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WEB KEANA

ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗ-
ΣΗΣ ΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ-
ΔΟΜΑΤΑ Είμαστε σίγουροι

πως τα προνοιακά επιδόματα,

αν δεν καταργηθούν μονο-

μιάς,θα υποστούν σοβαρότα-

τες μειώσεις λόγω και των

μνημονιακών δεσμεύσεών μας

,για ακόμα μία φορά θα δεχτούμε μεταρρυθμίσεις στις

ευπαθείς ομάδες αγνοώντας τις επιπτώσεις..συν.σελ.12

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΟΝΟ
ΜΕΣΩ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ
ΤΟ 2016,θα ψηφιστεί στην

Βουλή το Νοέμβριο το νομοσχέ-

διο το οποίο αναμένεται και να

εφαρμοστεί,για την αντιμετώπιση

της φοροδιαφυγής θα κινούμα-

στε με πλαστικό χρήμα,δηλαδή μόνο μέσω κάρτας....συν.σελ.12

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Στο κυρίως μενού της επίσκεψης του

Φρανσουά Ολάντ στην Ελλάδα μπαίνουν

το χρέος και οι επενδύσεις τους.Οι Γάλλοι

επιχειρηματίες, οι φήμες και η πραγματι-

κότητα τους για την επίσκεψη....συν σελ 5

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΟΧΙ

Πέρασαν 75 χρόνια από

το ιστορικό «ΟΧΙ» του τότε

Έλληνα πρωθυπουργού

Ιωάννη Μεταξά ως απάν-

τηση στο τελεσίγραφο που του επιδόθηκε εξ ονόματος

του  Μουσολίνι, Ιταλού αρχηγού του φασιστικού καθε-

στώτος,  με κύριο αίτημα  την ελεύθερη  διέλευση  του

ιταλικού στρατού από τα ελληνοαλβανικά σύνορα με

σκοπό την κατάληψη στρατηγικών σημείων στο εσω-

τερικό της χώρας. Η αρνητική αυτή απάντηση πυρο-

δότησε το ξέσπασμα του  ελληνοϊιταλικού  πολέμου

και χαράχθηκε στην ελληνική ιστορία ως η Επέτειος

του «ΟΧΙ».Κάθε χρόνο η πολιτεία τιμά την ημέρα αυτή

πραγματοποιώντας μαθητική και στρατιωτική παρέ-

λαση. Οι πλατείες σημαιοστολίζονται, οι επίσημοι

παίρνουν τη θέση τους στην εξέδρα περιμένοντας να

πραγματοποιηθεί η παρέλαση και κάθε χρόνο γεννά-

ται η ίδια απορία. Πως είναι δυνατόν η πλειοψηφία

των μαθητών στην ερώτηση «Γνωρίζεις τι γιορτάζουμε

σήμερα;» να απαντά πως δε γνωρίζει ή να μπερδεύει

την επέτειο του 1940 με αυτή του 1821;.... συν.σελ.12

Η ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΟΦΕΙ-
ΛΕΙ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟ-
ΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ!!  Με

την συμμετοχή της έκανε ακόμα

ένα όνειρο πραγματικότητα που

είχε μείνει στάσιμο για χρόνια...Ο

Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου έκανε τα εγ-

καίνια του........... συν.σελ.12

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΠΡΟΚΛΗΣΗ!!!

Ζητήσανε κοινές περιπολίες

με την Τουρκία στο Αιγαίο,με

σκοπό την αντιμετώπιση του

προσφυγικού-μεταναστευτι-

κού.........          συν.σελ.5

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ
ΑΜΕΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΒΟΥΛΗ!
Αφού η νέα κυβέρνηση ανα-

μένεται να ψηφίσει τα νέα

απάνθρωπα μέτρα του 3ου

μνημονίου παραβλέποντας

για ακόμη μια φορά τα άτομα

με κινητικό πρόβλημα.συν.σελ2

Κύριε, Μαρινάκη......

Το Κ.Ε.Α. Πανευρωπαικό σωμα-

τείο <<Συνεργασία - Δημιουρ-

γία>> προώθησε με τον δικό του

πρωτότυπο τρόπο το αίτημα του

στην ομάδα του Ολυπιακού και

συγκεκρυμμένα στον πρόεδρο

Κ.Βαγγέλη Μαρινάκη... συν.σελ.12
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Τήλ:. 210 2480235 - Fax: 210 2470341

Κίν: 6937598459

Ιστοσελίδα: www.keana.gr 

E-mail: ifonitonamea@gmail.com

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
Πανευρωπαικό Σωματείο Ατόμων με αναπηρίες 

<<ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ>>
Εκδότης:

Γ.Ρεθυμιωτάκης

Έδρα:Κρητικού Πελάγους 1,Πάρκο

πόλης Φυλή (Ανω Λιόσια)

Τ.Κ.13341 Τ.Θ.: 46015 

Αρχισυντάκες:
Γ.Ρεθυμιωτάκης

Συνεργάτες: 
Χ.Πινίρος - Ε.Τσεβά - Β.Νικοπούλου

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΥΛΛΟ

ΓΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ,ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ,ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: 200€

ΙΔΙΩΤΕΣ 60€

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Εθνική τράπεζα: 074/001320-02 

Alpha Bank: 243 00 2002 000960
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

ΚΕΑ: Συλλογή και δια-
νομή τροφίμων σε οικο-

γένειες που το έχουν
ανάγκη 

Στην προσπάθεια μας να βοηθήσουμε οικογένειες  που πραγματικά
έχουν ανάγκη ,στο κέντρο εργασίας αναπήρων συλλέγουμε τρόφιμα και

είδη πρώτης ανάγκης με σκοπό την παράδοση τους σε άτομα που τα χρει-

άζονται .Εν μέσω κρίσης υπάρχουνε οικογένειες που δεν έχουν τα βασικά

για να περάσουν την καθημερινότητα τους , είναι δίπλα μας και δε τους

ακούμε ,είναι μπροστά μας και πολλές φορές δεν τους βλέπουμε,αλλά

υπάρχουνε και περνάνε δύσκολες στιγμές.Η Συλλογή τροφίμων γίνεται με

στήριξη εταιριών ,όπως η ΠΡΟΚΤΕΡ ΚΑΙ ΓΚΑΜΠΛ & ΦΛΕΡΓΙΑΝΟΣ που
στηρίζει το έργο μας για την αντιμετώπιση της φτώχιας και της σημερινής

κατάστασης που έχει φτάσει η κοινωνία μας. Όλοι μαζί λοιπόν να συνει-

σφέρουμε με την προσφορά μας και να δώσουμε χαρά σε οικογένειες που

τον έχουν ανάγκη, αν σου περισσεύει κάτι μην το πετάς ,μην το αγνοείς

κάποιοι το χρειάζονται και θα τους φανεί χρήσιμο ,ας δώσουμε χαρά σε

άτομα τα οποία πραγματικά μας χρειάζονται,η συνεργασία και η ένωση

εταιριών μπορεί να συμβάλλει και να μειώσει σημαντικά τα θέματα κάθε

σπιτιού εν μέσω κρίσης ,γιαυτό όλοι μαζί μπορούμε να συνεισφέρουμε και

από κάτι που θα πιάσει τόπο και θα δρομολογηθεί όπου υπάρχει ανάγκη.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ

ΒΟΥΛΗ
συν απο σελ.1 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας

πραγματοποιούν  άτομα με αναπηρία, έξω

από τη Βουλή. Αφορμή οι  περικοπές στα

μικρά επιδόματα στις συντάξεις και στους

μισθούς έχουν εξαντλήσει κάθε δυνατό-

τητα διαλόγου με την κυβέρνηση.Ο Σύλλογος Παραπληγικών με επιστολή

του στον πρωθυπουργό αναφέρει ότι το μηνιαίο κόστος διαβίωσης ενός

τετραπληγικού προσδιορίζεται σε περισσότερα από 3000 ευρώ ακόμα και

όταν το φροντίζει και συγγενικό πρόσωπο.Οι διαμαρτυρόμενοι καλούν τον

πρωθυπουργό να εξαιρέσει τα άτομα με αναπηρία απο ολες τις επίπονες

μεταρυθμίσεις ,διότι προσβάλλονται τα δικαιώματα τους που δικαιούνται.

Το όραμα της ελπίδας είναι απαραίτητο σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη και είναι αυτό

που δίνει την δύναμη στους ανθρώπους να δημιουργούν ,να προσπαθούν, και να

ζωγραφίζουν με τις σκέψεις τους ένα καλύτερο αύριο, απαραίτητο στην σταδιοδρο-

μία και στην ζωή τους υπάρχουν άνθρωποι και ανθρωπάκια που χρησιμοποιώντας

τα όνειρα και τις ελπίδες των συνανθρώπων καταπατώντας δικαιώματα και παρο-

χές εκμεταλλεύονται ακόμα και τα προβλήματα τους.Δημιουργούν προϋποθέσεις

για να πλουτίσουν η να κερδίσουν κάποια λάθος κοινωνικά πολιτικά ακόμα και αν-

θρώπινα δικαιώματα.Ο άνθρωπος ξεχωρίζει από τα ζώα με την νοημοσύνη και την

συμπεριφορά του ,τα ζώα πάλι είναι ποιο κατανοητά και ποιο ανθρώπινα αφού

ακόμα και αυτά μας επιτίθενται αλλά τουλάχιστον δεν μας εκμεταλλεύονται,ζώων

μπορεί να είμαι κι εγώ και να μην το ξέρω.Εσείς θα μου πείτε γιατί εγώ ο μικρούλης

και αόρατος και ταλαίπωρος ζωντανός με οράματα που κατασπαράζουν εμένα και

την προσωπικότητα μου.Είμαι ένα άγριο αύριο λοιπόν,που τρώω εμένα με τις πρα-

ξεις και τα έργα μου; Με παγιδεύει το σύστημα της γραφειοκρατίας........συνεχίζεται...
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Συνεχίζεται η
δωρεάν μετα-
φορά Αμέα με
τα κτέλ.Συνεχί-

ζονται οι δω-

ρεάν μεταφορές

των ατόμων με

αναπηρία στα

μέσα μαζικής μεταφοράς και συγκεκριμένα στα

ΚΤΕΛ όπου οι επιβάτες με κινητικό πρόβλημα

και αναλογικά  του ποσοστού αναπηρίας δι-

καιούνται να μην πληρώνουν εισιτήριο μεταφο-

ράς.Στα τέλη του 2014 αυτή η σύμβαση είχε

λήξει,σύμφωνα με το υπουργείο μεταφορών

είναι ενα προνόμιο δεν πρέπει να καταργηθεί.

Επείγοντα θέματα εκπαι-
δευτών ΑμεΑ.Δέν εντάσ-

σουν εκπαιδευτικούς στα

ειδικά σχολεία των Αμέα,με

αποτέλεσμα να συνεχίζον-

ται τα κενά,οι ειδικοί δάσκα-

λοι θα πρέπει να περάσουν

μία διαδικασία για κριθούν

κατάλληλοι και διδάξουν στο

ειδικό σχολείο όπως και να

γίνει ένταξη ανάλογα ωραρίων, για εξοικονόμηση χρημάτων του κρά-

τους.Αδρανοποίηση απο το υπουργείο με  σταθερά αργές

κινήσεις,άραγε πότε θα λυθούν αυτά τα προβλήματα για να μπορούν

να έχουν την πλήρης μάθηση χωρίς τις επιβραδύνσεις που προκαλεί

το κράτος,όταν θα έχει τελειώσει η φετινή χρονιά αναρωτιόμαστε.

Μειώσεις στις
συντάξεις των

Αμέα
Διαδηλώσεις κάνουν
στο κέντρο της Αθή-
νας,λόγω μείωσης των

συντάξεων. Αμέα,η πο-

λιτεία για ακόμα μία φορά τους γυρνά τη πλάτη πα-

ρασύροντας τους με μειώσεις,καινούργια μέτρα κλπ.

Απο το νέο μνημόνιο αφήνοντας τους στην τύχη

τους.Κανείς δε περίμενε απο μία κυβέρνηση αριστε-

ράς να κάνει συζητήσεις για μειώσεις σε άτομα με

χρόνιες παθήσεις οι οποίοι δεν παίρνουν οτι δικαιούν-

ται και οτι τους αναλογεί,δείχνοντας για ακόμα μία

φορά το σκληρό πρόσωπο στην κοινωνία.Διαμαρτυ-

ρόμενοι προσπαθούν να διεκδικήσουν αυτά που πρέ-

πει να τους χορηγεί το κράτος διότι το δικαιούνται και

δεν εχει κανείς δικαίωμα να τα στερεί.

Διαμαρτυρία ΑΜΕΑ στο
υπουργείο Εργασίας
Συγκέντρωση διαμαρτυ-

ρίας πραγματοποίησε η

Εθνική Ομοσπονδία Τυ-

φλών έξω από το υπουρ-

γείο Εργασίας με αίτημα

την προστασία των ασφα-

λιστικών, προνοιακών και

φορολογικών δικαιωμάτων εν όψει της ψηφοφορίας για τα νέα

επίπονα μέτρα που αναμένονται να ψηφιστούν.Η Συγκέντρωση

έγεινε με σκοπό να ζητήσει να προστατεύσει τα δικαιώματα των

αμέα απο το νέο σκληρό μνημόνιο που περιλαμβάνει σκλήρά

μέτρα.Καλούν όλους τους πολίτες να στηρίξουν την διαμαρτυ-

ρία και να στηρίξει στον αγνώνα να διαδηλώσουμε όλοι μαζί.

Διαμαρτυρίες απο φοιτη-
τές Αμέα.Διαμαρτυρία πραγ-

ματοποιούν στην Νομική

σχολή οι φοιτητές Αμέα οι

οποίοι για να έχουνε δωρεάν

πάρκινγκ θα πρέπει να πλη-

ρώσουν το ποσό των 20

ευρώ μηνιαίως για να τους

χορηγηθεί.Θεωρούν απάν-

θρωπο και αδιανόητο να επι-

βαρύνονται χρηματικά σε πράγματα που πρέπει να τους

χορηγούνται ούτως η άλλως και τα δικαιούνται.Όποιος λοιπόν

θέλει μία θέση πάρκινγκ στο κτήριο θα καλείται να πληρώσει

αυτό το πόσό μηνιαίως γι’αυτό και εκείνοι αρνούνται και συνε-

χίζουν τη διαμαρτυρία με σκοπό να βρεθεί λύση και να καταρ-

γηθεί αυτό το τελείως αδιανόητο ποσό για μία  θέση πάρκινγκ.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΜΕΑ Μετά από

δύο χρόνια απουσίας, οι δη-

μοτικοί αστυνομικοί επιστρέ-

φουν στους δρόμους της

Αθήνας.Οι δημοτικοί αστυνο-

μικοί θα βεβαιώνουν παραβάσεις και θα επιβάλλουν

τα αντίστοιχα πρόστιμα και κυρώσεις για παραβίαση

της στάθμευσης, παράνομη και αντικοινωνική στάθ-

μευση σε πεζόδρομους, πλατείες και ράμπες ΑμεΑ,

παράνομη κατάληψη δημοσίου χώρου με τραπεζοκα-

θίσματα κ.ά. Η Δημοτική Αστυνομία θα δέχεται τις κα-

ταγγελίες των πολιτών μέσω της Γραμμής του Δημότη

στο  πλαίσιο της αντιμετώπισης παράνομης στάθμευ-

σης & διευκόλυνση των ΑμέΑ,στο στόχαστρο μπαί-

νουν οι παράνομοι πολίτες που παρκάρουν πάνω

στον ειδικό σηματοδότη.Πρόστιμο θα επιβάλλεται κα-

τευθείαν και μέσω της καταγγελίας του πολίτη που θα

γίνεται είτε τηλεφωνικά ,είτε μέσω ίντερνετ,θα πραγ-

ματοποιείτε διευκρίνιση της καταγγελίας και έπειτα οι

αρχές θα προχωράνε στο ανάλογο πρόστιμο.

Περιπολικό σταθμευμένο σε
πάρκιγνκ ΑμέΑ,δεν υπάρχει

αμφισβήτηση οτι οι αστυνομικοί

κινούνται με αναπηρικό καρο-

τσάκι καθώς η θέση του πάρκιγκ

αυτό προβλέπει.Τι να πεί κανείς

οταν βλέπει την ίδια την αστυνο-

μία να δίνει τέτοια παραδείγματα στη κοινωνία,η μήπως είναι

ένα καινούργιο μέτρο που αναμένεται να επεκταθεί.Οι νόμοι

του κράτους κύριοι και τα δείγματα της αξιοπρέπειας.
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ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ! 
συν.απο σελ.1.....για ακόμα μία

φορά ξεφεύγουν οι προτάσεις

της ΕΕ, ζητώντας απο την Ελ-

λάδα να συμφωνήσει για κοινή

φύλαξη του Αιγαίου.Συνειδητο-

ποιούμε όλοι μας ότι είναι μία

κίνηση λάθος που θα μετατρέ-

ψει μακροπρόθεσμα το πρό-

βλημα του προσφυγικού σε

πρόβλημα Ελληνικό.Ενώ  η κο-

μισιόν το προηγούμενο διάστημα αρνιότανε πως υπήρχε

τέτοιο θέμα συζήτησης,μόλις χθές ανακοινώθηκε ως πρό-

ταση απο τον Ζαν Κλόντ Γιούνγκερ ως μέρος της πρότα-

σης για το προσφυγικό και περιορισμό των

μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη.Την ίδια ώρα

η Τουρκία ζητάει απο την ΕΕ την ανάκληση της συνθήκης

Σέγκεν για τους Τούρκους Πολίτες η οποία θα επιτρέψει

την ελεύθερη διακίνηση τους στην ΕΕ, όπως επίσης και

3-4 δις για να αποδεχθούν την πρόταση της ΕΕ για το

προσφυγικό .Ετσι  για ακόμα μία φορά δόθηκε η ευκαιρία

στην Τουρκία να θέτει  όρους που εξυπηρετούν τους επι-

θετικούς και κυριαρχικούς της στόχους στην ευρύτερη πε-

ριοχή της Ανατολικης Ευρώπης και στο Αιγαίο με

μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες.Η Κυβέρνηση αρ-

νείται και δια στόματος του Ν.Κοτζιά απέρριψε την πρό-

ταση τόσο της ΕΕ όσο και της κομισιόν,και απο ότι

φαίνεται υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη πάνω σ’αυτη τη

θέση τόσο του Προέδρου της δημοκρατίας όσο και των

άλλων πολιτικών κομμάτωνΑλλα το χειρότερο σενάριο

είναι ότι μετά από τις τόσο πολλές Τουρκικές ταινίες που

βλέπουμε καθημερινώς στη τηλεόραση ,τώρα θα τους

έχουμε και στα σπίτια μας, δηλαδή τον Έλληνα ποιος θα

τον ρωτήσει αν θέλει, και ποιος θα τον προστατέψει.

ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Τα δημόσια σχολεία δεν λειτουργούν

λόγω ελλείψεις εκπαιδευτικών,τα ιδιω-
τικά πάλι ετοιμάζονται να κλείσουν με
.την παράλογη αύξηση του ΦΠΑ.Όλα

αυτά μαζί φτιάχνουν στην χώρα μας το

δωρεάν σύστημα παιδείας  για να μά-

θουν τα παιδιά μας γράμματα ,εγώ πάλι πως έχω την εντύ-

πωση ότι όταν ανοίξουν τα σχολεία θα έχει τελειώσει η

σχολική χρονιά και όσοι καταφέρουν να πάρουν το απολυ-

τήριο τους από αυτά που έμαθαν με κλειστά μάτια, και με

κλειστά σχολεία θα είναι οι επιστήμονες της καταστροφής
,της διαπλοκής ,και της διαφθοράς που θα κάνουν τα

πράγματα ακόμα χειρότερα.Για όλα αυτά την ευθύνη δεν

φέρουν μόνο οι μεγάλοι, ευθύνη έχουν και οι μικροί γιατί

κανένα δέντρο δεν στηρίζεται στους καρπούς ,στα φύλλα

και στο κορμό αν δεν έχει γερές ρίζες να το κρατήσουν .Οι
ρίζες χάθηκαν και ότι έχει απομείνει είναι πάνω απο αυτές

και το κενό που δημιουργείτε πολλαπλασιάζεται και κατα-

στρέφει ελπίδες ,όνειρα ,ιδανικά και τον πολιτισμό
μας.Εμείς λοιπόν που διδάξαμε τον πολιτισμό παγκοσμίως

βρισκόμαστε τώρα στο χειρότερο σημείο εκπαίδευσης με

λάθος συστατικά με απεργίες με φορολογίες και με πάρα

πολλά άλλα βλαβερά παραδείγματα για τα παιδιά μας .Το

αποτέλεσμα είναι εντελώς μα εντελώς παράλογο, οι μισοί

επιστήμονες που μαθαίνουν γράμματα με τον παραπάνω

τρόπο φτιάχνουν καφέδες και οι άλλοι μισοί τους κουβαλάνε

με τα μηχανάκια (ντελίβερι δηλαδή), ντρέπομαι για όλο αυτό

το χάλι που βλέπω λυπάμαι όμως γιατί κι’εγώ δεν μπορώ

να κάνω αλλιώς και ακολουθώ το ρυθμό της ζωής που κα-

θορίζουν άλλοι για μένα,για σένα,και για όποιον έχει λίγο

φιλότιμο και σκέφτεται ακόμα αυτή τη χώρα που σιγά σιγά

χάνεται με τον ποιο άδικο τρόπο.

συν απο σελ 1.     Επί-
σκεψη Ολάντ στην
Ελλάδα,τα μέτρα

δρακόντεια αφού οι

δρόμοι που θα περά-

σει θα κλείσουν,αστυ-

νομικοί με πολιτικά θα

κυκλοφορούν γύρω

του, και γενικά επικρα-

τεί μία υψηλού είδους

ασφάλεια,θα υπάρ-

χουν και 2,500 αστυ-

νομικοί, η επίσκεψη του Ολάντ είναι στο πλαίσιο αντιμετώπισης και

συζήτησης του μεταναστευτικού όσο και τις αποφάσεις που καλού-

μαστε να πάρουμε σχετικά με τις νέες προκλητικές μεταρρυθμίσεις

επίσης θα γίνει συζήτηση για το χρέος και την αναδιαπραγμάτευση

του.Στην επίσκεψη του ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε πως πρέπει να

γίνει σημαντική συζήτηση για το χρέος της Ελλάδας,ενώ δεν διστά-

σανε κάποιοι να πούνε πως “Η Ελλάδα είναι ένα μαγαζί” οπότε και ο

Ολάντ ήρθε με στόχαστρο την ενέργεια και τους αυτοκινητόδρομους.

συν απο σελ.1 Σε πορεία κατάργησης τα προ-
νοιακά επιδόματα Πιθανότατα θα τεθούν εισο-

δηματικά κριτήρια ώστε να περιοριστούν

δραστικά οι δικαιούχοι.Όμως ακόμη και για αυ-

τούς το ποσό του προνοιακού επιδόματος θα

βαίνει μειούμενο.Στην ίδια πορεία, περιορισμού

– κατάργησης των προνοιακών επιδομάτων θα

οδηγηθούμε και στην περίπτωση που θα επι-

λεγεί να ανατεθεί η ευθύνη διαχείρισης τους

στους ΟΤΑ.Αν συμβεί κάτι τέτοιο είναι σίγουρο

πως η επιβάρυνση των προϋπολογισμών των

ΟΤΑ θα τους

αναγκάσει να

προχωρήσουν

σε αυξήσεις των

τελών όλων των

δημοτών, δημι-

ουργώντας αρ-

κετού τύπου

αντιπαραθέσεις. 
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Νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ανοίγει μέσα στον Νοέμβριο

και θα δίνει στους δικαιούχους επιδότηση σε ανέργους του

ΟΑΕΔ, έως και 100% για να εργαστούν ως αυτοαπασχο-

λούμενοι Το πρόγραμμα θα φέρει το όνομα "Ενίσχυση της Αυ-

τοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" από

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρη-

ματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 Το

πρόγραμμα, σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr, θα ενισχύσει πτυ-

χιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί

πριν την 1η Ιανουαρίου 1991, "για την έναρξη ή υποστήριξη

της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την

ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού

χώρου". Οι επενδυτικές προτάσεις που θα υποβληθούν θα

έχουν επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 5.000 ευρώ έως

25.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100%

τη δημιουργία 104.000 θέσεων απασχόλησης
για ανέργους, προγραμματίζει το Υπουργείο Ερ-

γασίας, μέσω της υλοποίησης 12 νέων προγραμ-

μάτων απασχόλησης και σε χρονικό ορίζοντα εντός

έξι μηνών. Τα προγράμματα θα απευθύνονται στους

δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας προς ενί-

σχυση των επιχειρήσεων στην παροχή εγγυημένης

απασχόλησης με την προϋπόθεση όμως ότι ένα πο-

σοστό των ανέργων θα συνεχίσει να εργάζεται και

μετά τη λήξη των δράσεων.Στο πλαίσιο επέκτασης της

μαθητείας τα προγράμματα περιλαμβάνουν εγγυη-

μένη απασχόληση από 6 έως 12 μήνες. Σε αυτά τα

προγράμματα δίνεται έμφαση στις κοινωνικές ομάδες

που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία όπως

σε μακροχρόνια ανέργους,πάνω από 50 και γυναίκες.
Εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις σε ΑΕΙ-

ΤΕΙ έτος 2015-2016 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από

σοβαρές παθήσεις και θέλουν να εισαχθούν σε Σχολές ή Τμή-

ματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ορισμένο αριθμό θέ-

σεων, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, για το

ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα πρέπει να απευθυνθούν σε μία

από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε

συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προ-

κειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης της

πάθησής τους.

Τέλη κυκλοφορίας: Αυξήσεις μέχρι και 200
ευρώ ετησίως!  Μέχρι και τα 200 ευρώ ετησίως

θα φτάσουν οι αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας,

σύμφωνα με πληροφορίες γνωστού τηλεοπτικού

σταθμού. Το υπουργείο Οικονομικών θα περάσει διά-

ταξη για παράταση, πιθανόν μέχρι τις 20 Νοεμβρίου,

για ένταξη στο καθεστώς ΦΠΑ των επιχειρήσεων που

παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες για να βρεθούν

ισοδύναμα, που θα είναι τα τέλη κυκλοφορίας.

Τρίτος νεκρός από την κακοκαιρία στην Αττική. Πέθανε
μόνος  και αβοήθητος Μετά τον άνδρα στο Μενίδι που εγ-

κλωβίστηκε με τη μητέρα του στο αυτοκίνητό του, έσωσε εκείνη

αλλά δεν κατάφερε να σώσει τον εαυτό του και τη νεαρή γυ-

ναίκα στο Καματερό, η σορός της οποίας βρέθηκε το περα-

σμένο Σάββατο στη Φρεαττύδα, ακόμη ένας άνθρωπος ήρθε

να προστεθεί τους νεκρούς από την κακοκαιρία που έπληξε την

προηγούμενη εβδομάδα (Πέμπτη και Παρασκευή) την Αττική

και ειδικά τα δυτικά της προάστια.Στις παρυφές ρέματος του Κη-

φισιού στο Μενίδι, 100 μέτρα από τον κόμβο «Λαϊνόπουλου»,

βρέθηκε το άψυχο σώμα ενός 61χρονου άνδρα, πατέρα ενός

ανήλικου παιδιού,του τρίτου νεκρού της κακοκαιρίας.

Έρευνες για πάνω από 40 αγνοούμενους
πρόσφυγες στο Αιγαίο Με αμείωτους ρυθμούς

συνεχίζονται από θάλασσα και αέρα οι έρευνες

για τον εντοπισμό πάνω από 40 αγνοούμενων προ-

σφύγων που χάθηκαν στη θάλασσα στην προσπά-

θειά τους να διασχίσουν το Αιγαίο. Στους 11 οι νεκροί,

μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά, σε περιστατικά που

σημειώθηκαν σε Λέσβο, Σάμο και Αγαθονήσι.Οι έρευ-

νες έχουν επικεντρωθεί στο ναυάγιο που σημειώθηκε

σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της Λέσβου, όπου αγνο-

ούνται περίπου 38 άτομα. Το ξύλινο σκάφος στο

οποίο επέβαιναν οι πρόσφυγες ανατράπηκε, με απο-

τέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο αγόρια και ένας

άνδρας. Τουλάχιστον 242 άτομα έχουν διασωθεί..

Εθνική σύνταξη 384 ευρώ – Νέος τρόπος υπολογισμού.
Ποιες συντάξεις θα μειωθούν Εθνική σύνταξη στα 384

ευρώ και  εφαρμογή ενιαίων κανόνων για όλους τους συνταξι-

ούχους μέσω ενός νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων.

Είναι το σχέδιο του  υπουργού  Εργασίας Γιώργου  Κατρούγκα-

λου όπως το  παρουσίσε στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμ-

ματείας του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη

Τσίπρα.Η εθνική σύνταξη που εισηγείται ο Γ. Κατρούγκαλος κι-

νείται στο όριο της φτώχειας (το οποίο καθορίζεται στο 60% του

μέσου εισοδήματος στη χώρα) και θα ανέρχεται στα 384

ευρώ.Όπως υπογράμμισε  ο αρμόδιος υπουργός οι κανόνες

αναπλήρωσης θα είναι ενιαίοι παντού, τόσο στον ιδιωτικό όσο

και στο δημόσιο τομέα, ενώ θα υπάρξει ρήτρα ανάπτυξης.

Πότε θα δοθούν επίδομα σίτισης και οικογε-
νειακά επιδόματα Δείτε αναλυτικά τις ημερομη-

νίες και τα ποσά που θα λάβουν οι

δικαιούχοι.Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, πρόκειται

να ενεργοποιηθεί για τέταρτη φορά η Κάρτα Αλληλεγ-

γύης για τους δικαιούχους, μέσω της οποίας δίνεται

το επίδομα σίτισης. Συγκεκριμένα, θα πιστωθεί το

ποσό των 16,3 εκατ. ευρώ, για 145.357 δικαιούχους,

οι οποίοι υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν σε 349.826

ωφελούμενους, μέλη των οικογενειών τους.

Μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των
οικογενειακών επιδομάτων, αφού αν και

έπρεπε να έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς

των δικαιούχων τα σχετικά ποσά εδώ και ημέρες,

αυτό δεν έχει γίνει. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση δεν

δίνει μια σαφή απάντηση.Η τρίτη δόση έπρεπε να

έχει καταβληθεί ήδη από τις 20 Οκτωβρίου.

Συντάξεις Δημοσίου οριστικό τέλος στην 35ετία ή στην

37ετία στο δημόσιο. Από το 2022 και μετά ακόμη και όσοι

έχουν υπηρετήσει για 40 χρόνια στο δημόσιο, θα φεύγουν στη

σύνταξη στα 62, το έγκλημα της αύξησης των ορίων.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Με μεγάλη επιτυχία διεξαχθεί στην Αθήνα την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στο Divani Caravel Hotel   το
σεμινάριο  Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  από την εξειδικευμένη εταιρεία στο χώρο Abpm.

Η Εταιρεία Advanced Business Process Management – Abpm, έχει μακροχρόνια  εμπειρία στην Οργάνωση Επιχει-

ρήσεων και διαθέτει δυναμικό συμβούλων, με μεγάλη  εργασιακή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων ελληνικών

και πολυεθνικών εταιρειών. Διαθέτει  εκπαιδευτική εμπειρία τόσο στην διεξαγωγή ανοικτών σεμιναρίων αλλά και εν-

δοεπιχειρησιακών σεμιναρίων. Ειδικότερα τα στελέχη της έχουν ασχοληθεί με τους τομείς των Χρηματοοικονομικών

και Λογιστικών Λειτουργιών καθώς και της Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων. Επίσης διαθέτουν ση-

μαντική εμπειρία στον τομέα του Στρατηγικού Management και του Ανασχεδιασμού Επιχειρήσεων.

Το σεμινάριο διεξήχθη με σκοπό την απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες, ώστε να
αξιοποιούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Συγκεκριμένα, αποκτούν κατάλληλα  εφόδια για να  εντοπίζουν προσκλήσεις προτά-

σεων, να αναζητούν διακρατικούς και εθνικούς εταίρους, να συγγράφουν ανταγωνι-

στικές προτάσεις έργων που υποβάλλονται απ’ ευθείας στις Βρυξέλλες,να

διαχειρίζονται τα εγκεκριμένα έργα με ποιότητα και αξιοπιστία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως σε πιθανό εξωτερικό

έλεγχο της Ε.Ε. και να οργανώνουν ένα αποτελεσματικό γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για έναν οργανισμό.Με

ιδιαίτερη ανάλυση με απλά παραδείγματα των σχετικών αιτήσεων υποβολής και αναφορά στα προβλήματα που αν-

τιμετωπίζονται στην πράξη, καθώς και στις προσφορότερες τεχνικές πρόληψης και επίλυσής τους. Οι συμμετέχοντες

ενημερώνονται από την  Abpm για τις υπάρχουσες ευκαιρίες Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, παρέχοντας υποστήριξη

για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης τους από τους ενδιαφερόμενου.     

Ποιοί μπορούν να παρακολουθήσουν τέτοιας μορφής σεμινάρια.Σεμινάρια όπως αυτό απευθύνονται σε στελέχη

επιχειρήσεων, Οικονομικούς Διευθυντές, υπεύθυνους διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων, συμβούλους επιχει-

ρήσεων σε  μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς  Μ.Κ.Ο.  και φυσικά σε

πρόσωπα  που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελ-

ματικά με την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.Η κυρία Αμπατζή
Λήδα ήταν η επικεφαλής εισηγήτρια του σεμιναρίου. Είναι μια χαρισμα-
τική προσωπικότητα και διακεκριμένο στέλεχος της Abpm με ιδιαί-
τερα σημαντικό  βιογραφικό (M.Sc. in Economics, Queen Mary

College, University of London. Post Graduate Certificate in Economics

and Econometrics, University of Southampton – Εξειδίκευση σε διεθνή

οικονομικά και τραπεζικά θέματα. Μέλος της ομάδας επεξεργασίας ορι-

ζόντιων μελετών του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA της DG Regio

της ΕυρωπαΙκής Επιτροπής.) Η κυρία Αμπατζή Λήδα μας δηλώνει ότι
στους δύσκολους καιρούς που βιώνει η χώρα μας αλλά και η Ευ-
ρώπη γενικότερα το γενικό οικονομικό καθεστώς και  οι συνθήκες
δεν θα πρέπει να μας απογοητεύουν αλλά να μας πεισμώνουν πε-
ρισσότερο μέσα απο νέους στόχους  για ένα καλύτερο αύριο. 

Όραμα & Αποστολή Η πρωτοπορία  και η καινοτομία  της   εταιρεία  Abpm στους τομείς που δραστηριοποιείται

την κάνουν να   επιδιώκει να  παρέχει απλά και λειτουργικά εργαλεία στους ενδιαφερομένους  της πελάτες, τα οποία

θα τους βοηθήσουν στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.Η Αποστολή των στελεχών: Να παρέχουν

υπηρεσίες υψηλού επαγγελματικού επιπέδου, ξεκινώντας από την εκπαίδευσή τους (θεωρία) και φθάνοντας μέχρι

την πρακτικη εφαρμογή (πράξη), μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων και εφαρμογών.Να παρέχουν υπηρεσίες

προστιθέμενης αξίας, ενισχύοντας την γνώση και τις επαγγελματικές δεξιότητες των πελατών της Abpm και να βρί-

σκεται πάντα δίπλα τους.Καταθέτοντας την προσωπική μου άποψη η αξιοποίηση - παροχή πληροφοριών μέσο των

Project Management για την Οικονομική Διαχείριση αλλά και τη Διαχείριση των Έργων που εκτελούνται στα πλαίσια των

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, από πλευράς  της Abpm καθιστά το  εν λόγω έργο-πρόταση   ελπιδοφόρο και κατά επέκταση

ενδεχόμενος ποιο προσοδοφόρο δίνοντας  όσα περισσότερα  χρειάζεται μέσω της  τεχνογνωσία που διαθέτει . Στα πλαίσια

της σχεδίασης του έργου και μέσα  από όλη  την διεκπεραίωση διαδικασιών  που χρειάζεται να ακολουθηθεί για την κατά-

θεση του στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και για   την μέγιστη  διεκδίκηση της επιτυχία του .
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ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟ-
ΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΣΤΙΒΟΥ ΑΜΕΑ
Μεγάλη περηφάνια νοιώθουμε

όλοι οι Έλληνες για το παγκό-

σμιο πρωτάθλημα στίβου ΑμέΑ

που πραγματοποιήθηκε στο

Κατάρ, ο μεγάλος μας Αθλητής

Μανώλης Στεφανουδάκης στο

ψηλότερο σκαλί του βάθρου

αφού κατάφερε και πήρε την

νίκη,ο εθνικός μας  ύμνος ακού-

στηκε σε όλη τη γή απο άκρη σε

άκρη,μία νίκη που όλοι την θέ-

λαμε και έκανε να δακρύσει όλη

η Ελλάδα.Μανώλη σε ευχαρι-

στούμε που μας έκανες υπερή-

φανους....

ΔΥΤΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ ΧΟΡΕΨΑΝ ΣΤΟΝ ΒΥΘΟ ΤΗΣ

ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Το νερό της θάλασσας έχει πολλές

ιδιότητες,το βάρος σου μέσα σ’αυτό μειώνεται

και σου δίνει την αίσθηση ελευθερίας,40 δύτες

με κινητικά προβλήματα χόρεψαν στον πάτο

της θάλασσας νοιώθωντας τις κινητικές τους

ικανότητες με την βάση της ιδιότητας που τους

έδωσε το νερό,έχωντας στην πλάτη τους την

μπουκάλα οξυγόνου που λυτουργούσε και ως βαρίδιο για να είναι στον πάτο.Συγκί-

νιση προκάλεσε το γεγονός οτι μπορέσανε για κάποια λεπτά να νοιώσουνε την από-

λυτη ελευθερία σε όλα τα σημεία του σώματος τους,υπήρχε κάμερα που κατέγραψε

το γεγονός και μία οθόνη η οποία επιβλέπανε την διαδικασία.
Βοηθώντας παιδιά με σωματικές αναπηρίες

να κάνουν φίλους
Η αλληλεπίδραση με τ’άλλα παιδιά είναι απαραί-

τητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη των κοινω-

νικών δεξιοτήτων.Το να βοηθήσετε παιδιά με

σωματικές αναπηρίες να κάνουν φίλους τους

δίνει την αίσθηση ότι ανήκουν και συνυπολογί-

ζονται κάπου.Αυτά τα παιδιά συχνά έχουν δυ-

σκολία με τις σχέσεις εξαιτίας των σωματικών

τους περιορισμών.Σωματικές προκλήσεις,όπως  η δυσχέρεια στην ομιλία,η πολλα-

πλή σκλήρυνση ή η μυική δυστροφία παρεμβαίνουν στην ψυχολογική και κοινωνική

του ανάπτυξη.Αναπτύσσοντας του παιδιού σας τις κοινωνικές δεξιότητες στο σπίτι

είναι το πρώτο βήμα για να κάνει φίλους.Ένα παιδί με σωματικές προκλήσεις έχει

πολλές ικανότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν.Η ενθάρρυνση του παιδιού σας

να σχετιστεί με κοινωνικές δραστηριότητες το παρακινεί να δημιουργήσει σχέσεις.

Πανελλήνιες 2016: Πίνακας
με τις σοβαρές παθήσεις
για εισαγωγή με το 5%
Η εγκύκλιος αυτή έχει σκοπό να

ενημερώσει τους υποψηφίους

για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Εκπαίδευση, σχετικά με την

απόκτηση πιστοποιητικού ανα-

πηρίας από τα ΚΕ.Π.Α., για το

ακαδημαϊκό έτος 2016-17. Με

το πιστοποιητικό αυτό και τα

επιπλέον δικαιολογητικά οι

υποψήφιοι θα μπορούν να

υπαχθούν α) σε κάποιες από

τις υποκατηγορίες των ατόμων

με αναπηρία και ειδικές εκπαι-

δευτικές ανάγκες για προφο-

ρική ή γραπτή εξέταση στις

πανελλαδικές εξετάσεις και

β) ως πάσχοντες από κάποιες

από τις παθήσεις της κατηγο-

ρίας των πασχόντων.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΊΝΗΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ
Η Κίαν ήταν ενα κορίτσι που γεννήθηκε  με πρόβλημα στην

μέση κόβοντας τα άκρα της από μικρή ηλικία.Για να εξισορροπεί

τον ευατό της βάλανε μία μπάλα μπάσκετ η οποία ήτανε οτι κα-

λύτερο για τις πρώτες δραστηριότητες της,σε μεγαλύτερη ηλικία

δόθηκαν προσθετικά μέλη που στα 18 της ολοκληρώθηκαν βά-

ζοντας κανονικά πόδια,έγινε μία πολύ καλή

αθλήτρια της κολύμβησης αφού επέλεξε να

ασχοληθεί με αυτό,η ιστορία της έχει συγκί-

νηση όλο τον κόσμο και δίνει ελπίδες και δύ-

ναμη στα παιδιά με κινητικά προβλήματα να

μην το βάζουν κάτω διότι μπορούν να  κατα-

φέρουν πολλά περισσότερα.

ΜΟΝΤΕΛΟ Ο ΜΠΟΜΠΙΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
DOWN Τα βήματα της μητέρας του ακολουθεί ένα αγο-

ράκι 11 μηνών μετά την υπογραφή του στο πρακτορείο

μοντέλων που ανήκει και αυτή.O Micah Quinones δια-

γνώστηκε με σύνδρομο Down, όταν ήταν τριών μηνών,

αλλά αυτό σίγουρα δεν το κράτησε πίσω από την ζωή.

Μπορεί ακόμα να μην έχει κλείσει το ένα έτος αλλά έχει

ήδη δημιουργήσει «πανικό» στο Instagram και έχει τώρα

το δικό του λογαριασμό Instagram, που διαθέτει πάνω

από 7.200 ακολούθους.Η Amanda είναι πλέον στην ευ-

χάριστη θέση να παραδεχτεί, στο ABC News: «Οι άνθρωποι πάντα θα λένε πράγ-

ματα όπως, »εσείς οι δύο θα έπρεπε είχετε δύο παιδιά, θα ήταν τόσο υπέροχο» 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015_Layout 2  28/1/2016  12:17 μμ  Page 8



ΣΕΛΙΔΑ 9

«Τσιμπημένα» τα νέα
ενιαία εισιτήρια για αρ-
χαιολογικούς χώρους,

μουσεία
Το θέμα του καθορισμού ενιαίων εισι-

τηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους,

μουσεία και μνημεία της χώρας, που θα λειτουργήσουν πιλοτικά από

1ης Απριλίου 2016, με σκοπό στο μέλλον οι χώροι αυτοί να αυξη-

θούν, απασχόλησε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Τα μέλη του ΚΑΣ έδωσαν ομόφωνα το «πράσινο φως» στις σχετικές

προτάσεις που αφορούν 17 ενιαία εισιτήρια σε αρχαιολογικούς χώ-

ρους και μουσεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Αργολίδας, της

Ημαθίας, της Μεσσηνίας, των Ιωαννίνων, της Πρέβεζας, των Δωδε-

κανήσων, των Κυκλάδων, της Κρήτης, της Κέρκυρας και της Σάμου,

αφού πρώτα ελήφθησαν υπόψη η επισκεψιμότητά τους, τα ισχύοντα

ενιαία εισιτήρια και η αγοραστική τους κίνηση, καθώς και οι προτά-

σεις των Εφορειών Αρχαιοτήτων και των Δημόσιων Μουσείων.

Οι τιμές στα νέα ενιαία εισιτήρια είναι αυξημένες. Για παράδειγμα,

για τους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας η τιμή του ενιαίου εισι-

τηρίου διαμορφώνεται από 12 σε 30 ευρώ.Σημειώνεται ότι πριν από

δυο βδομάδες, το ΚΑΣ είχε γνωμοδοτήσει για τις νέες τιμές των κα-

νονικών εισιτηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία

της χώρας, η λειτουργία των οποίων θα ξεκινούσε με τη νέα χρονιά.

Ωστόσο, οι τιμές αυτές, όπως και των ενιαίων, θα ισχύσουν από

1/4/2016 καθώς, όπως επισήμανε στο ΚΑΣ η πρόεδρος του ΔΣ του

Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων &Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ), Ασπα-

σία Λούβη, ο χρόνος δεν επαρκεί και για να τυπωθούν τα νέα μη

ηλεκτρονικά εισιτήρια («πρέπει να γίνει ένας μεγάλος διαγωνισμός

εκτυπωτικός», δήλωσε) και για να γίνει η προσαρμογή στην εγκατά-

σταση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, αλλά και για να επιμορφωθεί το

προσωπικό που θα χειριστεί τα μηχανήματα.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΕΑΤΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ

"Το Αθέατο Μουσείο απο-

καλύπτει", είναι η νέα,

ανοιχτή πρόσκληση του

Εθνικού Αρχαιολογικού

Μουσείου για την αφή-

γηση της άγνωστης ιστο-

ρίας που κρύβει το

επιλεγμένο έκθεμα.Μετά

από το «δαχτυλίδι του Θησέα», την «Αιγύπτια γάτα

Μίου», την «Άρτεμη από τη θάλασσα» και τον «καθρέ-

φτη της Ευρώπης», το Αθέατο Μουσείο φιλοξενεί την

«Κυρά της Πρόσυμνας».Πρόκειται για ένα ελεφάντινο

γυναικείο ειδώλιο της Μυκηναϊκής εποχής, από πλού-

σιο τάφο της Πρόσυμνας Άργους, μοναδικό για τις πο-

λύτιμες πληροφορίες που προσφέρει για την

ενδυμασία και τον καλλωπισμό της εποχής. Η Κυρά

της Πρόσυμνας θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 21 Σε-

πτεμβρίου στην «αίθουσα του βωμού» (αιθ.34) και θα

παραμείνει εκεί ως την Κυριακή 22 Νοεμβρίου.

Firefly από το eVolu-
tion Dance Theater
στο Μέγαρο Μουσι-
κής Θεσσαλονίκης Το

Φεστιβάλ Μονής Λαζα-

ριστών, σε συνεργασία

με την Inter Show Pro-

ductions και το Μέγαρο

Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του πρώτου Διε-

θνούς Mime Φεστιβάλ, παρουσιάζουν τη φαντασμαγο-

ρική παράσταση FIREFLY από το eVolution Dance

Theater (Ιταλία).Όσοι βρεθούν στο Μέγαρο Μουσικής

Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στις 21:00,

θα βρεθούν μπροστά σε μια μοναδική εμπειρία, με ει-

κόνες ανείπωτης ομορφιάς.Ένας συναρπαστικός συν-

δυασμός χορού και ψευδαίσθησης. Μια εκπληκτική

παράσταση που συνδυάζει χορό, ακροβατικά, θέατρο,

video art και την τεχνολογία σε μια οπτική πανδαισία

που υπόσχεται τον ενθουσιασμό, τη μαγεία και την

ψευδαίσθηση. Πυροτεχνήματα, πεφταστέρια, κύματα

ωκεανού, λαμπρές αστραπές… 

Το Φεστιβάλ INMUTE ΄15
στη Στέγη Γραμμάτων και

Τεχνών Με σημείο εκκίνη-

σης το βωβό κινηματο-

γράφο και τη σύγχρονη

μουσική , το τριήμερο φε-

στιβάλ InMute προτείνει

νέα σημεία συνάντησης ανάμεσα στον ήχο και την κι-

νούμενη εικόνα, για τρεις ημέρες στη Στέγη Γραμμάτων

και Τεχνών.Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το διεθνές φε-

στιβάλ InMute εξερευνά τον αχαρτογράφητο χώρο με-

ταξύ του κινηματογράφου και των καινοτόμων τάσεων

που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στις ηχητικές τέ-

χνες και την παγκόσμια πειραματική μουσική σκηνή ..

Μεταξωτές γυναίκες, της
Βάνας Πεφάνη στο Under-
ground.Σε συνέχεια των πα-

ραστάσεων «Ο δικός μας

ελέφαντας» (2011) με θέμα την

απώλεια και τον καρκίνο,

«Ένας κάποιος παράδεισος»

(2012) αφιερωμένο στη ζωή

του ακτιβιστή Ζαν Ζενέ, «Ιε-

ρουσαλήμ» (2013) ένα έργο για την ψυχική υγεία καθώς και

του ευρωπαϊκού προγράμματος «HeavenonEarth» (2014),

που αφορά την υπεράσπιση της διαφορετικότητας, η Βάνα

Πεφάνη συμπληρώνει το τοπίο των έργων της, με σαφή προ-

σανατολισμό σε θέματα κοινωνικής ευαισθησίας, με την πα-

ράσταση «Μεταξωτές Γυναίκες».

Τέχνη ονομάζεται το σύνολο της ανθρώπινης δημι-
ουργίας με βάση την πνευματική κατανόηση, επεξεργασία

και ανάπλαση, κοινών εμπειριών της καθημερινής ζωής σε

σχέση με το κοινωνικό, πολιτισμικό, ιστορικό και γεωγραφικό

πλαίσιο στο οποίο διέπονται. Aποτελεί μια ευρύτερης ερμη-

νείας ονομασία που χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε τη

διαδικασία, της οποίας προιόν είναι κάτι το μη φυσικό, το

οποίο ακολουθεί τους κανόνες του δημιουργού. Κατά συνέπεια

όροι με κοινή ρίζα όπως τεχνικό, τεχνίτης, καλλιτέχνης αποδί-

δονται σε ανθρώπινες δημιουργίες και δραστηριότητες αυθαί-

ρετες με τη ροπή του φυσικού κόσμου... η τέχνη,η έμπνευση.
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ΠΑΤΡΑ η διευκό-

λυνση των ατόμων

με αναπηρία Αμεα

σε μία πόλη που επι-

βλέπει τα δικαιώματα

τους  στο κυκλοφο-

ριακό μέρος,γι’αυτό

γίνεται στενός έλεγ-

χος στις παράνομες σταθμέυσεις απο τον

δήμο.Στο δημοτικό συμβούλιο γίνανε συζητήσεις

επι του θέματος και αναζητούνται λύσεις παντός

κατεύθυνσης για διευκόλυνση μετακινήσεων στα

ΜΜΜ,στους δρόμους και  στα πάρκινγκ .Κατα-

λήξανε σε αποφάσεις που αναμένονται να δρο-

μολογηθούν και να πραγματοποιηθούν  για την

διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση τους.

ΤΡΙΚΑΛΑ Πραγματοποή-

θηκε στο παράστημα των

Αμέα στα τρίκαλα μουσι-

κοχορευτική εκδήλωση

οπου διοργάνωσε ο δήμος

Τρικάλων για τη ψυχαγω-

γία τους,στην εκδήλωση

παρεβρέθηκαν πολλοί άν-

θρωποι οι οπίοι στηρίζουν

τα άτομα με αναπηρία και

προστατεύουν τα δικαιώματα τους.Ο Δήμος τρικάλων επισήμανε πως

είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την προστασία και παροχής διευκολύν-

σεων των Αμέα,οπου θα πρέπει να είναι η πρώτη και άμεση προτε-

ραιότητα και στο ανώτατο πολιτικό περιεχόμενο και στην Κοινωνία.

ΣΕΡΡΕΣ Καλούνται τα

άτομα με αναπηρία

ΑΜΕΑ να κάνουν τις εγ-

γραφές τους στις αθλη-

τικές δραστηριότητες

της περιοχής για τους

αγώνες στίβου και κο-

λύμβησης,αλλα και ειδικού γυμναστηρίου οπου

θα επιτηρούνται και θα τους βοηθάνε ειδικοί γυ-

μναστές για την φυσική τους αθλιτική κατά-

σταση,όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να

εγγραφτούν δηλόνωντας το ενδιαφέρον τους

στον σύλλογο Αμέα της περιοχής.Καλούνται

όλοι οι νέοι και οποιαδήποτε ηλικίας να συμμε-

τέχουν κάνωντας πράξη τις αθλιτικές αλλα και

γυμναστικές τους δραστηριότητες.

ΚΡΗΤΗ Σε συνεργασία με τον-

περιφεριάρχη της Κρήτης και

του συλλόγου Αμέα πραγμα-

τοποιήθηκε συνάντηση με

σκοπό το αποτέλεσμα δίκαιων

αποφάσεων και προνομίων

που δικαιούνται τα άτομα με

αναπηρίες,στο πλαίσιο της συ-

νάντησης αυτής συζητήθηκαν

οι παροχές που θα πρέπει να

επωφελούνται,αλλα και τα δι-

καιώματα τους που θα πρέπει

να παρέχονται δωρεάν λόγω

της αλλαγής του νομοσχεδίου που προβλέπει σκληρά μέτρα παρα-

βλέπωντας για ακόμα μία φορά τη κατάσταση και το θέμα των Αμέα

χωρίς να τους νοιάζουν οι επιπτώσεις.Αναζητούνται λύσεις που μέσω

προγραμμάτων της ΕΕ θα ενισχύσουν και θα εστιάσουν στα επιδό-

ματα που θα πρέπει να παίρνουν για τις  δράσεις τους.
ΒΟΛΟΣ σειρά

αγώνων δρόμου

με φιλανθρωπικό

χαρακτήρα στην

Ελλάδα προετοι-

μάζεται για τον

Πειραιά, αλλά όχι

μόνο. Ακολουθεί

ο Βόλος που θα

πάρει σκυτάλη από το μεγάλο λιμάνι και θα φι-

λοξενήσει τα Βίκος την Κυριακή 1 Νοεμβρίου

στην πανέμορφη παραλία ,Οι Σκυταλοδρομίες

Δρόμου του Βόλου παρουσιάστηκαν σήμερα και

εκεί ανακοινώθηκε επίσημα πως από τα έσοδα

του αγώνα θα ενισχυθεί οικονομικά το Σωματείο

ατόμων με κινητικά προβλήματα “Ιππόκαμπος”

όπου ευχαριστούν για αυτήν τι κίνηση τους να

να ενυσχίσουν οικονομικά το σωματείο ώστε να

καλύψει τις ανάγκες του.Την Κυριακή λοιπόν

απο τον Βόλο στο Λιμάνι του πειραιά οπου θα

γίνουν οι σκυταλοδρομίες δρόμου,εμείς ευχόμα-

στε καλή επυτιχία και να γίνονται τέτιου είδους

διοργανώσης υπέρ φιλανθρωπικού σκοπού.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ Μαθητές του δημοτικού σχε-

δίασαν ανσανσέρ σχεδιασμένο ώστε να

εξυπηρετεί άτομα με ειδικές ανάγκες,πάνω

στη μακέτα διαμόρφωσαν έναν ανελκυ-

στήρα ο οποίος όταν θα πλησιάζεις ανοί-

γουνε οι θύρες του ενώ με παλαμάκια σε

κατευθύνει στον όροφο που θες.Στο πλαί-

σιο εργασίας διευκόλυνσεις ατόμων με κι-

νητικές αναπηρίες ανέθεσαν στους

μαθητές αυτήν την εργασία.Καταλήξανε

στον ανελκυστήρα, αναζητώντας τι θα μπορούσε να διευκολύνει

ακόμη περισσότερο τη ζωή ενός ανθρώπου με κινητικά προβλήματα,

ο οποίος ζει στην Κομοτηνή, μία πόλη που είναι φιλική και προσβά-

σιμη για τα ΑμεΑ, βολική στις μετακινήσεις, χωρίς ανηφόρες και με

υποδομές διευκόλυνσης τους». Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι ο σχε-

διασμός του ασανσέρ έγινε εξ ολοκλήρου από τους μαθητές, χωρίς

να αναζητηθούν πιθανές εφαρμογές, που ενδεχομένως να διαθέτουν

εταιρείες κατασκευής ανελκυστήρων.Ο Σκοπός δεν είναι διαφημιστι-

κός όπως  ενημέρωσαν,αλλα μία προσπάθεια παρουσίασης προτά-

σεων του σχολείου η οποία στο μέλλον μπορεί να γίνει

πραγματικότητα να εξελιχθεί και να εξυπηρετήση χιλιάδες συμπολί-

τες μας.Υπάρχουνε ιδέες οι οποίες αν υλοποιηθούν θα φανούν χρή-

σιμες στην κοινωνία αρκεί να υπάρξουν πηγές που θα ενδιαφερθούν
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ΘΡΑΚΗ Καρότσι αγο-

ρών για ΑμεΑ δημιούρ-

γησαν φοιτήτριες του

ΔΠΘ Η ομάδα, όπως

είπε, επικεντρώθηκε στο

πώς μπορούν, μέσω

του προϊόντος που θα

κατασκευαστεί, να βοη-

θήσει τους πολίτες που

έχουν προβλήματα όρασης, κινητικότητας κ.ά. "Επικεντρω-

θήκαμε, αρχικά, στα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης

και είδαμε ότι μπορούμε να βάλουμε μια βάση στο καρότσι

που να τους βοηθάει στη μετακίνησή τους" ανέφερε η κ.

Ιωάννου.Πρόκειται για μια επιχειρηματική ιδέα που διακρί-

θηκε μέσα στις δέκα καλύτερες που αναδείχθηκαν στον

πρόσφατο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ στο ΕΕΕΕΚ Ζα-

κύνθου υπάρχει μόνο η Διευ-

θύντρια με αποτέλεσμα τα

παιδιά που ανήκουν στην κα-

τηγορία των ΑμεΑ να μην μπο-

ρούν να παρακολουθήσουν τα

μαθήματα και να μένουν στο σπίτι τους.

Σημειώνεται πως κινητοποιήσεις με αίτημα την λειτουργία

των δομών ειδικής εκπαί-δευσης με την πρόσληψη του

απαιτούμενου προσωπικού γίνονται σε πανελλαδικό επί-

πεδο και πιο συγκεκριμένα, η Εθνική Συνομοσπονδία

Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) από κοινού με την Πα-

νελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού

Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α), οργα-

νώνουν μεγάλη συ-γκέντρωσης διαμαρτυρίας 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Έξι

αθλήτριες και αθλητές του

Αθλητικού Συλλόγου ΑμεΑ

Έβρου «Κότινος» ηλικίας

12 έως 28 ετών, βραβεύτη-

καν εχθές σε ειδική τελετή,

που πραγματοποιήθηκε

στην Αλεξανδρούπολη, από τον Μητροπολίτη κ. Άνθιμο.Πρό-

κειται για τους, Τηλέμαχο Πανταζίδη, Μαρία Κυριακίδου, Στα-

μάτη Παπάζογλου, Έλσα Ταχαή, Ανδρέα Μότζιο και Βάκη

Πεταλούδη, οι οποίοι είναι κάτοχοι διακρίσεων και ρεκόρ από

συμμετοχές τους σε αθλητικές διοργανώσεις κολύμβησης και

στίβου σε Πανελλήνιο, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο. 

ΚΕΡΚΥΡΑΈνα ακόμη πιο

σκληρό και αντικοινωνικό

μνημόνιο με δεκάδες απάν-

θρωπα για τα ΑμεΑ οικονο-

μικά μέτρα , που θα πλήξουν

βάναυσα τα Άτομα με Αναπη-

ρία και τις Οικογένειές τους,

καταστρατηγώντας το Ελλη-

νικό Σύνταγμα και την Σύμ-

βαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των

Ατόμων με Ανναπηρία, την οποία η χώρα μας κύρωσε

με τον Νόμο 4074/2012 αποδεχόμενη την υποχρεωτική

εφαρμογή της,η Κέρκυρα συμμετέχει στις κινητοποι-

ήσεις του αναπηρικού κινήματος.Η Παιδεία μέχρι σή-

μερα βρίσκεται σε τριτοκοσμική εξωευρωπαϊκή

κατάσταση με χιλιάδες σχολεία ειδικής εκπαίδευσης

κλειστά ή υπολειτουργούντα από τις ελλείψεις εκπ/κών

και ειδικού προσωπικού, ενώ παραμένει σε ισχύ η αν-

τιπαιδαγωγική και αντισυνταγματική διάταξη της μη

υποχρεωτικής εκπαίδευσης που οδηγεί το 89% των παι-

διών με αναπηρία εκτός εκπαιδευτικού συστήματος.
ΧΙΟΣ Με μεγάλη επιτυχία πραγ-

ματοποιήθηκε η Συνάντηση Τε-

χνικής Υποστήριξης για την

ένταξη στοχευμένων δράσεων

για τα ΑμεΑ στο Ε.Π. Βορείου

Αιγαίου 2014 - 2020, στην πόλη

της Μυτιλήνης, την Πέμπτη 8

Οκτωβρίου.Σκοπός της Συνάν-

τησης Τεχνικής Υποστήριξης ήταν η ενημέρωση και υπο-

στήριξη των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαχείρισης και των τοπικών δυνητικών Δικαιούχων της

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εξειδίκευση των

αρχών της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προ-

σβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, οι οποίες προβλέ-

πονται από τους Κανονισμούς των Ευρωπαϊκών

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την προ-

γραμματική περίοδο 2014 - 2020, καθώς και η ενίσχυση

της ικανότητάς τους για την υλοποίηση δράσεων προς

όφελος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών

ΠΥΡΓΟΣ Νοσηλεύεται σο-

βαρά τραυματισμένη στο

νοσοκομείο.Ένα 15χρονο

κορίτσι ΑμεΑ έπεσε από το

μπαλκόνι του σπιτιού της

στον πρώτο όροφο κατοι-

κίας στην οδό Χρυσανθα-

κοπούλου στον Πύργο Ηλείας, το απόγευμα της Τετάρτης.

Το κορίτσι βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τη γιαγιά του, καθώς

η μητέρα του βρίσκεται στο μαιευτήριο, όπου μόλις προχθές

έφερε στον κόσμο το νεότερο μέλος της οικογένειας.Το

15χρονο κορίτσι κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε

από το μπαλκόνι και χτύπησε στο κεφάλι. Με διερχόμενο αυ-

τοκίνητο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου όπου οι για-

τροί επιχειρούν να αντιμετωπίσουν το σοβαρό τραυματισμό.

ΣΠΑΡΤΗ Η τακτική γενική συνέλευση του Σω-

ματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακω-

νίας(ως η δεύτερη άρα και η οριστική)

συνεκλήθη νομότυπα το Σάββατο 24 Οκτω-

βρίου 2015 στο γραφείο του Σωματείου στην

πόλη της Σπάρτης, με κύριο θέμα τη διεξαγωγή

αρχαιρεσιών για την ανάδειξη μελών τα οποία θα αναλά-

βουν όλες τις καίριες θέσεις σε όλα τα όργανα του Σωμα-

τείου, Δ.Σ., Ε.Ε. εκπρόσωποι ΕΣΑμεΑ και ΠΟΜΑμεΑ.Στη

συνεδρίαση παρευρέθηκε, ως εκπρόσωπος της ΕΣΑμεΑ, ο

πρόεδρος της ΠΟΜΑμεΑ Πελοποννήσο Νικόλαος Καραλής.
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συν.απο σελ.1 ΣΥΝΑΛΛΑ-
ΓΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ
ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ
2016,,αναγκασμένοι

ειναι οι καταστηματάρ-

χες να έχουνε το ειδικό

μηχάνημα POS το

οποίο θα χορηγείτε απο το ΕΣΠΑ στις περισό-

τερες περιπτώσεις,χωρίς να έχουμε ακριβείς

διευκρινίσεις.Αναρρωτιόμαστε οι πολίτες που

δεν γνωρίζουν απο κάρτα όπως οι συνταξιού-

χοι κλπ με ποιό τρόπο θα αντιμετωπιστεί;

όπως και χιλιάδες ενέργειες χρημάτων πως θα

γίνονται οι συναλλαγές; Αναπάντητα ερωτή-

ματα τα οποία καλείτε να αντιμετωπίσει ο λαός

απο τις αρχές του 2016.Η παραμικρή μας συ-

ναλλαγή θα καταγράφεται,ο σκοπός και το

αποτέλεσμα αυτής της κίνησης είναι εκτός απο

απρόβλεπτο στην πράξη,σαν να έχουμε ένα

νέο σύστημα που δεν θα υπάρχει ρευστό.

συν.απο σελ.1 Με ένα εκπαιδευτικό

σύστημα που παρουσιάζει  αυξανό-

μενες ελλείψεις κάθε χρόνο σε διδα-

κτικό υλικό και προσωπικό, με τα

ποσοστά της ανεργίας να σκαρφαλώ-

νουν στα ύψη, οι νέες γενιές των Ελ-

λήνων μεγαλώνουν στη χώρα μας με

σκοπό να βγουν στο εξωτερικό και να

αναζητήσουν την τύχη τους αλλού

αφού εδώ είναι ξένοι.Τότε ήταν όλοι

Ελληνες και για τον λόγο αυτό οι αξίες

τα πιστεύω και τα ιδανικά τους ήταν

αδιαπραγμάτευτα!! Έχω δει καθηγητές με σκουλαρίκια μικρότερους

και από τους μαθητές τους με τατουάζ,σκισμένα ρούχα λόγω μόδας

κλπ που νομίζω ότι κι αυτοί δεν ξέρουν να μας διδάξουν πότε γιορτά-

ζεται η επέτειος του όχι και γιατί. Πως είναι λοιπόν  δυνατόν εμείς να

γνωρίζουμε αυτά που δεν μας έμαθαν οι δάσκαλοί μας;Το Κ.Ε.Α. πιστό

στις παραδόσεις, στα ιδανικά και στα πιστεύω  της πατρίδος μας κάθε

χρόνο καταθέτει στεφάνι στην πλατεία Ηρώων

όπως βλέπετε στην φωτογραφία, νοιώθοντας

την υπερηφάνεια  αλλά και τη λεβεντιά που

πρέπει να αισθάνονται όλοι οι Έλληνες όπως

το 1940 γιατί έρχονται δύσκολα και απαιτητικά

χρόνια που πρέπει όλοι μαζί σαν μια γροθιά να

σταθούμε στο ύψος  των περιστάσεων.

Ε.Τσεβά 

ΑΝΤΟΧΗ

Στο χιόνι πάω και καίγομαι
και στη φωτιά κρυώνω

στο σπίτι πάω και βρέχομαι
και στην βροχή στεγνώνω

Τι ράτσα να ναι το κορμί
και τι ψυχή στο σώμα 

στην ανηφόρα μια ζωή
και αυτό τραβάει ακόμα

Γιώργο με λένε στ’ονομα
δύναμη στην ψυχή μου

για τα αποτελέσματα
που φαίρνω στην ζωή μου

Γι’αυτό σου λέω φίλε μου 
χωρίς παρεξηγήσεις

ποτέ στην μέση όνειρο
που ζείς να μην αφήσεις

Κοίτα ψηλά στον ουρανό
και μάθε να ανεβαίνεις

όσο αντέχεις και μπορείς
αξίζει να παλεύεις

Γιώργος

συν.απο σελ.1 Ο Ι.Ν. του
Αγίου Δημητρίου
άνοιξε επιτέλους τις
πόρτες του υποδέχοντας

πλήθος κόσμου που με δέος

και συγκίνηση παρακολού-

θησαν την λειτουργία στο

ισόγειο και όχι στο υπόγειο,

που γινόταν εως τώρα.Η Τ.Α.

Τιμώντας την Οικ.Μαρτίνου

για την σημαντική παρεμ-

βολή της δικαίως πρότεινε να ονομαστεί ως <<Πλατεία  Μαρτίνου >>.Η

παρεμβολή και η συμμετοχή της σε δράσεις της Δυτικής Αττικής έχουν

προσφέρει πολλά εκεί όπου υπάρχει ανάγκη χωρίς να ζητάνε τίποτα.

Γνωρίζοντας προσωπικά την κοινωνική προσφορά της Οικογένειας

Μαρτίνου είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που προσφέ-

ρουν χωρίς αντάλλαγμα.Τέτοιους ανθρώπους έχει ανάγκη ο τόπος μας

γιατί ο πολιτισμός της πολιτικής μας τα χάλασε όλα.

συν.απο σελ.1 Το  Κ.Ε.Α. του Πανευρωπαϊκού Σωματείου «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ- ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΑ» προώθησε με τον δικό του πρωτότυπο τρόπο το αίτημά του στην
ομάδα του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα στον πρόεδρό της κ. Βαγγέλη Μα-
ρινάκη για στήριξη και χορηγία των δράσεων του Φορέα. Τα μέλη του Κ.Ε.Α.

ζωγράφισαν με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο  έναν κουμπαρά με το σήμα του

Ολυμπιακού ώστε να τον αποστείλουν στον πρόεδρο της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ προ-

κειμένου να τον γεμίσει και να τον στείλει πίσω. Η αλληλεγγύη και η στήριξη του

κοινωνικού έργου που προωθούμε είναι για εμάς η κινητήρια δύναμή. Όλοι μαζί

μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για

ένα καλύτερο αύριο που έχουμε ανάγκη όλοι.Κύριε

Μαρινάκη γνωρίζοντας την κοινωνική σας προσφορά θέλουμε να σας εκφράσουμε την

αγάπη μας και να σας πούμε ότι και εμείς είμαστε αθλητές της ζωής με τον δικό μας

τρόπο  στη δικό μας χώρο που παράγουμε και δημιουργούμε διάφορα χειροτεχνήματα

όπως και τον κουμπαρά που σας αποστέλλουμε  πολεμώντας καθημερινά κατά του

κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης. Πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο να

μας γνωρίσετε όπως επίσης πιστεύουμε ότι  η προσφορά σας θα είναι ένα από τα κα-

λύτερα γκολ  του Ολυμπιακού στον αγώνα ζωής των ΑμεΑ που εκπροσωπούμε.
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ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ - ΑΘΗΝΑ
Μία διαδρομή με το τραίνο διάρκειας 13 ωρών, από το ένα άκρο στο άλλο άκρο της χώρας ,αρκετό να γνωρίσεις αν-

θρώπους διαφορετικούς κάθε ηλικίας,την αλλαγή της φύσης και του αέρα.Το ταξίδι ξεκινάει λοιπόν σε βαθύ απόγευμα

καθώς φτάνει Αλεξανδρούπολη μία μάζα φοιτητών κατακλίνουν τις γύρω θέσεις, φαινόντουσαν ευδιάθετοι και λίγο

χαλαροί αφού μόλις τώρα ξεκινούσε μια μικρή περίοδος μακριά από εξεταστική και διάβασμα ,είχαν όρεξη για πολλά

πράγματα, άλλοι για ξεκούραση, άλλοι για έξοδο, και διασκέδαση και άλλοι συνέχιζαν και μιλούσαν για τις σπουδές

τους ,ήταν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι για αυτήν τη φάση της ζωής τους που προφανώς τους είχε δέσει και μεταξύ

τους,ζήλεψα λίγο διότι εγώ δεν είχα την ευκαιρία λόγω κάποιων καταστάσεων να μπορέσω να ζήσω αυτή την φοιτητική

ζωη.Το τραίνο συνεχίζει το ταξίδι του περνάει την Κομοτηνή την Ξάνθη, πόσο μεγάλες πόλεις φαίνονται στο χάρτη

τόσο μεγάλες και από κοντά είναι πολιτείες που μοιάζουν με μικρά παλάτια, η κάθε μία με την χάρη της,οι άνθρωποι

εδώ στα βόρεια φαίνονται τόσο χαλαροί χωρίς άγχος,και ξέρουν να καρποφορούν την γή και να ζούν με άλλα αγαθά

που θα τους δώσει χαρά στην απλή καθημερινότητα τους.Εχουμε περάσει τόσα μέρη που τώρα έχει αλλάξει ο αέρας

έχει γίνει  λίγο ποιο βαρύς όσο κατεβαίνουμε,φτάνοντας Αθήνα κουρασμένος από το ταξίδι ,η πρώτη εισπνοή αέρα

είναι ανακούφισης αλλα η δεύτερη φαίνεται κάπως βαριά ,νοιώθω πνιγμένος ενδιάμεσα στο μπετό στο αυτοκίνητο

στο καυσαέριο και στις κόρνες των αυτοκινήτων που περνάνε ξυστά με ένταση... απορώ για μια στιγμή αλλα το μόνο

που με κάνει να νοιώθω καλά είναι ότι θα δώ κάποια δικά μου άτομα που μου έχουνε λείψει.καθώς περνούσε η ώρα

ένα είναι σίγουρο ,πως η φύση και η χαλαρότητα δεν είναι πια εδώ ανήκει κάποια χιλιόμετρα μακριά και δεν θα το κα-

ταλάβεις αν δεν το ζήσεις..... Οι άνθρωποι διαφέρουν ανάλογα απο απόσταση σε απόσταση, η κουλτούρα τους η

γνώση και η καθημερινότητα τους κάποιοι ποιο απλοί, κάποιοι ποιο εξελιγμένοι ο καθ’ένας όμως με την δική του ξε-

χωριστή προσωπικότητα που είναι ανεπανάληπτη και δεν την βρήκες πουθενά μία διαδρομή,πολλές αλλαγές.

ΠΟΛΗ - ΧΩΡΙΟ
Τα παιδικά χρόνια στο χωριό ήταν ανεπανάληπτα ,η ποι-

ότητα ζωής,ο διαφορετικός αέρας και αυτή η χαλάρωση

που τώρα ποια στην πόλη δεν υπάρχει πουθενά σε οποι-

αδήποτε γωνιά κιαν ψάξεις.Εν μέσω κρίσης όμως πως θα

ήτανε αυτή η λύση να πάμε να κρυφτούμε σε ένα μικρό

χωριό μέσα στην καθαρή φύση που μας προσφέρει όλα

όσα χρειαζόμαστε .Το να αλλάξεις ποιότητα ζωής είναι δύ-

σκολο, αλλά όταν αυτή η ποιότητα είναι προς το καλύτερο

σίγουρα θα το συνηθίσεις και θα έχει να σου προσφέρει

πολλά περισσότερα .Βιώνουμε σημαντικές εποχές για την

χώρα μας οπου το χρήμα είναι ο βασικός λόγος,αλλα είμα-

στε σε έδαφος που η γή μπορεί να μας προσφέρει τα

πάντα απλόχερα και με τον καλύτερο τρόπο,χωρίς να μας

λείψει τίποτα .Ζήσαμε εποχές στο χωριό βλέποντας τον

Παππού και τη γιαγιά μας να ποτίζει το χωράφι ,να μαζεύει

τα λαχανικά που είναι έτοιμα ,και να περιποιέται τα ζώα στη

φάρμα που και αυτά με την σειρά τους προσέφεραν, η

γεύση του μεσημεριανού φαγητού αρχοντική ,αφού γευό-

σουνα τις γνήσιες γεύσεις που σου έδωσε η γή, συμβάλ-

λοντας στη διαδικασία με τα ίδια σου τα χέρια.Αγχος,μία
νόσος της πόλης, και μία λέξη άγνωστη στο χωριό ο

αέρας είναι δροσερός και διαπερνά με ευκολία τα πνευμό-

νια σου,δεν σε ενδιαφέρει τι θα γίνει αύριο ,ζείς το σήμερα

με τις παραδοσιακές και διαχρονικές του αξίες,χωρίς να σε

ενοχλεί τίποτα,ο αέρας της φύσης και η χαλαρότητα του κλί-

ματος δεν σε αφήνει ούτε μια στιγμή ψυχολογικά δυσάρε-

στο .Αν ο Νεοέλληνας όμως μετακόμιζε τώρα σε ένα χωριό

θα τα έβρισκε όλα λίγο πολύ δύσκολα ,αφού δεν έχει την

γνώση το μεράκι και την όρεξη να καρποφορήσει την γή,να

περιποιηθεί τα ζώα .Θα ψάχνει wifi δίκτυο σε κάποιο βουνό

που μέχρι και αυτό στις μέρες μας άγχος έχει γίνει για την

πόλη .Το χώμα της Ελλάδας είναι χρυσός  και πρέπει να

εκμεταλλευτούμε αυτά τα δώρα που μας δίνει η φύση.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ;

Η Επικοινωνία στις μέρες μας έχει χάσει την ουσία της και

την πραγματική έννοια της λέξης.Το διαδίκτυο είναι ση-

μαντικό για την καθημερινότητα μας,την εργασία μας και

τον τρόπο επικοινωνίας μας,ο καθένας μας το χρησιμο-

ποιεί για διαφορετικό σκοπό, όταν όμως θέλουμε να κά-

νουμε πραγματικές γνωριμίες με ουσία;.... Παλαιότερα τα

πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά ο κόσμος έβγαινε

έξω χωρίς να παραμένει προσκολλημένος πάνω απο ένα

μηχάνημα ,έκανες πολλούς φίλους παρέες ,ζούσες την

κάθε στιγμή,κάτι το οποίο έχει εξαφανιστεί .Λόγω της οι-

κονομικής κατάστασης στην χώρα μας και των προβλη-

μάτων που έχει υποστεί η κοινωνία οι περισσότεροι έχουν

κλιστεί στα σπίτια τους και η λύση τους είναι το ίντερνετ

οπου επικοινωνούν διαδικτυακά με κόσμο. Φτιάχνοντας

μία σελίδα στο facebook είναι σαν να έχουμε μία ηλεκτρο-

νική ταυτότητα που δημοσιοποιούμε προσωπικά μας

στοιχεία αλλά και παρουσιάζουμε τις αρέσκειες μας απο

φαγητό μέχρι τι είδος μουσικής ακούμε αλλα και ποιο είναι

το στέκι που συχνάζουμε ,ουσιαστικά προβάλλουμε την

ταυτότητα του εαυτού μας σε δημόσιο επίπεδο οπου μπο-

ρεί ο κάθε άγνωστος να καταλάβει περι τίνος χαρακτήρα

πρόκειται .Εχει χαθεί η γνωριμία ,η επικοινωνία και η φιλία

διότι η εύκολη λύση είναι αυτό το μηχάνημα το οποίο δεν

σου προσφέρει κάτι ουσιαστικό που μπορείς να εξελιχθείς

πάνω σε μία οποιαδήποτε είδους σχέση.
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«Το δικαίωμα στην εκπαίδευση»
Η εκπαιδευτική διαδικασία συνδέεται με την πνευ-

ματική αφύπνιση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την

κοινωνικοποίηση των παιδιών. Είναι ένα πολύτιμο

αγαθό που ανήκει σε όλους και θα πρέπει όλοι να

κατανοήσουμε  και να αναγνωρίσουμε τη συμβολή

της στην διάπλαση της προσωπικότητας κάθε παι-

διού, είτε αντιμετωπίζει κάποια μορφή αδυναμίας

είτε όχι..Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναγνωρίζει το

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η συμμετοχή

των μαθητών με αναπηρία στο εκπαιδευτικό σύ-

στημα για την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού, η δια-

σφάλιση της προσβασιμότητας για όλους τους μα-

θητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης, η ενίσχυση του ηθικού τους και η ανά-

πτυξη των δεξιοτήτων τους  είναι σημαντικά ζητή-

ματα στα οποία εστιάζει το έργο «Εξειδικευμένη

Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την ένταξη των Μα-

θητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές

Ανάγκες για το σχολικό έτος 2015-2016». Πρόκειται

για  ένα έργο με διττή σημασία καθώς από τη μία

πλευρά δημιουργεί πολλαπλές θέσεις εργασίας

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες  σε ειδικό

προσωπικό που θα παρέχουν εξειδικευμένη εκπαί-

δευση στους μαθητές και από την άλλη πλευρά

δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά  που αντιμετωπίζουν

αναπηρία κάθε μορφής να ενταχθούν δυναμικά

στην εκπαιδευτική διαδικασία.Το πρόσφατο παρά-

δειγμα του Jacob Barnett, ενός 12χρονου αγοριού

με αυτισμό που αποδείχθηκε ότι έχει  δείκτη IQ

υψηλότερο και από αυτόν του  Αϊνστάιν, καταδει-

κνύει πως η προσβασιμότητα στην παιδεία μπορεί

να ανοίξει νέους ορίζοντες και να αναπτύξει τα χα-

ρίσματα και τις δεξιότητες κάθε παιδιού προσφέ-

ροντας σημαντικό έργο για το κοινωνικό σύνολο.

Ε.Τσεβά

Σε βλέπουν ,σε ακούνε ,και κρυφά
σε συζητούνε....

Το ίντερνετ ποια είναι απαραίτητο για οποι-

αδήποτε διαδικασία ,είναι σημαντικό για τις

καθημερινές μας εργασίες ,επικοινωνίες και

πολλές ακόμη ευκολίες για τις προσωπικές

μας συναλλαγές.Τα τηλέφωνα ποια δεν δια-

φέρουν απο τους υπολογιστές αφού έχουν

σχεδόν τις ίδιες δυνατότητες δίνοντας έτσι

την ευκαιρία να έχεις πρόσβαση απο οπου και να είσαι. Μοιρα-

ζόμαστε προσωπικές μας πληροφορίες σε παγκόσμιο επίπεδο

χωρίς να σκεφτόμαστε ότι ο καθένας απο οποιοδήποτε μέρος της

γής μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, απλά φαντα-

στείτε στο κέντρο της Αθήνας να γράψουμε σε έναν τοίχο το ονο-

ματεπώνυμο μας και την διεύθυνση της κατοικίας μας,νομίζω σε

κανέναν δεν θα αρέσει.Μοιραζόμαστε πληροφορίες τοποθεσίας

δηλαδή ανα πάσα στιγμή δηλώνουμε το που βρισκόμαστε,που

πίνουμε τον καφέ μας,που βρισκόμαστε εκείνη την στιγμή με

αποτέλεσμα να γνωρίζουν την κάθε μας κίνηση... έχετε σκεφτεί

όμως ότι κάποιοι ξέρουν που συχνάζεις ποιον δρόμο θα ακολου-

θήσεις και ότι δεν βρίσκεσαι σπίτι σου; Γι’αυτό λοιπόν καλό θα

ήταν να ελέγχουμε τις πληροφορίες που μοιραζόμαστε και να δώ-

σουμε ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά μας που ακολουθούν αυτό

το παραπλανητικό σύστημα της τεχνολογίας και του διαδικτύου

...Υπάρχει εξέλιξη και χρόνο με το χρόνο όλο και κάτι καινούργιο

παρουσιάζεται στο θέμα της πληροφορικής που σημαίνει ακόμα

περισσότερες πληροφορίες που μας αναγκάζουν να συμπληρώ-

σουμε... τα κινητά έχουν εγκατεστημένο gps που ανα πάσα

στιγμή βρίσκει την ακριβή τοποθεσία που είσαι, σίγουρα κάποιος

μπορεί να σε εντοπίσει και είναι ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα για

το οποίο δεν σκεφτόμαστε τις επιπτώσεις ,όσο εξυπηρετική και

αν είναι η τεχνολογία τόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει.Υπάρχουνε

πολλά παραδείγματα σε βάθος χρόνου τα οποία αποδεικνύουν

πως άτομα με κακές διαθέσεις χρησιμοποιούν  το διαδίκτυο ως

μέσο παρακολούθησης για τις πράξεις τους ,προσωπικές φωτο-

γραφίες που ανεβάζουμε μπορούν να αποθηκευτούν σε  οποι-

αδήποτε συσκευή τρίτου και να την χρησιμοποιήσει είς βάρος

μας για οποιοδήποτε σκοπό.                                    Χ.Πινίρος

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Παρακολουθούμε ειδήσεις στην τηλεόραση, το κάθε κανάλι κινείται στις δικές του ιδεολογίες και απόψεις που δεν εκ-

φράζουν αναγκαστικά την αντικειμενική παρουσίαση της Ειδήσεις με αποτέλεσμα πολλές φορές να πληροφορούμαστε

λάθος.Αυτό συμβαίνει και στο διαδίκτυο όπου υπάρχει μεγάλη και συνεχής ροή δεδομένων απο ειδήσεις που αφορούν

τον κόσμο, ακόμα και ένας απλός πολίτης έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει την δική του ιστοσελίδα εκφράζοντας με

αυτό το τρόπο την άποψη των πραγμάτων.Η Δημοσιογραφία είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι μία βάσιμη αρχή των

πραγμάτων για μία εξέλιξη σε δρόμους άλλου επιπέδου,η πλειοψηφία του συγκεκριμένου επαγγέλματος τείνει να κι-

νείται προς την πολιτική,ενώ λίγο πρίν σχολίαζε και έκανε ρεπορτάζ πάνω στο θέμα.Ο Καθ’ένας τους προέρχεται

απο το δικό του κανάλι ,και ξαφνικά αποκαλύπτεται συμμετέχοντας ως υποψήφιος σε κάποιο κόμμα ,εκ τοτε μπορούμε

να καταλάβουμε τις απόψεις που είχαν ειπωθεί στο παρελθόν κατα πόσο ήταν αντικειμενικές,το κανάλι απο που προ-

έρχεται ο δημοσιογράφος δείχνει ένα ποσοστό στήριξης στο ανάλογο κόμμα που συμμετέχει την ίδια δεδομένη

στιγμή.Ξέρουμε πως οι δημοσιογράφοι γνωρίζουν πολλά και την μεγαλύτερη αντικειμενικότητα της είδησης, την οποία

δεν θέλουν να μας παρουσιάσουν είτε γιατί κρύβεται απο πίσω ένας σκοπός μία συνωμοσία,είτε για δικά τους συμ-

φέροντα ,που τα οποία δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε.Για ποιο λόγο λοιπόν υπάρχουνε συγκεκριμένοι δρόμοι

κατάρτισης και πορείας,για ποιο λόγο οι περισσότεροι από το χώρο της τηλεόρασης ακολουθούν την πολιτική; έχει

καθιερωθεί ότι η σχολή δημοσιογραφίας έχει διασυνδέσεις με το πολιτικό σκηνικό και δίνει πιστοποίηση και αναγνω-

ρισιμότητα του πτυχίου για εξέλιξη στην βουλή; Δεν έχει καμία απολύτως σχέση σε μορφωτικό επίπεδο,παρα μόνο

σε γνωριμίες που μπορεί να αποκτήσει ο κάθε δημοσιογράφος για το ρεπορτάζ του, ο ένας εκμεταλλεύεται τον άλλον

για κρυφούς σκοπούς που δεν γνωρίζουμε,αντικειμενικότητα δεν θα βρούμε εύκολα,γιατί τον αντικειμενικό και τον

αληθινό θα σπεύσουν να τον φάνε,αλλά είναι ποιο δυνατός διότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.Τι σχέση έχει λοιπόν

ένας δημοσιογράφος με την πολιτική; δημοσιογραφία σπούδασε και όχι πολιτικές επιστήμες.Έχουμε πολιτικούς προ-

ερχόμενοι απο άλλους κλάδους χωρίς να έχουνε καμία σχέση παίρνοντας αποφάσεις για τον Ελληνικό Λαό.
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« Βούλιαξε η Δυτική Αττική»
Η θεομηνία της

22ας και 23ης

Οκτωβρίου έπληξε

τη Δυτική Αττική.

Εικόνες καταστρο-

φής από τον δήμο

Αχαρνών, τον δήμο

Καματερού, αλλά

και τον δήμο Φυλής όπου τα ορμητικά νερά εισέβα-

λαν σε εκατοντάδες σπίτια ρημάζοντας μέσα σε λίγα

λεπτά τις περιουσίες των πολιτών. Δεκάδες πολίτες

κινδύνεψαν να χάσουν τη ζωή τους από τους χείμαρ-

ρους που παρέσυραν τα αυτοκίνητά τους , με την

τραγική κατάληξη δύο συνανθρώπων μας από το

Μενίδι και το Καματερό που πνίγηκαν από τα ορμη-

τικά νερά. Οι δημοτικές υπηρεσίες μαζί με τα πυρο-

σβεστικά σώματα έσπευσαν εγκαίρως  για να

σώσουν ότι προλάβουν. Οι κάτοικοι της Δυτικής Ατ-

τικής ζουν με τον φόβο της επόμενης νεροποντής.

Στήνουν  αυτοσχέδια οδοφράγματα με την ελπίδα να

κρατήσουν τα λασπόνερα έξω από τα σπίτια τους,

σώζοντας ό,τι έχει απομείνει.Είναι ξεκάθαρο ότι η

Πολιτεία δεν έχει μεριμνήσει  με τα απαραίτητα αντι-

πλημμυρικά έργα παρέχοντας στην ΤΑ τις απαραί-

τητες χρηματοδοτήσεις ούτως ώστε να μην τρέχουμε

σε κάθε νεροποντή.  Ας ελπίσουμε ότι η Κεντρική

Πολιτεία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα δώ-

σουν το πράσινο φως για την άμεση  υλοποίηση  αν-

τιπλημμυρικών έργων δίνοντας λύση στο χρόνιο

πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Δυτι-

κής Αττικής προς αποφυγήν παρόμοιων καταστά-

σεων όπως της Μάνδρας ή του Καματερού που μια

γυναίκα παρασύρθηκε και έφτασε στη Φρεατίδα ή

της Ελευσίνας που η ανυπαρξία δικτύου όμβριων

υδάτων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για επικεί-

μενες καταστροφές ανάλογου μεγέθους.  Φέτος ο

χειμώνας  θα είναι πολύ

βαρύς και επικίνδυνος

και το περιμένουμε, τι

κάνουμε όμως για να

προλάβουμε τα ανεπα-

νόρθωτα;

«Αισιοδοξία για το θαλάσσιο περιβάλ-
λον στον  κόλπο της Ελευσίνας»

Μετά από σχετικές

μελέτες που πραγ-

ματοποίησε το Πανε-

πιστήμιο Αθηνών για

την περιβαλλοντική

ρύπανση  του κόλ-

που της Ελευσίνας

κατέληξε σε αισιό-

δοξα αποτελέσματα

για το μέλλον της θα-

λάσσιας ζωής.  Η δραστηριοποίηση μεγάλου αριθμού βιομηχα-

νιών στη γύρω περιοχή αποτελεί για χρόνια την βασική αιτία

ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.Τα τελευταία χρόνια η

τεχνολογική πρόοδος ανέδειξε νέες μεθόδους λειτουργίας των

βιομηχανιών πιο φιλικές για το περιβάλλον που σε συνδυασμό

με την μειωμένη παραγωγική δραστηριότητα λόγω της οικονο-

μικής κρίσης συνέβαλαν στη μείωση των τοξικών ουσιών που

κατέστρεφαν τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα. Τα βαρέα μέ-

ταλλα έχουν μειωθεί αισθητά, συγκεκριμένα τα επίπεδα του χαλ-

κού παρουσιάζουν σημαντική πτώση ενώ το κάδμιο έχει

εξαφανιστεί.  Η εμφάνιση αχινών, στρειδιών, δελφινιών, ψαριών

και μίας θαλάσσιας χελώνας αποτελεί μια πρωτόγνωρη εικόνα

για τον κόλπο της Ελευσίνας που ήταν «νεκρός» τα τελευταία 40

χρόνια.Η ύπαρξη ζωής σ’ ένα περιβάλλον που είχε εγκαταλειθφεί

δίνει ελπίδες  για την περαιτέρω αναζωογόνηση του θαλάσσιου

οικοσυστήματος στην περιοχή αλλά και για την ανάκαμψη πολ-

λών ακόμη περιοχών  περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Είμαστε

όλοι υπεύθυνοι για κάθε μορφή ζωής που πλήττεται από  τις αν-

θρώπινες δραστηριότητες. Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων μας

πως χρειάζεται οργανωμένη προσπάθεια για να διατηρηθεί κα-

θαρό το περιβάλλον και κυρίως από τις βιομηχανίες που αποτε-

λούν το βασικό ρυπαντή του κόλπου της Ελευσίνας. Οι κάτοικοι

της περιοχής οφείλουν να κινητοποιηθούν και να απαιτήσουν

από τις βιομηχανίες την εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-

θύνης στην περιοχή αν θέλουν να αναζωογονηθεί το θαλάσσιο

περιβάλλον και να κάνουν την εμφάνισή τους και άλλα είδη ψα-

ριών και θαλάσσιων οργανισμών.

«Οι 4 εποχές σήμερα»
Κάποτε μαθαίναμε στο σχολείο για τις τέσσερις εποχές και τα και-

ρικά φαινόμενα που τις συνοδεύουν.Σήμερα, τίποτα δε θυμίζει

αυτά που μαθαίναμε στο σχολείο γιατί τα καιρικά φαινόμενα εμ-

φανίζονται και εξαφανίζονται ανεξέλεγκτα προκαλώντας τερά-

στιες φυσικές καταστροφές.Ξυπνάμε το πρωί και δεν ξέρουμε

πώς να ντυθούμε θα κάνει καλοκαίρι ή χειμώνα σήμερα; Οι πάγοι

λιώνουν, η στάθμη του νερού ανεβαίνει,η θερμοκρασία αυξάνεται

και ο πλανήτης εκπέμπει SOS. Μήπως η ανθρώπινη παρέμβαση

στο φυσικό περιβάλλον ευθύνεται για όλα αυτά τα δεινά;  Είναι

στο χέρι μας να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση, να σώσουμε

ό,τι έχει απομείνει  για τις επόμενες γενιές που έρχονται και δεν

φταίνε σε τίποτα.Αγαπητέ φίλε/η μη νομίζεις ότι εσύ ή εγώ δεν

μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί κάπως έτσι αντιμετωπίζουμε

όλοι αυτή την κατάσταση και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
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ΦΟΡΟΠΑΡΑΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Και ενώ περιμέναμε να μάθουμε που πήγαν τα λεφτά και που υπάρχει πλούτος,εμφανίζεται η κυβέρνηση με ένα

φορο-παραλογικό νομοσχέδιο το οποίο τσουβαλιάζει τους  πάντες και τα πάντα .Θα  μου πείτε τώρα ότι είμαι υπερ-

βολικός και ότι πρέπει να σωθεί η χώρα. Το θέμα δεν είναι όμως αυτό αλλά ποιος θα την σώσει ,θα τη σώσει το αυ-

ξημένο ΦΠΑ στο αναπηρικό καροτσάκι;  Ο Φόρος πολυτελείας στο αναπηρικό αυτοκίνητο που για τον παραπληγικό

είναι τα πόδια του, θα την σώσει το τεκμήριο στην κατοικία του ανάπηρου που του άφησαν οι γονείς του; εν τέλει τι

θα σώσει αυτή την χώρα και ποιος θα σώσει τους πολίτες της από όλους όσους τόσα χρόνια τους εκμεταλλεύονται

βάναυσα και ειδικά τους αδύναμους; Που πήγε το κράτος πρόνοιας που όλοι επικαλούνται προεκλογικά ; Απ’ ότι φαί-

νεται για την κυβέρνηση αυτά τα άτομα όπως μας λένε δεν υπάρχουν .Μόνο που υπάρχει στο μυαλό τους είναι εύ-

ρωστοι νέοι ή ηλικιωμένοι φορολογούμενοι και όλοι οι άλλοι ας πάνε να κόψουν το λαιμό τους. Όταν το κράτος δείχνει

τέτοια αναλγησία  σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που έχουν μέλη και φροντίδα όλης της κοινωνίας γιατί ανά πάσα

στιγμή ο καθένας μπορεί να βρεθεί στην θέση τους τότε άστα να πάνε ,κρίμα τα διπλώματα και τα πτυχία όσων παίρ-

νουν τις αποφάσεις ,Κύριε Πρωθυπουργέ λυπάμαι που το λέω αλλά απο ότι φαίνεται η κατάσταση καθημερινώς χει-

ροτερεύει ,και το άσχημο σε όλη αυτή την διαδικασία είναι ότι αυτό το χάλι φορολογείτε με φορο-παράλογα νομοσχέδια

που δεν μπορεί κανένας να ανταποκριθεί είναι πράγματι αποκαρδιωτικό να βλέπεις μια κυβέρνηση που ενώ θα

έπρεπε να επιβάλλει την κοινωνική συνοχή και συμμετοχή να ζητά από αυτά που δεν έχουμε .Είναι ευρέως γνωστό

ότι η κοινωνίες και τα κράτη που δεν σέβονται τους αναπήρους πάσχουν απο βαθύ ρατσιστικό σύνδρομο και προ-

σπαθούν να το καλύψουν ,όπως και την ανικανότητα τους, και την φιλανθρωπία και την υποκριτική (κατανόηση) χωρίς

αντίκρισμα .Ενα θα σας πώ ,αν έχετε τόσο ανάγκη να σώσετε αυτό το κράτος και όχι τους πολίτες τότε δεν θα σας

δώσω μόνο ένα επίδομα μου αλλα και τον αναπηρικό καροτσάκι μου όπως και τις πατερίτσες κάπου θα σας χρει-

αστούν.

ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ - ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ
Κάποια πράγματα είναι ακατανόητα και δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε ,αλλά εμείς δεν φταίμε σε τίποτα.Κάθε τε-

τραετία ανεβαίνει  μία καινούργια κυβέρνηση η οποία ψηφίζει τους δικούς της νόμους αλλάζοντας τους παλιούς με

νέα πλάνα στους πολίτες  που δεν έχουν μία σταθερότητα για τα προβλήματα και τα δικαιώματα τους.Εμείς κάθε

φορά ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους, αναρωτιόμαστε όμως; εσείς τουλάχιστον κύριε Κουρουμπλή που έχετε πε-

ράσει από όλα αυτά τα στάδια της αναπηρίας, γιατί δεν λέτε στην κυβέρνηση σας ότι η αναπηρία δεν είναι αδυναμία

είναι δύναμη, που αν η πολιτεία την χρησιμοποιήσει σωστά θα καταλάβουν όλοι, ότι εμείς οι ανάπηροι είμαστε όρθιοι

και ας μην περπατάμε ,είμαστε τυφλοί αλλά βλέπουμε, και τέλος νοιώθουμε και αισθανόμαστε πολύ περισσότερο τις

ανάγκες ,τα προβλήματα, και κάθε τύπου αλλαγή που αφορά την ζωή ,την τιμή ,και την περιουσία όχι μόνο του με-

μονωμένου πολίτη ΑμεΑ , αλλά ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου που το κράτος είναι υποχρεωμένο να προστα-

τέψει.Το τελευταίο διάστημα  γίνονται ελαφρύνσεις προς όφελος κάποιων κατηγοριών και καταστάσεων, και απο την

άλλη παγίδες για κάθε ενέργεια του πολίτη προς όφελος του,και όταν προσαρμόζεται σε  αυτήν την κατρακύλα βγαίνει

μία νέα κυβέρνηση που  ξανακάνει τις δικές τις αλλαγές .Φτωχέ λαέ στην πλάτη σου τα μαγειρεύουν όλα αυτοί που

σου αδειάσανε μέχρι και κατσαρόλα.Όλα αυτά γίνονται για το καλό του λαού, με τον ιδρώτα του λαού για ένα μαγαζί

που το λένε Ελλάδα, και  κάθε λογής διαχειριστές του κατά πως φαίνεται κοιτάνε τα πολιτικά και προσωπικά τους

συμφέροντα.Δέν λέμε για αυτούς που ξεχνάνε να δηλώσουν τα εισοδήματα τους ή κατηγορούνται για μίζες και κατα-

σπατάληση του δημοσίου χρήματος γιατί αυτούς,πότε τους κλείνουμε μέσα και πότε τους χειροκροτούν σαν ήρωες...

Όλα αυτά θα συμβαίνουν μέχρι την στιγμή που η οργή του θεού και η φωνή του λαού θα το διορθώσουν.Βέβαια συ-

νηθίσαμε να λέμε καλή επιτυχία στους  πολιτικούς μας και στις φτωχογειτονιές μεταξύ αστείου και σοβαρού, όπως

λένε στους γάμους και στα βαφτίσια να ζήσετε έτσι εύχονται και στους πολιτικούς οτι τον άλλο μήνα θα τους ψηφίσουμε

πάλι καταργώντας τις 4ετίες τονε εκλογών.Αξιο απορίας είναι βέβαια γιατί ο αγρότης που παίρνει 333 ευρώ να του

φτάνουν να πληρώνει ενφια , εφορία,δεκο κλπ και του πολιτικού που παίρνει 6,000 το μήνα δεν του φτάνουν.   
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