
Η «Φλόγα της Αγάπης» στο Σι-

κιαρίδειο - Ίδρυση της πρώτης 

Τράπεζας Αίματος για ΑΜΕΑ 

Με ενθουσιασμό υποδέχθηκαν στο Σι-

κιαρίδειο Ίδρυμα την Φλόγα της Αγά-

πης της 19ης Πανελλήνιας Λαμπαδη- 

δρομίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδο-

τών, παρουσία εκπροσώπων φορέων 

και συλλόγων. Η κυρία Ελένη Αλεβίζου, 

γραμματέας της Π.Ο.Σ.Ε.Α., εκπροσω-

πώντας τον Πρόεδρο, κ. Χρήστο Πρω-

τόπαπα, μετέφερε το μήνυμα για την 

διάδοση της... Συνέχεια στη σελίδα 5 
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Η εξαιρετική παρουσία ενός ΑμεΑ στην τηλεόραση 
Μια νέα τηλεοπτική σειρά ξεκίνησε και ως συνήθως σε 

κάποιους άρεσε, σε κάποιους όχι, αλλά αυτό το οποίο 

φαίνεται να έκανε μεγάλη εντύπωση σε όλους, ήταν η 

παρουσία και η μοναδική ερ-

μηνεία ενός ΑμεΑ, ο οποίος 

δεν είναι καν ηθοποιός. Κά-

ποιοι μάλιστα είπαν ότι αυτός 

είναι ο πραγματικός πρωταγω-

νιστής της σειράς, καθώς είναι 

τόσο ... Συνέχεια στη σελίδα 12

Κοινόχρηστα, ηλεκτρικά ποδήλα-

τα για ΑμεΑ στην Θεσσαλονίκη 
Δυο ποδήλατα για ΑμεΑ ήταν διαθέ-

σιμα για κοινή χρήση στο περίπτερο 

του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπλη-

γικών, στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσ-

σαλονίκης προσφέροντας την ευκαιρία 

για βόλτα με ποδήλατο με συνοδό-

οδηγό της επιλογής τους. Μετά την λήξη της ΔΕΘ, τα δυο 

ποδήλατα σταθμεύτηκαν σε σημεία με εύκολη πρό-

σβαση για τα ΑμεΑ και θα είναι... Συνέχεια στη σελίδα 4

Ο Δήμος Αθηναίων τίμησε την Ελληνική Παραολυμπιακή 

Ομάδα και παρουσίασε τις πρωτοβουλίες για τα ΑμεΑ 
Μέσα σε κλίμα γιορτής, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, υπο-

δέχθηκε στο Σεράφειο Κέντρο Αθλητισμού και Πολιτισμού τους αθλητές και 

τα μέλη της ελληνικής αποστολής των Παραολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο, 

βραβεύοντάς τους για την εντυπωσιακή συμμετοχή τους στη φετινή διοργά-

νωση, που γέμισε με συγκίνηση και υπερηφάνεια... Συνέχεια στη σελίδα 4 

Οι πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων για την τρίτη ηλικία 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας, 

ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Κωστής Χατζηδάκης, έκανε έναν απολογισμό των 

μέτρων που έχει ολοκληρώσει... Συν. στη σελίδα 3

Και φέτος στα σχολεία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοι-

κείωσης με την αναπηρία, «Δες τη Ζωή Με Άλλα Μάτια» 
Ανανεώθηκε η άδεια του εκπαιδευτικού προγράμμα-

τος «Δες τη Ζωή Με Άλλα Μάτια», που υλοποιεί η 

ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» στα σχολεία, με στόχο την 

εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με την ανα-

πηρία. Άνθρωποι με αναπηρίες... Συν. στη σελίδα 5 

Οι προτεραιότητες του νομοσχεδίου για 

την ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας 
Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε η Υφυπουργός 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια 

για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, όπου παρουσίασε τους 

βασικούς άξονες του... Συνέχεια στη σελίδα 13 
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Συνέχεια από το προηγούμενο ...όταν όμως δυσκολεύει η κατάσταση, σε οποι-

οδήποτε επίπεδο, ακόμα και τα μεγάλα παιδιά, τρέχουν στην μαμά και στον 

μπαμπά τους, για να τους λύσει τα προβλήματα, που δεν μπορούν να αντιμετω-

πίσουν, αφού οι γονείς τα μεγάλωσαν χωρίς προβλήματα. Εμείς οι μεγάλοι, στα 

νιάτα μας κάναμε πολλά λάθη και αντιμετωπίζαμε μεγαλύτερα προβλήματα, όπως 

πείνα, φτώχεια και πολλά άλλα που δεν υπάρχουν σήμερα. Οι γονείς μας όμως, 

δεν είχαν την δυνατότητα να μας βοηθήσουν και αναγκαστικά, μάθαμε να επι-

βιώνουμε στα δύσκολα, γι’ αυτό και τα καταφέραμε. Αγωνιστήκαμε για να κάνουμε 

τα όνειρά μας πραγματικότητα, γιατί είχαμε σκοπό στην ζωή μας και όταν παίζαμε 

στις αλάνες, γιατί δεν είχαμε μεγαλύτερες πολυτέλειες, θυμάμαι να λέει ο ένας 

στον άλλο: «εγώ θα γίνω, θα κάνω, θα φτιάξω…» κτλ. Καμμία σχέση με το σή-

μερα, που η καινούργια γενιά ρωτάει «τι θα γίνω, τι θα κάνω και τι θα φτιάξω…», 

χωρίς όμως, να υπάρχει περιεχόμενο. Τα περισσότερα όνειρα της νέας γενιάς 

κρύβονται στα ηλεκτρονικά εξαρτήματά τους και βλέπεις παρέες μεγάλες να δια-

σκεδάζουν στην ίδια αίθουσα, με σύντροφο τα κινητά τους. Είναι ο μόνος τρόπος 

για να ανακαλύψουν καινούργιους ορίζοντες, που εξελίσσονται μονάχα στις οθό-

νες και όχι στον οργανισμό τους, για να επαναστατήσει και να ζητήσει περισσό-

τερα. Εκτός από όλα τα παραπάνω, υπάρχει και η μάστιγα των ναρκωτικών. 

Βλέπουμε νέα παιδιά, που θα μπορούσαν να στύψουν την πέτρα, ξαπλωμένα 

στους δρόμους, ανίκανα και ανήμπορα, να ζητιανεύουν για την δόση τους. Αυτή 

είναι η καινούργια γενιά. Κάποιοι μισοπεθαμένοι στους δρόμους να ζητιανεύουν 

και κάποιοι με λαμπερά ρούχα και καινούργια αυτοκίνητα, να το παίζουν καμπό-

σοι, αφού τα βρήκαν έτοιμα. Όλα κάποτε ήταν αληθινά και οι άνθρωποι όλων  

των κατηγοριών, συνεργάσιμοι και αποτελεσματικοί. Όσο περνάει ο καιρός, όλα 

αλλάζουν και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Κάτι συμβαίνει, κάτι που κάποια 

στιγμή θα αναγκάσει πολλούς να σκεφτούν σοβαρά και να πουν την παλιά, σοφή 

παροιμία «στερνή μου γνώση, να σ’ είχα πρώτα»... Συνέχεια στο επόμενο τεύχος

«Σενάρια της ζωής» 
Συνέχεια από το προηγούμενο «... η Παναγιώτα αµέσως 

φρόντισε να έχει η κοπέλα την περιποίηση που χρειαζόταν 

στην κατάστασή της. Της αγόρασε ένα µικρό παλιό σπιτάκι 

στην ίδια γειτονιά και της υποσχέθηκε ότι πάντα θα ήταν στο 

πλευρό της σε όλη την κοινωνική της εξέλιξη, όσο την είχε ανάγκη, και νοερά 

θα ήταν δεύτερη µάνα στο παιδί της, να το βλέπει όποτε ήθελε. Αλλά την όρ-

κισε να µην του πει ποτέ την αλήθεια. Όταν ήρθε στον κόσµο η µικρή Χαρούλα, 

ήταν όλα τακτοποιηµένα να φανεί σαν µάνα η Παναγιώτα. Τα κανόνισε όλα ο 

µαιευτήρας που την είχε αναλάβει και ήταν µιληµένος. Πληρώθηκε αδρά και 

έτσι εξαγόρασαν τη σιωπή του. Μόλις η Φανούλα συνήλθε από τη γέννα, πήγε 

να µείνει στο σπιτάκι που της αγόρασε η Παναγιώτα. Είχε ειδοποιήσει τη φι-

λενάδα της τη Ρούλα και ήρθε να µείνει λίγο διάστηµα µαζί της στην αρχή, που 

θα έµενε µόνη, να τη βοηθούσε να συνηθίσει την απουσία του παιδιού από 

την αγκαλιά της. Εκείνη της έκανε το χατίρι και πήγε αφού δέχτηκε να την αφή-

σει ο σύζυγός της. Από τότε έγιναν αχώριστες και η Ρούλα φρόντισε να γίνει 

νόνα της Χαρούλας. Μετακόµισε, µάλιστα, στην Αθήνα, όταν πήρε µετάθεση 

ο σύζυγός της, και έµεινε στην ίδια γειτονιά µε τη Φανούλα, που είχε έναν άν-

θρωπο να µοιράζεται τη µοναξιά της. Ο πατέρας Ιωάννης φρόντισε να βρει 

δουλειά στη Φανούλα σαν πωλήτρια στο µεγάλο ζαχαροπλαστείο απέναντι 

από την εκκλησία. Έτσι, η κοπέλα αποκαταστάθηκε και δεν στερήθηκε το παιδί 

της, που το έβλεπε να µεγαλώνει σε ξένα έµπειρα χέρια καλύτερα απ’ ό,τι θα 

µπορούσε να το µεγαλώσει εκείνη. Το παιδί αυτό...» Συνέχεια στο επόμενο 

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

του Νίκου 

Πρατσινάκη
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Οι πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την τρίτη ηλικία 
Συν. από σελ. 1 ...η 

Κυβέρνηση, για την 

«Τρίτη Ηλικία» και 

ανακοίνωσε τα μέ-

τρα που σχεδιάζον-

ται: «Σήμερα τιμού- 

με την τρίτη ηλικία, 

όλους αυτούς που 

μπορεί να είναι γο-

νείς ή παππούδες 

μας και μας έχουν 

στηρίξει από τα 

πρώτα βήματα της 

ζωής μας. Η σημε-

ρινή ημέρα λοιπόν 

πρέπει να μας 

υπενθυμίζει το ιδιαίτερο καθήκον απέναντι τους: Να μεριμνούμε αφενός για τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσής 

τους και αφετέρου για την πιο ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή της χώρας. Στο Υπουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων έχουμε σημαντικό μέρος της ευθύνης για τις πολιτικές ως προς τα άτομα τρίτης ηλικίας. 

Και θέλουμε να μιλάμε με συγκεκριμένο και μετρήσιμο έργο. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν 

υιοθετηθεί μεταξύ άλλων οι ακόλουθες πολιτικές: • Αυξήθηκε το τμήμα της σύνταξης που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι 

συνταξιούχοι από το 30% στο 70%. • Αντιμετωπίστηκαν αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου για τους συνταξιούχους 

με περισσότερα από 30 χρόνια εργασίας και ψηφίστηκε η αύξηση των αντίστοιχων συντάξεων. • Συνεχίστηκε η 

στήριξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων, ενώ θεσπίστηκαν κριτήρια διαφάνειας και αντικειμενικότητας για την κα-

ταβολή του επιδόματος. • Ενισχύθηκε το προσωπικό στις δομές φροντίδας ηλικιωμένων κατά 33%. • Το νέο, ενιαίο 

και σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο 1555 του Υπουργείου ξεκίνησε να κάνει καλύτερη την καθημερινότητα των ατόμων 

τρίτης ηλικίας ως προς την επαφή με τις υπηρεσίες μας. Γνωρίζουμε καλά ότι τα παραπάνω μέτρα δεν είναι αρκετά. 

Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο έχουμε ήδη σχεδιάσει και υλοποιούμε πρόσθετα μέτρα που αφορούν τα άτομα της 

τρίτης ηλικίας. Ανάμεσα σε αυτά είναι: • Επιτάχυνση της απονομής των εκκρεμών συντάξεων. Μια προσπάθεια 

που έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει, καθώς υπολογίζουμε βάσιμα ότι στο τέλος του έτους θα έχουμε μια σημαντική 

αποκλιμάκωση. • Αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πολιτών από τον ΕΦΚΑ μέσω των νέων, ψηφιακών τεχνολογιών, 

πχ εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης και ηλεκτρονικά ραντεβού. • Ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης 

ενός προγράμματος ψηφιακής κατάρτισης ηλικιωμένων, το οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση της εξοικείωσής τους 

με τα ψηφιακά εργαλεία. Πολιτική που προωθείται σε ολόκληρη την ΕΕ. • Ιδιαίτερη προσοχή στις δομές φροντίδας 

ηλικιωμένων που υπάγονται στο Υπουργείο μας, πολύ περισσότερο για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κο-

ρωνοϊού. • Εκπόνηση σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα μελέτης για την αναβάθμιση των υπηρεσιών 

που παρέχουν αυτές οι δομές στους ηλικιωμένους. Η πολιτική για τα άτομα της τρίτης ηλικίας αποτελεί για εμάς 

πάνω από όλα ζήτημα συνείδησης! Διότι ο σεβασμός και η ευαισθησία που αισθανόμαστε για αυτούς τους αν-

θρώπους πρέπει να αποδεικνύεται, όχι με λόγια, αλλά με έργα. Είναι δείκτης πολιτισμού για την κοινωνία μας!»

Ευχαριστούμε από καρδιάς όσους μας στηρίζουν! 
Ευχαριστούμε τα σχολεία της περιοχής μας, όπως και την Πολεμική Αερο-

πορία, για την στήριξή του Κέντρου μας, μέσα από την προσφορά τους 

σε πλαστικά καπάκια. Το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων θα τα αξιοποιήσει 

για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων, που κάποιοι συμπολίτες μας με κι-

νητικά προβλήματα έχουν ανάγκη, αλλά δυσκολεύονται να αγοράσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»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 Συνεργασία-

Δημιουργία 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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Κοινόχρηστα, ηλεκτρικά ποδήλατα για ΑμεΑ στην Θεσσαλονίκη 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και 

του χρόνου για να εξυπηρετούν ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Τέτοια 

εποχή, πριν από ένα χρόνο, το πρώτο πανελλαδικά, κοινόχρηστο ποδήλατο 

για ΑμεΑ, παρουσιαζόταν στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο δράσης του προ-

γράμματος CHANGE, κάνοντας πραγματικότητα κάτι αδύνατο για ανθρώ-

πους με κινητικές αναπηρίες. O πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Παραπληγικών, Γιώργος Αυγουστίδης -ο πρώτος που είχε πραγματοποι-

ήσει βόλτα με αυτό το ποδήλατο- περιγράφει: «Τα αμαξίδια αυτά μας δίνουν 
τη δυνατότητα να βγούμε από το σπίτι μας και παρέα με κάποιον συνοδό να απολαύσουμε μια ξεχωριστή εμπειρία, 
με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Ευχαριστούμε όλους τους εταίρους του έργου, που καθιστούν εφικτή την κοινόχρηστη 
χρήση ενός μέχρι σήμερα απαγορευτικού μέσου για ΑμεΑ». Ο επίκ. καθηγητής Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού στο 

τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ και συντονιστής του έργου CHANGE, Γιάννης Πολίτης, σχολιάζει σχετικά: 

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς, να βλέπουμε ότι οι δράσεις του ερευνητικού έργου CHANGE έχουν τόσο ου-
σιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία και σε όλα τα μέλη της. Η ενέργεια αυτή της παραχώρησης των ποδηλάτων για 
ΑμεΑ, που υπό τις μέχρι τώρα συνθήκες θα ήταν ένα δυσπρόσιτο, για να μην πω απαγορευτικό μέσο, αποκτά ιδι-
αίτερη σημασία για όλους εμάς τους συντελεστές αυτής τη δράσης.». Η Άρτεμις Μαργαριτίδου, σύμβουλος περιφε-

ρειακής ανάπτυξης της Lever AE, συμπληρώνει: «Στο πλαίσιο του προγράμματος CHANGE οργανώνονται μια 
σειρά από δράσεις, που στόχο έχουν την αλλαγή νοοτροπίας προς την κατεύθυνση της χρήσης ποδηλάτου γενικό-
τερα, αλλά και ειδικότερα όπως η συγκεκριμένη, για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε εναλλακτικά μέσα μετακίνη-
σης». Ο ιδρυτής και CEO της BrainBox S.A., Γιώργος Βουλγαρούδης, διευκρινίζει: «Ένα χρόνο μετά την παρου- 
σίαση των πρώτων κοινόχρηστων, ηλεκτρικών ποδηλάτων για ΑμεΑ, εδώ στη Θεσσαλονίκη, από την BrainBox στο 
πλαίσιο του έργου CHANGE, επιστρέφουμε για να υλοποιήσουμε μια ακόμα δέσμευσή μας, τη δωρεάν παραχώρηση 
2 εξ αυτών στο πλαίσιο της ΔΕΘ, «γράφοντας» έτσι άλλο ένα επεισόδιο στον τομέα της μικρόκινητικότητας στην κα-
θημερινότητά μας – ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι αφορά σε άτομα με κινητικές δυσκολίες. Ως εκ τούτου νιώθω 
ικανοποίηση, αφού 14 χρόνια μετά την ίδρυση μας το όραμα μας βρίσκει εφαρμογές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Ο Δήμος Αθηναίων τίμησε την Ελληνική Παραολυμπιακή 

Ομάδα και παρουσίασε τις πρωτοβουλίες για τα ΑμεΑ 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...όλους τους Έλληνες. «Καλώς ορίσατε στο σπίτι σας, 
στην Αθήνα, την πόλη που γέννησε το σύγχρονο ολυμπιακό κίνημα. Μάς προσφέ-
ρατε πάρα πολλά, απλόχερα και γενναιόδωρα», τόνισε στην ομιλία του ο κ. Μπακο-

γιάννης εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του εκ μέρους της δημοτικής αρχής, αλλά 

και όλων των Αθηναίων για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν οι Έλληνες 

αθλητές στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, κερδίζοντας συνολικά 11 μετάλλια. Με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση, 

ο Δήμαρχος Αθηναίων, απευθυνόμενος στα μέλη της ελληνικής αποστολής, στάθηκε στις παραλείψεις όλων των 

προηγούμενων ετών, που έκαναν την πόλη «εχθρική» για τους ανθρώπους με αναπηρία, υποχρεώνοντάς τους να 

ζουν σε συνθήκες εγκλεισμού. «Θέλουμε να αισθάνεστε ελεύθεροι μέσα στην πόλη, όπως στα στάδια και στα κο-
λυμβητήρια. Δικαιούστε τον σεβασμό της πόλης», τόνισε και προανήγγειλε τα σχέδια της δημοτικής αρχής για τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, που αντιμετωπίζουν κάποιου είδους αναπηρία. Κάνοντας μία συνο-

πτική παρουσίαση του σχεδιασμού του Δήμου, ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε σε μία σειρά από πρωτοβουλίες, 

επισημαίνοντας ωστόσο ότι «δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά» και ότι θα χρειαστεί χρόνος για να ολοκληρωθούν όλα 

τα έργα. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε: • Στην υλοποίηση έργων προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης ΑμεΑ στα σχο-

λεία. Μετά το τέλος του έργου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, 257 σχολεία του Δήμου θα αποκτήσουν τις κατάλληλες 

υποδομές για να εξυπηρετούν μαθητές με κινητικά προβλήματα. Ενδεικτικά, θα κατασκευαστούν WC AμεA σε 236 

σχολεία και ράμπες ΑμεΑ σε 185 σχολεία, ενώ σε όσα σχολικά κτίρια δεν είναι εφικτή η πρόσβαση με ράμπα, θα 

κατασκευαστούν αναβατόρια. • Στην εφαρμογή αυστηρών προδιαγραφών σχεδιασμού για την απρόσκοπτη κίνηση 

και εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε όλα τα νέα έργα που είναι υπό σχεδιασμό ή βρίσκονται σε εξέλιξη (π.χ. Σύνταγμα, Εμ-

πορικό Τρίγωνο, Πανεπιστημίου). • Στην ενίσχυση της αστυνόμευσης τοποθετώντας 900 αισθητήρες στις ράμπες 

για την αντιμετώπιση της αντικοινωνικής στάθμευσης σε διάφορα σημεία της πόλης (σε πλήρη λειτουργία από τα 

μέσα Οκτωβρίου). • Στην ανακατασκευή περίπου 400 πεζοδρομίων του Δήμου -όλα με πρόνοια για τα ΑμεΑ. • Στον 

εξοπλισμό των κολυμβητηρίων στου Γουδή και στην Κολοκυνθούς με αναβατόρια τελευταίας τεχνολογίας, καθώς 

και με δύο νέα αναπηρικά αμαξίδια. Η είσοδος στον κολυμβητικό χώρο γίνεται πλέον εύκολα και με ασφάλεια.
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Η «Φλόγα της Αγάπης» στο Σικιαρίδειο - Ίδρυση της πρώτης Τράπεζας Αίματος για ΑΜΕΑ 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...εθελοντικής αιμοδοσίας στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα και στην 

Πρόεδρο του, κα Κορίνα Λιούτα, η οποία παρέλαβε την Φλόγα, συνοδευόμενη από 

τα παιδιά και τους γονείς. Στον χαιρετισμό της η Πρόεδρος ανέφερε: «Η φλόγα της 
αγάπης είναι αυτή που ζέστανε σήμερα τις ψυχές των παιδιών με αναπηρία, των παι-
διών που έχουν ανάγκη φροντίδας, προστασίας και εκπαίδευσης ώστε να ενσωμα-
τώνονται ισότιμα στην κοινωνία. Σε μια συμβολική διαδρομή στον προαύλιο χώρο, τα 
παιδιά μας, οι καθημερινοί μας αυτοί αγωνιστές, μετέφεραν μέσα από μια δάδα την 
ζεστασιά της καρδιάς τους, μας φώναξαν με την δύναμη της ψυχής τους πως μέσα από την αιμοδοσία προσφέρουμε 
έμπρακτα την αγάπη μας στην ίδια τη ζωή, μας μετέφεραν την πίστη του να ακολουθούμε το μονοπάτι της καρδιάς 
μας, να μην εγκαταλείψουμε τον συνάνθρωπο. Εμείς ως Σικιαρίδειο συμπορευόμαστε με την ΠΟΣΕΑ, στηρίζουμε 
το έργο της, μεταλαμπαδεύουμε το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας στον χώρο της αναπηρίας, διδάσκουμε τον 
αλτρουισμό και στέλνουμε σήμερα σε όλη την Ελλάδα, το μήνυμα της εθελοντικής προσφοράς και της αλληλεγγύης 
μεταξύ των ανθρώπων χωρίς διακρίσεις, εξαιρέσεις και αποκλεισμούς. Άμεσα σηματοδοτούμε το εγχείρημα για την 
ίδρυση της Τράπεζας Αίματος "ΑΙΜΕΑ", σε συνεργασία με την ΠΟΣΕΑ και την Περιφέρεια Αττικής, γιατί πιστεύουμε 
ακράδαντα ότι οικοδομώντας μία κοινωνία προσφοράς και αλληλεγγύης, νιώθουμε και δίνουμε ικανοποίηση, ενδυ-
ναμώνουμε αξίες και αρχές, γινόμαστε κήρυκες της δύναμης του εθελοντισμού». Η Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου 

Τομέα Αθηνών, κα Λουκία Κεφαλογιάννη, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Αττικής τόνισε ότι, «Ο Περιφερειάρχης 
Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης, και όλοι εμείς στη Περιφέρεια Αττικής, πιστεύουμε βαθιά στην αξία του εθελοντισμού 
και μέσα στη δύσκολη περίοδο που βιώνουμε με την πανδημία, συστρατευτήκαμε μαζί με την ΠΟΣΕΑ, τους δήμους, 
τα αθλητικά σωματεία και τις εθελοντικές ομάδες, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος». 

Με μια συγκινητική ομιλία του ένας εκπαιδευόμενος του Ιδρύματος, ο Αλέξανδρος, ανέδειξε την σημασία της εθε-

λοντικής Αιμοδοσίας και την ανάγκη να συμπορευθούμε όλοι στην προσπάθεια αυτή. Αξίζει να αναφερθεί ότι την 

δημιουργία του σήματος της 1ης Τράπεζας Αίματος για ΑΜΕΑ στην Ελλάδα επιμελήθηκε η δημιουργική ομάδα της 

Ακαδημίας Εθελοντισμού HELPHELLAS. Ο Τομέας Υγείας της Ακαδημίας θα υποστηρίξει όλες τις δράσεις της Τρά-

πεζας Αίματος, που αποτελεί μια κοινωνική καινοτομία στο χώρο της εθελοντικής προσφοράς και της αιμοδοσίας.

Και φέτος στα σχολεία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοι-

κείωσης με την αναπηρία, «Δες τη Ζωή Με Άλλα Μάτια» 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...συντονίζουν έναν ελεύθερο διάλογο με τους μαθητές 

και τις μαθήτριες. Μαζί, προσεγγίζουν βιωματικά την πραγματικότητα της αναπη-

ρίας, της προσβασιμότητας και της μοναδικότητας του κάθε ατόμου. Τα παιδιά, ως 

οι ενεργοί αυριανοί πολίτες, αφυπνίζονται και συνειδητοποιούν την αξία της αλλη-

λοαποδοχής και της αλληλεγγύης. Το πρόγραμμα ξεκινάει με τον ομιλητή να περι-

γράφει την καθημερινότητά του. Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες καλούνται να συζητήσουν τις καθημερινές συνθήκες 

διαβίωσης των εμποδιζόμενων ατόμων και πώς μπορούμε συλλογικά να κάνουμε τη διαφορά. Το πρόγραμμα κα-

λύπτει τη σύγχρονη ανάγκη δημιουργίας μιας συμπεριληπτικής κοινωνίας ήδη από το σχολείο. Οι συντονιστές είναι 

ευέλικτοι ως προς το κοινό τους και καλούνται κάθε φορά να ανταποκριθούν ανάλογα με τον τρόπο που οι ίδιοι μα-

θητές εκφράζονται λεκτικά, συναισθηματικά και με τη συμπεριφορά τους. Έτσι, το πρόγραμμα δεν είναι μονοδιά-

στατο αλλά αντικατοπτρίζει κάθε φορά το εκάστοτε κοινό, εξυψώνοντας τη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου. 

Παράλληλα, καθώς πρόκειται για ένα πρόγραμμα αμιγώς παιδοκεντρικό, δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες 

να ορίσουν το πεδίο της συζήτησης, να τοποθετηθούν με σκέψεις, να καταθέσουν συναισθήματα και εμπειρίες και 

να συμμετάσχουν ενεργητικά στον συντονισμό. Οι ομιλητές ουσιαστικά αλληλεπιδρούν με ένα κοινό-μικρογραφία 

της κοινωνικής ποικιλομορφίας, φροντίζοντας να αναδείξουν την μοναδικότητα του καθενός αλλά και την χρησιμό-

τητά του. Αυτή η αλληλεπίδραση και η αλληλοκατανόηση είναι βασικές προϋποθέσεις για την αλλαγή στάσης και 

νοοτροπίας σχετικά με την αναπηρία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε την περασμένη 

χρονιά εξ αποστάσεως, λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών. Ωστόσο, αυτό επέτρεψε στην ΑΜΚΕ να 

«φτάσει» σε μακρινές περιοχές της Ελλάδας που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα μπορούσε, μεγιστοποιώντας 

έτσι τον αντίκτυπο του προγράμματος. Τη φετινή χρονιά αναμένεται να εφαρμοστεί υβριδικό μοντέλο, ανάλογα με 

τις επιτρέπουσες συνθήκες: είτε δια ζώσης, σύμφωνα με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, είτε εξ’ αποστάσεως 

μέσω διαδικτύου, για μια διδακτική ώρα εντός του σχολικού ωραρίου, δωρεάν. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δες 

Τη Ζωή Με Άλλα Μάτια» απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

γενικών, επαγγελματικών ή ειδικών σχολείων πανελλαδικά. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς στην 
σχετική σελίδα της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια»: https://meallamatia.services/blog/2021/01/20/des-ti-zwi-me-alla-matia
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Παράλληλα με την κατάθεση του νομοσχεδίου για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας, καταρ-

τίζεται ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού, το οποίο τηρείται στη Γενική Γραμ-

ματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Η αμοιβή του Προσωπικού Βοηθού για 

την παροχή της σχετικής υπηρεσίας καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ. Ταυτόχρονα συστήνεται και λειτουργεί στον 

ΟΠΕΚΑ πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των αιτημάτων λήψης της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού και 

των αιτήσεων των ενδιαφερομένων να ενταχθούν στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού  

της παρ. 3 του παρόντος, το οποίο διασυνδέεται με τα Κέντρα Κοινότητας του άρθρου 4 του ν. 4445/2016, καθώς 

και με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του δημόσιου τομέα.

Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης από τους δικαιούχους του Γ’ Κύκλου της 

«Ψηφιακής Μέριμνας». Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την «Ψηφιακή Μέριμνα» στην 

ιστοσελίδα www.digital-access.gov.gr και να υποβάλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ben-

eficiary.digital-access.gov.gr/. Θα λάβουν επιταγή 200€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο το οποίο έχει γεννηθεί μεταξύ 

1996 και 2016 και πληροί τους όρους επιλεξιμότητας. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 15/10/2021.

Εθελόντριες αναζητεί ο Χριστιανικός - Φιλανθρωπικός Σύλλογος, «Καλός Σαμαρείτης», ο οποίος και 

φέτος προσφέρει γεύματα ανθρωπιάς ημερησίως, για άπορους, ανέργους, ΑμεΑ και οικογένειες με παιδιά, με 

βάση τα εισοδηματικά κριτήρια. Ήδη από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της νέας περιόδου, ο αριθμός των 

σιτιζομένων έχει υπερβεί τους εκατό ενώ αξιολογούνται και οι υπόλοιπες αιτήσεις που έχουν κατατεθεί. Ο Πρόεδρος 

του Συλλόγου απευθύνεται στις κυρίες, που έχουν διάθεση για προσφορά και ο χρόνος τους τα πρωινά είναι ελεύ-

θερος, να προσέλθουν στον «Καλό Σαμαρείτη» για να βοηθούν τις μαγείρισσες και να διευκολύνουν το έργο τους. 

Η Μονάδα Ψηφιακής Προσβασιμότητας της Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστήμιου Πατρών, θέλον-

τας να υποστηρίξει τους εντυποανάπηρους φοιτητές στην εκπαιδευτική διαδικασία, στελέχωσε την κεντρική 

και τις περιφερειακές Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου με σταθμούς εργασίας για την πρόσβαση Φοιτητών με 

Αναπηρία στο έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό. Το λογισμικό και ο εξοπλισμός τους καλύπτει βασικά 

είδη αναπηριών, (οπτική, κινητική, ακουστική, αντίληψης και νευρολογικής), όπως και τις ποικίλες εκφάνσεις τους.

Ξεκίνησε η καταγραφή σε ηλεκτρονική πλατφόρμα όλων των κτιρίων δημοσίου ενδιαφέροντος στην 

Επικράτεια και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα καταστήσουν τα κτίρια αυτά απολύτως προσβάσιμα στα 

άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα, σε εφαρμογή του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα 

των Ατόμων με Αναπηρία». Η πλατφόρμα διαμορφώθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Επικρατείας, κ. Γεραπε-

τρίτη και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία της πλατ-

φόρμας ανέλαβε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Η πλατφόρμα βρίσκεται στο prosvasimotita-dy.gov.gr.

Με ειδικές θέσεις για ΑμεΑ το πρώτο υβριδικό λεωφορείο στην Ελλάδα. Το αυτοφορτιζόμενο VOLVO 

7900 Hybrid, σε σασί VOLVO S-CHARGE, κινείται με συμβατικό καύσιμο αλλά και με ηλεκτρισμό. Μπορεί να 

μεταφέρει 27 καθήμενους, 58 όρθιους, ενώ διαθέτει και δύο θέσεις για ΑμεΑ. Το υβριδικό λεωφορείο ανήκει 

στον στόλο των αστικών ΚΤΕΛ Λάρισας και ήλθε χάρη στον Πρόεδρο των ΚΤΕΛ Λάρισας, Μιχάλη Σακελλαρίου.

Μια σημαντική δωρεά πραγματοποίησε η Pfizer Hellas προς το Πανελλήνιο Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων 

και Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες «ΕΡΜΗΣ», στο πλαίσιο του προγράμματος Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, 

που υλοποιεί. Η δωρεά, ύψους 10.000€, θα διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών του Σωματείου έως το τέλος 

του τρέχοντος έτους στα πεδία της εναλλακτικής επικοινωνίας (αγορά ειδικού λογισμικού εναλλακτικής επικοινωνίας 

για άτομα χωρίς προφορικό λόγο (Grid 3), της μετακίνησης (κόστος καυσίμων των σχολικών οχημάτων του Σωμα-

τείου, για 6 μήνες) και προστασίας από την νόσο CoViD-19 ατόμων με αναπηρία (αγορά υλικών προστασίας).

Τη νέα συνεργασία του ΟΑΕΔ και του Υπουργείου Εργασίας με τη Google Ελλάδας παρουσίασε ο 

Υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, για την κατάρτιση νέων ανέργων στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα. 

Η δράση συνδέεται με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την προώθηση νέων ανέργων στην αυτοαπασχόληση 

μέσω της δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups), με την ενίσχυση της κάθε start-up με 15.000 ευρώ.

Εγκρίθηκε και φέτος το σχολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ζώντας και μαθαίνοντας μαζί. Ευαι-

σθητοποίηση, Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών και Ενδυνάμωση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στις Σχολικές 

Κοινότητες», καθώς και το συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό του, για το σχολικό έτος 2021-2022. Το πρόγραμμα 

υλοποιείται από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος επί σειρά ετών και αποτελεί ένα πολυ-

διάστατο πρόγραμμα πρόληψης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης, παρέμβασης στην κρίση με έμφαση στην  

προαγωγή της ψυχικής υγείας, μέσα από την ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα.
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Πώς θα ήταν αν όλη σου 
η ζωή ήταν σε καραντίνα; 

Ως αποτέλεσμα των μέτρων 

κοινωνικής αποστασιοποίη-

σης κατά την πανδημία της 

CoViD-19, άνθρωποι σε ολό-

κληρο τον κόσμο βίωσαν μια σειρά πρωτόγνωρων 

περιορισμών και απαγορεύσεων στην κοινωνική 

τους ζωή. Για πρώτη φορά συνήθειες που θεωρού-

σαμε δεδομένες, ξαφνικά έπαυσαν να είναι. Η ανα-

πηρία και τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας και 

κοινωνικής αποστασιοποίησης παρά τις μεγάλες 

διαφορές τους μοιράζονται μια κοινή εμπειρία: την 

εμπειρία του αποκλεισμού από την κοινωνική ζωή. 

Ενστερνιζόμενοι την άποψη πως είναι τα εμπόδια 

στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον που αποκλεί-

ουν την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπη-

ρία στην κοινωνική ζωή, η Artogether - Τέχνη 

Ατόμων με Αναπηρία, καλεί καλλιτέχνες άνω των 18 

ετών με και χωρίς αναπηρία να εμπνευστούν, να 

αναμετρηθούν και να αναστοχαστούν γύρω από την 

έννοια του αποκλεισμού. Αποκλεισμοί που επιβάλ-

λονται από κοινωνικούς παράγοντες σε ΑμεΑ, απο-

κλεισμοί που βιώθηκαν από το σύνολο της κοινω- 

νίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποκλεισμοί 

που μας διαχωρίζουν, αλλά και που μπορούν εν δυ-

νάμει να μας ενώσουν. Από τα έργα που θα στα-

λούν, όσα πληρούν τα κριτήρια θα συμπεριληφθούν 

σε διαδικτυακή έκθεση στην ιστοσελίδα και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης της Artogether τον Νοέμβριο. 

(Υποβολή δηλώσεων έως τις 15 Οκτωβρίου).

Διεθνής επετειακή ανθολογία: «200 χρόνια 
από την Ελληνική Επανάσταση του 1821» 
Μια επετειακή ανθολογία με αφορμή τα 200 χρόνια από την 

Επανάσταση του 1821, εξέδωσε η Διεθνής Εταιρεία Ελλήνων 

Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών (Δ.Ε.Ε.Λ.), με κείμενα, επιστο-

λές, ποιήματα και ιστορικά σημειώματα, εμπνευσμένα και 

αναφερόμενα στα γεγονότα που οδήγησαν το Έθνος μας 

στην ελευθερία του. Ο ογκώδης τόμος των υπέρ των 800 σε-

λίδων είναι χωρισμένος σε τρία μέρη: το πρώτο περιλαμβάνει 

μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση της Επαναστάσεως, μέσα 

από ιστορικά κείμενα και βιογραφικά στοιχεία γνωστών και 

αγνώστων μορφών της εποχής εκείνης. Το δεύτερο μέρος πε-

ριλαμβάνει σύντομα βιογραφικά και δείγματα του έργου Ελ-

λήνων με προσφορά στα γράμματα, στην τέχνη και στον 

πολιτισμό εν γένει. (Σ’ αυτούς συγκαταλέγεται και ένα μέλος 

μας, ο τυφλός ποιητής Αθανάσιος Κουμούρης). Στο τρίτο 

μέρος φιλοξενούνται έργα, χαι-

ρετισμοί και μηνύματα Ελλήνων 

του εξωτερικού, Φιλελλήνων και 

φίλων της Δ.Ε.Ε.Λ.. Παράλληλα 

περιλαμβάνει αναφορά στους 

επετειακούς εορτασμούς για τα 

200 χρόνια από την έναρξη της 

επαναστάσεως μαζί με πλούσιο 

φωτογραφικό υλικό, όπως και 

τα μηνύματα των εγχώριων και 

ξένων αρχόντων και επισήμων, 

(επί παραδείγματι, των Προ-

έδρων των Η.Π.Α. και της Γαλ-

λίας, του Πρωθυπουργού της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας κ.α.).

«Οι Φορεσιές της Αττικής»: Έκθεση της Περιφέρειας Αττικής στην Ελευσίνα 
Την έκθεση «Οι Φορεσιές της Αττικής», στο πλαίσιο της επετείου για τα 200 χρόνια από την 

Ελληνική Επανάσταση, συνδιοργανώνει με το Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο 

Χρισσού/Συλλογή Καραδήμου η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττι-

κής. Με ιδιαίτερη επιμέλεια παρουσιάζονται φορεσιές του 19ου αι. έως τα μέσα του 20ου αιώνα, 

από Σπάτα, Μεσόγεια, Μενίδι, Ελευσίνα, Ασπρόπυργο, Μέγαρα, Σαλαμίνα, Μάνδρα. Η έκθεση 

θα λειτουργεί στον πεζόδρομο της Ελευσίνας, Νικολαϊδου 50, ως τις 31 Οκτωβρίου. Σχετικά ο 

Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Λευτέρης Κοσμόπουλος, ανέφερε: «Η Περιφέρεια Αττικής 
και ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης στηρίζει εμπράκτως χρηματοδοτώντας φορείς, που προάγουν τον πολιτισμό στην 
περιοχή μας και παράλληλα, αποτελούν πόλο έλξης και σημείο επαφής νέων και παλαιότερων, κατοίκων και επι-
σκεπτών της Δυτικής Αττικής. Έχουμε χρέος να μεταλαμπαδεύουμε στις επόμενες γενιές τις παραδόσεις μας».

Αrt-Wagons: διαδικτυακό πολιτιστικό «ταξίδι» για εφήβους των απομακρυ-

σμένων κυρίως περιοχών της Ελλάδας, καθώς και για παιδιά με αναπηρία 
Η Καλλιτεχνική Εταιρεία ΑΞΑΝΑ, προσφέρει ένα πολιτιστικό «ταξίδι» σε κάθε άκρη της Ελ-

λάδας με τίτλο «Art-Wagons», ένα διαδικτυακό πρόγραμμα με ψυχαγωγικό χαρακτήρα, 

που προσφέρεται δωρεάν σε παιδιά και εφήβους που ζουν κυρίως σε απομακρυσμένες 

ορεινές ή νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας ή/και σε παιδιά με αναπηρία, ηλικίας από 7 έως 15 ετών και έχει στόχο 

τη γνωριμία με τον κόσμο των Τεχνών για την περαιτέρω ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων τους. 

Πρόκειται για μία δημιουργική εξερεύνηση στον Χορό και τη Μουσική μέσα από δύο διαδικτυακά εργαστήρια που 

πραγματοποιούνται με όρους εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης. Βγάλτε το εισιτήριο σας, ανυπομονούμε να 

συνταξιδέψουμε! Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα artwagons.totrenostorouf.gr
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Αθήνα: Τις καθημερινές ανάγκες 

διατροφής των περιθαλπόμενων και 

του προσωπικού του Ασύλου Ανιά-

των με γαλακτοκομικά προϊόντα, για 

ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, 

κάλυψε η ευγενική χορηγία των υπε-

ραγορών «OK! Anytime Markets».

Λέσβος: Προς υλοποίηση οδεύει 

οριστικά το νέο Ειδικό Σχολείο, για 

την εκπαίδευση ανηλίκων και ενηλί-

κων με βαριά αναπηρία. Το οικόπεδο 

βρέθηκε στη θέση «Σουμούρια» Καλ-

λονής και συμφωνήθηκε η παραχώ-

ρησή του. Σύντομα θα ολοκληρωθεί 

το γραφειοκρατικό κομμάτι, ώστε να 

προχωρήσει η κατασκευή ενός νέου 

και σύγχρονου Ειδικού Σχολείου.

Αγρίνιο: Την συνεργασία τους με 

την εταιρεία One Team ανακοίνωσαν 

οι «Αργοναύτες» Αγρινίου. Η One 

Team, πραγματοποιεί προγράμματα 

κοινωνικοποίησης και αθλητισμού σε 

παιδιά και εφήβους ΑμεΑ, και σκο-

πός της συνεργασίας είναι η ίδρυση 

αντίστοιχου τμήματος στο σύλλογο.

Αίγιο: Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Europaragedon+ Youth Exchange, 

συμμετέχει ο ΔήμοςΑιγιαλείας, ως 

μέλος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες. 

Οι δράσεις του προγράμματος στο-

χεύουν στην ένταξη των ανθρώπων 

με αναπηρία στην άθληση, πιστεύον-

τας στην ίση και δίκαιη αντιμετώπιση 

όλων των ανθρώπων, χαρίζοντας 

τους ίσες ευκαιρίες στον αθλητισμό.

Διόνυσος Αττικής: Μετά από 

παρέμβαση, ενέργειες αλλά και χο-

ρηγία της Εντεταλμένης Συμβούλου 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δομών 

Υγείας του Δήμου Διονύσου, Γεωρ-

γίας Κριεμάδη, τοποθετήθηκε μετα-

φερόμενη ράμπα αλουμινίου για την 

εξυπηρέτηση των Ατόμων με Αναπη-

ρία, στα γραφεία του Κέντρου Κοινό-

τητας του Δήμου Διονύσου, επί της 

οδού Σωκράτους στον Άγιο Στέφανο.

Ιωάννινα: Τον Παραολυμπιονίκη  

Δημήτρη Μπακοχρήστο, τίμησε ο Δή-

μος, που επέστρεψε από τους αγώ-

νες του Τόκιο με το χάλκινο μετάλλιο 

στην άρση βαρών σε πάγκο. Ο Δή-

μαρχος, Μωυσής Ελισάφ, συνεχάρη 

τον Παραολυμπιονίκη για την σπου-

δαία πορεία του στον αθλητισμό και 

του απένειμε το μετάλλιο της πόλης.

Μεσολόγγι: Μια όμορφη εκδή-

λωση, βασισμένη στο βιβλίο «Το 

όμορφο αστέρι του ουρανού, ο πλα-

νήτης Γη. Μια αληθινή ιστορία» της 

Ιδρύτριας και Επίτιμης Προέδρου του 

Εργαστηρίου «Παναγία η Ελεούσα», 

Μ. Τσούτσου, πραγματοποιήθηκε, με 

σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοι-

νωνίας και την ενθάρρυνση των ερ-

γαζομένων του χώρου. Το βιβλίο 

απευθύνεται κυρίως στους γονείς 

που αποκτούν παιδί με αναπηρία.

Βέροια: Και στον Δήμο Βέροιας 

υλοποιείται το έργο «Κατασκευή ραμ-

πών και χώρων υγιεινής για την πρό-

σβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε 

σχολικές μονάδες», καθώς η Δημοτική 

αρχή προχώρησε στην υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. Οι εργασίες κατα-

σκευής ραμπών για ΑμεΑ θα γίνουν 

σε 15 σχολικές μονάδες και για κατα-

σκευή χώρων υγιεινής για ΑμεΑ σε 5.
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Τήνος: Μια φιλανθρωπική εκδή-

λωση, με μεγάλη επιτυχία, οργάνωσε 

το εστιατόριο «Κalopsia Tinos», με 

σκοπό την οικονομική υποστήριξη 

του σωματείου ΑμεΑ «Έχουμε δι-

καίωμα». Συγκεντρώθηκε ένα με-

γάλο χρηματικό ποσό, ικανό να κα- 

λύψει τις δράσεις του σωματείου, (θε-

ραπείες, απασχόληση, ψυχαγωγία 

κ.λ.π.), για τουλάχιστον ένα τρίμηνο.
Μύκονος: Ο Δήμος σε συνέχεια 

της ομόφωνης έγκρισης της μελέτης 

σχετικά με τη δημιουργία κοινόχρη-

στων θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ σε 

όλο το νησί, έχει ξεκινήσει την υλο-

ποίησή τους. Οι θέσεις βρίσκονται σε 

διάφορα κεντρικά σημεία του νησιού 

ενώ η επιτήρηση τους πραγματοποι-

είται από τις αρχές, προκειμένου να 

μην υπάρχει παράνομη στάθμευση.

Σουφλί: Το ζήτημα της δημιουρ-

γίας δομής ΚΔΑΠ-ΑμεΑ σε κτίριο 

που στεγαζόταν το ΙΚΑ Σουφλίου τέ-

θηκε στην Υφυπουργό Πρόνοιας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μι-

χαηλίδου κατά την συνάντησή της με 

τον βουλευτή Έβρου, Χρήστο Δερ-

μεντζόπουλο. Το Υπουργείο θα απα-

ντήσει με συγκεκριμένες προτάσεις.

Τρίπολη: Ο Δήμος Τριπόλεως 

ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά 

10 ατόμων, με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες 

λειτουργίας του ΚΔΑΠμεΑ του Δή-

μου. Η υποβολή των αιτήσεων με τα 

δικαιολογητικά γίνεται στο πρωτό-

κολλο του Δήμου, στη διεύθυνση: Λα-

γοπάτη 45, Τ.Κ.: 22132, Τρίπολη.

Κοζάνη: Δύο καίνουργια και αμε-

ταχείριστα μικρά λεωφορεία προμη-

θεύτηκε το Κέντρο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ατό-

μων με Αναπηρία, Π.Ε. Κοζάνης, 

μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Μακε-

δονίας, για την μεταφορά εικοσιπέντε 

ωφελούμενων του Κέντρου Ημερή-

σιας Φροντίδας Ατόμων με νοητική 

στέρηση. Σημαντική ήταν η συμβολή, 

μέσω εισηγήσεως στην Οικονομική 

Επιτροπή, του Αντιπεριφερειάρχη 

Κοζάνης, κ. Γρηγόρη Τσιούμαρη.

Ελασσόνα: Υπεγράφη η σύμβα-

ση του έργου με την ανάδοχο εται-

ρεία για την κατασκευή ραμπών και 

χώρων υγιεινής ΑμεΑ σε 17 σχολικές 

μονάδες του Δήμου. Το έργο χρημα-

τοδοτείται από το πρόγραμμα «Φιλό-

δημος ΙΙ» και με χρήματα από τον τα- 

κτικό προϋπολογισμό μέσω «ΣΑΤΑ».

Νέα Καλλικράτεια: Μετά από 

επτά χρόνια προσπάθειας, εγκαινιά-

στηκαν οι νέες ιδιόκτητες δομές 

ΚΔΑΠ-μεΑ και ΣΥΔ του Κέντρου 

ΑμεΑ «Ο Σωτήρ», στη Νέα Καλλικρά-

τεια Χαλκιδικής. Χωροθετούνται σε 

οικόπεδο δέκα στρεμμάτων, διαμορ-

φωμένο σε θεματικά πάρκα και βοτα-

νικούς κήπους και εκτείνονται σε 

κτίριο χιλίων τ.μ.. Το ΚΔΑΠ-μεΑ έχει 

συνολική δυναμικότητα 50 ωφελού-

μενους και η ΣΥΔ 7 ωφελούμενους.

Κως: Ένα ολοκαίνουργιο λεωφο-

ρείο Mercedes Sprinter 519XL, δώ-

ρησε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στη 

Δομή «Σβουρένειο ΚΔΑΠ ΑμεΑ», για 

τις ανάγκες μετακίνησης των ωφελου-

μένων της. Το χρόνιο αίτημα των παι-

διών, αλλά και των εργαζομένων για 

ένα νέο και σύγχρονο λεωφορείο έγινε 

πραγματικότητα και ο Δήμος Κω εκ-

φράζει τις ολόθερμες ευχαριστίες του.
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Με τα μάτια στα ΑμεΑ και το μέλ-

λον της αυτοκίνησης η Siemens 

Καθώς η ηλεκτροκίνηση εξαπλώνεται 

και σχετικά σύντομα θα επικρατήσει 

πλήρως, ένα θέμα που αναδύεται είναι 

η εξυπηρέτηση των οδηγών με κινητι-

κές αναπηρίες κατά την φόρτιση, κα-

θώς αυτή πραγματοποιείται από τον 

οδηγό του οχήματος. Έναν άνθρωπο, 

ο οποίος θα πρέπει να βγει με δυσκο-

λία από το όχημά του, να κατεβάσει το 

αμαξίδιό του για να κινηθεί και να ενώ-

σει με το κατάλληλο καλώδιο το όχημα 

με τον υπαίθριο φορτιστή. Μέχρι τώρα, 

την εξυπηρέτηση αναλάμβανε υπάλλη-

λος του πρατηρίου καυσίμων, αλλά 

πλέον πρέπει να βρεθούν άλλες λύ-

σεις, όπως αυτή που επιχειρεί η Sie-

mens με τους ρομποτικούς αυτόνο- 

μους φορτιστές της. Η γερμανική εται-

ρεία παρουσίασε στη έκθεση αυτοκι- 

νήτου του Μονάχου μία πληθώρα νέων 

συστημάτων και τεχνολογιών σε κάθε 

επιμέρους τομέα της σύγχρονης αυτο-

κίνησης, όμως οι αυτόνομοι φορτιστές 

της εντυπωσίασαν περισσότερο. Η 

Siemens τους εξοπλίζει με ρομποτικά 

συστήματα τα οποία μετακινούν τα κα-

λώδια στην σωστή θέση για την φόρ-

τιση, κάτι που αναμένεται να δώσει 

λύση σε όσους ανθρώπους δυσκο-

λεύονται με τα καλώδια των μεγάλων 

δημόσιων φορτιστών, (από άτομα με 

αναπηρία έως ηλικιωμένους). Τα συ-

στήματα της Siemens ανοίγουν νέες 

προοπτικές για τους οδηγούς με κινη-

τικά προβλήματα, αλλά και άλλου εί-

δους προβλήματα υγείας. Σε συνεργα- 

σία με εταιρεία που παρέχει κοινωνικές 

υπηρεσίες, η Siemens μελετά τους 

τρόπους που οι δημόσιοι φορτιστές θα 

γίνουν εύκολοι στην χρήση για όλους, 

όχι μόνο σε ό,τι αφορά την φόρτιση, 

αλλά και στις μεθόδους πληρωμής ή 

την πρόσβαση στο σημείο φόρτισης.

Δεκατετράχρονος έφτιαξε προσθετικό χέρι για τον φίλο του 
Ένας δεκατετράχρονος από το New Jersey, 

ο Sammy Salvano, αντί να ξεκουραστεί το 

καλοκαίρι που μας πέρασε, αξιοποίησε τον 

ελεύθερό του χρόνο για να φτιάξει ένα προ-

σθετικό χέρι για τον καλύτερό του φίλο. Ο 

Ewan Kirby γεννήθηκε με τα περισσότερα 

δάκτυλα του αριστερού του χεριού ασχημά-

τιστα, αλλά χάρη στο «ρομποτικό» χέρι που 

του έφτιαξε ο Sammy μπορεί να κάνει πε-

ρισσότερα πράγματα. Ο νεαρός, σχεδίασε 

το προσθετικό χέρι και τον τρόπο που θα 

ελέγχονται οι κινήσεις του και έπειτα το «τύ-

πωσε» σε έναν 3D εκτυπωτή και το συναρμολόγησε. Ο φίλος του φυσικά 

είναι ενθουσιασμένος, αλλά οι γονείς του «εφευρέτη» δεν ξαφνιάστηκαν, 

καθώς ο Sammy φτιάχνει διαρκώς διάφορα πράγματα. Ο νεαρός ελπίζει 

να φοιτήσει στο Κολλέγιο Drexel, όπως ο παππούς του και να γίνει μηχα-

νικός σε κάποια εταιρεία του Elon Musk. Με την αναγνωρισιμότητα που 

του πρόσφερε η κίνηση προς τον φίλο του, το ίδιο το Κολλέγιο ανακοίνωσε 

πως όταν τελειώσει το σχολείο, θα τον περιμένει. Για την ώρα, ο Sammy 

θέλει να εξελίξει το ρομποτικό του χέρι και να το κάνει ακόμα πιο χρηστικό.

Το «CBeebies» προσλαμβάνει τον πρώτο παρουσια-

στή με σύνδρομο Down 
Το «CBeebies», το κρατικό τηλε-

οπτικό κανάλι του BBC για παι-

διά της προσχολικής ηλικίας, 

ανακοίνωσε την έναρξη της συ-

νεργασίας του με τον εικοσά-

χρονο ηθοποιό με σύνδρομο 

Down, George Webster. Ο νεα-

ρός, πρακτικά, γίνεται ο πρώτος 

παρουσιαστής με σύνδρομο Down και είναι ενθουσιασμένος με τη νέα του 

εργασία. «Όταν ήμουν μικρός, μου είπαν ότι μπορώ να γίνω οτιδήποτε και 

να που βρίσκομαι στο “σπίτι” του CBeebies, έτοιμος να μαγειρέψω και να 

χορέψω», λέει ο George, αναφερόμενος στα αγαπημένα του χόμπι, τα 

οποία θα αξιοποιήσει κατά την διάρκεια της παρουσίας του στις εκπομπές. 

Ο Webster,- ο οποίος είναι και πρεσβευτής της Mencap, μιας φιλανθρω-

πικής οργάνωσης που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και συνεργάζεται 

με άτομα με νοητικές και μαθησιακές αναπηρίες- είχε παρουσιαστεί στο 

παρελθόν στο BBC, σε μια ενημερωτική εκπομπή εξηγώντας πέντε μύ-

θους σχετικά με το σύνδρομο Down. Με την επιστροφή του ως παρου-

σιαστή πλέον, οργανώσεις και ακτιβιστές εξέφρασαν τον ενθουσιασμό 

τους. Η ηθοποιός Sally Phillips, η οποία έχει παιδί με σύνδρομο Down, 

έγραψε για το πόσο σημαντική είναι αυτη η κίνηση του BBC για τους γονείς 

παιδιών με αυτό το σύνδρομο, ενώ η Mencap περιέγραψε τον Webster 

ως ένα λαμπρό παράδειγμα ζωής. Είναι 

εντυπωσιακή πάντως η αλλαγή της αντί-

δρασης του κοινού, καθώς, μόλις προ 

δώδεκα ετών, η εισαγωγή μιας παρου-

σιάστριας, γεννημένης χωρίς το κατώτε-

ρο δεξί της χέρι οδήγησε σε έντονες δια- 

μαρτυρίες. Ο κόσμος ευτυχώς αλλάζει!
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του  
Δημήτρη Χατζηαποστόλου

Οι ομοσπονδιακοί προπονητές της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ για το έτος 2021-2022 
Κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, (Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας - 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής αγωγής), έχει εγκριθεί η ανάθεση καθηκόντων 

για το σχολικό έτος 2021 - 2022 στους κάτωθι Ομοσπονδιακούς Προπονητές/Τεχνικούς 

Συμβούλους με τους οποίους θα συνεργαστεί η Ομοσπονδία: Βαρβεράκης Γεώργιος - 

Ομοσπονδιακός Προπονητής Ποδηλασίας, Τζίμας Γεώργιος - Ομοσπονδιακός Προπονη-

τής Μπότσια, Ιωαννίδης Δημήτριος - Ομοσπονδιακός Προπονητής Άρσης Βαρών σε 

πάγκο, Στραγάλης Σταύρος - Ομοσπονδιακός Προπονητής Τζούντο, Ανάστος Αντώνης - 

Ομοσπονδιακός Προπονητής Γκόλμπολ Ανδρών, Ορφανού Χρυσούλα - Ομοσπονδιακή Προπονήτρια Στίβου, Μα-

χίλης Ιωάννης - Ομοσπονδιακός Προπονητής Κολύμβησης, Καλύβας Βασίλης - Ομοσπονδιακός Προπονητής Ανά-

πτυξης, Μαθάς Γεώργιος - Ομοσπονδιακός Προπονητής Κολύμβησης, Νικόπουλος Μιχάλης - Ομοσπονδιακός 

Προπονητής Ανάπτυξης Μπότσια και Τσαλίκη Ευτυχία - Τεχνικός Σύμβουλος Παραολυμπιακών Αθλημάτων.

Στην προπόνηση της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου 

τυφλών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
Το γήπεδο της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Τυφλών, στη Μίκρα της Θεσ-

σαλονίκης επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα μέλη 

της ομάδας τον καλωσόρισαν, ευχαριστώντας τον για την επίσκεψή του. 

Όπως τον ενημέρωσαν, στην εθνική ομάδα συμμετέχουν 10 αθλητές με 

ολική απώλεια όρασης, 2 προπονητές και 2 άτομα βοηθητικό προσωπικό. 

Ο Πρωθυπουργός είχε επισκεφτεί το ίδιο γήπεδο το 2019 και είχε υποσχεθεί 

ότι θα βοηθήσει για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων. Το γήπεδο σήμερα 

διαθέτει καινούργιο χλοοτάπητα και οι κερκίδες έχουν επισκευαστεί και αναβαθμιστεί. Ο Πρωθυπουργός παρακο-

λούθησε την τελευταία προπόνηση της ομάδας επί ελληνικού εδάφους καθώς η ελληνική αποστολή αναχωρεί για 

την Τσεχία, όπου θα συμμετάσχει στην τελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Τυφλών.

Επιτυχημένη συμμετοχή στο Παγκόσμιο πρωτά-

θλημα Μαραθωνίου Κωφών για την ελληνική ομάδα 
Έπειτα από το 4ο Παγκόσμιο Πρωτά-

θλημα Στίβου Κωφών στο Λούμπλιν της 

Πολωνίας, ολοκληρώθηκε και το 4ο Παγ-

κόσμιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Κωφών 

στην Βαρσοβία. Η αποστολή της Ελληνι-

κής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών  

με αρχηγό τον Ολυμπιονίκη Σταύρο Ρε-

νιέρη, είχε μια πολύ καλή εμφάνιση, αφού 

ένας τερματισμός επετεύχθη πριν το 

«φράγμα» των 3 ωρών. Συγκεκριμένα, ο 

Ηλίας Κατερινόπουλος με χρόνο 02:57:47 

ήρθε στην 10η θέση σε παγκόσμιο επί-

πεδο, ενώ ο Berberaj Rigert με χρόνο 03:45:47 ήρθε στην 22η θέση.

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαί-

ρου τυφλών 5x5: Δεύτερη η Ελλάδα 
Όπως συνέβη το 2019, έτσι και σήμερα, η 

εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου τυφλών 

5x5, κατέλαβε την 2η θέση στο Ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα Β` κατηγορίας που διεξήχθη 

στο Βουκουρέστι. Το αντιπροσωπευτικό 

μας συγκρότημα, στον τελικό της διοργά-

νωσης, ηττήθηκε με 3-0 από το αντίστοιχο 

της Ρουμανίας και πήρε την 2η θέση, που θα του επιτρέψει να δώσει 

το «παρών» στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Α` κατηγορίας του 2022.

Για τρία ακόμη χρόνια ανανεώθηκε 
το χορηγικό πρόγραμμα του Ομί-
λου «ΥΓΕΙΑ» προς την ΕΑΟΜ-ΑμεΑ 

Ο Όμιλος «ΥΓΕΙΑ», για ακόμη έναν Παρα-
ολυμπιακό Κύκλο και συγκεκριμένα για την 
τριετία 2021-2024, θα βρίσκεται στο πλευρό 
της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατό-
μων με Αναπηρίες, δίνοντας συνέχεια στην 
ήδη επιτυχημένη συνεργασία των εννέα τε-
λευταίων χρόνων! Η ανανέωση του χορηγι-
κού προγράμματος, πραγματοποιήθηκε 
στην εγκάρδια συνάντηση που είχαν ο Πρό-
εδρος του ΥΓΕΙΑ, κ. Α. Καρταπάνης με την 
Πρόεδρο της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, κα Ι. Καρυο-
φύλλη. Το νέο χορηγικό πρόγραμμα αφορά 
στις εθνικές ομάδες, αλλά και τις ομάδες 
σχεδιασμού έως και τους Παραολυμπια-
κούς Αγώνες «Παρίσι 2024», και προβλέπει 
δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες, εξετάσεις κ.α.
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«Ένα μοναδικό ποδήλατο αγώνων ζωής»: εκστρα-

τεία ενημέρωσης για την Πολλαπλή Σκλήρυνση 
Η ζωή είναι ένα ταξίδι υγείας για τα άτομα που πάσχουν από Πολλαπλή 

Σκλήρυνση. Περίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως και 

10.000 στην Ελλάδα πάσχουν από τη συγκεκριμένη νόσο που επιτίθε-

ται στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, καταστρέφοντας το περίβλημα  

μυελίνης - το προστατευτικό στρώμα που καλύπτει τα νεύρα που μετα-

φέρουν σήματα από και προς το Κ.Ν.Σ.. Η Πολλαπλή Σκλήρυνση επη-

ρεάζει κάθε άτομο διαφορετικά, με συμπτώματα που καλύπτουν ένα 

ευρύ φάσμα από μούδιασμα στα άκρα ή απώλεια μνήμης έως και παράλυση ή απώλεια όρασης, αποτελώντας την 

κύρια αιτία μη τραυματικής αναπηρίας σε ενήλικα νεαρά άτομα και άτομα μέσης ηλικίας. Στα πλαίσια της εκστρατείας 

ενημέρωσης για την Πολλαπλή Σκλήρυνση και της κατανόησης της, η Sanofi Ελλάδος έφερε και φέτος ένα ειδικά 

τροποποιημένο ποδήλατο, για την κατασκευή του οποίου συνεργάστηκαν ασθενείς, νευρολόγοι, φυσικοθεραπευτές 

και μηχανικοί, ώστε να αναπαριστά κάποια από τα συμπτώματα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Οπτικά, μοιάζει μ’ 

ένα τυπικό, αγωνιστικό ποδήλατο, όμως έχουν αφαιρεθεί κομμάτια από τους δίσκους, δυσκολεύοντας έτσι τη χρήση 

των ταχυτήτων, έχει τροποποιηθεί η σέλα, ώστε να προκαλεί αίσθηση μουδιάσματος, έχουν προστεθεί μεταλλικές 

προεξοχές, κάνοντας τις λαβές δυσλειτουργικές και την οδήγησή του δύσκολη, οι τροχοί δεν είναι ίσιοι, για να δυ-

σκολεύουν την ισορροπία, τα πετάλια είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο, κι αυτό γιατί πολλοί πάσχοντες από 

Πολλαπλή Σκλήρυνση έχουν διαφορετική αίσθηση στα πόδια τους. «Με την εκστρατεία αυτή έχουμε σαν στόχο  
να συμβάλλουμε σημαντικά τόσο στην ενημέρωση όσο και στην και ευαισθητοποίηση όλων μας γύρω από την  
Πολλαπλή Σκλήρυνση. Στην Ελλάδα, ένας σημαντικός αριθμός συνανθρώπων μας ζει με τη νόσο αυτή, αντιμε- 
τωπίζοντας διάφορες προκλήσεις. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια, η αντιμετώπιση της νόσου έχει αλλάξει, με αποτέ-
λεσμα η ποιότητα ζωής των ασθενών να έχει βελτιωθεί» δήλωσε η Ευγενία Λιονή, Communication Head της Sanofi.

6η Πανελλαδική Εκστρατεία της ΑΜΚΕ «Με Οδηγό το Διαβήτη» 
Σε 7 λιμάνια έδεσε το ιστιοπλοϊκό της ΑΜΚΕ «Με Οδηγό το Διαβήτη», ολοκληρώνοντας 

το φετινό, 6ο ταξίδι πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Απο-

στολή του ταξιδιού ήταν η πραγματοποίηση δωρεάν προληπτικών εξετάσεων στους 

κατοίκους των νησιών μας και η ενημέρωσή τους για το διαβήτη και τον εμβολιασμό. 

Από το 2014 μέχρι σήμερα, η εκστρατεία έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της νησιω-

τικής χώρας και ένα μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, έχει εξετάσει περισσότερα 

από 50.000 άτομα και έχει εντοπίσει 400 αδιάγνωστα περιστατικά διαβήτη. Φέτος, το 

ιστιοπλοϊκό έδεσε στην Πάτμο, στους Φούρνους, στην Δονούσα, στην Σχοινούσα, στην 

Ηρακλειά, στην Κίμωλο και στην Μήλο. Σε κάθε προορισμό πραγματοποιήθηκαν δω-

ρεάν διαγνωστικές και κλινικές εξετάσεις, (γλυκόζης και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, έλεγχος διαβητικού πο-

διού), ενημερωτικές ομιλίες για τον διαβήτη, τη σημασία της πρόληψης, αλλά και την αναγκαιότητα του εμβολιασμού.

Η εξαιρετική παρουσία ενός ΑμεΑ στην τηλεόραση 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...αληθινή η ερμηνεία του, που «κλέβει» το ενδια-

φέρον. «Αν υποδύεται άτομο με ειδικές ανάγκες, δώστε του Όσκαρ. Αν δεν υπο-
δύεται, το ίδιο», έγραψε κάποιος. Οι παραγωγοί της σειράς πήραν το ρίσκο να 

χρησιμοποιήσουν ένα πραγματικό ΑμεΑ για τον ρόλο ενός ΑμεΑ και το αποτέ-

λεσμα τους δικαιώνει, καθώς αποκαλύφθηκε ένα ταλέντο. Πολλές φορές, οι άν-

θρωποι λένε έναν καλό λόγο για την προσπάθεια ενός ΑμεΑ, ακόμα κι αν δεν 

είναι καλό το αποτέλεσμα, προκειμένου να τον ενθαρρύνουν. Στην περίπτωση 

του εικοσιεξάχρονου Λευτέρη Κοκογιαννάκη, όμως, τα συγχαρητήρια δεν είναι χαριστικά, 

αλλά από πραγματικό εντυπωσιασμό για τις υποκριτικές του ικανότητες, την εκφραστικό-

τητά του και την συνολική παρουσία του. Όπως γράψαμε, ο πάντα χαμογελαστός Λευτέρης 

Κοκογιαννάκης δεν είναι ηθοποιός, έχει σπουδάσει Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 

στο IEK Χανίων και αγαπάει τα καράβια και την φωτογραφία. Όσον αφορά τον ρόλο του, 

το μέλλον θα δείξει αν θα συνεχίσει εξίσου καλά, αλλά ήδη απέδειξε ότι ένας άνθρωπος 

με αναπηρίες μπορεί να σταθεί ισάξια δίπλα σε καλούς ηθοποιούς και να ξεδιπλώσει το 

ταλέντο του, φτάνει κάποιοι να πιστέψουν σ’ αυτόν και να του δώσουν αυτήν την ευκαιρία.
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Οι προτεραιότητες του νομοσχεδίου για 

την ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...σχεδίου νόμου για την Ενίσχυση της Κοι-

νωνικής Προστασίας, το οποίο κατατέθηκε στις 22/9, στην Επιτροπή Κοι-

νωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Το νομοσχέδιο στοχεύει: • Στην 

πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης. • Στην εδραίωση 

των ίσων ευκαιριών όλων των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθ-

μούς. • Στην διασφάλιση της αποϊδρυματοποίησης ώστε να μην μείνει 

σε ίδρυμα κανένα παιδί περισσότερο απ΄ όσο χρειάζεται. •Στην παροχή εφοδίων και βοήθειας στα ΑμεΑ για την 

επίτευξη της ανεξάρτητης διαβίωσής τους. Όπως εξήγησε η κα Μιχαηλίδου, «Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε 
στη Βουλή εισηγούμαστε ένα πλέγμα διατάξεων που εστιάζουν στην πρόληψη και πρώιμη ανίχνευση, στην ανα-
βάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών και στην προώθηση της αποϊδρυματοποίησης. Στόχος μας η απελευθέρωση 
κοινωνικών δυνάμεων και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της πατρίδας μας. Δεν ξεχνάμε ότι ο μεγαλύτε-
ρος πλούτος μιας χώρας είναι οι άνθρωποί της και γι’ αυτό στην κοινή μας πορεία προς το μέλλον, κανείς δεν πρέπει 
να μείνει πίσω.» Αναφορικά με το θέμα του Προσωπικού Βοηθού σημείωσε ότι «εντάσσεται στις πολιτικές αποϊ-
δρυματοποίησης και αφορά άτομα με αναπηρία. Ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού έχει ήδη ενταχθεί στο Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ΑμεΑ προκειμένου 
να μπορούν να τις πραγματοποιούν τις επιλογές τους. Πρόκειται για μια σημαντική θεσμοθέτηση που αφενός δίνει 
τη δυνατότητα σε αυτούς τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι είτε ως εργαζόμενοι, είτε 
ως απλοί πολίτες και αφετέρου διευκολύνει τις οικογένειες τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Σπεύδω 
επίσης να διευκρινίσω ότι όλα τα άτομα με αναπηρία, ανεξάρτητα από το είδος της αναπηρίας θα έχουν πρόσβαση 
στις υπηρεσίες του Προσωπικού Βοηθού, χωρίς να στερούνται καμία άλλη παροχή ή υπηρεσία που ήδη λαμβάνουν. 
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά για 2 χρόνια και θα ενταχθούν σε αυτό 2.000 ωφελούμενοι».

Βαμβακάρειο Ίδρυμα: κόπηκε η κορδέλα και ξεκινά επίσημα η λειτουργία του. 
Ξεκίνησε και επίσημα η λειτουργία της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης του 

Βαμβακαρείου Ιδρύματος, η οποία άνοιξε τις πόρτες της και μαζί την αγκαλιά της 

για να φιλοξενήσει τα παιδιά που τόσο πολύ το έχουν ανάγκη. Ο Δήμαρχος Αχαρ-

νών Σπύρος Βρεττός ευχαρίστησε όσους κατέβαλαν προσπάθεια προς αυτή την 

κατεύθυνση και σήμανε την έναρξη της επίσημης λειτουργίας του, σημειώνοντας: 

«Από σήμερα και επίσημα το Βαμβακάρειο αρχίζει τη λειτουργία του! Μια φιλόξενη 
στέγη, που ήδη φιλοξενεί παιδιά που έχουν ανάγκη στήριξης και φροντίδας. Δέκα 
χρόνια πέρασαν από τότε που ξεκίνησε η προσπάθεια κατασκευής του και οφείλω 
να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν στο να ανοίξει τις πόρτες του στο ευρύ κοινό. 

Την πρόεδρο Μαρία Μπούκη, την Περιφέρεια Αττικής, το Δ.Σ. της Αρωγής και την κ. Έλιοτ που δεν έχουν σταματήσει 
όλα αυτά τα χρόνια να στηρίζουν με κάθε τρόπο το Κέντρο. Βέβαια ξέρουμε πως όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτά, εάν 
δεν είχαν εργαστεί και δεν είχαν προσφέρει πάρα πολλοί άνθρωποι ακόμη. Πρώτα από όλους η οικογένεια Βαμβα-
κάρη με την τεράστια συνεισφορά της, το όνομα της οποίας πήρε το Κέντρο, αλλά και άλλοι φορείς, εταιρείες και 
ιδιώτες. Το Βαμβακάρειο έχει επανδρωθεί πλέον με το κατάλληλο εξειδικευμένο και άριστα καταρτισμένο προσωπικό 
και είναι έτοιμο να αποτελέσει μια ζεστή αγκαλιά για τα παιδιά που τόσο πολύ το έχουν ανάγκη. Καλή Αρχή».

Οι αθλητές συνεχίζουν να διδάσκουν και ήθος 
Δίδαξε ήθος, πέρα από μαχητικότητα, ο αθλητής του Muay Thai, 

Νίκος Παπανικολάου, καθώς μετά την νίκη του επί του Ιταλού 

Danilo Andrulli, στο «Road to Muay Thai Grand Prix» στην Κω, 

προσέφερε το χρηματικό του έπαθλο στο Σβουρένειο ΚΔΑΠ-μΕΑ, 

ενώ τα υπόλοιπα κέρδη του από τη διοργάνωση, θα διανεμηθούν 

σε οικογένειες του νησιού με μικρά παιδιά που έχουν δυσκολίες. 

Ο Κώος αθλητής τίμησε σε ένα βράδυ και την χώρα μας, και τα 

ΑμεΑ και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά και το νησί 

καταγωγής του. Εκ μέρους της Πρόνοιας, την επιταγή με το ποσό παρέλαβε η υπεύθυνη, Σταματία Κανταρζή, η 

οποία, σε συνεργασία με τον κ.Χατζηάμμαλο, θα φροντίσει να φτάσει σε ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες.
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        ΚΚάάττιι   ααππόό  ττοο  ττώώρραα,, 
του Γ. Δημητριάδη            κκάάττιι   γγιιαα  ττοο  ΜΜεεττάά.. .. ..

Ο Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνη 

(2 Οκτωβρίου) 
Στα χρόνια του αυτοκρά-

τορα Δέκιου, η Ιούστα, 

κόρη ενός ιερέα των ειδώ-

λων, του Αιδέσιου, γνώ-

ρισε τον Χριστό μέσα από 

το κήρυγμα ενός διακόνου 

και πίστεψε σ’ αυτόν με 

όλη της την καρδιά. Ξεκί-

νησε να πηγαίνει κρυφά 

στις συνάξεις των Χριστια-

νών, και σύντομα κατά-

φερε να μεταστρέψει στον 

Χριστιανισμό και τους γο-

νείς της, καθώς αυτοί ήταν 

καλοπροαίρετοι άνθρω-

ποι. Μάλιστα, λέγεται πως αργότερα ο πατέρας της έγινε 

από ιερέας των ειδώλων, ιερέας του Χριστού. Οι γονείς της 

δεν έζησαν αρκετά χρόνια και μετά τον θάνατό τους, η Ιούστα 

αποφάσισε να αφιερωθεί στον Χριστό και να μην παντρευτεί. 

Κάποιος νέος όμως, ο Αγλαΐδας, ο οποίος ήταν ερωτευμένος 

μαζί της, έχοντας δοκιμάσει τα πάντα για να την αποκτήσει, 

κατέφυγε σε κάποιον γνωστό μάγο της περιοχής, τον Κυ-

πριανό. Αυτός καταγόταν από πλούσια οικογένεια, είχε λάβει 

μεγάλη μόρφωση και είχε καταλήξει στην άσκηση της μα-

γείας, ως βιοποριστικό μέσο. Ο Κυπριανός έστειλε τρεις 

φορές δαιμόνια για να κάμψει την άρνηση της Ιούστας και να 

τη ωθήσει προς τον Αγλαΐδα, αλλά και τα τρία απέτυχαν, 

συντετριμμένα από την δύναμη του σημείου του Σταυρού, 

που έκανε η νεαρή. Μετά τις διαδοχικές «αναφορές» των 

ντροπιασμένων δαιμονίων προς τον μάγο για την αποτυχία 

τους, ο Κυπριανός άρχισε να ψάχνει ποιά δύναμη έκρυβε η 

Ιούστα και μαθαίνοντας ότι ο Σταυρός είναι ισχυρότερος από 

τους δαίμονες, εγκατέλειψε την μαγεία και πίστεψε στον Χρι-

στό. Εξομολογήθηκε, έκαψε τα μαγικά βιβλία του, βαπτίστηκε 

και αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας. Μάλιστα ήταν τέτοια η 

πίστη του και ο ζήλος του, αλλά και η αγάπη του λαού προς 

αυτόν, που εξελέχθη και επίσκοπος. Η Ιούστα τον ακολού-

θησε και έγινε διακόνισσα, μετονομασθείσα σε Ιουστίνη. 

Όταν ξεκίνησε ο διωγμός του Δεκίου, κατηγορήθηκε ότι 

σπρώχνει τον λαό προς την ασέβεια απέναντι στους ψεύτι-

κους θεούς και συνελήφθη, μαζί με την Ιουστίνα ως βοηθό 

του. Οδηγήθηκαν μπροστά στον κόμητα Ευτόλμιο, ο οποίος 

μετά τις ήπιες προσπάθειες για να τους πείσει να αρνηθούν 

τον Χριστό, διέταξε βασανιστήρια. Οι δύο Άγιοι άντεξαν με 

ανδρεία όλα τα μαρτύρια για χάρη του Χριστού και στο τέλος 

αποκεφαλίστηκαν. Λόγω της πρότερης ιδιότητας του Αγίου 

Κυπριανού, ως μάγου και της νίκης της Αγίας Ιουστίνης απέ-

ναντι στα δαιμόνια, οι δύο Άγιοι έχουν την χάρη από τον Θεό, 

να διαλύουν τις μαγείες, που δεν είναι άλλο παρά δαιμονικές 

επιδράσεις. Η μνήμη τους τιμάται στις 2 Οκτωβρίου.

Οκτώβριος: Με μια ματιά 

  1. Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων 

  2. Διεθνής Ημέρα Μη Βίας 

  3. Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης 

  4. Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων 

  5. Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών 

  6. Άγιος Θωμάς ο Απόστολος 

10. Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 

10. Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής 

15. Διεθνής Ημέρα του «Λευκού Μπαστουνιού» 

17. Ημέρα μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα (κιν.) 

18. Άγιος Λουκάς, ο Ευαγγελιστής 

20. Άγιος Γερασίμος Κεφαλληνίας, Άγιος Αρτέμιος 

26. Άγιος Δημήτριος, Πολιούχος Θεσ/νίκης 

27. Άγιος Νέστωρ 

28. Εθνική Επέτειος, Εορτή της Αγίας Σκέπης 

29. Ημέρα Αγνοουμένων Κύπρου

«Όλα τελικά είναι θέμα συνήθειας»... 
Πόσες φορές έχουμε ακούσει ή προφέρει την εν 

λόγω φράση - συνήθως ως φιλοσοφική κατάληξη 

ενός διαλόγου, σχετικά με κάτι νέο στην ζωή μας. Και 

δικαίως, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των αν-

θρώπων είμαστε έτσι φτιαγμένοι, ώστε να μπορούμε 

να «απορροφούμε» τις αλλαγές στην ζωή μας, να 

προσαρμοζόμαστε και να προχωρούμε. Κάποιοι πιο 

εύκολα, κάποιοι πιο δύσκολα, αλλά προχωρούμε και 

αυτό τελικά μετράει. Ένα μεγάλο παράδειγμα είναι η 

προσαρμογή στις τεράστιες αλλαγές, που έφερε η 

οικονομική κρίση στην χώρα μας. Αλλαγές που τις 

θεωρούσαμε προσωρινές, καθώς δεν μπορούσαμε 

να πιστέψουμε ότι θα τις «παντρευτούμε». Κι όμως. 

Άλλο παράδειγμα, η χρήση των χρεωστικών καρτών: 

μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας τις φοβόταν και 

προτιμούσε το παλιό, γνωστό μετρητό για τις συναλ-

λαγές του. Κι όμως. Ήλθε ο καιρός -υποχρεωτικά- να 

εξοικειωθούμε μαζί τους και εν τέλει να τις «αγαπή-

σουμε» για την ευκολία που προσφέρουν. Ας μην 

χάσουμε χρόνο για τις τσάντες πολλαπλών χρήσεων 

στις υπεραγορές κ.α. Τελευταία μεγάλη αλλαγή ήταν 

η χρήση μασκών, λόγω της πανδημίας. Αρχικά, μας 

φάνηκε «βουνό» η χρήση τους, καθώς όντως είναι 

κουραστικές. Κι όμως. Για να μην σας κουράσω άλλο: 

υπάρχουν σωστές συμπεριφορές που αρνούμαστε 

ως λαός να υιοθετήσουμε και περιμένουμε να μας 

υποχρεώσουν: ανακύκλωση, ζώνες ασφαλείας, σω-

στή οδήγηση, να μην πετάμε σκουπίδια στον δρόμο 

και τόσα άλλα. Όλα, άλλωστε, είναι θέμα συνήθειας.
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«Πόλη με Ποδήλατα - Όμορφη Πόλη»: δράση για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 
Η δράση Εταιρικής Υπευθυνότητας «Πόλη με Ποδήλατα – Όμορφη Πόλη» από την 

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και τα «My market», έκανε στάση στην Εσπλα-

νάδα του Δήμου Καλλιθέας, στο πλαίσιο των δράσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδο-

μάδα Κινητικότητας. Χιλιάδες πολίτες από όλη την Αττική συμμετείχαν στη δράση, 

ενώ περισσότερα από 250 παιδιά απέκτησαν το πρώτο τους δίπλωμα - το Δίπλωμα 

Ποδηλάτου! Το πρόγραμμα «Πόλη με ποδήλατα - Όμορφη Πόλη», έχει ταξιδέψει 

ήδη σε 11 πόλεις, προωθώντας τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τη χρήση του 

ποδηλάτου για κοντινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη, αλλά και για άθληση και ψυ-

χαγωγία. Στόχοι της πρωτοβουλίας είναι να αυξηθεί το ενδιαφέρον για το ποδήλατο, να λυθούν απλές, καθημερινές 

απορίες σχετικά με την επιλογή ποδηλάτου, την ασφάλεια στις πόλεις, αλλά και την ευαισθητοποίηση των πολιτών 

προς το ποδήλατο, ως το πιο φιλικό μέσο μετακίνησης! Σαν συμβολική κίνηση, τα My market υιοθετούν την ευχή 

του μικρού Μιχάλη, για ένα ποδήλατο, κατασκευασμένο ειδικά για αυτόν και τις ανάγκες του, ενισχύοντας το έργο 

του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή)! Ο εννιάχρονος Μιχάλης πάσχει από σπάνια ασθένεια και ευχήθηκε να απο-

κτήσει το δικό του ποδήλατο, λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα, για να κάνει ποδηλατάδες με όλη την οικογένεια. 

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δήλωσε 

χαρακτηριστικά: «Πρέπει να φτιάξουμε πόλεις για τους ανθρώπους, πόλεις για να «ζούμε» και όχι απλά να «κατοι-
κούμε». Πόλεις με ποδήλατα! Αυτό το μήνυμα στέλνει η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με τα My market, ταξιδεύοντας από 
τον Ιούνιο σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να δούμε τις πόλεις μας και το περιβάλλον αλλιώς». Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Κινητικότητας, από το 2002, έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός της Ε.Ε. για την προώθηση της Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης και εντάσσεται στον στόχο για κλιματική ουδετερότητα. Σε αυτό το πλαίσιο στηρίζει κάθε τοπική 

πρωτοβουλία ώστε οι πόλεις να γίνουν πιο ασφαλείς, πιο πράσινες, πιο συμμετοχικές και προσβάσιμες για όλους.

Ο Όλυμπος κηρύχθηκε Εθνικό Πάρκο και φυσικό εργαστήριο 

βιώσιμης ανάπτυξης με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος 
Τη μέγιστη θεσμική και νομοθετική προστασία του Ολύμπου εξασφαλίζει η έκδοση 

του Προεδρικού Διατάγματος, με τίτλο «Χαρακτηρισμός της χερσαίας και υδάτινης 

περιοχής του Όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου, οριοθέτηση και καθορισμός 

ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων γης, όρων και επιτρεπομένων δραστηριοτή-

των», που υπέγραψαν η ΠτΔ, Αικ. Σακελλαροπούλου και ο Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Αμυράς. Ο Όλυμ-

πος, το ξεχωριστής οικολογικής, γεωμορφολογικής, ιστορικής, αισθητικής και επιστημονικής αξίας μυθικό βουνό, 

ήταν ο πρώτος Εθνικός Δρυμός που θεσμοθετήθηκε με Βασιλικό Διάταγμα το 1938 και υπαγόταν ανέκαθεν σε αυ-

στηρά καθεστώτα προστασίας. Με το Π.Δ., ωστόσο, θωρακίζεται με το πιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα 

με το οποίο καθορίζονται οι ζώνες προστασίας του σε απόλυτη σύμπνοια με τις ενωσιακές οδηγίες για τη φύση. 

Προβλέπονται λεπτομερώς οι χρήσεις και οι περιορισμοί εντός του Εθνικού Πάρκου, καθώς πρόκειται για το κορυ-

φαίο βουνό στην Ελλάδα από χλωριδικής άποψης με απαράμιλλη ποικιλία και σπανιότητα ειδών. Τα είδη των φυτών 

του βουνού ξεπερνούν τα 1.700, από τα οποία περίπου τα 30 είναι τοπικά ενδημικά και τα 85 ενδημικά της χώρας. 

Το βουνό είναι ένας παράδεισος και για την ορνιθοπανίδα, καθώς φιλοξενεί πάνω από 130 είδη πουλιών αλλά και 

σημαντικά αμφίβια. Όπως ορίζεται στο Π.Δ., μια εκτεταμένη περιοχή, συνολικής έκτασης 235.620 στρεμμάτων, 

χωρίζεται σε τρεις κλιμακούμενης προστασίας ζώνες και μια τέταρτη περιφερειακή ζώνη που εκτείνεται στην πε-

ριοχή. Ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Ο Όλυμπος αποκτάει σήμερα την πιο 
ισχυρή ασπίδα προστασίας. Το νέο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο για το Εθνικό Πάρκο συνιστά τη σημαντικότερη 
δικλείδα ασφαλείας για την περιβαλλοντική θωράκιση του βουνού και την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης 
στην πορεία επίτευξης της αειφόρου διατήρησης και διαχείρισης του σπάνιου φυσικού πλούτου της περιοχής».

«Νέα Γη»: Πρόγραμμα για τη μετάβαση καλλιεργητών από τον καπνό, στη στέβια 
Η Παπαστράτος, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που παρου-

σίασε πρόσφατα, με αφορμή τη συμπλήρωση των 90 χρόνων της, ανακοίνωσε 

την έναρξη του Προγράμματος «Νέα Γη». Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό  

Πρόγραμμα Αναγεννητικής Καλλιέργειας που υλοποιείται σε συνεργασία με τη 

«Stevia Hellas» και στοχεύει στην ολιστική υποστήριξη των καπνοκαλλιεργητών 

της Ροδόπης και της Ξάνθης, για τη μετάβαση από την καλλιέργεια του καπνού 

στην καλλιέργεια της στέβιας, εξοικονομώντας, ταυτόχρονα, φυσικούς πόρους.
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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

Προτομές και αγαλματίδια, ακριβή αντί-

γραφα από μουσεία, με πατίνα μαρμάρου. 

Αληθινές διδακτικές ιστορίες, γραμμέ-

νες και ζωγραφισμένες από τα μέλη μας 


