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ΣΕΛΙΔΑ 1

ΕΙΣΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ; ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ!!

Ο ΟΑΕΔ προωθεί τη δημιουργία κα-
νονισμού υποχρεώσεων για ανέργους,
πρόταση κατατέθηκε στο τελευταίο Δι-
οικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Οργανι-
σμού και συμφωνήθηκαν οι βασικές
παράμετροι του συγκεκριμένου κανονισμού… Συν. σελ. 12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΠΑΡΕΠΕΜΨΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟ

Οι καταγγέλλοντες εκπαιδευ-
τικοί υποστήριξαν ότι, εξαιτίας
την εν λόγω αξιολόγησης και
έως ότου αυτή ολοκληρωθεί,
αποφασίστηκε όπως δεν τους
καταβληθεί μισθός… Συν. σελ. 7 ΣΤΟΝ…ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
Η χώρα μας εξακολουθεί να στέλνει σε ΧΥΤΑ το 80% των αστι-
κών απορριμμάτων της, την ίδια στιγμή που οκτώ ευρωπαϊκές
χώρες μηδένισαν την ταφή απορριμμάτων.. Συν. σελ. 15 

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΝΙΔΙ

Τι καταγράφει η έρευνα; Η αμείλικτη πραγματικό-
τητα στο θέμα της ασφάλειας στη δυτική Αττική, που
δεν φτάνει  ως εικόνα στα ανώτατα κλιμάκια της πο-
λιτικής και φυσικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ… Συν. σελ. 13 

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Τα δωρεάν μαθήματα διαλογισμού
για άτομα με κινητικές δυσκολίες (και
όχι μόνο), είναι εφικτό να αντιμετωπί-
σουν το άγχος αλλά και να δημιουρ-
γήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
προσφέροντας στον συμμετέχοντα

περισσότερη ενέργεια. Κι όλ’ αυτά κάνοντας 10 λεπτά διαλογισμό
την ημέρα. Τι άλλο μπορεί να προσφέρει;… Συν. σελ. 14

ΟΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ!!!

Στον Συνήγορο του Πολίτη αναγκάστηκε να
απευθυνθεί μητέρα ανάπηρου υπό δικαστική
συμπαράσταση, δικαιούχου προνοιακού επιδόματος από πρό-
γραμμα οικονομικής ενίσχυσης Δήμου. Γιατί;… Συν. σελ. 5

Άλλαξε ο Μανωλιός… Για τον ΕΝΦΙΑ ο
περί ου ο λόγος, καθώς από το 2018 ανα-
μένεται να αποτελέσει παρελθόν και τη
θέση του θα πάρει ο Ενιαίος Φόρος Ιδιο-
κτησίας Ακινήτων. Στόχος βέβαια να έχει
την ίδια εισπραξιμότητα με τον ΕΝΦΙΑ, δη-
λαδή τα 2,65 δισ. ευρώ... Συν. σελ. 4

ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΘΑ 
ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ Ο ΕΝΦΙΑ…

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΕΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ιστοσελίδες με λογότυπο και διεύθυνση που πα-
ραπέμπουν στο ΑΣΕΠ, κυκλοφορούν στο διαδί-
κτυο εκμεταλλευόμενες όχι μόνο την μεγάλη
ζήτηση που υπάρχει στον
τομέα της εργασίας αλλά
και την ίδια την αγωνία
που ζουν οι άνθρωποι
που ψάχνουν να βρουν
δουλειά… Συν. σελ. 5



...Συνέχεια από το προηγούμενο
Ένα κόσμο καλύτερο ονειρευόμαστε όλοι. Άλλοι προσπαθούν να τον κάνουν καλύτερο και
άλλοι νομίζουν ότι ο κόσμος από μόνος του μπορεί να γίνει καλύτερος. Τίποτα δε γίνεται
όμως χωρίς προσπάθεια, θέληση και αγώνα. Για το λόγο αυτό, πολλοί άνθρωποι νόμιζαν
ότι είχαν τα πάντα γιατί βρέθηκαν μέσα στη χλιδή, στα πλούτη και με πολλά αγαθά που
δεν είχαν αποκτήσει με κόπο. Αυτοί οι άνθρωποι στην πρώτη δυσκολία της ζωής τους ση-
κώνουν τα χέρια ψηλά και δεν μπορούν να επανέλθουν ποτέ γιατί δε ξέρουν τον τρόπο.
Κάποιοι άλλοι, όπως οι πρόσφυγες και οι άστεγοι που ζουν χωρίς φαγητό εκτεθειμένοι
στο κρύο ή τη ζέστη, χωρίς ρούχα με μοναδικό όπλο την προσπάθεια και την ελπίδα, τα
καταφέρνουν καλύτερα από αυτούς που είχαν τα πάντα. Ζούμε σ’ ένα κόσμο που κάθε
μέρα, ανοίγει καινούριους ορίζοντες προς κάθε κατεύθυνση και δίνει ευκαιρίες σε όλες τις
κατηγορίες ανθρώπων να προσπαθήσουν και να ανακαλύψουν τις δυνατότητες που τους
δίνονται καθημερινώς. Η ίδια η ζωή, μας κατευθύνει όπου φυσάει ο άνεμος γιατί ή δεν εί-
μαστε ικανοί να κρατάμε το τιμόνι σωστά ή μας αρέσουν οι στραβοτιμονιές ή πρέπει να
ανακαλύψουμε τι φταίει και κάθε χθες ήταν καλύτερο από το σήμερα.          Συνεχίζεται   
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Με θέμα: «Ο τόπος μου στο σημερινό κόσμο», οι ελληνίδες μαθήτριες θέ-
λησαν να δείξουν τη δική τους οπτική του κόσμου, κερδίζοντας το πρώτο βρα-
βείο στον διεθνή διαγωνισμό ζωγραφικής χαρτών από παιδιά «Barbara
Petchenik». Οι μαθήτριες του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλών Καλλιθέας,
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Μαρία Κατοπόδη και Χριστίνα Λούκο τιμήθηκαν
με το πρώτο βραβείο, στην κατηγορία 9 έως 12 ετών, με το έργο: «Ο τόπος
μου στο σημερινό κόσμο μέσα από τη δική μου οπτική». Στον διαγωνισμό συμ-
μετείχαν 189 έργα ζωγραφικής από 38 χώρες και επιλέχθηκαν για βράβευση
12 έργα από 4 κατηγορίες ηλικιών. Η ελληνική συμμετοχή στον διαγωνισμό,
οργανώθηκε από τη Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας (ΧΕΕΕ)
και από τα 360 έργα που υποβλήθηκαν
από μαθητές δημοτικών σχολείων και
γυμνασίων από όλη την Ελλάδα, επιλέχ-
θηκαν 6, τα οποία συμμετείχαν στο δια-
γωνισμό που πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο του 27ου Διεθνούς Συνεδρίου
Χαρτογραφίας στο Ρίο ντε Τζανέιρο της
Βραζιλίας. Ο χάρτης αφής που δημιούρ-
γησαν οι μαθήτριες «κοσμεί» την ηλε-
κτρονική σελίδα της Χαρτογραφικής
Επιστημονικής Εταιρείας που διεξήγαγε τον Νοέμβριο του 2016, στο Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, το 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας,
με τίτλο: «Η Χαρτογραφία σε έναν Κόσμο που αλλάζει». Όπως αναφέρεται σε
σχετική, ενημερωτική, ανάρτηση, ο οκτάφυλλος χάρτης του 1838, με τίτλο
«Χάρτης του Βασιλείου της Ελλάδος», δίγλωσσος (ελληνικά και γαλλικά), είναι
ο πρώτος ολοκληρωμένος που συντάχθηκε και εκτυπώθηκε στην Ελλάδα μετά
την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1832. Συντάχθηκε ως «παράγωγος» χάρ-
της, δηλαδή βασισμένος σε προϋπάρχοντες -ξένους χάρτες- και δεδομένα και
αφιερώθηκε στον Όθωνα υπό Φερδινάρδου Αλδενχόβεν (Ferdinand Alden-
hoven), του στρατιωτικού τοπογράφου και γνωστού περιηγητή στην Ελλάδα
της εποχής από την Κολωνία. Ο χάρτης δεν απεικονίζει μόνο το νέο κράτος
εντός των πρώτων συνόρων, όπως συμφωνήθηκε στη Σύνοδο του Λονδίνου
(1832), με ένθετη απεικόνιση και ονοματοθεσία των 95 σημείων της συνοριο-
γραμμής αλλά και την πρώτη φάση του γεωγραφικού οράματος της «εθνικής
ολοκλήρωσης», μόλις έξι χρόνια πριν από την ιστορική ομιλία του Ιωάννη Κω-
λέττη στη Βουλή περί της Μεγάλης Ιδέας. Στον Χάρτη περιλαμβάνονται και πε-
ριοχές εκτός των τότε συνόρων του νέου κράτους, όπως τα Επτάνησα, η
Θεσσαλία, η Ήπειρος και η Κρήτη, που θα ενσωματωθούν σταδιακά στο ελ-
ληνικό κράτος από το 1867 και μετά αλλά και η εμφατική «υπενθύμιση» Κόλ-
πος Θεσσαλονίκης στο άνω κεντρικό άκρο του χάρτη.
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ΣΦΙΓΓΕΙ Ο ΚΛΟΙΟΣ ΓΙΑ 320.000 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΚΑΙ 210.000 ΤΟΥ ΟΑΕΕ
Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δώσει το τελικό χτύπημα στους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες που έχουν χρέη ακόμα και κάτω των 5000 ευρώ. Στο «στόχαστρο» μπαίνουν
περίπου 320.000 οφειλέτες του ΙΚΑ και 210.000 του ΟΑΕΕ που έχουν συσσωρεύσει
οφειλές μέσα στην κρίση, από την αρχή των μνημονίων και δεν έχουν καταφέρει να
εξυπηρετήσουν ούτε τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Στο πλαίσιο της μεταφοράς όλων
των υποχρεώσεων των Ταμείων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ),
αναμένεται να εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση για το «κυνήγι» των οφειλετών.
Παρότι, στελέχη του ΕΦΚΑ αποσαφηνίζουν ότι η εντολή του υπουργείου είναι το σαφάρι να επικεντρωθεί στους
μεγαλοοφειλέτες, εντούτοις η εντολή για κατασχέσεις, μάλλον δείχνει ότι και πάλι θα την «πληρώσουν» όσοι αδυ-
νατούν να διαχειριστούν ακόμα και μικρά χρέη. Συνολικά, τα χρόνια της κρίσης «εξαφανίστηκαν» από το ασφαλι-
στικό σύστημα περίπου 350.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες, οι οποίοι λόγω
αδυναμίας κήρυξαν στάση πληρωμών ή διέκοψαν τη δραστηριότητά τους. Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ , το μέτρο της
καταβολής εισφορών έναντι που προωθείται τον τελευταίο μήνα αποτελεί κίνητρο για την επανένταξη αυτών των
επαγγελματιών στο σύστημα. Μεταξύ των οφειλετών τους οποίους δεν θα «κυνηγήσει» το ΚΕΑΟ είναι περίπου
10.000 ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ που οφείλουν έως 20.000 ευρώ και βρίσκονται κοντά στη σύνταξη. Η αύ-
ξηση των χρεών είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί και προφανώς «απεικονίζει» τη στάση πληρωμών που
θα ακολουθήσει το 2017. Το σύνολο των οφειλών προς τα Ταμεία σήμερα φτάνει τα 30 δισ. ευρώ, από τα οποία τα
17,4 δισ. είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 5.000 ευρώ. Το υπουργείο προσδοκά ενίσχυση του ασφαλιστικού
συστήματος από το ΚΕΑΟ (Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών )και το ΙΚΑ, καθώς προεξοφλεί χαμηλή ει-
σπραξιμότητα από τις εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και αυτοαπασχολουμένων.

Συν. από σελ. 1… Στο νέο φόρο θα
υπολογίζεται εκτός της ακίνητης
περιουσίας και η κινητή και θα φο-
ρολογείται συνολικά με προοδευτική
κλίμακα. Η μείωση των αντικειμενι-
κών αξιών θα έχει εισπρακτικές επι-
πτώσεις για τον ΕΝΦΙΑ και έτσι η
κυβέρνηση αναζητά όπως φαίνεται τη λύση στο σύνολο της
περιουσίας των πολιτών. Έτσι στον νέο φόρο θα υπολογί-
ζονται: Κατοικίες, Κτήρια επαγγελματικής στέγης, Αποθήκες,
Οικόπεδα, Αγροί, Λοιπές εδαφικές εκτάσεις, Αυτοκίνητα, Μο-
τοσικλέτες, Σκάφη αναψυχής, Αεροπλάνα, ελικόπτερα, Κι-
νητά αντικείμενα αξίας, Συμμετοχές σε επιχειρήσεις Για τον
υπολογισμό του νέου φόρου θα υπολογίζονται οι αντικειμε-
νικές αξίες σε ό,τι αφορά στα ακίνητα και οι τιμές αγοράς σε
ό,τι αφορά στα υπόλοιπα. Θα εξαιρεθούν από τον νέο φόρο
οι καταθέσεις, οι μετοχές, τα αμοιβαία, τα ομόλογα και τα έν-
τοκα γραμμάτια. Ο,τι, λοιπόν, δηλώνεται στο περιουσιολόγιο
θα μπορεί και να φορολογείται ενιαία. Ακίνητη περιουσία, με-
τοχές, ομόλογα, χρυσός, άλλα τιμαλφή αλλά και οι καταθέ-
σεις στις τράπεζες θα μπορούν να αποτελούν την
φορολογήσιμη ύλη. Με κάποιους κλιμακωτούς συντελεστές
και με εξαιρέσεις θα μπορούσε να επιβληθεί ένας φόρος επί
της αξίας της κινητής και ακίνητης περιουσίας που δηλώνει
κάποιος. Ακόμη και των καταθέσεων ή των χρημάτων στο
στρώμα (που το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο απαιτεί να δη-
λώνονται). Παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Οικονομικών
λέει ότι το περιουσιολόγιο γίνεται για την καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής, εκτιμάται ότι γίνονται σκέψεις για έναν τέ-
τοιον φόρο, κάτι που, όμως, θα μπορούσε να δημιουργήσει
κλίμα ανασφάλειας στους επενδυτές και να χειροτερεύσει το
φαινόμενο της απόκρυψης κεφαλαίων.

ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΘΑ 
ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ Ο ΕΝΦΙΑ…

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –
ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ

Από την 1η Φεβρουαρίου θα μπορούν να υποβάλουν
αιτήσεις οι δικαιούχοι για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλλη-
λεγγύης (ΚΕΑ). Για τον Ιανουάριο ανέφερε πως θα ενι-
σχυθούν οι δικαιούχοι με τον παλιό τρόπο που ίσχυε έως
τον Δεκέμβριο ενώ η κάρτα σίτισης θα πληρωθεί το διά-
στημα απο 1 εως 7 Φεβρουαρίου. Όπως είπε η αναπλη-
ρώτρια υπουργός Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, οι
αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
keaprogram.gr, είτε στους δή-
μους, είτε στα ΚΕΠ. Ανέφερε ότι
όσοι από τους 700.000 δικαιού-
χους υποβάλουν τις αιτήσεις μέσα στον Φεβρουάριο θα
πάρουν κανονικά ότι δικαιούνται και ως εκ τούτου «δεν
χρειάζεται να σπεύσουν όλοι την πρώτη ημέρα αλλά
ούτε και την τελευταία». Για τους φιλοξενούμενους ση-
μείωσε πως για λόγους δικαιοσύνης ισχύει το πλαφόν με
βάση τον αριθμό των ατόμων που κατοικούν στο ίδιο νοι-
κοκυριό. Διευκρίνισε πως αν ένας δικαιούχος έχει εισό-
δημα, τότε θα δίνεται συμπληρωματικά η διαφορά έως
το πλαφόν, ανάλογα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί για
κάθε κατηγορία. Ουσιαστικά το ΚΕΑ χορηγείται ανα νοι-
κοκυριό και όχι ανα δικαιούχο προσμετρώντας όλα τα ει-
σοδήματα του νοικοκυριού για την κάλυψη των
εισοδηματικών ή περιουσιακών κριτηρίων. Όπως ξεκα-
θάρισε, το ΚΕΑ διασφαλίζει το πλαφόν του ποσού του
δικαιούχου και εάν έχει και άλλα εισοδήματα θα λαμβάνει
τη διαφορά. Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ έχουν δωρεάν ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη, τα παιδιά τους δικαιούνται να
ενταχθούν σε βρεφονηπιακό σταθμό, έχουν δωρεάν τρό-
φιμα στα προγράμματα του ΕΣΠΑ.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ.
Άναψε το «πράσινο φως» για την έγκριση του σχεδίου διάσωσης της Μα-
ρινόπουλος ΑΕ, κατ” ουσίαν της εξαγοράς της από τον όμιλο Σκλαβενίτη, μετά
και την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι η
14η Φεβρουαρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της
σχετικής συμφωνίας, σύμφωνα με το Μνημόνιο που έχει υπογραφεί από τις
τράπεζες και τους δύο επιχειρηματικούς ομίλους. Τα χρήματα της ενδιάμεσης
χρηματοδότησης έχουν εξαντληθεί με την καταβολή του δώρου των Χριστου-
γέννων και η πληρωμή του 30% του μισθού του Δεκεμβρίου στους 10.800 ερ-
γαζομένους της Μαρινόπουλος ΑΕ είναι επιπλέον έμμεση χρηματοδότηση από
τον όμιλο Σκλαβενίτη -καταβλήθηκε από τις εισπράξεις των πωλήσεων οι
οποίες δεν αποδόθηκαν-, η οποία δεν προβλεπόταν από καμία συμφωνία και
αποτελούσε αποκλειστικά πρωτοβουλία της οικογένειας Σκλαβενίτη. 

Συν. από σελ. 1… Ο Δήμος κατέθετε το επίδομα σε τραπεζικό λογαριασμό που δεν
είχε δηλωθεί ως ακατάσχετος, ενώ ένας άλλος Δήμος, στον οποίο ο πατέρας και
δικαστικός συμπαραστάτης του αναπήρου είχε οφειλή από λογαριασμό ύδρευσης,
έδωσε εντολή να δεσμευθεί από τον τραπεζικό λογαριασμό του αναπήρου το ποσό
της οφειλής του πατέρα του. Η Ανεξάρτητη Αρχή, λοιπόν, μετά την καταγγελία της
μητέρας, απευθύνθηκε στο Δήμο που έδωσε την εντολή κατάσχεσης και ζήτησε να
επιστραφεί το κατασχεθέν ποσό, εφόσον τα χρήματα αυτά αφορούν αποκλειστικά

το επίδομα. Ο Δήμος, αρχικά, υποστήριξε ότι ο λογαριασμός δεν είχε δηλωθεί ως ακατάσχετος, στη συνέχεια, όμως,
το δημοτικό συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Ταμειακής Υπηρεσίας, αποφάσισε ομόφωνα την επιστροφή του ποσού
στον λογαριασμό του προνοιακού επιδόματος, με επαναβεβαίωση της οφειλής στο όνομα του οφειλέτη πατέρα. Ση-
μείωσε, μάλιστα, ότι «το θέμα άπτεται στο κοινό περί δικαίου αίσθημα και σύμφωνα με τη ρυθμιστική βούληση του Νο-
μοθέτη, δύναται να διευκολυνθεί και να ανακουφισθεί οικονομικά το θιγόμενο τέκνο». Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει
την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή. Υπογραμμίζει, όμως, ότι παρόμοια ζητήματα ανακύπτουν σε πολλές περι-
πτώσεις κοινών λογαριασμών με συνδικαιούχους οι οποίοι δεν σχετίζονται με χρήματα που κατατίθενται στους λογα-
ριασμούς αυτούς και προέρχονται από μισθούς, συντάξεις, προνοιακά και ασφαλιστικά βοηθήματα, αλλά απλά
εξυπηρετούν τους πραγματικούς δικαιούχους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή δυσκολίες μετακίνησης. Τα
άτομα αυτά αντιμετωπίζονται από τον νόμο ως ισότιμοι συνδικαιούχοι των χρημάτων και, εάν είναι οφειλέτες, οι λογα-
ριασμοί αυτοί υπόκεινται σε κατασχέσεις ως προς το μέρος των χρημάτων που τους αναλογεί.

ΟΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ!!!

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΤΥΠΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΤΟΛΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Έτοιμος να υπογράψει διατάγματα που θα θεσμοθετούν περιορισμούς στην
μετανάστευση, την βίζα αλλά και τους πρόσφυγες, είναι ο νέος πρόεδρος των
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Όπως έγραψε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό
στο Twitter «σχεδιάσαμε μεγάλη μέρα για την εθνική ασφάλεια. Μεταξύ πολλών
πραγμάτων, θα χτίσουμε το τείχος». Ο Τραμπ αναμένεται να υπογράψει δια-
τάγματα για την μετανάστευση που θα επιβάλλουν περιορισμούς στην πρό-
σβαση στις ΗΠΑ για τους πρόσφυγες αλλά και στους αιτούντες βίζα από το
Ιράκ, το Ιράν, την Λιβύη, την Σομαλία, το Σουδάν, την Συρία και την Υεμένη - που άλλωστε ήδη υπόκεινται σε αυστηρούς
περιορισμούς. Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα πως ο πρόεδρος Τραμπ πρόκειται να «παγώσει» την αποδοχή
όλων των προσφύγων, και εκείνων από την Συρία, για τουλάχιστον 120 ημέρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συν. από σελ. 1… Πρόκειται για την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και τις προκηρύξεις 5Κ (80 μόνιμες
προσλήψεις στην ΕΥΑΘ), 6Κ ( 93 θέσεις στο ΕΚΑΒ) και 7Κ (1.666 προσλήψεις στα νοσοκομεία).
Υπόσχονται μάλιστα παροχή υπηρεσιών σε σχέση με το ΑΣΕΠ, έναντι χρηματικού ανταλλάγ-

ματος. Η ύπαρξή τους περιήλθε σε γνώση του ΑΣΕΠ, το οποίο ενημέρωσε σχετικά την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων, προκειμένου να προβεί στις δέουσες ενέργειες. Σε ανακοίνωσή του, το ΑΣΕΠ διευκρινίζει ότι η ιστο-
σελίδα του είναι αποκλειστικά η www.asep.gr και ενημερώνει ότι οι οποιεσδήποτε συμβουλευτικές υπηρεσίες του, είτε
μέσω της ιστοσελίδας του, είτε μέσω του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών, παρέχονται στους πολίτες δωρεάν.



Πλαστικά καπάκια στο σύλλογο ΑμΕΑ Αρκαδίας παρέδωσε το Σάββατο 14 Ιανουαρίου, η 3η Αγέλη του 3ου

Συστήματος Προσκόπων Τρίπολης, συνοδευόμενη από την Αρχηγό, Σταματίνα Φριντζίλα. Τα λυκόπουλα κουβα-

λούσαν σακούλες γεμάτες με πλαστικά καπάκια, τα οποία με μεγάλη προσπάθεια συγκέντρωσαν όλον αυτό το

χρόνο και τα παρέδωσαν στο Σύλλογο, με σκοπό την ανακύκλωσή τους και αγορά Αναπηρικών Αμαξιδίων. Εκεί ενη-

μερώθηκαν από τον Πρόεδρο και Γραμματέα του Συλλόγου για το αποτέλεσμα της καλής αυτής πράξης που έκαναν,

γενικά για θέματα Αναπηρίας και πήραν απαντήσεις σε ό,τι απορίες και ερωτήσεις είχαν.
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Μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017 παρατείνεται η προθεσμία για την υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή και

καταχώριση επιχειρήσεων και οργανισμών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). Ταυτόχρονα, παρατεί-

νεται η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016, μέχρι την

31η Μαΐου 2017. Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος το Μητρώο αποσκοπεί στην: - τήρηση μητρώου όλων των

εμπλεκόμενων στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων - ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των αποβλήτων και

ιχνηλασιμότητά τους - δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων και διευκόλυνση περιβαλλοντικών ελέγχων - δυνατότητα

αποτελεσματικότερων επιθεωρήσεων για αντιμετώπιση περιβαλλοντικών παραβάσεων - βελτίωση της δυνατότητας

παραγωγής αναφορών και εκθέσεων, καθώς και του επιστημονικού/ερευνητικού έργου. - έγκαιρη και έγκυρη ενημέ-

ρωση μέσω διαδικτύου των εμπλεκόμενων, καθώς και του κοινού - διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά

μητρώα άλλων δημοσίων αρχών - εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και διοικητικού φόρτου.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΕΣΟΔΑ ΜΑΣ “ΑΦΗΣΕ” Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟ 2016 - Οι εισπράξεις από τον τουρισμό στο εννεάμηνο

Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2016 εμφανίζονται μειωμένες κατά 7,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του

2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία οι εισπράξεις ανήλθαν σε 11,8 δισ. ευρώ. Η μείωση τους αντανακλά κατά κύριο

λόγο τη μείωση των εισπράξεων από τους κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ - 28 κατά 15,4%, οι οποίες δια-

μορφώθηκαν στα 3,206 δισ. ευρώ. Αντιθέτως αύξηση κατά 6,1% εμφάνισε η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αγγίζοντας

τα 23,98 εκατομμύρια τουρίστες. Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 171,75 εκατ. την

περίοδο Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου 2016, έναντι 170,063 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση

κατά 1,0%. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αύξηση κατά 3,6% των διανυκτερεύσεων των κατοίκων χωρών της ΕΕ-28,

καθώς οι διανυκτερεύσεις των κατοίκων χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 5,7%.

Η IPSF (International Pole Sports Federation) ανακοίνωσε την προσθήκη της κατηγορίας Para Pole στο

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pole Sports 2017. Άτομα με αναπηρία θα μπορούν πλέον να διαγωνίζονται στα

αθλήματα επί στύλου. Αυτή είναι η αρχή ενός προγράμματος που σχεδιάζεται 5 χρόνια τώρα με σκοπό την

οικοδόμηση ενός δίκαιου συστήματος βαθμολόγησης για άτομα με διαφορετικές ικανότητες ή αναπηρία. Η συγκε-

κριμένη κατηγορία θα προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των πρωταθλημάτων της IPSF. Για περισσότερες

πληροφορίες στείλτε το μήνυμά σας στην ομοσπονδία εδώ: info@polesports.org

Νομοσχέδιο με το οποίο ιδρύει την Eλληνική Διαστημική Υπηρεσία αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή το

υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Η Ελληνική Διαστημική Υπηρεσία θα έχει

μορφή ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Διαστημικών Εφαρμογών (ΕΚΔΕ) και θα καλύψει

το μεγάλο έλλειμμα της Ελλάδας στον τομέα. Με την εκτόξευση φέτος, του δορυφόρου Hellas Sat, δημιουργούνται

εμπορικές ευκαιρίες οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου ΨΗΠΤΕ, θα αξιοποιηθούν από μια εται-

ρεία διαστημικής πολιτικής, αντίστοιχη με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το ΕΚΔΕ αναμένεται να αναλάβει τη μίσθωση

- με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια - των διαθέσμιων αναμεταδοτών που δεν θα αξιοποιηθούν από το ελληνικό δημόσιο

(για στρατιωτικές, τηλεοπτικές και άλλες εφαρμογές). Επίσης, θα αξιοποιηθούν ερευνητικές και επιστημονικές εφαρ-

μογές στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας, παρακολούθησης της Γης, πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών,

αυθαίρετης δόμησης κ.α.Το ΕΚΔΕ, θα διασυνδεθεί ως κόμβος με σημαντικά ελληνικά και διεθνή ερευνητικά κέντρα,

θα διασυνδέσει την έρευνα με την παραγωγή των ελληνικών επιχειρήσεων, θα διευκολύνει την αξιοποίηση εφαρ-

μογών από την ΕΑΒ και τον Ελληνικό Στρατό, την διεκδίκηση ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων συμ-

παραγωγής οπλικών συστημάτων με τον Ελληνικό Στρατό, την ΕΑΒ και το ΝΑΤΟ, καθώς και την απορρόφηση

ευρωπαϊκών κονδυλίων για την διαστημική έρευνα και τεχνολογία.

Η Γερμανία συνεχίζει να πιστεύει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα

διάσωσης της Ελλάδας και ότι είναι πολύ νωρίς να αρχίσουν να εξετάζονται άλλα ενδεχόμενα σενάρια για την

περίπτωση που το ΔΝΤ δεν συμμετάσχει, δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών. Ο

εκπρόσωπος δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το ΔΝΤ είχε αναφέρει σε έγγραφό του πριν από περίπου δύο χρόνια

ότι θα συμμετείχε στο πακέτο βοήθειας της Ελλάδας, προσθέτοντας: «Τίποτα δεν έχει αλλάξει αναφορικά με αυτό

και είναι πάρα πολύ νωρίς να σκεφθεί κανείς το ?τι θα γίνει εάν?». Η συμμετοχή του ΔΝΤ αποτελεί επίσης προ-

ϋπόθεση για το τρέχον τρίτο πρόγραμμα διάσωσης, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.



ΣΕΛΙΔΑ 7

ΡΑΜΠΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δού-

ρου και ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος

Παπανικολάου υπέγραψαν προγραμμα-

τική Σύμβαση με αντικείμενο το έργο

«Κατασκευή και συντήρηση ραμπών

ΑμεΑ σε πεζοδρόμια του Δήμου Γλυφά-

δας». Πρόκειται για έργο προϋπολογι-

σμού 50.000 ευρώ με ΦΠΑ που

χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της

Περιφέρειας Αττικής. Στόχος του έργου

είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και

της καθημερινότητας των πολιτών, με τη

διασφάλιση της απρόσκοπτης χρήσης

των πεζοδρομίων του κέντρου του Δήμου

Γλυφάδας από ειδικές κατηγορίες πληθυ-

σμού, όπως Άτομα με Αναπηρία, γονείς

με παιδικά καροτσάκια και ηλικιωμένοι,

με γνώμονα την ασφαλή και ανεμπόδι-

στη μετακίνησή τους. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Συν. από σελ. 1… Παραβίαση της γενικής και οριζόντιας εφαρμογής αρχής του
Νόμου, που αναφέρεται στον σεβασμό και στην έμφυτη αξιοπρέπεια των ατόμων με
αναπηρία, από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) κατέδειξε το πόρισμα
έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής Ισότητας, έπειτα από καταγγελία δύο εκπαιδευτικών
τον περασμένο Σεπτέμβριο και Νοέμβριο (με κινητική και οπτική αναπηρία αντί-
στοιχα) για δυσμενή διάκριση λόγω αναπηρίας και προσβολή της αξιοπρέπειάς τους.
Σύμφωνα με την καταγγελία που έφτασε στο γραφείο της Αρχής Ισότητας, οι παραπονούμενοι υποστήριξαν ότι υπέ-
στησαν υποτιμητική διάκριση. Πρωτίστως εξαιτίας της παραπομπής τους από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρε-
σίας για αξιολόγηση από ιατροσυμβούλιο του Υπουργείου Υγείας, όταν τους προσφέρθηκε διορισμός με δοκιμασία
σε μόνιμη θέση, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους να ασκήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού,
ενώ είχε ήδη πιστοποιηθεί η καταλληλότητά τους από Ειδική Πολυθεματική Επιτροπή, βάσει της νενομισμένης δια-
δικασίας. Εκτός αυτού, οι καταγγέλλοντες εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι, εξαιτίας την εν λόγω αξιολόγησης και έως
ότου αυτή ολοκληρωθεί, αποφασίστηκε όπως δεν τους καταβληθεί μισθός. Ειδικότερα, παρότι οι δύο εκπαιδευτικοί
ξεκίνησαν να εργάζονται κανονικά από την πρώτη Σεπτεμβρίου 2016, στον πρώτο εκπαιδευτικό καταβλήθηκε ο μι-
σθός του μόλις πρόσφατα (τον Νοέμβριο του 2016), ενώ η καταβολή στον δεύτερο εξακολουθεί να εκκρεμεί. Μάλιστα,
αποκορύφωμα της ιδιαιτέρως εξευτελιστικής και προσβλητικής συμπεριφοράς που έτυχαν οι καταγγελλόμενοι απο-
τελεί η παραπομπή του δεύτερου εκπαιδευτικού, με οπτική αναπηρία, για αξιολόγηση από ψυχίατρο, ψυχολόγο
αλλά και νευρολόγο! Αξίζει, δε, να αναφερθεί ότι οι δύο καταγγέλλοντες ήταν εγγεγραμμένοι στους Ειδικούς Κατα-
λόγους Διοριστέων Εκπαιδευτικών με Αναπηρίες πριν από το 2016, αφού προηγήθηκε η τήρηση της νενομισμένης
διαδικασίας που προβλέπει ο περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Νόμος και
είχαν ήδη κριθεί κατάλληλοι να ασκούν τα καθήκοντά τους. Στο πόρισμά της, η Αρχή Ισότητας επισημαίνει ότι είναι
υποχρεωτική η λήψη άμεσων, αποτελεσματικών και κατάλληλων μέτρων για την καταπολέμηση των στερεοτύπων,
προκαταλήψεων και επιβλαβών πρακτικών σχετικά με τα άτομα με αναπηρία, σε όλους τους τομείς της ζωής τους.
Διευκρινίζει, μάλιστα, ότι ανάμεσα στα ευρέως διαδεδομένα στερεότυπα είναι: • Η ταύτιση της αναπηρίας με την
ασθένεια και η παραγνώριση της μόνιμης φύσης της (σε αντίθεση με τις καταστάσεις υγείας οι οποίες θεραπεύονται
ή παρουσιάζουν αυξομειώσεις) • Η αμφισβήτηση των ικανοτήτων ή της καταλληλότητας των ατόμων με αναπηρία
στη βάση υποθετικών αντί διαπιστωμένων γεγονότων • Η απόδοση στα άτομα με αναπηρία επικίνδυνων συμπερι-
φορών ή αυξημένων πιθανοτήτων να παρουσιάσουν προβλήματα υγείας, ψυχοπαθολογίας και άλλα • Η αδικαιολό-
γητη και ανεδαφική αμφισβήτηση της ικανότητας των ατόμων με αναπηρία να εργάζονται • Η άποψη ότι τα άτομα
με αναπηρία θα πρέπει να είναι αποκλεισμένα από την κοινωνία και να αρκούνται στις επιδοματικές παροχές.

ΚΙΝΗΣΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ «ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ»
Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Τ. Γεωργακόπουλο, πραγ-
ματοποίησαν μέλη της Κίνησης Χειραφέτησης ΑμεΑ «Μηδενική Ανοχή»,
προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις νέες συμβάσεις που προωθεί ο Ορ-
γανισμός με παρόχους υγείας και οι οποίες τους αφορούν, μιας και ανάμεσά
τους βρίσκονται και εκείνες με προμηθευτές αμαξιδίων, τεχνητών μελών
κ.λπ. Πήραν τη δέσμευση ότι εφόσον καταθέσουν γραπτές τις δικές τους
προτάσεις, αυτές θα γίνουν δεκτές και θα αποτελέσουν κομμάτι του διαλό-
γου που επιχειρεί ο οργανισμός έως το τέλος του μήνα με τους εμπλεκόμε-
νους φορείς. Όπως τονίζουν σε σχετική ανακοίνωσή τους: «Ο ΕΟΠΥΥ
φαντασιώνεται πως θα αγοράζουμε τα αμαξίδιά μας από το φαρμακείο και
θα χρησιμοποιούμε τα τεχνητά μέλη του κατάπτυστου τιμοκαταλόγου ντρο-
πής. Οι νεοφιλελεύθερες πρακτικές και η υιοθέτηση αυστηρά οικονομικών
κριτηρίων, ναι μεν εξυπηρετούν την πολιτική ανάγκη περιορισμού της δη-
μόσιας δαπάνης, ωστόσο ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ τους όρους αξιοπρέπειας των
αναπήρων. Το υψηλό κόστος διαβίωσής μας –ο Παγκόσμιος οργανισμός
Υγείας αναφέρει πως έχουμε 3 φορές μεγαλύτερο κόστος από τους μη ανα-
πήρους– με μαθηματική ακρίβεια μεταβιβάζεται σε εμάς, με οδυνηρές συ-
νέπειες για την ίδια μας τη ζωή και επιβίωση. Η έλλειψη ιατρικών και άλλων
υπηρεσιών μάς επιστρέφει στην εποχή που η αναπηρία φάνταζε ως προ-
σωπική τραγωδία. Χαίρε ΕΟΠΥΥ, οι ανάξιοι για ζωή σε χαιρετούν. Πολιτική
ανυπακοή, οι δήθεν διαβουλεύσεις σας δεν θα περάσουν». 
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MONA RAMONE: ΕΝΑ ΤΥΦΛΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ – ΟΔΗΓΟ ΤΗΣ
Η Μόνα Ramone είναι ένα τυφλό κορίτσι, μουσουλμάνα που έπρεπε να έχει
ένα σκύλο οδηγό όλη της τη ζωή. Οι γονείς της 28ης Μόνα δεν θα δεχόντουσαν
ποτέ να πάρουν έναν εκπαιδευμένο σκύλο, με δεδομένο το γεγονός ότι στις μου-
σουλμανικές χώρες, το σκυλί θεωρείται βρώμικο ζώο, δεν θα το δεχόντουσαν
ποτέ. Όμως τον Απρίλιο του 2008, βρήκε σε μια περιοχή, ένα άρθρο για μινια-
τούρες άλογα-οδηγούς. Συγκέντρωσε το αναγκαίο ποσό για την αγορά του, βοη-
θώντας έναν σπουδαστή της ψυχολογικής σχολής moonlighted τρία χρόνια,
κάνοντας επιμέλεια βιβλίων για τυφλούς στην εταιρεία Μπράιγ. Με την έλευση
των τριών ετών το άλογο Κάλι ήταν στο σπίτι της στο Dearborn (Michigan). Η
Κάλι, έχει ύψος περίπου 86 εκατοστά, περίπου στο ύψος του ώμου της, τη βοηθά
να διασχίσει μεγάλους δρόμους και να προχωρήσει σε πολύ κίνηση. Όπως λέει η
ίδια: «Είναι - ένα καταπληκτικό άλογο. Όπου κι αν πάω, είναι πάντα εκεί και δεν
μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτή. Πριν από την εμφάνισή της, ήμουν
σχεδόν απελπισμένη - είχε φτάσει σε ακραίο βαθμό να αρχίσει να σκέφτεται σχετικά
με την ουσία της ζωής της. Η Κάλι με έχει βοηθήσει να ανακτήσω την εμπιστοσύνη
στον εαυτό μου». Το κορίτσι, που γεννήθηκε τρεις μήνες πρόωρα, έχασε την όρασή
της λίγο μετά τον τοκετό. Για να μείνει η Κάλι στο σπίτι της, η Μονέ έπρεπε να πάρει
άδεια για να χτίσουν ένα μικρό υπόστεγο στον κήπο και να βρει έναν σιδηρουργό, ο οποίος θα αναλάβει τη φροντίδα των
οπλών του αλόγου. «Υπήρχαν τόσες πολλές δυσκολίες. Οι άνθρωποι είναι που με δυσκόλεψαν λέγοντας πάντα ότι ποτέ
δεν θα βρω έναν κτηνίατρο, δεν θα βρω ποτέ ένα σιδηρουργείο. Και βρήκα ... τους βρήκα όλους». Καταλήγοντας είπε:
«Η Κάλι μου έδωσε όχι μόνο την ανεξαρτησία. Με αυτό, κατάλαβα ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο!»

EYE HARP: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Το σοβαρό πρόβλημα κινητικής φύσεως που αντιμετωπίζει ο
11χρονος Τζόελ, δεν τον εμποδίζει να χαμογελά! Μέσω της εφαρμο-
γής eye harp και κοιτώντας μία οθόνη, με τις κινήσεις των ματιών του
δημιουργεί μουσικούς ήχους. Ο πιτσιρικάς μαθαίνει πως να χρησιμο-
ποιεί την συγκεκριμένη εφαρμογή η οποία στην ουσία είναι ένα ψη-

φιακό όργανο με αισθητήρα ανίχνευσης της κίνησης των ματιών. Ο προγραμματιστής της επαναστατικής
εφαρμογής, Ζαχαρίας Βαμβακούσης αναφέρει πως «πως να δημιουργήσεις arpeggios ενώ ταυτόχρονα μπορείς
να παίξεις μελωδίες». Και όλα αυτά χωρίς να μεσολαβεί ανθρώπινο άγγιγμα. Το Eye Harp φτιάχτηκε για να βοη-
θήσει ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, είναι δωρεάν και το λογισμικό του ελεύθερο. Κάτι που σημαίνει ότι
μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο οποιοσδήποτε. Προς το παρόν η εφαρμογή είναι ακόμα σε πιλοτική λειτουργία
ωστόσο έδωσε την ευκαιρία σε ένα παιδί να γίνει για λίγο μουσικός.

ALEXANDRA KUTAS: Η ΚΟΠΕΛΑ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠ’ ΤΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΟΥ

ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΤΕΛΟ
Η Alexandra Kutas, είναι το πρώτο μοντέλο της Ουκρανίας που
κάθεται σε αναπηρική καρέκλα. Έχει συνεργαστεί με διάφορες εται-
ρίες, φωτογράφους και περιοδικά. Ένα πρακτορείο μοντέλων είπε
στην Alexandra: «Είσαι πολύ όμορφη και αγαπάμε τις φωτογραφίες
σου, αλλά δυστυχώς δεν νομίζουμε ότι η αγορά είναι έτοιμη για μον-
τέλα με ειδικές ανάγκες». «Όταν ξεκίνησα, είχα πει ότι αυτό θα είναι
το επάγγελμά μου επειδή δεν υπήρχε άλλο μοντέλο σε αναπηρική καρέκλα», είπε. Από τότε, έχει δουλέψει με πολλές
εταιρίες, φωτογράφους και περιοδικά. Παρ “όλα αυτά, τα πρακτορεία μοντέλων δεν υπογράφουν. «Πιστεύω ότι ο κό-
σμος είναι έτοιμος. Κάθε φορά που βγαίνουν οι φωτογραφίες μου, η συμπεριφορά και η αντίδραση της κοινωνίας είναι
πολύ, πολύ θετική». Ενώ περιμένει να κερδίσει μια παγκόσμια αναγνώριση, δουλεύει με το δήμαρχο της πόλης της
για να κάνει την πόλη της Ουκρανίας πιο φιλική με τα ανάπηρα άτομα. «Αυτή τη στιγμή, η κοινωνία είναι αρκετά απρό-
σιτη για τα άτομα με αναπηρία, οπότε είναι αδύνατο για μένα να κινούμαι στην πόλη μόνη μου». «Στην πόλη μου, δεν
έχουμε κανένα σχολείο με ασανσέρ ή κάτι που να εξυπηρετεί ένα παιδί σε αναπηρική καρέκλα», είπε καταλήγοντας.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΣΚΥ: «Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΘΑ
ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»
Όπως αναφέρει ο κ. Νικόλσκυ, ο οποίος είναι Πρόεδρος της Επιτροπής
για τα Δικαιώματα των Aτόμων με Αναπηρίες του Συμβουλίου της Ευρώπης:
«H εργασιακή συνύπαρξη με κάποιον που είναι τυφλός, επιτρέπει να αντι-
ληφθείς τις δυσκολίες που μπορεί να συναντάει στην εκτέλεση των καθηκόν-
των του. Προβλήματα κυρίως που έχουν κάνουν με την έλλειψη πρόσβασης
σε ουσιώδη και βασικά, όπως για παράδειγμα στο κατάλληλο υποστηρικτικό
λογισμικό. Καλείται να εργαστεί και να προσφέρει με τις εξειδικευμένες πα-
νεπιστημιακές του γνώσεις αλλά δεν του διατίθενται τα κατάλληλα και επαρκή
βοηθήματα. Αυτό συνεπάγεται εργασιακή περιθωριοποίηση, περισσότερη
προσπάθεια και χρόνος από μέρους του. Η προσβασιμότητα σε υπηρεσίες και αγαθά είναι κυρίαρχο ζήτημα στο σχε-
διασμό πολιτικών για την ανεξάρτητη διαβίωση των Ατόμων με Αναπηρία, την ένταξη τους στο περιβάλλον εργασίας
και τη γενικότερη συμμετοχή τους σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας. Για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθών, την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση αλλά και το Συμβούλιο της Ευρώπης, η προσβασιμότητα σε όλες τις υπηρεσίες είναι προτεραιότητα
και τα κράτη οφείλουν να υιοθετήσουν συγκεκριμένες επιλογές. Όταν λέμε προσβασιμότητα εννοούμε τη συνθήκη
εκείνη που επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να ασκήσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, να συμμετέχουν πλήρως
και ισότιμα ως μέλη της κοινωνίας, να είναι ανεξάρτητοι και να κάνουν οι ίδιοι τις επιλογές για τη ζωή τους. Η παρανόηση
που γίνεται, συνήθως, είναι ότι η προσβασιμότητα συνδέεται μόνο με την ύπαρξη ή μη μας ράμπας ή με οικιστικές πα-
ρεμβάσεις. Είναι όμως κάτι πολύ περισσότερο και ουσιαστικό. Η έννοια της προσβασιμότητας πρέπει να ειδωθεί από
την οπτική πλευρά της ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων. Ως τον παράγοντα που θα επιτρέπει τα άτομα
με αναπηρία να συνυπάρχουν ισότιμα χωρίς φραγμούς. Ειδικότερα η πρόσβαση στη πληροφορία, στα σύγχρονα μέσα
επικοινωνίας και στη παραγωγή περιεχομένου καθώς και ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα αναπτύσσουν σχέσεις κοι-
νωνικές, επαγγελματικές αποτελούν δομικά στοιχεία της κοινωνίας μας. Δυστυχώς όμως, παρ’ όλη τη τεχνολογική εξέ-
λιξη και τις ευκαιρίες που παρέχει, διαφαίνεται ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν, δυστυχώς, όλο και λιγότερες ευκαιρίες
–λόγω και του υψηλού πολλές φορές κόστος κτήσης-να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονους υποστηρικτικούς μηχανι-
σμούς, στα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με συνέπεια να αυξάνεται ακόμα περισσότερο το χάσμα και η ανισότητα.
Στη περίπτωση αυτή, πρόνοια οφείλεται να δοθεί στη διάθεση εναλλακτικών μορφών και τρόπων επικοινωνίας ειδικά
για την ευάλωτη ομάδα των ατόμων με αναπηρία. Ο ρόλος του κράτους είναι σημαντικός στη κατεύθυνση προώθησης
πολιτικών ενίσχυσης της πρόσβασης σε μέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης καθώς και στη παραγωγή προϊόντων
μέσω ενεργειών που στηρίζονται στον καθολικό σχεδιασμό. Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις και αυτό είναι παρήγορο, αν-
τιλαμβάνονται και για λόγους οικονομίας κλίμακα, τη σπουδαιότητα να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν ενιαία προϊόντα,
προσβάσιμα για χρήση από όλους, μειώνοντας έτσι και το κόστος παραγωγής. Μια τέτοια αγορά, πρέπει να έχει συγ-
κεκριμένους κανόνες, ίδιους για όλους και σ’ αυτό η «Ευρωπαϊκή Πράξη για τη Προσβασιμότητα» που αναπτύσσει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεισφέρει τα μέγιστα. Υπάρχει ακόμα δρόμος να γίνει αλλά είναι δικαίωμα των ατόμων με
αναπηρία να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή, που περιλαμβάνει όχι μόνο τη
φυσική πρόσβαση αλλά και την πρόσβαση στα ίδια με όλους εργαλεία και υπηρεσίες. Στη συνθήκη αυτή, θα ωφεληθεί
και ο καλός μου συνάδελφος να ασκεί περισσότερο παραγωγικά τα επαγγελματικά του καθήκοντα».

ΝΕΑΡΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΣΤΡΕΦΕΙ ΤΑ ΒΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ..
Η κοπέλα που αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες και έχει την ανάγκη να παρακολουθεί

εξειδικευμένες θεραπείες έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί, αναφέρει στην επιστολή που

έστειλε στον υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη: «Είστε πολύ Κακός Υπουργός, ΔΕΝ σας

αγαπώ!». «Τα παιδάκια έχουν ανάγκη. Αν δεν κάνουν λογοθεραπεία δεν θα μπορούν να μι-

λούν. Αν δεν κάνουν εργοθεραπεία, δεν θα μπορούν να πιάσουν το κουτάλι ούτε το μολύβι

να συγκεντρωθούν να μάθουν γράμματα και αριθμούς». Στο γράμμα που δημοσιεύεται στο

nena.gr η μικρή εξηγεί ποιες συνέπειες έχουν στη ζωή της, αλλά και των υπολοίπους συνο-

μήλικούς της που καλούνται να αντιμετωπίσουν παρόμοιες παθήσεις ποιες είναι οι συνέπειες

που έχουν για τη συγκεκριμένη κατηγορία παιδιών οι αποφάσεις του υπουργείου Υγείας. Το

άρθρο στο οποίο συνοδεύεται η επιστολή προς τον υπουργό, υπογράφει η Νένα Χρονοπού-

λου, η οποία επισημαίνει πως δεν είναι το πρώτο που έχει αποσταλεί από αυτή την ειδική

κατηγορία παιδιών προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας. 
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«ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»
Μία φωτογραφία, στην οποία η θέση πάρκινγκ ατόμου με αναπηρία έχει καλυ-
φθεί από χιόνι μετά από εκχιονισμό, έδωσε στη δημοσιότητα ο επικεφαλής της
δημοτικής παράταξης «Νέα Λάρισα» κ. Ντίνος Διαμάντος, επισημαίνοντας: «Οι
δημότες ενημερώνουν και απαντούν. Δεν κάνουν αντιπολίτευση. Και εμείς απλά,
κάνουμε το αυτονόητο που δεσμευτήκαμε: τους εκπροσωπούμε και είμαστε η
φωνή τους. Δεν πιστεύω να μιλήσει κανείς και σήμερα για «ψέματα»! Τελικά
στη… «λειτουργική Λάρισα» κάποιων τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζονται
στις κρίσιμες στιγμές μιας κακοκαιρίας ως πολίτες β” κατηγορίας. Και μάλιστα,
«κάτω από τη μύτη» τους…».

ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΑΠΕΚΤΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
Τις συμβάσεις για την προμήθεια ενός γερανού για την αποκομιδή καθώς και δύο υπό-
γειων κάδων απορριμμάτων υπέγραψε ο δήμαρχος Σκιάθου Δημήτρης Πρεβεζάνος. Πρό-
κειται για σύμβαση σύμφωνα με την οποία ο δήμος θα προμηθευτεί έναν γερανό για την
αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων συνολικής συμβατικής αξίας 24.000 €
(34.480 € με ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για έναν καινούργιο και αμεταχείριστο μηχανισμό
υδραυλικού γερανού, που θα τοποθετηθεί σε απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας
του δήμου, ενώ η προμηθεύτρια εταιρεία θα αναλάβει την εκπαίδευση δύο υπαλλήλων
της υπηρεσίας καθαριότητας για τη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του γερανού.
Επίσης, στη σύμβαση που υπέγραψε, ο δήμαρχος Σκιάθου αποφασίζει την προμήθεια,
από τον ίδιο ανάδοχο, που έχει έδρα την Αθήνα, δύο υπόγειων κάδων απορριμμάτων αξίας 11.000 € τον καθένα και συνολικής
αξίας 28.520 € με ΦΠΑ. Ο ανάδοχος παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστημα ενός έτους.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η συνάντηση εργασίας διενεργήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα με τα μέλη του συλλόγου να παρουσιάζουν το ευρύ φάσμα των

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στη χώρα μας και τα οποία χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων. Ειδικότερα,

ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Τσαχάκης και τα μέλη του Συλλόγου ανέπτυξαν τα οικονομικά, τα κοινωνικά, τα εκπαιδευτικά

και τα εργασιακά ζητήματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία όλων των κατηγοριών και των οικογενειών τους, ενώ παράλληλα

τέθηκε και η ανάγκη βελτίωσης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Ιδιαίτερη αναφορά υπήρξε στην ανάγκη στήριξης και στελέ-

χωσης των ειδικών σχολείων της χώρας, στην αναδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των ΚΕΦΙΑΠ, στα προβλήματα που έχουν

ανακύψει σχετικά με τη φαρμακευτική περίθαλψη, στην αύξηση των χρόνων ισχύος των αποφάσεων των ΚΕΠΑ για κάποιες χρό-

νιες και μη αναστρέψιμες ασθένειες και στο ενδεχόμενο αύξησης του ποσοστού των ΑμεΑ για τις προκηρύξεις του δημοσίου. Ιδι-

αίτερη αναφορά υπήρξε στην ανάγκη στέγασης των σχολικών μονάδων του ΕΕΕΕΚ και του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου.

Από τη μεριά του ο κ. Κεφαλογιάννης παρουσίασε τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Νέα Δημοκρατία και

αφορούν τα άτομα με αναπηρία, όπως την πρόσφατη ερώτηση για την υπογραφή των συμβάσεων των παροχών ειδικής αγωγής

και οπτικών με τον ΕΟΠΥΥ, την τροπολογία με την οποία καθορίζεται ότι η προσωρινή σύνταξη και το εφάπαξ βοήθημα κατα-

βάλλονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε δικαιούχους που είναι άτομα με αναπηρία, και την τοποθέτηση σχετικά με τα ΑμεΑ

κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας –Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης». Παράλ-

ληλα, ανέπτυξε τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις που αφορούν τοπικά τα άτομα με αναπηρία του νομού, ενώ ανέπτυξε την πρό-

ταση της ΝΔ για βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στα ΑμεΑ με λύσεις χωρίς πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος, όπως, τη

δυνατότητα για ραντεβού με γιατρούς του ΕΟΠΠΥ εντός 24 ωρών για ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, την επέκταση του μέτρου

χορήγησης επαναλαμβανόμενης συνταγής από τους 6 στους 12 μήνες και την κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους.

Τέλος, τόνισε πως θα συνεχίσει την ουσιαστική συνεργασία τόσο με το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ν. Ρεθύμνης

όσο και με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

ΠΑΡΚΑΡΕΙΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ; 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΙΣ ΠΡΩΤΑ!

Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε έναν από τους πολλούς ασυνείδη-

τους οδηγούς που σταθμεύουν το όχημά τους μπροστά σε ράμπες ανα-

πήρων. Η συγκεκριμένη ράμπα βρίσκεται απέναντι από τον ναό της

Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κάποιος από τους περα-

στικούς θέλησε να δώσει ένα μάθημα στον παραβάτη οδηγό. Έβγαλε

τον μαρκαδόρο του και του άφησε ένα μήνυμα στην εξωτερική πλευρά

της πόρτας του συνοδηγού. Ο συγκεκριμένος οδηγός μάλλον δεν θα ξα-

νασταθμεύσει με τον ίδιο τρόπο. ΠΗΓΗ:gazzetta.gr
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ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΟΡΑΣΗΣ 'Η ΑΚΟΗΣ

Το Μέγαρο μουσικής Θεσσαλονίκης και το Εθελοντικό Δίκτυο “"Διαβάζω για
τους άλλους" Διοργανώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: "Διαβάζω για τους άλ-
λους -  Παραμυθιάσματα στο Μέγαρο". Η δράση θα περιλαμβάνει ζωντανή δια-
δραστική ανάγνωση παραμυθιών και βιβλίων, συνδυασμένη με θεατρικές
πρακτικές και μουσική. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά με
αναπηρία και δυσκολίες κίνησης, όρασης ή ακοής. Στόχος είναι να μπορούν να
ενσωματωθούν και να λάβουν μέρος σε μια δράση παιδιά ειδικών δεξιοτήτων,
λειτουργώντας στο πλαίσιο της ομάδας. Μπορούν να συμμετέχουν 10 έως 15
παιδιά. Οι ηλικίες στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα είναι από 8 έως 12 ετών, ώστε να συγκροτηθεί μια πιο ομοι-
ογενής ομάδα για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν καλύτερη επικοινωνία. Τα παιδιά μπορούν να είναι ανεξάρτητα στον
χώρο της δράσης, χωρίς παρουσία γονέων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα, ωστόσο, να βρίσκονται στον ευρύτερο
χώρο του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Από την πλευρά του “Διαβάζω για τους άλλους” θα υπάρχουν φροντιστές
για τις ανάγκες των παιδιών. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ: Κυριακή 05 Φεβρουαρίου 2017/Ώρα:12.00.
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017/Ώρα:12.00. Κυριακή 05 Μαρτίου 2017/Ώρα:12.00. Κυριακή 19 Μαρτίου
2017/Ώρα:12.00. Κυριακή 2 Απριλίου 2017/Ώρα:12.00. Κυριακή 30 Απριλίου 2017/Ώρα:12.00. Κυριακή 14 Μαΐου
2017/Ώρα:12.00. Κυριακή 28 Μαΐου 2017/Ώρα:12.00. Κυριακή 11 Ιουνίου 2017/Ώρα:12.00

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΟΣ: «ΟΔΥΝΗΡΗ Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»

Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Κεντρικής Μα-
κεδονίας αναφέρει: «Στα άτομα αυτά θα πρέπει να χορηγηθεί γενική αναισθησία πριν
την οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Η έλλειψη αναισθησιολόγων καθιστά αδύνατη την
εξέταση και στο μαγνητικό τομογράφο, αλλά και τις ακουολογικές εξετάσεις, καθώς και
άλλες ιατρικές πράξεις. Ακόμη και η απλούστερη εξέταση, που για το γενικό πληθυσμό
είναι μια εύκολη διαδικασία, για τα άτομα με αυτισμό, βαριά νοητική αναπηρία και πολ-

λαπλές αναπηρίες δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς αναισθησία, γεγονός που ενέχει πολλούς κινδύνους ακόμη
και για τη ζωή των ατόμων αυτών στην περίπτωση που δεν υπάρχει έγκαιρη διάγνωση. Οι ασθενείς αυτοί, για να
κάνουν μια οδοντοθεραπεία, αναγκάζονται να περιμένουν περισσότερο από πέντε μήνες υποφέροντας από πόνους,
ενώ το κόστος μια οδοντοθεραπείας στον ιδιωτικό τομέα είναι απαγορευτικό. Το κόστος μια οδοντοθεραπείας με
γενική αναισθησία στον ιδιωτικό τομέα κυμαίνεται από 800 έως 2.500 ευρώ γιατί θα πρέπει να γίνει σε ειδικό κέντρο
και θεωρείται ημερήσια νοσηλεία. Στα νοσοκομεία Άγιος Δημήτριος και Ιπποκράτειο υπάρχουν άνθρωποι που,
λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων, περιμένουν από τις 26 Αυγούστου για οδοντοθεραπείες. Παλιά προγραμματί-
ζονταν εξετάσεις για δύο άτομα τη βδομάδα, δηλαδή για οκτώ άτομα κάθε μήνα, που ούτως ή άλλως ήταν ένας μι-
κρός αριθμός. Τώρα δεν εξυπηρετούνται περισσότερο από δύο. Τα νοσοκομεία δεν μπορούν να διαθέσουν
αναισθησιολόγους για αυτές τις ιατρικές πράξεις γιατί αν το κάνουν θα πρέπει να αναβληθούν χειρουργικές επεμ-
βάσεις άλλων ασθενών» προσθέτει ο κ. Δήμος. Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Κεντρικής Μα-
κεδονίας απευθύνει έκκληση στο υπουργείο Υγείας, στην 3η και 4η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ), στις διοικήσεις
των νοσοκομείων, αλλά και σε κάθε αρμόδιο φορέα να δοθεί άμεσα μια λύση για στα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν τα άτομα αυτά λόγω της έλλειψης αναισθησιολόγων.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΒΑΛΛΕ ΚΑΘΕΙΡΞΗ 6 ΕΤΩΝ ΣΕ 25ΧΡΟΝΟ
ΣΥΝΟΔΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΣΕΛΓΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Την απόφαση επέβαλλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ) Θεσσαλονίκης, επειδή, ο 25χρονος ως συνοδός
παιδιών με ειδικές ανάγκες σε καλοκαιρινή κατασκήνωση, προέβη σε ασελγείς πράξεις εναντίον ανήλικου. Το δι-
καστήριο τον έκρινε ένοχο για κατάχρηση ανήλικου σε ασέλγεια, δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, αλλά
αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο ενόψει του εφετείου. Το περιστατικό διαδραματίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2015
σε κατασκήνωση που διοργάνωσε σωματείο με σπαστικά παιδιά στη Χαλκιδική, ενώ πήρε τον δρόμο της Δικαιο-
σύνης ύστερα από καταγγελία άλλων συνοδών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το θύμα ήταν ένα 17χρονο αγόρι με
οριακή νοημοσύνη και η καταγγελλόμενη πράξη έλαβε χώρα στις τουαλέτες της κατασκήνωσης. Στην απολογία
του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία και τα «έριξε» στο θύμα, λέγοντας ότι ήταν διαχυτικό απέναντί
του. «Ήθελε αγκαλιές και του είπα ότι απαγορεύεται», ανέφερε και πρόσθεσε ότι η ηλικία του αγοριού φαινόταν με-
γαλύτερη. Το ΜΟΔ τον έκρινε ένοχο κατά πλειοψηφία και αποφάσισε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, με
συνέπεια ο 25χρονος να βγει από τις φυλακές όπου κρατείτο ως προφυλακιστέος.
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ΕΙΣΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ; ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ!!
Συν. από σελ. 1… Ουσιαστικά, θα δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων από

κανόνες που θα πρέπει να διέπουν τους ανέργους και θα εξετάζεται εάν

τους τηρούν. Για παράδειγμα, στον κανονισμό θα υπάρχει η υποχρέωση

των ανέργων να γνωρίζουν πότε πρέπει να ανανεώνουν την κάρτα ανερ-

γίας τους ή να ελέγχουν το χρονικό διάστημα που θα δικαιούνται κάποιας

μορφής επίδομα από τον ΟΑΕΔ. Μάλιστα, η διοίκηση του Οργανισμού

προσανατολίζεται να επιβάλλει έως και ποινές για όσους ανέργους δεν

ενεργοποιούνται στο σκέλος της αναζήτησης εργασίας. Ποινές που σε

ακραίες περιπτώσεις θα μπορούν να είναι είτε η απώλεια της κάρτας ανεργίας, είτε ακόμα και του επιδόματος για

κάποιο χρονικό διάστημα. Ο συγκεκριμένος κανονισμός, βασίζεται σε ανάλογες προσπάθειες που έχουν γίνει

στην ΕΕ και υπενθυμίζουν στους ανέργους ότι, εκτός από δικαιώματα, έχουν και υποχρεώσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
Στα 656.639.655,74 ευρώ έφτασε το ύψος του ποσού που καταβλήθηκε σε δικαιού-

χους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Το ποσό αυτό αν-

τιστοιχεί στο 16% της σε πόρους κοινοτικής συμμετοχής του προγράμματος, έναντι

9,33% που ήταν το 3ο Τρίμηνο του 2016. Αποτελεί, μετά το περσινό ποσό ρεκόρ των

780,63 εκατ. ευρώ, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό που καταβάλλεται από την έναρξη

της Προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου σε μία πολύ δυσμενέστερη οικονομική

συγκυρία. Ανεβάζει μάλιστα σημαντικά την Χώρα μας στο σχετικό Πίνακα Απορρόφησης μεταξύ των Κρατών Μελών

της Ε.Ε. προσπερνώντας Χώρες που εφαρμόζουν Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

από μας. Η επιτυχία αυτή είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας και του αποτελεσματικού συντονισμού όλων των Εμ-

πλεκομένων Υπηρεσιών (Διαχειριστική Αρχή, ΟΠΕΚΕΠΕ, Δνση Οικονομικών Υποθέσεων, Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχεί-

ρισης). Έρχεται, δε, να προστεθεί σε μια σειρά ενεργειών, όπως η έγκαιρη θεσμική προετοιμασία, η διοικητική

αναδιάρθρωση, οι προσκλήσεις νέων Μέτρων, η άμεση έναρξη πληρωμής ανειλημμένων υποχρεώσεων, και καταδει-

κνύει αφενός τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλεται στο συγκεκριμένο Τομέα και αφετέρου τα σημαντικά απο-

τελέσματα που προκύπτουν για την οικονομία και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Το…φιλόδοξο πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος, που υιοθετεί δο-

κιμασμένες πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών πόλεων και στοχεύει στη μείωση του

όγκου που καταλήγει για θάψιμο κατά 60%, περιλαμβάνει τη σταδιακή από-

συρση των κάδων ανακύκλωσης και την αντικατάστασή τους από ένα δίκτυο

«πράσινων σημείων». Οι νέες δομές μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα σε δη-

μόσιους χώρους, σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές, εφόσον όμως πληρούν

συγκεκριμένες προδιαγραφές, ενώ προβλέπονται και «γωνιές ανακύκλωσης»

μέσα σε κτίρια εφόσον υπάρχει διαθέσιμη και κατάλληλη υποδομή. Ανοίγει όμως ο δρόμος για αξιοποίηση και ιδιω-

τικών εκτάσεων, με ενοικίασή τους από δήμους. Οι νέες ρυθμίσεις, προβλέπουν τα εξής: -Δημιουργούνται τα μεγάλα

«πράσινα σημεία», στα οποία θα τοποθετηθούν υποδομές για τη συγκέντρωση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών

(χαρτί, μέταλλα, γυαλί κ.λπ.). Λόγω του μεγέθους τους, δεν επιτρέπεται να λειτουργούν σε προστατευόμενες ζώνες,

αλλά μπορούν να κατασκευαστούν σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) στις οποίες ήδη επιτρέπονται δραστηριό-

τητες ήπιας όχλησης (εργαστήρια, χονδρεμπόριο, εμπόριο κ.λπ.). Για τη χωροθέτησή τους απαιτείται η εκπόνηση

μελετών και η έγκρισή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών και του υπουργείου Περιβάλλοντος. -

Θεσπίζονται τα μικρά «πράσινα σημεία» που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Μπορούν να λει-

τουργήσουν σε 24ωρη βάση μέσα σε δημόσιους ή και ιδιωτικούς χώρους, με επιφάνεια έως 1.000 τετραγωνικά,

που θα είναι περιφραγμένοι. -Εγκαινιάζονται οι «γωνιές ανακύκλωσης» σε δημόσιους χώρους, όπως οι πλατείες,

με την προϋπόθεση ότι δεν θα καλύπτουν περισσότερο από το 15% της επιφάνειάς τους. Μπορούν να λειτουργή-

σουν και σε ιδιωτικούς χώρους, ακόμη και σε οικόπεδα που δεν είναι άρτια και οικοδομήσιμα. -Προβλέπονται και

κινητές μονάδες που διαθέτουν υποδομές για κάθε υλικό που έχει ενταχθεί στο σύστημα ανακύκλωσης.



Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
ΕΚΔΟΤΗ

ΣΕΛΙΔΑ 13

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΝΙΔΙ
Συν. από σελ. 1... Ακόμα και η προσπάθεια της ηγεσίας της λεωφόρου
Κατεχάκη να αποδεσμεύσει αστυνομικούς από τους vip για να τους ρίξει
στη μάχη κατά του εγκλήματος στις δυτικές περιοχές φαίνεται ότι απέ-
τυχε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και σήμερα αστυνομικοί φεύγουν
από υπηρεσίες της δυτικής Αττικής για να καταλήξουν σε φυλάξεις επι-
σήμων και κεντρικές υπηρεσίες της ΓΑΔΑ και του υπουργείου. Τον τε-
λευταίο ενάμιση μήνα οχτώ άτομα που επέστρεψαν σε υπηρεσίες
Ασφαλείας της δυτικής Αττικής από τους vip κατάφεραν να γυρίσουν
πίσω στους επισήμους. Ενδεικτικό είναι ότι στον Ασπρόπυργο γύρισαν από τους vip δύο αστυνομικοί και τον τελευταίο
ενάμιση μήνα έφυγαν –εκτός δυτικής Αττικής- για «καλύτερες» θέσεις τρεις. Τέσσερα άτομα «εξαφανίστηκαν» επίσης
από το Τμήμα Ασφαλείας Ιλίου. Το αποτέλεσμα είναι τα Τμήματα Ασφαλείας που καλούνται να σηκώσουν το βάρος
της αστυνόμευσης να λειτουργούν με ελάχιστον προσωπικό. Ένα «δύσκολο» Τ.Α., όπως αυτό του Ασπροπύργου,
αριθμεί μόλις 16 άτομα (σε αυτά συμπεριλαμβάνονται γραμματεία, αξιωματικός υπηρεσίας, άνδρας για έκδοση ταυτο-
τήτων, φυλάξεις στόχων). Ενδεικτικό είναι ότι πρόκειται για ένα Τμήμα στο οποίο δηλώνουν παρών κάθε μήνα 400
άτομα με περιοριστικούς όρους. Η δύναμη του προσωπικού φαίνεται τυπικά μεγαλύτερη γιατί συμπεριλαμβάνει αστυ-
νομικούς με άδεια πολλών μηνών για διάφορους λόγους (ασθένεια, άδεια πατρότητας), όπως και αποσπασμένους.
Στο Τ.Α. Μενιδίου υπηρετούν λίγο περισσότεροι από 20 αστυνομικοί. Παρά το μικρό αριθμό ανδρών που καλούνται να
επιχειρήσουν στην ίσως πιο επιβαρυμένη περιοχή του λεκανοπεδίου, καθημερινά ζητείται συνδρομή από δύο άνδρες
του Τμήματος Μενιδίου για τη φύλαξη της ΓΑΔΑ.  Στο Τ.Α. Ζεφυρίου υπηρετούν μόλις 12 άτομα. Πρόκειται για μία πε-
ριοχή με τεράστιο πρόβλημα ναρκωτικών. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι καθημερινά πηγαίνουν διακινητές ναρ-
κωτικών στο Ζεφύρι, αγοράζουν ουσίες και στη συνέχεια επιστρέφουν στο κέντρο της Αθήνας και τις πουλάνε. Ίδια
είναι η εικόνα στο Μενίδι, όπου έμποροι ναρκωτικών επιστρατεύουν ανήλικους Ρομά για να τους φέρνουν ναρκωτικά
που έχουν κρυμμένα κάτω από το έδαφος σε χωράφια. «Τα μεγάλα κεφάλια δεν κουβαλάνε ποτέ μεγάλες ποσότητες
πάνω τους, ούτως ώστε αν συλληφθούν να μην κατηγορηθούν για εμπορία. Συνήθως κρύβουν τις ουσίες έξω από
τον καταυλισμό σε σημεία που αν βρεθούν από την Αστυνομία δεν θα συνδεθούν με εκείνους», λέει αστυνομική πηγή.
Στο Καματερό το Τ.Α. αριθμεί 13 άτομα, στην Ελευσίνα 11, στη Μάνδρα 11 και στα Άνω Λιόσια 24. Παρά την υποστε-
λέχωση, ωστόσο, από τις υπηρεσίες Ασφάλειας της δυτικής Αττικής φεύγουν καθημερινά περίπου 50 άνδρες για άλλους
σκοπούς. Συγκεκριμένα απασχολούνται για τη φύλαξη πρεσβείας, οικίας πρώην υπουργού, μεταγωγές, ενίσχυση της
Κρατικής Ασφάλειας, φύλαξη χώρων φιλοξενίας μεταναστών, φύλαξη σταθμών του Μετρό, φύλαξη οικίας πολιτικού
και έκτακτες επιτηρήσεις στόχων. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλη δυσαρέσκεια στο προσωπικό. «Η πολιτική
και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. θέλει να υπάρχει ασφάλεια στις γειτονιές της δυτικής Αττικής ή όχι; Οι πολίτες και οι
αστυνομικοί των περιοχών αυτών θεωρούνται δεύτερης κατηγορίας; Γιατί εδώ μιλάμε για περιοχές που συγκεντρώνουν
όλο το βαρύ έγκλημα της Αττικής. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο είναι πε-
τυχημένος ή όχι. Απ’ ότι φαίνεται το πρόσημο είναι αρνητικό, γεγονός που καταδεικνύεται από το ότι ενώ η δυτική
Αττική έχει καταστεί ορμητήριο του οργανωμένου κι όχι μόνο εγκλήματος, οι επιτυχίες της Ασφάλειας μετριούνται στα
δάχτυλα του ενός χεριού. Από αυτό και μόνο το γεγονός σημαίνει ότι πρέπει να σημάνει συναγερμός στην ηγεσία της
Αστυνομίας», λέει ο Γιώργος Σταματάκης, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής.  

Πηγή: Ένωση Αστυνομικών Δυτικής Αττικής

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΑΣΑ ΧΩΡΙΑ…
Καλή χρονιά με υγεία σε όλους και κουράγιο για τις δύσκολες μέρες που έρχονται.
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, όλοι οι φορείς, οι σύλλογοι, οι υπηρεσίες αλλά και πολλοί
ιδιώτες κόβουν την πίτα κάνοντας τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε αλλά
και τον προγραμματισμό της επόμενης. Σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανα-
κοινώνουν την κοπή της πίτας, με την ημερομηνία και την ώρα για να γνωρίζουν
όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Βέβαια, στην χώρα μας επικρατεί το σύστημα που λένε:

«ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΑΣΑ ΧΩΡΙΑ». Αυτό όμως δεν ισχύει στην πίτα. Στην κοπή της πίτας, μπο-
ρούν να φάνε όλοι από ένα κομμάτι. Όσοι λοιπόν αντιμετωπίζετε οικονομικά προβλήματα μπορείτε να ενημερωθείτε
για όλες αυτές τις πίτες που φωνάζουν «ΚΟΙΤΑΤΕ ΜΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΕΣ ΨΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΙΖΟΥΜΕ», γιατί κάθε χρόνο
μετά την πίτα, δεν υπάρχει τίποτα μα τίποτα που να μπορεί να ισορροπήσει ή να διορθώσει όλη αυτή την κατάσταση
που αντιμετωπίζουμε σήμερα. 
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ΠΟΛΙΤΕΙΑ «ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»
Η ηθοποιός Νένα Χρονοπούλου, η οποία είναι μητέρα παιδιού με ειδικές ανάγκες,
ξεσπά και κάνει λόγο για Πολιτεία «με συναισθηματική αναπηρία». Όπως δηλώνει: «Ο
άνθρωπος που τολμάει να βάζει χέρι στο ταμείο των παιδιών ΑμεΑ δεν είναι άνθρωπος.
Όλοι αυτοί που αποφασίζουν μέσα σε μία νύχτα για το αν το παιδί μας θα μείνει ανά-
πηρο, αν το παιδί μας θα συνεχίσει να μιλάει, αν το παιδί μας θα κολυμπάει, πάσχουν
από συναισθηματική αναπηρία και θα πρέπει να κοιταχτούν». Ο 12χρονος σήμερα γιος
της γεννήθηκε μόλις 850 γραμμάρια και έζησε 12 φορές τον θάνατο, λέει συγκινημένη
η ηθοποιός. Χάρη όμως σε αυτές τις εξειδικευμένες θεραπείες, που σήμερα περικόπτονται, το παιδί κάνει πλέον τα
αυτονόητα. «Μας λέγαν δεν θα περπατήσει και τρέχει, μας λέγανε ότι δεν θα μιλήσει και μιλάει, κάνει διάλογο πια».

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Συν. από σελ. 1… Καλύτερο ύπνο, αυξημένη συγκέντρωση και μνήμη, ισχυρότερο ανοσοποιητικό

σύστημα, με λιγότερες φλεγμονές και αυτοάνοσα, μεγαλύτερη δημιουργικότητα, και διαίσθηση που

οδηγούν σε καλύτερες αποφάσεις και αυξημένη τη συναισθηματική νοημοσύνη και καλύτερες σχέσεις

με τους γύρω σου. Το σημαντικότερο απ’ όλα όμως είναι ότι αποκτάς αυξημένη επίγνωση που οδηγεί

σε περισσότερη ελευθερία, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και απεριόριστες δυνατότητες (www.lifelab.gr).

Η ιδέα γεννήθηκε καταρχάς για άτομα με κινητικές δυσκολίες που θέλουν να βιώσουν τα οφέλη του

διαλογισμού, αλλά δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε μαθήματα πρόσωπο με πρόσωπο. Όμως για να μην υπάρχει

διαχωρισμός μεταξύ εμποδιζόμενων και μη ατόμων, τα δωρεάν online μαθήματα είναι ανοικτά σε όλους και όλες και

στις 28 Ιανουαρίου 2017 αρχίζει ο πρώτος κύκλος. Ο κύκλος αποτελείται από 4 online μαθήματα, ένα μάθημα την

εβδομάδα διάρκειας μίας ώρας που μεταδίδεται ζωντανά μέσα από το YouTube Live και το οποίο το παρακολουθείς

online από τον υπολογιστή, την ταμπλέτα ή το κινητό. Μετά από κάθε μάθημα ο συμμετέχων λαμβάνει στο email του

γραπτές οδηγίες για να εφαρμόσει αυτά που έμαθε στην πράξη κτίζοντας την προσωπική του 10λεπτη καθημερινή

πρακτική. Οι στόχοι είναι: 1ον ) Η συμμετοχή και η βιωματική εμπειρία από πρώτο χέρι για τα οφέλη του διαλογισμού.

2ον) Το χτίσιμο της προσωπικής αυτονομίας μέσω της καθημερινής 10λεπτης πρακτικής και 3ον) Της δημιουργίας on-

line κοινότητας ατόμων που δημιουργούν νέες δυνατότητες. Τα δωρεάν μαθήματα ξεκινούν στις 28/1 και ο συμμετέχων

δεν χρειάζεται να έχει κάποια προηγούμενη εμπειρία ή γνώση.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Σε μια πολύ σημαντική κίνηση προέβη ο ποδοσφαιρικός σύλλογος της αγγλικής ομάδας Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,
καθώς αναμένεται να προχωρήσει σε μείωση της χωρητικότητας των θέσεων του γηπέδου και να αυξήσει εκείνες που
αφορούν άτομα με αναπηρίες! Κίνηση που δείχνει ότι ένας σύλλογος είναι μεγάλος όχι μόνο για τους τίτλους του, αλλά
και από κινήσεις σαν κι αυτή. Όπως ανακοινώθηκε, προκειμένου να προστεθούν 300 επιπλέον θέσεις για άτομα με ει-
δικές ανάγκες, η χωρητικότητα του «Ολντ Τράφορντ» θα περιοριστεί κατά 2.400 θέσεις (πέφτοντας στις 73.300), ενώ
2.600 κάτοχοι διαρκείας θα χρειαστεί να μεταφερθούν σε άλλες θέσεις. Η απόφαση ανακοινώθηκε μετά από συνάντηση
της Επιτροπής Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με το σύνδεσμο φιλάθλων με ειδικές ανάγκες της Μαν. Γιου-
νάιτεντ. Οι εργασίες στο «Ολντ Τράφορντ» θα ολοκληρωθούν τον Αύγουστο. Ο Τσας Μπανκς, γενικός γραμματέας
του συνδέσμου φιλάθλων με ειδικές ανάγκες της Μαν. Γιουνάιτεντ, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του. «Είμαι γεμάτος
περηφάνια για την ομάδα που υποστηρίζω από την πρώτη φορά που ήρθα στο γήπεδο αυτό το 1957, καθώς δείχνει
το δρόμο στην αύξηση των θέσεων για τα ΑΜΕΑ. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για μένα και πολλούς
άλλους φιλάθλους της Γιουνάιτεντ με ανάλογα προβλήματα».

ΘΕΑΤΡΟ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: «ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΣΚΛΑΒΩΝ»
Έναρξη 20 Ιανουαρίου και έως 5 Μαρτίου 2017 - Σαχτούρη 8-10, Πλατεία
Κουμουνδούρου - Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή, 21:15 - Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 210 3214708 και 6945390799 | Κρατήσεις (μόνο με sms): 6981167502
- Είσοδος: 10 ευρώ, 7 ευρώ φοιτητές, άνεργοι, 5 ευρώ μαθητικό. - Διάρκεια:
60 λεπτά – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ - Μετάφραση: Μαριάννα Κάλμπαρη - Σκηνοθεσία:
Βασίλης Βηλαράς - Διερμηνεία/χρονισμός: Σοφία Ρομπόλη - Φωτισμοί: Αν-
δριάνα Δακανάλη - Σκηνικά/Κοστούμια: Βασίλης Βηλαράς - Φωτογραφίες:
Γκέλυ Καλαμπάκα - Βίντεο: Αλέξανδρος Βηλαράς - Βοηθοί σκηνοθέτη: Βούλα
Βερδελή, Άννα Παπαδάκη - Κωφοί ηθοποιοί: Απόστολος Γιαννόπουλος, Πάνος
Κατσής, Κώστας Μητσιόπουλος, Μάρθα Μπάμπη, Φωτεινή Ταχά - Ακούοντες ηθοποιοί: Σοφία Καρρά, Ιάσων Bitter
Κουρούνης, Ονησίφορος Ονησιφόρου, Χριστίνα Ροκαδάκη, Βασιλική Σουρρή.
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ΣΤΟΝ…ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΙΣΤΑΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
Συν. από σελ. 1… Το ποσοστό της ανακύκλωσης στην Ελλάδα
διπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία, ωστόσο παραμένει εξαι-
ρετικά χαμηλό. Πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Περιβάλλοντος (European Environmental Agency) αποτυπώνει
τις εξελίξεις στη διαχείριση των απορριμμάτων στη Γηραιά Ηπειρο. Παρότι μέσα σε μία δεκαετία (2004-2014) η εικόνα
έχει βελτιωθεί αισθητά, οι διαφορές ανάμεσα στις χώρες εξακολουθούν να είναι σημαντικές, με τις βορειοευρωπαϊκές
και σκανδιναβικές χώρες να πρωτοπορούν στη διαχείριση των απορριμμάτων και τις πρώην ανατολικές και τις βαλκα-
νικές χώρες να βρίσκονται στο άλλο άκρο (κάποιες έχοντας διανύσει μεγάλη απόσταση). Ενδιαφέρουν παρουσιάζουν
κάποια από τα στοιχεία της έκθεσης: • Το ποσοστό των απορριμμάτων που θάβονται στις 32 χώρες που είναι μέλη
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος έπεσε από 49% το 2004 σε 34% το 2014. Στις 27 από τις 32 χώρες το
ποσοστό αυτό μειώθηκε, ενώ σε πέντε χώρες αυξήθηκε ή παρέμεινε σταθερό. • Τη μεγαλύτερη μείωση από το 2004
έως το 2014 πέτυχαν οι Εσθονία (-57%), Φινλανδία (-41%), Σλοβενία (-41%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (-41%). • Εξι
χώρες (Κύπρος, Κροατία, Ελλάδα, Λετονία, Μάλτα και Τουρκία) εξακολουθούν να θάβουν περισσότερο από τα 3/4
των απορριμμάτων που παράγουν. • Το υψηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης στην Ευρώπη πέτυχε (ποιος άλλος;)  η
Γερμανία, με 64%. Ακολουθεί η Αυστρία (56%), το Βέλγιο  (55%), η Ελβετία (54%), η Ολλανδία (51%) και η Σουηδία
(50%). Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, κάθε χώρα της Ε.Ε. πρέπει έως το 2020 να ανακυκλώνει το 50% των
απορριμμάτων της. Πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους, πιο φιλόδοξους στόχους για τα αστικά απορρίμ-
ματα: μέχρι το 2030 να ανακυκλώνεται το 65% και να θάβεται έως το 10% των απορριμμάτων κάθε χώρας. Οι προτά-
σεις αυτές είναι κομμάτι της πρότασης της Επιτροπής για το «πακέτο» της κυκλικής οικονομίας, που στοχεύει στη
διατήρηση των πρώτων υλών και των προϊόντων μέσα στην οικονομία για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα. 

ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΛΙΩΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ

Από τότε που άρχισαν οι σχετικές
δορυφορικές παρατηρήσεις στη δεκαε-
τία του 1970, η έκταση των ωκεανών
και θαλασσών του πλανήτη που είναι
καλυμμένοι από επιπλέοντες πάγους
είναι πλέον η μικρότερη που έχει ποτέ
καταγραφεί. Αυτό σημαίνει ότι πιθανό-

τατα πρόκειται επίσης για αρνητικό παγκόσμιο ρεκόρ των τελευταίων
χιλιετιών. Τα τελευταία στοιχεία από το Εθνικό Κέντρο Δεδομένων
Χιονιού και Πάγου των ΗΠΑ στο Κολοράντο, σύμφωνα με το «New
Scientist», αποκαλύπτουν ότι εφέτος οι πάγοι έχουν υποχωρήσει σε
ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Στον αρκτικό Βορρά η μείωση της κάλυ-
ψης από πάγο (που καταλάμβανε μέση έκταση 12,1 εκατομμυρίων
τετραγωνικών χιλιομέτρων τον Δεκέμβριο 2016, περίπου 1 εκατ.
τ.χλμ. λιγότερα από τον μέσο όρο 1981-2010) θεωρείται πιο μόνιμη,
καθώς αποδίδεται κυρίως στη διαχρονική άνοδο της θερμοκρασίας.
Στην Ανταρκτική, όμως, το φαινόμενο μπορεί να είναι πιο πρόσκαιρο
και να οφείλεται στη φυσική διακύμανση των θερμοκρασιών. Κανο-
νικά οι πάγοι στην Αρκτική θα έπρεπε να επεκτείνονται γρήγορα
λόγω του χειμώνα. Αυτό, ωστόσο, δεν έχει συμβεί λόγω της συνε-
χούς εισβολής θερμών αέριων μαζών στην περιοχή, οι οποίες κρα-
τούν τη θερμοκρασία πάνω από τα μέσα επίπεδα για αυτήν την
εποχή (τρεις έως πέντε βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο
της περιόδου 1981-2010). Σε σημείο, μάλιστα, που σε μερικά σημεία
οι θαλάσσιοι πάγοι έχουν συρρικνωθεί. Τα επόμενα χρόνια, οι επι-
πλέοντες αρκτικοί πάγοι μπορεί να ανακάμψουν σε έναν βαθμό,
προτού υποχωρήσουν όμως και πάλι σε ακόμη χαμηλότερα επί-
πεδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων. 

Η ΘΕΡΜΟΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΠΟΤΕ ΗΤΑΝ ΓΙΑ

ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΟ 2016!
Την ανακοίνωση έκανε η αμερικανική Υπηρεσία

Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA). Όπως αναφέ-

ρεται σχετικώς: «Το 2016 ήταν η θερμότερη χρονιά

που έχει βιώσει η Γη αφότου ξεκίνησε η καταγραφή

των θερμοκρασιών, το 1880. Καθώς ο υδράργυρος

πέρσι κατέγραφε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κάθε

μήνα, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο η θερ-

μοκρασία στην επιφάνεια του εδάφους και των

ωκεανών ήταν κατά 0,94 βαθμό Κελσίου υψηλό-

τερη από τη μέση θερμοκρασία (των 13,9 βαθμών)

του 20ού αιώνα. Έσπασε επίσης το προηγούμενο

ρεκόρ, του 2015, κατά 0,04 βαθμό Κελσίου. Τον Σε-

πτέμβριο του 2016 σταμάτησε η κατάρριψη των

ρεκόρ ζέστης, που συνεχιζόταν επί 16 μήνες». Σε

μια ξεχωριστή ανάλυσή της που βασίζεται σε δεδο-

μένα των παγκόσμιων θερμοκρασιών, η αμερικα-

νική διαστημική υπηρεσία NASA κατέληξε επίσης

στο συμπέρασμα ότι το 2016 ήταν το θερμότερο

έτος εδώ και 136 χρόνια. Οι πέντε χρονιές με τις

υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν καταγραφεί όλες

από τις αρχές του 21ου αιώνα: το 2005, το 2010,

το 2014, το 2015 και το 2016. Ο καθηγητής Πιρς

Φόρστερ, διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Πρίσλεϊ

για το Κλίμα, στο Πανεπιστήμιο του Λιντς, στο Ηνω-

μένο Βασίλειο, τόνισε πως: «Ακόμη και αν δεν λά-

βουμε υπόψη μας την άνοδο της θερμοκρασίας

λόγω του φαινομένου Ελ Νίνιο, το 2016 παραμένει

η πιο ζεστή χρονιά στη σύγχρονη ιστορία».
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Πώς είναι να ζεις με »μη ορατή αναπηρία»;
Το να ζω με »μη ορατή αναπηρία» είναι σαν να προσπαθώ να περπα-
τήσω στο κέντρο της πόλης με το σύζυγό μου προσπαθώντας να απο-
φασίσω πού θα πάμε να φάμε ενώ μέσα μου κραυγάζει μία φωνή που
λέει ότι θα πληρώσω αργότερα. Τα πόδια μου αρχίζουν να πονάνε και
γνωρίζω ότι με το να τα ξεκουράσω απλώς για λίγο δεν θα φύγει ο πόνος.
Πρέπει να σταματώ σε κάθε τετράγωνο για να τεντωθώ. Το να ζω με »μη
ορατή αναπηρία» είναι σαν να έχω ενθουσιαστεί με μία παράσταση κω-
μωδίας και να αγοράζω τα εισιτήρια ως δώρο γενεθλίων για το σύζυγό
μου. Είναι σαν να γιορτάζω αυτήν την ξεχωριστή μέρα, να μπαίνω μέσα στην αίθουσα και να νιώθω καταβεβλημένη,
θέλοντας να δραπετεύσω. Σαν να ψάχνω τον πιο σύντομο δρόμο είτε για να βγω από εκεί είτε για να καθίσω στη
θέση μου προσπαθώντας να αποφύγω το πλήθος. Το να ζω με μη ορατή αναπηρία είναι σαν να κάθομαι σε μία
πλαστική καρέκλα σε μία αίθουσα γεμάτη με κόσμο, ελπίζοντας πως δεν θα χρειαστεί να περάσει κανείς από δίπλα
μου καθώς γνωρίζω πως δεν θα μπορώ να σηκωθώ και να τον αφήσω να περάσει. Πρέπει να αλλάζω θέση κάθε
5 λεπτά για να μην πιαστεί πολύ το σώμα μου και να μπορώ να παρακολουθήσω όλη την παράσταση. Το να ζω με
»μη ορατή αναπηρία» είναι σαν να γελάω καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης και μετά να περιμένω να αδειάσουν
οι διάδρομοι για να μην καθυστερήσω τον κόσμο που προσπαθεί να φύγει. Σαν να κατευθύνομαι έξω προς το διά-
δρομο που θα με οδηγήσει στο αυτοκίνητό μου μόνο και μόνο για να περικυκλωθώ από ανθρώπους που όλοι βιά-
ζονται να φτάσουν σπίτι και να κολλήσω πάνω στο σύζυγό μου για προστασία. Δεν θέλω να χαθώ μέσα στο πλήθος.
Ή να με ακουμπήσουν. Ή να με κοιτάνε. Φοβάμαι πως θα αρχίσω να ουρλιάζω. Το να ζω με »μη ορατή αναπηρία»
είναι σαν να κάθομαι κάτω, στο διάδρομο του τρένου καθώς δεν θέλω να «μοιάζω με ανάπηρη» και δεν είμαι τόσο
μεγάλη για να μου προσφέρουν οι άλλοι τη θέση τους. Και γιατί να το κάνουν; Δεν γνωρίζουν ότι πονάω ψυχή τε
και σώματι καθώς όλοι πηγαίνουμε στα σπίτια μας.Το να ζω με »μη ορατή αναπηρία» είναι σαν να παρακολουθώ
τις ανησυχητικές ματιές που μου ρίχνει ο σύζυγός μου, ο οποίος αναρωτιέται μήπως με τράβηξε πολύ απότομα
ενώ ψάχνουμε για ένα μέρος να φάμε. Αισθάνεται άσχημα γιατί γνωρίζει πως πονάω και δεν υπάρχει κάτι που
μπορεί να κάνει για να με βοηθήσει. Αισθάνεται ότι θα έπρεπε να έχει κάνει κάτι για να το αποτρέψει. Παρόλα αυτά,
εγώ γνωρίζω εξαρχής ότι δεν υπάρχει τρόπος να το αποτρέψει. Θα πονούσα ακόμη και εάν δεν είχαμε περπατήσει.
Το να ζεις με »μη ορατή αναπηρία» είναι απλώς σαν να υπάρχεις. Σαν να υπάρχεις χωρίς να ζεις πραγματικά.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
Αφορμή για το συγκεκριμένο άρθρο και την παρέμβασή μας στο
νόμο, μας έδωσαν Άτομα με αναπηρία οι οποίοι έχασαν ευεργετήματα
και επιδόματα επειδή τόλμησαν να ξεφύγουν από την κακομοιριά που
τους προκαλεί η αναπηρία στη χώρα μας. Αποφάσισαν να δείξουν τι
μπορούν και όχι τι δεν μπορούν να κάνουν, με αποτέλεσμα να τα χά-
σουν όλα. Παρέμβαση στο νόμο που αφορά τις επιτροπές ΚΕΠΑ για τα
ποσοστά αναπηρίας και την ανικανότητα των ατόμων με αναπηρία,
έκανε το ΚΕΑ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», προκειμένου να αφαι-
ρεθεί η λέξη ανικανότητα από όλες τις μορφές αναπηρίας για να δοθεί
η δυνατότητα στους ΑΜΕΑ να δείξουν τι μπορούν, και όχι τι δεν μπο-
ρούν να κάνουν. Η αναπηρία είναι εντελώς ξεχωριστό κομμάτι από την ικανότητα του κάθε ανθρώπου.  Με πολύ απλά
παραδείγματα μπορούμε να ανακαλύψουμε την ικανότητα της αναπηρίας, με χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως: τον
Φραγκλίνο Ρούζβελτ  που η αναπηρία του δεν τον εμπόδισε να κυβερνήσει την Αμερική, τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε που
μας χορεύει στο ταψί από το αναπηρικό του καροτσάκι ή τον Πρόδρομο Εμφιετζόγλου που με την κατασκευαστική εταιρεία
που διευθύνει υλοποιεί τα μεγαλύτερα έργα στη χώρα μας. Με τα σημερινά δεδομένα ένα άτομο με αναπηρία για να
πάρει ένα επίδομα «ψίχουλα» πρέπει να δηλώσει  ανικανότητα για οποιαδήποτε εργασία. Αναρωτιόμαστε, τι θα εξυπη-
ρετούσε καλύτερα τα άτομα με αναπηρία αλλά και τη χώρα που έχει την υποχρέωση να μας προστατέψει και να απαντήσει
στο ερώτημά μας. Η ικανότητα της νέας γενιάς που ζαλίζονται με τα ναρκωτικά και πέφτουν στις πλατείες ή στις καφετέριες
με ένα κινητό στο χέρι, ή η πολιτική ανικανότητα που δημιουργεί αυτά τα φαινόμενα; Η κρατική αδιαφορία παγιδεύει αντί
να προστατεύει τη ζωή, την τιμή και την αξιοπρέπεια του κάθε πολίτη. Υπάρχουν άνθρωποι με αναπηρία ικανότατοι,
όπως υπάρχουν και υγιείς ανίκανοι που δεν μπορούν να καταλάβουν ή να ζήσουν στην πραγματικότητα.  


