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Ένα εμβληματικό διαδημοτικό έργο: Παιδικές 

Χαρές για παιδιά με αναπηρίες, σε 5 Δήμους 
Το «πράσινο» φως για τη δημιουργία ή 

αναβάθμιση Παιδικών Χαρών για τη φιλο-

ξενία Παιδιών με αναπηρίες, σε 5 Δήμους 

της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, με 

χρηματοδότηση... Συνέχεια στην σελίδα 4 

Έκθεση χειροτεχνίας στο Σύνταγμα 

 

 

 

 

 

 

 
Το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων διοργανώνει 

καλοκαιρινό «BAZAAR ΑΓΑΠΗΣ» στον Χώρο 

Πολλαπλών Εκδηλώσεων του ΜΕΤΡΟ Συν-

τάγματος, από τις 25 Ιουλίου εώς και τις 30 

Αυγούστου. Θα χαρούμε να σας δούμε κοντά 

μας. Πληροφορίες στο www.keana.gr / email: 

ifonitonamea@gmail.com και στα τηλέφωνα 

επικοινωνίας 210-2480235 και 6937598459. 

Επίσκεψη του Κωστή Χατζηδάκη στο πρώτο σουπερμάρ-

κετ, που είναι φιλικό προς τα άτομα με οπτική αναπηρία 
Το κατάστημα του «Μασούτη» στην Ανατο-

λική Θεσσαλονίκη, το πρώτο αλυσίδας σου-

περμάρκετ στην Ελλάδα που είναι λει- 

τουργικό στα άτομα με οπτική αναπηρία επι-

σκέφθηκε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινω-

νικών Υποθέσεων... Συνέχεια στην σελίδα 4

Εφαρμογές για τις πυρκαγιές και τις μετακινήσεις των ατόμων με κινητικά 

προβλήματα κέρδισαν στον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό «Generation Next» 
Ο 5ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός «Generation Next» ολοκληρώθηκε, προσελκύοντας, για ακόμη 

μια φορά, το ενδιαφέρον εκατοντάδων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελ-

λάδα. Ο Αλμυρός Βόλου, η Καλαμάτα και τα Χανιά αναδείχθηκαν οι μεγάλοι νικητές του Διαγωνι-

σμού. Εφαρμογές για την προστασία των δασών, καθώς και την ασφαλή... Συνέχεια στην σελίδα 4

Έρχονται τα ψηφιακά ΚΕΠΑ 

και η «Κάρτα Αναπηρίας» 
Την πλήρη ψηφιο-

ποίηση -με ταυτό-

χρονη απλοποίηση- 

της διαδικασίας πι-

στοποίησης αναπη-

ρίας, δηλαδή τη δημιουργία «ψηφιακών ΚΕ- 

ΠΑ» καθώς και την θέσπιση του πλαισίου για 

την Κάρτα Αναπηρίας προβλέπει -μεταξύ 

άλλων- τροπολογία του Υπουργείου Εργα-

σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατέ-

θηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφι- 

ακής Διακυβέρνησης «Αναδυόμενες τεχνολο-

γίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυ-

ση της ψηφιακής... Συνέχεια στην σελίδα 9 

Δ. Μιχαηλίδου: Η διαφορετικότητα είναι 

πηγή πλούτου και την έχουμε ανάγκη 
«Δεν μπορούμε, αλλά ούτε και θέλουμε να είμαστε 
όλοι ίδιοι. Μπορούμε όμως να είμαστε ίσοι! Η δια-
φορετικότητα είναι πηγή πλούτου και την έχουμε 
ανάγκη. Στόχος μας, όλοι οι συμπολίτες μας, να 
έχουν ίσες ευκαιρίες παντού, κυρίως όμως στην 
εργασία η οποία αποτελεί... Συνέχεια στην σελ. 9

Σε λειτουργία τo νέo, σύγχρονo Κέντρο Πι-

στοποίησης Αναπηρίας στη Θεσσαλονίκη  
Ένα ακόμη βήμα προς τη βελτίωση της καθημερι-

νότητας χιλιάδων πολιτών με αναπηρία έγινε με 

τα εγκαίνια των νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων του Κέντρου Πι-

στοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζη-

δάκη. Το ΚΕΠΑ Θεσσαλονίκης καλύπτει... Συνέχεια στην σελίδα 9 
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«Σενάρια της ζωής» 
Συνέχεια από το προηγούμενο «Έβρισκε παρηγοριά στα δί-

δυµα, που την αγαπούσαν. Η Έφη, όπως και η µάνα της, 

έµεινε έγκυος και γέννησε τα δίδυµά της. Όµως δεν αγα-

πούσε λιγότερο την υιοθετηµένη κόρη της, όπως η Πανα-

γιώτα. Τότε κατάλαβε πόσο αδίκησε τη µάνα της και τη Χαρούλα και της έγινε 

έµµονη ιδέα να ζητήσει συγγνώµη απ’ την αδελφή της. Την πήρε τηλέφωνο 

και της αποκάλυψε όλη την αλήθεια. Ότι ήταν υιοθετηµένη, ότι η Παναγιώτα 

που τη µεγάλωσε µε τόση αγάπη δεν ήταν η βιολογική µάνα της. Λες και το 

ήξερε από µικρή, δεν την τραβούσε ο δεσµός αίµατος και ίσως για τον λόγο 

αυτόν δεν τη συµπάθησε ποτέ. Πως αυτή ήταν αιτία, όταν τα έµαθε, να φύγει 

από το σπίτι για τη µακρινή Αυστραλία, αφού ζήλευε νοµίζοντας ότι οι γονείς 

της την αγαπούσαν περισσότερο από εκείνη. Αλλά ούτε κουβέντα για τη 

Χρύσα, τη χαµένη της κόρη. Όταν το έµαθε η Χαρούλα, έφερε στη θύµησή της 

το χρυσό µενταγιόν µε την εικόνα της Παναγίας που της έκαναν δώρο, µε την 

παράκληση να το φορά πάντα, και ποτέ δεν το ξανάβγαλε από πάνω της. Και 

τότε κατάλαβε ότι ήταν δώρο από τη βιολογική µάνα της, η οποία υπέθεσε 

πως ζούσε, εκτός απροόπτου. Δεν το είπε στον Περικλή και στη Φανούλα για 

να µην τους στενοχωρήσει ότι έµαθε πως ήταν υιοθετημένη. Έβαλε ντετέκτιβ 

και έψαχνε να τη βρει. Δεν είχε κανένα στοιχείο που θα τη βοηθούσε στην 

έρευνα. Απαρηγόρητη η Χαρούλα έκλαιγε σπαρακτικά για τη µανούλα της που 

νόμιζε νεκρή, που δεν γνώρισε ποτέ. Μια µέρα, η Φανούλα τη βρήκε να κλαίει 

και να τρέχουν ποτάµι τα δάκρυά της...» Συνέχεια στο επόμενο τεύχος 

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

του Νίκου 

Πρατσινάκη

- ΚΑΛΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ, ΚΑΛΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΜΠΑΝΙΑ -- ΚΑΛΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ, ΚΑΛΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΜΠΑΝΙΑ -  
Το Κέντρο μας θα παραμείνει κλειστό από 1 έως και 30 Αυ-

γούστου. Σε περίπτωση ανάγκης, μπορείτε να επικοινωνήσετε 

τηλεφωνικά στο 6937598459. Θα χαρούμε επίσης, να σας 

δούμε κοντά μας κατά το ίδιο διάστημα, στην έκθεση των χει-

ροτεχνιών μας στον Χώρο Πολλαπλών Εκδηλώσεων του 

ΜΕΤΡΟ Συντάγματος, καθημερινά, από τις 9π.μ. έως τις 9μ.μ. 

(Η στήλη «Ανωτάτη Πεζοδρομιακή» θα επανέλθει από το τεύχος Σεπτεμβρίου.)

Επίσκεψη του Ευρωβουλευτή, Στέλιου 

Κυμπουρόπουλου στην Έκθεσή μας 
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Ένα εμβληματικό διαδημοτικό έργο: Παιδικές Χαρές για παιδιά με αναπηρίες, σε 5 Δήμους 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...της Περιφέρειας, συνολικού προϋπολογισμού 1.5 εκ. 

ευρώ, δόθηκε μετά την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης από τον 

Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη και τους 5 Δημάρχους. Οι παιδικές χαρές θα κατασκευα-

στούν στους εξής Δήμους: 1. Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη: έκταση 740 τμ 

στον περιβάλλοντα χώρο του Κατράκειου Θεάτρου. 2. Δήμος Πειραιά: έκταση 718 τμ 

στο βορειοδυτικό τμήμα της πλατείας Γεωργίου Γεννηματά. 3. Δήμος Κορυδαλλού: 

έκταση 550 τμ στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. 4. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας: 

έκταση 480 τμ στην Ακτή Κράκαρη στην περιοχή των Λιπασμάτων. 5. Δήμος Περάματος: έκταση 466 τμ στο νότιο 

τμήμα της πλατείας Ποντίων. Ειδικότερα, σκοπός του έργου είναι η προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξο-

πλισμού παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού, δαπέδων και λοιπών υλικών για τη δημιουργία/αναβάθμιση παιδικών 

χαρών εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, με στόχο την εξασφάλιση υποδειγματι-

κών χώρων παιχνιδιού που θα προωθούν τη συμμετοχή όλων των παιδιών στο παιχνίδι, χωρίς αποκλεισμούς, σε 

συνθήκες απόλυτης ασφάλειας. Οι Δήμαρχοι επεσήμαναν πως αυτό το πολύ σημαντικό έργο για τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες, εκτός από μία πρωτοβουλία με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο, είναι και αποτέλεσμα της πολύ αρμονικής συ-

νεργασίας Α΄ και Β΄ Βαθμού Αυτοδιοίκησης. Το έργο θα υλοποιηθεί άμεσα για να αποδοθεί στα παιδιά με κινητικές 

και άλλες αναπηρίες, σηματοδοτώντας την ισχυρή βούληση για έμπρακτη στήριξη των ΑμεΑ και κυρίως των παιδιών.

Εφαρμογές για τις πυρκαγιές και τις μετακινήσεις των ατόμων με κινητικά 

προβλήματα κέρδισαν στον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό «Generation Next» 
Συν. από την σελίδα 1 ...μετακίνηση των πολιτών με κινητική αναπηρία, ήταν οι πρωταγωνιστές 

για φέτος. Την πρώτη θέση απέσπασε η ομάδα ex-almyrou IΙ, από το Γενικό Λύκειο Αλμυρού, 

η οποία σχεδίασε έναν προηγμένο σταθμό δασικής προστασίας. Οι μαθητές, με αφορμή τις 

πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν πέρυσι στην Μαγνησία και λαμβάνοντας υπόψη πως η έγκαιρη 

ανίχνευση εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς μπορεί να αποδειχτεί σωτήρια για κάθε δάσος, αξιοποί-

ησαν την τεχνολογία Arduino, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή τους, Δ. Μαμούρα, και σχε-

δίασαν τον σταθμό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η ομάδα Kalamata team 2, η οποία συνδυάζοντας την τεχνολογία 

Arduino και App Development, σχεδίασε ένα όχημα με σκοπό τη διευκόλυνση της μετακίνησης των ανθρώπων με 

κινητικά προβλήματα. Οι μαθητές από το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας, υπό την εποπτεία του καθηγητή 

τους, Αλ. Καραβλίδη, δημιούργησαν το «Drive me», ένα αρθρωτό όχημα το οποίο λειτουργεί με τη βοήθεια ενός 

app. «Έχοντας ως έμπνευση το ρομποτικό όχημα Rover, το οποίο εξερευνά τον Άρη και τη Σελήνη, στοχεύουμε να 
προσφέρουμε μεγαλύτερη αυτονομία στα άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, βοηθώντας τους να συμ-
μετέχουν ισότιμα στην κοινωνική ζωή της πόλης μας», αναφέρει η Kalamata team 2. Οι δυσκολίες στη μετακίνηση 

λόγω της πανδημίας, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της ομάδας STEM freaks, που πήρε την τρίτη θέση. Οι μαθητές 

από το 6ο Γυμνάσιο Χανίων, λαμβάνοντας υπόψη τη μειωμένη πληρότητα που έχει επιβληθεί στα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς, και με τη βοήθεια του καθηγητή τους, Τ. Σμυρνάκη, δημιούργησαν το «Bus Passenger Counter».

Επίσκεψη του Κωστή Χατζηδάκη στο πρώτο σουπερμάρ-

κετ, που είναι φιλικό προς τα άτομα με οπτική αναπηρία 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...Κωστής Χατζηδάκης. Ο κ. Χατζηδάκης περιηγήθηκε στο 

κατάστημα, το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τε-

χνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το παράρτημα Θεσσαλονίκης του Κέντρου Εκπαίδευ-

σης και Αποκατάστασης Τυφλών και την εταιρεία TANDEM και ενημερώθηκε για τους 

τρόπους με τους οποίους εξασφαλίζεται -με τη χρήση της τεχνολογίας- η ασφαλής περιήγηση των καταναλωτών 

με οπτική αναπηρία στον χώρο και διευκολύνονται οι καταναλωτές κατά τη διαδικασία επιλογής προϊόντων από το 

ράφι. Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε: «Η ευαισθησία απέναντι στα άτομα με αναπηρία πρέπει να γίνεται πράξη κάθε 
μέρα, από το κράτος όσο και από την κοινωνία στο σύνολό της, αλλά φυσικά και από τις επιχειρήσεις. Σήμερα στο 
σούπερ μάρκετ «Μασούτης» είδαμε ένα τέτοιο παράδειγμα έμπρακτης ευαισθησίας. Δημιούργησαν, αξιοποιώντας 
την τεχνολογία, ένα μηχανισμό που διευκολύνει τους συνανθρώπους μας με οπτική αναπηρία, προκειμένου να μπο-
ρούν να ψωνίζουν όπως κάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι». Παράλληλα, συνεχάρη τον διευθύνοντα σύμβουλο, 

Γιάννη Μασούτη και τον Θανάση Σιδέρη από την ΤΑΝDEM -άτομο με οπτική αναπηρία και ο ίδιος- που μαζί με το 

ΕΚΕΤΑ και το ΚΕΑΤ συνέβαλαν «ώστε η ανθρωπιά να γίνει πράξη», όπως χαρακτηριστικά είπε, και εξέφρασε την 

ελπίδα ότι με την πάροδο του χρόνου το παράδειγμα του πρότυπου καταστήματος θα γίνει σταδιακά ο κανόνας.
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Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ μίλησε ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος, τονί-

ζοντας ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει, επιτέλους, εξοικείωση με τη διαφορετικότητα. «Πρέπει να βρούμε 
και να αναδείξουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στις υπηρεσίες, φιλικές προς όλους τους πολίτες και δη για 

τους ανάπηρους πολίτες. Πρέπει να υπάρχει μία ολιστική προσέγγιση. Έχουν γίνει αλλαγές και τα δύο πιο ενδεικτικά 
είναι: Είχαμε νομοθεσίες στα υπουργεία που ούτε τα ίδια τα υπουργεία δεν ήξεραν τι είχαν νομοθετήσει για του ανά-
πηρους πολίτες. Ο κ. Γεραπετρίτης συγκέντρωσε και ομαδοποίησε τα ζητήματα, έτσι ώστε να έχουμε μία χάρτα για 
το πού βρισκόμαστε, έτσι ώστε αυτές οι πολιτικές να διασυνδέονται. Επιπλέον, έχουμε ένα μοναδικό όργανο που 
συμμετέχει και γνωμοδοτεί απέναντι στο κράτος, η Αρχή Προσβασιμότητας, που βλέπει τί ανάγκες υπάρχουν».

Τηλεοπτικό σποτ με πρωταγωνιστή τον Αντώνη Τσαπατάκη, Παραολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωτα-

θλητή κολύμβησης, παρουσίασε η Ελληνική Αστυνομία, για να ευαισθητοποιήσει τους οδηγούς και να επιστή-

σει την προσοχή μας στην -τουλάχιστον- μη παρεμπόδιση της μετακίνησης των ανθρώπων με αναπηρία. Στο 

σποτ, ένα αυτοκίνητο σταθμεύει στην κεκλιμένη διάβαση ΑμεΑ, εμποδίζοντας την διέλευσή τους. Υπενθυμίζεται ότι 

δεν πρέπει να θυμόμαστε τα ΑμεΑ μόνο κατά την Παγκόσμια Ημέρα και ότι ο σεβασμός είναι υπόθεση όλων μας.

Διαθέσιμη πλέον για «κατέβασμα» η εφαρμογή «Gov.gr Wallet», η οποία δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας, 

αποθήκευσης και ελέγχου των νέων ψηφιακών δελτίων ταυτότητας και ψηφιακών αδειών οδήγησης. Τα νέα 

ψηφιακά δελτία ταυτότητας και άδειας οδήγησης είναι ψηφιακά έγγραφα που εκδίδονται μέσω του gov.gr και 

είναι πλήρως ισάξια με τα έγχαρτα έγγραφα, για κάθε νόμιμη χρήση εντός της Ελληνικής επικράτειας. Δεν αποτε-

λούν διεθνή ταξιδιωτικά έγγραφα. Για την δημιουργία ψηφιακού δελτίου ταυτότητας και άδειας οδήγησης είναι απα-

ραίτητοι οι προσωπικοί σας κωδικοί TaxisNet και η κατοχή επιβεβαιωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου στο ΕΜΕΠ.

Στις 19 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η 5η Επίδειξη Μόδας ΑμεΑ, στο Κλειστό Γυμναστήριο Παλαιού 

Φαλήρου «Σοφία Μπεφόν. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Σωματείο ΔΥΑΜΕΑ («Δεν υπάρχουν άνθρωποι 

με ειδικές ανάγκες, υπάρχουν μόνο άνθρωποι»), υπό την αιγίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Παραολυμ-

πιονίκες, αθλητές ΑμεΑ, πρώην και νυν μοντέλα, εστεμμένες διαγωνισμών ομορφιάς, χορευτές και άλλοι θα είναι 

όλοι εκεί και θα κάνουν το δικό τους «catwalk» στην πασαρέλα, με ρούχα από τον Οίκο Μόδας «Nikos-Takis».

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία καλεί νέους και νέες με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, 

18-29 ετών, που είναι ταυτόχρονα απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απόφοιτοι ΕΕΕΚ 

ή ΙΕΚ και εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ), να δηλώσουν συμμετοχή στα επιδοτούμενα Προγράμματα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης στο https://training.esamea.gr/p/m/el-GR. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε όλη 

τη χώρα και θα παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης 

και πιστοποίησης σε 3.000 νέους και νέες, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ακόμη μια γεωγραφική επέκταση του myEFKAlive από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-

σεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, η δυνατότητα εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης του πολίτη 

από υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ μέσω βιντεοκλήσης επεκτείνεται, με την ένταξη στο σύστημα των περιοχών της 

Δυτικής Μακεδονίας και των υπολειπόμενων περιοχών της Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της παχυσαρκίας, αλλά και την ενίσχυση της σωστής δια-

τροφής, ο Δήμος Αθηναίων ενεργοποιεί, μέσα από τα Δημοτικά Ιατρεία του, το δωρεάν πρόγραμμα «Διατροφή 

και Υγεία». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν καθημερινά (08:00-20:00) για να προγραμματίσουν ραν-

τεβού, στα παρακάτω τηλέφωνα: 1ο Πολυδύναμο Κέντρο - Δημοτικό Ιατρείο - Καλφοπούλειο Υγειονομικό Κέντρο - 

(Σόλωνος 78, Αθήνα): 210 3626587. 2ο Πολυδύναμο Κέντρο - Δημοτικό Ιατρείο Νέου Κόσμου (Φανοσθένους και 

Φρειδερίκου Σμιθ): 210 9239865. 6ο Πολυδύναμο Κέντρο - Δημοτικό Ιατρείο Κυψέλης (Χανίων 4Β): 210 8836200.

Όργανα εκγύμνασης για άτομα με αναπηρίες τοποθετήθηκαν στο υπαίθριο γυμναστήριο στην Ελεούσα, 

του Δήμου Ζίτσας. Η πλατεία Δημαρχείου στην Ελεούσα, που έχει καταστεί πλέον σημείο αναφοράς για την 

ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, γίνεται έτσι ακόμη πιο φιλόξενη και φιλική για τους συναν-

θρώπους μας που αντιμετωπίζουν κάποια μορφή αναπηρίας, ενώ τοποθετήθηκε και ένα τραπέζι του πινγκ- πονγκ.

Δύο ακόμη φορείς προστίθενται στο 1555, τον Ενιαίο Αριθμό Εξυπηρέτησης Πολιτών για εργασιακά, ασφα-

λιστικά και κοινωνικά θέματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βελτιώνοντας το επίπεδο 

εξυπηρέτησης ακόμη περισσότερων πολιτών. Πλέον, το 1555 θα καλύπτει και θέματα του Ναυτικού Απομα-

χικού Ταμείου (ΝΑΤ) και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), παρέχοντας τη δυνατότητα στους 

ασφαλισμένους και στους συνταξιούχους τους να έχουν άμεση, έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση για τα θέματα 

που τους απασχολούν, να υποβάλλουν αιτήματα και να παρακολουθούν την εξέλιξη των εκκρεμών υποθέσεών τους.
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Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Ανδρέα Ζούλα, «Εγώ, ο Ορφέας και οι Ορφικοί ύμνοι» 
Μια νέα, μοναδική, μετάφραση/απόδοση των Ορφικών Ύμνων, υπό τον γενικό τίτλο «Εγώ, ο 

Ορφέας και οι Ορφικοί Ύμνοι», κυκλοφόρησε σε έναν καλαίσθητο τόμο από τις Εκδόσεις Υδρο-

πλάνο. Η μετάφραση/απόδοση του Ανδρέα Χ. Ζούλα είναι μοναδική, γιατί ακολουθεί και τηρεί 

απολύτως τον κανόνα της ισοσυλλαβίας: Κάθε στίχος της μετάφρασης/απόδοσης έχει τόσες 

συλλαβές όσες και ο μεταφραζόμενος στίχος του αρχαίου κειμένου. Η Εισαγωγική Ευχή και οι 

ογδόντα οκτώ Ορφικοί Ύμνοι παρατίθενται σε αντικριστές σελίδες, αριστερά το Αρχαίο Κείμενο 

και δεξιά, η μετάφραση/απόδοση, ώστε ο αναγνώστης, όπως εξηγεί ο Ανδρέας Χ. Ζούλας, να 

έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί στίχο τον στίχο, χωρίς καν τη χρήση λεξικού, το αρχαίο 

κείμενο και να χαίρεται την ασύγκριτη ομορφιά του. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη: Το πρώτο 

μέρος, (μέχρι την 133η σελίδα), είναι μια εκτενής αφήγηση που κάνει σε πρώτο πρόσωπο ο 

Ορφέας, αναφερόμενος στη ζωή, το έργο του και τη θαυμάσια εποχή του. Στο δεύτερο μέρος 

του βιβλίου (σελ. 134-322) παρατίθενται σε αντικριστές σελίδες οι Ορφικοί Ύμνοι, στο αρχαίο κείμενο και στην με-

τάφραση/απόδοση. Στο τρίτο μέρος του βιβλίου (σελ. 323-362) ο «Ορφέας» μας εξομολογείται σε τι συνίσταται το 

διπλό του απωθημένο. Το οποίο τελικά κρίνει ο αναγνώστης… Το τρίτο αυτό μέρος καθώς και το βιβλίο κλείνει με 

τον «τελικό ύμνο» του «Ορφέα», ο οποίος βρίσκεται μπροστά στο μέγα ζήτημα Ύπαρξη - Ανυπαρξία. Και το αντι-

μετωπίζει. (362 σελ. Εκδόσεις Υδροπλάνο, Γιαννάρου 19, Αθήνα 17455, τηλ: 2107247042, info@ydroplanobooks.gr)

Τρία νέα, υποβρύχια μουσεία στην Μαγνησία παραδόθηκαν στο κοινό 
Τρία νέα υποβρύχια μουσεία εγκαινιάστηκαν στην Αμαλιάπολη της Μαγνησίας, το ένα 

εντυπωσιακότερο από το άλλο, ανεβάζοντας πλέον σε τέσσερα τα υποβρύχια μουσεία 

στην ευρύτερη περιοχή, που αποτελούν ταυτόχρονα μοναδικά σημεία αναφοράς και επι-

σκεψιμότητας σε όλη την Ελλάδα. Τα υποβρύχια μουσεία, από σήμερα είναι προσβάσιμα 

από το κοινό, τόσο ως επισκέψιμοι χώροι, όσο και για καταδυτικό τουρισμό, όπως είπε η 

Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, που παραβρέθηκε στην τελετή που έγινε στην Αμαλιάπολη και ανοιχτά της 

νησίδας Κίκυνθος, όπου βρίσκεται και το ένα από τρία ναυάγια, που μετετράπησαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας 

σε υποβρύχια μουσεία. Tο ένα υποβρύχιο μουσείο που είναι και το πλέον προσβάσιμο, βρίσκεται σε απόσταση 

μόλις 100 μέτρων από την νησίδα Κίκυνθος και 600 μέτρα από την προκυμαία της Αμαλιάπολης, ενώ τα άλλα δύο 

στον όρμο Νηές και συγκεκριμένα στη θέση Ακρωτήρι Γλάρος και το άλλο στο Ακρωτήρι Τηλέγραφος. Η κ. Μενδώνη 

χαρακτήρισε το γεγονός εντυπωσιακό, αφού ήταν παρούσα και στα εγκαίνια του υποβρύχιου μουσείου της Αλον-

νήσου, που χαρακτηρίζεται ως ο «Παρθενώνας» των υποβρύχιων μουσείων και πρόσθεσε ότι «τα συγκεκριμένα 
έρχονται να συνθέσουν ένα θαλάσσιο πάρκο, σε συνδυασμό με τον καταδυτικό τουρισμό που αναπτύσσεται στην 
περιοχή. Αυτά τα ναυάγια βρίσκονται σε ρηχά νερά, που κυμαίνονται από 3 ως 8 και 15 μέτρα και μπορούν να τα 
επισκεφθούν ακόμη και αρχάριοι, με την απαραίτητη φροντίδα, βέβαια, για την ασφάλεια των καταδυόμενων».

«Μυστήριο 29_ Ελευσίνα – Ωμό Μουσείο» (13/10 - 27/11) 
«2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» 
Λίγο πριν την έναρξη της επίσημης χρονιάς του τίτλου της «2023 Ελευσίς 

Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», η πόλη της Ελευσίνας, από τις 13 

Οκτωβρίου έως τις 27 Νοεμβρίου,συστήνεται στο ευρύ κοινό με την Έκθεση 

Μυστήριο 29 | Ελευσίνα – Ωμό Μουσείο, στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 

138). Ένα εμβληματικό έργο της διοργάνωσης, στο πλαίσιο της θεματικής 

«Άνθρωποι – Κοινωνία»,για τις ψηφίδες που συνθέτουν το φαινόμενο ΕΛΕΥ-

ΣΙΝΑ τωρινά και αλλοτινά. Δειγματίζοντας ψήγματα από το παρόν και το πα-

ρελθόν της πόλης, αυτό που σχηματικά αποκαλείται το «DNA» ή το συλλογικό Υποσυνείδητο του τόπου, η 

Έκθεση Ελευσίνα – Ωμό Μουσείο, υπό την επιμέλεια της αρχιτέκτονος-μουσειολόγου Ερατώς Κουτσουδάκη, 

επιχειρεί να ερμηνεύσει την πόλη ως Έκθεμα, και προσκαλεί το κοινό σε μια εξερεύνηση της Ελευσίνας από την 

αρχαιότητα και τους νεότερους χρόνους, στην παράδοση και την εσωτερική μετανάστευση, την προσφυγιά, την 

εμβληματική βιομηχανική ανάπτυξη, την πολύπαθη εργασιακή πραγματικότητα, τη σχέση της πόλης με τις τέχνες 

και τον Αισχύλο, του οποίου είναι εμβληματική γενέτειρα, τη μοναδικότητα και τα Μυστήριά της. Ταυτόχρονα, 

κάνει μια νύξη στην απαρχή της μουσειακής πράξης, τιμώντας τους Ελευσίνιους συλλέκτες που διασώζουν με 

θαυμαστή επιμονή και φροντίδα τα τεκμήρια του παρελθόντος της πόλης τους. Και κυρίως, καλεί τους επισκέπτες 

σε μια διαδρομή στον πυρήνα της ύπαρξής της, στους ανθρώπους της αλλά και στις κοινότητες που τη συνθέτουν.
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Βριλήσσια: Μια ακόμα σημαντι-

κή, κοινωνική δομή απέκτησε η πόλη 

των Βριλησσίων, καθώς πραγματο-

ποιήθηκαν τα εγκαίνια της Στέγης 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 

για ΑμεΑ «Δέσπω». Το όνομα δόθηκε 

προς τιμήν της Δέσπως Κωτσιοπού-

λου, που παραχώρησε την κατοικία.

Δήμος Αριστοτέλη: Με την 

προμήθεια και εγκατάσταση νέων οι-

κίσκων και με την ολοκλήρωση ενός 

εκτεταμένου προγράμματος εργα-

σιών ανακαίνισης, η Ευρωκατασκή-

νωση ΑμεΑ «Ολυμπιάς», του Δήμου 

Αριστοτέλη, λειτουργεί φέτος για τέσ-

σερις κατασκηνωτικές περιόδους 

των δέκα ημερών, σε μια από τις πιο 

όμορφες τοποθεσίες της Χαλκιδικής, 

εντεταγμένη όπως πάντα στο Κρα-

τικό Πρόγραμμα Κατασκηνώσεων.

Σύρος: Η παραλία του Κινίου απο-

τελεί την πέμπτη προσβάσιμη παρα-

λία για ΑμεΑ στη Σύρο, καθώς 

ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέ-

τησης του μηχανισμού πρόσβασης 

ΑμεΑ στη θάλασσα (Seatrac) και 

πλέον παραδίδεται για χρήση από 

τους συνανθρώπους μας με κινητικά 

προβλήματα ή προβλήματα όρασης.

Ηράκλειο: Μεταξύ των πόλεων 

που έχουν τοποθετήσει ηχητικές δια-

τάξεις σε κόμβους με φωτεινούς ση-

ματοδότες συγκαταλέγεται πλέον ο 

Δήμος Ηρακλείου, καθώς όπως ανα-

κοίνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος 

Τυφλών, ο Δήμος προμηθεύτηκε και 

τοποθέτησε 9 ζεύγη ηχητικών διατά-

ξεων, με δική τους υπόδειξη. Είναι μια 

μικρή αρχή και αναμένεται συνέχεια.

Φθιώτιδα: Μνημόνιο συνεργα-

σίας υπεγράφη μεταξύ του Mητροπο-

λίτη Φθιώτιδος κ.κ. Συμεών, του 

Προέδρου του Συλλόγου γονέων και 

κηδεμόνων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτι-

δας, Παναγιώτη Αγγελάκη και του 

ιδιοκτήτη του Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ «ΠΡΟ-

ΣΒΑΣΙΣ» Παναγιώτη Παπαδήμα, για 

τη φιλοξενία παιδιών με αναπηρία 

και των συνοδών τους στο κατασκη-

νωτικό κέντρο της Ι.Μ. Φθιώτιδας, «Η 

Αγ. Αικατερίνη». Το πρόγραμμα για 

την φετινή χρονιά είναι πιλοτικό και 

αφορά μικρό αριθμό συμμετεχόντων.
Δήμος Μαραθώνος: Συνάν-

τηση πραγματοποίησε ο Δήμαρχος, 

κ. Τσίρκας, με την Πρόεδρο της 

Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ κα 

Καρυοφύλλη, τον τεχνικό Σύμβουλο 

κ. Γιαλουράκη και την Πρόεδρο του 

Αθλητικού Σωματείου ΑμεΑ Μαρα-

θώνα κα Ασπρίδου, κατά την οποία 

συμφώνησαν την από κοινού διορ-

γάνωση διάφορων δράσεων στην 

περιοχή, για τα παιδιά με αναπηρίες.

Βέροια: Ο πρώτος ολοκληρωμέ-

νος χώρος άσκησης και αναψυχής 

για άτομα με αναπηρία, όλων των 

ηλικιών, θα δημιουργηθεί στην πε-

ριοχή Εργοχωρίου Βέροιας. Εκεί 

προβλέπεται η τοποθέτηση οργάνων 

άσκησης ενηλίκων ΑμεΑ και εξοπλι-

σμός για την άσκηση και αναψυχή 

ανηλίκων ΑμεΑ. Παράλληλα θα το-

ποθετηθεί σύνθετο όργανο παιδικής 

χαράς με δραστηριότητες, το οποίο 

θα διαθέτει πλατφόρμα με ράμπες 

πρόσβασης για αναπηρικά αμαξίδια.

Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη: Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε σε 

εκπροσώπους των ΜΜΕ ολοκληρωμένη μελέτη του Δήμου Βάρης Βούλας 

Βουλιαγμένης, με στόχο την καταγραφή και αξιο-

λόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην πόλη, 

σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα των ΑμεΑ και 

την άμεση παρέμβαση για την πλήρη εναρμόνιση 

όλων τον δημόσιων κτηρίων, των ιδιωτικών επι-

χειρήσεων και των κοινόχρηστων χώρων της 

πόλης, με τις απαιτούμενες συνθήκες πλήρους 

εξυπηρέτησης των ατόμων με κινητικές δυσκολίες.
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Έρχονται τα ψηφιακά ΚΕΠΑ και η «Κάρτα Αναπηρίας» 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...Διακυβέρνησης «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις». Τα Υπουργεία 

Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προωθούν μια σημαντική ψηφιακή μεταρρύθμιση 

για τους ανθρώπους με αναπηρίες, με στόχο να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους και να μειωθεί δραστικά η ταλαι-

πωρία που υφίστανται. Με τις ρυθμίσεις που περιέχονται στην τροπολογία, ανοίγει ο δρόμος ώστε από το φθινό-

πωρο, όλη η διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας μέσω των ΚΕΠΑ να γίνεται ηλεκτρονικά. Οι ασφαλισμένοι θα 

χρειάζεται να επισκεφθούν μια μόνο φορά τα ΚΕΠΑ, την ημέρα της εξέτασης τους και όχι σε προηγούμενα στάδια 

της διαδικασίας (π.χ. για να υποβάλλουν αίτηση), κάτι που «μεταφράζεται» σε κατάργηση χιλιάδων επισκέψεων 

στα ΚΕΠΑ. Όλες δηλαδή οι διαδικασίες -πλην της ιατρικής εξέτασης του αιτούντος από την υγειονομική επιτροπή- 

θα γίνονται ψηφιακά. Οι βασικότερες ρυθμίσεις της τροπολογίας είναι οι εξής: 1. Δημιουργείται Εθνική Πύλη Ανα-

πηρίας, δηλαδή ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα που λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης και συγκεντρώνει τις βασικές 

λειτουργίες που ενδιαφέρουν τα ΑμεΑ: α. πιστοποίηση από ΚΕΠΑ β. μητρώο και κάρτα αναπηρίας γ. μητρώο πα-

ροχών. 2. Αναμορφώνεται πλήρως η διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, που εφεξής θα γίνεται 

ψηφιακά με μια αίτηση και θα καταλήγει στην έκδοση μιας ενιαίας ιατρικής γνωμάτευσης/πιστοποίησης. 3. Δημι-

ουργείται νέο Ειδικό Σώμα Ιατρών, στο Μητρώο του οποίου θα εγγράφονται οι ιατροί που στελεχώνουν τις υγει-

ονομικές επιτροπές, (και ιδιώτες, υπό προϋποθέσεις). 4. Καθιερώνεται το Ψηφιακό Μητρώο Αναπηρίας, στο οποίο 

καταγράφονται τα ΑμεΑ που είναι δικαιούχοι παροχών. Μέσω της Κάρτας Αναπηρίας, η οποία αντλεί τα στοιχεία 

της από το Μητρώο, τα ΑμεΑ μπορούν να πιστοποιούν την ιδιότητά τους, προκειμένου να ασκούν τα αντίστοιχα δι-

καιώματά τους. Η Κάρτα Αναπηρίας που αποδεικνύει την ταυτότητα του κατόχου της και τη ιδιότητα του ΑμεΑ έναντι 

κάθε δημόσιας αρχής και τρίτου θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε έγγραφο/πιστοποιητικό χρησιμοποιείται σήμερα. 

5. Τέλος, στο Μητρώο Παροχών τα ΑμεΑ έχουν το σύνολο των δικαιωμάτων και παροχών που δικαιούνται συγκεν-

τρωμένα σε ένα ηλεκτρονικό τόπο και μπορούν να πληροφορούνται τις ειδικότερες προϋποθέσεις για το καθένα.

Σε λειτουργία τo νέo, σύγχρονo Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας στη Θεσσαλονίκη  
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...όλο τον νομό και δυνητικά το σύνολο του τοπικού πληθυσμού 

(1.150.000 κάτοικοι). Μέχρι πρότινος λειτουργούσε σε δυο ξεχωριστούς χώρους με ελλιπή 

εξοπλισμό και ακατάλληλες συνθήκες εργασίας (συνεχείς βλάβες στον κλιματισμό, έλλειψη 

υποδομών προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία, εξαιρετικά μικροί χώροι αναμονής 

των ασφαλισμένων). Πλέον υπάρχει ένας σύγχρονος χώρος με αυστηρές προδιαγραφές προ-

σβασιμότητας των ΑμεΑ και πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τους εργαζόμενους. Ο πλήρης εκσυγχρονισμός των 

εγκαταστάσεων των ΚΕΠΑ εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΑμεΑ και προς αυτήν την κατεύθυνση 

έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τη δημιουργία νέων υποδομών ΚΕΠΑ και στην Αττική, στις εγ-

καταστάσεις του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στο Φάληρο. Υπενθυμίζεται επίσης, πως πριν από λίγους μήνες θε-

σπίστηκε ο πρώτος Κανονισμός για τα ΚΕΠΑ, μέσω του οποίου καταργήθηκε η υποχρέωση επανεξέτασης χιλιάδων 

ασφαλισμένων, για μη αναστρέψιμες παθήσεις. Με την θέσπιση του Κανονισμού, όλοι οι πολίτες με μη αναστρέ-

ψιμες παθήσεις, ασχέτως αν είναι κύριες ή δευτερεύουσες, κατοχυρώνουν το ποσοστό αναπηρίας τους για πάντα.

Δ. Μιχαηλίδου: Η διαφορετικότητα είναι πηγή πλούτου και την έχουμε ανάγκη 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...το κύριο εργαλείο χειραφέτησης του ατόμου», δήλωσε η Δόμνα Μι-

χαηλίδου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο Συνέδριο, «Ίσες Ευκαιρίες 

στην Εργασία» που διοργάνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τη Δημόσια 

Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Η κα Μιχαηλίδου, κατά την διάρκεια της τοποθέτησής της, αναφέρθηκε σε αρκετές 

από τις πολιτικές που έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται αυτά τα τρία χρόνια, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινω-

νικών Υποθέσεων, με σκοπό την κοινωνική ενδυνάμωση των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας και την διασφάλιση 

της ισότιμης συμμετοχής τους στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, η Υφυπουργός έκανε λόγο για: 

• την υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού, που θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα • το πρόγραμμα για 

την βελτίωση της προσβασιμότητας σε άτομα με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες, • την ψηφιακή κατάρτιση 

για τα άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, • το πρόγραμμα υποστηριζόμενης απασχόλησης που σε πρώτη φάση 

αφορά 200 άτομα με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, • το πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης, που αποτελεί 

σημαντικό εργαλείο κοινωνικής ένταξης για τα ΑμεΑ. Επιπλέον, η κα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στα Κέντρα STEM, 

τα οποία αφορούν σε παιδιά 12 έως 15 ετών και στόχο έχουν την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και την δημιουργική 

απασχόληση τους, μέσα από τον κόσμο των θετικών επιστημών, της ψηφιακής τεχνολογίας και της ρομποτικής.
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Μ. Βρετανία: «Μια ομάδα χτιστών άλλαξε την ζωή μας» 
Μια ανέλπιστη ευλογία για την ζωή του Ιρλανδού Kevin McGowan, αποτέ-

λεσε η δουλειά της «Συμμορίας των χτιστών», όπως ονομάζεται η φιλαν-

θρωπική ομάδα, αποτελούμενη -φυσικά- από χτίστες. Ο McGowan, πατέρας 

έξι παιδιών και χτίστης ο ίδιος στο παρελθόν, διαγνώστηκε το 2011, στα 54 

χρόνια του, με προοδευτική, πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML). Αρ-

χικά δυσκολευόταν να μιλήσει, να περπατήσει και να φάει και η κατάστασή 

του επιδεινώθηκε γρήγορα, καθιστώντας τον ανάπηρο και καθηλωμένο στο 

κρεββάτι του. Συνήθως, αυτή η ασθένεια οδηγεί σε ανεπανόρθωτη εγκεφαλική βλάβη και θάνατο εντός ενός έτους, 

αλλά ο McGowan, όχι μόνο επιβίωσε, αλλά έχει και πνευματική διαύγεια. Η σύζυγός του ανέλαβε τον ρόλο της 

προσωπικής βοηθού, καθώς την έχει ανάγκη εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. Μόλις πληροφορήθηκαν 

την κατάστασή του, τα μέλη της «Συμμορίας των χτιστών» αποφάσισαν να επέμβουν. Αφού μελέτησαν τις ανάγκες 

του και τις υπάρχουσες δυνατότητες, έχτισαν εντελώς δωρεάν ένα «λιακωτό» στο πίσω μέρος του σπιτιού του,ώστε 

ο καθηλωμένος άνδρας να μπορεί να αλλάζει παραστάσεις και μια ράμπα για να μπορεί να κατεβαίνει από το 

σπίτι του, όποτε χρειάζεται μεταφορά του. Μαθαίνοντας για την κίνηση, κάποιες τοπικές επιχειρήσεις προσφέρ-

θηκαν να ανακαινίσουν την κουζίνα και τα πλακάκια της οικογένειας, με την σύζυγό του McGowan, την Margaret, 

να νοιώθει υποχρεωμένη από την καλοσύνη και την φροντίδα τους προς την οικογένειά της. «Η “Συμμορία των 
χτιστών” ασχολήθηκε μαζί μας και ήταν πράγματι σαν ευλογία εξ ουρανού, αυτή είναι η αλήθεια», όπως λέει η ίδια.

Η Ford αναπτύσσει ρομποτικό σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, για ΑμεΑ 
Στο τεύχος Οκτωβρίου 2021 είχαμε παρουσιάσει τους αυτόνομους φορτιστές 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων που ανέπτυσσε η γερμανική Siemens. Τώρα, μια 

ακόμα μεγάλη εταιρεία, και μάλιστα κατασκευαστής αυτοκινήτων, η Ford ανα-

πτύσσει τους δικούς της ρομποτικούς σταθμούς φόρτισης, σχεδιασμένους 

ώστε να αναλαμβάνουν την διαδικασία, χωρίς να χρειαστεί ο οδηγός να κατέ-

βει από το αυτοκίνητο. Ο κύριος στόχος της εταιρείας είναι οι οδηγοί με κινη-

τικές αναπηρίες, καθώς σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του RiDC (Κέντρο 
ερευνών για ανάπηρους καταναλωτές) στην Αγγλία έδειξε ότι «61% των οδη-

γών με αναπηρία θα σκεπτόταν να αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μόνο αν η φόρτιση γινόταν πιο προσβάσιμη». 

Κατά την χρήση του σταθμού φόρτισης, ο οδηγός σταθμεύει δίπλα του και δίνει την εντολή φόρτισης, μέσω εφαρ-

μογής στο κινητό. Ο ρομποτικός βραχίονας του σταθμού εκτείνεται, εντοπίζει την υποδοχή φορτιστή του αυτοκινή-

του, προσαρμόζεται μόνος του και φορτίζει το όχημα. Ο οδηγός φυσικά μπορεί να απομακρυνθεί από το όχημα και 

να επιστρέψει αργότερα, όπως σε οποιοδήποτε άλλο σταθμό φόρτισης. Σύμφωνα με την Ford, ο ρομποτικός φορ-

τιστής μπορεί να είναι απλά μια καλοδεχούμενη πολυτέλεια για τους περισσότερους, αλλά κάτι απολύτως απαραί-

τητο για κάποιους άλλους. Στο -όχι μακρινό- μέλλον και με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και την χρήση 

της στα λογισμικά των αυτοκινήτων, τα οχήματα θα μπορούν να πηγαίνουν μόνα τους στον ρομποτικό φορτιστή 

και να επιστρέφουν εκεί που τα άφησε ο οδηγός τους, προσφέροντας τεράστια ευκολία στους ΑμεΑ ιδιοκτήτες.

«AccessibleEU»: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημιουργεί Κέν-

τρο για την υποστήριξη των πολιτικών της Ε.Ε. για τα ΑμεΑ 
Υιοθετώντας την σχετική έκθεση «AccessibleEU Centre in support of accessibility poli-
cies in the EU internal market», που συντάχθηκε υπό την επίβλεψη της Ευρωβουλευτού 

Katrin Langensiepen, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλω-

τών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα προωθήσει προς ψήφιση την δημιουργία του Κέντρου «AccessibleEU». 

Το νέο Κέντρο -που αναμένεται να δημιουργηθεί προς το τέλος του έτους- θα έχει ως βασικό στόχο να υποστηρίξει 

τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ε.Ε. στις προσπάθειές τους να εγγυηθούν την προσβασιμότητα 

των ΑμεΑ και να προωθήσουν μια κουλτούρα ίσων ευκαιριών, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να συμμε-

τέχουν στην ευρωπαϊκή ζωή επί ίσοις όροις. Επίσης θα συμβάλλει στην συνεργασία ανάμεσα σε εθνικές αρχές, 

εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες από όλους τους τομείς προσβασιμότητας, μια πρωτοβουλία απαραίτητη για 

την αύξηση της συνοχής στις πολιτικές προσβασιμότητας και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη σχετική 

γνώση, μεταξύ άλλων, μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την 

εφαρμογή και την επιβολή κανόνων προσβασιμότητας. Η υιοθέτηση της έκθεσης χαιρετήθηκε ως ένα σημαντικό 

και θετικό βήμα για την προώθηση της «ορατότητας» και της συμπερίληψης των ανθρώπων με αναπηρίες στην Ε.Ε..
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του 
Δημήτρη Χατζηαποστόλου

Τρία παγκόσμια ρεκόρ και εννέα νέα εθνικά ρεκόρ στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου  
Με τρία παγκόσμια ρεκόρ και ένα που χάθηκε στον άνεμο, καθώς και εννέα νέα 

εθνικά ρεκόρ, ήταν ο απολογισμός του εφετινού Πανελλήνιου πρωταθλήματος στί-

βου που διοργάνωσε η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες, στο 

Καυτανζόγλειο Στάδιο στην Θεσσαλονίκη. Τα παγκόσμια ρεκόρ σημείωσαν η Στέλλα 

Σμαραγδή στο τριπλούν, ο Θανάσης Κωνσταντινίδης στην δισκοβολία και ο Αχιλ-

λέας Σταματιάδης στα 400μ. Τρομερή επίδοση στα 200μ. σημείωσε ο Θανάσης Γκα-

βέλας (με guide τον Σωτήρη Γκαραγκάνη), ωστόσο η επίδοση δεν θα μετρήσει ως 

ρεκόρ κόσμου λόγω του ευνοϊκού ανέμου που υπήρχε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Επιστροφή με 5 μετάλλια από τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Νέων στη Φιλανδία 
Πέντε μετάλλια ήταν ο συνολικός απολογισμός από τη συμμετοχή της ελληνικής 

αποστολής στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Νέων που διεξήχθησαν στο Ελσίνκι της 

Φινλανδίας. Για την ακρίβεια, ο αθλητής της κολύμβησης Κωνσταντίνος Καραντζής 

απέσπασε τη δέυτερη θέση στα 50μ. ύπτιο (S4), σημειώνοντας επίδοση 1:06.97. 

Ασημένιο μετάλλιο όμως απέσπασε και ο αθλητής κολύμβησης Γιώργος Βασιλει-

άδης στα 100μ. ελεύθερο (S10 ) κατα τη διεξαγωγή των Ευρωπαϊκών Αγώνων 

Νέων στη Φινλανδία, σημειώνοντας επίδοση 1:00.83. Πολύ καλή ήταν και η συμ-

μετοχή του αθλητή της κολύμβησης Αριστείδη Χατζίδη, ο οποίος κατέκτησε το χάλ-

κινο μετάλλιο στα 50μ. ελεύθερο (S9). Στο βάθρο των νικητών ανέβασαν τη χώρα 

μας και οι αθλητές του Boccia (κατηγορία Ομαδικό ΒC1/BC2). Οι αθλητές μας Ελισάβετ Ιωσηφίδου, Θεόδωρος 

Λιόντος και Παναγιώτης Πάσκος κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο. Τον καλύτερό της εαυτό έδωσε και η αθλήτρια 

της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, Ευανθία Μπουρνιά, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο.

Παγκόσμια διάκριση από τον Σωτήρη Γαλογαύρο στη σκοποβολή 
Ασημένιος θρίαμβος, συνοδευόμενος και από ένα εντυπωσιακό Πανελλήνιο 

ρεκόρ, για τον Σωτήρη Γαλογαύρο στο αεροβόλο τουφέκι ορθίων SH1 - R1 στο 

Παγκόσμιο Κύπελλο σκοποβολής του Μονάχου. Στην πρεμιέρα της διοργάνω-

σης, ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε στον τελικό με την όγδοη καλύτερη επίδοση 

των προκριματικών, ωστόσο εκεί κατάφερε να συντρίψει το Πανελλήνιο ρεκόρ 

με 245.1 και να βρεθεί στην δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης, σε μια συγκλο-

νιστική μονομαχία με τον Ουκρανό Ντοροσένκο. Ο ίδιος κατείχε και το προηγούμενο Πανελλήνιο ρεκόρ, με 222.5.

Παγκόσμιο Κύπελλο Μπότσια: Έως τα προημιτελικά Πολυ-

χρονίδης και Ντέντα που αγωνίστηκαν με δανεικό εξοπλισμό 
Αγωνίστηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ποβόα ντε Βαρζίμ με δανεικό εξοπλι-

σμό, δεδομένου ότι ο δικός τους αγνοείται σε κάποιο αεροδρόμιο, εδώ και αρκε-

τές ημέρες, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Κύπελλο 

της Πορτογαλίας. Ο λόγος για τους Γρηγόρη Πολυχρονίδη και Άννα Ντέντα, οι 

οποίοι υποχρεώθηκαν να παίξουν χωρίς τον προσωπικό τους εξοπλισμό, χάνον-

τας την ευκαιρία να διεκδικήσουν μετάλλιο στα μονά της κατηγορίας BC3. Και οι 

δύο έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά, όπου εκεί ο μεν Πολυχρονίδης ηττήθηκε 6-4 από τον Τσέχο Πέσκα, ενώ η 

Ντέντα έχασε 6-1 από την Γαλλίδα Χεκέλ. Έως τα προημιτελικά της BC2 ανδρών έφτασε και ο Αλέξανδρος Πα-

παδάκης, ο οποίος στον αγώνα για την είσοδό του στην τετράδα ηττήθηκε 11-1 από τον Ταϊλανδό Σαενγκάμπα.

Πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ξιφασκίας με αμαξίδιο 
Με θριαμβευτή τον Παναθηναϊκό, ολοκληρώθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, 

το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ξιφασκίας με αμαξίδιο που διοργάνωσε η Εθνική Αθλητική Ομο-

σπονδία ΑμεΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τα «πράσινα» σπαθιά, κα-

τέκτησαν συνολικά επτά μετάλλια και συγκεκριμένα τέσσερα χρυσά, δύο ασημένια και ένα 

χάλκινο. Τρία χρυσά πήρε ο κάτοχος δύο μεταλλίων σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, Παναγιώτης Τριανταφύλλου, 

ενώ τα άλλα δύο κατέκτησε ο Βασίλης Ντούνης. Την 2η θέση στην κατάταξη πήρε ο ΠΑΣΥΠΚΑ Σπάρτακος με τέσ-

σερα χρυσά και ένα χάλκινο, ενώ την 3η θέση πήραν οι Αετοί Αθήνας με ένα χρυσό, ένα ασημένιο και δύο χάλκινα.
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Μέλος μας αντιμέτωπο με λογαριασμό ρεύματος που δεν θα μπορούσε να έχει καταναλώσει 
O Αλέξανδρος Ευθυμιάδης είναι άτομο με αναπηρία και μέλος του Κέντρου μας από το 2004. Δια-

μένει στην περιοχή Άνω Λιοσίων και λαμβάνει μηνιαίο επίδομα 317€. Λόγω οφειλής σε παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας καταβάλλει σε διακανονισμό το ποσό των 130€ μηνιαίως για να μην τους κό-

ψουν το ρεύμα. Σα να μην φτάνουν τα παραπάνω, οι Τράπεζες και οι εισπρακτικές εταιρείες με τις 

οποίες συνεργάζονται έχουν προβεί σε ενέργειες, ώστε να του κατασχέσουν το σπίτι λόγω οφειλής, 

(είχε λάβει Ποντιακό δάνειο και δεν δύναται να το αποπληρώσει). Κανένας δεν αναρωτήθηκε για 

την οικονομική, οικογενειακή αλλά και ψυχολογική κατάσταση του Αλέξανδρου, αλλά και των δύο 

ακόμα ατόμων με αναπηρία που διαμένουν στην ίδια κατοικία. Ο ένας με σοβαρή κινητική αναπη-

ρία και η αδερφή του με ψυχολογικά προβλήματα. Η κατάσταση καθημερινώς χειροτερεύει για τον Αλέξανδρο, 

αλλά και για όλους τους «Αλέξανδρους» που η ζωή έχει στο περιθώριο λόγω αναπηρίας, αδυναμίας, ανεργίας 

κλπ, αλλά και ανυπαρξίας των αρμοδίων. Ποιος μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς με 317€ το μήνα; Το κράτος ζητάει 

από τους πολίτες να πληρώσουν φορολογίες, ΕΝΦΙΑ, πρόστιμα και πολλά άλλα που όλοι αντιμετωπίζουμε στην 

καθημερινότητά μας. Όποιος δεν πληρώνει και στου βοδιού το κέρατο να κρυφτεί, θα τον βρουν. Άξιο απορίας 

είναι γιατί δεν μπορούν να βρουν αυτούς που πρέπει να τους δώσουν, αντί να τους πάρουν. Απ’ ό,τι λένε οι 

νόμοι και το Σύνταγμα των Ελλήνων έχουν όλοι ίσα δικαιώματα. Ο χορός των εκατομμυρίων της Ε.Ε. θα μπο-

ρούσε να συμπεριλάβει παρόμοιες περιπτώσεις και να αντιμετωπίζει με εντελώς διαφορετικό τρόπο την αδυναμία 

τους, προστατεύοντας την ζωή, την τιμή και την αξιοπρέπειά τους. 

Ποια θα είναι η μοίρα της οικογένειας του Αλέξανδρου σε περί-

πτωση που η υγεία του χειροτερέψει; Ποιος θα είναι υπόλογος όχι 

μόνο για εκείνον άλλα για όλους όσους είναι στην ίδια ή παρόμοια 

κατάσταση; Μ’ αυτή τη στάση το ίδιο το κράτος ωθεί τους πολίτες 

ή να προβούν σε εγκληματικές πράξεις ή να παραδοθούν στην 

μοίρα τους, αφήνοντας την οποιαδήποτε αναπηρία ή αδυναμία να 

τους καταβάλλει. Το Κέντρο μας, από το μήνα Αύγουστο 2022 θα 

αναλάβει να πληρώνει το ποσό του διακανονισμού για το ρεύμα, 

για να μπορεί ο Αλέξανδρος να πληρώνει τα τρέχοντα. Δυστυχώς 

όμως, πριν καλά-καλά αποφασίσουμε να προχωρήσουμε στις πλη-

ρωμές του διακανονισμού, ήλθε καινούργιος λογαριασμός στον 

Αλέξανδρο, που όπως βλέπετε στην φωτογραφία, έχει ξεφύγει από 

κάθε πραγματικότητα, (καθώς είναι εξαιρετικά απίθανο μια οικογέ-

νεια να έχει καταναλώσει τόση ηλεκτρική ενέργεια). Όταν ένας άν-

θρωπος ή μια οικογένεια δεν είναι σε θέση να καλύψει τις βασικές 

του ανάγκες, τι γίνεται από εδώ και πέρα; -Γιώργος Ρεθυμνιωτάκης

Επιστολή του Θανάση Κατσιγιάννη προς τα Μ.Μ.Ε. σχετικά με τις ψυχικές ασθένειες 
«Αγαπητοί φορείς των ΜΜΕ, κρατικοί λειτουργοί, ψυχιατρικοί και ψυχολογικοί φορείς. 
Σας απαντώ με σθένος στην απορία που οι ίδιοι μας παρουσιάσατε, με αφορμή το κανάλι 
του ΑΝΤ1, που σε εκπομπή του παρουσίασε μεταμεσονύκτια, για το παρόν και την πορεία 
της ψυχιατρικής πραγματικό-τητας. Το πραγματικό προφίλ και πρόσωπο των ασθενών με 
ψυχιατρικά - ψυχοσωματικά προβλήματα, και αυτών που βιώνουν την απόρριψη σε 
φάσμα κοινωνικής ένταξης λόγω έλλειψης ειδικότητας ή λόγω πανδημίας, ή λόγω έλλειψης 
θέσεων εργασίας, με πρώτο ρόλο στην παιδεία και την ελληνική πραγματικότητα, πρε-
σβεύει ένα ανάξιο μέλλον για όσους πιστεύουν ότι τα προβλήματα των ψυχικά ασθενέ-
στερων, δεν είναι και το πρόβλημα των γερόντων, των νεότερων παιδιών και εφήβων σε 
γενικό πλαίσιο καθαρά κοινωνικών κριτηρίων, πράγμα που καλπάζει στην -τολμώ να 

γράψω- σουρεαλιστική εποχή μας. Και γιατί; Έχει εξαπλωθεί βάναυσα. Κριτήρια αδικαιολόγητης βίας, δεν ται-
ριάζουν στο προφίλ των ψυχικά ασθενών και γιατί αυτό; ΟΤΑΝ ΕΜΕΙΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ, ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΑΥ-
ΤΟΣΤΙΓΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ, και κυρίως πάνω από όλα μας κατηγορείτε ότι θέλουμε να κρυβόμαστε για να μην θιχτεί 
η οικογένεια! Και τί δεν έχετε εφεύρει στην διαφορετικότητα που δεν γνωρίζετε: γονιδιακό παραλήρημα, ενσωμά-
τωση μοντέρνων ιδεών, ότι βλέπουμε και μιλάμε σε εξωγήινους και μας αντιμετωπίζετε ως ψυχωτικούς στα νο-
σοκομεία, στις κλινικές κλπ. Θέλω να ξέρω ποιός δεν έχει πολιτισμό, αφού είμαστε και δολοφόνοι κατά την γνώμη 
μερικών, που στηρίζουν το χρήμα στην τηλεθέαση. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ. -Θανάσης Κατσιγιάννης»
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        ΚΚάάττιι   ααππόό  ττοο  ττώώρραα,, 
του Γ. Δημητριάδη            κκάάττιι   γγιιαα  ττοο  ΜΜεεττάά.. .. ..

Άγιος Βασίλειος, ο δια Χριστόν σαλός (2/8) 

Μια πολύ ιδιαίτερη κατηγορία Αγίων στην Ορ-

θόδοξη Εκκλησία, είναι οι «δια Χριστόν σαλοί», 

δηλαδή άνθρωποι που φαινομενικά έχουν 

χάσει τα λογικά τους και κάνουν τρέλες, αλλά 

στην πραγματικότητα, όχι μόνο καλύπτουν την 

αγιότητά τους κάτω από την «μάσκα» του τρε-

λού, αλλά ευεργετούν, προβληματίζουν και συ-

νετίζουν τους ανθρώπους κατά τρόπο ιδιαίτερα 

διακριτικό. Μια χαρακτηριστική είναι και ο Άγιος 

Βασίλειος, ο δια Χριστόν σαλός, που έζησε στη 

Μόσχα. Γεννήθηκε το 1468, σε φτωχική, αλλά 

ευσεβή οικογένεια και έδειξε από βρέφος ση-

μάδια της μελλοντικής του αγιότητας. Μικρός 

ακόμα, δούλεψε σαν παραγιός σε κάποιον 

υποδηματοποιό και μια εμπειρία που είχε εκεί 

έμελλε να του «υποδείξει» τον δρόμο που 

έπρεπε να ακολουθήσει: ένας πελάτης ήλθε και 

ζήτησε να του φτιάξουν ένα ζευγάρι ενισχυμέ-

νες μπότες και ο Βασίλειος χαμογέλασε. Μόλις 

ο πελάτης έφυγε, ο υποδηματοποιός τον ρώ-

τησε γιατί χαμογέλασε και ο μικρός του είπε ότι 

δεν θα προλάβει να φορέσει τις μπότες, ούτως 

ή άλλως. Πράγματι, την επόμενη ο πελάτης πέ-

θανε και ο μικρός συνειδητοποίησε πως τόσοι 

άνθρωποι μεριμνούν για καθημερινά πράγ-

ματα, χωρίς να γνωρίζουν πόσο κοντά είναι το 

τέλος τους. Γνωρίζοντας, λοιπόν το χάρισμα 

που του έδωσε ο Θεός, άφησε την εργασία του 

και περιπλανιόταν στους δρόμους, 

σχεδόν γυμνός και ανυπόδητος, 

φωνάζοντας στους ανθρώπους ότι 

η ζωή είναι πρόσκαιρη. Οι Μοσχο-

βίτες, θεωρώντας τον τρελό, του 

έδιναν φαγητό ή χρήματα, αλλά 

εκείνος τα μοίραζε στους φτωχούς 

και τους ανάπηρους, ενώ μέσα από τις «τρέ-

λες» του και τις -φαινομενικά- ασυναρτησίες 

του, ενημέρωνε τους ανθρώπους για πράγματα 

που θα συνέβαιναν, στην προσωπική τους ζωή 

ή στην πόλη. Έπειτα από την σωτηρία κάποιων 

εμπόρων με θαύμα του Βασιλείου, η φήμη του 

φτάνει στον Τσάρο Ιβάν, ο οποίος ενδιαφέρεται 

να γνωρίσει τον «σαλό» άνθρωπο του Θεού και 

έτσι ξεκίνησε μια παράδοξη φιλία. Ό,τι έδινε ο 

Τσάρος στον Βασίλειο, κατέληγε στους φτω-

χούς και οι «τρέλες» του στο παλάτι, ειδοποι-

ούσαν τον ηγεμόνα για σημαντικά γεγονότα. 

Όταν ο Όσιος Βασίλειος κοιμήθηκε σε ηλικία 88 

ετών, ο ίδιος ο Τσάρος και οι πρίγκιπές του σή-

κωσαν το φέρετρο. Η μνήμη του τιμάται στις 2 

Αυγούστου, ενώ ο φημισμένος ναός στην Κόκ-

κινη Πλατεία της Μόσχας, φέρει το όνομά του.

Συμπερίληψη και εξοικείωση με την αναπηρία 
Στις 23 Ιουλίου, το «Παιδικό Πα-

νεπιστήμιο» Βιέννης είχε τελετή 

ορκωμοσίας για τους μικρούς 

«αποφοίτους» του, δηλαδή, για 

τα παιδιά που παρακολούθη-

σαν προσαρμοσμένα μαθήματα 

σε διάφορες Σχολές (Ιατρικής, 

Αστρονομίας, Φυσικής, κ.α.) και 

πλέον μπορούν να πάρουν τα 

διπλώματά τους, αλλά και την 

εμπειρία μιας «επίσημης τελετής». Τα παιδιά τα οδηγεί στην αί-

θουσα της τελετής μια νεαρή με σύνδρομο Down. Ξέρει φυσικά 

που πρέπει να τα πάει, πως πρέπει να σταθεί για την επίσημη 

περίσταση και κυρίως, είναι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό που κάνει. 

Μετά την ορκωμοσία, μια κοπέλα σε αναπηρικό αμαξίδιο προσφέ-

ρει στα παιδιά τα διπλώματά τους. Οι δύο κοπέλες είναι απλά 

άλλα δύο ΑμεΑ που αξιοποιήθηκαν ως εργαζόμενοι στο Πανεπι-

στήμιο. Πέρα από την συμπερίληψη και προσφορά εργασίας σε 

αναπήρους, ανάλογα με τις ικανότητες και τις ιδιαιτερότητες του 

καθενός, για την περίσταση,θα έλεγα ότι η κίνηση του Πανεπιστη-

μίου έχει ως όφελος και την εξοικείωση των παιδιών με την ανα-

πηρία και εμπέδωση στην συνείδησή τους, ότι όλοι οι άνθρωποι 

έχουν θέση στην κοινωνία και την εργασία και κανείς δεν είναι 

«άχρηστος». Σαν υποσημείωση: τα παιδιά 

εκλήθησαν να ορκιστούν δύο πράγματα: ότι 

δεν θα σταματήσουν να κάνουν ερωτήσεις 

και ότι δεν θα σταματήσουν να ψάχνουν 

νέες απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις. Ει-

δικά με το πρώτο, τα παιδιά δεν είχαν καμ-

μία δυσκολία, οπότε όλα τα χέρια σηκώθη- 

καν για τον όρκο! (Φωτογραφίες: H. Wagner)

Αύγουστος: Με μια ματιά 

  6. Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού 

  8. Άγιος Μύρων, επίσκοπος Κρήτης 

  9. Παγκόσμια ημέρα των Ιθαγενών (Αυτοχθόνων) 

12. Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας 

15. Κοίμησις της Θεοτόκου 

19. Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπισμού 

23. Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Σταλινισμού 

      και του Ναζισμού 

23. Παγκόσμια Ημέρα για την Υπενθύμιση του Δουλεμπορίου 

      και την Κατάργησής του 

24. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός 

29. Διεθνής Ημέρα κατά των Πυρηνικών Δοκιμών 

30. Άγιος Αλέξανδρος, Πατριαρχης Κων/πόλεως 

30. Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων
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Οδηγός προστασίας των πολιτών από τις πυρκαγιές, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών 
Διευρύνθηκε η λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 1110, για την παροχή οδηγιών στους πολίτες 

που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά ή άλλου είδους προβλήματα, λόγω της επιβαρυμένης από τον 

καπνό ατμόσφαιρας. Παράλληλα, η γραμμή ενισχύθηκε με ψυχολόγους και ψυχιάτρους, για τη δω-

ρεάν παροχή συμβουλών και υποστήριξης σε πολίτες που επλήγησαν από τον πύρινο εφιάλτη και 

επιθυμούν ψυχολογική στήριξη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει τα παρακάτω μέτρα προ-

φύλαξης για τους πολίτες: • Η απομάκρυνση από την περιοχή είναι το βασικό μέτρο και αν κάποιος μένει κοντά 

στις πληγείσες περιοχές, καλό είναι να έχει κλειστά τα παράθυρα του σπιτιού του, έτσι ώστε να περιοριστεί η είσοδος 

του καπνού στους εσωτερικούς χώρους. • Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δείξουν άνθρωποι με χρόνια αναπνευ-

στικά προβλήματα, ηλικιωμένοι, έγκυες και μικρά παιδιά όχι μόνο στις περιοχές που γειτνιάζουν με τα σημεία των 

εξάρσεων της φωτιάς αλλά και στην ευρύτερη Αττική όπου υπάρχει καπνός. • Ανεξαρτήτως εάν κάποιος είναι χρό-

νιος ασθενής με αναπνευστικά προβλήματα είτε όχι, εάν παρουσιαστούν συμπτώματα, όπως δύσπνοια, έντονος 

βήχας και αυξημένα πτύελα ή και ζάλη, θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει με το γιατρό του. • Η αποφυγή των 

άσκοπων μετακινήσεων είναι ένα ακόμη σημαντικό προληπτικό μέτρο. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η 

οποιαδήποτε μετακίνηση πρέπει να γίνεται με αυτοκίνητο και κλειστά παράθυρα, ενώ ο κλιματισμός πρέπει να βρί-

σκεται στην επιλογή εσωτερικής ανακύκλωσης αέρα. • Απαραίτητη είναι η χρήση μάσκας για την προστασία από 

το τοξικό μείγμα σωματιδίων και αερίων, που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. • Παράλληλα, χρειάζεται να υπάρχει συνε-

χής ενυδάτωση του οργανισμού με νερό. Εάν κάποιος χρειαστεί να βρεθεί σε μέτωπο πυρκαγιάς για να προσφέρει 

βοήθεια, θα πρέπει να φροντίζει να έχει πρόσβαση σε νερό, να υγραίνει τα μάτια, τη μύτη και το στόμα του τακτικά.

Ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» 
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας ανακοίνωσε την 

έναρξη του δεύτερου κύκλου του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Όπως εξή-

γησε, «Η πρωτοβουλία «Κινούμαι Ηλεκτρικά» αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, όπως περιγράφεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια 
και το Κλίμα. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, η κυβέρνησή μας χορηγεί το 
«οικολογικό κίνητρο», δηλαδή μια επιδότηση για την αγορά ή την μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, 100%, με 
ταυτόχρονη προαιρετική αλλά και επιδοτούμενη απόσυρση παλαιών οχημάτων. Με την πρωτοβουλία μας αυτή, πε-
τυχαίνουμε ταυτόχρονα τέσσερις στόχους: • Την ανανέωση του στόλου οχημάτων ιδιωτικής κι επαγγελματικής χρή-
σης, • την ανάπτυξη «έξυπνων» υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, • τη μείωση εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και άλλων επιβλαβών ρύπων, και • τη μεγάλη εξοικονόμηση στις τσέπες των πολιτών που θα επιλέξουν 
την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Τα κίνητρα και οι επιδοτήσεις αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων αυτοκινήτων, δικύ-
κλων, και τρικύκλων στο νέο πρόγραμμα είναι από τα ισχυρότερα στην Ευρώπη, κυμαίνονται ανά κατηγορία από 
30% έως 40%». Αναλυτικά: • Η αγορά ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου από ιδιώτη επιδοτείται κατά 30% επί 

της λιανικής τιμής προ φόρων, έως του ποσού των 8.000€. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000€ επιπλέον, εάν 

μαζί με την αγορά, ο ιδιώτης αποσύρει το αυτοκίνητο παλαιάς τεχνολογίας που κατέχει. • Η αγορά ηλεκτρικού δί-

κυκλου από ιδιώτη, επιδοτείται κατά 30%, έως τού ποσού των 1.300€. • Εάν ένας ιδιώτης αγοράσει ηλεκτρικό μι-

κροαυτοκίνητο, ή ηλεκτρικό ποδήλατο, η επιδότηση ανέρχεται στο 40% με ανώτατα ποσά τις 3.000€ και τα 800€ 

αντίστοιχα. Για τους πολίτες με αναπηρία, το «οικολογικό κίνητρο» αυξάνεται κατά 1.000€ για αγορά ηλεκτρικού 

οχήματος και 500€ για αγορά δίκυκλου. Οι προϋποθέσεις και οι αιτήσεις βρίσκονται στο kinoumeilektrika2.gov.gr.

Πιλοτική εφαρμογή ανοιχτόχρωμης επικάλυψης οδοστρώματος στη σήραγγα «Θησέας» στην Κακιά Σκάλα 

Η Ολυμπία Οδός, συνεχίζοντας το πολυεπίπεδο πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης, εφήρμοσε 

πιλοτικά ανοιχτόχρωμη επικάλυψη στο οδόστρωμα της σήραγγας «Θησέας» της Κακιάς 

Σκάλας, στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Στόχος είναι η αξιοποίηση των θετικών συνεπειών 

των ανακλαστικών χαρακτηριστικών των ανοιχτόχρωμων οδοστρωμάτων σε σχέση με τα 

σκουρόχρωμα και συνεπώς τη μείωση του απαραίτητου επιπέδου λαμπρότητας στη σή-

ραγγα, με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο στη λειτουργία της. Πρόκειται για μια πρακτική, η εφαρμογή της οποίας 

σε ευρωπαϊκές χώρες, έχει δώσει εδώ και πολλά χρόνια εξαιρετικά αποτελέσματα. Ο θετικός περιβαλλοντικός αν-

τίκτυπος αυτής της πρακτικής είναι διπλός και προκύπτει αφενός από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, αφε-

τέρου από την αποφυγή αντικατάστασης του ασφαλτοτάπητα, όπου και τα δύο μεταφράζονται σε μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Σημαντικά αποτελέσματα αναμένονται και στο επίπεδο οδικής ασφάλειας, όπου 

η πιο ανοιχτόχρωμη επιφάνεια οδοστρώματος αναμένεται να δημιουργήσει ένα πιο άνετο οδηγικό περιβάλλον.
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Σταμούλης Δημήτριος 

Ειδικότητα: Χειρουργός Ορθοπεδικός 

Δ/νση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 24 

14671 Νέα Ερυθραία 

Τηλέφωνο: 210-6202998, 6945155337 

Εmail: info@stamoulisorthopedikos.gr 

Web: www.stamoulisorthopedikos.gr

- ΙΑΤΡΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ -- ΙΑΤΡΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ -

Μαρμούτα Λεμονιά 

Ειδικότητα: Χειρουργός Οφθαλμίατρος 

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 170 

13231 Πετρούπολη 

Τηλέφωνο: 2105063795, 6977284289 

Εmail: lmarmouta@gmail.com 

Χαλιμούδρας Αθανάσιος 

Ειδικότητα: Φυσικοθεραπευτής 

Δ/νση: Λ. Ηρακλείου 285 & Μητρ. Τιμό-

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

Εmail: info@physiobms.gr 

Web: www.physiobms.gr 

Koυτσοκώστας Χ. Ευάγγελος 

Ειδικότητα: Χειρουργός  

Ουρολόγος - Ανδρολόγος 

Διεύθυνση: Ευελπίδων 59, 11362 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-8225065, 6972029140 

Εmail: evkoutsokostas@gmail.com

Νικολάου Άννα 

Ειδικότητα: Χειρουργός Γυναικολόγος 

Διεύθυνση: Δ. Διαμαντίδη 25 

18120 Κορυδαλλός 

Τηλέφωνο: 2104956700, 6973844277 

Εmail: nicolau@otenet.gr 

ΑKTINA CENTER - Λιαράκος Βασίλειος 

Ειδικότητα: Χειρουργός Οφθαλμίατρος 

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας & Βεντήρη 1 

11528, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 2107241888, 6972424606 

Εmail: vsliarakos@gmail.com 

Web: www.aktinacenter.gr

Γαλανόπουλος Ηλίας 

Ειδικότητα: Χειρουργός Ορθοπεδικός 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 90 

11526 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-6924216, 6974715094 

Εmail: galanop.ilias@gmail.com 

Web: www.ilgalanopoulos.gr

Αγγελάκος Μιχαήλ 

Ειδικότητα: Ρευματολόγος 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 209 

11523 Αθήνα 

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

Κανελλοπούλου Γεωργία 
Ειδικότητα: Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος 

Διεύθυνση: Μέρλιν 7, 10671 Κολωνάκι 

Λ. Μαραθώνος 3, 14572 Δροσιά 

Τηλέφωνο: 210-6228628, 6972911036 

Εmail: gkanello@iatrikidionysou.gr 

Κατσαρά Στ. Κάρλα 

Ειδικότητα: Ειδικός Παθολόγος 

Διεύθυνση: Ευελπίδων 59 

11362 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-8225065, 6947434884 

Εmail: carlakts@yahoo.com 

Πανέρης Παντελεήμων 

Ειδικότητα: Γενικός Χειρουργός 

Διεύθυνση: Ιωάννου Φωκά 40 

11142 Αθήνα 

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

Ζαγοραίος Νικόλαος 

Ειδικότητα: Ορθοπεδικός 

Διεύθυνση: Ιωάννου Γενναδίου 6 

11521, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 2107225333, 6932440191 

Εmail: nikozago@yahoo.com 

Τσάκαλης Νικόλαος 

Ειδικότητα: Ειδικός Παθολόγος 

Διεύθυνση: Περικλέους 4 

12244 Αιγάλεω 

Τηλέφωνο: 6932677420 

Εmail: drniktsakalis@gmail.com

Φιαμέγκος Αλέξανδρος 

Ειδικότητα: Χειρουργός Ουρολόγος - 

Ανδρολόγος 

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 156 11525 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 2106721030, 6936795172 

Εmail: alfiamegos@yahoo.gr 

Web: www.urosurgical.gr 

Τρίμμης Ευθύμης 

Ειδικότητα: Χειρουργός Ουρολόγος - 

Ανδρολόγος 

Δ/νση: Λ. Πεντέλης 5Α, 15235 Βριλήσσια 

Τηλέφωνο: 2106848755, 6973246959 

Εmail: eftrimmis@yahoo.com 

Web: www.ourologos-vrillisia.gr 

Χρονόπουλος Αναστάσιος 

Ειδικότητα: Αγγειοχειρούργος 

Διεύθυνση: Πινδάρου 3 

10671 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 2107259158, 6944357899 

Εmail: chronopoulos5@gmail.com 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ  

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Αληθινές διδακτικές ιστορίες, γραμμέ-

νες και ζωγραφισμένες από τα μέλη μας 

Για περισσότερα προϊόντα και για παραγ-

γελίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 

www.keashop.gr - Τηλ.: 210-2480235

Κουμπαράδες, σε διάφορες διαστάσεις 

και χρώματα, ζωγραφισμένοι στο χέρι. 


