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Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία 

και την Ασφάλεια στην Εργασία 2022-2027 
Η Εθνική Στρατηγική για την 

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργα-

σία για την περίοδο 2022−2027 

και το Πρόγραμμα Δράσεων 

για την τρέχουσα διετία (2022-

2023), θεσπίζονται με Υπουργική Απόφαση που υπέ-

γραψε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε- 

ων Κωστής Χατζηδάκης. Η Εθνική Στρατηγική καταρτί-

στηκε ύστερα από διαβούλευση... Συνέχεια στην σελ. 4

Ελπίδες για καρκινοπαθείς σε τελικό στάδιο, χάρη σε νέα θεραπεία 
Γιατροί από το Ηνωμένο Βασίλειο ανακάλυψαν μια νέα θεραπεία για τον καρκίνο, που 

μπορεί να σταματήσει την εξέλιξη της νόσου σε ασθενείς που είναι ανθεκτικοί στην 

ανοσοθεραπεία, όπως αποκαλύπτει σε αποκλειστικό δημοσίευμά της η Βρετανική εφη-

μερίδα «Guardian». H «τυπική» ανοσοθεραπεία χρησιμοποιεί το ανοσοποιητικό σύ-

στημα για να στοχεύσει και να σκοτώσει καρκινικά κύτταρα και μπορεί να σώσει ζωές 

όταν άλλες θεραπευτικές επιλογές, όπως η χειρουργική επέμβαση, η ακτινοθεραπεία ή... Συνέχεια στην σελίδα 5 

«Lichtblickhof»: μια ηλιαχτίδα χαράς για παιδιά 

με ανίατες ασθένειες 
Το κέντρο θεραπείας «Licht-

blickhof» στην περιοχή του 

Wald, κοντά στην πρωτεύου-

σα της Αυστρίας, ιδρύθηκε το 

2002 και πήρε την βασική 

του μορφή το 2003. Πρόκει-

ται... Συνέχεια στην σελίδα 10

Οι 8 σημαντικότερες αλλαγές που «φέρνει» το 

ασφαλιστικό νομοσχέδιο 
Οι βασικοί άξονες του νομο-

σχεδίου για τον εξορθολογι-

σμό του ασφαλιστικού συστή- 

ματος αναλύθηκαν σε συνέν-

τευξη Τύπου, από τον Υπ. Ερ-

γασίας και Κοινωνικών Υποθέ- 

σεων, Κωστή Χατζηδάκη, τον 

Υφυπουργό, Πάνο Τσακλόγλου και την Γενική Γραμμα-

τέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων... Συνέχεια στην σελίδα 12

Στην έκθεση χειροτεχνίας ΑμεΑ στο Μετρό Συν-

τάγματος ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης 
Την έκθεση Χειροτεχνιών 

«Bazaar αγάπης», που 

διοργανώθηκε στο χώρο 

πολλαπλών εκδηλώσεων 

του Μετρό Συντάγματος, 

από το Κέντρο Εργασίας 

ΑμεΑ Άνω Λιοσίων, επι-

σκέφθηκε ο Περιφερειάρ-

χης Αττικής, Γ. Πατούλης. Τον... Συνέχεια στην σελίδα 13 

Οι νέοι μας φίλοι, από το εξωτερικό 
Μας έκανε εντύπωση η Αυγουστιάτικη επισκε- 

ψιμότητα και το εν-

διαφέρον των του-

ριστών στην έκθε- 

σή μας στον Χώρο 

Πολλαπλών Εκδη-

λώσεων του... Συ-

νέχεια στην σελ. 13

1ο Φεστιβάλ τέχνης και χειροτεχνίας από ΑμεΑ 
Το Myrtillo σε συνεργασία με την 

Action Synergy διοργανώνουν 

το 1ο Φεστιβάλ τέχνης και χειρο-

τεχνίας από δημιουργούς με 

αναπηρία και σας καλεί να δη-

λώσετε συμμετοχή! Το φεστιβάλ 

θα πραγματοποιηθεί την Παρα-

σκευή 16 & το Σάββατο 17 Σε-

πτεμβρίου 2022 στον εσωτερικό 

και εξωτερικό... Συν. στην σελ. 5
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«Σενάρια της ζωής» 
Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος «...ενώ ανεβοκατέ-

βαινε ρυθµικά το στήθος της. Εκείνη τη στιγµή, συνειδητο-

ποίησε ότι µετά τον θάνατο της Παναγιώτας ήταν µεγάλο 

λάθος να της κρύβει την αλήθεια. Τη χάιδεψε τρυφερά και 

µε γλυκόλογα που έφταναν σαν βάλσαµο στα αφτιά της, την κατάφερε να της 

πει τον λόγο που ήταν έτσι. Για πρώτη φορά στη ζωή της η Χαρούλα ένιωσε 

διαφορετικό το µητρικό χάδι της -αν και δεν γνώριζε ακόµα ότι ήταν εκείνη η 

βιολογική της µητέρα-, που ήταν πιο στοργικό από της µακαρίτισσας της Πα-

ναγιώτας. Σφιχταγκάλιασε τη Φανούλα και µαζί έκλαιγαν για αρκετή ώρα απα-

ρηγόρητες. Ύστερα, η Φανούλα την έπιασε απ’ το χέρι και πήγαν στο σπιτάκι 

της, που η Χαρούλα το επισκεπτόταν από µικρή και για άγνωστο λόγο δεν 

ήθελε να γυρίζει πίσω στο δικό της. Άνοιξε το άλµπουµ και της έδειξε τις φω-

τογραφίες ενός µωρού που όσο γύριζε σελίδες µεγάλωνε, ώσπου από κάποιο 

σηµείο και µετά, αναγνώρισε τον εαυτό της. Κατάλαβε ότι ήταν η µάνα της, 

παράτησε το άλµπουµ και έπεσε στην αγκαλιά της φωνάζοντας σπαρακτικά: 

«Εσύ είσαι η πραγµατική µανούλα µου, γιατί δεν µου το είπες τόσα χρόνια;» 

Της εξήγησε ότι ήταν µικρή όταν την ξελόγιασε ο πατέρας της και την παρά-

τησε µε φουσκωµένη την κοιλιά. Ότι την έδιωξαν οι δικοί της από το σπίτι, ότι 

αποφάσισε να τη δώσει στην κύρια Παναγιώτα να µην της την έπαιρναν από 

κανένα ίδρυµα και την έδιναν για υιοθεσία σε αγνώστους και έχανε τα ίχνη 

της. Ότι έµεινε κοντά της και την παρακολουθούσε να µεγαλώνει χωρίς να 

παντρευτεί από φόβο µη φύγει µακριά της.» Συνέχεια στο επόμενο τεύχος 

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

του Νίκου 

Πρατσινάκη

Συνέχεια από το προηγούμενο ... Λόγια παχιά, κουβέντες μεγάλες, αμφιβολία για 

το αύριο χωρίς όνειρα, χωρίς ελπίδες και ένας κόσμος χωρίς περιεχόμενο. Τρέ-

χουμε με μεγάλες ταχύτητες πολιτισμού και φτάνουμε ηλεκτρομαγνητικά σε δευ-

τερόλεπτα από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη! Κι όμως αν κοιτάξουμε καλά 

θα δούμε ότι όσο και να τρέξουμε, στο ίδιο σημείο είμαστε και δεν μπορούμε να 

ξεφύγουμε από τη θλιβερή πραγματικότητα του σήμερα. Θα μπορέσει άραγε η τα-

χύτητα του πολιτισμού να μας μεταφέρει στην Σελήνη για να γλυτώσουμε; Υπάρχει 

εταιρεία που πουλάει οικόπεδα στην Σελήνη, όπως υπάρχει και η Πρωτοψάλτη 

που θέλει να φτιάξει βενζινάδικο στα σύννεφα. Τι να πούμε κι εμείς οι παλιοί που 

ζήσαμε ξυπόλητοι και ξεβράκωτοι και όταν θέλαμε κάτι, έπρεπε να βρούμε τρόπο 

να το αποκτήσουμε. Ακόμα και τα παιχνίδια μας ήταν αυτοσχέδια και επιβιώνουν 

ακόμα, όπως το πατίνι, το σχοινάκι, το κρυφτό, η τρίλιζα, η μακριά γαϊδούρα, το 

τόπι και πολλά άλλα που τα έχει υποτιμήσει η νέα γενιά, γιατί θέλει παιχνίδια μπα-

ταρίας και με πολλά φωτάκια. Λάδι μπόλικο δηλαδή, τηγανίτες τίποτα και τελευ-

ταίας τεχνολογίας κινητά και laptop, για να λύνουν τις απορίες, τα προβλήματα και 

ό,τι άλλο χρειαζόμαστε. Χωρίς εκπαίδευση και χωρίς περιεχόμενο στο μυαλό του 

κάθε νεαρού ατόμου είναι πως θα αποκτήσει το καλύτερο εργαλείο, (κινητό, υπο-

λογιστή, laptop, γυαλιστερό αυτοκίνητο, όμορφα ρούχα και κάθε πρωί delivery για 

τον καφέ του). Εγώ προσωπικά στεναχωριέμαι, γιατί και τα δικά μου παιδιά στην 

ίδια διαδρομή βαδίζουν και είναι πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο αυτή η γενιά να 

καταλάβει, ότι οι παλιοί καλοί καιροί είχαν άλλες χαρές και άλλο περιεχόμενο, αφού 

οι άνθρωποι έφτιαχναν μόνοι τους τη διαδρομή της ζωής τους με όνειρα, από πολύ 

μικρή ηλικία, για το τι θα γίνουν όταν μεγαλώσουν... Συνέχεια στο επόμενο τεύχος

Αν πιστεύετε ότι και η δική σας ιστορία έχει παραδείγματα που θα μπορού-

σαν να είναι χρήσιμα και ωφέλιμα για τους αναγνώστες της εφημερίδας μας, 

μπορείτε να μας την στείλετε, προς δημοσίευση. Επικοινωνήστε μαζί μας.
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O Παραολυμπιονίκης, Πάνος Τριανταφύλλου, στο πλευρό του Ελ-

ληνικού Ερυθρού Σταυρού για την προσέλκυση νέων εθελοντών 
Ο Παραολυμπιονίκης, Πάνος Τριανταφύλλου, στηρίζει έμπρακτα τις καθημερινές 

ανθρωπιστικές δράσεις που υλοποιεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) προς 

όφελος των ευάλωτων συνανθρώπων μας. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας αθλητής, με 

δική του πρωτοβουλία, πρωταγωνίστησε σε τηλεοπτικό σποτ του Ε.Ε.Σ., με σκοπό 

την προσέλκυση νέων εθελοντών που θα ενισχύσουν άμεσα την τεράστια προσπάθεια που καταβάλει καθημερινά 

ο Οργανισμός για να ανταποκριθεί πλήρως στις συνεχείς προκλήσεις της κοινωνίας. Το εν λόγω μήνυμα αποτε-

λείται από οπτικοακουστικό υλικό με διάφορες δράσεις του Ε.Ε.Σ. αναδεικνύοντας την ουσιαστική συμβολή των 

εθελοντών του στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, πόλεμοι κ.α.) αλλά 

και στη διαρκή ενίσχυση που παρέχει σε όλες τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της χώρας. Δείτε το βίντεο του 

Ε.Ε.Σ. στο https://youtu.be/lnzM5Szvuj4. Σημειώνεται ότι, ο Πάνος Τριανταφύλλου, ο οποίος αποτελεί παράδειγμα 

θέλησης, ψυχικής δύναμης, αγωνιστικότητας, ήθους και ύφους, έχει αναδειχθεί δύο φορές Παραολυμπιονίκης 

στην ξιφασκία με αμαξίδιο, εκπροσωπώντας επάξια την Ελλάδα σε όλες τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις.

Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 2022-2027 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...με τους κοινωνικούς εταίρους, λαμβάνει υπόψη το 

Στρατηγικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 2021-

2027 που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2021 και περιλαμβάνει τρεις επιμέρους 

στόχους: πρόληψη των κινδύνων στην εργασία, βελτίωση του νομοθετικού 

πλαισίου και ανάπτυξη ενός λειτουργικού εθνικού συστήματος διακυβέρνησης 

για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Ενδεικτικά ορισμένα από τα μέτρα 

που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική είναι: • Η προώθηση της δημι-

ουργίας ειδικού «Φορέα Ασφάλισης Επαγγελματικού Κινδύνου (επαγγελματικής 

νοσηρότητας)» μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. • Η λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος «ΗΡΙΔΑΝΟΣ» για την ΥΑΕ με χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης. • Η διαμόρ-

φωση ολοκληρωμένου μηχανισμού αναγγελίας και καταγραφής εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθε-

νειών. • Η ενίσχυση της ετοιμότητας έναντι πιθανών μελλοντικών υγειονομικών κρίσεων με την ανάπτυξη πάγιων 

συνεργειών μεταξύ της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και της Δημόσιας Υγείας (π.χ. έκδοση εγκυκλίων και 

πρακτικών οδηγών, εκπόνηση σχεδίων ετοιμότητας, συντονιστικές συναντήσεις κ.ά.). • Ο εκσυγχρονισμός της δια-

δικασίας διεξαγωγής των ελέγχων, με την χρήση νέων τεχνολογιών, όπως π.χ. με τη χρήση φορητών «tablets» 

από τους επιθεωρητές και την καταχώρηση των υποδείξεων των ελέγχων στο λογαριασμό του κάθε εργοδότη στο 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας. • Η υιοθέτηση ενός «μητρώου ελεγκτικών 

βημάτων», δηλαδή τυποποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας διεξαγωγής του ελέγχου με χρήση λίστας σημείων 

ελέγχου (check list) και καταχώρησης των στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Επιθεώρησης 

Εργασίας. • Δράσεις πρόληψης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία (εργασιακό άγχος, βία και παρενό-

χληση, εκφοβισμός, εργασιακή εξουθένωση). • Επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας για την ΥΑΕ, λαμβάνοντας 

υπόψη την ανάγκη για στήριξη των επιχειρήσεων (π.χ. αναπροσαρμογή των ειδικοτήτων που μπορούν να ασκή-

σουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας, εκσυγχρονισμός του πλαισίου παροχής υπηρεσιών ιατρικής της εργασίας, 

ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζόμενων, μείωση γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων κ.α.) • Προγράμματα εκπαί-

δευσης εργοδοτών, εργαζομένων και επαγγελματιών υγείας και ασφάλειας (τεχνικών ασφαλείας, ιατρών εργασίας, 

κ.λπ.) με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα προβλέπεται να υλοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και μαθητών σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. • Εμβάθυνση της συνερ-

γασίας με τους κοινωνικούς εταίρους τόσο με την αξιοποίηση του Ελληνικού Ινστιτούτου για την Υγεία και Ασφάλεια 

στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ), του επιστημονικού τους φορέα για τα θέματα ΥΑΕ, όσο και με την αναβάθμιση του Συμ-

βουλίου Υγείας & Ασφάλειας των Εργαζομένων, του οργάνου τριμερούς διαβούλευσης για τα αντίστοιχα θέματα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δώρισε τη φανέλα του σε φίλαθλο με αναπηρία 
Σε φίλαθλο καθηλωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο δώρησε την φανέλα του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, 

μετά τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με το Βέλγιο στο ΟΑΚΑ. Ανάμεσα στις σχεδόν 20.000 φίλα-

θλους που είχαν έλθει για να δουν το παιχνίδι, ο σταρ του ΝΒΑ ξεχώρισε τον νεαρό ΑμεΑ, φωτο-

γραφήθηκε μαζί του, υπέγραψε και του χάρισε την φανέλα του. Όπως και αρκετοί άλλοι νέοι 

αθλητές, ο Γιάννης έδειξε την ευαισθησία του και απέδειξε πως είναι «μεγάλος» και εκτός αγώνα.
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1ο Φεστιβάλ τέχνης και χειροτεχνίας από ΑμεΑ Συνέχεια από σελ. 1 

...χώρο του Μύρτιλλου. Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει χώρους με πάγκους, όπου οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρουσιάσουν, να εκθέσουν και να διαθέσουν προς 

πώληση τις δημιουργίες τους. Οι δημιουργίες αυτές μπορεί να είναι εικαστικές ή γλυ-

πτικες, κατασκευές, χειροτεχνίες ή γαστρονομικές δημιουργίες. Επίσης, θα περιλαμ-

βάνει παραστασεις παραστατικών τεχνών και σεμινάρια, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να παρουσιάσουν δείγμα 

της δουλειάς τους ή/και της μεθόδου τους (χορός, θέατρο, τραγούδι, αφήγηση, τσίρκο κλπ). Παρακαλούνται οι εν-

διαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρουν στον παρακάτω σύνδεσμο: 

bit.ly/3Ahi3J6. Στην συνέχεια, η καλλιτεχνική επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα επικοινωνήσει μαζί τους μέχρι 

τις 2 Σεπτεμβρίου. Ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στο φεστιβάλ, όλοι όσοι θα κάνουν αίτηση θα έχουν την  

ευκαιρία να συμμετάσχουν στα καλλιτεχνικά δρώμενα του Μυρτίλλου για τη σεζόν 2022-2023. Σας περιμένουμε! 

Ελπίδες για καρκινοπαθείς σε τελικό στάδιο, χάρη σε νέα θεραπεία 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...η χημειοθεραπεία, έχουν αποτύχει. Ωστόσο, 

δεν μπορεί να βοηθήσει όλους τους ασθενείς και ορισμένοι όγκοι μπορούν 

να εξελιχθούν ώστε να αντιστέκονται σε αυτήν. Τώρα, ογκολόγοι στο Ηνω-

μένο Βασίλειο ανακάλυψαν μια θεραπεία με δύο άξονες: ανοσοθεραπεία σε 

συνδυασμό με γουαδεσιταβίνη, (ένα νέο, πειραματικό φάρμακο), η οποία 

μπορεί να αναστρέψει την αντίσταση του καρκίνου στην ανοσοθεραπεία. 

Όπως διαπίστωσαν, χάρη σ’ αυτήν, ασθενείς που αναμενόταν να πεθάνουν 

αφού εξαντλούσαν όλες τις θεραπευτικές επιλογές, επιβίωσαν πολύ περισ-

σότερο. Κατά την θεραπεία, ο συνδυασμός της πεμπρολιζουμάμπης, ενός 

ανοσοθεραπευτικού φαρμάκου, και της γουαδεσιταβίνης, ενός παράγοντα 

υπομεθυλίωσης DNA επόμενης γενιάς, σταμάτησε την εξέλιξη του καρκίνου 

σε περισσότερο από το ένα τρίτο των ασθενών που συμμετείχαν στην 

πρώτη δοκιμαστική φάση. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο Journal for 

ImmunoTherapy of Cancer. Ο διπλός συνδυασμός θα μπορούσε να αποτε-

λέσει ένα αποτελεσματικό νέο όπλο ενάντια σε διάφορες μορφές καρκίνου, 

δήλωσαν ειδικοί στο Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο και το Royal Mars-

den Foundation NHS. Οι ασθενείς που πήραν μέρος στη δοκιμή, από το νο-

σοκομείο Royal Marsden και University College του Λονδίνου, είχαν 

διαγνωστεί με καρκίνο του πνεύμονα, του μαστού, του προστάτη και του εν-

τέρου. «Πιστεύω, ότι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία σχετικά με αυτή τη δοκιμή, είναι ότι χρησιμοποιήσαμε πολλές 
διαφορετικές μεθόδους για να αναζητήσουμε αλλαγές στο ανοσοποιητικό σύστημα, οι οποίες έδειξαν ότι επηρεαζόταν 
από τη συνδυαστική θεραπεία», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής της μελέτης, Johann de Bono, ο οποίος είναι κα-

θηγητής πειραματικής ιατρικής για τον καρκίνο στο Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο και σύμβουλος ιατρός ογ-

κολόγος στο Royal Marsden, και πρόσθεσε: «Μακροπρόθεσμα ελπίζουμε ότι εάν αυτές οι επιδράσεις επιβεβαιωθούν 
και σε άλλες ομάδες ασθενών και σε μελλοντικές μελέτες, η γουαδεσιταβίνη και η πεμπρολιζουμάμπη θα μπορούσαν 
να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ενός μέρους της αντίστασης στην ανοσοθεραπεία που βλέπουμε σε πάρα πολλούς 
τύπους καρκίνου». Η μελέτη χρησιμοποίησε πεμπρολιζουμάμπη και γουαδεσιταβίνη για τη θεραπεία 34 καρκινο-

παθών, 30 εκ των οποίων αναλύθηκαν οι όγκοι τους για ανοσολογική δραστηριότητα και ανάπτυξη καρκίνου. Κάθε 

τρεις εβδομάδες για τρία χρόνια, έκαναν ένεση γουαδεσιταβίνης για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες - και πεμπρολι-

ζουμάμπης την πρώτη από αυτές τις ημέρες. Από τους 30 ασθενείς των οποίων οι όγκοι αναλύθηκαν, στο 37% η 

νόσος σταμάτησε την πορεία της, χωρίς εξέλιξη του όγκου για 24 εβδομάδες ή περισσότερο. Τα τρία πέμπτα της 

ομάδας (60%) ήταν ανθεκτικά στην ανοσοθεραπεία πριν από τη δοκιμή. Από αυτούς, σχεδόν στους τέσσερις στους 

10 (39%), δεν παρατηρήθηκε επιδείνωση της κατάστασής τους, μετά τη λήψη του συνδυασμού φαρμάκων. Η νέα 

θεραπεία φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευεργετική για ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Η Alison Sowden, 61 ετών, 

από το Ντόρσετ, διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα πριν από τέσσερα χρόνια και οι γιατροί της είπαν ότι είχε 

έναν χρόνο ζωής, αλλά μετά από θεραπεία φαίνεται απαλλαγμένη από τον καρκίνο. «Γνωρίζω ότι υπάρχει πιθα-
νότητα ο καρκίνος να επανέλθει και να αναπτύξει αντίσταση στη θεραπεία, επομένως είναι καθησυχαστικό να γνω-
ρίζω ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ερευνητικές προσπάθειες που στοχεύουν στην αναστροφή της αντίστασης του 
καρκίνου στην ανοσοθεραπεία», είπε και συμπλήρωσε: «Ελπίζω ότι αυτός ο νέος πειραματικός συνδυασμός φαρ-
μάκων θα φτάσει τελικά στην κλινική και θα βοηθήσει άτομα που έχουν αναπτύξει αντοχή στην πεμπρολιζουμάμπη».
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Ξεκινούν ξανά από τα μέσα Σεπτεμβρίου, τα δια ζώσης σεμινάρια Ψηφιακού Εγγραματισμού, του έργου 

«Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού» της Περιφέρειας Αττικής. Η πρόσκληση πα-

ραμένει δωρεάν για τους Δημότες και αφορά τις υπηρεσίες, τα εργαλεία και τις μεθόδους για την ασφαλή και 

αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου. Οι οκτώ Θεματικές Ενότητες του κύκλου είναι οι εξής: • Βασικές Δεξιότητες 

για τη χρήση του Διαδικτύου • Ικανότητα αναζήτησης, Διαχείρισης, Οργάνωσης και Αρχειοθέτησης πληροφοριών • 

Διαδικτυακές Απάτες, Προστασία Ψηφιακών Συσκευών, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων • Αξιοποίηση Ηλε-

κτρονικών Ψηφιακών Υπηρεσιών • Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Τραπεζικών Συναλλαγών • Εκτέλεση Ηλεκτρονικών 

Αγορών και συναλλαγών • Ψυχική Υγεία, Εθισμός στο Διαδίκτυο • Ιατρικές Πληροφορίες στο Διαδίκτυο και Κίνδυνοι.

Ο Σύλλογος Γονέων - Κηδεμόνων και Φίλων του ΕΕΕΕΚ (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαί-

δευσης και Κατάρτισης) Φθιώτιδας, με μήνυμά του, «ευχαριστεί θερμά το μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Λαμίας, κ. 
Πανουργιά Παπαϊωάννου, για τη δωρεάν διάθεση εισιτηρίων διαρκείας στους ποδοσφαιρικούς αγώνες της 

Λαμίας για τα άτομα με αναπηρία και τους συνοδούς τους. Ο κ. Παπαϊωάννου δείχνει ότι είναι κοντά στα άτομα 
αυτά και ικανοποιεί με ευαισθησία την ανάγκη τους, να έχουν το ίδιο δικαίωμα στη ζωή και στον αθλητισμό».

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλο-

ποίηση της Πράξης: «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία». Η Πράξη 

συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτο-

βουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση δράσεων επαγγελματικής 

συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης και πρακτικής άσκησης σε 3.000 ανέργους/ες, ηλικίας έως 29 ετών.

Να προχωρήσουν αναμένονται οι εργασίες στο Κάστρο Καλαμάτας, για τον φωτισμό και τη βελτίωση 

της προσβασιμότητας, καθώς και για τη δημιουργία τουαλέτας για ανθρώπους με αναπηρίες και νέου κυλι-

κείου. Το χρονοδιάγραμμα, όπως έκανε γνωστό η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, Ευαγ-

γελία Μηλίτση, προβλέπει την πρόοδό τους κατά το φετινό φθινόπωρο και την προσεχή άνοιξη. Όπως ανέφερε, οι 

διαδικαστικές λεπτομέρειες για τη σύνταξη του τεχνικού δελτίου θα ολοκληρωθούν εντός των προσεχών ημερών.

Την δημιουργία αγωνιστικού τμήματος μπάσκετ για άτομα με νοητική αναπηρία ανακοίνωσε ο Ερασι-

τέχνης Παναθηναϊκός και καλεί έφηβους και ενήλικες να ενταχθούν. Η ομάδα θα λάβει μέρος στις αγωνιστικές 

υποχρεώσεις της ΕΑΟΜ ΑμεΑ. Δεκτοί γίνονται όσοι έχουν το σχετικό αποδεικτικό διάγνωσης νοητικής ανα-

πηρίας και αγαπούν το μπάσκετ. Οι προπονήσεις θα γίνονται στην αίθουσα της Θύρας 12, στο γήπεδο της Λεω-

φόρου Αλεξάνδρας. Το τμήμα θα στελεχωθεί από τον προπονητή μπάσκετ και εργοθεραπευτή Δ. Φραγκογιάννη, 

την ψυχολόγο Κλ. Πολύζου και τον ειδικό παιδαγωγό Π. Μπεκιάρη. Τηλ. επικοινωνίας: 6989516874 - 6983461813.

Πιλοτικό πρόγραμμα για την διάθεση σε οικονομικά ευάλωτους ΑμεΑ, βιολογικών προϊόντων υψηλής 

διατροφικής αξίας, υλοποίησε ο Δήμος Αθηναίων, με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Σε πρώτη 

φάση στο πρόγραμμα διανομής των πακέτων εντάχθηκαν 100 άτομα που διαβιούν στο Δήμο της Αθήνας και 

έχουν πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 67%. Αναλόγως των αποτελεσμάτων, θα ακολουθήσουν νέες φάσεις.

Με την προσθήκη εφαρμογής (application) που θα λειτουργεί στα κινητά και θα εμφανίζει σε πραγματικό 

χρόνο τους χρόνους διαδρομών σε διάφορους οδικούς άξονες, ενισχύεται το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφο-

ρίας της Περιφέρειας Αττικής, έτσι ώστε οι οδηγοί να μπορούν να επιλέξουν την διαδρομή με την λιγότερη 

κίνηση. Η εφαρμογή αυτή θα λειτουργήσει συνδυαστικά με τις σύγχρονες ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μη-

νυμάτων που ήδη λειτουργούν και ρυθμίζονται από την επιστημονική ομάδα των συγκοινωνιολόγων του Κέντρου 

Διαχείρισης Κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολύνουν τις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών της Αττικής.

Η Ελληνική Σχολή Σκύλων-Οδηγών Τυφλών «Λάρα» ευχαρίστησε θερμά την Coral Shell, που στήριξε 

το πρόγραμμα εκπαίδευσης σκύλου-οδηγού τον χειμώνα με δωροκάρτες καυσίμου. Μέσω αυτής της προ-

σφοράς, η Σχολή κάλυψε τα έξοδα μετακίνησης του εκπαιδευτή σκύλων-οδηγών με τον εκπαιδευόμενο σκύλο 

σε διαφορετικά περιβάλλοντα, με σκοπό την ολοκληρωμένη έκθεσή του σε συνθήκες του πραγματικού κόσμου.

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Πελοποννήσου εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια 

της Φωτεινής Μπερδέκλη, η οποία «υπήρξε για πολλά χρόνια συνάδελφος και εργαζόμενη της Εθνικής Συνο-
μοσπονδίας ΑμεΑ, εξυπηρετώντας καθημερινά στην Υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί», πολίτες με αναπηρία, υπο-

στηρίζοντας το αναπηρικό κίνημα και τις οργανώσεις της ακούραστα, με περίσσεια υπομονή και σθένος. Το ήθος και 
η ευγένειά της και η γενναιόδωρη συνεισφορά της στους πολίτες με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών 
τους θα μείνουν αξέχαστα. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της και τους οικείους της.»



ΣΕΛΙΔΑ 7

Προσβασιμότητα και για άτομα με προβλήματα οράσεως 

στο Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος 
Το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος σχεδιάζει - μετά την πρό-

σβαση που εξασφάλισε για τα άτομα με κινητικά προβλήματα - να δημιουργήσει 

σε συνεργασία με το ΥΠ.ΠΟ.Α. και το Σωματείο «Φάρος Τυφλών Ελλάδος» και τις 

απαραίτητες υποδομές για την πρόσβαση ατόμων με προβλήματα όρασης τόσο 

στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο του όσο και στους εσωτερικούς εκθεσιακούς 

του χώρους. Συγκεκριμένα: α) Θα κατασκευάσει διάδρομο όδευσης για άτομα με προβλήματα οράσεως και απτική 

πινακίδα με την ιστορία του στη γραφή Braille στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, σε συνεργασία με τον «Φάρο 

Τυφλών Ελλάδος». β) Θα τυπώσει ενημερωτικά φυλλάδια, λεζάντες στα ελεύθερα εκθέματα και επαναχρησιμο-

ποιούμενες απτικές κατόψεις στη γραφή Braille στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, σε συνεργασία με τον 

«Φάρο Τυφλών Ελλάδος». γ) Θα εκπαιδεύσει το προσωπικό του, με ειδικό πρόγραμμα το οποίο παρέχεται από 

τον «Φάρο Τυφλών Ελλάδος», για την πραγματοποίηση ξεναγήσεων σε άτομα με προβλήματα οράσεως και θα 

εκπονήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα απτικής ξενάγησης στο Μουσείο. Η πρόσβαση στους χώρους των Μουσείων, 

της εκπαίδευσης και της αναψυχής που αυτοί προφέρουν, μέσω της ιστορίας, της παιδείας, της τέχνης κ.λ.π.  

αποτελεί κοινωνικό αγαθό και είναι δικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρίες χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

«Φαντάσου την Πόλη σου Αύριο!» Ανοιχτή πρόσκληση από τον Δήμο Αθη-

ναίων για κατάθεση εικαστικών προτάσεων με θέμα τις πόλεις του αύριο. 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων στις 31 Οκτωβρίου, ο Δήμος Αθηναίων 

απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, γραφίστες, σκιτσογρά-

φους, σχεδιαστές και άλλους δημιουργούς να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για το 

πώς φαντάζονται την πόλη τους στο μέλλον! Οι πόλεις αποτελούν πυκνωτές των μεγά-

λων κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα. Πώς φανταζόμα-

στε λοιπόν ότι θα εξελιχθεί το μέλλον; Με ποιους τρόπους μπορούν τα αστικά κέντρα 

να γίνουν πιο φιλόξενα, βιώσιμα και ενεργειακά αυτόνομα σε μια εποχή κλιματικής και 

περιβαλλοντικής κρίσης αλλά και υπερπληθυσμού; Ποιες είναι οι παρούσες δυνατότητες 

και οι μεγαλύτερες προκλήσεις ή περιορισμοί στην εμπειρία της πόλης για την τοπική 

κοινωνία; Οι προτάσεις - ουτοπικές, δυστοπικές, υποθετικές, περιγραφικές, διερευνητικές, προκλητικές, κριτικές 

και αναστοχαστικές - που θα επιλεγούν από επιτροπή που θα συσταθεί από ειδικούς του χώρου των εικαστικών, 

της γραφιστικής και της αρχιτεκτονικής, θα παρουσιαστούν με τη μορφή αφισών σε υπαίθριο χώρο, κατά μήκος 

του πεζοδρόμου της Βασιλίσσης Όλγας. Η έκθεση, η οποία θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, θα 

λειτουργήσει ως ανοιχτό αρχείο, τεκμηριώνοντας συζητήσεις, ανταλλαγές και παρεμβάσεις προκειμένου να πα-

ραχθεί στη συνέχεια μια έντυπη έκδοση. Οι ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται να αποστείλουν τα έργα τους σε μορφή 

JPG/TIFF στην διεύθυνση: cityhallculture@cityofathens.gr μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες στο 2103722082.

«Το Αίνιγμα του Χαμένου Θεού», μια θεατρική παράσταση του Χρι-

στόφορου Χριστοφή προσαρμοσμένη και για άτομα με αναπηρίες 
Ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Χριστόφορος Χριστοφής επιστρέφει στα θεατρικά δρώ-

μενα με την παράσταση «Το Αίνιγμα του Χαμένου Θεού» που είναι το τρίτο στη σειρά 

ιστορικό του δράμα. Μετά τις δύο προηγούμενες μεγάλες παραστάσεις («Ευριπίδης Μαι-

νόμενος» και «Κάλεσμα του Προμηθέα - 1821») παρουσιάζει ένα έργο βαθιά υπαρξιακό, στο οποίο ο συγγραφέας 

χρησιμοποιεί και πάλι πραγματικά ιστορικά πρόσωπα για να αναδείξει και να φωτίσει διαχρονικά προβλήματα της 

ανθρώπινης ύπαρξης. Στην παράσταση που παρουσιάζεται με τη μορφή θεατρικού αναλογίου, διαφαίνεται η άποψη 

πως οι μεγάλες κατακτήσεις διακρίνονται από ένα παρορμητικό ξεκίνημα, αλλά καταλήγουν σε μια αναπόφευκτη 

μοναξιά και ερήμωση. Στην παράσταση δίνεται η δυνατότητα στους ανθρώπους με σωματικές αναπηρίες, να συμ-

μετάσχουν και να έχουν μια ολοκληρωμένη αισθητική εμπειρία. Ο πολιτισμός είναι συνάντηση και επικοινωνία με-

ταξύ ανθρώπων, όπου η διαφορετικότητα του καθενός δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά αφορμή για διάλογο μέσα από 

την τέχνη. Ο στόχος της παράστασης είναι να μπορέσουν όλοι οι θεατές να έρθουν σε επαφή με το λόγο, την 

εικόνα, την κίνηση, τη σκηνοθεσία, τα σκηνικά αντικείμενα και όλα τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται η θεατρική 

παράσταση. Για τον σκοπό αυτό θα υπάρχει: • Πρόσβαση σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα • Νοηματική 

γλώσσα, για ανθρώπους με θέμα στην ακοή σε όλη την διάρκεια της παράστασης • Ακουστική περιγραφή για αν-

θρώπους με προβλήματα όρασης. Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου, 21.00. Θέατρο «Φρύνιχος», Δελφοί. Είσοδος ελεύθερη.
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Ελαφόνησος: Σε δύο παραλίες 

(της «Παναγίτσας» και του «Σίμου»), 

και ύστερα από πρωτοβουλία της 

Δημοτικής Αρχής, εγκαταστάθηκαν 

ράμπες με ειδικό αμαξίδιο, για την 

προσβασιμότητα των ΑμεΑ στην θά-

λασσα, καθιστώντας την κοινό αγαθό.

Κατερίνη: Την προσβασιμότητα 

στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, καθώς και 

σε άλλα σημεία ενδιαφέροντος που 

σχετίζονται με πολιτιστικές δραστη-

ριότητες, εξασφαλίζει η τοποθέτηση 

ανελκυστήρα στο Πνευματικό Κέντρο 

του Δήμου. Ο ανελκυστήρας αποτε-

λεί δωρεά του κ. Απόστολου Μαστο-

ρίδη, ομογενούς από τις ΗΠΑ, και 

διευκολύνει την πρόσβαση ΑμεΑ, ηλι-

κιωμένων, γονέων με βρεφικά καρο-

τσάκια κ.α. στο Πνευματικό Κέντρο.

Ιωάννινα: Καθολικά προσβάσιμο 

για τα ΑμεΑ και τα εμποδιζόμενα άτο-

μα καθίσταται το Κάστρο Ιωαννίνων, 

χάρη στις παρεμβάσεις που ενέκρινε 

το Κ.Α.Σ. και βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τη 

δημιουργία νέων διαδρομών -με σή-

μανση για άτομα με προβλήματα 

όρασης- την ανακατασκευή καλντερι-

μιών για ομαλοποίηση των κλίσεών 

τους, τη συντήρηση υφιστάμενων 

διαδρομών και συνδέσεις με τις νέες 

διαδρομές. Στα σημεία κατακόρυφης 

σύνδεσης η πρόσβαση διασφαλίζεται 

μέσω μηχανικών μέσων ανάβασης.

Αλεξάνδρεια: Για ένα ακόμη κα-

λοκαίρι ο Δήμος διοργανώνει κατα-

σκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιά με 

αναπηρίες και 16 ωφελούμενοι βρί-

σκονται ήδη στο φετινό χώρο φιλοξε-

νίας τους, στις εγκαταστάσεις του 

«Yuppi Camp», στην Κρυοπηγή Χαλ-

κιδικής. Για δύο εβδομάδες, τα παιδιά 

θα απολαύσουν εκεί τα μπάνια τους 

και θα απασχοληθούν δημιουργικά.
Δ. Πύδνας Κολινδρού: Ο 

Δήμαρχος και εκπρόσωπος της ανα-

δόχου εταιρείας υπέγραψαν σύμ-

βαση για την εκτέλεση του έργου 

«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγι-

εινής για την πρόσβαση και την εξυ-

πηρέτηση μαθητών ΑμεΑ σε σχολι- 

κές μονάδες του δήμου Πύδνας-Κολι-

νδρού», συνολικού ποσού 76.533€.

Γύθειο: Όπως ανακοίνωθηκε, η 

παραλία του Μαυροβουνίου γίνεται η 

πρώτη προσβάσιμη παραλία για 

ΑμεΑ στη Μάνη, καθώς ολοκληρώ-

θηκαν οι εργασίες τοποθέτησης του 

μηχανισμού πρόσβασης ΑμεΑ στη 

θάλασσα (Seatrac) και πλέον δίνεται 

για χρήση στους παραθεριστές με 

αναπηρίες ή κινητικά προβλήματα.

Διδυμότειχο: Γραφείο στο ισό-

γειο του Δημαρχείου Διδυμοτείχου 

απέκτησε ο Νομαρχιακός Σύλλογος 

Ατόμων με Αναπηρία Ν. Έβρου, μετά 

από παραχώρηση του Δημάρχου, κ. 

Ρωμύλου Χατζηγιάννογλου. Το γρα-

φείο θα στεγάσει το Παράρτημα Δι-

δυμοτείχου του Συλλόγου, ο οποίος 

προσβλέπει στην αγαστή συνεργα-

σία με την δημοτική αρχή για μια 

πόλη φιλικότερη προς τα ΑμεΑ. Ο 

Πρόεδρος, κ. Κ. Ευθυμιάδης, παρέ-

δωσε ευχαριστήρια επιστολή στον 

Δήμαρχο εκ μέρους του Συλλόγου.

Κοζάνη: Με μίας ημέρας καθυστέρηση, 

λόγω καιρού, πραγματοποιήθηκε τελικα, στο 

γεμάτο κόσμο κλειστό γυμναστήριο της Λευ-

κόβρυσης, η συναυλία με την Ελένη Βιτάλη, 

τη Γλυκερία, την Πίτσα Παπαδοπούλου και 

το Χρήστο Νικολόπουλο, για την στήριξη του 

Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Π.Ε. Κοζά-

νης. Τα έσοδα, όπως είχε προαναγγελθεί, θα 

διατεθούν για την αγορά λευκού ταξί, που θα 

εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία.
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Πάτρα: Πρωτόκολλο Συνεργασίας 

υπεγράφη μεταξύ της Περιφερειακής 

Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία 

Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων 

Νήσων και της Πανελλήνιας Ομο-

σπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αι-

μοδοτών. Σε πρώτη φάση, θα ανα- 

πτυχθούν δράσεις, (διοργανώσεις 

εκδηλώσεων, παραγωγή ενημερωτι-

κών φυλλαδίων, χαρτογράφηση προ-

σβασιμότητας δημόσιων κτιρίων, δη- 

μιουργία ραδιοφωνικών και τηλεοπτι-

κών διαφημιστικών κ.α.) και θα υπο-

λογιστούν τα αποτελέσματά τους, 

ενώ σε δεύτερη φάση, θα δημιουργη-

θούν οι προϋποθέσεις για την συνέ-

χιση των δράσεων αυτών από τους 

συνεργαζόμενους τοπικούς φορείς.

Νέα Σμύρνη: Από την 1η έως 

την 30η Σεπτεμβρίου θα γίνονται οι 

εγγραφές για τα ΑμεΑ στο Δημοτικό 

Κολυμβητήριο. Μαζί με την αίτηση 

(ηλεκτρονικά στο πρωτόκολλο: prw-

tokollo@neasmyrni.gr) είναι απαραί-

τητη και η κατάθεση των δικαιολογη- 

τικών. Δικαιολογητικά εγγραφής: Αί-

τηση, Υπεύθυνη Δήλωση που να 

αναφέρει: «γνωρίζω κολύμπι και κο-
λυμπώ με δική μου ευθύνη», Γνωμά-

τευση ΚΕΠΑ σε ισχύ, Πρόσφατη βε- 

βαίωση Καρδιολόγου, Πρόσφατη βε-

βαίωση Δερματολόγου. Προκειμένου 

για ανήλικο, απαιτείται υπεύθυνη δή-

λωση γονέα. Η συνδρομή είναι μηδε-

νική για ποσοστό αναπηρίας 67%+.

Πυλαία Χορτιάτη: Ημερίδα με 

θέμα: «Ισότιμη αλυσίδα προσβασιμό-
τητας σε Αθλητικούς χώρους και 
events για ΑμεΑ και Εμποδιζόμε-
νους», διοργανώνει ο Δήμος, στις 5 

Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 - 20:00, 

στο αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμ-

τζής» στο δημαρχείο Πανοράματος.

Θεσσαλονίκη: Ο Δήμος θα προ-

χωρήσει εντός των επόμενων μηνών 

σε μεγάλη αύξηση των θέσεων στάθ-

μευσης για άτομα με αναπηρία, όπως 

ανέφερε ο ειδικός σύμβουλος του Δη-

μάρχου Θεσσαλονίκης για θέματα 

αναπηρίας, Γιάννης Καστούρας. Πα-

ράλληλα, σε μία προσπάθεια να απο-

τραπεί το παράνομο παρκάρισμα στα 

συγκεκριμένα σημεία, εξετάζεται η το-

ποθέτηση καμερών συνδεδεμένων με σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, που 

σε χρόνο ρεκόρ θα «κόβουν» κλήσεις και θα βεβαιώνουν πρόστιμα στους 

παραβάτες. Όπως είπε ο ίδιος «Η διοίκηση παρέλαβε 81 θέσεις και τους 
επόμενους μήνες θα δημιουργηθούν συνολικά 150. Το 2023 ο δήμος Θεσ-
σαλονίκης θα παρουσιάσει την πιο άρτια θέση στάθμευσης για άτομα με ανα-
πηρία. Κατασκευαστικά θα είναι μια παράλληλη ράμπα, κατά μήκος του 
αυτοκινήτου, με υποβάθμιση του πεζοδρομίου ώστε να μπορεί ο χρήστης 
του αμαξιδίου να μπει και να βγει από το όχημα στο ίδιο επίπεδο και να μην 
υπάρχει υψομετρική διαφορά με το πεζοδρόμιο». Αυτό το διάστημα είναι σε 

εξέλιξη η χωροθέτηση των νέων -υπό δημιουργία- θέσεων στάθμευσης 

ΑμΕΑ με τον κ. Καστούρα να αναφέρει πως η πλειοψηφία τους θα καλύπτει 

το κέντρο της πόλης, ώστε «να καλύπτονται οι ανάγκες των ατόμων με ανα-
πηρία για έξοδο, για ψώνια ή για διασκέδαση».«Έχω κάνει σκοπό να βγάλω 
τα άτομα με αναπηρία από τα σπίτια τους. Στο εξωτερικό βλέπω πολλά ανα-
πηρικά αμαξίδια, λευκά μπαστούνια. Δυστυχώς, στην Ελλάδα είναι κλεισμένοι 
μέσα, λόγω των υποδομών και της κακής νοοτροπίας του κόσμου», κατέληξε 

ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης για θέματα αναπηρίας.

Καλαμάτα: Πριν από τρεις μήνες 

ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας (ΝΟΚ) 

ανακοίνωσε τη δημιουργία τμήματος 

Ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ και τώρα υπε-

γράφη το πρωτόκολλο παράδοσης 

και παραλαβής των δύο νέων ειδικών 

σκαφών. Ο Πρόεδρος του Ναυτικού 

Ομίλου Καλαμάτας, ο Έφορος Ιστιο-

πλοΐας Γεώργιος Σπυρόπουλος και η 

αθλήτρια Αγγελική Αδαμοπούλου με-

τέβησαν στις εγκαταστάσεις της ΕΙΟ 

στην Αθήνα, για παραλαβή και μετα-

φορά των σκαφών στις εγκαταστά-

σεις του ΝΟΚ. Τα σκάφη αυτά είναι 

χορηγία του Ιδρύματος La Fonda-

zione Terzo Pilastro Internazionale 

προς την ΕΙΟ, η οποία, αναγνωρί-

ζοντας τη δυναμική του ΝΟΚ, προ-

χώρησε στη παραχώρηση των δύο 

σκαφών. Το όραμα του ΝΟΚ είναι να 

προσφέρει την δυνατότητα άθλησης 

σε όλες τις ηλικίες, χωρίς διακρίσεις 

και σκοπιμότητες, και έτσι δημιουρ-

γείται το Τμήμα Ιστιοπλοΐας για ΑμεΑ.
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Βρετανίδα καρκινοπαθής παρά-κωπηλάτισσα οδήγησε την ομάδα της στην 

κατάκτηση του χρυσού ευρωπαϊκού μεταλλίου 
Η τριαντάχρονη πηδαλιούχος, Έριν Κέννεντι (στο κέντρο της φωτογρα-

φίας), οδήγησε τη Μεγάλη Βρετανία στην κατάκτηση του χρυσού μεταλ-

λίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας ΑμεΑ, τρεις μήνες αφότου 

διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Η μικρόσωμη αθλήτρια είχε ήδη 

πραγματοποιήσει δύο κύκλους χημειοθεραπείας, όταν συμπεριλήφθηκε 

στην αποστολή για το Μόναχο. «Η σημερινή μέρα ήταν πραγματικά συγ-
κινητική για μένα», δήλωσε δακρυσμένη η Κέννεντι στο BBC Sport. 

«Πραγματικά συγκρατούμαι. Είμαι απλά πολύ περήφανη για αυτήν την 
ομάδα. Σημαίνει πολλά για μένα, αλλά και για εκείνους. Με επέλεγαν κάθε φορά». Η Κέννεντι, η οποία έχει κερδίσει 

έναν Παραολυμπιακό και δύο παγκόσμιους τίτλους, θα πρέπει τώρα να αποχωρήσει από την ομάδα για να συνε-

χίσει τη θεραπεία της. Όπως είπε, η αποχώρηση από την ομάδα για το υπόλοιπο της περιόδου την πονάει πραγ-

ματικά, αλλά παραμένει προσηλωμένη στον επόμενο στόχο, τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. 

«Αν υπάρχει κάτι που με παρακινεί να γίνω καλύτερα είναι το να επιστρέψω και να οδηγήσω αυτό το πλήρωμα στο 
Παρίσι», δήλωσε και συμπλήρωσε ότι «Είναι ένα προνόμιο το να έχω κάτι που αγαπώ τόσο πολύ, να με οδηγεί».

Το Netflix προσπαθεί να αυξήσει την εκπροσώπηση των αναπήρων, σε παιδικές εκπομπές 
Η συνδρομητική υπηρεσία Netflix στηρίζει μια νέα πρωτοβουλία για την εκπαίδευση ΑμεΑ σενα-

ριογράφων, σχεδιαστών κινουμένων σχεδίων και υπευθύνων περιεχομένου, ώστε να εργαστούν 

πάνω σε τηλεοπτικές εκπομπές που απευθύνονται σε παιδιά και νήπια. Το Netflix θα συνεργαστεί 

με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό αναπηρίας RespectAbility για να ιδρύσει το «Εργαστήριο Πε-

ριεχομένου για παιδιά, για τηλεοπτικούς δημιουργούς με αναπηρίες», ένα πρόγραμμα πέντε εβδομάδων για τη δη-

μιουργία νέων ταλέντων στον παιδικό τηλεοπτικό χώρο. Έως και 15 συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε εργαστήρια, 

εκπαιδεύσεις, συζητήσεις σε πάνελ και εκδηλώσεις δικτύωσης, όπως ανέφεραν οι διοργανωτές. Θα τους ανατεθούν 

επίσης μέντορες, θα διαβάσουν από κοινού την δουλειά του κάθε συγγραφέα και θα έχουν μια εβδομάδα επαγγελ-

ματικής κατάρτισης από ειδικούς του κλάδου. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στη Νέα Υόρκη, μέσω Zoom.

«Lichtblickhof»: μια ηλιαχτίδα χαράς για παιδιά με ανίατες ασθένειες 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...για ένα μοναδικό θεραπευτικό κέντρο, το οποίο προσφέρει 

τόσο σωματική, όσο και ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και νέους με ανίατες παθή-

σεις/ασθένειες και τις οικογένειές τους. Συνεργάζεται στενά με άλλους οργανισμούς που 

προσφέρουν υποστήριξη για παιδιά και νέους με καρκίνο ή νευροϊνωμάτωση, διοργανώ-

νοντας κατασκηνωτικές περιόδους με πλούσιο θεραπευτικό πρόγραμμα. Η πολυεπιστημο-

νική ομάδα αποτελείται από 12 θεραπευτές και 19 άλογα, ειδικά εκπαιδευμένα για την 

(συν)εργασία με παιδιά. Εφαρμόζεται μια καινούρια μορφή θεραπείας, η οποία εμπνεύστηκε 

από την λεγόμενη «EQUOTHERAPY» με άλογα και επεκτάθηκε σε άλλα ζώα, όπως 

γάτες, σκύλους και πρόβατα. Σκοπός είναι να ξαναμπούν συναισθήματα χαράς, θάρ-

ρους, ελπίδας και χαλάρωσης στις ζωές των μικρών μαχητών, μέσα σε δύσκολους και-

ρούς, γεμάτους ερωτήσεις, στις οποίες δεν υπάρχει ξεκάθαρη και εύκολη απάντηση. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν νιώθουν ποτέ μόνοι σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα, του 

οποίου η διάρκεια είναι άγνωστη και απρόβλεπτη. Εκεί βρίσκουν μια ανοιχτή και θερμή 

αγκαλιά, ένα χώρο να μιλήσουν ή να σωπαίνουν, να γελάνε και να κλαίνε. Προτεραι-

ότητα, όμως, έχουν οι αξέχαστες στιγμές ευτυχίας, όπου ένα παιδικό προσωπάκι μπο-

ρεί να χωθεί μέσα στη χαίτη ενός αλόγου ή να νιώσει την ανάσα ενός ζώου στο μάγου- 

λο. Η ενσυναίσθηση και η βίωση των όλων συναισθημάτων προάγουν νέα δύναμη και 

φως στο σκοτάδι της ανίκητης αρρώστιας. Τα εγκαίνια 

των καινούριων δομών στη Βιέννη (Lichtblickhaus), φέτος, το καλοκαίρι του 2022, 

αποτελούν ένα μεγάλο ορόσημο, για την μακροχρόνια στέγαση και ψυχοθεραπεία 

των εν λόγω παιδιών και νέων, με πιο άμεση παροχή ιατρικής περίθαλψης σε έκτα-

κτες ανάγκες, όπως μια απότομη επιδείνωση της κατάστασης τους. Αυτό το όραμα 

για μια «σπίθα ελπίδας» πού ξεκίνησε το 2003 σε ένα παλιό αγρόκτημα, εξελίχθηκε 

σημαντικά μέσα στα 20 χρόνια λειτουργίας του, διαθέτοντας πλέον τρεις δομές.
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«Ασημένιοι» η Φωτεινή Μπούσιου και ο Παναγιώτης Σουλάνης 
Δύο ασημένια μετάλλια ήταν ο ελληνικός απολογισμός στα μονά του Veldhoven 

2022 World Boccia Challenger που φιλοξενείται στην Ολλανδία. Τα κατέκτησαν η 

Φωτεινή Μπούσιου στην κατηγορία BC4 αλλά και ο Παναγιώτης Σουλάνης στην 

BC1. Στη φάση των ομίλων, η Μπούσιου είχε μια νίκη σε δύο αγώνες, ενώ στη συ-

νέχεια νίκησε κατά σειρά την Σάρα Άλερ Μάγιο (Ισπανία) με 6-1 και την Ναρμίν  

Αγκάγιεβα (Αζερμπαϊτζάν) με 6-2. Στον τελικό ηττήθηκε 8-2 από την Βραζιλιάνα 

Τζοσιάνε Μπατίστα ντα Σίλβα, καταλαμβάνοντας την δεύτερη θέση. Ο Σουλάνης, 

είχε επίσης μια νίκη και μια ήττα στη φάση των ομίλων, όμως έφτασε στον τελικό με δύο σερί νίκες και συγκεκριμένα 

επί του Τσέχου Ρομάν Σάιντακ (11-3) και του Ομάρ Χέιγουρντ από τις Βερμούδες (5-2). Στον αγώνα για το χρυσό, 

ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε 4-1 από τον Ολλανδό Ντάνιελ Πέρες κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο.

Ασημένιο μετάλλιο η Ποιμενίδου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τοξοβολίας της Ρώμης 
Η Δωροθέα Ποιμενίδου κατάφερε να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα τοξοβολίας της Ρώμης. Στον τελικό του αγωνίσματος, η 4η Παραολυμπιο-

νίκης του Τόκιο και Νο-6 στον κόσμο, βρέθηκε να προηγείται με 2-0, ωστόσο δεν μπό-

ρεσε να βρει λύσεις απέναντι στην ευστοχία της Ιταλίδας Ελισαμπέτα Μίνιο, με 

αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα με 2-6 και να κατακτήσει την δεύτερη θέση.Η Ποιμε-

νίδου είχε προκριθεί στον τελικό μετά από δύο πύρρειες νίκες στους αγώνες κατάταξης 

και συγκεκριμένα με 6-5 επί της Βρετανίδας Τέιλορ Χέιζελ στα προημιτελικά και με 6-4 

επί της Μιλένα Ολζέφσκα από την Πολωνία στον αγώνα για την είσοδό της στον τελικό.

«Σάρωσαν» οι Καστελλάνοι στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ποδηλασίας πίστας 
Με την κατάκτηση 14 μεταλλίων, οι Καστελλάνοι ήταν ο σύλλογος που πρώτευσε στο 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Πίστας στο ΟΑΚΑ. Οι ποδηλάτες και οι ποδηλά-

τισσες έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, χαρίζοντας όμορφες εικόνες σε όσους παρακο-

λούθησαν από κοντά την διοργάνωση, μεταξύ των οποίων ήταν και ο υπέυθυνος Δημο- 

σίων Σχέσων της ΕΠΕ, κ. Αλέξανδρος Χέλμουτ Ταξιλδάρης. Οι αθλητές που κατέκτησαν 

τα περισσότερα μετάλλια προέρχοταν επίσης από τους Καστελλάνους και ήταν οι Παπα-

κυργίακης Νικόλαος (5), Χριστοδούλου Θεόδωρος (5) και Θεοδωρίδης Αλέξανδρος (4).

Με ελληνικές επιτυχίες το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραολυμπιακής Ιππασίας 
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιππασίας 2022 πραγματοποιήθηκε στο Χέρνινγκ της Δανίας, 

και για πρώτη φορά στην ιστορία είχαμε την συμμετοχή της χώρας μας στο άθλημα του 

Παραντρεσάζ, το οποίο είναι το άθλημα της ιππασίας για τα άτομα με αναπηρία. Από την 

αρχή του 2022, αθλητές από όλο τον κόσμο πάλευαν για την πρόκριση για το Παγκόσμιο 

συμμετέχοντας σε διεθνείς αγώνες. Η πρόκριση για τους αθλητές Παραντρεσαζ είναι τόσο 

δύσκολη, όσο και για τους αρτιμελής αθλητές και οι Έλληνες αθλητές τα κατάφεραν. Η 

Δήμητρα - Ελένη Παντεχάκη, η οποία κατάγεται από τα Πεζά Ηρακλείου, είναι 23 χρονών 

και ξεκίνησε ιππασία ως μέσο θεραπείας και ενδυνάμωσης, λόγω της σπαστικής τετρα-

πληγίας την οποία έχει εκ γενετής. Το 2019 αφού είχε αγωνιστεί σε εθνικούς αγώνες απόφάσισαν με την προπο-

νήτρια της, κ. Μαριάννα Γραμματικάκη, να πάνε σε αγώνες στο εξωτερικό. Με την στήριξη του Σωματείου 

«Καλλιπάτειρες» Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης, έγιναν οι πρώτοι αγώνες, οι οποίοι της εξασφάλισαν την 

συμμετοχή στους Πανευρωπαικούς αγώνες στο Ρόττερνταμ το 2019, αλλά και την πρόκριση για την Παραολυμ-

πιάδα ΤΟΚΥΟ 2020. Λόγω της πανδημίας η Δήμητρα - Ελένη έμεινε εκτός αγώνων για 2 χρόνια και φέτος με την 

οικονομική στήριξη χορηγών και φορέων κατάφερε να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο έχοντας μια πολλά υποσχόμενη 

παρουσία. Η δεύτερη συμμετοχή της Ελλάδας ήταν ο Μιχάλης Καλαράκης, ο οποίος την πρώτη αγωνιστική ημέρα 

κατάφερε να κατακτήσει την 11η θέση, αφήνοντας πίσω του αθλητές ολυμπιακού επιπέδου. Ο Μιχάλης, ο οποίος 

επίσης ξεκίνησε ιππασία για θεραπευτικούς λόγους, αγωνιζόταν εώς την ηλικία των 18 οπότε και σταμάτησε για 7 

χρόνια λόγω σπουδών και πανδημίας. Στη συνέχεια ξεκίνησε ιππασία μόλις 8 μήνες πριν, ως κάτι που αγαπούσε 

μέχρι να ενταχθεί στην κανονική ζωή μετά την περίοδο covid-19, πού τον είχε κάπως αδρανοποιήσει. Η ιππική ικα-

νότητα του Μιχάλη σε συνδυασμό με το όραμα της κ. Γραμματικάκη, τον έφεραν να αγωνίζεται μετά από 7 χρόνια 

σε εθνικούς και διεθνής αγώνες, διεκδικώντας την πρόκριση για το Παγκόσμιο, την οποία πέτυχε μόλις τον Ιούνιο.
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Ψυχοθεραπεία: η εμπειρία ενός λήπτη υπηρεσιών ψυχικής υγείας 
Είμαι ο Π. και πριν λίγα χρόνια διαγνώστηκα με μία σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή. 

Αφορμή για την αναζήτηση ψυχολογικής υποστήριξης αποτέλεσε ένα ορθοπεδικό πρό-

βλημα το οποίο με ταλαιπωρούσε πολύ καιρό και είχε επηρεάσει πολύ την ψυχολογία μου. 

Γράφω το κείμενο αυτό για όσους έχουν ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης και, παρόλα 

αυτά, διστάζουν να απευθυνθούν σε κάποιον επαγγελματία ψυχική υγείας, όπως έκανα 

και εγώ εξ αρχής. Στο μυαλό μου είχε «φυτευτεί» η ιδέα ότι έχω απλώς ελλειμματική προ-

σοχή, καθώς αφαιρούμουν συχνά. Επομένως, όταν ο ορθοπεδικός μού σύστησε την κα Σοφία, την Ψυχοθεραπεύ-

τριά μου, στην αρχή ήμουν πολύ διστακτικός και περίεργος για το πώς θα μπορούσε μία Ψυχολόγος να με βοηθήσει. 

Στις πρώτες συνεδρίες ήμουν πολύ απότομος και έλεγα μόνο «όχι» και «δεν ξέρω». Παρουσίαζα πολλές αντιστάσεις 

κατά τις εβδομαδιαίες συνεδρίες μας. Αυτό που με δυσκόλευε ήταν η συνειδητοποίηση της ανάγκης να αλλάξω 

σαν Π., να διώξω από πάνω μου τον αρνητισμό και την καταστροφολογία, η οποία μόνο κακό μου έκανε. Γυρνούσα 

σπίτι μετά τη συνεδρία και ήμουν όλο νεύρα. Σκεφτόμουν αυτά που μου έλεγε η Ψυχολόγος μου και ξέσπαγα σε 

λυγμούς. Δεν μπορούσα να αναγνωρίσω την ανάγκη του να γίνω πιο αισιόδοξος και να αντιμετωπίσω τα κομμάτια 

που με δυσκολεύουν. Με τον καιρό και την αμέριστη υπομονή και επιμονή της κας Σοφίας κατάλαβα ότι έπρεπε να 

ξεφορτωθώ τον αρνητισμό που είχα «μαζέψει» τα προηγούμενα χρόνια. Ξεκίνησα να συγκεντρώνω σε σακούλες 

ό,τι με άγχωνε, ό,τι με έκανε να σκέφτομαι αρνητικά, ό,τι με φόβιζε και μου δημιουργούσε ανασφάλεια. Πέταξα πολ-

λές σακούλες με αποκόμματα από εφημερίδες που προμήνυαν από το 2000 κιόλας την παγκόσμια οικονομική κα-

τάρρευση που θα ακολουθούσε και αποσυναρμολόγησα τον υπολογιστή, μπροστά στον οποίο καθόμουν για ώρες 

και διάβαζα νέα για το χρηματιστήριο, για την ακρίβεια και για άλλα θέματα που με άγχωναν πολύ. Η ψυχοθερα-

πεύτριά μου με κινητοποίησε να διαβάζω για πράγματα που αγαπώ και που με χαλαρώνουν. Άλλοτε με ενθάρρυνε 

να γίνω πιο δημιουργικός ,άλλοτε μου έδινε χρόνο να πάρω πρωτοβουλίες μόνος μου. Δεν περίμενα να με βοηθήσει 

τόσο πολύ η ψυχοθεραπεία να ανακαλύψω τον εαυτό μου και να αποκτήσω μια πιο αισιόδοξη ματιά απέναντι στα 

πράγματα. Η εβδομαδιαία συνομιλία με την ψυχολόγο μου έδωσε νόημα στη ζωή μου και μου εμφύσησε ελπίδα 

για το μέλλον. Μπόρεσα να κάνω και πάλι σχέδια για το μέλλον και να θέτω στόχους μικρούς αλλά σημαντικούς. 

Παρότι, λοιπόν, στην αρχή, ήμουν πολύ αρνητικός στην αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας, επειδή το θεωρούσα 

ταμπού και ένιωθα πολύ έντονα το στίγμα που συνοδεύει την αναζήτηση της εν λόγω βοήθειας, η ψυχοθεραπεία 

μου άλλαξε τη ζωή και με έκανε να δω τον κόσμο γύρω μου με μία νέα ματιά, ξεκινώντας πάντα από την εσωτερική 

μου αλλαγή. Αν κάποιος φίλος ή άλλο αγαπημένο μου πρόσωπο σκεφτόταν να επισκεφτεί ψυχολόγο θα του το 

πρότεινα ανεπιφύλακτα. Το κλειδί είναι οι μικροί ρεαλιστικοί στόχοι, η υπομονή και η συστηματική προσπάθεια.

Οι 8 σημαντικότερες αλλαγές που «φέρνει» το ασφαλιστικό νομοσχέδιο 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...Παυλίνα Καρασιώτου. 1. Μειώνεται σε 10 χρόνια (από 20 

σήμερα) ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο e-ΕΦΚΑ προκειμένου να βεβαιώσει και 

να εισπράξει απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν, αλλιώς 

αυτές παραγράφονται. 2. Αυξάνονται από 12 σε 24 οι μηνιαίες δόσεις των υπό ρύθμιση 

ασφαλιστικών οφειλών, με ελάχιστο μηνιαίο ποσό τα 50€. 3. Καταργείται η ειδική ει-

σφορά 1% των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλή-

λων (ΤΠΔΥ), η οποία θεσπίστηκε για τη στήριξη της βιωσιμότητας του εν λόγω Ταμείου. 

Το ΤΠΔΥ είναι πλέον βιώσιμο και δεν υπάρχει λόγος συνέχισης της ειδικής εισφοράς. 4. Επεκτείνεται σε όλους 

τους ενστόλους το δικαίωμα της «μάχιμης πενταετίας», δηλαδή της αναγνώρισης έως και πέντε επιπλέον ετών 

ασφάλισης, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές. Πλέον όσοι ένστολοι εξαιρούνταν από τη σχετική ρύθμιση 

αποκτούν πλέον το δικαίωμα αυτό. 5. Παύει υφ’ όρον η ποινική δίωξη των οφειλετών ρυθμισμένων ασφαλιστικών 

οφειλών για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ρύθμιση. 6. Θεσπίζεται πλαφόν σε προκλητικά υψηλές επικουρικές συν-

τάξεις, ίσο με το 6/20 του πλαφόν κύριας σύνταξης. 7. Ξεκινά η διαδικασία ενιαιοποίησης των κανόνων για τις 

συντάξεις αναπηρίας. Συγκεκριμένα, επέρχεται μείωση του ποσοστού αναπηρίας (από 67% σε 50%) για συγκε-

κριμένες ομάδες ασφαλισμένων, ως προϋπόθεση λήψης παροχών αναπηρίας, ώστε να υπάρξει εναρμόνιση με 

όσα ισχύουν για τους ασφαλισμένους των υπόλοιπων πρώην Ταμείων. Επίσης, θεσπίζεται ενιαία ημερομηνία κα-

ταβολής σύνταξης αναπηρίας, από την πρώτη ημέρα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας. 

Σημειώνεται ότι το συνολικό πλαίσιο προστασίας των ατόμων με αναπηρία βρίσκεται υπό εξέταση, με 

στόχο τη διόρθωση στρεβλώσεων, την απλοποίηση και την κωδικοποίηση της νομοθεσίας. 8. Τέλος, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι ο ΟΠΕΚΑ εντόπισε -καθυστερημένα- πολλές περιπτώσεις πολιτών που λάμβαναν επιδόματα χωρίς να 

τα δικαιούνται, συνήθως καλόπιστα και διέκοψε την καταβολή τους, αναζητώντας αναδρομικά τα ποσά, ενισχύεται 

η προστασία των ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων με την παύση αναζήτησης εκκρεμών οφειλών από τα ποσά που έλα-

βαν καλόπιστα. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών υιοθετούνται ευνοϊκά μέτρα.
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Στην έκθεση χειροτεχνίας ΑμεΑ στο Μετρό Συν-

τάγματος ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης 
Συνέχεια από την σελίδα 1 ...κ. Πατούλη υποδέχθηκε ο Πρόεδρος 

του Κέντρου Εργασίας ΑΜΕΑ Α. Λιοσίων, Γ. Ρεθυμνιωτάκης, ο 

οποίος τον ξενάγησε στα εκθέματα, επισημαίνοντας τη σημασία 

να νιώθουν παραγωγικά όλα τα άτομα με αναπηρία. Ο Περιφε-

ρειάρχης είχε την ευκαιρία να θαυμάσει τα χειροτεχνήματα και να 

συγχαρεί από κοντά τους δημιουργούς για τις εμπνευσμένες, καλλιτεχνικές τους κατασκευές. 

Η έκθεση λειτουργούσε έως και τις 30 Αυγούστου και το κοινό που την επισκέφθηκε είχε την 

ευκαιρία να παρακολουθήσει άτομα με αναπηρία να φτιάχνουν εκείνη την ώρα κουμπαράδες, 

δεντράκια, προτομές, κεραμικά, χάντρες με βότσαλα και διάφορες άλλες χειροτεχνίες. Επισημαίνεται πως με την 

αγορά των χειροτεχνημάτων παρέχεται σημαντική βοήθεια στον αγώνα των ΑμεΑ για ισότιμη ένταξη και επαγγελ-

ματική αποκατάσταση. Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε τα εξής: «Επισκεφθήκαμε 
σήμερα εδώ το χώρο πολλαπλών εκδηλώσεων στο μετρό του Συντάγματος, για να περιηγηθούμε στην Έκθεση Χει-
ροτεχνίας Ατόμων με Αναπηρία, που διοργανώνει το Κέντρο Εργασίας ΑμεΑ Α. Λιοσίων, υπό τον Πρόεδρο του, Γ. 
Ρεθυμνιωτάκη, τον οποίο θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα για τον αγώνα που δίνει και το σημαντικό έργο του, υπέρ των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Πρόκειται για μια αξιέπαινη πρωτοβουλία, 
μέσω της οποίας μας δίνεται η δυνατότητα να θαυμάσουμε από κοντά τα επιτεύγ-
ματα των συμπολιτών μας με αναπηρία, τους οποίους στηρίζουμε και βρισκόμαστε 
κοντά τους. Τους συγχαίρουμε για τις προσπάθειές τους και για το μήνυμα που 
μας δίνουν, ότι η αναπηρία δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εμπόδιο στη δημι-
ουργία και την παραγωγικότητα. Με την κατάλληλη ενίσχυση και τις απαραίτητες 
παρεμβάσεις, όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε ίσες ευκαιρίες, στην εργασία, 
στην κοινωνική ζωή, στην πρόσβαση στα αγαθά του πολιτισμού και της εκπαίδευ-
σης χωρίς αποκλεισμούς. Για την Περιφέρεια Αττικής, η ιδιαίτερη φροντίδα για τους 

συνανθρώπους μας με αναπηρία είναι ύψιστη προτεραιότητα. Συστηματικά και μεθοδικά, αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο 
πόρο για την υλοποίηση δράσεων και έργων σε αυτή την κατεύθυνση. Ανάμεσα σε αυτά, προχωράμε στη δημιουργία 
του Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Ραφήνας - Πικερμίου, ένα έργο που σύντομα δημοπρατείται, στηρίζουμε 
τη λειτουργία 21 Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ενώ χρηματοδοτούμε την Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υπο-
στήριξη Μαθητών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες σε περισσότερες από 1.000 σχολικές μονάδες 
της Αττικής. Ωστόσο θα ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες δράσεις. Θέλω να συγχαρώ καθέναν και καθεμία από 
εσάς ξεχωριστά για τη δύναμη που μας δίνετε. Είστε το φωτεινό παράδειγμα για όλους μας, μας δείχνετε τον τρόπο 
να παλεύουμε και να κατακτάμε αυτό που θέλουμε. Εύχομαι να συνεχίσετε με το ίδιο πάθος και να είστε σίγουροι 
ότι θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας.» Ο Πρόεδρος του Κέντρου Εργασίας ΑμεΑ Άνω Λιοσίων, Γ. Ρεθυμνιωτάκης 

τόνισε: «Ευχαριστούμε πολύ όλους και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον 
Γιώργο Πατούλη, ο οποίος είναι κοντά μας από πολύ παλιά, από όταν ήταν δή-
μαρχος Αμαρουσίου. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η αναπηρία δεν είναι αδυ-
ναμία, είναι δύναμη, αρκεί να την χρησιμοποιούμε και να την εξοπλίσουμε με τα 
κατάλληλα εργαλεία για να μπορεί να είναι παραγωγική. Έχουμε τη δυνατότητα 
να φτιάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Η εργασία είναι το καλύτερο φάρμακο που 
γιατρεύει όλες τις αναπηρίες και αδυναμίες του κόσμου. Ευχαριστούμε την Πε-
ριφέρεια για τη μεγάλη αγκαλιά και τη στήριξη που μας δίνει και ευχαριστούμε 
και όλους όσους επισκέπτονται αυτή την έκθεση εδώ και μας δίνουν δύναμη.»

Οι νέοι μας φίλοι, από το εξωτερικό Συνέχεια από την σελίδα 1  

...ΜΕΤΡΟ Συντάγματος. Η απήχηση, το ενδιαφέρον και η συμπαράσταση των 

ανθρώπων από όλα τα μέρη του κόσμου για τα έργα μας ήταν τεράστια, και 

η συμμετοχή τους στο να ζωγραφίσουν ή να κατασκευάσουν μαζί μας διάφο-

ρες χειροτεχνίες ήταν ουσιαστική. Έλληνας που διατηρεί επιχείρηση στην Ια-

πωνία με ελληνικά προϊόντα, μας ζήτησε να του στείλουμε δείγματα της 

εργασίας μας που μυρίζουν Ελλάδα. Στη φωτογραφία που βλέπετε, είναι μια 

οικογένεια από το Πακιστάν που φωτογραφήθηκαν μαζί μας, γιατί όπως μας 

είπαν, τα χειροτεχνήματά μας ήταν από τα καλύτερα που είδαν στη χώρα μας.
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        ΚΚάάττιι   ααππόό  ττοο  ττώώρραα,, 
του Γ. Δημητριάδη            κκάάττιι   γγιιαα  ττοο  ΜΜεεττάά.. .. ..

Σεπτέμβριος: Με μια ματιά 

  1. Όσιος Συμεών ο Στυλίτης 

  7. Οσία Κασσιανή η Υμνογράφος 

  8. Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου 

  8. Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού 

  8. Παγκόσμια Ημέρα Κυστικής Ίνωσης 

10. Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αυτοκτονίας 

10. Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών (κιν.) 

14. Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού 

14. Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των 

      Ελλήνων της Μικράς Ασίας 

15. Άγιος Πορφύριος ο μίμος 

17. Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της, Πίστη, 

      Ελπίδα και Αγάπη 

20. Άγιος Ευστάθιος και η οικογένειά του 

21. Διεθνής Ημέρα Ειρήνης 

21. Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ 

28. Όσιος Ισαάκ ο Σύρος 

30. Ημέρα Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών

στεύτηκαν τις εξωτερικές εργασίες της Μονής, διακό-

νημα το οποίο ανατίθεται σε μοναχούς ή μοναχές με 

εμπειρία στην πνευματική ζωή. Την ίδια εποχή συνέβη 

στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου λιμός, και 

η Μονή κινδύνευσε από ασιτία. Οι Πατέρες εμπιστεύ-

τηκαν τον «Θεόδωρο» για να βρει λύση. Πράγματι, η 

Θεοδώρα επισκέφτηκε πολλά σπίτια Χριστιανών, προ-

κειμένου να τους στηρίξει στην δύσκολη αυτή περίοδο 

και αν ήταν δυνατόν να εξοικονομήσει και κάτι για την 

μοναστική αδελφότητα. Μία γυναίκα όμως την συκο-

φάντησε για να καλύψει δική της αμαρτία, λέγοντας ότι 

«Ο καλόγερος, με άφησε έγκυο». Οι γονείς της εγκυμο-

νούσας γυναίκας, οργισμένοι, ανέβηκαν στο μοναστήρι 

και έσυραν τον «Θεόδωρο» για να δικαστεί. Δικάστηκε 

με συνοπτικές διαδικασίες και καταδικάστηκε σε απο-

κεφαλισμό. Αν και μπορούσε να δείξει ότι είναι γυναίκα, 

αποδεικνύοντας την 

αθωότητά της, προτί-

μησε να «σηκώσει» 

το βάρος της συκο-

φαντίας. Μετά την 

εκτέλεση της καταδί-

κης της, στην Βάστα 

της Αρκαδίας, ο δή-

μιος και οι συνεργάτες του, διέκριναν το σώμα της 

γυμνό και αφού κατάλαβαν την πλεκτάνη και το ψέμα 

της εγκύου, ζήτησαν συγχώρεση από τον Θεό. Ο μο-

ναχοί ενταφίασαν το σώμα της στην Μονή τους ή κατ’ 

άλλους, στον τόπο του μαρτυρίου της. Υπάρχει επίσης, 

μια διαφορετική εκδοχή της ζωής της Αγίας, με μόνα 

κοινά την ταπεινή καταγωγή και το μαρτύριο κατόπιν 

συκοφαντίας της προαναφερθείσας εγκύου χωρικής. 

Σε κάθε περίπτωση, η Αγία Θεοδώρα έζησε με πόθο 

Χριστού και μαρτύρησε με ακακία προς τους κατηγό-

ρους της. Κατά την παράδοση, πριν τον αποκεφαλισμό 

της, η Αγία ζήτησε από τον Θεό το σώμα της να γίνει 

ναός, οι τρίχες της κεφαλής της να γίνουν δένδρα και 

το αίμα της ποτάμι. Πράγματι, στην στέγη του ναού της 

που βρίσκεται στη Βάστα της Αρκαδίας, από τον 12ο 

περίπου αιώνα, στέκονται 17 δένδρα, κατά τρόπο που 

δεν εξηγείται και αξίζει κανείς να τον επισκεφθεί και να 

τα θαυμάσει. Έχουν γίνει πολλές μελέτες, καθώς το εν-

διαφέρον είναι και θρησκευτικό, αλλά και επιστημονικό 

και απ’ ό,τι φαίνεται, οι ρίζες των δένδρων είναι πλεγ-

μένες στην λιθοδο- 

μή του Ναού, στηρί-

ζοντάς τον, κατά κά-

ποιον τρόπο. Το μο- 

ναδικό αυτό Ναΰ- 

δριο, έχει «μπει» 

στα ρεκόρ Γκίννες 

και προσελκύει χι-

λιάδες επισκέπτες.

Η Αγία Θεοδώρα της Βάστα (11 Σεπτεμβρίου) 

Η Αγία Θεοδώρα καταγόταν 

από την Πελοπόννησο και 

έζησε κατά τον 9ο αιώνα μ.Χ. 

(κατά άλλους τον 10ο αιώνα 

μ.Χ.). Οι γονείς της υπήρξαν άν-

θρωποι φτωχοί και άσημοι, 

αλλά πλούσιοι σε ευσέβεια και 

μετέδωσαν στα παιδιά τους την 

πίστη στο Χριστό. Από μικρή 

ηλικία η Θεοδώρα είχε μία ιδιαί-

τερη αγάπη και κλίση προς τα 

θεία και μεγαλώνοντας, επιθύ-

μησε να αφιερώσει όλη της την 

ζωή στον Θεό. Αποφάσισε να εγκαταβιώσει σε μοναστήρι 

και εκεί να καλλιεργήσει την αγάπη της για τον Χριστό, 

όμως για άγνωστο λόγο, δεν προτίμησε ένα γυναικείο μο-

ναστήρι αλλά ένα ανδρικό, ίσως γιατί ήθελε να εξαφανιστεί 

τελείως από τους γνωστούς της. Παρουσιάστηκε λοιπόν, 

στην μονή της «Παναΐτσας» που βρίσκεται στα όρια των 

Νόμων Αρκαδίας - Μεσσηνίας, ως άνδρας με το όνομα 

«Θεόδωρος» και μάλλον θεωρήθηκε ευνούχος ή σπανός. 

Στη Μονή δεν άργησε να καταστεί παράδειγμα υπομονής, 

υπακοής και ταπείνωσης και οι αρετές αυτές την οδηγού-

σαν σταδιακά σε μεγάλη πνευματική πρόοδο, που ανα-

γνωριζόταν από τον Ηγούμενο και τους συμμοναστές της. 

Οι Πατέρες της Μονής, θαυμάζοντας την προσωπικότητα 

και τα χαρίσματα που διέκριναν τον «Θεόδωρο», του εμπι-
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Υψηλές επιδόσεις ανακύκλωσης από τους πολίτες των νησιών της Αττικής 
Μεγάλη είναι η ανταπόκριση των πολιτών που κατοικούν στα νησιά της Αττικής στο Πρό-

γραμμα ανταποδοτικής Ανακύκλωσης «The Green City» της Περιφέρειας Αττικής και 

του ΕΔΣΝΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΔΣΝΑ, μόνο τον Ιούλιο του 2022, συγκεν-

τρώθηκαν 8 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών από όλη την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. 

Το Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης «The Green City», που διενεργείται κατά 

το τελευταίο έτος στην Αττική και στους 66 Δήμους, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες 

να ανακυκλώνουν τα διαχωρισμένα υλικά πολλών κατηγοριών (Χαρτί/Χαρτόνι, Πλαστικά, Μεταλλικά Αντικείμενα, 

Αλουμίνιο, Γυαλί, Ηλεκτρονικός/Ηλεκτρικός Εξοπλισμός, Βρώσιμα έλαια & λίπη, καθώς και Ρούχα/Υφάσματα) και 

να επιβραβεύονται. Ανάλογα με τον τύπο και το βάρος κάθε υλικού που προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία, 

κερδίζουν πόντους του προγράμματος. Οι πολίτες μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα www.thegreencity.gr ή κα-

τεβάζοντας την εφαρμογή κινητού THE GREEN CITY και να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης της Ανα-

κύκλωσης. Με την εγγραφή, βλέπουν τις περιοχές στις οποίες γίνεται η συλλογή και επιλέγουν αυτή που εξυπηρετεί. 

Αφού παραδοθούν τα προϊόντα προς ανακύκλωση και ζυγιστούν, πιστώνονται στην κάρτα του πολίτη οι πόντοι 

που αναλογούν, τους οποίους μπορεί να εξαργυρώσει στο συνεχώς αυξανόμενο δίκτυο συνεργατών του προγράμ-

ματος (καταστήματα, υπηρεσίες, σούπερ μάρκετ). Η διαδικασία εγγραφής μπορεί να γίνει και στην κινητή μονάδα.

Η Fraport Greece και η Air France στηρίζουν τη δράση του «ΑΡΧΕΛΩΝ» στη Ζάκυνθο 
Με αφορμή το νέο δρομολόγιο Παρίσι-Ζάκυνθος, η Fraport Greece και η Air France 

προχωρούν στην ενεργή στήριξη του «ΑΡΧΕΛΩΝ», που δραστηριοποιείται εδώ και 

σχεδόν 40 χρόνια στο νησί, με στόχο την προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των 

βιοτόπων τους. Η χορηγία προβλέπει την κάλυψη των εξόδων 6 εθελοντών που θα εν-

δυναμώσουν τις δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού για τους επισκέπτες από τον 

Αύγουστο και μετά. Οι εθελοντές επιλέγονται στη βάση συγκεκριμένης πρόσκλησης 

ενδιαφέροντος και θα πλαισιώσουν τους υφιστάμενους ερευνητές/εθελοντές του «ΑΡΧΕΛΩΝ». Η παρουσία του 

Συλλόγου στον κόλπο Λαγανά Ζακύνθου είναι συνεχής από τις αρχές της δεκαετίας του '80, πραγματοποιώντας 

ερευνητικές δραστηριότητες σχετικά με την παρακολούθηση και την προστασία της αναπαραγωγής των θαλάσσιων 

χελωνών, ενώ οι συστηματικές καταμετρήσεις φωλιών ξεκίνησαν το 1984. Η δράση του αποσκοπεί στην καλλιέργεια 

αειφόρου τουριστικής συνείδησης, που θα οδηγήσει στον περιορισμό των επιπτώσεων του τουρισμού στο περι-

βάλλον, διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για τις θαλάσσιες χελώνες στο νησί. Η αποστολή του Συλλόγου είναι 

ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των θαλάσ-

σιων χελωνών και των βιοτόπων τους, συνδυάζοντας το επιστημονικό έργο με την εθελοντική προσφορά και επι-

διώκοντας με την ενημέρωση και εκπαίδευση να ενεργοποιήσει την κοινωνία για ένα καλύτερο και βιώσιμο πλανήτη.

«Η Αττική χρειάζεται έργα και παρεμβάσεις που απαιτούν 10 δισ. 

ευρώ, τα επόμενα χρόνια για να θωρακιστεί από την κλιματική κρίση» 
Στο βασικό σχέδιο που έχει καταρτήσει η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ 

και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων πλημμυρικού 

κινδύνου, πυρκαγιών και γενικότερα των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, αναφέρθηκε 

με δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης. Επισήμανε μεταξύ άλλων στο σχέδιο έχει γίνει ανά περιοχή 

η χαρτογράφηση των κινδύνων και η επικινδυνότητα αφορά πλημμύρες, πυρκαγιές ή σεισμούς. «Το master plan 
είναι επικαιροποιημένο ως προς το τι απαιτείται να γίνει σήμερα, όμως πρέπει να χαρακτηρίζεται και από μια δυνα-
μική. Έχουμε, λοιπόν τον οδικό χάρτη του τι πρέπει να γίνει για να θωρακιστεί ολοκληρωμένα η Αττική, όμως για να 
γίνει αυτό χρειάζονται περισσότεροι πόροι, επικαιροποιημένες μελέτες και βέβαια έργα με βάση τις μελέτες. Τίποτε 
δεν γίνεται με ένα μαγικό ραβδάκι. Για την πλήρη θωράκιση της Αττικής, οι επιστήμονες προτείνουν ότι χρειάζονται 
περίπου 10 δισ. ευρώ, τα οποία, όπως αντιλαμβανόμαστε δεν μπορούν να προέλθουν μόνο από πόρους της Περι-
φέρειας, αλλά πρέπει να υπάρξει ένας εθνικός σχεδιασμός. Εμείς, ως Περιφέρεια, υλοποιούμε αυτή τη στιγμή έργα 
που φθάνουν τα 150 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας οχύρωση μέσα από έργα ομβρίων υδάτων ανά περιοχή, καθαρί-
ζοντας τα ρέματα. Να αντιληφθείτε ότι πριν κάνουμε εμείς αυτό το master plan, η Αττική είχε ένα master plan για 
πληθυσμό 1,5 με 2 εκατ., κατοίκους και όχι 5 εκατ. που έχει σήμερα. Μάλιστα αυτό είχε καταρτιστεί πριν δεκαετίες 
χωρίς να υπάρχει και κλιματική κρίση». Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη της σωστής ενημέρωσης κι εκπαίδευσης 

των πολιτών, για το πώς θα προστατευθούν σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων και στην συνεργασία με 

τους Δήμους και εθελοντές, για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ζητήματα πολιτικής προστασίας.
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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. 


