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Δ. Μιχαηλίδου: «Δεν είμαστε όλοι ίδιοι,
μπορούμε όμως να είμαστε όλοι ίσοι»

«Δημιούργησέ το μόνος σου, μαζί μας»

Στη σπουδαιότητα της υπηρεσίας Relay και
το πώς αυτή έχει αλλάξει
την καθημερινότητα των
ατόμων με προβλήματα
ακοής, αναφέρθηκε η
Υφυπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια
της ομιλίας της, στην...

Είμαστε δυνατοί και δεν το βάζουμε κάτω. Μετά τις κλοπές στο Κέντρο μας, που προκάλεσαν βανδαλισμούς και
καταστροφές, διοργανώνουμε έκθεση, στον
Χώρο Πολλαπλών χρήσεων, στο Μετρό Συντάγματος, παρουσιάζοντας όλη την δουλειά...

Βιωματικά εργαστήρια στο Μετρό Συντάγματος

Συνέχεια στην σελίδα 13

Συνέχεια στην σελίδα 13

Δραματική αύξηση των αναπήρων στην Υεμένη, σύμφωνα με έκθεση της Handicap International
Η Yasmine Daelman, Σύμβουλος Ανθρωπιστικής Πολιτικής στην αποστολή της ΜΚΟ
Handicap International στην Υεμένη, συνέταξε πρόσφατα μια έκθεση, σχετικά με την
τύχη των ατόμων με αναπηρία στην χώρα αυτή, η οποία υποφέρει από εμφύλιο πόλεμο
εδώ και σχεδόν οκτώ χρόνια. Ανάμεσα στα 30 εκατομμύρια κατοίκους της, ζούσαν πριν
τον πόλεμο περίπου 3 εκατομμύρια πάσχοντες από κάποια... Συνέχεια στην σελίδα 10

Νέες δράσεις στήριξης ΑμεΑ από την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις 26.500.000€
Δράσεις για τη στήριξη Ατόμων με Αναπηρίες με εξασφαλισμένες
χρηματοδοτήσεις ύψους 26.500.000€
ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας, Φάνης Σπανός, στο πλαίσιο
της ενημερωτικής εκδήλωσης για τα
δικαιώματα των ΑμεΑ, που πραγματοποιήθηκε στο... Συνέχεια στην σελίδα 12

Θερινό άνοιγμα για το πλήρως προσβάσιμο πάρκο «Morgan’s Inspiration Island»
Με την «Splash Day 2022» ξεκίνησε την θερινή
περίοδό του το μη-κερδοσκοπικό, πλήρως προσβάσιμο, θεματικό
πάρκο «Morgan’s
Inspiration Island»,
της αφιερωμένης
στην στήριξη των...

Συν. στην σελίδα 10
Νέες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑΜΕΑ
Ημεδαπών και Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας «Τρέχουμε πιο γρήγορα από τον Καρκίνο»

Με απόφαση του Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλη, εκδόθηκε η πρόσκληση (ΑΔΑ: 9ΕΨ07Λ7-ΧΥΑ) με
τίτλο «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑΜΕΑ Ημεδαπών και Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας», η
οποία χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ
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Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών Φίλων - Ιατρών Αθηνών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Ε π ι ζώ ν τ ω ν
του Καρκίνου,
διοργανώνει
τον 2ο... Συν.
στην σελίδα 4

Συνέχεια από το προηγούμενο ...η τέχνη της ζωής και της ευτυχίας δεν διδά-

σκεται στα σχολεία, ούτε διατίθεται στην αγορά. Η ζωή είναι ένα αγαθό που
στολίζεται από ευτυχισμένες ή δυστυχισμένες καταστάσεις, αναλόγως τα
έργα μας. Επειδή η ζωή δεν είναι χωράφι, να σπείρουμε για να θερίσουμε,
έχουμε την υποχρέωση να αναπτύξουμε ορίζοντες με σχέσεις προς κάθε
κατεύθυνση, με πολλούς ανθρώπους, δημιουργώντας αυτό που νοιώθει και
χρειάζεται ο καθένας. Πολλοί νομίζουν ότι τα μεγάλα σαλόνια, τα ακριβά
ρούχα, τα πολυτελή αυτοκίνητα και τα πολλά λεφτά ονομάζονται ευτυχία.
Κάποιοι μπορούν να «μεταφράσουν» το αποτέλεσμα και κάποιοι όχι. Όταν
όμως, το ζήσουν, κάποια στιγμή μετανιώνουν, αλλά δεν γίνεται να κάνουν
πίσω, γιατί ήταν επιλογή τους. Κάθε καινούργια μέρα είναι μια αρχή για τον
καθένα, να διορθώσει ή να συνεχίσει την πορεία του, αφού την διάλεξε και
είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του. Όταν όμως αρχίζει να τελειώνει η ζωή,
ο κάθε άνθρωπος θυμάται τα δικά του και τότε γίνεται κριτής και δικαστής,
στις πράξεις και στα έργα του, χωρίς να εμποδίζεται, ούτε να σκέφτεται τα
ελαττώματά του. Ανά διαστήματα, στα Μ.Μ.Ε., αλλά ακόμα και σε τηλεοπτικές σειρές, βλέπουμε πλούσιες οικογένειες να λογομαχούν, να βιαιοπραγούν και να εγκληματούν, για την χλιδή και τα περιουσιακά τους στοιχεία.
Βλέπουμε και άλλες οικογένειες, στις φτωχογειτονιές, που δεν έχουν ούτε
να φάνε, που λέει ο λαός, με ένα χαμόγελο και καλοσύνη που κάνει ακόμα
και τα μπαλωμένα ρούχα τους να λάμπουν... Συνέχεια στο επόμενο τεύχος
Αν πιστεύετε ότι και η δική σας ιστορία έχει παραδείγματα που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα και ωφέλιμα για τους αναγνώστες της εφημερίδας μας, μπορείτε να μας την στείλετε, προς δημοσίευση. Επικοινωνήστε μαζί μας, στο e-mail της «Φωνής των ΑΜΕΑ» ή τηλεφωνικά.
υ Ν ί κο υ
«Σενάρια της ζωής» τοΠρατσινάκη
Συνέχεια από το προηγούμενο «...χωρίς ποτέ να πει την αλή-

θεια στην κόρη της, ακόµη και όταν έφυγε από τη ζωή η Παναγιώτα και έµεινε ορφανή, να της γλυκάνει τον πόνο της.
Και έγιναν αχώριστες φιλενάδες. Η Χαρούλα συνέχισε στο
πανεπιστήµιο, ενώ η Έφη παρά τις φιλότιµες προσπάθειές της δεν τα κατάφερε στην Αυστραλία και παντρεύτηκε τον γιο του καλύτερου φίλου του θείου
Πέτρου, τον Μάικ, έναν Ελληνοαυστραλό δεύτερης γενιάς. Όµως όσο και αν
προσπαθούσε, ήταν µάταιο να µείνει έγκυος, όπως η µανά της. Μάθαινε τα
νέα της Χαρούλας, που αποφοίτησε από την ιατρική, παντρεύτηκε έναν συµφοιτητή της και απόκτησαν το πρώτο τους παιδί. Ο γάµος της Έφης περνούσε
κρίση και θα έχανε τον Μάικ, ο οποίος άρχισε να αποµακρύνεται από κοντά
της. Ζήλευε την ευτυχία της Χαρούλας και αποφάσισε να κλέψει το µωρό της.
Έδωσε πολλά χρήµατα και τελικά κατόρθωσε να το απαγάγει, να το υιοθετήσει
και να το φέρει στην Αυστραλία. Από την πρώτη µέρα που έβαλε στην αγκαλιά
της το χαριτωµένο µωράκι ξύπνησε το µητρικό της ένστικτο, µαλάκωσε η καρδιά της και ευλογούσε τη Χαρούλα γιατί έσωσε τον γάµο της και την έκανε να
νιώσει τη µητρότητα. Η Φανούλα παντρεύτηκε τον Περικλή, έτσι µπορούσε να
παρηγορεί τη Χαρούλα σαν κόρη της για το χαµένο της µωρό. Τα δίδυµα που
ήρθαν στη ζωή της Χαρούλας, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, µαλάκωναν τον
χαµό του µωρού που της έκλεψαν και ποτέ δεν ξεχνούσε, και έκλαιγε απαρηγόρητα κάθε φορά που τη θυµόταν. Έτσι πέρασαν πέντε χρόνια από τη γέννηση των διδύµων. Εκείνο το καλοκαίρι, είχε έρθει...» Συνέχεια στο επόμενο
(Το βιβλίο “Σενάρια της Ζωής” είναι διαθέσιμο. Παραγγελίες στο 2102480235)
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Νέες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑΜΕΑ Ημεδαπών και Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με προϋπολο-

γισμό 1.6 εκ. ευρώ. Μέσω της συγκεκριμένης πρόσκλησης καλούνται οι αρμόδιοι φορείς,
(Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού ή
μη χαρακτήρα), να υποβάλουν τις προτάσεις τους για χρηματοδότηση Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) ημεδαπών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Υπενθυμίζεται, πως μέσω του ΠΕΠ Αττικής χρηματοδοτούνται ήδη από το 2020, 21 ΣΥΔ στην
Αττική, με προϋπολογισμό 10 εκ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, η Δράση αφορά στη χρηματοδότηση για τη λειτουργία ΣΥΔ 5 έως 9 ατόμων με αναπηρία, ημεδαπών και δικαιούχων
διεθνούς προστασίας της Περιφέρειας Αττικής για διάρκεια 18 μηνών, για τις ακόλουθες υπηρεσίες/δράσεις: i) υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα,
όποτε απαιτείται, μετακίνηση, κτλ), και ii) υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής
ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία, iii) δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και με την τοπική
κοινότητα γενικότερα, με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων
σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο. Στόχοι της πρόσκλησης είναι: • η
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, • η μετάβαση από την ιδρυματική
φροντίδα στην φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, • η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη
φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, • η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση
της ισότητας των ευκαιριών. Ωφελούμενοι είναι ΑμεΑ ηλικίας άνω των 18 ετών, ημεδαποί και δικαιούχοι διεθνούς
προστασίας ένοικοι των ΣΥΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια α΄ και γ΄ του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.
Δ12/ΓΠ.οικ.13107/283/20-03-2019 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ υπ' αριθμ. Δ12γ/ΓΠοικ. 44991/1349
(ΦΕΚ 4991 τ.β/12-11-2020), τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.

«Τρέχουμε πιο γρήγορα από τον Καρκίνο» Συνέχεια από την σελίδα 1
...Ποδηλατικό Γύρο, στις 5 Ιουνίου 2022. Με σύνθημα «Τρέχουμε πιο Γρήγορα από
τον Καρκίνο», επιθυμούμε η δράση αυτή να γίνει θεσμός και να αποτελέσει ένα
ακόμα εφαλτήριο στη μάχη κατά του καρκίνου. Η 5η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων του Καρκίνου, είναι μια ημέρα μνήμης όσων νικήθηκαν και γιορτής για όλους
τους επιζώντες. Παίρνοντας τη σκυτάλη από την 3η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα του
Ποδηλάτου, σας καλούμε να φορέσουμε τις μπλούζες και τα σακίδια μας, να ανέβουμε ξανά στα ποδήλατά μας και να στείλουμε τις φωτογραφίες μας, ως ένα μήνυμα ενσυναίσθησης και αισιοδοξίας για τη συνολική αντιμετώπιση της ασθένειας,
αλλά και ενδυνάμωσης όλων των μικρών και μεγάλων μαχητών. Η αφετηρία και ο
τερματισμός μας φέτος θα είναι η Αίγλη του Ζαππείου, για όσους θέλουν να μας
γνωρίσουν και να κάνουμε μαζί τη διαδρομή των 5χλμ του Κλασσικού Μαραθωνίου της Αθήνας, με το ποδήλατό
τους, τρέχοντας ή με τα πόδια. Μπορεί να συμμετάσχει κάθε άτομο ή ομάδα, κυριολεκτικά από όπου θέλει, είτε
μένει στην Αθήνα, είτε στην επαρχία, αρκεί να δηλώσει συμμετοχή στο site του Συλλόγου μας, να λάβει το συλλεκτικό υλικό μας και να ανεβάσει φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα, χρησιμοποιώντας τα hashtags #ridewithKEFI
#runwithKEFI. Απαραίτητες προϋποθέσεις: το κέφι και η θέληση για προσφορά στον άνθρωπο που νοσεί, στο περιβάλλον του και στο σύνολο της κοινωνίας. Πέραν της προώθησης των ζητημάτων γύρω από την ασθένεια και
την ενεργοποίηση των πολιτών στη μάχη ενάντιά της, με αυτή τη δράση αποσκοπούμε και στην ενίσχυση του
«ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». Το πρόγραμμα αυτό αφορά τη στήριξη ογκολογικών ασθενών σε κοινωνικό, ψυχολογικό
και νοσηλευτικό επίπεδο στο σπίτι, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ραντεβού λοιπόν, στις 5 Ιουνίου
και ώρα 09:00, για να τρέξουμε για τη ζωή που κερδήθηκε μέσα από τις προσωπικές μάχες των ασθενών και των
φροντιστών τους. Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα www.anticancerath.gr, ή στο τηλέφωνο 210 6468222.

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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Παρατείνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για την υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού για Άτομα
με Αναπηρία έως τις 15 Ιουνίου 2022, με σκοπό τη διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων. Όσοι επιθυμούν,
μπορούν υποβάλλουν την αίτηση τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopikosvoithos.gov.gr. Για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων λειτουργεί helpdesk για αναφορά/επίλυση προβλημάτων και παροχή οδηγιών,
τηλεφωνικώς στους αριθμούς 1555 και 210-7000240, αλλά και μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας.
Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για Άτομα με Οπτική Αναπηρία πραγματοποιήθηκε στην
Θεσσαλονίκη, με τίτλο: «Εργασία, Επαγγέλματα και Οπτική Αναπηρία», η οποία οργανώθηκε από το Κέντρο
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών - Περιφερειακή
Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας και την Εθνική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Σημαντική ήταν η παρουσία γονέων, εκπαιδευτικών, αλλά κυρίως μαθητών, που είχαν την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήματα που τους απασχολούν
στους επιστημονικούς υπεύθυνους και ομιλητές της διοργάνωσης. Στόχος της ημερίδας ήταν να αγγίξει τα μείζονα
ζητήματα της που απασχολούν τα παιδιά και νέους - άτομα με οπτική αναπηρία, αλλά και τους επαγγελματίες της
εκπαίδευσης, αναφορικά με την επαγγελματική τους εξέλιξη, μέσα από την σωστή επιλογή του επαγγέλματός τους.
Δωρεάν θα είναι τελικά η πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην Ακτή Βουλιαγμένης, με απόφαση
της ΕΤ.Α.Δ.. Συγκεκριμένα, και μετά από αντιδράσεις που προκλήθηκαν η ΕΤ.Α.Δ. ανακοινώνει ότι αναπροσαρμόζει την ειδική της τιμολογιακή πολιτική για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και των συνοδών τους. Συγκεκριμένα, η είσοδος στην Ακτή Βουλιαγμένης για τα Άτομα με Αναπηρία (άνω του 67%) θα είναι δωρεάν, ενώ
για τους συνοδούς (1 άτομο) θα ισχύει το μειωμένο εισιτήριο, σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτικής της Ακτής.
Ξεκινούν τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμούτου ΟΑΕΔ, στα οποία μπορούν να πάρουν μέρος και
άνεργοι και εργαζόμενοι. Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι μπορούν να παίρνουν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού χρόνο παρά χρόνο, ενώ οι δικαιούχοι ΑμεΑ ή οι δικαιούχοι που έχουν δηλώσει ωφελούμενο μέλος ΑμεΑ
στην αίτησή τους μπορούν να λαμβάνουν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού σε συνεχόμενα προγράμματα. Πληροφορίες για τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις και τα καταλύματα, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr/koinonikos-toyrismos. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού
τουρισμού του ΟΠΕΚΑ, μέσω Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας. Πληροφορίες στο: opeka.gr/agrotiki-estia/plirofories/
Το Άσυλο Ανιάτων παρέλαβε μία σημαντική δωρεά επίπλων από την Praktiker Hellas, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος για τους περιθαλπόμενους του Ιδρύματος. Η δωρεά περιλαμβάνει
μία σειρά από έπιπλα διαφόρων χρήσεων, που θα αξιοποιηθούν για να καλύψουν τις οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες των γραφείων και του νοσηλευτηρίου του Ασύλου Ανιάτων. Η κα Ηλιάδη, Πρόεδρος του Ασύλου
Ανιάτων, ευχαρίστησε θερμά την Praktiker, η οποία στηρίζει το έργο του επί σειρά ετών, με όποιον τρόπο μπορεί.
Με επιχορήγηση συνολικού ύψους 28.000€ η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει και φέτος το έργο και τη λειτουργία Συλλόγων για την προστασία ατόμων με αναπηρία στην Π.Ε. Λάρισας. Με εισήγηση του Περιφερειάρχη, το Π.Σ. Θεσσαλίας ενέκρινε την επιχορήγηση τεσσάρων ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, που έχουν αναγνωριστεί ως πιστοποιημένοι φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας.
«Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τα Άτομα με Αναπηρία» διοργάνωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
από 18 έως 22 Μαΐου, με εκδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από την Θήβα και συνεχίστηκαν στην Λαμία, στην
Λιβαδειά, στην Χαλκίδα και στο Καρπενήσι. Στις εκδηλώσεις αυτές, με γενικό σύνθημα «Όλοι μαζί- όλοι ίσοι»,
συμμετείχαν πλήθος φορέων που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη των ΑμεΑ, αλλά και σχολεία, σύλλογοι, κ.α..
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα
με αναπηρίες» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023, εξήντα (60) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει εφόσον εξασφαλιστεί ικανός αριθμός συμμετεχόντων. Περισσότερες πληροφορίες στη
Γραμματεία του ΠΜΣ: Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ. 23100, από Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:00-13:00, τηλέφωνο: 27310-89661, ιστοσελίδα http://pmsamea.uop.gr, email: masteramea@uop.gr
Το Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ «ΤΑΛΩΣ» στηρίζει ως χορηγός η εταιρεία Transcombi Express, με υψηλό
αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και την πίστη ότι η εταιρική ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με την ευημερία της
κοινωνίας. Η Transcombi Express αγκαλιάζει τις προσπάθειες αυτών των αθλητών και μέσω της χορηγίας
της ελπίζει να τους δώσει ορμή, για την κατάκτηση πολλών αθλητικών διακρίσεων. Σκοπός του Σωματείου ΑμεΑ
«ΤΑΛΩΣ» είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του αθλητισμού των ανθρώπων με αναπηρίες, η συμμετοχή τους σε
αγώνες, η διάκρισή τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η προσπάθεια δημιουργίας αθλητικών χώρων για ΑμεΑ.
ΣΕΛΙΔΑ 6

Μυστήριο 12_ Ελευσίνα & Επανάσταση: Αφηγηματική εγκατάσταση
Βασισμένη σε σπάνιο αρχειακό υλικό, η αφηγηματική εγκατάσταση πραγματεύεται
τη σχέση της Ελευσίνας με την Επανάσταση του 1821, ενώ παράλληλα το εμβληματικό έργο του Διονύσιου Σολωμού «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» ζωντανεύει μέσα
από μία πρωτότυπη εγκατάσταση. Την σημαντική αφηγηματική Έκθεση - Εγκατάσταση με τίτλο «Ελευσίνα & Επανάσταση» εγκαινιάζει η «2023 Ελευσίνα Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης», την Παρασκευή 3 Ιουνίου στο Parking του Παλαιού
Ελαιουργείου Ελευσίνας. Η ιστορικού περιεχοµένου έκθεση, σε επιμέλεια της Ερατούς Κουτσουδάκη και επιστημονική επιμέλεια του Στέφανου Καβαλλιεράκη, με την πολύτιμη συμβολή τοπικών
ιστοριοδιφών και συλλεκτών, αναπτύσσεται σε δύο μέρη που συνομιλούν και αλληλοσυμπληρώνονται: την in
situ εικαστική εγκατάσταση «Θραύσματα» και την αφηγηματική ιστορική εγκατάσταση «Πολεμική Σκηνή». Συνθέτοντας το δεύτερο και το τρίτο μέρος αντίστοιχα του ομότιτλου επετειακού προγράμματος της «2023 Ελευσίνα
Πολιτιστική Πρωτεύουσα» για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Εθνική μας Παλιγγενεσία, οι δυο εγκαταστάσεις που συνθέτουν την Έκθεση «Ελευσίνα & Επανάσταση» αποτελούν τη συνέχεια μιας πρώτης, ξεχωριστής
δράσης, που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο τον Ιούνιο 2021: της παράστασης «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»,
μιας μοναδικής συμμετοχικής εμπειρίας, δείγμα της έννοιας της κοινωνικής γλυπτικής της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, με τη συμβολή πολιτών από την Ελευσίνα και τις γύρω περιοχές, και τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής
Ορχήστρας του Δήμου Ελευσίνας. Διάρκεια: 3 - 26 Ιουνίου, Parking Παλαιού Ελαιουργείου, Κανελλοπούλου 1.
Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη έως Παρασκευή 16.00-20.00 & Σάββατο, Κυριακή 12.00-20.00, είσοδος ελεύθερη.

«ΤΟΠΟΛΑΤΡΕΙΑ»: Ο νέος διαγωνισμός της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος
Εάν πιστεύετε ότι μπορείτε με τρεις φωτογραφίες, ακόμα και του κινητού σας, να πείσετε
μια επιτροπή δημιουργών ότι η δική σας αγάπη προβάλλει πειστικότερα, καλλίτερα και
εντυπωσιακότερα τον τόπο σας, τότε έχετε πολλές πιθανότητες να είσθε εκείνος ή εκείνη
που θα κληθεί να δημιουργήσει, δηλαδή να γράψει το σενάριο και να σκηνοθετήσει ένα
διαφημιστικό 3λεπτης διάρκειας, σε παραγωγή της Ε.Σ.Ε., με τίτλο «ΤΟΠΟΛΑΤΡΕΙΑ», ώστε να αναδειχθεί η ιδιαιτερότητα του τόπου και η αγάπη για αυτόν. Στόχος σας πρέπει να είναι να κινήσετε το ενδιαφέρον τόσο των συμπατριωτών μας, όσο και των αλλοδαπών ώστε να επισκεφθούν τον τόπο σας ή να θελήσουν να μάθουν την ιστορία
του. Υποβολή συμμετοχών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου,. Για πλήρη ενημέρωση, επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο
της Ε.Σ.Ε., senariografoi.gr και για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις, επικοινωνήστε στο email info@senariografoi.gr.

«Σινεμά για όλους»: η Alpha Bank και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, φέρνοντας το ποιοτικό, κλασσικό σινεμά κοντά σε κάθε θεατή
Με τη δράση «Σινεμά για όλους», το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη της Alpha
Bank, προσφέρει ίσα δικαιώματα προσβασιμότητας στο περιεχόμενο Ελληνικών ταινιών, προχωρώντας στην προσαρμογή τους, ώστε να μπορούν να τις παρακολουθήσουν συμπολίτες μας με προβλήματα
όρασης και ακοής. Μετά την ολοκλήρωση των καθολικά προσβάσιμων προβολών, το Φεστιβάλ προσφέρει τους
επεξεργασμένους υπότιτλους και την ακουστική περιγραφή στους παραγωγούς των ταινιών, ώστε να αξιοποιηθούν
τόσο στις επόμενες προβολές τους καθώς και στα DVD, ευελπιστώντας ότι οι ταινίες θα διανεμηθούν στην προσβάσιμη μορφή τους, στις κινηματογραφικές αίθουσες αλλά και στην οικιακή διανομή, προκειμένου να τις απολαύσουν όλες και όλοι. Το περιεχόμενο είναι κομμάτι των γενικότερων δράσεων προσβασιμότητας που υλοποιεί το
Φεστιβάλ (προσβάσιμες υποδομές με βελτίωση εγκαταστάσεων, προσβάσιμη ιστοσελίδα, ταυτόχρονη διερμηνεία
τελετών και ειδικών εκδηλώσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα κ.ά.). Με όλες τις δράσεις προσβασιμότητας,
μέχρι τώρα έχει δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερα από 10.000 άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής ή με κινητική αναπηρία να επισκεφτούν τις κιν/φικές αίθουσες και να απολαύσουν την εμπειρία του κινηματογράφου.

Έκθεση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου για παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Λάρισας
Στις 3 Ιουνίου και ώρα 20:30, στο αίθριο του ισογείου, της Δημοτικής Πινακοθήκης ΛάρισαςΜουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα, θα εγκαινιαστεί η έκθεση με τίτλο: «Ισορροπίες», του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου για παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ) Λάρισας. Η έκθεση
παρουσιάζεται σε συνδιοργάνωση της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα με το Σχολείο, με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και
προβληματισμό του κοινού σχετικά με ζητήματα διαφορετικότητας και ταυτότητας. Διάρκεια έκθεσης: 3/6 - 3/7 2022.
Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας . Τηλ.. 2410623615, www.katsigrasmuseum.gr
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Διδυμότειχο:

Παράρτημα στο
Διδυμότειχο δημιουργεί ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμΕΑ Έβρου, καθώς η
ανάγκη του κρίνεται επιτακτική. Ήδη
προγραμματίσθηκαν συναντήσεις τόσο με τον Δήμαρχο για την εξεύρεση
στέγης του Συλλόγου που φαίνεται
όπως θα είναι αίθουσα στα γραφεία
του δήμου άλλα και με τον Μητροπο- Ίλιον: Το πρόσφατα ανακαινισμέΛίνδος: Ξεκινούν οι εργασίες στην λίτη Διδυμοτείχου για την δρομολό- νο 26ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου διακοΑκρόπολη της Λίνδου, στη Ρόδο, για γηση μιας συνεργασίας μεταξύ τους. σμήθηκε με μεγάλες τοιχογραφίες,
την εγκατάσταση ανελκυστήρα πλακυρίως πατριωτικού περιεχομένου. Η
γιάς, αλλά και διαμόρφωσης ειδικών
πιο πρόσφατη τοιχογραφία, διαστάδιαδρομών, ώστε ο χώρος να κατασεων 160m², κοσμεί πλέον το γήπεστεί προσβάσιμος σε ΑμεΑ και εμποδο καλαθοσφαίρισης με αθλητικές
διζόμενα άτομα, στο πλαίσιο του
παραστάσεις και αναδεικνύει το θέμα
προγράμματος προσβασιμότητας
της ισότητας, απεικονίζοντας αθλητές
του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού.
με και χωρίς αμαξίδιο να παίζουν μαζί.

Κατερίνη:

Διόν Όλυμπος:

Ο Δήμος θα
προμηθευτεί 35 ηλεκτρικά ποδήλατα
πόλης και 1 σχεδιασμένο για ΑμεΑ,
μετά την έγκριση για χρηματοδότηση
της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων
ποδηλάτων». Τα ηλεκτρικά ποδήλατα
θα διατίθενται δωρεάν για τις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών.

Δήμος Δυτικής Μάνης: Με
το καλοκαίρι να πλησιάζει, τέσσερις
παραλίες του Δήμου Δυτικής Μάνης
προχωρούν σε εγκατάσταση συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ
(Seatrac) στη θάλασσα. Πρόκειται
για τις παραλίες Ακρογιαλίου στην
Αβία, Ριτσά στην Καρδαμύλη, Στούπας και Πανταζή στον Αγιο Νικόλαο.

Εκδήλωση με θέμα
«Προσβάσιμος τουρισμός - Παραλία
για όλους στον Δήμο Κατερίνης»
πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου και στο πλαίσιο
της βραβεύτηκαν oι εθελοντές για την
προσφορά τους στην δράση «Γίνε κι
εσύ εθελοντής του Δήμου για τα
Seatrac», κατά το περσινό καλοκαίρι.
Χάρη σ’ αυτές τις προσπάθειες, ο
Δήμος βραβεύτηκε στα Tourism
Awards 2022, στην κατηγορία «Sustainability & Covid-Safe Practices &
Services / Προσβάσιμος τουρισμός».

Καλύβια Καρύστου:

Προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση της πράξης «Συντήρηση - Βελτίωση κτιριακού συγκροτήματος στέγασης ΑμεΑ», συνυπέγραψαν ο Περ.
Στερεάς Ελλάδας Φ. Σπανός και ο
Δήμαρχος Καρύστου Λ. Ραβιόλος. Το
κτίσμα του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Καλυβίων θα διαμορφωθεί
καταλλήλως, προκειμένου να περιλαμβάνει τρείς χώρους δραστηριοτήτων, χώρο ησυχαστηρίου - ανάπαυσης, χώρο γραφείου, χώρο κουζίνας
- τραπεζαρίας και δύο WC για ΑμεΑ.

Ηράκλειο: Τα S.Μ. Χαλκιαδάκης ανέλαβαν
πρωτοβουλία για τη συνολική βελτίωση της
αγοραστικής εμπειρίας για τα Άτομα με Αναπηρία στα καταστήματα τους. Η πρωτοβουλία θα
εξελιχθεί μέσα από πολλαπλές δράσεις, με
σκοπό αφενός την ενίσχυση της παιδείας του
προσωπικού για όσα αφορούν τα πρόσωπα
ΑμεΑ και αφετέρου την στοχευμένη εξέλιξη των
υποδομών. Προορισμός είναι η ουσιαστική και
ισότιμη εξυπηρέτηση χωρίς συμβιβασμούς.
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Λάρισα: Στο πλαίσιο των εκπαι-

Δήμος Νοτίου Πηλίου: Σε

δευτικών δραστηριοτήτων του ΚΔΑΠ
-μεΑ «ΜΕ ΑΓΑΠΗ», τα παιδιά επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας επεξεργασίας κρεάτων PFS
και ξεναγήθηκαν στις μονάδες επεξεργασίας πουλερικών και χοιρινού
κρέατος και παραγωγής προψημένων - παναρισμένων προϊόντων.
Μέσα σε κλίμα εγκάρδιο και ενθουσιώδες, τα παιδιά άκουγαν με ενδιαφέρον την ξενάγηση από τους
υπεύθυνους και συμμετείχαν ενεργά
με τις απορίες και τις ερωτήσεις τους.

λειτουργία οι ελαφρές, μη μόνιμες
υποδομές πρόσβασης για ΑμεΑ στις
παραλίες Καλά Νερά, Άφησσο (Αμποβός), Καλλιφτέρη και Κορώπη.
Αποτελούνται από ξύλινους διαδρόμους που οδηγούν σε τηλεκινούμενους μηχανισμούς ραμπών κολύμβηΡέθυμνο: Τη σύμβαση του έργου σης για άτομα με κινητικές δυσκολίες.
«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του
Δήμου Ρεθύμνης» υπέγραψε ο Δήμαρχος, Γ. Μαρινάκης. Οι παρεμβάσεις (κατασκευή ραμπών, κατασκευή
WC ΑμεΑ, χάραξη διακριτής διαδρομή για ΑμεΑ στον περιβάλλοντα χώρο κ.α.), θα εξασφαλίσουν την αυτόνομη και ασφαλή προσπέλαση από Αγρίνιο: Αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες που προσφέρει το κολυμβητήΑμεΑ ή άλλα εμποδιζόμενα άτομα.
ριο στο ΔΑΚ Αγρινίου, καθώς ο
εξοπλισμός του πλέον περιλαμβάνει
και αναβατόριο πισίνας για ΑμεΑ,
επιτρέποντας έτσι στους πολίτες με
Ραφήνα: Όπως και κάθε χρόνο,
κινητικά προβλήματα, να χρησιμοο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας τοποιήσουν πολύ πιο άνετα την πισίνα.
ποθέτησε στην κεντρική παραλία
ράμπα Sea Track προς τη θάλασσα
για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες.
Εκτός από την ράμπα τοποθετήθηκε
και ξύλινος διάδρομος πρόσβασης Άργος-Μυκήνες: 38 ηλεκτρικά
και συναφής βοηθητικός εξοπλισμός. ποδήλατα πόλης και ένα για ΑμεΑ θα
προμηθευτεί ο Δήμος Άργους Μυκηνών μέσω του χρηματοδοτούμενου
προγράμματος «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της
Χώρας» Υπουργείου Ανάπτυξης. Το Μολάοι: Για το έργο της σχετικά
σύστημα θα δίνει στους πολίτες την με την εξασφάλιση προσβασιμότητας
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ένα του χώρου σε ΑμεΑ βραβεύτηκε η
ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων στα
επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα Health and Safety Awards. Σύμφωνα
σημεία στάθμευσης και φόρτισης.
με την Μονάδα, το βραβείο αυτό αντιπροσωπεύει τις αρχές και τις αξίες
Τρίπολη: Σε λειτουργία τέθηκε ο ανελκυ- της και έρχεται ως αποτέλεσμα του
στήρας που τοποθετήθηκε στον Ι.Ν. Αγίου Βα- ασθενοκεντρικού μοντέλου Διοίκησης.
σιλείου στην Τρίπολη, δίνοντας την ευκαιρία
σε συμπολίτες μας ΑμεΑ, αλλά και σε ηλικιωμένους να βρεθούν στο Μητροπολιτικό Ναό.
Ο ανελκυστήρας αυτός είναι ένα σημαντικό
επίτευγμα για την πόλη, που το περίμενε
πολλά χρόνια αλλά και για την Περ. Πελοποννήσου, που συνεχίζει την προσπάθεια να βελτιώσει την προσβασιμότητα των κτιρίων της.
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Δραματική αύξηση των αναπήρων στην Υεμένη, σύμφωνα με έκθεση της Handicap International
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...αναπηρία, ενώ τώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ,

περίπου 4,8 εκατομμύρια, μια δραματική αύξηση, ενώ οι συγκρούσεις συνεχίζονται.
Όπως σημειώνει η Daelman, οι ακρωτηριασμένοι και οι ανάπηροι είναι πάντα «οι
πρώτοι που ξεχνιούνται» και αναγκάζονται να επιβιώσουν σε ακραίες συνθήκες.
«Το ποσοστό των αναπήρων έχει εκτοξευθεί στα ύψη από την αρχή της σύγκρουσης», ιδίως λόγω της εκτεταμένης χρήσης εκρηκτικών, ναρκών και αδέσποτων
σφαιρών σε κατοικημένες περιοχές, που οδήγησε σε μεγάλους αριθμούς ακρωτηριασμών. Τα ψυχολογικά τραύματα και τα προβλήματα ψυχικής υγείας έχουν επίσης αυξηθεί σημαντικά, σημειώνει
η έκθεση. Με την «πλήρη κατάρρευση του συστήματος υγείας», τα άτομα με αναπηρία υποφέρουν περισσότερο,
καθώς η πρόσβαση στα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες υγείας είναι σοβαρά περιορισμένη. Μερικές φορές τα ΑμεΑ
πρέπει να ταξιδέψουν έως και τρεις ημέρες, σε επικίνδυνους δρόμους, για να λάβουν βασική υγειονομική περίθαλψη. «Είναι πολύ συγκλονιστικό να βλέπεις πώς αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικές προκλήσεις», εξήγησε η
Daelman, αναφέροντας το παράδειγμα των κωφών, που φοβούνται να βγουν από τα σπίτια τους, καθώς δεν μπορούν να ακούσουν επιθέσεις ή εκρήξεις. Η εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Απρίλιο, έδωσε μια ελπίδα, αλλά μέχρι
τον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών, ο αριθμός των ανθρώπων με αναπηρίες θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Η προσβασιμότητα της Ακροπόλεως των Αθηνών παρουσιάστηκε σε εκπομπή του BBC
Υπό τον τίτλο «Acropolis now», παρουσιάστηκε στο Βρετανικό δίκτυο BBC
εκπομπή για την προσβασιμότητα της Ακροπόλεως των Αθηνών, με τον Ade
Adepitan, έναν από τους πιο γνωστούς παρουσιαστές του δικτύου. Καθηλωμένος εδώ και χρόνια σε αναπηρικό αμαξίδιο, ο Adepitan είναι παίκτης
του μπάσκετ με αμαξίδιο, ενώ παράλληλα παρουσιάζει την εκπομπή «Travel
Show». Όπως είπε στην παρουσίασή του, στο παρελθόν ήταν πολύ δύσκολο για επισκέπτες με κινητικά προβλήματα να ανέβουν στον λόφο για
να δουν τον Παρθενώνα. «Τα πράγματα έχουν αλλάξει τώρα», λέει, καθώς
ανεβαίνει με τον ανελκυστήρα στην κορυφή της Ακροπόλεως και κυλάει με το αμαξίδιο στα νέα μονοπάτια από
σκυρόδεμα. Οι αλλαγές έχουν γίνει εδώ και περίπου ένα χρόνο: η εγκατάσταση του μοναδικού αυτού ανελκυστήρα
πλαγιάς, η χωροθέτηση των μονοπατιών και άλλες βελτιώσεις για ΑμεΑ και γενικά ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. «Μετά από 40 δευτερόλεπτα στον ανελκυστήρα και χρησιμοποιώντας τα νέα, προσβάσιμα μονοπάτια,
κατάφερα να απολαύσω την Ακρόπολη», περιέγραψε χαρούμενος ο Adepitan. «Ποτέ δεν ήμουν τόσο χαρούμενος
που είδα τσιμέντο», είπε, «είχα έλθει και στο παρελθόν και (το έδαφος) ήταν πολύ τραχύ και πραγματικά πολύ δύσκολο να κινηθείς». Επίσης σημείωσε ότι υπάρχουν σχέδια για περαιτέρω βελτίωση της προσβασιμότητας στο
μνημείο. Η εκπομπή βέβαια δεν μπόρεσε να μην σχολιάσει και τις φωνές, που διαμαρτύρονταν για «αλλοίωση του
αρχαιολογικού χώρου». Στον αντίποδα, άνθρωποι με κινητικές δυσκολίες και εκπρόσωποι των ΑμεΑ χαιρέτισαν
τις αλλαγές με ενθουσιασμό. «Συζητάμε για την προσβασιμότητα στην Ακρόπολη από τους Ολυμπιακούς του 2004»,
λέει ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. «Πλέον μπορούμε
να πούμε ότι οποιοδήποτε ανάπηρο άτομο στον κόσμο θέλει να επισκεφθεί την Ακρόπολη, μπορεί» πρόσθεσε.

Θερινό άνοιγμα για το πλήρως προσβάσιμο πάρκο «Morgan’s Inspiration Island»
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...παιδιών ΑμεΑ οικογένειας Hartman. Τα παιδιά με αναπηρίες των

ΗΠΑ μπορούν να δροσιστούν και να απολαύσουν παιχνίδια με το νερό που σε άλλα θεματικά
πάρκα θα ήταν απαγορευτικά για αυτά, και οι γονείς τους να επαναπαυτούν για την ασφάλειά
τους, καθώς όπως όλα τα πάρκα των Hartman, είναι σχεδιασμένο ειδικά για αυτά, χωρίς να
απαγορεύουν φυσικά την είσοδο παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Η είσοδος είναι δωρεάν για τα
ΑμεΑ και τα παιδάκια δύο ετών και κάτω. Το πάρκο παρέχει ειδικά, αδιάβροχα αναπηρικά
αμαξίδια, ώστε να μην βρέξει κανείς το δικό του, ενώ όλα τα παιχνίδια και το ποταμόπλοιο του είναι σχεδιασμένα
για να τα δέχονται. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τόσο αυτό το θεματικό πάρκο, όσο και τα άλλα πάρκα για ΑμεΑ των
Hartman είναι μεν εμπνευσμένα από την κόρη τους, την Morgan, η οποία έχει νοητική
υστέρηση, αλλά «ζυμωμένα» με την κοινωνική ευαισθησία του Gordon Hartman και την
συνειδητοποίησή του ότι η ΑμεΑ κόρη του μπορεί να έχει τις ανέσεις που της προσφέρει
η εύπορη οικογένειά της, αλλά δεν θα έπρεπε να αποτελεί εξαίρεση. Τα άλλα παιδιά με
αναπηρίες θα έπρεπε να έχουν τις ίδιες δυνατότητες με εκείνην, οπότε πούλησε τις επιχειρήσεις του και ξεκίνησε το Gordon Hartman Family Foundation προς αυτόν τον σκοπό.
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του
Δημήτρη Χατζηαποστόλου

Πανελλήνιο πρωτάθλημα Para Trap: Πρωτιά για τον Γαβαλά
Ο Ανάργυρος Γαβαλάς (Τριπτόλεμος) κατέκτησε την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Para Trap που διοργάνωσε η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες. Τη δεύτερη θέση στο PT3 κατέλαβε ο Χρήστος
Βλασταράς (Παναθηναϊκός). Τον αγώνα παρακολούθησαν τα μέλη της εθνικής
μας ομάδας σκοποβολής, Σωτήρης Γαλόγαυρος και Κατερίνα Φουντουλάκη.

Δύο δεύτερες θέσεις ο απολογισμός για τις ελληνικές
ομάδες στο 24ο διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου τυφλών
Τη 2η θέση κατέκτησε η ομάδα «Πυρσός Θεσσαλονίκης» στο 24ο διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου τυφλών με την επωνυμία «24th Pirsos 2022 International
Blind Football Tournament» που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Μίκρας
στη Θεσσαλονίκη, ενώ η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου τυφλών βρέθηκε στη
2η θέση. Την 1η θέση κατέκτησε η εθνική ομάδα της Ρουμανίας. Η διοργάνωση τελούσε από τη στήριξη του Δήμου
Θεσσαλονίκης, της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ.

Χάλκινο μετάλλιο για τον Μουχθή στο διεθνές τουρνουά Πινγκ πονγκ της Σλοβενίας
Ο 28χρονος πρωταθλητής επιτραπέζιας αντισφαίρισης Γιώργος Μουχθής κατάκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο διεθνές τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στη Σλοβενία. Ο Γιώργος Μουχθής είχε ισορροπημένο αγώνα με τον
Ιταλό Ματέο Παρενζάν, δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό για την είσοδο στον τελικό, αλλά λύγισε στις λεπτομέρειες
με 3-2 και με το τελευταίο σετ να κρίνεται στην παράταση. Έτσι, ο δευτεραθλητής Ευρώπης του ομαδικού το 2019
κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, δεδομένου της εξαιρετικά μεγάλης συμμετοχής και
του υψηλού επιπέδου, γεγονός το οποίο θα αποτελέσει το έναυσμα για να κυνηγήσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2022. Στο ITTF Fa40 Para Open
του Λάτσκο αγωνίστηκαν επίσης από ελληνικής πλευράς ο Μάριος Χατζηκυριάκος στην κλάση 6 και ο Αλέξανδρος Διακουμάκος στην κλάση 10. Ο τελευταίος
είχε ένα καλό πλασάρισμα στο διπλό ανδρών όταν τελείωσε στις θέσεις 9-16.

Τέσσερα μετάλλια για την Ελλάδα στο διεθνές τουρνουά επιτραπέζιας αντισφαίρισης της Ιορδανίας
Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε ο απολογισμός της ελληνικής αποστολής στο διεθνές τουρνουά επιτραπέζιας αντισφαίρισης που έγινε στο Αμάν της Ιορδανίας. Ο Γρηγόρης Χρυσικός κατέκτησε ένα χρυσό και ένα αργυρό μετάλλιο. Ο Έλληνας αθλητής
πήρε το χρυσό στην κατηγορία MD4 και το διπλό ανδρών των ατόμων σε αμαξίδιο,
με συμπαίκτη τον Καλέντ Ιμπραχίμ Ραμαντάν από την Αίγυπτο, ενώ το αργυρό κατέκτησε στην κλάση 1 με αμαξίδιο. Τα υπόλοιπα αργυρά μετάλλια για την Ελλάδα πήραν
η Ευανθία Μπουρνιά στην αντίστοιχη κλάση 1 των γυναικών και ο Λευτέρης Μαύρης στην κλάση 6 των ορθίων.
Με τους δύο άνδρες να «πέφτουν» και πάλι στη μάχη των διεθνών αγώνων έπειτα από καιρό, και τη νεαρή Μπουρνιά να κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο εξωτερικό, η συνολική εικόνα αφήνει μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον.

Έβδομη η εθνική ομάδα γκόλμπολ των γυναικών στο Lady Intercup 2022
Την έβδομη θέση στο διεθνές τουρνουά «Lady Intercup 2022» που φιλοξενήθηκε στο
Μάλμε της Σουηδίας, κατέλαβε η εθνική μας ομάδα γκόλμπολ των γυναικών. Το εθνικό
μας συγκρότημα, στον αγώνα στον αγώνα κατάταξης επικράτησε 8-3 του αντίστοιχου της
Γαλλίας, η οποία περιορίστηκε στην όγδοη θέση, ενώ στην ένατη βρέθηκε η Αγγλία (σ.σ.
και οι δύο ομάδες συμμετέχουν στην Α΄ κατηγορία του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος).
Διεθνή ημερίδα στίβου: Παγκόσμιο ρεκόρ ο Σεβδικάλης, Ευρωπαϊκά ρεκόρ από Κωνσταντινίδη και Γκαβέλα
Το παγκόσμιο ρεκόρ του Γιάννη Σεβδικάλη στον δίσκο F62, το ευρωπαϊκό ρεκόρ του Θανάση Κωνσταντινίδη στη σφαίρα F32, αλλά και το ρεκόρ Ευρώπης του Θανάση Γκαβέλα
στα 200μ. T11, σημάδεψαν την διεθνή ημερίδα στίβου που πραγματοποιήθηκε στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου. Η καλύτερη βολή του Σεβδικάλη στην δισκοβολία μετρήθηκε
στα 29,38 μέτρα, ενώ αυτή του Κωνσταντινίδη στα 11,36 μέτρα. Ο Γκαβέλας, με guide
τον Σωτήρη Γκαραγκάνη, κατέρριψε το ρεκόρ Ευρώπης στα 200μ. Τ11 με επίδοση 22.79.
Η προηγούμενη επίδοση ανήκε στον Γάλλο Τιμοτέ με 22.82 από το 2018 στο Παρίσι.
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Νέες δράσεις στήριξης ΑμεΑ από την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις 26.500.000€
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...Δημοτικό Θέατρο Λαμίας, με τη συμμετοχή του Ευρωβου-

λευτή Στέλιου Κυμπουρόπουλου. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. Συμεών, ο οποίος απέδωσε τα εύσημα στον
Περιφερειάρχη για την διοργάνωση της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης και τόνισε: «την
ανάγκη να συνεργαστούμε άπαντες για να φτάσουμε από το “Όλοι Μαζί” στο “Όλοι Ίσοι”», ο Δήμαρχος Λαμιέων,
Θύμιος Καραϊσκος και ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας, Ιωάννης Περγαντάς. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης
ανοίχτηκαν τρείς θεματικοί κύκλοι συζητήσεων. Ο κ. Κυμπουρόπουλος, ο Περιφερειάρχης και ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ, Ιωάννης Βαρδακαστάνης, συζήτησαν για τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές για τα
ΑμεΑ. Ο κ. Σπανός αναφέρθηκε στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020, το οποίο προέβλεπε κονδύλια μόλις 7 εκατ. ευρώ για τη
στήριξη ΑμεΑ και γνωστοποίησε ότι: «Το νέο ΕΣΠΑ 2021 - 2027 περιλαμβάνει αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις ύψους
26,5 εκατ. ευρώ, με στόχο να καλύψουμε μέρος όσων οφείλουμε στους συμπολίτες μας με Αναπηρίες». Προκλήσεις
και προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ παρουσίασαν στον δεύτερο θεματικό κύκλο η Γενική Γραμματέας
της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων Κορίνα Θεοδωρακάκη, ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας
Τυφλών Παναγιώτης Μαρκοστάμος, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ιωάννης Μοσχολιός, η εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Συλλόγων Ατόμων
με Σακχαρώδη Διαβήτη Βασιλική Παπαρούνα και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδας Κωνσταντίνος
Σίμψης. Ο τρίτος θεματικός κύκλος είχε τον τίτλο: «Ιστορίες που εμπνέουν» και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με
την χορευτική παράσταση: «EXODUS», την οποία παρουσίασε η καλλιτεχνική ομάδα «Dagipoli Dance Co».

Το βραβείο Carlos V παρέλαβε ο πρόεδρος του European Disability Forum, Ι. Βαρδακαστάνης
Σε μια συγκινητική τελετή, ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με
Αναπηρία, με την ιδιότητα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF), Ιωάννης Βαρδακαστάνης, παρέλαβε το βραβείο Carlos V από την
Α.Μ. βασιλιά της Ισπανίας Felipe VI, στον εμβληματικό χώρο του Monastery of
Yuste στην Ισπανία. Η κριτική επιτροπή της 15ης έκδοσης του Ευρωπαϊκού Βραβείου Carlos V, που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή και Ιβηροαμερικανική Ακαδημία του Yuste Foundation, αποφάσισε να απονείμει το βραβείο στο EDF,
θεωρώντας ότι με τη δουλειά του οικοδομεί μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, πιο
κοινωνική, δίκαιη και ισότιμη, και συμβάλλει στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, στις αξίες που υπερασπίζεται η Ε.Ε., προκειμένου όλοι οι πολίτες να μπορούν να ζήσουν μαζί σε αυτόν τον κοινό χώρο υπό συνθήκες
ισότητας χωρίς διακρίσεις. Είναι η δεύτερη φορά που το Ευρωπαϊκό Βραβείο Carlos V παραδίδεται σε οργανισμό
και όχι σε πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο βασιλιάς Felipe VI αναγνώρισε το έργο και τη δέσμευση
του EDF στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αναφέρθηκε στον ρόλο όλων των οργανώσεων στην
υποστήριξη, την υπεράσπιση και την προώθηση των θεμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Από την πλευρά του, ο
πρόεδρος του EDF, Ι. Βαρδακαστάνης, ευχαρίστησε γι’ αυτή την αναγνώριση, η οποία συμπίπτει όπως ανέφερε
με την 25η επέτειο ίδρυσης του Φόρουμ. Επεσήμανε ότι το βραβείο απονέμεται σ’ ένα κίνημα της κοινωνίας των
πολιτών που εκπροσωπεί και εργάζεται αδιάκοπα για την επίτευξη του συνθήματος της ΕΕ: «Ενωμένοι στην ποικιλομορφία», καθώς, όπως είπε «η ποικιλομορφία της Ευρώπης συνιστά ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά της».

7 δράσεις για τη βελτίωση στην πράξη των συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
Τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη βελτίωση στην πράξη των συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για την απονομή των
Health and Safety Awards. Στις δράσεις που υλοποιήθηκαν το τελευταίο δωδεκάμηνο περιλαμβάνονται: • Η κύρωση των Συμβάσεων 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για
το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία και 190 για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας. • Η σύσταση της Επιθεώρησης
Εργασίας ως ανεξάρτητης διοικητικής αρχής. • Η έναρξη εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας • Η θέσπιση
ίδιων υποχρεώσεων για πρόνοια, υγιεινή και ασφάλεια από τις ψηφιακές πλατφόρμες έναντι των αυτοαπασχολούμενων, με εκείνες που ισχύουν για τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας. • Η χορήγηση του διαλείμματος μετά από
4 ώρες εργασίας, αντί για 6. • Η κατοχύρωση του δικαιώματος αποσύνδεσης στην τηλεργασία. • Η νέα Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία που τέθηκε σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.
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«Δημιούργησέ το μόνος σου, μαζί μας»
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...όλη την δουλειά των μελών

μας, σε χειροποίητα εργόχειρα, φτιαγμένα με πολύ μεράκι και προσπάθεια, από άτομα με μεγάλη δύναμη και
θέληση ψυχής. Υπάρχουν εκατοντάδες λόγοι να μας
στηρίξετε στην προσπάθειά μας αυτή και σας περιμένουμε όλους, από τις 6 έως και τις 15 Ιουνίου, καθημερινά, από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ.
Εμείς θέλουμε να ενταχθούμε στο κοινωνικό σύνολο και
την αγορά εργασίας. Εσείς είστε έτοιμοι να μας δεχθείτε;

Δ. Μιχαηλίδου: «Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, μπορούμε όμως να είμαστε όλοι ίσοι»
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...ημερίδα που διοργάνωσε το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, με

θέμα: «Υπηρεσία Relay. Διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα ατόμων με προβλήματα
ακοής». Όπως τόνισε η κα Μιχαηλίδου, «το Relay, αποτελεί το πιο ισχυρό εργαλείο
για την ανεξάρτητη διαβίωση των κωφών συμπολιτών μας». Σύμφωνα με την Υφυπουργό, η εξ αποστάσεως διερμηνεία και χειλεανάγνωση, η οποία εφαρμόζεται από
το 2019, αποτελεί ψηφιακή καινοτομία. Πλέον έχει εγκατασταθεί σε νοσοκομεία, δήμους, ΚΕΠ, υπηρεσίες και έτσι κάθε άτομο με προβλήματα ακοής μπορεί να συμμετέχει
χωρίς περιορισμούς στην κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή και φυσικά στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κα Μιχαηλίδου και στην ανάγκη ριζικής αλλαγής του τρόπου πρόσληψης της αναπηρίας μέσα από
στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, για να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να ζουν μία φυσιολογική
ζωή μέσα στην κοινότητα, να εργάζονται, να στηρίζουν την οικογένειά τους και να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η αναπηρία δεν είναι κοινωνικά βαρίδια. Διαθέτουμε πλέον τη
γνώση και τα μέσα ώστε τα κωφά και βαρήκοα άτομα να αναπτύξουν γλωσσικές, γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες και να γίνουν πλήρως λειτουργικά, αρκεί να διαγνωστούν έγκαιρα οι ικανότητές τους και να λάβουν την κατάλληλη φροντίδα και εκπαίδευση». Κλείνοντας την ομιλία της, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
σημείωσε ότι «προτεραιότητά μας είναι μια συμπεριληπτική κοινωνία, στην οποία όλοι έχουν θέση και ρόλο. Οι αντιλήψεις που ταυτίζουν την αναπηρία με την ανημποριά και την πρόνοια με την φιλανθρωπία όχι μόνο είναι αναχρονιστικές, αλλά είναι και κοινωνικά επιζήμιες. Δική μας ευθύνη είναι να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι ανάπηροι
συμπολίτες μας, χωρίς καμία εξαίρεση, έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες
που σήμερα προσφέρουν η επιστήμη και η τεχνολογία. Για εμάς δεν είναι μόνο θέμα δικαιοσύνης και σεβασμού
των δικαιωμάτων του ανθρώπου, είναι και θέμα ευημερίας και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και προόδου».

Σε λειτουργία, ανανεωμένη και «προσβάσιμη» η νέα ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ.
H νέα ιστοσελίδα των Σταθερών Συγκοινωνιών είναι πλέον στον «διαδικτυακό αέρα», ανανεωμένη και εύχρηστη, με σύγχρονη αισθητική, εμπλουτισμένο περιεχόμενο και προσβάσιμη για τους ανθρώπους με διάφορες
-οπτικές κυρίως- αναπηρίες. Η νέα σελίδα είναι ένα σύγχρονο portal συγκοινωνιών, ιδανικό για προβολή σε smartphones και tablets, φιλικό προς τα
ΑμεΑ (συμβατό με το πρότυπο WCAG 2.1), με απλοποιημένο μενού και
άμεση πρόσβαση σε χρήσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία (σύνδεση με Google
Maps και Google Transit για υπολογισμό διαδρομής σε πραγματικό χρόνο και πλοήγηση στο δίκτυο της ΣΤΑ.ΣΥ.,
σύνδεση με τον ΟΑΣΑ για online αγορά επαναφορτιζόμενων καρτών ATH.ENA Card, 360o virtual tour σταθμών).
Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της νέας ιστοσελίδας της ΣΤΑ.ΣΥ προστίθεται η
άμεση, σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση των χρηστών του διαδικτύου, με έκτακτες ενημερώσεις, για ό,τι συμβαίνει στο δίκτυο των μέσων σταθερής τροχιάς, καθ’
όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Παράλληλα, το περιβάλλον της ιστοσελίδας
έγινε πιο φιλικό και λειτουργικό προς το επιβατικό κοινό, χαρίζοντάς του μια ευχάριστη εμπειρία πλοήγησης και πληροφόρησης, με τους δυναμικούς πίνακες δρομολογίων, αλλά και την ανοικτή γραμμή επικοινωνίας μέσω της ηλεκτρονικής
φόρμας. Επίσης, στην νέα ιστοσελίδα μπορεί να βρει κανείς όλες τις πληροφορίες προσβασιμότητας για ΑμεΑ στους σταθμούς και στους συρμούς της ΣΤΑ.ΣΥ..
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Κάτι από το τώρα,
του Γ. Δημητριάδη
κάτι για το Μετά...
Καλό «ταξίδι» Vangelis...

Ο Άγιος Ιωάννης ο Τραπεζούντιος (12 Ιουνίου)

Ένας ακόμα σπουδαίος μουσικός, παγκοσμίου βεληνεκούς, «έφυγε» από κοντά μας
πριν λίγες ημέρες. Ο λόγος
για τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, - ή απλά Vangelis για
τους ξένους - η μουσική του
οποίου, είτε επενδύοντας κάποια ταινία, είτε ως αυτοτελές
έργο, άγγιξε τις ψυχές εκατομμυρίων, για να μην πω δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Πιθανότατα, πιο πολλοί γνωρίζουν - έστω και σαν άκουσμα - το μουσικό θέμα από το
«Chariots of fire», από όσους έχουν δει την ταινία, και
αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. Παράλληλα, μέσα από
την επί χρόνια συνεργασία του με την NASA και την ESA,
η μουσική του «έντυσε» πολλές διαστημικές αποστολές
τους. Συνδυάζοντας την αγάπη του για τις φαινομενικά
αταίριαστες, μυθολογία και επιστήμη, συνέθετε με έμπνευση και από τους δύο κόσμους. Παρά την παγκόσμια
αναγνωρισιμότητα του όμως, ο Παπαθανασίου ήταν μέχρι
τέλους ένας άνθρωπος προσιτός και ταπεινός, μακριά
από την δημοσιότητα, με μεγάλη αγάπη για την Πατρίδα
του, της οποίας το φως «έκλεισε» μέσα στην μουσική του.
Μεγάλωσα κι εγώ με την μουσική του και αν μη τι άλλο,
του χρωστώ ένα μεγάλο «ευχαριστώ». Καλό «ταξίδι»...

Ο Άγιος Ιωάννης καταγόταν από την Τραπεζούντα και
ήταν γόνος οικογένειας εμπόρων και λόγιος πρόκριτος
της πόλης αυτής, αλλά κυρίως, πολύ ευσεβής. Η εποχή
που έζησε και μαρτύρησε δεν είναι βέβαιη, καθώς άλλοι
συναξαριστές μιλούν για τον 14ο αιώνα και άλλοι για τον
15ο. Κατά την διάρκεια ενός εμπορικού ταξιδιού προς
το Άκκερμαν (Ασπρόκαστρο), νότια της Οδησσού, η
νηστεία, η συχνή προσευχή και η ελεημοσύνη του
Ιωάννη προς κάποιους φτωχούς συνταξιδιώτες, κίνησαν τον φθόνο του Βενετού (και παπικού) καπετάνιου,
(κατ’ άλλους συναξαριστές, Τούρκου), ο οποίος, μόλις
έφθασαν στο λιμάνι, τον συκοφάντησε ότι τάχα είχε ορκιστεί να γίνει Μωαμεθανός. Η περιοχή ήταν τουρκοκρατούμενη εκείνη την εποχή και ο τοπικός πασάς
μόλις έλαβε την καταγγελία αμέσως τον κάλεσε και με
τιμές τον παρότρυνε να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή του. Στις αντιρρήσεις του Ιωάννη, απάντησε με
κολακείες και υποσχέσεις αρχικά, και όταν ο Άγιος του
ξεκαθάρισε ότι είναι και θα παραμείνει χριστιανός, ό,τι
και αν του προσφέρουν, προχώρησε σε βασανιστήρια
και έπειτα τον έριξε στην φυλακή. Την επόμενη ημέρα,
ο πασάς δοκίμασε ξανά να τον μεταπείσει, θεωρώντας
πως μετά από τα μαρτύρια, ο Ιωάννης θα υποχωρούσε, όμως εκείνος
εμφανίστηκε αμετάπειστος και ακόμα πιο
αποφασισμένος. Εξοργισμένος ο πασάς, διέταξε και τον μαστίγωσαν τόσο σκληρά, ώστε
κομμάτια από το δέρμα
του κολλούσαν στο μαστίγιο και έπεφταν στην
γη, ενώ ο Ιωάννης προσευχόταν και άντεχε.
Μετά από άλλη μια
νύχτα στην φυλακή, τον έδεσαν στην ουρά ενός αλόγου
και τον έσερναν στους δρόμους της πόλεως. Όταν πέρασαν από την εβραϊκή συνοικία, οι Εβραίοι βγήκαν και
χτυπούσαν τον μάρτυρα και ένας από αυτούς πήρε ένα
σπαθί και τον αποκεφάλισε. Οι Τούρκοι στρατιώτες
τότε, έλυσαν το σώμα του Ιωάννη και το άφησαν εκεί
που θανατώθηκε. Το φως το οποίο κατέβηκε στο λείψανο και τα θαύματα που ακολούθησαν, φόβησαν τον
πασά και επέτρεψε στους Χριστιανούς να πάρουν το
σώμα του Αγίου και να το τοποθετήσουν στο ναό του
Προδρόμου. Μετά από αρκετές μετακομιδές, το λείψανο φυλάσσεται σήμερα στην Σουτσεάβα, στην Μονή
που φέρει το όνομά του. Η μνήμη του τιμάται στις 12/6.

Ιούνιος: Με μια ματιά
1. Παγκόσμια Ημέρα γονέων
1. Απόδοση του Πάσχα (κιν.)
2. Εορτή της Αναλήψεως (κιν.)
4. Αγίες Μάρθα και Μαρία οι αδελφές του Λαζάρου
5. Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
11. Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως
και Κριμαίας, ο Ιατρός
12. Εορτή της Πεντηκοστής (κιν.)
12. Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας
13. Εορτή του Αγίου Πνεύματος (κιν.)
14. Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη
19. Αγίων Πάντων (κιν.)
19. Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα (3η Κυρ. Ιουν.)
20. Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων
21. Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής
23. Ολυμπιακή Ημέρα
26. Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της
Παράνομης Διακίνησής τους
29. Άγιοι Πέτρος και Παύλος
30. Σύναξη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων
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Τήλος, το νησί με το μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης στον κόσμο
Παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα έγινε στο νησί
της Τήλου η παρουσίαση του προγράμματος Just Go Zero Tilos, που αποσκοπεί στη
δημιουργία ενός νέου υποδείγματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Το πρόγραμμα, που υλοποιείται από τον Δήμο Τήλου, τον Φορέα Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Νοτίου Αιγαίου και την εταιρεία Polygreen, ξεκίνησε
τον περασμένο Δεκέμβριο με εντυπωσιακά έως τώρα αποτελέσματα. Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι η μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και της ανάκτησης υλικών και η απαλλαγή του νησιού από
την ανάγκη ταφής αποβλήτων με την οριστική διακοπή λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής. Η συλλογή των
αποβλήτων γίνεται σε ειδικούς συλλέκτες που έχουν τοποθετηθεί στις κατοικίες, τις επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα
κτίρια του νησιού (δημοτικές υπηρεσίες, σχολεία κλπ), τα οποία διαχωρίζονται στην πηγή σε τρία ρεύματα: Βιοαπόβλητα, Ανακυκλώσιμα υλικά, Μη ανακυκλώσιμα υλικά. Στη συνέχεια μεταφέρονται στον χώρο όπου τα ανακυκλώσιμα υλικά διαχωρίζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες, δεματοποιούνται και προωθούνται προς ανακύκλωση.
Από την έναρξη του έργου τον περασμένο Δεκέμβριο, το ποσοστό ανακύκλωσης έχει αυξηθεί εντυπωσιακά καθώς
αγγίζει το 80%. Τα οφέλη του προγράμματος συνοψίζονται ως εξής: • Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη του
εθνικού στόχου για το 2030 (περιορισμός υγειονομικής ταφής στο 10%). • Με τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων
και την κομποστοποίηση εμπλουτίζονται τα εδάφη που απειλούνται με ερημοποίηση. • Εξασφαλίζεται πολύ υψηλό
ποσοστό ανάκτησης και ανακύκλωσης. • Εξοικειώνονται οι κάτοικοι, οι μαθητές και οι επιχειρήσεις του νησιού με
τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. • Προάγεται ένα νέο, πιο πράσινο και βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης.

Νέα εποχή για τον Εθνικό Κήπο: ο Δήμος Αθηναίων παραδίδει το πρώτο τμήμα του
Ο Εθνικός Κήπος, ένα από τα πιο όμορφα τοπόσημα για την Αθήνα και τους
κατοίκους της, αποκτά και πάλι τη χαμένη του αίγλη. Η δημοτική αρχή, εφαρμόζοντας ένα στρατηγικό σχέδιο που περιλαμβάνει την πλήρη αναβάθμιση του
ιστορικού Κήπου της πόλης, συνολικής έκτασης 154 στρεμμάτων, παραδίδει
στους Αθηναίους το πρώτο ολοκληρωμένο τμήμα, στη βόρεια πλευρά, μεταξύ
των Λεωφόρων Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας. Με σεβασμό στην ιστορικότητα του χώρου, που μετρά 186 χρόνια από την οριοθέτησή του, και με βάση
τις αρχές της ανθεκτικότητας, ανακατασκευάστηκαν τα μονοπάτια και οι διάδρομοι και αντικαταστάθηκε το παλαιό
σύστημα άρδευσης του Κήπου με νέο, σύγχρονης τεχνολογίας. Εξίσου σημαντική παρέμβαση είναι και η αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά νέας τεχνολογίας και η εγκατάσταση συστήματος σήμανσης με
χρήση πινακίδων - χαρτών. Τα παγκάκια, διατηρώντας τον ιστορικό τους χαρακτήρα και πλήρως εναρμονισμένα
στο περιβάλλον, αναβαθμίστηκαν. Το τελευταίο στάδιο των εργασιών προβλέπει τη συντήρηση των λιμνών, του
φυλακίου εισόδου, τη συμπλήρωση του αστικού εξοπλισμού, με τοποθέτηση μεταλλικών κάδων απορριμμάτων,
καθώς και την τοποθέτηση χλοοτάπητα. Ιδιαίτερη φροντίδα δόθηκε από ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων στα
σπάνια δέντρα του Κήπου, ορισμένα από τα οποία, μάλιστα, ξεπερνούν τα 170 χρόνια ζωής. Παράλληλα, έμφαση
δόθηκε στον εμπλουτισμό του με νέα δέντρα και φυτά, με στόχο να ενισχυθεί η βιοποικιλότητα του Εθνικού Κήπου,
αλλά και το πράσινο της πόλης. Συνολικά, έγιναν 11.155 φυτεύσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 112 νέα δέντρα, 331
θάμνους, 2.343 συμπληρωματικές φυτεύσεις θάμνων, 3.582 πολυετή ποώδη, 4.775 εποχιακά και 12 αναρριχώμενα.

«Μικρές Πράξεις-Μεγάλα Εγκλήματα»: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος
Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του πρωτοποριακού περιβαλλοντικού προγράμματος «Μικρές Πράξεις Μεγάλα Εγκλήματα», που εφαρμόζεται για
πρώτη φορά σε πανελλαδικό επίπεδο στην περιοχή της Ραφήνας, παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ραφήνας Πικερμίου. Το πρόγραμμα κατά τους προηγούμενους μήνες, «καθάρισε» την περιοχή από τα πλαστικά μίας χρήσης. Επίσης, μείωση-ρεκόρ
κατά 62% μέσα σε 6 μήνες σημειώθηκε στον αριθμό των αποτσίγαρων στο
έδαφος στην περιοχή της Ραφήνας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση ενός από τα πιο σύνθετα προβλήματα στις
παραθαλάσσιες περιοχές. Η διεθνών προδιαγραφών πρωτοβουλία κατά της αλόγιστης απόρριψης των πλαστικών
μιας χρήσης, περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων, όπως ειδικούς συλλεκτήρες για τα αποτσίγαρα, ειδική σηματοδότηση για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά και ένα καινοτόμο δορυφορικό πρόγραμμα, που μέσω
χρήσης υψηλής τεχνολογίας «υποδεικνύει» τις περιοχές που είναι περισσότερο περιβαλλοντικά επιβαρυμένες.
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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

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Τρίμμης Ευθύμης
Ειδικότητα: Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος
Αληθινές διδακτικές ιστορίες, γραμμέΔ/νση:
Λ.
Πεντέλης
5Α, 15235 Βριλήσσια
νες και ζωγραφισμένες από τα μέλη μας
Τηλέφωνο: 2106848755, 6973246959
Εmail: eftrimmis@yahoo.com
Web: www.ourologos-vrillisia.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

Χαλιμούδρας Αθανάσιος
ΑKTINA CENTER - Λιαράκος Βασίλειος
Ειδικότητα: Φυσικοθεραπευτής
Ειδικότητα: Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Δ/νση: Λ. Ηρακλείου 285 & Μητρ. ΤιμόΔιεύθυνση: Βασ. Σοφίας & Βεντήρη 1
θεου 14, 14231 Νέα Ιωνία
11528, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2107241888, 6972424606 Τηλέφωνο: 2114112525, 2114116112, 6973022232
Εmail: info@physiobms.gr
Εmail: vsliarakos@gmail.com
Web: www.physiobms.gr
Web: www.aktinacenter.gr

Κουμπαράδες, σε διάφορες διαστάσεις
και χρώματα, ζωγραφισμένοι στο χέρι.

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

Φιαμέγκος Αλέξανδρος
Ειδικότητα: Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος
Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 156 11525 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2106721030, 6936795172
Εmail: alfiamegos@yahoo.gr
Web: www.urosurgical.gr
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

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