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ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΓΙΑ
ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Σελ.9

«ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ» 2018 ΓΙΑ
ΔΥΟ ΑΔΕΡΦΙΑ ΑΜΕΑ

Σελ.5

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ - ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Ιδιαίτερα θετικό χαρακτηρίζει το υπουργείο
Παιδείας το κλίμα της συνάντησης -  γνωριμίας
της υφυπουργού Μερόπης Τζούφη με μέλη
του ΔΣ του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλ-
λόγου Ειδικής Αγωγής (ΠΕΣΕΑ)…Συν. σελ. 7

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΒΟΥΛΑΣ Σελ.7

ΣΟΚΑΡΟΥΝ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Υπόθεση κακοποίησης τριών τρο-
φίμων σε ίδρυμα αποθεραπείας και
αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία
που αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του
2014, εκδίκασε το Τριμελές Πλημμε-
λειοδικείο Θεσσαλονίκης… Συν. σελ. 5

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Με δέκα αιτήματα στην ατζέντα
τους ζητούν συνάντηση από τον
υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη
Τσακαλώτο εκπρόσωποι αναπηρι-
κού κινήματος. Σε επιστολή που έστει-

λαν στον υπουργό, ζητούν:... Συν. σελ. 5

ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ!

Σελ.13

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕ-
ΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Σ
ε
λ.
7

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΦΟΡΤΙΣΗ
ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ Σελ.3

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Στο τραπέζι των συζητήσεων τίθεται εκ νέου
το σοβαρό θέμα της περικοπής ή αναπρο-
σαρμογής προνοιακών επιδομάτων που λαμ-
βάνουν τα άτομα με αναπηρία… Συν. σελ. 3 

1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ 
ΟΙ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ

158.000 ΟΙ ΑΤΜΙΣΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ!

Τι δείχνει η πρώτη μεγάλη
έρευνα για τους… «θεριακλή-
δες» στον πληθυσμιακά μεγαλύ-
τερο νομό της χώρας...Συν. σελ. 16



...Συνέχεια από το προηγούμενο
Τιποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Η καθημερινότητα κρύβει τόσο πολλές πα-
γίδες που δε γίνεται να μη πέσεις μέσα. Το δύσκολο είναι πως θα ξανασηκω-
θείς, αφού ακόμα και αυτός που θα σου δώσει το χέρι δεν ξέρεις αν θέλει να σε
βοηθήσει ή να βοηθηθεί. Η ζωή είναι πολύ μεγάλη για ορισμένους όμως πολύ
μικρή στην πραγματικότητα και πρέπει να προλάβουμε να καταλάβουμε του-
λάχιστον ότι οι θύελλες που σπείραμε στο παρελθόν θα μας ακολουθούν και
στο μέλλον εώς ότου καταλάβουμε ότι αντί να ξεγελάμε τους υπόλοιπους όπως
νομίζουμε, κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, δημιουργώντας περισσότερα αρνητικά
αποτελέσματα  στον χαρακτήρα μας. Επειδή όμως άλλες ανάγκες έχει ένα
παιδί, άλλες ανάγκες ένας νέος και άλλες ένας υπερήλικας, στη διαδρομή κα-
ταλαβαίνουμε όλοι όταν όμως είναι αργά, ότι πρέπει να διορώσουμε κάποια
πράγματα. Ο εγωισμός και τα τόσα κακά συναισθήματα που μας έχει φορτώσει
η προηγούμενη διαδρομή μας εμποδίζει να παραδεχτούμε ότι φταίμε εμείς και
φορτώνουμε τα λάθη στους άλλους...    Συνέχεια στο επόμενο...
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ΈΛΛΗΝΑΣ Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ
- ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΩΣ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ

Ο ιπτάμενος σμηναγός Βα-
σίλης Καλογερίδης ψηφίστηκε
ως ο καλύτερος εκπαιδευόμε-
νος της σειράς "Course War-
rior", δηλαδή "ο ιπτάμενος
που θα επέλεγα να πετάξω
μαζί του σε πολεμικές επιχει-
ρήσεις". Η μεγάλη αυτή διά-
κριση ήρθε στην Πολεμική
Αεροπορία από την 335 μοίρα "Τίγρης" της 116 Πτέρυγας Μάχης στου
Αράξου, που συμμετείχε στην 1η Εκπαιδευτική Σειρά Αέρος για το 2018
του Tactical Leadership Programme (TLP), στην Αεροπορική Βάση Αλμ-
παθέτε στην Ισπανία, μαζί με διάφορων τύπων αεροσκάφη και εκπαιδευό-
μενους από Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία.

ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΗΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

Ο Ντ. Τραμπ αποφάσισε να απο-
σύρει τις ΗΠΑ από το πυρηνικό
πρόγραμμα του Ιράν αφιερώνοντας
μεγάλο μέρος των δηλώσεών εξα-
πολύοντας επίθεση στην Τεχεράνη
και περιγράφοντας με εμπρηστική
ρητορική τις ενέργειες του Ιράν μετά
την υπογραφή της συμφωνίας, το
2015.  «Οι αιματοβαμμένες φιλοδο-
ξίες έχουν γίνει ακόμα πιο τολμηρές. Καμία ενέργεια του καθεστώτος δεν
είναι πιο επικίνδυνη από την προσπάθεια κατασκευής πυρηνικών όπλων
και την προσπάθεια απόκτησης μέσων για να τα αναπτύξει», τόνισε ο
Αμερικανός πρόεδρος και συνέχισε λέγοντας πως «στη διάρκεια των
ετών, το Ιράν και οι δορυφόροι του έχουν βομβαρδίσει αμερικανικές πρε-
σβείες και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, έχουν δολοφονήσει εκατοντάδες
Αμερικανούς στρατιώτες και έχουν φυλακίσει και βασανίσει Αμερικανούς
πολίτες». Υποστήριξε πως «το ιρανικό καθεστώς χρηματοδοτεί το βασί-
λειο του χάους και του τρόμου με τον πλούτο του ίδιου του λαού του».
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ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ
Περισσότερες από 140.000 αιτήσεις ηλεκτρονικών καρτών ανέργων και ΑμεΑ
έχει διεκπεραιώσει ο ΟΑΣΑ. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΣΑ, από τις
141.291 εγκεκριμένες αιτήσεις (115.922 ανέργων και 25.369 ΑμεΑ), το δικαίωμα
του δωρεάν κομίστρου έχει φορτιστεί, από τους δικαιούχους, σε 134.835 κάρτες
(110.231 ανέργων και 24.604 ΑμεΑ), με τη διαδικασία να εξελίσσεται ομαλά και
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η έκδοση της κάρτας ανέργων και
ΑμεΑ γίνεται με τους εξής τρόπους: Α. Είτε μέσω διαδικτύου (η κάρτα αποστέλλεται
στον δικαιούχο και στη διεύθυνση επιλογής του, μέσω ταχυδρομείου. Εάν δεν βρε-
θεί ο δικαιούχος, έπειτα από δυο ειδοποιήσεις, η κάρτα επιστρέφεται στον Οργα-
νισμό). Β. Είτε στα εκδοτήρια προσωποποιημένων καρτών. Οι δικαιούχοι καλούνται για την ορθή συμπλήρωση της σχετικής
αίτησης και την ακρίβεια των στοιχείων διεύθυνσης αποστολής της προσωποποιημένης κάρτας. Σε κάθε περίπτωση, μπορούν
να επικοινωνούν με τον ΟΑΣΑ στο 11185. Η φόρτιση της κάρτας ανέργων και ΑμεΑ με δωρεάν κόμιστρο γίνεται με τους εξής
τρόπους: Α. Στα 300 αυτόματα μηχανήματα (ΑΜΕΚ), που βρίσκονται σε όλους τους σταθμούς του Μετρό και του Ηλεκτρικού,
σε στάσεις του Τραμ και σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου των Λεωφορείων και Τρόλεϊ (τα σημεία παρατίθενται αναλυτικά
στην ιστοσελίδα www.athenacard.gr). Το δωρεάν κόμιστρο δεν φορτίζεται στα εκδοτήρια. Β. Μέσω κινητού τηλεφώνου που
διαθέτει λειτουργία NFC, εφ’ όσον έχει εγκατασταθεί στο κινητό η εφαρμογή «Athena Card Αpp». Για την μεταφορά / ενεργο-
ποίηση του δωρεάν κομίστρου μέσω ΑΜΕΚ, ο δικαιούχος καλείται να υλοποιήσει τα ακόλουθα βήματα: 1. Μεταβαίνει σε ένα
από τα 300 «Αυτόματα Μηχανήματα Έκδοσης Καρτών» (ΑΜΕΚ) του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 2. Στην αρχική οθόνη του
ΑΜΕΚ, επιλέγει τη γλώσσα που επιθυμεί και στη συνέχεια, την επιλογή «Επιδότηση» από το βασικό μενού. 3. Τοποθετεί κα-
τακόρυφα την προσωποποιημένη ATH.ENA Card στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω αριστερά μέρος της πρόσοψης του
ΑΜΕΚ. 4. Η συσκευή αναγνωρίζει αυτόματα, εάν η συγκεκριμένη κάρτα δικαιούται επιδότησης και στην περίπτωση αυτή, ο
επιβάτης επιλέγει το «ΟΚ» για να ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης της κάρτας του. Προσοχή: όσο διαρκεί η φόρτιση του
κομίστρου δεν πρέπει να αφαιρεθεί η κάρτα από την υποδοχή. 5. Με το πέρας της διαδικασίας, ο επιβάτης αφαιρεί την
κάρτα από την υποδοχή και παραλαμβάνει την απόδειξη από τη θύρα εξόδου. Η κάρτα έχει φορτιστεί με το δωρεάν κόμιστρο
και είναι έτοιμη προς χρήση. 6. Ο επιβάτης ενεργοποιεί το κόμιστρό του με την απλή επαφή της κάρτας του σε ένα επικυρωτικό
οχήματος ή σε έναν καρταναγνώστη πύλης σταθμού. Τα σημεία παρατίθενται αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.athenacard.gr

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Συν. από σελ.1… Επιχειρείται η σύνδεση της αναπηρίας με τη λειτουργικό-
τητα του ατόμου. Στο πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής για θέματα Ει-
δικής Αγωγής και Θεραπείας, που παρουσιάστηκε από το υπουργείο Υγείας,
προτείνεται μεταξύ άλλων η περεταίρω επεξεργασία του καθορισμού της βα-
ρύτητας βάσει του ICF (International  Classification of Functioning, Disability
and Health του WHO / Διεθνής Ταξινόμηση Λειτουργίας, Αναπηρίας και Υγείας
του ΠΟΥ) για τις περιπτώσεις που υπάρχει ένδειξη.  Η επισήμανση αυτή προ-

καλεί έντονη ανησυχία και αντιδράσεις στους γονείς παιδιών και εφήβων με αναπηρία, καθώς επιχειρείται η σύνδεση της
αναπηρίας με τη λειτουργικότητα του ατόμου χωρίς παράλληλα να διαβιώνει σε κατάλληλο περιβάλλον. «Πριν από λίγο
καιρό δώσαμε μάχη με την Παγκόσμια Τράπεζα για να μην εφαρμοστεί το ICF στην Ελλάδα, διότι δεν μπορεί να εφαρμο-
στεί και τώρα βλέπουμε ότι επανέρχεται… Φοβάμαι ότι θα χρησιμοποιηθεί σαν λαιμητόμος των ήδη ελαχίστων παροχών
των ατόμων με αναπηρία», δηλώνει προς Το Βήμα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και
Κηδεμόνων παιδιών ΑμεΑ  κ. Γιάννης Λυμβαίος. Ωστόσο, από τη συζήτηση βγήκαν και κάποια θετικά στοιχεία όπως η
καταγραφή περισσοτέρων των 1.600 παθήσεων που σχετίζονται με την αναπηρία και η πρόταση διενέργειας επιδημιο-
λογικής μελέτης για την αποτύπωση των πραγματικών αναγκών  στην παροχή υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας του
πληθυσμού ηλικίας έως 18 ετών. Επίσης, διαπιστώθηκαν κενά ως προς τις προδιαγραφές των χώρων που παρέχουν
θεραπείας στα άτομα με αναπηρία και εκφράστηκε η ανάγκη δημιουργίας θεσμικού πλαισίου.

ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ Ο "ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ" ΤΗΣ ΣΠΕΙΡΑΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΚΙΝΟΥΣΕ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας- εισαγγελέως ο 70χρο-
νος Αιγύπτιος που φέρεται ως «εγκέφαλος» της σπείρας κι ένας ακόμη συμπατριώτης
του που κατηγορείται για άμεση συνέργεια στην απάτη. Έτσι, συνολικά έξι κατηγορού-
μενοι από τους 21 αρχικά συλληφθέντες οδηγούνται στη φυλακή , μετά και τις τέσσερις
προφυλακίσεις που αποφασίστηκαν για τη διαχειρίστρια του φαρμακείου στην Καλλι-
θέα, τις δύο νοσηλεύτριες του Λαϊκού και ένα συνταξιούχο νοσηλευτή του ίδιου νοσοκομείου. Πλην των 21, οι αστυνομικές
αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου που φέρεται ότι συμμετείχε στο κύκλωμα. Σύμφωνα με τις πληρο-
φορίες, πρόκειται για αλλοδαπό, σύζυγο κατηγορουμένης σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ: ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ
Ξεκίνησε η καταγραφή των μόνιμων κατοίκων των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου,
Κηφισιάς και Ωρωπού που θα μπορούν να διέρχονται ελεύθερα, χωρίς να πληρώ-
νουν διόδια με την έναρξη εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Συστήματος Αναλογικής
Χρέωσης Διοδίων. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και
τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά στο επίσημο site του υπουργείου (www.yme.gr). Τα
δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να καταθέσουν οι δικαιούχοι πολίτες των τεσ-
σάρων δήμων σε ηλεκτρονική πάντα μορφή, είναι τα εξής: Δελτίο Αστυνομικής
Ταυτότητας του προσώπου που θα εγγραφεί στον κατάλογο ως μόνιμος κάτοικος.
Αντίγραφο πρόσφατου Εκκαθαριστικού Εφορίας Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων για τα οποία ζητείται η
διέλευση από τα διόδια ως όχημα μόνιμου κατοίκου. Για τα ΑμεΑ θα πρέπει να υποβληθεί δελτίο στάθμευσης ΑΜΕΑ.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
Έντονο ενδιαφέρον υπάρχει από τους δήμους για τη δημιουργία Ολο-
κληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για εμ-
ποδιζόμενα άτομα και για τα άτομα με αναπηρια. Η δράση «Δημιουργία
Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία, 2014-2020», που βρίσκεται σε εξέλιξη από το υπουργείο Οι-
κονομίας, απευθύνεται στους δήμους της χώρας και στην Εταιρεία Ακινήτων
Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΤΑΔ ΑΕ). Βασίζεται στην αξιοποίηση των
αναπτυξιακών προοπτικών του παραλιακού μετώπου της χώρας και έχει
ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις

παραθαλάσσιες περιοχές και την προσέλκυση επισκεπτών-ατόμων με αναπηρίες, καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζό-
μενων ατόμων. Το πρόγραμμα αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων μηχανισμών για
την αυτόνομη πρόσβαση (χωρίς τη βοήθεια κάποιου συνοδού ή άλλου ατόμου) εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα. Συνο-
δευτικά, θα τοποθετούνται μη μόνιμες βοηθητικές εγκαταστάσεις, όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής, διά-
δρομοι και ράμπες, χώροι σκίασης και προστασίας των λουόμενων, χώροι στάθμευσης για ΑμεΑ και άλλα. Στόχοι του
προγράμματος είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, η μετατροπή της Ελλάδας σε παγκό-
σμιο πόλο έλξης τουρισμού ΑμεΑ και ωφελούμενοι θα είναι ΑμεΑ, εμποδιζόμενα άτομα, έγκυες, υπερήλικες, τραυματίες κ.ά.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

"Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ουδέποτε αρνήθηκε να εξυπηρετήσει επιβάτη της, πολλώ δε
μάλλον επιβάτη ΑμεΑ και ειλικρινά λυπάται για την ταλαιπωρία που υπέστη" δηλώνει
σε ανακοίνωσή της η εταιρεία με αφορμή το περιστατικό με τον επιβάτη ΑμΕΑ στη
Θεσσαλονίκη. Επιπλέον επιρρίπτει ευθύνες στον ΟΣΕ αφού μέχρι σήμερα δεν της
έχει παραδώσει ειδικό ανυψωτικό μηχάνημα για άτομα με ειδικές ανάγκες παρόλο που
έχει δρομολογήσει από τα μέσα του 2017 όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς τον
ΟΣΕ. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών, Κων-
σταντίνο Κωνσταντή, οι υπάλληλοι του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης αρνήθηκαν να του βγάλουν εισιτήριο για
να ταξιδέψει προς Αθήνα. Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ σημειώνει: "Ο επιβάτης προσήλθε στον Σιδη-
ροδρομικό Σταθμό χθες το πρωί στις 7.00 π.μ. για να επιβιβαστεί σε αμαξοστοιχία που είχε προγραμματισμένη αναχώρηση
στις 7.04 π.μ. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. για την καλύτερη διευκόλυνση των πελατών μας με κινητικά προβλήματα έχει δημοσιοποι-
ήσει και ενημερώσει το επιβατικό κοινό ότι είναι απαραίτητη η επικοινωνία με την εταιρεία 48 ώρες πριν από το δρομολόγιο.
Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή στους ανθρώπους και στις συλλογικότητες που τους εκπροσωπούν, ώστε να έχουν την ιδι-
αίτερη φροντίδα που χρειάζεται για να μπορούν να ταξιδέψουν άνετα. Ο λόγος για την ύπαρξη της διαδικασίας επικοινωνίας
είναι ότι χρειάζεται πρόσθετο προσωπικό και εξοπλισμός, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια τα αμαξίδια
και οι επιβάτες. Παρόλο που ο συγκεκριμένος επιβάτης δεν ακολούθησε τη ανωτέρω διαδικασία για να εξυπηρετηθεί σωστά,
τα στελέχη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ήταν έτοιμα σήμερα να τον εξυπηρετήσουν να ταξιδέψει κανονικά με όλους τους κανόνες
ασφάλειας. Επίσης, ο εν λόγω επιβάτης, αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. δικό της ελαφρύτερο αμαξίδιο
προκειμένου να διευκολυνθεί η επιβίβασή του στο τρένο. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ουδέποτε αρνήθηκε να εξυπηρετήσει επιβάτη
της, πολλώ δε μάλλον επιβάτη ΑμεΑ και ειλικρινά λυπάται για την ταλαιπωρία που υπέστη" . Πέραν του συγκεκριμένου γε-
γονότος, καταλήγει η ανακοινωση, η Διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει δρομολογήσει από τα μέσα του 2017 όλες τις απαιτούμενες
ενέργειες προς τον ΟΣΕ -ο οποίος έχει και την ευθύνη για τη λειτουργία των Σιδηροδρομικών Σταθμών- ώστε να υπάρξει η
προμήθεια των ειδικών ανυψωτικών μηχανημάτων, που απαιτούνται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών που
έχουν ειδικές ανάγκες. Ο ΟΣΕ μέχρι σήμερα δεν έχει παραδώσει στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ τέτοιο ανυψωτικό μηχάνημα.
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«ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ» 2018 ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΔΕΡΦΙΑ ΑΜΕΑ
Όμηροι από τον ίδιο τον ξάδελφό τους, ο οποίος για οκτώ ολόκληρους μήνες τούς
κρατούσε φυλακισμένους στο σπίτι του στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ήταν δύο
αδέλφια ΑμεΑ! Ο 47χρονος και η 48χρονη αδελφή του, που απήχθηκαν το περασμένο
καλοκαίρι από τον 58χρονο δημοτικό υπάλληλο, ο οποίος είχε συνεργούς την 23χρονη
κόρη του και ακόμα ένα άτομο, κατάφεραν τελικά να απελευθερωθούν και επέστρεψαν
στο σπίτι τους στις Σέρρες. Ο δημοτικός υπάλληλος και πρώην πρόεδρος του σωμα-
τείου εργαζομένων του δήμου φέρεται ότι απήγαγε τα δύο αδέλφια και τα ανάγκαζε

να μεταφέρουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκαν στον ίδιο και στην 23χρονη κόρη του, η οποία ζει μόνιμα στο
Λονδίνο, μεγάλα χρηματικά ποσά. Εκτιμάται ότι στο διάστημα των οκτώ μηνών της ομηρίας τους τα δύο αδέλφια είχαν με-
ταφέρει στους λογαριασμούς περίπου 81.000 ευρώ. Σε βάρος πατέρα και κόρης έχει σχηματιστεί δικογραφία. 

ΛΗΣΤΕΨΑΝ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ!
Άμεσος ήταν ο εντοπισμός ενός εκ των δυο ατόμων από την αστυνομία, που
λήστεψαν, υπό την απειλή μαχαιριού ένα άτομο με αναπηρία στα Χανιά, ενώ εκι-
νείτο επί της οδού Περιβολίων, στον Άγιο Νεκτάριο. Σύμφωνα με την Αστυνομία,
συνελήφθη ένας 31χρονος Έλληνας για την ληστεία σε βάρος
46χρονου με νοητικά και κινητικά προβλήματα. Ειδικότερα, το
Σάββατο το απόγευμα και ενώ ο 46χρονος κινείτο σε δρόμο των
Χανίων, δύο άτομα του αφαίρεσαν με απειλή αιχμηρού αντικει-
μένου το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ. Από την από την αστυ-
νομική έρευνα και την εμπεριστατωμένη προανάκριση της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων προέκυψε ότι ο 31χρονος και ένας 51χρονος, είχαν διαπράξει τη συγκεκριμένη ληστεία.
Στη συνέχεια αφού αναζητήθηκαν οι δύο Έλληνες δράστες, εντοπίστηκε ο 31χρονος, συνελήφθη από αστυνομικούς της Υπο-
διεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων και πλέον είναι αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη. Οι αστυνομικοί αναζητούν τον συνεργό του.

ΣΟΚΑΡΟΥΝ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Συν. από σελ. 1… το οποίο έκρινε ένοχους τρεις υπαλλήλους του ιδρύματος, ενώ
αθώωσε μία συνάδελφό τους. Πρόκειται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, για το πα-
ράρτημα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Απο-
θεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία «Άγιος Δημήτριος» που
βρίσκεται στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Το δικαστήριο τιμώρησε με συ-
νολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών έναν υπάλληλο εκείνης της περιόδου, ο
οποίος κρίθηκε ένοχος με τον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας για την κακοποίηση

των τριών τροφίμων με νοητική υστέρηση. Για παράβαση καθήκοντος καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης ενός έτους, η κα-
θεμία, η τότε αναπληρώτρια προϊσταμένη περίθαλψης και μία νοσοκόμα, ενώ στο εδώλιο του ίδιου δικαστηρίου κάθισε και
δεύτερη νοσοκόμα, η οποία κρίθηκε αθώα. Όπως αναφέρει το κατηγορητήριο για τον βασικό κατηγορούμενο «με την ιδιότητα
του θαλαμηπόλου χτύπησε βιαίως με άγνωστο αντικείμενο τρεις περιθαλπόμενους του Κέντρου» που λόγω «της πνευματικής
αναπηρίας τους ετύγχαναν ανίκανοι να αντισταθούν» ενώ «δια αλλεπάλληλων χτυπημάτων προκάλεσε (σ.σ. στα θύματα)
πολλαπλές εκχυμώσεις και μελανιές στην περιοχή των μηρών». Σε ό,τι αφορά τις τρεις συγκατηγορούμενές του, το κατηγο-
ρητήριο καταλόγιζε σ’ αυτές ότι δεν ενημέρωσαν άμεσα και έγκαιρα τους προϊσταμένους του Κέντρου για τις σωματικές βλάβες
που υπέστησαν οι τρόφιμοι. Οι ίδιες αρνήθηκαν την κατηγορία, τονίζοντας ότι δεν αντιλήφθηκαν τις κακώσεις. Το Πλημμελει-
οδικείο ανέστειλε (επί τριετία) τις επιβληθείσες ποινές, ενώ όσοι καταδικάστηκαν άσκησαν έφεση κατά της απόφασης. 

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Συν. από σελ. 1… 1) Την ψήφιση διάταξης με την οποία θα εξαιρούνται τα αναπη-
ρικά επιδόματα από την υποχρέωση αναγραφής και δήλωσής τους ως εισοδή-
ματος, καθώς δεν αρκεί να είναι αφορολόγητο. 2) Την απαλλαγή όλων των
ατόμων με αναπηρία με ποσοστό τουλάχιστον 67%, ανεξαρτήτως κατηγορίας
αναπηρίας και των οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με βαριά
αναπηρία, από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. 3) Να μην υπάρξει καμία μείωση
του αφορολόγητου ορίου για κανέναν πολίτη. 4) Επέκταση της φοροαπαλλαγής
των ατόμων με αναπηρία και στο τεκμαρτό εισόδημα. 5) Απαλλαγή από τον
ΕΝΦΙΑ 6) Την προστασία από πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας που ανήκει σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον
67% 7) Την αύξηση του ακατάσχετου ποσού σε λογαριασμό μισθού ή σύνταξης ατόμων με αναπηρία στο ύψος των 3.000
ευρώ λόγω αυξημένων αναγκών εξαιτίας της αναπηρίας τους. 8) Χρηματοδοτικά εργαλεία και άλλα κίνητρα για την ανάπτυξη
του θεσμού των ΚΟΙΝΣΕΠ ένταξης, 9) Τη λήψη προστατευτικών φορολογικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες
παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, 10) Τη λήψη μέτρων για την πλήρη
προστασία των δανειοληπτών με αναπηρία και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριές αναπηρίες.



Επιπλέον 180 εκατ. ευρώ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα από την Κομισιόν - Συγκεκριμένα, η νέα χρη-
ματοδότηση αφορά προγράμματα παροχής βοήθειας στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, για την αναβάθμιση του
εμβληματικού «προγράμματος στήριξης έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση» (ΕΣΤΙΑ), μέσω

του οποίου παρέχεται βοήθεια στους πρόσφυγες για την εξεύρεση καταλυμάτων σε αστικές περιοχές εκτός των
καταυλισμών, καθώς και τακτική χρηματική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της υπενθυμίζει
ότι η συνολική στήριξη προς την Ελλάδα για τη διαχείριση της ανθρωπιστικής κατάστασης, της μετανάστευσης
και των εξωτερικών συνόρων υπερβαίνει πλέον τα 1,5 δισ. ευρώ, μέσω διαφόρων μορφών χρηματοδότησης.
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Έκτακτη οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους 434.017 ευρώ, θα λάβουν οι δήμοι Σαμοθράκης, Λέ-
σβου και Ανατολικής Μάνης για χορήγηση ειδών πρώτης ανάγκης και αντικατάσταση οικοσκευής των
πληγέντων από φυσικές καταστροφές πολιτών τους. Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερι-

κών, Πάνος Σκουρλέτης, η κατανομή της επιχορήγησης θα γίνει ως εξής: Στον δήμο Σαμοθράκης 95.820 ευρώ
για άμεσες βιωτικές ανάγκες και απαιτήσεις αντικατάσταση οικοσκευής πληγέντων από τις μεγάλες πλημμύρες
που έπληξαν το νησί στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2017, στον δήμο Λέσβου, 33.971 ευρώ για αντικατάσταση
οικοσκευής πληγέντων από τον καταστροφικό σεισμό, της 12ης Ιουνίου 2017 και στον δήμο Ανατολικής Μάνης
4.226 ευρώ για αντικατάσταση οικοσκευής πλημμυροπαθών από τη θεομηνία της 7ης Σεπτεμβρίου 2016.

Σπουδαία κίνηση από τον Πραξιτέλη Ζαχαριάδη, ο οποίος δώρισε τη διαιτητική του αμοιβή από το Αστέρας Τρί-
πολης-Ολυμπιακός στη Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου «ΕΛΠΙΔΑ». Για ακόμη μία χρονιά ο ρέφερι της ΕΠΣ Μακεδονίας
δώρισε χρήματα σε ίδρυμα. Πριν από πέντε χρόνια έκανε την αρχή δίνοντας τη διαιτητική του αμοιβή (1.500 ευρώ)

στο "Χαμόγελο του Παιδιού, ενώ ακολούθησαν οι δωρεές σε "Λάμψη", ΕΛΕΠΑΠ και Α.Σ. ΑμεΑ "Εν Σώματι Υγιεί".
Εικοσιένα μετάλλια και τέσσερα νέα πανελλήνια ρεκόρ , σε διάστημα 2 ημερών , κατέκτησε η απο-
στολή του αθλητικού συλλόγου ατόμων με αναπηρία Έβρου, «Κότινος», στη 12η Ανοιχτή Διεθνή Κολυμ-
βητική Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Απριλίου, στην Πτολεμαίδα. Οι συνολικά εννέα

αθλητές και αθλήτριες της ομάδας, κατέκτησαν επτά (7) χρυσά μετάλλια με τέσσερα (4) νέα πανελλήνια ρεκόρ,
εννέα (9) αργυρά μετάλλια και πέντε (5) χάλκινα , συνοδευμένα τα περισσότερα, με νέα ατομικά ρεκόρ.

Προβλήματα σε ότι αφορά την αυτόνομη πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση ατόμων με κινητικά προ-
βλήματα έχουν τα γήπεδα έξι ΠΑΕ της Σούπερ Λίγκας και 13 ΚΑΕ. Πρόκειται για τις ομάδες: ΑΕΚ, ΑΕΛ, Απόλ-
λων Σμύρνης, Παναιτωλικός, Παναθηναϊκός, ΠΑΣ Γιάννινα από το πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας και τις ΚΑΕ

ΑΕΚ, Αίολος Τρικάλων, Άρης, ΓΣ Λάρισας Φάρος , Κύμη, Λαύριο, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Πανιώνιος, ΠΑΟΚ,
Προμηθέας, Ρέθυμνο, Κολοσσός Ρόδου. Οι συγκεκριμένες ομάδες κλήθηκαν την Πέμπτη (3/5) σε ακρόαση από την
Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αφού τα έργα σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να έχουν γίνει μέχρι τις
31/12/2017. Το πρόβλημα είναι σοβαρό καθώς χωρίς τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν είναι δυνατή η άδεια διε-
ξαγωγής του αγώνα ενώ το κόστος πρέπει να το αναλάβουν οι ομάδες, ακόμη και αν τα γήπεδα δεν είναι δικά τους. 

Η δεύτερη πιο γερασμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat που δημοσιεύθηκαν χθες, καθώς ένας στους 3 Έλληνες, το 2017 ήταν ηλικίας άνω των 65
ετών. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ιταλία, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό ηλικιωμένων παρουσιάζει το

Λουξεμβούργο. Η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία παρουσίασε τον “δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων” στις
χώρες της Ε.Ε. για το 2017, που στην πράξη “φωτογραφίζει” το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 65
ετών επί του συνολικού πληθυσμού και φέρνει τη χώρα μας σε μια από τις πλέον δυσχερείς θέσεις.

Φρένο στη χρήση του «πλαστικού χρήματος» διαπιστώνεται στην αγορά, καθώς σημαντικό ποσοστό των
εμπόρων και των επαγγελματιών που τοποθέτησαν τερματικά μηχανήματα POS στο πλαίσιο της υποχρεωτι-
κότητας του νόμου, αποφεύγουν να τα χρησιμοποιήσουν προκρίνοντας τις εγχρήματες συναλλαγές. Είναι χα-

ρακτηριστικό ότι περίπου το 30% των τερματικών που εγκαταστάθηκαν στην πρώτη φάση της υποχρεωτικότητας
του νόμου, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του 2017, δεν έχει πραγματοποιήσει καμία συναλλαγή μέχρι σήμερα.

Αναλυτική ενημέρωση για τα κρούσματα καθυστέρησης στην απόδοση των χρημάτων που καταβάλ-
λουν οι καταναλωτές για την εξόφληση λογαριασμών ρεύματος, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με απώ-
λεια των εκπτώσεων συνέπειας ή ακόμη και με διακοπή ηλεκτροδότησης, ζητά η Ρυθμιστική Αρχή

Ενέργειας (ΡΑΕ) με επιστολή προς τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές. Η Αρχή επισημαίνει ότι
έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων από καταναλωτές, σύμφωνα με τους οποίους ενώ έχουν εξοφλήσει εμ-
πρόθεσμα τους λογαριασμούς τους μέσω εταιρειών/φορέων που έχουν εισπρακτικό ρόλο (όπως τα ΕΛΤΑ),
ωστόσο χάνουν την έκπτωση συνέπειας επειδή καθυστερεί η μεταφορά των ποσών στους προμηθευτές. 
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ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Συν. από σελ. 1… Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης, ενώ έμφαση δόθηκε στα μορφωτικά δικαιώματα των
ΑμεΑ. Κοινό τόπο αποτέλεσε η διαπίστωση ότι, ειδικά κατά την περίοδο της κρίσης,
η Ειδική Αγωγή έχει υποστεί πλήγματα, αλλά και πως τα τελευταία χρόνια έχουν λη-
φθεί θετικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυσή της, όπως η δυνατότητα ολοήμερης λει-
τουργίας των σχολίων, που πρόσφερε ανακούφιση στους γονείς και τα παιδιά. Σε
αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη μνεία έγινε στην καινοτόμο φιλοσοφία του νομοσχεδίου
για τις Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου, το οποίο βρίσκεται στη φάση της επεξεργασίας και αναμένεται να κα-
τατεθεί στη Βουλή το αμέσως επόμενο διάστημα. Επιπλέον, όπως σημείωσε η υφυπουργός, έχουν ήδη εξασφαλιστεί τα κον-
δύλια για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για την επόμενη χρονιά, ενώ θα υπάρξουν και μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΒΟΥΛΑΣ 

Από σελ. 1... Τα κτίρια ανακαινίστηκαν με αποκλειστική δωρεά του «Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος»
και το σωματείο «Οι φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας- Πεντέλης» ανέλαβε την παρακολούθηση του έργου
κατά την επισκευή. Οι δομές θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση εξειδικευμένων προγραμμάτων
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Ειδικότερα: *Το πρώτο κτίριο θα χρησιμο-
ποιηθεί ως στέγη των νέων κοριτσιών που ζουν στο χώρο πολλά χρόνια και προετοιμάζονται για την
αυτονόμησή τους. *Το δεύτερο ως ξενώνας βραχείας παραμονής για παιδιά με αναπηρίες που ζουν
με τις οικογένειές τους και για οικογενειακούς λόγους χρειάζονται την προσωρινή εξειδικευμένη φι-

λοξενία. *Το τρίτο ως κέντρο θεραπειών για παιδιά της κοινότητας που είναι ανασφάλιστα και παραπέμπονται για θεραπείες όλων
των μορφών. Οι προσφερόμενες υπηρεσίας θα είναι δωρεάν και θα καλύπτονται από την πρόσφατη επιδότηση των 6.600.000€
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για προγράμματα αποϊδρυματοποίησης.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Ειδικότερα, παρέχονται υπηρεσίες για άτομα με προβλήματα όρασης: -καθοδήγηση του
πελάτη από υπεύθυνο εξυπηρέτησης κατά την παραμονή του στο κατάστημα. -πραγματο-
ποίηση συναλλαγών ταμείου μέσω της υπηρεσίας «Ταμίας από Απόσταση» με τη βοηθη-
τική χρήση ειδικής σήμανσης στο μηχάνημα σε γραφή Braille, χωρίς την ανάγκη
παράστασης και υπογραφής μαρτύρων. -δυνατότητα πλοήγησης και εκπαίδευσης στις υπη-
ρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank με τη χρήση φωνητικής υποστήριξης. -εγγραφή
στη winbank, χωρίς να είναι απαραίτητη η χειρόγραφη υπογραφή συμβάσεων. Για άτομα
με προβλήματα ακοής: -συναλλαγές ταμείου με εκπαιδευμένους στη νοηματική γλώσσα
ταμίες. -οθόνη αφής με διαδραστικό χάρτη για πληροφόρηση σχετικά με τις προσφερόμενες
στο e-branch συναλλαγές και τα διαθέσιμα μηχανήματα. Για άτομα με κινητικά προβλήματα:
-εύκολη μετακίνηση στους εσωτερικούς χώρους του καταστήματος. -καθοδήγηση του πελάτη από υπεύθυνο εξυπηρέτησης
κατά την παραμονή του στο κατάστημα. -εξυπηρέτηση στο ύψος του αμαξιδίου με την υπηρεσία «Ταμίας από Απόσταση».

ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ ΑΜΕΑ: Ο ΧΟΡΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ
Μια μαγική χορευτική παράσταση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29
Απριλίου στην Ζάκυνθο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαρακινάδου Ζάκυν-
θου, αφιερωμένη στην Γέφυρα ζωής. Μία παράσταση γεμάτη συγκίνηση
και πολλά χαμόγελα άλλα και μηνύματα αισιοδοξίας ελπίδας….με 215 χο-
ρευτές επί σκηνής, με θέμα “…θυμάσαι μαμά;”. Μια εκδήλωση αφιερωμένη
στα παιδιά, που πέτυχαν και με το παραπάνω χορεύοντας, παίζοντας ή
τραγουδώντας, να στείλουν μήνυμα πως όταν γελούν… υπάρχει ακόμα ελ-
πίδα. Η βραδιά ξεκίνησε με την προβολή ενός βίντεο που παρουσιάζει τις
δράσεις και το έργο που γίνονται στην “Γέφυρα Ζωής Α.μεΑ.”. Ακολούθησε
η ομιλία του Προέδρου του Δ.Σ. της Γέφυρα Ζωής κ. Διονύση Γουράνιου ο

οποίος δήλωσε φανερά συγκινημένος σε ένα αμφιθέατρο ασφυκτικά γεμάτο. Στη συνέχεια τα χορευτικά τμήματα παρουσίασαν
χορούς από ολόκληρη τη χώρα, ενώ το τμήμα παραστάσεων που έκλεισε την εκδήλωση άφησε τους πάντες άφωνους. Δεν
έλειψαν τραγούδια με την υπέροχη και πολλά υποσχόμενη Νίκη Αρβανιτάκη συνοδευόμενη στο πιάνο από τον ταλαντούχο
Διονύση Τουρκάκη. Μελωδίες, τραγούδια, χοροί, φαντασία και Ζωή ήταν τα συστατικά της μουσικο-χορευτικής εκδήλωσης
που παρουσίασαν τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαρακινάδου για να δημιουργήσουν τη δικιά τους “Γέφυρα Ζώης” και
να μεταφέρουν σε όλους το μήνυμα “να αγκαλιάσουμε όλοι τη μαγεία, του να είναι κανείς διαφορετικός”. Όσο για το φινάλε,
το αργεντίνικο τάνγκο από τους Δώρα Μαγδαληνου, Διονύση Μάργαρη και Αλεξάνδρα Τυρογαλά κέρδισε τις εντυπώσεις. 
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Οι γυναίκες με αναπηρία υπόκεινται σε πολλα-
πλές διακρίσεις τόσο λόγω φύλλου τους, όσο και
λόγω αναπηρίας. Σύμφωνα με έρευνες, οι γυναί-
κες με αναπηρία σήμερα εξακολουθούν να αντι-
μετωπίζουν: *δυσκολία ένταξης στο εκπαιδευτικό
σύστημα. *δυσκολία ένταξης στην παραγωγική
διαδικασία. *δυσκολία για αυτονομία και ανεξαρ-
τησία. *δυσκολία ένταξης στα κοινωνικοοικονο-
μικά δρώμενα της κοινωνίας (τοπικής και
ευρύτερης). *δυσκολία ενεργούς ένταξης στη δια-
δικασία λήψης αποφάσεων για τις πολιτικές και
τα προγράμματα που τις αφορούν άμεσα. *δυ-
σκολία δημιουργίας οικογένειας. *απειλούνται συ-
χνότερα από την φτώχεια και την εξαθλίωση.
*βιώνουν κακή εναρμόνιση ιδιωτικής και επαγ-
γελματικής ζωής. *διατρέχουν συχνά μεγαλύτερο
κίνδυνο να υποστούν βία, κακοποίηση και εκμε-
τάλλευση. Οι γυναίκες ΑμεΑ στην Ελλάδα αντιμε-
τωπίζουν το τεράστιο πρόβλημα της αποδοχής.
Και αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι με αναπη-
ρίες συχνά αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι
"χωρίς φύλο" και όταν πρόκειται για γυναίκες με
αναπηρία, που ζουν σε μια ανδροκρατούμενη
κοινωνία, η διάκριση τότε είναι σαφώς διπλή.

Ο TOMMY HILFIGER 
ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΡΟΥΧΑ ΓΙΑ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Ο Tommy Hilfiger σε μια σημαντική πρω-
τοβουλία σχεδιάζει ρούχα για άτομα με
αναπηρία. Το είχε ήδη ανακοινώσει πέρυσι
και φέτος γίνεται πράξη. Μια πρωτοβουλία
που ελπίζουμε να ακολουθήσουν και άλλοι
οίκοι μόδας. Ο οίκος επεκτείνει τις δημι-
ουργίες του και αυτή τη φορά η συλλογή
του αφορά άτομα με αναπηρία. Το brand
έφερε στο προσκήνιο την Chelsie Hill, την
γυναίκα που ίδρυσε την ομάδα χορού ατό-
μων με αναπηρικά αμαξίδια και το E.P.I.C , ομάδα που βοηθά άτομα με
αναπηρικά αμαξίδια. Η Hill, η οποία ζει με τραυματισμό του νωτιαίου μυε-
λού μετά από ένα ατύχημα που είχε με το αυτοκίνητο, βρίσκεται στη νέα
συλλογή του Tommy Hilfiger και πρωταγωνιστεί στο video της καμπάνιας.
Στο video, το οποίο δημοσίευσε η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό
στο Instgram, χορεύει φορώντας δημιουργίες του Tommy Hilfiger.

ΝΕΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Πρόκεται για τα emoji τα οποία χρη-
σιμοποιούνται από εκατομμύρια αν-
θρώπους καθημερινά, κατά τη διάρκεια
της επικοινωνίας τους, γιατί είναι εύ-
χρηστα και υπάρχει πληθώρα επιλο-
γών. Παρόλα αυτά τα εικονίδια αυτά
φαίνεται πως δεν είναι ποτέ αρκετά και
γι' αυτό πρόκειται να αυξηθούν και να
δημιουργηθούν καινούρια. Πιο συγκε-
κριμένα, η Apple προτείνει τη δημιουργία δεκατριών νέων εικονιδίων για
τα άτομα με αναπηρία. Τα εικονίδια προβλέπεται να απεικονίζουν κάποιες
αναπηρίες, χωρίς όμως αυτά να αναφέρονται σε όλες. Σκοπεύει να σχε-
διάσει εικονίδια με σκύλους οδηγούς, ένα ακουστικό για κωφάλαλους, προ-
σθετικά μέλη για το πόδι και το χέρι, ένδειξη νοηματικής γλώσσας καθώς
και άτομα σε χειροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο. Η εταιρία συνεργάστηκε με
διάφορους παγκόσμιους οργανισμούς, όπως είναι το Αμερικανικό Συμβού-
λιο Τυφλών και η Εθνική Ένωση Κωφών, προκειμένου να τους βοηθήσουν
στον κατάλληλο κι ευπρεπή σχεδιασμό των καινούριων εικονιδίων. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ ΣΕ ΑΜΕΑ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΑΝ!
Ο Αδάμ Τράμελ 22 ετών, ήταν ένας νέος άνδρας με ειδικές ανάγκες, που
μπορούσε να μείνει μόνος του και να φροντίζει τον εαυτό του. Σε μια από τις
σπάνιες κρίσεις του, βγήκε γυμνός στο διάδρομο της πολυκατοικίας και απει-
λούσε ότι θα αυτοτραυματιστεί. Κάποιος γείτονας κάλεσε στο τηλεφωνικό
κέντρο της αστυνομίας του Δυτικού Μιλγουοκί και ανέφερε το περιστατικό.
Μέχρι να έρθει το περιπολικό με 2 άνδρες, ο Αδάμ είχε επιστρέψει στο δια-
μέρισμα του. Το βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα δείχνει τους δυο αστυνο-
μικούς να σπάνε την πόρτα και να μπαίνουν μέσα στο διαμέρισμα όπου
βρήκαν τον Αδαμ γυμνό να κάνει μπάνιο. Του ζήτησαν να βγει αλλά προφα-
νώς ο νεαρός δεν ήταν σε θέση εκείνη τη στιγμή να επεξεργαστεί τα λεγόμενα τους. Εξάλλου ο γείτονας που τηλεφώνησε
έδωσε το όνομα του Μπράντον, το οποίο μπέρδεψαν οι αστυνομικοί και νόμιζαν ότι ήταν το όνομα του Αδάμ. Του ζητούσαν
«Μπράντον δείξε μας τα χέρια σου αλλά φυσικά ο Αδάμ δεν αναγνώριζε το όνομα αυτό και συνέχισε να βρίσκεται στο μπάνιο.
Τότε έβγαλαν το όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης και άρχισαν να του ρίχνουν στο γυμνό κορμί του ηλεκτρισμό. Το θύμα δεν μπορεί
να ελέγξει τα μέλη του, πέφτει ουρλιάζοντας στο δάπεδο, αλλά οι αστυνομικοί τον πυροβολούν άλλες 17 φορές με το ηλεκτρικό
όπλο. Μέσα σε λίγα λεπτά και με ανατριχιαστικά ουρλιαχτά ο Αδάμ έχασε τις αισθήσεις του. Μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο
που έκανε 30 λεπτά είχε ξεψυχήσει. Οι αστυνομικοί Μουνιόζ και Ρόχλεντερ δεν θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες αφού ο Γενικός
εισαγγελέας του Μιλγουόκι αποφάνθηκε πως έπραξαν το καθήκον τους και οι ενέργειες τους δεν ήταν παράνομες.
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ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ ΤΑ ΑμεΑ

Η προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία δεν αφορά μονάχα σε δομές, στο πε-
ριβάλλον, στην εργασία ή στην κατοικία αλλά και σε προϊόντα και υπηρεσίες της ψη-
φιακής αγοράς. Η τεχνολογία σε αυτό το κομμάτι έχει κάνει άλματα και άνθρωποι με
προβλήματα ακοής, όρασης, ή κινητικά, έχουν τη δυνατότητα να ευεργετηθούν από τα
πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών που απλουστεύουν την καθημερινότητα και ανοί-
γουν παράθυρα επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρι-
σας «Κωνσταντίνος Κούμας» έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε αυτό το κομμάτι χρησιμοποιώντας ένα ειδικό λογισμικό
διευκόλυνσης ανάγνωσης. Το πρόγραμμα επιτρέπει στους υπολογιστές να διαβάζουν οποιοδήποτε κείμενο χρειάζεται ο ανα-
γνώστης, είτε τα μαθήματα του σχολείου από Α’ Δημοτικού μέχρι Γ’ Λυκείου ή οποιοδήποτε άλλο κείμενο από το διαδίκτυο.
Στόχος της Βιβλιοθήκης με τη δραστηριότητα αυτή είναι να ανταποκριθεί πληρέστερα στις ανάγκες του κοινού της, ώστε
άσχετα με τις δυσκολίες που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίζει να παρέχεται η δυνατότητα ανάγνωσης και ψυχαγωγίας.

ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Στις 12 Μαΐου 2018 επανέρχεται δυναμικά η τρίτη Ημέρα Καριέρας για Άτομα
με Αναπηρία, το Career Fair.4all με την υποστήριξη του kariera.gr. Εταιρείες,
φορείς και άτομα με αναπηρία θα συναντηθούν στο Σεράφειο Κέντρο Αθλητι-
σμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας του δήμου Αθηναίων με σκοπό τη δυνατότητα
ένταξης των ΑμεΑ στην ελληνική αγορά εργασίας και τη δημιουργία συνθηκών
επαγγελματικής προοπτικής και απορρόφησης για ένα ενεργό ανθρώπινο δυ-
ναμικό το οποίο μένει στην αφάνεια. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα λάβουν εκ-
παιδευτικά σεμινάρια και booklet πάνω σε ιδιαίτερα θέματα που πρέπει να
γνωρίζουν για την αλληλεπίδραση με Άτομα με Αναπηρία, τα νομικά ζητήματα
που τους περιβάλλουν καθώς και άλλες σημαντικές πληροφορίες. Με τη συμ-

μετοχή στο Career Fair.4all οι εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν το κοινωνικό τους προφίλ, να κατανοήσουν τις ιδι-
αιτερότητες αλλά και τις ικανότητες επαγγελματιών με διαφορετικές μορφές αναπηρίας και να δώσουν τη δυνατότητα σε ΑμεΑ να
τους γνωρίσουν σε ένα χώρο πλήρως προσβάσιμο και διαμορφωμένο για να έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ ΑΜΕΑ: ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΆΝΘΡΩΠΟΙ
Την Δευτέρα 14 Μαΐου τα παιδιά ΑΜΕΑ, στο Κλειστό γήπεδο Μπάσκετ Αργυρού-
πολης «Aργοναύτες» μας διδάσκουν ότι δεν υπάρχουν «διαφορετικοί» άνθρωποι
και εμείς με την συμμετοχή και την ανταπόκρισή μας, τους αποδεικνύουμε ότι υπάρ-
χουν ΜΟΝΟ Άνθρωποι. Η π. Μις Ελλάς Σύλβια Αντώναρου υλοποιεί την υπόσχεση
που έδωσε πριν πολλά χρόνια στον εαυτό της, να κάνει αυτά τα παιδιά να χαμογε-
λούν ευτυχισμένα ανάμεσά μας, ενταγμένα στο κοινωνικό σύνολο, όπως τους αξίζει,
ικανοποιώντας έτσι τις επιθυμίες τους, αλλά και το Όραμα της. Συμμετέχοντας
ενεργά σε μια Επίδειξη Μόδας υψηλών προδιαγραφών, με ρούχα καταξιωμένων
σχεδιαστών που προσφέρουν αφιλοκερδώς και που πλαισιώνουν επίσης αφιλοκερ-
δώς και εθελοντικά , Εστεμμένες ΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ και MISS ΕΛΛΑΣ μαζί με Ενήλικα
παιδιά ΑΜΕΑ από διάφορους Συλλόγους, παιδιά ιδιαίτερης ικανότητας και ευαισθη-
σίας καθώς και γνωστοί Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες μαζί με Αθλητές με ειδικές Ανάγκες. Θα παρελάσουν μπροστά
στο εκλεκτό κοινό των προσκεκλημένων, δίνοντας σε όλους μαθήματα ζωής και στέλνοντας ΠΑΝΤΟΥ το μήνυμα της θέλησης,
της πίστης στην προσπάθεια, αλλά και της πεποίθησης ότι η θέση τους στην κοινωνία είναι ΔΙΠΛΑ μας.

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ: ΈΝΑ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
Ένα «διαφημισμένο» έργο για
ΑμεΑ στη Νέα Φιλαδέλφεια, το
οποίο -υποτίθεται- ότι θα έκανε τη
ζωή των ανθρώπων αυτών πιο
εύκολη, τελικά επέφερε το αντί-
θετο αποτέλεσμα. Όπως θα δείτε
και στις φωτογραφίες που αναρ-
τήθηκαν στο facebook, στην πλα-
τεία της περιοχής έχουν μπει

κολονάκια τα οποία λειτουργούν ως «τοίχος» καθώς η διέλευση των αμα-
ξιδίων ανάμεσά τους είναι αδύνατη. Πρόκειται για ένα έργο παντελώς ακα-
τάλληλο, αν αναλογιστούμε τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε.
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ΒΟΛΟΣ - ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΖΗΣΑΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΤΗΝ… ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Με πρωτοβουλία του Παγχιακού Συλλόγου ΑμΕΑ, στελέχη του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου ΑμΕΑ, με επικεφαλής την Πρόεδρο τους Σοφία Μιχάλα, πραγματοποί-
ησαν μια ειδική εκδήλωση, αφιερωμένη στην παγκόσμια ημέρα των
ανθρώπων με αναπηρία, στη διάρκεια της οποίας ανέλυσαν τα χιλιοειπωμένα
προβλήματα τους. Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με μαθητές Σχολείων, που βίωσαν
στην Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, την αναπηρία έστω και με την μορφή παι-
χνιδιού. Ετσι ομάδες παιδιών ζωγράφιζαν με το στόμα, άλλα προσπάθησαν
να προχωρήσουν με κλειστά μάτια, άλλα μοίρασαν κλήσεις σε παραβάτες, με
τη συνοδεία αστυνομικών της Τροχαίας, άλλα περπάτησαν στο ένα πόδι, άλλα
έπαιξαν βόλεϋ χωρίς πόδια και άλλα προσπάθησαν να κινηθούν με καρότσι.

ΑΡΚΑΔΙΑ - ΕΠΑΦΗ Γ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΜΕ ΑΜΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Οι εκπρόσωποι των ΑΜΕΑ, αφού αναγνώρισαν τις προσπάθειες της κυβέρνησης να
βελτιώσει τη θέση τους, έθεσαν ζητήματα τόσο γενικής φύσεως όσο και τοπικά :Ενδει-
κτικά, τη λειτουργία των ΚΕΠΑ, ιδίως ως προς τη σύνθεσή τους, τα ποσοστά αναπη-
ρίας, με τρόπο ώστε η κρίση των ΚΕΠΑ να είναι περισσότερο «δέσμια» και να μην
αφήνεται μεγάλο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στα μέλη της Επιτροπής,  τη δημι-
ουργία «Στέγης» ΑΜΕΑ για τη διημέρευση των ΑΜΕΑ, τη μεταφορά του ΕΕΕΕΚ από
το Κάψια στην Τρίπολη, σε κτίριο ειδικών προδιαγραφών, την ίδρυση ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ,

με σκοπό την ένταξη των νέων ΑΜΕΑ στην επαγγελματική ζωή και την αγορά επαρκούς χώρου για τη λειτουργία γραφείων
της Ομοσπονδίας και του Συλλόγου, με ταυτόχρονη κάλυψη της αμοιβής ενός υπαλλήλου γραμματειακής υποστήριξης.

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης κυβόλιθων, δημιουργίας ει-
δικών διαδρομών ΑΜΕΑ και συντήρησης των πλακοστρώσεων στο νέο λιμάνι. Το έργο υλο-
ποιείται εξ’ ολοκλήρου με αξιοποίηση δημοτικών πόρων και υπό την επίβλεψη της
προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Ελένης Καλπουρτζή. Η αντικατάσταση των
κυβόλιθων στη ζώνη Segen κρίθηκε αναγκαία για την ασφαλή πρόσδεση των κρουαζιερό-
πλοιων, μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα,
ολοκληρώνονται οι απαραίτητες διαδικασίες για τη δημοπράτηση έργου με σκοπό την απο-
κατάσταση των ζημιών στη ράμπα 6, όπως και στο μώλο των Δηλιανών στο παλιό λιμάνι.
Παράλληλα έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του λιμανιού και
πρόσδεση των κρουαζιερόπλοιων του Πάσχα, ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στις μετακινήσεις των τουριστών.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗ
Πρωτοβουλίες για άτομα με αναπηρία όρασης στη Ροδόπη, λαμβάνει
το σωματείο ΑμεΑ. Έχει ήδη εγγράψει στις τάξεις του εννέα μέλη με
αναπηρία όρασης εκ των οποίων τέσσερις ολικά τυφλούς και κάνει προ-
σπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής τους στην πόλη. Η πρώτη
πρωτοβουλία αφορά στην καθημερινή μετακίνηση των ατόμων με ανα-
πηρία όρασης στην πόλη της Κομοτηνής όπου παραδόθηκαν από την
διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής Δέσποινα

Πάσσου στο σωματείο ΑμεΑ Π.Ε. Ροδόπης τα τηλεκοντρόλ ηχοσήμανσης των φωτεινών σηματοδοτών
προκειμένου να εκπαιδεύσουν μέλη τους με αναπηρία όρασης για να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν στην καθημερινό-
τητά τους. Η δεύτερη πρωτοβουλία του σωματείου για τα άτομα με αναπηρία όρασης περιλαμβάνει σεμινάριο ενημέρωσης
για σκύλους - οδηγούς. Κανένα από τα εγγεγραμμένα μέλη του σωματείου δε διαθέτει σήμερα σκύλο - οδηγό, όπως μας πλη-
ροφορεί ο κος Καρούντζος και αυτό το σεμινάριο έρχεται για να ενημερώσει όσους ενδεχομένως να ενδιαφέρονται.

ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Για την ανεμπόδιστη μετακίνηση των ευάλωτων χρηστών της πόλης - Ο
Δήμος Ηρακλείου προχωρά στον συστηματικό έλεγχο προσβασιμότητας και
προσπελασιμότητας των κύριων υποδομών του με στόχο την ανεμπόδιστη με-
τακίνηση του συνόλου των ευάλωτων χρηστών της πόλης (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι,
παιδιά, γονείς με καροτσάκια, παροδικά και μόνιμα εμποδιζόμενα άτομα). Η
δράση έχει πιλοτικό χαρακτήρα και απαιτεί τη συμβολή των άμεσα εμπλεκόμε-
νων ευάλωτων χρηστών, αφενός για την πληροφόρηση των τυπικών διαδρομών (κατοικία- εργασία- βασικές εξυπηρετή-
σεις- αναψυχή) στην πόλη, και αφετέρου για την αξιολόγηση αυτών των διαδρομών στο επίπεδο των σημερινών αναγκών.
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ΠΥΡΓΟΣ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

Μία πραγματικά ξεχωριστή δράση υλοποίησαν στην κεντρική πλατεία Πύργου
οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Πύργου. Με αφορμή ένα κείμενο στο μάθημα της
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας οι μαθητές δημιούργησαν σκίτσα, ζωγραφιές, έγραψαν
τα δικά τους κείμενα σχετικά με το πώς βλέπουν ζητήματα που έχουν να κάνουν
με την αναπηρία. Ο γραμματέας του Σωματείου Παραπληγικών και Κινητικά Ανα-
πήρων Ηλείας Γιώργος Παπανικολόπουλος θέλησε να ευχαριστήσει από καρδιάς
τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς για την πρωτοβουλία τους ενώ
υποστήριξε: «Βλέπουμε ότι υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα μας είναι οι νέοι άνθρωποι. Από τα παιδιά περιμένουμε να ενημερώσουν
τον μπαμπά τους, τη μαμά τους, τα αδέλφια τους και όλους γενικότερα να προσέχουν τις διαβάσεις, τους χώρους στάσης-
στάθμευσης των ΑμεΑ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά που είναι κοντά μας και προσπαθούν να μας βοηθήσουν».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΆΝΩ ΤΟΥΜΠΑ
Με μελέτη του υπ. Εργασίας χωρίς να ξοδευτεί ένα ευρώ - "Είναι πολύ ση-
μαντική εξέλιξη η δημιουργία του, μια τομή" τόνισε ο πρωθυπουργός κατά
την παρουσίαση των σχεδίων από τη Θ. Φωτίου στο πλαίσιο συνάντησης
με τον Γ. Μπουτάρη Θεσσαλονίκη. Ως «ένα από τα πλέον σύγχρονα πάρκα»
των Βαλκανίων, που θα μπορούν να το χαίρονται και παιδιά με αναπηρία,
αφού είναι ειδικά σχεδιασμένο γι' αυτά, χαρακτήρισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας
το πάρκο που θα δημιουργηθεί στο οικόπεδο του πρώην οικοτροφείου
«Μέγας Αλέξανδρος» στην Άνω Τούμπα, συνολικής έκτασης 4.000 τ.μ.. 

ΚΑΒΑΛΑ: ΔΡΑΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Αφιερωμένη στην κίνηση ατόμων με αναπηρία στην πόλη, ήταν η δράση του συλλόγου
Α.Μ.Ε.Α. Καβάλας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής του συλλόγου
στην «Εβδομάδα Υγείας». Σύμφωνα με τον πρόεδρο του συλλόγου Α.Μ.Ε.Α. Καβάλας κ.
Μάκη Κρεμύδα επισκέφθηκαν δομές που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και είχαν συνάν-
τηση με την διευθύντρια του Ε.Φ.Κ.Α. στην οποία έθεσαν τους προβληματισμούς τους
σχετικά με την προσβασιμότητα του κτηρίου και μετά, όπως προέβλεπε το σενάριο, με
παραπεμπτικό προς το νοσοκομείο, χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων επιβιβάστηκαν σε
προσβάσιμα λεωφορεία του Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. Καβάλας από τις στάσεις του δημοτικού
κήπου και του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. ως πολίτες – πελάτες του Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ.

ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΜΕΑ
Τη δημιουργία ενός συνεταιριστικού καφέ επεξεργάζονται ως ιδέα ορισμένοι γο-
νείς παιδιών που φοιτούν στο Ειδικό Σχολείο της Αλεξανδρούπολης, ώστε να εξα-
σφαλίσουν ένα επαγγελματικό μέλλον για τα παιδιά τους. Προφανώς, οι σκέψεις
περιστρέφονται γύρω από ένα καφέ στο οποίο θα εργάζονται ΑμεΑ και ευτυχώς
ήδη υπάρχουν και στην Ελλάδα ανάλογα καφέ, από τα οποία ίσως οι συγκεκριμένοι
γονείς θα μπορούσαν να παραδειγματιστούν ή και να εμπλουτίσουν την ιδέα τους,
ώστε να προσφέρουν στα παιδιά τους έναν όσο το δυνατόν αρτιότερο επαγγελμα-
τικό χώρο. Πάντως, στο Ειδικό Σχολείο της Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο της ερ-
γοθεραπείας λειτουργεί εργαστήριο με θέμα το «κυλικείο», στο οποίο οι
συμμετέχοντες μαθητές αναπτύσσουν προεπαγγελματικές δεξιότητες στον τομέα

της εστίασης (παραλαβή παραγγελίας / παρασκευή ροφήματος ή σνακ / σερβίρισμα / συναλλαγή με τον πελάτη κ.ά.).

www.zougla.gr

ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΜΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ - Μια σπάνια εμπειρία έζησαν οι μα-
θητές στον φιλόξενο χώρο του Μεικτού Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.Μ.Ε.Α. «Η Κυψέλη» συμμετέχοντας
στο διαδραστικό εργαστήριο Απολλώνειας τέχνης που διοργάνωσαν «Οι Γέφυρες Τέχνης» με την υπεύθυνη της οργανωσης,
Άνχελα Μαρία Αρμπελάεθ, μαζί με τον γνωστό τραγουδιστή και ερμηνευτή της λύρας του Απόλλωνα, Θανάση Kλέωπα. Τα
παιδιά συμμετείχαν ενεργά και ανταποκρίθηκαν με μεγάλη χαρά και ενθουσιώδη χειροκροτήματα.Τους δόθηκε η ευκαιρία να
έρθουν σ’ επαφή και να γνωρίσουν από κοντά σπάνια μουσικά όργανα, ανακατασκευές αρχαίων ελληνικών λυρών της Ορ-
γανοποιίας Αναστάσιος, κληρονομιά του αρχαίου ελληνικού μας πολιτισμού, καθώς και πρωτόγνωρα ακούσματα. Φιλοξενού-
μενοι στο χώρο της Κυψέλης ήταν επίσης ομάδα μαθητών του Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης. Τριμελής αντιπροσωπεία της
περίφημης «Jove orchestra de Cassa» από την περιοχή της Χιρόνα της Καταλωνίας αποτελούμενη από τις εθελόντριες
Carmina Rabassedas, Laura Mato, Alejandra Rabassedas μαζί με την Άνχελα Αρμπελάεθ, τραγούδησαν με τα παιδιά, έπαιξαν
βιολί και κρουστά όργανα και όλοι μαζί χόρεψαν συμμετέχοντας ενεργά σε ένα ευχάριστο διαδραστικό πρόγραμμα.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟΝ 11Ο ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Η Νομική Αθηνών νίκησε το Κέμπριτζ στον 11ο Διεθνή Διαγωνισμό
Εικονικής Δίκης Ρωμαϊκού Δικαίου (International Roman Law Moot
Court) που διεξήχθη στο Eupen του Βελγίου, με τη συμμετοχή των Πα-
νεπιστημίων όπως της Οξφόρδης, Νάπολης, Λιέγης, Tübigen, Trier,
Βιέννης και Αθήνας. Η ομάδα της Νομικής πήρε το 3ο ομαδικό βραβείο,
επικρατώντας επί του Κέμπριτζ, ενώ η φοιτήτρια Μαρίνα-Μαρία-Μαρ-
γαρίτα Σιμοπούλου απέσπασε το 3ο βραβείο καλύτερου ρήτορα (Best
Oralist Award) μεταξύ των 40 φοιτητών που μετείχαν στο διαγωνισμό. Στην ομάδα μετείχαν οι προπτυχιακοί φοιτητές Νίκος
Αντωνίου (3ο εξάμηνο), Ρωμανός Οικονομάκος (3ο εξάμηνο), Μαρίνα-Μαρία-Μαργαρίτα Σιμοπούλου (8ο εξάμηνο), Χρήστος
Σπέντζος (3ο εξάμηνο). Οι νέες διακρίσεις της Νομικής, προστιθέμενες σε αυτές των προηγούμενων ετών, κατατάσσουν τη
Σχολή στην 1η θέση από πλευράς συνολικού αριθμού διακρίσεων καθ’ όλα τα χρόνια διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ: ΌΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΛΙΚ»!
Έτοιμη είναι η ΑΑΔΕ και ανά πάσα στιγμή με ένα «κλικ» μπορεί να «κλειδώ-
σει» όλα τα ανασφάλιστα οχήματα, τα οποία σε αυτή την περίπτωση θα κληθούν
να καταβάλλουν τα πρόστιμα και να υποστούν τις κυρώσεις. Πληροφορίες του
nextdeal.gr αναφέρουν ότι όλος ο μηχανισμός της ΑΑΔΕ (βάση δεδομένων κλ.π)
είναι έτοιμος και αυτό που μένει είναι η απόφαση για να γίνει η διασταύρωση. Μια
απόφαση που κανείς δε ξέρει πότε ληφθεί αλλά θα τη δουν οι ανασφάλιστοι στα
μηνύματα που θα λάβουν στο Taxis. Επισημαίνεται ότι το ύψος του χρηματικού

προστίμου έχει καθοριστεί σε 100 ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250 κυβικά εκατοστά, 150 ευρώ για δίκυκλα από 251
κυβικά και άνω, 200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1.000 κυβικά και 250 ευρώ για αυτοκίνητα από 1.001 κυβικά και άνω.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Οι Δήμοι οι οποίοι ήδη λειτουργούν, είτε με τις υπηρεσίες τους είτε με νο-
μικά τους πρόσωπα, σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής και βρε-
φονηπιακής φροντίδας καλούνται να υποβάλουν πρόταση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης
προκειμένου να ιδρύσουν ένα νέο τμήμα βρεφικής, παιδικής και βρεφο-
νηπιακής φροντίδας, ή δύο τμήματα. Τα νέα τμήματα δύναται να ενταχ-
θούν σε ήδη λειτουργούντες σταθμούς, εφόσον σε αυτούς υπάρχει
ελεύθερος χώρος ικανός να διαμορφωθεί ώστε να τα στεγάσει, ή να απο-
τελέσουν τμήματα νέου/ νέων σταθμού/ σταθμών που θα συστήσει ο
Δήμος.  Η συνολική επιχορήγηση για τους Δήμους ή τα νομικά τους πρό-
σωπα που θα ιδρύσουν ένα νέο τμήμα δυναμικότητας 12 βρεφών, ή ένα
τμήμα δυναμικότητας 25 νηπίων (η επιλογή ανήκει στον Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες του) δεν μπορεί να  ξεπερνά το ποσό
των 50.000 ευρώ. Για τους Δήμους που μπορούν να ιδρύσουν δύο τμήματα (επίσης η επιλογή αν θα είναι δύο τμήματα βρε-
φικής ή δύο νηπιακής ή ένα βρεφικής κι ένα  νηπιακής φροντίδας ανήκει στο Δήμο) η χρηματοδότηση δύναται να ανέλθει
μέχρι του ποσού των 75.000 ευρώ. H υποβολή των προτάσεων ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα αρχίζει την 2-5-2018
και λήγει την 30-06-2018. Την αναλυτική  κατάσταση με τους Δήμους, μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.eetaa.gr/ 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΡΑΤΟΥΣΕ 50 ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ
Ανάμεσα στους 50 ήταν και πέντε παιδιά. Χειροπέδες πέρασε η Αστυνομία σε δύο Πακιστανούς ηλικίας 29 και 30 ετών,
που κρατούσαν παράνομα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Απολλωνίας στη Θεσσαλονίκη 50
αλλοδαπούς. Οι 50 από το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, ανάμεσά τους και πέντε ανήλικοι, κρατούνταν παράνομα μέχρι οι
συγγενείς τους να παραδώσουν χρήματα στους δράστες, προκειμένου να αφεθούν ελεύθεροι. Από την έρευνα προέκυψε ότι
οι αλλοδαποί αρχικά κατέβαλαν μέσω των συγγενών τους χρήματα για την παράνομη μεταφορά τους από την Τουρκία στην
πόλη της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια όμως, κρατούνταν χωρίς τη θέλησή τους, προκειμένου οι συγγενείς τους να τους απο-
στείλουν επιπλέον χρήματα, τα οποία θα παρέδιδαν στο κύκλωμα για την απελευθέρωσή τους. Οι δύο άντρες, που συνελή-
φθησαν, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Σε βάρος τους αλλά και σε βάρος συνεργών τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά
περίπτωση, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, συμμορίας, της εκβίασης, αρπαγής, μεταφοράς – προώθησης
αλλοδαπών στο εσωτερικό της χώρας και της παροχής καταλύματος για απόκρυψη εκ κερδοσκοπίας πραττόμενη.
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ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ!
Από σελ. 1… Σύμφωνα με έγγραφα του ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) και
του ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών), τα οποία ο Κλά-
δος Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη,
παύει να χορηγεί λοιπές παροχές πλην της επικουρικής σύνταξης, όπως έξοδα κηδείας, επι-
δόματα απολύτου αναπηρίας και προσαύξηση σύνταξης λόγω οικογενειακών επιδομάτων
(συζύγου- τέκνων). Πιο συγκεκριμένα, αιτήσεις για χορήγηση εξόδων κηδείας ή επιδομάτων
απολύτου αναπηρίας που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 12/5/2016 κρίνονται με βάση το
προϊσχύον νομικό πλαίσιο, ενώ η προσαύξηση της σύνταξης λόγω οικογενειακών επιδομά-
των παύει να χορηγείται σε όσους η σύνταξή τους υπολογίζεται με τον νέο τρόπο. Γίνεται αν-
τιληπτό ότι το συγκεκριμένο άρθρο υποκρύπτει μείωση των επικουρικών συντάξεων!

ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ!
Δεν έχουν τέλος τα χαράτσια για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επι-
στήμονες καθώς τις επόμενες ημέρες ξεκινά μια σειρά νέων επιβαρύνσεων που
επιφυλάσσει ο νόμος Κατρούγκαλου, η επιβολή των οποίων θα ολοκληρωθεί
στις αρχές του 2019. Πρόκειται για πέντε νέα χτυπήματα του ασφαλιστικού
νόμου τα οποία θα σφίξουν κι άλλο τη θηλιά του ασφαλιστικού σε εκατοντάδες
χιλιάδες επαγγελματίες. Το κρεσέντο των νέων επιβαρύνσεων προβλέπει ότι τις
επόμενες ημέρες έρχονται οι διπλές ασφαλιστικές εισφορές από τον ΕΦΚΑ για
όσους το 2016 δήλωσαν υψηλότερο εισόδημα από το 2015. Το καλοκαίρι, προ-
βλέπεται να αποσταλούν τα ραβασάκια για τις εισφορές του 2017 και του 2018

για επικουρικό - εφάπαξ. Παράλληλα τον Σεπτέμβριο, θα έλθουν ξανά αναδρομικές εισφορές για όσους δηλώσουν για το
2017 υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με το 2016, ενώ εκκρεμεί η επιβολή εισφορών στους αμειβομένους με απόδειξη επαγ-
γελματικής δαπάνης. Στις αρχές του 2019 θα ενεργοποιηθεί, επίσης, η κατάργηση της έκπτωσης 15% στη βάση υπολογισμού
των εισφορών όλων των μη μισθωτών, αλλά και η αύξηση της εισφοράς κύριας ασφάλισης για τους αγρότες στο 18%.

ΣΤΟΥ ΚΟΥΦΟΥ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ…
Στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα, λέει μια ελληνική
παροιμία. Με τα σημερινά δεδομένα, ακούνε ακόμα και οι κωφοί
αλλά κάνουν ότι δεν ακούνε γιατί κάποιο μικρόβιο τους έχει επη-
ρεάσει τόσο πολύ που έχουν μπερδέψει τα πράγματα. Η μοσχο-
βολιά της σκατίλας, που έχει επηρεάσει ολόκληρη τη Δυτική
Αττική, σε συνδυασμό με το μικρόβιο του χρήματος έχει φέρει
τα πάνω κάτω. Πουλημένες συνειδήσεις, ύποπτες συναλλαγές,
πολιτικές παρεμβάσεις, κρυμμένα χαρτιά, καινούρια σχέδια και
πολύ εκμετάλλευση στο βωμό της δόξας και του χρήματος .
Κάθε μέρα, χτυπούν οι καμπάνες πένθιμα στην περιοχή μας
που οι άνθρωποι πεθαίνουν νέοι. Τι να φταίει άραγε; Εκτός από
τους ανθρώπους, κάθε μέρα πεθαίνουν τα παιδιά μας, ο τόπος
μας, το φυσικό περιβάλλον, οι ελπίδες, τα όνειρα και οι φιλοδοξίες για ένα καλύτερο αύριο. Πως όμως μπορούμε να σκεφτούμε
το καλύτερο όταν κάθε μέρα πάμε από το κακό στο χειρότερο. Οι νόμοι, το Σύνταγμα των Ελλήνων και όλοι αυτοί οι νομοθέτες,
δε βλέπουν ότι καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε βαθμό επικίνδυνο για το κοινωνικό σύνολο και την Δημόσια τάξη;
Αναρωτιέμαι, αν δεν υπήρχε η οικονομική συναλλαγή, θα ήταν ακόμα τα σκουπίδια εδώ; Τι γίνεται άραγε με αυτή τη συναλλαγή

των αντισταθμιστικών που ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στον πολίτη και
μόνο στον πολίτη; Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες συλλογικότη-
τες, φορείς και πολίτες αντιδρούν. Επιστήμονες, πανεπιστήμια και περι-
βαλλοντολογικοί οργανισμοί, χτυπούν το καμπανάκι του κινδύνου. Ο λαός
κάθε μέρα ξεσηκώνεται κα φωνάζει θέλοντας να προστατεύσει ότι απέμεινε.
Όπως φαίνεται όμως, όλα είναι εικονικά γιατί στην πραγματικότητα έχουν
υπογραφή, συμβάσεις, έχουν γίνει προγραμματισμοί και το αποχωρητήριο
της Αττικής, η Δυτική Αττική δηλαδή, θα συνεχίσει να δέχεται όλο αυτόν τον
όγκο των σκουπιδιών για να προσφέρει όλα αυτά τα θανάσιμα αποτελέ-
σματα αντί τα αντισταθμιστικά στους πολίτες. Σε λίγο έρχονται εκλογές και

δια λόγου θα μας λύσουν πάλι όλα μας τα προβλήματα, μεταξύ αυτών και της χωματερής. Κατά τ’ άλλα; Στου κουφού την
πόρτα όσο θέλεις βρόντα!! Πρέπει να το πάρουμε απόφαση κατ΄απως φαίνεται όλοι ότι τέτοια προβλήματα σαν της χωματε-
ρής, μόνο με προεκλογικές υποσχέσεις λύνονται και όταν τελειώνουν οι εκλογές, επανέρχονται.            Γ. ΡΕΘΥΜΙΩΤΑΚΗΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΟΞΦΟΡΔΗΣ!
Ο Αργύρης Κουμτζής, μόλις στον δέκατο μήνα της ζωής του διαγνώ-
στηκε με ατροφικό οπτικό νεύρο κάτι που έμελλε να τον καταστήσει
τυφλό σε όλη του την ζωή. Την ίδια πάθηση είχε και ο πατέρας του, ενώ
η μητέρα έχει ασθενή οπτική όραση. Ο Αργύρης είναι φοιτητής του Τμή-
ματος Φυσικής του ΑΠΘ και κατάφερε να εισέλθει στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση με μεγάλη δυσκολία, αφού από το Πανεπιστήμιο της
Θεσσαλονίκης του είχαν επισημάνει πως είναι πολύ δύσκολο να τον δε-
χτούν καθώς θα υπάρξει δυσκολία στον τρόπο παρακολούθησης του
μαθήματος αλλά και ανάγνωσης των συγγραμμάτων. Μετά από παρέμ-
βαση του τότε Υπουργού Παιδείας όμως, Ανδρέα Λοβέρδου κατάφερε
ο Αργύρης να γίνει δεκτός από τον Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσα-
λονίκης και να σημειώσει μέχρι στιγμής μέσο όρο μαθημάτων 9,555.
Tο καλοκαίρι του 2016 ο Αργύρης παρακολούθησε πρόγραμμα στο αμερικανικό MIT. Ενώ ένα χρόνο αργότερα έκανε αίτηση
για τα θερινά προγράμματα στο Caltech, στο Yale, στο Max Planck, σε δύο ολλανδικά πανεπιστήμια και στην Οξφόρδη, από
την οποία πήρε την πρώτη θετική επιστολή. Tο καλοκαίρι του 2016 ο Αργύρης παρακολούθησε πρόγραμμα στο αμερικανικό
MIT. Ενώ ένα χρόνο αργότερα έκανε αίτηση για τα θερινά προγράμματα στο Caltech, στο Yale, στο Max Planck, σε δύο ολ-
λανδικά πανεπιστήμια και στην Οξφόρδη, από την οποία πήρε την πρώτη θετική επιστολή. Οι δυσκολίες που έπρεπε να αν-
τιμετωπίσει ο Αργύρης, για να φτάσει μέχρι την Οξφόρδη, δεν ήταν λίγες. «Τα βασικά προβλήματα που αντιμετώπισα αρχικά,
ήταν τρία: η παρακολούθηση στο αμφιθέατρο, το διάβασμα των συγγραμμάτων που δεν ήταν γραμμένα και για τυφλούς φοι-
τητές και η παρακολούθηση των εργαστηρίων. Το πρώτο αντιμετωπίσθηκε, καθώς οι καθηγητές διαβάζουν ό,τι γράφουν στον
πίνακα και περιγράφουν τα σχέδια που κάνουν, ώστε να τα ακούω. Για το θέμα των βιβλίων, υπάρχει ειδικό λογισμικό που
βοηθάει στη «μετατροπή» των συγγραμμάτων. Τρόπος βρέθηκε και για τα εργαστηριακά μαθήματα», ανέφερε ο ίδιος. Ίσως
η ιστορία του βοηθήσει άλλα παιδιά, με προβλήματα μικρότερα ή μεγαλύτερα, να βρουν τον δρόμο τους πιο εύκολα.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: «ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»

«Πολλές φορές αναρωτιόμουν, τα προηγούμενα χρόνια, το πώς μπορούσαν και
επιβίωναν οι άνθρωποι μέσα στην κακουχία, τον πόλεμο και τον εξευτελισμό του σώ-
ματος και της ψυχής, κατά το πρόσφατο κυρίως, παρελθόν. Μου φαίνονταν σα μα-
κρινές ιστορίες χαμένες σε σειρές βιβλίων, έτοιμες ώστε να γίνει η αναβίωση στα
μυαλά όσων κοιτάζουν την ιστορία και το παρελθόν. Δε φανταζόμουν πότε πως θα
βίωνε και το δικό μου κορμί τον διαμελισμό των ονείρων και την αδυναμία καλλιέρ-
γειας της ελπίδας. Όχι γιατί είναι καλύτερο, αλλά γιατί υποτίθεται ότι το ονειρικό μέλλον
των τότε ανθρώπων θα ήταν το δικό μας πραγματικό και κατακτημένο παρόν. Αλλά
από αυτό το όνειρο έμεινε μόνο… δεν ξέρω αν έμεινε κάτι! Αν κερδίσαμε κάτι, γιατί
και στο σήμερα χάσαμε την ελπίδα. Πόλεμοι, φτώχεια, σκλαβιά, εξαθλίωση, δουλεία
διάφορων μορφών, εκμετάλλευση, αδιαφορία για την κατάσταση του διπλανού μας
ανθρώπου, το διπλανού μας σπιτιού, της διπλανής μας χώρας, του διπλανού χωριού
σε αυτό το παγκόσμιο Χωριό που λέγεται Γη! Σε αυτόν λοιπόν τον κατακερματισμένο
κόσμο, τα άτομα με αναπηρία δεν έχουν χώρο επιβίωσης. Δεν υπάρχει, ακόμα και
σήμερα στον 21ο αιώνα, η αναγνώριση της διαφορετικότητας του ανθρώπου, της ποικιλότητας του ανθρώπινου είδους.
Πόσο μάλλον για τους ανθρώπους με αναπηρία που θεωρούνται αδύναμοι, βάρος και αναίτιος λόγος ύπαρξης σε μια ζωή
που τρέχει. Και αν αυτά τα λόγια είναι βαριά, υπερβολικά και ψεύτικα τότε θα έπρεπε να ζούμε σε μια κοινωνία που τα ιδρύ-
ματα δεν υπάρχουν, που υπάρχει προσβασιμότητα σε μια παιδεία για όλους, που ο άνθρωπος με αναπηρία δεν περιορίζεται
ως μη αποδεκτό κοινωνικό πρότυπο, που έχει την επιλογή να έχει προσωπικούς βοηθούς ώστε να επιλέγει με ποιον και το
πού θα μείνει. Και όμως, αυτά ούτε σήμερα υπάρχουν ούτε προβλέπεται να δομηθούν σε μια Ελλάδα ακυβέρνητη και σκυμ-
μένη, με αδυναμία χάραξης πολιτικής. Αν και κανένας πολιτικός από αυτούς που τους δόθηκε το χρίσμα δεν επέστρεψε τη
χάρη στον λαό του, συνεχίζουμε ψευδώς να πιστεύουμε πως κάποιος μπορεί να γίνει Ηγέτης, κάποιος που προέρχεται από
τον πυρήνα αυτόν που γαλουχήθηκε στο ψέμα, στην απραγία, στην εκτέλεση εντολών, πειθήνια, χωρίς δεύτερη σκέψη. Από
αυτούς δεν υπάρχει ουρανός, μόνο χώμα. Υπάρχει μόνο το Εγώ στο τώρα, όχι το εμείς στο αύριο. Είμαι ένας νέος επιστή-
μονας με βαριά κινητική αναπηρία, που ως τώρα πέτυχα τους στόχους μου, τα όνειρα μου, χάρη στο πείσμα των γονιών
μου. Θέλω όμως και τα επόμενα χρόνια να μπορώ να επιλέγω το «πώς» μου και το «τι» μου! Για αυτό, δε σταματώ να προ-
σπαθώ, στο τώρα, για το καλύτερο. Όσο και να φοβάμαι, θα προσπαθώ να ζητάω το μέγιστο όχι μόνο για εμένα, αλλά για
όλους αυτούς που ονειρεύονται μια ωραιότερη, πιο φιλόξενη, πιο καινοτόμα, πιο κοινωνική για όλους Ελλάδα. Ο Στέλιος
Κυμπουρόπουλος είναι ειδικευόμενος ψυχίατρος και πρόεδρος «i-Living- Οργανισμός Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδας».
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 30 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ για την
κατασκευή ενός συστήματος θερμικής ενέργειας θα λάβει η Φλώρινα,
σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Αυτό το χρη-
ματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο θα έχει πραγματικά οφέλη για τους
κατοίκους της Φλώρινας. Ένα σύγχρονο και αποδοτικό σύστημα θέρ-
μανσης και έναν ελαφρύ λογαριασμό ηλεκτρικού», δήλωσε σχετικά η
επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική Κορίνα Κρέτσου. Ειδικό-
τερα, σύμφωνα με την Επιτροπή, η χρηματοδότηση θα προέλθει από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή ενός συ-
στήματος θερμικής ενέργειας για θέρμανση και ζεστό νερό που θα αντικαταστήσει τα καλοριφέρ και την καύση
του πετρελαίου. Στο έργο περιλαμβάνονται πάνω από 2.500 κτήρια, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών.

«ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2018»
Πολύ ικανοποιητική είναι η θέση
(22η παγκοσμίως) που καταλαμβάνει
η Ελλάδα στον παγκόσμιο «Δείκτη
Περιβαλλοντικής Απόδοσης 2018»
(Environmental Performance Index-
EPI), ο οποίος παρουσιάστηκε στο
Νταβός της Ελβετίας. Σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας

κατέχει τη 15η θέση. Στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται κατά σειρά η Ελβετία, η Γαλλία, η Δανία, η Μάλτα και η Σουη-
δία, την χειρότερη περιβαλλοντική βαθμολογία στον κόσμο έχει το Μπουρούντι, ενώ την πεντάδα από τέλος συμ-
πληρώνουν το Μπαγκλαντές, η Δημοκρατία του Κονγκό, η Ινδία και το Νεπάλ. Ο δείκτης ΕΡΙ, ο οποίος έχει πλέον
φθάσει στο 20ό έτος του, δημοσιεύεται ανά διετία από ερευνητές των αμερικανικών πανεπιστημίων Γιέηλ και Κο-
λούμπια, σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που διοργανώνει τη σύνοδο του Νταβός.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ως το τέλος του καλοκαιριού θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, για το οποίο θα επιδιωχθεί
να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συναίνεση, επισήμανε ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης μιλώντας στην ημερίδα για τους
στόχους και τις προκλήσεις του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού που
πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αμφιθέατρο του υπουργείου. Ειδικότερα

ανά τομέα πολιτικής οι παρεμβάσεις που προωθεί η κυβέρνηση, περιλαμβάνουν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
Εξοικονόμηση με το Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ' Οίκον που είναι σε εφαρμογή, Μεταφορές, όπου καταναλώνεται το
33% της ενέργειας, τα μέτρα περιλαμβάνουν επέκταση της ηλεκτροκίνησης και εισαγωγή του φυσικού αερίου, Κατα-
πολέμηση της ενεργειακής φτώχειας έχουν ληφθεί μέτρα όπως η αναθεώρηση των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες Κοι-
νής Ωφέλειας και η επέκταση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου στους δικαιούχους του εισοδήματος αλληλεγγύης.

ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP: ΠΟΤΕ ΘΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το Νοέμβριο του 2018 θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του ελληνικού τμή-
ματος του αγωγού φυσικού αερίου TAP, μήκους 550 χιλιομέτρων, από τους
Κήπους του Έβρου έως τα ελληνοαλβανικά σύνορα, στην Κρυσταλλοπηγή
της Καστοριάς. Θα ακολουθήσουν δοκιμές μέχρι τα μέσα του 2019, οπότε
θα αρχίσει η εισαγωγή υδρογονανθράκων και το 2020 το έργο θα είναι έτοιμο
για εμπορική λειτουργία. Ο αγωγός θα μεταφέρει σε πρώτη φάση 10 δισε-
κατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου ετησίως, από το κοίτασμα Σαχ Ντενίζ του
Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη, με προοπτική διπλασιασμού της μεταφορικής ικανότητας σε επόμενο στάδιο, στα 20 δι-
σεκατομμύρια κυβικά, ενώ θα συνδέεται σε τρία σημεία (στην Πέλλα την Καστοριά και την Κοζάνη) με το ελληνικό σύ-
στημα φυσικού αερίου. Η επένδυση για την κατασκευή του ελληνικού τμήματος του αγωγού φθάνει στο 1,5 δισ. Ευρώ.
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Η ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Όταν οι αριθμοί αναδεικνύουν την αλήθεια των αριθμών… Τι λένε αυτοί; Δια-
βάστε..Στον πληθυσμό των ατόμων με αναπηρία το 83,7% των νέων 20 έως 24
ετών, το 72% των αντίστοιχων νέων ηλικίας 25 έως 29 ετών και το 55,5% με ηλι-
κία 30 έως 34 ετών δεν έχουν καμία εργασιακή εμπειρία… Τα παραπάνω στοιχεία
αποτελούν την σύνθεση μιας σκληρής πραγματικότητας. Τα στατιστικά δεδομένα
περιλαμβάνονται στην έκθεση του Παρατηρητηρίου  Θεμάτων Αναπηρίας της
ΕΣΑμεΑ η οποία αποδεικνύει ότι χρειάζεται πολύ δουλειά ακόμη, και αρκετά με-
γαλύτερη ευαισθητοποίηση για να αλλάξουν οι συσχετισμοί και να αποφευχθούν
τέτοιες τραγικές εικόνες. Ο δείκτης απασχόλησης ατόμων με αναπηρία στο ευρύ
ηλικιακό φάσμα από 20 έως 64 ετών, εμφανίζει εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο στο
24,2%. Αυτό σημαίνει σύμφωνα με τους υπολογισμούς, ότι υπολείπεται κατά 33,4

μονάδες του πληθυσμού χωρίς αναπηρία που είναι 57,6% ενώ συγκριτικά με τον εθνικό στόχο για την απασχόληση υστερεί
κατά 46 μονάδες! Η ανάλυση των στοιχείων έδειξε επίσης ότι, οι γυναίκες με σοβαρή αναπηρία είναι σε ακόμη πιο δυσμενή
θέση, ενώ στον πληθυσμό με πρόβλημα βαριάς μορφής η επίδραση ως παράγοντας αποκλεισμού είναι ισχυρότατος και για
τα δύο φύλα. Η Πολιτεία από την πλευρά της μπορεί πολύ απλά να προωθήσει μέτρα όπως η προσβασιμότητα στην εργασία,
η εφαρμογή εναλλακτικών μορφών απασχόλησης και η νομοθέτηση μεγαλύτερης συμμετοχής των ΑμεΑ στις δημόσιες υπη-
ρεσίες αλλά και στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα βάση κινήτρων και ειδικών ενισχυτικών προγραμμάτων. 

ΝΕΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΤΥΠΟΥ Β
Η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος ορο ομάδας Β είναι σχετικά σπάνια, αλλά,
όταν συμβαίνει, μπορεί να επιφέρει από αναπηρία μέχρι και θάνατο. Ένα
νέο εμβόλιο κυκλοφόρησε πρόσφατα στη χώρα μας, για την ενεργό ανοσο-
ποίηση ατόμων ηλικίας 10 ετών και άνω. Από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα
έχουν σημειωθεί πέντε κρούσματα σε όλη την Ελλάδα και, σύμφωνα με τους
ειδικούς, ο μοναδικός τρόπος για την αποτελεσματική και ασφαλή πρόληψη
από την μηνιγγίτιδα Β είναι ο έγκαιρος εμβολιασμός βρεφών, νηπίων και
εφήβων. Ειδικά οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες θεωρούνται ομάδες υψηλού
κινδύνου, λόγω της επιδημιολογίας της νόσου, αλλά και λόγω των περιβαλ-
λοντικών και κοινωνικών παραγόντων, που τους θέτουν σε πιθανό κίνδυνο,
όπως η ομαδική διαβίωση ή η κοινή χρήση αντικειμένων. Αυτό που φοβίζει τους γονείς είναι ότι τα πρώιμα συμπτώματα της
νόσου μοιάζουν με εκείνα μιας απλής ίωσης, με τη διαφορά ότι στην περίπτωση της μηνιγγίτιδας είναι "κεραυνοβόλα", όπως
συνηθίζεται να λέμε και μπορεί να οδηγήσουν στον θάνατο εντός 24 ωρών. Να σημειωθεί, εξάλλου, ότι από αυτούς που επι-
βιώνουν, ένας στους πέντε υποφέρει από σοβαρές μακροχρόνιες αναπηρίες, ενώ ορισμένοι επιζώντες θα έχουν μακροχρόνιες
σωματικές και νοητικές αναπηρίες, όπως: • Εγκεφαλική βλάβη • Απώλεια ακοής • Απώλεια των άκρων. Τα βρέφη και τα μικρά
παιδιά είναι, επίσης, ομάδα υψηλού κινδύνου. Το κόστος του νέου εμβολίου ανά δόση (πρέπει να γίνουν δύο για την πλήρη
ανοσοποίηση του παιδιού) κυμαίνεται περίπου στα 90 ευρώ και προς το παρόν δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία,
αφού δεν περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικά εμβόλια, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Παίδων.

ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΟΙ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ 158.000 ΟΙ ΑΤΜΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ!
Συν. από σελ. 1... Το κάπνισμα συνεχίζει, πάρα την οικονομική κρίση και τη μείωση
που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στους καπνιστές, να αποτελεί σοβαρό πρό-
βλημα δημόσιας υγείας στη χώρα μας, όπως προκύπτει από μια νέα μελέτη που έγινε
στην Αττική και δείχνει ότι το 32,7% του πληθυσμού, περίπου 1 εκατομμύριο άτομα
στο νομό αυτό εξακολουθούν να είναι καπνιστές. Όμως, από τη μελέτη αυτή προκύπτει
και η πρώτη λεπτομερής καταγραφή χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου στην πιο πυ-
κνοκατοικημένη περιοχή της χώρας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, στην Αττική το 5% του

πληθυσμού χρησιμοποιεί πλέον ηλεκτρονικό τσιγάρο, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 158.000 ατμιστές στο νομό. Το
98,5% από αυτούς είναι πρώην και νυν καπνιστές, ενώ ένα σημαντικά υψηλό ποσοστό, το 62,2%, δηλώνουν -σύμφωνα με
τα στοιχεία της έρευνας- ότι ατμίζουν μόνο ηλεκτρονικό τσιγάρο και έχουν διακόψει τη χρήση του κλασικού τσιγάρου. Η μελέτη
πραγματοποιήθηκε από επιστημονικές ομάδες του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Υγείας και των Πανεπιστήμια Πατρών και Μακεδονίας και ανέλυσε τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου σε αντιπροσωπευτικό
δείγμα 4058 ενηλίκων στο Νομό Αττικής. Πολύ πιο βλαβερό, (3.1%) βλαβερό (7.8%) ή εξίσου βλαβερό με το κλασικό τσιγάρο
(28.6% ), χαρακτήρισαν το ηλεκτρονικό τσιγάρο περίπου το 40% του συνόλου των καπνιστών, ενώ σχεδόν 35% από αυτούς
απάντησε ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι λιγότερο (30.9%) ή πολύ λιγότερο βλαβερό (4.6%) ή καθόλου βλαβερό (0.7%) σε
σχέση με το κλασικό τσιγάρο. Ενδιαφέρον έχει επίσης το στοιχείο ότι 20.5% των καπνιστών δεν είχε άποψη για το θέμα. 


