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Inclusively: Η εται-
ρεία που βρίσκει ερ-
γασία σε ΑμεΑ έχει
ελληνική υπογραφή
Έχοντας από νωρίς εμπειρία
της αναπηρίας, (μέσα από το

ίδιο τους το σπίτι), οι συνι-
δρυτές της Inclusively, η Charlotte Dales και
ο Μάριος Πολίτης, έκαναν αποστολή τους το

να διασφαλίσουν, ότι τα άτομα με αναπηρία

έχουν ίσες ευκαιρίες στη ζωή, συμπεριλαμβα-
νομένων και των ευκαιριών απασχόλησης. Ο
ξάδελφος της Charlotte,... Συν. στη σελ. 10 

Συνάντηση Ι. Βαρδακαστάνη με Κ. Καραμανλή για
θέματα μετακίνησης των ΑμεΑ
Μέτρα ανακούφισης και διευκόλυνσης των
πολιτών με αναπηρία συζήτησε ο Υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Κα-
ραμανλής, σε συνάντηση με τον πρόεδρο
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με

Αναπηρία, κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη, ο
οποίος του παρέδωσε υπόμνημα με αιτή-
ματα για την διασφάλιση της απρόσκοπτης

κινητικότητας των πολιτών με αναπηρία.

Μεταξύ των προτάσεων:... Συν. στη σελ. 4

Πρωτότυπο όχημα (και) για ΑμεΑ, κερδίζει σχεδια-
στικό βραβείο της Ford
Καθώς η πανδημία του νέου κο-
ρωνοϊού, παρουσίασε νέες προ-
κλήσεις για την κινητικότητα, με

την κοινωνική αποστασιοποίηση
να επηρεάζει τις δημόσιες συγκοι-
νωνίες, ένας απόφοιτος σχεδια-

σμού μεταφορών από το Πανε-

πιστήμιο του Staffordshire, ανέ-
πτυξε ένα μοναδικό όχημα που

θα μπορούσε να βοηθήσει τους
ανθρώπους - και... Συν. σελ. 10

Η πρώτη ΑμεΑ στην
κορυφή του Ολύμπου
Τι πιθανότητες έχει μια κοπέλα με
σοβαρή κινητική αναπηρία, να

πραγματοποιήσει το όνειρό της, να

ανέβει στον… Όλυμπο; «Καμμία»,
θα έλεγε κανείς, αλλά ας βάλει και

το «σχεδόν» μπροστά, καθώς γί-

νονται και θαύματα: ένα τέτοιο
έζησε η Ελευθερία Τόσιου, φοιτή-

τρια Βιολογίας, η οποία είχε το πα-
ραπάνω όνειρο και κατάφερε να το

πραγματοποιήσει,... Συν. στη σελ. 4

Η Λαχειοφόρος του Σωματείου μας

Αγαπητοί φίλοι, το Σωματείο Αναπήρων στα

Άνω Λιόσια έχει κλείσει τα 18 χρόνια ζωής.

Στο διάστημα αυτό περάσαμε πολλά. Παλέ-
ψαμε μόνοι μας, με νύχια και με δόντια και τα

καταφέραμε. Νικήσαμε. Κάθε μέρα που

περνά είναι και μια μικρή νίκη για εμάς, γιατί
υπάρχουμε και δημιουργούμε. Γιατί υπάρ-

χουμε και αγωνιζόμαστε για... Συν. στη σελ. 13 

Φωτογραφία αρχείου

Ένα ρομπότ στο Νοσοκομείο «Παπα-
γεωργίου», για τα παιδιά με αυτισμό 
Ένα συμπαθέστατο, κοινω-
νικό ρομπότ, η Pepper, έχει

αναλάβει να βοηθήσει τους
ειδικούς επιστήμονες του
Νοσοκομείου «Παπαγεωρ-

γίου» να εξοικειώσουν τα

παιδιά που ζουν στο φάσμα
του... Συν. στη σελίδα 5
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Συν. από το προηγούμενο …όλα τα όνειρα όμως, πριν πραγματοποιηθούν, περνούν

από την σκληρή διαδρομή της ζωής, και χρειάζονται πάντα υπομονή, επιμονή και
αγώνα. Εκτός από όλα αυτά, πολλές φορές οι καταστάσεις αναβάλλουν ακόμα και

όνειρα, γιατί η ζωή κρύβει τόσα πολλά και ανεξήγητα, όπως οι ασθένειες του σήμερα,
(κορωνοϊός, καραντίνες κτλ), που κανένας ποτέ δεν ξέρει αν και πότε θα τα αντιμε-

τωπίσει. Η αντοχή και ένα χαμόγελο πάντα για ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας, μας
ανοίγει καινούργιους ορίζοντες, γιατί ακόμα και τα χειρότερα πράγματα, έχουν την

καλή τους πλευρά. Αυτά σκεπτόμουν όταν αποφάσισα να πιστέψω περισσότερο την
πραγματικότητα που ζούσα στην καθημερινότητά μου, όταν αγωνιζόμουνα για να τα

καταφέρω. Χωρίς να το θέλω, ακολουθούσα την μοίρα μου, δίνοντας στον εαυτό

μου την ευκαιρία να κλέβει γνώσεις από όλα τα συναισθήματα, για να νοιώθει μέχρι
που φτάνει και τι μπορεί να κάνει, για να ξεφύγει απ’ αυτήν την κατάσταση. Κι όμως,

κάθε μέρα τα ίδια συναισθήματα, τα ίδια προβλήματα και οι ίδιες δυνατότητες στην
διαδρομή μου. Πολλές φορές η σκέψη φεύγει, ταξιδεύει μόνη της για ώρες ολόκληρες

και μπορεί να πάει εκεί που δεν μπορεί να πάει το σώμα. Ταξιδεύοντας λοιπόν μαζί
της, ανά διαστήματα, την αφήνω να με οδηγήσει στο παρελθόν, για να θυμηθώ όλα

αυτά που είχαμε ζήσει παρέα και συγκεντρώνοντάς τα, να χαράξω την διαδρομή
μου. Επειδή όμως όλα αυτά, μου φαίνονται τόσο μακρινά, προσπαθώ να ανακα-

λύψω και σήμερα καινούργια πράγματα, καινούργιους ορίζοντες και παραδείγματα,

γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, η ζωή αλλάζει και κάθε μέρα, αντί για καλύτερα, αντι-

μετωπίζουμε τα χειρότερα. Πρέπει να βρούμε καινούργιες συνταγές, που να ξεκινούν
από την ψυχή, με αληθινά συναισθήματα, που δεν θα κατευθύνονται στα συμφέ-

ροντα και στην τσέπη, αλλά στην αγάπη, στην αλληλεγγύη και στην συνεργασία. Αν

ψαχτούμε σε βάθος, θα ανακαλύψουμε, ότι όλοι έχουμε τις ίδιες ανάγκες επιβίωσης,
όπως και τα ίδια προβλήματα, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό για τον καθένα. Ο

κόσμος έχει αγαθά για όλα τα πλάσματα της Γης και όλοι θα είμαστε ευτυχισμένοι
αν κοιτάγαμε γύρω μας, το σύνολο και όχι τον εαυτό μας... Συνέχεια στο επόμενο

“Σενάρια της ζωής”
Συν. από το προηγούμενο “...µόνιµα στη γενέτειρά του,

ώστε να έχει περισσότερο χρόνο για να βρει τους γονείς
του. Έτσι, έπιασε δουλειά σαν ογκολόγος χειρουργός σε µε-
γάλο ιδιωτικό ιατρικό κέντρο στην Αθήνα. Λίγο καιρό µετά,
παντρεύτηκε και απόκτησε δίδυµα, όπως οι γονείς του, ένα αγοράκι και ένα

κοριτσάκι. Τους έδωσε τα ονόµατα που ίσως ήταν των γονιών του. Σήφης και
Σµαράγδα. Στο πορτοφόλι του είχε πάντα τη φωτογραφία της µάνας του. Σε
στιγµές αδυναµίας, όταν ένιωθε αισθητή την απουσία της, την έβγαζε, τη φι-
λούσε και έλεγε µε παράπονο: «Α, ρε µάνα, πού είσαι, να έρθω να σε βρω να

σε φιλήσω και να χωθώ στην αγκαλιά σου;» Ο χρόνος περνούσε, η ζωή συ-

νεχιζόταν και η µοίρα έστηνε τα δικά της σενάρια. Επιδεινώθηκε η υγεία της
Σµαράγδας απ’ τον καρκίνο και ήταν στα τελευταία της. Μοναδική της ελπίδα
ήταν ο Φρανκ, ο πιο φηµισµένος ογκολόγος χειρουργός στην Ελλάδα. Έκλεισε

ραντεβού και πήγε να την εξετάσει. Από την πρώτη στιγµή που την αντίκρισε,

ένα κλικ έγινε µέσα του, ιδιαίτερα όταν κατάλαβε πως δεν ήταν µια απλή ασθε-
νής, αλλά κάτι παραπάνω. Παρακολουθώντας την πιο προσεκτικά διέκρινε
πολλά κοινά σηµεία µε τη φωτογραφία της βιολογικής του µάνας και υπέθεσε

ότι ήταν αυτή. Δεν την άφησε να φύγει, της έκανε εισαγωγή –να την έβλεπε

όποτε ήθελε– και ανέλαβε προσωπικά τις εξετάσεις της για να κάνει διάγνωση.
Παράλληλα, προσέλαβε έναν ιδιωτικό ντετέκτιβ, ο οποίος µετά από έρευνα

έµαθε ότι η γυναίκα αυτή είχε δώσει ένα παιδί για υιοθεσία τη χρονιά που τον
υιοθέτησαν. Έκανε παράνοµα εξέταση DNA, όµως...” Συν. στο επόμενο

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

του Νίκου
Πρατσινάκη
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Τρίτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «ΣΤΗΡΙΖΩ»
Προωθώντας και ενισχύοντας την υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών στήριξης

και αλληλεγγύης των ατόμων με αναπηρία και των ευπαθών κοινωνικών ομά-

δων, το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) προχωρά
στην προκήρυξη της τρίτης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρό-

γραμμα «ΣΤΗΡΙΖΩ», συνολικού προϋπολογισμού 116.000 ευρώ.Το έργο χρη-
ματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου

Εσωτερικών, (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), και αφορά στην οργάνωση και

ενίσχυση δράσεων κοινωνικής στήριξης ατόμων με αναπηρία, ευπαθών κοι-
νωνικών ομάδων και φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης της Μακεδονίας και της Θράκης, μέσω της διοργάνωσης

ημερίδων ενημέρωσης και εκπαίδευσης, συνεδρίων, επιμορφωτικών «workshops» και προώθησης καλών πρα-

κτικών και δικτύων σε στοχευμένα θέματα κοινωνικής στήριξης. Σκοπός του είναι η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή
της κοινωνίας σε δράσεις κοινωνικής στήριξης και συνοχής. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν αποκλειστικά σύλ-

λογοι, αθλητικά και λοιπά σωματεία, συνεταιρισμοί και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δρα-

στηριοποιούνται στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία και των ευπαθών κοινωνικών
ομάδων. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στον

ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), www.mathra.gr, και ολοκληρώνεται την
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12.00. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας, οι αιτήσεις θα

κατατίθενται ηλεκτρονικά, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός του χρόνου υποβολής των

αιτήσεων. Όπως αναφέρει ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεόδωρος Καράογλου: «Στο
Διοικητήριο δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στην κοινωνική πολιτική και στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
Ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους, όπως αυτή της πανδημίας, στεκόμαστε δίπλα στους αδύναμους συνανθρώπους
μας, με την στήριξή τους να αποτελεί πρωταρχική μας σκέψη. Η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι η δημιουργία
ίσων ευκαιριών για όλους. Σε αυτό το πλαίσιο, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, με το πρόγραμμα «ΣΤΗΡΙΖΩ» ενι-
σχύουμε συλλόγους και φορείς που κάνουν σπουδαία δουλειά μέσω δράσεων υποστήριξης συνανθρώπων μας
που το έχουν ανάγκη. Τα άτομα με αναπηρία και οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αξίζουν τη φροντίδα μας, αξίζουν
την προσοχή μας, χωρίς να ταλαιπωρούνται, σε ένα περιβάλλον που θα ενισχύει την αυτόνομη διαβίωσή τους».

Απαλλαγή τελών κυκλοφορίας και για γονείς ανήλικων ΑμεΑ
Από τα μέσα έως τα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να αναρτηθούν στο Taxisnet τα τέλη
κυκλοφορίας για το 2021. Εκτός από τους ιδιοκτήτες με αναπηρία, πλήρη απαλλαγή
από τα τέλη κυκλοφορίας θα έχουν και οι γονείς (ή όσοι ασκούν την εποπτεία) των

ανήλικων ΑμεΑ. Η παραχώρηση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφο-
ρίας ισχύει μέχρι και το έτος ενηλικίωσης του αναπήρου και για ένα μόνο όχημα, έστω
και αν το πρόσωπο προς το οποίο παραχωρείται ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επι-

τροπεία σε περισσότερους του ενός ανηλίκους αναπήρους.  Από τα τέλη κυκλοφορίας απαλλάσσονται και τα ΑμεΑ

με: • Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών. • Σοβαρή κινητική ανα-
πηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%. • Σοβαρή κινητική αναπηρία του
ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά

όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο. • Ολική και από τους δύο οφθαλ-

μούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%. • Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%. • Με-
σογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση. • Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία •
Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού • Αυτισμό, εφ' όσον αυτός συνοδεύεται από επιλη-

πτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο και εξαιτίας των παθήσεων αυτών ο παθών

έχει καταστεί ανάπηρος, με συνολικό ποσοστό από 67% και άνω, και είναι ανίκανος για εργασία και έχει ανάγκη
βοήθειας. Οι απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας χορηγούνται στους αναπήρους εφόσον πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις: • H κυριότητα του οχήματος ανήκει 100% στον ανάπηρο. • Η πάθηση του εμπίπτει στις προαναφε-

ρόμενες διατάξεις. • Ο ανάπηρος δεν έχει στην κατοχή του άλλο όχημα στο οποίο να έχει χορηγηθεί απαλλαγή από

τέλη κυκλοφορίας. Στην περίπτωση ανήλικου αναπήρου, όπου το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας
έχει παραχωρηθεί στους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία, τα πρόσωπα αυτά να μην έχουν στην κα-

τοχή τους άλλο όχημα για το οποίο έχει χορηγηθεί απαλλαγή. Η απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας χορηγείται,
μόνο, με την έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και αφορά στα επόμενα έτη από

την έκδοσή της, με εξαίρεση τα νέα οχήματα τα οποία θα λαμβάνουν απαλλαγή και για το πρώτο έτος ταξινόμησης.
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Η πρώτη ΑμεΑ στην κορυφή του Ολύμπου
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...χάρη στην μεγάλη καρδιά και τις αντοχές του δρομέα

υπεραποστάσεων, Μάριου Γιαννάκου και την μεσολάβηση μιας κοινής τους φίλης.

Όταν του ανέφερε την επιθυμία της, ο αθλητής από την Δράμα προσφέρθηκε αμέ-
σως να βοηθήσει. Μαζί σχεδίασαν τις λεπτομέρειες του εγχειρήματος και το πώς

αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, καθώς ο Μάριος είχε ανέβει δεκάδες φορές
στον Όλυμπο, οπότε είχε σχετική εμπειρία, αλλά όχι κουβαλώντας κάποιον

ακόμα. Κατά τις ετοιμασίες και τις κοινές προπονήσεις τους, στα τέλη Σεπτεμ-

βρίου, έγραψε στο Facebook σχετικά: «Με την Ελευθερία θα προσπαθήσουμε
να ανέβουμε την επομένη εβδομάδα στην ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας, κου-

βαλώντας την στην πλάτη με ένα ειδικά τροποποιημένο σακίδιο. Αν το καταφέ-

ρουμε θα γίνει ο πρώτος άνθρωπος με αναπηρία που θα δει την Ελλάδα από το
πιο ψηλό σημείο της. Για μένα όλοι οι αγώνες του κόσμου , τα μετάλλια και όποιες

διακρίσεις μέχρι τώρα είναι πολύ λίγα μπροστά σε αυτόν τον σκοπό. Προσωπικά νιώθω πιο έτοιμος από ποτέ για

κάτι τέτοιο και ευχαριστώ πολύ την Ελευθέρια που δίνει την ευκαιρία να γίνω καλύτερος άνθρωπος και να μου
υπενθυμίσω αυτό που ξεχνάμε όλοι μας συχνά: ότι την ζωή πρέπει να την ζούμε χωρίς φόβο». Όταν τελικά κατά-

φεραν να ανέβουν, συμπλήρωσε ικανοποιημένος: «9:02π.μ. Φτάσαμε στην κορυφή της Ελλάδας μαζί με την Ελευ-
θερία και την ομάδα μας. Δεν υπάρχει τίποτα πιο αληθινό από το όνειρο». Η επιτυχημένη αυτή προσπάθεια

προκάλεσε την αναμενόμενη συγκίνηση και πολλά μέσα έγραψαν για την δύ-

ναμη ψυχής και το πείσμα και των δύο, αλλά κυρίως για την ανθρωπιά που
αποπνέει η κίνηση του αθλητή. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τους συνεχάρη τόσο
για το επίτευγμα, όσο και για το παράδειγμα τους, κατά τη διάρκεια ολιγόλεπτης
βιντεοκλήσης από ορειβατικό καταφύγιο. Συζήτησαν για τις προκλήσεις που
αντιμετώπισαν κατά την ανάβασή και την κατάβασή τους, αλλά και για το πώς
επετεύχθη ο συνδυασμός όλων των παραγόντων που οδήγησε στην επιτυχή
έκβαση του εγχειρήματος. Ο Πρωθυπουργός συζήτησε, ακόμη, με τον Μάριο
για τις δικές του αθλητικές δραστηριότητες, του ευχήθηκε να έχει μια καλή συ-
νέχεια και ευχήθηκε στην Ελευθερία να έχει καλή συνέχεια στις σπουδές της.

«Ήταν μία καταπληκτική ιδέα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που την υλοποιήσετε.
Μας κάνετε πολύ υπερήφανους. Μου δώσατε δύναμη», σημείωσε καταληκτικά
ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τους ευχήθηκε να έχουν μια ασφαλή επιστροφή.

Συνάντηση Ι. Βαρδακαστάνη με Κ. Καραμανλή για θέματα μετακίνησης των ΑμεΑ
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...• Συμπερίληψη της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές και προγράμματα

για την κινητικότητα και την αστική κινητικότητα, καθώς και την οδική ασφάλεια - Τροποποίηση του Κώδικα Οδικής

Κυκλοφορίας για να εξασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση των ανθρώπων με αναπηρία και να αντιμετωπιστεί η πα-
ραβατικότητα. Εκπαίδευση των στελεχών όλης της αλυσίδας του τομέα μεταφορών. • Διασφάλιση της καθολικής
πρόσβασης των ΑμεΑ γενικότερα σε όλα τα δημόσια μεταφορικά συστήματα της χώρας, σταθερής ή μη τροχιάς,

αστικά και υπεραστικά, συμπεριλαμβανομένων των ΤΑΧΙ και των ΚΤΕΛ. • Θέσπιση διαδικασιών ασφάλειας και δια-

δικασιών υποστήριξης επιβατών με αναπηρία σε έκτακτη ανάγκη. • Αναμόρφωση του πλαισίου χορήγησης αδειών
οδήγησης σε οδηγούς με αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης επισημαίνεται η ανάγκη ίδρυσης νέων κέντρων
αξιολόγησης υποψηφίων οδηγών, τύπου ΗΝΙΟΧΟΣ, στην Περιφέρεια. • Αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου

για το Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ καθώς και εν γένει του συστήματος παροχών (εκπτώσεων/απαλλαγών κ.λπ.) των

ΑμεΑ και χρόνιες παθήσεις κατά τις μετακινήσεις τους. • Απαλλαγή αυτών κατά τη διέλευσή τους από τα διόδια των
αυτοκινητόδρομων όλης της χώρας. • Ενημέρωση των επιβατών με αναπηρία για τα δικαιώματά τους, πρόσβαση
στην πληροφόρηση πριν και κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων τους με χρήση προσβάσιμων μορφών και μέσω

προσβάσιμων συστημάτων επικοινωνιών. Στη συνάντηση αποφασίστηκαν: • Η άμεση σύσταση adhoc ομάδας ερ-

γασίας  για την επεξεργασία της διαδικασίας δωρεάν διέλευσης των ατόμων με αναπηρία από τα διόδια της χώρας,
δεδομένης της ενεργοποίησης ενιαίου e-pass  από όλους τους αυτοκινητοδρόμους από 1ης Νοεμβρίου. • Η επα-

νασύσταση της Επιτροπής Προσβασιμότητας στο Υπουργείο Μεταφορών με συμμετοχή της ΕΣΑμεΑ και στόχο την
επεξεργασία όλων των προαναφερόμενων θεμάτων, που σχετίζονται με την πρόσβαση των ΑμεΑ στις μεταφορές.

Η ΕΣΑμεΑ έχει ήδη αναπτύξει συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών για την αναμόρφωση του πλαισίου 

χορήγησης αδειών οδήγησης σε οδηγούς με αναπηρία, ειδικά για τις κατηγορίες κινητικά ανάπηρων και κωφών.
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Ένα ρομπότ στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», για τα παιδιά με αυτισμό 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...αυτισμού με τις χρηματικές συναλλαγές. Το ανθρωπό-

μορφο ρομπότ συνεργάζεται με παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών και με τον δικό του, ξεχω-

ριστό τρόπο, και υπό την επίβλεψη κλινικού ψυχολόγου και παιδοψυχολόγου,
προσπαθεί να τα εξασκήσει στην αναγνώριση κερμάτων και χαρτονομισμάτων και στην

κατανόηση εννοιών, όπως τα ρέστα και η αποταμίευση. Στόχος της ειδικά μελετημένης

εκπαιδευτικής παρέμβασης, με πρωταγωνίστρια την Pepper, είναι, μέσω της προσο-
μοίωσης χρηματικών συναλλαγών, τα παιδιά να «προικιστούν» με δεξιότητες απαραί-

τητες για την πρακτική τους λειτουργικότητα. Παράλληλα, να διευκολυνθούν στην
καθημερινότητά τους και να ζήσουν με σχετική αυτονομία. «Τι θέλεις να αγοράσεις σή-

μερα;», είναι μια από τις ερωτήσεις που απευθύνει η Pepper στα παιδιά. Αυτά καλούνται

να επιλέξουν στην οθόνη κάποιο αντικείμενο και στη συνέχεια, με τη βοήθειά της, να
προχωρήσουν στην εικονική οικονομική συναλλαγή. Σε άλλο σημείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το ρομπότ

προτρέπει τα παιδιά να ανοίξουν τα κουτάκια που φαίνονται στην οθόνη αφής και να φτιάξουν ζευγάρια με νομί-

σματα. «Η προσπάθεια αποσκοπεί στο να μάθουν τα παιδιά να αντιληφθούν τη χρήση των ευρώ στην καθημερινή
ζωή, να μάθουν να τα μετρούν, να δίνουν τόσα όσα κοστίζει ένα προϊόν, να κατανοήσουν τη διαφοροποίηση στην

αξία των προϊόντων και τη σύγκριση των τιμών, να γνωρίσουν τη διαδικασία υπολογισμού των ρέστων και να συ-

νηθίσουν τις χρηματικές συναλλαγές, υπολογίζοντας το κόστος των προϊόντων και την αγοραστική αξία των χρη-
μάτων που διαθέτουν», επισημαίνει η κλινική ψυχολόγος, Βασιλική Χολέβα. Το κοινωνικό ρομπότ, τα παιδιά και οι

ειδικοί επιστήμονες πραγματοποιούν τις εκπαιδευτικές συναντήσεις τους στην αίθουσα ψυχοκοινωνικών παρεμ-
βάσεων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όπου η Pepper θα βρίσκεται για περίπου δύο μήνες. Οι γονείς που εν-

διαφέρονται να εντάξουν τα παιδιά τους στο πρόγραμμα, μπορούν να
επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2313323908, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, μετά τις
15:00. «Θέλουμε τη συνεργασία των γονέων που έχουν παιδιά στο φάσμα
του αυτισμού γιατί τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα μπο-
ρέσουν να βοηθηθούν. Ήδη, η εμπειρία που έχουμε από το άλλο μας ρομπότ,
τον Νάο, ο οποίος συνεργάζεται με τα παιδιά για τη βελτίωση των κοινωνικών

δεξιοτήτων τους, είναι θετική. Τα παιδιά ενθουσιάζονται με τα ρομπότ και συ-
νεργάζονται καλά μαζί τους», αναφέρει η παιδοψυχολόγος Αλίκη Νικοπούλου.

Προς ολοκλήρωση τα έργα στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης
Η βελτίωση της επισκεψιμότητας των μνημείων στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης,

αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με τα έργα
αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο Ιερός Βράχος καθίσταται - για

πρώτη φορά - απολύτως προσβάσιμος, όχι μόνον στα ΑμεΑ, αλλά και σε πολίτες
με κινητικά ή άλλα προβλήματα υγείας. Όταν ολοκληρωθούν και παραδοθούν στις

3 Δεκεμβρίου 2020, μαζί με το νέο, ασφαλή, υπερσύγχρονο ανελκυστήρα πλα-
γιάς, η εμπειρία της επίσκεψης στην Ακρόπολη θα είναι τελείως διαφορετική, όπως τονίζεται από το Υπουργείο. Το
έργο της διάστρωσης των διαδρομών δεν αντιμετωπίζεται ως απλή συντήρηση του υφιστάμενου δικτύου, το οποίο
άλλωστε  κατασκευάστηκε πριν τουλάχιστον πενήντα χρόνια, με τις τότε κατασκευαστικές και επιστημονικές παρα-

δοχές. Είναι τμήμα της μελέτης για την αποκατάσταση των εδαφών του αρχαίου ιερού του ακαδημαϊκού και προ-
έδρου της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως κ. Μ. Κορρέ, του αρχιτέκτονα με την πληρέστερη γνώση
για το σύνολο των μνημείων επί του Ιερού Βράχου. Οι διαμορφώσεις, οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, ακολουθούν

τα αρχαιολογικά δεδομένα, αποκαθιστώντας  τις αρχαίες χαράξεις της οδού των Παναθηναίων. Ο επισκέπτης θα

έχει για πρώτη φορά την εικόνα  που είχαν οι αρχαίοι Αθηναίοι. Η νέα διάστρωση παρέχει ομαλή και  αντιολισθητική
επιφάνεια, απολύτως ασφαλή για τους επισκέπτες, (στο παρελθόν, είχαν σημειωθεί πολλά ατυχήματα εξαιτίας της
κλίσης και της ολισθηρότητας του εδάφους). Επιπλέον, στοχεύει στην προστασία του ίδιου του βράχου και των αρ-

χαιολογικών καταλοίπων. Πριν από την διάστρωση προηγήθηκε λεπτομερής τρισδιάστατη και φωτογραμμετρική

αποτύπωση, σε όσα σημεία του βράχου πρόκειται να καλυφθούν, με αποτέλεσμα να είναι διαθέσιμη η πλήρης τεκ-
μηρίωσή τους. Η χρήση ενός λιγότερο ανθεκτικού υλικού θα απαιτούσε συχνή συντήρηση, που ως διαδικασία θα

επιβάρυνε το μνημείο. Η επέμβαση που εφαρμόζεται στην κατασκευή των διαδρομών είναι πλήρως αναστρέψιμη.
Μεταξύ του νέου υλικού και του υποστρώματος (βράχος) παρεμβάλλεται ειδική μεμβράνη. Οι τομές που υπάρχουν

στους αρμούς, επί της ουσίας, επιτρέπουν την ολική ή τμηματική απομάκρυνση της διάστρωσης. Τα έργα αναβάθ-

μισης στην Ακρόπολη εκτελούνται με την ευγενική χορηγία και συνεργασία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ωνάση.



ΣΕΛΙΔΑ 6

Συνάντηση είχε ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ., Στέλιος Κυμπουρόπουλος με τον υφυπουργό Εσωτερικών

(Μακεδονίας και Θράκης), Θεόδωρο Καράογλου, στο Διοικητήριο, κατά την οποία του ανέπτυξε τον κεντρικό
πυρήνα της πρωτοβουλίας ευαισθητοποίησης που έχει αναλάβει, για θέματα που απασχολούν τα άτομα με

αναπηρία. Ο κ. Κυμπουρόπουλος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «ένας ανάπηρος πολίτης είναι πάνω από όλα πολί-

της, ο οποίος αξίζει το σεβασμό και την προσοχή του κράτους». «Η βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων
με ξεχωριστές ικανότητες μας αφορά όλους», επισήμανε ο Υφυπουργός, προσθέτοντας ότι «συντάσσομαι με 

τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο και ενώνω τις δυνάμεις μου στη μάχη, για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις. Για μια 

κοινωνία με σεβασμό στη διαφορετικότητα, που θα υπερασπίζεται το δικαίωμα της ισότητας και της ισονομίας».

Δωρεάν τεστ κορωνοϊού παρέχονται σε ιδρύματα φιλοξενίας παιδιών και κέντρα κοινωνικής στήριξης και

φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι, αναγνωρίζοντας το έργο που επιτελούν όλα αυτά τα χρόνια τα ιδρύ-
ματα φιλοξενίας παιδιών και κέντρα κοινωνικής στήριξης και φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες, στέκεται

πολύτιμος αρωγός και συμπαραστάτης τους, έτσι ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν με δύναμη και αισιοδοξία.

Στον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Νόμου Χαλκιδικής, η «Αγάπη», δώρισαν οι διοργανωτές του 4ου αγώνα

«Πολύγυρος Run Χαλκιδική» τα έσοδα που συγκέντρωσαν, παρόλο που ο αγώνας δεν πραγματοποιήθηκε

φέτος, λόγω κορωνοϊού. «Δεσμευτήκαμε ότι τα έσοδα του φετινού αγώνα θα δοθούν στον Σύλλογο Ατόμων με
Αναπηρία Χαλκιδικής, η «Αγάπη», πράγμα το οποίο πραγματοποιήθηκε. Τιμή και χαρά μας είναι να στηρίζουμε συ-

νανθρώπους μας, που έχουν ανάγκη την βοήθειά μας!», αναφέρει η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα δρόμου.

Με την πρωτοβουλία, “Τεχνολογία χωρίς Εμπόδια”, η εταιρεία Κωτσόβολος φιλοδοξεί να κάνει την τεχνο-
λογία προσβάσιμη σε όλους, διευκολύνοντας τα άτομα με αναπηρίες να έχουν μία καλύτερη ζωή. Σκοπός της
πρωτοβουλίας αυτής είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε οι άνθρωποι με αναπηρία να έχουν

ίση πρόσβαση στην τεχνολογία. Η μεγιστοποίηση της πρόσβασης αφορά τόσο το φυσικό, όσο και τον ψηφιακό
κόσμο, καθώς και την ανάδειξη των προϊόντων τεχνολογίας, που διευκολύνουν την καθημερινότητα των ΑμεΑ.

Σε συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Ευπαθών, υπό την προεδρία της Υφυπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνας Μιχαηλίδου, και κύριο θέμα τον περιορισμό των κρουσμάτων, συμφωνήθηκε

η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων από τον ΕΟΔΥ σε ευάλωτες δομές κάθε δύο εβδομάδες, η επικαιρο-
ποίηση του προγράμματος διενέργειας μοριακών τεστ από τον ΕΟΔΥ και ελέγχων τήρησης των πρωτοκόλλων από
την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και την Γ.Γ. Προστασίας του Καταναλωτή, η διενέργεια ελέγχων τήρησης μέτρων από
τις Υγειον. Διευθ. των Περιφερειών, σε μονάδες της αρμοδιότητάς τους και η αυτόματη επικαιροποίηση των απο-
τελεσμάτων των ελέγχων από τους φορείς ελέγχων στο Υπουργείο Εργασίας κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή.

Δωρεά μεγάλης ποσότητας αντισηπτικών προϊόντων σε όλα τα Ειδικά Σχολεία της Ελλάδας, έκαναν οι
εταιρείες Παπουτσάνης Α.Β.Ε.Ε. και ΑΒ Βασιλόπουλος, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την ΚΕΔΕ. Στό-
χος των δυο εταιρειών είναι να συμβάλλουν στην ενίσχυση των συνθηκών ασφάλειας της εκπαιδευτικής δια-

δικασίας από την πανδημία της COVID-19 και μάλιστα των πιο ευάλωτων μαθητών, αυτών των Ειδικών Σχολείων. 

Ηλεκτρονικά πλέον υποβάλλονται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για αποζημίωση παροχών ειδικής αγω-
γής, (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία κτλ), για παιδιά και εφήβους. Οι άμεσα ασφαλισμένοι υποβάλλουν την αί-

τηση στην πλατφόρμα «Ηλεκτρονική υποβολή ατομικών αιτημάτων ΕΟΠΥΥ», μέσω της Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με προηγούμενη αυθεντικοποίηση, με τη χρήση των κωδικών της Γ.Γ. Πληροφοριακών

Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εναλλακτικά, οι ασφαλισμένοι μπορούν να εισέλθουν για
την υποβολή της αίτησης, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΥΥ, στο σύνδεσμο https://atomika-aitimata.gov.gr/.

Στον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Νόμου Χαλκιδικής, η «Αγάπη», δώρισαν οι διοργανωτές του 4ου αγώνα
«Πολύγυρος Run Χαλκιδική» τα έσοδα που συγκέντρωσαν, παρόλο που ο αγώνας δεν πραγματοποιήθηκε
φέτος, λόγω κορωνοϊού. «Δεσμευτήκαμε ότι τα έσοδα του φετινού αγώνα θα δοθούν στην «Αγάπη». Τιμή και

χαρά μας να στηρίζουμε συνανθρώπους μας, που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας», αναφέρει η Οργανωτική Επιτροπή.

Αργυριάδης Παρασκευάς
Ειδικότητα: Φυσικοθεραπευτής

Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 9 & Εδέσσης 31
17343, Άγιος Δημήτριος

Τηλέφωνο: 2109715585, 6944985270
Εmail: pargyriadis@yahoo.gr
Web: www.physioisokinisis.gr

Τη χρηματοδότησή του «προσωπικού βοηθού» για ανθρώπους

με προβλήματα αναπηρίας, από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να υπάρξει βελτίωση στην ανε-
ξάρτητη διαβίωσή τους, εισηγήθηκε η Υφυπουργός Εργασίας, κα Δόμνα

Μιχαηλίδου. Η υλοποίηση της πρότασης αναμένεται να ξεκινήσει εντός
του 2021. Στις προτάσεις της περιλαμβάνονται επίσης και παρεμβάσεις

για τον αυτισμό, την κατάρτιση αναπήρων και την παιδική προστασία.
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Η ομάδα Dagipoli παρουσιάζει το έργο «Mind the gap», στο θέατρο «Μεταξουργείο»
Η Dagipoli Dance Co, μια ομάδα σύγχρονου χορού ο πυρήνας της οποίας
αποτελείται από άτομα με κινητική αναπηρία, παρουσιάζει το έργο «Mind

the gap» σε σύλληψη-χορογραφία Γιώργου Χρηστάκη. Το έργο στο σύ-

νολό του είναι ένα συγκρουσιακό παιχνίδι, που επιβάλει στον θεατή να
βγει απ’ την βολική θέση του παθητικού παρατηρητή, να δοκιμάσει τα όρια

και τις αντοχές του και να παλέψει με τα στερεότυπα και τους δαίμονές του.
«Μια σκηνή - πεδίο σύγκρουσης με τον εαυτό, με τους δαίμονές μας, με

τους άλλους, με τους δαίμονες των άλλων. Μια σκηνή κόλαση… φωτιά,

ένα «πύρινο αλώνι». Αλλά και μια σκηνή που μεταμορφώνεται τελικά σε
ολάνθιστο κήπο με τα πιο όμορφα λουλούδια… που δεν θα είχαν γίνει ποτέ

τόσο όμορφα, τόσο ευωδιαστά, τόσο μοναδικά, αν πρώτα δεν είχαν πε-
ράσει από όλο αυτό το μακελειό». «Λυγίσαμε τα πόδια για να δούμε τον

κόσμο από χαμηλά, όπως τον βλέπουν τα φυτά, τα ζώα και τα παιδιά. Σκό-

πιμα παραμορφώσαμε το πρόσωπο, απωθώντας τη φυσική τάση για ορθή έκφραση. Όταν το σώμα απελευθερώ-
νεται από τα κοινωνικά δεσμά, εκπληκτικά πράγματα αρχίζουν να συμβαίνουν»…-Tatsumi Hijikata (Η Dagipoli

δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2004 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Χρηστάκης, εμπνευστής και δημιουργός αυτής της πρω-

τοβουλίας, είναι ο ίδιος άτομο με κινητική αναπηρία. Στην ομάδα συμμετέχουν και άλλοι χορευτές και μουσικοί,
καθώς και άλλοι επαγγελματίες χωρίς κάποια αναπηρία. Στην ολιγόχρονη πορεία της, η ομάδα αναγνωρίσθηκε και

καταξιώθηκε από το ευρύ κοινό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, συμμετέχοντας ισότιμα σε δεκάδες

διεθνή φεστιβάλ, ως ομάδα σύγχρονου χορού, χωρίς την υπογράμμιση και την αναφορά στην αναπηρία, που ούτως
ή άλλως ήταν παραπάνω από εμφανής, παρουσιάζοντας κατά μέσο όρο 15 παραστάσεις το χρόνο, σε πολύ μεγάλα
και σημαντικά θέατρα. Επειδή… η τέχνη και η δημιουργία μπορούν να κάνουν Πολιτική για την Αναπηρία).

ΑμεΑ καλλιτέχνες - η δύναμη της θέλησης: Πωλ Σμιθ (1921-2007)
Ο Αμερικανός Πωλ Σμιθ γεννήθηκε με σπα-

στική εγκεφαλική παράλυση και με τα δεδο-
μένα της εποχής του, δεν θα ζούσε πολύ,
ούτε θα μπορούσε να κάνει κάτι, καθώς δεν
έλεγχε το μεγαλύτερο μέρος του σώματός
του. Τελικά, έζησε 85 χρόνια και έμεινε στην

ιστορία ως ο καλλιτέχνης με την γραφομη-
χανή, δημιουργώντας λεπτομερείς πίνακες,
χρησιμοποιώντας μόνο 9 ψηφία της. Η απί-
στευτη τεχνική του γεννήθηκε όταν στα 11

του προσπαθούσε να παίξει με την παλαιά
γραφομηχανή, που πέταξε ένας γείτονας.

Ξεκινώντας με απλά σχέδια, προχώρησε σε
πολύπλοκα τοπία ή και αντιγραφή πινάκων,
όπως η Μόνα Λίζα! Πέρα από τα εκατοντά-

δες έργα του, ο ταπεινός και πράος χαρα-
κτήρας του, άφησε ένα παράδειγμα ζωής.

1821-2021: Πανελλήνιος Διαγωνισμός Σεναρίου για
τα διακόσια χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
Η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος προκηρύσσει έναν πανελλήνιο διαγωνισμό

επετειακού χαρακτήρα, προκειμένου να τιμήσει τα διακόσια χρόνια από την κήρυξη
της Επανάστασης του 1821. Το σενάριο πρέπει να είναι πρωτότυπο, μικρού μή-

κους, με θέμα το 1821, (εποχής ή και θέμα/ιστορία που διαδραματίζεται κατά τα διακόσια χρόνια από την Επανά-

σταση έως σήμερα, αλλά συνδέεται με κάποιον τρόπο με τον Αγώνα της Παλιγγενεσίας, όχι απαραίτητα με τη
χρονολογία κήρυξής του). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν συμμετοχή μέχρι την 15η Μαΐου 2021. Για
πλήρη ενημέρωση, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Ε.Σ.Ε. (senariografoi.gr) και για απορίες ή διευκρινίσεις, επικοι-
νωνήστε με τον Πρόεδρο της, κ. Αλ. Κακαβά, στο τηλέφωνο 6932089819 ή στο e-mail kakavasese@gmail.com.
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Ημαθία: Επιτήδειοι χρησιμοποι-

ούν το όνομα του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα
Παιδιά της Άνοιξης», για να πουλή-

σουν διάφορα προϊόντα. Το ΚΔΗΦ

ενημερώνει, ότι  τα προϊόντα που κα-
τασκευάζουν οι ωφελούμενοι των ερ-

γαστηρίων του, διατίθενται αποκλει-
στικά και μόνο, με εκθέσεις - bazaar

και στο εκθετήριο του χώρου τους.

Πάντα με παραστατικό απόδειξης και
βεβαίωση με την σφραγίδα τους.

Αρκαδία: Ο Σύλλογος ΑμεΑ Ν.

Αρκαδίας καλεί τα μέλη του -μαθητές-

που εισήλθαν σε Ανώτατο Εκπαιδευ-
τικό Ίδρυμα της χώρας, το ακαδη-

μαϊκό έτος 2019-2020, να προσ-

κομίσουν στο Σύλλογο, Απολυτήριο

Λυκείου και πιστοποιητικό εγγραφής

σε ΑΕΙ, καθώς και βεβαίωση μορίων
επιτυχίας, προκειμένου ο/η πρώτος/η

να βραβευθεί από το Ίδρυμα Σχίζα.

Πύδνα-Κολινδρός: Στην προ-

σπάθεια για εξυπηρέτηση των 
μαθητών ΑμεΑ, ο Δήμος πέτυχε την
ένταξή του στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟ-
ΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την «Κατασκευή
ραμπών και χώρων υγιεινής και 
για την πρόσβαση και την εξυπη-
ρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες».

Σύρος: Η Διοίκηση του Γ.Ν. Σύρου

“Βαρδάκειο και Πρώιο”, ανακοίνωσε
ότι επαναλειτουργεί το ΚΕΦΙΑΠ και
εκκινούν οι ατομικές θεραπείες των

ΑΜΕΑ, σε όλα τα Τμήματα, συμπερι-
λαμβανομένου αυτού της Λογοθερα-
πείας. Στο ΚΕΦΙΑΠ γίνονται δεκτοί
ασθενείς, μετά από παραπομπή 
ιατρών, για αξιολόγηση, θεραπεία

και παρακολούθηση εξωτερικών
ασθενών και των οικογενειών τους.

Κατερίνη: Μια ακόμη αξιέπαινη

πράξη στήριξης των ΑμεΑ, η δωρεά
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης
από την οικογένεια Κωτούλα, στον

πολυχώρο του Συλλόγου Γονέων -
Κηδεμόνων&Φίλων ΑμεΑ Ν. Πιερίας,
«Καφέ Κομπολόι». Συγχαρητήρια!

Κέρκυρα: Με αντιπροσώπους

του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ

Κερκύρας, καθώς και του προπονη-
τικού προγράμματος των Special
Olympics στην Κέρκυρα συναντή-

θηκε η Δήμαρχος, Μ. Υδραίου, με αν-
τικείμενο θέματα προσβασιμότητας,
κοινωνικοποίησης και άθλησης των
ΑμεΑ, όπως και το αίτημα για την 

κατασκευή γηπέδου μπότσε. Η κα

Υδραίου τους ευχαρίστησε για την
ενημέρωση και επεσήμανε ότι είναι

θετική απέναντι στις προτάσεις τους.

Πύλος: Την ένταξη σε Π.Δ.Ε. του

έργου με τίτλο «Κατασκευή ραμπών
και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση
και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε σχολι-
κές μονάδες του Δήμου Πύλου-Νέστο-

ρος», εξασφάλισε ο Δήμος. Η υλο-
ποίηση του είναι μεγάλης σημασίας,

καθώς δεν υφίστανται υποδομές για
ΑμΕΑ στα σχολεία, καθιστώντας την

πρόσβασή τους εκεί προβληματική.

Λευκωσία: Αστρονομική βραδιά

για ανθρώπους με αναπηρία και τους
φίλους τους πραγματοποιήθηκε στον

υπαίθριο χώρο του Ν. Δημαρχείου,

με θέμα «Από τη δημιουργία του κό-
σμου μέχρι σήμερα και το χρονικό

της διαστημικής εποχής δια μέσου
του Β΄ Π.Π.», το οποίο ανέπτυξε ο

αστροφυσικός Χρ. Φάκας. Ακολού-

θησε παρατήρηση της Σελήνης και
άλλων ουράνιων σωμάτων με τηλε-

σκόπιο, ενώ υπήρχε και ταυτόχρονη

διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.
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Αχαρνές: Ένα σύγχρονο, μικρό

πούλμαν δώρισε η «Αιγέας-ΑΜΚΕ»,
του εφοπλιστή Αθ. Μαρτίνου, στο

Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Δήμου Αχαρνών, «Αρωγή», για τις
καθημερινές μετακινήσεις των παι-

διών. Εκτός αυτού, ο κ. Αθ. Μαρτί-
νος, μερίμνησε επίσης και για την

επισκευή της πισίνας του Κέντρου.

Μεσσηνία: Για έκτη συνεχή χρο-

νιά ο Σύλλογος Φίλων ΑΜΕΑ (ΣΥΦΑ-
ΜΕΑ) Μεσσηνίας υλοποιεί πρόγραμ-

μα απογευματινών ομάδων δημιουρ-

γικής απασχόλησης ΑμεΑ. Το πρό-
γραμμα συντονίζει η φιλόλογος και

ειδική παιδαγωγός Μ. Αργυροπού-

λου και υποστηρίζεται από την ψυχο-
λόγο Μ. Γιαννουκάκη. Ψυχή του προ-

γράμματος, οι εθελοντές του ΣΥΦΑ-
ΜΕΑ, που στηρίζουν τις ομάδες με

συνέπεια, υπευθυνότητα και αγάπη.

Κόρινθος: Γραφεία, καρέκλες

και συναφή εξοπλισμό δώρισε ο
Υφυπουργός, Χρήστος Δήμας, στα

νέα γραφεία του σωματείου ΑμεΑ Κο-
ρινθίας (Κολοκοτρώνη 81). Το Προ-

εδρείο του σωματείου τον ευχαρί-

στησε για την σημαντική αυτή δωρεά
και για την στήριξή που τους παρέχει.

Αργολίδα: Ένα καινούργιο λεω-

φορείο, μια ακόμα δωρεά της οικογέ-
νειας Κυριακόπουλου, παρέλαβε ο

Σύλλογος ΑμεΑ Αργολίδας, για την
μεταφορά μαθητών. Το λεωφορείο
αποτελούσε όνειρο ετών για τον 
Σύλλογο και ο αγιασμός του έγινε 
σε κλίμα χαράς και ευγνωμοσύνης.

Πειραιάς: Με στόχο τη στήριξη

και τη βελτίωση της καθημερινότητας
των ΑμεΑ, ο Δήμος λειτουργεί μια
σπουδαία κοινωνική υπηρεσία, το
πρόγραμμα «Ήφαιστος», το οποίο

παρέχει δωρεάν μεταφορά στα
άτομα με κινητική αναπηρία, με ει-

δικά διαμορφωμένα πουλμανάκια.
Τα ΑμεΑ μπορούν να μεταφερθούν

στην εργασία τους, στο σχολείο, στην
επίσκεψη σε ιατρό, σε δημόσια υπη-
ρεσία κ.λ.π., με επιστροφή, εντός 
του ωραρίου της υπηρεσίας: (Δ-Π,

07:00-15:30). Πληροφορίες στα τηλέ-
φωνα 210-4124000 και 214-4028129

Ηλιούπολη: Αισθητήρες τοπο-

θετήθηκαν μπροστά από 60 ράμπες

για ΑμεΑ, ώστε οι υπηρεσίες του
Δήμου να ενημερώνονται άμεσα 

για τυχόν παράνομα σταθμευμένα

οχήματα και να ενεργούν αναλόγως.

Σπάρτη: Με το Σωματείο ΑμεΑ

Λακωνίας και τον Σύλλογο Ατόμων
με Σακχαρώδη Διαβήτη συναντήθηκε
ο Βουλευτής Λακωνίας, Ν. Κρητικός,
οι οποίοι του ανέλυσαν τα αιτήματά
τους και κυρίως τα προβλήματα που

αντιμετωπίζουν, λόγω των ελλείψεων
σε υποδομές, τόσο στις πόλεις, όσο
και σε Δημόσια κτίρια, με αποτέλε-

σμα να δυσχεραίνεται ή να είναι απα-
γορευτική η διέλευση και η πρόσβα-
σή τους. Ο κ. Κρητικός δεσμεύτηκε
για την προώθηση των αιτημάτων
τους στον Δήμο και την Κυβέρνηση.

Αμοργός: Πρόγραμμα υποστήρι-

ξης και συνεργασίας του Δήμου με το

«Μαζί για το Παιδί» συμφωνήθηκε, για

την στήριξη παιδιών και οικογενειών
καθώς και ΑμεΑ που βρίσκονται σε

ανάγκη. Ο Δήμος θα συγκεντρώσει
χρήματα και θα ενημερώσει την κοι-

νωνία, ενώ θα προσφερθεί φιλοξενία

και ψυχολογική υποστήριξη, μέσα από
ένα πρόγραμμα διακοπών στο νησί.
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Πρωτότυπο όχημα (και) για ΑμεΑ, κερδίζει σχεδιαστικό βραβείο της Ford
Συν. από σελ. 1 ...ιδίως εκείνους με περιορισμένη κινητικότητα - να μετακινούνται

με ασφάλεια, τηρώντας τις αποστάσεις. Η ιδέα του «muvone», που αναπτύχθηκε
από τον Μάριους Λόχνερ, κέρδισε το «New Norm Mobility Award», της Ford. Στον

σχετικό διαγωνισμό, οι απόφοιτοι σχεδιαστές έπρεπε να αναπτύξουν έννοιες κι-
νητικότητας, ιδέες και λύσεις που αντιμετωπίζουν τα νέα σενάρια που παρουσίασε

η πανδημία. Αν χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο ταξί, το «muvone» δίνει προτεραι-

ότητα στην ασφαλή ατομική κινητικότητα, επιτρέποντας στους ανθρώπους να τα-
ξιδεύουν όπου και όταν θέλουν, με άνεση. Διαθέτει μινιμαλιστικό εσωτερικό, με

επίπεδες επιφάνειες και υλικά που καθαρίζονται εύκολα, ώστε το όχημα να μπορεί

να απολυμανθεί μεταξύ διαδρομών. Σχεδιασμένο για να επιτρέπει μεγαλύτερη κοι-
νωνική ένταξη, σε μια εποχή που τα άτομα με ειδικές ανάγκες το χρειάζονται περισσότερο, η ευκολία προσβασιμό-

τητας καθιστά το «muvone» εξαιρετικά κατάλληλο για ηλικιωμένους και άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Μαζί

με το βραβείο, ο Λόχνερ θα λάβει 1.000 £ (1.120 ευρώ), συν ένα εξάμηνο καθοδήγησης από τους επικεφαλής σχε-
διαστές της Ford Ευρώπης, Έρνστ Ράιμ και Σόνια Φάντερμπερκ, οι οποίοι ήταν μέλη της κριτικής επιτροπής. Ο

Τσάρλι Τέρνερ, διευθυντής του γνωστού περιοδικού Top Gear, επίσης μέλος της κριτικής επιτροπής, έδωσε λεπτο-
μερή σχόλια για όλες τις σχεδιαστικές προτάσεις, «Το εύρος και η δημιουργικότητα που εμφανίζονται στις συμμετοχές

για αυτόν τον διαγωνισμό, ήταν πραγματικά εντυπωσιακά και αποτυπώνουν το βάθος του ταλέντου της επόμενης

γενιάς, που βγαίνει από το εκπαιδευτικό σύστημα. Ωστόσο, αυτό δεν έκανε καθόλου εύκολη την επιλογή νικητή».

Inclusively: Η εταιρεία που βρίσκει εργασία σε ΑμεΑ έχει ελληνική υπογραφή
Συν. από την σελ. 1 ...ο  Cameron, έγινε ο πρώτος αισθητικός με σύν-
δρομο Down, στην πολιτεία της Φλόριντα. Βλέποντας την επαγγελμα-
τική σταδιοδρομία του Cameron, η Charlotte προσπαθεί να
επαναλάβει την επιτυχία του, για όλα τα ΑμεΑ. Ο αδελφός του Μάριου,
ο Στέλιος, γεννήθηκε με αυτισμό, και πρόσφατα διαγνώστηκε και με

χρόνια νεφρική πάθηση. Τόσο οι προσωπικές εμπειρίες, όσο και η

εκτεταμένη έρευνά του ως Καθηγητή Νευρολογίας, ενίσχυσαν την δέ-
σμευσή του, να διασφαλίσει ότι η διάκριση λόγω αναπηρίας θα εξαλει-
φθεί σε κάθε εργασιακό χώρο, οι εργοδότες θα φιλοξενήσουν άτομα

με βάση τις ικανότητές τους και τα ΑμεΑ θα προσαρμοστούν στην απα-
σχόληση, βασιζόμενοι στα ταλέντα τους. Καθώς στις ΗΠΑ, όπου ζουν,
μόνο το 29% από τα 50 εκατομμύρια αναπήρων εργάζεται, (αντίστοιχο
ποσοστό στους υγιείς: 75%), ίδρυσαν την εταιρεία «Inclusively» και τις

υπηρεσίες της, με στόχο την αύξηση αυτού του ποσοστού, φέρνοντας σε επαφή ΑμεΑ με εργοδότες που ενδιαφέ-

ρονται για την πρόσληψή τους. Η πλατφόρμα της εταιρείας διατηρεί μια μεγάλη βάση δεδομένων, με κέντρο τον
άνθρωπο και τις ικανότητες του κάθε ΑμεΑ ξεχωριστά, προσφέροντας παράλληλα συμβουλευτική και δικτύωση.
Το εγχείρημά τους φαίνεται επιτυχημένο μέχρι τώρα, έχοντας ως πελάτες μεγάλες αμερικανικές εταιρείες και ικα-

νοποιημένους ανθρώπους με αναπηρία, που βρήκαν διέξοδο, τόσο οικονομική όσο και αξιοπρέπειας και αυτοεκτί-

μησης. «Ελπίζουμε να είμαστε έτοιμοι τα επόμενα ένα με δύο χρόνια να έρθουμε στην Ευρώπη. Ελπίζω η Ευρώπη
να είναι έτοιμη για εμάς» αναφέρει ο Μάριος Πολίτης. Το ελπίζουμε κι εμείς και περιμένουμε και για την χώρα μας.

«Deaf U»: Μια σειρά του Netflix προσφέρει μια ματιά στην ζωή των κωφών
Το «Deaf U» είναι ένα μείγμα σειράς και ντοκιμαντέρ, που παρακολουθεί τις ζωές μιας ομάδας φοιτητών του Πα-

νεπιστημίου «Gallaudet», το οποίο είναι ιδανικά διαμορφωμένο

για τις ανάγκες των ανθρώπων με δυσκολίες ακοής. Ο βασικός
στόχος της σειράς είναι να καταδείξει ότι οι κωφοί είναι στην κα-

θημερινότητα όπως όλοι οι άνθρωποι. Όπως πάντα, υπήρξε
κριτική, ότι η σειρά δεν αντιπροσωπεύει όλους τους κωφούς ή
ότι δεν έχει και γυναίκες αφρικανικής καταγωγής κλπ. Εκπρό-
σωποι οργανώσεων κωφών εξέφρασαν την άποψη ότι δεδομέ-
νου του πόσο λίγες ευκαιρίες έχουν οι κωφοί να προβληθούν,
το όλο εγχείρημα θα έπρεπε να αγκαλιαστεί, έστω και έτσι.
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του 

Δημήτρη Χατζηαποστόλου

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

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

49 Εθνικά ρεκόρ στο Πανελλή-
νιο πρωτάθλημα κολύμβησης

Στη σκιά του κορωνοϊού αλλά με απόλυτη επιτυχία και
με τα αθλητικά υγειονομικά πρωτόκολλα να τηρούνται

στο έπακρον, διεξήχθη στο ανοιχτό κολυμβητήριο του
ΟΑΚΑ το Πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης ΑμεΑ.

Σαράντα εννέα εθνικά ρεκόρ, 12 εκ των οποίων στις

κατηγορίες ανδρών και γυναικών και 37 ρεκόρ στις μι-
κρότερες ηλικιακές κατηγορίες, σημειώθηκαν το διή-
μερο των αγώνων, σε ένα πρωτάθλημα όπου τηρή-
θηκαν με ευλαβική προσοχή όλα τα αθλητικά υγειονο-

μικά πρωτόκολλα, ενώ για πρώτη φορά μετά από αρ-
κετά χρόνια, καλύφθηκε και σε απευθείας μετάδοση
μέσω live streaming. Να θυμίσουμε ότι παράλληλα με
το Πανελλήνιο πρωτάθλημα, διεξήχθη και ημερίδα για

τα σωματεία που δεν έχουν αθλητική αναγνώριση. Από
τους Έλληνες μεταλλιούχους σε Παραολυμπιακούς
Αγώνες, ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης ήταν αυτός που
σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. πεταλούδα

S8 με επίδοση 2:22.87. Στο αγώνισμα που του είχε χα-
ρίσει το χρυσό μετάλλιο στους Αγώνες του Ρίο, (κατη-
γορία S9), τα 100μ. πεταλούδα, είχε χρόνο 1:05.58,
ενώ συμμετείχε και στα 100μ. ελεύθερο (1:00.07). Στις

γυναίκες, νέο εθνικό ρεκόρ σημείωσε η Μαρία Τσά-
κωνα στα 100μ. πρόσθιο SB5 με 2:03.62, ενώ η Μαρία
Κυριακίδου ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με τρία ρεκόρ
στα 50 και 100μ. ελεύθερο αλλά και στα 100μ. ύπτιο.

Μνημόνιο Συνεργασίας Ελληνικής Ολυμ-
πιακής Επιτροπής-ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε
η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής

Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστο-

τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το μνημόνιο
υπέγραψαν στην έδρα της ΕΟΕ, ο Πρόεδρος της Ελ-

ληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος με
τον Καθηγητή Γιώργο Τζέτζη, Πρόεδρο του Τμήματος

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, παρου-

σία του Α’ Αντιπροέδρου της ΕΟΕ Στέλιου Αγγελούδη
και του Γενικού Γραμματέα Μανώλη Κολυμπάδη.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πα-
νελλήνιο πρωτάθλημα παρα-μπάντμιντον
Η ΕΑΟΜ-ΑμεΑ,
πραγματοποίησε

το Πανελλήνιο

π ρ ω τ ά θ λ η μ α
παρα-μπάντμιν-

τον 2020, με τη
συνεργασία της

ΕΟΦΣΑ στο κλει-

στό γήπεδο Με-
τ α μ ό ρ φ ω σ η ς

«Κώστας Αρβανίτης», όπου συμμετείχαν τρία σωματεία

(Ηρόδικος, Εν Σώματι Υγιεί, Κότινος). Τα αγωνίσματα που
πραγματοποιήθηκαν ήταν το μικτό ενοποιημένης κατηγο-

ρίας SL3-SU5 (XD SL3-SU5), το μονό της κατηγορίας SL3

Ανδρών (MS SL3) και τα μονά Ανδρών και Γυναικών της
κατηγορίας SU5 (MS SU5 & WS SU5). Τα υγειονομικά

πρωτόκολλα τηρήθηκαν στο έπακρον, αφού γι` αυτό
φρόντισαν και οι δύο φορείς, που εκπροσωπήθηκαν από
τον γενικό γραμματέα της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, Κώστα Σιάχο και
την πρόεδρο της ΕΟΦΣΑ, Βικτώρια Χατζήνα. Τα τέσσερα
από πέντε χρυσά μετάλλια κατέληξαν στον Ηρόδικο, ενώ
ένα χρυσό κατέκτησε και ο σύλλογος Εν Σώματι Υγιεί.

Δυσαρέσκεια για τον «αποκλεισμό»
των συλλόγων ΑμεΑ από Νόμο του
Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Την δυσαρέσκειά της για τον «απο-
κλεισμό» των σωματείων ΑμεΑ

που καλλιεργούν Παραολυμπιακά
αθλήματα, από τον πρόσφατο
Νόμο του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης αναφορικά με τη

χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων
που ανήκουν σε ΟΤΑ και τη δυνατότητα επιχορήγησής
τους από την τοπική αυτοδιοίκηση, εκφράζει με ανακοί-
νωσή της η ΕΑΟΜ-ΑμεΑ. «Προκειμένου να αποφευχθούν

αντίστοιχης μορφής προβλήματα, παρακαλούμε για τη μέ-
ριμνά σας, ώστε η συγκεκριμένη αναφορά να ξεκαθαρίσει

και λειτουργήσει υπέρ και όχι σε βάρος του αθλητισμού
των ΑμεΑ», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ.
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Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ ΑΤΑΑ Φ Ι Ε Ρ Ω Μ ΑΤΑ
Αγαπητοί αναγνώστες, μπορείτε κι εσείς να μας προωθήσετε την αληθινή, δική σας ιστορία, της οποίας
τα παραδείγματα έχουν να ωφελήσουν, να εμπνεύσουν, να στηρίξουν και να δώσουν δύναμη στους συναν-

θρώπους μας. Εμείς θα την δημοσιεύσουμε με προτεραιότητα σε θέματα που αφορούν άτομα με ιδιαιτερό-
τητες. Με το τρόπο αυτό, κάνετε κοινό κτήμα την εμπειρία της ζωής σας και καθώς “ο σοφός μαθαίνει από

την εμπειρία των άλλων”, ελπίζουμε πως κάποιοι αναγνώστες, θα μάθουν χωρίς να χρειαστεί να πάθουν.

Θεοδώρα Νέστορα:Θεοδώρα Νέστορα:
Η δύναμη της αδυναμίαςΗ δύναμη της αδυναμίας
Ο κόσμος μας είναι γεμάτος παραδείγματα, άλλα ορατά,

που τα βλέπουμε κάθε μέρα γύρω μας, κι άλλα αόρατα,
που τα νοιώθουμε με το μυαλό και την ψυχή, αρκεί να

έχουμε την ικανότητα. Επειδή στο Κέντρο μας διακρί-

νουμε, νοιώθουμε και αισθανόμαστε όλα αυτά που γρά-
φουμε στην «Φωνή των ΑΜΕΑ», θέλουμε να μεταδώ-

σουμε στους αναγνώστες μας αυτά τα παραδείγματα, γιατί
δύσκολα θα τα συναντήσουν αλλού. Νομίζω ότι δεν είναι

εγωιστικό αυτό που γράφουμε. Είναι η πραγματικότητα που ζούμε. Άτομα που

δεν μπορούν να έρχονται στα εργαστήριά μας, έχουν εργαστήρια στα σπίτια
τους, που τους τα έχει οργανώσει το Κέντρο μας και οι άνθρωποι αυτοί συμμε-

τέχουν, δημιουργούν και παραδειγματίζουν όλους μας με την δύναμή τους. Η δύναμη ψυχής και αδυναμίας
τους κάνει να νοιώθουν δυνατοί και να είναι χρήσιμοι στην οικογένεια, στο περιβάλλον, αλλά και σε όλους

εμάς, που νομίζουμε ότι είμαστε δυνατοί, ενώ δεν είμαστε τί-
ποτα μπροστά τους. Ένα από τα πιο αξιέπαινα άτομα με ανα-
πηρία, είναι η κα Θεοδώρα Νέστορα. Την επισκεφθήκαμε στον
χώρο της, στο δικό της, προσωπικό εργαστήριο και της ζητή-

σαμε να μας πει, με τον δικό της απλό και μοναδικό τρόπο, με
τι ακριβώς ασχολείται και πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να
μπορεί, να προσφέρει και να δημιουργεί. - Ονομάζομαι Νέ-

στορα Θεοδώρα. Από πολύ νέα μου άρεσε να ταξιδεύω. Έχω
γυρίσει σχεδόν όλο τον κόσμο. Έχω κάνει τόσα πολλά πράγ-
ματα στην ζωή μου, μέχρι που, χωρίς να το περιμένω, έπαθα
κάποιο ατύχημα, το οποίο μπορεί να συμβεί στον καθένα μας.
Δεν σταμάτησα όμως να ζω, παρότι βρέθηκα, από την μια

στιγμή στην άλλη, χωρίς πόδια, με πολύ σοβαρό πρόβλημα στα χέρια και καθηλωμένη επάνω σε αναπη-
ρικό καροτσάκι. Αποφάσισα, πως τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει κι έτσι αναζήτησα νέους δημιουρ-
γικούς τρόπους, ώστε να μπορώ να παράγω, να προσφέρω και να αισθάνομαι σημαντική, πρώτα απ’ όλα

για τον εαυτό μου κι έπειτα για την οικογένεια μου. Ήρθα σε επαφή με το Κέντρο Εργασίας και βλέποντας

κι άλλους ανθρώπους με παρόμοια προβλήματα, συνειδητοποίησα ότι η συνεργασία είναι το καλύτερο
«φάρμακο» και η πλέον αποτελεσματική «θεραπεία» που βρήκα, μετά από το ατύχημά μου. Με αυτόν τον
τρόπο νοιώθω πολύ χρήσιμη και δίνω μεγάλο κουράγιο και δύναμη στους δικούς μου ανθρώπους. Έχω

την ανάγκη, μέσα από αυτήν την συνέντευξη, να ευχαριστήσω όλα τα άτομα του Σωματείου, που με αγ-

κάλιασαν με πολύ αγάπη και με έκα-
ναν να βλέπω και πάλι το μέλλον με
αισιοδοξία. Δεν μου «επιτρέπουν»

όμως, να εκφράσω το μέγεθος της ευ-

γνωμοσύνης μου, γιατί θεωρούν ότι
και για εκείνους, η δική μου παρουσία

και ο τρόπος που εγώ αντιμετώπισα
το ατύχημά μου, έδωσε πνοή αισιο-

δοξίας, «φτερά» και όρεξη για ζωή 

σε πολλά άτομα με ειδικές ανάγκες.

Στο προσωπικό της εργα-
στήριο, στο σπίτι της
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Η Λαχειοφόρος του Σωματείου μας
Συν. από την σελ. 1 ...κάθε πρόβλημα που αντιμετωπί-

ζουμε σαν Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Δεν υπάρχουμε

μόνο για εμάς, αλλά για όλους μας. Σαν σωματείο με βα-
θιές κοινωνικές ευαισθησίες, πάρα πολλές φορές στα-

θήκαμε στο πλευρό δίκαιων αγώνων και διεκδικήσεων

ή μεμονωμένων ατόμων και ευπαθών ομάδων. Σαν Σω-
ματείο έχουμε σήμερα πάνω από 1.240 μέλη - όλοι

Α.Μ.Ε.Α. Δημιουργήσαμε και συντηρούμε το εργαστήριό

μας, όπου συνάδελφοι μας, κάνοντας την τόσο απαραίτητη εργασιοθεραπεία τους, κατασκευάζουν τα χειροτεχνή-
ματά τους. Από τον Φεβρουάριο του 2004, εκδίδουμε κάθε μήνα την εφημερίδας μας, «Η Φωνή των Α.Μ.Ε.Α.», η

οποία διανέμεται δωρεάν σε όλη την Ελλάδα, στο Δημόσιο, στα Νοσοκομεία και στους Δήμους. Η εφημερίδα μας
δεν είναι μόνο ένα βήμα προβολής για εμάς. Είναι ένα μέσον, όπου ο κάθε φορέας ή πολίτης μπορεί να δημοσιο-

ποιήσει κάποιο δίκαιο αίτημά του. Το μεγάλο μας επίτευγμα, για το οποίο είμαστε περήφανοι είναι ότι τα τελευταία

χρόνια, καταφέραμε να εντάξουμε στην αγορά εργασίας, περισσότερα από 150 άτομα σε διάφορες, μόνιμες θέσεις,
και συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η εργασία είναι το καλύτερο φάρμακο, που γιατρεύει όλες τις αναπηρίες και αδυ-

ναμίες του κόσμου. Καταφέραμε να ενημερώσουμε περισσότερες από 1.240 οικογένειες ατόμων με αναπηρία για

τα δικαιώματά τους, τις παροχές, τα συνταξιοδοτικά και ό,τι άλλο θα μπορούσε να βοηθήσει για τον απεγκλωβισμό
και την συμμετοχή όλων των ομάδων που εκπροσωπούμε στα κοινά. Διεκδικούμε καθημερινώς τα ευεργετήματα

της κάθε ευπαθούς κατηγορίας, με τρόπο αποτελεσματικό και ωφέλιμο για το κοινωνικό σύνολο. Η εφημερίδα που

κρατάτε στα χέρια σας προβάλλει τα προβλήματα αλλά και τα κατορθώματα των ατόμων με αναπηρία και όχι μόνο.
Επειδή ο μοναδικός πόρος βιωσιμότητας του Κέντρου μας είναι οι χειροτεχνίες που κατασκευάζουν τα μέλη μας
και λόγω των σημερινών καταστάσεων, με τις καραντίνες που κλείνουν τις εκδηλώσεις και τις εκθέσεις που ακυ-

ρώθηκαν όλες, είναι αδύνατον να αγοράσουμε πρώτες ύλες για τα εργαστήρια ή
να καλύψουμε τα λειτουργικά έξοδά μας, όπως ΔΕΚΟ, μισθοδοσίες κτλ, αποφα-
σίσαμε να οργανώσουμε μια λαχειοφόρο στην οποία όλοι οι λαχνοί θα κερδίζουν.
Στα Εργαστήρια του Κέντρου μας υπάρχουν πάρα πολλά έργα (χειροτεχνίες),

αποτελέσματα εργασίας όλων αυτών των ετών, που θέλουμε να διαθέσουμε
στους αναγνώστες και σε αυτούς που μας αγαπάνε. Αν θέλετε να προμηθευτείτε
λαχνούς, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στην Εφημερίδα μας (2102480235 -

2102481717 ή στο κιν. 6937598459). Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς.

Συναντήσεις της Γραμματείας ΑΜΕΑ της Ν.Δ. με τους
Υφυπ. Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το  Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δι-

καιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η Γραμματεία ΑΜΕΑ της Νέας Δη-
μοκρατίας πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με τον Υφυπουργό
Οικονομικών, κ. Βεσυρόπουλο και τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, αρμόδιο για θέματα ψηφιακής στρατηγικής, κ. Ζαριφόπουλο. Στην

τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό Οικονομικών στην οποία συμμετείχε

και ο Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων,
συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων οικονομικής ενίσχυσης των ΑΜΕΑ,
η δυνατότητα να μην θεωρείται εισόδημα το Εξωιδρυματικό Επίδομα Ανα-

πηρίας. Στη δεύτερη κατά σειρά συνάντηση, ο Υφυπουργός Ψηφιακής

Διακυβέρνησης  παρουσίασε τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την υλο-
ποίηση της καθολικής ψηφιακής προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ. Αναγνω-
ρίστηκε και υπογραμμίστηκε η σημαντική βελτίωση που έχει συντελεστεί

τους τελευταίους μήνες αφού πλέον πα-

ρέχονται σειρά από πλήρως προσβάσι-
μες για τα ΑΜΕΑ υπηρεσίες στην

πλατφόρμα gov.gr, όπως η άυλη συντα-
γογράφηση, η έκδοση ποινικού μητρώου,

η εγγραφή τέκνων στα νηπιαγωγεία κ.α.

Χριστουγεννιάτικες κάρτες από
το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων
Για τις φετινές εορτές, προμηθευτείτε ευ-
χετήριες κάρτες από το Κέντρο μας. Δια-
τίθενται σε συσκευασία 10 καρτών και
10 φακέλων, διακοσμημένες με διάφορα

Χριστουγεννιάτικα σχέδια και χρώματα.
- www.keashop.gr -  2102480235 -
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ΚΚάάττιι   ααππόό  ττοο  ττώώρραα,,
του Γ. Δημητριάδη κκάάττιι   γγιιαα  ττοο  ΜΜεεττάά.. .. ..

«Εγώ θα σώσω τον πλανήτη;» 
«Εγώ θα σώσω τον πλα-

νήτη;», μου απάντησε με
ερώτηση κάποιος γνω-

στός, όταν του θύμισα ότι

τα χαρτόκουτα που πέταξε
θα έπρεπε να πάνε στον

μπλε κάδο. Καθόλου σπά-

νια -δυστυχώς- η απάν-
τηση, την έχω ακούσει

πολλές φορές και η αλήθεια είναι πως ναι, ένας άνθρω-
πος δεν θα σώσει φυσικά τον πλανήτη και το καταστρο-

φικό, ανθρώπινο αποτύπωμα πάνω του θα συνέχιζε να

μεγαλώνει, αν όλοι σκεπτόμασταν έτσι. Αντίθετα, αν βά-
ζαμε ένα «και» μπροστά από την σκέψη αυτή, θα μπο-

ρούσαμε να έχουμε διαφορά: «ΚΑΙ εγώ θα σώσω τον

πλανήτη». Δεν μιλάμε για ουτοπικά πράγματα, αλλά για
ρεαλιστικές πρακτικές που δεν θέλουν κόπο, ούτε θα

«τρελαθούμε» εφαρμόζοντάς τις. Απλές, καθημερινές
συνήθειες, όπως χρήση δύο κάδων στο σπίτι, η απο-
φυγή απόρριψης έστω και του εξωτερικού νάυλον από
τα τσιγάρα στον δρόμο ή στην ύπαιθρο, η χρήση επα-
ναχρησιμοποιούμενων προϊόντων, οικονομική οδήγηση
(όταν είναι εφικτό) κλπ. Όταν αυτά τηρούνται από πολ-
λούς, πολύ απλά, έχουμε αποτελέσματα στο περιβάλλον
και σε κάποιες περιπτώσεις και στην τσέπη μας. Δυστυ-

χώς, λόγω των ακραίων συμπεριφορών ορισμένων «οι-
κολόγων», η οικολογία έχει βγάλει κακό όνομα, όπως
λέμε. Στην πραγματικότητα, απλά βάζουμε τον εαυτό

μας μπροστά στην ευθύνη απέναντι στον πλανήτη μας,
κι αν πούμε ότι δεν μας νοιάζει, απέναντι στα παιδιά μας
-αυτό ελπίζω να μας νοιάζει. Θα επανέλθουμε επ’ αυτού.

Νοέμβριος: Με μια ματιά

1. Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων

1. Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός

1-7. Εβδομάδα μητρικού θηλασμού

8. Σύναξις των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ

9. Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης, επ. Πενταπόλεως

10. Όσιος Αρσένιος ο Καππαδόκης

11. Άγιος Μηνάς ο Μεγαλομάρτυρας

12. Ημέρα μνήμης πεσόντων Πυροσβεστών

14. Παγκόσμια Ημέρα κατά του Διαβήτη

13. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 

20. Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

21. Τα Εισόδια της Θεοτόκου

26. Όσιος Στυλιανός

30. Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος, ο Πρωτόκλητος 

Όσιος Στυλιανός, ο Παφλαγών (26/11)

Για την ζωή του Μικρασιάτη αυτού Αγίου, έχουμε πολύ

λίγες πληροφορίες κι όμως είναι από τους πολύ αγαπη-
τούς, λόγω της προστασίας που παρέχει στα παιδιά. Ο

Όσιος Στυλιανός έζησε στην Παφλαγονία και παρά την
ευκατάστατη οικογένειά

του, έμαθε από νωρίς

να εκτιμά αυτά που
έχουν πραγματική αξία

και όχι τα χρήματα, τα

οποία είδε ως μέσο
ανακούφισης των αδυ-

νάτων. Μετά τον θά-
νατο των γονέων του,

διαμοίρασε την περιου-

σία του και αποσύρθηκε
στις ερημιές, ως ασκη-

τής. Παρά τον ασκητικό

και μοναχικό βίο του, τι-
μούσε ιδιαίτερα την εν-

τολή του Κυρίου, να
γινόμαστε όπως τα
μικρά παιδιά, και γι’ αυτό τους είχε ξεχωριστή αγάπη και
στοργή. Ο Θεός του έδωσε το χάρισμα να θαυματουργεί
και με μεγάλη χαρά θεράπευε, όσα άρρωστα παιδιά του

έφερναν οι μητέρες τους στο ερημητήριό του. Επίσης,
είχε το χάρισμα να καθιστά εύτεκνες, τις στείρες μητέρες.
Δικαίως λοιπόν, θεωρείται προστάτης των παιδιών και

έτσι παρουσιάζεται στην Ορθόδοξη εικονογραφία: ντυ-

μένος με λιτά, μοναχικά ενδύματα, κρατώντας ένα βρέ-
φος σπαργανωμένο, στην αγκαλιά του και ένα ειλητάριο
που γράφει «Παίδων φύλαξ πέφυκα, Θεού το δώρον».
Ο Άγιος εκοιμήθη, κατά την παράδοση, σε μεγάλη ηλικία,

έχοντας κατακτήσει πλήθος αρετών. Η μνήμη του τιμάται
στις 26 Νοεμβρίου και η εικόνα του είναι και σήμερα το
πρώτο καταφύγιο των Χριστιανών με άρρωστο παιδί.

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



Ημέρα Ελληνίδας Αγρότισσας
Πραγματοποιήθηκε η δημόσια διαδικτυακή συζήτηση τιμώντας

την Ελληνίδα Αγρότισσα, με πρωτοβουλία της κας Μάγδας Κον-
τογιάννη, (Κτηνοτρόφου, γραμματέως του Κτηνοτροφικού Συλ-

λόγου Αττικής), με την τεχνική στήριξη του Skywalker-Εργασία

στην Ελλάδα. Στη συζήτηση μετείχαν η κα Ελισάβετ-Ειρήνη Μι-
χαηλίδου (Νέος Σκοπός, Σερρών, συντονίστρια), η κα Αργυρώ Λαγγουράνη (Λι-

δορίκι, Φωκίδας), η κα Μαρία Καραντάνη (Σκεπαστό, Καλαβρύτων), η κα

Ευθυμία Πετρίδου (Κλεισοχώρι, Πέλλας) και η κα Ευαγγελία Μωραΐτη. Συμμετείχαν επίσης, άλλες 55 αγρότισσες
και είχε 8.828 θεάσεις. Την δημόσια διαδικτυακή συζήτηση χαιρέτισε η Υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κα

Φωτεινή Αραμπατζή, με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα. Ανάμεσα στα πολλά και σημαντικά που ειπώθηκαν, καταγρά-

ψαμε και μερικά ποσοτικά, όπως ότι: 1. Οι αγρότισσες με πρόωρη συνταξιοδότηση είναι το 56,5%. 2. Σύμφωνα με
τις 653.283 δηλώσεις ΟΣΔΕ οι γυναίκες αρχηγοί εκμεταλλεύσεων είναι το 47%, δηλαδή 305.913 χωρίς να είναι ξε-

κάθαρο αν μερικές είναι εικονικές ή «παρένθετες» για λόγους οικογενειακής στρατηγικής (sic έκφραση) 3. Στις μι-
κρές-πολύ μικρές αγροτικές επιχειρήσεις το 46% ανήκει σε γυναίκες. 4. Οι εκμεταλλεύσεις των αγροτισσών είναι

συνήθως μόνο το 40% του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων των αγροτών! 5. Οι ελληνίδες αγρότισσες που στηρί-

ζονται από την εξισωτική ενίσχυση είναι το 40% του συνόλου των ενισχυόμενων. 6. Στα προγράμματα επαγγελμα-
τικής κατάρτισης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ οι γυναίκες ήταν μόνο το 32% το 2018. 7. Γυναίκες ήταν το 29,33% των

αιτήσεων Νέων Γεωργών. 8. Στα Σχέδια Βελτίωσης μόνο το 26% ήταν αιτήσεις αγροτισσών. 9. ΜΟΝΟ το 16% των

συμμετεχόντων στα έργα LEADER είναι γυναίκες! 10. Οι αγρότισσες κατέχουν μόλις το 12% της αγροτικής έκτασης
στην ΕΕ. Επισημάνθηκε ότι «αγρότης» είναι εξαιρετικά αντίξοο επάγγελμα και ακόμα δυσκολότερο να είναι κτηνο-
τρόφος, αλλά εκεί που σχεδόν τερματίζονται οι αντοχές, είναι να είσαι γυναίκα κτηνοτρόφος. Υπάρχουν ουσιαστικές
αρνητικές διαφοροποιήσεις στις υποστηρικτικές υπηρεσίες της πολιτείας, αλλά και γενικότερα, προς τις μητέρες
αγρότισσες, σε σχέση με τις αστές μητέρες. Ακόμα και στις πληρωμένες άδειες λοχείας και φροντίδας παιδιού, οι
αγρότισσες δεν έχουν κάποια μέριμνα. Η αγρότισσα είναι ο αφανής, αθόρυβος ήρωας της υπαίθρου, με αδήλωτη,
επίπονη, συνεχή εργασία. Έχει μικρότερο εισόδημα από τον άνδρα, αλλά και πολύ μεγαλύτερη απόσταση παροχών

από την αστή γυναίκα και συνήθως βρίσκεται χωρίς βοήθειες, που μπορεί να έχει η γυναίκα των πόλεων. Μεγάλη
αδικία επίσης είναι, ότι η φορολόγηση και αντιμετώπιση πολλών καταστάσεων, καταστρέφει την αγροτική κοινωνία,
ενώ την ίδια στιγμή δεν επιτρέπει να λειτουργήσουν αστικές πρόνοιες.  Έτσι, αυτοτελείς, διαφοροποιημένες, αγρο-

τικές εκμεταλλεύσεις αντιμετωπίζονται από τους γραφειοκράτες «οικογενειακά», στερώντας επιχειρηματικές ευελι-

ξίες που προσφέρονται στις αστές. Η αγρότισσα φαίνεται να έχει όλα εκείνα τα προσόντα που χρειάζεται η εποχή
μας, με την δυνατότητά της να υπηρετεί ταυτόχρονα πολλούς στόχους, (multi-tasking), να έχει μυαλό που γεννά
λύσεις, να έχει ενσυναίσθηση και κυρίως, να μπορεί να λειτουργήσει με συλλογικότητα, απαραίτητη δεξιότητα σή-
μερα. Οι αγρότισσες που μίλησαν, και εκφράσθηκαν μέσω facebook ή τηλεφωνικά, συμφώνησαν να ξεκινήσουν

κάτι, κατ’ αρχήν στην επικοινωνία μεταξύ τους, ακόμα και ως ανταλλαγή εμπειριών και εξεύρεσης ισορροπιών.
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του Δ. Μιχαηλίδη

Σύσκεψη με πρωτοβουλία του Δ. Ελευσίνας, του
Αντιπεριφερειάρχη και βουλευτών της περιοχής
Με σκοπό την ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής
με την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου και του κόλπου Ελευσί-
νας, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, με πρωτοβουλία της Δημοτικής
Αρχής Δήμου Ελευσίνας, όπου συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης
Λευτέρης Κοσμόπουλος και οι βουλευτές Δυτικής Αττικής Αθανάσιος

Μπούρας, Ευάγγελος Λιάκος, Γεώργιος Κώτσηρας και Γεώργιος Τσί-
πρας. Ο αποχαρακτηρισμός και η απόδοση του παραλιακού μετώπου
και του κόλπου της Ελευσίνας στο Δήμο Ελευσίνας είναι το ζητούμενο
που απασχόλησε τους συμμετέχοντες, εν όψει και της συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.Αναφορικά με το θέμα, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κο-

σμόπουλος δήλωσε ότι «Είναι αναγκαίο για την περιοχή, δίκαιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών, καθώς και προ-
απαιτούμενο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της επισκεψιμότητας της Ελευσίνας, του Ασπροπύργου,

των Μεγάρων, της Νέας Περάμου, ο αποχαρακτηρισμός και η απόδοση στους Δήμους του παραλιακού μετώπου.

Θα συμβάλλουμε με κάθε δυνατή πρωτοβουλία μας, προς την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια του τόπου μας».
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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.


