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«ΔΕΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩ»: 150.000 ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2018

Σελ. 12

25Η ΜΑΡΤΙΟΥ - ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Ολόκληρη η Ελλάδα γιόρτασε με λαμπρότητα τον Ευαγγελι-
σμό της Θεοτόκου και την ελευθερία της πατρίδας μας...  Σελ.16

ΕΚΛΟΓΕΣ

Παρακολουθώντας τα ΜΜΕ βλέπω ότι το τελευταίο διάστημα
γίνεται πολύς ντόρος γύρω από τα κοινωνικά προβλήματα και
ιδιαίτερα στα θέματα αναπηρίας και παροχών. Αναρωτιέμαι
πως θα μπορέσουν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα (μέχρι τις
εκλογές) να κάνουν όσα λένε τώρα και δεν έκαναν όλα τα προ-
ηγούμενα χρόνια που είχαν την δυνατότητα...Συνέχεια σελίδα 2 

Ελλάδα: Ο παράδεισος που έγινε κόλαση...

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ
ΓΙΟΡΤΙΝΑ ΔΩΡΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣ. ΕΝΑ

ΜΠΡΑΒΟ ΕΙΝΑΙ ΧΙΛΙΑ ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑ-
ΤΟΤΗΤΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΑ ΔΩΡΑ ΣΑΣ ΑΠΟ 
ΤΟ E-SHOP ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ
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Συνέχεια από το προηγούμενο
Δεν υπάρχουν ράφτες, τσαγκάρηδες, σιδεράδες και πολλά άλλα που σιγά σιγά θα γίνουν
κουμπιά, αριθμοί και προβλήματα για τον άνθρωπο μέχρι την καταστροφή του που αυτή τη
φορά θα την προκαλέσει μόνος του με αργά αλλά σταθερά βήματα που φαίνονται στους δρό-
μους και στους ανθρώπους που δίνουν περισσότερο αξία στα εξαρτήματα παρά στον εαυτό
τους. Και κάτι ακόμα. Αν ψαχτούμε καλά, θα δούμε ότι τα χέρια μας δεν έχουν ρόζους από
εργασία, όπως οι παππούδες μας και τα ρούχα μας δεν είναι μπαλωμένα από ανάγκη αλλά
από μόδα. Θα βρεθεί άραγε η απαραίτητη δύναμη που θα αντιστρέψει όλα αυτά για να έχουν
περισσότερη αξία τα μπαλωμένα από ανάγκη ρούχα και όχι από μόδα της ψηφιακής εποχής;
Τόσο απότομη και μεγάλη εξέλιξη στον ψηφιακό πολιτισμό δεν μπορεί να την αντέξει ο αν-
θρώπινος οργανισμός. Όλα αυτά που γίνανε την τελευταία δεκαετία θα έπρεπε να γίνονται
ανά διαστήματα για τουλάχιστον εκατό χρόνια. Μόνο έτσι θα μπορούσε ο άνθρωπος σιγά
σιγά να αποκτήσει τις γνώσεις για να τον χρησιμοποιήσει σωστά. Θα το πω άλλη μια φορά,
γιατί το νιώθω στην καθημερινότητα και σε όλες τις διαδικασίες που κάνω. Τα γράμματα που
έμαθα όταν ήμουν παιδί, δεν έχουν καμία αξία σήμερα, τα γράμματα που θα μάθουν τα δικά
μου παιδιά, θα έχουν άραγε αξία και αποτελεσματικότητα αύριο ή από δω και πέρα τα παιδιά
μας θα πρέπει να ρωτούν τα μηχανήματα ή τα κινητά τους για να ζήσουν; Και τι ζωή θα κά-
νουν άραγε αφού όταν χαλάσει το ηλεκτρονικό εξάρτημά τους, θα το πετάξουν για να πάρουν
άλλο; Με τι τρόπο θα μάθουν να φτιάχνουν όλα αυτά που σήμερα βρήκαν έτοιμα, σε μορφή
που τους απαγορεύει την συμμετοχή και τους δίνει περισσότερες απαντήσεις απ’ αυτές που
θα έπρεπε μόνοι τους να ανακαλύψουν. Δυστυχώς…Συνέχεια στο επόμενο...

Ελλάδα: Ο παράδεισος που έγινε κόλαση...
Συν. από σελ. 1... Σε συζητήσεις για παρεμβάσεις προβλημάτων που αφορούν
μέλη του φορέα μας όπως λογαριασμοί, αποκλεισμοί, εργασία και διάφορα
άλλα, όλοι δεσμεύονται για μετά τις εκλογές. Πριν τις εκλογές κανένας δεν μπο-
ρεί να κάνει τίποτα, όπως μας λένε. Έχουμε καταλάβει βέβαια ότι δεν ταιριάζουν
οι άνθρωποι του λόγου με τους ανθρώπους των πράξεων. Θυμάμαι στις προ-
ηγούμενες εκλογές να γίνονται έργα με μπαλώματα παντού, μια Αττική σαν ερ-
γοτάξιο και ο ένας έλεγε για τον άλλον ότι δεν κάνει τη δουλειά του καλά. Όλοι
βέβαια, στο ίδιο καζάνι βράζουνε και τις ίδιες βλέψεις έχουνε, αφού μόνο για τα
μάτια του λαού και για το θεαθήναι αλληλο-κατηγορούνται το πρωί και διασκε-
δάζουν παρέα τα βράδια. Δεν θα ξεχάσω το μεγάλο έρωτα Τσίπρα - Καμμένου
αλλά και τον επεισοδιακό χωρισμό τους τώρα. Τι καλοί άνθρωποι... Όλοι θέλουν
το καλό μας... Από πληροφορίες που συγκεντρώνουμε κάθε τόσο ανακαλύ-
πτουμε ότι οι περισσότεροι πληρώνουν απ' την τσέπη τους για το καλό του
λαού και δεν μιλάμε για τους μεγάλους, μικροί μεγάλοι άλλωστε στο ίδιο καζάνι
βράζουνε και το καζάνι αυτό με τις μεγάλες κουτάλες, οδηγεί μονάχα σε κατα-
στροφικά γεγονότα. Η κουτάλα που χρησιμοποιεί το πολιτικό μας σύστημα, ανή-
κει στο λαό και θα πρέπει όποιος την χρησιμοποιεί να έχει πολύ καθαρή σκέψη,
μεγάλη αγάπη. αξίες, ιδανικά και πίστη. Αυτά είχαν κάποτε οι μεγάλοι αρχηγοί
που έστησαν αυτόν τον τόπο και δεν έδιναν ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε δεσμεύ-
τηκαν ποτέ για μετά τις εκλογές. Η Ελλάδα μας ήταν ο παράδεισος, σήμερα μοι-
άζει με κόλαση και όλοι αυτοί που μας αγαπάνε και θέλουν το καλό μας ή δεν
γνωρίζουν τη διαδρομή ή δεν έχουν σκοπό να τη διανύσουν..



Κεραμικά αυγά για να
τους νικήσετε όλους

Κεραμικές γλάστρες
ζωγραφισμένες στο χέρι

Νεροκολοκύθες

Λαμπάδες

Διάφορες εικόνες, Κεραμικές, ξύλι-
νες, με σμάλτα σε διάφορα μεγέθη

Ανθολόγιο γεμάτο παρα-
δείγματα για τους μικρούς
και μεγάλους μας φίλους

Όλα τα βότανα και όλες οι
πληροφορίες για τις ευερ-

γετικές ιδιότητές τους

Συρμάτινα δεντράκια, διακοσμημένα πάνω 
σε πέτρα, γυαλί ή ξύλο

Προτομές όλων των Αρχαίων σε διάφορες διαστάσεις

Εκκλησάκια μινιατούρες
με φωτισμό ή χωρίςΑκροκέραμο

Πασχαλινές κάρτες ζωγραφισμένες στο χέρι και πολλά άλλα δώρα για το Πάσχα

Κεραμικό - Σταύρωση

Κουμπαράδες
σε πολλά μεγέθη

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
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ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
Από σελ.1... Αλλαγές στη φορολογία των αυτοκινήτων που εισάγονται στην
Ελλάδα και προορίζονται για άτομα με αναπηρίες αποφάσισε η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων με σχετική εγκύκλιό της. Μάλιστα για πρώτη φορά
σε περίπτωση που κάποιο άτομο με αναπηρία έχει εισάγει αυτοκίνητο στο
οποίο δεν έχει καταβληθεί το Τέλος Ταξινόμησης και κλαπεί αποκτά νέο
δικαίωμα εισαγωγής άλλου οχήματος χωρίς να καταβάλει δασμούς στο
Τελωνείο ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που ορίζει
η νομοθεσία. Επίσης ξεκαθαρίζει η εγκύκλιος την κατάσταση με τους κληρονόμους των οχημάτων και την τελωνειακή
αποδέσμευση των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν παραληφθεί με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμη-
σης που ισχύουν για άτομα με αναπηρίες. Ειδικότερα η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ αναφέρει ότι: «Κοινοποίηση του άρθρου
65 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α’) σχετικά με την αντικατάσταση επιβατικού αυτοκινήτου λόγω κλοπής με απαλλαγή
από το τέλος ταξινόμησης καθώς και την τελωνειακή αποδέσμευση από τους κληρονόμους επιβατικών αυτοκινήτων
που έχουν παραληφθεί με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης που ισχύουν για άτομα με αναπηρίες». 

ΑΣΕΠ: ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΟ “ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ” ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Διάφορες ευτράπελες καταστάσεις αποκαλύπτουν καθημερινά όσοι ασχολούνται
με την κατάρτιση των οριστικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π. της προκήρυξης 3Κ/2018 για
την πλήρωση κενών θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α.
Πέραν των πολλών περιπτώσεων στις οποίες ανακαλύπτεται ότι υποψήφιοι έχουν
κάνει ψευδείς δηλώσεις, συμπληρώνοντας πεδία της αίτησής τους που δεν αντιστοι-
χούν σε πραγματικά προσόντα ή χαρακτηριστικά τους, έχουν έρθει στο φως και πε-
ριπτώσεις τεχνικά άρτιων μεν αιτήσεων, οι οποίες όμως δίνουν σε υποψηφίους τη
δυνατότητα να απασχοληθούν με ειδικότητες, για τις οποίες στην πραγματικότητα
δεν έχουν τα φυσικά προσόντα. Επί παραδείγματι πληροφορίες του epoli.gr αποκα-
λύπτουν ότι με βάση την προκήρυξη 3Κ/2018 θα περιληφθεί στους οριστικούς πίνα-
κες των επιτυχόντων υποψήφιος, ο οποίος θα προσληφθεί ως οδηγός
απορριμματοφόρου, παρά το γεγονός ότι έχει σοβαρότατο πρόβλημα όρασης, το

οποίο δεν του επιτρέπει (πλέον) να οδηγά αυτοκίνητο. Παρομοίως, όπως μαθαίνουμε, αναμένεται να προσληφθεί ως εργάτης
καθαριότητας υποψήφιος, ο οποίος έχει σοβαρά κινητικά προβλήματα που δεν του επιτρέπουν να κινείται! Και στις δύο αυτές
περιπτώσεις, όπως και σε πολλές άλλες, που θα γίνουν γνωστές τον επόμενο καιρό με τη δημοσίευση των οριστικών απο-
τελεσμάτων της προκήρυξης 3Κ/2018, οι υποψήφιοι συμπλήρωσαν σωστά τις αιτήσεις τους και δεν υπέπεσαν σε κάποιο
σφάλμα, ούτε έκαναν αναληθείς δηλώσεις. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι το εξής: Τι θα γίνει με τους επιτυχόντες υποψη-
φίους, οι οποίοι για πρακτικούς λόγους δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία και καθήκοντα με τις ειδικότητες για τις οποίες
επιλέχθηκαν; Θα προσληφθούν κανονικά με την ανάρτηση των πινάκων ή θα ακολουθηθεί κάποια άλλη διαδικασία; Είδωμεν..

ΚΕΠ: ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΑΜΕΑ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Μια νέα ειδική υπηρεσία για την
Εξυπηρέτηση Ατόμων με Ειδικές
Ανάγκες, συστήνεται στα ΚΕΠ, σύμ-
φωνα με τροπολογία που ενσωματώ-
θηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου
Εσωτερικών. Όπως αναφέρει σχετικό
δημοσίευμα της Καθημερινής, θα
προσληφθούν υπάλληλοι με απαραί-
τητο προσόν την πιστοποιημένη γνώση γραφής Μπράιγ και της ελληνι-
κής νοηματικής γλώσσας. Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται η
δημιουργία νέων οργανικών θέσεων στον κλάδο διεκπεραίωσης υπο-
θέσεων πολιτών. Σημειώνεται πως σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυ-
βέρνησης, εντός του 2019 τα ΚΕΠ θα μεταβούν στην ψηφιακή εποχή,
δίνοντας στους πολίτες την ευκαιρία να εξυπηρετούνται ταχύτερα και
χωρίς να χρειάζεται να προχωρούν σε συλλογή δικαιολογητικών. Σύμ-
φωνα με τον σχεδιασμό, αν κάποιος έχει προσκομίσει ένα δικαιολογη-
τικό σε κάποια δημόσια αρχή, δε θα χρειάζεται να το υποβάλει ξανά.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟΝ
ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι συνταξιού-
χοι έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ (Ακαδημίας 22),
που ζητούν την καταβολή παρακρατηθέντων από
το 2010 μέχρι σήμερα. Ο αγωνιστικός και ο δικαστι-
κός δρόμος είναι οι επιλογές των συνταξιούχων
που ζητούν να εφαρμοστούν σχετικές δικαστικές
αποφάσεις για καταβολή των χρημάτων. Επίσης
οι συνταξιούχοι ζητούν να επιστραφεί το ΕΚΑΣ.
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
αγκαλιάζει τις προσπάθειές μας

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2/4/2019 στο
Κέντρο Εργασίας Αναπήρων "Συνεργασία - Δημιουργία", με-
ταξύ του Προέδρου του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Ένταξης
Ευάλωτων Ομάδων Γεώργιο Ρεθυμιωτάκη και των υπευθύ-
νων Δημοσίων Σχέσεων, Μάρκετινγκ και Πολιτισμού του Διε-
θνή Αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος". Στη
συνάντηση συμμετείχαν, η κυρία Ιωάννα Παπαδοπούλου, Δι-
ευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ, η κυρία Χαρά Μη-
τσοτάκη, Τομεάρχης Δημοσίων Σχέσεων και Πολιτισμού και
ο Απόστολος Κονταξής, Διευθυντής Μάρκετινγκ, Επιβατών
και Επιχειρήσεων. Στην εποικοδομητική συζήτηση που πραγ-
ματοποιήθηκε, με ενθουσιασμό από κοινού αποφάσισαν την
προβολή της προσπάθειας των Ατόμων με Αναπηρία με κάθε
τρόπο και προς κάθε κατεύθυνση, ξεκινώντας με Εορταστικό
Bazaar Αγάπης το Πάσχα, στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Τα
δώρα που ανταλλάξαμε είναι συμβολικά και αποτελούν ορό-
σημο στην αρχή της συνεργασίας μας. Όλοι μαζί μπορούμε
να φτιάξουμε ένα κόσμο καλύτερο, συνεργαζόμενοι για να δεί-
ξουμε τι μπορούμε και όχι τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Το
Δ.Σ. του Κέντρου μας και τα μέλη του ευχαριστούν τους εκ-
προσώπους του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών που μας απο-
δεικνύουν ότι οι μεγάλοι οργανισμοί και η Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη δεν εκφράζεται με την τσέπη αλλά με την ψυχή, την
αγάπη, τον εθελοντισμό και την προσφορά όλων μας στο κοι-
νωνικό σύνολο. Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση σε όλους

Αν πραγματικά όλοι μαζί προσπαθήσουμε 
ο κόσμος μπορεί να γίνει καλύτερος.



Μια ασυνήθιστη κλοπή σημειώθηκε στην Ιεράπετρα, με ένα φορτιστή ενός αναπηρικού αμαξιδίου, που χρη-
σιμοποιεί ένα παιδί με ειδικές ανάγκες να εξαφανίζεται μέσα από πολυκατοικία. Το περιστατικό, σημειώθηκε
σε σπίτι κοντά στα ΚΤΕΛ στην οδό Κονδυλάκη, και η οικογένεια του παιδιού κάνει έκκληση σε όποιον πήρε

το φορτιστή, να τον επιστρέψει εκεί που τον βρήκε. Ο συγκεκριμένος φορτιστής, δεν έχει καμία άλλη χρήση πέρα
από αυτή για την οποία προορίζεται το κόστος του είναι πολύ υψηλό και υπάρχει αδυναμία να αγοραστεί καινούριος.
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Το χρυσό μετάλλιο στη σπάθη του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξιφασκίας με αμαξίδιο που πραγματοποιείται στα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο πλαίσιο των IWAS World Games 2019, κατέκτησε ο Βασίλης Ντούνης. Ο «χάλκι-
νος» παγκόσμιος πρωταθλητής του 2017, στον προκριματικό γύρο σημείωσε μόλις δύο νίκες σε πέντε αγώνες,

όμως στη συνέχεια ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακός. Στον γύρο των 32 νίκησε 15-8 τον Γάλλο Νομπλέ, ενώ
προκρίθηκε στα προημιτελικά μετά τη νίκη με 15-11 επί του Γερμανού Σμιντ. Η πρόκριση στην τετράδα ήρθε μετά τη
νίκη 15-10 επί του Ρώσου Ντρόνοφ, ενώ εξασφάλισε μετάλλιο με τη νίκη 15-11 επί του Ρώσου Σαμπούροφ. Στον τελικό,
ο Ντούνης νίκησε 15-8 τον Βρετανό Γκιλίβερ κατακτώντας έτσι την κορυφή όπου συμμετείχαν συνολικά 36 οπλομάχοι.

Σε λιγότερες από σαράντα ημέρες από το χρυσό μετάλλιο του Βασίλη Ντούνη στο Παγκόσμιο Κύ-
πελλο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η ελληνική ξιφασκία με αμαξίδιο πανηγύρισε ακόμη μία με-
γάλη διάκριση καθώς ο Πάνος Τριανταφύλλου, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη σπάθη κατηγορίας

Β` του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στην Πίζα. Ο «ασημένιος» Παραολυμπιονίκης του Ρίο, στη
φάση των ομίλων είχε τρεις νίκες σε πέντε αγώνες, ενώ προκρίθηκε στα προημιτελικά μετά τη νίκη 15-5 επί
του Βρετανού Ρασίντ. Στον αγώνα της οκτάδας, ο Τριανταφύλλου επικράτησε 15-11 του Πολωνού Κάστρο,
στη συνέχεια όμως ηττήθηκε 15-10 από τον Πολωνό Πλούτα με αποτέλεσμα να κατακτήσει την τρίτη θέση.

ΕΣΑμεΑ: Αόρατη η προστασία της α' κατοικίας για άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις - Η Εθνική Συνομο-
σπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) καταγγέλλει ως απαράδεκτη την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.
Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, στην προαναφερόμενη τροπολογία, «όχι μόνο δεν υπάρχει καμία ειδική προ-

στασία για την πρώτη κατοικία των ατόμων με αναπηρία, με χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους, αλλά στο άρθρο
2 αυτής, στο οποίο διευκρινίζεται ο ορισμός του οικογενειακού εισοδήματος, δεν αναφέρεται καν η εξαίρεση των επιδο-
μάτων αναπηρίας». Τα επιδόματα αναπηρίας δεν φορολογούνται, δεν αποτελούν εισοδηματικό κριτήριο και δεν υπολο-
γίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής. Τα μέλη της Συνομομπονδίας καλούν την
κυβέρνηση να μεριμνήσει για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ατόμων με αναπηρία, με χρόνια πάθηση και
των οικογενειών τους. Ζητούν, συγκεκριμένα, αναπροσαρμογή των κριτηρίων ένταξης με τα οποία λαμβάνεται επιδότηση
από το κράτος, καθώς και εξαίρεση των πάσης φύσεως επιδομάτων αναπηρίας από τα εισοδηματικά κριτήρια.

Ξεκίνησε να γράφει ιστορία ο Παναθηναϊκός ΑΜΕΑ, με την ομάδα του μπάσκετ με αμαξίδιο να επικρατεί με σκορ 67-43
του Ήφαιστου στην Πάτρα, μπροστά σε 150 φίλους των “πρασίνων” που έδωσαν δυναμικό παρών. Η ομάδα μπάσκετ με
αμαξίδιο του Παναθηναϊκού επικράτησε με 67-43 του Ήφαιστου στην Πάτρα, στην πρεμιέρα του 22ου πρωταθλήματος Κα-

λαθοσφαίρισης με αμαξίδιο της ΟΣΕΚΑ (Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο). Οι παίκτες του Κώστα
Χρόνη, πήραν μια ιστορική νίκη στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο του “τριφυλλιού” για τον Νότιο όμιλο
της Α2 κατηγορίας. Τα δεκάλεπτα με πρώτο τον Ήφαιστο: 2-17, 11-37, 31-55, 43-67 - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΜΕΑ (Χρόνης): Μαρ-
τσάκης 17, Ιβανόβ 16, Βακλινόβ 16, Κοντογιάννης 12 (1), Χρονοπούλου 6, Μάμαλος, Τσίκουρας, Κατωπόδης, Σπαθής.

Μόλις το 3,5% των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση - Από τα συνολικά χρέη ύψους
104,365 δισ. ευρώ σε ρύθμιση έχει υπαχθεί ποσό 3,698 δισ. ευρώ. Πάνω από τους στόχους κινήθηκαν οι εισπράξεις εσό-
δων από την ΑΑΔΕ το 2018, ενώ σε μεγάλο ποσοστό κινήθηκε η εμπρόθεσμη πληρωμή των φόρων, με τους οφειλέτες

να επιδεικνύουν υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης, σε ό,τι αφορά στην τακτοποίηση των φορολογικών εκκρεμοτήτων τους, σύμ-
φωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή. Να σημειωθεί ότι το 57,3% των οφειλετών του Δημοσίου με νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές εξόφλησαν
ή ρύθμισαν τα χρέη τους, ενώ το 90,9% του φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, ο ΕΝΦΙΑ και ο ΦΠΑ ει-
σπράχθηκαν εμπρόθεσμα. Διενεργήθηκαν 26.364 φορολογικοί έλεγχοι από τα Ελεγκτικά Κέντρα και τις ΔΟΥ έναντι στόχου 24.750.

Λόγους βιοπορισμού προκειμένου να δικαιολογήσουν το χρηματισμό τους, επικαλέστηκαν, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, στις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών οι εννέα κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος
που χορηγούσε πλαστά διπλώματα οδήγησης! Όλοι οι κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύ-

θεροι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, ωστόσο, φέρονται να
αποδέχτηκαν τις κατηγορίες που τους βαρύνουν υποστηρίζοντας πως οι ίδιοι ακολούθησαν μια πρακτική που είχε πα-
γιωθεί κατά το παρελθόν και πως ελάμβαναν μικρά χρηματικά ποσά για να χορηγούν τα πλαστά διπλώματα. 

Λόγω του Πάσχα και η καταβολή του ΚΕΑ θα γίνει νωρίτερα. Πληροφορίες του dikaiologitika.gr αναφέρουν πως
η πληρωμή θα γίνει μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα και συγκεκριμένα 24 - 25 Απριλίου. Το υπουργείο Εργασίας
επισημαίνει ότι οι δικαιούχοι του ΚΕΑ πρέπει να απευθύνονται στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται και μόνο

σε αυτήν για θέματα που σχετίζονται με τον τραπεζικό λογαριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ»

Κατόπιν πρόσκλησης του Συλλόγου μας,
η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπάκτου επι-
σκέφτηκε τις Δομές μας, προκειμένου να ενη-
μερώσει όλους τους εργαζόμενους, πάνω σε
θέματα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης.
Αναλυτικότερα ο Διοικητής της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας Ναυπάκτου, Επιπυραγός,

κ. Κωνσταντίνος Μπέκος, ενημέρωσε το προσωπικό του Κέντρου Διημέρευσης, των τριών (3)
Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, καθώς και της Λέσχης Δραστηριοτήτων με τρόπο απλό
και κατανοητό, χρησιμοποιώντας πολλά παραδείγματα, για τα μέσα αντιμετώπισης της πυρ-
καγιάς σε αρχικό στάδιο. Μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον κ. Μπέκο στην σωστή
χρήση των πυροσβεστήρων (ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα) ως μέσο άμεσης πυ-
ρόσβεσης. Ο Σύλλογός μας, ευχαριστεί θερμά την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπάκτου και
ιδιαιτέρως τον Διοικητή κ. Κωνσταντίνος Μπέκο για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας.

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
Από σελ. 1... Σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπόκεινται και φέτος τα προ-
νοιακά επιδόματα που έλαβαν από το κράτος κατά τη διάρκεια του 2018
χιλιάδες άτομα με αναπηρία κάτω του 80%, καθώς και άτομα με αναπηρία
80% και άνω, που δεν είναι τυφλά ή δεν είναι κινητικά ανάπηρα. Η εισφορά
θα υπολογιστεί με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
που θα υποβάλουν φέτος οι δικαιούχοι ανάπηροι φορολογούμενοι. Το
υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
εξακολουθούν να θεωρούν τα επιδόματα αυτά ως εισοδήματα απαλλασσό-
μενα μεν από τον φόρο εισοδήματος, αλλά υπαγόμενα σε ειδική εισφορά
αλληλεγγύης.  Λόγω της εξέλιξης αυτής, χιλιάδες ΑμεΑ θα δουν και φέτος
τα συνολικά ετήσια εισοδήματά τους απ’ όλες τις πηγές να υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ, που είναι το όριο πέραν του οποίου
επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, και έτσι θα κληθούν να πληρώσουν τη συγκεκριμένη εισφορά. Ταυτόχρονα, επειδή
τα ποσά των προνοιακών επιδομάτων θεωρούνται «εισοδήματα» και προσαυξάνουν τα συνολικά ετήσια οικογενειακά εισο-
δήματά τους, χιλιάδες ΑμεΑ θα υπερβούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση διαφόρων άλλων κοινωνικών
επιδομάτων, καθώς επίσης και τα εισοδηματικά όρια για την απαλλαγή των ακινήτων τους από τον ΕΝΦΙΑ του έτους 2019.
Έτσι θα χάσουν το δικαίωμα να λάβουν άλλα επιδόματα, ενώ θα απολέσουν και το δικαίωμα απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΣΗΣ
Στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης
εντάσσονται τα άτομα που θα κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επι-
τροπή των ΚΕΠΑ ότι έχουν οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσο-
στό αναπηρίας από 80% και άνω. Δικαιούχα πρόσωπα: α1. Εργαζόμενοι
στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή για ίδιο λογαριασμό, εφόσον είναι ασφα-
λισμένοι άμεσα για την εργασία τους αυτή στον οικείο ασφαλιστικό οργανι-
σμό. α2. Συνταξιούχοι Ασφαλιστικών Οργανισμών (Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ). β1. Άνεργοι ανασφάλιστοι. β2. Άνεργοι
άμεσα ασφαλισμένοι, που έχουν απολυθεί από την εργασία τους, αλλά δια-
τηρούν για ορισμένο χρονικό διάστημα δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης
από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό. β3. Έμμεσα ασφαλισμένοι, είτε λαμβάνουν σύνταξη είτε όχι.
γ. Πτυχιούχοι Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
ανεξάρτητα αν εργάζονται ή όχι. δ. Εργαζόμενοι φοιτητές Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων της ημεδαπής μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους. ε. Μη εργαζόμενοι
φοιτητές Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής μέχρι να συμπληρώσουν
το 25ο έτος της ηλικίας τους. στ. Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία καθώς και ασκού-
μενοι δικηγόροι. ζ. Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου, που σύμφωνα με το πτυχίο τους
ασκούν την επιστήμη τους. Προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι να μη λαμβάνουν οικονομική
ενίσχυση για την ίδια πάθηση από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ίση ή μεγαλύτερη
της εκάστοτε προβλεπομένης. Σε περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη, χορηγείται σε αυτούς η
διαφορά. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα AmeA Care στο αντίστοιχο θέμα. 
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ΑΜΕΑ: ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ SMARTPHONE ΚΑΙ
TABLET, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Μια συμφωνία ορόσημο που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
φέρνει τις χώρες της Ευρώπης ένα βήμα μπροστά στην ίση αντιμετώπιση των
Ατόμων με Αναπηρία. Εξαιρεί, όμως, σημαντικά αιτήματα αυτής της ευάλωτης
κοινωνικής ομάδας, καθώς δεν προβλέπει πλήρη προσβασιμότητα σε κτίρια
και μεταφορικά μέσα. Η καθολική προσβασιμότητα, επίκεντρο του αναπηρικού
κινήματος σε όλη την Ευρώπη, αποτελεί το πιο σημαντικό αίτημα των αναπήρων. Ωστόσο, αυτό το θεμελιώδες ανθρώπινο δι-
καίωμα δεν συμπεριλήφθηκε στην Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας, η οποία ψηφίστηκε στις 14 Μαρτίου 2019 από το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως καταγγέλλουν τα 'Άτομα με Αναπηρία: «Αυτό σημαίνει ότι εκατομμύρια άτομα με αναπηρία που
ζουν στην ΕΕ θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν καθημερινούς αγώνες για να μπορούν να βγαίνουν από  τα σπίτια τους», τονί-
ζουν χαρακτηριστικά. Τι ψηφίστηκε: Η Οδηγία αναμένεται να βελτιώσει την προσβασιμότητα ενός συνόλου προϊόντων και υπη-
ρεσιών για τα άτομα με αναπηρία, όπως υπολογιστές, smartphone, tablet, τηλεοράσεις, ATM και υπηρεσίες τραπεζών, τερματικά
πληρωμής, ηλεκτρονικά βιβλία και ηλεκτρονικούς αναγνώστες, ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου και εφαρμογές για κινητά
και μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων. Τι δεν ψηφίστηκε: Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας εξακολουθεί να μην
ικανοποιεί βασικά αιτήματα των Ατόμων με Αναπηρία. Εκτός από την πλήρη πρόσβαση σε κτίρια και μεταφορικά μέσα, η οποία
δεν περιλαμβάνεται στη νέα νομοθεσία, δεν περιλαμβάνονται, επίσης, οι οικιακές συσκευές (όπως πλυντήρια ή φούρνοι μικρο-
κυμάτων). Αυτό σημαίνει ότι εκατομμύρια άτομα με αναπηρία  θα αντιμετωπίζουν καθημερινά δυσκολίες στη χρήση αυτών των
συσκευών. Τα μέλη του Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF) λένε ότι θα πρέπει να γίνουν δύο βήματα: το Συμ-
βούλιο της ΕΕ να δώσει την επίσημη έγκρισή του και η Πράξη πρέπει να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και
στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους τρία έτη για να μεταφέρουν την Οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN
«ΑΓΑΠΗΤΗ ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΜΑΜΑ: ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ» - Συγκινητικό βίντεο για γυναίκες
που περιμένουν παιδί με σύνδρομο Down - Ένα συγκλονιστικό βίντεο με τίτλο
«Αγαπητή μέλλουσα μαμά» ανέβηκε στο YouTube, σε μια προσπάθεια να καταλά-
βουν οι μελλοντικοί γονείς πως και τα παιδιά αυτά μπορούν να είναι ευτυχισμένα,
έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλές, με πάνω από 1.200.000 προβολές. Προσπαθεί να
προσφέρει σιγουριά στους μελλοντικούς γονείς που μαθαίνουν ότι το παιδί τους
έχει σύνδρομο Down: Την ταινία δημιούργησε η εταιρεία Saatchi & Saatchi παρου-
σίαζει μια ομάδα 15 νεαρών ενηλίκων και παιδιών από όλη την Ευρώπη, με σύνδρομο Down. Ο καθένας εξ αυτών στέλ-
νει ένα σπαρακτικό μήνυμα σε μια μέλλουσα μητέρα που μόλις έμαθε ότι το παιδί της έχει τη συγκεκριμένη γενετική
πάθηση. Το βίντεο που μέχρι στιγμής έχει προβληθεί πάνω από 1 εκατομμύριο φορές, ξεκινά με την εξής δήλωση:
Στις 9 Φεβρουαρίου λάβαμε αυτό το email από μια μέλλουσα μαμά.  «Περιμένω ένα μωρό. Ανακάλυψα ότι έχει σύν-
δρομο Down. Φοβάμαι: τι είδους ζωή θα έχει το παιδί μου;'». Το μήνυμα συνεχίζει λέγοντας: «Σήμερα απαντάμε σε
αυτή τη μαμά». Στη συνέχεια δείχνει μια ομάδα νέων ανθρώπων με σύνδρομο Down, απευθυνόμενη στην μέλλουσα
μαμά εξηγώντας της τι θα μπορεί να κάνει το παιδί της. Λένε: «Αγαπητή μέλλουσα μαμά, μη φοβάσαι, το παιδί σου
θα μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Θα μπορεί να σε αγκαλιάσει. Θα μπορεί να τρέξει προς το μέρος σου. Θα
μπορεί να σου μιλήσει και να σου πει ότι σ' αγαπά». Οι συμμετέχοντες που μιλούν σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες,
συνεχίζουν: «Θα μπορεί να πάει στο σχολείο, όπως κάθε παιδί. Θα μπορεί να μάθει να γράφει. Και θα μπορεί να
γράφει σε σένα». Το βίντεο καταλήγει: «Μερικές φορές θα είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Σχεδόν αδύνατο. Αλλά έτσι
δεν είναι για κάθε μητέρα; Αγαπητή μέλλουσα μαμά, το παιδί σου μπορεί να είναι ευτυχισμένο. Όπως είμαι κι εγώ.
Κι εσύ θα είσαι ευτυχισμένη». Το βίντεο έχει τίτλο DEAR FUTURE MOM | March 21 - World Down Syndrome Day

Η ΣΚΥΛΙΤΣΑ ΠΟΥ ΜΥΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΗΣ ΤΗΣ
Η πανέμορφη εξάχρονη Αλένα αγκαλιάζει την καλύτερη φίλη της, τη Μέισι,
ένα εξίσου πανέμορφο θηλυκό λαμπραντόρ. Όμως ο δεσμός μεταξύ των δύο
δεν είναι απλώς φιλικός καθώς η δεύτερη είναι υπεύθυνη για την υγεία της πρώ-
της. Η Αλένα πριν από τρία χρόνια όταν ήταν μόλις τριών χρονών, διαγνώστηκε
ότι πάσχει από διαβήτη τύπου 1. Όμως, όντας τόσο μικρή και τότε και τώρα,
δεν μπορεί να αντιληφθεί πότε βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Η
Μέισι όμως μπορεί! Η δουλειά της, πέρα από το να παίζει με την Αλένα, έγκειται

στο να την ειδοποιεί, συνήθως γαβγίζοντας, για τον κίνδυνο να πέσει σε διαβητικό κώμα. Όταν τα επίπεδα σακχάρου
στο αίμα της μικρής Βρετανίδας από το Ντονκάστερ είναι ιδιαίτερα χαμηλά το δέρμα της μυρίζει σαν καραμέλα, ενώ
όταν είναι ιδιαίτερα υψηλά η αναπνοή της έχει μια ιδιάζουσα μυρωδιά. Και τις δύο μυρωδιές μπορεί να διακρίνει μο-
νάχα η Μέσι. Σημαντική λεπτομέρεια: η Μέισι ήταν μέλος της οικογένειας πριν από τη διάγνωση της ασθένειας της
Αλένα. Το μόνο που χρειάστηκε να κάνει ήταν να εκπαιδευτεί για να προστατεύει ακόμη καλύτερα το αφεντικό της.
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Κ.ΚΟΥΝΕΒΑ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩ-
ΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

Παρέμβαση της Κωνσταντίνας Κούνεβα στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για την Ευ-
ρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας. Την αποδυνάμωση της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Πράξης
Προσβασιμότητας κατήγγειλε με παρέμβασή της στη χθεσινή Ολομέλεια του Ευρωκοινοβου-
λίου στο Στρασβούργο η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και της GUE-NGL, Κωνσταντίνα Κούνεβα.
Η ίδια τόνισε ότι η Οδηγία φτάνει στην Ολομέλεια πιο "αποδυναμωμένη από ποτέ" και αυτό γιατί
αγνοήθηκαν οι προτάσεις των ευρωπαϊκών και εθνικών αναπηρικών οργανώσεων που θα έκα-
ναν την Οδηγία πιο ουσιαστική για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ατόμων με αναπηρία.
Παράλληλα, η Κ.Κούνεβα υπογράμμισε ότι δύο πολύ κρίσιμες τροπολογίες όπως η συμπερίληψη
του προσβάσιμου δομημένου περιβάλλοντος και η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της Οδη-
γίας -οι οποίες κατατέθηκαν σχεδόν απ' όλους τους φορείς που συμμετείχαν στη διαβούλευση-
δεν εντάχθηκαν στο τελικό κείμενο της Οδηγίας. Εξέφρασε, επίσης, τη δυσαρέσκεια της για
τον χρόνο εφαρμογής της Οδηγίας, σημειώνοντας πως «θα χρειαστούμε τουλάχιστον άλλα 6 χρόνια μέχρι να δούμε την Οδη-
γία να εφαρμόζεται». Τέλος, η Κ. Κούνεβα δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα που δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
μαζί και με την ευρωομάδα της Αριστεράς μέχρι να αρθούν όλα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.

Η 4Η ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
Το Career Fair.4all, η Ημέρα Καριέρας για Άτομα με Αναπηρία, διοργα-
νώνεται και φέτος για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά από την ethelon με την
υποστήριξη του kariera.gr, την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στην Τεχνόπολη
Δήμου Αθηναίων. Το Career Fair.4all, επιδιώκει τη δημιουργία ίσων ευ-
καιριών στην αγορά εργασίας, καθώς και την ενδυνάμωση του επαγγελ-
ματικού προφίλ ατόμων με αναπηρία. H ethelon είναι μη κερδοσκοπικός
οργανισμός με σκοπό την ανάδειξη και την προώθηση της έννοιας του
εθελοντισμού στην ελληνική κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,
εταιρείες και υποψήφιοι εργαζόμενοι με κάποια μορφή αναπηρίας έχουν
την δυνατότητα να συνομιλήσουν και να αλληλεπιδράσουν. Η κάθε εται-
ρεία θα έχει το περίπτερό της, στο οποίο θα δέχεται τους συμμετέχοντες
και θα συζητούν θέματα και προοπτικές εργασίας. Φέτος, στοχεύοντας

στην καλύτερη προετοιμασία των συμμετεχόντων της εκδήλωσης, οι υποψήφιοι, για πρώτη φορά, πρόκειται να εκπαιδευτούν
σε πέντε διαφορετικές θεματικές στο πλαίσιο του Career Fair.4all Academy όπως: “Εξέλιξε τις δεξιότητες σου” - “Βρες την
επαγγελματική σου πορεία” - “Γνώρισε τον Ψηφιακό Κόσμο” - “Προετοίμασε το Βιογραφικό και την Συνέντευξη σου” - “Ενη-
μερώσου για το νομικό πλαίσιο” - Εξασφαλίζοντας την ομαλή εξέλιξη της εκδήλωσης, εθελοντές και ειδικοί βοηθοί θα υπάρχουν
στο χώρο της Τεχνόπολης κατά την διάρκεια της ημέρας. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 2.000 συναντήσεις
και περισσότερα από 500 άτομα με αναπηρία αλληλεπίδρασαν με πάνω από 30 επιχειρήσεις από τον χώρο της τεχνολογίας,
των τηλεπικοινωνιών και του εμπορίου. Μήπως είσαι ο επόμενος; Δήλωσε την συμμετοχή σου εδώ: www.careerfair4all.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΕΞΙ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Στη δωρεάν παραχώρηση έξι ακινήτων στον Σύλλογο Γονέων
Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό και Ατόμων με Αυτισμό
και Νοητική Αναπηρία «Ελπίδα», για διάστημα 10 ετών, προχω-
ρούν η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, και η αναπληρώτρια υπουργός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.Ειδικότερα, έπειτα από
αίτημα της υφυπουργού Εσωτερικών, τομέα Μακεδονίας-Θράκης,
Ελευθερίας Χατζηγεωργίου, και του συλλόγου, αποφασίστηκε η παραχώρηση των ακινήτων που
βρίσκονται στην πρώην Παιδόπολη «Άγιος Δημήτριος» του δήμου Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλο-
νίκη, προκειμένου να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται από τον σύλλογο για την παροχή υπηρεσιών
και φροντίδας σε άτομα με Αυτισμό και Νοητική Αναπηρία, καθώς και για τη στήριξη των οικογενειών
τους. Στα ακίνητα, ιδιοκτησίας της Πρόνοιας, στεγάζονται οι εγκαταστάσεις του συλλόγου και διατί-
θενται για τη φιλοξενία αυτιστικών ατόμων, τις θεραπείες και την εκπαίδευσή τους. Η παραχώρηση
γίνεται σε εφαρμογή νόμου του υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε το 2018, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα παραχώρησης
της ακίνητης περιουσίας του για την υλοποίηση έργων ή προγραμμάτων κοινωφελούς ή προνοιακού χαρακτήρα.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΑ)
Παραδόθηκε στους πολίτες το νέο πάρκινγκ στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρού-
πολης, απέναντι από το Πάρκο Προσκόπων. Το νέο πάρκο είναι χωρητικότητας 125 αυ-
τοκινήτων, 7 λεωφορείων ενώ υπάρχουν και θέσεις για ΑμεΑ. Σημειωτέον, οι θέσεις
στάθμευσης είναι δωρεάν. Στο χώρο έχουν φυτευτεί και δέντρα, τα οποία όταν μεγαλώ-
σουν θα παρέχουν την απαραίτητη σκιά, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στον εξωραϊσμό
του πάρκινγκ. Στο χώρο έχουν φυτευτεί και δέντρα, τα οποία όταν μεγαλώσουν θα πα-
ρέχουν την απαραίτητη σκιά, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στον εξωραϊσμό του πάρ-
κινγκ. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης, εξέφρασε την
ικανοποίηση του για την ολοκλήρωση του έργου, και έκανε λόγο για μία “μέρα αλή-

θειας” και μια απάντηση σε όλες τις ψευδολογίες και συκοφαντίες των τελευταίων ημερών αναφορικά με το θέμα. Από τη
μεριά του ο Αντιδήμαρχος τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Γιώργος Κουκουράβας, υπογράμμισε πως
το εν λόγω έργο βάζει τέλος στο προηγούμενο “μπάχαλο” όπου καθένας στάθμευε όπου ήθελε στον συγκεκριμένο χώρο. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ #GOODGOVERNANCESPORT ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ 
ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι Αετοί Θεσσαλονίκης είναι ένα αθλητικό σωματείο για άτομα με αναπηρίες που λει-
τουργεί από το 2006. Σκοπός του σωματείου είναι η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες
σε αθλητικές δραστηριότητες αλλά και η κοινωνική τους ένταξη μέσω αυτού. Το Σωματείο
παρουσίασε σε εκδήλωση το πρόγραμμα #GoodGovernanceSport στο οποίο μετέχει ως
εταίρος. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην δημιουργία και βελτιστοποίηση εργαλείων για
τη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης στον τομέα του αθλητισμού. Στο πρότζεκτ συμ-
μετέχουν φορείς από τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Κροατία, την Ουγγαρία, την Πολωνία
και τη Σλοβακία και στην εκδήλωση έγινε παρουσίαση της μελέτης για τη διαφάνεια και
τη δημοσιότητα 56 ευρωπαϊκών και εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών. Όλες οι πληρο-

φορίες και τα στοιχεία της έρευνας έχουν δημοσιευτεί στη διεύθυνση: www.eusport.org/GoodGovernance. Το πρόγραμμα
συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ και θα υλοποιηθεί σε 30 μήνες, αρχής γενομένης από 01/01/2018. 

ΤΡΟΧΑΙΑ: ΣΤΑ 20 ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ,
ΤΑ 13 ΕΚΛΕΙΝΑΝ ΡΑΜΠΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ

Οι αριθμοί το λένε ξεκάθαρα: από τα 20 οχήματα που ελέγχθηκαν στην πε-
ριοχή μας, βεβαιώθηκαν αυτού του είδους οι παραβάσεις στα 13! Ο εν λόγω
έλεγχος εντάσσεται στο στοχευμένο πρόγραμμα της Ελληνικής Αστυνομίας για
την αντιμετώπιση των «επικίνδυνων» τροχονομικών παραβάσεων με την ονο-
μασία «Παράβαση της εβδομάδας». Την εβδομάδα από 25 Φεβρουαρίου έως
3 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα έλεγχοι σε 2.222 οχήματα,
δίνοντας προτεραιότητα στις παραβάσεις παρεμπόδισης ραμπών διάβασης και
στη στάθμευση σε θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα, από
536 συνεργεία Τροχαίας που συγκροτήθηκαν σε όλη τη χώρα, ελέγχθηκαν 2.222 οχήματα και βεβαιώθηκαν 748 σχετικές πα-
ραβάσεις. Οι περισσότερες παραβάσεις σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο της Αττικής (147), της Θεσσαλονίκης (98), του Ηρα-
κλείου (45), των Χανίων (42), των Ιωαννίνων (27) και της Αχαΐας (25). Στη Μεσσηνία, την εβδομάδα από 25 Φεβρουαρίου
έως 3 Μαρτίου συγκροτήθηκαν τρία συνεργεία ελέγχων και ελέγχθηκαν συνολικά 20 οχήματα. Κατά τους ελέγχους βεβαι-
ώθηκαν 13 παραβάσεις για «παρεμπόδιση ραμπών διάβασης ατόμων με αναπηρία- στάθμευση σε αποκλειστικές ή γενικές
θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία». Οι έλεγχοι συνεχίζονται κάθε εβδομάδα με διαφορετική παράβαση και με στόχο
την πρόληψη και τον περιορισμό των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

ΚΕΡΚΥΡΑ:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
Το φορητό αναβατόριο πισίνας του Δήμου, στο κολυμβητήριο του ΕΑΚΚ, παρου-
σίασε, ο Δήμαρχος Κώστας Νικολούζος και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αν-
δρέας Σκούπουρας, παρουσία εκπροσώπων αναπηρικών συλλόγων της Κέρκυρας. Σε
δηλώσεις στα τοπικά Μ.Μ.Ε., ο Δήμαρχος τόνισε ότι η χρήση του φορητού αναβατορίου,
έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρωτοβουλιών του Δήμου, ώστε να αποκτήσουν
προσβασιμότητα άνθρωποι με κινητικά προβλήματα και στην πισίνα του κολυμβητη-
ρίου. Τα φορητά αναβατόρια πισίνας (pool lifts) είναι η νέα παγκόσμια τάση και ένα
πρωτοποριακό σύστημα μεταφοράς ατόμων με κινητικά προβλήματα, μέσα και έξω από
την πισίνα. Διαθέτουν πολλαπλά συστήματα ασφάλειας και παρέχουν απόλυτη σταθε-
ρότητα και ισορροπία τόσο κατά τη μεταφορά όσο και κατά την ανέλκυση – καθέλκυση του κολυμβητή. www.imerazante.gr

φωτο: corfutvnews.gr
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 120.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευγενία Φω-
τονιάτα υπέγραψε χρηματοδότηση ύψους 120.000,00€ προς τον Δήμο Πύργου στο πλαίσιο
της πρόσκλησης «Δημιουργία Προσβάσιμων Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προορισμών» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-
2020» Οι κατασκευές – υποδομές που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του έργου είναι: 1) Μη-

μόνιμη συναρμολογούμενη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα 2) Κινητή χημική τουαλέτα ΑΜΕΑ /
αποδυτήριο ειδικά κατασκευασμένη και με τις κατάλληλες πιστοποιήσεις για να καλύψει τις ιδιαιτερότητες των ατόμων
με ειδικές κινητικές ανάγκες ή ατόμων που έχουν πρόβλημα με την όραση 3) Ξύλινος διάδρομος παραλίας εξ ολοκλήρου
εμποτισμένος ώστε τα ΑΜΕΑ μέσω αυτού, να διασχίζουν την άμμο με τα αμφίβια αμαξίδια τους, και να προσεγγίζουν
την κατασκευή ομαλά και με ασφάλεια 4) Ειδικός κάδος απορριμμάτων ΑΜΕΑ, πλαστικός μηχανικής αποκομιδής κατάλ-
ληλος για ανυψωτικούς μηχανισμούς και οχήματα πλύσεως 5) Αμφίβιο – πλωτό αμαξίδιο το οποίο προορίζεται για την
ασφαλή μετακίνηση των ΑΜΕΑ μέσω της συσκευής στη θάλασσα και δίνει τη δυνατότητα κίνησης και μέσα στο νερό.

ΧΑΝΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Στις 20 και 21 Μαρτίου πραγματοποίηθηκαν από συνεργεία του Δήμου Χανίων οι
εργασίες εγκατάστασης αισθητήρων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηλεκτρονικής
διαχείρισης θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ». Υπενθυμίζεται ότι, με σκοπό την αποτελε-
σματικότερη χρήση των 160 οριοθετημένων θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ από τους
δικαιούχους και λόγω και της συνεχούς παράνομης κατάληψης τους, ο Δήμος προ-
χώρησε στην ανάπτυξη ηλεκτρονικής υπηρεσίας διαχείρισης των εν λόγω θέσεων
στάθμευσης. Σε δήλωσή της η Τσιτσιρίδη Ελπίδα, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής, σημειώνει ότι «είναι υποχρέωσή μας να αναζητούμε
λύσεις για τη συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας του συνόλου των συνδημοτών
μας και η τεχνολογία είναι ένα άριστο εργαλείο στην προσπάθειά μας αυτή. Ελπί-
ζουμε με τέτοιες παρεμβάσεις να «περάσουμε» στη νοοτροπία του Δήμου το σεβα-
σμό και την ορθολογική χρήση των συγκεκριμένου τύπου θέσεων στάθμευσης».

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ: Ο ΤΥΦΛΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΣΗΜΑΙ-
ΟΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

Η παρέλαση των Χανίων κύλησε χωρίς παρατράγουδα και λόγω και
της καλοκαιρίας πολλοί ήταν αυτοί που την παρακολούθησαν. Και αυτό
είναι καλό, γιατί μεταξύ άλλων είδαν και τον Μιχάλη Πιπεράκη, τον αρι-
στούχο μαθητή της Γ’ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Χανίων που πα-
ρέλασε κρατώντας την ελληνική σημαία. Ο Μιχάλης Πιπεράκης είναι
τυφλός. Αυτό όμως δεν τον απέτρεψε από το να παρελάσει. Είναι άλλω-
στε ο καλύτερος μαθητής του σχολείου. Περπατώντας με τη στήριξη συμ-
μαθητή του που τον καθοδηγούσε διέσχισε τους δρόμους από όπου
περνά η παρέλαση, καταχειροκροτήθηκε από τους πολίτες των Χανίων.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΑΡΚΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ
Τα μέτρα του, όσον αφορά στην προστασία πεζών και ΑμεΑ, φαίνεται πως
παίρνει ο Δήμαρχος Ζακύνθου ο οποίος με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους
κατοίκους της Ζακύνθου ότι θα εντατικοποιηθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες
αντιμετώπισης του άναρχου παρκαρίσματος για την ασφάλεια των πολιτών, με
την επιβολή προστίμων. Συγκεκριμένα, με έγγραφο προς το Τμήμα Τροχαίας
Ζακύνθου και το Λιμεναρχείο Ζακύνθου και κατόπιν εντολής προς τη Δημοτική
Αστυνομία – επειδή η πόλη της Ζακύνθου αποτελεί μια αφιλόξενη περιοχή για
τους πεζούς, καθώς πολλοί συμπολίτες μας οδηγοί παρκάρουν τα οχήματα τους
αντικανονικά κλείνοντας την πρόσβαση των πεζών στις ράμπες και στα πεζο-
δρόμια, ιδίως σε μητέρες με παιδιά (καροτσάκια) και σε άτομα με ειδικές ανάγ-
κες (ΑμΕΑ)- ζητά την άμεση συνεργασία όλων των υπηρεσιών για τη συμμόρφωση των οδηγών. Ειδικότερα, κατά τις ώρες
από 10:00 – 12:00 αλλά και τις απογευματινές, θα πραγματοποιούνται συστηματικοί έλεγχοι κυρίως, σε περιοχές με αυξημένη
κίνηση, όπως στις οδούς: Ελ. Βενιζέλου, Αλεξάνδρου Ρώμα, Φωσκόλου, Φιλιτά. Οι προαναφερθείσες υπηρεσίες που κοινο-
ποιήθηκε το έγγραφο, παρακαλούνται όπως λάβουν τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης του σοβαρού αυτού προβλήματος.
Υπενθυμίζουμε πως εικόνες προσβλητικές και εξοργιστικές εξακολουθεί να αντικρίζει κανείς σε κοινόχρηστους χώρους και
πεζοδρόμια της πόλης, και που σε καμία περίπτωση δεν ταιριάζουν σε έναν τόπο που αυτοαποκαλείται “πολιτισμένος”.



ΣΕΛΙΔΑ 12

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΔΑΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Χρειάστηκαν 45 ολόκληροι μήνες δουλειάς, μεγάλη προσπάθεια από
πολλούς ανθρώπους, επιμονή, υπομονή, αλλά και η στήριξη του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
Συγκεκριμένα έπρεπε να ολοκληρωθούν δύο διαγωνιστικές διαδικασίες, η
πρώτη για την εξεύρεση της χημικής σύστασης των υλικών και η δεύτερη
για την ανάδειξη του εργολάβου για την απόσυρση και την αποκατάσταση
του χώρου, προέκυψαν αλλαγές στην νομοθεσία, καθώς και ενστάσεις στα
πλαίσια της νόμιμης διαδικασίας για την ανάδειξη εργολάβου, τα οποία κα-
θυστέρησαν την έναρξη των εργασιών της απόσυρσης των καμένων υλικών
της ‘Γενικής Ανακυκλώσεως – Κτηματική Ξενοδοχειακή Α.Ε’ (ΚΔΑΥ Ασπροπύργου). Ήδη από τις 14.03.2019, πραγματοποι-
ούνται οι εργασίες εγκατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ έχει ξεκινήσει και η διαδικασία απόσυρσης των
50.000,00 τόνων καμένων υλικών από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 6η Ιουνίου 2015. Βρισκόμενοι αντιμέτωποι με ένα
σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα της Δυτικής Αττικής, καταφέραμε να ξεκινήσουμε ένα έργο που πραγματοποιείται για
πρώτη φορά σε Πανελλαδικό επίπεδο, το οποίο, με βάση τα σημερινά δεδομένα δεν ήταν καθόλου σίγουρο. Η παρούσα διοί-
κηση της Περιφέρειας Αττικής, με την ολοκλήρωση της απόσυρσης των καμένων υλικών από το ΚΔΑΥ Ασπροπύργου,  βάζει
τέλος σε μία αρνητική παράδοση ετών στην δημιουργία ιστορικών αποβλήτων στην Δυτική Αττική, με τις παραπάνω ενέργειες
να ολοκληρώνονται εντός τεσσάρων μηνών, ενώ θα χρειαστούν επιπλέον τρείς μήνες ώστε να αποκατασταθεί ο χώρος.

«ΔΕΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩ»: 150.000 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2018
Από σελ. 1... Φουντώνει μέρα με τη μέρα το «Κίνημα δεν κληρονομώ» καθώς τα στοιχεία για το
2018 δείχνουν ότι 150.000 άνθρωποι επέλεξαν να αποποιηθούν κληρονομιές. Oπως προκύ-
πτει από τα στοιχεία του «Ελεύθερου Τύπου» από τα δύο μεγαλύτερα δικαστήρια -Αθήνας και
Θεσσαλονίκης- περισσότεροι από 5.100 κληρονόμοι έσπευσαν από τις αρχές του χρόνου να
καταθέσουν τη σχετική αίτηση, αποποιούμενοι τα συγγενικά… δώρα και, άρα τα βάρη -παλαι-
ότερα (χρέη του εκλιπόντος), αλλά και νέα (φόροι)- που τα συνοδεύουν. Πιο αναλυτικά, σύμ-
φωνα με το διευθυντή γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αθηνών,  Γιώργο Αλιφέρη, το α’ τρίμηνο
του 2019 κατατέθηκαν 3.300 αιτήματα αποποιήσεων, αριθμός τριπλάσιος σε σχέση με τις απο-

δοχές (1.062: στοιχεία Υποθηκοφυλακείου Αθηνών). «Το τρέχον έτος εκτιμάται πως θα “κλείσει” πάνω – κάτω στα περυσινά
επίπεδα των 14.568 αιτήσεων», σχολιάζει ο κ. Αλιφέρης. Επισημαίνεται ότι το 2017 ο αριθμός των αποποιήσεων στην πρω-
τεύουσα «άγγιξε» τις 14.075, από 12.500 το 2016 και 9.566 το 2015, ενώ στη διετία 2013 – 2014 αυτός διαμορφώθηκε σε 14.798.
Παρόμοια είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, με τον επικεφαλής του τμήματος αποποιήσεων κληρονομιών του Ειρηνοδικείου
της πόλης, Ιωάννη Γιαννακό, να αποκαλύπτει πως το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019 έχουν κατατεθεί 1.850 αιτήσεις.

ΈΝΟΧΟΣ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑΡΗ
ΜΑΡΙΖΑ ΠΟΥ ΚΑΘΗΛΩΘΗΚΕ ΣΕ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ!!!

Ένοχος κρίθηκε –και σε δεύτερο βαθμό- ο γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρα-
κλείου, ο οποίος δικαζόταν για την πράξη της «σωματικής βλάβης από αμέλεια» σε
βάρος μιας νεαρής κοπέλας, η οποία παραμένει καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο
από το 2011. Όπως αναφέρει το neakriti, πρόκειται για τη Μαρίζα Γουργολίτσα από το
Αγρίνιο, η οποία εκείνη την περίοδο ζούσε μόνιμα στο Ηράκλειο, καθώς ήταν φοιτήτρια

του Μαθηματικού του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η άτυχη κοπέλα είχε μεταβεί τότε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, με έντονους
πόνους στην πλάτη και το στήθος.Ο καταδικασθείς γιατρός φέρεται να επέδειξε αμέλεια στο εξεταζόμενο περιστατικό, με
αποτέλεσμα η υγεία της φοιτήτριας να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Ο γιατρός δικάστηκε και καταδικάστηκε από το Τρι-
μελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου. Ας σημειωθεί, πάντως, ότι η ποινή που του επιβλήθηκε, είναι μικρότερη –κατά έξι μήνες-
από αυτή που του είχε επιβληθεί τον Ιανουάριο του 2018 από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο (ποινή φυλάκισης 2 ετών). Ειδι-
κότερα, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών στον κατηγορούμενο. Επισημαίνεται
ότι το δικαστήριο αναγνώρισε σήμερα στον γιατρό το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου. Μαρίζα: “Δεν μου έδωσαν το
δικαίωμα να ελπίζω ότι δεν θα μείνω ανάπηρη”. “Δεν μου έδωσαν το δικαίωμα να ελπίζω ότι δεν θα μείνω ανάπηρη”.
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Πρωταπριλιά: Αλήθεια ή Ψέμματα;

Πρωταπριλιά: γιόρταζαν όλοι οι ψεύτες και τα ψέμματα τότε
που λέγανε και καμιά αλήθεια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί
γιορτάζουν τα ψέμματα που είναι στην καθημερινότητά μας και
δεν γιορτάζουν για την αλήθεια που είναι τόσο σπάνια σήμερα.
Πάντως εμείς δηλώνουμε επίσημα ότι όποιος ανακαλύψει τη
γιορτή της αλήθειας, κερδίζει ένα ταξίδι αναψυχής γιατί θα μας
κάνει μεγάλο καλό με τη συνταγή για την γιορτή της αλήθειας και
αποκλεισμό στα τόσα ψέμματα που έχουν γεμίσει τη ζωή μας
και κοροϊδευόμαστε γιορτάζοντας. Θ' ακούσουμε τόσα πολλά
από δω και πέρα, μέχρι να καταλάβουμε ότι μόνο τα ψέμματα
ακούγονται, γιορτάζουν και μας κοροϊδεύουν κάθε μέρα.  

Με νέα στελέχωση επαναλειτουργεί η
Διεύθυνση Μεταφορών Ν. Τομέα

Με νέα στελέχωση σε επίπεδο διοίκησης, επαναλει-
τουργεί από τις 27-03-2019 η Διεύθυνση Μεταφορών
και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας
Αττικής. Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται από
τα τμήματα Αδειών Κυκλοφορίας και Τεχνικό κανονικά,
ενώ στο τμήμα Αδειών Οδήγησης μπορούν να απευ-
θύνονται για εκκρεμείς υποθέσεις τους. Για νέα αιτή-
ματα αρμοδιότητας του τμήματος Αδειών Οδήγησης οι
πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται από τις λοιπές
υπηρεσίες μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής.

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ: ΛΑΔΙ ΜΠΟΛΙΚΟ! ΑΠΟ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΤΙΠΟΤΑ;
Τι θα γίνει τέλος πάντων με τις 120 δόσεις που περιμένουν όλοι οι χρεωμένοι συμπολίτες μας για να
βάλουν μια τάξη στα χρέη αλλά και στα προβλήματα που δημιουργούνται με την καθυστέρηση; Λέ-
γονται τόσα πολλά και γίνονται τόσα λίγα που αναρωτιέται κανείς αν τελικά αυτή η διαδικασία των
120 δόσεων κάνει καλό ή κακό στην επιχειρηματική αγορά αλλά και στην ελληνική οικονομία. Για να
γίνει επανεκίννηση και να λειτουργήσουν όλα σωστά δεν χρειάζονται άλλα λόγια και υποσχέσεις,
είναι η ώρα της πράξης. Γι’ αυτό δεν πρέπει οι αρμοδιοαναρμόδιοι να λένε τόσα πολλά και να κάνουν
τόσα λίγα, γιατί στο τέλος θα παρεξηγηθούμε νομίζοντας ότι είναι προεκλογική προπαγάνδα. 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Αναγνωρίζεται εφεξής και για τους δύο γονείς παιδιών με αναπηρία
το δικαίωμα για ειδική άδεια και μειωμένο ωράριο, όπως ανακοίνωσε η
υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπού-
λου, στον χαιρετισμό που απηύθυνε σήμερα στην ημερίδα «Εργαζόμε-
νοι με αναπηρία/χρόνια πάθηση και εργαζόμενοι γονείς/κηδεμόνες
παιδιών με αναπηρία/χρόνια πάθηση, στον Δημόσιο Τομέα», που συν-
διοργανώνουν το «Κοινωνικό Πολύκεντρο» της ΑΔΕΔΥ και το «Παρα-
τηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων
με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ). Σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα,
υπάλληλοι με τέκνο, που πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοση-
λείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως 22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Ίδια άδεια χορηγείται και σε υπαλλήλους
που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down. Προβλέπεται, επίσης, μείωση του ωρα-
ρίου εργασίας κατά μία ώρα την ημέρα σε δημοσίους υπαλλήλους που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική
αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών, που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο
ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50%. Η κ. Ξενογιαννακοπούλου αποδέχτηκε αίτημα της ΕΣΑμεΑ για τη συγκρότηση
κοινής ομάδας εργασίας υπουργείου-ΕΣΑμεΑ για θέματα κοινωνικής ένταξης και εργασίας των ατόμων με αναπηρία.
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ΣΤ. ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: «ΔΕΝ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΑΛΛΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ»
...αναφέρει ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, υποψήφιος ευ-
ρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις προσεχείς ευρωε-
κλογές.  Ο κ. Κυμπουρόπουλος έγινε γνωστός το 1999, όταν,
ανατρέποντας ένα μεταξικό νόμο, έγινε ο πρώτος αριστούχος
μαθητής που παρέλασε κρατώντας τη σημαία στο αναπηρικό
καροτσάκι του. Σήμερα είναι 34 χρονών, εργάζεται ως ψυ-
χίατρος στο Αττικό Νοσοκομείο και διατελεί
πρόεδρος του Οργανισμού Ανεξάρτητης Δια-
βίωσης Ελλάδας (i-living). Ανεξάρτητη Δια-
βίωση σημαίνει οι άνθρωποι με αναπηρία να
έχουν ίσες ευκαιρίες στη ζωή, να μπορούν αν
εργαστούν, να διασκεδάσουν, να κάνουν ό,τι
και οι υπόλοιποι συμπολίτες τους. Και αυτό
μπορεί να επιτευχθεί με τον προσωπικό βοηθό,
μια υπηρεσία, που θα τους παρέχει το κράτος,
«μια κανονικότητα σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες», εξηγεί ο κ. Κυμπουρόπουλος. Ακολου-
θεί το κείμενο της συνέντευξης του Στέλιου Κυμ-
πουρόπουλου στη Μαργαρίτα Κιάου για το
Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ερ.: Είναι η
δεύτερη φορά, που θέτετε υποψηφιότητα στις ευρωεκλογές.
Η πρώτη ήταν με το κόμμα «Πράσινοι – Αλληλεγγύη». Γιατί
τώρα στη Νέα Δημοκρατία; Απ.: Τα πολιτικά κόμματα είναι
οργανισμοί. Ως οργανισμοί έχουν μια εξέλιξη. Από τη στιγμή
που υπήρχε ένα κάλεσμα, η επιθυμία μου ήταν να προσπα-
θήσω για κάτι καλύτερο από τη δική μου την πλευρά, του ψυ-
χιάτρου, των αναπήρων. Για αυτό προχώρησε και αυτή η
συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ερ.: Γιατί προτιμάτε την
Ευρωβουλή; Απ.: Η Ελλάδα δεν έχει αποκομίσει την ομαδι-
κότητα και τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα αυτό
το οικοδόμημα χρειάζεται αλλαγές και εξέλιξη, ώστε να γίνει
καλύτερο από αυτό που είναι σήμερα. Η Ελλάδα έχει πολλά
να πάρει από την Ευρώπη, και να δώσει, δεν πρέπει να εί-
μαστε οι παθητικοί αποδέκτες πολιτικών, αλλά συμμετέχον-
τες, διαμορφωτές στην Ευρώπη, που θέλουμε. Ερ.: Ποια
είναι η κατάσταση του χώρου των ατόμων με αναπηρία στην
Ελλάδα και την Ευρώπη; Τι γίνεται με την ευρωπαϊκή πολι-

τική, τις οδηγίες, και πώς ανταποκρίνεται η Ελλάδα; Απ.: Η
Ευρώπη έχει δώσει τις κατευθύνσεις, τι χρειάζεται για μια λει-
τουργική και αποδοτική κατάσταση απέναντι στα άτομα με
αναπηρία. Δυστυχώς, η Ελλάδα δεν έχει εφαρμόσει σε βαθμό
ικανοποιητικό αυτές τις οδηγίες, πρέπει να γίνουν πολλά βή-
ματα ακόμα. Ένα από τα βασικά, ειδικά μετά το 2012, όπου
η Ελλάδα επικύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση Δικαιωμάτων των
Ατόμων με Αναπηρία, είναι η εφαρμογή της Ανεξάρτητης Δια-
βίωσης. Ανεξάρτητη Διαβίωση σημαίνει οι άνθρωποι με ανα-
πηρία να έχουν ίσες ευκαιρίες στη ζωή με τους υπόλοιπους
συμπολίτες τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την υπηρεσία του
προσωπικού βοηθού, η οποία παρέχεται από το κράτος.
Είναι η υπηρεσία, που υποστηρίζει τις ανάγκες ενός ατόμου,

από το ντύσιμο, πλύσιμο, μέχρι τη διασκέδαση
ή κάθε άλλη ανάγκη. Και αφορά όλες τις ανα-
πηρίες: νοητική, κινητική, ή οποιαδήποτε άλλη
αισθητηριακή αναπηρία. Στην Ευρώπη, σε με-
γάλο βαθμό και σε πολλές χώρες, αυτό ισχύει.
Στην Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει τίποτα για το
συγκεκριμένο θέμα. Ερ.: Οι παροχές του τομέα
της δημόσιας υγείας, είναι δωρεάν, ενώ στον
ιδιωτικό, όχι. Ποια η γνώμη σας, δεδομένου ότι
δουλεύετε σε ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο;
Απ.: Επικρατεί ένα χάος στη δημόσια υγεία.
Μπορεί να λέμε, ότι έχουμε μια δημόσια πα-

ροχή υγείας, αλλά η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Έχουμε
μάθει να πληρώνουμε για να εξυπηρετούμαστε πιο εύκολα,
πιο γρήγορα. Το ιατρικό προσωπικό είναι εξαιρετικό. Η δυ-
σκολία ενός ατόμου είναι να μπει στο σύστημα. Για παρά-
δειγμα στο δικό μου τομέα. Ένας άνθρωπος με ψυχιατρικό
θέμα, καταφέρνει να κλείσει ραντεβού με ψυχίατρο μετά από
τέσσερις, πέντε και έξι μήνες. Αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορεί
να αντέξει τόσο καιρό. Αν, ας πούμε, έχει αγχώδη διαταραχή
και το αφήνει, ο άνθρωπος γίνεται δυσλειτουργικός. Ερ.:
Για σας πόσο εύκολο ήταν να σπουδάσετε και να εργα-
στείτε στην Ελλάδα; Απ.: Για όλα τα άτομα με αναπηρία,
που θέλουν να έχουν μια παραγωγική ζωή στην κοινωνία,
όσο δεν υφίσταται το σύστημα των προσωπικών βοηθών,
θα συνεχίσουμε να έχουμε ανθρώπους β΄ κατηγορίας, μη
παραγωγικούς και μη συμμετέχοντες στα τεκταινόμενα της
ζωής. Προσωπικά, είχα υποστήριξη από την οικογένειά
μου. Τώρα, πληρώνω από τον προσωπικό μου μισθό τον
βοηθό μου. Αυτή την υπηρεσία έπρεπε να την παρέχει το
κράτος, μια κανονικότητα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

ΤΙ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΙ; ΤΙ ΚΑΙ ΑΝ Η ΟΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ; ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ, ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΝΕΙΡΑ

Τι και αν είναι ακρωτηριασμένοι; Τι και αν η όρασή τους είναι περιορισμένη;
Προσπαθούν, πετυχαίνουν και κάνουν όνειρα. Παραπληγικοί, τετραπληγικοί και
άτομα που έχουν ακρωτηριαστεί συγκλονίζουν στους Ήρωες μέσα από τα βιώματά,
τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.
Μίλησαν μπροστά στην κάμερα της εκπομπής και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο για
το γεγονός ότι η αναπηρία δεν τους έχει στερήσει τη δυνατότητα να πετύχουν στα
επαγγελματικά τους προσπερνώντας τα εμπόδια που τους έχει βάλει η ίδια η ζωή.
Το συμπέρασμα είναι ότι ο κάθε άνθρωπος απλά μπορεί να κάνει το οτιδήποτε
απλά με τον τρόπο που αυτός ξέρει. Τι και αν είναι ακρωτηριασμένοι; Τι και αν η
όρασή τους είναι περιορισμένη; Προσπαθούν, πετυχαίνουν και κάνουν όνειρα.
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ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΖΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Έναν νέο νόμο σχετικά με την απαγόρευση των πλαστικών αντικειμένων
μίας χρήσης, όπως τα πιάτα, τα μαχαιροπήρουνα, τα καλαμάκια και οι μπα-
τονέτες ενέκρινε, με μεγάλη πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγ-
κεκριμένα, 560 μέλη του ΕΚ ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας, 35 κατά, ενώ
28 απείχαν. Τα παρακάτω προϊόντα θα απαγορευτούν στην ΕΕ σταδιακά
μέχρι το 2021: - Πλαστικά μαχαιροπήρουνα μίας χρήσης (πιρούνια, μαχαί-
ρια, κουτάλια και ξυλάκια φαγητού) - Πλαστικά πιάτα μίας χρήσης - Πλαστικά
καλαμάκια - Μπατονέτες με πλαστικά μέρη - Πλαστικές βάσεις μπαλονιών
- Οξοδιασπώμενα πλαστικά - Συσκευασίες φαγητού και ποτού από διογκωμένο πολυστυρένιο (φελιζόλ). Νέος στόχος ανακύ-
κλωσης και μεγαλύτερη ευθύνη για τους παραγωγούς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να πετύχουν το στόχο για συλλογή 90% των
πλαστικών μπουκαλιών μέχρι το 2029, ενώ τα πλαστικά μπουκάλια θα πρέπει να προέρχονται τουλάχιστον κατά 25% από
ανακυκλωμένο υλικό μέχρι το 2025 και 30% μέχρι το 2030. Η συμφωνία ενισχύει επίσης την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων
πληρώνει», συγκεκριμένα για τα προϊόντα καπνού, εισάγοντας καθεστώς αυξημένης ευθύνης για τους παραγωγούς. Αυτό το
νέο καθεστώς θα ισχύει και για τα αλιευτικά εργαλεία, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί, και όχι οι αλιείς, θα επιβαρύ-
νονται με το κόστος συλλογής των απολεσθέντων στη θάλασσα εργαλείων. Τέλος, η νομοθεσία επιβάλει την υποχρεωτική
επισήμανση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ρίψης τσιγάρων με πλαστικό φίλτρο στους δρόμους, καθώς
επίσης και για άλλα αντικείμενα, όπως είναι τα πλαστικά ποτήρια, τα υγρά μαντηλάκια και τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής.

Η UNICEF ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ: «Η ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΝΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΑ»

Η έκθεση εξέτασε τις επιπτώσεις που έχει στην υγεία των παιδιών το μη
ασφαλές νερό. Ανησυχίες προκαλεί, για άλλη μια φορά, η έκθεση της Unicef
για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στις εμπόλεμες ζώνες. Σύμ-
φωνα με αυτή, τα παιδιά κάτω των 15 ετών είναι σχεδόν τρεις φορές πιο πιθανό
να πεθάνουν από ασθένειες που συνδέονται με την έλλειψη καθαρού νερού
από ό,τι από τη βία. Τα πιο ευάλωτα είναι τα μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών, τα
οποία είναι είκοσι φορές πιο πιθανό να πεθάνουν από ασθένειες από ό,τι από
τη βία, τονίζεται στην έκθεση η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Νερού. Συγκεκριμένα, τα παιδιά πεθαίνουν
από ασθένειες που συνδέονται με τη διάρροια, όπως η χολέρα, όταν εξαιτίας των συγκρούσεων δεν έχουν πρόσβαση σε
καθαρό νερό. Η έκθεση εξέτασε τις επιπτώσεις που έχει στην υγεία των παιδιών το μη ασφαλές νερό και η απουσία απο-
χέτευσης σε 16 χώρες όπου μαίνονται συγκρούσεις, μεταξύ των οποίων η Μιανμάρ, το Αφγανιστάν και η Υεμένη. Η Unicef
κατέγραψε από το 2014 ως το 2016, 85.000 θανάτους παιδιών από διάρροια εξαιτίας της κακής ποιότητας νερού και υγι-
εινής. Το ίδιο διάστημα λιγότεροι από 31.000 θάνατοι οφείλονταν στις συγκρούσεις, πρόσθεσε επικαλούμενη τα στοιχεία
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι διαρροϊκές ασθένειες είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου για όλα τα παιδιά
κάτω των 5 ετών, καθώς προκαλούν απώλεια των σωματικών υγρών και τελικά αφυδάτωση, σύμφωνα με το Αμερικανικό
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών. Ιδιαιτέρως ευάλωτα στην αφυδάτωση είναι τα παιδιά και τα νήπια που χάνουν
σωματικά υγρά πιο γρήγορα από τους ενήλικες και δεν είναι σε θέση να επικοινωνούν τις ανάγκες τους, τονίζουν οι ειδικοί.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ! ΦΑΛΑΙΝΑ ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΓΑΣΤΡΙΚΟ ΣΟΚ
ΕΙΧΕ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΤΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ΚΙΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ

Το άτυχο θηλαστικό ξεβράστηκε στις ακτές των Φιλιππίνων - Mια νεαρή φάλαινα,
η οποία ξεβράστηκε στις ακτές των Φιλιππίνων, πέθανε από γαστρικό σοκ καθώς
βρέθηκαν μέσα στο στομάχι της περισσότερα από 40 κιλά από πλαστικές σακού-
λες. Υδροβιολόγοι και εθελοντές από το Μουσείο D’ Bone Collector στο νησί Μιν-
τανάο της χώρας, οι οποίοι πραγματοποίησαν νεκροτομή στη φάλαινα, δήλωσαν
σοκαρισμένοι από τα ευρήματά τους. Μέσα στο στομάχι της φάλαινας που ξεβρά-
στηκε το Σάββατο βρέθηκαν περισσότερες από 80 πλαστικές σακούλες, ανάμεσά
τους και «16 σακούλες από ρύζι, 4 σακούλες από μπανάνες και αρκετές σακούλες
για ψώνια». «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα πλαστικού που έχει βρεθεί
σε φάλαινα. Είναι αηδιαστικό. Πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά όσων συνεχίζουν

να αντιμετωπίζουν τους ωκεανούς ως μεγάλες χωματερές», αναφέρουν σε ανάρτησή τους στο Facebook. Η χρήση πλαστι-
κών μιας χρήσης είναι ανεξέλεγκτη στη νοτιοανατολική Ασία. Μια έκθεση του 2017 της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προ-
στασίας αναφέρει ότι η Κίνα, η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ ρίχνουν στον ωκεανό περισσότερα
πλαστικά σε σχέση με ό,τι όλος ο υπόλοιπος κόσμος μαζί. Ο υδροβιολόγος Ντάρελ Μπλάτσλεϊ, ο οποίος είναι συνιδιοκτήτης
του μουσείου, δήλωσε ότι κατά την δεκαετία που εξετάζει νεκρές φάλαινες και δελφίνια, διαπιστώθηκε ότι 57 από αυτά είχαν
πεθάνει λόγω της συγκέντρωσης σκουπιδιών και πλαστικών στα στομάχια τους. Τον περασμένο Ιούνιο μια φάλαινα στην
Ταϊλάνδη πέθανε αφού είχε καταπιεί περισσότερες από 80 πλαστικές σακούλες βάρους συνολικά περίπου 8 κιλών.
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25Η ΜΑΡΤΙΟΥ - ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Αυτή η χώρα των Ηρώων και ιδιαίτερα αυτός ο τόπος της ταλαιπωρίας
με τα διάφορα προβλήματά του, είναι γεμάτος παραδείγματα που ξεκινούν
απ' την ψυχή των μικρών παιδιών που από πολύ μικρά μαθαίνουν τι θα πει
πατρίδα - ιδανικά - δύναμη και ελευθερία. Ολόκληρη η Ελλάδα γιόρτασε με
λαμπρότητα τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την ελευθερία της πατρίδας
μας. Μικροί μεγάλοι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, χειροκροτούν, ζητωκραυ-
γάζουν και νιώθουν υπερήφανοι για το παρελθόν της χώρας μας. Εμείς τα
άτομα με αναπηρία, με όσες δυνάμεις έχουμε, είμαστε πάντα παρών για να
δείξουμε και να βροντοφωνάξουμε ότι εκτός από το χθες που πράγματι μας
κάνει ξεχωριστούς, δυνατούς και υπερήφανους Έλληνες, υπάρχει και το σή-
μερα και το αύριο που πρέπει να γεμίσουμε με καινούρια παραδείγματα,
προστατεύοντας το κύρος, τη δύναμη και ότι άλλο μας άφησαν οι πρόγονοί
μας, δημιουργώντας κάτι καλύτερο στον ταλαίπωρο αυτόν τόπο.    

Νέα παιδιά που νιώθουν όπως
ένιωθαν οι παππούδες μας, είπαν
με υπερηφάνεια τα ποιήματά τους

και μας συγκίνησαν όλους.

Φορείς και Σύλλογοι ήταν
παρών, γεμίζοντας το Μνημείο
των Ηρώων του Δήμου Φυλής

με την παρουσία τους και
πολλά στεφάνια.

Οι γαλανόλευκες σημαίες, τα
πατριωτικά άσματα και ο

καλός καιρός ήταν σύμμαχοι
στη μεγάλη γιορτή.

Αυτή είναι η Ελλάδα του σήμερα.
Αυτή η γενιά θα χτίσει το αύριο.

ΣΤΕΡΝΗ ΜΟΥ ΓΝΩΣΗ ΝΑ Σ' ΕΙΧΑ ΠΡΩΤΑ
Είχα πάρει καφέ και πήγαινα σε κάποια δουλειά με το αυ-
τοκίνητό μου στο κέντρο της Αθήνας. Στη οδό Πειραιώς και
στο ύψος της πλατείας Κουμουνδούρου, ακούμπησα τον
καφέ στο ταμπλό του αυτοκινήτου για να κατέβω στο Σύλ-
λογο Πολυτέκνων που είμαι και μέλος. Αφού έκανα τη δου-
λειά μου, μπήκα στο αυτοκίνητο και ξεκίνησα να φύγω. Είχα
ξεχάσει όμως τον καφέ στο ταμπλό και μόλις ξεκίνησα ο
καφές έπεσε πάνω μου. Αναγκαστικά, έπρεπε να προμη-
θευτώ τουλάχιστον μια μπλούζα για να μπορώ να συνεχίσω
τη μέρα μου. Το πιο εύκολο ήταν να σταματήσω δίπλα ακρι-
βώς για να αγοράσω μια μπλούζα από το κινέζικο που βρήκα
μπροστά μου, αφού τα ελληνικά καταστήματα, ιδιαίτερα στο
κέντρο της Αθήνας, είναι κάτι πολύ σπάνιο και σε λίγο δεν θα υπάρχουν καθόλου. Ζήτησα λοιπόν από τον Κινέζο
ένα μπλουζάκι και εκείνος γέλασε, "του λέω γιατί γελάς φίλε;", και μου απαντάει: "πουλάω μόνο χονδρική φίλε".
Έφυγα και πήγα δίπλα. Και ξανά πιο δίπλα, πιο δίπλα και λίγο παραπέρα, περιττό να σας πω ότι όλα αυτά τα κι-
νέζικα καταστήματα της πλατείας Κουμουνδούρου είναι κινέζικα και πουλάνε μόνο χονδρική... Μου είπαν όμως ότι
αν θέλω λιανικώς να πάω στην οδό Σοφοκλέους. Στην Σοφοκλέους για να κυκλοφορήσεις βέβαια είναι λίγο επικίν-
δυνο, όμως μόνο εκεί οι Κινέζοι πουλούν λιανικώς. Το πελατολόγιο της κινέζικης χονδρικής αγοράς, είναι οι Έλληνες
που κάποτε ψώνιζαν από τα ελληνικά εργοστάσια, στήριζαν τη πατρίδα μας και πρόσφεραν εργασία στους Έλληνες.
Τώρα, τα εργοστάσια λειτουργούν στην Κίνα και εμπορεύονται σε όλα τα κράτη του κόσμου, δίνοντας προτεραιότητα
στα πιο κορόιδα, όπως εμάς που νομίζουν ότι η κινέζικη φτήνια θα δώσει ανάπτυξη στην ελληνική αγορά. Το πιο
παράλογο από όλα είναι ότι κινέζικα αντικείμενα βαφτίζονται και πωλούνται για τις καλύτερες φίρμες και αναρωτιέμαι:
στην Κίνα γίνεται το ίδιο με τα ελληνικά προϊόντα; Όλα τα κράτη του κόσμου, εκτός από την παραγωγική τους ταυ-
τότητα, έχουν και τη δυνατότητα να κάνουν ακόμα κουμάντο στο σπίτι τους. Εμείς άραγε τι θα κάνουμε;  Γ.Ρ.


