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Εμφύτευμα στον εγκέφαλο ενός Το πρώτο βραβείο Όσκαρ σε κωφό, άνδρα ηθοποιό
πλήρως παραλύτου ασθενούς Στην «κοινότητα των κωφών και των
του επέτρεψε να επικοινωνήσει ανθρώπων με αναπηρία» αφιέρωσε

Μια συσκευή εμφυτευμένη στον εγκέφαλο ενός πλήρως παραλύτου ασθενούς (σε κατάσταση «εγκλεισμού» στο
σώμα του - locked-in state), του έδωσε
τη δυνατότητα... Συνέχεια στην σελίδα 10

το χρυσό αγαλματίδιο ο Αμερικανός
ηθοποιός Τρόι Κότσουρ, ο οποίος θα
μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος
κωφός, άνδρας ηθοποιός που βραβεύτηκε με Όσκαρ. (Η πρώτη γυναίκα, η Μαρλίι Μάτλιν είχε βραβευτεί
το 1987.) Ο 53χρονος από την Αριζόνα είναι κωφός εκ γενετής και συμμετέχει σε ταινίες, ως ηθοποιός ή
σκηνοθέτης, για πάνω από 20 χρόνια. Η ερμηνεία του στην ταινία CODA,
του χάρισε το πολυπόθητο Όσκαρ (Β΄ ανδρικού ρόλου) από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου. Κατά την... Συνέχεια στην σελίδα 10

Ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος του «Προσωπικού Βοηθού» Ε.Σ.Α.μεΑ.: Αδιανόητη η πιλοτική εφαρμογή Προσωπικού
Βοηθού μόνο στην Αττική - Προτάσεις για την υλοποίησή του

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία... Συν. στην σελίδα 13

Επιστολή με τις θέσεις και τις προτάσεις της απέστειλε η Ε.Σ.Α.μεΑ. στην αρμόδια Υφυπουργό, Δ.
Μιχαηλίδου, επί των δύο σχεδίων των ΚΥΑ: «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης Διεπιστημονικού Χαρακτήρα του
άρθρου 36 παρ. 3 του ν. 4837/2021» και «Υλοποίηση του Πιλοτικού Προγράμματος “Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία”». Για την ΕΣΑμεΑ είναι αδιανόητη η επιλογή μόνο της... Συνέχεια στην σελίδα 5

Η Έκθεσή μας στο Μετρό Συντάγματος

Δωρεάν προγράμματα κολύμβησης και ειδικής εκγύμνασης
για παιδιά και ενήλικες με αναπηρία από τον Δήμο Αθηναίων

Ευχαριστούμε όσους στηρίζουν τις προσπάθειές μας... Συνέχεια στην σελίδα 13

Τα δημοτικά κολυμβητήρια στου Γουδή, στο Σεράφειο, στην Κολοκυνθού, στη Γκράβα, καθώς και το
Γυμναστήριο Αθηνών «Ι. Φωκιανός», ανοίγουν τις
πόρτες τους, κάθε εβδομάδα -από Δευτέρα μέχρι και
Σάββατο- για να υποδεχθούν άτομα με αναπηρίες,
που ενδιαφέρονται για το... Συνέχεια στην σελίδα 5

Προμήθεια 9 ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων για τις ανάγκες των
αθλητών ομαδικών αθλημάτων ΑμεΑ, από την Περιφέρεια Αττικής
Άλλο ένα σημαντικό βήμα για τη στήριξη των αθλητών με Αναπηρία έγινε από την Περιφέρεια Αττικής με την απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθειας 9 Ειδικά Διαμορφωμένων Οχημάτων για τις ανάγκες των αθλητών ομαδικών αθλημάτων ΑμεΑ». Η χρηματοδότηση, συνολικού προϋπολογισμού 498.712,50 ευρώ... Συνέχεια στην σελίδα 4
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Η «Ανωτάτη Πεζοδρομιακή» θα συνεχιστεί στο επόμενο τεύχος
«Αποδέξου την διαφορετικότητα»: Πάρκο Τρίτση - Κ.Ε.Α. Natura
Η Περιφέρεια Αττικής, ο Φορέας Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Κοινωνικής Οικονομίας,
«Αντώνης Τρίτσης» και το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων, «Συνεργασία - Δημιουργία», στα πλαίσια των
εκπαιδευτικών - περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων
διαχείρισης φυσικών πόρων, καθώς και της συμπερίληψης και ένταξης των ατόμων με αναπηρία, συνδιοργανώνουν εκδηλώσεις στο
Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», από τις 15 Απριλίου 2022 έως και τις 8 Μαΐου 2022.

Συνάντηση Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γ. Σταμάτη,
με κωφούς και βαρήκοους μαθητές πρόσφυγες από την Ουκρανία
Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Γεώργιος Σταμάτης, επισκέφθηκε το Ειδικό Γυμνάσιο
και Λύκειο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρούπολης και
συναντήθηκε με τους Ουκρανούς μαθητές, τους οποίους το σχολείο έχει εντάξει στο δυναμικό του, αμέσως
μόλις έφτασαν στη χώρα μας μετά την έναρξη του πολέμου. Τα παιδιά φιλοξενούνται με τις οικογένειες τους
σε ασφαλές περιβάλλον, με αλληλεγγύη και ζεστασιά
και συμμετέχουν πλήρως στα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις δράσεις του πρότυπου Ειδικού Σχολείου
που παρέχονται στους κωφούς και βαρήκοους μαθητές.
υ Ν ί κο υ
«Σενάρια της ζωής» τοΠρατσινάκη
Συνέχεια από το προηγούμενο. «Πήγαιναν σε χωριστά σχο-

λεία, µετά από απαίτηση της Έφης. Έτσι δεν συναντιόταν
έξω απ’ το σπίτι. Παρ’ όλη την ανακωχή στη σχέση των δύο
αδελφών, η Έφη συνέχισε σε άλλο γυµνάσιο, µε άλλες παρέες. Εκεί γνώρισε τον Σωτήρη, γειτονόπουλο της Φανούλας. Στο πορτοφόλι
του είχε µια φωτογραφία της Χαρούλας που έκλεψε από τη θεία του, αδελφή
του πατέρα του. Την έδειχνε στους φίλους του και έλεγε ότι ήταν το κορίτσι
του. Ξαφνιάστηκε µόλις την είδε η Έφη, που αµέσως αναγνώρισε ότι ήταν η
αδελφή της, όµως γνώριζε ότι εκείνη δεν είχε φίλο. Όταν τον πίεσε παραπάνω, έµαθε ότι η Χαρούλα ήταν βιολογική κόρη της Φανούλας, κολλητής φιλενάδας της µάνας του, που την είχε δώσει για υιοθεσία. Μόλις το άκουσε,
δεν πίστευε στα αφτιά της πως οι γονείς της είχαν κρύψει την αλήθεια. Το
βράδυ που πήγε Αγγλικά η Χαρούλα, η Έφη αποκάλυψε στους γονείς της ότι
ήξερε την αλήθεια και τους µισούσε γιατί την αγαπούσαν λιγότερο από τη Χαρούλα που ήταν ξένη. Απαίτησε να τη στείλουν στην άλλη άκρη του κόσµου,
στον θείο Πέτρο, τον αδελφό της µάνας της στην Αυστραλία. Ήταν άκληρος
και θα τη δεχόταν, αλλιώς θα φανέρωνε την αλήθεια στη Χαρούλα. Αναγκάστηκαν να τη στείλουν µε ανακούφιση, γιατί το παθολογικό µίσος της θα κατέστρεφε και τις δύο. Έτσι, πήγε στην Αυστραλία, στον θείο Πέτρο, και στο
νέο περιβάλλον απερίσπαστα αφοσιώθηκε στις σπουδές της να γίνει καλύτερη απ’ την αδελφή της προτού επιστρέψει στην Ελλάδα. Η Χαρούλα τέλειωσε το γυµνάσιο και ξεχώριζε για την εξυπνάδα της.» Συνέχεια στο επόμενο
(Το βιβλίο “Σενάρια της Ζωής” είναι διαθέσιμο. Παραγγελίες στο 2102480235)
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Προμήθεια 9 ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων για τις ανάγκες των
αθλητών ομαδικών αθλημάτων ΑμεΑ, από την Περιφέρεια Αττικής
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική

2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων
Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας». Η σχετική απόφαση υπεγράφη από
τον Περιφερειάρχη, Γ. Πατούλη, παρουσία του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λ. Αυγενάκη, της Προέδρου της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων
με Αναπηρία, Ι. Καρυοφύλλη, του Προέδρου της Ομοσπονδίας Σωματίων Ελλήνων
Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (ΟΣΕΚΑ), Χ. Καλούδη, του Αντιπρόεδρου της ΟΣΕΚΑ, Αθ. Βίγλα, του Προϊστάμενου
της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, Δ. Δρόση και υπηρεσιακών στελέχων. Σημειώνεται ότι η πράξη που
αφορά στην Προμήθεια των Ειδικά Διαμορφωμένων Οχημάτων θα υλοποιηθεί από την Ελληνική Παραολυμπιακή
Επιτροπή ως δικαιούχο. Ειδικότερα, έξι οχήματα mini bus θα παραχωρηθούν στην Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (ΟΣΕΚΑ) και τρία ειδικά διαμορφωμένα οχήματα mini bus στην Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες. Τόσο ο κ. Αυγενάκης, όσο και οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών,
αναφέρθηκαν στη σημαντική στήριξη του κ. Πατούλη και της Περιφέρειας, σε κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται
για τη βελτίωση την ενίσχυση του παραολυμπιακού αθλητικού κινήματος και την έμπρακτη στήριξη των αθλητών
με αναπηρία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε μεταξύ άλλων και στη χρηματοδότηση σημαντικών υποδομών, όπως είναι
το παραολυμπιακό αθλητικό κέντρο Ραφήνας, προϋπολογισμού 36 εκ. €, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το νέο
Περιφερειακό Πρόγραμμα της Αττικής για την περίοδο 2021-2027 και θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Αττικής.

Παγκόσμια Ημέρα για το σύνδρομο Down - Σπάμε τα στερεότυπα
Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα για το σύνδρομο Down, υποδέχθηκε στο γραφείο της έξι νέες και
νέους από το Σύλλογο Down Ελλάδας, μαζί με τον πρόεδρό του, Σταύρο Τσιφλίκη. Κατά
την διάρκεια της συνάντησης, η κα Μιχαηλίδου συζήτησε με τους νέους για τις καθημερινές δραστηριότητές τους εντός του Κέντρου Ημέρας, αλλά και για τις ευκαιρίες ένταξής
τους στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Υφυπουργός και στο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης,
τονίζοντας τη σημασία της πρώιμης ανίχνευσης τυχόν αναπηριών και της έγκαιρης παρέμβασης ως προς την βέλτιστη ανάπτυξη των δεξιοτήτων κάθε παιδιού από την προσχολική ηλικία. Φυσικά, η αναμνηστική φωτογραφία της
Υφυπουργού με τα παιδιά δεν θα μπορούσε παρά να είναι αφιερωμένη στο #lotsofsocks, την παγκόσμια καμπάνια
ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Down. Μετά την συνάντηση, η Υφυπουργός, δήλωσε: «Στόχος μας είναι η πλήρης κοινωνική ένταξη, η συμπερίληψη και εξάλειψη κάθε στίγματος. Τα παιδιά με σύνδρομο Down, αλλά και όλα τα
παιδιά με αναπηρία, με την κατάλληλη εκπαίδευση και τη συνεργασία γονιών και δασκάλων, μπορούν να γίνουν
ενεργά μέλη της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Δουλεύουμε εντατικά τόσο για την κοινωνική όσο και για την
επαγγελματική ένταξη των συμπολιτών μας. Με ενεργητικές πολιτικές, μικρές και μεγάλες δράσεις διασφαλίζουμε
ίσες ευκαιρίες διαβίωσης και συμμετοχής σε όλες και όλους. Σπάμε τα στερεότυπα. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω».

Αθλητικός Όμιλος ΑμεΑ Μαραθώνα (Γράφει ο Κωνσταντίνος Παπουλάκος)
Αγαπητέ αναγνώστη, η αλήθεια είναι πως ήθελα καιρό να γράψω ένα άρθρο για την περιοχή που μένω σε αυτήν εδώ την εφημερίδα. Και τώρα βρήκα την κατάλληλη ευκαιρία.
Αυτή είναι η ίδρυση του πρώτου αθλητικού συλλόγου Μαραθώνα για άτομα με νοητική και
κινητική αναπηρία (Α.Ο.Α.μεΑ.Μ.) Η πρόεδρος και ιδρύτρια του συλλόγου, Όλια Ασπρίδου,
είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που μου παραχώρησε, ότι ήταν κάτι που ήθελε πολλά
χρόνια να κάνει. Είναι στον χώρο του αθλητισμού των ΑΜΕΑ από το 2007, λόγω του γιού
της, που είναι άτομο με αναπηρία. Ίδρυσε τον σύλλογο γιατί θέλει να βοηθήσει τα άτομα
με αναπηρία να εξελίξουν τον εαυτό τους μέσω του αθλητισμού, και να καρπωθούν όλα τα οφέλη αλλά και τα
ωραία συναισθήματα που αυτός μπορεί να προσφέρει. Αυτό το άρθρο αποτελεί και μια πρόσκληση για αθλητές
με κινητική αναπηρία που κατοικούν σε περιοχές της Αθήνας, και που θα ήθελαν να γνωρίσουν από κοντά τον
αθλητικό σύλλογο Μαραθώνα. Θέλω να πω πως η αγκαλιά του είναι πάντα ανοιχτή σε νέα μέλη. Στόχος του αθλητικού συλλόγου Μαραθώνα είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξωστρέφεια, δημιουργικότητα, άθληση, και ψυχαγωγία των ατόμων με κινητική και νοητική διαφορετικότητα. Κλείνοντας αυτό το άρθρο ας ελπίσουμε στο μέλλον,
ενέργειες σαν αυτή να πάψουν να αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό και η πολιτεία να έχει έναν πιο ενεργό ρόλο
στην εξωστρέφεια της διαφορετικότητας μες την ελληνική κοινωνία. -Κωνσταντίνος Παπουλάκος, Δημοσιογράφος.
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Δωρεάν προγράμματα κολύμβησης και ειδικής εκγύμνασης για παιδιά και ενήλικες με αναπηρία από τον Δήμο Αθηναίων Συνέχεια από την σελίδα 1
...κολύμπι και τη γυμναστική. Τα δωρεάν προγράμματα κολύμβησης
και ειδικής εκγύμνασης, που υλοποιούνται μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, εφαρμόζονται, είτε ατομικά, είτε σε
μικρές ομάδες των 2 ή 3 ατόμων, με στόχο την καλύτερη απόδοση και
το μεγαλύτερο δυνατό θεραπευτικό όφελος για τους συμμετέχοντες. Τα προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά,
εφήβους και ενήλικες, ηλικίας 5-40 ετών και είναι σχεδιασμένα από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, λαμβάνοντας
υπόψη τρεις διαφορετικές περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία: της διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής (αυτισμό,
νοητική υστέρηση, σύνδρομο Down), της νευρομυϊκής διαταραχής και της τραυματικής εμπειρίας στο νερό. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, να αναπτύξουν βασικές κινητικές δεξιότητες, να αποκτήσουν καλύτερο προσανατολισμό στον χώρο και τον χρόνο, να αναπτύξουν ακουστικά
ερεθίσματα και πρωτοβουλίες, ενώ εξίσου σημαντική είναι και η ψυχοκινητική υποστήριξη που λαμβάνουν τα παιδιά
μέσα από κινητικές δραστηριότητες στην πισίνα. Σε όλα αυτά προστίθεται η κοινωνικοποίηση, η ανάπτυξη ουσιαστικής επικοινωνίας και η αποφυγή κάθε είδους απομόνωσης, η καλλιέργεια συναισθημάτων χαράς, δημιουργίας
και αισιοδοξίας, αλλά και η βελτίωση της λειτουργικότητας των παιδιών σε δραστηριότητες της καθημερινότητάς
τους -ύπνο, σίτιση, συγκέντρωση, επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Τηλέφωνα επικοινωνίας για τα προγράμματα
εκγύμνασης: • Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Μαζικού Αθλητισμού ΟΠΑΝΔΑ: Βικτώρια Τρομπέτα 2105284873 & Ράλλης Μαντζουράτος - 2105284874 • Γυμναστήριο Αθηνών «Ι. Φωκιανός»: Βασ. Όλγας 1, Ζάππειο, τηλ.: 2103235299. Ημέρες και ώρες προγραμμάτων εκγύμνασης: Δευτέρα: 15.00-20.00 |Τρίτη: 16.0021.00 |Τετάρτη: 16.00-21.00 |Πέμπτη: 16.00-21.00 |Παρασκευή: 15.00-20.00 |Σάββατο: 09.30-14.30. Τηλ.
επικοινωνίας για τα προγράμματα κολύμβησης: • Τμήμα Κολυμβητηρίων ΟΠΑΝΔΑ: Αθανάσιος Γραμμένος 2105284877 & Δημήτρης Καπερώνης - 2105284878. Τηλ. επικοινωνίας για τα δημοτικά κολυμβητήρια: • Γουδή:
Κανελλοπούλου & Κοκκινοπούλου, Γουδή, 210 7771990 • Σεράφειο: Πειραιώς & Εχελιδών 69, Ρουφ, 2103313334
• Κολοκυνθούς: Λεάνδρου & Ιφιγενείας, Κολωνός, 2105153725 • Γκράβας: Πασσώβ 10, Άνω Πατήσια, 2102282714.

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Αδιανόητη η πιλοτική εφαρμογή Προσωπικού Βοηθού μόνο
στην Αττική - Προτάσεις για την υλοποίησή του Συνέχεια από την σελίδα 1
...Περιφέρειας Αττικής για την πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος, αφού αποκλείει τα ΑμεΑ που διαβούν στις
υπόλοιπες 12 Περιφέρειες της χώρας. Η ευρεία δημοσιότητα που έχει λάβει το εν λόγω ζήτημα έχει δημιουργήσει
μεγάλες προσδοκίες στα άτομα με αναπηρία και στις οικογένειές τους. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή τους θα συμβάλλει σημαντικά στη συλλογή δεδομένων, αναφορικά με το προφίλ των ΑμεΑ και των προσωπικών βοηθών, λόγω
των διαφορετικών οικονομικών, κοινωνικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών τους. Ως εκ τούτου, η Ε.Σ.Α.μεΑ.
προτείνει το Πιλοτικό Πρόγραμμα να υλοποιηθεί στους 13 Δήμους-Έδρες των Περιφερειών. Σύμφωνα με το σύνθημα του αναπηρικού κινήματος «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς», η ΕΣΑμεΑ διεκδικεί συμμετοχή σε όλες τις επιτροπές
που θα προκύψουν και να δημιουργηθούν δευτεροβάθμιες επιτροπές που θα αξιολογούν τις ενστάσεις. Αναφορικά
με την επιλογή ωφελούμενων η ΕΣΑμεΑ ζητά να προστεθεί και η «αναπτυξιακή αναπηρία», διότι προβλέπεται στην
παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.4837/2021. Στο άρθρο για την «Επιλογή Προσωπικών Βοηθών» ζητείται να προστεθεί
η πρόβλεψη: «Η παροχή προσωπικής βοήθειας δύναται να παρέχεται μέχρι οκτώ ώρες από πρόσωπο που συνδέεται με τον ωφελούμενο με σχέση γάμου, συμφώνου συμβίωσης, συγγένεια α΄ και β΄ βαθμού, μόνον εφόσον η
ανάγκη του ωφελούμενου για προσωπική βοήθεια έχει εκτιμηθεί ότι ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις ώρες και υπό την
προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο του άρθρου 12». Όσον αφορά στην παρ. 8, η
Ε.Σ.Α.μεΑ. διαφωνεί κάθετα με την έμμεση εισαγωγή στο Μητρώο νομικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων
που λειτουργούν και παρέχουν υπηρεσίες εξατομικευμένης υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, καθώς αφενός μέχρι
σήμερα δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο πιστοποίησης της αδειοδότησης και λειτουργίας υπηρεσιών προσωπικού
βοηθού, αφετέρου η χώρα δεν διαθέτει καμία απολύτως εμπειρία. Προτείνεται λοιπόν η διαγραφή των παρ. 8, 9
και 10 μέχρι η Πολιτεία, σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ., αναπτύξει θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης, λειτουργίας
και πιστοποίησης. Ένα ακόμη σημείο διαφωνίας είναι η πραγματοποίηση της εκπαίδευσης/κατάρτισης των υποψήφιων προσωπικών βοηθών και των «Αποδεκτών» και «Εκπροσώπων» τους, αποκλειστικά και μόνο εξ’ αποστάσεως. Η εκπαίδευση θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά διά ζώσης, καθώς εξ’ αποστάσεως δεν είναι
εφικτή η εφαρμογή βιωματικών ασκήσεων, μέσω των οποίων οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση, να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αλλά και συγκρουσιακές καταστάσεις, καθώς και
να εφαρμόζουν στην πράξη διάφορες τεχνικές, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την ασφάλειά του. Η ΕΣΑμεΑ αναμένει από το Υπουργείο να λάβει υπόψη του όλες τις προτάσεις της, που βρίσκονται αναλυτικά στην επιστολή της.
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Ένα νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 10.000 νέων ανέργων έως 29 ετών, 100% επιδοτούμενο από τον Οργανισμό και με αποζημίωση διαρκείας επτά μηνών ίση για κάθε μήνα με τον κατώτατο
μισθό για τους ωφελούμενους εξήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης. Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης προανήγγειλε ενίσχυση των κινήτρων του προγράμματος «Πρώτο Ένσημο»,
ώστε η επιδότηση που προβλέπει, να είναι τουλάχιστον αντίστοιχη με αυτή του νέου προγράμματος του ΟΑΕΔ.
Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου
του Υπουργείου Υγείας προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης στους χαμηλοσυνταξιούχους, τους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος, τους ανασφάλιστους
υπερήλικες, τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και τους δικαιούχους Επιδόματος Παιδιού
πριν από το Πάσχα και πιο συγκεκριμένα έως τις 21 Απριλίου, σε συνέχεια των σχετικών εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Το συνολικό ύψος της παρέμβασης εκτιμάται σε 324 εκατ. ευρώ και αφορά σε
1,7 εκατ. δικαιούχους. Με τα μέτρα ενίσχυσης ωφελούνται περίπου 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά, με περισσότερα
από 3,2 εκατομμύρια μέλη, προκειμένου αυτά να καλύψουν μέρος των αυξημένων τιμών αγαθών και ενέργειας.
Σε νέα γεωγραφική επέκταση του myEFKAlive προχωρούν τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ειδικότερα, η δυνατότητα εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης του πολίτη
από υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ μέσω βιντεοκλήσης καλύπτει πλέον γεωγραφικά τους κατοίκους των περιοχών
της Ηπείρου και της Στερεάς Ελλάδας. Δεκαέξι ψηφιακές υπηρεσίες διατίθενται στον πολίτη μέσω του efka.gov.gr
και του gov.gr, και αυτός, με χρήση των προσωπικών του κωδικών Taxisnet, μπορεί να κλείσει το ραντεβού του
σε ημέρα και ώρα που τον εξυπηρετεί, από τον υπολογιστή του σπιτιού ή του γραφείου του ή από το κινητό του.
Αν κάνετε τα ψώνια σας online, μπορείτε να στηρίξετε την Σχολή Σκύλων-Οδηγών «Λάρα», χωρίς να
χρεωθείτε επιπλέον! Μέσα από την πλατφόρμα YouBeHero κάνετε επιλογή οργάνωσης (Σχολή Λάρα) και στη
συνέχεια επιλέγετε κατάστημα από τη δεξιά στήλη, (βιβλιοπωλεία, καταστήματα ρούχων, ηλεκτρονικά καταστήματα κ.ά.). Ακολούθως περιηγείστε στο e-shop που σας ενδιαφέρει και με την κάθε αγορά σας εκείνο δίνει μέρος
του κέρδους στη Σχολή. Εσείς δεν χρεώνεστε επιπλέον γι' αυτό. Ο νέος στόχος της Σχολής Σκύλων-Οδηγών τυφλών
αφορά τα έξοδα ενοικίου, ώστε οτιδήποτε έχει σε χορηγίες να πηγαίνει κατευθείαν στους σκύλους-οδηγούς της.
Με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη το Άσυλο Ανιάτων έλαβε από την Τράπεζα Τροφίμων μία ακόμη σημαντική
δωρεά, η οποία καλύπτει τις βασικές επισιτιστικές ανάγκες των 140 περιθαλπόμενων. Η Τράπεζα Τροφίμων, πιστή στον προορισμό της για την καταπολέμηση της πείνας και της σπατάλης των τροφίμων, προσφέρει τρόφιμα εδώ και πολλά χρόνια με συνέπεια και σταθερότητα στο Άσυλο Ανιάτων, συνεισφέροντας στο
ιδιαίτερα απαιτητικό έργο της σίτισης των περιθαλπόμενων του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων.
Το τετραψήφιο τηλεφωνικό νούμερο 1544 θα είναι ο νέος αριθμός τον οποίο θα μπορούν οι πολίτες της
Αττικής να καλούν και να επικοινωνούν με το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, 24
ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 μέρες το χρόνο, αναφέροντας τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο οδικό
δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας. Μια καινοτόμος πρωτοβουλία για την προάσπιση της οδικής ασφάλειας.
Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί το Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας, επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής, προκειμένου να παραδώσει
υποστηρικτικό υλικό, που εξασφαλίστηκε με χρηματοδότηση της Περιφέρειας. Κατά την επίσκεψή ενημερώθηκε για τη λειτουργία του ΚΕΑΤ και του Σχολείου, και είδε τον τρόπο υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Άνοιξε η πλατφόρμα ntantades.gov.gr και το «Μητρώο Επιμελητών», όπου θα εγγραφούν όσες και όσοι
επιθυμούν να πιστοποιηθούν και να απασχοληθούν ως επιμελήτριες και επιμελητές στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς». Το πρόγραμμα αφορά στην κατ’ οίκον φροντίδα
βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών (2 ετών και 6 μηνών) και προβλέπει την οικονομική ενίσχυση
των εργαζομένων γονέων, των μονογονέων, των αναδόχων και ιδιαίτερα των μητέρων για τη χρήση πιστοποιημένων υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών τους. Σε πρώτη φάση θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 32 δήμους της χώρας.
Στην τελική ευθεία η δημιουργία 2.600 σημείων σε όλη την Ελλάδα για δωρεάν WiFi, όπως ανακοίνωσε
ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρος Λιβάνιος, στο πλαίσιο του Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου με θέμα «Έξυπνες πόλεις και Ψηφιακής Μετασχηματισμός». «Τις προηγούμενες μέρες ζητήσαμε
από τους δήμους να μας υποδείξουν σημεία και εντός του επόμενου έτους θα ολοκληρωθεί η ανάπτυξη σημείων
δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπου θα μπορεί κάποιος, είτε σε πλατεία ή σε κάποιο πολιτιστικό
κέντρο να έχει δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ». Παράλληλα, τόνισε τον ρόλο των Δημάρχων στην διαδικασία.
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Θεατρική παράσταση «Take me Home» με θέμα την κλοπή των γλυπτών του Παρθενώνα
Την Τετάρτη, 27 Απριλίου θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η θεατρική παράσταση «Take me Home», με πρωτοβουλία του κινήματος AthenaTakemeHome και της Προέδρου του, Α. Τρανούλη. Πρόκειται για το πρώτο Ροκ
Μιούζικαλ που δημιουργήθηκε για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα
και βασίζεται στο κόμικ «Παππού, θα μου πεις μια ιστορία;» του Μανώλη Μουμαλίδη, σκοπός του οποίου είναι η διάδοση και η γνώση της ιστορίας της κλοπής των
γλυπτών του Παρθενώνα. Είναι μια μυθοπλασία, εμπνευσμένη από τα αληθινά γεγονότα της λεηλασίας των μνημείων της Ακρόπολης, που διέπραξε ο Τόμας
Μπρους, κόμης του Έλγιν, στις αρχές του 19ου αιώνα. Ο ήρωάς μας ακολουθεί τον αδίστακτο και ασυνείδητο
Άγγλο. Με την ηρωική του δράση, την ιστορική του συνείδηση, τα ευγενικά του ιδεώδη, ταυτίζεται με το όραμά του,
προσωποποιεί τα αγάλματα, συνομιλεί με την Καρυάτιδα, και βάζει σκοπό της ζωής του, την επιστροφή των μνημείων ανεκτίμητης αξίας, πίσω στην Αθήνα. Το θεατρικό έργο, περιγράφει με παραστατικότητα, το μεγαλύτερο έγκλημα τέχνης, την αρχαιοκαπηλία, το αίσχος της λεηλασίας και επιδιώκει μέσα από τους διαλόγους, να ξυπνήσει
συνειδήσεις, να αναμοχλεύσει ενοχές και να συγκινήσει καρδιές. (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Αίθουσα Αλεξάνδρα
Τριάντη, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα, Είσοδος Δωρεάν, Πληροφορίες/Κρατήσεις: Τηλ: 2107282333/megaron.gr)

Κυκλοφόρησε το ιστορικό μυθιστόρημα του Πέτρου Πουρλιάκα «Αλμυρό μετάξι»
Το Αλμυρό Μετάξι δεν είναι ένα ακόμα μυθιστόρημα για τις χαμένες πατρίδες. Είναι μια αληθινή
ιστορία. Πρόκειται για μια πράξη αλτρουισμού από ένα τσούρμο Ιαπώνων ναυτικών από εκείνες
που ολοένα και σπανίζουν. Όλο το φορτίο μεταξιού στη θάλασσα! Οι άνθρωποι δεν είναι διαβατήρια! Το ατμόπλοιο S/S Tokei Maru έσωσε 825 ανθρώπους από τη φωτιά της Σμύρνης το 1922.
Παράλληλες ζωές, παράλληλοι κόσμοι, που συναντήθηκαν σε μια στιγμή της ιστορίας. Μια στιγμή
και μόνο που φτάνει για να νικήσεις το κακό. Αρκεί να θέλεις. Και εκείνοι οι ναυτικοί ήθελαν. Το
Αλμυρό Μετάξι είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα με πάνω από 60 βιβλία στη φαρέτρα της βιβλιογραφίας του, με 350 παραπομπές και ένα ξεκάθαρο και δίχως περικοπές «Κατηγορώ» για τους
υπαίτιους της Μικρασιατικής καταστροφής. Μια ευκατάστατη οικογένεια με τρία παιδιά, ένας
φίλος καλός και ένας τρελός που ουρλιάζει παραπέρα, είναι τα πρόσωπα που θα κουβαλήσουν στις πλάτες τους
την ιστορία ολόκληρης της πόλης. Ένας Ιάπωνας πλοίαρχος με τα δικά του βάσανα και μια σύζυγος που τον περιμένει σαν μοναχικός φάρος σε μια γωνιά της Άπω Ανατολής. Αυτή είναι η ιστορία των ανθρώπων που σαν ειρωνεία
και χλεύη επαναλαμβάνεται λες και λουφάζει σ’ έναν ατέρμονο και βασανιστικό τροχό. (Εκδοτική Αθηνών - 18€).

Τι ξέρεις για την επανάσταση; Ένα παιχνίδι γνώσεων για το 1821
Ένα πρωτότυπο κουίζ ανέβασε στην ιστοσελίδα της η Περιφέρεια Αττικής. Μέσα από 200
ερωτήσεις για το 1821, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γνώσεις
τους για τα πρόσωπα και τα γεγονότα του Αγώνα της Εθνικής Ανεξαρτησίας. Οι ερωτήσεις
είναι ομαδοποιημένες ανά 10 και εμφανίζονται με τυχαία σειρά. Για να προχωρήσει κάποιος
στην επόμενη δεκάδα, θα πρέπει να έχει απαντήσει σωστά τουλάχιστον στις 8. Αν αποτύχει, μπορεί να ξαναδοκιμάσει. Νικητής του διαγωνισμού, που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022, θα είναι όποιος απαντήσει στις περισσότερες συνεχόμενες ερωτήσεις και, επί ισοβαθμίας, στον συντομότερο χρόνο. Οι τρεις πρώτοι θα
πάρουν έπαθλα laptop, tablet και smartwatch. Το κουίζ θα το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.1821.attica.gov.gr/index.php. Η πρωτότυπη αυτή ιδέα και πρόταση υποβλήθηκε από τον Περιφερειακό
Σύμβουλο, Θάνο Τζήμερο και υιοθετήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής. Στο εισαγωγικό κείμενο του παιχνιδιού επισημαίνεται: «Η μελέτη της ιστορίας μας δεν είναι καθήκον, μόνο, των ιστορικών. Είναι υποχρέωση κάθε Έλληνα.
Όχι μόνο ως φόρος τιμής προς όσους έδωσαν τη ζωή τους, για να είμαστε ελεύθεροι. Αλλά και ως υλικό για περίσκεψη, ειδικά αν το προβάλλουμε στο «σήμερα». Οι Έλληνες είμαστε ικανοί για το καλύτερο και για το χειρότερο.
Ποιες συνθήκες «παράγουν» το μεν και ποιες το δε; Η ιστορία του Αγώνα είναι γεμάτη από παραδείγματα. Ακόμα
και λίγο χρόνο αν αφιερώσουμε στη μελέτη τους, θα είναι σημαντικό κέρδος για τη συλλογική μας αυτογνωσία.»
Το Ντοκιμαντέρ «Ταξιδεύοντας την Τέχνη» στον κινηματογράφο «Τριανόν», στις 8/4
Το ντοκιμαντέρ «Ταξιδεύοντας την Τέχνη» προβάλλεται για πρώτη φορά, στις 8/4 (18:30),
στον κινηματογράφο «Τριανόν». Περιγράφει αυτό το πλούσιο ταξίδι μέσα από συνεντεύξεις
με τους συντελεστές του προγράμματος και βαθαίνει τον διάλογο ανάμεσα στους εικαστικούς
και τους λογοτέχνες, αυτή τη φορά με τη δια ζώσης συνάντηση και συζήτησή δύο ζευγαριών. (Είσοδος δωρεάν).
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Πεύκη: Στο πλαίσιο της παροχής
περισσότερων υπηρεσιών υγείας για
τους ηλικιωμένους πολίτες, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) σε συνεργασία με
το Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης και την
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, προχώρησαν στην λειτουργία μιας νέας
δομής, του Συμβουλευτικού Σταθμού Καλαμάτα: Τα γραφεία του Συλγια την Άνοια. Τα εγκαίνια του Σταθ- λόγου ΑμεΑ Μεσσηνίας επισκέφτηκε
Ξάνθη: Η εταιρεία Japan Tobacco μού πραγματοποιήθηκαν στις 28/3. ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θ. ΒασιλόInternational προσέφερε στο Δημοπουλος, συζήτησε και ενημέρωσε
τικό Κολυμβητήριο Ξάνθης δύο ανελσχετικά με θέματα προσβασιμότητας,
κυστήρες ΑμεΑ που εξασφαλίζουν
παρεμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο
εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στα
σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής και
άτομα με αναπηρίες, καθιστώντας
πρωτοβουλίες που αναμένεται να λητον συγκεκριμένο χώρο ακόμη φιλιφθούν σύντομα. Επίσης παρέδωσε
κότερο για τους ανθρώπους που ανστον Σύλλογο αναπηρικό αμαξίδιο.
τιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.

Σπάρτη:

Λάρισα: Το Σωματείο Ατόμων με
Αναπηρία Όρασης «Μάγνητες Τυφλοί», οργανώνει στη Λάρισα Εαρινό
κύκλο σεμιναρίων εκπαίδευσης στο
σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille. Τα μαθήματα θα είναι
ταχύρρυθμα, θα ξεκινήσουν στις 11
Απριλίου και οι εξετάσεις πιστοποίησης θα γίνουν τον Ιούνιο. Πληροφορίες στα 2410549831 / 2410252860.

«O Πρόεδρος, το Δ.Σ.
και τα μέλη του Σωματείου ΑμεΑ Ν.
Λακωνίας εκφράζουν τη βαθύτατη
θλίψη τους για την απώλεια του μέλους του Σωματείου, Ελένης Κατσούλη. Το κενό που αφήνει στην κοινωνία μας είναι δυσαναπλήρωτο, αλλά
θα μείνει στη μνήμη μας για πάντα
και θα αποτελεί παράδειγμα για τη
δύναμη της θέλησης, την αγωνιστικότητα και τον αδαμάντινο χαρακτήρα
της. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.» Σ.Α.Λ.

Παλαιό Φάληρο: Η Δημοτική
Αρχή προχωρά στην άμεση δρομολόγηση σημαντικών παρεμβάσεων,
οι οποίες έχουν ήδη μελετηθεί και
σχεδιασθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ΑΜΚΕ «Με Άλλα
Μάτια» και με γνώμονα την υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πολιτών
με αναπηρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι,
εκτός από τα συνήθη τεχνικά και νομικά δεδομένα, υπήρξε βιωματική
προσέγγιση και μελέτη από ανάπηρους, οι οποίοι αξιολόγησαν επί τόπου και διέγνωσαν τις ανάγκες, αστοχίες και ελλείψεις που υπάρχουν.

Δήμος Ζηρού: Για 15 έτη, με σκοΑλεξανδρούπολη: Παράδειγμα προς μίμηση η κίνηση του Δήμου
να τοποθετήσει καρέκλες για ΑμεΑ,
εγκύους και άτομα με κινητικά προβλήματα μπροστά από το Δημαρχείο
για την παρακολούθηση της μαθητικής και στρατιωτικής παρελάσεως.

πό την λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων
με αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ) παραχωρήθηκε δωρεάν στον Δήμο Ζηρού, κτίριο
εντός της πρώην Παιδόπολης Ζηρού,
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραχώρηση
ολοκληρώθηκε έπειτα από τις συντονισμένες ενέργειες της δημοτικής αρχής.
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Ναυπακτία: Ανώνυμος πολίτης

Ελασσόνα:

Πλήρη πρόσβαση
στους χώρους διδασκαλίας των μαθητών με κινητικά προβλήματα εξασφάλισε ο Δήμος με την εγκατάσταση ειδικής πλατφόρμας-ανελκυστήρα
στο Γενικό Λύκειο Ελασσόνας και τοποθέτηση ανελκυστήρα στα συστεγαζόμενα σχολεία ΕΠΑΛ – 1ο ΕΚ
Ελασσόνας και Ειδικού Γυμνασίου.

δώρησε στον Σύλλογο ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ», εκπαιδευτικά παιχνίδια και
μουσικά όργανα, για όλες τις Δομές
του. Η σημασία των παιχνιδιών
αυτών είναι τεράστιας σημασίας για
τους ωφελούμενούς, αφού εκτός από
διασκέδαση, αναπτύσσουν κινητικές
δεξιότητες, οπτικο-κινητικού συντολεπτές κινητικές δεξιότητες
Κόρινθος: Στο στάδιο της αδει- νισμού,
και αυξάνουν την δημιουργικότητα.
οδότησης βρίσκεται το ΚΔΑΠ για
άτομα με αναπηρία και σύμφωνα με
τον Δήμο, θα λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο, σε κτίριο του Ειδικού Σχολείου της Κορίνθου. Ο Δήμαρχος
δήλωσε, ότι στηρίζει τα αιτήματα της
Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ.

Θεσσαλονίκη: Παιδιά του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Διημέρευσης ΑμεΑ «η ΖΩΗ» επισκέφτηκαν
τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Α. Τζιτζικώστα, σε μια συγκινητική εκδήλωση που οργάνωσε η
Περιφέρεια για τα 201 χρόνια από
την 25η Μαρτίου 1821. Η εκδήλωση
εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμετοχής της χορωδίας της Εταιρίας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος και του
Σωματείου Ειδικής Αγωγής «η ΖΩΗ»
στις εκδηλώσεις που διοργανώνει η
Περιφέρεια για την Εθνική Επέτειο.
Τα παιδιά παρουσίασαν χορωδιακό
δρώμενο με επετειακά τραγούδια.

Ηράκλειο: Συνάντηση με την Δι-

Κοζάνη: Στις «καλές πρακτικές»
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εντάχθηκε η πρωτοβουλία του Δήμου
Κοζάνης για την πλήρη ηλεκτρονική
προσβασιμότητα στις αποφάσεις
των Δημοτικών Συμβουλίων για άτομα με αναπηρία. Η Ομάδα Αξιολόγησης Καλών Πρακτικών της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «Κλεισθένης», λαμβάνοντας υπόψη την καινοτομία, την αποτελεσματικότητα, την
πρωτοτυπία κ.λ.π., κατέληξε ότι η
εν λόγω πρωτοβουλία του Δήμου
αποτελεί «παραδειγματική αναφορά» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Κηφισιά: Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής διαδρομών βελτίωσης της βατότητας, με δημιουργία ραμπών ΑμεΑ, σε 55
σημεία κεντρικών οδικών αρτηριών σε Κηφισιά, Νέα Ερυθραία κι Εκάλη, ώστε οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα να μετακινούνται ανεμπόδιστα. Το έργο έχει ανατεθεί σε εργολάβο, ο οποίος υλοποιεί τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη διαδρομή
ΗΣΑΠ - Κέντρο Κηφισιάς, με 24 ράμπες.
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οικήτρια του ΚΕΑΤ, Σ. Χαμονικολάου
και εκπροσώπους Σωματείων Τυφλών είχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Β.
Λαμπρινός, κατά την οποία ζητήθηκε
η καταγραφή των ατόμων αυτών
στην περιοχή, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ανάγκες τους και να
προχωρήσουν παρεμβάσεις που θα
διευκολύνουν την συμμετοχή τους
στην εκπαιδευτική διαδικασία και
στην συμπερίληψη τους στην κοινωνία. Συζητήθηκαν επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα
με οπτική αναπηρία καθώς και οι
τρόποι υποστήριξης τους. Προς αυτή
την κατεύθυνση, ο Δήμος Ηρακλείου
θα τοποθετήσει 18 συσκευές ηχητικών διατάξεων σε φωτεινούς σηματοδότες, σε σημεία που έχει υποδείξει η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών.

Το πρώτο βραβείο Όσκαρ σε κωφό, άνδρα ηθοποιό
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...παραλαβή του βραβείου του, αρκετοί προ-

σκεκλημένοι τον χαιρέτησαν στη νοηματική και ο Κότσουρ με την σειρά
του σχημάτισε ότι, «Αυτό είναι αφιερωμένο στην κοινότητα των κωφών,
την κοινότητα CODA και την κοινότητα των ανθρώπων με αναπηρία. Αυτή
είναι η στιγμή μας». Κόντρα στα προγνωστικά, το βασισμένο σε παλαιότερη γαλλική ταινία, CODA (Child of Deaf Adult - παιδί κωφών ενηλίκων),
κέρδισε συνολικά 3 Όσκαρς (Καλύτερης ταινίας, Καλύτερης ερμηνείας Β΄ ανδρικού ρόλου και Καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου) και έγινε το κέντρο της προσοχής των φετινών απονομών, λόγω του ευαίσθητου θέματός
του, αλλά και της ποιότητάς του, καθώς όλοι οι ρόλοι κωφών παίχθηκαν από πραγματικά κωφούς. Στην ταινία, η
17χρονη κόρη ενός ζευγαριού κωφών αλιέων βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα να ακολουθήσει το πάθος της για το
τραγούδι, μακριά από τους γονείς της ή να μείνει μαζί τους, για να τους στηρίξει, όπως εκείνη νοιώθει, ως η μοναδική
με ακοή στην οικογένειά. Κατά την διάρκεια της ταινίας γίνονται επίσης αναφορές σε ευαίσθητα θέματα, όπως η
αγωνία της κωφής μητέρας για το αν και πως θα μπορούσε να δεθεί πραγματικά με το παιδί της που έχει ακοή.

Το αεροδρόμιο Changi της Σιγκαπούρης εγκαινιάζει νέες
πρωτοβουλίες για επιβάτες με «αόρατες αναπηρίες»
Το αεροδρόμιο Changi της Σιγκαπούρης εγκαινίασε τρεις νέες πρωτοβουλίες για να εξυπηρετεί καλύτερα επιβάτες με «αόρατες αναπηρίες», όπως
αυτισμό, σύνδρομο Down και άνοια. Στοχεύοντας στην δημιουργία μιας πιο
άνετης και χωρίς άγχος ταξιδιωτικής εμπειρίας, οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν έναν προσαρμόσιμο, βήμα-προς-βήμα οδηγό του αεροδρομίου και
εκπαίδευση του προσωπικού για την αναγνώριση των ειδικών σημάτων που θα φέρουν τα ΑμεΑ και για την διακριτική υποστήριξη και εξυπηρέτησή τους. Καθώς αρκετοί από τους ανθρώπους με «αόρατες αναπηρίες» αντιμετωπίζουν άγχος και δυσφορία όταν βρίσκονται μπροστά σε μη οικείες καταστάσεις, όπως τα ταξίδια, οι πρωτοβουλίες του αεροδρομίου αναμένεται να τους προσφέρουν σημαντική βοήθεια. Συνδυάζοντας εικόνες και σύντομες περιγραφές, ο οδηγός που προσφέρουν οι ειδικοί φροντιστές στο αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης βοηθά τα παραπάνω
άτομα να εξοικειωθούν με τις διάφορες διαδικασίες και τους ελέγχους, από το check-in μέχρι την επιβίβαση, με τον
πιο απλό τρόπο. Επιπλέον, ο οδηγός αυτός, ο οποίος είναι διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου, προσαρμόζεται κατά περίπτωση, ανάλογα το άτομο. Οι επιβάτες μπορούν, αν θέλουν, να φορέσουν το ειδικό κορδονάκι,
το οποίο σηματοδοτεί στους εκπαιδευμένους υπευθύνους ότι μπορεί να χρειαστούν βοήθεια. Άλλοι, μπορούν να
προτιμήσουν το πιο διακριτικό σήμα με το ηλιοτρόπιο, που συμβολίζει τις «αόρατες αναπηρίες». Το προσωπικό
εξυπηρέτησης επιβατών (Care Ambassador), αναγνωρίσιμο από την χρυσή καρφίτσα που φέρει, αριθμεί ήδη πάνω
από 300 άτομα και είναι εκπαιδευμένο για να υποστηρίζει αποτελεσματικά ανθρώπους με «αόρατες αναπηρίες».
Πέρα από την συνεργασία του με ειδικούς, το αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης επιθυμεί και παίρνει πολύ σοβαρά τα
σχόλια και τις προτάσεις από φροντιστές, οργανώσεις και ΑμεΑ, για την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει.

Εμφύτευμα στον εγκέφαλο ενός πλήρως παραλύτου ασθενούς του επέτρεψε να επικοινωνήσει
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...να επικοινωνήσει, αποκωδικοποιώντας τα σήματα του

εγκεφάλου του και μετατρέποντάς τα σε γράμματα σε μια οθόνη. Η νέα αυτή μέθοδος
επικοινωνίας αναπτύχθηκε και παρουσιάστηκε από επιστήμονες από τη Γερμανία και
την Ελβετία -μεταξύ των οποίων και Έλληνας της διασποράς- οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature Communications» και δήλωσαν ότι το επίτευγμα δείχνει πως είναι δυνατή η λεκτική επικοινωνία με ασθενείς σε σύνδρομο
εγκλεισμού, χάρη στη χρήση της νέας διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή. Μέχρι στιγμής, η έρευνα σε αυτό το πεδίο
έχει κυρίως εστιαστεί σε ασθενείς με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), μια νευροεκφυλιστική πάθηση που
οδηγεί σε προοδευτική απώλεια του εθελούσιου μυϊκού ελέγχου. Έως σήμερα έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές
που επιτρέπουν σε ασθενείς να χρησιμοποιούν τα μάτια τους ή τους μυς του προσώπου τους για να επικοινωνούν.
Όμως από τη στιγμή που χάνεται τελείως ο μυϊκός έλεγχος, οι ασθενείς χάνουν την ικανότητα κάθε επικοινωνίας,
μένοντας σε μια κατάσταση «εγκλεισμού» στο σώμα τους. Το συγκεκριμένο εμφύτευμα έρχεται να καλύψει αυτό το
κενό. Στις έρευνες, εμφυτεύθηκε χειρουργικά στον κινητικό φλοιό του εγκεφάλου ενός πλήρως «κλειδωμένου» πάσχοντος με ALS, ο οποίος δεν είχε κανέναν μυϊκό έλεγχο πάνω στο σώμα του, καθιστώντας εφικτό τον σχηματισμό
λέξεων και φράσεων, που επέτρεψαν την επικοινωνία μαζί του με μέσο ρυθμό περίπου έναν χαρακτήρα το λεπτό.
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του
Δημήτρη Χατζηαποστόλου

Παραολυμπιακοί Αγώνες Πεκίνο 2022: Καλή πα- 4 πανελλήνια ρεκόρ σημείωσαν οι Λεργιός και Λαρουσία για Εύα Νίκου και Κωνσταντίνο Πετράκη ζαρίδου στο World Series κολύμβησης της Ιταλίας
Η παρθενική εμφάνιση της
Εύας Νίκου σε Χειμερινούς
Παραολυμπιακούς Αγώνες
και η καλή της επίδοση και
παρουσία προμηνύει ένα
πολλά υποσχόμενο μέλλον.
Μετά την 6η θέση στο γιγαντιαίο σλάλομ, η κορυφαία αθλήτρια του αλπικού σκι μαζί με τον συνοδό και αθλητή Δημήτρη Προφέντζα, κατάφερε να κατακτήσουν την 7η θέση
στην κατηγορία Super G στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο. Για την ακρίβεια, σημείωσαν
χρόνο 1:26.46, αλλά αποκλείστηκαν στην κατηγορία
slalom. Μια εξίσου καλή παρουσία όμως, είχε και ο αθλητής
Χιονοσανίδας Κωνσταντίνος Πετράκης, ο οποίος κατέκτησε
την 15η θέση στη γενική κατάταξη του Snowboard Cross.

Τέσσερα πανελλήνια ρεκόρ σημείωσαν οι Αλέξανδρος
Λεργιός και Μαρίνα Λαζαρίδου, στο πλαίσιο του World
Series κολύμβησης που διεξήχθη στο Λινιάνο Σαμπιαντόρο της Ιταλίας. Ο Λεργιός (S5) κατέρριψε τα
εθνικά ρεκόρ στα 50 και 100μ.
ελεύθερο καθώς και στα 50μ.
πεταλούδα, την ίδια στιγμή
που η Λαζαρίδου (S9) σημείωσε ρεκόρ στα 400μ. ελεύθερο
νεανίδων. Ο Λεργιός κάλυψε
τα 100μ. ελεύθερο σε 1:20.08,
τα 50μ. πεταλούδα σε 39.03
και τα 50μ. ελεύθερο σε 36.53
ενώ η Λαζαρίδου είχε επίδοση
5:54.17 στα 400μ. ελεύθερο.

Τέταρτη θέση η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής στη Νορβηγία
Εκτός τελικού για μόλις επτά βαθμούς έμεινε η ελληνική ομάδα, στην παρθενική της
εμφάνιση στην κατηγορία R10 - 10m Air Rifle Standing Mixed Team SH1 του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος σκοποβολής που φιλοξενείται στο Χαμάρ της Νορβηγίας.
Η Κατερίνα Φουντουλάκη και ο Σωτήριος Γαλόγαυρος κατέλαβαν την 3η θέση στις
30 βολές και την 3η στις 20 βολές, όμως στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο ηττήθηκαν 16-8 από την τουρκική ομάδα, που συγκροτούσαν οι Τσεβίκ και Τσοσκουνέρ.

Ασημένια μετάλλια για Πασχαλίδου και Μασούρου
στο διεθνές τουρνουά τζούντο τυφλών στην Αίγυπτο
Δύο ασημένια μετάλλια ήταν ο απολογισμός του ελληνικού τζούντο τυφλών, στο διεθνές τουρνουά Egyptian Pyramids International Championships που διεξήχθη στην Αλεξάνδρεια. Η 7η Παραολυμπιονίκης του
Τόκιο, Θεοδώρα Πασχαλίδου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα +70 κιλά,
όπως και η Εμμανουέλα Μασούρου στα -48 κιλά. Εκτός μεταλλίων στα
υπερβαρέα (+90κ.) των ανδρών, έμεινε ο Θεόκλητος Παπαχρήστος.

Στην κορυφή η εθνική ομάδα γκόλμπολ των γυναικών
Στην πρώτη θέση βρέθηκε η εθνική ομάδα γκόλμπολ των γυναικών στο διεθνές τουρνουά Egyptian Pyramids International Championships που ολοκληρώθηκε στην Αλεξάνδρεια. Η εθνική ομάδα γκόλμπολ των γυναικών έδωσε τον καλύτερό της εαυτό και κατάφερε να αποσπάσει το χρυσό μετάλλιο,
επικρατώντας 5-4 απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της Αιγύπτου. Στην αποστολή της εθνικής γυναικών συμμετείχαν οι εξής αθλήτριες: Βασιλική Άγκο,
Ευλαμπία Μαυροβουνιώτη, Τζουλιέτα Μπούσι, Παρασκευή Νάκα, Ελένη Χαλκιαδάκη και Ευγενία Σταμάτη. Ομοσπονδιακή προπονήτρια είναι η Μελπομένη Κεσσανοπούλου και συνοδός-βοηθός η Βασιλική-Ιωάννα Πρεπάκη.

Δύο Χάλκινα για τον Μ. Χατζηκυριάκο στο διεθνές τουρνουά επιτραπέζιας αντισφαίρισης στην Ισπανία
Mετά τους Παραολυμπιακούς Αγώνες επιτραπέζιας αντισφαίρισης του Τόκιο o Μάριος Χατζηκυριάκος κατάφερε να εξασφαλίσει δύο χάλκινα μετάλλια στην πρώτη διεθνή εμφάνισή του, καθώς
συμμετείχε στο Costa Brava Spanish Para Open, στην Καταλονία. Ο πρωταθλητής της κλάσης
6 συμμετείχε στο ισπανικό τουρνουά ΑμεΑ της παγκόσμιας ομοσπονδίας και στο πρώτο μέρος
κατέκτησε την 3η θέση στο απλό. Ήταν από τα φαβορί για να μπει στον τελικό και αργότερα να
διεκδικήσει την πρωτιά, αλλά ηττήθηκε οριακά με 3-2 σετ από τον Ιάπωνα Καζούκι Σιτσίνο. Το δεύτερο χάλκινο
ήρθε στο διπλό ανδρών όπου είχε για συμπαίκτη τον Πορτογάλο Μάριο Ζοάο Μπαστάρδο, στην κατηγορία MS14.
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Κ. Χατζηδάκης: Ευρωπαϊκές λύσεις και κοινή λογική για να βοηθήσουμε ανέργους και εργαζομένους
«Η κοινωνική πολιτική δεν είναι διακηρύξεις. Στοχεύουμε σε ένα πιο σύγχρονο πλαίσιο για
να βοηθήσουμε τόσο τους ανέργους όσο και τους εργαζόμενους. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο
αλλά δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με την ακινησία και με μια σχεδόν επαγγελματική
ρητορική υπέρ των εργαζομένων από ορισμένους πολιτικούς χώρους, χωρίς αντίστοιχη πολιτική επί της ουσίας», επεσήμανε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σε εκδήλωση για το νομοσχέδιο «Δουλειές ξανά», που έχει
τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου διαρθρώνονται σε τρεις
άξονες που είναι: • Ο εκσυγχρονισμός του ΟΑΕΔ με νέα ψηφιακά εργαλεία όπως είναι το ψηφιακό μητρώο, το ατομικό ψηφιακό σχέδιο δράσης για τους αναζητούντες εργασία, η αξιοποίηση της περιουσίας του Οργανισμού για
την άσκηση στεγαστικής πολιτικής, η οριοθέτηση των σχέσεων με τους κοινωνικούς εταίρους. • Η επαναπροσέγγιση
του ζητήματος των επιδομάτων με στόχο να στηριχθούν οι πραγματικοί άνεργοι και εκείνοι που θέλουν πράγματι
να βρουν δουλειά. Ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε πως τα εισοδηματικά κριτήρια δεν αφορούν το επίδομα ανεργίας
αλλά λοιπά ωφελήματα όπως κοινωνικός τουρισμός, μεταφορές, κ.ά., που προβλέπονται για τους εγγεγραμμένους
στο μητρώο. Έκανε λόγο χαρακτηριστικά για «μαύρη τρύπα» στο μητρώο του ΟΑΕΔ, αναφερόμενος στο γεγονός
ότι παραμένουν εκεί σταθερά 1,1 εκατ. εγγεγραμμένοι ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τη
μείωση της ανεργίας που καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ και η Eurostat στο 12,8% από 17,2% το 2019. Ταυτόχρονα θεσπίζεται για πρώτη φορά επίδομα εργασίας (50% του επιδόματος ανεργίας) για τους επιδοτούμενους ανέργους που
βρίσκουν δουλειά και πριμ 300€ για τους μακροχρόνια (πάνω από 5 έτη) ανέργους που καταρτίζουν ατομικό ψηφιακό σχέδιο δράσης. • Ο εκσυγχρονισμός της κατάρτισης, τομέας στον οποίο όπως είπε ο υπουργός έχουν δοθεί
αρκετά δισεκατομμύρια αλλά η χώρα είναι στις τελευταίες θέσεις στην ΕΕ ως προς τις δεξιότητες. «Προσπαθούμε
να δούμε την κατάρτιση με καινούργια, ευρωπαϊκή ματιά και με πνεύμα κοινής λογικής ώστε τα χρήματα να πιάνουν
τόπο. Τα χρήματα αυτά ανήκουν στους εργαζόμενους και τους ανέργους και πρέπει να τα διαχειριζόμαστε με τον
απαιτούμενο σεβασμό. Γι’ αυτό συνδέουμε τις απολαβές με τα αποτελέσματα και θεσπίζουμε υποχρεώσεις τόσο για
τους καταρτιζόμενους τόσο και για τους παρόχους κατάρτισης βασιζόμενοι στο τρίπτυχο αξιολόγηση - ποιότητα πιστοποίηση. Δεν είναι τιμωρία, είναι καλύτερη διαχείριση των χρημάτων του Δημοσίου», τόνισε ο κ Χατζηδάκης.

Λύθηκε ένα χρονίζον πρόβλημα με τη διέλευση των αναπηρικών ΙΧ από τα διόδια
Επιτέλους η διαρκής πίεση της ΕΣΑμεΑ στο υπ. Μεταφορών για το κρίσιμο θέμα της δωρεάν διέλευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία από τους σταθμούς διοδίων ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ την παρουσία
του ατόμου στο όχημα έφερε αποτελέσματα. Με την ψήφιση του ν. 4903/2022 άρθρο 17, το όχημα
έχει απαλλαγή ακόμη και αν ο δικαιούχος δεν επιβαίνει σε αυτό, σε περίπτωση που η μετακίνηση
γίνεται προς εξυπηρέτηση αυτού. Ήδη από το στάδιο της διαβούλευσης του ψηφισθέντος πλέον
ν. 4782/2021 η ΕΣΑμεΑ είχε εκφράσει την ανάγκη καθιέρωσης του ενιαίου e-pass σε όλους τους
οδικούς άξονες, με στόχο την οριστική διευθέτηση της ελεύθερης διέλευσης των αναπηρικών
οχημάτων από τους σταθμούς διοδίων όλων των αυτοκινητόδρομων της χώρας με ενιαίο τρόπο, ανεξάρτητα από
την παρουσία ή μη του ατόμου με αναπηρία σε αυτά, ώστε να δοθεί οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα και να
διασφαλιστεί η ισότιμη κινητικότητα των ατόμων με αναπηρία κατ' επιταγή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρία (ν.4074/2012). Το σκεπτικό είναι ότι οι πολίτες με αναπηρία αναγκάζονται να χρησιμοποιούν
-στη συντριπτική τους πλειοψηφία- Ι.Χ. για τις μετακινήσεις τους, λόγω της απουσίας προσβάσιμων αστικών μεταφορικών μέσων, στην πλειοψηφία των ελληνικών πόλεων, παρά τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για
τα δικαιώματα των επιβατών. Οι δε οικείοι τους συνήθως εκτελούν χρέη οδηγού/μεταφορέα, μεταφέροντας τους
σε διάφορες δομές, (π.χ. νοσοκομεία, θεραπευτήρια, εργασία, χώρους ψυχαγωγίας/άθλησης, εκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ.) και να παραμείνουν για να λάβουν αγωγή ή εκπαίδευση ή να εργαστούν ή να συμμετάσχουν σε δρώμενα. Στις περιπτώσεις αυτές, συνήθως οι οικείοι τους, τους αφήνουν στον τόπο προορισμού
και επιστρέφουν να τους παραλάβουν ώρες αργότερα για να επιστρέψουν στην κατοικία τους. Οπότε, αν και το
αναπηρικό αυτοκίνητο κυκλοφορεί προς εξυπηρέτηση του ατόμου με αναπηρία, το άτομο δεν βρίσκεται εντός του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»
Μπορείτε να μας διαβάσετε ηλεκτρονικά στην σελίδα μας www.keana.gr, στο blog μας “Το Αγκάθι”
www.agkathi.gr και να μας συναντήσετε σε πολλές σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook ΣυνεργασίαΔημιουργία και facebook Το Αγκάθι), όπου καθημερινά γινόμαστε δέκτες θετικών μηνυμάτων για το έργο
και τις προσπάθειες μας. Η διαφημιστική καταχώρηση στηρίζει ουσιαστικά όλες τις προσπάθειές μας.
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Η Έκθεσή μας στο Μετρό Συντάγματος
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...με πράξεις και όχι μόνο με

λόγια. Η παρουσία όλων μας δίνει την δύναμη να συνεχίσουμε, ξεπερνώντας κάθε λογής αναπηρία και να δείξουμε τι μπορούμε, και όχι τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
Την Έκθεσή μας επισκέφτηκαν και επιβράβευσαν, πλήθος κόσμου και μεταξύ αυτών ο Αντιπεριφερειάρχης
Κεντρικού Τομέα, Γεώργιος Δημόπουλος (αριστερά) και
ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Ευάγγελος Λιάκος (δεξιά).
«Ευχαριστώ θερμά τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Ατόμων με Αναπηρία «Συνεργασία Δημιουργία», διοργανωτή της
Έκθεσης Spring Market, για την τιμητική πρόσκληση να παρευρεθώ στην αίθουσα του Μετρό στο Σύνταγμα και να
δω από κοντά τα προϊόντα των παραγωγών και τα χειροτεχνήματα που με τόση αγάπη και μεράκι δημιούργησαν
καλλιτέχνες στο είδος τους. Μεγάλη ήταν η έκπληξη που με περίμενε στο περίπτερο του Συνεταιρισμού, αφού μου
πρόσφεραν τιμητικό δώρο. Η Περιφέρεια Αττικής και εγώ, ως αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών, στηρίζουμε έμπρακτα τα άτομα με αναπηρία, προσπαθώντας καθημερινά να κάνουμε ευκολότερη τη διαβίωσή τους και
την ένταξής τους σε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών. Τα άτομα με αναπηρία διακρίνονται από πνεύμα αγωνιστικότητας
σε όλους τους τομείς της ατομικής και συλλογικής ζωής, αποτελώντας παράδειγμα για όλους μας». Γ. Δημόπουλος

Ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος του «Προσωπικού Βοηθού»
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...στην πρώτη φάση του Πιλοτικού Προγράμματος «Προσω-

πικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ψηφιακά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.prosopikosvoithos.gov.gr από 14 Απριλίου έως 15 Μαΐου
2022, ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους θα λειτουργεί helpdesk για αναφορά/επίλυση προβλημάτων και παροχή οδηγιών. Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε συμπολίτες μας, 16 έως 65
ετών, με πιστοποιημένη αναπηρία βάσει γνωμάτευσης ΚΕΠΑ, με συνολικό ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 67%, οι
οποίοι δεν έχουν ατομικό εισόδημα ή έχουν ατομικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι για την υλοποίηση του Πιλοτικού Προγράμματος το Υπουργείο εξασφάλισε από το Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας χρηματοδότηση ύψους 42 εκατ. ευρώ, ενώ για την καθολική εφαρμογή του προγράμματος σε
όλη την επικράτεια έχει εξασφαλίσει 320 εκατ. ευρώ από την επόμενη προγραμματική περίοδο μέσω των ΠΕΠ
ΕΣΠΑ 2021-2027. Η Υφυπουργός Εργασίας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι: «Αποδεικνύουμε με σκληρή δουλεία
και πράξεις ότι δεν μένουμε σε υποσχέσεις. Αναπηρία δεν είναι ανικανότητα αλλά διαφορετικότητα. Ενισχύουμε έμπρακτα και ενεργά την ισότιμη συμμετοχή όλων στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Άμεσα, οι πρώτοι 1000
συμπολίτες μας με αναπηρία θα μπορούν να διαλέξουν το δικό τους Προσωπικό Βοηθό με χρηματοδότηση του Κράτους για να καλύψουν τις δικές τους καθημερινές ανάγκες. Για πρώτη φορά στην χώρα μας, θεσμοθετήσαμε την
υπηρεσία του “Προσωπικού Βοηθού” για να ενισχύσουμε την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία και
να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω».

Προσπάθειες για άμεση λειτουργία του νέου Ειδικού Γυμνασίου Άνω Λιοσίων
Σε συνέχεια των συναντήσεων του Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Δυτικής Αττικής,
κ. Θανάση Μπούρα, αρχικά με τον Αναπληρωτή Δήμαρχο και Πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής, κ. Νίκο Χατζητρακόσια, και εν συνεχεία, με το Δήμαρχο
Φυλής, κ. Χρήστο Παππού, ο κ. Μπούρας προέβη άμεσα και συντονισμένα στις ενέργειες
εκείνες που θα εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία του Νέου Ειδικού Γυμνασίου Άνω Λιοσίων. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μπούρας, αφού ενημερώθηκε για τα προβλήματα, επικοινώνησε
με την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Ζέττα Μακρή, η οποία δεσμεύτηκε ότι θα
συναντηθεί το συντομότερο με τον Αναπληρωτή Δήμαρχο κ. Χατζητρακόσια. Πράγματι, κατά
τη συνάντηση που έλαβε χώρα στο γραφείο της Υπουργού την επόμενη ημέρα, η κα Μακρή
διαβεβαίωσε ότι «θα κάνει ότι χρειαστεί για να λειτουργήσει το Σεπτέμβριο αυτό το στολίδι». Παράλληλα, ο κ. Μπούρας συνομίλησε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ) κ. Αθανάσιο
Γιάνναρη, ο οποίος αφού εξέτασε το θέμα, επικοινώνησε εκ νέου με τον Αντιπρόεδρο και δεσμεύτηκε να παραδώσει
τον εξοπλισμό αρμοδιότητας ΚΤ.ΥΠ. τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου 2022. Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής εκφράζει την
ικανοποίησή του για τις άμεσες και θετικές εξελίξεις, προκειμένου το νέο Ειδικό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων να υποδεχτεί
τους μαθητές του τη σχολική χρονιά 2022-2023 σε ένα σύγχρονο και άρτια οργανωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
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Κάτι από το τώρα,
του Γ. Δημητριάδη
κάτι για το Μετά...
«Der Krebs hat Angst vor mir!» Ο Όσιος Ιωσήφ ο Υμνογράφος (3 Απριλίου)
Μια πρόχειρη μετάφραση θα ήταν «ο καρκίνος με φοβάται!». Οι αφίσες της καμπάνιας του Ινστιτούτου ερευνών
για τον παιδικό καρκίνο, «Αγία Άννα», ήταν ίσως η πιο έντονη ανάμνηση από την πρώτη μου επίσκεψη στην
Βιέννη, πριν από σχεδόν 15 χρόνια. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο -τους αγαπημένους μου γοτθικούς ναούς, το
τοπίο, την υγρή ευλογία που λέγεται Δούναβης κ.α.- έμειναν στο μυαλό μου οι αφίσες αυτές, που παρότρυναν τους
πολίτες να στηρίξουν το ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου,
το οποίο πραγματικά, μέσα στα 37 πλέον χρόνια ύπαρξης
του, έκανε μεγάλη διαφορά στα ποσοστά θνησιμότητας.
Δεν είχα συνηθίσει να βλέπω στην Ελλάδα αφίσες με τέτοιο περιεχόμενο και εντυπωσιάστηκα, αλλά θεώρησα ότι
ήταν υπόθεση της μιας φοράς. Κατά την επόμενη επίσκεψή μου, αναρωτήθηκα αν θα έβρισκα κάτι ανάλογο,
αλλά δεν χρειάστηκε να ψάξω: οι αφίσες της «Αγίας
Άννας» ήταν παντού. Καθώς η Αυστρία έγινε δεύτερη πατρίδα μου και την επισκέφθηκα δεκάδες φορές από τότε,
πάντα πρόσεχα να δω τις νέες αφίσες με τα χαμογελαστά
παιδάκια, με σκουφάκι ή ακάλυπτο το καραφλό κεφαλάκι
τους, να δηλώνουν πως ο «ο καρκίνος τα φοβάται», με την
λάμψη της μαχητικότητας στα μάτια τους. Βέβαια, η πραγματικότητα ήταν λιγότερο λαμπερή και το γνωρίζαμε,
καθώς η ανιψιά μου
έδωσε την δική της
μάχη, αλλά το μήνυμα
περνάει με επιτυχία...

Απρίλιος: Με μια ματιά
1. Οσία Μαρία η Αιγυπτία
2. Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου
2. Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού
7. Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
10. Άγιος Γρηγόριος Ε', Πατριάρχης Κων/πόλεως
15. Παγκόσμια Ημέρα Τέχνης
17. Παγκόσμια Ημέρα Αιμορροφιλίας
17. Κυριακή των Βαΐων (κιν.)
18. Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς
19. Ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης
22. Ημέρα της Γης
23. Άγιος Γεώργιος, ο Τροπαιοφόρος
23. Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου
24. Πάσχα (κιν.)
24. Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των Αρμενίων

Πιο γνωστός για την σύνθεση του
Κανόνα που προηγείται του Ακαθίστου Ύμνου, ο Όσιος Ιωσήφ ο Υμνογράφος «εκπροσωπείται» στα Μηναία με 165 κανόνες. Η συμβολή του
στην υμνογραφική ολοκλήρωση της
Οκτωήχου είναι καθοριστική, δεδομένου ότι κάλυψε το μεγαλύτερο
μέρος της εβδομάδας, πλην της Κυριακής (της οποίας τους Κανόνες
είχαν ήδη συντάξει ο Κοσμάς ο Μελωδός και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός). Τα περί της ζωής και της δράσεώς του τα γνωρίζουμε από τον βίο
που συνέταξε ο μαθητής και διάδοχός του στη Μονή
του, Θεοφάνης και συμπληρωματικά από τα εγκώμια
που του αφιέρωσαν ο Ιωάννης Διάκονος και ο Θεόδωρος Πεδιάσιμος. Ο Όσιος Ιωσήφ γεννήθηκε στη Σικελία, το 816μ.Χ., από ενάρετους γονείς, αλλά η οικογένειά του αναγκάσθηκε να φύγει από εκεί, λόγω της
εντάσεως των Αραβικών επιδρομών, (που έπειτα από
λίγο καιρό επρόκειτο να καταλήξουν στην κατάληψη της
νήσου), και να μεταναστεύσει στην Πελοπόννησο. Σε
ηλικία δεκαπέντε ετών αποχωρίστηκε τους γονείς του
και μετέβη στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην
περίφημη μονή Λατόμου, όπου επιδόθηκε στη μοναχική άσκηση υπό την καθοδήγηση του Αγίου Γρηγορίου
του Δεκαπολίτου, ασκώντας το έργο του οξυγράφου,
επί εννέα έτη. Το 840μ.Χ. εγκαταστάθηκε στην μονή του
Αγίου Ιερομάρτυρα Αντίπα, στην Κωνσταντινούπολη.
Κατά την διάρκεια αποστολής του στην Ρώμη για διαβουλεύσεις σχετικά με το θέμα της Εικονομαχίας, ο
Άγιος Ιωσήφ αιχμαλωτίστηκε από Άραβες πειρατές και
οδηγήθηκε στην Κρήτη, ελευθερούμενος κατόπιν θαύματος και με την βοήθεια των εκεί Χριστιανών. Όταν
επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, η περίοδος της
Εικονομαχίας είχε πλέον τελειώσει και εκείνος έζησε ως
έγκλειστος στην Μονή του και έπειτα στο Ναό του Αγίου
Ιωάννου του Χρυσοστόμου για πέντε χρόνια, ιδρύοντας
κατόπιν δική του Μονή, κατά το 850μ.Χ. αφιερωμένη
στον Απόστολο Βαρθολομαίο. Ο Όσιος Ιωσήφ παρακαλούσε με δάκρυα και στεναγμούς τον Απόστολο Βαρθολομαίο να τον βοηθήσει στην σύνθεση ύμνων, χάρισμα που πράγματι του δόθηκε, μετά από οπτασία, κατά
την οποία ο Απόστολος πήρε από την Άγια Τράπεζα το
Ευαγγέλιο, του το έβαλε στο στήθος και τον ευλόγησε.
Όταν το έτος 867μ.Χ. ο Πατριάρχης Ιγνάτιος ανέβηκε
για δεύτερη φορά στο θρόνο, ο Όσιος Ιωσήφ έγινε
σκευοφύλαξ της Αγίας Σοφίας και διατήρησε αυτήν την
θέση κατά την διάρκεια της δευτέρας πατριαρχίας του
Αγίου Φωτίου. Κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 886μ.Χ.
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Γεωθερμία - Σταθερή πηγή καθαρής ενέργειας που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας
Ένα νέο διαφανές πλαίσιο για την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, με
αυστηρούς κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος, προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός, Κώστας Σκρέκας, για
τους όρους των δικαιωμάτων έρευνας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού, σηματοδοτεί μια νέα αρχή για την ανάπτυξη αυτής της πηγής ενέργειας. Η ανάπτυξη της γεωθερμίας αποτελεί
βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης, στο πλαίσιο των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το
Κλίμα, καθώς ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας με την αξιοποίηση μιας εγχώριας πηγής ενέργειας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εξοικονόμηση ενέργειας για τους καταναλωτές. Στη χώρα μας υπάρχουν περιοχές με γεωθερμικά πεδία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη
Θράκη, σε νησιά του Ανατολικού και Βορειοανατολικού Αιγαίου και στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Η Υπουργική
Απόφαση αφορά στα πεδία με θερμοκρασίες άνω των 90οC (μέσης και υψηλής ενθαλπίας), όπου το γεωθερμικό
δυναμικό αξιοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σταθερής βάσης. Το Υπουργείο, σε συνεργασία με την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα στην οριοθέτηση των περιοχών στις οποίες θα κινηθούν οι διαδικασίες προκήρυξης των διαγωνισμών. Για
την οριοθέτηση θα ληφθεί υπόψη, μεταξύ άλλων, το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται στην αγορά.

«Ανακαλύψτε την Αττική, τη γη των ευκαιριών»: εκδήλωση για την προβολή των αγροδιατροφικών προϊόντων της Αττικής στην Expo Dubai
«Από το Ντουμπάι, σας απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση για να γνωρίσετε από κοντά
την Αττική, με τις μοναδικές γαστρονομικές απολαύσεις, τα εξαιρετικά αγροδιατροφικά
της προϊόντα, τη ζεστή φιλοξενία, τις πρότυπες υποδομές. Η Αττική είναι η γη των ευκαιριών για τον διεθνή επισκέπτη, τον επιχειρηματία, τον επενδυτή. Ανακαλύψτε την!».
Με αυτά τα λόγια υποδέχτηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, τους επίσημους προσκεκλημένους της εκδήλωσης που πραγματοποίησε η Περιφέρεια στο Ντουμπάι στο ελληνικό περίπτερο της Expo Dubai 2020, σε συνεργασία με την Enterprise Greece. Δεκάδες επιχειρηματίες από το Ντουμπάι
και όλο τον κόσμο, διεθνούς φήμης food bloggers και συντάκτες γαστρονομίας, αλλά και Έλληνες επιχειρηματίες
που δραστηριοποιούνται με επιτυχία στο Εμιράτο, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μέσα από μια δυναμική
εκδήλωση με τίτλο «Ανακαλύψτε την Αττική, τη γη των ευκαιριών» τα μοναδικά πλεονεκτήματα των αγροδιατροφικών
προϊόντων της Αττικής, αλλά και τις προοπτικές που ανοίγονται από την αξιοποίησή τους στον γαστρονομικό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας και ευεξίας, την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις. Ο Περιφερειάρχης
Αττικής υπογράμμισε ότι η διεθνής προβολή των Αττικών προϊόντων «το φυστίκι Αιγίνης, τα σύκα Μαρκόπουλου,
το αγνό μέλι, οι διάσημες από την αρχαιότητα ποικιλίες οίνου, το παρθένο ελαιόλαδο, τα βότανα, τα φρέσκα φρούτα
και λαχανικά, τα κρέατα και τα ψάρια» αποτελεί υψηλή προτεραιότητα της διοίκησης». Μετά το πέρας των ομιλιών,
οι προσκεκλημένοι παρακολούθησαν ένα πρωτότυπο «live cooking» από τον διάσημο σεφ Αλέξανδρο Σπέρχο, ο
οποίος παρουσίασε ζωντανά παρασκευές δημιουργικής κουζίνας, βασισμένες στα αγνά προϊόντα της Αττικής γης
στο εστιατόριο «Efzin». Οι προσκεκλημένοι ενημερώθηκαν για την υψηλή διατροφική αξία των αττικών αγροδιατροφικών προϊόντων και διαπίστωσαν τον τρόπο με τον οποίο αυτά διαμορφώνουν τη σύγχρονη γαστρονομία.

Νέα επιχείρηση για την απομάκρυνση επιπλέον 85 οχημάτων από τους δρόμους του Δήμου Αθηναίων
Σε εξέλιξη βρίσκονται, όλο τον χρόνο, οι επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από το κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνας, με σκοπό
την απελευθέρωση πολύτιμου δημόσιου χώρου. Είναι ενδεικτική η πρόσφατη -μεγάλης κλίμακας- επιχείρηση που πραγματοποίησαν εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας του
Δήμου, απομακρύνοντας, με τη βοήθεια τριών μεγάλων γερανών, συνολικά 85 οχήματα
μέσα σε διάστημα μόλις έξι ημερών. Τα αυτοκίνητα, τα οποία είχαν εγκαταλειφθεί από τους
ιδιοκτήτες τους, επιδρούσαν αρνητικά στην αισθητική εικόνα της πόλης, ενώ πρακτικά στερούσαν πολύτιμες θέσεις πάρκινγκ από τους κατοίκους, ιδιαίτερα των πυκνοδομημένων περιοχών. Από τον Σεπτέμβριο του 2019 ως σήμερα έχουν απομακρυνθεί 2.573 αυτοκίνητα και 1.675 μοτοσυκλέτες και έχουν οδηγηθεί,
σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Τα εγκαταλελειμμένα
οχήματα εντοπίζονται είτε από τις υπηρεσίες του Δήμου, είτε από αναφορές των δημοτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Νovoville. Ακολουθεί έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για οχήματα που βρίσκονται για μεγάλο διάστημα σε ακινησία, και αμέσως μετά, τα ειδικά συνεργεία προχωρούν στην απομάκρυνση και ανακύκλωσή τους.
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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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