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Μας θυμήθηκαν! Κλοπή στο Κ.Ε.Α.
Με τη βοήθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και

των φίλων του Κέντρου που θωράκισαν το κτίριο,

είχαν σταματήσει οι βανδαλισμοί και οι κλοπές,

για αρκετά με-

γάλο χρονικό

διάστημα. Δυ-

στυχώς όμως,

μας ξαναθυμή-

θηκαν, χτυπώ-

ντας αυτήν τη

φορά, τους...

Παρουσίαση του προγράμ-
ματος πρόληψης υγείας,
της Περιφέρειας Αττικής

Ολοκληρώθηκε ο ενημερωτικός κύ-
κλος της Περιφέρειας Αττικής, για το
πρόγραμμα πρόληψης υγείας και
προσυμπτωματικού ελέγχου, με την
επίσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής
Γ. Πατούλη στα γραφεία της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
στην Ελευσίνα... Συν. στη σελίδα 5

Παρέμβαση του Τ. Αλεξανδράκη στην ετήσια γε-
νική συνέλευσης της ΠΟΜΑμεΑ Πελοποννήσου
Μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμ-

βαση έκανε ο πρώην πρόεδρος

του Σωματείου ΑμεΑ Λακωνίας

και νομικός, κ. Τάκης Αλεξαν-

δράκης, στο πλαίσιο της ετήσιας

τακτικής γενικής συνέλευσης της

Περιφερειακής Ομοσπονδίας

ΑμεΑ (ΠΟΜΑμεΑ) Πελοποννή-

σου, αναφερόμενος σε ορισμένα

από τα κρίσιμα... Συν. στη σελ. 4

Έναρξη εργασιών της Ομάδας Εργασίας για
τη θεσμοθέτηση του “Προσωπικού Βοηθού”
Ξεκίνησαν οι συνε-

δριάσεις της Ομά-

δας Εργασίας, με

σκοπό την επεξερ-

γασία και υποβολή

προτάσεων για τη

θεσμοθέτηση Προ-

σωπικού Βοηθού

για τα άτομα με

αναπηρία. Η η συ-

νεδρίαση πραγμα-

τοποιήθηκε στο

Υπουργείο Εργα-

σίας και Κοινωνι-

κών Υποθέσεων...
Συν. στη σελίδα 5

Έχει γίνει κατανοητό πλέον, ότι ο νέου τύπου κορωνοϊός, που έχει σπείρει

τον πανικό σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι λιγότερο θανατηφόρος από την

γρίπη και οι εκτιμήσεις για το ποσοστό θνησιμότητας σε διεθνές επίπεδο,

κυμαίνονται μεταξύ 1,4% και 3,4%. Παρ’ όλα αυτά, ο φόβος των ανθρώπων

και οι εκκλήσεις από τους Δημόσιους φορείς για ιδιαίτερη προσοχή και υπευ-

θυνότητα δεν είναι αβάσιμα ή υπερβολικα. Βρισκόμαστε απέναντι σε κάτι

νέο, για το οποίο δεν υπήρχε προετοιμασία, ούτε εμβόλιο... Συν. στη σελ. 15

Συν. στη σελ. 13

Κορωνοϊός: “Δεν φοβόμαστε, προστατευόμαστε”
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Συν. από το προηγούμενο …… ποτέ στην μέση τίποτα, δεν πρέπει να αφήσεις. Ακόμα

και όπου δεν μπορείς, αν προσπαθείς, θα φτάσεις και τότε θα είσαι δυνατός, ακόμα

και αν χάσεις. Βέβαια, η ζωή έχει και τον αστάθμητο παράγοντα, που τις περισσότερες

φορές, βάζει εμπόδια, που πρέπει να ξεπεράσουμε. Θυμάμαι, όταν προσπαθούσα να

σχεδιάσω το αύριο, ότι ποτέ, μα ποτέ, δεν τα κατάφερνα, γιατί κάθε μέρα, μάθαινα,

γνώριζα και έκανα καινούργια πράγματα. Πρέπει να αναφερθώ σε πολλά παραδείγ-

ματα, για να καταλάβει κάποιος τι θέλω να πω. Ένα όμως, είναι σίγουρο, ότι περνάμε

όλοι από το μονοπάτι του ενθουσιασμού και της τρέλας, που ξεκινά στα νιάτα και πολ-

λές φορές έχει διάρκεια μέχρι το τέλος της ζωής. Έχουμε βέβαια όλοι την ιστορία μας,

και αυτό που μετράει περισσότερο, είναι να σε θυμούνται μετά από χρόνια για αυτά

που έκανες στην ζωή σου. Σε όλη μου την ζωή αγωνίστηκα, σε πολλά επαγγέλματα,

χωρίς να εκμεταλλευτώ ή να κρυφτώ πίσω από την αναπηρία μου. Κέρδισα με το σπαθί

μου τον σεβασμό και την εκτίμηση των φίλων και των συνεργατών μου. Έχω μεγαλώσει

στο πεζοδρόμιο, πούλησα λαχεία, έβαψα παπούτσια και πολλά άλλα επαγγέλματα,

όπως επιχειρηματίας, συγγραφέας κτλ. Τώρα είμαι ο μανάβης, αλλά και ο ιδρυτής και

πρόεδρος του Κ.Ε.Α., ο εκδότης της ανά χείρας εφημερίδας και ο αγωνιστής για τα δι-

καιώματα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού μας. Ο αγώνας του κάθε

ανθρώπου, είναι ξεχωριστός, όπως και ο χαρακτήρας του. Μην εγκαταλείπετε τον

αγώνα σας. Ζήστε την καθημερινότητα, με όσα πολλά προβλήματα κι αν είναι φορτω-

μένη. Το φορτίο του καθενός, δείχνει την αντοχή και την δύναμή του. Αξίζει τον κόπο,

να δοκιμάσουμε όλοι αυτή τη συνταγή της ζωής, χωρίς να ψάχνουμε για το κερασάκι,

που νομίζουν ορισμένοι ότι είναι το καλύτερο. Όλα τα καλύτερα, ξεκινούν από τα χει-

ρότερα, που πρέπει να αντέξουμε, να προσπεράσουμε και να διορθώσουμε, για να

ανακαλύψουμε τι μπορούμε και όχι τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Και κάτι ακόμα, αν οι

πράξεις και τα έργα μας είναι αποτελεσματικά, γίνονται μεταδοτικά, που πάει να πει ότι

θα παρασύρουμε και άλλους να ακολουθήσουν παρόμοιες διαδρομές, που οδηγούν

στη δύναμη και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Καλή τύχη σε όλους... Συν. στο επόμενο

“Σενάρια της ζωής”
Συν. από το προηγ. “...τον πραγµατικό λόγο, για να µην υπο-

φέρει. Ξαφνιάστηκε όταν αναγνώρισε τη φωνή του η κυρία

Τασία. Της αποκάλυψε την αλήθεια, ότι ήταν στο Άγιο Ορός

για να γίνει µοναχός και ότι σε λίγες ηµέρες ήταν η ορκωµο-

σία του. Την όρκισε, όµως, να µην το αναφέρει σε κανέναν. Της είπε ότι η φω-

τογραφία του άνδρα που του έδειξε η Σµαράγδα σαν του πεθαµένου πατέρα

της ήταν του δικού του πατέρα, άρα εκείνη ήταν αδελφή του. Πως λιγότερο θα

στενοχωριόταν τώρα η Σµαράγδα µε την εξαφάνισή του, παρά να µάθαινε την

αλήθεια. Ότι δεν θα µπορούσε να αντέξει την κατακραυγή του κόσµου και την

αντίδραση της Σµαράγδας, που µπορεί να έκανε κακό στον εαυτό της αν της

µιλούσε. Για τον λόγο αυτόν, προτίµησε να εξαφανιστεί. Αλλιώς περίµενε να

αντιδράσει η πεθερά του και ξαφνιάστηκε όταν την άκουσε να κλαίει λέγοντάς

του ότι η Σµαράγδα δεν ήταν αδελφή του. Ότι ήταν µεγάλο λάθος που έφυγε

από κοντά της για πάντα και δεν έµαθε πως ήταν έγκυος. Τον ενηµέρωσε ότι

και η κόρη της έφυγε γιατί, είπε, δεν θα µπορούσε ν’ αντέξει να την κουτσοµ-

πολεύουν όλοι όταν την έβλεπαν µε φουσκωµένη κοιλιά, ενώ ήταν ανύπαντρη,

αφού την παράτησε εκείνος. Αποφάσισε, λοιπόν, να ζήσει ξένη ανάµεσα σε

ξένους, παρατώντας τις σπουδές της, για να µεγαλώσει το παιδί της. Του ζή-

τησε να µη γίνει καλόγερος και να ψάξουν µαζί να τη βρουν. Αυτό που τον

τσάκισε ήταν ότι του είπε πως έκανε µεν σχέση µε τον πατέρα του µετά τον

θάνατο του άνδρα της –µία σχέση που κράτησε µερικά χρόνια–, δεν απόκτη-

σαν όµως ποτέ παιδί, γιατί της αφαίρεσαν τη µήτρα....” Συνέχεια στο επόμενο

(Το βιβλίο “Σενάρια της Ζωής” είναι διαθέσιμο. Παραγγελίες στο 2102480235)

του Νίκου
Πρατσινάκη





ΣΕΛΙΔΑ 4

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

Κρίστι Μπράουν (5/6/1932 - 7/9/1981): Γεννημένος με εγκεφαλική παράλυση, σε μια υπερπολύτεκνη οικογένεια,

ο Κρίστι όφειλε στην μητέρα του, πέρα από την φυσική του ζωή, και την ουσιαστική του. Χάρη στην επιμονή της

και την απόρριψη των ιατρικών συμβουλών, αλλά και τον κοινωνικών σταθερών της εποχής, ο μικρός έμεινε σπίτι

και δεν κλείστηκε σε κάποιο ίδρυμα. Με την στήριξη της και το δικό του πείσμα, χρησιμοποιώντας το μοναδικό

άκρο που μπορούσε να ελέγξει (το αριστερό του πόδι), έμαθε να

ζωγραφίζει, να διαβάζει και να γράφει ακόμα και με γραφομηχανή!

Ξεκίνησε την ζωγραφική με μια κιμωλία ανάμεσα στα δάκτυλα του

ποδιού και στην εφηβεία του, ακολούθησε θεραπείες για την βελ-

τίωση της ομιλίας του και για τον συντονισμό των κινήσεων  του

ποδιού του. Μέσα από τα βιβλία, τα ποιήματα και τους πίνακές

του, μπόρεσε να εκφραστεί και να επικοινωνήσει, βρίσκοντας διέ-

ξοδο εκεί που άλλοι θα είχαν παραιτηθεί και απομονωθεί. Επτά

χρόνια μετά τον θάνατό του, το αυτοβιογραφικό του βιβλίο “Το αρι-

στερό μου πόδι”, μεταφέρθηκε με επιτυχία στον κινηματογράφο.

Συνέχεια από σελίδα 1 ...θέματα που απασχολούν τα

ΑμεΑ στην Ελλάδα και εκφράζοντας την απορία του για

το γεγονός ότι αυτά δεν απετέλεσαν θέματα προς συ-

ζήτηση στη συνεδρίαση: «ένας απλός παρατηρητής

της συνέλευσης θα κατέληγε στο εσφαλμένο, φυσικά,

συμπέρασμα πως όλα τα ζητήματα που αφορούν στους

ανθρώπους με αναπηρία στην Ελλάδα βαίνουν καλώς

και όλα τα προβλήματα έχουν λυθεί». Αναπτύσσοντας

την θέση του, ο κ. Αλεξανδράκης στάθηκε στο γεγονός

ότι στα πεπραγμένα της ΠΟΜΑμεΑ Πελοποννήσου για

το έτος 2019, αλλά και στον προγραμματισμό των δρά-

σεων του 2020, «δεν υπάρχει αναφορά, δράση ή ενέρ-

γεια για τη λύση των κρίσιμων αυτών θεμάτων, όπως

για παράδειγμα, τα σχετικά με την πιστοποίηση αναπη-

ρίας». Στο θέμα αυτό τόνισε ότι  «Τεράστια είναι η αδι-

κία κατά του ανθρώπου με αναπηρία, η οποία

συντελείται από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ,

των οποίων οι γνωματεύσεις βασίζονται στον απαράδεκτο Κώδικα Βαθμονόμησης της Αναπηρίας που δημιούργησε

η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και δυστυχώς συνεχίζει να εφαρμόζει η νέα κυβέρνηση. Ο συγκεκριμένος Κανονισμός Εκτί-

μησης Βαθμού Αναπηρίας (ΚΕΒΑ) ο οποίος χρήζει άμεσης αναμόρφωσης, οδηγεί σε δραματικές οριζόντιες μειώσεις

των ποσοστών αναπηρίας, με ανάλογη απώλεια παροχών, όπως έχει συμβεί για παράδειγμα στους αιμορροφιλι-

κούς, στους ανθρώπους με νοητική αναπηρία ή αυτισμό». Αναφέρθηκε επίσης στην «άσχημη και συχνά χείριστη

συμπεριφορά των μελών των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ προς τους εξεταζόμενους ανθρώπους με αναπηρία,

για τη συμμόρφωση των οποίων δεν έχει υπάρξει καμιά κυβερνητική παρέμβαση», και αναρωτήθηκε: «Πότε, επιτέ-

λους, θα ξεσηκωθούμε;» Συμβούλεψε τα ΑμεΑ «να ενημερώνονται όσο το δυνατό καλύτερα, ν’ αναζητούν τον ορθό

λόγο και την αλήθεια, σε σχέση με την αναγνώριση των πιστοποιητικών αναπηρίας τους από το Δημόσιο, είτε των

εφ’ όρου ζωής, είτε αυτών της ΑΣΥΕ», καυτηριάζοντας «την παράνομη πράξη των δημοσίων λειτουργών, οι οποίοι

δεν τα κάνουν δεκτά στις συναλλαγές του πολίτη με αναπηρία με το Δημόσιο». Χαρακτήρισε, μάλιστα, ως «απαρά-

δεκτη και απάνθρωπη πράξη, την προσπάθειά τους να πείσουν τους ανθρώπους με αναπηρία ν’ απεμπολήσουν το

εφ’ όρου ζωής, ισχυρό έναντι όλων πιστοποιητικό αναπηρίας τους και οικειοθελώς να αιτηθούν την επανεξέτασή

τους από το ΚΕΠΑ». Ο ίδιος τόνισε ότι «είναι βέβαιο πως με βάση των συγκεκριμένο ΚΕΒΑ το αποτέλεσμα πιστο-

ποίησης αναπηρίας θα μειώνει δραματικά το ποσοστό αναπηρίας, που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε απώλεια

επιδομάτων και πολλών άλλων κρίσιμων για την επιβίωσή των ανθρώπων με αναπηρία παροχών». Προχωρώντας

στο θέμα της προσβασιμότητας, επεσήμανε πως «άσχετα με όσα ανυπόστατα αναφέρουν κυβερνητικοί παράγοντες,

ο Νόμος ορίζει πως κάθε πολίτης έχει αγώγιμο δικαίωμα αποζημίωσης για την έλλειψη πρόσβασης σε δημόσια

κτίρια και σε χαρακτηρισμένα ως ειδικού σκοπού ήδη από την 1/1/2020. Άμεσα τα κτίρια αυτά χαρακτηρίζονται αυ-

θαίρετα και αναστέλλεται η λειτουργία τους έως την ολοκλήρωση των έργων που θα τα μετατρέψει σε προσβάσιμα».
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Συν. από σελ. 1 ...Το πρόγραμμα υλοποιείται μετά από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη και Προέδρου του Εθνικού

Δικτύου Υγιών Πόλεων, Γ. Πατούλη  και έχει ως κεντρικό στόχο του την ενημέρωση των πολιτών σε ζητήματα πρό-

ληψης υγείας. Για την υλοποίησή του θα υπάρξει στενή συνεργασία της Περιφέρειας με τους 66 Δήμους της Αττικής.

1.Προσυμπτωματικοί έλεγχοι: Αναφερόμενος ο Περιφερειάρχης στη συμβολή της Αυτοδιοίκησης στη θωράκιση

της υγείας των πολιτών, τόνισε ότι οφείλει να μεριμνά ώστε οι πολίτες να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις, να πα-

ρέχει τις απαραίτητες ηλεκτρονικές βάσεις ώστε να καταγράφονται τα αποτελέσματα και να προειδοποιείται ο πο-

λίτης για την αναγκαία επανεξέταση στο σωστό χρόνο. 2.Αναγκαία η δικτύωση των Δήμων μέσω των ΚΕΠ
Υγείας: Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, είναι αναγκαία η δικτύωση με Δήμους, μέσω και των ΚΕΠ Υγείας τα οποία

θα αναβαθμιστούν. Όπως υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης, μέσω του συστήματος των προσυμπτωματικών ελέγχων

θα επιτευχθεί μια σημαντική  στροφή προς την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεία. Η Αυτοδιοίκηση θα συμβάλει καθο-

ριστικά στην προσπάθεια σωστής ενημέρωσης των πολιτών σε επίπεδο προστασίας και διατήρησης της υγείας

τους.  Σύμφωνα με το πρόγραμμα μεταξύ άλλων οι έλεγχοι θα αφορούν τον καρκίνο του εντέρου, του προστάτη,

του τραχήλου της μήτρας, του μαστού, την πρόληψη του μελανώματος και της ρήξης ανευρύσματος κοιλιακής αορ-

τής. Κατά την τοποθέτηση του ο κ. Πατούλης τόνισε ότι μέσω του Εθνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, στο οποίο συμ-

περιλαμβάνεται πλέον και η Περιφέρεια Αττικής, θα δοθεί έμφαση τόσο στην Πρωτοβάθμια, όσο και στη

Δευτεροβάθμια Πρόληψη, με ευρεία ενημέρωση όλου του πληθυσμού για 25 ξεχωριστά θεματικά πεδία, όπως, με-

ταξύ άλλων, το κάπνισμα,  η Φυσική άσκηση και υγιεινή διατροφή, η Σεξουαλική Αγωγή, το Bullying και η χρήση

του Internet, ο εμβολιασμός ενηλίκων και παιδιών, η Πρόληψη Ατυχημάτων, ο καρκίνος μαστού και μήτρας, η κα-

τάθλιψη, η άνοια και  η δωρεά οργάνων. 3.Πρώτη φορά στην Ελλάδα επιχειρείται η εφαρμογή διεθνών πρω-
τοκόλλων screening: Ο κ. Πατούλης επισήμανε ότι είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που επιχειρείται η εφαρμογή

διεθνών πρωτοκόλλων screening του πληθυσμού μέσα από ένα θε-

σμοποιημένο αυτοδιοικητικό πλαίσιο,  στο οποίο τα στελέχη των ΚΕΠ

Υγείας των Δήμων της Αττικής θα έχουν - με τη συγκατάθεση του πο-

λίτη - το follow up της διατήρησης της υγείας του. Ο κ. Παπασπυρό-

πουλος από την πλευρά του τόνισε ότι η Περιφέρεια εκπονεί ένα

πρόγραμμα ολοκληρωμένο βασισμένο σ’ ένα στρατηγικό σχέδιο που

εστιάζει στην πρόληψη και στην αγωγή υγείας. Στη συνέχεια επισή-

μανε ότι «το μείζον ζητούμενο σήμερα είναι ο σταθερά ενημερωμένος

πολίτης, ο οποίος κάνει τις εξετάσεις του τακτικά, διαχρονικά και με με-

τρήσιμο τρόπο ώστε τόσο ο ίδιος να προστατεύει την υγεία του, όσο

και η Αυτοδιοίκηση να γνωρίζει τις επιτυχίες και τις προτεραιότητές της».

Συν. από σελ. 1 ... και παρουσία της Υφυπουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαη-

λίδου. Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης, έμπειρα

στελέχη της δημόσιας διοίκησης, μέλη της επιστημονικής κοινότητας, εκπρό-

σωποι της κοινωνίας των πολιτών, εκπρόσωπος της ΕΣΑΜΕΑ κ.α. Στόχος

της ομάδας εργασίας είναι να εξετάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό

τις οποίες ο θεσμός του προσωπικού βοηθού που έχει συμβάλει τις τελευ-

ταίες δεκαετίες στην αξιοπρεπή διαβίωση χιλιάδων ανθρώπων με αναπηρία

μπορεί να αποτελέσει αποτελεί μια θετική πρόκληση και για τη χώρα μας

στο πλαίσιο της ανεξάρτητης διαβίωσης και της πολιτικής αποϊδρυματοποίησης. Το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας

θα παραδοθεί εντός τεσσάρων μηνών στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δ. Μιχαηλίδου στον χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την

έναρξη της 1ης συνεδρίασης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο προσωπικός βοηθός είναι ένα από τα σπουδαιότερα βή-

ματα για την επίτευξη της ανεξάρτητης διαβίωσης διεθνώς. Για αυτό καλώ όλες και όλους εσάς που συμμετέχετε

στην Ομάδα Εργασίας να εργαστείτε στην κατεύθυνση διαμόρφωσης

συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων προτάσεων για την ένταξη του θεσμού

του προσωπικού βοηθού στην ελληνική πραγματικότητα και καθημερι-

νότητα, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη χάραξη μιας

αυτεξούσιας πορείας για τους συνανθρώπους μας με αναπηρία. Το

οφείλουμε απέναντι στους συμπολίτες μας που διεκδικούν το δικαίωμα

να ζήσουν τη ζωή τους με βάση τις επιλογές τους, ως ενεργά μέλη της

κοινωνίας, στην οποία επιθυμούν να προσφέρουν, αλλά και να 

μοιραστούν τους καρπούς των συλλογικών προσπαθειών όλων μας».



Ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης ανακοίνωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με το οποίο

σταδιακά και μέχρι τέλος του 2020 θα υλοποιηθούν όλες οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρ-

νηση για την κοινωνική ένταξη, διευκόλυνση και προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Συγκεκριμένα ο

κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι «Για την κυβέρνηση είναι υψίστης σημασίας η υλοποίηση ενός συγκεκριμένου χρονο-

διαγράμματος με συγκεκριμένες ενέργειες, το οποίο έχει ήδη δρομολογήσει για την ενσωμάτωση όλων των ευρω-

παϊκών και διεθνών οδηγιών που αφορούν την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία».

Ανάσα σε τουλάχιστον 1.342 νοικοκυριά που ζουν χωρίς ρεύμα, δίνει η κοινή υπουργική απόφαση των

Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφορά όσους καταναλωτές έχουν χαμηλά ει-

σοδήματα και τους έχει γίνει αποκοπή ρεύματος λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το κούρεμα του χρέους κυ-

μαίνεται ανάλογα με το εισόδημα, αφορά όσους πολίτες ήδη ζουν χωρίς ρεύμα, ενώ η χρηματοδότηση γίνεται μόνο

για κύρια κατοικία. Για χρέη έως 6.000€ διαγράφεται το 100% της οφειλής, για ποσά ύψους 6.001 - 9.000€ καλύ-

πτεται το 75%, για οφειλές 9.001- 12.000€ έως το 30%. Λεπτομέρειες για τις αιτήσεις θα ανακοινωθούν σύντομα.

Τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη τίμησε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών Ελλάδος,

κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης κοπής της βασιλόπιτας, παρουσία πλήθους κόσμου, για τη διαχρονική προ-

σφορά του στα άτομα με κινητικά προβλήματα και τον αγώνα του για την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων.

“Αποτελεί υποχρέωση όλων μας να εργαστούμε για την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων και την εξασφάλιση 

ενός καλύτερου μέλλοντος  για τους συνανθρώπους μας με αναπηρία,” τόνισε από την πλευρά του ο κ. Πατούλης.

Ξεκινά η λειτουργία της πλατφόρμας για την υποβολή και διεκπεραίωση των αιτήσεων για το επίδομα γέν-

νησης παιδιού. Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος υποβάλλεται είτε στην εφαρμογή Επιδόματος Γέν-

νησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, στην ιστοσελίδα www.epidomagennisis.gr, είτε μέσω της ψηφιακής δήλωσης

γέννησης, για τα παιδιά που γεννιούνται σε μαιευτήρια ή νοσοκομεία. Στην παρούσα φάση, η διαδικασία της ψη-

φιακής δήλωσης γέννησης θα λειτουργήσει πιλοτικά σε 15 μαιευτήρια και νοσοκομεία της χώρας, όπως έχει ήδη

ανακοινωθεί. Για την υποβολή της ψηφιακής δήλωσης γέννησης απαιτούνται μόνο τα ταυτοποιητικά έγγραφα των

γονέων του παιδιού. Για την είσοδο στην εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, χρησιμοποιούνται τα στοιχεία Taxis της μητέρας.

Χωρίς συνοδό, η δωρεάν πρόσβαση των ΑμεΑ στα μνημεία και μουσεία, εφόσον το ποσοστό αναπηρίας

τους είναι κάτω του 80%. Αυτό προβλέπει η τροποποιητική απόφαση του παλαιότερου νόμου, που δεν έθετε

όριο ποσοστού. Η τροποποιητική δημιουργεί πρόβλημα κυρίως στα άτομα με νοητική αναπηρία, τα οποία τυ-

πικά πιστοποιούνται με ποσοστό 67%, αλλά χρειάζονται συνήθως συνοδό, για να περιηγηθούν στους παραπάνω

χώρους. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ έχει στείλει σχετική επιστολή 

στην Υπουργό Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώνη, ζητώντας άμεση επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος.

Σε σταθερό χρόνο θα καταβάλλονται πλέον τα επιδόματα, οι συντάξεις και οι λοιπές παροχές του ΟΠΕΚΑ,

δηλαδή, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Με τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας, οι πολίτες

έχουν τη δυνατότητα ευκολότερου οικογενειακού προγραμματισμού, καθώς γνωρίζουν εκ των προτέρων πότε

θα έχουν τα χρήματα. Επιπλέον, αποφεύγεται η αναστάτωση των πολιτών λόγω συχνής αλλαγής στις ημερομηνίες. 

Έφυγε η πρωτεργάτρια της «Μέριμνας», Ελένη Σακελλαρίου, ένας άνθρωπος αφιερωμένος στην πάλη για

τα δικαιώματα των ΑμεΑ, στα 88 της. Η κα Σακελλαρίου ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του Κέντρου Εκπαίδευσης

και Αποκατάστασης «ΜΕΡΙΜΝΑ» και μέλος της διοίκησης του Συλλόγου Γονέων του Κέντρου όπως και του

Φιλανθρωπικού του Σωματείου. Αθόρυβη, αποτελεσματική και ιδιαίτερα αγαπητή στην Πάτρα, πάλεψε για τον

απεγκλωβισμό των ατόμων με νοητική στέρηση και την δημιουργία δομών εκπαίδευσης και αποκατάστασης τους.

Ξεκίνησε σταδιακά η εφαρμογή του προγράμματος επίγειων ψεκασμών για την καταπολέμηση κουνου-

πιών, για όλη την επικράτεια της Αττικής, από την Περιφέρεια. «Έχοντας ως προτεραιότητα την αποτελεσμα-

τική προστασία των πολιτών της Αττικής, ξεκινήσαμε έγκαιρα τις παρεμβάσεις μας και συγκεκριμένα το

πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών σε όλη την Αττική, με στόχο να εξαλείψουμε τους πλη-

θυσμούς των μολυσματικών κουνουπιών που αποτελούν κίνδυνο για τους πολίτες», δήλωσε ο Περιφερειάρχης.

Πρότυπο ΚΕΚ ΑμεΑ, θα αποκτήσει σύντομα η πόλη του Βόλου, όπως εξήγγειλε ο Υπ. Εργασίας, Γ. Βρού-

τσης, που θα στεγαστεί σε ένα νέο κτίριο 1.200τ.μ., με τη συνεργασία του Παιδαγωγικού Τμ. Ειδικής Αγωγής

του Παν. Θεσσαλίας. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία 20 κατοικιών, κατάλληλα διαμορφωμένων για την φι-

λοξενία εκπαιδευόμενων του ΚΕΚ και άλλων 10 για την υποστήριξη του πρόγραμματος Αυτόνομης Διαβίωσης ΑμεΑ.

Ο Βουλευτής Μαγνησίας, κ. Μαραβέγιας, τόνισε ότι πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που θα συμβάλει στην

ενίσχυση του κοινωνικού «προσώπου» της Μαγνησίας με ισχυρές δομές κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
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«Τι ζητούσε μια φορά η αλεπού στη ρεματιά;» Ένα παραμύθι για την αιμοδοσία
Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (E.KE.A.) ξεκινάει το καινούριο του ταξίδι στον χώρο της

εκπαίδευσης. Βασικό όχημα στο ταξίδι αυτό θα είναι το παραμύθι «Τι ζητούσε μια φορά

η αλεπού στη ρεματιά;» και το εκπαιδευτικό πακέτο (σακίδιο πλάτης, μολύβι με λογό-

τυπο του Ε.ΚΕ.Α., τετράδιο δραστηριοτήτων,  antistress μπαλάκι αιμοδοσίας και παζλ

με εικονογράφηση από το παραμύθι), τα οποία έχουν σαν στόχο να ευαισθητοποι-

ήσουν παιδιά της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας γύρω από θέματα αιμο-

δοσίας και εθελοντισμού χρησιμοποιώντας παιχνίδια και ευχάριστες δραστηριότητες.

Μέσα από αυτή την  αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-μαθητή θα σφυρηλατηθεί ένας

νέος δημιουργικός τρόπος καλλιέργειας ταυτότητας εθελοντή αιμοδότη. Το όραμα του

Ε.ΚΕ.Α. είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την έννοια της εθελοντικής προσφοράς

και σταδιακά να την ενστερνιστούν ως τρόπο σκέψης και ζωής που έχει ως επίκεντρο

τον «άνθρωπο». Το Ε.ΚΕ.Α. πάντα αντιλαμβανόταν τον προγραμματισμό για τη διδα-

σκαλία της εθελοντικής αιμοδοσίας στο σχολείο ως γεγονός ύψιστης σημασίας στην

καλλιέργεια αιμοδοτικής συνείδησης. Είναι χαρακτηριστική η απήχηση των βιωματικών

δράσεων που φιλοξενεί τα τελευταία 3 χρόνια στις εγκαταστάσεις του, στις οποίες έχουν συμμετάσχει χιλιάδες μα-

θητές και εκπαιδευτικοί. Καινούριο εργαλείο για το νέο αυτό εγχείρημα θα αποτελέσει το εικονογραφημένο παραμύθι

«Τι ζητούσε μια φορά η αλεπού στη ρεματιά;» από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο αλλά και το εκπαιδευτικό πακέτο το

οποίο πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμο σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, φιλοδοξώντας να αποτελέσουν πο-

λύτιμα εγχειρίδια στην πολιτιστική διάπλαση των παιδιών και στην ένταξη όλων των εμπλεκομένων στον χώρο της

εκπαίδευσης, σε ένα Εθνικό Πρόγραμμα επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από την εθελοντική αιμοδοσία.

Συγγραφή: Κώστας Μάγος, Αναπ. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Εικονογράφιση: Μιχάλης Καζάζης

Ξεκινά το πρόγραμμα «Ευμάθεια» του Δήμου Αθηναίων
Ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας ενίσχυσης της δη-

μόσιας εκπαίδευσης, διοργανώνει νέα σειρά επιμορφωτικών δράσεων στον άξονα

Τέχνη - Πολιτισμός με βασικούς αποδέκτες εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς σε

σχολεία της Αθήνας. Οι επιμορφωτικές δράσεις της «Ευμάθειας» έρχονται να συν-

δέσουν την Εκπαίδευση με τις Εικαστικές Τέχνες, το Χορό, τη Μουσική, το Θέατρο,

τη Γλυπτική και το Λόγο και επιδιώκουν να εμπλουτίσουν και να διευρύνουν τις

μαθησιακές προοπτικές που δίνει η τέχνη στη δημιουργικότητα και ο πολιτισμός

στην καλλιέργεια των παιδιών από έξι μηνών ως και 18 χρόνων. Οι δράσεις πραγ-

ματοποιούνται με ελεύθερη συμμετοχή, έχουν συνολική διάρκεια 60 ώρες και με

την ολοκλήρωσή τους οι επιμορφούμενοι θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης

από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Περιγραφή: Με δεδομένη την εμπειρία του Προγράμ-

ματος «Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα» του Δήμου Αθηναίων, οι δράσεις της «Ευμά-

θειας» έρχονται να προωθήσουν βιωματικά την Τέχνη και τον Πολιτισμό στην

εκπαιδευτική διαδικασία. Οι Τέχνες στο σχολείο έχουν τη δυνατότητα να διευρύ-

νουν το γνωστικό πλαίσιο και να δημιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για την επιπλέον κατανόηση του διαφορετικού

και του απρόσμενου. Με την Τέχνη ως αρωγό, εκπαιδευτικοί και παιδαγωγοί βρίσκουν γόνιμο έδαφος να εμπλου-

τίσουν την παιδαγωγική τους προσωπικότητα με πολύπλευρα μέσα αλλά και το κίνητρο να ανταποκριθούν πιο

δημιουργικά και πιο δυναμικά στην ολοένα και πιο απαιτητική εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς αναπτύσσουν και

εξελίσσουν τη διαπροσωπική σχέση δασκάλου-μαθητή και το πνεύμα συνεργασίας μέσα στη σχολική κοινότητα.

Πολύ περισσότερο, οι κύκλοι της “Ευμάθειας” έχουν ως απώτερο στόχο να προσφέρουν στα παιδιά μαθησιακά

εργαλεία  που τα ενθαρρύνουν να ανοιχτούν στη μάθηση με όλες τους τις αισθήσεις, να αναδείξουν την αξία της

υποκειμενικής κριτικής σκέψης, να ισορροπούν άφοβα μεταξύ λογικής και φαντασίας στο σχολείο και να προσεγ-

γίζουν τη μάθηση τόσο διανοητικά, όσο και συναισθηματικά. Πρώτος κύκλος «Ευμάθειας»: Ο πρώτος κύκλος

θα πραγματοποιηθεί σε σχολική μονάδα του δήμου Αθηναίων και υπάρχουν 75 διαθέσιμες θέσεις. Το πρόγραμμά

του διαμορφώνεται ως εξής: 1η Συνάντηση: Η Εκπαίδευση συναντά το Λόγο, το Χορό και τη Γλυπτική, 2η Συνάν-

τηση: Η Εκπαίδευση συναντά τη Μουσική, τις Εικαστικές Τέχνες και το Θέατρο, 3η Συνάντηση: Η Εκπαίδευση

συναντά το Λόγο, το Θέατρο και τη Γλυπτική, 4η Συνάντηση: Η Εκπαίδευση συναντά τη Μουσική, τις Εικαστικές

Τέχνες και το Χορό. Οι δηλώσεις εγγραφής γίνονται στο info@athens-emk.gr Ο κάθε κύκλος θα ολοκληρώνεται

σε 4 Σαββατοκύριακα, ενώ για τη διεξαγωγή του θα επιλέγεται διαφορετικό κάθε φορά επιμορφωτικό κέντρο.
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Νάουσα: Πρότυπη δράση γνωρι-

μίας Ατόμων με Αναπηρία με το χιόνι

διοργάνωσε ο Δήμος, με την συμμε-

τοχή άνω των 100 ΑμεΑ, στην οποία

παρευρέθη η Υφ. Εργασίας κα Δόμνα

Μιχαηλίδου. Οι συμμετέχοντες είχαν

την ευκαιρία συμμετάσχουν σε χειμε-

ρινά αθλήματα, να ανεβούν σε έλκη-

θρο και snow mobile, και να

διασκεδάσουν με παιχνίδια στο χιόνι.

Λακωνία: Πραγματοποιήθηκε η

ετήσια εκδήλωση των μελών και

φίλων του Σωματείου ΑμεΑ Λακω-

νίας, για την κοπή της πρωτοχρονιά-

τικης πίτας. «Η θερμή επικοινωνία

μελών και φίλων του Σωματείου ήταν

αναμφισβήτητα το σημαντικότερο επί-

τευγμα της εκδήλωσης, με θετικό ταυ-

τόχρονα αποτέλεσμα την ενίσχυση

του ταμείου αλληλοβοηθείας του Σω-

ματείου», τόνισε ο εκπρόσωπός του.

Τριφυλία: Τον καθορισμό όρων

του διαγωνισμού «Προμήθεια και Εγ-

κατάσταση Εξοπλισμού για την Πρό-

σβαση ΑμεΑ σε παραλίες του

Δήμου» αποφάσισε ομόφωνα η Οι-

κονομική Επιτροπή, προκειμένου

μέχρι το καλοκαίρι να είναι όλα έτοιμα

Πάτρα: Κούνιες για ΑμεΑ απέκτη-

σαν δύο παιδικές χαρές στην πόλη,

με στόχο να τοποθετηθούν και σε

όλες τις άλλες. Στις κούνιες αυτές, το-

ποθετείται ολόκληρο το καροτσάκι

και δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά

με κινητικά προβλήματα να απολαύ-

σουν και αυτά τη χαρά του παιχνιδιού

και την ανεμελιά μιας βόλτας στην

παιδική χαρά, όπως όλα τα παιδιά.
Κρήτη: Εκμάθηση παραδοσιακών

χορών τώρα και για ΑμεΑ παιδάκια,

από τους “Αορείτες”. Η σχολή ‘’Μια

αγκαλιά για όλα τα παιδιά’’, δέχεται

παιδιά τυπικής και μη τυπικής ανά-

πτυξης, να ενώσουν τις δεξιότητες

τους στον χορό και να γίνουν ένα. Με

την δεδομένη αγάπη τους προς τον

χορό και την αφοσίωση πολλών

ετών, αυτή η σχολή δημιουργήθηκε

με μεγάλες προσδοκίες και όνειρα.
Διδυμότειχο: Για την διευκό-

λυνση των ΑμεΑ στην παροχή των

ιατρικών υπηρεσιών από το Γενικό

Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, δεσμεύ-

τηκε ο Διοικητής του, μετά την συνάν-

τηση που είχε με τον πρόεδρο του

Νομαρχιακού συλλόγου ΑμεΑ

Ν.Έβρου, Κ. Ευθυμιάδη και μέλη του

Δ.Σ. Κύριος στόχο της συνάντησης η

από κοινού προσπάθεια για την ευαι-

σθητοποίηση της πολιτείας και της

κοινής γνώμης πάνω στα προβλή-

ματα και τις δυνατότητες των ΑμεΑ.

Θεσσαλονίκη: Με νέου τύπου

τροχοσφικτήρες θα ακινητοποιούνται

πλέον τα αυτοκίνητα που σταθμεύουν

σε ράμπες για ΑμεΑ, πεζόδρομους

κλπ, από την Δημοτική Αστυνομία, οι

οποίες θα αφαιρούνται μετά την κλήση

της (και την βεβαίωση του προστί-

μου), από τους οδηγούς. Τελευταία,

είχε αυξηθεί το φαινόμενο των οδη-

γών που αφαιρούσαν τις πινακίδες

τους, ώστε να μην τους “γράψουν”.

Ίασμος: Κέντρο Δημιουργικής

Απασχόλησης για ΑμεΑ, ιδρύει ο Δή-

μαρχος Ιάσμου Ροδόπης, κ. Οντέρ

Μουμίν, ζητώντας τους να δηλώσουν

συμμετοχή, προκειμένου να φθάσει

τον απαιτούμενο αριθμό ατόμων για

την λειτουργία του. Παράλληλα προ-

χωρά η καταγραφή των ΑμεΑ για το

Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.
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Βόλος: Ο Σύλλογος Αυτοδυτών

Βόλου διοργάνωσε διήμερο εκδηλώ-

σεων για τα 10 χρόνια από την

ίδρυσή του, το οποίο περιλαμβάνει

ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Αυ-

τόνομη Κατάδυση και Άτομα με Ανα-

πηρία» και την δυνατότητα να

γνωρίσουν τα ΑμεΑ από κοντά την

αξέχαστη εμπειρία μιας δοκιμαστικής

κατάδυσης, στο κολυμβητήριο Ε.Α.Κ.  

Κερατσίνι: Μαθητές Γυμνασίου,

με την βοήθεια του καθηγητή τους,

δημιούργησαν ένα καινότομο σύ-

στημα διασφάλισης parking για

ΑμεΑ, με τη χρήση ειδικής κάρτας.

Μόλις η θέση εντοπίζει όχημα, θα ση-

μαίνει συναγερμό, μέχρι την ενημέ-

ρωσή της, μέσω κάρτας ή κινητού.

Αν δεν ενημερωθεί, θα ειδοποιείται ο

υπεύθυνος ώστε να ληφθούν μέτρα.

Λάρισα: “Δύο σε ένα” η μέριμνα

προσβασιμότητας έξω από το ΚΕΠ

της οδού Σ. Σούτσου, καθώς υπάρχει

και ράμπα για ΑμεΑ, αλλά και θέση

στάθμευσης για ΑμεΑ, στο ίδιο ση-

μείο. Πρακτικά λοιπόν, η χρήση της

θέσης ΑμεΑ, ακυρώνει την ύπαρξη

της ράμπας. Καλή η προσπάθεια,

κακός ο σχεδιασμός και η υλοποίηση.

Πυλία: Προσφορές γιατην  κατα-

σκευή υποδομών προσβασιμότητας

ΑμεΑ για τις παραλίες Φοινικούντας,

Γιάλοβας, Μεθώνης και Ζάγκα Κορώ-

νης, συλλέγει ο Δήμος Πύλου, οι

οποίες θα περιλαμβάνουν συναρμο-

λογούμενη διάταξη για την αυτόνομη

πρόσβαση στη θάλασσα, ντους, φω-

τοσυναγερμό, χημική τουαλέτα για

ΑμεΑ, συναρμολογούμενο διάδρομο,

χωροθέτηση θέσεων πάρκινγκ ΑμεΑ,

σήμανση, πακέτο τηλεμετρίας κ.α.

Χίος: Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομί-

λου Πειραιώς, σε συνεργασία με τον

Παγχιακό Σύλλογο ΑμεΑ και το Αθλη-

τικό Σωματείο ΑμεΑ «ΙΩΝΕΣ», οργά-

νωσε εργαστήρι κατασκευής χαρ-

ταετού, στο Μουσείο Μαστίχας. Με

μόνο όριο τη φαντασία τους, οι συμ-

μετέχοντες δημιουργήσαν τον κορμό,

την ουρά και τα ζύγια, με  τα υλικά

που τους προσφέρθηκαν δωρεάν.
Κοζάνη: Δική του στέγη απέκτησε

ο Σύλλογος ΑμεΑ στην Κοζάνη, με

την παραχώρηση γραφείου από τη

Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού, ώστε

να μπορεί να εξυπηρετεί, ακόμα κα-

λύτερα τα ΑμεΑ της περιοχής του.

Αθήνα: Ανακοινώθηκε το 5ο Fa-

shion Show ΑμεΑ που διοργανώνει

το Σωματείο Δ.Υ.Α.Μ.Ε.Α. («Δεν

υπάρχουν άνθρωποι με ειδικές ανάγ-

κες, υπάρχουν μόνο άνθρωποι»).

Παραολυμπιονίκες, αθλητές ΑμεΑ,

μοντέλα, εστεμμένες διαγωνισμών

ομορφιάς, χορευτές, θα είναι όλοι στο

Κλειστό «Σοφία Μπεφόν» του Π. Φα-

λήρου. Τα ρούχα για την επίδειξη  θα

είναι του Οίκου Μόδας “Nikos-Takis”.

Κ.Ε.Δ.Ε.: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ,

Δ. Παπαστεργίου, υπενθυμίζει, με

επιστολή του στους Δημάρχους της

χώρας, ότι σύμφωνα με Σύμβαση

του ΟΗΕ, η έδρα κάθε Δήμου ορίζε-

ται ως “Σημείο Αναφοράς” για την-

προστασία και προαγωγή των

δικαιωμάτων των ΑμεΑ, και καλεί

τους Δήμους για τις ανάλογες κινήσεις.
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ΑμεΑ υιοθέτησε σκύλο σε αναπηρικό αμαξίδιο
Όλοι οι σκύλοι στα καταφύγια αδέσποτων θέλουν απλά ένα σπίτι γε-

μάτο αγάπη, ωστόσο αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Μερικές φορές,

αυτά τα σκυλιά έρχονται αντιμέτωπα με σοβαρές δυσκολίες πριν τε-

λικά βρεθούν στον μικρό παράδεισό τους. Μία τέτοια περίπτωση

ήταν και του Bandit, ενός σκύλου στις ΗΠΑ, ο οποίος ήταν παράλυ-

τος από τη μέση και κάτω. Ευτυχώς για εκείνον, βρήκε τον «άν-

θρωπό» του, ο οποίος είχε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με εκείνον.

Γενικά, η ζωή δεν είναι εύκολη για τα σκυλιά στα καταφύγια. Για τον

Bandit όμως, είχε μεγαλύτερη δυσκολία, καθώς αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Κατά τη διάρκεια της

δύσκολης θεραπείας του ο Bandit έμεινε παράλυτος από τη μέση και κάτω. Αρχικά, η παράλυσή του θεωρήθηκε

προσωρινή, ωστόσο αυτό διαψεύστηκε. Ευτυχώς, ο Darrell Rider και η σύζυγός του έμαθαν για τον Bandit και

πήγαν στο καταφύγιο για να τον υιοθετήσουν. Το ζευγάρι δεν είχε πρόβλημα που ο Bandit είναι ένας σκύλος με ει-

δικές ανάγκες καθώς ο νέος του "μπαμπάς", ο Darrell, βρίσκεται κι αυτός σε αναπηρικό αμαξίδιο. «Το πιο ενδιαφέ-

ρον είναι ότι τόσο εγώ όσο και ο Bandit “μοιραζόμαστε” ακριβώς τον ίδιο τύπο παράλυσης και χρησιμοποιώ

αναπηρικό αμαξίδιο για να κυκλοφορώ» λέει ο Darell και προσθέτει «Εγώ και η σύζυγός μου ξέρουμε πως είναι η

ζωή με αμαξίδιο, άρα γνωρίζαμε ακριβώς τι χρειάζεται ο Bandit. Νιώσαμε μία βαθύτερη ένωση μαζί του».

62χρονη ΑμεΑ φτιάχνει ράμπες από LEGO στη Γερμανία
Προκειμένου να ενισχύσει την προσβασιμότητα της πόλης

της, (Χανάου της Γερμανίας), μια γιαγιά με κινητικά προ-

βλήματα κατασκευάζει ράμπες από πολύχρωμα τουβλάκια

LEGO. Ευαισθητοποιεί τους συμπολίτες της -καθώς είναι

αδύνατον να μην προσέξει κανείς τις δημιουργίες της- και

ταυτόχρονα, δίνει χρώμα στην πόλη της. Με την βοήθεια

του συζύγου της, περνάει δύο ή και τρεις ώρες την ημέρα

συναρμολογώντας και συγκολλώντας εκατοντάδες τουβλά-

κια, πριν τα τοποθετήσει ως ράμπες και μέχρι τώρα, έχει

εισπράξει μόνο θετικά σχόλια, ιδίως από τις τοπικές επιχει-

ρήσεις και καταστήματα και τους επισκέπτες της πόλης.

Γαλλία: Γυναίκα με σύνδρομο Down διεκδικεί θέση σε Δημοτικό Συμβούλιο
Με τους περισσότερους ανθρώπους με σύνδρομο Down περιορισμένους, όσον αφορά την συμμετοχή τους στα

κοινά, η είδηση πως η 34χρονη Ελεονόρ Λαλού «κατεβαίνει» υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον Κεντρώο νυν

Δήμαρχο της πόλης της -και φαβορί για επανεκλογή- ακούστηκε σε όλον τον κόσμο. Όπως όλοι οι υποψήφιοι, έχει

και εκείνη την λίστα με τις προτάσεις της για την πόλη της (Αράς), αλλά με διαφορετικές προτεραιότητες, όπως η

βελτιωμένη προσβασιμότητα για τα ΑμεΑ, η πρόσληψη ατόμων για να βοηθούν όσους έχουν προβλήματα ακοής

ή όρασης να διασχίζουν τους δρόμους, η προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων με ράμπες για αμαξίδια και τα πάρκα

για σκύλους. Η Λαλού έχει συμφιλιωθεί με το Σύνδρομό της, όπως λέει η ίδια. Έχει μάλιστα ιδρύσει την ένωση

«Φίλοι της Ελεονόρ», που μάχεται κατά του κοινωνικού στίγματος που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες από το ίδιο

σύνδρομο και έχει γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Σύνδρομο Ντάουν, ε και;». Είναι σημαντικό να σημειωθεί, πως οι

γονείς της δεν δέχθηκαν να τη στείλουν σε ειδικό σχολείο, γε-

γονός που τη βοήθησε να πιστέψει στον εαυτό της και στις δυ-

νάμεις της, εξασφαλίζοντας μια διοικητική θέση σε ιδιωτικό

νοσοκομείο. Με «όπλα», την ισχυρή θέληση που ανέπτυξε και

το πλατύ χαμόγελο που έδωσε η φύση σε όλους τους ανθρώ-

πους με σύνδρομο Down, η Λαλού ζητά την υποστήριξη των

συμπολιτών της και περιγράφει τις φιλοδοξίες της για την πόλη

της. Αλλά, βασικό της ζητούμενο σε αυτήν τη μάχη που δίνει,

είναι μια πιο δίκαιη κοινωνία. «Έχω δώσει σκληρή μάχη για να

ζω με σύνδρομο Ντάουν. Δεν με προβληματίζει πλέον. Τώρα

μάχομαι για ενσωμάτωση. Οι άνθρωποι με νοητική υστέρηση

έχουν την θέση τους στην κοινωνία», καταλήγει η Ελεονόρ.
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Πινγκ-Πονγκ: Ασημένιο μετάλλιο
για την Ελλάδα στην Αίγυπτο

Εξαιρετικό αποτέ-

λεσμα επιφύλαξε

για την ελληνική

πλευρά το διεθνές

τουρνουά επιτρα-

πέζιας αντισφαίρι-

σης της Αιγύπτου

για αθλητές με ανα-

πηρίες, που έγινε

στην Αλεξάνδρεια.

Ο Μάριος Χατζηκυ-

ριάκος και ο Γιώργος Μουχθής κατέκτησαν το ασημένιο

μετάλλιο στο ομαδικό της κλάσης 6 και το πρόσθεσαν

στα δύο μετάλλια, που πήραν νωρίτερα στους ατομικούς

τους αγώνες (χάλκινο και ασημένιο αντίστοιχα). Το ελλη-

νικό δίδυμο πάλεψε στο καθοριστικό ματς για την πρω-

τιά, με τη μικτή Ταϊλάνδης-Ρωσίας αλλά ηττήθηκε με 2-0.

Τέσσερα μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στο
Παγκόσμιο Κύπελλο άρσης βαρών σε πάγκο
Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Κύπελλο άρσης

βαρών σε πάγκο, στο Μάνσεστερ της Αγγλίας. Η χώρα μας κατέκτησε συνο-

λικά τέσσερα μετάλλια. Τα δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησαν, ο Κωνσταντίνος

Δήμου στα υπερβαρέα (+107κ.) και ο Δημήτρης Μπακοχρήστος στην κατηγο-

ρία των -54 κιλών, ενώ τα δύο ασημένια μετάλλια κατέκτησαν ο Πασχάλης

Κουλούμογλου στα -59 κιλά και ο Γκρέμισλαβ Μωϋσιάδης στην κατηγορία των

-80 κιλών. Έτσι, η χώρα μας τερμάτισε στην 4η θέση της γενικής κατάταξης.

“Ασημένια” τα Ελληνικά Σπαθιά στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο της Ουγγαρίας
Με μετάλλια στις αποσκευές της επέστρεψε η ελληνική αποστολή από

το Παγκόσμιο κύπελλο ξιφασκίας με αμαξίδιο, που διεξήχθη στο Έγκερ

της Ουγγαρίας. Την αρχή έκανε ο Πάνος Τριανταφύλλου που κατέκτησε

το ασημένιο μετάλλιο στη σπάθη κατηγορίας Β, για να έρθει λίγες ώρες

αργότερα ακόμα ένα ασημένιο μετάλλιο στο ομαδικό. Τα ελληνικά σπα-

θιά όπου αποτελούνταν από τους Γεράσιμο Πυλαρινό Μαρκαντωνάτο, Βασίλης Ντούνη και Πάνο Τριανταφύλλου,

σημείωσαν δύο νίκες σε τρεις αγώνες. Υπό την καθοδήγηση του ομοσπονδιακού προπονητή Δημήτρη Κάζαγλη, η

ελληνική ομάδα νίκησε 45-35 την Γερμανία, 45-42 την Ουγγαρία, ενώ στον τελικό ηττήθηκε 45-28 από την Ρωσία.

Σλάλομ: 2η θέση για τις σκιέρ μας
Τη δεύτερη θέση στο σλάλομ για αθλήτριες με μειωμένη

όραση, του World Para Alpine Skiing EC που φιλοξενεί-

ται στο Ζάγκρεμπ, κατέλαβε η Εύα Νίκου. Με οδηγό τον

Δημήτρη Προφέντζα, η ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε δύο

επιτυχημένες διαδρομές και με συνολική επίδοση

2:04.97 βρέθηκε στο δεύτερο σκαλοπάτι του πόντιουμ

των νικητριών. Η

Νίκου είχε επί-

δοση κάτω από το

ένα λεπτό (59.79)

στην πρώτη προ-

σπάθεια, ενώ στη

δεύτερη της είχε

επίδοση 1:05.18.

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

Κινητικότητα και Προσβασι-
μότητα στο MEC Παιανίας. 

Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές

και εισαγωγείς εξοπλισμού για

ΑμΕΑ και ορθοπεδικών ειδών

από την Ελλάδα, καθώς και αν-

τιπρόσωποι μεγάλων εταιριών

του εξωτερικού, θα παρουσιά-

σουν όλες τις νέες εξελίξεις,

εφαρμογές και τεχνολογίες της αγοράς, καθώς και όσες

ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν στο άμεσο μέλλον!

Χρυσός στο ακόντιο ο Στεφανουδάκης
Με δύο μετάλλια   επέστρεψε ο Μ. Στεφανουδάκης από

το 5ο Διεθνές Μίτινγκ

ΑμεΑ, που έγινε στο

Μαρακές του Μαρό-

κου. Χρυσό στο ακόν-

τιο με 29,40μ. και

ασημένιο στη σφαιρο-

βολία με βολή 7.93μ.,

στη μεικτή κατηγορία.
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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.

Παναγιώτης Χατζηγιακουμής: Παράδειγμα προς μίμηση
«Είμαι ο Παναγιώτης Χατζηγιακουμής,

25 χρονών πήγα στο Σωματείο Αναπή-

ρων Άνω Λιοσίων και παρέμεινα εκεί για

7,5 περίπου χρόνια. Εκεί έμαθα να επι-

κοινωνώ με τον κόσμο, να πουλάω κουμ-

παράδες και άλλα διακοσμητικά

αντικείμενα, που φτιάχναμε και έκανα

πολλούς φίλους. Νωρίτερα, ήμουν σε μια

σχολή κηπουρικής. Η κηπουρική όμως

δεν ήταν αυτό που μου αρέσει. Προτιμώ

την συναναστροφή με τον κόσμο, να είμαι έξω και να ασχολούμαι

με το εμπόριο. Πριν 2 χρόνια περίπου ξεκίνησα στο ΠΕΚΑΜΕ.

Εκεί ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, γνώρισα πολλούς εκπαιδευτές και έμαθα πολλά μέσα από την ομάδα κουζίνας,

ομάδα ανδρών και την ομάδα φωτογραφίας. Προσωπικά επιθυμώ να συνεχίσω το επάγγελμα του μικροπωλητή,

είτε στο δήμο μου, είτε στο χωριό Θαλάμες, από όπου κατάγομαι. Πιστεύω, ότι θα τα καταφέρω να συνεχίσω αυτό

το όνειρο και να το κάνω πραγματικότητα, με όλα αυτά που μου αρέ-

σουν. «Θάλασσα»: -Μ’ αρέσει να ταξιδεύω, μ’ αρέσει να κουβεντιάζω

πάνω στο καράβι με τους ανθρώπους, μ’ αρέσει να βλέπω τον Ουρανό,

τα κύματα, τα γλαροπούλια και τα δελφίνια, αν έχει, μ’ αρέσει να αγορά-

ζουν από ‘μένα οι άνθρωποι πάνω στο καράβι κουμπαράδες, εκκλησά-

κια, ημερολόγια και δεντράκια, μ’ αρέσει το λίκνισμα του καραβιού, μ’

αρέσει το λιμάνι της Αίγινας,

το βράδυ με τα φώτα, μ’ αρέ-

σει η διαδρομή του πέρα-

δώθε Αίγινα- Πειραιάς, μ’

αρέσει να τριγυρνάω σε

κάθε γωνιά του καραβιού, μ’

αρέσει να πηγαίνει καλά η εργασία μου στο καράβι, πάνω στη θάλασσα,

μ’ αρέσει να σκέφτομαι ότι περπατώ με έναν δικό μου άνθρωπο πάνω

στο καράβι που μου χαμογελά, μ’ αρέσει που κάποια μέρα το ποίημα

μου θα γίνει πραγματικότητα.» Η δύναμη του κάθε ανθρώπου, κρύβεται

στην ψυχή, στα ιδανικά, στα πιστεύω και στα όνειρά του. Ο Παναγιώτης,

πίστεψε σε όλα αυτά και συνεχίζει να δημιουργεί καινούργια όνειρα,

αγναντεύοντας καινούργιους ορίζοντες. Τίποτα δεν μπορεί να τον σταματήσει να κάνει τα όνειρά του πραγματικό-

τητα. Εμείς, οι συνεργάτες και φίλοι του, όχι μόνο χειροκροτούμε τις επιτυχίες του, αλλά παραδειγματίζουμε και

τους υπόλοιπους, προωθώντας τους, με οποιονδήποτε τρόπο, στην αγορά ερ-

γασίας. Έχουμε πει κατ’ επανάληψη ότι η εργασία είναι το καλύτερο φάρμακο

που γιατρεύει όλες τις αναπηρίες του κόσμου και ο Παναγιώτης είναι η απόδειξη.

Φίλε Παναγιώτη, να είσαι δυνατός και σίγουρος, ότι θα πετύχεις πολύ περισσό-

τερα πράγματα στην ζωή σου, η οποία αποδεικνύει αυτό που πάντα φωνάζουμε

στους γονείς παιδιών με αναπηρία. «Δώστε τους την δυνατότητα να ανοίξουν τα

φτερά τους. Μην τα κλείνετε στο σπίτι, αφήστε τα να αναπτύξουν τις ικανότητές

τους και να κερδίσουν την αυτονομία τους, αλλιώς τα καταδικάζετε σε μια εξαρ-

τημένη ζωή, χωρίς αυτοεκτίμηση και ελπίδα με εξασφαλισμένη την απόγνωση

μόλις φύγετε από αυτή την ζωή». Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντι-

μετωπίζουν οι οικογένειες και είναι τόσο απλό και μπορούν να το διορθώσουν.
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Συν. από σελ. 1 ...τους εξωτερικούς χώρους του Κ.Ε.Α. Οι μονάδες των κλιματιστικών, που βρίσκονται εκτός του

κτιρίου, έγιναν ο στόχος των κλεφτών, οι οποίοι ξήλωσαν, (όπως βλέπετε στις φωτογραφίες),

και κατέστρεψαν καινούργια μηχανήματα, για να αφαιρέσουν μάλλον, τον χαλκό και ό,τι

άλλο μπορούσαν. Το Κέντρο μας, βρίσκεται δίπλα στην Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ατ-

τικής, οπότε αποδεικνύεται περίτρανα, πως η ατιμωρησία οδηγεί στο θράσος. Ειδοποιήθηκε

η Αστυνομία, η οποία κατέγραψε το περιστατικό και μας είπε να το δηλώσουμε στην Ασφά-

λεια, και... τί θα γίνει; Το Κ.Ε.Α. δεν είναι ασφαλισμένο και

δεν χρηματοδοτείται από πουθενά. Ο,τιδήποτε χρειαζό-

μαστε, το πληρώνουμε από την τσέπη μας και τα επιδό-

ματα αναπηρίας. Το άδικο όμως, είναι ότι δεν τιμωρούνται

οι κλέφτες, τιμωρούνται τα θύματα, με όλη την ταλαιπω-

ρία που προκύπτει μετά από κάθε κλοπή και πρέπει να

χάσουμε την πρώτη μέρα μετά την κλοπή, για να τρέξουμε στις αστυνομίες για

τα διαδικαστικά, πιθανώς και σε κάποια δικαστήρια, πολλαπλασιάζοντας με

αυτόν τον τρόπο την ζημιά. Οι κλέφτες ή ο κλέφτης, ακόμα και αν συλληφθούν,

έχουν μικρότερη ταλαιπω-

ρία, ακόμα κι αν δικα-

στούν κάποτε. Νοιώθουμε

εκτεθειμένοι, καθώς είναι

θέμα χρόνου να χάσουμε

και τις άλλες εξωτερικές

μονάδες των κλιματιστι-

κών, την στιγμή που από την Πολιτεία θα έχουμε απλά την

διαπίστωση της κλοπής. Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, επα-

ναλαμβάνουμε, πρακτικά, τιμωρούνται τα θύματα και δικαιώ-

νονται οι κλέφτες, για να συνεχίσουν την δράση τους.

Έχουν και οι τέχνες την αξία τους
Ο άνθρωπος επιδιώκει να κάνει τη ζωή του πιο άνετη. Η χειρονακτική ερ-

γασία ποτέ δεν ήταν επιθυμητή στον άνθρωπο. Αν ρίξουμε μια ματιά στα

επαγγέλματα των κατηγοριών αυτών, δηλαδή των χειρονακτικών εργα-

σιών, είναι τομείς υποβαθμισμένοι. Οι νέοι σήμερα αποφεύγουν τέτοια

επαγγέλματα και προσπαθούν να βρουν ένα εύκολο, άμοχθο και προσο-

δοφόρο επάγγελμα. Η εργασία δεν είναι ντροπή και όλα τα επαγγέλματα

και οι δουλειές είναι σεβαστές,

όταν τις ασκούν αξιοπρεπείς και

τίμιοι άνθρωποι. Οι νέοι πρέπει σήμερα να γνωρίζουν μια τέχνη, αφού το

μέλλον είναι άγνωστο. Πέραν του ότι υπάρχουν σήμερα τέχνες που είναι

οικονομικά πολύ κερδοφόρες, πρέπει κανείς να ξέρει κάποια τέχνη ώστε

να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του, σε περίπτωση που χάσει την

εργασία του. Λόγοι που οδηγούν την νεότητα μακρυά από τα χειρονακτικά

επαγγέλματα είναι, έλλειψη σωστού επαγγελματικού προσανατολισμού

των νέων, η αντίληψη που ξεκινά από την οικογένεια ότι τέτοια επαγγέλ-

ματα είναι κατώτερα, καθώς και

το εύκολο κέρδος που αναζη-

τούν οι νέοι, χωρίς να χρειασθεί να κοπιάσουν πολύ. Η σωστή τέχνη απαι-

τεί χρόνο. Δεν αρκεί να λέγεσαι υδραυλικός, ηλεκτρολόγος κλπ, αλλά

πρέπει να έχεις τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία. Για να ικανοποιούν-

ται σωστά οι καθημερινές ανάγκες, πρέπει οι τέχνες να επιστημονικοποι-

ηθούν. Μόνον τότε οι τεχνίτες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της

σύγχρονης υψηλής τεχνολογίας. Ας αναθεωρήσουμε λοιπόν, τις απόψεις

μας για τις χειρονακτικές εργασίες και ας τις θεωρήσουμε εξ' ίσου σημαν-

τικές και αξιόλογες, όπως τις πνευματικές και να μην τις αποστρεφόμαστε.
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Επίκαιρα, περί ΣαρακοστήςΕπίκαιρα, περί Σαρακοστής καικαι ιώνιών
• Μπήκε η Σαρακοστή λοιπόν, και η Εκκλησία προτείνει, την νηστεία του σώ-

ματος, ως μέσο του αγώνα για την "νηστεία" του πνεύματος. Και πράγματι,

είναι πολύ πιο εύκολο να απαρνηθεί κανείς κάποιες τροφές, παρά να απαρ-

νηθεί τα πάθη του. Π.χ. μπορεί κάποιος να νηστεύει -και αυστηρά ίσως- και

την ίδια ώρα να κατακρίνει τους άλλους. Η νηστεία, όμως έχει ως στόχο τα πάθη μας, είναι παθοκτόνα και όχι σω-

ματοκτόνα, όπως εύστοχα τονίζουν οι Πατέρες, και κατά συνέπεια, ο καθένας νηστεύει ανάλογα με τις δυνάμεις του

και την συνεννόηση με τον πνευματικό του πατέρα. Η νηστεία χωρίς πνευματική προσπάθεια, λοιπόν, δεν έχει με-

γάλη αξία, καθώς οι ίδιες οι τροφές που στερούμαστε δεν είναι "μολυσμένες", (όπως θεωρούν οι Εβραίοι ή οι Μου-

σουλμάνοι), ούτε θα κολαστεί κανείς γιατί έφαγε, οικιοθελώς νηστεύουμε. Αντίθετα, υπάρχουν πολλά παραδείγματα

Αγίων, όπως ο Άγιος Σπυρίδωνας, που προέτρεψαν ανθρώπους να φάνε, καθώς το είχαν ανάγκη. Ο ίδιος ο Χριστός,

τόνισε ότι, δεν μολύνει τον άνθρωπο αυτό το οποίο μπαίνει στο στόμα (η τροφή), αλλά αυτό το οποίο βγαίνει (τα

λόγια, Ματ. ιε,11). Ένα παράδοξο να σημειώσω μόνο, πολλοί άνθρωποι απορρίπτουν την νηστεία, λέγοντας ότι

βλάπτουμε την υγεία μας κλπ, την ώρα που πλείστες όσες μελέτες, αποδεικνύουν ότι η μοναστηριακή διατροφή

είναι ό,τι καλύτερο για τον οργανισμό. Οι ίδιοι άνθρωποι, πολλές φορές, είναι έτοιμοι να στερηθούν ό,τι χρειαστεί,

προκειμένου να αδυνατίσουν. • Σε μείζον θέμα αναδείχθηκε τελευταία από κάποιους, η πιθανότητα να μεταδοθεί ο

κορωνοϊός μέσω της Θείας Κοινωνίας. Στην πράξη, οι πιθανότητες είναι οι ίδιες με οποιαδήποτε άλλη μεταδοτική

ασθένεια, όπως η γρίπη, οπότε ή πιστεύει κανείς ότι δεν μεταδίδεται και μεταλαμβάνει, ή ότι μεταδίδεται, οπότε το

αποφεύγει. Το μόνο δεδομένο είναι ότι επί τόσους αιώνες, οι Ορθόδοξοι κληρικοί κοινωνούν ασθενείς και μετά "κα-

ταλύουν" ό,τι έχει περισσέψει, από το ίδιο δισκοπότηρο, με την ίδια λαβίδα (όπως ονομάζεται το "κουτάλι"). Εφ' όσον

θέλουμε να μιλάμε με την γλώσσα της λογικής, θα έπρεπε να έχουμε ξεμείνει από κληρικούς. Συμπερασματικά λοι-

πόν, καταλαβαίνουμε ότι "κάτι" γίνεται εδώ και αυτό το "κάτι" δεν δέχεται αμφισβήτηση, είναι απτή πραγματικότητα.

Μάρτιος: Με μια ματιά

2. Καθαρά Δευτέρα - Έναρξη Μ. Τεσσαρακοστής

2. Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς

3. Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής

4. Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης

6. Παγκόσμια Ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας

8. Κυριακή της Ορθοδοξίας

11. Παγκόσμια Εβδομάδα κατά του Γλαυκώματος

21. Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down

22. Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

24. Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης

25. Ευαγγελισμός της Θεοτόκου - Εθνική Επέτειος

25. Διεθνής Ημέρα του Αγέννητου Παιδιού

30. Άγιος Ιωάννης, συγγραφέας της “Κλίμακος”

Ό Όσιος Παύλος, ο “απλός” (7 Μαρτίου)

Ένα παράδειγμα ακακίας, ο Όσιος

Παύλος κέρδισε το επίθετο “ο απλός”,

με τον τρόπο ζωής του. Αμαθής γεωρ-

γός ο ίδιος, δεν γνώριζε από τις τυπι-

κότητες του κόσμου και μέχρι τα

εξήντα του, ασχολούταν με την καλ-

λιέργεια της γης. Στον αντίποδα, η σύ-

ζυγός του είχε εντελώς διαφορετικό

χαρακτήρα και καθώς ήταν κάποτε

υπηρέτρια στην πόλη, παρίστανε την

ευγενή. Χλεύαζε τον Παύλο για την

πίστη και την ταπείνωσή του, καθώς

εκείνη αποζητούσε μια πολυτελή ζωή και έφθασε μέχρι την

απιστία στον σύζυγό της. Μόλις ο Παύλος το έμαθε, χωρίς

να την επιτιμήσει, εγκατέλειψε πικραμένος το σπίτι του και

πήγε στην έρημο να βρει τον Μέγα Αντώνιο. Εκείνος προ-

σπάθησε να τον αποθαρρύνει, λόγω της ηλικίας του και του

έκλεισε την πόρτα, με τον Παύλο να περιμένει νηστικός και

διψασμένος, επί τρεις ημέρες, έξω από το κελί. Ο Μ. Αντώ-

νιος θαύμασε την υπομονή του και την ταπείνωσή του και τον

δέχτηκε ως μαθητή του. Ο Παύλος, σύντομα ανέπτυξε εξαί-

ρετες ασκητικές αρετές. Θερμός στην ευσέβεια του, άδολος

στην καρδιά του, ταπεινός στα φρονήματα του, πράος στο

ήθος του, στολιζόταν από τα ωραιότερα χριστιανικά χαρί-

σματα. Ο Θεός μάλιστα, του έδωσε και το χάρισμα να θαυ-

ματουργεί, και έτσι θεράπευσε πολλούς δαιμονισμένους.

Κοιμήθηκε σε βαθιά γεράματα στα βάθη της ερήμου και

έμεινε σαν το γνησιότερο κάτοπτρο της θείας αγαθότητας.

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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ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: Η ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙ- 
ΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ (του Βασίλη Τακτικού)

Το Κράτος ως γνωστόν επιδοτεί με το Κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ τις κοινωνικά ευάλωτες

ομάδες με ποσοστά από 35% έως 70% από ότι καταναλώνουν. Με 20% ανεργία και με αυξα-

νόμενη τη φτωχοποίηση των μικροαστικών στρωμάτων οι ανάγκες για επιδόματα αυξάνουν και

συνεπώς αυξάνει το κόστος και για τις δαπάνες του Κράτους. Μια αποδεδειγμένη εναλλακτική

πολιτική σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας είναι η δημι-

ουργία των ενεργειακών Κοινοτήτων που παρέχουν σχεδόν δωρεάν ενέργεια στα μέλη τους

ύστερα από 4-5 χρόνια που χρειάζεται για την απόσβεση του Κεφαλαίου εγκατάστασης. Συμφέρει μάλιστα, το Κρά-

τος και με τη συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, να επιδοτήσει την εγκατάσταση των ενεργειακών κοι-

νοτήτων για ένα χρονικό διάστημα προκειμένου σε εύλογο χρόνο να απαλλαγεί από το βάρος της διαρκούς

παθητικής πολιτικής των επιδομάτων. Οι ενεργειακές κοινότητες είναι μια έξυπνη πολιτική για τις Κυβερνήσεις να

ενισχύσουν τη Τοπική αυτάρκεια στο πλαίσιο της Κοινωνικής οικονομίας και να εξοικονομήσουν πόρους για επιδο-

τήσεις σε άλλους κρίσιμους τομείς της οικονομίας όπως π.χ η είναι υγεία. Μη ξεχνάμε ότι επιδοτούμενος είναι όλος

ο τομέας της γεωργίας αλλά και ιδιωτικός τομέας των ήπιων μορφών ενέργειας. Όλες αυτές οι ανεμογενήτριες και

τα μεγάλα φωτοβολταικά πάρκα επιδοτήθηκαν με 60%. Λογικό είναι λοιπόν να υπάρξουν και επιδοτούμενα προ-

γράμματα για ενεργειακές κοινότητες. Τι είναι οι ενεργειακές κοινότητες (ΕΚΟΙΝ); Οι ενεργειακές κοινότητες είναι

τοπικοί αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού, μέσω των οποίων πρωτίστως οι πολίτες (είτε ως φυσικά είτε

ως νομικά πρόσωπα) μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα, αξιοποιώντας τις καθαρές πηγές

ενέργειας. Στις ενεργειακές κοινότητες μπορούν να συμμετέχουν και Οι δήμοι ως μέλη ώστε να καλύπτουν τις ανάγ-

κες των δημόσιων κτιρίων για ενέργεια. Άρα μπορούν να προωθήσουν τις τοπικές πρωτοβουλίες και να τις επιτα-

χύνουν. Έχει προδημοσιευτεί άλλωστε πρόσκληση που αφορά τις ενεργειακές κοινότητες. Με την πρόσκληση

αναφέρεται ότι,ενισχύεται η ίδρυση και λειτουργία  Ενεργειακών Κοινοτήτων (ΕΝΚΟΙΝ) δίνοντας τη δυνατότητα και

παρέχοντας δυναμική σε τοπικές κοινωνίες, ιδιώτες-πολίτες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. ΑΆ &

ΒΆ βαθμού), καθώς και σε άλλα νομικά πρόσωπα να αναπτύξουν επενδυτικά εγχειρήματα συμβάλλοντας με αυτό

τον τρόπο: • στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα,

• στην αντιμετώπισης της ενεργειακής ένδειας, • στην προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, • στην παραγωγή

ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ενέργειας, • στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρ-

κειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους • στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο ελάχιστες πρωτοβουλίες ακόμη και απο την Τ.Α υπάρχουν δύο χρόνια

μετά από τη δημοσίευση του νόμου .4513/2018 τις ενεργειακές κοινότητες. Ποιος άλλος όμως θα κινηθεί για να

υλοποιήσει αυτή τη διαδικασία για παροχή δωρεάν ενέργειας στου πολίτες πληρώνοντας μόνο ένα μικρό ποσοστό

για τη μεταφορά ενέργειας στο δίκτυο της ΔΕΗ εκτός από τις Οργανώσεις της κοινωνίας Πολιτών και τους Δήμους;

Η απάντηση είναι προφανής: μόνο οι συνεργαζόμενοι πολίτες. Γι΄αυτό είναι αναγκαία η κινητοποίηση από τα κάτω.

Συν. από σελ. 1 ...ή ικανοποιητική μελέτη για την καταπολέμησή του,

και κάθε νέος «εχθρός» φέρνει δικαίως φόβο, μέχρι να βρεθούν τα

όπλα αντιμετώπισής του. Εκτός αυτού, η μεγάλη, όπως φαίνεται,

μεταδοτικότητά του, δημιουργεί επιπλέον ανησυχία, η οποία εντεί-

νεται ενίοτε και από δημοσιογραφικές υπερβολές. Το μόνο σίγουρο

είναι ότι για κάποιο διάστημα, θα είμαστε σε κατάσταση αναταρα-

χής, με κλειστές κάποιες δημόσιες δομές, επιχειρήσεις και χώρους

συναθροίσεων, ακύρωση εκδηλώσεων κλπ. Τα συμπτώματα που

εμφανίζουν οι νοσούντες, είναι συνήθως πυρετός, κούραση και

ξηρός βήχας, όπως και άλλα πιθανά, όπως ρινική συμφόρηση ή κα-

ταρροή, πονόλαιμος, διάρροια. Το μεγαλύτερο ποσοστό των νο-

σούντων, πάντως, δεν θα χρειαστεί κάποια ιδιαίτερη φροντίδα και

θα ανακάμψει σύντομα. Το ζήτημα όμως, είναι η αποφυγή μετάδο-

σής του στις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, όπως των ηλικιωμένων και

των ανθρώπων με ήδη βεβαρυμμένη υγεία. Όλοι οι Οργανισμοί

Υγείας πάντως, το αρμόδιο Υπουργείο, Ιατρικοί Σύλλογοι κ.α. έχουν

εκδώσει οδηγίες (εικόνα αρ.), για την προστασία του πληθυσμού,

οι οποίες είναι θέμα υπευθυνότητας του καθενός να τηρηθούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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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 νομί-
σματα φτιαγμένα σε μπρελόκ δια-

κοσμημένα με σμάλτο και κρίκους. 

Προτομές και αγαλματίδια, ακριβή

αντίγραφα από μουσεία, κεραμικά

ή από ρητίνη με πατίνα μαρμάρου.

Συρμάτινα δεντράκια πάνω σε πέτρα ή

γυαλί, διακοσμημένα από τα παιδιά μας,

με χάντρες και διάφορα άλλα στολίδια.

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

Σταμούλης Δημήτριος
Ειδικότητα: Χειρούργος Ορθοπεδικός

Διεύ/νση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 24

14671 Νέα Ερυθραία

Τηλέφωνο: 210-6202998, 6945155337

Εmail: info@stamoulisorthopedikos.gr

Web:  www.stamoulisorthopedikos.gr

Γρίβας Ηλίας
Ειδικότητα: Γαστρ/λόγος-Ηπατολόγος

Διεύθυνση: Διονύσου 45   

15124 Μαρούσι

Τηλέφωνο: 210-8051997, 6977469850

Εmail: eliaskgrivas@yahoo.gr

- ΙΑΤΡΟΙ -- ΙΑΤΡΟΙ -

Κουμπαράδες διαφόρων διαστά-

σεων, ζωγραφισμένοι στο χέρι, σε

πολλά σχέδια και χρώματα.

“Αληθινές διδακτικές ιστορίες”,

ένα βιβλίο - θησαυρός, γραμμένο

και ζωγραφισμένο από τα μέλη μας
Κατσορίδα Μαρία

Ειδικότητα: Παθολόγος - Διαβητολόγος

Διεύθυνση: Κοσμά Αιτωλού 27, 

14121 Ν. Ηράκλειο 

Τηλέφωνο: 210-2715334, 6973001124

Εmail: mkatsor@otenet.gr

Ταπάκης Ελευθέριος
Ειδικότητα: Ομοιοπαθητικός

Διεύ/νση: Αριστοφάνους 33 & Θέτιδος 1

15232 Χαλάνδρι

Τηλέφωνο: 210-6896034, 6942039836

Εmail:etapakis@gmail.com 

Web: www.omiasis.gr

Σταθοπούλου - Κολιού Ειρήνη
Ειδικότητα: Χειρούργος - Οφθαλμίατρος

Διεύθυνση: Οίτης 3, 12133 Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210-5733994, 6937116621

Εmail: stathopoulouire@hotmail.com

Web: www.eye-health.gr


