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ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑΣ :

ΒΟΤΑΝΑ  ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Σας προσκαλούμε Κυριακή 6 Μαρτίου και ώρα

11:30 στο Δημαρχείο χασιάς να γιορτάσουμε τον

ερχομό της Άνοιξης και της καλέντουλας, σε μία

παρουσίαση στα Βότανα και τα ευεργετήματα

που μας προσφέρει η φύση. Η Συμμετοχή για το

κοινό θα είναι δωρεάν ενώ θα δούμε πρακτικά

πως να φτιάξουμε μόνοι μας την αλοιφή της κα-

λέντουλας. συν.σελ.9

Γιατί το Νάτο περιπο-

λεί στο αιγαίο; γιατί οι

τούρκοι κοιτάζουν το

αιγαίο με πολύ όρεξη;

θέλουν να μας πάρουν

το μισό; με τι τίμημα

άραγε... Ποιοι ,που ,

πως και πότε τα απο-

φάσισαν όλα αυτά;

...................συν.σελ.7 

Ευρωπαϊκή Πράξη Προ-
σβασιμότητας: 

Θα φέρει θετική αλλαγή;
Μια πρώτη απάντηση στην Ευ-

ρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμό-

τητας από το Ευρωπαϊκό

Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία

– EDF.Για περισσότερα από

τρία χρόνια, το EDF και τα μέλη

του διεξήγαγαν μεγάλο αγώνα

για να έρθει η νομοθετική πρό-

ταση για την προσβασιμότητα

των προϊόντων και υπηρεσιών

στην ΕΕ συν.σελ.2

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

ΠΑΡΝΗΘΑ
ΟΑθλητικός - Πολιτιστικός σύλλο-

γος Πάρνηθα και πιο συγκεκριμένα

ο Πρόεδρός του Γ. Μαυροειδής

συμπαραστέκονται σε όλες τις προ-

σπάθειες του Κέντρου Εργασίας

Αναπήρων............         συν σελ.16

Η ΜΟΣΧΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ
ΣΚΑΤΙΛΑΣ...

Που σε κάποιους αρέσει....
Εχθές αργά βγήκα στο μπαλκόνι

του σπιτιού μου από περιέργεια

για να δω τι βρωμάει, κοίταξα

δεξιά ................ συν.σελ. 7

ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ;;;
Ο πολίτης χρωστάει στο Ελληνικό δημόσιο τα

χρέη του λένε οτι παραγράφονται στην 20ετία

εμείς λέμε οτι δεν παραγράφονται ποτέ, όταν

χρωστάει το δημόσιο στον πολίτη γιατί αυτά τα

χρέη παραγράφονται στην

3ετία;;;; και με βάση νόμους

που δεν μπορεί κανείς να πεί

οτι ο νόμος παρανόμισε...
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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

Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας: 
Θα φέρει θετική αλλαγή;

συν απο σελ.1 Μια πρώτη απάντηση στην Ευρω-

παϊκή Πράξη Προσβασιμότητας από το Ευρω-

παϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία – EDF

Για περισσότερα από τρία χρόνια, το EDF και τα

μέλη του διεξήγαγαν μεγάλο αγώνα για να έρθει η

νομοθετική πρόταση για την προσβασιμότητα των

προϊόντων και υπηρεσιών στην ΕΕ. Στις 2 Δεκεμ-

βρίου 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τελικά την πρότασή της

για το πολυαναμενόμενο αυτό νομοθέτημα, η οποία χαιρετήθηκε από το

EDF. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πράγματι καινοτόμα

καθώς στοχεύει στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία

στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακο-

λούθησε τις συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Σύμβαση των Ατό-

μων με Αναπηρία προς την ΕΕ να υιοθετήσει αμέσως την Ευρωπαϊκή

Πράξη Προσβασιμότητας. Μετά από ευρεία διαβούλευση με τις οργανώ-

σεις μέλη της σε όλη την Ευρώπη, το EDF παρουσιάζει μια πρώτη απάν-

τηση στη Πράξη.Γιατί η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας είναι

σημαντική;.Μέχρι τώρα, τα κράτη μέλη της ΕΕ είχαν συγκεκριμένους νό-

μους και κανόνες προσβασιμότητας, αλλά δεν υπήρχε εναρμονισμένη νο-

μοθεσία σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την προσβασιμότητα των προϊόντων

και των υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβα-

σιμότητας θα εναρμονίσει αυτούς τους νόμους και τους κανόνες της προ-

σβασιμότητας, έτσι ώστε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες να μπορούν να

κυκλοφορούν χωρίς προβλήματα και να είναι προσβάσιμα στα άτομα με

αναπηρία και σε άλλα άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς. Την ίδια

στιγμή, ο νόμος θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των ατόμων με ανα-

πηρία στην ΕΕ, επιτρέποντάς τους ισότιμη πρόσβαση σε κύρια προϊόντα

και υπηρεσίες, σε πιο ανταγωνιστικές τιμές.Μέσω της Εκστρατείας του για

την Ελεύθερη ΔΙΑκίνηση (Freedom of Movement), το EDF έχει υποστηρί-

ξει τη χρησιμότητα ενός Ευρωπαϊκού νόμου για την προσβασιμότητα,

καθώς τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια

στην πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες.• Η χρήση ενός ΑΤΜ μπορεί

να είναι δύσκολη ή και αδύνατη για τους τυφλούς εάν δεν υπάρχουν φω-

νητικές επιλογές, ή για τους χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου, αν δεν μπο-

ρούν να το φτάσουν.• Οι αγορές μέσω διαδικτύου είναι μια δραστηριότητα

που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από τους καταναλωτές, αλλά

τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες

στην πρόσβαση και στη χρήση ιστοσελίδων με συστήματα.

Σιγά - Σιγά λοιπόν άρχισα να ανακαλύπτω την δύναμη της αδυναμίας που κρύβει ο

κάθε άνθρωπος μέσα του όπως κι’ εγώ και κάνει επανάσταση όταν βρεθεί σε αδιέξοδο.

Το δικό μου αδιέξοδο λοιπόν ήταν (να ζήσω ή να πεθάνω)... Μια πραγματικότητα που

δεν χωράει προβληματισμούς και συναισθήματα, μια πραγματικότητα που δύσκολα

μπορεί να αντιμετωπίσει ένα παιδί την στιγμή που η κοινωνία αλλά και οι διάφορες κα-

ταστάσεις όπως τα προβλήματα υγείας και πολλά άλλα που κόβουν τα φτερά. Αγαπητέ

αναγνώστη θέλω να μιλήσω για μένα αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο είναι το

δικό μου πιθανώς να μην σε ενδιαφέρει θέλω να σκεφτείς εσύ που διαβάζεις αυτά τα

λόγια το δικό σου κομμάτι, τα δικά σου αδιέξοδα , τις ελπίδες , τα όνειρα , και τα ιδανικά

σου , τον τρόπο που θα τα διεκδικήσεις θα τον ανακαλύψεις εσύ. Είναι πολλοί τυχεροί

οι άνθρωποι που ξεκινούν από το μηδέν , από το τίποτα δηλαδή , σίγουρα όμως θα

καταφέρουν να κάνουν κάτι... και είναι άτυχοι όσοι τα έχουν όλα γιατί αυτοί το μόνο που

μπορούν να κάνουν είναι το τίποτα, αυτοί λοιπόν που ξεκινούν από το τίποτα θα τα κα-

ταφέρουν τους υπόλοιπους τους έχει καταδικάσει η ίδια η ζωή να μην μπορούν να.......
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Το στίγμα της αναπηρίας και πως αυτό εξελίχθηκε 
στην Ελλάδα τα τελευταία 60 χρόνια!

Λίγες μόλις δεκαετίες πίσω, το κοινωνικό στίγμα της

αναπηρίας στην Ελλάδα ήταν πιο έντονο από πολ-

λές ευρωπαϊκές χώρες, ίσως και παγκοσμίως. Ένας

ρατσισμός ανεξήγητος,. Στη μεταπολεμική Ελλάδα,

όλοι προσπάθησαν να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους

και να ξεκινήσουν από την αρχή. Οι δεκαετίες του

‘50 και του ‘60 ήταν η ευκαιρία για αρκετούς να φτιά-

ξουν ένα πρόσωπο και να δημιουργήσουν νέες οι-

κογενειακές φατρίες και όνομα.Με δύσκολες

συνθήκες για τους περισσοτέρους, έπρεπε ότι ήταν

άσχημο από το παρελθόν να κρυφτεί και ότι χα-

λούσε τη νέα εικόνα του Έλληνα να σβηστεί, να μεί-

νει πίσω. Η αναπηρία ειδικά μετά το 2ο παγκόσμιο

πόλεμο είχε αγγίξει πολλές οικογένειες(θύματα πο-

λέμου, αρρώστιες, ελλιπή ιατρική παρακολούθηση και φαρμακευτική αγωγή). Παρόλα αυτά παρατηρείται ειδικά στις

επαρχιακές πόλεις( μια ακόμα αιτία που οδήγησε στη πληθυσμιακή μετακίνηση προς τα μεγάλα αστικά κέντρα) η

λανθάνουσα απόκρυψη του κάθε άσχημου για να φτιάξουμε ένα νέο και λαμπερό μέλλον!.Οι δεκαετίες του ‘70 και

του ‘80, είναι αυτές που το στίγμα της αναπηρίας και του ρατσισμού δυστυχώς ήταν σε έξαρση. Τα ήθη πιο χαλαρά,

οι νέες αντιλήψεις και τα ιδεώδη ήθελαν τον Έλληνα δυνατό και να χλευάζει ότι διαφορετικό και αδύναμο. Φαινόμενα

εκφοβισμού σε παιδιά στο σχολείο, στο δρόμο και στην κοινωνία μας, ανάγκασαν πολλούς αναπήρους να μείνουν

κλεισμένοι στο σπίτι και οικογένειες να συνεχίζουν να στρουθοκαμηλίζουν ότι δεν υπάρχει κα-

νένα πρόβλημα στο σπίτι μας, όσο το κρατάμε κρυφό από τη γειτονιά! 

Τη δεκαετία του ‘90 οι ισορροπίες ξεκίνησαν να αλλάζουν και να έρχεται ένας ευρωπαϊκός

αέρας συμπεριφοράς….φυσούσε με λίγα μποφόρ φυσικά, όμως ένιωθες ότι κάτι διαφορετικό

έρχεται. Η μόρφωση, η εκπαίδευση, η γνώση ξεκίνησε να αλλάζει τα μυαλά αρκετών ότι η ανα-

πηρία δεν είναι ασθένεια και ότι δεν αποτελεί πρόβλημα για την κοινωνία.

Με αργά αλλά σταθερά βήματα, ξεκίνησαν να αυξάνονται οι φορείς που ασχολούνται με την

αναπηρία και οι γονείς να πιστεύουν ότι τα παιδιά τους που γεννήθηκαν με κάποια μορφής

αναπηρία, μπορούν να πάνε σχολείο και να πέτυχουν στη ζωή τους. Σημαντικό ρόλο έπαιξε

και η άνθηση της ιδιωτικής τηλεόρασης, αν και ειδικά τα πρώτα χρόνια η χρήση του ορού αναπηρίας και των ανάπη-

ρων ήταν για σκοπούς τηλεθέασης και ευ συγκινησίας του κοινού.Μετά το 2000 έχουμε τη μεγάλη ανατροπή: το δια-

δίκτυο ανοίγει νέες πόρτες για όλους! Πόσο μάλλον για όσους ήταν καθηλωμένοι στο σπίτι και έψαχναν μια μορφή

επικοινωνίας και διαφυγής από την κλειστή κοινωνία. Μπορούσες πλέον να ψάξεις για την ασθένεια σου, να διαβάσεις,

να βρεις άλλους ανθρώπους που έχουν παρόμοιο πρόβλημα με σένα και να νιώσεις ότι επιτέλους δεν είσαι μόνος!Η

κοινωνία ξεκίνησε να φέρεται φιλικά και ανθρώπινα στα Αμεα (εν συγκρίσει πάντα με το παρελθόν), να έχουμε τους

πρώτους προσβάσιμους χώρους για όλους (σημαντικό ρόλο έπαιξε η επιβολή μέτρων της ΕΕ). Τηλεοπτικές και ρα-

διοφωνικές εκπομπές αφιερωμένες στα Αμεα, ιατρικά άρθρα που μιλούσαν για νέες θεραπείες σε ασθένειες που κατά

το παρελθόν θεωρούνταν μη ιάσιμες και μη αντιμετωπίσιμες.Ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο σε μια κοινωνία που

μπορεί εν μέρει να αποξενώνονταν, όμως αφιέρωνε ένα σημαντικό της κομμάτι στην

αναπηρία.Και ξαφνικά έρχεται η οικονομική κρίση και ο Έλληνας μέχρι να αντιλη-

φθεί τη νέα του πραγματικότητα ξεκίνησε και πάλι να ¨αγριεύει¨. Και δημιουργήθηκαν

τα 2 άκρα και πάλι: όσων παρά τις δυσκολίες δεν έπαψαν να βοηθούν τα Αμεα και να

τα στηρίζουν και όσων ξεκίνησαν να κοιτούν την πάρτη τους και αποκλειστικά τη δική

τους επιβίωση!Το στίγμα της αναπηρίας τα τελευταία χρόνια (σύμφωνα με έρευνα της

Εσαμεα) έχει μειωθεί, δεν θεωρείται πλέον ταμπού και πολλοί πλέον δηλώνουν ανοι-

χτά ότι στην οικογένεια τους έχουν ένα άτομο με αναπηρία. Κινητική, αισθητηριακή,

νοητική, ψυχική ή πολλαπλή ή με χρόνια πάθηση (νεφρική ανεπάρκεια, σακχαρώδης

διαβήτης, θαλασσαιμία κ.ά.). Μάλιστα, ένας στους τέσσερις, που δεν έχει άτομο με

αναπηρία στο οικογενειακό του περιβάλλον, δηλώνει πάρα ταύτα πως έχει καθημερινή

επαφή με ΑμεΑ.Σε σχέση με το παρελθόν, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη

δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία να κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών και του internet (63,6%) και να έχουν

πρόσβαση στην ενημέρωση/ πληροφόρηση (55,6%). Αποφεύχθηκε, δηλαδή, ο κίνδυνος του εκτεταμένου ψηφιακού

αναλφαβητισμού, στον οποίο, δέκα χρόνια πριν, φαίνονταν πιο εκτεθειμένα τα Άτομα με Αναπηρία, ενώ όσο υποχωρεί

ο στιγματισμός της αναπηρίας τόσο ενισχύεται η δυνατότητά τους να παρακολουθούν τα κοινωνικά δρώμενα, τα δη-

μόσια πράγματα.στορικά λοιπόν παρατηρούμε μια Ελλάδα που πάρα τις δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει, προ-

χώρησε μπροστά και είμαι αρκετά αισιόδοξος ώστε να πιστεύω πως αν δεν είχε εμφανιστεί η οικονομική κρίση θα

είχαν γίνει πολλά περισσότερα στην κοινωνία μας.Αυτή τη περίοδο έστω είναι στο δικό μας χέρι το κοινωνικό στίγμα

της αναπηρίας να μην μας γυρίσει 60 χρόνια πίσω και σε συνθήκες που με δυσκολία και αγώνες ξεπεράσαμε. Και

να θυμόμαστε όλοι πως δεν είναι η αναπηρία που σε καθορίζει τι είδους άνθρωπος είσαι αλλά η συμπεριφορά σου

προς το κοινωνικό σύνολο!
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Δράσεις ενημέρωσης για την Νευροϊνωμάτωση
την παγκόσμια ημέρα Σπάνιων Παθήσεων

Δράσεις ενημέ-

ρωσης για την

Νευροϊνωμάτωση

την παγκόσμια

ημέρα Σπάνιων

Π α θ ή σ ε ω ν

Ο Πανελλήνιος

Σύλλογος Ασθε-

νών και φίλων

Πασχόντων από

Νευροϊνωμάτωση

« Ζωή με NF»,

στα πλαίσια της

Παγκόσμιας Ημέ-

ρας Σπάνιων Παθήσεων , διοργανώνει και παίρνει μέρος σε δρά-

σεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Νευροϊνωμάτωση

και τις σπάνιες παθήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αθήνα : Το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016, από τις 11:00 πμ

μέχρι 17:00 μμ ο Πανελλήνιος Σύλλογος « Ζωή με NF» μαζί με

τα μέλη και τους εθελοντές του θα συμμετάσχει με έντυπο ενημε-

ρωτικό υλικό και NF βραχιολάκια ευαισθητοποίησης στην δράση

της Πανελλήνιας Ένωσης Σπάνιων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.) στην

πλατεία Συντάγματος, το κουαρτέτο του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. 12:00 πμ

με 13:00 μμ θα επενδύσει μουσικά την εκδήλωση.

Θεσσαλονίκη:Την Δευτέρα 29  Φεβρουαρίου 2016 (Παγκόσμια

Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων) και ώρα 9:00 το πρωί μέχρι 14:00 το

μεσημέρι θα βρίσκεται ενημερωτικό περίπτερο με μέλη και εθε-

λοντές του Συλλόγου στο Γ.Ν.Θ.  Παπαγεωργίου όπου θα μοιρα-

στούν ενημερωτικά έντυπα  και κορδελίτσες ευαισθητοποίησης

της νόσου σε ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό του Νο-

σοκομείου καθώς και στο ευρύτερο κοινό.Ζωή με NF.Τι είναι Νευ-

ροϊνωμάτωση;.Η Νευροϊνωμάτωση είναι μια σπάνια πάθηση που

προσβάλλει άτομα όλων των πληθυσμιακών ομάδων. Πρόκειται

για γενετική διαταραχή με νευρολογικές, μυοσκελετικές,  οφθαλ-

μολογικές, ακοολογικές(NF2) και δερματικές ανωμαλίες ή βλάβες

αλλά και προδιάθεση για νεοπλασία.

Ημέρα Καριέρας Για Άτομα Με Αναπηρία 

Το Career Fair.4all είναι

η Πρώτη Ημέρα Καριέ-

ρας για Άτομα με Ανα-

πηρία στην Ελλάδα

από Glovo.4all, με την

υποστήριξη του kari-

era.gr και υπό την Αι-

γίδα του ΣΔΑΔΕ (Σύνδεσμος Διοίκησης

Ανθρώπινου Δυναμικού) Την Παρασκευή 4 Μαρ-

τίου 2016 εταιρείες, φορείς και άνθρωποι με κά-

ποια μορφή αναπηρίας θα συναντηθούν στην

Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με σκοπό την δυ-

νατότητα ένταξης των ΑμεΑ στην ελληνική αγορά

εργασίας.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμ-

μετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να συνομιλή-

σουν και να αλληλεπριδράσουν με τις εταιρείες

που υποστηρίζουν το σκοπό αυτό.Η κάθε εταιρεία

θα έχει το περίπτερό της όπου θα δέχεται υποψη-

φίους ΑμεΑ και θα συζητούν θέματα και προοπτι-

κές εργασίας καθώς και τί συνεπάγεται αυτό.

Εγκύκλιος για τα δικαιολογητικά υποψηφίων με αναπηρία
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπη-

ρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του

Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2016, για εισαγωγή στην τριτοβάθ-

μια εκπαίδευση.Με τις διατάξεις του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως τροποποι-

ήθηκε με το άρθρο 28 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), ρυθμίζονται τα θέματα Ειδικής

Αγωγής και Εκπαίδευσης των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.Σύμφωνα με τις αριθ. Φ.253/155439/Β6/16-

12-2009 (ΦΕΚ 2544 Β΄), Φ.151/2996/Β6/13-1- 2010 (ΦΕΚ 55 Β΄), αριθ.11586/Γ6/28-1-11(ΦΕΚ 262 Β΄) και

Φ.151/17557/Α5/2-2-2016 (ΦΕΚ 290 Β΄) Υπουργικές Αποφάσεις, καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων με

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.Σε εφαρμογή αυτών, με την παρούσα

εγκύκλιο, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς και τη δια-

δικασία χορήγησης των γνωματεύσεων που αφορούν:α) στους υποψηφίους (μαθητές τελευταίας τάξης και αποφοί-

τους), οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση-δήλωση για να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων

για εισαγωγή στις σχολές ή τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το παλαιό ή το νέο σύστημα εισαγωγής.

Shapereader: Νέα γλώσσα για τους τυφλούς
Μια νέα επαναστατική γλώσσα σχεδιασμένη για τη

δημιουργία αφηγηματικών έργων από, και για τυ-

φλούς αναγνώστες και ένα καινοτόμο βιωματικό

πείραμα πάνω στην έννοια της γλώσσας, ονομά-

ζεται Shapereader και φιλοξενείται από τη Στέγη

Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση.

Η Shapereader είναι βασισμένη πάνω σε ένα ρε-

περτόριο 210 απτικών συμβόλων που μεταφρά-

ζουν τα διαφορετικά στοιχεία της αφήγησης, όπως

τους χαρακτήρες της πλοκής, τα συναισθήματα

τους, τις δράσεις, τα αντικείμενα, κ.ο.κ. Οι αναγνώ-

στες καλούνται να μάθουν να αναγνωρίζουν και να

χρησιμοποιήσουν τα απτικά σύμβολα ώστε να κα-

τανοήσουν το απτικό αφήγημα.
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Η απαξίωση στο δημόσιο λόγο των
Α μ ε Α !
Η απαξίωση, στο

δημόσιο λόγο,

των ΑμεΑ κι ειδικά

των κινητικά ανα-

πήρων, με τη

προσβλητική δή-

λωση του Λάκη

Λαζόπουλου φέρνει στην επιφάνεια μια σειρά από θέ-

ματα που σχετίζονται με την στάση όλων μας, είτε ως

φυσικών προσώπων είτε από τη πλευρά της συντεταγ-

μένης πολιτείας, στα δικαιώματα των ατόμων με ανα-

πηρία και στις πολλαπλές διακρίσεις που υφίστανται

σε μια σειρά από δραστηριότητες της καθημερινότη-

τας.Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση είναι καταδικαστέα

όπως υποκριτική είναι και η όψιμη αντίδραση πολλών.

Αντίδραση που δεν εκδηλώνεται στις διακρίσεις που

υφίστανται τα άτομα με αναπηρία και στα εμπόδια που

συναντούν ακόμα και στο πιο απλό, στο καθημερινό.

Να αναφέρουμε μερικά απ’ αυτά: την καταπάτηση με

τραπεζοκαθίσματα της ειδικής λωρίδας στα πεζοδρό-

μια για τυφλούς, το κλείσιμο της ράμπας από τον αναί-

σθητο οδηγό ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου, την

κατάληψη από «πάντα βιαστικούς οδηγούς» στο παρ-

κινγκ του Σταθμού Δουκ. Πλακεντίας, των χώρων στάθ-

μευσης που προορίζονται για ΑμεΑ; τους μη

προσβάσιμους χώρους διασκέδασης και ψυχαγωγίας;,

για παράδειγμα, σε πόσες καφετέριες υπάρχει χώρος

για κινητικά ανάπηρους;Να θυμίσω, μήπως την αντί-

δραση «κατοίκων» της Νέας Μάκρης, πέρυσι, όταν

είχε αποφασιστεί στη παραλία, να τοποθετηθεί ειδική

ράμπα διευκόλυνσης ατόμων με κινητική αναπηρία να

κολυμπούν;

Καταβολή του διατροφικού επιδόµατος
για τον µήνα Ιανουάριο 

Κατανομή ποσού ύψους

5.950.014,44 € στις Περιφέρειες

της Χώρας από τους Κεντρικούς

Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016

προς καταβολή του διατροφικού

επιδόματος στους κατά νόμο δι-

καιούχους, για τον μήνα Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.Κατα-

νέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών

& Διοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Πα-

ρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς

Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 5.950.014,44€ στις

Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή

του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους νε-

φροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους με-

ταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των

οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς,

για το μήνα Ιανουάριο τρέχοντος έτους 2016

ΑμεΑ: Έκκληση προς τα αγροτικά μπλόκα

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.),

όπως είναι γνωστό σε όλη την κοινωνία, στηρίζει τις δίκαιες

αιτήσεις όλων των κοινωνικών ομάδων στον αγώνα ενάντια

στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Στηρίζει και συμπαρίσταται και

στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου και στις κινητοποιήσεις

του.Με αίσθημα αλληλεγγύης απευθύνεται στον αγροτικό

κόσμο που αγωνίζεται και κάνει έκκληση να δείξει την ίδια κοι-

νωνική ευαισθησία προς τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες πα-

θήσεις και τις οικογένειές τους, μία από τις πλέον ευάλωτες

κοινωνικές ομάδες, που η κρίση έχει γονατίσει. Η Ελληνική Ια-

τρική Εταιρεία Αναπηρίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-

νοιας (ΕΛΙΕΑΚΑΠ), η ένωση των γιατρών των επιτροπών των

ΚΕΠΑ, (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) που εξετάζει και

αξιολογεί την αναπηρία, τις αναπηρικές συντάξεις και τα επι-

δόματα, ενημέρωσε την Ε.Σ.Α.μεΑ. ότι τα μπλόκα των αγρο-

τών απαγορεύουν τη διέλευση των γιατρών που έχουν λάβει

φύλλο πορείας, ώστε να συμμετάσχουν σε Επιτροπή του

ΚΕΠΑ, με αποτέλεσμα οι Επιτροπές να ακυρώνονται η μία

μετά την άλλη. Αν αυτή η πρακτική δεν λήξει άμεσα, θα υπάρ-

ξει μεγάλη ταλαιπωρία των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες

παθήσεις, που περιμένουν μία εξέταση για να λάβουν ένα επί-

δομα, μοναδικό οικονομικό πόρο.

ΞΑΝΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Τριακόσιους πρόσφυγες πήρε χθες η ΠΓΔΜ, μέσω της

ουδέτερης ζώνης και στη συνέχεια έκλεισε το σημείο

διέλευσης,Από τις 4, χθες το μεσημέρι, έως τις 8 το

βράδυ, πέρασαν 300 άτομα από το Ιράκ και τη Συρία

αλλά έκτοτε, το σημείο έχει κλείσει Σύμφωνα με την

αστυνομία, στον καταυλισμό στην Ειδομένη βρίσκονται

περίπου 6.500 πρόσφυγες και άλλοι 400 είναι συγκεν-

τρωμένοι στο βενζινάδικο, στο ύψος του Πολύκαστρου.
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Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύ-
θυνσης Ασφάλειας Κατερίνης τέσσερις περιπτώ-
σεις κλοπών σε εκκλησίες, σε κτηνοτροφική

μονάδα και σε αποθήκη σε περιοχές της Πιερίας. Για την

υπόθεση συνελήφθησαν χθες στην Πιερία τρία άτομα ηλι-

κίας 29, 48 και 52 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δι-

κογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και

ζωοκλοπή.Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα,

οι συλληφθέντες το χρονικό διάστημα 25 - 27 Φεβρουα-

ρίου διέρρηξαν σε διαφορετικές περιοχές της Πιερίας δύο

εκκλησίες, μία αποθήκη και μία κτηνοτροφική μονάδα,

από τις οποίες αφαίρεσαν συνολικά ιερά σκεύη, μεγαφω-

νική εγκατάσταση, χρηματικά ποσά από τα παγκάρια των

ναών, δοχεία λαδιού, ένα αμνοερίφιο και ένα κυνηγετικό

όπλο. Μέρος των κλοπιμαίων των ναών βρέθηκε και απο-

δόθηκε στους εφημέριους.

Συνελήφθησαν, σε διάφορες περιοχές της Αττι-
κής, 11 οδηγοί ταξί, συνολικά, γιατί είχαν επέμβει στα

ταξίμετρα και στις ταμειακές μηχανές των οχημάτων

τους,Ειδικότερα, οι οδηγοί αυτοί, που συνελήφθησαν στο

Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού, στον Πει-

ραιά, στην Καλλιθέα, στη Βουλιαγμένη και στο Ελληνικό,

χρησιμοποιώντας ειδική συνδεσμολογία, διέκοπταν τη

σύνδεση των ταξιμέτρων με τις ταμειακές μηχανές, με

αποτέλεσμα να μην εκδίδονται αποδείξεις και να διαφεύ-

γουν της καταβολής του φόρου.Παράλληλα, συνελήφθη

και ένας οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου για υποκλοπή μεταφο-

ρικού έργου, το οποίο έχει ανατεθεί με νόμο σε άλλο

φορέα.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν, στο πλαίσιο του αυ-

τοφώρου, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε

βάρος τους, στους αρμόδιους εισαγγελείς.

Τρεις ανήλικοι, (δύο 17χρονοι και ένας 16χρονος),
συνελήφθησαν το πρωί της Τρίτης, στην Μάνδρα,
για ληστείες σε βάρος λαχειοπωλών και κλοπές.

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες, τις βραδινές ώρες της 3-1-2016

φέρονται να προσέγγισαν αλλοδαπό λαχειοπώλη στη Μάνδρα

και με τη χρήση σωματικής βίας να του απέσπασαν χρήματα

και λαχεία.Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι τρεις ανήλικοι,

από τον Μάιο του 2015, είχαν συγκροτήσει ομάδα και προέβαι-

ναν στην διάπραξη ληστειών, κλοπών μοτοσικλετών καθώς και

κλοπών από οικίες και καταστήματαΜέχρι στιγμής, έχουν εξι-

χνιασθεί τρεις ληστείες σε βάρος αλλοδαπών λαχειοπωλών

στην περιοχή της Μάνδρας, έξι κλοπές μοτοσικλετών και τρεις

κλοπές από οικίες και καταστήματα σε διάφορες περιοχές της

Αθήνας και του Πειραιά.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Ει-

σαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών ο οποίος τους παρέπεμψε

σε Ειδικό Ανακριτή.

Ετέθη το βέτο στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής
υποστήριξε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ο
οποίος δίνει ζωντανά εφ όλης της ύλης συνέντευξη στο

Star και στον Νίκο Χατζηνικολάου.Η συζήτηση ξεκίνησε με

το μεταναστευτικό/προσφυγικό όπου αποκάλυψε ότι το

βράδυ της Δευτέρας, στο δρόμο για το τηλεοπτικό στούντιο

του τηλεφώνησε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ζαν Κλόντ Γιούνκερ.«Μου μετέφερε το μήνυμα συμπαρα-

στασης. Μου είπε επί λέξει <Η Κομισιόν είναι μαζί σας να

το έχεις στο μυαλό σου, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προ-

κειμένου η Ελλάδα να μην μείνει αβοήθητη σηκώνοντας

μόνη στις πλάτες της τα βάρη όλης της Ευρώπης>» είπε ο

Πρωθυπουργός.Μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε

.Εχουμε να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα που υπερβαίνει

δυνάμεις χώρας, τις δυνατότητες μίας κυβέρνησης και τις

εγγενείς αδυναμίες ολόκληρης της ΕΕ που φαίνεται ότι δεν

μπορεί να συνεννοηθεί στα κρίσιμα θέματα για αποτελε-

σματικές λύσεις και να μοιράσει το βάρος.Ανέτοιμοι μπορεί

να ήμασταν γιατί δεν μπορούσαμε να είμαστε έτοιμοι για

τόσο μεγάλες ροές αλλά δεν υποτιμήσαμε τον κίνδυνο. Εί-

χαμε την διορατικότητα να δημιουργήσουμε υπουργείο Με-

ταναστευτικής πολιτικής πριν ένα χρόνο.Από το Μάρτιο του

2015 ζητούσα συνεννόηση με Τουρκία για να αντιμετωπί-

σουμε το πρόβλημα

Παρατείνονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για
προνοιακά επιδόματα και αναπηρικές

συντάξεις
Με τροπολογία που κατατέθηκε στην βουλή και εντάχθηκε

στο νομοσχέδιο για το Δημόσιο παρατείνεται εκ νέου μέχρι

τις 30-6-2016 (έληξε 31-12-2015), η προθεσμία για την συ-

νέχιση καταβολής, των συντάξεων και επιδομάτων αναπη-

ρίας όσοι δικαιούχοι τα αιτήματα τους εκκρεμούν στις

Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. για υγειονομική κρίση.

Ειδικότερα με διάταξη της τροπολογίας προβλέπεται η πε-

ραιτέρω παράταση για τις περιπτώσεις λήξης του συντα-

ξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας συνταξιούχων

ΦΚΑ αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εφόσον εκκρε-

μεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση,

χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων αλλά και παράταση

του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας για ένα

εξάμηνο, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι

πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση

ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγει-

ονομική επιτροπή αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας του-

λάχιστον 67%.

Πιο αυστηρός έλεγχος των συνόρων για να αποτρα-

πούν φαινόμενα παράνομης εισόδου μεταναστών και

προσφύγων αποφασίστηκε στη δεύτερη συνάντηση των

αρχηγών αστυνομίας τεσσάρων χωρών των δυτικών Βαλκα-

νίων Σλοβενίας, Κροατίας, Σερβίας, ΠΓΔΜ και της Αυστρίας..

18 Φεβρουαρίου,  είχε συμφωνηθεί ο κοινός έλεγχος των

προσφύγων στην Γευγελή (στα σύνορα Ελλάδας-ΠΓΔΜ) και

ο περιορισμός του αριθμού τους με βάση τις ποσοστώσεις.

Μετά τις ενστάσεις του κουαρτέτου για το μέτρο
της απόσυρσης φαίνεται ότι βρέθηκε λύση.
Με ιδιώτες και εταιρίες εμπορίας αυτοκινήτου να έχουν μεί-

νει με 10.000 χαρτιά απόσυρσης στο... χέρι, όλα δείχνουν ότι η

κυβέρνηση προσανατολίζεται σε παράταση του μέτρου για να

δοθεί λύση μέχρι και τα τέλη του Απριλίου.

Εάν δεν υπάρξει η παραπάνω παράταση στο μέτρο της από-

συρσης τότε αυτομάτως όσοι έχουν στα χέρια τους το χαρτί της

απόσυρσης αυτή τη στιγμή χάνουν και το όφελος του μέτρου.
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συν απο σελ.1 Που στοχεύουν οι αποφάσεις; Πολλά ερωτηματικά,
πολλές οι πηγές που συνδέουν το πάζλ για να ξεσπάσει ο πό-
λεμος. Γιατί το Νάτο περιπολεί στο αιγαίο; γιατί οι τούρκοι κοιτάζουν

το αιγαίο με πολύ όρεξη; θέλουν να μας πάρουν το μισό; με τι τίμημα

άραγε... Ποιοι ,που , πως και πότε τα αποφάσισαν όλα αυτά; 

Δεν είναι τυχαίο που την Ελλάδα την έχουν κυριολεκτικά γονατίσει

οικονομικά τόσο γρήγορα μετά την ένταξη της στο νόμισμα του

Ευρώ.Οι εξελίξεις προχωρούν και η αδρανοποίηση παραμένει ίδια,

η κατάληξη άγνωστη και το σενάριο μοιάζει να εξελίσσεται σε επι-

στημονική φαντασία.Τα δημοσιεύματα κάνουν λόγω για παραχώ-

ρηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης στην Ρωσία, οι Τούρκοι

κλείνουν τον Βόσπορο με αποτέλεσμα να δημιουργούν προβλήματα

στις Ρώσικες διακινήσεις. Το Νάτο κάνει τις περιπολίες του ενώ η

Τουρκία αγναντεύει το αιγαίο πέλαγος. Είναι προφανές οτι όλοι αυτοί

που μαζεύονται τριγύρω μας  είναι έτοιμοι να σφαχτούν για να πά-

ρουν από ένα κομμάτι. Ενα κομμάτι Ελλάδας στεριάς η θάλασσας

που ανήκει σε ποιους; στους Έλληνες που βλέπουν ότι 2 γάιδαροι

μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Τελικά τι θα  ακολουθήσει και τι θα κο-

στίσει στον απλό πολίτη Έλληνα και όχι στους αλλοδαπούς που

υποτίθεται ότι  φιλοξενούμε.Όλοι αυτοί που ενδιαφέρονται για εμάς

και μας αγαπάνε τόσο πολύ, όλοι κάτι θέλουν να μας αρπάξουν γιατί

η Ελλάδα έχει την μοναδικότητα του πολιτισμού , του Ηρωισμού ,

και της αντοχής μέχρι την στιγμή που ο Έλληνας θα θυμηθεί την

ιστορία του και θα αντιδράσει όπως έκανε τόσες και τόσες φορές

στο παρελθόν εξαφανίζοντας κάθε φορά τους κατακτητές ,που προ-

σπαθούσαν να την ξεγελάσουν όπως τώρα που κάθε φορά που μας

βοηθάνε μας φορτώνουν και ένα καινούργιο πρόβλημα. 

Η Μοσχοβολιά της Σκατίλας

Συν απο σελ.1Εχθές αργά βγήκα στο μπαλκόνι του

σπιτιού μου από περιέργεια για να δω τι βρω-

μάει, κοίταξα δεξιά αριστερά και δεν είδα τί-

π ο τ α . . . . .

Σκέφτηκα μήπως κάποιο βυτίο αδειάζει τον

βόθρο παραπέρα. Μπήκα μέσα έκλεισα πόρτες

και παράθυρα και προσπάθησα να κοιμηθώ, δυ-

στυχώς όμως ακόμα και από τις χαραμάδες, για

να μην πω ότι και από την κλειδαρότρυπα η

βρώμα ήταν αισθητή και στους εσωτερικούς χώ-

ρους του σπιτιού μου. Πήρα την κόρη μου τηλέ-

φωνο η οποία μένει σε άλλη γειτονιά της Δυτικής

Αττικής και την ρώτησα , τα ίδια μου απάντησε

και αυτη.Η μοσχοβολιά της σκατίλας είχε απλω-

θεί στην Δυτική Αττική σε πολύ επικίνδυνα επί-

πεδα ,σκεπάζοντας όλες τις άλλες βρωμιές που

υπάρχουν τριγύρω μας. Για άλλους τα σκατά

είναι νόστιμα γιατί τα βάζουν στην τσέπη , για άλ-

λους πάλι είναι Επικίνδυνα γιατί αφορούν την

υγεία αλλά και την ζωή των παιδιών τους.

Αγαπητέ αναγνώστη που κατοικείς στην δυτική

Αττική το ξέρεις ότι θα πεθάνεις νωρίτερα ; Αιτία

θανάτου.Σύντομα θα υπάρξει ποιο αναλυτικό ρε-

πορτάζ με συνεντεύξεις κατοίκων της δυτικής Ατ-

τικής , που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα

υγείας με αιτία τις παραπάνω καταστάσεις και

προσπαθούν να αντιδράσουν διεκδικώντας του-

λάχιστον ποιότητα στο αποχωρητήριο και στα

σκατά που μας σερβίρουν κάθε τόσο δημιουρ-

γώντας ανεπανόρθωτες καταστάσεις στο περι-

βάλλον ,και στον άνθρωπο .Λεφτά , Σκατά και η

κοιλιά έχουν ίδιο χρώμα και την μοναδικότητα να

καίνε νού και σώμα
γι'αυτό σου λέω φίλε μου,χωρίς παρεξηγήσεις.

αν αγαπας τα χρήματα,μες στα σκατά θα ζήσεις...
Κοιτάξτε γύρω όλοι σας.... 

να δείτε τί συμβαίνει!

απ' τα κουστούμια φένονται οι ταλαιπωρημένοι....

www.agkathi.gr

Μπορείτε να στείλετε ο άρθρο σας, τις

επισημάνσεις σας,αλλα και ότι άλλο θέ-

λετε να μας πείτε, στο παρακάτω email

info@agkathi.gr  , η συμμετοχή σας θα

πιάσει τόπο και σίγουρα η φωνή σας θα

ακουστεί στο agkathi blog...

Ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος
σχίζας επισκέφτηκε το Κ.Ε.Α.
και μίλησε στο αγκάθι με τον

Γιώργο Ρεθυμιωτάκη δείτε πε-
ρισσότερα στο
www.agkathi.gr

Ο Γιώργος 
Κρητικός μίλησε

στον Γιώργο Ρεθυ-
μιωτάκη σε μια

συνέντευξη για το
αγκάθι...
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Φοιτήτρια:Τα ιατρικά λάθη που την καθήλωσαν σε αναπηρικό αμαξίδιο
Φοιτήτρια μηνύει νοσοκομεία για ιατρικά λάθη που την καθήλωσαν σε

καροτσάκι.Στα δικαστήρια προσφεύγει μια νεαρή κοπέλα καταγγέλλοντας

σοβαρές παραλείψεις των γιατρών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου και του

ΠΑΓΝΗ εξαιτίας των οποίων, όπως λέει, καθηλώθηκε σε αναπηρικό κα-

ροτσάκι.Σύμφωνα με το ekriti.gr και το ρεπορτάζ του Μάριου Διονέλλη,

η Μ.Γ σπούδαζε πριν από τέσσερα χρόνια στο Μαθηματικό Τμήμα του

Πανεπιστημίου Κρήτης.Όπως λέει ο δικηγόρος της, Νίκος Διαλυνάς, η

νεαρή κοπέλα ένα βράδυ τον Ιούλιο του 2011, ενώ περπατούσε προς το

σπίτι της ένιωσε δυνατό πόνο στην πλάτη και στο στήθος. Τα χαράματα

ενώ ο πόνος δεν υποχωρούσε πήγε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσο-

κομείο. Η πρώτη διάγνωση των γιατρών ήταν «ψύξη» και  της έδωσαν μυοχαλαρωτικό φάρμακο.  Ωστόσο οι πόνοι

συνεχίστηκαν και η φοιτήτρια μεταφέρθηκε ξανά στο Βενιζέλειο όπου της χορηγήθηκε και πάλι μυοχαλαρωτικό φάρ-

μακο. Της είπαν να πάει ξανά σε τρεις μέρες, εφόσον δεν υποχωρήσουν τα συμπτώματα. Την 4η ημέρα αφόρητων

πόνων η κοπέλα πήγε αυτή τη φορά στο ΠΑΓΝΗ, όπου υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία. Οι γιατροί διέγνωσαν

κάποιας μορφής «δυσπλασία στον νωτιαίο μυελό».Η κοπέλα μεταφέρθηκε εσπευσμένα  με αεροπλάνο στην Αθήνα,

έχοντας ήδη αρχίσει να χάνει την αίσθηση από τα κάτω άκρα της. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών η κοπέλα έμεινε

παράλυτη και είναι από τότε είναι καθηλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι. Παρά την άσχημη οικονομική της κατάσταση,

έφτασε μέχρι και σε νοσοκομεία της Ελβετίας όπου οι γιατροί της είπαν πως ήταν πολύ αργά και πως το παιχνίδι με

το χρόνο χάθηκε στο Ηράκλειο.«Για όλα αυτά έχει σχηματιστεί μια μήνυση 300 σελίδων την οποία και θα υποβάλλουμε

στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου την προσεχή Παρασκευή« λέει στο ekriti ο δικηγόρος Νίκος Διαλυνά.Ο κ.

Διαλυνάς εξηγεί πως η κοπέλα βρέθηκε σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, ενώ χρειάστηκε να δεχτεί και συγ-

κεκριμένη ψυχιατρική υποστήριξη και γι΄αυτό τον λόγο η μήνυση κατατίθεται 4 χρόνια μετά το περιστατικό.

Ο Γολγοθάς της Μαρίζας – 
Όλα ξεκίνησαν ενώ περπατούσε  
Οι λανθασμένες διαγνώσεις και η καθυστέρηση στην αντι-

μετώπιση του προβλήματος υγείας της νεαρής κοπέλας.Δι-

καίωση ζητά η φοιτήτρια Μαρίζα Γουργολίτσα από το

Αγρίνιο, η οποία από το 2011 είναι καθηλωμένη σε αναπη-

ρικό καρότσι. Η κοπέλα δια του συνηγόρου της, Νίκου Δια-

λυνά, κατέθεσε την Παρασκευή μήνυση στην Εισαγγελία

Ηρακλείου για ιατρική αμέλεια σε βάρος γιατρών των δύο νοσοκομείων της

πόλης.Η Μαρίζα που συγκλόνισε τους πάντες στα δικαστήρια Ηρακλείου, υπέ-

στη ανεπανόρθωτη βλάβη και παρά το γεγονός ότι έχει απευθυνθεί και σε κέν-

τρα του εξωτερικού, η κατάσταση της χαρακτηρίζεται μη αναστρέψιμη.Όπως

καταγγέλλει, όλα ξεκίνησαν όταν, ενώ περπατούσε στο Ηράκλειο ένιωσε έναν

δυνατό πόνο πίσω στην πλάτη, ο οποίος έφθανε μέχρι το στήθος. Παράλληλα

υπήρχαν πολλά συμπτώματα νευρολογικής φύσης, τα οποία όμως δεν αξιο-

λογήθηκαν σωστά από τους εφημερεύοντες γιατρούς του Βενιζελείου, οι οποίοι

θεώρησαν ότι είχε ψύξη και της χορήγησαν μυοχαλαρωτικά.Με τους πόνους

να συνεχίζονται, η κοπέλα ζήτησε και πάλι νοσοκομειακή βοήθεια, όμως δεν

άλλαξε κάτι στην ιατρική της αντιμετώπιση. Στην συνέχεια πήγε στο Πανεπι-

στημιακό Νοσοκομείο όπου αρχικώς της είπαν ότι πιθανότατα είναι έγκυος. 

Σκύλοι γίνονται τα «μάτια» ατό-

μων με προβλήματα όρασης.
Έξι λαμπραντόρ έχουν

εκπαιδευτεί για να γί-

νουν σύντροφοι-συνο-

δοιπόροι.Η Μελίτα, η

Ντόνα, ο Φοίβος, η

Ίρμα και η Βικτόρια είναι εδώ και με-

ρικά χρόνια τα «μάτια» πέντε ατόμων

με προβλήματα όρασης, ενώ από σή-

μερα και η Άλμα θα είναι η συνοδοιπό-

ρος ενός τυφλού ατόμου για τα

επόμενα 7-8 χρόνια. Πρόκειται για έξι

λαμπραντόρ, τα οποία, από την ηλικία

των 10-12 εβδομάδων και επί σχεδόν

δύο χρόνια, έχουν εκπαιδευτεί ειδικά

από το Κέντρο Σκύλων Οδηγών Ελλά-

δας, προκειμένου να γίνουν σύντρο-

φοι-συνοδοιπόροι, αλλά και «μάτια»

των τυφλών.

Αυτό το 6χρονο κοριτσάκι με αυτισμό 
ζωγραφίζει συναρπαστικούς πίνακες.
Έχει αποκτήσει έναν και η Angelina Jolie .Η Iris είναι ένα εξά-

χρονο κοριτσάκι με αυτισμό και η καλύτερή της φίλη είναι η

Thula, μια υπέροχη γάτα .Η μικρή ανακάλυψε το ταλέντο της

στη ζωγραφική από πολύ νωρίς. Άρχισε λοιπόν να ζωγραφίζει

στο μικρό της εργαστήριο παρέα πάντα με τη γάτα της. Ο αυ-

τισμός βοηθάει την Iris να εστιάζει στη λεπτομέρεια και αυτό

αποτυπώνεται στους πίνακές της. Ήδη έχει ζωγραφίσει 42 πί-

νακες οι οποίοι συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον πολλών συλλε-

κτών, ενώ και η γνωστή ηθοποιός Anjelina Jolie απέκτησε

έργο της Iris έναντι ενός αξιοσέβαστου ποσού.
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ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑΣ
συν.απο σελ.1 Σας προσκαλούμε στην γιορτή κα-

λέντουλας που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο

Χασιάς την κυριακή 6 Μαρτίου και ώρα 11:30 , οπου

θα παρουσιαστεί και το βιβλίο “Βότανα - Οι Θησαυ-

ροί της Φύσης” σκοπός μας είναι ο κόσμος να γνω-

ρίσει τα βότανα και τις ευεγερτικές δυνατότητες

τους. Στην εκδήλωση μπορεί να συμμετέχει το κοινό

δωρεάν και να δεί στην πράξη την δημιουργία αλοι-

φής καλέντουλας αλλα και να ενημερωθεί σε τι οφε-

λεί τον οργανισμό μας.

Ο Αλέξανδρος Ψυχούλης στο Χώρο Τέχνης "δ"
στο Βόλο. 

Το Σάββατο 12 Μαρτίου

θα πραγματοποιηθούν τα

εγκαίνια της έκθεσης «Το

Μανιφέστο της Ευτυχίας»

του γνωστού εικαστικού

και καθηγητή στο Πανεπι-

στήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα

Αρχιτεκτόνων Μηχανι-

κών) Αλέξανδρου Ψυ-

χούλη στο Χώρο Τέχνης "

δ" στο Βόλο.Με έργα δια-

φορετικών περιόδων,

από την είσοδό του στη

Σχολή Καλών Τεχνών της

Αθήνας μέχρι και σήμερα,

ο Αλέξανδρος Ψυχούλης

στήνει με παιγνιώδη διά-

θεση μια έκθεση-ανα-

δρομή σε χαρακτηριστικούς σταθμούς της πορείας του.

«Συμφιλιώθηκα πια με την ιδέα» γράφει ο ίδιος, «πως μοιάζω με

ελαττωματική πυξίδα. Ο βοράς μου περιστρέφεται και δεν έχει

ησυχία. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για μην βιώνω αυτή την ατέ-

λεια ενοχικά».Το ενδιαφέρον είναι πως η πορεία του Αλέξανδρου

Ψυχούλη στα εικαστικά δρώμενα αφήνει ένα ίχνος ιδιοσυγκρα-

σιακό, απροσδόκητα συνεκτικό μέσα στη διαφορετικότητα των

διαλέκτων που χρησιμοποιεί. Από τη ζωγραφική, τη χαρακτική,

το κόμικ, της διαδραστικές ψηφιακές κατασκευές, τις γιγάντιες-

χειρονακτικής τρέλας- εγκαταστάσεις, το animation, τα διαδρα-

στικά σκηνικά για το θέατρο, τον ψηφιακό σχεδιασμό και πίσω

στη ζωγραφική σαν την επιστροφή στον γνώριμο οίκο πριν αρχί-

σει ακόμα ένα ταξίδι σε αχαρτογράφητους τόπους.

Αν χρειαζόταν να ξεχωρίσουμε κάτι από το πλήθος των ιδεών

που διέπουν το έργο του Α. Ψυχούλη, θα ήταν αυτά που αποτε-

λούν και τον ακρογωνιαίο λίθο της διδασκαλίας του στους φοιτη-

τές του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας τα τελευταία 15 χρόνια. Η ευεργετική δυνατότητα του

«λάθους» και η σπουδαιότητα της «αποτυχίας».

ο Στέφανος Ρόκος ζωγραφίζει συναντήσεις και πάρτι
με περίεργους πρωταγωνιστές που δεν είναι και τόσο ανέμελα όσο φαί-

νονται με την πρώτη ματιά. Έχουν ένα πιο σκοτεινό χαρακτήρα και μια

υπόγεια επιθετικότητα. Η μουσική, εξάλλου, πάντοτε υπάρχει μέσα στο

έργο του. Ό,τι μου συμβαίνει, υπάρχει μέσα σε αυτά που κάνω. Είναι

πολύ προσωπικά τα έργα μου. Απλώς πάντα είναι καμουφλαρισμένα και

δεν έχουν ποτέ συνειδητά ένα πολιτικό ή κοινωνικό μήνυμα. Θέλω να

είναι όλα φιλτραρισμένα από την δικιά μου ματιά, οτιδήποτε συμβαίνει

και για οτιδήποτε ενημερώνομαι και βιώνω. Αυτή η έκθεση λέγεται 'Στην

Εποχή του Ηλεκτρισμού'. Τη δουλεύω από το 2013, σχεδόν δυόμιση

χρόνια. Ηλεκτρισμός για μένα είναι η ένταση που υπάρχει τα τελευταία

5 χρόνια και εδώ και γενικά σε όλο τον κόσμο. Εννοώ την κοινωνική και

πολιτική ένταση που μεταφέρεται σε διαπροσωπικό επίπεδο σε σχέσεις,

σε οικογένειες, σε επαγγελματικές συνεργασίες, σε οτιδήποτε μπορεί να

υπάρξει μια ένταση που διοχετεύεται από όλα αυτά τα πράγματα τα κοι-

νωνικοπολιτικά και εκδηλώνεται σε χώρους προσωπικούς. 
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ΔΡΑΜΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΜΕΑ συγκέντρωσαν ρούχα για τα προ-

σφυγόπουλα.Ρούχα και υποδήματα για τα προσφυγόπουλα

συγκέντρωσαν προ ημερών 16 μαθητές ΑμεΑ στη Δράμα ενώ

στη συνέχεια επι-

σκέφθηκαν τη Δι-

ε ύ θ υ ν σ η

Αστυνομίας Δρά-

μας στο πλαίσιο

των εορτών, μαζί

με τους συνο-

δούς δασκάλους

από το Ειδικό

Σχολείο.Τα παι-

διά υποδέχτηκε στο Μουσειακό Εκθετήριο της Διεύθυνσης

Αστυνομίας Δράμας, εκ μέρους του Αστυνομικού Διευθυντή

Δράμας, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Δράμας και

Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών I.P.A. Δράμας

κ. Σκάρλιος Μηνάς.Ο ίδιος αφού ευχαρίστησε τους δασκάλους

και συνοδούς του Ειδικού Σχολείου, αλλά και το Δ.Σ. του Συλ-

λόγου Γονέων και Κηδεμόνων για την ευαισθητοποίησή τους,

αλλά και την πρωτοβουλία τους αυτή , μοίρασε σε όλα τα παι-

διά καπελάκια με το έμβλημα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνο-

μικών, ενώ τους προσφέρθηκαν χυμοί και γλυκά.

Δωρεάν σεμινάριο από το   Σώμα  ΕθελοντώνΧα-
λανδρίου για φροντιστές ηλικιωμένων και ατόμων με

αναπηρίαΤο Σώμα Εθελοντών Χαλανδρίου προτίθεται

να οργανώσει σεμινάριο δωρεάν για άτομα που φρον-

τίζουν ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία.Το σεμι-

νάριο θα γίνει εφόσον

υπάρξουν ενδιαφερό-

μενοι /ες σε δύο συ-

νεχόμενες μέρες

απογευματινές ώρες.

Θα διδάξει η Καίτη

Ψαρούλη κοινωνική

λειτουργός  με μετεκ-

παιδεύσεις και εμπει-

ρία διδασκαλίας στη

φροντίδα ατόμων με δυσκολίες.Όσοι /ες ενδιαφέρον-

ται, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην

ηλεκτρονική,διεύθυνση.ethelondeshalandriou@gmail.

com ή να τηλεφωνήσουν στο 69 45 95 99 09 6-8 Δευ-

τέρα και Τετάρτη, μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2016.

ΚΡΗΤΗ
Στου δρόμους της Κρήτης βγήκαν οι νέοι αγρότες Συγ-

κέντρωση και πορεία προς τα γραφεία της Περιφέ-

ρειας Κρήτης και της Νομαρχιακής Επιτροπής του

ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου έκαναν σήμερα νέοι αγρότες από

το Νομό. Οι νέοι αγρότες μεταξύ άλλων διεκδικούν

χρήματα που όπως τονίζουν, ποτέ δεν πήραν από τα

κοινοτικά πλαίσια του 2009 στα οποία είχαν

ενταχθεί.Οι νέοι αγρότες από διάφορες περιοχές του

νομού Ηρακλείου διαμαρτυρήθηκαν έξω από την Πε-

ριφέρεια Κρήτης και στη συνέχεια επισκέφθηκαν την

Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Θεανώ Βρέντζου διαμαρ-

τυρόμενοι για την κατάσταση που επικρατεί.Αμέσως

μετά κατευθύνθηκαν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ προκει-

μένου να μεταφέρουν και εκεί τα αιτήματά τους, όμως

τα γραφεία ήταν κλειστά κι έτσι στη συνέχεια μετέβη-

σαν στο γραφείο του Γιάννη Μιχελογιαννάκη, από

όπου όμως απουσίαζε ο βουλευτής και είχαν συνάν-

τηση με συνεργάτη του. Οι αγρότες ακολούθως επέ-

στρεψαν στην Περιφέρεια και είχαν νέα συνάντηση με

την κ. Βρέντζου και αμέσως μετά αποχώρησαν.

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ Έκλεισαν τα σύνορα στους

Αφγανούς η Σερβία και τα Σκόπια -Μουζά-

λας: Παραβιάστηκε η απόφαση της Ε.Ε. - Οι

μετανάστες περπατούν 20 χιλιόμετρα από

το Πολύκαστρο μέχρι την ουδέτερη

ζώνη«Ασφυξία» δημιουργείται στην ουδέ-

τερη ζώνη Ελλάδας - ΠΓΔΜ μετά την απαγόρευση διέλευσης

Αφγανών στα Σκόπια και την απαίτηση όλοι οι πρόσφυγες να

κατέχουν διαβατήριο ή ταυτότητα, καθώς δεν επαρκεί πλέον

το υπηρεσιακό σημείωμα που λαμβάνουν από τις ελληνικές

αρχές.Ο συνωστισμός που παρατηρείται από το πρωί στο

βενζινάδικο, στο ύψος του Πολυκάστρου, όπου δεκάδες λεω-

φορεία έχουν αποβιβάσει περισσότερους από 3.000 πρόσφυ-

γες, είχε ως αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς να αποφασίσουν

να φτάσουν μέχρι την ουδέτερη ζώνη, περπατώντας περίπου

20 χιλιόμετρα.Σύμφωνα με την αστυνομία, η ροή προσφύγων

από το Ιράκ και τη Συρία μέχρι στιγμής είναι εξαιρετικά αργή,

ενώ συνολικά περιμένουν να περάσουν στη γειτονική χώρα

περίπου 4.500 άνθρωποι.Η ΠΓΔΜ επιβεβαίωσε πως δεν επι-

τρέπει τη διέλευση Αφγανών από τα σύνορά της με την Ελ-

λάδα, έπειτα από ανάλογη κίνηση της Σερβίας, βορειότερα

στον βαλκανικό διάδρομο. Μέχρι πρότινος, υπενθυμίζεται,

επιτρεπόταν διέλευση σε Σύρους, Ιρακινούς και Αφγανούς.

Επιπλέον, γίνονται εξονυχιστικοί έλεγχοι εγγράφων σε όλους

τους πρόσφυγες, οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι

τους, μόνο αν έχουν ταυτότητα ή διαβατήριο, μαζί με το υπη-

ρεσιακό σημείωμα των ελληνικών αρχών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ροή για όσους επιτρέπεται η

διέλευση -Σύρους και Ιρακινούς, πλέον- είναι εξαιρετικά αργή,

καθώς περνάνε περίπου 100 άτομα ανά ώρα.

Αθήνα, αναμένουν στο βενζινάδικο, στο ύψος του Πολυκά-

στρου.
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ΚΟΜΟΤΗΝΗ Συνελή-

φθη ο βιαστής που

ασέλγησε και σε

8χρονο παιδί Έπειτα

από έρευνες των αν-

δρών του Τμήματος

Ασφαλείας της Κομοτη-

νής συνελήφθη και

ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του άνδρα ο οποίος παρενόχλησε

ανήλικη σε ασανσέρ πολυκατοικίας.Επιπλέον, τα ξημερώματα

της περασμένης Κυριακής στην περιοχή κάτω από την Τσανά-

κλειο στην Κομοτηνή, ο δράστης πλησίασε μια 21χρονη ενώ

περπατούσε και άρχισε να τη χαϊδεύει με ασελγείς χειρονο-

μίες.Η κοπέλα έβαλε τις φωνές καλώντας σε βοήθεια, με απο-

τέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να βγουν στα μπαλκόνια και

ο επίδοξος βιαστής να το βάλει στα πόδια.Πρόκειται για έναν

28χρονο κάτοικο Αλεξανδρούπολης, ο οποίος συνελήφθη και

προσήχθη το πρωί από την Υ.Α - Ο.Π.Κ.Ε., ως ύποπτος για

επιθέσεις εναντίον γυναικών στη γειτονική πόλη.Ο 28χρονος

ομολόγησε έναν βιασμό και δύο ασέλγειες, ενώ αναγνωρίστηκε

από τα θύματά του.Αξίζει να αναφερθεί πως ο νεαρός έχει

«βαρύ» βιογραφικό, αφού μόλις λίγους μήνες νωρίτερα είχε

σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για ομοειδείς πράξεις.

Ωστόσο, ο δράστης δεν προφυλακίστηκε, αφού το 48ωρο είχε

παρέλθει.

ΒΕΡΟΙΑ Συνελήφθησαν 3

άτομα στη Βέροια που προ-

σπάθησαν να κλέψουν χρη-

ματοκιβώτιο από λογιστικό

γραφείο. Συνελήφθησαν

προχθές το μεσημέρι στην

Βέροια, από αστυνομικούς

του Τμήματος Ασφάλειας Βέ-

ροιας, 3 άτομα ηλικίας 31, 33 και 39 ετών δυνάμει εν-

ταλμάτων σύλληψης του ανακριτή Βέροιας.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για τα αδικήματα

των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής και εγκλη-

ματικής οργάνωσης, συμπεριλαμβάνεται και ένας

35χρονος συνεργός τους που αναζητείται να συλλη-

φθεί.Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, τα παρα-

πάνω άτομα συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση, με

συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους, με σκοπό

τη διάπραξη κλοπών και διαρρήξεων, αποκομίζοντας

παράνομο οικονομικό όφελος.Μέχρι στιγμής έχει εξα-

κριβωθεί η συμμετοχή τους σε απόπειρα κλοπής χρη-

ματοκιβωτίου που έγινε αρχές Δεκέμβρη του 2015,

από λογιστικό γραφείο στην Βέροια, που περιείχε με-

γάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα.

Νωρίτερα είχαν αφαιρέσει 2 οχήματα από την ίδια πε-

ριοχή και είχαν διαρρήξει την εξωτερική είσοδο επιχεί-

ρησης αφαιρώντας μία σκάλα, την οποία

χρησιμοποίησαν στην προσπάθειά τους να αφαιρέ-

σουν το χρηματοκιβώτιο.Το ένα από τα δύο κλεμμένα

οχήματα εντοπίστηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη

του.Οι έρευνες συνεχίζονται για την εξακρίβωση τυχόν

συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες

πράξεις.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ψαράς

διέσωσε 25 προσφυγόπουλα

στην ΑλεξανδρούποληΕικοσι-

πέντε παιδιά, ανάμεσά τους και

βρέφη, διέσωσε το πρωί της

Παρασκευής με τη μηχανό-

τρατά του ο ψαράς Παναγιώ-

της Καραβέτης.Σύμφωνα με το

Λιμενικό, στις 07.30 ένας από

τους 68 επιβαίνοντες σε φουσκωτή λέμβο που έπλεε

σε απόσταση 11 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Αλεξανδρού-

πολης τηλεφώνησε στο «100» και ζήτησε βοήθεια. Ειδοποι-

ήθηκε το Λιμενικό, που κάλεσε τα παραπλέοντα σκάφη να

σπεύσουν προς παροχή συνδρομής.Στο σημείο έφτασε η μη-

χανότρατα «Καπετάν Φώτης 2», που περισυνέλεξε με ασφά-

λεια όλους τους πρόσφυγες-μετανάστες.Συνοδεία πλωτού του

Λιμενικού που κατέφτασε στην περιοχή, οδηγήθηκαν και απο-

βιβάστηκαν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.Εκεί ο τοπικός

δήμος τούς προσέφερε ρούχα και φαγητό.

Μετά την καταγραφή και ταυτοποίηση των στοιχείων τους, οι

εν λόγω πρόσφυγες θα οδηγηθούν σε κέντρο φύλαξης του

νομού, όπου θα φιλοξενηθούν έως και την έκδοση εντός των

επόμενων ημερών των απαραίτητων εγγράφων, για να συνε-

χίσουν το ταξίδι τους.Ένα αγοράκι 3 ετών, που παρ'ολίγο να

πνιγεί όταν νέα ομάδα προσφύγων-μεταναστών έφθασε στη

Λέσβο, μετέφερε στην Αθήνα αεροσκάφος C-130 της Πολεμι-

κής Αεροπορίας.Στο παιδάκι είχαν δοθεί οι πρώτες βοήθειες

στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης.Το αεροσκάφος προσγειώθηκε

στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας το μεσημέρι απ΄ όπου

ο τρίχρονος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

ΛΑΚΩΝΙΑ εθνική

ομάδα ξιφασκίας με

αμαξίδιο στην εκδή-

λωση συνάντησης

μελών και φίλων Σω-

ματείου ΑΜΕΑ Ν. Λα-

κωνίας.Πρόσκληση

στην ετήσια εκδή-

λωση συνάντησης μελών και φίλων Σωματείου Ατό-

μων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας την Κυριακή 28

Φεβρουαρίου 2016.Τα μέλη του Σωματείου Ατόμων

με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας σας προσκαλούν

στην ετήσια εκδήλωση συνάντησης τους, την Κυριακή

28 Φεβρουαρίου 2016 στις 5 το απόγευμα, στο χώρο

εστίασης ΑΜΙ, στην κεντρική πλατεία του δημοτικού

διαμερίσματος Μαγούλας του Δήμου Σπάρτης.

Η εκδήλωση, αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τη

συνάντηση των μελών του Σωματείου μας και των οι-

κογενειών τους, με όλες τις φίλες και τους φίλους μας,

και παράλληλα ενισχύει το ταμείο αλληλοβοηθείας του

Σωματείου μας, το οποίο υποστηρίζει διαρκώς τους

Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες στις δύσκολες στιγμές

που αντιμετωπίζουν. 
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Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων!
Στις 29 Φεβρουαρίου 2016

σε ολόκληρο τον πλανήτη,

Ενώσεις Ασθενών μαζί με

Συλλόγους και μεμονωμέ-

νους ασθενείς που πά-

σχουν από Σπάνιες

Παθήσεις θα ενώσουν τις

δυνάμεις τους, με σκοπό

την ενημέρωση του κόσμου

σχετικά με τις παθήσεις

αυτές.ο μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Σπανίων Παθήσεων για

το 2016 είναι «Ελάτε μαζί μας για να ακουστεί η φωνή των ασθε-

νών με σπάνιες παθήσεις» και απευθύνεται σε ένα ευρύτερο

κοινό, ακόμα και σε όσους δε ζουν με μια Σπάνια Πάθηση ή δεν

επηρεάζονται άμεσα από αυτήν, ώστε να γνωρίσουν και να συμ-

παρασταθούν στα 36.000.000 ασθενών στην Ευρώπη βάσει στα-

τιστικών στοιχείων.Η Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων

καθιερώθηκε το 2008 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σπανίων

Παθήσεων (EURORDIS) και τιμάται έκτοτε την τελευταία ημέρα

του Φεβρουαρίου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινή γνώ-

μης και την άσκηση πίεσης, προκειμένου το σύστημα υγείας και

πρόνοιας να προσαρμόζεται στους πάσχοντες από σπάνιο νό-

σημα, την πρόληψη και θεραπεία των παθήσεων τους.

Η προσβασιμότητα
στην  εκπαίδευση,  στον
πολιτισμό & τη ψυχα-
γωγία,  τον τουρισμό,
την υγεία, τη διασκέ-
δαση είναι δικαίωμα
που ανήκει  σε όλους. Η

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων δίνει τη δυνατότητα σε

νέους από 13 έως 30 ετών που έχουν ποσοστό

αναπηρίας από 67% και άνω να έχουν πρόσβαση

σε υπηρεσίες που αφορούν τους παραπάνω  το-

μείς. Με 2 ευρώ οι Νέοι με ειδικές δεξιότητες μπο-

ρούν να απολαύσουν υπηρεσίες με σημαντική

έκπτωση.  Η διαδικασία απόκτησης της κάρτας

είναι απλή και οι οδηγίες  βρίσκονται ηλεκτρονικά

στην ιστοσελίδα www.europeanyouthcard.gr

Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ο αγώνας για ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο δε

γνωρίζει σύνορα. Τα Άτομα με Αναπηρία διαμαρτυ-

ρήθηκαν με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο στη Βο-

λιβία προκειμένου να ακουστεί η φωνή τους στη

Πολιτεία που τους στερεί τα όσα δικαιούνται. Κρε-

μάστηκαν με τα καροτσάκια τους από τη γέφυρα

διεκδικώντας το πάγωμα των μειώσεων στα επιδό-

ματά τους προβάλλοντας τη δύναμη ψυχής που

έχουν. Η αξιοπρεπής διαβίωση των ΑμεΑ και όλων

των συνανθρώπων μας που ανήκουν στις ευπαθείς

κατηγορίες πολιτών θα έπρεπε να αποτελεί προτε-

ραιότητα για κάθε κυβέρνηση αντί να τους ωθεί σε

τέτοιες ενέργειες για δικαιώματα που είναι αναγνω-

ρισμένα παγκοσμίως

Νύφη που επέζησε από καρκίνο χορεύει με το
δότη της . Μια συγκινητική στιγμή

Όταν η Greta Hokan-

son ήταν 16 ετών, δια-

γνώσθηκε με λευχαιμία

και μόνο μια μεταμό-

σχευση μυελού των

οστών θα της έσωζε τη

ζωή. Η ανήλικη τότε

Greta, κατάφερε και

βρήκε συμβατό δότη –

έναν ανώνυμο δότη άντρα από το Αρκάνσας των ΗΠΑ-ενώ δυο

χρόνια αργότερα η οικογένεια της μικρής κατάφερε και ήρθε σε

επαφή με τον άντρα που έσωσε τη ζωή της κόρης τους.

«Πριν τον συναντήσω, ήταν απλά εκείνος ο εκπληκτικός δότης

που με έσωσε χωρίς να ξέρει το παραμικρό για εμένα», ανέφερε

η Greta για τον Danny Daniels. «Ήταν εκπληκτικό που τον είχα

απέναντί μου, μπροστά μου», συμπλήρωσε.

Χρόνια αργότερα, όταν η Greta προγραμμάτιζε το γάμο της με

τον νυν σύζυγό της, Tony Hokanson, ήξερε ότι ήθελε ο Daniels

να βρίσκεται ανάμεσα στους καλεσμένους.

Όπως και έγινε, και στις 10 Οκτωβρίου στον χώρο της δεξίωσης,

στο  Sartell της Μινεσότα, η νύφη και ο άντρας που της χάρισε

ζωή, μοιράστηκαν έναν συγκινητικό χορό με το τραγούδι «Angels

Among Us» (Άγγελοι μεταξύ μας).

Έφηβος με ακρωτηριασμένα άκρα κλή-
θηκε να αποδείξει την αναπηρία του! 

Ο 16χρονος Edward

Brice από την Αγγλία, με

ακρωτηριασμένα άκρα,

έπρεπε να αποδείξει στην

αρμόδια υπηρεσία την

αναπηρία του, γιατί δια-

φορετικά θα έχανε το επί-

δομα.Το περιστατικό

δημοσίευσε η Mirror, με

τον πατέρα του έφηβου,

τον 47χρονο Steve Brice,

να δηλώνει εξοργισμένος

πως «δεν πρόκειται να

φυτρώσουν στο παιδί μου

ξαφνικά νέα χέρια και πόδια. Σοκαριστήκαμε που

κλήθηκε σε μια τέτοια ακρόαση. Ξέρουν ακριβώς το

μέγεθος της αναπηρίας του. Δεν έχουν καρδιές».

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΛΟΥΙΖΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
«Νόμιζα ότι ήμουν το πιο παράξενο άτομο στον κόσμο, αλλά μετά

σκέφτηκα ότι υπάρχουν τόσο πολλοί άνθρωποι στη Γη, που πρέ-

πει να υπάρχει κάποιος σαν εμένα. Κάποιος που να αισθάνεται

παράξενος και ελαττωματικός, όπως κι εγώ. (...) Λοιπόν, αν είσαι

εκεί έξω και διαβάζεις αυτό το γράμμα, να ξέρεις ότι, ναι, είμαι στ'

αλήθεια εδώ, και είμαι εξίσου περίεργη όπως κι εσύ».Είμαστε το

ίδιο και έχουμε τις ίδιες δυνατότητες με όλους τους υπόλοιπους

ανθρώπους στην γή οπότε ξέρω να είμαι και δυνατή.
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Ενώνουν τις φωνές τους για 
να διεκδικήσουν το δίκιο τους 

O προπονη-

τής αθλητών

με αναπηρία

Πολυχρόνης

Π ο λ ί τ σ η ς

εδώ και πε-

ρίπου τρεις

μήνες έχει

κάνει αίτηση

στον Δήμο

Α θ η ν α ί ω ν

για να του δοθεί μία θέση στάθμευσης για αναπηρικό αυτοκί-

νητο στην περιοχή όπου μένει, στου Ψυρρή. Το αίτημά του

όμως όχι μόνο δεν έχει ικανοποιηθεί έως τώρα αλλά και «κλή-

σεις μου έχουν κόψει», όπως τονίζει.

Την Τρίτη ο Πολυχρόνης επισκέφτηκε μαζί με τον Γιώργο Χρη-

στάκη, τον Σοφοκλή Αλέπη και τη Ελένη Χαλβαδάκη το Δημαρ-

χείο της Αθήνας. Όλοι τους είναι μέλη της νεοσύστατης

διαδικτυακής πρωτοβουλίας «Μ.Ε.Σ.Α. -  Μαζί Ενάντια Στην

Αδικία». Με την επίσκεψη στον Δήμο ήθελαν να εκφράσουν τη

διαμαρτυρία τους για το πρόβλημα του Πολυχρόνη αλλά και για

όσους αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα με αποτέλεσμα να

ταλαιπωρούνται.«Το αίτημα που απευθύναμε στη γραμματεία

του Δημάρχου ήταν σε ανάλογες περιπτώσεις που ένας πολί-

της με αναπηρία κάνει μία αίτηση για να του δοθεί αναπηρική

θέση να επιταχύνονται οι διαδικασίες προκειμένου να αποφεύ-

γεται η ταλαιπωρία γι' αυτούς τους ανθρώπους» τονίζει ο χο-

ρογράφος - χορευτής Γιώργος Χρηστάκης που χρησιμοποιεί

αναπηρικό αμαξίδιο και αναπηρικό αυτοκίνητο για τις μετακι-

νήσεις του. Όπως λέει Σοφοκλής Αλέπης που είναι και αντιπρό-

εδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών η έλλειψη

θέσεων στάθμευσης για τους ανθρώ-

πους με αναπηρία είναι ένα μεγάλο πρό-

βλημα στις πόλεις της Ελλάδας.

«Σκεφτείτε ότι σε άλλες ευρωπαϊκές με-

γαλουπόλεις προβλέπεται μία θέση για

αναπηρικό αυτοκίνητο ανά 2 τετράγωνα.

Κάτι που όμως δεν συμβαίνει εδώ» προ-

σθέτει ο κ.Χρηστάκης.

Ένα τροχαίο ατύχημα στα 19 του τού
στοίχισε το αριστερό πόδι. Ο Κωνσταντί-

νος Βέλτσης δεν το έβαλε όμως ποτέ
κάτω. Έπεσε, σηκώθηκε και πλέον στο-
χεύει σε ένα μετάλλιο στους Παραολυμ-

πιακούς του Ρίο .
"Κυνηγάτε τα

όνειρα σας, γιατί η

θέληση τρέχει πιο

γρήγορα από

αυτά". Όχι, δεν

πρόκειται για κά-

ποιο ρητό αλλά για

το μότο του Κων-

σταντίνου Βέλτση.

Του ανθρώπου

που ένα ανοιξιά-

τικο βράδυ πριν

από έξι χρόνια, σε

ηλικία 19 ετών

έχασε το αριστερό

πόδι του σε τροχαίο ατύχημα και έξι χρόνια μετά όχι

μόνο δεν αφήνει τη στιγμή αυτή να του στερήσει μια

φυσιολογική ζωή, αλλά κυνηγά το όνειρό του: Να βρε-

θεί στην Παραολυμπιάδα του Ρίο και να κάνει την Ελ-

λάδα περήφανη.Οίκτος, αδυναμία, απογοήτευση,

παραίτηση. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν στο λεξιλό-

γιο του. Υπάρχουν όμως λέξεις όπως η δύναμη, η αι-

σιοδοξία και πάνω απ'όλα η θέληση για ζωή. Ο

Κωνσταντίνος είναι η απόδειξη του "δεν υπάρχει δεν

μπορώ, υπάρχει δεν θέλω", ένας νικητής της ζωής

που δεν τα έβαλε ποτέ με τη μοίρα παρά μόνο με τον

εαυτό του. Και μας διηγήθηκε πως έπεσε, αλλά κατά-

φερε -ακόμα και με ένα πόδι- να σηκωθεί, να εκτιμήσει

περισσότερο τη ζωή και να βρει διέξοδο στον αθλητι-

σμό με στόχο ένα μετάλλιο. Λίγες ημέρες μετά από

όσα μας είπε ο Κωνσταντίνος, ένας νέος άνθρωπος,

ο Παντελής Παντελίδης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο,

συγκλονίζοντας το πανελλήνιο. Δύο διαφορετικές πε-

ριπτώσεις που έχουν όμως έναν κοινό παρονομαστή,

το αυτοκίνητο.

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για ΑμεΑ σε νέους νόμους

Οι πιέσεις και οι αγώνες επιφέρουν αποτελέσματα και αυτό αποδεικνύε-

ται με τους δύο τελευταίους νόμους που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα

της Κυβέρνησης: Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών

Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιο-

λόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων» και Ν. 4368/2016

«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-

ξεις». Μετά από παρεμβάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. έχουν συμπεριληφθεί προ-

τάσεις και επισημάνσεις με ευεργετικά μέτρα υπέρ των ατόμων με

αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Περιθώριο βελ-

τίωσης υπάρχει, ενώ υπάρχουν και σημεία των προτάσεων της

Ε.Σ.Α.μεΑ. που δεν περιλήφθηκαν. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θα συνεχίσει να πα-

ρακολουθεί και να παρεμβαίνει όπου χρειαστεί.
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Νέο κύκλο κινητοποιήσεων, αρχής γενομένης
από τη Δευτέρα,7 Μαρτίου,

Προανήγγειλε ο επικεφαλής της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνο-

τρόφων, Δημήτρης Καμπούρης«Συμφωνούμε με τους Θεσσα-

λούς συναδέλφους μας για συνάντηση με τον Έλληνα

πρωθυπουργό, ωστόσο κρίνουμε απαραίτητο πρώτα να κατα-

στούν σαφείς οι θέσεις και οι διεκδικήσεις μας, να ενημερωθούν

οι αρμόδιοι υπουργοί και ύστερα...ναι» σημείωσε. Συγχαίροντας

τους συναδέρφους του που για περισσότερες από 40 ημέρες

έδωσαν «σκληρό αγώνα», ο κ. Καμπούρης, αφού έκανε σαφές

ότι ο κτηνοτροφικός κόσμος συμμετείχε ενεργά και υπογράμμισε:

«Oι συναντήσεις με τον πρωθυπουργό και η λήξη των κινητο-

ποιήσεων από τα μπλόκα δεν μας βρήκαν σύμφωνους». Υπο-

στήριξε ότι τα προβλήματα των κτηνοτρόφων

«παραμερίστηκαν» και ότι δεν αναδείχθηκαν με την ένταση που

θα έπρεπε. Ως εκ τούτου, όπως είπε, οι κινητοποιήσεις του κτη-

νοτροφικού κόσμου θα συνεχιστούν, με τη μορφή διαμαρτυριών-

καταλήψεων στα περιφερειακά και κεντρικά γραφεία του

ΟΠΕΚΕΠΕ. «Δεν μας καλύπτει η ανακοίνωση του Οργανισμού

για τις πληρωμές και απαιτούμε την άμεση καταβολή όλων όσων

μας χρωστούν από το 2012-2013» δήλωσε και πρόσθεσε: «Αν

δεν υπάρχει άλλος τρόπος, απαιτούμε να δοθεί πολιτική λύση

και να γίνουν όλες οι πληρωμές με βάση το ζωϊκό κεφάλαιο και

όχι τους βοσκοτόπους».

Συγκλονισμένοι οι συγγενείς, οι φίλοι και οι
συνάδελφοι της Χρύσας Ρόβας από την ασύλ-

ληπτη τραγωδία - Το μεσημέρι η κηδεία της
35χρονης που λίγους μήνες νωρίτερα είχε

παντρευτεί τον αγαπημένο της.

Συγκλονίζει ο τρόπος που «έφυγε» αναπάντεχα

από τη ζωή μια 35χρονη Γρεβενιώτισσα, νοσηλεύ-

τρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)

του νοσοκομείου «Αμαλία Φλέμινγκ» στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, σε ώρα υπηρε-

σίας, «κλείστηκε» έξω από τη Μ.Ε.Θ., όπου εργα-

ζόταν, αφού η πόρτα κλειδώνει αυτόματα. Στη

συνέχεια, προφανώς για να μην αφήσει μόνους

τους νοσηλευόμενους στη Μονάδα επιχείρησε να

εισέλθει στη ΜΕΘ από το παράθυρο του φωταγω-

γού, από ένα περβάζι που έβλεπε στον φωταγωγό,

με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να

πέσει από τον 3ο όροφο! Η 35χρονη Χρύσα Ρόβα

μεταφέρθηκε αμέσως για τις πρώτες βοήθειες στον

«Ευαγγελισμό», αλλά ήταν πλέον αργά για τη ζωή

της. Η άτυχη γυναίκα είχε παντρευτεί πρόσφατα.

Μία ανθρώπινη αλυσίδα σχημάτισαν το πρωί, γύρω από
το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, τα μέλη του δικηγορικού

συλλόγου της πόλης...

προχωρώντας με

αυτό τον τρόπο,

σε συμβολικό

αποκλεισμό των

δικαστηρίων. Ο

δικηγορικός σύλ-

λογος αποφάσισε

τη σημερινή κί-

νηση διαμαρτυ-

ρίας, στο πλαίσιο

των κινητοποιήσεων που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του χρό-

νου, ενάντια στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Παράλληλα, προχω-

ρώντας σε μία ακόμη συμβολική κίνηση, κρέμασαν τις γραβάτες

τους απέναντι ακριβώς από το δικαστικό μέγαρο.

Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Πα-

τρών Τάκης Παπαδόπουλος, «συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε

τις κινητοποιήσεις μας, όσο το υπουργείο δεν απαντάει στις τεκ-

μηριωμένες προτάσεις μας για το ασφαλιστικό και στις αναλογι-

στικές μελέτες που έχουμε καταθέσει για το ταμείο νομικών».

Ντράγκι: Η ΕΚΤ δεν μπορεί να αποφα-
σίσει για την ελάφρυνση του ελληνικού

χρέους
Την θέση της

Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς

Κεντρικής Τρά-

πεζας σχετικά

με την ελά-

φρυνση χρέους

της Ελλάδας,

ξεκαθάρισε ο

πρόεδρος της

ΕΚΤ Μάριο

Ν τ ρ ά γ κ ι .

Ο Μάριο

Ντράγκι τόνισε

πως, «Οποιαδήποτε ελάφρυνση θα πρέπει να σε-

βαστεί τους κανόνες που ισχύουν στην Ευρω-

ζώνη».Η ΕΚΤ δεν μπορεί να αποφασίσει για την

ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, καθώς όπως επι-

σημαίνει, αυτό είναι μία απόφαση την οποία οφεί-

λουν να λάβουν τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνη.Τέλος

ο ίδιος συμπλήρωσε πως η ελάφρυνση του χρέους

δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει

την ανάγκη εφαρμογής μεταρρυθμίσεων στην Ελ-

λάδα, προκειμένου να εξασφαλιστεί και η δημοσιο-

νομική βιωσιμότητα αλλά και η επίτευξη σταθερού

ρυθμού ανάπτυξης σε μακροχρόνιο ορίζοντα.
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« Φόβοι  για  ένα  νέο  Τσέρνομπιλ»
Η βιωσιμότητα του πλανήτη είναι  στα χέρια μας,

ας  μην τον επιβαρύνουμε ανοίγοντας νέες πληγές.

Μετά από τον τρόμο που σκόρπισαν σε εκατομμύρια

Ευρωπαίους πολίτες οι επιθέσεις των τζιχαντιστών,

μία νέα, ισχυρότερη απειλή εμφανίζεται. Η επαναλει-

τουργία δύο παλιών εργοστασίων πυρηνικής ενέρ-

γειας στο Βέλγιο  εγείρει  ανησυχίες  τόσο στους

επιστήμονες  όσο και στους  πολίτες. Δυστυχώς το

Βέλγιο δεν αποτελεί εξαίρεση καθώς στην Ευρώπη

υπάρχουν 211 εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας, εκ

των οποίων η πλειοψηφία κατασκευάστηκε την πε-

ρίοδο 1970-1980 με χρονική διάρκεια λειτουργίας τα

40 έτη. Όπως γίνεται αντιληπτό και από τον χάρτη που

απεικονίζει τα ευρωπαϊκά πυρηνικά εργοστάσια με τε-

λείες σε αποχρώσεις του μπλε για την περίοδο 1970-

2011(ανάλογα με την δεκαετία ίδρυσης ποικίλλει από

σκούρο μπλε για το 1970 έως ανοιχτό κίτρινο το 2011),

η «διάρκεια ζωής» των παλαιότερων έχει ήδη λήξει

καθώς έχουν ξεπεράσει το όριο των 40 χρόνων. Οι

συχνές διαρροές, οι ρωγμές στους πυρηνικούς αντι-

δραστήρες που λόγω παλαιότητας πληθαίνουν διαρ-

κώς, αυξάνουν τις πιθανότητες  διαταραχής  της

πίεσης του αντιδραστήρα  και  κατά συνέπεια την πρό-

κληση σοβαρής  έκρηξης  ανάλογης  με αυτής  στο

Τσέρνομπιλ. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα πυρηνικής καταστροφής στη Φουκουσίμα απέδειξε πως η οικολογική μό-

λυνση δεν γνωρίζει εδαφικά ή χρονικά όρια. Η ραδιενέργεια που μπορεί να απελευθερωθεί  από  ένα πιθανό  πυρηνικό

ατύχημα θα έχει τρομακτικές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων και στο φυσικό περιβάλλον απειλώντας πολλές

γενιές και χώρες. Η παρέμβαση των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών  είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνει άμεσα

ώστε να ανασταλεί όσο το δυνατόν ταχύτερα η λειτουργία των επικίνδυνων εργοστασίων. 

ΜΙΑ ΕΣΤΙΑ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ

To  “Mediterranean Sky” είναι  ένα πλοίο γνωστό σε

όσους κατευθύνονται προς το Μεγάλο Πεύκο. Συ-

ναντάται στην περιοχή Σκαλιστήρι και βρίσκεται εδώ

και χρόνια προσαραγμένο  αποτελώντας αναπό-

σπαστο κομμάτι του τοπίου. Κατά κανόνα, τα με-

γάλα πλοία κατασκευάζονται είτε από μαλακό

χάλυβα είτε από κατεργασμένο χάλυβα υψηλής αν-

τοχής. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κράμα σιδήρου

και άνθρακα και ανάλογα με το ποσοστό που περιέ-

χει σε άνθρακα διακρίνεται σε μαλακό, μέσης και

υψηλής περιεκτικότητας χάλυβα. Σε πολλές περι-

πτώσεις προστίθενται και άλλα υλικά όπως χρώμιο,

μολυβδαίνιο και νικέλιο που είναι γνωστά για τις αρ-

νητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την αν-

θρώπινη υγεία. Το θαλασσινό νερό επιταχύνει την

διαδικασία οξείδωσης του χάλυβα με αποτέλεσμα

να απελευθερώνονται όλα τα στοιχεία των μετάλλων

μολύνοντας το υδάτινο περιβάλλον και τους οργα-

νισμούς που ζουν.  Παρά το γεγονός πως έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα οι αρχές δεν το απομάκρυναν από

τη θάλασσα, άραγε έχει αναρωτηθεί κανείς για την οικολογική καταστροφή που μπορεί να προκαλέσει; Η Δυτική

Αττική έχει σημαντική ιστορική παράδοση, πολλές παραλίες και θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ελκυστικό τουριστικό

προορισμό  τόσο για Έλληνες όσο και για ξένους αρκεί οι θάλασσες και οι αμμουδιές της  να είναι καθαρές χωρίς

σκουπίδια και επικίνδυνες ουσίες  που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών της.
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Η στάση των χωρών του εξωτερικού απέναντι στα ΑμΕΑ.
Στα θέματα αναπηρίας οι

χώρες της Ε.Ε αλλά και οι

άλλες χώρες όπως οι Σκανδι-

ναβικές και η Αμερική για πα-

ράδειγμα, έχουν πολύ

διαφορετική νοοτροπία απέ-

ναντι στα ΑΜΕΑ τόσο στον

τρόπο αντιμετώπισής τους,

όπως και στον τρόπο προ-

στασίας και διευκόλυνσής

τους στη καθημερινότητά

τους. Οι πολίτες των παρα-

πάνω χωρών στηριζόμενοι

στη τρίτη θεωρία για την ερ-

μηνεία της αναπηρίας και όχι

στη πρώτη που συχνά στηρί-

ζονται οι Έλληνες πολίτες,

διαθέτουν όχι μόνο τις κατάλληλες υποδομές (άψυχο υλικό) αλλά και το απαραίτητο δυναμικό (έμψυχο υλικό) ώστε

και οι πολίτες που θεωρούνται ΑΜΕΑ να έχουν εύκολη πρόσβαση και αποδοχή παντού. Σε σχεδόν όλα τα κτίρια

υπάρχει προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, τα πεζοδρόμια διαθέτουν ράμπες που διευκολύνουν την μετακίνηση στα ΑΜΕΑ,

οι χώροι εκπαίδευσης, συνεστίασης και υγείας είναι εξοπλισμένοι ειδικά ώστε να μπορούν να έχουν προσβασιμότητα

και συμμετοχή από τα ΑΜΕΑ, υπάρχουν ειδικοί και εκπαιδευμένοι οδηγοί όδευσης τυφλών   (στοιχείο για την συγκε-

κριμένη περίπτωση που μελετάμε) και γενικότερα τα άτομα αυτά αντιμετωπίζονται ως ίσα με τους υπόλοιπους αν-

θρώπους.Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και την επαγγελματική αποκατάσταση των ΑΜΕΑ στο εξωτερικό, τα πράγματα

είναι εξολοκλήρου διαφορετικά από ότι είναι στην Ελλάδα. Από τους εννέα πρώτους μήνες ζωής ενός μωρού που

έχει κάποια διάγνωση ΑΜΕΑ, γίνεται πρώιμη παρέμβαση και στήριξη από ειδικούς επιστήμονες τόσο στο ίδιο το

άτομο όσο και στην οικογένεια του σε αντίθεση με την Ελλάδα που η παρέμβαση από τους κρατικούς φορείς καθυ-

στερεί πολλά έτη και σπάνια υφίσταται και η οικογένεια ψυχολογική στήριξη. Είναι πολύ σημαντικό να έχει και η οικο-

γένεια στήριξη, καθώς αν ένα παιδί με κάποιου είδους διάγνωση δεν εκπαιδεύεται κατάλληλα και στο σπίτι τότε

επέρχεται απόσβεση και τα αποτελέσματα δεν είναι και τόσο καλά. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το κράτος των

παραπάνω χωρών εξασφαλίζει στα ΑΜΕΑ εργασία σε όποιο τομέα μπορεί το καθένα άτομο να αντεπεξέλθει.

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι στην Ευρώπη τα ΑΜΕΑ κατοχυρώνονται ως ισότιμα μέλη της μεγάλης ευρω-

παϊκής οικογένειας και απολαμβάνουν όλες τα δικαιώματα και τις αξίες της Ε.Ε όπως η Δημοκρατία, η ατομική και

κοινωνική αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη, η υγεία, η ισότητα ευκαιριών ,η ελευθερία και άλλα. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ “ΠΑΡΝΗΘΑ”
συν.απο σελ.1Ο Αθλητικός - Πολιτιστικός σύλλογος Πάρνηθα και

πιο συγκεκριμένα ο Κος  Γ. Μαυροειδής συμπαραστέκονται

σε όλες τις προσπάθειες του Κέντρου Εργασίας Αναπήρων

«Συνεργασία- Δημιουργία». Η δωρεάν εκτύπωση εντύπων

για την προβολή της εκδήλωσης που  πραγματοποιούμε την

Κυριακή 6 Μαρτίου στην Δημοτική Κοινότητα Χασιάς, είναι

μία από τις  ανιδιοτελείς προσφορές του κυρίου Μαυροειδή

προς τον Φορέα μας  όπως και πολλές άλλες και τον ευχα-

ριστούμε γιατί πράγματι  στέκεται στο πλευρό των απλών

ανθρώπων αλά και των  Φορέων της περιοχής.  Φίλε Γιώργο

σ’ ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σου στο Κ.Ε.Α. και

ελπίζουμε να παρασύρεις και κάποιους άλλους που θα

έπρεπε πριν από σένα να έχουν ενδιαφερθεί για εμάς.

Όλα τα νέα της επικαιρότητας... το αγκάθι σου...!
www.agkathi.gr / info@agkathi.gr - cosmos@agkathi.gr

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016_Layout 2  4/3/2016  3:32 μμ  Page 16


