοδυ-

τική Τσεχία. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τη θέσουν

υπό έλεγχο και να την σβήσουν μέσα σε λίγες ώρες,

αλλά το κακό είχε ήδη γίνει. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από

ένα δωμάτιο, όπως έγραψαν τοπικές εφημερίδες και

τα περισσότερα από τα θύματα πέθαναν από την εισπνοή καπνού. Σε μήνυμα του στο “Twitter”, ο πρωθυπουργός,

Αντρέι Μπάμπις, έκανε λόγο για “τρομερή” τραγωδία, σημειώνοντας ότι η αστυνομία και η πυροσβεστική κατέβαλαν

τις μέγιστες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του περιστατικού, το οποίο είναι από τα πλέον πολύνεκρα από

πυρκαϊά στην χώρα. Το δυστύχημα αυτό, έγινε αφορμή να επανέλθει στο προσκήνιο το ζήτημα του εγκλεισμού

των ΑμεΑ σε ιδρύματα, απομονώνοντάς τα από την πραγματική ζωή και την υπόλοιπη κοινωνία, στην οποί θα

έπρεπε να ανήκουν. Ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF), Ιωάννης

Βαρδακαστάνης ανέφερε σχετικά: “Υπάρχει ανθρωπιστική ανάγκη, υπάρχει ανάγκη για ανθρώπινα δικαιώματα

ώστε να κλείσουν όλα τα ιδρύματα. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ανακαί-

νιση ή την οικοδόμηση ιδρυμάτων. Η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει στη δημιουργία κατάλληλης ανθρωποκεντρικής

υποστήριξης για όλα τα άτομα με αναπηρία”. Ο Milan Sveřepa, διευθυντής της Inclusion Europe, προσέθεσε: “Ο

θάνατος αυτών των 8 ανδρών θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί. Πρώτον, αυτή η απαράδεκτη πρακτική άτομα με

νοητικές αναπηρίες να ζουν σε ιδρύματα θα έπρεπε να είχε λήξει εδώ και χρόνια. Δεύτερον, πρέπει να ληφθούν

μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ατόμων που ζουν σε αυτά τα ιδρύματα, εφόσον εξακολουθούν να

μένουν εκεί. Αυτή η τραγωδία πρέπει να αποτελέσει σημείο καμπής και αφύπνισης προς τις αρμόδιες αρχές”.
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του 

Δημήτρη Χατζηαποστόλου

Βασίλης Αβραμίκας: Ένας 18χρονος Πρωταθλητής
Ο Βασίλης Αβραμικας πρωταθλητής στο άθλημα του ταεκβοντο, ίσως είναι και ο μοναδικός

αθλητής ΑμεΑ στον χώρο, που αγωνίζεται σε όλες τις διοργανώσεις της Ελληνικής Ομοσπον-

δίας Ταεκβοντο. Ανήκει στο σωματείο ΑΣ Αχαρνών “Παλαιολόγος”, με

προπονητή τον κ. Παναγιώτη Παλαιολόγου. Αγωνίζεται στα εθνικά

πρωταθληματα από το 2011 και έχει κατακτήσει δεκάδες τίτλους. Στο

2019 κατέκτησε την 2η θέση στο πανελλήνιο κύπελλο ταεκβοντο

Ακρόπολης, την 2η θέση στο πανελληνιο κύπελλο Γ. Βολαρης, το

χρυσό μετάλλιο στο πρωτάθλημα νότιας Ελλάδας στις κατηγορίες Αν-

δρων και την 2η θέση στην κατηγορία εφήβων. Τους τελευταίους μήνες γίνεται μια προ-

σπάθεια από τον Σύλλογο του να μπορέσει να αγωνιστεί στις διεθνείς διοργανώσεις Para

Taekwondo. Σχετικό αίτημα έχει κατατεθεί στην Ελληνική ομοσπονδία ταεκβοντο και ελπί-

ζουμε ότι η διοίκηση της θα κάνει δεκτό το αίτημα ώστε ο Βασίλης να γίνει ο 2ος αθλητής

Para Taekwondo που θα εκπροσωπεί την χώρα μας στις διεθνείς διοργανώσεις Para Taek-

wondo μαζί με τον Βασίλη Παναγιωτοπουλο, μια μεγάλη μορφή στον χώρο του αθλήματος.

Το πρώτο τους Παγκόσμιο μετάλλιο κατέκτησαν τα ελληνικά πεντάλ
Το παρθενικό τους μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδηλασίας πίστας, πανηγύρισαν οι Ελένη Κα-

λατζή/Ηρώ Μηλάκη και οι Χρήστος Σανδαλάκης/Σωτήρης Μπρέτας κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο

στο ομαδικό Tandem σπριντ των tandem στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στον Καναδά. Τα

ελληνικά πεντάλ σημείωσαν πανελλήνιο ρεκόρ τόσο στον προκριματικό, όσο και στον αγώνα για το χάλ-

κινο μετάλλιο. Στο «μικρό» τελικό, η ελληνική ομάδα σημείωσε επίδοση  52.015, έναντι 52.312 που είχε

το ισπανικό «καρέ», το οποίο κατέληξε στην 4η θέση. Στον προκριματικό, η ελληνική τετράδα είχε επί-

δοση 52.369, συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που ήταν 54.300.

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.

Τμήμα ποδηλασίας ΑμεΑ ιδρύει ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός
Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός συνεχίζει να είναι κοντά στην ανάπτυξη του αθλητι-

σμού για τα άτομα με αναπηρίες γνωστοποιώντας την ίδρυση τμήματος ποδηλα-

σίας. Έπειτα από τα τμήματα μπάσκετ με αμαξίδιο, ξιφασκία με αμαξίδιο,

σκοποβολής ΑμεΑ, κολύμβησης ΑμεΑ, τοξοβολίας Αμέα και επιτραπέζιας αντισφαί-

ρισης ΑμεΑ ενεργοποιείται λοιπόν και το τμήμα ποδηλασίας ΑμεΑ. Υπεύθυνος ανα-

λαμβάνει ο άλλοτε ομοσπονδιακός προπονητής ΑμεΑ και πρώην ποδηλάτης του Παναθηναϊκού Κώστας Γκρέκας.

Πρωταθλητής ο Κεραυνός
στο “5x5” κατηγορίας Β1
Ο “Κεραυνός” κατέκτησε το Πανελλή-

νιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 5x5

κατηγορίας Β1 που φιλοξενήθηκε στο

γήπεδο της Μίκρας στην Θεσσαλο-

νίκη. Ο αγώνας κρίθηκε στο πέναλτι,

με τον Κεραυνό να επικρατεί 2-1 του

Πυρσού. Το τέρμα του Κεραυνού

στην κανονική διάρκεια σημείωσε ο

Αντριάνο Μπεζιάνη, ενώ για τον

Πυρσό σκόραρε ο Θεόδωρος Σιώτας.
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Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ ΑΤΑΑ Φ Ι Ε Ρ Ω Μ ΑΤΑ
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.

Νίκος Κουτσούμπης: ένας φίλος από το παρελθόν
Το αφιέρωμα του Φεβρουαρίου, αφορά τον Νίκο Κουτσούμπη, Καλλιτέχνη, με

την πραγματική έννοια της λέξης και μέλος του Σωματείου μας. Κάποτε, όταν

ήμασταν παιδιά και κάναμε όνειρα στα σοκάκια της Αθήνας, ο Νίκος και ο Γ.

Ρεθυμνιωτάκης, Πρόεδρος του Κ.Ε.Α. ήταν φίλοι και στήριζε ο ένας τον άλλο,

επαγγελματικά και ουσιαστικά. Πρόσφατα, συναντήθηκαν τυχαία και όχι μόνο

θυμήθηκαν τα παλιά, αξέχαστα χρόνια, αλλά ξεκίνησαν κάτι καινούργιο, πάλι

μαζί, δημιουργώντας ένα βιβλίο, που ονομάζουν “Ανωτάτη Πεζοδρομιακή”, με

ζωγραφιές του ζωγράφου Ν. Κουτσούμπη και αληθινές διδακτικές ιστορίες του

Γ. Ρεθυμνιωτάκη. Το βιογραφικό σημείωμα του Ν. Κουτσούμπη δείχνει και τον χαρακτήρα του: «Γεννήθηκε και με-

γάλωσε στο χωριό Ανδρονιάνος της Εύβοιας, το 1956. Από μικρός έχει κλίση στη ζωγραφική, σπουδάζει αργότερα

σχέδιο και στη συνέχεια αυτοδίδακτες σπουδές μέχρι σήμερα και για πάντα. Παρ’ όλες τις αντιξοότητες της ζωής

του, τις ψυχολογικές του εμπειρίες και διαδικασίες, συμμετέχει σε πολι-

τιστικές δραστηριότητες και πνευματικές αναζητήσεις, συμμετέχει σε

ομαδικές εκθέσεις και πολλές ατομικές. Το «γνώθι σ’ αυτόν» είναι ο οδη-

γός της ζωής του και δεν έχει ούτε αρχή, ούτε τέλος. Η μάθηση δεν έχει

τέλος, και αυτό είναι και η ομορφιά του. Να γνωρίζει όσο πολύ περισσό-

τερο τον εαυτό του.» Παρά το ταλέντο του, τους αξιόλογους πίνακές του

και τις πολλές προσωπικές του εκθέσεις, ο ίδιος παραμένει σεμνός, υπο-

γράφοντας “ο ασήμαντος ζωγράφος”, την ώρα που άλλοι, για δύο πινε-

λιές ασύνδετες, καβαλούν το καλάμι. Ο ίδιος περιγράφει το έργο του και

την σύνδεση με τα συναισθήματά του ως εξής:

«Βλέπω ένα δέντρο ή ένα πρόσωπο, τον ουρανό,

το σύννεφο και το αντιγράφω, αλλά να ζωγραφίζω

σημαίνει να βλέπω το δέντρο κλπ και να εκφράζω στο πανί ή στο χαρτί, αυτό που νοιώθω

και αισθάνομαι για το δέντρο, αυτό που εκείνο σημαίνει για μένα, την κίνηση των φύλλων με

τον ψίθυρο του ανέμου ανάμεσά του. Για να το κάνω αυτό, για να πιάσω την κίνηση του φωτός

και της σκιάς, πρέπει να είμαι πολύ ευαίσθητος και πως μπορώ να είμαι ευαίσθητος αν φο-

βάμαι και όλη την ώρα λέω: «Πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω εκείνο, αλλιώς τι θα σκε-

φτεί ο άλλος ή οι άλλοι»; Κάθε ευαισθησία απέναντι σε κάθε τι που είναι όμορφο

καταστρέφεται από την εξουσία. Νοημοσύνη μπορεί να έρθει μόνο όταν υπάρχει ελευθερία

να σκέφτομαι, να νοιώθω, να παρατηρώ, να ρωτάω, να αμφισβητώ. Όταν έχω την νοημοσύνη

να εξετάζω το κάθε τι που συμβαίνει στην ζωή. Που σημαίνει να κοιτάζω, να έχω επίγνωση στο κάθε πρόβλημα,

κάθε γεγονός και κάθε σκέψη και αίσθημα. Κάθε αντίδραση μέσα στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους και τη φύση,

τότε υπάρχει ελευθερία, αγάπη και σωστή δράση. Αν δεν μπορώ να κατανοήσω την σχέση μου με την φύση, να

αγαπάω την φύση, τότε δεν μπορώ να αγαπάω και τον άνθρωπο. Ελευθερία δεν σημαίνει να κάνω ό,τι μου αρέσει,

ό,τι θέλω, αυτό δεν είναι ελευθερία. Ελευθερία σημαί-

νει κάτι εντελώς διαφορετικό. Σημαίνει ελευθερία από

αυτή τη συνεχή εσωτερική σύγκρουση, τη διαρκή ανη-

συχία, την αβεβαιότητα, τα βάσανα μου, τον πόνο

μου, τον φόβο μου, την ζήλια μου, τον φθόνο μου, την

απληστία μου, την κτητικότητά μου, το μίσος, την βία

μου, την επιθετικότητά. Όλα όσα μου έχει δημιουργή-

σει η σκέψη μέσα μου.» Φίλε Νίκο, το ότι καταφέραμε

και φτάσαμε μέχρι εδώ, είναι κάτι μεγαλύτερο από τα

όνειρα που κάναμε παιδιά, η ζωή μας δείχνει την 

διαδρομή, για να κάνουμε ακόμα περισσότερα.

Έργο του Ν. Κουτσούμπη για το Κ.Ε.Α.

Έργα του Νίκου Κουτσούμπη για το Κ.Ε.Α.
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Διεκδικούμε θέσεις εργασίας για τα μέλη μας.
Επειδή η εργασία είναι το καλύτερο φάρμακο που για-

τρεύει όλες τις αδυναμίες και αναπηρίες του κόσμου, ο

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Ένταξης Ευάλωτων Ομά-

δων, το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων, το Δίκτυο Αλλη-

λέγγυας Συμβουλευτικής και η εφημερίδα μας, «Η

Φωνή των ΑμεΑ», διοργανώνουν, από τις 5 έως τις 7

Απριλίου, ειδική ημερίδα στην οποία θα αναλυθεί ο

ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Κατά την

διάρκεια της εκδήλωσης, θα βραβευτούν οι επιχειρήσεις που στηρίζουν έμπρακτα τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς

Ένταξης και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Το κοινωνικό έργο των εταιρειών που λαμβάνουν μέρος θα γίνει

ευρύτερα γνωστό και θα προβληθεί από ενημερωτικά μέσα. Η σχέση μιας επιχείρησης με την κοινωνία δεν περιο-

ρίζεται μόνο στις εισροές, τις εκροές ή και τις οποιεσδήποτε παράλληλες επιπτώσεις κι επιδράσεις, αλλά επίσης

αφορά και την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. Το σοβαρότερο κομμάτι είναι η αλληλεγγύη της επιχείρησης με

την ανάληψη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την  κοινωνική συνοχή. Με το νόμο 4430/2016, τα άτομα που

ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και λαμβάνουν επιδόματα πρόνοιας ή επίδομα επανένταξης ή οποι-

ασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή ή σύνταξη ως έμμεσα ασφαλισμένοι, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές.

Καλό θα είναι λοιπόν, οι ευπαθείς κατηγορίες συμπολιτών μας, να συμμετέχουν σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς

ένταξης, για να έχουν τη δυνατότητα ένταξης, αλλά και να διευκολύνουν τους επιχειρηματίες να τους δεχτούν.

Συνέχεια από σελίδα 1 ...προϋπόθεση είναι, η αλληλέγγυα οικο-

νομία να ξεκινάει από την αλληλεγγύη και συνεργασία των ίδιων

των κοινωνικών επιχειρήσεων μεταξύ τους. • Βιώσιμες κοινωνικές

επιχειρήσεις είναι εκείνες που ξεκινούν από τα κοινωνικά δίκτυα,

τις συλλογικές οργανώσεις και ενώσεις καταναλωτών. Εκείνες δη-

λαδή που συγκεντρώνουν Κοινωνικό Κεφάλαιο ευρύτερης εμπι-

στοσύνης και εξυπηρετούν μια τοπική Κοινότητα. • Είναι αναγκαίο

και στη χώρα μας να αναγνωριστούν οι πολιτικές της Ε.Ε. για την

Κοινωνική οικονομία και οι συστάσεις του παγκόσμιου οργανι-

σμού εργασίας ILO για το μέλλον της εργασίας, στο οποίο ιδιαί-

τερη θέση έχει η κοινωνική οικονομία. Κι αυτό απαιτεί θεσμική

οργάνωση σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο. • Βασικός

οργανωτικός στόχος των φορέων κοινωνικής οικονομίας θα πρέ-

πει να είναι μια συνομοσπονδία, που θα ενώνει όλες τις δυνάμεις για θεσμικές παρεμβάσεις στη διαχείριση των

πόρων. • Σ’ αυτή τη βάση, οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να διεκδικήσουν τους πόρους της Ε.Ε., που προ-

ορίζονται για το χώρο της Κοινωνικής οικονομίας και τώρα εκτρέπονται σε πελατειακές λογικές του Κράτους, όπως

με τη ψευδεπίγραφη «κοινωφελή εργασία». • Οι ενώσεις φορέων σε κάθε Περιφέρεια, θα πρέπει να διεκδικήσουν

με παρεμβάσεις τους δεσμευμένους πόρους γι’ αυτό το σκοπό και να βγουν άμεσα προσκλήσεις. • Να συνεργα-

στούν τοπικά με τους Δήμους στη βάση του κοινού οφέλους, ώστε να αξιοποιηθούν ακίνητα και ανενεργοί πόροι

που αντικειμενικά διευκολύνουν το έργο τους. • Η Κοινωνική οικονομία σήμερα είναι αναγκαία συνθήκη για την ελά-

φρυνση του κράτους και της Τοπικής αυτοδιοίκησης από τις μεγάλες πιέσεις που δέχονται για επέκταση της κοινω-

νικής αλληλεγγύης και προνοιακής πολιτικής σε μια εποχή συρρίκνωσης της μισθωτης εργασίας, λόγω της

λεγόμενης τεχνολογικής ανεργίας. • Υπάρχουν αρκετά πει-

στικά παραδείγματα στην Ελλάδα και την Ε.Ε. με κοινωνικές

επιχειρήσεις στη κοινωνική φροντίδα στο περιβάλλον στο

Πολιτισμό. • Στο σεμινάριο θα υπάρχουν τέτοια παραδειγμα-

τικά μοντέλα που υλοποιούν ΣΔΙΤ με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση

όπως ο συνεταιρισμός ΕΔΡΑ που λειτουργεί στη δυτική Ατ-

τική και πολλές ΚΟΙΣΠΕ σε όλη την Ελλάδα. • Είναι ανάγκη

οι Δήμοι να γνωρίσουν τις καλές πρακτικές που υπάρχουν

σ’ όλους τομείς της Κοινωνικής Αλληλέγγυας οικονομίας και

σ’ αυτό στοχεύει το σεμινάριο «Μέντορες κοινωνικής Οικο-

νομίας» και το εκπαιδευτικό υλικό που σύντομα θα εκδοθεί. Το ιατρείο είναι προσβάσιμο σε ΑμεΑΤο ιατρείο είναι προσβάσιμο σε ΑμεΑ
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Π α γ κό σ μ ι α  Η μ έ ρ α  το υ  Γ ά μ ο υΠ α γ κό σ μ ι α  Η μ έ ρ α  το υ  Γ ά μ ο υ
Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνώριζα ότι υπάρχει τέτοια ημέρα και δεδομένης της

εποχής που ζούμε, μου κίνησε το ενδιαφέρον, αλλά παράλληλα μου έφερε και

την θλιβερή σκέψη, ότι μπορεί σύντομα να καταργηθεί ως «ρατσιστική», καθώς

αναφέρεται συγκεκριμένα στο γάμο ανδρός και γυναικός. Δύο λόγια για την κι-

νητή αυτή εορτή: ξεκίνησε το 1981, από τοπική πρωτοβουλία στο Μπατόν Ρουζ,

της Λουϊζιάνα των ΗΠΑ και πολύ σύντομα έγινε «Παγκόσμια Ημέρα», πήρε την ευλογία του Πάπα Ιωάννη-Παύλου

Β΄, και εορτάζεται κάθε δεύτερη Κυριακή του Φεβρουαρίου. Η βασική αρχή είναι η «τιμή των δύο συζύγων ως θε-

μέλια της οικογένειας, η οποία αποτελεί και το βασικό κύτταρο της κοινωνίας». Εορτάζεται επίσης, «η ομορφιά της

συζυγικής πίστης, της θυσίας και της χαράς στην καθημερινότητα του ζευγαριού». Δεν έχω ιδιαίτερη αγάπη προς

τις «εισαγόμενες» εορτές, αλλά στους καιρούς της απόρριψης κάθε -άλλοτε πολύτιμης- αξίας, και της προσπάθειας

επιβολής του αφύσικου ως φυσικού, μια τέτοια εορτή είναι καλοδεχούμενη. Ο θεσμός του γάμου, με τις αρχές που

περιγράφονται παραπάνω, βάλλεται από παντού. Εσχάτως, ακούσαμε και για αναφορά σε «γονέα 1» και «γονέα

2», καθώς το παλαιομοδίτικο «πατέρας και μητέρα», δεν συνάδει με την «πρόοδο» -ή την κατάπτωση- της κοινω-

νίας. Η δική μου ερώτηση είναι γιατί μόνο 1 και 2, και όχι 3 και 4 και παραπάνω; Αφού απορρίπτουμε το μοντέλο

της οικογένειας, όπως την όρισε η φύση (τους απαραίτητους δηλαδή για να δημιουργηθεί νέα ζωή), τί μας περιο-

ρίζει σε 2 γονείς; Στο όνομα της «αγάπης και της ελευθερίας», οι συνδυασμοί είναι απεριόριστοι. Και για να το

πάω παραπέρα, εκεί που κάποιοι θα πουν «αποκλείεται», εγώ λέω «περίμενε και θα δεις»: κάποια στιγμή, το

αδιανόητο, το να εισέρχονται άνθρωποι «εις γάμου κοινωνία» με άλλα θηλαστικά, θα γίνει αμφισβητήσιμο και στο

τέλος αποδεκτό, όπως αδιανόητος ήταν κάποτε και ο γάμος μεταξύ ανθρώπων του ιδίου φύλου. Το θέμα είναι

πολύ μεγάλο για να χωρέσει σε λίγες γραμμές και ο σκοπός του άρθρου άλλωστε, είναι απλά ο προβληματισμός.

Φεβρουάριος: Με μια ματιά

2. Υπαπαντή του Κυρίου

4. Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

6. Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο

8. Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης

9. Παγκόσμια Ημέρα του Γάμου (2η Κυριακή Φεβ.)

10. Άγιος Χαράλαμπος, ο Ιερομάρτυς

11. Διεθνής Ημέρα κατά της Επιληψίας

12. Παγκόσμια Ημέρα Ερυθράς χειρός (κατά της παι-

δικής στρατολόγησης)

15. Παγκόσμια Ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου

17. Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων

19. Αγία Φιλοθέη η Αθηναία

20. Τσικνοπέμπτη

23. Κυριακή της Απόκρεω

28. Παγκόσμια Ημέρα σπανίων παθήσεων

Ό Άγιος Χαράλαμπος (10 Φεβρουαρίου)

Ένα παλληκάρι 113 ετών. 
Ο Άγιος Χαράλαμπος έζησε

τον 2ο μ.Χ. αιώνα στην Μα-

γνησία της Μικράς Ασίας και

ήταν ιερέας της τοπικής Χρι-

στιανικής κοινότητας. Όταν

το 198 μ.Χ. ο αυτοκράτορας

Σέβηρος ξεκίνησε ακόμα ένα

διωγμό κατά των Χριστια-

νών, ο έπαρχος της Μαγνη-

σίας Λουκιανός, (του οποίου

το μίσος πλούτισε την Εκ-

κλησία μας με πολλούς μάρ-

τυρες), συνέλαβε τον Άγιο

και του ζήτησε να αρνηθεί

την πίστη του. Όμως εκείνος

όχι μόνο δεν υπήκουσε, αλλά αντίθετα ομολόγησε ευθαρσώς

την προσήλωσή του στον Χριστό και δήλωσε με παρρησία,

ότι σε οποιοδήποτε βασανιστήριο και να υποβληθεί, δεν πρό-

κειται ποτέ να τον αρνηθεί. Ο Λουκιανός, ταραγμένος από το

απροσδόκητο σθένος του γέροντα ιερέα, διέταξε να αρχίσουν

τα βασανιστήρια και έπειτα  να διαπομπεύσουν τον Άγιο και

να τον σύρουν διά μέσου της πόλεως με χαλινάρι. Τέλος, διέ-

ταξε τον αποκεφαλισμό του Αγίου, ο οποίος με το μαρτύριό

του έλαβε το στεφάνι της δόξας, σε ηλικία 113 ετών, δίνοντας

λαμπρό παράδειγμα θάρρους, χωρίς να κρυφτεί πίσω από

την ηλικία του και να διαφύγει, όπως άλλοι Χριστιανοί της

περιοχής, πριν συλληφθεί. Η μνήμη του τιμάται στις 10 Φε-

βρουαρίου και είναι ο Πολιούχος Άγιος του Πύργου Ηλείας.

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



ΣΕΛΙΔΑ 15

Συν. από σελ. 1 ... «Στρατηγικός σχεδιασμός Δήμου για Ενεργειακό Πάρκο και Κοινω-

νική Ανταποδοτικότητα», στο ξενοδοχείο KARAVEL. Αναλυτικότερα, τόνισε ότι βρίσκε-

ται στη διαδικασία δημοπράτησης το Ενεργειακό Πάρκο στο αποκαταστημένο τμήμα

του ΧΥΤΑ Φυλής (Χωματερής), με χρηματοδότηση 26 εκατ. Ευρώ από το Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων. 10MW είναι η ηλεκτρική ενέργεια που θα αποκτηθεί από την

παραπάνω επένδυση, με την προοπτική για άλλα 10MW από αντίστοιχη έκταση που

θα διατεθεί από το Φορέα Διαχείρισης των απορριμμάτων (ΕΔΣΝΑ), μετά την ολοκλή-

ρωση λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Η Δημοτική Αρχή υπολογίζει ότι έτσι θα μπορεί να εξασφαλίσει δωρεάν ηλεκτρικό

ρεύμα σε περίπου 10 χιλιάδες οικογένειες. Αναφορά έγινε και στα έργα ενεργειακής αναβάθμισης, με την τοποθέ-

τηση λαμπτήρων LED και φωτοβολταϊκών στα δημοτικά κτίρια, με τα οποία βελτιώθηκε και θα βελτιωθεί ακόμα πε-

ρισσότερο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Δήμου, ώστε να συμμορφωθεί με τα όρια εκπομπών διοξειδίου του

άνθρακα της συνθήκης του Κιότο. Τέλος μίλησε για την προσπάθεια αξιοποίησης των επιφανειακών και υπόγειων

υδάτων, με στόχο την υδρολογική αυτοτέλεια του Δήμου Φυλής. «Αν στόχος της Ελλάδας είναι να γίνει μια πράσινη

Χώρα, στόχος δικός μας είναι να γίνουμε ένας πράσινος Δήμος», κατέληξε ο Δήμαρχος, Χρήστος Παππούς.

2020: Έτος ανακύκλωσης για την Αττική
Ισχυρό μήνυμα πως η νέα Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής είναι αποφασι-

σμένη να μην συμβιβαστεί άλλο με την υπάρχουσα κατάσταση και να κάνει

μία νέα «πράσινη» αρχή στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων

έστειλε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης. Προσδιορίζοντας τους άξονες,

τις δράσεις και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του σχεδίου της Περιφέ-

ρειας σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο, επισήμανε

ότι αποτελεί πρώτη πολιτική προτεραιότητα η υιοθέτηση ενός σύγχρονου, φι-

λικού στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία συστήματος διαχείρισης των αστι-

κών στερεών αποβλήτων, που θα δίνει έμφαση στην ανακύκλωση. «Κηρύξαμε το 2020, έτος ανακύκλωσης της

Αττικής και στο πλαίσιο αυτό, ξεκινάμε από τη χρονιά αυτή, να εφαρμόζουμε ένα σχέδιο επιθετικής ανακύκλωσης

και διαλογής στην πηγή, ώστε να είμαστε σε θέση ως το 2025, να διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια μας με σύγχρονο

τρόπο, χωρίς να τα θάβουμε χωρίς επεξεργασία ούτε στη Φυλή, ούτε πουθενά αλλού στην Αττική». Στην εκδήλωση

παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Χατζηδάκης και ο Υπ. Εσωτερικών

Π. Θεοδωρικάκος. Οι έξι βασικές προτεραιότητες του σχεδίου για μία βιώσιμη και ρεαλιστική λύση στο ζήτημα δια-

χείρισης των απορριμμάτων είναι οι εξής: 1. Άμεση αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ. 2. Καθολική Κλιμακωτή Εφαρμογή

Συστήματος Διαλογής, στην Πηγή. 3. Διατήρηση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ

Φυλής για όσο διάστημα απαιτηθεί, μέχρι να δημιουργηθούν οι νέες μονά-

δες επεξεργασίας απορριμμάτων. 4. Κατασκευή και λειτουργία 3 νέων Μο-

νάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής.

5. Κατασκευή νέων «πράσινων» μονάδων διαχείρισης των βιοαποβλήτων

και των φυτικών υπολειμμάτων, οι οποίες μπορεί να γίνουν εντός των τριών

νέων ΜΕΑ που θα κατασκευαστούν, αλλά και σε άλλες περιοχές ώστε να

υπάρξει μια δικαιότερη και περιβαλλοντικά ορθότερη κατανομή του βάρους

της διαχείρισης. 6. Αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και σύγχρονων χρη-

ματοδοτικών εργαλείων για την κατασκευή και λειτουργία των νέων ΜΕΑ.

Απομάκρυνση εκατοντάδων εγκαταλελειμμένων δικύκλων από τον Δήμο Αθηναίων
Ένα ακόμα βήμα για την απελευθέρωση του δημόσιου χώρου κάνει ο Δήμος

Αθηναίων με την επιχείρηση απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων δικύκλων.

Δρόμοι και πεζοδρόμια που έχουν καταληφθεί, αδειάζουν και δημιουργούνται

συνθήκες προσβασιμότητας για όλους και κυρίως για ηλικιωμένους, ΑμεΑ,

αλλά και γονείς με καροτσάκια. Η επιχείρηση ξεκίνησε για περισσότερα από

800 δίκυκλα που έχουν καταγραφεί από την αρμόδια διεύθυνση και ο Δήμος

Αθηναίων άρχισε ήδη την περισυλλογή τους. «Ξεκινάμε μια μεγάλη προσπά-

θεια να ελευθερώσουμε θέσεις στάθμευσης, τα πεζοδρόμια μας αλλά και να

απομακρύνουμε εστίες μόλυνσης από τις γειτονιές μας. Είναι μια διαρκής

προσπάθεια για τον σεβασμό στον δημόσιο χώρο, για τον σεβασμό στην κα-

θημερινότητα των Αθηναίων» δήλωσε ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης.
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Ένα μπράβο είναι χίλια μπορώ.
Επιβραβεύστε την προσπάθειά μας.
Εμείς κάνουμε τις προσπάθειες και θέ-

λουμε να ενταχθούμε στο κοινωνικό σύ-

νολο και στην αγορά εργασίας. Εσείς είστε

έτοιμοι να μας δεχτείτε; Στηρίξτε μας!

Αληθινά ελληνικά παλιά νομίσματα
φτιαγμένα σε μπρελόκ διακοσμημένα

με χάντρες, σμάλτο και κρίκους. 

Προτομές και αγαλματίδια, ακριβή

αντίγραφα από μουσεία, κεραμικά ή

από ρητίνη με πατίνα μαρμάρου.

“Αληθινές διδακτικές ιστορίες”, ένα

βιβλίο-θησαυρός, γραμμένο και ζω-

γραφισμένο από τα παιδιά του Κ.Ε.Α.

Το “Δέντρο της Ζωής”
Συρμάτινα δεντράκια, φτιαγμένα στο χέρι από μέλη του Σωματείου μας, με

βάση από πέτρα ή γυαλί και με κρεμασμένα διάφορα διακοσμητικά.

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

Α Υ Θ Ε Ν Τ Ι Κ Ε Σ  Χ Ε Ι Ρ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Ε Σ  Α Υ Θ Ε Ν Τ Ι Κ Ε Σ  Χ Ε Ι Ρ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Ε Σ  
Α Τ Ο Μ Ω Ν  Μ Ε  Α Ν Α Π Η Ρ Ι ΑΑ Τ Ο Μ Ω Ν  Μ Ε  Α Ν Α Π Η Ρ Ι Α

Ειρήνη Σταθοπούλου - Κολιού
Ειδικότητα: Χειρούργος - Οφθαλμίατρος

Διεύθυνση: Οίτης 3, 12133 Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210-5733994, 6937116621

Εmail: stathopoulouire@hotmail.com

Web: www.eye-health.gr

Κατσορίδα Μαρία
Ειδικότητα: Παθολόγος - Διαβητολόγος

Διεύθυνση: Κοσμά Αιτωλού 27, 

14121 Ν. Ηράκλειο 

Τηλέφωνο: 210-2715334, 6973001124

Εmail: mkatsor@otenet.gr

- ΙΑΤΡΟΙ -- ΙΑΤΡΟΙ -


