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«Επόμενη στάση», μια προσπάθεια ανθρώ-
πων με προβλήματα ακοής, στην Θεσσαλονίκη 

Με «όχημα», την Κοιν-

ΣΕπ «Επόμενη στάση» 

μια ομάδα κωφών και 

βαρήκοων δίνει ζωή στην 

Νέα Αγορά Θεσσαλονί-

κης, δίπλα στην Αγορά 

Μοδιάνο. Η ΚοινΣΕπ νοί-

κιασε τα κλειστά κατα-

στήματα και δημιούργη- 

σε έναν πολύχρωμο χώρο, ο οποίος θα στεγάσει τις επιχειρη-

ματικές της προσπάθειές. Πρώτο... Συνέχεια στη σελίδα 2 

Σκρέκας: Προτεραιότητα στο «Εξοι-

κονομώ» για τα νοικοκυριά με ΑμεΑ 
Η παλαιότητα των 

κτιρίων, το μέγε-

θος της ενεργεια-

κής αναβάθμισης, 

το εισόδημα των 

νοικοκυριών, το 

κλίμα (βαθμοημέ-

ρες) της περιοχής, αλλά και η ύπαρξη μέ-

λους του νοικοκυριού με αναπηρία είναι 

ορισμένα από τα κριτήρια που θα εφαρμο-

στούν για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονο-

μώ», που θα προκηρυχθεί... Συν. στη σελ. 7 

«Μηχανόβιοι» με ευαισθησίες 
Πίσω από την εικόνα του «σκληρού» άντρα 

με τα πέτσινα, πολλές φορές κρύβονται 

ευαίσθητοι άνθρωποι ή και «μεγάλα παι-

διά», με μεγάλη καρδιά και διάθεση για να 

προσφέρουν στον συνάνθρωπο. Έτσι δεν 

μας παραξένεψε... Συνέχεια στη σελίδα 5 

Πρόγραμμα «Μουσική, τέχνη για 
όλους» στο Δημοτικό Ωδείο Έδεσσας 
Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η 

υλοποίηση του προγράμματος «Μουσική, τέ-

χνη για όλους» του Δημοτικού Ωδείου Έδεσσας 

της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου... Συνέχεια στη σελ. 5 

«Σχολεία Ενταξιακού Αθλητισμού - Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί.» 
Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη, μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

και του μη κερδοσκοπικού, αθλητικού και εκπαιδευτικού σωματείου Special Olympics 

Hellas, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με νοητική αναπηρία, 

την υποστήριξη των οικογενειών τους και την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοι-

νότητας σε θέματα που τους αφορούν, μέσω της ανάπτυξης του... Συνέχεια στη σελ. 6

Ανοίγει ο δρόμος για προσλήψεις 2.000 ατόμων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
Ανοίγει ο δρόμος για προσλήψεις στον δημόσιο τομέα περίπου 2.000 ανέργων ειδικών 

κατηγοριών που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του ν. 2643/1998, (Άτομα με 

αναπηρία και συγγενείς τους, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστα-

σης, παιδιά Αναπήρων Πολέμου). Ο Υπουργός Εργασίας και... Συνέχεια στη σελίδα 6 

«Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω!» 

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοι-

νωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μι-

χαηλίδου, ενημέρωσε την αρμόδια 

υποεπιτροπή... Συνέχεια στη σελ. 6

«Έφυγε» ο Σοφοκλής Χρήστου 
Ο διεθνούς εμβέλειας 

ζωγράφος που χωρίς 

χέρια και με ένα μάτι, 

ανέδειξε την ομορφιά 

και τα μνημεία της 

Πατρίδας μας, ανα-

παύθηκε πλήρης ημερών. Ο... Συνέχεια στη σελ. 6



ΣΕΛΙΔΑ 2

«Σενάρια της ζωής» 
Συνέχεια από το προηγούμενο «...που της πούλησε έρωτα 

έτσι µικρή και άβγαλτη που ήταν. Γοητευµένος απ’ την 

οµορφιά της, την αποπλάνησε και εξαφανίστηκε µόλις το 

έµαθε. Φοβήθηκε να το πει η Φανούλα γιατί θα γινόταν σού-

σουρο στο χωριό και έκρυβε την κοιλίτσα της, που άρχισε να φουσκώνει. 

Μόλις την ανακάλυψαν και δεν µπορούσε να ρίξει το µωρό, ο πατέρας της, 

που ήταν παλαιών αρχών, την πέταξε στον δρόµο µε τα ρούχα που φορούσε 

και της είπε να µην ξαναγυρίσει πίσω. Έτσι, η κοπέλα έφυγε από το χωριό µε 

τα πόδια προς το άγνωστο. Συνάντησε τυχαία τον πνευµατικό της κυρίας Πα-

ναγιώτας, που ήταν από το ίδιο χωριό, τον πατέρα Ιωάννη. Την πλησίασε από 

ενδιαφέρον σαν ιερωµένος, όταν την είδε στη στάση του υπεραστικού λεωφο-

ρείου, καθισµένη σε ένα παγκάκι, να κλαίει απαρηγόρητα. Του εξοµολογήθηκε 

όλη την αλήθεια µέσα σε αναφιλητά, ότι την έδιωξε ο πατέρας της επειδή ήταν 

έγκυος, ενώ ο πατέρας του παιδιού εξαφανίστηκε. Σκεφτόταν µε αγωνία ότι 

δεν είχε πού να πάει, ότι απλώς έφευγε διωγµένη απ’ το χωριό. Πώς θα µπο-

ρούσε να επιζήσει χωρίς χρήµατα, να φέρει στον κόσµο ένα παιδί, να το µε-

γάλωνε µε το στίγµα «νόθο, αγνώστου πατρός»; Ήταν τελείως µόνη, χωρίς 

βοήθεια από το οικείο περιβάλλον και χωρίς κανένα ηθικό στήριγµα. Και  

εργασία να έβρισκε, πού θα οδηγούσε τα βήµατά της το πεπρωµένο της  

όταν προχωρούσε η εγκυµοσύνη και δεν θα µπορούσε να εργαστεί; Θα  

είχε και πρόβληµα µετά τη γέννηση του µωρού, πού θα το άφηνε για να εργα-

στεί; Ήταν υποχρεωµένη να το δώσει για υιοθεσία.» Συνέχεια στο επόμενο 

(Το βιβλίο “Σενάρια της Ζωής” είναι διαθέσιμο. Παραγγελίες στο 2102480235)

του Νίκου 

Πρατσινάκη

- ΚΑΛΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ, ΚΑΛΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΜΠΑΝΙΑ -- ΚΑΛΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ, ΚΑΛΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΜΠΑΝΙΑ -  

Το Κέντρο μας θα παραμείνει κλειστό από 1 έως και 16 Αυγούστου. Σε περί-

πτωση ανάγκης, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 6937598459. 

«Επόμενη στάση», μια προσπάθεια ανθρώπων με προ-

βλήματα ακοής, στην Θεσσαλονίκη Συνέχεια από την σελίδα 1 

...βήμα ήταν το καφέ-μπαρ που λειτουργεί ήδη και 

δέχεται παραγγελίες με απλές, κατανοητές χειρο-

νομίες ή και στη νοηματική γλώσσα, γι’ αυτούς που 

την γνωρίζουν. Ακολουθούν, ένα παντοπωλείο με 

παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα και ένα παλαι-

οπωλείο και κατόπιν, ποιός ξέρει τι άλλο. Ο πρό-

εδρος της «Επόμενης στάσης», κ. Δ. Κουβρούκης, 

(ο οποίος, αν και ο μόνος χωρίς προβλήματα ακο-

ής στην ομάδα, γνωρίζει τη νοηματική και ασχολεί-

ται εδώ και χρόνια με προγράμματα που αφορούν νέους ανθρώπους με λιγότερες 

ευκαιρίες σε επίπεδο επαγγελματικό και κοινωνικό), θέλει να μετατραπεί ο χώρος, «σε 

ένα hub κοινωνικής οικονομίας και ίσως ευκαιριών». Παράλληλα, σχεδιάζει και την συ-

νεργασία με τοξικοαπεξαρτημένους ανθρώπους. Για κάποιους από τους εργαζόμενους 

μάλιστα, η προσπάθεια αυτή είναι η πρώτη εργασιακή εμπειρία της ζωής τους και το 

«στοίχημα» της βιωσιμότητας του εγχειρήματος πρέπει να 

κερδηθεί, καθώς δεν τους λείπει η εργατικότητα. Είναι άν-

θρωποι που από την μία είχαν να αντιμετωπίσουν έναν 

κόσμο που δεν παρέχει διευκολύνσεις στους κωφούς και 

από την άλλη, μεγάλωσαν σε ένα υπερπροστατευτικό οικο-

γενειακό περιβάλλον, που δεν τους επέτρεπε να «ανοίξουν 

τα φτερά τους», όπως κάνουν τώρα στην «Επόμενη στάση».





ΣΕΛΙΔΑ 4

Γιαννιτσά: Ένα «πίνακα» από 

600 γλωσσοπίεστρα έφτιαξαν οι μα-

θητές του ΚΔΑΠμεΑ και τον παρέδω-

σαν, ως ευχαριστήριο δώρο, στο 

προσωπικό του Νοσοκομείου Γιαννι-

τσών. Ο τίτλος του είναι «Ο χρωμα-

τιστός μας κόσμος», καθώς το κάθε 

ξυλάκι πλημμυρίζει από χρώματα και 

είναι ένα αυτοτελές έργο, ενώ φέρει 

και το όνομα του «καλλιτέχνη» του.

Βριλήσσια: Προς ανέγερση το 

κτίριο κοινωνικών δομών, ολοκληρω-

μένης φροντίδας για ΑμεΑ, το οποίο 

θα περιλαμβάνει 2 ΣΥΔ, (Στέγη Υπο-

στηριζόμενης Διαβίωσης), δυναμικής 

5-9 ατόμων, Βρεφονηπιακό Παιδικό 

Σταθμό ΑμεΑ, επέκταση του χώρου 

Δημιουργικής απασχόλησης του 

ΚΔΑΠ / ΑμεΑ Κρίκος και αύξηση του 

αριθμού των εξυπηρετούμενων. Σκιάθος: Την πρόσβαση των 

ΑμεΑ στην θάλασσα, σε τέσσερις πα-

ραλίες του νησιού εξασφάλισε ο 

Δήμος, με την εγκατάσταση ολοκλη-

ρωμένων συστημάτων αυτόνομης 

πρόσβασης Seatrac της TOBEA. 

Πρόκειται για τις δημοφιλείς παρα-

λίες Κουκουναριές, Αγία Παρασκευή, 

Αγία Ελένη και Μεγάλη Άμμος.

Τήνος: Την στήριξη του Σωμα-

τείου ΑμεΑ «Έχουμε δικαίωμα» ζή-

τησε, αντί στεφάνων η οικογένεια του 

μακαριστού ιερέως, πατρός Αντω-

νίου Απέργη, όπως θα ήθελε ο ίδιος.

Καλαμάτα: Ανοίγει παράρτημα 

του ΚΔΑΠ-ΑμεΑ «Διάπλασις», σε μια 

σύγχρονη εγκατάσταση 400τ.μ. με 

αύλειους χώρους. Οι ωφελούμενοι 

συμμετέχουν στα προγράμματα δω-

ρεάν, καθώς η χρηματοδότηση γίνε-

ται μέσω της δράσης «Εναρμόνιση 

οικογενειακής και επαγγελματικής 

ζωής 2021 - 2022» και η υποβολή 

των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρο-

νικά στο www.eetaa.gr. Οι ενδιαφε-

ρόμενοι γονείς μπορούν να επικοι- 

νωνήσουν στο 2721200270 για να 

ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες.

Αθήνα: Στην, υπό εκτεταμένη 

ανάπλαση, κάτω Πλατεία Συντάγμα-

τος, ο σχεδιασμός γίνεται με πλήρη 

πρόνοια, ώστε να εξασφαλίζεται η 

καθολική πρόσβαση των ΑμεΑ, ενώ 

τα επιμέρους στοιχεία, όπως ράμπες 

και λωρίδες επισήμανσης ΑμεΑ εν-

τάσσονται αισθητικά διατηρώντας 

στο ακέραιο τη λειτουργική τους αξία.

Αίγιο: Με μια λιτή γιορτή πραγμα-

τοποιήθηκε η τελετή θεμελίωσης του 

νέου κτηρίου του Ειδικού Κέντρου 

Αποκατάστασης και Μέριμνας Ατό-

μων με Ειδικές Ανάγκες Αιγίου, από 

τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων & Αι-

γιαλείας κ.κ.Ιερώνυμο, παρουσία του 

Περιφερειάρχη Δ. Ελλάδος, Ν. Φαρ-

μάκη, του Δημάρχου, Δ. Καλογερό-

πουλου, κ.α. Το ολοκληρωμένο έργο 

θα περιλαμβάνει Κέντρο Διημέρευ-

σης - Ημερήσιας Φροντίδας και 

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

Πάργα: Τις παραλίες Λούτσας και 

Βάλτου επέλεξε ο Δήμος για την εγκα-

τάσταση υποδομών για την πρόσβαση 

ατόμων με κινητικά προβλήματα στην 

θάλασσα. Περιλαμβάνουν μηχανισμό 

αυτόνομης πρόσβασης στην θάλασ-

σα, χώρους στάθμευσης ΑμεΑ, απο-

δυτήρια-ντουζ και WC, διαδρόμους για 

ΑμεΑ, τηλεμετρικό σύστημα παρακο-

λούθησης καιρικών συνθηκών κ.α.
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Βόρεια Κυνουρία: Τα συγχα-

ρητήριά της έδωσε η ομάδα «ΑμεΑ 

εν δράσει» στον Δήμο και στον αρμό-

διο Αντιδήμαρχο, καθώς συνεχίζουν 

να βελτιώνουν τις υποδομές και την 

ποιότητα ζωής των ΑμεΑ, ακόμα και 

στις μικρότερες Δημοτικές Κοινότη-

τες. Η δουλειά τους πρέπει να γίνει 

παράδειγμα σε άλλους Δήμους, που 

δεν δείχνουν ανάλογη ευαισθησία.

«Μηχανόβιοι» με ευαισθησίες Συνέχεια από την σελίδα 1 

...καθόλου η είδηση ότι ο Σύλλογος «Chopper Riders Club Katerini» 

επισκέφτηκε τον πολυχώρο «Καφέ Κομπολόι», του Συλλόγου Γο-

νέων Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ Πιερίας. Σύμφωνα με τους υπευ-

θύνους του χώρου: «Ένα μεγάλο κομβόι από αναβάτες με τις 
μηχανές μεγάλου κυβισμού , επισκέφτηκαν τον Πολυχώρο «Καφέ 
Κομπολόι» όπου τα παιδιά μας αθλούνται, διασκεδάζουν και ανα-
πτύσσουν δραστηριότητες. Τα παιδιά μας στην θέα τόσο πολλών 
μοτοσυκλετών μεγάλου κυβισμού με τον χαρακτηριστικό ήχο, κυριο-
λεκτικά τα είχαν χαμένα. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία που δεν την περίμεναν. Και η χαρά τους απερίγραπτη. Ο 
Πρόεδρος, κ. Γεώργιος Ιωάννου μαζί με όλα τα μέλη του Δ.Σ. και μέλη του Συλλόγου των Μοτοσικλετιστών «Chopper 
Riders Club Katerini», παρακολούθησαν από κοντά τις δραστηριότητες των παιδιών μας και τους ξεναγήσαμε στις 
εγκαταστάσεις του Συλλόγου. Οι Μοτοσικλετιστές δεν ήρθαν για μία τυπική επίσκεψη. Αντιθέτως, συζητήσαμε για 
τον τρόπο λειτουργίας του Συλλόγου και δήλωσαν συμπαραστάτες στα όποια αιτήματα και ανάγκες του Συλλόγου.» 

Πρόγραμμα «Μουσική, τέχνη για όλους» στο Δημοτικό Ωδείο Έδεσσας 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...Έδεσσας (ΔΗΚΕΔΕ), στο πλαίσιο της δράσης για την προώθηση της καθολικής προ-

σβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό. Η ΔΗΚΕΔΕ, εδώ και πολλά χρόνια, υλοποιεί δράσεις και 

ολοκληρωμένα προγράμματα για τα άτομα με αναπηρία και το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μία ακόμα προ-

σπάθεια για παροχή υπηρεσιών ποιότητας σε όλους τους πολίτες, καθώς το Δημοτικό Ωδείο Έδεσσας (Ω.Δ.Ές) 

θα αποτελεί το «1ο Κέντρο Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών Βορείου Ελλάδας» υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟΑ. 

Στο κέντρο θα λειτουργούν τρία τμήματα: 1) Εκπαιδευτικά προγράμματα για ΑμΕΑ. 2) Εκπαιδευτικά προγράμματα 

για τη στελέχωση δομών ΑμΕΑ και ωδείων. 3) Διοργάνωση καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δράσεων. Παραστά-

σεις, συναυλίες, κάλεσμα καλλιτεχνών ΑμΕΑ. Σεμινάρια και εργαστήρια. Μετακλήσεις ΑμΕΑ καλλιτεχνών επιστη-

μόνων έρευνα (residency). Το Ω.Δ.Ές στεγάζεται στο Πολιτιστικό 

Κέντρο Δήμου Έδεσσας, ένα κτίριο με προσβασιμότητα για ΑμΕΑ 

σε όλους τους χώρους του και έχει στόχο να δώσει το βήμα σε 

άτομα με αναπηρία (αλλά και ιδιαίτερες ικανότητες) ώστε να ανα-

πτύξουν έναν καλλιτεχνικό πυρήνα με ταυτότητα με σύνθημα: Το 

διαφορετικό δεν είναι αναπηρία, ο “αγενής” τρόπος αντιμετώπισης 

των ΑμΕΑ, καθώς και η στοχοποίηση, ναι, αυτό είναι αναπηρία...

Ένα δεύτερο μικρό λεωφορείο απέ-

κτησε με δωρεά το Άσυλο Ανιάτων 
Χάρη σε δωρεά υποστηρικτή που επε-

θύμησε να μείνει ανώνυμος, το Άσυλο 

Ανιάτων απέκτησε και δεύτερο, ειδικά 

διασκευασμένο λεωφορείο για ΑμεΑ, το 

οποίο θα προσφέρει τη δυνατότητα 

ασφαλούς μεταφοράς 4 αμαξιδίων με 

τους συνοδούς τους, για την υλοποίηση 

δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού περιεχομένου, ψυχαγωγίας και άθλησης σε 

χώρους εκτός του Ασύλου. Η υποδοχή του νέου λεωφορείου έγινε με μια 

μικρή γιορτή, παρουσία της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-

σεων, Δόμνας Μιχαηλίδου και του Γ.Γ. Γεωργίου Σταμάτη, του Aντιπεριφερει-

άρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Γιώργου Δημόπουλου, του Αντιδήμαρχος 

Αθηναίων, Ελευθερίου Σκιαδά και άλλων. Η Πρόεδρος του Ασύλου Ανιάτων, 

Ιωάννα Ηλιάδη, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον δωρητή του οχή-

ματος, «η πρωτοβουλία του οποίου αποτελεί προσφορά εξαιρετικής σημα-
σίας», όπως είπε. Η μεγάλη έκπληξη για όλους ήταν η γνωστή stand-up 

κωμικός Κατερίνα Βρανά, η οποία ξεπρόβαλε από το όχημα, έδωσε μια 

μικρή παράσταση και αλληλεπίδρασε με τους περιθαλπόμενους που την 

υποδέχτηκαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, χαμόγελα και χειροκροτήματα.
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«Σχολεία Ενταξιακού Αθλητισμού - Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί.» 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...Εκπαιδευτικού Προγράμματος των Special Olympics Hellas: 

«Σχολεία Ενταξιακού Αθλητισμού - Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί.».Το Μνημόνιο Συνερ-

γασίας υπέγραψαν η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως και ο Πρό-

εδρος των Special Olympics Hellas, Πρέσβυς ε.τ. κ. Διονύσιος Κοδέλλας. Το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. 

δεσμεύθηκε να υποστηρίζει τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης σε αγώνες που διοργανώνουν τα Special Olympics Hellas σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο, 

στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί.» και να εγκρίνει κατ’ έτος τη 

διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, για τη συμμετοχή των σχολείων 

στις αθλητικές - ενταξιακές δράσεις του προγράμματος. Τα Special Olympics Hellas δεσμεύθηκαν στην ανάπτυξη 

του Εκπαιδευτικού Προγράμματος: «Σχολεία Ενταξιακού Αθλητισμού  - Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί.» σε διαρ-

κώς περισσότερες εκπαιδευτικές μονάδες ανά την χώρα, με σκοπό την ένταξη όλο και περισσότερων ατόμων με 

νοητική αναπηρία και τη συνύπαρξή τους με μαθητές μέσα από αθλητικές δράσεις. To Μνημόνιο Συνεργασίας, με-

ταξύ άλλων, προάγει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής σχετικά 

με τη διεξαγωγή κοινών αθλητικών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή μαθητών με και χωρίς νοητική αναπηρία, με 

απώτερο σκοπό την αποδοχή, την ευαισθητοποίηση και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των μαθητών.

Ανοίγει ο δρόμος για προσλήψεις 2.000 ατόμων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, υπέγραψε την 

απόφαση που καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι δι-

καιούχοι καθώς και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν. Επόμενο βήμα είναι η έκ-

δοση και δημοσίευση - έως το τέλος Αυγούστου - των 14 προκηρύξεων ανά την επικράτεια, 

από τις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Οι περίπου 2.000 θέσεις που θα προκη-

ρυχθούν έχουν παρακρατηθεί με υπουργικές αποφάσεις από το σύνολο των θέσεων που 

έχουν εγκριθεί για στελέχωση δημόσιων υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ. Με τον 

τρόπο αυτό, επιλύεται μια πολυετής εκκρεμότητα σε σχέση με τα προστατευόμενα πρόσωπα του Ν. 2643/1998 

και εκπληρώνεται η δέσμευση που είχε αναλάβει ο κ. Χατζηδάκης απέναντι στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων 

με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ) για «ξεμπλοκάρισμα» των απαραίτητων διαδικασιών. Σε ό,τι αφορά τα απαιτούμενα τυπικά 

προσόντα, οι υποψήφιοι παραπέμπονται μέσω των προκηρύξεων του Ν. 2643/1998 στην αντίστοιχη προς κάθε 

θέση προκήρυξη του ΑΣΕΠ που έχει ήδη εκδοθεί. Οι θέσεις αφορούν σε διάφορους κλάδους/ειδικότητες και σε 

όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακή, Τεχνολογική, Δευτεροβάθμια, Υποχρεωτική). Οι θέσεις εργασίας 

κατανέμονται ανά κατηγορία προστασίας ως εξής: ΑμεΑ: 500 θέσεις, Συγγενείς ΑμεΑ: 200 θέσεις, Πολύτεκνοι: 390 

θέσεις, Τρίτεκνοι: 530 θέσεις, Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης: 250 θέσεις, Τέκνα Αναπήρων Πολέμου: 220 

θέσεις. Μετά τη δημοσιοποίηση των προκηρύξεων, θα δοθεί ικανό χρονικό διάστημα για την υποβολή των αιτήσεων 

και των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων θα γίνει ηλεκτρονικά, αποκλει-

στικά στην πλατφόρμα 2643.yeka.gr του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ενώ τα δικαιολογητικά 

θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

«Έφυγε» ο Σοφοκλής Χρήστου Συνέχεια από την σελ. 1  

...Σοφοκλής Χρήστου ακρωτηριάστηκε σε ηλικία 12 ετών από γερ-

μανική χειροβομβίδα, τρεις μόλις ημέρες πριν το τέλος της Κατοχής. 

Μετά την ανάρρωσή του, τα σχολεία δεν τον δέχονταν και οι ιατροί τον απέλπιζαν, όμως με το ταλέντο του και την 

απεριόριστη στήριξη της Βασίλισσας Φρειδερίκης κατάφερε να διακριθεί και να εκθέτει τα έργα του σε ελλάδα και 

εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία.Πίνακές του κοσμούν και τον Λευκό Οίκο των Η.Π.Α., όπου είχε προσκληθεί για να 

εκθέσει. Πέρα από την εξύμνηση της Ελλάδας, μέσα από τα έργα του ήθελε να περάσει και το μήνυμα της δύναμης 

της θέλησης του ανθρώπου, για να πετύχει όλα όσα ζητά, παρά τα εμπόδια που πολλές φορές του βάζει η ζωή.

«Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω!» Συνέχεια από την σελ. 1...της Βουλής για την πρόοδο του Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης, σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και διαβεβαίωσε για την βούληση της Κυβέρνησης να 

μην μείνει καμία ευάλωτη ομάδα συμπολιτών μας χωρίς τη βοήθεια που οφείλει το κράτος να παρέχει. Παρουσίασε 

τις εμβληματικότερες δράσεις του σχεδίου αναφερόμενη πρωτίστως στη θεσμοθέτηση του Προσωπικού Βοηθού 

και έπειτα στην Κάρτα Αναπηρίας και στην Πρώιμη Παρέμβαση. Όπως τόνισε η Υφυπουργός, το Σχέδιο Δράσης 

υπερβαίνει τα μικροκομματικά συμφέροντα, γεγονός που αποδείχθηκε με την αποδοχή του από όλα τα κόμματα.
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Αύγουστος: Με μια ματιά 

  6. Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού 

  8. Άγιος Μύρων, επίσκοπος Κρήτης 

  9. Παγκόσμια ημέρα των Ιθαγενών (Αυτοχθόνων) 

12. Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας 

15. Κοίμησις της Θεοτόκου 

19. Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπισμού 

23. Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του 

      Σταλινισμού και του Ναζισμού 

23. Παγκόσμια Ημέρα για την Υπενθύμιση του Δου- 

      λεμπορίου και της Κατάργησής του 

24. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός 

29. Διεθνής Ημέρα κατά των Πυρηνικών Δοκιμών 

30. Άγιος Αλέξανδρος, Πατριαρχης Κων/πόλεως 

30. Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων

Όσιος Μωυσής, ο Αιθίοπας (28 Αυγούστου) 

Ένα παράδειγμα πραγματικής μετάνοιας και αλλαγής ζωής, 

ο Όσιος Μωυσής ήταν αρχικά δούλος ενός πλούσιου κτημα-

τία. Η σωματική του διάπλαση και η τεράστια δύναμη του θα 

τον καθιστούσαν πολύτιμο για κάθε αφέντη, αν ο δύστροπος 

και βίαιος χαρακτήρας του δεν δημιουργούσε συνέχεια προ-

βλήματα. Όταν κάποια στιγμή ο αφέντης του, απηυδισμένος, 

τον έδιωξε, εκείνος βρήκε αμέσως θέση σε μια ληστοσυμμο-

ρία. Σύντομα, έγινε αρχηγός τους και μαζί τρομοκρατούσαν 

την περιοχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια νυχτερινή 

επιδρομή σε έναν βοσκό, ο οποίος όμως κατάφερε να ξεφύ-

γει και έτσι ο Μωυσής ξέσπασε στα αρνιά. Η αγριότητά του 

όμως σύντομα τον έκανε στόχο των αρχών και κυνηγημένος 

πλέον, κατέφυγε στην έρημο. Εκεί γνώρισε ασκητές ερημί-

τες, ανθρώπους που ούτε είχαν κάτι να κλέψει, ούτε την ζωή 

τους λογάριαζαν και τον αντιμετώπιζαν με αγάπη, χωρίς να 

τον κρίνουν. Σιγά - σιγά, ελκύστηκε από το παράδειγμά τους, 

η ψυχή του μαλάκωσε και έγινε κι εκείνος μοναχός. Κάποια 

νύχτα, ληστές από την παλιά του συμμορία εισέβαλαν στο 

κελί του, αλλά μόλις τον αναγνώρισαν τα έχασαν. Χωρίς δυ-

σκολία, ο τεράστιος Αιθίο-

πας τους έδεσε και τους 

παρουσίασε στην σύναξη 

των ασκητών, ρωτώντας 

την γνώμη τους, καθώς, 

όπως είπε, εκείνος δεν 

μπορούσε πια να κρίνει άν-

θρωπο. Οι γέροντες του 

είπαν να τους ελευθερώσει, 

αλλά οι ληστές εντυπωσια-

σμένοι από την αλλαγή του 

πρώην αρχηγού τους, ζήτη-

σαν να γίνουν κι εκείνοι 

ασκητές. Αργότερα, αξιώ-

θηκε να γίνει και πρεσβύτε-

ρος από τον Πατριάρχη 

Αλεξανδρείας. Μετά την χειροτονία του, ο Πατριάρχης θέ-

λησε να δοκιμάσει αν η μετάνοια και η ταπείνωση που έδει-

χνε ήταν αληθινές, οπότε έβαλε κάποιους κληρικούς να τον 

διώξουν από το Ιερό, προσβάλλοντάς τον για το χρώμα του. 

Παράλληλα, κάποιος τον ακολούθησε καθώς έφευγε και τον 

άκουσε να μέμφεται τον εαυτό του, μονολογώντας «Καλά 

σου έκαναν σταχτόδερμε, αφού δεν είσαι άνθρωπος, τι ήθε-

λες ανάμεσα στους ανθρώπους;» Ο Πατριάρχης, πεισμένος 

πια για την αρετή του, τον κάλεσε πίσω. Ό Όσιος Μωυσής 

έφτασε τα 75 χρόνια, οπότε και κοιμήθηκε ειρηνικά, σύμ-

φωνα με τον Συναξαριστή του Οσίου Νικοδήμου, ή είχε βίαιο 

τέλος από ληστές, σύμφωνα με άλλους. Ανεξάρτητα από τις 

διαφορές ανάμεσα στις διηγήσεις για τον βίο του, ο Όσιος 

έδωσε ένα λαμπρό παράδειγμα πως ο Λόγος του Χριστού 

μεταμορφώνει τον άνθρωπο και κάνει τον άγριο, Άγιο. Διη-

γήσεις και περιστατικά από την ζωή του υπάρχουν στο «Γε-

ροντικόν» και αλλού. Η μνήμη του τιμάται στις 28 Αυγούστου.

Σκρέκας: Προτεραιότητα στο «Εξοι-

κονομώ» για τα νοικοκυριά με ΑμεΑ 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...μέσα στη χρονιά, επε-

σήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στο 8ο Στρατηγικό Συνέ-

δριο: «Επενδύσεις στην Ελλάδα και Αναπτυξιακή 

Προοπτική».«Η ύπαρξη ατόμων με αναπηρία σε ένα 
νοικοκυριό συνεπάγεται υψηλότερες δαπάνες, θέ-
λουμε να στηρίξουμε αυτά τα νοικοκυριά», τόνισε ο 

κ. Σκρέκας. Ο υπουργός πρόσθεσε ότι το ΥΠ.ΕΝ. θα 

προχωρήσει και σε προκήρυξη προγράμματος εξοι-

κονόμησης ενέργειας και για μικρομεσαίες επιχειρή-

σεις, προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ προκειμένου 

να μειώσουν το ενεργειακό και το συνολικό κόστος 

παραγωγής τους και να γίνουν πιο φιλικές προς το 

περιβάλλον. Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα για να επι-

τευχθεί η κλιματική ουδετερότητα χρειάζονται σοβα-

ρές επενδύσεις σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από 

φυσικό αέριο που θα διασφαλίσουν τη σταθερότητα 

του συστήματος, ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση, 

δίκτυα μεταφοράς, διασύνδεση νησιών και δίκτυα 

διανομής.Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του 

Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών και Εγγυήσεων 

Προέλευσης, (ΔΑΠΕΕΠ), Γιάννης Γιαρέντης, τόνισε 

ότι ο Διαχειριστής που εκπροσωπεί 16.000-17.000 

παραγωγούς ΑΠΕ, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος 

συμμετέχων στην αγορά ενέργειας μετά τη ΔΕΗ και 

έχει εξασφαλίσει την έγκαιρη πληρωμή των παρα-

γωγών με απλοποιημένη διαδικασία. Η επόμενη με-

γάλη πρόκληση, είπε, είναι τα πράσινα πιστοποιη- 

τικά που πιστοποιούν ότι η ενέργεια που καταναλώ-

νεται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή διακι-

νείται από τους προμηθευτές προέρχεται από ΑΠΕ.
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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

ΑKTINA CENTER - Λιαράκος Βασίλειος 

Ειδικότητα: Χειρούργος Οφθαλμίατρος 

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας & Βεντήρη 1 

11528, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 2107241888, 6972424606 

Εmail: vsliarakos@gmail.com 

Web: www.aktinacenter.gr

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

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

Ζαγοραίος Νικόλαος 

Ειδικότητα: Ορθοπεδικός 

Διεύθυνση: Ιωάννου Γενναδίου 6 

11521, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 2107225333, 6932440191 

Εmail: nikozago@yahoo.com 

Κωνσταντάρα Κονδυλία 

Ειδικότητα: Πνευμονολόγος - 

Φυματιολόγος 

Διεύθυνση: Λεωφόρο Ηρακλείου 265 

14231 Νέα Ιωνία 

Τηλέφωνο: 211-4101111, 6937447655

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ  

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Για περισσότερα προϊόντα και για παραγ-

γελίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 

www.keashop.gr - Τηλ.: 210-2480235

Οι θησαυροί της φύσης: αναλυτική πα-

ρουσίαση των βοτάνων και των φυσι-

κών, θεραπευτικών ιδιοτήτων τους.

Κουμπαράδες, σε διάφορες διαστάσεις 

και χρώματα, ζωγραφισμένοι στο χέρι. 


