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ΣΕΛΙΔΑ 1

ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΡΕΥΜΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Σελ. 4

ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΚΤΕΛ
ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ;

Από την 1η Ιουλίου, τα αστικά και

υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας

δεν αναγνωρίζουν πια δικαίωμα

μειωμένου εισιτηρίου 50% για τα

άτομα με αναπηρία… Συν. σελ. 5

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Σελ. 5

TAXIBEAT ΚΑΙ ΑΜΕΑ : Η ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΩΓΜΟΥ
ΠΟΥ ΑΓΝΟΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το πόσο δύσκολη θα (ξανα)γίνει η ζωή τυ-

φλών, κωφών, ατόμων με κινητικά προβλήματα

και αναπηρίες χωρίς το Beat αναλύει ένας άν-

θρωπος καθηλωμένος σε καροτσάκι καταδικά-

ζει και πάλι στο καθημερινό μαρτύριο χιλιάδες

ΑΜΕΑ η κυβέρνηση με τον πόλεμο που έχει

κηρύξει σε εταιρείες όπως το Beat… Συν. σελ. 7

Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ

ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Αυτό υποστηρίζουν οι νευροχειρουργοί καθώς κάθε χρόνο χι-

λιάδες άτομα σε παγκόσμιο επίπεδο (κυρίως παραγωγικής ηλι-

κίας αλλά και πολλά τρίτης ηλικίας) μένουν ανάπηρα από

κακώσεις του νωτιαίου μυελού… Συν. σελ. 13

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ 
ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ...

Σελ. 16

ΠΟΤΕ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
Τι προβλέπει η απόφαση του υφυπουρ-

γού Κοινωνικής Ασφάλισης… Συν. σελ.4

ΚΕΠΑ: ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί: α)

αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση

β) ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονι-

κής υπηρεσίας Πιστοποίηση ΚΕΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι που προσέρχονται

στα Κ.Ε.Π.Α. με παραπεμπτικό φορέα

καθώς και οι άποροι οι οποίοι αιτούν-

ται παροχές από την Πρόνοια δεν κα-

ταβάλλουν παράβολο... Συν. σελ. 7
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Συνέχεια από το προηγούμενο
Μικρό παιδί σαν ήμουνα μονάχος μου τα βράδια, έσκιζα τα βιβλία μου και έφτιαχνα κα-
ράβια…… και εκτός από τα χάρτινα καράβια έκανα και πάρα πολλά όνειρα. Τι θα γίνω και
τι θα κάνω όταν μεγαλώσω. Σκέφτηκα να σπουδάσω γιατί εκείνα τα χρόνια έλεγαν ότι «άν-
θρωπος αγράμματος ξύλο απελέκητο». Όπως εγώ λοιπόν έτσι και πολλά άλλα παιδιά, όπως
και οι φίλοι μου, επειδή όπως σας είπα κάναμε πολλά όνειρα, παρά τις μεγάλες δυσκολίες
εκείνης της εποχής εμείς πηγαίναμε ακόμα και σε κρυφό σχολειό για να μάθουμε γράμματα.
Και τα καταφέραμε. Μάθαμε, γίναμε επιστήμονες, πήραμε διπλώματα, αξιώματα, περγα-
μηνές και βραβεία. Από τότε που αποκτήσαμε όλες αυτές τις δεξιότητες και τα αξιώματα,
προσπαθούμε να βρούμε δουλειά ή κάποιο τρόπο για να ικανοποιήσουμε έστω και λίγο τα
όνειρά μας αλλά δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα…… Τα παλιά επαγγέλματα, όπως ο τσαγκά-
ρης, ο σιδεράς, η μοδίστρα, ο γιατρός, ο δικηγόρος και διάφορες άλλες δραστηριότητες
έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και δεν δίνουν τη δυνατότητα στα όνειρά μας
να γίνουν πραγματικότητα. Τώρα, ο κόσμος άλλαξε και για τα μελλοντικά επαγγέλματα που
βασίζεται η νέα γενιά, θα μιλήσουμε στο επόμενο τεύχος για να μη μπερδέψουμε το χθες
με το σήμερα, γιατί θα είμαστε εκτός πραγματικότητας... Συνέχεια στο επόμενο...

ΧΕΡΙ ΠΟΥ ΒΟΗΘΑ ΤΟΥΣ ΤΥΦΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Στόχος είναι να μπορεί το άτομο που το χρησιμοποιεί να κινείται ελεύθερα

στο χώρο, χωρίς όμως να αντικατασταθεί πλήρως το ειδικό μπαστούνι, το

οποίο χρησιμοποιεί. Είναι έτσι κατασκευασμένο, ώστε να είναι εύχρηστο και

απλό μα ταυτόχρονα αποτελεσματικό. Η ιδέα ξεκίνησε να ζυμώνεται ως μια

απλή εργασία που έβαλε ο αρμόδιος καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλίας στους

φοιτητές του, να πάρουν μια απλή πλακέτα, που χρησιμοποιείται και στα

φωτάκια που βάζουμε όλοι στο σπίτι μας για τα Χριστούγεννα και να ανα-

πτύξουν μια εφαρμογή. Η φοιτήτρια του ΤΕΙ Θεσσαλίας Αντονέλα Τσάπο,

πήρε την συγκεκριμένη πλακέτα και στο πλαίσιο του εργαστηρίου, κατόρ-

θωσε να δημιουργήσει ένα γάντι που βοηθά τους τυφλούς να κινούνται και

να αντιλαμβάνονται εάν βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από αντικείμενα

που πρέπει να αποφύγουν. Μιλώντας η ίδια στην ΕΡΤ Λάρισας, τόνισε ότι

το όλο εγχείρημα μέχρι να γίνει από ιδέα σε πράξη, χρειάστηκε περίπου

τρεις μήνες. Βοήθεια στην εφεύρεση αυτή, η Αντονέλα έλαβε και από την

αδελφή της, όπως είπε, η οποία σπουδάζει στα ΤΕΦΑΑ, αλλά και την υπό-

λοιπη οικογένειά της. Η τελική κατάληξη ήταν η δημιουργία ενός γαντιού με

συσκευή σόναρ και ένα σύστημα παλμικών δονήσεων. Η λειτουργία του

γαντιού (ELIDA το ονόμασε η δημιουργός

του) βασίζεται στις δονήσεις που δίνει

στον καρπό ανάλογα με το πόσο κοντά ή

μακριά είναι το αντικείμενο. Όσο πιο έντο-

νες οι παλμικές δονήσεις, τόσο πιο κοντά

βρίσκεται το ανιχνευμένο αντικείμενο, όσο

πιο σποραδικές τόσο πιο μακριά βρίσκε-

ται. Στόχος είναι να μπορεί το άτομο που

το χρησιμοποιεί να κινείται ελεύθερα στο χώρο, χωρίς όμως να αντικατα-

σταθεί πλήρως το ειδικό μπαστούνι, το οποίο χρησιμοποιεί. Είναι έτσι κατα-

σκευασμένο, ώστε να είναι εύχρηστο και απλό μα ταυτόχρονα

αποτελεσματικό. Η Αντονέλα συμμετείχε με την εφεύρεση της στο 21ο Πα-

νελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής και απέσπασε και διάκριση για το δημι-

ούργημα της. Βρίσκεται στο τελευταίο έτος φοίτησης στο ΤΕΙ Θεσσαλίας στο

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και ετοιμάζει όπως ανέφερε η ίδια, τις

αποσκευές της για την Καβάλα σε μια αντίστοιχη διοργάνωση που έλκει το

ενδιαφέρον και βιομηχανιών. Η ίδια, εξηγεί ότι μετά την αποφοίτησή της,

στοχεύει σε ένα μεταπτυχιακό και υπογραμμίζει παράλληλα ότι αυτό που

την ενδιαφέρει είναι να μείνει στην Ελλάδα και να μπορέσει να βοηθήσει τον

βιομηχανικό τομέα της χώρας, με εφαρμογές που μπορούν να δώσουν προ-

στιθέμενη αξία και να τον καταστήσουν πρωτοπόρο στον ευρωπαϊκό χώρο.
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΜΕΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Η στοματική υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γενική υγεία, καθώς επη-

ρεάζει και επηρεάζεται από αυτήν. Σύμφωνα με τα μέλη του Οδοντιατρικού Συλ-

λόγου Πειραιώς (ΟΣΠ), η φροντίδα των δοντιών είναι πολύ περισσότερο

σημαντική για τα άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν επιβαρυμένη γενική υγεία

και η πρόσβαση των οποίων σε οδοντιατρικές υπηρεσίες, καθώς και η συνεργα-

σία τους με τον οδοντίατρο είναι δυσκολότερες. Δυστυχώς, όμως, πολλοί γονείς

ή φροντιστές δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν για να φροντίσουν τα δόντια των

Ατόμων με Αναπηρία. Διαβάστε παρακάτω τα κυριότερα μέτρα πρόληψης της τε-

ρηδόνας και της ουλίτιδας που συνιστά ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς σε

όσους φροντίζουν άτομα με αναπηρία, έτσι ώστε τα άτομα αυτά να έχουν καλή στοματική υγεία και καλύτερη ζωή.

1.Το σημαντικότερο μέτρο είναι το καθημερινό βούρτσισμα των δοντιών. Το βούρτσισμα κανονικά πρέπει να γίνεται

έπειτα από κάθε γεύμα, εάν όμως αυτό είναι αδύνατον, τότε επιχειρείται δύο φορές την ημέρα, από τις οποίες η μία

να είναι οπωσδήποτε το βράδυ πριν από τον ύπνο. Εάν το άτομο με αναπηρία συνεργάζεται, ενθαρρύνεται να βουρ-

τσίζει τα δόντια μόνο του με μικρή ποσότητα οδοντόπαστας, όση ένα μπιζέλι που καλύτερα να μην περιέχει φθόριο

λόγω του κινδύνου κατάποσης. Στην περίπτωση που αδυνατεί μόνο του, το βούρτσισμα γίνεται από τον φροντιστή.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι επίτευξής του. Ο φροντιστής: α) είτε βρίσκεται πίσω ή δίπλα από το άτομο με αναπηρία

που κάθεται σε καρέκλα, αγκαλιάζοντας με το ένα χέρι το κεφάλι του και κρατώντας την κάτω γνάθο του ανοικτή, β)

είτε κάθεται σε έναν καναπέ και συγκρατεί ανάμεσα στα γόνατά του το κεφάλι του ατόμου με αναπηρία που κάθεται

στο πάτωμα. Προτιμότερο βέβαια είναι να υπάρχουν δύο φροντιστές που ο ένας βαστά το άτομο ακίνητο και ο άλλος

του βουρτσίζει τα δόντια. Η χρήση ενός βοηθήματος που κρατάει το στόμα ανοικτό (στοματοδιαστολέας) είναι συνήθως

απαραίτητη. Στοματοδιαστολέας μπορεί να κατασκευαστεί εύκολα χρησιμοποιώντας 6-7 ξύλινες σπάτουλες ενωμένες

με μία ταινία. Κατά περίπτωση, ως στοματοδιαστολέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λαβή της οδοντόβουρτσας ή μία

μικρή πετσέτα κατάλληλα διπλωμένη. Το βούρτσισμα γίνεται σε όλες τις πλευρές όλων των δοντιών και πρέπει να

κρατάει τουλάχιστον 3 λεπτά. Η οδοντόβουρτσα πρέπει να έχει νάϋλον τρίχες και μπορεί να έχει κατάλληλα διαμορ-

φωμένη λαβή ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του ατόμου με αναπηρία. Ενδείκνυται η χρήση ηλεκτρικής οδοντόβουρ-

τσας. Επιμένουμε κυρίως στα πάνω πίσω δόντια και στα πρόσθια κάτω. Το βούρτσισμα ακόμα και μόνο των προσθίων

δοντιών είναι καλύτερο από το καθόλου. Όταν το άτομο με αναπηρία δεν μπορεί να ξεπλύνει το στόμα του, το βούρ-

τσισμα γίνεται χωρίς οδοντόκρεμα, με βρεγμένη οδοντόβουρτσα με χαμομήλι χωρίς ζάχαρη ή ακόμα και με νερό. Ση-

μαντικό είναι να χρησιμοποιείται από τα άτομα με αναπηρία οδοντικό νήμα με συγκρατητήρες ή μεσοδόντια

βουρτσάκια. 2. Απαραίτητο μέτρο πρόληψης είναι και ο έλεγχος του διαιτολογίου των ατόμων με αναπηρία. Στόχος

είναι η μείωση της συχνότητας και της ποσότητας πρόσληψης ζαχαρούχων τροφών ιδιαίτερα μεταξύ των γευμάτων.

Δεν πρέπει να προσφέρονται γλυκά για επιβράβευση και είναι προτιμότερο το γλυκό να τρώγεται μετά το κύριο γεύμα,

οπότε θα ακολουθήσει το βούρτσισμα των δοντιών, παρά ανάμεσα στα γεύματα, οπότε θα παραμείνει η ζάχαρη στο

στόμα για ώρες. Να αποφεύγονται τροφές με ζάχαρη, όπως καραμέλες, μπισκότα, τσίχλες, σοκολάτες που κολλάνε

πάνω στα δόντια. 3. Ο φροντιστής πρέπει να εξετάζει συχνά το στόμα του ατόμου με αναπηρία. Σε περίπτωση που

διαπιστώσει κάτι ασυνήθιστο ή μη φυσιολογικό, όπως χαλασμένο δόντι, αίμα από τα ούλα, πληγές στο στόμα, πρήξιμο

ή εάν το άτομο με αναπηρία παραπονείται για πόνο, τότε ο φροντιστής πρέπει να επικοινωνεί άμεσα με τον οδοντία-

τρο. 4. Απαραίτητη είναι η τακτική εξέταση του ατόμου με αναπηρία από τον οδοντίατρο. Αυτή γίνεται για επανέλεγχο

της στοματικής κατάστασης και φθορίωση των δοντιών. Καλό είναι να γίνεται δύο φορές τον χρόνο. Σε άτομα με σο-

βαρά προβλήματα που εμφανίζουν αδυναμία μετακίνησης, μπορεί να παρασχεθεί κατ’ οίκον οδοντιατρική φροντίδα

από οδοντιάτρους που διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία και υλικοτεχνική υποδομή.

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ενημέρωση για τις οφθαλμικές παθήσεις, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, πραγματοποίησαν

τρείς οφθαλμίατροι το βράδυ της Τετάρτης 4 Οκτωβρίου 2017, στην εκδήλωση που οργάνωσαν τα ΚΑΠΗ του ΚΕΜΕΑ

του Δήμου Κομοτηνής στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Κομοτηνής. Οι Ευστράτιος Αλβανός, Ιωάννης Κοσμίδης και Ελένη

Πασχαλινού μίλησαν κυρίως για την πρόληψη σε βασικά θέματα της υγείας των ματιών, ενώ δέχτηκαν και διάφορες ερω-

τήσεις για το θέμα από το κοινό. Το ΚΕΜΕΑ πραγματοποιεί ενημερωτικές εκδηλώσεις όλο το χρόνο, τόνισε ο πρόεδρός

του κ. Γιάννης Γκαράνης, επισημαίνοντας πως πέρα της ενημέρωσης της Τετάρτης θα συνεχίσουν, θεωρώντας σημαντικό

πέρα της διασκέδασης και των συγκεντρώσεων, είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας να μαθαίνουν για

παθήσεις που μπορεί να τους επηρεάσουν ή να επηρεάσουν οικείους τους. Σημείωσε δε πως οι ενημερωτικές εκδηλώσεις

θα γίνονται τόσο στο Α όσος και το Β ΚΑΠΗ, ώστε όλα τα μέλη τους να έχουν ενημέρωση αν το επιθυμούν.
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ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Από σελ. 1… Σύμφωνα με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, από τον Οκτώβριο

η Ελλάδα ξεκινάει να προσαρμόζεται στο μοντέλο της ΕΕ. Κοινός παρονομα-

στής; Ότι το ρεύμα πριν φτάσει στον καταναλωτή θα «περνάει» από τέσσερις

αγορές. Στόχος, όπως λένε, η τόνωση του ανταγωνισμού, η αύξηση της δια-

φάνειας καθώς και η ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς ρεύματος. Ενώ πριν

λίγα χρόνια η ΔΕΗ είχε την αποκλειστικότητα στην παραγωγή, μεταφορά, δια-

νομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές, σή-

μερα ιδιώτες παραγωγοί διαθέτουν δυναμικό άνω των 2.500 μεγαβάτ (χωρίς

να υπολογίζονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), έχει εγκατασταθεί στρα-

τηγικός επενδυτής στον ΑΔΜΗΕ (μεταφορά), περισσότερες από 15 εταιρίες δραστηριοποιούνται στην προμήθεια (λια-

νική) και σύντομα δημιουργούνται τέσσερις νέες αγορές από τις οποίες θα «περνά» διαδοχικά η ηλεκτρική ενέργεια

πριν καταλήξει στους καταναλωτές. Όλα αυτά συμβαίνουν παράλληλα με τον μετασχηματισμό της ΔΕΗ που περιλαμ-

βάνει την πώληση λιγνιτικών μονάδων (η λίστα των οποίων βρίσκεται υπό συζήτηση με την αρμόδια Διεύθυνση της

ΕΕ), καθώς και με τα μέτρα ενίσχυσης του ανταγωνισμού, κυρίως τις δημοπρασίες λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής πα-

ραγωγής της ΔΕΗ που συνεχίζονται εφέτος με μεγαλύτερες δημοπρατούμενες ποσότητες. Οι τέσσερις αγορές που δη-

μιουργούνται στο πλαίσιο της προσαρμογής της χώρας μας προς το μοντέλο – στόχο (target model) της ΕΕ είναι η

προθεσμιακή, η αγορά της επόμενης ημέρας, η ενδοημερήσια αγορά και η αγορά εξισορρόπησης. Σύμφωνα με το

χρονοδιάγραμμα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μέσα στον Οκτώβριο θα τεθούν σε διαβούλευση οι Κώδικες των

νέων αγορών και η εφαρμογή τους, δηλαδή η λειτουργία των αγορών θα ξεκινήσει από το πρώτο εξάμηνο του 2018.

ΠΟΤΕ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
Συν. από σελ. 1… Χωρίς καμία προϋπόθεση χρόνου ασφάλισης θα δίνεται η

σύνταξη αναπηρίας και η σύνταξη, λόγω θανάτου, όταν η αναπηρία ή ο θά-

νατος οφείλονται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση, σύμ-

φωνα με την απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου

Πετρόπουλου, η οποία δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια. Η διαδικασία αναγγελίας

και διαπίστωσης του εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος κατά την απασχό-

ληση, το είδος της νόσου ανά επάγγελμα, καθώς και οι ειδικότερες λεπτομέ-

ρειες εφαρμογής, θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργού Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέχρι την έκδοση της

απόφασης αυτής, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του κανονισμού ασθένειας του οικείου φορέα κύριας ασφάλι-

σης, όπως ίσχυαν, κατά τη δημοσίευση του νόμου 4387/2016. Ειδικά, για τους ασφαλισμένους των πρώην ταμείων,

κλάδων και τομέων σύνταξης που εντάχθηκαν στον κλάδο σύνταξης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι υπάγονται για

υγειονομική περίθαλψη στο πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ και η αρμοδιότητα για το χαρακτηρισμό των ατυχημάτων και της επαγ-

γελματικής ασθένειας δεν προβλεπόταν από την Φ. 80000/28375/1942/9-1-2013 (Β’ 38) κ.υ.α., με αποτέλεσμα τα αι-

τήματα χαρακτηρισμού να παραμένουν σε εκκρεμότητα, με το άρθρο 8 του ν. 4488/2017 προβλέπεται ότι, για τις

εκκρεμείς αιτήσεις που δεν έχουν χαρακτηριστεί, μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, (ήτοι μέχρι 12/9/2017), αρμόδιο

όργανο για το χαρακτηρισμό τους είναι ο προϊστάμενος Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλή-

λων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Αυτό αφορά

τα: Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού-ΗΣΑΠ (ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), Κλάδος Σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού–ΟΤΕ

(ΤΑΠ-ΟΤΕ), Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού-ΔΕΗ (ΤΑΠ-ΔΕΗ), Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας

«Η ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ-Ε) και Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού-ΕΤΒΑ (ΤΑΠ-ΕΤΒΑ).

«ΑΝΑΣΑ» ΓΙΑ 400.000 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ Ι.Χ. ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων με αναπηρία έχουν ήδη απαλλαγές από

τα Τέλη Κυκλοφορίας για ειδικές κατηγορίες αναπήρων και αφορούν σε

πλήρη απαλλαγή σε οχήματα με κινητήρες έως 1.650 κ.εκ. ενώ αυστη-

ρότερα είναι τα κριτήρια απαλλαγής από την καταβολή των Τελών Κυ-

κλοφορίας στα οχήματα αναπήρων με κινητήρες 2 λίτρων. Σύμφωνα με

πληροφορίες το οικονομικό επιτελείο εξετάζει την απαλλαγή από τα Τέλη

Κυκλοφορίας στα οχήματα αναπήρων με πιο ευνοϊκούς όρους. Πάνω

από 400.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς

ομάδες, θα πληρώσουν χαμηλότερα τέλη κυκλοφορίας για το 2018, σύμ-

φωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των «Ειδήσεων». Ειδικότερα, το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε πως θα μειώσει

σίγουρα τα τέλη κυκλοφορίας στους πολύτεκνους, ενώ αλλαγές εξετάζει και για τους ΑμεΑ ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. 
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ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΚΤΕΛ, ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ;
Συν. από σελ. 1… Η σχετική απόφαση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών

Υπεραστικών Συγκοινωνιών και της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινω-

νιών, στηρίζεται στη στάση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που

καθυστερεί αδικαιολόγητα να υπογράψει μαζί τους τα συμφωνητικά για τη σχετική επι-

δότηση του 2010 για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία, ενώ δεν έχει εξοφλήσει ούτε

τα αντίστοιχα ποσά του 2009. Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουμε ότι η οικονομική συγ-

κυρία δε μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για ασυνέπεια του κράτους στις οικονομικές

του υποχρεώσεις, ιδιαίτερα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως τα άτομα με ανα-

πηρία. Θεωρούμε όμως ότι η κίνηση των ΚΤΕΛ να καταργήσουν με δική τους πρωτοβουλία τα μειωμένα εισιτήρια των

ατόμων με αναπηρίες, αποτελεί στην ουσία πράξη αυτοδικίας εναντίον τρίτων, και μάλιστα των πιο αδύναμων, που

δεν έχουν καμιά ευθύνη για την ασυνέπεια του υπουργείου. Πολύ περισσότερο που στην Ελλάδα του 2010 η πλει-

οψηφία των ατόμων με αναπηρίες παραμένουν αποκλεισμένα από δυνατότητες μόρφωσης και εργασίας, δυσκολεύον-

ται ακόμη και στη μετακίνησή τους, και στηρίζουν την επιβίωσή τους σε χαμηλές συντάξεις και επιδόματα με αγοραστική

δύναμη που ήδη συμπιέζεται κι άλλο. Το ότι δεν τους βλέπουμε συχνά να κυκλοφορούν, δε σημαίνει ότι μπορούμε να

τους επιβάλουμε περικοπές παροχών αντί για στήριξη. Ως επιχειρήσεις που λειτουργούν μονοπωλιακά με κρατική πα-

ραχώρηση, τα ΚΤΕΛ οφείλουν να  μην πρωτοστατούν σε καταστάσεις «όλοι εναντίον όλων» με πρώτο στόχο τους πιο

αδύναμους, και δείχνουν αυξημένη κοινωνική ευθύνη. Επιδοτούνται άλλωστε ήδη γενναία για τη μεταφορά μαθητών,

συχνά σε κλίμα αδιαφάνειας και πελατειακών συναλλαγών με τις νομαρχίες. Σκόπιμο θα ήταν λοιπόν να δοθούν στη

δημοσιότητα στοιχεία για το ύψος των επιδοτήσεων για αναπηρικά εισιτήρια που καθυστερεί το υπουργείο, τον αριθμό

ατόμων με αντίστοιχες κάρτες αναπηρίας, τον ετήσιο αριθμό μετακινήσεων ατόμων με αναπηρίες ανά περιοχή, αλλά

και το ποσοστό των λεωφορείων, σταθμών και στάσεων που έχουν αναδιαμορφωθεί ώστε να είναι προσπελάσιμα και

στα άτομα με σοβαρές αναπηρίες. Με τα στοιχεία αυτά θα φανεί τι μέρος του συνολικού μεταφορικού τους έργου αφορά

η μεταφορά αναπήρων και αν η καθυστέρηση των σχετικών επιδοτήσεων δημιουργεί ή όχι σοβαρό οικονομικό πρό-

βλημα. Ας αναζητήσουν λοιπόν τα ΚΤΕΛ άλλους δρόμους για να επιλύσουν τις οικονομικές τους διαφορές με το Δη-

μόσιο και ας δείξουν πρώτοι στα άτομα με αναπηρίες το σεβασμό που απαιτούν για τον κλάδο τους από το κράτος.

Από την πλευρά μας πιστεύουμε ότι τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία χρειάζεται να ξαναδούν από την αρχή το

ρόλο τους, προκειμένου να γίνουν μέρος της λύσης για βιώσιμες μεταφορές. Στο πλαίσιο αυτό, οι Οικολόγοι Πράσινοι

είμαστε ανοικτοί και στο διάλογο μαζί τους. Η Εκτελεστική Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Το www.specialenglish.gr
είναι το μοναδικό διαδι-

κτυακό κέντρο, που ασχο-

λείται αποκλειστικά με την

ειδική υποστήριξη στην αγ-

γλική γλώσσα παιδιών /

εφήβων & ενηλίκων με: δυ-

σκολίες στη συνομιλία και την προφορική έκφραση  ( speaking ), γενικές δυ-

σκολίες μάθησης στα αγγλικά, ειδικές μαθησιακές ανάγκες, δυσλεξία,

διάσπαση προσοχής,  υπερκινητικότητα,  φάσμα αυτισμού. Το www.spe-

cialenglish.gr παρέχει εξατομικευμένα μαθήματα στην αγγλική γλώσσα γιατί

πιστεύει ότι κάθε άτομο είναι μοναδικό & διαφορετικό από τα άλλα. Έχει δυ-

νατότητα έναρξης μαθημάτων ολόκληρο το έτος, επειδή δεν ακολουθεί την

τυπική ύλη του εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά περιλαμβάνει πρωτό-

τυπες ψυχοπαιδαγωγικές ασκήσεις / τεχνικές, οι οποίες διδάσκονται μόνο

από ειδικούς παιδαγωγούς / καθηγητές αγγλικών. Στο πλαίσιο της κοινωνι-

κής πολιτικής του, το specialenglish.gr πραγματοποιεί πανελλαδικά έκ-

πτωση 25% (από τις αναγραφόμενες τιμές στην ιστοσελίδα) στα διαδικτυακά

μαθήματα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας παιδιών / εφήβων & ενηλίκων που

ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (άνεργοι / πολύτεκνοι με χαμηλό ει-

σόδημα). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, μπορείτε να αποστέλλετε τα απα-

ραίτητα δικαιολογητικά στο  e-mail: info@specialenglish.gr. 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΤΟ
SEATRAC ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΛΟΓΩ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Ο Δήμος Γλυφάδας απέσυρε τον

πρότυπο μηχανισμό Seatrac, για την

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, από την παραλία

της Γλυφάδας, λόγω της θαλάσσιας ρύ-

πανσης. Το Seatrac θα τοποθετηθεί εκ

νέου τον Ιούνιο του 2018, μαζί με την

ολοκληρωμένη υποδομή που έχει εγκα-

ταστήσει ο Δήμος για τη φιλοξενία των

συνανθρώπων μας με αναπηρία. Σύμ-

φωνα με τις μετρήσεις της εταιρίας που

τοποθέτησε το Seatrac, από όλους

τους μηχανισμούς που τοποθετήθηκαν

την θερινή περίοδο στην Ελλάδα, το

Seatrac Γλυφάδας προσέλκυσε τους

περισσότερους χρήστες, καθώς συνο-

λικά φέτος το καλοκαίρι πραγματοποι-

ήθηκαν 2700 χρήσεις.
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Άνοια: Ένα πρόβλημα που επιδεινώνεται με τον χρόνο - Η άνοια, στις διάφορες μορφές της, έχει εξελιχθεί σε

μια κοινή ασθένεια, που πλήττει σχεδόν 50 εκατομμύρια άτομα ανά τον κόσμο. Στην Ελλάδα, οι πάσχοντες, σύμφωνα

με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοια και τη Νόσο Alzheimer, είναι περίπου σε 200.000, αριθμός που αναμένεται

ώς και να τριπλασιαστεί μέχρι το 2050. Το ετήσιο κόστος διαχείρισης της ασθένειας στην Ελλάδα υπολογίζεται τουλάχιστον

στα 3 δισ. ευρώ. Για το σύνολο της Ε.Ε., το κόστος φτάνει τα 200 δισ. ευρώ και για τις ΗΠΑ κυμαίνεται στα 157-215 δισ.

δολ. (ποσό μεγαλύτερο από τις δαπάνες για τις καρδιοπάθειες ή για την αντιμετώπιση του καρκίνου). Η νόσος Alzheimer

είναι η πιο διαδεδομένη μορφή της άνοιας. Καθώς οι πληθυσμοί των ανεπτυγμένων χωρών θα συνεχίσουν να γερνούν, η

άνοια θα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον περασμένο Μάιο υιοθέτησε ένα

παγκόσμιο σχέδιο δράσης για την άνοια, καλώντας κυβερνήσεις ανά τον κόσμο να πετύχουν συγκεκριμένους στόχους

σχετικά με την ευαισθητοποίηση του κοινού, τη διάγνωση της ασθένειας, την έρευνα και τη φροντίδα των ασθενών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΕΑ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FRAPORT - Αναφέρει συγκεκριμένα:

«Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την άψογη συνεργασία και βοήθεια που λαμβάνουμε από τους

υπαλλήλους της εταιρείας σας στο αεροδρόμιο της Ρόδου «Διαγόρας», όσον αφορά την επιβίβαση, αποβίβαση

Ατόμων με Αναπηρία και τη στάθμευση του ειδικού οχήματος μεταφοράς που διαθέτουμε για Άτομα με Αναπηρία. Η εξυ-

πηρέτησή σας είναι πολύτιμη και βοηθάει αμέριστα το έργο μας προς τα Άτομα με Αναπηρία».

H MAzdA ΕΚΑΝΕ ΤΟ MX-5 ΦΙΛΙΚΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - Η ιαπωνική εταιρία θέλει ακόμα

και τα άτομα με αναπηρία να μπορούν γευτούν την χαρά της οδήγησης, κάνοντας το αυτόματο MX-5 (και στην RF

έκδοση) φιλικό σε αναπηρικό αμαξίδιο. Έτσι, με κόστος 365.900 yen (€2.730) η Mazda προσφέρει αποκλειστικά

για την Ιαπωνία ένα ειδικό λεβιέ, τοποθετημένο αριστερά από το τιμόνι, που αντικαθιστά τα πεντάλ του γκαζιού και του

φρένου. Ακόμα, υπάρχει ένα ειδικό μαξιλαράκι στο μαρσπιέ, που κάνει την μετάβαση στο κάθισμα πιο άνετη και ομαλή.

Φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου διεξήχθη με την στήριξη της Περιφέρειας Αττικής στο Δημοτικό Γήπεδο

Τ. Χαραλαμπίδης (ευγενική παραχώρηση σταδίου από τον Δήμο Χαϊδαρίου) ενώ -αν και τα εύσημα ανήκουν και

στις τέσσερις  «αντίπαλες» ομάδες- το «μετάλλιο» το κέρδισαν τελικά ο ανθρωπισμός, η γενναιοδωρία και η ανι-

διοτελής προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Στα ημίχρονα οι μαζορέτες της σχολής χορού ευ ζωή διασκέδαζαν τον

κόσμο με τον χορό τους και την «φρέσκια» ομορφιά τους. Στο τουρνουά ποδοσφαίρου συμμετείχαν οι ομάδες: Σύνδε-

σμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πανιωνίου ΓΣΣ, Επίλεκτοι Παλαίμαχοι Αστέρες της Εθνικής Ελλάδος, Παλαίμαχοι

A.E. Δάφνη  Δάσους Χαϊδαρίου, Σύνδεσμος Παλαίμαχων Γυναικών Ελλάδος. Με την Γέφυρα Ζωής, αγωνίστηκαν οι:

Νίκος Βαμβακούλας, Νόνι Λίμα Γιάννης Καρατζάς, Σχίζας Στέλιος, Σιδέρης Γιάννης , Καρατζάς Άγγελος & Γιάννης , Θε-

ολόγος Τσίγκας , Λύσανδρος Γεωργαμλής, & Λάζαρος Σύρμας & άλλοι πολλοί. Διαιτητές του αγώνα ήταν οι Διεθνείς

Ρέφερι : Βαγγέλης Γιαννακουδάκης , Ψυρρόγιαννης Παναγιώτης , Ζάχαρης Λουκάς , Μπέγος Σπύρος. Ο σκοπός αυτής

της αθλητικής εκδήλωσης ήταν η ενίσχυση του εθελοντικού πολυχώρου για παιδιά & νέους με αναπηρία της Γέφυρα

Ζωής. Ιδιαίτερα ευχαρίστησαν όλους τους συμπολίτες μας που συμμετείχαν, υποστηρίζοντας και ανταποκρίθηκαν

άμεσα στο κάλεσμα και προσέφεραν, συμβάλλοντας την προσπάθεια ενίσχυσης της Γέφυρας Ζωής. 

Το υπουργείο Οικονομικών ξεκινά ελέγχους για την εικονική μεταφορά κερδών ελληνικών επιχειρήσεων στη

γειτονική Βουλγαρία μέσω της χρησιμοποίησης εταιρειών σφραγίδων που έχουν συσταθεί στη γειτονική χώρα.

H εικονική εξαγωγή κερδών είναι η πρακτική που, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείο Οικονομικών, παίρνει τη

μορφή χιονοστιβάδας τα τελευταία χρόνια καθώς η μεγάλη διαφορά μεταξύ του επιχειρηματικού φορολογικού συντε-

λεστή μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας αποδεικνύεται πολύ μεγάλο κίνητρο για φοροαποφυγή. Παρά τη φαινομενικά

και τυπικά νομότυπη λειτουργία των εταιρειών σφραγίδων στη Βουλγαρία, στο Υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζουν

ότι το ελληνικό φορολογικό καθεστώς είναι πλήρως θωρακισμένο για την αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών με

τη εικονική μεταφορά κερδών σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς και ότι «πολύ σύντομα θα γίνει αντιληπτό

ότι δεν ήταν και η καλύτερη επιλογή η δημιουργία εταιρείας στη Βουλγαρία».

Με ευέλικτες μορφές εργασίας οι 6 στις 10 προσλήψεις που έγιναν στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο, όπως δείχνουν

τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα ποσοστά της υποαπασχόλησης κατά τη διάρκεια

της κρίσης έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, ένας αυξανόμενος αριθμός ερ-

γαζομένων κινείται γύρω και κάτω από τα όρια της φτώχειας, ενώ όπως φαίνεται η αποκλιμάκωση της ανεργίας περνά

μέσα από τη μείωση των μισθών και την αντικατάσταση θέσεων πλήρους απασχόλησης με θέσεις υπαμειβόμενες με-

ρικής απασχόλησης. Αντίθετα στην Ευρώπη, τα στοιχεία της Κομισιόν δείχνουν επικράτηση των συμβάσεων αορίστου

χρόνου, αύξηση του εισοδήματος από εργασία και σημαντική βελτίωση των οικονομικών των νοικοκυριών στη ΕΕ.
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TAXIBEAT ΚΑΙ ΑΜΕΑ : Η ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΩΓΜΟΥ ΠΟΥ ΑΓΝΟΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Συν. από σελ. 1… Ενώ φαίνεται όλο και πιο πιθανό ότι η Τρόικα θα μπλο-

κάρει το νομοσχέδιο του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τις με-

τακινήσεις, το οποίο επί της ουσίας θα οδηγήσει στο κλείσιμο τις εταιρείες

παροχής μεσιτικών υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών όπως το Beat

(πρώην Taxibeat), οι αντιδράσεις στην κοινωνία για τον αυταρχισμό και την οπισθοδρόμηση που επιδεικνύει η κυβέρνηση

φουντώνουν. Μία σημαντική -πλην παραγνωρισμένη- πτυχή της υπόθεσης Beat αναδεικνύει με ανάρτησή του στο facebook

ο κ. Παναγιώτης Πιτσίνιαγκας, ένας άνθρωπος γνωστός για τις διαλέξεις που δίνει τακτικά προσπαθώντας να ενθαρρύνει

άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), όπως είναι και ο ίδιος, να διεκδικήσουν το αναφαίρετο δικαίωμά τους σε μια καλύτερη

ζωή. Ο κ. Πιτσίνιαγκας αναλύει τα πλεονεκτήματα του Beat από τη σκοπιά κάποιου που λόγω τυφλότητας, κώφωσης ή,

όπως ο ίδιος, κάποιου κινητικού προβλήματος είναι αναγκασμένος να μετακινείται με καροτσάκι, οπότε χρειάζεται και το

κατάλληλο όχημα όταν πρέπει να χρησιμοποιήσει ταξί. Χωρίς το Beat, το οποίο του δίνει άμεση δυνατότητα εξυπηρέτησης,

η ζωή του κ. Πιτσίνιαγκα καθώς και χιλιάδων ΑΜΕΑ θα γίνει αυτομάτως απείρως πιο δύσκολη. Ακολουθεί η ανάρτηση του

κ. Παναγιώτη Πιτσίνιαγκα: «Το The BEAT App (πρώην Taxibeat) έχει διάφορα πλεονεκτήματα. Να σου πω ποια βλέπω εγώ.

Επιτρέπει σε κάποιον με αναπηρία σαν την δικιά μου να χρησιμοποιεί Taxi. Διαλέγω Skoda Octavia, που έχει το πιο μεγάλο

χώρο αποσκευών ώστε να μπαίνει άνετα το αμαξίδιο, παίρνω τηλέφωνο τον οδηγό και μπαίνει μέσα στην πιλοτή στο σπίτι

μου ή όπου με βολεύει αν είμαι έξω, δεν χρειάζεται να ψάχνω για χρήματα μιας και πληρώνεται αυτόματα από την κάρτα

μου και τέλος είναι η εταιρία που με έκανε να κάνω την μεγαλύτερη διαδρομή που έχω κάνει ποτέ πεζός (ναι, έτσι λέγεται)

μόνος μου, μιας και ένιωθα την ασφάλεια ότι αν κολλήσω κάπου θα πατήσω ένα κουμπάκι και σε 3 λεπτά θα έρθουν να με

μαζέψουν. Τι σημαίνει για έναν τυφλό: σημαίνει ότι μπορεί να καλέσει Ταξί και να επικοινωνήσει με τον οδηγό να του πει

‘επειδή δεν βλέπω, είμαι αυτός με την κόκκινη μπλούζα έξω από το σπίτι, όταν φτάσεις έλα να με συνοδεύσεις μέσα στο

αυτοκίνητο’, αλλά κυρίως είναι η πρώτη φορά που ξέρει ότι δεν θα τον κλέψουν. Είναι πολύ συνηθισμένο οδηγοί να λένε ότι

ποσό τους κατέβει σε τυφλούς επιβάτες που δεν μπορούν να δουν το ταξίμετρο ή να τους κλέβουν στα χρήματα που τους

παίρνουν ή/και στα ρέστα. Τι σημαίνει για έναν κωφό: σημαίνει ότι μπορεί να συμπληρώσει από πριν τον προορισμό του,

να μπει στο ταξί και όταν φτάσει να βγει και να πάει στο καλό, χωρίς ποτέ να χρειαστεί να προσπαθήσει να συνεννοηθεί με

τον οδηγό. Αν τα θεωρείς σημαντικά μπορείς και εσύ να υπογράψεις το petition». ΠΗΓΗ: www.protothema.gr

ΚΕΠΑ: ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Συν. από σελ. 1… Οι ενδιαφερόμενοι που προσέρχονται στα ΚΕΠΑ για την πιστοποίηση

του βαθμού αναπηρίας τους χωρίς παραπεμπτικό καθώς και οι ασφαλισμένοι που προ-

σφεύγουν σε ΒΥΕ υποχρεούνται να καταβάλουν παράβολο είσπραξης αξίας 46,14€. Από

1η Σεπτεμβρίου 2011 καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης ανα-

πηρίας που λειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις

Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας

(Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες

εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους. Σύμφωνα με τον Νόμο 3863/2010 δημι-

ουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση

Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ.ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον

αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου

του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας. Ο ενδιαφερόμενος

υποχρεούται να υποβάλει απαραίτητα Αίτηση Αξιολόγησης, με όλα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές

οδηγίες, σε μία από τις 54 Γραμματείες ΚΕ.Π.Α της επιλογής του. Εφόσον τα δικαιολογητικά του κριθούν από τον διοικητικό

και ιατρικό προέλεγχο ως πλήρη, γίνεται η κατάθεση της Αίτησης και παραλαμβάνει Αποδεικτικό κατάθεσης. Σε διαφορετική

περίπτωση δεν παραλαμβάνεται η Αίτηση από την Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και επιστρέφονται όλα τα δικαιολογητικά. ΠΡΟ-

ΣΟΧΗ:H αναγραφή στην αίτηση κινητού τηλεφώνου είναι πλέον υποχρεωτική διότι η γνωστοποίηση της ημερομηνίας εξέ-

τασης από την Υγειονομική Επιτροπή θα γίνεται πλέον με μήνυμα (sms). Η ενημέρωση για τα ελλείποντα δικαιολογητικά

(ιατρικά) γίνεται με δύο τρόπους: α) Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι παρών ο Ιατρός προελέγχου του δίνει έντυπο ελλει-

πόντων δικαιολογητικών στο οποίο αναγράφονται τα δικαιολογητικά τα οποία υποχρεούται να προσκομίσει και β)Αν δεν

είναι παρών η Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. τηλεφωνικά ή με πρόσκληση τον ειδοποιεί προκειμένου να προσκομίσει τα ελλείποντα

δικαιολογητικά. Και στις δύο περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά και κατά

την ημέρα εξέτασής του από την Υγειονομική Επιτροπή. Ενημερώνεται από την Κεντρική Γραμματεία ΚΕ.Π.Α., μέσω Ταχυ-

δρομείου (πρόσκληση) για την ημερομηνία και ώρα προσέλευσής του στην Υγειονομική Επιτροπή. Μετά από λίγες ημέρες

παραλαμβάνει από την Γραμματεία ΚΕ.Π.Α, όπου υπέβαλε αρχικά την αίτησή του, τη Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Κατά της γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) δίνεται στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα προ-

σφυγής στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (ΒΥΕ) εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποί-

ησης της Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας καταθέτοντας παράβολο 46.14 ευρώ. Χρησιμοποιεί την ανωτέρω

Απόφαση του ΚΕ.Π.Α για κάθε νόμιμη χρήση και μπορεί παραλαμβάνει αντίγραφα για όλο τον χρόνο που ισχύει.
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ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΚΕΡΔΙΣΕ 1,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΚΙΝΗΣΗ!!
Ο Αμερικανός με το προσωνύμιο «Μεγάλος L.T.», εξαιτίας του επιβλη-

τικού του παραστήματος, δεν έχασε μόνο το κατώτερο τμήμα του αριστε-

ρού του ποδιού αλλά και τη δουλειά του. Καθόταν στο σπίτι του όλη μέρα

μπροστά στην τηλεόραση, όταν έπεσε πάνω σε μια εκπομπή δημοπρα-

σιών που του κίνησε το ενδιαφέρον. Είδε λοιπόν πως εκείνη τη μέρα δη-

μοπρατούνταν μια χειροποίητη κουβέρτα των Ναβάχο που οι εκτιμήσεις

έλεγαν πως θα έπιανε κάπου μεταξύ 350.000-500.000 δολαρίων. Που-

λήθηκε τελικά έναντι 522.500 δολαρίων και ο άντρας της ιστορίας μας

συνειδητοποίησε πως είχε κάτι παρόμοιο στο σπίτι του, ένα οικογενειακό

κειμήλιο που περνούσε από γενιά σε γενιά! Πήρε λοιπόν την πολυκαιρι-

σμένη κουβέρτα και την έδωσε για εκτίμηση σε έναν αντικέρ, ο οποίος του είπε πως πράγματι είχε αξία, να μην περίμενε

πάντως πως θα έπιανε περισσότερα από 50.000 δολάρια. Ο L.T. δεν έμεινε εκεί και έστειλε μερικές ίνες της κουβέρτας

της φυλής των γηγενών Αμερικανών για εκτίμηση, όταν του είπαν πως η αξία της κυμαίνεται κάπου μεταξύ 100.000-

200.000 δολαρίων. Την έβγαλε έτσι σε δημοπρασία στην ίδια εκπομπή, καθώς τα λεφτά αυτά ήταν αρκετά να του αλ-

λάξουν τη ζωή και να τον βγάλουν από την καταραμένη φτώχεια στην οποία είχε περιέλθει. Και τον έβγαλαν, μόνο που

η ινδιάνικη παραδοσιακή κουβέρτα δεν έπιασε 200.000 δολάρια αλλά 1,8 εκατ., 1,5 εκατ. ευρώ δηλαδή!

ΣΚΥΛΟΙ-ΟΔΗΓΟΙ ΤΥΦΛΩΝ: ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ
Ο σκύλος-οδηγός είναι ένα «βοήθημα κινητικότητας» που μπορεί να επιτρέψει

στους τυφλούς ή με χαμηλή όραση να κινούνται με ασφάλεια. Οι σκύλοι οδηγοί μπο-

ρούν να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους γύρω από εμπόδια και τα πλήθη, να στα-

ματήσουν σε κράσπεδα και σκάλες και μερικές φορές ακόμη και να εκπαιδευτούν

ώστε να βρουν έναν περιορισμένο αριθμό αντικειμένων που βρίσκονται στο οπτικό

πεδίο όταν δίδονται εντολές όπως «Βρες την καρέκλα», «Βρες την πόρτα» ή «Βρες

το ασανσέρ». Ο χρήστης του σκύλου-οδηγού μπορεί επίσης να εκπαιδεύσει (ή να

«σχεδιάσει») το σκυλί για να βρει συχνά χρησιμοποιούμενα ορόσημα, όπως πόλο

στάσης λεωφορείου ή γραμματοκιβώτιο. Μια κοινή παρανόηση είναι ότι οι άνθρωποι

που είναι τυφλοί ή έχουν χαμηλή όραση και δεν έχουν ταξιδιωτικές δεξιότητες προ-

σανατολισμού και κινητικότητας μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα σκυλί-οδηγό για

να ταξιδέψουν με ασφάλεια και ανεξαρτησία, λανθασμένα υποθέτουν ότι είναι το σκυλί

που δείχνει στο πρόσωπο πού να πάει. Το άτομο που είναι τυφλό ή έχει χαμηλή

όραση κατευθύνει το σκυλί, η λειτουργία και ο σκοπός του σκύλου είναι να καθοδηγεί

απλώς το άτομο γύρω από τα εμπόδια και να υποδεικνύει τη θέση των βημάτων και

των πορτών. Μια άλλη παρανόηση είναι ότι οι σκύλοι οδηγοί υποδεικνύουν πότε είναι

ασφαλές να διασχίσουν το δρόμο. Αυτό δεν ισχύει επίσης. Για παράδειγμα, σε ένα

σήμα κυκλοφορίας, ο σκύλος-οδηγός δεν γνωρίζει πότε το φως αλλάζει από πράσινο

σε πορτοκαλί έως κόκκινο. Είναι το πρόσωπο που καθορίζει πότε είναι ασφαλές να διασχίσει το δρόμο και με ποιο

τρόπο να πάει, ο σκύλος κατευθύνει το άτομο πέρα από το δρόμο για να φτάσει στην άλλη πλευρά. Αν και ο σκύλος

δεν ξέρει πότε είναι ασφαλές να διασχίσει το δρόμο, αν βλέπει ένα αυτοκίνητο που πλησιάζει πολύ κοντά, έχει εκπαι-

δευτεί να σταματήσει ή να προσπαθήσει να απομακρύνει το άτομο από το δρόμο. Για να αποκτήσει κάποιος ένα σκυλί-

οδηγό, πρέπει να παρακολουθήσει ένα ειδικό σχολείο σκύλων οδηγών το οποίο θα του αναθέσει ένα σκυλί και θα τον

εκπαιδεύσει να φροντίζει το σκυλί και να το χρησιμοποιεί σωστά ώστε να τον καθοδηγεί. Όλα τα αξιόλογα σχολεία οδη-

γών σκύλων απαιτούν από τους αιτούντες να αποδείξουν ότι έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ταξιδεύουν ανε-

ξάρτητα με ένα μπαστούνι τυφλών, συμπεριλαμβανομένης της πεζοπορίας με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε

οικείες περιοχές, τη διέλευση δρόμων, την εύρεση προορισμών και την επίλυση προβλημάτων όταν αποπροσανατο-

λιστούν ή χαθούν. Πρέπει να γνωρίζουμε ωστόσο, ότι οι οδηγοί σκύλων δεν είναι για όλους. Δύο πράγματα θα πρέπει

να έχουν κατά νου όσοι μπαίνουν στη διαδικασία για εύρεση σκύλου – οδηγού και αυτά είναι: Η υψηλή συντήρηση: Οι

οδηγοί σκυλιών απαιτούν καθημερινή φροντίδα. Πρέπει να τρέφονται, να αναπαύονται, να καλλωπίζονται και να λαμ-

βάνουν τακτική άσκηση και στοργή. Αδράνεια: Οι οδηγοί σκύλων πρέπει να εκτελούν καθημερινά τις εργασίες κινητι-

κότητας. Ακόμα και αν έχουν αναπτυχθεί επιστημονικά και έχουν εκπαιδευτεί καλά, τα ζώα θα χάσουν τις δεξιότητές

τους χωρίς συνεχή πρακτική. Τα κριτήρια επιλογής διαφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου, αυτό που

μένει όμως σταθερό είναι το σκυλί να είναι υπάκουο, εκπαιδεύσιμο, ενεργητικό, έξυπνο και σχετικά μεγαλόσωμο.



ΣΕΛΙΔΑ 9

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: ΚΑΛΕΣΜΑ & ΦΛΑΜΕΝΚΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Από τις 5 Οκτωβρίου 2017 και κάθε Πέμπτη στις 18.00 ένα διαφορετικό ερ-

γαστήριο στην Εθνική Λυρική Σκηνή κάνει ανοιχτή πρόσκληση σε κάθε ενδια-

φερόμενο. Το Εργαστήριο Κίνησης "Χορεύοντας τον χορό μου" για άτομα με

κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες & για άτομα χωρίς αναπηρίες θα φέρει

τον χορό και την κίνηση πιο κοντά σε όλους. Στόχος του εργαστηρίου είναι να

διερευνηθεί η σχέση του ατόμου με τη σωματικότητα και τα όριά της. Η μέθοδος

που θα προταθεί κατά τη διάρκειά του εργαστηρίου βασίζεται στην ενέργεια και

την ελευθερία που υπαγορεύει η τέχνη του ισπανικού φλαμένκο. Η Εναλλακτική

Σκηνή και οι Εκπαιδευτικές - Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο των συνεργασιών τους με

κοινωνικούς φορείς, αναπτύσσουν προγράμματα που διευρύνουν τις καλλιτεχνικές δράσεις με στόχο την ευαισθητο-

ποίηση παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και ατόμων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Το εργαστήριο, το οποίο θα πραγ-

ματοποιείται από την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 και κάθε Πέμπτη έως τον Μάιο του 2018, στις Αίθουσες Δοκιμών

Μπαλέτου της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, θα επιχειρήσει να προσεγγίσει κινησιολογικά έννοιες όπως η επιθυμία, η ανομοίωση

και το όνειρο, μέσα από την εμβληματική μορφή του Δον Κιχώτη του Μιγκέλ ντε Θερβάντες. Η ομάδα χορού Βulerinas,

υπεύθυνη για τον συντονισμό του εργαστηρίου, σημειώνει ότι "στο είδος αυτό η ελεύθερη έκφραση συναισθημάτων

συναντά την αυστηρή δομή των λαϊκών ρυθμών και της μουσικής του ισπανικού νότου". Χαρακτηριστικό στοιχείο της

κινησιολογίας του φλαμένκο είναι ότι δεν υπάρχει κανένα μέλος του σώματος το οποίο να στέκει αμέτοχο. "Το ντουέντε

επιδρά πάνω στο σώμα της χορεύτριας όπως ο άνεμος πάνω στην άμμο. Με μαγικές δυνάμεις μεταμορφώνει ένα

απλό κορίτσι σε φεγγαρόπληκτη παραλυτική, κάνει ένα τσακισμένο γεροζητιάνο που γυρίζει τις ταβέρνες να κοκκινίζει

σαν έφηβος, κρύβει μέσα σε μακριές πλεξίδες το άρωμα του λιμανιού τη νύχτα και κάθε στιγμή εμπνέει στα χέρια κι-

νήσεις που γέννησαν τους χορούς όλων των καιρών" είχε πει ο Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα την άνοιξη του 1930. Σήμερα

επιβεβαιώνεται ξανά. Το εργαστήριο Κίνησης "Χορεύοντας τον χορό μου" κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2017-2018

πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Φάρο Τυφλών Ελλάδος και με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών.Πλη-

ροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 213 088 5753, 6972 101140 – ΠΗΓΗ: http://www.cnn.gr 

ΚΑΡΕ-ΚΑΡΕ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΓΙΑ ΖΩΑ
Ο Βασίλης Τζιγκούρας, που έχει «περπατήσει» από σκυλιά και γάτες μέχρι μια χε-

λώνα και ένα αρκουδάκι του Αρκτούρου, μιλά στο newsbeast.gr. Συναντιόμαστε στο ερ-

γαστήριό του. Συμμαζεύει τα απομεινάρια της δουλειάς της προηγούμενης μέρας,

φροντίζει τον Φάνη, το αδέσποτο γατί με το οποίο μοιράζεται πλέον, σχεδόν επί ίσοις

όροις, τον χώρο, και ετοιμάζεται για την επόμενη κατασκευή του. Ο Φάνης διεκδικεί την

προσοχή του κι εμείς αρχίζουμε τις ερωτήσεις. Ο Βασίλης Τζιγκούρας, κεφάτος, ήρεμος

και συγκεντρωμένος, βουτάει στην αγκαλιά του τον Φάνη, που εκτοξεύεται από τοίχο

σε τοίχο, απαντά στις ερωτήσεις μας και τακτοποιεί τον πάγκο του. Σωλήνες, ιμάντες,

ρόδες από παιδικά ποδήλατα, αυτά είναι τα υλικά του. Με αυτά θα πετύχει κάτι πολύ

σπουδαίο: Θα χαρίσει σε ένα ζώο, που δεν μπορεί πια να περπατήσει μόνο του, ένα

μέρος της χαμένης του ανεξαρτησίας. Κι εμείς τον παρακολουθούμε από το μηδέν, να

τρυπάει, να βιδώνει, να μετράει και να κόβει. Αργότερα θα είμαστε παρόντες τη στιγμή που το σκυλί θα φορέσει το αμαξίδιό του

και θα ανακαλύψει πως μπορεί και πάλι να κινηθεί. Τι μεσολαβεί; Προφανώς οι γνώσεις του Βασίλη και η τεχνική του. Αλλά και

αγάπη του και ο σεβασμός του για τα ζώα, η αγάπη και η σοβαρότητα με την οποία αντι-

μετωπίζει τη δουλειά του. Αυτό που ο ίδιος θεωρεί «χρέος» του, όπως λέει: το να βοηθάει.

Ήταν κάτι που ήθελε να κάνει, δηλώνει στο newsbeast.gr. Και η «ευκαιρία» ήρθε όταν

απολύθηκε από την προηγούμενη δουλειά του και αποφάσισε να βιοποριστεί κάνοντας

αυτό που αγαπά. Δεν επαναπαύεται, δεν μεμψιμοιρεί και δεν του αρέσει ο οίκτος προς τα

ζώα. Κλαίει όμως κι εκείνος, σαν μικρό παιδί, όταν βλέπει ένα ανάπηρο ζώο να κινείται

και πάλι, χάρη στη συμβολή του. Το «βιογραφικό» του δεν περιορίζεται σε σκυλιά και

γάτες, που ίσως κανείς θα φανταζόταν. Περιλαμβάνει ακόμα κουνέλια, μια χελώνα και ένα

αρκουδάκι! Ο Ούσκο, που εντοπίστηκε τραυματισμένος στη σπονδυλική στήλη, στα Σκό-

πια, βρέθηκε στη φιλόξενη αγκαλιά του Αρκτούρου και χρειάστηκε βοήθεια για να περπα-

τήσει ξανά. Τη βοήθεια του Βασίλη, ο οποίος αναμετρήθηκε με κάτι που δεν είχε ξαναγίνει

ποτέ, και, με συνέπεια και υπευθυνότητα, κατάφερε να δει τον Ούσκο να κινείται και να παίζει, όπως το επιτάσσει η άγρια φύση

του. Για τους ανθρώπους που του λένε «εδώ χάνονται άνθρωποι κι εσύ ασχολείσαι με τα ζώα» λέει πως «υπάρχουν κι αυτοί,

κανείς δεν είναι τέλειος» και διαπιστώνει πως η φιλοζωική παιδεία στην Ελλάδα θέλει ακόμα δουλειά. Πολλή δουλειά κάνει πάντως

και ο ίδιος. Έχοντας ήδη φτιάξει 500 αμαξίδια και με αρκετές «παραγγελίες» να τον περιμένουν, ξέρει πως έχει μπροστά του πολ-

λές ακόμα συγκινητικές στιγμές, δίπλα σε ένα ζώο που θα μπορέσει να ξαναπερπατήσει, να ξανατρέξει, να ξανανιώσει «αρχηγός

και άρχοντας», όπως ο ίδιος λέει. Κι εκείνος θα είναι εκεί. Όλη τη συνέντευξη μπορείτε να τη διαβάσετε στο NEWSBEAST.GR.
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΚΑΘΗΛΩΜΕΝΗ ΣΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΚΑΛΕΙ ΣΕ 
ΞΕΣΗΚΩΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας καλεί το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017 στις 11.00

το πρωί στην οδό Αβέρωφ στο κέντρο του Ηρακλείου, η κ. Γεωργία Ξημεράκη,

άτομο με ειδικές ανάγκες που οδηγεί αμαξίδιο, μετά την περιπέτεια που είχε την

προηγούμενη Παρασκευή στην οδό Αβέρωφ, με φορτηγό που είχε  σταθμεύσει σε

θέση ΑΜΕΑ. «Αυτό δεν είναι το πρώτο περιστατικό που συνέβη στο συγκεκριμένο

σημείο. Αλλά φθάνει... ως εδώ. Θα γίνει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ίδιο

σημείο στις 7 Οκτωβρίου για να δείξουμε στο κύριο και στους ομοίους του που

παρκάρουν χωρίς δεύτερη σκέψη σε θέσεις ΑΜΕΑ, τι σημαίνει πολιτισμός και τι

σημαίνει να αναγνωρίζω το δικαίωμα της φυσιολογικής ζωής σε όλους» αναφέρει στο ekriti.gr η κα Ξημεράκη. Η Γε-

ωργία Ξημεράκη, την προηγούμενη εβδομάδα βλέποντας για πολλοστή φορά ότι δεν είχε πρόσβαση στην ράμπα της

οδού Αβέρωφ, σφηνώθηκε κάτω από το παράνομα παρκαρισμένο φορτηγό, απαιτώντας να έρθει η αστυνομία...

πράγμα που έγινε! Ωστόσο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Πρόνοια

στο Ηράκλειο, πέρα από τις θέσεις στάθμευσης η κα. Ξημεράκη έχει δημοσι-

εύσει στο προφίλ της στο facebook και ένα ΒΙΝΤΕΟ, που ζητά από όλους όχι

like αλλά κοινοποίηση. Ο χώρος που βλέπετε είναι η Πρόνοια Ηράκλειου. Από

εδώ εξυπηρετούνται καθημερινά ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ ακόμα και άλλοι που από

κάποιο μικροατυχημα είναι αναγκασμένοι να έχουν γύψο. Είναι η φύση της

υπηρεσίας τέτοια. Η Πρόνοια Ηράκλειου λοιπόν στεγάζεται σε αυτό το χώρο.

Το Ηράκλειο θέλει καλύτερη Πρόνοια δε νομίζετε; Ολοκληρώνοντας την συ-

ζήτηση μας, η Γεωργία Ξημεράκη αναφέρει «Δεν απαιτώ αλλά επιθυμώ»,

στέλνοντας προς όλους... το μήνυμα: ΠΗΓΗ: http://www.ekriti.gr

ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Το αίτημα του Σωματείου ΑμεΑ Π.Ε. Ροδόπης για δημιουργία θέσεων στάθμευσης στο Σισμανόγλειο

Νοσοκομείο Κομοτηνής βρήκε ευήκοα ώτα και πλέον οι άνθρωποι με αναπηρία μπορούν ευκολότερα να

εξυπηρετηθούν προσερχόμενοι στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Η διοίκηση του σωματείου εξέφρασε τις ευχαρι-

στίες του για την παροχή και την διαγράμμιση, έπειτα από εισήγηση του 3 θέσεων πάρκινγκ εντός του νο-

σοκομείου, στον διοικητή του Σισμανόγλειου Γιώργο Φιλιππίδη, τον διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών Κ.

Γκουτζιούλη, τον Γ. Σαλάκη και τον Δήμο Κομοτηνής για την παροχή των στένσιλ διαγράμμισης καθώς και

τον κύριο Πέτρο υπάλληλο του Δήμου Κομοτηνής που ανέλαβε την εκτέλεση της εργασίας. Το μόνο που

απομένει είναι ο σεβασμός των θέσεων στάθμευσης που προορίζονται για άτομα με αναπηρία. ΠΗΓΗ: www.xronos.gr 

ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΜΕΑ ΠΑΡΚΑΡΑΝ... ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ!
Κάθε όριο ξεπερνά η
ασυνειδησία ορισμέ-

νων στο Ηράκλειο, με

αποτέλεσμα να προκα-

λούν την οργή ολων!

Οι φωτογραφίες που

αναρτήθηκαν σε προ-

σωπική σελίδα στο

facebook μιας συμπο-

λίτισσας μας, πραγμα-

τικά φανερώνουν πως

κάποιοι συνεχίζουν να

αγνοούν την ύπαρξη των ατόμων με αναπηρία, λες και τα σημεία θέσεων

πάρκινγκ για ΑΜΕΑ έχουν μπει από τους αρμόδιους για...πλάκα. Στις φωτο-

γραφίες που δημοσιεύει σήμερα το CretePlus.gr φαίνεται ξεκάθαρα πως η

θέση πάρκινγκ για άτομα με αναπηρία έχει γίνει χώρος εναπόθεσης οικοδο-

μικών υλικών! Τα σχόλια φυσικά μόνο αρνητικά μπορούν να είναι για τη «φα-

εινή» ιδέα που είχε ο άνθρωπος που άφησε τούβλα και άμμο στο

συγκεκριμένο σημείο.... Συντάκτης: Newsroom CretePlus.gr 
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ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΠΟΛΗ… ΑΦΙΛΟΞΕΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Τι κι αν στα Γιάννενα υπάρχουν εκατοντάδες οικογένειες που περιλαμβάνουν στους

κόλπους τους τουλάχιστον ένα άτομο ΑμεΑ, νεαρής ή μεγαλύτερης ηλικίας.  Η τοπική

κοινωνία, σε ένα μεγάλο μέρος της, εξακολουθεί ακόμα να αντιμετωπίζει τους συγκε-

κριμένους πολίτες ως… περιθωριακούς και, παρά τη σημαντική προσπάθεια που κα-

ταβάλλουν κοινωφελείς οργανισμοί και εθελοντικοί φορείς, οι ΑμεΑ Γιαννιώτες στην

πλειοψηφία τους παραμένουν αντιμέτωποι με μία κοινωνική και πολιτιστική «απομό-

νωση», αποκλεισμένοι από χώρους, δράσεις και εκδηλώσεις.  Φυσικά, δεν είναι μόνο

οι άνθρωποι αλλά και η ίδια η πόλη που μόνο «φιλική» δε μπορεί να τη χαρακτηρίσει

κανείς για τα άτομα με αναπηρίες αφού υστερεί σοβαρά στις αναγκαίες υποδομές. Γε-

γονός που το αναγνωρίζει εξάλλου και η Δημοτική Αρχή! Τις παραπάνω επισημάνσεις

κάνει, μέσω του «Π.Λ.», η Πρόεδρος της ΧΕΝ Ιωαννίνων Πόπη Στεφανίδη με αφορμή το φετινό 2ο Φεστιβάλ Χαράς

και Ενότητας που συνδιοργανώνει στον Πολυχώρο «Δημ. Χατζής», σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς της πόλης,

στέλνοντας για μια χρονιά ακόμη ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποδοχής της διαφορετικότητας. Η Πρόεδρος της ΧΕΝ. «Δυ-

στυχώς, από πέρυσι που κάναμε το πρώτο Φεστιβάλ Χαράς και Ενότητας μέχρι σήμερα, δεν άλλαξαν και πολλά πράγ-

ματα στα Γιάννενα όσον αφορά στο πώς η πόλη "μεταχειρίζεται" τους πολίτες με αναπηρία. Οι αντίστοιχες υποδομές

της παραμένουν υποτυπώδεις μέχρι ανύπαρκτες και υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα γι’ αυτό που όλοι γνωρί-

ζουμε», τόνισε χθες στον «Π.Λ.» η Πρόεδρος της ΧΕΝ Ιωαννίνων. Όπως είπε, στόχος του Φεστιβάλ είναι να ευαισθη-

τοποιηθεί περισσότερο η τοπική κοινωνία και κυρίως τα παιδιά, γι’ αυτό και η ΧΕΝ απηύθυνε κάλεσμα συμμετοχής

στις δράσεις του σε πολλά Δημοτικά Σχολεία της πόλης, προκειμένου οι μαθητές τους «να γίνουν μία ομάδα με παιδιά

ΑμεΑ, να συνεργαστούν, να αξιοποιήσουν καθένα τις δεξιότητές του». Η κ. Στεφανίδη αναφέρθηκε και στις εθελοντικές

ομάδες και κοινωφελείς φορείς που συνεργάζονται για το Φεστιβάλ, τονίζοντας πως «προσφέρουν σημαντικό έργο με

ανιδιοτέλεια και βοηθούν σ’ οτιδήποτε γίνεται». Όπως είπε, «εμείς στη ΧΕΝ αυτό που επιδιώκουμε είναι να ενώσουμε

πολλές ομάδες της πόλης για έναν κοινό σκοπό με κοινωνική χροιά». ΠΗΓΗ: ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Το Γραφείο Υποστήριξης και Ενημέρωσης Ατόμων με κινητικά προβλήματα του

Δήμου Μεσολογγίου ξεκίνησε  την λειτουργία του ,στο 2όροφο του Δημαρχείου. «…

Σήμερα ξεκινά μια νέα δράση και πρωτοβουλία του Δήμου μας, που θα παρέχει υπο-

στηρικτικές υπηρεσίες όχι μόνο στα άτομα με αναπηρία αλλά και στις οικογένειές τους.

Βασικοί στόχοι της δράσης θα είναι η αντιμετώπιση θεμάτων πρόσβασης των συναν-

θρώπων μας στο αστικό περιβάλλον, ενημέρωσής τους για ζητήματα απασχόλησης,

νομοθεσίας,  κοινωνικής φροντίδας, ενημέρωσης ή ακόμη κατ’ οίκον βοήθειας. Κυρίως

όμως, επιδίωξή μας είναι η ευαισθητοποίηση όλων στην προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και υποστήριξης των

ατόμων με κινητικά προβλήματα. Ο στόχος αυτός μπορεί να υλοποιηθεί μέσω ενημερωτικών ημερίδων, ομιλιών και

προώθησης προγραμμάτων…» επεσήμανε ο Δήμαρχος Νίκος Καραπάνος κατά την επίσημη έναρξη. Το Τεχνικό Πρό-

γραμμα του Δήμου για το 2018, έχει συμπεριλάβει κονδύλι το οποίο προορίζεται για την διευκόλυνση της πρόσβασης

στους δημόσιους χώρους του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου. ΠΗΓΗ: Νίκη Παπαδούλα / www.ert.gr

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 οι μαθητές του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Νάουσας συμμετείχαν

στις οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες του 1ου Γυμνασίου Νάουσας, στο

πλαίσιο εορτασμού της 4η Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, με σύν-

θημα: «Αθλούμαι – Χαράζω το Μέλλον». Ο στόχος της δράσης ήταν διπλός, από

τη μία να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν αθλήματα, με στόχο

τη βελτίωση της φυσική τους κατάστασης και την εγκαθίδρυση υγιεινών στάσεων

και αντιλήψεων για την προαγωγή του ευ ζην. Από την άλλη η καλλιέργεια της

συνεργασίας, η προαγωγή της ευγενούς άμιλλας, η συμπερίληψη των μαθητών

μας στο γενικό σχολείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά του Ε.Ε.Ε.ΕΚ  πρωτα-

γωνίστησαν, εκπαιδεύοντας τους μαθητές του 1ου Γυμνασίου στο Μπότσια (Boccia). Με τη σειρά τους τα παιδιά

χωρίς κινητικές δυσκολίες δοκίμασαν να παίξουν μπάσκετ σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ο εορτασμός της 4ης πανελλή-

νιας ημέρας σχολικού αθλητισμού ολοκληρώθηκε σε κλίμα φιλίας, αλληλοαποδοχής και ισοτιμίας. Δόθηκε η «εκκί-

νηση» για σκέψη και κινητοποίηση σε πολλούς τομείς, όπως η άθληση και τα οφέλη της, η καταπολέμηση του

στίγματος «άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Πηγή: www.imerisia-ver.gr
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ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ» 
Στελέχη του υπουργείου Οικονομίας, πραγματοποιούν επαφές με καταναλωτικές ορ-

γανώσεις και νομικούς αλλά και τραπεζικούς, σε μια προσπάθεια να ξεπεραστούν τα

προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στον νόμο Κατσέλη – Σταθάκη. Το μείζον θέμα που

σχετίζεται με τον νόμο Κατσέλη αφορά στην εκδίκαση των υποθέσεων που σε πολλές

περιπτώσεις και σε συγκεκριμένα ειρηνοδικεία ξεπερνά και τα δύο χρόνια. Η καθυστέ-

ρηση σε ότι αφορά την εκδίκαση παλαιών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη είναι ακόμη

μεγαλύτερη αφού σε κάποιες περιπτώσεις η δικάσιμος ορίζεται ακόμη και μετά από τρία χρόνια. Επιπλέον, από τις

μέχρι σήμερα επαφές που έχουν γίνει με τους εμπλεκόμενους φορείς έχει διαπιστωθεί πως υπάρχει παρερμηνεία από

δικαστές «του δόλου δανειολήπτη». Μεταξύ των δυσλειτουργιών που έχουν εντοπιστεί και χρήζουν βελτιώσεων είναι

το θέμα της επίδοσης των αιτήσεων στις τράπεζες που έχουν κλείσει, η εμφάνιση προβλημάτων στην ομαλή αποπλη-

ρωμή μετά τη λήξη της ρύθμισης. Προβλήματα παρουσιάζονται επίσης στις περιπτώσεις κόκκινων δανείων στις οποίες

υπάρχουν εγγυητές και συνοφειλέτες. Έχει διαπιστωθεί πως υπάρχουν δικηγορικά γραφεία «βιτρίνες» που λειτουργούν

στην πράξη ως εισπρακτικές εταιρείες και δεν τηρούν τη σχετική νομοθεσία. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ζητήσει

από τους θεσμούς παράταση της προστασίας για ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι και το τέλος του 2019 ουδείς γνωρίζει ποια

θα είναι η στάση των πιστωτών. Στο μεταξύ, σε ότι αφορά στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων

οφειλών βιώσιμων επιχειρήσεων, σύμφωνα με πληροφορίες, αν και οι συζητήσεις με τους θεσμούς συνεχίζονται για

την ένταξη στην αυτοματοποιημένη διαδικασία του νόμου των επιχειρήσεων που έχουν οφειλές από 20.000-50.000

ευρώ, σε αυτό το πλαίσιο επιχειρείται από Ελληνικής πλευράς να ενταχθούν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΒΡΕΘΗΚΕ ΛΥΣΗ ΤΕΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ

Ο επιχειρηματίας Δημήτρης Νικολούζος προσέφερε το ποσό των 70.335,24 ευρώ στο «Χαμόγελο

του Παιδιού» για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, που καλείται να πληρώσει φέτος η οργάνωση. Την είδηση

ανακοίνωσε η οργάνωση, που εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον κ. Νικολούζο, ιδιοκτήτη του

ξενοδοχείου Art Maisons στη Σαντορίνη, «για την ευαισθησία του και την τεράστια προσφορά του».

Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος

«δεχτήκαμε με μεγάλη ευγνωμοσύνη την προσφορά αυτή, ωστόσο δεν μπορούμε κάθε φορά να αγωνιούμε και να βασιζό-

μαστε στην πληρωμή κάποιων ανθρώπων». Για το λόγο αυτό, συμπληρώνει «δεν τελειώνει ο αγώνας να αποδείξουμε ότι

δεν θέλουμε απαλλαγή, θέλουμε ανταποδοτικότητα γιατί το Χαμόγελο προσφέρει ένα έργο, το οποίο είναι μετρήσιμο και οι-

κονομικά και ανθρώπινα». «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ξεκινάει ένα κύκλο επαφών με τους πολιτικούς αρχηγούς, υπουργούς

και βουλευτές «για να δούμε τι μπορεί να γίνει, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς που προσφέρουν σε αυτό τον τόπο

να έχουν την αξιοπρέπειά τους και να μην πληρώνουν φόρους», καταλήγει ο κ. Γιαννόπουλος. Ο επιχειρηματίας Δημήτρης

Νικολούζος σε γραπτή δήλωσή του αναφέρει: «Ελπίζω όλοι μας, ακόμα και το κράτος, παρά τις αντίξοες οικονομικές συν-

θήκες που ζούμε, να γίνουμε λίγο πιο ευαίσθητοι, ιδίως για τα παιδιά και γι’ αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη».

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
Καταργείται η χάρτινη κάρτα απεριορίστων διαδρομών στα μέσα μεταφοράς

της Αθήνας, ενώ από το τέλος Οκτωβρίου θα εκδίδονται και θα επικυρώνονται

μόνο ηλεκτρονικά εισιτήρια. Για την έκδοση των ηλεκτρονικών προσωποποιημέ-

νων καρτών χρειάζεται βεβαίωση ΑΜΚΑ που μπορεί κανείς να πάρει από ΚΕΠ,

αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο για αλλοδαπό και μία φωτογραφία, η λήψη

της οποίας γίνεται στο σημείο έκδοσης. Ο ΟΑΣΑ αποσαφηνίζει τα εξής: 1.Η έκ-

δοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών πραγματοποιείται κανονικά σε

31 σημεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι κεντρικοί σταθμοί του δικτύου της

ΣΤΑΣΥ. 2. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαβουλεύσεις με τα αρμόδια υπουργεία για

τους δικαιούχους ειδικών κατηγοριών. Οι κοινωνικές πολιτικές προς όλους τους δικαιούχους (άνεργοι, ΑμΕΑ, πολύτεκνοι,

κλπ.) συνεχίζονται κανονικά. Ήδη, το 54% των επιβατών ανήκουν σε ομάδα άσκησης κοινωνικής πολιτικής. 3. Το νέο σύ-

στημα, ήτοι το ηλεκτρονικό εισιτήριο και κάρτα εισάγει μια νέα τεχνολογική αντίληψη, καθώς παρέχεται η δυνατότητα επα-

ναφόρτισης «απεριορίστων» εισιτηρίων. Συνεπώς, πρέπει να κατανοηθεί, ότι οι κάτοχοι ηλεκτρονικών καρτών και εισιτηρίων,

επειδή αυτά επαναφορτίζονται, μπορούν να αποθηκεύουν τον αριθμό των ηλεκτρονικών εισιτηρίων / καρτών που αντιστοι-

χούν στις επιμέρους ανάγκες τους. 4. Από χθες βρίσκεται στον «αέρα» η ιστοσελίδα www.athenacard.gr , η οποία παρέχει

χρηστικές πληροφορίες γύρω από το ηλεκτρονικό εισιτήριο και τη δυνατότητα αίτησης για την έκδοση προσωποποιημένης

ηλεκτρονικής κάρτας. Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα επαναφόρτισης προσωποποιημένης ηλεκτρονικής κάρτας, μέσω

του τραπεζικού συστήματος, από το διαδίκτυο. 5. Συνεχίζουν να λειτουργούν τα υφιστάμενα POS, που λειτουργούσαν και

το προηγούμενο διάστημα. Η ποσότητα των POS θα διευρυνθεί σημαντικά το επόμενο διάστημα.
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Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ
ΜΥΕΛΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Συν. από σελ. 1…Η πλειοψηφία των ατόμων αυτών τραυματίζεται σε τροχαία δυστυχήματα

και σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία στην Ευρώπη κάθε χρόνο έχουμε (20-60) νέα κρού-

σματα με κακώσεις νωτιαίου μυελού ανά 1.000.000 κατοίκους! «Οι πρώτες ώρες μετά τον

τραυματισμό είναι και οι πιο σημαντικές» αναφέρει ο διαπρεπής στρατιωτικός ιατρός, νευ-

ροχειρουργόςστο 401ΓΣΝΑ  κ Παναγιώτης Κυριακόγγονας,  και εξηγεί: «Ακόμα και σε

υποψία τραυματισμού της σπονδυλικής στήλης (για παράδειγμα μετά από ένα τροχαίο)

συστήνεται η ακινητοποίηση του τραυματία κατά την  μεταφορά του στο νοσοκομείο. Στη

συνέχεια η σωστή κλινική εξέταση και ο ολοκληρωμένος απεικονιστικός έλεγχος είναι κρί-

σιμα βήματα στον εντοπισμό των κακώσεων».

Πολλές από τις κακώσεις του νωτιαίου μυελού , σύμφωνα με τους νευροχει-

ρουργούς χρειάζονται άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης. Ο σκοπός του χει-

ρουργείου είναι διπλός: από τη μία αποσυμπιεση του νωτιαίου μυελού (για

παράδειγμα αφαίρεση τεμαχίων οστού από τους σπασμένους σπονδύλους που

προκαλούν πιεστικά φαινόμενα) και από την άλλη σταθεροποίηση μιας αστα-

θούς, λόγω των καταγμάτων, σπονδυλικής στήλης, με σκοπό την γρηγορότερη

κινητοποίηση του ασθενούς. Όταν χρειάζεται χειρουργική επέμβαση και μάλιστα

στην περίπτωση που η κάκωση του νωτιαίου μυελού δεν είναι πλήρης (υπάρχει δηλαδή αισθητικότητα ή/και κάποια

κινητικότητα κάτω από το επίπεδο της βλάβης) τότε ή χειρουργική αντιμετώπιση τις πρώτες ώρες μετά την κάκωση

είναι απαραίτητη. Σήμερα οι επεμβάσεις αυτές, χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας γίνονται σε πιο σύντομο χρονικό

διάστημα (λόγω της ύπαρξης πρωτοκόλλων και λόγω της καλύτερης απεικόνισης των βλαβών). Η ύπαρξη επίσης τε-

χνικών μέσων, όπως το μικροσκόπιο, αλλά και νέων υλικών όσον αφορά την ανάταξη και στήριξη της σπονδυλικής

στήλης, έχουν διευρύνει τα είδη των επεμβάσεων που έχει στη διάθεσή του ο χειρουργός. Έτσι, όταν απαιτείται χει-

ρουργική παρέμβαση,  αυτή γίνεται σε συντομότερο χρονικό διάστημα και πετυχαίνεται πληρέστερη αποσυμπίεση του

νωτιαίου μυελού και σωστότερη στήριξη της σπονδυλικής στήλης. Όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα τη βελ-

τίωση της νευρολογικής εικόνας του ασθενούς, τη γρηγορότερη κινητοποίησή του, αλλά και σε δεύτερο χρόνο μειώνεται

η παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης λόγω των κακώσεων, με σαφή βελτίωση τόσο της κινητικότητας όσο και

του πόνου του ασθενούς. Θα πρέπει να τονιστεί ότι μετά από την χειρουργική αντιμετώπιση απαραίτητη είναι η ύπαρξη

εντατικού προγράμματος Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης. Κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο εμφανίζονται 10-83 νέα

κρούσματα ανά 1.000.000 κατοίκους. Η διαφορά αυτή στα ποσοστά εξηγείται λόγω της ελλειπούς καταγραφής που

υπάρχει σε πολλές χώρες και λόγω των διαφορετικών τρόπων υπολογισμού. Οι άνθρωποι που ζουν με κακώσεις του

νωτιαίου μυελού είναι περίπου, όσον αφορά στην Ευρώπη, 300 ανά 1.000.000 κατοίκους. Οι άντρες υπερέχουν ση-

μαντικά και σε ορισμένες μελέτες φτάνουν τους 4 στους 5. Η μέση ηλικία είναι τα 40 έτη, αλλά δυστυχώς οι περισσό-

τερες από τις κακώσεις λόγω τροχαίων ατυχημάτων αφορούν νεαρά άτομα ηλικίας κάτω των 30 ετών. Τα συνηθέστερα

αίτια τραυματισμού του νωτιαίου μυελού είναι τα τροχαία ατυχήματα και οι πτώσεις από ύψος (ιδίως στα πιο ηλικιωμένα

άτομα) ενώ πολλές φορές συνυπάρχουν και άλλες σημαντικές κακώσεις (στο κεφάλι, το θώρακα, την κοιλιά κ.λ.π.).

ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Με τη δημιουργία και λειτουργία του εν λόγω Κέντρου, θα δημιουργηθεί ένα

ιδανικό περιβάλλον για την εκπαίδευση και διαβίωση των παιδιών που ανήκουν

στο φάσμα του αυτισμού. Σκοπός της μελέτης, που χρηματοδοτείται από ίδιους

πόρους της Περιφέρειας, είναι η εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων επι-

μέρους μελετών, καθώς και η προετοιμασία του φακέλου για κατάθεση προς τις

αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης, για την έκδοση οικοδομικής άδειας για την κατα-

σκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων που αφορούν το κτιριακό συγκρότημα για τη

στέγαση του Κέντρου Αυτόνομης Διαβίωσης και Εκπαίδευσης Αυτιστικών Παιδιών

(Κ.Α.∆.Ε.Α.Π.) στην Κοινότητα Βαρνάβα Αττικής, στον Δήμο Μαραθώνα. Με τη δη-

μιουργία και λειτουργία του εν λόγω Κέντρου, θα δημιουργηθεί ένα ιδανικό περι-

βάλλον για την εκπαίδευση και διαβίωση των παιδιών που ανήκουν στο φάσμα

του αυτισμού. Τέλος, σημειώνεται ότι την ανάθεση της μελέτης, την υπογραφή σύμ-

βασης με τον ανάδοχο, την παρακολούθηση και την οριστική παραλαβή της ανα-

λαμβάνει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Γραφείο Τύπου Περιφέρειας Αττικής



ΣΕΛΙΔΑ 14

Το Πρόβλημα Ναρκωτικά και το Ποιμαντικό Έργο της Εκκλησίας
Απόφοιτος του Τμήματος Ποιμαντικής και  Κοινωνικής Θεολογίας 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ΘεσσαλονίκηςΠαναγιώτης Μακρής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ηθική και κοινωνική προσέγγιση
Ένα από τα θέματα που θα πρέπει να ερευνήσουμε είναι οι λόγοι που οδηγούν ένα άτομο στην εξάρτηση και πως λει-

τουργεί μετά από αυτή μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο. Το θέμα που δημιουργείται δεν είναι μόνο βιολογικό αλλά ηθικό

και πνευματικό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί κατ’ εικόνα Θεού. Τη στιγμή που ο χρήστης καταστρέφει τη εικόνα

αυτή, όχι μόνο με την αλλοίωση του σώματος αλλά και της ψυχής του δεσμεύοντας τη βούλησή του τότε μιλάμε και για

μια προσωπική ευθύνη. 

1) Ηθική θεώρηση - Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε «κατ’ εικόνα και καθ’

ομοίωση» και τοποθετήθηκε μεταξύ ύλης και πνεύματος. Με τη πτώση

του από το παράδεισο έφερε μαζί του μία πληθώρα κακών. Το γεγονός

ότι ο άνθρωπος διέκοψε τη κοινωνία με το δημιουργό του φανερώνει

την αθλιότητα στην οποία βρίσκεται παραλληλίζοντας την με εκείνη που

βιώνει ο χρήστης ναρκωτικών. Ένα από τα όπλα με τα οποία ο Θεός

εφοδίασε τον άνθρωπο είναι η συνείδηση η οποία του δίνει την δυνατό-

τητα να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Όμως για να είναι σωστή η κρίση

του χρειάζεται και η αγωγή η οποία παίζει σπουδαίο ρόλο στους νέους

διότι οι συνήθειες που θα αποκτήσουν θα είναι αυτές οι οποίες θα τους

ακολουθήσουν σε ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή τους. Η απόφαση λοιπόν που θα πάρει ένα άτομο στο αν θα κάνει

χρήση ναρκωτικών ή όχι συνδέεται άμεσα με την αγωγή την οποία πήρε στα αρχικά στάδια της ζωής του. Το κρίσιμο

σημείο είναι όταν ο άνθρωπος έρχεται σε σύγκρουση με τη σύγχρονη βιομηχανική και μεταβιομηχανική κοινωνία όπου

εκεί φανερώνονται τα κενά της αγωγής και έτσι δεν είναι σε θέση να αντιδράσει σωστά με αποτέλεσμα να γίνεται ευά-

λωτος και διαχειρίσιμος καταλήγοντας στη χρήση των ναρκωτικών. Η αδυναμία του ανθρώπου αυτή είναι φυσική διότι

ο άνθρωπος σταμάτησε να ζει θεοκεντρικά. Αρνήθηκε το Θεό και παράλληλα τον ίδιο του τον εαυτό και έτσι μπήκε σε

μία διαδικασία αυτοκαταστροφής. Κατέληξε να γίνει έρμαιο της εύκολης ηδονής και του καταναλωτισμού χωρίς να έχει

προσωπικά όρια. Έτσι λοιπόν συμπεραίνουμε ότι η προσωπική ευθύνη που φέρει ο άνθρωπος ως χρήστης είναι ένα

αποτέλεσμα της άρνησης για την εγκατάλειψη του καταναλωτισμού και της μη αποδοχής του χριστιανικού βίου. 

2) Κοινωνική προσέγγιση - Τα ναρκωτικά αποτελούν τη μάστιγα του 21ο αιώνα και ένα από τα σημαντικότερα προ-

βλήματα των σύγχρονων κοινωνιών. Όταν κάνουμε όμως λόγο για κοινωνικό πρόβλημα μιλάμε για ένα πρόβλημα με-

ταξύ των ανθρωπίνων σχέσεων το οποίο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ίδια την κοινωνία. Ένα πρόβλημα το οποίο

υποσκάπτει τα θεμέλιά της, χλευάζει τους νόμους που έχουν θεσπιστεί και καταλύει τις αξίες της. Από τη στιγμή της

γέννησής ο άνθρωπος γίνεται ενεργό μέλος μίας κοινωνίας όπου σε πρώτο στάδιο όπως έχει προαναφερθεί είναι η

οικογένεια όπου μαθαίνει τη διαδικασία της κοινωνικοποιήσεως και έπειτα το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον που περ-

νάει στη διαδικασία εφαρμογής της. Η κοινωνία έχει σαν υποχρέωση να προστατέψει τα μέλη της από την απειλή των

ναρκωτικών. Αυτός είναι στόχος όλων των φορέων υγείας. Οι κυβερνήσεις πολλών κρατών θέλοντας να βοηθήσουν

και να προστατέψουν τα μέλη των κοινωνιών τους από τα ναρκωτικά ίδρυσαν κάποιους παγκόσμιους οργανισμούς

όπως είναι (Ο.Η.Ε, UNESCO, UNISEF κ. α). Παρόλα αυτά όταν όμως το οργανωμένο κράτος μαζί με τη βοήθεια της

δικαιοσύνης επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα παράνομα κυκλώματα έρχεται αντιμέτωπο με πράξεις βίας και τρομοκρατία

του οργανωμένου λαθρεμπορίου των ναρκωτικών. Ένας άλλος φορέας είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία

έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν τα μέλη της κοινωνίας μέσα από ειδικά προγράμματα σε διάφορους τομείς όπως

στην εκπαίδευση, το στρατό καθώς και στους χώρους εργασίας και ψυχαγωγίας. Επίσης το κράτος πρέπει να μερι-

μνήσει και να δημιουργήσει καθώς και να υποστηρίξει τα κέντρα απεξάρτησης οικονομικά, ιατρικά και υλικοτεχνικά

ώστε να είναι πλήρως επιχειρησιακά και αποτελεσματικά προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο αύριο σε αυτά

τα άτομα και μία θέση στη κοινωνία. Όμως η εκκλησία είναι ο πιο σημαντικός από τους φορείς ο οποίος πρέπει να

δράσει όχι μόνο ως οργανωμένο κοινωνικό σύνολο αλλά ως πνευματική παρουσία. Συνέχεια στο επόμενο...

Ποιος είναι ο σκοπός της εκκλησίας; Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ
Στις Πράξεις 2:42 η πρόταση θα μπορούσε να θεωρηθεί μια δήλωση του σκοπού της εκκλησίας, «Όλοι αυτοί

ήταν αφοσιωμένοι στη διδασκαλία των αποστόλων και στη μεταξύ τους κοινωνία, στην τέλεση της θείας ευχαρι-

στίας και στις προσευχές». Έτσι, σύμφωνα με αυτή την περικοπή, ο σκοπός / οι δραστηριότητες της εκκλησίας

πρέπει να είναι: (1) διδασκαλία της Αγίας Γραφής, (2) να είναι ένα μέρος κοινωνίας (συναναστροφής) των πιστών,

(3) η τέλεση του Δείπνου του Κυρίου, και (4) η προσευχή. Η εκκλησία πρέπει να διδάσκει την Αγία Γραφή έτσι

ώστε να θεμελιωθούμε στην πίστη. Στην Εφεσίους 4:14 μας λέει, «Δε θα είμαστε πια νήπια, δε θα κλυδωνιζόμα-

στε και δε θα μας πηγαίνει πέρα δώθε ο άνεμος της κάθε διδασκαλίας, η ανθρώπινη δολιότητα και τα τεχνάσματα

που μηχανεύεται η απάτη». Η εκκλησία πρέπει να είναι ένας τόπος κοινωνίας, όπου οι Χριστιανοί μπορούν να

είναι αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλο και να τιμούν ο ένας τον άλλο (Ρωμαίους 12:10), να καθοδηγούν ο ένας τον

άλλο (Ρωμαίους 15:14), να είναι καλοί και σπλαχνικοί ο ένας στον άλλο (Εφεσίους 4:32), να ενθαρρύνουν ο ένας

τον άλλο (Α` Θεσσαλονικείς 5:11), και το πιο σημαντικό να αγαπούν ο ένας τον άλλο (Α` Ιωάννη3:11).
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Γράφει η Έλενα Τσεβά

ΔΥΣΟΙΩΝΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος σε χώρες της Ε.Ε. (έως τα μέσα Αυγούστου), έχουν

ξεσπάσει περισσότερες από 1.000 δασικές πυρκαγιές, αριθμός σχεδόν τρεις φορές

μεγαλύτερος από τον μέσο όρο της περιόδου 2008-16, σύμφωνα με το European

Forest Fire Information Service (EFFIS). Σε ότι αφορά την επιφάνεια των καμένων

εκτάσεων, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα: φέτος έχουν καεί σχεδόν 6 εκατομ-

μύρια στρέμματα, έναντι μέσου όρου λίγο πάνω από 1,5 εκατομμύριο στρέμματα την

περίοδο 2008-16. Η θεαματική αύξηση των πυρκαγιών έχει οδηγήσει σε αναζωπύ-

ρωση της συζήτησης σχετικά με τον ρόλο της κλιματικής αλλαγής στην επιδείνωση

του φαινομένου. Δεν είναι μόνο στην Ευρώπη που η κατάσταση έχει χειροτερεύσει:

σειρά μελετών έχει δείξει ότι την τρέχουσα δεκαετία ξεσπούν σχεδόν πέντε φορές

περισσότερες δασικές πυρκαγιές στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες σε σύγκριση με

τις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Οι φωτιές αυτές διαρκούν πέντε φορές περισ-

σότερο και καίνε εκτάσεις έξι φορές μεγαλύτερες σε σχέση με πριν από 30 και 40 χρόνια. To 2015 κάηκαν 40 εκατομμύρια στρέμματα

στις ΗΠΑ – αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών. Μάλιστα, σύμφωνα με προβλέψεις του Union of Concerned Scientists στις ΗΠΑ, οι

δασικές πυρκαγιές μπορεί να γίνουν έως και έξι φορές πιο καταστροφικές εντός του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με τον ειδικό του Ευρω-

παϊκού Ινστιτούτου Δασών, Κριστόφ Ορατσιό, οι δράσεις που απαιτούνται είναι «η ενεργός διαχείριση των δασών με σκοπό τη μεί-

ωση της καύσιμης ύλης, η αυξημένη ετοιμότητα, ακόμα και σε περιοχές που είχαν σπάνια φωτιές στο παρελθόν, και η επανεξέταση

των αιτιών των πυρκαγιών στο πλαίσιο του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής» και του τρόπου που επηρεάζει τα δάση.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΩΣ ΚΑΙ 500 ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Βαριά πρόστιμα σε πολίτες, επιχειρήσεις και δήμους προβλέπονται στο νομοσχέδιο

για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών, το οποίο αναμένεται να εισαχθεί

στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται διευρυμένη ευθύνη

του παραγωγού, ενώ ενισχύεται ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών.

Όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός Σωκράτης Φάμελλος, τίθενται πλέον οι όροι και το

βασικό θεσμικό εργαλείο για την οργάνωση της ανακύκλωσης, ενώ προβλέπονται ση-

μαντικά θέματα σε επίπεδο δήμων και συστημάτων. Στόχοι μέχρι το 2020 αποτελούν

η ανάκτηση, η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση σε τοπικό επίπεδο σε ποσο-

στό 50%, ενώ κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό το κομμάτι της διαλογής στην πηγή και

η ανάκτηση του βιοαποδομήσιμου υλικού στον κάδο. Μάλιστα, στις τοπικές αρχές που

έως και σήμερα δεν ανακυκλώνουν παρά μόνο το 4,69% των δημοτικών απορριμμάτων, δίνεται η δυνατότητα να βάζουν πρόστιμο

στους πολίτες οι οποίοι δεν συμμορφώνονται, από 200 ευρώ έως και 500 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της

παράβασης. Τα πρόστιμα σε πρώτη φάση θα αφορούν εκείνους που κάνουν ζημιά στην ανακύκλωση. Δηλαδή σε όσους πολίτες

πετούν οργανικά σκουπίδια στους κάδους ανακύκλωσης. Τα πρόστιμα σε δεύτερη φάση θα συνδεθούν με τη συμμετοχή στα

προγράμματα ανακύκλωσης. Η σημερινή εικόνα της Ανακύκλωσης δεν είναι καθόλου ικανοποιητική, ιδιαίτερα των αστικών απορ-

ριμμάτων: Το μεγαλύτερο μέρος των δημοτικών αποβλήτων της Ελλάδας καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής (81 %, έναντι

31 % κατά μέσο όρο για την ΕΕ-28), ενώ μόλις το 16% ανακυκλώνεται (ΕΕ 27 %) και 3 % λιπασματοποιείται (ΕΕ 15 %). Ειδικά

η «καθαρή» ανακύκλωση δημοτικών απορριμμάτων πανελλαδικά, δηλαδή οι μπλε κάδοι, οι μικρές μπαταρίες και οι οικιακές ηλε-

κτρικές συσκευές, μετά από 16 χρόνια εφαρμογής της ανακύκλωσης, λειτουργίας των ΣΕΔ, του ΕΟΑΝ και άλλων υπηρεσιών,

δεκάδες συνέδρια, χιλιάδες εργατοώρες, πολλές μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες, εκστρατείες ενημέρωσης και δαπάνη δεκάδων

εκατομμυρίων, είναι μόνο 4,69% ενώ ακόμα λιγότερη είναι η ανακύκλωση συσκευασιών που εμπεριέχονται στα δημοτικά από-

βλητα. Το 2016 στην Ελλάδα ανακυκλώθηκαν 15,81 κιλά ανά κάτοικο όταν ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 110 κιλά ανά κάτοικο.

ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ Η ΚΑΘΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2812 Β) η Κοινή Υπουργική

Απόφαση (180036/952/2017) με την οποία καθορίζονται νέοι κανόνες σχετικά με τη διά-

θεση πλαστικών σακουλών από τα καταστήματα λιανικής προς τον καταναλωτή, οι οποίοι

θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018. Η απόφαση ελήφθη με βάση περιβαλ-

λοντικούς όρους, αλλά κερδισμένες βγαίνουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που πλέον θα

εμπορεύονται τις σακούλες που σήμερα διαθέτουν δωρεάν. Οι συγκεκριμένες διατάξεις

αποτελούν περιεχόμενο εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία

2015/720/ΕΕ και σκοπό έχουν τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα

των υδάτινων οικοσυστημάτων. Από την 1η Ιανουαρίου του 2018 δεν θα διατίθενται δω-

ρεάν στους καταναλωτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, αντιθέτως αυτές θα χρεώνονται στον καταναλωτή, ενώ μία ακόμη πι-

νακίδα θα προστεθεί στο κατάστημα και σε εμφανές σημείο, όπου θα αναγράφεται το κείμενο: «Οι λεπτές σακούλες μεταφοράς

υπόκεινται στο περιβαλλοντικό τέλος (με αναγραφή ουσιαστικά της τιμής της σακούλας) με σκοπό τη μείωση χρήση τους». Το

ύψος του περιβαλλοντικού τέλους που υπόκεινται οι σακούλες καθορίζεται με κριτήριο τον ανταποδοτικό του χαρακτήρα ανάλογα

με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της ανάκτησης ή διάθεσης των λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, τις δυνατότητες ανα-

κύκλωσης και βιοδιάσπασής τους, την ανθεκτικότητά τους ή τη συγκεκριμένη χρήση για την οποία προορίζονται.
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ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Ο ΟΡΚΟΣ
ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ…

Ο Όρκος του Ιπποκράτη για την ιατρική επι-

στήμη, ήταν από αρχαιοτάτων χρόνων το σύμ-

βολο, η δύναμη αλλά και η αξία της ιατρικής

επιστήμης. Με τα σημερινά δεδομένα, η κατάρ-

γηση του Όρκου, η απαξίωση του λειτουργή-

ματος και η μετατροπή του σε μέσο

πλουτισμού και εμπορίας μας οδηγεί σε εντελώς λανθασμένες απόψεις και κατευθύνσεις που δεν έχουν καμία σχέση

με τον Ιπποκράτη. Άλλωστε, για τον λόγο αυτό καταργήθηκε όπως φαίνεται από τους γιατρούς, έχει χάσει την αξία του

και οι νέοι γιατροί από δω και πέρα θα ορκίζονται κατευθείαν στη συναλλαγή με τους ασθενείς τους.  Διαγράφονται δη-

λαδή από τη μνήμη μας οι αξίες που προϋπήρχαν από αρχαιοτάτων στην πατρίδα μας. Έρχονται χρόνια δύσκολα και

οι ανθρώπινες αξίες και τα ιδανικά ξεκινούν πλέον από τα συμφέροντα και από την τσέπη, γιατί κατά πως φαίνεται η

ανθρώπινη ζωή εξαρτάται από τον κάθε ευσυνείδητο ή ασυνείδητο επαγγελματία. Καλύτερα να μην φανταστούμε τι θα

γίνει από δω και πέρα… χωρίς να υπάρχει πλέον ούτε καν αυτή η τυπική διαδικασία με τον Όρκο του Ιπποκράτη. 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
Οι ήρωες του ’21, με την ζωή τους και με μεγάλα παραδείγματα τους

Κολοκοτρώνηδες, τους Μακρυγιάννηδες και πολλούς άλλους, πολεμού-

σαν για την πατρίδα και τη θρησκεία μας και πάντα η πίστη τους στον Θεό

τους έδινε δύναμη όταν όλα ήταν μαύρα. Θρησκεία και Πατρίδα λοιπόν

είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, και γι’ αυτό οι αρχαίοι ημών πρόγονοι αγω-

νίστηκαν, πολέμησαν και κέρδισαν με το αίμα τους για να τα προσφέρουν

σ’ εμάς. Με τα σημερινά δεδομένα καταπατώνται τα θρησκευτικά δικαιώ-

ματα του μεγαλύτερου μέρους των Ελλήνων πολιτών στο όνομα της μη

καταπάτησης δικαιωμάτων άλλων θρησκειών. Εντελώς παράλογο αλλά και αντίθετο με αυτά που θα πρέπει να πιστεύει

ο Έλληνας και μας δίδαξαν μέχρι πρόσφατα στα σχολεία. Οι παππούδες μας για να προστατεύσουν αυτές τις αξίες

και τα ιδανικά, πήγαιναν ακόμα και σε κρυφά σχολειά όπως λέει η ιστορία. Μου κάνει εντύπωση και αναρωτιέμαι γιατί

άραγε διάφορες θρησκείες που ήρθαν και έρχονται στη χώρα μας προσπαθούν με διάφορους τρόπους να επηρεάσουν

όσο το δυνατόν περισσότερο το κοινωνικό σύνολο. Μου κάνει εντύπωση πάλι, η αντιμετώπιση της Πολιτείας σε όλες

αυτές τις αντισυνταγματικές και παράλογες καταστάσεις. Μήπως είναι μέρος ενός γενικότερου σχεδίου, όχι υπέρ μίας

ή άλλης θρησκείας αλλά για την επιβολή μίας θρησκείας που θα οδηγεί σε μία ομογενοποίηση του πληθυσμού και με-

τατροπή του σε μία μάζα που θα ακολουθεί ότι την προστάζουν χωρίς αρχές κα αξίες, δηλαδή εύκολα χειραγωγίσιμη. 

ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ!
Άκρως ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που ανακοίνωσε το πληροφοριακό
σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2017 και για τους
πρώτους εννέα (9) μήνες του 2017, αφού: 1ον)Οι θέσεις μερικής απασχό-
λησης διπλασιάστηκαν τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο το 2017
! Όπως προκύπτει από τον Πίνακα IV (σελ. 8) των στοιχείων που δημοσί-
ευσε η «ΕΡΓΑΝΗ», για το από 1-1-2017 έως και 30-9-2017 χρονικό διά-
στημα: -Οι θέσεις μερικής απασχόλησης ανέρχονταν σε 65.955 τον
Αύγουστο, ενώ τον Σεπτέμβριο έφτασαν τις 124.679, δηλαδή σχεδόν διπλα-

σιάστηκαν!! -Οι θέσεις εκ περιτροπής απασχόλησης αυξήθηκαν κατά 40% σε σχέση με τον Αύγουστο. Ειδικότερα από
23.672 που ήταν τον πιο τουριστικό μήνα του χρόνου για την πατρίδα μας, τον Σεπτέμβριο ανήλθαν σε 33.282! Αλλά
και το σύνολο των δύο αυτών μορφών ευέλικτης εργασίας αυξήθηκε κατά 75,7%!! Ειδικότερα, από 89.627 που ήταν
τον Αύγουστο του 2017, εκτοξεύτηκε στις 157.504!! 2ον)Το 60% των νέων θέσεων εργασίας είναι μερικής απασχόλη-
σης! Όπως προκύπτει από το Διάγραμμα IX (σελ. 10) των στοιχείων που δημοσίευσε η «ΕΡΓΑΝΗ», η πλήρης απα-
σχόληση τον μήνα Σεπτέμβριο ανήλθε στο 39,67% ενώ η μερική και η εκ περιτροπής έφτασε στο πρωτοφανές ποσοστό
του 60,33%! Φτωχέ λαέ στην πλάτη σου τα' χουν φορτώσει όλα, αυτοί που σου αδειάσανε μέχρι και κατσαρόλα...


