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Eντατικοποιείται η επίλυση των εκκρεμοτήτων μετά την επαναλειτουργία των ΚΕΠΑ
Με ταχείς ρυθμούς υλοποιείται ο σχεδιασμός του eEΦKA για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων και
άλλων προνοιακών παροχών... Συν. στη σελίδα 13

Παραπληγικός «σκαρφαλώνει» σε ουρανοξύστη, για φιλανθρωπικό σκοπό
Δωρεές περισσοτέρων
από 670.000 δολάρια,
για τους για ασθενείς με
κακώσεις στο νωτιαίο
μυελό, κατάφερε να συγκεντρώσει με το εγχείρημα του ο παραπληγικός...Συν. στη σελίδα 10
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Σημαντική διαδικτυακή Ημερίδα από
την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, διαδικτυακή ημερίδα υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
με θέμα «Προς μία φιλική,
ευέλικτη και προσβάσιμη
Περιφέρεια για τα Άτομα με
Αναπηρία, υπό το πρίσμα
της Νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2021 - 2030 και του
Ελληνικού Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για την Αναπηρία»,
με σκοπό την κατάρτιση μίας
Στρατηγικής Περιφερειακού
Σχεδίου για τα Άτομα με Αναπηρία... Συν. στη σελίδα 5

Η κατάσταση είναι δραματική!

Εδώ μέσα,
μέσα, κοιμάται άνθρωπος

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Το Κέντρο Εργασίας
Αναπήρων, εκτός από
τα πολλά προβλήματα
βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει, αφού δεν
χρηματοδοτείται από
... Συν. στη σελίδα 13

Ειδικό αναβατόριο για ΑμεΑ

στο «Αντώνης Πεπανός»
Ειδικό αναβατόριο για ΑμεΑ τοποθετήθηκε στο κολυμβητήριο της Πάτρας, «Αντώνης Πεπανός», με τους
κολυμβητές με αναπηρία και τις οικογένειές τους να μιλούν για ένα όνειρο
που έγινε πραγματικότητα. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος... Συν. στη σελίδα 5

«Πλέει» ξανά η «Σχεδία» Δόμνα Μιχαηλίδου: Έρχονται
Λόγω του τρόπου διαθέσεως της, η
«Σχεδία», το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου και μέλος του Διεθνούς Δικτύου Εφημερίδων Δρόμου, ήταν «ελλιμενισμένη», ελέω πανδημίας, με το
τεύχος Δεκεμβρίου έτοιμο. Από τις 20
Ιανουαρίου, όμως, ξεκίνησε πάλι η διανομή από τους ανθρώπους της, ενώ το
τεύχος Ιανουαρίου θα παραβλεφθεί και
θα κυκλοφορήσει κατευθείαν του Φεβρουαρίου. Όπως... Συν. στη σελίδα 4
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αυξήσεις σε όλα τα επιδόματα
Η Υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι «δεν
υπάρχει καμία πρόθεση να καταργηθεί
οποιοδήποτε επίδομα
που προστατεύει τους
πιο ευάλωτους». Αντίθετα, προανήγγειλε ότι
σε... Συν. στη σελίδα 4

Συνέχεια από το προηγούμενο …όσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα στην ζωή ενός αν-

θρώπου, τόσο πιο πολύ ενεργοποιείται για να επιβιώσει. Ο προσωπικός αγώνας του καθενός είναι διαφορετικός και έχει τα δικά του προβλήματα, παραδείγματα και
αποτελέσματα. Σε όλα βέβαια μετράει η σωματική δυνατότητα, το κουράγιο και η βοήθεια
του Θεού, που βοηθάει να τα καταφέρουμε. Τίποτα όμως, δεν γίνεται μόνο του και είναι
κρίμα για κάποιους ανθρώπους, που με την παραμικρή δυσκολία εγκαταλείπουν τον
αγώνα και κοιμούνται στα παγκάκια ή ζητιανεύουν για να επιβιώσουν, αφού δεν έχουν
ανακαλύψει ακόμα τον εαυτό τους. Ο άνθρωπος είναι ένα από τα αγριότερα πλάσματα
της φύσης, κι ας μην φαίνεται. Μπορεί να κάνει τα αδύνατα, δυνατά, όπως και τα δυνατά,
αδύνατα. Αγαπητέ αναγνώστη, μην καταδικάζεσαι και μην καταδικάζεις ποτέ κανέναν και
τίποτα, χωρίς να δοκιμάσεις να υποδείξεις και να βοηθήσεις όποιον χρειάζεται. Ακόμα και
τον εαυτό σου, εάν νοιώσεις αδυναμία, πρέπει να τον αναγκάσεις να ανακαλύψει τη δύναμή του. Η δύναμη ξεκινάει από την ψυχή, την κατευθύνει το μυαλό και το σώμα για να
καταλήξει στις πράξεις, που θα τον εντάξουν στην πραγματικότητα... Συν. στο επόμενο

Το δέντρο του Έρωτα και πως «καλλιεργείται» - ένα πρωτότυπο δώρο
Το δέντρο του Έρωτα, μαζί
με την συνταγή για το πως
καλλιεργείται, πως συντηρείται και που ευδοκιμεί,
είναι φτιαγμένο με πολύ
αγάπη στο Κέντρο Εργασίας Αναπήρων. Ένα εξαιρετικό δώρο για την γιορτή
των ερωτευμένων και όχι
μόνο. Η τιμή του μηδαμινή,
αλλά η αξία του ανεκτίμητη.
υ Ν ί κο υ
“Σενάρια της ζωής” τοΠρατσινάκη
Συνέχεια από το προηγούμενο “...χρήµατα από τις καταθέ-

σεις τους χωρίς να ξέρει πού πήγαν. Χάρηκε και εκείνη που
βρήκε τους χαµένους γονείς και τα αδέλφια του και θα συναντιόνταν όλοι µαζί το Σαββατόβραδο. Το Σάββατο το
βράδυ, ο Φρανκ µε τη γυναίκα του και τα παιδιά του ήταν έτοιµοι να πάνε στο
πατρικό του να γνωρίσουν την οικογένειά του. Εκείνος όµως την παρακάλεσε
να µείνει µε τα παιδιά σε ένα ζαχαροπλαστείο, προκειµένου να πάει µόνος του
αρχικά στο σπίτι, για να µην του χαλάσουν την έκπληξη. Έτσι και έγινε. Μόλις
χτύπησε την πόρτα, του άνοιξε η µάνα του, η οποία τον χαιρέτησε φιλώντας
τα χέρια του γιατρού - σωτήρα της. Μπαίνοντας µέσα είδε ένα δωµάτιο φίσκα
µεγάλους και παιδιά. Μακάρισε την τύχη του που αποφάσισε να παρατήσει
την απρόσωπη Αµερική, να καταστρέψει µια µεγάλη διεθνή καριέρα και να
επιστρέψει στην Ελλάδα δίνοντας προτεραιότητα στην προσωπική του ζωή.
Ο αγώνας του δικαιώθηκε, γιατί βρήκε την οικογένειά του, ήταν ανάµεσά τους
και ας µην το γνώριζαν. Η µάνα του τον σύστησε σε όλους, ενώ λίγο αργότερα
η εταιρεία κέτερινγκ που είχε αναλάβει το δείπνο, τους ειδοποίησε πως όλα
ήταν έτοιµα, προσκαλώντας τους µεγάλους στην τραπεζαρία να φάνε, γιατί τα
παιδιά δεν χωρούσαν και θα έτρωγαν στην κουζίνα. Τότε, ο Φρανκ µε αφορµή
ότι ήθελε να πλύνει τα χέρια του πρώτα, τους είπε ευγενικά να καθίσουν. Όταν
επέστρεψε, κάθονταν όλοι και είχαν αφήσει κενή µια θέση για εκείνον ανάµεσα
στους βιολογικούς γονείς του σαν τιµώµενο πρόσωπο. Σηκώθηκαν ευγενικά
και του ζήτησαν να καθίσει ανάµεσά τους. Όµως...” Συνέχεια στο επόμενο
(Το βιβλίο “Σενάρια της Ζωής” είναι διαθέσιμο. Παραγγελίες στο 2102480235)
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Ε.Σ.Α.μεΑ.: Δέκα χρόνια σε εφαρμογή στην ΕΕ
η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ
Δέκα χρόνια συμπληρώθηκαν στις 22 Ιανουαρίου, από την ημέρα που η Σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, (CRPD), τέθηκε σε ισχύ από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η ΕΕ είναι ο μόνος περιφερειακός οργανισμός που έχει επικυρώσει τη Σύμβαση και την έχει θέσει σε
εφαρμογή. Αυτή η εξέλιξη ήταν και παραμένει πρωτοποριακή, καθώς η Σύμβαση αυτή είναι η πρώτη σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τίθεται σε εφαρμογή από την ΕΕ και με αυτό τον τρόπο, η ΕΕ δείχνει ότι μπορεί να
αναδειχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη, για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Αυτή η επικύρωση έχει οδηγήσει σε
σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε διεθνές,
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Τα 10 χρόνια είναι ένα σημαντικό ορόσημο. Αλλά τα 100 εκατομμύρια άτομα με
αναπηρία στην Ευρώπη μπορούν να βεβαιώσουν, ότι το γεγονός ότι επικυρώθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή η Σύμβαση δεν είναι αρκετό. Έως ότου τα άτομα με αναπηρία έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους, το ίδιο επίπεδο απασχόλησης, το ίδιο μορφωτικό επίπεδο, την ίδια κοινωνική ένταξη, το ίδιο δικαίωμα να ταξιδεύουν, να εργάζονται
και να σπουδάζουν εντός της ΕΕ με τους άλλους, να ζουν ανεξάρτητα και να εντάσσονται στην κοινότητα, η Σύμβαση
παραμένει ένα έργο σε εξέλιξη. Η επόμενη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία είναι
μια ευκαιρία να οικοδομήσουμε τα θεμέλια για την πλήρη εφαρμογή της CRPD σε επίπεδο ΕΕ. «Ο αντίκτυπος του
COVID-19 στα άτομα με αναπηρία έχει αλλάξει τα πάντα. Η διάκριση, ο αποκλεισμός και η φτώχεια των ατόμων με
αναπηρία στην Ευρώπη έχουν τεθεί πολύ έντονα στο επίκεντρο. Τα άτομα με αναπηρία που έχουν χάσει τη ζωή
τους, ή τα μέλη της οικογένειάς τους, ή τα προς το ζην, ή την επαφή τους με φίλους, την οικογένεια και το δίκτυο
υποστήριξής τους, απαιτούν από εμάς και από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αλλάξει εντελώς ο σχεδιασμός των
πάντων, ώστε να συμπεριλάβει τα άτομα με αναπηρία. Δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες. Η Σύμβαση είναι πλέον
σε ισχύ εδώ και 10 χρόνια - είναι καιρός να διασφαλίσουμε την υιοθέτηση νόμων και την εφαρμογή τους, την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία καθώς και ότι θα γίνουν και οι αναγκαίες επενδύσεις. Η αναμενόμενη στρατηγική
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία πρέπει να θέσει τα θεμέλια για πραγματική ισότητα για τα άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη», υποστηρίζει ο πρόεδρος τους EDF και της ΕΣΑμεΑ, Ιωάννης Βαρδακαστάνης. 10 λόγοι για
τους οποίους χρειαζόμαστε τη Σύμβαση: 1. Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς 2. Προσβασιμότητα 3. Ίση μεταχείριση 4.
Δικαιώματα των γυναικών 5. Ανεξάρτητη διαβίωση στα ιδρύματα 6. Η υγειονομική περίθαλψη αποτελεί πρωτίστως
ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων, με την ΕΕ να διαδραματίζει υποστηρικτικό ρόλο. 7. Ελεύθερη κυκλοφορία και
πρόγραμμα ευρωπαϊκών ανταλλαγών 8. Εφαρμογή της Σύμβασης 9. Πέρα από την ΕΕ: οι δεσμεύσεις της ΕΕ
εντός της Ένωσης δεν είναι πάντα οι ίδιες με εκείνες πέραν της Ένωσης. 10. Λογοδοσία και υποβολή εκθέσεων.
του Παναγιώτη Μουρμούρη
MD, MSc, PhD, FEBU

Νευρογενής Δυσλειτουργία του κατωτέρου ουροποιητικού
Πότε εμφανίζεται, πως διαγιγνώσκεται και ποιες λύσεις υπάρχουν.

Χειρουργού ουρολόγου, ανδρολό- Με τον όρο «νευρογενής δυσλειτουργία» περιγράφουμε κάθε διαταραχή της λειγου (www.minu.gr - info@minu.gr) τουργίας του κατώτερου ουροποιητικού που προκύπτει ως αποτέλεσμα διαταρα-

χής της νεύρωσής του. Πολλές παθήσεις που προσβάλλουν τον εγκέφαλο ή τις νευρικές οδούς μπορούν να
οδηγήσουν σε νευρογενή δυσλειτουργία όπως τραυματικές κακώσεις του νωτιαίου μυελού (συχνά λόγω τροχαίων
ατυχημάτων), τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, διάφορες νευρολογικές παθήσεις(πολλαπλή σκλήρυνση, νόσος
Parkinson) οι συγγενείς ανωμαλίες του νευρικού συστήματος, λοιμώξεις, καθώς και μεταβολικά νοσήματα. H διαγνωστική διερεύνηση της δυσλειτουργίας του κατώτερου ουροποιητικού γίνεται λαμβάνοντας πληροφορίες για
τυχόν συγγενείς ανωμαλίες, νευρολογικές ή μεταβολικές νόσους που πιθανόν δικαιολογούν την δυσλειτουργία, ουρολοιμώξεις στο παρελθόν, χειρουργικές επεμβάσεις ή για τυχόν τακτική λήψη φαρμάκων. Η λήψη ενός πλήρους
ιστορικού θα πρέπει να περιλαμβάνει και ειδικές ερωτήσεις για την συμπτωματολογία: ο χρόνος έναρξης των συμπτωμάτων, ο τρόπος ούρησης, καθώς και πιθανά επεισόδια αιματουρίας θα πρέπει να καταγράφονται λεπτομερώς.
Το ημερολόγιο ούρησης περιλαμβάνει την καταγραφή, από τον ίδιο τον ασθενή, των ημερήσιων και νυκτερινών
ουρήσεων, σε συνδυασμό με τον όγκο κάθε ούρησης και ενδεχομένως την ποσότητα των προσλαμβανόμενων
υγρών. Στο ιστορικό, τέλος, θα πρέπει να αναζητώνται και τυχόν παθολογικές καταστάσεις από άλλα συστήματα
(λ.χ. ακράτεια κοπράνων, στυτική δυσλειτουργία, διαταραχές της εκσπερμάτισης, απώλεια της libido κ.ά.). Κλινική
εξέταση: αυτή περιλαμβάνει τη φυσική εξέταση της κοιλίας, την δακτυλική εξέταση από το ορθό (στους άντρες) ή
την κολπική εξέταση για πιθανή πρόπτωση ενδοκοιλιακών οργάνων (στις γυναίκες), καθώς και ένα γενικό έλεγχο
των ζωτικών σημείων και της κινητικότητας του ατόμου. Μία πρώτη αδρή νευρολογική εξέταση πρέπει να γίνεται
από τον Ουρολόγο και να ακολουθεί παραπομπή ή συνεργασία με τον ειδικό Νευρολόγο. Εργαστηριακός και
απεικονιστικός έλεγχος: περιλαμβάνει το υπερηχογράφημα του ουροποιητικού, με το οποίο θα εκτιμηθεί η κατάσταση των νεφρών και της κύστης και θα αποκαλυφθεί τυχόν σημαντικό υπόλειμμα ούρων μετά την ούρηση (πόσα
ούρα παραμένουν εντός της ουροδόχου κύστεως μετά την κένωσή της). Ουροδυναμικός έλεγχος: αποτελεί την
μόνη μέθοδο αντικειμενικής εκτίμησης της λειτουργίας του κατώτερου ουροποιητικού και συνεπώς κρίνεται απαραίτητος στη διαγνωστική διερεύνηση των ασθενών με νευρογενή δυσλειτουργία. Ο ουροδυναμικός έλεγχος περιλαμβάνει την ουροροομετρία, την κυστεομανομετρία πλήρωσης, την κυστεομανομετρία ούρησης ή μελέτη πίεσηςροής, την ηλεκτρομυογραφία του πυελικού εδάφους, την προφιλομετρία της και τη βιντεοουροδυναμική μελέτη.
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«Πλέει» ξανά η «Σχεδία»

Συν. από την σελ. 1

...σημειώνουν οι άνθρωποι πίσω από το περιοδικό: «Τεύχος #87, Δεκέμβριος 2020» αναγράφεται στο εξώφυλλο. «Τεύχος Χειμώνας
2020-2021» θα έπρεπε να λέει κανονικά. Την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου
θα κυκλοφορήσει το μεθεπόμενο τεύχος και μετά θα έρθει άνοιξη, ελπίζουμε όχι μόνο ημερολογιακά. Στο τεύχος αυτό λοιπόν, «βρίσκουμε
τον εργοδότη στην κουζίνα μας, παίζουμε στις αυλές τις συμπερίληψης, περιπλανιόμαστε στην πόλη που ξεχάσαμε, παρακολουθούμε
τις εικόνες που μιλούν, γινόμαστε σιωπηλοί αναγνώστες, ανακαλύπτουμε την ορμή της γραφής, αφήνουμε τον Όργουελ μετεξεταστέο».

Δόμνα Μιχαηλίδου: Έρχονται αυξήσεις σε όλα τα επιδόματα
Συν. από την σελ. 1 ...όλα τα επιδόματα θα υπάρξουν αυξήσεις. «Ο

προνοιακός προϋπολογισμός για το 2021 είναι αυξημένος κατά
22%. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι αυξημένο κατά 15%.
Το επίδομα παιδιού κατά 20%. Το στεγαστικό είναι αυξημένο κατά
34%». Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τόνισε ότι «Δίνουμε δίκαια επιδόματα. Ο οδηγός που ακολουθείται ως προς την καταβολή
των επιδομάτων, είναι το εισόδημα και αντικειμενικά κριτήρια». Παράλληλα, όπως είπε η κα Μιχαηλίδου, «συνδέσαμε επιδόματα με
σχολική φοίτηση.» Στην ίδια εκπομπή αναφέρθηκε στον - με προτεραιότητα και ήδη σε εξέλιξη - εμβολιασμό των ΑμεΑ και ηλικιωμένων που ζουν σε κλειστές δομές, εξηγώντας την
δύσκολη διαδικασία της συγκέντρωσης όλων των στοιχείων των δομών και των ενοίκων τους και της διαπίστωσης
της συναινέσεώς τους. Ο συνολικός αριθμός των φιλοξενουμένων ανέρχεται σε 30.000, σε πάνω από 400 δομές.
Το Υπουργείο κατήρτησε σχέδιο καθολικού εμβολιασμού τους, ξεκινώντας από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη,
καθώς η πλειοψηφία των δομών βρίσκεται εκεί. Σε δεύτερο χρόνο θα γίνει ο εμβολιασμός των εκτός δομών ΑμεΑ
και ηλικιωμένων και ειδικά όσων δεν μπορούν να μεταβούν σε κάποια Μονάδα Υγείας. Τα στοιχεία των εν λόγω
ατόμων είναι γνωστά, από τις αποφάσεις των ΚΕΠΑ και πολλές φορές από την ένταξη τους σε ανοικτές δομές.

63 κτίρια της Αθήνας, απελευθερώθηκαν και αξιοποιούνται
Κτίρια-κοσμήματα για την αισθητική της Αθήνας επιστρέφουν στους Αθηναίους,
ύστερα από χρόνια εγκατάλειψης, λεηλασίας και φθοράς και γίνονται ξανά, κομμάτι
του πολιτισμού και της αθηναϊκής ιστορίας. Ο Δήμος Αθηναίων, σε μία αδιάκοπη προσπάθεια να απελευθερώσει τους δημόσιους χώρους αλλά και να «ξυπνήσει» γωνιές
της πόλης που έμειναν ξεχασμένες, εφαρμόζει το σχέδιο χαρτογράφησης και αξιοποίησής τους. Μέσα σε έναν χρόνο, 63 κτίρια, πλατείες, οικόπεδα, εκκενώθηκαν από τις
καταλήψεις, καθαρίστηκαν και απολυμάνθηκαν, με σκοπό να αποκατασταθούν και να ανακτήσουν τη χρήση τους.

Γιώργος Κώτσηρας: Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ σε κτήρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Ο νέος Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γεώργιος Κώτσηρας, απέστειλε επιστολή στις
διοικήσεις όλων των Δικαστικών Υπηρεσιών, στους Προέδρους των Δ.Σ. των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, στις ιατροδικαστικές Υπηρεσίες και στα Υποθηκοφυλακεία, κοινοποιούμενη στους Περιφερειάρχες της χώρας, στην οποία επισημαίνει
την ανάγκη, αφενός μεν να επιταχυνθεί το έργο της καταγραφής ελλείψεων αναφορικά με τη φυσική προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε κτήρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και, αφετέρου, να επισπευσθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες
συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις και τις υποδείξεις όλων των συναρμόδιων
δημόσιων Αρχών. Για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η υλοποίηση των δράσεων ευθύνης του που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΑμεΑ αποτελεί
άμεση πολιτική και θεσμική προτεραιότητα. Αποτελεί μια διαρκή δράση με σκοπό
την αυτονόητη διευκόλυνση των συμπολιτών μας. Η φυσική προσβασιμότητα στους
χώρους της Δικαιοσύνης τελεί σε άρρηκτη σύνδεση με την ψηφιακή προσβασιμότητα στις λειτουργίες της και τη
διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση λειτουργών και φορέων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεκτικής πολιτικής.
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Σημαντική διαδικτυακή Ημερίδα από
την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Συν. από την σελ. 1 ...στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Στην συζήτηση

συμμετείχαν εξέχουσες προσωπικότητες του πολιτικού, ιατρικού και ακαδημαϊκού κύκλου. Συγκεκριμένα, ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ, κ. Στέλιος
Κυμπουρόπουλος, ο Γεν. Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γιώργος Σταμάτης, ο Πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ,
κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ο Καθηγητής Νευρολογίας και Νευροαπεικόνισης, Δρ. Μάριος Πολίτης, ο Παραολυμπιονίκης και Έφορος Αθλημάτων
της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, κ. Ανδρέας Κατσαρός και ο
πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας για τα Άτομα με Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας, κ. Βασίλης Κούτσιανος. Η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ήταν ουσιαστική και εποικοδομητική, με σημεία - κλειδιά την φιλική
και βιώσιμη Προσβασιμότητα και την Απασχόληση άνευ εμποδίων για τα
Άτομα με Αναπηρία στην Περιφέρεια μας. Οι ομιλητές τόνισαν ότι μέσα
από την σύμπλευση της Νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2021 - 2030 και
του Ελληνικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία, θα ληφθούν
ξεκάθαροι και μετρήσιμοι στόχοι και δράσεις που θα οδηγήσουν σε προσβάσιμες πόλεις, δήμους και κατ’επέκταση προσβάσιμες περιφέρειες για
τα άτομα με αναπηρία. Πρωτίστως, πρέπει να δοθεί έμφαση στην πρόσβαση στην εκπαίδευση των ατόμων με
αναπηρία, μιας και αποτελεί την βάση για να επιτευχθεί η προσβασιμότητα σε όλες τις εκφάνσεις και όλες τις εκτάσεις της. Επίσης καίρια προτεραιότητα είναι η προσβασιμότητα στην απασχόληση και την ανοιχτή αγορά εργασίας.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε σε όλους τους συμμετέχοντες η πλατφόρμα «Inclusively», μία πρωτοποριακή πλατφόρμα, την οποία ίδρυσε ο Δρ. Μάριος Πολίτης, και η οποία, λαμβάνοντας υπόψη την εξατομίκευση των αναγκών
των ατόμων με αναπηρία, φέρνει σε επαφή τα άτομα αυτά με εργοδότες για την εύρεση εργασίας μέσω προχωρημένης τεχνολογίας. Η πλατφόρμα αυτή εφαρμόζεται στην Αμερική και προς το παρόν δεν έχει εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό έδαφος. Επίσης, πολύ ενδιαφέρουσα ήταν και η πρόταση του κύριου Κατσαρού, για την αξιοποίηση του
χιονοδρομικού κέντρου της Βασιλίτσας ως ένα ευρωπαϊκών προδιαγραφών Πρότυπο Κέντρο Παραολυμπιακών
Χειμερινών Αθλημάτων. Τα προαναφερθέντα είναι μόνο μερικές από τις τόσο αξιόλογες δράσεις που προτάθηκαν
και συζητήθηκαν στην ημερίδα. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δεσμεύτηκε να συγκεντρώσει, να εξετάσει και
να αξιολογήσει όλα όσα συζητήθηκαν στην εκδήλωση, ώστε, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις της επερχόμενης μεταλιγνιτικής περιόδου στα άτομα με αναπηρία, να δρομολογήσει άμεσα και αποτελεσματικά μία Στρατηγική
Περιφερειακού Σχεδίου για να καταστεί πιο φιλική, πιο βιώσιμη, πιο ευέλικτη και πιο προσβάσιμη για όλους.

Ειδικό αναβατόριο για ΑμεΑ στο «Αντώνης Πεπανός»
Συν. από την σελ. 1 ...της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πάτρας Νίκος Παπα-

δημάτος: «Μέχρι σήμερα δεν είχε υλοποιηθεί καθαρά για λόγους οικονομικούς.
Με τον νέο προϋπολογισμό για τον οποίο πλέον εμείς έχουμε την ευθύνη της διαχείρισης και του προγραμματισμού, η προμήθεια του αναβατορίου ήταν η πρώτη
μας κίνηση για το 2021. Ήταν μία πρωτοβουλία η οποία αποτελούσε υποχρέωσή
μας και στην προκειμένη περίπτωση η πρόσβαση των ΑμΕΑ στην πισίνα είχε για
εμάς προτεραιότητα, αφού δίνεται η δυνατότητα πολύ πιο εύκολα από πριν να κάνουν χρήση της πισίνας όλα τα παιδιά των συνδημοτών μας. Αυτό σε κάνει σαν
άνθρωπο χαρούμενο». Από την μεριά του, ο Ναυτικος Ομιλος Πατρων έδωσε
«συγχαρητήρια στην Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πάτρας για την προμήθεια
ειδικού αναβατορίου για ΑμΕΑ στις κολυμβητικές δεξαμενές του «Α. Πεπανός».
Ένα ακόμα βήμα για να είναι ο αθλητισμός προσβάσιμος σε όλους χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Μια υγιής κοινωνία οφείλει να παρέχει τις κατάλληλες υποδομές ώστε να αθλούνται όλα τα μέλη της. Εμείς οφείλουμε να αγωνιστούμε ώστε
να υπάρχουν ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες για όλους». Ελάχιστα κολυμβητήρια στην Ελλάδα διαθέτουν αντίστοιχο εξοπλισμό και δεδομένης της ελευθερίας που προσφέρει η κολύμβηση σε
πολλά άτομα με κινητικά προβλήματα, (και πολλές φορές είναι και η μοναδική αθλητική δραστηριότητα, με την
οποία μπορούν να ασχοληθούν), θα έπρεπε όλο και περισσότερες διοικήσεις να κάνουν αντίστοιχες κινήσεις. Εύγε!
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Στην ίδρυση γραφείου εξυπηρέτησης ΑμεΑ προχώρησε ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων,
στην «Αγορά Αργύρη». Οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2610433210, κατά τις εργάσιμες
μέρες και ώρες και στο e-mail kodip.grafeioamea@gmail.com. Επίσης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Πατρών τίθεται σε λειτουργία, το επόμενο διάστημα, μια πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα καταγραφής ΑμεΑ
μέσω συλλόγων, κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και με δυνατότητα αυτό-εγγραφής, (SAFEAMEA), με
σκοπό να ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επιπροσθέτως, θα ληφθεί ιδιαίτερη
μέριμνα για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, με την δωρεάν μετακίνηση με ειδικό όχημα, όσων δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα οχήματα των αστικών συγκοινωνιών και θα αφορά μετακινήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Την αγορά περιπολικού σκάφους, κατάλληλα διαμορφωμένου, με υγειονομικό εξοπλισμό χρηματοδότησε
η Περιφέρεια Αττικής, με πόρους του ΕΣΠΑ, για το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή της Περιφέρειας
Αττικής. Η προμήθεια του νέου σκάφους είναι απαραίτητη για την κάλυψη των άμεσων αναγκών διακομιδής
ασθενών με COVID-19, με κατάλληλα πλωτά μέσα σε μονάδες υγείας, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να λάβουν την αναγκαία υγειονομική περίθαλψη. Το μήκος του θα ξεπερνά τα 11μ. και το πλάτος τα 3,4μ.
Tη δυνατότητα φωνητικής καθοδήγησης συναλλαγών (voice guidance) για άτομα με περιορισμένη
όραση ενεργοποίησε η Alpha Bank σε 102 ΑΤΜ 24ωρης πρόσβασης του δικτύου της σε όλη τη χώρα, στο
πλαίσιο των αρχών Εταιρικής Υπευθυνότητας και του προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Πριν από
την έναρξη οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω της νέας λειτουργικότητας, ο Πελάτης ακούει ηχογραφημένο μήνυμα
με αναλυτικές οδηγίες χρήσης, ενώ κάθε επιλογή του επιβεβαιώνεται με ηχητικό μήνυμα.Η νέα υπηρεσία παρέχει
τη δυνατότητα επιλογής γλώσσας, φωνητική ενημέρωση για το διαθέσιμο υπόλοιπο με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και απόκρυψη οθονών συναλλαγής Πελάτη, προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη.
Δεκαεπτά κοινωφελείς οργανισμούς, που φροντίζουν παιδιά σε όλη την Ελλάδα, ενίσχυσε ο Όμιλος
ΟΤΕ το 2020, με τη συνολική δωρεά για φέτος να ανέρχεται σε 470.000€. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά
λόγω της πανδημίας, οι φορείς αξιοποίησαν τη χρηματική αυτή ενίσχυση, για να καλύψουν τις αυξημένες τους
ανάγκες για νοσοκομειακό και υγειονομικό εξοπλισμό, υποδομές, εκπαιδευτικά προγράμματα ή άλλες λειτουργικές
ανάγκες για τη φροντίδα των παιδιών. Στην επιλογή των φορέων συμμετείχαν και οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ.
Πλήρης ανανέωση για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Κ.Υ.Α.Δ.Α. που «μεταμορφώθηκε» σε έναν σύγχρονο
χώρο παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης και στηρίζει με συνταγογραφούμενα και μη συνταγογραφούμενα
φάρμακα, αλλά και παραφαρμακευτικά προϊόντα, 3.000 άπορους, άνεργους και ανασφάλιστους πολίτες της
Αθήνας. Ανθρώπους για το οποίους το κόστος της φαρμακευτικής τους περίθαλψης καθίσταται «απαγορευτικό».
Μέσω ηλεκτρονικού προγραμματισμού θα γίνονται πλέον οι εξετάσεις οδήγησης στην Αττική, καθώς η
Περιφέρεια παρέχει τη δυνατότητα στους υποψήφιους οδηγούς να προσδιορίζουν, δια του πληρεξουσίου εκπαιδευτή, την επιθυμητή ημέρα και ώρα της θεωρητικής και πρακτικής τους εξέτασης. Σύντομα πρόκειται να
τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία ολοκληρώνεται από το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Παραδόθηκε η Προγραμματική Σύμβαση για την «Προμήθεια Εξοπλισμού», με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής ύψους 165.000€, στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά. Με τη σύμβαση αυτή, στόχος
είναι να καταστεί δυνατή η άμεση έναρξη λειτουργίας της νέας πτέρυγας της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου. Προβλέπεται μεταξύ άλλων, η προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών κλινών, ακτινοδιαπερατών τμημάτων πλάτης, κομοδίνων, στρωμάτων, φορείων με προστατευτικά κάγκελα, επίπλων γραφείου - συνεδριάσεων,
καναπέδων και συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η Περιφέρεια θα συνεχίσει την στήριξη του «Τζανείου».
Στο ολοκληρωμένο σχέδιο για ταχύτερους ρυθμούς έκδοσης εκκρεμών συντάξεων, το οποίο είναι ήδη
σε εφαρμογή, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Πάνος Τσακλόγλου, το
οποίο περιλαμβάνει: τη δυνατότητα προσωρινής στελέχωσης των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ με πρώην υπαλλήλους
των Ταμείων που έχουν συνταξιοδοτηθεί, οι οποίοι είναι έμπειρα στελέχη στο θέμα της απονομής συντάξεων, τη
συγκρότηση κλιμακίων εργαζομένων, με παροχή επιπλέον αμοιβών βασισμένων στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, αποσπάσεις από άλλους φορείς του Δημοσίου προς τον ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα 6 μηνών, την προσωρινή
διάθεση προσωπικού από επιστημονικά επιμελητήρια, προσλήψεις νέων υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ ώστε να απελευθερωθούν στελέχη με εμπειρία στην απονομή συντάξεων που τώρα απασχολούνται σε άλλες δραστηριότητες, αλλά
και αγορά φορητών υπολογιστών ώστε οι απασχολούμενοι μέσω τηλεργασίας υπάλληλοι του ΕΦΚΑ να μπορούν
να εκτελούν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους. Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση μελετά την πρόσληψη ενός «project manager» από τον ιδιωτικό τομέα με αποκλειστικό αντικείμενο την επιτάχυνση της απονομής εκκρεμών συντάξεων.
ΣΕΛΙΔΑ 6

Διαδικτυακό αφιέρωμα στον Γιώργο Παπασιδέρη
Τον κορυφαίο εκπρόσωπο του δημοτικού μας τραγουδιού, Γιώργο
Παπασιδέρη, τίμησε η Περιφέρεια Αττικής, με ένα Διαδικτυακό
αφιέρωμα - πολιτιστική προσφορά προς τη φιλόμουση, την εκπαιδευτική και την καλλιτεχνική κοινότητα, που επιμελήθηκε και
παρουσιάζει ο καθηγητής Εθνομουσικολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών, Λάμπρος Λιάβας. Το αφιέρωμα, που εντάσσεται στο
πλαίσιο των διαδικτυακών πολιτιστικών δράσεων της Περ.Αττικής, μεταδόθηκε από το κανάλι της στο YouTube και είναι διαθέσιμο ελεύθερα, για εκπαιδευτική και καλλιτεχνική χρήση απ’ όλους
τους ενδιαφερόμενους. Πρόκειται για μία δίωρη συναυλία με αντιπροσωπευτική επιλογή από τα σημαντικότερα
τραγούδια του Παπασιδέρη, πλαισιωμένα από την αναλυτική παρουσίαση και αποτίμηση της ζωής και του έργου
του, σε κείμενα και καλλιτεχνική επιμέλεια του Λ. Λιάβα. Διακεκριμένοι μουσικοί και εξαιρετικοί τραγουδιστές καταθέτουν τις δικές τους ερμηνείες, με απόλυτο σεβασμό στην παραδοσιακή σύνθεση της ορχήστρας, στις τεχνικές παιξίματος και στον τρόπο τραγουδιού, ώστε να είναι όσο το δυνατόν εγγύτερα στο ύφος και το ήθος του Παπασιδέρη.

Αναπαράσταση Νεολιθικού λιμναίου οικισμού κοντά στην Καστοριά
Στο Δισπηλιό, ένα μικρό παραλίμνιο χωριό κοντά στην πόλη της Καστοριάς, έχει
δημιουργηθεί αναπαράσταση του Νεολιθικού λιμναίου οικισμού, που υπήρχε εκεί
μεταξύ της 6ης και 4ης χιλιετίας π.Χ.. Στην περιοχή «νησί» φιλοξενείται το πρώτο
οικομουσείο της χώρας μας, καθώς κι ένας μουσειακός χώρος με εκθέματα από
τις ανασκαφές, που έγιναν εκεί. Όσο αφορά τα εκθέματα: στον χώρο του οικομουσείου, οι αρχαιολόγοι δημιούργησαν μια πιστή αναπαράσταση του λιμναίου οικισμού. Κορμοί δέντρων και χορτόσκοινα είναι τα κύρια υλικά που χρησιμοποιούσαν
οι άνθρωποι της περιοχής, εκείνη την εποχή. Τα άχυρα, η λάσπη και τα οστά ζώων είναι οι πρώτες ύλες για την κατασκευή των οικιακών αντικειμένων. Και όλα αυτά, είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο, που να μπορούν να δώσουν στοιχεία και πληροφορίες για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων της εποχής. Από τα σημαντικότερα εκθέματα
είναι οι καλύβες πάνω στις πασσαλόπηκτες πλατφόρμες, οι οποίες είναι σε φυσικό μέγεθος όπως και κάποια αγγεία,
χύτρες, καλάθια και μία βάρκα. Στον οικισμό υπολογίζεται ότι ζούσαν περίπου 3.000 άτομα, σε μία καλά οργανωμένη
κοινωνία. Αποθήκευαν την τροφή τους, είχαν κατοικίδια ζώα, ψάρευαν, κατασκεύαζαν εργαλεία και είδη καθημερινής
χρήσης και πιθανότατα γνώριζαν μουσική και γραφή. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2467021910. Ωράριο: 9:00 - 17:00.

ΑμεΑ καλλιτέχνες - η δύναμη της θέλησης: Annette Gabbedey
Η κατασκευή χειροποίητων κοσμημάτων και
μάλιστα καλλιτεχνικής αξίας, έχει συνδεθεί με
την επιδεξιότητα και τις λεπτές κινήσεις του
καλλιτέχνη-τεχνουργού. Κι όμως, μια Βρεττανή, η Annette Gabbedey, φτιάχνει υπέροχα
κοσμήματα, χωρίς καν να έχει δάκτυλα. Η 48χρονη Gabbedey, δεν έχασε τα δάκτυλά της
κάποια στιγμή στην ζωή της, αλλά γεννήθηκε
χωρίς αυτά, κι όμως επέλεξε, με την στήριξη
της οικογένειάς της, να ασχοληθεί με την κοσμηματοποιία, την οποία μάλιστα σπούδασε
- και της αποφέρει χιλιάδες λίρες. Η ίδια πάντως δηλώνει πως δεν έχει κάποια αναπηρία,
αλλά διασκεδάζει με την απορία των ανθρώπων για το πως τα καταφέρνει. Στην ιστοσελίδα της επίσης δεν γίνεται κάποια αναφορά
στην αναπηρία της. «Είναι απλά η δική σου
αντίληψη και το πως βλέπεις τον εαυτό σου,
εγώ γεννήθηκα έτσι, οπότε δεν ξέρω πως θα
ήταν διαφορετικά», (αν είχε δάκτυλα), λέει.
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Αιγιαλεία:

Ερώτηση προς τον
Υπουργό Οικονομικών κατέθεσε ο
βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Τσιγκρής, με την
οποία ζητά την παραχώρηση αναξιοποίητου ακινήτου -στην τοπική κοινότητα Ποροβίτσα του Δήμου Αιγιάλειας- στην Εθνική Συνομοσπονδία
Ατόμων με Αναπηρία, με σκοπό τη
Καλαμαριά: 40.507,60€ από δημιουργία πολυχώρου αναψυχής,
ιδιώτες και εταιρείες, συγκεντρώθη- όπως και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
καν για την αγορά του ειδικού λεωφορείου μεταφοράς ΑμεΑ του Συλλόγου
γονέων ατόμων με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες «Συζωή». Το ποσό ξεπέρασε κατά τι τον
στόχο της εκστρατείας «ΚΙΝΗΣΗ
ΖΩΗΣ για τα παιδιά της ΣΥΖΩΗΣ».

Λάρισα: Στο πλαίσιο των έργων
που υλοποιούνται στο Α’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, δρομολογείται μελέτη
για τη δημιουργία υποδομής πρόσβασης για άτομα με κινητικά προβλήματα. Η μελέτη απέσπασε θετικά
σχόλια από τα μέλη του Κ.Α.Σ. και
αναμένεται η απόφαση έγκρισής της.

Ρέθυμνο: Τάμπλετς, και είδη κα-

Αρκαδία: Το ποσό των 1.000€, το
οποίο θα διατεθεί για την αγορά αμαξιδίων και την εξυπηρέτηση ατόμων
με κινητική αναπηρία που το έχουν
ανάγκη, δώρισε στον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Αρκαδίας, η εταιρεία Πόκας Αρκαδική ανακύκλωση.

Άρτα: Μέσω του «Φιλόδημου ΙΙ»
αναβαθμίζει και η Άρτα τις υποδομές
για ΑμεΑ στα σχολεία, με ράμπες και
ειδικές τουαλέτες. Το έργο δεν είναι
μεμονωμένο και όπως δήλωσε ο Δήμαρχος: «Είναι ξεκάθαρη η πολιτική
μας βούληση για ανεμπόδιστη κίνηση των ΑμεΑ μέσα στην πόλη, σε
δημόσιες υποδομές και στα σχολεία».

θημερινής χρήσης παρέδωσε η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης στους
εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων
Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με
Αυτισμό Ρεθύμνου και του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων των Ατόμων
Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία
Κέρκυρα: Την πρωτοχρονιάτικη
«ΑΓΑΠΗ» καθώς και του «Γερακάρι
Αγκάλη Homes», στο πλαίσιο πίτα του έκοψε ο Σύλλογος Γονέων,
υλοποίησης του Κοινωνικού Προ- Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με
γράμματος της Περιφέρειας Κρήτης. Αναπηρία Κέρκυρας. Λόγω πανδημίας, η κοπή έγινε στις εγκαταστάσεις
του ΚΔΗΦ «ΜΕΛΙΣΣΑ», σε στενό
κύκλο, χωρίς τα μέλη και τους φίλους
του Συλλόγου. Παρόντες ήταν μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, το Επιστημονικό - Βοηθητικό Προσωπικό
και οι νέοι της «Μέλισσας», τηρώντας
τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού. Ο
Πρόεδρος ευχήθηκε για το νέο έτος.

Καλαμάτα:

Υπεγράφη από τον
Δήμαρχο, κ. Βασιλόπουλο, η σύμβαση
για την δημιουργία ραμπών ΑμεΑ σε
επιλεγμένα σημεία της πόλης, για την
καλύτερη προσβασιμότητα σε κοινόχρηστους χώρους και την ασφαλέστερη διέλευση των χρηστών αμαξιδίων κλπ. Οι εργασίες, θα εκτελεστούν
σύμφωνα με την τεχνοοικονομική μελέτη της Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών.
ΣΕΛΙΔΑ 8

Κοζάνη: Εγκρίθηκε η χρηματοδό-

Γρεβενά:

Έκπτωση 50% στην
αξία κατανάλωσης νερού του 2021,
για νεφροπαθείς, πολύτεκνους και
ΑμεΑ, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από κοινή πρόταση της Δημοτικής Αρχής και της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Γρεβενών, στο πλαίσιο
της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.

τηση για την προμήθεια ενός λεωφορείου, για τις ανάγκες του Συλλόγου
Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό, Ν. Κοζάνης, από
την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Η κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια να καταστεί η πιο φιλική και προσβάσιμη η Περιφέρεια για τα ΑμεΑ.

Θεσπρωτία:

Το Επιμελητήριο
Θεσπρωτίας δώρησε υγειονομικό
υλικό για την αντιμετώπιση της πανδημίας CoViD-19, καθώς και υλικό
εκπαίδευσης, τόσο στο ΕΕΕΕΚ Παραμυθιάς, όσο και στο Ειδικό Δημοτικό σχολείο. Ο σύλλογος γονέων,
κηδεμόνων & φίλων ατόμων με αναπηρία Ν. Θεσπρωτίας «Η ΣΤΟΡΓΗ»,
Φυλή Αττικής: Στην τελική ευ- ευχαρίστησε θερμά για την δωρεά.
θεία βρίσκονται οι εργασίες του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας, το οποίο θα διαθέτει
και τμήμα νηπίων με αναπηρία για
παιδιά από 2,5 ετών μέχρι 6,5 ετών.
Επίσης, με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες κατασκευής του
Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού
Ολοκληρωμένης Φροντίδας στη Δημ.
Κοινότητα Ζεφυρίου, το οποίο θα διαθέτει και αίθουσα απασχόλησης νηπίων με αναπηρία, όπως και χώρο Σύρος: Στο πλαίσιο των πρωτοWC – λουτρό νηπίων με αναπηρία. βουλιών και των ενεργειών του Γραφείου Πολιτισμού προκειμένου να
έχουν όλοι πρόσβαση στον Πολιτισμό, η επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Θεάτρου, «Απόλλων», συμπληρώθηκε με εργαλείο προσβασιμότητας για ΑμεΑ, βασισμένο σε πολιτικές WCAG. Το εργαλείο αυτό θα
κάνει την πλοήγηση του χρήστη πιο
εύκολη, μέσω διαφόρων μηχανισμών.

Χανιά: Ρεκόρ ανθρωπιάς από τις
δωρεές για τον μικρό Βαγγέλη. Μέσα
σε 36 ώρες συγκεντρώθηκαν 50.000
ευρώ για την θεραπεία του, καθώς το
παιδάκι διαγνώστηκε με ρετινοβλάστωμα, δηλαδή, κακοήθη όγκο στον
αμφιβληστροειδή και θα πρέπει να
ταξιδέψει αρκετές φορές στην Ελβετία, για ραδιοθεραπείες. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική.
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Γαργαλιάνοι: Σε πλήρη εξέλιξη
βρίσκονται οι εργασίες αναδιαρρύθμισης - αναβάθμισης του Κέντρου
Υγείας με σκοπό την δημιουργία ενός
χώρου φιλικού προς τα ΑΜΕΑ, με τη
δημιουργία προσβάσεων για αναπηρικά αμαξίδια, τουαλέτες ΑΜΕΑ κλπ,
καθώς και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.

Ικαρία:

Ο Σύλλογος Γονέων και
φίλων ΑμΕΑ και Αναπήρων Ικαρίας,
ξεκίνησε την προσπάθεια συλλογής
χρημάτων, με στόχο την αγορά δύο
ειδικών οχημάτων μεταφοράς μαθητών ΑμΕΑ. Περισσότερες πληροφορίες στα 6972185354 - 6972512551.

Παραπληγικός «σκαρφαλώνει» σε ουρανοξύστη, για φιλανθρωπικό σκοπό
Συν. από την σελ. 1 ...αναρριχητή. Και μάλιστα, δεν ανέβηκε σηκώνον-

τας μόνο το δικό του βάρος, αλλά και του αναπηρικού αμαξιδίου του.
Πριν το αυτοκινητιστικό ατύχημα που τον άφησε ανάπηρο από την μέση
και κάτω, ο Lai Chi-wai είχε ανακηρυχθεί τέσσερις φορές πρωταθλητής
Ασίας στην αναρρίχηση βράχων. Το πάθος του για σκαρφάλωμα δεν
έσβησε λόγω της αναπηρίας του, αλλά πλέον αναρριχείται μαζί με το
αμαξίδιό του, χάρη σε ένα σύστημα με τροχαλίες και την δύναμη των
χεριών και του κορμού του. Προ πενταετίας, κατάφερε να σκαρφαλώσει
στον «Βράχο του Λέοντος», (ύψους 495 μέτρων), στο Χονγκ Κονγκ,
αλλά η αναρρίχηση που επιχείρησε τώρα στον γυάλινο ουρανοξύστη
«Νίνα», τον τρόμαζε, όπως λέει, καθώς δεν υπήρχαν οι σχισμές των
βράχων για να πιαστεί, αλλά έπρεπε να βασιστεί στο σχοινί που τραβούσε για να ανέβει. Πράγματι, η άνοδός του ήταν δύσκολη και του πήρε 10 ώρες για να φθάσει τα 250 μέτρα, ενώ
η προσπάθεια σταμάτησε για λόγους ασφάλειας πριν την κορυφή των 300 μέτρων. Παρόλα αυτά, η προσπάθειά
του πέτυχε τον στόχο της, καθώς τράβηξε την προσοχή και συγκεντρώθηκε το προαναφερθέν ποσό. Επίσης, ο
ίδιος θέλει να πιστεύει ότι έστειλε ένα μήνυμα: «Κάποιοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τις δυσκολίες των αναπήρων,
(όπως και) κάποιοι άνθρωποι νομίζουν είμαστε πάντα αδύναμοι, χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε υποστήριξη,
χρειαζόμαστε την λύπηση του κόσμου. Αλλά εγώ θέλω να πω σε όλους ότι δεν είναι έτσι. Αν ένας ανάπηρος μπορεί
να «λάμψει», μπορεί ταυτόχρονα να φέρει ευκαιρίες, ελπίδα, φως, δεν χρειάζεται να τον βλέπουν ως αδύναμο.»

Πρωτοποριακή επέμβαση «προσφέρει» σ’ έναν Ισλανδό νέα χέρια
Ο Ισλανδός ηλεκτρολόγος Felix Gretarsson, έχασε και τα δύο του χέρια,
από τον ώμο, από ατύχημα κατά την διάρκεια συντήρησης σε γραμμές
υψηλής τάσεως. Έχοντας περάσει 23 χρόνια με δύσχρηστα προσθετικά άκρα, έκανε τώρα την πρώτη διπλή μεταμόσχευση ολόκληρων
άνω άκρων στον κόσμο και η ανάρρωσή του είναι καλή. Για την ώρα,
είναι αβέβαιο πόση κινητικότητα θα ανακτήσει, αλλά το να έχει ξανά
χέρια είναι ήδη πολύ μεγάλη υπόθεση για τον ίδιο. Το πρώτο ζητούμενο
είναι η δυνατότητα να λυγίσει τον αγκώνα, καθώς και μόνο αυτό, θα
του άλλαζε την ζωή, από πλευράς λειτουργικότητας. Οι γιατροί δήλωσαν ότι οι προοπτικές για το δεξί χέρι είναι καλύτερες από ότι για το
αριστερό, το οποίο είχε χρειαστεί μια πλήρη αναδόμηση του ώμου. «Με
αυτό το επίπεδο ακρωτηριασμού, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε τίποτα», δήλωσε ο Lionel Badet, ο χειρουργός που ξεκίνησε το ιατρικό πρωτόκολλο για την επέμβαση, το 2010. Ο
κ. Gretarsson έχει πολλά χρόνια επανεκπαίδευσης μπροστά του, είπε, «αλλά θα τον στηρίξουμε για όλη του τη
ζωή». Ο ίδιος ο Gretarsson φαίνεται ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα σε μια σύντομη βιντεοσκόπηση στο νοσοκομειακό κρεββάτι του και εμφανίστηκε στη συνέντευξη τύπου: «Μόλις πήρα νέα χέρια, έχοντας ζήσει χωρίς χέρια
για 23 χρόνια. Πριν από μια εβδομάδα, μου μεταμόσχευσαν αυτές τις δύο «ομορφιές». Αισθάνομαι αισιόδοξος, αισθάνομαι εξαιρετικά. Δεν βλέπω την ώρα να «ορμήσω» σε ένα νέο τρόπο ζωής. Έχουμε τρία χρόνια αποκατάστασης μπροστά μας, αλλά είμαι γεμάτος ελπίδα και εξαιρετικά χαρούμενος», δήλωσε ο 48χρονος Ισλανδός. Η όλη
υπόθεση ξεκίνησε, όταν ο πρωτοπόρος στην μεταμόσχευση χεριών, Jean-Michel
Dubernard, επισκέφθηκε το Ρέικιαβικ για ένα συνέδριο, και ο Gretarsson τον ρώτησε, αν θα ήταν δυνατόν να αντικατασταθούν τα χαμένα του άκρα. Χρειάστηκαν
χρόνια για να βρεθούν κατάλληλοι δωρητές και να γίνουν οι προετοιμασίες για
μια τέτοια επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λυών της Γαλλίας, με την
συμμετοχή τεσσάρων χειρουργικών ομάδων, (ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος
μετάβασης μεταξύ του δότη και του παραλήπτη), με επικεφαλής τον Aram Gazarian. Σημαντική ήταν και η στήριξη της συζύγου του, η οποία χαρακτήρισε την
επέμβαση ως «το μεγαλύτερο όνειρο» του άνδρα της, όμως προσέθεσε ότι η
ίδια δεν ένιωθε ποτέ ότι η επέμβαση ήταν πραγματικά απαραίτητη καθώς «δεν
έλειπε τίποτα». Αν ανακτηθεί πράγματι η κίνηση των χεριών σε μεγάλο βαθμό,
δίνονται μεγάλες ελπίδες και σε άλλους ανθρώπους, με παρόμοιες αναπηρίες.
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του
Δημήτρη Χατζηαποστόλου

Τέσσερα νέα μέλη στη Διεθνής Ομοσπονδία Μπάσκετ με αναπηρικό αμαξίδιο
Τρεις αφρικανικές χώρες, η Ρουάντα, η Λιβερία και η Αιθιοπία είναι μεταξύ των τεσσάρων νέων μελών της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Μπάσκετ με αναπηρικό αμαξίδιο. Την τετράδα συμπληρώνει η Μάλτα, που έγινε επίσης δεκτή ως μέλος της IWBF, από το Εκτελεστικό Συμβούλιο της παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Με τις τέσσερεις
αυτές, την ιδιότητα μέλους της IWBF έχουν 95 χώρες, με τη Ζώνη Αφρικής να «υπερηφανεύεται» για τις 14 χώρες μέλη και τη Ζώνη της Ευρώπης για τις 35. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αφρικανική ομάδα δεν έχει
κερδίσει ποτέ Παραολυμπιακό μετάλλιο στο μπάσκετ σε αναπηρικό αμαξίδιο. Οι ομάδες ανδρών και γυναικών της Αλγερίας, πήραν την πρόκριση
για το Τόκιο, μέσω των προκριματικών του Afro Paralympic της IWBF.

Ο «θρυλικός» Ντίαζ θα απο- Διαδικτυακός Αγώνας Στατικής ΠοδηHellas
συρθεί μετά τους Παραολυμ- λασίας των Special Olympics
Ο πρώτος Διαδικτυακός
πιακούς Αγώνες Τόκιο 2021
Ο Βραζιλιάνος «θρύλος» παραολυμπιονίκης κολυμβητής Ντανιέλ Ντίαζ ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει μετά
τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, του Τόκιο 2021. Ο
32χρονος είναι ο πιο προβεβλημένος Παραολυμπιονίκης της χώρας του, έχοντας κερδίσει 14 χρυσά, επτά
ασημένια και τρία χάλκινα μετάλλια στο Πεκίνο 2008,
στο Λονδίνο 2012 και στο Ρίο 2016. Ο Ντίαζ θα ισοφαρίσει ή θα ξεπεράσει, τα περισσότερα χρυσά μετάλλια που κέρδισε ένας άντρας στο Τόκιο 2021, με το
ρεκόρ του Καναδού κολυμβητή Μάικλ Εντγκσον τα 18.
Ο Βραζιλιάνος έχει επίσης έξι παραολυμπιακά μετάλλια λιγότερα, από το ρεκόρ ανδρών του Σουηδού σκοπευτή Γιόνας Γιάκομπσον, με 30 συνολικά. Ο Ντίαζ
ασχολήθηκε με την Παρά-κολύμβηση, ενώ παρακολουθούσε τον συμπατριώτη του Κλοντοάλντο Σίλβα
στους Παραολυμπιακούς της Αθήνας, το 2004. Οι καλύτεροι Παραολυμπιακοί του Ντίαζ ήρθαν στο Λονδίνο
το 2012, όταν κατέκτησε έξι χρυσά μετάλλια σε ισάριθμα αγωνίσματα, πριν κατακτήσει τα εννέα Παραολυμπιακά μετάλλια στην έδρα του, στο Ρίο το 2016,
συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων χρυσών. Το 2016,
ο Ντίαζ βραβεύθηκε με το Laureus World Sports για
την «Αθλητική Προσωπικότητα με Αναπηρία της Χρονιάς» για τρίτη φορά, έχοντας προηγουμένως βραβευθεί το 2009 και το
2013. Έχει επίσης κατακτήσει
40 μετάλλια στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, συμπεριλαμβανομένων
31 χρυσών και 33
στους Παρα-Παναμερικανικούς
Αγώνες, τα οποία
είναι όλα χρυσά.

Αγώνας Στατικής Ποδηλασίας είναι γεγονός και έδωσε
την ευκαιρία να
συναντηθούν
αθλητές των Special Olympics Hellas, από οκτώ διαφορετικά σημεία, ολόκληρης της χώρας. Οι ομάδες έδωσαν τον
καλύτερό τους εαυτό, προσπαθώντας να καλύψουν όσο
το δυνατόν περισσότερα χιλιόμετρα, μέσα σε είκοσι λεπτά.
Η δράση υλοποιήθηκε από τα Special Olympics Hellas,
στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος, με δωρεά
του Κέντρου Πολιτισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Δημιουργεί τμήμα μπάντμιντον ΑμεΑ
o Παναθηναϊκός
Στη δημιουργία τμήματος
μπάντμιντον, με σκοπό την
καλλιέργεια του αθλήματος
στη χώρα, προχώρησε ο
Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός. Ήδη οι απαραίτητες
διαδικασίες έχουν δρομολογηθεί, με τους «πράσινους»
να προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στο ομαδικό
και συλλογικό του ερχόμενου πανελλήνιου πρωταθλήματος. Χρέη προπονητή εκτελεί ο Κώστας Χριστόφορος.

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Ιατρείο: Μαρασλή 21, Κολωνάκι (Ευαγγελισμός)
Τ: 2114111915 , K: 6936524411
email: a.androulis@gmail.com ww.neuroxeirourgiki.gr
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Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 7.000 νέες θέσεις εργασίας, για ανέργους 30 ετών και άνω
Ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα 7.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους
30 ετών και άνω στις Περιφέρειες της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και
ανέργους 50 ετών και άνω. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, η διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνες και τα ποσά της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και
ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής: • 473€ για τους ανέργους ηλικίας έως και 49 ετών • 568€ για τους
ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω • 615€ για τους μακροχρόνια ανέργους • 710€ για τους μακροχρόνια ανέργους
50 ετών και άνω. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα υποβάλλουν την αίτησή
τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis. Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι
του ΟΑΕΔ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα
και η επιχείρηση θα επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση
να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από
κρατική ενίσχυση άνω των 200.000€ τα προηγούμενα 3 έτη, (τρέχον και δύο προηγούμενα). Στην επιχορήγηση
του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και
Πάσχα και επιδόματα αδείας. Το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 44.000.000€, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει να στηρίζει τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τους μαθητές με αναπηρία, χρηματοδοτώντας προσλήψεις Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για την υποστήριξη των
αναγκών τους σε δομές εκπαίδευσης, μέσω της δράσης «Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική
υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
Πρόκειται για έργο που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 20142020 και η χρηματοδότησή του μέχρι σήμερα ξεπερνά τα 13,5 εκ. €. Περισσότεροι
από 1.200 μαθητές έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη και περισσότερες από 1.000 σχολικές μονάδες της Αττικής επωφελήθηκαν από την εν λόγω δράση. Πιο αναλυτικά, η συγχρηματοδοτούμενη πράξη αφορά στην υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής. Ειδικότερα το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω το Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και καλύπτει το κόστος μισθοδοσίας
για την πρόσληψη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που θα υποστηρίξουν τους μαθητές ΑμεΑ με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης λόγω κινητικών αναπηριών κ.λπ. και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σχολικοί Νοσηλευτές),
για μαθητές που χρήζουν σχετικής υποστήριξης. Στόχος της δράσης είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της
προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού
αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Στο πλαίσιο
της απρόσκοπτης χρηματοδότησης και υλοποίησης της πράξης, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γ. Πατούλης υπέγραψε
την σχετική εντολή εκταμίευσης ποσού ύψος 1,3 εκ. € προς την Επιτελική Δομή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε σχετικά: «Αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ και ειδικότερα πόρους του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, συνεχίζουμε να στηρίζουμε
έμπρακτα μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μέσα από
την ενίσχυση των προσλήψεων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε δομές εκπαίδευσης, το οποίο μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει πάνω από 1.000 μαθητές σε
όλη την Αττική. Στόχος και προτεραιότητά μας να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά
να ενσωματωθούν στην κοινωνία με ισότιμους όρους και χωρίς κοινωνικούς
αποκλεισμούς. Οραματιζόμαστε μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, με ίσες ευκαιρίες
για όλους και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε».
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Η κατάσταση είναι δραματική!
Συν. από την σελ. 1 ...πουθενά, παρά μονάχα από

τις συνδρομές των μελών και τις χειροτεχνίες που
δημιουργούν, συνεχίζει να είναι στόχος των κάθε
λογής κακοποιών, που βανδαλίζουν και καταστρέφουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους, προκειμένου να
αφαιρέσουν, ό,τι μπορούν ή να προστατευθούν
από το κρύο, όπως μας δήλωσαν σήμερα, όταν
τους πιάσαμε επ’ αυτοφώρω. Καθημερινά υπάρχουν παραβιάσεις των αποθηκευτικών χώρων του κεντρικού κτιρίου, με χαρακτηριστική την προχθεσινή περίπτωση κλοπής αναπηρικών αμαξιδίων. Παράλληλα, επί δύο σχεδόν
μήνες, κοιμάται άνθρωπος μέσα σε μεταλλικό πάγκο εργασίας του Κέντρου μας, ενώ ζευγάρι -πιθανώς τοξικοεξαρτημένων- κοιμόταν σε παραβιασμένη αποθήκη μας, (πρώτη φορά, όπως είπαν), στην οποία είχε εντοπιστεί
τρίτο άτομο, προ δύο ημερών! Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, παρότι το Κέντρο μας βρίσκεται δίπλα από την Αστυνομική Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής. Προχθές, ήρθε
μια καθαρίστρια του δήμου Φυλής και μας ρώτησε αν είναι δικό μας ένα αναπηρικό αμαξίδιο,
που ήταν κρυμμένο στους θάμνους του πάρκου. Αναγνωρίζοντας το αμαξίδιο, ελέγξαμε τους
χώρους του Κέντρου και διαπιστώσαμε την κλοπή. Το άσχημο είναι ότι οι κλοπές και οι βανδαλισμοί δεν γίνονται μόνο την νύχτα που το κέντρο είναι κλειστό. Γίνονται και μέρα-μεσημέρι,
δημιουργώντας φοβίες και ανασφάλειες στα μέλη μας, που ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες
και αντιμετωπίζουν ψυχολογικά και λειτουργικά προβλήματα. Η κατάσταση είναι δραματική, όχι μόνο για μας, αλλά
και για αυτούς τους ανθρώπους, που η ζωή έχει ρίξει στο βούρκο. Είναι αξιολύπητοι και θέλουμε με οποιονδήποτε
τρόπο να βοηθήσουμε, όμως δεν έχουμε τις δυνατότητες να κάνουμε τίποτα περισσότερο, εκτός από την ενημέρωση των αρμοδίων, που θα έπρεπε άμεσα, όχι μόνο να ενδιαφέρονται, αλλά να λύνουν τέτοιου είδους προβλήματα. Επίσης πρέπει να ενημερώσουμε, όχι μόνο τους συμπολίτες μας, αλλά και τους κάθε
λογής κακοποιούς, ότι εμείς για να αποκτήσουμε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, μαζεύουν καπάκια τα σχολεία της περιοχής και όσοι μας αγαπάνε και γνωρίζουν τον αγώνα που κάνουμε.
Εμείς δεν είμαστε οι κηδεμόνες μας. Είμαστε τα άτομα με αναπηρία που θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους είναι κοντά μας και ιδιαίτερα τις υπηρεσίες που πρέπει να λάβουν
άμεσα μέτρα, για να προστατεύσουν, όχι μόνο εμάς, αλλά και όσους έχουν ανάγκη. Γ. Ρ.

Eντατικοποιείται η επίλυση των εκκρεμοτήτων μετά την επαναλειτουργία των ΚΕΠΑ
Συν. από την σελ. 1 ...μετά την επαναλειτουργία των επιτροπών Κέντρων Πιστοποί-

ησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Προτεραιότητα έχει δοθεί στην εξέταση περιστατικών που
είχαν ακυρωθεί εξ’ αιτίας της αναστολής της λειτουργίας των ΚΕΠΑ εντός του 2020,
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς και των περιπτώσεων που εισάγονται
για πρώτη φορά και αφορούν πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση σε κάποια από τα
επιδόματα, βοηθήματα και πάσης φύσεως παροχές που συνδέονται με τη διάγνωση
της αναπηρίας. Η εξέταση των περιστατικών ξεκίνησε ήδη από την περίοδο των Χριστουγέννων στην Αθήνα και
στην Θεσσαλονίκη και έχει επεκταθεί στις υπόλοιπες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Θα ακολουθήσει η νησιωτική Ελλάδα, αμέσως μετά την αποκατάσταση της ομαλότητας στις μετακινήσεις και στη διαμονή του υγειονομικού προσωπικού. Υπενθυμίζεται ότι η εξυπηρέτηση γίνεται με προηγούμενη ειδοποίηση των ενδιαφερομένων
με τηλεφωνική κλήση, με την οποία ενημερώνονται για την ακριβή ώρα εξέτασής τους, έτσι ώστε να περιορίζεται
ο χρόνος αναμονής και να αποτρέπεται ο συνωστισμός. Σύμφωνα με στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, κατά την περίοδο 21/12
- 21/1 έχουν εξεταστεί 8.583 περιστατικά και έχει εξυπηρετηθεί ο μεγαλύτερος όγκος των πρωτοείσακτων περιστατικών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει προγραμματιστεί η εξέταση 15.036 περιστατικών μέχρι τις 28/2/2021, με τους
ρυθμούς αυτούς αναμένεται, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του e-ΕΦΚΑ, η πλήρης αποκατάσταση της ροής
εξέτασης των περιστατικών εντός του Μαρτίου. Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να καλυφθούν στο σύνολο τους οι
δικαιούχοι των πάσης φύσεως επιδομάτων και παροχών, των οποίων η συνέχιση χορήγησης συνδέεται με την διαδικασία επανεξέτασης από τα ΚΕΠΑ, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή
Χατζηδάκη και της αρμόδιας Υφυπουργού, Δόμνας Μιχαηλίδου, παρατείνεται η καταβολή τους μέχρι τις 30/4/2021.
Σημειώνεται τέλος, ότι κατά το 2020, παρά το lockdown και την αναστολή λειτουργίας των επιτροπών επί 3,5 μήνες,
εξετάστηκαν από τα ΚΕΠΑ 166.204 αιτήματα ανά την επικράτεια, (ξεπερνώντας τη σχετική επίδοση προηγουμένων
ετών), με πλήρη τήρηση των προβλεπόμενων από τον ΕΟΔΥ μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
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Κάτι από το τώρα,
του Γ. Δημητριάδη
κάτι για το Μετά...
Θέμα ευθύνης και προσοχής, η υγεία
Ομολογώ ενοχή: όταν άκουγα στις αρχές της πανδημίας
για ψυχολογικές επιπτώσεις στον πληθυσμό και διάφορα
ανάλογα, σκεπτόμουν ότι κάπου υπερβάλλουν. Τώρα
όταν δω σε ταινία να κάνουν χειραψία ή -αλίμονο- να φιλιούνται, ασυναίσθητα νοιώθω ένα σφίξιμο και φοβάμαι
πως αυτό είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου στα όσα
θα μας έχει αφήσει, όταν επιτέλους φύγει, ο νέος κορωνοϊός. Πάντως, πάει αλυσίδα αυτό: όσο πιο υπεύθυνα
φερθούμε, τόσο λιγότερο θα κρατήσει, τόσο λιγότερα θα
μας αφήσει. Κάποιος φίλος συνέστησε χαρακτηριστικά,
να προσέξουμε «να μην φάμε γκολ στο 90΄», καθώς με
την έναρξη των εμβολιασμών σήμανε η αρχή του τέλους
για την πανδημία. Εφ’ όσον, λοιπόν, πλέον υπάρχει φως,
ας κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για την μέχρι
τότε προστασία μας και την συντομότερη απαλλαγή μας.

Άγιος Αντώνιος ο Αθηναίος (5/2)

Γεννημένος στην Αθήνα στα μέσα του 18ου αι., από γονείς πάμφτωχους, αλλά ευσεβείς, (τον Μήτρο και την Καλομοίρα), ο Αντώνιος μπήκε από δώδεκα χρονών στην
υπηρεσία ενός πλούσιου Τουρκαλβανού, από τους πολλούς που κατοικούσαν στην Αττική. Ο μικρός έδειξε μεγάλη εργατικότητα και τιμιότητα και κέρδισε την εμπιστοσύνη του αφέντη του. Μετά τα Ορλωφικά, όμως, και
τις σφαγές που ακολούθησαν, τον πούλησε σε κάποιους
Αγαρηνούς, οι οποίοι προσπάθησαν με κάθε μέσο να τον
εξισλαμίσουν. Ο Αντώνιος έμεινε ακλόνητος στην πίστη
του και αρνήθηκε κατηγορηματικά. Πουλήθηκε διαδοχικά
σε άλλους πέντε Τούρκους, οι οποίοι επίσης προσπάθησαν να τον αλλαξοπιστήσουν, χωρίς αποτέλεσμα. Τέλος,
τον πούλησαν σε έναν Χριστιανό μεταξουργό στην Κωνσταντινούπολη και ο Αντώνιος βρήκε επιτέλους ένα
αφεντικό με αγαθές προθέσεις, ο οποίος εκτίμησε τις
Φεβρουάριος: Με μια ματιά
αρετές του. Σε ένα όνειρό του είδε μια αρχοντική γυναίκα,
η οποία του υποσχέθηκε
2. Υπαπαντή του Κυρίου
δύναμη και προστασία,
4. Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου
σκεπάζοντάς τον και εκείνος το έλαβε ως μήνυμα
8. Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης
μαρτυρίου. Πράγματι, την
8. Διεθνής Ημέρα κατά της Επιληψίας (κ.ε.)
επομένη, τον συνάντησε
9. Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο (κ.ε.)
ένα από τα παλαιά αφεν14. Παγκόσμια Ημέρα του Γάμου (2η Κυριακή Φεβ.)
τικά του και τον κατηγόρησε ότι είχε τουρκέψει
10. Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυς
και ξαναέγινε Χριστιανός,
12. Παγκόσμια Ημέρα Ερυθράς χειρός (κατά της παιπράγμα που τιμωρούταν
δικής στρατολόγησης)
με θάνατο. Συνελήφθη
15. Παγκόσμια Ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου
από τον όχλο και οδηγήθηκε μπροστά στον κριτή
17. Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων
Μουράτ Μουλάν, στον
19. Αγία Φιλοθέη η Αθηναία
οποίο δήλωσε απερίφραστα ότι «Μην νομίζεις ότι θα κα21. Έναρξη Τριωδίου
ταφέρεις να με αποτρέψεις από την πίστη μου στον Χρι28. Παγκόσμια Ημέρα σπανίων παθήσεων
στό με τα φοβερίσματά σου. Γι' αυτό βασάνισε,
μαστίγωσε και κατάτεμάχισε το σώμα μου και επινόησε
Κινητικότητα - Προσβασιμότητα και κανέναν άλλον καινούργιο και φοβερότερο θάνατο,
επειδή περισσότερο υπάρχει περίπτωση εσύ να γίνεις
Έρχεται η πρώτη έκθεση
Χριστιανός παρά εγώ να αρνηθώ τον Χριστό και να μην
“MOBILITY CARE EXPO 2020”
ομολογώ Αυτόν Υιόν του Θεού και αληθινό Θεό». Ο κριΚινητικότητα και Προσβασιτής, δίκαιος άνθρωπος, κατάλαβε την αθωότητά του και
μότητα στο MEC Παιανίας.
θαύμασε το κουράγιο του, όμως ήξερε ότι ο όχλος δεν
Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές
θα δεχόταν αθώωση, οπότε τον παρέπεμψε στον Βεζίρη,
και εισαγωγείς εξοπλισμού για
Μεχμέτ Μελέκ, μαζί με μήνυμα για την αθωότητά του. Ο
ΑμΕΑ και ορθοπεδικών ειδών
Βεζίρης, επίσης φοβούμενος τον μαινόμενο όχλο, αφού
από την Ελλάδα, καθώς και ανπροσπάθησε να τον εξισλαμίσει και τον φυλάκισε, τελικά
τιπρόσωποι μεγάλων εταιριών
έβγαλε καταδικαστική απόφαση. Ο Αντώνιος πήγε στον
του εξωτερικού, θα παρουσιάτόπο του μαρτυρίου του, στο Ακ-Σεράι της Κωνσταντισουν όλες τις νέες εξελίξεις,
εφαρμογές και τεχνολογίες της αγοράς, καθώς και όσες νούπολης, χαρούμενος και δυνατός, σαν να πήγαινε σε
ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν στο άμεσο μέλλον! γιορτή. Ήταν Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου του 1774. Οι ΧριΠληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.mobilityexpo.gr στιανοί αγόρασαν το λείψανό του και το έθαψαν με τιμές.
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Η Φυλή ο πρώτος Ελληνικός Δήμος που εντάσσεται
στη Συμφωνία Πράσινων Πόλεων «Green City Accord»
O πρώτος Δήμος της Ελλάδας που εντάσσεται στη Συμφωνία Πράσινων
Πόλεων, «Green City Accord», είναι ο Δήμος Φυλής ο οποίος έλαβε την
σχετική απόφαση, και το καλωσόρισμα από τους Ευρωπαίους Εταίρους.
Το Σύμφωνο Πράσινων Πόλεων τέθηκε μέσω διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης
κατά τη διάρκεια της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων
2020» τον Οκτώβριο και ο Χρήστος Παππούς ήταν ο μόνος Έλληνας Δήμαρχος που συμμετείχε ως μέλος της κοινοπραξίας, με αντικείμενο την
«Αξιοποίηση της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας σε τοπικό επίπεδο».
Ο Δήμαρχος Φυλής παρουσίασε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης τις 5 αναπτυξιακές δράσεις του Δήμου, που
αφορούν στην κυκλική οικονομία. Συγκεκριμένα εστίασε την παρουσίαση του στην υλοποίηση έργων για: τη μείωση
της κατανάλωσης ενέργειας, τη χρήση της ηλιακής ενέργειας, την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου, την ανάπλαση της χωματερής καθώς και στην υδρολογική αυτάρκεια του Δήμου. Τέλος, ο κ. Παππούς τόνισε την ανάγκη
επαναχάραξης και προώθησης των πολιτικών που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, χαρακτήρισε σημαντικό τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και ζήτησε την εξασφάλιση πόρων
αλλά και τη στήριξη των εταίρων προς το Δήμο Φυλής. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω
από 6.000 εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών οργανώσεων. Ο
Δήμος Φυλής, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/12/2020 για τη
συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και ορίζοντας ως Τεχνική Σύμβουλο
την Διευθύντρια της Πολεοδομίας, Έλλη Κατσανού, «έτρεξε» με ταχύτατες και
συντονισμένες ενέργειες την αίτηση συμμετοχής, με απόλυτη επιτυχία καθώς
11/1/2021 έλαβε θετική απάντηση. Την ικανοποίηση του για την απόφαση συμμετοχής στο «Σύμφωνο Πράσινων Πόλεων» εξέφρασε ο Δήμαρχος Φυλής, ο
οποίος έδωσε τα εύσημα για την επιτυχή έκβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και
στην Έλλη Κατσανού, που χειρίζεται την όλη διαδικασία. Το όνομα του Δήμου
Φυλής έχει ήδη προστεθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του «Green City Accord».

Έμπρακτη η στήριξη της Περιφέρειας Αττικής στην περίθαλψη των αδέσποτων ζώων.
Για πρώτη φορά από την ίδρυση της Περιφέρειας Αττικής, ενισχύεται η
δράση του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων
(ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.). Το κέντρο λειτουργεί από το 2003, αποκλειστικά ως νοσοκομείο αδέσποτων ζώων, καλύπτοντας τις ανάγκες 19 Δήμων της Αττικής. Ειδικότερα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με
τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας - Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.),
υπηρεσία του οποίου είναι το ΔΙΚΕΠΑΖ. Η σχετική σύμβαση θα αφορά
στην προμήθεια ενός σύγχρονου ασθενοφόρου για τη μεταφορά των
τραυματισμένων ζώων και ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, (γεννήτρια), Από παλαιότερη επίσκεψη στο ΔΙΚΕΠΑΖ
για την εξασφάλιση ηλεκτροδότησης σε έκτακτες συνθήκες διακοπής ρεύματος συνολικού προϋπολογισμού
76.000€. Με αφορμή τη σχετική εξέλιξη, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, και η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης
Πειραιώς, Σ. Αντωνάκου, αναφέρθηκαν στους γενικότερους στόχους της Περιφέρειας στο ζήτημα των αδεσπότων.

Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στον Μαραθώνα: Ένα μεγάλο έργο για την Ανατολική Αττική
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήμο Μαραθώνα,
με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα του Ταμείου Συνοχής. Ειδικότερα, η ΕΥΔ ΕΠ Περ.
Αττικής προχώρησε στην προέγκριση των τευχών της διακήρυξης, όσο και της διαδικασίας δημοπράτησης. Έτσι,
το «μεγάλο έργο» της κατασκευής δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μαραθώνα και
Νέας Μάκρης, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 140 εκ. €, μπαίνει και επίσημα σε τροχιά υλοποίησης. Δικαιούχος του έργου αλλά και φορέας δημοπράτησης και ανάθεσης είναι η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και οι υπηρεσίες της. Το έργο
αυτό έχει τεράστια περιβαλλοντική σημασία για την Ανατολική Αττική, ενώ η υλοποίησή του θα οδηγήσει και στη
εξάλειψη των προστίμων που έχουν επιβληθεί στην χώρα από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λόγω
της καθυστέρησης στην κατασκευή κατάλληλων συστημάτων αποχέτευσης στους οικισμούς Β’ Προτεραιότητας.
ΣΕΛΙΔΑ 15

- ΙΑΤΡΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ Θεοδώσης Πέτρος
Ειδικότητα: Χειρούργος Ω.Ρ.Λ.
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 182
13674 Αχαρνές
Τηλέφωνο: 210-2460960, 6974855558
Εmail: p.theodosis@yahoo.gr

Γρίβας Ηλίας
Ειδικότητα: Γαστρ/λόγος-Ηπατολόγος
Διεύθυνση: Διονύσου 45
15124 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210-8051997, 6977469850
Εmail: eliaskgrivas@yahoo.gr

Ζαγοραίος Νικόλαος
Ειδικότητα: Ορθοπεδικός
Διεύθυνση: Ιωάννου Γενναδίου 6
11521, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2107225333, 6932440191
Εmail: nikozago@yahoo.com

Bουδούρη Νίκη
Αγγελάκος Μιχαήλ
Ειδικότητα: Ψυχίατρος Παίδων&Εφήβων
Ειδικότητα: Ρευματολόγος
Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 209 Διεύθυνση: Κυρίλλου Λουκάρεως 35β
11475 Αθήνα
11523 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-6432505, 6972328504 Τηλέφωνο: 211-4013841, 6932441469
Εmail:mixalisaggelakos2012@gmail.com
Εmail: nickyvoudouri@gmail.com

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Προτομές και αγαλματίδια, ακριβή αντίγραφα από μουσεία, με πατίνα μαρμάρου.

Αληθινές διδακτικές ιστορίες, γραμμένες και ζωγραφισμένες από τα μέλη μας

Tσενέμπη Ευτυχία
Ειδικότητα: Δερματολόγος
Διεύθυνση: Λεωφ. Στρατάρχη Παπάγου
Αλεξάνδρου 40, 15771 Ζωγράφος
Τηλέφωνο: 210-7777701, 6932407410
Εmail: etsen@derma.gr
Web: www.derma.gr
Λαδάς Γεώργιος
Ειδικότητα: Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής
Διεύθυνση: Αρχελάου 27
11635 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2107223768, 6937054077
Εmail: -

Μπεσίρης Γεώργιος
Ειδικότητα: Χειρούργος Ορθοπεδικός
Διεύθυνση: Μιλτιάδου 7 & Ξενοφάνους
13341 Άνω Λιόσια
Τηλέφωνο: 217-7177910, 6936182726
Εmail: besirisgiorgos@yahoo.gr
Web: www.orthopedia.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

Αλεξανδρής Αθανάσιος
Ειδικότητα: Χειρούργος
Γυναικολόγος-Μαιευτήρας
Διεύθυνση: Λ. Πετρουπόλεως 85
13123 Ίλιον
Τηλέφωνο: 210-5065007, 6972910912
“ΡΕΑ”: 210-9495000

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

Αργυριάδης Παρασκευάς
Ειδικότητα: Φυσικοθεραπευτής
Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 9 & Εδέσσης 31
17343, Άγιος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2109715585, 6944985270
Εmail: pargyriadis@yahoo.gr
Web: www.physioisokinisis.gr
Κανελλοπούλου Γεωργία

Γαλανόπουλος Ηλίας
Ειδικότητα: Χειρούργος Ορθοπεδικός
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 90
11526 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-6924216, 6974715094
Εmail: galanop.ilias@gmail.com
Web: www.ilgalanopoulos.gr
Κατσορίδα Μαρία
Ειδικότητα: Παθολόγος - Διαβητολόγος
Διεύθυνση: Κοσμά Αιτωλού 27,
14121 Ν. Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 210-2715334, 6973001124
Εmail: mkatsor@otenet.gr

Ειδικότητα: Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

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

Βουγιούκας Παναγιώτης
Ειδικότητα: Φυσικοθεραπευτής
Διεύθυνση: Φαιδριάδων 52-54,
11364 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2108670212, 6977980376
Εmail: panagiotisvougou@gmail.com

Διεύθυνση: Μέρλιν 7, 10671 Κολωνάκι
Λ. Μαραθώνος 3, 14572 Δροσιά
Τηλέφωνο: 210-6228628, 6972911036
Εmail: gkanello@iatrikidionysou.gr
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