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Η βαθύτατη και σαρωτική κρίση,

είχε υποχρεώσει τον ΠΑΣΠΑ να

αναστείλει την έκδοση του (δυ-

στυχώς) μοναδικού εντύπου στο

χώρο μας που είχε διατηρηθεί, δη-

λαδή του “Ορίζοντα”.

Με συντονισμένες προσπάθειες

πολλών παραγόντων, η πρωτοβου-

λία του Δ.Σ. να επανεκδώσει το

περιοδικό μας είχε αποτέλεσμα.

Χρειάστηκε η στήριξη των εταιρειών

του χώρου που καταχώρησαν τις

διαφημίσεις τους και έτσι χρημα-

τοδότησαν έμμεσα την επανέκδο-

ση.

Επειδή μάλιστα η στήριξη είναι

ανταποδοτική, πρέπει και οι ανα-

γνώστες μας να προτιμούν τα προ-

ϊόντα των εταιρειών που μας βοη-

θούν.

Ελπίζουμε η νέα μας προσπάθεια

να είναι τακτική και συνεχής.

Το Δ.Σ.



Στο πλαίσιο σχεδιασμού νέων δράσεων ψυχαγωγικού και

εκπαιδευτικού χαρακτήρα για το έτος 2017 και κατόπιν

πολλών αιτημάτων που φτάνουν στην υπηρεσία μας και

αφορούν στην πρόβλεψη δράσεων που θα προάγουν την

συμμετοχή των ατόμων με κινητική αναπηρία σε δραστη-

ριότητες της αρεσκείας τους.. 

Ο ΠΑ.Σ.ΠΑ. καλεί τα μέλη του

•Να επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους

•Να ενημερώσουν για δράσεις που επιθυμούν να σχε-

διαστούν

•Να μας αναφέρουν καλές πρακτικές που επιθυμούν να

ακολουθήσουμε

Ο φορέας μας σε προσπάθεια περαιτέρω υποστήριξης

των μελών του, ανακοινώνει πως θα λειτουργή-

σουν τμήματα και δράσεις με την βοήθεια των μελών του. 

Οι ανάγκες του κάθε ατόμου είναι εξατομικευμένες,

ωστόσο κάθε ένας από εμάς μπορεί να συμβάλλει στην

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Οι δράσεις σχεδιάζονται για να εξυπηρετούν βαθύτερες

ανάγκες μας και η συμβολή όλων είναι καθοριστική.

Σε μια βραχυχρόνια πρόβλεψη ανακοινώνουμε ότι κατόπιν

αξιολόγησης των αιτημάτων που θα φτάσουν στην υπηρεσία

μας έχουμε σκοπό να οργανώσουμε δραστηριότητες που

θα απαντούν στις ανάγκες όλων μας. 

Για να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας μπορείτε να καλείτε

στο 2108312740 ή να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο

parapleg@otenet.gr. 
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ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Η δική σας στήλη

Συνεχίζεται η εξοργιστική και πε-

ρίεργη στάση της Ε.Σ.Α.μεΑ που δια-

χρονικά κινητοποιεί τον κόσμο της

Αναπηρίας, όταν έχουν ήδη χαθεί κα-

τακτήσεις ή έχουν επιβληθεί σκληρά

μέτρα.

Έτσι έγινε και αυτή την περίοδο με

την κινητοποίηση της 3ης Δεκέμβρη

(και αυτή λόγω επετειακής ημέρας)

και αφού είχε επιβληθεί το 6% για την

περίθαλψη στα επιδόματά μας και

είχαν γίνει μεγάλες περικοπές στις

επικουρικές συντάξεις μας.

Στο δε επίδομα όπως θα διαβάσετε

και σε άλλες σελίδες του περιοδικού

δεν θα παρακρατείται πλέον από την

1η Δεκεμβρίου και εφ’ εξής  το 6%

μετά την δέσμευση του πρωθυπουρ-

γού στην συνάντηση που είχε μαζί

μας.

Στις δε επικουρικές συντάξεις αν και

από την πλευρά μας δώσαμε μάχη με

τον πρώην Υπουργό Εργασίας κο Κα-

τρούγκαλο, η απάντησή του ήταν θα

το δούμε το θέμα με την Ε.Σ.Α.μεΑ,

τον επίσημο συνομιλητή σας με την

κυβέρνηση.

Οι συζητήσεις και η αντίσταση που

προέβαλε η Συνομοσπονδία του Γ.

Βαρδακαστάνη, ήταν για μια ακόμη

φορά άκαρπες, διακρινόμενες από

προκλητική χαλαρότητα.

Έτσι όχι περισσότεροι από 500 ηρωι-

κοί συνταξιούχοι χάνουν το μεγαλύτερο

ποσό από τις επικουρικές τους συν-

τάξεις, και λέμε ηρωικοί αφού εργά-

σθηκαν χρόνια κάτω από αντίξοες ερ-

γασιακές συνθήκες, έχοντας μεγάλο

ποσοστό αναπηρίας και αδυνατούν

πλέον να τις χρησιμοποιήσουν για τις

πρόσθετες ανάγκες που γεννά η ανα-

πηρία τους ιδιαίτερα στην Τρίτη ηλι-

κία.

Ούτε γι’ αυτή ιδιαίτερα την κατηγορία

των λίγων συναδέλφων συνταξιούχων

δεν δόθηκε καμία μάχη, παρά μόνο

επιστολές και Δελτία Τύπου που προ-

καλούν αγανάκτηση και εμπαιγμό σε

βάρος τους.

Συνάδελφοι τα τελευταία χρόνια

προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε

από το περιοδικό και τα ηλεκτρονικά

μέσα που διαθέτει ο Σύλλογος, ότι

δεν αντιμετωπίζουμε μόνο μέτρα σκλη-

ρά που τα επιβάλλουν η Τρόϊκα και οι

κυβερνήσεις, αλλά και την εξοργιστική

ευκολία που τα αποδέχεται η Ε.Σ.Α.μεΑ

με ανταλλάγματα εκατοντάδες χιλιάδες

ευρώ ως επιχορήγηση και πλήθος

προγραμμάτων.

Αγωνιζόμαστε στην κυριολεξία μόνοι

ως Σύλλογος απέναντι στις κυβερνήσεις

και τους επισήμους συνομιλητές τους

που είναι του χεριού τους, και δεν θα

κάνουμε με τίποτα πίσω, μέχρι να ξε-

σκεπαστούν ακόμη περισσότερο οι

νεκροθάφτες του αναπηρικού κινήμα-

τος που βάζουν πλάτες για την εξα-

θλίωση των αναπήρων πολιτών.

Τέλος στέλνουμε ένα μήνυμα στον

αγκαλίτσα των εκάστοτε κυβερνήσεων:

Γιάννη Βαρδακαστάνη ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ…

Γιάννη Βαρδακαστάνη
μην προκαλείς άλλο την νοημοσύνη μας
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Γιορτάζουμε όλοι μαζί τα

40 χρόνια του Συλλόγου μας 

στις 18 Φεβρουαρίου 2017 και 12.00 το μεσημέρι

στο Κοσμικό Κέντρο «Φαράγγι» στη Χασιά.

Μη λείψει κανείς από μια αξέχαστη γιορτή 

με πολύ καλή μουσική και πολλές εκπλήξεις

Τιμή Πρόσκλησης μόνο 

12 Ευρώ/Άτομο και Δωρεάν τα Κρασιά

Επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συλλόγου μας 

για κρατήσεις προσκλήσεων.

Το Δ.Σ.

Ο Σύλλογός μας 
γίνεται 40 χρονών 
και το γιορτάζει!!!



Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

Το Δ.Σ του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών, καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία

διενεργείται κατόπιν πρότασης του Δ.Σ, με μοναδικό θέμα την τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου.

Από το Δ.Σ προτείνεται η τροποποίηση του συνόλου των άρθρων του παλαιού καταστατικού προκειμένου να

καταστεί σύγχρονο και να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες των μελών μας. Ιδιαιτέρως προτείνεται,

η τροποποίηση των άρθρων που αφορούν τον σκοπό, τα μέλη του συλλόγου, το εκλογικό σύστημα και

διαδικασία, την θητεία και τον αριθμό των μελών του Δ.Σ και την λειτουργία των παραρτημάτων.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 29 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ.

στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης (πρώην Ε.Ι.Α.Α.), Λεωφόρος Φυλής

(Χασιάς) και Σπύρου Θεολόγου 1, 8η στάση Ίλιον. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα

επαναληφθεί την Κυριακή στις 5 Φεβρουαρίου στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Οι προτεινόμενες από το Δ.Σ τροποποιήσεις του καταστατικού, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

Αθήνα, 3/01/2017

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Βίγλας Αθανάσιος Αλέπης Σοφοκλής

με μοναδικό θέμα την 

τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου



H  αντιµετώπιση της σπαστικότητας και των  άλ-
λων κινητικών δυσλειτουργιών από το ίδιο το 

σώµα, είναι πλέον εφικτή για πολλά άτοµα που αντι-
µετωπίζουν αυτούς τους επίπονους καθηµερινούς 
περιορισµούς.
Οι ήδη υπάρχουσες λύσεις βασίζονται σε πολυά-
ριθµες 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 επιλο-
γή στους ασθενείς αλλά και τους θεραπευτές, στην 
µάχη κατά των µυϊκών και κινητικών δυσλειτουρ-
γιών. Χρησιµοποιώντας µε διαφορετικό τρόπο τις 
ήδη υπάρχουσες αρχές της νευροµυϊκής διέγερ-
σης, το κοστούµι διεγείρει το κεντρικό νευρικό σύ-
στηµα ώστε να πετύχει τον στόχο, παρέχοντας εξα-
τοµικευµένη περιφερική αισθητηριακή ανατροφο-
δότηση. Η ανατροφοδότηση αυτή είναι αναγκαία για 
τον έλεγχο των εκούσιων κινήσεων σε ένα φυσιο-
λογικό άτοµο, αλλά διακόπτεται σε ασθενείς προ-
σβεβληµένους από εγκεφαλική παράλυση, σκλή-
ρυνση κατά πλάκας, αγγειακό εγκεφαλικό επεισό-
διο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή κάκωση νωτιαί-
ου 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 χα-
ρακτηρισθεί ως ιατρική συσκευή.

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

Το κοστούµι µπορεί να χρησιµοποιηθεί εύκολα 
(3-4 φορές την εβδοµαδα) στο σπίτι ή στο θερα-
πευτήριο 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 θερα-
πευτική δοκιµή.

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

Αναπηρικά αµαξίδια παιδικά και ενηλίκων   Ειδικά καθίσµατα
Ορθοστάτες   Είδη µπάνιου   Είδη µεταφοράς και µετακίνησης ασθενών
Βοηθήµατα καθηµερινής ζωής   Είδη φυσικοθεραπείας και εργοθεραπείας

Γνωρίζουµε την αναπηρία
Υπηρετούµε την αυτοεξυπηρέτηση
Στοχεύουµε στην αυτονοµία µε ασφάλεια



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 201610 OPIZONTAΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Από το Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκινάει

συντονισμένα η προσπάθεια για την

βελτίωση της πρόσβασης των Ατόμων

με Αναπηρίες στην Τριτοβάθμια Εκπαί-

δευση. Για πρώτη φορά πραγματοποι-

ήθηκε συνέδριο με τη συμμετοχή επτά

στελεχών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού

για την συνεκπαίδευση των ατόμων με

Αναπηρία (European Agency for Special

Needs and Inclusive Education). Το συνέ-

δριο το οποίο ολοκληρώθηκε χθες και

διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών και την Περιφέρεια

Δυτικής Ελλάδος έχει ως στόχο να αλλάξει μέσω μιας οργα-

νωμένης και ουσιαστικής προσπάθειας τις συνθήκες φοίτησης

το ΑμΕΑ στα Πανεπιστημιακά Τμήματα και Σχολές της πόλης

μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι την τελευταία πενταετία

έχουν γραφτεί και φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Πατρών 250

φοιτητές με διάφορες αναπηρίες και βαριές ασθένειες. Ανάμεσα

στα τμήματα που δέχονται φοιτητές με αναπηρίες είναι το

Παιδαγωγικό, της Ιατρικής κ.α. Ωστόσο, όπως ανέφερε στην

«Π» η πρύτανις Βενετσάνα Κυριαζοπούλου αν και το Πανεπιστήμιό

μας είναι φιλικό προς τους συγκεκριμένους φοιτητές υπάρχουν

αρκετά από τα τμήματά του και τις δομές του που λόγω πα-

λαιότητας δεν διαθέτουν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει για τα άτομα με προβλήματα

ακοής και όρασης.

«Πιστεύω ότι από κοινού πρέπει να

αποφασίσουμε τι θέλουμε και τι μας

χρειάζεται προκειμένου τα άτομα αυτά

να έχουν πρόσβαση στο πανεπιστήμιό

μας» δήλωσε στην «Π» η κ. Κυριαζο-

πούλου.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Εκ μέρους της αξιωματικής αντιπο-

λίτευσης ο Βουλευτής Επικρατείας και

Συντονιστής ΟΔΕ Μορφωτικών Υποθέσεων Θεόδωρος Φορ-

τσάκης, μέσω μηνύματός του που ανέγνωσε στο συνέδριο το

μέλος της κεντρικής επιτροπής του τομέα Παιδείας της ΝΔ

καθηγήτρια Ήρα Αντωνοπούλου ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Στην Ελλάδα δυστυχώς, οι υποδομές και κυρίως η φιλοσοφία

σεβασμού και αρωγής των φοιτητών αυτών στην προσπάθειά

τους δεν έχει προχωρήσει όσο σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Έχουν γίνει, ωστόσο, σοβαρές προσπάθειες όπως εκείνη της

«Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία» του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με υπη-

ρεσίες που στην πράξη οδηγούν τους φοιτητές με αναπηρία

σε ισότιμη πρόσβαση στις ακαδημαϊκές σπουδές. Πρέπει να

ακολουθήσουν πολλές ακόμα τέτοιες προσπάθειες».

Μπορεί η σύμβαση για την πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην

TRENITALIA να βρίσκεται από την περασμένη εβδομάδα

στο Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά η διοίκηση της εταιρείας ανα-

κοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη πακέτο προσφορών καθώς και

νέες υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό, με βασικό στόχο να

αυξήσει τους φίλους του σιδηρόδρομου.

Περιλαμβάνουν εκπτώσεις από 25% έως και 50% για όσους

ταξιδεύουν συχνά, για παιδιά έως 12 ετών, νέους έως 26

ετών, άτομα τρίτης ηλικίας και οικογένειες, ενώ ετοιμάζει την

κάρτα Miles and Bonus κατά τα πρότυπα των αεροπορικών

εταιρειών και την αγορά εισιτηρίων με πιστωτική ή χρεωστική

κάρτα.

Στις νέες παροχές περιλαμβάνονται η ανανέωση των

κυλικείων που λειτουργούν μέσα στα τρένα, η βελτίωση του

σήματος κινητής τηλεφωνίας, αλλά και η δυνατότητα μεταφοράς

Ι.Χ. στη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Στους μεγάλους σταθμούς λειτουργούν ηλεκτρονικά μηχα-

νήματα ενημέρωσης του κοινού, με πληροφορίες για τα δρο-

μολόγια σε πραγματικό χρόνο, ενώ θυρίδες φύλαξης χειρα-

ποσκευών λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Τα σημαντικότερα εκπτωτικά προγράμματα που εφαρμόζει

ήδη η ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι τα εξής:

• Ενα δωρεάν εισιτήριο με την κάρτα Inter City, που αφορά

έξι ταξίδια σε περίοδο ενός χρόνου. Μαθητές και φοιτητές

έχουν επιπλέον έκπτωση 10%.

• Εισιτήρια πολλαπλών διαδρομών για έξι, 15 ή 30 ημέρες

τον μήνα, με έκπτωση από 22% έως και 50%.

• Κάρτα τρίτης ηλικίας για άτομα άνω των 65 ετών, με την

οποία έχουν έκπτωση 50% και πέντε ταξίδια δωρεάν.

•●Οικογενειακή κάρτα, που εξασφαλίζει έκπτωση 25% για

δύο άτομα και 50% για τρία ή περισσότερα. Μείωση της τιμής

από 30% έως 50% ισχύει για ομάδες επιβατών άνω των έξι

ατόμων.

• Εκπτωση 50% για παιδιά έως 12 ετών, πολύτεκνους και

άτομα με αναπηρία. Φοιτητές και νέοι έως 26 ετών έχουν έκ-

πτωση 25%. Μείωση 20% προβλέπεται για όλα τα εισιτήρια με

επιστροφή.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ
κάνει εκπτώσεις

Πρόσβαση για όλα τα ΑμΕΑ στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα



ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Καθορισμός θέσεων για ΑμεΑ

ΟΔήμος Θεσσαλονίκης προ-

χωράει σε επανέλεγχο

των υφισταμένων ατομικών

θέσεων στάθμευσης αναπη-

ρικών αυτοκινήτων που έχουν

χορηγηθεί κατά το παρελθόν,

και συγκεκριμένα πριν από τις

25 Αυγούστου 2015, ημερο-

μηνία έκδοσης της νέας Κα-

νονιστικής Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, με την

οποία καθορίστηκαν τα αντικειμενικά κριτήρια και απλοποιημένη

διαδικασία για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ΑμεΑ.

Όλες οι παλαιότερες άδειες θα επανελεγχθούν από την

αρμόδια Υπηρεσία, από τη στιγμή που οι δικαιούχοι, στους

οποίους έχει σταλεί ατομική επιστολή θα προσκομίσουν τα

νόμιμα δικαιολογητικά. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας

που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2016, συνεργείο του Δήμου

θα προβεί σε καταργήσεις των θέσεων για τις οποίες δεν θα

υπάρχουν νόμιμα δικαιολογητικά, σε εφαρμογή της Κανονι-

στικής Απόφασης.

Αντίθετα, οι άδειες στάθμευσης που διαθέτουν την απαι-

τούμενη νομιμοποίηση, θα ανανεωθούν με μια απλή και

σύντομη διαδικασία, για τα επόμενα δύο έτη.

Χαρά και συγκίνηση σκόρπισε στο Αγρίνιο ο

ξεχωριστός γάμος που τελέστηκε στον

Ιερό Ναό του Αγίου Θωμά, καθώς τα κινητικά

προβλήματα που αντιμετωπίζει η νύφη δεν

την εμπόδισαν να χορέψει τον χορό του

Ησαΐα καθισμένη στο αναπηρικό αμαξίδιο!

Το ζευγάρι των νεόνυμφων είναι ο Βασίλης

Μιχάλης και η δικηγόρος Μαρίνα Στάμου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα dete.gr, ο γαμ-

πρός και η νύφη έζησαν την πιο ευτυχισμένη

ημέρα της ζωής τους στην εκκλησία του

Αγίου Θωμά!

Χορός του Ησαΐα 

σε αναπηρικό αμαξίδιο
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Στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ο πρωθυπουργός της χώρας 

συναντήθηκε με τον κορυφαίο Σύλλογο της αναπηρίας

Ο Πρωθυπουργός
με το

Προεδρείο
του ΠΑΣΠΑ

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ:

Κατανοώ τις ανάγκες σας 
θα προστατεύσουμε αυτές

Στις 24 Οκτωβρίου το Δ.Σ του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ συνάντησε στο ΜΑΞΙΜΟΥ τον πρωθυπουργό

της χώρας Αλέξη Τσίπρα, μια συνάντηση που έκανε

ιδιαίτερη αίσθηση και επιβεβαίωσε με τον πιο πειστικό

τρόπο ότι όλα αυτά τα χρόνια ο Πανελλήνιος Σύλλογος

Παραπληγικών έχει καταφέρει με δυναμικούς και επιτυ-

χημένους αγώνες του να δημιουργήσει ένα όνομα που

εκπέμπει σεβασμό , κύρος, αναγνώριση και δίκαια αποτελεί

τον μεγαλύτερο αναπηρικό φορέα της χώρας.

Ήταν η πιο κορυφαία συνάντηση σε θεσμικό επίπεδο που

είχε ποτέ το Δ.Σ του Συλλόγου για να εκθέσει τα αιτήματα

του χώρου μας.

Το ραντεβού με τον πρωθυπουργό προκλήθηκε με την

δυναμική μας κινητοποίηση στις αρχές Οκτωβρίου, όπου

στην κυριολεξία όπως ανέφεραν μάλιστα και τα ΜΜΕ

«ΠΟΛΙΟΡΚΗΣΑΜΕ» το ΜΑΞΙΜΟΥ απαιτώντας να συναντήσουμε



τον πρωθυπουργό.

Κάτω από την ανυποχώρητη

και αποφασιστική στάση μας η

τότε εκπρόσωπος της κυβέρνη-

σης κα Όλγα Γεροβασίλη ζήτησε

να συναντηθεί μαζί μας.

Αυτό έγινε δεκτό από τους

εκπροσώπους του Συλλόγου

αφού απαίτησαν και πέτυχαν σ’

αυτή την συνάντηση μαζί της

να μας προσδιορίσει ημερομηνία

συνάντησης με τον πρωθυπουρ-

γό.

Η κα Όλγα Γεροβασίλη αφού

άκουσε τα αιτήματά μας, μας

έδωσε ως ημερομηνία συνάν-

τησης την 24η Οκτωβρίου.

Στην συνάντηση αυτή εκτός

του πρωθυπουργού παραβρέ-

θηκαν ο τότε Υπουργός Εσωτε-

ρικών κος Παν. Κουρουμπλής

και ο Υπ. Εργασίας κος Χρ.Πετρόπου-

λος.

Η συζήτηση ήταν προγραμματισμέ-

νη για μισή ώρα και τελικά διήρκησε

πάνω από μία ώρα και ήταν αρκετά

εποικοδομητική με άμεσα αποτελέ-

σματα όπως η κατάργηση του 6% για

την περίθαλψη από την 1η Δεκεμβρίου

και εφεξής στα επιδόματά μας , όπως

αναφέρει και σχετική εγκύκλιος του

Υπουργείου Εργασίας.

Ήταν μεγάλη ευκαιρία για μας η

αναφορά που έγινε στον πρωθυπουρ-

γό σχετικά με το κόστος διαβίωσης

μας και τις συνθήκες φροντίδας που

θα πρέπει να έχει ένας βαριά κινητικά

Ανάπηρος και ότι είναι μεγάλο πλήγμα

οι περικοπές που έγιναν ή συζητούνται

να γίνουν σε επιδόματα και συντάξεις,

αφού οδηγούν τόσο τους αναπήρους

όσο και τις οι οικογένειές τους σε

πλήρη εξαθλίωση.

Συζητήθηκαν επίσης και άλλα θέ-

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ•Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Η ΝΑΥΤΕΡΜΠΟΡΙΚΗ

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Freddo • Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016
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ματα όπως οι μεγάλες περικοπές στις

επικουρικές συντάξεις για τις οποίες

αναφέρθηκε ότι θα γίνει προσπάθεια

να αντιμετωπισθεί η κατάσταση.   

Για τον ΕΝΦΙΑ δεσμεύτηκε ότι από

το 2017 θα γίνουν ενέργειες να είναι

πιο ευνοϊκότεροι για μας καθώς, επί-

σης έγινε κουβέντα για όλα τα καυτά

προβλήματα που ταλανίζουν τους

παρα-τετραπληγικούς.

Η εντύπωση που αποκομίσαμε από

τον πρωθυπουργό είναι πως γνωρί-

ζοντας από κοντά τα προβλήματά

μας , θα σταθεί απέναντι σε πιθανές

νέες ορέξεις οικονομικών επιτελείων

και τρόικας.

Να σταθούμε απίσης θετικά και

στον Υπουργό Εσωτερικών κο Κου-

ρουμπλή που αξίωσε από τον πρω-

θυπουργό να στηρίξει την κατηγορία

των βαριά κινητικά αναπήρων και

καμιά περικοπή να μην ισχύσει γι’ αυ-

τούς.

Η επόμενη μέρα μας βρίσκει στην

συνέχεια του αγώνα και πως με τέ-

τοιες σημαντικές συναντήσεις δικαιώ-

νουμε τις χιλιάδες των μελών μας

που διαχρονικά είναι πεπεισμένοι ότι

αυτός ο Σύλλογος εκφράζει τις προσ-

δοκίες και τα όνειρα τους για μια ποι-

οτικότερη ζωή δίχως διακρίσεις και

αποκλεισμούς.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ



ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Ο ΛΟΓΟΣ • Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Sport Day•
Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016

Δημοκρατία• Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2016
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Τ
η Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου με

αφορμή τον εορτασμό της 3ης

Δεκέμβρη ως Παγκόσμια ημέρα

των ΑμεΑ, το Διοικητικό Συμβούλιο

του Πανελληνίου Συλλόγου Παρα-

πληγικών πραγματοποίησε συνάντηση

με τον Υπουργό Μεταφορών κ. Χρήστο

Σπίρτζη.

Η συνάντηση ήταν εποικοδομητική,

και εκτός του κ. Σπίρτζη, στη συζήτηση

παραβρέθηκε και ο αρμόδιος Υφυ-

πουργός κ. Μαυραγάνης, όπου συ-

ζητήθηκε το πολύ σοβαρό ζήτημα

της πρόσβασης των ΑμεΑ χρηστών

Αναπηρικού Αμαξιδίου, στα Μέσα Μα-

ζικής Μεταφοράς.

Ο Υπουργός αφού άκουσε με προ-

σοχή τα θέματα που απασχολούν το

χώρο μας, κάλεσε στη συζήτηση τους

Διευθύνοντες Συμβούλους του Ο.Σ.Υ.

του Η.Σ.Α.Π. και της εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ

ΜΕΤΡΟ, καθώς και το  Διευθύνοντα

Σύμβουλο της Ειδικής Υπηρεσίας Με-

ταφοράς ΑμεΑ του Ο.Σ.Υ. κ. Αναγνω-

στόπουλο.

Κατόπιν αναλυτικής περιγραφής

των προβλημάτων από την πλευρά

μας, ο Υπουργός ζήτησε πλήρη ενη-

μέρωση της παρούσας κατάστασης

με πραγματικά στοιχεία, και προέτρεψε

τους Διευθύνοντες Συμβούλους των

φορέων Μαζικής Μεταφοράς, να προ-

βούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέρ-

γειες αποτέλεσμα των οποίων θα

είναι η ομαλοποίηση της δυσλειτουρ-

γίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

το συντομότερο.

Ο Υπουργός αφού παρουσιάστηκε

σημαντικά ενημερωμένος για τα ζη-

τήματά μας, δεσμεύτηκε για τις πρώ-

τες ενέργειες, η οποίες κρίνονται ιδι-

αίτερα σημαντικές, και είναι οι εξής:

•Αγορά ενός αυτοκινήτου για τη

στελέχωση της Υπηρεσίας ΑμεΑ του

Ο.Σ.Υ.

•Δοκιμή της λειτουργίας ραμπών

ΑμεΑ των λεωφορείων με την έναρξη

της βάρδιας των οδηγών.

•Ενημέρωση για τα δρομολόγια

προσβάσιμων λεωφορείων μέσω Τη-

λεματικής

•Συνεργασία με τους Δήμους της

χώρας, για προσβάσιμες πλατφόρμες

που οδηγούν στο επίπεδο της ράμπας

του οχήματος.

•Έκδοση ενιαίας κάρτας για διέ-

λευση οχημάτων ΑμεΑ από τους Σταθ-

μούς Διοδίων της χώρας.

•Έκδοση κανονισμού με αυστηρές

κυρώσεις αναφορικά με κρούσματα

απρεπούς συμπεριφοράς από τους

οδηγούς απέναντι στα ΑμεΑ

Πέρα των δεσμεύσεων, σε σειρά

ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ 

ΑμεΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΤΟ ΣΠΙΡΤΖΗ
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συναντήσεων που

θα πραγματοποι-

ήσει ο φορέας

μας με τις Διοική-

σεις των Οργανι-

σμών, θα συζητη-

θούν και τα υπό-

λοιπα ζητήματα,

και θα εκδοθεί

σχετική οδηγία με

τη διανομή της

οποίας θα προκύ-

ψει η λύση τους.

Τέλος αξίζει να

σημειωθεί πως

στο πρόσωπο του

Υπουργού Χρή-

στου Σπίρτζη,

βρήκαμε τον άν-

θρωπο εκείνο ο

οποίος πέρα από

τη σημαντική του

γνώση σε θέματα

ΑμεΑ, με τις άμε-

σες παρεμβάσεις

του, μας έδωσε

βάσιμες ελπίδες

πως τα θέματα

που απασχολούν

το χώρο μας, θα

βρουν επιτέλους

τη λύση τους. 

3η Δεκέμβρη, κατάληψη στο Υπουργείο μεταφορών

Τηλεφωνική γραμμή
του ΟΑΣΑ για Άτομα 

με Αναπηρία
Μια νέα τηλεφωνική γραμμή

αποκλειστικής εξυπηρέτησης των

Ατόμων με Αναπηρία θέτει σε λει-

τουργία ο ΟΑΣΑ. Ο αριθμός της

νέας αυτής τηλεφωνικής γραμμής

είναι 210 8200887.

Μέσω της τηλεφωνικής αυτής

γραμμής, όπως επισημαίνει η ανα-

κοίνωση του ΟΑΣΑ, οι ενδιαφερό-

μενοι θα μπορούν να πληροφο-

ρούνται για όλες τις δυνατότητες

μετακίνησής τους με τα δημόσια

αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

της Αθήνας και ταυτόχρονα να

υποβάλλουν τις προτάσεις τους,

τις παρατηρήσεις τους και τα αι-

τήματά τους.

Οι ώρες λειτουργίας της νέας

τηλεφωνικής γραμμής είναι:

Καθημερινές: 

από 6.30 το πρωί έως 

10:30 το βράδυ.

Σαββατοκύριακα:

από 7:30 το πρωί 

έως τις 10:30 το βράδυ.

Το πρώτο θετικό 

αποτέλεσμα της συνάντησής

μας με το υπουργό
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Μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για αναπήρους γο-

νείς που προέκυψε μετά από μακροχρόνιους

αγώνες και αφορά στην πρόσληψη και των τέκνων

των αναπήρων, όπως ίσχυε μόνο για αδέλφια και

συζύγους αναπήρων με τον Ν. 2643/98.

Μια αδικία αποκαταστάθηκε με συνεχείς και επί-

πονους αγώνες, πάντα με το λογικό επιχείρημα ότι

δεν είναι δυνατό ο νόμος να προστατεύει αδέλφια

και συζύγους και να μην μεριμνά για τα παιδιά των

αναπήρων. 

Σημαντική και η συμβολή του πρώην προέδρου

του Συλλόγου, κου Κλεισιώτη Θωμά, οποίος πήρε

πρωτοβουλίες μόνος του, αφού η ΕΣΑμεΑ τόσα

χρόνια αδιαφορούσε προκλητικά να υποστηρίξει το

δίκαιο αίτημα του Συλλόγου. 

Βάσει του Ν. 4440/2016, άρθρ. 25, παράγραφος

1 (δ):  Ποσοστό 5 τοις εκατό (5%) των προκηρυσσό-

μενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενό-

τητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από

όσους έχουν τέκνο, αδελφό  ή σύζυγο, καθώς και από τα

τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα

επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών

και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις

υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. 

Επιτέλους Δικαίωση

Πρόσληψη  τέκνων 

των ανάπηρων στο Δημόσιο

Μ
ία σειρά από αλλαγές έφερε στην καθημερινότητά

μας το 2017, σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου

για το πλαστικό χρήμα και χρειάζεται προσοχή για να μην

πληρώσουμε ακριβά… τις αλλαγές!

Από την 1η Ιανουαρίου η χρήση του αφορολόγητου επι-

τυγχάνεται μόνο με ηλεκτρονικές συναλλαγές για το σύνολο

σχεδόν των φορολογουμένων, μπαίνει τέλος στις συναλλαγές

με μετρητά για ποσά άνω των 500 ευρώ, οι επιτηδευματίες

υποχρεούνται να ανοίξουν επαγγελματικό λογαριασμό για

την επιχειρηματική δραστηριότητά τους και η μισθοδοσία

θα γίνεται πλέον αποκλειστικά μέσω τραπεζών.

Μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες, προκειμένου να εξα-

σφαλίσουν την έκπτωση φόρου από 1.900 έως 2.100

ευρώ, θα πρέπει να έχουν καταναλώσει ένα μέρος του ει-

σοδήματός τους υποχρεωτικά μέσω πλαστικού χρήματος.

Εφόσον το εισόδημα είναι ως 10.000 ευρώ, απαιτείται

ποσοστό δαπανών 10% με πλαστικό χρήμα. Για μεγαλύτερα

εισοδήματα ακο-

λουθούν ακόμα

δύο συντελε-

στές. Στο κλιμά-

κιο εισοδήματος

από 10.001 έως και 30.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 15%,

ενώ στο κλιμάκιο εισοδήματος άνω των 30.000 ευρώ ο

συντελεστής είναι 20% (με μέγιστο όριο απαιτούμενων

πληρωμών τα 30.000 ευρώ).

Από το μέτρο εξαιρούνται οι φορολογούμενοι άνω των

70 ετών και τα άτομα με αναπηρία από 80% και πάνω,

καθώς και όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση,

που φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή υπηρεσία

και συντάξεις. Ωστόσο και αυτοί οι φορολογούμενοι θα

πρέπει να εμφανίσουν δαπάνες με χάρτινες αποδείξεις

ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους, για να εξα-

σφαλίσουν την έκπτωση φόρου.

Αφορολόγητο μόνο με τη 

χρήση πλαστικού χρήματος



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στις Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ υπ. αριθ. πρωτ.

64839/18.08.2016 και 64840/18.08.2016 και στις με

αρ. 35453/702 (Αρ. ΦΕΚ 2425 Β’/05.08.2016) και 35451/701

(Αρ. ΦΕΚ 2426 Β’ /05.08.2016) ΚΥΑ που αφορούν στα

«Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας» για ανέρ-

γους 18-24 και 25-29 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού

τομέα και ΚΟΙΝΣΕΠ, το θετικό μέτρο δράσης των υποχρεω-

τικών τοποθετήσεων ή άλλως σύστημα ποσόστωσης στην

απασχόληση που θεσπίστηκε με τον ν.2643/1998 (Αρ. ΦΕΚ

220 Α’/28.09.2016), στις διατάξεις του οποίου υπάγονται

και τα άτομα με αναπηρία, χρησιμοποιείται με στρεβλό

τρόπο για πρώτη φορά, και ελπίζουμε για τελευταία, ως

κριτήριο αποκλεισμού! Στις προαναφερθείσες ΚΥΑ (Άρθρο

5, παρ. 2, σημείο Βε) και Προσκλήσεις (Κεφάλαιο 5, Ενότητα

5.2) αναφέρεται ότι «Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση [….]

βε. για άτομα που […] τοποθετούνται αναγκαστικά με τις

διατάξεις του Ν. 2643/1998».

Πρέπει να επισημανθεί ότι η υλοποίηση στοχευμένης

δράσης για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας αποκλειστικά

και μόνο για τους νέους με αναπηρία δεν μπορεί να αποτε-

λέσει άλλοθι για τον αποκλεισμό τους από τα συγκεκριμένα

Προγράμματα, εφόσον είναι υποχρεωτική η οριζόντια εν-

σωμάτωση της

διάστασης της

αναπηρίας στο

σύνολο των Πρά-

ξεων του ΕΣΠΑ

2014- 2020. Στο-

χευμένη δράση

αντίστοιχου τύ-

που που να

απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε νέους με αναπηρία

ούτως ή άλλως πρέπει να υλοποιηθεί, και μάλιστα άμεσα,

επειδή οι νέοι με αναπηρία αντιμετωπίζουν αυξημένα

εμπόδια στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στον εργασιακό

στίβο σε σχέση με τους υπόλοιπους νέους.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά εδώ και τώρα την τροποποίηση των

σχετικών ΚΥΑ και Προσκλήσεων των «Προγραμμάτων Από-

κτησης Εργασιακής Εμπειρίας» για ανέργους 18-24 και 25-

29 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και ΚΟΙΝΣΕΠ

προκειμένου να ενταθεί οριζόντια η διάσταση της αναπηρίας

(αρχή της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και κριτήριο της

προσβασιμότητας), όπως άλλωστε οι Κανονισμοί των ΕΔΕΤ

και η εθνική νομοθεσία επιβάλλουν.

Αποκλείονται οι νέοι με Αναπηρία 

από τα Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας!







Η συνέντευξη

Τι είναι τουρισμός κ. Κουστέλιο;

«Ο τουρισμός είναι ένα κοινωνικό, ψυχολογικό και οικονομικό

φαινόμενο που προκύπτει από την αλληλεπίδραση τεσσάρων

ομάδων: τουρίστες, κοινωνία υποδοχής, επιχειρήσεις και το

κράτος».

Πώς χαρακτηρίζετε τον σχεδιασμό 

της τουριστικής πολιτικής στη χώρα μας;

«Η πολιτική του τουρισμού στη χώρα μας δεν έχει συμπερι-

λάβει στον σχεδιασμό της τους τουρίστες με αναπηρία. Τα

στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία είναι αποκαλυπτικά και

δείχνουν ότι πρόκειται για ένα έλλειμμα της τουριστικής πολι-

τικής της χώρας μας».

Δηλαδή;

«Το μέγεθος της διεθνούς τουριστικής αγοράς των ΑμεΑ είναι

πολύ μεγαλύτερο από το μέγεθος άλλων αγορών, όπως αυτό

του εναλλακτικού τουρισμού.

Τα στοιχεία που έχουμε από διάφορους διεθνείς οργανι-

σμούς μας δείχνουν ότι η ζήτηση για ταξίδια από ΑμεΑ παρου-

σιάζει ανοδικές τάσεις και αναμένεται να συνεχίσει να

αυξάνεται. Ένας στους 5 ανθρώπους έχουν κάποιου είδους

αναπηρία και περίπου το 88% των ανθρώπων με αναπηρία κάνει

διακοπές κάθε χρόνο, με το 12% της ευρωπαϊκής αγοράς να

απευθύνεται στα άτομα αυτά. Η παροχή υπηρεσιών για άτομα

με αναπηρία στον χώρο του τουρισμού είναι ένα πεδίο στο

οποίο υπάρχουν πολλά περιθώρια επιχειρηματικής ανάπτυξης

στη χώρα μας».

Και στον υπόλοιπο κόσμο;

«Σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς 127.500.000 του-

ρίστες παγκοσμίως έχουν ανάγκη από προσβάσιμες υποδομές

και 89.300.000 από αυτούς διαθέτουν την οικονομική δυνατό-

τητα να ταξιδεύουν εκτός της χώρας. Το μέγεθος της αγοράς

τουρισμού για ΑμεΑ φθάνει τα 166 δισ. ευρώ. Ο αριθμός των

ατόμων που παρουσιάζουν κάποια μορφή αναπηρίας μόνο

στην Ευρώπη ανέρχεται σε 80 εκατομμύρια. Όταν περιλαμβά-

νει και τους συνταξιδιώτες, το μέγεθος του πληθυσμού εκτι-

μάται στους 133 εκατομμύρια τουρίστες με αναπηρία. Ένα

μικρό μέρος από τα χρήματα αυτά όμως φθάνει στη χώρα

μας».

Τι γίνεται στις άλλες χώρες;

«Περίπου το 54% των ανθρώπων με αναπηρία στη Γερμανία,

δηλαδή σε απόλυτους αριθμούς 3.640.000 άνθρωποι, ταξι-

δεύουν για λόγους τουρισμού/αναψυχής ανελλιπώς κάθε

χρόνο, κάνοντας κατά μέσο όρο 1,3 ταξίδια/χρόνο, το οποίο

σημαίνει 4.740.000 μετακινήσεις ετησίως. Από αυτές τις μετα-

κινήσεις το 41,2% γίνεται εντός συνόρων και έχει μέση διάρκεια

13,9 μέρες και το λοιπό 58,8% σε προορισμούς του εξωτερι-

κού. Σε ό,τι αφορά το κόστος διακοπών, οι Γερμανοί με αναπη-

ρία δαπανούν 15% περισσότερα χρήματα από τους μη

αναπήρους συμπατριώτες τους ενώ το 26% επιδεικνύει από-

λυτη προσήλωση στον τουριστικό προορισμό που έχει ικανο-

ποιήσει προηγούμενα τις προσδοκίες του, δηλαδή τον
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Ο Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλίας κ. Αθανάσιος Κουστέλιος:

Ο τουρισμός για Άτομα με Αναπηρία

(ΑμεΑ) είναι ένα πεδίο στο οποίο υπάρ-

χουν πολλά περιθώρια επιχειρηματικής

ανάτυξης στη χώρα μας

Η «αναπηρία»

του ελληνικού

τουρισμού

«Το μέγεθος της διεθνούς τουριστικής αγοράς των ΑμεΑ είναι πολύ μεγα-

λύτερο από το μέγεθος άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η ζήτηση

για ταξίδια από ΑμεΑ παρουσιάζει ανοδικές τάσεις και αναμένεται να συνε-

χίσει να αυξάνεται. Ένας στους 5 ανθρώπους έχουν κάποιου είδους αναπη-

ρία και περίπου το 88% των ανθρώπων με αναπηρία κάνει διακοπές κάθε

χρόνο, με το 12% της ευρωπαϊκής αγοράς να απευθύνεται στα άτομα αυτά.

Η παροχή υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία στον χώρο του τουρισμού είναι

ένα πεδίο στο οποίο υπάρχουν πολλά περιθώρια επιχειρηματικής ανάπτυξης

στη χώρα μας»

Αυτά δηλώνει ο καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ.

Αθανάσιος Κουστέλιος.
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επισκέπτεται συνεχώς.

Στην Αυστραλία τα άτομα με αναπηρία και οι άνθρωποι που

ταξιδεύουν μαζί τους συνεισφέρουν με το ποσό των 1.500.000

δολαρίων επί των συνολικών δαπανών για τον τουρισμό. Τα

άτομα με αναπηρία συνήθως ταξιδεύουν με οικογένεια ή φί-

λους, γεγονός που σημαίνει ότι ο αριθμός των ανθρώπων που

εμπλέκονται στον χώρο του τουρισμού με τα άτομα με ανα-

πηρία είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερος από τον αριθμό

των ίδιων των ατόμων με αναπηρία.

Όσον αφορά στις ΗΠΑ, ο οργανισμός Open Doors στις ΗΠΑ

εκτιμά ότι 17,3 δισ. δολάρια δαπανώνται κάθε χρόνο από ΑμεΑ

για ταξίδια. Το ενδιαφέρον των ατόμων με αναπηρία για ταξίδια

συνεχίζει να είναι έντονο, σύμφωνα με έρευνα της My Travel

Research. Η κρουαζιέρα γίνεται όλο και πιο δημοφιλής για τα

άτομα με αναπηρίες. Περίπου, το 10% των ενηλίκων με ανα-

πηρία στις ΗΠΑ έκανε κρουαζιέρα, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν

4 εκατ. ταξιδιώτες και 7 εκατ. ταξίδια δημιουργώντας 11 δισ.

δολάρια δαπανών. 

Τις καλύτερες υπηρεσίες στον τουρισμό για ΑμεΑ, όσον

αφορά την Ευρώπη, παρέχουν οι χώρες της

Σκανδιναβίας, οι οποίες έχουν τις κατάλλη-

λες υποδομές για να ικανοποιήσουν τις

ανάγκες αυτών των ανθρώπων».

Πώς επιλέγουν τον 

τόπο διακοπών τους;

«Περισσότερο από το 70% των ΑμεΑ θεω-

ρούν πολύ σημαντική την οργάνωση του τα-

ξιδιού (προετοιμασίες, έγκαιρη κράτηση,

πληροφόρηση, προγραμματισμός δραστη-

ριοτήτων στον τόπο προορισμού). Το ίδιο

ποσοστό όταν σχεδιάζει το ενδεχόμενο

νέου/άγνωστου προορισμού, δεν εμπι-

στεύεται για πληροφορίες τους πάροχους

τουριστικών υπηρεσιών παρά μόνο άλλα

ΑμεΑ που έχουν ήδη επισκεφτεί τον προορι-

σμό».

Ποια είναι τα προβλήματα 

στην Ελλάδα;

«Ενα μεγάλο μέρος καταλυμάτων και

αξιοθέατων παραμένουν μη προσβάσιμα για

τους ανθρώπους με αναπηρία. Υπάρχει έλ-

λειψη εξειδίκευσης των επαγγελματιών του

τουρισμού. Αδυνατούν να προσφέρουν

αξιόπιστες υπηρεσίες στους τουρίστες με

αναπηρία».

Πότε ένα ξενοδοχείο 

θεωρείται προσβάσιμο;

«Θα πρέπει να πληροί μεγάλο αριθμό κρι-

τηρίων που καλύπτουν κάθε αναπηρία και

ξεχωριστή ανάγκη».

Προτάσεις για ανάπτυξη του 

προσβάσιμου τουρισμού μπορείτε 

να κάνετε;

«Θεωρώ ότι οι κατάλληλες υποδομές, η

σωστή πληροφόρηση αλλά κυρίως η εκπαί-

δευση των επαγγελματιών του τουρισμού πρέπει να αποτελέ-

σουν ζητήματα προτεραιότητας για τους επαγγελματίες του

τουρισμού.

Καταλήγοντας, πιστεύω ότι ο τουρισμός για τα ΑμεΑ αποτε-

λεί μια μεγάλη επιχειρηματική ευκαιρία για τους επαγγελματίες

του τουρισμού. Χρειάζεται να συμπεριληφθεί στον σχεδιασμό

της τουριστικής πολιτικής της χώρας μας».
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ΟΔήμος Χαλανδρίου, στα

πλαίσια της κοινωνικής πο-

λιτικής του και στον τομέα του

αθλητισμού, προχώρησε σε

ένα ακόμη βήμα.

Ακολουθώντας τον κανόνα «όλοι έχουν

δικαίωμα στην άθληση»  για την εξυπη-

ρέτηση των ατόμων με αναπηρία, προ-

μηθεύτηκε ένα αναβατόριο τελευταίας

τεχνολογίας.

Το εν λόγω αναβατόριο διαθέτει ζώνη

και μπράτσα για την ασφάλεια του εξυ-

πηρετούμενου ατόμου, είναι ηλεκτρο-

κίνητο, για  εύκολη μετάβαση στον

χώρο της πισίνας αλλά και την απομά-

κρυνσή από αυτήν, με υδραυλικό σύ-

στημα κατάβασης μέχρι και 1,65m και

ανύψωσης, και μέγιστο

βάρος ατόμου 150kg.

Με την βοήθεια του και-

νοτόμου αυτού μηχανή-

ματος η είσοδος των Α.Μ.Ε.Α. στην

πισίνα και η έξοδος από αυτήν, είναι

πλέον γρήγορη εύκολη και κυρίως

ασφαλής, όπως διαφαίνεται και στις

παρακάτω φωτογραφίες.

Το αναβατόριο

χειρίζεται ένας

από τους εξει-

δικευμένους

στον τομέα

υ π ά λ λ η λ ο ς

του αθλητικού

κέντρου.

Αναβατόριο για ΑΜΕΑ στο κλειστό κολυμβητήριο Χαλανδρίου

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
«ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΚΙΖΑΣ»

Στο άρθρο αυτό, αναφέρομαι στην

ψυχολογία των ΑμΕΑ και παρου-

σιάζω έναν οδηγό καλής συμπεριφο-

ράς προς τα ΑμΕΑ στο τομέα της προ-

σβασιμότητας τους. Ψυχολογία των

ΑμΕΑ.

Στην συνείδηση κάποιων ανθρώπων

έχει καθιερωθεί η εικόνα ενός ανθρώ-

που με αναπηρία μίζερου, εσωστρεφή,

αναποφάσιστου, περίεργου, πολλές

φορές κακότροπου, εριστικού, και τέ-

λος πάντων πολύ διαφορετικού από

τα δικά μας στενά και γκρίζα κοινωνικά

πρότυπα.

Ναι οι άνθρωποι αυτοί είναι διαφο-

ρετικοί και ξεχωριστοί, «όπως ο καθένας

μας.  Όπως σκέφτονται, όπως αντι-

δρούν, όπως συμπεριφέρονται.»  Γιατί

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι μέσα

σε αυτό που ονομάζουμε «κοινωνία».

Από την άλλη πάλι, μια άλλη μερίδα

ανθρώπων έχοντας υπόψη κάποιο άτο-

μο με αναπηρία που έχει διαπρέψει

σε κάποια επιστήμη ή διακριθεί σε κά-

ποιο άθλημα, έχει την ψευδαίσθηση

ότι και οι υπόλοιποι έχουν τις ίδιες ή

και μεγαλύτερες ικανότητες για κάτι

παρόμοιο.

Λανθασμένη, λοιπόν η άποψη αυτή

και η τάση ηρωωποίηση. Δεν έχουν

όλοι τις ίδιες δυνατότητες για όλα.

Ούτε τους ίδιους στόχους και κίνητρα.

Έτσι, θα πρέπει να γίνεται διακριτό το

μέτρο σύγκρισης μεταξύ τους. Έχουν

αδυναμίες και τρωτά σημεία στο χα-

ρακτήρα τους που πρέπει να κατανο-

ούμε.

Κάθε ανθρώπινη οντότητα είναι μο-

ναδική και ιδιαίτερη. Σε όλους μας,

λοιπόν, δίνονται ευκαιρίες να ξεπερ-

νάμε τον εαυτό μας και να τον πηγαί-

νουμε κάθε φορά λίγο παραπέρα. φυ-

σικά αυτό εξαρτάται από το πώς ο

καθένας μας αντιλαμβάνεται τις ανάγ-

κες του, χρησιμοποιεί το μυαλό του

και διαθέτει τον εαυτό του δημιουργικά,

προσπερνώντας τα φυσικά του ελατ-

τώματα και μετατρέποντας τα σε προ-

τερήματα. Στο χέρι μας είναι να ανα-

δείξουμε τυχόν ταλέντα που κρύβουμε

μέσα μας, αρκεί να διαθέτουμε θέλη-

ση.

Οι άνθρωποι, λοιπόν, με αναπηρία

πληρούν όλες εκείνες τις προϋποθέ-

σεις που τους επιτρέπουν να ζουν με

ποιότητα, αυτοεκτίμηση, και να οργα-

νώνουν τον τρόπο ζωή τους σύμφωνα

με την προσωπική τους βούληση και

επιθυμία. Καταλαμβάνουν ίσες θέσεις

στην καθημερινή διαβίωση και τον

προσωπικό τους αγώνα. Για να εργα-

σθούν, να δημιουργήσουν οικογένεια,

κοινωνικό περίγυρο, έχουν άποψη,

παίρνουν μέρος στα κοινά έχοντας

ισχυρή προσωπικότητα και έντονη πα-

ρουσία.

Κανόνες συμπεριφοράς:

Όταν ένας άνθρωπος με μειωμένη

κινητικότητα χρειάζεται την βοήθειά

μας στο δρόμο, του την δίνουμε απλό-

χερα, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες

του. είτε τον περνάμε με προσοχή

από τις διαβάσεις αν πάλι κινείται με

αναπηρικό αμαξίδιο τον διευκολύνουμε

να περάσει μια ράμπα ή ένα εμπόδιο

με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

«Γιατί το θέμα της αναπηρίας σχετί-

ζεται με συμπεριφορές και όχι με ιδι-

αιτερότητες. Μας αφορά όλους!!!!!»

ΑΠΟΨΕΙΣ

Οδηγός σωστής συμπεριφοράς 

στους ανθρώπους με αναπηρία

Πάσχου Βαρβάρα

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ-

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ



Αγαπητοί φίλοι
Το 2000 κατασκευάσαμε στο κέντρο της Αθήνας το ATHENS PROTHETIC CENTER
το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κέντρο κατασκευής, τοποθέτησης και αποκατάστασης
τεχνητών μελών.
Με την πολυετή πείρα και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε στην εφαρμογή των
τεχνητών μελών σε συνδυασμό με τα τελειότερα υλικά κατασκευής του οίκου
OTTO BOCK και OSSUR μειώνουμε στο ελάχιστο τους λειτουργικούς περιορισμούς
και επιτρέπουμε στον ασθενή να επανενταχθεί το συντομότερο δυνατό στις καθη-
μερινές και κοινωνικές του δραστηριότητες.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Τεχνικός Ορθοπεδικός οίκου OTTO BOCK

PROSTHETIC

A T H E N S

C E N T E R

R E H A

Δ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

INTERKINETIC ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΝTERKINETIC Ι.Κ.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

& ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100, ΑΘΗΝΑ, 11526

ΤΗΛ.: 2106926136 Fax:210 7484168
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Αμαξίδια/Παιδικά

Πελματογράφημα

Βοηθήματα

Ανταλλακτικά

Κατασκευές

Οξυγόνο

Βαρηκοΐα

Ηλεκτρικό 

παιδικό 

αμαξίδιο
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ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΪΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1

ΣΕΡ. ΤΣΑΚΜΑΝΗ 14, ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Τ. 23940-24420

κ. 6944-222178

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 - ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΡΑΙΑΣ 4, ΣΥΚΙΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΗΛ.2310 612766

www.ortho-prosvasi.gr

info@ortho-prosvasi.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Ειδικές κατασκευές κατόπιν

λήψεως προπλάσματος

Παιδικό

αμαξίδιο

βόλτας
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Πως κάνω σεξ ενώ είμαι ανάπηρη:

3 γυναίκες με αναπηρία μιλούν για σεξ

Οι γυναίκες με αναπηρία συχνά

απεικονίζονται είτε σαν εύθραυστα

άνθη είτε σαν άτομα με υπερβο-

λική σεξουαλικότητα που έχουν

ανάγκη κάποιον να τις προστα-

τεύσει από τον έξω κόσμο και

από τις ίδιες τους τις σεξουαλικές ορμές. Στην πραγματικότητα

όμως, οι περισσότερες γυναίκες με αναπηρίες βιώνουν την

ίδια λαχτάρα για απόλαυση, αγάπη και σωματική επαφή με

οποιαδήποτε άλλη γυναίκα. Αυτή την εβδομάδα, στη στήλη

Sex Talk Realness, το Cosmopolitan.com μίλησε με τρεις γυ-

ναίκες για τις εμπειρίες τους στο σεξ, τις σχέσεις και τη ζωή

με ένα σώμα που δε λειτουργεί πάντα όπως θα ήθελαν.

Πόσων χρονών είσαι;

Γυναίκα Α: Εικοσιπέντε.

Γυναίκα Β: Τριάντα εννέα.

Γυναίκα Γ: Είκοσι.

Ποια αναπηρία έχεις;

Γυναίκα Α: Δυσαυτονομία, που προκαλεί χρόνια κόπωση,

αφυδάτωση, λιποθυμίες και επίσης έχω μία πάθηση ανοσο-

ποιητικής ανεπάρκειας, που σημαίνει ότι είμαι πιο ευάλωτη

στις μολυσματικές ασθένειες και τις αντιμετωπίζω με μεγα-

λύτερη δυσκολία.

Γυναίκα Β: Είμαι παραπληγική λόγω τραυματισμού του

νωτιαίου μυελού.

Γυναίκα Γ: Σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας, μια μορφή

δυσαυτονομίας. Τα συμπτώματα ποικίλουν, από απλές

ζαλάδες και σκοτοδίνες μέχρι ακραία εκφυλιστική δυσλει-

τουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Στα χειρότερά

μου ήμουν κατάκοιτη. Τώρα έχω επανακτήσει την κινητικότητά

μου χάρη σε μακροχρόνια θεραπεία βιοανατροφοδότησης

και περνάω συνήθως τις μέρες μου με ήπια ως μεσαία συμ-

πτώματα, όπως ταχυπαλμία και πόνο.

Από πότε πάσχεις;

Γυναίκα Α: Από όταν γεννήθηκα.

Γυναίκα Β: Είκοσι τέσσερα χρόνια.

Γυναίκα Γ: Τέσσερα χρόνια.

Πώς επηρέασε η αναπηρία τη σχέση σου 

με το σώμα σου, προς το καλύτερο ή το χειρότερο;

Γυναίκα Α: Έχω αποκτήσει αρκετές δύσμορφες ουλές από

χειρουργικές επεμβάσεις και η πάθησή μου προκαλεί συχνές

διακυμάνσεις στο βάρος, αλλά με κάνει επίσης να εκτιμήσω

όσα μπορεί ακόμη να μου προσφέρει το σώμα μου. Αισθάνομαι

ότι έχω απόλυτη συναίσθηση του πόσο εύθραυστο είναι το

σώμα. Πραγματικά, η καθεμία μας έχει ένα και μοναδικό. Με

ώθησε επίσης να ζητήσω συμβουλές από έναν μαιευτήρα-

γυναικολόγο εξειδικευμένο στις περιπτώσεις υψηλού κινδύνου,

κυριολεκτικά πολλά χρόνια πριν από όταν σχεδιάζω να απο-

κτήσω παιδιά, ώστε να έχω μια ιδέα τι θα σήμαινε μια εγκυ-

μοσύνη –ή η στειρότητα- για κάποια με την πάθησή μου.

Πριν από αυτό ανησυχούσα πολύ μήπως είμαι στείρα. Ακόμη

ανησυχώ ότι κάποια από τα απαραίτητα φάρμακα που παίρνω

μπορεί να έχουν βλαβερή επίδραση σε μια εγκυμοσύνη.

Γυναίκα Β: Έχει αλλάξει στο πέρασμα των χρόνων. Ήμουν

έφηβη όταν τραυματίστηκα, επομένως το σώμα μου ήταν

σε περίοδο αλλαγών ούτως ή άλλως. Οι περισσότεροι πι-

στεύουν ότι το να μην περπατάω είναι η χειρότερη πλευρά

της αναπηρίας μου, αλλά αυτό δεν ισχύει. Θα προτιμούσα

να μη χρειαζόμουν καθετήρα, δεν είναι και το πιο καλαίσθητο

πράγμα στον κόσμο! Επίσης θα ευχόμουν η παραπληγία μου

να άρχιζε σε χαμηλότερο σημείο του σώματος. Αν λειτουρ-

γούσαν οι κοιλιακοί μου θα ήμουν πανευτυχής: θα ήταν

τέλεια αν είχα μια σχηματισμένη κοιλιά και καλύτερη ισορροπία.

Ωστόσο αντιλαμβάνομαι ότι είμαι πολύ τυχερή που το σώμα

μου με εξυπηρετεί και που είμαι καλά στην υγεία μου. Το να

μπορείς να αυτοεξυπηρετείσαι είναι ανεκτίμητο δώρο!

Γυναίκα Γ: Εξαιτίας της συγκεκριμένης αναπηρίας είμαι

υποχρεωμένη να σκέφτομαι μονίμως το σώμα μου και ειδικά

τους παλμούς μου.

Ο



ΕΥΣΤ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λεωφ. Αλ. Παπαναστασίου 41 - Αγ. Δημήτριος

Τ.210 9754055

Φ. 210 9763709

S. www.acm.gr

E. info@acm.gr
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Έχει επηρεάσει η αναπηρία 

τη σεξουαλική σου επιθυμία και πώς;

Γυναίκα Α: Η κόπωση και τα προβλήματα με τον γλυκαιμικό

δείκτη είναι μεγάλο κομμάτι της πάθησής μου, έτσι μου είναι

δύσκολο να κάνω σεξ αυθόρμητα και αυτό είναι ένα μείον. Η

σεξουαλική μου επιθυμία ήταν σταθερά μειωμένη όταν η

πάθηση προχωρούσε. Κάποιες φορές είμαι καλά για μερικές

μέρες και έχω πολλή όρεξη για σεξ –αλλά τον περισσότερο

καιρό πρέπει να προσπαθήσω πολύ για να μπω στο κλίμα.

Και σίγουρα δεν έχει να κάνει με το πόσο προσπαθεί ο σύν-

τροφός μου.

Γυναίκα Β: Δεν επηρεάζει καθόλου τη σεξουαλική μου επι-

θυμία. Πάντα είχα φυσιολογικά ισχυρές σεξουαλικές ορμές,

αν και αφού τραυματίστηκα στα 14 δεν είχα προηγούμενες

εμπειρίες για να κάνω

σύγκριση, εκτός από τον

αυνανισμό. Όπως κάθε

γυναίκα, αισθάνομαι επι-

θυμία και διέγερση, οι αν-

τιδράσεις μου δε διαφέ-

ρουν από των άλλων. Πι-

στεύω ότι εξαρτάται κυ-

ρίως από το τι κάνουμε

με το σύντροφό μου κάθε

φορά!

Γυναίκα Γ: Η αναπηρία

σίγουρα επηρεάζει τη σε-

ξουαλική μου επιθυμία

και τις ορμές μου. Ο χρό-

νιος πόνος και η κατά-

θλιψη μπορούν να μου εξαφανίσουν τη λίμπιντο. Ωστόσο το

σεξ μπορεί και να προσφέρει εξαιρετική ανακούφιση από

τον πόνο και το άγχος.

Πώς έχει επηρεάσει η αναπηρία 

σου τον τρόπο που κάνεις σεξ, αν τον έχει επηρεάσει;

Γυναίκα Α: Πρέπει αυτός να κάνει την περισσότερη δουλειά,

αλλά αυτό είναι όλο.

Γυναίκα Β: Το τραυματισμός προκάλεσε μεταβολές

στους αισθητήρες μου. Η κλειτορίδα μου έχει υπε-

ρευαισθησία, κάτι που μπορεί να είναι και καλό και

κακό. Ο υπερβολικός ερεθισμός είναι άβολος,

έτσι αντίθετα με πολλές γυναίκες, έχω μεγαλύτερη

απόλαυση με τη διείσδυση. Άλλα σημεία έχουν

επίσης αποκτήσει υπερευαισθησία –αν κάποιος

μου ερεθίσει αρκετά το λαιμό, μπορώ να φτάσω

σε οργασμό. Επίσης μου έδωσε λίγο περισσότερη

αυτοπεποίθηση. Για τους περισσότερους άντρες

είμαι η πρώτη τους ανάπηρη γυναίκα, έτσι πρέπει

να βεβαιωθώ ότι αισθάνονται άνετα με την κατάσταση,

αν και είναι απίστευτα σέξι όταν κάποιος παίρνει τον

έλεγχο και δε μου φέρεται σαν να είμαι κρυστάλλινο

βάζο που θα σπάσει αν πέσει.

Γυναίκα Γ: Πρέπει να έχω στο μυαλό μου τα όρια που θέτει

το σώμα μου και να τα σέβομαι ώστε να μην το παρακάνω

και λιποθυμήσω. Οι παλμοί μου μένουν σταθεροί και χαμηλοί

όταν είμαι ξαπλωμένη, αλλά τα συμπτώματα μπορεί κάθε

μέρα να είναι διαφορετικά. Το μυστικό είναι να παίρνω

ανάσες και να ενυδατώνομαι!

Έχει επηρεάσει η αναπηρία σου τον τρόπο που 

σε αντιμετωπίζουν οι άλλοι ως σεξουαλικό υποκείμενο;

Γυναίκα Α: Όχι. Το μόνο σημείο από όπου η αναπηρία μου

γίνεται ορατή είναι μια ουλή κοντά στην κλείδα, που αν δεν

την ψάξει κανείς δε την βλέπει. Γι’ αυτό δεν έχω αντιδράσεις

σε αυτό το ζήτημα.

Γυναίκα Β: Είχα μόνο θετικές σεξουαλικές εμπειρίες, αλλά

είμαι πολύ επιλεκτική για το ποιον θα βάλω στο κρεβάτι μου.

Με την παραμικρή αμφιβολία λέω όχι. Κάποιες φορές ανα-

ρωτιέμαι πόσο διαφορετικές θα ήταν οι σχέσεις μου αν περ-

πατούσα. Έχω κάνει ατέλειωτες συζητήσεις με άντρες που

έπαθαν σοκ όταν έμαθαν ότι οι ανάπηροι έχουν τις ίδιες σε-

ξουαλικές ορμές με αυτούς και έχουν και αυτοί σεξουαλική

ζωή. Πρόσφατα μίλησα με έναν παλιό μου συμμαθητή και

μου εξομολογήθηκε ότι

παλιά του άρεσα, αλλά

δεν μπορούσε να φαν-

ταστεί πώς ή αν μπορού-

σα να έχω σεξουαλικές

επαφές. Πραγματικά, παι-

διά, απλώς είμαι παρά-

λυτη, δεν μου έχουν ρά-

ψει το αιδοίο!

Γυναίκα Γ: Όταν χρησι-

μοποιούσα αναπηρικό

αμαξίδιο, ο κόσμος συ-

νήθως θεωρούσε ότι δεν

ήμουν σεξουαλικά ενερ-

γή, ή ότι πήγαινα με αυ-

τούς που έχουν φετίχ με

τα αναπηρικά αμαξίδια. Ακόμα και οι γιατροί δίσταζαν να μι-

λήσουν για την αναπαραγωγική μου υγεία ή για την αντισύλ-

ληψη, αφού «είχα τόσα άλλα προβλήματα να σκεφτώ». 

Έχει επηρεαστεί η σχέση σας 

με τους άντρες λόγω της αναπηρίας;

Γυναίκα Α: Είμαι με το σύντροφό μου από τα 17, επομένως

δεν έχω ζήσει αυτή την άβολη δεκαετία που

θα έπρεπε να συνδυάσω την αναζήτηση

συντρόφου με την αναπηρία μου. Αλλά μου

έχουν πει ότι είναι σκατά. Όσον αφορά την

ασθένεια στη διάρκεια μιας μακροχρόνιας σχέ-

σης, επηρεάζει την αυτοεκτίμησή σου –θέλει στ’

αλήθεια να είναι μαζί μου; Μήπως θέλει να διακόψει;

Προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο δεσίματος και θα

υπάρχει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού η σκέψη ότι

όλο αυτό δεν είναι «δίκαιο» για το σύντροφό σου.

Γυναίκα Β: Μάλλον είμαι κάπως υπερβολικά αμυντική.

Δεν ανοίγομαι πολύ από την αρχή και κρατάω τα χαρτιά

μου κλειστά. Νομίζω πως φοβάμαι ότι οι άντρες ξαφνικά θα

φρικάρουν με την αναπηρία μου και θα με εγκαταλείψουν,

γι’ αυτό φέρομαι σαν να αδιαφορώ, κι αυτό έχει συνέπειες.

Έχω παρατηρήσει μεγαλύτερη διαφορά στην αναζήτηση

συντρόφου από το ίντερνετ. Αν δε με έχουν δει από κοντά,

το μόνο που βλέπουν οι άντρες στο διαδίκτυο είναι το

αμαξίδιο και η αναπηρία και θέλουν να με προστατέψουν –

μπλιαχ.

Γυναίκα Γ: Ακόμα μαθαίνω πώς να συμπεριφερθώ στα

πρώτα ραντεβού, έχοντας μια αόρατη αναπηρία. Δεν είναι
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υποχρεωμένος ο άλλος να κατανοήσει απόλυτα την αναπηρία

μου ή να αισθανθεί υπεύθυνος για την υγεία μου, αλλά

πρέπει να υπάρχει αυξημένη εμπιστοσύνη και επικοινωνία

όταν πρόκειται για σεξ. Συχνά σκέφτομαι ότι η αναπηρία

είναι ένα φίλτρο: αν δεν αντέχεις να συζητάμε για το σώμα

μου, τότε σίγουρα δε σου αξίζει να έχεις επαφές μαζί του.

Ποιες είναι οι πιο λανθασμένες αντιλήψεις που έχετε 

αντιμετωπίσει όσον αφορά το σεξ και την αναπηρία;

Γυναίκα Α: Για μένα είναι μάλλον το αντίθετο από

ό,τι περιμένετε. Αντιμετωπίζω την απορία των άλ-

λων για το ότι δεν κάνω σεξ τόσο συχνά όσο

δείχνω να μπορώ. Οι φίλοι μου με θεωρούν

υγιές, σεξουαλικό άτομο. Δε καταλαβαίνουν ότι

μπορεί να φαίνομαι μια χαρά αλλά μονίμως πα-

σχίζω να διατηρήσω και να κατανείμω την ενέργειά

μου. Το σεξ δεν είναι πάντοτε η πρώτη προτε-

ραιότητα.

Γυναίκα Β: Ότι δεν έχουμε επιθυμία, ότι δε φτά-

νουμε σε διέγερση, ότι δεν είμαστε σεξουαλικά όντα,

ότι κατουράμε και χέζουμε το κρεβάτι μας (μπλιααααχ,

όχι!), ότι αν δεν μπορείς να κινηθείς δεν μπορείς και να

αισθανθείς το άγγιγμα (αυτό είναι λάθος, τα κινητικά και τα

αισθητηριακά νεύρα είναι εντελώς διαφορετικά), ότι όλες οι

αναπηρίες είναι ίδιες και ότι λογικά είμαστε τόσο απελπι-

σμένες που δεν έχουμε πια κριτήρια επιλογής και πηγαίνουμε

με κάθε ενοχλητικό γέρο.

Γυναίκα Γ: Οι πιο λανθασμένες αντιλήψεις που μου έχουν

τύχει περιλαμβάνουν την άποψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία

δεν μπορούν ή δε θέλουν να κάνουν σεξ. Είναι συχνά δύ-

σκολο για τα άτομα που δεν έχουν αναπηρία να σκεφτούν

κάτι πέρα από τη (βαρετή) ιδέα του ετεροκανονικού σεξ ή

να «δουν πέρα από την αναπηρία».

Αισθάνεσαι ότι η αναπηρία σου έχει επηρεάσει 

τη σεξουαλικότητά σου ή τις σχέσεις σου 

με θετικό τρόπο;

Γυναίκα Α: Θα έλεγα ότι όλες αυτές οι αλλαγές μιας

χρόνια πάθησης –τα συμπτώματα, το απρόβλεπτο, οι οικο-

νομικές δυσκολίες, η νοσηλεία, ο φόβος μήπως προχωρή-

σει- έχουν κάνει την επικοινωνία στη σχέση μας δυνατότερη.

Είμαστε υποχρεωμένοι να ασχοληθούμε με τέτοια ζητήματα,

έτσι όταν προκύπτει κάποιο άσχετο πρόβλημα είμαστε πιο

προετοιμασμένοι να το αντιμετωπίσουμε σε σχέση με

άλλα ζευγάρια.

Γυναίκα Β: Είναι χρήσιμη για να φιλτράρει τους μαλάκες.

Οι ρηχοί, ηλίθιοι φιγουρατζίδες που ενδιαφέρονται μόνο

για την εικόνα τους θα αποφύγουν μια γυναίκα με αναπηρία,

καθώς δε θεωρούμαστε κελεπούρια που θα κάνουν τους

άλλους να ζηλέψουν. Αυτό με απαλλάσσει από το κόπο

να τους διώξω. Οι σεξουαλικοί μου σύντροφοι, για μικρά ή

μεγάλα χρονικά διαστήματα, ήταν οι περισσότεροι ανοι-

χτόμυαλοι και προοδευτικοί άνθρωποι. Κάποιοι είχαν και

αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη, αλλά όχι όλοι –δεν

είναι και 100% ασφαλές φίλτρο!

Γυναίκα Γ: Σίγουρα έχει επηρεάσει τη σχέση μου με τον

εαυτό μου, με το σώμα μου και με τους άλλους θετικά! Η

αυτογνωσία που απαιτείται λόγω της αναπηρίας μού έχει

χαρίσει μια σέξι αυτοπεποίθηση για να πειραματιστώ με

τους άλλους. Με κάνει να αμφισβητήσω την άποψη που έχω

για το τι σημαίνει να είμαι ευάλωτη και τελικά οδηγεί στο να

περάσω πολύ καλά.

Τι θα ήθελες να μοιραστείς με τις 

αναγνώστριες του Cosmo σχετικά 

με το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα με αναπηρία;

Γυναίκα Α: Να είστε ευγνώμονες για κάθε

στιγμή ενέργειας που έχετε. Μη θεωρήσετε

ποτέ ότι η λίμπιντο είναι δεδομένη και βεβαι-

ωθείτε ότι προστατεύεστε ώστε να μην κατα-

λήξετε με κάποια χρόνια μολυσματική ασθένεια.

Αυτό θα ήταν το χειρότερο.

Γυναίκα Β: Δεν έχει διαφορά από το να μην είσαι

ανάπηρη. Έχουμε πόθους, αισθήματα, επιθυμίες.

Απλώς έχουμε λίγο διαφορετική όψη και πρέπει να δεί-

χνουμε μεγαλύτερη δύναμη για να κάνουμε τους άλλους

να μη σκέφτονται την αναπηρία μας. Γι’αυτό πάψτε να μας

κρίνετε! Δεν είναι και ό,τι πιο αδελφικό!

Γυναίκα Γ: Δεν είμαστε απελπισμένες. Είμαστε γυναίκες

και είμαστε ανάπηρες –δώστε χώρο για όλες μας τις ταυτό-

τητες.
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Η
ετήσια έκθεση της  REHACARΕ, η οποία έλαβε χώρα

στο Düsseldorf της Γερμανίας από 28 Σεπτεμβρίου

έως 1 Οκτωβρίου 2016,  αποτελεί μια αξιόπιστη

πηγή πληροφοριών τόσο για τους

παγκόσμιους επαγγελματίες του χώ-

ρου, όσο και για τα πάσχοντα άτομα.

Η έκθεση συμβάλλει σημαντικά στην

ενίσχυση και επέκταση της κοινωνικής

συμμετοχής καθώς και στην αυτοδιά-

θεση και την αξιοπρεπή περίθαλψη.

Οι ως επί τω πλείστον μικρές και

μεσαίες επιχειρήσεις από όλο τον κό-

σμο εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες

με καινοτόμες λύσεις  σχεδόν για

κάθε τομέα της ζωής και  κάθε ανα-

πηρία. Ενδεικτικά θα θέλαμε να σας

αναφέρουμε ότι στη REHACARE 2016 ένα σύνολο από

754 εκθέτες από 37 χώρες παρουσίασαν τα νέα και προ-

ηγμένα προϊόντα τους που αφορούσαν τα πάσχοντα

άτομα και τις οικογένειές τους και ένα διεθνές ακροατήριο

επαγγελματιών. Περισσότεροι από 100 σύνδεσμοι αυτο-

βοήθειας ενώσεις και οργανώσεις

ήταν σε ετοιμότητα να παρέχουν

συμβουλευτικές υπηρεσίες και να συ-

ζητήσουν τρέχοντα ζητήματα πολι-

τικής που σχετίζονται με την αναπηρία

και την υγεία . Ο αριθμός των επισκε-

πτών ανήρθε στους 39.000.

Η REHACARE δεν είναι απλά μια έκ-

θεση εμπορικού χαρακτήρα αλλά

προάγει παράλληλα και το ανθρώπινο

στοιχείο. 

Aντιπροσωπεία του Δ.Σ του ΠΑΣΠΑ

επισκέφθηκε την έκθεση με δικά της

έξοδα και όχι του συλλόγου και μετέφερε το παρακάτω

ενδεικτικό ρεπορτάζ.

Η ετήσια έκθεση της REHACARΕ 

στο Düsseldorf της Γερμανίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η REHACARE δεν είναι

απλά μια έκθεση 

εμπορικού χαρακτήρα

αλλά προάγει 

παράλληλα και το 

ανθρώπινο στοιχείο. 
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Εδώ οι εξελίξεις μας άφησαν άφωνους.

Με δυνατότητες ερπυστριοφόρων οι κα-

ρέκλες, ώστε κάποιος να μπορεί να μπει

στη θάλασσα άφοβα, με μελετημένους

τροχούς και λοιπά εξαρτήματα, τα οποία

είναι απρόσβλητα στην οξείδωση. Πα-

ραθέτουμε ενδεικτικές φωτογραφίες.

Τα αθλητικά καρότσια γίνονται

ελαφρότερα, ταχύτερα και ευελι-

κτότερα. Πραγματικά προσεγγίζον-

τας ακόμα υψηλότερες επιδόσεις

στους αθλητές. Χαρακτηριστικά

σας παραθέτουμε μία καρέκλα που

μας φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα.

Αντίστοιχα με τα μεταφορικά μέσα παρα-

λίας, έχουμε πολύ μεγάλη εξέλιξη και στα

οχήματα των ορεινών αποδράσεων. Και εδώ

παραθέτουμε σχετικό φωτογραφικό ρεπορ-

τάζ.

Επισημαίνουμε πέραν των χειροκίνητων ή

ποδήλατων υπάρχουν και μηχανικά νέα μέσα

για τις αποδράσεις στην εξοχή.

Η ευρηματικότητα κυρίως των μικρών και μεσαίων επι-

χειρήσεων σε όλο τον κόσμο, στο θέμα των μετατροπών

των αναπηρικών αυτοκινήτων, ώστε να γίνουν απολύτως

φιλικά και χρηστικά σε όποιον τα έχει ανάγκη δεν έχει

τέλος, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες. Βέβαια στην Ελ-

λάδα οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται υπό

διωγμών.

Μετατροπές 
αναπηρικών 
αυτοκινήτων

Αθλητικά

Πρόσβαση
στη θάλασσα

Ορεινές 
διαδρομές

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Το τρελό άλογο

Εξαιρετική έκδοση μιας

γερμανικής εταιρείας ηλε-

κτροκίνητης μοτοσικλέτας

τρίκυκλης με αποσπώμενο

καρότσι, που ο ηλεκτρο-

κινητήρας φτάνει τα

400Watt. Υπάρχουν δύο

εκδόσεις, η μία έχει ανω-

τάτη ταχύτητα 6km/h και

η άλλη 15km/h.

Το μεγαλύτερο ρεπορτάζ που

έχουμε κάνει είναι σε ηλεκτροκίνητα

αναπηρικά αμαξίδια με σχεδόν άπει-

ρες δυνατότητες. Είναι ο κλάδος ο

οποίος εξελίσσεται συνεχώς σε άνε-

ση, ισχύ και ευελιξία. Εδώ πλέον

ανάλογα με τις οικονομικές δυνατό-

τητες υπάρχει όποια λύση επιθυμεί-

τε.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ηλεκτροκίνητα
Αναπηρικά
Αμαξίδια
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Όπως βλέπετε στην  φωτογραφία οι έξυπνες

εφευρέσεις για να μη λείψει κανένας από

την παραγωγή είναι πολλές. Σας παρουσιά-

ζουμε γεωργικό μηχάνημα με ειδικούς αυτο-

ματισμούς για ΑΜΕΑ. Και το καρότσι όπως

βλέπετε αναπόσπαστο στοιχείο του εξοπλι-

σμού.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγρoτικά
Μηχανήματα

Ένας από τους παλιότερούς κλάδους κατασκευών ο

οποίος απευθύνεται και σε άτομα με αναπηρία αλλά και

σε ηλικιωμένα αντίστοιχα. Οι εφαρμογές πλέον είναι πο-

λυάριθμες και σχεδόν για κάθε περίπτωση και βαλάντιο

βέβαια. Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικές φωτογραφίες.

Προσβασιμότητα
σε εσωτερικούς
χώρους

Πάρα πολλά εξαρτήματα έρχον-

ται για να κάνουν τις συνθήκες υγι-

εινής ακόμα ευκολότερες και όχι

ένα καθημερινό μαρτύριο. Παρα-

θέτουμε αρκετές λύσεις με εξαρ-

τήματα αλλά και μία ξύλινη

καρέκλα υψηλής ποιότητος που

είναι συνεργασία μίας επιπλοβιο-

μηχανίας και μιας βιομηχανίας βοη-

θημάτων. Η συγκεκριμένη καρέκλα

περιέχει καινοτόμες λύσεις απομάκρυνσης των απορριμ-

μάτων.

Είδη
μπάνιου



Από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε

στη Βιέννη, από την ISCOS Διεθνές συνέδριο για τις

Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού.  Στο συνέδριο παραβρέθηκαν

ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του παραρτήματός μας,

αποκομίζοντας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες σχετικά

με την ιατρική αντιμετώπιση, την αποκατάσταση  και τις

νέες μεθόδους που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως ανα-

φορικά με τις κακώσεις νωτιαίου μυελού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Για πρώτη φορά φέτος ο

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

καθιέρωσε τη 5 Σεπτέμβρη ως

Παγκόσμια Ημέρα Κάκωσης Νω-

τιαίου Μυελού με αφορμή τη

διαπίστωση που έγινε από τη

διεθνή κοινότητα ότι «αν μια

κοινωνία μπορεί να ενσωμα-

τώσει και να επανεντάξει ένα

άτομο με κάκωση νωτιαίου μυε-

λού, τότε είναι σε θέση να

κάνει το ίδιο για όλα τα άτομα

με οποιαδήποτε αναπηρία». Ο

Σύλλογος λοιπόν διοργάνωσε

μια μεγάλη εκδήλωση στη Πλατεία του Λευκού Πύργου

με σκοπό να ενημερώσει τους Θεσσαλονικείς τόσο για

την πρόληψη των αιτιών που προκαλούν τις κακώσεις

του νωτιαίου μυελού όσο και για τη περαιτέρω πορεία

της αποκατάστασης  και της κοινωνικής επαναδραστη-

ριοποίησης των ατόμων που αποκτούν μια κινητική ανα-

πηρία στη διάρκεια της ζωής τους. Στο πλαίσιο της εκ-

δήλωσης φωταγωγήθηκε ο Λευκός Πύργος με το σήμα

της ημέρας που φιλοτεχνήθηκε από έλληνα άτομο με

κάκωση νωτιαίου μυελού και έγινε αποδεκτό από τη

Διεθνή Οργάνωση για τις κακώσεις του Νωτιαίου Μυελού.

Τοπικά χορευτικά συγκροτήματα

παρουσίασαν παραδοσιακούς

χορούς από όλη την Ελλάδα,

και η βραδιά έκλεισε με τη μου-

σική ορχήστρα του Γ’ΣΣ που,

με την υπέροχη παρουσία της,

έδωσε ένα διαφορετικό χαρα-

κτήρα στην διοργάνωση. 

Με την παρουσία τους τίμη-

σαν την ημέρα: οι αντιπεριφε-

ρειάρχες κα Γερακίνα Μπισπινά

και Χάρης Αηδονόπουλος, η Αν-

τιδήμαρχος κα Καλυψώ Γούλα,

ο Βουλευτής της Ένωσης Κεν-

τρώων κ. Σαρίδης και ο Στρατηγός Διοικητής του Γ’ΣΣ κ.

Α. Στεφανής. 

Ευχαριστούμε από καρδιάς τους υποστηρικτές και

χορηγούς της εκδήλωσης: την εταιρεία Coloplast, το

κέντρο αποκατάστασης «η Αναγέννηση», την εταιρεία

Frontis, την εταιρεία Ορθοστάτιση, το Γ’ΣΣ και τον επι-

κεφαλή του Στρατηγό κ. Στεφανή, το Δήμο Θεσσαλονίκης

και τα χορευτικά συγκροτήματα που συμμετείχαν στην

εκδήλωση. Επίσης ευχαριστούμε όλα τα μέλη του συλ-

λόγου που έδωσαν το παρόν στη πρώτη αυτή προσπά-

θεια. 

5 Σεπτέμβρη – Παγκόσμια ημέρα Κάκωσης νωτιαίου Μυελού

Παγκόσμιο Συνέδριο για τις 

Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού
Κινητοποίηση του ΠΑΣΠΑ
Ξεχείλισε η αγανάκτηση όλων μας με την επιβολή

εισφοράς 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ στο επίδομα  παραπληγίας.

Η απαράδεκτη αυτή ρύθμιση μας κινητοποίησε άμεσα.

Η κινητοποίηση του Πανελληνίου  Συλλόγου Παρα-

πληγικών έγινε μπροστά στο πρωθυπουργικό γραφείο,

στο Μέγαρο Μαξίμου  στην Αθήνα στις 12 Οκτώβρη

και το Παράρτημά μας συμμετείχε με πολυμελή

αποστολή, όλοι έτοιμοι κι αποφασισμένοι να διατρα-

νώσουμε το αυτονόητο δικαίωμά μας στην αξιοπρεπή

διαβίωση καθώς το επίδομα παραπληγίας που λαμ-

βάνουμε δεν είναι ούτε σύνταξη, ούτε εισόδημα.

Είναι επίδομα που μας δίνεται για την αντιμετώπιση

των αυξημένων αναγκών διαβίωσης που δημιουργεί

η αναπηρία μας. Η αγωνιστικότητα και το δίκιο μας

οδήγησαν την κυβερνητική εκπρόσωπο κα Γεροβασίλη

να μας ορίσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον

πλέον αρμόδιο να δώσει λύση στο πρόβλημα, συ-

νάντηση που πραγματοποιήθηκε 2 βδομάδες μετά

στις 24 Οκτώβρη. 



Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος

Θεσσαλονίκης 
Πάνω από 20.000 Θεσσαλονικείς συμμετείχαν στον

φετινό Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο της πόλης μας, ανάμεσά

τους και η ομάδα του παρατήματός μας που δε μπορούσε

να λείψει από τη μεγάλη αυτή γιορτή της Θεσσαλονίκης

και του αθλητισμού. Ο καλός καιρός το βραδάκι στις 8

Οκτώβρη ήταν σύμμαχός μας σε αυτή τη προσπάθεια, και

το θερμό χειροκρότημα των θεατών η καλύτερη ανταμοιβή

για όλους τους συμμετέχοντες, που για μια ακόμη φορά

πέρασαν το μήνυμα ότι τα άτομα με βαριά κινητική

αναπηρία είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας και μπορούν

να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της, αρκεί

να τους δίνεται η δυνατότητα να το πράξουν. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

81η ΔΕΘ 
Για μια ακόμη φορά, το Παράρτημα Μακεδονίας –

Θράκης  συμμετείχε στην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσ-

σαλονίκης (10 με 18 Σεπτεμβρίου) με δικό του περί-

πτερο, σε ένα από πιο κομβικά σημεία του χώρου,

όπου μας δόθηκε η ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή

με πολύ κόσμο και να παρουσιάσουμε τη δράση μας

αλλά και να ενημερώσουμε για όλα όσα αφορούν

την κινητική αναπηρία και τα προβλήματά της. Από

το περίπτερό μας πέρασαν και πολύ «επώνυμοι»

στους οποίους το Προεδρείο του συλλόγου μας εξέ-

φρασε την αγωνία μας για το μέλλον. Ανάμεσα

στους επισκέπτες μας ήταν : οι Υπουργοί  κ. Κουρου-

πλής, κ. Τόσκας, κα Φωτίου και κα Κόλλια -Τσαρουχά,

ο Αρχηγός της αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Μη-

τσοτάκης, ο Περιφερειάρχης κ. Τζιτζικώστας, η Αντι-

περιφερειάρχης κα Πατουλίδου και πολλοί άλλοι. 

Ύστερα από την πετυχημένη κινητοποίηση του ΠΑΣΠΑ

στις 12 Οκτώβρη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του

Προεδρείου του ΠΑΣΠΑ  με τον Πρωθυπουργό Αλέξη

Τσίπρα. Στη συνάντηση ήταν παρών κι ο Πρόεδρος του

Παραρτήματός μας κ. Γιώργος Αυγουστίδης. Το δίκαιο

των αιτημάτων μας και τα επιχειρήματά μας έπεισαν

τον Πρωθυπουργό και το αποτέλεσμα της συνάντησης

ήταν η υπογραφή Υπουργικής Απόφασης του Υφυπουργού

Εργασίας κ. Πετρόπουλου με την οποία καταργήθηκε η

άδικη παρακράτηση του 6% στο επίδομα παραπληγίας.

Για άλλη μια φορά ο αγώνας του συλλόγου έφερε

άμεσο αποτέλεσμα. Για άλλη μια φορά δικαιωθήκαμε

πανηγυρικά και αποδείξαμε ότι είμαστε εδώ για να δια-

σφαλίσουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων με βαριά κι-

νητική αναπηρία.    
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Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό
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Ο Πρόεδρος Ανδρέας

Τριανταφύλλου και το

Διοικητικό Συμβούλιο

του παραρτήματος Β.Α.

Πελ/νήσου, για τις ημέ-

ρες των Χριστουγέν-

νων και του νέου έτους

εύχονται σε όλους

κάθε ευλογία υλική και

πνευματική, κάθε χαρά

προσωπική και οικογε-

νειακή. Χρόνια Πολλά,

Καλή Χρονιά.

ΑΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (συνέχεια)

*
Σας ενημερώνουμε ότι

η κοπή της πρωτοχρο-

νιάτικης πίτας του συλ-

λόγου θα πραγματοποιηθεί

την Κυριακή 29 Ιανουαρίου

στις 11:30 στην αίθουσα

«ΣΤΑΥΡΟΣ» στη Ν. Ευκαρπία

Θεσσαλονίκης (οδός Αγίου

Δημητρίου 2, τηλ. 2310-

680006). Τιμή συμμετοχής

κατ’ άτομο 5€ Στη τιμή πε-

ριλαμβάνεται φαγητό – ποτό

– ζωντανή μουσική και πολ-

λές εκπλήξεις. Για να δηλώ-

σετε συμμετοχή καλέστε εγ-

καίρως στο τηλέφωνο του

συλλόγου 2310310210. 

Επίσης σας υπενθυμίζουμε την υπο-

χρέωση όλων μας για την καταβολή

της ετήσιας συνδρομής που είναι 25€.

Η πληρωμή της συνδρομής μπορεί

να γίνει με τους εξής τρόπους: 

1.μέσω τράπεζας στο λογαριασμό

του συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα

με αρ. 210/938273-98, δηλώνοντας

το ονοματεπώνυμό  σας και την αι-

τιολογία «ΣΥΝΔΡΟΜΗ»

2.με ταχυδρομική επιταγή, που μπο-

ρείτε να βρείτε στο Ταχυδρομείο, για

την οποία θα χρειαστεί να πληρώσετε

επιπλέον 4 ● ως προμήθεια των ΕΛΤΑ

και θα την στείλετε στα στοιχεία του

συλλόγου: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟ-

ΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, οδός Κ. ΣΙΓΑΛΑ 9 &

ΠΑΠΑΔΑΚΗ 41, 542 48 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 

3.Τέλος μπορείτε να πληρώσετε

την συνδρομή σας στο γραφείο του

συλλόγου (Σιγάλα 9 & Παπαδάκη 41)

καθημερινά από τις 09:00 μέχρι τις

17:00.   

Η ετήσια συνδρομή είναι η μοναδική

υποχρέωση όλων των μελών για την

επιβίωση του συλλόγου ούτως ώστε

να συνεχίσει την απρόσκοπτη λει-

τουργία του με σκοπό την προάσπιση

των κατακτήσεων, των δικαιωμάτων

και των διεκδικήσεων των μελών του.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καταστατικού του

Συλλόγου μας, σας καλούμε να συμμετάσχετε στην

Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα πραγ-

ματοποιηθεί τη Τρίτη 7 Μαρτίου 2016 στις 10:30 π.μ.,

στα γραφεία του συλλόγου μας στην οδό Κ. Σιγάλα 9

και Παπαδάκη 41. 

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία η Συνέλευση

θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 12 Μαρτίου

2016, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο Σύλλογος μας στις 8 Νοεμβρίου εόρ-

τασε τους προστάτες του συλλόγου μας,

Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ στον Ιερό

Ναό Αγίου Πέτρου στο Άργος.

Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε αν και κα-

θημερινή ημέρα εργάσιμη, παρακολούθησε

την θεία λειτουργία και το κήρυγμα του

προέδρου μας. Θα αναφέρουμε λίγα λόγια

του….

Μας αξίωσε και πάλι ο Θεός και οι Άγιοι

Αρχάγγελοι να εορτάσουμε και φέτος τους

προστάτες του συλλόγου μας. 

Οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, χαίρονται

και πανηγυρίζουν όταν κάποιος μετανοεί

ειλικρινά. Διαφυλάττουν τα μέρη της γής,

είναι άρχοντες των λαών και των χωρών,

όπως τούς όρισεν ο Δημιουργός, τακτο-

ποιούν τα ανθρώπινα και προστατεύουν

όσους τούς επικαλούνται, κυρίως από το

μίσος και την μανία του διαβόλου.

Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι πρέπει να

προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε φιλία

με τούς αγίους και τούς αγγέλους. Ιδιαίτερα,

με τον άγιο του οποίου φέρουμε το όνομα

και με τον φύλακα άγγελό μας. Και αυτό

μπορεί να γίνει με την οργανική ένταξή

μας στην πνευματική ατμόσφαιρα της Εκ-

κλησίας, με την αδιάλειπτη προσευχή, την

μυστηριακή ζωή και την άσκηση, ήτοι την

βίωση των εντολών του Χριστού.

Σε όλους όσους εορτάζαν τους ευχόμεθα

Χρόνια Πολλά.

Ευχαριστούμε όλους όσους μας τίμησαν

με την παρουσία τους εδώ στον Ιερό Ναό

του Αγίου Πέτρου Άργους.

Ευχαριστώ πολύ.



Τρίτη χρονιά για την ομάδα μπάσκετ με καρότσι ΑΤΛΑΣ και η

καθιέρωση της ομάδας ως μιας νέας δύναμης στο χώρο του

μπάσκετ με καρότσι συνεχίζεται με σημαντικά αποτελέσματα

αφού και για το 2016 βρέθηκε στο Final 4 τόσο για το πρωτάθλημα,

όσο και για το κύπελλο στο οποίο μάλιστα έφθασε στον τελικό,

όπου ηττήθηκε από την Δωδεκάνησο, την πρωταθλήτρια Ελλάδα

τα τελευταία χρόνια, την οποία αντι-

μετώπισε στα ίσα, αν και είχε πολλές

άτυχες στιγμές στον αγώνα.

Οι προσδοκίες ΔΣ και αθλητών με

την πολύ καλή δουλειά που γίνεται

και από τις δύο πλευρές, είναι υψη-

λότερες για το 2017, αφού έχουν

μπει οι βάσεις εκείνες που δικαιο-

λογούν τον πρωταθλητισμό και το σημαντικότερο τον στόχο

του Σωματείου  που δεν είναι άλλος από το να βγουν από την

απομόνωση νέα άτομα, να ψυχαγωγηθούν, να κάνουν συντή-

ρηση-αποκατάσταση και να ενταχθούν στην κοινωνία ισότιμα

αι δίχως διακρίσεις.

Τέλος, απευθύνουμε πρόσκληση σε όσους επιθυμούν να

ασχοληθούν με το άθλημα να επικοινωνήσουν  με τα γραφεία

του Συλλόγου στα τηλ. 210-8312740/6972890892
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ΠΑΤΡΑ

SPORTS

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ: 

Βλέπει ψηλά και Σταθερά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Το παράρτημα μας δηλώνει παρών με συνεχείς παρεμβάσεις

σε δημόσιο και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης,  σε καίρια ζη-

τήματα του χώρου μας με τις ακόλουθες επιστολές:

•Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος

και Έργων Υποδομής Δήμου Πατρέων ( για δημιουργία θέσης

στάθμευσης ΑμεΑ)

•Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας

& Πολιτικής Προστασίας ( για απαλλαγή των δημοτικών

τελών στα άτομα με αναπηρία)

•Διοικήτρια Τροχαίας Πατρών (για αστυνόμευση των

θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ)

•Δήμαρχο Πατρέων ( για προσβασιμότητα στον δήμο, και

οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ)

•Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας & Αντιπεριφερειάρχη

Αχαΐας (για έγκαιρη εγκατάσταση  μηχανημάτων λουομένων

ΑμεΑ)

•Διοικητή Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

(για παράνομη κατάληψη θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ)

•Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών (για προσβασιμότητα

των Ιερών Ναών Πατρών)

•Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ (για διαδικασία χορήγησης αναλώσιμου

υγειονομικού υλικού)

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

-Δευτέρα (11π.μ – 13.00μ.μ)

-Τετάρτη ( 18.00μ.μ – 20.00 μ.μ )

-Παρασκευή (11π.μ – 13.00μ.μ)

-Πάντα μετά από επικοινωνία με τον Πρόεδρο κο

Χουλιάρα Νίκο 

Τηλ: 6974704492 – 2610 310040 

Για πληροφορίες καλέστε 210.2322997 - 6986500401

mail: ygeiacare100@gmail.com για ενημέρωση

O ΠΑΣΠΑ για πρώτη φορά δημιούργησε ομαδικό πρόγραμμα Υγείας Παραπληγικών

Ομαδικό πρόγραμμα Υγείας YgeiaCare (Φροντίδα Υγείας) 

για τα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών
Κατάργηση της συμμετοχής μας 15% σε όλες τις εξετάσεις μέσω ΕΟΠΠΥ

Στον τελικό κυπέλλου του μπάσκετ 

με καρότσι o Bάσσης Δημήτρης 

αναδείχτηκε MVP του αγώνα.



ΠΩΛOΥΝΤΑΙ

Αναπηρικά αμαξίδια

Αναπηρικό αμαξίδιο Kuschall Advance εντελώς

αχρησιμοποίητο πωλείται, περιοχή Παλαιό Φάληρο,

τιμή 3000€, κιν. 6948539761, σταθ.: 210
6399670"

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ζήτηση – Προσφορά

• Oικιακή βοηθός προσφέρει φροντίδα. Kα

Mαρία, 6938-898161.

• Oικιακή βοηθός προσφέρει φροντίδα. Kα Nα-

ταλία 6941-482789.

• Κυρία  ζητεί  εργασία,  φροντίζει  ΑμέΑ.  τηλ:

6941593394 κ.  Δήμου

• Eιδική παιδαγωγός παραδίδει μαθήματα σε

παιδιά με προβλήματα λόγου, συμπεριφοράς,

μάθησης κ.λπ. Περιοχή Πειραιάς.Tηλ. 210

4526451, 6946 159196 κα Kεσίσογλου.

• Ψυχολόγος πτυχιούχος του Παντείου Πανε-

πιστημίου (μέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού

Συλλόγου) ειδικευμένη στην Συμβουλευτική Ψυ-

χολογία. Aσχολείται με την ψυχολογική υποστήριξη

AμεA. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε

στα τηλέφωνα 210-4611646 και 6972-153572.

Bαρβάρα Πάσχου, Aναπαύσεως 56, Kερατσίνι.

• Nικόλαος Γρηγοράκος, Eιδικός Ψυχολόγος

Mπιχεβιοριστής, Eιδικός στα Ψυχοσωματικά Πα-

νεπιστημίου Aθηνών &

Πανεπιστημίου Kansas

U.S.A. Ψυχολόγος

Γ.Π.N.A.Θ. «O EYAΓΓEΛIΣMOΣ»Aλκέτου 63 - 65

Παγκράτι. Tηλ. Γραφ.: 210.7668709, κινητό

6937824872 - 6972306949, Oικίας: 210.7652726

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ – ΕΠΙΚOΙΝΩΝΙΑ

• Κύριος 35 ετών με κινητική δυσκολία, αυτο-

εξυπηρετούμενος, οικονομικά ανεξάρτητος,με

δικό του μεταφορικό μέσο, επιθυμεί γνωριμία

με κυρία αντίστοιχης ηλικίας για σοβαρό σκοπό.

Τηλ. 6932532159

Πινελιές Eπικοινωνίας
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Η εταιρεία NOVA για ακόμα μια χρο-

νιά στέκεται δίπλα στον Σύλλογό μας,

ανανεώνοντας την δωρεάν συνδρομή

στα κανάλια της.  Η συνέχιση της υπο-

στήριξης της εταιρείας NOVA συνεχίζει

και φέτος και τα οφέλη είναι πολλα-

πλασιαστικά. Τα άτομα με αναπηρία

πέραν των ψυχαγωγικών δραστηριο-

τήτων στις οποίες εντάσσονται και

συμμετέχουν, έρχονται σε επαφή και

άτομα της ευρύτερης κοινότητας – σε μια προσπάθειά

μας για την ομαλή συνύπαρξη  των ατόμων με

αναπηρία με αρτιμελείς.

Η ψυχαγωγία για τα άτομα με κινητική αναπηρία και

με τα άτομα με αναπηρία εν γένει, είναι ένα ανθρώπινο

δικαίωμα που επίσης καταστρατηγείται. Σε μια προ-

σπάθεια αντίταξης σε αυτή την συνθήκη

προσπαθούμε αφενός να δημιουργή-

σουμε δομές και δραστηριότητες που

αποσκοπούν έμμεσα στην προαγωγή

της ψυχικής τους υγείας και αφετέρου

στην αποτελεσματική δικτύωση και συ-

ναλλαγή τους με άτομα της κοινότητας

προκειμένου να μπορέσουν να ανα-

πτύξουν κοινωνικές δεξιότητες που θα

τους βοηθήσουν στην ένταξή τους. 

Σημαντικό ρόλο στην μετουσίωση των προσπαθειών

μας σε ουσιαστικές ενέργειες, διαδραματίζουν η προ-

σφορά και η αρωγή της εταιρείας NOVA που με  τον

δικό της τρόπο συμβάλλει στον αγώνα μας. 

Αγώνα που αφορά όλους μας.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΣΕ ΠΡΟΝΟΜΟΙΑΚΗ ΤΙΜΗ!!! 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.ΠΑ






