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"Αντώνης Τρίτσης" 1821-2021: 200 χρόνια από
Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
την Επανάσταση του 1821

Μετά από τόσα χρόνια εγκατάλειψης
του Πάρκου, επιτέλους, θα λειτουργήσει
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Η Περιφέρεια Αττικής και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης αγκαλιάζουν την ενέργεια αυτή. Μία
όαση κι ένας χώρος αναψυχής για τα άτομα με
διάφορες αναπηρίες με προσβάσιμα μονοπάτια που θα καταστήσουν όλο... Συν. στη σελ.13

Φέτος συμπληρώνονται 200
χρόνια από την κήρυξη της
Επαναστάσεως του 1821. Στο
πλαίσιο αυτό γίνονται εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, αλλά
και όπου υπάρχει Ελληνισμός
εκτός των συνόρων μας. Εμείς,
αντί δικών μας λόγων, θα αφήσουμε την κορυφαία μορφή του
Αγώνα, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, να μας «απευθυνθεί»
και να μας συμβουλεύσει, μέσα
από τον ιστορικό του λόγο
προς τους νέους, στην Πνύκα,
το 1838. Συνέχεια στη σελίδα 12

Πρόγραμμα «Παρα-αστροναυτών» από
την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία

«Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί από όλους»

Σε μια κίνηση χωρίς προηγούμενο
προχωρά η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (E.S.A.), ξεκινώντας πρόγραμμα «Παρα-αστροναυτών». Η Υπηρεσία πλέον, όχι μόνο
δέχεται αιτήσεις από άτομα με
αναπηρίες στα κάτω άκρα ή με περιορισμένη ανάπτυξη, αλλά είναι
διατεθειμένη να πραγματοποιήσει
και αλλαγές στο διαθέσιμο διαστημικό υλικό της... Συν. στη σελίδα 10

Συνέντευξη του Δημήτρη Μιχαηλίδη και του Λουκά Μπρέχα στον
Γ. Ρεθυμνιωτάκη: Γ.Ρ. Στις 8/2,
στην τακτική...Συν. στη σελίδα 15

Οι χειροτεχνίες μας ταξιδεύουν σε Αγγλία και Η.Π.Α.
Τα λόγια είναι περιττά, όταν τα αποτελέσματα των ατόμων με αναπηρία ταξιδεύουν παντού. Από καρδιάς θέλουμε
να ευχαριστήσουμε... Συν. στη σελίδα 2

Βράβευση της ομάδας «Plaisiobots» από τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ο κ. Χατζηδάκης βράβευσε την μαθητική ομάδα «Plaisiobots», που κατέκτησε την
πρώτη θέση στην Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής με το «έξυπνο» μπαστούνι που
παρουσίασε, κερδίζοντας ομάδες από χώρες με μεγάλη τεχνολογική παράδοση,
όπως η Νότιος Κορέα και η Ρωσία. Η νίκη τους ήταν διπλά... Συν. στη σελίδα 4
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Συν. από το προηγ. …μια πραγματικότητα γεμάτη σωστά και λάθη, που κάνουμε

όλοι, στο στάδιο της εφηβείας και όχι μόνο. Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο γλυκά
λάθη της εφηβείας είναι ο έρωτας, και είναι από τα λάθη που τα ξανακάνουμε και
τα ξανακάνουμε. Χωρίς να θέλω να κρίνω κανέναν απ’ όλους εσάς που με διαβάζετε, θυμηθείτε λίγο και τα δικά σας. Κι αν θέλετε, απ’ όλα αυτά τα σωστά και τα
λάθη που κάνουμε όλοι, χωρίς να μπορούμε να κρύψουμε τίποτα από τον εαυτό
μας, θα καταλάβετε αν πραγματικά ζείτε ή απλώς υπάρχετε. Εγώ πραγματικά
ήθελα να ζήσω και ο αγώνας της καθημερινότητας μου προσέφερε αυτήν την
χαρά, αφού γνώριζα χιλιάδες ανθρώπους και ανάμεσά τους την Άννα, μια όμορφη,
ψηλή, μελαχρινή κοπέλα, 18 ετών, με την αχώριστη φίλη της, την Ελπίδα, μια μικροκαμωμένη ξανθούλα, γεμάτη φακίδες. Εγώ πάλι, ο ομορφάντρας, καταλαβαίνετε τι έπαθα, όταν βρέθηκα ανάμεσα σε δύο όμορφα κορίτσια, την Άννα και την
ελπίδα, που δεν αποχωριζόταν ποτέ η μια την άλλη. Τα παράτησα όλα. Σαν αρχάριος στα παιγνίδια του έρωτα, έπεσα σε πολλές παγίδες, που τις έβλεπα και το
καταλάβαινα, αλλά δεν με πείραζε, γιατί δεν ήξερα τις συνέπειες και έπρεπε
πρώτα να πάθω και μετά να μάθω, όπως συμβαίνει σε όλους μας... Συν. στο επ.

Οι χειροτεχνίες μας ταξιδεύουν σε Αγγλία και Η.Π.Α.
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...τους ανθρώπους από Αγγλία και Ηνω-

μένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίοι θεώρησαν πως οι δημιουργίες μας ήταν το πλέον κατάλληλο δώρο για τους επιστήμονες ομιλητές των συνεδρίων εμβρυολόγων και γενετιστών, που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιθυμία μας είναι, κάποια στιγμή, η
εφημερίδα μας, (Η Φωνή των ΑΜΕΑ), να τυπώνεται και στην αγγλική γλώσσα, με παγκόσμιο περιεχόμενο και με συνεργασίες ομάδων, όπως η δική μας, που με πράξεις αποδεικνύουν τις
δυνατότητες ανάπτυξης, συνεργασίας και μετάδοσης των αποτελεσμάτων που πραγματικά έχει ανάγκη ο κόσμος σήμερα.
υ Ν ί κο υ
“Σενάρια της ζωής” τοΠρατσινάκη
Συνέχεια από το προηγούμενο “...ο Φρανκ προτίµησε να κα-

θίσει στη θέση µε το άδειο πιάτο, που περίµενε το χαµένο
παιδί, να του σερβίρουν να φάει. Χλώµιασαν οι γονείς του,
µα δεν ήθελαν να προσβάλουν τον καλεσµένο που είχε
σώσει τη Σµαράγδα. Η µάνα του, όµως, βρήκε το κουράγιο να του πει κλαίγοντας µε αναφιλητά ότι σε αυτή τη θέση δεν καθόταν ποτέ κανείς, γιατί εκείνη
περίµενε το χαµένο της παιδί να φάει φαγητό απ’ τα χέρια της όταν θα επέστρεφε, και ότι τον περίµενε να τον δει πριν κλείσει τα µάτια της. Τα έλεγε όλα
αυτά ενώ κρατούσε µια πιατέλα και σέρβιρε τον Σήφη. Ο Φρανκ δεν σηκώθηκε, άπλωσε το πιάτο και κλαίγοντας της είπε: «Μάνα, τόσα χρόνια µε περίµενες, δεν γνώρισες τον χαµένο γιο σου; Βάλε µου, µάνα, φαγητό µε τα
χεράκια σου, αυτά που προσευχόσουν για µένα να γυρίσω. Πεινώ, µανούλα
µου, απ’ την αγάπη σου που στερήθηκα και διψώ απ’ τα φιλιά σου να δροσιστούν τα ξεραµένα χείλη µου». Έµειναν όλοι µε το στόµα ανοιχτό και µια νεκρική σιγή σκέπαζε τα πάντα. Όταν ο Φρανκ άνοιξε το πορτοφόλι του και η
Σµαράγδα είδε την παλιά φωτογραφία της, τότε µονάχα συνειδητοποίησε
ποιος ήταν, ενώ µε το τεστ DNA τους διέλυσε κάθε αµφιβολία. Τότε, όρµησαν
όλοι µαζί επάνω του, τον αγκάλιαζαν, τον φιλούσαν, τον καλωσόριζαν και ξέχασαν το φαγητό. Πνιγµένος στην αγκαλιά τους τους ανέφερε ότι είχε και άλλη
έκπληξη. Πήρε τηλέφωνο και ήρθε η γυναίκα του, που περίµενε µήνυµα, µε
τα δίδυµα. Μόλις άνοιξε η πόρτα, δασκαλεµένα τα παιδιά έτρεξαν πάνω στον
παππού και στη γιαγιά και τους φιλούσαν...” Συνέχεια στο επόμενο
(Το βιβλίο “Σενάρια της Ζωής” είναι διαθέσιμο. Παραγγελίες στο 2102480235)
ΣΕΛΙΔΑ 2

Γραμμής Βοήθειας για την Άνοια
από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
Στο πλαίσιο των στόχων της, (παροχή συμβουλών και ενημέρωσης σχετικά με την ασθένεια της άνοιας), η Εταιρεία
Alzheimer Αθηνών, με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας,
της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων δημιούργησε τη Γραμμής Βοήθειας για την Άνοια 1102. Η γραμμή πλαισιώνεται από εξειδικευμένους σύμβουλους / επαγγελματίες υγείας, γιατρούς νευρολόγους και ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς
λειτουργούς, που παρέχουν άμεσα ενημέρωση, καθοδήγηση, συμβουλές και διασύνδεση. Η Γραμμή Βοήθειας
1102 απευθύνεται σε: • Άτομα με προβλήματα μνήμης • Ευρύ κοινό • Φροντιστές - Οικογένεια & φίλοι ατόμων με
άνοια • Επαγγελματίες Υγείας. Οι υπηρεσίες της Γραμμής Βοήθειας 1102 είναι: • Ενημέρωση για την άνοια και
τις στρατηγικές πρόληψης • Ενημέρωση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τα προγράμματα για άτομα με άνοια και
τους φροντιστές τους • Πρακτικές συμβουλές φροντίδας σε φροντιστές ατόμων με άνοια • Συμβουλές αντιμετώπισης
κρίσεων και διαταραχών συμπεριφοράς σε άτομα με άνοια • Διασύνδεση με τις οργανώσεις Alzheimer που λειτουργούν στην Ελλάδα • Δικτύωση με τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς για την Άνοια που λειτουργούν σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ σε όλη την Ελλάδα • Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας σε θέματα σχετικά με την άνοια •
Ενημέρωση για τις Υπηρεσίες των Δήμων, των Κέντρων Υγείας, των νοσοκομείων ιδιωτικών και δημόσιων και γενικότερα των φορέων που ασχολούνται με την Τρίτη ηλικία και την άνοια. Η Γραμμή Βοήθειας 1102 λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-19:00 (εκτός αργιών). Παράλληλα με την τηλεφωνική επικοινωνία, παρέχει τη
δυνατότητα επικοινωνίας μέσω live webchat. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να στείλει email στο
1102@alzheimerathens.gr ακόμη και εκτός ωραρίου και ο εξειδικευμένος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί του.

Βράβευση της ομάδας «Plaisiobots» από τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Συν. από την σελ. 1 ...σημαντική, καθώς είχε κοινωνικό πρόσημο, αφού

ανέπτυξαν μια ιδέα εξαιρετικά χρήσιμη για τους συμπολίτες μας με
προβλήματα όρασης, που μπορεί να τους διευκολύνει να μετακινούνται
καθημερινά με ανεξαρτησία και ασφάλεια. Τα παιδιά της ομάδας, ο
16χρονος Χρίστος, η 15χρονη Ίριδα, η 14χρονη Βασιλική και ο 13χρονος Αλκιβιάδης έλαβαν ένα συμβολικό βραβείο, στη γλώσσα Μπράιγ.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν η Υφ. Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα
Μιχαηλίδου, ο Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της
Φτώχειας, Γιώργος Σταμάτης και ο Δ.Σ. της «Πλαίσιο», Κώστας Γεράρδος. «Όταν τους ζητήθηκε να δημιουργήσουν ένα ρομπότ, τα παιδιά σκέφτηκαν ποιοί το έχουν περισσότερο ανάγκη.
Κι έτσι σχεδίασαν και κατασκεύασαν ένα λευκό μπαστούνι με 3-D αισθητήρα ανίχνευσης ,για τους συνανθρώπους
μας με οπτική αναπηρία», είπε η κ. Μιχαηλίδου, προσθέτοντας ότι η επιτυχία της Plaisiobots γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ότι συστάθηκε και λειτούργησε σε συνθήκες πανδημίας. Ο κ. Σταμάτης από την πλευρά του
τόνισε ότι «Με πρωτοβουλία της Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας έχει συσταθεί Ομάδα
Εργασίας για τους εκπαιδευτές κινητικότητας και προσανατολισμού για τα άτομα με οπτική αναπηρία, ώστε να
βελτιώσει τις πολιτικές ενίσχυσης στον τομέα της προσβασιμότητας των ατόμων αυτών. Αναμένουμε τις προτάσεις
της Ομάδας στο τέλος του μήνα, έχοντας ως απώτερο στόχο την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία».

Διαδικτυακή Ημερίδα από τον Ε.Ε.Σ. για την προστασία των ευάλωτων
ομάδων στη διαχείριση των ψυχικών επιπτώσεων της πανδημίας
Υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού πραγματοποίησε Διαδικτυακή Ημερίδα,
με θέμα: «Η προστασία των ευάλωτων ομάδων στη διαχείριση των ψυχικών επιπτώσεων
της πανδημίας - Η συμβολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού». Στόχος της Ημερίδας ήταν η
ψυχική διαχείριση των αρνητικών συνεπειών της κοινωνικής απομόνωσης, η αναγνώριση
και η επιστημονική ερμηνεία των προκλήσεων που προέκυψαν από την πανδημία, καθώς
και η ενημέρωση, οι κατευθύνσεις και η υιοθέτηση καλών πρακτικών και τεχνικών για την
πρόληψή τους. Ολόκληρη η Ημερίδα εδώ: www.youtube.com/watch?v=z_dkGonRKJw
ΣΕΛΙΔΑ 4

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Χρηματοδότηση Δράσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γεώργιος Κασαπίδης, υπέγραψε Πρόσκληση που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020, προϋπολογισμού 400.000€, η
οποία αφορά στη χρηματοδότηση Δράσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020 και Δικαιούχο
την ΕΣΑμεΑ. Στο πλαίσιο εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την
καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες
παθήσεις και οι οικογένειές τους, καθώς και για την προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης, κατ’ εφαρμογή του
ν.4074/2012 με τον οποίο η ελληνική Πολιτεία κύρωσε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες, προβλέπεται η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η
οποία θα στοχεύει συγχρόνως, στα επίπεδα α) Κοινωνία-δικαιώματα και β) Εργασία-κοινωνική ένταξη, μέσω: 1.
Της ενίσχυσης της ικανότητας των στελεχών της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης να ενσωματώνουν τη
δικαιωματική οπτική της αναπηρίας σε στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, πολιτικές, μέτρα και προγράμματα. 2. Της ενδυνάμωσης
των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις με υποστηρικτικές δράσεις, καθώς και ενίσχυση της ικανότητας
των τοπικών οργανώσεών τους, μέσω της δικτύωσής τους με άλλα κινήματα και οργανώσεις. 3. Του εντοπισμού
των διακρίσεων που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία, την καταπολέμηση των εσφαλμένων στερεοτυπικών αντιλήψεων σε βάρος τους και την ενδυνάμωση της ικανότητάς τους να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. 4. Τη διευκόλυνση
της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα και επίδομα πρακτικής άσκησης για τους συμμετέχοντες,
καθώς και η παροχή ειδικών εργαλείων λόγω της ιδιαιτερότητας των συμμετεχόντων (παροχή διερμηνείας νοηματικής, προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ.). Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://logon.ops.gr/ έως τις 23/04/2021. Περισσότερες πληροφορίες στην διεύθυνση www.pepdym.gr.

Η Daniela Ballico, διορίστηκε Γενική Εισηγήτρια της επόμενης στρατηγικής
για τα άτομα με αναπηρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Η Δήμαρχος της Ιταλικής πόλης Ciampino, Daniela Ballico, διορίστηκε Γενικός Εισηγητής της επόμενης στρατηγικής
για τα άτομα με αναπηρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (European Committee of the Regions). Ο
διορισμός της δεν έχει επικυρωθεί επίσημα ακόμη και έγινε κατά την διάρκεια διαδικτυακής συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, Απασχόλησης και Έρευνας (Sedec). Ανάμεσα στις προτεραιότητες της Ballico, η
οποία ανήκει στο κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας», είναι η εργασία, η σχολική ένταξη, η εξάλειψη των αρχιτεκτονικών
εμποδίων και τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας. Η Ballico θα φροντίσει ώστε να υπάρχει γνωμοδότηση
προς την Ολομέλεια, τον Μάιο. «Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά, αλλά απομένουν άλλα τόσα, καθώς στην
Ευρώπη ζουν 80 εκατομμύρια άνθρωποι με τουλάχιστον μια αναπηρία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς», δήλωσε
η Ballico, υπογραμμίζοντας ότι «όλοι αυτοί, είναι αγόρια,
Κινητικότητα - Προσβασιμότητα κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που θα πρέπει όλοι να
μπορούν να είναι μέρος του εργασιακού, αλλά και του καΈρχεται η πρώτη έκθεση
ταναλωτικού κόσμου, με κάθε δυνατή διευκόλυνση τους».
“MOBILITY CARE EXPO 2021”
Κινητικότητα και Προσβασιμότητα στο MEC Παιανίας.
Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές
και εισαγωγείς εξοπλισμού για
ΑμΕΑ και ορθοπεδικών ειδών
από την Ελλάδα, καθώς και αντιπρόσωποι μεγάλων εταιριών
του εξωτερικού, θα παρουσιάσουν όλες τις νέες εξελίξεις,
εφαρμογές και τεχνολογίες της αγοράς, καθώς και όσες
ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν στο άμεσο μέλλον!
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.mobilityexpo.gr
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Στην διαρκή προσπάθεια του Δήμου Αθηναίων για την εξυπηρέτηση, τη φροντίδα και την προστασία
των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού της πόλης, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι Plus» διευρύνει τις δράσεις του και συνδράμει τους ηλικιωμένους, τα άτομα με κινητικά προβλήματα αλλά και τους μοναχικούς συμπολίτες μας, στη μετακίνησή τους, προς και από τα εμβολιαστικά κέντρα. Η εξυπηρέτηση των πολιτών
γίνεται μέσω της Τηλεφωνικής Γραμμής Υποδοχής Κοινωνικών Αιτημάτων του Δήμου Αθηναίων, 210-3428745.
Τρία ειδικά οχήματα παρέδωσε ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAPAG) σε συλλόγους που
δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη και φροντίδα Ατόμων με Αναπηρία. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο
πλαίσιο του προγράμματος Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επενδύσεων που υλοποιεί στη Βόρεια Ελλάδα,
και ολοκληρώθηκε με τη συνεργασία του “Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής”. Τα τρία λεωφορεία τύπου
mini-bus, πλήρως εξοπλισμένα για την ασφαλή μετακίνηση και μεταφορά ΑμεΑ, παραδόθηκαν στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, Περιφέρεια ςΑνατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Δράμας «Άγιος
Σάββας», στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Ορίζοντας», της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας, και στη Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου «Ελπίδα», στο Ωραιόκαστρο.
Ανακάλεσε την δωρεά του για το πρόγραμμα ανάπτυξης ιστιοπλοΐας για ΑμεΑ το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ως προς το μέρος αυτής που δεν έχει ακόμη διατεθεί, καθώς οι εξηγήσεις που παρείχε η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σχετικά με τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου και άλλων, δεν κρίθηκαν επαρκείς.
Το Ι.Σ.Ν., με γνώμονα το όφελος των τελικών αποδεκτών, των αθλούμενων ΑμεΑ, έκρινε πως στην παρούσα φάση
το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί πληρέστερα με την απευθείας ανάληψη της υλοποίησής του από τους τοπικούς,
ιστιοπλοϊκούς συλλόγους και κινείται γρήγορα προς αυτήν την κατεύθυνση για την διάθεση της υπόλοιπης δωρεάς.
«Δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττικής»: Ξεκίνησε
η υλοποίηση του έργου, με κεντρικό στόχο την εκπαίδευση εκατό χιλιάδων ψηφιακά αναλφάβητων πολιτών,
μέσα από τη λειτουργία 100 σταθερών σημείων ψηφιακής εκπαίδευσης, που θα δημιουργηθούν σε Διοικητικές
Μονάδες της Περιφέρειας και σχολεία. Αντικείμενο της εκπαίδευσης θα είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων (αναζήτησης,
διαχείρισης, οργάνωσης, αξιολόγησης κ.ά.) ψηφιακού περιεχομένου, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να κατανοούν το πλήθος των πληροφοριών διαμορφώνοντας μια νέα προοπτική στην αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού.
Επιτροπή γνωμοδότησης περί του μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων σε μετατροπή ταξί ειδικής μίσθωσης - ΑμεΑ, ανά έδρα κάθε Περιφερειακής ενότητας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
συγκροτήθηκε, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Παναγιώτη Νίκα. Η επιτροπή θα εξετάσει τα αιτήματα των
ήδη κατόχων αδείας, για την μετατροπή του ταξί τους, προκειμένου αυτό να αναλαμβάνει αποκλειστικά την μετακίνηση ατόμων με αναπηρία. Πάντως, όπως διευκρινίστηκε, η Επιτροπή δεν θα χορηγήσει νέες άδειες, για την ώρα.
Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, διασφαλίζεται η πρόσβαση σε
υπηρεσίες υγείας, (υγειονομική περίθαλψη, φαρμακευτική κάλυψη), για τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ και
τα μέλη των οικογενειών τους, για το επόμενο δωδεκάμηνο, (έως τις 28/2 του 2022), ανεξαρτήτως του κατά
πόσο οι εν λόγω εργαζόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλιστικής ικανότητας που προβλέπει η νομοθεσία.
Με εργαλεία υποστήριξης και για ΑμεΑ η νέα ιστοσελίδα του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών,
η οποία σχεδιάστηκε με στόχο να διευκολύνει την αναζήτηση κάθε απαραίτητης πληροφορίας για τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας, τα εισιτήρια, (σημεία έκδοσης, επαναφόρτισης , συχνές ερωτήσεις και τιμές), τα δρομολόγια σε πραγματικό χρόνο αλλά και τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό.
Την υλοποίηση ενός συστήματος πρόγνωσης υγείας ευπαθών ομάδων, ξεκινά πιλοτικά η Περιφέρεια
Αττικής, σε συνεργασία με τους Δήμους, με αφορμή την πανδημία COVID-19. Σε πρώτη φάση στο πρόγραμμα
θα ενταχθούν 6.000 ωφελούμενοι από 30 Δήμους της Αττικής. Το καινοτόμο σύστημα θα παρακολούθεί την
υγεία μέσω φορητών συσκευών πρόγνωσης, όπως το «έξυπνο ρολόι», το οποίο θα παρακολουθείται από σχετική
πλατφόρμα. Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 970.000€ και η διάρκεια υλοποίησης του είναι τρία χρόνια.
Όπως επισημάνθηκε θα ακολουθηθούν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Την επίσημη αναγνώριση έλαβε η εταιρεία Κωτσόβολος ,για τα 10 πρώτα καταστήματά της, ως προσβάσιμα στα άτομα με κινητικές αναπηρίες, σε συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ. Η κίνηση εντάσσεται στο πρόγραμμα
«Τεχνολογία χωρίς Εμπόδια» και η αναγνώριση αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς επιβεβαιώνει τις κατάλληλες
συνθήκες ενός καταστήματος για την άνετη κίνηση των ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο. Είσοδοι και διάδρομοι με
τις κατάλληλες διαστάσεις, χώροι με τις αντίστοιχες σημάνσεις, όπως οι τουαλέτες, οι ανελκυστήρες και το parking,
εξωτερικές ράμπες εισόδου με σωστή κλίση πληρούν όλες τις προδιαγραφές για εύκολη πρόσβαση στην τεχνολογία.
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«Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός. Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου»
Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης θα διοργανώσει την έκθεση με τίτλο «Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός. Συλλογή
Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου», στο Μέγαρο Σταθάτου. Πρόκειται για μια σπάνια, πρωτότυπη έκθεση που περιλαμβάνει ευρωπαϊκές, φιλελληνικές, καλλιτεχνικές δημιουργίες καθώς και έργα Ελλήνων καλλιτεχνών, εμπνευσμένα
από θέματα της αρχαιότητας, τα οποία παρουσιάζονται δίπλα σε σημαντικές αρχαιότητες που προέρχονται από μεγάλα Μουσεία της Ιταλίας και της Ελλάδας. Η
έκθεση στοχεύει στην ανάδειξη των αρχαιολατρικών πτυχών του φιλελληνικού κινήματος, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την Επανάσταση του 1821. Η αρχαιολατρεία υπήρξε ο μακροβιότερος σύνδεσμος των Ευρωπαίων με την Ελλάδα. Κατά
την Επανάσταση μετασχηματίστηκε σε φιλελληνισμό και αποτυπώθηκε εικαστικά
σε ευρωπαϊκα έργα τέχνης. Μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους υιοθετήθηκε
από τους Έλληνες νεοκλασικούς καλλιτέχνες με στόχο την ανάδειξη της αδιάρρηκτης συνέχειας της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς. Στην έκθεση, τα αρχαία αριστουργήματα θα συνομιλήσουν με τις νεοκλασικές εκδοχές τους, μέσα σε ένα
σκηνογραφημένο περιβάλλον. Ο επισκέππτης θα βιώσει μια θεατρική εμπειρία
καθώς το Μέγαρο Σταθάτου, ένα εμβληματικό δείγμα του ελληνικού αρχιτεκτονικού
Νεοκλασικισμού, θα μεταμορφωθεί σε εσωτερικό μιας μεγαλοαστικής ευρωπαϊκής
κατοικίας του 19ου αιώνα. *Οι ημερομηνίες της έκθεσης θα ανακοινωθούν σύντομα.

10o Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών "Τα 12 Κουπέ" - Πρόσκληση
συμμετοχής καλλιτεχνών Θεάτρου, Χορού, Μουσικής, Εικαστικών
Το Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών «Τα 12 Κουπέ», μετά την αναβολή της περσινής διοργάνωσης λόγω της πανδημίας, προγραμματίζει να ανοίξει και πάλι τις «πόρτες» του τον
Μάιο 2021, στον υπαίθριο χώρο της Αμαξοστοιχίας - Θεάτρου «το Τρένο στο Ρουφ». Το
μοναδικό παγκοσμίως πολιτιστικό σιδηροδρομικό Φεστιβάλ, που εμπνεύστηκε και καθιέρωσε η Τατιάνα Λύγαρη για την ανάδειξη και προώθηση των νέων καλλιτεχνικών δυνάμεων της χώρας, παρουσιάζεται ανελλιπώς κάθε χρόνο από το 2011, έχοντας προσφέρει έως σήμερα σημαντικό βήμα έκφρασης και
δημιουργίας σε περισσότερες από 190 ταλαντούχες καλλιτεχνικές ομάδες. Πυρήνας του Φεστιβάλ και πηγή έμπνευσής του υπήρξε το New Wagon της Αμαξοστοιχίας με τα 12 κουπέ, (compartments), αλλά και κάθε απρόβλεπτος, σκηνικός και μη σκηνικός χώρος της Αμαξοστοιχίας. Φέτος λόγω των ειδικών επιδημιολογικών συνθηκών, οι
performances θα παρουσιαστούν αποκλειστικά στο υπαίθριο stage και τον εξωτερικό χώρο της Αποβάθρας.

"Η Ιστορία έχει πρόσωπο": Υπαίθρια έκθεση στον Εθνικό
Κήπο για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
Μια ξεχωριστή έκθεση μνήμης και τιμής
στους ήρωες του 1821 διοργανώνουν, στο
πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια
από την Ελληνική Επανάσταση, το Ίδρυμα
Σύλβιας Ιωάννου, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και ο Δήμος Αθηναίων. Δύο αιώνες
μετά από την εθνική παλιγγενεσία το εμβληματικό τοπόσημο της Αθήνας, ο Εθνικός Κήπος, φιλοξενεί επί της λεωφ. Βασ. Σοφίας μια εντυπωσιακή υπαίθρια
έκθεση που φέρνει στο προσκήνιο τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και
θυσιάστηκαν για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα την ελευθερία και τη δημοκρατία. Παρουσιάζονται 22 πίνακες, με ορισμένα από τα 320 μοναδικά
πρόσωπα που ζωγράφισε ο Benjamin Mary, (1792-1846), διπλωματικός αντιπρόσωπος του Βελγίου στην Ελλάδα. Τα σχέδια φιλοτεχνήθηκαν εκ του
φυσικού, μεταξύ 1839 και 1844. Δημοσιεύονται για πρώτη φορά και μας φέρνουν σε επαφή με γνωστά και άγνωστα πρόσωπα της Ελληνικής Επανάστασης και της οθωνικής Ελλάδας, μέσα από την ευαίσθητη και διεισδυτική
ματιά ενός Ευρωπαίου καλλιτέχνη. Η έκθεση θα διαρκέσει ως τον Απρίλιο.
Επικοινωνία: info@sylviaioannoufoundation.org info@nhmuseum.gr
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Δένδρα μου χιλιόχρονα
(Αθανασίου Κουμούρη)

Δένδρα μου χιλιόχρονα,
απλώστε όλα τα κλαριά,
κι εσείς τα κερασόδεντρα,
με τα κλαριά απλωμένα,
κάθε λουλούδι και κλαρί,
στεφάνια να τα φτιάξετε για το ‘21.
Όσα τα δέντρα στα βουνά,
στους κάμπους τα λουλούδια,
τόσα σας πρέπουν ήρωες,
στεφάνια και αθάνατα,
της Λευτεριάς τραγούδια.
Ο Πλανήτης μας μικρός,
η πλάνη είναι μεγάλη,
περιπλανιέσαι Ερντογάν,
σε σκοτεινή πλεκτάνη.

Αμύνταιο: Με γνώμονα την άρση

Κομοτηνή: Ενεκρίθησαν τα τεύ-

των εμποδίων και με επίκεντρο τον
άνθρωπο, ο Δήμος υλοποιεί τα έργα
«Βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ
σε κοινόχρηστους χώρους» και «Προμήθεια αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου», στον
άξονα προτεραιότητας 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περ.
Αρκαδία: Δωρεά μεγάλης ποσόΔ. Μακεδονίας, «Προώθηση της κοιτητας καπακιών έκανε η οικογένεια
νωνικής ένταξης και καταπολέμηση
Δαμόπουλου Γεώργιου και τα κατατης φτώχειας και κάθε διάκρισης».
στήματα «Δαμόπουλος- Εκτελτά Παραδοσιακά Προϊόντα» και «Chalet
Μαίναλον», στον Σύλλογο ΑμεΑ Αρκαδίας. Η δωρεά αυτή θα διατεθεί για
την αγορά αμαξιδίων και την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητική αναπηρία.

χη δημοπράτησης του Έργου «Προμήθεια & Τοποθέτηση εξοπλισμού
για την πρόσβαση των ΑμεΑ και
άλλων κατηγοριών με κινητικά προβλήματα σε παραλίες του Δήμου Κομοτηνής». Ο εξοπλισμός θα τοποθετηθεί σε τέσσερα σημεία, στις παραλίες Φαναρίου και Μέσης. Το σχέδιο
περιλαμβάνει επίσης και χώρους υγιεινής για ΑμεΑ και ειδικούς κάδους.

Άλιμος: 14 δρόμοι του Δήμου, γίνονται φιλικά προς τα ΑμεΑ, καθώς
θα μετατραπούν σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, με την αντίστοιχη διαμόρφωση πεζοδρομίων με ράμπες ΑμεΑ
και οδεύσεις τυφλών καθώς και ειδικές διαγραμμίσεις διάβασης πεζών.

Λαμία: 12.000 πλαστικά καπάκια
ου

συγκέντρωσαν οι μαθητές του 4 Γυμνασίου κατά την «Δράση Αγάπης
Νο2», τα οποία και παρέδωσαν στο
Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία - Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για
την προμήθεια αναπηρικού αμαξιδίου στέλνοντας το μήνυμα «Σας
αγαπάμε και είμαστε δίπλα σας».

Αργολίδα:

Για άλλη μια φορά,
επιτήδειοι θέλησαν να βγάλουν χρήματα στην πλάτη των ΑμεΑ, ζητώντας, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας
τη συνδρομή πολιτών, στο όνομα του
Συλλόγου ΑμεΑ Ν. Αργολίδας. Οι άνθρωποι αυτοί ουδεμία σχέση έχουν
με τον σύλλογο, καθώς ο μόνος τρόπος για να τον ενισχύσει κανείς, είναι
μέσω κατάθεσης δωρεάς στον τραπεζικό του λογαριασμό. Κανένας εκπρόσωπος δε θα ζητήσει τηλεφωνικά ή δια ζώσης χρηματική ενίσχυση.

Ηράκλειο: Ο Οργανισμός Λιμέ-

νος Ηρακλείου, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης βελτιωτικών έργων που
αφορούν τα άτομα με αναπηρία,
προχώρησε στην τοποθέτηση μεταλλικού οικίσκου, για αποκλειστική χρήση ως χώρου υγιεινής, ο οποίος πεΕορδαία: Μειομένο κατά 50% τι- ριλαμβάνει και ειδικό WC για ΑμεΑ.
μολόγιο ανταποδοτικών τελών χορήγεί ο Δήμος σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ
με ποσοστό 67% και άνω. Η αίτηση
κατατίθεται μαζί με δικαιολογητικά στο
γραφείο Εσόδων του Δήμου ή ηλεκτρονικά στη δ/νση: goupou@ptolemaida.gr και msimeonidis@ptolema
ida.gr. Πληροφορίες στο τηλ. 2463350163. Τέλος προθεσμίας: 31 Μαΐου.
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Δελφοί: Τα «Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία
(Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α)», στελεχώνει ο Δήμος, στα πλαίσια υλοποίησης της
Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής Ζωής». Έτσι
ανακοίνωσε την πρόσληψη 10 ατόμων, τα οποία θα απασχοληθούν εκεί.

αλληλεγγύης από τους Εθνοφύλακες
Κέρκυρας, οι οποίοι προσέφεραν
δωρεά, προς οικονομική ενίσχυση
του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων
και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας, κατά την επίσκεψη αντιπροσωπείας τους στο ΚΔΗΦ «ΜΕΛΙΣΣΑ». Παράλληλα, περιηγήθηκαν στις
εγκαταστάσεις και ενημερώθηκαν για
την λειτουργία και τις δράσεις του.

Σέρρες: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών
διατάξεων για τα ΑΜΕΑ», του Δήμου.
Συνολικά, τοποθετήθηκαν συστήματα ηχητικών ειδοποιήσεων σε φωτεινούς σηματοδότες σε 14 κόμβους.

Μινώα Πεδιάδας:

Καλαμάτα:

Μέσα από την συνεργασία του Δήμου με το Κέντρο
Αποκατάστασης και Αποθεραπείας
«Διάπλαση», η Καλαμάτα θέλει να
γίνει πρότυπο προσβασιμότητας σε
ΑμεΑ. Προβλέπεται μία σειρά από
δράσεις, μέσω των οποίων τα ΑμεΑ
θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
διάφορες περιοχές της πόλης, ξεκινώντας από την παραλιακή ζώνη.

Τέσσερις
νέες συμβάσεις υπέγραψε η Δημοτική Αρχή, μεταξύ των οποίων και για
ράμπες και χώρους υγιεινής για ΑμεΑ
στις σχολικές μονάδες. Στο έργο
προβλέπεται η κατασκευή/ανακατασκευή ραμπών, που οδηγούν στις εισόδους των σχολικών κτηρίων, (για
την πρόσβαση μαθητών σε αναπηρικό αμαξίδιο ή εμποδιζόμενων ατόμων γενικότερα), καθώς και η πλή- Αθήνα: 5.000 μάσκες προστασίας
ρης ανακαίνιση - νέα κατασκευή των
παρέδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης ΟιWC ΑμεΑ σε 12 σχολικές μονάδες.
κονομικών, Ν. Πέππας, στο Σύλλογο
Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική
Ασθένεια, «Φλόγα», εκ μέρους της
Περιφέρειας Αττικής. Η δωρεά έγινε
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Καρκίνου Παιδικής ηλικίας και αναγνωρίζοντας το σπουδαίο έργο που
επιτελεί η «Φλόγα» για την υποστήριξη όλων των παιδιών που αποτελούν πρότυπο και σύμβολα ζωής.

Αλμυρή Κορινθίας:
Κοζάνη: Με την ευκαιρία της αποστράτευσης του Υποστράτηγου Θεόδωρου Κεραμά, ο Σύλλογος Ατόμων
με Αναπηρία, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης τον ευχαρίστησε για
την άψογη συνεργασία και την στήριξη του σε ότι αφορούσε τα ΆμεΑ.

Κέρκυρα: Μια αξιέπαινη πράξη

Πολλά
σακιά με καπάκια παρέδωσε στο Σωματείο ΑμεΑ Κορινθίας, ο Σύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού &
Νηπιαγωγείου Αλμυρής. Τα καπάκια
είχαν μαζέψει, με πολύ κόπο, οι μικροί
μαθητές και οι οικογένειές τους, προκειμένου να συμβάλλουν στην συγκέντρωση των 600 περίπου κιλών, που
χρειάζονται για την αγορά αμαξιδίου.
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Αρσιβαρίστας με αναπηρία, πραγματοποιεί νέο παγκόσμιο ρεκόρ στις «άρσεις θανάτου»
Ο ανάπηρος Γερμανός αρσιβαρίστας Tobias Anthofer, με
το παρατσούκλι που θυμίζει Ινδιάνο - «Μεγάλος Καθιστός
Ταύρος» - έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στις καθιστές «άρσεις θανάτου», (deadlifts), σηκώνοντας 555,5 κιλά! Το
ρεκόρ αυτό που σημειώθηκε στον διαγωνισμό «World’s
Strongest Disabled Man», τον Δεκέμβριο, στο Luenen της
Γερμανίας, τον καθιστά πρακτικά, τον δυνατότερο αρσιβαρίστα με αναπηρία στον κόσμο. Με την ευκαιρία του
κατορθώματός του, ο Anthofer μίλησε και για τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι ΑμεΑ αθλητές, αλλά για
και τις φιλοδοξίες του: η βασική πρόκληση για έναν
αθλητή ΑμεΑ είναι καταρχάς, το να μπει στο γυμναστήριο, καθώς συνήθως υπάρχουν λίγα ή πολλά σκαλιά, έξω ή
μέσα από αυτό, που για κάποιον που δεν μπορεί να περπατήσει είναι μεγάλο πρόβλημα. Πάντως εκείνος διαθέτει
και το δικό του, προσωπικό γυμναστήριο. Ο νέος του στόχος είναι πλέον η άρση 600 κιλών, αλλά παράλληλα και
η αλλαγή των αντιλήψεων των ανθρώπων, σχετικά με τις πραγματικές δυνατότητες των αθλητών με αναπηρία.

Δυνατό μήνυμα για τις δυνατότητες των ΑμεΑ
Η επί δεκατρείς φορές Παραολυμπιονίκης, Jessica Long είναι η πρωταγωνίστρια του αθλητικού διαφημιστικού της Toyota για το φετινό,
αμερικανικό «Super Bowl». Αν και οπτικά το διαφημιστικό επικεντρώνεται στην κολυμβήτρια, η αφήγηση παρουσιάζει το τηλεφώνημα που
δέχτηκε η θετή μητέρα της, όταν έψαχνε παιδί για υιοθεσία: «Σας βρήκαμε ένα κοριτσάκι για υιοθεσία, υπάρχουν όμως κάποια πράγματα
που θα πρέπει να γνωρίζετε», της είπαν από την υπηρεσία. «Βρίσκεται στη Σιβηρία και έχει γεννηθεί με μια σπάνια πάθηση. Τα πόδια της
πρέπει να ακρωτηριαστούν… Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να το ακούτε αυτό. Η ζωή της δεν θα είναι εύκολη». «Μπορεί
να μην είναι εύκολη, αλλά θα είναι καταπληκτική», απάντησε εκείνη. «Δεν βλέπω την ώρα να την γνωρίσω». Το μήνυμα που δίνει στο τέλος η διαφήμιση είναι: «Πιστεύουμε πως υπάρχει ελπίδα και δύναμη σε όλους μας».

Πρόγραμμα «Παρα-αστροναυτών» από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία
Συν. από την σελ. 1 ...προκειμένου να μπορούν τα άτομα

αυτά να πετάξουν και να δουλέψουν, όπως οι υπόλοιποι
αστροναύτες. Φυσικά ισχύουν οι προϋποθέσεις και
απαιτούνται οι γνώσεις που διαθέτουν και οι υπόλοιποι
υποψήφιοι αστροναύτες, καθώς η κίνηση αυτή της
E.S.A. δεν είναι κίνηση εντυπωσιασμού ή κοινωνικής
πολιτικής, αλλά κίνηση για συμπερίληψη και αξιοποίηση
ανθρώπων με γνώσεις, εμπειρία και ικανότητες που
μέχρι τώρα -λόγω των συγκεκριμένων αναπηριών- δεν
θα γινόντουσαν δεκτοί. Αν τελικά επιλεχθούν και ταξιδεύσουν, τα αποτελέσματα της αποστολής τους θα πρέπει
να είναι τα ίδια με οποιασδήποτε άλλης αποστολής και
η ασφάλειά τους η ίδια με οποιουδήποτε άλλου αστροναύτη. Η E.S.A. «ανοίγει» έτσι μια πόρτα και τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος μπορεί να επιτρέψουν
και την αποδοχή αιτήσεων για υποψήφιους αστροναύτες με άλλες σωματικές αναπηρίες. Για ευνόητους λόγους
και ασυμβατότητα με τις προϋποθέσεις που θέτει η Υπηρεσία, δεν γίνεται λόγος για ανθρώπους με ψυχικές διαταραχές ή νοητικές αναπηρίες. Για να διευκολύνει το έργο της στην επιλογή υποψηφίων, η Διαστημική Υπηρεσία αξιοποίησε την εμπειρογνωμοσύνη της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής και χρησιμοποίησε τον πίνακα
κατηγοριοποίησης που έχει αναπτύξει για τις επιλέξιμες αναπηρίες, χωρίζοντας τις σε κόκκινο (ασυμβατότητα), κίτρινο (πιθανή συμβατότητα, με τις ανάλογες μετατροπές ή ρυθμίσεις κτλ) και πράσινο (συμβατότητα), βαθμό συμβατότητας με τις ανάγκες και την ασφαλή εργασία των υποψηφίων αστροναυτών. Τέλος, κανείς δεν μπορεί να
εγγυηθεί στους επιλεγμένους υποψηφίους ότι τελικά θα πραγματοποιήσουν το όνειρό τους να πετάξουν, αλλά γίνεται τώρα το πρώτο βήμα και η «εξερεύνηση» των δυνατοτήτων και πιθανοτήτων για να καταστεί αυτό εφικτό.
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του
Δημήτρη Χατζηαποστόλου

Γκραν Πρι στίβου 12th Fazza: Τρία μετάλλια και
ένα πανελλήνιο ρεκόρ για τον ελληνικό στίβο
Δύο χρυσά μετάλλια και ένα ασημένιο, καθώς και ένα πανελλήνιο ρεκόρ, ήταν ο απολογισμός του ελληνικού στίβου στo γκραν πρι 12th Fazza Para-Athletics Championships που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι. Ο Αθανάσιος Γκαβέλας, με οδηγό τον
Σωτήριο Γκαραγκάνη, κατέκτησε την πρώτη θέση στα 100μ. κατηγορίας Τ11, με επίδοση 11.05 που αποτελεί και νέο εθνικό ρεκόρ. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ο ίδιος
με 11.13 από το πανελλήνιο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ του 2020 που έγινε στο ΟΑΚΑ. Την
πρώτη θέση στο μήκος κατηγορίας Τ37 πήρε ο Κων/νος Καμάρας με καλύτερο άλμα
στα 5 μέτρα 75 εκατοστά, ενώ ο δις Παραολυμπιονίκης, Μανώλης Στεφανουδάκης, ο οποίος ταξίδεψε στο Ντουμπάι
με προσωπικά του έξοδα, κατέκτησε την δεύτερη θέση στον ακοντισμό F53/54 με καλύτερη βολή στα 28μ. 80εκ.

Αναβάλλει για το 2022 την Θερινή Ολυμπιάδα Κωφών η I.C.S.D
Η Διεθνής Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών (International Committee of Sports for the Deaf) ανακοίνωσε επίσημα
την αναβολή των 24ων Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών 2021, (24th Summer Deaflympics 2021), που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν τον ερχόμενο Δεκέμβριο στο Caxias do Sul της Βραζιλίας, για το διάστημα 1 έως 15
Μαΐου 2022, στην ίδια τοποθεσία. Η απόφαση της αναβολής οφείλεται αφενός στους περιορισμούς που προκαλούνται λόγω της πανδημίας της COVID-19, αφετέρου, ενώ ο εμβολιασμός σε όλον τον κόσμο είναι σε εξέλιξη, παρόλα αυτά οι διαφορές μεταξύ των χωρών που έχουν εμβολιαστεί είναι μεγάλες. Ως εκ τούτου με την αναβολή των
αγώνων διασφαλίζεται η υγεία των αθλητών, των
ομάδων και των οικογενειών τους, των οργανώσεων,
των εθελοντών και των θεατών από όλο τον κόσμο.

Τροπολογία για την παράταση της θητείας
της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής
Στη σωστή προετοιμασία της Παραολυμπακής Ομάδας
για τους Αγώνες του Τόκιο που θα διεξαχθούν 24 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου 2021 συμβάλλει η τροπολογία που ψηφίστηκε την 17η Φεβρουαρίου 2021 μετά
από εισήγηση του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη
Αυγενάκη. Συγκεκριμένα για την Διοίκηση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής “Ορίζεται ότι η Ολομέλεια της Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής
Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) θα αναδειχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 15 έως 30 Οκτωβρίου 2021, εξαιτίας της
απρόβλεπτης, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού
COVID-19, αναβολή των Παραολυμπιακών Αγώνων
του «ΤΟΚΥΟ 2020» για ένα έτος. Και σε περίπτωση
ματαίωσης των Παραολυμπιακών Αγώνων, λόγω πανδημίας και πάλι, εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία της επίσημης ανακοίνωσης από την Διεθνή
Παραολυμπιακή Επιτροπή της ματαίωσης τους. Έτσι
δίνεται η δυνατότητα η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή να προετοιμάσει με τον καλύτερο τρόπο την Ελληνική Ομάδα και να συμμετάσχει στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Αντίστοιχη παράταση της
θητείας έχει γίνει και για την
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή προκειμένου να προετοιμάσει απρόσκοπτα και
την Ολυμπιακή Ομάδα”.

Βασίλης Αβραμίκας: Χρυσό μετάλλιο
στο Διεθνές πρωτάθλημα Bavaria 2021
Την πρώτη θέση και το
χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο αθλητής του
Α.Σ. Αχαρνών, «Κ. Παλαιολόγος», Βασίλης Αβραμίκας, στο
Διεθνές πρωτάθλημα Bavaria 2021, που διοργάνωσε διαδικτυακά η Ομοσπονδία Ταεκβοντο της
Βαυαρίας. Ο αθλητής αγωνίστηκε στην κατηγορία P20 U30 Παρά-Ταεκβοντο, με
προπονητή του τον κ. Παναγιώτη Παλαιολόγου και την Κυριακή Χατζογιαννάκη,
προπονήτρια του Παρά-Ταεκβοντο και
βοηθό του την Κωνσταντίνα Θωμοπούλου, πρωταθλήτρια Ελλάδος 2019. Αξίζει
να σημειωθεί, ότι είναι η πρώτη φορά
που Έλληνας αθλητής κατακτά το χρυσό
μετάλλιο στην συγκεκριμένη κατηγορία.

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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1821-2021 : 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821
Συν. από σελ. 1 Παιδιά μου! Εις τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημη-

γορούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί, και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ
και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να σας ιδώ, παιδιά μου, εις την μεγάλη δόξα των
προπατόρων μας, και έρχομαι να σας ειπώ, όσα εις τον καιρό του αγώνος και προ αυτού και ύστερα
απ' αυτόν ο ίδιος επαρατήρησα, και απ' αυτά να κάμωμε συμπερασμούς και δια την μέλλουσαν
ευτυχίαν σας, μολονότι ο Θεός μόνος ηξεύρει τα μέλλοντα. Και δια τους παλαιούς Έλληνας, οποίας γνώσεις είχαν
και ποία δόξα και τιμήν έχαιραν κοντά εις τα άλλα έθνη του καιρού των, οποίους ήρωας, στρατηγούς, πολιτικούς
είχαν, δια ταύτα σας λέγουν καθ' ημέραν οι διδάσκαλοί σας και οι πεπαιδευμένοι μας. Εγώ δεν είμαι αρκετός. Σας
λέγω μόνον πως ήταν σοφοί, και από εδώ επήραν και εδανείσθησαν τα άλλα έθνη την σοφίαν των. Εις τον τόπον,
τον οποίον κατοικούμε, εκατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες, από τους οποίους και ημείς καταγόμεθα και ελάβαμε το
όνομα τούτο. Αυτοί διέφεραν από ημάς εις την θρησκείαν, διότι επροσκυνούσαν τες πέτρες και τα ξύλα. Αφού ύστερα
ήλθε στον κόσμο ο Χριστός, οι λαοί όλοι επίστευσαν εις το Ευαγγέλιό του, και έπαυσαν να λατρεύουν τα είδωλα. Δεν
επήρε μαζί του ούτε σοφούς ούτε προκομμένους, αλλ' απλούς ανθρώπους, χωρικούς καί ψαράδες, και με τη βοήθεια
του Αγίου Πνεύματος έμαθαν όλες τες γλώσσες του κόσμου, οι οποίοι, μολονότι όπου και αν έβρισκαν εναντιότητες
και οι βασιλείς και οι τύραννοι τους κατέτρεχαν, δεν ημπόρεσε κανένας να τους κάμη τίποτα. Αυτοί εστερέωσαν την
πίστιν. Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν εις την διχόνοια και ετρώγονταν μεταξύ τους, και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι καί τους υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν οι Μουσουλμάνοι και
έκαμαν ό,τι ημπορούσαν, δια να αλλάξη ο λαός την πίστιν του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλ'
εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν, ο άλλος το σταυρό του έκαμε. [...] Εις αυτήν την δυστυχισμένη
κατάσταση μερικοί από τους φυγάδες γραμματισμένους εμετάφραζαν και έστελναν εις την Ελλάδα βιβλία, και εις αυτούς πρέπει να χρωστούμε ευγνωμοσύνη, διότι ευθύς οπού κανένας άνθρωπος από το λαό εμάνθανε τα κοινά γράμματα, εδιάβαζεν αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποίους είχαμε προγόνους, τι έκαμεν ο Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης και
άλλοι πολλοί παλαιοί μας, και εβλέπαμε και εις ποίαν κατάσταση ευρισκόμεθα τότε. Όθεν μας ήλθεν εις το νου να
τους μιμηθούμε και να γίνουμε ευτυχέστεροι. Και έτσι έγινε και επροόδευσεν η Εταιρεία. Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι
εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας
και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις
αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση. Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και
όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το
παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο
χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη.
Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, οπού άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακρά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν
πέντε χιλιάδες εμπρός, και ένα καράβι μιαν άρμάδα. Άλλά δεν εβάσταξε! Ήλθαν μερικοί και ηθέλησαν να γένουν
μπαρμπέρηδες εις του κασίδη το κεφάλι. Μας πονούσε το μπαρμπέρισμά τους. Μα τι να κάμομε; Είχαμε και αυτουνών την ανάγκη. Από τότε ήρχισεν η διχόνοια και εχάθη η πρώτη προθυμία και ομόνοια. [...] Όταν προστάζουνε
πολλοί, ποτέ το σπίτι δεν χτίζεται ούτε τελειώνει. Ο ένας λέγει ότι η πόρτα πρέπει να βλέπει εις το ανατολικό μέρος,
ο άλλος εις το αντικρινό και ο άλλος εις τον Βορέα, σαν να ήτον το σπίτι εις τον αραμπά και να γυρίζει, καθώς λέγει
ο καθένας. Με τούτο τον τρόπο δεν κτίζεται ποτέ το σπίτι, αλλά πρέπει να είναι ένας αρχιτέκτων, οπού να προστάζει
πως θα γενεί. Παρομοίως και ημείς εχρειαζόμεθα έναν αρχηγό και έναν αρχιτέκτονα, όστις να προστάζει και οι άλλοι
να υπακούουν και να ακολουθούν. Αλλ' επειδή είμεθα εις τέτοια κατάσταση, εξ αιτίας της διχόνοιας, μας έπεσε η
Τουρκιά επάνω μας και κοντέψαμε να χαθούμε, και εις τους στερνούς επτά χρόνους δεν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα. Εις αυτή την κατάσταση έρχεται ο βασιλεύς, τα πράγματα ησυχάζουν και το εμπόριο και ή γεωργία και οι τέχνες
αρχίζουν να προοδεύουν και μάλιστα ή παιδεία. Αυτή η μάθησις θα μας αυξήσει και θα μας ευτυχήσει. Αλλά διά να
αυξήσομεν, χρειάζεται και η στερέωσις της πολιτείας μας, η όποία γίνεται με την καλλιέργεια και με την υποστήριξη
του Θρόνου. Ο βασιλεύς μας είναι νέος και συμμορφώνεται με τον τόπο μας, δεν είναι προσωρινός, αλλ' η βασιλεία
του είναι διαδοχική και θα περάσει εις τα παιδιά των παιδιών του, και με αυτόν κι εσείς και τα παιδιά σας θα ζήσετε.
Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι, όταν επιάσαμε τα άρματα είπαμε πρώτα
υπέρ πίστεως και έπειτα υπέρ πατρίδος. [...] Να μην έχετε πολυτέλεια, να μην πηγαίνετε εις τους καφενέδες και
τα μπιλιάρδα. Να δοθείτε εις τας σπουδάς σας καὶ καλύτερα νὰ κοπιάσετε ολίγον, δύο καὶ τρεις χρόνους και να
ζήσετε ελεύθεροι εις το επίλοιπο της ζωής σας, παρὰ να περάσετε τέσσαρους-πέντε χρόνους της νεότητά σας, και
να μείνετε αγράμματοι. [...] Η προκοπή σας και η μάθησή σας να μην γίνη σκεπάρνι μόνο δια τὸ άτομό σας, αλλά να
κοιτάζη το καλο της κοινότητος, καὶ μέσα εις το καλο αυτό ευρίσκεται και το δικό σας. [...] Σας είπα όσα ο ίδιος είδα,
ήκουσα και εγνώρισα, δια να ωφεληθήτε από τα απερασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχονοίας, την
οποίαν να αποστρέφεσθε, και να έχετε ομόνοια. Εμάς μη μας τηράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε.
Και αι ημέραι της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουν μετ' ολίγον περάσει. [...] Εις εσάς μένει να ισάσετε
και να στολίσετε τον τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε· και, δια να γίνη τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας
την ομόνοια, την θρησκεία, την καλλιέργεια του Θρόνου και την φρόνιμον ελευθερία. Τελειώνω το λόγο μου. [...]
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«Αντώνης Τρίτσης», Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
Συν. από την σελίδα 1 ...το Πάρκο προσβάσιμο και θα συνδέουν όλες τις

εισόδους μεταξύ τους. Θα δημιουργηθούν χώροι υποδοχής για τα άτομα
με αναπηρίες και τους υπερήλικες, όπου θα διανέμονται ενημερωτικά φυλλάδια για τις δυνατότητες περιπάτου, περιήγησης και ψυχαγωγίας εντός
του Πάρκου. Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, η
Περιφέρεια Αττικής και ο Φορέας Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου
«Αντώνης Τρίτσης» ξεκινούν άμεσα ενέργειες για την υλοποίηση σχεδίου
δράσεως. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθούν προγράμματα εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, προσελκύοντας ακόμα και μαθητές σχολείων, για να
ανακαλύψουμε, όλοι μαζί, τους θησαυρούς της φύσης, με μαθήματα περιΟ Περιφερ. Αττικής, Γ. Πατούλης και ο βαλλοντολογικής συμπεριφοράς
Πρόεδρος του Κ.Ε.Α., Γ. Ρεθυμνιωτάκης και όχι μόνο. Ήδη είναι εμφανείς
στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», οι εργασίες που γίνονται από την Περιφέρεια Αττικής και σύντομα το όραμα του Περιφερειάρχη, Γ. Πατούλη, για
μια πραγματικά μεγάλη όαση, θα υλοποιηθεί, με δράσεις, όπως αυτές
που αναγράφονται παρακάτω: • Συντήρηση, λειτουργία, ανανέωση και
περαιτέρω ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»
• Πληροφόρηση και επιμόρφωση σε θέματα προστασίας και διαχείρισης
περιβάλλοντος • Διοργάνωση εκθέσεων, για την κατανόηση του φυσικού
κόσμου και των προβλημάτων του περιβάλλοντος • Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, παραστά- Συνάντηση με την Διευθύντρια και τους
αρμόδιους του Πάρκου Τρίτση
σεων, θεαμάτων
συναυλιών και άλλων ψυχαγωγικών επιμορφωτικών δραστηριοτήτων • Δημιουργία κατάλληλων χώρων παιχνιδιών
σκέψης και αθλοπαιδιών με θέμα το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού και άλλων ήπιων αθλητικών – ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, οι οποίες συνάδουν με το χαρακτήρα του
Πάρκου και δημιουργούν μαθήματα συμπεριφοράς, που θα
ωφελήσουν μαθητές σχολείων, φίλους της φύσης κτλ.

Θωράκιση του Κέντρου Εργασίας Αναπήρων
Μετά την τελευταία απώλεια (κλοπή) των αναπηρικών αμαξιδίων, πλην ενός που
βρήκαν οι καθαριστές του Δήμου στο Πάρκο Πόλης, με προσωπική παρέμβαση του
Δημάρχου, Χρήστου Παππού, τα εργαστήρια του κέντρου μας θωρακίστηκαν, όπως
βλέπετε στην φωτογραφία, προς αποφυγήν παρομοίων καταστάσεων. Κύριε Δήμαρχε, το Κέντρο μας έχει ανάγκη την συνεχή αρωγή και στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Κ.Ε.Α. και τα μέλη του εκφράζουν τις ευχαριστίες τους και ζητούν την
συνεχή στήριξή σας, για να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες μέρες που περνάμε και να
αναπτύξουν περισσότερες δραστηριότητες, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Στην φωτογραφία βλέπετε την
θωράκιση των εργαστηρίων και ολοκλήρου του Κέντρου, που επιτέλους δίνει μια αίσθηση ασφάλειας στα μέλη του.

Ο κόσμος έχει αγαθά, αλλά μας λείπει η γνώση,
αν την καλλιεργήσουμε, θα το ανταποδώσει
Το «Κόψε-Ράψε» είναι μια δράση που θα δώσει εργασία και θα εξυπηρετεί, όχι μόνο
τις οικογένειες των μελών μας, αλλά κι όσους συμπολίτες μας θέλουν να μας στηρίξουν.
Αν θέλετε να ράψετε, να διορθώσετε ή να ασχοληθείτε με την ραπτική, επισκεφθείτε
μας. Δίπλα, θα λειτουργήσει σύντομα και το «Ανταλλάξ». Μην πετάτε ό,τι δεν χρειάζεστε, χάρισε, αντάλλαξε, αξιοποίησέ το. Όλοι για όλους. Για να μην πάει τίποτα χαμένο,
φέρε ό,τι δεν χρειάζεσαι και πάρε ό,τι χρειάζεσαι. Κρητικού Πελάγους 1, έναντι supermarket Lidl Άνω Λιοσίων Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 2102480235 - 6986255040
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Κάτι από το τώρα,
του Γ. Δημητριάδη
κάτι για το Μετά...
Άγιος Νικόλαος Πλανάς (2 Μαρτίου) Εθνική επέτειος χωρίς ομοψυχία
(1851-1932) Καταγόμενος από
τη Νάξο, ο Νικόλαος μετακόμισε
με την οικογένειά του στην Αθήνα, μετά τον θάνατο του πατέρα
του. Παντρεύτηκε και χειροτονήθηκε διάκονος, όμως πολύ σύντομα, μετά την γέννηση του γιού
του, έμεινε χήρος. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στο ταπεινό εκκλησάκι του Προφήτου Ελισσαίου στο Μοναστηράκι, στο
οποίο κατόπιν λειτούργησε πολλάκις με ψάλτη τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Ο σπουδαίος διηγηματογράφος
τον περιγράφει ως εξής: «Μεταξύ των υπαρχόντων ιερέων υπάρχουσιν ακόμη πολλοί ενάρετοι και αγαθοί, εις
τας πόλεις και εις τα χωρία. Είναι τύποι λαϊκοί, ωφέλιμοι,
σεβάσμιοι. Ας μην εκφωνούσι λόγους. Ηξεύρουσιν αυτοί
άλλον τρόπον πώς να διδάσκωσι το ποίμνιον. Γνωρίζω
ένα ιερέα εις τας Αθήνας. Είναι ο ταπεινότερος των ιερέων και ο απλοϊκώτερος των ανθρώπων. Είναι ολίγον
τι βραδύγλωσσος και περισσότερον αγράμματος. Τα
λάθη όσα κάμνει εις την ανάγνωσιν, είναι πολλάκις κωμικά και όμως εξ όλων των ακροατών του, εξ όλου τού
εκκλησιάσματος, κανείς μας δεν γελά. Διατί; Τον εσυνηθήσαμεν και μας αρέσει. Είναι αξιαγάπητος. Είναι απλοϊκός και ενάρετος. Είναι άξιος τού πρώτου των Μακαρισμών τού Σωτήρος». Και πράγματι, αυτή φαίνεται να
ήταν και η εντύπωση όλων όσων είχαν την ευλογία να
γνωρίσουν τον παπά-Νικόλα, με πολλούς, να αναφέρουν
πως τον έβλεπαν να μην αγγίζει το έδαφος κατά την ώρα
της Θείας Ευχαριστίας. Η αγιοκατάταξή του έγινε το 1992.

Μάρτιος: Με μια ματιά
2. Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς
3. Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής
4. Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης
4. Τσικνοπέμπτη
6. Παγκόσμια Ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας
7. Παγκόσμια Εβδομάδα κατά του Γλαυκώματος (κιν.)
9. Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες
15. Καθαρά Δευτέρα - Έναρξη Μ. Τεσσαρακοστής
17. Όσιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού
21. Κυριακή της Ορθοδοξίας
21. Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down
24. Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης
25. Ευαγγελισμός της Θεοτόκου - Εθνική Επέτειος
25. Διεθνής Ημέρα του Αγέννητου Παιδιού
30. Άγιος Ιωάννης, συγγραφέας της “Κλίμακος”

«Δεν υπήρχε κρυφό σχολειό, είναι παραμύθι των παπάδων», απεφάνθη κάποιος κύριος σε συζήτηση σχετικά
με την περίοδο της Τουρκοκρατίας, «άλλωστε οι παπάδες ήταν με τους Τούρκους.» Έκανα το λάθος να απαντήσω: «Μα, ο Ξάνθος, ως ιδρυτικό μέλος της Φιλικής
Εταιρείας, γράφει ότι-» «Δεν υπήρχε Φιλική Εταιρεία»,
με έκοψε, «είναι παραμύθι των παπάδων». Εκεί κατάλαβα ότι έχω βρει σε τοίχο και δεν ξαναμίλησα μέχρι που
άλλαξε η κουβέντα, αν και τρωγόμουν μέσα μου να τον
ρωτήσω αν υπήρχε Τουρκοκρατία ή αν ήταν κι αυτή
«παραμύθι των παπάδων». Ο λόγος που αναφέρω αυτό
το απόσπασμα είναι το γεγονός ότι αν και κλείνουμε 200
χρόνια από την έναρξη της -τελευταίας- Ελληνικής Επαναστάσεως, πολλοί συνάνθρωποί μας, φορτωμένοι με
ψυχολογικά συμπλέγματα, αντλούν μια περίεργη ευχαρίστηση από το να μειοδοτούν, με λόγια ή και με πράξεις,
απέναντι στο Έθνος και την Πατρίδα τους. Κάθε σελίδα
της Ιστορίας που μας κάνει περήφανους, αυτούς τους
κάνει δυστυχισμένους. Σε κάθε λαμπρή στιγμή, αυτοί
είναι με το σκοτάδι. Χειρότερα; Σε κάθε ήττα και εθνικό
πένθος, αυτοί χαίρονται. Κάποιοι μάλιστα, επαίρονται,
ότι οι ιδεολογικοί τους πρόγονοι συνέβαλλαν σ’ αυτές.
Και αυτοί οι άνθρωποι είναι Έλληνες, κι όμως ντρέπονται
γι’ αυτό. Φοβερό! Τι να πει κανείς; Μπορείς να τους λυπηθείς ή να τους μισήσεις, αλλά όχι να τους αγνοήσεις,
καθώς είναι επικίνδυνοι. Ακόμα και σήμερα, λίγες εβδομάδες πριν την μεγάλη επέτειο, βεβήλωσαν τα πορτραίτα Αγωνιστών με τα οποία κάποιος νέος καλλιτέχνης
κόσμησε τοίχους μουντζουρωμένους. Κάποιοι μάλιστα
επιδοκίμασαν την πράξη αυτή, η δε «κοινή γνώμη»,
κρυμμένη πάντα στο καβούκι της, σιωπά, από φόβο μην
χαρακτηριστεί «εθνικίστρια», καθώς οι λίγες μειοδοτικές
κραυγές διδάσκουν ότι είναι ντροπή να αγαπάς την Πατρίδα. Θα γιορτάσουμε λοιπόν, τα 200 χρόνια, διχασμένοι, όπως πάντα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, παρά τις
προτροπές για ομόψυχία από Κολοκοτρώνηδες και Σολωμούς. Θα ακουστεί βαρύ, ίσως, αλλά θα προτιμούσα να
αργήσει αυτή η επέτειος. Να ερχόταν χρόνια αργότερα,
μήπως προλαβαίναμε κάπως να ομονοήσουμε. Κάπως
να τα βρούμε, τουλάχιστον στα εθνικά μας θέματα, στην
τιμή των Ηρώων μας, στην συνέχιση των αγώνων τους
για την ελευθερία της Πατρίδας. Έστω κι έτσι, όμως. Άλλωστε, συντροφιά του Έθνους μας ήταν πάντα η Ελπίδα.
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«Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί από όλους»
Συν. από την σελ. 1 ...συνάντηση της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων

Κοινωνικής Οικονομίας-ΠΕΣΚΟ μάθαμε ότι συζητήθηκε η αναγκαιότητα
των Καταναλωτικών Συνεταιρισμών. Γιατί; Δ.Μ. Λεφτά έχουν οι Τράπεζες
και οι καταναλωτές. Σήμερα που δυσκόλεψαν πολύ τα πράγματα και οι
Τράπεζες δίνουν πάρα πολύ δύσκολα χρηματοδοτήσεις, η σχεδόν μοναδική διέξοδος είναι να οργανωθούν οι καταναλωτές για να μπορέσει να
χρηματοδοτηθεί μια τοπική παραγωγή. Γ.Ρ. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό;
Δ.Μ. Ο ένας τρόπος είναι για συναισθηματικούς ή ιδεολογικούς λόγους.
Μπορεί να συγκεντρωθούν χρήματα για μια φορά, μέσω των πλατφορμών CrowdFunding. Πρόκειται για μια πρόταση, (έργο, project), που την καταθέτεις, την παρουσιάζεις, λες πόσα λεφτά χρειάζονται και μέχρι πότε πρέπει να
μαζευτούν, και ο κάθε πολίτης συνεισφέρει χωρίς ανταλλαγή, ίσως με μια απλή ανταμοιβή. Γ.Ρ. Και ο άλλος; Δ.Μ.
Ο άλλος τρόπος, ο σταθερός, ο σίγουρος είναι η πλήρης ανταλλαγή. Η αγορά των καταναλωτικών σου αναγκών,
όπου εσύ θα μπορείς να έχεις λόγο στην διαχείριση των χρημάτων. Ένας Καταναλωτικός Συνεταιρισμός. Γ.Ρ. Και
πόσα είναι αυτά τα λεφτά που μπορεί να διαχειρίζεται ο Συνεταιρισμός; Λ.Μ. Μια οικογένεια σήμερα ξοδεύει περίπου
300€ μηνιαίως σε καταναλωτικά προϊόντα στα Super Market. Δηλαδή, σε ετήσια βάση περίπου 3.600€. Αν μπορούμε να αγοράσουμε τα ΙΔΙΑ ακριβώς προϊόντα λίγο πιο φθηνά, περίπου 5-10%, τότε αυτό θα ήταν τέλειο. Και αν
μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε μια επιστροφή στον Συνεταιρισμό περίπου 10-15%, τότε αυτό θα ήταν υπέροχο.
Δηλαδή πρώτον θα αγοράζουμε φθηνότερα, (ισχύει το ίδιο ακόμα και να ήταν ίδιο το κόστος), άρα θα κερδίζουμε,
αυξάνοντας ταυτόχρονα την αγοραστική μας δύναμη. Δεύτερον θα έχουμε άμεσα όλα αυτά τα λεφτά… Τρίτον από
τις «επιστροφές» για τις αγορές του καθένα, ο Συνεταιρισμός θα μπορεί να διαχειριστεί περίπου 500€ ετησίως από
το κάθε μέλος. Γ.Ρ. Τι θα τα κάνει αυτά τα λεφτά ο Συνεταιρισμός; Λ.Μ. Αυτά τα λεφτά ο Συνεταιρισμός, με αποφάσεις
της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί είτε να τα δώσει πίσω στις οικογένειες των μελών, είτε να κάνει κοινωφελές έργο
στην τοπική κοινότητα, είτε να κάνει δραστηριότητες για την κοινή ωφέλεια όλων, πχ πολιτιστικές εκδηλώσεις, παιδικούς σταθμούς κλπ. Γ.Ρ. Πώς μπορεί να ξεκινήσει ένας Συνεταιρισμός; Δ.Μ. Ο Συνεταιρισμός είναι μια επιχείρηση
της Κοινωνικής Οικονομίας. Κάθε δομή της Κοινωνικής Οικονομίας προϋποθέτει ότι υπάρχει και λειτουργεί κοινωνία
ανθρώπων. ΔΕΝ αρκεί μόνο κοινό συμφέρον. Αν ήταν μόνο το κοινό συμφέρον και μάλιστα εκχρηματισμένο, πάντα
υπάρχει ένας καλύτερος χρηματικός λόγος για να διαλυθεί. Η κοινωνία των ανθρώπων έχει καθαρά ΤΟΠΙΚΑ χαρακτηριστικά. ΔΕΝ είναι όλη η Αθήνα τόπος. Πληθυσμιακά, πρόκειται για κοινότητα ανθρώπων 5.000-150.000. Η
Κοινωνική Οικονομία και κάθε μορφής Συνεταιρισμός είναι καθαρά τοπικό θέμα. [...] Γ.Ρ. Τελικά πώς μπορεί να ξεκινήσει ένας συνεταιρισμός καταναλωτών; Λ.Μ. Κάθε σύλλογος, κάθε συλλογικότητα της κοινωνίας των Πολιτών,
μπορεί να αποτελέσει τον χώρο ζύμωσης και ξεκινήματος ενός τοπικού καταναλωτικού συνεταιρισμού. Κάθε σύλλογος που το μαθαίνει μπορεί να μας καλέσει και να ενημερώσουμε τα μέλη του και εφ’ όσον θέλουν θα ξεκινήσουν.
Γ.Ρ. Από που μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες; Δ.Μ. Μια ομάδα συμπολιτών, από όλη την Ελλάδα, συναντιόμαστε τακτικά διαδικτυακά κάθε Δευτέρα, στις 20.00 στο zoom της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΕΣΚΟ και με την βοήθεια του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
- ΙΝΜΕΚΟ συζητάμε προβληματισμούς για την ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας. Λ.Μ. Στην συνάντηση της
8ης Φεβρουαρίου, αποφασίσθηκε να δημιουργηθεί μια πενταμελής Ομάδα Πρωτοβουλίας για την προώθηση των
Καταναλωτικών Συνεταιρισμών. Στην Ομάδα μετέχουν οι: κα Κοντογιάννη Μάγδα, Μπρέχας Λουκάς, Οικονομόπουλος Κώστας, Παπαϊωάννου Πάνος και Φραγκούλης Γιάννης. Η ομάδα υποστηρίζεται από τον κ Βασίλη Τακτικό.
Γ.Ρ. Ακούγονται ωραία. Μπορούμε και να τα βρούμε κάπου; Λ.Μ. Και βέβαια. Όλη η παρουσίαση είναι στο Διαδίκτυο, τόσο στην ΠΕΣΚΟ όσο και στο vimeo https://vimeo.com/509996519 για να δείτε και όλα τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν. Ακόμα πολλά στοιχεία βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.diktio-kapa.dos.gr, τόσο
για τους Καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς, όσο και κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τους Συνεταιρισμούς. Γ.Ρ.
Στις συναντήσεις της Δευτέρας, στις 20.00, μπορεί να έρθει όποιος θέλει; Δ.Μ. Και βέβαια. Είμαστε ανοιχτοί σε
κάθε συμπολίτη μας. [...] Γ.Ρ. Πώς θα γίνεται η αγορά; Θα είναι όπως στα σημερινά Super Market; Δ.Μ. Και ναι και
όχι. Οι αγορές θα γίνονται ελεύθερα από τον ηλεκτρονικό κατάλογο μόνο. Θα πληρώνονται ηλεκτρονικά. Και θα
παραλαμβάνονται την επόμενη μέρα από τον Καταναλωτικό Συνεταιρισμό. Έτσι δεν θα αγοράζουμε ότι μας ήρθε
στο μυαλό εκείνη την ώρα και δεν θα κάνουμε άσκοπες σπατάλες. Επίσης δεν θα έχουμε οικονομική δοσοληψία
διότι όλα τα πράγματα θα είναι ήδη πληρωμένα ηλεκτρονικά και θα υπάρχει μόνο έλεγχος για την συμφωνία παραγγελίας και παραλαβής. Πρόκειται για ένα συνδυασμό e-shop έξυπνων logistics και ακριβώς εκεί εξοικονομούνται
τα χρήματα με κοινή προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων.[...] (Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την συνέντευξη
στην ιστοσελίδα μας www.keana.gr και στο blog μας “Το Αγκάθι” στο www.agkathi.gr/2021/02/blog-post_10.html)
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- 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

Νικολάου Άννα
Ειδικότητα: Χειρούργος Γυναικολόγος
Διεύθυνση: Δ. Διαμαντίδη 25
18120 Κορυδαλλός
Τηλέφωνο: 2104956700, 6973844277
Εmail: nicolau@otenet.gr

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Bουδούρη Νίκη
Αγγελάκος Μιχαήλ
Ειδικότητα: Ψυχίατρος Παίδων&Εφήβων
Ειδικότητα: Ρευματολόγος
Διεύθυνση: Κυρίλλου Λουκάρεως 35β
Προτομές και αγαλματίδια, ακριβή αντί- Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 209
11475 Αθήνα
11523
Αθήνα
γραφα από μουσεία, με πατίνα μαρμάρου.
Τηλέφωνο: 210-6432505, 6972328504 Τηλέφωνο: 211-4013841, 6932441469
Εmail:mixalisaggelakos2012@gmail.com
Εmail: nickyvoudouri@gmail.com
Ζαγοραίος Νικόλαος
Ειδικότητα: Ορθοπεδικός
Διεύθυνση: Ιωάννου Γενναδίου 6
11521, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2107225333, 6932440191
Εmail: nikozago@yahoo.com
Μπεσίρης Γεώργιος
Ειδικότητα: Χειρούργος Ορθοπεδικός
Διεύθυνση: Μιλτιάδου 7 & Ξενοφάνους
13341 Άνω Λιόσια
Τηλέφωνο: 217-7177910, 6936182726
Εmail: besirisgiorgos@yahoo.gr
Web: www.orthopedia.gr

Aγγελίνας Γεώργιος
Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός (Προηγμένη
Ομοιοπαθητική)
Διεύθυνση: Αλκιβιάδου 60, 18532 Πειραιάς & Π. Μελά 2, 18454 Νίκαια
Τηλέφωνο: 2104227622, 2114022944,
6974052509
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
Για περισσότερα προϊόντα και για παραγ- Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 9 & Εδέσσης 31
γελίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:
17343, Άγιος Δημήτριος
www.keashop.gr - Τηλ.: 210-2480235
Τηλέφωνο: 2109715585, 6944985270
Εmail: pargyriadis@yahoo.gr
Λογίστρια, Ανεζάκη Ιωάννα
Web: www.physioisokinisis.gr
Με πολυετή εμπειρία στο χώρο, προΚανελλοπούλου Γεωργία
σφέρω ειδικά για το Σωματείο και τα
μέλη του, το ποσό των 25€ για κάθε ατο- Ειδικότητα: Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος
μική φορολογική δήλωση και έως 30% Διεύθυνση: Μέρλιν 7, 10671 Κολωνάκι
Λ. Μαραθώνος 3, 14572 Δροσιά
έκπτωση για οποιαδήποτε άλλη λογιστική υπηρεσία. Τηλέφωνο: 6937706838 Τηλέφωνο: 210-6228628, 6972911036
Εmail: gkanello@iatrikidionysou.gr
Email: ganneza@gmail.com

Γαλανόπουλος Ηλίας
Ειδικότητα: Χειρούργος Ορθοπεδικός
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 90
11526 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-6924216, 6974715094
Εmail: galanop.ilias@gmail.com
Web: www.ilgalanopoulos.gr
Λαδάς Γεώργιος
Ειδικότητα: Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής
Διεύθυνση: Αρχελάου 27
11635 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2107223768, 6937054077

Οι θησαυροί της φύσης: τα βότανα και
οι φυσικές, θεραπευτικές ιδιότητές τους.
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