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«Εργασία Μου»: Η πρώτη Ελληνική πλατφόρμα εύρεσης εργασίας, για άτομα με νοητική αναπηρία
Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» δημιούργησε την πλατφόρμα «Εργασία Μου»
με στόχο την προσφορά βοήθειας σε ανθρώπους με νοητική αναπηρία, ώστε να βρουν την
εργασία που τους ταιριάζει. Με όνειρο έναν κόσμο που θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για όλους και αξιοποιώντας το ειδικό πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. που ενισχύει την πρόσληψη ανέργων ανθρώπων με αναπηρία, η πλατφόρμα «Εργασία Μου» μέσω ενός ερωτηματολογίου ,που συμπληρώνει και υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος... Συνέχεια στη σελίδα 4

Παράλυτος με κομμένο νωτιαίο μυελό περπάτησε ξανά, χάρη σε εμφύτευμα
Ένας επί τέσσερα χρόνια παράλυτος άνδρας, ο Ιταλός Michel Roccati κατέστη ικανός
να περπατήσει ξανά, χάρη σε ένα εμφύτευμα που ανέπτυξε ομάδα Ελβετών ερευνητών.
Είναι η πρώτη φορά, που ένας άνθρωπος με εντελώς κομμένο νωτιαίο μυελό, μπορεί
να περπατήσει ελεύθερα ξανά. Πριν τρία χρόνια, είχαν γίνει ανάλογες δοκιμές, που
επέτρεψαν σε αναπήρους να κινηθούν αρκετά άνετα, σε ελεγχόμενο περιβάλλον, αλλά
στην καθημερινή ζωή, τα ηλεκτρικά σήματα του εμφυτεύματος... Συνέχεια στη σελ. 10

Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής για την Ανα- «Μαζί στο φως»: Μια συναυλία στο απόλυτο σκοτάδι με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη
πηρία 2022, στο Όσλο
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της
2ης Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής για την Αναπηρία, η οποία
φέτος φιλοξενήθηκε στο Όσλο της
Νορβηγίας από τις κυβερνήσεις
της Νορβηγίας και της Γκάνας. Λόγω της πανδημίας, οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν μέσω ψηφιακής... Συν. στη σελ. 12
Κοπή πίτας στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»
Σε κλίμα ενθουσιασμού για τις μέχρι τώρα πολιτιστικές δράσεις του Μητροπολιτικού Πάρκου
Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας, «Αντώνης Τρίτσης»... Συνέχεια στη σελ. 13

Οι κυριότερες ρυθμίσεις των τροπολογιών στο
νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ
Η ρύθμιση για την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για ένα χρόνο χωρίς προϋποθέσεις σε ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων περιλαμβάνεται -μεταξύ άλλων- στις
τροπολογίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο... Συν. στη σελ. 4
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Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης μας
προσκαλεί να αισθανθούμε
και να κατανοήσουμε πώς
είναι να ζεις με τυφλότητα, σε
μια συναυλία / εμπειρία, για
την υποστήριξη της φιλανθρωπικής ΑΜΚΕ «Διαβάζω
για τους Άλλους». Σε ένα κόσμο που όλο και περισσότερα βασίζονται στην εικόνα,
ίσως... Συνέχεια στη σελίδα 7

Δήμος Παύλου Μελά:
Παράδειγμα προς μίμηση
Ξεκίνησε και συνεχίζεται η
εγκατάσταση εσωτερικών
ανελκυστήρων σκάλας, με
περιστρεφόμενο κάθισμα,
σε σχολεία πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Παύλου
Μελά, για τη διευκόλυνση
της... Συνέχεια στη σελίδα 9

Συνέχεια από το προηγούμενο ...«Η ευτυχία βρίσκεται σε όποιον την αντέξει»,

μου έλεγε ο παππούς μου, που ήταν πολύ φτωχός, αγωνιστής, αλλά και υπερήφανος για την διαδρομή της ζωής και την προσωπικότητά του. Ήταν δύσκολη
εποχή, μετά τον πόλεμο και την Κατοχή, που ο πλούτος διαχειριζόταν από ορισμένους και οι υπόλοιποι δεινοπαθούσαν, ακόμα και για τα πιο βασικά αγαθά.
«Γιώργη μου», έλεγε, όταν με έβλεπε, «πήγαινε να μου πάρεις τέσσερα τσιγάρα
«Τέλειον» και να μου φέρεις τα ρέστα.» Μου έδινε ένα πενηνταράκι. Πήγαινα,
έπαιρνα τέσσερα τσιγάρα και τα πήγαινα στον παππού, που καθόταν στο καφενείο και αυτός, για να με ανταμείψει, με κέρναγε γλυκό κουταλιού βύσσινο,
με τα ρέστα. Ένοιωθα μεγάλη χαρά με το κέρασμα του παππού και πολλές
φορές παρακολουθούσα πότε θα πάει ο παππούς στο καφενείο, για να με στείλει να του πάρω τσιγάρα. Πολύ φτώχεια και μεγάλος αγώνας η ζωή τότε. Παρά
τα προβλήματα, όμως, οι άνθρωποι ήταν ευτυχισμένοι, γιατί ξεκινούσαν χωρίς
τίποτα και κάθε φορά που κατάφερναν κάτι, έβλεπαν την ευτυχία μπροστά τους.
Στο ίδιο χωριό, στην ίδια γειτονιά, υπήρχε και μια πολύ πλούσια οικογένεια, που
όλοι τους ζήλευαν, νομίζοντας ότι είναι πιο ευτυχισμένοι από αυτούς. Το πόσο
έξω έπεφταν όλοι, το καταλάβαμε αργά, όταν άρχισαν οι τσακωμοί και οι διαμάχες για τα περιουσιακά τους στοιχεία. Αυτοί που δεν είχαν τίποτα, ήταν από την
πρώτη και μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής τους, αγωνιστές και ευτυχισμένοι. Αυτοί που τα είχαν όλα, δεν κατάφεραν να γνωρίσουν τίποτα περισσότερο,
εκτός από τον έτοιμο πλούτο που βρήκαν και ήταν παγίδα για να διατηρήσουν την μεταξύ τους κακία, αντιπαλότητα και δυστυχία... Συνέχεια στο επόμενο
Αν πιστεύετε ότι και η δική σας ιστορία έχει παραδείγματα που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα και ωφέλιμα για τους αναγνώστες της εφημερίδας μας,
μπορείτε να μας την στείλετε, προς δημοσίευση. Επικοινωνήστε μαζί μας.
υ Ν ί κο υ
«Σενάρια της ζωής» τοΠρατσινάκη
Συν. από το προηγ. «...παιχνίδια, όµως η Έφη έφευγε να µην

τους βλέπει. Δύσκολη η θέση της, αµέτοχη και ανήµπορη, να
βλέπει τα παιδιά της η Παναγιώτα να µη µιλούν µεταξύ τους.
Το συζήτησε µε τον Περικλή και αποφάσισαν να επέµβουν όχι
µε λόγια, µα µε έργα, στήνοντάς τους ολόκληρη πλεκτάνη. Έφεραν ένα πανέµορφο σκυλί στο σπίτι, που µόλις το είδαν τα παιδιά ξετρελαθήκαν από τη χαρά
τους. Ο Περικλής όµως δεν τους άφησε να το πλησιάσουν, για να παίξουν µαζί
του, γιατί τους απαγόρευσε να το ακουµπούν, και έτσι µόνο µε τα µάτια µπορούσαν να το χαίρονται. Λυπήθηκαν τα τρία παιδιά το ίδιο, καθώς είχαν αγαπήσει το
σκυλί, και παραπονέθηκαν στον πατέρα τους ότι δεν τα αγαπούσε όσο αγαπούσε
το σκυλί. Εκείνος τα αγκάλιασε στοργικά λέγοντάς τους ότι πρώτα αγαπά αυτά
και µετά το σκυλί. Τους χάρισε το σκυλί και τους είπε ότι έτσι έπρεπε να αγαπιούνται και µεταξύ τους. Τα τρία παιδιά άρχισαν να παίζουν ενθουσιασµένα µε το
σκυλί. Ξέχασε προσωρινά το µίσος για τη Χαρούλα η Έφη και τις διαφορές της
µε τον αδελφό της τον Αλέξη, µε τον φόβο να µην τους πάρουν το σκυλί. Άρχισε
να µιλά πάλι στη Χαρούλα µε βαριά καρδιά, µόνο όταν ήταν µπροστά οι γονείς
τους. Όµως ποτέ δεν έκαναν παρέα εκτός σπιτιού. Απορροφηµένη µε το σκυλί
η Έφη, δεν την ενδιέφερε η συνύπαρξη µε την αδελφή της παρά µόνο µε τον
Μπούµπη, όπως τον βάφτισε. Στο σπίτι επικρατούσε φαινοµενική ηρεµία µε την
προσωρινή ανακωχή, µα µπορούσε ανά πάσα στιγµή να ξεσπάσει νέα αντιπαράθεση µεταξύ τους. Κέρβερος η Παναγιώτα φρόντιζε να είναι πάντα υπό την
προστασία της η Χαρούλα όσες ώρες βρίσκονταν σπίτι και οι δύο.» Συν. στο επ.
(Το βιβλίο “Σενάρια της Ζωής” είναι διαθέσιμο. Παραγγελίες στο 2102480235)
ΣΕΛΙΔΑ 2

«Εργασία Μου»: Η πρώτη Ελληνική πλατφόρμα εύρεσης εργασίας, για άτομα με νοητική αναπηρία
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...ψάχνει να βρει τον κατάλληλο εργοδότη, από εκείνους που επί-

σης έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και περιγράψει το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις
του, μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Εν ολίγοις, το «Εργασία Μου» δέχεται τις αιτήσεις υποψηφίων εργαζομένων και υποψηφίων εργοδοτών και πραγματοποιεί την αντιστοίχιση τους, βάσει
προτιμήσεων και δυνατοτήτων. Οι άνθρωποι με νοητική υστέρηση, πολλές φορές χαρακτηρίζονται από βασικά ελλείμματα στη διανοητική λειτουργία και στην προσαρμοστική συμπεριφορά τους σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας. Επίσης, ανά περίπτωση, δυσκολεύονται
στη γραφή, την ανάγνωση, την εννοιολόγηση, την αντίληψη του χρόνου και του χώρου αλλά
και στην επικοινωνία στις διαπροσωπικές σχέσεις. Όμως, το εργαστήρι «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» είναι
βέβαιο, μέσα από την εμπειρία δεκαετιών, ότι οι διάφορες προκαταλήψεις εργοδοτών αναφορικά με την εργασία ανθρώπων με νοητική αναπηρία εξαλείφθηκαν, όταν τους προσέλαβαν στις επιχειρήσεις
τους. Επιπλέον, με την κατάλληλη προσαρμογή του χώρου/θέσης εργασίας, ένας τέτοιος εργαζόμενος δεν υστερεί
απολύτως σε τίποτα από έναν εργαζόμενο τυπικής νοημοσύνης. Αντίθετα, το «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» παραθέτει τα οφέλη
που αποκομίζει μια εταιρεία που θα προσλάβει ανθρώπους με νοητική υστέρηση, όπως η βελτίωση της δημόσιας
εικόνας της επιχείρησης (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη), η ανύψωση του ηθικού του προσωπικού της επιχείρησης
και η αύξηση της αφοσίωσής του, όταν ο εργοδότης κάνει φανερή την προτίμησή του για την πρόσληψη ανθρώπου
με αναπηρία. Συγχρόνως αυξάνεται η προσήλωση των πελατών της επιχείρησης, διότι συνήθως αντιδρούν θετικά
σε επιχειρήσεις που είναι έμπρακτα θετικές στην αναπηρία. Περισσότερα στην διεύθυνση https://ergasiamou.gr/

Οι κυριότερες ρυθμίσεις των τροπολογιών στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ. Ταυτόχρονα, διευκολύ-

νεται η χορήγηση του επιδόματος ανεργίας σε εποχιακές επιχειρήσεις και επιλύονται
οργανωτικά ζητήματα του ΝΑΤ, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του. Αναλυτικότερα: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για ένα χρόνο χωρίς προϋποθέσεις για
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Την 1η Μαρτίου ανανεώνεται η ασφαλιστική ικανότητα,
όσων κατά το προηγούμενο έτος είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες (ή δύο
μήνες) ασφάλισης. Με την προτεινόμενη ρύθμιση όμως παρατείνεται χωρίς προϋποθέσεις για ένα χρόνο η ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων (και των οικογενειών τους), για τους οποίους η ασφαλιστική ικανότητα ανανεωνόταν με ειδικές διατάξεις μέχρι και το 2020. Σε αυτούς περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, οι μακροχρόνια άνεργοι
ηλικίας 29-55 ετών και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες. Επιπροσθέτως, με την ίδια διάταξη παρατείνεται η ασφαλιστική
κάλυψη εργαζομένων οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος συνέχισαν να υφίστανται τις επιπτώσεις της πανδημίας
και έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού από το Υπουργείο Εργασίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών.
Παρατείνονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 οι συμβάσεις επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού
βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού σε προνοιακές δομές, που συνήφθησαν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς οι κίνδυνοι δεν έχουν εξαλειφθεί. Διεύρυνση της έννοιας της εποχικότητας των επιχειρήσεων για την επιδότηση ανεργίας ειδικά για το 2021.
Ειδικά για το έτος 2021, για τον προσδιορισμό μιας εργασίας ως εποχιακής, τίθεται ως προϋπόθεση ότι για το χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο δε λειτουργεί, δεν απασχολεί προσωπικό που υπερβαίνει
το 27% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολεί κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητας της
(αντί για 25% που είναι η γενική διάταξη). Η τροποποίηση αυτή θεσπίζεται κατ’ εξαίρεση για το έτος 2021, καθώς
οι ακραίες καιρικές συνθήκες και ιδίως ο παγετός που έλαβε χώρα πέρυσι την άνοιξη επέφερε την έλλειψη πρώτων
υλών σε εποχικές επιχειρήσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με την κονσερβοποίηση, μεταποίηση, συσκευασία και
διαλογή αγροτικών προϊόντων κλπ, με αποτέλεσμα να απασχολήσουν λιγότερο εποχικό προσωπικό σε σχέση με
τα προηγούμενα έτη και να κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι να μην καταστούν δικαιούχοι επιδότησης ανεργίας, καθώς
δεν υπερβαίνουν τόσο το μόνιμο προσωπικό που απασχολείται σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Ρυθμίσεις για το
ΝΑΤ. Με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ναυτικό Απομαχικό
Ταμείο (ΝΑΤ) εντάσσεται σε αυτό ο Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ), που
έχει ως αντικείμενο τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων στους Έλληνες ναυτικούς, που είναι ασφαλισμένοι
στο ΝΑΤ. Καθώς τα ποσά που αφορούν στα οικογενειακά επιδόματα συνεισπράττονται μέσω των ναυτολογίων
από το ΝΑΤ και αποδίδονται στη συνέχεια στον Ε.Λ.Ο.Ε.Ν., κρίθηκε σκόπιμη και λειτουργικά επιβεβλημένη η ένταξη
του ΕΛΟΕΝ στο ΝΑΤ και η συνέχιση της λειτουργίας του μέσα σε αυτό με πλήρη οικονομική, λογιστική και περιουσιακή αυτοτέλεια. Τέλος, επικαιροποιείται το πλαίσιο των οργάνων διοίκησης του ΝΑΤ και καθίσταται πιο ευέλικτο, προσπάθεια που θα συνεχιστεί με την κωδικοποίηση της πολυδιασπασμένης νομοθεσίας του Ταμείου.
ΣΕΛΙΔΑ 4

Η Ακαδημία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, με τη συμβολή της Περιφέρειας Αττικής, υλοποιεί αθλητικές δράσεις για παιδιά και νέους στο Φάσμα της Διαταραχής του Αυτισμού
Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης προχώρησε στην υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με την Ακαδημία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ με στόχο
την υλοποίηση σειράς αθλητικών δράσεων για παιδιά και νέους που βρίσκονται στο Φάσμα της Διαταραχής του Αυτισμού. Η υπογραφή του Συμφώνου
έγινε από τον Περιφερειάρχη και το Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
ΟΠΑΠ, Φ. Αλβέρτη. Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται με τη στήριξη
της Περιφέρειας Αττικής, έχει τίτλο «Δράσεις αθλητισμού - ομαδικού αθλήματος - για παιδιά και νέους στο Φάσμα της Διαταραχής του Αυτισμού», και χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Με αφορμή
την υπογραφή του Συμφώνου ο Περιφερειάρχης, Γ. Πατούλης συνεχάρη τους
υπευθύνους και δήλωσε: «Στηρίζουμε έμπρακτα κάθε δράση με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο και συμβάλλουμε στη
μείωση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. Θέλω να συγχαρώ την ομάδα του Παναθηναϊκού και την Ακαδημία
που θα συμβάλει στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος μέσω του οποίου δίδεται μια ευκαιρία στα παιδιά να
βρουν μια δημιουργική διέξοδο και ενασχόληση με τον αθλητισμό.» Από την πλευρά του ο Φ. Αλβέρτης δήλωσε:
«Θέλουμε πραγματικά να ευχαριστήσουμε τον Περιφερειάρχη και όλους τους συνεργάτες του που συνέβαλαν ώστε
το συγκεκριμένο πρόγραμμα να υλοποιηθεί και να μας δοθεί η δυνατότητα να συνεχίσουμε με περισσότερη δύναμη
να βοηθάμε τα παιδιά. Είναι μία πολύ σημαντική και συγκινητική προσπάθεια και ελπίζουμε να μεγαλώσει ώστε να
μπορέσουμε να δώσουμε χαρά και ελπίδα σε πάρα πολύ κόσμο.» Η αθλητική δράση: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
μαθήματα μπάσκετ σε ειδικά τμήματα, διαμορφωμένα για τις ανάγκες των ωφελούμενων στο φάσμα του αυτισμού
(θα διαχωρίζονται με κριτήριο το επίπεδο λειτουργικότητάς τους, με μεθοδολογία κατάταξης από εξειδικευμένο προσωπικό του φορέα). Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται στο Βοηθητικό γήπεδο Μπάσκετ του ΟΑΚΑ, χωρίς
οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς. Για δηλώσεις συμμετοχής, θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν και άτομα με αυτισμό ανεξαρτήτου ηλικίας.

Αίτημα της ΕΣΑμεΑ στον Υπουργό Τουρισμού για πρόγραμμα
επιδοτούμενου τουρισμού για τους συνταξιούχους με αναπηρία
Με επιστολή της στο υπουργείο Τουρισμό, η ΕΣΑμεΑ καταθέτει τις προτάσεις για το
πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», έτους 2022. Η πολιτεία διαχρονικά, σε όλα τα
προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού, αντιλαμβανόμενη την οικονομική αδυναμία
των ατόμων με βαριά αναπηρία να κάνουν διακοπές με δικά τους χρήματα, τους έδινε
το δικαίωμα να συμμετέχουν κάθε χρόνο με τον συνοδό τους και όχι περιοδικά όπως συνέβαινε με τους δικαιούχους
του γενικού πληθυσμού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνταξιούχοι με βαριά αναπηρία δεν έχουν επωφεληθεί προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού από την εποχή των μνημονίων, εκτός του προγράμματος του 2020, καθώς και
ότι τα ΑμεΑ και οι οικογένειές τους λόγω της μακρόχρονης οικονομικής κρίσης και της εντεινόμενης ακρίβειας που
συμπαρασύρει το κόστος διαβίωσής τους, έχουν φτωχοποιηθεί, η ΕΣΑμεΑ ζητά τη δημιουργία ενός προγράμματος
τουρισμού για ΑμεΑ, που θα προβλέπει το δικαίωμά τους σε επιδοτούμενες δαπάνες για τουρισμό κάθε χρόνο, με
τις εξής προϋποθέσεις: • μοριοδότηση των συνταξιούχων με αναπηρία από 50% και άνω, ανάλογα με το ποσοστό
αναπηρίας τους, χωρίς να μπαίνουν στην διαδικασία της κλήρωσης και χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια, • δικαίωμα συμμετοχής των συνταξιούχων όλων των ταμείων με το συνοδό τους, εφόσον τον δικαιούνται σύμφωνα με
απόφαση υγειονομικής επιτροπής, • δικαίωμα συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία που αδυνατούν να εγγραφούν
στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ και να ενταχθούν στα προγράμματα διακοπών του Οργανισμού, • επιδότηση των
ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τους συνοδούς τους, •
διάρκεια διακοπών έως και 6 ημέρες, καθώς η μετακίνηση ειδικά ενός βαριά κινητικά ανάπηρου (τετραπληγικούπαραπληγικού) για 2-3 διανυκτερεύσεις, δεν είναι εύκολη, αφού η ταλαιπωρία είναι υπέρτερη της ξεκούρασης.

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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Οκτώ θέσεις σε φορείς του υπουργείου Εθνικής Άμυνας πρόκειται να καλυφθούν από άτομα με ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό. Η πρόσληψή τους εντάσσεται στο πλαίσιο του προγραμματισμού
προσλήψεων έτους 2022, που έχει εγκριθεί με σχετική πράξη του υπουργικού συμβουλίου και θα κατανεμηθούν ως εξής: στο ΓΕΣ δύο, στο ΓΕΝ μία, στο ΓΕΑ δύο, στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού μία και στο ΝΙΜΤΣ δύο.
Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε η νέα υπηρεσία Open Car, όπως ανακοίνωσαν τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η ΑΑΔΕ. Πρόκειται για την πλατφόρμα, μέσω της οποίας, οι πολίτες
μπορούν να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με οχήματα, εισάγοντας μόνο τον αριθμό πινακίδας, που έχει
εκδοθεί στην Ελλάδα. Η υπηρεσία βρίσκεται στο gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Μετακινήσεις» ή εναλλακτικά στο opencar.services.gov.gr. Οι προσβάσιμες πληροφορίες είναι οι ακόλουθες: αν το όχημα είναι σε κίνηση/ακινησία ή έχει κλαπεί, αν είναι ασφαλισμένο και την ημερομηνία έναρξης και
λήξης ασφάλισης, και το χρώμα, ο κατασκευαστής και ο τύπος του οχήματος. Δεν παρέχονται πληροφορίες για τα
στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών ή κατόχων των οχημάτων, ούτε στοιχεία τυχόν οφειλών από τέλη κυκλοφορίας.
Eυκολότερη πλέον η χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας με το νομοσχέδιο για τον
εκσυγχρονισμό του e-ΕΦΚΑ, καθώς σε αυτό προβλέπεται ότι δεν θα λαμβάνονται υπόψη βεβαιωμένες οφειλές του αιτούντος προς τον e-ΕΦΚΑ, μέχρι του ποσού των 100 ευρώ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευκολύνεται η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας για το σύνολο των συναλλασσόμενων με τον e-ΕΦΚΑ, καθώς
αντιμετωπίζονται προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία του λογισμικού της έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας,
που οδηγούν στην καθυστέρηση της χορήγησης του σχετικού αποδεικτικού λόγω οφειλών πολύ χαμηλού ύψους.
Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 25.000 άτομα, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», οκτάμηνης διάρκειας,
με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ στο www.oaed.gr. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους
εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που
αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 18 Μαρτίου.
Άδεια 10 ημερών μετ’ αποδοχών στους γονείς για σπάνια νοσήματα των παιδιών, προβλέπει η συμπλήρωση της διάταξης του άρ. 43 του ν. 4808/2021 (Νόμος για την Προστασία της Εργασίας). Τα νοσήματα
θεωρούνται σπάνια όταν προσβάλουν 5 στα 10.000 άτομα στην κοινότητα, χαρακτηρίζονται από υψηλή ετερογένεια και στην πλειονότητά τους είναι γενετικής φύσης (π.χ. αυτοάνοσα νοσήματα, συγγενείς δυσπλασίες). Υπενθυμίζεται ότι η άδεια αυτή είναι εξαιρετική και δίνεται επιπλέον της άδειας νόσησης τέκνου και της άδειας φροντιστή.
Σε λειτουργία τέθηκε η ιστοσελίδα του 1555 (1555.gov.gr), του Ενιαίου Αριθμού Εξυπηρέτησης Πολιτών
για εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά θέματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
των εποπτευόμενων φορέων ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ. Μέσα από την ιστοσελίδα ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετείται άμεσα, εύκολα και έγκυρα για τα ζητήματα που τον απασχολούν, χωρίς τηλεφωνική κλήση στο 1555.
«Έφυγε» σε ηλικία 70 ετών ο Χρήστος Αγγουράκης, ο αθλητής με τις περισσότερες συμμετοχές σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, «αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό», όπως τόνισε η Πρόεδρος της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ. Ο
εκλιπών είχε μείνει ανάπηρος έπειτα από ατύχημα και εξελίχθηκε σε αθλητή - σύμβολο των Παραολυμπιακών
Αγώνων, βοηθώντας παράλληλα την Ομοσπονδία μέσα από διάφορες διοικητικές θέσεις. Μέλος της πρώτης ελληνικής αποστολής σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, το 1976 στο Τορόντο, ο Αγγουράκης έγραψε τη δική του ιστορία.
Την διεύρυνση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία» για τους αστέγους σε 43 Δήμους από 14, ανακοίνωσε η Υφ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Μιχαηλίδου. Καλύπτοντας για δύο χρόνια το ενοίκιο
και για ένα χρόνο το μισθό, το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια και βελτίωση των δύο προηγούμενων, επιτυχημένων προγραμμάτων επανένταξης αστέγων, που έχουν υλοποιηθεί από το 2014 έως σήμερα και αποκτά χαρακτήρα
μόνιμης δημόσιας πολιτικής, με την πρόβλεψη για ανά διετία εφαρμογή του από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού. Το πρόγραμμα στοχεύει στην επανένταξη 600 νοικοκυριών/800 ωφελούμενων, και πρακτικά καλύπτει τους
μισούς καταγεγραμμένους αστέγους των μεγάλων αστικών κέντρων (με βάση την τελευταία καταγραφή του 2018).
Περισσότεροι από 536 τόνοι ρούχων και παπουτσιών εναποτέθηκαν από τους πολίτες στους 250 ειδικούς, κόκκινους κάδους, που βρίσκονται στις επτά δημοτικές κοινότητες της Αθήνας, κατά το 2021, αριθμός
που ξεπερνά κατά 158% την ποσότητα των αντίστοιχων ειδών που συγκεντρώθηκαν την προηγούμενη χρονιά (2020). Από τα είδη αυτά, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων αξιοποίησαν και πρόσφεραν περισσότερους από 4 τόνους καθαρών ρούχων σε εξαιρετική κατάσταση, σε άτομα και οικογένειες που έχουν ανάγκη.
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«Μαζί στο φως»: Μια συναυλία στο απόλυτο σκοτάδι με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...ξεχνάμε ότι υπάρχουν εκείνοι που μπορούν και «βλέπουν»

πέρα από την επιφάνεια, την ουσία των πραγμάτων. Σε μία καλλιτεχνική κίνηση ευαισθησίας και συμπερίληψης, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης τραγουδά για την υποστήριξη του
«Διαβάζω για τους Άλλους», στην πρώτη συναυλία στην Ελλάδα στο σκοτάδι! Μαζί
του ο συγγραφέας και τραγουδιστής Θοδωρής Τσάτσος, ο οποίος με τον δικό του μουσικό τρόπο, εισάγει το ακροατήριο στην εμπειρία της ζωής με τυφλότητα. H ιδέα, για
μία τόσο διαφορετική μουσική εκδήλωση προέκυψε τον Φεβρουάριο του 2019, όταν
τα Σπουδαία Events, μέσω της ιστοσελίδας τους www.spoudaia.gr, ρώτησαν το κοινό
για ποιο λόγο θα ήθελαν να γίνει μία συναυλία υποστήριξης. Περίπου 1.800 άνθρωποι ψήφισαν ηλεκτρονικά και
υπέδειξαν το «Διαβάζω για τους Άλλους» ως τον φορέα επιλογής τους. Ο συνιδρυτής των Σπουδαίων Events,
Χάρης Ασλανίδης, άνθρωπος με κοινωνικές ευαισθησίες αλλά και αναπηρία ο ίδιος, δηλώνει: «Αισθανθήκαμε την
ανάγκη να δημιουργήσουμε μία διαφορετική εκδήλωση, μία ευκαιρία να δημιουργηθούν βιωματικές αναμνήσεις,
που φιλοδοξούν να μείνουν χαραγμένες για πάντα στο μυαλό των συμμετεχόντων ακροατών και μουσικών». Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης αγκάλιασε με θέρμη την πρωτοβουλία της συναυλίας στο σκοτάδι. Έχοντας εκφράσει ανάλογες
ευαισθησίες στο παρελθόν, πραγματοποιώντας συναυλίες καθολικής προσβασιμότητας, αποφάσισε να συμμετέχει
αφιλοκερδώς για την υλοποίηση αυτής της συναυλίας. Μία πρόσκληση για ενσυναίσθηση και κατανόηση του πως
είναι να ζεις με οπτική αναπηρία. Μια συναυλία στο απόλυτο σκοτάδι, για να βρεθούμε όλοι «Μαζί στο Φως». Χώρος:
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Δευτέρα 28 & Τρίτη 29 Μαρτίου, 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 15€. www.ticketservices.gr
Ο ποιητής Αθανάσιος Κουμούρης γράφει για τα ναρκωτικά

Πόσα αμούστακα παιδιά,
προτού το φως χαράξει,
δεν κάνουν την μανούλα τους,
να μην αναστενάξει.

Ναρκωτικό το σκηνικό,
το θέατρο πορνεία,
ηθοποιοί οι έμποροι,
και οι ακροατές παιδία.

Δεν είναι πλέον είδηση,
είναι επιδημία,
τα πτώματα κάθε πρωί,
στου δρόμου την γωνία.

Προτού ροδίσει η αυγή,
ο ήλιος πριν φωτίσει,
έρχεται το απομεσήμερο,
το γιόμα και η δύση.

Πέστε, για ποιόν πολιτισμό,
και πρόοδο μιλάτε,
όταν εσείς τα πτώματα,
στους δρόμους τα σκορπάτε.

Η μάνα κάνει όνειρα,
το σπλάχνο που θα φέρει,
όμως εσείς της το προσφέρετε,
μια σύριγγα στο χέρι.

Κακοστημένο σκηνικό,
πάνω στα πτώματά μας,
να παίζουνε οι έμποροι,
να βλέπουν τα παιδιά μας.

Δεν φταίει η οικογένεια,
δεν φταίει η θρησκεία,
φταίτε εσείς, τυφλοί υποκριτές,
η παγκόσμια εξουσία.

«Περπατώντας με τους Φιλέλληνες»: 62 «έξυπνες» ιστορικές πινακίδες
σε δρόμους της Αθήνας μάς «επανασυστήνουν» το Φιλελληνικό Κίνημα
Σανταρόζα, Γουέμπστερ, Τράιμπερ, Λόρδος Βύρωνας, Λένορμαν, Χέυδεν, Μάγερ.
Οι σπουδαίοι αυτοί Φιλέλληνες, όπως και πολλοί ακόμη, χαρίζουν την αίγλη τους
σε πολλούς μικρούς και μεγάλους δρόμους της Αθήνας, υπενθυμίζοντας κάθε φορά
στους περαστικούς την τεράστια συμβολή του Φιλελληνικού Κινήματος στην Ελληνική Επανάσταση, καθώς και στην πρόοδο του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους.
Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ)
και τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων, η δράση «Περπατώντας με τους Φιλέλληνες», υλοποιήθηκε με στόχο όχι
μόνο να τιμηθεί ο ρόλος των σπουδαίων αυτών ξένων προσωπικοτήτων, αλλά και να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε
Αθηναίο και επισκέπτη της πόλης να τους γνωρίσει περισσότερο και να κατανοήσει τη σύγχρονη ιστορία, κάνοντας
απλώς μία σύντομη στάση στους δρόμους των Φιλελλήνων. Στο πλαίσιο της δράσης, η οποία πραγματοποιείται
με αφετηρία τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και με την πολύτιμη συμβολή χορηγών,
τοποθετήθηκαν σε δρόμους που φέρουν ονόματα του Φιλελληνικού Κινήματος συνολικά 62 πινακίδες για 29 Φιλέλληνες. Σε αυτές προβάλλονται πορτραίτα τους, καθώς και επεξηγηματικά κείμενα -στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα- με πληροφορίες για την προσωπικότητά τους, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο συνεισέφεραν στον
Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Κάθε πινακίδα διαθέτει QRcode, το οποίο παραπέμπει σε εφαρμογή, παρέχοντας επιπλέον πληροφορίες για τον Φιλέλληνα και για το Κίνημα του Φιλελληνισμού, καθώς και συνοδευτικά podcast.
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Νέα Μάκρη: Ένα σύγχρονο ει-

Πετρούπολη: Ράμπες και χώ-

δικό κάθισμα - γερανό παρέλαβε ο
Δήμος, για την εύκολη πρόσβαση
των ΑμεΑ στην πισίνα του κολυμβητηρίου που βρίσκεται στο Πολιτιστικό
& Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης. Ο
γερανός έρχεται να συμπληρώσει
την εδώ και χρόνια ύπαρξη ειδικού
ανελκυστήρα από τα αποδυτήρια.

ρους προσωπικής υγιεινής για μαθητές με κινητικά προβλήματα, κατασκεύασε ο Δήμος σε 20 σχολεία της
πόλης, με χρηματοδότηση του Προγράμματος «Φιλόδημος II», και κύριο
στόχο την βελτίωση της ποιότητας
ζωής και της καθημερινότητας των
μαθητών μειωμένης κινητικότητας.

Κομοτηνή: Ο Δήμος εξασφάλισε
χρηματοδότηση προκειμένου να ενισχύσει τα Ειδικά Σχολεία με όλα τα
απαραίτητα (όπως εξοπλισμό φυσιοθεραπείας-αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής, ειδικά καθίσματα,
διαδραστικό προβολέα κ.α.), ώστε οι
μαθητές ΑμεΑ να αναπτύξουν όλες τις
δεξιότητες τους, ενώ θα αγοραστούν
και δύο νέα λεωφορεία, με θέσεις για
Γρεβενα: Την Ένταξη της Πράξης τα παιδιά με κινητικά προβλήματα.
«Δημιουργία Χώρου Δημιουργικής
Απασχόλησης και Άθλησης Ειδικού
Τύπου για ΑμεΑ», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γεώργιος Κασαπίδης.
Η Πράξη που συγχρηματοδοτείται
από το Ε.Τ.Π.Α., αφορά στην κατασκευή παιδικής χαράς, «προσβάσιμης για όλους», στο «Πάρκο των
Μανιταριών», που θα έχει έκταση
885 τ.μ., ενώ προβλέπεται και η καΠειραιάς: Μια καινούργια, σύγτασκευή ειδικών προσβάσεων για
χρονη ράμπα για ΑμεΑ κατασκευάαναπηρικά αμαξίδια στον γύρω χώρο.
στηκε στην είσοδο του χώρου περιπάτου, στο παραλιακό μέτωπο του
Μικρολίμανου, στα πλαίσια της μεγάλης ανάπλασης στην περιοχή. Στόχος είναι η διευκόλυνση των ατόμων
με κινητικά προβλήματα προκειμένου να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση και την ίδια δυνατότητα με όλους
τους επισκέπτες για βόλτα, στον
χώρο περιπάτου του Μικρολίμανου.

Λακωνία: Το Σωματείο ΑμεΑ Ν. Λακωνίας, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες των
μελών του και τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, αποφάσισε να προχωρήσει σε οικονομική ενίσχυση των πιο αδύναμων οικονομικά
μελών, δίνοντας προς τούτο ένα σημαντικό
μέρος από τα ταμειακά διαθέσιμα του. Οι δικαιούχοι, βάσει των κριτηρίων που θέτει το
Σωματείο, θα πρέπει να αιτηθούν μέχρι τις
26 Μάρτιου. Τηλ. επικοινωνίας 27310 83335
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Φούρνοι Κορσεών: Η «Φωνή
των ΑΜΕΑ» και το Κέντρο μας θέΝ να ευχαριστήσουν τον Δή:λουν
μαρχο, Δ. Καρίδη, για την άμεση
ευαισθητοποίηση και ανταπόκρισή
του, μετά από τηλεφώνημά μας, για
θέματα εργασίας των ατόμων με
αναπηρία. Η Ολυμπία Σκλάβου ένοιωθε εγκλωβισμένη σε ένα ακριτικό
νησί, που δεν έχει πολλές δυνατότητες εύρεσης εργασίας και η ανταπόκριση του Δημάρχου της δίνει φτερά
και ελπίδες για το καλύτερο φάρμακο, που εμείς το λέμε εργασία και
γιατρεύει όλες τις αδυναμίες του κόσμου. Δήμαρχε σε ευχαριστούμε
πολύ και πιστεύουμε ότι η ευαισθησία και η ανταπόκρισή σου θα παραδειγματίσει και άλλους Δημάρχους.

Οι οδηγίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για προστασία από
φυσικές καταστροφές, πλήρως προσβάσιμες στους πολίτες με προβλήματα ακοής ή όρασης
Η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε έγκυρη πληροφόρηση και οδηγίες αυτοπροστασίας έναντι κινδύνων και φυσικών καταστροφών αποτελεί προτεραιότητα για το νέο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς
η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι τα άτομα με αναπηρία μπορεί να είναι πιο ευάλωτα
σε περίπτωση μιας φυσικής καταστροφής. Με γνώμονα, λοιπόν, την ανάγκη παροχής συγκεκριμένων, σαφών και εύκολων να ακολουθηθούν οδηγιών, χωρίς κανέναν απολύτως αποκλεισμό όσον αφορά στην προσβασιμότητα, το Υπουργείο
Κλιματικής Κρίσης προχώρησε στην προσθήκη διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα σε καίριας σημασίας video
με οδηγίες αυτοπροστασίας. Επίσης, έχουν προστεθεί ενσωματωμένοι υπότιτλοι, ενώ όλα τα video περιέχουν
πλήρη εκφώνηση του περιεχομένου τους. Με τον τρόπο αυτό, τα νέα video οδηγιών είναι πλέον πλήρως προσβάσιμα από συμπολίτες μας με προβλήματα ακοής ή όρασης. Επιπλέον, το νέο Υπουργείο δεσμεύεται ότι όλο
το οπτικοακουστικό υλικό που θα παραχθεί στο μέλλον για την ενημέρωση του κοινού, θα είναι συμβατό με τις
ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, καθώς θα ακολουθεί το ίδιο πρότυπο (οπτικοποίηση οδηγιών, πλήρης εκφώνηση, υποτιτλισμός και διερμηνεία στη νοηματική). Συγκεκριμένα, τα βίντεο που ακολουθούν πλέον το νέο πρότυπο πλήρους προσβασιμότητας είναι τα εξής: • Ταξιδεύεις τον χειμώνα; Προετοιμάσου: https://bit.ly/3uSEgfK •
Προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα: https://bit.ly/3LCsqvW • Οδηγίες προστασίας από σεισμό:
https://bit.ly/3JohXlO • Δασικές πυρκαγιές - Προετοιμάσου: https://bit.ly/3HWUfwP • Δασικές πυρκαγιές - Προετοιμάσου / Για αγρότες και επαγγελματίες: https://bit.ly/36gIDa4 • Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς: https://bit.ly/3GPbgI4 Όλο το υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας www.civilprotection.gr, καθώς και στο κανάλι μας στο YouTube https://bit.ly/3sGVr0T.

Δήμος Παύλου Μελά: Παράδειγμα προς μίμηση
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...προσβασιμότητας μα-

Θεσσαλονίκη: Άνοιξε το πρώτο πάρκο τσέπης στην πόλη, μία
μικρή όαση ανάμεσα σε πολυώροφες πολυκατοικίες και διαθέτει ράμπα
για ΑμεΑ και παιδικά καροτσάκια. Ο
πρώην σκουπιδότοπος, πλέον διαθέτει παγκάκια, 350 φυτά και δέντρα
σκιάς, τα οποία ποτίζονται με αυτόματο σύστημα, αυτόνομες φωτοβολταϊκές λάμπες και βρύση με κουμπί.

θητών, εκπαιδευτικών και επισκεπτών με ειδικές
ανάγκες ή κινητικά προβλήματα. Πρόκειται για μια
ουσιαστική παρέμβαση του Τμήματος Σχολικής Στέγης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο συντήρησης και αναβάθμισης των σχολικών
μονάδων του δήμου. Ο ανελκυστήρας μπορεί να
καλύψει έως και δύο ορόφους, πληροί όλες προϋποθέσεις ασφαλείας και υποστηρίζει βάρος έως
και 150 κιλά. Μάλιστα, σε μια σχολική μονάδα, ενισχύθηκε η υποδομή με ειδική πλατφόρμα που μπορεί να εξυπηρετήσει ολόκληρο το αναπηρικό καροτσάκι με το ΑμεΑ. Από πλευράς μας, συγχαίρουμε τον Δήμο και ελπίζουμε
οι ανελκυστήρες να λειτουργούν μόνιμα, υπηρετώντας τον σκοπό εγκατάστασής τους, καθώς, δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις που έχουμε υπ’
όψιν μας, οι ανελκυστήρες ή τα αναβατόρια λειτούργησαν στα εγκαίνιά τους
και έκτοτε παραμένουν κλειδωμένα/απενεργοποιημένα, δίνοντας χώρο σε
εύλογες υποψίες για τους πραγματικούς λόγους της εγκατάστασής τους...

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Την λειτουργία των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) ΑμεΑ, με
ευρωπαϊκούς πόρους, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των κοινωνικών
δομών στα νησιά της. Η συγχρηματοδοτούμενη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 300.000€, ενώ η δράση
αφορά στη χρηματοδότηση έως 18 μήνες των δικαιούχων (δαπάνες προσωπικού και λειτουργικές), οι οποίοι λειτουργούν μία ή περισσότερες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, με στόχους • την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ που χρήζουν
υποστηρικτικών υπηρεσιών, • την μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στην
φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, • την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, και •
την καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.
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Παράλυτος με κομμένο νωτιαίο μυελό περπάτησε ξανά, χάρη σε εμφύτευμα
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...προκαλούσαν δυσφορία. Επίσης, αυτοί οι άνθρω-

ποι είχαν τραυματισμένο νωτιαίο μυελό και όχι εντελώς κομμένο, οπότε, στην
δική τους περίπτωση, το εμφύτευμα ενίσχυε τα σήματα του εγκεφάλου προς
τα πόδια. Ο Roccati, όμως, που είχε μείνει παράλυτος έπειτα από ατύχημα με
μοτοσυκλέτα, δεν μπορούσε καν να αισθανθεί τα πόδια του, καθώς ο νωτιαίος
μυελός είχε κοπεί. Οι ερευνητές προσάρμοσαν χειρουργικά στην σπονδυλική
του στήλη το νέο ηλεκτρικό εμφύτευμα, το οποίο στέλνει τα σήματα κίνησης
απευθείας στα πόδια του και πλέον μπορεί να περπατήσει, να κάνει ποδήλατο
και να ανέβει σκάλες. Στην πρόοδο του συνέβαλε και η δική του, ισχυρή θέληση να ανακάμψει, καθώς πριν το ατύχημά του ήταν άνθρωπος της άθλησης.
Οι ερευνητές εξηγούν πάντως, ότι οι πετυχημένες δοκιμές δεν αποτελούν και
την θεραπεία για τους τραυματισμούς της σπονδυλικής στήλης, καθώς η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία είναι αρκετά περίπλοκη για την καθημερινή ζωή, αλλά είναι ένα βήμα μπροστά για την
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με τέτοια προβλήματα. Θα χρειαστεί καιρός, δοκιμές σε περισσότερους ασθενείς και ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας για να καταστεί πραγματικά ωφέλιμη για τους πολλούς.
Πάντως ο Roccati χαίρεται για την ανάκτηση της ελευθερίας του, απολαμβάνοντας απλά πράγματα, όπως το να
κάνει μπάνιο όρθιος, να περπατήσει στην πόλη με τροχήλατο περιπατητήρα κ.α. Κάτι πολύ ελπιδοφόρο επίσης,
ήταν η διαπίστωση ότι σε όλους τους αναπήρους που συμμετείχαν στις δοκιμές, μετά από ασκήσεις και θεραπείες
το σώμα ξεκίνησε να επιδιορθώνει τα τραύματα στα νεύρα και μερικοί ασθενείς χωρίς κομμένο νωτιαίο μυελό, μπορούσαν πλέον να κάνουν κάποια βήματα και με το εμφύτευμα απενεργοποιημένο. Κατά τα άλλα, όλοι οι συμμετέχοντες μπορούσαν να περπατήσουν σε διάδρομο και με υποστήριξη του βάρους τους, την επόμενη ημέρα από
την επέμβαση. Η σχετική έρευνα και οι λεπτομέρειές της έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό «Nature Medicine».

Η Meta κυκλοφορεί VR avatars με αναπηρίες, ώστε να γίνει πιο συμπεριληπτική
Σε μια ανάρτηση του σε ιστολόγιο, ο Aigerim Shorman (Γενικός Διευθυντής για Άβαταρ και
Ταυτότητα στο Meta, το νέο όνομα της εταιρείας που έχει το Facebook), ανακοίνωσε ότι η
εταιρεία θα προσφέρει περισσότερους τρόπους στους χρήστες για να εκφραστούν μέσω των
«άβαταρς» τους και να τα παραμετροποιήσουν οπτικά, ώστε να μοιάζουν με τον πραγματικό
εαυτό τους. Όπως έγραψε: «Πέρυσι, ανανεώσαμε τα άβαταρς για τις εφαρμογές εικονικής
πραγματικότητας για να είναι πιο εκφραστικά, πιο παραμετροποιήσιμα και πιο ποικιλόμορφα,
αλλά γνωρίζαμε ότι αυτό ήταν μόνο η αρχή. Από τότε δουλεύουμε σκληρά, επεκτείνοντας τα
άβαταρς, ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τα δισεκατομμύρια των μοναδικών ανθρώπων του πλανήτη. Σήμερα
προχωράμε παραπέρα, προσθέτοντας νέα σχήματα προσώπου και βοηθήματα για ανθρώπους με αναπηρίες. [...]
Στην σημερινή ενημέρωση προσθέτουμε κοχλιακά εμφυτεύματα και βοηθήματα κωφών (για το ένα ή και για τα δύο
αφτιά). Επίσης περιλαμβάνονται αναπηρικά αμαξίδια, και όλα θα εμφανίζονται σε όλες τις πλατφόρμες, σε “αυτοκόλλητα” του Facebook, σε συζητήσεις του Messenger και σε DMs στο Instagram. Αυτές οι βελτιώσεις κάνουν τα
άβαταρ να δείχνουν τον πραγματικό χαρακτήρα του χρήστη». Ο Shorman σημειώνει ότι οι παραμετροποιήσιμες
ομοιότητες θα είναι διαθέσιμες πρώτα στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό, πριν προσφερθούν σε όλους.

YouTuber έφτιαξε προσαρμογέα που επιτρέπει να παίζει κανείς στο PlayStation5 με ένα χέρι
Ο Akaki Kuumeri, Youtuber και δημιουργός τρισδιάστατων παζλ και χειριστηρίων ηλεκτρονικών παιχνιδιών, μέσω εκτυπωτή 3D, κατασκεύασε έναν προσαρμογέα, που επιτρέπει σε έναν χρήστη χειριστηρίου DualSense για
PlayStation 5 με ένα χέρι. Επιπλέον, ο Kuumeri διέθεσε τα σχέδια του στο
Διαδίκτυο, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος που έχει πρόσβαση σε 3D εκτυπωτή,
να μπορεί να τον τυπώσει μόνος του, δωρεάν. Ο προσαρμογέας εφαρμόζει
στο Dualsense χειριστήριο, το οποίο θα ακουμπήσει σε σταθερή επιφάνεια,
(περιλαμβάνεται αντιολισθητική βάση), και καθιστά δυνατό τον χειρισμό του
αριστερού μοχλού, κουνόντας ολόκληρο το χειριστήριο. Παράλληλα, μέσω
μοχλών, δίνει την δυνατότητα πίεσης όλων των κουμπιών της αριστερής
πλευράς, από την δεξιά πλευρά του χειριστηρίου. Ο προσαρμογέας προσφέρει λύση σε ανθρώπους που θέλουν
να παίξουν στο PlayStation, αλλά κάποιο ατύχημα ή μόνιμη αναπηρία τους εμποδίζει. Καλύπτει μια «πολυτέλεια»
και όχι μια ανάγκη, για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά είναι άλλο ένα βήμα προς την ολική προσβασιμότητα.
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του
Δημήτρη Χατζηαποστόλου

Εντυπωσίασε η Ευαγγελία Νίκου στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο της Ελβετίας
Με μια εξαιρετική εμφάνιση η αθλήτρια του αλπικού σκι Ευαγγελία Νίκου κατέκτησε
την 1η θέση στο αγώνα Super Combined (2:13.93), στο αγώνισμα του γιγαντιαίου
σλάλομ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου που πραγματοποιήθηκε στη θρυλική Piste de l’ Ours στο θέρετρο Veysonnaz της Ελβετίας, στο οποίο συμμετείχαν
αθλήτριες με μειωμένη όραση. Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια του αλπικού σκι, η
οποία θα μας εκπροσωπήσει και στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες
του Πεκίνου, κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία Super Giant και στον αγώνα
GS (giant slalom) την 3η θέση. Ο Guide της Νίκου είναι ο Δημήτρης Προφέντζας.

Ίδρυση της Εθνικής Παραολυμπιακής Ακαδημίας Η Ελληνική αποστολή για τους Χειμερινούς
Η Εθνική Παραολυμπιακή Ακαδημία θα
είναι σε στενή συνεργασία με την Ελληνική
Παραολυμπιακή Επιτροπή για τη διάδοση
του Παραολυμπιακού
Αθλητισμού και της φιλοσοφίας του, με σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων Παραολυμπιακής Παιδείας.Σκοπός δεν είναι μόνο η διάδοση του Παραολυμπιακού
Αθλητισμού, αλλά και η καλλιέργεια των παιδαγωγικών
και κοινωνικών αρχών του Παραολυμπιακού κινήματος
στους νέους, η μετάδοση των αξιών του φίλαθλου πνεύματος, η συμβολή στην καταπολέμηση της βίας στον
αθλητισμό. επίσης και η ανάπτυξη του εθελοντισμού.

Παραολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο
Η ολομέλεια της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής
ανακοίνωσε την ελληνική αποστολή που θα λάβει μέρος
στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο. Η έναρξη των αγώνων θα πραγματοποιηθεί στις 4
Μαρτίου, ενώ η αυλαία θα πέσει στις 13 Μαρτίου. Η αποστολή θα αποτελείται από 14 άτομα με αρχηγό τον Αλέξανδρο Χέλμουτ Ταξιλδάρης. Οι αθλητές που θα
αγωνιστούν στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς είναι
οι εξής: Ευαγγελία Νίκου (Para Alpin Skiing),
Προφέντζας Δημήτρης
(Συνοδός Αθλητής) και
ο Πετράκης Κωνσταντίνος (Para Snowboard).

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Camp κολύμβησης νέων αθλητών με αναπηρία
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus «See You», η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή διοργάνωσε ένα διήμερο Camp Kολύμβησης Nέων (αθλητών και αθλητριών) με αναπηρία, στο Κέντρο Υγρού
Στίβου του ΟΑΚΑ, το οποίο στέφθηκε με πλήρη επιτυχία. Στο πρόγραμμα
«See You», με κύριο συντονιστή την Κροατική Παραολυμπιακή Επιτροπή,
συμμετείχε η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και έξι ακόμα εταίροι.Οι
νέοι αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία περιέγραψαν τις εντυπώσεις τους
από την πρώτη μέρα διοργάνωσης του camp και συνομίλησαν με τους
Παραολυμπιονίκες Θανάση Τσιβίλη, Γιάννη Κωστάκη, Κωνσταντίνο Καραούζα και Ευθυμία Γκουλή για τα μυστικά της επιτυχίας στην κολύμβηση
και το παραολυμπιακό αθλητισμό. Παράλληλα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των αθλητών, έγιναν και σεμινάρια
προς τους προπονητές, τους συνοδούς και τους γονείς των νέων αθλητών, με θέμα τη σημασία του classification
σε αναγνώριση νέων ταλέντων, τη σημασία του αθλητισμού και στην ενδυνάμωση και ένταξη νέων με αναπηρία,
τη σύγχρονη προσέγγιση στην κολύμβηση ΑμεΑ και τη συσχέτιση της κολύμβησης στην πισίνα με την κολύμβηση
στην ανοιχτή θάλασσά και το παρά-τρίαθλο. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε στο Κέντρο Υγρού Στίβου του ΟΑΚΑ με
ποικίλες δραστηριότητες και προπονήσεις στην πισίνα σε συνεργασία με τους προπονητές των συμμετεχόντων
αθλητών. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την τελετή απονομής αναμνηστικών συμμετοχής στους νέους αθλητές
και νέες αθλήτριες με αναπηρία από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής Γιώργο Καπελλάκη.

Στο Σαράγιεβο το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ με αμαξίδιο
Το Σαράγιεβο είναι η πόλη, η οποία θα φιλοξενήσει τους αγώνες, του Πανευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος μπάσκετ με αμαξίδιο (Β΄ και Γ΄ κατηγορίας), καθώς η ομοσπονδία της
Βοσνίας Ερζεγοβίνης έκανε τις απαραίτητες ενέργειες για να της ανατεθεί η φιλοξενία
του. Η Εθνική μας ομάδα θα βρεθεί στο διάστημα 12-22 Ιουνίου στο Σαράγιεβο, προκειμένου να συμμετέχει στους αγώνες της Β΄ κατηγορίας, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό.
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Ξεκίνησαν τα δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) για την ασφαλή και αποτελεσματική
χρήση του διαδικτύου, που διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τους Δήμους
H Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με Δήμους της Αττικής, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού» το οποίο πραγματοποιείται
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», διοργανώνουν κύκλο δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) για την ενημέρωση ενηλίκων (18+), γονέων και
κηδεμόνων, στελεχών της δημόσιας και τοπικής διοίκησης αλλά και του ιδιωτικού τομέα,
επιχειρηματιών, μελών οργανώσεων του ευρύτερου τομέα και όλων των δημοτών, σχετικά με υπηρεσίες, εργαλεία
και μεθόδους για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου. Το πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε,
με θέμα: «Κάθε μέρα, Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου», με βασικό εισηγητή τον κ. Άρη Λούβρη, Μέλος του Συμβουλευτικού Οργάνου Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Η δράση θα συνεχιστεί ως τις 30 Μαρτίου 2022. Επισημαίνεται ότι, η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι ανοικτή σε όλους και για την παρακολούθηση δεν απαιτείται καμία
προηγούμενη γνώση, εμπειρία ή εξοικείωση του συμμετέχοντα σε θέματα διαδικτύου. Με την ολοκλήρωση του
κάθε webinar οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον το επιθυμούν. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν, μπορούν να κάνουν εγγραφή στην παρακάτω φόρμα: https://tinyurl.com/digitalattiki

Πολιτεία και φορείς, μαζί κατά της παιδικής κακοποίησης
Σε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προσκάλεσε η Υφυπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου, τους φορείς παιδικής προστασίας, που
δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων, καλών πρακτικών, αλλά και προβληματισμών πάνω στα περιστατικά παιδικής κακοποίησης και τις πολιτικές καταπολέμησής της. «Με υπευθυνότητα και
συνέπεια προχωράμε στην εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών παιδικής κακοποίησης. Όλες και όλοι μας έχουμε ευθύνη ώστε να προλαμβάνουμε τέτοια περιστατικά με οργάνωση και λογοδοσία», σημείωσε η Υφυπουργός. Στη συνάντηση εργασίας παρουσιάστηκαν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου παιδικής προστασίας, η συμμόρφωση δημόσιων και ιδιωτικών
δομών σε αυτό, οι νέες προδιαγραφές δομών και υπηρεσιών παιδικής προστασίας αλλά και συζητήθηκαν όσα ζητήματα προκύπτουν, ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η πρόληψη και η προστασία έναντι της παιδικής κακοποίησης. Μετά την συνάντηση, η κα Μιχαηλίδου δήλωσε: «Δεν θα κουραστούμε να το λέμε, αλλά και να το πράττουμε.
Καμία ανοχή στην παιδική κακοποίηση. Γι’ αυτό και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε
κάνει σημαία μας την παιδική προστασία. Ορίσαμε για πρώτη φορά στο Ελληνικό Δίκαιο με σαφήνεια τι είναι παιδική
κακοποίηση και θεσμοθετήσαμε πλαίσιο, ώστε να καταγράφονται κεντρικά και εύκολα τα περιστατικά παιδικής κακοποίησης και να μεταβιβάζονται άμεσα στις αρμόδιες αρχές. Αυτό που έχουμε καταφέρει με την εφαρμογή του Νόμου
είναι να αλλάξουμε την αντίληψη ολόκληρης της κοινωνίας. Σπάσαμε τη σιωπή και δημιουργήσαμε σχέσεις προστασίας και εμπιστοσύνης. Είμαστε όλοι μαζί, Πολιτεία, πολίτες και αρμόδιοι φορείς, ώστε να παρακολουθούμε τον τρόπο
εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου, να καταγράφουμε τα όποια ζητήματα προκύπτουν και να ενισχύουμε διαρκώς τις
κοινωνικές μας υπηρεσίες. Σκοπός μας, όλα τα παιδιά να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον φροντίδας και ασφάλειας».

Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής για την Αναπηρία 2022, στο Όσλο
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...πλατφόρμας. Η Σύνοδος προσφέρει έναν συγκεκρι-

μένο μηχανισμό για τη συλλογή νέων και φιλόδοξων δεσμεύσεων που είναι κρίσιμες
για να επιτευχθεί μια πραγματική αλλαγή για τα άτομα με αναπηρία και «πάτησε»
πάνω στα επιτεύγματα της 1ης Συνόδου, ώστε να διευρύνει και να επιταχύνει την
πραγμάτωση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Η πρώτη Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής για την Αναπηρία που πραγματοποιήθηκε το 2018 (GDS18), ήταν μια ιστορική εκδήλωση για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, που συνδιοργανώθηκε από το υπουργείο Διεθνούς Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου (DFID), την κυβέρνηση της Κένυας
και την IDA. Το GDS18 ενέπνευσε μια άνευ προηγουμένου δέσμευση και δημιούργησε υποχρεώσεις για δράση
στους εμπλεκόμενους που θα συνέβαλαν στην υλοποίηση του οράματος της Ατζέντας 2030 για το «Leave No One
Behind», καθώς και των υφιστάμενων υποχρεώσεων, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD). Εν γένει οι Σύνοδοι Κορυφής για την Αναπηρία έχουν τέσσερις κύριους
στόχους: • Να αυξηθεί η παγκόσμια προσοχή ιδιαίτερα σε παραμελημένες περιοχές για αειφόρο ανάπτυξη δίχως
αποκλεισμούς. • Να ενισχυθεί η ικανότητα των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία στον Παγκόσμιο Νότο σε σχέση
με τις δεσμεύσεις των κυβερνήσεων των χωρών τους • Να πραγματοποιηθούν στοχευμένες και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς • Να παρουσιάζονται οι
βέλτιστες πρακτικές και τα στοιχεία από όλο τον κόσμο σχετικά με την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και τα ΑμεΑ.
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SOS ΑΠΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ!

Π. Π. (ΑμεΑ - συνταξιούχος δασκάλα)

Μεσολάβηση του Σωματείου μας για τον απεγκλωβισμό Ελλήνων ΑμεΑ από την Ουκρανία
Λόγω των στρατιωτικών κινήσεων στην Ουκρανία και της αγωνίας που προκαλούν στους εκεί -μόνιμα ή προσωρινά- εγκατεστημένους Έλληνες, πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να επιστρέψουν στην Πατρίδα, αντιμετωπίζοντας
όμως, πολλές φορές γραφειοκρατικά εμπόδια. Ζευγάρι ανθρώπων με αναπηρία, μαζί με το βρέφος τους, απευθύνθηκαν στο Κέντρο μας και στην Εφημερίδα μας για την μεσολάβηση μας στην υπερπήδηση τέτοιου εμποδίου.
Μακάρι εμείς να μπορούσαμε να διορθώσουμε ή και να εξαφανίσουμε όλα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι
συμπατριώτες μας και όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και οπουδήποτε αλλού. Εμείς βεβαίως πράξαμε τα δέοντα
για την ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ελπίζοντας για την διευθέτησή του. Η «Φωνή των ΑΜΕΑ» πάει
παντού και η ανταπόκρισή της, σε κάθε είδους παρεμβάσεις προς το καλύτερο, είναι πάντα δεδομένη, για όλους.

«Ο δρόμος είναι ανοικτός και οι ορίζοντες ατελείωτοι»
Ο Παναγιώτης Χατζηγιακουμής, ένα από τα παλαιότερα μέλη του Σωματείου μας, έχει εδώ και
χρόνια ανοίξει τα φτερά του, πουλώντας τις χειροτεχνίες που κατασκευάζουμε. Θα μπορούσε
να κάθεται αδρανής στο σπίτι του, ζώντας από το επίδομά του ή από την οικογένειά του, αλλά
εκείνος επέλεξε την ισότιμη ένταξη του στην κοινωνία και στην εργασία, κερδίζοντας με τον κόπο
του τα δικά του χρήματα. Παράλληλα, μέσω της εμπορικής δραστηριότητάς του, βοηθά και τα
μέλη μας που παρασκευάζουν τις χειροτεχνίες και κατά συνέπεια και το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων μας. Πάντα ενθαρρύναμε την στήριξη των μελών μας στις δικές τους δυνάμεις και στην
προσωπική τους εργασία, η οποία τους δίνει αυτοπεποίθηση, αυτοσεβασμό και την αίσθηση της αξιοπρέπειας και
της αυτάρκειας. Άνθρωποι οι οποίοι -αντιμετωπίζοντας εμπόδια πραγματικά
και τεχνητά- είχαν χάσει κάθε όρεξη για ζωή, λόγω της ανικανότητας που τους
απέδιδαν για την οποιαδήποτε αναπηρία αντιμετώπιζαν, ανέκτησαν την ζωή
τους, αλλά και την αυτονομία τους, χάρη στην εργασία, για την οποία κάποιοι
τους έλεγαν ότι δεν είναι ικανοί. Ο Παναγιώτης ενσαρκώνει αυτό το πρότυπο
για τους άλλους, καθώς άφησε την βόλεψή του για να στηριχθεί στις δυνάμεις
του - και τα κατάφερε! Μπράβο Παναγιώτη. Η ικανότητά σου και η όρεξη για
ζωή σε κάνουν ζωντανό παράδειγμα, που με την δύναμή σου παραμέρισες
όλα τα εμπόδια και αποδεικνύεις για άλλη μια φορά, ότι η εργασία είναι το καλύτερο φάρμακο, που γιατρεύει όλες τις αδυναμίες και αναπηρίες του κόσμου.

Κοπή πίτας στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» Συνέχεια από την σελίδα 1
...πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου. Στην εκδήλωση
παρευρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, ο Πρόεδρος του Φ.Δ., Σ. Ζωγραφάκης, η Γενική Διευθύντρια του Φ.Δ., Μ. Χατζηαθανασίου, ο Δήμαρχος Ιλίου και μέλος
του Δ.Σ., Ν. Ζενέτος, η Γ.Γ. του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού και μέλος του Δ.Σ.,
Μ. Σαπέλα, ο Αντιπρόεδρος Α΄ του Δ.Σ., Μ. Αλεξανδράτος, η Αντιπρόεδρος Β΄ του Δ.Σ.,
Μ. Αγγελοπούλου, η Γραμματέας του Δ.Σ., Α. Ζησιμάτου, ο Γ. Γεωργακόπουλος, ο Δ. Μαυροειδάκος, ο Νομικός σύμβουλος του Φ.Δ., Γ. Κωνσταντόπουλος, η Περιφερειακή Σύμβουλος, Δ. Αγγελάκη, ο Πρόεδρος του Κέντρου Εργασίας Αναπήρων και εκδότης της
«Φωνής των ΑΜΕΑ», Γ. Ρεθυμνιωτάκης, και το προσωπικό και
συνεργάτες του Φ.Δ.. Ο κ. Πατούλης ευχήθηκε υγεία και ευημερία για τη νέα χρονιά, ευχαρίστησε το προσωπικό, το Διοικητικό
Συμβούλιο και τους τοπικούς φορείς για τη μέχρι τώρα αποτελεσματική διαχείριση του
Πάρκου και ζήτησε την επιτάχυνση των διαδικασιών, προκειμένου αυτός ο πνεύμονας
πρασίνου να μπει σε τροχιά εξωστρέφειας και να μετατραπεί σε ένα πρότυπο πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ψυχαγωγίας και Εκπαίδευσης των πολιτών, προσβάσιμο για όλους. Με τη σειρά μας να ευχηθούμε και εμείς καλή χρονιά, με υγεία και δύναμη
για τις καινούριες προσπάθειες που αφορούν την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και
πιστεύουμε, ότι το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» μπορεί να αποτελέσει μία όαση, όχι μόνο
φυσικού και περιβαλλοντικού κάλλους, αλλά και ένα σταθμό ζωής, γιατί η φύση και η εργασία είναι από τα καλύτερα φάρμακα που γιατρεύουν όλες τις αναπηρίες του κόσμου.
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Κάτι από το τώρα,
του Γ. Δημητριάδη
κάτι για το Μετά...
«Κάστανα και παντόφλες» Ο Όσιος Αλέξιος, ο «άνθρωπος του Θεού»
Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για το
πρόσωπο του Αγίου Παϊσίου, καθώς η
τηλεοπτική σειρά για την ζωή του σημειώνει μεγάλη επιτυχία, αν και η πραγματική της επιτυχία
ήταν το ότι έβαλε τον Άγιο στα σπίτια μας, μέσω ενός
μέσου, που συνήθως φέρνει στα σπίτια μας την παρακμή.
Οι κριτικές ήταν διθυραμβικές, αλλά το πιο ουσιαστικό
ήταν οι αντιδράσεις των τηλεθεατών, οι οποίοι είδαν εικόνες και ήθος χαραγμένα μέσα τους από παλιά, αλλά «θαμμένα» κάτω από τόνους «σκουπιδιών». Στον αντίποδα,
κάποιοι άνθρωποι «του πνεύματος», αλλά και ανώνυμοι
μέσω Διαδικτύου, βρήκαν την ευκαιρία να χλευάσουν και
να μιλήσουν για κάποιον «τσαρλατάνο» που έλεγε συνέχεια προφητείες και τα «θύματά του» προσκυνούν «κάστανα και παντόφλες», έως την σήμερον. Τους δίνουν
βέβαια πάτημα και κάποιοι πιστοί, που, ίσως χωρίς διάκριση, παραθέτουν προς προσκύνηση, από προσωπικά
αντικείμενα του Αγίου, (όπως λαστιχένιες παντόφλες, κασκόλ κτλ), έως το κάστανο που προσέφερε κάποτε σε
έναν επισκέπτη του κι εκείνος το κράτησε. Πιστεύω ότι ο
Άγιος Παΐσιος δεν θα τα ήθελε όλα αυτά, καθώς ποτέ του
δεν επεδίωξε τις τιμές, αλλά κατανοώ την απλοϊκή πίστη
των ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν να συνδεθούν με
τον Άγιο, μέσω των αντικειμένων αυτών, όπως θα έκανε
κανείς με το κομπολογάκι του συγχωρεμένου παππού
του, φέρ’ ειπείν. Από την άλλη, κι αυτά τα υπερβολικά να
μην γίνονταν, ο κακεντρεχής και μικρόψυχος επικριτής,
πάλι θα βρει κάτι να πει και αν δεν βρει θα χλευάσει έστω
και από συνήθεια. Δεν πειράζει, ο Άγιος αγαπά και τους
μεν, συγχωρεί και τους δε. Την ευλογία του να έχουμε.

Μάρτιος: Με μια ματιά
2. Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς
3. Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής
4. Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης
6. Παγκόσμια Ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας
6. Παγκόσμια Εβδομάδα κατά του Γλαυκώματος (κιν.)
7. Καθαρά Δευτέρα - Έναρξη Μ. Τεσσαρακοστής (κιν.)
9. Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες
13. Κυριακή της Ορθοδοξίας (κιν.)
17. Όσιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού
21. Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down
24. Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης
25. Ευαγγελισμός της Θεοτόκου - Εθνική Επέτειος
25. Διεθνής Ημέρα του Αγέννητου Παιδιού
27. Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως (κιν.)
30. Άγιος Ιωάννης, συγγραφέας της «Κλίμακος»

(17 Μαρτίου) Ο Όσιος Αλέξιος γεννήθηκε στη Ρώμη
κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Αρκαδίου και
Ονωρίου, από ευσεβείς και εύπορους γονείς, τον συγκλητικό Ευφημιανό και την Αγλαΐα. Οι γονείς του ήταν
φιλόπτωχοι και καθημερινά παρέθεταν τρεις τράπεζες
στο σπίτι τους για τα ορφανά, τις χήρες και τους πτωχούς ξένους. Τον Αλέξιο τον απέκτησαν έπειτα από
πολλή προσευχή, καθώς το ζευγάρι ήταν για πολλά
χρόνια άτεκνο. Από μικρός έδειξε την αγάπη του προς
τον Θεό και έδειξε ιδιαίτερη σοφία και ωριμότητα την
περίοδο που λάμβανε παιδεία, ως γόνος πλούσιας οικογένειας. Νυμφεύτηκε, αλλά κατόπιν συμφωνίας με
την σύζυγό του, τη νύχτα του γάμου τους, της επέστρεψε το χρυσό δακτυλίδι του γάμου και έφυγε κρυφά
με πλοίο, αρχικά στην Λαοδίκεια και έπειτα περπατώντας, στην Έδεσσα της Μεσοποταμίας. Εκεί, αφού μοίρασε όσα χρήματα είχε πάρει μαζί του στους πτωχούς,
ντύθηκε με κουρελιασμένα ρούχα και κάθισε στο νάρθηκα του ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου, ως ένας
από τους πτωχούς. Ζούσε
με απόλυτη νηστεία όλη
την εβδομάδα και μετελάμβανε των Αχράντων
Μυστηρίων κάθε Κυριακή,
ενώ μόνο τότε έτρωγε
λίγο ψωμί και έπινε λίγο
νερό. Πέρασε έτσι δεκαεπτά χρόνια. Κατά το διάστημα αυτό, οι γονείς του
είχαν στείλει υπηρέτες σε
όλες τις μεγαλουπόλεις
για να τον βρουν, αλλά αν και πέρασαν από την
Έδεσσα, δεν τον αναγνώρισαν. Κάποια νύχτα η Θεοτόκος παρουσιάστηκε στον προσμονάριο του ναού σε
όνειρο και του ζήτησε να φέρει μέσα στο ναό τον «άνθρωπο του Θεού», φανερώνοντάς του θαυματουργικά,
πως αυτός ήταν ο Αλέξιος. Μετά από αυτό, μην θέλοντας τιμές, ο Όσιος Αλέξιος έφυγε για την Ταρσό, όμως
ο Θεός τον οδήγησε πίσω στην Ρώμη. Εκεί επέστρεψε
στο σπίτι της οικογένειάς του και αγνώριστος όπως είχε
γίνει, αναμείχθηκε με τους πτωχούς που έτρωγαν εκεί,
δίνοντας κρυφά το φαγητό του σε άλλους. Κανείς δεν
τον αναγνώρισε και μάλιστα κάποιοι δούλοι του φέρθηκαν άσχημα. Προγνωρίζοντας την ώρα της κοιμήσεώς
του, έγραψε σε ένα χαρτί για την ζωή του, με λεπτομέρειες που μόνο οι γονείς του γνώριζαν και παρέδωσε
το πνεύμα του. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιννοκέντιος εκλήθη
από τον Θεό να αναζητήσει τον «άνθρωπο του Θεού»
και η αναζήτησή του τον οδήγησε στο σπίτι του Ευφημιανού, οπότε και αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του
αγνώστου πτωχού. Το λείψανό του μεταφέρθηκε με
τιμές στο Ναό, όπου επιτέλεσε πλήθος θαυμάτων.
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4.000 δέντρα φυτεύτηκαν στην πυρόπληκτη περιοχή της Λίμνης Ευβοίας
Τα πρώτα 4.000 δέντρα φυτεύτηκαν σε καμένες εκτάσεις στην περιοχή της Λίμνης Ευβοίας
με δύο αναδασώσεις, σύμφωνα με το σχέδιο ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Η «Κοινωνία των Πολιτών», μαζί με τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου Λίμνης, τα μέλη του τοπικού Συνεταιρισμού Ρητινοπαραγωγών, τα μέλη του Δασικού Συνεταιρισμού Παπάδων,
άνδρες και γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος και κατοίκοι της περιοχής είχαν τον πρώτο
λόγο στις δύο αναδασώσεις, στις οποίες συμμετείχε και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς, φυτεύοντας συμβολικά το πρώτο δεντράκι. Η πρώτη πιλοτική
αναδάσωση πραγματοποιήθηκε σε έκταση 51 στρεμμάτων, με τη φύτευση 3.000 δέντρων,
που χορηγήθηκαν από το δασικό φυτώριο Αλιάρτου. Για τη δεντροφύτευση στη συγκεκριμένη περιοχή επιλέχθηκαν 2.000 πεύκα, 300 ορθόκλαδα κυπαρίσσια, 300 πλαγιόκλαδα κυπαρίσσια, 200 κουτσουπιές και 200 χαρουπιές. Τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου ανέλαβε η εταιρεία
EREN GROUPE S.A. Το έργο της αναδάσωσης περιελάμβανε τη διάνοιξη λάκκων με την προσθήκη μείγματος
τύρφης-περλίτη, καθώς και τη διάνοιξη επιφανειακών λεκανών περιμετρικά του κάθε λάκκου, για τη συγκράτηση
του νερού, που θα προέρχεται από τα ποτίσματα. Παράλληλα, εντός της καμένης περιοχής της Λίμνης διοργανώθηκε και εθελοντική αναδάσωση από το Δασαρχείο της Λίμνης, κατά την οποία φυτεύθηκαν 1.000 φυτάρια, κουτσουπιές, κυπαρρίσια, σπάρτα, δάφνες, χαρουπιές και κουμαριές, που εξασφαλίστηκαν από την χορηγία του Περιβαλλοντικού Οργανισμού We4all. Κατά την επίσκεψη του στη Βόρεια Εύβοια, ο Υφυπουργός έκανε αυτοψία στα
ολοκληρωμένα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης των λεκανών της Λίμνης, με φράγματα βάρους. Στην ευρύτερη
περιοχή υλοποιούνται κλιμακωτά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, που αφορούν σε 300 φράγματα βάρους.

Η ΕΕ επενδύει 110 εκατομμύρια ευρώ σε περιβάλλον και κλίμα
Επένδυση άνω των 110 εκατ. ευρώ σε ολοκληρωμένα έργα του προγράμματος LIFE για την
προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η χρηματοδότηση θα στηρίξει νέα, μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά και κλιματικά έργα σε 11
χώρες της Ε.Ε. (Κύπρο, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Λετονία, Λιθουανία, Κάτω
Χώρες, Πολωνία και Σλοβενία). Τα έργα συμβάλλουν στην πράσινη ανάκαμψη από την πανδημία CoViD-19 και
στηρίζουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και μηδενικής
ρύπανσης στην Ε.Ε., έως το 2050. Αποτελούν παραδείγματα δράσεων για την επίτευξη των κύριων στόχων της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030
και του σχεδίου δράσης της Ε.Ε. για την κυκλική οικονομία. Τα ολοκληρωμένα έργα δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη
μέλη να συγκεντρώσουν πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης της Ε.Ε., όπως από τα γεωργικά, τα διαρθρωτικά,
τα περιφερειακά και τα ερευνητικά ταμεία, καθώς επίσης εθνικούς πόρους και επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η Lidl Ελλάς ενώνει τις δυνάμεις της με τη We4All για το περιβάλλον
Στο πλαίσιο της διαδραστικής καμπάνιας #kaliterosimera, για κάθε tweet ή retweet με το
hashtag #kaliterosimera και αναφορά της @Lidl_Hellas_, η εταιρεία δεσμεύεται να φυτέψει ένα νέο δέντρο στα ελληνικά δάση, σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Περιβαλλοντικό Οργανισμό, We4All, με στόχο την αποκατάσταση και περιβαλλοντική
ανάπτυξη των πυρόπληκτων και γύρω περιοχών. Μέσα από αυτήν την απλή, αλλά επιδραστική ενέργεια, η Lidl
Ελλάς ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για το περιβάλλον, ενθαρρύνοντας τους χρήστες του Twitter να συνεισφέρουν έμπρακτα σε ένα #kaliterosimera. Η συμμετοχή του κοινού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη φύτευση
πολλών, νέων δέντρων που θα προσφέρουν ανάσες οξυγόνου στο περιβάλλον. Οι δενδροφυτεύσεις πρόκειται να
υλοποιηθούν σταδιακά μέχρι τον Ιούνιο του 2022 από τον Μη Κερδοσκοπικό Περιβαλλοντικό Οργανισμό We4All.

Ξεκίνησε το τριετές πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων στην Περιφέρεια Αττικής
Ξεκίνησε το πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων, που ανευρίσκονται
στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, (εφόσον η διαχείρισή τους δεν καλύπτεται από άλλα προγράμματα διαφόρων φορέων, π.χ. Εθνικών Οδών, Αττικής Οδού, Δήμων κ.α.). Περιλαμβάνει
επιπλέον, διενέργεια δειγματοληψιών για τον έγκαιρο εντοπισμό νόσων, όπως η σπογγώδης
εγκεφαλοπάθεια. Το πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια και προϋπολογισμό 900.000€, από πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν σε 24ωρη βάση στο τηλεφωνικό κέντρο 2108960100 τον Φορέα Διαχείρισης, προκειμένου να παραλάβει το νεκρό ζώο χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
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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

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Χαλιμούδρας Αθανάσιος
Ειδικότητα: Φυσικοθεραπευτής
Δ/νση: Λ. Ηρακλείου 285 & Μητρ. Τιμόθεου 14, 14231 Νέα Ιωνία

Προτομές και αγαλματίδια, ακριβή αντίγραφα από μουσεία, με πατίνα μαρμάρου.

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

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

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

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

Ειδικότητα: Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

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

Τηλέφωνο: 2114112525, 2114116112, 6973022232

Διεύθυνση: Μέρλιν 7, 10671 Κολωνάκι
Λ. Μαραθώνος 3, 14572 Δροσιά
Τηλέφωνο: 210-6228628, 6972911036
Εmail: gkanello@iatrikidionysou.gr
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