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Ενέσιμη θεραπεία αποκαθιστά τραύματα της σπονδυλικής στήλης σε παράλυτα ποντίκια
Ερευνητές του Πανεπιστημίου Northwestern του Ιλινόις δημοσίευσαν στο γνωστό
περιοδικό «Science» την έρευνά τους πάνω σε μια πρωτοποριακή μέθοδο αποκατάστασης της σπονδυλικής στήλης, η οποία βασίζεται σε μία αυτοδημιουργούμενη
γέλη -η οποία περιγράφεται ως «μόρια που χορεύουν»- που ενεργοποιεί την αναγέννηση των κατεστραμμένων νεύρων. Η συνθετική γέλη παρέχει μία βιοδραστική
«σκαλωσιά» που βοηθά τα νέα κύτταρα να αναπτυχθούν... Συνέχεια στη σελίδα 10

Στην Θεσσαλονίκη το πρώτο «Πάρκο για όλους», με εγκαταστάσεις για ΑμεΑ
Για την κατασκευή του πρώτου «Πάρκου για όλους» και με εγκαταστάσεις ΑμεΑ, υπέγραψαν προγραμματική συμφωνία η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου
και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας. Μετά... Συνέχεια στη σελίδα 4

Έκτακτο οικονομικό βοήθημα σε ΑμεΑ,
χαμηλοσυνταξιούχους και υγειονομικούς

3η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια
Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Έκτακτο μέρισμα για τα Χριστούγεννα ανακοίνωσε
από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για ένα εκατομμύριο υγειονομικούς, χαμηλοσυνταξιούχους και άτομα με αναπηρία. Το βοήθημα,
συνολικού ύψους 338,5 εκατομμυρίων ευρώ, θα
δοθεί στους δικαιούχους... Συνέχεια στη σελίδα 9

10 πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων για τα άτομα με αναπηρία

Δύναμη είναι της ζωής,
τα «θέλω» και τα «προσπαθείς».
Τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας και
Δύναμη είναι της ψυχής,
Κοινωνικών Υποθέσεων για την προάσπιση των
κι όχι ο κόσμος της μορφής.
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και τον Στο Μητροπολιτικό... Συν. σελ. 13
περιορισμό των ανισοτήτων, παρουσίασε ο
Υπουργός, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την ομιλία Επίθεση στο νέο Ειδικό
του στο Διεθνές Συνέδριο... Συν. στη σελίδα 12

Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων

Οριστικό τέλος στις συνεχείς επιτροπές για ακρωτηριασμούς και μη αναστρέψιμες παθήσεις στα ΚΕΠΑ
Την οριστική κατάργηση της υποχρέωσης των αναπήρων πολιτών με ακρωτηριασμούς και άλλες μη
αναστρέψιμες παθήσεις να περνούν ξανά και ξανά
επιτροπές για την πιστοποίηση της συγκεκριμένης
αναπηρίας τους ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης,
κατά την επίσκεψη του στο... Συνέχεια στη σελίδα 4
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Για δεύτερη φορά, το νεόδμητο
σχολείο για ΑμεΑ, δέχεται επίθεση
από «ευπαθείς» και μάλιστα ανήλικους, οι... Συνέχεια στη σελίδα 9

Συν. από το προηγούμενο ...όπως λένε, «η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία». Αν,

όμως, χαθεί ο άνθρωπος, τί να την κάνει την ελπίδα; Οι γρήγορες κλιματολογικές
αλλαγές στον πλανήτη προειδοποιούν και χτυπούν το καμπανάκι του κινδύνου με
μεγάλες καταστροφές, όπως πλημμύρες, σεισμούς, τυφώνες, φωτιές κτλ και οι
άνθρωποι προσπαθούν να διορθώσουν όλη αυτήν την κατάσταση, μαζεύοντας
τα πλαστικά και διάφορα άλλα, που μολύνουν την φύση και το περιβάλλον. Ζούμε
σε μια εποχή με μεγάλες ταχύτητες σε ό,τι κάνουμε, νομίζοντας ότι θα τα προλάβουμε όλα. Αυτό που συμβαίνει τώρα όμως, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από
το παρελθόν. Κάποτε ο άνθρωπος ό,τι κι αν έκανε, το έκανε με τις δικές του, περιορισμένες δυνατότητες και ταχύτητες. Σήμερα, δεν χρειάζονται δυνατότητες, ούτε
κόπος, αφού μπορεί να τρέξει γρηγορότερα, χωρίς να κάνει τίποτα. Μήπως όμως,
τρέχουμε προς λάθος κατεύθυνση; Ο προορισμός μας ποιος είναι; Προς τα που;
Και γιατί; Είναι πολλά τα ερωτηματικά και οι απαντήσεις έρχονται μόνες τους, μετά
από κάθε ανθρώπινη ενέργεια. Κανένας δεν ξέρει και δεν μπορεί να εξηγήσει όλα
αυτά τα προειδοποιητικά μηνύματα της φύσης και σε λίγο θα λέμε ότι φταίει ο
άλλος, γιατί κανένας δεν θα παραδέχεται την ενοχή του. Ένοχος λοιπόν, ο άνθρωπος που θα τιμωρείται από τις φυσικές καταστροφές που θα συναντά στην διαδρομή του. Το αύριο που μας ενδιαφέρει, όπως και να το οραματιστούμε, δεν μας
δίνει ελπίδες για κάτι καλύτερο. Όσο και να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε
αυτήν την κατάσταση, η ιστορία μας δείχνει ότι οι τέσσερις εποχές του χρόνου έγιναν δύο, (χειμώνας και καλοκαίρι), χάθηκε η Άνοιξη και το Φθινόπωρο, αλλά και
αυτά κινδυνεύουν, αφού το κατακαλόκαιρο συναντάμε πλημμύρες και χειμώνα
καύσωνες. Τι θα αντιμετωπίσουμε ακόμα άραγε; Συνέχεια στο επόμενο τεύχος
Αν πιστεύετε ότι και η δική σας ιστορία έχει παραδείγματα που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα και ωφέλιμα για τους αναγνώστες της εφημερίδας μας,
μπορείτε να μας την στείλετε, προς δημοσίευση. Επικοινωνήστε μαζί μας.
υ Ν ί κο υ
«Σενάρια της ζωής» τοΠρατσινάκη
Συνέχεια από το προηγούμενο «...στην ανατροφή της. Ήταν

ένα ήσυχο, πρόσχαρο, καλόβολο παιδί. Της άρεσε να κάθεται στην καρεκλίτσα της, να της κάνει πλεξούδες τα µαλλάκια της η Παναγιώτα. Μετά, να σηκώνεται, να χώνεται µες
στην αγκαλιά της, να της λέει εκείνη ωραία παραµύθια, που τα άκουγε µε µεγάλη προσοχή. Μόλις τέλειωνε, το κορίτσι την αγκάλιαζε µε τα µικρά χεράκια
της και της έδινε µία µεγάλη ζεστή αγκαλιά, όπως την ένιωθε. Τη φιλούσε χαρούµενη και της έλεγε: «Ευχαριστώ, είσαι η πιο καλή µανούλα στον κόσµο».
Έτσι ποτέ δεν στερήθηκε την αγάπη της µάνας η µικρή Χαρούλα. Όσο µεγάλωνε γινόταν ένα πανέµορφο αγγελούδι και ταυτόχρονα σωστή νοικοκυροπούλα. Από πολύ µικρή, από τα πέντε, ήθελε να κάνει δουλειές στο σπίτι. Η
Παναγιώτα µε µεγάλη υποµονή έβαζε ένα σκαµνάκι κοντά στον νεροχύτη και
µαζί έπλεναν τα πιάτα και τα κατσαρόλια. Όταν τελείωναν, της έδινε ένα στοργικό φιλί και ταυτόχρονα µακάριζε τον Θεό για το ανέλπιστο δώρο του να έχει
ένα τόσο υπάκουο και ευγενικό παιδί. Η κόρη της η Έφη, από τότε που κατάλαβε τον κόσµο, µισούσε τη Χαρούλα γιατί ήταν πιο όµορφη απ’ αυτήν και
έκλεβε την αγάπη της µαµάς Παναγιώτας. Ήταν γκρινιάρα, φωνακλού και δεν
έχανε την ευκαιρία µε το παραµικρό να κατηγορήσει τη Χαρούλα. Χαλούσε
τον κόσµο µε τις φωνές της κάθε φορά που η Παναγιώτα ασχολιόταν µε τη
Χαρούλα και έκλαιγε µε κροκοδείλια δάκρυα γιατί εκείνη την παραµελούσε.
Ο Αλέξης, από την άλλη, ήταν ένα ήσυχο παιδί και µεγάλωνε απαρατήρητος,
χωρίς να µπλέκει στην ανατροφή των αδελφών του.» Συνέχεια στο επόμενο
(Το βιβλίο “Σενάρια της Ζωής” είναι διαθέσιμο. Παραγγελίες στο 2102480235)
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Στη ΔΕΠΑ Εμπορίας στηρίζουμε με κάθε μας δραστηριότητα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συμβάλλουμε
στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς φέραμε στην Ελλάδα το φυσικό αέριο, το πιο φιλικό
προς το περιβάλλον από τα ορυκτά καύσιμα και συνεχίζουμε να επενδύουμε σε καινοτόμες
τεχνολογίες, για να φτάσει το φυσικό αέριο σε κάθε γωνιά της χώρας. Στηρίζουμε την
απολιγνιτοποίηση και την ενεργειακή μετάβαση, ενώ παράλληλα αναπτύσσουμε εναλλακτικά
και φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο και επεκτείνουμε
τη δραστηριότητά μας σε στρατηγικούς ενεργειακούς τομείς.
Βασικός στόχος στην καθημερινή μας λειτουργία είναι η διαρκής αύξηση του θετικού
περιβαλλοντικού και κοινωνικού μας αποτυπώματος, ενώ παραμένουμε προσηλωμένοι στην
εταιρική διακυβέρνηση και εντάσσουμε στον στρατηγικό μας σχεδιασμό τα διεθνή πρότυπα
βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην Θεσσαλονίκη το πρώτο «Πάρκο για όλους», και με εγκαταστάσεις για ΑμεΑ
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...από χρόνια γραφειοκρατικής καθυστέρησης και

ανεπαρκούς πολιτικής βούλησης ξεκινούν οι διαδικασίες για την κατασκευή του
έργου που παραχωρήθηκε στο Δήμο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι αρμόδιος για την υλοποίηση,
τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου, ενώ το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων θα εποπτεύει την υλοποίηση του έργου και θα παρέχει
τις αναγκαίες κατευθύνσεις. Ο κ. Ζέρβας, υποδέχθηκε θερμά την Υφυπουργό,
εξηγώντας πως το Πάρκο θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες που έχουν ήδη γίνει. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη διατήρηση
του πρασίνου, αλλά και φύτευση νέων δέντρων, τη δημιουργία προσβάσιμης
παιδικής χαράς, την τοποθέτηση παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες και τη διαμόρφωση ειδικού χώρου για τη σωματική
και πνευματική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση όλων των παιδιών με ή χωρίς αναπηρία. Σύμφωνα με το σχεδιασμό
που ήδη υπάρχει, πληρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές για τη δημιουργία ενός καινοτόμου, προσβάσιμου
και πράσινου χώρου για τα παιδιά και τους συνοδούς τους. Όπως δήλωσε η κα Μιχαηλίδου: «Κάνουμε πράξη την
προσβασιμότητα για όλους. Η σημερινή μου επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στο
στόχο μας για ενίσχυση των ενεργητικών κοινωνικών πολιτικών μας. Δεν περιοριζόμαστε στις επιδοματικές λογικές,
αλλά χτίζουμε μια κοινωνία συμπεριληπτική, χωρίς αποκλεισμούς. Προσφάτως θεσπίσαμε την υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού για κάθε άτομο με αναπηρία. Σήμερα, υπογράφουμε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Δήμο Θεσσαλονίκης για την κατασκευή του Πάρκου για όλους και με εγκαταστάσεις ΑμεΑ». Για μια πολύ σημαντική μέρα για
όλους τους Θεσσαλονικείς μίλησε ο Δήμαρχος: «Με τη βοήθεια πολλών ανθρώπων που προηγήθηκαν και ημών
αλλά και με τη συμπαράσταση των υπηρεσιών του Δήμου και του Υπουργείου φτάσαμε σήμερα σε αυτό το ευτυχές
αποτέλεσμα» και σημείωσε πως όλα είναι έτοιμα, ώστε το έργο της κατασκευής του πρώτου πάρκου για όλους να
δημοπρατηθεί και να μπει σε τροχιά υλοποίησης. Στη σπουδαιότητα του έργου κατασκευής του πάρκου αναφέρθηκε
ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου για θέματα αναπηρίας Γιάννης Καστούρας, καθώς το πάρκο αυτό θα είναι το
πρώτο στην Ελλάδα, όπου θα συνυπάρχουν τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης με αυτά με αναπηρία. «Όλα μαζί θα
είναι το καλύτερο αύριο για την κοινωνία μας», είπε και υπογράμμισε ότι ο Δήμος είναι πρωτοπόρος, καθώς στις
μισές παιδικές χαρές της πόλης είναι σε εξέλιξη το έργο εγκατάστασης παιχνιδιών και για παιδιά με αναπηρίες.

Οριστικό τέλος στις συνεχείς επιτροπές για ακρωτηριασμούς και μη αναστρέψιμες παθήσεις στα ΚΕΠΑ
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην

Οδό Πειραιώς. Παράλληλα, ανακοίνωσε την μεταστέγαση των υπηρεσιών των
ΚΕΠΑ σε σύγχρονες και αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις στο Στάδιο Ειρήνης
και Φιλίας μέσα στους επόμενους μήνες, με στόχο να αντιμετωπιστούν προβλήματα θέρμανσης, κλιματισμού και απουσίας χώρων στάθμευσης που έχει
το παρόν κτήριο στην Οδό Πειραιώς. Την ίδια στιγμή δρομολογείται και η αναβάθμιση των αντίστοιχων εγκαταστάσεων στη Θεσσαλονίκη. Η κατάργηση της υποχρέωσης επανεξέτασης για μη αναστρέψιμες παθήσεις συμπεριλαμβάνεται στον πρώτο Κανονισμό για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας που υπεγράφη πριν από λίγες ημέρες
από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνο Τσακλόγλου. Με την θέσπιση του Κανονισμού
όλοι οι πολίτες με μη αναστρέψιμες παθήσεις, ασχέτως αν είναι κύριες ή δευτερεύουσες, κατοχυρώνουν το ποσοστό
αναπηρίας τους για πάντα. Μέχρι πρότινος αυτό αφορούσε μόνο την κύρια μη αναστρέψιμη πάθηση ενώ όσοι
είχαν ως δευτερεύουσα πάθηση έναν ακρωτηριασμό ή μια άλλη μη αναστρέψιμη πάθηση έπρεπε να περνούν από
επιτροπές ξανά και ξανά, ανά τα τακτά χρονικά διαστήματα, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία. Επιπλέον, με τον
νέο Κανονισμό εισάγεται μια σειρά από σημαντικές αλλαγές που βοηθούν τους ενδιαφερόμενους, όπως η ενοποίηση και απλοποίηση των κανόνων που προκαλούσαν συχνά σύγχυση και θυμό στους ασφαλισμένους με αναπηρία, η αύξηση σε 14 ημερολογιακές ημέρες (από 10 που ήταν μέχρι σήμερα) της προθεσμίας προσφυγής
στις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές, η ρητή πρόβλεψη για την προσβασιμότητα των σημείων διενέργειας των Υγειονομικών Επιτροπών και η υποχρέωση της ενημέρωσης των ασφαλισμένων τουλάχιστον 7 ημέρες προ της
ημερομηνίας εξέτασης. Επίσης, για πρώτη φορά αποτυπώνεται ευδιάκριτα η μεθοδολογία και τα βήματα που ακολουθούνται για τον υπολογισμό του ποσοστού αναπηρίας. Έτσι οι ασφαλισμένοι γνωρίζουν πλήρως όλα τα στάδια
της διαδικασίας πιστοποίησης αναπηρίας, ενισχύεται η διαφάνεια, αποφεύγεται η σύγχυση ως προς τα δικαιώματα
των ασφαλισμένων, την οργάνωση των επιτροπών ΚΕΠΑ, τον τρόπο υπολογισμού του ποσοστού αναπηρίας κ.α.
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Στις αρχές Δεκεμβρίου,τίθεται σε λειτουργία η ιστοσελίδα ΑΜΕΑ.gov.gr, από την οποία οι άνθρωποι με
αναπηρία θα μπορούν να αντλούν κάθε χρήσιμη πληροφορία, όπως γνωστοποίησε στη Βουλή, ο Υπουργός
Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός, έκανε ειδική αναφορά στην τεράστια παρέμβαση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας, που βρίσκεται σε εξέλιξη και σύντομα ολοκληρώνεται. Όπως δήλωσε, «Επιτέλους,
κάθε άτομο με αναπηρία θα γνωρίζει τι συμβαίνει με τα δικαιώματά του που προκύπτουν από τη νομοθεσία».
«Ξεπάγωσε» η χορήγηση επιδομάτων σε εκατοντάδες ηλικιωμένους, που είχε σταματήσει από το 2018,
όπως ανακοίνωσε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου. Όπως διευκρίνισε,
η πρότερη απουσία κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερήλικων,
οδηγούσε για χρόνια στη συχνή μη χορήγησή του, καθότι οι περιφερειακές διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ δεν μπορούσαν
να αξιολογήσουν αν οι ωφελούμενοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Σύμφωνα με το νέο νόμο και με σκοπό τον διαφανή, αποτελεσματικό και γρήγορο έλεγχο, οι αιτήσεις για το επίδομα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ, η οποία θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2022. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες, δεν θα χρειάζεται
να προσκομίζουν όσα δικαιολογητικά μπορούν να αντληθούν μέσω της διασύνδεσης με άλλες βάσεις δεδομένων.
Πρωτόκολλο συνεργασίας της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, υπογράφηκε στην έδρα της ομοσπονδίας, στο ΟΑΚΑ. Το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής κ. Δημήτριος Διαμαντής, ενώ για
λογαριασμό της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ παρέστη η πρόεδρος της ομοσπονδίας κα. Ιωάννα Καρυοφύλλη. Η συνεργασία προβλέπει, μεταξύ άλλων, υποτροφίες, διοργάνωση σεμιναρίων και στήριξη αθλητικών διοργανώσεων και γεγονότων.
Δωρεάν είναι οι κλήσεις προς την τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 για τους συνδρομητές των εταιρειών
Vodafone, Wind και Cosmote, που στηρίζουν έμπρακτα τον αγώνα της Γ. Γ. Δημογραφικής και Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Η γραμμή λειτουργεί
πανελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο, όλο το χρόνο και παρέχει άμεση βοήθεια σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά
βίας, ψυχοκοινωνική συμβουλευτική σε γυναίκες θύματα βίας, καθώς και πληροφόρηση και ενημέρωση για θέματα
σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε όλους τους πολίτες και τους φορείς.
Στελεχώνεται με ψυχολόγους και κοινωνικούς επιστήμονες με εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα έμφυλης βίας.
Η νέα υπηρεσία του ΟΑΕΔ, «myOAEDραντεβού» δίνει στους πολίτες την δυνατότητα να προγραμματίζουν
ψηφιακά τις επισκέψεις τους, σε όσες υπηρεσίες του δεν παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το gov.gr
και το oaed.gr. Η είσοδος γίνεται με κωδικούς Taxisnet, είτε απευθείας μέσω του rantevouoaed.gov.gr, είτε
μέσα από το gov.gr, επιλέγοντας την υπηρεσία «Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού σε υπηρεσίες του ΟΑΕΔ» που βρίσκεται στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών».
Τα Special Olympics Hellas ταξίδεψαν στην Τρίπολη και στην Καλαμάτα, στο πλαίσιο της ευρείας εκστρατείας τους για την ίδρυση όσο το δυνατόν περισσότερων αθλητικών προγραμμάτων για τα άτομα με νοητική αναπηρία ανά την Ελλάδα. Κατά την επίσκεψη, συζήτησαν θέματα συνεργασίας με την Περιφέρεια και
υπέγραψαν Συμφωνητικά Συνεργασίας τόσο με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, όσο και με τον Πρόεδρο του Ιππικού
Ομίλου Καλαμάτας και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό
Μεσσηνίας. Παράλληλα συναντήθηκαν με πλήθος Φορέων Ειδικής Αγωγής και εκπροσώπους τοπικών αρχών.
Στη γεωγραφική επέκταση του myEFKAlive προχωρούν τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ειδικότερα, η δυνατότητα εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης του πολίτη από
υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ μέσω βιντεοκλήσης καλύπτει πλέον γεωγραφικά τους κατοίκους περιοχών που βρίσκονται στις παρακάτω περιοχές: από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: Καβάλα, Αλεξανδρούπολη
(Α΄ Τοπική Διεύθυνση Έβρου), Θάσος και Σαμοθράκη και από την Περιφέρεια Θεσσαλίας: Σκιάθος, Σκόπελος,
Αλόννησος και η Β΄ Τοπική Διεύθυνση Μαγνησίας. Η υπηρεσία διατίθεται μέσω του efka.gov.gr και του gov.gr.
«Δικαιούμαστε να κινούμαστε ελεύθερα στην πόλη, όπως κι εσύ». Αυτό είναι το μήνυμα που προβάλει
τηλεοπτικό σποτ που δημιούργησε η ΚΕΔΕ για την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των ανθρώπων με αναπηρίες.
Το μήνυμα, αφού έλαβε την έγκριση από το ΕΣΡ, θα προβάλλεται από όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς
της χώρας έως τις 25 Δεκεμβρίου, με αφορμή την Εθνική Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Όπως
τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημ. Παπαστεργίου, με αφορμή το σποτ «Πεποίθηση της Αυτοδιοίκησης είναι πως
έχει καταλυτική σημασία ο σεβασμός της διαφορετικότητας και των δικαιωμάτων του άλλου. Οι δήμοι με τις δράσεις
τους και τις πολιτικές που ασκούν, καλούνται να φροντίζουν συνεχώς και αδιαλείπτως για τη διασφάλιση της «ορατότητας» των ανθρώπων με αναπηρίες σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους. Και αυτό προσπαθούμε καθημερινά».
ΣΕΛΙΔΑ 6

«Γουτού Γουπατού», η νέα μουσική παράσταση της θεατρι- Παγκόσμια Ειρήνη
(Αθανασίου Κουμούρη)
κής ομάδας «Εν Δυνάμει»
Το βαθιά ανθρώπινο διήγημα «Γουτού
Γουπατού» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «ανέβασε» η ομάδα καλλιτεχνών
με και χωρίς αναπηρία, «Εν Δυνάμει».
Η ομάδα περιγράφει πως το γραμμένο
πριν από 100 χρόνια, διήγημα «συνομι- Εσείς οι δυνατοί της Γης,
λεί με αληθινές ιστορίες παιδιών και εφήνα δώσετε τα χέρια
βων του 21ου αιώνα, τις ακούει και με να γίνουνε οι πύραυλοι,
χιούμορ κλείνει τρυφερά το μάτι σε κάθε άνθρωπο που νιώθει «διαφορετικός». Πώς από
Ειρήνης περιστέρια.
τα άκρα μπορούμε να φτιάξουμε ξανά μια νέα αρχή; Μια ιστορία για την ετερότητα, την
αναπηρία, το Άλλο και το εγώ. Η ιστορία των μικρών περιστατικών καθημερινής βίας και Σε χρόνο μιας αναπνοής,
των μεγάλων στιγμών της φιλίας, της εμπιστοσύνης και της αγάπης. Σε έναν εξαμελή,
μετά το 2022,
μεικτό θίασο, ηθοποιοί με και χωρίς αναπηρία, μεταμορφώνονται, τραγουδούν και αφη- τα όπλα να σιγήσουνε,
γούνται την ιστορία του Μανωλιού που μοιάζει τόσο με τη δική τους». Η παράσταση
να απλωθεί γαλήνη,
αποτελεί μέρος του θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος της ομάδας «Εν Δυνάμει» με να ψάλλουν όλοι οι λαοί,
τίτλο «Κοινωνία Χταποδιών», εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας. Παρουσιάζεται
με μια φωνή,
σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα, καθώς και σε θέατρα, σε λίγες παραστάσεις για το κοινό.
το «επί Γης ειρήνη».

Νικολέττα Λέκκα: Το κλειδί της Ευτυχίας (εκδόσεις ΓΕΛΛΑΣ)
«Το κλειδί της Ευτυχίας», το παιδικό βιβλίο της Νικολέττας Λέκκα,
είναι μια γλυκιά ιστορία για δυο αδελφάκια που μεγαλώνουν αγαπημένα και μοιράζονται τα πάντα. Όμως η μαμά ξέρει ότι κάτι σημαντικό δεν το μοιράστηκαν και τα δυο: Τα κλειδιά του παππού Αριστείδη. Ένα μπρονζέ μπρελόκ που κρεμόταν πάντα από τα καλοραμμένα του παντελόνια. Μόνο το ένα παιδί πρόλαβε να αρπάξει με λαχτάρα το μπρελόκ πριν αυτό μείνει για πάντα στο κομοδίνο του πατρικού. Η μαμά θα
ψάξει το πιο σπουδαίο δώρο να χαρίσει στα παιδιά της για να γεμίσει το «μπρονζέ»
κενό. «Μια ιστορία που γράφτηκε για να αφηγηθεί το δικό σου παραμύθι». Παραγγελίες
στο 6985551022, στο info@namougellas.com, και στο e-shop των Εκδόσεων ΓΕΛΛΑΣ.

Όχι στα ευχολόγια,
στα ψεύτικα χαμόγελα,
στις ψεύτικές δηλώσεις.
Του 2022 την αυγή,
η μέρα πριν χαράξει,
το απαιτούνε οι λαοί,
είναι καιρός να γίνουνε,
οι υποσχέσεις πράξη.
Εύχομαι παγκοσμίως,
«καλές γιορτές»!

4ο Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διοργανώνει από τις 3 έως τις 10 Δεκεμβρίου 2021 και σε
διαδικτυακή μορφή το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη Reflection of Disability in Art» (iRoDi). Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της
Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου,με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σκοπός του Φεστιβάλ είναι η υποστήριξη και προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης των ΑμεΑ μέσω της συμμετοχής τους σε πολιτιστικές
εκδηλώσεις καθ’ οιονδήποτε ρόλο αυτά επιθυμούν, ως ηθοποιοί, σκηνοθέτες, εθελοντές
ή απλώς, ως θεατές. Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Φεστιβάλ, https://rodi.uom.gr/programma, περιλαμβάνονται προβολές κινηματογραφικών ταινιών, ελληνικών και ξένων παραγωγών, μουσικές παραστάσεις και πολλές άλλες
δράσεις. Στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων, το Φεστιβάλ έχει απευθύνει «Ανοιχτή Πρόσκληση Μουσικής Σύνθεσης» σε ενδιαφερόμενους δημιουργούς, προκειμένου να απαθανατίσουν με τη μουσική τους σύνθεση την έννοια του περιορισμού στη σύγχρονη κοινωνία και στη σημερινή
εποχή. Ο διαγωνισμός, που αποτελεί τμήμα των δράσεων του iRoDi, στοχεύει στην ανάδειξη της τέχνης μέσα από
την οπτική της αναπηρίας. Οι μουσικές συνθέσεις που έχουν διακριθεί, συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα και
σε άλλες σχετικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο του Φεστιβάλ. Επιπλέον, στο πλαίσιο της
κοινωνικής προσφοράς και ευαισθησίας, το Φεστιβάλ διοργανώνει «Εθελοντική Αιμοδοσία» (3 - 10 Δεκεμβρίου),
στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Γραφείο Κ-123, 1ος όρ.), τηλ.
2310891437 Ε-mail: rod@uom.edu.gr, Ιστοσελίδα: http://rodi.uom.gr/ Facebook: www.facebook.com/rodifestival/
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Πύργος: Συνάντηση με τον Σεβα-

Ηλιούπολη:

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του 1ου Τοίχου Αναρρίχησης για ΑμεΑ στις εγκαταστάσεις
του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ηλιούπολης, «Παναγία Ευαγγελιστρια». Η κατασκευή του
τοίχου αναρρίχησης έγινε με προσωπική εργασία από την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία εξασφάλισε
και τα απαραίτητα υλικά κατασκευής.

σμιότατο Μητροπολίτη Ηλείας, κ.κ.
Γερμανό είχαν οι εκπρόσωποι του
Δ.Σ. της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων
Ιονίων Νήσων, κατά την οποία συζήτησαν εκτενώς θέματα των ΑμεΑ,
των χρονίως πασχόντων και των οικογενειών τους, των ιδρυμάτων της
Μητροπόλεως και των δομών (πχ
την παραχώρηση ακινήτου στο Γ.Ν.
Πύργου, για τη λειτουργία δομής αυτισμού) και εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για την στήριξη που προσφέρει η Ιερά Μητρόπολη Ηλείας.

Κως:

Ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα «Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί» στα πλαίσια των
Special Olympics International. Πρόκειται για ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό
και βιωματικό πρόγραμμα, που δίνει
τη δυνατότητα σε άτομα µε και χωρίς
νοητική αναπηρία να συμμετέχουν
μαζί σε αθλητικές δράσεις. Τα παιδιά
του Σβουρένειου Κ.Δ.Α.Π.μεΑ και του
1ου Δημοτικού Σχολείου Κω, έστειλαν
ένα ισχυρό μήνυμα συνεργασίας.

Κοζάνη: Την ομάδα «Εν δυνάμει»

Κομοτηνή: Οι ωφελούμενοι του
Συλλόγου Μέριμνας ΑμεΑ Νοητικής
Υστέρησης, «Άγιοι Θεόδωροι», επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του
ελαιοτριβείου Thracia και γνώρισαν
από κοντά την διαδικασία παραγωγής του λαδιού και γεύτηκαν το τελικό
αποτέλεσμα. Στο τέλος, τους δόθηκε
από μια ελιά σε γλαστράκι, την οποία
θα φυτέψουν και θα φροντίσουν.

Πτολεμαΐδα:

ευχαρίστησε το Δη.Πε.Θε. Κοζάνης
για τα εργαστήρια που πραγματοποίησε, με τίτλο «Είμαι ο κόσμος μου»,
στο Παιδιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης «Κιβωτός» (Άργιλος), στο ΚΔΑΠ
ΑΜΕΑ Δήμου Κοζάνης, στο Ενιαίο
Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο
(Άνω Κώμη), όπως και για την φιλο- Σύρος: «Βροχή» έπεσαν τα πρόξενία παιδιών από τον Σύλλογο «Ηλι- στιμα στην Ερμούπολη Σύρου και
αχτίδα» και την ομάδα «Ταξιδευτές πραγματοποιήθηκαν αφαιρέσεις πιτης Ελπίδας» στην Αίθουσα Τέχνης. νακίδων σε αυτοκίνητα που στάθμευσαν σε χώρους στάθμευσης ΑμεΑ.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εκ
νέου βαφή του οδοστρώματος με ειδική μπογιά, σηματοδοτώντας την
χρήση τμημάτων μόνο για ΑμεΑ. Το
μήνυμα των δράσεων είναι σαφές:
«Απαγορεύεται η στάθμευση - χώρος στάθμευσης ΜΟΝΟ για ΑΜΕΑ».

Φοιτητές από το
τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προσέρχονται καθημερινά στο Κέντρο
φροντίδας Παιδιού, προσφέροντας
υπηρεσίες στα παιδιά με αναπηρία, Ηράκλειο Κρήτης: Έχοντας ως
βιώνοντας την καθημερινότητα τους, όραμα την άρση των κοινωνικών αποεμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους κλεισμών, αλλά και την ευαισθητοποίκαι βελτιώνοντας τις δεξιότητες τους. ηση του κοινού σε θέματα προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
στον πολιτισμό και την τέχνη, το Μουσείο «Νίκου Καζαντζάκη», βρίσκεται
στην υλοποίηση ενός έργου που θα
καθιστά τα εκθέματα του προσβάσιμα
και σε άτομα με οπτικές αναπηρίες.
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Επίθεση στο νέο Ειδικό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων Δημητσάνα: Βιωματική ενημεΣυνέχεια από την σελίδα 1 ...οποίοι κατέ-

στρεψαν τζαμαρίες και λάμπες (οι φωτογραφίες από το protohema δείχνουν τον
μεγάλο αριθμό από πέτρες, που δέχθηκε
το Σχολείο). Στον χώρο υπήρχε φύλακας, ο
οποίος ειδοποίησε έγκαιρα και ήλθε όχημα
από την ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, αλλά
δέχθηκαν αμφότεροι επίθεση και αναγκάστηκαν να φύγουν, φοβούμενοι για την ζωή
τους, ενώ η αστυνομία δεν εμφανίστηκε καθόλου πα-ρά τις συνεχείς κλήσεις. Στο πρόσφατο παρελθόν, Ρομά είχαν εισβάλει ξανά
στο σχολείο και είχαν αφαιρέσει τον εξοπλισμό της πισίνας που προορίζονταν για
τους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Ο πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Ν. Χατζητρακόσιας, σχολίασε την απουσία της Αστυνομίας, λέγοντας ότι «Εμείς το χρέος μας απέναντι στην Ελληνική Αστυνομία το έχουμε κάνει και εξακολουθούμε να το
κάνουμε πολλαπλώς. Το μόνο που ζητάμε είναι απλώς να κάνει το δικό της».

ρωτική δράση για οικογένειες, στο
Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, στη
Δημητσάνα διοργανώνει το Π.Ι.Ο.Π.,
σε συνεργασία με την Ελληνική
Σχολή Σκύλων - Οδηγών Τυφλών
«Λάρα», στην οποία θα παρουσιαστεί το έργο της Σχολής και θα μιλήσουν για τη συμβολή της εκπαίδευσης και αξιοποίησης σκύλων-οδηγών
στην υποστήριξη των ανθρώπων με
αναπηρία με στόχο την καλύτερη
προσβασιμότητα και τη μεγαλύτερη
αυτονομία. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών: Επίσκεψη του Υπουργού Εργασίας και Μνημόνιο Συνεργασίας με το περιοδικό «Σχεδία»
Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), καθώς και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Τυφλών στην Καλλιθέα (όπου φοιτούν περί τα 40 παιδιά με προβλήματα όρασης και άλλες αναπηρίες), επισκέφθηκε ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, μαζί με την Υφυπουργό, Δόμνα Μιχαηλίδου και τον Γ. Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας,
Γιώργο Σταμάτη. Οι κ.κ. Χατζηδάκης, Μιχαηλίδου και Σταμάτης συνομίλησαν με τα
παιδιά και το εξειδικευμένο προσωπικό που τα στηρίζει στην καθημερινότητά τους και συνεχάρησαν τους δασκάλους ειδικής αγωγής και το προσωπικό για το έργο που επιτελούν. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, υπεγράφη Μνημόνιο
Συνεργασίας μεταξύ του ΚΕΑΤ και της ΑΜΚΕ «Διογένης», που εκδίδει το περιοδικό δρόμου «Σχεδία». Το Μνημόνιο
προβλέπει -μεταξύ άλλων- την έκδοση του περιοδικού και σε γραφή Braille. Η Διοικητής του ΚΕΑΤ, Σοφία Χαμονικολάου, τόνισε ότι μέσα από τη συνεργασία με τη «Σχεδία», δίνεται η δυνατότητα στα άτομα με οπτική αναπηρία
να στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια των αστέγων να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό ως
ενεργά, πλήρη και ισότιμα μέλη. Ο Διευθυντής Σύνταξης της «Σχεδίας», Χρήστος Αλεφάντης, από την πλευρά του
έκανε λόγο για μια συνεργασία που μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα πεδία με στόχο την συμμετοχή των ατόμων
με οπτική αναπηρία σε πολιτιστικές και δημιουργικές δράσεις. Η κα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Από την πρώτη κιόλας
μέρα, επιδιώκουμε και διασφαλίζουμε την εξωστρέφεια των ιδρυμάτων μας. Ζητήσαμε αμέσως, από όλα τα ιδρύματα μας να υποστηρίξουν το περιοδικό δρόμου «Σχεδία» και σήμερα, καταφέραμε να πάμε αυτήν την προσπάθεια
ένα βήμα παραπέρα.» Σημειώνεται, ότι πρωταρχικός στόχος του ΚΕΑΤ είναι η στήριξη των ατόμων με οπτική αναπηρία με εξειδικευμένη εκπαίδευση, ώστε να αποκτήσουν ανεξαρτησία και να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο.

Έκτακτο οικονομικό βοήθημα σε ΑμεΑ, χαμηλοσυνταξιούχους και υγειονομικούς
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...στα τέλη του Δεκεμβρίου. 43,5 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν σε 173.000 ανθρώπους με

αναπηρία, (δικαιούχους του επιδόματος του ΟΠΕΚΑ), που θα ενισχυθούν με έκτακτο εφάπαξ βοήθημα ύψους 250
ευρώ + 50 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας τους. 800.000 χαμηλοσυνταξιούχοι θα ενισχυθούν με 250 ευρώ +
50 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας τους, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 205 εκατομμύρια ευρώ. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 7.200 ευρώ
(600 ευρώ μηνιαίως) και ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ. Η συνολική φορολογητέα
αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της τα 200.000 ευρώ. Τέλος,
περίπου 100.000 υγειονομικοί, (ιατροί, νοσηλευτές κλπ, των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ), θα
λάβουν επίδομα ίσο με το ήμισυ του μηνιαίου βασικού μισθού, συνολικού ύψους περίπου 90 εκατομμυρίων ευρώ.
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Ενέσιμη θεραπεία αποκαθιστά τραύματα της
σπονδυλικής στήλης σε παράλυτα ποντίκια
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...ενώ παράλληλα τροφοδοτεί

με σήματα τα νεύρα ώστε να ενεργοποιηθούν πάλι. Η γέλη
αποτελείται από υλικά που αυτοσυναρμολογούνται μέσα
στο νερό, σε μακριές αλυσίδες μορίων και στη συνέχεια εισάγονται με ένεση στη σπονδυλική στήλη, θέτοντας έτσι σε
κίνηση τη διαδικασία αναγέννησης των νεύρων και των
ιστών στην περιοχή του τραυματισμού της. Κατά την διάρκεια των πειραμάτων, οι ερευνητές μελέτησαν 76 παράλυτα
ποντίκια, μία ομάδα από τα οποία έκανε την πραγματική
θεραπεία, ενώ μία δεύτερη ομάδα έκανε εικονική θεραπεία
(πλασίμπο). Μια μόνο ενέσιμη δόση γέλης επέτρεψε στα τρωκτικά να περπατήσουν ξανά, μετά από τέσσερις εβδομάδες, κάτι που φυσικά δεν συνέβη στην ομάδα του πλασίμπο. Η θεραπεία βοήθησε στην αναγέννηση των άκρων
των αποκομμένων νευρώνων και βελτίωσε την ανάπτυξη των αιμοφόρων αγγείων στην περιοχή του τραύματος.
Μετά το πέρας της θεραπείας, το ενέσιμο υλικό διασπάται σε θρεπτικά συστατικά για τα κύτταρα, εντός δώδεκα
εβδομάδων, και εξαφανίζεται τελικά από το σύστημα, χωρίς να αφήσει κατάλοιπα ή να έχει παρενέργειες. Πλέον οι
ερευνητές αναμένουν την άδεια για να πραγματοποιήσουν δοκιμές σε ανθρώπους με παράλυση και οι ελπίδες
είναι πολλές, ότι τα αποτελέσματα θα είναι ανάλογα με αυτά που παρουσιάστηκαν κατά τις δοκιμές στα ποντίκια.

Ένα νέο θεματικό πάρκο Peppa Pig, φιλικό προς τον αυτισμό
Ένα νέο, θεματικό πάρκο, για τα παιδιά που αγαπούν τον δημοφιλή χαρακτήρα
της Peppa Pig, ανοίγει τον Φεβρουάριο στην Φλόριντα των ΗΠΑ. Το Πάρκο
όμως, δεν θα απευθύνεται μόνο στα παιδιά «τυπικής ανάπτυξης», καθώς θα
διαθέτει πιστοποίηση για την επισκεψιμότητά του από παιδιά με αυτισμό, (όσον
αφορά τις εγκαταστάσεις, αλλά και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό), και
προσβασιμότητα από παιδιά σε αναπηρικά αμαξίδια. Όπως ανακοινώθηκε, ο
Διεθνής Οργανισμός IBCCES θα επανεξετάσει το νέο πάρκο για να αναπτύξει έναν αισθητηριακό οδηγό, ο οποίος
θα εξετάζει κάθε παιχνίδι και δραστηριότητα, για να καθορίσει πώς ένα παιδί με προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας μπορεί να επηρεαστεί από κάθε αίσθηση, σε κάθε βόλτα. Το πάρκο θα αναπτύξει έναν οδηγό προσβασιμότητας που θα «βοηθήσει όλες τις οικογένειες να γνωρίζουν τις υπηρεσίες και επιλογές πρόσβασης που θα είναι
διαθέσιμες, ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν την απόλυτη μέρα περιπέτειας για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας».

Μήνυση στην εταιρεία Uber για διακρίσεις εις βάρος των πελατών της με αναπηρία
Την εταιρεία παροχής υπηρεσιών μεταφοράς προσώπων, Uber, μήνυσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης,
καθώς χρέωνε τέλος αναμονής ακόμα και σε επιβάτες που χρειάζονταν χρόνο για να διπλώσουν το αναπηρικό
τους αμαξίδιο. Η εταιρεία αντέτεινε ότι έχει διορθώσει την πολιτική της και θεωρεί την μήνυση «απογοητευτική».

Το αναπάντεχο «δώρο» του Σερ Ian McKellen σε μια έφηβη με σύνδρομο Down
Μια φωτογραφία της ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των ανθρώπων με σύνδρομο
Down, Millie Anna Prelogar κάτω από την αφίσσα του διάσημου ηθοποιού, Σερ Ian
McKellen, ο οποίος συμμετείχε σε θεατρική παράσταση στην περιοχή της, το Γουίντσορ, οδήγησε σε ένα αναπάντεχο αίτημα από πλευράς του: ο ηθοποιός, επικοινώνησε
με τον πατέρα της δεκαεπτάχρονης ΑμεΑ και ζήτησε την άδειά του για να τον ξεναγήσει
η Millie στην πόλη. Η έφηβη που ονειρεύεται να γίνει κάποτε ηθοποιός, πέρασε 4 ώρες
με τον Βρετανό ηθοποιό, δείχνοντάς του τα αξιοθέατα, τρώγοντας πίτσα και δειπνώντας στο αγαπημένο της εστιατόριο. Ο McKellen δεν έδειξε τυχαία ενδιαφέρον για την
μικρή, καθώς έχει και ο ίδιος έναν εξάδελφο με σύνδρομο Down. Ο πατέρας της περιέγραψε την συνάντηση λέγοντας πως η κόρη του και ο ογδονταδυάχρονος ηθοποιός
έχουν παρόμοια αίσθηση του χιούμορ και πως πέρασαν υπέροχα. Σε ορισμένα διαστήματα αυτής της συνάντησής τους ένιωσε σαν να πρόσεχε δύο παιδιά. Όπως είπε, «ήταν δύο απόλυτα φυσιολογικά δεκαεπτάχρονα παιδιά». Η Millie Anna πρόσθεσε πως η μέρα της με τον Σερ Ian McKellen ήταν ό,τι καλύτερο
και ελπίζει αυτή η συνάντηση να γίνει αρκετά γνωστή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε περισσότεροι
άνθρωποι να δουν τη σελίδα της στο Instagram και να μάθουν για το πως είναι να ζεις με σύνδρομο Down.
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του
Δημήτρη Χατζηαποστόλου

Πανελλήνιο πρωτάθλημα τζούντο τυφλών: Πρωτιές για Τριανταφύλλου και Παπαχρήστο
Οι Παναγιώτης Τριανταφύλλου (Κεραυνός) και Θεόκλητος Παπαχρήστος
(Πυρσός), πρωτεύσαν στις δύο κατηγορίες του Πανελλήνιου πρωταθλήματος τζούντο τυφλών που διεξήχθη στο Λουτράκι, παράλληλα με το Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων και κορασίδων της ΕΟΤ. Ο Τριανταφύλλου στα
-81 κιλά, επικράτησε του Πολυζώη Ρήγα (Πυρσός), ενώ ο Παπαχρήστος,
στα +100κ., νίκησε τον Χαράλαμπο Τοκατλίδη (Πυρσός). Ο έφορος εθνικών
ομάδων της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, Κωνσταντίνος Σιάχος, στο περιθώριο των δύο
πρωταθλημάτων, παρέδωσε τιμητική πλακέτα στον πρόεδρο της ΕΟ
Τζούντο, Δημήτρη Μιχαηλίδη για την εξαιρετική συνεργασία των δύο ομοσπονδιών εδώ και πολλά χρόνια.

Η νέα Επιτροπή Αθλητών της Ο Α.Σ. Ελπίδα κατέκτησε τον τίτλο στο πρωτάΑθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ θλημα καλαθοσφαίρισης Νοητικής Αναπηρίας
O ΑΣ Ελπίδα κατέκτησε
το πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης νοητικής αναπηρίας που διεξήχθη
στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο της Θεσσαλονίκης.
Στον αγώνα που έκρινε
τον τίτλο, ο ΑΣ Ελπίδα
Οκτώ εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες, επικράτησε με 74 - 22
απ` όλο σχεδόν το φάσμα των αθλημάτων των Αετών Θεσσαλονίκης και πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου.
που «καλλιεργεί» η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΑΟΜ- Νέο πανελλήνιο ρεκόρ πέτυχε η Άννα Ντουντουνάκη
ΑμεΑ) συγκροτούν την Επιτροπή
Η Άννα Ντουντουνάκη επιβεβαίωσε την
Αθλητών. Συντονιστής της Επιτροπής
εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεΑθλητών, ορίστηκε το μέλος του Δ.Σ. της
ται, αφού με χρόνο 56.33 βελτίωσε και
ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, κ. Χρήστος Κορομηλάς. Επιάλλο το πανελλήνιο ρεκόρ στα 100μ. πεδίωξη της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, μέσω της συγκρόταλούδα σε 25άρα πισίνα. Η ελληνίδα
τησης της Επιτροπής Αθλητών, ήταν η
πρωταθλήτρια έκανε συγκλονιστική εμφάόσο το δυνατόν πιο διευρυμένη και αντι- νιση στο Αιντχόφεν για την 16η αγωνιστική της ISL 3. Η Ντουντουνάκη
κειμενική εκπροσώπηση όλων των αθλη- τερμάτισε σε χρόνο 56.33 σπάζονας έτσι το 56.35 που είχε πετύχει στο
μάτων σε αυτήν, κάτι που επιτεύχθηκε Πανευρωπαϊκό 25άρας πισίνας. Η Ντουντουνάκη κολύμπησε και στα
αφού πρώτα συγκεντρώθηκαν όλες οι 4Χ100μ ελεύθερο με την ομάδα των Λος Άντζελες Κάρεντ και πήγε
υποψηφιότητες. Άλλωστε, ο ρόλος της 54.18 με flying start που είναι η καλύτερη επίδοση που έχει κάνει ποτέ.
ΕΑΟΜ-ΑμεΑ ως πολυομοσπονδία, είναι η
πολυφωνία μέσω της οποίας επιτυγχάνον- Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης με αμαξίδιο:
ται και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα Πρωταθλητής ο Διαμαντής
σε όλο το φάσμα του αθλητικού αναπηρι- Με συνδιοργανώτρια την Περιφέκού κινήματος. Η σύνθεση της Επιτροπής: ρεια Κρήτης, η Εθνική Αθλητική
Δήμητρα Κοροκίδα (ΠΑ.Σ.Κ.Α. - Παραμ- Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπάντμιντον), Κέλλυ Λουφάκη (Αετοί Αθή- πηρίες διοργάνωσε στο Lyttos
νας - Παραξιφασκία), Ευάγγελος Γου- Beach Tennis Academy, στη Χερζούασης (Ήφαιστος Πάτρας - Στίβος), σόνησο Ηρακλείου Κρήτης, το
Ευγενία Σταμάτη (Α.Σ.Τ. Ήφαιστος - Πανελλήνιο πρωτάθλημα αντιΓκόλμπολ), Γεώργιος Λαζαρίδης (Διαφο- σφαίρισης με αμαξίδιο. Ο ΣτέφαροΖώ - Αντισφαίριση με αμαξίδιο), Κων- νος Διαμαντής, ο μοναδικός εκπρόσωπος της ελληνικής αντισφαίσταντίνος Πετράκης (Εν σώματι υγιεί - ρισης με αμαξίδιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, κατέΠαραχιονοσανίδα), Παναγιώτης Κωνσταν- κτησε για όγδοη συνεχόμενη διοργάνωση το Πανελλήνιο Πρωτάτινίδης (Αργοναύτες - Ποδηλασία) και η θλημα, επικρατώντας στον τελικό του Κωνσταντίνου Διαλεκτόπουλου,
Χρυσή Μόρφη Μέτζου (ΑΣΑΧ - Μπότσια). ενώ με συμπαίκτη τον Ραφαήλ Πατρωνίδη, πρώτευσε και στο διπλό.
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«Συνεργάτης» του Πρωθυπουργού για μία ημέρα Ένας 26χρονος ΑμεΑ συνοδός του κ. Μητσοτάκη
Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κωνσταντίνος Ρόζης εργάστηκαν σαν ομάδα στο πλαίσιο της ημέρας DUOday, κατά την οποία
εταιρείες και δημόσιοι φορείς ανοίγουν τις πόρτες τους για άτομα με νοητική και συναισθηματική αναπηρία. Την ημέρα αυτή, ένας εργαζόμενος
και ένα άτομο με αναπηρία σχηματίζουν «δίδυμο» (DUO) και το άτομο
συμμετέχει ενεργά όσο το δυνατόν περισσότερο στις συνήθεις εργασίες
των εργαζομένων. Ο Κωνσταντίνος Ρόζης, που είναι απόφοιτος Λυκείου και έχει εργαστεί με μερική απασχόληση
σε καφέ το οποίο έκλεισε, βρισκόταν από το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου και συμμετείχε με τον Πρωθυπουργό στη
συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Jean-Yves Le Drian, στην τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση της ψηφιακής βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής για όλα τα ιδιωτικά έγγραφα και στη συνάντηση με
την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Κυρία Πρόεδρε, να σας συστήσω καταρχάς τον Κωνσταντίνο, ο οποίος με συνοδεύει σήμερα όλη την ημέρα. Χθες είχαμε DUOday και είναι μια ευκαιρία για νέους με ειδικές δεξιότητες να έρχονται
σε χώρους εργασίας, να βλέπουν πως δουλεύουμε. Σήμερα τον έχω όλη μέρα μαζί μου. Σκέφτηκα ότι είναι καλή
ιδέα να έρθει, να τον γνωρίσετε κι εσείς», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης συστήνοντας το νεαρό στην ΠτΔ, Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, κατά την έναρξη της συνάντησής τους στο Προεδρικό Μέγαρο. Το DUOday ξεκίνησε από την
Ιρλανδία ως «Job Shadowday». Οι Βέλγοι το υιοθέτησαν ως «DUOday» και έτσι βοήθησαν στη διάδοση της ιδέας.
Η ημέρα αγκαλιάστηκε με ενθουσιασμό τόσο από ασκούμενους όσο και από εταιρείες, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο
να συμμετέχουν περισσότερες χώρες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Γαλλίας, όπου στις 18 Νοεμβρίου,
συνεργάστηκαν ως «δίδυμο» 6.000 άτομα. Το έργο συμβουλεύει και συνοδεύει άτομα με νοητική και/ή συναισθηματική αναπηρία στο ταξίδι τους προς την απασχόληση. Η υπηρεσία αυτή θα παρέχει υποστήριξη με μικρά βήματα
σε άτομα που αναζητούν να βρουν μια κατάλληλη δουλειά – ακόμα και για λίγες ώρες την ημέρα ή μια εβδομάδα.

Σύνοψη των πρωτοβουλιών του Υπουργείου Οικονομικών για τα ΑμεΑ
Στο χαιρετισμό που απεύθυνε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, κατά την εκδήλωση βράβευσης των μελών της Ελληνικής αποστολής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, από τον Όμιλο
«Ελληνικά Πετρέλαια», αφού συνεχάρη του αθλητές, έκανε ειδική αναφορά
στα οικονομικά μέτρα που έχουν παρθεί για τους ανθρώπους με αναπηρία.
Όπως τόνισε, η Κυβέρνηση εργάζεται σκληρά και μεθοδικά, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια στην
προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική πρόοδο των ΑμεΑ. Προκειμένου
να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής, εκπονήθηκε το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων µε Αναπηρία, το οποίο συνθέτει, σε µια ενιαία ομπρέλα πολιτικής, δράσεις
από όλα τα Υπουργεία, κατά την αρμοδιότητάς τους. Στο πλαίσιο αυτού του Σχεδίου, το Υπουργείο Οικονομικών
έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών, όπως: 1. Μέριμνα για ένα δικαιότερο φορολογικό πλαίσιο για τα ΑμεΑ. Ενδεικτικά, από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα, το υπουργείο προχώρησε: ▪ σε μείωση συντελεστή Φ.Π.Α. για είδη
που αφορούν την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης, ▪ σε εξαίρεση ατόμων με ποσοστό αναπηρίας από
την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα, ▪ σε διεύρυνση της απαλλαγής από την εισφορά
αλληλεγγύης, ▪ σε διεύρυνση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιπλέον ομάδων
ατόμων με αναπηρία. 2. Παρακολούθηση - για πρώτη φορά - μέσω συγκεκριμένης στοχοθεσίας και δεικτών, της
προσβασιμότητας δημόσιων κτηρίων για τα ΑμεΑ. 3. Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΑμεΑ σε περιουσία του Δημοσίου (αιγιαλό, παραλία, όχθη και παρόχθια ζώνη). Επιπρόσθετα, από τις αρχές του έτους βρίσκονται σε ισχύ φορολογικά κίνητρα για τις αθλητικές χορηγίες, ενώ προβλέπεται ποσοστό των εσόδων από τη φορολόγηση στοιχηματικών εταιρειών να κατευθύνεται στη χρηματοδότηση εθνικών ομάδων, με ειδική πρόνοια για τους Παραολυμπιονίκες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»
Μπορείτε να μας διαβάσετε ηλεκτρονικά στην σελίδα μας www.keana.gr, στο blog μας “Το Αγκάθι”
www.agkathi.gr και να μας συναντήσετε σε πολλές σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook ΣυνεργασίαΔημιουργία και facebook Το Αγκάθι), όπου καθημερινά γινόμαστε δέκτες θετικών μηνυμάτων για το έργο
και τις προσπάθειες μας. Η διαφημιστική καταχώρηση στηρίζει ουσιαστικά όλες τις προσπάθειές μας.
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3η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...Πάρκο Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτή-

των και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας, «Αντώνης Τρίτσης», σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Αττικής και τους όμορους Δήμους, θα γιορτάσουμε φέτος, την Παγκόσμια
ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία. Η προσβασιμότητα, σε όλους τους χώρους του Πάρκου,
είναι μια όαση για όλους αυτούς, που θέλουν πραγματικά, να κάνουν την αναπηρία τους δύναμη. Βέβαια, για μας
δεν υπάρχει αναπηρία, όταν η ψυχή αποφασίζει να ξεπερνάει τα εμπόδια. Αν η πολιτεία και όλες οι υπηρεσίες προσπαθήσουν, θα ανακαλύψουν την δύναμη και όχι την αδυναμία, που κάποιοι προβάλλουν για διάφορους σκοπούς.
Ελάτε κοντά μας, να γνωρίσετε την θέληση, τις δυνατότητες και την αποτελεσματικότητα, από κάθε προσπάθεια.
Δεν ζητάμε χειροκροτήματα, ούτε περγαμηνές. Ισοτιμία θέλουμε, εργασία και να καταργηθεί, επιτέλους, αυτή η
λέξη, της ανικανότητας, από παντού. Είμαστε ικανοί, πιστεύουμε στον εαυτό μας και θα γιορτάζουμε κάθε μέρα, αν
πραγματικά μας δώσουν τις δυνατότητες. Τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς. Ευχαριστούμε πολύ όλους και σας περιμένουμε στις 3 Δεκεμβρίου, στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης». Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

10 πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων για τα άτομα με αναπηρία
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...της ΕΣΤΙΑ, «10 Χρόνια ΣΥΔ - 10 Βήματα Μπροστά».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης, «για την Κυβέρνηση, η προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία αποτελεί στρατηγική πολιτική επιλογή. Το
Υπουργείο μας θα είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια, της αποδοχής της διαφορετικότητας, της υποστήριξης στη διαβίωση και ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία». Ο Υπουργός σημείωσε πως εδώ και ένα χρόνο
είναι σε εφαρμογή το Εθνικό Σχέδιο για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, αποδεικνύοντας τη σπουδαιότητα που έχει για
την Κυβέρνηση το ζήτημα αυτό. «Σε υψηλή προτεραιότητα θέτουμε και τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών
και προγραμμάτων σε ικανοποίηση των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρία. Όλες οι πρωτοβουλίες και δράσεις μας έχουν ως βασικό τους πυρήνα, τις διαστάσεις της συνύπαρξης, της συμπερίληψης, της συμμετοχής των ΑμεΑ σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής δραστηριότητας.» Συνοπτικά, απαριθμώντας τις πρωτοβουλίες και δράσεις του Υπουργείου, ο
κ. Χατζηδάκης ανέφερε τα εξής: 1. Ανακοινώσαμε την οριστική κατάργηση της υποχρέωσης των αναπήρων πολιτών
με ακρωτηριασμούς και άλλες μη αναστρέψιμες παθήσεις να περνούν ξανά και ξανά επιτροπές για την πιστοποίηση
της συγκεκριμένης αναπηρίας τους. 2. Ολοκληρώσαμε πρόσφατα τη Στρατηγική Αποϊδρυματοποίησης και το Σχέδιο
Δράσης της. Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των μεγάλων ιδρυμάτων και η σταδιακή ένταξη των ωφελούμενών
τους σε εναλλακτικές μορφές διαβίωσης, όπως είναι και οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. 3. Πρόσφατα θεσμοθετήσαμε τον προσωπικό βοηθό, μια ιδιαίτερα σημαντική υπηρεσία που θα στηρίξει των ωφελούμενο στα μικρά
ή τα μεγάλα, καθημερινά, που χρειάζεται ώστε να ικανοποιηθεί το δικαίωμα για ένταξη στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 4.
Αναπτύσσουμε την κάρτα αναπηρίας, ένα ακόμη αίτημα της ΕΣΑμεΑ, που θα κάνει ευκολότερη την καθημερινότητα
των αναπήρων και εντός του 2022 θα τεθεί σε ισχύ. 5. Συνεργαζόμαστε επίσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
με την συνδρομή της τεχνικής βοήθειας που παρέχει ο EASPD, σχεδιάζουμε και θα υλοποιήσουμε πρόγραμμα
πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με αναπηρία και για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές 0-6 ετών, όπου επίκεντρο
θα είναι η οικογένεια και φυσικά το ίδιο το παιδί. 6. Στοχεύουμε στην αποτελεσματικότερη εποπτεία των δομών
παιδικής προστασίας και διασφαλίζουμε ότι τα μοναδικά κριτήρια αποφάσεων σε κάθε δομή είναι το συμφέρον των
παιδιών και η διασφάλιση της προοπτικής να βρεθεί γι’ αυτά μία οικογένεια. 7. Με τον ν.4837/2021, λάβαμε μέτρα
για την ουσιαστική βελτίωση του πλαισίου της παιδικής προστασίας και μεταξύ άλλων, συνιστάται Εθνικό Σύστημα
Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων. 8. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία
στην διάσταση της προσβασιμότητας τόσο σε σχέση με το περιβάλλον, όσο και σε σχέση με αγαθά και υπηρεσίες.
9. Πρόσφατα παραδόθηκε το πόρισμα της ομάδας εργασίας για τους εκπαιδευτές κινητικότητάς, απόκτησης δεξιοτήτων και προσανατολισμού για τα άτομα με οπτική αναπηρία, που θα αποτελέσει έναυσμα για τη βελτίωση
της εκπαίδευσης εκπαιδευτών για τα άτομα με προβλήματα όρασης. 10. Τέλος, πρόσφατα, ολοκληρώσαμε τις
διαδικασίες για τη πρόσληψη στο δημόσιο τομέα περίπου 2.000 ανέργων ειδικών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων
και τα άτομα με αναπηρία και οι συγγενείς τους. Καταλήγοντας, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως «θα κάνουμε ό,τι
περνάει από το χέρι μας για να κάνουμε τη ζωή των ατόμων με αναπηρία καλύτερη. Και έχετε την προσωπική μου
δέσμευση! Διότι είναι το καθήκον μας, είναι η επιλογή μας, είναι, πάνω από όλα, αυτό που λέει η καρδιά μας!».
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Κάτι από το τώρα,
του Γ. Δημητριάδη
κάτι για το Μετά...
«Το πνεύμα των Χριστουγέννων» Ο Άγιος Αχμέτ ο Κάλφας, ο εξ Αγαρηνών
Κι αν δεν έχετε διαβάσει την υπέροχη ιστορία του Τσαρλς
Ντίκενς, κι αν δεν την έχετε δει ως ταινία, σίγουρα θα έχετε
ακούσει έστω το όνομά της. «Το πνεύμα των Χριστουγέννων» εν περιλήψει: ο Εμπενίζερ Σκρουτζ, ένας εξαιρετικά
μίζερος άνθρωπος, καθώς όλη η ζωή του περιστρέφεται
γύρω από το χρήμα, την απόκτησή του και την διατήρησή
του, θέλει να εργαστεί και τα Χριστούγεννα, αρνούμενος
την πρόσκληση του ανεψιού του για να γιορτάσει την
ημέρα μαζί του, καθώς θεωρεί τις γιορτές χάσιμο χρόνου
και κυρίως... χρήματος! Ο πάμπτωχος υπάλληλός του
μόλις και μετά βίας του αποσπά την πολύτιμη άδεια για
μία ημέρα. Το ίδιο βράδυ ο Σκρουτζ δέχεται την επίσκεψη
του πνεύματος του παλιού του συνεργάτη, το οποίο υποφέρει εξαιτίας της προσκόλλησής του στο χρήμα, όσο
ήταν στην ζωή. Το πνεύμα τον προειδοποιεί για την τραγική κατάληξή του, αν συνεχίσει όπως αυτός. Έπειτα, ο
Σκρουτζ έρχεται αντιμέτωπος με τα πνεύματα των Χριστουγέννων του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Βλέπει σκηνές από τα παιδικά του χρόνια, σκηνές
που διαδραματίζονται την ώρα εκείνη, καθώς και το ζοφερό τέλος που τον περιμένει. Καθώς εκλιπαρεί για έλεος,
υποσχόμενος ότι θα αλλάξει, ξυπνά και καταλαβαίνει πως
ήταν όλα όνειρο. Η απόφασή του όμως για αλλαγή ζωής
ήταν πραγματική. Πετάγεται από το κρεββάτι του και αρχίζει τις αγαθοεργίες, επισκέπτεται τον ανεψιό του και στηρίζει οικονομικά τον υπάλληλό του και το ανάπηρο παιδί
του. Στα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του, τα Χριστούγεννα
έγιναν η αγαπημένη του περίοδος του έτους και τα γιόρταζε, όσο κανείς άλλος, καθώς αυτά σηματοδότησαν την αλλαγή της ζωής του. Εμείς,
ας μην περάσουμε τα Χριστούγεννά μας
όπως ο παλιός Σκρουτζ και αν είμαστε έστω και στο ελάχιστο- σαν αυτόν, ας δούμε την Γέννηση του Χριστού ως μια αφορμή
για να αλλάξουμε. Καλά Χριστούγεννα!

Δεκέμβριος: Με μια ματιά
1. Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS
2. Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης
3. Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
4. Αγία Βαρβάρα, η Μεγαλομάρτυς
6. Άγιος Νικόλαος, Επίσκοπος Μύρων
10. Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
12. Άγιος Σπυρίδων Τριμυθούντος
17. Άγιος Διονύσιος ο Νέος, ο Ζακυνθινός
22. Αγία Αναστασία, η Φαρμακολύτρια
25. Χριστούγεννα
27. Άγιος Στέφανος, ο Πρωτομάρτυρας

(εορτή: 24 Δεκεμβρίου)
Ο Άγιος Αχμέτ καταγόταν
από την Κωνσταντινούπολη και ήταν καλλιγράφος στη γραμματεία του
σουλτάνου. Ήταν Τούρκος και έχαιρε εκτιμήσεως, λόγω της θέσης του,
αλλά και της πίστης του,
ως Μουσουλμάνος. Ο
Αχμέτ, όπως συνηθιζόταν, είχε στο σπίτι του
δύο Χριστιανές σκλάβες,
αιχμάλωτες Ρωσίδες, τη
νεότερη ως παλλακίδα, και την γηραιότερη ως υπηρέτρια. Φερόταν καλά στις δούλες του και στην δεύτερη
επέτρεπε να πηγαίνει κατά τις εορτές στην Εκκλησία
και αυτή, όταν επέστρεφε, έφερνε και στη νεότερη αντίδωρο και πολλές φορές αγιασμό. Ο Αχμέτ είχε παρατηρήσει πολλές φορές μια ευωδία να βγαίνει από το
στόμα της νέας και όσο κι αν την ρώτησε, δεν κατάφερε
να μάθει τι είχε φάει και μοσχομύριζε έτσι. Κάποια φορά
που επέμεινε, του αποκάλυψε πως τα μόνα που είχε
φάει και πιεί ήταν αντίδωρο και αγιασμός. Με την σειρά
της, η γηραιότερη του εξήγησε τι είναι το αντίδωρο και
του επιβεβαίωσε, πως εκείνη το έφερνε στη νέα, καθώς
η ίδια φοβόταν. Ο αγαθής προαίρεσης Τούρκος απόρησε και άρχισε να βασανίζεται από την σκέψη, πως
είναι δυνατόν οι πιστοί μιας «ψεύτικης θρησκείας»,
όπως νόμιζε, να ζουν κάτι τόσο θαυμαστό. Αποφάσισε
να κάνει την δική του έρευνα και ντυμένος με ελληνικά
ρούχα πήγε στην Εκκλησία, για να παρακολουθήσει
την Θεία Λειτουργία. Εκεί, συγκλονισμένος, είδε τον
ιερέα, ολόφωτο, να μην πατά στο έδαφος, καθώς προχωρούσε στην Ωραία Πύλη και ακτίνες να βγαίνουν
από το χέρι του Πατριάρχη που ευλογούσε τους πιστούς και να πέφτουν πάνω στα κεφάλια τους, φωτίζοντάς τα, αλλά όχι το δικό του. Μετά από αυτά και όσα
του είχαν πει οι δύο σκλάβες του, ο Αχμέτ δεν χρειαζόταν άλλη απόδειξη για να πιστέψει στον Χριστό. Κατά
μία παράδοση ζήτησε από έναν ιερέα να τον βαπτίσει,
αλλά δεν είναι γνωστό το όνομα που πήρε. Έζησε ως
κρυπτοχριστιανός και αποκάλυψε την πίστη του στον
Χριστό, όταν σε κάποια επίσημη εκδήλωση ερωτήθηκε,
«Τι είναι το μεγαλύτερο πράγμα στον κόσμο» και τότε,
ο Αχμέτ, με δυνατή φωνή είπε: «Μεγαλωτάτη από όλα
είναι η πίστη των Χριστιανών». Κατά άλλη παράδοση,
μετά την εμπειρία του στην Θεία Λειτουργία, ο Αχμέτ
άρχισε να μιλά παντού για τον Χριστό. Σε κάθε περίπτωση, συνελήφθη, βασανίστηκε και αποκεφαλίστηκε
στις 3/5/1682, αλλά η μνήμη του τιμάται στις 24/12.
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Στην τελική ευθεία σύστασης το Δίκτυο CLIMATTICA®
Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνέλευση που ανέδειξε το Ιδρυτικό Δ.Σ. του καινοτόμου Δικτύου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με την ονομασία CLIMATTICA. Το Δίκτυο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Αναπτυξιακό
Οργανισμό «Νέα Μητροπολιτική Αττική» στο πλαίσιο του πεδίου δράσης της για
το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και θα λειτουργεί ως κέντρο δημόσιας
διαβούλευσης, ενισχύοντας έναν διαρθρωμένο διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων ΟΤΑ, καθώς όλοι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης αντιμετωπίζουν κοινές
περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που απαιτούν, στοχευμένες, πολυεπίπεδες απαντήσεις,
ολοκληρωμένο σχεδιασμό και συλλογικές δράσεις. Η δράση του διαρθρώνεται σε τέσσερις θεματικούς πυλώνες:
1. Βιώσιμη Ανάπτυξη 2. Ενεργειακή μετάβαση 3. Ψηφιακός και Τεχνολογικός μετασχηματισμός - 4η βιομηχανική
επανάσταση 4. Κυκλική Οικονομία και Διαχείριση Αποβλήτων. Τα ιδρυτικά μέλη του Δικτύου, απαρτίζουν 26 φορείς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα 4 Περιφέρειες, 21 Δήμοι και 1 ΦΟΔΣΑ (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων). Το Δίκτυο θα προχωρήσει άμεσα σε οργάνωση ενός forum, στον απόηχο και της Συνόδου της Γλασκώβης
για την κλιματική αλλαγή. Μία νέα πρωτοβουλία, ένας νέος θεσμός, για μία Ελλάδα πιο πράσινη και πιο βιώσιμη.

Μεγάλη εθελοντική δράση αναδάσωσης
στον Υμηττό με... ψηφιακές προεκτάσεις
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η μεγάλη αναδάσωση
στον Υμηττό, με την συνδιοργάνωση του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, της Πανελλήνιας Εθελοντικής Εκστρατείας «Let’s do it
Greece», του Σώματος Εθελοντών και της Εθελοντικής Ομάδας
Δασοπροστασίας & Πυρόσβεσης Ελληνικού Αργυρούπολης, σε
συνεργασία με όλους τους φορείς της πόλης και με την επιστημονική υποστήριξη του Συνδέσμου Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ). Όπως αναφέρει ο ΣΠΑΥ, με κεντρικό
σύνθημα «Ρίζες που μας Ενώνουν», πάνω από 500 εθελοντές όλων των ηλικιών έσπευσαν να συμβάλουν στην
πρώτη φάση του μεγάλου εγχειρήματος της αναγέννησης ενός νέου δάσους με 2021 δέντρα, αντισταθμίζοντας το
πράσινο που χάθηκε τα προηγούμενα χρόνια από τις πυρκαγιές. Τα δέντρα που φυτεύτηκαν είναι οι «Ρίζες που
μας Ενώνουν» με το παρελθόν μας, με το παρόν μας, αλλά και με το μέλλον μας, συμβολίζοντας όλα όσα μας ενώνουν και μας δίνουν δύναμη να προσπαθούμε καθημερινά για έναν καλύτερο κόσμο. Για πρώτη φορά μάλιστα, η
δενδροφύτευση θα μεταφερθεί και στον ψηφιακό κόσμο. Κάθε δέντρο που φυτεύτηκε θα φέρει το όνομα μιας εθελοντικής ομάδας και οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη του μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
του Let’s do it Greece. Παρών στη δράση έδωσαν το 2ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Ελληνικού Αργυρούπολης, το
3ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Δάφνης, το 1ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Πεύκης και πολλοί άλλοι, ενώ σημαντική
ήταν επίσης η υποστήριξη των εταιρειών Vassilakis 4×4, Pizza Fan και Hundzsoil. H δράση τελέσθηκε υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

Δενδροφύτευση εσπεριδοειδών στο Μητροπολιτικό Πάρκο
«Αντώνης Τρίτσης» από το Νηπιαγωγείο «Βίλλα Αιμιλία»
Ο Φορέας Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» φιλοξένησε μαθητές και μαθήτριες του ιδιωτικού Νηπιαγωγείου «Βίλλα
Αιμιλία» με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους ως προς την προστασία του περιβάλλοντος. Υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη της αρμόδιας Υπηρεσίας του
Φορέα Διαχείρισης αλλά και μέσω του βιωματικού αυτού εκπαιδευτικού προγράμματος, οι μικροί μαθητές φύτεψαν εσπεριδοειδή στον οπωρώνα του Πάρκου και αποκόμισαν χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες τόσο για την διαδικασία της δενδροφύτευσης όσο και για την μετέπειτα φροντίδα των
δένδρων. Στη συνέχεια, «υιοθέτησαν» τα νέα δένδρα, τοποθετώντας ενδεικτικές ταμπέλες με τα ονόματά τους, ενδυναμώνοντας έτσι την σχέση τους με τη φύση. Κατά αυτόν τον τρόπο, δόθηκε μία νοερή «υπόσχεση» των «μικρών
κηπουρών» ότι θα επισκέπτονται το Πάρκο για να παρατηρούν την ανάπτυξη των δένδρων αυτών. Οι μαθητές,
μέσω των εκπαιδευτικών δράσεων μαθαίνουν να σέβονται, να αγαπούν και να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον, συνειδητοποιώντας το ρόλο και την αξία της ύπαρξης και ενσωμάτωσης της φύσης στις σύγχρονες πόλεις.
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- ΙΑΤΡΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ Κωνσταντάρα Κονδυλία
Ειδικότητα: Πνευμονολόγος Φυματιολόγος
Διεύθυνση: Λεωφόρο Ηρακλείου 265
14231 Νέα Ιωνία
Τηλέφωνο: 211-4101111, 6937447655

Κατσαρά Στ. Κάρλα
Ειδικότητα: Ειδικός Παθολόγος
Διεύθυνση: Ευελπίδων 59
11362 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-8225065, 6947434884
Εmail: carlakts@yahoo.com

Χρονόπουλος Αναστάσιος
Ειδικότητα: Αγγειοχειρούργος
Διεύθυνση: Πινδάρου 3
10671 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2107259158, 6944357899
Εmail: chronopoulos5@gmail.com

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

Φιαμέγκος Αλέξανδρος
ΑKTINA CENTER - Λιαράκος Βασίλειος
Ειδικότητα: Χειρουργός Ουρολόγος Ειδικότητα: Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Ανδρολόγος
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας & Βεντήρη 1
Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 156 11525 Αθήνα
11528, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2106721030, 6936795172
Τηλέφωνο: 2107241888, 6972424606
Εmail: alfiamegos@yahoo.gr
Εmail: vsliarakos@gmail.com
Web: www.urosurgical.gr
Web: www.aktinacenter.gr

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

Σταμούλης Δημήτριος
Ειδικότητα: Χειρουργός Ορθοπεδικός
Δ/νση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 24
14671 Νέα Ερυθραία
Τηλέφωνο: 210-6202998, 6945155337
Εmail: info@stamoulisorthopedikos.gr
Web: www.stamoulisorthopedikos.gr

Φερφέλη Σοφία
Ειδικότητα: Φυσίατρος
Διεύθυνση: Καρνεάδου 23
10675 Αθήνα
Τηλέφωνο: 6938022885
Εmail: soferfeli@hotmail.com
Web: www.ferfelimedrehab.4ty.gr

Aγγελίνας Γεώργιος
Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός (Προηγμένη
Ομοιοπαθητική)
Διεύθυνση: Αλκιβιάδου 60, 18532 Πειραιάς & Π. Μελά 2, 18454 Νίκαια
Τηλέφωνο: 2104227622, 2114022944,
6974052509

Μαρμούτα Λεμονιά
Ειδικότητα: Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 170
13231 Πετρούπολη
Τηλέφωνο: 2105063795, 6977284289
Εmail: lmarmouta@gmail.com

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

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

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

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

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

Ειδικότητα: Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

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

Διεύθυνση: Μέρλιν 7, 10671 Κολωνάκι
Λ. Μαραθώνος 3, 14572 Δροσιά
Τηλέφωνο: 210-6228628, 6972911036
Εmail: gkanello@iatrikidionysou.gr
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Χαλιμούδρας Αθανάσιος
Ειδικότητα: Φυσικοθεραπευτής
Δ/νση: Λ. Ηρακλείου 285 & Μητρ. Τιμόθεου 14, 14231 Νέα Ιωνία
Τηλέφωνο: 2114112525, 2114116112, 6973022232

Εmail: info@physiobms.gr
Web: www.physiobms.gr

