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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την στρατηγική για τα δικαιώματα των ΑμεΑ 2021-2030
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια φιλόδοξη στρατηγική για τα δικαιώματα
των ατόμων με αναπηρία, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή τους στην
κοινωνία, σε ισότιμη βάση με τους άλλους πολίτες, τόσο στην ΕΕ όσο και πέρα
απ' αυτήν, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνουν την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων ως
ακρογωνιαίους λίθους των πολιτικών της ΕΕ. Τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλους
τους τομείς της ζωής, ακριβώς όπως και οποιοδήποτε άλλο άτομο. Παρά το γεγονός ότι τις... Συν. στη σελίδα 10
(Παναγιώτης Χατζηγιακουμής)

«Race for Autism»: Αθλούμαστε για να κάνουμε ορατή
την «αόρατη» αναπηρία του αυτισμού

Η δύναμη του κάθε ανθρώπου, κρύβεται στην ψυχή,
στα ιδανικά, στα πιστεύω
και στα όνειρά του. Όλοι
γνωρίζετε βέβαια, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
το Κέντρο μας, σχετικά με
την... Συν. στη σελίδα 13

Την δράση Race for Autism διοργανώνουν
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα για τον Αυτισμό (2 Απριλίου). Τόσο οι συμπολίτες μας στο φάσμα
του αυτισμού, όσο και οι οικογένειές τους,
συχνά αντιμετωπίζουν... Συν. στη σελίδα 12

«Πιστεύω ότι θα τα καταφέρω»

Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»: Δωρεά σε ομίλους για Σύμβαση συνεργασίας μεταπρογράμματα ανάπτυξης ιστιοπλοΐας για ΑμεΑ ξύ ΕΣΥΠ και ΕΣΑμεΑ: ΕλληΌπως είχε προαναγγείλει το Ίδρυμα «Σταύρος
Νιάρχος», σε συνέχεια της αναστολής και μετέπειτα ανάκλησης της ευρείας δωρεάς του προς
την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ΕΙΟ),
λόγω σειράς καταγγελιών... Συν. στη σελίδα 12

νικό Σήμα Προσβασιμότητας

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός «Generation
Next»: Εφαρμογή για ΑμεΑ στην 3η θέση
Την 3η θέση κατέκτησαν τα παιδιά από το 6ο ΓΕΛ Τρικάλων,
στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό
«Generation Next», του Ιδρύματος Vodafone, με την εφαρμογή
«SmartPath». Με τη χρήση της
εφαρμογής, όπως λένε οι μαθητές, οι συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν... Συν. στη σελίδα 4
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑΚΗ................................2
ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ.........................4
FLASH NEWS.....................................6
ΕΛΛΑΔΑ..........................................8-9
ΑΜΕΑ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.................10
Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ..................13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ....................................15
ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ.......................................16

Παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Α. Γεωργιάδη και του προέδρου
της ΕΣΑμεΑ και του ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, Ι. Βαρδακαστάνη, υπεγράφη σύμβαση συνεργασίας
για την καθιέρωση και λειτουργία του Ελληνικού Σήματος Προσβασιμότητας μεταξύ του
Εθνικού Συστήματος... Συν. στη σελίδα 4

Συν. από το προηγούμενο …ένα δάκρυ έφυγε απ’ τα μάτια μου και προσπαθώντας

να το κρύψω, ανακάλυψα ότι ήταν απαραίτητο για μένα, αλλά και για όλους αυτούς
που αντί να κλαίνε, γελάνε, κρύβοντας την αδυναμία και τα κάθε λογής προβλήματα,
που δημιουργεί ο έρωτας της νεαρής ηλικίας. Όλοι λίγο-πολύ, κάποια στιγμή, έχουμε
“δαγκώσει την λαμαρίνα”. Πως μπορούμε να τον ξεπεράσουμε, άραγε, όταν το
μυαλό δεν σκέφτεται τίποτα άλλο, παρά μονάχα αυτόν; Ο έρωτας της νεαρής ηλικίας
είναι γεμάτος ενθουσιασμό και ανυπομονησία. Είναι κάτι σαν τον ήλιο, που μπορεί
να κρύβουν τα σύννεφα, χωρίς όμως να μπορούν να κρύψουν την λάμψη και την
ζεστασιά του. Πολλές φορές ο άνθρωπος ξεγελάει, ακόμα και τον εαυτό του, δίνοντας του λάθος μορφή και αποτελέσματα για διάφορα πράγματα, που συμβαίνουν
στην ζωή του. Πως μπορεί, όμως, κανείς να ζήσει μια λάθος πραγματικότητα; Είναι
σαν να λέμε ότι ο ήλιος δύει στην ανατολή και ανατέλει στην δύση. Με σιγουριά,
όμως, σας λέω, ότι ούτε ο ήλιος, ούτε ο άνθρωπος μπορούν να ξεγελάσουν την
πραγματικότητα. Επικίνδυνο πράγμα ο ενθουσιασμός και ο έρωτας, όταν είσαι παιδί
και ιδιαίτερα, σε εκείνα τα παράξενα χρόνια που έζησα και ήταν πολύ δύσκολος
σπορ ο έρωτας. Αγαπητέ αναγνώστη, και τώρα υπάρχουν παρόμοιες καταστάσεις,
χωρίς όμως αληθινό περιεχόμενο. Τώρα είναι η θάλασσα “γιαούρτι”, που λένε,
όμως, για τα αληθινά συναισθήματα δεν υπάρχει περιθώριο και κάθε μέρα οι αγάπες
απομακρύνονται και φαίνονται τόσο μακρινές, μέσα στα τόσα προβλήματα, που
ζούμε, γιατί ακόμα και αν τις συναντήσουμε δεν υπάρχει αυτή η σιγουριά του κάποτε,
που για την αγάπη αφήναμε όλα τα άλλα στο περιθώριο... Συνέχεια στο επόμενο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - SOS: Τα τελευταία χρόνια αναζητείται η γιορτή της αλήθειας και
προσφέρεται αμοιβή σε όποιον καταφέρει να την ανακαλύψει. Από πληροφορίες
που έχουμε, κρύβεται από τα ψέματα που ζούμε, γιατί φοβάται μην την εξαφανίσουν
τελείως. 364 ημέρες τον χρόνο είναι ανύπαρκτη και μόνο την Πρωταπριλιά, δειλά δειλά, προσπαθεί να μας πεί την αλήθεια. Γιορτάζουμε λοιπόν, πρωταπριλιάτικα
με ψέματα και μπερδεμένα συναισθήματα, για να ανακαλύψουμε την αλήθεια.
υ Ν ί κο υ
“Σενάρια της ζωής” τοΠρατσινάκη
Συν. από το προηγ. “...Χάρηκε ο Σήφης που ο εγγονός του

είχε το όνοµά του και η Σµαράγδα που η εγγονή της είχε το
δικό της. Υποδεχτήκαν µε ανοιχτές αγκάλες τη νύφη τους,
η οποία παρακολουθούσε διακριτικά τα παιδιά της που δεν
έλεγαν να ξεκολλήσουν από πάνω τους. Ύστερα, συνέχισαν το τραπέζι µε επίσημους πλέον καλεσμένους όλη την οικογένεια του Φρανκ. Εκείνος κάθισε
ξανά στη θέση που τον περίμενε τόσα χρόνια, και δίπλα του η Σμαράγδα, για
να σερβίρει μεζέδες στο χαµένο της παιδί. Ταυτόχρονα, σταυροκοπιόταν και
ευχαριστούσε τον Θεό που οδήγησε τα βήματα του γιου της στη ζωή της όταν
τον χρειάστηκε και τώρα, υγιεστάτη, μπορούσε να τον καμαρώνει. Μετά το δείπνο, ο Φρανκ είπε ότι έφτασε η ώρα να ζητήσει το δώρο του από τη µάνα του.
Της ζήτησε, λοιπόν, το άδειο πιάτο, τα ποτήρια και τα µαχαιροκουταλοπίρουνα
που περίμεναν τόσα χρόνια να πάει να φάει. Η Σμαράγδα, που δεν θα τα πουλούσε ούτε για όλα τα λεφτά του κόσµου, του τα χάρισε αδιαµαρτύρητα, γιατί
ο γιος της ήταν πλέον εκεί και τον είχε κοντά της όποτε ήθελε. Έτσι, εκείνος τα
πήρε και τα έβαλε σε περίοπτη θέση σε µια βιτρίνα, να τα βλέπουν όλοι οι επισκέπτες, και δεν βαριόταν να διηγείται κάθε φορά την ιστορία τους. Σαν βόμβα
έπεσε στους κοσμικούς κύκλους η είδηση ότι ο διαπρεπής Αμερικανός ογκολόγος χειρουργός Φρανκ Σµιθ ήταν Έλληνας, και ο ίδιος δεν έκρυβε τον ενθουσιασµό του. Το όνοµά του χάθηκε από τα σεµινάρια και τα επιστηµονικά
συγγράµµατα και εµφανίστηκε ένα νέο -που ήταν το ίδιο πρόσωπο- του διάσηµου Έλληνα ογκολόγου χειρουργού, Μανώλη Παπαδάκη.” Συν. στο επόμενο
(Το βιβλίο “Σενάρια της Ζωής” είναι διαθέσιμο. Παραγγελίες στο 2102480235)
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Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ ΕΣΥΠ και ΕΣΑμεΑ: Ελληνικό Σήμα Προσβασιμότητας
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...Υποδομών Ποιότητας - Ελληνικού Οργανισμού

Τυποποίησης (ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ) και του Ινστιτούτου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΙΝ-ΕΣΑμεΑ). Τον ΕΛΟΤ εκπροσώπησε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ν. Καλάκος. Όπως αναφέρει η ΕΣΑμεΑ, η καθιέρωση
και λειτουργία του Ελληνικού Σήματος Προσβασιμότητας, βάσει του Προτύπου ΕΛΟΤ 1439, αποτελεί μια καινοτόμα δράση που βασίζεται στην στενή
συνεργασία του αναπηρικού κινήματος, το οποίο κατέχει ενεργό ρόλο στη
συνολική διαδικασία απονομής του Σήματος -ως συνιδιοκτήτης του Σήματος,
χειριστής των Μητρώων και φορέας εκπαίδευσης των επιθεωρητών αξιολόγησης- και του ΕΛΟΤ, υπεύθυνου φορέα
στη χώρα μας για την εκπόνηση, έγκριση, έκδοση και διάθεση τυποποιητικών εγγράφων, προτύπων και προδιαγραφών -ως επίσης συνιδιοκτήτη και υπεύθυνου για την συγκρότηση και απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής
Ελληνικού Σήματος Προσβασιμότητας. Η καθιέρωση του Σήματος στοχεύει στην πιστοποίηση της καθολικής προσβασιμότητας επιχειρήσεων και Οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στη βάση μιας διαδικασίας
αξιολόγησης, στην οποία, ΑμεΑ συμμετέχουν ισότιμα στην ομάδα των επιθεωρητών πιστοποίησης, ώστε να
διασφαλίζεται η αξιοπιστία της πιστοποίησης και των συνθηκών ανεμπόδιστης πρόσβασης ανθρώπων με αναπηρία
στις υποδομές, τις υπηρεσίες, τις διαδικασίες και τα προϊόντα των επιχειρήσεων και Οργανισμών. Ήρθε η
ώρα που το σύνθημα «τίποτε για εμάς χωρίς εμάς» αποτυπώθηκε πλήρως σε μια πρωτοποριακή δράση, ενσωματούμενο απόλυτα στη φιλοσοφία της διαδικασίας απονομής του Ελληνικού Σήματος Προσβασιμότητας.

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός «Generation Next»: Εφαρμογή για ΑμεΑ στην 3η θέση
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...προβλήματα μετακίνησης θα έχουν τη δυνατότητα να χαρτογρα-

φούν τα πεζοδρόμια στα οποία μετακινούνται και να τα χαρακτηρίζουν ως προς την καταλληλότητά τους, με βάση τις παρακάτω παραμέτρους: α) πλάτος πεζοδρομίου, β) ύπαρξη ράμπας
και γ) ποιότητα επιφάνειας πεζοδρομίου. Οι καταχωρίσεις θα αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων, έτσι ώστε ο επόμενος χρήστης να βλέπει τα εμπόδια που θα συναντά κατά τη μετακίνησή του, αλλά και να χαρακτηρίζει και ο ίδιος την διαδρομή με βάση τα δικά του,
ξεχωριστά εμπόδια κίνησης. Η «έξυπνη» τηλεφωνική συσκευή που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, γίνεται έτσι αρωγός και ταυτόχρονα οδηγός προσβασιμότητας για τους συμπολίτες μας, που
αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικότητας. (Η ομάδα αποτελείται από τους: Μαρία Κωστάκη, Απόστολο Μηλιώτη,
Αικατερίνη Τεντολούρη και Ευάγγελο Τσίπρα και υποστηρίζεται από τον υπεύθυνο καθηγητή, Δημήτριο Μπάνο.)

Οι πέντε άξονες για την προώθηση της απασχόλησης και
της βιώσιμης ανάπτυξης, με έντονη κοινωνική διάσταση
«Η Ελλάδα καλωσορίζει την οδηγία EASE για την Αποτελεσματική και Ενεργή Υποστήριξη της Απασχόλησης και οι προσπάθειές μας για την επίτευξη των κύριων στόχων του Σχεδίου Δράσης του Κοινωνικού Πυλώνα είναι ήδη σε εξέλιξη», επεσήμανε
ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Πάνος Τσακλόγλου, κατά
τη διάρκεια της παρέμβασης του -μέσω τηλεδιάσκεψης- στο άτυπο Συμβούλιο
Υπουργών Απασχόλησης της Ε.Ε. Όπως είπε ο κ. Τσακλόγλου, «η Ελλάδα σχεδιάζει συγκεκριμένες δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης σε
πέντε επιμέρους τομείς: • Μέτρα υποστήριξης της απασχόλησης με συγκεκριμένη δομή κινήτρων για διατήρηση
των θέσεων εργασίας, ειδικά σε κλάδους όπου επλήγησαν έντονα από την πανδημία. • Δημιουργία ισχυρότερων
δεσμών μεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας με ιδιαίτερη βαρύτητα σε ψηφιακές και «πράσινες»,
(φιλικές προς το περιβάλλον), δεξιότητες, δίνοντας έμφαση στην πιστοποίηση και τον έλεγχο ποιότητας των διαδικασιών. • Μεταρρύθμιση του ΟΑΕΔ και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ενεργών πολιτικών απασχόλησης,
βελτιώνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης κυρίως γυναικών και νέων. • Προώθηση της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών
προώθησης απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης. • Μεταρρύθμιση και απλοποίηση της εργατικής νομοθεσίας
με σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας και της παραγωγικότητας». «Τα παραπάνω θα συμπληρωθούν με δράσεις
για την ενδυνάμωση του κοινωνικού διχτύου ασφαλείας, εστιάζοντας στην προστασία των παιδιών και την καλύτερη
κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων όπως τα άτομα με αναπηρία, οι μετανάστες, οι άστεγοι και οι Ρομά. Επιπρόσθετα, οι προτάσεις μας για επενδύσεις και δομικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες εντάσσονται στο Ταμείο Ανθεκτικότητας
και Ανάκαμψης, έχουν έντονη κοινωνική διάσταση», τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
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Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη και την υποβολή προτάσεων για την κοινωνική ένταξη των αστέγων
συγκροτεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γιώργου Σταμάτη. Η Ομάδα Εργασίας έχει ως έργο της
την παρακολούθηση του φαινομένου της αστεγίας και την υποβολή προτάσεων πολιτικής, σε όλα τα στάδια παρέμβασης για την αντιμετώπισή του. Εντός έξι μηνών, η Ομάδα θα έχει ετοιμάσει έκθεση και προτάσεις δράσεως.
Αρκετές διακρίσεις για δράσεις για τα ΑμεΑ στα Best City Awards, τα οποία για 4η χρονιά επιβραβεύουν
την Καινοτομία και την Ποιότητα Ζωής στις Ελληνικές Πόλεις. Οι σημαντικότερες είναι οι εξής: με χρυσό βραβείο στην κατηγορία της «Προσβασιμότητας» τιμήθηκε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, (Πλέγμα Ενεργειών για
την ενίσχυση της προσβασιμότητας) και με αργυρό ο Δήμος Κηφισίας, (Κάδοι για ΑμεΑ). Στην κατηγορία «Πληροφοριακά συστήματα και έξυπνες εφαρμογές» τιμήθηκε με χρυσό βραβείο ο Δήμος Χανίων, (Τμήμα ΤΠΕ: Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ), ενώ στην κατηγορία «Αναδυόμενες τεχνολογίες που
βελτιώνουν την κυκλοφορία οχημάτων, μεταφορών, αλλά και τη μετακίνηση των πεζών», με αργυρό ο Δήμος Ηλιούπολης (Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης ΥποδομώνΑμεΑ - DisabledWays). Αναλυτικά στο «Ελλάδα».
Με ανακοίνωσή του, το Ραδιοταξί «Κόσμος 18300», αναλαμβάνει το κόστος της μεταφοράς των πολιτών,
που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, (ΑΜΕΑ και άποροι), και δεν έχουν άλλο τρόπο μετακίνησης, προς και από
τα εμβολιαστικά κέντρα της Περιφέρειας της Αττικής. Οι πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και αντιμετωπίζουν προβλήματα μετακίνησης και επιθυμούν να κλείσουν ραντεβού για την δωρεάν μεταφορά τους μπορούν
να καλέσουν στο τηλέφωνο 2104200042 ή στο 18300 με την επιλογή 1, ή να στείλουν e-mail στο: route@18300.gr
Σε λειτουργία τέθηκε, για τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφ. Κρήτης και Αττικής η
ηλεκτρονική εφαρμογή κατάθεσης των δικαιολογητικών για την αντικατάσταση διπλώματος με νέου τύπου και
την έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς, κλοπής ή απώλειας. Η είσοδος στο drivers-vehicles.
services.gov.gr γίνεται με τη χρήση των κωδικών του Taxisnet, ώστε να καταχωρηθούν η αίτηση και τα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, συμπεριλαμβανομένων της φωτογραφίας και της υπογραφής. Στη συνεχεία, οι Υπηρεσίες
θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας. Στόχος
είναι να επεκταθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε να εκδίδονται μέσω αυτής η αρχική άδεια και οι επεκτάσεις της.
Οι υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας στο Κοινωνικό Οδοντιατρείο του Δήμου Αθηναίων, είναι η τελευταία προσθήκη στο δίκτυο κοινωνικών ιατρείων που έχει αναπτυχθεί στο Κ.Υ.Α.Δ.Α., με αποστολή του,
την πρόληψη και τη θεραπεία των συχνότερων παθολογικών καταστάσεων του στόματος και της γναθοπροσωπικής χώρας, στους εγγεγραμμένους ωφελούμενους του Κ.Υ.Α.Δ.Α., στον άστεγο και στον άπορο πληθυσμό
της πόλης. Για πληροφορίες και ραντεβού οι πολίτες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 210-5246515 (επιλογή 3).
Η Ιωάννα Καρυοφύλλη είναι η νέα πρόεδρος της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την πολυομοσπονδία. Η κα Καρυοφύλλη, η οποία γίνεται και η πρώτη
γυναίκα πρόεδρος της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, διαδέχεται τον Γιώργο Φουντουλάκη που αποχωρεί από την ηγεσία της
μετά από 12ετή θητεία. Η ίδια στο παρελθόν είχε διατελέσει πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.
Δράσεις ενημέρωσης και εγγραφής πολιτών στην «άυλη συνταγογράφηση», οργάνωσε η Περιφέρεια
Αττικής και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, σε πολλούς Δήμους. Μεικτά συνεργεία επισκέφθηκαν τις Λαϊκές αγορές και σε ειδικά διαμορφωμένα βάθρα, διένειμαν ενημερωτικό έντυπο με τα Βήματα Εγγραφής στην Άυλη
Συνταγογράφηση και βοήθησαν όσους πολίτες επιθυμούσαν, να κάνουν την εγγραφή τους στην υπηρεσία.
Τις 400 κλίνες έφτασε το σύγχρονο κατάλυμα για αστέγους του Δήμου Αθηναίων, στο οποίο φιλοξενούνται συνάνθρωποι μας με συνθήκες αξιοπρέπειας. Κάθε νύχτα, μια ομάδα ειδικών επισκέπτεται έναν-έναν
ξεχωριστά τους ανθρώπους που βρίσκονται ακόμα στο δρόμο. Τους προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια και
προσπαθούν να τους πείσουν να φιλοξενηθούν στις δομές της πόλης. H «ομπρέλα» προστασίας που έχει ήδη δημιουργηθεί για τον ευάλωτο πληθυσμό της πρωτεύουσας μεγαλώνει με την υιοθέτηση της «Χάρτας Δικαιωμάτων
Αστέγων- FEANTSA».Υπάρχει πλέον η γνώση, ο τρόπος, αλλά και τα μέσα, ώστε να μην υπάρχουν άστεγοι.
Δύο νέες δυνατότητες δίνει το myOAEDlive επιπλέον των υπηρεσιών που ήδη λειτουργούν για την παροχή
συμβουλευτικής μέσω τηλεδιάσκεψης, (βιντεοκλήσης), από τους εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους
ανέργων και εργοδοτών του ΟΑΕΔ, η πλατφόρμα δίνει πλέον και τη δυνατότητα προγραμματισμού ψηφιακών
ραντεβού με το ελληνικό γραφείο EURES του ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης και επαγγελματικής
κινητικότητας, για την αναζήτηση θέσεων εργασίας ή εργαζομένων στον ΕΟΧ, και με εξειδικευμένους συμβούλους
του ΟΑΕΔ για τη επικαιροποίηση στοιχείων του μητρώου εγγεγραμμένων ανέργων, όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.
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Η Αγάπη και η Ειρήνη, δεν Συνεχίζεται η κόντρα «Κίνησης Αναπήρων Καλλιτεχνών» - Λιβαθινού
είναι έλεος, είναι δικαιοσύνη. Μέσω αναρτήσεων, και δηλώσεων στα ΜΜΕ συνεχίζεται η κόντρα, καθώς η «Κί(Αθανασίου Κουμούρη)
νηση Αναπήρων Καλλιτεχνών» κατηγορεί τον κ. Λιβαθινό, (πρώην καλλιτεχνικό
διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου), για «μισαναπηρισμό», αναφέροντας χαρακτηΜην την κρατάς στο στήθος σου,
ριστικά ότι κατά την συνάντηση στο παρελθόν μαζί του «υποστήκαμε λεκτική και
και στην καρδιά κλεισμένη,
ψυχολογική βία». Αργά ή γρήγορα, θα μάθουμε λεπτομέρειες σχετικά με την
Αγάπη που δεν μοιράζεται,
συμπεριφορά του κ. Λιβαθινού απέναντι τους, αλλά μέχρι τότε έχει ενδιαφέρον
νοιώθει πως είναι φυλακή,
να δούμε μερικά από αυτά τα οποία αναφέρει ότι έχει κάνει ο ίδιος για την προκαι βλέπει πληγωμένη.
σβασιμότητα στο θέατρο, κατά την θητεία του: «...το 2018, μετά από δική μας ειΆνοιξε πόρτα της ψυχής,
σήγηση [...] καταργήθηκε η αρτιμέλεια ως προϋπόθεση συμμετοχής στις εξεκαι της καρδιάς κοχύλι,
τάσεις της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου.» «Εξοπλίστηκαν με ράμπες
μαζί να πει σας αγαπώ,
ατόμων και αμαξιδίων όλες οι σκηνές του Εθνικού Θεάτρου» «Διοργανώσαμε σε
σας αγαπώ δύο φορές,
συνεργασία με την «Κίνηση Αναπήρων Καλλιτεχνών» ολοήμερο προπαρασκευαμε τα γλυκά της χείλη.
στικό εργαστήριο στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», [...] για την εισαγωγή
υποψήφιων ανάπηρων σπουδαστών και της συνεκπαίδευσής τους στις ΑνώτεΚαλή Ανάσταση!
ρες Σχολές Δραματικής Τέχνης.» Παρουσίαση έργων του Ε.Θ. σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας. Ο ίδιος επίσης δηλώνει γιος αναπήρου πολέμου.

Ράντισέ μου τη σιωπή με ήχο (Σπάζοντας το κέλυφος του αυτισμού)
«Ο Μιχάλης μεγαλώνει σαν ένα φυσιολογικό παιδί, όταν στην ηλικία των δυόμιση ετών
μέσα σε μόλις έναν μήνα αποδιοργανώνεται εντελώς, χάνει την ομιλία του και την επικοινωνία με το περιβάλλον και απομονώνεται. Η διάγνωση: Βαρύς αυτισμός. Μετά από
συνεχή και επίπονη δουλειά με μια ομάδα θεραπευτών ο Μιχάλης στα οκτώ του μαθαίνει
να γράφει. Και η εικόνα, που είχαμε έως τότε για τον Μιχάλη, αλλάζει εντελώς. Από τότε
και στο εξής αποκαλύπτεται ένας νέος άνθρωπος με πλούσιο εσωτερικό κόσμο, ποιητικότητα και ανθρωπιά, που μιλά ανοιχτά για το πρόβλημά του, εκφράζει τα συναισθήματά
του, τις σκέψεις και τις αγωνίες του, εξηγεί τις περίεργες συμπεριφορές του και την αδυναμία του να λειτουργήσει όπως ένα φυσιολογικό άτομο. Αυτά τα κείμενα θα παρακολουθήσουμε εδώ, καθώς επίσης και μια ουσιαστική κατάθεση σκέψεων και εμπειριών της
μητέρας του Μιχάλη. Οι σελίδες του βιβλίου αυτού, γραμμένες από τον ίδιο τον Μιχάλη,
συγκινούν, προβληματίζουν, συναρπάζουν…» -Λάουρα Μελετοπούλου (Ψυχολόγος)

ΑμεΑ καλλιτέχνες - η δύναμη της θέλησης: Uttam Kumar Bhardwaj
Ο Kumar γεννήθηκε και ζει στην Ινδία. Εκ γεννετής, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χέρια
του και το δεξί του πόδι, αλλά η αγάπη του για
την ζωγραφική, στον καμβά ή στον υπολογιστή, τον οδήγησε στην χρήση του αριστερού
του ποδιού. Το ταλέντο του ήταν φανερό ήδη
από την ηλικία των έξι ετών και με την επιμονή
και το προσωπικό του στυλ, έχει κερδίσει 33
βραβεία ως τώρα. Ο Kumar είχε την τύχη να
έχει την ενθάρρυνση των δασκάλων του στο
σχολείο, αλλά και την εκτίμηση των συμμαθητών του, για τους οποίους ζωγράφιζε ότιδήποτε τους άρεσε. Ο ίδιος προτείνει ως καλλιτεχνική αρχή την σκληρή δουλειά και την αφιέρωση στην τέχνη, «Δούλευε σκληρά, χωρίς
την σκέψη ότι θα έχεις μόνο καλά αποτελέσματα», όπως λέει χαρακτηριστικά. Τα θέματα
των πινάκων του ποικίλλουν, και μπορεί να
είναι εμπνευσμένα από την φύση και την καθημερινότητα, αφηρημένα ή και πειραματικά.
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Μεσολλόγι: Κατά την διάρκεια
του εγκλεισμού, το προσωπικό των
Κοινωνικών Υπηρεσιών, των Κοινωνικών Δομών και του Προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι», ήταν διαθέσιμο,
για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των
μοναχικών ηλικιωμένων, καθώς και
των ατόμων με αναπηρία, τα οποία
Πύργος: Παρά τις αντίξοες συν- αδυνατούσαν να μετακινηθούν και Αλμωπία: στην κατασκευή ραμθήκες και την έλλειψη εσόδων, ο Δή- αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας. πών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε
μος φρόντισε για την μείωση στο
σχολικές μονάδες προχωρά ο Δήμος,
50% των τελών καθαριότητας και
δημιουργώντας ισότιμες συνθήκες
ηλεκτροφωτισμού των ανθρώπων με
και διασφαλίζοντας την αυτόνομη και
ειδικές ανάγκες. Για λεπτομέρειες και
ασφαλή προσπέλαση των ΑμεΑ, σε
δικαιολογητικά οι δικαιούχοι μπορούν
όλους τους εσωτερικούς και εξωτερινα απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων
κούς χώρους των σχολικών κτιρίων.
&Περιουσίας της Δ/νσηςΟικονομικών
(τηλ. 26213662 -628 -603 -606).

Ηράκλειο: Στην μνήμη του Γιώργου Φουντουλάκη, πρώην Προέδρου
της ΕΑΟΜ-Αμέα και της Παραολυμπιακής Επιτροπής, αφιερώθηκε η
ημερίδα στίβου της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ που διεξήχθη στο Παγκρήτιο Στάδιο (27/3) Επίδαυρος: Το έργο «Δημιουρκαι πριν την έναρξη τηρήθηκε ενός
ολοκληρωμένων τουριστικών
Τρίπολη: Μία μεγάλη ποσότητα λεπτού σιγή. Κατά την διάρκειά της γία
προσβάσιμων θαλάσσιων προοριαπό πλαστικά καπάκια, με σκοπό να διοργάνωσης σημειώθηκαν τρία πασμών» παρέλαβε και επίσημα ο Δήαγοραστούν αναπηρικά αμαξίδια, γκόσμια και δύο ευρωπαϊκά ρεκόρ.
μος, πράγμα που σημαίνει ότι οι
προσέφερε ο Δήμος στο Σύλλογο
παραλίες του και επίσημα πλέον θα
ΑμεΑ Αρκαδίας, ο οποίος ευχαρίείναι προσβάσιμες σε όλους τους ποστησε τον Δήμαρχο Τρίπολης και το
λίτες (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, εγκυμονούπροσωπικό του Δήμου για την συμσες), δημιουργώντας, πέραν της εξυβολή του, στην προσπάθεια αυτή.
πηρέτησης, και πρόσθετες τουριστικές παροχές. Οι παρεμβάσεις αφορούν στις παραλίες Αλιότου (Νέα
Επίδαυρος), Βαγιωνιά (Αρχαία Επίδαυρος) και Νησί (Αρχαία Επίδαυρος), μέσω της κατασκευής εγκαταστάσεων και υποδομών για ΑμεΑ κ.α.

Σπάρτη: Με τρεις θέσεις νοσηλευΤήνος: Με επιστολή απευθύνθηκε
το Σωματείο ΑΜΕΑ Τήνου «Έχουμε
δικαίωμα», στον Καθολικό Αρχιεπίσκοπο Τήνου-Νάξου, κ. Νικόλαο, ο
οποίος παραδίδει την σκυτάλη, ευχαριστώντας τον για την οικονομική,
αλλά και την πνευματική στήριξη του.

τικού προσωπικού ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό του το ίδρυμα περιθάλψεως χρονίως πασχόντων, ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ “Ο Άγιος Παντελεήμων” της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης, καλώντας τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη με το βιογραφικό τους, προς αξιολόγηση τους.
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Ζάκυνθος: Με τον Πρόεδρο των

Αχαρνές: Μετά από οκτώ χρόνια,

«Ποπολάρων» συναντήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης, Κ. Ζορμπάς κατά
την επίσκεψή του στο νησί. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη δημιουργία
Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
ΑμεΑ με σκοπό την αυτόνομη και
ανεξάρτητη διαβίωση, και την αποφυγή της περιθωριοποίησης και
ιδρυματοποίησης τους, όταν το οικο- Αίγινα: Στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟγενειακό τους περιβάλλον αδυνατεί ΔΗΜΟΣ ΙΙ» εντάχθηκε το έργο «Κανα υποστηρίζει τη διαβίωση τους.
τασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής
για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες, στη
χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Αίγινας», με στόχο του, να γίνουν τα σχολικά κτίρια φιλικά και προσβάσιμα
στους ανθρώπους με αναπηρίες.

το Βαμβακάρειο Ίδρυμα, είναι και
πάλι έτοιμο για να φιλοξενήσει ΑμεΑ.
Το Βαμβακάρειο είναι η μοναδική
Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
(ΣΥΔ) ΑμεΑ, στον Δήμο Αχαρνών και
τους γύρω Δήμους και υπολογίζεται
γύρω στο Πάσχα να δεχτεί τους
πρώτους από τους δεκαοκτώ αρχικά
υπολογισμένους φιλοξενούμενους.

Αλεξανδρούπολη:

Χανία: Χρυσό βραβείο απέσπασε
ο Δήμος στα Best City Awards, στην
κατηγορία «Πληροφοριακά συστήματα και έξυπνες εφαρμογές», για το
Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης
θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ που διαθέτει. Το σύστημα διασφαλίζει ότι οι
θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ χρησιμοποιούνται μόνο από ΑμεΑ, ενημερώνει μέσω εφαρμογής τους ενδιαφερόμενους και την Τροχαία για την θέση
και την διαθεσιμότητά τους και άλλα.

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση συστημάτων
ηχητικής ειδοποίησης σε υφιστάμενους σηματοδότες κεντρικών οδών
της πόλης, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής μετακίνηση των
πολιτών με πρόβλημα όρασης. Η εγκατάσταση τους αποτελεί τμήμα της
δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου διΗλιούπολη: Με αργυρό βραβείο κτύου προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ.
στα Best City Awards τιμήθηκε ο
Δήμος στην κατηγορία «Αναδυόμενες τεχνολογίες που βελτιώνουν την
κυκλοφορία οχημάτων, μεταφορών,
αλλά και τη μετακίνηση των πεζών»,
με το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Υποδομών ΑμεΑ». Ο
Δήμος εγκατέστησε 60 ειδικούς αιΜακρακώμη: Σε ουσιαστικές
σθητήρες στο εμπορικό κέντρο της
πόλης, ανιχνεύοντας την παρουσία παρεμβάσεις προσβασιμότητας προσταθμευμένου αυτοκινήτου μπροστά χώρησε η Τοπική Κοινότητα, με διασε ράμπες ΑμεΑ για τον άμεσο βάσεις πεζών, θέσεις στάθμευσης
έλεγχο της παράνομης στάθμευσης. αυτοκινήτων για ανθρώπους με αναπηρία και καθαρισμούς, δίνοντας
Κομοτηνή: Η Δημοτική Βιβλιοθή- άλλη εικόνα στο κέντρο της πόλης.
κη σε συνεργασία με τον Σύλλογο
«ΠΕΡΠΑΤΩ» δίνουν τη δυνατότητα σε
όλα τα μέλη του Συλλόγου, αλλά και
σε όποιο άλλο άτομο με αναπηρίες
επιθυμεί, να απολαύσουν την ανάγνωση των βιβλίων που διαθέτει η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Τα βιβλία που επιστρέφονται, μπαίνουν σε «καραντίνα»
για 72 ώρες πριν δοθούν σε άλλον.
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Αθλητικά υποδήματα σχεδιασμένα για ΑμεΑ Ένωση ισότητας: Η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή παρουσίασε τη στρατηγική για
τα δικαιώματα των ΑμεΑ 2021-2030
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...τελευταίες δεκαετίες σημει-

Τα νέα Nike Go FlyEase, είναι αθλητικά υποδήματα που
σχεδιάστηκαν με βάση τις ανάγκες ανθρώπων με διάφορες αναπηρίες, καθώς δεν χρειάζονται χέρια για να φορεθούν. Το πίσω μέρος τους είναι αρκετά ανοικτό για να
εισέλθει το πόδι, σχεδόν όπως σε μία παντόφλα, αλλά
κλείνει μόνο του μόλις το πόδι εφαρμόσει, οπότε και γίνονται τόσο σταθερά, όσο και τα αθλητικά με κορδόνια.
Το βγάλσιμό τους είναι εξ ίσου εύκολο, καθώς αρκεί να
πιεστεί το πίσω μέρος με το άλλο πόδι, ώστε να ανοίξει
και πάλι. Η ενασχόληση της Nike με τα αθλητικά για
αθλητές με αναπηρίες ξεκίνησε από την επιστολή ενός
δεκαεξάχρονου με εγκεφαλική παράλυση, του Matthew
Walzer, ο οποίος δεν ήθελε πλέον να πρέπει να ζητά από
τους συμμαθητές του να του δένουν τα κορδόνια. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε και με την συνεργασία του εφήβου,
κυκλοφόρησε αρχικά ένα μοντέλο το οποίο επέτρεπε στο
πόδι να μπαινοβγαίνει άνετα και να κλείνει με σταθερότητα, με έναν συνδυασμό φερμουάρ και velcro. Τα νέα
Go FlyEase, γίνονται ακόμα πιο εύχρηστα, απευθυνόμενα και σε ανθρώπους που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους ή δεν μπορούν να σκύψουν. Ο
Walzer, περήφανος που η ανάπτυξη των συγκεκριμένων
αθλητικών ξεκίνησε από εκείνον, σχολιάζει ότι: «Ως άνθρωποι με αναπηρία, πρέπει πάντα να προσαρμοζόμαστε στο περιβάλλον μας, αλλά τα FlyEase είναι ένα παράδειγμα του περιβάλλοντος που προσαρμόζεται τελικά σε
αυτό που χρειαζόμαστε και ακούει αυτό που θέλουμε».

Κινητικότητα - Προσβασιμότητα
Έρχεται η πρώτη έκθεση
“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

ώθηκε πρόοδος όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την απασχόληση,
τις δραστηριότητες αναψυχής και τη συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα, πολλά εμπόδια εξακολουθούν να υπάρχουν. Είναι καιρός η ευρωπαϊκή δράση να ενισχυθεί
περισσότερο. Η δεκαετής στρατηγική προσδιορίζει τις κύριες πρωτοβουλίες γύρω από τρία βασικά θέματα: Ενωσιακά δικαιώματα: Τα ΑμεΑ έχουν το ίδιο δικαίωμα με
τους άλλους πολίτες της ΕΕ να μετακινούνται σε άλλη
χώρα ή να συμμετέχουν στα πολιτικά πράγματα. Με
βάση την εμπειρία του πιλοτικού έργου που βρίσκεται σε
εξέλιξη σε οκτώ χώρες, έως το τέλος του 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει μια ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας για όλες τις χώρες της ΕΕ, η οποία θα διευκολύνει
την αμοιβαία αναγνώριση της κατάστασης αναπηρίας μεταξύ των κρατών μελών, βοηθώντας τα ΑμεΑ να αξιοποιήσουν πλήρως το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί επίσης στενά με τα
κράτη μέλη για να διασφαλίσει τη συμμετοχή των ατόμων
με αναπηρία στην εκλογική διαδικασία το 2023. Ανεξάρτητη διαβίωση και αυτονομία: Τα ΑμεΑ έχουν το δικαίωμα να ζουν ανεξάρτητα και να επιλέγουν πού και με
ποιον επιθυμούν να ζήσουν. Για τη στήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης και της ένταξης στην κοινότητα, η Επιτροπή θα αναπτύξει καθοδήγηση και θα δρομολογήσει
πρωτοβουλία για τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών για τα ΑμεΑ. Καμία διάκριση και ίσες ευκαιρίες:
Η στρατηγική αποσκοπεί στην προστασία των ΑμεΑ έναντι κάθε μορφής διάκρισης και βίας. Αποσκοπεί στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών όσον αφορά την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τον τουρισμό. Ισότιμη πρόσβαση πρέπει επίσης
να εξασφαλίζεται σε όλες τις υπηρεσίες υγείας και απασχόλησης. Η συμμετοχή στην κοινωνία επί ίσοις όροις
είναι αδύνατη, όταν το περιβάλλον -φυσικό ή εικονικό- δεν
είναι προσβάσιμο. Χάρη σε ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο
της ΕΕ, (π.χ. η ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, τα δικαιώματα των επιβατών), η πρόσβαση έχει βελτιωθεί, ωστόσο, πολλοί τομείς εξακολουθούν να μην καλύπτονται από τους κανόνες της ΕΕ και υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την προσβασιμότητα στα κτίρια,
στους δημόσιους χώρους και σε ορισμένους τρόπους μεταφοράς. Για τον λόγο αυτό, το 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δρομολογήσει ευρωπαϊκό κέντρο πόρων με την
ονομασία «Προσβάσιμη ΕΕ», με σκοπό τη δημιουργία
γνωσιακής βάσης πληροφοριών και ορθών πρακτικών
σχετικά με την προσβασιμότητα σε διατομεακό επίπεδο.
Η υλοποίηση των φιλοδοξιών της στρατηγικής θα απαιτήσει τη σαφή δέσμευση όλων των κρατών μελών της ΕΕ.
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του
Δημήτρη Χατζηαποστόλου

Έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Φουντουλάκης
Ο Γιώργος Φουντουλάκης, μέχρι πρότινος πρόεδρος της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (2008-2021), αλλά και μέχρι τον περασμένο
Οκτώβριο, πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (2010-2020),
έχασε στις 25/3 τη «μάχη» με τον κορωνοϊό σε ηλικία 73 ετών. Ο εκλιπών ήταν
ένας άνθρωπος που είχε αφιερώσει τη ζωή του στον αθλητισμό των ΑμεΑ. Ήταν
αρχηγός της ελληνικής αποστολής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας,
του Πεκίνο, του Λονδίνο και του Ρίο. Η δράση του για το παραολυμπιακό κίνημα ήταν μεγάλη και είχε τιμηθεί γι’
αυτήν από την προεδρεία της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Κυβέρνηση της Ελλάδας, τον πρόεδρο της Διεθνούς
Παραολυμπιακής Επιτροπής και άλλους φορείς. Ο Γ. Φουντουλάκης είχε συνδυάσει το όνομά του με το παραολυμπιακό κίνημα και την προσπάθεια του για την ανάπτυξη του αθλητισμού, ενώ είχε μιλήσει σε διεθνή συνέδρια.

14 μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στο Γκραν Πρι της Τυνησίας
Με συνολικό απολογισμό 14 μετάλλια (3 χρυσά, 5 ασημένια,
6 χάλκινα) και την 15η θέση στον σχετικό πίνακα, ολοκλήρωσε η Ελλάδα την παρουσία της στη διοργάνωση του Γκραν
Πρι της Τυνησίας. Ο Γιάννης Σεβδικαλής, σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στη δισκοβολία κατηγορίας F62. Η καλύτερη
βολή του Σεβδικαλή μετρήθηκε 27 μέτρα 36 εκατοστά, ενώ
το προηγούμενο δικό του παγκόσμιο ρεκόρ ήταν 27.22μ. από
το Πανελλήνιο πρωτάθλημα του περασμένου Ιουλίου στο
ΟΑΚΑ. Δύο χρυσά μετάλλια στο ακόντιο και τη σφαίρα κατηγορίας F54 κατέκτησε ο Μανώλης Στεφανουδάκης. Ο δις Παραολυμπιονίκης, στον ακοντισμό ξεπέρασε τα 29 μέτρα (29.17μ), ενώ η καλύτερη βολή του στη σφαιροβολία ήταν
8.22μ. Ο Στέλιος Μαλακόπουλος (T64) στη μικτή κούρσα (T42/44/62/64) των 100 μέτρων είχε επίδοση 12.56 και
κατέκτησε την 2η θέση, ενώ χάλκινα μετάλλια πήραν η Ανθή Λιάγκου στο ακόντιο F33 με 10.78μ. και η Ζωή Μαντούδη στη σφαίρα F20 με 12.35μ. Στο ίδιο αγώνισμα (μικτή κατηγορία F12/13/20/44/46) η Βαλασία Κυργιοβανάκη
κατετάγη 4η με 12.23μ. Τέλος, ο Ιωάννης Λουκάς Πρωτονοτάριος κατετάγη 6ος στα 200μ. Τ36 με επίδοση 28.95.

Χάλκινο μετάλλιο για τον Σωτήρη Γαλόγαυρο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Σκοποβολής των Η.Α.Ε.
Αν και το ζητούμενο από την παρουσία του Σωτήρη Γαλόγαυρου στο World Shooting Para Sport World Cup των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (Al Ain) ήταν το
MQS στο R7, κάτι που επιτεύχθηκε το περασμένο Σάββατο, με την επίδοση 1.110
στην καραμπίνα τριών στάσεων (8η θέση), εκείνος φρόντισε να χαρίσει στην ελληνική σκοποβολή, ακόμη ένα διεθνές μετάλλιο. Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο
στο αεροβόλο τουφέκι R1 με επίδοση 222,5 που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ.
Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκει στον ίδιο με 182.0 από τις 4 Δεκεμβρίου 2018 στην
Σερβία. Στον προκριματικό, όπου επίσης είχε βρεθεί στην 3η θέση, η επίδοσή του ήταν 615.0. Στο μεταξύ, την 13η
θέση στην κατηγορία R4 - Mixed 10m Air Rifle Standing SH2 κατέλαβε η Καλλιόπη Καπάτου, με επίδοση 612.5.

Πινγκ πονγκ ΑμεΑ: Ολοκληρώθηκε το προπονητικό camp για την εθνική ομάδα στην Αθήνα
Σε πολύ καλό κλίμα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για τους αθλητές της εθνικής ομάδας ατόμων με αναπηρίες
που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο του Πανελληνίου Αθλητικού Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων, μέσα
στο Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων, στο Ίλιον. Όλοι οι επίλεκτοι αθλητές έχουν εδώ και καιρό το δικαίωμα να γυμνάζονται κατ’ εξαίρεση στο συνεχιζόμενο lockdown και είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν ειδικά σε
κάποια κομμάτια υπό την επίβλεψη του ομοσπονδιακού τεχνικού Πολυχρόνη Πολίτση και τη βοήθεια των σωματειακών προπονητών Αλέξανδρου
Καραϊωσήφ και Ελευθερίας Νταουντάκη. Τον προσεχή Μάιο θα ξαναρχίσει
η διεθνής δράση για τους αθλητές με αναπηρίες και τον Ιούνιο πρόκειται να
διεξαχθεί το Παγκόσμιο Παραπροολυμπιακό τουρνουά. Εκτός της προετοιμασίας με αυτόν τον ορίζοντα, σκοπός του καμπ ήταν να γίνει και συστηματική δουλειά πάνω σε νεαρούς αθλητές, που εντάσσονται στον τομέα της
ανάπτυξης της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων Με Αναπηρίες.
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Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»: Δωρεά σε ομίλους για
προγράμματα ανάπτυξης ιστιοπλοΐας για ΑμεΑ
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...για σοβαρά παραπτώματα με αποδέκτη

την Ομοσπονδία, ενεργοποιεί δωρεά απευθείας σε έξι αναγνωρισμένους ναυτικούς και ιστιοπλοϊκούς ομίλους σε όλη τη χώρα, με
σκοπό την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος ανάπτυξης
ιστιοπλοΐας για ΑμεΑ. Το πρόγραμμα προσφέρει μαθήματα ιστιοπλοΐας για άτομα με αναπηρία, δημιουργώντας όλες τις απαραίτητες
προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν την άρτια υλοποίησή του από
τους συγκεκριμένους ομίλους. Αποδέκτες της νέας δωρεάς του ΙΣΝ είναι οι Ναυτικοί Όμιλοι της Αλεξανδρούπολης,
της Χίου, της Θεσσαλονίκης, ο Ναυτικός Όμιλος Βόλου και Αργοναυτών, καθώς και οι Ιστιοπλοϊκοί Όμιλοι Πάτρας
και Ηρακλείου. Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» υλοποιεί τη δέσμευσή του να συμβάλει
στην ανάπτυξη της ιστιοπλοΐας για ανθρώπους με αναπηρία σε όλη τη χώρα, με σκοπό να τους προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για άθληση ή και αναψυχή, ενισχύοντας ταυτόχρονα την κοινωνικοποίηση και κοινωνική ένταξη
των ανθρώπων με αναπηρία, καθώς και τη σωματική ενδυνάμωση μέσω της δραστηριότητάς τους στη θάλασσα.

Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει έμπρακτα το Σικιαρίδειο Ίδρυμα
Μέχρι το καλοκαίρι του 2023 παρατάθηκε η χρηματοδότηση του Σικιαρίδειου, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Γ. Πατούλη και στόχο την ενίσχυση των δράσεων
του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας του Ιδρύματος. Η Δομή καθ' όλη
τη διάρκεια λειτουργίας της παρέχει υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τη μεταφορά των ωφελουμένων, τη διαμονή και τη διατροφή τους, το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής, (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες,
φυσικοθεραπείες κ.α.), την παροχή ατομικής και ομαδικής άσκησης, την εκπαίδευση
τους, τη δημιουργική απασχόλησή, τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας,
πολιτισμού και άθλησης. Η νέα Πρόεδρος του Ιδρύματος, Κ. Λιούτα ευχαρίστησε τον
Περιφερειάρχη επισημαίνοντας ότι γνωρίζει την διαχρονική προσφορά του στο ίδρυμα
και την ευαισθησία του σε θέματα που αφορούν σε παιδιά με Νοητική Υστέρηση. Σημειώνεται, ότι το Σικιαρίδειο
Ίδρυμα είναι μια από τις 24 Δομές παροχής υπηρεσιών διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας που η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει μέσω του ΠΕΠ Αττικής ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ξεπερνάει τα 43εκ.€.

Ειδική αγωγή: Συγκρότηση ομάδας για να μελετήσει το νομοθετικό πλαίσιο και να προτείνει αλλαγές
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων απόφάσισε την σύσταση και
συγκρότηση άμισθης ομάδας εργασίας, με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για τη συγκέντρωση και αποτίμηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης, καθώς και για την εισήγηση - τεκμηρίωση βελτιωτικών αλλαγών, όπου απαιτείται. Η ομάδα εργασίας
απαρτίζεται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθηγητές Πανεπιστημίου, συνεργάτες και νομικούς συμβούλους του ΥΠΠΑΙΘ, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους. Η ομάδα
εργασίας θα παραδώσει Σχέδιο «Αποτίμησης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου καθώς και χαρτογράφηση βελτιωτικών αλλαγών» έως την 31η Μαΐου 2021 και θα ολοκληρώσει το έργο της μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.

«Race for Autism»: Αθλούμαστε για να κάνουμε ορατή την «αόρατη» αναπηρία του αυτισμού
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...σοβαρότατες διακρίσεις σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. Από την εκπαίδευση έως

και την επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση. Πρόκειται για μια «αόρατη» αναπηρία
και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εργάζεται για να την κάνει ορατή
μέσα από στοχευμένες δράσεις και προγράμματα που ξεκινούν από τη βρεφική ηλικία.
Ειδικότερα, από 30 Μαρτίου έως 31 Απριλίου: 1. Κάνουμε δωρεάν εγγραφή στη σελίδα
www.raceforautism.gr. 2. Επιλέγουμε και κατεβάζουμε την εφαρμογή. 3. Δηλώνουμε το
άθλημα στο οποίο επιθυμούμε να πάρουμε μέρος (τρέξιμο, περπάτημα, ποδήλατο, κολύμπι). 4. Αθλούμαστε. 5. Καταχωρούμε τον χρόνο του αθλήματος που επιλέξαμε, καθώς
και μια φωτογραφία (αν επιθυμούμε) στην πλατφόρμα. Η δράση υλοποιείται διαδικτυακά,
για την αποφυγή διάδοσης κορωνοϊού. Με την ολοκλήρωση της δράσης, οι φωτογραφίες
που αναρτήθηκαν θα αποτελέσουν το κολάζ αποδοχής του αυτισμού στην Ελλάδα.
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«Πιστεύω ότι θα τα καταφέρω» (Παναγιώτης Χατζηγιακουμής)
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...βιωσιμότητά του. Πως μπορούμε να παραμερίσουμε,

όλον αυτό τον αγώνα που κάνουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, προκειμένου να
επιβιώσουν και με οποιονδήποτε τρόπο, να νοιώθουν χρήσιμοι; Ένα από τα καλύτερα φάρμακα, που γιατρεύει όλες τις αναπηρίες του κόσμου, είναι η εργασία
και τα παραδείγματα των ανθρώπων, που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες είναι
άθλοι, που μόνο δύναμη και όχι αδυναμία αποδεικνύουν. Ο Παναγιώτης Χατζηγιακουμής, μέλος του Κέντρου μας, εξομολογείται: «Πιστεύω, ότι θα τα καταφέρω
να συνεχίσω αυτό το όνειρο και να το κάνω πραγματικότητα, με όλα αυτά που
μου αρέσουν». Η δύναμη του κάθε ανθρώπου, κρύβεται στην ψυχή, στα ιδανικά,
στα πιστεύω και στα όνειρά του. Ο Παναγιώτης, πίστεψε σε όλα αυτά και συνεχίζει να δημιουργεί καινούργια όνειρα,
αγναντεύοντας καινούργιους ορίζοντες. Τίποτα δεν μπορεί να τον σταματήσει να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Εμείς, οι συνεργάτες και φίλοι του, όχι μόνο χειροκροτούμε τις επιτυχίες του, αλλά παραδειγματίζουμε και τους υπόλοιπους, προωθώντας τους, με οποιονδήποτε τρόπο, στην αγορά
εργασίας. Φίλε Παναγιώτη, να είσαι δυνατός και σίγουρος, ότι θα πετύχεις πολύ περισσότερα
πράγματα στην ζωή σου, η οποία αποδεικνύει αυτό που πάντα φωνάζουμε στους γονείς παιδιών με αναπηρία. «Δώστε τους την δυνατότητα να ανοίξουν τα φτερά τους. Μην τα κλείνετε
στο σπίτι, αφήστε τα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να κερδίσουν την αυτονομία τους,
αλλιώς τα καταδικάζετε σε μια εξαρτημένη ζωή, χωρίς αυτοεκτίμηση και ελπίδα με εξασφαλισμένη την απόγνωση μόλις φύγετε από αυτή την ζωή». Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα
που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες και είναι τόσο απλό και μπορούν να το διορθώσουν.
«Αγαπητοί μου, θαυμάσια η εφημερίδα σας και τα άρθρα σας... Ανθρώπινα, γιατί βγαίνουν
από σκέψεις, εμπειρίες, γεμάτες ανθρωπιά, μόνον εσείς μπορείτε να γράφετε τέτοια λόγια...
γιατί εσείς έχετε πονέσει και έχετε την χάρη να ζείτε μέσα στην Κοινωνία μας, (αυτήν την
άχαρη... καταναλωτική κοινωνία των ανθρωποειδών). Διαβάζοντας σας, βλέπω ότι όλοι οι αρθρογράφοι ψάχνουν να βρουν τον καλύτερο τρόπο να ζήσουν μαζί με τους συνανθρώπους
που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, σωματικό ή άλλο. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι, η
κοινωνία μας “πάσχει” από πνευματική αρρώστια βαρείας μορφής... χρόνια... τροφοδοτούμενη
με φάρμακα βιομηχανικά, ψυχο-κοινωνικά-οικονομικά-θρησκευτικά της Παγκόσμιας “κάστας”, που ρυθμίζει την
ζωή μας. Σας στέλνω στοιχεία που αποδεικνύουν την Αλήθεια. Εκεί πρέπει να χτυπήσουμε, για να γίνει κάτι,
να διορθώσουμε, να τους αναγκάσουμε, γιατί τα “ανθρωποειδή” δεν σκέφτονται... θέλουν μόνο να θησαυρίζουν... και ας καταστρέφουν την φύση και τον Άνθρωπο. -Φοιτητής Α.Π.Θ.» (Επιστολή αναγνώστη μας)

79 φορείς και συλλογικότητες από όλη την χώρα συνυπογράφουν επιστολή για την πλήρη συνέχιση των ειδικών θεραπειών και μετά τα 18 έτη
Απευθυνόμενοι στον Υπουργό και τον Υφυπουργό Υγείας, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, οι εκπρόσωποι των
γονέων παιδιών που χρειάζονται ειδικές θεραπείες εξηγούν ότι τα παιδιά
με νοητικές κυρίως, αλλά και κινητικές αναπηρίες δεν θεραπεύονται, με κάποιον τρόπο, μετά τα 18 τους έτη και συνεχίζουν να έχουν ανάγκη από
πολλές -αν όχι όλες- τις ειδικές θεραπείες που είχαν μέχρι τότε. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί περικόπτουν πολλές θεραπείες, χωρίς κάποια επαναξιολόγηση, με την δικαιολογία ότι πλέον δεν είναι απαραίτητες ή έχουν ξεπεραστεί τα αναπτυξιακά ορόσημα, ακόμα κι αν οι γιατροί τους βεβαιώνουν
για το αντίθετο.Παράλληλα μεταφέρουν την αγωνία τους για την στήριξη των παιδιών τους όταν οι ίδιοι πλέον δεν
θα είναι μαζί τους, καθώς όπως αναφέρουν «οι κρατικές δομές για τα ενήλικα άτομα με αυτισμό είναι από ανύπαρκτες έως ελάχιστες», αλλά αυτό «δεν σημαίνει ότι τα ενήλικα άτομα με αυτισμό δεν υπάρχουν». Τονίζουν επίσης
«την ανάγκη ύπαρξης ενιαίας πολιτικής, τόσο για τον αυτισμό, όσο για τις νοητικές και κινητικές αναπηρίες γενικότερα», ζητώντας την στήριξη του κράτους στον αγώνα τους «για την περίθαλψη, την εξέλιξη, την εκπαίδευση, την
αποκατάσταση και την εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης», για τα παιδιά τους, καθώς αυτό αρμόζει σε ένα
σύγχρονο κράτος δικαίου, που υπηρετεί τον άνθρωπο και τις κοινωνικές ανάγκες. Καταληκτικά, ζητούν τουλάχιστον,
αν το κράτος περιορίζεται σε επιδόματα, να μην στερεί τις ειδικές θεραπείες από τα παιδιά που ενηλικιώνονται.
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Κάτι από το τώρα,
του Γ. Δημητριάδη
κάτι για το Μετά...
Μαθήματα «νέας» Βιολογίας
Διάβασα προ μηνών στα νέα, για το θέμα που δημιουργήθηκε στην Αυστραλία, με επίκεντρο τις δηλώσεις του
Ελληνικής καταγωγής Δημάρχου του Περθ, Βασίλη Ζεμπίλα και σκέφτομαι έκτοτε τι αλλαγές θα δούμε σύντομα
στα σχολικά βιβλία. Για όσους έχασαν την είδηση, θα την
επαναλάβω, καθώς κάτι που εν πρώτοις φαίνεται αδιάφορο, ως ένα τοπικό νέο σε μια μακρινή ήπειρο, δείχνει
προς τα που πάμε ως ανθρωπότητα: ο κ. Ζεμπίλας,
πρώην αθλητικογράφος και τηλεοπτικός - ραδιοφωνικός
παραγωγός εξελέγη πρόσφατα δήμαρχος του Περθ και
σε συζήτηση με δημοσιογράφο στο ραδιόφωνο, ανέφερε
τα εξής «φοβερά»: «Αν έχεις πέος, είσαι άνδρας, αν έχεις
αιδοίο, είσαι γυναίκα». Στο σχόλιο του δημοσιογράφου:
«Όχι απαραίτητα» απάντησε «Τέλος τα παιχνίδια!». Την
επόμενη ημέρα, μετά από τον βανδαλισμό του σπιτιού
του, τις απειλές για την σωματική του ακεραιότητα και τα
καλέσματα στα κοινωνικά μέσα για διαδηλώσεις εναντίον
του, για την καταδίκη του, έως και για τον βιασμό (!!!) του,
ζήτησε συγγνώμη, πάλι από ραδιοφώνου, λέγοντας ότι
έκανε ένα μεγάλο λάθος και άλλα παρόμοια. Φυσικά και
έκανε μεγάλο λάθος: το λάθος να μπλέξει με ανθρώπους
που δεν θέλεις να μπλέξεις. Ας αφήσουμε όμως, την Αυστραλία και ας σκεφτούμε τι θα γράφουν σε λίγα χρόνια
τα σχολικά εγχειρίδια Βιολογίας, για να μην γίνουν τα παιδιά «τρανσφοβικά», όπως χαρακτηρίστηκε ο Δήμαρχος:
«το αρσενικό φύλο έχει αυτά και αυτά
τα χαρακτηριστικά, αλλά όχι απαραίτητα, και το θηλυκό φύλο έχει αυτά
και αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά όχι
απαραίτητα». Ξεκάθαρο, σωστά;

Απρίλιος: Με μια ματιά
1. Οσία Μαρία η Αιγυπτία
2. Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου
2. Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού
4. Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
7. Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
10. Άγιος Γρηγόριος Ε', Πατριάρχης Κων/πόλεως
15. Παγκόσμια Ημέρα Τέχνης
17. Παγκόσμια Ημέρα Αιμορροφιλίας
18. Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς
19. Ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης
22. Ημέρα της Γης
23. Άγιος Γεώργιος, ο Τροπαιοφόρος
23. Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου
24. Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των Αρμενίων
25. Κυριακή των Βαΐων

Άγιος Γρηγόριος ο Ε΄
Πατριάρχης Κων/πόλεως (10/4)
Γεννήθηκε στην Δημητσάνα το 1746,
με το όνομα Γεώργιος Αγγελόπουλος, και μορφώθηκε αρχικά στην
Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης και
έπειτα στην Πάτμο, όπου διδάχθηκε
θεολογία και φιλοσοφία από τον λόγιο μοναχό Δανιήλ Κεραμέα. Εκάρη
μοναχός στην μονή της Μεταμορφώσεως, (Στροφάδων), και πήρε το όνομα Γρηγόριος.
Χειροτονήθηκε αρχιδιάκονος από τον Μητροπολίτη
Σμύρνης, Προκόπιο και έπειτα πρεσβύτερος και Μητροπολίτης Σμύρνης, διαδεχόμενος τον Προκόπιο. Το 1797
εκλέγεται Οικουμενικός Πατριάρχης αλλά εκθρονίζεται
ενάμιση χρόνο μετά, και εξορίζεται. Επανήλθε το 1806
για να ξαναδιωχθεί το 1808 και να επιστρέψει στον Οικουμενικό Θρόνο για τελευταία φορά το 1819. Κατά την
διάρκεια της τελευταίας του εξορίας, τον επισκέφθηκε ο
Ιωάννης Φαρμάκης ανακοινώνοντας του τα σχετικά με
τη Φιλική Εταιρεία, και όπως ο ίδιος αφηγείται «ο πατριάρχης έδειξεν ευθύς ζωηρότατον ενθουσιασμόν» και
«ηυχήθη από καρδίας» υπέρ της επιτυχίας του σκοπού
της Εταιρείας, προειδοποίησε όμως, «να προσέξωσι
πολύ οι Εταίροι, μήπως βλάψωσιν αντί να ωφελήσωσι
την Ελλάδα». Ο ίδιος, για λόγους ασφαλείας, δεν θέλησε
να ορκιστεί, καθώς η θέση του ήταν θέση ευθύνης και αν
οι ετοιμασίες του Αγώνα γίνονταν γνωστές στον Σουλτάνο, ο υπόδουλος λαός θα πλήρωνε τις συνέπειες. Παρόλα αυτά, διατήρησε σχετική επικοινωνία και ενημέρωνε μυημένους επισκόπους, προσπαθώντας παράλληλα να διατηρήσει τα προσχήματα, στις σχέσεις του με
τον Σουλτάνο. Μετά την εκδήλωση της Επανάστασης
του Υψηλάντη στη Βλαχία, άρχισαν μαζικές διώξεις κατά
των χριστιανών της Κωνσταντινούπολης, με σφαγές και
φυλακίσεις και υπ’ αυτές τις συνθήκες, ο Γρηγόριος και
σύνοδος κληρικών και λαϊκών εξέδωσε αφορισμούς κατά
των πρωτεργατών του Αγώνα. Ο Υψηλάντης, έχοντας
προβλέψει το ενδεχόμενο, καθησύχαζε με επιστολή του
τον Κολοκοτρώνη ότι «ο μεν Πατριάρχης βιαζόμενος
παρά της Πόρτας σας στέλλει αφοριστικά και εξάρχους
παρακινώντας σας να ενωθήτε με την Πόρτα, εσείς όμως
να τα θεωρείτε ταύτα ως άκυρα, καθότι γίνονται με βία και
δυναστείαν και άνευ θελήσεως του Πατριάρχου». Όταν
μερικοί προσπάθησαν να τον πείσουν να φύγει εγκαίρως
από την Κωνσταντινούπολη και να σωθεί, ο Γρηγόριος
δεν δέχτηκε να εγκαταλείψει το ποίμνιό του: «Μὲ προτρέπετε εἰς φυγήν. Μάχαιρα θὰ διέλθη τᾶς ρύμας τῆς
Κωνσταντινουπόλεως καὶ λοιπῶν πόλεων τῶν χριστιανικῶν ἐπαρχιῶν[...]». Έτσι, συνειδητά, θα πληρώσει
εκείνος τις πρώτες επιτυχίες του Αγώνα, με τον απαγχονισμό του στις 10 Απριλίου 1821, ανήμερα του Πάσχα.
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«Ένας Ήρωας»: Μια ομάδα εθελοντών στην Θεσσαλονίκη
Εδώ και εβδομάδες ο «Ένας Ήρωας», μια ομάδα εθελοντών, έχει αναλάβει
δράση στο δάσος του Σέιχ - Σου στην Θεσσαλονίκη, έχοντας ήδη καθαρίσει μεγάλο μέρος του βουνού από τόνους σκουπίδια, ενώ παράλληλα ταΐζει όλα τα αδέσποτα του Σέιχ - Σου, δίνοντας και σε όσα χρήζουν την φαρμακευτική τους αγωγή.
Η ομάδα εθελοντών, απαρτιζόμενη από μικρούς και μεγάλους με διάθεση ανιδιοτελούς προσφοράς, με την συνεχή δραστηριότητά της στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας, πως όταν βοηθούμε όλοι μαζί στην διατήρηση της
καθαριότητας της φύσης, τότε η φύση μας το ανταποδίδει. Επίσης μεγάλη βοήθεια και στήριξη προσφέρει εδώ και
χρόνια στην αποστολή τροφών, ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και ό,τι άλλο χρειαστεί (έκτακτα χειρουργεία, επείγουσες φιλοξενίες, αμπούλες, φυσικοθεραπείες), για όλα τα αδέσποτα του Σέιχ - Σου, το σωματείο Never Walk
Alone e.V. Μερικά από τα σχέδια τους, εκτός της προσπάθειας να κρατούν το βουνό καθαρό από σκουπίδια, είναι:
Α) Να μειωθεί ο αριθμός των αδέσποτων με κοινοποιήσεις αυτών, με στόχο την υιοθεσία τους. Β) Να τοποθετηθούν
ξύλινοι κάδοι, (που οι ίδιοι φτιάχνουν), στα σημεία που δεν υπάρχουν, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες για
το αυτονόητο: να μην πετούν κάτω τα σκουπίδια τους. Γ) Να τοποθετηθούν σε πάρα πολλά, προσβάσιμα σημεία
του βουνού, ξύλινες επιγραφές για την ευαισθητοποίηση των πολιτών με σκοπό την προστασία της περιοχής.

Βράβευση της Αθήνας από τα CDP Europe Awards
για τις δράσεις της με στόχο την πράσινη ανάκαμψη
Συνεχίζει να δίνει δυναμικά το παρών σε μεγάλα κοινωνικά «φόρα» της Ευρώπης ο
Δήμος Αθηναίων, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του που διασφαλίζουν ένα βιώσιμο
μέλλον για τις πόλεις της Ευρώπης. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης,
μιλώντας στο Euronews, -με αφορμή την βράβευση του Δήμου από τα CDP Europe Awards 2021, για το σύνολο
των δράσεων του με στόχο την πράσινη ανάκαμψη- έθεσε τις συντεταγμένες πάνω στις οποίες πρέπει να οριοθετηθούν οι νέες πολιτικές των πόλεων για το περιβάλλον. Κάνοντας λόγο για λύσεις βασισμένες στη φύση, με τις
οποίες θα απελευθερωθεί δημόσιος χώρος και θα υιοθετηθεί ένα νέο μοντέλο βιώσιμης μετακίνησης, ο κ. Μπακογιάννης τόνισε: «Στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι όσον αφορά τους στρατηγικούς μας
στόχους, εάν θα είναι να γυρίσουμε πίσω ή να προχωρήσουμε μπροστά». Στη συνέχεια, επεσήμανε την ανάγκη να
βρεθούν τοπικές λύσεις που θα προωθούν την ανάκτηση ή την απελευθέρωση ποιοτικού δημόσιου χώρου και θα
υιοθετούν ένα νέο μοντέλο βιώσιμης μετακίνησης, που δεν θα αφορά μόνο τα αυτοκίνητα, αλλά την προσβασιμότητα, τη μαζική μεταφορά και τα εναλλακτικά μέσα μετακίνησης. «Πρέπει να διασφαλίσουμε, και αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για εμάς στην Ευρώπη, ότι αλλάζουμε πραγματικά χωρίς να χάσουμε την ψυχή μας. Δεν θέλουμε να μετατρέψουμε τις πόλεις μας, ξέρετε, σε θεματικά πάρκα, θέλουμε να κρατήσουμε το DNA μας ζωντανό», κατέληξε. Ο
CDP είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιολογεί κάθε χρόνο τις δράσεις πόλεων από όλο τον κόσμο
και αναγνωρίζει αυτές που ξεχωρίζουν. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κατέταξε την Αθήνα στην κορυφαία βαθμίδα
αξιολόγησης, στις A-list Cities, μαζί με 87 πόλεις από όλο τον κόσμο, για τις προσπάθειές τους να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να δημιουργήσουν ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Δημήτρης Παπαστεργίου (Πρόεδρος ΚΕΔΕ): Είμαστε στην πρίζα!
Την ανάγκη για ολιστική αντιμετώπιση του θέματος της ηλεκτροκίνησης, η οποία
θα τροφοδοτείται από πράσινη καθαρή ενέργεια και ανανεώσιμες πηγές χωρίς
αρνητικό αποτύπωμα στις πόλεις, τόνισε ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας, Δημήτρης Παπαστεργίου, που συμμετείχε στο 4ο Auto Forum,
και επεσήμανε την μεγάλη ευκαιρία που δίνεται στους πολίτες από την πολιτεία
για την απόκτηση ηλεκτροκίνητου οχήματος, αλλά και στους Δήμους να τρέξουν
προγράμματα μέσω του «Αντώνης Τρίτσης», αλλά κυρίως του Ταμείου Ανάκαμψης. «Σε 270 Δήμους ήδη τρέχουν
οι μελέτες και οι διαδικασίες για την προμήθεια φορτιστών και τη μελέτη χωροθέτησης των σημείων που θα τοποθετηθούν, (ΣΦΗΟ). Χρειάζονται γενναία μέτρα προς την εφαρμογή του εξηλεκτρισμού. Η ΚΕΔΕ, με την πολύ καλή
συνεργασία με την Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, είναι παρούσα στην προώθηση της αναγκαιότητας της ηλεκτροκίνησης. Θέλουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά με την απαραίτητη παραγωγή της ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών. Στοίχημα
είναι να φτιάξουμε ενεργειακά αυτόνομες τις πόλεις μας, βελτιώνοντας την ενεργειακή τους απόδοση. Οραματιζόμαστε πιο καθαρές, πιο βιώσιμες, πιο ήσυχες πόλεις και η ηλεκτροκίνηση μας δίνει ένα πεδίο δόξης λαμπρό».
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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

Κατσαρά Στ. Κάρλα
Ειδικότητα: Ειδικός Παθολόγος
Διεύθυνση: Ευελπίδων 59
11362 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-8225065, 6947434884
Εmail: carlakts@yahoo.com

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

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Koυτσοκώστας Χ. Ευάγγελος
Αγγελάκος Μιχαήλ
Ειδικότητα: Χειρούργος
Ειδικότητα: Ρευματολόγος
Ουρολόγος - Ανδρολόγος
Προτομές και αγαλματίδια, ακριβή αντί- Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 209
Διεύθυνση:
Ευελπίδων 59, 11362 Αθήνα
11523
Αθήνα
γραφα από μουσεία, με πατίνα μαρμάρου.
Τηλέφωνο: 210-6432505, 6972328504 Τηλέφωνο: 210-8225065, 6972029140
Εmail:mixalisaggelakos2012@gmail.com
Εmail: evkoutsokostas@gmail.com

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

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
Χαλιμούδρας Αθανάσιος
Ειδικότητα: Φυσικοθεραπευτής
Δ/νση: Λ. Ηρακλείου 285 & Μητρ. Τιμόθεου 14, 14231 Νέα Ιωνία
Τηλέφωνο: 2114112525, 2114116112, 6973022232

Εmail: info@physiobms.gr
Web: www.physiobms.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
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