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Άσυλο Ανιάτων: Πρώτο βήμα για το νέο Κέντρο Αποθεραπεί-
ας και Αποκατάστασης Κλειστής και Ημερήσιας Νοσηλείας 

Με την προέγκριση της αρχιτεκτονικής 
μελέτης για το νέο Κέντρο Αποθεραπείας 
και Αποκατάστασης Κλειστής και Ημερή-
σιας Νοσηλείας του Ασύλου Ανιάτων από 
την Περιφέρεια Αττικής, έγινε και τεχνικά 
το πρώτο καθοριστικό βήμα για να μετου-
σιωθεί σε πράξη το όραμα της Διοίκησης 
του Ασύλου, για μια νέα εποχή στην απο-
κατάσταση της υγείας. Συν. στη σελίδα 4

Πρωτοβουλίες για την επανεκκί-
νηση του Γηροκομείου Αθηνών 

Πρωτοβουλίες 
για τη διερεύνη-
ση βιώσιμης λύ-
σης αντιμετώπι- 
σης των χρόνιων 
προβλημάτων 
που έχουν οδη-
γήσει σε ιδιαίτε-

ρα δυσχερή κατάσταση τη λειτουργία του Γη- 
ροκομείου Αθηνών αναλαμβάνουν από κοι-
νού ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης 
Αττικής Γ. Πατούλης και ο Μακαριώτατος Αρ-
χιεπίσκοπος Αθηνών και... Συν. στη σελίδα 3

Έτοιμο το Βιοκλιματικό, Ειδικό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων 
To νέο Βιοκλιματικό, Ειδικό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων, επισκέφθηκε ο 
Περιφερειακός Διευθυντής Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, 
κ. Αθ. Νικολόπουλος, προκειμένου 
από το νέο Σχολικό έτος να ξεκινή-
σει η λειτουργία του. Τον Διευθυντή 
υποδέχθηκαν και ξενάγησαν στο 
χώρο του Σχολείου ο Αντιδήμαρ-
χος Τεχνικών Έργων Θανάσης 
Σχίζας και ο Πρόεδρος της Β΄βάθ-
μιας Σχολικής... Συν. στη σελίδα 13 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «ID GAMES» 
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «ID 
GAMES» βασίζεται στη φιλοσο-
φία ότι σε κάθε άτομο θα πρέπει 
να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες 
για την ανάπτυξη της προσωπι-
κότητας και... Συν. στη σελίδα 10

Πρώτο νοσοκομείο με ιστοσελίδα προσβάσιμη από ΑμεΑ το «Παπαγεωργίου» 
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου πρωτοπορεί και γίνεται το πρώτο νοσοκομείο που 
είναι προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Χρήστες με προβλήματα όρασης, 
επιληψία, διάσπαση προσοχής, αλλά και γνωστικές διαταραχές, όπως η δυσλεξία 
και ο αυτισμός, έχουν πλέον τη δυνατότητα να περιηγηθούν με ευκολία στον ιστό-
τοπο του Νοσοκομείου. Ο χρήστης της ιστοσελίδας αρκεί να...Συν. στη σελίδα 4

Επιλογή επικεφαλής Εθνικής Αρχής 
για την Προσβασιμότητα των ΑμεΑ 

Στο πλαίσιο του θε-
σμικού της ρόλου, 
η Ειδική Μόνιμη 
Επιτροπή Θεσμών 
και Διαφάνειας της 
Βουλής των Ελλή-
νων, υπό την προ-

εδρία του Αντιπρόεδρου της Βουλής και 
Βουλευτή Δυτ. Αττικής... Συν. στη σελίδα 4 

22% αύξηση των κονδυλίων για την κοινωνική προστασία το 
2021. Έρχονται Κάρτα Αναπηρίας και Προσωπικός Βοηθός 

Την Γενική Γραμματεία Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και Καταπο-
λέμησης της Φτώχειας επισκέ- 
φθηκε ο Υπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Κωστής Χατζηδάκης και συνά-
ντησε τα διευθυντικά στελέχη 

και τους υπαλλήλους, μαζί με την Υφυπουργό, Δόμνα Μιχαηλίδου και 
τον Γενικό Γραμματέα, Γιώργο Σταμάτη. Κατά τη... Συν. στη σελίδα 5



ΣΕΛΙΔΑ 2

“Σενάρια της ζωής” 
Συν. από το προηγ. “...Με καμάρι φορούσε πάντα µια καρ-
φίτσα στο πέτο του σακακιού του µε την ελληνική σημαία. 
Όταν πραγματοποιήθηκε η δικαστική αναγνώριση απ’ τους 
βιολογικούς του γονείς, έγιναν όλη η οικογένεια Χριστιανοί 
Ορθόδοξοι, για να συνεορτάζουν τις γιορτές της χριστιανοσύνης. Κάθε χρόνο, 
την ημέρα των γενεθλίων του, είχε διπλή επέτειο. Την ημέρα που γεννήθηκε 
και την ημέρα που βρήκε την οικογένειά του. Την ημέρα αυτή, έβγαζε από τη 
βιτρίνα το δώρο της µάνας του. Το πιάτο, τα ποτήρια και τα µαχαιροκουταλο-
πίρουνα που τον περίµεναν τόσα χρόνια να πάει να φάει. Κάθονταν όλοι στο 
τραπέζι και ανάµεσα στους γονείς του καθόταν ο Μανώλης. Του έβαζαν το 
άδειο πιάτο και το γέµιζε η µάνα του µε µια πλούσια ποικιλία. Του φορούσαν 
µια παιδική ποδίτσα να µη λερωθεί και τον τάιζαν ο Σήφης και η Σµαράγδα 
σαν µωρό, ενώ τον απειλούσαν: «Φάε όλο το φαγητό σου, γιατί θα έρθει ο κα-
κός Αµερικανός να σε πάρει» Εκείνος, δήθεν φοβισμένος, τα έτρωγε όλα µε 
βουλιμία, ενώ όλοι ξεκαρδίζονταν στα γέλια. Μόνο οι γονείς του και αυτός έκλαι-
γαν από συγκίνηση για τα χρόνια που έχασαν από τη ζωή του. Λένε η πίστη 
σώζει και ότι η ελπίδα πεθαίνει µαζί σου. Άγνωστες οι βουλές του Κυρίου.” 
(Το βιβλίο “Σενάρια της Ζωής” είναι διαθέσιμο. Παραγγελίες στο 2102480235)

του Νίκου 
Πρατσινάκη

Συν. από το προηγούμενο …δύσκολα χρόνια, λοιπόν, ακόμα και για την αγάπη. Η αγάπη 
βέβαια, έχει πολλές μορφές, δεν είναι μόνο για τους ερωτευμένους. Υπάρχει η αγάπη 
της μάνας, του αδελφού, του φίλου, όλα όμως φθείρονται, εξατμίζονται και σιγά-σιγά χά-
νονται, χωρίς να μπορεί να καταλάβει κανένας που πάμε. Ζούμε σε ένα κόσμο συναλλα-
γής, που δεν γίνεται τίποτα χωρίς αντίκρυσμα. Στο πάρε-δώσε λοιπόν, της ζωής, χάνονται 
οι μεγαλύτερες αξίες, γιατί κάποτε η πείρα ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να διαθέτει ένας 
άνθρωπος. Τώρα η πείρα δεν λαμβάνεται υπόψιν από την νέα γενιά. Τώρα, εκτός του 
ότι τα παιδιά γεννιόνται με ανοικτά τα μάτια, τα ξέρουν όλα. Δεν τους ενδιαφέρει να μά-
θουν περισσότερα από αυτά που τους ενδιαφέρουν και το ενδιαφέρον τους επικεντρώ-
νεται σε καινούργιες ανάγκες, που εμείς κάποτε δεν γνωρίζαμε. Περνούν τα χρόνια, 
αλλάζει ο κόσμος, αλλάζει ο άνθρωπος και κάθε μέρα χάνονται, σιγά-σιγά, αγάπες, ιδα-
νικά, αξίες, φιλότιμο, πείρα και οτιδήποτε άλλο προκαλεί σεβασμό και αποτελεσματικό-
τητα, όπως εμείς ξέραμε. Αγαπητέ αναγνώστη, εγώ αύριο-μεθαύριο θα φύγω, όπως τόσοι 
και τόσοι πριν από ‘μένα και δυστυχώς όλα αυτά που έμαθα και έκανα στην ζωή μου, θα 
πάνε χαμένα, όπως και η πείρα που απέκτησα, όλα αυτά τα χρόνια στο πεζοδρόμιο. Κά-
ποτε, τα πεζοδρόμια ήταν τα λεγόμενα καλντερίμια, τώρα είναι με όμορφες πλάκες, με 
οδηγούς για τους τυφλούς και με πολλά άλλα στολίδια, που τις περισσότερες φορές μας 
οδηγούν σε αδιέξοδα ή σε λανθασμένες πορείες, που κι αν ακόμα θέλουμε, δεν μπορούμε 
να δούμε τις παγίδες που κρύβουν. Πέθανε το “στερνή μου γνώση, να σ’ είχα πρώτα” και 
γεννήθηκε το νέο μοντέλο του ξερόλα, που τα ξέρει όλα και δεν χρειάζεται τίποτα, μέχρι 
να καταλάβει ότι όλα αυτά που ξέρει, τον οδηγούν στο τίποτα... Συνέχεια στο επόμενο 

Ψηφιακή εκδήλωση «Πολιτισμός και βιώσιμη ανάπτυξη στο 
Δήμο Φυλής: Το παράδειγμα των αρχαιολογικών χώρων» 
Ψηφιακή εκδήλωση με θέμα «Πολιτισμός και βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο 
Φυλής: Το παράδειγμα των αρχαιολογικών χώρων», διοργανώνει η ΟΜ ΣΥ-
ΡΙΖΑ Χασιάς - Φυλής, σκοπεύοντας στην ανάδειξη του θέματος της ένταξης 
των πολλών και σημαντικών αρχαιολογικών χώρων της περιοχής, (αρχαίο 
φρούριο Φυλής, αρχαίο τείχος Δέμα, ρωμαϊκές αγροικίες και βαλανεία, ρωμαϊ-
κές υδατοδεξαμενές και ταφικοί περίβολοι), σε ένα τοπικό σχέδιο βιώσιμης 
ανάπτυξης, όπως και στην προστασία, συντήρηση και ανάδειξη τους, ως αξιό-
λογων μνημείων, (με την συμμετοχή διαφόρων φορέων). Η εκδήλωση θα γίνει 
την Παρασκευή, 14 Μάϊου στις 19.30 μέσω zoom και θα προβληθεί ζωντανά.



ΣΕΛΙΔΑ 3

Πρωτοβουλίες για την επανεκκίνηση του Γηροκομείου Αθηνών Συνέχεια από την σελίδα 1 

...Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Ο κ. Πατούλης και ο Αρχιεπίσκοπος είχαν την 
ευκαιρία να συζητήσουν για το σχετικό θέμα στο πλαίσιο της πρόσφατης συνάν-
τησης τους, στην οποία συμμετείχε και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέ-
ρειας Γιάννης Σελίμης. Στη συνάντηση συμφωνήθηκε να αναληφθούν από κοινού 
δράσεις προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του γηροκομείου. 
Να σημειωθεί ότι σχετικό αίτημα συνδρομής προς τον Προέδρο του ΙΣΑ και Πε-
ριφερειάρχη, κ. Πατούλη και τον Αρχιεπισκόπο, κ. Ιερώνυμο έχει διατυπωθεί πρό-
σφατα και από την προσωρινή Διοίκηση και τους εργαζόμενους του Γηροκομείου 

Αθηνών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά για να μπει τέλος στις περιπέτειες που ταλαιπωρούν 
το γηροκομείο. Ο κ. Ιερώνυμος μετά τη συνάντηση διατύπωσε την θετική πρόθεση της Αρχιεπισκοπής να συμβάλει 
επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Με τον κύριο Πατούλη ανταλλάξαμε απόψεις για το θέμα του Γηροκομείου που 
υποφέρει από διάφορες αιτίες και καταθέσαμε την εμπειρία και τη θέλησή μας ότι όπου χρειαστεί είμαστε στο πλευρό 
της Πολιτείας και της Περιφέρειας». Ο Γ. Πατούλης από την πλευρά του υπογράμμισε ότι o ΙΣΑ, η Περιφέρεια Αττικής 
αλλά και ο ίδιος προσωπικά, θα συνδράμει προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Γηροκομείου. 
«Είμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και αυτό το αποδεικνύουμε έμπρακτα, καθημερινά. 
Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος που σε αυτή τη προσπάθεια έχουμε στο πλευρό μας τον Μακαριώτατο 
Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο. Μαζί θα χτίσουμε μία ασπίδα προστασίας για το Γηροκομείο. Στο πλαίσιο αυτό θα συ-
νεχίσουμε, διενεργώντας συχνά ιατρικές εξετάσεις στους φιλοξενούμενους του Γηροκομείου και συνδράμοντας το 
έργο του με ιατρικό προσωπικό. Επί 40 χρόνια, το εμβληματικότερο Γηροκομείο στη χώρα, λειτουργούσε χωρίς 
άδεια, αλλά εμείς θέσαμε ως προτεραιότητα την αδειοδότησή του και το καταφέραμε. Το Γηροκομείο Αθηνών ασκεί 
λειτούργημα και κοινωφελές έργο και πρόθεσή μας είναι να το στηρίξουμε». Να σημειωθεί ότι στην παρούσα φάση 
το Γηροκομείο φιλοξενεί 110 ηλικιωμένους ενώ σε πλήρη λειτουργία έχει δυνατότητα φιλοξενίας 500 ατόμων.

Ολοκληρωμένο σχέδιο για τον αυτισμό επεξεργάζεται 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
«Ο αυτισμός είναι ένα εν πολλοίς άγνωστο πεδίο, μια «αόρατη» αναπηρία. 
Οι μελέτες δείχνουν ότι 1 στους 150 πολίτες έχουν θέματα που σχετίζονται 
με το ευρύτατο φάσμα του αυτισμού. Οι αριθμοί είναι επιτακτικοί και ανα-
δεικνύουν την ανάγκη να παρέμβουμε οργανωμένα ως Πολιτεία για να 
στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο 
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, 
στην εισαγωγική του τοποθέτηση, σε ειδική διαδικτυακή εκδήλωση, που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό. Αναφέρθηκε σε δυο συγ-
κεκριμένες πρωτοβουλίες που σχεδιάζει το Υπουργείο για τον αυτισμό, στο πλαίσιο της ευρύτερης δέσμης δράσεων 
για τα ΑμεΑ: Πρώτον, το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα ανίχνευσης στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδιών με ανα-
πτυξιακές διαταραχές, όπως ο αυτισμός, το οποίο θα ξεκινήσει εντός του έτους. Δεύτερον, την ενίσχυση της απα-
σχόλησης για άτομα με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος μέσω προγράμματος υποστηριζόμενης απασχόλησης 
για 200 άτομα που θα τρέξει το 2022, με κάλυψη μεγάλου μέρους του μισθού και παράλληλη εργασιακή υποστήριξη 
και καθοδήγηση των ωφελούμενων. «Οι δράσεις για τον αυτισμό είναι δείκτες ανθρωπιάς και πολιτισμού, είναι 
προτεραιότητα της κυβέρνησής, είναι πάνω από όλα προτεραιότητα απέναντι στον ίδιο τον εαυτό μας», κατέληξε 
ο κ. Χατζηδάκης. Η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέμα Πρό-
νοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφέρθηκε στους τρεις βασικούς πυλώνες του σχεδίου για τον αυτισμό που 
είναι οι εξής: 1. Πρώιμη ανίχνευση του αυτισμού με την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου από παιδοψυχο-
λόγους, αναπτυξιολόγους και άλλους ειδικούς επιστήμονες που θα ενσωματώνεται στη λειτουργία των βρεφονη-
πιακών σταθμών. 2. Εκπόνηση εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικά διαμορφωμένων 
για άτομα στο φάσμα του αυτισμού και στοχευμένη διασύνδεση των ατόμων αυτών με την αγορά εργασίας. 3. Ενί-
σχυση της αυτόνομης ή υποστηριζόμενης διαβίωσης «Οι συμπολίτες μας στο φάσμα του αυτισμού είναι στην κορυφή 
της ατζέντας μας καθημερινά. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε ένα αναλυτικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα 
των συμπολιτών μας με αναπηρία. Για πρώτη φορά εντάσσουμε στο πρόγραμμα των βρεφονηπιακών σταθμών την 
πρώιμη διάγνωση που οδηγεί στην έγκαιρη παρέμβαση. Προχωράμε με ουσιαστικές δράσεις για την επαγγελματική 
κατάρτιση και αποκατάσταση αλλά και την αποϊδρυματοποίηση, παρέχοντας σε κάθε στάδιο όλα τα εργαλεία για την 
ενδυνάμωση των συμπολιτών μας στο φάσμα του αυτισμού μέσα στον κοινωνικό ιστό», είπε η κ. Μιχαηλίδου.



Πρώτο νοσοκομείο με ιστοσελίδα προσβάσιμη από ΑμεΑ το «Παπαγεωργίου» 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...επιλέξει το εικονίδιο με το σύμβολο ΑμεΑ -το σύμβολο 
που δείχνει έναν άνθρωπο σε αμαξίδιο- για να μπορέσει να αξιοποιήσει τις λειτουρ-
γίες προσβασιμότητας. Αυτές περιλαμβάνουν διάφορες ειδικές λειτουργίες, όπως 
την ασφαλή λειτουργία επιληψίας, που αμβλύνοντας το χρώμα και αφαιρώντας τις 
αναλαμπές, επιτρέπει στα άτομα με επιληψία να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο με 
ασφάλεια, εξαλείφοντας τον κίνδυνο από κινούμενα σχέδια που αναβοσβήνουν ή 
από επικίνδυνους συνδυασμούς χρωμάτων. Αντίστοιχα, η λειτουργία για άτομα με 
προβλήματα όρασης βελτιώνει τα οπτικά στοιχεία του ιστοτόπου, προσαρμόζοντάς τον για την ευκολία των χρηστών 
με προβλήματα, όπως ο καταρράκτης και το γλαύκωμα. Η λειτουργία γνωστικής αναπηρίας βοηθά στην εστίαση 
σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, ενώ η λειτουργία φιλική προς τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινη-
τικότητας μειώνει τους περισπασμούς και βελτιώνει την εστίαση. Τέλος, η λειτουργία τυφλότητας επιτρέπει τη χρήση 
του ιστότοπου με τη συσκευή ανάγνωσης οθόνης. Σύμφωνα με τη Διευθ. Πληροφορικής, με τον όρο «προσβασι-
μότητα στο διαδίκτυο» νοείται η ύπαρξη άμεσης πληροφόρησης και επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη σε όλους.
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Επιλογή επικεφαλής Εθνικής Αρχής για την Προσβασιμότητα των ΑμεΑ Συν. από την σελίδα 1 

...κ. Αθανασίου Μπούρα, συνεδρίασε για να εκφράσει γνώμη επί του διορισμού του καθηγητή κ. 
Κωνσταντίνου Στεφανίδη στη θέση του Προέδρου της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, όπως προ-
τάθηκε από τον Υπουργό Επικρατείας, κ. Γεραπετρίτη. Η νεοσυσταθείσα Επιτροπή έχει μια εξαι-
ρετικά σημαντική αποστολή ως συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα πρόσβασης των 
ΑμεΑ για τη χάραξη δημόσιων πολιτικών σε θέματα του αντικειμένου της. Η ανάπτυξη και επικαι-
ροποίηση των προδιαγραφών προσβασιμότητας σε πολλαπλούς τομείς, αποτελούν πάγιο αίτημα 

των Συλλόγων Ατόμων με Αναπηρία και ζητήματα ύψιστης προτεραιότητας για την κυβέρνηση. Το όφελος από την 
συμμετοχή των ΑμεΑ σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, κοινωνική, οικονομική και πολιτική, είναι τεράστιο, όπως, επί-
σης, και ο αντίκτυπος στην προσωπική και οικογενειακή ζωή κάθε ανθρώπου με αναπηρία. Ο προτεινόμενος για 
τη θέση του Προέδρου, καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης καλείται να 
φέρει εις πέρας αυτή τη σημαντική αποστολή. Το πλούσιο και αναγνωρισμένο έργο του κ. Στεφανίδη στον τομέα 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας αποτελεί εχέγγυο για 
την επιτυχή εκτέλεση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ. Τα μέλη της Επιτροπής απεδέχ-
θησαν, κατά πλειοψηφία, την πρόταση για τον διορισμό του κ. Στεφανίδη και ο κ. Μπούρας, αφού ευχήθηκε στο 
νέο Πρόεδρο καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο πολύ σημαντικό έργο του, δεσμεύτηκε να βρίσκεται σε αγαστή 
συνεργασία μαζί του για την υποστήριξη και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των συνανθρώπων μας με αναπηρία.

Άσυλο Ανιάτων: Πρώτο βήμα για το νέο Κέντρο Αποθεραπεί-
ας και Αποκατάστασης Κλειστής και Ημερήσιας Νοσηλείας 
Συνέχεια από την σελίδα 1 Το νέο Κέντρο Αποκατάστασης θα διαθέτει 6 
πτέρυγες συνολικής επιφάνειας 5.145 τ.μ. Κατά την πλήρη ανάπτυξή του, 
στις 4 πτέρυγες θα λειτουργεί το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας 
Κλειστής Νοσηλείας με δυναμικότητα 50 κλινών και στις άλλες 2 πτέρυγες 
θα λειτουργεί το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ημερήσιας Νο-
σηλείας. Επιπρόσθετα, σχεδιάζεται η κατασκευή θερμαινόμενης κολυμβη-
τικής δεξαμενής που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες και των δύο δομών. Στο 
πλαίσιο αυτό, η κα Ιωάννα Ηλιάδη, Πρόεδρος του Δ.Σ. Ασύλου Ανιάτων, συνοδευόμενη από τον κ. Δημήτρη Κομ-
ματά, την κα Σοφία Αρτέμη και τον κ. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλο, επισκέφθηκαν τον Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού 
Τομέα Αττικής, κ. Γεώργιο Δημόπουλο, για να ευχαριστήσουν τόσο εκείνον όσο και τον Περιφερειάρχη Αττικής. Από 
την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων τους αποτελούν στυλοβάτες των προσπαθειών του Ασύλου για τη βελ-
τίωση του επιπέδου ζωής των ανθρώπων που πάσχουν από κινητική αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, 
ο κύριος Δημόπουλος διαβεβαίωσε ότι η περίθαλψη ατόμων με αναπηρίες αποτελεί προτεραιότητα για την Περι-
φέρεια, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως συζητήθηκαν και θέματα μακροπρόθεσμης συνεργασίας όπως η διαμόρφωση 
και λειτουργία υποδομών του Ασύλου ως Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και η κατ’ οίκον νοσηλεία ατόμων με 
ειδικές ανάγκες. Η κα Ηλιάδη δήλωσε «Σήμερα, μοιραζόμαστε με την Περιφέρεια Αττικής το όραμα μας για ένα κα-
λύτερο αύριο για τα άτομα με αναπηρίες. Πυλώνας της προσπάθειάς μας, προέβη στην προέγκριση των σχεδίων 
για την λειτουργία των νέων δομών του Ασύλου Ανιάτων». Επιπλέον, σημείωσε πως το Άσυλο μπορεί να διαθέσει 
40 κλίνες στο ΕΣΥ προκειμένου να συμβάλει στην αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων, που πιέζονται λόγω CoViD.
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22% αύξηση των κονδυλίων για την κοινωνική προστασία το 
2021. Έρχονται Κάρτα Αναπηρίας και Προσωπικός Βοηθός 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...συνάντηση, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε: «Ο 
τομέας της πρόνοιας, δηλαδή οι πολιτικές για τους αναπήρους, τους ηλι-
κιωμένους, τα παιδιά, αυτούς που χρειάζονται προγράμματα ένταξης, 
όλους όσους έχουν ανάγκη είναι ο πιο ευαίσθητος και με τη μεγαλύτερη 
προστιθέμενη αξία. Τα προνοιακά επιδόματα είναι αυξημένα φέτος κατά 
22% σε σχέση με το 2020, ενώ έχουν προωθηθεί και διάφορες σημαντικές 
μεταρρυθμίσεις. Όπως για παράδειγμα το επίδομα γέννησης για κάθε παιδί, μέτρα για τους πολυτέκνους και η υιο-
θέτηση ενός πιο ενισχυμένου και σύγχρονου πλαισίου για την υιοθεσία. Είναι επίσης ουσιαστικό ότι ενώ προχωρούν 
όλες αυτές οι παρεμβάσεις, έχουμε την ίδια στιγμή άμεση ανταπόκριση στα ζητήματα που σχετίζονται με την κρίση 
που προκάλεσε ο κορωνοϊός. Εκτός από αυτά που έγιναν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, θα γίνουν και άλλα, πολύ 
περισσότερα. Έχουμε μπροστά -μεταξύ άλλων- μας την Κάρτα Αναπηρίας, τον Προσωπικό Βοηθό, παρεμβάσεις 
που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης για διάφορα θέματα κοινωνικής πολιτικής. Θα είμαι σύμμαχος 
σε αυτή την προσπάθεια γιατί δεν είναι θέμα μόνο πολιτικό, αλλά πρωτίστως θέμα ανθρωπιάς». Ακολουθούν οι 
σημαντικότερες προνοιακές πολιτικές του Υπουργείου ανά τομέα, στοιχεία για τον προϋπολογισμό του 
2021 και οι κυριότερες δράσεις που θα υλοποιηθούν μέσα στο τρέχον έτος: 1.Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 
(ΕΕΕ), 2.Επίδομα Στέγασης, 3.Παροχές σε ΑμεΑ, 4.Στέγαση και Εργασία, 5.Κοινωνική Ένταξη και Κοινωνική Συ-
νοχή. Για την προστασία του παιδιού και της οικογένειας επίσης, θεσμοθετήθηκαν ή ενισχύθηκαν τα εξής: 
1.Επίδομα Γέννησης, 2.Επίδομα Παιδιού, 3.Επιδοτούμενη πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, 4.Ηλεκτρο-
νική διασύνδεση ανηλίκων με υποψηφίους αναδόχους και θετούς γονείς μέσω της πλατφόρμας Anynet, 5.Πρό-
γραμμα Σχολικών Γευμάτων για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 6.Παροχές σε ανασφάλιστους 
υπερήλικες. Ύψος χρηματοδότησης για το 2021: Ακόμη πιο ενισχυμένος είναι ο προϋπολογισμός προνοιακών 

επιδομάτων και κοινωνικής αλληλεγγύης για το 2021. Ειδικότερα, ο φετινός προϋπολο-
γισμός του ΟΠΕΚΑ για τα προνοιακά επιδόματα και την κοινωνική αλληλεγγύη είναι αυ-
ξημένος κατά 22% σε σχέση με το 2020, φτάνοντας στα 4,03 δισ. ευρώ το 2021. Δηλαδή 
σχεδόν 620 εκατ. περισσότερα από ό,τι το 2020, με αυξήσεις σε όλο το εύρος επιδομά-
των και ενισχύσεων. Ενδεικτικά: +34% στο Επίδομα Στέγασης, + 14% στο Επίδομα 
Παιδιού, +12% για τα Αναπηρικά Επιδόματα. Η χρηματοδότηση προνοιακών επιδομάτων 
και κοινωνικής αλληλεγγύης το 2021 είναι η υψηλότερη των τελευταίων χρόνων. Οι νέες 
δράσεις που προγραμματίζονται φέτος: 1.Αύξηση των κονδυλίων για επιδόματα παι-
διού και Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, Στέγασης και Αναπηρικών, 2.Προσωπικός 
Βοηθός: Βρίσκεται υπό επεξεργασία η νομοθετική ρύθμιση που θα θεσπίσει τον Προ-
σωπικό Βοηθό, ενισχύοντας την ανεξάρτητη διαβίωση των ΑμεΑ και αποτρέποντας την 
περιθωριοποίηση και ιδρυματοποίησή τους. Το φθινόπωρο αναμένεται η έναρξη πιλοτι-
κού προγράμματος, με χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. 3.Μητρώο Ανα-
πηρίας: Δημιουργείται Μητρώο Αναπηρίας, ώστε το κράτος για πρώτη φορά να γνωρίζει 

πόσα ΑμεΑ υπάρχουν στην χώρα και πώς κατανέμονται γεωγραφικά, ώστε να μπορεί στοχευμένα να υλοποιεί πο-
λιτικές. 4.Κάρτα Αναπηρίας: Θεσμοθετείται η Κάρτα Αναπηρίας, ενιαία αποδεκτή από όλους τους φορείς οι οποίοι 
παρέχουν υπηρεσίες σε ΑμεΑ που θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε έγγραφο/πιστοποιητικό χρησιμοποιείται σήμερα, 
διευκολύνοντας τα ΑμεΑ στην καθημερινότητά τους. Συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ για τον σχεδιασμό και την υλοποί-
ηση. 5.Πρώιμη Παρέμβαση: Δημιουργείται ολοκληρωμένο πλαίσιο Πρώιμης Παρέμβασης για τα παιδιά με αναπηρία 
και με αναπτυξιακές διαταραχές. Ήδη εξασφαλίστηκε τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την θεσμοθέτηση και αναμένεται η χρηματοδότηση της υλοποίησης των 
προγραμμάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης. 6.Επίδομα Αναδοχής: Καθολική χορήγηση 
επιδόματος μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα ελέγχεται από τον ΟΠΕΚΑ. 7.Στέγες 
Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για εφήβους: Δημιουργείται το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ίδρυση 
και λειτουργία τους. 8.Νέα τμήματα σε βρεφονηπιακούς σταθμούς: Έχουν ήδη ενταχθεί 
προτάσεις που αντιστοιχούν σε 9.529.345 ευρώ. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος 
(τέλος 2021) αναμένεται να έχουν δημιουργηθεί συνολικά 175 νέα τμήματα βρεφικής 
φροντίδας για 2.068 βρέφη και 44 νέα τμήματα παιδικής φροντίδας για 1.042 νήπια. 9.Ψη-
φιακός μετασχηματισμός της κοινωνικής πρόνοιας: Δημιουργείται ενιαία ψηφιακή πύλη 
κοινωνικών παροχών (εύκολη πρόσβαση των πολιτών). Προωθείται ο ψηφιακός μετα-
σχηματισμός του ΟΠΕΚΑ. Προωθείται Ενιαία ψηφιακή πύλη παροχών για ΑμεΑ.
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Αλλη μια δράση ενεργητικής προσέγγισης αστέγων στο κέντρο της Αθήνας οργάνωσε ο Ελληνικός Ερυ-
θρός Σταυρός, την Μεγάλη Πέμπτη. Κατόπιν χαρτογράφησης της περιοχής, κινητοποίησε το ανθρώπινο δυ-
ναμικό του, επαγγελματίες και εθελοντές και των τριών Σωμάτων του, (Κοινωνικής Πρόνοιας, Υγείας και 

Σαμαρειτών - Διασωστών και Ναυαγοσωστών), προκειμένου να υποστηρίξει την πλέον ευάλωτη ομάδα, τους αστέ-
γους συνανθρώπους μας. Κατά τη διάρκεια της δράσης, προσφέρθηκαν δέματα με ανθρωπιστικό υλικό, (είδη ατο-
μικής υγιεινής και φροντίδας, είδη βασικής διατροφής και είδη προστασίας από τις καιρικές συνθήκες), σε περίπου 
150 ωφελούμενους. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος στήριξης αστέγων που υλοποιεί 
ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, από κοινού με την Procter & Gamble, στις 3 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Την αυτοψία που διενήργησε στην Ακρόπολη πριν λίγες ημέρες, έστειλε με επιστολή της η ΕΣΑμεΑ στην 
Υπουργό Πολιτισμού, Λ. Μενδώνη, αναφορικά με την αξιολόγηση της προσβασιμότητας των παρεμβάσεων 
που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο χώρο, τον εντοπισμό σημείων που χρειάζονται βελτίωση και την ανταλλαγή 

απόψεων με τους μελετητές και στελέχη του Υπ. Πολιτισμού, για την διασφάλιση της ασφαλούς και ισότιμης πρό-
σβασης ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων στον Βράχο, μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης.

Έρχεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, με το νομοσχέδιο για την προστασία της εργασίας ,το οποίο θα πα-
ρουσιαστεί σύντομα. Η κάρτα επιτρέπει να καταγράφονται με απόλυτη ακρίβεια και σε πραγματικό χρόνο οι 
ώρες εργασίας όλων των μισθωτών και θα περιορίσει το φαινόμενο της μαύρης εργασίας και των απλήρωτων 

υπερωριών, προστατεύοντας τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις που τηρούν τους κανόνες. Παράλ-
ληλα διασφαλίζει βασικά εργασιακά δικαιώματα όπως πχ το δικαίωμα της αποσύνδεσης στην τηλεργασία.

Τις προτάσεις του εθνικού και ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος επί του σχεδίου των Συμπερασμάτων 
για τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, κοινοποιεί με επιστολή της η 
ΕΣΑμεΑ στον Υπουργό Εργασίας, Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, που θα λάβει μέρος στο Συμβούλιο Κοινωνικών 

Υποθέσεων, όπου το Σχέδιο θα ψηφιστεί. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα συμπεράσματα αυτά είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά καθώς θα καθοδηγήσουν τις εργασίες του Συμβουλίου επί της Στρατηγικής για τα επόμενα 10 χρόνια.

Ένα νέο, σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο χώρο δημιουργικής και καλλιτεχνικής απασχόλησης 
έχουν στη διάθεσή τους οι περιθαλπόμενοι του Ασύλου Ανιάτων μετά την χορηγία του Ιδρύματος Μποδοσάκη. 
Η ανανεωμένη αίθουσα διαμορφώθηκε κατάλληλα για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και συνεπώς είναι εύ-

κολα προσβάσιμη, ασφαλής και λειτουργική. Για την διακόσμηση της χρησιμοποιήθηκαν έντονα χρώματα και το-
ποθετήθηκε πλούσιος φωτισμός, τα οποία επιδρούν θετικά στη ψυχολογία των ενοίκων και τους εμπνέουν να 
εκφράζονται δημιουργικά. Οι περιθαλπόμενοι μπορούν να συμμετέχουν τόσο σε ατομικές δραστηριότητες όπως η 
ζωγραφική, η μουσική και οι χειροτεχνίες, όσο και σε ομαδικές όπως οι κατασκευές, η ανάγνωση παραμυθιού, κ.α.

Τη δυνατότητα να λάβουν ψηφιακή σύνταξη θα έχουν σύντομα τα Άτομα με Αναπηρία, καθώς σύμφωνα 
με πληροφορίες, έως το Πάσχα θα ενταχθούν στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ». Η λίστα των δικαιούχων 
ψηφιακής σύνταξης μεγαλώνει σταδιακά, ώστε να μειωθεί και ο αριθμός των εκκρεμών συντάξεων, καθώς 

όσο μειώνεται η γραφειοκρατία και αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες, ο χρόνος αναμονής μειώνεται δραστικά.

Για την Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό, ο Δήμαρχος Αθηναίων, 
Κ. Μπακογιάννης προσκάλεσε στο Δημαρχείο τον 24χρονο Μιχάλη, ιδρυτικό μέλος της ομάδα «3S, SCHOOL, 
SYNERGY SNACKS», μια Κοιν.Σ.Επ. ένταξης που δημιουργήθηκε από υποστηρικτικούς γονείς και αξιέπαι-

νους εκπαιδευτικούς του ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου. Ο Μιχάλης προσέφερε τις ενεργειακές μπάρες της 3S, στέλ-
νοντας μαζί με τον Δήμαρχο το μήνυμα ότι «και θέλουμε και μπορούμε» μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, 
βρίσκοντας το πλαίσιο να μην αποτελεί ο αυτισμός, τείχος για πρόοδο, δημιουργικότητα και κοινωνική ένταξη.

Συνάντηση με το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, (Κλάδο ελέγχου πλοίων), 
ζήτησε η ΕΣΑμεΑ, με αφορμή το έγγραφο με θέμα «Εκπαίδευση προσωπικού επιβατηγών πλοίων και ναυτι-
λιακών εταιρειών τους για σωστή εξυπηρέτηση ΑμεΑ», που απηύθυνε στην Συνομοσπονδία το Λιμενικό Σώμα. 

Η ΕΣΑμεΑ απέστειλε παράλληλα το σύνολο των αιτημάτων της και αναμένει την ανταπόκρισή του Αρχηγείου.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα 
με αναπηρίες», του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022, εξήντα (60) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Πρό-

γραμμα θα λειτουργήσει εφόσον εξασφαλιστεί ικανός αριθμός συμμετεχόντων. Επισημαίνεται ότι έχει διαπιστωθεί 
η συνάφεια του προγράμματος με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Τα μαθήματα πραγματο-
ποιούνται με συνδυασμό εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και δια ζώσης. Πληροφορίες στο http://pmsamea.uop.gr



 

Για την Μάνα 
(Αθανασίου Κουμούρη) 

 
Τον πρώτο χτύπο παίρνουμε, 

απ’ την καρδιά της μάνας, 
τον τελευταίο τον χτυπά, 

ο ήχος της καμπάνας. 
 

Πέστε, ποια μάνα γέννησε, 
πολλά παιδιά ή ένα, 

και έκανε χωριστή ευχή,  
να δώσει στο καθένα; 

 

Μία της μάνας η ευχή, 
και μια η αγκαλιά της, 

ένα είναι το κελί που έχει στην καρδιά, 
και βάζει τα παιδιά της. 

 

Όταν της φύγουν σαν πουλιά, 
και αδειάσει η φωλιά της, 

τότε ο πόνος βουβός, αλλόκοτος, 
πληγώνει την καρδιά της. 
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ΑμεΑ καλλιτέχνες - η δύναμη της θέλησης: Stephen Wiltshire 
Από ανθρώπους με αυτισμό μπορεί να πε-
ριμένει κανείς εκπλήξεις και μοναδικά τα-
λέντα, καθώς το μυαλό τους δουλεύει σε 
«άλλη συχνότητα» από των υπολοίπων. Μια 
τέτοια περίπτωση είναι και ο βραβευμένος 
Βρετανός καλλιτέχνης Stephen Wiltshire, 
(Στίβεν Γουιλτσάιρ), ο οποίος μπορεί να σχε-
διάσει στο χαρτί, με μεγάλη λεπτομέρεια και 
ζωντάνια, πόλεις και αστικά τοπία, που έχει 
δει μόνο για λίγο. Κι αυτό, εν πολλοίς, χάρη 
στο ενδιαφέρον των καθηγητών του, οι οποί-
οι δεν προσπέρασαν το αυτιστικό παιδί που 
δεν ήθελε καν να μιλήσει, αλλά προσπάθη-
σαν να δουν τι μπορεί να κάνει καλά και τον 
βοήθησαν να το αναπτύξει. Ο Stephen κα-
τάφερε να μιλήσει κανονικά στα εννιά του και 
σύντομα πέρασε από το σχέδιο ζώων και 
αυτοκινήτων, στο λεπτομερές σχέδιο μεγα-
λουπόλεων, δημιουργώντας την απορία, 
πως ένα μικρό παιδί καταφέρνει κάτι τέτοιο.

Η ομάδα «θέατρο εΦ» σε διαδικτυακή παράσταση για να ενισχύσει το Σώμα Φίλων ΑμεΑ 
Η ομάδα θεάτρου «θέατρο εΦ» επέστρεψε με την τρίτη κατά σειρά διαδικτυακή της παράσταση «improv comedy». 

Κάθε φορά, αντί αντιτίμου παράστασης, οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 
μια συνεισφορά σε κάποιο φορέα εθελοντικής δράσης. Σε αυτήν την παράσταση οι 
δωρεές ήταν για την ενίσχυση του Σώματος Φίλων ΑμεΑ, «Δράση για το κάτι άλλο», 
(ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που δραστηριοποιείται στην απασχόληση ατόμων 
με αναπηρία), ειδικά για την προμήθεια υλικών και αναλώσιμων για το κατασκηνω-
τικό πρόγραμμα του οργανισμού. *Το αυτοσχεδιαστικό θέατρο είναι μια μορφή θεα-
τρικής τέχνης, στην οποία οι ηθοποιοί αυτοσχεδιάζουν ολόκληρη την παράσταση επί 
σκηνής, χωρίς να έχουν γίνει πριν πρόβες, χωρίς σενάριο και χωρίς καν σκελετό.

Αναδεικνύεται η Ακαδημία Πλάτωνος και δημιουργείται 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αθήνας 
Ομόφωνα εγκρίθηκαν από το Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο οι μελέτες του 
Δήμου Αθηναίων και της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Πόλης Αθηνών, για την ανά-
δειξη του αρχαιολογικού χώρου της 
Ακαδημίας Πλάτωνος. Η υλοποίησή τους 
περιλαμβάνει: Α. Την ανάπλαση και ανά-
δειξη του αρχαιολογικού χώρου της Ακα-
δημίας Πλάτωνος και του άλσους, ώστε 
να καταστεί ελκυστικός για τον επισκέπτη. Β. Την προκήρυξη αρχιτεκτονι-
κού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης που θα οδηγήσει στην 
ανέγερση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθήνας, στον χώρο όπου έχει χω-
ροθετηθεί από το 2002. Πέρα από τα έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί στην 
Ακαδημία, με το νέο πρόγραμμα, κατά το δυνατόν, ήπιων παρεμβάσεων 
που δρομολογούνται, εντός του 2021 θα επέλθει η ουσιαστική αναβάθμιση 
και αποκατάσταση των μνημείων του αρχαιολογικού χώρου και του πάρ-
κου που το περιβάλλει, με βάση τις σύγχρονες αρχές για τη διαμόρφωση 
και ανάδειξη του μνημειακού και του φυσικού περιβάλλοντος, αντάξιου της 
οικουμενικής πολιτιστικής υπεραξίας της Ακαδημίας του Πλάτωνος.



Μολάοι: Η Διοίκηση της Νοση-

λευτικής Μονάδας Μολάων προχώ-
ρησε στην ολική ανακατασκευή των 
χώρων υγιεινής του ισογείου, ώστε 
να είναι φιλικοί, ασφαλείς και προ-
σβάσιμοι στα ΑμεΑ, τακτοποιώντας 
έτσι μια εκκρεμότητα ετών, όπως 
ανέφερε ο Διοικητής του Νοσκομείου.

Ρόδος: Ακόμα ένα βήμα εμπρός 

κάνει η ΔΕΣ ΡΟΔΑ, με την απόφαση 
να εξοπλιστούν τα λεωφορεία της Δη-
μοτικής επιχείρησης με ράμπες που 
θα κατεβαίνουν, για την επιβίβαση 
των ΑμεΑ με αναπηρικό αμαξίδιο, τα 
οποία θα μπορούν να χρησιμοποι-
ούν με άνεση τα ΜΜΜ του νησιού.
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Τυμπάκι: Με την χρηματοδότηση 

της Παγκρήτιας Τράπεζας ανεγείρε-
ται το «Πρότυπο Κατασκηνωτικό 
Κέντρο Εξυπηρέτησης ΑμεΑ». Το 
έργο υλοποιείται με πρωτοβουλία 
του Συλλόγου ΑμεΑ «Το Μέλλον» 
ενώ η χρηματοδότηση εντάσσεται σε 
ειδικό κοινοτικό πρόγραμμα και οι 
όροι αυτής είναι εξαιρετικά ευνοϊκοί.

Κοζάνη: Ειδικό σύστημα ανύψω-

σης για πρόσβαση ΑμεΑ, σε μορφή 
πλατφόρμας, όπου μπορεί να τοπο-
θετηθεί αμαξίδιο, τοποθετήθηκε στην  
Αίθουσα Τέχνης της Ιστορικής Έδρας 
του Δήμου. Η δράση εντάχθηκε στο 
πρόγραμμα του Δήμου: «Δράσεις 
Βελτίωσης Προσβασιμότητας ΑμεΑ». Πύργος: Η διοίκηση της ΔΕΥΑ 

αποφάσισε τον καθορισμό ειδικού τι-
μολογίου για ΑμεΑ και Πολύτεκνους. 
Η απόφαση πέρασε πρόσφατα και 
από την συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, το οποίο ομόφωνα ενέ-
κρινε να διαμορφωθεί ειδικό τιμολό-
γιο για Πολυτέκνους και τα ΑμεΑ με 
ποστοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Περιστέρι: Ξεχωριστό χώρο παι-

χνιδιού, με ειδικές κατασκευές για 
ΑμΕΑ έχει η ανανεωμένη παιδική 
χαρά επί των οδών Κ. Παλαμά, Σπε-
τσών και Δημοσθένους. Διαθέτει σύγ-
χρονα και ασφαλή παιχνίδια, καθώς 
ο Δήμος συνεχίζει να επενδύει σε κοι-
νωνικές υποδομές, δημιουργώντας 
σημεία καλαισθησίας και ξέγνοιαστου 
παιχνιδιού για τους πολίτες του.

Φυλή Αττικής: Σε πλήρη εξέ-

λιξη βρίσκεται το έργο κατασκευής 
ραμπών και χώρων υγιεινής σε σχο-
λεία του Δήμου, που αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση κι ευκολότερη πρό-
σβαση των μαθητών με Ειδικές 
Ανάγκες και υλοποιείται μέσω του 
Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Την 
ευθύνη κι επίβλεψη του έργου έχει η 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής.

Νάουσα: Πασχαλινές, αρωματι-

κές λαμπάδες έφτιαξαν οι άνθρωποι 
με αναπηρία, του δημιουργικού εργα-
στηρίου «Υφάδι». Τα στολίδια της 
κάθε λαμπάδας είναι χρηστικά αντικεί-
μενα, τα οποία δεν θα πεταχθούν 
μόλις λειώσει το κερί, αλλά θα αξιο-
ποιηθούν καθώς, όπως λένε εκείνοι 
«Δεν θέλουμε να αγοράζουν τις κατα-
σκευές μας επειδή μας λυπούνται».
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Μαλεβίζι: Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε η 

πρόταση του Δήμου για τη δημιουρ-
γία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων 
θαλάσσιων προορισμών, και ο Δή-
μος προχωρά στη δημιουργία κατάλ-
ληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδο- 
μών για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ και 
άλλων κατηγοριών ατόμων με κινη-
τικά προβλήματα σε τέσσερις θέσεις 
ακτών κολύμβησης. Οι υποδομές αυ-
τές θα τοποθετηθούν στις παραλίες 
Αμμουδάρα (Βαγιά), Παλαιόκαστρο, 
Λυγαριά και Αγία Πελαγία (Λίμνη).

Κατερίνη: Υπεγράφη η σύμβαση 

για τις εργασίες εκτεταμένων παρεμ-
βάσεων συντήρησης, επισκευής και 
αναβάθμισης των σχολικών κτίριων 
του Δήμου, οι οποίες περιλαμβάνουν 
και υποδομές για την πρόσβαση και 
εξυπηρέτηση ΑμεΑ μαθητών, όπως 
ράμπες για αναπηρικά αμαξίδια κλπ. Ηλεία: Η πρόεδρος του συλλόγου 

ΑμεΑ «Ήλις» και συνεργάτιδα του 
ΚΔΑΠμεΑ «Διάπλασις», Αγαθή Ρη-
γοπούλου και ο διευθυντής του Κέν-
τρου Δημιουργικής Απασχόλησης, 
Παναγιώτης Βασιλείου, επισκέφθη-
καν τον Δήμαρχο Πύργου, κ. Αντωνα-
κόπουλο, για να του προσφέρουν τα 
δώρα των παιδιών της δομής: ένα 
καλάθι με χειροποίητες κατασκευές, 
κουλούρια, λαμπάδα και ευχετήρια 
κάρτα με τις αναστάσιμες ευχές τους.

Καλαμάτα: Εκδόθηκε, στα πλαίσια του Ε.Π. Πελοποννήσου 2014 - 

2020, η Πρόσκληση για ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης - 
Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες στον Δήμο Καλαμά-
τας, («Διεύρυνση των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας για 
τις Ευάλωτες Ομάδες - Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης - 
Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΗΦ) - Β΄ φάση»). 
Το κέντρο -όπως έχει ανακοινωθεί απο τον Δήμο- προβλέπεται να στε-

γαστεί σε ισόγειο κτίριο, ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και η χρηματοδότηση της δράσης θα γίνει 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στο πλαίσιο της δράσης, θα αναπτυχθούν υπηρεσίες στον τομέα της κοινω-
νικής πρόνοιας, που σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες κοινωνικές δομές, θα δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο 
υποστηρικτικό πλέγμα παροχών για τις ευάλωτες ομάδες και τις οικογένειές τους, καθώς στον Δήμο υπάρχει ση-
μαντικός αριθμός ανθρώπων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Το ΚΔΗΦ θα φροντίζει για την μεταφορά, διαμονή 
και διατροφή, ειδική αγωγή, εκπαίδευση, δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των ωφελουμένων, όπως και 
την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, Κέντρα Κοινότη-
τας, και παρεμφερείς φορείς, με στόχο τη διασύνδεση των συγκεκριμένων Δομών με την τοπική κοινότητα, την έν-
ταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και κατά συνέπεια την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Δέσμη έργων στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας και την Ελαιουργική 
Με την Ελευσίνα ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης στο επίκεντρο, ανακοι-
νώθηκε δέσμη έργων κατά την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Λίνας Μενδώνη και του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη, στον Αρχαιολογικό 
χώρο Ελευσίνας, όπου τους υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονό-
μου και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Λευτέρης Κοσμόπουλος. Στο γενικότερο 
πλαίσιο της αναβάθμισης των υποδομών που θα φιλοξενήσουν την Πολιτιστική Πρω-

τεύουσα της Ευρώπης Ελευσίνα 2023, δρομολογούνται τα παρακάτω έργα: Α΄ φάση στερέωσης, αποκατάστασης 
και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας, (προϋπολογισμού 1.650.000€ με χρηματοδότηση της Πε-
ριφέρειας Αττικής). Το παραπάνω έργο υλοποιείται και ενισχύεται επιπλέον με το ποσό των 650.000€ για την στε-
ρέωση των βραχωδών πρανών του Πλουτώνειου μνημείου, την μεταφορά και διευθέτηση διάσπαρτων αρχιτε- 
κτονικών μελών της ευρύτερης περιοχής του Τελεστηρίου και λοιπές υποστηρικτικές εργασίες. Διαμόρφωση της 
πύλης εισόδου και του περιβάλλοντος χώρου του αρχαιολογικού χώρου, υποέργο για το οποίο, όταν ολοκληρωθούν 
οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης, θα εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή ως προς τη χρηματοδότηση του, 
(προϋπολογισμός 1.500.000€). Ανακατασκευή της Ελαιουργικής προς αξιοποίηση, (προϋπολογισμός 6.900.000€). 
Σχεδιασμός για τη σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας μέσω της Ιεράς Οδού με την Ακρόπολη.
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Αυστρία: Μια ομάδα νέων στηρίζει τα παιδιά με καρκίνο 
Οι «Επιζήσαντες», (Überlebende - Survivors), είναι μια ομάδα νέων και 
ενηλίκων, που νίκησαν τον καρκίνο κι έθεσαν ως στόχο την υποστήριξη 
καρκινοπαθών παιδιών. Το σύνθημά τους είναι «δώσε θάρρος, διώξε τον 
φόβο, δώσε ελπίδα και δείξε προοπτικές». Η ομάδα ιδρύθηκε το 2003, με 

την αρχική ιδέα να βοηθήσει τους επιζώντες από καρκίνο να βρούν άλλους με την ίδια περιπέτεια υγείας και να 
έχουν την δυνατότητα να μιλήσουν για τις εμπειρίες, τα συναισθήματά τους και τις συνέπειες της ασθένειας τους 
στο τώρα. Σιγα σιγά εμπλουτίστηκαν οι δυνατότητές τους και σήμερα προσφέρουν μια ολοκληρωμένη υποστήριξη 
σε άλλους επιζήσαντες και σε παιδιά, τα οποία αυτή τη στιγμή πάσχουν από καρκίνο. Τα προγράμματα που προ-
σφέρουν για την ψυχολογική υποστήριξη αυτών των ατόμων ποικίλλουν. «Εμείς, οι «Επιζήσαντες», όταν παλεύαμε 
ακόμα με τον καρκίνο, είχαμε πολύ ανάγκη να μιλήσουμε με άλλους πού τον είχαν νικήσει. Να ακούσουμε τις εμ-
πειρίες τους και να νιώσουμε ότι ο άλλος μας καταλαβαίνει πραγματικά», λένε, μιλώντας για την έμπνευσή τους. 
Έτσι, από το 2005, διαθέτουν το πρόγραμμα «Καθοδήγηση» για να βοηθήσουν τα παιδιά στις παιδοογκολογικές 
κλινικές, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Αυστριακό σύνδεσμο «Kinder-Krebs-Hilfe», σε εθελον-
τική και δωρεάν βάση. Το κίνητρό τους; Απλά, η αγάπη προς τον πλησίον. Η αμοιβή τους: το σιωπηλό πολλές 
φορές, αλλά ειλικρινές «ευχαριστώ» των μικρών ασθενών. Οι προσπάθεια, όμως, και το όνειρό των ιδρυτών της 
ομάδας δεν σταματάει στα σύνορα της χώρας. Επόμενος στόχος τους είναι η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού 
δικτύου, μέσα στο «Childhood Cancer International Europe» και η εφαρμογή ενός «διαβατηρίου επιζήσαντος».

Χαρακτήρας στο αυτιστικό φάσμα στην παι-
δική σειρά «Η Γειτονιά του Ντάνιελ Τίγρη» 

Ένας νέος χαρακτήρας, διαφορετικός από τους άλλους, ει-
σάγεται στην παιδική σειρά «Η Γειτονιά του Ντάνιελ Τίγρη». 
Ο Μαξ, όπως ονομάζεται, είναι ευαίσθητος στους δυνατούς 
θορύβους, στα έντονα φώτα, στα άβολα υφάσματα και δυ-
σκολεύεται στις σχέσεις του με τους γύρω του, καθώς βρί-
σκεται στο αυτιστικό φάσμα. Παράλληλα, έχει ιδιαίτερη 
σχέση με τους αριθμούς και αγαπάει τα ζωύφια. Όπως είπε. 
ο Chris Loggins από την εταιρεία παραγωγής, «Είμαστε 
τόσο ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε τον Μαξ και βοη-
θάμε ακόμη περισσότερα παιδιά να αισθάνονται ότι εκπρο-
σωπούνται και συμπεριλαμβάνονται στην τηλεόραση. Είναι 
επίσης σημαντικό για τους νέους θεατές να κατανοήσουν ότι 
ορισμένοι φίλοι τους έχουν διαφορετικές ανάγκες και μπορεί 
να μαθαίνουν, να παίζουν και να επικοινωνούν με τον δικό 
τους τρόπο». Οι άνθρωποι της παραγωγής συνεργάστηκαν 
με τον καθηγητή ειδικής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο του 
Μιζούρι, Wes Dotson, για να αναπτύξουν τον χαρακτήρα 
του Μαξ, ο οποίος «δανείζεται» την φωνή του από ένα δε-
κατριάχρονο με αυτισμό, για πιο αληθοφανές αποτέλεσμα.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «ID GAMES» 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...των δεξιοτήτων του, 
καθώς και της αποδοχής του ως ισάξιο μέλος της κοι-
νωνίας. Το «ID GAMES» επικεντρώνεται σε: Ανά-
πτυξη μιας καινοτόμου μεθοδολογίας συμμετοχικών 
εργαστηρίων για την ένταξη ατόμων με Νοητική Ανα-
πηρία (Ν.Α.). Τα άτομα αυτά, οι φροντιστές τους, οι 
εκπαιδευτές τους, οι επαγγελματίες υγείας, οι σχεδια-
στές παιχνιδιών, οι φοιτητές από συναφείς κλάδους, 
κ.α. θα σχηματίζουν μικτές ομάδες και θα δημιουρ-
γούν «σοβαρά παιχνίδια», (παιχνίδια που προσφέ-
ρουν τη δυνατότητα διερεύνησης και ενίσχυσης της 
προσοχής), που θα απευθύνονται στις ανάγκες των 
ατόμων με Ν.Α.. Δημιουργία ενός e-course για την 
ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ατόμων 
με Ν.Α., των συναφών επαγγελματιών, και οργανι-
σμών, με σκοπό την οργάνωση και την εφαρμογή 
συμμετοχικών εργαστηρίων δημιουργίας παιχνιδιών 
όπως και την εκπαίδευση της χρήσης αυτών. Δημι-
ουργία μιας πλατφόρμας με όλα τα εργαλεία και το 
υλικό του προγράμματος με σκοπό τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων σε ένα ευρύτερο κοινό στην Ευρώπη 
και παγκοσμίως, όπως και στην προώθηση της έντα-
ξης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων των ατόμων με 
Ν.Α. και των φροντιστών και εκπαιδευτών τους. Το 
«ID GAMES» στοχεύει στην: Προώθηση της κοινωνι-
κής ένταξης των ατόμων με Ν.Α. μέσω της συμμετο-
χής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιασμού 
παιχνιδιών. Σχεδιασμό παιχνιδιών που ενδυναμώ-
νουν διάφορους τύπους δεξιοτήτων. Προαγωγή των 
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, φροντιστών, επαγγελ-
ματιών υγείας κ.α. που ασχολούνται με τα άτομα με 
Ν.Α.. Ενδυνάμωση των οργανισμών που εργάζονται 
με άτομα με Ν.Α. ή υποστηρίζουν τα δικαιώματα τους.
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του  
Δημήτρη Χατζηαποστόλου

Δύο νέα χρυσά μετάλλια κατέκτησε ο Βασίλης Αβραμίκας 
Δύο νέα χρυσά μετάλλια για το Ελληνικό Para Taekwondo κατέκτησε ο Βασίλης Αβραμί-
κας, αθλητής του Α.Σ. Αχαρνών «Κ. Παλαιολόγος». Αγωνίστηκε διαδικτυακά στο Διεθνές 
Open virtual Harrogate Mayor 2021, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην κατηγορία Para Poom-
sae P20 U30 Dan, κατακτώντας την 1η θέση και στο Διεθνές Open Global Performance 
2021, στο Hong Kong, στην μεικτή κατηγορία Para Poomsae, όπου κατέκτησε επίσης την 
1η θέση. Προπονητές του αθλητή είναι ο GM Π. Παλαιολόγου και η προπονήτρια Para 
Taekwondo, Κ. Χατζογιαννάκη, με βοηθό την Πρωταθλήτρια Ελλάδος στα Poomsae, Κ. 
Θωμοπούλου. Ο Β. Αβραμίκας είναι από τους ελάχιστους Έλληνες πάρα-αθλητές που 
αγωνίζονται σε διοργανώσεις Taekwondo και Para Taekwondo, που παραμένει εκτός εθνι-
κών διοργανώσεων, αφού το Para Taekwondo στην χώρα μας δεν ανήκει σε κάποια Ομο-
σπονδία. Ενέργειες προς τον Υπουργό Αθλητισμού, Λ. Αυγενάκη, έκανε ο Πρόεδρος του Κ.Ε.Α., Γ. Ρεθυμνιωτάκης, 
στέλνοντας σχετικό έγγραφο και επικοινωνώντας μαζί του, για την λύση του προβλήματος στην χώρα μας, καθώς 
δεν αναγνωρίζει τον παρα-αθλητή και μέλος του Κ.Ε.Α., Β. Αβραμίκα, αν και αγωνίζεται σε διεθνείς διοργανώσεις, 
με τεράστιες επιτυχίες και θεωρείται από τους καλύτερους αθλητές του Ολυμπιακου Para Taekwondo, παγκοσμίως.

Εκλογές ενότητας στην Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο 
Με τη συμμετοχή και των 13 σωματείων, που είχαν δικαίωμα εκλέγειν κι εκλέγεσθαι, οι αρχαιρεσίες 
στην ΟΣΕΚΑ. Αφού υπερψηφίστηκαν ο διοικητικός κι οικονομικός απολογισμός, προχώρησε ηλε-
κτρονικά η εκλογική διαδικασία, με τον Χ. Περδίκη (9 ψήφοι) να γίνεται ο νέος πρόεδρος της ΟΣΕΚΑ. 
Για το Δ.Σ. εξελέχθησαν οι: Θ. Βίγλας (8), Χ. Καλούδης (6), Γ. Κοντοδήμος (6), Β. Νικολακάρου (6), 
Γ. Δραμουντάνης (5), Γ. Κόνσουλας (5). Για την Ελεγκτική Επιτροπή ψηφίστηκαν οι: Ευ. Κοντογε-

ωργάκη (9), Ν. Τσιντάρης (9) και Γ. Λεμονιά (8). Αναπληρωματικό μέλος εκλέχθηκε ο Ν. Παπακωνσταντίνου (9). 
Εκπρόσωπος στην ΕΠΕ εκλέχθηκε ο Χ. Καλούδης (10). Αυτό που τονίστηκε απ’ όλους είναι πως η ΟΣΕΚΑ συνεχίζει 
ενωμένη, στον ίδιο δρόμο που χάραξε η απερχόμενη διοίκηση, για την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος.

Τρία Ρεκόρ Κόσμου και Δύο Ρεκόρ Ευρώπης στην Ημερίδα στίβου στο Ηράκλειο 
Σε ημερίδα παγκοσμίων και ευρωπαϊκών ρεκόρ, εξελίχθηκε η διοργάνωση στίβου 
στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου που ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του τέως προ-
έδρου της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ, Γ. Φουντουλάκη. Συνολικά ση-
μειώθηκαν τρία παγκόσμια και δύο ευρωπαϊκά ρεκόρ, με πρωταγωνιστές τους 
Αθανάσιο Κωνσταντινίδη, Στέλιο Μαλακόπουλο, Αθανάσιο Προδρόμου και Εμμα-
νουήλ Γιακουμάκη. Ο δις Παραολυμπιονίκης του Ρίο, Αθανάσιος Κωνσταντινίδης, 
σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ στην δισκοβολία F32 με 23.08μ., ενώ είχε και ρεκόρ 
Ευρώπης στην σφαίρα της ίδιας κατηγορίας με 10.54μ. Παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος κατηγορίας Τ62 σημείωσε ο 
Στέλιος Μαλακόπουλος, φτάνοντας για πρώτη φορά τα επτά μέτρα και ευνοικό άνεμο μόλις +0,7. Το προηγούμενο 
παγκόσμιο ρεκόρ ανήκε στον ίδιο με 6.87μ. Ρεκόρ κόσμου στο τριπλούν κατηγορίας Τ20 είχε ο Αθανάσιος Προ-
δρόμου με 14.91μ., καταρρίπτοντας αυτό του Ουκρανού Προυντίκοφ με 14.50μ. Από την πλευρά του, ο Εμμανουήλ 
Γιακουμάκης, σημείωσε νέο ευρωπαϊκό ρεκόρ στον ακοντισμό F64 με 37.70μ., με προηγούμενο αυτό του Ελβετού 
Πάτρικ Στολ με 35.79μ. Υπεύθυνη για την επικύρωση των ρεκόρ είναι η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC).

Τένις με αμαξίδιο: Πρωτιά ο Στέφανος Διαμαντής στο Mega Saray Open 
Τι κι αν επέστρεψε στα κορτ μόλις τον περασμένο Οκτώβριο και αφού είχε υποχρεωθεί 
να υποβληθεί σε δύο εγχειρήσεις. Τι κι αν από το Νο17 της παγκόσμιας κατάταξης που 
είχε φτάσει τον Αύγουστο του 2018, βρέθηκε στην τρίτη 50άδα (Νο102) τον ενάμιση 
χρόνο που υποχρεώθηκε να απουσιάσει από την ενεργό δράση. Ο Στέφανος Διαμαντής, 
επί τουρκικού εδάφους, έμοιαζε -σχεδόν- ασταμάτητος. Ο Έλληνας τενίστας, Νο63 στον 
κόσμο, κατέκτησε την πρώτη θέση στο διπλό του τουρνουά Mega Saray Open που έγινε 
στην Αττάλεια, ενώ έφτασε μέχρι και τον τελικό του μονού. Ο Διαμαντής, με συμπαίκτη 

τον Ολλανδό Άνκερ, κατέκτησαν την κορυφή του διπλού, επικρατώντας στον τελικό 6/2 και 7/5 των Γκέργκελι (Σλο-
βακία)/Λέγκνερ (Αυστρία), ενώ στο μονό, έφτασε ως τον τελικό (μετά από τέσσερις νίκες), όπου ηττήθηκε 6/3 6/0 
από τον Ιάπωνα Τοκίντο Όντα. Ο Γιώργος Λαζαρίδης με συμπαίκτη τον Τούρκο Χ. Γκουνγκόρ έφτασε έως τα προ-
ημιτελικά του διπλού, ενώ έδωσε έναν αγώνα τόσο στο κυρίως ταμπλό, όσο και στο γκρουπ της «παρηγοριάς».
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Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ ΑΤΑΑ Φ Ι Ε Ρ Ω Μ ΑΤΑ
Αφιέρωμα στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ΦυλήςΑφιέρωμα στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής   

Από το 2014 που ο Γιώργος Αντωνόπουλος ανέλαβε την Κοινωνική 
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής, παρακολουθούμε μια αθόρυβη, αλλά ση-
μαντική πορεία και των δύο. Συνοπτικά, αναφέρουμε κάποιες από τις 
δράσεις που μέχρι σήμερα έχουν αποτελέσει δικλείδα ασφαλείας και 
στήριγμα για τους δημότες του Δήμου Φυλής: • Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς του Απόρους, (ΤΕΒΑ), όπου ο Δήμος Φυλής είναι 
επικεφαλής εταίρος της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, • Κοινωνικό φαρμακείο, 
• Κοινωνικό παντοπωλείο, • Κοινωνικό συσσίτιο, • Διευρυμένο 
Κέντρο κοινότητας Δήμου Φυλής, • Δημοτικό Ωδείο Δήμου Φυλής, 
• Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», • Κέντρο ενημέρωσης και Υπο-
στήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.), • Συμβουλευτικός σταθμός για 

την άνοια και το Alzheimer, • «Κοντά στον Φοιτητή» (φοιτητικό πα-
κέτο), • Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, (Κ.Δ.Β.Μ.), • Συμβουλευτικό 
Κέντρο Γυναικών Δήμου Φυλής, κ.α. Θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτές 
και άλλες δράσεις που ετοιμάζονται στο μέλλον, διατηρήθηκαν και ήταν 
πιο ενεργές από ποτέ και τον τελευταίο χρόνο, με το ξέσπασμα της 
πανδημίας CoViD-19, όπου οι ανάγκες των δημοτών έγιναν μεγαλύτε-

ρες. Ακολουθώντας πιστά τα πρωτό-
κολλα και τα μέτρα του ΕΟΔΥ για την 
πανδημία, υποστηρίχθηκαν με διανο-
μές κατ’ οίκον οι ομάδες των δημοτών 
που έπρεπε να παραμείνουν στο σπίτι 
και είχαν δυσκολία μετακίνησης, ενώ παράλληλα έχει γίνει μεγάλος συντονι-
σμός, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι δημότες και να συμμετέχουν στο 
εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού. Ο Δήμος Φυλής εξάλλου ήταν από τους ελά-
χιστους - αν όχι ο μοναδικός - που διένειμε σε όλους τους κατοίκους μάσκες και 
αντισηπτικά δωρεάν, για την προστασία τους. Η συνεργασία του Γιώργου Αν-
τωνόπουλου με τον Δήμαρχο Φυλής, 
Χρήστο Παππού, είναι από αυτές που 
μένουν στην ουσία και όχι στους τύ-
πους και αυτό είναι κάτι που φαίνεται 
από το αποτέλεσμα. Χιλιάδες δημότες 

εξυπηρετούνται κάθε μήνα από την Κοινωνική Υπηρεσία αθόρυβα, με 
συνέπεια και κυρίως με σεβασμό προς τον δημότη και τις ανάγκες του. 
Σε μια εποχή όπου η απόσταση των ανθρώπων έχει γίνει μεγαλύτερη 
και επιβεβλημένη, λόγω των δύσκολων συνθηκών της πανδημίας, 
αποδεικνύεται πως όποιος θέλει, μπορεί, και πως η υποστήριξη προς 

τον δημότη είναι θέμα 
βούλησης και προσπάθειας και όχι μόνο. Όπως πολύ σωστά είχε 
πει ο Ηράκλειτος: «ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι ο θεός του 
πεπρωμένου του». Εμείς λοιπόν, αγκαλιάζουμε τις προσπάθειες 
του Δήμου Φυλής και συγχαίρουμε τον αναπληρωτή Δήμαρχο, 
Γιώργο Αντωνόπουλο, όχι μόνο για τις πολλαπλές προσπάθειες, 
αλλά και για την αποτελεσματικότητα των παροχών. Δηλαδή, όλες 
οι άπορες οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και ΑμεΑ, ωφελούν-
ται από τα ευεργετήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκτός από 
όλα τα παραπάνω, ο Γιώργος Αντωνόπουλος είναι αρωγός και συ-
νεργάτης στο Κέντρο Εργασίας Αναπήρων, όπως και ο Δήμαρχος, 
Χρήστος Παππούς και όλοι μαζί προσπαθούμε για το καλύτερο.
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Οφειλές κράτους έναντι οφειλών πολιτών 
Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς για το τι μπορεί να κάνει όταν το Κράτος του χρω-
στάει χρήματα και δεν μπορεί να τα πάρει; Δυστυχώς, υπάρχει ένας φαύλος 
κύκλος και ανυπαρξία προστασίας του πολίτη από το κράτος. Στην πραγματι-
κότητα όμως, θα έπρεπε να προστατεύει την ζωή, την τιμή και την περιουσία 
του πολίτη. Άλλωστε, γι’ αυτό ο πολίτης πληρώνει αδρά, όλες τις υποχρεώσεις 
του, γιατί αν αργήσει, έστω και λίγο, οι υποχρεώσεις πολλαπλασιάζονται και 
πολλές φορές δεν αντιμετωπίζονται, λόγω υπέρογκων προσαυξήσεων. Το κρά-

τος όμως, γιατί δεν επιβαρύνεται, με τα ανάλογα φορτία, για να υπάρξει η ισορροπία και η δικαιοσύνη των δύο 
πλευρών; Άραγε, είμαστε εχθροί ή φίλοι; Υπάρχουν νόμοι και υπηρεσίες προστασίας του πολίτη, ακόμα και για 
όλα αυτά, που αναφέρονται παραπάνω. Δεν μιλάμε για τον συνήγορο του πολίτη, μιλάμε για την κρατική προστασία 
και δικαιοσύνη, που θα έπρεπε να ενημερώνει τον καθέναν ξεχωριστά, για το τι μπορεί να κάνει και όχι να του στέλ-
νει το “μπουγιουρντί” με την απειλή προσαύξησης, κατάσχεσης ή φυλάκισης σε αρκετές περιπτώσεις. Θα ήταν 
πολύ πιο αποτελεσματικό και χρήσιμο αν πίσω από κάθε κλήση ειδοποίησης για οποιαδήποτε υποχρέωση, υπήρ-
χαν και οι ανάλογες ενέργειες, που πρέπει να γνωρίζει ο καθένας, για να αντιμετωπίσει οτιδήποτε. Στο επόμενο 
τεύχος της “Φωνής των Α.Μ.Ε.Α.” θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες που πρέπει να γί-
νονται, σε κάθε περίπτωση. Πολλοί άνθρωποι έχουν φθάσει μέχρι και την αυτοκτονία, γιατί δεν ήξεραν πως να αν-
τιμετωπίσουν παρόμοιες καταστάσεις, και οι νομικές υπηρεσίες, για να τον στηρίξουν, χρειάζονται χρήματα. Ένας 
άνθρωπος, που βρίσκεται σε ένα τέτοιο αδιέξοδο πρέπει να βρίσκει τους κατάλληλους νόμους και τις ανάλογες 
υπηρεσίες προστασίας του πολίτη, ανέξοδα, από την πολιτεία. Τώρα, που και πως, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

Έτοιμο το Βιοκλιματικό, Ειδικό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων 
Συν. από την σελίδα 1 ...Επιτροπής του Δήμου Φυλής, Νίκος Χατζητρα-
κόσιας. Νωρίτερα, ο κ. Νικολόπουλος είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο 
Φυλής, Χρήστο Παππού, στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων, τον οποίο και ευ-
χαρίστησε με θερμά λόγια, για την άψογη συνεργασία σε όλους τους το-
μείς. Ο Δήμαρχος από την πλευρά του, επεσήμανε ότι βούληση του 
Δήμου είναι, το Ειδικό Γυμνάσιο να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατό, 
προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των παιδιών με ειδικές 
ανάγκες αλλά και ικανότητες, που θα βρουν φιλόξενη στέγη στο υπερ-
σύγχρονο διδακτήριο. Πράγματι, όπως διαπίστωσε και κατά την επί-
σκεψή του ο κ. Νικολόπουλος, πρόκειται για ένα Σχολείο χτισμένο με όλες τις προδιαγραφές ώστε να καταστεί 
πρότυπο, σε όλη τη Δυτική Αττική. Δήλωσε μάλιστα, εντυπωσιασμένος από την γεωθερμική εγκατάσταση του κτι-
ρίου, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα σχολεία σε πανελλαδική εμβέλεια, που διαθέτουν τέ-
τοιου είδους υπερσύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον, εγκαταστάσεις. Το σχολικό συγκρότημα, αναπτύχθηκε 
σε ακίνητο έκτασης 4.687,66 τ.μ., ιδιοκτησίας του Δήμου και η ανέγερσή του προχώρησε σε χρόνο ταχύτερο του 
χρονοδιαγράμματος. Ειδικά σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες των μαθητών και να πα-
ρέχει πλήρη προσβασιμότητα, τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου, το Ειδικό 
Γυμνάσιο διαθέτει δυο βιοκλιματικά κτίρια. Οι εννέα αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια (φυσικοθεραπευτήριο, 
εργαστήριο λογοθεραπείας, εργαστήρια φυσικής-χημείας, πληροφορικής, μουσικής, πηλού, σχεδίου και βιβλιο-
θήκη), οι διοικητικοί χώροι, οι χώροι ανάπαυσης, παιχνιδιού και φαγητού και μια τάξη για παιδιά με πολύ σοβαρά 
κινητικά προβλήματα, αναπτύχθηκαν σε δυο ορόφους στο κυρίως κτίριο διδακτηρίου. Στο κτίριο του φυσιοθερα-

πευτηρίου, δημιουργήθηκε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, πι-
σίνα, υδροθεραπευτήριο, γυμναστήριο, χώροι υγιεινής, ενώ το 
υπόγειο φιλοξενεί χώρους στάθμευσης, συντήρησης, μηχανο-
λογικών εγκαταστάσεων και αποθήκες. Τέλος, ο περιβάλλων 
χώρος διαμορφώνεται από διαδρομές πρόσβασης και χώρους 
πρασίνου. Έχοντας λάβει την διαβεβαίωση ότι ο Δήμος είναι 
έτοιμος, από όλες τις απόψεις, ώστε το Σχολείο να ξεκινήσει τη 
λειτουργία του άμεσα, ο Περιφερειακός Διευθυντής έδωσε τη 
δέσμευση να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες για ορισμό 
Διευθυντή και εκπαιδευτικού προσωπικού, προκειμένου το 
κουδούνι να ηχήσει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
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        ΚΚάάττιι   ααππόό  ττοο  ττώώρραα,, 
του Γ. Δημητριάδη            κκάάττιι   γγιιαα  ττοο  ΜΜεεττάά.. .. ..

Οι Άγιοι Ραφαήλ, Νικό-
λαος και Ειρήνη (4 Μαΐου) 

Νεομάρτυρες, αλλά και νεοφανείς οι 
τρεις Άγιοι, άρχισαν να γίνονται γνω-
στοί μόλις από το 1959 - ενώ μαρτύ-
ρησαν το 1463, κατά την σφαγή όσων 
Χριστιανών βρίσκονταν στο Μονα-
στήρι Γενεσίου της Θεοτόκου, στην 
Λέσβο. Οι Τούρκοι βασάνισαν φρικτά 
και αποκεφάλισαν τον Ηγούμενο Ρα-
φαήλ και σκότωσαν όλους τους υπό-

λοιπους, μοναχούς και λαϊκούς, χωρίς να λυπηθούν ούτε την 
δωδεκάχρονη Ειρήνη, την οποία ακρωτηρίασαν και έπειτα 
έκαψαν μπροστά στους γονείς της. Ο τάφος του Αγίου Ρα-
φαήλ αποκαλύφθηκε τυχαία, κατά την διάρκεια εργασιών 
αποκατάστασης ενός ναϋδρίου. Ακολούθησαν εμφανίσεις 
του, όπως και των άλλων δύο Αγίων, σε πολλούς ντόπιους, 
μέσω των οποίων υπέδειξαν που ακριβώς θα έβρισκαν τα 
λείψανα των υπολοίπων. Επίσης, διηγήθηκαν σε πολλούς 
την ιστορία τους, και οι μαρτυρίες τους συμπίπτουν. Οι αρ-
χικές αμφιβολίες για τις εμφανίσεις αυτές και για την ειλικρί-
νεια όσων τους είδαν, μετατράπηκαν σε δοξολογία προς τον 
Θεό, όταν πράγματι βρέθηκαν τα λείψανα των Αγίων. Αυτά 
πλέον φυλάσσονται στο γυναικείο μοναστήρι του Γενεθλίου 
της Θεοτόκου, το οποίο είναι από τα δημοφιλέστερα της Ελ-
λάδος και κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες προσκυνητές, 
λόγω των μεγάλων θαυμάτων που επιτελούν οι Άγιοι, ειδικά 
στους καρκινοπαθείς και πάσχοντες από ανίατες ασθένειες. 
Η εορτή τους είναι κινητή, την Τρίτη της Διακαινησίμου.

Μάιος: Με μια ματιά 

  2. Ανάσταση του Κυρίου 

  3. Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας 

  5. Αγία Ειρήνη η Μεγαλομάρτυς 

  5. Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης 

  5. Διεθνής Ημέρα των μαιών 

  7. Ημέρα Μνήμης και Τιμής για τους Πεσόντες της 

      Αεροπορίας Στρατού 

  8. Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού 

  8. Παγκόσμια Ημέρα Μεσογειακής Αναιμίας 

  9. Άγιος Χριστόφορος ο Μεγαλομάρτυρας 

  9. Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας (κιν.) 

11. Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος 

11. Εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης 

15. Διεθνής Ημέρα Οικογένειας 

17. Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας (κιν.) 

18. Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων 

19. Ημέρα Μνήμης για την Γενοκτονία των Ποντίων 

20. Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα 

21. Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη οι Ισαπόστολοι 

28. Άγιος Ανδρέας ο διά Χριστόν σαλός 

29. Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) 

30. Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας 

31. Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος 

Τα ΑμεΑ στον «Καιάδα»; Ασχέτως αν οι σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι ο Καιάδας 

δεν είχε πράγματι την χρήση που έχουμε στο νου μας, την ρίψη δηλαδή, των αναπήρων βρεφών, 
στο όνομα της ευγονικής, ο σημερινός «Καιάδας» είναι πραγματικός και αν και ντυμένος με τον μαν-
δύα της ηθικής, πάλι την ευγονική υπηρετεί. Μια Βρετανή, ενώ είχε ενημερωθεί ότι το μωρό της θα 
μπορούσε να έχει «σύνδρομο αμνιακής ταινίας», το οποίο δεν επιτρέπει στα άκρα να αναπτυχθούν 
σωστά στη μήτρα, αρνήθηκε τις συμβουλές να «τερματίσει την εγκυμοσύνη της» και όπως λέει, ήταν 
η καλύτερη απόφασή της ζωή της. Πράγματι το μωρό γεννήθηκε χωρίς πόδια και ένα χέρι, αλλά 
αναπτύσσεται κανονικά. Μετά την δημοσίευση της ιστορίας σε εφημερίδες, οι αντιδράσεις ήταν ανά-

μεικτες, με ένα μεγάλο μέρος τους να μιλά για «απίστευτο εγωισμό» από πλευράς της μητέρας που τόλμησε να 
κρατήσει, (δηλαδή να μην σκοτώσει, πριν γεννηθεί), το μωρό, για «επικίνδυνη γυναίκα», για «εγκληματική από-
φαση», μέχρι και για «φυλάκιση των γιατρών, που της επέτρεψαν να το κρατήσει», (έπρεπε, κατά την γνώμη τους 
μάλλον, να της κάνουν έκτρωση με την βία). Βλέπουμε λοιπόν, πως ένα έμβρυο με πιθανότητες αναπηρίας, θα 
έπρεπε να εκτελείται, κατά την γνώμη μερίδας της κοινωνίας. Να ρωτήσω αφελώς, γιατί να μην το σκοτώνουμε 
μετά την γέννα, όταν θα είμαστε και σίγουροι για την αναπηρία του; Τι μας εμποδίζει δηλαδή; Αφού το θέμα, όπως 
φωνάζουν, είναι «να μην βασανίζεται» και πιο διακριτικά «...θα είναι και βάρος στην κοινωνία». Το ζητούμενο, λοι-
πόν, είναι να σκοτώνουμε τους αναπήρους πριν γεννηθούν και όχι μετά; Το σταματώ εδώ, γιατί παρασύρομαι. Όχι, 
ο μικρός δεν θα έχει μια «κανονική» ζωή, αλλά ίσως έχει να προσφέρει πολύ περισσότερα από έναν αρτιμελή άν-
θρωπο. Διαβάζω τόσες υπέροχες ιστορίες ανθρώπων με αναπηρία, (πολλές εκ των οποίων έχουν φιλοξενηθεί και 
στην εφημερίδα μας), και πόσα έχουν καταφέρει και προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και σκέφτομαι ότι αν είχε 
γίνει προγεννητικός έλεγχος ή αν δεν είχαν μητέρες σαν την προαναφερθείσα, θα είχαν καταλήξει κομματιασμένοι 
στα ιατρικά σκουπίδια. Το θέμα είναι δύσκολο και η ζυγαριά της ηθικής γέρνει ανάλογα με τα πιστεύω του καθενός...
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Έτοιμο το πρώτο σύγχρονο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του Δήμου Αθηναίων 
Στον Βοτανικό θα λειτουργήσει το πρώτο σύγχρονο καταφύγιο του Δήμου, για τους τετράποδους φίλους που στε-
ρούνται στέγης. Εκεί έχει ήδη διαμορφωθεί ένας όμορφος και λειτουργικός χώρος προσωρινής φιλοξενίας, χωρη-
τικότητας 90 θέσεων, με άπλετο χώρο προαυλισμού και πλήρη εξοπλισμό, ώστε τα αδέσποτα να ζουν σε 
αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες. Ο χώρος φυλάσσεται επί 24ώρου βάσεως, ενώ καθημερινά απασχολούνται 
5 άτομα τόσο για την καθαριότητα, όσο και για την κοινωνικοποίηση των σκύλων. Ακόμη, στο καταφύγιο βρίσκεται 
υπό διαμόρφωση χώρος προσομοίωσης δωματίου σπιτιού (με έπιπλα, κλπ), με στόχο την εξοικείωση των σκύλων 
με το σπιτικό περιβάλλον. Βασικός στόχος του καταφυγίου είναι, τα αδέσποτα να βρουν σύντομα μια νέα οικογένεια 
και για αυτό τον λόγο έχει δημιουργηθεί η ιστοσελίδα www.animalscityofathens.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες ενη-
μερώνονται για τα ζώα προς υιοθεσία. Παράλληλα, η Διεύθυνση Αστικής Πανίδας του Δήμου, αλλά και εθελοντές 

βρίσκονται καθημερινά σε κάθε σημείο της πόλης για να στειρώ-
νουν, να περιθάλπουν και να φροντίζουν τα αδέσποτα. Μέχρι σή-
μερα έχουν πραγματοποιηθεί 420 υιοθεσίες σκύλων και 70 γατιών 
και 1.160 στειρώσεις, ενώ έχει παρασχεθεί ιατρική φροντίδα σε 
614 σκυλους και 1.400 γάτες. Τέλος, η δημοτική αρχή υλοποιεί ένα 
μεγάλο πρόγραμμα τοποθέτησης μικρών σπιτιών για γάτες, το 
οποίο σταδιακά εξαπλώνεται, ώστε τα αδέσποτα ζώα να προστα-
τεύονται από το κρύο και να βρίσκουν καθημερινά τροφή και νερό.

Εγκαινιάστηκε ο αγωγός υδροδότησης των λιμνών του Πάρκου «A. Τρίτσης» 
Ξεκίνησε η λειτουργία του αγωγού υδροδότησης του συμπλέγματος 
των τεχνητών λιμνών του Μητροπολιτικού Πάρκου «Α. Τρίτσης». Ο 
αγωγός, ο οποίος εγκαινιάστηκε από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γ. Πα-
τούλη, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Γης 2021, θα μπορεί να 
εξασφαλίζει 1.000 κ.μ. νερού σε ημερήσια βάση για την αναβάθμιση 
και την ενίσχυση του υδάτινου στοιχείου του Πάρκου. Ο αγωγός μετα-
φέρει νερό από το Πηγάδι Πρέση του Δήμου Ιλίου στο «Αντώνης Τρί-
τσης» και ειδικότερα στις Λίμνες Νο6, Νο5, Νο4, και Νο3, με 
δυνατότητα αποσπασματικής χρήσης για την μεμονωμένη τροφοδοσία 

τους. Το έργο ολοκληρώθηκε με πόρους του Φορέα Διαχείρισης και υπό την επίβλεψη των υπηρεσιών του Δήμου 
Ιλίου και του Φορέα Διαχείρισης. Ο κ. Πατούλης επισήμανε ότι πρόκειται για μια σημαντική ημέρα για το Πάρκο, το 
οποίο μετεξελίσσεται σε ένα πρότυπο περιβαλλοντικό κέντρο, σε ένα χώρο άθλησης, αναψυχής και εκπαίδευσης, 
ενώ ευχαρίστησε τους Δημάρχους και τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης για την αποτελεσματική συνεργασία.

Η κλιματική αλλαγή, όπως αποτυπώνεται στην «μηχανή του χρόνου» του Google Earth 
Με την νέα υπηρεσία Timelapse, (goo.gle/timelapse), το Google Earth μας δίνει την 
δυνατότητα να γυρίσουμε τον χρόνο έως και 37 χρόνια πίσω και να δούμε όλες τις αλ-
λαγές στο έδαφος και τις θάλασσες του πλανήτη μας. Παράλληλα, μπορεί να παρατη-
ρήσει κανείς και τα δεινά που επιφέρει σταδιακά η κλιματική αλλαγή και η επέμβαση 
του ανθρώπου σε άλλοτε ανέγγιχτες περιοχές της Γης. Μέσα από το Timelapse, η 
Google παρέχει σε κυβερνήσεις, ΜΚΟ, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητές ένα πο-
λύτιμο εργαλείο. Επίσης, κάθε χρήστης της νέας αυτής υπηρεσίας θα έχει τη δυνατό-
τητα αποθήκευσης βίντεο και εικόνων από το Timelapse για δική του χρήση. Όπως 
εξήγησε η Ρεμπέκα Μουρ, διευθύντρια των Google Earth και Earth Engine & Outreach: «Τα τελευταία 15 χρόνια, 
δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν στραφεί στο Google Earth για να απολαύσουν συναρπαστικές όψεις του πλανήτη 
μας από  αμέτρητες διαφορετικές γωνίες. Έτσι, μπορεί κι εσείς να έχετε βρεθεί κάποια στιγμή στην κορυφή του Έβε-
ρεστ ή να έχετε πετάξει πάνω από την πόλη όπου γεννηθήκατε. Γιατί, από τότε που παρουσιάσαμε το Google Earth, 
εστιάζουμε στη δημιουργία ενός τρισδιάστατου αντίγραφου του κόσμου, που αντικατοπτρίζει τον πλανήτη μας με 
μοναδική λεπτομέρεια, τονίζοντας τα στοιχεία του που μας προτρέπουν να δημιουργήσουμε μια θετική αλλα-
γή. Πλέον, μπορείτε να δείτε τον πλανήτη μας και μέσα από μια εντελώς νέα διάσταση - τον χρόνο. Με τη λειτουργία 
Timelapse, έχουν ενσωματωθεί στο Google Earth 24 εκατομμύρια δορυφορικές φωτογραφίες των τελευταίων 37 
ετών, δημιουργώντας μια διαδραστική εμπειρία τεσσάρων διαστάσεων. Ο καθένας μπορεί να παρακολουθεί το χρόνο 
να εξελίσσεται παντού στον κόσμο, με έναν τρόπο που συνοψίζει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες πλανητικών αλλαγών.»
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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

- ΙΑΤΡΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ -- ΙΑΤΡΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ -

Λαδάς Γεώργιος 
Ειδικότητα: Ψυχίατρος - 

Ψυχοθεραπευτής 
Διεύθυνση: Αρχελάου 27 

11635 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 2107223768, 6937054077 

Χαλιμούδρας Αθανάσιος 
Ειδικότητα: Φυσικοθεραπευτής 

Δ/νση: Λ. Ηρακλείου 285 & Μητρ. Τιμό-
θεου 14, 14231 Νέα Ιωνία 

Τηλέφωνο: 2114112525, 2114116112, 6973022232 
Εmail: info@physiobms.gr 
Web: www.physiobms.gr 

Koυτσοκώστας Χ. Ευάγγελος 
Ειδικότητα: Χειρούργος  

Ουρολόγος - Ανδρολόγος 
Διεύθυνση: Ευελπίδων 59, 11362 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210-8225065, 6972029140 

Εmail: evkoutsokostas@gmail.com

Νικολάου Άννα 
Ειδικότητα: Χειρούργος Γυναικολόγος 

Διεύθυνση: Δ. Διαμαντίδη 25 
18120 Κορυδαλλός 

Τηλέφωνο: 2104956700, 6973844277 
Εmail: nicolau@otenet.gr 

Aγγελίνας Γεώργιος 
Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός (Προηγμένη 

Ομοιοπαθητική) 
Διεύθυνση: Αλκιβιάδου 60, 18532 Πει-

ραιάς & Π. Μελά 2, 18454 Νίκαια 
Τηλέφωνο: 2104227622, 2114022944, 

6974052509

Αλεξανδρής Αθανάσιος 
Ειδικότητα: Χειρούργος  

Γυναικολόγος-Μαιευτήρας 
Διεύθυνση: Λ. Πετρουπόλεως 85 

13123  Ίλιον 
Τηλέφωνο: 210-5065007, 6972910912 

“ΡΕΑ”: 210-9495000

Μπεσίρης Γεώργιος 
Ειδικότητα: Χειρούργος Ορθοπεδικός 

 Διεύθυνση: Μιλτιάδου 7 & Ξενοφάνους 
13341 Άνω Λιόσια  

Τηλέφωνο: 217-7177910, 6936182726 
Εmail: besirisgiorgos@yahoo.gr 

Web: www.orthopedia.gr

Ζαγοραίος Νικόλαος 
Ειδικότητα: Ορθοπεδικός 

Διεύθυνση: Ιωάννου Γενναδίου 6 
11521, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 2107225333, 6932440191 
Εmail: nikozago@yahoo.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

Αγγελάκος Μιχαήλ 
Ειδικότητα: Ρευματολόγος 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 209 
11523 Αθήνα 

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

Κανελλοπούλου Γεωργία 
Ειδικότητα: Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος 
Διεύθυνση: Μέρλιν 7, 10671 Κολωνάκι 

Λ. Μαραθώνος 3, 14572 Δροσιά 
Τηλέφωνο: 210-6228628, 6972911036 

Εmail: gkanello@iatrikidionysou.gr 

Ραπανάκης Πέρρος – Μαλεφάκης 
Μιχάλης 

Ειδικότητα: Φυσικοθεραπευτές 
Διεύθυνση: Αγίου Κωνσταντίνου 17 

14452 Μεταμόρφωση 
Τηλέφωνο: 2102852157, 6945064228 
Εmail: perrosrapanakis@gmail.com

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ  
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Αληθινές διδακτικές ιστορίες, γραμμέ-
νες και ζωγραφισμένες από τα μέλη μας 

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

Κατσαρά Στ. Κάρλα 
Ειδικότητα: Ειδικός Παθολόγος 

Διεύθυνση: Ευελπίδων 59 
11362 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-8225065, 6947434884 
Εmail: carlakts@yahoo.com 

Θεοδώσης Πέτρος 
Ειδικότητα: Χειρούργος Ω.Ρ.Λ. 
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 182 

13674 Αχαρνές 
Τηλέφωνο: 210-2460960, 6974855558 

Εmail: p.theodosis@yahoo.gr

Κουμπαράδες, σε διάφορες διαστάσεις 
και χρώματα, ζωγραφισμένοι στο χέρι. 

Πανέρης Παντελεήμων 
Ειδικότητα: Γενικός Χειρουργός 
Διεύθυνση: Ιωάννου Φωκά 40 

11142 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 2110195840, 6946467707 

Εmail: paneris.p@gmail.com


