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Γενναία χρηματοδότηση δομών παροχής φροντίδας amea.gov.gr: και επίσημα σε λειτουργία
και διαβίωσης σε ανθρώπους με νοητική υστέρηση η κυβερνητική ιστοσελίδα για τα ΑμεΑ
Με 9.318.350€ χρηματοδοτούνται 21
Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
(ΣΥΔ) και αντίστοιχες δομές από το
Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, μέσω του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Για
το σημαντικό... Συνέχεια στη σελίδα 13

Το πλήρως προσβάσιμο «Experience Park»
στο Ελληνικό άνοιξε τις πύλες του, για όλους
Έξι μόλις μήνες μετά την
απόκτηση του Ελληνικού
από τη Lamda Development, το πρώτο τμήμα
της μεγάλης ανάπλασης
της περιοχής, το τμήμα
του... Συν. στη σελίδα 15

Στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και την
ΕΣΑμεΑ παρουσιάστηκε η λειτουργία της διαδικτυακής πύλης amea.gov.gr, κατά την συνάντηση
που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τα μέλη της
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
και της Εθνικής Αρχής... Συνέχεια στη σελίδα 13

Χαρτογραφήθηκαν εξειδικευμένες διαδρομές πολιτιστικού και
τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα για άτομα με αναπηρία
Μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία που αφορά την πιλοτική καταγραφή προσβάσιμων διαδρομών για ανθρώπους με κινητική ή οπτική αναπηρία, ανακοίνωσε ο
Δήμος Αθηναίων. Στόχος είναι να δοθεί στους ανθρώπους αυτούς η δυνατότητα
να ανακαλύψουν ανεμπόδιστα την Αθήνα και τις γειτονιές... Συν. στη σελίδα 4

Σήμα Προσβάσιμου Τουριστικού Προορι- Μεγάλη απάτη στον ΕΦΚΑ: κυκλώματα
σμού θεσπίζει το Υπουργείο Τουρισμού «φούσκωναν» ποσοστά αναπηρίας
Το Υπουργείο Τουρισμού,
εντάσσοντας δράσεις του
στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, στοχεύει
στην ισότιμη συμμετοχή
όλων... Συν. στη σελίδα 12

«Αδύνατα σημεία» του συστήματος εκμεταλλεύονταν δύο
εγκληματικές οργανώσεις που
δρούσαν σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και προέβαιναν
-κατά περίπτωση- στη συστηματική... Συνέχεια στη σελίδα 5

Πρωτοπορεί ο Δήμος Χαλανδρίου: Δια ζώσης εξυπηρέτηση στη νοηματική, στα ΚΕΠ του
Με την επίσημη παράδοση των διπλωμάτων της ελληνικής νοηματικής γλώσσας σε τέσσερις
εργαζομένους των ΚΕΠ, ο Δήμος Χαλανδρίου γίνεται ο πρώτος Δήμος που προσφέρει δια
ζώσης εξυπηρέτηση στην νοηματική γλώσσα στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, στο πλαίσιο
της πολιτικής συμπερίληψης των αναπήρων, που εφαρμόζεται σταδιακά... Συν. στη σελίδα 9
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Συνέχεια από το προηγούμενο Αυτό που συμβαίνει σήμερα όλοι να τρέχουν για

να σώσουν τον πλανήτη και ό,τι έχει απομείνει για να διορθώσουμε το περιβάλλον, αλλά και την ίδια την ζωή, όπως την έχουμε καταντήσει, έπρεπε να το είχαμε
κάνει νωρίτερα. Είμαστε τόσο επικίνδυνοι για τον εαυτό μας, σε όλα τα επίπεδα,
που πραγματικά θα πρέπει να φοβόμαστε, ακόμα και να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Στα χαρακτηριστικά και στη μορφή το σημερινού ανθρώπου, αντικατοπτρίζεται η μεγάλη διαφορά από τον περασμένο αιώνα, που ο άνθρωπος ήταν
ό,τι φαινόταν. Αληθινός, έντιμος, πατριώτης, καθαρός στην ψυχή και στο πνεύμα.
Κάτι εντελώς διαφορετικό από την σημερινή πραγματικότητα, που ο άνθρωπος
είναι ακριβώς ό,τι δεν φαίνεται, δηλαδή, ψεύτικος, ανέντιμος, ψεύτης, υποκριτής
και επικίνδυνος, σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και για τον εαυτό του. Ακόμα και τα
άγρια ζώα της ζούγκλας έχουν τους δικούς τους κανόνες για το είδος τους. Ο σημερινός άνθρωπος είναι πιο άγριος και πιο επικίνδυνος, ακόμα και από τα πιο
άγρια ζώα, γι’ αυτό όλα τα ζώα τον φοβούνται. Νοιώθουν ότι πολεμάει και κάνει
κακό στον εαυτό του, προκαλώντας ανεπανόρθωτες βλάβες, όχι μονάχα στο είδος
του, αλλά και σε οτιδήποτε άλλο ακουμπήσει... Συνέχεια στο επόμενο τεύχος

Αντίο φίλε...

Πέρασαν 13 χρόνια από τότε που μου
έφερε ο γιός μου ένα μικρό, χαριτωμένο σκυλάκι. Ήταν κάτασπρο, με μπλε μάτια και τόσο μικρό, που το ταΐζαμε με
μπιμπερό στο στόμα, για να μεγαλώσει. Το ονομάσαμε Diablo και μεγαλώνοντας έγινε ο καλύτερος φίλος μας. Όλα αυτά
τα χρόνια, ο Diablo ήταν πιστός φύλακας και καλός φίλος.
Ήρθε όμως, το πλήρωμα του χρόνου, όπως συμβαίνει με
όλα τα πλάσματα της γης, και ο πιστός φίλος έφυγε, αφήνοντας πίσω του μόνο παραδείγματα αληθινής αγάπης, πίστης
και φιλίας, όπως και το τελευταίο αγκάλιασμα, που μου έκανε
πριν φύγει… Αντίο φίλε και ποιος ξέρει, ίσως κάπου, κάποτε, να τα ξαναπούμε.
υ Ν ί κο υ
«Σενάρια της ζωής» τοΠρατσινάκη
Συνέχεια από το προηγούμενο «Του άρεσε να ασχολείται µε

το ποδηλατάκι του και µε µία µπάλα που του αγόρασε ο πατέρας του δώρο. Σαν µεγαλύτερο παιδί η Χαρούλα, από
µικρή ήταν µεθοδική. Όταν ξεκίνησε το σχολείο, της άρεσε
να σηκώνεται το πρωί, να πλένει µόνη το πρόσωπό της στον νιπτήρα του µπάνιου. Να ετοιµάζει το κρεβάτι της, να τρώει το πρωινό της, να παίρνει την
τσάντα της που είχε ετοιµάσει από το βράδυ. Να περιµένει το σχολικό να την
πάει στο σχολείο. Η Φανούλα είχε αρχίσει να παρακολουθεί αόρατη τη Χαρούλα πηγαίνοντας κάθε µέρα στα διαλείµµατα στο σχολείο. Αντικατέστησε
µία καθαρίστρια του συνεργείου για ένα µικρό διάστηµα. Έτσι, χωρίς να το
ξέρει η Χαρούλα ότι η Φανούλα ήταν η αληθινή της µάνα, µίλησαν για πρώτη
φορά. Τη σήκωσε στην αγκαλιά της, τη φίλησε και άκουσε τον χτύπο της καρδιάς της. Με δυσκολία προσπαθούσε να κρατήσει τα δάκρυά της, που αυλάκωναν τα µάγουλά της, την άφησε κάτω και εξαφανίστηκε τρέχοντας. Η
Χαρούλα συνέχισε τη ζωή της, χωρίς να καταλάβει τα τραγικά παιχνίδια της
µοίρας. Να µην µπορεί η πραγµατική µάνα της να την αγκαλιάσει ξανά, να τη
φιλήσει και να της πει ότι αυτή τη γέννησε, όχι η κυρία Παναγιώτα. Θαύµαζαν
από µικρή τη νοικοκυροσύνη της βλέποντας το δωµάτιό της πάντα πεντακάθαρο, µε όµορφες αφίσες των αγαπηµένων της τραγουδιστών και στο γραφειάκι επιµελώς τακτοποιηµένα όλα. Από γραφική υλη, στυλό, µαρκαδόρους,
εργαλεία ζωγραφικής µέχρι διάφορα µπιµπελό και µία φωτογραφία των γονιών
της. Στη µικρή βιβλιοθήκη της, που στην ουσία ήταν ...» Συνέχεια στο επόμενο
(Το βιβλίο “Σενάρια της Ζωής” είναι διαθέσιμο. Παραγγελίες στο 2102480235)
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Με Fisikon
μπορείς και να
τα
όλα!
Φυσική εξέλιξη

Φθηνότερο έως και 65%

από τα άλλα συμβατικά καύσιμα
Πιο φιλικό στο περιβάλλον, καθώς περιορίζει
δραστικά τους ρύπους
Εγγυημένη ποιότητα καυσίμου

www.fisikon.gr

Σύσταση υβριδικού κέντρου διαχείρισης περιστατικών εκφοβισμού των εφήβων
Με στόχο τη ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών που υφίστανται εκφοβισμό, απειλή και
τρομοκρατία, είτε μέσω ενδοοικογενειακής βίας, είτε μέσω του διαδικτύου η Περιφέρεια Αττικής και το Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας (CSI Institute) προχωρούν στην υλοποίηση
συγκεκριμένων δράσεων και παρεμβάσεων μέσω του ABC (Antibullyingcenter).Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης και ο Πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου CSI, Εμ. Σφακιανάκης, προχώρησαν στην υπογραφή σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας, παρουσία του Δρ. Πάνου Ευσταθίου,
Συντονιστή του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής. Σύμφωνα με τον κ. Σφακιανάκη, το Ινστιτούτο έχει
προχωρήσει στη δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής (app), φιλικής στους ανήλικους, που μπορεί να κατέβει σε
όλα τα κινητά τηλέφωνα, μέσω της οποίας, οι ανήλικοι θα μπορούν, οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου θα επικοινωνούν
με το ABC (Antibullyingcenter), το οποίο θα στεγάζεται στην Περιφέρεια Αττικής. Στο κέντρο αυτό θα υπάρχουν
Ψυχολόγοι και κλινικοί εγκληματολόγοι διαχείρισης πανικού και άλλων μορφών τρόμου και ταραχής και θα γίνεται
καταγραφή ανάλυση και θεραπεία του κάθε εισερχόμενου περιστατικού. Στην συγκεκριμένη δράση θα συμβάλει το
επιστημονικό προσωπικό της τηλεφωνικής γραμμής 1110 της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο, αφού θα αξιολογεί τις
περιπτώσεις, θα τις παραπέμπει στα κατάλληλα στελέχη τα οποία θα επικοινωνούν με τα παιδιά ή τους γονείς.

Χαρτογραφήθηκαν εξειδικευμένες διαδρομές πολιτιστικού και
τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα για άτομα με αναπηρία
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...της, μέσα από εξειδικευμένες χαρτογραφημένες δια-

δρομές πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Το «This is Athens», ο επίσημος τουριστικός οδηγός της Αθήνας και βασικός πυλώνας της Εταιρείας
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου, σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ
«Με άλλα μάτια», χαρτογράφησαν συνολικά 8 διαδρομές μέσα στην πρωτεύουσα, τέσσερις από τις οποίες απευθύνονται σε ανθρώπους με κινητική αναπηρία και τέσσερις σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Κάθε διαδρομή περιλαμβάνεται στην πλήρως προσβάσιμη ηλεκτρονική σελίδα: accessibleroutes.thisisathens.org Οι διαδρομές αποτυπώνονται σε έναν διαδραστικό
χάρτη, στον οποίο εμφανίζεται κάθε πιθανό εμπόδιο, όπως και ο τρόπος αποφυγής του. Όλες οι διαδρομές επιλέχθηκαν, ώστε να συνδυάζουν τα περισσότερα δυνατά σημεία ενδιαφέροντος μέσα στην πόλη με τα λιγότερα εμπόδια κατά τη διαδρομή. Τα βήματα είναι ξεκάθαρα και αναλυτικά, έχοντας φροντίσει ταυτόχρονα την ηχητική δυνατότητα (μέσω widget) για άτομα με προβλήματα όρασης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τις ανάγκες της χαρτογράφησης, συστάθηκαν ομάδες έρευνας ατόμων με κινητική και οπτική αναπηρία, καθώς και άλλων εξειδικευμένων
επαγγελματιών, οι οποίοι μελέτησαν δια ζώσης τις διαδρομές και τις κατέγραψαν μέσω της προσωπικής τους εμπειρίας. Όλες οι πληροφορίες στη σελίδα παρέχονται στα ελληνικά και στα αγγλικά. Με την επιλογή της διαδρομής,
εμφανίζεται η καταγραφή των σημείων ενδιαφέροντος, η σύνοψη της διαδρομής, η προσβασιμότητά της, καθώς
και η αναλυτική διαδρομή και ο χάρτης που την απεικονίζει με σύνδεσμο στο Google Maps. Στη σελίδα αναφέρονται
επίσης οι δυνατότητες μετακίνησης με αναλυτική πληροφόρηση, για την πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Webinar «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ: Στηρίζοντας τους φροντιστές»
Τη νέα ενότητα της βραβευμένης δράσης «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ» παρουσίασε ο Σύλλογος
Καρκινοπαθών - Εθελοντών -Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Στηρίζοντας τους φροντιστές». Η νέα αυτή ενότητα είναι αφιερωμένη στους
φροντιστές των ασθενών και περιλαμβάνει τα δικαιώματα που τους αφορούν, άρθρα σχετικά με την ψυχική υγεία τους και βιωματικά άρθρα και βίντεο από φροντιστές ογκολογικών ασθενών. Οι άνθρωποι
που φροντίζουν ένα αγαπημένο τους πρόσωπο που πάσχει από χρόνια ασθένεια ή αναπηρία, αναφέρονται ως
«άτυποι φροντιστές». Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φροντιστών, ανέδειξε
την ύπαρξη περισσοτέρων από 100 εκατομμύρια «άτυπων φροντιστών» στην Ευρώπη! Η Αμερικάνικη Εταιρεία
Καρκίνου ορίζει ως φροντιστή τον άνθρωπο που βοηθά συχνότερα τον ασθενή με καρκίνο χωρίς να πληρώνεται.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο κύριος φροντιστής είναι ο/η σύζυγος, σύντροφος, γονέας ή το ενήλικο παιδί. Σε
περιπτώσεις που η οικογένεια του ασθενή δεν είναι κοντά, στενοί φίλοι, συνεργάτες ή γείτονες μπορεί να αναλάβουν
αυτόν τον ρόλο. Ο φροντιστής έχει καθοριστικό ρόλο στη φροντίδα του ασθενή, καθώς η καλή και αξιόπιστη υποστήριξη που παρέχει, είναι ζωτικής σημασίας για τη σωματική και συναισθηματική ευημερία των ασθενών. Ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. στηρίζει έμπρακτα τους φροντιστές των ασθενών, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συνεισφορά τους
στο ταξίδι του ασθενή και προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε όσους το χρειάζονται.
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Μεγάλη απάτη στον ΕΦΚΑ: γιατροί και υπάλληλοι «φούσκωναν» ποσοστά αναπηρίας
Συν. από την σελίδα 1 ...βεβαίωση ψευδών ποσοστών αναπηρίας και στην κατά

παρέκκλιση ταχύτερη και αμεσότερη διεκπεραίωση συντάξεων. Οι οργανώσεις
εξαρθρώθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας
και συνελήφθησαν μετά από αστυνομική επιχείρηση επτά ημεδαποί, σε βάρος
των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και
δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες, ψευδή βεβαίωση, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις, απάτη, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, παράβαση καθήκοντος και για τις νομοθεσίες περί ναρκωτικών και λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων. Στην υπόθεση
εμπλέκονται ακόμη 62 άτομα, εκ των οποίων 29 ιατροί- μέλη του Ειδικού Σώματος Ιατρών Αναπηρίας, 9 υπάλληλοι
του Ε.Φ.Κ.Α., 1 υπάλληλος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, 1 ιδιώτης - ιατρός και 22 ιδιώτες. Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητα τους (διευθυντής
και υπάλληλοι σε δομή κοινωνικής ασφάλισης, δικηγόρος και ψυχίατροι) είχαν αναπτύξει συγκεκριμένες διαδικασίες
και δίκτυα επαφών ώστε από τον τρόπο δράσης τους να αποσπούν αθέμιτα χρηματικά ωφελήματα, ζημιώνοντας
το ελληνικό Δημόσιο. Συγκεκριμένα, η πρώτη εγκληματική οργάνωση, δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον
Μάιο του 2021 στην: επίτευξη ψευδών αναπηριών (ποσοστά άνω του 67%) σε ενδιαφερομένους ιδιώτες, μέσω
της εξέτασης τους από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), ταχύτερη και αμεσότερη διεκπεραίωση συντάξεων ιδιωτών, κατά παρέκκλιση της συνήθους τηρούμενης διαδικασίας και επίτευξη ευνοϊκών αποφάσεων πελατών
δικηγορικού γραφείου, που σχετίζεται με τον διευθύνοντα την εγκληματική οργάνωση, ενώπιον Τοπικών Διοικητικών
Επιτροπών (Τ.Δ.Ε.). Βασική προϋπόθεση αποτελούσε ο ενδιαφερόμενος «πελάτης» να έχει πραγματικό πρόβλημα
υγείας, ώστε να εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας, το οποίο στη συνέχεια θα αποτελούσε τη βάση
για πραγματοποίηση παρέμβασης, με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερου ποσοστού αναπηρίας από το πραγματικό.
Με αυτόν τον τρόπο ο εκάστοτε ιδιώτης γινόταν δικαιούχος των ευεργετημάτων του ελληνικού δημοσίου. Η δεύτερη
εγκληματική οργάνωση, δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2021 στην επίτευξη ψευδών αναπηριών (ποσοστού ή/και χρονικής διάρκειας, αναπηρικών χαρακτηρισμών) σε ενδιαφερομένους ιδιώτες, μέσω της
εξέτασης τους από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας. Για την παροχή των υπηρεσιών τους, οι οργάνωσεις αμοίβονταν ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης, με χρηματικά ποσά από 100 έως 2.000 ευρώ. Μάλιστα
αξιολογούσαν τους ιατρούς - μέλη των επιτροπών που θα αναλάμβαναν τις υποθέσεις, ανάλογα με το είδος της
σχέσης που τυχόν διατηρούσαν με αυτούς και τις κατέτασσαν σε ευνοϊκές και μη ευνοϊκές. Οι συλληφθέντες,
με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Προσβάσιμη για τους τυφλούς η πλατφόρμα εκμάθησης Ελληνικών «Staellinika»
Τον «προσωπικό του στόχο» να καταβάλει κάθε προσπάθεια, προκειμένου η πλατφόρμα
εκμάθησης Ελληνικών, «Staellinika», της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και
Δημόσιας Διπλωματίας να καταστεί προσβάσιμη στα άτομα με οπτική αναπηρία, ανακοίνωσε ο Γ. Γ., Ιωάννης Χρυσουλάκης, κατά τη διαδικτυακή συνάντησή του με τους American
Friends of the Blind in Greece, στη Βοστώνη. Ο ιστορικός Οργανισμός Ομογενών στις ΗΠΑ, στα 75 χρόνια από
την ίδρυσή του στηρίζει ανελλιπώς και με κάθε τρόπο τους τυφλούς στη χώρα μας, καθώς βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον «Φάρο Τυφλών Ελλάδας». Ο κ. Χρυσουλάκης εξήρε τη συμβολή του Οργανισμού και συνεχάρη
το Δ.Σ. για τη σημαντική προσφορά του, αλλά και την πολύπλευρη δράση του, ενώ αναφέρθηκε και στις ευρύτατες
δράσεις και τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, όπως το Study in Greece. Έδωσε
ιδιαίτερη έμφαση στην απόφασή του να δρομολογήσει την εξασφάλιση της προσβασιμότητας για άτομα με απώλεια
όρασης στην πλατφόρμα εκμάθησης ελληνικών «Staellinika», υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη των προσπαθειών της Γενικής Γραμματείας προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ισότητας, αλλά
και του καθήκοντος της Πολιτείας για την κοινωνική ενσωμάτωση όλων ανεξαιρέτως των πολιτών. Η Πρόεδρος του
«Φάρου Τυφλών Ελλάδος» από την πλευρά της, ευχαρίστησε τον κ. Χρυσουλάκη για την πρωτοβουλία για την
συγκεκριμένη συνάντηση, καθώς και για το ενδιαφέρον του, σημειώνοντας ότι αποτελεί «ελπίδα για το μέλλον».

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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Η νέα υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων myergani.gov.gr τέθηκε σε
πιλοτική λειτουργία και αποτελεί το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. «Το
myErgani είναι δύναμη στα χέρια του εργαζόμενου. Αποτελεί εγγύηση για την τήρηση του ωραρίου του, αλλά
και των υπερωριών του. Πλέον κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να δει ο ίδιος όσα έχει δηλώσει ο εργοδότης του για
εκείνον», υπογράμμισε ο Υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την παρουσίαση της νέας υπηρεσίας.
Συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Με Άλλα Μάτια» ξεκίνησε το Ίδρυμα Ποιμαντικής
Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, συμμετέχοντας στην υλοποίηση του οράματος του
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία. Η συνεργασία αυτή είναι πολύ σημαντική και πραγματοποιείται προκειμένου το Ι.Π.Ε. να συμβάλλει στην
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κληρικών και των λαϊκών μελών της Εκκλησίας, ώστε να σταθούν κοντά στα
άτομα με αναπηρία και να βοηθήσουν στην ομαλή διαβίωσή τους. Το Ι.Π.Ε. έχει ήδη εκπονήσει το νέο Επιμορφωτικό
Πρόγραμμα «Εκκλησία και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», το οποίο θα αρχίσει να υλοποιείται το αμέσως προσεχές
χρονικό διάστημα, και στο πλαίσιο αυτού συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» κ. Ε. Αυγουλά.
Φυλλάδια σε οδηγούς για το σεβασμό των ατόμων με αναπηρία μοίρασαν στην κεντρική πλατεία της
Πτολεμαΐδας μέλη του Συλλόγου ΑμεΑ και η Τροχαία Πτολεμαΐδας, σε μια πρωτοβουλία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ΑμεΑ έδωσε συγχαρητήρια στο Τμήμα Τροχαίας Εορδαίας για την πρωτοβουλία της, που είναι μια συνέχεια της ημερίδας που
πραγματοποίησε πριν λίγες μέρες στην Κοζάνη και αφορούσε τα ΑμεΑ και την προσβασιμότητα και τόνισε ότι τέτοιες
προσπάθειες πρέπει να βρουν μιμητές, ενώ από το Σύλλογο ΑμεΑ ευχήθηκαν όχι άλλα ατυχήματα και ανάπηροι.
Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Η καθημερινότητα των Ατόμων με Αναπηρία» πραγματοποιήθηκε από
τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου και την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με
Αναπηρία Πελοποννήσου. Σκοπός της ημερίδας ήταν η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των συμμετεχόντων,
αλλά και η ανάδειξη του ουσιαστικού ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να συμβάλλουν όλοι, φορείς
και κοινωνία, στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ΑμεΑ. Η Διεύθυνση Πελοποννήσου, θα συνεχίσει να αναλαμβάνει παρόμοιες δράσεις, με στόχο την ανάπτυξη διαύλου άμεσης και διαρκούς επικοινωνίας με τους πολίτες.
Για την υποστήριξη προνοιακών ιδρυμάτων Μητροπόλεων, καθώς και κοινωνικών φορέων που αναφέρονται σε παιδιά, σε ΑμεΑ κ.ά., ενόψει και των εορτών, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, διέθεσε 155.000 ευρώ.
Από τα κονδύλια αυτά, διατέθηκαν στο «Χαμόγελο του Παιδιού» 15.000 ευρώ και από 10.000 ευρώ στα Παιδικά Χωριά SOS, στην Κιβωτό του Κόσμου και στο Ευθύμειο Κέντρο Κορίνθου, το οποίο παρέχει υπηρεσίες σε
παιδιά με σωματικές και νοητικές αναπηρίες, καθώς και σε παιδιά που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση.
Πιο κοντά στην ψηφιακή εποχή φέρνει την δικαιοσύνη το έργο για τα ηλεκτρονικά πινάκια, που επιτρέπει
σε κάθε ενδιαφερόμενο να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο, μέσω του dikes.moj.gov.gr, την πορεία των
δικών του Πρωτοδικείου Αθηνών. Το έργο θα επεκταθεί άμεσα και στα Πρωτοδικεία Πειραιά, Χαλκίδας και Θεσσαλονίκης, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους πολίτες, χωρίς εγγραφή ή προσωποποιημένη σύνδεση.
Νέα πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες μπορούν να βρουν γιατρούς που πραγματοποιούν εμβολιασμούς
κατ’ οίκον αλλά και στα ιατρεία τους, δημιούργησε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.), σε μία προσπάθεια να συμβάλει στην επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος και στη διευκόλυνση των πολιτών. Στην
ψηφιακή πλατφόρμα https://emvolio.giatroi.org.gr που είναι ήδη σε πλήρη λειτουργία, συμμετέχουν εκατοντάδες
γιατροί από όλη τη χώρα διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και παιδίατροι ώστε να διευκολυνθούν και τα παιδιά.
24.128 έτοιμα γεύματα και εκατοντάδες δώρα διένειμε ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων από «Το
Αποθετήριο της Αγάπης» της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, κ. Συμεών,
σε 400 περίπου οικογένειες ΑμεΑ και άλλες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως και σε παιδιά, τόσο του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Λιανοκλαδίου, όσο και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αταλάντης,
σε συνεργασία με τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και τις εταιρείες «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» και «CHIPITA».
Σε κάθε Περιφέρεια κι ένα νοσοκομείο αναφοράς για την παιδική κακοποίηση, σχεδιάζει το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από κοινού με το Υπουργείο Υγείας. Όπως δήλωσε σχετικά η Υφυπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου, μετά την συνάντησή της με την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Μίνα Γκάγκα,
«Είναι σημαντικό για εμάς, οι επιστήμονες να εκπαιδεύονται κατάλληλα ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν και να
προστατεύσουν τα παιδιά που κινδυνεύουν. Γιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, πρέπει να έχουν πλήρη κατάρτιση, ώστε να μπορούν να παρέμβουν αποτελεσματικά και να βοηθήσουν τα παιδιά που το έχουν ανάγκη».
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Δημιουργία Ψηφιακού Πάρκου Ι.Μ.Ε.: «Πολιτισμός προσβάσιμος σε όλους»
Πολιτισμού στο Δήμο Σαλαμίνας Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με

Την ψηφιακή ανάδειξη της Σαλαμίνας επιχειρεί
η Περιφέρεια Αττικής, μέσω παρουσίασης της
ιστορίας και του πολιτιστικού της αποθέματος,
με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών συστημάτων και διαδραστικών τεχνολογιών. Στόχος είναι να προαχθεί η εικόνα του νησιού ως
προορισμός επίσκεψης, να διατηρηθεί ζωντανή η τοπική ιστορία αλλά και να δρομολογηθούν δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί ένα ψηφιακό
θεματικό πάρκο αποτελούμενο από ψηφιακά
εκθέματα / σταθμούς. Το πάρκο θα στεγαστεί
κατά βάση σε κτήριο του Δήμου στα Αμπελάκια
(Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων 1898). Παράλληλα, θα υπάρχουν ψηφιακές
δράσεις στο νέο κτήριο της δημοτικής βιβλιοθήκης καθώς και στην εξωτερική όψη του Δημαρχείου Σαλαμίνας. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί σχετικός διαδικτυακός κόμβος, για την
προώθηση του πάρκου και την απομακρυσμένη παροχή στο κοινό μέρους του ψηφιακού
πολιτιστικού περιεχομένου που θα παραχθεί.

προβλήματα ακοής να παρακολουθήσουν θεατρικές, και όχι μόνο,
παραστάσεις με παροχή υπότιτλων, μέσω της χρήσης γυαλιών
επαυξημένης πραγματικότητας (smart glasses). Το σπουδαίο αυτό
ερευνητικό έργο, το οποίο συνιστά και μια εφαρμογή αντίστοιχη
της οποίας δεν υφίσταται στην Ελλάδα, υλοποιείται από το Ι.Μ.Ε.
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» και την εταιρεία Hypertech. Η
συγκεκριμένη υλοποίηση συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη και
προώθηση της εγχώριας πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουριστικού προϊόντος, αποτελώντας μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα
πρόσβασης των πολιτιστικών εκδηλώσεων και από το ξενόγλωσσο κοινό. Η εφαρμογή δημιουργεί μία μοναδική εμπειρία παροχής ατομικών υποτίτλων που απευθύνεται σε κωφούς/
βαρήκοους και άτομα τρίτης ηλικίας με πρεσβυακουσία δίνοντας
πρόσβαση στον πολιτισμό και άροντας τους κοινωνικούς αποκλεισμούς. Επιπλέον, απευθύνεται και
στο ξενόγλωσσο κοινό, τα οποίο θα
μπορεί πλέον να παρακολουθήσει
μία ελληνική παράσταση στη γλώσσα
που επιθυμεί με τον αυτόματο συγχρονισμό του ζωντανού προφορικού
λόγου με τους γραπτούς υπότιτλους που θα προβάλλονται στα
γυαλιά του χρήστη. Η εφαρμογή αναβαθμίζει ουσιαστικά την εμπειρία παρακολούθησης παρέχοντας στον θεατή την άνεση και την
ευχέρεια να εστιάσει για πρώτη φορά στη δράση και όχι στους
υπέρτιτλους, οι οποίοι απομακρύνουν το βλέμμα από την εξέλιξη
της πλοκής. Στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» θα γίνουν οι πιλοτικές δοκιμές τόσο σε θεατρικές παραστάσεις στο «Θέατρον», όσο και στις διαδραστικές προβολές στη «Θόλο», το
Θέατρο Εικονικής Πραγματικότητας του «Ελληνικού Κόσμου».

Ξεκίνησε το ταξίδι του παραμυθιού «Το Κοχύλι της Αιγιάλης», σε γραφή Μπράιγ
Το «ταξίδι» του παραμυθιού «Το Κοχύλι της Αιγιάλης» σε γραφή Μπράιγ ξεκίνησε
από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, με προορισμό τους μαθητές με προβλήματα
όρασης, σε σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Την παρουσίαση έκαναν οι
μαθητές και εκπαιδευτικοί, που εργάστηκαν για την έκδοσή του, στέλνοντας το πιο
ηχηρό μήνυμα για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην σχολική,
επαγγελματική και κοινωνική ζωή. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό
Κέντρο του Διοικητηρίου και «άνοιξε» με χαιρετισμό του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, Β. Γιαννόπουλου, ο οποίος
συνεχάρη τον εμπνευστή του βιβλίου, Φιλόλογο, Δημήτρη Καραντώνη και όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές
που εργάστηκαν γι’ αυτό. Δεσμεύτηκε ότι τόσο η Περιφερειακή Αρχή όσο και ο ίδιος προσωπικά, θα υποστηρίζουν
πάντα εγχειρήματα που έχουν σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των ΑμεΑ. Την παρουσίαση έκαναν μαθητές του
1ου Λυκείου Πύργου, μιλώντας για το ωραίο «ταξίδι» της συγγραφής του βιβλίου, τις γνώσεις που κέρδισαν και τις
εμπειρίες που αποκόμισαν, ενσωματώνοντάς τα στην ιστορία ενός 15χρονου μαθητή με αναπηρία, του Φίλιππου,
που είναι και ο πρωταγωνιστής του παραμυθιού. Διάβασαν αποσπάσματα από το βιβλίο, και με τη συμμετοχή του
Λιμενάρχη Κατακόλου Δημήτρη Παπαηλιού, έκλεισαν την παρουσίαση μ’ ένα μικρό δρώμενο-έκπληξη για τους παριστάμενους, με τον ίδιο να συγχαίρει όλους για την πολύ ωραία προσπάθεια. Το βιβλίο έχει γραφεί σε τέσσερις
γλώσσες, Ελληνική και Αγγλική βλεπόντων και Ελληνική και Αγγλική Μπράιγ και η έκδοσή του εντάχθηκε στον
Άξονα 5 «Άτομα με Αναπηρία» του Σχεδίου Δράσης για την Υγεία 2021, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που
προβλέπει δράσεις και διατομεακές συνέργιες ενημέρωσης, οι οποίες σχετίζονται με την ανεξάρτητη διαβίωση, την
κοινωνική ενσωμάτωση, την κινητικότητα και την ενημέρωση για θεσμικά θέματα κοινωνικής προστασίας των ΑμεΑ.
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Γιάννουλη Λαρίσης: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, στη Δομή Γιάννουλης επισκέφτηκε η Πρόεδρος της
ΔΗΜ.Τ.Ο. Λάρισας, Σ. Ζαχαρή, και
μέλη του Δ.Σ. της Τ.Ο., με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ. Τους
υποδέχθηκε η Πρόεδρος, κα Παππά
και τους ξενάγησε στα εργαστήρια,
ενώ τα παιδιά προσέφεραν δώρα
που έφτιαξαν μόνα τους. Η επίσκεψη
έκλεισε με την υπόσχεση ότι θα είναι
ο ένας δίπλα στον άλλο κάθε στιγμή
και όχι μόνο στις παγκόσμιες εορτές.

Ρόδος: Ένα καινούριο λεωφορείο,
τύπου Mini bus, μάρκας MercedesBenz Sprinter 23 θέσεων, δώρισε για
τις ανάγκες μετακίνησης των ωφελουμένων του Κέντρου «ΕΛΠΙΔΑ» το
«Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», κατόπιν
αιτήματος του Συλλόγου. Το λεωφορείο, εκτός από την καθημερινή μετακίνηση των ωφελουμένων, θα
βελτιώσει και την ποιότητα της ζωής
τους, μέσα από οργανωμένες εκπαιδευτικές εκδρομές - επισκέψεις με
στόχο την κοινωνική τους ένταξη.

Θερμοπύλες:

Με την θετική
γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση της μελέτης
για την ανάπλαση και ανάδειξη του
αρχαιολογικού χώρου. Στην μελέτη,
μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται και
αναπροσαρμογές ως προς τους
Αλεξανδρούπολη: Δικό του όρους που αφορούν την προσβασι«σπίτι» αποκτά ο Νομαρχιακός Σύλ- μότητα και τις διαδρομές των ΑμεΑ.
λογος Ατόμων με Αναπηρία Έβρου,
στην Αλεξανδρούπολη, γεγονός που
επισφραγίστηκε με την υπογραφή
της παραχώρησης χρήσης χώρου
από τον Δήμο. Ήδη συνεργεία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου έχουν
ξεκινήσει τις απαραίτητες εργασίες
και παρεμβάσεις, ώστε να διαμορφωθούν οι ιδανικές συνθήκες για τη
φιλοξενία των μελών του συλλόγου.
Τρίπολη: Μεγάλη ποσότητα καπακιών δώρησε ο Χορευτικός Όμιλος
Τριπόλεως στον Σύλλογο ΑμεΑ Αρκαδίας, που τους ευχαρίστησε δημόσια. Η δωρεά αυτή θα διατεθεί για
την αγορά αμαξιδίων και την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητική αναπηρία.

Τήνος: Με δράσεις ευαισθητοποί-

ησης και ενημέρωσης των μαθητών
εόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα
ΑμεΑ στο Δημ. Σχολείο Εξωμβούργου προκειμένου τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με διάφορες αναπηρίες όπως τύφλωση, κώφωση, κινητική αναπηρία, νοητική καθυστέρηση, αυτισμός. Παρακολούθησαν σχετικά βίντεο, διάβασαν κείμενα με
παιδιά με αναπηρία, νοημάτισαν το Άρτα: Οικόπεδο δύο στρεμμάτων
όνομα τους, έγραψαν και ζωγράφι- παραχώρησε ο Δήμος για την δημισαν με το στόμα τους και ψηλάφισαν ουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ), που θα αποτελέσει
κουκίδες του συστήματος Braille.
μόνιμη κατοικία ατόμων με αναπηΚομοτηνή: Δύο λεωφορεία 15 θέ- ρία, ειδικά όταν οι οικογένειές τους δε
σεων, με επιπλέον 2 θέσεις για αμαξίδια θα μπορούν πλέον να τα στηρίζουν.
ΑμεΑ, καθώς και εξοπλισμό φυσικοθεραπείας, ψυχοκινητικής αγωγής και
αθλοπαιδιών αποκτούν το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο και το
Ε.Ε.Ε.Κ. Κομοτηνής, μετά από την έγκριση του αιτήματος του Δήμου από την
Περιφέρεια και την ένταξη της προμήθειάς τους στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας.
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Σέρρες: Το ΚΔΑΠ-μεΑ ΕΝ ΕΡΓΩ

Κατερίνη: Μέσα από ένα οργανωμένο σχέδιο κοινωνικής προστασίας, έργων και δράσεων με έμφαση
στα δικαιώματα των ΑμεΑ, ο Δήμος
προωθεί τη βελτίωση των συνθηκών
και των ίσων ευκαιριών, για την ένταξη τους, στην κοινωνική ζωή του
τόπου. Ενδεικτικά, εξασφάλισε χρηματοδότηση για ράμπες και χώρους
υγιεινής για ΑμεΑ στα σχολειά, όπως
και για δύο προσβάσιμες παιδικές
χαρές, ανακαίνισε το κτίριο που θα
στεγάσει το Κοινωνικό Ιατρείο και
ολοκλήρωσε τη μελέτη για τη δημιουργία σε έκταση του Δήμου Κατερίνης Κέντρου Αποκατάστασης ΑμεΑ .

υλοποίησε την Εθελοντική Δράση
«Μαγειρεύω για καλό», στις εγκαταστάσεις του. Οι φιλοξενούμενοι του
Κέντρου και οι εκπαιδευτικοί μαγείρεψαν για να καλύψουν τις επισιτιστικές
ανάγκες των ωφελούμενων του Κοινωνικού Συσσιτίου του Δήμου. Σκοπός της δράσης ήταν αφενός, η συμβολή στην αντιμετώπιση της ακραίας
φτώχειας και του κοινωνικού απο- Ιωάννινα: Σύμφωνο Συνεργασίκλεισμού, αφετέρου, η έμπρακτη δι- ας υπέγραψε ο Δήμος και το σωμαδασκαλία των αρχών της κοινωνικής τείο Special Olympic Hellas, για την
αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού. υλοποίηση Αναπτυξιακού Προγράμματος, σηματοδοτώντας την έναρξη
λειτουργίας Τοπικού Προγράμματος
S.O.H. στα Ιωάννινα, με την υλοποίηση προπονητικών προγραμμάτων
σε διάφορα αθλήματα και την παροχή ευκαιριών για συμμετοχή σε
αγώνες και σε αθλητικές δράσεις τοπικής, πανελλήνιας και παγκόσμιας
εμβέλειας, στα άτομα με νοητική αναπηρία που κατοικούν στην περιοχή.

Αθήνα: Ο Δήμος, ανταποκρινόμενος στην ανάγκη να εξασφαλίσει στους κατοίκους της πόλης την πλήρη προσβασιμότητα στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εγκαινίασε σε τέσσερα Δημοτικά Ιατρεία την καινοτόμα υπηρεσία της εξ αποστάσεως διερμηνείας (Relay Service)
στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να συνδέονται μέσω tablet
που διαθέτουν τα Πολυδύναμα Κέντρα, με το Κέντρο εξ Αποστάσεως Διερμηνείας, από όπου
διερμηνείς θα διευκολύνουν την επικοινωνία τους, τόσο με τις διοικητικές υπηρεσίες (π.χ.
για ραντεβού́), όσο και με το ιατρικό προσωπικό, κατά τη διάρκεια μίας κλινικής εξέτασης.

Πρωτοπορεί ο Δήμος Χαλανδρίου: Δια ζώσης εξυπηρέτηση στη νοηματική, στα ΚΕΠ του
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...από το 2014. Τα διπλώματα παραδόθηκαν από την Ομο-

σπονδία Κωφών Ελλάδος, σε σχετική εκδήλωση που έγινε στο Κεντρικό ΚΕΠ Χαλανδρίου, παρουσία του Δημάρχου, κ. Σίμου Ρούσσου, του Προέδρου της ΟΜ.Κ.Ε. κ.
Κωνσταντίνου Σίμψη, του Αντιδημάρχου Αθλητισμού και Εξυπηρέτησης Πολιτών,
Χάρη Μαυρουδή, υπηρεσιακών παραγόντων και στελεχών της διοίκησης. Οι τέσσερις
εργαζόμενοι του Δήμου που παρέλαβαν τα διπλώματά τους είναι η Α. Κόλλια, ο Α. Καπνισάκης, η Δ. Σπανού και η Μ. Σταμούλα, οι οποίοι περιέγραψαν ως πολύ σημαντική αλλά και συγκινητική για
τους ίδιους την εμπειρία που αποκόμισαν από την εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας. «Οφείλουμε ένα μεγάλο
“ευχαριστώ” στον αντιδήμαρχο, Χάρη Μαυρουδή για την πρωτοβουλία και κυρίως στους εργαζομένους και τη διεύθυνση των ΚΕΠ που αποδέχτηκαν την πρόκληση και μπήκαν στη διαδικασία της διετούς εκπαίδευσης, με μοναδικό
στόχο να προσφέρουν σε όλους τους πολίτες τις υπηρεσίες που δικαιούνται. Η απόφασή τους να γίνουν μέρος της
προσπάθειας, που καταβάλλεται συστηματικά από το 2014, για την ίση μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία είναι
συγκινητική και αποτελεί πράξη υψηλού συμβολισμού. Είστε το άλλο, το ανθρώπινο πρόσωπο της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία συχνά βάλλεται, και κάποιες φορές άδικα», τόνισε ο Δήμαρχος απευθυνόμενος στους υπαλλήλους.
«Το βέβαιο είναι ότι η συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία είναι και θα παραμείνει προτεραιότητα για τη σημερινή
διοίκηση του Δήμου Χαλανδρίου. Διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα στα σχολεία μας, στους αθλητικούς και τους
δημόσιους χώρους και στο Φεστιβάλ Ρεματιάς, θέλουμε να κάνουμε τους “αόρατους” συμπολίτες μας, ορατούς».
Οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αναπαράσταση εξυπηρέτησης πολιτών στη νοηματική.
Σημειώνεται ότι οι πολίτες με προβλήματα ακοής μπορούν να εξυπηρετούνται πλέον στα δύο από τα τέσσερα ΚΕΠ
του Χαλανδρίου, στο Κεντρικό ΚΕΠ (Γρ.Γυφτοπούλου 2 & Α.Γκίνη) και στο ΚΕΠ Μετρό (ΜΕΤΡΟ Χαλανδρίου).
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Χριστουγεννιάτικη ποδηλατάδα για ΑμεΑ και ηλικιωμένους από Μ.Κ.Ο. στην Κολομβία
Μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση στην Κολομβία βγάζει βόλτα με ποδήλατο, ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν να βγουν μόνοι τους. Οι εθελοντές της ΜΚΟ τους βοηθούν να ανέβουν στο ειδικά διαμορφωμένο ποδήλατο με αμαξίδιο και τους κάνουν μια
Χριστουγεννιάτικη περιήγηση στην πόλη του Envigado. Ο Juan Diego Álvarez, ιδρυτής
και διευθυντής της ΜΚΟ «We take you», λέει ότι ξεκίνησε την προσπάθεια αυτή, ώστε
οι άνθρωποι με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι να απολαμβάνουν την βόλτα με το ποδήλατο, όπως οι άλλοι. Η «We take you» ιδρύθηκε προ δέκα ετών, για τον παραπάνω σκοπό και τις Κυριακές διαθέτει τα ειδικά ποδήλατά της, ώστε οι άνθρωποι με κινητικές δυσκολίες να μπορού να απολαύσουν μια βόλτα.

Φοιτητής με εγκεφαλική παράλυση δέχεται το καλύτερο δώρο για τα Χριστούγεννα
Ο εικοσάχρονος Leo Carstensen, φοιτητής στην Σχολή επαγγελματικού προσανατολισμού National Star της Αγγλίας, έλαβε το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων που του δόθηκε ποτέ: την «δική του
φωνή». Ο Leo χρησιμοποιούσε μια τυπική ηλεκτρονική φωνή για
να επικοινωνήσει, η οποία όμως τον δυσκόλευε ψυχολογικά, καθώς
ήταν «κρύα» και είχε την χροιά ενός πολύ μεγαλυτέρου ανθρώπου.
Ήθελε την φωνή ενός νέου της ηλικίας του, αλλά οι περισσότεροι
άνθρωποι δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες για μια «προσωπική» φωνή. Το National Star έχει δικό του πρόγραμμα εύρεσης κατάλληλης φωνής, μέσω του οποίου έχει βοηθήσει και άλλους αναπήρους στο παρελθόν. Οι υπεύθυνοι έκαναν την
σχετική αναζήτηση και βρήκαν έναν «δωρητή» φωνής, στην ίδια ηλικία, αλλά και από την ίδια περιοχή με τον Leo.
Πρακτικά, ο Leo είχε την δυνατότητα να διαλέξει ανάμεσα σε 16 δωρητές, ακούγοντας τις φωνές τους και διάλεξε
βάσει χροιάς και προφοράς. Στην συνέχεια, ο δωρητής, Dan Lazenby, πέρασε 16 ώρες ηχογραφώντας πάνω από
1.200 φράσεις, με τις οποίες φτιάχθηκε η συνθετική φωνή για τον Leo. Ο νεαρός δήλωσε ενθουσιασμένος με την
νέα του φωνή, καθώς αυτή αναδεικνύει την ευγενική και ευαίσθητη προσωπικότητά του και έχει την προφορά της
υπόλοιπης οικογένειάς του. Ο Leo και ο Dan συναντήθηκαν για να γνωριστούν και ο δωρητής εξέφρασε την χαρά
του για την προτίμηση της φωνής του, καθώς και για την ικανοποίηση του Leo Carstensen, χαρακτηρίζοντας την
όλη εμπειρία εξαιρετική και ωθώντας οποιονδήποτε έχει την ευκαιρία να κάνει κάτι αντίστοιχο, να την αδράξει.

Το «Marien Apotheke» στην Βιέννη: ένα πρότυπο επιτυχημένης ένταξης
Το φαρμακείο Marien Apotheke, γνωστό χαϊδευτικά και ως «Mariechen», στο Schmalzhofgasse της 6ης συνοικίας
της Βιέννης, ζει με την ένταξη. Εκεί εργάζονται τόσο ακούοντες όσο και κωφοί υπάλληλοι, καθώς ειδικεύεται στην
παροχή φαρμακευτικών συμβουλών στους κωφούς, στη νοηματική γλώσσα. Όμως δεν ήταν έτσι πάντα. Το φαρμακείο άνοιξε το 1909, όταν δεν υπήρχε κουβέντα περί ένταξης. Το 2008, ο κωφός David Iberer, ήλθε για την πρακτική του εκπαίδευση ως βοηθός φαρμακείου και τα υπόλοιπα απλά ακολούθησαν. Όπως λέει η ιδιοκτήτρια, Karin
Simonitsch, όλα ήλθαν απλά και από μόνα τους: «Ένας φίλος μου είπε ότι ο κωφός γιος του, David, έχει λίγες πιθανότητες για επαρκή εκπαίδευση, έτσι προσφέρθηκα να τον εκπαιδεύσω εάν ενδιαφερόταν για τη φαρμακευτική».
Η αρχή έγινε με τον David, ωστόσο, οι φαρμακευτικές συμβουλές στη νοηματική γλώσσα άρχισαν να προσφέρονται
από το 2013, μετά την πρόσληψη του Σλοβένου κωφού φαρμακοποιού, Sreco Dolanc. Στο εξής, οι κωφοί θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις συμβουλές για τη φαρμακευτική αγωγή και τον τρόπο λήψης τους, καθώς και για
τις παρενέργειες και τις αλληλεπιδράσεις, στη νοηματική γλώσσα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι παρεξηγήσεις που προέκυπταν από την συνεννόηση με έναν γιατρό, για παράδειγμα, μπορούν συχνά να ξεκαθαριστούν. Η περίπτωση
του Marien Apotheke είναι μέχρι στιγμής μοναδική στην Αυστρία και δεν περιορίζεται στο φυσικό κατάστημα, αλλά
προσφέρει συμβουλές και μέσω του Διαδικτύου. Ο Sreco παράγει τακτικά για λογαριασμό του φαρμακείου ενημερωτικά βίντεο, σχετικά με γενικά θέματα υγείας, όπως τα αντηλιακά, η γρίπη ή οι εμβολιασμοί στην Αυστριακή Νοηματική Γλώσσα (ÖGS) - με γερμανικούς υπότιτλους,
επομένως μπορεί κανείς να τα καταλάβει, είτε ακούει, είτε
όχι. Μια άλλη προσφορά του φαρμακείου είναι το ενημερωτικό «δελτίο χωρίς εμπόδια», το οποίο πάντα περιλαμβάνει και ένα βίντεο στη νοηματική, από το 2014. Τέλος,
στο κανάλι του φαρμακείου στο YouTube μπορεί κανείς
να βρει και μια ειδική σειρά, με θέμα την ψυχική υγεία.
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του
Δημήτρη Χατζηαποστόλου

ΠΣΑΤ: Οι κορυφαίοι αθλητές με αναπηρία για το 2021
Ο Αθανάσιος Γκαβέλας, η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου και η Εθνική ομάδα
Boccia bc3 βραβεύτηκαν ως οι κορυφαίοι αθλητές με αναπηρία για το 2021
από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου(ΠΣΑΤ). O Χρυσός Παραολυμπιονίκης του Τόκιο στον στίβο, Αθανάσιος Γκαβέλας αναδείχθηκε
αθλητής της χρονιάς με αναπηρία για το 2021. O 22χρονος, παραολυμπιονίκης µε συνοδό τον Σωτήρη Γκαραγκάνη, κατέκτησε το χρυσό µετάλλιο
στον τελικό των 100 µέτρων με χρόνο 10.82. Η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου
βραβεύτηκε για τρίτη συνεχόμενη φορά ως η κορυφαία αθλήτρια με αναπηρία στα βραβεία του ΠΣΑΤ. Η Ελληνίδα
παραολυμπιονίκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κολύμβηση στους Παραολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο
καθώς στον τελικό των 50μ. ύπτιο S4 τερμάτισε στην τρίτη θέση με χρόνο 49.63. Τέλος η πολυβραβευμένη εθνική
ομάδα του Boccia bc3, κάτοχοι Χάλκινου Μεταλλίου στο Τόκιο, με τους Γρηγόρη Πολυχρονίδη, Κατερίνα Πατρώνη,
Άννα και Χριστίνα Ντέντα, ψηφίστηκε ως η καλύτερη ομάδα με αναπηρία στα βραβεία του ΠΣΑΤ για το 2021.

Ιδρύθηκε ο Ιωνικός Νικαίας ΑμεΑ Παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης VIRTUS: Νέα
πανελλήνια ρεκόρ από Μαρκίδη και Βουλγαράκη

Συγκινητική κίνηση από την οικογένεια του
Ιωνικού, ο οποίος στις 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα των ΑμεΑ ανακοίνωσε την ίδρυση
σωματείου ΑμεΑ με την επωνυμία «Αθλητικός
Όμιλος Ιωνικός Νικαίας ΑμεΑ 2021». Έτσι ο
Ιωνικός ΑμεΑ γίνεται ο πρώτος αθλητικός
σύλλογος ΑμεΑ στην Νίκαια και τον Πειραιά.
Το πρώτο τμήμα που θα δημιουργηθεί σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου θα είναι με το άθλημα της κολύμβησης.

Τρία νέα πανελλήνια ρεκόρ σημείωσαν οι
εκπρόσωποι της ελληνικής κολύμβησης στο
Παγκόσμιο πρωτάθλημα VIRTUS που φιλοξενήθηκε στο Μονσιλόν της Γαλλίας. Η Φαίδρα Μαρκίδη πέτυχε νέο εθνικό ρεκόρ στα
100μ. πεταλούδα με 1:59.46 (4η θέση), ενώ
ο Θανάσης Βουλγαράκης σημείωσε πανελλήνια ρεκόρ τόσο στα 100 όσο και στα 200μ.
ελεύθερο με 1:03.46 και 2:21.13 αντίστοιχα
όπου κατέλαβε την 9η θέση. Η Μαρκίδη αγωνίστηκε επίσης και στα
100μ. ελεύθερο όπου κατέλαβε την 5η θέση με επίδοση 1:38.21.

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν ΚΕΑΤ και ΕΑΟΜ-ΑμεΑ
Πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη,
ανάμεσα στο Κέντρο Εκπαίδευσης και
Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και την
Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με
Αναπηρίες (ΕΑΟΜ-ΑμεΑ), καθώς οι δύο φορείς έδωσαν επίσημο
χαρακτήρα σε μια πολυετή συνεργασία, η οποία αφορά στα άτομα
με οπτική αναπηρία και την ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γκόλμπολ: Πρώτευσαν Κεραυνός και Κλειώ Θεσσαλονίκης
Ο Κεραυνός στους άνδρες και η Κλειώ Θεσσαλονίκης στις γυναίκες, πρώτευσαν
στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα γκόλμπολ που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο Μεταμόρφωσης, «Κώστας Αρβανίτης». Στον τελικό των ανδρών, ο Κεραυνός νίκησε 9-4 την Κλειώ,
ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Ιωνάς μετά τη νίκη 6-5 επί του Ήφαιστου. Στις γυναίκες, η
Κλειώ Θεσ/νίκης επικράτησε 10-5 του Ήφαιστου, ενώ την τρίτη θέση πήρε ο Κεραυνός.

Πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ξιφασκίας με Αμαξίδιο
Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ξιφασκίας με Αμαξίδιο μετά
από 2,5 χρόνια. Ο προπονητής Δημήτρης Κάζαγλης δημιούργησε ένα πολύ δυνατό σύνολο έχοντας τους περισσότερους αθλητές και αθλήτριες του πρωταθλήματος και
έφτασε δίκαια στην κατάκτηση του. Στη γενική κατάταξη ο Παναθηναϊκός πήρε την
πρώτη θέση με έξι χρυσά μετάλλια, έξι αργυρά μετάλλια και τρία χάλκινα. Στη δεύτερη
θέση της κατάταξης ήταν η ομάδα του Σπάρτακου με τρία χρυσά μετάλλια και δύο ασημένια μετάλλια. Στην τρίτη θέση ήταν η ομάδα των Αετών με ένα χρυσό και ένα ασημένιο
μετάλλιο. Στην τέταρτη θέση ήταν η ομάδα του Ιππόκαμπου με ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο και στην πέμπτη θέση η ομάδα του Αμαρουσίου με δύο ασημένια μετάλλια.
ΣΕΛΙΔΑ 11

Σήμα Προσβάσιμου Τουριστικού Προορισμού θεσπίζει το Υπουργείο Τουρισμού
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...στην τουριστική αλυσίδα, αλλά κυρίως, στην ανάδειξη της Ελλάδας σε προορισμό

προσβάσιμου τουρισμού. Σύμφωνα με τον Υπουργό, Βασίλη Κικίλια, το νομοσχέδιο που μόλις ψηφίστηκε, «θεσπίζει
Σήμα Προσβάσιμου Τουριστικού Προορισμού. Θεσμοθετούμε επίσης διαδικασία απονομής Σήματος Προσβάσιμης
Τουριστικής Επιχείρησης, σε τουριστικές επιχειρήσεις κάθε κατηγορίας και είδους, με στόχο την ευαισθητοποίηση
και παρακίνησή τους, ώστε να γίνουν πιο φιλικές, προσβάσιμες και άρα ευκολότερα επισκέψιμες σε άτομα, Έλληνες
πολίτες και επισκέπτες από το εξωτερικό, με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα». Παράλληλα, αξιοποιούνται πόροι
του Ταμείου Ανάκαμψης για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις παραλίες της χώρας, χρηματοδοτώντας την
ανάπτυξη παρεμβάσεων ημι-μόνιμων υποδομών, όπως, κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβασης στην παραλία, μη μόνιμων διαδρόμων ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στην όχθη με αναπηρικό αμαξίδιο, προσαρμοσμένων εγκαταστάσεων ντους, αποδυτηρίων και τουαλετών, προσαρμοσμένων χώρων σκίασης για τους χρήστες
αναπηρικών αμαξιδίων, προμήθεια πακέτου τηλεμετρίας και συσκευών συναγερμού. Όλες αυτές οι παραλίες θα
έχουν ειδική σήμανση προσβασιμότητας. «Διαμορφώνουμε ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για τον προσβάσιμο
τουρισμό, εντάσσοντας στην τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη διάσταση της αναπηρίας και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις τουριστικές υπηρεσίες και αναβαθμίζοντας τους ιστότοπους του ΕΟΤ. Συνδέουμε τον προσβάσιμο τουρισμό με τον εθελοντισμό, με τη δημιουργία Δικτύου Εθελοντών για την υποστήριξη και
εξυπηρέτηση τουριστών με αναπηρία, καθώς και με την εκπαίδευση ομάδων εθελοντών», κατέληξε ο κ. Κικίλιας.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κατασκεύασε τρεις πλήρως προσβάσιμες Παιδικές Χαρές με στοιχεία Α.Π.Ε., για παιδιά με ειδικές ανάγκες
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ παρέδωσε τρεις πλήρως εξοπλισμένες παιδικές
χαρές, στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Αμπελοκήπων - Μενεμένης. Η
μελέτη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των Παιδικών Χαρών, έγιναν με βασικό μέλημα
την προσβασιμότητα και την ασφαλή χρήση τους, κυρίως από παιδιά με ειδικές ανάγκες καθώς και την μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, με την αξιοποίηση τεχνολογιών Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας. Η συγκεκριμένη δωρεά έχει ενταχθεί στο Εθνικό Ημερολόγιο Δράσεων και Εκδηλώσεων για την
Επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση. Κι αυτό γιατί, οι προσβάσιμες παιδικές χαρές, εκτός από τον πρακτικό τους χαρακτήρα, ενσωματώνουν συμβολικά την σύγχρονη Ελλάδα ως κοινωνία που προοδεύει, με αξίες
όπως ο σεβασμός, η αποδοχή και η ανάγκη όλοι να εξελισσόμαστε μαζί, χωρίς ανισότητες και αποκλεισμούς. Οι
ίδιες αυτές παραδοχές, εξάλλου, οδήγησαν πρόσφατα τον Όμιλο ΕΛ.ΠΕ. στην απόφαση να επεκτείνει και να αναβαθμίσει την υποστήριξή του προς την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, ως «Μέγας Χορηγός» για την επόμενη
τριετία. Οι παιδικές χαρές σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν με τα πιο αυστηρά κριτήρια και προδιαγραφές όσον
αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας των οργάνων, του εξοπλισμού ασφαλείας και της εγκατάστασής τους. Προάγουν
το δημιουργικό και βιωματικό παιχνίδι, με έμφαση στην πλήρη προσβασιμότητα στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, δημιουργώντας χώρους διάδρασης και κοινού παιχνιδιού για όλα τα παιδιά, με απόλυτο σεβασμό στην αναπηρία.

Σημαντική έρευνα για τα Συμβάντα Μαζικών Απωλειών στην Ελλάδα
και τις διαδικασίες ετοιμότητας, βάσει Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας
Στα δύσκολα χρόνια που ζούμε και λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα άτομα με διάφορες
αδυναμίες, όπως τα ΑμεΑ, οι υπερήλικες κλπ, θα πρέπει να έχουν απόλυτη προτεραιότητα
σε τέτοιου είδους ενημερώσεις και συμβουλές για την προστασία τους. Τα συμβάντα Μαζικών απωλειών (π.χ. φωτιές, πλημμύρες, σεισμοί, βιομηχανικά δυστυχήματα κ.α.) κοστίζουν πολύ, τόσο σε ανθρώπινες ζωές, όσο και σε απώλειες υποδομών και κοινωνικοοικονομικών καταστροφών
παγκοσμίως. Στη χώρα μας, την ευθύνη για την αντιμετώπιση των συμβάντων αυτών έχει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και οι αρμόδιες αρχές αντιμετώπισης: Ένοπλες Δυνάμεις, Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Υγειονομικό Προσωπικό, Εθελοντικές Οργανώσεις και οι αρμόδιες Περιφερειακές και Τοπικές
αρχές. Η οργάνωση και προετοιμασία για την αντιμετώπιση των καταστροφών και των συνεπειών τους είναι μια
δύσκολη υπόθεση που μας αφορά όλους και κυρίως τους εμπλεκόμενους φορείς και τα στελέχη τους στο σύνολο
τους. Το επίπεδο ετοιμότητας, συνεργασίας και απόδοσης των φορέων υπό τον έλεγχο και την καθοδήγηση της
Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας συνιστά στην αποτελεσματικότητα ανάλογων περιστατικών καταστροφής, μην αφήνοντας
περιθώρια λαθών. Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη ώστε να διεξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Σας ευχαριστούμε
θερμά. Δρόσος Μιχαήλ, Πυροσβέστης Π.Υ./ 1η ΕΜΑΚ, 6o Aθηνων. Για διευκρινίσεις ή σε περίπτωση αποριών, παρακαλώ καλέστε στο τηλέφωνο 6945076103 (viber). Σύνδεσμος έρευνας: https://bit.ly/32167Of (https://docs
.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_CJRAfeKib2AqdsGlWcOa1UO8nyzstBmEWPo5XiVS7B28GQ/viewform)
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Γενναία χρηματοδότηση δομών παροχής φροντίδας
και διαβίωσης σε ανθρώπους με νοητική υστέρηση
Συν. από την σελίδα 1 ...έργο που παρέχουν οι ΣΥΔ ενημερώθηκε ο Περιφε-

ρειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, κατά την επίσκεψή του στην ΣΥΔ «Μαρίσμη».
Ο Περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού
Τομέα, Γ. Δημόπουλο, την Αντιπεριφερειάρχη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Μ. Κουρή και τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, Δ.
Δρόση, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει, τόσο με το επιστημονικό και ιατρικό
προσωπικό της δομής, όσο και με τους ίδιους τους φιλοξενούμενους. Όπως διαπίστωσε, πρόκειται για μια πρότυπη
δομή, μέσω της οποίας έχει εξασφαλιστεί υποδειγματική φροντίδα και φιλοξενία σε συνανθρώπους μας. Κατά την
ενημέρωση, έγινε μεταξύ άλλων, αναφορά στις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά και στην ανάγκη να διευρυνθεί η
χρηματοδότηση τέτοιου είδους δομών καθώς η ζήτηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Από την πλευρά του ο Γ. Πατούλης,
αφού συνεχάρη την διοίκηση και τους υπαλλήλους, δεσμεύθηκε ότι η χρηματοδότηση των δομών θα συνεχιστεί
και τη νέα προγραμματική περίοδο, ενώ τόνισε ότι θα ενισχυθούν επιπλέον δομές που πληρούν τα κριτήρια. Προς
την κατεύθυνση αυτή, θα διερευνηθεί και η δυνατότητα κατασκευής νέων ΣΥΔ ,με στόχο να συμβάλουν στην ποιοτικότερη φιλοξενία και να καλύψουν μεγαλύτερο αριθμό αναγκών. Όπως τόνισε: «Η υποδοχή από τους ωφελούμενους, αλλά και από το στελεχιακό δυναμικό ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Στα πρόσωπα των συνανθρώπων μας
που φιλοξενούνται εδώ φαίνεται η χαρά και η αίσθηση της ασφάλειας, γεγονός που οφείλεται στην αγάπη και τη
φροντίδα του επιστημονικού και στελεχιακού δυναμικού της δομής. Η υποδειγματική δουλειά που παρέχεται εδώ
οφείλουμε να αποτελέσει την βασική πυξίδα για την ανάπτυξη αντίστοιχων πρότυπων δομών και στο μέλλον. Στην
Περιφέρεια Αττικής αποτελεί βασική προτεραιότητά μας η κοινωνική προστασία και υποστήριξη συνανθρώπων μας
που έχουν ανάγκη. Για το λόγο αυτό έχω ζητήσει από τον Προϊστάμενο της διαχειριστικής μας Αρχής, κ. Δρόση, να
προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να ενισχυθεί, τη νέα προγραμματική περίοδο, το ποσοστό των
χρηματοδοτήσεων που αφορούν σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Δεσμευόμαστε, όχι μόνο ότι θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων δομών και όλων όσοι πληρούν τα κριτήρια, αλλά και ότι θα συμβάλουμε,
προκειμένου τη νέα Προγραμματική Περίοδο να εξασφαλιστούν κονδύλια για την κατασκευή νέων ΣΥΔ». Κατά τη
διάρκεια της επίσκεψής του, ο Περιφερειάρχης έδωσε συμβολικά δώρα στους ωφελούμενους της δομής και ευχήθηκε καλές γιορτές σε όλους. (Στόχος των ΣΥΔ είναι η παροχή χώρων για τη μόνιμη διαβίωση - κατοικία ατόμων με
νοητική αναπηρία, με κατάλληλα οργανωμένη υποστήριξη, και υπηρεσιών όπως: διαβίωσης και φροντίδας, (διαμονή,
διατροφή, μέριμνα πρόσβασης σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, μετακίνηση, κτλ), υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης
δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία. Ωφελούμενοι είναι άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, εγκεφαλική, κινητικές ή πολλαπλές αναπηρίες).

amea.gov.gr: και επίσημα σε λειτουργία η κυβερνητική ιστοσελίδα για τα ΑμεΑ
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...Προσβασιμότητας. «Θέλω να κάνω μία ξεχωριστή μνεία

στην Εθνική Αρχή Προσβασιμότητος, να τη συγχαρώ για τη σπουδαία δουλειά την οποία
έχει κάνει μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και να της δώσω την ευκαιρία
να παρουσιάσει μία πολύ σημαντική νέα πρωτοβουλία, που δεν είναι άλλη από την ψηφιακή πύλη amea.gov.gr, για να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι τα λόγια μας συνοδεύονται και από πράξεις», σημείωσε ο Πρωθυπουργός. «Θέλω να τονίσω ότι ο
ιστότοπος αυτός σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε τελείως δωρεάν από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας και θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλους τους συντελεστές αυτής
της προσπάθειας». Η ιστοσελίδα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για όλες τις κυβερνητικές κινήσεις, (νόμους, ανακοινώσεις, πρωτοβουλίες κ.α.), σε θέματα αναπηρίας, για
τα δικαιώματα των ΑμεΑ, για το πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσεως για τους ανθρώπους με αναπηρία και την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας. Παράλληλα, δίνει απαντήσεις
σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των ΑμεΑ, την ασφάλιση, την κοινωνική πρόνοια, την στρατιωτική θητεία,
τις μεταφορές κ.α. Η ιστοσελίδα διαθέτει επίσης φόρμα επικοινωνίας, ώστε οι πολίτες να υποβάλλουν τις ερωτήσεις
τους. Τα δικαιώματα των ΑμεΑ ήταν η πρώτη οριζόντια δημόσια πολιτική που ανέλαβε η Κυβέρνηση τον Αύγουστο
του 2019, ενώ η συνάντηση με την ΕΣΑμεΑ στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε ακριβώς ένα χρόνο μετά την
κατάθεση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, ενός πλήρους προγράμματος 6 πυλώνων και
30 δράσεων, ποσοτικοποιημένων, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και επισπεύδοντα φορέα ανά δράση.
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Κάτι από το τώρα,
του Γ. Δημητριάδη
κάτι για το Μετά...
Μαθήματα έλλειψης πολιτισμού και σεβασμού Η Αγία Νίνα, η Ισαπόστολος (14 Ιανουαρίου)
Βρήκε παραμονή Χριστουγέννων, κάποιος προβεβλημένος συνάνθρωπός μας, την κατάλληλη στιγμή για να προσβάλλει με χυδαιότατο υπονοούμενο την Παναγία. Δεν
ξέρω τι σκέφτηκε, ΑΝ σκέφτηκε, αλλά έδειξε τον πολιτισμό
του. Γιατί είναι ξεκάθαρα θέμα έλλειψης πολιτισμού το να
προσβάλλεις απρόκλητα την θρησκεία του άλλου και μάλιστα τέτοια ημέρα. Όσα πτυχία και να έχει ο άνθρωπος,
όποια θέση και να κατέχει -και ο συγκεκριμένος κατέχει
πολλές- αν δεν είναι πολιτισμένος, είναι μηδενικό.
Για όσους δεν άκουσαν για
το θέμα, δεν πρόκειται να
αναπαράγω το απαράδεκτο «αστείο» του, απλά θα
πω πως έβαζε την Παναγία να παραδέχεται ουσιαστικά,
πως είναι γυναίκα κατωτάτων ηθών και να ειρωνεύεται
επιπλέον τον Ιωσήφ. Ακούστηκε από κάποιον ομοϊδεάτη
του, ότι οι Χριστιανοί που αντέδρασαν δεν έχουν χιούμορ.
Θα δεχόταν άραγε, ανάλογο «χιούμορ» σχετικά με την
τιμή της μητέρας του; Θα γέλαγε; Εμείς πως, λοιπόν, θα
έπρεπε να δεχτούμε κάτι τέτοιο για την Παναγία, την Μητέρα μας; Και μάλιστα από άνθρωπο ο οποίος εκπροσωπεί την Πατρίδα μας σε διεθνείς υποθέσεις, όχι από τον
τελευταίο παρακμιακό, όπως ο αρχικός εμπνευστής του
«αστείου». Μια μικρή παρηγοριά ήταν ότι τα περισσότερα
σχόλια επί του θέματος, ακόμη και από αθέους, ήταν αρνητικά και εξέφραζαν την απογοήτευση που προκάλεσε το
γεγονός, δείχνοντας ότι κάποια υγιή αντανακλαστικά
υπάρχουν ακόμα στην κοινωνία μας. Σημαντικό αυτό. Επίσης σημαντικό, με αρνητικό έννοια αυτή την φορά, το γεγονός ότι η -πολύ «ευαίσθητη» σε άλλα θέματα- Κυβέρνηση το προσπέρασε. Ένας καθηγητής Πανεπιστημίου «διδάσκει» την έλλειψη πολιτισμού και σεβασμού. Θλιβερό.

Ιανουάριος: Με μια ματιά
1. Άγιος Βασίλειος Καισαρείας, ο Μέγας
4. Παγκόσμια Ημέρα συστήματος γραφής «Μπράιγ»
6. Θεοφάνεια
7. Σύναξη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου
14. Αγία Νίνα η Ισαπόστολος
17. Άγιος Αντώνιος ο Μέγας
20. Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων της Τρομοκρατίας
25. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
27. Αγίος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Αρχιεπισκόπος
Κωνσταντινουπόλεως (Ανακομιδή Λειψάνων)
28. Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
30. Εορτή Τριών Ιεραρχών

Η Αγία Νίνα γεννήθηκε στην Καππαδοκία το 280μ.Χ.,
σε ευσεβή οικογένεια και σύμφωνα με την παράδοση,
οι γονείς της από νωρίς αφιερώθηκαν στον Θεό, ο πατέρας της ως ερημίτης και η μητέρα της ως διακόνισσα
στην Ιερουσαλήμ, αφήνοντας την μικρή να την αναθρέψει μια ευλαβής γερόντισσα. Η Νίνα στάθηκε ισάξια
στην πίστη και στην ευλάβεια και από μικρή μελετούσε
τα ιερά κείμενα. Κάποια φορά, διαβάζοντας για τον μερισμό των ενδυμάτων του Χριστού από τους σταυρωτές του, αναρωτήθηκε τι να απέγινε ο άρραφος χιτώνας
του. Η έρευνά της φανέρωσε ότι το ιερό αυτό κειμήλιο
βρισκόταν στην Μιτσχέτη της Ιβηρίας (Γεωργίας),
καθώς εκεί τον είχε μεταφέρει ο ραββίνος της πόλεως,
Ελιόζ, ο οποίος τον είχε αγοράσει από τους Ρωμαίους
στρατιώτες. Η Νίνα προσευχήθηκε στην Παναγία να
αξιωθεί να τον προσκυνήσει και Εκείνη, σε ενύπνιο, την
προέτρεψε να πραγματοποιήσει το ταξίδι και να κηρύξει
εκεί το Ευαγγέλιο. Της προσέφερε επίσης, ως προστασία, έναν σταυρό από κληματόβεργες. Όταν ξύπνησε
η Νίνα, κρατούσε τον σταυρό στο χέρι της. Έπλεξε σ’
αυτόν μια κοτσίδα από τα μαλλιά της και παίρνοντας
την ευλογία του θείου
της, επισκόπου Ιεροσολύμων, Ιουβεναλίου, ξεκίνησε για την
Ιβηρία. Η Αγία, μετά
από πολλές περιπέτειες και δυσκολίες,
έφθασε στην ειδωλολατρική Γεωργία και
με την βοήθεια της
Παναγίας κήρυξε το
Ευαγγέλιο στους ντόπιους και κατάφερε
με θαύμα να μεταστρέψει στον Χριστιανισμό το βασιλικό ζεύγος της Ιβηρίας, Μιριάν και Νάνα. Στη διάρκεια της αποστολής της,
βρήκε πού είχε εναποτεθεί ο Χιτώνας του Χριστού και
στο σημείο εκείνο ανήγειρε το ναό του Αγίου Στύλου. Το
327, ο Μίριαν ανακήρυξε τον Χριστιανισμό ως την επίσημη θρησκεία του Βασιλείου, με τη Νίνα να συνεχίζει
το έργο της εκεί. Η Αγία Νίνα κοιμήθηκε ειρηνικά το 338
ή το 340μ.Χ. και για την κήρυξη του Ευαγγελίου στην
Ιβηρία ονομάστηκε «Ισαπόστολος». Ο τάφος της βρίσκεται στο Μοναστήρι Μπόντμπε, στο Καχέτι, στην
ανατολική Γεωργία. Η χώρα την τιμά ως προστάτη της
και πολλές γυναίκες φέρουν το όνομά της, ενώ ο σταυρός της είναι σύμβολο της ορθόδοξης Εκκλησίας της
Γεωργίας. Η μνήμη της εορτάζεται στις 14 Ιανουαρίου.
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Το πλήρως προσβάσιμο «Experience Park» στο Ελληνικό άνοιξε τις πύλες του, για όλους
Συνέχεια από την σελίδα 1...Πάρκου άνοιξε τις πύλες του, νωρίτερα από το

αναμενόμενο, για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Το πλήρως προσβάσιμο «Experience Park», όπως ονομάστηκε, θα είναι ανοικτό καθημερινά, από τις 17:00 έως τις 22:00. Η είσοδος είναι δωρεάν και η πρόσβαση
γίνεται από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, πολύ κοντά στη στάση Μετρό Ελληνικού. Για την διευκόλυνση των επισκεπτών έχει δημιουργηθεί χώρος ελεύθερης
στάθμευσης στο Πάρκο. Επιπλέον, παρέχεται δωρεάν μετακίνηση μέσω shuttle
bus από το Μετρό Ελληνικού. Για την ασφάλεια των επισκεπτών τηρούνται οι
σχετικές διαδικασίες και συστάσεις που θεσπίζονται από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Σύμφωνα με την εταιρεία, «Είχαμε δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή ότι θα παραδώσουμε ένα έργο
που θα ωφελήσει όλους τους πολίτες, χωρίς ο φορολογούμενος να δώσει ούτε ένα ευρώ. Τηρούμε αυτή την υπόσχεση. Στη διάθεση όλων, είναι από σήμερα ένας χώρος πρασίνου 70 στρεμμάτων, με παιδικές χαρές, υπερσύγχρονους χώρους για άθληση και πλατείες. Ένα μοναδικό πάρκο, που θα μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, για να γίνει το
μεγαλύτερο πάρκο της Ευρώπης! Εδώ, τις επόμενες ημέρες, θα οργανώσουμε πλήθος εκδηλώσεων, τόσο την περίοδο των Χριστουγέννων όσο και μετά, στις οποίες καλούμε όλους να έρθουν, να ζήσουν την εμπειρία και να κάνουν
το Ελληνικό μέρος της ζωής τους. Το Experience Park είναι η αρχή του ταξιδιού». Το Experience Park είναι ένα
πάρκο για όλους, που περιμένει μικρούς και μεγάλους να το επισκεφτούν και να ανακαλύψουν το Σιντριβάνι με
εκατοντάδες πίδακες νερού που δημιουργούν μοναδικές χορογραφίες, τους χώρους υπαίθριας άθλησης, την παιδική χαρά, και τον κήπο με τα ελαιόδεντρα, όπου το στοιχείο του νερού και η μεσογειακή φύση κυριαρχούν. Ειδικά
για τη εορταστική περίοδο από τις 20 Δεκεμβρίου έως τις 9 Ιανουαρίου, έχουν εγκατασταθεί δύο μοναδικά φωτεινά
εκθέματα, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα: το επιβλητικό Stalactite με ιδιαίτερα φωτεινά μοτίβα
που συγχρονίζονται με μουσική, το οποίο φέρει την υπογραφή των καλλιτεχνών Christopher Bauder και Boris Divider, και το εντυπωσιακό Helios, σχεδιασμένο από την ομάδα της Algorithm, που δημιουργεί ένα τοπίο γεμάτο
φως, κίνηση και ρυθμό. Ιδιαίτερη θέση στο πάρκο έχει και το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, ύψους 17 μέτρων, μία σύνθεση από 180 μικρά έλατα, τα οποία, μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου, θα διατεθούν για αναδάσωση.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε 2.000 δενδρύλλια ελιάς στους πυρόπληκτους της Ηλείας
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε 2.000 δενδρύλλια κορωνέικης ελιάς στον Δήμαρχο Πύργου Ηλείας, κ. Παναγιώτη Αντωνακόπουλο, προσφέροντας σημαντική ενίσχυση
σε οικογένειες παραγωγών της ευρύτερης περιοχής που επλήγησαν από τις καταστροφικές
πυρκαγιές του Αυγούστου. Η παράδοση-παραλαβή της πολύτιμης δωρεάς του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού πραγματοποιήθηκε στο Θεματικό Πάρκο «Ξύστρη», παρουσία πλήθους
εθελοντών του Ε.Ε.Σ. από τα Περιφερειακά Τμήματα Πάτρας, Πύργου και Αμαλιάδας, καθώς
και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου. Εν συνεχεία, στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, ο Δήμαρχος προσέφερε
ξεχωριστή τιμητική διάκριση στον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ., τονίζοντας ότι «η πρωτοβουλία σας αυτή δείχνει το κοινωνικό
σας έργο προς τους συνανθρώπους μας που βιώνουν μια ζοφερή οικονομική κατάσταση και έχουν ανάγκη βοήθειας,
προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν». Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Δρ. Αντώνιος Αυγερινός, αφού ευχαρίστησε
θερμά τον Δήμαρχο για την ευγενική του χειρονομία, δεσμεύτηκε ότι ο Ε.Ε.Σ. θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους
πυρόπληκτους, με συνεχείς αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και ποικίλης φύσεως κοινωφελείς δράσεις.

Η Αθήνα σε «τροχιά» ηλεκτροκίνησης: 25 σημεία επαναφόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων σε 19 περιοχές, στη διάθεση των οδηγών
Το μεγαλύτερο δίκτυο δημοσίως προσβάσιμων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων
διαθέτει πλέον η Αθήνα, με 25 σημεία επαναφόρτισης, σε 19 περιοχές. Η πρωτοβουλία του Δήμου, που υλοποιήθηκε με τη συνεισφορά της Protergia, δίνει τη
δυνατότητα σε κάθε χρήστη υβριδικού και ηλεκτροκίνητου οχήματος που κινείται
μέσα στην πόλη να φορτίζει το όχημά του στα εγκατεστημένα σημεία επαναφόρτισης. Η εταιρεία, μέσω του προγράμματος «Υιοθέτησε την πόλη σου», έκανε δωρεά τον απαραίτητο εξοπλισμό,
καθώς και το σύστημα διαχείρισης, που αφορά την απομακρυσμένη παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και
της χρήσης των Σταθμών Φόρτισης, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου κάλυψης και στις
επτά δημοτικές κοινότητες της πρωτεύουσας. Με στόχο να ενισχυθεί η ηλεκτροκίνηση στην πόλη, οι οδηγοί έχουν
τη δυνατότητα να φορτίζουν για έναν χρόνο δωρεάν τα ηλεκτροκίνητα οχήματά τους, σε όλα τα διαθέσιμα σημεία.
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- ΙΑΤΡΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ Τσάκαλης Νικόλαος
Ειδικότητα: Ειδικός Παθολόγος
Διεύθυνση: Περικλέους 4
12244 Αιγάλεω
Τηλέφωνο: 6932677420
Εmail: drniktsakalis@gmail.com
Χρονόπουλος Αναστάσιος
Ειδικότητα: Αγγειοχειρούργος
Διεύθυνση: Πινδάρου 3
10671 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2107259158, 6944357899
Εmail: chronopoulos5@gmail.com

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

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

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

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

