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TΩN ΠAPAΠΛHΓIKΩN

Καλύτερες ημέρες φαίνονται
στον …ορίζοντα για το αναπηρικό
κίνημα, καθώς οι επαφές μας με τη
νέα κυβέρνηση φαίνονται να αποδίδουν, με την υλοποίηση τους να
είναι ορατή πλέον, όπως μας διαβεβαίωσε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Εμείς συντονίζουμε τις
ενέργειές μας αφού βρίσκουμε
“ευήκοα ώτα”.
Επίσης ο περιφερειάρχης κύριος
Πατούλης θα συστήσει ειδική επιτροπή για την προσβασιμότητα
όσο στο φυσικό όσο στο δομημένο
περιβάλλον, που θα στελεχώνεται
από υπηρεσιακούς παράγοντες
της Περιφέρειας με πρόεδρο τον
Αθανάσιο Βίγλα.
Περισσότερα στις σελίδες του
περιοδικού μας.
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ΠANEΛΛHNIOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΠAPAΠΛHΓIKΩN
OΘΩΝOΣ ΣΤΑΘΑΤOY 37-39
111 45 AΘHNA
E-mail: parapleg@otenet.gr
Internet: http://www.paspa.gr
Tηλ.: 210-83.12.740 FAX: 210-83.10.344
Διοικητικό συμβούλιο
Πρόεδρος: Κωνσταντής Κωσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Βίγλας Αθανάσιος
Γεν. Γραμματέας: Σούλι Ενήντα
Ταμίας: Σοφοκλής Αλέπης
Μέλος: Γιαννούκαρης Παναγιώτης
Μέλος: Πηγιάκης Μανώλης
Μέλος: Πατσέρας Αθανάσιος
Μέλος: Χρηστίδου Ευγενία
Μέλος: Κομματάς Γεώργιος
Εξελεγκτική επιτροπή
Πρόεδρος: Ανδριοπούλου Αντωνία
Γραμματέας: Μαυροκέφαλος Διονύσιος
Mέλος: Δουκλιάς Παναγιώτης
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Eκδότης Περιοδικού
Κωνσταντίνος Κωσταντής
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
www.protasis.org
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Κωνσταντίνος Σιδέρης
E-Mail:sideris@protasis.org
Eπιμέλεια - Eκτύπωση
«ΔEΣMOΣ»
Eυ. Γιάνναρη 5 K. Πετράλωνα
Tηλ.: 210-34.68.268 FAX: 210-34.67.155
Eτήσιες Συνδρομές
Mέλη Συλλόγου:(25 ΕΥΡΩ)
Iδιώτες: (15 ΕΥΡΩ)
Σύλλογοι - Oργανισμοί: (18 ΕΥΡΩ)
Αρ. Λογ/μού ΕΘΝΙΚΗ: 134/296004-41

Παράρτημα Aχαΐας
Kανελλοπούλου 106, Πάτρα, 26 441
Tηλ.: 2610 310040/329490 parapligikoiaxaias@gmail.com
Παράρτημα B. Aνατ. Πελοποννήσου
Kανάρη - Πλ.N. Eργατικών Kατοικιών
Tηλ.:2751067570
FAX:27510 69471 - T.K. 21200 Άργος
bapelpaspa@yahoo.gr
Παράρτημα Aνατολικής
Στερεάς Eλλάδας
Λεωνίδου 11 - 35100 Λαμία
Tηλ.:22310 44233 - FAX: 2231045124

Παραρτήματα
Παράρτημα Mακεδονίας-Θράκης
Kαθ. Σιγάλα 9 - Παπαδάκη 54 248
Θεσ/νίκη
Tηλ.: 2310 310210 - FAX: 2310 307111
paspa.thes@gmail.com

ΠANEΛΛHNIOΣ ΣYΛΛOΓOΣ
ΠAPAΠΛHΓIKΩN
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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.

Μια νέα επιλογή
στην µάχη κατά
της σπαστικότητας
και των κινητικών
δυσλειτουργιών.

H

αντιµετώπιση της σπαστικότητας και των άλλων κινητικών δυσλειτουργιών από το ίδιο το
σώµα, είναι πλέον εφικτή για πολλά άτοµα που αντιµετωπίζουν αυτούς τους επίπονους καθηµερινούς
περιορισµούς.
Οι ήδη υπάρχουσες λύσεις βασίζονται σε πολυάριθµες επεµβατικές ή µη µεθόδους, αλλά ελάχιστες
έως καθόλου, χρησιµοποιούν το ίδιο το σώµα για
να προάγουν την αποκατάστασή του.
Το κοστούµι Mollii έφτασε πρόσφατα στην Ελλάδα
από τη Σουηδία για να προσφέρει ακόµα µία επιλογή στους ασθενείς αλλά και τους θεραπευτές, στην
µάχη κατά των µυϊκών και κινητικών δυσλειτουργιών. Χρησιµοποιώντας µε διαφορετικό τρόπο τις
ήδη υπάρχουσες αρχές της νευροµυϊκής διέγερσης, το κοστούµι διεγείρει το κεντρικό νευρικό σύστηµα ώστε να πετύχει τον στόχο, παρέχοντας εξατοµικευµένη περιφερική αισθητηριακή ανατροφοδότηση. Η ανατροφοδότηση αυτή είναι αναγκαία για
τον έλεγχο των εκούσιων κινήσεων σε ένα φυσιολογικό άτοµο, αλλά διακόπτεται σε ασθενείς προσβεβληµένους από εγκεφαλική παράλυση, σκλήρυνση κατά πλάκας, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή κάκωση νωτιαίου µυελού.
Το κοστούµι Mollii εισάγεται και διανέµεται στην
Ελλάδα από την εταιρεία Rehab Care και έχει ήδη
δοκιµαστεί σε πολλούς ασθενείς εντός και εκτός
νοσηλευτικών ιδρυµάτων, µε θετικά αποτελέσµατα.
Το κοστούµι χρησιµοποιείται ήδη σε περισσότερες
από 10 ευρωπαϊκές χώρες και έχει εγκριθεί και χαρακτηρισθεί ως ιατρική συσκευή.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΑΠΟ ∆ΕΚΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ
ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΕΙ
ΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ.

Το κοστούµι µπορεί να χρησιµοποιηθεί εύκολα
(3-4 φορές την εβδοµαδα) στο σπίτι ή στο θεραπευτήριο και πλένεται στο πλυντήριο ρούχων.
Με συνολικά 26 µεγέθη για παιδιά και ενήλικες
(γυναίκες και άντρες) µεγέθους XXL, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σχεδόν από όλους.
Χωρίς παρενέργειες και µε έξυπνο σχεδιασµό,
το Mollii αποτελεί µια καινοτοµία στον χώρο των
ιατρικών µηχανηµάτων.
Επικοινωνήστε µαζί µας για µια δωρεάν θεραπευτική δοκιµή.

www.4design.gr

Γνωρίζουµε την αναπηρία
Υπηρετούµε την αυτοεξυπηρέτηση
Στοχεύουµε στην αυτονοµία µε ασφάλεια
Αναπηρικά αµαξίδια παιδικά και ενηλίκων O Ειδικά καθίσµατα
Ορθοστάτες O Είδη µπάνιου O Είδη µεταφοράς και µετακίνησης ασθενών
Βοηθήµατα καθηµερινής ζωής O Είδη φυσικοθεραπείας και εργοθεραπείας

Αγίου Κωνσταντίνου 11-13, 16346, Ηλιούπολη. Τηλ.: 210 9738810. E:info@rehabcare.gr
Υποκατάστηµα Β. Ελλάδας: Αιγαίου 5, 55134 Καλαµαριά, Θεσ/νίκη
Τηλ.:6988602706. E: thessaloniki@rehabcare.gr www.rehabcare.gr

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Καρτέρι... στον πρωθυπουργό
στην έκθεση Θεσσαλονίκης

Σ

τα υπουργεία και για να γίνουμε πιο σαφείς τα αιτήματα
τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αντιπροσωπεία του
που έχουν προτεραιότητα είναι τα εξής: Η αύξηση του Παδιοικητικού Συμβουλίου Από την Αθήνα μαζί με τη διραπληγικού Επιδόματος, η επιστροφή των Επικουρικών
οίκηση του παραρτήματος μας στη Βόρεια Ελλάδα,
Συντάξεων όπως αυτές ίσχυαν προ των περικοπών, η επέέστησαν πραγματικό καρτέρι στον πρωθυπουργό κ. Κυκταση των Δώρων και στους Συνταξιούχους Ασφαλιστικών
ριάκο Μητσοτάκη, και υπουργούς της κυβέρνησης ζητώνΤαμείων όπως αυτό ισχύει και στο Δημότας τους να σταθούν κοντά και να
σιο η επίλυση θεμάτων μας στον ΕΟΠΥΥ,
υποστηρίξουν τα ΑμεΑ όπως είχαν υποΟ σχεδιασμός της δράκαθώς και η επικρατούσα άσχημη κατάσχεθεί προεκλογικά.
σης μας περιλαμβάνει σεισταση των νοσοκομείων όταν χρειαστεί
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ακούσαμε
ρά αιτημάτων μας που θα
κάποιος νοσηλεία, αλλά και η επανααπό το στόμα του Πρωθυπουργού να μας
αντιμετωπισθεί με ιδιαίτεφορά χορήγησης εισιτηρίων Κοινωνικού
βεβαιώνει να κάνουμε λίγη υπομονή και
ρη μαχητικότητα και συνπολύ σύντομα θα είναι μια πραγματικόΤουρισμού, αλλα και αιτήματα που αφοτονισμό.
ρούν το Υπουργείο Παιδείας και ειδικότητα η δημιουργία εκείνων των προτερα την Ειδική Αγωγή.
ϋποθέσεων που θα συμβάλλουν στην
Επίσης θέματα πρόσβασης στα Μέσα
επίλυση βασικών αιτημάτων μας.
Μαζικής Μεταφοράς και όχι μόνο, καθώς και η θέσπιση
Η παρουσία μας στην έκθεση μας έδωσε τη δυνατότητα
Ενιαίας Κάρτας για όλους τους Σταθμούς Διοδίων της
η οποία εξάλλου αποτελούσε και κύριο σκοπό της επίσκεχώρας.
ψής μας να έχουμε μία άμεση επικοινωνία με μέλη της κυΟ σχεδιασμός της δράσης μας περιλαμβάνει σειρά
βέρνησης, για να κλειστούν συναντήσεις όπου θα τους
ακόμη αιτημάτων μας που θα αντιμετωπισθεί με ιδιαίτερη
παρουσιάζαμε προβλήματα του χώρου μας.
μαχητικότητα και συντονισμό.
Πράγματι έχουν ήδη δρομολογηθεί συναντήσεις με όλα
6
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Κυριάκος
Μητσοτακης
«κάντε λίγο υπομονή
και πολύ σύντομα
θα δοθούν λύσεις
στα προβλήματα
του χωρου σας»
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ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Η περιφέρεια... έδωσε υποσχέσεις

Η

Αντιπροσωπία του Διοικητικού Συλλόγου ΠΑΣΠΑ επισκέφθηκε τον Περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη και
αφού του ευχήθηκε
καλή επιτυχία στο έργο που ανέλαβε, επικεντρώθηκε στο
θέμα που αφορούν τον χώρο μας και είναι αρμοδιότητας
του. Κυριάρχησε κυρίως το καυτό θέμα για μας που είναι
της προσβασιμότητας, για το οποίο ο Περιφεριαρχης δεσμεύτηκε ότι θα συστήσει ειδική επιτροπή για την προσβασιμότητα όσο στο φυσικό όσο στο δομημένο περιβάλλον, που θα στελεχώνεται από υπηρεσιακούς παρά-

γοντες της Περιφέρειας με πρόεδρο τον
Αθανάσιο Βίγλα. Επίσης δόθηκε ιδιαίτερη
βαρύτητα στο γεγονός της αδειοδοτήσεις των καταστημάτων μαζικής εστίασης
και διασκέδασης και συναφή. Διεκδικήσαμε από τον Περιφεριάρχη να υπάρχουν προγράμματα όπως δια βίου μάθησης, αθλήσεις, εκπαίδευσης. Από την πλευρά του Περιφεριάρχη υπήρξε υπόσχεση ότι θα υπάρξει νέα συνάντηση
για να εκτιμηθεί η πορεία των ενεργειών που θα υπάρξουν
από την μεριά της Περιφέρειας.

Τουρισμός για όλους

Α

ντιπροσωπία του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΣΠΑ συναντήθηκε με συνεργάτες του Υπουργού Τουρισμού
Χάρη Θεοχάρη και συζήτησαν μαζί τους θέματα προσβασιμότητας όσον αφορά της παραλίες. Θέματα που αφορούν
εισιτήρια του κοινωνικού τουρισμού και γενικότερα να
δημιουργηθούν προϋποθέσεις να καταστεί η χώρα μας
8
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ταξιδιωτικός προορισμός για χιλιάδες ανάπηρους από την
Ευρώπη. Η συνεργάτες του Υπουργού δεσμεύτηκαν να
μεταφέρουν τα όσα λέχθηκαν στην συζήτηση στον
Υπουργό και παράλληλα θα ετοιμάσουν και μια συνάντηση
με το σύλλογο.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑ.Σ.ΠΑ

Ο

Σύλλογός μας στην προσπάθειά του
να δείξει ότι δεν τον ενδιαφέρει μόνο
το Συνδικαλιστικό του Προφίλ αλλά ενδιαφέρεται εξίσου τόσο για την κοινωνικοποίηση
όσο και την ψυχαγωγία των μελών του,
εξακολουθεί να διοργανώνει σε τακτά διαστήματα διάφορες εκδρομές σε ποικίλους
ταξιδιωτικούς προορισμούς.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τα μέλη μας, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εκδρομές
αυτές, να επικοινωνούν με το Σύλλογο δηλώνοντας το ενδιαφέρον τους και εμείς με τη σειρά
μας θα τους ενημερώνουμε για τον ταξιδιωτικό προορισμό που έχει προγραμματιστεί κάθε φορά.

ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μην ξεχνάς το καπάκι να κρατάς
Η δράση που αγκάλιασε όλη η Αθήνα…!!!
«Μην ξεχνάς το καπάκι να κρατάς» είναι
η δράση που έχει αγκαλιάσει όλη η Αθήνα
και όχι μόνο, και έχει
για μπροστάρη της τον
Διαμερισματικο Σύμβουλο τον Αγωνιστή
Βαγγέλη Ξυδέα Πρόεδρο της κίνησης Όλοι
Μαζί Μπορούμε.
Η συλλογή καπακιών
δημιουργεί συνθήκες
περιβαλλοντικής καθαρότητας, αλλά και βοηθά στην παράδοση Αναπηρικών
Αμαξιδίων σε άπορα άτομα που τα έχουν ανάγκη.
Ο Πρόεδρος της Κίνησης με συνεχείς παροτρύνσεις σε
Διευθυντές Σχολείων Συλλόγους και διάφορους φορείς,
πέρνα τα μηνύματα της συγκεκριμένης δράσης.

Ο ίδιος σε σχετικές ερωτήσεις που του έγιναν, μας
είπε ούτε ένα καπάκι να
μην πάει χαμένο. Συνάνθρωποί μας, κυρίως στις μέρες
αυτές πού ζούμε, έχουν την
ανάγκη μας.
Διαδώστε τη δράση και
κάντε τους συνανθρώπους
μας χαρούμενους με λιγότερα προβλήματα, και αγκαλιάστε τις προσπάθειες
που έχουν το επίκεντρο τον
άνθρωπο.
Να σαι καλά Βαγγέλη…!!!
Ο ΠΑ.Σ.ΠΑ είναι τυχερός
που σε έχει μέλος.

10

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

OPIZONTAΣ

Υποχρέωσαν ανάπηρο επιβάτη
να ανέβει μόνος του
σκάλα αεροσκάφους

Α

εροπορική
εταιρεία στην
Ιαπωνία ζήτησε
συγγνώμη από έναν
επιβάτη με ειδικές
ανάγκες, ο οποίος
υποχρεώθηκε να
συρθεί στη σκάλα
του αεροσκάφους
προκειμένου να
επιβιβαστεί σε αυτό, αναφέρει σε σημερινό δημοσίευμα o
Guardian.
O Χιντέτο Κιτζίμα, ο οποίος χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, χρειάστηκε να ανέβει μόνος του από τον διάδρομο
προσγείωσης-απογείωσης ενός πολύ μικρού αεροδρομίου
στο νησί-τουριστικό θέρετρο Αμάμι, μέχρι την πόρτα του αεροσκάφους, έπειτα από την άρνηση του προσωπικού της
Vanilla Air να επιτρέψει στους φίλους του να τον μεταφέρουν.
Ο Κιτζίμα, ο οποίος είναι παράλυτος από τη μέση και
κάτω, έχει επισκεφθεί 200 αεροδρόμια σε 158 χώρες, αλλά όπως είπε- αυτή ήταν η πρώτη φορά που του αρνήθηκε αεροπορική εταιρεία βοήθεια για να επιβιβαστεί σε αεροσκάφος.
Όπως εξήγησε ο 44χρονος, προτού επιβιβαστεί στην πτήση
με προορισμό την Οζάκα, οι υπεύθυνοι του είπαν ότι δεν
υπάρχουν ανελκυστήρες στο αεροδρόμιο για τη μεταφορά
των επιβατών με ειδικές ανάγκες στο αεροσκάφος. Η Vanilla
Air είναι μια εταιρεία χαμηλού κόστους, θυγατρική της All
Nippon Airways.
Ένα μέλος του προσωπικού τον πληροφόρησε ότι οι κανονισμοί ασφαλείας απαγορεύουν στους φίλους του να τον μεταφέρουν στις σκάλες και στην αρχή το προσωπικό επιχείρησε
να τον σταματήσει να ανέβει μόνος του τα 17 σκαλοπάτια
μέχρι την πόρτα του αεροσκάφους.
"Απλώς έπρεπε να τους αγνοήσω και να συνεχίσω να ανεβαίνω, διαφορετικά δεν θα μπορούσα να επιστρέψω στην
Οζάκα", έγραψε στο μπλογκ του ο Κιτζίμα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στη σπονδυλική στήλη παίζοντας ράγκμπι
στο γυμνάσιο.
Ένας από τους φίλους του, τον υποβάσταζε και τον έσπρωχνε
μέχρι να φτάσει στην κορυφή της σκάλας, όπου τον περίμεναν
οι αεροσυνοδοί με αναπηρικό αμαξίδιο για να τον οδηγήσουν
στη θέση του.
"Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μου αρνούνταν να πετάξω
επειδή δεν μπορώ να περπατήσω. Αυτό συνιστά παραβίαση
ανθρωπίνων δικαιωμάτων", είπε.
Η Vanilla Air ζήτησε συγγνώμη από τον Κιτζίμα, ο οποίος
ηγείται της ΜΚΟ, "Ιαπωνικό Κέντρο Προσβάσιμου Τουρισμού",
όταν έκανε επίσημη καταγγελία στο υπουργείο Μεταφορών.
Άλλες αεροπορικές εταιρείες στην Ιαπωνία, η οποία θα
φιλοξενήσει τους Παραολυμπιακούς Αγώνες το 2020, απάντησαν ότι επιτρέπουν στο προσωπικό τους να μεταφέρει επιβάτες που χρησιμοποιούν, αμαξίδιο όταν δεν διατίθεται ανελκυστήρας στο αεροδρόμιο.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ο ΠΑ.Σ.ΠΑ ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο

Σύλλογός μας στα
πλαίσια του εμπλουτισμού της τεχνικής
αλλά και τεχνολογικής πληροφόρησης σε ότι αφορά
την καθημερινότητα του
Παραπληγικών Τετραπληγικών, πραγματοποιεί κατά
διαστήματα διάφορα ταξίδια στο εξωτερικό, προκειμένου να λάβει τη σχετική
αυτή πληροφόρηση και να
τη μεταφέρει στα μέλη του
Για το λόγο αυτό το προηγούμενο διάστημα μέλη
της Διοίκησης του φορέα
μας μετέβησαν στο Ντίσελντορφ της
Γερμανίας, όπου πραγματοποιείται
κάθε χρόνο η προγραμματισμένη Έκθεση Αναπηρικών ειδών και Τεχνολογιών, με στόχο να δουν και να πληροφορηθούν για κάθε τι καινούργιο που
θα μπορούσε να συμβάλει τόσο στην
ποιότητα, όσο και στη διευκόλυνση
της καθημερινότητας των ανθρώπων
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που ως φορέας εκπροσωπούμε αλλά
και των οικογενειών τους.
Αν θελήσουμε να κάνουμε μία σύντομη αναφορά για το τι ακριβώς είδαν
τα τα μέλη της Διοίκησης μας που
βρέθηκαν στο Ντίσελντορφ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πληροφορηθήκαμε για καινοτομίες σχετικές με την
μετακίνηση, την υγιεινή, τα σπορ, κα-
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θώς και για κάθε αυτοματισμό που αφορά την
οικια του ανθρώπου με
Αναπηρία
Περισσότερη πληροφόρηση μπορείτε να δείτε
παρακάτω στο φωτογραφικό υλικό που συνοδεύει
την αναφορά μας, αλλά
και να απευθυνθείτε προσωπικά στους ανθρώπους
που έκαναν αυτό το ταξίδι
επικοινωνώντας με το Σύλλογο.
Τέλος αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε
είναι ότι πέρα από το Συνδικαλιστικό
Προφίλ του Συλλόγου το οποίο φροντίζουμε να διατηρούμε μία και αυτό
αποτελεί την ταυτότητα της ύπαρξης
του, λέμε ότι θα είμαστε πάντα σε
κάθε χώρο, και σε κάθε γεγονός μέσα
από το οποίο μπορούμε να πάρουμε
γνώση που θα διευκολύνει τα μέλη
μας.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

OPIZONTAΣ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τ

5

λόγοι για να δοκιμάσεις
Δωρεάν Test Drive με ένα Scooter

ο να διανύσεις μακρινές αποστάσεις δεν
είναι πάντα εύκολο για τους περισσότερους, πόσο μάλλον αν αντιμετωπίζεις
μια δυσκολία στη βάδιση. Τις περισσότερες φορές θα αναγκαστείς να κινηθείς με
αυτοκίνητο για να πας κάπου
μακριά αλλά τι γίνεται
με τις αποστάσεις που
βρίσκονται στα όρια
του δήμου σου; Το
πάρκινγκ πολλές φορές είναι δύσκολο να το
βρεις και η πρόσβαση
στα μέρη που θέλεις να
πας ίσως δεν σου επιτρέπει να πάρεις αυτοκίνητο όπως για παράδειγμα ένας πεζόδρομος. Κάποιες φορές θα χρειαστείς κάποιος να σε πάει ή και να σε φέρει. Άλλες πάλι φορές θα πρέπει να
συμβαδίσεις με το πρόγραμμα της οικογένειας σου
και να πρέπει να περιμένεις πότε θα τελειώσουν την
δουλειά τους για να πας στο γιατρό, στο καφέ ή στη
λαϊκή. Θα πρέπει πολλές φορές ίσως οι αγαπημένοι
σου να τροποποιήσουν το πρόγραμμα τους, τη δουλειά τους ή τις όποιες άλλες υποχρεώσεις τους.
Πολλές φορές οι παραπάνω παράγοντες δεν μας
επιτρέπουν να δούμε νέες λύσεις ή τρόπους για να
κάνουμε την καθημερινότητα μας πιο εύκολη. Και ο
σκοπός για όλους μας είναι ένας και μοναδικός ανεξάρτητα σε ποια φάση της ζωής μας ή σε ποιες συνθήκες βρισκόμαστε: να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη με κάθε τρόπο για εμάς και τις οικογένειες μας!
Για εσένα λοιπόν που θέλεις να είσαι ανεξάρτητος,
αυτόνομος και να ορίζεις το πότε και το που θα επιλέξεις να πας στην καθημερινότητα σου, τότε το scooter αποτελεί την τέλεια λύση για τις μακρινές μετακινήσεις σου!
Αν λοιπόν βαρέθηκες να μην μπορείς να βγεις από
το σπίτι, αν θέλεις να βρεθείς με τους φίλους σου στο
καφέ ή στο καφενείο, αν θέλεις να πας στη λαϊκή μόνος σου αλλά σκέφτεσαι πως θα πάω και πως θα γυρίσω, πως θα κουβαλήσω τα ψώνια, τότε πρέπει να
16
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δοκιμάσεις ένα δωρεάν test drive με ένα scooter!
To scooter είναι ένα ηλεκτροκίνητο μέσο το οποίο
προορίζεται για ανθρώπους με μικρή ή μεγάλη κινητική δυσκολία που έχουν την ανάγκη να διανύσουν
μεγαλύτερες αποστάσεις εντός της γειτονιάς ή του
δήμου τους που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν. Η
ταχύτητα του κυμαίνεται
ανάλογα με το μοντέλο
από 6km/h έως και 15km/h
και η αυτονομία του ξεκινάει από 25km έως και
45km περίπου. Δεν χρειάζεται δίπλωμα οδήγησης
και μπορεί να το οδηγήσει
και κάποιος που δεν έχει
ξαναοδηγήσει ποτέ στη
ζωή του! Είναι δηλαδή τόσο εύκολο!
Αν δεν σε έχουμε πείσει ακόμα, παρακάτω σου δίνουμε 5 λόγους ακόμα για να δοκιμάσεις ένα Δωρεάν
Test Drive με το scooter της επιλογής σου:
1. Δεν εξαρτάσαι από κανένα! Είσαι εσύ ο μόνος
που καθορίζει το πρόγραμμα σου!
2. Με το scooter είσαι ανεξάρτητος, αυτόνομος
και πας όπου θες όταν θες μόνος ή μόνη σου!
3. Δεν κουράζεσαι, δεν επιβαρύνεις την υγεία
σου αλλά ταυτόχρονα γίνεσαι δραστήριος!
4. Γίνεσαι παράδειγμα και για άλλους ανθρώπους που χρειάζονται ένα μέσο για να μετακινηθούν με ανεξαρτησία!
5. Γίνεσαι πιο κοινωνικός και ξαναβρίσκεις τους
φίλους σου στο καφέ ή στο καφενείο!
Αν λοιπόν σε ενδιαφέρει να είσαι πιο αυτόνομος,
πιο δραστήριος, πιο κοινωνικός και να δημιουργήσεις
ένα θετικό αντίκτυπο στην τοπική σου κοινωνία,
κλείσε τώρα ένα Δωρεάν Test Drive στην Orthostatical Φανερωμένης 50 Χολαργός ή στο τηλέφωνο 210
6560 227! Είναι τελείως δωρεάν, χωρίς καμία δέσμευση και μπορεί να γίνει στο χώρο σου ή στο χώρο μας!
Η ομάδα μας θα ενθουσιαστεί να σε ξεναγήσει στον
κόσμο των scooter!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η πρώτη ηθοποιός
σε αναπηρικό
αμαξίδιο
που κερδίζει
θεατρικό βραβείο

Η

ηθοποιός του Μπρόντγουεϊ Άλι Στρόκερ έγραψε
ιστορία καθώς είναι η πρώτη ηθοποιός σε αναπηρικό αμαξίδιο που αναγνωρίζεται με τη μεγαλύτερη
τιμή του θεάτρου.
Η ηθοποιός κέρδισε το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου
για την ερμηνεία της στο μιούζικαλ «Okahoma!» αφιερώνοντάς το σε όλα τα παιδιά με αναπηρία.
«Αυτό το βραβείο είναι για κάθε παιδί με αναπηρία που παρακολουθεί απόψε τα Tony Awards, που αντιμετωπίζει περιορισμούς και προκλήσεις στη ζωή του, που περίμενε τόσο
καιρό να δει κάποιον να τον εκπροσωπεί πάνω σε αυτή τη

σκηνή», είπε η ηθοποιός στον ευχαριστήριο λόγο της.
Η Άλι Στρόκερ ξεκίνησε να χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο
εξαιτίας ενός τροχαίου που είχε στην παιδική ηλικία. Έπαιξε
για πρώτη φορά στο Μπρόντγουεϊ το 2015 και είναι το πρώτο
άτομο με αναπηρία που ήταν υποψήφιο για βραβείο Tony.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο Θανάσης Φράντζας
Πρόεδρος του Συλλόγου «Μάγνητες Τυφλοί»

Ο

Θανάσης Φράντζας, μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία
Όρασης «Μάγνητες Τυφλοί», εδώ και λίγες ημέρες
ανέλαβε την προεδρία του συλλόγου, αναπληρώνοντας το κενό που άφησε η απώλεια του Γιάννη
Καραγιώργου στις αρχές Ιουλίου.
Ζει μόνιμα στην Τσαγκαράδα και γνωρίζει από
πρώτο χέρι τις δυσκολίες που βιώνει κάποιος που
ζει μακριά από την πόλη και αντιμετωπίζει πρόβλημα με την όρασή του. Στην ίδια μοίρα με τον
Θανάση Φράντζα βρίσκεται αρκετός κόσμος στο
Πήλιο, όπου συχνά κάτω από αντίξοες συνθήκες
καλείται να βρει λύσεις στην καθημερινότητα του
χωριού. «Όταν ζεις μακριά από την πόλη, τα
πράγματα γίνονται πιο δύσκολα για πολλούς λόγους», τόνισε ο 67χρονος άνδρας, για να συμπληρώσει: «Στον Κισσό και στο Ανήλιο γνωρίζω δύο γυναίκες
με μειωμένη όραση. Δεν είναι εύκολο για εκείνες να
απομακρύνονται πολύ από τα σπίτια τους. όπως και
άλλοι δύο γνωστοί μου στο Ξουρίχτι. Βρίσκουν κάποιον
να τους συνοδεύσει μέχρι το καφενείο και μετά γυρίζουν
πίσω. Αντίθετα στον Βόλο έχεις περισσότερες επιλογές.
Ο σύλλογος επιτελεί σπουδαίο έργο. Πηγαίνοντας
στους «Μάγνητες Τυφλούς», μπορείς να διαβάσεις
Braille, να ακούσεις μουσική, να αθληθείς, να μιλήσεις
με κόσμο. Πράγματα που στο χωριό δεν μπορείς να
κάνεις».

Πως έχασε την όραση του
Ο Θανάσης Φράντζας απώλεσε την όρασή του πριν
από 44 χρόνια, ενώ υπηρετούσε τη στρατιωτική θητεία
του στη Λάρισα: «Τραυματίστηκα στα 21 χρόνια μου,
ενώ ήμουν στρατιώτης στην 1η Στρατιά στη Λάρισα.
Λόγω των γεγονότων της Κύπρου παρατάθηκε η θητεία
μου. Το ατύχημα έγινε 16 Φεβρουαρίου 1975. Μία
απροσεξία κι έγινε το κακό». Έκτοτε προσπάθησε με
διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις να ξαναδεί, αλλά
το πρόβλημα όρασης δεν αποκαταστάθηκε ποτέ:
«Αφότου τραυματίστηκα, άρχισα τα χειρουργεία. Στην
αρχή νοσηλεύτηκα στο 404 Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Λάρισας. Έπειτα με μετέφεραν στο 401 στην Αθήνα.
Εκεί γνώρισα πάρα πολλούς που είχαν έρθει από την
Κύπρο με διάφορα προβλήματα. Εκείνη την εποχή
γνώρισα και τον Θανάση Ζαφειρίου. Τον Θεσσαλονικιό
καταδρομέα, ο οποίος ήταν ο μοναδικός επιζώντα της
πτώσης του Noratlas 4 στις 21 Ιουλίου 1974 στην
Κύπρο. Είχε σωθεί πηδώντας χωρίς αλεξίπτωτο από
το αεροσκάφος το οποίο δέχθηκε φίλια πυρά κατά
την επιχείρηση προσγείωσης στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Κάπου στα 25 χρόνια μου, επανάκτησα μερικώς
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την όρασή μου. Όμως, μόλις έγινα 55 ετών άρχισε
πάλι να μειώνεται. Πλέον από το ένα δεν βλέπω καθόλου, ενώ από το άλλο η όρασή μου είναι στο 1/20».
H ζωή του μετά
την απώλεια όρασης
Η ζωή του Θανάση Φράντζα άλλαξε δραματικά,
μόλις έπαψε να βλέπει. «Η απώλεια της όρασης
αποτελεί μεγάλο πλήγμα. Είναι διαφορετικό πράγμα
να γεννηθείς έτσι και άλλο να είσαι νέος και να πάψεις
να βλέπεις. Είχα απελπιστεί, ήθελα να αυτοκτονήσω.
Όταν τυφλώνεσαι, δεν μπορείς να αποδώσεις και στα
πιο απλά πράγματα, που έκανες μέχρι πρότινος», εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια, περιγράφοντας τη δύσκολη
εκείνη περίοδο. Στάθηκε, όμως, στη γνωριμία του με
τον Γιάννη Καραγιώργο, ο οποίος τον έκανε να αναθεωρήσει πολλά πράγματα και πλέον ο Θανάσης Φράντζας βοηθά όσους βιώνουν σήμερα ανάλογες καταστάσεις με εκείνον πριν από 44 χρόνια: «Ο πρώτος
άνθρωπος που γνώρισα στον Βόλο ήταν ο συχωρεμένος
ο Γιάννης. Ήρθαμε σε επαφή μέσω του γιατρού Νίκου
Μπρισίμη, σπουδαίος οφθαλμίατρος στον Βόλο, ο
οποίος τότε ήταν υφυπουργός Υγείας στην κυβέρνηση
Καραμανλή. Ο Καραγιώργος μου έδωσε κουράγιο. Με
παρακίνησε να πάω στον «Φάρο Τυφλών» στην Αθήνα
και να πάρω πτυχίο χειριστή πίνακα για τυφλούς. Με
τους «Μάγνητες Τυφλούς» είχα επαφή από την πρώτη
στιγμή με τον Καραγιώργο, που πρωτοστάτησε για
την ίδρυσή τους μαζί με τον Λάμπρο Παρασκευά.
Πλέον στο σωματείο είμαστε όλοι μια γροθιά. Τέτοιες
καταστάσεις τις αντιμετωπίζουμε. Πολύς κόσμος έχει
μειωμένη όραση. Άλλοι ντρέπονται, άλλοι δεν θέλουν
να ασχοληθούν και δεν φανερώνουν το πρόβλημά
τους. Εμείς ενθαρρύνουμε τον κόσμο, γιατί δεν πρέπει
να μένεις μόνος, όταν χάνεις την όρασή σου».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Χρήστος Πουρνάρας

Όλα «χάνονται» κάθε φορά που ακούει
λάτιν μουσική και μπαίνει στο ρυθμό

Α

νεξήγητο χαρακτηρίζουν συγγενείς
και φίλοι ενός 21χρονου από τη
Χαλκιδική, όταν τον βλέπουν να χορεύει
και να μη χάνει βήμα, παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.
Ο Χρήστος Πουρνάρας ζει στην Ορμύλια και έχει 67% αναπηρία λόγω μερικού αυτισμού και βαριάς νοητικής
υστέρησης. Όμως όλα αυτά «χάνονται»
κάθε φορά που ακούει λάτιν μουσική
και μπαίνει στο ρυθμό.
«Ξεκίνησε ως θαύμα»
Η παρτενέρ του στο χορό είναι η δασκάλα του Παναγιώτα
Σαχαρίδη. Μαζί ξεκίνησαν εξαρχής τα μαθήματα χορού πριν
από τέσσερα χρόνια και από την πρώτη στιγμή η χημεία τους
ήταν απίστευτη. «Ήρθε μια ημέρα να γραφτεί στη σχολή που
δούλευα και από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι πρόκειται
για ένα ταλέντο» δηλώνει στο makthes.gr η δασκάλα χορού,
που είναι και κοινωνική λειτουργός ΔΠΘ και σύμβουλος
ψυχικής υγείας HND.
«Ξεκίνησε ως ένα θαύμα και όλα κύλησαν μαγικά» αναφέρει
η Παναγιώτα Σαχαρίδη για την πορεία του 21χρονου στον
χορό. Όπως τονίζει, κάθε φορά που χορεύει, κανείς από το
κοινό δεν αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για ένα παιδί με προβλήματα υγείας. «Χάνεται ο αυτισμός, βλέπεις ένα άλλο
παιδί. Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, παρουσιάζει
χορογραφίες χωρίς να χάνει βήμα και χωρίς να βγαίνει από το
ρυθμό. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που καταφέρνει» σημειώνει
η κ. Σαχαρίδη. «Δεν μπορώ να εξηγήσω αυτό που συμβαίνει»
λέει από την πλευρά της η μητέρα του Μαρία Ματέα, αποδίδοντας την ικανότητά του να παρουσιάζει πιστά τις χορογραφίες
σε φωτογραφική μνήμη.

Πώς άλλαξε η ζωή του
Τα σημάδια βελτίωσης στη ζωή του
21χρονου είναι εμφανή, κυρίως στην
ψυχολογία του, όπως επισημαίνουν η
μητέρα του και η δασκάλα του. «Πλέον
έχει ανοιχτεί με τον κόσμο και έχει φοβερή αυτοπεποίθηση. Βλέπω μια φοβερή
αλλαγή στον Χρήστο τα τελευταία χρόνια. Έχει ερωτευθεί το χορό» δηλώνει
στο makthes.gr η μητέρα του. Τα συναισθήματα που νιώθει κάθε φορά που
τον βλέπει να χορεύει, δεν μπορεί να μας τα περιγράψει με
λέξεις. «Κλαίω κάθε φορά που τον βλέπω. Νιώθω πάρα πολύ
περήφανη, βλέποντάς τον να χορεύει» αναφέρει.
Σύμφωνα με τη δασκάλα του Παναγιώτα Σαχαρίδη, ο χορός
έκανε τον 21χρονο να κοινωνικοποιηθεί, να νιώθει ελεύθερος
και να μπορεί να εκφράζεται. «Ο Χρήστος απελευθερώνεται
κάθε φορά στο μάθημα, γιατί στο χορό υπάρχει η επαφή
μόνο μέσα από το σώμα και αυτό το αγαπάει πολύ. Δεν έχει
να δώσει εξηγήσεις πουθενά όταν χορεύει και αυτό τον ανακουφίζει» εξηγεί.

Στο σπίτι του 21χρονου η μητέρα του συνήθιζε να βάζει
μουσική. «Έτσι ο Χρήστος άκουγε συχνά λάτιν τραγούδια και
έδειχνε ότι του άρεσε» μέχρι και τη στιγμή που ζήτησε να
γραφτεί σε σχολή χορού. Τον πρώτο χρόνο στα μαθήματα
συμμετείχε και η μητέρα του 21χρονου, αλλά γρήγορα ο
νεαρός εξοικειώθηκε και η όλη η χορευτική ομάδα τον αγκάλιασε. Σήμερα, προπονείται δυο φορές την εβδομάδα με το
τμήμα ενήλικων στο Αθλητικό Σύλλογο Σιθωνίας, όπου εργάζεται από πέρυσι η δασκάλα του, αλλά έχει και εξατομικευμένα
μαθήματα για τους διαγωνισμούς που συμμετέχει.

Αγγελία
Παρέχονται υπηρεσίες
ψυχολογικής υποστήριξης – θεραπευτικό μασάζ –
περιποίηση άκρων από κλινικό ψυχολόγο
& ψυχοθεραπεύτρια
ΤΗΛ 6909130642-6981014464
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ΘΕΜΑΤΑ

Αυτό το ζευγάρι με σύνδρομο Down
αποδεικνύει ότι η αγάπη δεν έχει όρια!

Μ

ερικοί άνθρωποι πίστευαν ότι
αυτό το ζευγάρι με σύνδρομο
Down δεν έπρεπε να παντρευτεί. Αλλά
μετά από 25 χρόνια, ο Πoλ και η Κρις
εξακολουθούν να είναι μαζί πιο ερωτευμένοι από ποτέ! Φέτος, ανήμερα
του Αγίου Βαλεντίνου, οι δυο τους
έκλεισαν 25 ολόκληρα χρόνια γάμου,
αποδεικνύοντας ότι η αγάπη δεν έχει
όρια!
Όταν πήραν την απόφαση να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου, μερικοί
πίστευαν ότι τα άτομα με σύνδρομο
Down δεν έχουν τη συναισθηματική
ωριμότητα να παντρευτούν. Η Κρις,
η οποία ως κοπέλα συνήθιζε να κόβει
φωτογραφίες γάμου από περιοδικά
και να τις κολλάει στον τοίχο της, ήξερε καλύτερα:
«Κοίταξα στα μάτια του και είδα το μέλλον μου», λέει η
Κρις για την πρώτη φορά που συναντήθηκαν σε ένα
πάρτι πριν από 30 χρόνια.
Ο δύσκολος αποχωρισμός
Ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν αρκετές δυσκολίες με την πιο πρόσφατη τον περασμένο μήνα. Η
φετινή Γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου είναι η πρώτη
που δεν τους βρήκε μαζί. Ο 54χρονος Πολ αντιμετωπίζει
άνοια σε πρώιμο στάδιο, μια ασθένεια που πλήττει
πολλούς στην κατάστασή του σε σχετικά νεαρή ηλικία.
Πριν από αρκετούς μήνες, μεταφέρθηκε σε κλινική με
εντατική νοσηλευτική φροντίδα. «Όταν μου το είπαν,
άρχισα να κλαίω», δήλωσε η Κρις, η οποία ζει
ακόμα στο άνετο διαμέρισμα τους στη Νέα
Υόρκη. «Είναι η ζωή μου. Δεν μπορώ να ζήσω
χωρίς εκείνον».
Η οικογένειά τους προσπάθησε πολύ
σκληρά για να τους κρατήσει μαζί. Πιστεύουν ότι η Κρις και ο Πολ αξίζουν
την ευκαιρία να πάρουν τις ίδιες
αποφάσεις με οποιοδήποτε άλλο
ζευγάρι όταν ο ένας σύντροφος αντιμετωπίζει άνοια.
Το ζευγάρι απογοητεύτηκε αλλά δεν έχασε
την ελπίδα του. Η
Κρις επισκέπτεται
τον Πολ τακτικά
και περνούν
μαζί
τα
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Σαββατοκύριακα. «Έχουν μια άνευ όρων αγάπη. Ο
ένας συμπληρώνει πλήρως τον άλλον», λένε οι συγγενείς
τους.
Η συνεχής προσπάθεια να κρατηθούν μαζί υπενθυμίζει
στη μητέρα του Πολ, όλα τα εμπόδια που έχει ξεπεράσει
ο γιος της. Θυμάται ότι μερικοί γιατροί της είπαν «να
μην περιμένει πολλά» όταν γεννήθηκε ο γιος της. Αντ’
αυτού, μεγάλωσε και έζησε μια ευτυχισμένη ζωή που
περιλάμβανε έναν γάμο που κράτησε ένα τέταρτο του
αιώνα!
Οι δυσκολίες που πέρασε η Κρις
Και η Κρις όμως είχε τις δυσκολίες της. Ενώ μιλάει με
πάθος για την υποστήριξη των γονιών της, πέρασε
ένα χρόνο ως παιδί σε κρατικό ίδρυμα, αφού ο πατέρας
της πέθανε νέος και η μητέρα της ήταν άρρωστη.
«Ήταν δύσκολο», λέει ήρεμα όταν θυμάται τη μοναξιά
που βίωσε.
«Τότε και τώρα, πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν
άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν πόσο μας πληγώνουν τα σχόλια τους», λέει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν
έχουν ιδέα πόσο δύσκολη αλλά ταυτόχρονα ευλογημένη
είναι η ζωή της Κρις. Δεν μπορούν να εκτιμήσουν το
πώς η Κρις, που είναι διαβητική, έχει το θάρρος να
κάνει ενέσεις ινσουλίνης τέσσερις φορές κάθε μέρα.
Δεν μπορούν να αντιληφθούν το είδος της δέσμευσης
που διαρκεί 25 χρόνια και είναι τόσο έντονη μέχρι σήμερα! Και δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί η Κρις κάθεται στο σαλόνι της και θυμάται τους όρκους από
την ημέρα του γάμου της, περιτριγυρισμένη από φωτογραφίες του εαυτού της με τον άντρα που ενώθηκε
μαζί του για πάντα!

ΘΕΜΑΤΑ

«Η ζωή μου με μόνο όπλο τη μύτη μου»:
ο δημοσιογράφος Josh Barry έχει ένα μήνυμα για τα άτομα με αναπηρίες
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΛΥΣΗ, ΑΛΛΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ Ο ΣΤΙΒΕΝ ΧΟΚΙΝΓΚ ΠΙΣΤΕΥΕΙ
ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΛΑΘΟΣ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΠΟΥ ΠΑΛΕΥΟΥΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ.
Ο Josh Barry είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας. Έχει
ένα δικό του σάιτ με ψυχαγωγικό
περιεχόμενο και μόλις ολοκλήρωσε το πρώτο του βιβλίο. Πάσχει
από εγκεφαλική παράλυση που
του έχει προκαλέσει σοβαρά κινητικά προβλήματα και προβλήματα στην ομιλία. Ακριβώς, όπως
ο Στίβεν Χόκινγκ δεν το έβαλε
ποτέ κάτω.
«Όταν έχεις τη σωστή υποστήριξη, μπορείς να κάνει τα πάντα»,
λέει. Τα τελευταία 9 χρόνια έγραψε ένα βιβλίο για τη ζωή του και
τις προκλήσεις να αντιμετωπίζει την καθημερινότητά πάσχοντας
από μία τέτοια ασθένεια. Στην αρχή υπαγόρευε τα κείμενά του
σε άλλους. Μετά άρχισε να γράφει μόνος του κεφάλαια ολόκληρα
στο i-Pad. Με τη μύτη του.
Όπως λέει έγραψε το βιβλίο με αυτό τον τρόπο αφενός γιατί το
έβρισκε πιο δημιουργικό και αφετέρου για να αφυπνίσει τον

κόσμο για το τι πραγματικά σημαίνει να είναι κανείς άτομο με
αναπηρίες.
«Όποτε βρισκόμουν έξω με κόσμο, καταλάβαινα ότι με κοιτούν
επίμονα, ότι μπορεί κάποιος να έκανε κάποια αστεία γκριμάτσα
για το πώς ήμουν. Εκείνο που δεν
θέλω είναι να αλλάζουν οι άλλοι τη
συμπεριφορά τους, όταν με συναντούν. Αυτό από το οποίο πάσχω
να είναι κριτήριο για τη συμπεριφορά τους απέναντι μου», εξηγεί.
Οτιδήποτε θα έκανε κάποιος άλλος με τα χέρια, ο Josh προσπαθεί
να το φέρνει εις πέρας με τη μύτη
του. Είναι ο τρόπος του να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και η πεποίθησή του είναι ότι η κοινωνία πρέπει
να χαλαρώσει απέναντι στα άτομα
με αναπηρία, να τα εμπιστευθεί περισσότερο, να πάψει να τα αντιμετωπίζει σαν χαμένη δυνατότητα, αλλά σαν πρόκληση από την
οποία μπορούν να προκύψουν πολλά θετικά.
Όσο για τη δουλειά του;
«Πάντα πίστευα ότι το γράψιμο κρύβει μεγαλείο και λάμψη
μέχρι που ξεκίνησα να γράφω. Τώρα που τελείωσα το βιβλίο το
μόνο που έχω να πω είναι ότι άξιζε τον κόπο», καταλήγει.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στάθμευση στις ειδικές θέσεις
που προορίζονται για τα ΑΜΕΑ

Τ

ην τακτική των οδηγών κρατικών οχημάτων αλλά πλέον ακόμα και αυτοκινήτων της
Μητρόπολης, να σταθμεύουν στις ειδικές θέσεις που προορίζονται
για τα ΑΜΕΑ, καταγγέλλει αναγνώστης στο
epirusgate.blogspot.gr.
Ο αναγνώστης, άτομο
με ειδικές ανάγκες ο
ίδιος, αναγκάζεται να
επισκέπτεται συχνά τα
νοσοκομεία των Ιωαννίνων, διαπιστώνοντας
συχνά ιδίοις όμμασι την αδιαφορία κρατικών λειτουργών,
ακόμα και ιερωμένων, για τα ΑΜΕΑ.
Αναλυτικά η καταγγελία
όπως δημοσιεύτηκε στο epirusgate.
Είμαι ένας συμπολίτης σας με 85% αναπηρία. Σε πολλές
από τις συχνές μου επισκέψεις στα 2 νοσοκομεία της πόλης
μας αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα, όσον αφορά τη στάθμευση του αναπηρικού μου αυτοκινήτου(όπως όλοι οι ανάπηροι της πόλης...

Μέχρι τώρα αντιμετωπίζαμε ασυνείδητους οδηγούς(τους
γνωστούς σε όλους γάιδαρους)και με τη συνδρομή της
αστυνομίας ελευθερώναμε τις θέσεις αυτές καθημερινά σε
όλη την πόλη. Τώρα τελευταία βλέπουμε το φαινόμενο να
παρκάρουν στις αναπηρικές θέσεις και οχήματα κρατικά,
περιπολικά και πρόσφατα και οχήματα της Μητρόπολης
!!!!!Το συγκεκριμένο "ιερό" όχημα της Μητρόπολης, παρκάρει
συνεχώς στις αναπηρικές θέσεις το
Πανεπιστημιακού νοσοκομείου χωρίς να έχει αυτό το δικαίωμα στερώντας έτσι μια πολύτιμη θέση για έναν πραγματικά ανάπηρο.Εάν ο κάτοχός του είναι ανάπηρος, τότε
τον συμβουλεύουμε να χρησιμοποιεί το αναπηρικό του
αμάξι. Εάν δεν είναι, τότε να μην παρκάρει προκλητικά σε
αναπηρικές θέσεις ποντάροντας ότι λόγω της "ιερής" του
ιδιότητας δεν θα λάβει κλήση.
Όντως όταν ενημερώθηκε η τροχαία, δήλωσαν μεγάλη
διστακτικότητα όταν έμαθαν ότι πρόκειται για όχημα της
Μητρόπολης.
Κλείνοντας, σας ενημρώνουμε, ότι ο Νόμος ισχύει για
όλους, πολύ δε περισότερο για εκείνους που πληρώνονται
παχυλά από τους φορολογούμενους και κυκλοφορούν με
οχήματα που έχουν αγοραστεί και συντηρούνται από όλους
εμάς..
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Οι σκύλοι οδηγοί αλλάζουν τη ζωή
των ατόμων με αναπηρία

Έ

ναν πιστό
σύμμαχο
στην δύσκολη καθημερινότητά
τους, βρίσκουν
τα άτομα με αναπηρίες στους
σκύλους οδηγούς.
Πρόκειται για
ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά που έχουν κυριολεκτικά αλλάξει τη ζωή
ατόμων που πάσχουν από τυφλότητα και αναπηρίες.
Την εκπαίδευση και την διάθεση αυτών των σκυλιών
αναλαμβάνει ο φορέας «ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ» που
δραστηριοποιείται στην χώρα μας από το 2008, με βασικό
στόχο την κάλυψη της ανάγκης της μετακίνησης ατόμων,
με προβλήματα όρασης με την χρήση Σκύλου Οδηγού καθώς και την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες
μέσω της χρήσης Σκύλων Βοηθείας.
«Όσοι έχουμε την ευθύνη του κέντρου «Σκύλοι Οδηγοί
Ελλάδας», γνωρίζουμε τις ανυπέρβλητες πολλές φορές
δυσκολίες να εκπαιδεύσεις και να συντηρήσεις τα χρήσιμα
αυτά σκυλιά», τονίζει η πρόεδρος του κέντρου Ζωή Χρηστοπούλου-Γερουλάνου.
Από την πλευρά του ο Χρήστος Ζώτος που έχει χάσει
την όρασή του, έχοντας στα πόδια του τη Μελίτα, το
Λαμπραντόρ που του άλλαξε τη ζωή, περιγράφει με συγκίνηση πως τον έσωσε αρκετές φορές από ατυχήματα
και χάρη σ αυτήν κινείται, δημιουργεί, εργάζεται και απολαμβάνει την Αθήνα που δυστυχώς είναι μια αφιλόξενη
για τους τυφλούς πόλη.
Η εκδήλωση παρουσίασης του έργου του κέντρου
«Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδας» ,έγινε με αφορμή την δωρεά
της Bayer Ελλάς, η οποία κατανοώντας τη σημασία της
διατήρησης της υγείας των τετράποδων οδηγών, ανέλαβε
να στηρίξει το κέντρο και να καλύψει την αντιπαρασιτική
προστασία των σκύλων.
Πιο συγκεκριμένα, η Bayer Ελλάς παρέχει δωρεάν στο
Κέντρο το νέας τεχνολογίας περιλαίμιο πολύμηνης διάρκειας
για τη πρόληψη της μόλυνσης από τσιμπούρια και ψύλλους
και τη προστασία από τις ασθένειες που αυτά μεταδίδουν,
μαζί με την απαραίτητη αγωγή για την προστασία των
σκύλων από ενδοπαράσιτα (π.χ. εχινόκοκκος, ασκαρίδες)
για 2 χρόνια, προσφέροντας κατά αυτόν τον τρόπο την
στήριξή της και παραμένοντας πιστή στο έργο της να
βοηθά στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων σχετικά
με την υγεία των ανθρώπων, των φυτών και των ζώων.
Η διευθύντρια επικοινωνίας της Bayer Ελλάς κυρία Σόνια
Μουσαβερέ, τόνισε σχετικά: «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό
για την εταιρεία μας να μπορούμε να συμβάλλουμε στην
ουσιαστική παροχή υπηρεσιών σε άτομα με ιδιαίτερες
ανάγκες, οι οποίοι δυστυχώς αποτελούν μια ομάδα που
δεν βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
της κοινωνίας μας».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το πρώτο "facebook"
για άτομα με αναπηρία είναι ελληνικό!
Π

αράθυρο στον κόσμο του Διαδικτύου για τα άτομα
με αναπηρία ανοίγει ο προγραμματιστής, Πέτρος
Καλούπης που έχει δημιουργήσει το πρώτο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που δίνει βήμα σε τυφλούς, κωφούς
και άτομα με κινητικά προβλήματα. Πρόκειται για το
πρώτο «facebook» για ΑμεΑ, το disabled book.
Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων ο ιδρυτής του, Πέτρος Καλούπης «λειτουργεί
πάρα πολύ εύκολα όπως το Facebook, μπαίνεις στη σελίδα, αποκτάς λογαριασμό, κάνεις ένα προφίλ και έπειτα
μπορείς και ανεβάζεις φωτογραφίες, βίντεο που σε ενδιαφέρουν, μπορείς να μιλήσεις με μηνύματα με άλλους,
να κάνεις like, να ποστάρεις τις απόψεις, τα ενδιαφέροντά,
τους προβληματισμούς σου».
Ο κ. Καλούπης διευκρινίζει ότι «η πλατφόρμα
αναγνωρίζει εάν ο χρήστης έχει κάποιου είδους
αναπηρία και του δίνει τη δυνατότητα να "διαβάσει" εάν είναι τυφλός, ή να κάνει οποιεσδήποτε
κινήσεις θέλει εάν έχει κινητικά προβλήματα.
Μπορεί να κουνήσει το "ποντίκι" δίνοντας εντολή,
είτε με κίνηση του ποδιού, είτε να ενεργοποιήσει
την κάμερά του υπολογιστή κουνώντας το κεφάλι
του».
Η ιδέα για τη δημιουργία της πλατφόρμας
ήρθε όταν «πριν περίπου από έξι μήνες έλαβα
ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο
από έναν φίλο με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης, ο οποίος μου έλεγε μακάρι να
υπήρχε ένα facebook για άτομα που έχουν προβλήματα, όπως εμείς. Έτσι, επειδή κι εγώ αντιμετωπίζω κινητικά προβλήματα, δημιούργησα
αυτή την πλατφόρμα από το σπίτι μου, για να
καλύψω μια ανάγκη για επικοινωνία και εξωστρέφεια των ανθρώπων με αναπηρία, που είμαστε θα έλεγα αποκλεισμένοι και παραγκωνισμένοι».
Το disabled book μέχρι στιγμής μετρά πάνω
από 100.000 χρήστες κι εκτός από τα ελληνικά
είναι μεταφρασμένο και σε άλλες γλώσσες,
όπως αγγλικά, γαλλικά και «τώρα βρίσκομαι σε
διαδικασία να ενσωματώσω τα ιταλικά και τα
ισπανικά» δηλώνει ο κ. Καλούπης. «Η πλατφόρμα
δεν στοχεύει μόνο στους ανθρώπους με αναπηρίες, αλλά και στον κόσμο χωρίς αναπηρίες,
για να τους δώσει την εμπειρία να έρθουν σε
επικοινωνία με όλα τα ΑμεΑ και να αλληλεπιδράσουν θετικά μεταξύ τους, βλέποντας με

αυτόν τον τρόπο, όλες τις νέες τεχνολογίες που αφορούν
στην αναπηρία και την υγεία. Εύχομαι να το αγκαλιάσει
όλος ο κόσμος και μακάρι τα μέλη μας να φτάσουν
μέχρι και 3 εκατομμύρια».

Φορητή ράμπα
πτυσσόμενη
Για αναπηρικό
αμαξίδιο
(2 τεμάχια)

75-150 cm:
153,00€
77-210 cm:
160,00€

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ ΣΤΟ
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