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Η θέση των ΑμεΑ στο Πάρκο «Α. Τρίτσης»

Σειρά επισκέψεων της Δ. Μιχαηλίδου σε
Συνάντηση με τον Περιφερει- Κοινωνικά Ιδρύματα

άρχη Αττικής, κ. Γιώργο Πατούλη είχε ο Πρόεδρος του
Κέντρου Εργασίας Αναπήρων
και εκδότης της εφημερίδας «Η
Φωνή των ΑΜΕΑ», Γιώργος
Ρεθυμνιωτάκης. Συζήτησαν για
θέματα εργασίας και απεγκλωβισμού των ανθρώπων με
αναπηρία, μέσω δράσεων που
θα πραγματοποιηθούν στο
ανακαινιζόμενο Μητροπολιτικό
Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης».
Τα έργα προχωρούν και το
Πάρκο... Συνέχεια στη σελ. 13

«Πλούσιο» το πρόγραμμα
επισκέψεων της Υφ. Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Δόμνας Μιχαηλίδου, σε κοινωνικά
Ιδρύματα και Κέντρα. • Η
Υφυπουργός... Συν. σελ. 3

«Όχι πλαστικά στη θάλασσά μου»
Πανελλήνια περιβαλλοντική δράση

Ξεκινούν τα έργα κατασκευής του Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Ραφήνας
Στο Κωπηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ,
παρουσία του Υφ. Αθλητισμού, Λ.
Αυγενάκη, του Ευρωβουλευτή
Στ. Κυμπουρόπουλου, του Περιφερειάρχη Αττικής, Γ. Πατούλη,
του Δημάρχου Ραφήνας - Πικερμίου, Ε. Μπουρνούς, του προέδρου της... Συν. στη σελίδα 5

Με τη συμμετοχή Σχολείων των Πρωτοβάθμιων
και Δευτεροβάθμιων Διευθύνσεων, σχεδόν
όλης της Ελλάδος όπως και Φορέων και Συλλόγων, ολοκληρώθηκε -τυπικά... Συν. σελ. 15

Οι χρήστες των Χαρτών Google
έχουν πλέον την επιλογή, να
ενεργοποιήσουν την υπηρεσία
«Προσβάσιμα μέρη» (Accessible Places). Η νέα δυνατότητα
θα εμφανίζει τις πληροφορίες
προσβασιμότητας αναπηρικών
αμαξιδίων, με ένα εικονίδιο αμαξιδίου να εμφανίζεται όπου υπάρχουν προσβάσιμες είσοδοι, καθώς και πληροφορίες, σχετικά με το
εάν το επιλεγμένο μέρος διαθέτει προσβάσιμα... Συν. στη σελ. 10

διελεύσεως οχημάτων, που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία, ώστε όσοι δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως για την ανάγκη έκδοσής
της, να έχουν τον απαραίτητο χρόνο, προκειμένου να ολοκληρώσουν
τις διαδικασίες. Υπενθυμίζουμε ότι η κάρτα αυτή,
αφορά αποκλειστικά και
μόνο... Συν. στη σελ. 4

Παράταση για την ηλεκτρονική κάρτα διοδίων, για ΑμεΑ
«Προσβάσιμα μέρη», μια νέα υπηρεσία Παράταση
μέχρι την 31η Αυγούστου παίρνει η
των Χαρτών Google εφαρμογή της αποκλειστικά με κάρτα, ατελούς
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Συνέχεια από το προηγούμενο ... Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την καλοσύνη
και τα ωραία της ζωής, εκτός από την κακή διάθεση. Η ζωή ξεκινά με κλάματα, το
χαμόγελο έρχεται όταν νοιώθουμε την αγάπη και την καλοσύνη, πρώτα της οικογένειας και μετά των ανθρώπων που είναι τριγύρω μας. Όταν αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στον κόσμο, τότε γνωρίζουμε και ζούμε την
πραγματικότητα, ανακαλύπτοντας την καλή, αλλά και την κακή πλευρά της ζωής.
Γνωρίζουμε εχθρούς και φίλους και σιγά - σιγά διαμορφώνουμε τον χαρακτήρα
και την προσωπικότητά μας. Αφού γνωρίσουμε όλα αυτά, έχουμε την δυνατότητα,
να διαλέξουμε τον δρόμο που θα ακολουθήσουμε. Άλλοι νομίζουν ότι ο πλούτος
μπορεί να τους δώσει ευτυχία και προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να αποκτήσουν, όσο περισσότερα γίνεται, νομίζοντας ότι έτσι θα περάσουν καλύτερα.
Άλλοι πάλι δημιουργούν, δουλεύοντας για να εξασφαλίσουν τα του ζην. Αυτοί οι
αγωνιστές ανακαλύπτουν περισσότερα πράγματα, έχουν μεγαλύτερο περιεχόμενο και μπροστά από αυτούς είναι η δύναμη ψυχής, που τους εξασφαλίζει την
πραγματική ευτυχία. Ευτυχία λοιπόν στην ζωή, είναι ο αγώνας, η δημιουργία και
τα όνειρα που κάνουν αυτοί που διαλέγουν αυτόν τον δρόμο. Αναρωτήθηκε άραγε
κανείς από αυτούς που δεν έχουν αγωνιστεί στην ζωή τους για τον αγώνα των
άλλων; Γιατί οι αγωνιστές δεν αναρωτιούνται, δεν γνωρίζουν, αλλά και δεν θέλουν
να βρεθούν στην θέση τους. Έχουμε πει κι άλλες φορές ότι ο εγωισμός μας κάνει
κακό, κι όμως, όλοι, άλλος λίγο και άλλος πολύ, είμαστε εγωιστές. Όλοι λέμε, λέμε,
λέμε, όμως κάνουμε αυτά που λέμε; Ή κρυβόμαστε πίσω από την πραγματικότητα; Έχω βρεθεί σε μεγάλα σαλόνια, αλλά και σε φτωχικά σπίτια. Η ζεστασιά
και η αγάπη της φτωχολογιάς, των αγωνιστών δηλαδή, εκτός του ότι δεν κυκλοφορεί στα μεγάλα σαλόνια, είναι τόσο αληθινή, που σε αναγκάζει να την αγκαλιάσεις. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει στα μεγάλα σαλόνια, που όσο κι αν λάμπουν,
δεν μπορεί να τα πιστέψει, να τα αγκαλιάσει και να τα αξιοποιήσει εύκολα κανείς,
γιατί το περιεχόμενό τους δεν είναι και τόσο αληθινό... Συνέχεια στο επόμενο

υ Ν ί κο υ
“Σενάρια της ζωής” τοΠρατσινάκη
Συν. από το προηγούμενο “...αφού ο µοναδικός άνθρωπος

που αγάπησε και ήταν πατέρας του παιδιού της, δεν την
πρόδωσε, ούτε την εγκατέλειψε, και δικαιολόγησε την απόφασή του. Τραγική φιγούρα η Σµαράγδα, µόλις έκλεισαν το
τηλέφωνο, πήγε να τους συναντήσει. Εξελιχτήκαν συνταρακτικές σκηνές στο
πλατό όταν εµφανίστηκε µόνη της. Καµία δύναµη δεν θα µπορούσε να χωρίσει
το σφιχταγκαλιασµένο ζευγάρι και να σταµατήσει τα σπαρακτικά αναφιλητά
τους. Όταν πλέον ηρέµησαν, παραξενεµένος ο Σήφης τη ρώτησε γιατί δεν είχε
µαζί το παιδί τους να το γνωρίσει, αφού το είχε δει µόνο στις φωτογραφίες που
έστελνε εκείνη στην κυρία Τασία. Η Σµαράγδα ξέσπασε σε νέα κλάµατα από
φόβο πώς θα αντιδρούσε ο Σήφης όταν µάθαινε την αλήθεια. Το µωρό τους
το είχε δώσει για υιοθεσία. Δεν µπορούσε να το κρατήσει ούτε να το µεγαλώσει
σαν νόθο η µάνα της, αν πήγαινε να ζήσει µαζί της. Να γίνει και αυτή δακτυλοδεικτούµενη στο κλειστό περιβάλλον της επαρχιακής πόλης. Ο Σήφης τη
συγχώρεσε, αγκαλιαστήκαν, έκλαιγαν και παρηγορούσε ο ένας τον άλλον να
µην έχει ενοχές. Ήταν τόσο φορτισµένη η ατµόσφαιρα που διέκοψαν την εκποµπή βάζοντας διαφηµίσεις µέχρι να ηρεµήσουν. Τραγικό φινάλε της εκποµπής, η απολογία της Σµαράγδας για το µωρό τους, που έδωσε για υιοθεσία
µε τη θέλησή της, αλλά χωρίς να γνωρίζει την ύπαρξή του ο πατέρας του. Μετά
την εκποµπή, έφυγαν όλοι απ’ το χωριό για πάντα, αφού τα πούλησαν όλα για
να αποφύγουν τα περίεργα βλέµµατα και το κουτσοµπολιό του κόσµου. Εγκαταστάθηκαν µόνιµα στην Αθήνα οι δύο οικογένειες...” Συν. στο επόμενο
(Το βιβλίο “Σενάρια της Ζωής” είναι διαθέσιμο. Παραγγελίες στο 2102480235)
ΣΕΛΙΔΑ 2

Σειρά επισκέψεων της Δ. Μιχαηλίδου σε Κοινωνικά Ιδρύματα

Συν. από σελίδα 1

…επισκέφθηκε την Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας», προκειμένου να ενημερωθεί
για την πορεία των αναδοχών και υιοθεσιών των παιδιών που φιλοξενούνται
εκεί, καθώς και τις ανάγκες του προσωπικού, για την επιτάχυνση των σχετικών
διαδικασιών. Η Παιδόπολη φιλοξενεί 28 παιδιά ηλικίας 4-12 ετών και σκοπό έχει
την προετοιμασία των ανήλικων φιλοξενούμενων, για την ομαλή ένταξή τους στο
κοινωνικό σύνολο, είτε με την επιστροφή τους στο οικογενειακό τους περιβάλλον
ή με την τοποθέτησή τους σε ανάδοχη ή θετή οικογένεια. • Η κα Μιχαηλίδου παρέστη επίσης, στην έναρξη λειτουργίας της σύγχρονης, άτυπης, μονάδας καλλιέργειας και παραγωγής αρωματικών βιολογικών φυτών, του Κέντρου
Επαγγελματικής Αποκατάστασης ΑμεΑ, που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της εταιρείας «KORRES Φυσικά
Προϊόντα». Η Υφυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους, και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. «Στόχος μας είναι πάντα η ανεξάρτητη διαβίωση όλων των συμπολιτών μας με αναπηρία.
Επιδιώκουμε και διαμορφώνουμε ισότιμη πρόσβαση τόσο στην εκπαίδευση, όσο και στην απασχόληση, ώστε να
αυξηθούν σημαντικά τα ποσοστά συμμετοχής τους στην ελληνική αγορά εργασίας. Τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης σαν αυτό που παρακολούθησα σήμερα, βρίσκονται σε αυτήν ακριβώς την
κατεύθυνση», δήλωσε η κ. Μιχαηλίδου, τονίζοντας ότι η απασχόληση, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση-κατάρτιση,
αποτελούν τους κύριους μοχλούς κοινωνικής ενσωμάτωσης. • Μαζί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, επισκέφθηκε την Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα», μια δημόσια δομή που παρέχει υπηρεσίες
παιδικής προστασίας σε έφηβες. Κατά την επίσκεψη, η Υφυπουργός είχε την ευκαιρία να ενημερώσει την Πρόεδρο
για τις πολιτικές αποϊδρυματοποίησης, μέρος της οποίας αποτελεί η πλήρης ενεργοποίηση του θεσμού αναδοχής
και υιοθεσίας και για τις προσπάθειες εξωστρέφειας των δημόσιων δομών πρόνοιας. • Η επόμενη επίσκεψη ήταν
στην δομή υποστήριξης και φιλοξενίας «Η Θεοτόκος», προκειμένου να ενημερωθεί για τα προγράμματα εκπαίδευσης, κοινωνικοποίησης και υποστηριζόμενης εργασίας που προάγει η δομή και τα οποία
εντάσσονται στη στρατηγική του Υπουργείου για την ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων με αναπηρία. Στην «Θεοτόκο», λειτουργούν 23 εκπαιδευτικά προγράμματα, που παρακολουθούν
370 εκπαιδευόμενοι με στόχο την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Η κα Μιχαηλίδου ξεναγήθηκε στις αίθουσες που πραγματοποιούνται τα προγράμματα και πληροφορήθηκε για
τα προϊόντα που παράγουν οι εκπαιδευόμενοι. • Επισκέφθηκε επίσης, τον Ξενώνα Βρεφών
SOS Αμαρουσίου και το Αναρρωτήριο Πεντέλης, όπου φιλοξενούνται βρέφη και παιδιά
έως 5 και έως 3 ετών αντίστοιχα, τα οποία περιμένουν την επιστροφή τους στην φυσική τους
οικογένεια ή την αναδοχή τους. • Τέλος, επισκέφθηκε τη δομή υποστήριξης και φιλοξενίας
«Κιβωτός του Κόσμου», προκειμένου να ενημερωθεί για τη λειτουργία της δομής, το πρόγραμμα φιλοξενίας και τα αποτελέσματα της ένταξης των παιδιών στο Ενιαίο Μητρώο Αναδοχής και Υιοθεσίας. Συνομίλησε με τα φιλοξενούμενα κορίτσια για το καθημερινό τους
πρόγραμμα, τις θερινές διακοπές, τα ενδιαφέροντά και τους στόχους τους για το μέλλον.

Προγράμματα στήριξης και επανένταξης στην εργασία
για 12.000 ανέργους, ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων
Στην υπογραφή και άμεση υλοποίηση δύο νέων στοχευμένων προγραμμάτων
προχωρησε ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γ. Βρούτσης, σε
συνεργασία με τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ, Σ. Πρωτοψάλτη, με στόχο την οικονομική
στήριξη και την επανένταξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας.
1. Εγκρίθηκε πρόγραμμα για την επιχορήγηση επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών δημόσιου τομέα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών. Η διάρκεια της επιχορήγησης παραμένει στους 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες, ύστερα από αίτηση του
δικαιούχου. 2. Το δεύτερο, αφορά την ενίσχυση εργοδοτών, για την πρόσληψη 2.000 ανέργων ατόμων με αναπηρία
(ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών
ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και, παράλληλα, ένα πρόσθετο πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων
εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για ΑμεΑ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
συνεταιρισμούς, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που
ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, ύστερα από αίτηση που υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση.
ΣΕΛΙΔΑ 3

Παράταση για την ηλεκτρονική κάρτα διοδίων, για ΑμεΑ
Συν. από σελ. 1 ...δικαιούχους Δελτίου Στάθμευσης ΑμεΑ και Ανάπηρους Πολέμου. Από την
31η Αυγούστου 2020 λοιπόν, οι ηλεκτρονικές κάρτες ΑμεΑ θα αποτελούν το μοναδικό μέσο
ατελούς διέλευσης των δικαιούχων, από τους σταθμούς διοδίων που λειτουργούν και διαχειρίζονται η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση
της ηλεκτρονικής κάρτας ΑμεΑ είναι τα εξής: 1. Επικυρωμένη φωτοτυπία των 2 όψεων του
Δελτίου Στάθμευσης ΑμεΑ, µε τυπωμένα και ευκρινή τα παρακάτω: • Αριθμός μητρώου
Δελτίου Στάθμευσης, • Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (όχημα επιβατικό I.X.) στο
οποίο αντιστοιχεί το Δελτίο Στάθμευσης, • Στοιχεία της υπηρεσίας έκδοσης του Δελτίου
Στάθμευσης, • Τη σφραγίδα που βρίσκεται επάνω στη φωτογραφία του Δελτίου Στάθμευσης
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του δικαιούχου 3. Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος στο οποίο ανήκει το Δελτίο
Στάθμευσης. Για δικαιούχους με Κηδεμόνα, Συμπαραστάτη, Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την κατάθεση των δικαιολογητικών, πέραν των παραπάνω 1 & 3, απαιτούνται επιπλέον: Α. Επικυρωμένη φωτοτυπία ανά περίπτωση:
• Κηδεμόνας:Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, • Συμπαραστάτης: Αντίγραφο Απόφασης Δικαστικής συμπαράστασης • Ανάδοχος : Αντίγραφο Εντολής αναδοχής: Β. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας του κηδεμόνα, συμπαραστάτη, ανάδοχου. *Οι Ανάπηροι Πολέμου, οι οποίοι δεν διαθέτουν Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ, μπορούν να
προσκομίσουν φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας. Υποβολή φόρμας στο: www.fastpass.gr/index.php/amea/

Ίδρυση γραφείου εξυπηρέτησης ΑμεΑ, από
τον Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού
Στην ίδρυση γραφείου εξυπηρέτησης ΑμεΑ προχωρά ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού, μία πρωτοποριακή κίνηση, η οποία θα λύσει πολλές αγκυλώσεις προηγούμενων ετών και θα δώσει νέες διεξόδους σε μία σημαντική
μερίδα πολιτών, που δεν είχαν ως σήμερα πρόσβαση σε πολλές δημοτικές
υπηρεσίες. Οι δημότες που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν, μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη του γραφείου αναφοράς κ. Ζαχαρά Ειρήνη, κάθε Τετάρτη 17.00-19.00 και κάθε Παρασκευή 12.00-15.00 στα παρακάτω τηλέφωνα: 2132023663 και 2102614400. Το
Γραφείο Εξυπηρέτησης ΑμεΑ θα παρέχει • Yπηρεσίες πληροφόρησης σε θέματα αστικής κινητικότητας, • Δράσεις
ενημέρωσης για θέματα νομοθεσίας, ασφαλιστικών φορέων κλπ • Συμβουλευτικές υπηρεσίες • Δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου σε θέματα ΑμεΑ. Αναφερόμενος στην καινοτόμο αυτή δράση, ο Δήμαρχος,
Σταύρος Τσίρμπας, τόνισε : «Έχουμε δεσμευτεί ότι θα βρισκόμαστε στο πλευρό όλων των συμπολιτών μας χωρίς
διακρίσεις. Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας βήμα-βήμα, με ένα ανθρώπινο πρόσωπο και ίσες ευκαιρίες για όλους».

10 άτομα με ειδικές ανάγκες που διέπρεψαν Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο
Έλεν Κέλλερ (27/6/1880 - 1/6/1968): Η Αμερικανίδα συγγραφέας, Έλεν Κέλλερ γεννήθηκε στην Αλαμπάμα, σε εύπορη οικογένεια και έχασε την ακοή και
την όραση της σε ηλικία 19 μηνών, εξαιτίας κάποιας μεταδοτικής νόσου (πιθανότατα οστρακιάς ή μηνιγγίτιδας). Η αδυναμία επικοινωνίας στα χρόνια που
ακολούθησαν, οδηγούσε την μικρή σε βίαια ξεσπάσματα οργής και σε επιθετικότητα απέναντι σε όλους. Η μητέρα της όμως, δεν παραιτήθηκε ποτέ από την
αναζήτηση λύσης, την οποία βρήκε στο πρόσωπο της χαρισματικής δασκάλας
τυφλών, Αν Σάλιβαν, η οποία ανέλαβε την Έλεν και έγινε γι’ αυτήν μέντορας
ζωής. Χάρη στις προσπάθειές της Σάλιβαν, η Κέλλερ κατάφερε να επικοινωνεί,
ακόμα και να μιλά, έστω και με δυσκολία. Τα επόμενα χρόνια, η Κέλλερ παρακολούθησε μαθήματα για τυφλούς και για κωφούς και σε ηλικία 24 ετών, έγινε το πρώτο άτομο, κωφό και τυφλό,
που απέκτησε πτυχίο Καλών Τεχνών. Έμαθε επίσης γερμανικά, γαλλικά, ελληνικά και λατινικά, ενώ η ιδιαίτερη
αγάπη της για την ελληνική γλώσσα φαίνεται στο ρητό της «Αν είναι αλήθεια ότι το βιολί είναι το τελειότερο μουσικό
όργανο, τότε τα Ελληνικά είναι το βιολί της σκέψης». Έγραψε 12 βιβλία, εκ των οποίων τα κυριότερα είναι "Το ημερολόγιο της Έλεν Κέλερ", "Η ιστορία της ζωής μου", "Απαισιοδοξία", "Η θρησκεία μου", "Ειρηνικό βραδινό". Πέθανε
το 1968 και έμεινε στην ιστορία ως ένα άτομο που κατάφερε να νικήσει την μοίρα της. Όπως έλεγε η ίδια: «Η αισιοδοξία είναι η πίστη που οδηγεί στην επιτυχία. Τίποτε δεν μπορεί να γίνει χωρίς ελπίδα και αυτοπεποίθηση». Η
ζωή της έγινε παιδική σειρά, ταινία και θεατρική παράσταση, χάρη στα δυνατά μηνύματα ελπίδας που μεταφέρει.
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Ξεκινούν τα έργα κατασκευής του Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Ραφήνας Συν. από σελ. 1
…Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Γ. Φουντουλάκη και πολλών
άλλων, έγινε η παρουσίαση των σχεδίων κατασκευής του Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Ραφήνας, η οποία ξεκινά άμεσα. Ο κ. Πατούλης
έκανε λόγο για ένα εμβληματικό έργο, το οποίο θα συγκαταλέγεται ανάμεσα
στα τρία καλύτερα της Ευρώπης. Παράλληλα ευχαρίστησε θερμά τον υφ.
Αθλητισμού Λ. Αυγενάκη, τον Δήμαρχο Ραφήνας - Πικερμίου Ε. Μπουρνούς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για την αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία, που έφερε γρήγορα και απτά αποτελέσματα. «Ενώσαμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξή
αυτού του μεγαλεπήβολου στόχου, που αποτελεί και ισχυρή βούληση της κυβέρνησης, να υλοποιηθεί Παραολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, το οποίο θα αποτελέσει μία σύγχρονη αθλητική δομή, προσβάσιμη σε όλους». Τόνισε επίσης, πως προτεραιότητα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η διαρκής διεκδίκηση της κατοχύρωσης του δικαιώματος
των ατόμων με αναπηρία για ισότητα και παράλληλα, η δημιουργία κινήτρων που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή
τους στην κοινωνική, Αθλητική και πολιτική ζωή. Στο χαιρετισμό του ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λ. Αυγενάκης χαρακτήρισε την κατασκευή του Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Ραφήνας, ένα έργο κομβικής σημασίας. Από
την πλευρά του ο Δήμαρχος Ραφήνας, Ε. Μπουρνούς, τόνισε πως στόχος είναι, να ολοκληρωθούν τα έργα το 2023
και υπογράμμισε πως πρόκειται για ένα έργο, που θα συμβάλλει στην αναπτυξιακή δυναμική της Ανατολικής Αττικής. «Πρόκειται για το μοναδικό στην ιστορία της χώρας μας, Παραολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, με αθλητικές εγκαταστάσεις ανοιχτές για όλους, που περιλαμβάνουν στίβο, κλειστό
κολυμβητήριο, ποδηλατόδρομο, υποδομές μαζικού αθλητισμού, ξενοδοχειακές
υποδομές, όλα με σεβασμό προς το Περιβάλλον», σημείωσε και πρόσθεσε:
«Μέσα από την εξαιρετική συνεργασία με το Υφ. Αθλητισμού και την Περιφέρεια Αττικής, περνάμε από τα λόγια, στις πράξεις». Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ε.,
Γ. Φουντουλάκης, ευχαρίστησε θερμά τον κ. Πατούλη για τη σημαντική και κρίσιμη συνεισφορά του στην κατασκευή του έργου, δίνοντας του και ένα τιμητικό
βραβείο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης και επισήμανε πως η Περιφέρεια Αττικής
είναι πάντα σταθερός σύμμαχος και συμπαραστάτης στα άτομα με αναπηρία.

Συμμετοχή του Δήμου Φυλής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Σύνδρομο Down - χωρίς εμπόδια»
Ο Δήμος Φυλής διεκδίκησε και κέρδισε την συμμετοχή του στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Σύνδρομο DownΧωρίς εμπόδια» στα πλαίσια του Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή του Δήμου Φυλής σε αυτό το
πρόγραμμα είναι συνεπής με την ευαισθησία του σε θέματα που αφορούν ΑμΕΑ και παράλληλα με την προσπάθεια
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και ενεργοποίησης των πολιτών ως προς τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες και σε αυτή την περίπτωση, τα άτομα με σύνδρομο Down. Ο σκοπός
αυτού του έργου είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ
των νέων (με και χωρίς σύνδρομο Down), την κοινωνική τους ένταξη, καθώς και τη βελτίωση των επαγγελματικών
ικανοτήτων των εργαζομένων του Δήμου Φυλής (π.χ. κοινωνικών λειτουργών) που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της νεολαίας με ή χωρίς Σύνδρομο Down. Οι στόχοι του έργου είναι: α) η συμβολή στην ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων 20 εργαζομένων από 4 χώρες σε θέματα νεολαίας, β) η ευαισθητοποίησή τους στην εργασία
τους σε θέματα σχετικά με το Σύνδρομο Down. H εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί
στην Κωνσταντινούπολη συμβάλλοντας στην βελτιστοποίηση των ικανοτήτων
τους καθώς και την ανάπτυξη κατάλληλων επαγγελματικών εργαλείων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της ομάδας στόχου, με σκοπό τη δημιουργία καλής πρακτικής. Παράλληλα θα δημιουργηθεί εγχειρίδιο ως αποτέλεσμα του μαθήματος
κατάρτισης. Επιπλέον, το πρόγραμμα ευελπιστεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη
της μάθησης και της επικοινωνίας, του πνεύματος πρωτοβουλίας και της αυτοεκτίμησης, της διαπολιτισμικής συνείδησης και της διευκόλυνσης στην πρόσβαση
στην αγορά εργασίας για 24 νέους με και χωρίς σύνδρομο Down, μέσα σε 7 ημέρες ανταλλαγής νέων που θα πραγματοποιηθεί στη Κλουζ Ναπόκα της Ρουμανίας
(5-10 Οκτωβρίου 2020). Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με το έργο, επικοινωνήστε με το Δήμο Φυλής στο τηλέφωνο 2102411621 (Γ. Βέλλης, υπεύθυνος του
προγράμματος, email: giorgos.vellis@gmail.com) ή με τον αρμόδιο αναπληρωτή
δήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργο Αντωνόπουλο στο τηλέφωνο 2114115224.
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Την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων στην ίδια ημερομηνία αποφάσισε το Υπουργείο
Εργασίας, σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ και έτσι, οι επικουρικές συντάξεις Αυγούστου θα πληρωθούν τέλος Ιουλίου, ταυτόχρονα με τις κύριες, ενώ το μέτρο αυτό θα παραμείνει μόνιμα. Τα πλεονεκτήματα
για τους περίπου 1.250.000 δικαιούχους επικουρικής σύνταξης, είναι πολλά και σημαντικά. Το κυριότερο, όμως,
είναι ότι επιτυγχάνουμε 1.250.000 τραπεζικές συναλλαγές λιγότερες σε μηνιαία βάση, καθώς οι συνταξιούχοι στέκονταν πάνω από μία φορά στις ουρές των γκισέ των τραπεζών ή των ΑΤΜ για την λήψη των συντάξεών τους.
Με σχεδόν μισό αιώνα καθυστέρηση τίθεται σε εφαρμογή ο νόμος, για τη χορήγηση αντιβιοτικών ΜΟΝΟ
με ιατρική συνταγή, (ΦΕΚ 172 8.8.1973, που προβλέπει τη χορήγηση όλων των φαρμάκων μόνο με συνταγή
ιατρού). Η συνταγή χορήγησης αντιβιοτικών θα είναι πλέον ηλεκτρονική και θα αναγράφει τη συγκεκριμένη
νόσο για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του φαρμάκου, καθώς και την δοσολογία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής, η χειρόγραφη συνταγή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής και κυρίως τη νόσο για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του.
Το επίδομα "ορεινών και μειονεκτικών περιοχών" πληρώθηκε ήδη για το 2018, (είχε παυθεί από το 2017),
και ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη λειτουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ, για την καταβολή του επιδόματος 2019 και 2020. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε ιδιαίτερα ευάλωτες οικονομικά οικογένειες,
που κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, με πολύ χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Το ύψος
της ενίσχυσης ανέρχεται: σε 600€ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει
το ποσό των 3.000€ και σε 300€ ετησίως, εφόσον κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000€ και των 4.700€.
Μια πολύ σημαντική διευκρίνιση - οδηγία απέστειλε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
προς τις Γραμματείες των ΚΕ.Π.Α. η οποία αναφέρει ότι: “Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α., σε περίπτωση άσκησης προσφυγής αποκλειστικώς και μόνο του ασφαλισμένου, δεν δύναται να μειώσει το ποσοστό
αναπηρίας, όπως αυτό καθορίσθηκε από την αρμόδια Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, ούτε την διάρκεια
ισχύος της ιατρικής κρίσης. Εάν ασκηθούν προσφυγές και από τα δύο «διάδικα» μέρη, ήτοι από τον ασφαλιστικό
οργανισμό και τον ασφαλισμένο, ή μόνο από το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο, τότε η Δευτεροβάθμια Επιτροπή
των ΚΕ.Π.Α. δύναται να μειώσει, τόσο το ποσοστό της ιατρικής αναπηρίας, όσο και την διάρκεια ισχύος της”.
Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία στον e-ΕΦΚΑ για τα έξοδα κηδείας, με την οποία θα εξυπηρετούνται άμεσα
οι δικαιούχοι, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία σε κατάστημα του e-ΕΦΚΑ. Η διαδικασία απόδοσης
των εξόδων κηδείας απλοποιείται και επιταχύνεται, καθώς μετασχηματίζεται πλήρως: καταργείται η προσκόμιση χειρόγραφων παραστατικών και ληξιαρχικών πράξεων και καταβάλλεται άμεσα το ποσό στο λογαριασμό του
δικαιούχου, χωρίς τις καθυστερήσεις του παρελθόντος. Επιπλέον, διασφαλίζεται η νομιμότητα και θωρακίζεται ο
e-ΕΦΚΑ απέναντι σε υφιστάμενες πρακτικές διπλών καταβολών και εικονικών παραστατικών για τον ίδιο θάνατο.
420 κιλά ειδών ρουχισμού παρέδωσε η Fabric Republic, στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στην Αθήνα, κατά την εκεί επίσκεψη της Ομάδας. Στόχος της δράσης ήταν η κάλυψη των αναγκών των φιλοξενούμενων παιδιών, σε καθαρό ρουχισμό, αλλά και η χαρά που δίνει η προσφορά.
Στην Αττική θα τοποθετηθούν τα πρώτα «έξυπνα» φανάρια κυκλοφορίας, τα οποία θα καταγράφουν με
ενσωματωμένη κάμερα τις πινακίδες, όσων αυτοκινήτων παραβιάζουν το κόκκινο. Η συνεπαγόμενη κλήση
θα αποστέλλεται στην οικία του ιδιοκτήτη και θα εφαρμόζονται όποια άλλα ποινικά μέτρα προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.
Η αρχή θα γίνει πιλοτικά στην Αθήνα, σε σημείο που δεν έχει ακόμα γνωστοποιηθεί για προφανείς λόγους.
Επίδομα λουτροθεραπείας στους ασφαλισμένους του θα χορηγήσει ο ΕΟΠΥΥ, για την περίοδο από
1/6/2020 έως 31/10/2020, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 150€ προς τους δικαιούχους, μετά από έγκριση
από το αρμόδιο υγειονομικό όργανο του ΕΟΠΥΥ, σε αναγνωρισμένες από το κράτος λουτροπηγές. Το ποσό
χορηγείται για την πραγματοποίηση κατά ανώτατο όριο 15 λούσεων. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από: 1. Αυτοάνοσες ρευματικές παθήσεις με προβολή του μυοσκελετικού συστήματος, που
δεν βρίσκεται σε οξύ στάδιο, 2. Μετατραυματικές δυσκαμψίες, Μετατραυματική αρθρίτιδα και 3. Δερματοπάθειες.
Η ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ είναι ένας από τους πρώτους φορείς που έχει ενσωματώσει στις λειτουργίες του νέου
site της, το πρότυπο WCAG 2.0, ένα διεθνές πρότυπο, που κάνει το διαδικτυακό περιβάλλον πιο φιλικό στη
χρήση του, από ΑμεΑ. Ενδεικτικά, οι δυνατότητες που παρέχονται, μεταξύ άλλων, είναι: Λεζάντες: Παρέχονται
για κάθε ζωντανά παραγόμενο ηχητικό περιεχόμενο σε συγχρονισμένα μέσα. Ηχητική περιγραφή: Παρέχεται για
όλο το περιεχόμενο. Αντίθεση: Η οπτική παρουσίαση κειμένου και εικόνων κειμένου έχει αναλογία αντίθεσης τουλάχιστον 4.5:1. Αλλαγή μεγέθους κειμένου: (Με την εξαίρεση επεξηγήσεων και εικόνων κειμένου). Εικόνες κειμένου.
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Δήμος Αθηναίων: Όπου «μουσική», βάλε ξανά «Τεχνόπολη»!
Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, έχει ανοίξει πια και επίσημα τις πόρτες της. Από τις 15 Ιουλίου μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου, 50 μαγικές βραδιές, όπως τις ξέρουμε, μα και λίγο αλλιώς, έρχονται για
να γεμίσουν με μουσικές, χρώματα και αναμνήσεις το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι μας… Στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής
του Δήμου Αθηναίων για την ολόθερμη υποστήριξη του Πολιτισμού
σας παρουσιάζουμε ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα που τα έχει
όλα: τους πιο αγαπημένους μας καλλιτέχνες, καλλιτέχνες - έκπληξη,
νέα σχήματα, απρόσμενες συμπράξεις, σύγχρονους ήχους, unplugged sessions, νοσταλγικές βραδιές, από pop μέχρι jazz κι από
hip-hop μέχρι λαϊκό… Παράλληλα, έχοντας ως βασική μέριμνα την προστασία της δημόσιας υγείας, ο χώρος εξελίσσεται, αλλάζει και διαμορφώνεται σύμφωνα με όλες τις επίσημες οδηγίες και τους ισχύοντες κανονισμούς. Αλλά
και όσες και όσοι δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στην κεντρική αυλή της Τεχνόπολης, θα έχουν την ευκαιρία, απ’
όλη την Ελλάδα αλλά και από κάθε γωνιά του πλανήτη, να παρακολουθήσουν τα live - για πρώτη φορά φέτος μέσω live streaming. Ξεκινά, λοιπόν, η πρώτη περίοδος, (15 Ιουλίου - 2 Αυγούστου), με την ξεχωριστή φωνή της
Φωτεινής Βελεσιώτου, μια γέφυρα ανάμεσα στο παλιό καλό λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι. Τη συνέχεια αναλαμβάνουν οι Πυξ Λαξ, σε οικεία μουσικά μονοπάτια μέσα από την 30χρονη πορεία τους, τρεις νέες -μα πολλά
υποσχόμενες- ερμηνεύτριες, η Nalyssa Green, η Sugahspank! και η Lou is για ένα αφιέρωμα στον μεγάλο μουσικό και ποιητή Leonard Cohen, αλλά και οι θρύλοι του low bap, Active Member. Το βράδυ της 19 Ιουλίου, το
Γκάζι θα γεμίσει με τους ηλεκτρονικούς ήχους της Λένας Πλάτωνος, ενώ, την επόμενη, ο Λάκης Παπαδόπουλος,
ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ελένη Δήμου και ο Διονύσης Τσακνής θα μας χαρίσουν μια βραδιά με γέλια, αναμνήσεις, θύμησες κι ατάκες μοναδικές. Ακόμη, θα ακούσουμε τη ρεμπέτικη κιθάρα του Δημήτρη Μυστακίδη, τα μαγικά
τραγούδια του Παύλου Παυλίδη, σε μια νέα εκδοχή μαζί με τον Φώτη Σιώτα, τις δυνατές ρίμες του ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ.
Θα «βουτήξουμε» στα απρόβλεπτα νερά των Χειμερινών Κολυμβητών, θα περιηγηθούμε σε ροκ ηχοχρώματα
μαζί με τα Υπόγεια Ρεύματα, τους Ενδελέχεια και τους Magic de Spell, θα τραγουδήσουμε τα καλύτερα κομμάτια
του Μιχάλη Χατζηγιάννη και της Μελίνας Ασλανίδου, θα ταξιδέψουμε στην κρητική παράδοση του Αντώνη Μαρτσάκη, θα χορέψουμε με τη Ρένα Μόρφη ή αλλιώς… τη Σάμπα Τσικίτα. Την πρώτη συναυλιακή περίοδο για φέτος
πριν τις διακοπές θα κλείσουν η Katerine Duska και ο Leon of Athens, μια πρωτότυπη και άκρως καλοκαιρινή
καντάδα από τους Ventus Ensemble, αλλά και τους Rock ‘n’ roll children σε ένα αφιέρωμα στο έργο του Dio.

Ντόναλ Ράιαν - Η καρδιά που γυρνάει Η Μαρία Ζερβός στη Νέα Υόρκη

Οι “Παράξενες Μέρες” παρουσιάζουν με
υπερηφάνεια το πρώτο βιβλίο της σειράς
“Παράξενες Μέρες στην Ευρώπη”. Ανήκει
σε μια σειρά οκτώ συνολικά βιβλίων, εκ των
οποίων τα πέντε, ανήκουν σε συγγραφείς
διαφορετικών χωρών. “Η καρδιά που γυρνάει”, του Ιρλανδού συγγραφέα Ντόναλ
Ράιαν, είναι ένα βιβλίο βραβευμένο, μεταξύ
άλλων, με το Λογοτεχνικό Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά, απορρίφθηκε
από 47 εκδοτικούς, που το “φοβήθηκαν” (προφανώς γιατί ήταν πολύ
αληθινό για τα δικά τους μέτρα ), για να βρει το δρόμο του στη συνέχεια και να σαρώσει τα βραβεία και τις διακρίσεις στη χώρα του
και σε όλη την Ευρώπη. “Η καρδιά αυτού του βιβλίου είναι ένας πληγωμένος άνθρωπος και η ψυχή αυτού του βιβλίου είναι ένας γάμος.
Νιώθω μεγάλη υπερηφάνεια που μεταφράστηκε το βιβλίο μου στα
ελληνικά. Η σύζυγός μου και εγώ περάσαμε το μήνα του μέλιτος στην
Κρήτη το 2007 και ήταν η καλύτερη στιγμή της ζωής μας. Γνωρίσαμε
το τεράστιο και ανεξάντλητο πνεύμα και τη γενναιοδωρία των Ελλήνων, το υπέροχο χιούμορ και τον καλό και ευγενικό τους χαρακτήρα”,
σημειώνει στην ελληνική εισαγωγή του βιβλίου ο Ντόναλ Ράιαν.
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Η τέχνη δεν γνωρίζει σύνορα, είναι γνωστό.
Όμως το να ξεπεράσει το έργο του καλλιτέχνη τα σύνορα δεν είναι καθόλου δεδομένο,
ούτε και εύκολο. Έτσι, όταν Έλληνες δημιουργοί έχουν παρουσία στο εξωτερικό, η τιμή
για τη χώρα μας είναι μεγάλη και ειδικά όταν
αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο όπως αυτή.
Φωτεινά νέα, λοιπόν, καθώς η Μαρία Ζερβός
θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη, εκπροσωπώντας
την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η εικαστικός είναι
καλεσμένη στο διεθνές πρόγραμμα του παγκοσμίου φήμης οργανισμού International
Studio & Curatorial Program
(ISCP). Εκεί, θα παρουσιάσει ένα καινούριο βίντεο και
μια σειρά από σχέδια ακουαρέλας σε χαρτί, εστιάζοντας για μια ακόμη φορά σε
θεματικές σχετικά με τον
τόπο και την ουτοπία, τη
φύση και τον πολιτισμό.

Κοζάνη: Τη χρήση της εφαρμογής

Κατερίνη:

Με αρωγό τον Δήμο,
τοποθετήθηκε και δεύτερη ράμπα
Seatrac στην Ολυμπιακή Ακτή, εξασφαλίζοντας την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα ανθρώπων με
αναπηρία ή κινητικά προβλήματα.

Κέρκυρα:

Εγκαταστάθηκε στο
Οδοντιατρείο του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, τροχήλατο οδοντιατρικό μηχάνημα, με προδιαγραφές
κατάλληλες για ΑμεΑ. Το μηχάνημα
αγοράστηκε χάρη σε δωρεές και με
την απόκτησή του, η Ειδική Μονάδα
Οδοντοθεραπείας ΑμεΑ λύνει ένα
χρόνιο πρόβλημα ολοκληρωμένης
οδοντοθεραπείας, ενώ εξοπλίζει το
Νοσοκομείο με επιπλέον παροχές.

Iris, εξασφάλισε ο Δήμος για τις υπηρεσίες που στεγάζονται στο Δημαρχείο, όπως και για το Μαμάτσειο Γ.
Νοσοκομείο. Η Iris δίνει στον χρήστη
τη δυνατότητα να λάβει άμεση διερμηνεία, από και προς τη νοηματική
γλώσσα, χωρίς να απαιτείται η παρουσία του διερμηνέα στο σημείο
εξυπηρέτησης, καθώς η διερμηνεία
Ρόδος: Σε υλοποιηση η Πράξη πραγματοποιείται εξ αποστάσεως,
"Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης μέσω άμεσης σύνδεσης με το Ε.Ι.Κ.
(ΣΥΔ) ΑμεΑ", που αφορά στη χρηματοδότηση της λειτουργίας τριών Στεγών, για την υποστήριξη της αυτόνομης διαμονής συνολικά δεκατεσσάρων ατόμων με νοητική υστέρηση,
και την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους,
εντός κτιριακού συγκροτήματος.
Ανώγεια: Ειδικό συνεργείο του
Δήμου ολοκλήρωσε την δημιουργία
2 θέσεων ΑΜΕΑ, (στην είσοδο των
φαρμακείων της περιοχής), και 12
νέων διαβάσεων, όπως και την συντήρηση 8 παλαιών, σε κομβικά σημεία, όπως σχολεία και μέρη με ιδιαίτερη κίνηση. Τα έργα συνεχίζονται.

Θεσσαλονίκη:

Πέρα από την
διατήρηση της παράδοσης, ο χορευτικός σύλλογος, «Η Ήπειρος», ψυχαγωγεί ανθρώπους σε ιδρύματα και
γηροκομεία, ενώ διδάσκει δωρεάν
χορό στα μέλη του Αθλητικού Συλλόγου ΑμεΑ "Φίλιππος". Όπως τονίζει ο
πρόεδρος Στ. Φασιάς, «διαπιστώσαμε ότι μέσω του παραδοσιακού
χορού, αυτά τα παιδιά κοινωνικοποιούνται και το όλο γεγονός βοηθάει
πάρα πολύ στην ψυχολογία τους».

Αλεξανδρούπολη: Με την το-

ποθέτηση τριών νέων συστημάτων
Seatrac στις παραλίες Δελφίνι, Καλαμάκι και Κυανή Ακτή και την επανεγκατάσταση του Seatrac στη δημοτική
πλαζ ΕΟΤ, ο Δήμος δίνει τη δυνατότητα στα ΑμεΑ να απολαύσουν
Χίος: Και τέταρτο καροτσάκι παρέ- την θάλασσα αλλά και να ασκηθούν.
δωσε ο Παγχιακός Σύλλογος ΑμεΑ,
συνεχίζοντας τη δράση «Συγκέντρωση πλαστικών καπακιών», η
οποία στοχεύει αφενός στη δωρεάν
προμήθεια αναπηρικού αμαξιδίου και
την προσφορά του σε ΑμεΑ και αφετέρου στην προστασία του περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τη Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου.
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Μαλεβίζι:

Ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο ήπιων παρεμβάσεων, υλοποιεί με σταθερούς ρυθμούς ο
Δήμος, προάγοντας την ασφαλή και
απρόσκοπτη μετακίνηση πεζών,
ΑμεΑ, ηλικιωμένων και οικογενειών
με μικρά παιδιά και καροτσάκια και
αποτρέποντας την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίων και διαβάσεων,
αλλά
και την αυθαίρετη στάθμευση.
Άργος-Μυκήνες: Διαγωνισμό
διενεργεί ο Δήμος, για τον εξοπλισμό
4 παραλιών του, (Νέας Κίου, Άργους
(Τημένιο), Μύλων και Κιβερίου), με
σύστηματα αυτόνομης πρόσβασης
ΑμεΑ στη θάλασσα, ντουζιέρες, πακέτο τηλεμετρίας, ξύλινο διάδρομο,
φωτοσυναγερμό, σήμανση, απόδυτήρια και ειδικές χημικές τουαλέτες.

Ιωάννινα: Μετά την ολοκλήρωση, των παρεμβάσεων στο χώρο
στάθμευσης οχημάτων, έξω από το
Νέο Κλειστό Γυμναστήριο, έγιναν οι
απαραίτητες διαγραμμίσεις για τις
θέσεις πάρκινγκ ΑμεΑ στο Πανηπειρωτικό Στάδιο, ώστε και τα ΑμεΑ
να μπορούν να προσέλθουν, χωρίς
να ανησυχούν για την στάθμευση.

Κασσάνδρα:

Κυκλάδες:

Το κατοικημένο,
πάνω Κουφονήσι έχει αμμώδεις παραλίες, οι οποίες είναι ιδανικές για
ΑμεΑ, καθώς έχουν ομαλή και εύκολη πρόσβαση στην θάλασσα.
Πλέον, μέσω δωρεάς, τοποθετείται
και κινητή ράμπα, ενώ άλλη μια
ράμπα τοποθετήθηκε ήδη στην
Αμοργό, στην παραλία της Αιγιάλης.

Λαγκαδάς: Το 2ο Γυμνάσιο απέκτησε σύστημα υποδοχής μαθητών
με κινητικά προβλήματα, καθώς εγκαταστάθηκε σύγχρονη ράμπα, ειδική τουαλέτα, όπως και αναβατόριο
για ΑμεΑ, για την πρόσβασή τους
στον πρώτο όροφο, όπου βρίσκονται
τα Εργαστήρια Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών.

Τον Ειδικό Σύμβουλο σε θέματα αναπηρίας του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γ. Καστούρα,
προσκάλεσε η Δημοτική διοίκηση
Κασσάνδρας, προκειμένου να τεθούν οι απαραίτητες βάσεις για να
γίνει ο Δήμος φιλικός σε υποδομές
ΑμεΑ. Τα αρχικά σχέδια περιλαμβάνουν κατασκευή ειδικών διαδρόμων
για ΑμεΑ στις βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία ακτές, την οριοθέτηση
διαδρομής ΑμεΑ σε δημοτικό δάσος,
αλλαγές στα μέσα μεταφοράς κ.α.

Σύρος: Η Καθολική Επισκοπή της
Σύρου, προχώρησε στη δωρεά ενός
αναπηρικού αμαξιδίου προς τον Δήμο
Σύρου - Ερμουπόλεως. Το αμαξίδιο
θα προσαρμοστεί στο υπάρχον αναβατόριο του Δημαρχιακού Μεγάρου
Ερμουπόλεως, για την εξυπηρέτηση
των δημοτών με κινητικά προβλήματα, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στις δημοτικές υπηρεσίες.
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Λάρισα:

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών οργανώνει Πρόγραμμα Εξειδίκευσης, με τον τίτλο «Εκπαίδευση
συνοδών ατόμων με αναπηρία»,
διάρκειας 100 διδακτικών ωρών.
Σκοπός του προγράμματος είναι η
εκπαίδευση συνοδών / εκπαιδευτών,
σε θέματα που αφορούν τόσο τα χαρακτηριστικά και τις υποχρεώσεις του
συνοδού, όσο και σε θέματα αναφορικά με τις δεξιότητες ζωής, κοινωνικές, αυτοεξυπηρέτησης και δεξιότητες ελεύθερου χρόνο των ΑμεΑ.
Τμήματα υπάρχουν επίσης και στην
Αθήνα, Χαλκίδα, Ξάνθη, Κοζάνη,
Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Ρόδο.

«Προσβάσιμα μέρη», μια νέα Ρωσία: συνεργείο αυτοκινήτων μόνο με
υπηρεσία των Χαρτών Google κωφούς μηχανικούς, στο Τσελιάμπινσκ

Συν. από σελ. 1 ...καθίσματα, χώρο στάθμευσης και

τουαλέτες. Αν το μέρος επιβεβαιωθεί ότι δεν έχει
προσβάσιμη είσοδο, η Google θα εμφανίσει επίσης
αυτές τις πληροφορίες. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η επισήμανση των προσβάσιμων τοποθεσιών
είναι χρήσιμη σε αρκετούς ανθρώπους και όχι μόνο
σε εκείνους που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια. Η Google λέει, ότι ήδη διαθέτει πληροφορίες
προσβασιμότητας για αναπηρικά αμαξίδια, για περισσότερα από 15 εκατομμύρια μέρη στον κόσμο
και οι ιδιοκτήτες καταστημάτων ενθαρρύνονται να
χρησιμοποιούν το «Google My Business», προκειμένου να προσθέσουν πληροφορίες προσβασιμότητας για την επιχείρησή τους, ώστε να αυξήσουν
περαιτέρω αυτόν τον αριθμό και να βοηθήσουν στην
ενημέρωση των πελατών. Οι Χάρτες Google θα εμφανίζουν τις πληροφορίες προσβασιμότητας για
αναπηρικά αμαξίδια, κάτω από τις ώρες κλεισίματος
της τοποθεσίας. Για να ενεργοποιήσετε τις εμφανείς
πληροφορίες προσβασιμότητας για αναπηρικά αμαξίδια στους Χάρτες Google, ενημερώστε την εφαρμογή στην πιο πρόσφατη έκδοση και, στη συνέχεια,
ανοίξτε την και πατήστε Ρυθμίσεις, «Προσβασιμότητα» και «Προσβάσιμα μέρη». Για την ώρα, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη στην χώρα μας, καθώς η
Google σκοπεύει να προσφέρει τη λειτουργία αυτή
σταδιακά, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία,
την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις υπόλοιπες χώρες να ακολουθούν σε δεύτερο χρόνο.

Ένα συνεργείο αυτοκινήτων, στο οποίο απασχολούν αποκλειστικά μηχανικούς με προβλήματα ακοής, άνοιξαν η Λιούμποφ Μιχαΐλοβα με τον σύζυγό της, στο Τσελιάμπινσκ της
Ρωσίας. Οι δυο τους, επισκεύαζαν αυτοκίνητα στο γκαράζ
του σπιτιού τους και κάποια στιγμή αποφάσισαν να επεκταθούν και να μεγαλώσουν τον χώρο. Η Λιούμποφ έχασε την
ακοή της στην ηλικία των δέκα ετών, λόγω επιπλοκών, έπειτα
από μία οξεία αναπνευστική λοίμωξη. Όταν αποφάσισαν να
ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση, θέλησε να πραγματοποιήσει την ιδέα της, να απασχολήσει άτομα με ακουστική αναπηρία. Σήμερα, το συνεργείο απασχολεί τέσσερις
επαγγελματίες στον χώρο του αυτοκινήτου, τρεις από τους
οποίους είναι κωφάλαλοι και ένας με προβλήματα ακοής. Η
Λιούμποφ επικοινωνεί με τον κόσμο μέσω μίας ειδικής συσκευής ή διαβάζοντας τα χείλη. Στο συνεργείο εφαρμόστηκε
επίσης, ένα ειδικό σύστημα επικοινωνίας με τους πελάτες:
μέσω γραπτών μηνυμάτων στο κινητό. Διαφορετικά, σε περιπτώσεις που χρειάζεται, υπάρχει ένας μεταφραστής που
βοηθά στην επικοινωνία. Όπως αναφέρει η Λιούμποφ, έχουν
υπάρξει προβλήματα στην επικοινωνία, ωστόσο ήταν μόνο
ένα ή δύο περιστατικά κατά τη διάρκεια
όλης της λειτουργίας
του συνεργείου. Οι
πελάτες μιλούν με τα
καλύτερα λόγια επισημαίνοντας την ποιότητα της δουλειάς
που γίνεται από τους
μηχανικούς, καθώς
και την αφοσίωση και
την προσοχή τους
στο κάθε πρόβλημα.

Συνέχιση τηλεοπτικών σειρών με ΑμεΑ
Δύο τηλεοπτικά δίκτυα ανακοίνωσαν την επιστροφή σειρών,
με συμπρωταγωνιστές ΑμεΑ. Το αμερικανικό δίκτυο ABC, συνεχίζει το «Stumptown», στο οποίο, η πρωταγωνίστρια, Dex
Parios, έχει έναν νεότερο αδελφό με σύνδρομο Down, που
εργάζεται σε μπαρ. Παρά την φροντίδα της αδελφής του, ο
νεαρός επιδιώκει την ανεξαρτησία του, μετακομίζοντας σε
δικό του σπίτι, μαθαίνοντας οδήγηση και προσπαθώντας να
εκφράσει σωστά τα συναισθήματά του για την φίλη του. Τον
ρόλο του Ansel, ερμηνεύει εξαιρετικά ο Cole Sibus, ο οποίος
έχει πραγματικά σύνδρομο Down. Την ίδια ώρα, το καλωδιακό Freeform έδωσε το πράσινο φως για τον δεύτερο
κύκλο του «Everything’s gonna be okay». Στην κωμική σειρά,
μετά τον θάνατο του πατέρα τους, ο εικοσάρης Nicholas,
φροντίζει για τις δύο ετεροθαλείς αδελφές του, εκ των οποίων
η μία έχει αυτισμό. Η Kayla Cromer, η οποία υποδύεται την
αυτιστική Matilda, είναι στα αλήθεια στο αυτιστικό φάσμα.
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του
Δημήτρη Χατζηαποστόλου

Αναπτυξιακό πρόγραμμα «Special Olympics Hellas», στην Καλαμάτα
Με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, Θ. Βασιλόπουλο, είχε συνάντηση ο Πρόεδρος
των «Special Olympics Hellas», Πρέσβυς ε.τ. Δ. Κοδέλλας, συνοδευόμενος
από υπευθύνους τομέων του οργανισμού, στο πλαίσιο της ανάπτυξης προγραμμάτων για την επόμενη τριετία. Σημειώνεται, ότι στον σχεδιασμό εντάσσεται η Πελοπόννησος και ειδικότερα η Καλαμάτα, με προγραμματισμό για
διεξαγωγή αγώνων το 2021. Σε δήλωσή του, ο κ. Βασιλόπουλος ανέφερε:
«Είναι αυτονόητη η στήριξη μας σε προσπάθειες και πρωτοβουλίες που αφορούν άτομα με νοητική αναπηρία. Ως Δήμος, έχουμε αποδείξει ότι καταβάλουμε προσπάθειες ,στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, να στεκόμαστε αρωγοί
και συμπαραστάτες στο σύνολο της κοινότητας. Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε την πρόταση των Special
Olympics, που περιλαμβάνει την Καλαμάτα στις πόλεις, όπου θα αναπτυχθεί ένα τριετές, περιφερειακό, αναπτυξιακό πρόγραμμα. Από την πλευρά μας, συζητώντας με τον Οργανισμό και σε συνεργασία με εκπροσώπους φορέων ειδικής αγωγής, προπονητές κι όλες τις αρμόδιες αρχές, ελπίζουμε στην επιτυχή υλοποίηση ενός τοπικού
προγράμματος των Special Olympics, στην Καλαμάτα». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ανεπτύχθη η φιλοσοφία
και παρουσιάστηκαν τα προγράμματα των Special Olympics Hellas, από τον Πρόεδρο Δ. Κοδέλλα και στελέχη του
οργανισμού. Το Τοπικό Πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Special Olympics Hellas, που έχει ως στόχο, την ανάπτυξή τους σε 21 πόλεις της χώρας μας, με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Σεμινάριο διαιτησίας από τον ΣΔΕΚΑ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σε
Ρόδο και Αθήνα το πρακτικό τμήμα
της εκπαίδευσης των νέων διαιτητών,
του Συνδέσμου Ελλήνων Διαιτητών
Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο. Στο
Βενετόκλειο της Ρόδου και στο Μετς
της Αθήνας οι νέοι διαιτητές (όλοι τους
ενεργοί στη διαιτησία των αρτιμελών),
υπό την καθοδήγηση και διδασκαλία
του Εθνικού Καθηγητή, Σπύρου Τσούτσουρα, έλαβαν επιμόρφωση - εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Από τη μια, οι παλαιοί διαιτητές προχώρησαν σε
επιμόρφωση, από την άλλη οι νέοι παρακολούθησαν τη σχολή. Ο χειρισμός των
αμαξιδίων, η καλύτερη γνώση του αντικειμένου, αλλά κι η διαχείριση ενός φιλικού
αγώνα, προκειμένου να λάβουν το επίσημο χρίσμα των διαιτητών καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο, ήταν εκείνα τα στοιχεία, που μένουν από το σεμινάριο. Στη
Ρόδο τις εργασίες παρακολούθησε ο πρόεδρος της ΟΣΕΚΑ, Χρήστος Καλούδης,
ενώ στο Μετς, οι διεθνείς διαιτητές Αδριανός Παυλόπουλος και Βασίλης Μπίκας,
ενώ πολύτιμη ήταν η συνεισφορά ομάδας παικτών (και στα δύο γήπεδα), που
πρόθυμα συνέβαλαν αγωνιστικά, στον κοινό σκοπό ανάδειξης νέων διαιτητών.

Αποσύρεται από την

US Open: Πράσινο φως
στο τένις με αμαξίδιο

Ύστερα από την σκληρή κριτική
που δέχτηκε η USTA, για τον
αποκλεισμό των αθλητών τένις
με αμαξίδιο στο φετινό Αμερικάνικο όπεν, όπως φαίνεται παίρνει
πίσω την αρχική της απόφαση.
Οι διοργανωτές του US Open,
όταν αρχικά ανακοίνωσαν το
πρόγραμμα των φετινών αγώνων, δεν είχαν συμπεριλάβει στη
διοργάνωση τους αθλητές με
αμαξίδιο. Μάλιστα, ο Ντίλαν
Άλκοτ είχε μιλήσει με σκληρή
γλώσσα κατά του τουρνουά, κάνοντας λόγο για «αηδιαστική διάκριση». Έτσι, οι διοργανωτές
γνωστοποίησαν μέσω ανακοίνωσης, την απόφασή τους να συνεργαστούν με τους αθλητές με
αμαξίδιο, προκειμένου να συμμεενεργό δράση η Σόφι Θόρνχιλ τάσχουν και εκείνοι στο US Open
Η παραολυμπιονίκης της ποδηλασίας στο Ρίο που θα γίνει από τις 31 Αυγούτο 2016 Σόφι Θόρνχιλ ανακοίνωσε την από- στου έως τις 13 Σεπτεμβρίου.
συρση της από την ενεργό δράση, με σκοπό
να επικεντρωθεί στις σπουδές της, μετά την
απόφαση να αναβληθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο το φετινό καλοκαίρι, λόγω του
κορωνοϊου. Η Σόφι Θόρνχιλ είχε κατακτήσει
συνολικά 13 παγκόσμιους τίτλους από το
2014 που είχε ξεκινήσει επιτυγχάνοντας τα κατορθώματά της με διαφορετικούς συνεργάτες.
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Α 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 συνανθρώπους μας. Εμείς θα την δημοσιεύσουμε με προτεραιότητα σε θέματα που αφορούν άτομα με ιδιαιτερότητες. 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.

Χρήστος Τσόγκας: Ένα παιδί με μεγάλη καρδιά
Ο Χρήστος γεννήθηκε στο Ίλιον, σε πολύ δύσκολες συνθήκες
και καθώς μεγάλωνε, οι γονείς του συνειδητοποίησαν ότι πάσχει από νοητική στέρηση. Τον αγαπούν πάρα πολύ, ασχολούνται συνεχώς μαζί του και τον κάνουν κάθε μέρα πιο
δυνατό. Όταν ενηλικιώθηκε, καταρτίστηκε επαγγελματικά στο
Ίδρυμα Προστασίας & Αποκατάστασης Παιδιών & Νέων με
Νοητική Υστέρηση, «Η Θεοτόκος». Όταν πρωτοήλθε στο
Κέντρο Εργασίας αναπήρων, ήταν πρακτικά αναλφάβητος, αλλά χάρη στην
προσπάθειά του και την μεγάλη βοήθεια κάποιας υπομονετικής ψυχής, καΕπίσκεψη στον κ. Βρούτση
τάφερε να μάθει να διαβάζει. Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να εργαστεί και
κυρίως να συν-εργαστεί με τα άλλα παιδιά του Κέντρου και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, βλέποντας πως κι εκείνος μπορεί να είναι
χρήσιμος, να προσφέρει, αλλά και να κερδίζει χρήματα με την προσπάθειά
και τον κόπο του. Ο Χρήστος, παρά την - πολλές φορές - ατίθαση συμπεριφορά του, κυρίως στο σπίτι, όπως και την υπερκινητικότητά του, είναι από
την φύση του ένας ευγενικός άνθρωπος με λεπτά αισθήματα, πάντα πρόθυμος να βοηθήσει και να προσφέρει. Νοιάζεται για τους άλλους, πληγώνεται
εύκολα, αλλά και συγχωρεί εξ ίσου εύκολα. Είναι από τους ανθρώπους, που
αν δουν μια ηλικιωμένη στον δρόμο ή κάποιον που χρειάζεται την βοήθειά
Συλλογή πλαστικών πωμάτων
του, θα τρέξει να την προσφέρει, χωρίς να του ζητηθεί. Κάθε φορά που αμείβεται για κάτι που κάνει, (πράγμα που
του δίνει περισσότερες δυνατότητες
ένταξης), πετάει από την χαρά του και
νοιώθει πιο δυνατός. Όταν έχει χρήματα, του αρέσει να κερνάει τους φίλους του, περιμένοντας με παιδική
αθωότητα, όταν δεν έχει, να τον κεράσουν κι αυτοί. Ενθουσιάζεται εύκολα
και όταν κάποιος τον αγκαλιάσει, εκΣυλλογή κάππαρης
Με τον Αντιπεριφ. κ. Δημόπουλο
φράζει όλα του τα συναισθήματα και
την αγνή, αληθινή προσωπικόΚινητικότητα - Προσβασιμότητα τητά του. Στο Κ.Ε.Α., ο Χρήστος ασχολείται με την συλΈρχεται η πρώτη έκθεση
λογή βοτάνων, με την ζωγρα“MOBILITY CARE EXPO 2020”
φική και με ό,τι του αναθέσουν,
Κινητικότητα και Προσβασιαρκεί να του εξηγήσουν πώς
μότητα στο MEC Παιανίας.
να το κάνει. Πολλές φορές, συΟι μεγαλύτεροι κατασκευαστές
νοδεύει τον Πρόεδρο του Κένκαι εισαγωγείς εξοπλισμού για
τρου σε διάφορες υπηρεσίες
ΑμΕΑ και ορθοπεδικών ειδών
και Υπουργεία, πάντα με χαμόαπό την Ελλάδα, καθώς και ανγελο και καλοσύνη, χωρίς να
τιπρόσωποι μεγάλων εταιριών
παραπονιέται ότι κουράστηκε ή
του εξωτερικού, θα παρουσιάότι
άργησε. Αν όλοι εμείς είχαμε
σουν όλες τις νέες εξελίξεις,
εφαρμογές και τεχνολογίες της αγοράς, καθώς και όσες την καλοσύνη και την αθωόετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν στο άμεσο μέλλον! τητα του Χρήστου, ο κόσμος θα
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.mobilityexpo.gr ήταν σίγουρα πολύ καλύτερος.
Στα εργαστήρια μας
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Η θέση των ΑμεΑ στο Πάρκο «Α. Τρίτσης»
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...Τρίτση πρόκειται να γίνει μια όαση αναψυ-

χής και πολιτισμού για όλους, δίνοντας προτεραιότητα στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, στην εργασία, τον αθλητισμό κ.α. Ευχαριστούμε τον κ.
Πατούλη για την πρόθεσή του, να στηρίξει ένα όραμα πολλών ετών, που
επιτέλους γίνεται πραγματικότητα. Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Κ.Ε.Α.
συναντήθηκε, σε πολύ θερμό κλίμα, με τον Αντιπρύτανη Έρευνας και
Δια Βίου Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρο του Πάρκου Τρίτση, κύριο Σταύρο Ζωγραφάκη, στις εγκαταστάσεις
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ενημέρωσε τον κ. Αντιπρύτανη
για τις δράσεις του Κέντρου στο χώρο όπου στεγάζεται, όπως και για τις
εξωτερικές δράσεις που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα, σε διάφορους χώρους της Αττικής, καθώς και στο
Πάρκο Τρίτση. Ως δώρο, προσέφερε στον οικοδεσπότη βιβλία που
έχουν γράψει τα μέλη του συλλόγου και ενημερωτικό υλικό. Ο κύριος
Ζωγραφάκης είδε με μεγάλο ενδιαφέρον τις δράσεις του Κ.Ε.Α. και
εξήγησε από την πλευρά του τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει
το Πανεπιστήμιο για τα Άτομα με Αναπηρία. Συμφώνησαν να συναντηθούν στο κέντρο όπου στεγάζεται το Κ.Ε.Α. και στο χώρο του Πάρκου Τρίτση, και σε δεύτερη φάση ξανά στους χώρους του
Πανεπιστημίου, για να οργανώσουν από κοινού δράσεις, που θα
έχουν μόνιμο χαρακτήρα για τα Άτομα με Αναπηρία. Η χαρά των δυο
συνομιλητών ήταν έκδηλη από την πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση
και τη γνωριμία τους, καθώς μάλιστα τους συνδέει και η κοινή καταγωγή τους, από κοντινά χωριά του Νομού Ηρακλείου της Κρήτης.

Δωρεά τρίκυκλου ποδηλάτου από το Κ.Ε.Α. και την ANEL Παντελάκης
Ένα ποδήλατο με τρεις ρόδες, προσφορά του Κέντρου Εργασίας Αναπήρων και της εταιρείας ANEL
Παντελάκης, στείλαμε στο μέλος μας, Δημήτρη Τσακιρίδη, που μένει στην Ορεστιάδα, ώστε να γυμνάσει τα πόδια του σιγά-σιγά, να απεγκλωβιστεί και να επανενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο. Ο
Δημήτρης στηριζόταν ουσιαστικά από την οικογένειά του, όμως πρόσφατα έχασε και τους δύο γονείς του, χάνοντας μαζί τους και το κουράγιο του, και από την στενοχώρια του, είχε εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο τον καθήλωσε,
στερώντας του την δυνατότητα κίνησης. Με την βοήθεια όλων μας, όπως και της
αδελφής του που τον στηρίζει, ελπίζουμε ότι ο Δημήτρης θα ξαναγίνει δυνατός, όπως
πρώτα. Ευχαριστούμε την εταιρεία, ANEL Παντελάκης, η οποία μας στηρίζει σε όλες
τις προσπάθειές μας, δείχνοντας κατ’ επανάληψη, το ειλικρινές κοινωνικό της
προφίλ, εμπράκτως και όχι με λόγια, όποτε πραγματικά υπάρχει ανάγκη.

Προσφορά αναπηρικού αμαξιδίου, μέσω συλλογής πλαστικών πωμάτων
Άλλο ένα ολοκαίνουργιο, αναπηρικό αμαξίδιο μας έδωσε ο «Ορθοπεδικός
κόσμος», του κ. Χριστόφορου Κυφίδη, χάρη στα πλαστικά καπάκια που
συλλέχθηκαν από το Πανευρωπαϊκό Σωματείο Αναπήρων «Συνεργασία Δημιουργία» και την «Φωνή των ΑΜΕΑ», και την εταιρική, κοινωνική πολιτική της εταιρείας του. Το
ελαφρύ και πρακτικό αμαξίδιο, (φωτογραφία), θα καλύψει τις ανάγκες μέλους μας.
Εκ μέρους του, ευχαριστούμε
τόσο τον κ. Κυφίδη, όσο και
τα μέλη και εθελοντές του
Σωματείου μας, οι οποίοι επί μήνες συνέλλεγαν τα καπάκια, σε μια
προσπάθεια, οι οικονομικές δυσκολίες να μην είναι εμπόδιο στην δυνατότητα κανενός ανθρώπου να κινηθεί και να βγει από το σπίτι του.
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Κάτι από το τώρα,
του Γ. Δημητριάδη
κάτι για το Μετά...
«Η 35χρονη» - Βούτυρο στο δημοσιογραφικό ψωμί
Θυμηθήκαμε λίγο νομίζω, την υπόθεση Ζαχόπουλου, αυτόν τον καιρό, ακούγοντας ξανά
και ξανά για την «34χρονη» και την «35χρονη», στις ειδήσεις, (και ορθώς δεν έλεγαν
ονόματα), καθώς η υπόθεση ήταν ιδιαιτέρως εμπορική, έχοντας όλα τα απαραίτητα για
να κρατήσει το ενδιαφέρον ψηλά και να γίνεται καθημερινά πρωτοσέλιδο ή να γεμίζει με
αρθράκια τις «ενημερωτικές» ιστοσελίδες, ωθώντας τους επισκέπτες σε περισσότερα
κλικ. Το ζητούμενο ήταν να μετατραπεί μια εγκληματική ενέργεια, σε ένα μικρό σήριαλ, πράγμα καθόλου δύσκολο,
μιας και έχει και βία και ερωτικά και μυστήριο για το κίνητρο, λείπει μόνο μια κάποια πολιτική προέκταση, αλλά δεν
πειράζει, το «κενό» θα καλυφθεί από το πλούσιο φωτογραφικό υλικό και τις προσωπικές λεπτομέρειες από τα κοινωνικά μέσα των εμπλεκομένων. Βούτυρο στο ψωμί, λοιπόν, των δημοσιογράφων, προκειμένου να μας ενημερώνουν, ακόμα και όταν δεν συμβαίνει τίποτα, καθώς ο πραγματικός όγκος των πληροφοριών, είναι πολύ μικρός.
Σπάνια θα βρει κανείς μια προσέγγιση της ανθρώπινης πλευρά της υπόθεσης, της τραγωδίας και των δύο γυναικών,
του μη εμπορικού - κουτσομπολίστικου κομματιού. Γιατί το τραγικό κομμάτι, δεν αφορά μόνο στα σωματικά τραύματα του θύματος, αλλά και στην παράνοια, στην οποία φαίνεται να είχε φτάσει η θύτρια. Με τις έως τώρα πληροφορίες, αυτή η γυναίκα φαίνεται να ζούσε ένα δράμα, που το είχε επιβάλλει μόνη της στον εαυτό της, κάνοντας
κέντρο της ζωής της το πώς θα βλάψει την άλλη, για λόγους που εκείνη ξέρει. Αν αυτό δεν είναι τραγωδία…; Συνήθως, ο τρόπος παρουσίασης παρόμοιων γεγονότων, ειδικά στα λεγόμενα «τηλεδικαστήρια», είναι τέτοιος ώστε
να προκαλέσει έντονη αντίδραση στο κοινό και κυρίως συναισθήματα μίσους για τον θύτη. Ποτέ οίκτου. Γιατί, ναι,
και ο θύτης αξίζει οίκτο, ειδικά σε περιπτώσεις σαν αυτή, που πριν την καταδικάσει κάποιο πραγματικό δικαστήριο,
είχε καταδικάσει τον εαυτό της, να ζει τόσο καιρό με τέτοιες εμμονές, που συνήθως οδηγούν στην παράνοια.

Όσιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης (12

Ιουλίου)

Υπήρξε μια από τις πιο φωτισμένες μορφές της Εκκλησίας μας, των τελευταίων δεκαετιών. Γεννήθηκε στα Φάρασα της Καππαδοκίας, στις 25/7/1924, σε ευσεβή οικογένεια με άλλα 9 παιδιά και πριν γίνει μοναχός ονομαζόταν Αρσένιος. Από βρεφική
ηλικία, δέχτηκε την ευλογία από το Θεό, να βαπτισθεί από τον Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη, ο οποίος προέβλεψε τον μελλοντικό βίο του παιδιού. Πολύ σύντομα, η οικογένεια του ακολούθησε το δρόμο της προσφυγιάς για την Ελλάδα, και εγκαταστάθηκε
στη Κόνιτσα. Ο μικρός Αρσένιος ζούσε έχοντας μεγάλη αγάπη στο Χριστό και την Παναγία μας και με μεγάλο πόθο να γίνει μοναχός. Σε ηλικία 21 ετών κατατάσσεται στο
στρατό, όπου διακρίνεται για το ήθος
Ιούλιος: Με μια ματιά
και τη γενναιότητα του. Έπειτα, πήγε
1. Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, οι Ανάργυροι στο Άγιον Όρος, και το 1954 εκάρη
μοναχός, δείχνοντας υποδειγματική υπακοή. Από το 1958 έως το
11. Αγία Ισαπόστολος Όλγα η βασίλισσα
1964 ο Παΐσιος διακόνησε, στην περιοχή της Κόνιτσας αρχικά και
12. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης
αργότερα στο ερημικό και δύσβατο Σινά. Το 1964 επιστρέφει στο
Όρος, μονάζοντας δίπλα σε χαρισματούχους γέροντες. Το 1979, ο
14. Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης
γέροντας πια Παΐσιος μόνασε σε ένα κελάκι στην περιοχή «Πανα15. Άγιοι Κήρυκος και Ιουλίττα η μητέρα του
γούδα». Σιγά σιγά, αρχίζει να γίνεται γνωστή η αγία μορφή του σε
17. Παγκόσμια Ημέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης όλο και περισσότερους προσκυνητές. Όλη την ημέρα, συμβουλεύει,
17. Αγία Μαρίνα
παρηγορεί, γεμίζει τις ψυχές με πίστη, ελπίδα και αγάπη για τον
Θεό, ενώ τις νύχτες διαβάζει τις δεκάδες επιστολές που του έστελ18. Διεθνής Ημέρα Νέλσον Μαντέλα
ναν καθημερινά και προσεύχεται στον Θεό επί ώρες για τους αν20. Προφήτης Ηλίας
θρώπους που του ζητούν βοήθεια. Σε αυτήν την καθημερινή κού22. Αγία Μαρία η Μαγδαληνή η Μυροφόρος ραση του, έρχονται να προστεθούν και τα προβλήματα υγείας. Τα
24. Αγία Χριστίνα η μεγαλομάρτυς
τελευταία χρόνια της ζωής του, οι πόνοι από τις διάφορες ασθένειες
και κυρίως από τον καρκίνο, που του είχε διαγνωσθεί λίγα χρόνια
26. Αγία Παρασκευή η Οσιομάρτυς
πριν, γίνονταν αφόρητοι. Παρ’ όλ’ αυτά, εκείνος ήταν ήρεμος και
27. Άγιος Παντελεήμων ο Ιαματικός
υπέμενε χωρίς να διαμαρτύρεται καθόλου. Στις 12/7/1994 ο γέρον28. Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας
τας Παΐσιος παρέδωσε την όσια ψυχή του, ήρεμα και ταπεινά στον
28. Οσία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου
Κύριο, και ενταφιάστηκε στο Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή. Η αγιοκατάταξή του έγινε στις 13/1/2015.
30. Διεθνής Ημέρα Φιλίας
ΣΕΛΙΔΑ 14

«Όχι πλαστικά στη θάλασσά μου»:
Πανελλήνια περιβαλλοντική δράση Συν. από σελ. 1
...μόνο- η δράση ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον και την αειφορία, «Όχι πλαστικά στη θάλασσά μου». Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, (5 Ιουνίου), και την Παγκόσμια Ημέρα
Ωκεανών, (8 Ιουνίου), εκπαιδευτικοί, μαθητές/-τριες, γονείς και η
ευρύτερη τοπική κοινωνία πρότειναν, υιοθέτησαν, δημοσιοποίησαν
και πραγματοποίησαν δράσεις με θέμα: «Όχι πλαστικά στη θάλασσά μου», εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο, την ανησυχία τους
για τις δραματικές, παγκόσμιες επιπτώσεις των πλαστικών αποβλήτων στη θάλασσα, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της υγείας μας. Η δράση προτρέπει την υιοθέτηση
και δημοσιοποίηση συμπεριφορών μη χρήσης πλαστικού, εντός
και εκτός της εκπαιδευτικής κοινότητας, ακολουθώντας ένα ενδεικτικό, δεκαπενθήμερο ημερολόγιο (εικόνα). Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τη χρήση του πλαστικού, αυξήθηκε κατά τη
διάρκεια της πανδημίας COVID19, με την εκτεταμένη χρήση πλαστικών γαντιών και μασκών, τα οποία, πεταμένα στα πεζοδρόμια
και τους δρόμους καταλήγουν στη θάλασσα. Η πανδημία ανέδειξε
ότι η υγεία είναι το πιο σημαντικό αγαθό και υγιής ανθρωπότητα
μπορεί να υπάρξει μόνο σε υγιή πλανήτη. Η ολοκλήρωση της φετινής δράσεως είναι μόνο τυπική, καθώς είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε, ό,τι θετικό πήραμε από αυτήν, να γίνει τρόπος ζωής.

Καθαρισμός και προετοιμασία της παραλίας του Κέντρου Αποθεραπείας και
Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία, στη Βούλα
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού και προετοιμασίας της και η παραλία
του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία (πρώην
ΠΙΚΠΑ), είναι πλέον έτοιμη να υποδεχτεί όσους αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για
θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, παρακολούθησε τη διαδικασία και συνομίλησε με τους εργαζόμενους, τους εθελοντές
αλλά και τους συμπολίτες μας με αναπηρίες, που επισκέφτηκαν την παραλία.

Σταθμό για δωρεάν φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων
εγκατέστησε στην Πλατεία Ηρώων ο Δήμος Φυλής
Σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων απέκτησε ο Δήμος Φυλής, έχοντας με
αυτή του την πρωτοβουλία την πρωτιά στην Αττική, σε ότι αφορά το ζήτημα της
ηλεκτροκίνησης. Στην είσοδο του Δημαρχείου της Φυλής, υπάρχουν πλέον δύο
φορτιστές ηλεκτρικής ενέργειας τους οποίους θα μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν ιδιώτες που έχουν στην κατοχή τους ηλεκτρικά αυτοκίνητα όταν αντιμετωπίσουν πρόβλημα με την αυτονομία του ΙΧ τους. Παράλληλα με την πρωτοβουλία
αυτή ο Δήμος Φυλής ξεκινά μια νέα ενεργειακή εποχή για την
πόλη, που έχει να κάνει με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ειδικότερα,
ο Δήμος Φυλής προγραμματίζει την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων για την κάλυψη των αναγκών του βάζοντας στην «ιστορία» τα ρυπογόνα ΙΧ και φορτηγά, με βενζίνη ή πετρέλαιο. Μιλώντας για την νέα αυτή, φιλική
προς το περιβάλλον, δράση του Δήμου, ο δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς, αναφέρει: «Από
σήμερα η Φυλή ανοίγει μια νέα σελίδα, καθώς αρχίζουμε τα έργα και τις δράσεις, προκειμένου να
στραφούμε σε μορφές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και σημαντικά πιο
οικονομικές για τον Δήμο μας. Από σήμερα, κάνουμε στροφή στην ηλεκτροκίνηση, η οποία δείχνει
να είναι το μέλλον και η απάντηση στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στην κλιματική αλλαγή».
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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 Α

Οι θησαυροί της φύσης: αναλυ- Προτομές και αγαλματίδια, ακριβή
τική παρουσίαση των βοτάνων και αντίγραφα από μουσεία, κεραμικά
των θεραπευτικών ιδιοτήτων τους. ή από ρητίνη με πατίνα μαρμάρου.

- ΙΑΤΡΟΙ Τζουρά Ειρήνη
Ειδικότητα: Νεφρολόγος
Υπερηχογραφία νεφρών
Διεύθυνση: Αγαμέμνονος 13 & Φανερωμένης, 15561 Χολαργός
Τηλέφωνο: 211-1134070, 6937865005
Εmail: itzoura@yahoo.com
Μπεσίρης Γεώργιος
Ειδικότητα: Χειρούργος Ορθοπεδικός
Διεύθυνση: Μιλτιάδου 7 & Ξενοφάνους
13341 Άνω Λιόσια
Τηλέφωνο: 217-7177910, 6936182726
Εmail: besirisgiorgos@yahoo.gr
Web: www.orthopedia.gr

Σταθοπούλου - Κολιού Ειρήνη
Ειδικότητα: Χειρούργος - Οφθαλμίατρος
Διεύθυνση: Οίτης 3, 12133 Περιστέρι
Κουμπαράδες, σε διάφορες δια- “Αληθινές διδακτικές ιστορίες”,
Τηλέφωνο: 210-5733994, 6937116621
στάσεις, ζωγραφισμένοι στο χέρι, ένα βιβλίο - θησαυρός, γραμμένο
Εmail: stathopoulouire@hotmail.com
με διάφορα σχέδια και χρώματα.
και ζωγραφισμένο από τα μέλη μας
Web: www.eye-health.gr
Κατσορίδα Μαρία
Ειδικότητα: Παθολόγος - Διαβητολόγος
Διεύθυνση: Κοσμά Αιτωλού 27,
14121 Ν. Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 210-2715334, 6973001124
Εmail: mkatsor@otenet.gr

Για περισσότερα προϊόντα και παραγγελίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας www.keashop.gr Τηλεφωνικές παραγγελίες στο: 210-2480235

Στηρίξτε την προσπάθειά μας
Εμείς κάνουμε όλες τις προσπάθειες και θέλουμε να
ενταχθούμε στο κοινωνικό
σύνολο και στην αγορά εργασίας. Εσείς είστε έτοιμοι να
μας δεχτείτε; Στηρίξτε μας!

Αλεξανδρής Αθανάσιος
Ειδικότητα: Χειρούργος
Γυναικολόγος-Μαιευτήρας
Διεύθυνση: Λ. Πετρουπόλεως 85
13123 Ίλιον
Τηλέφωνο: 210-5065007, 6972910912
“ΡΕΑ”: 210-9495000
Θεοδώσης Πέτρος
Ειδικότητα: Χειρούργος Ω.Ρ.Λ.
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 182
13674 Αχαρνές
Τηλέφωνο: 210-2460960, 6974855558
Εmail: p.theodosis@yahoo.gr
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Ταπάκης Ελευθέριος
Ειδικότητα: Ομοιοπαθητικός
Δ/νση: Αριστοφάνους 33 & Θέτιδος 1
15232 Χαλάνδρι
Τηλέφωνο: 210-6896034, 6942039836
Εmail:etapakis@gmail.com
Web: www.omiasis.gr
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

