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Δ. Μιχαηλίδου: Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ισότιμη ένταξή των ΑμεΑ στον επαγγελματικό και κοινωνικό ιστό της χώρας
Τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών του ΟΑΕΔ επισκέφτηκε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, μαζί με τον διοικητή του ΟΑΕΔ, Σπύρο Πρωτοψάλτη. Στοχεύοντας στην επαγγελματική εξειδίκευση των συμπολιτών μας με αναπηρία, τα προγράμματα κατάρτισης που λειτουργούν στη Σχολή είναι προσαρμοσμένα στις ικανότητές τους. Η υφυπουργός μαζί με
τον διοικητή του ΟΑΕΔ περιηγήθηκαν από την διευθύντρια... Συνέχεια στη σελίδα 4

«JA Start Up 2021»: Πρώτη θέση για Ο Δήμος Πειραιά τοποθέτησε τα πρώτα «έξυτην επιχειρηματική ιδέα «Swim.me» πνα», ενεργειακά παγκάκια υποστήριξης ΑμεΑ
Η μεικτή ομάδα από φοιτητές του Εθνικού ΜεΟ Δήμος Πειραιά πρωτοπορεί, αξιοποιτσοβίου Πολυτεχνείου και του Οικονομικού Παώντας τις σύγχρονες εξελίξεις της τενεπιστημίου Αθηνών έλαβε την πρώτη θέση στο
χνολογίας και τοποθετώντας «έξυπνα»,
Διαδικτυακό Εθνικό Φοιτητιενεργειακά παγκάκια υποστήριξης
κό Διαγωνισμό Καινοτομίας
ΑμεΑ με πολλαπλές λειτουργίες. Το inκαι Επιχειρηματικότητας «JA
fokiosk παγκάκι του Πειραιά βρίσκεται
Start Up 2021», με το «Swim
στο Ρολόι, στο... Συνέχεια στη σελίδα 5
.me», ένα σύστημα υποβοήθησης κολυμβητών με μερι- Πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για τη θαλασσαιμία
κή ή ολική... Συν. στη σελ 5 από τη bluebird bio σε συνεργασία με ενώσεις ασθενών

1ος Διεθνής Διαγωνισμός τραγουδιού Με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας, η εταιρεία
bio» σε συνεργασία με κορυφαίες ενώσεις πασχόντων
για μουσικούς με οπτική αναπηρία «bluebird
στην Ευρώπη, ανέλαβε μια πρωΗ Αναστασία Αξαοπούλου, η
Λουκία Κιρκινέζη και η Ματίνα
Γιάτσου εκπροσώπησαν την
Ελλάδα στον 1ο Διεθνή Διαγωνισμό... Συνέχεια στη σελίδα 10

τοβουλία που σκοπό έχει να αναδείξει τις προσωπικές ιστορίες των
Ευρωπαίων πασχόντων που ζούνε
με την σπάνια κληρονομική αιματολογική διαταραχή, γνωστή ως
θαλασσαιμία... Συν. στη σελίδα 12

Ο Δήμος Αθηναίων δημιουργεί
ιατρείο διακοπής καπνίσματος Αίθουσα αισθητηριακής ολοκλήρωσης για παιδιά
Στην πιλοτική λειτουργία ιατρείου διακοπής καπνίσματος, υπό την καθοδήγηση και παρουσία
πνευμονολόγων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και εξειδικευμένων ψυχολόγων,
προχώρησε ο Δήμος
Αθηναίων με αφορμή και
την Παγκόσμια Ημέρα
κατά... Συν. στη σελίδα 4
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με Αναπηρία, στο 8ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου
Κατόπιν πρωτοβουλίας του Δήμου
Ασπροπύργου και του 8ου Νηπιαγωγείου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Π.Ε.
και Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Νέων Κοινωνικών Δομών, Γ.
Πηλιχού, τον... Συν. στη σελίδα 4

Συνέχεια από το προηγούμενο …«όσα έμαθες και ξέρεις κι όσα πρόκειται να

μάθεις, πρέπει πρώτα να την πάθεις, να την πάθεις για να μάθεις». Πως γίνεται λοιπόν αυτή η γενιά να τα ξέρει όλα χωρίς να έχει πάθει τίποτα; Τα βρήκαν
όλα έτοιμα, δεν προσπάθησαν, δεν δημιούργησαν και δεν χρειάστηκε να πάθουν
τίποτα, γιατί η υπερπροστασία που τους παρέχει η εποχή μας, τους κάνει όλους
να τα ξέρουν όλα... Κάποτε λέγαμε ότι «τα μεταξωτά βρακιά, θέλουν επιδέξιο πισινό», σήμερα είναι όλοι ντυμένοι στα μεταξωτά, με καλά αυτοκίνητα, όμορφα
ρούχα, κομμωτήριο και όχι κουρέας και σιγά - σιγά, άνδρες και γυναίκες θα είναι
όλοι ξερόλες, που δεν θα θέλουν να μάθουν τίποτα, γιατί νομίζουν ότι τα ξέρουν
όλα. Πόσοι άραγε από αυτήν την νέα γενιά έχουν ρόζους στα χέρια και πόσοι φοράνε μπαλωμένα ρούχα, όχι λόγω μόδας, αλλά παλαιότητας; Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όλες οι παλιές γνώσεις σιγά - σιγά ξεχνιόνται και παίρνουν την θέση
τους νέες εποχές και τεχνολογίες, που ουσιαστικά, όχι επιφανειακά, κρύβουν, αλλά
και εμποδίζουν τις πραγματικές ανάγκες, που δεν βλέπει αυτή η γενιά. Τι είναι αυτό
που θα μπορούσε να κινήσει το ανθρώπινο ενδιαφέρον προς την σωστή κατεύθυνση της δημιουργίας και πως μπορούμε να το ανακαλύψουμε; Συν. στο επόμενο

Το φαινόμενο της εγκληματικότητας στην Δυτική Αττική
Με αφορμή τα καθημερινώς επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπών και δολιοφθορών σε καταστήματα, σπίτια και αυτοκίνητα στην πολύπαθη περιοχή
του Δήμου Φυλής, εκπέμπουμε SOS προς κάθε κατεύθυνση, για περισσότερη αστυνόμευση. Είναι
γνωστό ότι οι Δήμοι Φυλής και Αχαρνών και οι κάτοικοι τους, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εγκληματικότητας και παραβατικότητας. Παρά τις θεσμικές αλλαγές που δρομολογήθηκαν και τις εκπονήσεις
επιχειρησιακών σχεδίων από την Ελληνική Αστυνομία, το φαινόμενο της εγκληματικότητας επισκιάζει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
υ Ν ί κο υ
«Σενάρια της ζωής» τοΠρατσινάκη

«Η δικαίωση της Παναγιώτας»
«Η Παναγιώτα ήταν πολύ φτωχή και ο άνδρας της ο Περικλής το ίδιο. Ο Περικλής είχε εγκαταλείψει το χωριό και είχε
έρθει µόνος του στην Αθήνα µόλις γύρισε από φαντάρος.
Έµενε µαζί µε έναν συγχωριανό του, παιδικό του φίλο, για να µμοιράζονται το
νοίκι και τα έξοδα του σπιτιού. Δούλευε στην αρχή σε έναν µικροεργολάβο σαν
εργάτης βοηθώντας τους µαστόρους. Πότε στα καλούπια, πότε στα κτίσµατα,
πότε σε σοβάδες. Έτσι, έµαθε τη δουλειά στις οικοδοµές και έγινε περιζήτητος.
Ήταν πολύ εργατικός και ποτέ δεν έχανε µεροκάµατο. Τα απογεύµατα και τα
Σαββατοκύριακα, πολλές φορές, δούλευε σε µικροµερεµέτια, οπότε άρχισαν
να του περισσεύουν λεφτά. Μια φορά, ανέλαβε την κτιριακή επέκταση στο σιδηροκαθαριστήριο του κυρίου Σωτήρη. Είχε αβγατίσει η δουλειά του και ήθελε
χώρο να φέρει και άλλα µηχανήµατα. Εκεί γνωρίστηκαν µε την Παναγιώτα,
που δούλευε σιδερώτρια. Ερωτεύτηκαν µε την πρώτη µατιά. Άρχισαν να βγαίνουν ραντεβού, είδαν ότι ταίριαζαν και αποφάσισαν να παντρευτούν. Πήγε
µόνος του και τη ζήτησε από τη χήρα µάνα της, που τον γνώριζε πολύ καλά.
Είχε ακούσει τα καλύτερα λόγια για τον Περικλή, έτσι έδωσε την ευχή της και
αρραβωνιάστηκαν. Η Παναγιώτα είχε ένα ωραίο οικόπεδο και µε τις οικονοµίες
τους έβγαλαν την άδεια, έφτιαξαν τον σκελετό µε τα µπετά και τέλειωσαν δύο
δωµάτια, γιατί η άδεια ήταν για ένα διαµέρισµα εκατόν είκοσι τετραγωνικά.
Παντρεύτηκαν, λοιπόν, µε τις καλύτερες προϋποθέσεις για µια ευτυχισµένη
συµβίωση. Ο Περικλής µε την προίκα που του έδωσαν...» Συν. στο επόμενο
(Το βιβλίο “Σενάρια της Ζωής” είναι διαθέσιμο. Παραγγελίες στο 2102480235)
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Δ. Μιχαηλίδου: Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ισότιμη ένταξή των ΑμεΑ στον επαγγελματικό και κοινωνικό ιστό της χώρας
Συν. από την σελίδα 1 ...του ΚΕΚ, Ζαφείρω Μπαλούτη, στα εργαστήρια και συνομί-

λησαν με τους εκπαιδευτές, αλλά και τους ωφελούμενους. Εντυπωσιασμένη από το
υψηλό επίπεδο και τις δεξιότητες των σπουδαστών, η κ. Μιχαηλίδου ενημερώθηκε
σχετικά με τα προγράμματα σπουδών και την επαγγελματική αποκατάσταση των
καταρτιζομένων. Η ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική βοήθεια των καταρτιζόμενων,
τους ενθαρρύνει να διευρύνουν τις δεξιότητες σύμφωνα με την κλίση τους, ώστε να
προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Όπως δήλωσε η υφυπουργός «η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών είναι η
απόδειξη για το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει η στοχευμένη και ολοκληρωμένη εκπαίδευση των συνανθρώπων μας με αναπηρία. Έχω εντυπωσιαστεί από τις ικανότητες και τη δημιουργικότητά τους,
το πάθος τους για μάθηση και την επιμονή τους να καταφέρουν το καλύτερο. Είμαστε εδώ για να τους στηρίξουμε
σε κάθε τους προσπάθεια. Με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ- που προβλέπει μεταξύ άλλων
τον Προσωπικό Βοηθό, την Κάρτα Αναπηρίας και χρηματοδότηση προσβασιμότητας των σπιτιών, αλλά και χώρων
εργασίας των συμπολιτών μας με αναπηρία- δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ισότιμη ένταξή τους στον επαγγελματικό και κοινωνικό ιστό της χώρας μας». Ο διοικητής του ΟΑΕΔ, κ. Πρωτοψάλτης, δήλωσε: «Η αναβάθμιση
των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, χωρίς αποκλεισμούς, αποτελεί προτεραιότητα του Οργανισμού. Από τις
αρχές της δεκαετίας του 1990, η Σχολή μας αποτελεί απτή απόδειξη ότι η επαγγελματική κατάρτιση είναι απαραίτητη
για την αποτελεσματική εργασιακή και κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Με επαγγελματισμό, ευαισθησία,
εμπειρία, τεχνογνωσία, και πολύ μεράκι, το προσωπικό της Σχολής στηρίζει και εφοδιάζει με γνώσεις και δεξιότητες
τους καταρτιζόμενους, ενισχύοντας την απασχολησιμότητά τους. Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε δίπλα τους και
σχεδιάζουμε νέες δράσεις και πρωτοβουλίες για να προωθήσουμε την επαγγελματική αποκατάστασή τους».

Ο Δήμος Αθηναίων δημιουργεί ιατρείο διακοπής καπνίσματος
Συν. από την σελίδα 1 ...του Καπνίσματος στις 31 Μαΐου, στοχεύοντας στην ενημέρωση των

πολιτών για τους κινδύνους του καπνίσματος αλλά και τις πρακτικές ελέγχου και περιορισμού του. Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος ξεκινά πιλοτικά τον Ιούνιο μέσα από τέσσερις
εβδομαδιαίες ομαδικές συνεδρίες, με σκοπό να καθιερωθεί μόνιμα στα Δημοτικά Ιατρεία
της πόλης, υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου Υγείας και Παιδείας Μανόλη Καλαμπόκα.
Βασικός στόχος του Ιατρείου είναι αφενός να βοηθήσει τους καπνιστές που επιθυμούν να
διακόψουν το κάπνισμα να το επιτύχουν με εύκολο και ασφαλή τρόπο, αφετέρου να κινητοποιήσει εκείνους που
δεν είναι ακόμα έτοιμοι, ώστε σε δεύτερο χρόνο να καταφέρουν να προχωρήσουν στην οριστική διακοπή. Το πλέγμα
δράσεων που θα υλοποιηθεί στο Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος περιλαμβάνει: ● Αναλυτική ενημέρωση των καπνιστών για τις επιπτώσεις του καπνίσματος, καθώς και για τα οφέλη που θα αποκομίσουν μετά τη διακοπή. ●
Προληπτικό ιατρικό έλεγχο της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας. ● Εφαρμογή των διεθνών οδηγιών διακοπής καπνίσματος, σύμφωνα με τις οποίες ο συνδυασμός εξατομικευμένης συμβουλευτικής και φαρμακευτικής αγωγής,
πολλαπλασιάζει τα ποσοστά επιτυχούς διακοπής. ● Παρακολούθηση και στήριξη των καπνιστών μετά τη διακοπή
του καπνίσματος, ώστε να παγιωθεί το αποτέλεσμα και να αποφευχθούν πιθανές υποτροπές. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να τηλεφωνούν για πληροφορίες και να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους έως την Παρασκευή
5 Ιουνίου στο τηλέφωνο 210-2015510 (Εσωτ. 119), τις ώρες 09:00-14:00 καθημερινά. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις και αυστηρά τα υγειονομικά μέτρα προστασίας έναντι του Covid19 κατά τις συνεδρίες.

Αίθουσα αισθητηριακής ολοκλήρωσης για παιδιά με Αναπηρία, στο 8ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου
Συν. από την σελίδα 1 ...Γ.Γ., Ευ. Ρεστέμη και τη Διευθύντρια του 8ου Νηπιαγωγείου,

Α. Κυριακάκη, για τη δημιουργία μιας αίθουσας αισθητηριακής ολοκλήρωσης, διεθνών προτύπων και προδιαγραφών, κάτι για το οποίο η ΕΛΕΠΑΠ διακρίνεται. Τα
στελέχη της ΕΛΕΠΑΠ παρείχαν τις ιδιαίτερες πληροφορίες τεχνογνωσίας που τους
ζητήθηκαν και κυρίως προσέφεραν τη δυνατότητα σε νήπια ΑμΕΑ του 8ου Νηπιαγωγείου να αξιολογηθούν από επιστημονικό προσωπικό δωρεάν. Παράλληλα, συζητήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών
για θέματα αναπηρίας. Μετά το τέλος της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του Δήμου ξεναγήθηκαν στους χώρους και
παρακολούθησαν τα τμήματα υποστήριξης των παιδιών με αναπηρία, για την ένταξή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα, που η ΕΛΕΠΑΠ επιτυγχάνει στο 70% των περιπτώσεων, που παρακολουθούν τα προγράμματά της.
ΣΕΛΙΔΑ 4

Ο Δήμος Πειραιά τοποθέτησε τα πρώτα «έξυπνα», ενεργειακά παγκάκια υποστήριξης ΑμεΑ Συνέχεια από την σελίδα 1
...Πασαλιμάνι και το έξυπνο παγκάκι υποστήριξης ΑμεΑ στην Ακτή Μουτσοπούλου και
2ας Μεραρχίας. Ο Δήμος Πειραιά είναι ο πρώτος Δήμος στη χώρα που τοποθετεί παγκάκι υποστήριξης ΑμεΑ, το οποίο διαθέτει ειδικό κάθισμα με πλευρικό πτυσσόμενο
στήριγμα και ειδική μεταλλική πρίζα με κλειδί, παρέχοντας τη δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών αμαξιδίων, ποδηλάτων κ.α. Τα παγκάκια διαθέτουν φωτοβολταϊκό πάνελ στις
οροφές τους, γεγονός που τα κάνει απολύτως αυτόνομα ενεργειακά χάρη στη συλλογή
ηλιακής ενέργειας. Επιπροσθέτως, το infokiosk διαθέτει, μεταξύ
άλλων, 4 θύρες USB για ενσύρματη φόρτιση, διασύνδεση στο
Internet μέσω 4G wifi, προβολή - επικοινωνία μέσω Social WiFi,
ηχεία για ενημερώσεις, μια μικρή οθόνη για ώρα, ημερομηνία
και θερμοκρασία, καθώς και μια μεγάλη οθόνη με χρήσιμες
πληροφορίες, όπως καιρός, ενημερώσεις, ανακοινώσεις κ.ά.. Πρόκειται για αντιβανδαλιστικές antigraffiti κατασκευές. Τα «έξυπνα» ηλιακά παγκάκια είναι σύγχρονα, καινοτόμα,
όμορφα σχεδιασμένα, παρέχουν οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη στην πόλη
και είναι σχεδιασμένα από ελληνική εταιρεία. Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, ο
Αντιδήμαρχος Προσόδων και Εμπορίου κ. Γρηγόρης Καψοκόλης και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Οδοποιίας-Αποχέτευσης κ. Αλέξανδρος Αργουδέλης βρέθηκαν στο Πασαλιμάνι, όπου ενημερώθηκαν για τις λειτουργίες που διαθέτουν τα «έξυπνα» παγκάκια.

«JA Start Up 2021»: Πρώτη θέση για την επιχειρηματική ιδέα «Swim.me»
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...απώλεια όρασης. Η επιχει-

ρηματική ιδέα «Swim.me» περιλαμβάνει ένα φορετό σύστημα υποβοήθησης κολυμβητών για τον προσανατολισμό τους στην πισίνα. Το σύστημα αποτελείται από
ένα σκουφάκι σε συνδυασμό με γυαλάκια, που προορίζεται για χρήση σε συνθήκες προπόνησης των αθλητών. Συγκεκριμένα, μέσω ενσωματωμένων αισθητήρων
(γυροσκόπιο, επιταχυνσιόμετρο) στα γυαλάκια, ο αθλητής ειδοποιείται με αντίστοιχες δονήσεις για την ακριβή στιγμή
της στροφής και για την σχετική του θέση στη διαδρομή. Παράλληλα, η σύνδεση με αδιάβροχους υπερηχητικούς
αισθητήρες στο σκουφάκι, προσδίδει μεγαλύτερη ακρίβεια στο σύστημα. Τέλος, μέσω IoT εφαρμογής στο κινητό
του χρήστη, υπάρχουν δεδομένα και αναλύσεις για την απόδοση και την εξέλιξη του στις προπονήσεις. Σύμφωνα
με την ομάδα φοιτητών, η συσκευή απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ερασιτέχνες κολυμβητές αλλά
και σε παιδιά με ολική ή μερική τύφλωση, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για πλήρη αυτονομία στην πισίνα και ενισχύοντας την ψυχολογική τους διάθεση. Για την αξιολόγηση του συστήματος, απευθύνθηκαν στον Παραολυμπιονίκη
και Παγκόσμιο Πρωταθλητή, Χαράλαμπο Ταϊγανίδη, καθώς, όπως λένε οι φοιτητές «Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς
να πάρουμε validation από έναν τόσο καταξιωμένο αθλητή, ο οποίος μέσω της εμπειρίας του από ανθρώπους που
τους αφορά άμεσα, όχι μόνο την ενέκρινε αλλά μας έδωσε και feedback για το πώς να συνεχίσουμε καθώς και
συμβουλές για περαιτέρω χρήση του πρότζεκτ και της συσκευής». Το επόμενο βήμα τους είναι η εκπροσώπηση
της Ελλάδας στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό «JA Europe Enterprise Challenge 2021», ενώ παράλληλα θα συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Επιχειρηματικότητας του «JA Europe GEN-E», (29 Ιουνίου - 15 Ιουλίου), στη
Λιθουανία. Το βραβείο απονεμήθηκε από τον Υφυπουργό Παιδείας, Άγγελο Συρίγο και συνοδεύτηκε από χρηματικό
έπαθλο αξίας 3.000 €. Τα μέλη της ομάδας «Swim.me», είναι οι φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ Παναγιώτα Δεδούση, Δημήτρης Λάμπρος και Ευάγγελος Γεωργακίλας, οι φοιτήτριες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ, Ράνια Βλάχου και Ιφιγένεια Βασιλάκη και ο
φοιτητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ, Αναστάσιος Καραμούτσος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ “ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ”
Μπορείτε να μας διαβάσετε ηλεκτρονικά στην σελίδα μας www.keana.gr, στο blog μας “Το Αγκάθι”
www.agkathi.gr και να μας συναντήσετε σε πολλές σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook ΣυνεργασίαΔημιουργία και facebook Το Αγκάθι), όπου καθημερινά γινόμαστε δέκτες θετικών μηνυμάτων για το έργο
και τις προσπάθειες μας. Η διαφημιστική καταχώρηση στηρίζει ουσιαστικά όλες τις προσπάθειές μας.
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Στο πλαίσιο της δράσης «τρ-Έχω Ελπίδα», ο Κώστας Βαρουχάκης έτρεξε από την Σητεία έως την Κίσαμο, προβάλοντας το μήνυμα για «ίσες ευκαιρίες των παιδιών των ειδικών σχολείων, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά». Ο αθλητής ξεκίνησε από το Ε.E.E.E.K. της Σητείας και μετά από δέκα μέρες αγώνα η Κίσσαμος
τον υποδέχτηκε, στην πλατεία «Ειρηναίος Γαλανάκης», λίγο πριν τερματίσει για τον τελικό του προορισμό
που είναι το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κουτουφιανών Κισσάμου, το οποίο χρόνια τώρα αποτελεί την πηγή έμπνευσης του.
Την λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου Ημερήσιας Απασχόλησης ΑμεΑ, που έχουν διαγνωστεί με Νοητική
Υστέρηση, ηλικίας δεκαοχτώ ετών και άνω, προγραμματίζει από το Φθινόπωρο η αρμόδια διεύθυνση του
Δήμου Γαλατσίου, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων-Παιδιών Νοητικά
Υστερούντων. Οι ωφελούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σε δράσεις
κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας κ.α.. Οι δραστηριότητες και τα προγράμματα θα επιλεγούν στοχευμένα με βάση
τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ωφελουμένων .Η συμμετοχή θα είναι δωρεάν (καλύπτεται από τα ασφαλιστικά
ταμεία). Οσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στο γραφείο Πρωτοκόλλου ή ηλεκτρονικά
στο protokollo@galatsi.gr μέχρι 10/6/2021. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Κοινωνικής Υπηρεσίας 210-2222011.
Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για την υποστήριξη ευάλωτων νοικοκυριών υλοποιεί ο Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός, με τη χρηματοδότηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC), στα Ιωάννινα και τη Λέσβο. Σκοπός είναι η αντιμετώπιση του κοινωνικοοικονομικού
αντίκτυπου της πανδημίας σε ήδη ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία επιπρόσθετα βιώνουν τις επιπτώσεις της ανεργίας.
Η ενίσχυση έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά που θα επιλεγούν, να καλύψουν μέρος των δαπανών
τους για την πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος, την αγορά ειδών διατροφής, ειδών φαρμακείο κλπ, για 3 μήνες.
Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττικής η Απόφαση Ένταξης της Πράξης Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Στόχος της δράσης, όπως αναφέρεται και στον τίτλο, είναι η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην διαρκή υποστήριξη στην
εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έτσι επωφελούνται άμεσα
οι μαθητές που φοιτούν σε σχολικές μονάδες (έτη 2021-23) και αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης
λόγω αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών.
Στην ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης και ανανέωσης των εκπτωτικών καρτών που χρησιμοποιούν τα ΑμεΑ στις καθημερινές μετακινήσεις τους με τις δημόσιες συγκοινωνίες, προχωρά η Περ. Θεσσαλίας,
στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα inGOV. H πιλοτική δράση αποτελεί παράδειγμα
καλής πρακτικής για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και οδηγεί σε απλοποίηση
διαδικασιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με αναπηρία.
Το εμβληματικό έργο της δημιουργίας του Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Ραφήνας Πικερμίου,
προϋπολογισμού 36,17 εκ. ευρώ, εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021 και προχωρούν
οι διαδικασίες για την άμεση υλοποίησή του. Σύμφωνα με την μελέτη του έργου θα φιλοξενεί έναν ικανό αριθμό
διαφορετικών αθλημάτων, όπως καλαθοσφαίριση, αντισφαίριση, ποδόσφαιρο 5Χ5, 7Χ7, με αμαξίδιο ή χωρίς.
Το Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που αναπτύσσει αυτή την
εποχή το Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για ΆμεΑ, «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ», στηρίζει ο Δήμος Ελευσίνας
με τη δωρεά μηχανογραφικού εξοπλισμού. Η δωρεά θα βοηθήσει ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητες τεχνολογικές υποδομές, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγράμματα εκπαιδευτικής και κοινωνικής κατάρτισης.
Χάρη στην ευγενική χορηγία του Ομίλου «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», το Ίδρυμα Περίθαλψης Χρονίως
Πασχόντων, του Ασύλου Ανιάτων παράγει το σύνολο της ενέργειας που χρειάζεται για να λειτουργήσει, με την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Μετά από αίτημα της Διοίκησης του Ασύλου Ανιάτων, ο Όμιλος
ΕΛ.ΠΕ. ανταποκρίθηκε θετικά και προχώρησε σε μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής 100KWp, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των ενεργειακών δαπανών του Ιδρύματος καθώς στην εξοικονόμηση χρηματικών πόρων ύψους 12.000 ευρώ σε ετήσια βάση, με τη μέθοδο του ενεργειακού συμψηφισμού.
Με επιχορήγηση συνολικού ύψους 28.000 ευρώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει το έργο και τη λειτουργία Συλλόγων για την προστασία ατόμων με αναπηρία, στην Π.Ε. Λάρισας. Με εισήγηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστού, το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας ενέκρινε την επιχορήγηση των
Συλλόγων: • Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων μαθητών Ειδικών Σχολείων - Ιδρυμάτων - Θεραπευτηρίων και Ατόμων με αναπηρία ν. Λάρισας • Πολιτιστικό σωματείο ατόμων με αναπηρίες και μη - η «ΦΛΟΓΑ» • Πανθεσσαλικός
Σύλλογος Αναπήρων Πολιτών και • Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με αυτισμό ν. Λάρισας.
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Η Πινακοθήκη Αβέρωφ είναι πλέον προσβάσιμη σε εμποδιζόμενα άτομα και άτομα με αναπηρία
Ύστερα από τριάντα και πλέον χρόνια λειτουργίας, η Πινακοθήκη Αβέρωφ αλλάζει πρόσωπο και εκπληρώνει μια πάγια επιθυμία της. Με την πολύτιμη
δωρεά του κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ολοκληρώθηκαν όλα
τα απαραίτητα έργα ανακατασκευής, ώστε να μπορεί να υποδέχεται στους
χώρους της άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα. Δημιουργήθηκε εξωτερικό
αναβατόριο, καθώς και εξωτερική ράμπα που οδηγεί στη νέα είσοδο της Πινακοθήκης. Επίσης κατασκευάστηκε εσωτερική ράμπα και ανελκυστήρας
τριών στάσεων για την επικοινωνία μεταξύ των ορόφων του Μουσείου, ενώ
αντικαταστάθηκαν τα εσωτερικά κιγκλιδώματα με υαλοπετάσματα και δημιουργήθηκε WC για ΑμεΑ. Πλέον, όταν οι συνθήκες επιτρέψουν το άνοιγμα των μουσείων, η Πινακοθήκη θα μπορεί
να υποδέχεται στους χώρους της όλες τις ομάδες πληθυσμού, χωρίς αποκλεισμούς, παρέχοντας σε όλους την
πρόσβαση, την ενσωμάτωση και την εκπαίδευση στο χώρο των μουσείων. Το Ίδρυμα Ε. Αβέρωφ - Τοσίτσα εκφράζει
τις ειλικρινείς και θερμές ευχαριστίες του προς το Ι.Σ.Ν. για τη δωρεά, η οποία θα επιτρέψει στην Πινακοθήκη να
συνεχίσει να επιτελεί απρόσκοπτα το ρόλο της ως ίδρυμα κοινωνικής προσφοράς στην σύγχρονη εποχή.

«δες ΑΠΕΝΑΝΤΙ. Έναν οικισμό στην Κέρο 4.500 χρόνια πριν»
Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, της υπουργού Πολιτισμού και του
Δημάρχου Αθηναίων εγκαινιάστηκε η έκθεση «δες ΑΠΕΝΑΝΤΙ. Έναν οικισμό
στην Κέρο 4.500 χρόνια πριν», που φιλοξενείται στην Πινακοθήκη του Δήμου
Αθηναίων, με σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα από την Κέρο και το Δασκαλιό. Η έκθεση αρθρώνεται σε δύο άξονες. Αφενός, προβάλλοντας όψεις της
ζωής στο Δασκαλιό και αφετέρου, παρουσιάζοντας πτυχές της ανασκαφικής
διαδικασίας και τεκμηρίωσης, που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής. Τα ευρήματα ήρθαν στο φως από την ανασκαφική έρευνα που
πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ στο νησί της Κέρου και την παρακείμενη
νησίδα του Δασκαλιού. Η έρευνα και η μελέτη των ευρημάτων αποδεικνύουν την ιδιαίτερη σημασία της πρωτοκυκλαδικής αυτής θέσης, ειδικά σε ό,τι αφορά τις απαρχές της αστικοποίησης και τα θαλάσσια δίκτυα διακίνησης
πρώτων υλών και αγαθών στο Αιγαίο κατά την πρώιμη Εποχή του Χαλκού, και η έκθεση εστιάζει με αφηγηματικό
τρόπο στην παρουσίαση αυτών των αποτελεσμάτων. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Αυγούστου, ενώ η είσοδος
είναι ελεύθερη. Ωράριο: Τρίτη - Σάββατο 11:00 - 19:00, Κυριακή 10:00 – 16:00, Δευτέρα κλειστά, Πινακοθήκη Δήμου
Αθηναίων, (κτίριο Μεταξουργείου): Λεωνίδου & Μυλλέρου, Πλ. Αυδή. Πληροφορίες: 210-5202420, opanda.gr

ΑμεΑ καλλιτέχνες - η δύναμη της θέλησης: John Bramblitt
Ο John Bramblitt έχασε την όρασή του
έπειτα από μια σειρά έντονων σπασμών στα
30 του. Η απώλειά της τον έριξε στην κατάθλιψη, ώσπου ανακάλυψε την ζωγραφική ως
διέξοδο. Ο Τεξανός καλλιτέχνης σχεδίαζε
από μικρός, αλλά ποτέ δεν είχε ζωγραφίσει
ως τότε, όμως το μυαλό του ήταν τόσο γεμάτο με εικόνες, όσο δεν ήταν πριν χάσει την
όρασή του. Πλέον καταφέρνει να ξεχωρίσει
τις αποχρώσεις με την υφή της μπογιάς.
Πολλές φορές, πρέπει να και ψηλαφήσει τα
θέματά του, ώστε να μπορέσει να τα αποδώσει σωστά. Τα έργα του είναι ξεχωριστά,
καθώς είναι γεμάτα με έντονα χρώματα, και
έχουν ταξιδεύσει σε πάνω από 120 χώρες.
Ο Bramblitt ζητά, όπου εκθέτει τα έργα του,
να γίνεται παράλληλα κι ένα διαδραστικό δωρεάν μάθημα, κάτι το οποίο δεν το νοιώθει
μόνο ως προσφορά, αλλά και ως όφελος για
τον ίδιο, ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη.
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Πειραιάς: Δυο νέες παιδικές χαρές παραδόθηκαν στα παιδιά, μετά
την μετά την πλήρη ανακατασκευή
τους. Μια δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο και μια επί της οδού Ιππολύτου
στο Χατζηκυριάκειο, οι οποίες διαθέτουν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και περιλαμβάνουν σύγχρονα
Αλεξανδρούπολη: Δύο νέα παιχνίδια και δάπεδα, ειδικά όργανα
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης και παιχνίδια για άτομα με αναπηρία.
παιδιών και ατόμων με αναπηρία
(ΚΔΑΠμεΑ), 100 ατόμων, θα λειτουργήσουν στις Φέρες και την Αλεξανδρούπολη, όπως ανακοίνωσε η
πρόεδρος του Πολυκοινωνικού του
Δήμου, Αλεξάνδρα Ποϊραζίδου, ενώ
με την λειτουργία τους θα δημιουργηθούν 64 θέσεις εργασίας στο Δήμο.

Λίμνη Πλαστήρα: Ομόφωνα
έγινε δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο η εισήγηση του δημάρχου, για να
γίνει ο Δήμος και η Λίμνη τόπος φιλικός και προσβάσιμος στα Άτομα με
Αναπηρία, μέσω της λήψης δέκα μέτρων, όπως διαμόρφωση διαδρομών, πάρκου αναψυχής ΑμεΑ κ.α.

(προσφορά οικογένειας μαθήτριας)
και 100.000 πλαστικά καπάκια
νερού, που συγκέντρωσαν στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, δώρησαν οι μαθητές του 8ου Γυμνασίου
Κοζάνης, στον Σύλλογο Ατόμων με
Αναπηρία της Π.Ε. Κοζάνης. Η
δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο
της στενής συνεργασίας του σχοΠήλιο: Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρε- λείου με τον Σύλλογο, σε μια προσίου ετοιμάζεται να εγκαταστήσει εκ σπάθεια ευαισθητοποίησης των
νέου ράμπες, ξύλινους διαδρόμους μαθητών στο θέμα της αναπηρίας.
και αμαξίδιο που θα οδηγούν ΑμεΑ
μέχρι την ακροθαλασσιά, στις παραλίες του Χορευτού και του Αη Γιάννη.
Υπάρχει έτοιμη μελέτη για την εγκατάσταση πιο εξελιγμένων συστημάτων, που προβλέπουν αμαξίδια που
θα μπαίνουν μέσα στη θάλασσα,
ντουζιέρες και αποδυτήρια για ΑμεΑ.
Από την πλευρά του και ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ετοιμάζεται να καταστή- Πρέβεζα: Παρεμβάσεις σε 41
σει προσβάσιμες τέσσερις ακτές του. σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
καθώς και κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ σε 26 μονάδες προβλέπει το έργο «Κατασκευή ραμπών
και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτησης ΑμεΑ σε
σχολικές μονάδες της Πρέβεζας».

Μεσσήνη:
Θεσσαλονίκη: Με μέριμνα και
για τα ΑμεΑ, έγινε ο νέος σχεδιασμός, αλλά και η επιλογή των νέων
οχημάτων του ΟΑΣΘ, καθώς θα αυξηθούν τα οχήματα εξυπηρέτησης
ΑμεΑ, αλλά και οι στάσεις που ενεργοποιούνται με τηλεχειριστήριο για
ανθρώπους με προβλήματα όρασης.

Κοζάνη: Ένα αναπηρικό αμαξίδιο

Ένα καινούργιο, ηλεκτροκίνητο όχημα έξι θέσεων, με χώρο
μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες
και πλευρική ράμπα αμαξιδίου θα διαθέτει σε λίγο καιρό η Αρχαία Μεσσήνη,
για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε άτομα με κινητικές δυσκολίες.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας
υπέγραψε τη σχετική σύμβαση με την
προμηθεύτρια εταιρεία, (14.942€).
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Νίκαια Αττικής:

Στο Πάρκο
Ποντιακού Ελληνισμού «19ης Μαϊου
1919», στον περιβάλλοντα χώρο του
Κατράκειου θα κατασκευαστεί παιδική χαρά με εύκολη πρόσβαση και
εξοπλισμό και όργανα για ΑμεΑ. Η
μελέτη έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η προκήρυξη του διαγωνισμού.
Ο Δήμος Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη
έχει ήδη 42 πιστοποιημένες παιδικές
χαρές και σε αρκετές υπάρχουν όρ- Γλυφάδα: Έναν ακόμη παιδότογανα κατάλληλα και για παιδιά ΑμεΑ. πο φιλικό προς τα παιδιά με αναπηρίες, δημιούργησε ο Δήμος Γλυφάδας στην Πλατεία Μακεδονίας, στην
Άνω Γλυφάδα, κατασκευασμένο με
σύγχρονες προδιαγραφές, και τα
πλέον ποιοτικά υλικά. Ο παιδότοπος
είναι προσβάσιμος, ασφαλής και περιλαμβάνει εξειδικευμένες υποδομές
και όργανα γυμναστικής ΑμεΑ.

Καρδίτσα: Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επισκέφτηκε το Παράρτημα
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης
παιδιών με αναπηρίες Καρδίτσας
προκειμένου να συγχαρεί τη διοίκηση, αλλά και την Υφ. Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, για την αποτελεσματική
θωράκιση και τον άμεσο εμβολιασμό
των παιδιών κατά του κορωνοϊού.

Η ΕΣΑμεΑ χαιρετίζει τη σύσταση της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας
Η ΕΣΑμεΑ χαιρετίζει την απόφαση του πρωθυπουργού για τη συγκρότηση της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας,
που συστάθηκε με τον ν. 4780/2021 (Α΄ 30), στο πλαίσιο της εφαρμογής του συνολικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης
για τα άτομα με αναπηρία. Ήταν 21η Αυγούστου 2019, όταν ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης
είχε προτείνει τη συγκρότηση της Αρχής, η οποία αποτελούσε διαχρονικό αίτημα του αναπηρικού κινήματος, σε
συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη. Πλέον έχει ψηφισθεί ο νόμος σύστασής της και σήμερα ανακοινώθηκαν τα ονόματα των ατόμων που θα την απαρτίζουν. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το αναπηρικό κίνημα, εάν οι εργασίες της προχωρήσουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά. Η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας θα αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας με σκοπό την προώθηση
της καθολικής πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η σύσταση της Αρχής αποτελεί μια καινοτόμο ενέργεια καθοριστικής
σημασίας για το αναπηρικό κίνημα, που αναδεικνύει τη σημασία και τη θέση της προσβασιμότητας στην ατζέντα των σύγχρονων πολιτικών που καλείται πλέον η Ελληνική
Πολιτεία να ακολουθήσει στη συνέχεια μιας οικονομικής και μιας υγειονομικής κρίσης.

«Mellonabilities» - Επιταχυντής δεξιοτήτων για την ένταξη ΑμεΑ στην αγορά εργασίας
Η MYTILINEOS, σε συνεργασία με την Κοινωνική Επιχείρηση knowl, έχει σχεδιάσει
ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το «Mellonabilities», διάρκειας 6 μηνών, αποσκοπώντας
στην παροχή εξατομικευμένης ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε άτομα με
αναπηρία (κινητική, όρασης και ακουστική), με μηδενικό κόστος για τους ωφελούμενους. Αναπηρία δεν σημαίνει έλλειψη ικανότητας. Σύγχρονα μοντέλα κατάρτισης και
νέες τεχνολογίες μπορούν και επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να αποκτήσουν
εξειδικευμένες δεξιότητες επιτυγχάνοντας την ισορροπημένη σύνδεση του επαγγελματικού τους προφίλ, με την επιθυμητή θέση εργασίας. Σκοπός είναι η στοχευμένη προετοιμασία των συμμετεχόντων ΑμεΑ για την επιτυχή ένταξη τους στην αγορά εργασίας, αποκτώντας επιπλέον εφόδια και κατανοώντας τις
συνθήκες εκείνες που διευκολύνουν την πρόσβαση και ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και την καλλιέργεια
νοοτροπίας (υποψήφιοι, εργοδότες, οργανισμούς HR/κατάρτισης/συμβουλευτικής) που θα βοηθήσει να αναπτυχθεί
ένα βιώσιμο μοντέλο απασχολησιμότητας. Ταυτόχρονα, συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα #HoMellon.
Μία ακόμα πρωτοβουλία της MYTILINEOS, σε συνεργασία με την Κοινωνική Επιχείρηση knowl, για την επανένταξη
αστέγων στην αγορά εργασίας. Υπενθυμίζεται πως ο πρώτος κύκλος του προγράμματος ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2020, με εξαιρετικά αποτελέσματα, καθώς η πλειοψηφία των ωφελούμενων πλέον εργάζεται. Για περισσότερες
πληροφορίες: κα. Αντιγόνη Φάκου: Τηλ. 210-6877346 | Fax 210-6877400 | E-mail: Antigoni.Fakou@mytilineos.gr.
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Μερική αποκατάσταση όρασης τυφλού ασθενούς, μέσω οπτογενετικής θεραπείας
Ερευνητές από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη Βρετανία και την Ελβετία, με επικεφαλής
τον Δρ. José-Alain Sahel δημοσίευσαν στο ιατρικό περιοδικό «Nature Medicine» τα αποτελέσματα της εργασίας τους, για την αποκατάσταση της όρασης
σε ασθενείς που τυφλώθηκαν από νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Οι επιστήμονες εισήγαγαν – με τη βοήθεια ενός αδενοϊού ως φορέα - γενετικό υλικό σε
έναν 58χρονο τυφλό, ο οποίος είχε διαγνωσθεί με μελαχρωστική αμφιβληστροπάθεια πριν 40 χρόνια, έτσι ώστε να δημιουργηθεί στο ένα μάτι του ο
οπτογενετικός αισθητήρας ChrimsonR. Έπειτα ο ασθενής φόρεσε ειδικά γυαλιά με κάμερα που μετέτρεπε τις εικόνες του έξω κόσμου σε παλμούς φωτός, οι οποίοι στη συνέχεια προβάλλονταν
στον αμφιβληστροειδή του τυφλού σε πραγματικό χρόνο, με σκοπό να ενεργοποιήσουν τα τροποποιημένα κύτταρα
του ματιού. Κατά την διάρκεια των δοκιμών, ο ασθενής μπορούσε να αντιληφθεί, να εντοπίζει και να μετρά διάφορα
αντικείμενα, ενώ ταυτόχρονα με την χρήση ενός «σκούφου» ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, οι ερευνητές μπορούσαν να επιβεβαιώσουν δραστηριότητα που σχετίζεται με αντικείμενα, πάνω από τον οπτικό φλοιό. Ο ασθενής δεν
μπόρεσε να εντοπίσει οπτικά αντικείμενα πριν από την θεραπεία με ή χωρίς τα γυαλιά ή μετά την θεραπεία χωρίς
τα γυαλιά. Αυτή είναι η πρώτη αναφερόμενη περίπτωση μερικής λειτουργικής ανάρρωσης από νευροεκφυλιστική
ασθένεια, μετά από οπτογενετική θεραπεία. Πριν την κλινική αξιοποίησή της, η θεραπεία θα χρειαστεί περαιτέρω
μελέτη για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της, τα πρώτα αποτελέσματα, όμως, δίνουν ελπίδες.

Οι εργαζόμενοι εστιατορίου με υπαλλήλους αποκλειστικά
ΑμεΑ, στην διεθνή καμπάνια της Colgate «Smile stories»
Το «Universo Santi» είναι ένα εστιατόριο υψηλής μαγειρικής, το οποίο απασχολεί μόνο ανθρώπους με αναπηρία, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα των πιάτων του, συνεχίζοντας την παράδοση, τις συνταγές και την
ευαισθησία του Αρχιμάγειρα Santi Santamaría. Στα πλαίσια της διεθνούς
καμπάνιας «Smile stories» η Colgate συνεργάστηκε με το «Universo
Santi» και έθεσε ως πρωταγωνιστές μέλη του προσωπικού του, όπως τον
μάγειρα Alejandro Jiménez, ο οποίος έχει σύνδρομο Down, καθώς το αθώο και απροσποίητο χαμόγελό του ήταν
ό,τι καταλληλότερο. Στο βίντεο, ο Alejandro μαγειρεύει, συνομιλεί με τους πελάτες και μας μιλά για την ζωή του.

1ος Διεθνής Διαγωνισμός τραγουδιού για μουσικούς με οπτική αναπηρία
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...τραγουδιού για μουσικούς με οπτική αναπηρία,

(International Low-Vision Song Contest). Τον Διαγωνισμό διοργάνωσε η
Γερμανική ένωση τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης (τμήμα νεότητος), σε συνεργασία με την «VIEWS International», μια διεθνή ένωση Ευρωπαίων νέων με οπτικές αναπηρίες, η οποία ξεκίνησε από το Βέλγιο και
πλέον το δίκτυό της περιλαμβάνει 23 χώρες. Ο Διαγωνισμός προβλήθηκε
μέσω του Διαδικτύου και αν και η διοργάνωση θεωρεί όλους τους συμμετέχοντες νικητές, υπήρχε και ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω της οποίας αναδείχθηκε νικήτρια η Ισπανία, με το τραγούδι «Otra Vision», που ερμήνευσε
η Laura Diepstraten Garcia. Η Ελλάδα, εκπροσωπούμενη από τις προαναφερθείσες, συμμετείχε με το τραγούδι «Μονάχα μια στιγμή», σε μουσική και
στίχους της Αναστασίας Αξαοπούλου, ερμηνεία της Λουκίας Κιρκινέζη και σε φωνητικά των Αναστασία Αξαοπούλου
και Ματίνα Γιάτσου. Η συμμετοχή μας ήταν με ελληνικούς στίχους και κέρδισε
την όγδοη θέση, ανάμεσα σε 17 χώρες. Τα τρία κορίτσια, ηλικίας 16-18 ετών,
έχουν γεννηθεί με οπτική αναπηρία και ασχολούνται με τη μουσική από πολύ
μικρή ηλικία. Ενημερώθηκαν για τον διαγωνισμό από το Κέντρο Εκπαίδευσης
και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) και αποφάσισαν χωρίς δεύτερη σκέψη
να υποβάλλουν την συμμετοχή τους. Ακόμα καλύτερα τα πήγε η συμμετοχή
της Κύπρου με το τραγούδι «Το φώς», σύνθεση της Αγγελικής Πρέζα σε στίχους του Νικόλα Σωτηρίου. Το τραγούδι παρουσιάστηκε από τέσσερα μέλη
της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών: Τόνη Σωτηρίου και Μαρία Πουλλή τραγούδι, Νικόλα Σωτηρίου Βιολοτσέλο και Κώστα Καρπασίτη στο βιολί.
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του
Δημήτρη Χατζηαποστόλου

Ευρωπαϊκό Παρά-Κολύμβησης Μαδέιρα: Δέκατη η Ελλάδα στον πίνακα μεταλλίων
Η ελληνική αποστολή κολύμβησης δεν τα πήγε καθόλου άσχημα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Μαδέιρα, αφού κατέκτησε εννέα μετάλλια, παίρνοντας τη δέκατη θέση στον
πίνακα κατάταξης. Συγκεκριμένα, πήρε τέσσερα χρυσά, δύο ασημένια και τρία χάλκινα.
Τα χρυσά μετάλλια κατέκτησαν οι Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης (3) και Αλεξάνδρα Σταματοπούλου. Ένα ασημένιο και ένα χάλκινο κατέκτησε ο Αριστείδης Μακροδημήτρης, ένα
ασημένιο ο Γιάννης Κωστάκης, ενώ υπόλοιπα χάλκινα μετάλλια πήραν οι Αντώνης Τσαπατάκης και Παναγιώτης Χριστάκης. Το ελληνικό φινάλε στη διοργάνωση, σημαδεύτηκε
από την κατάρριψη ενός πανελλήνιου ρεκόρ από την Ευθυμία Γκουλή στα 100μ. πρόσθιο SB8. Η επίδοσή της στον τελικό ήταν 1:30.19, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε
στην ίδια από τις 9/6/2018 στην Γερμανία με 1:31.05. Ο Παναγιώτης Χριστάκης, αγωνίστηκε στον τελικό των 50μ. πεταλούδα ως επιλαχών των προκριματικών. Στα προκριματικά είχε την 9η καλύτερη
επίδοση (40.72), ωστόσο μετά την απόσυρση του Ιταλού Φαντίν, συμμετείχε και στον τελικό όπου κατέλαβε την 7η
θέση με επίδοση 36.90. Ο Ιωάννης Κωστάκης στον τελικό των 200μ. ελεύθερο S3, κατετάγη 5ος με 4:12.25, ενώ
η Μαρία Τσάκωνα αποκλείστηκε στον τελικό των 50μ. πεταλούδα S6. Εκτός τελικών έμειναν οι Γεράσιμος Λιγνός
στα 200μ. μικτής ατομικής S13 (10η επίδοση 2:22.15) και Γκουλή στα 50μ. ελεύθερο S9 (9η επίδοση 32.58).

Παγκόσμιο Προπαραολυμπιακό τουρνουά Πινγκ Πονγκ: Πανέτοιμη η ελληνική ομάδα
Η ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση στους αθλητές με αναπηρίες έχει μπροστά
της μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των τελευταίων ετών. Κινείται πια στους
ρυθμούς του Παγκοσμίου Προπαραολυμπιακού τουρνουά και θα κυνηγήσει την
υπέρβαση μίας πρόκρισης για το Τόκιο από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου στο Λάτσκο της
Σλοβενίας. Μπαίνει σε πολύ βαθιά νερά, αλλά (όπως πρέπει κάθε φορά να σκέφτεται ένα αουτσάιντερ) πηγαίνει με βάρκα την ελπίδα. Ο Μάριος Χατζηκυριάκος,
ο 20χρονος πρωταθλητής της
Διεθνής επιτυχία για το ελληνικό κλάσης 6, είναι αυτός, που θα
Παραολυμπιακό τένις με αμαξίδιο εκπροσωπήσει τη χώρα και θα
παλέψει για τον μεγάλο στόχο. Είναι έτοιμος να ζήσει μία σπουδαία εμπειρία και να εξαντλήσει τις πιθανότητες για το ολυμπιακό εισιτήριο. Ο 27χρονος Γιώργος Μουχθής, συμπαίκτης του
επί χρόνια στην εθνική ομάδα και δευτεραθλητές Ευρώπης μαζί
το 2019 στο ομαδικό της ΤΤ6, μεταβαίνει επίσης στη Σλοβενία
ως βοηθός προπόνησης, ενώ στην τεχνική καθοδήγηση θα είναι
ο ομοσπονδιακός προπονητής, Πολυχρόνης Πολίτσης.

Οι επιδόσεις των Ελλήνων στο Διεθνές Τουρνουά Παραολυμπιακού Τζούντο στο Μπακού
Την τέταρτη θέση στο World Team Cup Qualification, που διεξήχθη στην πόλη Βιλαμούρα της
Πορτογαλίας, κατέκτησε η εθνική μας ομάδα τένις
με αμαξίδιο. Οι ελληνικές ρακέτες στα ημιτελικά,
εκεί όπου κρίθηκε η πρόκριση στην τελική φάση
(Σαρδηνία 27/9-3/10) ηττήθηκαν 2-1 από την Πολωνία, ενώ κατέλαβαν την 4η θέση στο GROUP
I, μετά την ήττα 2-0 από την Σρι Λάνκα. Οι Στέφανος Διαμαντής και Γιώργος Λαζαρίδης καθοδηγούμενοι από τον ομοσπονδιακό προπονητή
Γιώργο Κόντο, στα προημιτελικά σημείωσαν τρεις
νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις απέναντι στην
Τανζανία. Στον αγώνα της τετράδας, ηττήθηκαν 21 από την Πολωνία και έμειναν εκτός τελικού αλλά
και εκτός τελικής φάσης. Η τελική κατάταξη προέκυψε μετά την ήττα 2-0 από την Σρι Λάνκα.

Με την Θεοδώρα Πασχαλίδου να είναι η μοναδική
αθλήτρια από ελληνικής
πλευράς που έδωσε δύο
αγώνες, ολοκληρώθηκε
στο Μπακού το IBSA
Judo Grand Prix. Οι εκπρόσωποι του ελληνικού
τζούντο,
Εμμανουέλα
Μασούρου (-52κ.), Θεοδώρα Πασχαλίδου (-70κ.)
και Θεόκλητος Παπαχρήστος (+100κ.), αν και δεν κατάφεραν να πετύχουν κάποια νίκη,
εξακολουθούν να διατηρούν ελπίδες για πρόκριση στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, δεδομένου ότι βρίσκονται αρκετά ψηλά στην κατάταξη των κατηγοριών τους.
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Πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για τη θαλασσαιμία από
την bluebird bio σε συνεργασία με ενώσεις ασθενών
Συν. από την σελίδα 1 ...ή μεσογειακή αναιμία. Στην παραγωγή του ενημερωτι-

κού βίντεο με τίτλο «Ζώντας με θαλασσαιμία στην Ευρώπη: Ιστορίες πασχόντων
διαφορετικών ηλικιών» διάρκειας 11 λεπτών, συμμετείχαν εννέα πάσχοντες από
επτά Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Κύπρος, Βέλγιο και
Ολλανδία), ηλικίας 4 έως 61 ετών, που περιγράφουν τις επιπτώσεις της νόσου
σε διάφορα στάδια της ζωής τους, ενώ την εμπειρία τους κατέθεσαν επίσης εκπρόσωποι εθνικών ενώσεων πασχόντων, καθώς και κορυφαίοι επιστήμονες. Σε αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω
από τη θαλασσαιμία, συμμετείχαν με την κατάθεση των προσωπικών τους εμπειριών Ελλαδίτες και Κύπριοι πάσχοντες, μέσω του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσαιμίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Πασχόντων με Μεσογειακή
Αναιμία & Δρεπανοκυτταρική Νόσο και του Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συνδέσμου.Τα γυρίσματα των βίντεο πραγματοποιήθηκαν υπό το καθεστώς περιορισμών λόγω της πανδημίας Covid-19, όπου μέσω ενός συνδυασμού πλάνων, selfies, φωτογραφιών και πληροφορίας σε μορφή κινούμενων γραφικών, αναπτύσσονται οι ιστορίες των
πασχόντων που διηγούνται διάφορες πτυχές της καθημερινότητάς τους και πως αυτή επηρεάζεται ζώντας με τη
νόσο, όπως για παράδειγμα η εργασία, η εκπαίδευση, η διασκέδαση κλπ. Χαρακτηριστικές είναι οι μαρτυρίες Ελλήνων και Κύπριων πασχόντων που κατέθεσαν την εμπειρία τους. Για παράδειγμα, ο Νέστορας, 42 ετών σημειώνει:
«Θαλασσαιμία για εμένα είναι να προσπαθείς, η φυσιολογική ζωή που ζεις να πηγαίνει παράλληλα με τη θαλασσαιμία. Γιατί δεν ζεις φυσιολογικά όπως όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Έχεις δίπλα σου τη θαλασσαιμία. Πρέπει να
συμβαδίζει με τη ζωή σου. Αν δεν τα καταφέρεις, έχει χαθεί το παιχνίδι της ζωής». Σύμφωνα με τη Nicoletta Bertelli,
Thalassaemia Patient Advocacy Lead της bluebird bio για την Ευρώπη «Η θαλασσαιμία είναι μια από τις πιο κοινές
κληρονομικές αιματολογικές διαταραχές στον κόσμο που πλήττει 1 στους 100.000 ανθρώπους σε ολόκληρο τον
κόσμο και 1 στους 10.000 ανθρώπους στην Ευρώπη. Παρά τις εξελίξεις στη διαχείριση της νόσου και τη φροντίδα
που επέτρεψαν στους πάσχοντες να ζουν περισσότερο, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές σωματικές και ιατρικές προκλήσεις ενώ το προσδόκιμο ζωής των πασχόντων με θαλασσαιμία είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με τον
γενικό πληθυσμό». Ο κ. Πάνος Εγγλέζος, Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας της Κύπρου, ο
οποίος συμμετείχε στο βίντεο, σχολίασε ότι: «Ήμουν πρόθυμος να συμμετάσχω σε αυτή την πρωτοβουλία για να
ενημερώσω την κοινότητα της θαλασσαιμίας και να συμβάλω στην καλύτερη κατανόηση για αυτή τη νόσο και τι
σημαίνει πραγματικά για την ποιότητα ζωής των ασθενών». Οι ιστορίες τους εμπνέουν και αναδεικνύουν τις ανάγκες
που υπάρχουν και δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί. (Όλα τα βίντεο διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.bluebirdbio.eu)

Πρόγραμμα δια βίου μάθησης στην Ειδική Αγωγή με τον τίτλο: «Επικοινωνιακή Διαχείριση
και Ένταξη Ατόμων με Αναπηρία στο Εργασιακό Περιβάλλον»
Το πρόγραμμα αυτό του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων σχετικά με την παρεχόμενη εκπαίδευση σε άτομα με αναπηρία, αναδεικνύοντας το βασικό ρόλο του σχολείου για
την ενδυνάμωση της κοινωνικής συμμετοχής τους και κοινωνικοποίησή τους μέσα
από προγράμματα συνεκπαίδευσης, ώστε να αναπτύξουν τις ανάλογες επικοινωνιακές δεξιότητες και δράσεις για τη μελλοντική τους επαγγελματική αποκατάσταση και ένταξη στο χώρο της εργασίας. Στο σύγχρονο πολύπλοκο περιβάλλον η επαγγελματική ανάπτυξη και η
συμβουλευτική ΑμεΑ καθίσταται αναγκαία, για να αποχτήσουν εκείνες τις δεξιότητες και ικανότητες που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ένταξή τους στην εργασιακή πραγματικότητα. Δημιουργείται ένας νέος προβληματισμός
μέσα από τον οποίο αναδύονται νέοι τρόποι αντιμετώπισης της εργασίας των ΑμεΑ, με προσανατολισμό στις στάσεις και στα χαρακτηριστικά εργοδοτών και εργαζομένων ή συναδέλφων τους στο χώρο όπου εργάζονται, την ανάδειξη χαρακτηριστικών και παραγόντων παραγωγικότητας, αξιοπιστίας, οργανωτικά οφέλη και οικονομικά κέρδη,
γεγονός που οδηγεί σε υιοθέτηση νέων και βέλτιστων μορφών εργασιακών σχέσεων, που εστιάζονται στη κοινωνική
στήριξη και ενσυναίσθηση των ΑμεΑ. Η εμβάθυνση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από μελέτες περίπτωσης σε
συνδυασμό και με το θεωρητικό μέρος του προγράμματος θα συμβάλλει στη βαθύτερη κατανόηση της συνύπαρξης
των ατόμων με αναπηρία στο εργασιακό περιβάλλον με ό,τι αυτό συνεπάγεται αναφορικά με τις στάσεις, τις συμπεριφορές, την πρόσβαση και την προσβασιμότητα, τις κτηριακές εγκαταστάσεις σε σχέση με την αειφορική διαχείριση, τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης, την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας, το
νομοθετικό πλαίσιο και ό,τι άλλο δύναται να καταδείξει την αναγκαιότητα της επικοινωνιακής διαχείρισης και ένταξης
των ΑμεΑ στο εργασιακό περιβάλλον, όπου αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο στιγματισμό ως βιώσιμοι εργαζόμενοι και
επιχειρηματίες. Έναρξη/λήξη: 01/07/2021- 31/03/2022. Τηλ. 2385055085 E-mail: alevriadou@uowm.gr
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«Τι είναι οι Τρισέλιδες Αποφάσεις Αναπηρίας και πως μπορούμε να τις λάβουμε με το e-mail»
Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο δημοσίευσε ο Ανδρέας Μπαρδάκης,
(ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ και δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ»), με το οποίο ενημερώνει τους πολίτες για την «δυνατότητα που έχουν να αιτούνται τη
χορήγηση αντιγράφων των τρισέλιδων αποφάσεων (που είναι οι πλήρεις Αποφάσεις Αναπηρίας τους αντί της μονοσέλιδης Γνωστοποίησης του Αποτελέσματος της Αναπηρίας που παραλαμβάνουν μετά
την υγειονομική τους εξέταση) με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας
(με το email)». Όπως αναφέρει «Μετά τη δικαίωση που επέφερε στον αγώνα μας για άρση της αδιαφάνειας στο
ΚΕΠΑ η Γνωμοδότηση ΝΣΚ 123/2020 ακολούθησε η αποδοχή της από τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, άρθηκε οριστικά
κάθε μη σύννομη οδηγία που αποτελούσε εμπόδιο για να χορηγούνται οι τρισέλιδες αποφάσεις των υγειονομικών
επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. στα άτομα που έχουν εύλογο ενδιαφέρον σ΄ αυτές και που εμπεριέχονται τα προσωπικά
τους δεδομένα που έχουν υποστεί επεξεργασία από τα μέλη που συμμετέχουν στις υγειονομικές επιτροπές.[…] Γιατί
μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα τρισέλιδα του ΚΕΠΑ; Μετά από δέκα χρόνια παράνομης εφαρμογής αδιαφάνειας
στη διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας μας, καθίσταται αναγκαίο να ελέγξουμε αν έχει τηρηθεί η νομιμότητα
σε κάθε περίπτωση ατομικά. Εξετάζοντας προσεκτικά τα τρισέλιδα πρακτικά, ενδεχομένως να διαπιστώσουμε κάποιες από τις συνήθεις παρανομίες: α) Το να έχει γνωμοδοτήσει/γνωματεύσει για εμάς ιατρός τελείως άσχετης ειδικότητας με την πάθησή μας, πολύ περισσότερο ειδικά στην περίπτωση του να μην συμμετείχε καθόλου στην
υγειονομική επιτροπή ιατρός ειδικός για την πάθησή μας. Επίσης, για την κύρια πάθησή μας θα πρέπει οπωσδήποτε
ο Πρόεδρος της Υγειονομικής Επιτροπής να έχει την αντίστοιχη μ’ αυτήν ειδικότητα. β) Το να συμμετείχε στη Δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή, κατόπιν δικής μας προσφυγής, ίδιος ιατρός που συμμετείχε και στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. γ) Το να μας έχουν αλλάξει την πάθηση σε κάποια διαφορετική, η οποία δεν αναγράφεται
πουθενά στον Εισηγητικό Φάκελο Αναπηρίας μας ή και στη Γνωμάτευση του ιατρού-θεραπευτή μας που έχει εκδώσει
και συντάξει αυτά τα ιατρικά έγγραφα ούτε να προκύπτει από τις ιατρικές εξετάσεις μας. δ) Το να μην έχει λάβει καθόλου υπόψη του τη βεβαιωμένη από τον ιατρό-θεραπευτή του πάθηση του ασθενούς.» Σύμφωνα με τον κ. Μπαρδάκη «Κάθε πρόσωπο που έχει διαπιστώσει ότι η απόφαση της αναπηρίας του δεν ήταν σύννομη έχει το δικαίωμα
να ζητήσει με τις νόμιμες διαδικασίες την ακύρωσή της και να εξεταστεί εκ νέου. Ειδικά για την περίπτωση του να
έχει παραβιαστεί ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας μπορεί κάποιος να επικαλεστεί το άρθρο 338 του Ν.4512/2018,
καθώς και να καταγγείλει τον ιατρό της υγειονομικής επιτροπής στον ιατρικό του σύλλογο. Ανάλογα την περίπτωση,
αν κρίνει ότι έχει διαπραχθεί σοβαρή παρανομία που τον ζημίωσε θα πρέπει να συμβουλευθεί έναν δικηγόρο.» Ο
κ. Μπαρδάκης προτείνει την χρήση του εντύπου που έχουν συντάξει στην ομάδα του Facebook «Συνήγορος των
ΑμεΑ», προκειμένου να αιτηθεί κάποιος με e-mail στη Γραμματεία του ΚΕΠΑ στο οποίο τηρείται ο φάκελός του, να
του χορηγηθούν οι τρισέλιδες αποφάσεις αναπηρίας που τον αφορούν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Έναρξη υλοποίησης του προγράμματος «Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»
Το έργο «Στοπ, μου Ανήκει» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος
«Active citizens fund», με φορέα υλοποίησης τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι» και εταίρους το Κέντρο Κοινωνικής
Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Εστία» και το Ίδρυμα Προστασίας & Αποκατάστασης Παιδιών & Νέων με Νοητική Υστέρηση «Θεοτόκος».
Το έργο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της πρόκλησης, στην αναγνώριση
και καταγγελία του φαινομένου της Σεξουαλικής Κακοποίησης στα Άτομα
με Νοητική Αναπηρία (ΑμεΝΑ). Με την ολοκλήρωση του, το έργο θα συμβάλει στην προστασία του αναφαίρετου
δικαιώματος του σεβασμού της σωματικής και πνευματικής ακεραιότητας των ΑμεΝΑ, καθώς και στην ισότιμη προσβασιμότητα τους στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 17 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των Ατόμων
με Αναπηρία του ΟΗΕ. Μέσα από μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα ίδια τα άτομα με νοητική αναπηρία,
στις οικογένειες τους και στους επαγγελματίες διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών των φορέων της κοινοπραξίας μας, το Έργο στοχεύει στην Αναγνώριση και Καταγγελία της Σεξουαλικής κακοποίησης Ατόμων με Νοητική
Αναπηρία. Όπως επίσης στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επαγγελματιών κοινωνικής αρωγής και αντιπροσώπων των Τοπικών Αστυνομικών Αρχών από οχτώ Δήμους που δήλωσαν την πρόθεση συμμετοχής τους σε αυτό.
Οι Δήμοι αυτοί είναι: Δήμος Περιστερίου, Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας, Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού,
Δήμος Φυλής, Δήμος Αγ. Αναργύρων - Καματερού, Δήμος Μεταμόρφωσης, Δήμος Ιλίου και Δήμος Αχαρνών.
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Κάτι από το τώρα,
του Γ. Δημητριάδη
κάτι για το Μετά...
Ήρωες και «ήρωες» Ο Άγιος Μητροφάνης Τσί-Σούνγκ και οι συν αυΕννέα μετάλλια κέρδισε για
την Πατρίδα μας η ελληνική
αποστολή παρά- κολύμβησης, όπως ίσως διαβάσατε
και στα «Αθλητικά» της εφημερίδος μας, αλλά η επιστροφή στην Ελλάδα δεν
ήταν τόσο σημαντική για τα Μ.Μ.Ε. ή για τους πολίτες, όσο η επιστροφή κάποιων παικτών δημοφιλούς
reality, προ ολίγων ημερών. Την θλιβερή διαπίστωση
κατά την υποδοχή τους έκανε ο Παραολυμπιονίκης,
Αντώνης Τσαπατάκης και δυστυχώς δεν είχε άδικο.
Νέες εποχές, νέα ήθη. Οι ήρωες δεν είναι αυτοί που
προσφέρουν στην Πατρίδα, δεν είναι αυτοί που παλεύουν υπό αντίξοες συνθήκες, δεν είναι αυτοί που
νίκησαν την αναπηρία τους, αλλά αυτοί που φτιάχνει
η τηλεόραση, με επεξεργασμένα πλάνα, με στημένες
ίντριγκες και τσακωμούς, με ψεύτικους έρωτες μπροστά στον φακό κ.α. Ο Τσαπατάκης σημείωσε ότι: «Σε
μια εποχή που τα πρότυπα χτίζονται με την ύλη των
likes, των followers και της τηλεθέασης, διαπιστώνουμε με αυτόν τον τρόπο, ότι ελαύνουμε προς το
έρεβος.» Εμείς γνωρίζουμε ότι το δικό του μετάλλιο
είναι αληθινό και όχι κάλπικο. Αντικατοπτρίζει τον
αγώνα του στην πραγματική ζωή, εκεί που μετράει.

τώ μαρτυρήσαντες Κινέζοι Χριστιανοί (11 Ιουνίου)

Το 1900, με τους Ορθόδοξους Χριστιανούς στο
Πεκίνο να έχουν φτάσει
περίπου τους χιλίους, μια
ομάδα μαχητών πολεμικών τεχνών, γνωστοί ως
«Πυγμάχοι» υποστηριζόμενοι διακριτικά και από
την εξουσία, εξαπέλυσε
διωγμό κατά των χριστιανών, στους οποίους απέδιδαν την ευθύνη για όλες
τις συμφορές της Κίνας.
Στις 10 Ιουνίου, τοιχοκολλήθηκαν προκηρύξεις στους δρόμους του Πεκίνου καλώντας
τους ειδωλολάτρες να σφαγιάσουν τους χριστιανούς. Την
επόμενη νύχτα, οι «Πυγμάχοι», περνώντας με αναμμένους
δαυλούς από κάθε συνοικία της πόλης, συνελάμβαναν στα
σπίτια τους όσους Ορθόδοξους χριστιανούς έβρισκαν και
τους βασάνιζαν με σκοπό να αρνηθούν τον Χριστό. Πολλοί,
τρομοκρατημένοι από τα μαρτύρια, έκαψαν θυμίαμα μπροστά στα είδωλα για να σώσουν την ζωή τους, ενώ άλλοι ομολόγησαν με γενναιότητα την πίστη τους και υπέστησαν
τρομερά βασανιστήρια. Αφού έκαψαν τα σπίτια τους, τους
Ιούνιος: Με μια ματιά
οδήγησαν έξω από την πόλη, στους ειδωλολατρικούς ναούς
των «Πυγμάχων», όπου ξεκοιλιάστηκαν, αποκεφαλίσθηκαν
1. Παγκόσμια Ημέρα γονέων
ή κάηκαν στην πυρά. Ο πατήρ Μητροφάνης Τσί-Σούνγκ, ο
4. Αγίες Μάρθα και Μαρία οι αδελφές του Λαζάρου πρώτος κινέζος ιερέας που είχε χειροτονηθεί από τον Άγιο
5. Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Νικόλαο της Ιαπωνίας και είχε υπηρετήσει ακαταπόνητα την
ιεραποστολή επί δεκαπέντε χρόνια, σφαγιάσθηκε με τους
9. Απόδοση του Πάσχα (κιν.)
περισσότερους από τους εβδομήντα χριστιανούς, γυναίκες
10. Εορτή της Αναλήψεως (κιν.)
και παιδιά, που είχαν καταφύγει στο σπίτι του μετά την πυρ11. Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως πόληση των οικοδομημάτων της ρωσικής ιεραποστολής.
και Κριμαίας, ο Ιατρός
Όταν εισόρμησαν οι «Πυγμάχοι», τον βρήκαν καθισμένο
12. Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας στην αυλή και τον κατατρύπησαν με μαχαιριές στο στήθος.
Αποκεφάλισαν την πρεσβυτέρα του, Τατιανή, όπως και τον
14. Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη
γιο τους Ησαΐα, ηλικίας είκοσι τριών ετών. Έκοψαν τα δά20. Εορτή της Πεντηκοστής (κιν.)
χτυλα των ποδιών, την μύτη και τα αυτιά του άλλου γιου
20. Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων
τους, Ιωάννη, επτά ετών. Στην ερώτηση των δημίων του αν
υπέφερε, απάντησε: «Δεν είναι δύσκολο να υποφέρει κάνεις
20. Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα (3η Κυρ. Ιουν.)
για τον Χριστό». Οι «Πυγμάχοι» τον αποκεφάλισαν και έκα21. Εορτή του Αγίου Πνεύματος (κιν.)
ψαν τα λείψανά του σε εορταστική πυρά. Συνολικά, πέρα
21. Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής
από τον Άγιο Μητροφάνη και την οικογένειά του, μαρτύρη23. Ολυμπιακή Ημέρα
σαν περίπου 222 Ορθόδοξοι Χριστιανοί Κινέζοι. Η μνήμη
26. Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της τους και το παραδειγματικό τους θάρρος στην ομολογία της
πίστης του Χριστού, τιμώνται στις 11 Ιουνίου, ημέρα του μαρΠαράνομης Διακίνησής τους
τυρίου τους. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη ζωή αυτών
27. Αγίων Πάντων (κιν.)
των -εν πολλοίς αγνώστων σε εμάς- αγίων, μπορεί να βρει ο
29. Άγιοι Πέτρος και Παύλος
αναγνώστης στο βιβλίο «Συναξάριον Ορθοδόξων Κινέζων
Μαρτύρων», του Γεωργίου Ε. Πιπεράκη, Αθήναι 1997.
30.Σύναξη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων
ΣΕΛΙΔΑ 14

Λ. Κοσμόπουλος για την μεγάλη την πυρκαγιά στα Γεράνεια: «Καμία
δραστηριότητα και άμεση κήρυξη της περιοχής ως αναδασωτέας»
Στην πρώτη γραμμή της πυρκαγιάς στα Γεράνεια όρη βρέθηκε από την πρώτη στιγμή
ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Λευτέρης Κοσμόπουλος, καθώς η Περιφέρεια
Αττικής συνέδραμε με όσα μέσα ζήτησε το Πυροσβεστικό Σώμα για την ενίσχυση του
έργου με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών. Για την επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς, ο κ. Κοσμόπουλος δήλωσε ότι: «Η πυρκαγιά στα Γεράνεια όρη είναι αναμφίβολα μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή,
την οποία οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και όλοι όσοι συνέβαλαν στην επιχείρηση, δεν μπόρεσαν λόγω των συνθηκών και των ισχυρών ανέμων να αποτρέψουν. Το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες.
Όμως από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στο μέτωπο της πυρκαγιάς, έθεσα κύριο στόχο και προσωπικά ως Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής και στις συνομιλίες που έχω σε εξέλιξη με κυβερνητικά στελέχη την προστασία
του περιβάλλοντος, την κήρυξη της κατεστραμμένης από την πυρκαγιά περιοχής ως αναδασωτέας και τον άμεσο
σχεδιασμό και την κατά το δυνατόν γρήγορη υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων και άλλων έργων υποδομής. Οι
κυβερνητικοί παράγοντες δεσμεύθηκαν στις πιέσεις και τις ερωτήσεις που τους έθεσα ότι η περιοχή κηρύσσεται
αναδασωτέα και δεν θα γίνει καμία άλλη δραστηριότητα. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι από τον ανεκτίμητης αξίας
θησαυρό, στο δάσος που χάθηκε. Έχω ήδη προχωρήσει στην οργάνωση του σχεδιασμού για έργα που θα μας
θωρακίσουν την επόμενη μέρα. Σύντομα θα δημοσιοποιήσω το σχέδιο που προκύπτει από τις συζητήσεις που
βρίσκονται σε εξέλιξη, για να ξεκινήσουμε τα έργα που χρειάζονται, για την προστασία της περιοχής μας.»

Ολοκληρώθηκε η πόντιση του υποθαλάσσιου αγωγού υδροδότησης της Αίγινας
Ολοκληρώθηκε η πόντιση του υποθαλάσσιου αγωγού υδροδότησης της Αίγινας,
από κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ, μέσω Σαλαμίνας, και σύμφωνα με τους ρυθμούς εξέλιξης, το έργο θα περατωθεί και θα παραδοθεί προς χρήση στα τέλη Σεπτέμβρη. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με το ποσό των 21,5 εκ. ευρώ.
Ο υποθαλάσσιος αγωγός μήκους 14,4 χιλιομέτρων σε βάθη μέχρι και 95 μ. παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς ημερησίως στο νησί 21.500 κυβικών μέτρων
νερού. Ο αγωγός ήδη λειτούργησε δοκιμαστικά, ενώ τα έργα στην δεξαμενή αναρίθμησης συνεχίζονται και ο δήμος Αίγινας πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες στην κεντρική δεξαμενή, ώστε
το νερό να φτάσει στις παροχές των πολιτών το συντομότερο δυνατό. Ο αγωγός λύνει οριστικά το σημαντικό πρόβλημα της υδροδότησης του νησιού, που μέχρι σήμερα τροφοδοτείται με μεταφορά νερού από υδροφόρα πλοία.
Η σύνδεση αυτή θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα μειώσει το κόστος κατανάλωσης, πράγμα
που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ευπαθείς ομάδες πολιτών. Η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων, κ. Βάσω Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη υπογράμμισε ότι «Νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση που μετά από πολλά χρόνια, ένα σημαντικό
έργο για την Αίγινα, είναι πια στην τελική ευθεία. Κόντρα σε καιρικές συνθήκες ,την πανδημία αλλά και τις δολιοφθορές δεν σταματήσαμε ούτε μια ημέρα, να ασχολούμαστε με το πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα έργο».

Δημιουργία Παρατηρητηρίου Διαμαρτυριών Πολιτών για Δήμους - Αδέσποτα Ελλάδος
«Παρατηρητήριο Διαμαρτυριών Πολιτών για Δήμους - Αδέσποτα Ελλάδος», δημιούργησε
η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, μαζί με τον Μαέστρο και Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδας, κ. Ευάγγελο Αραμπατζή.
Όπως ανακοίνωσαν: «Με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε να παίρνει μορφή ένα όραμα της
Π.Φ.Π.Ο., που σκεφτόμασταν εδώ και αρκετό καιρό. Έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια διάφορες ομάδες της Π.Φ.Π.Ο. που στηρίζουν το έργο μας, τις δράσεις μας και τις ιδέες
μας. Ήρθε λοιπόν και η ώρα, που το Παρατηρητήριο Διαμαρτυριών Πολιτών για Δήμους Αδέσποτα Ελλάδος είναι γεγονός. Πλέον, ο κάθε πολίτης θα μπορεί να γνωστοποιεί στο email του Παρατηρητηρίου (paratiritirio@pfpo.gr) οποιαδήποτε διαμαρτυρία ή παράπονο για
πράξεις ή παραλείψεις των Δήμων μας που αφορά την κακή διαχείριση του ζητήματος των αδέσποτων, που θα εμπίπτει στην αντίληψή του, αρκεί να είναι τεκμηριωμένη επαρκώς. Έργο του Παρατηρητηρίου της Π.Φ.Π.Ο είναι
η διαβίβαση της διαμαρτυρίας-καταγγελίας στις αρμόδιες Αρχές προκειμένου, αν χρειαστεί, να προβούν στα νόμιμα
και βεβαίως η παρακολούθηση εκ μέρους μας της εξέλιξης της διαμαρτυρίας. Στόχος μας δεν είναι “να στήσουμε
στα δύο μέτρα” κανένα αλλά να συμβάλουμε στο μέτρο του δυνατού και πάντα μέσα στα πλαίσια του εθελοντισμού
μας στην καλύτερη αντιμετώπιση και με ενσυναίσθηση από την πλευρά των Δήμων της αρμοδιότητάς τους για τα
αδέσποτα. Ευχόμαστε καλή αρχή, καλή δύναμη με όσον το δυνατόν λιγότερες καταγγελίες - διαμαρτυρίες.»
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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

Πανέρης Παντελεήμων
Ειδικότητα: Γενικός Χειρουργός
Διεύθυνση: Ιωάννου Φωκά 40
11142 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2110195840, 6946467707
Εmail: paneris.p@gmail.com

Koυτσοκώστας Χ. Ευάγγελος
Αγγελάκος Μιχαήλ
Ειδικότητα: Χειρούργος
Ειδικότητα: Ρευματολόγος
Ουρολόγος - Ανδρολόγος
Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 209
Διεύθυνση: Ευελπίδων 59, 11362 Αθήνα
11523 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-6432505, 6972328504 Τηλέφωνο: 210-8225065, 6972029140
Εmail:mixalisaggelakos2012@gmail.com
Εmail: evkoutsokostas@gmail.com

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

ΑKTINA CENTER - Λιαράκος Βασίλειος
Aγγελίνας Γεώργιος
Ειδικότητα: Χειρούργος Οφθαλμίατρος Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός (Προηγμένη
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας & Βεντήρη 1
Ομοιοπαθητική)
11528, Αθήνα
Διεύθυνση: Αλκιβιάδου 60, 18532 ΠειΤηλέφωνο: 2107241888, 6972424606
ραιάς & Π. Μελά 2, 18454 Νίκαια
Εmail: vsliarakos@gmail.com
Τηλέφωνο: 2104227622, 2114022944,
Web: www.aktinacenter.gr
6974052509
Μπεσίρης Γεώργιος
Χαλιμούδρας Αθανάσιος
Ειδικότητα: Χειρούργος Ορθοπεδικός
Ειδικότητα: Φυσικοθεραπευτής
Διεύθυνση: Μιλτιάδου 7 & Ξενοφάνους Δ/νση: Λ. Ηρακλείου 285 & Μητρ. Τιμό13341 Άνω Λιόσια
θεου 14, 14231 Νέα Ιωνία
Τηλέφωνο: 217-7177910, 6936182726 Τηλέφωνο: 2114112525, 2114116112, 6973022232
Εmail: besirisgiorgos@yahoo.gr
Εmail: info@physiobms.gr
Web: www.orthopedia.gr
Web: www.physiobms.gr

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Προτομές και αγαλματίδια, ακριβή αντίγραφα από μουσεία, με πατίνα μαρμάρου.

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

Ραπανάκης Πέρρος – Μαλεφάκης
Μιχάλης
Ειδικότητα: Φυσικοθεραπευτές
Διεύθυνση: Αγίου Κωνσταντίνου 17
14452 Μεταμόρφωση
Τηλέφωνο: 2102852157, 6945064228
Εmail: perrosrapanakis@gmail.com
Κανελλοπούλου Γεωργία

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

Ειδικότητα: Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

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

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

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