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ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗ-
ΣΕΩΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΖΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ

Έρευνα σοκ για την υγεία όσων
ζουν σε περιοχές που βρίσκονται
κοντά σε χωματερή. Μια ιταλική με-
λέτη που δημοσιεύτηκε στο «Inter-
national Journal of Epidemiology»
έρχεται να ταρακουνήσει τους πάν-
τες με το πόρισμά της.Ερευνητές
από το Τμήμα Επιδημιολογίας των
Υπηρεσιών Υγείας του Λάτσιο μελέτη-
σαν στοιχεία για την υγεία 242.409 αν-
θρώπων  που κατοικούν σε απόσταση

πέντε χιλιομέτρων από εννέα χωματερές σκουπιδιών..... συν. σελ.15    

Τουρισμός ώρα μηδέν
Αλλλίμονο με τρία λάμδα!!!

Μετά την υψηλή φορολόγηση των επιχειρήσεων, στο στό-
χαστρο της κυβέρνησης μπήκε ο τουρισμός. Ίσως οι χώρες
της Μεσογείου να γράψουν και αυτές άρθρο ευχαριστώντας
την Ελλάδα για τους τουρίστες που θα τις στείλει, όπως
έκανε η Βουλγαρία με τις ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν
μετεγκατασταθεί εκεί. Οι επιχειρηματίες ............ συν.σελ.7

ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ.......
Κάθε πρωί στα δελτία ειδήσεων ακούμε: «Τέρμα τα Μνη-

μόνια», «ολοκληρώθηκε η αξιολό-
γηση», «μπήκαμε στον ίσιο δρόμο
και αρχίζει η ανάπτυξη».  Κάθε
βράδυ ο πονοκέφαλος όλων των
προβλημάτων μαρτυρά ακριβώς
το αντίθετο. Κάθε μέρα βαδίζουμε
από το κακό στο χειρότερο και δεν
μπορούμε όχι να ανακαλύψουμε
αλλά ούτε καν να υποψιαστούμε
την αλήθεια. Το μόνο που μπο-
ρούμενα βλέπουμε καθημερινώς
είναι σκάνδαλα....... συν.σελ. 2 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Αυξάνει τις πιθανότητες πρόσληψης Ατό-
μων με Αναπηρία και πολυτέκνων σε θέ-
σεις μονίμων, αορίστου χρόνου αλλά και
συμβασιούχων στον Δημόσιο Τομέα η νέα
νομοθετική ρύθμιση του  Υπουργείου Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης.Στο νομομοσχέ-
διο που αναμένεται να............. συν. σελ. 4

ΔΕΗ: θα πληρώσεις έχεις, δεν έχεις!
Νέα απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας, ανατρέπει όλα όσα ίσχυαν
περί  ανεμπόδιστης αλλαγής
προμηθευτή ρεύματος όπως
προβλεπόταν στον “Κώδικα
Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύμα-
τος σε Πελάτες”.Σε περίπτωση
που υπάρχουν ανεξόφλητες υπο-
χρεώσεις απέναντι στη ΔΕΗ, ο
πελάτης δε μπορεί να απευθυν-
θεί σε άλλη.......    συν.σελ.10

Ηλεκτρονική Εξάρτηση:
Ξυπνάτε ρεεεεεεεεεε

Το άρθρο αυτό απευθύνεται στη νέα γενιά που έχει εγκλωβιστεί στα
ηλεκτρονικά μηχανήματα (κινητά, ιντερνετ) και νομίζει ότι η ζωή ολό-
κληρη κρύβεται μέσα σε ένα κουτί. Ξυπνάτε ρεεεεεε γιατί σε λίγο θα
είσαστε όλοι ηλεκτρονικές μηχανές που θα τις κουμαντάρει ο server
δηλαδή, το σύστημα που σας έριξε σ’ αυτή την παγίδα και δεν το βλέ-
πετε. Όπου και να κοιτάξεις, σε καφετέριες......συν.σελ.13
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Κάθε πρωί στα δελτία ειδήσεων ακούμε: «Τέρμα τα Μνημόνια», «ολοκλη-
ρώθηκε η αξιολόγηση», «μπήκαμε στον ίσιο δρόμο και αρχίζει η ανά-

πτυξη». Κάθε βράδυ ο πονοκέφαλος των
προβλημάτων μαρτυρά ακριβώς το αντίθετο.
Κάθε μέρα βαδίζουμε από το κακό στο χειρό-
τερο και δεν μπορούμε όχι να ανακαλύψουμε
αλλά ούτε καν να υποψιαστούμε την αλήθεια.
Το μόνο που μπορούμε να βλέπουμε καθημε-
ρινώς είναι σκάνδαλα, ύποπτες συναλλαγές,
αλληλοκατηγορίες και στο τέλος το ψεύτικο χα-
μόγελο και ο ωχαδερφισμός των πολιτικών μας
που προσπαθούν να μας βοηθήσουν ή να μας

κατασπαράξουν τους κακομοίρηδες. Το πολιτικό μας σύστημα είναι κάτι
σαν την Λερναία Ύδρα που όσα κεφάλια και αν της έκοβαν στην θέση
τους φύτρωναν άλλα. Είναι τόσο αχόρταγο που η λαιμαργία του χωρίς
διακρίσεις  κατασπαράζει τον απροστάτευτο  λαό με διάφορους τρόπους
παγιδεύοντας τον στην φτώχεια, την ανεργία, τη δυστυχία κλπ. Κύριε
Πρωθυπουργέ,  σας εξαπάτησαν ή μας εξαπατήσατε γιατί κανένας δεν
περίμενε ένα τέτοιο αποτέλεσμα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, κανένας
δεν είναι σίγουρος για το αύριο και κανένας δεν θα επιβιώσει με όλη αυτή
την κατάσταση. Η μεγάλη κατρακύλα έχει παρασύρει ακόμα και την αξιο-
πρέπεια του υπερήφανου Έλληνα που πεινάει και δεν το λέει τη στιγμή
που η Πολιτεία σχεδιάζει καταλύματα και συσσίτια για τους αλλοδαπούς
αγνοώντας την πραγματικότητα.   Σιγά σιγά οι μετανάστες τακτοποιούνται
με διάφορους τρόπους και τη θέση τους παίρνουν οι Έλληνες και αυτό
φαίνεται στα συσσίτια των αστέγων στις μεγάλες πόλεις με πρόσφατα πε-
ριστατικά στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα με τις διανομές τροφίμων και
φρούτων από τους Δήμους και την Περιφέρεια με δικαιολογητικά  που για
τους αλλοδαπούς δεν χρειάζονται για τους Έλληνες όμως είναι απαραίτητα
με πολύ χρονοβόρα διαδικασία που τις περισσότερες φορές πρώτα πε-
θαίνεις και μετά γίνεσαι δικαιούχος. Το ίδιο συμβαίνει και στα νοσοκομεία,
όλα δωρεάν για τους μετανάστες χωρίς δικαιολογητικά και με προτεραι-
ότητα ο Έλληνας όμως πρέπει να έχει όλα τα δικαιολογητικά και το χέρι
στη τσέπη διαφορετικά αλίμονο του πάλι με τρία λάμδα εδώ που φτάσαμε
και τρις αλίμονο του για αυτά που τον περιμένουν.      Γ.Ρεθυμιωτάκης

...Όσα έμαθες και ξέρεις και όσα πρόκειται να μάθεις πρέπει πρώτα να την πάθεις για
να μάθεις!! Έχω πάθει τόσα πολλά στη ζωή μου που πολλές φορές συνδυάζοντάς τα
με το κάθε τώρα που μου συμβαίνει έχω στη σκέψη μου λύσεις από ζωντανά παλιά
παραδείγματα. Το μεγαλύτερο σχολείο στον κόσμο που δεν έχει σχέση με θρανία, χαρ-
τιά, αριθμούς και γράμματα είναι το πεζοδρόμιο που μπορεί να διδάξει όποιον περάσει
από τις τάξεις του μονάχα την πραγματικότητα και όχι τη θεωρία. Αν δεν περπατήσεις
ξυπόλητος, αν δεν ταλαιπωρηθείς, αν δεν πονέσεις και αν δεν κλάψεις στη ζωή σου
δεν θα καταφέρεις ποτέ να ζήσεις ή έστω να νοιώσεις λίγο την πραγματικότητα. Άλλω-
στε οι παππούδες μας έλεγαν πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός, το ίδιο ακριβώς συμ-
βαίνει και με τα μεγάλα σαλόνια, τα ακριβά αυτοκίνητα και τα φανταχτερά ρούχα που
για να τα αποκτήσουν κάποιοι έχουν παραμερίσει αυτά που θα τους έκαναν πραγμα-
τικά ευτυχισμένους, έχουν ξεχάσει δηλαδή τι σημαίνει να αγωνίζεσαι, να διεκδικείς για
να φτιάξεις ένα καλύτερο μέλλον για την οικογένειά σου και τους γύρω σου,  αρκούνται
σε πράγματα εφήμερα που χωρίς κόπο και ιδρώτα απέκτησαν. Γιατί πως θα γνωρίσει
κανείς την πραγματική ευτυχία αν δεν μοχθήσει για να δημιουργήσει κάτι μόνος του
από την αρχή, πως θα εκτιμήσει ό,τι αποκτήσει αν πρώτα δεν έχει παλέψει για αυτό,
πως θα ολοκληρωθεί σαν άνθρωπος και σαν προσωπικότητα αν δεν έχει αξίες και ιδα-
νικά για τα οποία θα αγωνιστεί;Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να ζουν στο δρόμο
αλλά και στα σαλόνια και άλλοι που δε γνωρίζουν τίποτα άλλο στη ζωή τους εκτός από
τα μεγάλα σαλόνια όπου συχνάζει όπως νομίζουν ο “καλός κόσμος”... συνεχίζεται

ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ........
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Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΖΟΝ
ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

Ιδιαίτερα όμως τα Άτομα με κινητικές αναπηρίες, τους τυ-
φλούς, τους υπερήλικες, τις εγκύους και πολλές άλλες
κατηγορίες συμπολιτών μας. Κάποια στιγμή στη ζωή μας
βέβαια, όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη από την προσβασι-
μότητα. Η Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση καθ’ ύλην
αρμόδιοι έχουν  εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη των πεζοδρομίων
και της προσβασιμότητας σε όλους τους δημόσιους χώρους
και τις υπηρεσίες. Ένα ατύχημα ήταν αιτία  για να λάβουμε
την παραπάνω  επιστολή από το θύμα αλλά και μια γελοία
απάντηση της Τ.Α. η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί προς κάθε
κατεύθυνση και με κάθε μέσο για να γίνει κατανοητό σε ορι-
σμένους καρεκλοκένταυρους ότι τα μεταξωτά βρακιά θέλουν
επιδέξιο κώλο. Αν λοιπόν η απάντηση είναι  ότι  την ευθύνη
τη φέρει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου μπροστά από το οποίο βρί-
σκεται το   συγκεκριμένο πεζοδρόμιο,  πάει να πει πως αυτός
που απαντάει, όποιος και αν είναι, έχει άγνοια νόμου όπως
και των υποχρεώσεων της Τ.Α. αλλά και των καθηκόντων του
αν ανήκει στις παραπάνω υπηρεσίες. Πρέπει ή να αναθεω-
ρήσει την επιστολή που έστειλε στο θύμα, να ζητήσει συ-
γνώμη για το λάθος του και να μεριμνήσει για την άμεση
αποκατάσταση της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων της
περιοχής ή να δηλώσει ανικανότητα και να πάει σπίτι του
προς αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟ-
ΛΥΤΕΚΝΟΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Αυξάνει τις πιθανότητες πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρία και
πολυτέκνων σε θέσεις μονίμων, αορίστου χρόνου αλλά και

συμβασιούχων στον
Δημόσιο Τομέα η νέα
νομοθετική ρύθμιση του
Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.Στο
νομομοσχέδιο το οποίο
αναμένεται να κατατεθέ-
σει  το Υπουργείο Εσω-
τερικών στη Βουλή θα
περιλαμβάνεται και η
σχετική διάταξη η οποία

προβλέπει πως οι συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών θα κα-
ταλαμβάνουν το 15% των θέσεων προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ
έναντι του 5% που ισχύει μέχρι σήμερα. Το ποσοστό των θέ-
σεων που προορίζεται να καλυφθεί από Άτομα με Αναπηρία
-πολύτεκνους παρακρατείται από κάθε προκήρυξη που εκ-
δίδεται και ο αριθμός των θέσεων που αναλογούν σε διορι-
σμούς Ατόμων με Αναπηρία αποδίδεται στον Oργανισμό
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ο οποίος και
αναλαμβάνει με το σύστημα των μορίων να καλύψει τις ανα-
λογούσες θέσεις από τις παραπάνω κατηγορίες πολιτών.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ 50ο ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ
ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ   

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμον 790/2016 απόφαση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζε-
ται πως οι άνδρες με ανήλικο
τέκνο ή σύζυγο με αναπηρία
που βρίσκονται στην ηλικία
των 50 και έχουν συμπληρώ-
σει 25 χρόνια ασφάλισης από
το 2010,μπορούν να  συντα-
ξιοδοτηθούν.Επιπλέον, στην
διάταξη του άρθρου 56 παρά-
γραφος 1 του Συνταξιοδοτι-
κού Κώδικα θεσπίζεται το 50ό

έτος ως όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των γυναι-
κών δημοσίων υπαλλήλων που είναι μητέρες με ανήλικα
τέκνα ή ανίκανα παιδιά κατά ποσοστό 50% και άνω ή
ανίκανο σύζυγο κατά ποσοστό 67%, εφόσον έχουν θε-
μελιώσει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα έως τις
31.12.2010.Οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με
την εν λόγω απόφασή τους, για λόγους συνταγματικής
ισότητας (ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων), επέκτει-
ναν το δικαίωμα αυτό των γυναικών και στους άνδρες.
Από την πλευρά της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργα-
ζομένων παρενέβη στο Υπουργείο Οικονομικών αναφέ-
ροντας ότι «η εν λόγω κατάφορη αδικία μπορεί να
στοιχίζει στην κατηγορία αυτή των ανδρών 17 έτη επι-
πλέον παραμονής στην εργασία, λόγω της αύξησης των
ορίων ηλικίας με τους Νόμους 4336/2015, και
4337/2016 (όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις στο με-
ταβατικό στάδιο για την περίοδο 2015-2021)».
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ΣΤΟΝ   “ΚΟΦΤΗ” ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι ο δημοσιονομικός “κόφτης” θα ενεργοποιείται και

για μισθούς και συντάξεις αφού δεν περιλαμβάνονται στις 10 κατηγορίες δαπανών που εξαι-
ρούνται από τον “κόφτη”.  Αναλυτικότερα, ο μηχανισμός αυτός θα λειτουργεί ως εξής: θα ενερ-
γοποιείται με «ημιαυτόματη» διαδικασία που θα κινεί στην ουσία ο υπουργός Οικονομικών
στις 31 Μαΐου κάθε χρόνου από το 2017 και μετά αν έχουν υπάρξει αποκλίσεις από τον δη-
μοσιονομικό στόχο. Επιπλέον, οι διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν ότι σε περίπτωση
που υπάρχουν αποκλίσεις από το δημοσιονομικό στόχο θα ανακοινώνονται από την ΕΛΣΤΑΤ
( Ελληνική Στατιστική Αρχή ), και θα επικυρώνονται από την Eurostat. Οι αρμοδιότητες του

υπουργού Οικονομικών δε σταματούν εδώ αφού είναι υποχρεωμένος να συντάσσει έως τις 10 Μαΐου κάθε χρόνο
έκθεση με την οποία μεταξύ άλλων: θα διαπιστώνει τυχόν αρνητική απόκλιση από την επίτευξη των δημοσιονομικών
στόχων, θα υποδεικνύει τα ενδεικνυόμενα μέτρα και θα αποτιμά το συνολικό ποσό κατά το οποίο η εκτέλεση του
προϋπολογισμού πρέπει να περιοριστεί για το τρέχον οικονομικό έτος και θα πρέπει να αποτιμά σε ποσοστό επί
του ΑΕΠ ( ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ) την δημοσιονομική επίδραση των μέτρων προσαρμογής που θα λαμβά-
νονται επί των εσόδων του προϋπολογισμού. Η έκθεση θα δημοσιεύεται κάθε χρόνο στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως και κατόπιν θα αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ελεγκτή της Ε.Ε.               

ΣΕ 30 ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Η καταπολέμηση της φτώχειας είναι ο βασικός στόχος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, η δεύτερη φάση

του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο σε 30 δήμους και σε 13 περιφέρειες της
χώρας. Το πρόγραμμα απαευθύνεται σε 60.000 δικαιούχους και τα ποσά που αναμένεται
να διανεμηθούν θα δίνονται κατά το ήμισυ σε ρευστό ενώ το υπόλοιπο θα χορηγείται υπό
μορφή κάρτας όπως συμβαίνει με το επίδομα σίτισης μέσω της Κάρτας Αλληλεγγύης.
Επιπλέον, οι επιδοτούμενοι θα έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές
όπως συσσίτια, απόκτηση ρουχισμού, μεταχειρισμένων οικοσυσκευών ακόμα και ψυχο-
λογική στήριξη. Η επανένταξη στην αγορά εργασίας του 10% των δικαιούχων θα έχει
διπλό όφελος για την κοινωνία και τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, αφού θα μειωθεί
η ανεργία και τα άτομα που θα βρουν εργασία θα νοιώσουν και πάλι χρήσιμοι και οικο-
νομικά ανεξάρτητοι. Όσοι δήμοι δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό θα συνεχίσουν
να εφαρμόζουν την επιδότηση σίτισης μέσω Κάρτας Αλληλεγγύης, η επιδότηση ενοικίου

και η δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Απλώς θα χρειαστεί να γίνει, πιθανότατα τον Ιούνιο, επικαιροποίηση του
μητρώου των δικαιούχων των παραπάνω προγραμμάτων, για να γίνει πιο δίκαιη η καταβολή τους.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ OFF - SHORE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Επειδή τις τελευταίες ημέρες γίνεται μεγάλη συζήτηση για τις εξωχώριες εταιρίες (off-shore) και το άρθρο 178 του υπό δημοσίευση
πολυνομοσχεδίου, το οποίο ψήφισαν και τα πέντε κόμματα του «μνημονιακού τόξου» και από κανέναν δεν τέθηκε ζήτημα ονομα-
στικής ψηφοφορίας!!Η δυνατότητα σύστασης και λειτουργίας εξωχώριων εταιριών (off-shore) από το πολιτικό, τραπεζικό και αυτο-
διοικητικό προσωπικό καθώς και από δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς(!), αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση και δέσμευση

της κυβέρνησης απέναντι στους θεσμούς.Σύμφωνα μάλιστα με την αιτιολογική έκθεση του ψη-
φισμένου ήδη νομοσχεδίου, η δυνατότητα αυτή έχει και αναδρομική ισχύ τουλάχιστον ως προς
τις ποινικές ευθύνες!Συγκεκριμένα, στη σελίδα 1033 του νόμου του Μνημονίου 4336/2015
(ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) αναφέρονται επί λέξει τα εξής:«Η κυβέρνηση δεσμεύεται να εφαρμόσει
στο ακέραιο και εγκαίρως τις συστάσεις της Ομάδας χωρών κατά της διαφθοράς (GRECO).
Οι αρχές θα συνεχίσουν να επιδιώκουν την παροχή τεχνικής βοήθειας από την ΥΣΔΜ της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής στους τομείς της καταπολέμησης της διαφθοράς στους οποίους αυτή
ήδη παρασχέθηκε.».Για πρώτη φορά σε χώρα που έχει επιβληθεί μνημονιακό πρόγραμμα,
εφαρμόζονται οι συστάσεις του GRECO ( Συμβούλιο Χωρών κατά της Διαφθοράς), που ιδρύ-
θηκε το 1999 ως μια διευρυμένη «μερική» συμφωνία από 17 αρχικά κράτη-μέλη και λειτουργεί

στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης.Το Συμβούλιο όμως αυτό είναι ανοικτό και σε μη ευρωπαϊκά κράτη, με αποτέλεσμα σή-
μερα να απαριθμεί 49 μέλη, μεταξύ των οποίων δύο (2) μέλη που δεν ανήκουν καν στο Συμβούλιο της Ευρώπης (ΗΠΑ και Λευκο-
ρωσία). Από τον Αύγουστο του 2010, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης εντάσσονται υποχρεωτικά και στο GRECO.Για πρώτη φορά
το πολιτικό προσωπικό, καθώς και ανώτατοι κρατικοί και δικαστικοί λειτουργοί, τυγχάνουν αντίστοιχης απαξιωτικής μεταχείρισης!Για
πρώτη φορά σε επίσημα ευρωπαϊκά όργανα και θεσμούς επιτρέπεται (κατ’ουσίαν νομιμοποιείται) η δράση των ανωτέρω λειτουργών
με εξωχώριες εταιρίες, η διοίκηση και η πραγματική ή καταστατική έδρα των οποίων βρίσκεται σε κράτος «συνεργάσιμο» στο φο-
ρολογικό τομέα!  Το θέμα είναι σοβαρό και θα εγείρει μακρόχρονη συζήτηση.                             Αλέξης  Π. Μητρόπουλος
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Νέες μειώσεις θα γίνουν στις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών. Αυτή τη φορά στο
στόχαστρο βρέθηκαν οι νέοι συνταξιούχοι που από δω και πέρα δε θα έχουν καθόλου επιδόματα συζύγου ή τέ-
κνων, γεγονός που σημαίνει  νέες περικοπές στα ποσά.Την ίδια ώρα μειώνεται και το όριο περικοπής σύνταξης

για όσους συνταξιούχους έχουν κάποια εργασία και έτσι όσοι παίρνουν πάνω από 780 ευρώ θα δουν μείωση κατά
70% στα επιπλέον ποσά. Με τα νομοσχέδια που ψηφίζουν κάθε τόσο ποιος ξέρει που αλλού θα πέσει ψαλίδισμα;!

Αυξημένη εγκληματικότητα και παραβατικότητα στις περιοχές των Άνω Λιοσίων και του Ζεφυρίου παρά
τις δεσμεύσεις από τους αρμόδιους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Καθημερινά γίνονται διαμαρτυρίες από τους κατοίκους και τους καταστηματάρχες των περιοχών για κρούσματα

ληστειών και περιστατικά έντονης βίας που μπορεί να λάβουν χώρα ακόμα και στους κεντρικούς δρόμους.  
Την επανασυγκρότηση συμβουλευτικού οργάνου με αντικείμενο την εξέταση όλων των πρακτικών θε-
μάτων που αφορούν στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε όλο το φάσμα των ακτο-
πλοϊκών συγκοινωνιών αποφάσισε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από σχετική απόφαση

του αρμόδιου υπουργού κου Δρίτσα. Η διασφάλιση της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ αποτελεί  προτεραιότητα.
Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα μπορούν να υποβάλουν οι γονείς τις αιτήσεις τους για τις εγγραφές των παιδιών
τους στους παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου της Αθήνας. Από τη σχολική περίοδο 2016-
2017 οι εγγραφές υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Βρεφοκομείου ενώ τα δικαιολογητικά θα

αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με courier. Στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως
την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο).Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή
δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 17/6/2015, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρεία ταχυμεταφοράς (courrier).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια ηλικίας, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα καθώς επίσης και τα δια-
κιοόγητικά που χρειάζονται για την εγγραφή των παιδιών, μπορείτε να καλέσετε στο  τηλέφωνο: 210-51 50 761

Κινητή αστυνομική μονάδα έθεσε σε λειτουργία ο Δήμος Μεγαρέων με στόχο την προστασία των απο-
μακρυσμένων περιοχών. Το πρώτο βήμα έγινε από τον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας απ’ όπου ξεκίνησε η εφαρ-
μογή του πρόγραμματος της κινητής αστυνόμευσης με μεγάλη επιτυχία. Με δεδομένο την μεγάλη γεωγραφική

έκταση των περιοχών , η λειτουργία αυτού του προγράμματος σε 24ωρη βάση θεωρήθηκε απαραίτητη αφού θα εξυ-
πηρετήσει τις ανάγκες οικισμών που μέχρι πρότινος ήταν μάλλον ξεχασμένοι από την ελληνική αστυνομία.    

Χωρίς  την επιχορήγηση για τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών παραμένουν από τον Οκτώβριο του
2015 οι άνεργοι στην  Δυτική Αττική. Η ανεργία και η φτώχεια είναι ιδιαίτερα υψηλά στα δυτικά προάστεια
της Αττικής και οι αρχές οφείλουν να θέσουν σε προτεραιότητα την οικονομική ελάφρυνση των κατοίκων. 
Τη δυνατότητα  σύνδεσης προς όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιών και κτιρίων στο Θριάσιο Πεδίο με το σύ-
στημα αποχέτευσης ακαθάρτων δίνει η ΕΥΔΑΠ παρέχοντας κίνητρα όπως είναι η αποπληρωμή σε 72 δόσεις
ώστε όλοι να διευκολυνθούν οικονομικά.Πρόκειται για μια επένδυση με πολλαπλά οφέλη στις τσέπες των κατα-

ναλωτών αλλά και στο  επιβαρυμένο περιβαλλοντικό σύστημα της περιοχής. Αναλυτικότερα, το ποσό που θα διατεθεί
από την ΕΥΔΑΠ στους κατοίκους για την συνολική δαπάνη της σύνδεσης ανέρχεται στα 2.500 ευρώ (συν ΦΠΑ), ενώ
η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη σύνδεση με το δίκτυο ορίζεται η 1η Φεβρεουαρίου 2017. Ως τότε οι κάτοικοι
χωρίς σύνδεση  σε Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα και Ασπρόπυργο να έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες ενέργειες.   

Καλοκαιρινό πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικού Σχολείου και για παιδιά προσχολικής ηλικίας για την
διάρκεια των θερινών μηνών οργανώνει ο Δήμος Φυλής στο  χώρο του κολυμβητηρίου. Το πρόγραμμα
θα γίνει σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους για παιδιά υπό την εποπτεία δασκάλων, καθηγητών φυσικής αγωγής,

εικαστικών, φυλάκων και ειδικών συνεργατών. Περιλαμβάνεται μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων  όπως ποδό-
σφαιρο, σκάκι, χορός, κολύμβηση, αναρρίχηση, προβολή ταινιών, μπάσκετ, θεατρικό παιχνίδι, δημιουργική απασχό-
ληση ώστε να τα παιδιά να επιλέξουν αυτά που βρίσκονται κοντά στα ενδιαφέροντά τους.  Επιπλέον, προβλέπεται
πως η μετακίνηση των συμμετεχόντων στους αθλητικούς χώρους θα γίνεται με τη συνοδεία  κατάλληλου προσωπικού
ενώ θα υπάρχει και ιδιωτική ασφάλιση των παιδιών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας  210-24 84 453. 

Την υποχρέωση να δηλώνουν μετρητά και θυρίδες θα έχει στο εξής η πλειονότητα των υπόχρεων -πλην
των πολιτικών προσώπων και των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- που υποβάλλουν δηλώσεις περιουσιακής
κατάστασης στην Επιτροπή για την καταπολέμηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.Σύμφωνα με τις

εξαγγελίες του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου από το βήμα της Βουλής, ο έλεγχος
θα καταστεί πιο αυστηρός και μάλιστα πλέον υποχρεωτικός για το σύνολο των υποβληθεισών δηλώσεων έναντι του
δειγματοληπτικού ελέγχου που εφαρμοζόταν έως σήμερα. Μάλιστα, στις δηλώσεις αυτές θα πρέπει να αναγράφονται
και οι τραπεζικές θυρίδες για τις οποίες δεν θα δηλώνεται το περιεχόμενο αλλά η μίσθωσή τους, ενώ θα δηλώνονται
και τυχόν μετρητά εκτός τραπεζικών λογαριασμών. Οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες θα περιλαμβάνουν επίσης τα δάνεια. 

Στο νέο μέτρο του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης εντάσσονται οι Δήμοι του Ασποπύργου, Ελευσί-
νας και Φυλής. Περιλαμβάνει επιδόμα και υπηρεσίες στήριξης των ωφελουμένων για ταχεία εργασιακή ένταξη.
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Τουρισμός ώρα μηδέν
Αλλλίμονο με τρία λάμδα!!!

Μετά την υψηλή φορολόγηση των επιχειρήσεων, στο
στόχαστρο της κυβέρνησης μπήκε ο τουρισμός. Ίσως οι
χώρες της Μεσογείου να γράψουν και αυτές άρθρο ευ-
χαριστώντας την Ελλάδα για τους τουρίστες που θα τις
στείλει, όπως έκανε η Βουλγαρία με τις ελληνικές επιχει-
ρήσεις που έχουν μετεγκατασταθεί εκεί. Οι επιχειρημα-
τίες στα νησιά καλούνται να ξεχάσουν τον μειωμένο
συντελεστή ΦΠΑ αφού οι αρμόδιοι υπουργοί ψήφισαν
νέο, υψηλότερο καθεστώς φορολόγησης. Τι και αν η κυ-
βέρνηση έχει χωριστεί σε δύο στρατόπεδα «για τα μάτια
του κόσμου»: αυτούς που χαρακτηρίζουν αντισυνταγμα-
τικό το νόμο και αυτούς που θεωρούν ότι είναι η μόνη
λύση για αύξηση των εσόδων, το νομοσχέδιο πέρασε
και οι νησιώτες έχουν αρχίσει να τραβούν τα μαλλιά τους
γιατί ακόμα δεν βλέπουν τουρίστες πουθενά στον ορί-
ζοντα αλλά και δεν υπάρχουν οι ανάλογες κρατήσεις.
Μόνο που δεν θα μείνουν ανεπηρέαστοι ούτε οι πολιτι-
κοί που υπερασπίστηκαν αυτό το νομοσχέδιο, αφού θα
έχουν το αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η Ελ-
λάδα μπορεί μέχρι πρότινος να αποτελούσε έναν προ-
σιτό επίγειο παράδεισο για χιλιάδες τουρίστες λόγω του
κλίματος, των πλούσιων σε φυσική ομορφιά τοπίων της,
της ιστορίας  και της φιλοξενίας της αλλά με τα νέα οικο-
νομικά δεδομένα πολλοί θα είναι αυτοί που θα το ανα-
θεωρήσουν γιατί δεν θα τους συμφέρει. Αναρωτιέμαι
πως θα συνεχίσει η Ελλάδα να είναι ελκυστικός προορι-
σμός όταν οι άλλες χώρες της Μεσογείου έχουν χαμη-
λότερο ΦΠΑ στα νησιά τους, το νέο μέτρο θα αυξήσει τα
έσοδα των άλλων χωρών παρά τα δικά μας. Αλίμονό
μας λοιπόν αλλά αυτή τη φορά στο αλίμονο θα βάλουμε
τρία λ γιατί έχουμε ξεφύγει από κάθε πραγματικότητα. 

Υπάρχουν άραγε όρια;
Το τελευταίο διάστημα ακούγονται τόσα πολλά από τους
πολιτικούς αρχηγούς και γίνονται τόσα λίγα προς όφελος
του κοινωνικού συνόλου που  αναρωτιέμαι τι να συμβαίνει
άραγε και ο κόσμος τους πιστεύει ακόμη; 

Ποιος είναι αυτός ο αυτόματος κόφτης που θα μας παίρνει
την μπουκιά από το στόμα για να μας δώσει μετά μακαρό-
νια και ρύζι από τα κοινωνικά συσσίτια για να χορτάσουμε;
Από τη μία κόβουν μισθούς και συντάξεις, καταργούν πα-
ροχές υγείας, παιδείας  και πρόνοιας  και από την άλλη, θέ-
λουν να μας βοηθήσουν  τους κακομοίρηδες με διάφορες
διανομές τροφίμων και επιδόματα για να μας ξεγελάσουν.
Γιατί άραγε μας κόβουν μισθούς και συντάξεις και μετά μας
δίνουν μακαρόνια και ρύζι; Για να υπάρχουν μεσάζοντες;
Θα μπορούσαν να μην πειράξουν το μισθό και τη σύνταξη
του καθενός που  έχει πληρώσει με αίμα δουλεύοντας 30
και 40 χρόνια για  να τα  αποκτήσει και τώρα δεν του τα δί-
νουν επειδή έτσι θέλουν χωρίς ούτε καν να ρωτήσουν, είναι
δηλαδή σα να πας στο φούρνο, να πληρώσεις  ένα κιλό
ψωμί και ο φούρναρης να μην στο δώσει γιατί έτσι θέλει.
Αυτό είναι εντελώς μα εντελώς παράλογο, παράνομο, πα-
ράτυπο και κατά τη γνώμη μου όχι ελληνικό. Υπάρχουν
άραγε όρια ή μας πήρε η κατρακύλα και κάποια στιγμή   θα
βουλιάξουμε; Ο Έλληνας έχει αντέξει πολλά, δεν αντέχει
όμως εν καιρώ ειρήνης να είναι αιχμάλωτος και σε κατά-
σταση πολιορκίας στο σπίτι του χωρίς να γνωρίζει  το αύριο.
Η Πολιτεία πάλι έχει την υποχρέωση να προστατεύει τη
ζωή, την τιμή και την περιουσία του πολίτη, πράγμα που τα
τελευταία χρόνια είναι αμφίβολο γιατί οι πολίτες έρχονται
αντιμέτωποι καθημερινά με τα προβλήματα που τους δημι-
ούργησε η ίδια η Πολιτεία.                Γ. Ρεθυμιωτάκης

ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ: ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Οι εγκαταστάσεις του στερούνται κάθε συντήρησης. Ενας μικρός πε-
ρίπατος είναι αρκετός για να αντικρίσει κάποιος κατεστραμμένες λάμ-
πες, κομμένα καλώδια, άδεια σιντριβάνια που έχουν μετατραπεί σε
κάδους απορριμμάτων και εικόνες λεηλασίας: από το φυλάκιο της κεν-
τρικής εισόδου έχουν αφαιρεθεί μέχρι και οι γυψοσανίδες των τοίχων
ενώ το κτίριο που μέχρι πρότινος στέγαζε καφετέρια έχει υποστεί
πλιάτσικο. Την ίδια στιγμή στο πάρκο δεν υφίσταται κανενός είδους
φύλαξη και οι τρεις εργαζόμενοι που απέμειναν σε αυτό παραμένουν
απλήρωτοι εδώ και ένα χρόνο, από τον περασμένο Μάιο.
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17 παραλίες της Αττικής γίνονται
προσβάσιμες στα Άτομα με Αναπηρία
Η Περιφέρεια Αττικής εγκαθιστά 17 νέες ράμπες αυτόνομης
πρόσβασης ΑμεΑ σε παραλίες της Αττικής Σε αυτές περι-
λαμβανονται οι παραλίες Κινέτας, Ψάθας, Πόρτο Γερμενού
και Νέας Περάμου. Η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής για την
Κοινωνική Πολιτική Κατερίνα Θανοπούλου, προχωρά στην
τοποθέτηση επιπλέον ηλεκτροκίνητων ραμπών κολύμβη-
σης για άτομα με κινητικά προβλήματα και στην ταυτόχρονη
τεχνική και λειτουργική αναβάθμιση των ήδη τοποθετημέ-
νων διατάξεων σε παραλίες που ανήκουν στην διοικητική
περιφέρεια Αττικής. Σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Δή-
μους, πρόκειται να τοποθετηθούν διάδρομοι, οι οποίοι οδη-
γούν στις ράμπες με το ειδικό κάθισμα, ώστε να δίνεται η
δυνατότητα πρόσβασης στους πολίτες με αναπηρία να
απολαμβάνουν τη θάλασσα και το κολύμπι, το οποίο εκτός
από δικαίωμα αποτελεί και ανάγκη, καθώς η θαλασσοθε-
ραπεία αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο αποκατά-
στασης ασθενών με αναπηρίες και κινητικά προβλήματα.
Οι νέες διατάξεις πρόκειται να τοποθετηθούν στις ακόλου-
θες παραλίες: 1. Παραλία Κινέτας, Δήμου Μεγάρων, 2. Πα-
ραλία Ψάθας, Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, 3. Παραλία
Πόρτο Γερμενό, Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, 4. Παραλία
Νέας Περάμου, Δήμου Μεγάρων,5. Παραλία Σκάλα, Δήμου
Αγκιστρίου, 6. Παραλία Αγ. Μαρίνας,  Δημοτικής Κοινότητας
Μεσαγρού Αίγινας, 7. Παραλία Καναλιού,  Δήμου Πόρου 8.
Παραλία Τ.Κ. Μεγαλοχωρίου-Βαθύ, Δήμου Τροιζηνίας-Με-
θάνων 9. Παραλία Αγ. Νικολάου, Τ.Κ. Λουτρόπολης Μεθά-
νων, Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, 10. Παραλία Αγ.
Πελαγίας, Δήμου Κυθήρων 11. Παραλία Βουλιαγμένης,
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, 12.Παραλία Βού-
λας,Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 13. Παραλία Βάρ-
κιζας, Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 14. Παραλία
Πουνταζέζα, Δήμου Λαυρεωτικής 15. Παραλία Πόρτο-
Ράφτη, Δήμου Μαρκόπουλου 16. Παραλία Αρτέμιδας,
Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδας 17. Παραλία Αγίων Απόστολων,
Δήμου Ωρωπού. Πρόκειται για μια ουσιαστική δράση της
Περιφέρειας που σε συνεργασία με τους Δήμους συμβάλ-
λουν στην αύξηση των προσβάσιμων περιοχών για τα
Άτομα με Αναπηρία και στην καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού αφού τους δίνουν ισχυρό κίνητρο για να απεγ-
κλωβιστούν από τα σπίτια τους και να χαρούν το καλοκαίρι.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Ένα νέο τρόπο εκμάθησης ανάγνωσης για τυφλούς
ανακάλυψε το  Ίδρυμα για τυφλούς Dorina Nowill. Πρό-
κειται για ένα σύστημα που συνδυάζει το παιχνίδι με το
διάβασμα και βοηθά τυφλά παιδιά να μάθουν να διαβά-
ζουν παίζοντας με τα γνωστά σε όλους τουβλάκια. Ανα-
λυτικότερα, κάθε τουβλάκι, τύπου LEGO, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί εξίσου σαν ένα παιχνίδι από τυφλά
αλλά και από παιδιά που βλέπουν, καθώς σε καθένα
από αυτά αναγράφεται ένα γράμμα Μπράιγ.Μέχρι στιγ-
μής, η οργάνωση που εδρεύει στο Σάο Πάολο της Βρα-
ζιλίας έχει κατασκευάσει αρκετά τουβλάκια που
αντιστοιχούν σε 300 μόνο μαθητές, αλλά ελπίζουν να
φτιαχτούν περισσότερα και η δράση να γίνει γνωστή και
να εφαρμοστεί με επιτυχία και σε άλλες χώρες. “Τα
τυφλά παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν και τα παιδιά που
βλέπουν μπορούν να μάθουν να επικοινωνούν μαζί
τους εύκολα και γρήγορα μέσα από το παιχνίδι!”, δηλώ-
νουν οι εμπνευστές του προγράμματος.

ΕΙΔΙΚΟ ΓΑΝΤΙ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΗ
ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣΑ

Εμπνευστές του είναι δύο νέοι φοιτητές από το Πανεπι-
στήμιο της Ουάσινγκτον που δημιούργησαν ένα ειδικό
γάντι που μετατρέπει τη νοηματική γλώσσα σε ήχο και
μεταφράζεται στα αγγλικά. Το γάντι αναγνωρίζει τις χει-
ρονομίες του ατόμου που το χρησιμοποιεί και τις στέλνει
σε μια βάση δεδομένων. Η αποστολή γίνεται ασύρματα
και αν η βάση αναγνωρίσει τις χειρονομίες ως λέξη η
ολοκληρωμένη φράση, ακούγεται αυτόματα από ένα
ηχείο σε ομιλούσα γλώσσα! Παρά το γεγονός πως δεν
έχουν συμπεριλάβει όλο το λεξιλόγιο,οι δύο νέοι, δηλώ-
νουν πως θα αποτελέσει τη λύση  στο πρόβλημα συ-
νεννόησης για τα άτομα με απώλεια ακοής.
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“Αυτά και.......άλλα πολλά” στο Κέντρο 
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών
Η Θεατρική Ομάδα του “ΦΑΡΟΥ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” θα πα-
ρουσιάσει στις 22 Ιουνίου  και ώρα 20.00 την θεατρική παράσταση
“Αυτά και....άλλα πολλά”  στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστα-
σης Τυφλών. Πρόκειται για μια παράσταση από θεατρικά μονόπρα-

κτα, που ενώ διατηρούν την
αυτονομία μεταξύ τους, αποτελούν
μια ενότητα καθώς έχουν ως κύριο
θέμα το απραγματοποίητο όνειρο,
την διαρκή προσπάθεια να διατη-
ρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στο
πραγματικό και το φανταστικό. Για
περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με την εκδήλωση και την θεα-
τρική ομάδα, μπορείτε να μπορείτε
να επικοινωνείτε με το Γραφείο
Τύπου του ΚΕΑΤ, στο 210
9581510. Η είσοδος είναι δωρεάν.

150 ΧΡΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Με μία επαιτειακή ομαδική έκθεση εικαστικών εορτά-
ζεται η συμπλήρωση των 150 χρόνων από την ίδρυση
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Αντλώντας έμ-
πνευση από τα εκθέματα των συλλογών του Μου-
σείου, αλλά και από το ίδιο το κτίριο και την ιστορία
του, οι καλλιτέχνες αποτυπώνουν μέσα από την προ-
σωπική τους ματιά διαφορετικές πτυχές του χώρου και
των δράσεων του Μουσείου. Η έκθεση φιλοξενείται
στην IANOS Αίθουσα Τέχνης από τις 7 Ιουνίου έως
και τις 10 Σεπτεμβρίου ενώ το κοινό στις 28 Ιουνίου
θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει διάλεξη από
την διευθύντρια του μουσείου, ενός χώρου που κάθε
χρόνο υποδέχεται δεκάδες χιλιάδες τουρίστες από
ολόκληρο τον κόσμο πρεσβεύοντας την τέχνη, την
ιστορία και τον αρχαίο πολιτσμό της Ελλάδας.  

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Τo Athens Photo Festival  αποτελεί  ένα από τα καλύτερα φε-
στιβάλ φωτογραφίας που διεξάγεται στη  νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη και ένα από τα πέντε παλαιότερα στον κόσμο
αφιερωμένα στην τέχνη της φωτογραφίας συγκεντρώνοντας
πλήθος κόσμου. Η φετινή διοργάνωση θα διαξαχθεί την πε-
ρίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2016 και περιλαμβάνει εκθέσεις φωτο-
γραφίας με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και επιμελητών από
διαφορετικές χώρες καθώς και ένα σύνολο δράσεων - προ-
βολές, εκπαιδευτικά εργαστήρια, ομιλίες, μαραθώνιο φωτο-
γραφίας και παράλληλες δραστηριότητες- που ενθαρρύνουν
το διάλογο και την ενεργό συμμετοχή. Με σημείο εκκίνησης
το Μουσείο Μπενάκη (Κτήριο οδού Πειραιώς), οι εκθέσεις του
φεστιβάλ θα επεκταθούν και σε άλλους χώρους του ευρύτε-
ρου αστικού κέντρου της Αθήνας, διασταυρώνοντας φωτο-
γραφικά έργα, βίντεο, αρχειακό υλικό και φωτογραφικά βιβλία.
Το κεντρικό εκθεσιακό πρόγραμμα του Φεστιβάλ,προτείνει μια
περιήγηση σε οπτικές μορφοποιήσεις και αφηγήσεις που ερ-
μηνεύουν, αναπαριστούν και τεκμηριώνουν τις θέσεις και τις
αντιθέσεις του σύγχρονου κόσμου, όπως αυτές διαμορφώ-
νονται μέσα από κοινωνικά, πολιτικά, υπαρξιακά και πολιτι-
σμικά φορτισμένες καταστάσεις. Το φεστιβάλ “ανοίγει  τις
πύλες” του στο κοινό  καθημερινά από τις 09.00 έως τις 22.00
με χρονική διάρκεια από τις  9 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου. 

ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ
“ΟΔΥΣΣΕΙΑ”ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μια πρωτότυπη καλλιτεχνική οργάνωση που συν-
δυάζει στοιχεία από την Οδύσσεια με σύγχρονα ζη-
τήματα της Ευρώπης και ιστορίες από τις χώρες που
επισκέπτεται,  έχει έρθει στην Ελλάδα.  Το πλωτό τα-
ξίδι της καλλιτεχνικής αυτής ομάδας που ξεκίνησε
από το 2012 έφτασε στο τέλος του με προορισμό τη
δική μας χώρα. Μέσα σ’αυτό το χρονικό διάστημα οι
καλλιτέχνες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον
πολιτισμό κάθε χώρας όπου έκαναν στάση και  να
ανταλλάξουν ιδέες φέρνοντας πιο κοντά τους Ευρω-
παίους πολίτες μέσα από θεατρικές παραστάσεις και
καλλιτεχνικά εργαστήρια με τη συμμετοχή ντόπιων
καλλιτεχνών.  Η καλλιτεχνική οργάνωση θα δώσει το
παρόν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας -μεταξύ
των οποίων και η Ελευσίνα- ξεκινώντας από τη
Λέσβο και τη Λέρο. Ακολουθούν το Λαύριο,η  
Σκύρος και η Ικαρία ολοκληρώνοντας το ταξίδι της
στον πολιτισμό και την τέχνη στις 9 Αυγούστου.
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ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Αποδεκτή έκαναν τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα

με την οποία τα κονδύ-
λια που λαμβάνουν οι
δήμοι για την καταβολή
των προνοιακών επι-
δομάτων είναι ακατά-
σχετα. Το ακατάσχετο
καθεστώς που διέπει τα
χρηματικά κεφάλαια
που χορηγούνται για τα
προνοιακά επιδόματα,

γνωστοποίησε με απάντηση στην βουλή σε σχετική επερώτηση
βουλευτών ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Μπαλάφας. Συγκεκρι-
μένα ο υφυπουργός Εσωτερικών, ανέφερε ότι τα έσοδα της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης ανέρχονται σε ύψος που προσδιορίζεται ρητά
στο άρθρο 259 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι-
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α707-06-2010), ως συγκεκριμένα ποσοστά
από δυναμικούς φόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού, ώστε οι
πόροι αυτής να τελούν σε συνάρτηση με την πορεία εσόδων του
Κράτους και να μη δημιουργήσουν έλλειμμα. 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ: ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ένταξη
στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που αφορά την υλοποίηση

δράσεων σε μαθητές με
γλωσσικές και πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες-Ρομά. Βασι-
κός στόχος του προγράμμα-
τος είναι η ένταξη των Ρομά
στην τοπική κοινωνία και την
παραγωγική διαδικασία και
η μείωση του ποσοστού που
εγκαταλείπει την εκπαιδευ-
τική διαδικασία. Απευθείνε-

ται κυρίως στους εκπαιδευτικούς φορείς της χώρας και
αναμένεται να ωφελήσει πολλές περιοχές της Ελλάδας
όπως αυτές της Δυτικής Αττικής όπου ζει σημαντικός αριθ-
μός   Ρομά, αρκεί να υπάρχει σωστός σχεδιασμός ώστε
οι όποιες δράσεις αναπτυχθούν να φέρουν ουσιαστικό
αποτέλεσμα για  τα ίδια τα άτομα και τις τοπικές κοινωνίες.  

Πείτε αλεύρι...η εφορία σας γυρεύει!

Η εφορία προσπαθεί να συγκεντρώσει έσοδα και δεν
αφήνει ήσυχο κανέναν Έλληνα πολίτη, ακόμη και τους μι-
κροοφειλέτες, στέλνοντας ραβασάκια σε όσους χρωστούν
30 ευρώ! Για τους μεγαλοοφειλέτες που βρίσκονται πάντα
στο στόχαστρό της έχει ετοιμάσει έναν ξεχωριστό τρόπο
υπενθύμισης των χρεών τους. Πιο συγκεκριμένα, όσοι
χρωστούν πάνω από 150.000 ευρώ λαμβάνουν στο ηλε-
κτρονικό τους ταχυδρομείο μήνυμα στο οποίο δεν αναφέ-
ρεται μόνο η οφειλή, αλλά υπάρχει και μία προειδοποίηση
η οποία θα αναφέρει ότι θα δημοσιευτεί το όνομά τους σε
περίπτωση που δεν ξεκινήσουν τις διαδικασίες ρύθμισης
των χρεών τους. Εκτός από την δημοσιοποίηση των στοι-
χείων τους όμως, η εφορία τους ενημερώνει ότι θα τεθεί
σε εφαρμογή η προβλεπόμενη διαδικασία από τον νόμο
που προβλέπει κατασχέσεις, πλειστηριασμούς, ποινική
δίωξη και ποινή φυλάκισης. Στο υπουργείο Οικονομικών
ευελπιστούν ότι αρκετοί από τους παραβάτες θα θελή-
σουν να αποφύγουν τα αναγκαστικά μέτρα και τη διαπόμ-
πευση και θα σπεύσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους,
εντασσόμενοι στη μόνη ρύθμιση που ισχύει σήμερα των
12 δόσεων. Το επόμενο βήμα θα είναι η δημοσιοποίηση
των ονομάτων περίπου 20.000 οφειλετών δημοσίου. Οι
αρμόδιοι βρίσκονται σε  πλήρη ετοιμότητα αφού η σχετική
λίστα ήδη καταρτίζεται και αναμένεται να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.publicrevenue.gr) εντός του
Ιουνίου με τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών δημοσίου. 

ΔΕΗ: θα πληρώσεις έχεις, δεν έχεις!
Νέα απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας,ανατρέπει τα όσα
ίσχυαν περί ανεμπόδιστης
αλλαγής προμηθευτή ρεύμα-
τος όπως προβλεπόταν στον
“Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρι-
κού Ρεύματος σε Πελάτες”.Σε
περίπτωση που υπάρχουν
ανεξόφλητες υποχρεώσεις
απέναντι στη ΔΕΗ, ο πελάτης

δε μπορεί να απευθυνεί σε άλλη εταιρεία μέχρι να τακτο-
ποιήσει τις οφειλές του. Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά
από άιτημα της ΔΕΗ για το ύψος των ανεξόφλητων λογα-
ρισμών που αγγίζουν το ποσό  των 2,3 δισ ευρώ και κατό-
πιν της εγγραφής πελατών της  σε άλλες εταιρείας παροχής
ρεύματος χωρίς προηγουμένως να έχουν εξοφλήσει τις
οφειλές τους. Από την άλλη πλευρά, η ΔΕΗ ανακοίνωσε
την μείωση στα τιμολόγιά της κατά 15% σε οικιακούς κατα-
ναλωτές και επιχειρήσεις που είναι συνεπείς στην πλη-
ρωμή των λογαριασμών τους. Όσοι δηλαδή εξοφλούν
εμπρόθεσμα το τιμολόγιο της ΔΕΗ και όσοι έχουν ενταχθεί
σε διακανονισμό και είναι συνεπείς με τις δόσεις θα ανή-
κουν στην κατηγορία των τυχερών που θα έχει έκπτωση
στο ποσό που αφορά την καθαρή κατανάλωση ρεύματος.
Μπορεί η ανακοίνωση να ευνοεί όσους πληρώνουν στην
ώρα τους αλλά από την άλλη δείχνει ξεκάθαρα  ακι με αριθ-
μούς πως αυτοί είναι λίγοι και πως η πλειοψηφία των Ελ-
λήνων πολιτών έχει καταστραφεί οικονομικά και δεν είναι
σε θέση πια να πληρώσει ούτε καν τα βασικά  είδη, πόσο
μάλλον τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ και τους φόρους.
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Θερινό Πρόγραμμα Εκμάθησης Braille
σε Θεσσαλονίκη και Φλώρινα

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών  θα
πραγματοποιήσει τμήματα εκμάθησης
γραφής και ανάγνωσης Braille στη Θεσ-
σαλονίκη και στη Φλώρινα.Τα μαθήματα
θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο 2016 και με το
πέρας των μαθημάτων θα δοθεί η δυ-
νατότητα λήψης της αναγνωρισμένης -
κρατικής πιστοποίησης. Οι αιτήσεις

υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Φορέα
(www.pstpekm.gr). Οι ενδιφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι
η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 20/06/2016

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Ένα χρήσιμο εργαλείο για μαθητές με αναπηρία δημιούρ-
γησαν καθηγητές του τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με ειδικούς
παιδαγωγούς. Οι επικεφαλής της  τετράχρονης  αυτής
έρευνας  αφού κατέγραψαν  τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι μαθητές με ειδικές ανάγκες  κατά την μετάβασή
τους στο γυμνάσιο, κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν
περιεκτικό οδηγό με τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε
οι μαθητές να προσαρμοστούν στο νέο σχολικό περιβάλ-
λον. Η αλλαγή από το δημοτικό στο γυμνάσιο είναι μια δια-
δικασία που συνδέεται με ψυχοκοινωνικούς παράγοντες
και μπορεί να προκαλέσει  έντονο άγχος στους μαθητές
επηρεάζοντας την επίδοσή τους. Παρά το γεγονός πως το
εγχειρίδιο αυτό περιέχει κάποια γενικά παραδείγματα, δίνει
τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να το χρησιμοποι-
ήσουν σαν βάση προσδαρμόζοντάς το  στις ανάγκες που
έχει το  κάθε παιδί ανάλογα με την μορφή αναπηρίας του.

Προσβάσιμο σε ΑμεΑ το Κολυμβητήριο Γλυφάδας
Έναν πρωτοποριακό και ταυτόχρονα απλό στη χρήση μηχανι-
σμό, για την εξυπηρέτηση των ατόμων  με αναπηρία, αλλά και

για την αποκατάσταση μυϊκών
τραυματισμών, έχει εγκατα-
στήσει ο Δήμος Γλυφάδας,
στο Δημοτικό Κολυμβητήριο
εντός του Δημοτικού Αθλητι-
κού Κέντρου «Μάκης Λιούγ-
κας»  που βρίσκεται επί της
πλατείας Νυμφών.Το σύγ-
χρονο αναβατόριο i-Swim
είναι ειδικά σχεδιασμένο για

άτομα με κινητικά προβλήματα, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα
να έχουν πρόσβαση στην πισίνα με άνεση και ασφάλεια. Πιστο-
ποιημένο με τις αυστηρότερες τεχνικές προδιαγραφές, είναι
εξαιρετικά εύκολο στη χρήση του και στους ελιγμούς του, δια-
θέτοντας πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας. Ο μηχανισμός αυτός
έχει ήδη δοκιμαστεί  και τοποθετηθεί σε πολλά δημόσια και ιδιω-
τικά κολυμβητήρια σε όλη την Ευρώπη.“Με τη βοήθεια της νέας
αυτής υποδομής, οι συνάνθρωποί μας με αναπηρία ανεξάτητα
από την ηλικία τους, αλλά και ηλικιωμένοι με κινητικά προβλή-
ματα ή συμπολίτες μας με μυϊκό τραυματισμό, μπορούν να χρη-
σιμοποιούν την δημοτική μας πισίνα, εύκολα και απλά”, τόνισε
ο Δήμαρχος Γλυφάδας κος  Παπανικολάου. 

Καινοτόμα εφαρμογή διευκολύνει
την αυτοεξυπηρέτηση των ΑμεΑ 
Μια καινοτόμα ιδέα από τους φοιτητές του Οικονομικού
Πανενπιστημίου Αθηνών πήρε το πρώτο βραβείο  προ-

σφάτως   και υπόσχεται να δώσει
ουσιαστική λύση στο ζήτημα της
αυτοεξυπηρέτησης για τα Άτομα
με Αναπηρία. Πρόκειται για τη
νέα, πρωτότυπη και βραβευμένη
διαδικτυακή πλατφόρμα με την
ονομασία “AiDlinK”, από τις λέ-
ξεις βοήθεια και σύνδεσμος, που
θαλειτουργήσειωςψηφιακόςεν-
διάμεσος φέρνοντας σε άμεση
επαφή τα ΑμεΑ με τους  αρμόδι-

ους φορείς για να δώσουν λύση σε οποιδήποτε ζήτημα αν-
τιμετωπίζουν. Δηλαδή, τα Άτομα με Αναπηρία θα  μπορούν
με απλό τρόπο  να κοινοποιήσουν στην πλατφόρμα αυτή
οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί απευθυνόμενα στους
οργανισμούς που  είναι εγεγγραμμένοι στο σύστημα προ-
κειμένου να δημιουργηθεί ένας αποτελεσματικός μηχανι-
σμός που θα δίνει τη δυνατότητα  στο Άτομο με Αναπηρία
να αυτοσυντηρείται  και να νοιώθει ανεξάρτητο.

Τα Παιδιά με Αναπηρία κοντά στη φύση
Η Τρίτη είναι ημέρα αφιερωμένη στην κη-
πουρική και τα παιδιά ανυπομονούν να
βρεθούν στον δικό τους λαχανόκηπο, στη
δημοτική έκταση, στη Ραιδεστό. Εκεί μπο-
ρούν να φυτέψουν ντοματιές, πιπεριές,
μαρούλι, μαϊντανό και βασιλικό και να έρ-
θουν σε άμεση επαφή με τη φύση φρον-
τίζοντας τα φυτά που καλλιεργούν.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Διεύ-

θυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Θέρμης και του τμή-
ματος Κοινωνικής Πρόνοιας. Η διαδικασία εμπεριέχει την κίνηση και
τη δημιουργία και ωφελεί πολύ τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με
τη φύση, τους καλλιεργητές και τους εθελοντές που συμμετέχουν στη
δράση, αφού λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά για όλους.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Πρόκειται για μία δράση που συμβάλλει στην καταπολέμηση του κοινωνι-
κού αποκλεισμού των Ατόμων με Αναπηρία και στην ενίσχυση της προ-
σβασιμότητας αφού δίνει τη δυνατότητα σε όλους αδιακρίτως να

αθληθούν. Στο πρόγραμμα μπορούν να
συμμετέχουν παιδιά και νέοι με νοητική
υστέρηση,  διάχυτη αναπτυξιακή διατα-
ραχή, αισθητηριακά προβλήματα και κινη-
τικές δυσκολίες (περιπατητική αθλητές
καθώς στο Κολυμβητήριο δεν είναι δυνατή
η πρόσβαση με αναπηρικό αμαξίδιο). Τη
λειτουργία του προγράμματος ξεκίνησε πι-
λοτικά ο Δήμος Νίκαιας κατά την αθλητική
περίοδο 2004-2005. Το πρόγραμμα υλο-
ποιείται στο Κολυμβητήριο του Δήμου από
το Τμήμα Αθλητικών Προγραμμάτων της Δι-
εύθυνσης Αθλητισμού και παρέχεται Δω-
ρεάν.Παράλληλα με την δυνατότητα

κολύμβησης, λειτουργεί και πρόγραμμα αποκατάστασης που στοχεύει
στην πλήρη ένταξη και αποκατάσταση των ατόμων με κλινικές παθήσεις
στην φυσιολογική τους καθημερινότητα.Η ένταξη των ασθενών στο πρό-
γραμμα γίνεται κατόπιν ολοκλήρωσης του κύκλου των φυσικοθεραπειών
και με την προϋπόθεση ότι μπορούν να γυμναστούν . Η χρονική διάρκεια
του προγράμματος καθώς και το ασκησιολόγιο καθορίζονται σύμφωνα με
τις ανάγκες του ασθενή και ο σχεδιασμός τους γίνεται από τον υπεύθυνο
γυμναστή. Το πρόγραμμα καλύπτει τις ακόλουθες παθήσεις: σκλήρυνση
κατά πλάκας, συνδεσμικές κακώσεις, εγκεφαλικά, διαβήτης και παχυσαρ-
κία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στη Διεύθυνση Αθλητισμού Δήμου Νίκαιας- Άγιο Ιωάννη Ρέντη
στα τηλέφωνα επικοινωνίας  210 493 33 00 και  210 491 91 39.

10ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ ΝΗΣΙΑ

Ανάμεσα σε Χίο, Λέσβο, Σάμο,Λέρο
και Κω έχουν να επιλέξουν οι εργαζό-
μενοι και άνεργοι που εντάσσονται
στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρι-
σμόυ του ΟΑΕΔ και θέλουν διπλάσιο
χρόνο διακοπών φέτος.Σύμφωνα με
απόφαση,  η διάρκεια της διαμονής
των δικαιούχων  προσαυξάνεται κατά
5 διανυκτερέυσεις μόνο για την πα-
ραμονή τους σε ένα από τα παρα-
πάνω νησιά χωρίς καμία οικονομική
επιβάρυνση για τους ωφελουμένους.
Διαφορετικά, αν οι δικαιούχοι επιλέ-
ξουν άλλο προορισμό οι διακοπές
τους θα έχουν συνολική διάρκεια
πέντε και όχι δέκα ημερών. Το χρο-
νικό διάστημα υλοποίησης του Προ-
γράμματος Κοινωνικού Τουρισμού
ισχύει από τις 14.12.2015 έως  τις
30.11.2016» ενώ  οι πάροχοι τουρι-
στικών καταλυμάτων έχουν τη δυνα-
τότητα υποβολής αιτήσεων και
ένταξης τους στο Μητρώο καθ’ όλη τη
διάρκεια του προγράμματος. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΙΝΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Νέα επιστημονική έρευνα απέδειξε πως υπάρχει τρόπος για να μειωθεί
σημαντικά το πρόβλημα της κατάθλιψης που μαστίζει εκατομμύρια ανθρώ-
πους παγκοσμίως. Η λύση μπορεί να δοθεί από μία απλή εξέταση αίματος
η οποία ανιχνεύει συγκεκριμένες ουσίες στο αίμα ασθενών που λαμβάνουν
αντικαταθληπτικά και μπορούν να συμπεράνουν ποια αγωγή θα είναι απο-

τελεσματικότερη ανάλογα με την περίπτωση.
Προς το παρόν, η επιλογή των αντικαταθλιπτι-
κών γίνεται εμπειρικά από τους γιατρούς, με
συνέπεια να μην αποδίδουν στις μισές από τις
περιπτώσεις που τους χορηγήθηκαν.  Με δε-
δομένο το γεγονός πως ένας στους τρεις
ασθενείς έχει αντοχή σε όλα τα διαθέσιμα φάρ-
μακα, γίνεται αντιληπτό γιατί πολλές φορές η
αγωγή δεν έχει τα προσδωκόμενα  αποτελέ-

σματα για τον ασθενή. Επομένως, γίνεται μεγαλύτερη η ανάγκη ενός νέου,
αποδοτικότερου τρόπου εξέτασης και χορήγησης φαρμάκων.  Η μέτρηση
δύο βασικών ουσιών στο αίμα που σχετίζονται με φτωχές ανταποκρίσεις
στα αντικαταθλιπτικά μπορουν να δώσουν τη λύση. Πρόκειται για ουσίες
που ανήκουν στους επανομαζόμενους “δείκτες φλεγμονής” και όπως δια-
πίστωσαν οι ερευνητές, όταν το επίπεδο των συγκεκριμένων ουσιών βρί-
σκεται πάνω από το όριο αυτό σημαίνει πως δεν θα υπάρξει αντπόκριση
στη χρήση φαρμάκων ενώ το αντίθετο θα συμβεί αν το ποσοστό συγκέν-
τρωσής τους στο αίμα βρίσκεται κάτω από ένα ορισμένο όριο. Αν και η
έρευνα βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο, οι επιστήμονες είναι αισιόδοξοι
για τα αποτελέσματα που θα επιφέρει ο συγκέκριμένος τρόπος εξέτασης.
Αναμένεται να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και να δειρευ-
νηθεί αν  η χορήγηση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων στους πάσχοντες από
ανθεκτική κατάθλιψη μπορεί να βελτιώσει την πρόγνωσή τους.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΧΑΡΙΖΟΥΝ
ΟΡΑΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΚΩΣ ΤΥΦΛΟΥΣ

Τη δυνατότητα να δουν αγαπημένα τους
πρόσωπα, να διαβά-
σουν βιβλία και να
ζήσουν ανεξάρτητοι
δίνουν τα ηλεκτρο-
νικά γυαλιά υψηλής
τεχνολογίας σε αν-
θρώπους που έχουν
σοβαρά προβλήματα
με την όρασή τους. Η
συσκευή αυτή φοριέ-

ται όπως ακριβώς ένα συνηθισμένο ζευ-
γάρι γυαλιών με την διαφορά ότι διαθέτει
μια μικρή κάμερα υψηλής ανάλυσης και
ταχύτητας που βιντεοσκοπεί ότι βρίσκεται
στο οπτικό πεδίο αυτού που τα φοράει και
αποστέλλει το βίντεο σε μία οθόνη LED και
με αυτό τον τρόπο μπορεί να δει το άτομο
που τα φοράει. Παρά το γεγονός πως
μέχρι ώρας το κόστος της είναι άγνωστο,
υπολογίζεται ότι η εν λόγω συσκευή θα
βοηθήσει τουλάχιστον 260 εκατομμύρια
ανθρώπους με προβλήματα όρασης ενώ
θα αποτελέσσει αντικείμενο κλινικής μελέ-
της για τα διασημότερα Πανεπιστήμια της
Αμερικής που ειδικεύονται στην Ιατρική. 
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ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: “Μαθήματα σε καφετέριες”
Όταν ήμουν παιδί και μάθαινα γράμματα δεν πίστευα ότι σήμερα δεν θα μπορούσα να καταλάβω τις τόσο μεγάλες διαφο-
ρές στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κάποτε οι Έλληνες μάθαιναν την ιστορία, τις αξίες και τα ιδανικά μας διακινδυνεύοντας
ακόμα και τη ζωή τους στα κρυφά σχολεία.  Σαρωτικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα ετοιμάζεται να προωθήσει πάλι

η κυβέρνηση. Σύμφωνα με το πόρισμα που ετοιμάζει ο πρόεδρος του Εθνι-
κού Διαλόγου για την Παιδεία, φαίνεται η Ελλάδα θα γίνει Αγγλία αφού οι
μαθητές θα σταματήσουν να διδάσκονται το μάθημα των Αρχαίων Ελληνι-
κών, ενώ τα αγγλικά θα είναι υποχρεωτικό μάθημα που θα διδάσκεται μέχρι
και την τελευταία τάξη. Αυτές οι Επιτροπές Διαλόγου αλλά και οποιεσδήποτε
άλλες υπηρεσίες εμπλέκονται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα που και πότε
έμαθα γράμματα; Γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα των Ελλήνων, μαθαίναμε
πρώτα την ιστορία της πατρίδος μας,  της θρησκείας μας, τις αξίες μας και
τα ιδανικά μας. Το πρωτοποριακό όμως σύστημα στην παιδεία κρύβει πολ-
λές εκπλήξεις καθώς θα σταματήσει η διδασκαλία των μαθηματικών και της
φυσικής, ενώ συνολικά η ύλη των μαθημάτων - αν απομείνει κανένα μά-
θημα από τις καταργήσεις που θέλουν να επιβάλλουν – θα είναι μειωμένη
κατά 30%. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα καταργηθούν και αυτές γιατί ση-
μασία θα έχει η ωριμότητα του υποψηφίου και όχι η βαθμολογία. Αν κατα-
λαβαίνω καλά δηλαδή αν ένας μαθητής μείνει πολλές φορές στην ίδια τάξη

θα είναι πιο ώριμος από τους άλλους και θα κερδίσει αυτά που θα χάσουν οι ανώριμοι. Μήπως και το πολιτικό μας σύστημα
είναι ανώριμο και πρέπει με κάποιο τρόπο να ωριμάσει για τις ανάγκες και το καλό του κοινωνικού συνόλου των μαθητών
που αύριο θα κυβερνήσουν την χώρα; Και σα να μην φτάνουν όλες αυτές οι αλλαγές, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κα-
ταργηθούν  και οι σχολικές παρελάσεις και η πρωινή προσευχή, με λίγα λόγια θέλουν να ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε!
Αλίμονο στις νέες γενιές που δε θα γνωρίζουν ελληνικά, την ιστορία της χώρας μας, μαθηματικά, θρησκευτικά και τόσα
άλλα μαθήματα που διδαχθήκαμε εμείς οι προηγούμενες γενιές. Προτείνουμε λοιπόν στην κυβέρνηση να πραγματοποιήσει
μία ακόμη μεταρρύθμιση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα: να καταργηθούν και οι κτιριακές εγκαταστάσεις των σχολείων
και από δω και στο εξής τα μαθήματα να πραγματοποιούνται στις καφετέριες για να μπορούν οι μαθητές να ενημερώνονται
και να παρακολουθούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τα νέα μαθήματα που θα στηρίζονται στην επικαιρότητα!

Ηλεκτρονική Εξάρτηση: Ξυπνάτε ρεεεεεεεεεε
Το άρθρο αυτό απευθύνεται στη νέα γενιά που έχει εγκλωβιστεί στα
ηλεκτρονικά μηχανήματα (κινητά, ιντερνετ) και νομίζει ότι η ζωή ολό-
κληρη κρύβεται μέσα σε ένα κουτί. Ξυπνάτε ρεεεεεε γιατί σε λίγο θα εί-
σαστε όλοι ηλεκτρονικές μηχανές που θα τις κουμαντάρει ο server
δηλαδή, το σύστημα που σας έριξε σ’ αυτή την παγίδα και δεν το βλέ-
πετε. Όπου και να κοιτάξεις σε καφετέριες, σε εκδηλώσεις, σε ημερίδες,
στη δουλειά, στο δρόμο, παντού βλέπεις όλη αυτή τη γενιά από 40 χρο-
νών και κάτω να παγιδεύεται ηλεκτρονικά και να μην ενδιαφέρεται για
τίποτα άλλο. Σιγά σιγά θα αντικατασταθείτε και εσείς με ηλεκτρονικά
ρομποτάκια για να είσαστε πιο επίκαιροι, πιο μοδάτοι και πιο κοιμισμέ-
νοι απ’ ότι είσαστε σήμερα και δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω σας για να
μπορούν  αυτοί που σας έριξαν σε αυτό το λούκι να κάνουν ελεύθερα
τη δουλειά τους. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία που βλέπουν την παγίδα προ-
σπαθούν να την αποφύγουν αλλά τους αναγκάζει το σύστημα να συμ-
μετέχουν, ακόμα και όταν πάνε στο μπακάλικο με το ηλεκτρονικό

πορτοφόλι που λειτουργεί με το κινητό τους.  Από τις ηλεκτρονικές εποχές και παγίδες δεν θα γλιτώσει κανείς, μέχρι
τη στιγμή που ο πλανήτης θα εκραγεί γιατί δεν θα αντέξει να κατοικούν 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι, να λειτουργούν
10 δισεκατομμύρια και πλέον ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 20 δισεκατομμύρια κινητά τηλεφώνα και πολλών άλλων
ηλεκτροραδιοενεργών κυμάτων που τον περικυκλώνουν. Οι περισσότεροι πιτσιρικάδες αν τους γυρίσεις ανάποδα,
δεν έχουν ούτε ένα ευρώ επάνω τους, τα κινητά τους όμως είναι  πανάκριβα και η τελευταία λέξη της μόδας. Αν
κάποια στιγμή σταματήσουν όλα αυτά να λειτουργούν γιατί δεν θα τα αντέξει η φύση, όλοι οι άνθρωποι θα είναι άχρη-
στοι αφού οι γνώσεις τους όλες εγκλωβίστηκαν σ’ αυτό το κουτί  που τους  παγιδεύει λίγο λίγο μέχρι τελικής εξοντώ-
σεως. Αγαπητοί φίλοι, εκτός από τον υπολογιστή και το κινητό σας κοιτάξτε γύρω σας, ακονίστε το μυαλό σας και
χρησιμοποιείστε τα δικά σας εξαρτήματα χέρια, πόδια, μάτια και μυαλό που δεν θα σας προδώσουν ποτέ για να μπο-
ρείτε κάποια στιγμή να  καταλάβετε τι συμβαίνει και να μας βοηθήσετε γιατί εμείς οι μεγαλύτεροι δεν εγκλωβιζόμαστε
ηλεκτρονικά, ζούμε και βλέπουμε την πραγματικότητα, δεν έχουμε όμως τις δικές σας αντοχές και πρέπει να το κα-
ταλάβετε γιατί το αύριο βασίζεται στα νιάτα και όλοι έχουμε ανάγκη από ένα καλύτερο αύριο τον εαυτό σας.   

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
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Ξένοι στην ίδια μας την πατρίδα

Την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος αξιοποίησης όλων
ανεξαιρέτως των περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ ζητούν
οι δανειστές. Σύμφωνα με το σχέδιο συμφωνίας που παρου-
σίασαν στην κυβέρνηση οι θεσμοί, ο αριθμός των αποκρατι-
κοποιήσεων ανεβαίνει στις 27 από 23 που αναγράφονταν στο
τελευταίο πρόγραμμα αξιοποίησης.  Τι και αν πολλά από τα
μέλη της κυβέρνησης είχαν την προσδοκία ότι οι αποκρατι-
κοποιήσεις  θα σταματούσαν  στις 9, οι δανειστές έχουν άλλα
σχέδια αφού προσδοκούν ότι η διαδικασία αυτή θα αποφέρει
έσοδα πολλών δισ ευρώ. Οι 9 ιδιωτικοποιήσεις περιλαμβά-
νουν τα περιφερειακά αερδρόμια, το Ελληνικό, τον Αστέρα
Βουλιαγμένη, την παραλία Αφάντου στη Ρόδο, το ΔΕΣΦΑ, το
ΟΛΠ, το ΟΛΘ, τις ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ, και το “Ελ. Βενι-
ζέλος. Ενώ οι επιπρόσθετες  αποκρατικοποιήσεις αφορούν
στο 35% του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΛΠΕ, το εναπομείναν
6% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ που δεν έχει μεταβι-
βαστεί ακόμα στο ΤΑΙΠΕΔ, την Εγνατία Οδό, το 17% της ΔΕΗ
, το 100% της ΔΕΠΑ, των ΕΛΤΑ, της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ,
ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς για 15 ακίνητα, τον διαγωνισμό
για το Ποσείδι Χαλκιδικής, τη Μαρίνα Αλίμου μαζί με τη Μα-
ρίνα Χίου, τη Μαρίνα Πύλου και τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου
άλλων ακινήτων. Οι απαιτήσεις όμως δεν τελειώνουν εδώ
αφού οι δανειστές ζητούν  αναλυτικά χρονοδιαγράμματα για
την ολοκλήρωση των συναλλαγών στα 14 περιφερειακά αε-
ροδρόμια, τον ΟΛΠ κα το Ελληνικό. Δεν θα μείνει σχεδόν τί-
ποτα στην ελληνική κατοχή και κυριαρχία αφού η κυβέρνηση
ξεπουλάει  σωρηδόν περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου, οι κατοι-
κίες Ελλήνων πολιτών θα περάσουν στη διαχείριση ξένων ει-
σπρακτικών εταιρειών αφού δεν είναι σε θέση πια να
αποπληρώσουν τα δάνεια που πήραν και οι νέες γενιές με-
τατρέπονται σε Άγγλους πολίτες αφού θα μαθαίνουν αγγλικά
υποχρεωτικά από την πρώτη μέχρι και την τελευταία τάξη στο
σχολείο. Άραγε θα υπάρχει κάτι μετά από λίγα χρόνια που να
θυμίζει σε εμάς και να υποδεικνύει στους νεότεορους ότι βρι-
σκόμαστε στην πατρίδα μας, την Ελλάδα, ή θα νοιώθουμε
ξένοι και φιλοξενούμενοι στον ίδιο μας τον τόπο;     Ε. Τσεβά

Από την ηλικία των 13 το ποτό και το τσι-
γάρο στην ζωή της νέας γενιάς Ελλήνων

Σε έρευνα που έγινε από το Ερευνητικό Πανεπιστή-
μιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, τα αποτελέσματα
είναι μάλλον απογοητευτικά για τα Ελληνόπουλα αφού
ξεκινούν από πολύ νωρίς τις βλαβερές για τον οργανι-
σμό συνήθειες του ποτού και του τσιγάρου. Αναλυτικό-
τερα, τα όρια ηλικίας για τους νέους καπνιστές
μειώνονται σημαντικά κάθε χρόνο με ηλικία έναρξης
του καπνίσματος τα 13-14 χρόνια.Τα αγόρια, ως γνω-
στόν, είναι πιο επιρρεπή στο κάπνισμα, ενώ η μεγα-
λύτερη κατανάλωση  κατγράφεται σε προάστεια της
Αττικής και στη Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχα, η Δυτική Ελ-
λάδα, η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία αποτελούν
τις περιοχές με την χαμηλότερη κατανάλωση.Ως προς
την κατανάλωση του αλκοόλ αγόρια και κορίτσια συ-
ναγωνίζονται για την πρωτιά τόσο στην κατανάλωση
όσο και στα περιστατικά μέθης κρούοντας τον κώδωνα
του κινδύνου για αύξηση της επιθετικότητας και πρό-
κληση σοβαρού τραυματισμού. Ιδιαίτερα ανησυχητικά
είναι τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την
χρήση ναρκωτικών ουσιών αφού δείχνουν πως η
χρήση τους-και κυρίως η συστηματική- έχει τριπλασια-
στεί.Έτσι, ένας στους επτά μαθητές λυκείου έχει κάνει
χρήση (έστω και μία φορά) κάποιας παράνομης ου-
σίας, κυρίως κάνναβης ενώ η πλειονότητά τους έχει
επαναλάβει τη χρήση. Γονείς και εκπαιδευτικοί οφεί-
λουν να βρίσκονται κοντά στα νέα παιδιά που αποτε-
λούν το μέλλον αυτής της χώρας και να τους δώσουν
να καταλάβουν το μέγεθος της καταστροφής που μπο-
ρεί να προκαλέσουν οι ουσίες αυτές στον ανθρώπινο
οργανισμό. Πρόκειται για ένα λεπτό ζήτημα στο οποίο
η οικογένεια παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και δευ-
τερεύοντα οι παρέες και η ψυχολογική κατάσταση των
εφήβων. Η πρόληψη σώζει ζωές και στην περίπωση
των εξαρτησιογόνων ουσιών η σωστή ενημέρωση και
ο έλεγχος των παιδιών είναι απαραίτητος προτού η κα-
τάσταση ξεφύγει  εντελώς πέρα από κάθε έλεγχο.   

Αγία Σοφιά: Χριστιανοί- Μουσουλμάνοι
Βέβαια, όλες οι θρησκείες του κόσμου συναντώνται στην ανθρώπινη συνεί-
δηση. Δε γίνεται όμως στον Ι.Ν. των Χριστιανών της Αγιάς Σοφιάς στην Κων-
σταντινούπολη να διαβάζεται καθημερινά το κοράνι όπως ανακοίνωσε το
τουρκικό κρατικό κανάλι TRT. Κύκλοι του ΥΠΕΞ σχολιάζουν το ζήτημα σχετικά
με τον προγραμματισμό ανάγνωσης του Κορανίου εντός της Αγίας Σοφιάς, η
οποία θα προβάλλεται καθημερινά κατά την διάρκεια του πρωινού γεύματος
πριν από την έναρξη της νηστείας επί ένα μήνα, καθ’όλη τη διάρκεια του Ρα-
ζαμανιού .Ενέργειες όπως  αυτές  είναι αναχρονιστικές,παράλογες, ακατανόητες και φα-
νερώνουν έλλειψη σεβασμού έναντι θρησκευτικών μνημείων.
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ΝΕΡΟ: ένα δώρο της φύσης που εξαντλείται μέρα με τη μέρα
Μέχρι τώρα ο έλεγχος του πετρελαίου  ή αλλιώς του μαύρου χρυσού, όπως συνηθίζουν να τον αποκαλούν, υπήρξε
η  κύρια αιτία συγκρούσεων μεταξύ χωρών, οικονομικών κρίσεων και αναταραχών. Τη σκητάλη φαίνεται να παίρνει

ένα αγαθό  πολύτιμο για τον ανθρώπινο οργανισμό- αν και για πολλούς θεωρείται
δεδομένο- και για κάθε πλάσμα που ζει σ’αυτόν τον πλανήτη, το νερό. Σύμφωνα
με πρόσφατη έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας  η κλιματική αλλαγή θα είναι η
κύρια αιτία για την επιδείνωση της λειψυδρίας σε μεγάλα τμήματα του πλανήτη.
Στα μισά του αιώνα  αναμένται να αυξηθεί η σπανιότητα του γλυκού νερού γεγονός
που θα οδηγήσει στην αύξηση των τιμών των τροφίμων, στη μετανάστευση πλη-
θυσμών σε περιοχές με μεγαλύτερη διαθεσιμότητα προκαλώντας ακόμα και συγ-
κρούσεις μεταξύ λαών. Η διαρκής αύξηση του πληθυσμού γεννά μεγαλύτερη
ζήτηση για νερό και τρόφιμα, γεγονός που δε συμβαδίζει με τις ποσότητες και
τους ρυθμούς παραγωγής των εν λόγω αγαθών. Η έλλειψη  του  γλυκού νερού

θα επηρεάσει αρνητικά πολλούς τομείς από την γεωργία έως και την ενέργεια πλήττοντας  τις οικονομίες πολλών
τμημάτων της γης όπως της Μέσης Ανατολής, της υποσαχάριας Αφρικής, της Κεντρικής Ασίας, της Λατινικής Αμερικής,
της Ανατολικής Ευρώπης αφού δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές προκειμένου να ανταποκριθούν οι περιοχές
αυτές στις πλημμύρες, την ερημοποίηση ή  την αλλαγή της ροής των μεγάλων ποταμών. Πράγματι, το νερό είναι
δώρο της φύσης για τον άνθρωπο και είναι απαραίτητο για την αναπτυξη κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας από την
πιο απλή μέχρι την πιο σύνθετη όμως δεν είναι ανεξάντλητο αγαθό. Η αλόγιστη χρήση του εξαντλεί σημαντικό μέρος
των ποσοτήτων που υπάρχουν παγκοσμίως και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ουσιατικών
αναγκών. Ο πλανήτης εκπέμπει σήμα κινδύνου και εμείς οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας απέναντι στο
περιβάλλον και στις νέες γενιές πριν να είναι πολύ αργά για όλους μας. Γι’αυτό την επόμενη φορά που θα ανοίξεις τη
βρύση σκέψου πόση ποσότητα νερού χρειάζεσαι πραγματικά και μην το σπαταλήσεις  άσκοπα.              Ε. Τσεβά

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ   

Έρευνα σοκ για την υγεία όσων ζουν σε περιοχές που βρίσκον-
ται κοντά σε χωματερή. Μια ιταλική μελέτη που δημοσιεύτηκε
στο «International Journal of Epidemiology» έρχεται να ταρα-
κουνήσει τους πάντες με το πόρισμά της. Ερευνητές από το
Τμήμα Επιδημιολογίας των Υπηρεσιών Υγείας του Λάτσιο μελέ-
τησαν στοιχεία για την υγεία 242.409 ανθρώπων που κατοικούν
σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από εννέα χωματερές σκουπιδιών
στην περιφέρεια της Ρώμης, λαμβάνοντας υπόψη τις μετρήσεις
του αερίου υδροθείου που χρησιμοποιήθηκαν ως δείκτης ρύ-
πανσης. Η μελέτη κάλυψε το χρονικό διάστημα από το 1996 ως
το 2008 κατά τη διάρκεια του οποίου μελετήθηκαν στοιχεία σχε-
τικά με την εισαγωγή ασθενών σε νοσοκομεία, την εμφάνιση
ασθενειών, τα ποσοστά και τα αίτια θνησιμότητας των κατοίκων.
Μετά από την πολύχρονή αυτή έρευνα οι ειδικοί κατέληξαν στο
συμπερσμα  πως τα κρούσματα αναπνευστικών παθήσεων και
καρκίνου των πνευμόνων είναι ιδιαίτερα αυξημένα κατά 34%
για όσους κατοικούν σε περιοχές κοντά σε χωματερές, ιδίως με-
ταξύ  των παιδιών. Ο κίνδυνος πηγάζει από την εισπνοή τοξι-

νών, μικροοργανισμών, αερολυμάτων και άλλων πτητικών ουσιών από τις χωματερές που εκτός από την άμεση
επιβλαβή επίπτωση στον ανθρώπινο οργανισμό μολύνουν το έδαφος και το νερό της περιοχής και επομένως κάθε
πλάσμα που ζει σε αυτή. Άλλη μία έρευνα που επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της λειτουργίας των χωματερών για
την υγεία όσων ζουν σε κοντινές περιοχές. Παρά το γεγονός πως έχει διεξαχθεί πλήθος επιδημιολογικών μελετών
από Έλληνες ερευνητές  σχετικά με την περίπτωση της Ελλάδας και η Ε.Ε. έχει χαρακτηρίσει τον ΧΥΤΑ Φυλής υγει-
ονομική βόμβα, συνεχίζουν να απορρίπτονται στις χωματερές τοξικά απόβλητα χωρίς μέριμνα για ειδική  επεξεργασία.
Πλέον όλοι γνωρίζουμε τις βλάβες που μπορεί να προκαλέσει στην υγεία των ανθρώπων η λειτουργία των χωματε-
ρών. Είναι καιρός να ληφθούν δραστικά μέτρα για την ουσιαστική αντιμετώπιση των   αρνητικών  επιπτώσεων στην
υγεία και το περιβάλλον από την Πολιτεία, και τη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι αδιανόητο να  διεξάγονται τόσες μελέτες
και παρεμβάσεις  από ειδικούς σε Ελλάδα και εξωτερικό και εμείς εδώ να στρουθολκαμηλίζουμε  αφήνοντας εκτεθει-
μένες χιλιάδες ζωές στις τοξίνες που εκλύονται από την καύση των αποβλήτων. Ε.Τσεβά         
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Εργασία: Στο Στόχαστρο Μισθοί - Απολύσεις
Ομαδικές απολύσεις ζητούν οι δανειστές στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης των εργασιακών
. Η Ελλάδα πάλι θέλει την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και εμείς ανα-
ρωτιόμαστε τι κάνει το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) και πως η Ελλάδα θα προστα-
τεύσει τους Έλληνες αφού  κάνουν κουμάντο οι Γερμανοί. Τι λέει το Σύνταγμα των Ελλήνων
και όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι ή οι συνταξιούχοι που έχουν πληρώσει με ιδρώτα και αίμα πα-
ροχές και συντάξεις που τώρα τους  τα στερούν με το έτσι θέλω οι Γερμανοί.Δηλαδή, ακόμα
και εν καιρώ ειρήνης θα είμαστε αιχμάλωτοι των Γερμανών  κύριε Πρωθυπουργέ; Για να είναι

συνεπής ο πολίτης στις υποχρεώσεις του θα πρέπει και η Πολιτεία να προστατεύει τουλάχιστον τα κεκτημένα δικαιώ-
ματά του όπως την εργασία, την ασφάλεια, την ζωή, την περιουσία και την συνταξιοδότησή του. Αυτά του ανήκουν
και πρέπει να προστατευθούν από τους θεσμούς, τους νόμους και την Πολιτεία διαφορετικά δεν έχει λόγο ύπαρξης.

Ψαλίδι και στα επιδόματα Ανεργίας του ΟΑΕΔ
Ξεπερασμένο θεωρείται πλέον από την κυβέρνηση το μέτρο της επιδότησης ανεργίας για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων του ανέργου. Με βασικούς τους στόχους της προώθησης της
απασχόλησης και της γρήγορης επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας αναμένεται να
αναμορφωθεί ο ΟΑΕΔ προκειμένου να συμβαδίσει με τους αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.
Σε ένα νέο σύστημα αναλογικότητας θα στηρίζεται ο τρόπος καταβολής των επιδομάτων αφού
το ποσό των 360 ευρώ που ίσχυε για όλους τους ανέργους ανεξαιρέτως των ετών εργασίας τους
θα αλλάξει. Έτσι το ύψος του ποσού θα υπολογίζεται με βάση τις εισφορές που έχουν καταβάλει,
αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το επίδομα θα είναι μικρό με 5 έτη και μεγαλύτερο (π.χ. τα σημερινά

360 ευρώ ή και παραπάνω) αν κάποιος μένει άνεργος έπειτα από 30 ή 35 χρόνια δουλειάς. Και μπορεί η Ελλάδα σε
σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες να παρέχει επιδόματα ανεργίας που αντιστοιχούν σε υψηλά ποσοστά του
κατώτατου μισθού ( 62% στη Ελλάδα έναντι 48% που ισχύει στην Γαλλία, 23% στην Ιρλανδία και 35% στη Γερμανία)
αλλά υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών ως προς τους βασικούς μισθούς και τις προϋποθέσεις  χορή-
γησης επιδόματος. Επιπλέον, υπάρχουν διατάξεις που εξασφαλίζουν τον εργαζόμενο και δεν τον αφήνουν εκτεθειμένο
όπως συμβαίνει με τις επιχειρήσεις στη χώρα μας που βάζουν απροειδοποίητα λουκέτο αφήνοντας στο δρόμο εκα-
τοντάδες εργαζομένους οι οποίοι παλεύουν για να πάρουν το επίδομα ανεργίας αφού δεν υπάρχει πρόνοια από το
κράτος, δεν θεωρούνται απολυμένοι και χρειάζεται η παρέμβαση των αρμόδιων του Υπουργείου Εργασίας.

Ανάσα για τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ με χρέη άνω των 20.000 ευρώ
Ως γνωστόν, στην Ελλάδα της κρίσης δεν υπάρχει πολίτης που να μην δυσκολεύεται να εξοφλήσει τις οφειλές του
είτε στην εφορία, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία, είτε τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ.Οι λιγοστές επιχειρήσεις που λειτουργούν
στη χώρα μας βρέθηκαν πρόσφατα στο δίλημμα πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ή απόλυση εργαζομένων και

προτίμησαν να το δεύτερο, αφήνοντας στην άκρη τις υποχρεώσεις τους προς το ταμείο του
ΟΑΕΕ. Πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες που στο παρελθόν  ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις
τους και ηλικιακά βρίσκονται ένα βήμα πριν από την συνταξιοδότηση, μένουν “ξεκρέμαστοι” αφού
πρέπει πρώτα να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την χορή-
γηση σύνταξης. Για όσους έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης και οφείλουν, παρέχεται η
δυνατότητα συνταξιοδότησης από τον επόμενο μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης,
μόνον αν το οφειλόμενο ποσό από οποιαδήποτε αιτία δεν ξεπερνά, με ανώτατο όριο το ποσό
των 20.000 ευρώ, συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες

δόσεις. Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επι-
κρατεί με τις οφειλές  αποφάσισε να ζητήσει από το υπουργείο Εργασίας νομοθετική ρύθμιση  που περιλαμβάνει τα
ακόλουθα: “Στους υποψήφιους συνταξιούχους, που συμπληρώνουν τα 67 χρόνια, με οφειλές πάνω από 20.000 ευρώ,
ηλικίας 67 ετών και με 20ετή τουλάχιστον ασφάλιση, να χορηγείται σύνταξη ανάλογη με τα έτη που έχουν καταβληθεί
εισφορές, με υποχρεωτική παρακράτηση του υπολοίπου σε δόσεις από τη σύνταξη που θα χορηγηθεί και, εφόσον
εξοφληθεί πλήρως η οφειλή, η σύνταξη θα προσαυξάνεται ανάλογα.Το ποσό της σύνταξης που απομένει, μετά την
παρακράτηση, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης, όπως θα ισχύει κάθε φορά». 


