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Δωρεά Ιδρύματος Λάτση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
Δωρεά συνολικού προϋπολογισμού ~310.000€, έκανε το Κοινωφελές Ίδρυμα

Ιωάννη Σ. Λάτση στο Ε.ΚΕ.Α., η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα αναβάθμισης

του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με γνώμονα την ενίσχυση της ετοιμότητας και έγ-

καιρης αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, συνολικού προϋπολογισμού

€5.000.000, που σχεδίασε και υλοποιεί το Ίδρυμα, στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή

τους στις καταστροφικές πυρκαγιές στο Μάτι Αττικής τον Ιούλιο... Συν. στη σελ. 9

Με 35 οχήματα ενισχύεται ο Πυροσβεστικός
στόλος της Αττικής
Παρουσία του Υπουργού Προ-

στασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσο-

χοΐδη, του Υφυπουργού Πολι-

τικής Προστασίας, Ν. Χαρδα-

λιά, του Γενικού Γραμματέα

Πολιτικής Προστασίας, Β. Πα-

παγεωργίου και του Αρχηγού

του Πυροσβεστικού Σώματος, Σ. Κολοκούρη, ο Περιφερειάρχης Αττι-

κής, κ. Γ. Πατούλης, παρέδωσε τα πυροσβεστικά οχήματα στο Αρχη-

γείο της Πυροσβεστικής.  Το συνολικό κόστος των οχημάτων είναι 5

εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο εντάσσεται στο... Συν. στη σελ. 15

Κ.Ε.Δ.Ε.: «6 για έξω», 6 δράσεις για να
ξαναγίνουν οι πόλεις μας ανθρώπινες
H εμπειρία που όλοι, και

πρώτα από όλα οι άνθρωποι

της αυτοδιοίκησης αποκτή-

σαμε, από τη διαχείριση της

πρόσφατης πανδημίας του κο-

ρωνοϊού, μας έδωσε το ερέθι-

σμα να επαναπροσδιορίσουμε

τον τρόπο που αντιλαμβανόμα-

στε το μοντέλο λειτουργίας των

πόλεών μας και τον τρόπο

ζωής μας μέσα σε αυτές. Τους

μήνες που πέρασαν, αναγκα-

στήκαμε «να δούμε τη ζωή μας

αλλιώς». Στην καρδιά της υγει-

ονομικής κρίσης, αναδείξαμε το

ανθρώπινο... Συν. στη σελίδα 3

Προς διευθέτηση το θέμα των
εργατικών κατοικιών Ελευσίνας

Συζητήθηκε στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση που

είχε καταθέσει ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και

Βουλευτής Δυτικής Αττικής Θανάσης Μπούρας

προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση με θέμα την κα-

θυστέρηση που υπάρχει εδώ και 11 χρόνια για

την παράδοση των Εργατικών Κατοικιών Ελευσί-

νας στους δικαιούχους. Στην... Συν. στη σελίδα 13

“Ρόδα είναι και γυρίζει”
Η μικρού μήκους

ταινία του Βαγγέλη

Νάκη, βασισμένη

σε πραγματικά γε-

γονότα,  μεταφέρει

ένα μήνυμα για τα

άτομα με αναπη-

ρία. Ο πρωταγω-

νιστής είναι ένας

έφηβος, ο Αλέξαν-

δρος Κούμπρια, του οποίου η ζωή αλλάζει

ριζικά εξαιτίας ενός... Συνέχεια στη σελίδα 7



ΣΕΛΙΔΑ 2

Συνέχεια από το προηγούμενο ...γνωρίζοντας κάθε μέρα καινούργια πράγματα, ξε-

χνάμε την ομορφιά του παρελθόντος, την απλότητα και την αγνότητα της ανθρώ-

πινης ύπαρξης. Ο εγωισμός και η φιλοδοξία, που από γενιά σε γενιά

πολλαπλασιάζονται, τα χάλασαν όλα, οδηγώντας τον άνθρωπο στην ματαιοδοξία

και την αυτοκαταστροφή του. Όλα τα θέλει και δεν σταματάει να θέλει κι άλλα, κι

άλλα, από την αρχή και μέχρι το τέλος της ζωής του. Μόνο ο άνθρωπος κατάφερε

να κάνει τόσο μεγάλο κακό στο είδος του και συνεχίζει, προσπαθώντας να απο-

κτήσει τα περιττά, χωρίς να δίνει σημασία στα απαραίτητα. Ένα από τα πολυτιμό-

τερα αγαθά στην ζωή είναι η δύναμη ψυχής του κάθε ανθρώπου σε όλα τα

επίπεδα. Για να απολαμβάνει την ζωή όμως, και στα ψηλά και στα χαμηλά, ένας

άνθρωπος πρέπει να νοιώθει, και για να νοιώθει είναι απαραίτητο να γελάει, να

κλαίει και να ζει την κάθε στιγμή, χωρίς εγωισμούς και φιλοδοξίες. Πρέπει να ανα-

καλύψει και να ζήσει την πραγματικότητα με την αληθινή της μορφή και όχι την

ψεύτικη, που συνηθίζεται σήμερα. Αυτά είναι, βέβαια, προτερήματα των παππού-

δων μας, της παλιάς εποχής, που σήμερα σιγά-σιγά, χάνονται ακόμα και από τα

παραμύθια. Υπάρχουν, βέβαια, άνθρωποι που έχουν ακόμα πολλά προτερήματα,

της σημερινής εποχής, που δεν μοιάζουν με το παρελθόν, αλλά έχουν κι αυτά την

αξία τους. Ο καλύτερος συνεργάτης και φίλος του καθενός, είναι ο ίδιος ο εαυτός

του, που πρέπει να στολίσει, όχι εξωτερικά την εμφάνιση, αλλά το εσωτερικό του,

για να καταλάβει την δικιά του αξία και όχι τα όμορφα ρούχα και το καλό αυτοκί-

νητο. Όποιος καταφέρει να το ζήσει αυτό, θα το καταλάβει την μεγάλη διαφορά και

θα δει ένα εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα, που όσο αόρατο κι αν είναι, είναι το

καλύτερο δώρο και ο μεγαλύτερος θησαυρός που θα ανακαλύψει. Αγαπητέ ανα-

γνώστη, μέσα στους τόσους ορίζοντες της ζωής, υπάρχουν τόσα πολλά παραδείγ-

ματα, με καλά ή κακά αποτελέσματα, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να

αποκτήσουμε περισσότερη γνώση και δύναμη ψυχής, και να βλέπουμε πάντα την

καλή πλευρά, ακόμα και στις πιο άσχημες περιστάσεις... Συνέχεια στο επόμενο

“Σενάρια της ζωής”
Συν. από το προηγ. “...παντού µε την κυρία Τασία, µαζί µε

συγγενείς και φίλους, µα δεν βρήκαν πουθενά τα ίχνη της.

Τότε αποφάσισαν όλοι µαζί, αδιαφορώντας για το σκάνδαλο

που θα ξεσπούσε, να βγουν στην τηλεόραση να πουν την

αλήθεια µήπως την έβρισκαν. Απευθύνθηκαν σε µια εκποµπή που αναζητούσε

αγνοουµένους, έκθεσαν το πρόβληµά τους χωρίς να κρύψουν τίποτα και τους

παρακάλεσαν να ασχοληθούν µε την εξαφάνιση της Σµαράγδας. Έτσι, ανα-

κοινώθηκε στην τηλεόραση η εκποµπή και παρουσιάστηκαν όλοι µαζί. Είπαν

ότι αναζητούσαν τη χαµένη κόρη, νύφη και γυναίκα, και ένα µωρό που  µεγά-

λωνε χωρίς πατέρα, ο οποίος αγνοούσε την ύπαρξή του. Η υπόθεση, που

κράτησε αµείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, άρχισε να εξελίσσεται. Ευαι-

σθητοποιήθηκαν πολλοί και γρήγορα εντοπίστηκε η Σµαράγδα. Την πήραν τη-

λέφωνο και της είπαν ότι την αναζητούσαν στην τηλεόραση. Από την πρώτη

στιγµή, τους είδε και δεν πίστευε στ’ αφτιά της όταν ο Σήφης παραδέχτηκε δη-

µόσια ότι την παράτησε γιατί έκανε το τραγικό λάθος να νοµίζει ότι ήταν αδελφή

του. Δεν µπορούσε να µην τον πιστέψει έτσι όπως τον έβλεπε καταβεβληµένο

και δακρυσµένο. Να τρέµει από τη συγκίνηση η φωνή του, να την παρακαλάει

απαρηγόρητος να δώσει σηµεία ζωής, ζητώντας της να γυρίσει κοντά του γιατί

ποτέ δεν σταµάτησε να την αγαπά, µόνο που θεώρησε την αγάπη τους αιµο-

µιξία. Δεν υπήρχε άλλη γυναίκα στη ζωή του και όλο αυτόν τον καιρό βρισκόταν

σε µοναστήρι για να γίνει καλόγερος. Πήρε συγκινηµένη τηλέφωνο, ενώ από

τα µάτια της έτρεχαν ποτάµια τα δάκρυα, που ήταν χαράς...” Συν. στο επόμ.

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

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

Στήβεν Χόκινγκ (8/1/1942 - 14/3/2018): Ο Στήβεν Χόκινγκ (Stephen Hawking), Βρετανός θεωρητικός φυσικός,

κοσμολόγος και συγγραφέας, γεννήθηκε στην Οξφόρδη, εν μέσω του Β΄Π.Π., από γονείς ανωτάτου μορφωτικού

επιπέδου. Η σχολική εκπαίδευση του Στήβεν ήταν τόσο άστατη, όσο και η οικογενειακή ζωή του, (συχνές μετακο-

μίσεις και απουσίες του πατέρα του, λόγω εργασίας), αλλά ο νεαρός βρήκε τον δρόμο του και ξεκίνησε την ακαδη-

μαϊκή ζωή του με υποτροφία και πολύ σύντομα, παρά την αμέλειά του σε ο,τιδήποτε δεν τον ενδιέφερε, έδειξε την

υψηλή ευφυΐα του. Μετά το πέρας των βασικών του σπουδών, άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια της πάθη-

σης, που θα τον συντρόφευε σε όλη του την ζωή: αυξανόμενη αδε-

ξιότητα και δυσκολία στον λόγο. Η αρχική διάγνωση των ιατρών για

αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, συνοδευόταν από ένα προσδό-

κιμο ζωής δύο ετών! Τελικά, έζησε σχεδόν άλλα 55, αλλά με την σω-

ματική του κατάσταση να επιδεινώνεται σταθερά, μέχρι σημείου να

είναι καθηλωμένος στην ίδια στάση και να επικοινωνεί μέσω υπολο-

γιστή. Παρά τις δυσκολίες της αναπηρίας του και την αρχική του απο-

γοήτευση, ο Χόκινγκ, με την στήριξη της οικογένειάς του και κυρίως

της ηρωίδας συζύγου του έκανε μια λαμπρή ακαδημαϊκή σταδιοδρο-

μία στα μαθηματικά και την κοσμολογία, με το πιο γνωστό του βιβλίο

«Μία Σύντομη Ιστορία του Χρόνου» να κάνει ρεκόρ πωλήσεων.

Extra Milers: Η πλατφόρμα του υπουργείου Τουρισμού για τον
προσβάσιμο τουρισμό στην Ελλάδα
Τη δημιουργία της νέας πλατφόρμας «Extra Milers» που θα τεθεί σε

πιλοτική λειτουργία τον Ιούνιο, υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρι-

σμού και στόχο έχει να προάγει τον προσβάσιμο τουρισμό στα νησιά,

ανακοίνωσαν η Microsoft Hellas και η ATCOM. Στόχος είναι η δημιουρ-

γία ενός πλήρους δικτύου πληροφοριών που θα εξασφαλίζει σε άτομα

με μόνιμη ή προσωρινή αναπηρία ή άλλες δυσκολίες πρόσβασης, το

ισότιμο δικαίωμα στον τουρισμό και στην απόλαυση των μοναδικών

ομορφιών των ελληνικών νησιών. Η πλατφόρμα (ιστοσελίδα και εφαρ-

μογή), θα διατίθεται δωρεάν και απευθύνεται κυρίως σε άτομα με οπτική και κινητική αναπηρία. Οι χρήστες θα

έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το προφίλ τους βάσει των προσωπικών τους αναγκών και να ανακαλύψουν

τις προσβάσιμες δομές και υπηρεσίες που διαθέτουν τα σημεία ενδιαφέροντος που ταιριάζουν στο εξατομικευμένο

προφίλ τους. Πρώτοι προορισμοί για τη φετινή χρονιά είναι η Σύρος, η Χίος και η Ρόδος, ενώ το επόμενο χρονικό

διάστημα θα συνεχίσουν να συμπληρώνονται στον «πιλότο» προορισμοί αλλά και εφαρμογές, που θα αξιοποιούν

τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (μετατροπή κειμένου σε ομιλία, αναγνώριση προσώπου, αναλύσεις κειμένων),

έτσι ώστε να ενδυναμωθεί η προσβασιμότητα της πλατφόρμας και να βελτιωθεί η εμπειρία των χρηστών της. Το

ExtraΜilers είναι μια πρωτοβουλία της οργάνωσης Άγονη Γραμμή Γόνιμη, με την ιδρυτική χορηγία της Microsoft.

Συνάντηση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλά-
δος με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ), κ. Κωνσταντίνος

Σίμψης, συναντήθηκε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη

Χρυσοχοΐδη, στο γραφείο του τελευταίου. Στη συζήτηση, που διεξήχθη σε

πολύ δημιουργικό κλίμα, ο κ. Σίμψης εξέθεσε τα βασικά αιτήματα των

κωφών και βαρήκοων πολιτών που άπτονται της αρμοδιότητας του συγκε-

κριμένου Υπουργείου και τα οποία συνοψίζονται στα εξής: • Απρόσκοπτη

επικοινωνία των κωφών και βαρήκοων πολιτών με την Άμεση Δράση, • πλήρης προσβασιμότητα του ευρωπαϊκού

αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, • εκπαίδευση των Αστυνομικών, εν ενεργεία και νεοδιοριζόμενων, στη βασική γνώση

της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, • ευαισθητοποίησή τους ως προς τον τρόπο προσέγγισης κωφών και βαρή-

κοων πολιτών και ενημέρωσή τους ως προς τις επικοινωνιακές τους ανάγκες. Στο προσεχές χρονικό διάστημα 

επίκειται συνάντηση όλων των αρμόδιων φορέων, στην οποία θα συμμετάσχει και αντιπροσωπία της ΟΜΚΕ, 

ώστε τα παραπάνω ζητήματα να εξεταστούν κατά περίπτωση και να χαραχτεί ένα σχέδιο υλοποίησής τους.
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Κ.Ε.Δ.Ε.: «6 για έξω», 6 δράσεις για να
ξαναγίνουν οι πόλεις μας ανθρώπινες
Συν. από σελ. 1...πρόσωπο της αυτοδιοίκησης. Ενώσαμε δυνά-

μεις για να στηρίξουμε με επιτυχία τους συμπολίτες μας που ανή-

καν στις ευάλωτες ομάδες. Λόγω των αναγκαστικών περιορισμών

στην κυκλοφορία, θυμηθήκαμε ξανά πως είναι να ζούμε σε πόλεις

ήσυχες, χωρίς αυτοκίνητα και θόρυβο. Με κλειστά τα περισσό-

τερα καταστήματα. Ανακαλύψαμε ξανά την αξία του να ζεις σε πό-

λεις με πράσινο, με πεζοδρόμους που μπορείς να κυκλοφορείς

με άνεση και ασφάλεια, με διαδρομές που μπορείς να κάνεις πο-

δήλατο, με πολλούς ελεύθερους ανοιχτούς δημόσιους χώρους,

που όλοι μπορούμε να περπατήσουμε και να αθληθούμε χωρίς περιορισμούς. Επαναπροσδιορίσαμε βασικές αξίες

και προτεραιότητες της ζωής μας, όπως είναι η οικογένεια, η φιλία, η εργασία, η υγεία, το αίσθημα να νοιάζεσαι για

το γείτονα και το συνάνθρωπό σου. Στη διάρκεια αυτής της ξεχωριστής κατάστασης η αυτοδιοίκηση έδωσε με επι-

τυχία τη μάχη για να κρατηθούν οι τοπικές κοινωνίες όρθιες και να παραμείνουν οι πόλεις μας καθαρές, όμορφες,

λειτουργικές. Για να μην μείνει κανένας μόνος σε αυτή την κρίση. Η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα και τα

μέτρα που λαμβάνονται για να σταθεί η κοινωνία ξανά στα πόδια της και να πάρει μπροστά η οικονομία και η επι-

χειρηματικότητα, δεν μπορεί να μην λαμβάνουν υπόψη μια ακόμη κρίσιμη παράμετρο, αυτήν της ποιότητας ζωής

των πολιτών. Τώρα είναι η ώρα «να δούμε τις πόλεις μας αλλιώς». Η Αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με τους δημότες,

αναλαμβάνει μια νέα πρωτοβουλία για την ανάληψη 6 συγκεκριμένων δράσεων, που θα μας επιτρέψουν να βελ-

τιώσουμε την καθημερινότητα στις πόλεις μας. Θα ξεκινήσουμε πιλοτικά με όσους Δήμους είναι έτοιμοι να συμμε-

τάσχουν και σταδιακά θα επιδιώξουμε να γίνει καθολική η συμμετοχή. Αναλυτικά, οι δράσεις έχουν ως εξής: 1.
Τοπικές ψηφοφορίες για προτάσεις βιώσιμων αναπλάσεων. 2. Τουλάχιστον μία πεζοδρόμηση ή δημιουργία ποδη-

λατοδρόμου στους Δήμους που θα συμμετέχουν, για ελάχιστο διάστημα 6 μηνών. 3. Δημιουργία μιας βόλτας ή πο-

δηλατικής διαδρομής μήκους 13.033 μέτρων (λόγω του 13033 που στέλναμε sms, για να τιμήσουμε τους συν-

ανθρώπους μας που έχασαν την ζωή τους από τον κορωνοϊό.) 4. Διοργάνωση Ποδηλατάδας, παραμονές της Παγ-

κόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 5. Ανάληψη μέτρων από πλευράς Δήμων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περι-

βάλλοντος, για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στα ποδήλατα και την αύξηση της χρήσης τους από τους πολίτες

6. Τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων, σε όλους τους Δήμους. Τα μέτρα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν

στο πλαίσιο των έργων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε πολλούς Δήμους κι αφορούν τη βιώσιμη αστική κινητι-

κότητα. Με ένα μήνυμα sms και ένα πενταψήφιο νούμερο κάνουμε την αρχή. Καμία πολιτική δεν μπορεί να εφαρ-

μοσθεί αποτελεσματικά, αν δεν έχει τη στήριξη των πολιτών. H ιδέα μας είναι «να δούμε αλλιώς», θετικά αυτή τη

φορά, τον τρόπο με τον οποίο μέχρι χθες στέλναμε μήνυμα για να ασκηθούμε ή να κάνουμε τον περίπατό μας,

χρησιμοποιώντας την εμπειρία αυτή για να αλλάξουμε την εικόνα των πόλεων μας και να κάνουμε πιο ανθρώπινη

τη ζωή μας. • Οι Δήμοι που θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία, θα προτείνουν 6 χώρους που θα μπορούν για 6

μήνες αρχικά να πεζοδρομήσουν ή να μετατρέψουν σε ποδηλατόδρομους, με αντιστοίχιση από το 1 ως το 6 • Στέλ-

νοντας ο πολίτης μήνυμα Β6 σε έναν πενταψήφιο αριθμό που σύντομα θα έχουμε και θα ανακοινώσουμε, θα συμ-

μετέχει στη δημόσια διαβούλευση και θα ψηφίζει για την πόλη του, ποιον από αυτούς τους δρόμους προτείνει την

αλλαγή χρήσης του. Για να διασφαλιστεί ότι ο πολίτης ψηφίζει για την πόλη που ζει, θα υπάρχει η χρήση του κωδικού

πόλης και κατόπιν η επιλογή από 1 ως 6 (π.χ. Κωδ. πόλης 2431 και επιλογή 2). Ο Δήμος θα δεσμευθεί ότι για 6

τουλάχιστον μήνες θα δοκιμάσει να πεζοδρομήσει με προσωρινά μέτρα το δρόμο που θα επιλέξουν οι πολίτες του.

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής με τον Πρόεδρο
της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά
Η δρομολόγηση κοινών δράσεων που θα συμβάλλουν στην κοινωνική ενσω-

μάτωση των Ρομά, μέσω της αξιοποίησης και των ευρωπαϊκών προγραμμά-

των, ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφ. Αττικής Γ. Πατούλη με τον

Πρόεδρο της “ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ”, Β. Πάντζο και της εντεταλμένης περιφερειακής

συμβούλου, αρμόδια για θέματα Ρομά, Μ. Ζέρβα. Ειδικότερα επισημάνθηκε η

ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες με στόχο την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες Ρομά

και τα οποία σχετίζονται με την κοινωνικοποίησή τους, την εκπαίδευση των παιδιών, την εργασία, την κοινωνική

προστασία αλλά και με ζητήματα πρόληψης υγείας, όπως η διενέργεια εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου και

μαστογραφιών. Επιπλέον υπογραμμίστηκε η ανάγκη ταχύρυθμης καταγραφής και “χαρτογράφησης” των Ρομά.



Ένα αίτημα δεκαετιών του παραγωγικού κόσμου ικανοποιείται με τη  νέα ηλεκτρονική υπηρεσία λήψης

Αποδεικτικού Aσφαλιστικής Eνημερότητας που αναπτύχθηκε από τον e-ΕΦΚΑ και την ΗΔΙΚΑ. Για πρώτη

φορά εντάσσονται στην ηλεκτρονική διαδικασία 1.500.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολού-

μενοι και αγρότες της χώρας και διασυνδέονται τα Πληροφοριακά Συστήματα Μισθωτών και Μη Μισθωτών παρέ-

χοντας ολοκληρωμένη πληροφορία για την Ασφαλιστική Ενημερότητα. Οι Ασφαλισμένοι θα μπορούν να λάβουν το

Αποδεικτικό από τον υπολογιστή τους, με απλά βήματα και χωρίς φυσική παρουσία σε κατάστημα του e-ΕΦΚΑ. 

Επαναλειτουργούν τα ΚΕΠΑ και το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων μαζί με την Διοίκηση

του e- ΕΦΚΑ αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα στην άμεση εξυπηρέτηση των πρωτοεισακτέων περιπτώ-

σεων, καθώς αφορούν συμπολίτες μας που δεν είχαν πρόσβαση σε κάποια από τα επιδόματα, βοηθήματα

και πάσης φύσεως παροχές που συνδέονται με τη διάγνωση της αναπηρίας. Τονίζεται ότι οι επιτροπές θα εξετάζουν

από Δευτέρα ως Παρασκευή, 8:00 έως 16:30, περιστατικά για τα οποία θα υπάρχει προηγούμενη ειδοποίηση των

ενδιαφερομένων με τηλεφωνική κλήση ή sms στα οποία θα ενημερώνονται για την ακριβή ώρα εξέτασης τους.

Με απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας, κ. Δόμνας Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας

από τη διάδοση του κορωνοϊού, με στόχο αφενός την αποφυγή συνωστισμού στις κοινωνικές υπηρεσίες και

τα κέντρα κοινότητας αφετέρου την απρόσκοπτη πρόσβαση των ωφελουμένων στα δύο βασικά προγράμματα

για την καταπολέμηση της φτώχειας, δίνεται παράταση στην ισχύ των αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισό-

δημα και το Επίδομα Στέγασης, που θα έπρεπε να επανυποβληθούν τους κρίσιμους μήνες Μάρτιο εως Μάιο, για

δύο μήνες. Οι επανυποβολές των αιτήσεων κατανεμήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 2020.

Επαναλειτουργούν τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, καθώς και τα Κέντρα

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.-ΜεΑ), των οποίων η λειτουργία είχε

ανασταλεί για λόγους δημόσιας υγείας και περιορισμού της μετάδοσης του νέου κορωνοϊού σε ευπαθείς ομά-

δες. Η εγκύκλιος ορίζει μεταξύ άλλων, την εκ περιτροπής προσέλευση των ωφελούμενων στις δομές, μείωση της

διάρκειας του ημερήσιου ωραρίου και δημιουργία μικρότερων τμημάτων, καθώς και τον περιορισμό των παρόντων

ωφελούμενων στο 50% της δυναμικότητας των δομών, προκειμένου να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας.

Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του «Χαμόγελο του Παιδιού», προ-

κειμένου να ενισχύσουν την ήδη άριστη σχέση αμοιβαίας υποστήριξης και να συνεργαστούν με σκοπό, την

ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών σε κίνδυνο. Προ-

βλέπεται επίσης, η ενίσχυση των διαδικασιών προαγωγής του βιοτικού επιπέδου και της υγείας των παιδιών, αλλά

και των διαδικασιών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης για θέματα παιδικής κακοποίησης -

παραμέλησης, οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εξαφανίσεων. Επιπλέον, θα αξιοποίηθούν οι δράσεις

και η τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει ο Οργανισμός, υπό το θεσμικό και συντονιστικό ρόλο του Δήμου Αθηναίων.

Οι επισκέψεις στο Πάρκο “Σταύρος Νιάρχος” θα γίνονται από εδώ και στο εξής με δωρεάν προκρατήσεις,

ενώ ελεύθερη θα είναι η πρόσβαση σε άτομα άνω των 65 ετών, άτομα με αναπηρία και εγκύους, όπως ανα-

κοίνωσε το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Το άνοιγμα του Πάρκου και των υπόλοιπων

υπαίθριων χώρων του ΚΠΙΣΝ θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Το ΚΠΙΣΝ θα παραμείνει ανοιχτό και προσβάσιμο

από όλους, αλλά με κανόνες και - αναγκαστικά - περιορισμούς στον αριθμό των επισκεπτών, καθώς, όπως τονίζει

στην ανακοίνωσή του, «η προστασία της υγείας των επισκεπτών είναι η πρώτη και επιτακτική προτεραιότητα».

Το επιχειρησιακό σχέδιο για τη διασύνδεση των Κινητών Ομάδων Επίσκεψης στο Σπίτι με την Κλινική

Κορωνοϊού του Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία», καταρτίστηκε στη σύσκεψη της Επιτροπής

Εμπειρογνωμόνων του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής. Σύμφωνα με το Σχέδιο «Ερμής», οι ασθενείς στους

οποίους βγαίνει θετικό το τεστ θα παραπέμπονται για παρακολούθηση στην εξειδικευμένη κλινική του Σωτηρία. Η

Επιτροπή τόνισε επίσης, την ανάγκη παρακολούθησης των ασθενών μετά τη νοσηλεία τους για κορωνοϊό καθώς

σε μεγάλη συχνότητα παρουσιάζουν προβλήματα που απαιτούν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης.

Ο ΟΠΕΚΑ, ακολουθώντας τη σταδιακή άρση των μέτρων της καραντίνας προχωρά στην υλοποίηση των

προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), με έμφαση στον κοινωνικό τουρισμό και τις παιδι-

κές κατασκηνώσεις. Η Αγροτική Εστία βρίσκεται και φέτος στο πλευρό των αγροτών, της αγρότισσας μητέρας

και του παιδιού μέσα από σειρά κοινωνικών προγραμμάτων που στόχο έχουν να ενισχύσουν οικονομικά και να

ψυχαγωγήσουν τους ανθρώπους της υπαίθρου. Οι ενδιαφερόμενοι για τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας, θα

μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις συμμετοχής στα ΚΕΠ όλης της χώρας, από την 1η έως την 26η Ιου-

νίου. Τα επτά προγράμματα που θα υλοποιηθούν αφορούν τον Κοινωνικό, Ιαματικό και Εκδρομικό Τουρισμό, Παι-

δικές κατασκηνώσεις και δωρεάν βιβλία και εισιτήρια θεάτρου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.opeka.gr.
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Διαγωνισμός συγγραφής σεναρίου μικρού μήκους
"Σενάρια Ζωής" (Παράταση υποβολής: 17/08/2020)
H Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος, μετά από ανάθεση της Pfizer Ηellas

A.E. προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού συγγραφής σεναρίου ταινίας

μικρού μήκους με τίτλο «Σενάρια ζωής» στο πλαίσιο Εκστρατείας Ενημέ-

ρωσης για τους κινδύνους που συνεπάγεται η αυξανόμενη ανθεκτικότητα

των μικροβίων στα αντιβιοτικά. Στόχος της ταινίας είναι η ευαισθητοποίηση

του κοινού και η ανάδειξη του προβλήματος της μικροβιακής αντοχής σαν μία από τις σημαντικότερες υγειονομικές

απειλές. Ο διαγωνισμός αφορά οιονδήποτε συγγραφέα ανεξαρτήτως ηλικίας και επαγγέλματος με εξαίρεση τους

Επαγγελματίες Υγείας, τους υπαλλήλους της Pfizer Hellas Α.Ε. και τους υπαλλήλους και τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής σεναρίων πα-

ρατείνεται μέχρι και τις 17/8/2020. Πληροφορίες υποβολής στην διεύθυνση senariografoi.gr/gr/news/stories/i1264/

Ίδρυση Μουσείου Φιλελληνισμού από την Ε.Ε.Φ. και την Περιφέρεια Αττικής
Την πρωτοβουλία να ιδρυθεί στην Αττική, Μουσείο Φιλελληνισμού με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής και σε

συνεργασία με την Εταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό, συζήτησαν ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πα-

τούλης και ο εκπρόσωπος της Εταιρείας Κ. Βελέντζας, σε συνάντηση τους στα γραφεία της Περιφέρειας. Στη συ-

νάντηση μετείχε και η εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 200 ετών από

την απελευθέρωση του 1821, Μ. Βιδάλη. Το νέο Μουσείο θα διαθέτει περισσότερα από 2000 αντικείμενα τέχνης

και τεκμήρια, που καταγράφουν την εξέλιξη του φιλελληνικού κινήματος από τον 17ο αιώνα μέχρι τις αρχές του

20ου αιώνα, και τον ρόλο που αυτό διαδραμάτισε στον αγώνα για την Εθνική μας ανεξαρτησία. Η συλλογή που θα

εκτεθεί, περιλαμβάνει περισσότερους από 200 πίνακες Ευρωπαίων ζωγράφων με θέματα γύρω από την Ελληνική

Επανάσταση και την Ελλάδα στις αρχές του 19ου αιώνα, όπως και αντικείμενα

Φιλελληνικής τέχνης. Παράλληλα, θα εκτίθενται όπλα από τον Αγώνα, περισ-

σότερα από 250 πρώτες εκδόσεις φιλελληνικών βιβλίων, παρτιτούρες φιλελλη-

νικής μουσικής, επιστολές Ελλήνων αγωνιστών και Φιλελλήνων, κλπ. Ακόμη,

το μουσείο θα παρουσιάσει λιθογραφίες και φωτογραφίες των Φιλελλήνων και

προσωπικά τους αντικείμενα. Σε αυτά περιλαμβάνεται και η μεγαλύτερη συλ-

λογή προσωπικών αντικειμένων και τέχνης σχετικά με τον Λόρδο Βύρωνα και

τη συμβολής του στην Απελευθέρωση. Τέλος το, Μουσείο, θα οργανώνει εκπαι-

δευτικά προγράμματα, επισκέψεις σχολείων, ομιλίες, εκδηλώσεις, εκθέσεις κλπ.

Διαδικτυακή Συνάντηση Διαλό-
γου: «Τέχνη και Συμπερίληψη»

Η αφή και η

ακοή, ως βασικές

αισθήσεις στην

μουσειακή εμπει-

ρία, κυρίως για

άτομα με μερική

ή ολική απώλεια

όρασης, ήταν στον πυρήνα όλων των ανακοι-

νώσεων που έγιναν στο πλαίσιο της διαδικτυα-

κής συνάντησης διαλόγου με τίτλο «Τέχνη και

Συμπερίληψη ατόμων με οπτική αναπηρία:

Πρακτικές και προτάσεις για εφαρμογή», στις

16 Μαΐου, μέσω της πλατφόρμας “zoom”. Προ-

σκεκλημένοι ομιλητές από φορείς του πολιτι-

σμού, της εκπαίδευσης και της κοινότητας

ατόμων με οπτική αναπηρία, μοιράστηκαν την

εμπειρία τους και παρουσίασαν προτάσεις και

πρακτικές που προωθούν τη συμπερίληψη.

Συνέχεια από την σελίδα 1 ...ατυχήματος. Στην ταινία απεικονίζον-

ται σκηνές επιμονής και υπομονής, καθώς και η αποδοχή των

φίλων του ξανά "στο παιχνίδι της ζωής". Με τα λόγια των συντε-

λεστών: «Στόχος της ταινίας μικρού μήκους είναι να τονιστεί πως

τα άτομα με αναπηρία, έχουν τις ίδιες ανάγκες με τα άτομα χωρίς

αναπηρία. Η ίση συμμετοχή τους στη ζωή προϋποθέτει ίση μετα-

χείριση αυτών ως πολίτες, παιδιά, άνθρωποι. Η αυτονόητη διευ-

κόλυνση που έχει χρέος ο καθένας να παρέχει, όπως να μην

παρκάρει στις ράμπες αναπήρων, ή να μην εμποδίζει το πέρασμα

τους από το πεζοδρόμιο, δεν πρέπει να ονομάζεται ευαισθητο-

ποίηση, αλλά αξιοπρέπεια και ανθρωπιά. Το βίντεο, αποτυπώνει

τις ανησυχίες, τους φόβους, την ελπίδα αλλά πάνω από όλα τις

φιλοδοξίες και την αυτοπραγμάτωση ανθρώπων με κινητικά προ-

βλήματα, τα οποία δεν ήταν

αρκετά για να σταθούν εμ-

πόδιο στον στόχο, γιατί η

αναπηρία δεν είναι ασθέ-

νεια αλλά κατάσταση». Η

ταινία είναι διαθέσιμη για

προβολή στη διεύθυνση:

youtu.be/GqHN0UODmUU
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Πάτρα: Ο Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου

εγκατέστησε σύγχρονο αναβατόριο

για ΑμεΑ, το οποίο είναι αυτόνομο και

απλό στη χρήση και θα βοηθήσει όλα

τα άτομα με κινητικές δυσκολίες να

προσέλθουν για να λειτουργηθούν.

Ανδραβίδα - Κυλλήνη: Με

τον Δήμαρχο συναντήθηκαν μέλη του

Σωματείου Παραπληγικών - Κινητικά

Αναπήρων Π.Ε. Ηλείας και απέσπα-

σαν την δέσμευσή του για άμεση το-

ποθέτηση τριών Seatrac στις παρα-

λίες του Δήμου, για την καλύτερη εξυ-

πηρέτηση των ανθρώπων με αναπη-

ρία, όπως και για την αύξηση των

θέσεων στάθμευσης για ΑμεΑ, κοντά

σε δημόσιες υπηρεσίες και πλατείες.
Παπάγου: Εγκαινιάζεται η νέα,

σύγχρονη παιδική χαρά στο πάρκο

«Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπά-

γου», στην οποία έχει υπάρξει μέρι-

μνα για τα παιδιά με αναπηρίες, ώστε

και αυτά να μπορούν να χαρούν τα

υψηλών προδιαγραφών παιχνίδια

της, όπως οποιοδήποτε άλλο παιδί.

Πύργος: Στην διαγράμμιση πέντε

στάσεων εντός της πόλεως, προ-

χωρά το ΚΤΕΛ Ηλείας, προκειμένου

να εξυπηρετούνται τα άτομα με κινη-

τικά προβλήματα, τα οποία έως τώρα

ήταν αναγκασμένα να μεταβαίνουν

στον κεντρικό σταθμό του ΚΤΕΛ,

ώστε να επιβιβάζονται στα λεωφο-

ρεία που διαθέτουν την ειδική σήμαν-

ση και εκτελούν τακτικά δρομολόγια.

Αθήνα: Παρέμβαση από το Δήμο,

με στόχο τη διευκόλυνση στην προ-

σβασιμότητα, ιδιαίτερα για τους συ-

νανθρώπους μας με αναπηρία και

κινητικά προβλήματα, αποτρέποντας

την αντικοινωνική στάθμευση οχημά-

των. Αφορά στις ράμπες που είναι

αναγκαίες στην καθημερινότητα των

ατόμων με αναπηρία, αλλά και γο-

νέων με καροτσάκια. Ως τώρα, πάνω

από 200 ράμπες έχουν σημανθεί με

έντονο και εμφανή χρωματισμό (κί-

τρινα εικονίδια). Το έργο συνεχίζε-

ται σε όλες τις συνοικίες του Δήμου.

Κοζάνη: Πρόταση χρηματοδότη-

σης υπέβαλλε ο Δήμος στο ΠΕΠ Δ.

Μακεδονίας, για την «Προμήθεια εξο-

πλισμού και υπηρεσιών πλοήγησης

ατόμων οπτικής αναπηρίας και 

προσανατολισμού στις εγκαταστά-

σεις του Δημαρχείου και της Κοι-

νωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης

Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας».

Πιερία: Σε λειτουργία το πρώτο

ιδιωτικό ΚΔΑΠ ΜΕΑ στην Πιερία. Η

“Ίριδα”, φιλοξενεί δωρεάν, (μέσω

ΕΣΠΑ), παιδιά, εφήβους και ενηλί-

κους με αναπηρία, με στόχο την γνή-

σια αξιοποίηση του ελεύθερου χρό-

νου, την κοινωνική ένταξη, την ανά-

πτυξη προσωπικών δεξιοτήτων αλλά

και την βελτίωση της ποιότητας της

ζωής των ΑμεΑ, μέσα από παιδαγω-

γικές και πρωτοποριακές δράσεις.

Ξάνθη: Για την συνεχή στήριξη

του προς το Παράρτημα ΑμεΑ Ξάν-

θης ευχαρίστησε τον Δήμο και κυ-

ρίως τον Δήμαρχο, κ. Μ. Τσέπελη, η

Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής

Πρόνοιας Περ. Αν. Μακεδονίας -

Θράκης, κα Α. Τζαμπαζλή, με ανακοί-

νωση της. Χαρακτήρισε συγκινητική

την προσφορά της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης στους χρήζοντες βοηθείας,

ιδίως στη δύσκολη αυτή συγκυρία.
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Fabric Republic: Παράδοση ρουχισμού στον ΟΚΑΝΑ
400 τεμάχια ρουχισμού παρέδωσε η ομάδα του Fabric Republic στις δομές

του ΟΚΑΝΑ, για την κάλυψη αναγκών των εξυπηρετούμενων του Σταθμού

Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων (ΣΦΕΑ) και της νέας στεγαστικής δομής,

του Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας αστέγων χρηστών, του Δήμου Αθη-

ναίων. Τη δράση πλαισίωσαν με πολλή χαρά όλοι οι εργαζόμενοι, ενώ δό-

θηκε η ευκαιρία στην ομάδα, να συνομιλήσουν μαζί τους για τις ανάγκες του

πληθυσμού που εξυπηρετούν, τις δράσεις και τα προγράμματα της κάθε

υπηρεσίας τους. Εκπροσωπώντας τον ΟΚΑΝΑ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ.

Αθανάσιος Θεοχάρης, ευχαρίστησε θερμά, τονίζοντας την αξία της κίνησης.

GoSafe: Μια εφαρμογή πλοήγησης
ατόμων με αμαξίδιο στους Δήμους
Μοσχάτου - Ταύρου και Αλίμου.
Η εφαρμογή “GOSAFE” είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα

GIS με ανοιχτά δεδομένα προσβασιμότητας και κινητικότη-

τας για τους Δήμους Μοσχάτου - Ταύρου και Αλίμου. Ο χρή-

στης είναι σε θέση να ενημερωθεί για προσβάσιμες ράμπες

και πεζοδρόμια και να πλοηγηθεί μέσα από προτεινόμενες

διαδρομές από ένα σημείο σε ένα άλλο. Επίσης έχει την δυνατότητα σχολιασμού, με σκοπό την υπόδειξη παρα-

βατικών συμπεριφορών, όπως η στάθμευση σε ράμπες. Η Ελληνική εταιρεία ανάπτυξης του, (accesslab), ασχο-

λείται παράλληλα και με άλλες, εφαρμογές για την διευκόλυνση των ΑμεΑ, όπως την “Radical Access”, η οποία

βάζει τη σφραγίδα της προσβασιμότητας σε κτίρια (πχ θέατρα, ξενοδοχεία, μουσεία) και ανοικτούς χώρους.

Νέες διαδρομές για ΑμεΑ στην Ακρόπολη
Θετική ήταν η γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβου-

λίου, για την εφαρμογή της μελέτης βελτίωσης της επισκεψιμότητας

των μνημείων του Ιερού βράχου της Ακροπόλεως. Προβλέπεται η

δημιουργία νέων διαδρομών και η επίστρωση των υφιστάμενων,

η δημιουργία πλατωμάτων για την καλύτερη θέαση των μνημείων,

ενώ θα προστατευτούν τα ίδια τα μνημεία, στα σημεία που φέρουν

λαξεύματα και αρχαιολογικά τεκμήρια. Επιγραμματικά οι κατηγο-

ρίες των εργασιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη

είναι οι κάτωθι: • Αφαίρεση σαθρών, καθαρισμός, • Επισκευή και επίστρωση υφιστάμενων διαδρομών, από σκυ-

ρόδεμα, • Κατασκευή νέων διαδρόμων κίνησης και η επίστρωση τους με αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα, • Επιστρώσεις

περιοχών με υδατοπερατό σκυρόδεμα ή άλλο μαλακό υλικό, • Βελτίωση επιφάνειας πλατωμάτων με γαρμπίλι. Η

τεκμηρίωση των αρχαιολογικών πληροφοριών της μελέτης θα ακολουθήσει τα σχέδια των Stevens και Κορρέ, 

ενώ η σχετική μελέτη εκπονήθηκε με χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση, στο πλαίσιο του συνολικού χορηγικού 

προγράμματος, που αφορά στην αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών στην Ακρόπολη των Αθηνών.

Δωρεά Ιδρύματος Λάτση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
Συν. από την σελίδα 1 ...του 2018. Αναλυτικά, η δωρεά αφορά: Α. -Στην προμή-

θεια απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σταθερής Αίθουσας Αιμολη-

ψιών Δυτικής Αττικής του Ε.ΚΕ.Α. στο Αιγάλεω και περιλαμβάνει απαραίτητα

εργαστηριακά έπιπλα. Β. -Στην προμήθεια τεσσάρων οχημάτων τύπου βαν τα

οποία άμεσα θα χρησιμοποιηθούν, πλήρως εξοπλισμένα ως κινητές μονάδες

αιμοληψίας. Τα αυτοκίνητα έχουν παραληφθεί και είναι έτοιμα να ενταχθούν στο

πρόγραμμα εξορμήσεων του εξειδικευμένου προσωπικού του Ε.ΚΕ.Α. με στόχο

την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε μονάδες αίματος. Ο Πρόεδρος του Ε.ΚΕ.Α., κύριος Παναγιώτης Κατσί-

βελας, απηύθυνε βαθύτατες ευχαριστίες στη διοίκηση και το προσωπικό του Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, για την

ουσιαστική του συμβολή στο έργο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας αλλά και για τη στρατηγική επιλογή που έκανε

να στηρίξει και να προβάλει την αιμοδοσία ως μια πράξη ύψιστου ανθρωπιστικού και κοινωνικού καθήκοντος.
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«Είμαι ανάπηρη και δεν θέλω να αρθεί η απαγόρευση κυκλοφορίας»
Κι όμως, ενώ σε κάθε χώρα που έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας όλοι οι

άνθρωποι περιμένουν πως και πως την άρση της, η Βρετανίδα Bronwen Living-

stone, εξηγεί τους λόγους που ένας ΑμεΑ, όπως εκείνη, θα προτιμούσε να συνε-

χιστεί η εφαρμογή της. Καθηλωμένη εδώ και τρία χρόνια σε καροτσάκι, λόγω

παραπληγίας κατόπιν τραυματισμού, διαπίστωσε πως ο κόσμος έγινε αμέσως πιο

προσβάσιμος με την καραντίνα. Όπως λέει η ίδια «Ξαφνικά, όλα είναι διαθέσιμα

στο διαδίκτυο - από θεατρικές παρουσιάσεις όπου έχετε καλύτερη θέα στο σπίτι (σε

αντίθεση με την θέση αναπηρικής πολυθρόνας στο άκρο της πίσω σειράς), έως μία

θέση στην πρώτη σειρά σε μια συναυλία του αγαπημένου σας συγκροτήματος. Δεν

έχει σημασία αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σκάλες ή να χρειαστείτε ένα διάλειμμα τουαλέτας στα μισά. Εν

τω μεταξύ, καταστήματα, επιχειρήσεις, ακόμη και καφετέριες και εστιατόρια έχουν αρχίσει να προσφέρουν παράδοση

στο σπίτι, πράγμα που σημαίνει ότι μπορώ να έχω πρόσβαση σε προϊόντα που δεν θα μπορούσα να απολαύσω

πριν. Κατάφερα επίσης να επικεντρωθώ στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Στο παρελθόν δεν μπόρεσα

να παρακολουθήσω μαθήματα κατάρτισης και διαλέξεις, λόγω έλλειψης πρόσβασης, αναγκαστικού ταξιδιού ή προ-

βλημάτων υγείας. Τώρα, μπορώ να περάσω τα πρωινά μου μαθαίνοντας για τακτικές κοινωνικής δικτύωσης και δε-

ξιότητες παραγωγής ντοκιμαντέρ, να κάνω ένα απογευματινό μάθημα τέχνης και να τελειώσω τη μέρα μου με μια

ζωντανή συνεδρία διαλογισμού. Χαιρόμουν επίσης να βρίσκομαι σε διαδικτυακές αίθουσες συσκέψεων, με άτομα

από όλη τη χώρα. Όταν βγαίνω έξω από το σπίτι, τα πράγματα είναι καλύτερα με την απαγόρευση. Το να πάω στο

σούπερ μάρκετ για τα απαραίτητα ψώνια μου γίνεται μια ευχάριστη εκδρομή παρά μια δύσκολη δουλειά. Ο σύζυγός

μου και εγώ πηγαίνουμε όταν γνωρίζουμε ότι το κατάστημα θα είναι ήσυχο, οπότε υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι

χώροι στάθμευσης για ΑμεΑ. Αλλά αναρωτιέμαι αν θα διαρκέσει αυτός ο υποστηρικτικός, προσβάσιμος και συνδε-

δεμένος κόσμος. Ανησυχώ ότι το τέλος της απαγόρευσης θα σημαίνει ότι θα επιστρέψω στον αποκλεισμό και την

απομόνωσή μου, ενώ όλοι οι άλλοι επιστρέφουν στην πολυάσχολη ζωή τους.» Σίγουρα η Livingstone δεν θέλει να

κρατήσει τους υπόλοιπους ανθρώπους κλειδωμένους μέσα για πάντα, αλλά εκφράζει έτσι την απορία κάθε ανθρώ-

που με κινητικά προβλήματα, γιατί δεν γίνεται να έχει πρόσβαση σε όλα τα παραπάνω, υπό κανονικές συνθήκες;

Διεθνής ομάδα ανέπτυξε νέα θεραπεία για τον τραυ-
ματισμό του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού
Οι επιστήμονες χορήγησαν σε τραυματισμένους αρουραίους ένα αν-

τιψυχωτικό φάρμακο (TFP), για να αλλάξουν τη συμπεριφορά των

μικροσκοπικών πόρων διοχέτευσης νερού σε κύτταρα γνωστά ως

aquaporins και διαπίστωσαν ότι τα ζώα ανέκτησαν πλήρη κίνηση και

ευαισθησία σε μόλις δύο εβδομάδες, ενώ μια ομάδα αρουραίων που

δεν έλαβε θεραπεία, συνέχισε να εμφανίζει κινητική και αισθητηριακή

δυσλειτουργία μετά από έξι εβδομάδες από τον τραυματισμό. Η θε-

ραπεία αυτή προσφέρει δραματική μείωση του πρηξίματος μετά από

τραυματισμούς εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού (οίδημα του κεντρι-

κού νευρικού συστήματος), και θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, διότι

οι τρέχουσες επιλογές περιορίζονται στην θέση των ασθενών σε τε-

χνητό κώμα ή σε επικίνδυνες χειρουργικές επεμβάσεις. Οι τραυμα-

τισμοί του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού αφορούν όλες τις

ηλικιακές ομάδες. Οι ηλικιωμένοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να

τους υποστούν από εγκεφαλικά επεισόδια ή πτώσεις, ενώ για τις 

νεότερες ηλικιακές ομάδες, οι κύ-

ριες αιτίες περιλαμβάνουν τρο-

χαία ατυχήματα και σοβαρούς

αθλητικούς τραυματισμούς. Η θε-

ραπεία αναπτύχθηκε από επι-

στήμονες που εργάζονται σε

Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βα-

σιλείου, των ΗΠΑ, της Δανίας,

του Καναδά και της Σουηδίας.

ΗΠΑ: Έφηβη με  εγκεφαλική πα-
ράλυση νικά τον νέο κορωνοϊό

Ένα πραγματικό θαύμα έζησε η οικογένεια

του ομογενή Τζίμη Κομνηνού, όταν -ενάντια

σε όλες τις πιθανότητες- η κόρη του, η δεκα-

τετράχρονη Ζωή, κατάφερε να παλέψει και

να νικήσει έναν ιό που “γονάτισε” υγιείς αν-

θρώπους. Η μικρή, που πάσχει επίσης από

διαταραχές που προκαλούν σπασμούς, ήταν

διασωληνωμένη για σχεδόν ένα μήνα, με

τους γονείς της να ετοιμάζονται ψυχολογικά

για το χειρότερο. Η μητέρα της, η οποία δεν

έλλειψε στιγμή από δίπλα της, λέει “Ήταν

ένα θαύμα”, με τον πατέρα της να συμπλη-

ρώνει “Δεν υπάρχει άλλη λέξη για να το πε-

ριγράψουμε. Κανείς δεν κατάλαβε πως έγινε”.



Νέα ημερομηνία για το “Olympic Day Run Greece” στην Θεσσαλονίκη
Με το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, το τρίτο “Olympic Day Run Greece” στην

Θεσσαλονίκη επιστρέφει στις 26 Σεπτεμβρίου. Το δρομικό γεγονός παγκόσμιας

εμβέλειας, που αποτελεί τη συμμετοχή της χώρας μας στον εορτασμό της Διε-

θνούς Ολυμπιακής Ημέρας, μεταθέτει την ημερομηνία διεξαγωγής του, με στόχο

την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα λόγω των πρωτό-

γνωρων για την παγκόσμια κοινότητα συνθηκών, η φετινή διοργάνωση του

“Olympic Day Run”

θα αποτελέσει την

συμβολική και δυνα-

μική επανεκκίνηση

του αθλητισμού. Μετά

από την τεράστια επι-

τυχία των προηγούμενων ετών και κατόπιν αιτήματος

των συμμετεχόντων, το δρομικό πρόγραμμα επεκτείνεται

και διαμορφώνεται στους αγώνες: 1Κ για οικογένειες με

παιδιά και μαθητές 8-12 ετών (Schools, Family & Kids),

5K για εφήβους και ενήλικες (By the Sea) και για πρώτη

φορά φέτος, 10K αποκλειστικά για ενήλικες (Dynamic).

Σε όλους τους δρομείς που θα τερματίσουν, θα δοθεί

αναμνηστικό μετάλλιο και αναμνηστικό δίπλωμα συμμε-

τοχής από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, ενώ οι νι-

κητές θα λάβουν τα ειδικά έπαθλα του Olympic Day Run.

Θετική η Ε.Π.Ε. για εκλογές στις αθλητικές ομοσπονδίες μέσα στο 2020
Σύμφωνη με την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τις

εκλογές στις ομοσπονδίες μέσα στο 2020 βρίσκει την Ελληνική Παραο-

λυμπιακή Επιτροπή και τον πρόεδρό της, Γιώργο Φουντουλάκη, καθώς

και την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες. Ο κ. Φουν-

τουλάκης, ανέφερε σε δήλωσή του: «Η απόφαση της αθλητικής ηγεσίας

για διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας στις ομοσπονδίες μέσα στο

2020, βρίσκει σύμφωνο ολόκληρο το Παραολυμπιακό Κίνημα. Η μη τή-

ρηση της τετραετούς θητείας στις ομοσπονδίες, θα υποχρέωνε τα διοικη-

τικά σχήματα που θα προέκυπταν από τις διαδικασίες μέσα στο 2021, σε

θητεία μειωμένη κατά ένα χρόνο γεγονός που θα δημιουργούσε προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των ομοσπον-

διών, κυρίως σε θέματα διοίκησης. Εκτός των άλλων, θα ήταν άδικο για τα διοικητικά σχήματα που θα προέκυπταν

το 2021, να είχαν θητεία τριών ετών, έναντι πέντε της τωρινής. Επιπροσθέτως, πιθανή ματαίωση των Ολυμπιακών

και Παραολυμπιακών Αγώνων - κάτι που απεύχεται όλη η αθλητική κοινότητα - θα δημιουργούσε ακόμη σοβαρότερα

προβλήματα, σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας. Το Παραολυμπιακό Κίνημα στηρίζει την κυβερνητική απόφαση

και τόσο η ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, όσο και η Ε.Π.Ε., είναι σε θέση να μπει σε εκλογική διαδικασία, όποτε της ζητηθεί».
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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!

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.mobilityexpo.gr

Ο Κιμ Ντέιμπελ στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορωνοϊού
Ο Βρετανός Παραολυμπιονίκης του πινγκ πονγκ Κιμ Ντέιμπελ ετοιμαζόταν πυρετωδώς για το Τόκιο, αλλά ο κορο-

νοϊός του άλλαξε τον προγραμματισμό. Έχοντας τελειώσει την ιατρική το 2018,

προσπαθούσε να συνδυάσει τις δύο μεγάλες του αγάπες. Λόγω του κορονοϊού,

όμως, σταμάτησε τις προπονήσεις και ρίχτηκε στην πρώτη γραμμή της κατα-

πολέμησης του ιού. Ήταν λίγο σοκαριστικό για μένα γιατί δούλευα με μερική

απασχόληση ήταν μια πολύ δύσκολη μετάβαση» ανέφερε στο Ρόιτερς «Πολλοί

γιατροί και νοσοκόμοι ήταν άρρωστοι, οπότε νομίζω ότι η διαχείριση ήταν πολύ

δύσκολη. Δεν έχω κάνει προπονήσεις εδώ και 5 εβδομάδες. Αν σκεφτεί κανείς,

από όταν ήμουν 9 χρονών δεν έχω χάσει τόσο μεγάλο διάστημα προπό-

νησης, οπότε είναι πολύ περίεργο» τόνισε ο Βρετανός Παραολυμπιονίκης.
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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.

Γιάννης Μάκαρης:Γιάννης Μάκαρης: Ένας πολυτάλαντος καλλιτέχνηςΈνας πολυτάλαντος καλλιτέχνης
Ο Γιάννης Μάκαρης, μέλος του Σωματείου μας, διανύει την πιο δημιουργική περίοδο της ζωής του,

εξελισσόμενος σε διάφορους καλλιτεχνικούς τομείς. Είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε μαζί

του για τις δημιουργίες του, να τις δούμε από κοντά και να μάθουμε περισσότερα και για τον ίδιο.

Γιάννη πες μας δύο λόγια για σένα: Είμαι ένας άνθρωπος

που ασχολείται με τα καλλιτεχνικά (μουσική, ζωγραφική, αγ-

γειοπλαστική, φωτογραφία), όπως και με την κηπουρική, την

ποίηση και την πεζογραφία. Τελείωσα το Μουσικό Γυμνάσιο

και έπειτα ΕΠ.ΑΛ. με κύρια ενασχόληση την γεωπονία. Πέρασα στο ΑΤΕΙ

Δασοπονίας και παρά την αγάπη μου για το άμεσο αντικείμενο, αντιμετώ-

πισα δυσκολίες με τα μαθηματικά, λόγω δυσλεξίας - δυσαριθμησίας. Αγαπώ

την φύση και τα ζώα και στο σπίτι μου έχω αρκετές γάτες. Πέρασα κάποιες

δυσκολίες ψυχικής υγείας, τις οποίες ξεπέρασα σε μεγάλο βαθμό και πα-

ραμένω δημιουργικός και παραγωγικός, προοδεύοντας μέρα με τη μέρα.

Πως γνώρισες το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων; Η πρώτη μου

επαφή με το Κέντρο, ήταν μια περυσινή έκθεση στο Σύνταγμα. Ο

πατέρας μου την είχε επισκεφθεί και με έφερε σε επαφή με τον κ.

Ρεθυμνιωτάκη. Μου ζήτησε επί τόπου να ζωγραφίσω πάνω σε

κουμπαράδες, το αποτέλεσμα του άρεσε και μου πρότεινε να έρ-

χομαι στο Κ.Ε.Α. και να ζωγραφίζω εκεί. 

Τι βρήκες εδώ και έμεινες; Τι σου άρεσε;

Μου άρεσε κατ’ αρχάς το καλλιτεχνικό αντι-

κείμενο και το κλίμα που υπήρχε, όπως και

η σχέση με τα παιδιά. Με τι ασχολήθηκες

εδώ; Με την διακόσμηση κουμπαράδων,

γλαστρών, και άλλων κεραμικών, όπως εποχιακών «ροδιών», αυγών κλπ. Τι πιστεύεις ότι

σου προσέφερε το Κέντρο; Μου προσέφερε ευχάριστο και δημιουργικό χρόνο ταυτόχρονα

με μια μορφή εργασιοθεραπείας, νέες καλλιτεχνικές ιδέες. Οι συμβουλές του κ. Γιώργου μου

φάνηκαν πολύτιμες, όπως και η υποστήριξή του. Παράλληλα, με ώθησε να δραστηριοποιηθώ περισσότερο και να

αναπτύξω τα ταλέντα μου. Με τι ασχολείσαι τώρα; Ασχολούμαι με την ζωγραφική πινάκων, πετρών και πήλινων,

που φτιάχνω μόνος μου, χωρίς καλούπι. Επίσης συνεχίζω την ενασχόλησή μου με την μουσική σύνθεση, ενορχή-

στρωση και στιχογραφία. Φωτογραφίζω τοπία και επεξεργάζομαι τις λήψεις μου, προκειμένου να πετύχω ένα καλ-

λιτεχνικό αποτέλεσμα. Πες μας δύο λόγια για τις δημιουργίες σου: Οι πίνακές μου είναι κυρίως εμπνευσμένοι

από την φύση και όχι απαραίτητα ρεαλιστικοί. Οι πήλινες δημιουργίες μου είναι φτιαγμένες και χρωματισμένες στο

χέρι. Αντλώ την θεματολογία μου κυρίως από την αρχαιότητα και την φύση. Οι πέτρες μου έχουν κυρίως φανταστικά

θέματα, όπως επίσης τοπία, θάλασσες ή το διάστημα. Πως μπορεί κάποιος που ενδιαφέρεται να αγοράσει πί-

νακές σου, πήλινα, την μουσική σου ή άλλες δημιουργίες σου, να έλθει σε επικοινωνία μαζί σου; Μπορεί

να με καλέσει τηλεφωνικά στο 6938887752 ή να μου

στείλει e-mail στο giannismakaris10@yahoo.com και

να μου παραγγείλει ό,τι του αρέσει. Σε ευχαριστούμε!

- Πίνακες του Γιάννη Μάκαρη -
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Προς διευθέτηση το θέμα των εργατικών κατοικιών Ελευσίνας
Συν. από σελ. 1 ...πρωτολογία του, ο κ. Μπούρας παρομοίασε την υπόθεση με

ένα νέο γεφύρι της Άρτας, καθώς από το 2009 που έγινε η κλήρωση των δι-

καιούχων, αυτοί δεν έχουν μπει στις κατοικίες. Κατόπιν ανέλυσε έτος προς έτος

την ταλαιπωρία των δικαιούχων: “Στην παραλία της Ελευσίνας, στα αποκτη-

θέντα από τον ΟΕΚ (Οργανισμό Εργατικών Κατοικιών) το 1997 οικόπεδα των

πρώην βιομηχανιών ΙΡΙΣ και ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ κατασκευάστηκαν 80 διώροφες

κατοικίες. Στόχος η διανομή σε δικαιούχους εργαζομένους ασφαλισμένους του

ΟΕΚ με σκοπό την αξιοποίηση και αναβάθμιση της περιοχής με την δημιουργία

χώρων πρασίνου και αναψυχής δίπλα στη θάλασσα. • Το 2009 ολοκληρώθηκε η κτιριακή κατασκευή των κατοικιών

και έγινε κλήρωση όπου επιλέχθηκαν 80 δικαιούχοι. • Το 2011 είχα καταθέσει ερώτηση προς την τότε αρμόδια

Υπουργό Εργασίας, κα Λούκα Κατσέλη, ζητώντας να μάθω γιατί καθυστερεί η παράδοση των Εργατικών κατοικιών

στους δικαιούχους. Ακόμα περιμένω την απάντηση. • Το 2012 καταργείται ο ΟΕΚ, φορέας διαχείρισης των Εργα-

τικών Κατοικιών και ορίζεται καθολικός διάδοχος του Οργανισμού ο ΟΑΕΔ, ένα χρόνο μετά. Σε όλο αυτό το διάστημα

ανεστάλη το στεγαστικό πρόγραμμα και δεν γινόταν καμία ουσιαστική ενέργεια για την ολοκλήρωση των συμπλη-

ρωματικών και απαραίτητων έργων που έπρεπε να γίνουν. Παράλληλα δεν υπήρχε φύλαξη, με αποτέλεσμα να λε-

ηλατηθούν κατοικίες. • Το 2015 εκδίδονται οι άδειες δόμησης των εργατικών κατοικιών και έτσι ο ΟΑΕΔ έχει τη

δυνατότητα να προχωρήσει στην ολοκλήρωση των συμπληρωματικών έργων ώστε να αποπερατωθούν και να δο-

θούν στους δικαιούχους. • Tον Απρίλιο του 2016, στελέχη του ΟΑΕΔ διαβεβαιώνουν ότι ο ανάδοχος εργολάβος

που ανέλαβε για την ολοκλήρωση των έργων θα ξεκινήσει εργασίες, οι οποίες θα διαρκέσουν ένα χρόνο, παραδί-

δοντας τις κατοικίες στους δικαιούχους σε άριστη κατάσταση. Και ενώ ο χρόνος αυτός περνά, περνά και το 2018.

• Το Φεβρουάριο του 2019 καταθέτω ερώτηση στην τότε Υπουργό Εργασίας κα Έφη Αχτσιόγλου, ενώ τα δημοσι-

εύματα του τοπικού Τύπου καθημερινά βομβάρδιζαν γι’ αυτό το απαράδεκτο θέμα, ζητώντας να μάθω πότε θα πα-

ραδοθούν οι κατοικίες στους δικαιούχους. Δεν έλαβα ποτέ απάντηση.” Ο κ. Μπούρας αναφέρθηκε και στην

οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι περισσότεροι των δικαιούχων, ζητώντας από τον Υπουργό να

βάλει ένα τέλος στην πολυετή ταλαιπωρία τους. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοι-

νωνικών Υποθέσεων, κ. Ι. Βρούτσης απαντώντας, προχώρησε στη δέσμευση

ότι το όνειρο των δικαιούχων σύντομα θα γίνει πραγματικότητα, παραθέτοντας

μάλιστα συγκεκριμένες ημερομηνίας για την παράδοση τμήματος του έργου,

καθώς και τις υπό μελέτη εργασίες για την παράδοση του λοιπού. Από πλευράς

του ο κ. Μπούρας του υποσχέθηκε ότι θα τον “ενοχλεί” καθημερινά, μεταφέ-

ροντας την αγωνία των ανθρώπων, που περιμένουν χρόνια τώρα την υλοποί-

ηση του ονείρου τους, που δεν είναι άλλο από το να ζήσουν στο δικό τους σπίτι.

Οριστικό τέλος στην δημιουργία δομής μεταναστών στην Νέα Πέραμο
Το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στην Νέα Πέραμο, σε έκταση του

πρώην στρατοπέδου 75ΜΕ, προκάλεσε καθολική αντίδραση της τοπικής κοινω-

νίας και έφερε την Δυτική Αττική μπροστά σε ένα ακόμα μέτωπο υποβάθμισης.

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Μπούρας και τοπικοί Βουλευτές, όπως ο κ. Λιά-

κος, εξέφρασαν γραπτώς προς τους αρμοδίους την αντίδραση αυτή του κόσμου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Λ. Κοσμόπουλος, συμμετείχε ενεργά και

έλαβε θέση κατά της δημιουργίας δομής μεταναστών στην Νέα Πέραμο, στις

έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. Μεγάρων, στη συνάντηση με τον Υπουργό Με-

τανάστευσης και στην συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ.κ. Ιερώνυμο,

όπου και ενημερώθηκε για την απόφαση της Ιεράς Συνόδου να μην εκμισθώσει το ακίνητο του πρώην στρατοπέδου

75ΜΕ στην Ν. Πέραμο. Ο κ. Κοσμόπουλος, τόνισε τόσο την αντίδραση του συνόλου των πολιτών, όσο και την επι-

κινδυνότητα του συγκεκριμένου σημείου, με τις όμορες, σε απόσταση αναπνοής, εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών

και βιομηχανιών.Έπειτα από την απόφαση της Ι.Σ., ο Αντιπεριφερειάρχης ευχαρίστησε προσωπικά τον Αρχιεπί-

σκοπο και δήλωσε: «Η απόφαση της Ιεράς Συνόδου βάζει οριστικό τέλος στην υπόθεση της δομής μεταναστών

στην Νέα Πέραμο, στη θέση του πρώην στρατοπέδου 75ΜΕ. Με την απόφαση αυτή, μπαίνει «στοπ» σε κάθε σενάριο

για δομή μεταναστών στην περιοχή, ελλείψει άλλων ανάλογων εκτάσεων. Η Δυτική Αττική δεν αντέχει άλλη υπο-

βάθμιση». Η Δυτική Αττική κι εμείς ως πολίτες της, οφείλουμε ένα «ευχαριστώ», σε όλους όσους μετέφεραν την

αγωνία των κατοίκων στην Κυβέρνηση και πάλεψαν για την αποτροπή της περαιτέρω υποβάθμισης της περιοχής.



Άγιος Λουκάς, Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας (11 Ιουνίου)
Ο Άγιος Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, κατά κόσμον Βαλεντίν Βόινο - Γιασενέτσκι, γεννήθηκε στο Κερτς της χερσονήσου

της Κριμαίας, στη Ρωσία το 1877. Ο πατέρας του ήταν Ρωμαιοκαθολικός, ενώ η μητέρα του, αν και ορθόδοξη, πε-

ριοριζόταν σε καλές πράξεις χωρίς να συμμετέχει ενεργά στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Aποφοίτησε από την

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κιέβου το 1903 και αφιερώθηκε στην υπηρεσία του πάσχοντος συνανθρώ-

που. Το 1904, με το ξέσπασμα του Ρωσο - Ιαπωνικού πολέμου, βρέθηκε στην Άπω Ανατολή, όπου εργάστηκε ως

χειρουργός με μεγάλη επιτυχία. Εκεί συναντήθηκε και με την Άννα Βασιλίγεβνα, τη μέλλουσα σύζυγό του, με την

οποία απέκτησε τέσσερα παιδιά. Το 1917 ο Βαλεντίν εκλέγεται καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τασκένδης, στην

έδρα της τοπογραφικής Ανατομίας και Χειρουργικής. Η Οκτωβριανή επανάσταση είχε ήδη αρχίσει και η εκκλησία

βρέθηκε στο στόχαστρο των Μπολσεβίκων. Τότε ο Βαλεντίν συνελήφθη για πρώτη φορά, λόγω συκοφαντίας. Η

αλήθεια έλαμψε αλλά η δοκιμασία αυτή ήταν το τελειωτικό χτύπημα στην ήδη άρρωστη σύζυγό του. Ως ιατρός και

καθηγητής ο Βαλεντίν δημοσίευσε σημαντικότατες επιστημονικές μελέτες και απέσπασε τα ανώτερα κρατικά βρα-

βεία. Το 1921 χειροτονείται Ιερέας και αργότερα Επίσκοπος, παίρνοντας το όνομα Λουκάς.  Έζησε συνολικά 11
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26η Ιουνίου: Οι πόλεμοι δεν χωρούν αστερίσκους και υποσημειώσεις
Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών έχει οριστεί η 26η Ιουνίου και είναι τόσα τα θύματα (κυρίως νέοι), αυτής

της μάστιγας, που είναι πια καιρός, οι κυβερνήσεις να πάρουν πιο σοβαρά μέτρα για την αντιμετώπιση της διακί-

νησής τους, για να μην μιλήσουμε καν για τους λόγους που καταφεύγουν εκεί πολλοί νέοι, ακόμα και έφηβοι. Μέχρι

τότε όμως, η ίδια η κοινωνία, θα πρέπει να αποκαθηλώσει όλα εκείνα τα «ινδάλματα» και «είδωλα» των νέων, τα

οποία έκαναν χρήση ναρκωτικών, τα παίνεσαν, τα τραγούδησαν και εν τέλει τα προώθησαν στη νεολαία σαν μόδα,

κυρίως στο παρελθόν. Οι -σε μεγάλο βαθμό- ηθικοί αυτουργοί αυτής της λαίλαπας, μέχρι τώρα απολαμβάνουν

τιμές ημιθέων και δέχονται τα συγχαρητήρια και τα βραβεία αυτών, που μετά ζητούν από τους νέους να μείνουν

«καθαροί». Παράλληλα, έχουμε αυτούς που λένε «όχι στα ναρκωτικά» και βάζουν υποσημείωση, «στα κακά ναρ-

κωτικά», γιατί υπάρχουν και τα καλά! Όχι απλά θέλουν την κάνναβη, για παράδειγμα, αλλά απαιτούν την νομιμο-

ποίησή της για «ψυχαγωγικούς σκοπούς», όπως χαρακτηριστικά λένε! Μα σχεδόν όλοι όσοι παίρνουν ναρκωτικά,

για «ψυχαγωγικούς σκοπούς» τα ξεκίνησαν, το θέμα είναι πόσο θέλει να «ψυχαγωγηθεί» ο καθείς. Έχει σύγκριση

η κάνναβη με π.χ. την ηρωίνη, θα πει κανείς; Φυσικά και όχι, όμως μετά την κάνναβη, γιατί να μην νομιμοποιηθεί

και η κοκαΐνη; Πιο βλαβερή μεν, πιο «ψυχαγωγική» δε, και ας υποκριθούμε όλοι πως όσοι κατέληξαν στα σκληρά

ναρκωτικά, ξεκίνησαν κατευθείαν από εκεί και όχι από ένα «αθώο» τσιγαρλίκι. Δυστυχώς, δεν έχουν όλοι την αυ-

τοσυγκράτηση για να σταματήσουν εκεί. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε τίμιοι, το όχι, να σημαίνει όχι σε όλα. Δεν

μπορούμε, ενώ ενημερώνουμε τα παιδιά για ένα αύριο χωρίς τσιγάρο, να τους βάζουμε στο χέρι την «φούντα».

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

Ιούνιος: Με μια ματιά

1. Παγκόσμια Ημέρα γονέων

4. Αγίες Μάρθα και Μαρία οι αδελφές του Λαζάρου

5. Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

7. Πεντηκοστή

8. Αγίου Πνεύματος

11. Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως 

και Κριμαίας, ο Ιατρός

12. Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας

14. Αγίων Πάντων

14. Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

20. Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

21. Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα (3η Κυρ. Ιουν.)

21. Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής

23. Ολυμπιακή Ημέρα

26. Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της 

Παράνομης Διακίνησής τους

χρόνια σε φυλακές και εξορίες

«διά τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί διά

τήν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Κατά τον Β΄ Π.Π. το Κομμουνι-

στικό καθεστώς, αναγνωρίζον-

τας αναγκαστικά την αξία του,

αν και του έχει στερήσει τα πο-

λιτικά του δικαιώματα, τον το-

ποθετεί σε θέσεις ευθύνης, ως 

επι κεφαλής 150 στρατιωτικών 

νοσοκομείων. Το 1946 βραβεύ-

τηκε για την προσφορά του, με

το Α΄Βραβείο  Στάλιν, αλλά αυτό

δεν σημαίνει πως οι διωγμοί του

σταμάτησαν. Την Άνοιξη του

1952 επιδεινώνεται η όρασή του

και το 1956 τυφλώνεται οριστικά. Στις 11 Ιουνίου 1961, κοι-

μήθηκε στη Συμφερούπολη, έχοντας υπηρετήσει με αυτα-

πάρνηση το λαό του Θεού ως Αρχιεπίσκοπος και ιατρός. Το

1995 ανεκηρύχθη Άγιος από την Ορθόδοξη Ουκρανική Εκ-

κλησία ενώ στις 17 Μαΐου 1996 έγινε με επισημότητα η ανα-

κομιδή των λειψάνων του. Η μνήμη του τιμάται στις 11 Ιουνίου.
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Ομόνοια: Άλλαξε πρόσωπο η κεντρικότερη Πλατεία της χώρας
Στους Αθηναίους και όλους τους επισκέπτες της πόλης αποδόθηκε

ξανά η πλατεία Ομονοίας που αποκτά και πάλι ζωή, ομορφαίνοντας

και αναβαθμίζοντας ολόκληρη την περιοχή. Το εμβληματικό τοπό-

σημο της πρωτεύουσας δεν είναι πλέον ένας γκρίζος κυκλοφορια-

κός κόμβος αλλά ένα πανέμορφο σημείο συνάντησης όπως

συνέβαινε προηγούμενες δεκαετίες, μέρος του «Μεγάλου Περιπά-

του» της πόλης, που δημιουργείται το επόμενο διάστημα από τον

Δήμο Αθηναίων. Με την ευγενική προσφορά σημαντικών δωρητών

και με τον σχεδιασμό και την φροντίδα του Δήμου, ξεκινά να λει-

τουργεί το πανέμορφο, τεράστιο σιντριβάνι - ένα από τα μεγαλύτερα

σε όγκο νερού σε ολόκληρη την Ευρώπη - με διάμετρο 30 μέτρων,

ο κεντρικός του πίδακας του οποίου τινάζει το νερό σε ύψος ως και 20 μέτρα, ενώ συνολικά διαθέτει 188 δέσμες

νερού και 177 υποβρύχιους προβολείς που δημιουργούν μια πανδαισία φωτός και χρωμάτων. Γύρω από το σιν-

τριβάνι φυτεύτηκε γκαζόν και ολόκληρη η υπόλοιπη πλατεία, συνολικού εμβαδού 4,5 στρεμμάτων, καλύφθηκε με

φιλικά στο περιβάλλον υλικά, που ιδιαίτερα στην διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, χαμηλώνουν την θερμοκρασία.

Σε λειτουργία μπαίνει επίσης ξανά, μετά από πολλά χρόνια και το υδροκινητικής λειτουργίας γλυπτό του Γ. Ζογγο-

λόπουλου.«Η Αθήνα και οι άνθρωποι της ανακτούν το δημόσιο χώρο τους. Η Ομόνοια επιστρέφει στους πολίτες,

όχι ως κόμβος διέλευσης, αλλά ως σημείο αναφοράς και προορισμού», τόνισε ο Δήμαρχος, Κ. Μπακογιάννης.

Σε εξέλιξη οι εργασίες ανανέωσης του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»
Το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» μεταμορφώνεται και αλλάζει

όψη. Υλοποιείται, με γοργούς ρυθμούς, μία σειρά έργων αναμόρφωσης και

ανανέωσης στο χώρο, με στόχο να αποκατασταθούν οι ελλείψεις που έχουν

προκύψει ανά τα έτη, ώστε να αλλάξει ο χαρακτήρας του, να αναβαθμιστεί και

να γίνει προορισμός όλων. Ήδη, επαναλειτούργησε το κεντρικό σιντριβάνι του

Πάρκου, σημείο αναφοράς των περιπατητών, οι οποίοι από την πρώτη κιόλας

μέρα λειτουργίας απόλαυσαν τη δροσιά του. Επιπλέον, με την επέκταση του

δικτύου υδροδότησης, που βρίσκεται σε εξέλιξη, ανέβηκε σημαντικά η στάθμη

της δεύτερης λίμνης, καθώς επίσης, αυξήθηκε η ροή του νερού κατά μήκος

του καναλιού. Παράλληλα, ξεκίνησαν οι εργασίες ελέγχου των αιτιών των διαρ-

ροών της πέμπτης λίμνης, προκειμένου να αποτιμηθούν οι εργασίες αντικατάστασης των στεγανοποιητικών συ-

στημάτων της και η αποξήρανση της διαφυλάττοντας το οικοσύστημα της, τηρώντας τις αρχές και τις αξίες της

βιοποικιλότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τέλος, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κλαδεμάτων των καλ-

λιεργούμενων φιστικιών εντός του Πάρκου και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της αποψίλωσης ξερών χόρτων.

Με 35 οχήματα ενισχύεται ο Πυροσβεστικός στόλος της Αττικής
Συν. από σελίδα 1 ...Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-

2020 και αφορά στο έργο «Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών και

ανθρωπογενών καταστροφών στην Περιφέρεια Αττικής». Το οχήματα

που παραδόθηκαν είναι τριών τύπων και συγκεκριμένα: Είκοσι ένα

είναι Υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα ελαφρού τύπου (4Χ4), χω-

ρητικότητας 500 λίτρων νερού, με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρό-

τημα. Δώδεκα είναι Υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα (4Χ4),

χωρητικότητας 4.000 λίτρων νερού. Δύο είναι Ειδικά Βραχιονοφόρα

πυροσβεστικά οχήματα, ωφέλιμου ύψους 20 μέτρων. Τόσο ο Υπουρ-

γός Μ. Χρυσοχοΐδης, όσο και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώμα-

τος Σ. Κολοκούρης ευχαρίστησαν θερμά τον κ. Πατούλη και τα

στελέχη της Περιφέρειας, τα οποία συνέβαλλαν στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την παράδοση των οχημάτων.

Στη συνέχεια παρέδωσαν τιμητικές πλακέτες στον κ. Πατούλη, εκφράζοντας έτσι τις ευχαριστίες τους στην Περιφέ-

ρεια. Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης δήλωσε: «Ενισχύουμε το στόλο της πυροσβεστικής με κεντρικό στόχο

μας την προστασία των πολιτών, του φυσικού περιβάλλοντος και την αποτελεσματικότερη πρόληψη των πυρκαϊών.

Για την Περιφέρεια Αττικής η καλύτερη θωράκιση των συστημάτων πρόληψης αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα».
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Στηρίξτε την προσπάθειά μας
Εμείς κάνουμε όλες τις προ-

σπάθειες και θέλουμε να 

ενταχθούμε στο κοινωνικό

σύνολο και στην αγορά εργα-

σίας. 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.

Για περισσότερα προϊόντα και παραγγελίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

μας www.keashop.gr Τηλεφωνικές παραγγελίες στο: 210-2480235

ΑΥ Θ Ε Ν Τ Ι Κ Ε Σ  Χ Ε Ι Ρ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Ε Σ  ΑΥ Θ Ε Ν Τ Ι Κ Ε Σ  Χ Ε Ι Ρ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Ε Σ  

ΑΤ Ο Μ Ω Ν  Μ Ε  Α Ν Α Π Η Ρ Ι ΑΑΤ Ο Μ Ω Ν  Μ Ε  Α Ν Α Π Η Ρ Ι Α

Σταμούλης Δημήτριος
Ειδικότητα: Χειρούργος Ορθοπεδικός

Δ/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

Δ/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

Τζουρά Ειρήνη
Ειδικότητα: Νεφρολόγος

Υπερηχογραφία νεφρών

Διεύθυνση: Αγαμέμνονος 13 & Φανε-

ρωμένης, 15561 Χολαργός 

Τηλέφωνο: 211-1134070, 6937865005

Εmail: itzoura@yahoo.com

Θεοδώσης Πέτρος
Ειδικότητα: Χειρούργος Ω.Ρ.Λ.

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 182

13674 Αχαρνές

Τηλέφωνο: 210-2460960, 6974855558

Εmail: p.theodosis@yahoo.gr

Μπεσίρης Γεώργιος
Ειδικότητα: Χειρούργος Ορθοπεδικός

Διεύθυνση: Μιλτιάδου 7 & Ξενοφάνους

13341 Άνω Λιόσια 

Τηλέφωνο: 217-7177910, 6936182726

Εmail: besirisgiorgos@yahoo.gr

Web: www.orthopedia.gr

Αλεξανδρής Αθανάσιος
Ειδικότητα: Χειρούργος 

Γυναικολόγος-Μαιευτήρας

Διεύθυνση: Λ. Πετρουπόλεως 85

13123  Ίλιον

Τηλέφωνο: 210-5065007, 6972910912

“ΡΕΑ”: 210-9495000


