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TΩN ΠAPAΠΛHΓIKΩN

Με τη Γενική μας Συνέλευσή να κυριαρχεί αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο, έκκληση του ΠΑΣΠΑ είναι να μη
λείψει κανείς. Το αναπηρικό
κίνημα μας χρειάζεται όλους,
κανείς δεν περισσεύει. (Σχετική ανακοίνωση στη σελίδα
πέντε).
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Στις υπόλοιπες σελίδες παραθέτουμε τις διεκδικήσεις
μας και τις επιτυχίες μας, που
κατακτήθηκαν με απίστευτα
σκληρό αγώνα. Επίσης τα γεγονότα και τις ειδήσεις που
συνέβησαν στο χρονικό διάστημα που διέρρευσε
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Προς: τα μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης - Απολογιστικής
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Το Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών,
καλεί τα μέλη του συλλόγου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
που θα πραγματοποιηθεί την

Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 και ώρα 10 π.μ.
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων (πρώην Ε.Ι.Ι.Α)
Λεωφόρος Φυλής (Χασιάς) 8η στάση & Σ.Θεολόγου 1 Ίλιον.
Θέματα:
1. Λογοδοσία της δράσης του Δ.Σ. και έγκριση αυτής.
2. Έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση και απαλλαγή
του Δ.Σ. κάθε ευθύνης.
3. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού.
4. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού.
5. Συζητήσεις για κάθε πρόταση που υποβάλλεται από κάποιο μέλος
και αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση
θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 7 Απριλίου 2019
στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα,
με τα ίδια θέματα ανεξάρτητα του αριθμού προσέλευσης των μελών.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Η παρουσία σας στην Γενική Συνέλευση είναι αναγκαία και απαραίτητη,
είναι η μεγαλύτερη καταστατική υποχρέωση όλων μας να παραστούμε σε αυτήν.
Για το λόγο αυτό πρέπει να δώσουμε όλοι το αγωνιστικό «παρών»
στη Γενική Συνέλευση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντής Κων/νος

Η Γενική Γραμματέας
Σούλι Ενίντα
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ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Υπερψηφίστηκε το ν/σ για ΑμΕΑ

Υ

περψηφίστηκε από την Ολομέλεια
της Βουλής με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, το νομοσχέδιο
του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία της κοινοτικής
οδηγίας που αφορά στην προσβασιμότητα των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και ατόμων με αναπηρία
στους ιστότοπους και τις εφαρμογές
του δημοσίου.
Η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, εξέφρασε την ικανοποίηση της
για την ευρύτατη συναίνεση, τονίζοντας ότι η Βουλή στέλνει ένα πολύ

σημαντικό μήνυμα που αφορά την
ισότιμη πρόσβαση των ευάλωτων
ομάδων στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου. Παράλληλα, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα μπροστά στην
εξέλιξη της τεχνολογίας και πρόσθεσε
ότι οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε
ταυτόχρονα και τους κινδύνους που
υπάρχουν και αφορούν την κατοχύρωση των προσωπικών δεδομένων
και των δικαιωμάτων αλλά και τις
ανισότητες και τους ψηφιακούς αποκλεισμούς.

ΑμεΑ: Ρεκόρ κόσμου
ο Μαλακόπουλος στο μήκος
Με νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο
μήκος από τον Στέλιο Μαλακόπουλο και όριο για το παγκόσμιο στα 400μ. από τον Γιάννη Σεβδικαλή, έπεσε για τα ελληνικά χρώματα η αυλαία στο
9th Sharjah International Open
Athletics Meeting που φιλοξενήθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα.
Ο Μαλακόπουλος, παρά τον
αρνητικό άνεμο (-2.4) προσγειώθηκε
στα 6 μέτρα 80 εκατοστά, καταρρίποντας το παγκόσμιο ρεκόρ που είχε
θεσπίσει στις αρχές της χρονιάς η IPC
(6.67μ.). Παράλληλα, κατέκτησε το
ασημένιο μετάλλιο στην μικρή κατηγορία όπου συμμετείχε (σ.σ. η τελική

Οργή στο διαδίκτυο:
Περιπολικό πάρκαρε
σε ράμπα ΑμεΑ!

Σ

άλο και οργή στο διαδίκτυο
έχει προκαλέσει μια φωτογραφία τις τελευταίες ώρες που
δείχνει ένα περιπολικό να έχει
παρκάρει πάνω σε ράμπα αναπήρων!
Το πιο εξοργιστικό στην όλη
υπόθεση μάλιστα είναι πως όχι
απλά έχει σταματήσει πάνω
στην συγκεκριμένη θέση, αλλά
έχει παρκάρει και έχει κατέβει
από το όχημα!
Την ίδια ώρα που ένας απλός
πολίτης θα έτρωγε μια υπέρογκη
κλήση και θα του έπαιρναν δίπλωμα και πινακίδες (όπως αρμόζει βέβαια) οι Αρχές της χώρας
αυτής κάνουν ότι τους καπνίσει!
Εκεί γούσταρε εκεί το άφησε ο
άνθρωπος!
Λίγο ανθρώπια και σεβασμό
μπροστά στους μαχητές της
ζωής, τους ανθρώπους με αναπηρικά προβλήματα, δεν βλάπτει!

κατάταξη βγαίνει βάση point system).
Ο Σεβδικαλής, στην δεύτερη κούρσα
του μέσα στη χρονιά, κατάφερε να
«πιάσει» το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο αγώνισμα των 400μ. T62.
Η επίδοσή του ήταν 59.97 τη στιγμή
που το όριο της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ για το
παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν 60.45.

Συνάντηση εργασίας για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία
Παρουσία αξιωματούχων της κυβέρνησης

Π

ραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση εργασίας μεταξύ
του Συντονιστικού Μηχανισμού για την Αναπηρία, της
Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρουσία
της Μαρίας Γιαννακάκη και του Γραφείου Κοινωνικών
Πολιτικών του Πρωθυπουργού παρουσία του Προϊσταμένου
Σταύρου Παναγιωτίδη.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η εκπόνηση του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία που αποτελεί επιταγή
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του ν.4488/2017 και βρίσκεται στην αρμοδιότητα της Γενική
Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Συζητήθηκαν αναλυτικά τα βήματα που θα ακολουθηθούν
και συμφωνήθηκε η εκπόνηση ενός σχεδίου που θα λάβει
υπόψη του τις παρατηρήσεις του αναπηρικού κινήματος
ώστε η χώρα μας στο μέλλον να προχωρήσει με γνώμονα
την πλήρη ένταξη των ΑμεΑ σε κάθε έκφανση της κοινωνικής
ζωής.

OPIZONTAΣ

Υπουργείο Εργασίας: Ποσό 115 εκατ.
ευρώ για χορήγηση προνοιακών
παροχών σε Άτομα με Αναπηρία

Ε

γκρίθηκε δαπάνη, ύψους 115 εκατ. ευρώ, για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης
του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
οικονομικού έτους 2019, για την επιχορήγηση του
Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), προκειμένου καλυφθούν
δαπάνες χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα
σε Άτομα με Αναπηρία.
Αυτό ορίζει απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης
Αχτσιόγλου, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Πιτσιρικάς με αναπηρία κάνει
τραμπολίνο με το αμαξίδιό του και
ζει την πιο ωραία μέρα της ζωής του

Η

αναπηρία είναι μια συνθήκη ζωής. Και τα άτομα με
αναπηρία σε μια ιδανική χώρα -όπως αυτές που
σέβονται την ανθρώπινη ύπαρξη και τη διαφορετικότηταμπορούν να κάνουν ό,τι επιθυμούν.
Ένας πιτσιρίκος με κινητικά προβλήματα, φαίνεται να
ζει μια από τις πιο ωραίες μέρες της ζωής του, σε
βίντεο που έγινε viral.
Το βίντεο, από τη Βόρεια Ντακότα, έχει περισσότερα
από πέντε εκατομμύρια views.
Ο Wyatt, όπως είναι το όνομά του αγοριού είναι μόλις
τεσσάρων ετών και έχει δισχιδή ράχη (spina bifida) που
κυριολεκτικά σημαίνει «ράχη με σχισμή». Η νόσος
εμφανίζεται με διάφορες μορφές και χαρακτηρίζεται
από ανεπαρκή ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης, του
νωτιαίου μυελού και/ή των μηνίγγων, δηλαδή των
προστατευτικών καλυμμάτων του εγκεφάλου και του
νωτιαίου μυελού.
Αποτελεί την πιο συνηθισμένη ανωμαλία του νευρικού
σωλήνα και η συχνότητά της υπολογίζεται περίπου σε
8 νεογέννητα ανά 10.000 γεννήσεις.

ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παιδική παράσταση
από το «Θέατρο Ατόμων με Αναπηρία»

Η

εικόνα ανάπηρων ηθοποιών επί σκηνής
πλέον δεν αποτελεί κάτι περίεργο ούτε
ξενίζει τον θεατή. Και αυτό οφείλεται στην
ομάδα ΘΕ.Α.Μ.Α, (δηλαδή θέατρο ατόμων
με αναπηρία), που με την πολυετή δουλειά
του έχει καταφέρει να σπάσει την προκατάληψη για την πρόσβαση των αναπήρων
στην τέχνη του θεάτρου ως ηθοποιοί και
πρωταγωνιστές.
Η ομάδα ΘΕΑΜΑ πρωτοπορεί και αυτή τη
φορά ανοίγει ένα ακόμη στεγανό, ανεβάζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα παιδικό
θέατρο.
Όπως λέει στο CNN Greece o Πάνος Ζουρνατζίδης, ανάπηρος
ηθοποιός, «μετά το τέλος της παράστασης γίνεται μια συζήτηση
με τα παιδιά η οποία τα φέρνει σε επαφή με το θέμα "αναπηρία"
όπου ρωτούν ακομπλεξάριστα τους ηθοποιούς για ό,τι τους
κάνει εντύπωση».
Δύο ηθοποιοί επί σκηνής με αναπηρικό αμαξίδιο, ένας
ηθοποιός που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και με μειωμένη όραση και δύο ηθοποιοί χωρίς αναπηρία αποτελούν το
θίασο της συγκεκριμένης παράστασης και ένα παράδειγμα
συμπεριληπτικής θεατρικής ομάδας (από ανάπηρους και μη
ηθοποιούς).
Η παράσταση ονομάζεται «Νάρκισσος & Ηχώ και άλλες μεταμορφώσεις» σε σκηνοθεσία Ελιάνας Περηφάνου η οποία

έχει γράψει και τα κείμενα σε συνεργασία με
τον Βασίλη Οικονόμου, επίσης ανάπηρο ηθοποιό και σκηνοθέτη. Πρόκειται για τη διασκευή
τριών αρχαίων μύθων «Νάρκισος και Ηχώ»,
«Αράχνη», «Ήλιος και Φαέθων» με σκοπό να
διδάξει στα παιδιά τις αξίες του μέτρου, της
υπόσχεσης, της γνώσης και τους κινδύνους
του παρορμητισμού.
Καθολική πρόσβαση
Τους ρόλους ερμηνεύουν η Έλη Δρίβα, ο
Πάνος Ζουρνατζίδης, ο Κωνσταντίνος Λούκας,
η Ευαγγελία Σχοινά και η Ελιάνα Περηφάνου. Ο Ηλίας Κουρτπαρασίδης έγραψε τα τραγούδια της παράστασης σε στίχους
Δήμητρας Τριανταφύλλου και τη μουσική του ερμηνεύει
ζωντανά η Κατερίνα-Μυρτώ Φατούρου. Σκηνικά –κοστούμια
έει επιμεληθεί ο Μιχάλης Σδούγκος.
Η παράσταση είναι καθολικά προσβάσιμη για άτομα με αναπηρία με διερμηνεία στην ελληνική Νοηματική Γλώσσα για
κωφούς και βαρύκωους, υπέρτιτλους στην ελληνική και αγγλική
Γλώσσα ακουστική περιγραφή για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης, προγράμματα σε μεγαλογράμματη σειρά,
σε γραφή Braille και Qrcode
Οι παραστάσεις γίνονται κάθε Κυριακή στο Από Μηχανής
Θέατρο, στο Μεταξουργείο και θα συνεχιστούν για όλη τη σεζόν.

Από την Apple
Νέα emoji για άτομα με αναπηρία
Τα emoji είναι εικονίδια που χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια ανθρώπουςκαθημερινά, κατά τη
διάρκεια της επικοινωνίας τους, γιατί είναι εύχρηστακαι υπάρχει πληθώρα επιλογών. Πιο συγκεκριμένα, η Apple προτείνει τη δημιουργία δεκατριών νέων εικονιδίων για τα άτομα με αναπηρία.

Τ

α emoji είναι εικονίδια που
χρησιμοποιούνται
από
εκατομμύρια
ανθρώπους
καθημερινά, κατά τη διάρκεια
της επικοινωνίας τους, γιατί είναι
εύχρηστα και υπάρχει πληθώρα
επιλογών. Παρόλα αυτά τα
εικονίδια αυτά φαίνεται πως δεν
είναι ποτέ αρκετά και γι’ αυτό
πρόκειται να αυξηθούν και να
δημιουργηθούν καινούρια.
Πιο συγκεκριμένα, η Apple προτείνει τη δημιουργία
δεκατριών νέων εικονιδίων για τα άτομα με αναπηρία.
Τα εικονίδια προβλέπεται να απεικονίζουν κάποιες
αναπηρίες, χωρίς όμως αυτά να αναφέρονται σε όλες.
Σκοπεύει να σχεδιάσει εικονίδια με σκύλους οδηγούς,
ένα ακουστικό για κωφάλαλους, προσθετικά μέλη για
8
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το πόδι και το χέρι, ένδειξη
νοηματικής γλώσσας καθώς και
άτομα σε χειροκίνητο αναπηρικό
αμαξίδιο.
Η εταιρία συνεργάστηκε με
διάφορους
παγκόσμιους
οργανισμούς, όπως είναι το
Αμερικανικό Συμβούλιο Τυφλών
και η Εθνική Ένωση Κωφών,
προκειμένου να τους βοηθήσουν
στον κατάλληλο κι ευπρεπή σχεδιασμό των καινούριων
εικονιδίων.
Η κίνηση αυτή της Apple οφείλεται αφενός στο γεγονός
ότι ένας στους εφτά ανθρώπους σε όλο τον κόσμο έχει
κάποια μορφή αναπηρίας και αφετέρου επειδή προσπαθεί
να αποδίδει σε όλους τους ανθρώπους μια ολοκληρωμένη
εμπειρία των υπηρεσιών της.

OPIZONTAΣ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ
ΟΜΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ:
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ
ΑΜΕΑ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ!!!

Ο

ΠΑΣΠΑ δέχτηκε πρόσκληση από το ΚΙΝ.ΑΛ. για τις 21/11/18 στη
Βουλή για παρουσίαση της Πρότασης Νόμου με θέμα: "ΠΡΩΤΗ
ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ".
Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει και μέτρα στήριξης των ΑΜΕΑ και
όπως ήταν φυσικό εκπροσώπησα τον Σύλλογο με την παρουσία μου.
Δυστυχώς ή ευτυχώς ο Αντιπρόεδρος Θ. Βίγλας δεν μπόρεσε να παρευρεθεί για προσωπικούς λόγους. Όταν έφτασα στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής όπου θα γινόταν η ομιλία, διαπιστώθηκε ότι το
αναβατόριο δεν λειτουργεί. Οι τεχνικοί της Βουλής έκαναν άμεσα φιλότιμες προσπάθειες για να το θέσουν σε λειτουργία, αλλά αυτό
δεν κατέστη δυνατό. Ζήτησα έντονα τους υπεύθυνους να μου
δώσουν τις απαιτούμενες εξηγήσεις. Έτσι ήρθε ο Διευθυντής Τεχνικών
Υπηρεσιών Π. Πολυχρονόπουλος όπου μας αποκάλυψε
ότι εδώ και 13 χρόνια που έχει γίνει η τοποθέτηση δεν
έχει γίνει ΠΟΤΕ συντήρηση απ’ την εταιρεία που το εγκατέστησε γιατί εκρίθη ...ΔΑΠΑΝΗΡΗ και ΚΟΣΤΟΒΟΡΑ... ενώ ο
ο ειδικός γραμματέας της Βουλής Κ. Βασιλακάκης μας
αγνόησε.
Επισημαίνουμε ότι η κ. Γεννηματά κατά την άφιξή της
στο χώρο, ένιωσε ντροπή και ζήτησε συγγνώμη και προσωπικά εκ μέρους της, αλλά και εκ μέρους ολόκληρης
της Βουλής. Συγγνώμη ζήτησε και ο Πρόεδρος της Βουλής
κ. Βούτσης.Δημοσιοποιήθηκε αυτούσια στον παρακάτω
σύνδεσμο:
( https://www.zougla.gr/…/a…/i-signomi-tou-proedroutis-voulis )
Ρωτούμε λοιπόν τον Πρόεδρο της Βουλής και τους αρχηγούς όλων των κομμάτων:
1. Έχει γίνει τελικά συντήρηση του αναβατορίου απ’την
εταιρεία που το τοποθέτησε; Ναι ή όχι; Και αν ναι, πότε;
Στην απάντησή σας παρακαλούμε να μας παραθέσετε και
τα τιμολόγια.
2. Εάν ο κ. Πολυχρονόπουλος έχει δίκιο, τότε ποιός
έκρινε πως η εν λόγω συντήρηση λόγω υψηλού κόστους
καθίσταται ...αχρείαστη;
3. Από όλους σας έχουμε ακούσει “ευχολόγια” και διαβεβαιώσεις για την στήριξη των ΑΜΕΑ.
Γνωρίζετε όμως ότι περιπτώσεις όπως αυτή, σας εξευτελίζουν στα μάτια ολόκληρης της κοινωνίας όταν στο
μέλον θα ξαναζητήσετε την ψήφο μας;
4. Γνωρίζετε ότι στο επερχόμενο νομοσχέδιο της ΕΕ ένα
απ' τα βασικά σημεία του, είναι η πρόσβαση των ΑΜΕΑ
στην διαδικασία του εκλέγειν και εκλέγεσθαι; Εμείς το
γνωρίζουμε και έχουμε ήδη καταθέσει τις προτάσεις μας
στο Ευρωκοινοβούλιο...

OPIZONTAΣ
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Ο ΠΑ.Σ.ΠΑ. ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ
Στις 8 Οκτωβρίου 2018, με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Μετακινήσεων, πραγματοποιήθηκε μία φαντασμαγορική συναυλία με τον τιτάνα του πιάνου Boris Berezovsky
και την Ρωσική Κρατική Ορχήστρα Εγχόρδων της Φιλαρμονικής της Μόσχας όπου ερμήνευσαν έργα για πιάνο και
ορχήστρα των Φρεντερίκ Σοπέν και Πιοτρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι,
μαγεύοντας το κοινό και μεταδίδοντας ως μήνυμα το ότι

10
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“η μετακίνηση είναι πολιτισμός”.
Η εκδήλωση τέλεσε υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης, του υπουργείου Αμύνης, του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

OPIZONTAΣ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.ΠΑ. ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μ

ετά την πρόσκληση της Ευρωβουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ
κυρίας Κούνεβα προς τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών, αντιπροσωπεία του Συλλόγου μας αποτελούμενη από τους: Κώστα Κωνσταντή, Ενίντα Σούλι, Θανάσης Πατέρας, Ευγενία Χρηστίδου, Παναγιώτη Γιαννούκαρη, Δέσποινα Κοσμίδου και Άρτεμις Καμαρινέα, επισκέφθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μας δόθηκε η ευκαιρία
ν' ανταλλάξουμε απόψεις και εμπειρίες με τους αναπήρους των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών χωρών και να συμβάλλουμε στις νομοθετικές ρυθμίσεις της Ε.Ε. Που μας αφορούν. Ακολουθεί η παρέμβαση του Προέδρου κ. Κώστα
Κωνσταντή στο Ευρωκοινοβούλιο:
“ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ”
“Εκ μέρους του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικω
́ ν,
θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Κούνεβα που έδωσε την
ευκαιρία να ακουστεί η φωνή
των 100.000 ανθρω
́ πων με
βαριά κινητική αναπηρία που
εκπροσωπούμε, γιατί η βελτίωση της σχετικής νομοθεσίας, είναι απαραίτητη και
επιβεβλημένη.
Δεν θα σας μιλήσω με
νούμερα από στατιστικές μελέτες, εξ́ άλλου αυτά ήδη τα
έχετε στα χέρια σας, αλλά θα
σας κοινωνήσω την αλήθεια
της καθημερινότητας των ανθρω
́ πων με αναπηρία στην

Ελλάδα, μία καθημερινότητα τραγελαφική και παράλογη
που αντιτίθεται και καταπατά σχεδόν όλο το χάρτη των θεμελιωδω
́ ν δικαιωμάτων της Ευρωπαικής́Ενωσης.
Τα άρθρα 1, 2 και 4 που αφορούν την αξιοπρέπεια, το 26
που αφορά τη ισότητα και το 35 περί αλληλεγγύης, καταλύονται πλήρως όταν οι χορηγούμενοι καθετήρες για την
ούρηση, μειω
́ νονται σε μόλις 3/ημέρα (!) Και ρωτάω εσάς,
τον αρτιμελή: τι επιπτω
́ σεις θα είχε αυτό στην υγεία σας;
Το να ουρείτε ΜΟΝΟ τρείς φορές την ημέρα θα προκαλούσε βλάβη στα νεφρά σας; Ναι ή όχι; Και πόσο πολλαπλάσια θα ήταν η επιβάρυνση του κρατικού προυπολογισμού της νοσηλείας σας; Αναλογιστείτε σας παρακαλω
́ τις
συνέπειες...
Ας συνεχίσουμε με ένα διαφορετικό θέμα, με τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς. Η πρόσβαση για ανθρω
́ πους σαν
εμένα στα λεωφορεία των εθνικω
́ ν δικτύων είναι αδύνατη, στα τραίνα ελάχιστη –
μάλιστα η ΤΡΑΙΝΟΣΕ - η ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται το σιδηροδρομικό δίκτυο
της Ελλάδας - μου ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ πρόσφατα την επιβίβαση... Κάτι παρεμφερές ισχύει
και στην ακτοπλοοία. Κυρίες
και κύριοι, για να επιβιβαστούμε, μας σηκω
́ νουν στα
χέρια, σαν να είμαστε τσουβάλια με πατάτες... Πράγμα
που απειλεί και την δική μας
σωματική ακεραιότητα, αλλά

OPIZONTAΣ
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και των εργαζομένων και ταυτόχρονα καταπατά τα άρθρά
1, 2, 4 περί αξιοπρέπειας, το 6 περί ελευθερίας, τα 20, 26
περί ισότητας, και το 31 περί αλληλεγγύης.
Ας προχωρήσουμε στο επόμενο τραγελαφικό σημείο
της καθημερινότητάς μας. Υπάρχει ασφαλιστικό ταμείο
στη χω
́ ρα μας που αν ο ανάπηρος τολμήσει να παντρευτεί,
παύει να θεωρείται ανάπηρος για το ταμείο και επομένως
κόβονται οι παροχές του. Ταυτόχρονα, άλλο ασφαλιστικό
ταμείο παύει να θεωρεί ανάπηρο αυτόν που παίρνει
διαζύγιο! Δεν νομίζω πως τα συγκεκριμένα ταμεία βρήκαν
την θεραπεία για την αναπηρία, αλλά είμαι σίγουρος πως
καταπατούν τα άρθρα 1,2,4 για την αξιοπρέπεια, και το 9
για την ελευθερία.
Συνεχίζω με το άρθρο 36 που ορίζει την πρόσβαση στις
υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Αυτό καταπατείται από πολλές δημόσιες υπηρεσίες και εφορίες,
αλλά κυρίως απ́τις τράπεζες που για να εισέλθει σ' αυτές
κάποιος με αμαξίδιο, πρέπει να απενεργοποιηθούν πρω
́ τα
όλα τα συστήματα ασφαλείας...
́Ενα άλλο μεγάλο πρόβλημα στην Ελληνική κοινωνία,
είναι η μη προσβασιμότητα στη δημόσια εκπαίδευση, τόσο
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για τους εκπαιδευόμενους, όσο και για τους εκπαιδευτές.
Εδω
́ καταθέτω την προσωπική μου εμπειρία ότι στα 5 απ'
τα 7 σχολεία που δίδαξα ως καθηγητής, έπρεπε να
προσέχω τι τρω
́ ω και τι πίνω, γιατί πολύ απλά στο χω
́ ρο
εργασίας μου δεν υπήρχε κατάλληλη τουαλέτα... Τα
άρθρα 1, 2, 14, 15 και 31 είναι... ανύπαρκτα...
Ολοκληρω
́ νοντας, θα σας ζητήσω μία χάρη. Κλείστε τα
μάτια σας και οραματιστείτε εσάς ή ένα αγαπημένο σας
πρόσωπο στη δική μας θέση και πραγματικότητα. Για ποιά
νομοθετημένη αξιοπρέπεια, ελευθερία, ισότητα, αλληλεγγύη, διακαιω
́ ματα και δικαιοσύνη μιλάμε; Μήπως το
αυτονόητο για τον αρτιμελή πολίτη της Ευρωπαικής́Ενωσης δεν ισχύει για τον ανάπηρο, καθιστω
́ ντας τον πολίτη
τελευταίας κατηγορίας; Μήπως βιω
́ νουμε μία
κεκαλυμμένη γενοκτονία των αναπήρων; Γιατί οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν μόνο όταν σταματούν ν' αναπνέουν αλλά και όταν τους απαγορεύεις να ζούν. Κάντε λοιπόν ότι
καλύτερο μπορείτε με την εξουσία που σας έχει δοθεί γιατί η αναπηρία δεν είναι επιλογή. Αύριο μπορεί να βρεθείτε
εσείς στη δική μου θέση... Σας ευχαριστω
́ για το χρόνο
σας.”

OPIZONTAΣ
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Ο κ. Μπακογιάννης στα γραφεία του ΠΑΣΠΑ

Μ

ετά την κ. Δούρου και
τον κ. Πατούλη, σειρά
πήρε στις 11 Δεκεμβρίου 2018
ο κ. Μπακογιάννης, στα πλαίσια της προεκλογικής του εκστρατείας για την Δημαρχία
Αθηνών, για να γίνει δέκτης
της τεχνογνωσίας του ΠΑΣΠΑ
γύρω από την προσβασιμότητα στην πόλη μας. Κατανόησε ότι χωρίς εμάς τίποτα
δεν μπορεί ν' αλλάξει. Η Αθήνα για να φτάσει ψηλά - όπως
έχει ονομάσει τον συνδυασμό
του- έχει μόνο έναν δρόμο:
να σεβαστεί τις υποδείξεις
του ΠΑΣΠΑ.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ
ΠΑ.Σ.ΠΑ
Στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο του Κ.Ε.Δ.Ε.
που διεξήχθη την Τέταρτη 5 Δεκεμβρίου
2018 στο Divani Caravel hotel ο Σύλλογός
μας έλαβε μία μεγάλη τιμητική αναγνώριση,
η οποία μας καταξιώνει στη συνείδηση
όλων των δημοτικών φορέων.

OPIZONTAΣ
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ΔΥΟ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΤΟΥ ΠΑ.Σ.ΠΑ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2018
Μ

ετά από 7 ραντεβού
μέσα στο 2018 με τον
κ. Πετρόπουλο, καταφέραμε και είναι πλέον γεγονός
η έκδοση της εγκυκλίου
ν.41 με θέμα «επέκταση
χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 56 του Ν.4554
/2018 στις 12.9.18 με αρ.
Πρωτ. 1079203 που αναφέρει: “1.Στην εν λόγω διάταξη ορίζεται ότι το εξωιδρυματικό επίδομα που
προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (Ά68) χορηγείται όχι μόνο σε όσους πάσχουν από τις ρητά αναφερόμενες στη διάταξη αυτή παθήσεις της τετραπληγίας
και παραπληγίας, αλλά και σε όσους πάσχουν από
ασθένειες οι οποίες, κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, επιφέρουν την ίδια, όπως αυτές οι
παθήσεις, μορφή αναπηρίας.”
Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, η εγκύκλιος αυτή βγάζει
από τον εφιάλτη των ΚΕΠΑ χιλιάδες συνανθρώπους μας.
Η δεύτερη μεγάλη επιτυχία του Συλλόγου μας, ήρθε
μόλις λίγες ημέρες μετά από ραντεβού που έγινε στις 19
14
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Δεκεμβρίου 2018. Με την
κ. Φωτίου ήρθε το ΦΕΚ Β'
5855/28-12-2018 και το
άρθρο 11 που βάζει τέλος
στους εφιάλτες των τραπεζών και της εφορίας.
Συγκεκριμένα το άρθρο
έχει ως εξής: “Αφορολόγητο - Ακατάσχετο
Τα χρηματικά ποσά που
καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε χρήμα
σε άτομα με αναπηρία,
σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρούσας, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία
εισοδήματος και επομένως δεν φορολογούνται. Επιπλέον
το ποσό προνοιακών παροχών σε χρήμασε άτομα με
αναπηρία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή
κράτηση χαρτοσήμου, δεν κατάσχεται, ούτε συμψηφίζεται
με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά
όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού
ή προνοιακού χαρακτήρα.”
Οι αγώνες του Πα.Σ.Πα δεν σταματούν εδώ, συνεχίζουν
με ένα και μόνο στόχο: να βελτιώσουν όσο το δυνατόν
περισσότερο το βιωτικό επίπεδο των κινητικά αναπήρων.

OPIZONTAΣ
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ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Ο ΠΑΣΠΑ
ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ!

Σ

τις 8/2/19 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ διεξήχθησαν οι εκλογές για την
ανάδειξη του καινούργιου
Διοικητικού Συμβουλίου της
Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Η
Ευαγγελία Κοντογεωργάκη,
η εμπνευσμένη ιδρύτρια
του Συλλόγου μας, εκείνη
που πάλεψε πρώτη για τα
δικαιώματα των κινητικά
αναπήρων, μας δείχνει
ξανά το δρόμο για το αύριο! Ενωμένοι, χωρίς εσωστρέφεια, εγωισμούς και ιδιοτελή συμφέροντα, μόνο έτσι
μπορούμε να προστατεύσουμε την ζωή των κινητικά αναπήρων. Θα ήταν λάθος να μην αναφερθούν οι αριστοτεχνικές ενορχηστρωτικές κινήσεις του Προέδρου Πα.Σ.Πα.
Μακεδονίας-Θράκης κ. Γ. Αυγουστίδη, που έβαλαν τέλος
στο σκοταδισμό του χθες και χαράσσουν ένα λαμπρό

αύριο, όχι μόνο για τον Πα.Σ.Πα, αλλά για όλη την Ομοσπονδία! Η δυναμική και αδιάσπαστη επιστροφή του
Πα.Σ.Πα στις αρχαιρεσίες και στη λειτουργία της Ε.Ο.Κ.Α.
είναι πλέον γεγονός!
Η νέα Εκτελεστική Γραμματεία της Ε.Ο.Κ.Α. έχει ως
εξής: Πρόεδρος ανέλαβε ο Μπάμπης Γερώνυμος. Αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Κωνσταντής. Γενική Γραμματέας
Κορνηλία Θεοδωρακάκη, Αναπληρώτρια Γεν. Γραμματέας Κατσιμαλή Αθηνά, Ταμίας ο Μιχάλης Κορωναίος, Οργανωτικός Γραμματέας ο Μιχαήλ
Ψυλλάκης και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων ο
Φάνης Δαμάσκος. Στην Ελεγκτική Επιτροπή Πρόεδρος είναι ο Χαράλαμπος Δοξαστάκης, Γεν.
Γραμματέας ο Αντώνης Χουλιάρας και μέλος ο κ.
Μαρκογιαννάκης. Πέρα από την παρουσία του
Πα.Σ.Πα στην Εκτελεστική Γραμματεία και Ελεγκτική
Επιτροπή, μέσα στο Δ.Σ. υπάρχουν και τα εξής
ηγετικά στελέχη μας: ο Γιώργος Αυγουστίδης, ο
Πέτρος Βαλσαμής και ο Αντώνης Χαροκόπος. Η
επίτευξη των στόχων μας, είναι πλέον μονόδρομος
προς την επιτυχία. Υγεία και δύναμη σε όλους!

OPIZONTAΣ
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ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

ΕΟΠΥΥ
ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ

Σ

τις 19 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε
η ένατη κατά σειρά επίσκεψή μας στον ΕΟΠΥΥ
από τον Ιούνιο, στην προσπάθειά μας να
εξανθρωπίσουμε τον νέο ΕΚΠΥ. Είχαμε συνάντηση
με τον νέο Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και βυθισμένο σε
αχαρτογράφητα νερά κ. Β. Πλαγιανάκο (ο οποίος
παρακάλεσε να μην φωτογραφηθεί) και τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού κ. Φάνη Ρηγάτο.
Αυτή τη φορά είχαν απέναντί τους σύσσωμη και
ενωμένη όλη την κινητική αναπηρία καθώς ήταν
παρόντες ο Πρόεδρος της ΕΟΚΑ κ. Μπάμπης Γερώνυμος, η Γ. Γραμματέας της ΕΟΚΑ κ. Κορίνα
Θεοδωρακάκη, ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΑ και Πρόεδρος του ΠΑΣΠΑ κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντής,
το μέλος του ΔΣ της ΕΟΚΑ και Πρόεδρος του
ΠΑΣΠΑ Μακεδονίας-Θράκης κ. Γιώργος Αυγουστίδης,
η Γραμματέας του ΠΑΣΠΑ κ. Ενίντα Σούλι και το
μέλος του ΔΣ του ΠΑΣΠΑ κ. Παναγιώτης Γιαννούκαρης.Οι προτάσεις μας στον ΕΟΠΥΥ ήταν οι εξής:
1. Βαριές τιμωρίες στους παρόχους αναπηρικών
ειδών που αναγκάζουν τους αναπήρους να προπληρώνουν τα προϊόντα.
2. Να αποζημιώνονται οι παραγγελίες αναπηρικών
ειδών μέσω διαδικτύου.
3. Κατάργηση/τροποποίηση του άρθρου 61 έτσι
ώστε εάν το αναπηρικό είδος κοστίζει παραπάνω
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από τα όρια που έχουν οριστεί, να έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε εμείς τη διαφορά.
4. Δυνατότητα απόκτησης ηλ. αμαξιδίου πάνω
από τα 65 έτη ηλικίας.
5. Δυνατότητα απόκτησης ορθοστάτη πάνω
από τα 55 έτη ηλικίας.
6. Κατάργηση του 15% συμμετοχής στα ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα στα άτομα με αναπηρία άνω
του 80%.
7. Αύξηση των κλινών πρώτης νοσηλείας.
8. Χορήγηση των αναπηρικών ειδών κατά τη
διάρκεια της πρώτης νοσηλείας.
9. Δυνατότητα ορισμού φυσιάτρου ως οικογενειακού γιατρού. Κατάργηση του αριθμητικού
ορίου ακτινογραφιών και στα ζητούμενα εξετάσεων
αίματος κλπ. στη συνταγογράφηση από φυσιάτρους.
10. Σε περιπτώσεις επιδείνωσης της κατάστασής
μας όπως: γήρανση, αγκυλώσεις, αυχενικό, κατακλύσεις κλπ. δυνατότητα 6μηνης κλειστής αποκατάστασης, κατόπιν γνωμάτευσης του θεράποντος
ιατρού.
11. Ισόποση χορήγηση καθετήρων και ουροσυλλεκτών. Εάν δεν μας ικανοποιήσουν τις ανωτέρω προτάσεις ενός μηνός, θα μας βρουν μπροστά τους με κάθε τρόπο... Τελείωσαν τα ψέματα!

OPIZONTAΣ

AlterWeekend 2019:
10-12 Μαΐου 2019
Ένα πολυγεγονός
για Άτομα με Αναπηρία – και όχι μόνο!
Στις 10 με 12 Μαΐου 2019 η ΔΕΘ - HELEXPO ΑΕ διοργανώνει ένα πολυγεγονός για άτομα με
αναπηρία, υπό τον γενικό τίτλο AlterWeekend 2019. Πρόκειται για ένα πανόραμα εξειδικευμένων
εκδηλώσεων, οι οποίες θα προσδώσουν στο συγκεκριμένο τριήμερο τον χαρακτήρα μιας ανοικτής
γιορτής για Α.μεΑ. Συγκεκριμένα, θα διοργανωθούν:
•Εκδηλώσεις θεσμών προς ενδιαφερόμενους πολίτες (Σύλλογοι Α.μεΑ., πάροχοι υγείας, γονείς, ιατροί, αρμόδια Υπουργεία, Οργανισμοί, Φορείς, κτλ.).
•Εκδηλώσεις καινοτομίας (INNOVATION) Ενημερώσεις για μια σειρά από καινοτόμα προϊόντα και
υπηρεσίες, κάποια από τα οποία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην Ευρώπη, με δυνατότητα
live δοκιμών.
•Ενημερωτικές εκδηλώσεις από εταιρίες και αρμόδιους φορείς. Ανάμεσά τους: Ημερίδα «ΤΕΧΝΗΤΑ
ΜΕΛΗ», «ΣΕΞ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», κτλ.
•Αθλητικές Εκδηλώσεις (Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ξιφασκίας με αμαξίδιο, παρουσίαση καλαθοσφαίρισης 3Χ3 με αμαξίδιο, κ.α.)
•Πολιτιστικές εκδηλώσεις από ομάδες καλλιτεχνών οι οποίες αποτελούνται από Α.μεΑ και μη.
Οι παραπάνω εκδηλώσεις θα πλαισιωθούν και με ένα εμπορικό μέρος, όπου εταιρίες, φορείς και Σύλλογοι
θα παρουσιάζουν τα πλέον πρόσφατα προϊόντα, λύσεις, υπηρεσίες και δράσεις για τη διευκόλυνση της ζωής
των Α.μεΑ. Σε περίοπτη θέση, θα υπάρχουν προϊόντα και καινοτομίες που αναπτύχθηκαν και κατασκευάζονται
στην Ελλάδα. Η έμφαση στις νέες τεχνολογίες αναγνωρίζει το γεγονός πως η καθημερινότητα κάθε αναπήρου
έχει αλλάξει ριζικά και πως διαρκώς εμφανίζονται νέα προϊόντα και υπηρεσίες, προσφέροντας δυνατότητες
που έως πρότινος θα φάνταζαν αδύνατες.

Η ΔΕΘ-HELEXPO προχωρά στη συγκεκριμένη διοργάνωση, έχοντας στο μυαλό πως εδώ και καιρό
υπάρχει στην Ελλάδα η ανάγκη για ένα μεγάλο διαφορετικό γεγονός με πυρήνα τα Άτομα με
Αναπηρία. Ένα γεγονός που να συνεισφέρει στη βιωματική ενημέρωση, στην εκπαίδευση, στην
ψυχαγωγία, στην άθληση, στη διασκέδαση και δικτύωση των ατόμων με αναπηρία – και όχι μόνο.
Η ΔΕΘ-HELEXPO σας καλεί να είστε όλοι παρόντες στο Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο HELEXPO
MAROUSSI, στη Λεωφόρο Κηφισίας 39, από τις 10 έως τις 12 Μαΐου 2019!

OPIZONTAΣ
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Πως βοηθάνε τα THERA-Trainer
την αποκατάσταση στο σπίτι

Η

άσκηση με ένα ποδήλατο THERA-Trainer βοηθά
τους ανθρώπους που για διάφορους λόγους δεν
έχουν πλέον επαρκή κινητικότητα. Για να παραμείνουμε σωματικά και διανοητικά δραστήριοι και
να αντισταθούμε στις επιπτώσεις της έλλειψης άσκησης,
πρέπει να βάλουμε το σώμα μας σε κίνηση.
Η τακτική άσκηση διατηρεί και αποκαθιστά τη δύναμη, την
κινητικότητα, την αντοχή και πολλά άλλα. Μελέτες δείχνουν
ότι μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή για άτομα που
πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας, τη νόσο του Πάρκινσον ή την παραπληγία, η σωματική απόδοση μπορεί να
βελτιωθεί με την άσκηση με ένα ποδήλατο THERA-Τrainer,
με θετική επίδραση στην πρόοδο της νόσου.
Με τα μηχανήματα της THERA εκπαιδεύεστε ...
•στο σπίτι - όπου αισθάνεστε άνετα
•από μόνοι σας - σε πολλές περιπτώσεις δεν θα χρειαστείτε καμία βοήθεια
•όποτε και όσο συχνά θέλετε - ανάλογα με το ημερήσιο
πρόγραμμα
•για όσο καιρό θέλετε και για όσο διάστημα είναι ευεργετικό – εσείς αποφασίζετε
•από την πολυθρόνα ή το αναπηρικό σας αμαξίδιο χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε θέση
•με ή χωρίς μυϊκή δύναμη

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ
Η παραπληγία αλλάζει απότομα τη ζωή του ατόμου και
των συγγενών του. Σε πολλές περιπτώσεις, η παραπληγία
είναι το αποτέλεσμα ενός ατυχήματος που προκαλεί μη
αναστρέψιμη βλάβη στη σπονδυλική στήλη. Εξάλλου, ο
σημαντικότερος στόχος μετά την αποκατάσταση είναι να
επανέλθει σε μια ενεργό ζωή και να είναι όσο το δυνατόν
πιο ανεξάρτητος.
Στην περίπτωση ατελούς παραπληγίας, η πρώιμη κινητική
αποκατάσταση μπορεί να βοηθήσει το άτομο να ανακαλέσει
κινήσεις. Για πλήρη παραπληγικούς, η θεραπεία κίνησης
βοηθάει στην ενεργό συμμετοχή των αρθρώσεων, των
μυών, των συνδέσμων και των τενόντων. Ανεξάρτητα από
το εάν η παραπληγία είναι πλήρης ή ατελής, η τακτική
άσκηση θα σας βοηθήσει, επειδή αντισταθμίζει τις πεπτικές
διαταραχές, τις συστολές και τη θρόμβωση.
Τα οφέλη από την άσκηση με το THERA-Trainer:
•Πρόληψη και αποφυγή των αγκυλώσεων (την
20
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περιορισμένη λειτουργία και κίνηση των αρθρώσεων)
•Βελτιώνει το συντονισμού και τις κινητικές δεξιότητες
•Διεγείρει το καρδιαγγειακό σύστημα και την κυκλοφορία
•Ενεργοποιεί το μεταβολισμό
•Βοηθάει στην πέψη
•Χαλαρώνει τους μυς και διατηρεί την υπολειπόμενη μυϊκή δύναμη
•Μειώνει την κατακράτηση νερού
•Βελτιώνει τη σταθερότητα κορμού
•Σταθεροποιεί το μυαλό
Η άσκηση βελτιώνει την αίσθηση της ευημερίας σας. Ενεργοποιηθείτε και παραμείνετε ανεξάρτητοι!
Σκλήρυνση κατά πλάκας
Η σωστή θεραπεία μπορεί να ανακουφίσει τα συμπτώματα
της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Η πρόοδος της νόσου μπορεί

OPIZONTAΣ
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επίσης να καθυστερήσει. Μελέτες δείχνουν ότι η μέτρια
σωματική δραστηριότητα έχει θετική επίδραση στην ποιότητα
ζωής των ατόμων με ΣΚΠ. Οι αρθρώσεις πρέπει επίσης να
ασκούνται και να τεντώνουν τουλάχιστον μία ή δύο φορές
την ημέρα, έτσι ώστε να διατηρούν το πλήρες εύρος
κίνησης τους. Συνεπώς, θα πρέπει να συνεχίσετε να είστε
ενεργός και ενεργή και να διατηρείτε την ανεξαρτησία σας
για όλες τις καθημερινές σας δραστηριότητες, όπως το
πλύσιμο, το ντύσιμο ή την τουαλέτα.
Τα οφέλη από την άσκηση με το THERA-Trainer:
•Ανακούφιση από τη μυϊκή σπαστικότητα
•Ρύθμιση του μυϊκού τόνου (τάση των μυών)
•Βελτίωση του συντονισμού
•Πρόληψη και αποφυγή των αγκυλώσεων (περιορισμένη λειτουργία και κίνηση των αρθρώσεων)

•Ενδυνάμωση και τέντωμα των μυών
•Διέγερση του καρδιαγγειακού συστήματος
•Ενεργοποίηση του μεταβολισμού
•Μείωση της κατακράτησης νερού
•Ενίσχυση της κινητικότητας
•Βελτίωση της σταθερότητας του κορμού
•Εκπαίδευση της ισορροπίας
•Προωθεί την εγρήγορση του σώματος
•Σταθεροποιεί το μυαλό
•Υποστηρίζει την ανεξάρτητη δραστηριότητα και
την ανεξαρτησία
Οι γιατροί και οι θεραπευτές συστήνουν να επαναλαμβάνετε την άσκηση με ένα ποδήλατο THERA κάθε εβδομάδα
- ανάλογα φυσικά με την κατάσταση της υγείας σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Σ

τις δεκαετίες του 1950‐1970 τα κινήματα υπέρ των αστικών δικαιωμάτων έφεραν την έννοια και την ταυτότητα της αναπηρίας στο προσκήνιο,
ανάλογα με αυτή της εθνικής (π.χ. μετανάστες) ή φυλετικής ταυτότητας
(π.χ. μαύροι). Τα άτομα με αναπηρία
(ΑμεΑ) άρχισαν να συγκεντρώνουν το
διεπιστημονικό ενδιαφέρον τη δεκαετία
του 1960 και έκτοτε αποτελούν ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα.
Παρόλο όμως που τα ΑμεΑ αποτελούν την μειονοτική εκείνη
ομάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό μελών και τις περισσότερες
ανάγκες, έχουν διαφύγει της προσοχής των βιβλιοθηκών
(Church et al., 2000). Η ιστορία των υπηρεσιών βιβλιοθηκών
για τα ΑμεΑ είναι πρόσφατη και συγκριτικά σύντομη και επιπλέον, η σχέση της βιβλιοθήκης με τα ΑμεΑ προβληματική.
Το αποτέλεσμα είναι τα ΑμεΑ να υπο‐εκπροσωπούνται στο
χώρο των βιβλιοθηκών και οι τελευταίες να αποτελούν “terra
Incognita” και χώρο άβατο για αυτά λόγω αρχιτεκτονικών,
φυσικών, οικονομικών και πάσης φύσεως εμποδίων. Παρόλο
που στη σημερινή, ραγδαία αναπτυσσόμενη Κοινωνία της
Πληροφορίας (ΚτΠ) η σημασία και η αναγκαιότητα της πληροφορίας, ως κοινωνικό και οικονομικό αγαθό, είναι διάχυτη,
οι βιβλιοθήκες εξακολουθούν να εστιάζουν στους σωματικά
ακέραιους χρήστες και η πλειονότητα των ΑμεΑ στηρίζεται
στους εαυτούς τους και στη φιλανθρωπία για κάτι τόσο ουσιαστικό όσο το διάβασμα και γενικότερα η πληροφόρηση.
Σίγουρα η στάση αυτή των βιβλιοθηκών οφείλεται και επηρεάζεται από τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία έχει αντιμετωπίσει ιστορικά τα ΑμεΑ και από την άγνοια για τις
φυσικές και συναισθηματικές πτυχές των ποικίλων αναπηριών.
Σημαντικοί επίσης λόγοι είναι η έλλειψη στοχευμένης χρηματοδότησης για την προσαρμογή των βιβλιοθηκών στις ανάγκες
των ΑμεΑ, για ειδικό εξοπλισμό και για την παραγωγή υλικού
στις κατάλληλες για τα ΑμεΑ διατάξεις, η ανεπαρκής επιμόρφωση των βιβλιοθηκονόμων καθώς και η ατελής συνεργασία

μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Ένας
άλλος λόγος είναι επίσης η σχετικά αργή
εισαγωγή των σύγχρονων τεχνολογιών
πληροφορικής στις βιβλιοθήκες και οι ήδη
διαμορφωμένες συνειδήσεις και συμπεριφορές στους κόλπους της επαγγελματικής
κοινότητας των βιβλιοθηκονόμων. Αν και
την τελευταία δεκαετία έχει υπάρξει δραστηριοποίηση, θέσπιση καταλυτικών νομοθετημάτων στο χώρο της αναπηρίας, διεύρυνση (diversity)
των χρηστών και έξαρση της ερευνητικής δραστηριότητας
όσον αφορά τις βιβλιοθήκες και τα ΑμεΑ, ο χώρος παρουσιάζει
ακόμη πολλές ελλείψεις, αδυναμίες και εμπόδια, χωρίς να
έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση σε ζητήματα κοινής πρακτικής. Μια γενική διαπίστωση με την οποία ήρθε αντιμέτωπη
η παρούσα εργασία είναι η πασιφανής εστίαση του ενδιαφέροντος της βιβλιογραφίας, των βιβλιοθηκών, των υπηρεσιών
τους, των ερευνητικών προγραμμάτων, κ.ά. στα άτομα με
αναπηρία όρασης και λιγότερο σε άλλες ομάδες ΑμεΑ. Αυτό
συμβαίνει επειδή οι βιβλιοθήκες δίνουν έμφαση στα βιβλία
και την ανάγνωση, μια διαδικασία που απαιτεί την αίσθηση
της όρασης και επειδή η αναπηρία όρασης παρουσιάζει τις
μεγαλύτερες προκλήσεις προσβασιμότητας. Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στο πεδίο των υπηρεσιών βιβλιοθηκών
για ΑμεΑ και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πρωτότυπου
μοντέλου βιβλιοθήκης, το οποίο θα αποτελεί παράλληλα και
έναν ολοκληρωμένο και επιστημονικά ακριβή οδηγό, με τη
μορφή υποδείγματος, εφαρμογής λύσεων και διαμόρφωσης
βιβλιοθηκών που θέλουν να εξυπηρετούν επαρκώς τους
χρήστες τους με αναπηρία. Πρωταρχικό κίνητρο για την εκπόνηση της εργασίας αυτής αποτέλεσε η κοινωνική διάσταση
του θέματος και το γεγονός ότι ο βασικός στόχος του επαγγέλματος του επιστήμονα της πληροφόρησης είναι η παροχή
ελεύθερης πρόσβασης όλων στην πληροφορία ανεξαρτήτως
αναπηρίας…

OPIZONTAΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η κοινωνία προσαρμόζεται
στις ανάγκες των Ατόμων με αναπηρία

Δ

εν είναι τα ατομα με αναπηρία
που πρέπει να αλλάξουν ώστε
να ενταχθούν στην κοινωνία. Πρέπει η κοινωνία να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των ατόμων με
αναπηρία. Σε αυτό το πνεύμα, που
αποτελεί άλλωστε και την πεμπτουσία
της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, κινείται
νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση.
Βασική επιδίωξη της νομοθετικής πρωτοβουλίας, που παρουσιάζει σήμερα η
«Εφ.Συν.», είναι η μετάβαση της αντιμετώπισης της αναπηρίας από το ιατρικό (και κατ’ επέκταση ατομικό) μοντέλο
στο κοινωνικό (δηλαδή το συλλογικό) μοντέλο.
Να πάψουν, με απλά λόγια, τα ατομα με αναπηρία να
αντιμετωπίζονται ως «αδύναμοι ασθενείς» και να αποτελέσουν ενεργά μέλη μιας κοινωνίας που τα εντάσσει ισότιμα
σε κάθε κοινωνική και οικονομική πτυχή της. Σε αυτό το
σκεπτικό μάλιστα εντάσσεται και η αλλαγή στον ορισμό
της αναπηρίας.
Ως ατομα με αναπηρία ορίζονται με τις προωθούμενες
διατάξεις «τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές,
διανοητικές ή αισθητηριακές αδυναμίες οι οποίες, σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, μπορούν να παρεμποδίσουν
την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην
κοινωνία επί ίσοις όροις με τα υπόλοιπα μέλη του κοινωνικού
συνόλου». Με αυτόν τον γενικό όρο θα πρέπει να συμφωνούν
ενδεχόμενοι νεότεροι ειδικοί ορισμοί.
Η Σύμβαση του ΟΗΕ -μια παγκόσμια νίκη του αναπηρικού
κινήματος- αν και αποτελεί νόμο της χώρας από το 2012,
ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη.
Ετσι λοιπόν, το νομοσχέδιο που αναμένεται να θέσει
προς διαβούλευση το αργότερο εντός του Μαΐου ο υπουργός
Επικρατείας, Χριστόφορος Βερναρδάκης, έρχεται όχι μόνο
να καλύψει ένα μεγάλο νομικό κενό, αλλά και να διασφαλίσει
διεθνώς κατοχυρωμένα δικαιώματα για πλήθος συμπολιτών
μας, που υπολογίζονται τουλάχιστον στο 10% των κατοίκων
της χώρας μας (1.000.000 άνθρωποι, σύμφωνα με ποσοστά
της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και κρατικών φορέων επίσημη απογραφή δεν υπάρχει).
Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας
Οι προωθούμενες διατάξεις έχουν πεδίο εφαρμογής στο
Δημόσιο, αλλά και σε κάθε ιδιωτική επιχείρηση που παρέχει
υπηρεσίες ή είναι ανοιχτή στο κοινό.
Ανάμεσα στις γενικές υποχρεώσεις που θεσπίζονται για
δημόσιες υπηρεσίες ή επαγγελματίες είναι η προσβασιμότητα
των ΑμεΑ σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά, αλλά και η
παροχή πληροφοριών και η δυνατότητα επικοινωνίας με
κάθε προσβάσιμη μορφή (π.χ. με Κώδικα Μπράιγ).
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Ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ προωθείται και στο ηλεκτρονικό περιβάλλον,
ιδίως στον τομέα των επικοινωνιών και
των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και των
υπηρεσιών διαδικτύου. Αυτό σημαίνει
ανανέωση ιστότοπων και, ανάμεσα σε
άλλα, ενσωμάτωση λογισμικού για την
αναπαραγωγή κειμένων με σύστημα
ομιλίας.
Ειδικά κατά τις συναλλαγές των ΑμεΑ
με το Δημόσιο, τα όργανα της διοίκησης
προβλέπεται να κοινοποιούν στους εξυπηρετούμενους όλα
τα απαιτούμενα δημόσια έγγραφα σε προσβάσιμη μορφή.
Δράσεις ενημέρωσης και κατάρτισης σε θέματα δικαιωμάτων των ΑμεΑ προωθούνται για το προσωπικό του δημόσιου τομέα, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων σε σχέση με την εν γένει συμπεριφορά τους ως προς
τα ΑμεΑ και στόχο τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και της
αξιοπρέπειάς τους.
Ακόμη, προς τον σκοπό της εκπαίδευσης των σπουδαστών,
αλλά και της επαγγελματικής επιμόρφωσης των καταρτιζομένων σε θέματα δικαιωμάτων και ίσης μεταχείρισης
ΑμεΑ, τα Ανώτατα και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και η Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας θα κληθούν να μεριμνήσουν ώστε να συμπεριλάβουν στα προγράμματα σπουδών τους και στα επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικές ενότητες που αφορούν
τα δικαιώματα των ΑμεΑ.
Επίσης, η ΕΛΣΤΑΤ, βάσει της νομοθετικής πρωτοβουλίας,
θα υποχρεούται να αναπτύσσει, να παράγει και να δημοσιεύει
επίσημα στατιστικά στοιχεία για την αναπηρία στη χώρα.
Αυτό αναμένεται να δώσει στην Πολιτεία τη δυνατότητα
να γνωρίσει για πρώτη φορά λεπτομερώς πόσοι είναι οι
ανάπηροι στη χώρα και με βάση τα στατιστικά δεδομένα
να οργανώσει με αποτελεσματικότερο τρόπο τις παρεμβάσεις
της για τη βελτίωσή της καθημερινότητάς τους.
Τέλος, καθιερώνονται θεσμικές αλλαγές για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ. Συγκεκριμένα, με απόφαση του εκάστοτε υπουργού, θα ορίζεται
σημείο παρακολούθησης της Σύμβασης σε κάθε υπουργείο.
Σε συνέχεια της πρώτης νομοθετικής πρωτοβουλίας, με
απόφαση του πρωθυπουργού θα οριστούν Κεντρικό Σημείο
Επαφής στην κυβέρνηση και Συντονιστικός Μηχανισμός
Παρακολούθησης της Σύμβασης. Σύμφωνα με αρμόδιες
πηγές, «είναι πρόδηλο ότι η κεντρική πολιτική απόφαση
της κυβέρνησης είναι η υλοποίηση στην πράξη της Σύμβασης
και η θεσμοθέτηση κάθε αναγκαίου και πρόσφορου μέσου
για την επίτευξη αυτού του σκοπού».

OPIZONTAΣ

ΥΠΟΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ!
Σ

το χέρι σας είναι η φωνή μας να βρεθεί πλέον στα κέντρα των
αποφάσεων! Άνθρωποι που υπηρέτησαν επάξια το χώρο του
αναπηρικού συνδικαλισμού επιχειρούν πλέον με τη δική σας ψήφο, να μας εκπροσωπήσουν από ένα άλλο μετερίζι.
Οι υποψηφιότητες που μας γνωστοποιήθηκαν έως τη στιγμή

που γράφονται αυτές οι γραμμές, είναι οι παρακάτω.
Εάν υποπέσουν στην αντίληψή σας και άλλες υποψηφιότητες
που πηγάζουν απ' το χώρο μας, στηρίξτε τις, ώστε μόνο εμείς να
παίρνουμε τις αποφάσεις για εμάς!

Αθανάσιος
Βίγλας,

Βασίλης
Κωνσταντινόπουλος,

Παναγιώτης
Γιαννούκαρης,

υποψήφιος
Περιφερειακός Σύμβουλος
στον
Δυτικό τομέα Αθηνών
με το συνδυασμό
“Νέα Αρχή”
του Γεώργιου Πατούλη.

υποψήφιος
Κοινοτικός Σύμβουλος
στην 1η Κοινότητα
του Δήμου Περιστερίου,
με το συνδυασμό
«Με την Κοινωνία Μπροστά»
του Ανδρέα Παχατουρίδη.

υποψήφιος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Αγίων Αναργύρων –
Καματερού
με το συνδυασμό
“Πόλη του Αύριο”
του Σωτήρη Καμαρινόπουλου.

Βαγγέλης Ξυδέας
Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό
«Αθήνα Ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη
Ο Βαγγέλης Ξυδέας γεννήθηκε στα Κάτω Πετράλωνα το 1958. Μέλος πολύτεκνης οικογένειας και
ποδοσφαιριστής του ΠΑΟ ΡΟΥΦ, ασχολήθηκε με την παιδεία και τον αθλητισμό. Η ενασχόλησή του
με τα κοινά αφορά μια μακρόχρονη, ενεργή πορεία ως εκλεγμένος διαμερισματικός σύμβουλος του
Γ’ Διαμερίσματος (2002-2019). Γνωρίζοντας την περιοχή και τους ανθρώπους της γειτονιάς, ανέπτυξε
σημαντικές πρωτοβουλίες και συσπείρωσε ομάδες εθελοντών προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο,
για τα παιδιά, την ανάπτυξη των ευγενών ιδανικών του αθλητισμού, την ενίσχυση συλλόγων, όπως
η ΠΙΣΤΗ ο ΠΑ.Σ.ΠΑ και η Κιβωτός του Κόσμου, καθώς και τους συνανθρώπους μας με ειδικές και άλλες
ανάγκες. Για την ακούραστη και πολύπλευρη προσφορά του έτυχε πολλών βραβεύσεων. Στήριγμα
και έμπνευσή του είναι η οικογένειά του, η σύζυγος του Γεωργία και τα παιδιά του Δήμητρα και Παναγιώτης.
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Η δύναμή μας
είμαστε όλοι εμείς...!!!
Με γνώμονα μια ρήση που λέει
ότι η «Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ» σε συνδυασμό τόσο
την ευρηματικότητα όσο και τη θέληση για προσφορά στο συνάνθρωπο το ιστορικό μέλος του φορέα
μας κ. Βαγγέλης Ξυδέας, δημιούργησε την «ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ»,
της οποίας είναι και υπεύθυνος.
Σκοπός του έργου της Ομάδος του
Βαγγέλη και των συνεργατών του,
είναι η κάθε είδους προσφορά είτε
σε τρόφιμα, είδη ρουχισμού και
οικοσκευής στον ευπαθή και τον
αδύναμο στην οποία αρωγοί είναι
διάφοροι τοπικοί φορείς με τους
οποίους συνεργάζεται ως Διαμερισματικός Σύμβουλος,
τόσο απλοί ανώνυμοι άνθρωποι, όσο και εκκλησία.
Στη συνέχεια το έργο της Ομάδος, διευρύνθηκε,
επεκτείνοντας τη δράση του στο κομμάτι της Συλλογής
Πλαστικών Πομάτων από το Σύνολο των Δήμων της
Αττικής αλλά και σχολείων από την ανακύκλωση των
οποίων, προκύπτει η προμήθεια Αναπηρικών Αμαξιδίων,
τα οποία διανέμονται σε ανθρώπους με πραγματική
ανάγκη.
Στόχο αποτελεί, το έργο της συγκεκριμένης ομάδος
να κινηθεί σε ακόμα περισσότερα επίπεδα με σκοπό
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την καλυτέρευση της καθημερινότητας όλο και περισσότερων ανθρώπων με βάση της ανάγκες τους, ανεξάρτητα κοινωνικής θέσης, αναπηρίας η αρτιμέλειας,
διότι μοναδικός σκοπός της Ομάδος του Βαγγέλη και
των συνεργατών του, είναι να αποδεικνύουν όλοι
μαζί ότι η «Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ»

OPIZONTAΣ

ΑΡΘΡΑ

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑμεΑ
Δ

ύναμη Ψυχής....μ’ αυτές τις
δύο λέξεις θα μπορούσε κάποιος να αποτυπώσει γνωρίζοντας
ανθρώπους που συμπορεύονται
πάντα παράλληλα με παιδιά με
ειδικές αλλά και ιδιαίτερες ανάγκες.
Στα πλαίσια εκπαιδευτικών και
πρακτικών δραστηριοτήτων μου
καθώς γνώριζα κηδεμόνες γονείς,
παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς που έδιναν την ψυχή τους
για όλα αυτά τα άτομα ένιωθα βαθιά συγκίνηση, απέραντο
σεβασμό, δύναμη...... σε πιο νεαρή ηλικία μάλιστα ένιωθα
κάποιες φορές -χωρίς να το εκδηλώνω όμως- λύπη που δεν
μπορούσα να την προσδιορίσω ακριβώς. Λύπη για τους
ανθρώπους εκείνους που έφεραν στον κόσμο ένα παιδί
που κάποιες λειτουργικότητες δεν θα είχαν την δυνατότητα
να τις εξελίξουν ή λύπη για τους ίδιους τους γονείς και το
συναίσθημα αυτό ήταν πιο έντονο όταν μία οικογένεια
μπορεί να είχε και δύο παιδιά με «ιδιαίτερα θέματα»;.
Γινόταν έντονη προσπάθεια μέσα μου να μην μένω σε
καμία από τις δύο παραπάνω στάσεις, αλλά ευχαριστιόμουν
που αυτό το δύσκολο συναίσθημα μου ερχόταν να το
καλύψει ο δυναμισμός αυτών των παιδιών, η έντονη προσπάθεια που κάνουν για να καταφέρουν πράγματα που σε
άλλους ανθρώπους θεωρούταν αυτονόητα, θέματα όπως
η αυτοεξυπηρέτηση, η συμμετοχή σε ομαδικά παιχνίδια, η
υπακοή ακόμη και σε κάποιες φορές η ανάθεση πρωτοβουλιών.
Μιλάω για παιδιά με αυτισμό, νοητικές διαταραχές, ψυχώσεις, Asperger, σύνδρομο down, κινητικά προβλήματα,
διαταραχές διαγωγής, νευρολογικές μειονεξίες, θέματα όρασης, επιληψία, αναπτυξιακές διαταραχές.....Οι γονείς αυτών
των παιδιών ποικίλουν στο κατά πως βιώνουν αυτές τις
καταστάσεις. Υπάρχουν αρκετοί που μέσα από την δυσκολία
κινητοποιούνται, δραστηριοποιούνται, δίνουν πολλά πράγματα, συναισθηματικά, ηθικά, υλικά για το καλύτερο αυτών

των παιδιών και ναι έχω γνωρίσει
αρκετούς από αυτούς. Άνθρωποι
με πολύ δυνατό το συναίσθημα
της επιβίωσης, θετικοί και αισιόδοξοι, πυγμαλίωνες της ίδιας
τους της ζωής. Χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στιγμές δύσκολες, κακόκεφες με απογοήτευση και δόσεις ηττοπάθειας. Ο βασικός τους πυρήνας όμως είναι εκείνος που
αντλείται από μέσα τους δίνοντας τους αισιοδοξία και απέραντη δύναμη. Υπάρχουν όμως και αρκετοί που δείχνουν
με την στάση τους ότι «παραιτούνται», μπορεί να υπάρχει
θυμός, απόγνωση ή να πιστεύουν ότι δεν έχουν την δύναμη
για να ανταπεξέλθουν σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι άνθρωποι
όπου ζορίζονται να φροντίσουν και να αγαπήσουν τις δικές
τους πλευρές, τα δικά τους κρυφά κομμάτια. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ζούνε σχεδόν πάντα με την έννοια «δεν» και
ότι φοβούνται πιο πολύ αυτό και επιδιώκουν. Κάποιοι θα
πουν «όταν είσαι έξω από το χορό καλά τα λες, ρώτα όμως
και εμάς!!». Αυτή η πρόταση μπορεί πολύ εύκολα να γίνει
βίωμα και κάποιος να μείνει μόνο σ’ αυτή και εκείνοι που
προσπαθούν να τα καταφέρουν αλλά και εκείνοι που πιστεύουν ότι δεν μπορούν αγωνίζονται ο καθείς με τον
τρόπο του και το βίωμα του.
Μία γυναίκα με δύο παιδιά το ένα με σύνδρομο down παρακινήθηκε και πολλά χρόνια πριν ενεργοποιήθηκε και δημιούργησε ένα σχολείο με παιδιά με Ειδικές ανάγκες, το
οποίο λειτουργεί μέχρι και σήμερα με αρκετές δυσκολίες
πολιτειακές. Υπάρχουν αρκετοί σύλλογοι γονέων παιδιών
με αναπηρία στην χώρα μας που δημιουργούν με δική τους
πρωτοβουλία κέντρα, χώρους συστέγασης για όλα αυτά
τα παιδιά και αξίζει ένα μεγάλο μπράβο για όλη αυτή την
προσπάθεια τους και την δύναμη ώστε να συνεχίζουν ακάθεκτοι στον στόχο τους.

«ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ Μ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ»
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται φροντίδα και στήριξη
από ειδικούς φορείς ώστε παράλληλα με τα παιδιά να στηρίζονται και οι γονείς για όλο αυτό που έχουν αναθέσει να
κάνουν. Τα ειδικά σχολεία και τα κέντρα ημέρας είναι κάποιες
ημέρες εκεί για τα άτομα αυτά τις υπόλοιπες όμως ώρες οι
γονείς ή κηδεμόνες αναλαμβάνουν έναν δύσκολο αλλά και
χρονοβόρο «έργο» που το μόνο εφόδιο που χρειάζεται να
έχουν για να προχωρήσουν είναι η εσώτερη δύναμη, πίστη,
στήριξη από άλλους, θέληση και ευρηματικότητα. Πολλές
φορές θα ακούσουμε να λένε ότι τα παρατάνε, ότι τελικά
είναι πολύ δύσκολα και αρνούνται να συνεργαστούν με τους

ειδικούς. Μπορεί ασυνείδητα να είναι έντονα θυμωμένοι
γ’αυτό που ήρθε στην ζωή τους και ο φόβος αν και πως θα
τα καταφέρουν τους αποδυναμώνει και τους κάνει να φαίνονται μικροί και ανεπαρκείς. Χρειάζεται όμως κανείς να καταλάβει ότι και αυτοί οι άνθρωποι-οι γονείς «σκληραίνουν»,
η λογική είναι στα φόρτε της ανασηκώνουν τα μανίκια διότι
έχουν μία σταθερή και συστηματική δουλειά να εκπληρώσουν,
την φροντίδα αυτών των παιδιών. Έχουν το δικαίωμα και να
λυπούνται και να στεναχωριούνται, είναι συναισθήματα και
χρειάζεται να τα νιώθουν, όταν πιεστούν με γνόμωνα να μην
τα βιώσουν τότε είναι πιο πιθανός ο κίνδυνος να ξεσπάσουν
κάποια στιγμή και το αποτέλεσμα αυτού να μην τους ικανο-
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ποιήσει και να τους μελαγχολήσει ακόμη περισσότερο.
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΓΟΝΕΩΝ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Οι γονείς αρχίζουν να έχουν χιλιάδες ερωτήματα, για την
νέα αυτή τους κατάσταση. Μπερδεύονται διότι το ένα τους
παιδί μεγάλωσε διαφορετικά και με το νέο μέλος κάτι που
τους φαίνονταν φυσιολογικό ως προς την λειτουργικότητα
του να απορούν στο πως χρειάζεται να το διαχειριστούν,
ακούγοντας μία βαρυσήμαντη διάγνωση πολλές φορές δεν
μπορούν να κατανοήσουν και ψάχνουν απεγνωσμένα κάποιον
που θα τους διαφωτίσει και θα τους καθοδηγήσει. Αυτό που
μένει και στροβιλίζει το μυαλό τους και συνθλίβει τα όνειρά
τους, είναι ότι το παιδί τους είναι διαφορετικό, ότι μπορεί να
μην ακούει, να μην βλέπει, ότι θα έχει νοητική υστέρηση, επιληψία, σύνδρομο DOWN , αυτισμό, ένα παιδί με αναπηρία.
Παγιδευμένοι οι γονείς σε μια πραγματικότητα που μισούν
και δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν, είναι δυνατό να νιώθουν
την κατάσταση του παιδιού τους τιμωρία για
τους ίδιους (Δ.Οικονόμου). Οι γονείς εκ των
πραγμάτων «αναγκάζονται» να αποδεχθούν
τη διάγνωση και στην πραγματικότητα, βιώνουν
ένα οδυνηρό ξάφνιασμα. Βυθίζονται σε ένα
απόλυτο κενό ήχων, κινούνται σε έναν κόσμο
άχρωμο, και το μόνο που κάνουν είναι σκέψεις-σκέψεις. Τι πήγε καλά τι όχι, που έφταιξαν.... Διακατέχονται από ποικίλα συναισθήματα (άρνηση, πανικός, φόβος, ενοχή), ματαιώνουν το ρόλο τους, επιρρίπτουν ευθύνες ο
ένας στον άλλον και όταν λείπει η ορθή γνώση,
μπορεί να ενοχοποιηθεί ο ένας γονιός, συνήθως
η μητέρα με οικτρά αποτελέσματα και για την ψυχική της
ισορροπία. (Σαπχατζίδου Ε.)
Η ανατροφή ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες στο να επιτύχουν το πλήρες δυναμικό του, χρειάζεται σκληρή δουλειά.
Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει ένας εύκολος τρόπος
για να μεγαλώσει το παιδί με αναπηρία. Οι γονείς του
παιδιού με αναπηρία χρειάζεται να έχουν ισχυρή, προσαρμοστική, και αισιόδοξη πλευρά και πολύ σημαντικό και
χρήσιμο να έχουν μια τεράστια αίσθηση του χιούμορ. Τα
παιδιά με αναπηρίες συχνά άδικα θεωρούνται από την κοινωνία ως ατίθασα παιδιά, το αποτέλεσμα είναι τίποτα παραπάνω από την κακή ανατροφή των παιδιών ή την έλλειψη
πειθαρχίας. (Dr Bindu Chawla)
ΨYXO-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ:
Καθ ‘όλη τη ζωή του παιδιού, οι γονείς μπορεί να χρειαστεί
να θρηνήσουν την απώλεια ορισμένων μεγάλων και κάποιων
μικρών ονείρων σχετικά με την ανατροφή των παιδιών,
καθώς ενσωματώνουν νέα όνειρα και προσδοκίες. Οι γονείς
των παιδιών με ειδικές ανάγκες μπορούν να δουν ότι η θλίψη
είναι συχνά μέρος της δια βίου τους. Χρειάζεται χρόνος ώστε
οι γονείς να μπορούν να μάθουν να αναγνωρίζουν και να
προβλέπουν τα στάδια θλίψης καθώς πλησιάζουν, επιτρέποντας τους να αντιμετωπίσουν καλύτερα και με επίγνωση.
Η αίσθηση της απώλειας που έρχεται με ειδικές ανάγκες ως
προς την ανατροφή των παιδιών είναι πολύ πραγματική. Οι
οικογένειες των παιδιών με αναπηρίες αντιμετωπίζουν μια
ποικιλία από συναισθήματα, αντιδράσεις και απαντήσεις, οι
οποίες θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ζωή τους. Επωμίζονται
τη βαριά ευθύνη να οδηγήσουν αυτό το παιδί στη ζωή, και
να το αγαπήσουν μπαίνουν αυτόματα στην διαδικασία να
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ενσωματωθούν όλα τους τα όνειρα πριν από τον ερχομό
του παιδιού και αυτό αλλά και μετά (Farber 1975, Murray
1980)
To 1969, η Elisabeth Kubler-Ross προσδιόρισε πέντε στάδια
του πένθους. Είναι μια προσωρινή κατάσταση που έρχεται
και φεύγει από μόνη της. Οι γονείς οι οποίοι έχουν βιώσει
πένθος έχουν μεγαλύτερη δυσκολία να αντιμετωπίσουν και
να βοηθήσουν το παιδί τους και τις οικογένειές τους. Το
πρώτο στάδιο είναι συνήθως άρνηση. Οι γονείς προσπαθούν
να αρνηθούν να αποδεχθούν πλήρως τι συμβαίνει. Μένοντας
στην άρνηση μπορεί να είναι ένας τρόπος αποφυγής της ευθύνης, καθώς και οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές.
Το άγχος είναι μια άλλη κατάσταση θλίψης. Η αγωνία και ο
πόνος που προκαλεί συχνά προειδοποιεί τους γονείς ότι
πρόκειται να βιώσουν την αλλαγή. Επόμενη είναι η ενοχή. Οι
περισσότεροι γονείς κατηγορούν τον εαυτό τους. Ξεκινούν
με το ερώτημα «Γιατί σε μένα;» Η ενοχή μπορεί να παραλύσει,
αλλά μπορεί να παρακινήσει τους γονείς να βρουν μια νέα
κατανόηση της κατάστασης. Το στάδιο θυμός
μπορεί να είναι πολύ ισχυρός που να ακινητοποιεί το άτομο και να μην μπορεί να ανταποκριθεί σχεδόν καθόλου σε άλλα συναισθήματα
κυρίως αισιόδοξα και ελπιδοφόρα. Ο θυμός
είναι μια μορφή πόνου και μερικές φορές μπορεί
να βοηθήσει τους γονείς να δημιουργήσουν να
αλλάξουν ή να τους παρακινήσει να προσφύγουν
ακόμα και στη δικαιοσύνη. Η κατάθλιψη εμφανίζεται όταν οι γονείς βιώνουν βαθιά θλίψη. Η
κατάθλιψη είναι ο θυμός προς την εσωστρέφεια.
Σηματοδοτεί την αρχή της αναγνώρισης της
κατάστασης. Αναγνώριση συμβαίνει όταν οι
γονείς γνωρίζουν το πώς αισθάνονται για την απώλεια τους.
Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς σέβονται τις περιστάσεις ως
πραγματικότητα. Σ’ αυτή την φάση οι άνθρωποι μετακινούνται
προς τα εμπρός. Αποτελούν νέες ιδέες και αναλαμβάνουν
μεγαλύτερη ευθύνη για ό, τι χρειάζεται να γίνει παρά τον
πόνο τους.
Οι γονείς (το ζευγάρι) μπορεί να περνά τις συζυγικές συγκρούσεις, με συναισθηματική ανισορροπία και αυτο-αντεγκλήσεις. Πολλοί γονείς έχουν αντιδράσει με την αναπηρία με
προσαρμοστικό φόβο για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
των δικών τους παιδιών. (Dr Bindu Chawla) Παιδιά με ειδικές
ανάγκες κάθε πάθησης έχουν διπλάσιο κίνδυνο να αναπτύξουν
διαταραχές της ψυχικής υγείας σε σύγκριση με τα υγιή
παιδιά, και τρεις φορές τον κίνδυνο εάν έχουν ένα συνοδευτικό
αναπηρίας. Για όλα τα παιδιά με αναπηρίες, περιορισμούς
στην εκπαίδευση, η κινητικότητα και η επικοινωνία αποτελούν
τους πιο σημαντικούς περιορισμούς των καθημερινών δραστηριοτήτων. Ο ρόλος τους περιστοιχίζεται βοηθώντας το
παιδί να γίνει ένα αξιόλογο μέλος της κοινότητας, περιμένουν
ένα παιδί να μάθει τους κατάλληλα κοινωνικούς κανόνες
συμπεριφοράς.(Barton, 1996) Αυτοί οι γονείς χρειάζονται
υποστήριξη και επίτευξη για περισσότερο θετικό τρόπο
σκέψης ως προς το παιδί, η αναπηρία τους δεν είναι
τραγωδία, μπορεί να είναι μία ευκαιρία να βγουν δυναμικά
κομμάτια με όρεξη για ζωή και δημιουργία.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Ίδρυμα στρατηγικής αντιμετώπισης. 1. Επεξηγηματική εργασία είναι η αναζήτηση πληροφοριών και συμβουλών σχετικά
με την αναπηρία. 2. Ανακαλύπτοντας για το παιδί. Οι γονείς
προσπάθησαν να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερο. 3.

OPIZONTAΣ

ΑΡΘΡΑ
Αξιολόγηση στρατηγικές του παρελθόντος. Οι γονείς κοιτούν
πίσω στις στρατηγικές που είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν
και αξιολογούν τις επιπτώσεις των ενεργειών τους. 4. Συγκρίνοντας και την ενσωμάτωση των πληροφοριών, οι γονείς
σε σχέση με τις πληροφορίες τους, τις γνώσεις του παιδιού
τους.
Βασικές στρατηγικές εργασίας. Οι γονείς συνειδητά επιχειρούν να ρυθμίσουν τους τρόπους σκέψης σε σχέση με την
αναπηρία του παιδιού τους βοηθά να διατηρήσουν τα συναισθήματα και συμπεριφορές τους. 1. Ο διαχωρισμός από
την αναπηρία ενός παιδιού. 2. Να σκέφτονται θετικά και να
αναγνωρίζουν τις δικές τους ικανότητες αντιμετώπισης. 3.
Να διατηρούν μια χρήσιμη εστίαση. Αυτό σημαίνει επικέντρωση
στο “μία μέρα τη φορά». 4. Η διατήρηση των προσδοκιών
τους να είναι ρεαλιστική.
Χωρητικότητα στρατηγικής εργασίας. 1. Διευθύνουν άλλες
δραστηριότητες. 2. Εκμάθηση δεξιοτήτων. 3. Δουλεύοντας
στο μαζί. 4. Χρησιμοποιώντας την κοινωνική υποστήριξη.
Οι οικογένειες έχουν μάθει να εφαρμόζουν αποτελεσματικά
τις στρατηγικές και τις τεχνικές που ταιριάζουν καλύτερα
στους στόχους των οικογενειών τους . (Olsen, Γ., Fuller, ML,
2007). Ένα κοινωνικό μοντέλο μάθησης εστιάζει στην οικογένεια
ως ένα σύστημα με τα πρότυπα της οικογένειας αλληλεπιδράσεις, που θεωρούνται ως maladaptive ή προσαρμοστική
(Grusec, 1992).
ΣΥΓΧΥΣΗ
Αντιδράσεις όπως ντροπή και θυμός, δημιουργούν
αμθυθιμικά συναισθήματα σε αρκετούς γονείς, μέσα
τους αλληλοσυγκρούονται προκαλώντας συναισθήματα όπως απογοήτευσης, άγχος, και λύπη. Η αμφιταλάντευση αυτών των συναισθημάτων εμποδίζει
αρκετά τον γονέα να χρησιμοποιήσει σωστά τις δυνάμεις του αναπτύσσοντας στρατηγικές που θα
του επιτρέπουν να αντιμετωπίσει ικανοποιητικά
την νέα κατάσταση. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες
συμπεριφοράς λοιπόν:
• Ανοιχτή απόρριψη
• Υποσυνείδητη απόρριψη
• Υπερπροστατευτική απόρριψη
• Ασταθής συμπεριφορά
Με ανάμικτα συναισθήματα ενοχής, τύψεις και
αγάπης απορρίπτουν συχνά υποσεινήδητα το παιδί
τους αρνούμενοι οποιαδήποτε ειδική βοήθεια τους
προσφέρεται για την αποδοχή και κατανόηση του
προβλήματος. Υπάρχουν περιπτώσεις γονέων που
αρνούνται τόσο πολύ να δεχτούν βοήθεια που προτιμούν να κρατούν τα παιδιά τους μακριά από
χώρους και σχολεία που θα τα βοηθήσουν θα τα
εξελίσσουν και τα ωθούν να ζουν και εκείνα το
μοιραίο, έτσι όπως το έχουν ονομάσει. Υπάρχουν
παιδιά που βγαίνουν έξω από το σπίτι τους σε
μεγάλη ηλικία μπορεί και έφηβοι. Ας φανταστεί κάποιος πόσο δρόμο και προσπάθεια χρειάζεται αυτό
το πλάσμα να ενταχθεί και να αρχίσει σιγά-σιγά και
βήμα-βήμα να εντρυφύεται σε κάτι ξένο και πρωτόγνωρο. Παιδιά με ηλικία 15-16 που δεν έχουν «δουλευτεί» καθόλου πηγαίνοντας σε ένα χώρο φροντίδας
και στήριξης η απόδοση τους είναι σχεδόν μικρότερη
και από ένα παιδί νηπιακής ηλικίας!!!

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΑΜΕΑ
Ο Γ. αναφέρει την προσωπική του εμπειρία: «Πολλοί από
τους συνανθρώπους μου, δεν εννοούν να επικοινωνήσουν
κατευθείαν μ’ εμένα, αλλά προτιμούν να μιλούν σε μένα ή για
μένα μέσω άλλων ανθρώπων. Δηλαδή επικοινωνούν δύο
‘άσχετοι για λογαριασμό ενός τρίτου, που παρευρίσκεται
στην κουβέντα που γίνεται γ’ αυτόν». Τα άτομα αυτά νιώθουν
ότι εξαρτώνται πλήρως από τους συνοδούς τους κάτι που
αν δεν χειριστεί σωστά μπορεί να τους δημιουργεί ανημπόρια
και έντονη θλίψη. Είναι πραγματικότητα ότι πολλοί άνθρωποι
δυσκολεύονται στο πως να φερθούν σε ένα άτομο με ΑΜΕΑ.
Η αβεβαιότητα, η αστάθεια, αδιακρισία, αλλά και η αμηχανία
που χαρακτηρίζει συχνά την συμπεριφορά τους μπορεί να
αποδοθεί στην έλλειψη εμπειρίας όσον αφορά στην επικοινωνία
και στην επαφή με τους ανάπηρους επειδή ακριβώς η συμμετοχή των τελευταίων στην ζωή της κοινότητας εξακολουθεί
να είναι περιορισμένη (Πολυχρονοπούλου Σ.). Σήμερα παρατηρώντας τους ανθρώπους μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να
διαπιστώσει ότι ένα μεγάλο μέρος των πολιτών προσπαθούν
και με διακριτικό τρόπο να είναι δίπλα στα άτομα με ΑΜΕΑ,
αλλά όμως ακόμη είναι μόνο μία μερίδα ατόμων αυτή. Έρευνα
που βασίστηκε σε συνέντευξη αναπήρων αποκαλύπτει τέσσερις τρόπους με τους οποίους οι πολίτες παραβιάζουν τα
δικαιώματα των ΑΜΕΑ

Φορητή ράμπα
πτυσσόμενη
Για αναπηρικό
αμαξίδιο
(2 τεμάχια)

75-150 cm:
153,00€
77-210 cm:
160,00€

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ ΣΤΟ

www.panmed.gr

PanΜed: Εμπόριο Ιατρικών ειδών
Μεγ. Αλεξάνδρου 8 Μαρούσι, 15122
Τηλ.: 210 6123010, Κιν. 6977685089
email:info@panmed.gr
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Ο ΑΤΛΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ...
ΤΗΝ ΕΠΕΛΑΣΗ
με δεύτερο συνεχόμενο νταμπλ

Γ

ια δεύτερη συνεχή χρονιά μέσα σε πέντε
χρόνια ζωής ο Άτλας πετυχαίνει το
Νταμπλ. Αυτή τη φορά μέσα στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο Θεσσαλονίκης σήκωσε το
Κύπελλο Ελλάδος, απέναντι σε ένα ιδιαίτερα
μαχητικό αντίπαλο, όπως η Ομάδα του Ηρακλείου.
Όπως συνηθίζεται σε κάθε αγώνα όπου
το διακύβευμα είναι μια σημαντική διάκριση
για την ομάδα μας, το σύνολο των Αθλητών
της Ομάδος μας, τόσο αυτοί που ξεκίνησαν
τον αγώνα, όσο και αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εξέλιξή του, έδειξαν τα
αναμφισβήτητα από όλους αγωνιστικά τους
προσόντα, τα οποία οδηγούν το Σωματείο
σε σημαντικές διακρίσεις.
Βεβαίως ιδιαίτερα μεγάλο κομμάτι από τη πίτα της επιτυχίας, αναλογεί και στον αρχιτέκτονα των επιτυχιών, το
προπονητή της Ομάδος , κ. Σεραφείμ Ζώτο, ο οποίος αν και δουλεύοντας με διαφορετικούς όσο και ιδιαίτερους
χαρακτήρες όπως είναι αυτοί των Αθλητών με Αναπηρία, κατάφερε με δουλειά
και υπομονή να δημιουργήσει ένα σύνολο που αγωνίζεται για κάθε στόχο
που θέτει.
Τέλος αξίζει να πούμε και δυο λόγια
για την καθημερινή προσπάθεια των
μελών του Δ.Σ. τα οποία διοικώντας
συνετά και με προγραμματισμό τόσο
με το υστέρημα τους, αλλά έχωντας
πάντα δίπλα την πολύτιμη στήριξη
των χορηγών, που έχουμε διαχρονικά αρωγούς στο έργο μας, γεγονός
για το οποίο τους ευχαριστούμε
θερμά, συμβάλλουμε όλοι μαζί στην
ικανοποίηση σημαντικού μέρους των
λειτουργικών αναγκών των Αθλητών,
ώστε αυτοί να ασχολούνται αμιγώς
με την απόδοσή τους.
Ως Διοικητικό Συμβούλιο υποσχόμαστε
να συνεχίσουμε στο δρόμο των επιτυχιών,
ώστε ο Άτλας να βρίσκεται στη πορεία που
χάραξαν οι διακρίσεις του.
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SPORTS

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ…!!!
Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Αθλητές του
Αθλητικού Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία «Άτλας» σας
εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους, για την πολύτιμη
στήριξή σας στο έργο μας. Συνεχίζουμε μαζί για περισσότερες διακρίσεις..

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία «Άτλας» εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στους υπευθύνους του καταστήματος Μαζικής
Εστίασης «ΚΡΕΑΣ ΣΤΗ ΠΥΡΑ» για την ευγενική όσο και
πολύτιμη χορηγία των προϊόντων του τα οποία καλύπτουν μέρος των αναγκών σίτισης των Αθλητών μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Αθλητές του
Αθλητικού Σωματείου
Ατόμων με Αναπηρία
«Άτλας» σας εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους, για την
πολύτιμη στήριξή σας
στο έργο μας.

OPIZONTAΣ
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ΙΑΤΡΙΚΑ

Φαρμακευτική κάνναβη
Dr. Κοσμάς Δασκαλάκης MD
Καρδιολόγος
Cannabis expertise.
Αγαπητοί αναγνώστες,
Πόσοι γνωρίζουν τι είναι το ενδοκανναβιοειδές σύστημα? Πιθανότατα λίγοι. Πως
αυτό το σύστημα μπορεί να βοηθήσει
στην αντιμετώπιση της νόσου? Τι μπορούμε να περιμένουμε σαν αποτέλεσμα?
Είναι για όλους? Τι γίνεται με την τρέχουσα
αμιγώς ιατρική φαρμακευτική αγωγή ?
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Το ενδοκανναβιοειδές σύστημα είναι ένα από τα συστήματα του οργανισμού μας όπως το
νευρικό, το ενδοκρινικό και όλα τα υπόλοιπα. Παρουσιάζει όμως κάποιες ιδιαιτερότητες. Δημιουργείται στην 4η εβδομάδα της κύησης! Ιδιαίτερα πρώιμα. Βρίσκεται σε όλο το σώμα μας. Από τον εγκέφαλο, το κεντρικό
νευρικό σύστημα στο περιφερικό νευρικό σύστημα στα σπλάχνα, τα όργανα μέχρι και το δέρμα. Δρα μέσω εκατομμυρίων
υποδοχέων στην επιφάνεια (μεμβράνη) των κυττάρων μας
και δίνει εντολές σε αυτά κύτταρα μας ώστε να διατηρήσουν
ομεόσταση. Τι σημαίνει αυτό? Να ξαναβρούν την ισορροπία
τους εφ όσον έχουν ξεφύγει από αυτήν.
Οι αυτοάνοσες νόσοι είναι μια κατ εξοχήν διαταραχή της
ισορροπίας. Ο οργανισμός στρέφεται εναντίον του εαυτού
του. Η παρέμβαση του ενδοκανναβιοειδούς συστήματος
είναι ουσιαστική, η δε ενίσχυση του είναι καθοριστική.
Οι ουσίες που δρουν πάνω στους υποδοχείς στην επιφάνεια
των κυττάρων λέγονται ενδο-κανναβιοειδη και παράγονται
από τον ίδιο τον εγκέφαλο. Στην φύση όμως υπάρχουν
φυτά τα οποία παράγουν ουσίες (τα φυτο-κανναβιοειδη)
που έχουν την ιδιότητα να δρουν στους ίδιους υποδοχείς
ενισχύοντας σημαντικά τη δράση του ενδοκκαναβιοειδούς
συστήματος. Αυτό είναι το επιστημονικό υπόβαθρο της
δράσης των κανναβιοειδών με πολύ απλά λόγια.
Προσοχή. Όταν μιλάμε για τα φυτο-κανναβιοειδή ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΣΙΣ. Αντίθετα αναφερόμαστε στα προϊόντα που δεν περιέχουν καθόλου ψυχοτρόπο
δράση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στο να ξεχάσουμε, μια
για πάντα, ότι δεν μιλάμε για ναρκωτικά.
Τα αποτελέσματα σήμερα αναφέρονται στην επιστημονική
κοινότητα και είναι αντικείμενο συζήτησης παγκόσμια.
Μελέτες έχουν βρει ότι η κάνναβη καταπολεμά αποτελεσματικά τα συμπτώματα που σχετίζονται με τη νόσο του
Crohn. Τα κανναβινοειδή παρέχουν αντιφλεγμονώδη δράση,
μειώνουν τον πόνο, προσφέρουν ανακούφιση από τη ναυτία
και ελαττώνουν το αίσθημα της δυσφορίας.
Μία μελέτη, στην οποία οι ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο
του παχέος εντέρου υποβλήθηκαν σε θεραπεία με κάνναβη
για τρεις μήνες βελτίωσαν την γενική αντίληψη της υγείας
των ασθενών, την κοινωνική λειτουργία, την ικανότητα εργασίας, τον φυσικό πόνο και την κατάθλιψη. Οι συμμετέχοντες
είδαν επίσης αυξήσεις στο σωματικό βάρος και τον ΔΜΣ (Δεί-
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κτης Μάζας σώματος) .
Σε άλλη μελέτη, οι ασθενείς που πάσχουν από φλεγμονώδη νόσο του εντέρου ανέφεραν η κάνναβη ήταν “πολύ
χρήσιμη” για την ανακούφιση του κοιλιακού άλγους, της ναυτίας και της
διάρροιας.. Η κάνναβη έχει επίσης
βρεθεί ότι μειώνει την κατάθλιψη και
την κόπωση σε ασθενείς με νόσο του
Crohn.
Η νόσος του Crohn είναι μία από
τις πολλές καταστάσεις υγείας που η
κάνναβη μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία τους. Οι αναφορές-μαρτυρίες ασθενών από πρώτο χέρι και η επιστήμη
δείχνουν το πως ακριβώς η κανναβιδιόλη (CBD), ένα από τα
πολλά κανναβινοειδή στην αντιμετωπίζει θεραπευτικά τη
νόσο του Crohn.
Πέραν όμως των παραπάνω, δυστυχώς, υπάρχουν πολλά
καθημερινά σοβαρά προβλήματα τα όποια πολλές φορές
δεν βρίσκουν λύση.
Ενδεικτικά αναφέρω.
Κατακλίσεις, Σοβαρότατη και πάρα πολύ συχνή κατάσταση
λόγω μακροχρόνιας ακινησίας. Η κάνναβης, τοπική χρήση
(κρέμα), έρχεται και εδώ να βοηθήσει. Είτε πρόκειται για
πρώιμη κατάσταση, ερύθημα, όπου ο στόχος είναι να μην
υπάρξει επιδείνωση με το γνωστό “άνοιγμα”, είτε σε προχωρημένη πλέον κατάσταση, βοηθώντας την επούλωση από
τον υγιή ιστό γύρω-γύρω.
Σπαστικότητα, Δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω περιγραφή.
Η καθημερινή λήψη ελαίου κάνναβης από το στόμα, σχεδόν
πάντα βελτιώνει σημαντικά την κινητικότητα. Ο βαθμός βελτίωσης, βεβαίως, εξαρτάται από την αρχική αιτία, την ηλικία,
την διάρκεια και φυσικά τον ίδιο τον οργανισμό. Σε σχεδόν
όλες τις περιπτώσεις παρουσιάζεται σημαντική βελτίωση.
Ουρολογικά προβλήματα. Συχνότατη παρενέργεια παθολογικών καταστάσεων. Εδώ η επέμβαση απευθείας στην
κύστη και στους μηχανισμούς ρύθμισης της ούρησης συμβάλει
στην ελαχιστοποίηση του προβλήματος.
Πόνος. Η κατ εξοχήν δράση ενάντια στον πόνο της κάνναβης. Χιλιάδες, πλέον, ιατρικά άρθρα και μελέτες αποδεικνύουν τη χρησιμότητα. Ας μη ξεχνάμε ότι η χρήση της κάνναβης από σχεδόν 3.000 χρόνια ήταν η αντιμετώπιση κάθε
μορφής πόνου.
Αθλητές και αθλητές ΑΜΕΑ. Η αξιοθαύμαστη αθλητική
δραστηριότητα των ΑΜΕΑ προκαλεί, πέραν των προβλημάτων
της κάθε πάθησης επιπλέον προβλήματα λόγω ακριβώς της
προσπάθεια και του καμάτου αυτής καθ’ εαυτής της αθλητικής
δράσης σε προπονήσεις και αγώνες.
Σας ευχαριστώ πού είχατε την υπομονή να διαβάσετε
αυτό το άρθρο
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