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12 ΧΡΟΝΙΑ “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ”
Τον φεβρουάριο του 2004 κυκλοφορεί η πρώτη μας εφημερίδα η
φωνή των ΑμεΑ οπου συστήνεται στους πολίτες αναφέροντας τον
σκοπό και τις δράσεις του σωματείου που τότε μετρούσε 2 χρόνια
ενώ 14 χρόνια μετά γιορτάζουμε τα 12 χρόνια κυκλοφορίας της.συν

σελ.7 & 16

WWW.KEANA.GR Ανανεωθήκαμε!
12 Χρόνια “η φωνή των αμέα” και η ηλεκτρονική ιστοσελίδα μας ανα-
νεώθηκε και το γιορτάζουμε διπλά.Με νέα εμφάνιση για ευχάριστη
πλοήγηση αλλα και πλήρως ανανεωμένες πληροφορίες για όσα
πρέπει να γνωρίζουν τα ΑμεΑ.Την διαδικασία να γίνετε μέλος στο
σωματείο μας και πολλά άλλα... συν.σελ.7

Διαβάστε την εφημερίδα μας
ηλεκτρονικά από το ανανεωμένο
keana.gr / Διαβάστε τα προηγού-
μενα τεύχη & στείλτε το δικό σας
άρθρο ώστε να ακουστεί η φωνή
σας,για οποιαδήποτε απορία-διευ-
κρίνηση ifonitonamea@gmail.com

14 Φεβρουαρίου Το

δέντρο του Έρωτα

Το δέντρο του έρωτα σας

περιμένει στο κέντρο ερ-
γασίας αναπήρων,που
τα παιδιά δημιούργησαν
με αγάπη και πάθος δί-
νοντας την ευκαιρία να
πάρετε ένα δώρο συμβο-
λικό εν όψη της ποιο

ερωτικής γιορτής του
χρόνου.... συν.σελ.12

ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ

Με την μείωση της αντικει-
μενικής αξίας της δυτικής
αττικής και ιδιαίτερα στον
Δήμο φυλής ,μας κάνει εν-
τύπωση που ο ίδιος ο
πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας γίνεται επίτι-
μος.............συν.σελ.14

ΧΟΡΟΣ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ

Αγαπητοί αναγνώστες
νο ικοκύρης ,πάντα
είναι ο λαός , που του
στερούν αξίες ιδανικά-
δικαιώματα.....συν.σελ.2

12 Χρόνια και τα παιδιά  ζωγράφισαν ένα ανε-
κτίμητο εργόχειρο να στολίσει το ΚΕΑ Βλ.Σελ 16

@2016
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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: 

Χ.Πινίρος - 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 επι-

στρέφονται.Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν-
κατ’ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Χορός εκατομμυρίων  
συν.απο σελ.1 . Σαν να μην φτάνει αυτό αλληλο-
σπαράζονται και αλληλοκατηγορούνται μεταξύ
τους, υποτιμώντας την νοημοσύνη του κόσμου
που ξέρει τι ράτσα αλλά και τα αποτελέσματα
τους τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας. Δεν
ξέρω εάν το άρθρο μας ανεβεί στα τοπικά blog
και τις τοπικές εφημερίδες γιατί από ότι φαίνετε

επιλέγουν και βάζουν αυτό που θέλουν και όχι αυτό που θα πρέπει να
μάθει ο λαός. Χορός εκατομμυρίων που θα μπορούσαν να λύσουν πολλά
προβλήματα αντί να δημιουργών αντιπαλότητες, εχθροπραξίες και συ-
ναλλαγές κάτω από το τραπέζι . Το ποιο βρώμικο πράγμα στον κόσμο
είναι το χρήμα, όποιος δοκιμάσει να φάει λεφτά θα πάθει δηλητηρίαση
και αναρωτιέμαι πως αυτοί οι άνθρωποι που τσακώνετε μεταξύ τους για
το βρώμικο χρήμα αντέχουν;;; και τρώνε τόσο πολύ;;; Αν κάποιος προ-
σθέσει όλα αυτά τα νούμερα που το τελευταίο διάστημα  απευθύνονται
στην κοινωνική πολιτική της περιοχής μας και μιλάμε για πολλά εκατομ-
μύρια ευρώ και τα διαιρέσει σε όλους τους δημότες χωρίς τα αντισταθμικά
τέλη που είναι και αυτά δικά τους, αμέσως θα είμαστε όλοι πλούσιοι . Δεν
θα μιλήσουμε χυδαία γιατί θα πρέπει να γίνουμε σαν κι’ αυτούς ,θα απο-
φύγουμε τις αντιπαραθέσεις και θα προσπαθήσουμε με οποιονδήποτε
τρόπο να ενημερώσουμε τους απλούς πολίτες για τα αρπαχτικά που δεν
έχουν ούτε ιερό ούτε ώσειο . Αντί να κρυφτούν και να προσπαθήσουν να
διορθώσουν ότι είναι δυνατόν από τα αδιόρθωτα ,ο ένας κατηγορεί τον
άλλον δημιουργώντας κάτι σαν την λερναία Ύδρα που όταν ο Οδυσσέας
της έκοβε το κεφάλι φυτρώνανε αλλά 2-3 και λέμε ότι τα λεφτά και τα
σκατά που παράγει ο τόπος μας έχουν αξία αν χρησιμοποιηθούν σωστά
δηλαδή τα λεφτά για τις πραγματικές ανάγκες του λαού και τα σκατά για
λιπάσματα. Αυτό βέβαια δεν μας το λέει κανείς πρέπει να το ανακαλύ-
ψουμε μόνοι μας και επειδή σιγά σιγά άρχισε ο κόσμος να καταλαβαίνει
τι γίνετε είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε σύντομες εξελίξεις γιατί ο αδικη-
μένος λαός κάποια στιγμή θα αντιδράσει και δεν ξέρει κανείς με ποιον
τρόπο... Ο άνθρωπος τον άνθρωπο για να μπορεί να κρίνει άνθρωπος
και συνείδηση έχουνε την ευθύνη , κι όταν μαλώνει ο άνθρωπος με την
συνείδηση του, όλα τα δικαστήρια σφίγγουν την ψυχή του. Άνθρωπε να
σαι δυνατός με το χαμόγελο σου , και να σαι πρώτα δικαστής εσύ στον
εαυτό σου.Το παραπάνω ποίημα αφορά αυτούς που λένε ότι φταίει ο
άλλος χωρίς να κοιτάνε τα δικά τους λάθη, και κρίνουν με τρόπο που ξε-
βρακώνονται εντελώς και καταλαβαίνει επιτέλους ο κόσμος τι γίνετε.

Ανακαλύψτε λοιπόν τι μπορείτε να κάνετε εσείς; και όχι τα μηχανήματα που τα τελευταία
χρόνια κατευθύνουν όχι μόνο την ζωή μας, αλλά και οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας.
Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους με πολλαπλά προβλήματα υγείας αφού κι’εγώ αν-
τιμετωπίζω το ίδιο, και κατά καιρούς έχω ζήσει μαζί τους σε διάφορα ιδρύματα και νο-
σοκομεία της χώρας μας.Θυμάμαι ανθρώπους να κλαίνε από χαρά και να γελάνε από
πόνο θέλοντας να κρύψουν την πραγματικότητα ή το πρόβλημα τους, θυμάμαι κι’εμένα
να κρύβομαι από τον εαυτό μου ή να λέω ψέματα γιατί με πονούσε η αλήθεια.Την τε-
λευταία φορά που θυμάμαι να κλαίω για μένα, ήταν για μια συζήτηση που έκαναν κά-
ποιοι κοντά μου χωρίς να προσπαθήσουν να μην ακούσω αυτά που έλεγαν <<Αφήστε
τον>> , είπαν , <<δεν μπορεί..>>,και μιλούσαν για κάτι που εγώ σίγουρα μπορούσα να
κάνω καλύτερα από αυτούς χωρίς εκείνη να το ξέρουν... Ήταν η πρώτη φορά στην ζωή
μου που αισθάνθηκα ανάπηρος και η αναπηρία μου είχε προκληθεί μόνο από αυτήν
την συζήτηση.Άρχισα να νοιώθω την καρδιά μου να γίνετε πέτρα και τα μάτια μου δεν
μπορούσαν να κοιτάξουν στο βάθος την ψυχή που φώναζε και ζητούσε επανάσταση
γιατί μόνο αυτή γνώριζε τι μπορούσα ή τι δεν μπορούσα να κάνω.........      Συνεχίζεται...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016_Layout 2  12/2/2016  1:06 μμ  Page 2



ΣΕΛΙΔΑ 3

ΕΠΙΤΡΟΠH Η ΝΤΡΟΠΗ; 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Επειδή υπάρχουν πολλοί αδικημένοι από τις επιτρο-
πές του ΚΕΠΑ, και είναι άνθρωποι  που δεν γνωρί-
ζουν σωστά τις διαδικασίες ή δεν έχουν μπάρμπα στη
Κορώνη. Το κέντρο μας αποφάσισε να στήριξη τους
αδικημένους με κάθε νόμιμο τρόπο προς κάθε κατεύ-
θυνση αντιδρώντας στις αποφάσεις του ΚΕΠΑ που
δεν αξιολογούν σωστά πολλές περιπτώσεις.Έχουμε
πολλά παραδείγματα μελών του φορέα μας, που ξαφ-
νικά μετά από 20 ή 30 χρόνια αναπηρίας τώρα οι επι-
τροπές τους βγάζουν υγιέστατους δημιουργώντας
ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία τους, και μεγάλα
κενά στις παροχές τους όπως επιδόματα, ορθοπεδικά
μηχανήματα, φαρμακευτικές αγωγές σε ανθρώπους
που δεν μπορούν να αντιδράσουν. Ας ψάξουν στην

πράξη και όχι στην θεωρία οι υπηρεσίες του ΚΕΠΑ, αλλα και οι νομοθέτες για να διαπιστώσουν ότι  η αναπηρία όταν
είναι χρόνια παραμένει ίδια και δεν τροποποιείτε η γιατρεύετε ούτε με νόμους , ούτε με επιτροπές! και μας κάνει εν-
τύπωση ότι ανακαλύπτουν τους ψευτο - ανάπηρους αλλα εμποδίζουν και τους πραγματικά δικαιούχους φορτώνοντας
τους και την αναπηρία του πολιτικού μας συστήματος.Όσοι νομίζουν ότι αδικήθηκαν και ενδιαφέρονται για την
αποκατάσταση της αδικίας στα ποσοστά αναπηρίας η στα ευεργετήματα τους , μπορούν να απευθύνονται
στον φορέα μας και να συμμετέχουν δυναμικά διεκδικώντας τα δικαιώματα τους. Το Κ.Ε.Α. Συγκεντρώνει
υπογραφές για να καταγγείλει όλον αυτόν τον παραλογισμό που γίνεται εις βάρος των αναπήρων.
Γ.Ρεθυμιωτακης. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΦΥΛΗΣ Σ.ΜΠΡΕΜΠΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Α. 
Ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Φυλής  Σ.Μπρέμπος επισκέφτηκε το Κ..Ε.Α.
με σκοπό να συζητήσει με τον πρόεδρο του σωματείου Γιώργο Ρεθυ-
μιωτάκη για την σχεδιαζόμενη δράση του φορέα με τίτλο ΒΟΤΑΝΑ - ΟΙ
ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΦΎΣΗΣ,η οποία στοχεύει στην ανάδειξη της συμβολής
του περιβάλλοντος και της φύσης στην ψυχική,σωματική και πνευματική
υγεία του ανθρώπου καθώς και στην ανάδειξη της προσφοράς του κοι-
νωνικού συνεταιρισμού ΑμεΑ <<Συνεργασία - Δημιουργία>> σε ευπα-
θείς κοινωνικές ομάδες,στην βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης
και της ένταξης τους στο χώρο της εργασίας.Μετά από συζήτηση και
έναν πρώτο σχεδιασμό των επί μέρους δράσεων που σχεδιάζει ο συ-
νεταιρισμός, ο Αντιδήμαρχος υποσχέθηκε ότι θα έχουμε την συμπαρά-
σταση  και την αρωγή τόσο του ίδιου όσο και του Δήμου Φυλής στις
προτεινόμενες δράσεις, καθώς και σε  περαιτέρω μελλοντική  συνεργα-
σία που θα στοχεύουν στην στήριξη της βιωσιμότητας του φορέα, και
στην ευαισθητοποίηση των Ελλήνων πολιτών για το πλούσιο φυσικό
περιβάλλον που διαθέτει ο τόπος μας... Πολύ σύντομα θα είμαστε στην
ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την δράση και την ημερομηνία
που θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή στηρί-
ζοντας το εγχείρημα μας , και αποκτώντας γνώσεις και εμπειρίες  από
τις οποίες θα καταλάβετε την σύνδεση του ανθρώπου με την φύση... 

www.agkathi.gr
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Ποιοι μπορούν να πάρουν φέτος
σύνταξη του ΙΚΑ από τα 56,9

Επτά κατηγο-
ρίες ασφαλι-
σμένων στο
ΙΚΑ μπορούν
να υποβά-
λουν αίτηση
για σύνταξη
το 2016,
αρκεί να
έχουν πιάσει
είτε τα παλιά

και χαμηλότερα όρια ηλικίας είτε τα νέα όρια συνταξιοδότησης
που ξεκινούν από το 56ο έτος και 9 μήνες.Σε κάθε περίπτωση
θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει και τον απαιτούμενο χρόνο
ασφάλισης.Σύνταξη από το ΙΚΑ το 2016 μπορούν να πάρουν
οι ασφαλισμένοι που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις.:1. Με
4.500 μέρες ασφάλισης πριν ή μετά το 2012 αφού συμπλη-
ρώσουν το 62ο έτος για μειωμένη και το 67ο έτος για πλήρη
σύνταξη ή μετά το 2012.2. Με 5.500 ημέρες και ανήλικο παιδί
μέχρι το 2012, για τις ασφαλισμένες προ του 1993. Για να
υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να έχουν πιάσει είτε το παλιό
όριο ηλικίας που ισχύει έως τις 18/8/2015 είτε το νέο όριο που
αλλάζει από 19/8/2015.3. Με 6.000 ημέρες ασφάλισης μέχρι
το 2012, εφόσον πρόκειται για μητέρες που έχουν ένσημα
ΙΚΑ από 1ης/1/1993 και μετά. Για να κάνουν αίτηση θα πρέπει
να συντρέχουν τρεις αυστηρές προϋποθέσεις: α) να έχουν
πραγματοποιήσει 6.000 ημέρες στην ασφάλιση ΙΚΑ έως τις
31/12/2012, χωρίς αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου, β) να
είχαν κλείσει το 56ο έτος για μειωμένη ή το 55ο έτος για
πλήρη σύνταξη έως το 2012 και γ) να είχαν και ανήλικο τέκνο.
4. Με 10.000 ημέρες ασφάλισης έως το 2012 και συνολικά,
έως 10.800 μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης για τις γυναί-
κες. Το όριο ηλικίας για μειωμένη ή πλήρη σύνταξη είναι 55
έως 58,5 ετών εφόσον συμπληρώνεται μέχρι 18/8/2105, ενώ
από 19/8/2015 και μετά αυξάνεται.5. Με 10.500 ημέρες έως
το 2012 και συνολικά 10.800 και 11.100 κατά τη συνταξιοδό-
τηση. Το όριο ηλικίας μέχρι 18/8/2015 είναι 58 και 59 ετών,
ενώ αυξάνεται κατά 6 μήνες για όσους συμπληρώσουν τα 58
ή τα 59 από 19/8/2015 και μετά.6. Με 12.000 ημέρες ασφά-
λισης, είτε πριν μετά το 2012 και ηλικία 62 ετών.7. Με βαρέα
ένσημα και συνολικό χρόνο ασφάλισης από 4.500 μέχρι
10.500 ημέρες.

Όλες οι προτάσεις για το
ασφαλιστικό που αφορούν
στα Άτομα με Αναπηρία...

Όλες οι προτά-
σεις για το
ασφαλ ιστ ι κό
που αφορούν
στα Άτομα με
Α ν α π η ρ ί α 
Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Κα-
τάθεση προτά-
σεων της

Ε.Σ.Α.μεΑ. που αφορούν στα άτομα με αναπηρία, με
χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους στο νομοσχέ-
διο με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας –
Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Προς: – κ. Γ. Κατρούγκαλο, Υπουργό Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Κατάθεση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. που αφορούν

στα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οι-
κογένειές  τους στο νομοσχέδιο με τίτλο «Ενιαίο Σύ-
στημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Εθνικό Σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλισης»Κοιν: Πίνακας Αποδεκτών
Κύριε Υπουργέ,.Η Ε.Σ.Α.μεΑ. εκφράζει την βαθιά και
κατηγορηματική αντίθεσή της επί του νομοσχεδίου που
δόθηκε στη δημοσιότητα με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κοι-
νωνικής Ασφάλειας – Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλισης»...διαβάστε περισσότερα στο keana.gr

Προτάσεις για το προσωπικό των ενό-
πλων δυνάμεων που έχουν στην οικο-

γένειά τους ΑμεΑ

Με επιστολή της στις αρμόδιες
Επιτροπές της Βουλής η
Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει τις προτά-
σεις της επί του σχεδίου νόμου

«Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας
προσωπικού και άλλες διατάξεις». Επιπρόσθετα προ-
τείνει την προσθήκη διατάξεων που αποσκοπούν στην
παροχή διευκολύνσεων στο προσωπικό των ενόπλων
δυνάμεων που έχουν στην οικογένειά τους άτομα με
αναπηρία.Μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί ευνοϊκά
μέτρα για την προστασία των οικογενειών των οπλιτών,
που έχουν στη φροντίδα τους άτομο με βαριά και πολ-
λαπλή αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Είναι γεγονός ότι οι στρατιώτες που υπηρετούν τη θη-
τεία τους και έχουν αδέλφια με αναπηρία συμμετέχουν
ενεργά στη φροντίδα των αδελφών τους με αναπηρία.
Ειδικά, τα άτομα με βαριά αναπηρία (νοητική αναπηρία,
σύνδρομο down, αυτισμό κ.λπ.) αναπτύσσουν έντο-
νους συναισθηματικούς δεσμούς με τα αδέλφια τους.
Επομένως, για την προστασία των οικογενειών που
έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, θα πρέ-
πει να προβλεφθεί ευνοϊκή ρύθμιση, ώστε αυτοί οι οπλί-
τες να υπηρετούν πλησίον των οικογενειών τους.

Μισθολογικές ρυθμίσεις γονέων παιδιών ΑμεΑ 
Τις παρεμβάσεις της επί του νομοσχεδίου «Διαχείριση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών ρυθμίσεων», που κα-
τατέθηκε στη Βουλή και στο οποίο συμπεριλαμβάνονται
αλλαγές στο μισθολογικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλή-
λων απέστειλε επειγόντως η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων
με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).Μεταξύ άλλων η Ε.Σ.Α.μεΑ. διεκ-
δικεί για λόγους προστασίας και ενίσχυσης των οικογενειών
που έχουν στη φροντίδα τους,

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016_Layout 2  12/2/2016  1:06 μμ  Page 4



ΣΕΛΙΔΑ 5

Συνάντηση για θέματα του υπ. Εσωτε-
ρικών για τα ΑμεΑ- Εργασιακά, ΟΤΑ

Σημαντική συνάντηση πραγματοποίησε σήμερα Παρασκευή 8 Ια-
νουαρίου αντιπροσωπεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. με την
ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης. Στην εν λόγω συνάντηση
συζητήθηκαν σημαντικά θέματα που αφορούν στα
άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και στις οι-
κογένειές τους, αρμοδιότητας του υπουργείου
Εσωτερικών. Η αντιπροσωπεία, υπό τον πρόεδρο
της Ε.Σ.Α.μεΑ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη, αποτελείτο
από τους κ.κ. Θωμά Κλεισιώτη, α΄αντιπρόεδρο,
Γρηγόρη Λεοντόπουλο, β' αντιπρόεδρο, Κώστα
Γαργάλη, Ταμία, συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης Π. Κουρουμπλή, τον κ. Χ. Βερναρδάκη,
Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τον υφυπουργό
Γιάννη Μπαλάφα και υπηρεσιακούς παράγοντες.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν εκτενώς οι προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ.
στο σχέδιο νόμου: «Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα
της Δημόσιας Διοίκησης», οι οποίες έγιναν δεκτές από τους υπουρ-
γούς Κουρουμπλή και Βερναρδάκη, που δεσμεύτηκαν ότι θα ενσω-
ματωθούν στο νομοσχέδιο. Αφορούν επί των πλείστων σε κριτήρια
και διαδικασία αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων, ενό-
τητες για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πρόγραμμα
επιμόρφωσης-κατάρτισης του ΕΚΔΔΑ, υπηρεσιακές σχέσεις και συμ-
περιφορά, λογοδοσία, κοινωνικό έλεγχο, με ζητούμενο να διενεργεί-
ται, μεταξύ άλλων, με έρευνες κατά τρόπο προσβάσιμο σε όλους τους
πολίτες συμπεριλαμβανομένων των πολιτών με αναπηρία, κ.λπ. (η
συνάντηση αρχικά ήταν να πραγματοποιηθεί στις 23/12/2015).
Επίσης εκτενής συζήτηση έγινε επί των άρθρων του νομοσχεδίου με
θέμα «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις». Τα μέλη της αντιπροσωπείας της Ε.Σ.Α.μεΑ. παρουσίασαν
προτάσεις για το προσωπικό των ΟΤΑ, την απαλλαγή από δημοτικά
τέλη και φόρους, για τα κοινωνικά τιμολόγια ΔΕΥΑ κλπ. Η ηγεσία του
υπουργείου συμφώνησε με την πρόταση αναφορικά με την απαλλαγή
από δημοτικά τέλη και φόρους «Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική
ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οι-
κογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε πε-
ρίπτωση θέσπισης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το
πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών ανα-
πηρίας. 

Προτάσεις για την προστασία των
ΑμεΑ στο ν/σ «Μέτρα για την επιτά-
χυνση του κυβερνητικού έργου» Τις

προτάσεις της επί του νομο-
σχεδίου «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού
έργου και άλλες διατάξεις»
κατέθεσε με επιστολή της η
Εθνική Συνομοσπονδία Ατό-
μων με Αναπηρία
(Ε.Σ.Α.μεΑ.)., σημειώνοντας
ότι περιέχει σημαντικές θετι-
κές διατάξεις για την προ-

στασία των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες
παθήσεις και τις οικογένειές τους..Προτείνεται
προσθήκη διατάξεων που στοχεύουν στην
λήψη μέτρων που θα ανακουφίσουν τα άτομα
με αναπηρία και τις οικογένειές τους, τα οποία
κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης έχουν
βιώσει ακόμη περισσότερο τον αποκλεισμό
τους από την εργασία εξαιτίας των πρόσθετων
μέτρων που έχουν ληφθεί με τις μνημονιακές
πολιτικές.Περιέχονται προτάσεις που αφορούν
στην εκπροσώπηση του αναπηρικού κινήμα-
τος, στους υπαλλήλους ΟΤΑ ΑμεΑ, στην απαλ-
λαγή από δημοτικά τέλη και φόρους, στα
κοινωνικά τιμολόγια ΔΕΥΑ,Σε μετανάστες και
πρόσφυγες με αναπηρία, στην υγειονομική κά-
λυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων, σε θέματα εκπαίδευσης, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
στην αναμόρφωση του νόμου 2643/98 κλπ.

Ασφαλιστικό νομοσχέδιο
ταφόπλακα των ΑμεΑ

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. εκφράζει την
βαθιά και κατηγορηματική
αντίθεσή της επί του Νομο-
σχεδίου που δόθηκε στη
δημοσιότητα με τίτλο «Ενι-
αίο Σύστημα Κοινωνικής

Ασφάλειας - Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλισης», που επηρεάζει βαθύτατα το χώρο
της Αναπηρίας. Το κείμενο που δημοσιεύθηκε
έχει προκαλέσει την αγανάκτηση των ατόμων
με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογε-
νειών τους, καθώς κατακρεουργεί βασικά
ασφαλιστικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών
και προοιωνίζει το τέλος της δημόσιας κοινωνι-
κής ασφάλισης. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. και οι φορείς μέλη
της θα αντισταθούν με όλες τους τις δυνάμεις
και αυτό θα δηλώσουν και στη συνάντηση που
έχει οριστεί με τον υπουργό Εργασίας κ. Κα-
τρούγκαλο. Τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευ-
θεί λεπτομερές κείμενο- απάντηση στο
νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό.

στη Βουλή για το ν/σ «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου»

Ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε αρχικά ότι το σχέδιο
νόμου βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και περιέ-
χει σημαντικές θετικές διατάξεις για την προστασία
των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις
οικογένειές τους, όπως για παράδειγμα το άρθρο
5 για την επιχορήγηση των προνοιακών ιδρυμά-

των, το άρθρο 8 για τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, το άρθρο 16
«Προσωπικό ΑμεΑ και ρυθμίσεις προσωπικού ΝΠΙΔ Δήμων», το
άρθρο 56. Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινω-
νικών ομάδων, το άρθρο 68 για ιατρούς με κινητική αναπηρία, πα-
ραπληγία κλπ., χρόνιο αίτημα του χώρου της αναπηρίας κλπ.
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Ολοκληρώθηκε το παλλαϊκό συλλαλητήριο των
ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ που διοργάνωσαν ενάντια στο σχέδιο
της κυβέρνησης για το νέο ασφαλιστικό. Η πορεία κα-

τέληξε στη Βουλή, αφού προηγήθηκε συγκέντρωση στην
Ομόνοια, ενώ για αρκετή ώρα οι διαδηλωτές στάθηκαν
μπροστά στο υπουργείο Εργασίας στην οδό Σταδίου, όπου
φώναξαν συνθήματα κατά του υπουργού Εργασίας, Γιώρ-
γου Κατρούγκαλου.Στη σημερινή κινητοποίηση των ΑΔΕΣΥ-
ΓΣΕΕ συμμετείχαν καθητητές, δάσκαλοι, νοσοκομειακοί
γιατροί, ενώσεις συνταξιούχων, η ΠΟΕ-ΟΤΑ, η ΕΣΗΕΑ, το
Τεχνικό Επιμελητήριο και εργαζόμενοι στον δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα. Το δικό της μπλοκ είχε η ΛΑΕ με επικεφαλής
τον Παναγιώτη Λαφαζάνη.Το σύνημα που κυριάρχησε ήταν
ότι δεν θα περάσει η μεταρρύθμιση που διαλύει τον κοινω-
νικό χαρακτήρα της αφάλισης και δόθηκε ραντεβού για νέες
κινητοποιήσεις με αιχμή του δόρατος την απεργία που κύ-
ρηξε η ΓΣΕΕ για τις 4 Φεβρουαρίου.

Επανεκκίνηση των συζητήσεων για τα δημοσιο-
νομικά μεγέθη Εβδομάδα εξελίξεων είναι αυτή που
ξεκινάει σήμερα, καθώς από αύριο αναμένεται να

αρχίσουν στην Αθήνα οι συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο
για τα δημοσιονομικά μεγέθη και αν όλα κυλήσουν
ομαλά θα καταφθάσουν στην Αθήνα και οι επικεφαλής
των θεσμών προς τα τέλη της εβδομάδας.Σύμφωνα με
πληροφορίες, τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών θα εξε-
τάσουν αυτές τις ημέρες το κατά πόσο η καλύτερη επί-
δοση του περυσινού προϋπολογισμού (προβλέπεται
μικρό πλεόνασμα αντί στόχου για πρωτογενές έλλειμμα
0,25% του ΑΕΠ), καθώς και η διαφαινόμενη βελτίωση
των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας φέτος (εκτι-
μάται ότι η ύφεση θα περιοριστεί στο μισό από ότι προ-
βλεπόταν και θα κινηθεί κοντά στο 0,7%), έχουν θετικές
επιπτώσεις στον φετινό προϋπολογισμό και στους επό-
μενους.

Οι αγροτικές εισφορές αυξάνονται, ενώ οι... μισοί
δεν πληρώνουν«Πρέπει να κλείσει η ψαλίδα ανάμεσα
στις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν οι ελεύ-

θεροι επαγγελματίες και σε αυτές που καταβάλλουν οι αγρό-
τες. Δεν είναι μόνο θέμα της συμφωνίας που έχει υπογραφεί
αλλά και θέμα δικαιοσύνης», εξηγεί στην «Κ» κυβερνητικό
στέλεχος ορίζοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να
αλλάξουν ορισμένα στοιχεία του ασφαλιστικού, προς το ευ-
νοϊκότερο, για τον αγροτικό κόσμο «Το κατώτερο κλιμάκιο
στον ΟΓΑ σημαίνει καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ετη-
σίως 946 ευρώ ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες το
αντίστοιχο ποσό στο ΤΕΒΕ είναι 4.000 ευρώ. Αναγνωρί-
ζουμε ότι το αγροτικό επάγγελμα έχει μεγαλύτερες επισφά-
λειες αλλά δεν μπορεί η διαφορά με άλλα κοινωνικά
στρώματα να είναι τόσο μεγάλη», εξηγεί. Ο ΟΓΑ με περίπου
1.280.000 ασφαλισμένους (με τους 650.000-700.000 εξ
αυτών να δικαιούνται σύνταξη)

Στο μπλόκο της Νίκαιας και οι αγρότες των Τρι-
κάλων Ενισχυμένο και από αγρότες από διάφορα
χωριά του Nομού Τρικάλων θα είναι αύριο το

μπλόκο της Νίκαιας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η
Άνοιξη» Απόστολος Θωμόπουλος.Όπως υποστήριξε, η
προσέλευση τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας ξεπέρασε
κάθε προσδοκία, με αποτέλεσμα να καταστεί ως ένα από
τα πιο ισχυρά μπλόκα που έχουν στηθεί ποτέ σε αγρο-
τική κινητοποίηση τα τελευταία χρόνια.

Το προσφυγικό κυριάρχησε στη συνάντηση Κο-
τζιά - Σταϊνμάγερ Βερολίνο, Γερμανία.Οι διμερείς

σχέσεις, η προσφυγική κρίση, αλλά και το Κυπριακό,
ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά το δεί-
πνο εργασίας που παρέθεσε την Παρασκευή στον
υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά ο Γερμανός ομόλογός
του, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ.Ο κ. Κοτζιάς απέκλεισε
εκ νέου το ενδεχόμενο κοινών περιπολιών ελληνικής και
τουρκικής ακτοφυλακής, πρότεινε να αναλάβει η Frontex
την επανεισδοχή όσων μεταναστών δεν δικαιούνται
άσυλο στην Τουρκία, μετά την ταυτοποίησή τους στην
Ελλάδα και καταδίκασε τις εισηγήσεις για αποκλεισμό
της Ελλάδας από τη Σένγκεν.Κληθείς να σχολιάσει το δη-
μοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο
Βρυξέλλες και Βερολίνο εξετάζουν πρόταση της Σλοβε-
νίας για ενίσχυση της φύλαξης στα σύνορα Ελλάδας και
ΠΓΔΜ, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό
χιλιάδων ανθρώπων στην Ελλάδα, ο κ. Κοτζιάς σημεί-
ωσε ότι ουδέποτε έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα από τη γερμα-
νική πλευρά και τόνισε ότι «η πολιτική του υπουργείου
Εξωτερικών είναι να αποτρέψει τυχόν λάθος σκέψεις να
μετουσιωθούν σε πολιτικές προτάσεις». 

Κραυγή αγωνίας από μαθητές και καθηγητές για τα
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας Σήμα κινδύνου στέλνουν
μαθητές και καθηγητές των σχολείων δεύτερης ευκαι-

ρίας για τη λειτουργία των αντίστοιχων σχολικών μονάδων
της χώρας. Ζητούν την στελέχωση με το απαραίτητο εκπαι-
δευτικό προσωπικό, την πρόσληψη καθαριστριών και κον-
δύλια για να συνεχίσουν να λειτουργούν..Στο Σχολείο
Δεύτερης Ευκαιρίας του Κορυδαλλού εργάζονται μαζί με τον
διευθυντή  και τον υποδιευθυντή του σχολείου πέντε καθη-
γητές, όταν οι ανάγκες είναι για δέκα καθηγητές και δύο
ακόμη συμβούλους ψυχολογίας και σταδιοδρομίας.Τους κα-
θηγητές πλαισιώνει και μία φιλόλογος που προσφέρει εθε-
λοντικά τις υπηρεσίες της. Επίσης, από τις πέντε ώρες
μαθημάτων γίνονται καθημερινά 3-4, σύμφωνα με το Έθνος.

Συγκέντρωση γιατρών έξω από το Εργασίας και
πορεία στη Βουλή Σε 24ωρη αποχή από καθήκοντά
τους προχωρούν σήμερα, Δευτέρα, οι γιατροί. Θα συγ-

κεντρωθούν έξω από το υπουργείο Εργασίας και στη συνέ-
χεια θα πραγματοποιήσουν πορεία προς τη Βουλή κόντρα
στο νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό.

Μάλαγα.Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,6 βαθμών της
κλίμακας ταρακούνησε τη Μάλαγα της Ισπανίας

αλλά και τις ακτές της Αλγερίας τα ξημερώματα της Δευ-
τέρας . Ο σεισμός σημειώθηκε στη θάλασσα του Αλμπο-
ράν και έγινε αισθητός σε μεγάλη ακτίνα.
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12 ΧΡΟΝΙΑ “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ”
1 Φεβρουαρίου 2004 ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα,μία πράξη ενημερωτικού υλικού για ότι χρειάζεται να ξέρουν
τα ΑμεΑ,η εφημερίδα μας κυκλοφορεί και συστήνεται στον κόσμο,εκ τοτε αγαπήθηκε με χιλιάδες αναγνώστες ανα
την Ελλάδα αλλα και σε απικοίες του εξωτερικού,λαμβάνοντας την αγάπη και τα μηνύματα του κόσμου με είδηση
πραγματική αντικειμενική και αληθινή,αλλά και οτι πρέπει να ξέρει η κάθε κατηγορία ευπαθών ομάδων,Ποιοι
Είμαστε,είμαστε εμείς που στηρίζουμε τα άτομα με κινητικά προβλήματα λέγοντας τους όλα αυτά τα χρόνια τα δι-
καιώματα τους,την ψυχολογική αντιμετώπιση και την σωστή στάση προς την ζωή διότι η αναπηρία είναι Δύναμη
και όχι αδυναμία,η πηγή όμως ξεκινάει από το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων όπου ανοίγει τις πόρτες του τον Φε-
βρουάριο και έτσι όλα αρχίζουν... 14 χρόνια Κέντρο Εργασίας Αναπήρων που δίνει το καλύτερο φάρμακο στα ΑμεΑ,και
12 χρόνια Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ για την πλήρη ενημέρωση του κόσμου από γωνιά σε γωνιά της Ελλάδος. Πρώτο
τεύχος Φεβρουάριος 2004 / Υπάρχων τεύχος Φεβρουάριος 2016 και συνεχίζουμε.......            Διαβάστε στην Σελίδα 16

Γι ο ρτά ζο υ μ ε  δ ι πλά  , α ν α ν ε ω θ ή κα μ ε  κα ι  σ το  δ ι α δ ύ κ τ ι ο . . .
WWW.KEANA.GR / η ιστοσελίδα μας ανανεώθηκε και προχωράει στα σημερινά δεδομένα της εποχής αναφέροντας
όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να ξέρουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και νέα εμφάνιση για ποιο όμορφη
πλοήγηση.Αναφέρουμε τον σκοπό και τις δράσεις του σωματείου που λειτουργεί από το 2002 και προσφέρει εργασία
στα μέλη του.Φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις που έχουν προηγηθεί ,τα δικαιώματα των ΑμεΑ αναλυτικά και
τι δικαιούνται,άλλα και η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας μας όπου μπορείτε να διαβάζετε την τρέχον αλλά και
τα προηγούμενα τεύχη,στον τομέα της επικοινωνίας υπάρχει τρόπος να μας αποστείλετε ότι θέλετε, αλλά και κατα-
τοπιστικός χάρτης για το που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις μας.Στόχος μας είναι ο κάθε πολίτης να ενημερώνεται πλή-
ρως μέσω του keana.gr ,και να πληρεί στο κάθε ερώτημά του.Στο σωματείο μας έχουμε 1400 μέλη & εθελοντές
συνεργάτες,στην σελίδα μας θα βρείτε τον τρόπο που μπορείτε να γίνεται μέλος και την διαδικασία ΚΕΠΑ (πιστοποί-
ηση ποσοστού αναπηρίας) και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται.Καλή πλοήγηση..ΚέντροΕργασίαςΑναπήρων@2016
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Το πρώτο ανάπηρο μοντέλο στην πασαρέλα του Βερολίνου
Ένας κούκλος με αμαξίδιο έκλεψε τις καρδιές των Γερμανί-
δων στη φετινή Εβδομάδα Μόδας – «Θέλω να δείξω ότι κα-
νείς δεν είναι καλύτερος ή χειρότερος από έναν ανάπηρο»,
λέει για τα κίνητρα που τον οδήγησαν στο μόντελινγκ.Είναι
το πρώτο ανάπηρο μοντέλο που έκανε την εμφάνισή του
στην πασαρέλα του Βερολίνου.Ο μελαχρινός και ιδιαίτερα
γοητευτικός Ταν Καγκλάρ από το Χιλντεσάιμ, με το ελαφρύ
μούσι, ήταν το πρόσωπο που έκλεψε την παράσταση στην
Εβδομάδα Μόδας του Βερολίνου. Ο 35χρονος Ταν μίλησε
για την συγκλονιστική, όπως την περιέγραψε,  εμπειρία του
στην γερμανική εφημερίδα «Bild».Ανοίγοντας την καρδιά
του, ο Γερμανός τουρκικής καταγωγής δεν έκρυψε το πόσο
νευρικός ήταν την στιγμή που έπρεπε να βγει στην πασα-

ρέλα: «Αισθάνομαι ιδιαίτερα περήφανος γι΄αυτό που έκανα αν και, προτού εμφανιστώ, ήμουν πολύ νευρικός. Επειδή
όμως ανάμεσα στους θεατές υπήρξαν πολλοί φίλοι μου, άρχισα σιγά – σιγά να νιώθω
άνετα».Ο Ταν αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που έχει το επάγγελμα για έναν ανάπηρο:
«Βεβαίως πρέπει πάντα να έχω το μυαλό μου στο πως θα κινηθώ στην πασαρέλα γιατί
πολύ απλά πιάνω αρκετό χώρο», δήλωσε με χιούμορ ο 35χρονος Γερμανός,Στην ερώτηση
πώς είναι οι σχέσεις του με τα άλλα μοντέλα, γυναίκες και άνδρες, ο Ταν Καγκλάρ υποστή-
ριξε ότι, μέχρι στιγμής δεν έχει αισθανθεί άβολα. «Η μόδα είναι κάτι διαφορετικό για τον κα-
θένα. Εγώ είμαι ένα άτομο με ατέλειες και κινούμαι σε μία κοινωνία που ζητά την τελειότητα.
Μέχρι τώρα πάντως δεν έχω νιώσει άβολα από τον ανταγωνισμό»,είπε ο Καγκλάρ.

Μοσκοβισί «ξεμ-
προστιάζει» 

Κατρούγκαλο 
για τις αναπηρικές

συντάξεις
Έρχεται περαιτέρω μείωση 25%
επειδή ο υπουργός Εργασίας
δεν έχει στείλει ακόμη προτάσεις
για ισοδύναμα.Τον υπουργό Ερ-
γασίας Γιώργο Κατρούγκαλο

«καρφώνει» με τις νέες του δηλώσεις ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομι-
κών υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί αφού, όπως αποκάλυψε, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν έχει λάβει ακόμη από την ελληνική κυβέρνηση προτάσεις
για ισοδύναμα προκειμένου να μην μειωθούν οι αναπηρικές συντάξεις.Κι
όμως, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Λαϊκής
Ενότητας Νίκου Χουντή, ο κ. Μοσκοβισί ξεμπρόστιασε ουσιαστικά τον κ.
Κατρούγκαλο, λέγοντας πως η Αθήνα δεν έχει στείλει ακόμη προτάσεις
για τις αναπηρικές.Το ζήτημα είναι ότι, όπως επεσήμανε ο κ. Χουντής, «ο
εφαρμοστικός νόμος του τρίτου Μνημονίου προβλέπει περαιτέρω μείωση
κατά 25% της βασικής σύνταξης λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% έως
και 79,99%, καθιερώνοντας έτσι την αναπηρική σύνταξη στα 270
ευρώ».Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ ζήτησε από την Κο-
μισιόν να πληροφορηθεί αν η ελληνική κυβέρνηση έχει καταθέσει προτά-
σεις ισοδύναμων μέτρων, προκειμένου να μη μειωθούν οι αναπηρικές
συντάξεις και αν η Κομισιόν θα εξέταζε θετικά τέτοιες προτάσεις.Ωστόσο,
σύμφωνα με τον κ. Μοσκοβισί, η Κομισιόν δεν έχει λάβει καμία πρόταση
για ισοδύναμα όσον αφορά στο θέμα αυτό, παρά το γεγονός ότι «όπως
προβλέπεται στο Μνημόνιο Συνεννόησης, οι θεσμοί είναι έτοιμοι να λά-
βουν υπόψη τους τα άλλα διαρθρωτικά μέτρα παραμετρικού χαρακτήρα
ισοδύναμου αποτελέσματος στο πλαίσιο του συστήματος συνταξιοδότη-
σης, σε αντικατάσταση ορισμένων μέτρων…».

Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότη-
τας: Θα φέρει θετική αλλαγή; υρω-

παϊκή Πράξη
Προσβασιμότητας:
Θα φέρει θετική
α λ λ α γ ή ; Μ ι α
πρώτη απάντηση
στην Ευρωπαϊκή
Πράξη Προσβασι-

μότητας από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατό-
μων με Αναπηρία – EDF
Για περισσότερα από τρία χρόνια, το EDF
και τα μέλη του διεξήγαγαν μεγάλο αγώνα
για να έρθει η νομοθετική πρόταση για την
προσβασιμότητα των προϊόντων και υπη-
ρεσιών στην ΕΕ. Στις 2 Δεκεμβρίου 2015 η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τελικά
την πρότασή της για το πολυαναμενόμενο
αυτό νομοθέτημα, η οποία χαιρετήθηκε από
το EDF. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής είναι πράγματι καινοτόμα καθώς
στοχεύει στην ενίσχυση των δικαιωμάτων
των ατόμων με αναπηρία στην εσωτερική
αγορά της ΕΕ. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ακολούθησε τις συστάσεις της
Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Σύμβαση των
Ατόμων με Αναπηρία προς την ΕΕ να υιο-
θετήσει αμέσως την Ευρωπαϊκή Πράξη
Προσβασιμότητας. Μετά από ευρεία δια-
βούλευση με τις οργανώσεις μέλη της σε
όλη την Ευρώπη, το EDF παρουσιάζει μια
πρώτη απάντηση στη Πράξη.
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Το Μουσείο
της Πόλεως
των Αθηνών
(Ίδρυμα Βού-
ρου -Ευταξ ία )
στην Πλατεία
Κλαυθμώνος ,
ιδρύθηκε από το
Λάμπρο Ευταξία

το 1973 και το 1980 άνοιξε τις πύλες του στο κοινό,
λειτουργώντας μία φορά την εβδομάδα. Το 1995 αρ-
χίζει να λειτουργεί κανονικά. Αποτελείται από δύο
κτίρια που ανήκουν στα παλαιότερα της πρωτεύου-
σας. Το επί της οδού Ι. Παπαρρηγόπουλου 7 κτίριο,
ιδιοκτησίας Σταματίου Δεκόζη-Βούρου και δείγμα
πρώιμου νεοκλασικισμού, κατοικήθηκε από τον
Όθωνα και την Αμαλία από το 1836 έως το 1843. Το
δεύτερο κτίριο, στην οδό Ι. Παπαρρηγόπουλου 5,
δείγμα εκλεκτικισμού, κτίστηκε από τον αρχιτέκτονα
Γεράσιμο Μεταξά το 1859 και συνδέεται με κλειστή
γέφυρα με το Παλαιό Παλάτι. Στο Μουσείο εκτίθενται
τεκμήρια της Οθωνικής περιόδου, έργα περιηγητών
της Αθήνας, έπιπλα εποχής, πίνακες Ελλήνων και
ξένων καλλιτεχνών. Η Διευθύντριά του και αρχαιολό-
γος κ. Αγλαΐα Αρχοντίδου-Αργύρη μας μίλησε για τα
έντεκα σημαντικότερα εκθέματα του Μουσείου. 

Τέχνες και Πολιτισμός
Το σύνολο των υλικών και πνευματικών επιτευγμάτων μιας ομάδας ανθρώπων αποτελούν τον
πολιτισμό της. Πολιτισμός και τέχνες είναι δύο έννοιες στενά συνυφασμένες, καθώς οι τέχνες
αποτελούν χαρακτηριστικές εκφάνσεις του πολιτισμού κάθε περιόδου. Τέχνες όπως η αρχιτεκτο-
νική, η γλυπτική, η αγγειοπλαστική, η υφαντική, η μουσική, η κοσμηματική, η ζωγραφική έχουν
μακραίωνη παράδοση στον ελληνικό χώρο, όπου αναπτύχθηκαν πολιτισμοί ήδη από τους προ-

ϊστορικούς χρόνους.Υπάρχουν προς το παρόν λίγα στοιχεία για την Παλαιολιθική εποχή στην Ελλάδα, αρκετά όμως
για την ακόλουθη Νεολιθική (7η – 4η χιλιετία π.Χ. περίπου) και τον πολιτισμό της, που εντοπίζεται κυρίως σε περιοχές
όπως η Θεσσαλία και η Μακεδονία.Πολιτισμοί με εντυπωσιακά επιτεύγματα αναπτύχθηκαν κατά την εποχή του Χαλ-
κού (3.000 – 1150 π.Χ. περίπου) στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες (σήμα κατατεθέν του τα μεγάλου μεγέθους
μαρμάρινα ειδώλια), την Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα. Οι πολιτισμοί που άκμασαν κατά τη 2η χιλιετία στις δύο
τελευταίες περιοχές, γνωστοί ως μινωικός και μυκηναϊκός αντίστοιχα, θεωρούνται οι πρώτοι μεγάλοι πολιτισμοί του
ελληνικού χώρου. Εντυπωσιακά και αντιπροσωπευτικά των πολιτισμών αυτών είναι τα κατάλοιπα της αρχιτεκτονικής
(π.χ. ανάκτορα) αλλά και τα έργα αγγειοπλαστικής, λιθοτεχνίας (αγγεία, σφραγιδόλιθοι), μεταλλουργίας (αγγεία, όπλα),
κοσμηματικής και ζωγραφικής (τοιχογραφίες).Κατά τους ιστορικούς χρόνους, οι πολιτισμοί της γεωμετρικής (9ος –
7ος αι. π.Χ.) και αρχαϊκής εποχής (7ος – 6ος αι. π.Χ.) θεωρούνται ως πρόδρομοι του πολιτισμού της κλασικής πε-
ριόδου (5ος – 4ος αι. π.Χ.). Τα κλασικά έργα τέχνης, με τις ιδανικές αναλογίες και το ιδεώδες κάλλος, εξέφρασαν τα
φιλοσοφικά ιδεώδη της εποχής τους και υπήρξαν το πρότυπο της ευρωπαϊκής αναγέννησης του 15ου αι. μ.Χ.Ο ελ-
ληνικός πολιτισμός κατά τους ακόλουθους ελληνιστικούς (3ος – 1ος αι. π.Χ.) και ρωμαϊκούς χρόνους (1ος αι. π.Χ. –
3ος αι. μ.Χ.) αναπτύχθηκε στο πλαίσιο μεγάλων βασιλείων και μιας αυτοκρατορίας, αντίστοιχα.
Στο πλαίσιο μιας αυτοκρατορίας αναπτύσσεται ο ελληνικός πολιτισμός και κατά τους βυζαντινούς χρόνους, πρώιμους,
μέσους και ύστερους (4ος – 15ος αι. μ.Χ.), ενώ ο πολιτισμός των νεώτερων χρόνων σημαδεύεται από την οθωμανική
κυριαρχία και τα πρώτα βήματα του νέου ελληνικού κράτους, μετά την Επανάσταση του 1821.
Μια επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε ολόκληρη τη χώρα προσφέρει μια ζωηρή εικόνα
των πολιτισμών του ελληνικού χώρου και των επιτευγμάτων τους στις τέχνες και την τεχνολογία από την προϊστορική
ως τη σύγχρονη εποχή.Η παραδοσιακή κληρονομιά του ελληνικού λαού, το σύνολο των υλικών και πνευματικών κα-
ταλοίπων που κληροδότησαν οι προηγούμενες γενιές, πλούσια σε μουσική, χορό, ποίηση, θέατρο περνά και διατη-
ρείται από γενιά σε γενιά μέσα από τις καθημερινές συνήθειες, γιορτές αλλά και τους πολιτιστικούς συλλόγους και τα
ειδικά μουσεία λαϊκής και παραδοσιακής τέχνης.

Η ομορφιά της τέχνης στην καθημερινό-
τητα της αρχαίας Ελλάδας 

ΕΚΔΟΣΗ. Από τα ταφικά κτερίσματα των γεω-
μετρικών χρόνων ώς τα ελληνιστικά γλυπτά και
από τον αρχαϊκό Κούρο της Αναβύσσου ώς τη
ζωφόρο του Παρθενώνα, οι γλύπτες, αρχιτέκτο-
νες, ζωγράφοι, κεραμοποιοί και τεχνίτες της αρχαιότητας αναζη-
τούσαν διαρκώς νέους τρόπους για να αποτυπώσουν τις αξίες
του πολιτισμού τους σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής. «Στην
αρχαία Ελλάδα δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ κοινωνίας και
τέχνης», υπογραμμίζει ο Δημήτρης Πλάντζος, διδάκτωρ του Πα-
νεπιστημίου της Οξφόρδης, καθηγητής κλασσικής αρχαιολογίας
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συγγραφέας της νέας έκδοσης
«Ελληνική τέχνη και αρχαιολογία», που κυκλοφορεί από τις εκ-
δόσεις Καπόν. Αντί για έργα τέχνης, οι αρχαίοι καλλιτέχνες δημι-
ουργούν χρηστικά αντικείμενα, τα οποία όμως λειτουργούν ως
καθοριστικά στοιχεία της πολιτισμικής τους ταυτότητας εντός και
εκτός του ελληνικού κόσμου. «Οποιος δεν καταλαβαίνει την τέχνη
θεωρείται βάρβαρος, αφού δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το
ελληνικό πνεύμα», εξηγεί.Ενα πλήρες και εύληπτο πανεπιστη-
μιακό εγχειρίδιο για φοιτητές -διανέμεται ήδη σε κάποιες σχολές-
, αλλά και εμπεριστατωμένος οδηγός πλοήγησης για όσους
επιθυμούν να εξερευνήσουν τον πλούτο της αρχαιοελληνικής δη-
μιουργίας, το βιβλίο φιλοδοξεί να εισάγει τον αναγνώστη στη με-
λέτη του αρχαίου κόσμου, ξεκινώντας από τις βασικές γνώσεις
και προχωρώντας σταδιακά στις πιο εξειδικευμένες.
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ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ: Πρό-
σβαση ΑΜΕΑ στις πα-

ραλίες μας με
υπερσύγχρονο 

σύστημα το 2016
Στον άμεσο σχεδιασμό
της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων βρίσκεται η δια-
μόρφωση συνθηκών
προσβασιμότητας στη

θάλασσα των ατόμων με κινητικά προβλήματα και στις παραλίες
του νησιού μας. Ήδη στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμ-
ματος “NOBARRIER” υλοποίησε σύνολο ολοκληρωμένων παρεμ-
βάσεων στις παραλίες Μπενίτσες της Κέρκυρας και Σκάλας
Κεφαλονιάς. Σε αυτή την παρέμβαση συμπεριλαμβάνεται και το
πρωτοποριακό σύστημα SEATRAC που έχει σχεδιαστεί από το
πανεπιστήμιο Πατρών και αποτελεί ελληνική καινοτομία η οποία
έχει κατοχυρωθεί σε Ευρώπη και ΗΠΑ Το γεγονός αυτό έφερε στη
μνήμη μας τις “γαλλικές” πλαστικές ράμπες που το καλοκαίρι του
2010 είχε τοποθετήσει σε τρεις παραλίες του ο Δήμος Αλυκών,
ούτως ώστε να είναι εφικτή η πρόσβαση των ατόμων με ειδικές
ανάγκες στις ακτές. Ο πρώην Δήμος Αλυκών, επί αειμνήστου Αν-
τώνη Γκούσκου, προγραμμάτισε, σχεδίασε και υλοποίησε ένα
ανάλογο πρόγραμμα, που δυστυχώς η γραφειοκρατία και η αμέ-
λεια της πολιτείας δεν το άφησε να αναπτυχθεί Ιδού, λοιπόν,
πεδίο δόξης λαμπρό να συντηρηθούν οι ειδικές ράμπες ή να αν-
τικατασταθούν όπου χρειάζεται ώστε το προσεχές καλοκαίρι να
χαρούν τον ήλιο, τη θάλασσα και την παραλία άνθρωποι που αν-
τιμετωπίζουν κινητικά ή άλλα προβλήματα.Άλλωστε η διάδοση της
ύπαρξης παραλιών με τέτοιες δυνατότητα σίγουρα θα λειτουργή-
σουν προσθετικά για τους ξένους επισκέπτες του νησιού μας,
αφού εκτός των άλλων προωθείται και ένας νέος τρόπος σκέψης
και συμπεριφοράς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Εξασφαλί-
ζοντας ένα φιλόξενο και προσβάσιμο περιβάλλον.

ΔΡΑΜΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΜΕΑ συγκέντρωσαν ρούχα
για τα προσφυγόπουλα Ρούχα και υποδήματα για
τα προσφυγόπουλα συγκέντρωσαν προ ημερών
16 μαθητές ΑμεΑ στη Δράμα ενώ στη συνέχεια
επισκέφθηκαν τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας
στο πλαίσιο των εορτών, μαζί με τους συνοδούς
δασκάλους από το Ειδικό Σχολείο Τα παιδιά υπο-
δέχτηκε στο Μουσειακό Εκθετήριο της Διεύθυν-
σης Αστυνομίας Δράμας, εκ μέρους του
Αστυνομικού Διευθυντή Δράμας, ο Διοικητής του
Αστυνομικού Τμήματος Δράμας και Πρόεδρος της
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών I.P.A. Δράμας κ.
Σκάρλιος Μηνάς Ο ίδιος αφού ευχαρίστησε τους
δασκάλους και συνοδούς του Ειδικού Σχολείου,
αλλά και το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδε-
μόνων για την ευαισθητοποίησή τους, αλλά και
την πρωτοβουλία τους αυτή , μοίρασε σε όλα τα
παιδιά καπελάκια με το έμβλημα της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών, ενώ τους προσφέρθηκαν
χυμοί και γλυκά.

ΚΡΗΤΗ: Βούλγαροι βίασαν 18χρονη ΑμεΑ και την πέταξαν στο
δρόμο!.Την έβαλαν με το ζόρι στο αυτοκίνητό τους, την μετέφεραν
έξω από την Σητεία και την κακοποίησαν – Κατόπιν την παράτη-
σαν στην ερημιά – Η κοπέλα κατάφερε να τους καταγγείλει και συ-
νελήφθησαν .Δεν έχει προηγούμενο η απανθρωπιά δυο νεαρών
από τη Βουλγαρία, που χόρτασαν τις σεξουαλικές τους ορμές σε
μια νεαρή κοπέλα με ειδικές ανάγκες την οποία βίασαν έξω από
τη Σητεία και στη συνέχεια την πέταξαν σαν άδειο σακί στο δρόμο,
εγκαταλείποντάς την αβοήθητη!.Οι δυο αλλοδαποί ηλικίας 27 και
34 χρόνων γνώριζαν από καιρό την 18χρονη γυναίκα,  καθώς
είχαν εργαστεί στο σπίτι της οικογένειάς της.  Φαίνεται, όμως, ότι
την θεώρησαν ιδανικό θύμα για όσα σκόπευαν να κάνουν και, την
περασμένη Παρασκευή, την εξανάγκασαν με τη βία να μπει στο
αυτοκίνητό τους με το οποίο την μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία
έξω από την πόλη. Αφού ικανοποίησαν τις ορμές τους πάνω της,
την έβαλαν ξανά στο αυτοκίνητο και την εγκατέλειψαν στο 2ο χι-
λιόμετρο του επαρχιακού δρόμου Σητείας– Ιεράπετρας!Η
18χρονη κατάφερε να επιστρέψει στην Σητεία και πήγε κατευθείαν
στην Ασφάλεια, όπου κατήγγειλε όσα υπέστη από τους νεαρούς
Βούλγαρους, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για
τον εντοπισμό τους. Οι δράστες συνελήφθησαν....

ΑΘΗΝΑΤο προ-
βλήματα που αν-
τιμετωπίζουν οι
τυφλοί κατά τις
συναλλαγές τους
με τις τράπεζες
Έντονη διαμαρ-
τυρία της Εθνικής
Ομοσπονδίας Τυφλών για προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι τυφλοί και τα άτομα με προβλήματα
όρασης κατά τις συναλλαγές τους με τις τράπεζες
Πειραιώς, ALPHA BANK και Eurobank.Η Εθνική
Ομοσπονδία Τυφλών, ο επίσημος κοινωνικός εταί-
ρος της Πολιτείας για θέματα τυφλότητας και μέλος
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπη-
ρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), διαμαρτύρεται έντονα για τα κα-
θημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
τυφλοί και τα άτομα με προβλήματα όρασης κατά
τις συναλλαγές τους με τις τράπεζες Πειραιώς,
ALPHA BANK και Eurobank.Πιο συγκεκριμένα, γι-
νόμαστε πολύ συχνά δέκτες παραπόνων από συ-
ναδέλφους, οι οποίοι πολλές φορές δεν είναι σε
θέση να εισπράξουν από τα ταμεία των υποκατα-
στημάτων της Τράπεζας Πειραιώς ,ALPHA BANK
και Eurobank ακόμα και το μισθό.
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Όλες οι προτάσεις για το
ασφαλιστικό που αφορούν
στα Άτομα με Αναπηρία
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Σ.Α.μεΑ.: Κα-
τάθεση προτάσεων της
Ε.Σ.Α.μεΑ. που αφορούν στα
άτομα με αναπηρία, με χρό-
νιες παθήσεις και τις οικογέ-
νειές τους στο νομοσχέδιο με

τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Εθνικό Σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλισης.Προς: – κ. Γ. Κατρούγκαλο, Υπουργό Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Κατάθεση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. που αφορούν στα άτομα
με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές  τους στο
νομοσχέδιο με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας –
Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης».Κοιν: Πίνακας Αποδε-
κτών Κύριε Υπουργέ,Η Ε.Σ.Α.μεΑ. εκφράζει την βαθιά και κατη-
γορηματική αντίθεσή της επί του νομοσχεδίου που δόθηκε στη
δημοσιότητα με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας –
Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης» και θεωρεί ότι με το εν
λόγω νομοσχέδιο περιορίζονται και καταργούνται σημαντικά δι-
καιώματα και παροχές στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης για
τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές
τους Είναι πεποίθησή μας πως αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να
αποσυρθεί και να συγκροτηθεί ομάδα εμπειρογνωμόνων, με τη
συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. και υπηρεσιακών παραγόντων, η
οποία θα επεξεργαστεί σε βάθος και ολόπλευρα το σύνολο του
νομοσχεδίου ως προς τις διατάξεις που αφορούν άμεσα ή έμ-
μεσα στα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οικο-
γένειές τους. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί το μέγιστο θετικό
αποτέλεσμα γι’ αυτή την πολύ ευπαθή ομάδα του πληθυσμού.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

10.000 ευρώ
πρόστιμο σε
καρκ ι νοπαθή
που πουλούσε
τα λιγοστά της
υπάρχοντα-Η
συγκλονιστική
της μαρτυ-
ρία!!!Μια υπό-

θεση χειρότερη ίσως και από την υπόθεση με τον
καστανά έλαβε χώρα και πάλι στη Θεσσαλονίκη,
όπου η αστυνομία συνέλαβε 65χρονη καρκινοπαθή,
η οποία πουλούσε σε λαϊκή αγορά κάποια από τα
λιγοστά της υπάρχοντα για να επιβιώσει.Το γεγονός
έλαβε χώρα, στη λαϊκή αγορά της Κίμωνος Βόγα
στις 22 Δεκεμβρίου. Η γυναίκα, η οποία έχει υποστεί
μαστεκτομή, είχε βγάλει προς πώληση ένα κηροπή-
γιο, μια γυάλινη κανάτα και ένα δίσκο σερβιρίσμα-
τος, τα οποία κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν με
πρωτόκολλο!Σα να μην έφτανε αυτό, οι αστυνομικοί
την έσυραν σε δύο αστυνομικά τμήματα καθώς δεν
διέθετε άδεια μικροπωλητή. Η ίδια δηλώνει: «Τέσ-
σερα χρόνια πουλάω διάφορα αντικείμενα από το
σπίτι μας στη λαϊκή, για να πληρώνω τις εξετάσεις
που πρέπει να κάνω μετά τη μαστεκτομή. Πουλάω
κεντήματα, πλεκτά, ό,τι μπορώ να φτιάξω, αφού
άλλη δουλειά έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να κάνω. Τι
να κάνω; Δεν κάνουν όλες τις εξετάσεις στο Θεαγέ-
νειο. Κανένας δεν με είχε ενοχλήσει, με ξέρουν.

Για 12 ώρες κλείνουν οι δρόμοι - Δύο εβδομάδες στα μπλόκα οι αγρότες 
Ο.ι αποκλεισμοί σε πολλά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου θα
είναι 12ωροι και έτσι είναι ορατό το ενδεχόμενο να προκληθούν
σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και τη διακίνηση αγαθών,
εμπορευμάτων και τροφίμων. Στάση εργασίας στα μέσα μεταφο-
ράς.Δωδεκάωροι αποκλεισμοί δρόμων από τους αγρότες - Στάση
εργασίας στα μέσα μεταφοράς.Την 14η ημέρα κινητοποιήσεων
συμπληρώνουν σήμερα οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα, κλιμακώ-
νοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι στην κυβέρνηση, ενόψει και
της γενικής απεργίας την Πέμπτη για το ασφαλιστικό και τη φορο-
λογία.Από σήμερα οι αποκλεισμοί σε πολλά σημεία του εθνικού
οδικού δικτύου θα είναι 12ωροι και έτσι είναι ορατό το ενδεχόμενο
να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και τη δια-
κίνηση αγαθών, .εμπορευμάτων και τροφίμων.Οι εκπρόσωποι των

αγροτών δεν δείχνουν καμία διάθεση συμβιβασμού με την κυβέρνηση και είναι ανυποχώρητοι στο αίτημά τους να
αποσυρθούν οι διατάξεις του ασφαλιστικού που τους αφορούν Θεσσαλία.Σε αποκλεισμό της ΠΑΘΕ και των παρα-
καμπτήριων οδών θα προχωρήσουν και πάλι σήμερα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα οι αγρότες
στον κόμβο των Μικροθηβών.Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας προγραμματίζουν για τις 11 το πρωί παράσταση
διαμαρτυρίας έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας και αμέσως μετά το ίδιο θα πράξουν και έξω από τη Δημόσια
Οικονομική Εφορία, μετέδωσε η ΕΡΤ Λάρισας.Κατά τη διάρκεια της κοινής συνάντησης που είχαν με το διοικητικό
συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, οι αγρότες και εκπρόσωποι των μπλόκων, προέβαλαν την απόφασή
τους να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, να επεκτείνουν τους αποκλεισμούς των εθνικών δρόμων, ζητώντας από
την κυβέρνηση να πάρει πίσω το σχέδιο για το νέο Ασφαλιστικό και δηλώνοντας σε όλους τους τόνους ότι θα συζη-
τήσουν μαζί της μόνο από μηδενική βάση.
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ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ & ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ 
Στην γιορτή του αγίου Βαλεντίνου όλοι θέλουμε να κάνουμε στο αγαπημένο μας πρόσωπο ένα συμβολικό
δώρο που να αντιπροσωπεύει την αγάπη μας και τα συναισθήματα μας,γι’αυτό το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων
έχει φροντίσει και δημιούργησε το Δέντρο Του Έρωτα και την συνταγή της επιτυχίας.Από 12 εώς 14 Φεβρουαρίου
σας περιμένουμε στις εγκαταστάσεις μας για να σας δώσουμε το ποιο ερωτικό δώρο που προορισμό θα έχει
το αγαπημένο σας πρόσωπο γεμάτο με αγάπη και φαντασία από τα παιδιά που το δημιούργησαν.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016_Layout 2  12/2/2016  1:06 μμ  Page 12



ΣΕΛΙΔΑ 13

ΕΝΑ ΛΑΘΟΣ ΜΉΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Τελευταία παρατηρούμε
με πλήρη αδρανοποίηση
τις εξελίξεις στην
Ελλάδα,όλο το σκηνικό
μοιάζει πρωτόγνωρο με
θέματα και αποφάσεις που
σε κάνουν να μένεις άναυ-
δος.Αναρωτιόμαστε οι Ευ-
ρωπαίοι και οι άλλες
χώρες γιατί δεν βλέπουν
το πρόβλημα μας; γιατί
επιμένουν με σκληρό

τρόπο οι δήθεν υποστηρικτές μας; παραμένουν προ-
σκολλημένη σε έναν οικονομικό πόλεμο που φαίνεται να
μήν έχει τέλος κλείνοντας μας σε αδιέξοδα. Αν ανατρέ-
ξετε στο παρελθόν στο τηλεοπτικό σπότ για την ένταξη
μας στο Ευρώ θα ακούσετε μηνύματα αισιοδοξίας υπέρ
του ευρώ και ότι αξίζει να γίνει δικό μας....Οχι δεν μας
άξιζε τελικά διότι  16 χρόνια  μετά μοιάζει με μία απάτη
έναν σκοπό και ένα αποτέλεσμα προσχεδιασμένο από
εχθρούς που προέρχονται απο το παρελθόν και έχουν
στόχο την Ελλάδα.Έχουν κάνει μία Ευρώπη να παραμι-
λάει χωρίς καμία ανάπτυξη ,χωρίς καμία εξέλιξη μένον-
τας σε αδιέξοδα.Πόσα χρόνια θα το πληρώνουμε; πόσες
γεννιές θα το υποστούν; και πότε θα μπορέσουμε επιτέ-
λους να ονειρευόμαστε;

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΧΩΡΙΣ ΟΝΕΙΡΑ

Πλέον η φωνή της
νεολαίας δεν αγγί-
ζει κανέναν.Τα
όνειρα μας σκόρ-
πια χωρίς
βάσεις,μόνο όσοι
έχουνε ψυχή θα
επιβιώσουν. Το
κέντρο της κατά-
στασης και ο πυ-
ρήνας είναι η

πολιτική και οι αποφάσεις που παίρνονται καλώς η κακώς
αυτές είναι που μας οδηγούν και μας δείχνουν το
μέλλον.Μας έχουν κάνει να πιστεύουμε ότι το πάν είναι το
χρήμα ,τα νήματα κινούνται μόνο κατ’αυτόν τον τρόπο,όλα
λειτουργούν με αυτήν την μέθοδο αλλά δεν ευθυνόμαστε
εμείς , τα αδιέξοδα που μας έχουνε ρίξει. Η νεολαία στην
εποχή μας είναι πολύ διαφορετική και η ασχολία της είναι το
διαδίκτυο τα κινητά και η ψεύτικη επικοινωνία που έχει ως
αποτέλεσμα να μην υπάρχει πραγματική επαφή. Η πραγμα-
τικότητα είναι πως δεν υπάρχουν όνειρα,στόχοι και πράγ-
ματα με ουσία, ακολουθούμε  την τεχνολογία όπου μας πάει
σε όποια παγίδα και αν μας ρίξει.Η φωνή της νεολαίας είναι
σε σιωπή και απλά απαξιώ καταστάσεις για τις οποίες δεν
ευθύνεται αλλά κάποια στιγμή βρίσκει και το αδιέξοδο της.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΤΕΝΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
«Ζητώ ένα βήμα που θα με φέρει πιο κοντά στην ελ-
πίδα. Να με βοηθήσετε να συνεχίσω να ονειρεύομαι,
να συνεχίσω να ζω», γράφει η ίδια.
Συγκίνηση σε όλη τη χώρα έχει προκαλέσει ο αγώνας
της 28χρονης Ντένιας Παράσχη από τη Ζάκυνθο που
διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή καρκίνου στην
καρδιά. Χιλιάδες άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελ-
λάδας έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να συγκεν-
τρωθεί το ποσό για τη νοσηλεία της νεαρής κοπέλας
σε εξειδικευμένο κέντρο της Αμερικής
Πριν κλείσει τα 28 της χρόνια η Ντένια Παράσχη δια-
γνώστηκε με μια σπάνια μορφή καρκίνου στην καρδιά
που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα. Το

κόστος για την νοσηλεία της σε εξειδικευμένο κέντρο της Αμερικής ξεπερνά την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς
της. Την ίδια στιγμή η γραφειοκρατία των δημοσίων υπηρεσιών «στραγγαλίζει» τις ελπίδες της για την έγκαιρη αντι-
μετώπιση της ασθένειάς της.Μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον είναι έκδηλο απ’ όλες τις πλευρές, ωστόσο η Ντένια χρει-
άζεται τη βοήθεια όλων μας για να ξεπεράσει την περιπέτεια της και να επιστρέψει πιο δυνατή από ποτέ.
Η σελίδα που δημιουργήθηκε για εκείνη στο facebook αριθμεί ήδη πάνω από 10.000 μέλη μέσα σε μόλις 2 ημέρες.

Η ίδια αναφέρει:

«Είμαι η Διονυσία Παράσχη. Όσοι με ξέρετε, με φωνάζετε Ντένια. Το Μάρτιο γίνομαι 28. Έχω διαγνωστεί με μια σπάνια

μορφή καρκίνου κοντά στην καρδιά. Όλοι λένε ότι η μάχη με τον καρκίνο είναι άνιση, πόσο μάλλον όταν δεν έχεις την

οικονομική δυνατότητα να σε θεραπεύσουν οι κατάλληλοι γιατροί. Ζητώ να μου προσφέρετε ό,τι είναι δυνατόν, ένα

βήμα που θα με φέρει πιο κοντά στην ελπίδα. Να με βοηθήσετε να συνεχίσω να ονειρεύομαι, να συνεχίσω να ζω. Δεν

είναι του χαρακτήρα μου να δραματοποιώ καταστάσεις, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση η κάθε θετική σκέψη, η

πιο μικρή συνδρομή, θα μου δώσουν πνοή να συνεχίσω. Σας ευχαριστώ από καρδιάς!».

Ταχεία ανάρρωση στην Ντένια και καλά αποτελέσματα απο όλους εμάς,είναι μια αρρώστια που την συναντάμε παντού
γύρω μας και θερίζει την νεολαία δίχνοντας το σκληρό της πρόσωπω θα είμαστε δίπλα της και θα την στηρίζουμε σε
αυτήν την προσπάθεια αγώνα που στο τέλος θα δικαιωθεί έχοντας ως όπλο την αγάπη όλου του κόσμου....
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Η Δυτική Αττική κάποτε
ήταν ο τόπος της εργατιάς

και της παραγωγής.
Πάνω από 40,000 εργαζόμενοι ήταν στις
επιχειρήσεις της Δυτικής Αττικής. Όμως τα
τελευταία χρόνια όλα αυτά έχουν αλλάξει
,οι μεγαλύτερες εταιρίες έχουν κλίσει και
όσες έχουν απομένει υπολειτουργούν.Χι-
λιάδες εργαζόμενοι ξαφνικά έμειναν στον

δρόμο προκαλώντας ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία
τους όπως κατάθλιψη που οδήγησε ακόμα και σε αυτοκτο-
νίες. Μεγάλοι βιομήχανοι μετέφεραν τις επιχειρήσεις τους
στο εξωτερικό όπως σήμερα που μεταφέρονται στην Βουλ-
γαρία με σκοπό να γλιτώσουν τους φόρους από το κράτος.Σε
λίγο θα τρέχουν όλοι οι πολίτες, όχι μόνο οι εργαζόμενοι για
να γλιτώσουν και αυτοί από το κράτος ,που θα πάνε άραγε;
Την αλήθεια κανείς δεν την γνωρίζει και η δικαιολογία τους
είναι πάντα η χωματερή και όχι η ανεργία που υποβαθμίζει
και τσακίζει τους πολίτες τα τελευταία χρόνια. Η κάθε χωμα-
τερή μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντολογικές καταστρο-
φές και διάφορα άλλα που έχουν επίπτωση στην ανθρώπινη
υγεία... η ανεργία όμως χτυπάει ποιο δυνατά όχι μόνο οργα-
νικά αλλά και ψυχολογικά τον άνθρωπο. Την διαπίστωση
αυτή μας την δίνουν η υπερκατανάλωση φαρμάκων στην Δυ-
τική Αττική, οι πρόωροι θάνατοι και ο μαρασμός των κατοί-
κων.Ωστόσο υπάρχουν κρυφά συμφέροντα και λόγοι που
δεν θα μάθουμε και δεν θα ακούσουμε ποτέ από κανέναν....
γιατί άραγε;;; Παραβλέποντας τα προβλήματα και προσπερ-
νώντας τα, δημιουργούμε καινούργια που διαιωνίζονται και
δημιουργούν καινούργιες ευκαιρίες για εργατοπατέρες και
πολιτικούς περιορισμένων δυνατοτήτων.Δεν ανήκουμε σε
καμία πολιτική παράταξη είμαστε απλοί άνθρωποι που μπο-
ρούμε να ζήσουμε καλύτερα με τα λίγα παρά με τα πολλά
που μας τάζουν κάθε τόσο προς αποκατάσταση για το κακό
που μας έκαναν, και δεν πρόκειται ποτέ να επανορθώσουν.
Όταν χτυπάει η καμπάνα νεκρώσιμα τα τελευταία χρόνια,
αναρωτιόμαστε ποιος πέθανε ,τι πέθανε και γιατί πέθανε...
κρίμα, γιατί τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι της δυτικής
Αττικής πεθαίνουν νέοι από το άγχος το πώς θα αντιμετωπί-
σουν την παραπάνω κατάσταση. Από την άλλη πλευρά χει-
ροκροτήστε τους πολιτικούς που μας επισκέπτονται κάθε
τόσο για το κακό που μας έκαναν. 

Οχι παραπάνω απο ένα κομμάτι... 
συν.απο σελ.1.Με την μείωση της αντικειμενικής αξίας της δυτικής αττικής και ιδιαίτερα στον
Δήμο φυλής ,μας κάνει εντύπωση που ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας γίνεται επί-
τιμος δημότης στην περιοχή μας .Από την μία βέβαια είναι η μείωση στις αντικειμενικές
αξίες από την άλλη όμως τελευταία έχουν οργιάσει με τις πίτες. Έχει τόσο πολύ πίτα
άραγε η περιοχή μας ; το κομμάτι του δημότη που είναι; ποιος το έφαγε; γιατί κατά πε-
ρίεργο τρόπο σε πολλά μπλοκ και σε πολλές ανακοινώσεις οι πίτες στην περιοχή μας
είναι τόσο πολλές που μας πήρανε χαμπάρι και έρχονται από παντού για να φάνε. Συμ-
βαίνει δηλαδή κάτι παρόμοιο με την χωματερή που όλη η Ελλάδα φέρνει τα σκουπίδια
της και τα απόβλητα της σε εμάς ,τα αντισταθμικά τέλη όμως που τα πάνε; Αγαπητοί
φίλοι των ΜΜΕ και των Μπλοκ της περιοχής μας, πολλοί άνθρωποι είναι της πίτας
υπάρχουν όμως και του ξεροκόμματου η της φασολάδας και αναρωτιόμαστε γιατί δεν

ασχολείται κανείς με αυτούς που πραγματικά το αξίζουν .Γιατί δεν ασχολούνται με τους εργαζόμενους ,και γιατί αλλη-
λοσπαράζονται και αλληλοκατηγορούνται αφού όλοι ζούμε στην ίδια χωματερή λερωνόμαστε με τα ίδια σκατά και στο
τέλος προσπαθούμε να τα κρύψουμε πίσω από το κουστούμι η την γραβάτα που φοράμε.ΠΡΟΣΟΧΗ:.Όποιος φάει
περισσότερο απο ένα κομμάτι μπορεί να βαρυστομαχιάσει γιατί η γέμιση είναι βαριά και θέλει γερό στομάχι... 

WWW.AGKATHI.GR

Παράδειγμα προς μίμηση

Δεν είναι από το καρναβάλι , 
είναι πραγματικότητα

Κάποια στιγμή η φωνή του λαού εκπροσωπεί την οργή
του θεού με παράξενο και μυστήριο τρόπο ,όπως βλέ-
πετε στην παραπάνω φωτογραφία. Η Βραζιλία είναι μία
χώρα των 2 άκρων δηλαδή των πλουσίων και των φτω-
χών , εκτός τούτου είναι και μία αναδυόμενη σοβαρή οι-
κονομία αφού ανήκει στις BRICS= Brazil Russia India
China South Africa (Χώρες με τον μεγαλύτερο πληθυ-
σμό & πλούτο ). Ο λαός της όταν αγανακτήσει φτάνει
στο αποτέλεσμα της δημόσιας τιμωρίας για να μην
υπάρχουν πολιτικά περιθώρια διαπλοκής και διαφθοράς
ούτε στην σκέψη των πολιτικών. Δηλαδή, οι πολιτικοί όχι
μόνο ελέγχονται αλλά και τιμωρούνται με τρόπο παρα-
δειγματικό για να μην το ξανακάνουν. Εμείς σαν λαός εί-
μαστε οι καλύτεροι ,έχουμε όμως τα πρωτεία της
διαφθοράς και της ατιμωρησίας στο πολιτικό μας σύ-
στημα γι’ αυτό είμαστε άξιοι της τύχης μας αφού αφή-
νουμε όλους αυτούς που ανά διαστήματα ξεσκεπάζονται
ατιμώρητους. Επειδή και στην Βραζιλία υπήρχε μεγάλο
κομμάτι διαφθοράς και οι προσπάθειες καταπολέμησης
δεν απέδιδαν με άλλο τρόπο πήρε ο λαός την κατά-
σταση στα χέρια του προστατεύοντας το κύρος και την
αξιοπρέπεια την δικιά του αλλά και της πατρίδας του
,που όπως φαίνεται αγαπάει τα παιδιά της και το πολι-
τικό σύστημα είναι υποχρεωμένο να διορθωθεί. Επειδή
τα περισσότερα κράτη μοιάζουμε με την περίπτωση της
Βραζιλίας είμαστε όλοι δηλαδή των δύο άκρων , οι εξε-
λίξεις στην Βραζιλία είναι προ - άγγελος μηνυμάτων για
τους υπόλοιπους ,καλό θα είναι να μην μιλάμε για σχοινί
στου κρεμασμένου το σπίτι.
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Αισθητή η απουσία της ΕΚΕ 
στη Δυτική Αττική

Είναι νωπές ακόμη οι μνήμες από την πυρκαγιά που ξέ-
σπασε στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών που
λειτουργούσε στη Δυτική Αττική. Η «Γενική Ανακυκλώ-
σεως Α.Ε.» μαύρισε τον περασμένο Ιούνιο τον αττικό ου-
ρανό γεμίζοντας τον  με  αιωρούμενα σωματίδια και μαύρο
άνθρακα από την καύση ανακυκλώσιμων και μη υλικών.
Παρά το γεγονός πως προκλήθηκε μεγάλη περιβαλλον-
τική καταστροφή στην περιοχή της δυτικής Αττικής θέτον-
τας σε κίνδυνο τη ζωή των κατοίκων των γύρω περιοχών
η εταιρεία δεν ανέλαβε τις ευθύνες της για τις ζημιές που
προξένησε. Έξι μήνες μετά, η Πολιτεία και συγκεκριμένα
οι αρμόδιοι των υπουργείων Περιβάλλοντος και Οικονο-
μικών συμφώνησαν την επιβολή προστίμου 5 εκατομμυ-
ρίων ευρώ στην εταιρεία για την περιβαλλοντική ρύπανση
που προξένησε. Μπορεί να είναι το μεγαλύτερο πρόστιμο
που έχει επιβληθεί στην χώρα μας σύμφωνα με την αρχή
«ο ρυπαίνων πληρώνει» όμως τι γίνεται με τους κατοίκους
της Δυτικής Αττικής;   Με ποιο τρόπο τα πρόστιμα που
επιβάλλονται ανά διαστήματα στις βιομηχανίες της Δυτι-
κής Αττικής  αποκαθιστούν τη περιβαλλοντική μόλυνση
στην περιοχή; Για ποιο λόγο η ήδη επιβαρυμένη από τη
λειτουργία του ΧΥΤΑ υγεία των κατοίκων της δυτικής Ατ-
τικής να τίθεται καθημερινά σε κίνδυνο από την λειτουργία
εταιρειών που δεν έχουν λάβει ούτε καν τα βασικά μέτρα
για να προφυλάξουν το περιβάλλον και τις συνθήκες δια-
βίωσης των κατοίκων;   Που είναι η περιβόητη Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη; Είναι καιρός οι κάτοικοι να διεκδική-
σουν το δικαίωμά τους για ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο
αφού δεν υπάρχει μέριμνα από την Πολιτεία και την ΤΑ
για ανεπανόρθωτες  περιβαλλοντικές βλάβες.

Το 2050 οι θάλασσες θα έχουν περισσό-
τερα σκουπίδια απ’

ότι ψάρια
Νέα Έρευνα που συζητή-
θηκε κατά τη διάρκεια της
φετινής οργάνωσης του
Παγκόσμιου Οικονομικού
Φόρουμ σχετικά το μέλ-
λον των ωκεανών και των
θαλασσών καταλήγει στο

συμπέρασμα πως έως το 2050 οι θάλασσες θα έχουν πε-
ρισσότερα σκουπίδια απ’ ότι ψάρια. Αν και φαίνεται μια αρ-
κετά απαισιόδοξη πρόβλεψη, δεν απέχει από την
πραγματικότητα αφού δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν
βρεθεί σε ακτές άψυχα πτηνά που «έφαγαν»  πλαστικά εν
αγνοία τους.    Σύμφωνα με την έρευνα στο βυθό των ωκεα-
νών βρίσκονται πάνω από 165 εκατομμύρια τόνοι  πλαστι-
κών  σκουπιδιών  ενώ μόλις το 14% των πλαστικών
συσκευασιών προορίζεται για ανακύκλωση.  

Η μόνη λύση φαίνεται να είναι  η δημιουργία ενός σχε-
δίου που να προωθεί την ανακύκλωση σε κάθε κράτος
αυξάνοντας τον αριθμό των πλαστικών συσκευασιών που
περνούν από τη διαδικασία της επεξεργασίας. Επιπλέον,
στο σχέδιο αυτό εντάσσεται η ευαισθητοποίηση του κόσμου
με τη σωστή ενημέρωση ώστε να γίνει συνείδηση ο διαχω-
ρισμός των σκουπιδιών  ανάλογα με το υλικό τους.  Αν και
το μέλλον του πλανήτη είναι  δυσοίωνο, η ελπίδα για αλ-
λαγή υπάρχει πάντα. Είναι στο χέρι όλων μας να αντιστρέ-
ψουμε την αρνητική εξέλιξη αρκεί  να καταλάβουμε ότι
τίποτα δεν κρατάει για πάντα και χρειάζεται  αγώνα για να
διατηρηθούν όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Σαν Φρανσίσκο:  Αγώνας ενάντια στη
χρήση πλαστικών συσκευασιών

Ήδη από το 2007 η πόλη του Σαν Φρανσίσκο απαγό-
ρευσε τη χρήση της πλαστικής σακούλας  αναγνωρίζον-
τας  το αρνητικό αντίκτυπο που έχει στο περιβάλλον.
Σήμερα σειρά έχει η χρήση πλαστικών μπουκαλιών
νερού, η εκστρατεία «Σκέψου έξω από το μπουκάλι» έχει
ως στόχο να αφυπνίσει την οικολογική συνείδηση των πο-
λιτών.  Το παράδειγμα της πόλης  αυτής πρέπει να γίνει
πρότυπο για κάθε χώρα στον πλανήτη, η απαλλαγή από
επιβλαβή για το περιβάλλον υλικά πρέπει να ενισχυθεί.
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12 12 χρόνια..χρόνια..
12 Χρόνια με αναμνήσεις και ιδέες που χρειαζόντουσαν αγώνα για να πραγματοποι-
ηθούν, σε ένα χρονικό προσπάθειας που η εφημερίδα ακολουθούσε μέχρι την υλοποίηση
του... γράφοντας βήμα-βήμα τους αγώνες μας για ένα καλύτερο αύριο... Κάθε εξώφυλλό
& περιεχόμενο μια ανάμνηση και ένα βήμα πριν το όνειρο.Με θέματα που έχουν να δώ-
σουν στον κόσμο την ουσία και την αντικειμενική καθαρή αλήθεια που χρειάζεται να γνω-
ρίζει.Η αναπηρία είναι δύναμη και“Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ” είναι παρούσα και συνεχίζει τον
αγώνα της με την κατάλληλη ενημέρωση η οποία είναι και παραμένει υπέρ του πολίτη.....

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ 
Τι κι’άν διαφέρουμε από τους πολλούς εμείς οι λίγοι είμαστε δια-
φορετικοί , γιατί η διαφορά μας είναι και η μεγάλη μας δύναμη!
Ναι , διαφέρουμε αλλά δεν υστερούμε ούτε στην ψυχή ούτε στον
τρόπο που αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα μας.Εργαζόμα-
στε σκληρά ζούμε την ζωή μας ψυχαγωγούμαστε, αγαπάμε με
πάθος! Και πάντα μένουμε και είμαστε όρθιοι. Κάποιοι μας κοι-
τούν με οίκτο! κάπιοι άλλοι με συγκατάβαση, και κάποιοι τρίτοι
μας πλησιάζουν για να αντλήσουν δύναμη από εμάς , όπως
υπάρχουν και κάποιοι που προσπαθούν να μας γονατίσουν!
Γιατί; γιατί αυτοί έμαθαν να ζουν γονατιστοί και δεν μπορούν να
μας φτάσουν στο ύψος!! Είναι εκείνοι που νομίζουν πως η ανα-
πηρία είναι αδυναμία ,είναι σφάλμα,αρρώστια σπυρί στο πισινό
τους,είναι εκείνοι που προσκυνούν όποιον βρουν μπροστά τους
σαν τα σκυλιά που βαδίζουν για ένα κομμάτι ψωμί.Όλοι αυτοί οι
προσκυνημένοι αυτοί που έχουν βγάλει κάλους σκληρούς στα
γόνατα , αυτοί οι(υγιείς ) μας θέλουν κι’εμάς γονατιστούς, Η
ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ     κάθε τόσο τους φωνάζει πως εμείς ακόμα
και χωρίς πόδια είμαστε όρθιοι! χωρίς μάτια βλέπουμε σαν αετοί!
Χωρίς χέρια παλεύουμε με τα  δόντια σαν τον Κυνέγειρο! είμαστε
ότι δεν μπορούν να είναι αυτοί,είμαστε οι άθλοι της ζωής μας,αν-
τιμετωπίζοντας την αθλιότητα της δικής τους ζωής,εμείς ότι ζη-
τάμε είναι μόνο το δικαίωμα να ζούμε μέσα στην ανθρώπινη
κοινωνία σαν ισότιμα και ισοδύναμα μέλη.Και  Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ
ΑΜΕΑ θα αγωνίζεται γιατί εμείς δεν μπορούμε να επιτρέψουμε
σε κανέναν να μας γονατίσει, να μας στερήσει το δικαίωμα της
αξιοπρέπειας, να μας στερήσει το δικαίωμα της τιμής, το δι-
καίωμα να κερδίζουμε την ζωή μας και να νοιώθουμε ότι η ανα-
πηρία δεν είναι αδυναμία είναι παραδειγματική δύναμη που
πρέπει όλοι να χειροκροτήσουμε .
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