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Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.
Έχοντας υπόψη τις αρχές που διακηρύσσονται στο καταστατικό χάρτη των
ηνωμένων εθνών οι οποίες αναγνωρίΠρόσκληση: Γιορτινό πα- ζουν την έμφυτη αξιοπρέπεια και αξία
ζάρι αγάπης στο ΚΕΑ 3 και ίσα και αναφαίρετα δικαιώματα
εώς 24 Δεκεμβρίουσυν.σελ.2-3 όλων των ανθρώπων ως θεμέλια ελευθερίας δικαιοσύνης και ειρήνη στον
κόσμο.τα Ηνωμένα Έθνη στην οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στα διεθνή σύμφωνα για
τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν διακηρύξει και συμφωνήσει ότι κάθε άτομο
έχει όλα τα δικαιώματα και ελευθερίες
που καθορίζονται σε αυτή χωρίς την διάΠαγκόσμιο πρωτάθλημα κριση οποιουδήποτε είδους.3 ΔεκεμΑμΕΑ: Συγχαρητήρια για βρίου η παγκόσμια μέρα ατόμων με
το χρυσό μετάλλιο συν.σελ.8 αναπηρία,γινόμαστε όλοι ένα.... Συν.Σελ.7

Αυτή είναι η σημερινή εικόνα της πατρίδας μας,με προβλήματα που όλο
και πολλαπλασιάζονται.Η Ελλάδα του
σήμερα με πολλές κατηγορίες προβλημάτων σε όλους τους τομείς, που δεν
διορθώνονται αλλα αντιθέτως επιδεινώνονται.Όλες οι κατηγορίες συμπολιτών
μας ζούν στα όρια της φτώχειας και
στην φτώχεια ,αντικρίζοντας ουρές στον
οαέδ,βλέποντας να γίνονται περικοπές
στις συντάξεις,άνθρωποι που ψάχνουν
στα σκουπίδια,και διαδηλώσεις διαμαρτυρόμενοι για την άδικη συμπεριφορά
του συστήματος.Μέχρι και την πρώτη
κατοικία βλέπουν να χάνεται και μέσα
σε όλα αυτά η Ελλάδα πνίγεται απο μετανάστες και χιλιάδες προβλήματα που
δεν λένε να λάβουν τέλος. συν.σελ.13

Τα μέλη του ΚΕΑ προετοιμάζονται
για τα Χριστούγεννα
Με τον δικό τους μοναδικό τρόπο τα μέλη του Κέντρου
Εργασίας Αναπήρων “Συνεργασία-Δημιουργία” δημιουργούν με έμπνευση και φαντασία τις μοναδικές τους χειροτεχνίες,στην έκθεση καθημερινώς προστίθενται και
κάτι καινούργιο δίνοντας στύλ και φαντασία,το κάθε ένα
ξεχωριστό με την δική του μοναδικότητα .Εν όψη τις παγκόσμιας ημέρας αναπήρων στο σωματείο μας “Συνεργασία - Δημιουργία διοργανώνουμε το Γιορτινό παζάρι
αγάπης όπου εκεί τα παιδιά θα παρουσιάσουν όλες τις
χειροτεχνίες τους........
Δείτε στην σελίδα 15-16
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Όσο μικρός και αν είναι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει πολύ μεγάλα πράγματα που
σίγουρα ξεπερνούν τον εαυτό του, δεν μετράει λοιπόν το μπόι όσο η προσωπικότητα
και η κατεύθυνση των πράξεων του μικρού η του μεγάλου ανθρώπου που πρέπει να
διαλέξει την διαδρομή του για να γίνει μικρός η μεγάλος στην ιστορία του. Ευχαριστώ
τον θεό που εκτός απο τα πολλά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισα στην ζωή
μου δεν μου έδωσε τίποτα για να με αναγκάσει να ανακαλύψω τον εαυτό μου. Όταν
κατάλαβα τι μπορούσα να κάνω γινόμουνα κάθε μέρα ποιο δυνατός και κατάλαβα τη
διαφορά μπορεί να έχουν οι άνθρωποι απο τα ζώα.Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να
είναι ένας μικρός θεός στον κύκλο του, στην συμπεριφορά του, στις συναλλαγές του
,στην πίστη, και τα ιδανικά του, και στο τέλος ο μεγάλος κριτής του εαυτού με βάση
την συνείδηση που πολλές φορές κάνει επανάσταση θυμίζοντας μας τα καλά η τα
κακά αποτελέσματα των πράξεων. Στον κόσμο όμως το σημερινό ο άνθρωπος είναι
υποχρεωμένος να ακολουθήσει το σύστημα του πολιτισμού και πολλές φορές της
αδικίας για να επιβιώσει μέσα σε όλο αυτό το χάος των υποχρεώσεων της ζωής.

3 εώς 24 Δεκεμβρίου γιορτινό παζάρι αγάπης στο
Κέντρο Εργασίας Αναπήρων.

Χριστουγεννιάτικο BAZAAR τα παιδιά
δημιουργούν χριστουγεννιάτικα«έργα
τέχνης» για τους δικούς σας ανθρώπους Με φιλοσοφία την όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη συμμετοχή του ατόμου
Τήλ:. 210 2480235 - Fax: 210 2470341
ΑμεΑ στη παραγωγική διαδικασία..στο
Κίν: 6937598459
σωματείο“Συνεργασία–Δημιουργία “λειΙστοσελίδα: www.keana.gr
τουργούν εργαστήρια κατασκευών με
E-mail: ifonitonamea@gmail.com
προσαρμοσμένες τεχνικές για άτομα με
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
αυτισμό και νοητική υστέρηση Για κάθε
Πανευρωπαικό Σωματείο Ατόμων με αναπηρίες
αντικείμενο που κατασκευάζεται δημι<<ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ>>
ουργείται σχεδιασμός βήμα βήμα.ΣτόΕκδότης:
χος είναι η ανάπτυξη της φαντασίας, η
Γ.Ρεθυμιωτάκης
βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων, η
Έδρα:Κρητικού Πελάγους 1,Πάρκο
δημιουργικότητα και η ψυχαγωγία. Η
πόλης Φυλή (Ανω Λιόσια)
προσπάθεια πλαισιώνεται από ειδικούς
Τ.Κ.13341 Τ.Θ.: 46015
δασκάλους καθώς και πλήθος καταρΑρχισυντάκες:
τισμένων εθελοντών.Στο φετινό Χριστουγεννιάτικο Bazaar μπορείτε να
Γ.Ρεθυμιωτάκης
δείτε και να προμηθευτείτε έργα τέχνης και χριστουγεννιάτικες κατασκευές
Συνεργάτες:
,τα οποία δημιουργήσανε τα παιδιά ύστερα από εντατική εργασία με πολύ
Χ.Πινίρος - Ε.Τσεβά - Β.Νικοπούλου υπομονή, επιμονή και αγάπη.Μπορείτε να αγοράσετε δώρα γεμάτα φανΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΥΛΛΟ
ΓΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ,ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ,ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: 200€ τασiα και μεράκι,Χριστουγεννιάτικα στολίδια, είδη διακόσμησης, πίνακες
ζωγραφικής χειροποίητα παραδοσιακά είδη, και πολλά άλλα θα περιλαμΙΔΙΩΤΕΣ 60€
βάνονται στο Bazaar.Σας Προσκαλούμε όλους στην μεγάλη μας Γιορτή
ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Εθνική τράπεζα: 074/001320-02
στο Κέντρο Εργασίας ΑμεΑ όπου τα παιδιά θα παρουσιάσουν τις μοναAlpha Bank: 243 00 2002 000960
δικές χειροτεχνίες τους.Κάθε τι είναι επιμελημένο και.φιλοτεχνημένο διά
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
χειρός
από εκείνο και μονό .Έχετε τη δυνατότητα να γράψετε στα αγαπηΟι συνεργάτες μέλη του συλλόγου Α.Μ.Ε.Α που είναι η όχι
δημοσιογράφοι αρθρογραφούν αφιλοκερδώς.Απαγορεύεται μένα σας πρόσωπα ευχές και αφιερώσεις σε κάρτες που έφτιαξαν τα παιη αναδημοσίευση του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη
άδεια του εκδότη.Χειρόγραφα δημοσιεύματα η όχι δεν επι- διά,προσφέροντάς τους διπλή χαρά, και κάνοντας τα δώρα σας ακόμη πιο
στρέφονται.Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουνξεχωριστά και μοναδικά για τους δικούς σας ανθρώπους.Είναι πολύ σηκατ’ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας
μαντικό να βλέπουν τους επισκέπτες να θαυμάζουν τα έργα τους,τους δίνει
δύναμη και θάρρος για να συνεχίσουν.Φέτος τα Χριστούγεννα όλοι μαζί
μπορούμε να γιορτάσουμε προσφέροντας χαρά και αγάπη σε όλους ξεπερνώντας την κάθε διαφορετηκότητα και τον κοινωνικό αποκλεισμό, σε
αυτήν την γιορτή.πρέπει να συμμετέχουμε όλοι.Το γιορτινό παζάρι αγάπης
θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του.ΚΕΑ όπου θα σας περιμένουν τα παιδιά
να σας παρουσιάσουν τα καλλιτεχνήματά τους μέσα σε ζεστό και χαρούμενο εορταστικό κλίμα,Θα χαρούμε πολύ να στηρίξετε την προσπάθειά
μας.ΚαλέςΓιορτές!! Δείτε χειροτεχνίες στην σελίδα 15 & 16
ΣΕΛΙΔΑ 2

ΜΕΑ
Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ Α
ΕΡΙΔΑ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
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Προστασία πρώτης κατοικίας
των ατόμων με
αναπηρία
συν απο σελ.1 Επείγουσα επιστολή για την
προστασία της πρώτης
κατοικίας από πλειστηριασμούς των δανειοληπτών με αναπηρία και
χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους
άτομα με βαριές αναπηρίες απέστειλε στο Υπουργείο Οικονομίας
η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).Πρόκειται για το 2ο έγγραφο μέσα σε λίγες ημέρες για το ίδιο θέμα,
μετά τις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομίας, ότι μέχρι το
τέλος της τρέχουσας εβδομάδας ολοκληρώνονται τα υπόλοιπα θέματα του πρώτου πακέτου προαπαιτούμενων και προχωρούν οι
μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με το χρηματοπιστωτικό τομέα.

Μοριοδότηση
ατόμων με
αναπηρία σε
προγράμματα
Κοινωφελούς
Εργασίας

Δεν θα κοπούν οι
αναπηρικές συντάξεις!
Η απόφαση ελήφθη και είναι τελική! Δεν θα θιγούν
οι αναπηρικες συντάξεις! Αυτό αποφασίσθηκε
σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr σε συνάντηση που είχαν χθες με την ηγεσία του υπουργείου
Εργασίας
εκπρόσωποι
των
σωματείων.
Όπως τονίστηκε η απόφαση της κυβέρνησης είναι
τελική και δεν θα περικοπούν καθόλου οι αναπηρικές συντάξεις οι οποίες είναι ήδη πολύ
χαμηλές.Σήμερα πάντως έχει προγραμματισθεί
παναναπηρικό συλλαλητήριο. Όπως τονίζεται σε
σχετική ανακοίνωση:«Διεκδικούμε, όλοι μαζί οι Ελληνίδες και οι Έλληνες με αναπηρία, την προστασία των δικαιωμάτων μας, την κοινωνική ένταξη,
την αξιοπρεπή διαβίωση, την κοινωνική προστασία, την άρση όλων των αδικιών και μορφών διάκρισης σε βάρος μας. Παλεύουμε για την
εκπαίδευση, για την πρόνοια, τα εισοδήματα, τα
επιδόματα, τις συντάξεις, την ιατροφαρμακευτική
κάλυψη και περίθαλψη. Παλεύουμε για αξιοπρέπεια, κοινωνική προστασία, ισότητα, δικαιοσύνη,
σήμερα αλλά και εδώ και δεκαετίες. Ακόμη και πριν
την κρίση, το αναπηρικό κίνημα διεκδικούσε δυναμικά τα δίκαια αιτήματά τους που είναι δικά τους.

Ξεκίνησαν τη Δευτέρα και συνεχίζονται
σήμερα στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι εργασίες της ομάδας που συγκροτήθηκε από
εκπροσώπους της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α), στελέχη των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου και του ΟΑΕΔ, με σκοπό την πρόβλεψη μοριοδότησης των
Ατόμων με Αναπηρία στα προγράμματα Kοινωφελούς Eργασίας.
Ανοίγουν
254.000
Η συγκρότηση της ομάδας εργασίας αποφασίστηκε από την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου στη συνάννέες θέσεις εργασίας
τηση που είχε με το προεδρείο της Ε.Σ.Α.με.Α, στις 2 Απριλίου.
μέχρι το 2016 ! Μέχρι
Κατώτατη σύνταξη μετά το 67ο έτος ηλικίας
και το 2016 αναμένεται να
με «ρήτρα εισοδήματος»,έχει ήδη ψηφιστεί!Με
ανοίξουν 254.000 νέες θέτο τρίτο Μνημόνιο ορίστηκε ότι η κατώτατη σύνσεις εργασίας σε δημόσιο
ταξη (ή «βασική» ή «εθνική») θα καταβάλλεται
και ιδιωτικό τομέα, σύμμετά το 67ο έτος της ηλικίας και με εισοδηματικά κριτήρια.Συγκεφωνα με τον προγραμμακριμένα η διάταξη είναι διατυπωμένη ως εξής: «Όσοι συνταξιοδοτισμό του υπουργείου
τούνται μετά τις 30 Ιουνίου 2015 θα έχουν πρόσβαση σε Εργασίας, που ανακοίνωσε η αναπληρώτρια
βασικές,εγγυημένες συντάξεις με βάση τις εισφορές και με εισο- υπουργός, Ράνια Αντωνοπούλου. Σύμφωνα με την
δηματικά κριτήρια,μόνον όταν θα έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη κ. Αντωνοπούλου, μεταξύ Νοεμβρίου – Δεκεμκανονική ηλικία συνταξιοδότησης, που είναι σήμερα τα 67 έτη». βρίου, έως και τον Μάρτιο του 2016, ξεκινούν 12
1.Κατώτατη σύνταξη μετά το 67ο έτος ηλικίας με «ρήτρα εισοδή- νέα προγράμματα εργασίας για 104.000 θέσεις ερματος», έχει ήδη ψηφιστεί!Με το τρίτο Μνημόνιο ορίστηκε ότι η κα- γασίας ορισμένου χρόνου. Το 2016 το πρόγραμμα
τώτατη σύνταξη (ή «βασική» ή «εθνική») θα καταβάλλεται μετά το κοινωφελούς εργασίας θα αφορά 100.000 ανέρ67ο έτος της ηλικίας και με εισοδηματικά κριτήρια. Συγκεκριμένα γους εγγεγραμμένους του ΟΑΕΔ αφού, όπως
η διάταξη είναι διατυπωμένη ως εξής:Όσοι συνταξιοδοτούνται μετά έκανε γνωστό η αρμόδια υπουργός, τα δύο τρίτα
τις 30 Ιουνίου 2015 θα έχουν πρόσβαση σε βασικές, εγγυημένες από τις 150.000 προσλήψεις που θα αφορούν τα
συντάξεις με βάση τις εισφορές και με εισοδηματικά κριτήρια μόνον προγράμματα που προκηρυχθούν από το δεύτερο
όταν θα έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης. πακέτο που θα ακολουθήσει τις 104.000 θέσεις.
ΣΕΛΙΔΑ 4
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Ξεσηκωμός
των ατόμων
με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και
των οικογενειών τους!
Το σημερινό συλλαλητήριο, ο σημερινός ξεσηκωμός των ατόμων με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, θα μείνει σταθμός
στο αναπηρικό κίνημα της χώρας. Ήταν το ξέσπασμα της οργής
Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας
χιλιάδων αναπήρων, το ξέσπασμα της αγανάκτησης, το ξέσπασμα για τα δικαιώματα που καταπατούνται, για την κοινωνική πραγματοποίησαν άτομα με αναπηρία,
διαμαρτυρόμενοι για τις διαρκές περικοπές στα επιένταξη, για την αξιοπρεπή διαβίωση, για την κοινωνική προσταδόματα και τις συντάξεις που λαμβάνουν. Οι διαδησία, για την άρση όλων των αδικιών και μορφών διάκρισης.
λωτές προσπάθησαν να κατευθυνθούν προς το
Μέγαρο
Μαξίμου, ωστόσο τους εμπόδισαν δυνάμεις
Ομοσπονδίες
και
οργανώσεις ατόμων των ΜΑΤ που είχαν κλείσει τον δρόμο με τις κλούβες,
με ειδικές ανάγκες επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, μην επιτρέποντας σε κανέναν να περάσει.Αφού έγινε διαπραγπραγματοποίησαν μάτευση μεταξύ των εκπροσώπων των ΑΜΕΑ και
την Τετάρτη (4/11) της αστυνομίας προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος και
συγκέντρωση στην να περάσουν οι διαδηλωτές, τελικά μία αντιπροσωπλατεία Ομονοίας και πεία οκτώ ατόμων με επικεφαλής τον πρόεδρο των
πορεία προς τη Βουλή.Τα ΑΜΕΑ πέρασαν το μπλοκ της αστυνομίας, και μπήάτομα με ειδικές ανάγκες καν στο Μέγαρο Μαξίμου.Ο Πανελλήνιος Σύλλογος
κατέβηκαν στους δρόμους, προκειμένου να διαδηλώσουν ενάν- Παραπληγικών με επιστολή του στον πρωθυπουργό
τια στη φτωχοποίηση και τη εξαθλίωση των παιδιών τους και Αλέξη Τσίπρα, αλλά και προς όλη την πολιτική ηγετων οικογενειών τους, όπως αναφέρουν.Κεντρικό σύνθημά τους σία, αναφέρει ότι το μηνιαίο κόστος διαβίωσης ενός
είναι ότι δεν θα γίνουν εξιλαστήριο θύμα κανενός μνημονίου και τετραπληγικού προσδιορίζεται σε περισσότερα από
απαιτούν άμεση λήψη μέτρων και δημόσιων πολιτικών προστα- 3.000 ευρώ ακόμα και όταν συμπαρίσταται ενεργά
σίας των ΑμεΑ.Επίσης, ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα δεχθούν ούτε κάποιο συγγενικό πρόσωπο.
ένα ευρώ περικοπή στα επιδόματα αναπηρίας και στις αναπηΤέλος η δωρεάν στάθμευση
ρικές συντάξεις, ενώ απευθύνουν κάλεσμα για συμμετοχή στη
για φοιτητές ΑμΕΑ
μεγάλη γενική πανεργατική απεργία, στις 12 Νοεμβρίου.
Καταργείται σύμφωνα με απόφαση
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΣΙΙΠΡΑ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ
της Πρυτανείας της Νομικής Σχολής
Συνέντευξη Τύπου παραΑθηνών, η δωρεάν στάθμευση για
χώρησαν αμέσως μετά
τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες.
την συνάντησή και την
Συγκεκριμένα σύμφωνα με σημερινή
ολοκλήρωση των συνομι- (19/10) απόφαση, οι δύο φοιτητές με ειδικές ανάγκες
λιών τους στην Άγκυρα, ο της σχολής, θα πρέπει να καταβάλουν στο εξής τη
Αλέξης Τσίπρας και ο μηνιαία συνδρομή των 20 ευρώ, προκειμένου να
Τούρκος ομόλογός του παρκάρουν στον χώρο στάθμευσης που βρίσκεται
Αχμέτ Νταβούτογλου - στην οδό Σίνα.Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του
Αναπάντητες άφησε ο Έλληνας πρωθυπουργός τις προκλητι- ΣΚΑΙ, ο εκπρόσωπος της Κίνησης Χειραφέτησης
κές δηλώσεις περί παραβιάσεων και από τις δύο πλευρές. Ατόμων με Αναπηρία, Αντώνης Ρέλλας, διευκρίνισε
Οι δυο πρωθυπουργοί συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί συ- πως το υπόγειο γκαράζ της Νομικής Σχολής είναι δηνάντηση των υπουργικών συμβουλίων της Ελλάδας και της μόσιο κτίριο τονίζοντας την ανάγκη των δύο φοιτητών
Τουρκίας την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου στην Άγκυρα. που έχουν κάνει αίτηση.Ο ίδιος κατήγγειλε πως δεν
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Αχμέτ Νταβούτο- υπάρχουν καν υποδομές για ανάπηρους στο κτίριο
γλου τόνισε πως, δεν θα επωμιστεί η Τουρκία και η Ελλάδα ολό- στην οδό Σίνα εξηγώντας παράλληλα ότι, «βάσει του
κληρο το βάρος του προσφυγικού και πως είναι πρόβλημα Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ο μέσος άνθρωπος
ολόκληρου του κόσμου.Επίσης ανέφερε πως η ένταξη της με αναπηρία έχει κόστος διαβίωσης τρεις φορές υψηΤουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να προσφέρει πολλά. λότερο σε σχέση με τον άνθρωπο χωρίς αναπηρία»
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Σε εξέλιξη βρίσκεται εκ νέου το τετ α τετ των εκπροΝέα στοιχεία για την ταυτότητα και τις κινήσεις
σώπων των Θεσμών με την ελληνική πλευρά για να
τν τρομοκρατών που πέρασαν μέσω Ελλάδας
κλείσουν οι διαφορές που εξακολουθούν να υφίστανται στο έρχονται στο φως της δημοσιότητας Το συριακό διαζήτημα των κόκκινων δανείων και των πλειστηριασμών βατήριο που βρέθηκε έξω από το Stade de France, ήταν
πρώτης κατοικίας. Πληροφορίες από το κυβερνητικό επιτε- το στοιχείο που οδήγησε τις αρχές στον εντοπισμό ενός
λείο αναφέρουν ότι πλέον η πλάστιγγα φαίνεται να γέρνει εκ των υπόπτων δραστών των τρομοκρατικών υποθέπρος την ελληνική πρόταση.Υπενθυμίζεται ότι χωρίς συμ- σεων. Οπως έχει ήδη γίνει γνωστό, «ο κάτοχος του διαφωνία έληξε στις 02:00 τα ξημερώματα η 14ωρη διαπραγ- βατηρίου αυτού είχε πέρασει από τη Λέρο στις 3
μάτευση του οικονομικού επιτελείου με τους εκπροσώπους Οκτωβρίου όπου και ταυτοποιήθηκε με βάση τους κατων θεσμών και αναμένεται να υπάρξει νέα συνάντηση στις νόνες της ΕΕ, όπως αυτοί αποφασίστηκαν στη Σύνοδο
12:00.Βασικό «αγκάθι» παραμένουν τα «κόκκινα» δάνεια και Κορυφής για το προσφυγικό ζήτημα».
η προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριαΣεισμός 6,1 Ρίχτερ στη Λευκάδα - δύο νεκροί
σμούς, ενώ υπάρχουν ακόμη ορισμένες λεπτομέρειες για να
Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,1 βαθμών της κλίμακας
επέλθει συμφωνία στα υπόλοιπα ζητήματα από την πρώτη Ρίχτερ σημειώθηκε στις 17/11 9:10 στη θαλάσσια πεδέσμη των προαπαιτούμενων (μείωση τιμών στα γενόσημα ριοχή δυτικά της Λευκάδας. Το εστιακό του βάθος εντοφάρμακα κ.λπ.).
πίζεται στα 5 χιλιόμετρα.Από τον ισχυρό σεισμό έχασαν
Ποιοι υπάλληλοι του Δημοσίου γλιτώνουν τα νέα τη ζωή της μια 60χρονη γυναίκα στην Πόντη Βασιλικής
όρια συνταξιοδότησης Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν και άλλη μια γυναίκα από το χωριό Αθάνι, ενώ τέσσερα
εναλλακτικές για την έξοδο σε σύνταξη.Για παράδειγμα όσοι άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο του Νησιού.Η
έχουν προσληφθεί πριν το 1983 και μέχρι τις 18 του Αυγού- 60χρονη έχασε τη ζωή όταν ένας μεγάλος βράχος, αποστου του 2015 είχαν συμπληρώσει 35ετια μπορούν να κολλήθηκε από το βουνό και με δύναμη προσέκρουσε
βγουν σε σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας..Μπορούν να βγουν στο τοίχο του σπιτιού της, τον διαπέρασε και την τραυμε 25 έτη εργασίας οι μεν άνδρες αν στις 18/8 είχαν κλείσει μάτισε θανάσιμα στο κεφάλι.Ειδικότερα, στο νοσοκομείο
τα 60 έτη (πρόωρη) ή τα 65 (πλήρη) οι δε γυναίκες εάν στις του νησιού έχουν μεταφερθεί: ένα αγόρι 12 ετών από το
18/8 είχαν κλείσει τα 55 ή τα 60 αντίστοιχα.Μάλιστα για τις χωριό Βασιλική, μια γυναίκα 88 ετών από το χωριό Πιέγγαμες γυναίκες στο Δημόσιο εκτός του ότι εάν έχουν νακοχώρι, ένα αγόρι 10 ετών από την περιοχή της Λυπροσληφθεί πριν το '83 μπορούν να αποχωρήσουν χωρίς γιάς και ένας άνδρας 45 ετών από τη Λευκάδα.Εντονη
ηλικιακό όρι εάν συμπλήρωσαν 35ετια πριν τις 18/8, έχουν είναι έως αυτήν την ώρα η μετασεισμική ακολουθία και
τη δυνατότητα να αποχωρήσουν και με 24,5 έτη εάν το 2010 ήδη κλιμάκιο του ΟΑΣΠ αναχώρησε για το νησί.
είχαν ανήλικο παιδί ή με 27,5 έτη εφόσον τα έτη αυτά τα
Νέο ναυάγιο στην Κω - Εννέα πρόσφυγες νεείχαν συμπληρώσει το 2011 ή το 2012.
κροί Νέα τραγωδία με πρόσφυγες σημειώθηκε τα
Κερδισμένοι και χαμένοι από τα νέα τέλη κυκλοφοξημερώματα στο Ακρωτήρι Αγ. Φωκά στην Κω, όταν λέμρίας 1. Για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν προ του
βος στην οποία επέβαιναν περίπου 18 άτομα ανατρά2000 προβλέπεται μείωση των τελών από 5,66% έως
πηκε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εννέα
6,82%. Συγκεκριμένα, τα τέλη τροποποιούνται για οχήματα
άνθρωποι και επτά να αγνοούνται.Πρόκειται για τέσσερα
κυβισμού άνω των 1.358 κυβικών εκατοστών. Για παράπαιδιά, τέσσερις γυναίκες και έναν άνδρα που ανασύρδειγμα, στην προαναφερθείσα κατηγορία τα τέλη θα μειθηκαν νεκροί.Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί επτά άτομα,
ωθούν κατά 15 ευρώ και θα διαμορφωθούν στα 225 ευρώ
ενώ δύο αγόρια δεν έχουν εντοπιστεί.Σκάφος της Fronαπό 240 ευρώ που ήταν το 2015.2. Για τα οχήματα υψηλού
tex εντόπισε την αναποδογυρισμένη λέμβο και στη θάκυβισμού και συγκεκριμένα άνω των 1.929 κ.ε. που ταξινολασσα ανθρώπους που καλούσαν σε βοήθεια.
μήθηκαν από το 2001 έως το 2005 προβλέπεται μείωση
Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν
των τελών κατά 4,55%. Συγκεκριμένα, τα τέλη για Ι.Χ. 1.929
δύο πλωτά του Λιμενικού, ελικόπτερο Super Puma, σκάκ.ε. θα διαμορφωθούν στα 630 ευρώ από 660 ευρώ το
φος της Frontex και σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού,
2015, ενώ για Ι.Χ. 3.000 κ.ε. εκατοστών τα τέλη μειώνονται
που εξακολουθούν να αναζητούν τους δύο αγνοούμεστα 1.050 ευρώ από 1.100 ευρώ.3. Για τα οχήματα που τανους.Σύμφωνα με στοιχεία του ελληνικού τμήματος της
ξινομήθηκαν από το 2006 έως το 2010 το σχέδιο του
Διεθνούς Αμνηστίας, φέτος (έως τις 10 Νοεμβρίου), 512
υπουργείου Οικονομικών προβλέπει αυξήσεις των τελών
άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Αιγαίο και 3.500
εφόσον αυτά είναι άνω των 1.357 κ.ε. Οι αυξήσεις θα είναι
θάνατοι έχουν σημειωθεί στη Μεσόγειο συνολικά.Την
της τάξης του 4,55% έως 6,67%, ανάλογα με τον κυβισμό
ίδια ώρα, στο λιμάνι του Πειραιά κατέπλευσαν το πρωί
του αυτοκινήτου. Για παράδειγμα, τα τέλη για αυτοκίνητο
τρία οχηματαγωγά πλοία με 4.067 πρόσφυγες.Την ίδια
1.400 κ.ε. θα ανέλθουν στα 255 ευρώ από 240 ευρώ το
στιγμή ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να
2015. Για αυτοκίνητα 1.680 κ.ε. τα τέλη αυξάνονται κατά 20
κάνει διαπραγματεύσεις για το θέμα του μεταναστευτικού
ευρώ και συγκεκριμένα θα διαμορφωθούν στα 320 από 300
που όλο και απασχολεί τον παγκόσμιο χάρτη,διότι είναι
ευρώ το 2015.Και όλα αυτά τα νέα μας έρχονται και κάθε
θέμα όλων των χωρών και όχι μόνο της Ελλάδας.
χρόνο με διάφορες αλλαγές,αφού η σταθερότητα μηδέν.
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Επιμέλεια: Μαράγια Νάκου

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
(International Day of Persons with Disabilities)
3 Δεκεμβρίου
συν.απο σελ. 1 Καθιερώθηκε το 1992 με απόφαση της γενικής συ-

νέλευσης του ΟΗΕ και τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου.
Σκοπός της ημέρας αυτής είναι να υπενθυμίσει στους οργανισμούς αλλά και στους απλούς πολίτες το δικαίωμα των ατόμων με
αναπηρία στην πλήρη συμμετοχή στα κοινά καθώς και στην ισότητα.Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ (2015), γύρω στο 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από κάποιας
μορφής αναπηρία, το 80% των οποίων ζ ει στις αναπτυσσόμενες
χώρες.Αναπηρία εννοούμε κάθε πνευματική ή σωματική δυσλειτουργία, η οποία χρίζει ειδικής μεταχείρισης ώστε το άτομο να αναπτύξει ισότιμα όλες τις ικανότητες του και να ενταχθεί στη κοινωνία.
Αυτές μπορεί να είναι αισθητηριακές ή σωματικές αναπηρίες. Οι
συνθήκες διαβίωσής των ΑμεΑ θα πρέπει να είναι ίσες με εκείνες
των υπόλοιπων πολιτών και να τους δίνεται η δυνατότητα για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται
ανάμεσα μας ! είναι μέρος και κεφάλαιο της πολιτείας μας !.Η έλλειψη προσοχής στις ανάγκες των ατόμων αυτών,
σημαίνει. ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με εμπόδια σε κάθε βήμα της ζωής τους και προσπάθεια ένταξής τους στο κοινωνικό σύνολο.Κάθε Ευρωπαίος με συναίσθηση και ήθος θα πρέπει να έχει την ανάλογη ευαισθητοποίηση ως προς
τα θέματα της αναπηρίας, της διαφορετικότητας, της αποδοχής και της παραδοχής ότι πράγματι, όλοι οι ευρωπαίοι
μπορεί να είναι διαφορετικοί, αλλά ταυτόχρονα απόλυτα ίσοι γιατί πρωτίστως όλοι είναι άνθρωποι . Η αναγνώριση
των δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ είναι αδιαπραγμάτευτο συνταγματικό δικαίωμα κάθε πολιτισμένης κοινωνίας.Στην Ευρώπη του 21ου αιώνα η αναπηρία αποτελεί αιτία ρατσιστικών διακρίσεων που γίνονται πιο δυσβάστακτες μέσα
στην δίνη της οικονομικής κρίσης.Μεγάλο πλήγμα αποτελεί ο στιγματισμός και οι διακρίσεις.η έλλειψη κατάλληλης ιατρικής
φροντίδας
και υπηρεσιών
αποκατάστασης,όπως και η μη πρόσβαση σε μεταφορικά μέσα, κτίρια και πληροφορίες.Η στέρηση προνοιακών επιδομάτων και η μείωση των συντάξεων όχι μόνο
στέλνει.στο περιθώριο αυτούς τους ανθρώπους αλλά
τους στερούν την ίδια τους τη ζωή!!!Έχουν δικαίωμα
όπως όλοι μας στην παιδεία ! στην κατάρτιση ! στο πολιτισμό!και στην εργασία!...... έχουν δικαίωμα στηζωή!

Τα λόγια γίνονται πράξεις στο Κ.Ε.Α
Το ΚΕΑ δεν είναι ένα απλό Σωματείο.Το έργο μας δεν αντιπροσωπεύει μόνο χαρτιά, ονόματα και διευθύνσεις.Αντιπροσωπεύει τη δύναμη και τα πιστεύω της ειδικής ικανότητας.Ο
Α.μ.ε.Α. εισπράττει ηθική ικανοποίηση, και αναγνώριση από
τα έργα του.Ο έπαινος για αυτόν καθίσταται απαραίτητος για
την ομαλή ψυχοσυναισθηματική του υγεία .Ο έπαινος παράγεται και αυξάνεται από τον ίδιον προς τον ίδιο του τον
εαυτό, κι από τον περίγυρο του προς αυτόν, με την καθημερινή του δραστηριότητα χωρίς ψευδαισθήσεις πλεον
καθώς βάζει σε λειτουργία όργανα του σώματός του σε συνεργασία με τον εγκέφαλο και το πνεύμα του , που ως τώρα ήταν στην αδράνεια.Σήμερα δίνεται πλέον έμφαση στη
μεγάλη αξία της χειραφέτησης τους κατά συνέπεια το κοινωνικό σύνολο οφείλει να αξιοποιήσει συστηματικά το δυναμικό τους μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους, και τον αντίστοιχο σεβασμό προς την
ιδιαιτερότητά τους .Το Κ.Ε.Α αξιοποιεί συστηματικά την προσπάθεια κάθε Α.μ.ε.Α. να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο
Συμβάλλει ώστε το Α.μ.ε.Α. να αποκτήσει αυτονομία δικαιωμάτων και λειτουργιών. Να εμπλακεί στο τοπικό δίκτυο
φίλων και κοινωνικών δραστηριοτήτων.Να αναπτύξει ικανότητες και εμπειρίες που στοχεύουν στην επίτευξη της όσο
το δυνατόν καλύτερης χρήσης των ικανοτήτων του, καθώς και στην επίτευξη του μέγιστου δυνατού επιπέδου ανεξαρτησίας και συμμετοχής στην καθημερινή δραστηριότητα. Προσφέρεται αντιληπτική γνωσιακή ευτυχία Αποκτάται
καλή εικόνα για τον εαυτό του Ανακάμπτει το βιοτικό του επίπεδο.
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ΚΡΑΤΟΥΣΕ
ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ 4
ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΑΜΕΑ

Το τρίτο χρυσό
μετάλλιο για την
ελληνική ομάδα
στίβου
των
ΑμεΑ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
της Ντόχα, είναι
πλέον γεγονός.Ο Σε Τζον (Ιωάννης) Φερνάντες, βρέθηκε στην κορυφή της σφαιροβολίας κατηγορίας F53,
ακολουθώντας τον δρόμο του... νονού του, Μανώλη
Στεφανουδάκη, αλλά και της Δήμητρας Κοροκίδα. Ο
Φερνάντες, ο οποίος βαπτίστηκε Χριστιανός πριν από
δύο χρόνια με νονό τον Στφανουδάκη, εκτός της πρώτης θέσης πανηγύρισε και ένα νέο ρεκόρ Ευρώπης, καταρρίποντας το δικό του από το 2008 στο Πεκίνο.

Μια γυναίκα καταδικάστηκε σε ισόβια μετά
την αποκάλυψη ότι
κρατούσε φυλακισμένους 4 ενήλικες με ψυχολογικά προβλήματα προκειμένου να εισπράττει τα επιδόματα που δικαιούνταν.Η Λίντα Ουέστον συνελήφθη το 2011, αφότου βρέθηκαν
στο υπόγειό της οι 4 ενήλικες. Το περιστατικό συνέβη στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Από ότι αποκαλύφθηκε στη συνέχεια η
δράστις είχε εισπράξει τουλάχιστον 212.000 δολάρια μέσα
σε 10 χρόνια από την παράνομη δραστηριότητά της..Η Ουέστον σε συνεργασία με την κόρη της και άλλους τρεις κρατούσαν ΑΜΕΑ μέσα στο υπόγειο του σπιτιού της. Τα θύματά
της δεν ήταν μόνο ενήλικες. Υπήρχαν 6 ενήλικες και 4 παιδιά
που έπεσαν θύματα της αδίστακτης σπείρας. Όπως αποκαλύφθηκε τα θύματα ενίοτε ήταν βαριά ναρκωμένα, έτσι ώστε
να μην αντιδρούν, ενώ πολλές φορές αφήνονταν κυριολε- Παγκόσμιο πρωτάθλημα ΑμΕΑ: Χρυσό
κτικά στη μοίρα τους, χωρίς φαγητό και νερό επί μέρες. Δύο
ο Στεφανουδάκης στον ακοντισμό
από τις γυναίκες που βρίσκονταν στο κολαστήριο που είχε συν.απο σελ.1 Η κρητική ψυχή μίλησε στο Suhaim Bin
δημιουργήσει στο σπίτι της πέθαναν.
Hamad Stadium της Ντόχα.Ο Μανώλης ΣτεφανουδάΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΑΙ κης με βολή στα 28 μέτρα 45 εκατοστά, κατέκτησε το
ΠΩΣ ΦΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό κατηγορίας F54 του
Αυτό που βλέπουν οι άλλοι σε μας είναι πολύ Παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου ΑμΕΑ, που διανύει
διαφορετικό απο το τι αισθανόμαστε και τι ήδη την τέταρτη ημέρα στην πρωτεύουσα του Κατάρ.
πραγματικά είμαστε .Αυτό οφείλεται αφενός Ο «χάλκινος» Παραολυμπιονίκης του Λονδίνου, με καστο πόσο εμείς εκφράζουμε τα συναισθήματα και τις εσωτε- ταγωγή από τις Μοίρες Ηρακλείου, είναι κάτοχος του
ρικές μας σκέψεις και αφετέρου στο κατά πόσο η οπτική του παγκοσμίου ρεκόρ στο συγκεκριμένο αγώνισμα με
άλλου μπορεί να κατανοήσει την συμπεριφορά μας. Υπάρχει 29.75μ.Αυτό είναι το τρίτο μετάλλιο για τα ελληνικά
η εξωτερικότητα στη ζωή που αφορά την καθημερινότητα και χρώματα, μετά το ασημένιο που κατέκτησε ο Δημήτρης
τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε και η εσωτερικότητα που Σενικίδης στη σφαιροβολία κατηγορίας F20 και το χάλαφορά το πώς αισθανόμαστε και συνειδητοποιούμε τα ερε- κινο που πήρε ο Δημήτρης Ζησίδης στην κατηγορία
θίσματα που προσφέρει η ζωή. Συνήθως ασχολούμαστε με F32 της σφαιροβολίας.
Οι γιατροί του έδιναν μόλις μια
τα προβλήματα και δεν ασχολούμαστε καθόλου με το εσωεβδομάδα ζωής σε περίπτωση
τερικό μας εαυτό. Το μέσα μας είναι ένας ανεξερεύνητος θηπου δεν έκανε εντατικές θεραπείες
σαυρός που πρέπει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο και για εμάς
και του ζήτησαν να μην πάει στην
τους ίδιους.Αν αγαπήσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο θα
τελετή αποφοίτησης, ωστόσο
βρούμε πολλά γιατρικά και θα παρατηρήσουμε οτι θα επουαυτός δεν το έβαλε κάτω… Όχι
λωθούν πολλές πληγές..... ίσως κάποια στιγμή ανακαλύμόνο πήγε αλλά κατάφερε να συγκινήσει όσους ήταν
ψουμε ποιοι πραγματικά είμαστε και τι μας αξίζει.
Στην σημερινή εποχή μας το Ίντερνετ έχει μπει εκί.Ο ίδιος ενθάρρυνε τους συμμαθητές του να «αδράγια τα καλά στην ζωή μας,πατάμε οτι πληροφο- ξουν την ημέρα». «Ξεχάστε τους μακροπρόθεσμους
ρία θέλουμε και μας βγάζει μια σειρά απο αποτε- στόχους. Να είστε παθιασμένα αφοσιωμένοι στο κυνήγι
λέσματα που μας ενδιαφέρουν,είναι πολύ χρήσιμο και μέσω των μεσοπρόθεσμων στόχων. Δουλέψτε με πάθος και
αυτών μαθαίνουμε πολλά και σημαντικά πράγματα,οι έφηβοι υπερηφάνεια γι’ αυτά που βρίσκονται μπροστά μας. Δεν
το προτιμούν διότι απο το σπίτι τους μπορούν να παίξουν κά- ξέρουμε που μπορεί να καταλήξουμε ή που μπορεί
ποιο παιχνίδι,και είναι ενας τρόπος επικοινωνίας που μπορείς αυτό να τελειώσει…. Ηθικό σθένος είναι να λαμβάνει
να μιλάς μέσω του ίντερνετ με τους φίλους σου η γνωστούς κανείς τη συνειδητή απόφαση να μην εγκαταλείπει την
προσπάθεια όταν αυτός είναι ο εύκολος δρόμος.
χωρίς αυτό που υπήρχε παλιά δυστυχώς η ευτυχώς....
ΣΕΛΙΔΑ 8
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Εγκαινιάζεται στην Εθνική
Πινακοθήκη η μεγάλη έκθεση «Αθήνα - Μόναχο».
Πρόκειται για την ελληνική
εκδοχή της έκθεσης «Η νεωτέρα Ελλάς: Ελληνες και
Βαυαροί επί εποχής Λουδοβίκου Α´» που είχε φιλοξενηθεί στη βαυαρική
πρωτεύουσα την περαΞεκίνησαν στο Σύνταγμα οι χριστουγενσμένη χρονιά

Η Ελλάδα ως ιστορική και πολιτική νιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Αθηοντότητα στην Ευρώπη στα τέλη του 18ου αιώνα, στο πλαίσιο ναίων... Στις 7 το βράδυ, την Πέμπτη 19 του
του Διαφωτισμού και του νέου ενδιαφέροντος για την κλασική μηνός, ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης,
αρχαιότητα που εκδηλώνεται την εποχή εκείνη, και ο φιλελλη- έδωσε στην πλατεία Συντάγματος τo σύνθημα για την
νισμός ως χαρακτηριστικό της ρομαντικής εποχής γοητεύουν επίσημη φωταγώγηση της πόλης εν όψει των Χριτον βαυαρό πρίγκιπα Λουδοβίκο που ήταν ιδιαίτερα ευαισθη- στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.Από τις 5.30 το
τοποιημένος σε ζητήματα τέχνης και καλλιτεχνών. Αθήνα και απόγευμα εκείνη την ημέρα, μουσικές πλημμύρισαν
Μόναχο: οι ιστορίες δύο πόλεων και δύο κόσμων που αλληλε- την Αθήνα, καθώς δύο τμήματα της Φιλαρμονικής Ορπηρεάζονται υπό το αστέρι του κλασικισμού και αναπτύσσονται χήστρας Πνευστών του δήμου Αθηναίων ξεκίνησαν
υπό την σκέπην του Λουδοβίκου Α', ο οποίος ανάγεται σε κεν- ταυτοχρόνως, από την πλατρική φυσιογνωμία στις πρώτες τουλάχιστον ενότητες της έκ- τεία Εθνικής Αντίστασης
θεσης «Αθήνα - Μόναχο. Τέχνη και Πολιτισμός στη Νέα (πρώην πλ. Κοτζιά) και το
Ελλάδα» που θα φιλοξενείται στους χώρους της Εθνικής Πινα- σταθμό του Μετρό στο Μοκοθήκης από την Τετάρτη. Είναι η ελληνική εκδοχή της μεγάλης ναστηράκι, συνανντήθηκαν
έκθεσης «Η νεωτέρα Ελλάς: Ελληνες και Βαυαροί επί εποχής στην πλατεία Συντάγματος
Λουδοβίκου Α'» («Το Βήμα της Κυριακής», Τέχνες και Καλλιτέ- και υποδέχτηκαν τον κόσμο
χνες, 14.11.1999) που εγκαινιάστηκε από τον Πρόεδρο της Ελ- δημιουργώντας μια εορταληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο με μεγάλη στική ατμόσφαιρα.
επισημότητα τον περασμένο Νοέμβριο στη βαυαρική πρωH μαγεία των αρτεύουσα.

Ένας κήπος αναπτύσσεται μέσα
στην Aίθουσα Tέχνης «Ρεβέκκα
Καμχή» Το έργο του Αντωνάκη, που υπο-

χαίων μνημείων στην
Ελλάδα του 19ου
αιώνα “Κάθε βράχος,

κάθε ακρωτήρι και ποτάμι
στην Ελλάδα είναι στοιχειωμένο από τους νεκρούς
της». Έτσι περιέγραφε τα ταξίδια του στην Ελλάδα
τον 19ο αιώνα ο Edward Dodwell. Ο γνωστός συλλέκτης της εποχής ταξίδεψε στην Ελλάδα (επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας) μαζί με τον Ιταλό καλλιτέχνη
Simone Pomardi ο οποίος ζωγράφισε πάνω από χίλιες ακουαρέλες και σκίτσα μιας ονειρικής Ελλάδας
με ελάχιστους κατοίκους και εντυπωσιακά, σχεδόν
άγνωστα, αρχαία μνημεία. Τα έργα αυτά, συχνά ζωγραφισμένα με τη βοήθεια μιας camera obscura, είναι
εντυπωσιακά στην ακριβή απεικόνιση των αρχαιοτήτων και αποτελούν ένα εξαιρετικό αρχείο γνώσης του
πώς ήταν η Ελλάδα την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και πόσο άλλαξε μέσα στα επόμενα χρόνια. Στη Βίλα Γκετί του ομώνυμου μουσείου, έχει
ξεκινήσει ήδη μια έκθεση με μια μεγάλη επιλογή από
τα συγκεκριμένα σχέδια και ακουαρέλες, τα οποία
ανήκουν πλέον στη συλλογή του Ινστιτούτου Packard
Humanities.
ΣΕΛΙΔΑ 9

δέχεται τον θεατή, τα λουλούδια του
Nobuyoshi Araki και του Ross Bleckner, το
τοπίο-χαλί της Αλεξάνδρας Κεχαγιόγλου, ένα λιβάδι με χρώματα
του Paul Desborough, το δάσος του Julian Opie, ένα έργο-μνημείο για τον προσωπικό και συλλογικό κήπο του ΧΟΥΣ/Εμμανουήλ Χουσάκου. Ο επισκέπτης θα μπορεί να ξεκουραστεί στο
γλυπτό παγκάκι του Κώστα Ρουσσάκη ή στη φωτογραφία του
Gabriel Orozco, να αφουγκραστεί την κίνηση των δέντρων
μέσα από το βίντεο της Ντιάνας Μαγκανιά, να παρατηρήσει το
παράδοξο στη φωτογραφία του Μίλτου Μανέτα κ.ά. Ο κήπος
κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα αλλάζει και θα αναδιαμορφώνεται. Πείτε μας λίγα λόγια γι' αυτό. Αυτός είναι ο κύριος άξονας γύρω από τον οποίο δομείται η έκθεση από την πλευρά της
επιμέλειας. Στους δύο μήνες που θα διαρκέσει η έκθεση θα
προστίθενται και θα αφαιρούνται έργα, άλλα θα αναπτύσσονται
στον χώρο και άλλα θα παίρνουν την τελική τους μορφή, καθώς
θα πλησιάζει η έκθεση στο τέλος της. Ο κήπος είναι ένας ζωντανός οργανισμός, όπως είναι και μία συλλογή έργων τέχνης,
η προσέγγιση είναι αρκετά πειραματική, όπως και ο συνδυασμός όλων των καλλιτεχνών που συμμετέχουν στην έκθεση.
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ΚΡΗΤΗ Ικανοποίηση Ομοσπονδίας
ΑμεΑ Κρήτης
για συμμετοχή
σε πανελλαδική συγκέντ ρ ω σ η
Την ικανοποίηση της εκφάζει η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Κρήτης για συμμετοχή των μελών της σε πανελλαδική
συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα.
«Η συμμετοχή μελών και φορέων της Ομοσπονδίας που
μετέβησαν στην Αθήνα ήταν πρωτοφανής και στάθηκε καταλυτική για την επιτυχία του συλλαλητηρίου» αναφέρεται
σε σχετική ανακοίνωση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας
ΑμεαΑ Κρήτης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Με ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, τη συμμετοχή
διεθνώς καταξιωμένων
επιστημόνων και με τη φιλοδοξία να ξεπεράσει σε
επιτυχία με την επικαιροποιημένη και σύγχρονη
θεματολογία του όλα τα
προηγούμενα συνέδρια, το 29ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο της ΔΕΒΕ ξεκίνησε στην Θεσσαλονίκη από 11 έως 15
Νοεμβρίου 2015 στο ξενοδοχείο Makedonia Palace.Ο
Σακχαρώδης Διαβήτης, οι συνέπειές του και η φαρμακευτική αντιμετώπισή του αποτελούν πεδίο εντατικής έρευνας,
έντονων επιστημονικών συζητήσεων αλλά και συνεχών
ανακαλύψεων για ολόκληρο τον σύγχρονο ιατρικό κόσμο.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να συμβάλλει, κατά το δυναΤΡΙΚΑΛΑ Με ικανοποί- τόν, στην συνεχιζόμενη σωστή εκπαίδευση και ενημέρωση
ηση είδαμε ότι σήμερα των γιατρών σε θέματα του Σακχαρώδη Διαβήτη και να
ο δήμος Τρικκαίων βοηθήσει στην καλύτερη αντιμετώπισή τους.
ασχολήθηκε με τις διαΣΥΡΟΣ Πάρκαρε σε
βάσεις για άτομα με
θέση αναπήρων και
αναπηρία, στο πλαίσιο
άφησε στο παρμπρίζ
εορτασμού της ευρωαυτά τα χαρτιά! Ο πρωπαϊκής εβδομάδας κινητικότητας.Όπως αναφέρεται σε
ταγωνιστής της υπόθεσχετικό δελτίο Τύπου «Διπλή παρέμβαση για την προσης
χωρίς
να
σβασιμότητα και τη προσπελασιμότητα πεζών, μαθητών
λογαριάζει τίποτα άλλο
και ατόμων με αναπηρία σήμερα από τον Δήμο Τρικπέρα από τον εαυτό
καίων.Η πρώτη παρέμβαση, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής του, πάρκαρε το αυτοκίνητο σε θέση οδηγών ΑμΕΑ...
Εβδομάδας Κινητικότητας, αφορούσε στη βαφή των δύο Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν στη Σύρο. Η έλλειψη σεθέσεων στάθμευσης για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) στην βασμού σε άτομα με κινητικά προβλήματα εξακολουθεί να
κεντρική πλατεία, στην πλευρά της διασταύρωσης των κάνει συχνά την εμφάνιση του στην πρωτεύουσα των Κυοδών Κονδύλη και 28ης Οκτωβρίου. Οι δύο προϋπάρχου- κλάδων.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αδιαφοσες θέσεις στάθμευσης βάφτηκαν με ορατό μπλε χρώμα,, ρίας είναι οι φωτογραφίες όταν κάποιος ασυνείδητος
διαχωρισμένο με κίτρινη διαγράμμιση. Πλέον, όσοι απο- οδηγός πάρκαρε σε θέση ΑΜΕΑ κοντά στην πλατεία
δεδειγμένα διαθέτουν την ειδική σήμανση για ΑμεΑ στο Ηρώων στην οδό Ασιμομήτη μη δίνοντας σημασία στη σήόχημά τους θα μπορούν άφοβα να σταθμεύουν και σε μανση.Ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης χωρίς να λογααυτές τι θέσεις.Η συγκεκριμένη δράση υλοποιήθηκε κυ- ριάζει τίποτε άλλο πέρα από τον εαυτό του, πάρκαρε το
ρίως από μέλη της Ομάδας Εθελοντών Τρικάλων, οι αυτοκίνητο σε θέση οδηγών ΑμΕΑ και μάλιστα είχε βάλει
οποίοι από το πρωί ανέλαβαν το βάψιμο των δύο θέσεων. το εκκαθαριστικό εφορίας στο παρμπρίζ του οχήματός του.
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣυνάνΖΑΚΥΝΘΟΣ «Φτάνει
τηση στην Τρίπολη
πια, μέχρι εδώ» απαιγια τις δράσεις στήριτούν τα ΑμεΑ του νησιού
ξης των ΑΜΕΑ από
Φτάνει πια, μέχρι εδώ –
το νέο ΕΣΠΑ Σκοπός
Ζητάμε όσα η πολιτεία
της Συνάντησης Τεείναι υποχρεωμένη να
χνικής Υποστήριξης
μας προσφέρει» ήταν το
είναι η ενημέρωση κεντρικό σύνθημα της χθεσινής συγκέντρωσης διαμαρτυκαι υποστήριξη των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Δια- ρίας των ΑμεΑ στη Ζάκυνθο. Όπως τόνισε στον χαιρετισμό
χείρισης και των τοπικών δυνητικών Δικαιούχων της Πε- του, ο πρόεδρος του τοπικού συλλόγου «ΟΙ ΠΟΠΟΛΑριφέρειας Πελοποννήσου για την εξειδίκευση των αρχών ΡΟΙ», Γιάννης Γρέκας, το αναπηρικό κίνημα παλεύει για τα
της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμό- αυτονόητα, ενώ, αναφερόμενος στα προβλήματα που
τητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η ενίσχυση της υπάρχουν, υποστήριξε –μεταξύ άλλων- ότι, όλες οι εμπλεικανότητάς τους για την υλοποίηση δράσεων προς όφε- κόμενες κοινωνικές δομές της περιφέρειας «λιμοκτονούν»
λος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες.
ΣΕΛΙΔΑ 10

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015_Layout 2 28/1/2016 12:23 μμ Page 11

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣυγΚΡΗΤΗ Νέο σύγχρονο ΤΑΞΙ
κλονίζουν οι ζωγραφιές
απέκτησε το Σωματείο ΑμεΑ Ν.
των προσφυγόπουλων,
Χανίων.Ένα νέο σύγχρονο ΤΑΞΙ,
στους παιδότοπους του
που θα εξυπηρετήσει καλύτερα,
Ερυθρού Σταυρού στον
ευκολότερα και πιο γρήγορα τις
συνοριακό σταθμό Ειανάγκες μετακίνησης των ανδομένης. Ο φόβος από
θρώπων με κινητικά προβλήτο μακρύ και επικίν- ματα, απέκτησε το Σωματείο ΑμεΑ Ν. Χανίων Η παρουσίαση
δυνο.ταξίδι μέσα από του νέου ΤΑΞΙ , πραγματοποιήθηκε σήμερα έξω από το κτίβουνά και τρικυμιώδη ριο της αντιπεριφέρειας Χανίων,εκεί όπου στεγάζονται και
θάλασσα, έως ότου φθάσουν στην Ελλάδα, τα γραφεία του Σωματείου.Μιλώντας στους δημοσιογράσκληρές εικόνες του πολέμου που έχουν χαραχθεί στις φους η πρόεδρος του Σωματείου ΑμεΑ Ν. Χανίων Αμαλία
παιδικές ψυχές τους, η χαρά και η ασφάλεια που νιώ- Μπασιά υπογράμμισε ότι «είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι
θουν στη χώρα μας και στην αγκαλιά των ψυχοκοινωνιο- αλλά και ικανοποιημένοι, που τελικά καταφέραμε να απολόγων του Ερυθρού Σταυρού. Η αγάπη που κτήσουμε ένα ακόμα ΤΑΞΙ , πιο σύγχρονο και με μεγαλύτεεισπράττουν από τους φιλόξενους Έλληνες και την ρους χώρους, για τις ανάγκες των κινητικά αναπήρων. Η
ανταποδίδουν ζωγραφίζοντας με έντονα γαλάζια χρώ- αγορά του οχήματος έγινε τόσο από ιδίους πόρους του Σωματα την ελληνική σημαία.
ματείου μας, από κάποιες εισφορές των μελών μας, καθώς
ΧΙΟΣ Δυναμική ήταν και ένα ποσό 10.000 ευρώ( χρήματα από τα κρατικά λαχεία)
η συγκέντρωση δια- που μας έδωσε το 2014, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνιμαρτυρίας των ΑμεΑ κής Αφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».Σε σύντομη δήστην πλατεία Βουνα- λωσή του ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Αποστολος
κίου στη Χίο που Βουλγαράκης τόνισε ότι «είναι πολύ σημαντικό το να υπάρπραγματοποιήθηκε χει ένα ακόμα ταξι για να εξυπηρετεί της ανάγκες των ανατην Τετάρτη 4 Νοέμ- πήρων. Ως Αντιπεριφέρεια συνεχίζουμε να παρέχουμε
βρη.Οι διαδηλωτές τόνισαν ότι δεν θα ανεχθούν το κό- εντελώς δωρεάν, όποιες υπηρεσίες, ενέργειες και δράσεις
ψιμο των συντάξεων, των επιδομάτων, της αντιλαϊκής χρειαστεί να υλοποιήσει το Σωματείο ΑμεΑ Ν. Χανίων»Το
πολιτικής. Ότι θα σταθούν μαζί με τις οικογένειές τους και νέο ΤΑΞΙ ανάλογα με την εποχή και την ζήτηση, έχει την δυτους εργαζόμενους απέναντι στην κυβέρνηση και την πο- νατότητα να αυξήσει το χώρο φόρτωσης σε αναπηρικά αμαλιτική της, κόντρα στη λογική της αναμονής.Την εισηγη- ξίδιαΓια την καλύτερη εξυπηρέτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα
τική ομιλία έκανε ο Νέστορας Ξυλάς, μέλος του ΔΣ της πρέπει να κλείνουν ραντεβού στο τηλέφωνο 28210-99166,
Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ Β. Αιγαίου (ΠΟΑΒΑ- όλο το 24ωρο.
μεΑ) -στο συνημμένο η ομιλία- ενώ μίλησαν επίσης εκΣΥΡΟΣ θέματα που αφορούν
πρόσωποι από το Σύλλογο Γονέων ΕΕΕΕΚ, το Σύλλογο
στην ευρύτερη κυκλοφοριακή
Γονέων παιδιών με αυτισμό, το Σύλλογο Γονέων και Κηκατάσταση της πόλης τέθηκαν
δεμόνων Ειδικού Δημοτικού και η πρόεδρος της ΠΟΑΒΑεπί τάπητος στη χθεσινή συνεμεΑ, Σοφία Μιχάλα.Χαιρέτισαν και εξέφρασαν τη
δρίαση της Δημοτικής Κοινότησυμπαράστασή τους εκπρόσωποι από το ΝΤ Χίου της
τας Ερμούπολης, με τα μέλη της
ΑΔΕΔΥ, από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών να δίνουν έμφαση στις ανάγκες πεζών, οδηγών ΑΜΕΑ
Χίου και άλλους φορείς.
καθώς και στους χρήστες ποδηλάτων.Ειδικότερα, αποφάΡΟΔΟΣ Η «Κοινωνική Συνεται- σεις της Επιτροπής Συγκοινωνιών αλλά και αιτήματα προς
ριστική Επιχείρηση ΑΣΚΛΗΠΕΙ- το σώμα της, συζητήθηκαν αναλυτικά από τα συμμετέχοντα
ΑΔΕΣ», που εδρεύει στη Ρόδο, μέλη, τα οποία υπερψήφισαν τις σχετικές εισηγήσεις λαμυπό την αιγίδα της Περιφέρειας βάνοντας σημαντικές αποφάσεις για την ευρύτερη περιοχή
Ν. Αιγαίου και με την υποστή- της Ερμούπολης.
ριξη του Συλλόγου Ατόμων με
ΖΑΚΥΝΘΟΣ Κινητοποίηση μπροστά από το
Αναπηρία Επαρχίας Ρόδου,
Διοικητήριο πραγματοποίησαν μέλη του Σωπρόκειται να διεξάγουν “Έρευνα
ματείου Ατόμων με Αναπηρία «Οι ΠοπολάΑποτύπωσης Συνθηκών Διαβίωσης και Αναγκών Ατόμων
ροι» στο πλαίσιο της πανελλαδικής
με Αναπηρία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”. κινητοποίησης που έγινε από τα αναπηρικό κίνημα και κοΣκοπός της έρευνας είναι τα αποτελέσματά της να δώ- ρυφώθηκε με το συλλαλητήριο που οργανώθηκε χθες από
σουν τη δυνατότητα σε κάθε αρμόδιο φορέα (υπουργεία, την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων Με Αναπηρία.Οι εκπρόΠεριφέρειες, δήμους κ.λπ.) να χαράξουν μια πολιτική σωποι του αναπηρικού κινήματος και στη Ζάκυνθο διαδήυπέρ των ατόμων με αναπηρίες, η οποία θα ανταποκρί- λωσαν ενάντια στην κρίση και τις επιπτώσεις της, που είναι
νεται στις πραγματικές ανάγκες τους.
κάτι παραπάνω από σκληρές για τα Άτομα με Αναπηρία.
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ΠΙΑΣΤΗΚΕ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Επίσκεψη του
Ελληνα Πρωθυπουργού στην
Τουρκία το επόμενο διάστημα

.Αλλα Επτά άτομα συνέλαβαν αστυνομικοί των Τμημάτων Συνοριακής
Φύλαξης Διδυμοτείχου που αποπειράθηκαν να περάσουν στο εσωτεΤο προσεχώς διάρικό της χώρας ακόμα 47
στημα αναμένεται
μετανάστες.Συνελήφθησαν επίσης
επίσκεψη του πρωοι άλλοι τρεις αλλοδαποί, καθόσον, λίγη ώρα νωρίτερα, είχαν
θυπουργού
στην
μεταφέρει παράνομα, με πλαστικές βάρκες, από την Τουρκία
Τουρκία Σύμφωνα
στην χώρα μας, διασχίζοντας τον ποταμό Έβρο, τους παραμε την ανακοίνωση
πάνω μη νόμιμους μετανάστες. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν
του Μεγάρου Μαξίμου, ο Έλληνας πρωθυπουργός
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάεπεσήμανε την ανάγκη διατήρησης ανοιχτών διπλωκριση έκανε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου.
ματικών διαύλων ανάμεσα στις δύο χώρες, ειδικά στις
Το χρήμα μεταφέρεται στην παρούσες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή
τεχνολογία ή η τεχνολογία .Μετά τις αντιδράσεις της Ελλάδας για την πρόταση
της Ευρώπης περι κοινής περιπολίας στο αιγαίο με
μεταφέρεται στο χρήμα....; την γειτονική χώρα ,ο πρωθυπουργός αναμένεται να
Τελικά τι σχέση είχε μέχρι σήμερα το επισκεφτεί την Τουρκία με σκοπό να συζητήσει τα ποχρήμα με την τεχνολογία και πως θα λιτικά θέματα που αφορούν τις σχέσεις Ελλάδαςεξελιχθεί στο μέλλον η σχέση αυτή; Τουρκίας ως εκπρόσωπος της ΕΕ.Δέν μπορούμε να
Πριν από κάποια χρόνια εμφανίστηκαν τα ATM άμεσης ανά- καταλάβουμε τον Αλέξη Τσίπρα,που απο την μία υπεληψης για την 24ωρη εξυπηρέτηση των συναλλαγών με ρασπίζεται τα συμφέροντα της Ελλάδας και απο την
άμεσό, γρήγορο και εύκολο τρόπο απαλλάσσοντας τους πολί- άλλη λειτουργεί ως εκπρόσωπος της Ε.Ε.
τες από την ταλαιπωρία της αναμονής στις τράπεζες. Στη συνέχεια ήρθαν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω ίντερνετ όπου
Νέα παράλογη
μπορείς να κάνεις τα πάντα, να πληρώσεις λογαριασμούς από
πρόταση των
όλες τις υπηρεσίες σταθερής κινητής τηλεφωνίας , ΔΕΗ κλπ.
εταίρων
μας,
Το χρήμα λοιπόν ακολουθεί την τεχνολογική πρόοδο και παίργια τα θαλάσσια
νει ψηφιακή μορφή. Η νέα μορφή χρήματος, το πλαστικό
χρήμα, μπορεί να εξυπηρετεί τους στόχους της κυβέρνησης
σύνορα
μας
για έλεγχο και αντιμετώπιση φοροδιαφυγής ,όμως αναρωτιόΜε προτάσεις απόλυμαστε πως θα αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που θα προκλητης ταπείνωσης και
θούν στους πολίτες κατά την πραγματοποίηση των
εξευτελισμού συνεχίκαθημερινών τους συναλλαγών. Όταν κάποιος αγοράζει ένα
ζουν να μας προκαπροϊόν μέσω κάρτας μπορεί πολύ εύκολα να χάσει τον έλεγχο λούν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας ,μη σεβόμενοι ούτε τα
του χρηματικού ποσού που έχει στη διάθεσή του ξοδεύοντας σύνορα μας.Τους έχει γίνει έμμονη ιδέα η θάλασσα
περισσότερα από όσα του επιτρέπεται οι αγράμματοι ή και ηλι- μας, δεν τους πέρασε η πρώτη πρόταση κοινής περικιωμένοι που δεν έχουν εξοικειωθεί με την τεχνολογία θα δυ- πολίας, και τώρα έρχεται να δέσει η καινούργια πρόσκολευτούν να το χειριστούν.Θα καταχωρούνται όλα τα ταση λέγοντας να καταργήσουμε τα θαλάσσια
στοιχεία των πληρωμών ηλεκτρονικά, Φτάσαμε λοιπόν στο ση- σύνορα.Στο Μαξίμου επικράτησε μέγας θυμός και
μείο το χρήμα να αποκτά καθαρά ηλεκτρονική μορφή χωρίς αναστάτωση απο τις προτάσεις απόλυτου παραλογικαν να υπάρχει. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πως θα γί- σμού .Και εμείς ρωτάμε γιατί δεν λαμβάνουν υπόψιν
νονται συναλλαγές στα κυλικεία των σχολείων,πως θα αγορά- και την γνώμη του Ελληνικού λαού, πως με δύο κουσει μια νοικοκυρά τομάτες απο την λαϊκή ,κα. Εν αναμονή των βέντες εισχωρούν σε εθνικά ζητήματα ,και πως αποεξελίξεων λοιπόν και όλα θα δείξουν στην πράξη.
φασίζουν για μας χωρίς εμάς.

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2015
Με απόλυτη επιτυχία διεξάγεται η άσκηση «Παρμενίων 2015» σε ολόκληρο τον ελλαδικό
χώρο, εντός του FIR Αθηνών, με τη συμμετοχή μονάδων τεθωρακισμένων, πυροβολικού,
μηχανοκίνητου πεζικού και με ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας και της Αεροπορίας
Στρατού.Την τελική φάση της στρατιωτικής άσκησης «Παρμενίων», στον Έβρο, παρακολούθησε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μαζί με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο
Καμμένο.«Εντυπωσιάστηκα, καθότι πρώτη φορά είχα την ευκαιρία και
τη χαρά να παρακολουθήσω τέτοιας κλίμακας στρατιωτική άσκηση.
Ο όγκος και η ακρίβεια των πυρών, ο ρεαλισμός στη διεξαγωγή της
άσκησης, αλλά και η ασφάλεια, ο συντονισμός των τμημάτων που έλαβαν μέρος, δείχνουν ότι στις Ένοπλες Δυνάμεις γίνεται πραγματικά
εξαιρετική δουλειά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
Προβλήματα δίχως τέλος αντιμετωπίζει η κοινωνία στην χώρα μας
Συν.απο σελ.1 Ευθύνες που όλο και αυξάνονται .Η Κυβέρνηση έχει να
αντιμετωπίσει πολλά θέματα που της έχουνε προσάψει ρίχνοντας
τη σε αδιέξοδα .Πόσο να αντέξει ο Ελληνικός λαός; Η Ελλάδα του
σήμερα δεν θυμίζει καθόλου την Ελλάδα του χθές ,η ανθρωπιά που
υπήρχε η αισιοδοξία και η καλοπέραση ορισμένων μας ξεγέλασαν
και μας ρίξανε στην κακομοιριά και στα βαθιά ,είναι όλοι ένοχοι για
κερδοσκοπικούς σκοπούς είτε ρευστού είτε δόξας απο τον μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο χωρίς αισιοδοξία και αλληλεγγύη με ψεύτικες
φιλανθρωπίες που και αυτές γίνονται για κερδοσκοπικούς σκοπούς
Ο λαός αγανακτεί προς κάθε κατεύθυνση και αυτό φαίνεται, δεν μπορεί να δεχθεί άλλα δυσβάστακτα μέτρα περικοπών ,κόψε κόψε θα
φτάσει κόκκαλο και θα πονέσει όσο αντέξει αλλά και θα αντιδράσει
.Ανθρωποι στους σκουπιδοτενεκέδες ψάχνουν ή κυνηγάνε συσσίτια
για ένα πιάτο φαί το μόνο που τους έχει απομείνει .ο κόσμος απεργεί
στους δρόμους και φωνάζει για τα άδικα αβάσταχτα μέτρα και περικοπές γιατί είναι δικά του και τώρα του τα στερούν ποιος περίμενε
μετά απο πολλά χρόνια εργασίας που πλήρωνε τις ασφαλιστικές εισφορές του ότι τώρα δεν θα του τα δώσουν ,αφού είναι δικά του γιατί; Ο κόπος και ο ιδρώτα του λαού που έχει πληρώσει όλα αυτά τα συστήματα θα πάει άραγε χαμένος.Βλέπτωντας την κατοικία του να επιλέγετε για πλειστηριασμό...
Όλα αυτά είναι πράγματα που τα βλέπουμε καθημερινά δίπλα μας,τα ακούμε και σιωπούμε μας έχει γίνει μια συνήθεια
που με την οποία έχουμε μάθει ποια να ενεργούμε... και οι υπεύθυνοι είναι παντού διασκορπισμένοι σαν στόχος που
δεν μπορεί να σημαδευτεί αφού όλοι αυτοί οι μεγάλοι παν κι έρχονται παραιτούνται εξαφανίζονται κλπ...
Η μητέρα Ελλάδα πονάει με όλα αυτά τα προβλήματα και στην σταθερή θέση της δείχνει αδύναμη αλλα με δυνατή
ψυχή όπως έχει αποδείξει η ιστορία της, και καλείτε για ακόμα μία φορά να αποδείξει την δύναμη της και αυτό που
της αξίζει... Οι Μετανάστες είναι ένα θέμα στο οποίο είναι πολλοί οι υπεύθυνοι αλλα τους βολεύει να το ρίχνουν και
αυτό σε εμάς για μην βλέπουμε και ακούμε τα υπόλοιπα,.Η Ελλάδα του σήμερα είναι χειρότερη απο το χθές,το αύριο
όμως ποιος το ξέρει; ποιος θα μας το απαντήσει; τι θα λίπει και τι θα προστεθεί απο το κολάζ προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Έλληνας στις μέρες μας.Ο Κόσμος πρέπει να καταλάβει επιτέλους ότι ο οχαδελφισμός είναι επικινδυνότερος απο τα όπλα,όταν δηλαδή αντιμετωπίζει ψεύτικες υποσχέσεις απο ανθρώπους οποιανδήποτε συστήματος
που φοράει κουστούμι και γραβάτα θα πρέπει πρώτα να αναρωτιέται τι δουλειά κάνει αυτός ο άνθρωπος και με τι
επάγγελμα επιβιώνει Εμείς οι ταλαίπωροι άνθρωποι με τα λερωμένα χέρια με τα μπαλωμένα ρούχα που ψάχνουμε
στον σκουπιδοτενεκέ για να φάμε έχουμε τουλάχιστον αξιοπρεπή και αντιμετωπίζουμε όλο αυτό το χάλι της πατρίδος
μας σήμερα με το κεφάλι ψηλά χωρίς να λέμε ψέματα και να υποσχόμαστε κάτι που δεν είναι δικό μας.

Κάδος απορριμμάτων και η τηλεόραση

Πωλείται αναβατόριο ΑμέΑ σε τιμή
ευκαιρίας τηλέφωνα πληροφορίες:
693 2243843

Άλλος ένας κάδος απορριμμάτων είναι και η τηλεόραση που
το ένα σκουπίδι σκεπάζει το
άλλο και πάει λέγοντας .Καθημερινά βλέπουμε και ακούμε
πράγματα τα οποία τις περισσότερες φορές δεν ισχύουν με
αποτέλεσμα ο κόσμος να τρομοκρατείτε και να βαρυγκωμά .Το
αποτέλεσμα : τρομοκρατία ταλαιπωρία και φόβος για τους τηλεθεατές. Ο κόσμος βαρέθηκε
να βλέπει ότι βολεύει κάποιους
άλλους .Τα ΜΜΕ πρέπει να παρουσιάζουν τα αληθινά γεγονότα
για να μπορεί ο τηλεθεατής να τα παρακολουθεί με ικανοποίηση γιατί ο δημοσιογράφος θα πρέπει να ακολουθεί πιστά την δημοσιογραφική δεοντολογία
και να ξεπερνάει τις λεπτομέρειες δίνοντας βάση μόνο στη σοβαρότητα και
στην σωστή ενημέρωση .Πολλοι έχουν γυρίσει πλάτη σε όλα αυτά τα δρώμενα λόγω ποιότητος και δεν παρακολουθούν καθόλου τηλεόραση που κάποτε ήταν φανατικοί ακροατές της... Χωρίς πολλά λόγια η τηλεόραση έχει
καταντίσει χαζοκούτι όπως την ονόμασαν απο την γέννηση της και καθημερινώς χάνει το κίρος και την αξιοπρέπεια της με αιτία την παραποιημένη ενημέρωση και την διαφορά των γεγονότων απο κανάλι σε κανάλι για ίδια θέματα.
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Όρθιοι και γονατιστοί
Είμαστε μαθημένοι απο τα γεννητάτα μας να ζούμε και να προχωράμε όρθιοι! Τι κι αν διαφέρουμε απ ‘ τους πολλούς;
Εμείς οι λίγοι ,είμαστε εξαιρετικοί γιατί η διαφορά μας, είναι και η μεγάλη μας δύναμη! Ναι διαφέρουμε ,αλλα δεν υστερούμε ούτε στην ψυχή ,ούτε στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα μας. Παλεύουμε εμείς οι λίγοι,
όπως και οι πολλοί! Εργαζόμαστε σκληρά, ζούμε τη ζωή μας, ψυχαγωγούμαστε ,αγαπάμε με πάθος! Και πάντα μένουμε και είμαστε Όρθιοι! Κάποιοι μας κοιτούν με οίκτο! Κάποιο άλλοι με συγκατάβαση! Κάποιοι τρίτοι μας πλησιάζουν
για να αντλήσουν δύναμη απο εμάς μα υπάρχουν και κάποιοι ανάμεσα στους πολλούς, που προσπαθούν να μας
γονατίσουν! Γιατί; Γιατί αυτοί έμαθαν να ζούν γονατιστοί και δεν μπορούν να μας φτάσουν στο ύψος! Είναι όλοι εκείνοι
που νομίζουν πως η αναπηρία είναι αδυναμία ,είναι σφάλμα ,αρρώστια ,σπυρί στον πισινό τους! Είναι όλοι αυτοί που
νομίζουν οι ανάπηροι είναι άχρηστοι είναι βδελύγματα της κοινωνίας τους! Είναι εκείνοι που προσκυνούν όποιον
βρουν μπροστά τους ,σαν τα σκυλιά που βαβίζουν για ένα κομμάτι ψωμί! Όλοι αυτοί οι προσκυνημένοι ,αυτοί που
έχουν βγάλει κάλλους σκληρούς στα γόνατα ,αυτοί οι <<υγιείς>> ,μας θέλουν κι εμάς γονατιστούς! Μας πολεμούν!
Μας χλευάζουν! Μας στερούν! Μας κυνηγούν ! Κάνουν ότι περνά απο το χέρι τους για να τους μοιάσουμε! Για να πέσουμε στα γόνατα όπως αυτοί ! Μα δεν ξέρουν οι μωροί πως ,εμείς ακόμα και χωρίς πόδια είμαστε όρθιοι ! Χωρίς
μάτια βλέπουμε σαν αετοί! Χωρίς χέρια παλεύουμε με τα δόντια σαν τον Κυναίγειρο ! Είμαστε ότι δεν μπορούν να
είναι αυτοί! Είμαστε οι άθλοι της ζωής μας και είναι οι άθλιοι της δικής τους ζωής! Εμείς ότι ζητάμε ,είναι μόνο το δικαίωμα να ζούμε μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία σαν ισότιμα και ισοδύναμα μέλη. Θέλουμε και μπορούμε να ζήσουμε
όπως όλοι οι <<άλλοι>>.Γι αυτό δεν θα επιστρέψουμε σε κανέναν όσο <<ψηλά >> κιαν βρίσκεται! Δεν θα επιτρέψουμε
σε κανέναν όποιο μικρό η μεγάλο αξίωμα έχει! Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν όποιο μικρό η μεγάλο αξίωμα έχει!
Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν όποια <<μέσα>> κι αν έχει! Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να μας γονατίσει! Να μας στερήσει το δικαίωμα της αξιοπρέπειας! Να μας στερήσει το δικαίωμα της τιμής! Το δικαίωμα να κερδίσουμε τη ζωή μας ! Να ζήσουμε τις οικογένειες μας! Το δικαίωμα να αντλούμε δύναμη απο την αναπηρία μας! Όχι
δεν θα γονατίσουμε όπως αυτοί! Δεν θα ζητιανέψουμε όπως αυτοί! Δεν θα κλαψουρίσουμε δεν θα βαβίσουμε για ένα
κομμάτι ψωμί όπως αυτοί! Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι όσοι ενστερνίζονται τις ναζιστικές αντιλήψεις περί αναπήρων ,να καταλάβουν πως η εποχή του Καιάδα έχει περάσει ανεπίστρεπτα ! Γιατί αποδείχθηκε περίτρανα ,πως πλέον,
αναπηρία δεν σημαίνει υστέρηση , αλλα δύναμη! Θα πρέπει ακόμα να καταλάβουν πως δεν είμαστε διατεθειμένοι να
εγκαταλείψουμε τον όπιο αγώνα ,την όποια μάχη ,τον όποιο πόλεμο ,ενάντια στο σκοτάδι και τη μαυρίλα που προσπαθούν κάποιοι <<υγιείς>> να μας ρίξουν ! Είμαστε εδώ ολόρθοι! Είμαστε εδώ πανέτοιμοι! Είμαστε εδώ για να δείξουμε πως οι αγώνες για το δίκιο δεν κερδίζονται στα γόνατα!
Γιώργος Ρεθυμιωτάκης
Χριστούγεννα:
η αγαπημένη
Μέσα στο ασπρόμαυρο
Οδοιπορικό στα
γιορτή μικρών και μεγάλων.
τα πολύχρωμα όνειρα
Χριστούγεννα
Ερχονται
τα φετινά Τα Χριστούγεννα δηλώνουν την ετήσια Οι πόλεις γίνονται πιο λαμπερές με
Χριστούγεννα με όλες χριστιανική εορτή της γέννησης του τα χιλιάδες στολίδια που κοσμούν
τις επίπονες μεταρρυθ- Χριστού και κατ’επέκταση το σύνολο τις αυλές, τα μπαλκόνια των σπιμίσεις και την αγανά- των εορτών απο την γεννήσεως μέχρι τιών, τις πλατείες και τους δρόμους.
κτηση του λαού.Όμως των Θεοφανίων.Ολοι ετοιμάζονται με Η ατμόσφαιρα γίνεται πιο αισιόδοξη
εσύ αγαπητέ αναγνώστη εγώ,αυτός και μεγάλο ενθουσιασμό ειδικά τα παιδιά και μαγική διώχνοντας μακριά τις
όλοι εμείς είμαστε άνθρωποι είτε λευκοί δημοτικού κάθε τάξεως που αρχίζουν έγνοιες και τα προβλήματα, ξυπνά
είτε μάυροι,φτωχοί αλλα όλοι ξέρουμε και φτιάχνουν με την φαντασία τους αναμνήσεις από την παιδική ηλικία.
πως είναι να ζούμε με δυσκολίες και πανέμορφα στολίδια για το δέντρο και Σε καιρούς δύσκολους όπως αυτός
φραγμούς .Οικογένειες φτωχές έχουν χριστουγεννιάτικες κάρτες για τους γο- που διανύουμε οι γιορτές αποκτούν
την ανάγκη μας αλλα δεν την νείς τους. Στολίζουν και τις βεράντες με ένα διαφορετικό νόημα, μεταφέρουν
ζητάνε,άτομα με αναπηρία θέλουν την λαμπάκια ώστε να ανάβουν κάθε ένα μήνυμα ελπίδας και αλληλεγπαρέα μας αλλα δεν μας μιλάνε ,και βράδυ,βγαίνουν την εβδομάδα πριν τα γύης. Είναι μέρες προσφοράς και
άλλοι υποφέρουν απο αρρώστιες που Χριστούγεννα για ψώνια για τους δι- αγάπης όπου καλούμαστε να στηρίτους χτύπησε η πόρτα αλλα σιωπούνε... κούς τους ανθρώπους για τα παιδιά ξουμε ο ένας τον άλλον, να δώΟ Τρόπος και η αντιμετώπιση είναι στο τους ώστε να βάλουν τα δώρα κάτω σουμε αγάπη σε μικρούς και
χέρι μας , ας γεμίσουμε με χρώμα και απο το δέντρο κα να δώσουν χαρά.Τα μεγάλους. Γιατί δεν έχει σημασία το
χαρά τις ζωές τους και ας δώσουμε λίγο παιδιά περιμένουν πως και πως την κόστος ενός δώρου αλλά η κίνηση
απο τον χρόνο μας που θα είναι πραγ- παραμονή για να σηκωθούν πρωί αυτού που το προσφέρει και η έμματικά πολύτιμος εκείνες τις στιγμές.Ευ- πρωί να πουν στους γείτονες τα κά- πνευση και ο χρόνος που έχει διαχόμαστε λοιπόν σε όλο τον κόσμο Καλές λαντα για να μαζέψουν κάποια χρή- τεθεί από τον δημιουργό του. Αυτή
Γιορτές και καλά Χριστούγεννα με ματα και να αγοράσουν τα παιχνίδια τη χρονιά ας ανοίξουμε την πόρτα
αγάπη,όμορφα συναισθήματα και ζεστές που ονειρευόντουσαν.Περιμένουν ανυ- της καρδιάς μας και ας σταθούμε
αγκαλιές που έχουμε ανάγκη όλοι,ας δί- πόμονα την επόμενη μέρα που θα δίπλα σε αυτούς που το έχουν
νουμε δύναμη ο ένας στον άλλον και θα ανοίξουν τα δώρα τους που τους έφερε ανάγκη γιατί μπορεί η πόλη να γίνετα καταφέρουμε,μόνο η αγάπη και τα συ- ο Αη-Βασίληςεπίσης τα παιδιά του δη- ται πιο φωτεινή με τα χιλιάδες λαμναισθήματα γιατρεύουν τις παθήσεις του μοτικού τραγουδάνε στην χορωδία πα- πιόνια που αναβοσβήνουν αλλά τα
ανθρώπου ,το οποίο είναι το καλύτερο νέμορφα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. χιλιάδες χαμογελαστά πρόσωπα
είναι αυτά που στολίζουν τις πόλεις.
γιατρικό
για
όλους
μας. Βασιλική Νικοπούλου
Έλενα Τσεβά
Χρήστος Πινίρος
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Καλές Γιορτές , Καλά Χριστούγεννα
Τα μέλη του ΚΕΑ μας βάζουν στο πνεύμα
τον Χριστουγέννων
Ήδη εδώ και μερικές εβδομάδες έχουν ξεκινήσει να
δημιουργούν διάφορες χειροτεχνίες ενόψει των φετινών Χριστουγέννων ,με την ανεπανάληπτη όρεξη και
φαντασία τους φτιάχνουν τις κάρτες ,τα ημερολόγια
και τους κουμπαράδες που θα μας ταξιδέψουν στα
χρώματα και στο πνεύμα των εορτών... Ο καθένας
τους ξεχωριστά ζωγράφισε ένα χριστουγεννιάτικο
σκίτσο που το αφιερώνουν στους αναγνώστες της
εφημερίδας μας .Η Φαντασία τους έμπνευση για όλο
τον κόσμο ,και τα φετινά Χριστούγεννα η χαρά και η
αισιοδοξία όλων μας,για
ένα καλύτερο αύριο της
ανθρωπότητας που όλοι
αξίζουμε με αγάπη, αλληλεγγύη και θάρρος.Καλές
Γιορτές με υγεία ευτυχία
και οτι καλύτερο για όλον
τον κόσμο με πολύ
αγάπη,τα μέλη του ΚΕΑ.

Οι διάφορες Χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες που δημιούργησαν τα παιδιά θα
υπάρχουν διαθέσιμες στο Γιορτινό Παζάρι αγάπης απο 3 εώς 24 Δεκεμβρίου και σε
σημεία χριστουγεννιάτικης έκθεσης οπου συμμετέχουμε.Αξίζει να στηρίξουμε την
προσπάθεια τους,και να επιβραβέψουμε την έμπνευση και την όρεξη της δημιουργίας τους,που με τόση αγάπη και συνεργασία εκ φέρουν αυτό το αποτέλεσμα ,
Κέντρο Εργασίας αναπήρων Κρητικού Πελάγους 1 ,Ανω Λιόσια (Δήμου Φυλής)
Πάρκο πόλης τηλ: 210 24 80 235 fax: 210 24 70 341 Κίν: 6937 598 459
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