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Χ ω μ α τ ε ρ ή : 
Έκαναν ακριβώς το αντίθετο 

Πολλά ακούγονται το τελευταίο
διάστημα για τα σκουπίδια, το
ΧΥΤΑ, τη χωματερή και τη μο-
σχοβολιά της σκατίλας στη Δυ-
τική ΑΤΤΙΚΉ. Εξαρτάται από τις
καιρικές συνθήκες και από τον
άνεμο αν θα αρρωστήσουμε σή-

μερα ή αύριο χωρίς να μπορούμε να προστατευθούμε. Τα
μέτρα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι
μέτρα τσέπης και συναλλαγής....... συνεχ. σελ. 13

Άλλη μία περιβαλλοντική πληγή κλείνει
Την έναρξη των διαδικασιών για την  απόσυρση των
εκκαμινευμάτων της βιομηχανίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥ-
ΒΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ανακοίνωσε ο Αντιπεριφεριάρχης Δυτι-
κής Αττικής Γιάννης Βασιλείου  στην Παρουσίαση
Πεπργμένων, Προγραμματικών Έργων και Δράσεων
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής που πραγματο-
ποιήθηκε στην Ελευσίνα παρουσία της  Περιφερειάρχη
Αττικής   Ρένας Δούρου.....               συνεχ. σελ. 15
Το ασφαλιστικό σε πρώτο πλάνο

Σε καμία χώρα της Ευρώπης,
μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο,
δεν υπάρχει προηγούμενο μιάς
τόσο βαθειάς και τόσο γενικευ-
μένης παρέμβασης στο Κοινω-
νικοΑσφαλιστικό Σύστημα από
αυτήν που επιχειρείται με το
προτεινόμενο μνημονιακό νο-
μοσχέδιο.Η συνάρτηση Εργα-
σιακού-Ασφαλιστικού με τα
κοινωνικά, οικογενειακά και

ατομικά παρεπόμενα της Εργασίας...     συνεχ. σελ.2

ΑΠΟ ΤΟ 2017 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ ΕΚΑΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Μέχρι το καλοκαίρι του 2017 θα έχει εφαρμοστεί το σύνολο
των μέτρων στη φορολογία και το ασφαλιστικό. Γεγονός το
οποίο σημαίνει ότι θα χαθεί περίπου το 70% του ΕΚΑΣ, οι
ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών θα έχουν αυξηθεί δύο
φορές, ότι εργοδότες και εργαζόμενοι θα σηκώσουν στην
πλάτη τους την αύξηση των εισφορών με..... συνεχ. σελ. 5 

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΞΑΝΑ 
ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ συνεχ.σελ.5

Σε “θέση μάχης”
οι εκπαιδευτικοί..... συνεχ. σελ. 7
Αποδοκιμάζει τις πολιτικές της “Χιτλερικής” Ε.Ε.
ο πρώην Δήμαρχος του Λονδίνου 

Έντονα αρνητικό κλίμα καλλιεργείται
κατά της Ε.Ε. και των πολιτικών της απέ-
ναντι στις χώρες μέλη του νότου από τον
πρώην Δήμαρχο του Λονδίνου Μπόρις
Τζόνσον. Σε ομιλία του, χρησιμοποιών-
τας τα λόγια του Ουίνστον Τσώρτσυλ τό-
νισε πως “οι Βρετανοί θα γίνουν και πάλι
οι ήρωες της Ευρώπης”. Στο στόχαστρό
του βρέθηκαν.....    συνεχ. σελ. 16
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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
Σε καμία χώρα της Ευρώπης, μετά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, δεν υπάρχει προηγούμενο μιάς τόσο βαθειάς
και τόσο γενικευμένης παρέμβασης στο ΚοινωνικοΑ-
σφαλιστικό Σύστημα από αυτήν που επιχειρείται με το
προτεινόμενο μνημονιακό νομοσχέδιο.Η συνάρτηση
Εργασιακού-Ασφαλιστικού με τα κοινωνικά, οικογενει-

ακά και ατομικά παρεπόμενα της Εργασίας υποβαθμίζεται ή
καταργείται.Ειδικότερα:Αυξάνει τον θεμελιωτικό χρόνο για πλήρη σύνταξη
στα 20 έτη (ή 6.000 ΗΑ) από 15 έτη (ή 4.500 ΗΑ), όριο δηλαδή απαγο-
ρευτικό για τον μισό περίπου σήμερα ασφαλισμένο πληθυσμό, με πρώτα
θύματα τις γυναίκες και τους νέους. Χορηγεί την πλήρη εθνική σύνταξη με
40 χρόνια στο 62ο έτος ηλικίας ή με 20 χρόνια στο 67ο, αποκλείοντας με
τα νέα δεδομένα τους μισούς ασφαλισμένους από την πλήρη εθνική σύν-
ταξη!Καθιερώνει «εθνική» σύνταξη πολλών ταχυτήτων, αφού προβλέπει
20 περίπου διαφορετικά «είδη» «εθνικής» σύνταξης(!) ανάλογα με το ύψος
της.Διατηρεί και για την εθνική σύνταξη την εξοντωτική ποινή  ύψους 40%
για όσους αναγκάζονται ή αποφασίζουν να εξέλθουν με μειωμένη σύνταξη
στο 62ο!Περιορίζει την προσωρινή σύνταξη μέχρι του ύψους δύο «εθνι-
κών», δηλαδή 768€.Καταργεί τα κατώτατα όρια της σύνταξης, με συνέπεια
να χορηγούνται χιλιάδες συντάξεις των 200-300 €!Αυστηροποιεί απάν-
θρωπα τις συντάξεις χηρείας και διαζευγμένων.Κηρύσσει διωγμό κατά των
αναπήρων, αφού χορηγεί αναπηρικές συντάξεις με τέσσερις (4) κλίμακες
(384, 288, 192 και 153€) ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, σα να μην
είναι κοινό χαρακτηριστικό τους η αδυναμία εργασίας εντός ενός εργασια-
κού πεδίου, όπου ακόμη και οι πιο προσοντούχοι και υγιείς νέοι ξενιτεύον-
ται αφού η εσωτερική αγορά της πλήρους και ασφαλισμένης εργασίας έχει
καταρρεύσει!Τιμωρεί εξοντωτικά την εργασία των συνταξιούχων με την
πρωτοφανή παρακράτηση του 60% της σύνταξης!Τριπλασιάζει τις εισφο-
ρές για επιτηδευματίες, επιστήμονες, αγρότες, «παγώνει» τα κατώτατα
όρια της σύνταξης μέχρι το 2021,Καταργεί το ΕΚΑΣ μέχρι το 2019, ενώ
καθιστά σχεδόν απαγορευτικό το επίδομα των ανασφάλιστων υπερηλίκων
με τα νέα εισοδηματικά κριτήρια.                              Α. Μητρόπουλος

.....Έχω συναντήσει πολλά προβλήματα και δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μου όπως
και την αναπηρία που με διακρίνει και κάθε φορά που ξεπέρναγα έστω και ένα από τα
προβλήματά μου ένοιωθα ευτυχισμένος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από το να
διορθώνεις ή να νικάς το κάθε πρόβλημα μετατρέποντάς το σε ευεργέτημα. Με΄σα στη
σκέψη και την φαντασία υπάρχουν τα όνειρα, τα θέλω και θα κάνω, στη ζωή του κάθε
ανθρώπου μετά από αυτά υπάρχει η σκληρή πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα ξε-
χωριστή για τον καθένα αλλά  πολύ ενδιαφέρουσα για όσους την κρίνουν και την πα-
ρακολουθούν. Κανένας δεν μπορεί να είναι σωστός κριτής για τον εαυτό του αλλά και
σιγουρα δίκαιος για τους άλλους γιατί όλοι έχουμε εκτός από προτερήματα και ελατ-
τώματα που όχι μόνο δεν τα παραδεχόμαστε για να τα διορθώσουμε αλλά τα κρύβουμε
και από τους άλλους. Είναι σκληρή η ζωή με τα σημερινά δεδομένα και κανένας δε
μπορεί να είναι σίγουρος για τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες που θα συναντήσει, αν όμως
μείνει ακίνητος και δεν προσπαθήσει πως θα καταλάβει ότι έζησε, πως θα νικήσει ή
θα νικηθεί από τα προβλήματά του, πως θα κλάψει από πόνο και πως θα γελάσει από
χαρά αν δεν ψάξει με οποιονδήποτε τρόπο να τα συναντήσει; Τα  ίδια μάτια κλαίνε και
από χαρά και από λύπη και αν μπερδευτούν τα δάκρυα κανένας δεν μπορεί να κατα-
λάβει ποια είναι λυπημένα και ποια χαρούμενα. Το ίδιο ακριβώς με διαφορετικό τρόπο
συμβαίνει στην ζωή του κάθε ανθρώπου, οι περισσότεροι τρέχουν στα παλάτια και σε
ό,τι λάμπει για να ανακαλύψουν την ευτυχία τους. Είμαστε όλοι τόσο πολύ κορόιδα
που νομίζουμε ότι η ευτυχία είναι αλλού και δεν κοιτάμε δίπλα μας που τις περισσότε-
ρες φορές βρίσκεται αλλά δεν τη βλέπουμε....                                            Συνεχίζεται

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
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ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Δύο νέα προγράμματα κατάρτι-
σης και απασχόλησης για νέους
18-24 και 25-29 ετών  αναμένεται
να «τρέξουν» μέσα στο Μάιο, δί-
νοντας την ευκαιρία σε 13.000
ανέργους να καταρτιστούν και να
εργαστούν σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα. Τα νέα αυτά προ-
γράμματα θα ανακοινώσει ο
ΟΑΕΔ. Επιπλέον, άμεσα αναμέ-
νεται η υπουργική απόφαση για

την έκδοση δημόσιας πρόσκλησης για 6.900 ωφελούμενους
μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας και για επι-
πλέον 2.500 άτομα σε κέντρα φιλοξενίας και hotspots. Τα νέα
προγράμματα κοινωφελούς εργασίας σχεδιάστηκαν με επί-
κεντρο τον άνεργο και τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής
κοινωνίας. Είναι οκτάμηνης διάρκειας και όχι πέντε μηνών,
όπως ίσχυε μέχρι πρότινος, και παρέχουν πλήρη ασφαλι-
στικά και εργασιακά δικαιώματα. Τα προγράμματα απευθύ-
νονται κυρίως στους μακροχρόνια ανέργους καθώςι
αποτελούν την πλέον ευάλωτη κοινωνική ομάδα για δύο λό-
γους. Οι μακροχρόνια άνεργοι παραιτούνται πιο εύκολα από
τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και οι πιθανότητες πρόσ-
ληψης ενός ανέργου από μία επιχείρηση μειώνονται όσο αυ-
ξάνεται ο χρόνος παραμονής του εκτός εργασίας.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤ’ ΑΠΟ-
ΛΥΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Δεκτή εν μέρει έκανε ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κα-
τρούγκαλος την τροπολογία την οποίαν κατέθεσαν έξι

βουλευτές της αντιπο-
λίτευσης, με την οποία
ρυθμίζονται θέματα των
ΑμεΑ. Εν συντομία, τα
κυριότερα άρθρα  της
τροπολογίας προβλέ-
πουν η προσωρινή
σύνταξη και το εφάπαξ
να καταβάλλεται κατ’
απόλυτη προτεραι-
ότητα σε δικαιούχους
που είναι άτομα με

αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και στους γονείς και κη-
δεμόνες που προστατεύουν άτομα με αναπηρία.Ακόμη,
στους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 50% και
ανεξάρτητα με τα έτη ασφάλισης θα χορηγείται το 100%
του ποσού που αντιστοιχεί στην Εθνική Σύνταξη. Σύμ-
φωνα με τον υπουργό Εργασίας, οι υπόλοιπες διατάξεις
που περιλαμβάνονται στην τροπολογία θα εξεταστούν
εκτενώς παρουσία εκπροσώπων από Φορείς των ΑμεΑ.

ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΡΑΣΗΣ

Ένα καινούριο σύστημα το οποίο παρέχει στους φοιτητές με
μειωμένη όραση ή τύφλωση τη δυνατότητα να δίνουν γρα-
πτές εξετάσεις αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Αναλυτικότερα πρόκειται για το Σύ-
στημα Διενέργειας Γραπτών Εξετά-
σεων που ονομάζεται “Blind
Exams”που σχεδιάστηκε από τον
αναπληρωτή πρύτανη, καθηγητή
Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και
την ερευνητική του όμάδα στο πλαί-
σιο του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος “Ψηφιακή Σύγκλιση”. Το
“Blind Exams” δίνει τη δυνατότητα

στους φοιτητές με απώλεια όρασης να μετέχουν γραπτώς
στις εξετάσεις χρησιμοποιώντας φορητό υπολογιστή στον
οποίο έχει εγκατασταθεί λογισμικό που έχει αναπτυχθεί για
την εξυπηρέτηση του εν λόγω σκοπού. Φορώντας ακουστικά
μπορούν να ακούν τα θέματα των εξετάσεων μέσω συνθετι-
κής ομιλίας, να γράφουν τις απαντήσεις και  να τις ακούν
πάλι προκειμένου να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις
όπου χρειάζεται. Η δημιουργία της φόρμας των εξετάσεων
από τους καθηγητές είναι μια απλή και αυτοματοποιημένη
διαδικασία που δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις. Τα θέματα των
εξετάσεων μπορούν να αποτελούνται τόσο από ερωτήσεις
ανάπτυξης όσο και από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

Ακριβότερα προϊόντα και υπηρεσίες
Θα μπορούσε  να είναι το
ανέκδοτο του 2016 και όμως,
η αύξηση του ΦΠΑ αποτελεί
γεγονός. Από 1η Ιουλίου  οι
καταναλωτές θα βρουν στα
ράφια των καταστημάτων
ακριβότερα τα προϊόντα αφού
ο συντελεστής φορολόγησης

θα ανέβει στο 24%. Πρόκειται για είδη πρώτης ανάγκης
όπως ψωμί, καφές, ζάχαρη, αλεύρι, ηλιέλαιο κ.α. Εκτός
όμως από τα προϊόντα, ακριβότερες θα είναι και οι υπη-
ρεσίες υψηλής ζήτησης. Στις υπηρεσίες αυτές συγκατα-
λέγονται  γυμναστήρια, σχολές χορού, ινστιτούτα
αισθητικής, κομμωτήρια, κουρεία, συνεργεία επισκευής
οχημάτων, επισκευαστές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών, ποδηλάτων, υποδημάτων κλπ. Και μπορεί
να φαίνεται μικρή η αύξηση, αν όμως την υπολογίσει κα-
νείς συνολικά  ανά μήνα η αύξηση γίνεται αισθητή στην
τσέπη όλων μας.   Δε χρειάζεται να είναι κανείς οικονο-
μολόγος για να καταλάβει πως οι συνεχείς αυξήσεις σε
φόρους δεν αποτελούν βιώσιμη λύση για την ελληνική
οικονομία αφού το κόστος διαβίωσης  στη χώρα μας
είναι υψηλό, τα έσοδα μειώνονται καθημερινά και το
χρήμα ανακυκλώνεται μεταξύ οφειλετών και δανειστών
χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη. Και
πώς να υπάρξει ανάπτυξη εξάλλου σε μια χώρα με κα-
τεστραμμένο οικονομικό, πολιτικό και κοιινωνικό σύ-
στημα; Όταν μειώνονται διαρκώς τα προνοιακά
επιδόματα και καταπατώνται βασικά δικαιώματα συμπο-
λιτών μας που είναι οι πραγματικά δικαιούχοι;
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ΑΠO ΤΟ 2017 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ ΕΚΑΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Μέχρι το καλοκαίρι του 2017 θα έχει εφαρμοστεί το σύ-
νολο των μέτρων στη φορολογία και το ασφαλιστικό. Γε-
γονός το οποίο σημαίνει ότι θα χαθεί περίπου το 70% του
ΕΚΑΣ, οι ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών θα έχουν
αυξηθεί δύο φορές, ότι εργοδότες και εργαζόμενοι θα ση-
κώσουν στην πλάτη τους την αύξηση των εισφορών με
βάση το εισόδημά τους. Η Έκθεση του Γενικού Λογιστη-
ρίου του Κράτους αναφέρει πως μέχρι το καλοκαίρι του
2017 θα έχουν δοθεί χιλιάδες συντάξεις με το νέο σύστημα
υπολογισμού και θα έχουν περικοπεί οι επικουρικές συν-
τάξεις, το εφάπαξ και τα μερίσματα του Μετοχικού Τα-
μείου.Αναλυτικότερα, μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια
ευρώ θα καταβληθούν φέτος λόγω της αυξημένης παρα-
κράτησης, ενώ ο κύριος όγκος θα αποτυπωθεί του χρόνου
με τις φορολογικές δηλώσεις. Μερικές εκατοντάδες εκα-

τομμύρια ευρώ θα καταβληθούν φέτος λόγω της αυξημένης παρακράτησης, ενώ ο κύριος όγκος θα αποτυπωθεί του
χρόνου με τις φορολογικές δηλώσεις.Εφιαλτικές θα είναι του χρόνου οι περικοπές στο ΕΚΑΣ. Από τα συνολικά 900
εκατ. ευρώ του επιδόματος, μέχρι του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχουν εξαφανιστεί τα 569 εκατ. ευρώ δηλαδή περίπου
τα δύο τρίτα. Από την περικοπή των επικουρικών συντάξεων, θα εξαφανιστούν περί τα 300 εκατ. ευρώ ενώ από το
νέο σύστημα υπολογισμού των κύριων συντάξεων, θα προλάβουν να χαθούν τα πρώτα 100 εκατ. ευρώ. Στα 350
εκατ. ευρώ θα ανέλθει το κόστος από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών ενώ η περικοπή του μερίσματος των
δημοσίων υπαλλήλων θα ροκανίσει εισοδήματα 208 εκατ. ευρώ. Τέλος, περίπου 95 εκατ. ευρώ θα χάσουν οι αγρότες
από την αύξηση των εισφορών, ενώ από τις περικοπές στο εφάπαξ θα χαθούν περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ.
Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΝΤ ΕΣΩΣΑΝ  ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
Σε πρόσφατη έρευνα που έγινε από την «Ευρωπαϊκή Σχολή Μάνατζμεντ και Τεχνολογίας» (ESMT) του Βερολίνου
ξεκαθαρίζει το τοπίο για τα μνημονιακά δάνεια και τα πακέτα βοήθειας που έχουν δοθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
Συνολικά, Λιγότερο από το 5% των δανείων, ύψους 220 δισεκατομμυρίων ευρώ, που δόθηκαν για τη σωτηρία της
Ελλάδας στα πέντε πρώτα χρόνια των μνημονίων, κατέληξαν στον ελληνικό προϋπολογισμό, ενώ τα υπόλοιπα πήγαν
στη διάσωση των ευρωπαϊκών τραπεζών.Όπως καταδεικνύει η έρευνα, το 95% των μνημονιακών δανείων διατέθηκαν
για να σωθούν ευρωπαϊκές τράπεζες και μάλιστα σε βάρος του συνόλου. Ενώ, 86,9 δισ. ευρώ πήγαν στην εξόφληση

παλαιών χρεών, 52,3 δισ. για εξόφληση τόκων και 37,3 δισ. για την επανακε-
φαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζώνΟι οικονομολόγοι της σχολής ανέλυ-
σαν κάθε ένα δάνειο ξεχωριστά επί βδομάδες για να διαπιστώσουν που πήγαν
τα λεφτά. Το συμπέρασμα είναι αποκαλυπτικό: μόνο 9,7 δισ., δηλαδή λιγό-
τερο από το 5% μπήκαν στον ελληνικό προϋπολογισμό και επομένως
ήταν προς όφελος των πολιτών ενώ το μεγαλύτερο μέρος χρησιμοποιήθηκε
για την εξυπηρέτηση παλαιών οφειλών και την πληρωμή των τόκων..«Πρόκει-
ται για κάτι που υπέθεταν όλοι αλλά το γνώριζαν λίγοι και επιβεβαιώνεται τώρα

από την εν λόγω έρευνα: Εδώ και έξι χρόνια η Ευρώπη προσπαθεί μάταια να τερματίσει την κρίση στην Ελλάδα με
δάνεια και απαιτεί συνεχώς σκληρότερα μέτρα και μεταρρυθμίσεις. H αιτία της αποτυχίας βρίσκεται όμως προφανώς
λιγότερο στην πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και περισσότερο στο σχεδιασμό των προγραμμάτων βοήθειας».
Ιδίως, η σωτηρία των ελληνικών τραπεζών αποδείχθηκε καταστροφική για τους φορολογούμενους. Συνολικά, διοχε-
τεύθηκαν από τα δύο πακέτα βοήθειας 37,2 δισ. ευρώ στις ελληνικές τράπεζες. Η βοήθεια όμως αυτή εκμηδενίσθηκε
εν τω μεταξύ πλήρως, αφού από την ανακεφαλαιοποίηση του 2013 έχασαν σχεδόν το 98% της αξίας τους στο χρη-
ματιστήριο. Και ενώ μέχρι σήμερα γίνονται επανειλημμένα συζητήσεις για το κούρεμα και τη βιωσιμότητα του ελληνι-
κού χρέους, γεγονός που ήδη προβλεπόταν στο πρόγραμμα βοήθειας το 2010,  πολλές από τις διαμάχες μεταξύ
Αθήνας και Βερολίνου θα είχαν αποφευχθεί αν οι αποφάσεις αυτές είχαν παρθεί από την αρχή.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΞΑΝΑ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, εκδόθηκε εγκύκλιος
ώστε να επανενταχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων οι οφειλέτες Δημοσίου που απεν-
τάχθηκαν από αυτήν χωρίς υπαιτιότητά τους.Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν οι τρά-
πεζες παρέλειψαν να ενημερώσουν τους οφειλέτες, οι οποίοι κατέβαλαν εμπρόθεσμα τη
δόση τους, για το νέο ύψος της δόσης, μετά την αύξηση του επιτοκίου. Οι οφειλέτες μπο-
ρούν πλέον να απευθυνθούν στην Εφορία ώστε να ενταχθούν και πάλι στη ρύθμιση.
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Τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή των παιδιών τους για φιλοξενία  σε κατασκηνώσεις με δωρεάν κά-
λυψη, έχουν οι δημοτικοί υπάλληλοι των Δήμων της Δυτικής Αττικής. Συγκεκριμένα, η ΠΟΕ ΟΤΑ σε ανακοίνωσή
της ενημέρωσε με την υπ’ αριθμ.: 75/11/14-4-2016 απόφαση του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. για την έγκριση συμμετοχής παι-

διών του Τομέα των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους
2016, καθώς και η αντίστοιχη δαπάνη. Με τους υπόλοιπους δημότες δεν μας λέει κανένας, τι γίνεται;      

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα με πολυετή δράση των μελών της στη μεταφορά
και διαμετακόμιση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών (κυρίως ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης
καθώς και κοκαΐνης) μεταξύ διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αλβανίας (συμπεριλαμβανομένης

και της χώρας μας) με σκοπό τη διάθεσή τους σε παράνομες αγορές  όπλων και ναρκωτικών ουσιών.
Εκδήλωση προς τιμήν του «Καπετάν Μελέτη»-επικεφαλής του σώματος  αγωνιστών- και των υπολοίπων
μελών/ηρώων που στήριξαν τον αγώνα για την  απελευθέρωση της πόλης των Αθηνών από τον τουρκικό ζυγό
οργάνωσαν οι Δήμοι Φυλής,  Ασπροπύργου, Αχαρνών, Αμαρουσίου όπου παρευρέθηκε πλήθος κόσμου προκει-

μένου να τιμήσουν τους ήρωες συντοπίτες τους για τον καταλυτικό ρόλο τους στην Επανάσταση του 1821. 
Ανοιχτές παραμένουν, ύστερα από αλλεπάλληλες παρατάσεις, οι προθεσμίες υποβολής ηλεκτρονικών αιτή-
σεων χρηματοδότησης και για τις τέσσερις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

Η πιο πρόσφατη παράταση είναι αυτή που αφορά στην ημερομηνία για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
(startups) του ευρωπαϊκου προγράμματος, η οποία και παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 24 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00,
όπως αποφάσισε το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.Εκτός της παράτασης, το υπουργείο προχώ-
ρησε και σε προσθήκη διευκρίνισης στη δεύτερη παράγραφο του Κεφαλαίου Ι.1.4 που αφορά στους όρους και τις
προϋποθέσεις για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των εν δυνάμει δικαιούχων στα προγράμματα. 

Μέχρι και 23 ευρώ μείωση σε μισθούς και συντάξεις στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια φορολογούμενων
χωρίς παιδιά φέρνουν οι αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και στην εισφορά αλληλεγγύης. Στον…
«κόφτη» μισθών και συντάξεων, τον δικό του ξεχωριστό ρόλο, θα παίξει και η μείωση του αφορολογήτου στις

από τις 9.200 στις 8.363€. Εξαίρεση αποτελούν οι λίγοι τυχεροί, που θα δουν μισθούς και συντάξεις να αυξάνονται:
πρόκειται για φορολογούμενους με εισόδημα 30.000-40.000€, που δεν έχουν παιδιά.Γιατί δεν έκαναν άραγε;

Πραγματοποιήθηκε η κατανοµή του ποσού ύψους 6.022.418,78 € στις Περιφέρειες της Χώρας από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους δικαιούχους
σύμφωνα με το νόμο, για τον µήνα Απρίλιο του τρέχοντος έτους, οι ημερομηνίες καταβολής θα ανακοινωθούν.
Το Κοινωνικό Λογιστήριο που λειτουργεί στην περιοχή στηρίζει με φορολογικές συμβουλές (για επιδόματα,
τέλη κτλ) και βοήθεια στη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων τους δημότες που βρίσκονται σε κατάσταση
φτώχειας ή απειλούνται από αυτή, καθώς και σε ευπαθείς ομάδες που χρήζουν άμεσης βοήθειας (άνεργοι, άπο-

ροι, μονογονεϊκές οικογένειες, Άτομα με Αναπηρία κλπ.). Η επιλογή των ωφελούμενων πραγματοποιείται βάσει συγ-
κεκριμένων κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων. Η κίνηση αυτή προσπαθεί να συμβάλλει στη ρύθμιση των φορολογικών
θεμάτων των δικαιούχων, ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν ομαλά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις προ-
κειμένου να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους . Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210- 26 12 673.

Στο τέλος τους μήνα και στις αρχές του επομένου θα πληρωθούν οι συντάξεις του Ιουνίου 2016 στους δικαιού-
χους συνταξιούχους των ΙΚΑ ( ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων ), ΟΑΕΕ ( οργανισμός απασχόλησης εργατικού
δυναμικού ), Δημοσίου και ΟΓΑ.( οργανισμός Γεωργικών ασφαλίσεων )Ειδικότερα ανα Ταμείο ΙΚΑ και Δημόσιο

θα καταβάλλουν στους δικαιούχους συνταξιούχους τις συντάξεις Ιουνίου 2016 στις 30 Μαΐου ημέρα Δευτέρα.Παράλ-
ληλα ΟΑΕΕ και ΟΓΑ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στους δικαιούχους συνταξιούχους δύο ημέρες μετά και συγκεκρι-
μένα την 1 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη.Να υπενθυμίσουμε ότι οι συνταξιούχοι έχουν να πληρωθούν συντάξεις πριν
από το Πάσχα αφού τα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών είχαν αποφασίσει την πρόωρη καταβολή τους ώστε να
«εξυπηρετηθούν» οι συνταξιούχοι για τις εορτές.Όσοι πρόλαβαν γιόρτασαν, για τους υπόλοιπους έχει ο Θεός....

Την απόφαση να μη μειωθούν τα πρόστιμα νομιμοποίησης αυθαιρέτων με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες
έλαβε το υπουργείο Περιβάλλοντος, κατόπιν Γνωμοδότησης του Nομικού Συμβουλίου του Κράτους. Το Νομικό
Συμβούλιο έκρινε ότι τα πρόστιμα θα υπολογίζονται με βάση τις αντικειμενικές αξίες και τις τιμές ζώνης που ίσχυαν

στις 28 ΙουΝα σημειωθεί ότι με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας  είχε ζητήσει από το υπουργείο Οικονο-
μικών οι νέες τιμές να ισχύσουν (αναδρομικά) από την 21η Μαΐου 2015λίου του 2011.Το υπουργείο Περιβάλλοντος
υπέβαλε το Φεβρουάριο ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αν πρέπει να εξακολουθούν να χρησιμοποι-
ούνται για τον υπολογισμό των προστίμων διατήρησης αυθαιρέτων (νόμος 4178/13) οι τιμές που ίσχυαν στις 28/7/11
και, αν όχι, εάν έπρεπε να γίνει νομοθετική ρύθμιση.Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε αρνητικά.

Μετά το απεργιακό μπαράζ που ακινητοποίησε τη χώρα στις αρχές Μαϊου ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της
ψήφισης του νομοσχεδίου, νέές κινητοποιήσεις ετοιμάζουν εργαζόμενοι από τους κάδους υγείας και παιδείας. 
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Μέχρι και 30% χάνουν οι συνταξιούχοι εκτός
από τους πολιτικούς!! 

Δικαιολογημένα βέβαια γιατί αυτοί οι άνθρωποι δούλεψαν
πολύ σκληρά για να πάρουν 3-4.000 χιλ. σύνταξη και δεν
δέχονται καμία περικοπή. Από την άλλη όμως στο παρελ-
θόν προθυμοποιήθηκαν να δώσουν ακόμα και το μισθό
τους προκειμένου να βοηθήσουν την πατρίδα να αντεπε-
ξέλθει στο έργο της. Οι συνταξιούχοι του πεντακοσάρικου
και κάτω που δεν ανήκουν στο πολιτικό μας σύστημα θα
επιβαρυνθούν για όλα τα προβλήματα που μας έχουν δη-
μιουργήσει οι πολιτικοί μας. Κάθε μήνα η χώρα επιβαρύ-
νεται με 1,6 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή των
βουλευτικών συντάξεων. Αναρωτιέμαι πως ο κόσμος δεν
έχει ξεσηκωθεί ακόμα όταν καθημερινά αποφασίζονται
νέες μειώσεις σε αποδοχές και αυξήσεις σε είδη πρώτης
ανάγκης; Πως όλοι εμείς θα σηκώσουμε τα βάρη των μνη-
μονίων όταν οι ίδιοι οι πολιτικοί νίπτουν τας χείρας τους;
Η Βουλή των Ελλήνων μοιάζει με ένα ανεξάρτητο κρατίδιο
στην καρδιά της Αθήνας στο οποίο το χρήμα ρέει άφθονο
και η οικονομική κρίση δεν αγγίζει ποτέ τους κατοίκους -
βουλευτές της. Είδατε κανέναν βουλευτή με μπαλωμένο
κοστούμι, με μουντζουρωμένα χέρια, να κυκλοφορεί με
ποδήλατο ή τα ΜΜΜ; Δεν είναι τυχαίο  οι ταλαίπωροι
αυτοί άνθρωποι που έχουν  κρυφούς λογαριασμούς στην
Ελβετία και σε πολλά άλλα κράτη του κόσμου να μην δη-
λώνουν τα αληθή περιουσιακά τους στοιχεία. Ο λαός με
την ψήφο του εμπιστεύεται κάποιους ανθρώπους για το
καλό της πατρίδος και του κοινωνικού συνόλου που θα
έπρεπε να υπερασπίζονται με απόλυτη διαφάνεια τα δι-
καιώματα των πολλών και όχι τα δικά του. Δυστυχώς
όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο και αυτό φαίνεται
όταν αλληλοκατηγορούνται και βγάζουν τα άπλυτά τους
στη φόρα. Φτωχέ λαέ, στην πλάτη σου τα έχουν φορτώσει
όλα αυτοί που σου αδειάσανε μέχρι και κατσαρόλα. Ευτυ-
χώς όμως  που σιγά σιγά ο κόσμος καταλαβαίνει περί
τίνος πρόκειται και ο σεβασμός που υπήρχε κάποτε από
τον πολίτη προς τους πολιτικούς μετατρέπεται σε αγανά-
κτηση για να μην πω τίποτα πιο βαρύ και με παρεξηγή-
σουν.

Αποκαλυπτικά στοιχεία για την κατάρρευση
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας...
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο 1ο Ιατρικό
Συνέδριο Επαγγελματικής Πρακτικής από τον Ι.Σ.Α., η

«ακτινογραφία» των Κέντρων Υγείας
και των Μονάδων του ΠΕΔΥ σε όλη τη
χώρα αποκαλύπτει μια εικόνα διάλυ-
σης και εγκατάλειψης. Επιπρόσθετα,
ο αριθμός των συμβεβλημένων για-
τρών με τον ΕΟΠΥΥ δεν επαρκεί σε
καμία περίπτωση για να καλύψει τις
ανάγκες των πολιτών. Ειδικότερα: σε
29 Δήμους, δεν υπάρχει κανένας  ει-

δικευμένος  γιατρός στο Δημόσιο σύστημα Πρωτοβάθμιας
περίθαλψης (Κέντρα Υγείας, Πολυϊατρεία, συμβεβλημένοι
γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ), περισσότεροι από 62 Δήμοι σε όλη
τη χώρα έχουν μείνει χωρίς παιδίατρο, 107Δήμοι δεν έχουν
γυναικολόγο, 136 Δήμοι δεν έχουν καρδιολόγο ενώ σε
πολλά νησιά δεν υπάρχει κανένας ειδικευόμενος ιατρός.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης
,στο πλαίσιο της κεντρικής του ομιλίας τόνισε: «Το μεγαλύ-
τερο μέρος της χώρας έχει μείνει ακάλυπτο στη Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας. Στους περισσότερους Δήμους δεν
υπάρχουν βασικές ιατρικές ειδικότητες και οι κάτοικοι είναι
εγκαταλελειμμένοι στο έλεος του Θεού. Σε πολλές περιοχές
οι ασθενείς εξαναγκάζονται να αλλάξουν πόλη και να δια-
νύσουν μεγάλες αποστάσεις για να βρουν τον γιατρό που
χρειάζονται. Στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές
κινδυνεύουν καθημερινά ανθρώπινες ζωές. Η πολιτική ηγε-
σία του υπουργείου Υγείας έχει τεράστιες ευθύνες για την
διάλυση του συστήματος Π.Φ.Υ. Πρόσφατα παρουσίασε
ένα σχέδιο χωρίς  καμιά ρεαλιστική εφαρμογή, ενώ δημι-
ουργεί μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που  επιλύσει”.

Σε ετοιμότητα “θέση μάχης” οι εκπαιδευτικοί 
Ήδη, την Παρασκευή 13/05 έχει αποφασιστεί η πραγματο-
ποίηση κοινής  συγκέντρωσης διαμαρτυρίας έξω από το
υπουργείο Παιδείας  αλλά και τρίωρη στάση εργασίας για
τις αλλαγές που προωθούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Το Συντονιστικό Όργανο Αναπληρωτών και Αδιόριστων Εκ-
παιδευτικών ζητά να γίνει απεργία μέσα στις πανελλαδικές
εξετάσεις, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «η προκήρυξη
μιας στάσης εργασίας ή μια μονοήμερη χωρίς χαρακτηρι-
στικά κλιμάκωσης δεν είναι αρκετή».  Δυστυχώς, στην πε-
ρίπτωση του εκπαιδευτικού συστήματος θιγόμενοι δεν είναι
μόνο οι εκπαιδευτικοί αλλά και τα παιδιά μας, το μέλλον
αυτή της χώρας. Το παράδοξο  είναι πως οι παλαιότερες
γενιές θα υπερτερούν σε γνώσεις σε σχέση με τις νέες που
δε θα γνωρίζουν καν την ιστορία μας. Αναρωτιέμαι με ποιες
αξίες και ιδανικά θα γαλουχηθούν τα νέα παιδιά όταν μει-
ώνονται σταδιακά τα υποχρεωτικά μαθήματα και τη θέση
τους παίρνουν τα δευτερεύοντα και επίκαιρα θέματα… 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΪΟΥ 2016 (keana3)_Layout 2  16/5/2016  1:48 μμ  Page 7



ΣΕΛΙΔΑ 8

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Έρευνες έχεουν δείξει πως τα παιδιά με αναπηρία έχουν πε-
ρισσότερες πιθανότητες να πέσουν θύματα εκφοβισμού. Η
αντιμετώπιση του φαινομένου μπορεί να στηριχθεί με επιτυ-
χία στους ακόλουθους τρόπους: αναγνώριση και κατανόη-
σητης έννοιας του εκφοβισμού από το παιδί, όχι στην
αντίδραση κατά τον εκφοβισμό, ενημέρωση του παιδιού για
τους κινδύνους του διαδικτύου, θετικές επιρροές από έναν-
φίλο, ενημέρωση προς κάθε κατεύθυνση για την αναπηρία
και τη σημασία της αποδοχής του παιδιού με αναπηρία στο
κοινωνικό σύνολο. Πολλές φορές το παιδί έχει στο μυαλό του
μπερδεμένες κάποιες έννοιες, οι γονείς οφείλουν μέσα από
συζήτηση και παραδείγματα να εξηγήσουν στο παιδί τι είναι
ο εκφοβισμός και πως πρέπει να τον αντιμετωπίζουν. Η τό-
νωση της αυτοπεποίθησής του είναι ένα πολύ σημαντικό
βήμα, ωστόσο θα πρέπει να αποφύγει οποιαδήποτε αντί-
δραση την ώρα του εκφοβισμού γιατί μπορεί να  δημιουργή-
σει μεγαλύτερη αναταραχή ακόμα και πιθανό τραυματισμό.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα το διαδίκτυο
αποτελούν έναν γρήγορο τρόπο παροχής πληροφοριών και
κοινωνικοποίησης. Η έλλειψη ελέγχου όμως και η υπερβο-
λική χρήση του διαδικτύου ενέχει σοβαρούς κινδύνους για
το παιδί. Χρειάζεται ενδιαφέρον και παρακολούθηση από
τους γονείς όπως επίσης και την παρέα ενός έμπιστου φίλου
η παρουσία του οποίου θα αποτρέψει μια ενδεχόμενη δια-
μάχη. Επιπλέον, η ενημέρωση του σχολικού περιβάλλοντος,
όπου το παιδί περνά πολλές ώρες της ημέρας είναι απαραί-
τητη ώστε να κατανοήσουν και να αγκαλιάσουν τόσο οι συμ-
μαθητές όσο και οι δάσκαλοι τις ιδιαίτερες δεξιότητες, τις
ανάγκες που έχει το παιδί με αναπηρία. Η αποδοχή  του από
το κοινωνικό σύνολο αλλά και η δημιουργία μιας ισχυρής
σχέσης εμπιστοσύνης και αγάπης με τους γονείς θα αποτε-
λέσουν στήριγμα για τα παιδιά ώστε να ανακαλύψουν τα τα-
λέντα τους, να εξελίξουν τα χαρίσματά τους και να μιλήσουν
ανοιχτά για ό,τι τους απασχολεί και τους συμβαίνει . 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΜΕΑ

Έκαναν περήφανη την Ελλάδα αθλητές που πήραν
μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης ΑμεΑ
στην πόλη Φουνσάλ. Ένα χάλκινο μετάλλιο, ένα ασημέ-
νιο και τρία πανελλήνια ρεκόρ είναι ο απολογισμός από
το ξεκίνημα του Πρωταθλήματος. Την αρχή έκανε   η
Αλεξάνδρα Σταματοπούλου κατέκτησε το χάλκινο μετάλ-
λιο στα 50μ. ύπτιο καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ.
Στη συνέχεια ακολούθησε η νίκη του Αντώνη Τσαπατάκη
που βρέθηκε στη δεύτερη θέση προκαλώντας έντονα αι-
σθήματα χαράς, συγκίνησης και θαυμασμού.  Ο αθλητής
διακρίθηκε στον τελικό των 100μ. μέτρων πρόσθιο SB4
με επίδοση 1:40.38. Τα μετάλλια  συνεχίζονται  για τους
Έλληνες αθλητές, χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε και ο Αρι-
στείδης Μακροδημήτρης που ξεχώρισε για την επίδοσή
του  στα 100 μέτρα ύπτιο  αποδεικνύοντας για ακόμη μία
φορά πως υπάρχει μεγάλη ανταμοιβή για αυτούς που
προσπαθούν και αγωνίζονται με την ψυχή τους.  
ΕΙΔΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ!

Η ιστορία του 12χρονου αγοριού από τη Βιρτζίνια των
ΗΠΑ  ξύπνησε συναισθήματα συγκίνησης και ευτυχίας.
Το αγόρι  που γεννήθηκε με υποπλασία στο οπτικό
νεύρο, σε ένα ταξίδι του στην Ουάσιγκτον δοκίμασε μια
νέα τεχνολογία και φόρεσε μια μάσκα με την ονομασία
e-Sight. Μέχρι σήμερα το αγόρι όταν ήθελε να δει κάτι,
για παράδειγμα ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, κολλούσε
το πρόσωπο πάνω  στην οθόνη της  τηλεόρασης αλλά
και πάλι δεν μπορούσε να δει καθαρά. Με το που φόρεσε
όμως τη συγκεκριμένη μάσκα έγινε το ακατόρθωτο, είδε
τηνμητέρα του. «Μαμά σε βλέπω… είσαι πολύ όμορφη»
ήταν τα πρώτα λόγια του, με την μητέρα του έκπληκτη
να λυγίζει και να ξεσπά σε δάκρυα χαράς. 
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ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ “ΡΙΟ 2016”
Η Ολυμπιακή Φλόγα αντιπροσωπεύει την προσπάθεια για τη
νίκη. Συμβολίζει το φώς του πνεύματος, τη γνώση, την εφευρε-
τικότητα, τη ζωή και αποτελεί συνδετικό σημείο μεταξύ των πα-
λαιών και σύγχρονων αγώνων. Η λαμπρή τελετή  για την αφή
της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία έδωσε το έναυ-
σμα  για  την έναρξη των  φετινών Ολυμπιακών Αγώνων του
Ρίο. Στην τελετή πήραν μέρος σημαντικοί εκπρόσωποι από τον
αθλητικό κόσμο που τίμησαν την Ελλάδα με τις διακρίσεις τους.
Ο Λευτέρης Πετρούνιας, παγκόσμιος πρωταθλητής στους κρί-
κους, παρέλαβε τη δάδα ως πρώτος λαμπαδηδρόμος, σε μια
μακρά και ιδιαίτερα συγκινητική διαδρομή που  ταξίδεψε την
Ολυμπιακή Φλόγα στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελ-
λάδας, αλλά και σε νησιά όπως η Ζάκυνθος, η Λευκάδα και η
Κέρκυρα. Το ταξίδι της φλόγας σε  περιοχές της χώρας μας
έλαβε τέλος με την τελετή παράδοσής της. Ο Πρόεδρος   της
ΕΟΕ, Σπύρος Καπράλος, παρέδωσε την Ολυμπιακή Φλόγα πα-
ρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Πρόεδρο της Ορ-
γανωτικής Επιτροπής «ΡΙΟ 2016», Κάρλος Νούζμαν.

Ο Μ. Θεοδωράκης
σχολιάζει  την ση-
μερινή κατάσταση
στην Ελλάδα
Με αφορμή την κυκλοφορία
του βιβλίου του με τίτλο «Μίκης Θεοδωράκης. Διάλο-
γοι στο Λυκόφως», ο μουσικοσυνθέτης εξέφρασε τους
προβληματισμούς του για το μέλλον της Ελλάδας και
της πολιτικής ηγεσίας. Χαρακτήρισε την λιτότητα και
τα μέτρα που μας επιβάλλουν οι δανειστές για την
εκταμίευση της δόσης ως δυσβάσταχτα και απάν-
θρωπα για τα ελληνικά νοικοκυριά αφού οι γονείς δε
μπορούν πια να καλύψουν  ούτε τις βασικές ανάγκες
των παιδιών τους όπως το φαγητό. Ενώ τόνισε πως
η Ελλάδα πρέπει να κρατήσει μια στάση ουδετερότη-
τας και πως η εικόνα της σημερινής Ευρώπης δεν έχει
καμία σχέση με αυτήν που ονειρευόταν ο ίδιος, μια
ενωμένη, με μία κυβέρνηση, πλούσια, ισχυρή, με ει-
ρήνη και δημοκρατία Ευρώπη. Όσο για την Βουλή
των Ελλήνων, έχει μόνο έναν λόγο ύπαρξης, να δίνει
μία δημοκρατικοφάνεια στις αποφάσεις των ξένων.
Ακόμα, αναφέρθηκε και στην απογοήτευσή του σχε-
τικά με τον σύγχρονο ρόλο της αριστεράς τονίζοντας
πως αυτή την περίοδο και με τις συνθήκες που επι-
κρατούν υπάρχει έντονο το στοιχείο του τυχοδιωκτι-
σμού. Επιπλέον, εξέφρασε την συμπαράστασή του
στον πρωθυπουργό και έδωσε το δικό του μήνυμα
στους Έλληνες πολίτες που διανύουν μία από τις πιο
δύσκολες κοινωνικοοικονομικές περιόδους και δεν
πρέπει να αφήσουν τα όνειρα και την ελπίδα για τα
οποία  οι παππούδες μας αγωνίστηκαν.

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ 
Η μεγάλη έκθεση σκίτσων για το προσφυγικό με τίτλο “Μετέωρο
Βήμα”συνεχίζει το ταξίδι της. Μετά την Κω, τη Λέρο και το Αγα-
θονήσι, κάνει στάση στην Αθήνα!Στόχος των οργανωτών είναι
να φτάσουν στις Βρυξέλλες, την καρδιά της Ε.Ε., για να παρου-

σιάσουν το ξεχωριστό
αυτό ζήτημα και να  ευαι-
σθητοποιήσουν τις αρχές
για την ταχύτερη επίλυση
του προσφυγικού. Από
την Κυριακή, 8 Μαϊου,
έως και την Πέμπτη 12
Μαϊου θα γίνει η παρου-
σίαση στον εκθεσιακό
χώρο του Μετρό Συντάγ-
ματοςαπό τις 9.00 το πρωί
έως τις 9.00 το βράδυ. Η

έκθεση συνδιοργανώνεται από την Λέσχη Ελλήνων Γελοιγρά-
φων, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την ΕΣΗΕΑ, με την
υποστήριξη της “ΣΤΑΣΥ”και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου
της Ελληνικής Δημοκρτίας. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να θαυ-
μάσει 120 ιδιαίτερα έργα από 28 Έλληνες γελοιογράφους  οι
οποίοι με τη δύναμη του σκίτσου και της σάτιρας, ανοίγουν τον
διάλογο για το μεγάλο θέμα του προσφυγικού και στέλνουν το
δικό τους μήνυμα αλληλεγγύης, αγάπης και ανθρωπισμού.    

69ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΝΩΝ: 11-22 ΜΑΪΟΥ 
Το καθιερωμένο φεστιβάλ τέχνης και πολιτισμού που
πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 1946 αποτελεί
σημείο αναφοράς για αμέτρητους καλλιτέχνες αλλά
και τουρίστες σινεφίλ  που θέλουν να πάρουν μέρος
στις εκδηλώσεις αποκτώντας μια γέυση από τα αξιο-
θέατα των Καννών και τον κινηματογράφο.  Η έναρξη
θα πραγματοποιηθεί με την  ταινία του Γούντι Άλεν
“Cafe Society” ενώ μεγάλος αριθμός άλλων ταινιών
(ευρωπαϊκών αλλά και ανεξάρτητων) που δεν έχουν
παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό,  θα προβληθεί και θα
διαγωνιστεί για την απόκτηση του πολυπόθητου
“Χρυσού Φοίνικα”.
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Περιθώριο έως το 2018 για Κόκκινα Δάνεια

Προστασία από την μεταβίβαση σε μη τραπεζικές εται-
ρείες, για το 94% του συνόλου στεγαστικών δανείων πρώ-
της κατοικίας, προσφέρει η συμφωνία με τους δανειστές
για τα κόκκινα δάνεια σύμφωνα με το υπουργείο Οικονο-
μίας. Αναλυτικότερα, στην κατηγορία των δανείων που
προστατεύονται υπάγονται εκτός από τα στεγαστικά και τα
δάνεια ελεύθερων επαγγελματιών καθώς επίσης και τα δά-
νεια των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επι-
πλέον, δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια παρά ο όρος
η αξία των ακινήτων να μην υπερβαίνει τις 140.000ευρώ.
Η εν λόγω προστασία διαρκέσει έως το 2018,  ενώ για
τους δανειολήπτες που τα δάνειά τους θα μεταβιβαστούν
σε μη τραπεζικές εταιρείες, επετεύχθη να μην υπάρξει
καμία ουσιαστική διαφορά, καθώς το πλαίσιο προστασίας
είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που ισχύει για τις τράπεζες,
ενώ δεν θα μπορούν σε καμία περίπτωση να επιδεινώνον-
ται οι όροι του δανείου. Υπάρχει, επίσης, ειδική πρόνοια
για συμβάσεις με μεταβλητό επιτόκιο. Όσο για μη τραπε-
ζικές εταιρίες στις οποίες θα μεταβιβάζονται δάνεια,   υπο-
χρεώνονται να χρησιμοποιούν εταιρείες διαχείρισης
απαιτήσεων με έδρα την Ελλάδα, που θα αδειοδοτούνται
και θα εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος  με
βάση ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Σαρωτικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα 

Αντιδράσεις από πλευράς των εκπαιδευτικών και ανησυχία
στους μαθητές προκαλούν τα σχέδια του υπουργείου Παι-
δείας για την κατάργηση των ολοήμερων σχολείων και την
κατάργηση μαθημάτων. Όλα δείχνουν πως από τη νέα
σχολική χρονιά, οι μαθητές των δημοτικών θα σχολούν στις
13:15.Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, μειώνονται οι ώρες μαθημάτων της
μουσικής, της θεατρικής αγωγής, της πληροφορικής και της
γυμναστικής. Αλλαγές όμως προβλέπονται και για την δευ-
τεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαιδευτική βαθμίδα. Σχολεία
με «ονοματεπώνυμο» και αντικατάσταση κεφαλαίων της
Ιστορίας με μαθήματα που αγγίζουν περισσότερο την επι-
καιρότητα. Επίσης, προτείνεται αντικατάσταση κεφαλαίων
της Ιστορίας με μαθήματα που αγγίζουν περισσότερο την
επικαιρότητα, στο πλαίσιο της «άρσης της λογικής της επα-
νάληψης σε κύκλους των σχολικών αντικειμένων (π.χ. στο
μάθημα της Ιστορίας) με έμφαση στο χρονικό και τοπικό
παρόν και εξασφάλιση της εσωτερικής συνοχής της ύλης
που διδάσκεται σε διαφορετικά αντικείμενα (π.χ. Λογοτε-
χνία – Ιστορία – Γεωγραφία)», όπως τονίζεται σε έκθεση
του κ. Λιάκου. Λίστα προτεραιότητας εισόδου στα πανεπι-
στήμια μελετά ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Διαλό-
γου για την Παιδεία Αντώνης Λιάκος, στο πλαίσιο της
πρότασής του για εισαγωγή στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις. Στο
ίδιο πλαίσιο, προτείνει την κατάργηση του μήνα εξετάσεων
στα σχολεία και τη θέσπιση της περιγραφικής αξιολόγησης
αντί για βαθμολόγηση, μέτρο αμφιβόλου αποτελεσματικό-
τητας που  θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα .

Νόμος Κατσέλη:Παρατείνεται έως τις 30/6/2016 η επι-
καιροποίηση στοιχείων για ένταξη οφειλετών
Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νόμο για τους αγροτι-
κούς συνεταιρισμός παρατείνεται η προθεσμία επικαιρο-
ποίησης στοιχείων για τους οφειλέτες των οποίων η κύρια
αίτηση υπαγωγή τους στο νόμο 3869/2010 εκκρεμούσε
στις 19 Αυγούστου 2015, έως και τις 30 Ιουνίου 2016.Η
αιφνίδια αύξηση των αιτημάτων προς τα χρηματοπιστω-
τικά ιδρύματα για έκδοση αναλυτικών βεβαιώσεων οφει-
λών και η συνακόλουθη αδυναμία των τελευταίων να

ανταποκριθούν στον αυξημένο
φόρτο εργασίας,  έχει προκαλέ-
σει πολλά προβλήματα στην αν-
τίστοιχη υποχρέωση των
δανειοληπτών να επικαιροποι-
ήσουν τα στοιχεία που συνο-
δεύουν τις αιτήσεις υπαγωγής
τους στο νόμο 3869/2010.

Ψευδής η είδηση περί απεργίας πείνας
Διαψεύδει την είδηση περί μαζικής απεργίας πείνας των
προσφύγων  στο Ελληνικό. Σε ανακοίνωσή του το υπουρ-
γείο Μεταναστευτικής Πολιτικής αναφέρει πως πρόκειται
για μια είδηση η οποία διαχύθηκε από την οργάνωση
ΚΕΕΡΦΑ με Δελτίο Τύπου υπό τον τίτλο «Μαζική απεργία
πείνας προσφύγων για το άθλιο φαγητό και νερό στο Ελ-
ληνικό». Οι συνθήκες παραμονής των προσφύγων και των
μεταναστών δεν είναι ιδανικές αλλά η «είδηση» πως υπάρ-
χει πρόβλημα με την ποιότητα της σίτισης, την οποία έχει
αναλάβει ο στρατός, όπως και με την ποιότητα του νερού,
το οποίο είναι πόσιμο νερό που παράγεται από την
ΕΥΔΑΠ, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα υπο-
γραμμίζει το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής . 
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ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “ΚΑ-
ΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΜΕΑ 2016” ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το πρόγραμμα
αφορά τη μίσθωση
κατασκηνωτικών εγ-
καταστάσεων στους
νομούς Θεσσαλονί-
κης, Χαλκιδικής, Πιε-
ρίας και Καβάλας, με
στόχο τη φιλοξενία
29 παιδιών με ανα-
πηρία, με τόπο κα-

τοικίας το Δήμο Θεσσαλονίκης. Η φιλοξενία των παιδιών θα
διαρκέσει για 15 ημέρες (14 διανυκτερεύσεις) από τον Αύγου-
στο έως και το Σεπτέμβριο του 2016, ενώ προτεραιότητα θα
δοθεί στις οικονομικά αδύναμες οικογένειες. Σε περίπτωση
που δεν καλυφθούν οι προαναφερόμενες θέσεις, θα δοθεί η
δυνατότητα συμμετοχής και σε άλλα παιδιά, οι οικογένειες των
οποίων διαμένουν μόνιμα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα
πάντα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Σε δήλωσή της η Αντιδή-
μαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης,Καλυψώ
Γούλα, τόνισε πως η αναψυχή και η ψυχαχωγία των ΑμεΑ απο-
τελεί προτεραιότητα για τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ PROSVASIS:ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΥ“ΒΓΑΖΕΙ ΕΚΤΟΣ

ΣΠΙΤΙΟΥ”ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Το Prosvasis είναι ένας χρήσιμος διδικτυακός χάρτης
που ενημερώνει για το ποιοι χώροι στην Ελλάδα δια-
θέτουν υποδομές για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, δι-
ευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την ζωή τους.
Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πυξίδα, η οποία δείχνει
το πού και το πώς, από τα θέατρα, τα μουσεία και τους
κινηματογράφους, έως τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία, τις
παραλίες και τις καφετέριες που διαθέτουν υποδομές
για ΑμεΑ. Το εγχείρημα αυτό αποτελεί συλλογική προ-
σπάθεια πέντε φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών
που αναγνωρίζουν πως το δικαιώμα στην ψυχαγωγία
και την διαδκέδαση ανήκει σε όλους. Η αρχή έγινε το
2013, στο πλαίσιο ενός διεθνούς φοιτητικού διαγωνι-
σμού επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και στο με-
ταξύ τα μέλη της Prosvasis έχουν πάρει τέσσερα
διεθνή βραβεία για το όραμά τους που συνδυάζει τη
γνώση και την τεχνολογία μέσα από την αγάπη και την
προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Μπορείτε να απο-
κτήσετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την ιστοσε-
λίδα  πληκτρολογώντας  (www.prosvasis.co)

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΡΟΔΟ
Αποφασισμένος να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της
πόλης και την προσβασιμότητα που δικαιούνται τα Άτομα με

Αναπηρία σε κεντρικούς δρόμους
και σε δημόσιες υπηρεσίες του
νησιού είναι ο Δήμαρχος κος
Φώτης Χατζηδιάκος. Σε συνομιλία
που είχε με δημότες, τόνισε πως
όχι μόνο θα τοποθετηθούν εκ
νέου ειδικοί κώνοι σηματοδότη-
σης των θέσεων παρκινγκ για
ΑμεΑ αλλά τα συνεργεία του
Δήμου θα παρεμβαίνουν σε οποι-
αδήποτε παράβαση σημειώνεται

σε θέσεις που προορίζονται για τα Άτομα με Αναπηρία.  Η δι-
ευκόλυνση της καθημερινότητας και ο σεβασμός των δικαιω-
μάτων  Ατόμων  με Αναπηρία είναι καθήκον όλων.

Στη Λαμία θα διεξαχθεί για τρίτη χρονιά ο Νυχτερινός
Αγώνας Δρόμου που περιλαμβάνει τη διαδρομή των
10 χιλιομέτρων και δύ παράλληλους αγώνες για τα
Άτομα με Αναπηρία (Special Race) και το Miini
Marathon των 4,2 χιλιομέτρων. Για πληροφορίες μπο-
ρείτε να επισκεφτείτε το: www.lamiarunfestival.gr

Στη Δράμα θα πραγαματοποιηθεμετά από πρωτοβουλία του
Συλλόγου Παραπληγικών  Ν. Δράμας ί η πρώτη επίσησμη πα-
ρουσίαδη του εντύπου για την Ανεξάρτητη Διαβίωση των ΑμεΑ

του Ευρωπαϊκού Οργανι-
σμού ENIL με τίτλο “Ο εξο-
λοθρευτής των μύθων για
την Αξιοπρεπή Διαβίωση”.
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα
στην “Αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων” του Δήμου Δρά-
μας, στις 14/05 και ώρα
18:30 ενώ την παρουσίαση
θα πραγματοποιήσουν δια-
κεκριμένοι επιστήμονες
στον κλάδο του Δικαίου. 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΪΟΥ 2016 (keana3)_Layout 2  16/5/2016  1:48 μμ  Page 11



ΣΕΛΙΔΑ 12

ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ “ΤΣΙΠ” ΣΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΔΙΝΕΙ  ΕΛΠΙΔΕΣ

Γιατροί και νευροεπιστήμονες στις ΗΠΑ αποκατέστησαν για πρώτη φορά
την κίνηση των δαχτύλων, των χεριών και των καρπών σε έναν παράλυτο
άνθρωπο, χρησιμοποιώντας σήματα από τον κινητικό φλοιό του εγκεφάλου
του.Στην περίπτωση του 24χρονου Ιαν Μπουκχαρτ, η παράλυση οφειλόταν
σε τραυματισμό του άνω τμήματος της σπονδυλικής στήλης του, λόγω κα-
ταδυτικού ατυχήματος πριν από έξι χρόνια.Η αποκατάσταση έγινε με τη
βοήθεια ενός νέου νευροπροσθετικού συστήματος με με την ονομασία Neu-
roLife. Αυτό βασίζεται αφενός σε ένα «τσιπ» που εμφυτεύεται στον εγκέ-
φαλο του ασθενούς και αφετέρου σε μια συσκευή που φοριέται στο
μπράτσο του και επιτρέπει ένα είδος «νευρωνικού μπάι-πας», το οποίο πα-
ρακάμπτει τα κατεστραμμένα νεύρα του. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο
τον κόσμο ζουν παράλυτοι, επειδή έχει διαταραχθεί – για διάφορες αιτίες –
η μετάδοση σημάτων μεταξύ του εγκεφάλου και των μυών τους. Είναι η
πρώτη φορά που ένα σύστημα το οποίο «μεταφράζει» τη νευρωνική δρα-
στηριότητα σε σήματα-εντολές προς μια νευροπροσθετική συσκευή, απο-
καθιστά σε πραγματικό χρόνο την κίνηση σε τετραπληγικό.
Αναλυτικότερα,οι επιστήμονες εμφύτευσαν στον εγκέφαλο του ασθενούς
το «τσιπάκι», το οποίο «διαβάζει» τις σκέψεις του. Αυτό συνδέεται με ηλε-
κτρόδια απευθείας με ένα ειδικά διαμορφωμένο μανίκι-συσκευή στο χέρι
του, συνδέοντας έτσι άμεσα τον εγκέφαλο με τους μυς των άνω άκρων, πα-
ρακάμπτοντας τη σπονδυλική στήλη και δημιουργώντας ένα σύστημα «νευ-
ρωνικού μπάι-πας».Μετά από σχετική εξάσκηση, ο παράλυτος νέος
μπόρεσε να κινήσει μεμονωμένα τα δάχτυλά του, καθώς επίσης τον καρπό
και όλο το χέρι του. Η  τεχνολογία αυτή γέννησε ελπίδες καθώς του έδωσε
τη δυνατότητα να κάνει από απλές κινήσεις όπως να πιάνει ή να αφήνει
διάφορα αντικείμενα έως και πιο σύνθετες όπως το να ανακατέψει με ένα
κουταλάκι το περιεχόμενο ενός δοχείου ή ακόμα και να παίξει κιθάρα!  

ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
FACEBOOK ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

Το facebook, το πιο δημοφιλές μέσο κοι-
νωνικής δικτύωσης προσπαθεί να κάνει
την περιήγηση πιο εύκολη στους ανθρώ-
πους που έχουν χάσει την όρασή τους, εν-
σωματώνοντας νέα χρήσιμα εργαλεία.
Χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημο-
σύνη, θα διαβάζει αυτόματα στους χρή-
στες την περιγραφή μιας φωτογραφίας. Το
κοινωνικό δίκτυο είναι πλέον ικανό να «κα-
ταλαβαίνει» τις φωτογραφίες σκανάροντάς
τις και είναι σε θέση να αναγνωρίσει αν
περιέχουν πράγματα όπως φαγητό, δέν-
τρα ή ανθρώπους. Έτσι στη συνέχεια θα
μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενό τους
σε χρήστες με smartphones που έχουν
ενεργοποιήσει τη ρύθμιση ανάγνωσης
οθόνης. Μια φωνή θα ενημερώνει τους
χρήστες για το τι εμφανίζεται στην κάθε
φωτογραφία είτε ενός φίλου του, είτε μιας
σελίδας.Πριν από αυτό, το Facebook ενη-
μέρωνε τους χρήστες με προβλήματα
όρασης για το τι υπάρχει στο κοινωνικό δί-
κτυο, αναφέροντας το όνομα κάποιου που
έκανε τη δημοσίευση, και στη συνέχεια λέ-
γοντας τι ανέβασε αυτός, αναφέροντας για
παράδειγμα τη λέξη «φωτογραφία».
Τώρα, αντί για σκέτη τη λέξη «φωτογρα-
φία», θα περιγράφει τι απεικονίζει αυτή η
εικόνα, ώστε να καταλαβαίνει ο χρήστης τι
περίπου έχει αναρτηθεί. Για παράδειγμα
θα λέει: «Η εικόνα περιλαμβάνει: Δύο αν-
θρώπους, χαμόγελα, γυαλιά ηλίου, ου-
ρανό, εξοχή, νερό» για μια εικόνα με ένα
ζευγάρι στη θάλασσα.Η εταιρεία χρησιμο-
ποιεί εδώ και χρόνια μια τεχνολογία για
την αναγνώριση των φωτογραφιών και
τώρα προχωράει ένα βήμα παρακάτω
«διαβάζοντας» καλύτερα το περιεχόμενό
τους και περιγράφοντάς το στους χρήστες
με προβλήματα όρασης.Το Facebook
δουλεύει πάνω σε αυτή τη νέα ρύθμιση
τους τελευταίους 10 μήνες. Το κοινωνικό
δίκτυο, ωστόσο,σκοπεύει να προσθέσει κι
άλλα σχέδια και να εμπλουτιστεί παρέχον-
τας ένα πιο χρήσιμο εργαλείο στους χρή-
στες με απώλεια όρασης.

ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ  ΤΟΥ PARKINSON 
Ελπίδες γεννούν οι Αυστραλοί επιστήμονες για την έγκαιρη διάγνωση της
ανίατης νόσου Πάρκινσον μέσω ειδική εξέτασης αίματος. Σύμφωνα με τους
επιστήμονες όταν παρατηρείται υπερδιέγερση στη λειτουργία των μιτοχον-
δρίων, τα «εργοστάσια» παραγωγής ενέργειας στα κύτταρα, τότε ο οργα-
νισμός παράγει τοξικά υποπροϊόντα. Η νόσος αυτή που οδηγεί σταδιακά

στην καταστροφή των εγκεφαλικών κυττάρων
και η έγκαιρη διάγνωσή της θα μπορούσε να
σώσει πολλούς ανθρώπους. Η εξέταση αυτή
που ανιχνεύει την αφύσικη λειτουργία στα μιτο-
χόνδρια, δοκιμάστηκε επιτυχώς σε 38 άτομα (εκ
των οποίων οι μισοί ήταν υγιείς και οι υπόλοιποι
ήταν άτομα που είχαν προσβληθεί από τη νόσο)
και αναμένεται να φτάσει στο τελικό στάδιο για
την διάθεσή της μετά από πέντε χρόνια.
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Νέο νομοσχέδιο: “κόφτης”, κόκκινα δάνεια”, έμμεσοι φόροι και ταμείο
αποκρατικοποιήσεων στο στόχαστρο!
Με ταχείς ρυθμούς προσπαθεί να προωθήσει τις νέες νομοθετι-
κές ρυθμίσεις η κυβέρνηση προκειμένου να τεθεί σε ισχύ ο  νέος
μηχανισμός «κόφτης» πριν από το Eurogroup της 24ης Μαΐου με
την ελπίδα πως θα αποφασιστούν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για το
χρέος της χώρας μας. Στο υπουργικό συμβούλιο αποφασίστηκε
να ψηφιστεί από τη Βουλή με κανονικές διαδικασίες ένα νομοσχέ-
διο «σκούπα», το οποίο αναμένεται να έρθει στη Βουλή τι επόμε-
νες 15 ημέρες και θα περιλαμβάνει μια σειρά σημαντικών
ζητημάτων: τον επονομαζόμενο μηχανισμό "κόφτη", τα «κόκκινα
δάνεια», το ταμείο αποκρατικοποιήσεων και τους έμμεσους φό-
ρους. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί μεταξύ βουλευτών της
κυβέρνησης πως ότι μετά το Eurogroup της 24ης Μαΐου θα ανοί-
ξει πλέον ο δρόμος για συγκεκριμένες αποφάσεις για το χρέος.
Υποστηρίζουν δε ότι οι θεσμοί εργάζονται ήδη για το θέμα αυτό

και πως δεν υπάρχουν μέτρα στο μηχανισμό παρά μόνο στην περίπτωση που η Ελλάδα δεν πιάσει τους στόχους.
Εξάλλου, όπως υποστηρίζουν οι κυβερνητικές πηγές ο μηχανισμός γίνεται μόνο για διασφάλιση. Παρά την αισιοδοξία
της ελληνικής πλευράς, η Κομισιόν κρατά σκληρή και επιφυλακτική στάση τονίζοντας ότι πρώτα θα ληφθούν τα μέτρα
συμπεριλαμβανομένης της ψήφισης των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων και μετά θα εκταμιευτεί η δόση.

Χωματερή: Έκαναν ακριβώς το αντίθετο !!
Πολλά ακούγονται το τελευταίο διάστημα για τα σκουπίδια, το
ΧΥΤΑ, τη χωματερή και τη μοσχοβολιά της σκατίλας στη Δυτική
Αττική. Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και από τον άνεμο
αν θα αρρωστήσουμε σήμερα ή αύριο χωρίς να μπορούμε να
προστατευθούμε. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες είναι μέτρα τσέπης και συναλλαγής και όχι προστασίας
του κοινωνικού συνόλου όπως θα έπρεπε.  Τη στιγμή που η Ελευ-
σίνα είναι υποψήφια για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
αυτή η μοσχοβολιά της σκατίλας έχει αρχίσει να εξαπλώνεται επι-
κίνδυνα και στα γύρω προάστια. Αυτό που ενδιαφέρει πιο πολύ
τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής είναι η υγεία τους, αυτό που
ενδιαφέρει τους  υπόλοιπους εμπλεκόμενους είναι η τσέπη. Στην
Κύπρο η συμπεριφορά αυτή θεωρήθηκε  κακουργηματική και κά-
ποιοι πήγαν φυλακή. Στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική

σαράντα χρόνια και πλέον βρωμιά, διαφθορά και ύποπτες συναλλαγές. Αποτέλεσμα; Αρρώστιες και θάνατος για τους
κατοίκους. Θα βρεθεί άραγε πολιτικός που θα έχει τα κότσια να σταματήσει αυτό το κακό;  Όχι προεκλογικά με υπο-
σχέσεις, αλλά μετά από εκλογές και με πράξεις, όχι λόγια γιατί τα τελευταία χρόνια όλοι αυτοί που πέρασαν από τη
Δυτική Αττική μιλούσαν για το κλείσιμο της χωματερής, του ΧΥΤΑ κλπ. και όλοι έκαναν ακριβώς το αντίθετο  λες και
έπαθαν προσωρινή αμνησία και ξέχασαν αυτά για τα οποία είχαν δεσμευτεί και θα ξαναδεσμευτούν στις επόμενες.

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

32ο  Πανελλήνιο Συνέδριο της Διε-
θνούς Ένωσης Αστυνομικών (IPA)
Και φέτος όπως κάθε χρόνο, η Διεθνής Ένωση των Αστυνομικών ανέθεσε στο
Κ.Ε.Α. Άνω Λιοσίων «Συνεργασία-Δημιουργία» την κατασκευή της προτομής
του Διονύσιου Σολωμού που θα δοθεί σαν αναμνηστικό δώρο στο ετήσιο Πα-
νελλήνιο Συνέδριο των Αστυνομικών που θα πραγματοποιηθεί στη Ζάκυνθο από
11 έως και 15 Μαΐου. Η Διεθνής Ένωση των Αστυνομικών είναι κοντά στις προ-
σπάθειες των ΑμεΑ και ιδιαίτερα στις παραγωγικές προσπάθειες επιβραβεύον-
τάς τες σε κάθε ευκαιρία. Το Κ.Ε.Α. που έχει σαν στόχο την ενεργοποίηση των
ΑμεΑ  στην παραγωγική διαδικασία θέλει να ευχαριστήσει για ακόμη μία φορά
την διεθνή ένωση και ιδιαίτερα τον πρόεδρό της  κύριο Ιωάννη Καραπατάκη για
την συμμετοχή και στήριξή τους σε όλες τις προσπάθειές μας. 
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Δεν έχουν τέλος οι τουρκικές προκλήσεις στο Αι-
γαίο. Άραγε ποιο σχέδιο κρύβεται πίσω τους;

Η Τουρκία εκμεταλλευό-
μενη την κατάσταση που
επικρατεί στη χώρα, βρήκε
ευκαιρία σε μια ευάλωττη
στιγμή της Ελλάδας να πα-
ραβιάσει το Βορειοανατο-
λικό Αιγαίο στην περιοχή
των Οινουσών, διεκδικών-
τας καθαρά τα εδάφη αφού
η Ελλάδα παραμένει αδρα-
νής.Ας πάρουμε την ιστο-
ρία από την αρχή, το

μεταναστευτικό ήταν το πρώτο βήμα του σχεδίου όπως φαίνεται
ώστε να δημιουργήσουν πρόβλημα στο αιγαίο και να δοθεί σε
παγκόσμιο επίπεδο η τραγική εικόνα στα νησιά μας.Τις τελευ-
ταίες μέρες Τούρκικες φρεγάτες παραβιάζουν τα χωρικά μας
ύδατα και παρά τις προειδοποιήσεις της Ελληνικής πλευράς
δεν υποχωρούν . Όπως διαπιστώνουμε πρόκειται για μία κα-
θαρή Τούρκικη πρόκληση που ζητάει την απάντηση της Ελλά-
δας για να αρχίσει ο ξεσηκωμός , παίζουνε με την υπομονή μας
και μας κοροϊδεύουν  εντός των συνόρων μας. Σαν Έλληνας
πολίτης όλο αυτό με εξοργίζει και ζητώ την άμεση παρέμβαση
της Ελληνικής πλευράς με ανάλογη απάντηση στην γειτονική
χώρα που όπως έχει αποδείξει η ιστορία και ακόμα και μέχρι
σήμερα θέλουνε να μας φάνε.Προφανές είναι τι θα επ ‘ ακολου-
θήσει στην περίπτωση που απαντήσουμε με σκληρό τρόπο
όπως προβλέπει διεθνές ο νόμος σε περίπτωση παραβίασης
των χωρικών υδάτων κάθε χώρας.                Χ. Πινίρος

Προβλέπονται αλλαγές και στα διόδια

Εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων στις
εθνικές οδούς με χρήση κάρτας ή άλλου μέσου, αλλά
και απαγόρευση διέλευσης από το παράπλευρο δί-
κτυο για "οχήματα επαγγελματικής χρήσης, βαρέα
οχήματα, για μηχανήματα έργων, φορτηγών και λοι-
πές κατηγορίες οχημάτων, όταν αυτά υπερβαίνουν
μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων" προβλέπεται σε τρο-
πολογία που κατέθεσε ο υπουργός Υποδομών Χρή-
στος Σπίρτζης. Με βάση την τροπολογία, η χρέωση
διοδίων "μπορεί να γίνεται με βάση δύο κριτήρια: ανά
χιλιόμετρο σύμφωνα με τη χρήση του δικτύου και
αναλογικά ανά χρονική περίοδο χρήσης του δικτύου,
ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια και άλλα. με
την επιφύλαξη του νομικού καθεστώτος που διέπει τις
συμβάσεις παραχώρησης. Ένας από τους βασικότε-
ρους στόχους της εν λόγω τροπολογίας είναι η εξα-
σφάλιση της  εφαρμογής του αναλογικού συστήματος
χρεώσεων που αφορά αποκλειστικά στην πραγματική
χρήση που κάθε ένα όχημα πραγματοποιεί κατά τη
διέλευσή του από το οδικό δίκτυο με τη ρύθμιση "θε-
σπίζεται ρητή απαγόρευση για την κατασκευή και λει-
τουργία νέων κατ ουσίαν μετωπικών διοδίων εφόσον
δεν εξατομικεύονται οι χρεώσεις αυτές βάσει πραγμα-
τικής χρήσης και ξεχωριστά ανά διερχόμενο όχημα.
Επιπλέον, με απόφαση του υπουργείου   Υποδομών,
μεταφορών και δικτύων καθορίζονται καθορίζονται
εξαιρέσεις από την απαγόρευση του προηγούμενου
εδαφίου για ειδικούς λόγους, που αφορούν στην μό-
νιμη διαμονή του ιδιοκτήτη του οχήματος σε όμορη πε-
ριοχή, σε δημότη, σε εκτέλεση δημοσίου ή ιδιωτικού
έργου, σε έδρα εγκατάστασης της επιχείρησης, σε
ιδιοκτήτες αγροτικής χρήσης οχημάτων και τροχήλα-
των μηχανημάτων που είναι κύριοι ακινήτου όμορης
περιοχής, όταν σε αυτά εξυπηρετούνται αγροτοκτηνο-
τροφικές δραστηριότητες, σε λεωφορεία ΚΤΕΛ και
ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη
της σχετικής άδειας διέλευσης, των απαιτούμενων δι-
καιολογητικών για την υποβολή της αίτησης χορήγη-
σής της,το ύψος τελών ανά κατηγορία οχήματος και
ανά διανυόμενο χιλιόμετρο ή χρονική περίοδο χρήση-
ςοι απαλλαγές υποχρέωσης καταβολής τελών διοδίων
σε ειδικές κατηγορίες και ευάλωτες ομάδες πληθυ-
σμού ιδίως σε άνεργους, ΑμεΑ, κατοίκους όμορης του
δικτύου περιοχής, καθώς και σε οχήματα εξυπηρέτη-
σης εκτάκτων αναγκών όπως οχήματα Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας, Ελληνικής Αστυνομίας,
ασθενοφόρα,καθώς επίσης και η κατάργηση των με-
τωπικών σταθμών διοδίων ανάλογα με την τμηματική
εφαρμογή" του ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων.  

Το σύστημα Seatrac στην παραλία της Βάρκιζας
Αυξάνεται ο αριθμός των παραλιών που είναι προσβάσιμες για
τα Άτομα με Αναπηρία. Η παραλία της Βάρκιζας μεταξύ άλλων
17 επιλέχθηκε από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, ώστε
να εγκατασταθεί το δημοφιλές σύστημα Seatrac που επιτρέπει
σε πρόσωπα που χρησιμοποιούν αναπηρικό καροτσάκι ή
έχουν δυσκολία στη βάδιση να εισέρχονται εύκολα και με ασφά-
λεια στη θάλασσα.Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα

που αποτελείται από
έναν ειδικό διάδρομο
παραλίας για ΑμεΑ που
θα τους δίνει τη δυνατό-
τητα να μετκινούνται με-
ταξύ των ποδοΣύστημα
τηλεμετρίας που θα επι-
τρέπει την ενημέρωση
μέσω διαδικτύου για τις
συνθήκες που επικρα-
τούν στην ακτήμών της
παραλίας, καθώς επί-
σης και ντους, φωτοσυ-
ναγερμό και σήμανση.
Επιπλέον, ο Δήμος έχει
προβλέψει κονδύλι για
την εγκατάσταση και
άλλων συστημάτων με
σκοπό την εξασφάλιση
μεγαλύτερης προσβα-
σιμότητας. Είδομεν....
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Γεωθερμία: Μία ανεκμετάλλευτη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας στην Ελλάδα
Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά δημοφιλέστερη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας παγκοσμίως. Είναι η φυσική θερμική
ενέργεια που διαρρέεται από το θερμό εσωτερικό του πλανήτη προς την επιφάνεια και είναι ανεξάντλητη, οικονομικά
εκμεταλλεύσιμη , ενώ δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. Οι εφαρμογές της ποικίλουν ανάλογα με την  θερ-
μοκρασία και μπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθες: παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανση χώρων, ψύξη
και κλιματισμό, θέρμανση θερμοκηπίων και εδαφών, αφαλάτωση θαλασσινού νερού και ξήρανση αγροτικών προϊόν-

των, ιχθυοκαλλιέργειες και θερμά λουτρά. Πρώτη η Ιταλία χρησιμοποίησε
το είδος αυτής της ενέργειας τον 18ο αιώνα για βιομηχανικές εφαρμογές.
Έκτοτε αυξάνονται διαρκώς οι χώρες που αναγνωρίζουν την αξία της γεω-
θερμικής ενέργειας τόσο για το περιβάλλον όσο και την οικονομία τους. Χα-
ρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ισλανδίας, μιας χώρας πλούσιας σε
γεωθερμικά πεδία που έχει αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την ενέργεια αυτή
προς όφελος της οικονομίας της αφού θεωρείται ένας από τους παράγοντες
που συνέβαλαν ώστε να ξεπεράσει την οικονομική κρίση. Από την άλλη
πλευρά η χώρα μας , λόγω των γεωλογικών της συνθηκών διαθέτει ανα-
ρίθμητα γεωθερμικά πεδία στα ηφαιστειακά νησιά, σε περιοχές της Βόρειας
Ελλάδας αλλά και σε διάφορα σημεία όπου υπάρχουν θερμές πηγές. Δυ-
στυχώς η Ελλάδα δεν έχει εκμεταλλευτεί στο βαθμό που θα έπρεπε αυτό
το δώρο της φύσης παρά μόνο σε συγκεκριμένα μέρη της χώρας όπως τη
Νίσυρο και την Μήλο. Συγκριτικά με άλλες χώρες τόσο εντός όσο και εκτός
της Ε.Ε., η Ελλάδα υστερεί στην χρήση της γεωθερμικής ενέργειας τόσο
στην  παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και  στη δημιουργία υποδομών
για τον τουρισμό που επισκέπτεται τη χώρα μας για τις θερμές πηγές της.
Η οικονομική κρίση πρέπει να  οξύνει το πνεύμα μας ώστε να στραφούμε
στην αποτελεσματική χρήση όλων των μορφών ενέργειας που υπάρχουν
στη χώρα μας για την εξασφάλιση οικονομικών πόρων και την προστασία
του περιβάλλοντος για εμάς και τις επόμενες γενιές που ακολουθούν.

Τέλος στα εκκαμινεύματα της Χαλυβουργίας: Άλλη
μία περιβαλλοντική πληγή κλείνει στο Θριάσιο Πεδίο

Την έναρξη των διαδικασιών για την  απόσυρση των εκκαμινευμάτων της βιομηχανίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ
Α.Ε. ανακοίνωσε ο Αντιπεριφεριάρχης Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου  στην Παρουσίαση Πεπργμένων, Προγραμ-
ματικών Έργων και Δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής που πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα παρουσία
της  Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου. Στην ομιλία του ο κος Βασιλείου  ανέλυσε τα κρίσιμα ζητήματα που αντι-
μετωπίζει η περιοχή του Θριάσιου Πεδίου ενώ τόνισε τη σημασία της ειλικρινούς και συστηματικής συνεργασίας με-
ταξύ των Φορέων για την αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων της περιοχής, ενώ αναφέρθηκε στον επόμενο
στόχο, την απόσυρση των καμένων στο ΚΔΑΥ Ασπροπύργου.  Δεν παράλειψε να  εκφράσει την ικανοποίησή του για
την επιτυχημένη έκβαση της υπόθεσης των εκκαμινευμάτων καθώς αποτελεί ένα  ιδιαίτερα σημαντικό βήμα  τόσο
από πλευράς περιβάλλοντος όσο και από πλευράς δημόσιας υγείας,για την περιοχή που ταλαιπωρήθηκε για ολό-
κληρες δεκαετίες με συνέπεια και την πρωτοφανή υποβάθμιση συνολικά της περιοχής του Θριασίου. Ακόμη, σε δή-
λωσή του ανέφερε ότι ότι η αντιμετώπιση χρόνιων περιβαλλοντικών πληγών της Δυτικής Αττικής θα συνεχιστεί με
αυξανόμενη ένταση και σε συνεργασία με τους Δήμους και κάθε αρμόδιο φορέα. Η Δυτική Αττική όχι μόνο δεν ανέχεται
την κατάσταση μοιρολατρίας που αποδέχτηκαν κάποιοι τα προηγούμενα χρόνια αλλά διεκδικεί  ένα νέο ρόλο στην
παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας λόγω της έντονης βιομηχανικής δραστηριότητας στη περιοχή
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Όλα τα νέα της επικαιρότητας... το αγκάθι σου...!
www.agkathi.gr / info@agkathi.gr - cosmos@agkathi.gr

Διεύρυνση των ευθυνών για την διαχρονική κατάρρευση του Συστήματος
Υγείας και την ψήφιση του πρόσφατου ασφαλιστικού Νομοσχεδίου    

To Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (Ι.Σ.Α.), στο πλαίσιο της συνεδρίασής του συζή-
τησε το θέμα των διαχρονικών ευθυνών των βουλευτών, για την κατάρρευση του συστή-
ματος υγείας στη χώρα μας που έχει δυσμενείς επιπτώσεις τόσο για τους ασθενείς, όσο
και για τους λειτουργούς της υγείας.Στο πλαίσιο αυτό έλαβε την απόφαση να αναθέσει στη
νομική υπηρεσία του ΙΣΑ ,να διερευνήσει σε βάθος εάν υπάρχουν πειθαρχικές ευθύνες
,για τους βουλευτές μέλη του που ψήφισαν το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο αποτελεί
ταφόπλακα για τους επαγγελματίες της υγείας ενώ πρόκειται να υποβαθμίσει περαιτέρω
τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας. Ακόμη πρόκειται να διερευνηθεί εάν
υπάρχουν διαχρονικά και άλλοι ιατροί βουλευτές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την υπο-
βάθμιση του υγειονομικού συστήματος που έχει θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών.

Νέα φοροκαταιγίδα έρχεται από την 1η Ιουνίου για ιδιοκτήτες οχημάτων και ακινήτων
Αλλάζει το καθεστώς φορολόγησης για τα οχήματα από την 1η Ιουνίου εξήγγειλε
το υπουργείο Οικονομικών. Αναλυτικότερα, προβλέπεται πως για τα οχήματα
πλέον δεν θα παίζουν ρόλο τα κυβικά ενός αυτοκινήτου, αλλά ο κάθε πολίτης
θα πληρώνει με βάση την εμπορική αξία του οχήματός του εδώ στην Ελλάδα,
ενώ σημαντικό ρόλο για τον προσδιορισμό του φόρου θα παίζει και η παλαι-
ότητα του οχήματος. Αλλαγές όμως προβλέπονται και για τους ιδιοκτήτες ακι-
νήτων αφού η κυβέρνηση προσπαθεί να κλείσει την τρύπα στα έσοδα του
Δημοσίου συνολικού ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ μετά την αναπροσαρμογή
των αντικειμενικών αξιών με αναδρομική ισχύ από τον Μάιο του 2015. Το οικο-
νομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποφάσισε να επιβαρύνει τους συντελεστές
του ΕΝΦΙΑ σε εκείνους τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που η αντικειμενική τους
ξεπερνά τα 300.000 ευρώ.Αυτοί οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν περισ-
σότερα στον φόρο των ακινήτων ή αλλιώς ΕΝΦΙΑ και θα επιβαρυνθούν σε τέ-
τοιο ποσοστό έτσι ώστε να συγκεντρωθούν τα 250 εκατομμύρια ευρώ  που
χρειάζονται προκειμένου να κλείσει σύντομα η συγκεκριμένη τρύπα.

Αποδοκιμάζει τις πολιτικές της “Χιτλερικής” Ε.Ε.  ο πρώην Δήμαρχος του Λονδίνου 
Έντονα αρνητικό κλίμα καλλιεργείται κατά της Ε.Ε. και των πολιτικών της απέναντι στις
χώρες μέλη του νότου από τον πρώην Δήμαρχο του Λονδίνου Μπόρις Τζόνσον. Σε ομιλία
του, χρησιμοποιώντας τα λόγια του Ουίνστον Τσώρτσυλ τόνισε πως “οι Βρετανοί θα γί-
νουν και πάλι οι ήρωες της Ευρώπης”. Στο στόχαστρό του βρέθηκαν οι ηγέτες της Ε.Ε.
και ειδικότερα η Μέρκελ αφού χαρακτήρισε ως έγκλημα τον τρόπο με τον οποίο χειρίστη-
καν το ζήτημα του ελληνικού χρέους ενώ δεν άφησε ασχολίαστο το πλήγμα που δέχτηκαν
οι οικονομίες του νότου. Αναλυτικότερα παρομοίασε την πολιτική της Μέρκελ και την
γραμμή της Ε.Ε. με αυτή του Χίτλερ και του Ναπολέοντα που οδήγησαν την Ευρώπη σε

πολέμους και οικονομική καταστροφή, εξαθλιώνοντας εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες.Η ίδια “συνταγή” με διαφο-
ρετικό τρόπο εκτέλεσης επιχειρήθηκε και αυτή τη φορά  στην περίπτωση της χώρας μας, για την οποία μάχεται σθε-
ναρά ο εν λόγω πολιτικός. Πράγματι, οι πολιτικές που εφήρμοσαν οι εταίροι μας για την αντιμετώπιση της οικονομικής
κρίσης στην χώρα μας κάθε άλλο παρά επιτυχημένες ήταν αφού το μόνο που κατάφεραν ήταν να κελίσουν χιλιάδες
επιχειρήσεις, να αυξηθεί συα ύψη η ανεργία και να γεμίσουν οι δρόμοι των πόλεων με δεκάδες άστεγους. Το ερώτημα
που τίθεται είναι γιατί μετά από τόσα χρόνια οικονομικού μαρασμού, τώρα θυμήθηκαν οι κατά τα άλλα Φιλέλληνες να
αντιδράσουν για την οικονομική  καταστροφή και την εκμετάλλευση που βίωσε και συνεχίζει να βιώνει η χώρα μας;
Μήπως τελικά  όλοι χρησιμοποιούν την Ελλάδα προκειμένου να ικανοποιήσουν τα συμφέροντά τους και να διεκδική-
σουν με έμμεσο τρόπο αυτά που θέλουν για την χώρα τους; Καλά τα λόγια αλλά στη προκειμένη φάση η χώρα μας
έχει ανάγκη από έμπρακτη υποστήριξη και όχι από ανθρώπους που προσπαθούν να κερδίσουν τις εντυπώσεις.    
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