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Οι µήνες που περασαν τα είχαν όλα: δηµοτικές εκλογές,
περιφερειακές εκλογές, ευρωεκλογές, µέχρι και εθνικές
εκλογές.
Ελπίζουµε ότι επιτέλους και
σε αυτή τη χώρα που θέλει να
λέγεται ευρωπαϊκή, θα υπάρξουν πολιτικές που θα κάνουν
πράξη την ανεξάρτητη διαβίωση των ΑµεΑ.
Ένα άλλο γεγονός του κλάδου ήταν και η έκθεση Alter
Weekend. Ο Σύλλογός µας
συµµετείχε µε δικό του περίπτερο και διοργάνωσε µε επιτυχία και ηµερίδα για την κάναβη.
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Καλός δήµαρχος θα γίνεις εάν φτιάξεις
µια παιδική χαρά για άτοµα µε
αναπηρίες
Συµµετοχή του Πανελληνίου Συλλόγου
Παραπληγικών στην Alter Weekend

Θεραπευτήριο Σκαραµαγκά:
Η αποκάλυψη για τα άτοµα
µε αυτισµό και ο θάνατος ασθενούς
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Αρχαιολόγοι για αναβατόριο ΑΜΕΑ
στην Ακρόπολη:
Απαρχαιωµένες υποδοµές
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MEΛOΣ THΣ EΘNIKHΣ OMOΣΠONΔIAΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
MEΛOΣ THΣ ΠAΓKOΣMIAΣ OPΓANΩΣHΣ ANAΠHPΩN D.P.I.
OΘΩΝOΣ ΣΤΑΘΑΤOΥ 37-39, 111 45 AΘHNA
THΛ: 210 83.12.740 FAX: 210 83.10.344
Ώρες γραφείου: Kαθηµερινά 9 π.µ. - 5 µ.µ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχαιολόγοι για αναβατόριο ΑΜΕΑ στην Ακρόπολη:
Απαρχαιωµένες υποδοµές

Τ

ο αναβατόριο ΑΜΕΑ της Ακρόπολης δεν έµεινε εκτός λειτουργίας
από αµέλεια, αλλά επειδή «από το
προηγούµενο φθινόπωρο αντιµετώπισε σοβαρό πρόβληµα ασφάλειας
από πτώσεις λίθων, αναφέρει σε
ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, ενώ χαρακτηρίζει
έωλες διοικητικά πράξεις το αίτηµα
του υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού να παραιτηθεί η προϊσταµένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Πόλης Αθηνών και ο προϊστάµενος
του Τµήµατος Αρχαιολογικών Έργων
και Μελετών.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σύµφωνα µε την πληροφόρηση που είχε ο ΣΕΑ από τους εµπλεκόµενους συναδέλφους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, το αναβατόριο ΑΜΕΑ
της Ακρόπολης «από το προηγούµενο φθινόπωρο αντιµετώπισε
σοβαρό πρόβληµα ασφάλειας από πτώσεις λίθων, αλλά και
από την κακή κατάσταση των τειχών στο σηµείο το οποίο
αυτό εδραζόταν» και «για την προστασία του κοινού τον
Νοέµβριο του 2018 αποφασίστηκε η προσωρινή παύση λειτουργίας του».
«Για την αποκατάσταση του προβλήµατος απαιτήθηκαν εκτε-

ταµένες εργασίες στερεώσεων, µετά
από τη σύνταξη ειδικών µελετών,
οι οποίες εκτελέστηκαν από την
Υ.Σ.Μ.Α. (σ.σ. Υπηρεσία Συντήρησης
Μνηµείων Ακρόπολης), ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2019», προσθέτει η ανακοίνωση. Συνεπώς, σύµφωνα µε τον ΣΕΑ, «η ιεραρχία του
ΥΠΠΟΑ, διοικητική και πολιτική, ήταν
ενήµερη εξαρχής για το πρόβληµα
µε το αναβατόριο και την πολύµηνη
πορεία των εργασιών», το ίδιο και
«ο πληροφοριακός κόµβος του
Υπουργείου, ενώ η ίδια ενηµέρωση
παρέµεινε αναρτηµένη για όποιον ενδιαφερόταν για το θέµα
µέχρι την επαναλειτουργία του αναβατορίου τον περασµένο
Μάιο και αφού επισκευάστηκαν και οι φθορές που είχαν προκληθεί από την πτώση κεραυνού λίγο µετά την αποκατάσταση
του προβλήµατος των πρανών!».
Ωστόσο, σύµφωνα πάντα µε τον ΣΕΑ, «η πολιτική ηγεσία
του ΥΠ.ΠΟ.Α. επιλέγει να αγνοήσει όλα τα παραπάνω, την
αγωνία και την προσπάθεια των συναδέλφων όλων των ειδικοτήτων που παλεύουν µε τα πολυάριθµα προβλήµατα ενός
χώρου µε τεράστια επισκεψιµότητα και προσπαθούν διαρκώς
να ανανεώνουν τις απαρχαιωµένες υποδοµές»

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΝΔ: Δεσμευόμαστε για πολιτικές που θα κάνουν
πράξη την ανεξάρτητη διαβίωση των ΑμεΑ

Α

πό το 2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσε την 5η
Μαΐου ως ευρωπαϊκή ηµέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης
για τα Ατοµα µε Αναπηρία. Είναι ένα θεµελιώδες ανθρώπινο
δικαίωµα, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 της Σύµβασης
των Ηνωµένων Εθνών, αλλά και µια βασική προτεραιότητα
σε ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος», σηµειώνει η ΝΔ επισηµαίνοντας ότι δίνει έµφαση στις πολιτικές εκείνες που θα
δώσουν στα άτοµα µε αναπηρία τη δυνατότητα να ζουν
αξιοπρεπώς, να µετακινούνται, να εργάζονται, να σπουδάζουν, να συµµετέχουν ισότιµα σε κάθε τοµέα της κοινωνικής µας ζωής.
«Γι' αυτό και δεσµεύεται να προωθήσει πολιτικές που θα
κάνουν πράξη την Ανεξάρτητη Διαβίωση και θα διασφαλίσουν το δικαίωµα των ατόµων µε αναπηρία να ζουν σε περιβάλλον και συνθήκες που επιλέγουν οι ίδιοι. Με πλήρη
σεβασµό στην ατοµική τους ελευθερία, τις επιθυµίες, τις
ανάγκες και τις επιλογές τους», συνεχίζει η Πειραιώς και
προσθέτει: «Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, σχεδιάζουµε
την εφαρµογή των εξής πολιτικών:
• θεσµοθέτηση της ειδικότητας του προσωπικού βοηθού, µε πλήρη επαγγελµατικά και ασφαλιστικά δικαιώ-

µατα, ο οποίος θα παρέχεται σε όλα τα άτοµα µε βαριά κινητική αναπηρία µετά από αξιολόγηση και εξατοµικευµένη
υποστήριξη για όσες ώρες την ηµέρα τον χρειάζονται.
• Aπρόσκοπτη πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία σε
όλες τις δοµές και υπηρεσίες, που απευθύνονται στο σύνολο του γενικού πληθυσµού και ενθάρρυνση της συµµετοχή τους σε κοινωνικές δραστηριότητες και την αγορά
εργασίας.
• Ενίσχυση της Ανεξάρτητης Διαβίωσης ήδη από την
πρωτοβάθµια εκπαιδευτική βαθµίδα προκειµένου οι µαθητές µε αναπηρία να είναι πλήρως αυτόνοµοι. Η ενίσχυση
της Ανεξάρτητης Διαβίωσης είναι σηµαντική και για τα
άτοµα µε νοητική αναπηρία και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.
Η Ανεξάρτητη Διαβίωση είναι δείκτης κοινωνικής προόδου, πολιτισµού και ανθρωπιάς. Είναι στόχος που πρέπει
να πετύχουµε. Για να δώσουµε στα άτοµα µε αναπηρία
στην πατρίδα µας τη δυνατότητα να περάσουν από την
περίοδο µε τις κλειστές πόρτες, σε µια νέα, πιο αισιόδοξη
εποχή σεβασµού, ισότητας, ελευθερίας και αξιοπρέπειας».

Τσίπρας: Έργο ύψους 5 εκατ. ευρώ
για την πρόσβαση των ΑμεΑ στις θάλασσες και τις παραλίες

Μ

ήνυµα πως η κυβέρνηση παραµένει σταθερά προσηλωµένη στην άρση των αδικιών κατά των πιο
αδύναµων, στέλνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας µε
αφορµή τη σηµερινή Παγκόσµια Ηµέρα αφιερωµένη στα
δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία. Όπως αναφέρει
σε ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασµό στο
twitter, η κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της ,
αναµορφώνει το νοµοθετικό πλαίσιο για την αναπηρία
και παίρνει µέτρα που διασφαλίζουν την ισονοµία και
την ισοπολιτεία για όλους.
Ο πρωθυπουργός στη δήλωση του στην επίσηµη ιστοσελίδα της κυβέρνησης τονίζει:
«Η 3η Δεκεµβρίου, Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία µας υπενθυµίζει ότι η ποιότητα και το ήθος των
κοινωνιών αποτυπώνεται κυρίως στον τρόπο µε τον
οποίο αντιµετωπίζει τους πιο αδύναµους, ανοίγοντας
καθηµερινά το δρόµο για την άρση χρόνιων αδικιών.
Η ελληνική κυβέρνηση, από τις αρχές του 2015, λειτουργώντας µε σχέδιο, προχώρησε µέσα από την διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης στην ψήφιση νόµου
για την θέσπιση νοµοθετικών ρυθµίσεων µε σκοπό την
αναµόρφωση της νοµοθεσίας για την Αναπηρία, σύµφωνα
µε τη Διεθνή Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε
Αναπηρία.
Οι διατάξεις που περιλαµβάνονται στον νόµο που
πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή, αίρουν την περιθω-
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ριοποίηση και τον αποκλεισµό, διασφαλίζοντας την αρχή
της ίσης µεταχείρισης.
Η υποχρέωση διασφάλισης βασικής πληροφόρησης µε
προσβάσιµους τρόπους για τα ΑµεΑ κατά τις συναλλαγές
τους µε τους φορείς του δηµοσίου και του ιδιωτικού
τοµέα, η αναγνώριση της ελληνικής νοηµατικής ως ισότιµης
µε την ελληνική γλώσσα και ως µορφή επικοινωνίας των
προγλωσσικά κωφών Ελλήνων πολιτών, η αναγνώριση
της ελληνικής γραφής Μπράιγ ως τρόπου γραφής των
τυφλών Ελλήνων πολιτών, η µέριµνα εκ µέρους των διοικητικών οργάνων και αρχών για διασφάλιση της ισότιµης
πρόσβασης στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον, η συµπερίληψη στα προγράµµατα σπουδών των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
καθώς και στα εκπαιδευτικά προγράµµατα των παραγωγικών σχολών του Δηµοσίου, είναι µερικές µονάχα
από τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στο νέο νόµο.
Σε αυτό το πλαίσιο, προσηλωµένοι στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των δικαιωµάτων, εκδόθηκε πρόσφατα
η σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας για την
τοποθέτηση ράµπας σε όλες τις σχολικές µονάδες της
χώρας, προκειµένου τα σχολεία να είναι προσβάσιµα
στα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα ενώ επίσης προχωράµε στην υλοποίηση έργου, ύψους 5 εκατ. ευρώ για την
τοποθέτηση µηχανισµών που θα διασφαλίζουν στα ΑµεΑ
αυτόνοµη, ασφαλή και αξιοπρεπή πρόσβαση στις θάλασσες και τις παραλίες».

ΑΠΟΨΕΙΣ

Καλός δήµαρχος θα γίνεις εάν φτιάξεις
µια παιδική χαρά για τα άτοµα µε αναπηρίες

Ό

ταν είσαι παιδί η επίσκεψη σε µία
παιδική χαρά µοιάζει µε το ωραιότερο
δώρο. Τις παιδικές χαρές τις λατρεύουν
όλα τα παιδιά και θα πρέπει να τις απολαµβάνουν όλα τα παιδιά.
Μία τέτοια παιδική χαρά, όπου παιδιά
µε αναπηρία και χωρίς, έχουν εξίσου εύκολη πρόσβαση βρίσκεται στην Αγία Σκέπη
Παλαιού Φαλήρου.
Καταρχήν µονάχα η παιδική χαρά είναι
λόγος επίσκεψης στο πάρκο. Κούνιες, τσουλήθρες και πρωτότυπες παιχνιδοκατασκευές υποδέχονται τους µικρούς φίλους
και προσφέρουν στιγµές ψυχαγωγίας και εκτόνωσης. Οι διάδροµοι για περίπατο και ποδηλασία που απλώνονται στο ευρύτερο πάρκο αποτελούν µία επιπλέον επιλογή για την οικογενειακή βόλτα. Το δάπεδο έχει σχεδιαστεί ώστε τα αναπηρικά
αµαξίδια να µπορούν να κινούνται µε άνεση ενώ υπάρχει και
κούνια ειδικά για τα παιδιά που µετακινούνται πάνω σε
αναπηρικά καροτσάκια. Η συγκεκριµένη παιδική χαρά µπορεί
να φιλοξενήσει δηµιουργικά όλα τα παιδιά, κάτι που ελήφθη
υπόψιν σοβαρά στον σχεδιασµό της προκειµένου όλα τα
παιδιά να συνυπάρχουν µε στόχο την ένταξη, την συµµετοχή
και την κοινωνικοποίηση καθώς αυτό είναι το µεγάλο ζητούµενο.
Ο χώρος έχει χρησιµοποιηθεί ακόµα σε πληθώρα εκδηλώσεων
των Special Olympics Hellas ενώ ανάλογες δράσεις και εκδηλώσεις λαµβάνουν χώρα από πληθώρα συλλόγων, σωµατείων

και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
«Η παιδική χαρά δηµιουργήθηκε πριν
δύο χρόνια, σε έκταση 14 στρεµµάτων.
Έχει φτιαχτεί ένα κτίριο το οποίο περιλαµβάνει χώρο για δηµιουργική απασχόληση παιδιών µε νοητική στέρηση
και το χρησιµοποιεί ο σύλλογος "ΑΛΜΑ"
που έχει 160 παιδιά µπορεί και παραπάνω. Διαθέτει ποδηλατόδροµο γύρω
γύρω στα 600 µέτρα, ειδικές τουαλέτες
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και κανονικές, διαθέτει γήπεδο
µπάσκετ για αµαξίδια, διαθέτει το άθληµα Bocce (επίσηµο
αγώνισµα τεχνικής και στρατηγικής των Special Olympics), τα
οποία τα έχω διαθέσει και προπονούνται και οι Special Olympics,
διαθέτει όργανα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, κούνιες που
µπαίνει το αµαξίδιο πάνω και κουµπώνει και µπορεί να κινείται,
διαθέτει όργανα παιδικής χαράς, διαθέτει ένα τεράστιο κιόσκι
πάνω σε ένα λόφο µε δέντρα γύρω γύρω για να κάθονται οι
γονείς, διαθέτει πέργκολες και πολλή περίφραξη. Το έργο,
την κατασκευή της παιδικής χαράς, το πλήρωσε η ΤΡΑΜ Α.Ε.
ως αντισταθµιστικό που περνάει το τραµ από το Φάληρο. Χρηµατοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκό πρόγραµµα που
πήρε η ΤΡΑΜ. Ο χώρος σφύζει από παιδικές φωνές χαρούµενες.
Παιδιά κάθε ηλικίας τρέχουν και γελούν ασταµάτητα. Η συγκεκριµένη παιδική χαρά είναι από τις µεγαλύτερες της Αθήνας,
κυριολεκτικά µία ανάσα από τη θάλασσα.

ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Συµµετοχή του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών
στην Alter Weekend

O

ΠΑΣΠΑ είχε το δικό του περίπτερο στην έκθεση
µε τίτλο Alter Weekend. Το περίπτερό µας τίµησαν µε την παρουσία τους, ο Υφυπουργός Πολιτισµού
και Αθλητισµού κ. Γεώργιος Βασιλειάδης, ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής µε το Ποτάµι κ. Βασίλης Χαρόπουλος, ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες και Παραολυµπιονίκης κ. Παύλος
Μάµαλος, οι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές µε το Σύριζα
κ. Αντώνης Ρέλλας και κ. Γιώργος Χρηστάκης, η Πρόεδρος του Κιναλ και Βουλευτής κ. Φώφη Γεννηµατά, ο
Πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ και υποψήφιος Ευρωβουλευτής κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης και ο Παραολυµπιονίκης κ. Γιάννης Κωστάκης.
Ο Σύλλογός µας κατά γενική οµολογία οργάνωσε
την πιο ουσιαστική ηµερίδα της έκθεσης alter weekend. Ευχαριστούµε τον Σύλλογο "ΜΑΜΑΚΑ ΜΑΜΑδες

Εκανε το όνειρό του
πραγµατικότητα
και ας του λείπουν τα χέρια.
Εγινε κοµµωτής

Ι

κανοποιεί ακόµα και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.
Κάνει όλα τα κουρέµατα, τα «σβησίµατα», τις γραµµές
και τα χρώµατα σε βαφές. Πρόκειται για τον κοµµωτή
χωρίς χέρια, που έχει το κουρείο του στο Μπουένος
Άιρες.
Ο Γκαµπριέλ Ερέντια γεννήθηκε µε τα χέρια του
µέχρι τον αγκώνα, όµως
αυτό δεν τον
εµπόδισε να
κάνει το όνειρό του πραγµατικότητα.
«Υπάρχουν
άνθρωποι που
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για την ΚΑνναβη" για την άψογη συνεργασία στην
συνδιοργάνωση της ηµερίδας, καθώς και όλους τους
οµιλητές που µας τίµησαν µε την παρουσία τους και
µετέδωσαν απλόχερα τις γνώσεις τους.

όταν µε βλέπουν δεν τους
εµπνέω για να
κούρεµα, όµως
όταν ολοκληρώνεται, µένουν άφωνοι»,
δήλωσε ο ίδιος,
µόλις τελείωσε
ένα κούρεµα και
προτού ξεκινήσει το επόµενο.
Ο Γκαµπριέλ ακολούθησε την τέχνη του αδελφού
του, επίσης κοµµωτή και την έφτασε σε άλλα… επίπεδα.
Ευχαριστώντας τους συγγενείς και τους φίλους του,
ο ίδιος δηλώνει ότι ποτέ δεν τον περιόρισε η κατάστασή
του.
«Εµείς βάζουµε τα όρια στον εαυτό µας, αλλά και
τους στόχους που θέλουµε να πετύχουµε. Πρέπει
πάντα να προσπαθείς να πας µπροστά και να µην αποπροσανατολίζεσαι από αυτό που σου λένε οι άλλοι»,
στέλνει µήνυµα προς πολλούς…

Χωρίς χέρια, µε µεγάλη
καρδιά και χρυσό µετάλλιο.

Ο

Ismail γεννήθηκε χωρίς
χέρια και µε δυσµορφία
στα πόδια του. Αυτό δεν
τον σταµάτησε από το να
κυνηγήσει τα όνειρά του.
Ο Ismail Zulfic γεννήθηκε
χωρίς χέρια και µε δυσµορφία στα πόδια του. Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει
καθηµερινά είναι πολλές, η δύναµη και η επιµονή
του όµως είναι πολύ µεγαλύτερες…
Πάρα τις αντιξοότητες, ασχολήθηκε µε τον αθλητισµό καθώς ήταν το όνειρό του από µικρός. Ο
Ismail από την Βοσνία και Ερζεγοβίνη είναι ένα από
τα 53 παιδιά µε αναπηρία που είναι µέλος της
οµάδας µε αθλητές µε αναπηρία του Σαράγιεβο.
Ο 7χρονος σήµερα Ismail, είχε φόβο απέναντι
στο… νερό στα πρώτα χρόνια της ζωής του και
φοβόταν να µπει µέσα σε πισίνα.
Τελικά όµως ξεπέρασε τον φόβο του, αφού τον
έγραψαν οι γονείς του στην οµάδα κολύµβησης
ατόµων µε αναπηρία στο Σαράγεβο και ξεκίνησε
να µαθαίνει να κολυµπάει.
Στην αρχή, ήταν δύσκολο να κοινωνικοποιηθεί
καθώς ήταν αρκετά ντροπαλός. Ύστερα όµως βρήκε
το θάρρος να αντιµετωπίσει τον φόβο του µε το
νερό και τελικά να αναδειχθεί σε έναν δεινό κολυµβητή. Έχοντας επιµονή στο στόχο του, ο Ismail
πήρε µέρος σε βαλκανικούς αγώνες για παιδιά µε
αναπηρία και κέρδισε το χρυσό µετάλλιο.
Ο προπονητής της οµάδας, Amel Kapo δηλώνει:
«Θέλω να αποδείξω ότι µπορεί τα άτοµα µε αναπηρία να είναι διαφορετικά, όµως αν κανείς τους
δώσει την ευκαιρία, µπορούν να χρησιµοποιήσουν
τη δύναµή τους και να κάνουν σπουδαία πράγµατα»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Γιατί να επιλέξεις έναν µπροστινό
µηχανισµό ηλεκτρικής κίνησης
KLICK Electric στο αµαξίδιο σου?

Σ

τις καθηµερινές σου δραστηριότητες όπως στο σπίτι χρειάζεσαι το
αµαξίδιο σου για κινείσαι, να πας
στο µπάνιο, να πλυθείς, να ντυθείς, να µαγειρέψεις, να φας, να µπεις στο ασανσέρ.
Στις περισσότερες περιπτώσεις θα κινηθείς µε ένα χειροκίνητο αµαξίδιο έτσι
ώστε να µπορείς να ανταπεξέλθεις σε
όλες τις παραπάνω καθηµερινές ανάγκες
σου.
Τι γίνεται όµως όταν θελήσεις να κάνεις
εξωτερικές δραστηριότητες; Ένα χειροκίνητο αµαξίδιο δεν µπορεί να διανύσει µεγάλες αποστάσεις. Και αυτό όχι γιατί τεχνικά το αµαξίδιο δεν
µπορεί να κινηθεί σε εξωτερικό χώρο αλλά γιατί απαιτείται να
καταβάλεις µεγάλη και τακτική δύναµη για να ωθήσεις τις ρόδες του αµαξιδίου σου και αυτό καταπονεί τα χέρια σου και
κυρίως τους ώµους σου.
Οι χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων µπορεί συχνά να αισθάνονται ότι το βάρος του κόσµου είναι στους ώµους τους. Πολύ συχνά, το τελικό αποτέλεσµα είναι ο πόνος και ο τραυµατισµός στον ώµο, που µπορεί να ξεκινήσει ως µια ενόχληση,
αλλά στην πορεία γίνεται εξουθενωτικό.
Δυστυχώς οι δρόµοι της Ελλάδας δεν είναι και οι πιο φιλικοί
για έναν χρήστη αµαξιδίου - και πάλι είµαστε πολύ επιεικής.
Συχνά θα συναντήσετε κάποια λακκούβα, κακό οδόστρωµα,
έλλειψη ραµπών και πεζοδρόµια που µε το ζόρι χωράει ένα
αµαξίδιο. Όλη αυτή η κακοτεχνία των δρόµων αλλά και η επιτακτική ανάγκη να διατηρήσεις τους ώµους σου σε καλή κατάσταση θα σε κάνουν να σκεφτείς ότι «δεν µπορώ να χρησιµοποιήσω το χειροκίνητο µου για εξωτερικούς χώρους αν θέλω να παραµείνω δραστήριος, δεν θέλω να κουράζω τα χέρια µου σπρώχνοντας το αµαξίδιο µου και να καταλήγω συνέχεια µε τενοντίτιδες και τραυµατισµούς στους ώµους µου.
Χρειάζοµαι τα χέρια µου να είναι σε άριστη κατάσταση για να
µπορώ να αυτοεξυπηρετούµαι µέσα στο σπίτι και να µπορώ
να µεταφέροµαι στο κρεβάτι ή στο µπάνιο».
Οι περισσότεροι χρήστες αµαξιδίων θα προτιµήσουν ένα
ηλεκτρικό αµαξίδιο καθώς αποτελεί την πιο αποτελεσµατική
λύση και πραγµατικά λύνουν το µεγαλύτερο µέρος του προβλήµατος για την µετακίνηση τους σε εξωτερικούς χώρους.
Πολλές φορές όµως για κάποιους χρήστες η επιλογή ενός ηλεκτροκίνητου µπορεί να µην είναι η λύση του προβλήµατος µετακίνησής τους γιατί έχουν µερικά αναπάντητα ερωτήµατα:
«δεν χωράει στο ασανσέρ µου όπως το χειροκίνητο µου, δεν
µπορώ να το µεταφέρω µόνος µου στο αυτοκίνητο αν θέλω
να πάω κάπου µακριά, δεν µπορώ να προσεγγίσω εύκολα το
τραπέζι στο σπίτι µου ή σε ένα εστιατόριο όπως µε το χειροκίνητο, έχω συνηθίσει να κάθοµαι στο χειροκίνητο µου και δεν
θέλω να το αλλάξω, δεν µπορώ να πάω σε ανώµαλο δρόµο,
θέλω να συνεχίσω να γυµνάζω τα χέρια µου και δεν θέλω να
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αφεθώ στην βολή ενός ηλεκτρικού αλλά
ταυτόχρονα να µπορώ να έχω και τη δυνατότητα να διανύω µεγάλες αποστάσεις
ηλεκτρικά όταν θελήσω».
Αν έχεις σκεφτεί κάτι από όλα τα παραπάνω έστω και µια φορά, τότε σου
έχουµε ευχάριστα νέα! Υπάρχει η ιδανική
λύση για όλα τα παραπάνω ερωτήµατα
και αποτελεί ότι πιο καινοτοµικό έχει βγει
τα τελευταία χρόνια για τους χρήστες
αναπηρικών αµαξιδίων: µε µια λέξη το
KLICK!
Το KLICK είναι ένας εµπρόσθιος ηλεκτρικός µηχανισµός που κουµπώνει στο αµαξίδιο σου κυριολεκτικά µε ένα ΚΛΙΚ! Με το KLICK µπορείς να κινείσαι µέσα
στο σπίτι σου, να µπαίνεις σε ασανσέρ καθώς αποσυνδέεται
από το αµαξίδιο σου πανεύκολα και γρηγορότερα από 1 λεπτό, µπορείς να διανύσεις απόσταση ως και 50 km, µπορείς
να επιλέξεις τον τύπο που σου ταιριάζει, να επισκεφτείς κάποιο µουσείο ή εµπορικό κέντρο και όλα αυτά παρέχοντας
σου τη δυνατότητα να πηγαίνεις ηλεκτρικά από την άνεση
του αµαξιδίου σου!
Το KLICK είναι τόσο ελαφρύ και διαθέτει πολύ ελκυστικό design που µπορείς να το σηκώσεις τόσο εύκολα και γρήγορα
που είναι ιδανικό για να το βάζεις εσύ ο ίδιος στο αυτοκίνητο
σου και να µην χρειάζεσαι καµία βοήθεια.
Σου επιτρέπει να συνεχίσεις να γυµνάζεις τα χέρια σου
χρησιµοποιώντας το χειροκίνητο σου αλλά ξέρεις ότι το έχεις
κοντά σου όταν το χρειαστείς να κινηθείς ηλεκτρικά για να
διανύσεις µια µεγαλύτερη απόσταση.
Σου επιτρέπει να πας σε δρόµο µε χαλίκι ή ακόµα και µε
λακκούβες και αν είσαι πολύ extreme τύπος, τότε σου επιτρέπει να πας ακόµα και στην άµµο, σε ανώµαλο δρόµο ακόµα
και σε χιόνι!
Αν πάλι θέλεις να επισκεφθείς ένα κατάστηµα στην αγορά
ή σε ένα εµπορικό αλλά οι χώροι του είναι κάπως µικροί και η
ταχύτητα δεν σε βοηθά να περάσεις από τους διαδρόµους,
τότε το αποσυνδέεις µε ένα ΚΛΙΚ, το παρκάρεις µε τον ορθοστάτη του και συνεχίζεις τις αγορές σου.
Και για εσάς τους πολύ αθλητικούς τύπους, επιλέγοντας
τον δικό σας τύπο ΚΛΙΚ µπορείτε να αλλάξετε στη στιγµή το
KLICK σας από ηλεκτρικό σε χειρήλατο ποδήλατο για να κάνετε την προπόνηση σας ή να συµµετέχετε σε µαραθώνιο!
Και ένα µικρό tip που είναι και πατενταρισµένο: το σύστηµα σύνδεσης του KLICK γίνεται στο κέντρο του αµαξιδίου γιατί µε τον τρόπο αυτό δεν αισθάνεστε κανέναν κραδασµό καθώς η δόνηση από τον κραδασµό απορροφάται και
δεν επιβαρύνετε τον σκελετό του αµαξιδίου σας!
Αν θέλετε να δοκιµάσετε το συναίσθηµα της αυτονοµίας και
της ελευθερίας των µετακινήσεων µε το KLICK, κλείστε τώρα
ένα ΔΩΡΕΑΝ test drive στην Orthostatical!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Θεραπευτήριο Σκαραµαγκά:
Η αποκάλυψη για τα άτοµα µε αυτισµό
και ο θάνατος ασθενούς

Σ

άλο έχει προκαλέσει η αποκάλυψη
ότι άτοµα µε αυτισµό και χρόνιες παθήσεις ήταν δεµένα µε ιµάντες στα κρεβάτια τους στο θεραπευτήριο Σκαραµαγκά,
πρώην Λοιµωδών. Οι εικόνες είναι σοκαριστικές.
Μάλιστα, ένα από τα άτοµα που νοσηλευόταν κάτω από άθλιες συνθήκες στο
εν λόγω θεραπευτήριο, πέθανε από λοίµωξη του αναπνευστικού. Μετά την αποκάλυψη του θέµατος από το enikos.gr, ο
ασθενής είχε µεταφερθεί στο Αττικό νοσοκοµείο, όπου και εξέπνευσε, ενώ και
οι υπόλοιποι ασθενείς µεταφέρθηκαν σε
άλλες ακατάλληλες δοµές.
Πληροφορίες του συλλόγου «Οικογένεια» των Γονέων και Κηδεµόνων Παιδιών
µε Χρόνιες Παθήσεις του Θεραπευτηρίου
Σκαραµαγκά αναφέρουν ότι ο άνθρωπος
αυτός έδειχνε να υποφέρει ένα 24ωρο
νωρίτερα, αφού έκλαιγε συνεχώς από
την Τετάρτη.
Ο Παναγιώτης Μπαλακτάρης, νοµικός
εκπρόσωπος του Συλλόγου «Οικογένεια»
των Γονέων και Κηδεµόνων Παιδιών µε
Χρόνιες Παθήσεις του Θεραπευτηρίου
Σκαραµαγκά µίλησε στο enikos.gr για τις
συνθήκες που αντιµετωπίζουν στις νέες
δοµές που µεταφέρθηκαν.
"27 άτοµα µε αυτισµό, χρόνιες παθήσεις,
εγκεφαλοπάθεια και νοητική στέρηση,
τα οποία βρίσκονταν στο θεραπευτήριο
Σκαραµαγκά, το οποίο λειτουργούσε από
το 1989. Όµως µε τα χρόνια απαξιώθηκε,
αφέθηκε να ερηµώσει, να παρακµάσει...
Υπήρχε έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού έλλειψη φροντίδας στο κτίριο
µε αποτέλεσµα το κτίριο να αρχίσει να
φαίνεται ακατάλληλο για οίκηση. Αυτά
έγιναν σκοπίµως, διότι ήθελαν να πάρουν
τα παιδιά από το κτίριο αυτό, το οποίο
είχε φτιαχθεί σύµφωνα µε τις πληροφορίες
που έχω από τους γονείς και τους κηδεµόνες για να φιλοξενήσει φοιτητές, ένα
είδος φοιτητικής εστίας. Είναι πολύ µεγάλο
κτίριο, έχει εξώστες, µπαλκόνια, παρέχει
δυνατότητα προαυλισµού και µέσα και
έξω, ακόµα και αν βρέχει µπορούσαν τα
παιδιά να προαυλίζονται".
"Η κατάσταση που επικρατεί εκεί είναι
ανυπόφορη για τα ίδια, κινδυνεύουν
κυριολεκτικά"
"Τους πήραν από εκεί, τα παιδιά είναι
από 35 έως 52 ετών, τα 21 τα πήγαν στο
πρώην Λοιµωδών στο παράρτηµα ΑΜΕΑ
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Δυτικής Αττικής, στην Αγία Βαρβάρα και
τα 6 στο παράρτηµα Μελισσίων. Η κατάσταση που επικρατεί εκεί είναι ανυπόφορη
για τα ίδια, κινδυνεύουν κυριολεκτικά,
και το λέω µε πλήρη γνώση της κατάστασης, γιατί το 2009 που αποπειράθηκαν
να µετακινήσουν κάποια από αυτά, κάποια
πέθαναν δυστυχώς, διότι οι παθήσεις
τους λένε οι ειδικοί ότι απαγορεύεται
οποιαδήποτε απότοµη µετάβαση από το
ένα περιβάλλον στο άλλο. Μάλιστα, την
18η Οκτωβρίου του 2017, οπότε και µετακινήθηκαν οι γονείς είχαν πάει έξω
από το θεραπευτήριο Σκαραµαγκά για να
διαµαρτυρηθούν διότι δεν ήθελαν να µετακινηθούν τα παιδιά και δεν είχαν ενηµερωθεί ότι θα µετακινηθούν τα παιδιά.
Και η πολιτεία δυστυχώς, λυπάµαι που
το λέω, ζήτησε ακόµα και τη σύλληψή
τους στα όρια του αυτοφώρου. Γονείς
και κηδεµόνες, οι οποίοι έχουν αυτά τα
άτοµα που δεν µπορεί να τα προσέξει
κάποιος που δεν είναι ειδικός, γι'αυτό
δεν τα προσέχουν οι ίδιοι, αλλά ανά
πάσα στιγµή µπορούν να τα παίρνουν
στο σπίτι ή να τα επισκέπτονται"
"Είδα παιδιά δεµένα αντίθετο
πόδι - αντίθετο χέρι στα κρεβάτια
µε ιµάντες στην Ελλάδα του 2018"
"Στο Λοιµωδών εξεπλάγην µε τις φωτογραφίες που είδα. Είδα παιδιά τα οποία
είναι δεµένα αντίθετο πόδι - αντίθετο
χέρι στα κρεβάτια µε ιµάντες στην Ελλάδα
του 2018, στην Ελλάδα της Ευρώπης, σε
µιά κατάσταση η οποία απέχει από το να
θεωρηθεί ότι έχουµε κοινωνικό κράτος,
αλλά αν έχουµε γενικά κράτος" τόνισε ο
δικηγόρος.
"Οι γονείς ζήτησαν πιστοποιητικά υγιεινής και ασφαλείας και τους απάντησαν
ότι δεν έχουν έννοµο συµφέρον"
"Οι γονείς και οι κηδεµόνες έχουν συγ-
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κροτήσει έναν σύλλογο και επιδίωκαν
τη µεταφορά των παιδιών στο Σκαραµαγκά, γιατί αυτό είναι το κτίριο στο
οποίο έχουν συνηθίσει να ζουν, αυτό
είναι το κτίριο που θεωρούν ότι τους
ανήκει, των παιδιών εννοώ, και βασικά
είναι ένα κτίριο που λόγω ευρυχωρίας
είναι κατάλληλο να υποδέχεται και να
φιλοξενεί τέτοια άτοµα. Υπήρξε µια προσπάθεια του συλλόγου να ζητήσουν πιστοποιητικά υγιεινής και ασφαλείας και
για τον απαιτούµενο αριθµό ιατρών και
νοσηλευτών στις νέες δοµές στο Λοιµωδών και στα Μελίσσια αλλά η διοίκηση
τους απαξίωσε, τους απάντησαν ότι δεν
έχουν έννοµο συµφέρον! Έλαβαν εισαγγελική παραγγελία, όλα αυτά µόνοι τους
οι γονείς και κηδεµόνες, την επέδωσαν
ξανά στα συγκεκριµένα παραρτήµατα,
µάλλον στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
της Περιφέρειας Αττικής και τότε ξέρετε
τι τους απάντησαν; Τους έστειλαν δύο
έγγραφα που αποδεικνύεται ότι έχουν
διώξει τα φίδια και τα ποντίκια. Απαξιώνοντας δηλαδή και την εισαγγελική παραγγελία".
"Απορεί κανείς γιατί η κ. Φωτίου
αρνήθηκε να δεχθεί τους γονείς
και κηδεµόνες"
"Προϊσταµένη πολιτικά είναι η κ. Θεανώ
Φωτίου ως αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, δυστυχώς όµως, παρά την αποδεδειγµένη ευαισθησία της, απορεί κάποιος για ποιο λόγο δεν έχει δείξει την
απαιτούµενη ευαισθησία για το συγκεκριµένο θέµα, ίδιως καθώς όπως µου
έχουν καταγγείλλει οι γονείς αρνήθηκε
επίπονα για 1-1,5 χρόνο να τους δει είτε
µεµονωµένα ή όλους µαζί" κατέληξε.
Η απάντηση του Υπουργείου
Αίσθηση προκαλεί η απάντηση του
υπουργείου Εργασίας, στις εικόνες σοκ
που αποκάλυψε το enikos.gr, από το
πρώην Λοιµωδών και δείχνουν άτοµα µε
αυτισµό και χρόνιες παθήσεις δεµένα µε
ιµάντες στα κρεβάτια τους.
"Σύµφωνα µε τα διεθνή πρωτόκολλα
και τις γραπτές οδηγίες των θεραπόντων
ιατρών, ακολουθείται η πρακτική της καθήλωσης εξατοµικευµένα" αναφέρει το
υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
προσθέτει: "Η πρακτική της καθήλωσης
εφαρµόζεται σε όλο τον κόσµο για άτοµα,

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
που αποδεδειγµένα µπορούν να βλάψουν
τον εαυτό τους και επιβάλλεται να προστατευθούν".
Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός
ότι το υπουργείο, στην ανακοίνωσή του,
αντί να απαντήσει επί της ουσίας για τις
τριτοκοσµικές συνθήκες που επικρατούν
στο Θεραπευτήριο Σκαραµαγκά, σπεύδει
να σηµειώσει πως "οι φωτογραφίες φιλοξενουµένων που διαρρέουν στον Τύπο
και η διατάραξη της λειτουργίας της Μονάδας και της ηρεµίας των περιθαλπόµενων για λόγους πολιτικών ή άλλων
σκοπιµοτήτων έχει συνέπειες στους ίδιους
τους ωφελούµενους".
ΟΝΝΕΔ: "Το βαρέλι της ντροπής
δεν έχει πάτο"
Ανακοίνωση για την αποκάλυψη του
enikos.gr µε τις εικόνες σοκ από το Θεραπευτήριο Σκαραµαγκά, όπου άτοµα µε
αυτισµό και χρόνιες παθήσεις είναιδεµένα
µε ιµάντες στα κρεβάτια τους, εξέδωσε
η ΟΝΝΕΔ.
«Το βαρέλι της ντροπής δεν έχει πάτο»,
είναι ο τίτλος της ανακοίνωσης της ΟΝΝΕΔ,
η οποία µεταξύ άλλων αναφέρει ότι «οι
εικόνες που βγήκαν σήµερα στη δηµοσιότητα αντανακλούν µια πρωτοφανή
ντροπή για κάθε πολιτισµένο κράτος,
ακόµα και σε συνθήκες οικονοµικής κατάρρευσης».
"Οι εικόνες που βγήκαν σήµερα στη
δηµοσιότητα αντανακλούν µια πρωτοφανή
ντροπή για κάθε πολιτισµένο κράτος,
ακόµα και σε συνθήκες οικονοµικής κατάρρευσης. Δεν περιµένουµε, φυσικά,
να ντραπεί η αρµόδια Αναπληρώτρια
Υπουργός Θεανώ Φωτίου και αυτό γιατί η
λέξη ντροπή αποδεδειγµένα πολλάκις
δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο της Μαρίας
Αντουανέτας της ελληνικής κουζίνας",
αναφέρεται µεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.
ΣΥΡΙΖΑ κατά ΟΝΝΕΔ:
"Η ΟΝΝΕΔ επιµένει στη
διασπορά ψευδών και fake news"
Ανακοίνωση-απάντηση στην ΟΝΝΕΔ για
το σχόλιο της σε ό,τι αφορά τις εικόνες
σοκ από το Θεραπευτήριο Σκαραµαγκά,
όπου άτοµα µε αυτισµό και χρόνιες παθήσεις είναι δεµένα µε ιµάντες στα κρεβάτια τους, εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
«Η ΟΝΝΕΔ επιµένει στη διασπορά ψευδών και fake news, σχετικά µε την υπόθεση της µεταφοράς των πρώην φιλοξενούµενων από το Ίδρυµα Σκαραµαγκά,
παρά την λεπτοµερή ανακοίνωση του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Δεν
µας κάνει εντύπωση, αφού η ψευδολογία
και οι τακτικές µονταζιέρας είναι συνώ-

νυµο της Ν.Δ. και της Νεολαίας της»,
αναφέρει στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ,
επισηµαίνοντας ότι «χρειάζεται, βέβαια,
περισσό θράσος να κατηγορεί η Νεολαία
της Ν.Δ., το κόµµα που συστηµατικά απαξίωσε και διέλυσε την Δηµόσια Υγεία και
Πρόνοια, για χάρη ιδιωτικών, επιχειρηµατικών συµφερόντων, την παρούσα κυβέρνηση, για αναλγησία».
Καταλήγοντας το κυβερνών κόµµα υπογραµµίζει ότι «όσο για τις ύβρεις και την
πολιτική χυδαιότητα των χαρακτηρισµών
που χρησιµοποιεί η ΟΝΝΕΔ, στην ανακοίνωσή της, είναι ενδεικτική του επιπέδου
επιχειρηµατολογίας, του πολιτικού και
του γενικότερου πολιτισµού της. Καλούµε
τη Ν.Δ. να πάρει θέση για αυτές τις χυδαιότητες».

Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Δυτικής Αττικής (Αγία Βάρβαρα). Παράλληλα,
θα κάνουν συγκέντρωση στην πύλη του
Θεραπευτηρίου στις 8 το πρωί για την
ανάδειξη των τροµακτικών προβληµάτων
που αντιµετωπίζουν στην περίθαλψη των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες, από την υποστελέχωση και την υποχρηµατοδότηση.
Η ΠΟΕΔΗΝ στηρίζει την κινητοποίηση
των εργαζοµένων και χαρακτηρίζει ως
«κόλαση» τις συνθήκες περίθαλψης και
εργασίας στις 38 Προνοιακές Μονάδες
Περίθαλψης της χώρας και όχι µόνο στο
Σκαραµαγκά έως την µεταφορά ή στο
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων της
Αγίας Βαρβάρας. Όπως επισηµαίνει οι καθηλώσεις είναι κανόνας και όχι εξαίρεση.

ΟΝΝΕΔ κατά ΣΥΡΙΖΑ:
"Οι εικόνες
µιλούν από
µόνες τους. Ντροπή"
Ανακοίνωση για όσα
ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ ως
απάντηση στην ανακοίνωση για την κατάσταση
στο Θεραπευτήριο Σκαραµαγκά εξέδωσε η ΟΝΝΕΔ.
«Κανονικά δεν χρειάζονται λόγια όταν οι εικόνες µιλούν από µόνες
τους. Για την ακρίβεια,
δεν µιλούν απλά, φωνάζουν. Και φωνάζουν µια
λέξη µόνο: Ντροπή», αναφέρει χαρακτηριστικά
στην ανακοίνωση της η
νεολαία της ΝΔ.
«Όση λάσπη και αγραµµατοσύνη και αν επιστρατεύσουν απέναντι στην
Οργάνωσή µας για να
αποπροσανατολίσουν
από την αλήθεια, οι εικόνες ντροπής θα τους
ακολουθούν και θα τους
στοιχειώνουν για το υπόλοιπο του πολιτικού τους
βίου, όσος και αν είναι
αυτός», συµπληρώνει η
ΟΝΝΕΔ.
ΠΟΕΔΗΝ: «Κόλαση» οι
συνθήκες στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων
Δυτ. Αττικής
Στάση Εργασίας πραγµατοποιούν τη Δευτέρα
5 Μαρτίου από τις 8 το
πρωί έως τις 12 το µεσηµέρι οι εργαζόµενοι του
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ΔΙΑΦΟΡΑ

Κρήτη:
Απίστευτη καταγγελία τουρίστα
ΑµεΑ που αρρώστησε

Σ

ε σοβαρή καταγγελία προχώρησε πελάτης ΑµεΑ για
ξενοδοχείο στην περιοχή της Αµµουδάρας, στο Ηράκλειο
Κρήτης.
Πελάτης του ξενοδοχείου που ήταν ΑµεΑ και κινείτο µε
αµαξίδιο, αντιµετώπισε κάποιο πρόβληµα µε την υγεία
του. Από το ξενοδοχείο κλήθηκε κατευθείαν µόνο ιδιωτικός
γιατρός ο οποίος, σύµφωνα πάντα µε την καταγγελία,
ζήτησε για την επίσκεψη 250€. Στη συνέχεια, ακολουθώντας οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου την ίδια τακτική,
αντί να εξασφαλίσουν τη µεταφορά του ανθρώπου σε
δηµόσιο νοσοκοµείο, κάλεσαν ασθενοφόρο ιδιωτικής πάλι
κλινικής που ζητούσε 1.000€! Ο τουρίστας ακούγοντας
το υπερβολικό ποσό δεν δέχτηκε να πληρώσει και να µεταφερθεί στην ιδιωτική κλινική.
Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τα όσα καταγγέλλονται,
το ξενοδοχείο από την αρχή δεν έδωσε επιλογές στον πελάτη του, δεν τον ενηµέρωσε δηλαδή για τη δυνατότητα
που είχε να µεταφερθεί και να εξεταστεί σε δηµόσιο νο-

σοκοµείο. Αντίθετα του παρουσίασε µόνο τη λύση του
ιδιώτη γιατρού και της ιδιωτικής κλινικής µε το αντίστοιχο
φυσικά υψηλότατο κόστος.
Αναλογιστείτε τι ζηµιά κάνουν τέτοιοι "επιχειρηµατίες"
στον τουρισµό που δεν αντιλαµβάνονται ότι η κοντόφθαλµη
οπτική του γρήγορου και µεγάλου κέρδους τους, θα
γυρίσει µπούµερανγκ και στους ίδιους αλλά και στον τουρισµό της Κρήτης.

Φθιώτιδα: Μοιραία πτώση για γυναίκα,
από το αναπηρικό της καροτσάκι

Ο

ι σειρήνες του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ ανησύχησαν
τους κατοίκους της Δυτικής Φθιώτιδας και δυστυχώς οι
φόβοι τους ότι είχε συµβεί κάτι κακό επαληθεύτηκαν.
Μία ηλικιωµένη γυναίκα από τα Πουγκάκια Σπερχειάδας
είχε τραυµατισθεί µετά από πτώση από το αναπηρικό της
καροτσάκι.
Η άτυχη γυναίκα αντιµετώπιζε κινητικά προβλήµατα για
αυτό και οι µετακινήσεις της γινόταν µε καροτσάκι και µε

ασανσέρ εντός της οικίας της. Άγνωστο πως κατά την εναλλαγή µεταξύ των δύο µέσων, η γυναίκα έπεσε και χτύπησε
θανάσιµα, όπως αποδείχτηκε στο Κέντρο Υγείας Μακρακώµης.
Τραγική λεπτοµέρεια ότι η ίδια µαζί µε τον σύζυγό της διέµεναν στη Θεσσαλονίκη και βρίσκονταν αυτές τις ηµέρες
στα Πουγκάκια για τις διακοπές τους..
Για το περιστατικό την προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Σπερχειάδας.

Απαραίτητες οι ράµπες κολύµβησης για ΑµΕΑ

Π

ολύ συχνή είναι η χρήση των ραµπών κολύµβησης (Seatrac)
που έχουν τοποθετηθεί στη χώρα. Ντόπιοι αλλά και επισκέπτες
µε κινητικά προβλήµατα τις χρησιµοποιούν σχεδόν καθηµερινά
και δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί ότι οι άνθρωποι που ήταν αποκλεισµένοι από τις παραλίες µε τις ράµπες αυτές, απέκτησαν µια
στοιχειώδη πρόσβαση. Γι’ αυτό και οι ράµπες πρέπει να προστατευτούν από όλους µας, να µην τις χρησιµοποιούµε ως “απλώστρες”
ή ως τραπέζι για τα αντικείµενά µας, ούτε να επιτρέπουµε στα
παιδιά να τις βλέπουν ως “βατήρες”. Είναι σηµαντικό οι ράµπες
αυτές να συνεχίσουν να λειτουργούν και να εξυπηρετούν τους
συνανθρώπους µας…
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Δύο αγωνιστές και µετά τις εκλογές, συνεχίζουν να πολεµούν για όλη την κινητική αναπηρία, χωρίς εγωισµούς, χωρίς µισαλλοδοξία,
χωρίς κοµµατικές αγκυλώσεις.
Οφείλουµε να τους στηρίζουµε όλοι, γιατί
πολύ απλά αυτοί οι άνθρωποι είναι η φωνή
µας, η ψυχή µας, το συµφέρον µας!
Ο νικητής και την επόµενη µέρα των εκλογών
είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών!!!!!

