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«Υγιή πρότυπα» - Από την μάχη με την μηνιγγίτιδα, στα 

Παραολυμπιακά μετάλλια και το εξώφυλλο του Vogue 
Τον προηγούμενο μήνα, το εξώ-

φυλλο του Ιταλικού Vogue είχε ένα 

διαφορετικό «μοντέλο», καθώς το 

τεύχος περιείχε φωτογράφηση της 

Ιταλίδας Παραολυμπιονίκη, Veronica 

Yoko Plebani, σπάζοντας ένα ταμ-

πού, που θέλει αποκλειστικά αψεγά- 

διαστους ανθρώπους σε αυτήν την 

θέση. Το παραμορφωμένο από την 

μηνιγγίτιδα σώμα της, με τα ακρωτη-

ριασμένα δάκτυλα... Συν. στη σελ. 10

Έρχεται πιλοτικό πρόγραμμα απα-

σχόλησης ανθρώπων με αυτισμό 
Την ύψιστη σημασία 

της ένταξης των ατό-

μων με αναπηρία 

στην αγορά εργασίας 

τόνισε η Υφυπουργός 

Εργασίας και Κοινω-

νικών Υποθέσεων... 
Συνέχεια στη σελίδα 4

Διευκρινιστική εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετα-

κίνησης ΑμεΑ από τις Περιφερειακές Ενότητες, για το 2022 
Με αριθμό πρωτοκόλλου Δ12α/ΓΠοικ.4825/ 

46/18.1.2022, εξεδόθη διευκρινιστική εγκύ-

κλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνη-

σης για τα ΑμεΑ, για το έτος 2022. Τα δελτία 

θα χορηγούνται στους δικαιούχους τόσο 

από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφε-

ρειακών Ενοτήτων, (της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου), όσο και από 

τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Συνοπτικά... Συνέχεια στη σελίδα 4

Ενθαρρυντικές δοκιμές για χρήση υπολογιστών με την σκέψη 
Ο Philip O’Keefe, ένας παράλυτος εξηνταδυάχρονος από την Αυστραλία, έγινε ο 

πρώτος άνθρωπος που έγραψε «tweet», (μήνυμα στο δημοφιλές μέσο Tweeter), 

απλά με την σκέψη του, χάρη σε ένα μικροσκοπικό εμφύτευμα στον εγκέφαλό του, 

στο μέγεθος συνδετήρα. «Δεν χρειάστηκαν πλήκτρα ή φωνές. Δημιούργησα αυτό 
το tweet απλά με το να το σκεφτώ», έγραψε ο O’Keefe. Ο... Συνέχεια στη σελίδα 10

Νέο, σύγχρονο πλαίσιο για τον ουσιαστικό 

έλεγχο των προνοιακών δομών της χώρας 
Στον απόηχο των καταγ-

γελιών για κακοποίηση 

παιδιών και ενηλίκων σε 

δομές φροντίδας ΑμεΑ, 

αλλά και καταγγελιών για 

την δράση κυκλωμάτων, για πρώτη φορά, και με 

πρωτοβουλία της Υφυπουργού... Συν. στη σελ. 13

Τέλος στην αντικοινωνική στάθμευση στην Αθήνα, με 

830 «έξυπνους» αισθητήρες σε ράμπες και διαβάσεις 
Τέλος στην παράνομη και αντικοινω-

νική στάθμευση των οχημάτων μέσα 

στην πόλη, επιδιώκει να βάλει ο 

Δήμος Αθηναίων αξιοποιώντας την 

τεχνολογία, μέσω της εγκατάστασης 

«έξυπνων» αισθητήρων σε διαβά-

σεις και ράμπες... Συν. στη σελίδα 4

Η επιβράβευση γίνεται δύναμη 
Σε κάθε προσπάθεια για καλύτερα αποτελέ-

σματα που εμείς, τα άτομα με αναπηρία, 

αγωνιζόμαστε, η επιβράβευση γίνεται δύ-

ναμη και ταξιδεύει... Συνέχεια στη σελίδα 13 
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Συνέχεια από το προηγούμενο ...υπάρχουν όμως, και άνθρωποι που αφιερώνουν την 

ζωή τους, για να κάνουν καλό, προς κάθε κατεύθυνση, με όποιον τρόπο μπορούν, χωρίς 

να τους ενδιαφέρει η ανταποδοτικότητα, που σήμερα είναι απαιτητή, ακόμα και για την 

καλημέρα του γείτονα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να ζουν ανάμεσα στα θηρία, 

που τις περισσότερες φορές έχουν ανθρώπινη μορφή και κατασπαράζουν τα πάντα. Ο 

αγώνας λοιπόν, του κάθε ανθρώπου έχει διαφορετικό προορισμό, αλλά και διαφορετικό 

αποτέλεσμα. Δηλαδή, άλλοι τα διεκδικούν όλα για τον εαυτό τους και άλλοι δίνουν ακόμα 

και από το υστέρημά τους στον συνάνθρωπο. Στα δύσκολα χρόνια που ζούμε, θα πρέπει 

να προσέχουμε αυτούς που τα θέλουν όλα για τον εαυτό τους και δεν τους ενδιαφέρει ο 

γείτονας και να ανακαλύψουμε αυτούς που πραγματικά δεν θέλουν τίποτα περισσότερο 

από την ικανοποίηση και το συναίσθημα της προσφοράς, που τους γεμίζει την ψυχή και 

όχι την τσέπη. Η καλοσύνη και η αγάπη δεν έχουν μορφή. Όπως και η κακία και η ιδιοτέ-

λεια. Γι’ αυτό ψάχνουμε μέσα μας και νοιώθουμε πολύ περισσότερα συναισθήματα απ’ 

αυτά που νοιώθουν όσοι έχουν πολλά αγαθά, περισσότερα απ’ όσα χρειάζονται και κάθε 

τόσο τους βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων, σε εγκληματικές ενέργειες... Συν. στο επόμενο

«Σενάρια της ζωής» 
Συνέχεια από το προηγούμενο «Στη µικρή βιβλιοθήκη της, 

που στην ουσία ήταν τρία µικρά ράφια πάνω απ’ το γραφείο, 

ήταν τοποθετηµένα τα βιβλία του σχολείου και διάφορα άλλα 

µε πολύχρωµες ζωγραφιές, µε θέµατα που αγαπούσε. Την 

επόµενη χρονιά που πήγε η Έφη στο σχολείο, ήταν το τελείως αντίθετο. Τσα-

πατσούλα, πετούσε όπου έβρισκε τα πράγµατά της και έδινες ολόκληρη µάχη 

να ψάχνεις στο γραφείο να βρεις ό,τι γύρευες. Στο πάτωµα πεταγµένα σκόρπια 

άχρηστα αντικείµενα. Γκρίνιαζε η Παναγιώτα συγκρίνοντάς τη µε τη Χαρούλα, 

και όσο γκρίνιαζε, τόσο φούντωνε η Έφη και µισούσε πιο πολύ τη Χαρούλα. 

Τη ζήλευε παθολογικά και δεν µπόρεσε να κουµαντάρει ποτέ το µίσος της. Μια 

µέρα που έλειπαν όλοι απ’ το σπίτι, µπήκε στο δωµάτιο της Χαρούλας και τα 

σκόρπισε όλα. Φαινόταν σαν να είχε περάσει ανεµοστρόβιλος. Όταν γύρισαν 

και δεν είχε ξεθυµάνει ακόµη, όρµησε στη Χαρούλα τη χτυπούσε µε γροθιές 

φωνάζοντας «Φύγε, δεν σε αγαπώ, σε µισώ» και µετά έπεσε στην αγκαλιά της 

µαµάς της κλαίγοντας απαρηγόρητα. Η Χαρούλα αµίλητη, µε µεγάλη υποµονή 

ξανάβαλε τα πράγµατα στη θέση τους, πετώντας σε µια σακούλα σκουπιδιών 

όσα είχαν καταστραφεί. Απαγόρευσαν στην Έφη να µπαίνει στο δωµάτιο της 

αδελφής της και από τότε συστηµατικά απόφευγαν η µία την άλλη, σαν δύο 

ξένοι στο ίδιο σπίτι. Ο Αλέξης πήρε το µέρος της Χαρούλας και δεν του το συγ-

χώρεσε η Έφη. Έτσι, άρχισε να αποµακρύνεται και εκείνος από την Έφη, να 

γυρίζει στις αλάνες, να παίζει ποδόσφαιρο µε τους φίλους του. Καµιά φορά, 

παίζανε µε τη Χαρούλα οι δυο τους επιτραπέζια...» Συνέχεια στο επόμενο 

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

του Νίκου 

Πρατσινάκη

ΤοΤο  δέντροδέντρο   τουτου   ΈρωταΈρωτα  καικαι   πωςπως  «καλλιεργείται» - ένα πρωτότυπο δώρο«καλλιεργείται» - ένα πρωτότυπο δώρο  
Το δέντρο του Έρωτα, μαζί 

με την συνταγή για το πως 

καλλιεργείται, πως συντη-

ρείται και που ευδοκιμεί, 

είναι φτιαγμένο με πολύ 

αγάπη στο Κέντρο Εργα-

σίας Αναπήρων. Ένα εξαι-

ρετικό δώρο για την γιορτή 

των ερωτευμένων και όχι 

μόνο. Η τιμή του μηδαμινή, 

αλλά η αξία του ανεκτίμητη.
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Τέλος στην αντικοινωνική στάθμευση στην Αθήνα, με 

830 «έξυπνους» αισθητήρες σε ράμπες και διαβάσεις 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...ΑμεΑ και ενός συστήματος ελέγχου των παραβά-

σεων. Μέχρι στιγμής, έχουν εγκατασταθεί 830 αισθητήρες, με στόχο να εντοπί-

σουν οχήματα που σταθμεύουν παράνομα. Κάθε αισθητήρας εμφανίζεται σε 

ηλεκτρονικό χάρτη του Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Παραβάσεων της 

Δημοτικής Αστυνομίας. Μέσω της πλατφόρμας λαμβάνονται δεδομένα τα οποία 

«ενημερώνουν» για την κατάσταση των αισθητήρων και ουσιαστικά για την κα-

τάληψη της διάβασης ή ράμπας από κάποιο όχημα, στην οποία περίπτωση, ενημερώνονται αυτόματα, μέσω φο-

ρητών συσκευών και οι δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονται σε ακτίνα 500 μέτρων από το σημείο της 

παράβασης. Τα δεδομένα που συλλέγονται, δίνουν τη δυνατότητα στη Δημοτική Αστυνομία να οργανώσει αποτε-

λεσματικά τον επιχειρησιακό της σχεδιασμό στο κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνας. «Με την εγκατάσταση των αι-
σθητήρων στις διαβάσεις και τις ράμπες, επιδιώκουμε να βάλουμε τέλος στην αντικοινωνική στάθμευση. Στην 
αδιαφορία και την έλλειψη σεβασμού απέναντι στα άτομα με αναπηρία, στους ηλικιωμένους, στους γονείς με παιδιά» 
αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και προσθέτει: «Πρόκειται για το μεγαλύτερο 
πρόγραμμα αποτρεπτικής στάθμευσης, που έχει εφαρμοστεί ποτέ στη χώρα, και για ένα πολύτιμο «εργαλείο» που 
ενισχύει τις προσπάθειές μας στη διασφάλιση της προσβασιμότητας και στον μετασχηματισμό της Αθήνας σε μία 
πόλη βιώσιμη και λειτουργική: Μία πόλη χωρίς εμπόδια και φραγμούς, που προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους». 

Παράλληλα με το σύστημα της έξυπνης αποτρεπτικής στάθμευσης, ο Δήμος συνεχίζει το πρόγραμμα ανακατασκευής 

πεζοδρομίων και ραμπών ΑμεΑ σε πολλά σημεία της πόλης. Μάλιστα, έχει ξεκινήσει πιλοτικά τη σήμανση σε ράμπες 

με κίτρινο και πορτοκαλί χρώμα, προκειμένου αυτές να είναι όσο το δυνατό πιο ευδιάκριτες σε οδηγούς και πεζούς.

Έρχεται πιλοτικό πρόγραμμα απασχόλησης ανθρώπων με αυτισμό 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...Δόμνα Μιχαηλίδου, χαιρετίζοντας τα εγκαίνια της Κοινωνικής 

Καφετέριας «Sun City», του Σωματείου Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με 

Αναπηρία, «Παναγία Ευαγγελίστρια» στην Ηλιούπολη. Όπως υπογράμμισε η κ. Μιχαηλί-

δου, εντός του έτους ξεκινά το πιλοτικό πρόγραμμα υποστηριζόμενης απασχόλησης ατό-

μων στο φάσμα του αυτισμού, το οποίο θα εξασφαλίσει απασχόληση σε έως και 200 άτομα. Το πιλοτικό πρόγραμμα 

θα συνδυάζει τις θέσεις εργασίας με τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις δυνατότητες ενός ατόμου που ανήκει 

στο φάσμα του αυτισμού, ενώ παράλληλα θα ενσωματώνει υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης στην ερ-

γασία. Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δήλωσε ότι: «Δημιουργούμε διαρκώς τις κατάλληλες 
συνθήκες για την κοινωνική ένταξη των συμπολιτών μας με αναπηρία. Προτεραιότητά μας, είναι να βελτιώσουμε τη 
ζωή τους και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά τους στην ανεξάρτητη διαβίωση σε μία συμπεριληπτική κοινωνία που 
μας χωρά όλες και όλους. Με μικρές και μεγάλες δράσεις διασφαλίζουμε την επαγγελματική κατάρτιση, την διερεύ-
νηση των προοπτικών απασχόλησης στην αγορά εργασίας και βέβαια αποτρέπουμε την ιδρυματοποίησή τους».

Διευκρινιστική εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης 

ΑμεΑ από τις Περιφερειακές Ενότητες, για το 2022 Συν. από την σελίδα 1  

...υπάρχουν δύο κατηγορίες δικαιούχων: Α. όλα τα Άτομα με Αναπηρίες (• Ελληνικής υπη-
κοότητας, • υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπήκοοι Κρατών-Μελών του 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, • υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση, • πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα 
σε ελληνικό έδαφος, ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της ΕΕ, • αναγνωρισμένοι πρόσφυγες), εφόσον 

κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή είναι δικαιούχοι προνοι-

ακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, έχουν το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 

50%, σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ. Β. Όσοι από τους παρα-

πάνω έχουν ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό εισόδημα έως 23.000€ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό 

εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000€, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000€ 

προσαυξάνεται με 5.600€ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από αυτόν, 

εφόσον έχει αναπηρία 67% και άνω), έχουν το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα: 

1. εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων), με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ. 

(Ο.ΣΥ. και ΣΤΑ.ΣΥ.), 2. στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ, 3. 

στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ της Π.Ε..
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Ο ΟΑΣΑ βελτιώνει την προσβασιμότητα ΑμεΑ στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
Σε ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ και των 

εμποδιζόμενων ατόμων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, προχωρά ο ΟΑΣΑ με την 

τοποθέτηση νέων ειδικών προεξοχών σε στάσεις αστικών λεωφορείων και τρόλεϊ. 

Οι νέες προεξοχές εγκαταστάθηκαν σε 74 στάσεις σε Αθήνα, Άγιο Δημήτριο, Καλ-

λιθέα, Αγία Παρασκευή, Αιγάλεω, Αχαρνές, Ζωγράφου, Ηλιούπολη και Μοσχάτο. 

Η τοποθέτηση τους εντάσσεται σε έργο, που προβλέπει την εγκατάσταση συνολικά 

409 προεξοχών σε 152 στάσεις, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του συνόλου 

των επιβατών και ιδίως των ΑμεΑ και των εμποδιζόμενων ατόμων, σε λεωφορεία 

και τρόλεϊ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι προεξοχές τοποθετούνται σε στάσεις που βρίσκονται, κυρίως, γύρω από 

σταθμούς Μέσων Σταθερής Τροχιάς και η εγκατάσταση τους αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Μάιο. Λαμβά-

νοντας υπόψη ότι οι σταθμοί Μέσων Σταθερής Τροχιάς είναι πλήρως προσβάσιμοι στα ΑμεΑ, καθίσταται εφικτή η 

δημιουργία ενός περισσότερο λειτουργικού δικτύου μετακίνησης τους. Η διευκόλυνση των μετακινήσεων για τα 

ΑμεΑ αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον ΟΑΣΑ και η προμήθεια των νέων ειδικών προεξοχών εναρμονίζεται 

με τον στόχο του για τη βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας στα Μ.Μ.Μ. για όλους τους επιβάτες.

Ξεκίνησαν τα προγράμματα που θα δημιουργήσουν φέτος 86.000 νέες δουλειές μέσω ΟΑΕΔ 
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ο σχεδιασμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και του ΟΑΕΔ, για τη δημιουργία 86.000 θέσεων εργασίας μέσα στο 2022. 

Ήδη ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρώτο από τα 11 νέα προγράμματα απα-

σχόλησης που θα «τρέξουν» φέτος και αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την 

απασχόληση 4.000 ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω με έμφαση στις γυναίκες, στις 

Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας, (βάσει κριτηρίων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής). Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Κωστής Χατζηδάκης και ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, επισκέφθηκαν την ελληνική βιομηχανία 

τροφίμων ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ που έχει εξαγωγικό προσανατολισμό και απασχολεί 14 εργαζομένους που είναι 

ωφελούμενοι προηγούμενων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, εκ των οποίων πολλοί πτυχιούχοι με υψηλή εξειδίκευση. 

Οι κ.κ. Χατζηδάκης και Πρωτοψάλτης συναντήθηκαν με εργαζομένους που βρήκαν δουλειά στην εταιρεία μέσω 

των προγραμμάτων, οι οποίοι δήλωσαν ικανοποιημένοι από τη συνεργασία τους με τον ΟΑΕΔ και την θετική γι’ 

αυτούς έκβαση. Οι εργαζόμενοι, αντλώντας από την μέχρι τώρα εμπειρία τους, έκαναν επίσης προτάσεις για τη 

βελτίωση του σχεδιασμού των νέων προγραμμάτων, στην κατεύθυνση της απλοποίησης και της επιτάχυνσης των 

διαδικασιών. Η διοικητική ομάδα της εταιρείας από την πλευρά της επεσήμανε ότι τα προγράμματα του ΟΑΕΔ δι-

ευκόλυναν τις προσλήψεις, ιδίως κατά τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, υπογραμμίζοντας ότι σχεδιάζει να κρα-

τήσει τους περισσότερους από τους ωφελούμενους και μετά τη λήξη της επιδότησης. Ο κ. Χατζηδάκης, δήλωσε 

ότι: «Τα προγράμματα που θα δημιουργήσουν 86.000 νέες δουλειές μέσω ΟΑΕΔ αυτή τη χρονιά, άρχισαν ήδη να 
εφαρμόζονται, καθώς ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το πρώτο από αυτά. Στην επιχείρηση που ήρθαμε μαζί με το 
Διοικητή του ΟΑΕΔ είχαμε τη χαρά να συναντηθούμε με εργαζομένους που προηγουμένως ήταν άνεργοι και βρήκαν 
δουλειά χάρη σε προγράμματα του ΟΑΕΔ. Διαπιστώσαμε πως είναι ικανοποιημένοι από αυτή την εξέλιξη και φυσικά 
από τη βοήθεια του ΟΑΕΔ. Έκαναν κάποιες παρατηρήσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η δουλειά του Οργανι-
σμού. Προφανώς λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη αυτές τις παρατηρήσεις, αλλά και οι άνεργοι πρέπει να δουν πολύ 
σοβαρά την προσπάθεια που κάνει ο ΟΑΕΔ, γιατί μπορεί να φανεί πολύ πιο χρήσιμη από όσο νομίζουν οι ίδιοι».

«Όλοι μαζί στην όπερα» - Κύκλος δράσεων για την καθολική και ισότιμη πρόσβαση στην όπερα 
Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με γνώμονα την καθολική και ισότιμη πρόσβαση όλων στις 

παραστάσεις της, ανακοινώνει το «Όλοι μαζί στην όπερα», έναν νέο κύκλο δράσεων 

προσβασιμότητας. Οι πρώτες καθολικά προσβάσιμες παραστάσεις της Εθνικής Λυ-

ρικής Σκηνής δόθηκαν στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος τον περασμένο Δεκέμβριο, 

στην παραγωγή όπερας για όλη την οικογένεια Τα μαγικά μαξιλάρια. Για το 2022, ο 

κύκλος «Όλοι μαζί στην όπερα» περιλαμβάνει την παρουσίαση του Φάουστ του Γκουνό στην Αίθουσα Σταύρος 

Νιάρχος, σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας, καθώς και βιωματικά καλλιτεχνικά εργαστήρια για άτομα με ή 

χωρίς αναπηρία και εκπαιδευτικά σεμινάρια εκμάθησης μεθόδων και πρακτικών συμπερίληψης για επαγγελματίες. 

Ο κύκλος δράσεων «Όλοι μαζί στην όπερα» υλοποιείται με τη στήριξη της Alpha Bank. Επικοινωνία: Κέντρο Πολι-

τισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, Τηλ. Ταμείων: 213 0885700, Καθημερινά 9:00-21:00
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Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στηρίζουν τους ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα όρασης ή ολική τύ-

φλωση, παρέχοντάς τους δωρεάν ταχυδρομικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, διακινούν, δωρεάν, ταχυδρομικά 

αντικείμενα, βάρους έως 7 κιλών, που αποστέλλονται από/προς τυφλούς ή άτομα με σοβαρά προβλήματα 

όρασης (δηλαδή ποσοστό αναπηρίας 80%) ή από /προς ιδρύματα/συλλόγους για τυφλούς. Η παροχή αφορά σε 

αλληλογραφία, εξοπλισμό ή υλικό που εξυπηρετεί στην αντιμετώπιση της αναπηρίας τους, όπως εξοπλισμό γρα-

φής Braille, λευκά ραβδιά, ηχητικά έγγραφα κ.α.. Για την αποστολή τους τα αντικείμενα θα πρέπει να κατατίθενται 

ανοικτά, ώστε να επιτρέπεται η επιβεβαίωση του περιεχομένου τους από τον υπάλληλο της θυρίδας, να αναγρά-

φουν στη θέση του γραμματοσήμου την ένδειξη «Αντικείμενα για τυφλούς» και να φέρουν την ειδική σήμανση.

15902, σε λειτουργία ο πενταψήφιος αριθμός ενεργειακής αλληλεγγύης για τη στήριξη ευάλωτων νοικο-

κυριών από τις μεγάλες ανατιμήσεις στο κόστος ενέργειας. Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί από Δευτέρα 

έως Παρασκευή, 08:00 με 20:00 και σε αυτήν μπορούν να απευθύνονται νοικοκυριά που αδυνατούν να εξο-

φλήσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και να υποβάλουν αίτημα επανασύνδεσης της παροχής τους. 

Βασική προϋπόθεση για την έγκριση του αιτήματος είναι να έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, λόγω ληξιπρόθεσμων 

οφειλών μέχρι και τις 31.3.2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις επιχειρήσεων για τον Β΄ κύκλο της δράσης του 

ΟΑΕΔ, «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις 

περιφέρειες, σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες». Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα, 12μηνης διάρκειας, 

επιχορηγεί την πρόσληψη 5.000 ανέργων στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, 

Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr.

Σεμινάριο Εξειδίκευσης 120 ωρών, με θέμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» ξεκινά η 

Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση του Προσωπικού Βοηθού/Συνοδού 

σε θέματα που αφορούν τόσο τα χαρακτηριστικά και τις υποχρεώσεις του συνοδού, όσο και σε θέματα ανα-

φορικά με τις δεξιότητες ζωής, κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, δεξιότητες ελεύθερου χρόνου 

των ΑμεΑ. Απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, είτε έχουν κάποια εκπαίδευση στην ειδική αγωγή, είτε όχι. 

Εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Πληροφορίες-Εγγραφές: 6987672869 Πάτρα Κατερίνα, e-mail kozanieef@gmail.com

Σε ηλικία 64 ετών «έφυγε» ο Παραολυμπιονίκης Γιώργος Τοπτσής, φέρνοντας πένθος στον Ελληνικό 

αθλητισμό. Ο Σερραίος αθλητής διακρίθηκε στο άλμα εις μήκος και στο τριπλούν, σε πέντε Παραολυμπιακούς 

Αγώνες, παίρνοντας ασημένιο μετάλλιο το 1992 στη Βαρκελώνη και χάλκινο το 1988 στη Σεούλ και το 1996 

στην Ατλάντα. Προς τιμήν του αθλητή, το Στάδιο Σερρών, μετονομάστηκε σε «Δημοτικό Στάδιο Γιώργος Τοπτσής».

Πινακίδες με ανάγλυφα στοιχεία και με γραφή Braille τοποθετήθηκαν στα γραφεία της Περιφερειακής 

Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, για την εξυπηρέτηση ατόμων με οπτική αναπηρία. Αυτή η πρωτο-

βουλία συμβολισμού και ευαισθησίας υλοποιήθηκε μέσω συνεργασίας της Π.Ε.Δ.Κ.Μ. με την εταιρεία «Πρό-

σβαση», η οποία προχώρησε στη σχετική δωρεά. Τις πινακίδες παρέλαβε ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Ιγνάτιος 

Καϊτεζίδης, ο οποίος εξέφρασε την ευχή να υιοθετηθούν ανάλογες πρωτοβουλίες και από άλλους φορείς, αλλά και 

ενεργούς πολίτες. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων έχει αναλάβει παρόμοιες πρωτοβουλίες και στο παρελθόν.

Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επισπεύδεται η εκκίνηση και 

η όλη διεξαγωγή της διαδικασίας για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού για το 2022, προκειμένου η από-

φαση για το επίπεδο του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου να ληφθεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο 

χρονικό διάστημα, σύμφωνα και με τις πρόσφατες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε 4 Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής επεκτείνεται η λειτουργία των 

Ψηφιακών ραντεβού, σε πιλοτικό επίπεδο (Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας: Κεντρικού Τομέα, Π.Ε. Πειραιώς και 

Νήσων, Π.Ε. Νότιου Τομέα, Π.Ε. Βορείου Τομέα). Δεδομένης της υγειονομικής κρίσης, της ανάγκης αποφυγής 

του συνωστισμού και της ανάγκης για αδιάλειπτη λειτουργία του Φορέα, η ειδική εφαρμογή εξυπηρέτησης πολιτών 

με ραντεβού επεκτάθηκε και σε άλλες Υπηρεσίες. Οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού τη-

λεφωνικά στην αρμόδια Διεύθυνση, όπως και μέσω διαδικτύου, στην διεύθυνση www.patt.gov.gr/appointments.

Η Groupama Ασφαλιστική θα βρίσκεται και φέτος στο πλευρό του Πανελλήνιου Συλλόγου Πρόληψης Τρο-

χαίων Ατυχημάτων & Στήριξης ΑμεΑ, «Αγάπη για Ζωή», συνεισφέροντας οικονομικά στην αγορά ειδικών ανα-

πηρικών αμαξιδίων προς διευκόλυνση των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων. Ο Σύλλογος «Αγάπη για Ζωή» 

έχει επιδείξει από το 2015 αξιοσημείωτο έργο, με προεξέχουσα πρωτοβουλία τη -γνωστή σε όλους- συλλογή πλα-

στικών καπακιών, με την ανακύκλωση των οποίων συγκεντρώνεται το ποσό για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων.
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Με δύο σπουδαίες εκθέσεις ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει την αυλαία του Πολιτισμού για το 2022. 
Ο Δήμος Αθηναίων «σηκώνει» την αυλαία του Πολιτισμού για το 2022 με δύο σπουδαίες εκθέσεις, φιλοδοξώντας 

αυτές να αποτελέσουν «σταθμό» στην καλλιτεχνική ζωή της πρωτεύουσας. Η πρώτη, ανατέμνει με πρωτότυπο 

τρόπο τη ζωή της Μελίνας Μερκούρη, 100 χρόνια από τη γέννησή της, σε μια περίοδο που το όραμά της για την 

επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα αναγεννιέται και υποστηρίζεται, εντός και εκτός Ελ-

λάδας. Η δεύτερη, με τίτλο «Ειδύλλια Οδός», ανασυνθέτει μέσα από τα σύγχρονα έργα 33 Ελ-

λήνων και ξένων εικαστικών, την άχρονη Αθήνα, της πανδημίας και της ιστορίας, κάνοντας μία 

περιπλάνηση στους δρόμους των περασμένων αιώνων. Η έκθεση για τη Μελίνα Μερκούρη, 

με τίτλο «Να με θυμάσαι και να μ’ αγαπάς», χωρίζεται σε τρεις ενότητες και σε αυτές αποτυ-

πώνονται η καλλιτεχνική της πορεία, αλλά και η αγωνιστική και πολιτική της δράση. Μέσα από 

πλούσιο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και προσωπικά της αντικείμενα, το 

κοινό θα έχει την ευκαιρία να «γνωρίσει» βαθύτερα τη Μελίνα, να ανακαλύψει, αλλά και να θυ-

μηθεί πτυχές της ζωής. Διάρκεια: 18 Ιανουαρίου - 11 Μαρτίου. Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη - Κυ-
ριακή, 11:00 - 20:00. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αίθουσα Νέοι Φούρνοι. Είσοδος ελεύθερη. 
Στην Έκθεση σύγχρονης Τέχνης με τίτλο «Ειδύλλια Οδός», οι συμμετέχοντες χειρίζονται πολλά 

και διαφορετικά μέσα, υπερασπιζόμενοι την ιδέα ότι ο καλλιτέχνης αντανακλά την προσωπική του ματιά για το πε-

ριβάλλον στο οποίο ζει. Η Αθήνα ως τοπόσημο και η μακραίωνη ιστορία της συνδέονται με ένα πλήθος από πρώτες 

ύλες. Τα έργα επηρεασμένα από τη συνθήκη της πανδημίας και του παγκόσμιου εγκλεισμού, φανερώνουν την προ-

σπάθεια να ξεφύγουμε στις σκέψεις και στα όνειρα. Μέσα από τα έργα των σύγχρονων καλλιτεχνών, το «χθες» 

συναντά το «σήμερα». Στις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα, αφουγκράζονται τους αρχαίους δρόμους. Διάρκεια: 
18 Ιανουαρίου - 6 Μαρτίου. Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη - Κυριακή, 11:00 - 20:00. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Μη-
χανουργείο & Προαύλιο Μηχανουργείου. Γενική είσοδος 5€, μειωμένο εισιτήριο (φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ) 3€.

Πανελλήνιος διαγωνισμός συγγραφής και ερμηνείας πρωτότυπου μονολόγου επί σκηνής 
Η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Αττικής και της Unesco, με την υποστήριξη του θε-

ατρικού τμήματος Τέχνης Πολιτεία-Λόφος Κολωνού, προκήρυξε Πανελλήνιο Διαγω-

νισμό Συγγραφής και Ερμηνείας Πρωτότυπου Μονολόγου, διάρκειας έως 15 λεπτών. 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος προ-

σφέρει την ευκαιρία σε νέους συγγραφείς και συγγραφείς/ερμηνευτές να παρουσιά-

σουν τις προσωπικές τους δημιουργικές ανησυχίες, υπό μορφή θεατρικών μονολόγων, στον υπαίθριο αρχαιολογικό 

χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν συμμετοχή μέχρι την 4η Απριλίου 

2022, όπου θα αναφέρουν και τον τόπο διαμονής τους, πραγματοποιώντας κατοχύρωση του μονολόγου τους στην 

ΕΣΕ (τύπος έργου: Μονόλογος επί σκηνής), στη διεύθυνση: https://senariografoi.gr/gr/screenplays/screenplays-
registration/ Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο https://senariografoi.gr/gr/news/stories/i1389/ και 

για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις, επικοινωνήστε στο e-mail info@senariografoi.gr ή στο τηλέφωνο 6932089819.

«Έφυγε» από κοντά μας ένας ακόμη μεγάλος καλλιτέχνης 
Ο Αλέκος Φασιανός, ένας από τους μεγαλύτερους, σύγχρονους Έλληνες ζω-

γράφους, «έφυγε» σε ηλικία 86 ετών. Επηρεασμένος τόσο από τις αγιογρα-

φίες ,(λόγω του ιερέα παππού του), όσο και από την αρχαιοελληνική τέχνη 

και κυρίως τα κυκλαδίτικα ειδώλια, (λόγω της αφοσιωμένης φιλολόγου μητέ-

ρας του), κατάφερε να δημιουργήσει το δικό του, μοναδικό στυλ, που διακρι-

νόταν με την πρώτη ματιά και ξεχώριζε από οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και όσοι 

δεν τον γνώριζαν, σίγουρα θα είχαν προσέξει κάπου τις ιδιαίτερες φιγούρες 

του, με τα χαρακτηριστικά πρόσωπα και τα ανεμίζοντα μαλλιά και τα -παντα-

χού παρόντα- πουλιά του. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης άφησε το σημάδι του, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτε-

ρικό, τιμήθηκε πολλάκις και τα έργα του κοσμούν από γραμματόσημα και βιβλία, μέχρι την Εθνική Πινακοθήκη.

Γ. Σταμάτης: «Η κυβέρνηση στηρίζει την καλλιτεχνική δημιουργία των Ατόμων με Αναπηρία» 
To Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα επισκέφθηκε ο Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της 

Φτώχειας, Γιώργος Σταμάτης, μεταφέροντας την πρόθεση της κυβέρνησης για την επίλυση του θέματος αναγνώ-

ρισης των πνευματικών δικαιωμάτων των έργων ατόμων με νοητική αναπηρία, τονίζοντας δε ότι αυτό θα έχει την 

έμπρακτη στήριξη του πρωθυπουργικού γραφείου και η εξέλιξή του θα παρακολουθείται στο ανώτατο επίπεδο.
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Περιστέρι: Ξεκίνησαν οι εργα-

σίες ανακατασκευής και μετατροπής 

του 3ου Δημοτικού Σχολείου σε Ειδικό 

Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαί-

δευσης και Κατάρτισης για ΑμεΑ. Οι 

εργασίες αναμένεται να ολοκληρω-

θούν σ΄ ένα εξάμηνο, ώστε να παρα-

δοθεί για να καλύψει την αναγκαι- 

ότητα της εκπαίδευσης και επαγγελ-

ματικής ένταξης των μαθητών ΑμεΑ.

Αίγιο: Παραδόθηκε προς χρήση η 

πρότυπη Παιδική Χαρά «ΚΙΒΩΤΟΣ» 

στο τέρμα της οδού Μητροπόλεως, 

απέναντι από το Eιδικό Kέντρο Aπο-

κατάστασης και Μέριμνας Ατόμων με 

Ειδικές Ανάγκες, με κύριο δωρητή το 

Ι.Σ.Ν.. Η νέα παιδική χαρά είναι φιλι-

κή προς τα παιδιά με αναπηρίες, κα-

θώς όλα τα παιδιά αξίζουν και δικαι- 

ούνται να παίζουν χωρίς διακρίσεις.

Θεσσαλονίκη: Το κολυμβητή-

ριο του Δήμου στην Τούμπα καθίστα-

ται ακόμη φιλικότερο για τους ανθρώ- 

πους που αντιμετωπίζουν κινητικά 

προβλήματα, καθώς εξοπλίστηκε με 

έναν σύγχρονο, φορητό ανελκυστή-

ρα, που εξασφαλίζει εύκολη και 

ασφαλή πρόσβαση για τους αθλού-

μενους με αναπηρίες και επιπλέον 

αποθηκεύεται με μεγάλη ευκολία.

Τρίκαλα: Συνεχίζονται οι παρεμ-

βάσεις του Δήμου για την διευκό-

λυνση των πολιτών με αναπηρία ή 

κινητικές δυσκολίες, με την προσθή-

κη ραμπών στα πεζοδρόμια. Ο αντι-

δήμαρχος Τεχνικών Εργων, Γ. Κατα- 

βούτας τόνισε ότι «τα έργα αυτά, στο-

χεύουν στο να βελτιώσουν την καθη-

μερινότητα των συμπολιτών μας».

Κοζάνη: Με την υποστήριξη του 

Δήμου και της Περιφέρειας Δ.Μ., ο 

Επιστημονικός Σύνδεσμος «ΝΙΚΗ», 

(Σωματείο Γονέων ΑμεΑ), υλοποίησε 

ένα πολυήμερο πρόγραμμα αυτόνο-

μης και ημιαυτόνομης διαβίωσης, με 

στόχο την διαμόρφωση της αυτονο-

μίας και της κοινωνικής ένταξης των 

παιδιών. Η δράση περιελάμβανε εκ-

δρομές στο «Σκεπασμένο» και βόλτα 

στο Βελβεντό, στο Χιονοδρομικό της 

Βασιλίτσας, επισκέψεις στο Λαογρα-

φικό Μουσείο, στη Δημοτική Βιβλιο-

θήκη, στο ΚΔΑΠμεΑ στον Άργιλο κ.α.

Μαλεβίζι: Υπεγράφη η σύμβαση 

για την προμήθεια ενός νέου, σύγ-

χρονου λεωφορείου, για τις ανάγκες 

του Κέντρου Δημιουργικής Απασχό-

λησης Παιδιών με Αναπηρίες και 

πολύ σύντομα ο Δ.Ο.Κ.Π.Π.Α Μαλε-

βιζίου θα το παραλάβει. Το λεωφο-

ρείο θα πληροί όλες τις απαραίτητες 

προδιαγραφές και θα έχει την δυνα-

τότητα μεταφοράς δύο καροτσιών.

Κομοτηνή: Τα δικά τους έσοδα 

θα έχουν στο εξής ντόπιοι με νοητική 

υστέρηση, καθώς ο Σύλλογος Μέρι-

μνας ΑμεΑ Νοητικής Υστέρησης 

«Άγιοι Θεόδωροι» ξεκίνησε τη λει-

τουργία του εργαστηρίου «ΑξίΖω 

ΙΚΕ». Οι απασχολούμενοι, με τη βοή-

θεια έμπειρων εργαζομένων, παρα-

σκευάζουν προϊόντα, όπως χειροποί- 

ητα ζυμαρικά, παραδοσιακά γλυκά 

του κουταλιού και μαρμελάδες, ενώ 

παράλληλα βοηθούν στις παραγγε-

λίες και τις παραδόσεις στην περιοχή.

Δίον: Με σχετική απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, μειώνονται τα τέλη ύδρευσης-

αποχέτευσης, σε ποσοστό 20%, στους δημό-

τες της Δ.Ε. Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου, 

(πολύτεκνους, τρίτεκνους και ΑμεΑ) εφόσον 

πληρούν τις προϋποθέσεις. Η αίτηση με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται 

έως τις 28 Φεβρουαρίου. Περισσότερες πλη-

ροφορίες στα τηλ. 2351351000 καθημερινά 

και 2351351005 Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.
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Αμύνταιο: Σύμβαση εκτέλεσης 

του έργου «Βελτίωση προσβασιμό-

τητας ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώ-

ρους του Δήμου Αμυνταίου», υπέ- 

γραψε ο Δήμαρχος, Άνθιμος Μπιτά-

κης. Με την υλοποίηση του, επιδιώ-

κεται η βελτιστοποίηση πρόσβασης 

των ΑΜΕΑ στο χώρο της λαϊκής αγο-

ράς Αμυνταίου, καθώς και στο σύ-

νολο των εμπορικών καταστημάτων 

περιμετρικά του χώρου της αγοράς.

Κως: Ομογενείς από τις ΗΠΑ και 

τον Καναδά προσέφεραν δωρεές, 

συνολικού ύψους 2.900€, οι οποίες 

διατέθηκαν για την στήριξη τεσσά-

ρων δομών για ΑμεΑ στην Κω, σύμ-

φωνα με τις ανάγκες τους. Για το 

Ειδικό Νηπιαγωγείο αγοράστηκε ει-

δικό εκπαιδευτικό υλικό, στο Ειδικό 

Δημοτικό τοποθετήθηκε διαχωριστι-

κό σε προκατασκευασμένη αίθουσα 

ώστε να δημιουργηθούν δυο αίθου-

σες, για το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. αγοράστηκαν 

δυο ηλεκτρονικοί υπολογιστές και για 

το Σβουρένειο κουρτίνες σκίασης.

Τρίπολη: Σε κλίμα έντονης χαράς 

και ικανοποίησης, πραγματοποιήθη-

καν τα εγκαίνια του ΚΔΑΠ-μεΑ του 

Δήμου, η δημιουργία του οποίου 

αποτελεί μία ενέργεια στήριξης των 

ατόμων με αναπηρίες και των οικο-

γενειών τους και έχει ως στόχο την 

προετοιμασία και την συμπερίληψη 

των ανθρώπων αυτών στην κοινωνία.

Ναύπλιο: Δύο ηλεκτρικά ποδή-

λατα για ΑμεΑ συμπεριλαμβάνονται 

στην προμήθεια ποδηλάτων του 

Δήμου για το πρόγραμμα «Βιώσιμη 

μικροκινητικότητα μέσω συστήματος 

κοινόχρηστων ποδηλάτων», που 

αφορά την προμήθεια και λειτουργία 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος μί-

σθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Ημαθία: Μια ταινία μικρού μή-

κους, οι «Μπομπονιέρες», ήταν το 

αποτέλεσμα του κινηματογραφικού 

εργαστηρίου, που υλοποιήθηκε στο 

Μικτό Κέντρο Διημέρευσης - Ημερή-

σιας Φροντίδας, Απασχόλησης και 

Κατάρτισης ΑμεΑ, «Τα Παιδιά της 

Άνοιξης». Το εργαστήριο πραγματο-

ποιήθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευ-

τικού προγράμματος «Όλοι στο 

κάδρο 2» του Νεανικού Πλάνου, σε 

συνεργασία και με τη συγχρηματο-

δότηση της Λέσχης Κινηματογράφου 

και Πολιτισμού «Κινηματόδρασις».

Τέμπη: Υπεγράφη το έργο «Κατα-

σκευή χώρων υγιεινής για την πρό-

σβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε 

σχολικές μονάδες», στo οποίo περι-

λαμβάνονται εργασίες επανασχεδια-

σμού των χώρων υγιεινής για AμεA,  

σε 19 σχολικές μονάδες, με χρημα-

τοδότηση από τον «Φιλόδημο ΙΙ».

Χανιά: Δώρα αξίας άνω των 20.000 

ευρώ παραδόθηκαν στα σωματεία 

ΕΛΕΠΑΠ, Κ.Η.Φ.Α.ΑμεΑ, ΚΗΦΑΠ 

«Η Μεγαλόχαρη», «Ορίζοντας», κα-

θώς και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 

του Δήμου. Τα είδη συγκεντρώθηκαν 

στο πλαίσιο της δράσης «Φτιάξε 

σάκο, γίνε Santa» και ταξινομήθηκαν 

βάσει φύλλου και ηλικίας, για να δο-

θούν σε παιδιά, που τα έχουν ανάγκη.

Βέλο Βόχα: Ουσιαστικές αλλαγές 

δρομολογούνται μετά την δημοπράτη-

ση των Έργων Κοινόχρηστων χώρων 

του Δήμου, που μεταλλάσσουν τις 

πλατείες Βοχαϊκού και Βραχατίου, (ως 

πυρήνες της τοπικής κοινωνίας), σε 

χώρους με πράσινο περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα και φιλικούς, προσβάσι-

μους και ασφαλείς για τους ανθρώπους 

με αναπηρία και κινητικές δυσκολίες.
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«Υγιή πρότυπα» - Από την μάχη με την μηνιγγίτιδα, στα Παραο-

λυμπιακά μετάλλια και το εξώφυλλο του Vogue Συνέχεια από την σελίδα 1  

...έγινε αντικείμενο τέχνης για τον ταλαντούχο φωτογράφο Cho Gi-Seok, αλλά το σημαντικό-

τερο κομμάτι ήταν η ανάδειξη και η προώθηση ενός πραγματικά υγιούς -τι ειρωνεία- προτύπου 

ανθρώπου. Σε μια εποχή που η σωματική -και μόνο- ομορφιά προωθείται με όλα τα μέσα, 

προς τους νέους, «δείχνοντάς» τους ότι για να είσαι ευτυχισμένος πρέπει να είσαι όμορφος 

και πλούσιος, η πληρότητα, η αυτοπεποίθηση, αλλά και η επιτυχία μιας ΑμεΑ γυναίκας ταρά-

ζει τα νερά. Η 25χρονη Plebani προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα στα 15 της, η ζωή της κινδύ-

νευσε και η ασθένεια της άφησε βαθιές ουλές, σαν εγκαύματα... Συνέχεια στη σελίδα 11 

Ενθαρρυντικές δοκιμές για χρήση υπολογιστών με την σκέψη 
Συν. από την σελ. 1 ...Αυστραλός διαγνώστηκε με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση 

(ALS) το 2015 και δεν μπορεί να κινήσει τα άνω άκρα του. Η διεπαφή εγκεφάλου 

Stentrode (BCI) την οποία ο O’Keefe χρησιμοποίησε για να «γράψει», δημιουργή-

θηκε από την εταιρεία νευροαγγειακής βιοηλεκτρονικής ιατρικής «Synchron», με έδρα 

την Καλιφόρνια, και επιτρέπει στους ασθενείς να εκτελούν εργασίες σε υπολογιστή 

χρησιμοποιώντας μόνο το μυαλό τους. Το εμφύτευμα στον εγκέφαλο στέλνει σήματα 

σε μια μικρή μονάδα κολλημένη στο στήθος του χρήστη, η οποία «μεταφράζει» τις 

ενέργειες που θέλει να πραγματοποιήσει αυτός σε έναν υπολογιστή. «Το σύστημα είναι εκπληκτικό, είναι σαν να 
μαθαίνεις να οδηγείς ποδήλατο - θέλει εξάσκηση, αλλά μόλις το συνηθίσεις, γίνεται φυσικό. Τώρα, απλώς σκέφτομαι 
πού θέλω να κάνω κλικ στον υπολογιστή και μπορώ να στείλω e-mail, να χρησιμοποιήσω την τράπεζα, να ψωνίσω 
και τώρα να στείλω μηνύματα στον κόσμο μέσω Twitter.» Ο στόχος του O'Keefe είναι να μοιραστεί την εμπειρία της 

ανάκτησης της αυτονομίας του και να προσφέρει έμπνευση και ελπίδα σε ανθρώπους με παρόμοια προβλήματα.

Η Adalia Rose Williams, YouTuber με σύνδρομο 

Hutchinson-Gilford «έφυγε» σε ηλικία 15 ετών 
Αν και το προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων με σύνδρομο 

Hutchinson-Gilford, (προγηρία*), είναι τα 13 έτη, η Adalia 

Rose Williams έφτασε τα 15, πριν υποκύψει στις επιπλο-

κές της ανίατης πάθησής της. Η μικρή, μέσα από το κανάλι 

της στο YouTube, έριχνε φως στην καθημερινότητα ενός 

ανθρώπου με προγηρία -με την οποία διαγνώστηκε σε ηλι-

κία μόλις 3 μηνών- χωρίς όμως να περιορίζετε στο θέμα 

αυτό. Δημοσίευε και οτιδήποτε άλλο ενδιαφέρει ένα τυπικό 

κορίτσι της ηλικίας της, όπως η μουσική, ο χορός, οι τεχνι-

κές καλλωπισμού, αλλά και σκετς με άλλα μέλη της οικο-

γένειάς της. Το κανάλι της έφτασε τα 2,9 εκατομμύρια 

συνδρομητές, χάρη στην έμπνευση που προσέφερε ο τρό-

πος ζωής της σε πολλούς ανθρώπους, αλλά και στο χιού-

μορ και την ζωντάνια της. Σύμφωνα 

με την οικογένειά της «Αθόρυβα ήρθε 
σ’ αυτόν τον κόσμο και αθόρυβα 
έφυγε, αλλά η ζωή της δεν ήταν κα-
θόλου έτσι (αθόρυβη). Δεν πονάει πια 
και τώρα χορεύει με τη μουσική που 
αγαπά». Πολλοί θαυμαστές άφησαν 

σχόλια αγάπης και υποστήριξης 

κάτω από την ανάρτηση αυτή, ελπί-

ζοντας ότι «αναπαύεται εν ειρήνη». 

*Η προγηρία προκαλεί ταχεία γή-
ρανση, επιβράδυνση της παιδικής ανάπτυξης και απώλεια 
μαλλιών. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Ερευνών Progeria, περί-
που 400 παιδιά σε όλο τον κόσμο ζουν με αυτήν τη νόσο.

«Σιαμαία» αδέλφια στην Ινδία εξασφάλισαν 

ξεχωριστό δικαίωμα ψήφου, αλλά και εργασία 

Οι δεκαεννιάχρονοι, Ινδοί σιαμαίοι Sohna και Mohna, 

έγιναν τα πρόσωπα της καμπάνιας για την ώθηση των 

πολιτών να ψηφίσουν στις ερχόμενες εκλογές. Τα αδέλ-

φια εξασφάλισαν ξεχωριστή ψήφο κατά την ενηλικίωσή 

τους πρόσφατα και αντιπροσωπεύουν τόσο τα ΑμεΑ, 

όσο και τους νέους ψηφοφόρους. Υπάρχει ένα νομικό 

πρόβλημα, το οποίο είναι υπό διευθέτηση, καθώς κατά 

την ψηφοφορία επιτρέπεται μόνο ένα άτομο στο παρα-

βάν, πράγμα που ίσως λυθεί με την άδεια να έχει ο 

ένας τα μάτια του δεμένα, όσο ψηφίζει ο άλλος, όπως 

δήλωσε κάποιος αξιωματούχος. Οι νεαροί εγκαταλεί-

φθηκαν σε ίδρυμα μετά την γέννησή τους, καθώς οι για-

τροί δεν τους έδιναν μεγάλο περιθώριο επιβίωσης και 

μοιράζονται τα ίδια πόδια και τμήμα του κορμού τους, 

αλλά έχουν ξεχωριστό κεφάλι και χέρια, (όπως και αρ-

κετά όργανα). Σπούδασαν ηλεκτρολογία και προσελή-

φθησαν από την Punjab State Power Corporation, ενώ 

έχουν και ταλέντο στην μουσική, παίζουν αρμόνιο και 

τραγουδούν. Οι νεαροί είναι ευγνώμονες για την δυνα-

τότητα που τους δόθηκε να εργαστούν και υποσχέθη-

καν να δώσουν στην δουλειά τον καλύτερο εαυτό τους.
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του  
Δημήτρη Χατζηαποστόλου

Καλή παρουσία για Νίκου και Πετράκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χειμερινών Αθλημάτων 
Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή των Ελλήνων αθλητών/τριών στο Παγκόσμιο Πρωτά-

θλημα Χειμερινών Αθλημάτων του Λίλεχάμερ της Νορβηγίας. Συγκεκριμένα η Ευαγ-

γελία Νίκου στο Αλπικό Σκι κατέκτησε την 7η θέση στον τελικό του Σλάλομ και την 

9η στο Parallel event. Η 22χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια του αλπικού σκι, με συ-

νοδό αθλητή τον Δημήτρη Προφέντζα, είχε επίδοση 1:41.86 στο σλάλομ, ενώ στο 

Parallel ηττήθηκε στον πρώτο αγώνα από την Ιταλίδα Μαρτίνα Βότσα. Ο Κωνσταν-

τίνος Πετράκης κατέκτησε την 11η θέση στο αγώνισμα του Snowboard Cross του Παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ο 

Έλληνας πρωταθλητής, στην τελευταία του αγωνιστική δοκιμασία πριν από τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς 

Αγώνες του Πεκίνου, ήταν 3ος στον δεύτερο προημιτελικό, με την επίδοσή του (1:12.39) να του χαρίζει την 11η θέση 

στην τελική κατάταξη. Να σημειωθεί ότι ο 34χρονος Έλληνας αθλητής είχε προκριθεί στην τελική φάση του αγωνί-

σματος, με την 13η επίδοση των προκριματικών. Στο αγώνισμα του Dual Banked Slalom ο Πετράκης ήταν 14ος στο 

πρώτο σκέλος του αγωνίσματος με 30.83 και 9ος στο δεύτερο με 32.16 και με συνολική επίδοση 1:02.99 κατέλαβε 

την 13η θέση μεταξύ 32 αθλητών. Επόμενος μεγάλος στόχος της Νίκου και του Πετράκη είναι πλέον οι Χειμερινοί 

Παραολυμπιακοί Αγώνες Πεκίνο 2022, που θα διεξαχθούν από 4 έως 13 Μαρτίου 2022 στην Κινέζικη πρωτεύουσα.

Νέο μηχάνημα στην υπηρεσία της Εθνικής ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο 
Η ΟΣΕΚΑ παρουσίασε τον νέο συμπαίκτη των διεθνών: ένα μηχάνημα, που θα βοηθή-

σει τους παίκτες της Εθνικής ομάδας να γίνουν καλύτεροι στον τομέα του σουτ. Ένα 

μηχάνημα, το οποίο εξασφάλισε η Ομοσπονδία, πρώτη απ’ όλες τις αντίστοιχες ομο-

σπονδίες μπάσκετ με αμαξίδιο, ώστε να γίνουν ακόμα καλύτερες οι συνθήκες προετοι-

μασίας, προκειμένου η Εθνική Ομάδα να φτάσει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή χαιρετίζει την πρωτοβουλία του 

Υπουργού Αθλητισμού για την ενίσχυση του ερασιτεχνικού αθλητισμού 
Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Υπουργού Αθλητι-

σμού κυρίου Λευτέρη Αυγενάκη για την ενίσχυση με 31 εκ. ευρώ, του ερασιτεχνικού αθλη-

τισμού συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, των Αθλητικών 

της Ομοσπονδιών και των Αθλητικών Σωματείων Ατόμων με Αναπηρία. Η σημαντική αυτή 

οικονομική ενίσχυση θα αποτελέσει τη βάση, πάνω στην οποία θα μπορέσει ο Παραολυμ-

πιακός Αθλητισμός να αναπτυχθεί περισσότερο και να βοηθήσει τους Αθλητές και τις Αθλή-

τριες στο δρόμο τους προς την ενεργή συμμετοχή, την καλύτερη επίδοση και τον 

πρωταθλητισμό, τιμώντας τη Χώρα μας με τις κορυφαίες αθλητικές κατακτήσεις τους. Το σημαντικό αυτής της 

πρωτοβουλίας του Υπουργείου Αθλητισμού φαίνεται και από το γεγονός, ότι η οικονομική αυτή στήριξη δίνεται 

στο «πρώτο κύτταρο» του Αθλητισμού, το Αθλητικό Σωματείο, τις Αθλητικές Ομοσπονδίες που αναπτύσσουν τα 

αθλήματα και την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, που ως φορέας «ομπρέλα» έχει σκοπό και στόχο την προ-

βολή, διάδοση και ανάπτυξη του Παραολυμπιακού Αθλητισμού και την συγκρότηση άρτιων αποστολών εκπρο-

σώπησης της Χώρας στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός των Θερινών και Χειμερινών Παραολυμπιακών Αγώνων.

«Υγιή πρότυπα» - Από την μάχη με την μηνιγγίτιδα, στα Παρα-

ολυμπιακά μετάλλια και το εξώφυλλο του Vogue Συν. από την σελ. 10 

...κυρίως στα χέρια και στα πόδια. Επίσης, τα περισσότερα δάκτυλά της έπρεπε να 

ακρωτηριαστούν. Η στήριξη του μαραθωνοδρόμου πατέρα της τροφοδότησε την δική 

της ισχυρή θέληση και αυτοπεποίθηση η οποία κινούταν από μέσα προς τα έξω και 

όχι ανάποδα, όπως προβάλλεται σήμερα. Βλέποντας το σώμα της ως εργαλείο και 

όχι ως περιορισμό, η Plebani προσπαθεί, όπως λέει, για το παράλογο, δοκιμάζοντας 

συνέχεια τα όριά της, μέσα από αθλήματα που δεν ταιριάζουν με την σωματική της κατάσταση - και τα καταφέρνει. 

Ως πρότυπο στην «μάχη» της έχει την Φρίντα Κάλο, η οποία δεν άφησε την αναπηρία και τις ασθένειές της να την 

εμποδίσουν σε τίποτα. Η ίδια δεν ντρέπεται για τις ουλές της και την εικόνα του σώματός της, αντιθέτως, είναι ευ-

γνώμων και το αγαπά για όσες δυνατότητες της δίνει, και θεωρεί πως «η αυτοπεποίθηση φέρνει αυτοπεποίθηση». 

Η Παραολυμπιονίκης και το Vogue, μέσα από αυτήν την συνεργασία, στέλνουν το μήνυμα της αποδοχής του σώ-

ματός μας και την αναζήτηση της δύναμης και της ομορφιάς και στις ατέλειές μας, αλλά κυρίως στην ψυχή μας.
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Συνάντηση του προέδρου της ΚΕΔΕ με την πρόεδρο της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ 
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου, πραγ-

ματοποίησε τηλεδιάσκεψη με την πρόεδρο της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας 

ΑμεΑ, Ιωάννα Καρυοφύλλη, με αντικείμενο την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των 

δήμων και της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ, με τη στήριξη της ΚΕΔΕ. Ο 

κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε την ανάγκη οι πόλεις να γίνουν φιλικές και προσβά-

σιμες για όλους τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις και εμπόδια, ενώ αναφέρθηκε στην 

δυνατότητα που υπάρχει για την υλοποίηση δράσεων και έργων προσπελασιμότητας, μέσω των χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων «Αντώνης Τρίτσης» και «Ταμείο Ανακάμψης». Αναφερόμενος στην προσπάθεια διεύρυνσης της 

συνεργασίας, σημείωσε ότι αυτή πρέπει να έχει καθαρά κοινωνικό πρόσημο, αφού απαιτεί και τη συνεργασία με 

την κοινωνία των πολιτών. Παράλληλα, εξήρε την καταλυτική συμμετοχή του αθλητικού κινήματος στη προσπάθεια 

κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ, που συμμετέχουν σε αυτό. Σε ότι αφορά την προγραμματική σύγκλιση της Αυτοδι-

οίκησης και Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ, συμφωνήθηκε να υπάρξει άμεσα νέα συνάντηση, προκειμένου 

να διευκριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της συνεργασίας. Από την πλευρά της η κα Καρυοφύλλη έκανε 

εκτενή αναφορά στις δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα με επιτυχία, με την υποστήριξη των δήμων, για 

τη συνδιοργάνωση των δεκαπεπτά πρωταθλημάτων που τελούν υπό την εποπτεία της η ΕΑΟΑμεΑ. Επιπλέον, η 

Πρόεδρος δέχθηκε με χαρά την θετική ανταπόκριση του κ. Παπαστεργίου σχετικά με τον στόχο της συνδιοργά-

νωσης πρωταθλήματος υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ, στην τρέχουσα αθλητική περίοδο. Παρών στην συνάντηση 

ήταν και το στέλεχος και εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ στην Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Γεράσιμος Φεσσιάν.

Σε μόνιμη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 13% προχωρά η Κυβέρνηση 
Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη νέα, μόνιμη μείωση του 

Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, η οποία στην πράξη αφορά 8 στους 10 πολί-

τες, ενώ περίπου το 6% θα δει μια μικρή επιβάρυνση. Οι υπόλοιποι θα πληρώνουν 

το ίδιο ποσό. Ο κ. Πρωθυπουργός σχολίασε ότι «Η κυβέρνηση προχωράει σε μία 
νέα γενναία μόνιμη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 13%. Υπερκαλύπτει, έτσι, τη δέσμευσή 
της για συνολική ελάφρυνση κατά 30% της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας. 
Μια απόφαση δίκαιη για την κοινωνία και επωφελής για την οικονομία. Που σημαίνει ότι οι Έλληνες θα κληθούν να 
πληρώνουν, πλέον, κάθε χρόνο, 860.000.000€ λιγότερα σε σχέση με το 2018. Και 350.000.000€ λιγότερα, μόνο 
μέσα στο 2022. Το πλήρες σχέδιό μας για την ακίνητη περιουσία θα παρουσιάσει ο Υπουργός Οικονομικών. Πυρή-
νας του, πάντως, είναι η αισθητή υποχώρηση του βασικού φόρου σε κτίσματα, ενώ στα οικόπεδα η μείωση φτάνει 
το 50%. Έτσι, το μεγαλύτερο όφελος προκύπτει για ιδιοκτησίες σε ζώνες μέσης και χαμηλότερης αξίας. Πρόκειται 
δηλαδή, για μία σαφή επιλογή υπέρ της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ελάφρυνση 
30% θα έχουν, στο εξής, τα ακίνητα αξίας μέχρι 100.000€ αντί των 60.000€, που ίσχυε έως τώρα. Η κλιμάκωση του 
φόρου γίνεται δικαιότερη. Και σ’ αυτόν έχει ενσωματωθεί και ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ που παύει να υφίσταται. 
Ενώ, όπως είπα, η συνολική μείωση των επιβαρύνσεων για τους πολίτες ανέρχεται στα 350.000.000€ ετησίως 
αντί των 70.000.000€ που προέβλεπε ο προϋπολογισμός. Η νέα πρωτοβουλία εδράζεται στη συνεπή οικονομική 
πολιτική που ακολουθούμε και επιτρέπει ανάλογα πρόσθετα μέτρα ανακούφισης. Επιδρά συνδυαστικά με άλλες 
μόνιμες ρυθμίσεις, όπως οι μικρότεροι φορολογικοί συντελεστές, η αναστολή της Εισφοράς Αλληλεγγύης στον  
ιδιωτικό τομέα και ο μηδενισμός του φόρου στις γονικές παροχές. Αλλά και αθροιστικά, με έκτακτες παρεμβάσεις 
όπως το διπλό Εγγυημένο Εισόδημα του Δεκεμβρίου και τα αυξημένα επιδόματα στους χαμηλοσυνταξιούχους.»

30% αύξηση της επιδότησης στον δεύτερο κύκλο του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» - Τι ισχύει για τα ΑμεΑ 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι τον Απρίλιο θα ξε-

κινήσει ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», για την 

προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Το νέο πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 50 

εκατ. ευρώ για το 2022, περιλαμβάνει αυξημένες επιδοτήσεις για την αγορά 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων και δικύκλων ενώ θεσπίζονται κοινωνικά κριτήρια για 

ΑμεΑ, τρίτεκνους και για νέους έως 29 ετών. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί και για 

τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιά. Ο δεύτερος κύκλος του «Κι-

νούμαι Ηλεκτρικά» θα έχει αναδρομική ισχύ από 1.12.2021 και οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις 

τους έως τις 31.12.2023. Για τα φυσικά πρόσωπα, το ποσοστό επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου 

αυξάνεται από 20% σε 30% και το μέγιστο ποσό σε 8.000 ευρώ από 6.000 ευρώ που ίσχυε στον προηγούμενο 

κύκλο. Η απόσυρση του παλιού οχήματος επιβραβεύεται με 1.000 ευρώ, ενώ η αγορά του έξυπνου οικιακού φορ-

τιστή με 500 ευρώ. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα Άτομα με Αναπηρία, που δικαιούνται επιπλέον 1.000 ευρώ.
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Νέο, σύγχρονο πλαίσιο για τον ουσιαστικό έλεγχο των 

προνοιακών δομών της χώρας 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...Εργασίας και Κοι-

νωνικών Υποθέσεων, Δόμνας Μιχαηλίδου, 

συστάθηκαν, σε συνεργασία με την Εθνική 

Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), το Υπουργείο 

Υγείας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μεικτά 

κλιμάκια τα οποία διενεργούν αιφνίδιους ελέγχους στις δομές ανηλίκων, ατό-

μων με αναπηρία, αλλά και σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Σκοπός του 

πρωτοποριακού αυτού ελεγκτικού μηχανισμού είναι να προχωρά τόσο στον 

διοικητικό έλεγχο των δομών όσο και στην ενδελεχή ιατρική αξιολόγηση κάθε 

φιλοξενούμενου ατομικά. Για τον λόγο αυτό, στα κλιμάκια αυτά, μαζί με τους 

επιθεωρητές της Ε.Α.Δ., συμμετέχουν και ειδικευμένοι σε θέματα κακοποί-

ησης ιατροί, ψυχίατροι, ιατροδικαστές και κοινωνικοί λειτουργοί. Ο πρώτος 

κύκλος ελέγχων έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί, σε όλη την επικράτεια, 

στα μέσα του Φεβρουαρίου. Τα συμπεράσματά του θα καθορίσουν το νέο 

πλαίσιο ουσιαστικού ελέγχου των προνοιακών δομών της χώρας. Η κ. Μι-

χαηλίδου δήλωσε ότι: «Ο ελεγκτικός μηχανισμός του Κράτους για τις κοινω-
νικές δομές είναι αποκεντρωμένος. Οι Περιφέρειες είναι αυτές που έχουν την 
αρμοδιότητα ελέγχου τόσο σε διοικητικό όσο και σε επίπεδο ποιότητας παρο-
χής υπηρεσιών. Παρατηρήσαμε λοιπόν, ότι το αντικείμενο των μέχρι τώρα 
ελέγχων ήταν νομικά περιορισμένο, και δεν ανταποκρίνονταν στις υπηρεσίες 
που θέλουμε να παρέχουμε στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Γι’ αυτό, προ-
χωρήσαμε άμεσα στην αλλαγή της νομοθεσίας και πλέον, δεν αφήνουμε κα-
νένα περιθώριο για πλημμελείς ελέγχους. Δεν σταματήσαμε όμως εκεί. Σε 
συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το Υπουργείο Υγείας και το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, δημιουργήσαμε για πρώτη φορά, μεικτά κλιμάκια 
ελέγχου, ώστε να διασφαλίζουμε τις συνθήκες διαβίωσης και την υγεία όλων 
των ωφελούμενων που φιλοξενούνται στις δομές. Αξιοποιούμε τον πιο σύγ-
χρονο ελεγκτικό μηχανισμό και δημιουργούμε ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας 
για όλους. Εφαρμόζουμε ένα νέο, σύγχρονο και αποτελεσματικό ελεγκτικό μη-
χανισμό για τον ουσιαστικό έλεγχο των προνοιακών δομών της χώρας μας».

Η επιβράβευση γίνεται δύναμη 
Συν. από την σελ. 1 ...μέσω Διαδικτύου, σε παγ-

κόσμιο επίπεδο. Έτσι μας ανακάλυψαν από όλον 

τον κόσμο, και θέλοντας να στηρίξουν την προ-

σπάθειά μας, χρησιμοποιούν τις χειροτεχνίες μας 

ως βραβεία και δώρα στις επίσημες εκδηλώσεις 

τους. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την International IVF Initiative (i3) και τον 

Οδοντιατρικό Σύλλογο Λάρνακας, που προβάλλουν τις δυνατότητές μας και 

αναγνωρίζουν το έργο μας, δίνοντάς μας την δύναμη να επιβιώσουμε με την 

αξία μας, και όχι με χρηματοδοτήσεις και ευρωπαϊκά προγράμματα, που κρα-

τούν τα ΑμεΑ αιχμαλώτους στην κακομοιριά, να γίνονται θύματα των κάθε λο-

γής επιτήδειων. «Ένα μπράβο είναι χίλια μπορώ» και όταν το «μπράβο» συ- 

νοδεύεται με την αμοιβή, που πραγματικά δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος για 

τον κόπο του, είναι δύναμη, που πολλαπλασιάζεται και παρασύρει την κάθε 

αναπηρία, σε δυνατότητες αποτελεσματικότητας, ισοτιμίας και δύναμης, όχι 

μόνο για τον μεμονωμένο πολίτη ΑμεΑ, αλλά και για την κάθε πατρίδα, που 

θέλει, αποτελεσματική και δημιουργική απασχόληση, για τον κάθε άνθρωπο, 

σε όποια κατηγορία και αν ανήκει. Ευχαριστούμε τις ξένες χώρες και περιμέ-

νουμε και από την δική μας Πατρίδα, την ανάλογη ανταπόκριση και ανταμοιβή.

Ο ποιητής και μέλος μας,  

Αθανάσιος Κουμούρης γράφει 

για τον έρωτα. 
 

 

 

 

 

 

Χίλιες σταγόνες έρωτα, 

έπινα να μεθύσω. 

Μαζί σου φτάνει μόνο μια, 

και στο κοχύλι της καρδιάς, 

για πάντα να σε κλείσω. 

 

Το ποτηράκι στην καρδιά, 

γλυκά να τ’ ακουμπήσεις, 

να πάρεις στάλες έρωτα, 

μαζί μου να μεθύσεις. 

 

Να με κρατάς να σε κρατώ, 

και οι δυό αγκαλιασμένοι, 

ως το στερνό αντίο μας, 

να ζούμε ερωτευμένοι. 

 

Έλα, κράτα με απ’ το χέρι, 

της ζωής το μονοπάτι να διαβούμε, 

μια γωνιά γεμάτη αγάπη, 

έλα, να την μοιραστούμε. 

 

Καλώς όρισες, λοιπόν, 

πιάσε με απ’ τον ώμο. 

Η ζωή χαμογελά. 

Στης καρδιάς μου το παλάτι, 

σου ετοίμασα τον θρόνο. 

 

Μες τον κήπο μου υπάρχουν, 

φυτρωμένες ανεμώνες, 

πάντα ανθισμένες, 

καλοκαίρια και χειμώνες. 

 

Κόκκινες οι ανεμώνες, 

πολύχρωμα τα όνειρά μας, 

Η αγάπη περιμένει, 

με τον έρωτα να φτιάξουν, 

την πανέμορφη γωνιά μας. 

 

 

 

 
 

«Ο έρωτας είναι το φως της καρ-
διάς και της ψυχής» 
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        ΚΚάάττιι   ααππόό  ττοο  ττώώρραα,, 
του Γ. Δημητριάδη            κκάάττιι   γγιιαα  ττοο  ΜΜεεττάά.. .. ..

Ο Άγιος Ονήσιμος (15 Φεβρουαρίου) 
Ο Άγιος Ονήσιμος, ήταν 

δούλος στο σπίτι του Ρω-

μαίου άρχοντα Φιλήμονα, 

πολίτη των Κολοσσών 

της Φρυγίας, ο οποίος, 

μαζί με την οικογένειά 

του ασπάστηκαν τον Χρι-

στιανισμό. Ο Ονήσιμος 

εγκατέλειψε τον αφέντη 

του και ίσως για να απο-

φύγει την σύλληψή του, 

μετέβη στην Ρώμη. Εκεί, 

ο Θεός τον έφερε στον 

δρόμο του Αποστόλου 

Παύλου, ο οποίος είχε 

κατηχήσει τον Φιλήμονα στην Χριστιανική πίστη και 

διατηρούσε στενή φιλία μαζί του. Η γνωριμία του Ονή-

σιμου με τον Παύλο, δεν έφερε μόνο την μεταστροφή 

του στον Χριστιανισμό, αλλά τον «έδεσε» στην διακονία 

του, καθώς ο Παύλος στην Ρώμη βρισκόταν δέσμιος. 

Ο Ονήσιμος, δραπετεύοντας από τον αφέντη του, κατ’ 

ουσίαν, βρήκε μόνος του νέον αφέντη, τον οποίο υπη-

ρετούσε οικειοθελώς και με αφοσίωση. Όμως ο «Από-

στολος των Εθνών», γνωρίζοντας πως ο Ονήσιμος δεν 

είχε την άδεια του Φιλήμονα για να φύγει και γνωρίζον-

τας πως πλέον δεν θα δοκιμάσει να ξεφύγει αλλού, δεν 

θέλει να τον κρατήσει κοντά του, αλλά τον έστειλε πίσω 

στον αφέντη του, με μία σύντομη, αλλά καρδιακή επι-

στολή. Εκεί, αφού τον επαινέσει για την προσφορά του 

στην τοπική Εκκλησία και στους διερχόμενους Αποστό-

λους, τον παρακαλεί να δεχθεί πίσω τον Ονήσιμο, σε 

μια νέα σχέση: «Εγώ ο Παύλος ο ηλικιωμένος, και τώρα 
φυλακισμένος για τον Ιησού Χριστό, σε παρακαλώ για 
το “παιδί” μου, τον Ονήσιμο, ο οποίος άλλοτε σου ήταν 
άχρηστος, τώρα όμως είναι χρήσιμος και σε εσένα και 
σε εμένα. Σου τον αποστέλλω πάλι και συ δέξου αυτόν, 
που είναι η καρδιά μου. Θα ήθελα να τον κρατήσω κο-
ντά μου, για να με υπηρετεί, αντί σου, στην φυλακή που 
είμαι χάριν του Ευαγγελίου, αλλά δεν ήθελα να κάνω τί-
ποτε χωρίς την δική σου συγκατάθεση, για να μην γίνει 
η αγαθή σου πράξη αναγκαστικά αλλά με την θέλησή 
σου. Ίσως γι' αυτό αποχωρίστηκε προσωρινά από 
εσένα, για να τον έχεις παντοτινά, όχι πλέον σαν δούλο, 
αλλά περισσότερο από δούλο, σαν αδελφό αγαπητό, 
ιδιαίτερα για μένα, πόσο μάλλον για σένα και σαν άν-
θρωπο και σαν Χριστιανό. Εάν λοιπόν, με θεωρείς φίλο, 
δέξου τον σαν να ήμουν εγώ». Ο Ονήσιμος γίνεται αρ-

γότερα απόστολος του Χριστού και λαμβάνει μαρτυρικό 

θάνατο, ίσως στους Ποτιόλους. Συμπεριελήφθη τιμη-

τικά στους 70 Αποστόλους και η μνήμη του εορτάζεται 

στις 15/2. Είναι ο προστάτης Άγιος των Φυλακισμένων.

«Εν φυλακή ήμην, και ήλθετε προς με» 
Καθώς για το τεύχος Φεβρουαρίου επιλέξαμε τον Άγιο 

Ονήσιμο, θα ήταν ίσως ωφέλιμο να γνωρίσουμε το έργο 

ενός Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, καθώς 

φέρει το όνομα του Αγίου-Προστάτη τους, «Ο Ονήσιμος» 

και φέτος κλείνει τα 40 χρόνια διακονίας: Ο Σύλλογος ιδρύ-

θηκε το 1982, με σκοπό να βοηθήσει υλικά και ηθικά τους 

άπορους φυλακισμένους, αποφυλακισμένους και τις οικο-

γένειές τους. Φροντίζει για την κάλυψη των αναγκών των 

κρατουμένων, των οικογενειών τους και των αποφυλακι-

σμένων, με οικονομικά βοηθήματα και είδη πρώτης ανάγ-

κης, (τρόφιμα, ιματισμό, υποδήματα, οικονομική ενίσχυση 

στο πρώτο ενοίκιο, λογιστική υποστήριξη προκειμένου να 

εκδοθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οικονομική στή-

ριξη σε λογαριασμούς ρεύματος, νερού κ.α.). Παρέχει φι-

λοξενία για μικρό χρονικό διάστημα μετά την αποφυ- 

λάκιση, σε ξενοδοχείο στην Αθήνα, όσων ανθρώπων 

έχουν πρόβλημα στέγασης. Σε συνεργασία με κοινωνι-

κούς λειτουργούς φροντίζει για την αποφυλάκιση ατόμων 

με αυστηρά κριτήρια, ενώ παράλληλα προσφέρει δωρεάν 

νομική κάλυψη σε άπορους φυλακισμένους και καταβολή 

των δικαστικών τους εξόδων. Ο «Ονήσιμος» ενισχύει οι-

κονομικά το φιλόπτωχο Ταμείο των Κοινωνικών Υπηρε-

σιών των Καταστημάτων Κράτησης, ώστε να ενισχύονται 

στο μέτρο του δυνατού οι άποροι κρατούμενοι. Με ενέρ-

γειες του έχουν ιδρυθεί βιβλιοθήκες, οι οποίες συνεχώς 

εμπλουτίζονται σε όλα σχεδόν τα Καταστήματα Κράτησης 

της χώρας. Πέρα από τον «Ονήσιμο» όμως, υπάρχουν και 

άλλες προσπάθειες κληρικών και λαϊκών, οι οποίοι εφαρ-

μόζοντας την ρήση του Κυρίου, «εν φυλακή ήμην, και ήλ-

θετε προς με», αντιμετωπίζουν τους φυλακισμένους, όχι 

ως μιάσματα, αλλά ως αδελφούς, παρά τα σφάλματα τους.

Φεβρουάριος: Με μια ματιά 

  2. Υπαπαντή του Κυρίου 

  4. Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου 

  8. Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης 

  8. Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο (κ.ε.) 

10. Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυς 

12. Παγκόσμια Ημέρα Ερυθράς χειρός (κατά της παι- 

      δικής στρατολόγησης) 

13. Άνοιγμα του Τριωδίου (κ.ε.) 

14. Διεθνής Ημέρα κατά της Επιληψίας (κ.ε.) 

14. Παγκόσμια Ημέρα του Γάμου (2η Κυριακή Φεβ.) 

15. Παγκόσμια Ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου 

17. Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων 

19. Αγία Φιλοθέη η Αθηναία 

28. Παγκόσμια Ημέρα σπανίων παθήσεων
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Πρόσκληση σε 17 Δήμους για τις «Έξυπνες Πόλεις» 
Αναρτήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 

προγράμματος «Έξυπνες Πόλεις», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμ-

ψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. και αφορά 16 μεγάλους Δήμους, με πλη-

θυσμό άνω των 100.000 κατοίκων. Στην πρόσκληση συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Τρικκαίων λόγω των εμβλημα- 

τικών εφαρμογών που διαθέτει στον τομέα των ΤΠΕ. Σύμφωνα με τον οδηγό υποβολής προτάσεων που απέστειλε 

η Κοινωνία της Πληροφορίας, οι Δήμοι καλούνται εντός του επόμενου διμήνου να υποβάλλουν στρατηγικό πλάνο 

«Έξυπνης Πόλης». Αφού ελεγχθεί η συμβατότητα των στρατηγικών πλάνων «Έξυπνης Πόλης» με το Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, οι Δήμοι θα κληθούν εντός νέας προθεσμίας να καταθέσουν τεχνικά 

δελτία κλπ σχετικά έγγραφα. Για τους υπόλοιπους 315 Δήμους, θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση εντός του 1ου τριμή-

νου του 2022. Κεντρικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώ-

σουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος. Ως έξυπνη πόλη, ένας δήμος θα είναι ένας 

τόπος όπου οι παραδοσιακές υπηρεσίες θα γίνουν πιο αποδοτικές, με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνο-

λογιών τηλεπικοινωνιών, προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων. Μια έξυπνη πόλη 

επιδιώκει, πέρα από τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), την αποδοτικότερη διαχείριση 

των πόρων, τη μείωση των εκπομπών ρύπων και καλύτερες υπηρεσίες σε πλήθος τομέων της αστικής λειτουργίας, 

όπως: μετακίνηση, ύδρευση, φωτισμός, απορρίμματα. Επίσης στοχεύει σε μια πιο διαδραστική και ευαίσθητη διοί-

κηση της πόλης, ασφαλέστερους δημόσιους χώρους και στην κάλυψη των αναγκών ενός γηράσκοντος πληθυσμού.

Θεσμοθετήθηκε η πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Απάτητα Βουνά» 
«Έξι ορεινοί όγκοι της χώρας μας, ο Σμόλικας, η Τύμφη, ο Σάος, ο Ταύγετος, τα 
Λευκά Όρη και το Χατζή αποκτούν αυστηρή προστασία. Κανείς δεν πρόκειται να 
ανοίξει δρόμους σε αυτές τις έξι περιοχές. Κανείς δεν πρόκειται να διαταράξει τη 
βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα σε αυτές τις έξι περιοχές. Κανείς δεν πρόκειται 
να χτίσει. Η Ελλάδα πρωτοπορεί στην Ευρώπη για την προστασία της βιοποικιλό-
τητας. Το πρόγραμμα θα διευρυνθεί. Ήδη συλλέγουμε στοιχεία για άλλα 55 οριο-
θετημένα αδιατάρακτα φυσικά τοπία σε βουνά. Παράλληλα, επεξεργαζόμαστε ένα 
δίχτυ προστασίας και για τη θάλασσα», εξήγησε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος 

της Βουλής ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς. Ως 

«Απάτητα Βουνά» ορίζονται οι Περιοχές Άνευ Δρόμων (ΠΑΔ) με την περιμετρική 

ζώνη ενός χιλιομέτρου αυτών (ΠΑΔ + ακτίνα 1χλμ). Σε αυτές τις περιοχές απαγο-

ρεύεται η διάνοιξη νέων δρόμων και η δημιουργία άλλων τεχνητών επεμβάσεων, 

που μεταβάλλουν ή αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον, υπάγονται σε καθεστώς υψηλής προστασίας. Η 

πρωτοβουλία αποτελεί ένα φρένο στην υπερεκμετάλλευση του περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, 

χωρίς όμως να βάζουν εμπόδια σε επενδύσεις, καθώς αφορούν σε περιοχές ανέγγιχτες στο πέρασμα του χρόνου.

Εκσυγχρονισμός του συστήματος καθαριότητας της Αθήνας, με εγκατάσταση βυθιζόμενων κάδων 
Ο Δήμος θα τοποθετήσει 350 συστήματα βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων, αντικαθιστών-

τας 1.750 συμβατικούς κάδους και εξοικονομώντας κοινόχρηστους χώρους σε περίπου 1.400 

σημεία της πόλης. Στόχος του προγράμματος, που έχει ορίζοντα τριετίας, είναι -μεταξύ άλλων- 

η μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν σε ταφή, αλλά και η λει-

τουργική και αισθητική αναβάθμιση της πόλης. Παράλληλα θα τοποθετηθούν 50 «γωνιές ανα-

κύκλωσης» με διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών, και θα πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέ- 

ρωσης για τα οφέλη της ανακύκλωσης. Οι νέοι κάδοι έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν όλα 

τα είδη απορριμμάτων: σύμμεικτα, ανακυκλώσιμα και βιοαπόβλητα, ενώ η δυνατότητα του 

κάθε σύστηματος να λειτουργεί με διπλούς ή τετραπλούς κάδους, πολλαπλασιάζει τη δυναμική 

τους. Μερικά σημαντικά οφέλη για την πόλη: λιγότεροι συμβατικοί κάδοι στην πόλη και απε-

λευθέρωση εκατοντάδων τ.μ. δημόσιου χώρου. Αισθητική αναβάθμιση πεζοδρομίων και πλα-

τειών και τόνωση της εμπορικής δραστηριότητας. Μείωση της «λεηλασίας» των ανακυκλώ- 

σιμων υλικών από τους κάδους. Αύξηση της αποθηκευτικής δυναμικότητας μέσω της διαβαθμισμένης συμπίεσης. 

Εξοικονόμηση και καλύτερη διαχείριση των πόρων για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Λιγότερα δρομολόγια 

των απορριμματοφόρων με όφελος και για το περιβάλλον. Μέσω της εγκατάστασης των νέων κάδων, η δημοτική 

αρχή αποδεικνύει την προσήλωση της στην προσπάθεια διασφάλισης του πολιτισμού της καθημερινότητας.
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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

- ΙΑΤΡΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ -- ΙΑΤΡΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ -

Μαρμούτα Λεμονιά 

Ειδικότητα: Χειρουργός Οφθαλμίατρος 

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 170 

13231 Πετρούπολη 

Τηλέφωνο: 2105063795, 6977284289 

Εmail: lmarmouta@gmail.com 

Χαλιμούδρας Αθανάσιος 

Ειδικότητα: Φυσικοθεραπευτής 

Δ/νση: Λ. Ηρακλείου 285 & Μητρ. Τιμό-

θεου 14, 14231 Νέα Ιωνία 
Τηλέφωνο: 2114112525, 2114116112, 6973022232 

Εmail: info@physiobms.gr 

Web: www.physiobms.gr 

Koυτσοκώστας Χ. Ευάγγελος 

Ειδικότητα: Χειρουργός  

Ουρολόγος - Ανδρολόγος 

Διεύθυνση: Ευελπίδων 59, 11362 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-8225065, 6972029140 

Εmail: evkoutsokostas@gmail.com

Νικολάου Άννα 

Ειδικότητα: Χειρουργός Γυναικολόγος 

Διεύθυνση: Δ. Διαμαντίδη 25 

18120 Κορυδαλλός 

Τηλέφωνο: 2104956700, 6973844277 

Εmail: nicolau@otenet.gr 

Aγγελίνας Γεώργιος 

Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός (Προηγμένη 

Ομοιοπαθητική) 

Διεύθυνση: Αλκιβιάδου 60, 18532 Πει-

ραιάς & Π. Μελά 2, 18454 Νίκαια 

Τηλέφωνο: 2104227622, 2114022944, 

6974052509

ΑKTINA CENTER - Λιαράκος Βασίλειος 

Ειδικότητα: Χειρουργός Οφθαλμίατρος 

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας & Βεντήρη 1 

11528, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 2107241888, 6972424606 

Εmail: vsliarakos@gmail.com 

Web: www.aktinacenter.gr

Γαλανόπουλος Ηλίας 

Ειδικότητα: Χειρουργός Ορθοπεδικός 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 90 

11526 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-6924216, 6974715094 

Εmail: galanop.ilias@gmail.com 

Web: www.ilgalanopoulos.gr

Αγγελάκος Μιχαήλ 

Ειδικότητα: Ρευματολόγος 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 209 

11523 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-6432505, 6972328504 
Εmail:mixalisaggelakos2012@gmail.com

Κανελλοπούλου Γεωργία 
Ειδικότητα: Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος 

Διεύθυνση: Μέρλιν 7, 10671 Κολωνάκι 

Λ. Μαραθώνος 3, 14572 Δροσιά 

Τηλέφωνο: 210-6228628, 6972911036 

Εmail: gkanello@iatrikidionysou.gr 

Ραπανάκης Πέρρος – Μαλεφάκης 

Μιχάλης 

Ειδικότητα: Φυσικοθεραπευτές 

Διεύθυνση: Αγίου Κωνσταντίνου 17 

14452 Μεταμόρφωση 

Τηλέφωνο: 2102852157, 6945064228 

Εmail: perrosrapanakis@gmail.com

Κατσαρά Στ. Κάρλα 

Ειδικότητα: Ειδικός Παθολόγος 

Διεύθυνση: Ευελπίδων 59 

11362 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-8225065, 6947434884 

Εmail: carlakts@yahoo.com 

Πανέρης Παντελεήμων 

Ειδικότητα: Γενικός Χειρουργός 

Διεύθυνση: Ιωάννου Φωκά 40 

11142 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 2110195840, 6946467707 
Εmail: paneris.p@gmail.com

Ζαγοραίος Νικόλαος 

Ειδικότητα: Ορθοπεδικός 

Διεύθυνση: Ιωάννου Γενναδίου 6 

11521, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 2107225333, 6932440191 

Εmail: nikozago@yahoo.com 

Τσάκαλης Νικόλαος 

Ειδικότητα: Ειδικός Παθολόγος 

Διεύθυνση: Περικλέους 4 

12244 Αιγάλεω 

Τηλέφωνο: 6932677420 

Εmail: drniktsakalis@gmail.com

Φιαμέγκος Αλέξανδρος 

Ειδικότητα: Χειρουργός Ουρολόγος - 

Ανδρολόγος 

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 156 11525 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 2106721030, 6936795172 

Εmail: alfiamegos@yahoo.gr 

Web: www.urosurgical.gr 

Χρονόπουλος Αναστάσιος 

Ειδικότητα: Αγγειοχειρούργος 

Διεύθυνση: Πινδάρου 3 

10671 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 2107259158, 6944357899 

Εmail: chronopoulos5@gmail.com 

Φερφέλη Σοφία 

Ειδικότητα: Φυσίατρος 

Διεύθυνση: Καρνεάδου 23 

10675 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 6938022885  

Εmail: soferfeli@hotmail.com 

Web: www.ferfelimedrehab.4ty.gr 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ  

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Για περισσότερα προϊόντα και για παραγ-

γελίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 

www.keashop.gr - Τηλ.: 210-2480235


