
«Ανακύκλωση 2020»
Προχωρά κανονικά το πρόγραμμα
Το μήνυμα ότι  είναι

αποφασισμένοι να

μη συμβιβαστούν

με την υπάρχουσα

κατάσταση και να

συνεργαστούν για

να αλλάξει ο νυν

τρόπος διαχείρισης

των απορριμμάτων

έστειλαν ο Περιφε-

ρειάρχης Αττικής Γ.

Πατούλης και ο Δήμαρχος Αθηναίων Κ. Μπακογιάννης. Στο

πλαίσιο του προγράμματος της Περιφέρειας, «Ανακύκλωση

2020» και τη κλιμακωτή εφαρμογή του συστήματος διαλογής

στην πηγή, ο Περιφερειάρχης παρέδωσε

στο δήμαρχο... Συνέχεια στη σελίδα 15

Πρωταπριλιά: μέσα σε 365 ημέρες γεμάτες ψέματα, πλέον ζητείται ημέρα αλήθειας.
Καθιερωμένη στη συνείδηση του λαού ως μια ημέρα για να πούμε -καλοκάγαθα- ψέματα, η Πρωταπριλιά, προσθέτει

και ένα ψεύτικο νέο σε κάθε εφημερίδα. Δυστυχώς, έχουμε τόσο πνιγεί στα ψέματα, που δεν θα τιμήσουμε αυτό το έθιμο.
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Περιφέρεια Αττικής: Μαραθώνιος

Ψηφιακής Καινοτομίας για την αντιμε-

τώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στον 1ο

απομακρυσμένο μαραθώνιο καινοτομίας

antivirus crowdhackathon για ψηφιακές

εφαρμογές και μεθοδολογίες για την οικο-

νομία και την κοινωνία που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν

τις συνέπειες της πανδημίας απευθύνει η Περιφέρεια Αττικής

με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

και παραγωγικών και συλλογικών φορέων της οικονομίας και
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Ανακοίνωση: Τρόποι επικοινωνίας με το
Κ.Ε.Α. κατά την διάρκεια του περιορισμού
Με την χώρα σε καραντίνα, λόγω του νέου κορω-

νοϊού, το Σωματείο μας αναγκαστικά υπολειτουρ-

γεί. Εσείς όμως, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί

μας μέσω e-mail

και σε περιπτώσεις

μεγάλης ανάγκης,

στο 6937598459,

για να μιλήσετε με

τον Πρόεδρο, κ.

Ρεθυμνιωτάκη Γ.

Καλή Ανάσταση!... έστω και στο σπίτι μαςΚαλή Ανάσταση!... έστω και στο σπίτι μας
Με την Πασχάλια Ακολουθία από την τηλεόραση και το αρνί... στον φούρνο, μπορούμε απλά

να ευχηθούμε για την ανάσταση από την κατάσταση που βρισκόμαστε και σύντομα να ανα-

κάμψει η χώρα μας και ο κόσμος όλος. Το “Χριστός ανέστη”, στην απόδοση του Πάσχα (27/5).
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Συνέχεια από το προηγούμενο …εκτός όμως από την καλή τύχη, είναι απαραίτητη η

ενεργητικότητα και ο αγώνας του καθενός. Να μην ξεχνάμε, ότι η ζωή μας δείχνει ορί-

ζοντες, που πρέπει να εξερευνήσουμε, για να διαλέξουμε τι μας ταιριάζει. Με τα ση-

μερινά δεδομένα βέβαια, και τις διάφορες ασθένειες (πανδημίες), που κυκλοφορούν,

όλοι είμαστε επιφυλακτικοί, με τον φόβο να μην αρρωστήσουμε, να μην πεθάνουμε,

να μην μεταδώσουμε και διάφορα άλλα. Όλα αυτά βέβαια, δεν μπορούν να σταματή-

σουν ούτε τον αγώνα, ούτε τα όνειρά μας. Προσωπικά εγώ, έχω πεθάνει πολλές

φορές στην ζωή μου, όπως σας έχω αναφέρει και στο παρελθόν, κι όμως είμαι ακόμα

εδώ. Όσες φορές κι αν πεθάνω ακόμα, θα συνεχίσω να προσπαθώ, με σιγουριά ότι

θα φτάσω στον προορισμό μου. Ο προορισμός του καθενός είναι διαφορετικός. Το

άσχημο είναι, ότι ο εγωισμός και οι φιλοδοξίες δεν μας αφήνουν να βοηθήσουμε ο

ένας τον άλλο, και γινόμαστε αντίπαλοι, ενώ θα έπρεπε να συνεργαζόμαστε, προς

όφελος όλων. «Ό,τι λάμπει, δεν είναι χρυσός», έλεγαν οι παππούδες μας. Η εσωτε-

ρική λάμψη του κάθε ανθρώπου δεν φαίνεται. Η εξωτερική του εμφάνιση ξεγελάει,

ακόμα και τον ίδιο, όταν κοιτάζεται στον καθρέφτη. Τα πιο απλά πράγματα, που δη-

μιουργούν την ευτυχία, δεν μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ, γιατί μας τα έχει δώσει ο

Θεός απλόχερα, και τα εκτιμούμε μονάχα όταν μας λείψουν… Συνέχεια στο επόμενο

“Σενάρια της ζωής”
Συν. από το προηγ. “...σε µικρή ηλικία εξαιτίας γυναικολογι-

κού προβλήµατος, και φυσικά ήταν στείρα. Όλο αυτό το διά-

στηµα που µπαινόβγαινε σπίτι της ο πατέρας του Σήφη,

έλεγε ψέµατα στη µικρή Σµαράγδα ότι αυτός ήταν ο πατέρας

της. Όταν διέκοψαν, της είπε ότι πέθανε. Τη Σµαράγδα της την έδωσε για υιο-

θεσία µια πολύτεκνη φίλη της. Ήταν ένα µυστικό που το έκρυψε από τη θετή

της κόρη, η οποία τη νόµιζε βιολογική της µητέρα. Δεν της το φανέρωσε γιατί

πέθανε ο σύζυγός της λίγους µήνες µετά την υιοθεσία. Τη φωτογραφία αυτού

που θεωρούσε βιολογικό της πατέρα, την είχε κρατήσει ενθύµιο. Ήταν τόσο

πειστική η οµολογία της κυρίας Τασίας, ενώ ταυτόχρονα σοκαρίστηκε µε την

πληροφορία της ύπαρξης ενός δικού του παιδιού. Αποφάσισε να µην ασπαστεί

τον µοναχισµό, να γυρίσει πίσω και να ψάξουν µαζί να βρουν τη Σµαράγδα

και το µωρό του. Πήγε στον ηγούµενο γονατιστός, ζήτησε συγγνώµη, του εξή-

γησε γιατί δεν µπορούσε να γίνει µοναχός και µε τη συναίνεση και ευλογία του

για καλή κοινωνία έφυγε αµέσως απ’ το µοναστήρι, να επιστρέψει όσο µπο-

ρούσε γρηγορότερα στον τόπο του. Μαζί µε την πεθερά του να ψάξουν να

βρουν τη Σµαράγδα και τον καρπό του έρωτά τους, το µοναχοπαίδι του, το

οποίο µεγάλωνε χωρίς πατέρα, παππού και γιαγιά, οι οποίοι δεν γνώριζαν την

ύπαρξή του, παρά µόνο η κυρία Τασία που ήταν στη γέννα. Αλλά µετά και

εκείνη γύρισε στον τόπο της, έχασε τα ίχνη της κόρης της και έβλεπε το µωρό

µόνο σε φωτογραφίες. Πέρασε απ’ το πατρικό του πρώτα να χαιρετήσει τη

µάνα του. Δεν περίµενε το δεύτερο, πιο δυνατό χαστούκι....” Συν. στο επόμενο

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

του Νίκου
Πρατσινάκη

Gov.gr: Η πύλη για τις δημόσιες υπηρεσίες
Ένα πολύτιμο εργαλείο κατά την διάρκεια της

πανδημίας, το gov.gr είναι η νέα ψηφιακή πύλη

της δημόσιας διοίκησης, όπου πολίτες και επιχει-

ρήσεις μπορούν να βρουν τις ψηφιακές υπηρε-

σίες που θέλουν εύκολα και γρήγορα. Ενοποιεί τη

δομή και τη φιλοσοφία των υπηρεσιών, ώστε το

δημόσιο να αποκτήσει ένα ενιαίο και πιο φιλικό

πρόσωπο προς τον πολίτη. Ο ιστότοπος εξελίσ-

σεται διαρκώς και προστίθεται νέο περιεχόμενο.
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10 άτομα με ειδικές ανάγκες που διέπρεψαν Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Τζον Νας (13/6/1928 - 23/5/2015): Αμερικανός μαθηματικός και

οικονομολόγος, τιμήθηκε το 1994 με το Νόμπελ Οικονομικών για

τη συμβολή του στη θεωρία παιγνίων. Αντιμετωπίστηκε ως διάνοια

από μικρή ηλικία καθώς παρουσίαζε λύσεις σε θεωρήματα των μα-

θηματικών που θεωρούνται πολύπλοκα. Ο πρώην καθηγητής του

Πολυτεχνείου του Κάρνεγκι και επόπτης του Νας, Ρ. Τζ. Ντάφφιν,

έγραψε κάποτε συστατική επιστολή με μία μόνο πρόταση: «Αυτός

ο άνθρωπος είναι ιδιοφυία». Το 1959 και ενώ βρισκόταν στο απο-

κορύφωμα της δημιουργικότητας του άρχισαν να τον τυλίγουν οι

ακουστικές ψευδαισθήσεις. Απόκοσμοι θόρυβοι, σκιές Ρώσων και

Αμερικανών πρακτόρων δυνάστευαν την ύπαρξη του και μετά από διάγνωση παρανοϊκής σχιζοφρένειας, κρίθηκε

επικίνδυνος για τους γύρω του και εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική. Υποβλήθηκε σε θεραπείες ηλεκτροσόκ και παρά

τα αλλεπάλληλα επεισόδια ψύχωσης εξακολούθησε να εργάζεται ως μαθηματικός. Η τελευταία και οριστική φορά

που ο Νας έλαβε εξιτήριο ήταν το 1970, προσπαθώντας να παλέψει για την πνευματική του υγεία, με όπλο την ψυ-

χική του δύναμη και όχι με τα φάρμακα, κάτι που πέτυχε, επιτρέποντας του να επιστρέψει στην ακαδημαϊκή κοινό-

τητα. Η ζωή του έγινε ταινία, βασισμένη στην βιογραφία του, με τίτλο «Ένας υπέροχος άνθρωπος». Η ζωή,

δυστυχώς, του επεφύλασσε ένα άδοξο τέλος, καθώς σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, μαζί με την σύζυγό του.

Συν. από σελ.1 ...ενώ ο Μαραθώνιος θα

συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της παν-

δημίας, με στόχο να κινητοποιήσει τις δη-

μιουργικές δυνάμεις της ελληνικής κοι-

νωνίας για την αντιμετώπιση των συνε-

πειών της, αλλά και για να διευκολύνει τη

δικτύωση τους με το παγκόσμιο ρεύμα

καινοτομίας που αναπτύσσεται. Οι συμ-

μετέχοντες καλούνται να αξιοποιήσουν

όλα τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας

για να δώσουν χρήσιμα αποτελέσματα

στα άμεσα προ- βλήματα και στις ανάγκες

που θα τεθούν από φορείς αλλά και πο-

λίτες. Στον Μαραθώνιο, μπορεί να συμμε-

τέχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρό-

σωπο, ομάδα, ακαδημαϊκό-ερευνητικό εργαστήριο ή εταιρεία με τους ακόλουθους τρόπους: ● δίνοντας προτάσεις

για επίλυση θεμάτων ή προβλημάτων που προκύπτουν από την πανδημία του κορωνοϊού, στον χώρο της υγείας,

της επιχειρηματικότητας, της οικονομίας  και ευρύτερα της κοινωνίας μέσα από δημόσια υποβολή θεμάτων προς

επίλυση - διαβούλευση ● αναπτύσσοντας πρωτότυπες μεθοδολογίες και εφαρμογές που αντιμετωπίζουν αυτά τα

προβλήματα ● υποστηρίζοντας αυτή την προσπάθεια (μέντορες, χορηγοί, υποστηρικτές, δημόσιοι οργανισμοί, εται-

ρείες, συλλογικοί φορείς. Ως αποτελέσματα αναμένονται: Α. Για τον κλάδο της Υγείας: ● Εφαρμογές πρόληψης

και ενημέρωσης του κοινού ● Ενίσχυση των υποδομών δημόσιας υγείας ● Μορφές εναλλακτικής χρηματοδότησης

ερευνών για την υγεία ● Data analytics - διαμόρφωση πολιτικών για δημόσιους φορείς  ● Εφαρμογές εξυπηρέτησης

ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εισαγωγή ● Πλατφόρμες αντιμετώπισης θεμάτων ψυχικής υγείας ●

Καινοτόμες λύσεις για τη βέλτιστη χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών. Β. Για όλους τους κλάδους
που μετασχηματίζονται και επηρεάζονται από την πανδημία του κορωνοϊού: ● Εφαρμογές για επιχειρήσεις,

τηλε-εργασία και συνεργασία ● Πλατφόρμες τηλε-εκπαίδευσης για ιδιώτες και επιχειρήσεις ● Αναδιοργάνωση εφο-

διαστικών αλυσίδων για έγκαιρη παράδοση αγαθών ● Ηλεκτρονικό εμπόριο και πληρωμές  ● Εφαρμογές πολιτι-

στικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου για πολυκαναλικό ψηφιακό διαμοιρασμό. Γ. Για τις υπηρεσίες του
Δημοσίου προς τους πολίτες στις συνθήκες της πανδημίας: ● Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ●

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για φορείς του δημόσιου τομέα για απομακρυσμένη εξυπηρέτηση πολιτών και ηλεκτρονική

διακυβέρνηση ● Εφαρμογές και υπηρεσίες που αξιοποιούν ανοιχτά δεδομένα του Δημοσίου ● Εφαρμογές και υπη-

ρεσίες ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών. Ειδικότερα, για αυτή την ενότητα συμμετοχής, στόχος του

Υπουργείου είναι η αξιοποίηση των εφαρμογών στο πλαίσιο της πύλης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης gov.gr.





Ο ΟΠΕΚΑ δημιούργησε δύο νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις, για την εξυπηρέτηση Ατόμων με αναπηρία και

Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται χωρίς την φυσική παρουσία τους. Οι ενδια-

φερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr), να συμπληρώσουν την

online αίτηση για το Προνοιακό Επίδομα Αναπηρίας (Νέες αιτήσεις και αιτήσεις ανανέωσης) και το Επίδομα Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστου Υπερήλικα. Με τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο

πολίτης κατοχυρώνει την ημερομηνία έναρξης του δικαιώματός του, σε περίπτωση που κριθεί δικαιούχος των αι-

τηθέντων παροχών. Παράλληλα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση λειτουργούν επιπλέον τηλεφωνικές γραμμές ως

εξής: για  Αναπηρικά Προνοιακά Επιδόματα τηλ. 213-1519238 και για Ανασφάλιστους Υπερήλικες τηλ. 213-1519206

Η Cosmote σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας προσέφερε 2.000.000€, για την ενίσχυση των ελλη-

νικών νοσοκομείων με αναπνευστήρες, κλίνες κατάλληλες για Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και άλλο ιατρικό

εξοπλισμό, στηρίζοντας την εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που έχει προ-

καλέσει η εξάπλωση του νέου κορωνοϊού και ελπίζοντας η δωρεά της “να βοηθήσει το τιτάνιο έργο των γιατρών και

νοσηλευτών μας, που κάθε μέρα ρίχνονται με αυτοθυσία στη μάχη για την φροντίδα των συνανθρώπων μας”.

Το αποτύπωμα της επιδημίας στη ψυχολογία του κόσμου δείχνει η μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών

στο πρωτοποριακό σύστημα τηλε-ψυχιατρικής που έθεσε στη διάθεση των πολιτών, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθη-

νών και η Περιφέρεια Αττικής, με την στήριξη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας και της Melapus. Είναι χα-

ρακτηριστικό ότι 3 στους 10 πολίτες που απευθύνθηκαν ήταν νεαρά άτομα, ηλικίας 18 έως 35 ετών. Τα θέματα που

ανέφεραν οι πολίτες αφορούσαν κυρίως νοσοφοβία, κρίσεις πανικού, κλειστοφοβία, προβλήματα σχέσεων αλλά

και απορίες για πρακτικά ζητήματα συνταγογράφησης. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκκινήσουν μια συνεδρία

στον σύνδεσμο: https://sessions.melapus.com/en (αφορά ψυχιατρικά και ψυχολογικά θέματα λόγω της επιδημίας).

30 πρωτοποριακά συστήματα καθαρισμού και απολύμανσης του αέρα από τον SARS-Cov-2, εξασφάλισε

ο ΙΣΑ και η Περ. Αττικής, για 20 νοσοκομεία αναφοράς στην Αττική και 10 στη Θεσσαλονίκη: Τα συστήματα

Healthway και Intellipure (FDA Certified Grade II Medical Devices) δώρισε η εταιρία ΕurodietMed θέλοντας να

συμβάλλει στην αγωνιώδη και άοκνη προσπάθεια που κάνει ο ΙΣΑ και η Περ. Αττικής, για να διασφαλίσουν την

ασφάλεια των γιατρών, των νοσηλευτών και όσων εργάζονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας.

Η Lidl Ελλάς προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση ατόμων άνω των 65 ετών και ΑμεΑ στα κατα-

στήματά της, διαμορφώσε χρονική ζώνη αγορών κατά προτεραιότητα, από Δευτέρα έως Σάββατο και από τις

7 έως τις 10 το πρωί. Για να υλοποιηθεί όμως αυτό, χρειάζεται η κατανόηση των υπολοίπων πελατών. Ας δώ-

σουμε λοιπόν προτεραιότητα σε αυτούς τους συμπολίτες μας να κάνουν τις αγορές τους, με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Εκατοντάδες καταγγελίες πολιτών για κρούσματα αισχροκέρδειας στο τηλεφωνικό κέντρο 1110 της

Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Από αυτές το 48% αφορούσε αυξημένες τιμές σε μά-

σκες προστασίας, το 47% σε αντισηπτικά και το 4% σε γάντια. Παράλληλα, μεικτά κλιμάκια στελεχών του

Υπουργείου Ανάπτυξης και της Αστυνομίας, με την συμμετοχή στελέχών των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας

Αττικής διενεργούν ελέγχους στην αγορά για την πάταξη των φαινομένων αισχροκέρδειας που ανθούν εσχάτως.

Σε λειτουργία οι ειδικές πλατφόρμες και τα ηλεκτρονικά έντυπα για αποζημιώσεις σε εργαζόμενους και

επιχειρήσεις. Η πλατφόρμα για τους εργοδότες βρίσκεται στο Πληροφοριακό Σύστημα “Εργάνη” ενώ η πλατ-

φόρμα για τους εργαζόμενους βρίσκεται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου

(supportemployees.yeka.gr). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργοδότες -εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά

την διαδικασία αυτή, καθώς η ψευδής δήλωση για προσωπικό όφελος επισείει ποινές κάθειρξης μέχρι και 10 έτη.

Σε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή περίπου 45 δημάρχων μεγάλων πόλεων από 30 χώρες συμμετείχε ο

δήμαρχος Αθηναίων Κ. Μπακογιάννης με αντικείμενο την συνεργασία για τη μέγιστη δυνατή προστασία του

πληθυσμού των πόλεων από τον κορωνοϊό. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του διεθνούς δικτύου πόλεων C40

και ειδικότερα του προέδρου Eric Garcetti. Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης έγιναν παρεμβάσεις από δημάρχους με-

γαλουπόλεων που αντιμετωπίζουν πιο έντονα την πανδημία  όπως ο δήμαρχος της Σεουλ, Park Won-Soon, ο δή-

μαρχος του Μιλάνου, Giuseppe Sala κ.α. οι οποίοι παρέθεσαν επιστημονικά αλλά και εμπειρικά στοιχεία που μπορεί

να είναι χρήσιμα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση του ιού. Παράλληλα συμφωνήθηκε να συ-

νεχιστεί σε καθημερινό επίπεδο αυτή η συνεργασία και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μέσω του δικτύου C40.

Ο ασφαλιστικός όμιλος Eurolife ERB, σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΔΕΣΜΟΣ και το Υπ.

Εργασίας, προχώρησε σε δωρεά ειδών στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας σε όλη την Ελλάδα για την προστασία

τους απέναντι στον κορωνοϊό. Τα Κ.Κ.Π. είναι φορείς του Υπ. Εργασίας, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες νοση-

λείας και φροντίδας σε πάνω από 3.000 από τους πλέον ευάλωτους πολίτες σε όλες τις περιφέρειες τις χώρας.
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Ο Νταής του Ποντικοσχολείου μας
Ένα παραμύθι για το bullying,

ένα ζήτημα που -δυστυχώς- πα-

ραμένει επίκαιρο, κυκλοφόρησε

πρόσφατα από τις εκδόσεις

Πορφύρα, με τίτλο «Ο Νταής

του Ποντικοσχολείου μας» και

το υπογράφει η συγγραφέας και

εκπαιδευτικός Ζαχαρούλα Κα-

ραβά. «Τι συμβαίνει στο ποντι-

κοσχολείο της γειτονιάς; Γιατί

έχει βαλθεί ο Ροκανούλης να

κάνει πατίνι τη ζωή της Ροκα-

νούλας και τι θέση παίρνουν οι

συμφοιτητές τους; Τι θ’ αλλάξει τα σχέδιά του και πώς ένας

τρικούβερτος τσακωμός μπορεί να εξελιχθεί σε δυνατή

φιλία;» Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού και τα

βοηθά ν’ αναγνωρίσουν τον εκφοβισμό, να μην τον φοβη-

θούν, ν’ αντιδράσουν ακολουθώντας συγκεκριμένα βή-

ματα, αλλά και να μην διστάσουν να ζητήσουν βοήθεια.

Και το σπουδαιότερο: Τους δείχνει πως επιστρατεύοντας

την αγάπη, τη φιλία και την καλοσύνη, μπορούν να νική-

σουν το θυμό, τη ζήλια και τη διάθεση κάποιων να είναι

πάντα αρχηγοί. Πρόκειται για ένα βιβλίο που, εκτός από

τα παιδιά, αξίζει να διαβαστεί και από γονείς και εκπαιδευ-

τικούς, προκειμένου να προσεγγίσουν βαθύτερα το ση-

μαντικό θέμα της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Σαρακοστιανά: Το αγαπημένο βιβλίο μαγει-

ρικής, ανανεωμένο, από τις εκδόσεις Πορφύρα
Τα «Σαρακοστιανά» υπο-

γραμμίζουν τη σημασία της

μεσογειακής διατροφής και

την άρρηκτη σύνδεση με-

ταξύ σωματικής και ψυχι-

κής υγείας, ενώ προβάλ-

λουν πατροπαράδοτες δια-

τροφικές συνήθειες, προ-

σαρμοσμένες στο σημερι-

νό τρόπο ζωής. Ιθύνων

νους, η Μαριγούλα Κοκκί-

νου, μια πολύτεκνη νοικο-

κυρά που έμαθε από τα

ίδια της τα παιδιά ν’ αγαπά

την παραδοσιακή κουζίνα,

επιστρέφοντας μάλιστα οι-

κογενειακώς στην νηστεία. Κι ήταν αυτή η επιστροφή που

γέννησε τα «Σαρακοστιανά». Συνοδοιπόρος σ’ αυτό το εγ-

χείρημα η Γεωργία Κοφινά, εκπαιδευτικός, ερευνήτρια γα-

στρονομίας και συνταγογράφος στο Olive. Μια εξαιρετική

ιδέα για δώρο ή για την κουζίνα μας, ιδιαίτερα τώρα που

μένουμε σπίτι και η μαγειρική μπορεί να λειτουργήσει ψυ-

χοθεραπευτικά αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε.

Τι μπορούμε να δούμε και να 
“επισκεφθούμε” από το σπίτι μας

Με τα θέατρα, τους κινηματογράφους και τα μουσεία

κλειστά και έχοντας -πολλοί από εμάς - άφθονο χρόνο

κλεισμένοι με τα παιδιά στο σπίτι, έχουμε την ευκαιρία

να δούμε μέσα από την οθόνη μας, να ακούσουμε και

να περιηγηθούμε σε χώρους που, ίσως, να μην επρο-

κειτο να δούμε υπό κανονικές συνθήκες. Έτσι, αυτόν

τον καιρό πολλά μουσεία δίνουν δωρεάν πρόσβαση και

εικονική περιήγηση στα εκθέματά τους, όπως για πα-

ράδειγμα τα παρακάτω: • Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

www.namuseum.gr • Βυζαντινό και Χριστιανικό Μου-

σείο www.ebyzantinemuseum.gr • Μουσείο Μπενάκη

www.benaki.org Παράλληλα, θέατρα προσφέρουν δω-

ρεάν προβολή των παραστάσεών τους. Αναφέρουμε

ενδεικτικά: • Εθνικό Θέατρο www.nt-archive.gr/ • Θέα-

τρο Οδού Κεφαλληνίας www.theatrokefallinias.gr/

Περισσότερα μπορεί να ανακαλύψει ο καθένας μόνος

του, ψάχνοντας σχετικά στο Διαδίκτυο. Είναι κρίμα, για

όσους μένουν μέσα, να χάσουν την ευκαιρία να ψυχα-

γωγηθούν και να απολαύσουν -έστω και εικονικά- κά-

ποια πράγματα, που οι δουλειές τους τα στερούσαν.

Στο ίδιο πνεύμα, η Πρό-

εδρος της Δημοκρατίας, Κα-

τερίνα Σακελλαροπούλου,

σημειώνει: ”Μένουμε σπίτι

αλλά δεν χάνουμε την επαφή

με την ιστορία, την τέχνη και

τον πολιτισμό μας, τα έχουμε

ανάγκη τώρα περισσότερο

από πριν.” Προτείνει μια ”Κυριακάτικη επίσκεψη στο

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και περιήγηση στους θη-

σαυρούς του”, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με κεί-

μενο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το

οποίο "Συζητώντας με την Ιστορία", καλεί σε εικονικούς

περιπάτους στα μουσεία στους αρχαιολογικούς χώρους

και στους εποπτευόμενους οργανισμούς του, όσο μέ-

νουμε σπίτι. Μετά τους 11 θησαυρούς του Εθνικού Ιστο-

ρικού Μουσείου, σήμερα θα δούμε 5 + 4 θησαυρούς του

Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Σε μια περιήγηση

από τους πρώιμους νεολιθικούς οικισμούς της Ελλάδας,

μέχρι τις τελευταίες αναλαμπές του αρχαίου κόσμου...”
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Μεσολόγγι: Αποδεκτό έγινε το

αίτημα που κατατέθηκε από το Δήμο

για την χρηματοδότηση κατασκευής

ραμπών και χώρων υγιεινής που

αφορούν τη πρόσβαση και εξυπηρέ-

τηση των Ατόμων με Αναπηρία σε

σχολικές μονάδες. Η  παρέμβαση εν-

τάχθηκε στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗ-

ΜΟΣ ΙΙ», με προϋπολογισμό 89.900€

Χανιά: Ο Δήμος δημιούργησε τη-

λεφωνικό κέντρο με επαγγελματίες

ψυχικής υγείας, οι οποίοι θα βοηθούν

ηλικιωμένους, ΑμεΑ ή όσους χρήζουν

φροντίδας ή εξυπηρέτησης. Με ένα

δωρεάν τηλεφώνημα στο 15240 από

τις 8:00 έως τις 15:00, το προσωπικό

σε συνεργασία με εθελοντές, θα δίνει

λύσεις σε καθημερινά ζητήματα,

καθώς και ψυχολογική υποστήριξή.
Ρόδος: Αναγνωρίζοντας το ανεκτί-

μητο κοινωνικό έργο που επιτελεί το

Κέντρο «Ελπίδα», ο Περιφ. Νοτίου

Αιγαίου Γ. Χατζημάρκος υπέγραψε

την παράταση της χρηματοδότησης

της λειτουργίας του, απαλλάσσοντας

τους υπευθύνους αλλά και τις οικογέ-

νειες των φιλοξενούμενων παιδιών

από το άγχος της βιωσιμότητας της.

Εορδαία: Σποτ στη νοηματική

γλώσσα, με οδηγίες και προληπτικές

ενέργειες κατά της εξάπλωσης του

κορωνοϊού, δημιούργησε ο Δήμος σε

συνεργασία με το Σύλλογο ΑμεΑ Π.Ε.

Κοζάνης και το Σύλλογο Γονέων, Κη-

δεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ανα-

πηρία Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

Γόρτυνα: Στα πλαίσια των έκτα-

κτων μέτρων που λαμβάνει ο Δήμος

για την προστασία των πολιτών από

τον κορωνοϊό, έχει αναπτύξει ένα

πλέγμα δράσεων και υπηρεσιών

φροντίδας και αλληλεγγύης για τις

ευπαθείς ομάδες. Από Δευτέρα ως

Παρασκευή και ώρες 09:00 – 15:00,

λειτουργούν τηλεφωνικές γραμμές

εξυπηρέτησης ευπαθών, ως εξής: 

Δ.Ε. Γόρτυνας: 2892340365, Δ.Ε.

Αγίας Βαρβάρας: 2894340023, Δ.Ε.

Κόφινα: 2893340208, Δ.Ε Ρούβα:

2894340328 και gortyna@gortyna.gr

Ρήγας Φεραίος: Σε κατα-

γραφή - επικαιροποίηση των μονί-

μων κατοίκων ΑμεΑ και των ατόμων

με χρόνια νοσήματα που χρήζουν ιδι-

αίτερης φροντίδας θα προβεί ο

Δήμος. Το ζητούμενο είναι να υπάρ-

χει πλήρης καταγραφή τους, ώστε αν

παραστεί ανάγκη, να μπορούν να

βρεθούν οι καλύτερες για αυτά λύσεις.

ΣΠΑΡΤΗ:.Το Μεταπτυχιακό Πρό-

γραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργά-

νωση και Διαχείριση Αθλητικών

Δραστηριοτήτων για Άτομα με Ανα-

πηρίες» του Τμήματος Οργάνωσης

και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πα-

νεπιστημίου Πελοποννήσου προκη-

ρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2020

- ‘21, σαράντα θέσεις μεταπτυχιακών

φοιτητών. Τα μαθήματα πραγματο-

ποιούνται και με ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

εκπαίδευση. Πληροφορίες στο 27310-

89661 και στο http://pmsamea.uop.gr

Αγρίνιο: Ηλικιωμένοι και ΑΜΕΑ, οι

οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν,

επικοινωνούν με τους εργαζόμενους

στην Κοινωνική Προστασία και Αλλη-

λεγγύη του Δήμου και λαμβάνουν στή-

ριξη όσο διάστημα παραμένουν στο

σπίτι. Προσφέρονται καθημερινά 150

μερίδες φαγητού, ενώ ιατροί και ψυχία-

τρος απαντούν στη γραμμή στήριξης

26410 -39793, 7:00-22:00 καθημερινά.
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Δήμος Αθηναίων: Καθημερινή σχολαστική απο-

λύμανση όλων των δημόσιων νοσοκομείων 
Η πρόσφατη παραλαβή υπερσύγχρονων οχημάτων που τετραπλασία-

σαν τις δυνατότητες των ανθρώπων της Καθαριότητας στον τομέα

«πλύσιμο - απολύμανση», έχει σαν αποτέλεσμα, όχι μόνο να πλένον-

ται αλλά και να απολυμαίνονται σχολαστικά όλοι οι χώροι πρόσβασης

στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της πρωτεύουσας, ανάμεσα στα

οποία είναι και τα νοσοκομεία αναφοράς για τον κορωνοϊό. Παράλ-

ληλα, απολυμάνσεις γίνονται και σε χώρους έξω από ιδιωτικές κλινικές,

πεζοδρόμια, πλατείες, χώρους έξω από σταθμούς μετρό και τρένων,

στάσεις λεωφορείων, εκκλησίες, δημόσια και δημοτικά κτίρια κ.α. Η διαδικασία γίνεται με απολυμαντικό υγρό, σύμ-

φωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και οι περίπου 150 εργαζόμενοι που απασχολούνται στην διαδικασία, είναι εφο-

διασμένοι με τα πιο σύγχρονα μέσα για την προσωπική τους ασφάλεια (γυαλιά, μάσκες, ειδικές φόρμες και μπότες).

Ευάγγελος Λιάκος: “Οι επιχειρήσεις της Δυτι-
κής Αττικής επιμένουν Δυτικά στην πράξη”
Ο Γραμματέας της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Ευάγγελος

Λιάκος, συνεχίζει τις επαφές του με επιχειρήσεις που δραστηριοποι-

ούνται στη Δ. Αττική  αλλά και με την τοπική αυτοδιοίκηση, εξασφαλί-

ζοντας ουσιαστική αρωγή σε υλικά αναγκαία για την προστασία της

δημόσιας υγείας. Όπως τόνισε ο ίδιος: «Αναγκαία η εγρήγορση από

όλους. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες. Δεν εφησυχάζουμε,

ενημερωνόμαστε, προστατευόμαστε. Ευχαριστώ τις εταιρίες που αν-

ταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μου για στήριξη της τοπικής κοινωνίας,

παρέχοντας απολυμαντικό υγρό καθώς και δωροεπιταγές προμήθειας

αναλώσιμων & προϊόντων πρώτης ανάγκης για το “Βοήθεια στο Σπίτι”. Οι επιχειρήσεις της Δυτικής Αττικής επιμέ-

νουν Δυτικά και το δείχνουν στην πράξη. Στηρίζουν την τοπική κοινωνία έμπρακτα και σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο.

Κάθε συνεισφορά σε αυτή την κοινή μας μάχη απέναντι στον SARS-CoV-2 και στον χρόνο είναι σημαντική».

Συμμαχία ευθύνης: "Toyota Ελλάς" και Κ.Ε.Δ.Ε.
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας με στόχο την ενίσχυση της προ-

σπάθειας των Δήμων σε όλη την Επικράτεια, να ανταποκριθούν στις αυ-

ξημένες υποχρεώσεις τους, λόγω της υγειονομικής κρίσης, συνεργάζεται

με την Toyota Ελλάς και το Υπ. Εσωτερικών, για την παροχή προς τους

Δήμους οχημάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγ-

κών των κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχει η Αυτοδιοίκηση σε άτομα

που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και συγκεκριμένα, μέσα

από το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». H Τoyota Ελλάς, αντιλαμβα-

νόμενη την επιτακτική ανάγκη για την ενίσχυση των δημοτικών δομών

κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, ανταποκρίθηκε άμεσα, παρέχον-

τας 150 οχήματα για την κάλυψη απαιτούμενων αναγκών μετακίνησης.

Έμπρακτη στήριξη των ΑμεΑ από την Groupama
Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας, η Groupama Ασφαλι-

στική στήριξε το έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυ-

χημάτων & Στήριξης ΑΜΕΑ «Αγάπη για Ζωή», παραδίδοντας επτά ειδικού

τύπου αναπηρικά αμαξίδια και είδη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε δημόσια

νοσοκομεία, ως ελάχιστη πράξη συμπαράστασης, ιδιαίτερα των ανήλικων θυ-

μάτων τροχαίων ατυχημάτων. Ο Σύλλογος «Αγάπη για Ζωή», από το 2015,

έχει προσφέρει σημαντικά τόσο στο επίπεδο της πρόληψης τροχαίων ατυχη-

μάτων, όσο και στο επίπεδο της αρωγής ανηλίκων και ενηλίκων με σοβαρά

κινητικά προβλήματα, τα οποία έχουν -κατά κύριο λόγο- προκληθεί από αυτά.
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ΗΠΑ: Τηλεοπτικές σειρές προ-
βάλλουν το θέμα του αυτισμού
Δύο παιδικές τηλεοπτικές εκπομπές προσπαθούν να το-

νίσουν τις εμπειρίες ατόμων με αυτισμό. Η σειρά “Fancy

Nancy” του Disney Junior και το “Sesame Street” του

HBO, θα προβάλλουν επεισόδια επικεντρωμένα σε χα-

ρακτήρες με αναπτυξιακές διαταραχές. Οι εκπομπές

αυτές, αποτελούν τμήμα μιας ευρύτερης προσπάθειας

για ενημέρωση σχετικά με τον αυτισμό, μέσα στον Απρί-

λιο. Στην πρώτη σειρά, η πρωταγωνίστρια αποκτά έναν

φίλο με αυ-

τισμό, του

οποίου την

φωνή δα-

νείζει ο 11χρονος George Yionoulis, που βρίσκεται και ο ίδιος στο αυ-

τιστικό φάσμα. Για την σωστή δημιουργία του αυτιστικού χαρακτήρα,

η ιθύνοντες της σειράς, εργάστηκαν με το μη κερδοσκοπικό “Autism

Speaks and RespectABILITY”. Το πασίγνωστο “Sesame Street”

(“Σουσάμι Άνοιξε” στα ελληνικά), είχε στο παρελθόν εισάγει χαρα-

κτήρα με αυτισμό, την Julia, την οποία θα επανεμφανίσει και φέτος.

Ρωσία: Η Ορθόδοξη Εκκλησία στηρίζει

με τα προγράμματά της τα παιδιά ΑμεΑ

Πριν από λίγες ημέρες, ο «Κοινωνικός Οίκος Αγία

Σοφία», ένα από τα προγράμματα της Ορθόδοξης Εκ-

κλησίας της Ρωσίας στον τομέα της φιλανθρωπίας,

έκλεισε τα πέντε χρόνια της λειτουργίας του. Στον Οίκο

διαμένουν αυτή την στιγμή 23 ορφανά παιδιά ΑμεΑ και

δίπλα τους υπάρχουν καθημερινά άνθρωποι που τους

παρέχουν φροντίδα. Τα περισσότερα παιδιά αντιμετω-

πίζουν σοβαρά κινητικά πρόβλήματα. Με την φροντίδα

των αρμοδίων, τα παιδιά μπορούν και μιλούν ή χρησι-

μοποιούν εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας, κι-

νούνται μόνα τους ή με βοήθεια τεχνικών μέσων, έχουν

ειδικά προγράμματα διδασκαλίας που προσαρμόζονται

στο επίπεδο των γνώσεών τους. Βασικός στόχος του

προγράμματος, είναι να βρει σε κάθε παιδί ΑμΕΑ μια

θετή οικογένεια, ανεξάρτητα από την ηλικία του. Στα 5

χρόνια λειτουργίας του, 35% των οικοτρόφων ενη-

λικιώθηκαν εκεί και 20% απέκτησαν ήδη οικογένεια.

Ντομινίκ Γουίλκινς: Ο παλιός αστέρας

του NBA, μιλάει για τις ΑμεΑ κόρες του
Με δύο από τα πέντε παιδιά του να είναι ΑμεΑ, o σπου-

δαίος παίκτης ασχολείται ενεργά με τα θέματα προσβα-

σιμότητας και στήριξης των ανθρώπων με αναπηρίες. Η

άποψη του για την αναπηρία συνοψίζεται στο παρακάτω:

“Οι περισσότεροι όταν βλέπουν την κόρη μου, τη Τζότζο,

βλέπουν ένα αναπηρικό καροτσάκι. Όταν τη βλέπω εγώ,

βλέπω προοπτική, δύναμη και ομορφιά! Είναι σαν όλους

τους άλλους. Όλοι έχουμε προκλήσεις! Απλά έρχονται σε

διαφορετική μορφή”. Μιλώντας για τα παιδιά του εξηγεί:

”Η 22χρονη κόρη μου, Ντανιέλ, βρίσκεται στο φάσμα του

αυτισμού, ενώ η 12χρονη Τζότζο έχει μηνιγγομυελοκήλη.

Το να παρακολουθήσουν αγώνες ζωντανά, ήταν πάντα

μια πρόκληση για εκείνες. Ο κόσμος, η φασαρία, τα φώτα,

ο τρόπος που τις κοιτάζουν άνθρωποι που δεν καταλαβαί-

νουν τι αντιμετωπίζουν. Έφτασα στο σημείο να μην τις

παίρνω σε αγώνες, μπορούσα να δω την απογοήτευση

και τους φόβους τους ξανά και ξανά, καθώς ο κόσμος τις

έκρινε και δεν τις καταλάβαινε. Δεν ήθελα να το περνούν

όλο αυτό. Μόλις έμαθα για τη δουλειά που γίνεται στο Kul-

tureCity, όλα άρχισαν να αλλάζουν. Είμαι στο διοικητικό

συμβούλιο του ιδρύματος τα τελευταία τρία χρόνια. Το

2018 δούλεψε με τους εργαζόμενους στο γήπεδο των

Χοκς και με εθελοντές, ώστε να μπορούν να δέχονται

άτομα με αυτές τις ανάγκες. Δημιούργησαν ένα δωμάτιο

και τους πρόσφεραν κάποια εργαλεία, αυτό τα άλλαξε όλα

για την οικογένειά μου. Πλέον μπορούσαμε να πηγαίνουμε

στους αγώνες σαν οικογένεια, όλα τα παιδιά μου έγιναν

αποδεκτά”. Ο ίδιος έχει αναλάβει χρέη “προπονητή” για

τα παιδιά του, διδάσκοντας τους τεχνικές του μπάσκετ. Ο

Γουΐλκινς στηρίζει επίσης τις προσπάθειες οργανώσεων

διαβητικών, έχοντας προσωπική εμπειρία, καθώς και ο

πατέρας του και ο παππούς του, έπασχαν από διαβήτη.
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του 

Δημήτρη Χατζηαποστόλου

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!

Νέος Πρόεδρος των Παραολυμπιο-
νικών ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης

Ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης είναι ο νέος πρόεδρος του

Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών μετά τη Γενική

Συνέλευση του Φορέα. Τη Γενική Συνέλευση χαιρέτισαν

ο Πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιοκής Επιτρο-

πής κ. Γιώργος Φουντουλάκης και ο Δήμαρχος Ηλιού-

πολης κ. Χατζηδάκης οι οποίοι δήλωσαν πως θα είναι

αρωγοί και συμπαραστάτες στο έργο του νέου Διοικη-

τικού Συμβουλίου. Η ανταπόκριση και η συμμετοχή των

μελών ήταν ενθαρρυντική για την επανέναρξη λειτουρ-

γίας του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών και για

την περαιτέρω συνέχιση της δράσης του. Εντυπωσιακή

είναι η ενίσχυση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με

νέα μέλη, διακεκριμένους ο καθένας στο χώρο του.

“Τόκιο 2020”: Οριστική αναβολή
Ολυμπιακών και Παραολυμπια-
κών Αγώνων, λόγω Κορωνοϊού
Παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού της

Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, για την ομαλή διεξαγωγή τους

στον προκαθορισμένο χρόνο, οριστική είναι πλέον η

αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων αλλά και των Παρα-

ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, προγραμματισμένων κα-

νονικά για  το φετινό καλοκαίρι, λόγω της πανδημίας του

κορωνοϊού. Η υγεία μπήκε ως προτεραιότητα και η ορι-

στική απόφαση πάρθηκε από την Διεθνή Ολυμπιακή

Επιτροπή και την Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή, σε

συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή και τον Πρω-

θυπουργό της Ιαπωνίας. Στόχος των διοργανωτών, είναι

οι δύο κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις του πλανήτη,

να μετατεθούν για το καλοκαίρι του 2021. Είναι η πρώτη

φορά στα χρονικά των σύγχρονων Ολυμπιακών και Πα-

ραολυμπιακών αγώνων, που αναβάλλονται οι διοργανώ-

σεις για άλλη χρονιά. Μέχρι τώρα, τρεις διοργανώσεις

Ολυμπιακών Αγώνων, (1916, 1940 και 1944), είχαν μα-

ταιώθεί λόγω των δύο Παγκοσμίων Πολέμων. ενώ το ίδιο

συνέβη με τους Χειμερινούς Ο.Α. του 1940 και του 1944.

ΕΑΟΜ-ΑΜΕΑ: Χωρίς εγχώριες
διοργανώσεις και τον Απρίλιο
Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες,

επεκτείνει την αναβολή των προγραμματισμένων εγχώ-

ριων εκδηλώσεων της και κατά τον μήνα Απρίλιο  σύμ-

φωνα με τις οδηγίες και τα μέτρα που λαμβάνει η

Κυβέρνηση για τον κορωνοϊο. Οι διοργανώσεις που

είχαν προγραμματιστεί για τον Απρίλιο αλλά αναβλήθη-

καν ήταν: το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής, το

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τοξοβολίας, το Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα παρα

Κάνοε (σε συνεργα-

σία με την Ε.Ο.Κ.Κ.),

η Β΄ φάση Πανελλή-

νιου Πρωταθλήματος

Γκολμπολ Ανδρών

και Γυναικών, το Πα-

νελλήνιο Πρωτάθλη-

μα Ποδηλασίας Δρό-

μου / Ευρωπαϊκό Κύ-

πελλο ΦΑΙΣΤΟΣ, η

Ημερίδα Στίβου και το

Classification Boccia.
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Το “Παρών” έδωσαν στην “μάχη” της επιδημίας οι έχοντες
Είτε με την καρδιά τους, είτε για λόγους εξωτερικής ει-

κόνας, μεγάλο μέρος των πολιτικών ανταποκρίθηκε στο

κάλεσμα του Πρωθυπουργού για παραχώρηση του

μισού μισθού τους σε κοινό λογαριασμό, που δημιουρ-

γήθηκε για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, για δύο

μήνες. Ανάμεσα σ’ αυτούς, η Πρόεδρος της Δημοκρα-

τίας, Υπουργοί, βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Περιφερει-

άρχες και Δήμαρχοι μέλη της Κ.Ε.Δ.Ε. Σημαντική

υπήρξε επίσης, η ανταπόκριση από Δικαστικούς, Κλη-

ρικούς, Τραπεζικούς, Επιχειρηματίες, Δημοσιογράφους

κ.α. Κάποιοι άλλοι, προτίμησαν να δώσουν απευθείας

το μερίδιό τους σε νοσοκομεία/φορείς υγείας της επιλο-

γής τους. Τέλος, κάποιοι, χαμένοι σε μια μόνιμη αντί-

δραση, προτίμησαν να φιλοσοφήσουν και αντί χρη-

μάτων, να προσφέρουν... προτάσεις, σκέψεις και υπο-

θετικότητες. Τουλάχιστον σε τέτοιες στιγμές εθνικής ανάγκης, ας υπάρχει φιλότιμο και ομόνοια. Ελπίζουμε η προ-

σφορά όσων έδωσαν, να πιάσει τόπο και να αξιοποιηθεί, προς απάλυνση των πληγών και όφελος της Πατρίδας. 

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Άμεση λήψη μέτρων για τα ατόμα που διαβιούν σε κλειστές δομές
Η ΕΣΑμεΑ, βρισκόμενη στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την προστασία των

ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους από τον COVID-

19, κρούει τον κώδωνα του άμεσου κινδύνου που αντιμετωπίζουν άτομα με διαμέ-

νουν σε κλειστές δομές (π.χ. γηροκομεία, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων,

οικοτροφεία, ΣΑΔ, ΣΥΔ, ιδρύματα ασυλιακού τύπου, ξενώνες ψυχικής υγείας, εκ-

κλησιαστικά ιδρύματα κ.α.), τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, για

τους περιθαλπόμενους και τους εργαζόμενους σε αυτές. Τα άτομα με αναπηρία

και χρόνιες παθήσεις που ζουν σε δομές κλειστής φροντίδας είναι πλέον πιο ευά-

λωτα από ποτέ, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης από τον COVID-19, καθώς και σωματική και ψυχο-

λογική κακοποίηση, λόγω απομόνωσης, παραμέλησης, ακόμα και εγκατάλειψης. Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό: η

ΕΣΑμεΑ έχει ενημέρωση για αποτρόπαια συμβάντα σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Με υπόμνημά της τονίζει στον Υπουργό Υγείας κ. Κικίλια και στην Υφυπουργό Εργασίας κ. Μιχαηλίδου ότι σε πε-

ρίπτωση που ο κορονοϊός εισβάλλει σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης στη χώρα μας, θα εκτυλιχθεί μια τραγωδία

άνευ προηγουμένου, δεδομένου ότι τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς και οι ηλικιωμένοι, είναι

πρώτοι στη λίστα των θυμάτων της πανδημίας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιθαλπόμενοι στα ιδρύ-

ματα οφείλονται κυρίως σε έλλειψη εξοπλισμού ατομικής προστασίας, σε έλλειψη φροντίδας και επίβλεψης των

περιθαλπόμενων λόγω έλλειψης προσωπικού, στην καταναγκαστική επιβολή φαρμακευτικής αγωγής και μέτρων

περιορισμού στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων και στον αναγκαστικό περιορισμό που οδηγεί σε έλλειψη

επαφής με τον έξω κόσμο. Απαραίτητα μέτρα: • Αυστηρός έλεγχος από τον ΕΟΔΥ και τακτικές επισκέψεις κλιμακίων

ελέγχου στα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα κλειστής φροντίδας, περίθαλψης και φιλοξενίας, ώστε να διασφαλίζεται

ότι οι φιλοξενούμενοι σε αυτά δεν κακοποιούνται, δεν παραμελούνται, ούτε τίθενται σε κίνδυνο λόγω έλλειψης και

απουσίας προσωπικού, καθώς και ότι δεν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κρίσης η καταναγκαστική απομό-

νωση, ο περιορισμός και η καταναγκαστική φαρμακευτική αγωγή και η φαρμακευτική αγωγή καταστολής. • Ολο-

κλήρωση της πρόσληψης προσωπικού όλων των ειδικοτήτων άμεσα, για τη στήριξη όλων των Κέντρων Κοινωνικής

Πρόνοιας, που έχει ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα, καθώς επίσης και παράταση των συμβάσεων των

340 επικουρικών που ήδη εργάζονται στα ΚΚΠ, ώστε με τον τρόπο αυτό να θωρακιστεί στο μέγιστο βαθμό η λει-

τουργία τους και η φροντίδα των φιλοξενούμενων ατόμων. • Να αντιμετωπιστούν οι εργαζόμενοι όλων των  Κέντρων

Κοινωνικής Πρόνοιας της χώρας ακριβώς όπως και οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και να προβλεφθεί

η χορήγηση σε αυτούς του έκτακτου δώρου Πάσχα όπως θα χορηγηθεί και στους εργαζόμενους στο ΕΣΥ, καθώς

δίνουν καθημερινά μάχη κάτω από αντίξοες συνθήκες. • Σε όλες τις δημόσιες δομές, να διασφαλιστεί η κάλυψη του

αυξημένου κόστους που συνδέεται με αυτή την κρίση, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, του προστατευτικού

υλικού, των υλικών και μέσων απολύμανσης και των υπερωριών του προσωπικού. • Διασφάλιση ίσης πρόσβασης

των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που διαβιούν στα ιδρύματα στη θεραπεία στα νοσοκομεία. • Δια-

σφάλιση ότι τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις μπορούν ακόμα να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους.
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Μια φορά κι έναν καιρό, που οι εποχές του

χρόνου ήταν τέσσερις, ξέραμε όλοι πως θα

αντιμετωπίσουμε τις καιρικές συνθήκες, τις

καλλιέργειες, την διατροφή και ο,τιδήποτε

άλλο είναι απαραίτητο για την ομαλή δια-

βίωση του ανθρώπου. Τώρα, εκτός του ότι

δεν ξέρουμε σε τι εποχή ζούμε, αντιμετωπί-

ζουμε και διάφορα άλλα προβλήματα, όπως

τις πανδημίες, την παγκόσμια αιχμαλωσία εν

καιρώ ειρήνης, και πολλά άλλα παράλογα,

που δεν είναι φυσικά φαινόμενα, αλλά αν-

θρώπινες, επικίνδυνες δημιουργίες. Είναι κα-

ταστάσεις, που δεν μπορούμε πλέον να

διορθώσουμε. Βάλαμε τα χέρια μας και βγά-

λαμε τα μάτια μας και όλα αυτά, τα λέμε πολι-

τισμό και ευκολία σε ο,τιδήποτε θέλουμε να

κάνουμε. Οι σοβαρότερες ασθένειες του πα-

ρελθόντος που τώρα γίνονται θανατηφόρες,

γιατρευόντουσαν! Τι να φταίει άραγε που γί-

ναμε τόσο ευάλωτοι; Γιατί αδυνατήσαμε τόσο

πολύ, αντί να θεριεύουμε και να γινόμαστε κα-

λύτεροι; Τι να φταίει άραγε που φταίνε άλλοι

για τα προβλήματά μας; Σκέφτηκαν άραγε οι

γίγαντες αυτού του κόσμου, ότι φταίμε όλοι,

μικροί και μεγάλοι, και όχι μονάχα η κάθε

ασθένεια, που μας απειλεί, ανά διαστήματα;

Μεγαλύτερη ασθένεια από τον εγωισμό και το

συμφέρον, για κάθε κατάσταση, δεν υπάρχει

και για όλα, πάντα, φταίει ο άνθρωπος. Γ. Ρ.

Υγεία - Χρήμα: σημειώσατε 2
Κι ενώ το κράτος δίνει σαφείς οδηγίες για τις απαραίτητες

αποστάσεις, ενώ μπαίνουμε στα σούπερμάρκετ με χαρ-

τάκι, ενώ οι Λειτουργίες και οι λοιπές Ακολουθίες, (ακόμη

και της Μ. Εβδομάδος), απαγορεύτηκαν, όταν το χρήμα

μπαίνει μπροστά, όλα τα μέτρα, οι αποστάσεις ασφά-

λειας και η ίδια η υγεία, έρχονται δεύτερα. Δεν χρειάζεται

να ανοίξει κανείς την τηλεόραση και να δει τα - ενίοτε μα-

γειρεμένα - πλάνα των δελτίων ειδήσεων. Περνώντας

έξω από οποιαδήποτε τράπεζα, θα δει τις ουρές, τον συ-

νωστισμό, τις αποστάσεις ασφαλείας... δέκα εκατοστών

και ανά τόσο το “απαραίτητο” σπρώξιμο, για να μην ξεχνιόμαστε. Το χρήμα λοιπόν, που “κινεί τον κόσμο”, όπως

λένε, διώχνει τον φόβο, ξορκίζει τις πιθανότητες μετάδοσης του ιού, απωθεί

πίσω-πίσω στο μυαλό μας τις στατιστικές και τους αριθμούς των θυμάτων

που ακούσαμε στην χθεσινή ενημέρωση και μας σπρώχνει να σπρωχθούμε

για να μπούμε στην τράπεζα. Και κάπως έτσι έρχονται και οι εντάσεις, καθώς

δεν θέλουμε και πολύ ως λαός, και οι φωνές και οι διαμαρτυρίες. “Και τι να

κάνει ο κόσμος;”, θα ρωτήσουν κάποιοι και δίκιο θα έχουν, καθώς ανάμεσα

σε τόσα άλλα έχουμε φτάσει και εκεί: όλες οι υποθέσεις μας να περνούν μέσα

από τις τράπεζες. Δικαιολογείται όμως, αλήθεια, να παίζουμε την υγεία μας

κορώνα - γράμματα; Τι αξίζει περισσότερο τελικά, εκείνη ή το χρήμα;

Το μυρμηγκάκι
Κάποτε σ’ ένα παραμύθι, που είχε γίγαντες πολλούς,

υπήρχε κι ένα μυρμηγκάκι που είχε χίλιους δυο καημούς.

Τα πάντα γύρω του μεγάλα, θεόρατα και δυνατά

και αυτό μονάχο του κρυμμένο, ψάχνει να βρει μια συντροφιά.

Κι όπως κοιτούσε προς τα πάνω, άνοιξε, λέει ο ουρανός

και του φωνάζουνε τ’ αστέρια “έλα, σε θέλει ο Θεός”.

Θεέ μου, του λέει, πως ν’ ανεβώ, εκεί ψηλά για να σε βρω,

αφού μ’ έκανες μυρμήγκι, μου είναι δύσκολο να ‘ρθώ.

Ξεχάστηκε όπως μιλούσε και δεν κατάλαβε καθόλου,

τον γίγαντα που τον πατούσε και τη διαδρομή του κόσμου.

Βρέθηκε πάνω απ’ τ’ αστέρια και ήταν δίπλα στον Θεό,

ευτυχισμένο και μεγάλο, το μυρμηγκάκι το μικρό.

Κοιτώντας γύρω του δεν βλέπει κανέναν άλλον πιο μεγάλο,

είχανε όλοι έαν μπόι και μια λάμψη παραπάνω.

Έλαμπε τόσο η ψυχή του που βρέθηκε στον ουρανό

και φώναζε σ’ όλο τον κόσμο “Θεέ μου, σ’ ευχαριστώ”

Ευχαριστώ όπως εκείνα που δεν γνωρίζετε εσείς,

αφού οι γίγαντες του κόσμου, είσαστε όλοι συγγενείς.

Γ. Ρ.

Έχει ο καιρός γυρίσματαΈχει ο καιρός γυρίσματα
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Υποθετικές καταστάσεις και σκέψειςΥποθετικές καταστάσεις και σκέψεις
Πως θα ήταν άραγε μια περίοδος κατ’ οίκον εγκλεισμού, όπως αυτή που

ζούμε, πριν από, ας πούμε 25 χρόνια, όχι και τόσο μακρυά. Με ακριβή χρέ-

ωση στο σταθερό τηλέφωνο, χωρίς κινητά, χωρίς ταμπλέτες, με το Διαδίκτυο

σε εμβρυακή ηλικία και προσβάσιμο από λίγους. Πως θα ήταν, αλήθεια; Η

ενημέρωση που θα είχαμε, θα ήταν μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτής που

έχουμε τώρα και σχεδόν μόνο από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Οι πλη-

ροφορίες θα «ταξίδευαν» μέσω συντόμων κλήσεων, ενώ τα τηλεφωνικά κέν-

τρα των υπηρεσιών μονίμως κατειλημμένα, καθώς όλοι θα καλούσαν εκεί. Οι ουρές σε υπηρεσίες και τράπεζες

τεράστιες, προκειμένου να εξυπηρετηθούν υποχρεώσεις, που τώρα τακτοποιούνται μέσω Διαδικτύου, δημιουρ-

γώντας εστίες έκθεσης στο ιό. Φυσικά, δεν συζητάμε καν για διαδικτυακές αγορές και παραγγελίες. Ούτε καν τι και

αν διαθέτει το κάθε κατάστημα δεν θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε. Προμήθεια μόνο των βασικών, από τα λίγα κα-

ταστήματα που θα είχαν μείνει ανοικτά. Θα επιβιώναμε, αλλά με μεγαλύτερες απώλειες. Αυτό που δεν καλύπτεται,

όμως, από τα καταστήματα, είναι η ανάγκη για επικοινωνία και αλλαγή παραστάσεων. Εκεί ακριβώς είναι και η

προσφορά της σημερινής τεχνολογίας, που κάνει την διαφορά εν σχέση με την υποθετική μας περίπτωση. Ενώ

όλο τον χρόνο προσπαθούμε να ξεκολλήσουμε από κινητά και οθόνες και να ανοίξουμε κανένα βιβλίο ή να βγούμε

έξω, τώρα αυτά αποτελούν την βασική μας διέξοδο και τον δίαυλο επικοινωνίας μας με τους φίλους και γνωστούς,

τους καθηγητές και δασκάλους των παιδιών μας, και τον κόσμο ολόκληρο. Η τηλεργασία επιτρέπει σε πολλές επι-

χειρήσεις να συνεχίσουν να λειτουργούν, ενώ οι φορητοί υπολογιστές και οι κάμερες έγιναν ανάρπαστα. Ας παρη-

γορηθούμε λοιπόν, μέσα στον εγκλεισμό μας, με την σκέψη ότι αυτός μας βρήκε, τουλάχιστον, σ’ αυτήν την εποχή.

Οσία Μαρία η Αιγυπτία (1η Απριλίου)

Η ζωή της Οσίας Μαρίας αποτελεί το απόλυτο παράδειγμα έμπρα-

κτης μετάνοιας, συγχώρησης και κάθαρσης. Άν ο ληστής στον

σταυρό κέρδισε τη Σωτηρία με την μετάνοια πριν το τέλος του,

εκείνη πέρασε ολόκληρη την ζωή της ζητώντας την συγχώρηση του

Θεού, για τα αμαρτήματα της νιότης της, και όχι απλά συγχωρέ-

θηκε, αλλά έφθασε και σε μεγάλα μέτρα αγιότητας. Η νεαρή Μαρία

ήταν πόρνη. Όχι γιατί πεινούσε, όχι γιατί χρειαζόταν απελπισμένα

τα χρήματα, όπως πολλές δύστυχες κοπέλες που πέφτουν τόσο

χαμηλά από ανάγκη. Ήταν πόρνη από επιλογή. Το ήθελε και το ευ-

χαριστιόταν, έχοντας λες, σαν σκοπό ζωής, να διαφθείρει όσο πε-

ρισσότερους νέους ή μεγάλους μπορούσε. Κάποια φορά ακολούθησε σε ταξίδι με πλοίο, προσκυνητές από την

Αίγυπτο που πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα, για να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό. Φυσικά εκείνη δεν πήγε για προ-

Απρίλιος: Με μια ματιά

1. Οσία Μαρία η Αιγυπτία

2. Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

2. Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού

7. Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

10. Άγιος Γρηγόριος Ε', Πατριάρχης Κων/πόλεως

12. Κυριακή των Βαΐων

17. Παγκόσμια Ημέρα Αιμορροφιλίας

18. Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς

19. Ανάσταση του Κυρίου

22. Ημέρα της Γης

23. Άγιος Γεώργιος, ο Τροπαιοφόρος

23. Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου

26. Κυριακή του Θωμά  

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

σκύνημα, και σύμφωνα με την δική της περιγραφή, κατά την

διάρκεια του ταξιδιού της δεν υπήρχε είδος ασέλγειας που δεν

πραγματοποιήθηκε. Φθάνοντας στα Ιεροσόλυμα και ενώ έψα-

χνε το επόμενο “θύμα”, πήγε από περιέργεια να δει κι εκείνη

τον Τίμιο Σταυρό, αλλά ενώ οι άλλοι άνθρωποι έμπαιναν στο

Ναό, εκείνη αόρατα εμποδιζόταν. Μέσα από αυτήν την απόρ-

ριψη, έγινε η αλλαγή μέσα της, μετανόησε και αφού ζήτησε

συγχώρηση από την Παναγία, μπόρεσε να μπει και να προ-

σκυνήσει. Κατόπιν, αφού κοινώνησε, αποσύρθηκε στην

έρημο πέρα από τον Ιορδάνη ποταμό, όπου πέρασε 47 χρό-

νια με μετάνοια και χωρίς να συναντήσει άνθρωπο. Πριν το

τέλος της ζωής της, επέτρεψε ο Θεός, να συναντηθεί δύο

φορές με τον Αββά Ζωσιμά, ώστε να μην χαθεί για εμάς το

παράδειγμά της. Εξομολογήθηκε την ζωή της, κοινώνησε και

παρέδωσε το πνεύμα της. Η μετάνοιά και η συγχώρησή της,

δίνει ως σήμερα θάρρος σε ανθρώπους που έχουν μεγάλες

αμαρτίες και ζητούν λύτρωση και η Εκκλησία την τιμά και το-

νίζει το παράδειγμά της την Ε΄ Κυριακή της Μ. Σαρακοστής.
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Συν. από σελ.1 ...Αθηναίων 20 ειδικά οχήματα για τη συλλογή οργα-

νικών απόβλητων και 2.500 καφέ κάδους. Τμηματικά το επόμενο διά-

στημα θα διατεθεί ανάλογος εξοπλισμός στο σύνολο των δήμων της

Αττικής. Ο κ. Μπακογιάννης ευχαρίστησε τον Γ. Πατούλη, για την εξαι-

ρετική συνεργασία που έχουν και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι Περι-

φέρεια και Δήμος με ξεκάθαρο σχέδιο και στοχοπροσήλωση μπορούν

να πετύχουν πολλά. «Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι διαχειριζόμαστε

με σχέδιο, την αδιέξοδη κατάσταση που παραλάβαμε. Συνεργαζόμα-

στε στενά με το Δήμο της Αθήνας και το Δήμαρχο Κώστα Μπακο-

γιάννη προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος της  μείωσης  των απορ-

ριμμάτων που καταλήγουν για εναπόθεση.  Μέσα από τις σχετικές

πρωτοβουλίες μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και να γίνουμε Ευρώπη. Βρισκόμαστε εδώ, μια δύσκολη

ημέρα και περίοδο, για να δείξουμε ότι μαζί με τη μάχη προστασίας των πολιτών από τον κορωνοϊό αγωνιζόμαστε

και για την εφαρμογή της ανακύκλωσης και τη διαλογή στην πηγή. Με την αξιοποίηση των καφέ κάδων δημιουρ-

γούμε  κομπόστ το οποίο στη συνέχεια θα δίνουμε στους πολίτες για να το αξιοποιήσουν», δήλωσε ο κ. Πατούλης,

κατά την τελετή παράδοσης. «Η ζωή συνεχίζεται και η δουλειά δεν σταματάει. Όσο λοιπόν και αν η συγκυρία δεν

είναι, προφανώς, η καλύτερη, εμείς είμαστε εδώ, η Περιφέρεια Ατ-

τικής και ο Δήμος Αθηναίων, και ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να

αλλάξει επιτέλους το μοντέλο καθαριότητας της πόλης. Να στα-

θούμε στην ανακύκλωση, να υιοθετήσουμε σύγχρονες, ευρωπαϊ-

κές, καλές πρακτικές. Και σήμερα κάνουμε ένα μεγάλο, ένα

αποφασιστικό βήμα, με τον εξοπλισμό τον οποίο παραλαμβάνει ο

Δήμος Αθηναίων. Όπως είπε νωρίτερα ο Περιφερειάρχης μιλάμε

για σύγχρονα απορριμματοφόρα. Πρότυπα θα τα χαρακτήριζα εγώ.

Μιλάμε για χιλιάδες νέους κάδους που θα βρουν τη θέση τους μέσα

στην πρωτεύουσα», είπε με την σειρά του ο κ. Μπακογιάννης.

Ανακαλύφθηκε βακτήριο που διασπά τα τοξικά πλαστικά
Άν και στο παρελθόν είχαν βρεθεί μύκητες, οι οποίοι μπορούν να διασπούν

πλαστικά απόβλητα, η αξιοποίησή τους θα ήταν πολύ περιορισμένης κλί-

μακας. Τώρα, Γερμανοί επιστήμονες προχώρησαν στην ανακάλυψη ενός

βακτηρίου που τρέφεται με τοξικό πλαστικό. Είναι, μάλιστα, ο πρώτος βα-

κτηριακός μικροοργανισμός που βρέθηκε ότι μπορεί να διασπάσει την πο-

λυουρεθάνη. Το βακτήριο ανακαλύφθηκε σε χώρο εναπόθεσης αποβλήτων,

όπου είχαν πεταχτεί πλαστικά. Εκατομμύρια τόνοι πλαστικών από πολυου-

ρεθάνη παράγονται κάθε χρόνο και καταλήγουν συνήθως στις χωματερές ή

στη φύση, επιβαρύνοντας το περιβάλλον, καθώς το εν λόγω πλαστικό δύ-

σκολα ανακυκλώνεται. Όταν διασπάται σταδιακά, μπορεί να απελευθερώσει

τοξικές και καρκινογόνες χημικές ουσίες. Οι ερευνητές του Κέντρου Περι-

βαλλοντικής Έρευνας “Χέλμχολτς”, στη Λειψία, που έκαναν τη σχετική δη-

μοσίευση σε περιοδικό μικροβιολογίας, όπως αναμεταδίδει το Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε.

ανέφεραν ότι το βακτήριο, το οποίο ανήκει σε οικογένεια γνωστή για την ανθεκτικότητα της σε ακραία περιβάλλοντα,

χρησιμοποιεί τα χημικά συστατικά της πολυουρεθάνης για να παράγει άνθρακα, άζωτο και ενέργεια για λογαριασμό

του. Ο Χέρμαν Χαιπίπερ του “Χέλμχολτς” τόνισε ότι το εύρημα είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν πρέπει να μας 

καθησυχάζει, καθώς μπορεί να χρειαστούν έως και δέκα χρόνια πριν καταστεί δυνατό να χρησιμοποιηθεί το βα-

κτήριο αυτό σε μεγάλη κλίμακα και στο μεταξύ πρέπει να συνεχίσουμε την μείωση της χρήσης του πλαστικού.

Η ωφέλεια των μέτρων περιορισμού στο περιβάλλον
Ο περιορισμός των μετακινήσεων, σε σχεδόν παγκόσμιο επίπεδο, όπως και η

μεγάλη ακύρωση πτήσεων, έχει να επιδείξει και κάποια ωφέλη, ιδίως σε πε-

ριοχές που υποφέρουν από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Πράγματι, οι τιμές

των συγκεντρώσεων των ρύπων εμφάνισαν μεγάλη μείωση, (πράγμα εμφανές

και στην Αθήνα), ενώ εντυπωσιακότερα είναι τα αποτελέσματα σε πόλεις όπως

η Βενετία, στα κανάλια της οποίας, η πανίδα έκανε αισθητή της παρουσίας της.
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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!

Κεραμικά αυγά, ζωγραφισμένα

στο χέρι από εμάς, με αναστάσι-

μες παραστάσεις, τοπία και φυτά.

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


