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Μετά την καταστροφή
ΕΤΟΣ 12

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 147

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΤΙΜΗ 0,01 EURO

Αφήνουν πίσω τους συντρίμμια

Τις πρόσφατες μνήμες από την φωτιά που είχε ξεσπάσει τον Ιούνιο μας
ξύπνησε η νέα πυρκαγιά που αναστάτωσε για ακόμη μία φορά την Δυτική Αττική. Συγκεκριμένα πρόκειται για το εργοστάσιο με την επωνυμία
Druckfarben Hellas A.E.B.E. που βρίσκεται στην περιοχή Σκαλιστήρι
στον Ασπρόπυργο και το πρωί της Δευτέρας 19 Μαρτίου παραδόθηκε
στις φλόγες. Αν και δεν υπήρξαν τραυματίες, η φωτιά είναι επικίνδυνη
καθώς καίγονται εύφλεκτα υλικά που συν. σελιδα 15

Πρόγραμμα ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΙΚΟ
δωρεάν κατα- Σε απόγνωση – και πάλι – οι καρκινοπαθείς
σκηνώσεων
για 60.000 παι- Σε απόγνωση – και πάλι – οι καρκινοπαθείς στο ΛΑΪΚΟ,
σήμερα 07/04 για δεύτερη Πέμπτη δεν έγιναν χημειοθεδιά-Ποιοι είναι ραπείες στο αιματολογικό τμήμα του νοσοκομείου, λόγω
δικαιούχοι. έλλειψης των αντίστοιχων χημειοθεραπευτικών φαρ-

Την φιλοξενία 60.000 παιδιών σε παιδικές κατασκηνώ- μάκων δημιουργώντας πρόβλημα. συν.σελίδα 2
σεις προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν οι συναρμόδιοι υπουργοί Εργασίας, Γιώργος
Κατρούγκαλος και Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης.
Σκοπός του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις είναι η ψυχαγωγία των τέκνων χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων. συνεχ. σελ.14
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ΚΑΤΙ ΒΡΩΜΑΕΙ...

Τι μυστήριο κρύβεται πίσω από την
πόρτα του Δημαρχείου ; ποια είναι τα
Δώρα Αγάπης
Αξίζει να μας προτιμήσετε
προβλήματα του Δήμου Φυλής; ΚαΌλοι μαζί εμείς εδώ στο Κ.Ε.Α. φτιάξαμε δώρα αγάπης για θημερινώς δικαστικές διαμάχες ακοεσάς που περιμένουμε να μας επισκεφτείτε. Ένα μπράβο λουθούν την διοίκηση η οποία δεν
είναι χίλια μπορώ και εμείς τα Άτομα με Αναπηρία της Δυ- λέει να βρει ησυχία. Το τελευταίο διάστημα ......... συνεχ. σελίδα 7
τικής Αττικής το αξίζουμε.
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…..η ίδια η ζωή να μην μπορούν να ζήσουν. Ο άνθρωπος από μικρό παιδί
σκέφτεται τι θα γίνει και τι θα κάνει όταν μεγαλώσει. Αν κάποιος συγγενής όπως μητέρα, πατέρας, ή οποιοσδήποτε άλλος του εξασφαλίσει τα πάντα είναι σαν να του έχει
αφαιρέσει τη ζωή. Σκέφτηκε ποτέ κανένας γονιός πόσο κακό κάνει στο παιδί του όταν
του δίνει περισσότερα από αυτά που πρέπει; Γιατί άλλο αυτά που χρειάζεται και άλλα
αυτά που πρέπει. Βλέπουμε κάτι πιτσιρικάδες με πολυτελέστατα αυτοκίνητα, με γυαλιστερά ρούχα, με φουσκωμένο πορτοφόλι και άλλους πολλούς τρόπους επίδειξης
πλούτου που δεν προέρχεται ούτε από την προσωπική τους εργασία, ούτε από μηχανής θεού. Είναι τα λεγόμενα παιδιά του μπαμπά και της μαμάς που κάθονται στα
καφέ της πλατείας με το ένα πόδι πάνω στο άλλο απολαμβάνοντας το καφεδάκι τους
κοιτάζοντας τον εργαζόμενο κόσμο να πηγαινοέρχονται. Αυτά τα παιδιά τα καταδίκασαν οι δικοί τους άνθρωποι αιχμαλωτίζοντάς τους στον εφήμερο πλούτο που δε μπορούν ούτε καν να διατηρήσουν και το καταλαβαίνουν όταν χάσουν τους γονείς τους
και αναγκαστούν να αναλάβουν τη διαχείριση της όποιας περιουσία η οποία λόγω μη
εμπειρίας χάνεται. Πολλά από αυτά τα παιδιά είναι τα θύματα που βλέπουμε κάθε
μέρα στους δρόμους να πεθαίνουν από ναρκωτικά, να ζητιανεύουν για τη δόση τους
ή για ένα κομμάτι ψωμί και στο τέλος γίνονται βοηθοί των ταλαιπωρημένων παιδιών
που μεγαλώσανε ξυπόλητα και ξεβράκωτα αρπάζοντας τη ζωή από τα μαλλιά και ξεπερνώντας όλα τα εμπόδιά της.
Συνεχίζεται
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Τήλ:. 210 2480235 - Fax: 210 2470341
Κίν: 6937598459

Ιστοσελίδα: www.keana.gr
E-mail: ifonitonamea@gmail.com
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

Πανευρωπαικό Σωματείο Ατόμων με αναπηρίες

<<ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ>>
Εκδότης:
Γ.Ρεθυμιωτάκης
Έδρα:Κρητικού Πελάγους 1,Πάρκο
πόλης Φυλή (Ανω Λιόσια)
Τ.Κ.13341 Τ.Θ.: 46015
Αρχισυντάκες:
Γ.Ρεθυμιωτάκης

Συνεργάτες:
Κ.Βουρλιώτης - Ε.Τσεβά - Β.Νικοπούλου

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΥΛΛΟ
ΓΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ,ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ,ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: 200€
ΙΔΙΩΤΕΣ 60€

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Εθνική τράπεζα: 074/001320-02
Alpha Bank: 243 00 2002 000960

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Οι συνεργάτες μέλη του συλλόγου Α.Μ.Ε.Α που είναι η όχι
δημοσιογράφοι αρθρογραφούν αφιλοκερδώς.Απαγορεύεται
η αναδημοσίευση του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη
άδεια του εκδότη.Χειρόγραφα δημοσιεύματα η όχι δεν επιστρέφονται.Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουνκατ’ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

.
Πραγματοποιήθηκε
στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής η σύσκεψη για
τα προβλήματα των εργαζομένων
της Χαλυβουργικήςο σημαντικότερο
βιομηχανικό κέντρο της χώρας»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου δήλωσε ότι:
«Όλοι οι προβληματισμοί, και οι σκέψεις που ακούστηκαν είναι χρήσιμες
πλην όμως βρίσκονται υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, της διευθέτησης του χρέους ώστε να καταστεί βιώσιμο, και της κατάθεσης του νομοσχεδίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας
έτσι ώστε με δεδομένη την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα
δοθεί η ευκαιρία στη χώρα να δοκιμάσει τις πραγματικές οικονομικές δυνάμεις της που σήμερα βρίσκονται σε χειμέρια νάρκη. Και αυτή η ευκαιρία πρέπει να υλοποιηθεί στη Δυτική Αττική που διαχρονικά είναι το
σημαντικότερο βιομηχανικό κέντρο της χώρας».

ΛΑΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

συνέχεια απο σελ 1... Η καθυστέρηση της θεραπείας των καρκινοπαθών
εγκυμονεί κινδύνους όχι μόνο για την επιδείνωση της κατάστασης τους
αλλά και για της ίδιας τους της ζωής. Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να
αναλάβει τις ευθύνες του και να δώσει άμεσα λύση στο πρόβλημα που
για δεύτερη φορά από τον Ιανουάριο δημιουργείται στο ΛΑΙΚΟ,πριν θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές και είναι πολύ αργά.
Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού και άλλες οργανώσεις
όπως ο Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.»
Αθηνών, βοηθούν με όσα αποθέματα φαρμάκων έχουν (που δεν επαρκούν!), την λύση όμως πρέπει να την δώσει η πολιτεία. Ας αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ 2
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ΒΟΤΑΝΑ

ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

“Συνεργασία-∆ηµιουργία”

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Κρητικου Πελάγους 1, Πάρκο Πόλης ∆ήµου Φυλής (www.keana.gr)

ΣΕΛΙΔΑ 3
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ΕΣΠΑ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για μικρομεσαίους και νέους επιστήμονες

Αρχίζει αυτήν
την
εβδομάδα η υποβ ο λ ή
αιτήσεων για
τις τέσσερις
δράσεις για
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους επιστήμονες του νέου
ΕΣΠΑ ( Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς ) 2014-2020
που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομίας.Τις σχετικές
πληροφορίες για το θέμα, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να τις
αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ (
https://www.espa.gr)Τα νέα προγράμματα χαρακτηρίζονται
από το τρίπτυχο ανάπτυξη-εργασία-αλληλεγγύη, με ιδιαίτερη
έμφαση στην καινοτόμα, τη νεανική και την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, καθώς και την οικολογική διάσταση του
όλου σχεδιασμού.Ένα πρώτο στίγμα έδωσαν οι τέσσερις
δράσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους επιστήμονες, για τις οποίες αυτή την εβδομάδα ξεκινά η υποβολή αιτήσεων.Στον πυρήνα της φιλοσοφίας των νέων
προγραμμάτων βρίσκεται η υποστήριξη δραστηριοτήτων
υψηλής προστιθέμενης αξίας και νέων καινοτομικών παραγωγικών συστημάτων, όχι αποσπασματικά και μεμονωμένα
αλλά ως κρίκους μιας παραγωγικής αλυσίδας.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο κλάδος της αγροδιατροφής,
όπου η οικονομία παρουσιάζει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα και ζητούμενο είναι να αναπτυχθούν όλες οι δυνατές
συνέργειες από τον παραγωγό μέχρι τον τελικό καταναλωτή.
Ειδική μέριμνα, βέβαια, αποδίδεται στον κλάδο του Τουρισμού, τόσο μέσω της στήριξης επιχειρήσεων, όσο και με την
ανάπτυξη υποδομών.

Ρυθμίσεις για εργαζομένους, γονείς ή συζύγους με
αναπηρία στη νέα κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ- Τραπεζών
Στη νέα η Κλαδική ΣΣΕ 2016-2018
της ΟΤΟΕ με τις τράπεζες, όπως
ανακοίνωσε με δελτίο Τύπου η
ΟΤΟΕ, συμπεριελήφθησαν ρυθμίσεις για εργαζόμενους, γονείς ή συζύγους ΑΜΕΑ. Πρόκειται για την
Τροπολογία 7, όπου αναφέρονται
τα εξής:Η διάθεση αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας
των δύο πλευρών, που αποτυπώνονται στις ειδικές ρυθμίσεις για τα Άτομα Με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) αποτελεί ποιοτικό
δείγμα πολιτισμού και κοινωνικής ευθύνης, που χαρακτηρίζει
αυτήν την κλαδική σύμβαση και την κάνει να ξεχωρίζει ιδιαίτερα Συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπουν:
1. Τη μείωση του ωραρίου κατά μία ώρα την ημέρα, χωρίς
μείωση των αποδοχών των εργαζόμενων (ΑΜΕΑ). Η δυνατότητα τοποθέτησης τους σε χώρο -περιοχή εργασίας πλησίον της κατοικίας των εργαζόμενων αυτών θα εξετάζεται
κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών και της
καταλληλότητας των συνθηκών εργασίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την εκμάθηση της μεθόδου γραφής και ανάγνωσης τυφλών (Braille) στη Σπάρτη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
Ατόμων με αναπηρίες,
Νομού Λακωνίας ανακοινώνει την έναρξη
συγκέντρωσης αιτήσεων ενδιαφερομένων
για την εκμάθηση της
μεθόδου γραφής και
ανάγνωσης τυφλών,
σε σειρά μαθημάτων
συνολικής διάρκειας 52 ωρών, τα οποία θα πραγματοποιούνται στο γραφείο του Σωματείου μας στη
Σπάρτη.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
εκμάθηση της μεθόδου γραφής και ανάγνωσης τυφλών
(Braille) στη Σπάρτη.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ατόμων αναπηρίες, Νομού Λακωνίας ανακοινώνει
την έναρξη συγκέντρωσης αιτήσεων ενδιαφερομένων
για την εκμάθηση της μεθόδου γραφής και ανάγνωσης
τυφλών, σε σειρά μαθημάτων συνολικής διάρκειας 52
ωρών, τα οποία θα πραγματοποιούνται στο γραφείο του
Σωματείου μας στη Σπάρτη.Το πρόγραμμα μαθημάτων
και οι ώρες διάρκειας κάθε μαθήματος καθορίζονται από
το Σωματείο μας σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και
υποχρεώσεις. Η παρακολούθηση του συνόλου των
ωρών εκμάθησης είναι απαραίτητη χωρίς διακοπή για
την καλύτερη κατανόηση της μεθόδου.Μετά το πέρας
της εκπαίδευσης πραγματοποιείται προσομοίωση των
εξετάσεων καλής γνώσης, την οποία πρέπει επιτυχώς
να ολοκληρώσουν οι εκπαιδευόμενοι ώστε να λάβουν
τη σχετική βεβαίωση γνώσης, με την οποία θα μπορούν
να λάβουν μέρος στις τελικές εξετάσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης.Αιτήσεις μπορείτε να στέλνετε
ηλεκτρονικά στο alexandrakistakis@gmail.com ή με επιστολή στη διεύθυνση του γραφείου μας στη Σπάρτη ή
με κατάθεση αίτησης ιδιόχειρα στο γραφείο του Σωματείου μας κάθε Πέμπτη και κάθε Σάββατο από τις 10:30
έως τις 11:30 π.μ..Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 20
Μαρτίου 2016. Θα τηρηθεί απόλυτη προτεραιότητα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τα προνοιακά επιδόματα των ΑμεΑ, το υπουργείο
Εργασίας, ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να προβεί σε
οποιαδήποτε παρέμβαση χωρίς πρώτα να υπάρξει η
τελική μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας για το θέμα.
Από την άλλη πλευρά όμως, οι θεσμοί επιμένουν να
θέλουν σύνδεση των επιδομάτων αυτών, που χορηγούνται σε 182.000 δικαιούχους και κοστίζουν έως 700
εκατ. ευρώ ετησίως, με τα εισοδηματικά κριτήρια που
ισχύουν για το Εισόδημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Εμείς οι ΑΜΕΑ πάλι, ψάχνουμε την αλληλεγγύη......

ΣΕΛΙΔΑ 4
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Οι βασικές απαιτήσεις των φοιτητών και των μαθητών με αναπηρία

Για τον ρόλο των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής στην επίτευξη ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση
των φοιτητών και μαθητών με αναπηρία μιλάει στο ΑΠΕΜΠΕ ο Γιώργος Κουρουπέτρογλου, αντιπρόεδρος της
Επιτροπής Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία,
διευθυντής του Τομέα Επικοινωνιών και επικεφαλής του
Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.Οι βασικές απαιτήσεις των φοιτητών και των μαθητών με αναπηρία ή άλλες
εκπαιδευτικές
ανάγκες
περιλαμβάνουν:
– πρόσβαση στη διαπροσωπική επικοινωνία με τα μέλη
της εκπαιδευτικής κοινότητας – πρόσβαση στις εκπαιδευτικές κτιριακές εγκαταστάσεις – πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό)– πρόσβαση στον
πίνακα και τις προβολές της αίθουσας διδασκαλίας – πρόσβαση στη συγγραφή σημειώσεων, εργασιών και συμμετοχή στις γραπτές εξετάσες– πρόσβαση στις πληροφορίες
και το περιεχόμενο του διαδικτύου Για την επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση των φοιτητών και μαθητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, δηλαδή ουσιαστικά στην ικανοποίηση των παραπάνω
βασικών τους αναγκών, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής (ΥΤΠ). Σήμερα
διατίθενται εκατοντάδες λύσεις ΥΤΠ δωρεάν (π.χ. http://access.uoa.gr/ATHENA/ και http://access.uoa.gr/mATHENA/
) και άλλες είναι ενσωματωμένες στα κοινά λειτουργικά συστήματα (επομένως παρέχονται επίσης χωρίς κόστος).
Επίσης έχουν αναπτυχθεί σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού
κάθε είδους (http://access.uoa.gr/DAG/ ) και εφαρμόζονται σύγχρονοι μέθοδοι παραγωγής προσβάσιμων βιβλίων
και συγγραμμάτων (http://access.uoa.gr/ERMOFILOS/ ) που καλύπτουν μεγάλη γκάμα μορφότυπων και μειώνουν
σημαντικά το κόστος και τον χρόνο παραγωγής τους.Οι ΥΤΠ άρχισαν να παρέχονται δωρεάν από το ΥΠΕΘ το 2008
για μαθητές με μερική ή ολικά απώλεια όρασης, κινητική αναπηρία και νοητική υστέρηση. Τις ίδιες ΥΤΠ εξακολουθούν
να τις χρησιμοποιούν και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα αρκετούς αποφοίτους πανεπιστημίων, ακόμη και με σοβαρές αναπηρίες, οι οποίοι εντάσσονται στην κοινωνία με μεγαλύτερη ισοτιμία και αυτονομία.Λαμβάνοντας υπόψη και τη διεθνή σχετική πρακτική, κατά τη γνώμη μου, προς την κατεύθυνση αυτή
χρειάζονται οι εξής νομοθετικές παρεμβάσεις – Σαφής υποχρέωση της πολιτείας για την παροχή ΥΤΠ προς όλους
τους μαθητές και φοιτητές με αναπηρία ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες. Επέκταση του θεσμού ώστε να καλύπτει και
άλλες κατηγορίες δικαιούχων, όπως μαθητές και φοιτητές με: απώλεια ακοής, αναπηρία λόγου, εντυποαναπηρία,
δυσλεξία, αυτισμό, κλπ. Η υποχρέωση αυτή να λαμβάνει υπόψη και τις δωρεάν διαθέσιμες λύσεις ΥΤΠ.
– Ενσωμάτωση των ΥΤΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. χρήση τους στην τάξη και στις γραπτές εξετάσεις με αντίστοιχες διευκολύνσεις) για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.– Υποχρέωση παροχής προσβάσιμων εκπαιδευτικών βιβλίων, συγγραμμάτων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού. Υιοθέτηση εθνικών προτύπων για την ανάπτυξη προσβάσιμων
εκπαιδευτικών εγχειριδίων σε όλες τις βαθμίδες που θα καλύπτουν όλους τους μαθητές και φοιτητές με αναπηρία ή
άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγχρόνως εφαρμογή της καθολικής σχεδίασης για μείωση τους κόστους και του χρόνου παραγωγής και διάθεσής τους σε πολλούς διαφορετικούς μορφότυπους.– Κατάρτιση των εκπαιδευτικών ως προς
τον ρόλο των ΥΤΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία και τις σχετικές καλές πρακτικές. Η κατάρτιση μπορεί να γίνει και με
την ανάπτυξη εξ αποστάσεων μαθημάτων τα οποία θα παρέχονται χωρίς κόστος. Η υιοθέτηση αντίστοιχης πιστοποίησης θα συμβάλει ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή.– Η υποστήριξη στην πράξη των φοιτητών και μαθητών με
αναπηρία ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου (όπως για παράδειγμα από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση). Καλό βέβαια θα ήταν να χρησιμοποιούν ΑμεΑ σε όλες αυτές τις δράσεις.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Το Κ.Ε.Α. του Πανευρωπαϊκού Σωματείου Αναπήρων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Συνεργασία-Δημιουργία» έδωσε και
φέτος το παρόν στις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της
25ης Μαρτίου τιμώντας την ιστορία και την παράδοση της πατρίδας μας. Κάθε χρόνο ο πρόεδρος Γεώργιος Ρεθυμιωτάκης
μαζί με μέλη του Φορέα αποδίδουν φόρο τιμής στους ήρωες
που υπερασπίστηκαν την τιμή και την εδαφική ακεραιότητα της
Ελλάδας τόσων γενεών καταθέτοντας στεφάνι.
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Το δώρο του Πάσχα περιμένουν πολλοί εργαζόμενοι προκειμένου να κάνουν τις αγορές τους για τις γιορ-

τινές μέρες. Στο Δημόσιο πλέον δεν δίνεται δώρο Πάσχα όπως και στην περίπτωση των συνταξιούχων και
όπως φαίνεται είναι στο χέρι του εργοδότη ή της εταιρίας που αποσχολεί τον κάθε εργαζόμενο.Βέβαια η
οφθαλμαπάτη της καθε γιορτής αφορά πλέον μόνο τα παιδιά για τους μεγάλους μόνο έξοδα.
Η Google ανακοίνωσε πως θα διαθέσει χρηματοδότηση ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων σε εταιρείες που
θα αναπτύξουν καινοτόμες τεχνολογίες για την βελτίωση της καθημερινότητας ανθρώπων με ειδικές ανάγκες
και αναπηρίες. Πρόκειται για την κατασκευή συσκευών που βελτιώνουν την ακοή, γυαλιά που βοηθούν τους
τυφλούς κλπ. Συνολικά, περισσότερες από 1000 εταιρείες από όλο τον κόσμο δήλωσαν συμμετοχή και τελικά
πρόσφατα ανακοινώθηκαν οι 30 νικητές που θα μοιραστούν τα χρήματα.

Παράταση καταβολής συντάξεων αναπηρίας

Tο άρθρο 55 του ν.4369/2016 (33, Α΄), με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 66 τουν.4144/2013, όπως
ισχύει,προβλέπει, ότι, στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικούδικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον
εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησης τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για έξι μήνες. Το ποσό που καταβάλλεται ως
σύνταξη αναπηρίας για το εξάμηνο αυτό είναι το ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη
λήξη του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος. Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, εφόσον αθροιστικά πληρούν τα κατωτέρω : α) το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας έχει
λήξει ή λήγει μέχρι την 30.6.2016 και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους. β) είχαν δικαιωθεί κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα σύνταξη λόγω αναπηρίας κατόπιν κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον.
Παράταση μέχρι 30 Ιουνίου παίρνει τελικά η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μετά από απόφαση
του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Τ. Αλεξιάδη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αρχική καταληκτική
ημερομηνία ήταν 30 Απριλίου, όμως λόγω των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν και είχαν σαν αποτέλεσμα
να καθυστερήσει η έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ελήφθη η απόφαση να δοθεί παράταση
Επιβαρύνσεις για όσους έχουν εισόδημα από 9.100 ευρώ και πάνω και μέχρι 28.000 ευρώ φέρνει το νομοσχέδιο που θα καταθέσει η κυβέρνηση. Αντίθετα όσοι έχουν εισόδημα από 28.000 και ως 43.000
ευρώ θα δουν μείωση στον φόρο ως και 400 ευρώ.
Συγχαρητήρια κύριε Σταθάκη σωθήκαμε όλοι.
Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν να κληθούν να καταβάλουν άδικα αυξημένους φόρους.
Δύο σημαντικά λάθη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στην προσυμπλήρωση συγκεκριμένων κωδικών του ηλεκτρονικού εντύπου Ε1 έχουν γίνει αιτία να κινδυνεύουν να φορολογηθούν άδικα αλλά και να χάσουν δικαιώματα είσπραξης κοινωνικών επιδομάτων και απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ χιλιάδες φορολογούμενοι
με βαριές αναπηρίες καθώς επίσης και πολλοί άλλοι Ελληνες πολίτες οικονομικά αδύναμοι, οι οποίοι κατά τη
διάρκεια του 2015 έθεσαν τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους σε ακινησία ή αποφάσισαν να διακόψουν την ακινησία των
Ι.Χ. αυτοκινήτων τους.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Στον αέρα παραμένει η υγειονομική περίθαλψη των ανασφάλιστων, παρά τη σχετική υπουργική απόφαση. Άνθρακας αποδείχθηκε ο… θησαυρός του υπουργείου Υγείας για τους ανασφάλιστους! Η υγειονομική κάλυψη
της ευαίσθητης αυτής ομάδας του πληθυσμού, παραμένει στον αέρα παρά τη σχετική υπουργική απόφαση
που ανακοίνωσε χθες με πανηγυρισμούς η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Επί τοις ουσίας δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση, με το σημερινό σύστημα -πέρα από την διευκόλυνση στα δημόσια νοσοκομεία ,με την
κατάργηση των τριμελών επιτροπών-. Οι ανασφάλιστοι παραμένουν χωρίς κάλυψη στην πρωτοβάθμια περίθαλψη καθώς οι δομές του ΠΕΔΥ υπολειτουργούν ενώ τα δημόσια νοσοκομεία είτε έχουν μεγάλες αναμονές
είτε στερούνται βασικού εξοπλισμού (πχ. δεν διαθέτουν αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους). Επιπλέον
παραμένουν οι δυσβάστακτες συμμετοχές στη φαρμακευτική περίθαλψη- με εξαίρεση μια πολύ μικρή ομάδα
που εμπίπτει στην κατηγορία των απόρων-. Για άλλη μια φορά το υπουργείο Υγείας δείχνει πρωτοφανή προχειρότητα καθώς ανακοινώνει ασκήσεις επί χάρτου χωρίς να έχει διασφαλίσει τα απαιτούμενα κονδύλια -δεν
υπάρχει καν ειδικός κωδικός για την κάλυψη των ανασφάλιστων-. Εάν το υπουργείο Υγείας είχε αποδεχθεί την
εισήγηση της Ομάδας Εργασίας τον περασμένο Μάρτιο , η οποία πρότεινε να μπουν εισοδηματικά κριτήρια(10.000 ευρώ) , στην υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων σήμερα θα είχε εξασφαλίσει τα χρήματα για
τους οικονομικά αδύναμους. «Ωστόσο για να κερδηθούν οι εντυπώσεις και να πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι
τάχα διασφάλισε την καθολική δωρεάν πρόσβαση των ανασφάλιστων δεν μπήκε το εισοδηματικό κριτήριο ,με
αποτέλεσμα σήμερα να μένουν στον αέρα οι ασθενείς που έχουν πραγματική ανάγκη. Επιπρόσθετα δημιουργείται κίνητρο απασφάλισης του πληθυσμού και απειλείται η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτή
δεν είναι κοινωνική πολιτική είναι λαϊκίστικη πολιτική», σχολιάζει ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.
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www.agkathi.gr

ΚΑΤΙ ΒΡΩΜΑΕΙ...

συν. απο σελίδα 1... Τι μυστήριο κρύβεται
πίσω από την πόρτα του Δημαρχείου ;
Ποια είναι τα προβλήματα του Δήμου
Φυλής; Καθημερινώς δικαστικές διαμάχες
ακολουθούν την διοίκηση η οποία δεν λέει
να βρει ησυχία. Το τελευταίο διάστημα
πλήθος κόσμου πηγαινοέρχεται στο Δημαρχείο και δεν μιλάμε για δημότες αλλά
για πολιτικά πρόσωπα.

Από τον πρώτο κιόλας χρόνο ξέσπασε σκάνδαλο στην ΚΕΔΗΦ. Ανακάλυψαν όπως λένε τρύπες μεγάλου χρηματικού κενού που τους κατευθύνουν στον εισαγγελέα. Τσακωμοί μεταξύ τους και εντάσεις πίσω από τις πόρτες, αλλά
και πηγαδάκια μυστικών συμφωνιών. Όπως φαίνεται αυτή η τρύπα είναι μία καινούργια σελίδα της υπάρχουσας
διοίκησης που δεν έχει σχέση με το παρελθόν. Σχέση έχουν όμως όλοι οι εμπλεκόμενοι της αχόρταγης παλιάς διοίκησης αλλά και μαύρης τρύπας του Παπαδήμα , που είναι στην σημερινή διοίκηση και προσπαθούν να ροκανίσουν
ότι απέμεινε. Δήμαρχε Παππού ο πρώην Δήμαρχος Παπαδήμας που έφτιαξε τον τόπο και κατηγορήθηκε για όλα
χωρίς να φταίει, πηγαινοέρχεται σε ψυχιατρική κλινική για να γλιτώσει όχι από την φυλακή αλλά από τα αρπαχτικά
που τριγυρίζουν ακόμα εσένα και σήμερα. Γιατί άραγε η ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής δεν ενημερώνει τον κόσμο
για το τι γίνεται στον τόπο μας, και γιατί η Διαύγεια το εργαλείο της απόλυτης διαφάνειας μας κρύβει την αλήθεια. Η
επίσημη διαδικτυακή πύλη ΔΙΑΥΓΕΙΑ που δικαιολογεί χρηματικές κινήσεις των Δήμων δεν ανανεώνεται, τι γίνεται
πάλι με τα Οικονομικά της διοίκησης; Στου κρεμασμένου το σπίτι είναι κακό να μιλάς για σχοινί μήπως εδώ όμως
χρειάζεται και σαπούνι για να γλιτώσει επιτέλους ο τόπος και να εξαφανιστούν όλες αυτές οι μαύρες τρύπες που
δημιουργούνται ανά διαστήματα και βρωμάνε πιο πολύ και από τη χωματερή που είναι η πέτρα του σκανδάλου με
τα εκατομμύριά της. Σκέφτηκε άραγε κανείς ότι μόνο προβλήματα και δικαστήρια αντιμετωπίζει ο τόπος με αιτία τη
συναλλαγή και τα σκουπίδια που δημιουργούν ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία, το περιβάλλον αλλά και με μια
μικρή επιφύλαξη στη συνείδηση κάποιων ανθρώπων... Εν τω μεταξύ το κουβάρι με τις σκουπιδοσυναλλαγές άρχισε να ξετυλίγεται στην Κύπρο και κατά πως φαίνεται οι καμπάνες χτυπάνε τόσο πολύ δυνατά που σίγουρα θα
ακουστούν και στην Δυτική Αττική . Εν αναμονή των λοιπών εξελίξεων...

Πώληση ΟΛΠ:

3.500 χρόνια ιστορίας
στον βωμό του Μνημονίου !

Το να παραιτείται η άρχουσα πολιτική και οικονομική τάξη μιας χώρας από την κυρίαρχη διεύθυνση, διαχείριση και λειτουργία των βασικών-υπαρκτικών τής κοινωνίας
και τής οικονομίας Δημοσίων Αγαθών, είναι πέραν κάθε ιδεολογικής γραμμής, ακόμη
και αυτής του σκληρού νεοφιλελευθερισμού. Άλλο αξιοπρεπής -ακόμα και ισότιμηδιακρατική συνεργασία και άλλο ο υποβιβασμός του κράτους, μέσω της παραχωρούμενης κρίσιμης οικονομικο-κοινωνικής λειτουργίας, σε δευτερεύον-συμπληρωματικό
μόρφωμα στον διεθνή καταμερισμό της εργασίας, που (όπως έχουμε γράψει από
ετών) είναι η κύρια επιδίωξη των Μνημονίων! Η εθνική, οικονομική, εργασιακή, κοινωνική και πολιτισμική ζωή των Ελλήνων εδώ και 3.500 χρόνια δομήθηκε κυρίως γύρω
από το λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα με την πώληση του 67% των μετοχών του
ΟΛΠ, γεγονός ασύλληπτο μέχρι πρότινος για κάθε Έλληνα, η δημιουργική αυτή συνέχεια διακόπτεται και μεταλάσσεται. Ευχόμαστε σύντομα ένας νέος, ιστορικός και ορθολογικός εθνικός αναστοχασμός να ξαναπιάσει το νήμα της
ιστορικής συνέχειας και να αποκαταστήσει τις βασικές διαχρονικές-δεσπόζουσες λειτουργίες του κράτους και της
κοινωνίας μας…
Για την ΕΝΥΠΕΚΚΟ Πρόεδρος Αλέξης Π. Μητρόπουλος
Νέα πίστωση στην Κάρτα Σίτισης – αλληλεγγύης περιμένει τους περίπου 148.000 δικαιούχους μέσα στο Πάσχα μετά και την τρίμηνη παράταση του
μέτρου στήριξης σε όσους έχουν ήδη ωφεληθεί ήδη. Να υπενθυμίσουμε ότι το
πρόγραμμα για την κάρτα σίτισης αλληλεγγύης έχει παραταθεί έως τον Ιούνιο.
Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες η δέκατη δόση θα πιστωθεί στην Κάρτα
Σίτισης το πολύ έως την Μεγάλη Δευτέρα 25 Απριλίου 2016. Να υπενθυμίσουμε ότι η κάρτα σίτισης θα παραταθεί έως και τον Ιουνίου για 148.000 δικαιούχους, αφού καθυστερεί η έναρξη των νέων αιτήσεων για το νέο Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα, το οποίο σκοντάφτει στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές και αναβάλλεται η έναρξη του.Έτσι στην κάρτα σίτισης θα πιστωθούν και
οι επόμενοι 3 μήνες (Απρίλιος Μάιος και Ιούνιος).Χωρίς να χρειαστεί να καταθέσουν νέα δικαιολογητικά οι δικαιούχοι του προγράμματος της ανθρωπιστικής
κρίσης θα επωφεληθούν από τις παροχές για άλλους τρεις μήνες.
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Ακρωτηριασμένος αποκτά αφή με το ρομποτικό του δάχτυλο

Πόσο πρέπει να αθλούνται τα παιδιά

Ο Ντένις Σόρενσεν έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο Οι συστάσεις της Αμερικανικής Παιδιατρικής Εταιρείας
που μπόρεσε να αναγνωρίσει την υφή των αντικειμένων με για την καθημερινή άσκηση των παιδιών είναι πιθανόν
βιονικά ακροδάχτυλα, εφοδιασμένα με ευαίσθητους αισθη- να μην αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες τους και
τήρες και συνδεμένα μέσω ηλεκτροδίων με τα νεύρα στο να χρειάζονται αναθεώρηση. Οι ερευνητές συγκέντρωπάνω μέρος του χεριού του.Ο ασθενής, που είχε υποστεί σαν τα στοιχεία 26 μελετών που διεξήχθησαν σε περίοδο
ακρωτηριασμό χεριού, κατάφερε να νιώσει σε πραγματικό 20 ετών και αφορούσαν στην ημερήσια φυσική δραστηχρόνο αν η επιφάνεια που ακουμπούσε με το τεχνητό ακρο- ριότητα 1.900 παιδιών ηλικίας 3 έως 17 ετών από τις
δάχτυλό του ήταν μαλακή ή άγρια στην υφή της. ΗΠΑ ( Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ), τη Βρετανία,
Το βιονικό δάχτυλο είχε συνδεθεί χειρουργικά με τα νεύρα τη Σαουδική Αραβία, τη Γαλλία και την Ιαπωνία.
του μπράτσου του.Οι ερευνητές από την Ελβετία και την Ιτα- Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τις οδηγίες του Κένλία, με επικεφαλής τον Σιλβέστρο Μικέρα της Ομοσπονδια- τρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και του
κής Πολυτεχνικής Σχολής της Λωζάννης (EFPL), που έκαναν Αμερικανικού Κολεγίου Αθλητιατρικής που συνιστούν μέτη δημοσίευση στο περιοδικό eLife, δήλωσαν ότι η νέα τε- τρια άσκηση διάρκειας 30 λεπτών ημερησίως για όλες
χνολογία ανοίγει το δρόμο για την ανάπτυξη προσθετικών τις ηλικίες.Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα
βιονικών άκρων με εξελιγμένη αίσθηση της αφής. ότι, μολονότι τα παιδιά αθλούνται περισσότερο από 30
«Η αίσθηση που ένιωθα έμοιαζε σχεδόν με αυτήν που θα λεπτά την ημέρα, παρουσιάζουν ολοένα αυξανόμενα ποείχα με το κανονικό χέρι μου» δήλωσε ο Σόρενσεν. σοστά παχυσαρκίας, γεγονός που υποδηλώνει την αναΟ ασθενής ήταν σε θέση να διακρίνει μια ομαλή από μια γκαιότητα αναθεώρησης των παραπάνω συστάσεων.
ανώμαλη πλαστική επιφάνεια στο 96% των περιπτώσεων. Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, τα παιδιά ξεΣε προηγούμενο στάδιο ανάπτυξης της τεχνολογίας ο ίδιος περνούν κατά πολύ τις οδηγίες, οπότε πιθανότατα ο χρόείχε νιώσει με το βιονικό χέρι του το σχήμα και την μαλακό- νος της συνιστώμενης καθημερινής άσκησης είναι πολύ
τητα
ή
σκληρότητα
ενός
αντικειμένου λίγος.Πιστεύουν ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, προκειΤο νέο βήμα που έγινε είναι ότι το τεχνητό άκρο του απέ- μένου να μην αποθαρρυνθούν τα παιδιά, με αποτέλεσμα
κτησε μια ακόμη πιο εξελιγμένη αίσθηση αφής. να αθλούνται λιγότερο..Οι ειδικοί προτείνουν τα παιδιά
Οι ερευνητές δήλωσαν ότι πέρα από ιατρικές εφαρμογές να ασκούνται τουλάχιστον μία ώρα ή καλύτερα και δύο
όπως σε προσθετικά άκρα και στη ρομποτική χειρουργική η την ημέρα.Πρέπει επίσης να συνηθίσουν να αθλούνται
εν λόγω τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί σε τεχνητά άκρα συστηματικά, καθώς η καλή φυσική κατάσταση κατά την
παιδική ηλικία θέτει τις βάσεις για συστηματική άσκηση
ρομπότ, στη βιομηχανία και άλλα
και κατά την ενήλικη ζωή.

Η Δύναμη της Αδυναμίας

Όταν υπάρχει θέληση μπορεί κανείς να καταφέρει τα πάντα, ακόμα και αυτά
που σε άλλους φαίνονται ακατόρθωτα. O Spencer West αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας αφού η απώλεια των ποδιών του λόγω
σοβαρής ασθένειας δεν τον έκανε να παραιτηθεί από τα όνειρά του, αντιθέτως απέδειξε πως όταν υπάρχει δύναμη ψυχής τα πάντα είναι εφικτά. Η
κορυφή του όρους Κιλιμάντζαρο μπορεί να είναι ένα άπιαστο όνειρο για
πολλούς αλλά για τον Spencer είναι μια κατάκτηση, μία αξέχαστη εμπειρία
ζωής. Η ανάβαση του υψηλότερου βουνού της Αφρικής ύψους 5.895 μέτρων
αποδεικνύει την δύναμη της αδυναμίας που κρύβεται μέσα μας.
ΣΕΛΙΔΑ 8
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Κώστας Κουτσομύτης:
Εκείνος που έφερε τη λο- ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: Οι Κουδουναγοτεχνία στη μικρή οθόνη ραίοι Διστόμου σε Σύνταγμα- Μοναστηράκι το Σάββατο.
Ακόμη φτωχότεροι γίναμε από

χθες με τον θάνατο του Κώστα
Κουτσομύτη, «Έφυγε από τη ζωή
ύστερα από σύντομη ασθένεια ο
πατέρας μου Ενας άνθρωπος
που άφησε γερό αποτύπωμα στη ζωή και την τέχνη», ανέφερε ο
γιος του Γιάννης στη σελίδα του στο Facebook. Ο εκλιπών ανήκει
σε μια γενιά Ελλήνων που έζησαν και τις «τέσσερις πληγές»,
όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά είχε πει, της νεότερης Ιστορίας μας:
τον παγκόσμιο πόλεμο, την κατοχή, τον εμφύλιο, τη δικτατορία.
Πέρασε μέσα από τη φωτιά, αλλά και από το σκοτάδι, και βγήκε Στην αποκριάτικη Αθήνα θα βρίσκονται οι ΚΟΥΔΟΥόρθιος με το βλέμμα στραμμένο πάντα πέρα μακριά στον ορί- ΝΑΡΑΙΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΥ το Σάββατο 12 Μαρτίου και θα
ζοντα.Οσοι από τους νεότερους είχαν την τύχη να τον γνωρί- δώσουν το δικό τους ...ήχο, χρώμα στο κέντρο της
σουν, θα θυμούνται τον ψηλό μειλίχιο άντρα με την απέραντη Πρωτεύουσας με την αθυρόστομη σάτιρά τους και
αγάπη για τον ελληνικό πολιτισμό, από τα πολυφωνικά τραγού- τα πικάντικα, επίκαιρα, στιχάκια.στην εικόνα απεικοδια της Ηπείρου μέχρι τη λογοτεχνία που κράτησε ολοζώντανη νίζονται ,άντρες και γυναίκες μεταμφιεσμένοι με κλατη γλώσσα μας.Ο Κώστας Κουτσομύτης δεν είναι πια εδώ, όπως διά ελιάς στα χέρια.Ο Οργανισμός Πολιτισμού,
και τόσοι άλλοι σπουδαίοι Ελληνες, που η απουσία τους μεγα- Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων ενέλώνει τη φτώχεια του καθημερινού μας δημόσιου λόγου – κυριο- ταξε στο επίσημο αποκριάτικο πρόγραμμά του τους
λεκτικά ή μεταφορικά όταν αναφερόμαστε στις κινούμενες τραγόμορφους Κουδουναραίους του Πολιτισμικού
εικόνες.Ο Κουτσομύτης υπήρξε μαχητικός, αλλά και άτομο χα- Συλλόγου Διστόμου για μια μεγάλη βόλτα που θα
μηλών τόνων. Στοιχημάτισε στην ποιότητα την ώρα που η ελλη- αρχίσει στις 18.30 του Σαββάτου από την Πλατεία
νική τηλεόραση έμπαινε με χίλια στον λαβύρινθο του λάιφ στάιλ Κλαυθμώνος και από την Σταδίου θα μπουν στην
και της «κατινιάς». Το δικό του success story ήταν μια τροχιά αν- Πλατεία Συντάγματος (Μετρό και μπροστα από την
τίθετη αυτής των προδιαγραφών της θεαματικότητας που έθεταν Βουλή), για να κατηφορίσουν μετά στην πολυσύχνατα μηχανάκια της AGB.Η συνταγή του βασίστηκε στο αυτονόητο: στη Ερμού και την Καπνικαρέα και θα μπουν στην
η τηλεόραση θα πρέπει να απευθύνεται με σεβασμό στον θεατή Πλατεία Μοναστηρακιου (μπροστα στο Μετρό), εν
και να του διδάξει πώς να διαβάζει σωστά την εικόνα. Ο Κουτσο- συνεχεία θα πορευτούν στην Αιόλου, θα σταθούν την
μύτης, σπουδαγμένος άνθρωπος του κινηματογράφου, ουδέ- Πλατεία Αγίας Ειρήνης και θα καταλήξουν στην Πλαποτε αντιμετώπισε υποτιμητικά τη μικρή οθόνη. Αντίθετα, τεία Κοτζιά, μπροστα στο Δημαρχείο!Μια ...θορυανακάλυψε σε αυτήν έναν δίαυλο επικοινωνίας με το ευρύ κοινό, βώδη, χαρούμενη πορεία με την οποία θα
που ο κινηματογράφος το είχε χάσει.
μεταφέρουν στην πρωτεύουσα το πανάρχαιο διονυΣπάνιο αριστούργημα του Τζιότο στα ερείπια σιακό έθιμο με αυτοσχέδια δρώμενα, τραγούδι και
φυσικά άφθονη επίκαιρη και καυτή σάτιρα!
μιας εκκλησίας
Οι τραγόμορφοι Κουδουναραίοι είναι ένα παλιό
Στην Τρανσυλβανία στα χαλάσματα
έθιμο (30 αιώνων) της περιοχής του Διστόμου Βοιμιας εκκλησίας βρέθηκε τοιχογραφία
του 14ου αιώνα από τη Navicella του ωτίας που έχει διονυσιακές ρίζες και συνίσταται στην
Giotto που κοσμεί την Βασιλική του περιφορά ανθρώπων - νέοι και τελευταία και νέεςΑγίου Πέτρου. Ένα κόσμημα ανά- ντυμένων με προβιές ζώων και ζωσμένοι με μεγάλες
μεσα στα άγρια χόρτα; Ένας Ούγ- κουδούνες στη μέση τους, προσπαθούν, συμβολικά,
γρος ιστορικός έχει την πεποίθηση με τον εκκωφαντικό κτύπο των κουδουνιών να ξυότι τα "μπαλώματα" μιας τοιχογρα- πνήσουν τη φύση, μόλις τελειώνει ο χειμώνας και
φίας στα ερείπια μιας εκκλησίας στην Τρανσυλβανία είναι ένα σπάνιο αρχίζει η άνοιξη.
μεσαιωνικό αντίγραφο ενός θρυλικού αριστουργήματος του μεγάλου
Ο Απρίλιος είναι ένας ακόμη μήνας
ζωγράφου Giotto.Τα θραύσματα που βρέθηκαν βαθιά στην περιοχή
αφιερωμένος στις τέχνες και τον πολιτης Ρουμανίας είναι μέρος μιας αναπαραγωγής τοιχογραφίας του 14ου
τισμό.
Ο Δήμος Αθηναίων δίνει την ευαιώνα από το μωσαϊκό του Τζιότο "Navicella» που κοσμεί τη Βασιλική
του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.Μόνο τρία άλλα αντίγραφα του έργου του καιρία σε μικρούς και μεγάλους να
14ου αιώνα, που απεικονίζει τον Χριστό με τα πόδια στο νερό, στη θά- ανακαλύψουν την ιστορία της Ελλάδας
λασσα της Γαλιλαίας και τους αποστόλους σε μια βάρκα, είναι γνωστό μέσα από το πρόγραμμα δωρεάν ξεότι υπάρχουν, στο Στρασβούργο, στη Φλωρεντία και την Πιστόια στην ναγήσεων σε μουσεία και αρχαιολογιΙταλία.Αυτό είναι σίγουρα το τέταρτο, υποστηρίζουν οι ειδικοί για την κούς χώρους της πρωτεύουσας. Δείτε
τοιχογραφία στο χωριό Jelna, 430 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της ρου- αναλυτικά το πρόγραμμα στην ιστοσεμανικής πρωτεύουσας.
λίδα (www.cityofathens.gr).
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Αυξημένα μέτρα Τροχαίας σε όλη την επικράτεια
κατά την περίοδο εορτασμού των Απόκρεων και της
Καθαράς Δευτέρας.
Η
Ελληνική
Αστυνομία,
λόγω της αυξημένης κίνησης
των
εκδρομέων από και
προς τα αστικά
κέντρα και ενόψει του φετινού
εορτασμού των
εορτών
των
Απόκρεων και
της Καθαράς Δευτέρας, λαμβάνει αυξημένα μέτρα Τροχαίας,κατά το διάστημα από 11 έως και 14-3-2016, σε όλο
το οδικό δίκτυο της Χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων στην εικόνα απεικονίζονται ,αυτοκίνητα στη σειρά
σε αυτοκινητόδρομο.Ο σχεδιασμός των μέτρων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης εντολών από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για πλήρη και συνεχή
δραστηριοποίηση, συντονισμό και εποπτεία όλων των
Υπηρεσιών Τροχαίας προκειμένου να εξασφαλιστούν οι
συνθήκες ομαλής και ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας στο
σύνολο του οδικού δικτύου της Χώρας.

Πενταψήφιος αριθμός στο δήμο Πειραιά για
τους πρόσφυγες

Με σκοπό να αποτελέσει ο δήμος Πειραιά για το επόμενο διάστημα σημείο
συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που βρίσκονται στο λιμάνι
του Πειραιά, η δημοτική αρχή ανέλαβε
μια σειρά πρωτοβουλιών.το πλαίσιο αυτό ενεργοποιεί τον
πενταψήφιο αριθμό 15510 για όλους όσους επιθυμούν να
προσφέρουν καθώς και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες
σχετικά με τη διαδικασία που απαιτείται προκειμένου να
βοηθηθούν οι πρόσφυγες.Δημότες, εταιρείες και φορείς
μπορούν να πηγαίνουν τρόφιμα, φάρμακα, είδη πρώτης
ανάγκης και κάθε είδους προσφορά, στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (Ζωσιμαδών
11 και Ελ. Βενιζέλου, τηλέφωνο 210 410 175 3/756).Τα
προϊόντα θα αποθηκεύονται και θα αποστέλλονται συντονισμένα στην Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία Υποστήριξης
Προσφύγων και Μεταναστών που είναι και η υπεύθυνη
για τη διανομή τους στο λιμάνι του Πειραιά.Παράλληλα,
σε συνεργασία με την Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών, το site του Δήμου
Πειραιά θα έχει καθημερινά αναλυτική ενημέρωση με τα
προϊόντα και τα είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία χρειάζονται οι πρόσφυγες που διαμένουν στο λιμάνι του Πειραιά.

Ο άστεγος που κέρδισε 300.000
ευρώ στο Τζόκερ

Ο,38χρονος που κινείται στη Γλυφάδα έπαιξε 5 ευρώ στο
Τζόκερ! Ο γολγοθάς για να εισπράξει τα χρήματα, αφού
δεν είχε στο όνομά του κανέναν τραπεζικό λογαριασμό.
Ο άνεργος έφτασε στην πηγή αλλά αρχικά δεν μπόρεσε να
πιει νερό.Μπορεί να είδε την τύχη του να χαμογελάει αφού
κέρδισε το Τζόκερ, όμως ανέβηκε έναν γολγοθά για να εισπράξει τα χρήματα, καθώς δεν είχε δικό του τραπεζικό λογαριασμό προκειμένου να του κατατεθεί το ποσό.
Σύμφωνα με την εφημερίδα "Εspresso", o 38χρονος μένει
σε ένα παράπηγμα στην περιοχή της Γλυφάδας και βγάζει
τα προς το ζην ζητιανεύοντας.Δεν πίστευε στα μάτια του,
όταν το δελτίο του Τζόκερ, αξίας 5 ευρώ, που έπαιξε σε
πρακτορείο προπό στο Παλαιό Φάληρο, τον έκανε εν μια
νυκτί πάμπλουτο!Με τη βοήθεια φιλικού του προσώπου
συμβουλεύτηκε δικηγόρο και απευθύνθηκε σε τραπεζικό
οργανισμό, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.
Όμως ενημερώθηκε πως ήταν ανέφικτο να ανοίξει λογαριασμό στο όνομά του, αφενός λόγω των περιορισμών
εξαιτίας των capital controls και αφετέρου διότι δεν θα μπορούσε να προσκομίσει τα δικαιολογητικά (όπως λογαριασμός ΔΕΚΟ και εκκαθαριστικό)Μπροστά στο αδιέξοδο, ο
38χρονος αποφάσισε να εμπιστευτεί ένα αγαπημένο συγγενικό του πρόσωπο και να καταθέσει τελικά τα κέρδη στον
δικό του λογαριασμό.Συγκεκριμένα, πήγε ξανά στον ΟΠΑΠ
( Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ) μαζί
με τον εξάδελφό του, του οποίου τα στοιχεία λογαριασμού
παρέδωσε, ώστε να κατατεθεί εκεί το ποσό.
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Τηλεϊατρική σε 43 νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της
Δωρεάν μαστογραφίες σε 17 δήμους ανά
χώρας, μέσω ΟΤΕπηρεσίες
την Ελλάδα
Υγείας αντίστοιχες με
εκείνες των μεγάλων
αστικών
κέντρων
αποκτούν πλέον κάτοικοι και επισκέπτες
ακόμα και των πιο
απομακρυσμένων
νησιών του Αιγαίου,
με το έργο «Εθνικό
Δίκτυο
Τηλεϊατρικής», που ολοκλήΤη δυνατότητα δωρεάν μαστογραφικού ελέγχου δίνει
ρωσε ο Όμιλος ΟΤΕ.Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής σε νησιά του
σε γυναίκες η νέα πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης
Αιγαίου από τον Όμιλο ΟΤΕ ( Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών
Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και της Ελληνικής ΑντικαρκιΕλλάδας) -Ολοκλήρωση διασύνδεσης 43 νοσοκομείων και
νικής Εταιρείας. Στη δράση αυτή, που αφορά στην
κέντρων υγείας μέσω υπερσύγχρονων μονάδων τηλεϊατριπρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μακής.Δυνατότητα απομακρυσμένης διάγνωσης, προσομοίωση
στού, συμμετέχουν 17 νησιωτικοί και ορεινοί δήμοι της
φυσικής παρουσίας του ιατρού στο χώρο που βρίσκεται ο
χώρας.Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τεσσάρων μηνών,
ασθενής.Το νέο δίκτυο, στηρίζεται στο Δημόσιο Δίκτυο Δεδοκατά τη διάρκεια των οποίων μια κινητή μονάδα μαμένων ΣΥΖΕΥΞΙΣ, και περιλαμβάνει 43 μονάδες τηλεϊατρικής,
στογράφου θα βρίσκεται στους δήμους προκειμένου
που ενώνουν κέντρα υγείας σε νησιά του Αιγαίου με κεντρικά
να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενες να εξεταστούν.Να
νοσοκομεία
του
Πειραιά
και
της
περιφέρειας.
σημειωθεί ότι, οι ενδιαφερόμενες θα ενημερώνονται
Κάθε μονάδα τηλεϊατρικής αποτελείται από έναν ειδικά διαμοραπό το δήμο της περιοχής τους για τις ημέρες και ώρες
φωμένο θάλαμο, κάμερα υψηλής ευκρίνειας, οθόνη και ειδικά
επίσκεψης της κινητής μονάδας.Για την εξέτασή τους
ιατρικά όργανα που αναμεταδίδουν ζωντανά τις ενδείξεις των
θα πρέπει να έχει κλειστεί ραντεβού το οποίο θα έχει
εξετάσεων.Μέσω των μονάδων τηλεϊατρικής οι γιατροί με τους
οριστεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις υπηρεασθενείς τους στα νησιά, επικοινωνούν με γιατρούς-συμβούσίες που θα έχει ορίσει ο δήμος της περιοχής.Οι γυναίλους των νοσοκομείων της Αθήνας, βλέποντας ο ένας τον
κες θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις για
άλλο σε φυσικό μέγεθος.
τον μαστογραφικό έλεγχο.Να είναι από 40 έως 70
ετών.Να μην έχουν κάνει μαστογραφία τους τελευταίους 12 μήνες.Να μην έχουν ιστορικό καρκίνου μαστού,
βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στο μαστό.Να σημειωθεί ότι, δεν προσφέρεται ο μαστογραφικός έλεγχος
σε γυναίκες που έχουν την οικονομική ή επαρκή ασφαλιστική
κάλυψη
για
μαστογραφία.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σε πρώτη φάση οι δήμοι:
Παρανεστίου, Αργιθέας, Δεσκάτης, Νεστορίου, ΑγράΠρογραμματική Σύμβαση υπέγραψε η Περιφερειάρχης Ατ- φων, Πρεσπών, Ακτίου-Βόνιτσας, Κεντρικών Τζουμέρτικής, Ρένα Δούρου με το Γενικό Διευθυντή Εμπορίας της
κων, Διρφύων-Μεσσαπίων, Σκιάθου, Μετσόβου,
ΔΕΗ Α.Ε. (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.), Βιάννου, Ορχομενού, Ζαγορίου, Σαμοθράκης, ΟροπεΛάζαρο Καραλάζο, για παροχή επιδότησης σε πολίτες που δίου
Λασιθίου
και
Ναυπακτίας.
είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παστην Περιφέρεια Αττικής, έχουν υπογράψει συμφωνία με τη ραχώρησαν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης
ΔΕΗ και την τηρούν. Ειδικότερα, κάθε οικιακός καταναλωτής και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιστην Περιφέρεια Αττικής, ο οποίος είναι δικαιούχος Κοινωνι- ρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος, εξήγησαν ότι η δράση
κού Οικιακού Τιμολογίου, έχει υπογράψει με τη ΔΕΗ συμφω- χρηματοδοτείται από την ΚΕΔΕ και αναμένεται να επενία διακανονισμού και την τηρεί σύμφωνα με τα
κταθεί
και
σε
άλλους
δήμους.
προβλεπόμενα στον Κανονισμό Διακανονισμών της ΔΕΗ,
«Στόχος είναι «να επιτύχουμε να εξεταστούν όσο το
κατά την ημερομηνία αναφοράς, δικαιούται από την Περιφέ- δυνατό περισσότερες Ελληνίδες και έτσι να μειώσουμε
ρεια Αττικής επιδότηση ίση με το εφάπαξ ποσό των 100
τις αρνητικές συνέπειες αυτής της ασθένειας» υποευρώ στον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος γράμμισε ο κ. Φιλόπουλος.Σύμφωνα με τον κ. Πατης ΔΕΗ. Μετά τον προσδιορισμό των καταναλωτών που
τούλη, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 384 μαστογραφίες
πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καθ’ έκαστη ημερομη- στους 5 πρώτους Δήμους που συμμετέχουν στο πρόνία αναφοράς, η ΔΕΗ ενημερώνει την Περιφέρεια για τη δα- γραμμα.
πάνη.
Είδες η ΔΕΗ.....!!!!!
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Η δύναμη του νου συνθέτει μουσική

Η κρίση στην Ελλάδα έχει
επηρεάσει προς το χειρότερο
την ζωή πολλών ανθρώπων,
με αποτέλεσμα να ληφθούν
πολλές πρωτοβουλίες από
πλευράς πολιτών,

Οι τετραπληγικοί
αντιμετωπίζουν
μια
σωρεία
προβλημάτων στην
κα θ η μ ε ρ ι ν ό τ η τ ά
τους. Ενα
απ'
αυτά
είναι και το
γεγονός ότι
δεν μπορούν
να
παίξουν κάποιο μουσικό όργανο ή να συνθέσουν μια μελωδία, ακόμη κι αν πριν περιέλθουν σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση, μπορούσαν να κάνουν και ώστε να βοηθηθούν οι άνθρωποι που βρίτα δύο.Ωστόσο η αλματώδης πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας σκονται σε μειονεκτική θέση.Μία από τις
κατάφερε να τους βοηθήσει να το επιτύχουν -έστω μερικώς- υπερπηδώντας πρωτοβουλίες είναι ο Καφές και το φαγητό
τα τεράστια εμπόδια που τους επέβαλε η φυσική τους κατάσταση.Το απο- σε αναμονή, για κείνους που έχουν
τέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό καθώς τέσσερις άνθρωποι με βα- ανάγκη.Έτσι πολίτες συμμετέχουν σε
ριάς μορφής αναπηρία κατάφεραν, χάρη στην τεχνολογία, να εκφράσουν πράξεις φιλανθρωπίας , πηγαίνοντας σε
τα μουσικά τους συναισθήματα.Τον περασμένο Οκτώβριο ένα μουσικό κομ- κρεοπωλεία, σε Παντοπωλεία, σε καταμάτι το οποίο έχει συντεθεί μ' έναν μοναδικό τρόπο ακούστηκε στο Φεστι- στήματα που προσφέρουν καφέ, πληρώβάλ Σύγχρονης Μουσικής της Peninsula Arts του Ηνωμένου Βασιλείου.Η νουν το αντίτιμο για τα προϊόντα που
σύνθεση με τον τίτλο «Activating Memory» (Ενεργοποιώντας τη Μνήμη) αγοράζουν και τα βάζουν σε αναμονή για
αποτελεί τον καρπό ενός δεκαετούς σχεδίου επιστημόνων του Πανεπιστη- ένα άτομο ή μια οικογένεια που το έχει
μίου του Πλίμουθ και του Τμήματος Νευρολογίας του Βασιλικού Νοσοκο- ανάγκη.Μια τέτοια πρωτοβουλία ανέλαβε
μείου του Λονδίνου.Εκεί τέσσερις μουσικοί που δεν μπορούν να μιλήσουν η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Διογέή να περπατήσουν χρησιμοποίησαν ηλεκτρικά σήματα του εγκεφάλου τους νης», που δημοσιεύει το περιοδικό δρόγια να «παίξουν» τμήματα του μουσικού κομματιού...Και χάρη στο πολύ- μου Σχεδία για να βοηθήσει τους
πλοκο σύστημα διάδρασης, τους δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσουν τη άστεγους και φτωχούς ανέργους.Η πρωμουσική τους δημιουργικότητα χωρίς να τραγουδήσουν ή να παίξουν κά- τοβουλία έχει την ονομασία « ένας καφές
ποιο μουσικό όργανο..Πώς όμως επιτεύχθηκε αυτό;.Οι εμπνευστές και επι- σας περιμένει » και ο χάρτης του δικτύου
κεφαλής του εντυπωσιακού όσο και φιλόδοξου σχεδίου, καθηγητές των επιχειρήσεων που συμμετέχουν , δείΕντουάρντο Μιράντα και Τζόελ Ιτον, δημιούργησαν έναν πρόγραμμα μου- χνει τα καταστήματα που προσφέρουν
σικής απεικόνισης για τον εγκέφαλο, το οποίο αναλύει ένα εγκεφαλογρά- καφέ και τις επιχειρήσεις που πωλούν
φημα συνδυαστικά με έναν υπολογιστή, ο οποίος με τη σειρά του έχει τη προϊόντα σε όλη την Ελλάδα και που δέδυνατότητα να μετρά την εγκεφαλική λειτουργία του οπτικού φλοιού. χονται αγορές σε αναμονή, τόσο τροφίΟ υπολογιστής προβάλλει στην οθόνη του υπολογιστή που έχουν μπροστά μων όσο και ποτών, για αυτούς που τα
τους τέσσερις ακολουθίες μουσικών επιλογών...Κάθε μία αντιστοιχεί σε ισά- έχουν ανάγκη.Μια παρόμοια πρωτοβουριθμα φωτάκια που αναβοσβήνουν.Στη συνέχεια το κουαρτέτο των τετρα- λία αναλήφθηκε από το "σε αναμονή " μια
πληγικών επιλέγει την ακολουθία που επιθυμεί βλέποντας τα φωτάκια. Κοινότητα στην Ελλάδα που ιδρύθηκε τον
Η επιλογή τους αποστέλλεται σ' έναν μουσικό (χωρίς κινητικά προβλήματα Νοέμβριο του 2015 και βασίζεται στην
ή προβλήματα ομιλίας) ο οποίος εκτελεί τη μουσική σύνθεση.
ιδέα του «καφέ σε αναμονή ‘’.

Ανεξάρτητη Διαβίωση: Ένα θέμα άγνωστο τόσο στην πολιτεία όσο και
στην κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία.

Στις 18 και 19 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, διήμερο Συνέδριο με τίτλο «Πρακτικές
Αποϊδρυματοποίησης Ατόμων με Αναπηρία και Ανάπτυξη Πολιτικών Κοινωνικής Φροντίδας» που
συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
«Europe Direct» και την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ).Αρχικά, μέσα από
αυτό το Δελτίο Τύπου, θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι η φιλοσοφία της Ανεξάρτητης Διαβίωσης αρχίζει να λαμβάνει κεντρικό ρόλο σε συνέδρια που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Η Ανεξάρτητη
Διαβίωση ήταν, και όπως δείχνουν τα πράγματα είναι, ένα θέμα άγνωστο τόσο στην πολιτεία όσο και
στην κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία. Αυτό το διαπιστώνει ο καθένας πολύ εύκολα αν μπει στην διαδικασία
να ψάξει την ελληνική νομοθεσία για το τι ισχύει σήμερα για την Ανεξάρτητη Διαβίωση των ατόμων με αναπηρία.
ΣΕΛΙΔΑ 12

96_Layout 2 13-Apr-16 3:28 PM Page 13

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΑΣ ΞΕΓΕΛΑΣΑΝ

Εμείς, οι υπογράφοντες κάτοικοι του Δήμου Φυλής και των γύρω περιοχών με οργή και αγανάκτηση βιώνουμε την εγκληματική και συνεχιζόμενη λειτουργία της χωματερής στον τόπο μας παρ’ όλες τις περί αντιθέτου υποσχέσεις της τοπικής
και περιφερειακής αρχής και ειδικότερα της περιφερειάρχου Αττικής κα Ρένα Δούρου. Προεκλογικά η κα Δούρου πήρε την
ψήφο μας για το κλείσιμο της χωματερής και όχι για την συνέχιση της λειτουργίας της για τα επόμενα 50 χρόνια. Σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία της πολιτείας στο Δήμο Φυλής στους 100 νεκρούς οι 80 πεθαίνουν από καρκίνο οποιασδήποτε
μορφής.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ

Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι: Απαιτώ τον άμεσο και οριστικό τερματισμό

της λειτουργίας της χωματερής και όλων των εγκαταστάσεων που υπάρχουν μέσα και γύρω από αυτήν και λειτουργούν από

το 1960 λόγω κορεσμού και επικινδυνότητας για τη Δημόσια Υγεία.

Επίσης: Διεκδικώ αποζημίωση για την ανεπανόρθωτη βλάβη της υγείας μου, του περιβάλλοντος αλλά
και της εκμετάλλευσης που έχω υποστεί πληρώνοντας την καταστροφή μου. Τόσα χρόνια ενώ όλοι οι Δήμοι
του Λεκανοπεδίου Αττικής και πολλοί άλλοι από την Ελληνική Επικράτεια πληρώνουν για τα σκουπίδια που μας φέρνουν

πληρώνουμε και εμείς για να τα απολαμβάνουμε; Αυτό και αν είναι εκμετάλλευση.

Αν δεν αντιδράσουμε τώρα θα μας εκμεταλλεύονται πάντα.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

1) Επιτροπή Αγώνα Φυλής
2)Παράπονα Δήμου Φυλής

3)Αγκάθι

4)Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α.

5)Πανευρωπαϊκό Σωματείο

«Συνεργασία-Δημιουργία»

6)ΚΟΙΝ.Σ.Επ. Α.ΜΕ.Α.

Πολλοί κάτοικοι της δυτικής αττικής αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και δε γνωρίζουν την
πραγματική αιτία αλλά και τα δικαιώματά τους. Όσοι λοιπόν νομίζουν ότι μπορούν να αγωνιστούν μαζί
μας διεκδικώντας τα έννομα συμφέροντά τους ας επικοινωνήσουν να γίνουμε μια μεγάλη ομάδα σωτηρίας για τον τόπο μας και τα παιδιά μας για τις επόμενες γενεές.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις η επικοινωνήστε μαζί μας:….

EPITROPI-FYLIS.BLOGSPOT.COM

LIVESTREAM.COM/HOMATERIFYLIS
ΣΤΟ FACEBOOK

ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ - ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ!!!

ΣΕΛΙΔΑ 13

96_Layout 2 13-Apr-16 3:28 PM Page 14

Έρχονται οι φακοί επαφής που προσφέρουν
'βιονική' όραση

Πρόγραμμα δωρεάν κατασκηνώσεων για
60.000 παιδιά-Ποιοι είναι δικαιούχοι.

Σε δημοσίευμά του, το
Την φιλοξενία 60.000 παιδιών σε
TheNextWeb, παρουσίασε
παιδικές κατασκηνώσεις προένα πραγματικά θαυμαστό
βλέπει κοινή υπουργική απόεπίτευγμα της επιστήμης
φαση που υπέγραψαν οι
που, αν και μοιάζει να βγαίσυναρμόδιοι υπουργοί Εργανει από ταινία επιστημονισίας, Γιώργος Κατρούγκαλος και
κής φαντασίας, όταν θα
Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαεφαρμοστεί σε μαζική κλί- ράκης. Σκοπός του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών
μακα πρόκειται να ανακου- σε Παιδικές Κατασκηνώσεις είναι η ψυχαγωγία των τέφίσει
εκατομμύρια κνων χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων. Αντιανθρώπους που πάσχουν κείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση των
από ασθένειες της όρασης, όπως εκφύλιση της ωχράς κηλίδας δικαιούχων για τη διαμονή των παιδιών τους σε παιστην εικόνα απεικονίζεται ένας φακός επαφής.Πρόκειται για ένα δικές κατασκηνώσεις με Επιταγή Διαμονής.Σύμφωνα
ζεύγος ενισχυμένων φακών επαφής που με ένα ανοιγοκλείσιμο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), ως «Διτων ματιών του χρήστη θα προσφέρουν τηλεσκοπική όραση, καιούχοι» του προγράμματος ορίζονται οι έχοντες
με τη βοήθεια ενός ζεύγους "έξυπνων" γυαλιών, εξελίσσοντας τέκνα κατά την έννοια της παραγράφου 2 του παρόνμια αντίστοιχη ιδέα που είχε παρουσιαστεί το 2013.Όπως ανα- τος, που δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από
φέρει η ομαδική έκθεση των επιστημόνων από το Πολυτεχνείο οποιονδήποτε άλλο φορέα για το έτος 2016:Οι συμτης Λωζάννης, το Πανεπιστήμιο του Σαν Χοσέ και αρκετών επι- μετέχοντες δικαιούχοι δηλώνουν υποχρεωτικά στην
στημονικών τμημάτων εταιρειών που συμμετέχουν στο εγχεί- ηλεκτρονική αίτηση, αν συμμετέχουν με την ιδιότητα
ρημα, ο κάθε φακος, πάχους 1,55 χιλιοστών και επιφάνειας λίγο των στοιχείων Α’-Β’ (ιδιότητα εργαζομένου) ή με την
μεγαλύτερης από έναν κανονικό φακό επαφής, περιέχει ένα μι- ιδιότητα των στοιχείων γ’ – δ’ (ιδιότητα ανέργου). Δικροσκοπικό κατοπτρικό τηλεσκόπιο."Οι καθρέφτες έχουν τη δυ- καιούχοι πληρούντες παράλληλα και τις προϋποθένατότητα να αντανακλούν το φώς εσωτερικά μεγεθύνοντας έτσι σεις συμμετοχής των εργαζομένων και αυτές των
τα αντικείμενα, ώστε ο χρήστης να μοιάζει σαν να βλέπει μέσα ανέργων ή δικαιούχοι που συγκεντρώνουν τον αναφεαπό κιάλια χαμηλής μεγέθυνσης". Το επίτευγμα, που έχει λάβει ρόμενο στα στοιχεία Α’ έως γ’ αριθμό αθροιστικά από
μερική χρηματοδότηση και από το επιστημονικό τμήμα του αμε- τις ημέρες και των τριών στοιχείων, συμμετέχουν στο
ρικανικού στρατού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στα πεδία πρόγραμμα αποκλειστικά με τη μία εκ των δύο ιδιοτήτων μαχών προσφέροντας τηλεσκοπική όραση στους στρατιώ- των, την οποία και δηλώνουν στην αίτηση. Το πρότες, αλλά μόλις ολοκληρωθούν οι κλινικές μελέτες και είναι σε γραμμα θα υλοποιηθεί για το έτος 2016 από την 15η
θέση να κυκλοφορήσει σε ευρεία κλίμακα, θα προσφέρει μια Ιουνίου έως α) την 3η Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυσημαντική βοήθεια σε όσους πάσχουν από εκφύλιση της πικής ανάπτυξης κα β) την 10η Σεπτεμβρίου για τα
ωχράς κηλίδας, λόγω ηλικίας.Πληθυσμός που υπολογίζεται σε παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50%...................
245 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Παγκόσμια ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού:
Σοκαριστικά
στοιχεία
για
την
Ελλάδα

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια Σχολική
Ημέρα κατά της Βίας στο
σχολείο.εδώ εικονίζεται ένα
αγοράκι που έχει υποστεί
σχολικό
εκφοβισμό.Η Τις πινακίδες πίσω μπορούν να πάρουν
ημέρα αυτή αποτελεί μια οι περίπου 800.000 ιδιωκτήτες αυτοκινήαφορμή για τους μαθητές, των που τις έχουν καταθέσει λόγω τελών
τους εκπαιδευτικούς και κυκλοφορίας με το νέο σχέδιο του υπουρτους γονείς όλων των σχογείου που φέρνει “εκπτώσεις” στα τέλη
λικών μονάδων της χώρας να ανταλλάξουν σκέψεις, ιδέες και
εμπειρίες, να ενημερωθούν ή και να προτείνουν τρόπους για κυκλοφορίας.
την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφο- Το σχέδιο βέβαια βρίσκεται ακόμη στα… χαρτιά,
βισμού.Το 2014 το "Χαμόγελο του Παιδιού" δέχτηκε 719 καταγ- πρέπει να υπάρξει η σχετική έγκριση, ωστόσο οι
γελίες, από τις οποίες οι 351 αφορούσαν περιστατικά πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι θέμα χρόνου η
bullying.Σε 65 από αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τον εφαρμογή του. Με βάση το σχέδιο λοιπόν όσοι πολίπρόεδρο της οργάνωσης Κώστα Γιαννόπουλο, δόθηκαν κατευ- τες το επιθυμούν μπορούν να πληρώνουν τέλη με το
θύνσεις
για
την
αντιμετώπιση
του
φαινομένου μήνα και να επιβαρύνονται με το αντίστοιχο ποσό
Όπως αναφέρει το Δίκτυο κατά της βίας στο σχολείο ο εκφοβι- και όχι με το σύνολο των τελών κυκλοφορίας για όλο
σμός
μπορεί
να
πάρει
διάφορες
μορφές: το έτος.Μάλιστα όσο περισσότεροι είναι οι μήνες
Σωματικός,Διαδυκτιακός,Λεκτικός,Σεξουαλικός,Ρατσιστικός. που επιλέγει κάποιος να κινήσει το όχημα τόσο φθηνότερη είναι η διαδικασία.
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Μετά την καταστροφή
Αφήνουν πίσω τους συντρίμμια

Τις πρόσφατες μνήμες από την φωτιά που είχε ξεσπάσει το
Ιούνιο μας ξύπνησε η νέα πυρκαγιά που αναστάτωσε για ακόμη μία φορά την Δυτική Αττική. Συγκεκριμένα πρόκειται για το εργοστάσιο με την επωνυμία Druckfarben Hellas A.E.B.E. που βρίσκεται στην περιοχή Σκαλιστήρι του
Ασπροπύργου και το πρωί της Δευτέρας 19 Μαρτίου παραδόθηκε στις φλόγες. Αν και δεν υπήρξαν τραυματίες, η
φωτιά είναι επικίνδυνη καθώς καίγονται εύφλεκτα υλικά που απελευθερώνουν τοξικές ουσίες στην ατμόσφαιρα.
Για ακόμη μία φορά τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των κατοίκων της Δυτικής Αττικής αφού στην ήδη επιβαρυμένη από
τους ρύπους των βιομηχανιών ατμόσφαιρα προστίθεται η νέα ατμοσφαιρική και περιβαλλοντική μόλυνση. Παρά το
γεγονός πως η φωτιά ήταν μικρότερη σε έκταση σε σχέση με αυτήν στο εργοστάσιο ανακύκλωσης και οι πυροσβεστικές μονάδες την έθεσαν υπό έλεγχο υπήρξαν σοβαροί φόβοι για αναζωπύρωσή της εξαιτίας των προϊόντων
που παράγονται (μελάνια βάσεως διαλύτη και νερού και οικοδομικά υλικά). Μήπως ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί
έλεγχος και να ληφθούν μέτρα ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων, των κατοίκων και του περιβάλλοντος της Δυτικής Αττικής; Η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος κατήγγειλε στο
Υπουργείο Εργασίας το εργοστάσιο για ελλιπή μέτρα ασφαλείας στον τρόπο λειτουργίας του. Οι βιομηχανίες που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή έχουν περιβαλλοντική ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους που ονομάζεται ΕΚΕ
όπως και την υποχρέωση να προστατεύουν τα ζώα, τα φυτά, τους φυσικούς οικοτόπους, τους υδάτινους πόρους
και το έδαφος, οφείλουν να αποκαθιστούν τη ζημιά που προκαλούν με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Επειδή όμως οι περισσότερες από τις κατεστραμμένες βιομηχανίες και τα εργοστάσια που έχουν κλείσει για οποιονδήποτε λόγο αφήνουν πίσω τους συντρίμμια που είναι ορατά με μια βόλτα στις βιομηχανικές περιοχές της Δυτικής Αττικής χτυπάμε το καμπανάκι κινδύνου προς κάθε κατεύθυνση γιατί ο βιομήχανος αν εισπράξει την ασφάλεια
και φύγει αυτό που αφήνει πίσω του πρέπει να το διορθώσουν αυτοί που μένουν. Αυτά βέβαια είναι θέματα της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, είναι όμως και ζητήματα που αφορούν περισσότερο τις τοπικές κοινωνίες
που ζουν γύρω από όλες αυτές τις προβληματικές καταστάσεις.

Πυκνή σκόνη από την Αφρική μας σκέπασε μειώνοντας την ορατότητα σε

οδηγούς, λερώνοντας αυτοκίνητα, παράθυρα, αυλές, ρούχα και οτιδήποτε άλλο ήταν εκτεθειμένο. Μπορεί το φαινόμενο αυτό να είχε εξασθενίσει το 2000 αλλά τα τελευταία χρόνια έχει
επανέλθει εντονότερο ειδικά στις νοτιότερες περιοχές της Ελλάδας όπως η Κρήτη και η Πελοπόννησος. Αυτό γίνεται πιο αισθητό και μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία μας
γιατί επιδεινώνει τα αναπνευστικά προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και πρόω
ρο θάνατο. Αναλυτικότερα έχουν εκπονηθεί δύο μελέτες από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα την επίδραση της
αφρικανικής σκόνης στον ανθρώπινο οργανισμό μικρών παιδιών και ηλικιωμένων. Τα πορίσματα των εν λόγω μελετών καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η αφρικανική σκόνη αυξάνει τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα
πάνω από το επιτρεπτό όριο προκαλώντας αρνητικές συνέπειες για την υγεία μας και ιδίως σε όσους πάσχουν
από αναπνευστικά προβλήματα. Αν κάποιος προσπαθήσει να ερευνήσει τον αέρα που αναπνέουμε κοιτώντας με
ένα μικροσκόπιο θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν άπειρα επικίνδυνα σωματίδια που απειλούν την υγεία όλων μας
και δεν τα βλέπουμε φανταστείτε λοιπόν αυτά που βλέπουμε πόσο πιο επικίνδυνα είναι. Με την πάροδο του χρόνου, η κλιματική αλλαγή δεν έχει επιδράσει μόνο στην ατμοσφαιρική ρύπανση αλλά και στον ανθρώπινο οργανισμό
αλλοιώνοντάς τον. Το φυσικό περιβάλλον θα έπρεπε να είναι εντελώς μα εντελώς διαφορετικό από αυτό που
ζούμε σήμερα και μας το υπενθυμίζουν οι σκόνες της Αφρικής.
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Δημόσιο: Πώς θα γίνει η εθελοντική κινητικότητα των υπαλλήλων.

Εθελοντική κινητικότητα των υπαλλήλων μεταξύ φορέων του Δημοσίου, αποκλειστικά για την κάλυψη
κενής οργανικής θέσης ορισμένου κλάδου, προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη Δημόσια Διοίκηση
του υπουργείου Εσωτερικών.Παράλληλα, το νέο σύστημα κινητικότητας περιλαμβάνει κίνητρα για την
κάλυψη θέσεων σε παραμεθόριες περιοχές ή νησιωτικές θέσεις για τις οποίες δεν εκδηλώνεται εύκολα
ενδιαφέρον για την κάλυψή τους.Σε κάθε περίπτωση
για τη συμμετοχή ενός φορέα στην κινητικότητα
απαιτείται ηλεκτρονική «χαρτογράφηση» του προσωπικού και των κλάδων ανά φορέα/οργανική μονάδα, σε συνδυασμό με επικαιροποιημένα
οργανογράμματα
και
περιγραφή
θέσεων
εργασίας.Την πρόταση του νέου θεσμικού πλαισίου
περί εθελοντικής κινητικότητας των υπαλλήλων στη
Δημόσια Διοίκηση έθεσε χθες σε προνομοθετική δημόσια διαβούλευση ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης.Βασική καινοτομία του προτεινόμενου συστήματος -όπως
αναφέρεται χαρακτηριστικά στην πρόταση- είναι η δυνατότητα κάθε υπαλλήλου να έχει πρόσβαση στο σύνολο των
θέσεων που θα καλύπτονται μέσω του προγράμματος κινητικότητας, βάσει ενιαίων κανόνων αναφορικά με τους
όρους, τις προϋποθέσεις και εν γένει τις ακολουθούμενες διαδικασίες.Το εν λόγω σύστημα προτείνεται να αφορά σε
πρώτη φάση την κάλυψη θέσεων εργασίας υπαλλήλων, σταδιακά όμως θα μπορούσε να επεκταθεί και για την κάλυψη
θέσεων προϊσταμένων, δεδομένου ότι η υφιστάμενη ακαμψία (μη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλη υπηρεσία προϊσταμένου εάν δεν παραιτηθεί από τη θέση του), περιορίζει υπέρμετρα το πεδίο εφαρμογής της κινητικότητας.Ειδικότερα, οι κύριοι άξονες του προτεινόμενου πλαισίου κινητικότητας είναι:Η κινητικότητα μεταξύ φορέων του Δημοσίου
θα αφορά αποκλειστικά την κάλυψη κενής οργανικής θέσης ορισμένου κλάδου (μετάταξη) και θα έχει αμιγώς εθελούσιο χαρακτήρα Ως προστάδιο της μετάταξης δύναται να προβλεφθεί ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα (1 έτος),
στο πέρας του οποίου θα οριστικοποιείται η τοποθέτηση του υπαλλήλου στο νέο φορέα.

Νέος τρόπος έκδοσης βιβλιαρίων απορίας
τραβούν τα μαλλιά τους οι ανασφάλιστοι

Καινούριες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο
Σύστημα Υγείας σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ (ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/04.04.2016 (ΦΕΚ
908/04.04.2016 τεύχος Β') που αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του Ν. 4368/2016 στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ημερ.δημοσ. 21.02.2016), εκτός από τις διατάξεις των
άρθρων 6 και 7 σχετικά με την Συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη και την Αρμοδιότητα Κοινωνικών Υπηρεσιών,
η ισχύς των οποίων άρχεται από 01/06/2016, ώστε να διασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας των
πληροφοριακών συστημάτων των συναρμόδιων Υπηρεσιών.
Τα βιβλιάρια οικονομικά αδυνάτων και ανασφάλιστων και τα πιστοποιητικά κοινωνικής προστασίας που έχουν
εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση της ΚΥΑ διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους. Οι κάτοχοί τους δικαιούνται των παροχών της ανωτέρω ΚΥΑ, χωρίς να θίγονται τα ήδη θεμελιωμένα δικαιώματα τους. Αιτήσεις που έχουν κατατεθεί
μέχρι τη δημοσίευση της ΚΥΑ και για τις οποίες εκκρεμεί η έκδοση απόφασης, εξετάζονται με τη διαδικασία που
προβλέπεται στην ΚΥΑ, εφόσον εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 2Β του άρθρου 6 της ΚΥΑ.
Θα μου πείτε εδώ κόπηκαν οι σντάξεις των ασφαλισμένων που τις έχουν πληρώσει με αίμα και ιδρώτα οι άνθρωποι και εμείς μιλάμε για τους ανασφάλιστους σε ένα ανύπαρκτο κοινωνικό κράτος που υποβαθμίζει την ανθρώπινη
προσωπικότητα και το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών του και ιδιαίτερα των απόρων συμπολιτών μας.

Όλα τα νέα της επικαιρότητας... το αγκάθι σου...!
www.agkathi.gr / info@agkathi.gr - cosmos@agkathi.gr
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