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Πρεσβυτέρα με έργο για ΑμεΑ, ανάμεσα στους
νικητές του διαγωνισμού «Ηγέτες της Ρωσίας»

Μητέρα 17 παιδιών (5 με τον

σύζυγό της, ιερέα Παύλο

Κόγκελμαν, 4 υιοθετημένα και

8 υπό κηδεμονία), επικεφα-

λής των κοινωνικοεκκλησια-

στικών ιδρυμάτων «Συνοικία

Λουί», «Το Σπίτι της Βερό-

νικα», «Νέες ακτές», επικε-

φαλής παροχής βοήθειας σε

ανθρώπους με αναπηρίες,

της Επισκοπής... Συν. σελ. 10

200 φύλλα της «Φωνής των Α.Μ.Ε.Α.»!
Με το φύλλο Οκτωβρίου 2020, συμπληρώθηκαν 200 τεύχη της Εφημερίδας

μας, και σκοπός μας είναι να ξεπεράσουμε κάθε όριο. Θέλουμε να ευχαρι-

στήσουμε τους συνεργάτες, τους αναγνώστες, τους αρωγούς και όλους

όσους πίστεψαν και στήριξαν την εφημερίδα μας. Λόγω των προβλημάτων

που δημιουργεί η πανδημία, δεν θα το γιορτάσουμε, όμως ετοιμάσαμε μια

πρωτότυπη λαχειοφόρο, στην οποία όλοι οι λαχνοί θα κερδίζουν. Στα Ερ-

γαστήρια του Κέντρου μας υπάρχουν πάρα πολλά έργα... Συν. στη σελ. 13

Γνωστοποίηση ονομάτων ιατρών, των επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
Με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επιτέλους ικανοποιείται ένα χρο-

νίζον αίτημα, τόσο των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες, όσο και των οργα-

νώσεων που τους εκπροσωπούν, καθώς μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου

προσώπου καθίσταται δυνατή η γνωστοποίηση των ονομάτων ιατρών των υγειονομικών

επιτροπών των ΚΕΠΑ. Απομένει πλέον η αποδοχή και η εφαρμογή της από τον ΕΦΚΑ.

Καινοτόμο σύστημα για τις
θέσεις για ΑμεΑ στα Τρίκαλα

Σύστημα Αποτρεπτικής Στάθμευσης εγκα-

θιστά ο Δήμος Τρικκαίων στις θέσεις για

ΑμεΑ που διαθέτει. Με αυτό, κάθε πολίτης

θα μπορεί να γνωρίζει ότι οι θέσεις στάθ-

μευσης για ΑμεΑ είναι απολύτως σεβα-

στές, όχι μόνο ως νοοτροπία αλλά και ως

έλεγχος και δράση από τον Δήμο. Το Σύ-

στημα ελέγχει, διαπιστώνει και πληροφο-

ρεί, αν το όχημα που σταθμεύει σε θέση

προοριζόμενη για ΑμεΑ, είναι όντως όχημα

που ανήκει σε άτομο με αναπηρία. Αυτό γί-

νεται μέσω δύο απλών συσκευών: του αι-

σθητήρα και της κάρτας. ... Συν. στη σελ. 4

Αναβατόρια τελευταίας τεχνολογίας για ΑμεΑ,
σε κολυμβητήρια της Αθήνας
Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και

Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, (ΟΠΑΝΔΑ),

αποδεικνύοντας έμπρακτα την στήριξή του

στους συνανθρώπους μας με κινητικά προ-

βλήματα, φρόντισε να εξοπλίσει τα κολυμ-

βητήρια Γουδή και Κολοκυνθούς με αναβα-

τόρια τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και με

δύο καινούργια αναπηρικά αμαξίδια. Ειδικό-

τερα, στο κολυμβητήριο... Συν. στη σελ. 4
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Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο …είναι απαραίτητη προς κάθε κατεύ-

θυνση, όσο δύσκολη κι αν είναι, όσο προσπάθεια κι αν χρειάζεται. Η καθη-

μερινότητα, με τα σημερινά δεδομένα, είναι γεμάτη προβλήματα και ο κάθε

άνθρωπος πρέπει να δείξει την δύναμη και την αντοχή του, δημιουργώντας

προϋποθέσεις που θα του δώσουν την δυνατότητα, να ξεπερνάει κάθε δυ-

σκολία. Λίγοι άνθρωποι όμως, κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Οι

περισσότεροι σηκώνουν τα χέρια ψηλά, με την πρώτη δυσκολία, νομίζοντας

ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν. Οι πραγματικοί αγωνιστές δεν το βάζουν

ποτέ κάτω και είναι αυτοί που έχει διαλέξει ο Θεός, να τους φορτώσει τα με-

γαλύτερα ή τα περισσότερα προβλήματα, κι όμως αυτοί συνεχίζουν, γιατί

είναι τα παραδείγματα της ζωής. Όλα τα όνειρα, πριν πραγματοποιηθούν,

περνούν από την σκληρή διαδρομή της ζωής και χρειάζεται πάντα υπομονή,

επιμονή και αγώνας. Εκτός από όλα αυτά, πολλές φορές οι καταστάσεις

αναβάλλουν ακόμα και όνειρα, γιατί η ζωή κρύβει τόσα πολλά και ανεξήγητα,

που κανένας ποτέ δεν ξέρει αν και πότε θα τα αντιμετωπίσει. Η ζωή είναι

ένα τεράστιο περιβόλι, που έχει όλα τα χρώματα και όλα τα αρώματα που

χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος. Στο περιβόλι αυτό, ένα χαμόγελο είναι απα-

ραίτητο για όπλο, ακόμα και στις μεγαλύτερες δυσκολίες. Αγαπητέ αναγνώ-

στη, πολλές φορές έχω μπερδέψει τα «νοιώθω» και τα «θέλω» μου, χωρίς

να καταλαβαίνω αν κλαίω ή γελάω, γιατί τα βάζω με τον εαυτό μου, νομί-

ζοντας ότι δεν μπορώ να κάνω περισσότερα. Μητέρα και πατέρας μου, ήταν

και είναι η Πατρίδα μου, γι’ αυτό νοιώθω και αισθάνομαι ακόμα, ότι έχω την

υποχρέωση σας αληθινός άνθρωπος και Έλληνας, να παρακινήσω όλους

εσάς να ξεπεράσετε τον εαυτό σας, να συνεργαστείτε δημιουργικά, γιατί όλοι

μαζί μπορούμε να χτίσουμε για τα παιδιά μας, για την Πατρίδα μας και 

για τον εαυτό μας, ένα καλύτερο αύριο, γιατί το αξίζουμε και μπορούμε με 

λίγη προσπάθεια, να το δημιουργήσουμε... Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

“Σενάρια της ζωής”
Συν. από το προηγούμενο “...απειλητικό γράµµα που επρό-

κειτο να στείλουν στη θετή µάνα του και είχε παραπέσει. Διά-

βασε ότι την εκβίαζαν ζητώντας χρήµατα, προκειµένου να

µην του πουν ότι τον είχαν υιοθετήσει. Όσο και αν έψαξε το

σπίτι, δεν βρήκε κανένα έγγραφο της υιοθεσίας. Μόνο µια παλιά γυναικεία φω-

τογραφία όπου αναγραφόταν η ηµεροµηνία γέννησής του. Κανένα άλλο απο-

δεικτικό στοιχείο. Ο πατέρας του είχε πεθάνει, έτσι δεν υπήρχε κάποιος να τον

πληροφορήσει για το τι είχε συµβεί. Από τότε ο Φρανκ έχασε το κέφι του, ήταν

πάντα σκεφτικός και λυπηµένος, αφού όπως πίστευε κάπου τον περίµενε η

πραγµατική του οικογένεια. Οι γονείς του και πιθανόν αδέλφια και ανίψια. Δεν

ήξερε από πού ν’ αρχίσει να ψάχνει και αυτό τον στενοχωρούσε περισσότερο.

Μια κολλητή της µάνας του, που ήταν φιλενάδες από το σχολείο και ήξερε όλα

της τα µυστικά, αποφάσισε να του πει την αλήθεια, τουλάχιστον όσα γνώριζε.

Πήγε, τον βρήκε και του αποκάλυψε ότι επειδή η Ντόροθι δεν έκανε παιδιά,

φρόντισε να υιοθετήσει ένα Ελληνόπουλο. Έλειψε ένα διάστηµα και επέστρεψε

φέρνοντας το µωρό. Το µόνο που ίσως θυµόταν ήταν τα ονόµατα των βιολο-

γικών γονιών του, Σήφης και Σµαράγδα, όχι όµως και το επίθετο, αν και του

είπε ότι ήταν πολύ κοινό στην Ελλάδα. Έπειτα, έφυγε από την περιοχή όπου

έµενε, κρύβοντας έτσι καλά το µυστικό της. Φρανκ, που ήταν ελεύθερος, όταν

έµαθε ότι ήταν Έλληνας, πήγε στην Ελλάδα, έψαξε µα δεν βρήκε τίποτα.

Καθώς δεν είχε συγγενείς ή κάποιο άλλο κίνητρο για να µείνει στην Αµερική,

πάρα µόνο την υπηκοότητα, αποφάσισε να εγκατασταθεί ...” Συν. στο επόμενο

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

του Νίκου
Πρατσινάκη
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Καινοτόμο σύστημα για τις θέσεις για ΑμεΑ στα Τρίκαλα
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...Ο αισθητήρας τοποθετείται στο μέσον της θέσης

στάθμευσης και κάνει διπλή δουλειά: 1. «διαβάζει» το σήμα που εκπέμπει το

μαγνητικό πεδίο του οχήματος και 2. «ανιχνεύει» αν το όχημα που έχει σταθ-

μεύσει, διαθέτει σήμα οχήματος ΑμεΑ, το οποίο εκπέμπεται από την κάρτα που

βρίσκεται μέσα στο όχημα. Έτσι, μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα, ο χειριστής

του συστήματος γνωρίζει, τι είδους όχημα (ποδήλατο, μηχανάκι, αυτοκίνητο,

φορτηγό κ.α.) έχει σταθμεύσει σε θέση ΑμεΑ και εάν αυτό το όχημα διαθέτει σχε-

τικό σήμα. Μάλιστα, το σύστημα που «διαβάζει» το όχημα ατόμου με αναπηρία,

στέλνει και άμεση ειδοποίηση στη Δημοτική Αστυνομία, που σε ελάχιστο χρόνο

βεβαιώνει πιθανή παράβαση. Όλο το σύστημα αυτό θα αφορά σε πρώτη φάση

τις 39 θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ που έχει χαράξει ο Δήμος στα Τρίκαλα. Σε επό-

μενη φάση το Σύστημα θα αφορά σε διαβάσεις πεζών, σε ράμπες πεζοδρομίων

και σε θέσεις φορτοεκφόρτωσης, σε συνδυασμό με την ελεγχόμενη στάθμευση

που υλοποιείται στα Τρίκαλα. Η προμήθεια των καρτών θα γίνει στα άτομα που

έχουν τη «μπλε κάρτα» ΑμεΑ, με διαδικασία που θα ανακοινωθεί. Η επέκταση

του συστήματος σε όλη τη χώρα θα είναι μια ουσιαστική διαδικασία. Μέχρι τότε,

εάν πολίτης ΑμεΑ από άλλη περιοχή της χώρας σταθμεύσει σε θέση στα Τρίκαλα, απλώς θα πρέπει να κάνει ό,τι

και πριν: να τοποθετεί την μπλε κάρτα στο παρ μπριζ του οχήματος. Η παρουσίασή του Συστήματος έγινε στο

πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Τρικκαίων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα κινητικότητας 2020, παρόντων εκ-

προσώπων των Συλλόγων Νεφροπαθών, Ελληνικής Εταιρείας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας και Πασχόντων από

Μεσογειακή Αναιμία. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, επεσήμανε ότι με

το συγκεκριμένο σύστημα ενισχύεται η συνδρομή προς τους συμπολίτες ΑμεΑ, τα εμποδιζόμενα άτομα, τους γονείς

με καροτσάκια, βελτιώνοντας συνεχώς τις συνθήκες διαβίωσής τους, σε μια πιο ανθρώπινη πόλη για όλους.

Αναβατόρια τελευταίας τεχνολο-
γίας για ΑμεΑ, σε κολυμβητήρια
της Αθήνας
Συν. από σελ. 1
...εγκαταστάθηκε

για πρώτη φορά

αναβατόριο, ώστε

και σε αυτό, η εί-

σοδος και η έξο-

δος των Ατόμων

με Αναπηρία στην

κολυμβητική δεξα-

μενή να είναι πια

γρήγορη, εύκολη

και κυρίως ασφα-

λής. Στο κολυμβη-

τήριο Γουδή αντικαταστάθηκε το ήδη υπάρχον

αναβατόριο, με ειδικό υπερσύγχρονο ανυψωτικό

μηχάνημα. Με τις παρεμβάσεις αυτές, πλέον,

τρία κολυμβητήρια του ΟΠΑΝΔΑ, (Κολοκυν-

θούς, Γουδή, Σεράφειο), μπορούν να εξυπη-

ρετούν άτομα με κινητικά προβλήματα. Η Πρό-

εδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Άννα Ροκοφύλλου, και ο

Αντιπρόεδρος, Γιούρκας Σεϊταρίδης, παραβρέ-

θηκαν στην παράδοση των αναβατορίων στα

κολυμβητήρια Γουδή και Κολοκυνθούς και συνο-

μίλησαν με τους εκεί αθλούμενους, ΑμεΑ και μη.

Κοινωνικό Βιβλιοχαρτοπωλείο και κατά-
στημα παιχνιδιών από τον Δήμο Αθηναίων
Το νέο κοινωνικό κατάστημα του Κέντρου Υποδοχής και Αλλη-

λεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), το Κοινωνικό Βιβλιοχαρ-

τοπωλείο και Κατάστημα Παιχνιδιών είναι γεγονός! Δημι-

ουργήθηκε, εξοπλίστηκε και γέμισε με σχολικά και παιχνίδια απο-

κλειστικά μέσω χορηγιών, με στόχο το αμέσως επόμενο διά-

στημα να γεμίσει παιδικά χαμόγελα και να δώσει μια σημαντική

«ανάσα ανακούφισης» σε οικογένειες με ανήλικα παιδιά, που δο-

κιμάζονται καθημερινά λόγω οικονομικών δυσκολιών. Οικογέ-

νειες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν ακόμη και στην

αγορά των βασικών ειδών για την καθημερινότητά τους, θα έχουν

τη δυνατότητα να προμηθεύονται σχολικά είδη, αλλά και παιχνί-

δια για παιδιά κάθε ηλικίας. Το όραμα της δημιουργίας του Κοι-

νωνικού Βιβλιοχαρτοπωλείου και Καταστήματος Παιχνιδιών,

υπήρχε από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της

νέας διοίκησης του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Πράξη έγινε με την πολύτιμη

δωρεά και φροντίδα της Ομάδας Εθελοντισμού «Στήριξη», που

αγκάλιασε με αγάπη και

ευαισθησία τη συγκεκριμένη

δράση. Το κατάστημα βρί-

σκεται απέναντι από τον

σταθμό Λαρίσης (Δομοκού

2 & Φιλαδελφείας). Οι ενδια-

φερόμενοι μπορούν να κα-

λούν για πληροφορίες στα

τηλέφωνα του ΚΥΑΔΑ 210-

5246515 και 210-5246516.





Με αντιπροσωπεία της Εθνικής Ομοσπονδίας και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών συναντήθηκε ο

Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, και συζήτησαν για την προσβασιμότητα των ατόμων με προβλήματα όρα-

σης, την τοποθέτηση νέας τεχνολογίας φαναριών σε διαβάσεις, την καθιέρωση ειδικού συστήματος ενημέρωσης

από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Δήμων, την χαρτογράφηση των ατόμων με ζητήματα όρασης και την υλο-

ποίηση μιας σειράς δράσεων, που θα συμβάλουν στην μείωση των προβλημάτων, που αυτοί αντιμετωπίζουν.

Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία στην περιοχή

της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής, με δυναμικότητα 25 άτομα ανά βάρδια (σύνολο 50 άτομα) με την επωνυμία

ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Ο ΣΩΤΗΡ-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ». Σκοπός του κέντρου είναι η δημιουργική απασχόληση και παροχή

υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως λογοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, προεπαγγελμα-

τική εκπαίδευση και κατάρτιση, ψυχαγωγία και κοινωνική ενσωμάτωση. Η λειτουργία του στοχεύει αφενός στην ευαι-

σθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στις ευπαθείς αυτές ομάδες και αφετέρου στην καλύτερη κοινωνική

ένταξη των ΑμεΑ, γιατί με την καθημερινή τους επικοινωνία και αλληλεπίδραση, προσαρμόζουν την συμπεριφορά

τους και έτσι επέρχεται καλύτερα η αλληλοαποδοχή, στα πλαίσια μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά ξεκίνησε φέτος η διανομή γευμάτων στις επιλεγμένες σχολικές μονάδες

όλης της χώρας. Συνολικά, απευθύνεται σε 185.311 μαθητές, σε 1.227 σχολικές μονάδες 74  Δήμων-Περιφε-

ρειακών Ενοτήτων της χώρας, οι οποίες έχουν επιλεγεί βάσει καθορισμένων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

Οι σκοποί της δράσης είναι η κάλυψη των διατροφικών αναγκών των πιο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, η ενί-

σχυση της αλληλεγγύης στη μαθητική κοινότητα και η εξοικείωση των μαθητών με τη μεσογειακή διατροφή.

Με νέα αυστηρότερα μέτρα θωρακίζονται απέναντι στον κορωνοϊό οι δομές ανοιχτής φροντίδας, τα ΚΔΑΠ

και τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, σύμφωνα με δύο νέες εγκυκλίους που υπέγραψε η Υφ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-

σεων Δ. Μιχαηλίδου, στις οποίες δίνονται λεπτομερείς οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία, έναντι των συνθη-

κών που δημιουργεί η πανδημία CoViD-19. Οι δομές ανοιχτής φροντίδας ΑμεΑ, ηλικιωμένων, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ

-ΜΕΑ θα λειτουργήσουν με πλήρη δυναμικότητα για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων και των οικογενειών τους.

Η προτεραιοποίηση αιτημάτων των ΑμεΑ, μέσω των νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών εξυπηρέτησης των

ασφαλισμένων που θα θέσει άμεσα σε λειτουργία ο ΕΔΟΕΑΠ, συμφωνήθηκε κατά την ενημερωτική συνάντηση

με εκπροσώπους της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων. O Oργανισμός έχει εξαγγείλει από το καλο-

καίρι τη λήψη στοχευμένων μέτρων για τους ασφαλισμένους με ειδικές ανάγκες, καλώντας τους ενδιαφερομένους

να καταθέσουν τις απόψεις τους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Σε αυτό το πλαί-

σιο η κα Θεοδωρακάκη, γενική γραμματέας της ΕΟΚΑ και ασφαλισμένη του Οργανισμού, υπέβαλε τις προτάσεις της

Ομοσπονδίας, συμβάλλοντας στη χαρτογράφηση και κωδικοποίηση των προβλημάτων που επιχειρεί ο ΕΔΟΕΑΠ.

Περισσότερους από 200 συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα έχει ωφελήσει η διαδικασία της συλ-

λογής και ανακύκλωσης πλαστικών καπακιών εμφιαλωμένου νερού, που έχει ξεκινήσει ο σύλλογος ΑμεΑ Γο-

νέων και Φίλων Ν. Κρήτης, «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», και στηρίζει, από το 2014, με όλες τις δυνάμεις του το φυσικό

μεταλλικό νερό ZARO’S. Μάλιστα, για την καλύτερη ενημέρωση, δημιούργησαν ένα βίντεο με την όλη διαδικασία.

22 φορτηγά με είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία προορίζονται για τους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας και

άλλων περιοχών της Θεσσαλίας, απέστειλε η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το «Όλοι Μαζί Μπορούμε».

Η ανθρωπιστική βοήθεια συγκεντρώθηκε μετά τη θερμή ανταπόκριση των πολιτών σε σχετική δράση που

διοργανώθηκε σε 11 σημεία της Αττικής. Το υλικό θα παραδοθεί στην Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας και στις υπόλοιπες

πληγείσες περιοχές. Πρόκειται για τρόφιμα μακράς διάρκειας, (μακαρόνια, ρύζι, όσπρια, γάλα εβαπορέ, λάδι, ζά-

χαρη, αλάτι, ντοματοπελτές, δημητριακά), είδη ατομικής υγιεινής, είδη καθαρισμού, πετσέτες και κλινοσκεπάσματα.

Αναβατόρια στους σταθμούς Σερρών και Δράμας για τα Άτομα με αναπηρία, τοποθέτησε ο Οργανισμός

Σιδηροδρόμων Ελλάδος. «Ήταν υποχρέωση της Πολιτείας να γίνει αυτό. Ζούμε στο 2020 και ήταν ντροπή

για μια μοντέρνα πόλη, ντροπή για έναν Οργανισμό, να μην υπάρχει προσβασιμότητα για τους ανθρώπους

με αναπηρία» ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώνσταντίνος Καραμανλής. «Στόχος του ΟΣΕ

είναι να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη προσβασιμότητα και για τα άτομα με

αναπηρία» ανέφερε από την πλευρά του, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Αθανάσιος Κοτταράς.

Την κατάθεση προτάσεων, καθώς και τη συνέργειά της, στο πλαίσιο του διαλόγου για το Εθνικό Σχέδιο

Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, ζήτησε από την ΕΣΑμεΑ, η Γενική

Γραμματέας Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Αναστασία Γκίκα, κατά την

διάρκεια τηλεδιάσκεψης με εκπροσώπους της και εκπροσώπους των Γραφείων της Υπουργού και της Υφυπουργού.

ΣΕΛΙΔΑ 6
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Δημιουργείται το Μορφωτικό Ίδρυμα του Δήμου Αθηναίων
Η Αθήνα, 186 χρόνια από την επίσημη ανακήρυξή της ως πρωτεύουσας της Ελλά-

δας και την ίδρυση, την ίδια χρονιά, του Δήμου Αθηναίων (1834), αποκτά, ένα αυ-

τόνομο κέντρο μελέτης και ανάδειξης των υλικών και άυλων θησαυρών της. Ένα

θησαυροφυλάκιο μνήμης αντάξιο της ιστορίας της. Πρόκειται για το «Μορφωτικό

Ίδρυμα του Δήμου Αθηναίων», που δημιουργήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου και πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Ελευθέριου Σκιαδά και έχει ως κύρια

αποστολή του τον εντοπισμό, τη διάσωση, τη μελέτη, την προβολή και την ανάδειξη

της ιστορίας, της κληρονομιάς και της ταυτότητας της πόλης και του Δήμου Αθη-

ναίων. Το Ίδρυμα πρόκειται να αξιοποιήσει τον τεράστιο όγκο πάσης φύσεως γνωστών και άγνωστων, ως σήμερα,

τεκμηρίων που καθόρισαν την ιστορική διαδρομή της πόλης. Πολύτιμα κειμήλια, λησμονημένα και στοιβαγμένα,

ως τώρα, σε -κατά τεκμήριο- ακατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους, θα αποδοθούν πλέον σταδιακά στον κόσμο

της επιστημονικής έρευνας, σε ελληνικούς και διεθνείς ακαδημαϊκούς – ερευνητικούς οργανισμούς, αλλά και στους

πολίτες και τους επισκέπτες της Αθήνας. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας, όπως τα Γενικά

Αρχεία του Κράτους, αλλά και το σύνολο των φορέων που δραστηριοποιούνται στην πρωτεύουσα, επιδιώκει να

λειτουργήσει ως θεματοφύλακας αλλά και διαχειριστής της αρχειακής και πνευματικής παρακαταθήκης της Αθήνας.

Έδρα του θα είναι το κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου στην οδό Αθηνάς και με μεθοδικά βήματα σχεδιάζεται να

δημιουργηθεί το «Μουσείο Δήμου Αθηναίων». Βασικοί στόχοι του είναι ακόμη, η επα-

νίδρυση και λειτουργία του Ιστορικού Αρχείου καθώς και η συντήρηση και ο εμπλου-

τισμός των πάσης φύσεως αρχείων και ιστορικών τεκμηρίων του Δήμου. Η

αξιοποίηση του υλικού και πνευματικού πλούτου της πόλης των Αθηνών θα ενισχύσει

καθοριστικά την διεθνή εικόνα και την αναμφισβήτητη πνευματική επιρροή της πόλης

στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Επιπλέον, με την έναρξη της λειτουργίας του, το «Μορ-

φωτικό Ίδρυμα του Δήμου Αθηναίων», θα επικεντρωθεί στην προστασία και ανάδειξη

της δημόσιας γλυπτικής και των μνημείων της πόλης. Επίσης στους σκοπούς του

περιλαμβάνονται η οργάνωση δικτύων ξεναγήσεων και η δημιουργία εκδοτικής σειράς με την ονομασία «Αθηναϊκή

Βιβλιοθήκη», ώστε να καταστεί σύντομα η λειτουργική κιβωτός της πνευματικής και ιστορικής παρακαταθήκης της

πρωτεύουσας. Είναι μια σύγχρονη και πολυεπίπεδη, πνευματική κυψέλη, με προοπτική να αναθερμάνει το ενδια-

φέρον της παγκόσμιας κοινότητας για την Αθήνα, να πυκνώσει τα δίκτυα συνεργασίας με φορείς του εσωτερικού

και του εξωτερικού, ενισχύοντας αποφασιστικά την ταυτότητα, τη σύγχρονη εικόνα πρωτεύουσας της Ελλάδας. «Η

ιστορία αυτής της πόλης, μας δείχνει, όχι μόνο τον πολιτιστικό και τον πολιτισμικό μας πλούτο, αλλά και το δρόμο

για να προχωρήσουμε στην Αθήνα που θα είναι περήφανη και για το μέλλον της, τη σύγχρονη ζωή της. Μοναδικός

τρόπος για να επιτύχουμε τον στόχο μας, είναι να κρατήσουμε τους θησαυρούς της διαδρομής της, ζωντανούς. Να

τους αναδείξουμε και να γίνουν κτήμα όλων των πολιτών» δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

ΑμεΑ καλλιτέχνες - η δύναμη της θέλησης: Μάριους Κεντζιέρσκι
Αν και γεννημένος χωρίς χέρια, ο  27χρονος

Πολωνός, ασχολείται με αυτό που αγαπάει:

σχεδιάζει λεπτομερή, ασπρόμαυρα πορ-

τραίτα  -ή και καρικατούρες - στους δρόμους

των Ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων, (ανάμεσά

τους και στην Αθήνα), αποδεικνύοντας, πως

η αγάπη για την τέχνη, ξεπερνά τα φυσικά εμ-

πόδια. Πέρα από αυτό, έχει εκθέσει τα εκα-

τοντάδες σχέδιά του και σε εκθέσεις στην

Κρακοβία, στην Οξφόρδη, στο Βρόκλαβ, στην

Βιέννη, (στην οποία και βραβεύτηκε το 2013,

με το δεύτερο «Βραβείο Καλύτερου Διεθνούς

Καλλιτέχνη»), και αλλού. Παράλληλα, συμμε-

τέχει ως ομιλητής σε συνέδρια. Όταν σχεδιά-

ζει δημόσια, θέλει, όπως λέει ο ίδιος, να

εμπνεύσει τους ανθρώπους και να περάσει το

μήνυμα ότι τα «όρια είναι στο μυαλό μας».
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Άργος: Άλλη μια προσπάθεια επι-

τήδειων, για να βγάλουν χρήματα

από την ευαισθησία των συμπολιτών

τους, αυτήν την φορά χρησιμοποιών-

τας το όνομα του Πανελληνίου Συλ-

λόγου Παραπληγικών, (παράρτημα

Β.Α. Πελοποννήσου). Πολίτες κατήγ-

γειλαν την απόπειρα απόσπασης

χρημάτων για λαχειοφόρο, ενώ ο

Σύλλογος φυσικά δεν γνώριζε τίποτα.

Χανιά: Ένα μίνι ηλεκτρικό λεωφο-

ρείο, με δυνατότητα μεταφοράς ΑμεΑ

προμηθεύτηκε, ανάμεσα σε άλλα

ηλεκτρικά οχήματα, ο Δήμος, ως

τμήμα της προσπάθειας για καθα-

ρότερες δημοτικές συγκοινωνίες,

μέσω της πράξης «ECOROUTS».

Αμφιλοχία: Με ιδιαίτερη μέριμνα

για τα ΑμεΑ έγινε η επισκευή και ανα-

βάθμιση του Κέντρου Υγείας Αμφιλο-

χίας, με πιο σημαντικά, το μπάνιο για

άτομα με κινητικά προβλήματα, την

σκεπαστή ράμπα εισόδου του Κ.Υ.,

τις ειδικές θέσεις στάθμευσης και 

τις αυτόματα ανοιγόμενες πόρτες 

εισόδου, με αισθητήρες υπερύθρων.

Θεσσαλονίκη: Ανακύκλωση,

περιορισμό της πλαστικής σακούλας

και κηπουρική είναι μερικές από τις

οικολογικές συνήθειες που έχουν υιο-

θετήσει ΑμεΑ, με καθοδήγηση των

γονιών τους - μελών του συλλόγου

«ΣΥΖΩΗ», μέσω καθημερινών δρά-

σεων, στο πλαίσιο ένταξης στους φο-

ρείς που υιοθέτησαν τους 17 Παγκό-

σμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Καβάλα: Δράσεις που θα συμβά-

λουν στην αλλαγή της νοοτροπίας

της κοινωνίας απέναντι στα ΑμεΑ συ-

ζήτησε αντιπροσωπεία του Νομαρ-

χιακού Συλλόγου ΑμεΑ και της Περιφ.

Ένωσης Τυφλών Αν.Μακεδονίας με

τον Δήμαρχο, κ. Μουριάδη. Πρόκειται

για δράσεις με τη συμμετοχή των

ίδιων των ΑμεΑ, που θα καταδείξουν

την ανάγκη ενίσχυσης των υποδο-

μών προσβασιμότητας στην πόλη,

(πχ οδηγούς όδευσης τυφλών, ηχη-

τικά συστήματα, θέσεις στάθμευσης

οχημάτων, προσβάσιμα Μ.Μ.Μ. κ.α.)

Νήσοι Ιονίου: Ενέργειες για την

δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης

Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, σε

όλα τα νησιά, πραγματοποιεί η Περι-

φερειακή Αρχή, κάτι που θα ανακου-

φίσει τους γονείς παιδιών ΑμεΑ, που

διακατέχονται από το άγχος για την

διαμονή και την φροντίδα τους, όταν

οι ίδιοι θα έχουν φύγει από την ζωή.

Πάτρα: Σε συνάντηση με τους

Προέδρους της Ομοσπονδίας Σωμα-

τείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών

με Αμαξίδιο και του Αθλητικού Σωμα-

τείου ΑμεΑ «Ήφαιστος», ο  Δήμαρχος

εξέθεσε τον σχεδιασμό και τον προ-

γραμματισμό για τον αθλητισμό των

ΑμεΑ και τόνισε ότι θα συνεχιστεί και

θα ενταθεί η ήδη στενή συνεργασία

του «Ήφαιστου» με την Αντιδημαρχία

Παιδείας και Αθλητισμού για να 

επιλυθούν ζητήματα που αφορούν

στην ομάδα και τους αθλητές της.

Γύθειο: «Με μεγάλη χαρά και κάθε

επισημότητα», ο Πανγυθεατικός Γ.Σ.

ανακοίνωσε τη δημιουργία τμήματος

για ΑΜΕΑ. Το νέο τμήμα αναλαμβάνει

η γυμνάστρια του συλλόγου, κ. Γεωρ-

γία Παραή-Κολοκούρη, η οποία είναι

ειδικευμένη στην Προσαρμοσμένη Κι-

νητική Αγωγή. Οι προπονήσεις και η

επιλογή αθλήματος θα προσαρμόζον-

ται ειδικά στις ανάγκες κάθε ανθρώπου.
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Ρέθυμνο: Για πρώτη φορά λει-

τουργεί βρεφονηπιακό τμήμα ΑμεΑ

με 4 μαθητές, στο Κτίριο Κοινωνικής

Μέριμνας του Δήμου. Ο δήμος Ρεθύ-

μνου δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην

λειτουργία της συγκεκριμένης δομής,

η οποία αρχικά και για ένα μήνα 

στελεχώνεται από προσωπικό του

δήμου έως ότου προσληφθούν οι κα-

τάλληλοι εκπαιδευτικοί και υπάλληλοι.
Πάρος: Συμβουλές για τους οδη-

γούς εξέδωσε η Ένωση Συλλόγων

Γονέων και Κηδεμόνων Πάρου, και

με μεγάλη χαρά, βλέπουμε και ειδική

αναφορά στην συμπεριφορά απέ-

ναντι στα ΑμεΑ. “Αυτονόητο”, θα πει

κάποιος, κι όμως, απ’ ότι βλέπουμε

καθημερινά, μόνο αυτονόητο δεν

είναι, δυστυχώς. Πολλοί οδηγοί “επι-

μένουν” να κλείνουν τις ράμπες κλπ.

Αμύνταιο: Δράσεις Βελτίωσης

Προσβασιμότητας ατόμων με ανα-

πηρία σε κτίρια και κοινόχρηστους

χώρους του Δήμου υπέγραψε, με-

ταξύ άλλων, ο Περ. Δυτ. Μακεδονίας,

Γ Κασαπίδης, στο πλαίσιο του έργου

«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης

και καταπολέμηση της φτώχειας και

κάθε διάκρισης» του Επιχειρησιακού

Προγράμματος Δυτ. Μακεδονίας.

Νεάπολη-Συκιές: Ως τον «πιο

ευαισθητοποιημένο Δήμο απέναντι

στα παιδιά με αναπηρία», τον επέ-

λεξε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την έναρ-

ξη της κοινωνικής του πολιτικής, στο

πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευ-

θύνης, προσφέροντας στα ΚΔΑΠμεΑ

δέκα φορητούς ηλεκτρ. υπολογιστές.

Ναυπακτία: Ο Δήμος προχωρά

στην υλοποίηση του Προγράμματος

Άθλησης και Άσκησης, που απευθύ-

νεται στην τρίτη ηλικία και σε Άτομα

με Ειδικές Ανάγκες, «Όλοι έχουν δι-

καίωμα στην άσκηση». Το πρόγραμ-

μα είναι δωρεάν και θα πραγματο-

ποιείται από καθηγητή Φυσικής Αγω-

γής. Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν

να απευθύνονται στην Διεύθυνση

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινω-

νικών Υποθέσεων (Τμήμα Πολιτι-

σμού), στο τηλέφωνο 2634038645.

Τρίπολη: Δράση κινητικότητας

πραγματοποιήθηκε στους δρόμους

και τις πλατείες, από τον σύλλογο

ΑμεΑ Αρκαδίας και το Εργαστήριο Ει-

δικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Μαντινείας, προκειμένου να δείξουν

τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αν-

τιμετωπίζουν στην καθημερινότητά

τους, στους δρόμους της πόλης.

Κατερίνη: Ξεκινά η λειτουργία

τριών Στεγών Υποστηριζόμενης Δια-

βίωσης, με κάθε μια να φιλοξενεί τέσ-

σερα άτομα με αναπηρία, υπό την

επίβλεψη διεπιστημονικής ομάδας

και ειδικών φροντιστών σε 24ωρη

βάση. Υγιεινή, ασφαλής και άνετη

διαμονή, ιατρική φροντίδα, μέριμνα

για ασφαλή μετακίνηση και ένα πλαί-

σιο αδιάλειπτης υποστήριξης της κα-

θημερινότητας των ωφελούμενων,

είναι τα πλεονεκτήματα των ΣΥΔ σε

σχέση με άλλες δομές φιλοξενίας.

Κοζάνη: Ο Δήμος εξασφάλισε τη

χρηματοδότηση για την «Προμήθεια

εξοπλισμού και υπηρεσιών πλοήγη-

σης ατόμων οπτικής αναπηρίας και

προσανατολισμού στις εγκαταστάσεις

του Δημαρχείου και της Κοινωφελούς

Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και

Μέριμνας», ο οποίος θα πληροφορεί

και θα πλοηγεί τα παραπάνω άτομα

,στις συναλλαγές τους με τον Δήμο.
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Πρεσβυτέρα με έργο για ΑμεΑ, ανά-
μεσα στους νικητές του διαγωνισμού
«Ηγέτες της Ρωσίας» Συνέχεια από την σελ. 1

...Πένζα και πρε-

σβυτέρα, η Μαρία

Λβόβα-Μπέλοβα

αναδείχθηκε νική-

τρια του πανρωσι-

κού διαγωνισμού

«Ηγέτες της Ρω-

σίας». Σε βιντεο-

κλήση με τον κ.

Πούτιν για τα αποτε-

λέσματα του διαγωνισμού, η Μαρία μίλησε για το κοινω-

νικό της έργο, την οικογένειά της και την κατασκευή του

καλλιτεχνικού κτήματος «Νέες ακτές». Ο κ. Πούτιν την ευ-

χαρίστησε για το έργο της και στήριξε την πρωτοβουλία:

«Έχετε ήδη νικήσει, αλλά δεν είναι ούτε η μόνη ούτε η τε-

λευταία νίκη σας. Ειλικρινά σας εύχομαι νίκες στο μέλλον,

σε όλες τις κατευθύνσεις που σας ενδιαφέρουν». Σημει-

ώνεται ότι όλοι οι νικητές του τελικού σταδίου του διαγωνι-

σμού, θα λάβουν ερευνητική επιχορήγηση ύψους 1 εκατ.

ρουβλίων και την δυνατότητα δωρεάν συμβουλευτικής,

ενός εκ των συμβούλων του έργου. «Γνωρίζω ότι μετά τη

νίκη στο διαγωνισμό, το προσωπικό μου επίπεδο ευθύνης

έχει αυξηθεί. Πρέπει να μελετήσω και να μάθω, να βρω

χρόνο για την βελτίωση των προσωπικών μου ικανοτήτων

στην οργάνωση και διαχείριση της διαδικασίας», σχολίασε

η Μαρία. «Για μένα το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι

η βάση, πάνω στην οποία πρέπει να εργαστώ». Η κατα-

σκευή του έργου για τις «Νέες ακτές» ξεκίνησε το 2018.

Στα τρία σπίτια που έχουν ήδη χτιστεί, ζουν 50 άτομα από

11 περιοχές, ενώ πρόκειται να κατασκευαστούν 12 σπίτια

για άλλα 120 άτομα. Το έργο έχει ως στόχο να γίνει το «μα-

ξιλάρι» για την ανάπτυξη σύγχρονων εξειδικευμένων πρα-

κτικών και τεχνολογιών και κέντρο άτυπης εκπαίδευσης,

επικοινωνίας και  ανταλλαγής εμπειριών. Το 2014, με την

υποστήριξη της Επισκοπής της Πένζα, η Λβόβα-Μπέλοβα

άνοιξε το πρόγραμμα για ανθρώπους με αμαξίδια «Συνοι-

κία Λουί» και το 2016 «το Σπίτι της Βερόνικα», που είναι

ξενώνας για νέους με σοβαρή αναπηρία. Μέσω των προ-

γραμμάτων αυτών, προσφέρεται εργασία σε τυπογρα-

φείο, εργαστήριο αγγειοπλαστικής, καθώς και σε καφέ.

Ένας επιχειρηματίας με ηλεκτρικό αμαξίδιο

Ένας Κολομβιανός, ο Μάρτιν Λοντόνιο, έμεινε ανάπη-

ρος στα 18 του από ατύχημα, αλλά δεν ξέμεινε από

ιδέες. Μετέτρεψε το αναπηρικό του αμαξίδιο σε ηλε-

κτρικό, ώστε να κινείται ταχύτερα στην πόλη του και ξε-

κίνησε μια εταιρεία παραδόσεων κατ’ οίκον, (κούριερ).

Το οικολογικό προφίλ της ηλεκτροκίνητης εταιρείας

του, του έδωσε επιπλέον ώθηση και έχοντας τελειοποι-

ήσει το αυτοσχέδιο όχημά του, προέτρεψε κι άλλους

αναπήρους να ενταχθούν στην επιχείρησή του. Τα αυ-

τοσχέδια ηλεκτροκίνητα «μηχανάκια» του μπορούν να

φτάσουν μέχρι και τα 30 χλμ/ω, ενώ το κόστος τους για

όσους θέλουν να τα αγοράσουν, είναι σημαντικά μικρό-

τερο από του εμπορίου. «Πρόκειται για μία πρωτοβου-

λία, η οποία αποβλέπει στην κοινωνική και εργασιακή

ενσωμάτωση των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα,

τα οποία χρειάζονται μία πηγή εισοδήματος. Ταυτό-

χρονα, τους δίνουμε την ευκαιρία να κυκλοφορούν

ελεύθερα στην πόλη με μία εφεύρεση η οποία δημι-

ουργήθηκε για αυτόν τον σκοπό», λέει ο Λοντόνιο.

Η «Sesame Street» βοηθά παιδιά με αυτισμό,
να προσαρμοστούν, κατά την πανδημία
Μέσα από μια σειρά από νέα βίντεο, η δημοφιλής αμε-

ρικάνικη εκπομπή με μαριονέτες, «Sesame Street»,

εργάζεται για να βοηθήσει τα παιδιά με αυτισμό να

προσαρμοστούν στη χρήση μάσκας και σε άλλες

πραγματικότητες που ζουν μέσω πανδημίας. Για το

σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί τον αυτιστικό χαρακτήρα

της «Julia», (στην οποία είχαμε αναφερθεί και στο τεύ-

χος Απριλίου), η οποία έχει ραντεβού για εικονικά παι-

χνίδια με άλλα παιδιά, ασκείται στην χρήση της

μάσκας κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης με τον

μπαμπά της και μαθαίνει να αντιμετωπίζει τις αλλαγές,

καθώς επισκέπτεται το πάρκο για πρώτη φορά εδώ και

πολύ καιρό. Εκτός από τα βίντεο, η εταιρεία παραγω-

γής προσφέρει άρθρα και ιστορίες, για να βοηθήσει

τους γονείς και τους φροντιστές να στηρίξουν τα παιδιά

που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα, καθώς αντιμετω-

πίζουν αλλαγές στη ρουτίνα τους. «Το υλικό έχει σχε-

διαστεί για να βοηθήσει τις οικογένειες να διαχειριστούν

απρόσμενες συνθήκες και να εξοικειώσουν τα παιδιά

με νέες συμπεριφορές», εξήγησαν από την εταιρεία.
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του 

Δημήτρη Χατζηαποστόλου

Παραίτηση Φουντουλάκη από την
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή

Η παραίτησή του κ. Φουντουλάκη από τη θέση του προ-

έδρου της Ε.Π.Ε. ήρθε μετά την πρόταση μομφής, που

υπέβαλαν οκτώ μέλη της ολομέλειας, της Ελληνικής Πα-

ραολυμπιακής Επιτροπής. Νέος πρόεδρος εξελέχθηκε ο

Χρήστος Καλούδης, ενώ για τη θέση του γενικού γραμ-

ματέα ψηφίστηκε ο Χρήστος Τζαμούσης. Η νέα Ολομέ-

λεια της Ε.Π.Ε. θα μείνει μέχρι τη διεξαγωγή εκλογών.

Επιτυχημένο το Πανελλήνιο πρω-
τάθλημα πινγκ - πονγκ, στο Β.Α.Κ.
Σε ειδικές συνθήκες για την αντιμετώπιση του κορω-

νοϊού, αλλά με την αγωνιστική διάθεση να περισσεύει και

τους διοργανωτές να πετυχαίνουν σε μία ακόμη απο-

στολή τους, πραγματοποιήθηκε το εξ αναβολής Πανελ-

λήνιο πρωτάθλημα για το 2020, στην επιτραπέζια

αντισφαίριση. Τόπος διεξαγωγής το Βυζαντινό Αθλητικό

Κέντρο και η ευρύχωρη κοινή προπονητική αίθουσα του

Α.Ο. Ταταύλα και του Α.Σ. Πέρα Αθηνών. Πενήντα δύο

αθλητές από 11 σωματεία έδωσαν τον καλύτερο εαυτό

τους στα αγωνίσματα του απλού και του ομαδικού,

ύστερα από 16 περίπου μήνες. Το ετήσιο event αποτέ-

λεσε την πρώτη διοργάνωση της οικείας ομοσπονδίας

σε κλειστή εγκατάσταση μετά την καραντίνα, καθώς 

προηγήθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Παγκόσμιο ρεκόρ για τον Μαλακό-
πουλο στον Παραολυμπιακό στίβο
Στο πλαίσιο του 16th International Golden Roof Chal-

lenge, στο Ίνσμπρουκ της Αυστρίας, ο Στέλιος Μαλακό-

πουλος δεν έχασε την ευκαιρία για να βελτιώσει το δικό

του παγκόσμιο ρεκόρ και να βρίσκεται πλέον μια ανάσα

από τα επτά μέτρα. Ο Έλληνας πρωταθλητής, στην

πρώτη κιόλας προσπάθεια στο μήκος κατηγορίας Τ62,

κατέρριψε το ρεκόρ κόσμου, με άλμα στα 6 μέτρα 93

εκατοστά (+1,04). Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ο ίδιος

από τον Ιούλιο, στο Βερολίνο, με 6 μέτρα 87 εκατοστά.

Οι νέοι προπονητές της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών

Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των

νέων ομοσπονδιακών προπονητών της Ε.Ο.Α.Κ., πα-

ρουσία του Προέδρου, Ι. Σταυρακάκη και του Γενικού

Γραμματέα, Π. Κορδονούρη. Μετά από μια σύντομη ανα-

φορά στο ιστορικό και τους στόχους της Ελληνικής Ομο-

σπονδίας Αθλητισμού Κωφών από τον κ. Σταυρακάκη,

σειρά είχε η γνωριμία με τους νέους προπονητές. Στόχος

όλων είναι η επάξια εκπροσώπηση και παρουσία των

αθλητών της Ε.Ο.Α.Κ., τόσο σε ανελλήνιο, όσο και σε

διεθνές επίπεδο. Ο πίνακας των Προπονητών, για τα έτη

2020-2021, διαμορφώνεται ως εξής: Ζέρβα Αθ., Ομο-

σπονδιακή Προπονήτρια Καλαθοσφαίρισης Κωφών Γυ-

ναικών. Δαυλιάκου Σ., Τεχνικός Σύμβουλος Αθλημάτων.

Τσιγκούλης Π., Ομοσπονδιακός Προπονητής Ποδοσφαί-

ρου Κωφών Νέων. Κατραντζή Ευθ.,Τεχνικός Σύμβουλος

Αντισφαίρισης Κωφών. Παρασκευόπουλος Γ., Τεχνικός

Σύμβουλος Ποδοσφαίρου Κωφών Δυτικής Ελλάδος.



ΣΕΛΙΔΑ 12

Νίκος Πρατσινάκης: Νίκος Πρατσινάκης: «« Αν ήμουν ένας αητός.. .»Αν ήμουν ένας αητός.. .»
«Αν ήμουν ένας τεράστιος, άγριος, επιβλητικός
αητός και όρθωνα το ανάστημα μου, ανοίγοντας τα
τεράστια φτερά μου και δείχνοντας τα μεγάλα γαμψά
νύχια μου, όλοι θα με σέβονταν, θα τους προκαλούσα
δέος και θα ξεχνούσαν κάθε επιθυμία να με απαξιώ-
σουν», μας είπε ο Νίκος Πρατσινάκης, κατά  την επί-
σκεψη που πραγματοποιήσαμε στο σπίτι του.
Αυτοβιογραφείται ως εξής: «Γεννήθηκα εκτός γάμου, οι γονείς μου

δεν έζησαν ποτέ κάτω από την ίδια στέγη. Ήμουν 8 ετών όταν πέθανε η

μητέρα μου ενώ είχε εκδηλωθεί το πρόβλημα στην όραση. Τον πατέρα

μου δεν τον είδα ποτέ. Από όλους τους συγγενείς της μητέρας μου δεν

είχα καμμία οικονομική και ηθική συμπαράσταση και έφαγα περισσότερο ξύλο από φαγητό. Έφυγα διωγμένος από

την Κρήτη, αφού με δική μου πρωτοβουλία φρόντισα και έκανα εισαγωγή στις τεχνικές σχολές στο εθνικό ίδρυμα

αποκαταστάσεως αναπήρων στους Αμπελόκηπους Έμαθα κεραμική και εργαζόμουν σε εργαστήριο κεραμικής στο

Μαρούσι και είχα και δικό μου στο κέντρο εργασίας. Παντρεύτηκα και έζησα 37 χρόνια με την πρώτη, ανάπηρη, τε-

τραπληγική σύζυγο μου, Ιωάννα Κουτσουφλάκη. Για λόγους υγείας δικούς μου και της συζύγου μου, παράτησα τα

κεραμικά και εργάστηκα σαν δημόσιος υπάλληλος του ΕΙΑΑ ,μέχρι που επιδεινώθηκε η υγεία μου, τυφλώθηκα σχε-

δόν, δεν μπορούσα να εργαστώ, ήμουν σε συνεχόμενες αναρρωτικές άδειες, έκανα και χειρουργείο αγγειοπλαστικής

της καρδιάς. Γύρισα στην δουλεία και εργάστηκα όσο μπόρεσα, (μέχρι που πέθανε από καρκίνο, με ακατάσχετες

αιμορραγίες η γυναίκα μου), γιατί τα έξοδα ήταν πολλά. Μην μπορώντας πλέον να εργαστώ, ζήτησα να απολυθώ

σαν βαριά ανάπηρος, ανίκανος για κάθε εργασία. Θεώρησαν την συμπεριφορά μου ανάξια δημοσίου υπαλλήλου

και με παρέπεμψαν, αντί σε Β/θμιο ΑΥΕ, σε Α/θμιο πειθαρχικό συμβούλιο και καταδικάστηκα σε οριστική παύση.

Με καταδίκασαν σαν αρτιμελή και στο χρονικό διάστημα μέχρι να βγει η απόφαση, αγωνιζόμενος να δικαιωθώ,

επειδή απείλησα στο διαδίκτυο να αυτοκτονήσω με χαρακτήρισαν ψυχασθενή και με έκλεισαν 2 μήνες στο ΨΝΑ

Δαφνί. Αθωώθηκα στην ένσταση, δήθεν λόγω αμφιβολιών για ψυχική νόσο, αγνοώντας την υπόλοιπη βαριά, πολ-

λαπλή παθολογοανατομική αναπηρία μου, γιατί μόνο σαν ψυχοπαθή μπορούσαν να με απολύσουν, όπως και έγινε

από το Α΄ Κοινό ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ συμβούλιο του ΟΓΝΓΚ Κηφισίας, σαν τρελός με επικαιροποιημένη προηγούμενου

χρόνου απόφαση ψυχικής νόσου, που στάλθηκε με FAX. Από το 2013 μέχρι σήμερα, αγωνίζομαι να μου χορηγηθεί

σύνταξη βαριάς αναπηρίας, με πιστοποιημένο παράνομα ποσοστό αναπηρίας 98% και να μου χορηγήσουν αυξη-

μένη σύνταξη βαριάς αναπηρίας. Μου έχει χορηγηθεί τσεκουρωμένη σύνταξη γήρατος Είμαι τόσα χρόνια στην

μαύρη λίστα του ΕΦΚΑ και ΚΕΠΑ. Παράνομες όλες οι ενέργειες του ΕΦΚΑ και χειραγωγούμενες παράνομα όλες

οι πιστοποιήσεις αναπηρίας του ΚΕΠΑ. Έχω παντρευτεί ξανά με ανάπηρη σύζυγο, καθηλωμένη στο αναπηρικό

αμαξίδιο και ζούμε μια ήρεμη οικογενειακή ζωή, στην ιδιόκτητη μονοκατοικία μου στο Καματερό. Χωρίς να έχω

προσωπικά καμμία κοινωνική δραστηριότητα, αφού δεν με παίρνει κανείς τηλέφωνο, ούτε έρχεται επίσκεψη. Για

τους γείτονες μας είμαι ανύπαρκτος αφού δεν μου μιλάει κανείς από τότε που πέθανε η πρώτη γυναίκα μου. Όλη

η ζωή μου ήταν γεμάτη δυσάρεστες εκπλήξεις, σαν μία καλοστημένη δρα-

ματική παράσταση του θεάτρου σκιών, με συνεχώς νέες εξελίξεις εις βάρος

μου, να κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον όποιου την παρακολουθήσει και

κανένα από όλα τα γεγονότα δεν είχε την πρέπουσα ή νόμιμη κατάληξη,

ούτε έστω χάριν αστεϊσμού. Άντεξα και αντέχω όλες τις άδικες, παράνομες

δοκιμασίες που μου επέβαλλαν φασιστικά να υποστώ, με ακλόνητη και

αδιαπραγμάτευτη την πίστη μου στο Θεό και πιστεύω ότι με δοκιμάζει και

δεν θα με εγκαταλείψει. Πιστεύω στο λόγο του Θεού. Ορκίζομαι στο όνομα

του Πάνσοφου Δημιουργού μου ότι όσα έγραψα είναι αληθινά προσωπικά

μου βιώματα.» Κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του Γολγοθά, όμως όλοι πρέ-

πει να είμαστε δυνατοί, για να αντέξουμε σε κάθε δυσκολία της ζωής.

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.

Επίσκεψη του Προέδρου του Κ.Ε.Α.

Κεραμικές δημιουργίες του Ν. Πρατσινάκη
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 
(η ασύμμετρη απειλή του κορωνοϊου) του Βασίλη Τακτικού
Συνέχεια από το προηγούμενο ...αλλά επειδή αυτές οι ορμόνες παράγονται από τον εγκέφαλο

μπορούν να προκληθούν και με άλλο πιο πνευματικό τρόπο αυτό έκανε π.χ. η εκκλησία για

αιώνες πριν την βιομηχανία της διασκέδασης. Ο Μάρξ χαρακτήρισε τη θρησκεία σαν το «όπιο

του λαού», που να ήξερε όμως ότι ο καπιταλισμός θα βρει ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο να

υπνωτίζει τον λαό, τη μαζική κουλτούρα και τη βιομηχανική διασκέδαση. Ένα σημαντικό μέρος

του μισθού του εργαζόμενου δεν θα πηγαίνει πλέον μόνο για τον άρτο, αλλά και για το παντε-

σπάνι και για τη διασκέδαση. Καταναλωτική κουλτούρα και βιομηχανική εμπορευματική διασκέδαση αναπτύχθηκαν

παράλληλα. Ο πνευματικός πολιτισμός που δεν τυποποιείται και δεν βιομηχανοποιείται πέρασε σε δεύτερη μοίρα

και περιορίστηκε μαζί με την κοινοτική έκφραση. Το σύγχρονο όπιο του λαού λοιπόν δεν είναι η θρησκεία, (τουλά-

χιστον στη Δύση), όπως έλεγε ο Μάρξ αλλά η βιομηχανία της διασκέδασης. Η οικονομική διαμεσολάβηση κάθε εί-

δους κερδοσκοπικών επιχειρήσεων για να διασκεδάσει ο πολίτης ως καταναλωτής. Στον προβιομηχανικό πολιτισμό

αλλά και στις αρχές της βιομηχανικής επανάστασης ο αγρότης και ο εργάτης τραγουδούσε και χόρευε δωρεάν μέσα

στη κοινότητα, συμμετείχε στα πανηγύρια έκανε γλέντια στο σπίτι του, καλούσε τους συγγενείς και τους γείτονες

και ο οικογενειακός προϋπολογισμός ήταν ασήμαντος. Τον 20ο αιώνα όταν γενικεύτηκε και αυξήθηκε ό εργατικός

μισθός ξεφύτρωσαν μια σειρά από επιχειρήσεις διασκέδασης που ταυτίστηκαν με την κοινωνική άνοδο του ατόμου.

Το ζήτημα χρήζει ειδικής κοινωνιολογικής και οικονομικής μελέτης ωστόσο δεν έχει απασχολήσει επαρκώς ούτε

τους κοινωνιολόγους ούτε τους οικονομολόγους και ασφαλώς ούτε τους συνδικαλιστές για τη σημασία του στο όλο

εκμεταλλευτικό σύστημα. Η υπεριδεολογία της εκβιομηχάνισης που κυριάρχησε τόσο στη δεξιά, όσο και στην αρι-

στερά, δεν άφησε χώρο κριτικής για τα πολιτιστικά πρότυπα της μαζικής βιομηχανικής κουλτούρας και την οικονομία

που αναπτύχθηκε γύρω από αυτά. Το σύστημα ήθελε ευχαριστημένους καταναλωτές και αδιάφορους πολίτες για

το πώς αξιοποιούνται οι πόροι. Η τεχνολογική ανεργία που έχουμε αναλύσει σε άλλο άρθρο και η καταστροφική

επίδραση του κορωνοϊού στη βιομηχανία της διασκέδασης, έρχεται να διαταράξει συθέμελα το βιομηχανικό μοντέλο

που επιβλήθηκε όλη αυτή την περίοδο. Έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι ο πολιτισμός και η πολιτική δεν 

μπορούν ν΄ασκούνται για πάντα ερήμην του συνειδητοποιημένου πολίτη και της οργανωμένης Κοινωνίας Πολιτών.

200 φύλλα της «Φωνής των Α.Μ.Ε.Α.»!
Συν. από σελ. 1 ...(χειροτεχνίες), αποτελέσματα εργα-

σίας όλων αυτών των ετών, που θέλουμε να διαθέ-

σουμε στους αναγνώστες και σε αυτούς που μας

αγαπάνε. Με τον τρόπο αυτό, θα γιορτάσουμε διπλά,

πρώτον για τα 200 τεύχη της «Φωνής των Α.Μ.Ε.Α.»

και δεύτερον με τον λαχνό και την διάθεση των αντικει-

μένων, (χειροτεχνίες),  που με την στήριξή σας θα μας

δώσετε την δυνατότητα, να αντιμετωπίσουμε τα λει-

τουργικά έξοδα του Κέντρου μας, αφού δεν έχουμε

άλλα έσοδα και δεν παίρνουμε καμμία επιδότηση από

πουθενά. Η εργασία για μας είναι το καλύτερο φάρ-

μακο, που γιατρεύει όλες τις αδυναμίες και αναπηρίες

του κόσμου. Όσοι δεν μας γνωρί-

ζετε, μπορείτε να επισκεφτείτε τις σε-

λίδες μας, (www.keana.gr και

www.agkathi.gr), για να δείτε το έργο

μας και αν θέλετε να προμηθευτείτε

λαχνούς, μπορείτε καθημερινά από

το Κέντρο μας ή να μας τηλεφωνή-

σετε στα τηλέφωνα της Εφημερίδος

(2102480235 - 2102481717 ή στο

κιν. 6937598459). Σας ευχαριστούμε

όλους από καρδιάς και για περισσό-

τερες πληροφορίες και διευκρινίσεις

θα είμαστε πάντα στην διάθεσή σας.
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ΚΚάάττιι   ααππόό  ττοο  ττώώρραα,,
του Γ. Δημητριάδη κκάάττιι   γγιιαα  ττοο  ΜΜεεττάά.. .. ..

«Εύχονται θάνατο οι άνθρωποι;» 
Είναι πραγματικά απίστευτη η κακία που μπορούν να

βγάλουν οι άνθρωποι, όταν βρει κάποιο κακό, κάποιον

που δεν «χωνεύουν». Δεν χρειάζεται να τους έχει κάνει

κάτι, δεν χρειάζεται καν να τον γνωρίζουν προσωπικά ή

λόγω θέσεως. Ειδικά στον σκληρό κόσμο του Διαδι-

κτύου, όπου κανείς μπορεί να γράφει με ψευδώνυμα,

βλέπω χρήστες να εύχονται θάνατο με τόση άνεση ή να

γελούν και να απολαμβάνουν την συμφορά, την ασθέ-

νεια, τον θάνατο κάποιου ανθρώπου, για τον οποίο

πρώτη φορά ακούν στην ζωή τους, αλλά τυγχάνει να βρί-

σκεται σε κατηγορία που οι παραπάνω αντιπαθούν, πχ

ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο οποίος αυτόν τον καιρό βρί-

σκεται σε Μ.Ε.Θ., λόγω αναπνευστικού. Διάβασα τόσα

ειρωνικά και μικρόψυχα σχόλια που ακολουθούσαν την

είδηση αυτή σε κάποια ιστοσελίδα, που απορώ αν αυτοί

οι «ταλαίπωροι» που τα γράφουν, καταλαβαίνουν ΤΙ

γράφουν ή απλά γράφουν για να γράφουν. Και αυτό

είναι απλά ένα παράδειγμα, καθώς το φαινόμενο είναι

καθημερινό. Αναρωτιέται κανείς, αν έχουν μυαλό, αν

έχουν καρδιά, αν μεγά-

λωσαν ανάμεσα σε αν-

θρώπους, έστω, ή στη

ζούγκλα με τα θηρία.

Ίσως ακουστεί τραβηγ-

μένο, αλλά δεν απο-

κλείεται σε λίγο καιρό,

σε λίγα χρόνια, να δαγ-

κώνουν και ανθρώ-

πους στον δρόμο…

Οκτώβριος: Με μια ματιά

1. Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων

2. Διεθνής Ημέρα Μη Βίας

3. Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης

4. Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

5. Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών

5. Διεθνής Ημέρα κατά της Πoρνείας

6. Άγιος Θωμάς ο Απόστολος

10. Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

15. Διεθνής Ημέρα του “Λευκού Μπαστουνιού”

18. Άγιος Λουκάς, ο Ευαγγελιστής

20. Άγιος Γερασίμος Κεφαλληνίας, Άγιος Αρτέμιος,

20. Ημέρα μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα

26. Άγιος Δημήτριος, Πολιούχος Θεσ/νίκης

27. Άγιος Νέστωρ

28. Εθνική Επέτειος, Εορτή της Αγίας Σκέπης

29. Ημέρα Αγνοουμένων Κύπρου

Ο Άγιος Ιωάννης Τουρκολέκας (16/10)

Όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν

τον αγωνιστή «Νικηταρά», Νι-

κήτα Σταματελόπουλο, πολύ

λίγοι όμως γνωρίζουν για τα

αδέλφια του και μάλιστα για

τον μικρό Ιωάννη. Ο νεομάρ-

τυρας και παιδομάρτυρας

Άγιος Ιωάννης, ο Τουρκολέ-

κας, γεννήθηκε το 1805 μ.Χ.

στο χωριό Τουρκολέκα Αρκα-

δίας. Η οικογένεια του διακρι-

νόταν για την ευλάβεια στον

Θεό, για την αγάπη προς την

πατρίδα και για τον ηρωισμό της. Πατέρας του ήταν ο

Σταματέλος Σταματελόπουλος-Τουρκολέκας, ονομαστός

αγωνιστής της περιοχής Λεονταρίου και μητέρα του, η

αδελφή της συζύγου του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη,

Σοφία. Το 1816, ο Ιωάννης, 11 χρονών τότε, μαζί με τον

πατέρα του και τον Αναγνώστη, γιό του αγωνιστή Ζαχα-

ριά, συνελήφθησαν από τους Τούρκους και ο Βοεβόδας

του Μυστρά διέταξε να αποκεφαλιστούν και οι τρεις.

Πρώτα αποκεφαλίστηκαν ο Αναγνώστης και ο πατέρας

του Αγίου. Για την ομολογία, το μαρτυρικό τέλος και το

θαυμαστό σημείο, που έδωσε ο Θεός, μετά τον αποκε-

φαλισμό του παιδομάρτυρα, γράφει σχετικά ο αδελφός

του Αγίου, ο Νικηταράς: «Στον αδελφό μου πρότειναν ν’

αλλάξει την πίστη του. Του δείχνουν τον σκοτωμένο πα-

τέρα του και του λέγουν κάθησε να σε κάνουμε Τούρκο.

Τότε το παιδί κάνει το σταυρό του και τους απαντά: θα

πάω κι εγώ εκεί που πάει ο πατέρας μου. Του ξαναλέ-

γουν· γίνε Τούρκος. Το παιδί όμως ξανακάνει το σταυρό

του. Έγινε από το αίμα του σταυρός. Πήραν τα κεφάλια

τους στην Τριπολιτσά». Η μνήμη του εορτάζεται την

ημέρα του μαρτυρίου του, 16 Οκτωβρίου, και στο χωριό

που γεννήθηκε, υπάρχει Ναός που τιμάται στο όνομά του.

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
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Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Ιατρείο: Μαρασλή 21, Κολωνάκι (Ευαγγελισμός)

Τ: 2114111915 , K: 6936524411
email: a.androulis@gmail.com ww.neuroxeirourgiki.gr

ΧΥΤΑ Φυλής: «Πόλεμος» ανακοι-
νώσεων, στον απόηχο της φωτιάς 

Επιθέσεις, αλλά και συνθήματα για το μέλλον του ΧΥΤΑ

Φυλής, ήλθαν στον απόηχο της φωτιάς της 26ης Σε-

πτεμβρίου, τόσο από τοπικές συλλογικότητες, όσο και

από την Περιφέρεια Αττικής. Εκατέρωθεν εγκλήσεις για

υποκρισία, τυχοδιωκτισμό και άλλα, με την κοινή δια-

πίστωση όλων των πλευρών, ότι ο ΧΥΤΑ Φυλής δεν

μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία του, τουλάχιστον όχι

όπως λειτουργεί τώρα. Σε όλα τα υπόλοιπα υπάρχει δι-

χογνωμία. Ακολουθούν αποσπάσματα (λόγω χώρου),

από δύο αντιπροσωπευτικές ανακοινώσεις, από το

«Δυτικό Μέτωπο» και την Περιφέρεια Αττικής, όπως δη-

μοσιεύτηκαν: «Το Δυτικό Μέτωπο καταγγέλλει τον πε-

ριφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Πατούλη και την ηγεσία του

ΕΔΣΝΑ ως αποκλειστικά υπεύθυνους για τη χτεσινή

φωτιά στο ΧΥΤΑ Φυλής που είχε ως αποτέλεσμα την

εξάπλωση ενός τεράστιου τοξικού νέφους  στη δυτική

Αθήνα και όχι μόνο. Δεν πέρασε ούτε μια εβδομάδα

από τη μέρα που το Δυτικό Μέτωπο προειδοποίησε τον

κ. Πατούλη και την ηγεσία του ΕΔΣΝΑ για την πολύ επι-

κίνδυνη κατάσταση [...] Κάθε σπιθαμή εδάφους στην

εγκατάσταση της Φυλής χρησιμοποιείται για να δημι-

ουργηθούν νέα κύτταρα-λεκάνες ταφής. Σκουπίδια θά-

βονται πάνω στα σκουπίδια, δημιουργώντας τα

λεγόμενα «πανωσηκώματα» [...] Άμεσο και οριστικό

κλείσιμο του συνόλου της εγκατάστασης στη Φυλή».

Περιφέρεια Αττικής: «Το χθεσινό περιστατικό εκδήλω-

σης πυρκαγιάς στο ΧΥΤΑ Φυλής επιβεβαιώνει τις τερά-

στιες ευθύνες των προηγούμενων διοικήσεων της

Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες επέτρεψαν τη διαιώνιση

ενός οικολογικού και υγειονομικού εγκλήματος σε

βάρος των πολιτών, με τη λειτουργία της μεγαλύτερης

Ανοιχτής χωματερής στη Φυλή. Στην καταστροφική

αυτή πολιτική τους είχαν τη στήριξη προσώπων και

συλλογικοτήτων, που σήμερα υποκριτικά τους καταγ-

γέλλουν. Σε αυτό το καταστροφικό γαϊτανάκι ανευθυ-

νότητας και φθηνού λαϊκισμού, απαντάμε με ένα

σύγχρονο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων της

Αττικής. Η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής

έχει δεσμευθεί, ότι ως το 2025 θα έχει πάψει να λει-

τουργεί ο ΧΥΤΑ της Φυλής ως ανοικτή χωματερή.[...]»

Εγκατάσταση τηλεμετρικών, υδρομετεωρολο-
γικών σταθμών, από το Κέντρο «BEYOND»
Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση τριών τηλεμετρικών υδρο-

μετεωρολογικών σταθμών σε κρίσιμες θέσεις, στην λεκάνη

απορροής Μάνδρας – Μαγούλας – Ελευσίνας, στα πλαίσια

των εν εξελίξει ερευνητικών δράσεων της υπηρεσίας Flood-

Hub του Κέντρου Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δο-

ρυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του Εθνικού

Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), με χρηματοδότηση του

ευρωπαϊκού προγράμματος SMURBS/ERA-PLANET, και

σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και την εταιρεία

METRICA. Οι θέσεις των σταθμών είναι στον κόμβο εισό-

δου στην Μάνδρα, στην εκτροπή του ρέματος Αγίας Αικα-

τερίνης / Κατσημίδη προς το ρέμα Σούρες και στο ρέμα

Σούρες. Με την εγκατάσταση των σταθμών διατίθενται

στους αρμόδιους επιχειρησιακούς φορείς κάθε 5-15 λεπτά

μετρήσεις για 10 παραμέτρους: βροχόπτωση, στάθμη

νερού, παροχή νερού, μέση επιφανειακή ταχύτητα υδάτων,

διεύθυνση ανέμου, ταχύτητα ανέμου, θερμοκρασία αέρα,

βαρομετρική πίεση, σχετική υγρασία, και ηλιακή ακτινοβο-

λία. Η αξιοποίηση των παραπάνω δεδομένων, εξασφαλί-

ζουν την αξιόπιστη προσομοίωση και παραγωγή

επιχειρησιακής εικόνας της πλημμύρας, προς ενημέρωση

και διευκόλυνση του έργου των αρμοδίων αρχών σε τρία

επίπεδα: Δήμοι, Περιφέρειες, Γενική Γραμματεία Πολιτικής

Προστασίας. Οι Δημοτικές αρχές Μάνδρας - Ειδυλλίας και

Ελευσίνας ευχαρίστησαν θερμά για την συνεργασία και την

εγκατάσταση των

σταθμών, τον Δι-

ευθυντή του ΙΑΑ-

ΔΕΤ/ΕΑΑ, Δρ. Σπ.

Βασιλάκο, τον Δι-

ευθυντή Ερευνών

ΕΑΑ/ΙΑΑΔΕΤ, Δρ.

Χ. Κοντοέ και την

ερευνήτρια κα Α.

Τσούνη, για τη συ-

νεργασία και την

ιδιαίτερη ευαισθη-

σία που επέδειξαν

και για την επιστη-

μονική κατάρτιση

και τις γνώσεις

που προσέφεραν.
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Αληθινές διδακτικές ιστορίες,

ένα βιβλίο, γραμμένο και ζω-

γραφισμένο από τα μέλη μας

Προτομές και αγαλματίδια,

ακριβή αντίγραφα από μου-

σεία, με πατίνα μαρμάρου.

Για να δείτε περισσότερα προϊόντα μας

και για παραγγελίες επισκεφθείτε την

ιστοσελίδα μας www.keashop.gr 
Τηλεφωνικά στο: 210-2480235

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

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, σε διάφορες

διαστάσεις, χρώματα και σχέ-

δια, ζωγραφισμένοι στο χέρι.

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

Bουδούρη Νίκη
Ειδικότητα: Ψυχίατρος Παίδων&Εφήβων

Διεύθυνση: Κυρίλλου Λουκάρεως 35β

11475 Αθήνα

Τηλέφωνο: 211-4013841, 6932441469

Εmail: nickyvoudouri@gmail.com

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

Τζινιέρης Νικόλαος
Ειδικότητα: Χειρούργος Ορθοπεδικός

Διεύθυνση: Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 98Α

11528 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210-7710018, 6944202898

Εmail: tzinieris@yahoo.com

Web: www.ntzinieris.gr

Tσενέμπη Ευτυχία
Ειδικότητα: Δερματολόγος

Διεύθυνση: Λεωφ. Στρατάρχη Παπάγου

Αλεξάνδρου 40, 15771 Ζωγράφος

Τηλέφωνο: 210-7777701, 6932407410

Εmail: etsen@derma.gr

Web: www.derma.gr

Γαλανόπουλος Ηλίας
Ειδικότητα: Χειρούργος Ορθοπεδικός

Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 90

11526 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210-6924216, 6974715094

Εmail: galanop.ilias@gmail.com

Web: www.ilgalanopoulos.gr

Αγγελάκος Μιχαήλ
Ειδικότητα: Ρευματολόγος

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 209

11523 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210-6432505, 6972328504
Εmail:mixalisaggelakos2012@gmail.com

Συρμάτινα δεντράκια, δια-

κοσμημένα με χάνδρες κ.α.


