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WEB KEANA

Εκδηλώσεις Αγάπης 
Κέντρο Εργασίας Αναπήρων

Πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις στο Κέντρο Εργασίας
Αναπήρων οχι μόνο στους φίλους που επισκέφτηκαν και
αγόρασαν τα δώρα τους,αλλά και στα μέλη μας που με
τόση χαρά βλέπανε τα εργόχειρα τους να πιάνουνε
τόπο,προσφορά χαράς και αγάπης.Κατα την διάρκεια της
γιορτής μας το χώρο επισκέφτηκαν αξιόλογοι άνθρωποι
που μας στηρίζουν,ενώ στα εγκαίνια που πραγματοποι-
ήθηκαν στις 14 Δεκέμβρη όπου χόρεψαν τα παιδιά απο το
ειδικό σχολείο ΑμεΑ της σχολής Latino Special.Το γεγονός
κάλυψε ο τηλεοπτικός σταθμός Star Channel ενώ όπως
επισήμανε και ο πρόεδρος,η αναπηρία δεν είναι αδυναμία
αλλα δύναμη.......                                         συν.σελ.3 & 7

Γεγονότα που μας 
σημάδεψαν το 2015...

Ο Χρόνος που έφυγε μας άφησε πολλά ανοιχτά παρά-
θυρα που ακολουθούν και το 2016,τι συνέβη το 2015 μια
αναδρομή με τα γεγονότα που πέρασε ο Ελληνικός λαός..
συν. σελ.12

ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΕΘΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θα μπορούσε να χαρακτηρι-
στεί ώς πηγή αρχής για όλες τις
κατηγορίες της.........συν.σελ.14

2016:2016: ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ , ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Σε όλους τους ανθρώπους,σε όλα τα μέρη της γης... συν σελ.12 Γιατί η Βουλγαρία ευχαριστεί 

την Ελλάδα και κάνει τούμπες 
εξαιτίας των Capital 

Controls;;;;;;;;;;;;..Συν.Σελ. 16
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Τήλ:. 210 2480235 - Fax: 210 2470341

Κίν: 6937598459

Ιστοσελίδα: www.keana.gr 
E-mail: ifonitonamea@gmail.com
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Οι συνεργάτες μέλη του συλλόγου Α.Μ.Ε.Α που είναι η όχι
δημοσιογράφοι αρθρογραφούν αφιλοκερδώς.Απαγορεύεται

η αναδημοσίευση του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη
άδεια του εκδότη.Χειρόγραφα δημοσιεύματα η όχι δεν επι-

στρέφονται.Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν-
κατ’ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Πραγματοποιήθηκε  το γιορτινό παζάρι αγάπης
στις 3 Δεκεμβρίου 

Κέντρο Εργασίας Αναπήρων.Με μουσική κέφι και χορό τα παιδιά υπο-
δέχθηκαν τους επισκέπτες που με τόσο θαυμασμό βλέπανε τα εργό-
χειρα τους.Παρά την οικονομική κρίση η προέλευση του κόσμου ήταν
ενδιαφέρουσα, με την παρουσία τους μας στήριξαν όλοι μεταξύ αυτών
,ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου,ο Δημήτρης
Ραφτόπουλος και Δημήτρης Μπουρίκος στελέχοι της περιφέρειας,ο
Γ.Γ. του Δήμου Αργύρης Αργυρόπουλος, η Κυρία Καρδάση της P &
G,ο Κύριος Μπουκογιάννης της MERCOLLA,και πολλοί άλλοι που
μας δίνουν την δύναμη να συνεχίζουμε τον αγώνα μας γιατί όπως ξέ-
ρουμε όλοι ένα μπράβο είναι χίλια μπορώ και πρέπει όλοι μαζί να το
στηρίζουμε.Τα εγκαίνια της Χριστουγεννιάτικης έκθεσης πραγματοποι-
ήθηκαν στις 14 Δεκέμβρη στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Α. συν.σελ.7

Συνίδηση μην μου φωνάζεις που πρέπει να εμπορευτώ,αυτά μου μάθανε να
κάνω στου κόσμου τον πολιτισμό,έναν πολιτισμό που όπως τα νομίσματα έχουν
δύο όψεις την καλή και την κακή τους πλευρά... έτσι και ο πολιτισμός, η μία πλευρά
του είναι χρήσιμη και απαρατητη με τα σημερινά δεδομένα αφού έχουμε γίνει όλοι
ηλεκτρονικά εξαρτήματα και απο την άλλη επικύνδινος γιατί δεν αφήνει τον άνθρωπο
να χρησημοποιήση τις δικές του δυνατότητες.Δηλαδή,αν αύριο το πρωί σταματήσει
ο πολιτισμός να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον άνθρωπο,ο άνθρωπος θα έχει
ένα πολυ μεγάλο κενό προσωπικότητας που δεν θα μπορέσει να καλύψει με τις γνώ-
σεις που θα του έχουν απομίνει,γιατί τα τελευταία χρόνια όλα εξαρτώνται απο τον
πολιτισμό .Και δεν λέμε πολιτισμό τα αγάλματα και τα αρχαία μνημεία των
προγ’όνων μας γιατί  αυτά τα έφτιαξαν μόνοι τους χωρίς τον σημερινό δικό μας πο-
λιτισμό που μας έχει κάνει να μην ξέρουμε πόσο κάνει 1+1 χωρίς ηλεκτρονικά μη-
χανήματα τα οποία δεν έχουν καμία αξία ποια ,και όλοι με αυτά ασχολούνται,μέχρι
που σε πολλές περιπτώσεις καταντάει αρρώστια και εξάρτηση ,καταντώντας την αν-
θρώπινη προσωπικότητα εξάρτημα της.Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες,εκτός απο τα
ηλεκτρονικά μηχανήματα βάλτε και το μυαλό σας να δουλέψει προς την σωστή κα-
τεύθυνση και θυμηθείτε οτι είμαστε άνθρωποι,και όχι μηχανήματα.
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Το δέντρο του έρωτα στο Κέντρο Εργασίας Αναπήρων
Μαζί με την συνταγή για την ποιο μεγάλη αγάπη.Στην γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου κάνουμε το ποιο όμορφο δώρο
στο αγαπημένο μας πρόσωπο ,κάνοντας μία κίνηση που θα δώσει διπλή χαρά... Στις 14 Φεβρουαρίου στην εκδήλωση
του Κ.Ε.Α. θα παρουσιαστούν στην έκθεση μας όλα τα δεντράκια σε διάφορα σχέδια με δυνατότητα προσθήκης του
ονόματος για το αγαπημένο σου πρόσωπο.
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Προτάσεις για
την προστασία
των ΑμεΑ στο
ν/σ «Μέτρα για
την επιτάχυνση
του κυβερνητι-

κού έργου»
Τις προτάσεις της

επί του νομοσχεδίου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυ-
βερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» κατέθεσε με επι-
στολή της η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
(Ε.Σ.Α.μεΑ.)., σημειώνοντας ότι περιέχει σημαντικές θετι-
κές διατάξεις για την προστασία των ατόμων με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους.Προτείνεται προ-
σθήκη διατάξεων που στοχεύουν στην λήψη μέτρων που
θα ανακουφίσουν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές
τους, τα οποία κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης
έχουν βιώσει ακόμη περισσότερο τον αποκλεισμό τους
από την εργασία εξαιτίας των πρόσθετων μέτρων που
έχουν ληφθεί με τις μνημονιακές πολιτικές.

Mισθολογικές ρυθ-
μίσεις γονέων παι-

διών ΑμεΑ
Τις παρεμβάσεις
της επί του νομο-

σχεδίου
«Διαχείριση των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις
και άλλες επείγουσες

διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στό-
χων και διαρθρωτικών ρυθμίσεων», που κατατέθηκε στη
Βουλή και στο οποίο συμπεριλαμβάνονται αλλαγές στο μι-
σθολογικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων απέστειλε
επειγόντως η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
(Ε.Σ.Α.μεΑ.)Μεταξύ άλλων η Ε.Σ.Α.μεΑ. διεκδικεί για λό-
γους προστασίας και ενίσχυσης των οικογενειών που έχουν
στη φροντίδα τους και υποστηρίζουν τέκνα με αναπηρία και
οι οποίες έχουν δοκιμαστεί με τον πιο σκληρό τρόπο καθ”
όλη τη διάρκεια της διαρκούς και εντεινόμενης οικονομικής
κρίσης που πλήττει τη χώρα μας να προβλεφθεί εδάφιο ως
εξής: «Ειδικά για υπαλλήλους που έχουν τέκνα ανίκανα σω-
ματικά ή πνευματικά για την άσκηση βιοποριστικού επαγ-
γέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, η
ανωτέρω μηνιαία οικονομική παροχή χορηγείται άνευ ηλι-
κιακού ορίου».

Ερχεται νεο
σύστημα διο-

δίων και 
δωρεάν διέ-
λευση των
ΑμεΑ στον
«Μωρέα»

Από τον Αύγουστο υβριδικό σύστημα διοδίων στον
Μωρέα - Ελεύθερη διέλευση των ΑμεΑ Σειρά ρυθμίσεων
με την οποία βελτιώθηκαν οι όροι παραχώρησης των αυ-
τοκινητοδρόμων «Μωρέας» (Κόρινθος – Τρίπολη – Κα-
λαμάτα – Σπάρτη) και Ε65 (Κεντρική Ελλάδα) ανακοίνωσε
ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης παρεμβαίνον-
τας στην συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής σχετικά
με το νομοσχέδιο για την δόση του 1 δισ. ευρώ
.Στον αυτοκινητόδρομο «Μωρέας» οι δαπάνες αποζημίω-
σης από το 2013 έως το 2015 είναι 56 εκατ. ευρώ όταν η
εκτίμηση του ανεξάρτητου μηχανικού ήταν 72 εκατ. ευρώ
μέχρι το 2014, ανέφερε ο Χρ. Σπίρτζης και απευθυνόμε-
νος στη Ν.Δ. είπε ότι ασκεί κριτική γιατί «δεν είδατε το μνη-
μόνιο υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου, που
περιλαμβάνει πολλές υποχρεώσεις». Συγκεκριμένα εκτός
των άλλων ορίζεται ότι με το πέρας του έργου που προ-
βλέπεται να γίνει τον Αύγουστο του 2016, θα ενταχθεί
υβριδικό σύστημα διοδίων με δική του δαπάνη. Παράλ-
ληλα θα υπάρχουν κλιμακωτές εκπτώσεις που φτάνουν
στο 70% για συχνούς χρήστες του δρόμου ενώ θα είναι
ελεύθερη η πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία. Όπου
δεν υπάρχει παράπλευρο οδικό δίκτυο η μετακίνηση των
μόνιμων κατοίκων θα είναι ελεύθερη εντός του δήμου και
με μειωμένο αντίτιμο στους γειτονικούς. Επίσης όποτε
έχουμε εκλογές προβλέπετε ότι δεν θα πληρώνουν οι
εκλογείς.

Υπουργείο Εργασίας: Δύο
νέα προγράμματα απα-
σχόλησης για 36.000 ανέρ-
γους του ΟΑΕΔ!Εντός των
επόμενων ημερών, αναμένε-
ται να προκηρυχθούν δύο
νέα προγράμματα απασχό-

λησης, που στόχο έχουν να προσφέρουν λύση στο αδιέ-
ξοδο της δυσκολίας εύρεσης εργασίας, σε περίπου 36.000
ανέργους του ΟΑΕΔ.Πρόκειται για προγράμματα που αφο-
ρούν είτε 10.000 ανέργους ηλικίας άνω των 50 ετών, είτε
26.000 ανέργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών. Το πρώτο
πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το β’ 15νθή-
μερο του Ιανουαρίου, και το δεύτερο είτε στο τέλος του τρέ-
χοντος μήνα, είτε το αργότερο τις πρώτες μέρες του
Φεβρουαρίου. Ας δούμε, τι θα περιλαμβάνει το κάθε πρό-
γραμμα ξεχωριστά Πρώτο πρόγραμμα: 10.000 άνεργοι άνω
των 50 ετών.Το πρόγραμμα αυτό, εστιάζει στη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας για τον παραπάνω αριθμό ανέργων
που βρίσκονται στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, δη-
λαδή θεωρητικά βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.
Έχει διάρκεια από 12 έως 24 μήνες και ο προϋπολογισμός
του ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ. Χαρακτηριστικό του είναι
ότι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ, που θα μετέχουν
σε αυτό, θα έχουν πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα καθ’ όλη
τη διάρκεια εργασίας.Όσοι επιλεχθούν με χρόνο ανεργίας
από 3 έως 12 μήνες, η επιδότηση για να προσληφθούν σε
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα θα έχει διάρκεια 12 μήνες. 
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Πέρασαν τα Χριστούγεννα… «Έρχονται
σε ΑμεΑ και άλλους» απανωτοί φόροι

Τρίτη δόση ΕΝΦΙΑ,
τέλη κυκλοφορίας,
αυξημένη προκατα-
βολή φόρου εισοδή-
ματος για ΑμεΑ,
αγρότες  και επιχει-
ρήσεις, δόση ρύθμι-
σηςληξιπρόθεσμων
οφειλών, κατάθεση
πινακίδων, κ.λπ…

Αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες στο Trol disabled - το
κουτί της Πανδώρας για τα ΑμεΑ  οι υποχρεώσεις που πρέ-
πει να καλύψουν οι φορολογούμενοι ανάπηροι αλλά και οι
υπόλοιποι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου:είναι :Τη μηναία δόση της
ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σημειώνεται ότι όσοι δεν
τακτοποιήσουν τη δόση του Δεκεμβρίου ή αφήσουν απλή-
ρωτη κάποια άλλη οφειλή κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός
ρύθμισης, εξαιτίας του αυστηρότερου θεσμικού πλαισίου που
ισχύει από τις 15 Δεκεμβρίου Την τρίτη δόση του ΕΝΦΙΑ.
Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2016. Όσοι δεν πληρώσουν τα
τέλη μέχρι και το τέλος της προθεσμίας θα πρέπει να τα πλη-
ρώσουν διπλά στις αρχές του 2016.Η πληρωμή της 12μηνης
ρύθμισης για τα εισοδήματα του 2015.Οι μεγάλες επιχειρή-
σεις τον ΦΠΑ Οι εταιρείες, έως την ερχόμενη Πέμπτη, την
καταβολή της τελευταίας δόσης του φόρου εισοδήματος για
το φορολογικό έτος 2014.Οι ανώνυμες εταιρείες, οι εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εται-
ρείες την καταβολή της αυξημένης προκαταβολής φόρου
(από το 80% στο 100%), αναδρομικά για τη χρήση του 2014.
Οι αγρότες την καταβολή των επιπλέον ποσών, λόγω αύξη-
σης της προκαταβολής φόρου. Σημειώνεται ότι οι φορολο-
γούμενοι που απέκτησαν το 2014 εισοδήματα από αγροτικές
δραστηριότητες θα πρέπει να πληρώσουν τη δεύτερη δόση
τής επιπλέον προκαταβολής φόρου (αυξήθηκε από το 27%
στο 55%).

Παράταση
λίγων ημερών
για τα τέλη κυ-

κλοφορίας
ανακοίνωσε ο ανα-
πληρωτής υπουργός
Οικονομικών, Τρύ-

φων Αλεξιάδης και την κατάθεση των πινακίδων ανα-
κοίνωσε ο Τρύφων Αλεξιάδης σήμερα το πρωί.
Μιλώντας στο Mega o αναπληρωτής υπουργός Οικο-
νομικών τόνισε ότι «οδηγούμαστε σε παράταση λίγων
ημερών. Θα βγει σήμερα η απόφαση, θα δούμε ακρι-
βώς τα δεδομένα. Θα δώσουμε μια παράταση λίγων
ημερών για να καλυφθούν και οι υπόλοιπες κατηγορίες
που δεν έχουν πάρει τα σήματα.Ο Τρύφων Αλεξιάδης
κάλεσε τον κόσμο να μην τρέξει σήμερα να ταλαιπωρη-
θεί στις τράπεζες.Σύμφωνα με τον αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, δε θα δινό-
ταν καμιά παράταση, ενώ κάτι τέτοιο θα συνέβαινε μόνο
σε περίπτωση που προέκυπτε τεχνικό πρόβλημα στο
taxisnet.Σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου, οι
πολίτες που έχουν καταθέσει πινακίδες ξεπερνούν τους
55.000 και, όπως έχει σημειωθεί ο αριθμός θα ανέβει
και άλλο σήμερα, Πέμπτη, που λήγει η προθεσμία και
οι εφορίες κλείνουν στις 12:30.8 στους 10 πολίτες έχουν
ήδη προβεί σε αποπληρωμή των τελών.

Δικαιούχοι του επιδό-

ματος θέρμανσης είναι:
•Κάθε άγαμος φορολογού-
μενος με ετήσιο συνολικό ει-
σόδημα μέχρι 12.000 ευρώ
και ακίνητη περιουσία συνο-
λικής αντικειμενικής αξίας

μέχρι 100.000 ευρώ • Κάθε ζευγάρι εγγάμων με ετήσιο συ-
νολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και ακίνητη
περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Για κάθε
προστατευόμενο τέκνο του ενδιαφερόμενου το εισοδηματικό
όριο των 20.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ.• Στα
80 τετραγωνικά μέτρα ανέρχεται η μέγιστη επιφάνεια του ακι-
νήτου για τους άγαμους και στα 100 τετραγωνικά μέτρα
ανέρχεται η μέγιστη επιφάνεια του ακινήτου για τους έγγα-
μους και τις μονογονεϊκές οικογένειες για την οποία μπορεί
να επιδοτηθεί κάποιος δικαιούχος.

ΟΓΑ:Καταβολή Οι-
κογενειακών Επι-
δομάτων Δ’
Τριμήνου 2015...
Την Τετάρτη 30 Δεκεμ-
βρίου 2015 θα κατα-

βληθούν τα Οικογενειακά Επιδόματα Δ’ τριμήνου 2015
(Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα
Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) στους δικαιού-
χους που υπέβαλλαν αίτηση Α21 μέχρι 25-11-2015 και
πληρούν τις προϋποθέσεις.Η πληρωμή αυτή αφορά
715.703 δικαιούχους και η συνολική δαπάνη ανέρχεται
στο ποσό των 182.826.458,68 €. Όσοι από τους δι-
καιούχους οικογενειακών επιδομάτων υπέβαλαν αίτηση
Α21 έως τις 25-11-2015 και δεν τους καταβληθεί το επί-
δομα μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Ορ-
γανισμού (www.oga.gr ), στην ειδική εφαρμογή
«Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων», προκειμέ-
νου να ενημερωθούν για το λόγο μη πληρωμής τους και
τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στον
ΟΓΑ.Το σχετικό επίδομα έχει προγραμματιστεί για τους
δικαιούχους που πληρούν τις προυποθέσεις οικογενει-
ακής κατάστασης και σε όσους υπέβαλαν την αίτηση
εώς και το χρονικό περιθώρειο που έδωσε η δημόσια
υπηρεσία.Όσοι απο τους δικαιούχους δεν πάρουν το
επίδομα θα πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια υπη-
ρεσία για πιστοποίηση λογαριασμού τραπέζης.
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Ακόμη μια δικογραφία διαβιβάζεται στη Βουλή προ-
κειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του
πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας Γιάννου Παπαντω-

νίου, που συνδέονται με σύμβαση αντισταθμιστικών ωφε-
λημάτων.Η υπόθεση αφορά σε σύμβαση η οποία υπεγράφη
με αφορμή τη σύμβαση Εκσυγχρονισμού Μέσης Ζωής έξι
(6) φρεγατών τύπου «S» του Πολεμικού Ναυτικού, στις 12
Φεβρουαρίου 2003, έναντι συμβατικού τιμήματος
381.578.580 ευρώ, με κύριο ανάδοχο τα Ελληνικά Ναυπη-
γεία ΑΕ και κύριο υποκατασκευαστή την εταιρία THALES
NEDERLAND B.V.Ήδη για την ίδια υπόθεση ασκήθηκε ποι-
νική δίωξη για απιστία, σε βαθμό κακουργήματος, σε βάρος
του πρώην Γενικού Γραμματέα Οικονομικού Σχεδιασμού και
Αμυντικών Επενδύσεων Σπυρίδωνα Τραυλού, καθώς και
ακόμη επτά υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, υπό τις επιβαρυντικές περιστάσεις του
νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου.

Πειραιά: Χιλιάδες και πάλι οι μετανάστες που
φτάνουν στο λιμάνι.ο επιβατηγό οχηματαγωγό
πλοίο «Μύκονος» έφτασε το πρωί της Δευτέρας

(04/01) στο λιμάνι του Πειραιά, μεταφέροντας 688 μετα-
νάστες από τη Χίο και τη Σάμο.Επιπλέον, στον Πειραιά
αναμένεται να καταπλεύσει αργότερα το πλοίο
«Αριάνδη» με 1.880 μετανάστες. Το πλοίο παρέλαβε
1.270 άτομα από τη Μυτιλήνη και 610 από τη Χίο.Σημει-
ώνεται ότι από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, Πέμ-
πτη 31/12/2015, έως σήμερα, Δευτέρα 04/01/16, το
Λιμενικό Σώμα προχώρησε στη διάσωση 596 μετανα-
στών και προσφύγων σε 13 περιστατικά έρευνας και διά-
σωσης, τα οποία έλαβαν χώρα στις θαλάσσιες περιοχές
της Λέσβου, της Χίου, του Αγαθονησίου, της Κω και της
Μεγίστης.

Άγνωστος πυροβόλησε ειδικό φρουρό στο Γκάζι
Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ειδικός φρουρός, τον
οποίο πυροβόλησε άγνωστος το βράδυ της Κυριακής

(03/01), στο Γκάζι.Ο ειδικός φρουρός ήταν εκτός υπηρεσίας
όταν συνέβη το περιστατικό και φορούσε πολιτικά ρούχα.
Η επίθεση σημειώθηκε στην οδό Βουτάδων στο Γκάζι, με
έναν άγνωστο άνδρα να τραβάει πιστόλι μετά από διαπλη-
κτισμό που είχε με τον ειδικό φρουρό και να τον πυροβολεί
στον αριστερό μηρό.Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια
Αττικής.

Ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους οι αγρό-
τες στη Βόρειο Ελλάδα Οι Βορειοελλαδίτες αγρό-
τες δηλώνουν πως «βρίσκονται με τη θηλιά στο

λαιμό» και προειδοποιούν για κινητοποιήσεις.«Με τη φο-
ρολόγηση να οδεύει προς το 26% από το πρώτο ευρώ,
την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και την
προκαταβολή του 75% του φόρου, η κατάσταση για τους
ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα είναι τραγική», δη-
λώνει στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο ο Τάσος
Χαλκίδης, μέλος της Πρωτοβουλίας Αγροτών, που αριθ-
μεί 62 Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα.
«Δεν φτάνει που έπονται όλες αυτές οι δυσμενείς αλλα-
γές, οι ροδακινοπαραγωγοί της Βορείου Ελλάδας έχουν
επιπλέον λόγους να αγκομαχούν, αφού ενώ πουλήσαμε
κάτω της τιμής κόστους, δεν έχουμε λάβει ούτε ένα ευρώ
για τη ζημιά που εξακολουθούμε να έχουμε λόγω του
ρώσικου εμπάργκο», προσθέτει.Εξηγεί δε πως: «Πέρυσι
λάβαμε κάποια ποσά ως ενίσχυση τιμής στην παραγωγή
επιτραπέζιου ροδάκινου που διαθέσαμε, φέτος όμως
δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ και η ζημιά μας είναι τερά-
στια»

Με βαριά ατζέντα ξεκίνησε το 2016 για τον Πρωθυ-
πουργό, ο οποίος θα πρέπει να ξεπεράσει πέντε δύ-

σκολους κάβους τους αμέσως επόμενους μήνες. Άλλωστε,
η πορεία υλοποίησης των στόχων, η διαπραγμάτευση και
η πολιτική των ισορροπιών θα είναι κρίσιμα για την επι-
βίωση της κυβέρνησης και της χώρας.1. Ασφαλιστικό: Το
πρώτο αγκάθι στο σφιχτό χρονοδιάγραμμα του Αλέξη Τσί-
πρα είναι σαφώς το Ασφαλιστικό. Μπορεί η κυβέρνηση να
διαμηνύει ότι δεν θα δεχθεί "παράλογες απαιτήσεις",
ωστόσο οι κόκκινες γραμμές περιορίζονται στη δέσμευση
για τήρηση των συμφωνηθέντω.Η ασφαλιστική μεταρρύθ-
μιση θα πρέπει να είναι νόμος του κράτους μέχρι τα τέλη
Γενάρη και η κυβέρνηση γράφει και σβήνει μέχρι να παρα-
δώσει την τελική πρόταση Κατρούγκαλου προς τους δανει-
στές. Προκειμένου να περιορίσει τη λαίλαπα του
ασφαλιστικού, το Μαξίμου τονίζει, μέσω διαρροών, ότι δεν
θα δεχθεί μειώσεις ούτε σε κύριες ούτε σε επικουρικές. Η
πραγματικότητα, ωστόσο, περιορίζεται στο ύψος πάνω από
το οποίο θα γίνουν τελικά οι περικοπές.

Την αισιοδοξία του για τη νέα χρονιά υπογράμ-
μισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
Γιάννης Στουρνάρας σε μήνυμά του προς το προ-

σωπικό της Κεντρικής Τράπεζας.Ο διοικητής της ΤτΕ τό-
νισε ότι η Τράπεζα διαθέτει τη θεσμική θωράκιση, τα
απαραίτητα εργαλεία παρέμβασης, την αποφασιστικό-
τητα της διοίκησης, την κατάρτιση και την αφοσίωση του
προσωπικού της για να συνεχίσει να εκπληρώνει τον
ρόλο της ως θεματοφύλακας της νομισματικής και χρη-
ματοπιστωτικής σταθερότητας εντός Ευρωσυστήματος.

Παγκόσμιος συναγερμός για νέα οικονομική κρίση
σήμανε, χθες, στις αγορές. Η κατάρρευση των χρημα-
τιστηρίων της Κίνας και η αναστολή των συναλλαγών

για δεύτερη φορά το 2016 προκάλεσαν πανικό στους επεν-
δυτές κι έδωσαν το σύνθημα για μαζικές επιθετικές πωλή-
σεις στις μετοχές και στο πετρέλαιο.Η τιμή μάλιστα του
αργού κατρακύλησε ενδοσυνεδριακά σε ναδίρ 12 ετών,
κάτω από τα 33 δολάρια το βαρέλι!

Έρχεται νέα χαλάρωση στα capital controls.Πε-
ραιτέρω χαλάρωση των capital controls με απόφαση
του Ευκλείδη Τσακαλώτου που  δημοσιεύτηκε στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Σύμφωνα με τις αλλαγές
αυτές, ένας δανειολήπτης μπορεί πλέον να αποπληρώσει
το δάνειο του ή μέρος αυτού με χρήματα που θα φέρει
από το εξωτερικό ή με νέο δάνειο. Επίσης, δίνεται η δυ-
νατότητα σε ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν στεγαστικό
δάνειο, να το αποπληρώσουν πλήρως.
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ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΠΑΖΑΡΙ ΑΓΑΠΗΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Έγιναν τα εγκαίνια στο Γιορτινό Παζάρι Αγάπης στις εγκαταστάσεις του Κέντρου
Εργασίας ΑμεΑ «Συνεργασία-Δημιουργία» και θα διαρκέσει έως και τις 24 Δεκεμ-
βρίου. Το παράπονό μας είναι ότι απουσίαζε η Τοπική Αυτοδιοίκηση από μια γιορτή αγά-
πης και δημιουργίας που θα έπρεπε να είχε δώσει απόλυτη προτεραιότητα
επιβραβεύοντάς την. Στο πλευρό μας στάθηκαν τιμώντας μας με την παρουσία τους η
Περφέρεια Δυτικής Αττικής που εκπροσωπήθηκε από την περιφερειακή σύμβουλο Αριστέα
Βάβουλα και τον Δημήτρη Ραυτόπουλο, η οικογένεια Μαρτίνου που εκπροσωπήθηκε από
τον Κο Γιώργο Παγώνη, ο συγκοινωνιολόγος και μέλος της Επιτροπής Προσβασιμότητας
του Κ.Ε.Α. Βασίλης Βαβάκος κ.α.. Επιπλέον, την ουσιαστική συμβολή τους στον Φορέα
μας παρέχουν η Εθνική Τράπεζα που στηρίζει όλες τις προσπάθειές μας και η Alpha Bank
που πρόσφατα μας χορήγησε εξοπλισμό για τα γραφεία μας. Οι εταιρείες που μας βοη-
θούν στη δωρεάν διανομή τροφίμων P&G, η εταιρεία ΝΟΥΝΟΥ, η Doll Hellas, η εταιρεία
Φλεριανός και τα παιδιά του Κ.Ε.Α. που προσέφεραν από τις δράσεις τους προϊόντα που
έχουν συλλέξει όπως τις ελιές, κάπαρρη, γλυκά κλπ. Τα μέλη του Κ.Ε.Α. και πλήθος κό-
σμου στήριξαν την εκδήλωσή μας εκ των οποίων ξεχώρισε το χορευτικό συγκρότημα

“Latino Special” με χορευτές από το Ειδικό Σχολείο ΑμεΑ χαρίζοντας συγκινητικές στιγμές σε όλους τους παρευρι-
σκόμενους με τις χορευτικές τους φιγούρες. Ο πρόεδρος του Κ.Ε.Α. Γ. Ρεθυμιωτάκης στο ευχαριστήριο μήνυμά του
προς όλους τους καλεσμένους τόνισε ότι αυτός ο χορός δε χρειάζεται ούτε πόδια, ούτε χέρια αλλά χορεύεται με την
ψυχή και μόνο με αληθινά συναισθήματα όπως αυτά των χορευτών του “Latino Special”. Η εκδήλωση ανέδειξε για
ακόμη μία φορά τη δύναμη της αδυναμίας των ΑμεΑ που επιθυμούν να ευχαριστήσουν τα ΜΜΕ και ιδιαίτερα την τη-
λεοπτική εκπομπή του Star « Αλήθειες με τη Ζήνα» για την ανταπόκριση και τη στήριξή τους σε όλες τις κοινωνικές
δράσεις του Φορέα μας.
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Η βράβευση των
κορυφαίων για
το 2015- Κορυ-
φαία στιγμή του
ελληνικού Παρα-
ο λ υ μ π ι α κ ο ύ
α θ λ η τ ι σ μ ο ύ Το

απόγευμα της Πέμπτης
17 Δεκεμβρίου, στο ξε-
νοδοχείο «NOVOTEL
ATHENS HOTEL» (Μι-

χαήλ Βόδα 4, Αθήνα), θα πραγματοποιηθεί η βράβευση των κορυ-
φαίων αθλητών και αθλητριών που διακρίθηκαν μέσα στο 2015 σε
παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε παγκόσμια Κύπελλα
και σε διεθνείς διοργανώσεις του εξωτερικού ή σημείωσαν παγκό-
σμια ρεκόρ Η εκδήλωση, που θα ξεκινήσει στις 19:00, διοργανώνεται
από την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΕΠΕ) και την Εθνική
Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΑΟΜ-ΑμεΑ).

Μάθημα δύνα-
μης:Απέδειξε
πως η αναπη-

ρία της δεν
αποτελεί εμπό-
διο στη ζωή της
Αν κάποιος έχει θέληση και
δύναμη μπορεί να ξεπερά-
σει κάθε εμπόδιο. Την κα-
λύτερη επιβεβαίωση αυτής
της φράσης αποτελεί το
παράδειγμα της Kanya
Sesser από την Ταϊλάνδη,
η οποία γεννήθηκε χωρίς

πόδια. Αυτό δεν την εμπόδισε ωστόσο όχι μόνο να
ασχοληθεί με τον αθλητισμό αλλά και να ακολουθήσει
καριέρα ως μοντέλο εσωρούχων!Μόλις γεννήθηκε,
πριν 23 χρόνια, οι γονείς της την εγκατέλειψαν στο κα-
τώφλι βουδιστικού ναού .Εκείνη όμως απέδειξε πως
η αναπηρία της δεν αποτελεί εμπόδιο στη ζωή της:
κάνει skateboard, σκι και surfing και πρωταγωνιστεί
στην καμπάνια της εταιρείας εσωρούχων
PantyProp«Έχει να κάνει με τη δύναμη των γυναικών,
το να νιώθεις άνετα μέσα στο δέρμα σου. Εγώ νιώθω
σέξι στο σώμα μου», τόνισε η 23χρονη στο περιοδικό
People .Η  Kanya, που υιοθετήθηκε στο Πόρτλαντ των
ΗΠΑ σε ηλικία πέντε ετών, δεν διστάζει να ποζάρει
στον φωτογραφικό φακό «Λατρεύω να βρίσκομαι
μπροστά στην κάμερα. 

Μην μας φέρεστε σαν μωρά και
μην μας αγνοείτε. Μιλήστε μας!!

’Το όνομά μου είναι Φίντε’υ’.
Είμαι 11 χρονών και έχω εγκε-
φαλική παράλυση.Έχω ανα-
πηρία και δεν μπορώ να
περπατήσω ή να μιλήσω.
Χρησιμοποιώ ένα ειδικό κομ-
πιούτερ που με βοηθάει να

μιλάω. Το χρησιμοποιώ κοιτώντας στην οθόνη.’’
Η μητέρα της λέει:’’Η Φίντε’υ’ είναι  πολύ λαμπρή και
έξυπνη.Είναι πολύ εργατική και προσπαθεί πάντα να πετυχαί-
νει τους στόχους της. Της αρέσει να κάνει δραστηριότητες με
την οικογενειά μας και είναι πολύ περιπετειώδης.’’
‘’Είμαι έξυπνη σαν κι εσάς. Και δεν μ’αρέσει οι άνθρωποι να
μου μιλάνε σαν να είμαι μωρό.’’Μου αρέσει η κολύμβηση και
μ’αρέσει να πηγαίνω για σκί.Επισκέπτομαι σχολεία και μου κά-
νουν ερωτήσεις,όπως:Πώς χρησιμοποιείς το κομπιούτερ σου;
και τους κάνω ερωτήσεις όπως,ποιο είναι το αγαπημένο σου
ζώο;

Ο ασυνείδητος οδηγός  μάλλον θα ξανασκεφτεί
να παρκάρει το αυτοκίνητό του σε θέση αναπή-
ρων Μετά την "τιμωρία" του από τους πολίτες της

πόλης Μαρίνγκα
της Βραζιλίας.Οι
ευσυνείδητοι πολί-
τες της συγκεκριμέ-
νης πόλης
αποφάσισαν να
πάρουν τον νόμο
στα χέρια τους και
να τιμωρήσουν πα-
ραδειγματικά τον
οδηγό με δόση χι-
ούμορ και φαντα-

σίας.Η πράξη των πολιτών είχε απώτερο στόχο να
συμμορφωθεί ο άμυαλος οδηγός και να μην ξαναπαρ-
κάρει σε λάθος μέρος. Έτσι την ώρα της απουσίας του
κάλυψαν το αυτοκίνητό του με χιλιάδες μπλε και
άσπρα χαρτάκια, τα οποία σχημάτιζαν το σύμβολο για
τα άτομα με αναπηρία.Μόλις επέστρεψε και είδε το αυ-
τοκίνητο του καλυμμένο με τα χαρτάκια εκνευρίστηκε
αλλά χωρίς να διαμαρτυρηθεί στον κόσμο που τον γι-
ουχάριζε καθάρισε όπως - όπως τα πολλά και έφυγε
βιαστικά.

Άλλη μία μεγάλη διάκριση για
τον Μανώλη Στεφανουδάκη

.Ο Μεσαρίτης  Παραολυμπιονίκης
,αναδείχτηκε κορυφαίος Αθλητής
ΑμεΑ για το 2015 κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης των Αθλητικών
Συντακτών-Μελών του ΠΣΑΤ για
την ανάδειξη των Κορυφαίων Αθλη-
τών, Αθλητριών, Προπονητών και
Ομάδων του Ελληνικού Αθλητι-

σμού.Για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή με αναπηρία  συνυ-
ποψήφιου του Μανώλη ήταν ο Ταμπαξης Χρήστος (κολύμβηση)
και ο (βαφτισιμιός του Μανώλη) Φερνάντες Σε Τζον(Στίβος).Η
ψηφοφορία φέτος πραγματοποιήθηκε με νέα μορφή, με την
αρχή της μίας και μοναδικής ψήφου και μετά από σχετική αξιο-
λόγηση των επιτυχιών και διακρίσεων την τρέχουσα χρονιά.
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Μια σπουδαία έκ-
θεση εγκαινιάζεται
στις 30 Ιανουαρίου
στη Βασιλική Ακα-
δημία Τεχνών στο
Λονδίνο, η οποία, με
αφετηρία το έργο του
Μονέ, εξετάζει τον
ρόλο που διαδραμάτι-
σαν οι κήποι στην εξέ-
λιξη της τέχνης, από

τις αρχές της δεκαετίας του 1860 έως τη δεκαετία του 1920.
Στην έκθεση "Painting the Modern Garden: Monet to Matisse,
επισκέπτης θα παρακολουθήσει την εμφάνιση του σύγχρονου
κήπου στις πολλές μορφές και δόξες του και θα ανακαλύψει
μια περίοδο μεγάλης κοινωνικής αλλαγής και καινοτομίας στις
τέχνες. Η έκθεση περιλαμβάνει τα έργα μερικών από τους ση-
μαντικότερους ιμπρεσιονιστές, μετα-ιμπρεσιονιστές και καλλι-
τέχνες της πρωτοπορίας των αρχών του εικοστού αιώνα, οι
οποίοι ζωγράφισαν μερικά από τα γνωστότερα έργα με κή-
πους. 

Ένας νέος μακεδονικός τάφος, με τέσσερις 
θαλάμους, ήρθε στο φως εντός του σύγχρο-
νου οικισμού της Πέλλας κατά τη διάρκεια
του έργου «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευ-

σης Πέλλας - Ν.Πέλλας»

που υλοποιείται από τον Δήμο Πέλλας με χρηματοδό-
τηση του ΕΣΠΑ 2007-2013.Ο μακεδονικός τάφος,
όπως και άλλοι δεκαοκτώ κιβωτιόσχημοι και κεραμο-
σκεπείς τάφοι του ανατολικού νεκροταφείου της Πέλ-
λας, πρωτεύουσας του μακεδονικού βασιλείου, που
αποκαλύφθηκαν κατά τις εκσκαφές, ερευνήθηκαν από
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας από τον Οκτώβριο
του 2014 έως και τον Δεκέμβριο του 2015. Η δαπάνη
εξασφαλίστηκε μέσω υποέργου αυτεπιστασίας που
εκτελείτο παράλληλα με το κυρίως τεχνικό έργο. Το εν-
διαφέρον στο νέο μακεδονικό τάφο της Πέλλας είναι η
αρχιτεκτονική μορφή του, αφού εκτός από το κεντρικό
σκέλος, με προθάλαμο και κυρίως θάλαμο, διαθέτει
δύο ακόμη πλευρικούς θαλάμους που ανοίγονται στη
βόρεια και νότια πλευρά του προθαλάμου. Από το κεν-
τρικό σκέλος με ύψος τοίχων 2,50 μ. έχει καταστραφεί
η καμαρωτή οροφή. Αντίθετα οι καμάρες των πλευρι-
κών θαλάμων σώζονται σε άριστη κατάσταση. Στο
εσωτερικό του νότιου πλευρικού θαλάμου υπάρχει λί-
θινο βάθρο, πάνω στο οποίο είχε τοποθετηθεί η κλίνη
του νεκρού ή της νεκρής. Η είσοδος του αντικρινού βό-
ρειου θαλάμου προστατευόταν με φράγμα, από το
οποίο διατηρείται η κατώτερη λιθόπλινθος.

«Η τέχνη ως συνείδηση της κοινωνίας»
Στο Μουσείο Μπενάκη
σειρά έξι διαλέξεων, με
θέμα «Η Τέχνη ως συνεί-
δηση της Κοινωνίας» θα
δώσει ο καθηγητής της
Ιστορίας της Τέχνης του
Τμήματος Ιστορίας και Αρ-
χαιολογίας του ΑΠΘ κ. Αν-
τώνης Κωτίδης.
Αντικείμενο των διαλέ-
ξεων, που θα γίνονται το
πρώτο Σάββατο κάθε
μήνα στο κεντρικό κτίριο

του Μουσείου Μπενάκη, είναι ο ρόλος της τέχνης στη διαμόρ-
φωση της κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης από τις αρχές
του 20ού αιώνα ως σήμερα.Πρόγραμμα διαλέξεων Η πρώτη
διάλεξη θα δοθεί το Σάββατο 9 Ιανουαρίου στις 19:00, στην
οποία θα αναλυθούν η τέχνη στην πρωτοπορία των κοινωνι-
κών αγώνων μέσα από μανιφέστα και δράσεις των καλλιτε-
χνών για κοινωνικά καθοδηγητικό ρόλο της τέχνης με ηγέτη
το κίνημα και τον αρχηγό του (ιστορικές πρωτοπορίες)Η τέχνη
ως εργαλείο κρατικής παρέμβασης για τη διαμόρφωση κοινω-
νικής συνείδησης σε εποχές κρίσης όπως η τέχνη της Δημο-
κρατίας της Βαϊμάρης, η τέχνη του New Deal στις ΗΠΑ, η
τέχνη του σοσιαλιστικού ρεαλισμού στην ΕΣΣΔ, η ναζιστική
τέχνη αλλά και οι εθνοκεντρικές περιφερειακές μορφές τέχνης
όπως ο ελληνοκεντρικός και ο μεξικανικός μοντερνισμός είναι
το αντικείμενο της δεύτερης διάλεξης που θα γίνει το Σάββατο
6 Φεβρουαρίου.Το θέμα της επόμενης, τρίτης κατά σειρά διά-
λεξης (5 Μαρτίου) είναι οι «επιγονικές στρεβλώσεις, οι καθε-
στωτικές χρήσεις της τέχνης, τα εθνικά κοσμοείδωλα του
μεσοπολέμου» στο οποίο θα συζητηθούν οι μεταπολεμικές οι-
κειοποιήσεις του πραγματικού χώρου, αντικείμενου και σώ-
ματος με κοινωνικά διαμορφωτικό περιεχόμενο.
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Ρέθυμνο: Ξεκινάει η ανανέωση των
δελτίων μετακίνησης ΑμΕΑ
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοι-
νώνει ότι η χορήγηση και η
ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης
ΑμεΑ έτους 2015 θα ξεκινήσει την

Παρασκευή 18 – 12 – 2015 και θα λήξει στις 31 – 1 – 2016.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ σύμφωνα με την αρ.πρωτ. Δ24α/ΓΠοικ.58156/1009
οικ 54598/971/30/11/2015(Φ.Ε.Κ. 2621 τ.Β’) Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΑΔΑ:6377465Θ1Ω-ΑΑΧ) και την
ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005 (ΦΕΚ 410/2005 τ.Β’) Κ.Υ.Α, είναι
Τα άτομα με Αναπηρία άνω του 67/%, μόνιμοι κάτοικοι Ρεθύμνης:
α)Ελληνικής υπηκοότητας,β)Υπήκοοι Κρατών – Μελών της Ε.Ε.,
γ) Υπήκοοι Κρατών-Μελών Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου,δ)Υπήκοοι Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρω-
παϊκή Σύμβαση (Ν.4017/59 ΦΕΚ246/Α),ε)Υπήκοοι των Κρατών
εκτός Ε.Ε που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από ερ-
γατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος στ)αναγνωρισμένοι πρόσφυ-
γες εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα
(Ν.3989/59 ΦΕΚ201/Α) Α. ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
50% ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ, ανεξαρτήτως ορίου
εισοδήματος & Β. ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ ΕΦΟΣΟΝ το συνολικό ατομικό δηλωθέν
εισόδημα είναι μέχρι 23.000€ ή το αντίστοιχο οικογενειακό μέχρι
29.000€, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.600€ για κάθε προστα-
τευόμενο μέλος που συνοικεί και βαρύνει το φορολογούμενο (με
αναπηρία 67% και άνω).

Ειδικό σχεδιασμό, λόγω της αυξημένης
κίνησης των εκδρομέων από και προς τα
αστικά κέντρα εν όψει του εορτασμού της
Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων

έχει εκπονήσει η
ΕΛ.ΑΣ.Τα μέτρα
αυτά αναπτύσ-
σονται σταδιακά
και θα  κλιμακω-
θούν-κορυφω-
θούν τις ημέρες

μαζικής εξόδου-εισόδου των οχημάτων.Ειδικότερα,
οι βασικοί άξονες του σχεδιασμού προβλέπουν, με-
ταξύ άλλων, αυξημένη τροχονομική αστυνόμευση
ανά 20-30 χιλιόμετρα με βάση τις ιδιαίτερες κυκλο-
φοριακές συνθήκες κάθε περιοχής, ενισχυμένη
αστυνόμευση των σημείων όπου συχνά σημειώνον-
ται τροχαία ατυχήματα, ρύθμιση της κυκλοφορίας με
πεζούς τροχονόμους σε βασικές διασταυρώσεις, αυ-
ξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους των
μεγάλων αστικών κέντρων και σε χώρους όπου πα-
ρατηρείται μαζική συγκέντρωση, καθώς και συγκρό-
τηση συνεργείων τροχονομικών ελέγχων και
ελέγχου μέθης (αλκοτέστ) για την αντιμετώπιση των
επικινδύνων παραβάσεων.Σε όλη τη διάρκεια εφαρ-
μογής των μέτρων θα διατεθούν περιπολικά, μοτο-
σικλέτες και συμβατικά αστυνομικά οχήματα με το
ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό (ραντάρ ταχύ-
τητας, αλκοολόμετρα κλπ.) για την αποτελεσματική
αστυνόμευση του οδικού δικτύου.

Κομοτηνή: Έκλεψαν 1.400 κιλά
καυσόξυλα Συνελήφθησαν το
βράδυ της Τρίτης, σε επαρχιακή
οδό της Ροδόπης, από αστυνο-
μικούς της Ομάδας Πρόληψης

και Καταστολής Εγκλήματος, τρεις Έλληνες, ηλικίας
37, 28 και 60 ετών και ένας 36χρονος Βούλγαρος,
σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για
κλοπή.Ειδικότερα, οι δράστες αφαίρεσαν από επιχεί-
ρηση πώλησης καυσόξυλων 1.400 κιλά καυσόξυλα,
τα οποία στη συνέχεια φόρτωσαν σε δύο αυτοκίνητα
και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.
Η πράξη τους έγινε αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη της
επιχείρησης, ο οποίος ενημέρωσε τις αστυνομικές
αρχές. Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση των αστυ-
νομικών, οι οποίοι πραγματοποίησαν σχετικές ανα-
ζητήσεις, με αποτέλεσμα να εντοπίσουν και να
συλλάβουν τους δράστες.Στην κατοχή τους βρέθη-
καν τα καυσόξυλα, τα οποία κατασχέθηκαν και απο-
δόθηκαν στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.Σημειώνεται
ότι ο 37χρονος δράστης έχει απασχολήσει επανει-
λημμένα κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για
κλοπές.Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση
ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κομοτηνής. 

Ηλεία: Νέα προσφορά αγάπης σε ΑμεΑ
στον Πύργο - Οικογένεια αγόρασε αμα-
ξίδιο Ο κύκλος της προσφοράς και της
αλληλεγγύης διευρύνεται για το Σύλλογο
Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων
Ηλείας. Μετά την δωρεά επαγγελματία

από τον Πύργο προς ένα παλικάρι με αναπηρία, ενός αμαξιδίου
για τις μετακινήσεις του, μια οικογένεια ακολούθησε το ίδιο πα-
ράδειγμα και προσέφερε επίσης ένα αμαξίδιο αρκετά μεγάλης
αξίας, σε έναν άλλο νέο του Πύργου με σοβαρά κινητικά προ-
βλήματαΗ παράδοση έγινε το πρωί της Δευτέρας στο κατάστημα
Health Way, όπου είχε παραγγελθεί και τα μέλη του συλλόγου
δεν έκρυψαν την ικανοποίηση και τη συγκίνησή τους για την αν-
ταπόκριση που υπάρχει στις προσπάθειές τους.Όπως είπε ο
πρόεδρος του Συλλόγου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων
Ηλείας, Παντελής Παπαναγιώτου, «αυτή η προσφορά αγάπης
και αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο, με συγκινεί γιατί μας δεί-
χνει πως η προσπάθεια που γίνεται έχει «ριζώσει» σε τοπικό επί-
πεδο. Βρισκόμαστε εδώ για να βοηθήσουμε ένα ακόμα μέλος του
συλλόγου μας.Αποδεδειγμένα του προσφέρουμε μια ανάσα ζωής
μέσα από την αγάπη και την προσφορά μελών της κοινωνίας
μας. Τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας και είναι σα
να έχουμε δεχθεί εμείς αυτό το «δώρο». Ένα παιδί θα αποκτήσει
επικοινωνία με το περιβάλλον, κάτι που έχει τόσο πολύ ανάγκη
και θα αλλάξει η ποιότητα ζωής του. Ελπίζουμε να βρεθούν και
άλλοι μιμητές.Ο σπόρος που φυτέψαμε έχει ανθίσει στις καρδιές
των ανθρώπων. 
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Κομοτηνή-Ξάνθη
Αισθητή βελτίωση
παρουσιάζουν οι
καιρικές συνθήκες
στη Θράκη από το
πρωί, καθώς επι-
κρατεί ηλιοφάνεια
αλλά και χαμηλές
θερμοκρασίες. Το
χιόνι που έπεφτε
μέχρι και τα μεσά-
νυχτα στην Κομο-

τηνή και την Ξάνθη αφήνει σήμερα το πρωί πίσω του
παγωμένους δρόμους-παγίδες για οδηγούς και πεζούς, αφού
σε πολλά σημεία μέσα στις πόλεις, αλλά και στο επαρχιακό δί-
κτυο των νομών Ξάνθης και Ροδόπης, δεν έχει πέσει αλάτι, με
συνέπεια ο παγετός σε πολλά σημεία του οδοστρώματος να
είναι έντονος.Η Εγνατία Οδός παραμένει ανοιχτή, αλλά η διέ-
λευσή της χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα από το ύψος
του κόμβου της ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης μέχρι και το συνο-
ριακό φυλάκιο των Κήπων, όπου η αστυνομία συνιστά τη
χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στους οδηγούς.
Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μόνο με αλυσίδες σε όλο το
ορεινό επαρχιακό οδικό δίκτυο των νομών Ξάνθης και Ροδό-
πης. Οι δήμαρχοι και οι υπηρεσίες των ορεινών δήμων Αρρια-
νών και Ιάσμου στην Ροδόπη καθώς και των δήμων Μύκης και
Τοπείρου στην Ξάνθη, αλλά και οι κεντρικοί δήμοι Κομοτηνής
και Ξάνθης, έδωσαν μάχη για να κρατήσουν τους δρόμους
ανοιχτούς στα πιο δυσπρόσιτα σημεία τους και να μην απο-
κλειστούν χωριά, ιδιαίτερα στις περιοχές του Εχίνου, του Κέ-
χρου και της Οργάνης.

Εργασία ΑμέΑ
Ανα περιοχή Η
ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα www.atom-
a e n e r g a . g r
αποτελεί ένα κοι-
νωνικό δίκτυο προ-
σανατολισμένο στη
προβολή και δι-
κτύωση νέων με

αναπηρία για εύρεση εργασίας αποτελεί το σημείο
αναφοράς και ανάδειξης του έργου μας. Σε αυτό κάθε
επαγγελματίας, ο οποίος θα ήθελε να απασχολήσει
ένα νέο, θα ενημερώνεται για το επαγγελματικό προ-
φίλ του, θα στέλνει μια αίτηση ενδιαφέροντος ηλεκτρο-
νικά και ο Οργανισμός HOFY θα φέρει σε επαφή τις
δύο πλευρές.Το έργο συνολικά.Ο Ελληνικός Οργανι-
σμός για Νέους HOFY παρουσιάζει τα αποτελέσματα
του έργου “Μια διαφορετική προσέγγιση με ίσες ευ-
καιρίες για όλους τους νέους” στα πλαίσια του προ-
γράμματος “Είμαστε όλοι Πολίτες”.Σκοπός του έργου
είναι η δημιουργία εργασιακού προφίλ των νέων ΑμεΑ
για την εύρεση εργασίας είτε μέσα από ειδικά προ-
γράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε εργαστήρια
είτε μέσω υποστηριζόμενης εργασίας στην ελεύθερη
αγορά, με κύριο στόχο την ενεργοποίηση των νέων
και την αυτονομία με την πλήρη ένταξή τους στην κοι-
νωνία.Για το παραπάνω σκοπό η ομάδα της HOFY
επισκέφτηκε οικογένειες και νέους ΑμεΑ, ιδρύματα –
φορείς καθώς και επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα
και συγκεκριμένα στις πόλεις και γύρω περιοχές σε
Ρόδο, Σύρο, Κω, Πύργο, Καλαμάτα, Σπάρτη, Χανιά,
Ρέθυμνο, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Κέρκυρα,
Σάμο, Χίο, Μυτιλήνη, Καβάλα, Σέρρες, Κιλκίς, Δράμα,
Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Καστοριά,
Κοζάνης και Πτολεμαΐδα.

Κρήτη Χριστουγεν-
νιάτικη γιορτή με τα
Σωματεία ΑΜΕΑ στη
Περιφέρεια Κρήτης ,Η
φετινή γιορτή απευ-
θύνεται σε άπορα
ενήλικα Άτομα με Ει-
δικές Ανάγκες που
έχουν πληγεί από την
οικονομική κρίση και
χρίζουν στήριξης.Χρι-
στουγεννιάτικη γιορτή
με τα Σωματεία
ΑΜΕΑ όλων των Πε-
ριφερειακών Ενοτή-
των της Κρήτης

οργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου
στις 11 το πρωί στο κτίριο της Περιφέρειας.Η φετινή γιορτή
απευθύνεται σε  άπορα   ενήλικα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
που έχουν πληγεί από την  οικονομική κρίση και χρίζουν στή-
ριξης. Στη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή μοιράστηκαν επίσης δώρα,
ενώ ανάλογες εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιήθηκαν
και στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Λασι-
θίου.

Μυτιλήνη Χαρακτηριστικά,
μας αφηγούνταν μία οικογέ-
νεια που μένει στην περιφέ-
ρεια του νησιού, ότι πρέπει να
έρχεται αρκετά συχνά στη
Μυτιλήνη για τις φυσικοθερα-

πείες του παιδιού της, που είναι ΑμεΑ, και πάντα μία
και μοναδική θέση πάρκινγκ για ανάπηρους, είναι κα-
τειλημμένη.Έτσι ακόμα και μια εβδομαδιαία επίσκεψη
στην πόλη, μετατρέπεται σε Γολγοθά, αφού πρέπει να
επιστρατευτούν αρκετοί συγγενείς, που αφενός κά-
ποιοι θα βοηθήσουν το παιδί να επισκεφτεί το γιατρό
ή το φυσικοθεραπευτή και αφετέρου οι υπόλοιποι θα
πρέπει να κάνουν γύρους μέχρι να βρουν πάρκινγκ
αρκετά μακριά και να ειδοποιηθούν εγκαίρως για να
παραλάβουν ξανά το παιδί και να επιστρέψουν στο
σπίτι.Κι όλα τα παραπάνω είναι ένας εφιάλτης που
κάνει δύσκολο ένα από τα προβλήματα πρόσβασης
που θα έπρεπε να είναι λυμένο για τα ΑμεΑ.
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Τα γεγονότα του 2015
συν.απο σελ.1 Μέσα στο 2015 ζήσαμε πράγματα που
μοιάζουν με κινηματογραφική ταινία, πολλές φορές
φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού και τελευταία στιγμή
την γλυτώσαμε, αλλά όταν περπατάς συνεχώς σε
τεντωμένο σχοινί έχεις πολλές πιθανότητες να πέσεις
απότομα, κάπως έτσι δυστυχώς μας άφησε το 2015
γεμάτο πρωτόγνωρες καταστάσεις για την χώρα και
το λαό, γεγονότα που δεν περιμέναμε να συμβούν,
και αλλαγές  που έστρεψαν 180 μοίρες το πολιτικό
και οικονομικό σύστημα της χώρας .Το 2016 έχει
μπει κουβαλώντας αρκετά από τα βάρη του 2015
αφού πολλά ζητήματα παραμένουν άλυτα και η αντι-
μετώπισή τους μετατέθηκε για τη νέα χρονιά. Ας αρ-
χίσουμε με το πολιτικό σύστημα  της χώρας το οποίο
καλώς ή  κακώς συνδέεται με την οικονομική και κοι-

νωνική ζωή των πολιτών αφού οι πολιτικές αποφάσεις επηρεάζουν με θετικό ή αρνητικό τρόπο την αναπτυξιακή πο-
ρεία, το βιοτικό επίπεδο, τις παροχές στους τομείς υγείας και εκπαίδευσης καθώς επίσης και την τήρηση και το
σεβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων με ιδιαιτερότητες και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Από πολιτική σκοπιά
το 2015 ήταν μια έντονη χρονιά με απότομες αλλαγές, κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει το κλείσιμο των τραπεζών και
τον φόβο και την αβεβαιότητα που επικράτησε στους πολίτες, τις εικόνες με τις ουρές στα ATM και την επιβολή ημε-
ρήσιου ορίου ανάληψης. Η Τρομοκρατία του κόσμου είχε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, τα ΜΜΕ παρουσίαζαν με
τραγικό τρόπο τα πράγματα με επόμενο αποτέλεσμα και πάλι την παραπληροφόρηση των πολιτών  η οποία είχε ως
αποτέλεσμα να τρομάξει ο κόσμος. Σε πολιτικό καθαρά επίπεδο και πάλι οι αποχωρήσεις, οι παραιτήσεις, τα πολιτικά
σκάνδαλα αλλά και τα ξενύχτια στην Βουλή, τα νεύρα τον πολιτικών στο κόκκινο, οι κόντρες οι οποίες ξεπερνούσαν
κάθε προηγούμενο προβάλλοντας μια τραγική εικόνα της Ελλάδας όπου ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των
πολιτικών παρατάξεων ήταν στοιχεία προς εξαφάνιση, έδωσαν τροφή για ποικίλα αρνητικά σχόλια από τα ξένα ΜΜΕ
που καθημερινά μετέδιδαν τις εξελίξεις στη χώρα μας. Ένα ακόμη σημείο σταθμός για το 2015 ήταν το σχέδιο GREXIT
και  οι συνεχείς απειλές από τους ευρωπαίους εταίρους μας που τελευταία στιγμή για κάποιον λόγο που δεν είμαστε
σε θέση να γνωρίζουμε αποτράπηκε, άραγε τι συνέβη στο παρασκήνιο ή τι θα συνέβαινε σε μία τέτοια περίπτωση,
ποιο θα ήταν το τίμημα που θα πλήρωνε ακόμα μια φορά ο Ελληνικός λαός; Έκτακτα δελτία ειδήσεων που αφιέρωναν
δεκάδες ώρες μεταδίδοντας στον κόσμο  μία αρνητική εικόνα για την κυβέρνηση. Δημοψήφισμα κενού αέρος χωρίς
να πιάσει τόπο προκάλεσε έκπληξη σε εκατομμύρια Έλληνες που έμειναν με ανοιχτό το στόμα στην ανακοίνωση του
ξυπνώντας μνήμες του ’88. Επαναλαμβανόμενες εκλογές με το ίδιο αποτέλεσμα χωρίς να εξυπηρετούν κάποιο
σκοπό.... Και φτάσαμε στο 2016 και για να μην επαναλαμβανόμαστε πολλά μέτωπα και προβλήματα παραμένουν
άλυτα και η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο….

συν.από σελ.1 Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο,μικρούς μεγάλους,από άκρη σε
άκρη σε όλη την γη,σε κάθε κατηγορία ανθρώπου μία καλή χρονιά και ευ-
τυχισμένο το 2016 με υγεία,ευτυχία,τύχη και ότι επιθυμεί ο καθένας να συμ-
βεί.Το 2016 χρειαζόμαστε κουράγιο,δύναμη,και μία ήρεμη πορεία ώστε να
μην μας επηρεάζει τίποτα για να κάνουμε τους στόχους μας,θετική σκέψη
και υπομονή σε όλους τους ανθρώπους.Φέτος ας δράσουμε διαφορετικά
και ας μην δώσουμε σημασία σε τίποτα άλλο πέρα από την ανθρωπιά την
καλοσύνη την αλληλεγγύη , την βοήθεια , και πάνω απ όλα την αγάπη ,διότι
χωρίς αγάπη και ζεστασιά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τίποτα.

Όσες ευχές ακόμα κι’άν σας πούνε
εμείς σας λέμε μόνο μια

αληθινές να βγούνε...

ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Το 2015 μας άφησε με
σημαντικά γεγονότα
πρωτόγνωρα για τον
κόσμο,είδαμε πολλές
τρομοκρατικές επιθέ-
σεις σε πολλά κράτη
της Ευρώπης,αλλά και

ξεσπάσματα ψυχρού πολέμου μεταξύ των
χωρών.Το τελευταίο συμβάν με την Ρωσία -
Τουρκία έχει αλλάξει τα δεδομένα σχέσεων με-
ταξύ των 2 χωρών οι προκλήσεις συνεχίζονται
ενώ την ίδια ώρα η Τουρκία κάνει τα πάντα για
την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή ζώνη ζητώντας
συγχρόνως την στήριξη από την Ελλάδα.Οι
Ρώσοι έχουν στα σκαριά τους σχέδιο για το φυ-
σικό αέριο το οποίο θα περάσει πρώτα από την
Ελλάδα για να συνεχίσει και σε όλα τα Ευρω-
παϊκά κράτη,ενώ ήταν σχεδιασμένο να περνάει
από την Τουρκία,μετά το παραπάνω συμβάν το
σχέδιο απορρίφθηκε και συνεχίζει με καινούρ-
γιες ιδέες κινούμενη αντίθετα στην γειτονική
χώρα Τουρκία.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016_Layout 2  22/1/2016  10:21 πμ  Page 12



ΣΕΛΙΔΑ 13

Εθισμός στα ναρκωτικά
Τι μπορεί άραγε να
σε φέρει σε θέση να
εξαρτηθείς από ου-
σίες οι οποίες ουσια-
στικά δεν
προσφέρουν τίποτα.
Ενώ η κοινωνία

αποκλείει τέτοιου είδους ενέργειες ,είναι παράλογο να υπάρ-
χουν όλο και νέα θύματα των ναρκωτικών. Από που ξεκινάει
όμως;  η Δικαιολογία είναι οι καταστάσεις ,δηλαδή στην
πρώτη δυσκολία το κεφάλι κάτω... αυτή η αντίδραση είναι
καθαρά αδυναμία και λάθος στροφή στον εαυτό του. Σε
κάθε δύσκολη κατάσταση που βιώνει κάθε άνθρωπος όταν
περάσει η δυνατή μπόρα της κατάστασης στην συνέχεια
βγαίνει ποιο δυνατός από μία κατάσταση ,ποιο ψημένος
,ποιο σκληρός και έτοιμος να αντιμετωπίσει και την επό-
μενη. Προς όλους τους ανθρώπους και ειδικά την νεολαία
που παρασύρεται , μαγκιά δεν είναι τα ναρκωτικά που μπο-
ρεί να σε παρασύρει η παρέα είτε η περιέργεια σου , αλλά
πάνω απ’ όλα να ελέγχεις τον εαυτό σου και να ξέρεις να
αποκλείσεις πράγματα τα οποία θα σε πάνε πίσω ,δεν θα
σε αφήσουν να προχωρήσεις στην ζωή σου και να εξελιχ-
θείς.

Όταν η διαφορετικότητα πειράζει και
επηρεάζει

Ο κάθε άνθρωπος
γεννήθηκε διαφορετι-
κός, με ξεχωριστεί
προσωπικότητα, ο
ένας διαφέρει από
τον άλλον με αποτέ-
λεσμα ο καθ’ ένας να
έχει διαφορετικές
απόψεις. Η Κάθε

ματιά του ανθρώπου αλλάζει δεν είναι τα δάκτυλα μας
όλα ίδια, αλλά πως αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος μια
διαφορετικότητα. Υπάρχουν πολλές έννοιες από τις
οποίες μπορείς να πεις πως κάποιος είναι διαφορετικός,
ίσως από το στυλ , η εμφάνιση,τις απόψεις κάθε κατά-
στασης , την αντιμετώπιση της καθημερινότητας η και τον
τρόπο σκέψης. Ο κόσμος είναι παράξενος και η κοινωνία
μεγάλη  ζούμε σε μια κατάσταση που ίσως κάποιες έν-
νοιες της διαφορετικότητας έχουνε ξεφύγει , αλλά η ψυχή
του ανθρώπου παραμένει ίδια, πονάει και νοιώθει το ίδιο
σε διαφορετικό βαθμό. Έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε
καταστάσεις με κακό τρόπο , διότι φταίνε και οι εποχές η
συνήθεια της κακοπροαίρετης αντιμετώπισης , όπου ο
ένας χτυπάει τον άλλον.

Ένας φίλος που δεν ξέρει από κακία,παρα μόνο να δίνει
αγάπη.Είναι μοναδική αυτή η αίσθηση να μπαίνεις στο σπίτι
και να υπάρχει το σκυλί σου που θα βρεθεί στην αγκαλιά
σου.Πάντα όταν σε βλέπει θα είναι χαρούμενο,πάντα θα
είναι πιστό σε σένα,από αυτό παίρνεις μόνο αγάπη,θα είναι
για πάντα πιστό.Αυτή την χρονιά ας δώσουμε μεγαλύτερη
αγκαλιά στα ζώα όλου του κόσμου,προσφέροντας κάτι μικρό
κάνουμε μία μεγάλη πράξη,ας πούμε και ένα μπράβο στους
εθελοντές που με τόση αγάπη μόνιμα δίνουν την ψυχή τους
και τη καρδιά τους για την προστασία τους,την ψυχαγωγία
και την τροφή τους.Μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο και
με λίγο έρευνα μπορείτε να βρείτε πολλούς τρόπους να υιο-
θετήσετε ένα σκυλάκι,διότι ψάχνουν μία αγκαλιά.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΥΡΩ ΜΑΣ
Η Ζωή φέρνει κάποιους ανθρώπους κοντά μας για να
μας διδάξει αυτό που βιώνουμε και να μας κάνει να συ-
νεχίζουμε ποιο συνειδητοποιημένοι και ποιο προετοιμα-
σμένοι σε ότι μας προκύψει.Η ανάγκη για μία παρέα είτε
αυτό λέγεται είτε φιλική,είτε ερωτική την έχουμε ανάγκη
όλοι μας,αλλά όταν φτάνουμε στο σημείο της προδοσίας
εκεί ερχόμαστε σε μία απογοήτευση που μας αφήνει μία
πικρή γεύση.Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος με  συναι-
σθήματα, να δίνει την ψυχή του σε οτιδήποτε κάνει ,η
ματιά , η ακοή,η φωνή μας που την αντιπροσωπεύουν.
Μετά απο μία κατάσταση η άμυνα της ψυχής μας βγαίνει
ποιο δυνατή και ποιο σκληρή έχοντας περισσότερες
άμυνες και όπλα,ψυχολογώντας τους ανθρώπους ποιο
εύκολα και καταλαβαίνοντας το τι είσαι,τι στόχο έχεις.....  
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Ο ΑΙΤΙΕΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

συν.απο σελ.1 Το Δια-
δίκτυο έχει την ικα-
νότητα να καλύψει
συγκεκριμένες ψυ-
χολογικές ανάγκες
ενός ατόμου. Ένα
από τα χαρακτηρι-
στικά του μέσου
που προκύπτει από
τη φύση του είναι ότι
μπορεί να δημιουρ-
γήσει μια «ιδανική

κατάσταση εαυτού», όπου το άτομο μπορεί να εξερευνήσει διάφορες
πτυχές της προσωπικότητας του χωρίς να έχει περιορισμούς και συνέ-
πειες. Στο Διαδίκτυο δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες των πράξεων, ο
χρήστης μπορεί να μπει και να βγει όποτε θέλει, ενώ μπορεί να καλύψει
την όποια εξωτερική εμφάνιση, αφού δεν υπάρχει οπτική επαφή. Ταυ-
τόχρονα, ο έφηβος μπορεί να ενσαρκώσει διαφορετικούς ρόλους, ή να
υιοθετήσει διαφορετικές ταυτότητες ανάλογα με την εκάστοτε διαδι-
κτυακή εμπειρία, εξαιτίας της ανωνυμίας, που συνιστά κατεξοχήν χα-
ρακτηριστικό του Διαδικτύου. Συνήθως, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν
το πρόβλημα του εθισμού στο διαδίκτυο είναι αγόρια και μεγαλώνουν
σε δύσκολες καταστάσεις.

Η εκλογή Μητσοτάκη δημιουργεί νέα
δυναμική στο πολιτικό σκηνικό

Ισχυρά υπόγεια
ρεύματα, που πι-
θανότατα οδη-
γούν το σύνολο
του πολιτικού συ-
στήματος σε μετά-
βαση, έχουν
ενεργοποιήσει η

ανάδειξη του κ. Κυρ. Μητσοτάκη στην ηγεσία
της Ν.Δ. και η ώθηση που ως φαίνεται δίδει
στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
ενώ το ευρισκόμενο σε άμυνα Μέγαρο Μαξί-
μου επισπεύδει την πρωτοβουλία για αλλαγή
του υφιστάμενου εκλογικού νόμου.
Σύμφωνα με την Καθημερινή της Κυριακής,
ο πρωθυπουργός, Αλ. Τσίπρας, οι επιτελείς
του κ. Μητσοτάκη στη Συγγρού, αλλά και οι
κ. Φ. Γεννηματά και Στ. Θεοδωράκης τελούν
εν αναμονή των επερχόμενων δημοσκοπή-
σεων, όπου θα καταγραφεί η πρώτη αποτύ-
πωση της επίδρασης που είχε η «αλλαγή
σελίδας» στη Ν.Δ. στους συσχετισμούς με-
ταξύ των κομμάτων. Ομως, ήδη συνομολο-
γούνται συγκεκριμένες παραδοχές:
Πρώτον, τα σενάρια περί σχηματισμού οικου-
μενικής κυβέρνησης, ή στήριξης από τη Ν.Δ.
εάν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οδηγηθεί σε
αδιέξοδο, που διακινούνταν μετ’ επιτάσεως
τις τελευταίες εβδομάδες πέφτουν στο κενό.
Ο κ. Μητσοτάκης έχει καταστήσει σαφές πως
«δεν έχει εντολή να στηρίξει τον κ. Τσίπρα».
Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει προεξοφληθεί
από τον πρωθυπουργό, ο οποίος έσπευσε
να επιτεθεί πρώτος κατά του κ. Μητσοτάκη.

Κύπρος: Παραδόθηκαν τα οστά Ελλαδιτών πεσόν-
των κι αγνοουμένων Σε μια σεμνή τελετή και με όλες τις τιμές

παραδόθηκαν το πρωί της
Δευτέρας (18/1) τα οστά έξι
Ελλαδιτών πεσόντων και
αγνοουμένων από την τουρ-
κική εισβολή και την περίοδο
1963-‘67.Η τελετή πραγμα-
τοποιήθηκε στο προαύλιο
του ΓΕΕΦ, παρουσία του
επιτρόπου Προεδρίας για
Ανθρωπιστικά Θέματα Φώτη

Φωτίου, του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Δη-
μήτριου Βίτσα, του εκπροσώπου της ελληνοκυπριακής κοινότητας στη
ΔΕΑ Νέστορα Νέστορος, της στρατιωτικής και θρησκευτικής ηγεσίας,
των αρχηγών και εκπροσώπων των κομμάτων και συγγενών των πε-
σόντων και αγνοουμένων.Τα οστά ανήκουν στον συνταγματάρχη Σω-
τήριο Σταύρου, τους στρατιώτες Δημήτριο Τσούκα και Ζαχαρία
Καρδάρα, τον έφεδρο ανθυπασπιστή καταδρομέα Νικόλαο Καβροχω-
ριανό και τους έφεδρους ανθυπασπιστές Θεοφάνη Λουκάκη και Νικόλαο
Τσαγκιρόπουλο. Οι τρεις πρώτοι ανήκαν στον κατάλογο των αγνοουμέ-
νων της ΔΕΑ και οι άλλοι τρεις στον κατάλογο της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας των Ελλαδιτών πεσόντων κατά την εισβολή.Ο συνταγματάρχης
Σωτήριος Σταύρου, του οποίου ταυτοποιήθηκε και παραδόθηκε μόλις
ένα μικρό οστό, υπηρετούσε τον Αύγουστο του 1974 στο 361 Τάγμα Πε-
ζικού και θεάθηκε για τελευταία φορά στις 15 Αυγούστου 1974. Το οστό
εντοπίστηκε από τη ΔΕΑ σε μαζικό τάφο που έτυχε σκόπιμης επέμβα-
σης στην τοποθεσία Κορνόκηπου, κοντά στη Χαλεύκα.Οι στρατιώτες
της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου Δημήτριος Τσούκας και Ζαχαρίας Καρ-
δάρας απήχθησαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και εκτελέστη-
καν από εξτρεμιστές Τουρκοκύπριους, ο πρώτος στις 3 Φεβρουαρίου
1965 και ο δεύτερος στις 2 Φεβρουαρίου 1966. Τα λείψανά τους βρέ-
θηκαν από τη ΔΕΑ σε τοποθεσία του τουρκοκυπριακού χωριού Χαμίτ
Μάνδρες, στις παρυφές του Πενταδακτύλου.

Μεταναστευτικό: Η Αυστρία εξε-
τάζει την αυστηροποίηση των

συνοριακών ελέγχων
Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών βρέθη-
καν στις Βρυξέλλες για την πρώτη σύνοδο της
χρονιάς..Η Αυστρία εξετάζει την αυστηροποί-
ηση των ελέγχων στα σύνορά της και ο
υπουργός Εξωτερικών.Σεμπάστιαν Κουρτς,
κατέστησε σαφή τη θέση της χώρας
του.«Oύτε η πολιτική του καλωσορίσματος
είναι η σωστή απάντηση στη μεταναστευτική
κρίση. Συνεπώς χρειαζόμαστε μια διαφορε-
τική απάντηση και αυτή η απάντηση είναι να
σταματήσουμε τους μετανάστες ιδανικά, στα
εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, τότε θα πρέπει να
τους σταματάμε στα εθνικά σύνορα», ανέ-
φερε ο Σεμπάστιαν Κουρτς.Το τελευταίο διά-
στημα το ένα μετά το άλλο τα ευρωπαϊκά
κράτη αυστηροποιούν τους συνοριακούς
ελέγχους, ειδικά μετά την στροφή στην γερ-
μανική πολιτική στο μεταναστευτικό.
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Το 2015 μας αποχαιρέτησε αφήνοντάς μας ανάμεικτα συ-
ναισθήματα αλλά και ένα θετικό μήνυμα για τη βιωσιμό-
τητα του πλανήτη μας.  Η 21η Διάσκεψη για την κλιματική
αλλαγή που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο στο Παρίσι γέν-
νησε ελπίδες για μια νέα, ουσιαστική συμφωνία μεταξύ των
κρατών (αναπτυγμένων και μη) .Η αντιμετώπιση της υπερθέρ-
μανσης του πλανήτη, η  μείωση των εκπομπών ρύπων και η
σταδιακή αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων  με  ανανεώ-
σιμες  πηγές  ενέργειας,  αποτέλεσαν τα βασικότερα θέματα
της διαπραγμάτευσης.Η υιοθέτηση της συμφωνίας από τους
εκπροσώπους 195 χωρών δημιούργησε ένα αισιόδοξο κλίμα
για το μέλλον του πλανήτη μας  που τα τελευταία  πέντε χρόνια
εκπέμπει  S.O.S., με τη μέση θερμοκρασία να αυξάνεται διαρ-

κώς και τη βιωσιμότητά του να απειλείται χρόνο με το χρόνο.  Παρά το γεγονός πως θεωρείται ένα σημαντικό βήμα
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι απόψεις ως προς την αποτελεσματικότητα και επιτυχία της συμφω-
νίας διίστανται. Η εμπειρία από τις Διασκέψεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν δείχνει ξεκάθαρα πως
μόνο η συνεργασία και η ουσιαστική δέσμευση των χωρών  για εφαρμογή της συμφωνίας θα εγγυηθεί την επιτυχία
της.H επικύρωση της συμφωνίας είναι το σημαντικότερο βήμα για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία ωστόσο οι ΗΠΑ και
η Κίνα,  οι μεγαλύτεροι ρυπαντές στον κόσμο, πάντα βρίσκουν ένα «παραθυράκι» για  να ξεφύγουν από την διαδι-
κασία της επικύρωσης συνεχίζοντας να  αυξάνουν τα κέρδη τους εις βάρος του περιβάλλοντος.Παρά το γεγονός πως
προβλέπεται η επιτήρηση των κρατών σχετικά με την πρόοδό τους  επί των συμφωνηθέντων ανά πέντε έτη και η
χρηματοδότηση των φτωχότερων χωρών από τις αναπτυγμένες ώστε να μεταβούν σε νέες καθαρότερες μορφές
ενέργειας, κανείς δε μπορεί να προβλέψει ή μάλλον δεν θέλει να αποδεχτεί το σενάριο πως οι πλούσιες βιομηχανικές
χώρες και εκείνες που στηρίζουν την οικονομία τους στην εξαγωγή  πετρελαίου και φυσικού αερίου θα προτιμήσουν
το χρήμα αντί μιας συμφωνίας που θα τους δεσμεύει να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στην περιβαλλοντική
καταστροφή που προκάλεσαν επί δεκαετίες.Άραγε αξίζει να θυσιάζει κανείς το μέλλον του πλανήτη για το χρήμα; Τα
επόμενα χρόνια θα δείξουν κατά πόσον οι ηγέτες των χωρών έχουν περιβαλλοντική συνείδηση και θέληση να χαρά-
ξουν μια νέα πορεία.

(ΑΕΠ) Ανανεώσιμες  Πηγές  Ενέργειας        

Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι κυβερνήσεις των χωρών που προωθούν
περιβαλλοντικά σχέδια και δράσεις  προβάλλοντας τη χρήση ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας ως το μέσο που θα μας εξασφαλίσει ένα καθαρότερο
πλανήτη για εμάς και τα παιδιά μας. Ποιες είναι όμως οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και γιατί θεωρούνται καλύτερες από τα ορυκτά καύσιμα; Οι ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) περιλαμβάνουν την ηλιακή ενέργεια, την αιολική, την
υδραυλική, τη γεωθερμική και την βιομάζα. Το γεγονός πως πρόκειται για πηγές
ενέργειας που υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό περιβάλλον εντός των χωρών
εξηγεί για ποιο λόγο θεωρούνται καλύτερες σε σχέση με τις συμβατικές πηγές
(πετρέλαιο, φυσικό αέριο, γαιάνθρακες, πυρηνική ενέργεια). Η ενεργειακή ασφά-
λεια των χωρών είναι θέμα ζωτικής σημασίας για τα κράτη που δεν παράγουν
ορυκτά καύσιμα και τα εισάγουν από χώρες- προμηθευτές. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα αποτελεί η περίπτωση των χωρών της Ε.Ε. που προμηθεύονται φυσικό

αέριο από την Ρωσία και εξαρτώνται ενεργειακά από αυτήν αφού η Ρωσία έχει και «το καρπούζι και το μαχαίρι» και
χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως μέσο για την άσκηση  όχι μόνο της ενεργειακής αλλά και της εξωτερικής της πολι-
τικής. Είναι πρόσφατες εξάλλου οι μνήμες από  τις ενεργειακές κρίσεις μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας το 2006 και 2009
αντίστοιχα.Εκτός όμως από την ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση των χωρών, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμ-
βάλλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην τοπική
ανάπτυξη των περιοχών και στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 
Παρά το γεγονός πως διαθέτουν πολλά πλεονεκτήματα, υπάρχει ένα βασικό μειονέκτημα που εξηγεί για ποιο λόγο
οι περισσότερες χώρες ανάμεσά τους και μερικές της Ε.Ε. παρουσιάζουν μικρή αύξηση στο μερίδιο  ΑΠΕ: το υψηλό
κόστος τους και η εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.Και αν μέχρι πρότινος οι ΑΠΕ  χρησιμοποι-
ούνταν κατά κύριο λόγο από αναπτυγμένες χώρες, η Διάσκεψη του Παρισιού υπόσχεται πως και οι αναπτυσσόμενες
χώρες θα αυξήσουν τη χρήση ΑΠΕ. Το μέλλον θα δείξει κατά πόσο αυτό είναι εφικτό.
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Γιατί η Βουλγαρία ευχαριστεί την Ελλάδα και κάνει
τούμπες εξαιτίας των Capital Controls;;;;;;;;;;;;;;

συν.απο σελ.1 κλείνουμε 200
μέρες από την 28η Ιουλίου,
όποτε και επιβλήθηκαν οι
έλεγχοι κεφαλαίων, γνωστά
και ως capital controls.

Σήμερα η μεγαλύτερης κυκλοφορίας Βουλγαρική εφημερίδα κυκλοφορεί με πρωτοσέλιδο τίτλο THANKS
GREECE και θα δείτε τα στοιχεία που παραθέτει προκειμένου να δικαιολογήσει αυτόν τον τίτλο.335 Επιχει-
ρήσεις την ημέρα, μετακόμισαν από την Ελλάδα στην Βουλγαρία, μέσα σε αυτούς τους 7μήνες.Σύνολο.κρα-
τηθείτε..60.000 επιχειρήσεις μέσα σε 200 μέρες!!Σε αυτές τις επιχειρήσεις αντιστοιχούν 250.000 θέσεις
εργασίας. Σε αυτές εργάζονται μόνον 11.500 Έλληνες, που αναγκαστικά μετακόμισαν στη γειτονική Βουλγα-
ρία.3,5 δις  ναι καλά διαβάσατε 3,5 ΔΙΣ ευρώ διατέθηκαν στη βουλγαρική οικονομία από Έλληνες επιχειρη-
ματίες για εγκαταστάσεις και  εξοπλισμό!!!Και όμως τα capital controls συνεχίζονται, η χώρα χάνει
επιχειρήσεις με ρυθμούς ταχύτητας του φωτός και το χειρότερο κάπου εκεί οι Έλληνες επιχειρηματίες ανα-
καλύπτουν το λεγόμενο φθηνό εργατικό δυναμικό και συνολική φορολογία 13%, που σημαίνει πολύ απλά
ότι δεν θα επιστρέψουν ΠΟΤΕ!

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

Αγαπητοί αναγνώστες αν σήμερα  ζητούσαμε
από έναν σύγχρονο Αριστοφάνη να μας πε-
ριέγραφε λίγο τον οικονομικό χάρτη της Ευ-
ρώπης θα το  έκανε κάπως έτσι
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ : Έχεις 2 αγελάδες και δίνεις
τη μία στο γείτονά σου ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ :
Έχεις 2 αγελάδες, η κυβέρνηση παίρνει και τις
δύο και σου δίνει λίγο γάλα ΦΑΣΙΣΜΟΣ : Έχεις 2 αγελά-
δες, η κυβέρνηση παίρνει και τις δύο και σου πουλά λίγο
γάλα.ΝΑΖΙΣΜΟΣ : Έχεις 2 αγελάδες, η κυβέρνηση τις
παίρνει και σε σκοτώνει κιόλας.ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ : Έχεις
2 αγελάδες, η κυβέρνηση παίρνει και τις δύο, σκοτώνει
τη μία, αρμέγει την άλλη και στο τέλος πετά το γάλα.ΠΑ-
ΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ : Έχεις 2 αγελάδες,
πουλάς τη μία, αγοράζεις έναν ταύρο, πολλαπλασιάζεις
το κοπάδι και η οικονομία αναπτύσσεται ομαλά. Στη συ-
νέχεια, πουλάς όλο το κοπάδι, γίνεσαι εισοδηματίας και
ζείς καλύτερα...........

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : Έχεις 2 αγε-
λάδες, πουλάς τη μία και αναγκάζεις την
άλλη να παράγει το γάλα που αντιστοιχεί σε
4 αγελάδες. Αργότερα, προσλαμβάνεις έναν
εμπειρογνώμονα για να αναλύσει τους λό-
γους για τους οποίους η αγελάδα
ψόφησε.ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ :Έχεις 2
αγελάδες και απεργείς επειδή θέλεις 3.ΓΕΡ-
ΜΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ :Έχεις 2 αγελάδες

και τις ανασχεδιάζεις έτσι ώστε να ζουν 100 χρόνια, να
τρώνε μία φορά το μήνα και να αυτοαρμέγονται.ΙΤΑΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : Έχεις 2 αγελάδες αλλά δεν ξέρεις που είναι,
έτσι κάνεις διάλειμμα για φαγητό.ΡΩΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ :
Έχεις 2 αγελάδες, τις μετράς και μαθαίνεις ότι στην πραγ-
ματικότητα έχεις 5. Τις ξαναμετράς και μαθαίνεις ότι έχεις
42. Την τρίτη φορά μαθαίνεις ότι έχεις δύο ξανά. Μετά στα-
ματάς να μετράς και ανοίγεις ακόμη ένα μπουκάλι βότκα.ΚΙ-
ΝΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : Έχεις 2 αγελάδες, 300 ανθρώπους
να τις αρμέγουν, ισχυρίζεσαι ότι εξασφαλίζεις πλήρη απα-
σχόληση και υψηλή παραγωγικότητα και συλλαμβάνεις το
δημοσιογράφο που ανακοινώνει τους παραπάνω αριθμούς. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : Έχεις 2 αγελάδες, δηλώνεις

πως έχεις 20 και λαμβάνεις κοινοτικές επιδοτήσεις για 200
, λαδώνοντας τον δημόσιο υπάλληλο και τον τοπικό βου-
λευτή, αγοράζεις MERCEDES  , στούντιο στο νησί και με-
ζονέτα στην Κηφισιά , δηλώνεις πτωχευμένος με τον νόμο
Κατσέλη, ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ γιατί σου υποσχέθηκε διαγραφή
χρεών και το βράδυ στην ταβέρνα σιχτιρίζεις την τρόικα για

το μίσος που βγάζουν στους ελληναράδες. 

ΙΝΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : Έχεις 2 αγελάδες και απλά τις λα
τρεύεις.ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : Έχεις 2 αγελάδες και
είναι και οι δύο τρελές. Τι δεν καταλαβαίνεις ;Με αλληγορικό
αλλά πολύ εύστοχο τρόπο αποτυπώνονται οι μεγάλες αλή-
θειες !! αυτό είναι πασιφανές στις μέρες μας .Καλή χρονιά
σε όλους τους αναγνώστες μας.

Επιμέλεια: Μαράγια Νάκου
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