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Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για 

την ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας 
Σε δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα 

opengov έως τις 3 Σεπτεμβρίου θα βρί-

σκεται το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για 

την ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας, 

το οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητες της 

Υφυπουργού Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Δόμνας... Συν. στη σελίδα 4

«Αληθινές Διδακτικές Ιστορίες! Ένα βι-

βλίο που παραδίδει μαθήματα ζωής» 
(Γράφει για το βιβλίο μας η 
Μαρία Μαυρουδή στο e-
mesaras) «Πόσο χαίρομαι 

όταν οι άνθρωποι παίρ-

νουν τη ζωή τους στα χέρια 

τους και δεν αφήνουν κά-

ποια σωματική ή άλλου εί-

δους δυσκολία να σταθεί 

εμπόδιο στην εκπλήρωση 

των ονείρων τους. Αναφέρομαι στο βιβλίο 

Αληθινές Διδακτικές Ιστορίες το οποίο κυκλο-

φόρησε από το ...» Συνέχεια στη σελίδα 7 

Μια καφετέρια, προάγγελος εργασιακής επανά-

στασης για τους ανθρώπους με βαριές αναπηρίες 
Άνοιξε και επίσημα πλέον στην 

περιοχή Nihonbashi του Τόκιο ένα 

καφέ με ρομπότ σερβιτόρους, 

διαφορετικό από τα άλλα. Το 

Dawn (Avatar Robot Café) είναι 

«παιδί» του πειραματικού Dawn 

V.B., (Version Beta, όπως ονομά-

ζονται συνήθως οι δοκιμαστικές 

εκδόσεις των... Συν. στη σελίδα 10

Έλαμψε η Ελλάδα στους Παραο-

λυμπιακούς Αγώνες «ΤΟΚΙΟ 2020» 
Μια πολύ καλή πα-
ρουσία είχε η Ελ-
λάδα στους Παραο- 
λυμπιακούς Αγώνες 
του Τόκιο καθώς 
πήρε 11 μετάλλια, 

ένα χρυσό, τρία ασημένια και επτά χάλκινα. 
Η συγκλονιστική κούρσα του «χρυσού»  
Θανάση Γκαβέλα με οδηγό τον Σωτήρη Γκα-
ραγκάνη στα 100μ., αποτέλεσε την καλύτερη 
αγωνιστική στιγμή της Ελληνικής Παραολυμ-
πιακής ομάδας. Αναλυτικά στη σελίδα 11 

Πώς να εκπαιδεύσεις έναν αντιήρωα 

Το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «Πώς να εκ-

παιδεύσεις έναν αντιήρωα», σε σκηνοθεσία 

Γιάννη Μπλέτα και παραγωγή του Συλλόγου 

Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με αυτισμό 

Ρεθύμνου, κάνει την... Συνέχεια στη σελίδα 5

Τοποθέτηση ράμπας στο 
Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» 
Με πρωτοβουλία του Κοινωνικού 

Συνεταιρισμού Ένταξης Ευάλωτων 

Ομάδων «Συνεργασία - Δημιουργία» 

και σε συνεργασία με τον Φορέα 

Διαχείρισης του Πάρκου «Αντώνης 

Τρίτσης», τοποθετήθηκε αυτοφερό-

μενη ράμπα πρόσβασης για άτομα 

με κινητικά προβλήματα, στα γραφεία Διοίκησης του Πάρκου. Η 

ράμπα είναι δωρεά της εταιρείας ορθοπεδικών... Συν. στη σελίδα 13

Η πρώτη ηθοποιός με Dοwn στο Εθνικό Θέατρο  

Η Λωξάντρα Λούκας έγινε η πρώτη ηθοποιός με 

σύνδρομο Dοwn που υπέγραψε συμβόλαιο με το 

Εθνικό Θέατρο, «γράφοντας ιστορία», δίνοντας πα-

ράδειγμα θέλησης απέναντι σε κάθε δυσκολία και 

ελπίδα σε άλλους ανθρώπους με το ίδιο σύνδρομο.
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Συνέχεια από το προηγούμενο Σήμερα, η εξάρτηση έχει πολλές μορφές και μοιάζει 

σαν την Λερναία Ύδρα, που ακόμα και αν της κόψεις το κεφάλι, φυτρώνουν δύο και 

ούτω καθ’ εξής. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η εξάρτηση από διάφορα υλικά και άυλα πε-

ριεχόμενα, είναι και η καθημερινότητα, που είναι γεμάτη προβλήματα και δεν ξέρουμε 

πως, από που -και αν πρέπει- να φυλαγόμαστε. Αν κάποιος πρέπει να παλέψει για 

να γλυτώσει από όλα αυτά, πρέπει να γνωρίζει τους κινδύνους που τον απειλούν. 

Αν γλυτώσει από την φωτιά, μπορεί να πνιγεί στην βροχή. Αν γλυτώσει από τον ιό, 

μπορεί να κινδυνεύσει από το εμβόλιο. Σε παγκόσμιο επίπεδο βλέπουμε σεισμούς, 

πλημμύρες, φωτιές, πολέμους, πείνα, εγκληματικότητα και τόσα πολλά άλλα, που 

δεν βλέπουμε και δεν ακούμε. Όλα αυτά αντί να μας οδηγήσουν στην αλληλεγγύη 

και στην σωστή κατεύθυνση της ζωής, που είναι τα πιο απλά πράγματα, μας κατευ-

θύνουν στην αυτοκαταστροφή μας και εμείς, απλοί θεατές, χειροκροτάμε. Κανείς δεν 

ξέρει τι θα γίνει αύριο και κανείς δεν φαντάζεται την αντίδραση της φύσης, που σύν-

τομα θα ξεσπάσει και τότε καμμία επιστήμη και κανένας πολιτισμός δεν θα μπορέσει 

να τα διορθώσει. Ακόμα και οι ανθρώπινες αντοχές, σιγά σιγά, εξαντλούνται, γιατί ο 

άνθρωπος, αντί να γεννιέται και να μεγαλώνει στην φύση, όπως κάποτε, τώρα με-

γαλώνει με μεταξωτά βρακιά, μεταξωτά σεντόνια και με ηλεκτρονικά παιχνίδια, στο 

σπίτι και όχι στις αλάνες που τρέχαμε κάποτε πιτσιρικάδες και ανακαλύπταμε, σχε-

διάζαμε και κάναμε όνειρα, τι θα γίνουμε και τι θα κάνουμε, όταν μεγαλώσουμε. Ο 

μπαμπάς και η μαμά, όταν μεγάλωναν τα παιδιά, περίμεναν έστω ένα ποτήρι νερό 

από τα παιδιά τους. Τώρα, τα παιδιά τρώνε, αν χρειαστεί, ακόμα και τους γονείς 

τους, χωρίς να τους ενδιαφέρει η γεύση. Δεν γνωρίζουν και δεν πρόκειται να ανακα-

λύψουν ποτέ, την καλή πλευρά της ζωής, της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της 

καλοσύνης, γιατί ζουν με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο, απ’ ό,τι θα έπρεπε. 

Υπάρχουν βέβαια, και οι εξαιρέσεις, σπάνιο φαινόμενο, γιατί δεν φαίνονται, δεν αυ-

τοπροβάλλονται και δεν τους ενδιαφέρει τι κάνουν ή τι λένε οι άλλοι, αφού ακολου-

θούν την δικιά τους διαδρομή, με τα δικά τους «πιστεύω»... Συνέχεια στο επόμενο 

«Σενάρια της ζωής» 
Συνέχεια από το προηγούμενο «Ο πατέρας Ιωάννης αφού 

την ηρέµησε µε λόγια παρηγοριάς, την πήρε µαζί του στο 

σπίτι του στην Αθήνα, να τη βοηθήσει όσο µπορούσε, να 

ελευθερωθεί και να αποφάσιζε µετά τι θα γίνει το µωρό της, 

λέγοντάς της ότι είναι άγνωστες οι βουλές του Υψίστου, φέρνοντας στη σκέψη 

του την άτεκνη ενορίτισσα κυρία Παναγιώτα. Της έδωσε, λοιπόν, άσυλο στο 

σπίτι του και µε τη βοήθεια της παπαδιάς η κοπέλα συνήλθε και προχωρούσε 

κανονικά η εγκυµοσύνη χωρίς επιπλοκές. Η Φανούλα έπαιρνε τηλέφωνο στο 

χωριό την κολλητή της φιλενάδα, τη Ρούλα, που γνώριζε τα πάντα για την εγ-

κυµοσύνη, για να µαθαίνει νέα για τους γονείς της. Αλλά ποτέ δεν ήταν αισιό-

δοξα όσα της έλεγε, αφού ο πατέρας της ήταν αµετανόητος και δεν ήθελε µε 

τίποτα ν’ ακούσει ούτε το όνοµά της. Το πήρε απόφαση και εκείνη πως δεν θα 

επέστρεφε πότε στο χωριό και ήταν τελείως ξεκοµµένη από την οικογένειά 

της. Ύστερα, έδωσε στη Ρούλα τη διεύθυνσή της λέγοντάς της όποτε ερχόταν 

στην Αθήνα, να πήγαινε να τη βρει. Στο µεταξύ, η Φανούλα είχε αποφασίσει 

να δώσει για υιοθεσία το παιδί που θα έφερνε στον κόσµο, στην κυρία Πανα-

γιώτα, η οποία ήθελε τόσο ένα παιδί και δεν µπορούσε να αποκτήσει. Είχαν 

συζητήσει οι δυο τους και αποφάσισαν ότι ήταν η ιδανική λύση, γιατί δεν µπο-

ρούσε έτσι µικρή που ήταν η Φανούλα να το µεγαλώσει µόνη της χωρίς στον 

ήλιο µοίρα. Αν το έδινε στο βρεφοκοµείο για υιοθεσία, θα έχανε για πάντα τα 

ίχνη του και ήθελε να γνωρίζει τους θετούς γονείς, να βλέπει το παιδί της έστω 

από µακριά. Αφού, λοιπόν, τα συµφωνήσαν,...» Συνέχεια στο επόμενο 

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

του Νίκου 

Πρατσινάκη



Δείτε στο edaattikis.gr αν το δίκτυο έφτασε στην περιοχή σας

στα τέλη σύνδεσης για το 2021 

Ασφάλεια

Ευκολία

Οικονομία
Περιβάλλον

Συνδεόμαστε τώρα με το φυσικό αέριο και την ΕΔΑ Αττικής, που το διανέμει σε χιλιάδες νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις. Συνδεόμαστε με ένα σύγχρονο, ασφαλές και διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο διανομής. 
Συνδεόμαστε με την ΕΔΑ Αττικής, που είναι δίπλα μας με τεχνογνωσία και αξιοπιστία, για να δίνει λύση σε κάθε 
μας ενεργειακή ανάγκη. Συνδεόμαστε για καλύτερη ποιότητα ζωής.

560 χλμ. 
στο πρόγραμμα επέκτασης 

δικτύου διανομής 2021 - 2025 

400.000 
συνδεδεμένα νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΡΑΕ

με το φυσικό αέριο
ΣΥΝ  ΕΟΜΑΣΤΕ
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Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενί-

σχυση της Κοινωνικής Προστασίας Συνέχεια από την σελίδα 1 

... Μιχαηλίδου. Το νομοσχέδιο αναπτύσσεται σε τέσσερις πυλώνες: Α) Παιδική Προ-

στασία και μέτρα εξάλειψης παιδικής κακοποίησης: Θεσμοθετείται πλαίσιο πρό-

ληψης και προστασίας έναντι της κακοποίησης των ανηλίκων, σε δομές παιδικής 

προστασίας. Μεταξύ άλλων ορίζεται Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων ανά δομή, δη-

μιουργείται Εθνικό Σύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών και εισάγεται ο θεσμός του Συντονιστή 

για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί, με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και την προώθηση 

ίσων ευκαιριών. Β) Άτομα με Αναπηρία και Ηλικιωμένοι: Καθιερώνεται ο Προσωπικός Βοηθός για τα άτομα με 

αναπηρία. Θα είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο υποστηρίζει τα άτομα με αναπηρία στη βάση των εξατομικευμέ-

νων αναγκών τους, για τη διευκόλυνση των καθημερινών δραστηριοτήτων τους, την ενίσχυση της ανεξάρτητης δια-

βίωσής τους, την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία και την πρόληψη περιθωριοποίησης και ιδρυματοποίησής 

τους. Η προστασία των ατόμων με αναπηρία δεν μπορεί να περιορίζεται στην επιδοματική πολιτική αλλά έχει και 

ουσιαστικό ενεργητικό σκέλος που ενισχύει την ανεξάρτητη διαβίωση των ΑμεΑ. Ο Προσωπικός Βοηθός είναι μια 

σημαντική παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση που ταυτόχρονα στηρίζει έμπρακτα το δικαίωμα των ατόμων με 

αναπηρία να κάνουν και να υποστηρίζουν τις δικές τους επιλογές. Επίσης, θεσπίζεται πλαίσιο για την έγκαιρη πρό-

ληψη του φαινομένου της κακοποίησης ευάλωτων ομάδων και συγκεκριμένα ενηλίκων ΑμεΑ, ηλικιωμένων και χρο-

νίως πασχόντων σε φορείς και δομές που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, μέσω της υιοθέτησης μέτρων 

ικανών να αποτρέψουν τα περιστατικά κακοποίησης. Γ) Πρόγραμμα «Κυψέλη» για τους βρεφονηπιακούς σταθ-

μούς: Δημιουργείται ένα ενιαίο, ολιστικό, καθημερινό πρόγραμμα, κοινό για όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς 

της χώρας που θα προσφέρει στα βρέφη και τα νήπια την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους μέσω δια-

φορετικών δραστηριοτήτων και ερεθισμάτων και στους γονείς τους να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία. Καθιε-

ρώνεται ο τακτικός έλεγχος όλων των βρεφών και νηπίων για την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν αδυναμιών και 

δυσκολιών. Θεσπίζεται Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης για το συντονισμό της προ-

σχολικής αγωγής και την ενιαία διαχείριση του νέου προγράμματος. Δ) Αναδοχή – Υιοθεσία - Αποϊδρυματοποί-

ηση: Θεσμοθετούνται τα Διαμερίσματα Αυτόνομης Διαβίωσης, τα οποία θα βρίσκονται εντός αστικού ιστού, θα είναι 

μη-ιδρυματικού τύπου και θα προσομοιάζουν κατά το δυνατόν συνθήκες οικογενειακού περιβάλλοντος για να επι-

τευχθεί η ομαλή ένταξη των εφήβων που ζουν σε ιδρύματα. Τέλος, ενισχύεται ο ρόλος του Κοινωνικού Συμβούλου.

Νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ»: Από μέρα σε μέρα η προδημοσίευση για τα δικαιολογητικά 
Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται η προδημοσίευση από το Υπουργείο Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας του Οδηγού του νέου «Εξοικονομώ», οπότε και θα μπορούν 

όσοι πληρούν τα κριτήρια να ενημερωθούν εγκαίρως και να ξεκινήσουν τη συγκέν-

τρωση των δικαιολογητικών για την υποβολή αίτησης υπαγωγής. Η πλατφόρμα για 

την καταβολή των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει τέλη Σεπτεμβρίου με μέσα Οκτω-

βρίου και θα παραμείνει ανοιχτή για ένα μήνα από τη στιγμή που θα τεθεί σε λει-

τουργία. Υπενθυμίζουμε, ότι το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» αποσκοπεί στην 

ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 κατοικιών με έμφαση στα φτωχά νοικοκυριά, καθώς και τις περιοχές που αντιμετω-

πίζουν δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες. Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με μοριοδότηση ενεργειακών, οικονομικών 

και κοινωνικών κριτηρίων, το ποσοστό ενίσχυσης θα φθάνει έως 75% και ο συνολικός προϋπολογισμός του προ-

γράμματος είναι 1 δισ. ευρώ από τα οποία τα 632 εκατομμύρια προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο πρό-

γραμμα μπορούν να ενταχθούν ιδιοκτήτες, όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα, για την κύρια κατοικία τους ή για 

νοικιασμένο σπίτι που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Στη δεύτερη περίπτωση η επιδότηση είναι 40% ανεξαρ-

τήτως εισοδήματος. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδύσεων είναι 0,9€ ανά κιλοβατώρα εξοικο-

νομούμενης ενέργειας ανά τετραγωνικό και 180€ ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας, (όποιο από τα δύο είναι 

μικρότερο) και με ανώτατο πλαφόν σε κάθε περίπτωση τα 28.000€. Δημιουργείται ξεχωριστός προϋπολογισμός 

ύψους 100 εκατ. ευρώ για τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά μέσω του οποίου -μεταξύ άλλων- θα παρέχονται εγ-

γυήσεις στις τράπεζες προκειμένου να εκταμιεύσουν τα δάνεια που θα καλύψουν την ιδιωτική συμμετοχή στις επεν-

δύσεις. Προτεραιότητα ένταξης θα δίνεται σε ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια ανέργους, 

πολύτεκνους, νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, κτίρια που κατατάσσονται σε χαμηλότερη ενεργειακή κλάση που 

βρίσκονται σε περιοχές με υψηλότερες ανάγκες θέρμανσης και παλαιότερες κατασκευές. Όπως έγινε γνωστό, το 

σύστημα ένταξης με σειρά προτεραιότητας που ίσχυε στα προηγούμενα προγράμματα καταργείται και εισάγεται 

σύστημα αξιολόγησης των αιτήσεων με μοριοδότηση ενεργειακών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.
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Πώς να εκπαιδεύσεις έναν αντιήρωα Συνέχεια από την σελίδα 1 

... πρώτη, παγκόσμια, παρουσίασή του, στο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους 

Δράμας και συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα CINEMATHERAPY, το οποίο λει-

τουργεί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 3 ταινίες, 

που ξεχώρισαν από τις συμμετοχές του φεστιβάλ, σε μια παρουσίαση - συζή-

τηση, από την ψυχοθεραπεύτρια Ντενίς Νικολάου. Η ταινία «Πώς να εκπαι-

δεύσεις έναν αντιήρωα», έχει προγραμματιστεί για προβολή και συζήτηση, 

στις 15 Σεπτεμβρίου, στις 20:00 στον θερινό κινηματογράφο «Αλέξανδρο», 

στην πόλη της Δράμας. Υπόθεση: Αντιήρωας είναι ο πρωταγωνιστής που δε 

διαθέτει συμβατικές ηρωικές ικανότητες και εξαρτάται παθολογικά από κά-

ποιον άλλο. Μια ομάδα νέων «αντιηρώων» με δυσκολίες, αποφασίζουν να παρακολουθήσουν μαθήματα θεάτρου 

και μέσα από την μεγάλη τους αγάπη για το θέατρο, αποφασίζουν να δημιουργήσουν μια θεατρική, αυτοσχεδιαστική 

παράσταση, με θεματική τους σούπερ-ήρωες. Παράλληλα, οι αντιήρωες ζουν την καθημερινότητα και τις ζωές τους. 

Τελικά, για να είσαι σούπερ-ήρωας, πρέπει να περνάς μέσα από τοίχους; Σημείωμα σκηνοθέτη: Η θεατρική εκ-
παίδευση είναι ένα ταξίδι: ανακαλύπτεις εσένα, πλουτίζεις και ξαφνικά γίνεσαι φτωχός,για να πλουτίσεις συναισθη-
ματικά και πάλι. Ανακαλύπτεις τα όρια και τις αντοχές σου. Μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματα σου και να 
συναναστρέφεσαι άλλους ανθρώπους. Το θέατρο, πολλές φορές λειτουργεί θεραπευτικά. Πολλοί άνθρωποι στην 
Ελλάδα ασχολούνται και ερασιτεχνικά με το θέατρο, με σκοπό να γνωρίσουν το θυμικό τους. Λίγοι άνθρωποι στην 
Ελλάδα με δυσκολίες και αναπηρία επιλέγουν να κάνουν θέατρο, κυρίως λόγω κοινωνικού αποκλεισμού. Η ένταξη 
και η κοινωνική ενσωμάτωση είναι υπόθεση όλων μας. Υπάρχει θέατρο για τους διαφορετικούς: τους αντιήρωες, 
που φτάνει μια στιγμή μόνο, για να σε πείσει ότι ακόμη κι αν δεν βγάζουν λέιζερ από τα μάτια, είναι πραγματικοί 
σούπερ-ήρωες. Σημείωμα Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με αυτισμό Ρεθύμνου: Μέσω μιας παρέας 

ενηλίκων νέων με αναπηρία, που παίρνουν μέρος στις δράσεις του Συλλόγου, γεννήθηκε ένα θεατρικό - κινηματο-

γραφικό σχήμα. Η ανάγκη για έκφραση τροφοδοτήθηκε και εκτονώθηκε μέσα από ένα πρόγραμμα του Υπουργείου 

Πολιτισμού. Οι πρωταγωνιστές μας είναι 12 νέοι, άτομα με νοητική στέρηση, αυτισμό, σύνδρομο down και κινητικές 

αναπηρίες. Η σχέση τους με το θέατρο ήταν μηδενική. Μέσα από την ομάδα γεννήθηκε κάτι πηγαίο και πρωτό-

γνωρο. Αυτοί οι νέοι με εγγενείς δυσκολίες χτίζουν ένα δίαυλο επικοινωνίας, αγγίζοντας τον κόσμο των συναισθη-

μάτων με τα δικά τους χέρια, βλέμματα, ανάσες. Μέσα από την τέχνη του θεάτρου αναζητούν την εσωτερικότητά 

τους, απογειώνουν τη φαντασία τους, ώστε να γίνουν εκείνοι που ονειρεύονται. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Μπο-

ρούν ξεφεύγοντας από τις σωματικές αδυναμίες τους στην κίνηση, στο λόγο ή στην κατανόηση να πετάξουν ψηλά, 

να σπάσουν στεγανά που οι άλλοι θέτουν, να αναδείξουν αυτό που πραγματικά είναι: ΗΡΩΕΣ! Η παραγωγή έγινε 
από τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με αυτισμό Ρεθύμνου, με την επίβλεψη του προγράμματος «Αγγί-
ζοντας τον κόσμο των συναισθημάτων με τα δικά μου χέρια», του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την κάλυψη 2.090 θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις 14 αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του ΟΑΕΔ που προβλέ-

πονται από τον ν. 2643/98, για την κάλυψη περίπου 2.090 θέσεων από ανέργους/ες ειδικών κατηγοριών που υπά-

γονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου, (ΑμεΑ και συγγενείς τους, πολύτεκνοι, κλπ.). Η διαδικασία θα 

διαρκέσει μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, 

καθώς και οι διαδικασίες για την υποβολή της αίτησης διορισμού, περιγράφονται αναλυτικά στις προκηρύξεις που 

δημοσιεύθηκαν από τις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Όσον αφορά στα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, 

οι υποψήφιοι παραπέμπονται μέσω των προκηρύξεων του ν. 2643/1998 στην αντίστοιχη προς κάθε θέση προκή-

ρυξη του ΑΣΕΠ που ήδη έχει εκδοθεί. Για την εξυπηρέτηση των προστατευομένων, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ 

(www.oaed.gr), βρίσκονται αναρτημένα το έντυπο της αίτησης, το σχετικό ΦΕΚ, καθώς και οι προκηρύξεις των αρ-

μόδιων Επιτροπών και οι διευθύνσεις τους. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατ-

φόρμα 2643.services.gov.gr, (στην οποία οδηγείται ο χρήστης και μέσω της διεύθυνσης 2643.yeka.gr). Τα 

δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν (κατόπιν ραντεβού) ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στις κατά τόπους αρ-

μόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις σχετικές προκηρύξεις. Επισημαίνεται ότι οι υπο-

ψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για μία μόνο κατηγορία 

προστασίας, για μια κατηγορία προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) και μόνο σε μία προκήρυξη. Καταληκτική ημερομηνία 

για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η 11η Οκτωβρίου 2011. Σημειώνεται τέλος, ότι η τελευταία φορά που 

προκηρύχθηκαν θέσεις εργασίας με τη διαδικασία που ορίζει ο Ν. 2643/1998 ήταν το Δεκέμβριο του 2014. Με το 

Ν. 4765/2021 η συγκεκριμένη αρμοδιότητα μεταφέρεται στο ΑΣΕΠ που θα είναι στο εξής ο φορέας υλοποίησης 

των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων που μπορούν να καλυφθούν από ανέργους ειδικών κατηγοριών.
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Άνοιξε η αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα - συνεργασία ΟΠΕΚΑ, ΗΔΙΚΑ - που αφορά στη χορήγηση 

εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες, τουλάχιστον 2 ατόμων, που διαμένουν συνεχώς σε Ορεινές και Μει-

ονεκτικές Περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών. Η πλατφόρμα θα παραμείνει στην διάθεση 

των δικαιούχων μέχρι 30-10-2021 για την υποβολή των αιτήσεων, έτους 2021. Οι πολίτες των οποίων η αίτηση 

του 2020 απορρίφθηκε, πρέπει να υποβάλλουν ξανά για το έτος 2021 νέα αίτηση, προκειμένου να εξεταστεί η πλή-

ρωση των προϋποθέσεων χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης. Η διεύθυνση είναι: oreina.epidomata.gov.gr

Μια παγκόσμια πρωτιά πέτυχε η Κέρκυρα, διαθέτοντας 21 παραλίες «φιλικές σε ΑμεΑ». Ο Δήμος δημο-

σιοποίησε έναν χάρτη των παραλιών, στις οποίες μπορούν να χαίρονται τη θάλασσα τα άτομα με αναπηρίες 

και τον προώθησε σε ελληνικούς και ξένους ταξιδιωτικούς ιστότοπους, σε Πρεσβείες, σε αναπηρικούς συλλό-

γους και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Στις παραλίες αυτές βρίσκονται εγκαταστάσεις, όπως ράμπες άμεσης 

πρόσβασης στη θάλασσα, αναπηρικά αμφίβια αμαξιδία ή SEATRAC, και σχετικός βοηθητικός εξοπλισμός για ΑμεΑ.

«Άλμα» εμβολιασμών σε δομές ηλικιωμένων κι ΑμεΑ σημειώθηκε μετά τα μέτρα υποχρεωτικού εμβολια-

σμού των εκεί εργαζομένων, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν. Οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι 

τίθενται σε αναστολή εργασίας, μέχρι να εμβολιαστούν, κατ’ εφαρμογή της σχετικής διάταξης του νόμου 

4820/2021. Μια εβδομάδα μετά την έναρξη του υποχρεωτικού εμβολιασμού στις δομές, το ποσοστό των εμβολια-

σμένων παρουσίαζε ανοδική πορεία. Την περίοδο του Ιουλίου, στις ιδιωτικές δομές γήρατος και αναπηρίας, το πο-

σοστό εμβολιασμού των εργαζομένων ήταν στο 62%, ενώ στα τέλη Αυγούστου πάνω από 85%. Στις αντίστοιχες 

δημόσιες δομές παρατηρήθηκε τεράστια αύξηση, από το 45%, στο 90% του συνόλου των εργαζομένων εκεί.

Την σπουδαία προσφορά των Unboxholics, μιας ομάδας gamers και youtubers, χαιρέτισε ο Ελληνικός 

Ερυθρός Σταυρός, καθώς κατάφεραν μέσα σε λίγες ώρες, κατά την διάρκεια των μεγάλων πυρκαγιών να συγ-

κεντρώσουν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό (353.293,80€), ενισχύοντας το δύσκολο έργο που καταβάλει ο 

Ε.Ε.Σ. για να προσφέρει παντός είδους βοήθεια στους πυρόπληκτους συνανθρώπους μας. Ο Ε.Ε.Σ. δεσμεύτηκε 

ότι το εν λόγω ποσό θα αξιοποιηθεί πλήρως για την ενίσχυση των κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών.

Παρατείνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021 η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των προνοι-

ακών παροχών σε χρήμα, σε άτομα με αναπηρία, που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (ΟΠΕΚΑ), καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω ανα-

πηρίας, η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης 

Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Όπως ενημέρωσε η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, η ανωτέρω απόφαση, με αριθμό 55268/27-7-

2021, των Υφυπουργών Εργασίας κ. Δόμνας - Μαρίας Μιχαηλίδου και κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, κρίθηκε αναγκαία 

στο πλαίσιο προστασίας του εισοδήματος των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων εν μέσω υγειονομικής κρίσης.

Μέγας Χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των σπουδαίων αθλητών της τα Ελληνικά 

Πετρέλαια. Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια, ο Όμιλος ΕΛΠΕ βρίσκεται δίπλα στις ελληνικές αποστολές που αγωνί-

ζονται φέτος στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο και που θα αγωνιστούν στους επόμενους Παραο-

λυμπιακούς Αγώνες, στο Παρίσι το 2024, αλλά και στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς του 2022 στο Πεκίνο.

Προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για συνολικά 220 άνεργους, εργαζόμενους και άτομα 

με αναπηρία υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Νάουσα, έπειτα από την υπογραφή των σχε-

τικών αποφάσεων από τον Περιφερειάρχη, Απόστολο Τζιτζικώστα. Πρόκειται για τρεις ολοκληρωμένες πα-

ρεμβάσεις, μία ανά κατηγορία (άνεργοι, εργαζόμενοι, άτομα με αναπηρία), οι οποίες χρηματοδοτούνται από 

ευρωπαϊκούς πόρους, μέσω του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Θα υλοποιηθούν δράσεις συμβου-

λευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης από διαπιστευμένους φορείς ή τον ΕΟΠΠΕΠ σε εξειδικευμένα αντικείμενα.

Σε δοκιμαστική λειτουργία τα τεχνικά μέσα, ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού φωτεινού σηματοδότη. 

Ήδη τα πρώτα μηχανήματα έχουν εγκατασταθεί στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία, 

παρατηρούνται εκεί αυξημένες παραβιάσεις. Η πιλοτική εφαρμογή και ο έλεγχος λειτουργίας των συστημάτων 

θα ολοκληρωθεί σύντομα προκειμένου στη συνέχεια να παραδοθούν προς χρήση από την Ελληνική Αστυνομία.

Νέες υπηρεσίες του προσφέρει πλέον ο ΟΑΕΔ μέσω του support.gov.gr. Οι πολίτες μπορούν να υπο-

βάλλουν αιτήματα υποστήριξης και μετά από την επεξεργασία τους από τον Οργανισμό, θα παραλαμβάνουν 

τις απαντήσεις τους στο ενιαίο αποθετήριο απαντήσεων. Οι αρχικά προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν θέ-

ματα σχετικά με: • Έκδοση / Ανανέωση Δελτίων Ανεργίας • Ενημέρωση Στοιχείων Μητρώου Ανέργων • Βεβαιώσεις 

από τον ΟΑΕΔ • Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος • Αναζήτηση Θέσεων Εργασίας • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

προς Εγγεγραμμένους Ανέργους και Επιχειρήσεις και • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες από το Δίκτυο EURES.
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ΑμεΑ καλλιτέχνες - η δύναμη της θέλησης: Huang Guofu 
Ο Huang Guofu έχασε και τα δύο του χέρια 

στα τέσσερά του, συνεπεία ενός ηλεκτρικού 

ατυχήματος. Στα δώδεκά του ξεκίνησε να ζω-

γραφίζει, χρησιμοποιώντας τα πόδια του. 

Όταν ο πατέρας του αρρώστησε βαριά εκεί-

νος έπρεπε να εγκαταλείψει τις σπουδές του 

και να εργαστεί ως καλλιτέχνης για να στηρί-

ξει την οικογένειά του. Αρχικά, οι αγοραστές 

των έργων του, τα έπαιρναν από οίκτο προς 

τον νεαρό ανάπηρο, κάτι που τον οδήγησε 

να συνειδητοποιήσει ότι τα έργα του δεν 

είχαν την απαραίτητη λεπτότητα για να απο-

κτήσουν καλλιτεχνική αξία. Δοκίμασε να χρη-

σιμοποιήσει το στόμα του και το αποτέλεσμα 

άρχισε να γίνεται εξαιρετικό. Καθώς τα έργα 

του ήταν γεμάτα ζωή και δικό τους στυλ, οι 

πωλήσεις πλέον ήταν λόγω αξίας. Σύντομα 

έγινε περιζήτητος και απέδειξε αυτό που 

επαναλαμβάνει ως σήμερα: «Όταν η ζωή 

σου κλείνει μια πόρτα, σου ανοίγει μία άλλη».

«Η Τέχνη στο δρόμο, ας επισκεφθούμε τα μουσεία» η νέα καμ-

πάνια με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων και της Interbus 
Ο Δήμος Αθηναίων και το Athens Culture Net του Δήμου στηρίζουν την καμ-

πάνια της εταιρείας Interbus AE με τίτλο «Η Τέχνη στο δρόμο, ας επισκε-

φθούμε τα μουσεία», μέσω της οποίας αναδεικνύονται οι πολιτισμικοί 

θησαυροί που φιλοξενουνται στα μουσεία της Αθήνας. Οι εξωτερικές επιφά-

νειες των αστικών λεωφορείων «ντύνονται» με απεικονίσεις κορυφαίων έργων 

τέχνης, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλους να επισκεφθούν χώρους και φορείς 

της πόλης που αναδεικνύουν όλες τις πτυχές των Τεχνών και του πολιτισμού. 

Η δίγλωσση καμπάνια εκμεταλλεύεται πλήρως τα πλεονεκτήματα της προβολής στα κινούμενα μέσα, όπως την 

πανοραμική ορατότητα και τις μεγάλων διαστάσεων επιφάνειες, τα οποία, σε συνδυασμό με τη διαρκή κινητικότητα 

και την ευρεία γεωγραφική κάλυψη, διασφαλίζουν τη δημιουργία μιας ανεξίτηλης εικόνας στη συνείδηση του κοινού.

«Αληθινές Διδακτικές Ιστορίες! Ένα βιβλίο που παραδίνει μαθήματα ζωής» 
(Γράφει για το βιβλίο μας η Μαρία Μαυρουδή στο e-mesaras) Συν. από την σελίδα 1 

«...Κ.Ε.Α. Άνω Λιοσίων, γνωστό ως Πανευρωπαϊκό Σωματείο Ατόμων Με Ειδικές Ανάγ-

κες «Συνεργασία - Δημιουργία». Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που 

από το 2002, χρονολογία της ίδρυσής του, προσπαθεί να υπερασπιστεί και να εκπρο-

σωπήσει θέματα που απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες της αναπηρίας. Στο φιλόξενο 

αυτό μέρος απλώνεται παντού η ισότητα, η αλληλεγγύη και ο αλληλοσεβασμός. Όλοι 

νιώθουν ότι εκεί είναι όλοι ίσοι, φροντίζουν ο ένας τον άλλο και δημιουργούν, είναι ενερ-

γοί και δραστήριοι πολίτες. Παράλληλα με το Σωματείο συστήθηκε και το Κέντρο Εργα-

σίας Αναπήρων με διάφορες δραστηριότητες με βασικό σκοπό την ενασχόληση και την εκμάθηση παιδιών με ειδικές 

ανάγκες. Μία από τις όμορφες δραστηριότητες των επιμορφούμενων είναι ένα ανθολόγιο με τίτλο: «Αληθινές Δι-

δακτικές Ιστορίες» το οποίο περιλαμβάνει ποιήματα και παραμύθια γραμμένα από τους ίδιους, που δίνουν πραγ-

ματικά μαθήματα συμπεριφοράς και βέβαια ζωής. Συγκεκριμένα πρόκειται για μία τετραχρωμία 230 σελίδων με 

αληθινές διδακτικές ιστορίες και ποιήματα. Ένα πολύ όμορφο δώρο, γεμάτο μαθήματα θέλησης και δύναμη ψυχής. 

Το βιβλίο έχει διαστάσεις 29 εκ. επί 20,5 εκ. και είναι διαθέσιμο από το διαδικτυακό κατάστημα www.keashop.gr. 

Ένα όμορφο δώρο που αξίζει να κάνουμε τόσο στον εαυτό μας για εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης μας όσο και στα 

αγαπημένα μας πρόσωπα. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας αφού πλημμυρίζει από σταγόνες αισιοδοξίας, ελπίδας κ 

χαράς όσο και μίας ελάχιστης προσωπικής προσφοράς για την στήριξη του Κέντρου. Ευχόμαστε στους επιμορφω-

τές και στους επιμορφούμενους να είναι πάντα καλά και να συνεχίσουν να μας χαρίσουν τόσο όμορφες δράσεις.»
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Θεσσαλονίκη: Πλήρη πρόσβα-

ση στους χώρους διδασκαλίας των 

μαθητών με κινητικά προβλήματα 

εξασφάλισε ο Δήμος Νεάπολης-Συ-

κεών, με την εγκατάσταση ειδικής 

πλατφόρμας-ανελκυστήρα για αμαξί-

δια στα σχολικά συγκροτήματα του 

4ου Γυμνάσιου και 1ου ΕΠΑΛ Συκεών.

Ραφήνα: Έναν όμορφο παιδό-

τοπο στο Δημοτικό Πάρκο Αναψυχής 

στο Κολυμβητήριο, ετοίμασε ο 

Δήμος, και όπως θα έπρεπε πλέον, 

έχουν προβλεφθεί και οι ανάγκες δια-

σκέδασης των παιδιών με αναπηρί-

ες, μέσω της εύκολης πρόσβασης και 

των ειδικών κατασκευών για ΑμεΑ.

Αλόννησος: Ολοκληρώθηκε σε 

δύο από τις ομορφότερες παραλίες 

του νησιού, τη Μηλιά και τα Γλυφά, η 

προμήθεια και εγκατάσταση πλή-

ρους εξοπλισμού για την αυτόνομη 

πρόσβαση των ΑμεΑ στην θάλασσα. 

Το έργο περιλαμβάνει και πληθώρα 

περιφερειακών υποδομών για την δι-

ευκόλυνση των ΑμεΑ, αλλά και των 

τυχόν συνοδών - φροντιστών τους.

Αρκαδία: Για την επί έτη, μείζο-

νος σημασίας συμπαράστασή του, 

ευχαρίστησε τον Αντιδήμαρχο Περι-

βάλλοντος Τριπόλεως, κ. Γ. Λαγό, ο 

Σύλλογος ΑμεΑ Αρκαδίας, όπως και 

για την συμβολή του στο έργο ανακύ-

κλωσης του Συλλόγου, με σκοπό την 

αγορά αμαξιδίων, βοηθημάτων κ.α..

Πτολεμαΐδα: Έκθεση (Bazaar) 

από ανακυκλώσιμα υλικά θα πραγ-

ματοποιηθεί το τριήμερο 10-11-12 

Σεπτεμβρίου στην Κεντρική Πλατεία 

Πτολεμαΐδας. Τα εκθέματα είναι δημι-

ουργήματα των Χρήστου Γαβριηλίδη, 

Ανδρόνικου Κεπαζάκη, Ηλία Τσαγγα-

λίδη, καθώς και των παιδιών του 

Συλλόγου. Όλα τα έσοδα, όπως και 

τα έσοδα από τους χορηγούς, θα  

διατεθούν για την ενίσχυση του Συλ-

λόγου Παιδιών ΑΜΕΑ Εορδαίας.

Πλατανιάς: Μηχανισμό SeaAc-

cess διαθέτουν πλέον οι παραλίες 

στις θέσεις «Πλατανιάς - Minoa Pala-

ce», «Πύργος Ψηλονέρου - Asterion 

Hotel», «Μάλεμε - ταβέρνες» και 

«Κολυμβάρι - Μνημείο», όπως και 

συναφείς υποδομές, (χώρους στάθ-

μευσης για ΑμεΑ, αποδυτήρια, ντουζ 

και χώρους σκίασης για ΑμεΑ, κτλ).

Ρόδος: Αύξηση του αρχικού προ-

ϋπολογισμού αποφασίστηκε για την 

Πράξη «Στέγες Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία στη 

Ρόδο», προκειμένου να καταστεί  

δυνατή η εύρυθμη λειτουργία των 

δομών, με την κάλυψη όλων των 

απαιτούμενων θέσεων προσωπικού. 

Η Πράξη αφορά στην λειτουργία 

τριών ΣΥΔ, για την υποστήριξη της 

αυτόνομης διαμονής συνολικά δε- 

κατεσσάρων ατόμων με νοητική 

υστέρηση, άνω των δεκαοκτώ ετών, 

σε κατάλληλο κτιριακό συγκρότημα.

Πρέβεζα: Ράμπας για την εξυπη-

ρέτηση ατόμων με κινητική αναπηρία, 

ηλικιωμένων και γενικότερα όσων 

αδυνατούν να προσεγγίσουν το εσω-

τερικό του, αποκτά ο Ναός του Αγίου 

Κωνσταντίνου. Το αίτημα για την κα-

τασκευή ράμπας είχαν θέσει στην 

Ιερά Μητρόπολη τοπικοί Σύλλογοι, 

αλλά και εκκλησιαζόμενοι οι οποίοι 

δυσκολεύονταν να ανέβουν στο Ναό.
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Κοζάνη: Όπως και άλλες χρονιές, 

έτσι και φέτος, ομογενείς από την 

Κεντρική Ευρώπη έφεραν δέκα ανα-

πηρικά αμαξίδια, περπατούρες, έναν 

ορθοστάτη και ένα σύγχρονο πολυ-

μηχάνημα για τις ανάγκες του γρα-

φείου του Συλλόγου ΑμεΑ Κοζάνης.

Φυλή Αττικής: Νέα ιστοσελίδα 

απέκτησε ο Δήμος Φυλής, η οποία 

είναι πλήρως συμμορφωμένη με το 

πρότυπο WCAG, (το οποίο θέτει τις 

προδιαγραφές για ιστοσελίδες, φιλι-

κές προς διάφορες αναπηρίες). Στο 

fyli.gr, μέσα από το μπλε εικονίδιο 

προσβασιμότητας, ο χρήστης μπορεί 

να ρυθμίζει το μέγεθος των κειμένων, 

τις αποστάσεις των γραμμάτων, την 

απενεργοποίηση κινούμενων γραφι-

κών, τον οδηγό ανάγνωσης, την φιλι-

κή προς τους δυσλεκτικούς λειτουρ- 

γία και πολλές άλλες δυνατότητες.

Άρτα: Ράμπες με μηχανισμό μετα-

κίνησης των ΑμεΑ προς τη θάλασσα 

και σχετικός εξοπλισμός τοποθετήθη-

καν στην παραλία «Φράχτης» και 

στην παραλία της Σαλαώρας της Κο-

ρωνησίας. Το έργο προβλέπει επί-

σης αποδυτήρια, ξύλινους διαδρό- 

μους, πέργκολες, χημικές τουαλέτες, 

πληροφοριακές πινακίδες και άλλα.

Τήνος: Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 

Τήνου, στις 31/8, και με αφορμή την 

επέτειο των 200 χρόνων από την Ελ-

ληνική Επανάσταση, πραγματοποι-

ήθηκε συναυλία των «Μέλιδρον», με 

δημοτικά παραδοσιακά τραγούδια, 

στην Καλλονή. Τα έσοδα διατέθηκαν 

για την ενίσχυση του Σωματείου 

ΑμεΑ Τήνου «Έχουμε Δικαίωμα».

Καλαμάτα: Υπό εξέλιξη το έργο 

«Εργασίες για τη δημιουργία ραμ-

πών ΑμΕΑ», σε διάφορα σημεία της 

πόλης. Πρόκειται για εργασίες, σύμ-

φωνα με μελέτη που συντάχθηκε 

από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που περι-

λαμβάνουν την κατασκευή κεκλιμέ-

νων επιπέδων σε επιλεγμένα σημεία 

της πόλης με στόχο την καλύτερη 

προσβασιμότητα σε κοινόχρηστους 

χώρους και την ασφαλέστερη διέ-

λευση των χρηστών αμαξιδίων κ.λπ. 

Συνολικά θα κατασκευαστούν περισ-

σότερες από 100 ράμπες ΑμΕΑ.

Άστρος Κυνουρίας: Παιδικές 

κιν/φικές ταινίες πρόβαλλε, σε ανοι-

κτούς χώρους και σχολεία των χω-

ριών που ανήκουν στον Δήμο, ο 

Σύλλογος Γονέων – Κηδεμόνων & 

Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, 

με την στήριξη του Δήμου Β. Κυνου-

ρίας, για την ψυχαγωγία των παιδιών.

Μυτιλήνη: Διευκολύνσεις για αν-

θρώπους με αναπηρίες θα υπάρ-

χουν στο νέο, Ολυμπιακών προδια- 

γραφών, κολυμβητήριο της Μυτιλή-

νης, σε όλα τα επίπεδα, όπως στους 

χώρους στάθμευσης, στα WC κλπ.

Θεσσαλία: Στην πρόσληψη 65 

ατόμων βοηθητικού προσωπικού, για 

την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία 

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Πιο συγκεκριμένα, εκδόθηκε από τον 

Περιφερειάρχη, Κώστα Αγοραστό, η 

απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ Θεσσα-

λίας και σύντομα αναμένεται η προκή-

ρυξη από το αρμόδιο Υπουργείο.
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Σιδηροδρομικοί υπάλληλοι στην Μ. Βρετανία εκπαιδεύτηκαν για εξυπηρέτηση των ΑμεΑ 
Περίπου 3.000 υπαλλήλους της εκπαίδευσε η σιδηροδρομική εταιρεία Govia 

Thameslink Railway (GTR) προκειμένου να βελτιώσει τις υπηρεσίες που πα-

ρέχονται σε άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους επιβάτες. Οι υπάλληλοι πα-

ρακολούθησαν μαθήματα από εκπαιδευτές που είναι και οι ίδιοι άτομα με 

αναπηρία και συχνοί χρήστες του τραίνου. Στις συνεδρίες εξετάστηκαν τα εμ-

πόδια που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες, τον τρόπο με τον οποίο το σιδηροδρο-

μικό προσωπικό μπορεί να προσφέρει βοήθεια και πώς μπορεί να επικοινωνεί 

αποτελεσματικά με τους πελάτες. Αυτή η εκπαίδευση επέτρεψε τόσο στο προ-

σωπικό εξυπηρέτησης πελατών των σταθμών, όσο και στο προσωπικό εξυπη-

ρέτησης πελατών των τραίνων να αποκτήσουν μια πραγματική εικόνα των 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες με αναπηρία. Ο επικεφαλής διευθυντής λειτουργίας, Steve White, δή-

λωσε: «Δεσμευτήκαμε τον Μάρτιο του 2021, να δώσουμε σε όλους τη δυνατότητα να ταξιδεύουν μαζί μας, ανεξάρτητα 
και με αυτοπεποίθηση. Αυτό το τεράστιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ζωτικό μέρος του ταξιδιού μας προς τη 
βελτίωση. Ο αριθμός των ατόμων που ταξιδεύουν μαζί μας και χρειάζονται βοήθεια έχει μειωθεί κατά σχεδόν 90% 
στα τραίνα μας. Προφανώς, αυτό οφείλεται στην πανδημία CoViD-19, αλλά η πτώση είναι πολύ μεγαλύτερη σε αυτή 
την ομάδα πελατών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, επενδύοντας σε εκπαιδευτές με αναπηρία κάνουμε την πραγ-
ματική διαφορά, καθώς προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας». Ο Ralph Lallau, υπάλληλος που βοηθά 

επιβάτες στο Finsbury Park του Λονδίνου σχολίασε ότι «Η εκπαίδευση ήταν εξαιρετική. Δεν γνώριζα κανέναν ανά-
πηρο, οπότε, έχοντας έναν εκπαιδευτή που ήταν ο ίδιος ανάπηρος, σήμαινε ότι ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα μια 
κατάσταση από τη δική τους οπτική γωνία». Η Sarah Rennie, χρήστρια η ίδια αναπηρικού αμαξιδίου, είναι η ιδιο-

κτήτρια της εταιρείας που παρέχει τα μαθήματα της σιδηροδρομικής εταιρείας και γνωστή στην Βρετανία για την 

τεχνογνωσία της, χαρακτήρισε την προσπάθεια πραγματικά θετική: «Το προσωπικό είναι πολύ ενθουσιώδες, έτοιμο 
να μάθει και να συμμετάσχει. Είναι πολύ εμφανές στις συνεδρίες ότι όλα όσα έχουν πει στο προσωπικό για τους πε-
λάτες με αναπηρία, δεν έχουν προέλθει από άτομα με αναπηρία. Μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας με το προσωπικό: 
«Αυτό συνέβη, έτσι ένιωσα, πώς θα μπορούσατε να το κάνετε διαφορετικά;». Αυτό είναι ένα βήμα αλλαγής.». Καθώς 

όλα τα μέλη του προσωπικού που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες έχουν ολοκληρώσει την απαραίτητη εκπαί-

δευσή τους, η εταιρεία προχωράει με την εκπαίδευση των άλλων εργαζόμενων, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.

Μια καφετέρια, προάγγελος εργασιακής επανάστασης για 

τους ανθρώπους με βαριές αναπηρίες Συνέχεια από την σελίδα 1 

...προγραμμάτων πληροφορικής), το οποίο είχε ανοίξει για 2 εβδομάδες το 2018. 

Τα ρομπότ είναι αληθινά, αλλά ο χειριστής του καθενός βρίσκεται πολύ μακριά 

από την καφετέρια, και όχι μόνο αυτό, αλλά τις περισσότερες φορές, είναι καθη-

λωμένος σε ένα κρεββάτι, λόγω βαριάς αναπηρίας! Η ιδέα πίσω από την τεχνο-

λογία που θα επέτρεπε σε έναν ανάπηρο άνθρωπο να χειρίζεται ένα ρομπότ, 

απλά με την κίνηση των ματιών του, ήλθε στον συνιδρυτή των εργαστηρίων ρομ-

ποτικής Ory, Kentaro Yoshifuji, όταν χρειάστηκε να περάσει ο ίδιος σχεδόν τρία χρόνια σε κρεββάτι νοσοκομείου. 

Τα ανδροειδή (OriHime-D) που διαθέτει η καφετέρια έχουν ύψος 1,2μ. και διαθέτουν κάμερα, μικρόφωνο και ηχεία 

για την επικοινωνία των χειριστών με τους πελάτες. Οι χειριστές, χρειάζεται απλά να κινούν τα μάτια τους και το 

λογισμικό της Ory μετατρέπει την κίνηση σε εντολές προς τα ρομπότ. Η επικοινωνία γίνεται μέσω του Διαδικτύου, 

οπότε ο εργαζόμενος μπορεί να είναι, θεωρητικά, οπουδήποτε στον πλανήτη υπάρχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η 

καφετέρια είναι χωρισμένη σε «περιοχές» -αναλόγως τι επιθυμεί κανείς και αν έχει κάνει κράτηση- αλλά όλοι οι 

χώροι της είναι επίπεδοι και αρκετά πλατείς, ώστε να μπορούν να κινηθούν άνετα αναπηρικά αμαξίδια. Παράλληλα, 

έχει προβλεφθεί αυλή στην οποία τα ρομπότ μπορούν να αποσυρθούν, ώστε να ξεκουραστούν οι χειριστές τους η 

να μιλήσουν μεταξύ τους ή να ανταλλάξουν ιδέες για τους τρόπους καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών. Το καφέ 

γενικά, συνεχίζει να είναι ένα μεγάλο πείραμα καθώς εξελίσσεται και στους χώρους του πραγματοποιούνται έρευνες, 

στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και οι πελάτες. Η μεγάλη φιλοδοξία των εργαστηρίων της Ory είναι να δώσει 

την ευκαιρία σε βαριά ανάπηρους ανθρώπους που περνούν την ζωή τους μοναχικά, «καταδικασμένοι» σε ακινησία, 

να εργαστούν και να νοιώσουν χρήσιμοι, όπως και να αλληλεπιδράσουν και να συζητήσουν με άλλους ανθρώπους, 

εκτός του χώρου τους. Τα ανδροειδή που σερβίρουν στην καφετέρια είναι μόνο η αρχή. Στην πράξη μιλάμε για 

έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο εργασίας, καθώς αργότερα μπορούν να εξυπηρετηθούν κι άλλες ανάγκες, όπως 

εργαζομένων που για διάφορους λόγους, υγείας ή άλλους, δεν μπορούν να μεταβούν στον χώρο εργασίας τους.
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του  
Δημήτρη Χατζηαποστόλου

ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΙΟ 2020ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΙΟ 2020

Επτά Χάλκινα μετάλλια για την Ελλάδα 
Όχι μία αλλά επτά φορές κατέληξε το χάλκινο μετάλλιο να το φορούν Έλληνες 

αθλητές στους Παραολυμπιακούς Αγώνες «ΤΟΚΙΟ 2020». Το ποδαρικό έκαναν 

από την πρώτη μέρα οι Πάνος Τριανταφύλλου και ο Δημοσθένης Μιχαλεντζά-

κης για να ακολουθήσουν οι Δημήτρης Μπακοχρήστος, Αντώνης Τσαπατάκης, 

Στράτος Νικολαΐδης, Αλεξάνδρα Σταματοπούλου και στο ομαδικό οι Γρηγόρης 

Πολυχρονίδης, Άννα Ντέντα και η Αναστασία Πυργιώτη. Το πρώτο μετάλλιο ήρθε από τον Πάνο Τριανταφύλλου. 

Ο Έλληνας ξιφομάχος που είχε κατακτήσει και στο Ρίο το 2016 το χάλκινο μετάλλιο επανέλαβε τον θρίαμβο του 

καθώς στο μικρό τελικό στην κατηγορία Β΄ της ξιφασκίας σε αμαξίδιο επικράτησε του Μαξίμ Βαλέτ από την Γαλλία 

με 15-6. Από την πλευρά του ο Δήμος Μιχαλεντζάκης έκανε φοβερή κούρσα, αφού είχε εναλλαγές στα 100μ, 

ελεύθερο κατηγορία S8. Τελικά τερμάτισε τρίτος με 58,73. Ο Δημήτρης Μπακοχρήστος έφερε το τρίτο μετάλλιο 

στη χώρα μας, στην κατηγορία -54 κιλά στην άρση βαρών σε πάγκο. Ο Έλληνας αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα 

του στην τρίτη θέση σηκώνοντας 165 κιλά. Το τέταρτο χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα κατέκτησε ο Αντώνης 

Τσαπατάκης στα 100 μέτρα πρόσθιο SB4 με χρόνο 1:40.20 για να ακολουθήσει το πέμπτο μετάλλιο από τον 

Στράτο Νικολαϊδης στη σφαίρα F20 με βολή στα 15,93 μέτρα. Το έκτο χάλκινο μετάλλιο για την ελληνική αποστολή 

ήρθε από την Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, που ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, στον τελικό των 50μ. ύπτιο 

κατηγορίας S4 με χρόνο 49,63. Το τελευταίο χάλκινο μετάλλιο και έβδομο για την χώρα μας ήρθε αυτήν την φορά 

από την μικτή ομάδα μπότσια BC3 των Γιώργο Πολυχρονίδη, Άννα Ντέντα και Αναστασία Πυργιώτη. Οι Έλληνες 

πρωταθλητές του μπότσια, επικράτησαν με 7-0 στον μικρό τελικό την αντίστοιχη ομάδα από το Χονγκ Κονγκ.

Χρυσό μετάλλιο για την Κύπρια Καρολίνα Πελενδρίτου 
Το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 100μ πρόσθιο στην κατηγορία SB11 κατέ-

κτησε η Καρολίνα Πελενδρίτου, σπάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ με 1:19.78 Η 

Κύπρια πρωταθλήτρια εξασφάλισε επίσης το χάλκινο μετάλλιο στα 50 μ. ελεύ-

θερο (κατηγορία S11) με επίδοση 29.80. Η Καρολίνα Πελενδρίτου, είχε εξα-

σφαλίσει χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004 και 

στο Πεκίνο το 2008, ενώ στο Λονδίνο το 2012 κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο.

«Ασημένιοι» Κωνσταντινίδης, Πολυχρονίδης και Προδρόμου 
Ο Θανάσης Κωνσταντινίδης, ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης και ο Θανάσης Προ-

δρόμου κατάφεραν να κατακτήσουν το ασημένιο μετάλλιο στους Παραολυμ-

πιακούς Αγώνες του Τόκιο. Ο πρώτος χρονικά που κατάφερε να χαρίσει το 

ασημένιο μετάλλιο στην Ελλάδα ήταν ο Θανάσης Κωνσταντινίδης. Ο 51χρο-

νος αθλητής και «χρυσός» Παραολυμπιονίκης του Ρίο Ντε Τζανέιρο είχε ως 

καλύτερη βολή τα 38,68 μέτρα στη ρίψη κορίνας F32. Λίγες ημέρες αργότερα 

ήρθε η σειρά του Γρηγόρη Πολυχρονίδη να κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο, 

ο οποίος έφτασε πολύ κοντά στην κατάκτηση και του χρυσού μεταλλίου καθώς 

στον τελικό του μπότσια BC3 ηττήθηκε στο τάι μπρέικ από τον Τσέχο Ανταμ 

Πέσκα που είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνει στην δεύτερη θέση. Το μετάλλιο του Τόκιο αποτελεί το 3ο ασημένιο 

μετάλλιο για τον Έλληνα πρωταθλητή στο ατομικό μπότσια BC3. Συνολικά, στη συλλογή του, έχει πέντε μετάλλια 

από Παραολυμπιακούς αγώνες (1-3-1). Το τρίτο αργυρό μετάλλιο για την ελληνική αποστολή κατάκτησε ο Θανά-

σης Προδρόμου. Ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης «πέταξε» στα 7,17μ. στον τελικό του άλματος εις μήκος Τ20.

Χρυσό μετάλλιο και παγκόσμιο ρεκόρ ο Γκαβέλας 
Το πρώτο και μοναδικό χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στους Παραολυμπια-

κούς Αγώνες του Τόκιο ήρθε από τον Θανάση Γκαβέλα. Το κατέκτησε στον τε-

λικό των 100 μέτρων Τ11, με χρόνο 10,82, επίδοση που αποτελεί παγκόσμιο 

ρεκόρ. Ο Θανάση Γκαβέλας, μαζί με τον σύνοδο του, Σωτήρη Γκαραγκάνη, 

πραγματοποίησαν μία εκπληκτική κούρσα και έσπασαν το παγκόσμιο ρεκόρ 

(10,88), που είχε πετύχει ο Έλληνας παραολυμπιονίκης στους προκριματικούς.



ΣΕΛΙΔΑ 12

Μόλις 22 σκύλοι οδηγοί και 9 εκπαιδευτές κινητικότητας για 16.000 τυφλούς! 
Την αξία των σκύλων οδηγών για ανθρώπους με οπτική βλάβη αναδεικνύει 

για πρώτη φορά ένα κοινωνικό σποτ. Γιατί μια δωρεάν υπηρεσία απευθύ-

νεται στους λίγους; Μια κοπέλα με γυαλιά ηλίου βγαίνει από το σπίτι, παίρ-

νει το τραμ και συναντά μια φίλη της. Τίποτε δεν μας κάνει εντύπωση μέχρι 

που βλέπουμε να την καθοδηγεί ο σκύλος οδηγός της, ένα μαύρο λαμπραν-

τόρ. Πρόκειται για το πρώτο κοινωνικό σποτ με θέμα τους σκύλους οδηγούς 

τυφλών που παίζει σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα στην Ελλάδα. Η 

πρωτοβουλία ανήκει στη ΜΚΟ «Σχολή σκύλων οδηγών τυφλών Λάρα», 

που εκπαιδεύει λαμπραντόρ και τα δίνει δωρεάν σε τυφλούς. Πρωταγωνι-

στές είναι η Παρασκευή, απόφοιτος γαλλικής φιλολογίας, και ο σκύλος οδη-

γός της, Mayo. Και ο λόγος που συμμετέχουν στο σποτ είναι για να βοηθήσουν να διαδοθεί ο θεσμός των σκύλων 

οδηγών, ώστε να επωφεληθούν περισσότεροι άνθρωποι με απώλεια όρασης. (Δείτε το σποτ στον σύνδεσμο 

www.youtube.com/watch?v=073jyKlqwjE) Ένας σκύλος οδηγός καθοδηγεί με ασφάλεια τον τυφλό στο δρόμο απο-

φεύγοντας εμπόδια, ενώ μπορεί να βρει άδεια θέση στα μέσα μεταφοράς, παγκάκι, γκισέ, ATM, ασανσέρ κ.ά. «Στό-
χος του σποτ είναι να αναδείξει πόσο λειτουργικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος με απώλεια όρασης όταν έχει 
καλές υποδομές και έναν σκύλο οδηγό. Ας βοηθήσουμε λοιπόν τον θεσμό των σκύλων οδηγών να προχωρήσει» 

αναφέρει η Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου, Πρόεδρος της «Σχολής σκύλων οδηγών τυφλών Λάρα» και ψυχολόγος σε 

δημόσιο νοσοκομείο. Και συμπληρώνει: «Στη χώρα μας οι περισσότεροι άνθρωποι με απώλεια όρασης κάθονται 
σπίτι καθώς οι οδηγοί όδευσης συνήθως είναι προβληματικοί και οι ηχητικοί σηματοδότες σχεδόν ανύπαρκτοι». 

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, τα άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης που δικαιούνται επίδομα λόγω ανα-

πηρίας άνω του 80% είναι 16.309, (Έκθεση 3/2021, Σκύλοι οδηγοί Ελλάδος). Στην εξέλιξη του θεσμού των σκύλων 

οδηγών δεν βοηθά το γεγονός ότι το κράτος δεν διαθέτει μηχανισμό πιστοποίησης των εκπαιδευτών κινητικότητας 

τυφλών και σκύλων οδηγών με αποτέλεσμα οι ειδικοί να είναι δυσεύρετοι. Οι εκπαιδευτές κινητικότητας που δεί-

χνουν σε έναν τυφλό πώς να μάθει να περπατάει με ασφάλεια, αριθμούν μετά βίας τους 9 και βρίσκονται στην 

Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα. Οι τυφλοί στην επαρχία καταδικάζονται σε απομόνωση. Σήμερα, οι 

χειριστές σκύλων οδηγών στην Ελλάδα ανέρχονται στους 22, περίπου 0,05% του συνόλου των τυφλών που μπο-

ρούν να έχουν σκύλο οδηγό. Την ίδια στιγμή τα ποσοστά στις ΗΠΑ είναι 2-5% και στη Βρετανία 2,5%. Το κόστος 

ενός σκύλου οδηγού μπορεί να ξεπεράσει τα 20.000 ευρώ, (αγορά από εκτροφείο, εκπαίδευση, ιατρικά έξοδα κτλ.), 

υπηρεσία ακριβή για μια ΜΚΟ που την παρέχει δωρεάν στους τυφλούς με σκοπό την αυτονομία τους. Όσοι ενδια-

φέρονται να στηρίξουν την προσπάθεια, μπορούν να το κάνουν μέσω Paypal (λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα τους).

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Ο.ΚΑ.ΝΑ. 
Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουρ-

γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) 

ενώνουν τις δυνάμεις τους, υπογράφοντας πρωτόκολλο συνεργασίας με στόχο τη συγκρότηση 

ενός ολοκληρωμένου πλαισίου παρεμβάσεων και δράσεων σε καταυλισμούς και οικισμούς Ρομά. Ειδικότερα, με 

την υπογραφή της συνεργασίας ενισχύονται οι δράσεις στον αγώνα κατά των ναρκωτικών. Απώτερος στόχος αυτής 

της προσπάθειας είναι η χάραξη και η προώθηση μίας στρατηγικής με γνώμονα αφενός, την «Εθνική Στρατηγική 

για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, 2021-2030», την οποία συντονίζει και παρακολουθεί η Γενική Γραμματεία, 

για την ισότιμη πρόσβαση των Ρομά σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας και αφετέρου, τη 

δράση του Ο.ΚΑ.ΝΑ. για την πρόληψη, τη μείωση της βλάβης και την κοινωνική επανένταξη της ομάδας των Ρομά.

Εκδηλώσεις προς τιμήν του Πατέρα της Ιατρικής, Ιπποκράτη, στην Ιατρική Σχολή της Λάρισας 
Στις εκδηλώσεις προς τιμήν του Πατέρα της Ιατρικής, Ιπποκράτη, με τίτλο «Ιπποκράτης: Η αέναη επιστροφή», που 

πραγματοποιήθηκαν στη Λάρισα παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Πρόεδρος του Παγ-

κόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών και Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης. Στο πλαίσιο 

των εκδηλώσεων έγινε η αποκάλυψη του αντιγράφου της προτομής του Ιπποκράτη, που βρί-

σκεται στο αρχαιολογικό μουσείο της Κω, η οποία είναι δωρεά του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου 

Ινστιτούτου Ιατρών και τοποθετήθηκε μπροστά από το αμφιθέατρο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ». Παράλ-

ληλα, φυτεύτηκε ένας πλάτανος στον κήπο της Βιόπολης, μια συμβολική κίνηση, καθώς σύμ-

φωνα με το μύθο κάτω από έναν πλάτανο ο Ιπποκράτης δίδασκε τους μαθητές του στην Κω.
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Συνέχεια από την σελίδα 1 ...βοηθημάτων «Ορθοπεδικός 

Κόσμος» του Χριστόφορου Κυφίδη και τοποθετήθηκε για 

την ανεμπόδιστη πρόσβαση των ΑμεΑ προς το παρόν. 

Άλλωστε, η πρωτοβουλία μας είναι να δημιουργηθούν 

θεραπευτικές Διαδρομές, με τις αρχες της προσβασιμό-

τητας, με δράσεις που θα συμμετέχει ο Κοινωνικός Συ-

νεταιρισμός Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων «Συνεργασία - 

Δημιουργία» εντός του χώρου του Πάρκου αλλά και σε 

όλες τις πολιτιστικές και περιβαλλοντικές εκδηλώσεις των 

όμορων Δήμων. «Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε θαύ-

ματα», είπε ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού, Γεώργιος 

Ρεθυμνιωτάκης, που δοκίμασε την σταθερότητα της κα-

τασκευής. Στην τοποθέτηση της ράμπας, συμμετείχαν 

από την πλευρά του Φορέα Διαχείρισης, η Γενική Διευ-

θύντρια του Φορέα, Μίνα Χατζηαθανασίου, ο Διευθυντής 

Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Φορέα, Αθανάσιος 

Μερκούρης, και η Αρχιτέκτων - Μηχανικός, Ιωάννα Μινέ-

του. Από την πλευρά του Κοινωνικού Συνεταιρισμού, ο 

Πρόεδρος, Γεώργιος Ρεθυμνιωτάκης, ο Αντιπρόεδρος, 

Αλέξανδρος Ευθυμιάδης, ο Γιάννης Ορφανίδης, υποψή-

φιος βουλευτής Δυτικού Τομέα, ο Κωνσταντίνος Γιαννό-

πουλος, Αρχιτέκτων - Μηχανικός και ο Νικόλαος 

Σιαφάκας, Εργολάβος - Μηχανικός. Ένα μεγάλο «ευχα-

ριστώ» σε όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα στην 

εταιρεία «Ορθοπεδικός Κόσμος», για την προσφορά της.

«Αντώνης Τρίτσης» 
Τοποθέτηση ράμπας στο Μη-

τροπολιτικό Πάρκο Περιβαλ-

λοντικών και Εκπαιδευτικών 

Δραστηριοτήτων και Ανάπτυ- 

ξης Κοινωνικής Οικονομίας 

«Οι κυβερνήσεις πέφτου-

νε, μα η αγάπη μένει...» 

Καινούργια πολιτικά πρόσωπα 

στο προσκήνιο, που αγωνίζον-

ται, όπως λένε, για ένα καλύτερο 

αύριο, χωρίς να υπόσχονται τί-

ποτα. Θέλουμε να ευχηθούμε σε 

όλους τους πολιτικούς, ανεξαρ-

τήτως κόμματος, καλή επιτυχία 

στο έργο τους και αν πραγμα-

τικά θέλουν το καλό μας, να το 

αποδεικνύουν με πράξεις και όχι 

με μεγάλα λόγια, στις δύσκολες 

μέρες που διανύουμε. Καλή επι-

τυχία, καλή δύναμη και όταν 

έρθει η ώρα του απολογισμού, 

τα έργα τους να είναι μεγαλύ-

τερα από τα λόγια τους, γιατί «οι 
κυβερνήσεις πέφτουνε, μα η 
αγάπη μένει», όπως λέει ο λαός.

Ήρωες σε αναστολή: Νοσοκομεία χωρίς γιατρούς ή γιατροί χωρίς νοσοκομεία; 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γιατροί και οι νοσοκομειακοί, έγιναν “ήρωες”. Σήμερα 

γιατί αλλάζουν μορφή και από ήρωες έγιναν πρόβλημα και κατέληξαν στον 

δρόμο; Ένα μεγάλο κενό δημιουργείται στα νοσοκομεία, με την απομάκρυνση 

των ανεμβολίαστων εργαζόμενων στις δομές υγείας. Είναι άξιο απορίας πως ένα 

εμβόλιο μπορεί να κάνει αυτήν την τεράστια διαφορά. Όλοι βέβαια, θέλουνε το 

καλό μας. Το ίδιο και ο καθένας μας, για τον εαυτό του.Ήθελα να ‘ξερα, τι γίνεται; 

Το κάθε λογής εμβόλιο είναι ιατρικό και επιστημονικό θέμα ή πολιτικό αντικείμενο, 

προς εκμετάλλευση; Και όλα αυτά τα χρό-

νια που πέρασαν γιατί τα προηγούμενα εμ-

βόλια δεν είχαν τέτοια παρατράγουδα. Δεν 

θα πω περισσότερα. Καλό είναι το εμβό-

λιο, να το κάνετε, εφ’ όσον το επιθυμείτε. 

Κατά τα άλλα, ο Θεός να βάλει το χέρι του, 

γιατί εμείς οι άνθρωποι, σιγά-σιγά θα γί-

νουμε εχθροί, ακόμα και με τον εαυτό μας.

«Έφυγε» ο Μίκης Θεοδωράκης 
Πλήρης ημερών, σε ηλικία 96 ετών, αναπαύθηκε 

ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. 

Οι συνθέσεις του συνόδευσαν όλη την μεταπολε-

μική ιστορία της Ελλάδας και αγαπήθηκαν τόσο 

εδώ, όσο και στο εξωτερικό. Οι μελοποιήσεις ποι-

ημάτων του Ελύτη, του Ρίτσου και άλλων σημαντικών Ελλήνων λογοτεχνών 

έφερναν ρίγη συγκίνησης σε όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποι- 

θήσεων, καθώς «μιλούσαν» κατευθείαν στην ελληνική ψυχή, μέσα από ρυθμούς 

και ήχους βαθιά ριζωμένους μέσα μας, αιώνες τώρα. Τα τραγούδια αυτά, θα μας 

συντροφεύουν και τώρα που «έφυγε». Μέσα από αυτά, θα ζει για πάντα.
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        ΚΚάάττιι   ααππόό  ττοο  ττώώρραα,, 
του Γ. Δημητριάδη            κκάάττιι   γγιιαα  ττοο  ΜΜεεττάά.. .. ..

Η Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της, 

Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη (17 Σεπτεμβρίου) 

Μεταξύ των μαρτύρων των πρώτων διωγμών κατά των Χρι-

στιανών, συγκαταλέγεται και η Αγία Σοφία με τις κόρες της, 

Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη. Χωρίς να έχουν σωθεί λεπτομέ-

ρειες, γνωρίζουμε ότι η Αγία Σοφία καταγόταν από πλούσια, 

αρχοντική οικογένεια, πιθανότατα έλαβε μόρφωση, παντρεύ-

τηκε και απέκτησε τρεις κόρες, 

αλλά έμεινε χήρα σε νεαρή ηλι-

κία. Τα σημαντικότερα πάντως 

χαρακτηριστικά της ήταν η ευ-

σέβειά προς τον Έναν Θεό και 

οι αρετές της, τις οποίες προ-

σπαθούσε να περάσει και στις 

κόρες της. Άλλωστε, δεν τους 

έδωσε τυχαία τα ονόματά τους, 

αλλά εμπνευσμένη από τις 

τρεις βασικές αρετές, όπως τις 

διέκρινε ο Απόστολος Παύλος. 

Η οικογένεια ζούσε κοντά στο 

σημερινό Μιλάνο, αλλά για 

άγνωστο λόγο, μεταφέρθηκαν 

στην Ρώμη, όπου ο ερχομός μιας Χριστιανής αριστοκράτισ-

σας δεν πέρασε απαρατήρητος. Λίγο καιρό αργότερα, το 

126μ.Χ., ο Αυτοκράτορας Αδριανός κήρυξε διωγμό κατά τον 

Χριστιανών και η Αγία Σοφία καταγγέλθηκε για την πίστη της, 

συνελήφθη μαζί με τις κόρες της και οδηγήθηκε για ανά-

κριση. Ούτε η ίδια βέβαια, αλλά ούτε και τα παιδιά της αρνή-

θηκαν την κατηγορία: ήταν Χριστιανές και η πίστη τους ήταν 

αδιαπραγμάτευτη. Ο κριτής, αφού κατάλαβε πως όλες μαζί 

δεν πρόκειται να τις μεταπείσει, φρόντισε για την απομά-

κρυνση της μητέρας, ελπίζοντας να δελεάσει τις μικρές με 

υποσχέσεις για πλούτη και μεγάλη ζωή, κολακεύοντας τες 

για την ομορφιά τους και την ευφυΐα τους. Γρήγορα θα κατα-

λάβαινε πως η πίστη της μητέρας τους είχε ριζώσει βαθειά 

μέσα τους και οι σοφές, αλλά περιφρονητικές απαντήσεις 

των παιδιών απέναντι στις υποσχέσεις του, τον οδήγησαν 

σε σκληρότερες μεθόδους. Τις χώρισε, τις βασάνισε και τις 

αποκεφάλισε μία - μία, γνωρίζοντας διαδοχικά την ήττα από 

τα τρία κορίτσια, αφού απέτυχε με όλα του τα μέσα να τις με-

ταστρέψει στην ειδωλολατρεία. Καταφρονώντας τον πρό-

σκαιρο αυτό κόσμο, για χάρη του αιωνίου, η δωδεκάχρονη 

Πίστη, η δεκάχρονη Ελπίδα και η εννιάχρονη Αγάπη, παρα-

δόθηκαν στο ξίφος, αφήνοντας αιώνιο παράδειγμα θάρρους, 

πίστεως και δύναμης ψυχής. Την Αγία Σοφία την άφησαν 

ελεύθερη, ίσως νομίζοντας πως ο φόνος των παιδιών της θα 

την καταρράκωνε. Η ίδια όμως, περήφανη που τα παιδιά της 

δεν λύγισαν και προτίμησαν το μαρτύριο για τον Χριστό, από 

τις υποσχέσεις του κόσμου, αφού φρόντισε για την ταφή 

τους, προσευχήθηκε να ενωθεί μαζί τους. Πράγματι, την 

τρίτη ημέρα από την ταφή, η Αγία Σοφία κοιμήθηκε πάνω 

στον τάφο τους. Η μνήμη τους τιμάται στις 17 Σεπτεμβρίου.

Σεπτέμβριος: Με μια ματιά 

  1. Όσιος Συμεών ο Στυλίτης 

  7. Οσία Κασσιανή η Υμνογράφος 

  8. Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου 

  8. Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβη- 

      τισμού 

  8. Παγκόσμια Ημέρα Κυστικής Ίνωσης 

10. Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αυτοκτονίας 

11. Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών (κιν.) 

14. Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού 

14. Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των 

      Ελλήνων της Μικράς Ασίας 

15. Άγιος Πορφύριος ο μίμος 

17. Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της, Πίστη, 

      Ελπίδα και Αγάπη 

20. Άγιος Ευστάθιος και η οικογένειά του 

21. Διεθνής Ημέρα Ειρήνης 

21. Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ 

28. Όσιος Ισαάκ ο Σύρος 

30. Ημέρα Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών

...και οι γονείς που είναι; Ποιο παιδί δεν θα ήθελε 

να παίξει με ένα Seatrac; Να δοκιμάσει την κινούμε-

νη καρέκλα του, (που δεν θα μπορεί, καθώς δεν θα 

έχει το χειριστήριο, αλλά θα προσπαθήσει); Να κάνει 

την πλατφόρμα του, βατήρα για βουτιές, να δοκιμά-

σει τον αυτόματο λουτήρα του κτλ, να το εξερευνήσει, 

μέχρι να το βαρεθεί και να βρει άλλο «παιχνίδι». Όλα 

τα φυσιολογικά παιδιά θα ορμούσαν να παίξουν με 

αυτό το περίεργο πράγμα, χωρίς σκέψη. Και όταν 

αργότερα ερχόταν κάποιος συνάνθρωπος με κινη-

τικά προβλήματα, λόγω αναπηρίας, γήρατος ή ασθε-

νείας, θα έπρεπε να ειδοποιήσει ότι η διάταξη του 

Seatrac δεν λειτουργεί ή είναι κατεστραμμένη και να 

φύγει απογοητευμένος ή να μπει με δυσκολία και την 

βοήθεια άλλων στην θάλασσα. Και μετά θα είχαμε τα 

παράπονα στα κοινωνικά δίκτυα ότι στην τάδε πα-

ραλία, το σύστημα δεν λειτουργεί και τι κάνουν οι 

υπεύθυνοι κτλ. Σαν τι να κάνουν οι υπεύθυνοι; «Τα 
παιδιά, είναι παιδιά», και πάντα θα δρουν παρορμη-

τικά και με διάθεση παιχνιδιού και εξερεύνησης. Το 

ερώτημα είναι, οι γονείς που είναι; Είναι δυνατόν να 

έχουν στείλει το παιδί τους μόνο του στην παραλία; 

Όχι, απλά... δεν ασχολούνται. Η αδιαφορία μας, λοι-

πόν, είναι το θέμα. Δεν μπαίνουμε στον κόπο να εξη-

γήσουμε στο παιδί μας ότι «αυτό δεν είναι παιχνίδι» 

και τυχόν ζημιά θα ταλαιπωρήσει τους συνανθρώ-

πους μας. Μαθήματα ευθύνης, όχι «δεν βαριέσαι».
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Ανακύκλωση με επιβράβευση: Η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί το πρόγραμμα «The Green City» 
Το «The Green City» είναι το νέο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής και του Ει-

δικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), που προσφέρει άμεσο 

κέρδος σε όλους τους πολίτες που ανακυκλώνουν. Μέσω του προγράμματος 

«The Green City», οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ανακυκλώνουν τα διαχωρι-

σμένα υλικά τους και να συλλέγουν πόντους. Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττι-

κής, Λευτέρης Κοσμόπουλος, ανέφερε σχετικά ότι: «Το πρόγραμμα επιβράβευσης 
της ανακύκλωσης που υλοποιείται και στη Δυτική Αττική με πρωτοβουλία του Πε-
ριφε- ρειάρχη Αττικής και του ΕΔΣΝΑ συμβάλλει στην πράξη στο να πείσει όλους 
τους συμπολίτες να αυξήσουν την ανακύκλωση και παράλληλα να επιβραβευθούν 
στην καθημερινότητά τους. Κάθε μέρα που περνάει, αν αλλάξουμε κάθε μας μικρή 

συνήθεια, μπορούμε να συμβάλλουμε στο μεγάλο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, με συνέπειες που όλοι δυστυ-
χώς ζούμε στην πατρίδα μας». Οι πολίτες μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα www.thegreencity.gr και να εγγρα-

φούν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης της Ανακύκλωσης, (μπορούν να εγραφούν επίσης στην Κινητή Μονάδα ή 

μέσω της εφαρμογής κινητού THE GREEN CITY). Με την εγγραφή βλέπουν τις περιοχές στις οποίες γίνεται η συλ-

λογή και επιλέγουν αυτή που εξυπηρετεί. Αφού παραδοθούν τα προϊόντα προς ανακύκλωση και ζυγιστούν, πιστώ-

νονται στην κάρτα του πολίτη οι πόντοι που αναλογούν, τους οποίους μπορεί να εξαργυρώσει στο συνεχώς 

αυξανόμενο δίκτυο συνεργατών του προγράμματος. Στο Κινητό Πράσινο Σημείο, ανακυκλώνονται 8 κατηγορίες 

διαχωρισμένων υλικών, μη υλικών συσκευασίας, με άμεσο στόχο να αυξηθούν τα οικιακά απορρίμματα που προ-

ωθούνται προς ανακύκλωση. Ο τύπος και το βάρος των υλικών που προσκομίζονται προς ανακύκλωση, μετατρέ-

πονται σε πόντους και οι πολίτες κερδίζουν οφέλη μέσω των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του προγράμματος 

(οι επιχειρήσεις αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.citipost.gr και στην εφαρμογή κινητού). Τα υλικά που μπορούν 

να συλλεχθούν/ανακυκλωθούν στα Κινητά Πράσινα Σημεία είναι: • Χαρτί/Χαρτόνι, • Πλαστικά, • Μεταλλικά Αντικεί-

μενα, • Αλουμίνιο, • Γυαλί, • Ηλεκτρονικός/Ηλεκτρικός Εξοπλισμός, • Βρώσιμα Έλαια & Λίπη, • Ρούχα/Υφάσματα.

Θλιβερός απολογισμός - αισιοδοξία για την «επόμενη μέρα» 
(Αποσπάσματα από την ανακοίνωση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές) 
Οι πρόσφατες καταστροφές στη χώρα μας έρχονται να μας υπενθυμίσουν ότι οφείλουμε ως κοι-

νωνία να προετοιμαζόμαστε συστηματικά για ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι επιπτώσεις της κλι-

ματικής αλλαγής είναι ορατές και στο άμεσο μέλλον θα βιώνουμε στη χώρα μας όλο και συχνότερα μεγάλες περι- 

όδους ξηρασίας και παρατεταμένους καύσωνες αλλά και σφοδρές βροχοπτώσεις, φαινόμενα που θα εντείνουν την 

εμφάνιση δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών με καταστροφικές συνέπειες. Μετά τη Μάνδρα και το Μάτι έρχονται 

οι πρόσφατες καταστροφές να επιβεβαιώσουν πως η χώρα δεν έλαβε αρκετά μέτρα για να προστατεύσει τα δάση 

και τις περιουσίες των πολιτών. Το αποτέλεσμα ήταν η ανυπολόγιστη σε μέγεθος οικολογική καταστροφή που γνώ-

ρισε φέτος η χώρα μας με τις αλλεπάλληλες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες καίγοντας ανεξέλεγκτα απανθράκωσαν 

μέχρι σήμερα 1.200.000 στρέμματα γης. Η, εκ των αποτελεσμάτων της, στρεβλή πολιτική συγκεφαλαιώνεται στο 

δίπτυχο: απουσία διαχείρισης και ουσιαστικά εγκατάλειψη του δάσους και αντιεπιστημονική έως και πλήρως εσφαλ-

μένη υλοποίηση της καταστολής κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Η πρόσφατη, υπό το βάρος των καταστροφικών 

πυρκαγιών, υπαγωγή της υποστελεχωμένης, υποχρηματοδοτούμενης και απαξιωμένης Δασικής Υπηρεσίας στο 

ΥΠΕΝ αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα που αίρει τη διοικητική διάσπαση της υπηρεσίας. Ωστόσο, για την επιτυχία 

του επιβάλλεται άμεση στελέχωσή της σε όλες τις βαθμίδες και χρηματοδότηση που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη 

άσκηση του έργου της επιστημονικής διαχείρισης, με την εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης των 

δασών. Τα ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα κριτήρια αειφορικής διαχείρισης 

των δασών της Ευρώπης. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, η «επόμενη μέρα» - που στην πραγματικότητα θα διαρ-

κέσει δεκαετίες για τα κατεστραμμένα από τη φωτιά δάση και τις δασικές εκτάσεις - μπορεί να αποτελέσει περίοδο 

εντυπωσιακής αποκατάστασης των οικοσυστημάτων, σταδιακά στην προτέρα μορφή τους, υπό την προϋπόθεση 

της προστασίας τους και της διαχείρισης σύμφωνα με τις επιταγές της Δασολογικής Επιστήμης. Η φυσική αναγέν-

νηση θεωρείται βέβαιη για τα μεσογειακά πευκοδάση χαλεπίου και τα δάση αειφύλλων πλατυφύλλων και έχει απο-

δειχτεί επανειλημμένως στην πράξη. Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία πυρκαγιών, στη Βόρεια Εύβοια, το 40% των 

δασών που κάηκαν φέτος έχουν ξανακαεί στο παρελθόν και αναδασώθηκαν με φυσικό τρόπο, δημιουργώντας τα 

θαυμάσια οικοσυστήματα που κάηκαν πρόσφατα. Η πολιτεία θα πρέπει να ενσωματώσει στην περιβαλλοντική της 

πολιτική την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τόσο των εμπλεκομένων φορέων όσο και των πολιτών.
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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

Κουμπαράδες, σε διάφορες διαστάσεις 

και χρώματα, ζωγραφισμένοι στο χέρι. 

Προτομές και αγαλματίδια, ακριβή αντί-

γραφα από μουσεία, με πατίνα μαρμάρου. 


