ΕΤΟΣ 13

ΑρΙΘΜΟΣ φΥΛΛΟΥ 151

Εξασφάλιση προσβασιμότητας
ή αρπαγή κονδυλίων;

Οι κανονισμοί των ευρωπαϊκών έργων,
προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων έχουν
σαν απαραίτητη προϋπόθεση την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία και την καταπολέμηση των κάθε λογής διακρίσεων. Άξιο
απορίας είναι ότι τα περισσότερα έργα και τα
περισσότερα προγράμματα υλοποιούνται χωρίς
Συν. σελ. 13
αυτές τις προϋποθέσεις...... (Γ.ρ)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

ΤΙΜΗ 0,01 EURO

Η πρΟΣφΟρΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ πρΕπΕΙ
ΝΑ ξΕΚΙΝΟΥΝ πρΩΤΑ ΑπΟ ΤΟΝ ΤΟπΟ ΜΑΣ

Η προσφορά, η αλληλεγγύη και
η αγάπη στους ανθρώπους που το
έχουν ανάγκη γεννά όμορφα συναισθήματα που είναι αμοιβαία για
τους αποδέκτες και τους οργανωτές των δράσεων. Με αφορμή την
πρόσφατη ανακοίνωση του Δήμου
Φυλής σχετικά με τη δωρεά σχολιΣυν. σελ. 13
κών ειδών.......(Γ.ρ)

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ!
1.000.000 νεομετανάστες μέχρι το 2019!

Η Τράπεζα της Ελλάδος
ανακοίνωσε ότι πάνω από
427.000 νέοι Έλληνες έχουν
μεταναστεύσει από το 2008
μέχρι σήμερα προς διάφορες
ευρωπαϊκές (και όχι μόνον)
Συν. σελ. 5
χώρες και ότι...

πραξικόπημα στην Τουρκία

Το βράδυ της παρασκευής 15 Ιουλίου, ένα κομμάτι
του τουρκικού στρατού έκανε μια απόπειρα πραξικοπήματος με σκοπό να διώξει την κυβέρνηση του
Ταγίπ Ερντογάν. Οι ηγέτες του πραξικοπήματος,
υποστηρίζοντας πως μιλούν εκ μέρος όλων των Ενόπλων Δυνάμεων, τόνισαν πως έδρασαν για να προστατέψουν το πολίτευμα της δημοκρατίας... Συν. σελ. 7
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πως θα Χορηγούνται από όλα τα φαρμακεία
δωρεάν φάρμακα στους Ανασφάλιστους

Σε ισχύ τίθεται το μέτρο της φαρμακευτική κάλυψης ανασφάλιστων ακόμη και
από τα ιδιωτικά φαρμακεία από 1ης Αυγούστου ενώ εκδόθηκε και η σχετική εγκύκλιος
του υπουργείου Υγείας... Συν. σελ. 16

Στοιχεία ΣΟΚ! Μισθοί που μετά
βίας φτάνουν τα 100 ευρώ!!

Χιλιάδες εργαζόμενοι στην Ελλάδα της κρίσης και των Μνημονίων, αναγκάζονται να αμείβονται
με μισθούς εξαθλίωσης, καθώς τα
στοιχεία που βλέπουν το φως της
δημοσιότητας κάνουν λόγο για μηνιαίους μισθούς που δεν ξεπερνούν τα 100 (!) ευρώ... Συν. σελ. 7

@2016

...Δεν το μαρτυράει κανείς... Το άδικο φαγοπότι και η λαιμαργία φαίνονταιι εκτός από
τις μεγάλες κοιλιές και στη μορφή, στο πρόσωπο δηλαδή του κάθε ανθρώπου. Άνθρωποι ψεύτικοι με λαμπερά κοστούμια, γραβάτα και μεγάλες κοιλιές κυκλοφορούν ανάμεσά μας για να λύσουν όλα τα προβλήματά που αντιμετωπίζουμε με τέτοια πειθώ και
με τέτοιο πάθος που τις περισσότερες φορές τους πιστεύουμε. Τους χειροκροτάμε κιόλας και τους βοηθάμε “να μας σώσουν” όπως λένε τις περισσότερες φορές. Δεν μιλάμε
για πολιτικούς μιλάμε για ανθρώπους που θησαυρίζουν εις βάρος των άλλων βοηθώντας τους υποτιθέμενα να λύσουν τα κάθε λογής προβλήματά τους. Κάποτε που ήταν
διαφορετικά τα πράγματα και οι άνθρωποι δεν είχαν μεγάλες κοιλιές, δεν ήταν αχόρταγοι και άδικοι όπως σήμερα, όλα ήταν καλύτερα. Δε μιλάμε όμως μόνο για τους ανθρώπους, υπάρχουν και οι ανάγκες του σήμερα που μας αναγκάζουν να λειτουργούμε
σα μηχανήματα σκυμμένοι πάνω από έναν υπολογιστή, ένα κινητό τηλέφωνο ή κάποια
άλλη ηλεκτρονική συσκευή που κάνει αυτά που θα έπρεπε να κάνει το μυαλό, το κορμί
αλλά και η ψυχή του κάθε ανθρώπου. Σήμερα ρομπότ σε πολύ καλές τιμές έχουν αντικαταστήσει τον άνθρωπο και δουλεύουν σαν σερβιτόροι και οικιακοί βοηθοί σε πολλά
από τα αναπτυγμένα κράτη του κόσμου. Μετά από λίγο η ανθρώπινη προσωπικότητα
θα είναι περιττή γιατί τα μηχανήματα δεν έχουν ψυχή ούτε μπορείς να καταλάβεις αν
θέλουν το καλό ή το κακό σου. Εμείς δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε και ξέρετε γιατί,
γιατί κανένας δεν σκέφτηκε ποτέ τα αρνητικά που μπορεί να κρύβει το κάθε ηλεκτρονικό
εξάρτημα αφού μας ενδιαφέρει μόνο η λαμπερή εικόνα, το γρήγορο αποτέλεσμα και
πως θα είμαστε καλύτεροι από τον γείτονα και τα εξαρτήματά του......... Συνεχίζεται

Οι έλεγχοι της
εφορίας και στα
σπίτια μας!

Το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή, προβλέπει την δυνατότητα επιτόπιας
έρευνας των ηλεκτρονικών
στοιχείων στα σπίτια των φορολογουμένων αφού πρώτα
έχει δοθεί εντολή από τον αρμόδιο Εισαγγελέα με παρουσία δικαστικού λειτουργού. Το ζήτημα της εισόδου σε οικία για διεξαγωγή
ελέγχου υπήρξε παντοτε θέμα, αλλά με την εντολή Εισαγγελέα που
προβλέπει ο νόμος λύνει τα χέρια στις κρατικές οικονομικές υπηρεσίες. Μάλιστα, ο φορολογούμενος υποχρεούται να παράσχει
κάθε πληροφορία στον υπάλληλο όπως και όσοι διαχειρίζονται τα
ψηφιακά αυτάστοιχεία. Αν υπάρξει οποιαδήποτε αντίσταση από τον
φορολογουμενο, τότε επεμβαίνουν οι αστυνομικές αρχές. Με λίγα
λόγια δεν θα βρίσκουμε ησυχία ούτε στα σπίτια μας! Αναρωτιέμαι,
οι βουλευτές θα δέχονταν να μπαίνει στο «φτωχικό» τους η εφορία
και να τα κάνει άνω κάτω; Με ποιο δικαίωμα ψηφίζουν κάτι τέτοιο
όταν υποτίθεται ότι έχουν εξελίξει τις ψηφιακές υπηρεσίες και όλα
(συναλλαγές, τραπεζικοί λογαριασμοί και όλα α οικονομικά στοιχεία) θα συνδέονται ηλεκτρονικά με την εφορία ώστε να παταχθεί
η φοροδιαφυγή; Για ποιο λόγο προωθούν την ψηφιακή οικονομία
και τις χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων όταν τα θεωρούν αναξιόπιστα και πως αφήνουν «παραθυράκια» φοροδιαφυγής; Γιατί το
μόνο σίγουρο είναι πως οι μη δημοκρατικοί αυτοί έλεγχοι που παραπέμπουν σε χώρες όπου κουμάντο κάνει η μαφία θα γίνονται
σε απλούς πολίτες και όχι στους μεγαλοοφειλέτες που παραποιούν
τα οικονομικά τους στοιχεία και ξέρουν να ξεφεύγουν από το νόμο.
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Τα αποτελέσματα για τους δικαιούχουν των
προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής
των δικαιούχων για τα προγράμματα Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ. Δεδομένου ότι υπήρξε μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων, η διαδικασία
από την οποία επιλέχθηκαν οι 337.000 δικαιούχοι έγινε μέσω κλήρωσης. Τα ονόματα
των δικαιούχων είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΓΑ (www.oga.gr). Από
23/07/2016 έως και 31/08/2016 οι δικαιούχοι
μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε
ΚΕΠ ώστε να παραλάβουν τα δελτία τους. Στην περίπτωση που παρέλθει
το χρονικό αυτό περιθώριο και υπάρξουν δελτία που δεν έχουν διατεθεί,
θα γίνει η διανομή τους από 05/09/2016 σε δικαιούχους με βάση την προτεραιότητα προσέλευσής τους στα ΚΕΠ. Η πλειοψηφία των προγραμμάτων
λήγει τον Μάϊο του 2017 ενώ η διάρκεια του πρόγραμματος δωρεάν παροχής βιβλίων είναι πιο σύντομη καθώς λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Επιπλέον, για τους 59.000 δικαιούχους
των προγραμμάτων ιαματικού και
κοινωνικού τουρισμού ανακοινώνεται
πως πρέπει να προβούν έγκαιρα σε
κράτηση δωματίου προσερχόμενοι
στα ΚΕΠ ώστε να καταχωρηθούν
ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την προσέλευσή τους στο τουριστικό κατάλυμα.

πως θα Χορηγούνται από όλα τα
φαρμακεία δωρεάν φάρμακα
στους Ανασφάλιστους

Η πιο θεμελιώδης αλλαγή που εισάγει
το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο είναι η εξίσωση του δικαιώματος ασφαλισμένων, ανασφάλιστων
και πρώην κατόχων Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου ως προς την πρόσβαση στο
δημόσιο σύστημα υγείας. Η υγειονομική φροντίδα που εγγυάται το νέο
πλαίσιο είναι πλήρης και περιλαμβάνει την νοσηλευτική, διαγνωστική και
φαρμακευτική κάλυψή τους. Ειδικότερα, από 1/8/2016 με βάση το νέο
σύστημα συνταγογράφησης οι οικονομικά αδύναμοι
ανασφάλιστοι δικαιούνται μηδενικής συμμετοχής στο κόστος της φαρμακευτικής αγωγής. Η βάση για την διασφάλιση της μηδενικής συμμετοχής στη φαρμακευτική
αγωγή είναι η διασταύρωση των εισοδηματικών και
ασφαλιστικών κριτηρίων μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Παράλληλα, καταργείται η
υποχρέωση έκδοσης και ανανέωσης των Ατομικών Βιβλιαρίων των Οικονομικά Αδυνάμων ή Ανασφάλιστων.
Οι δικαιούχοι: Α) Ανασφάλιστοι που πληρούν τα εισοδηΣυν. από σελ. 1...

Κατατέθηκε η δεύτερη
δόση των οικογενειακών
επιδομάτων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του ΟΓΑ, η δόση αφορά τα οικογενειακά επιδόματα Β΄ τριμήνου 2016
(ενιαίο επίδομα
στήριξης τέκνων
και ειδικό επίδομα τρίτεκνων
και πολύτεκνων
οικογενειών) και
σε όσους είχαν
υποβάλλει την αίτηση Α21, μέχρι και τις
26-06-2016 και πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Παράλληλα, θα γίνει η πληρωμή των εκκρεμών αιτήσεων (A21)
του έτους 2015, που ελέγχθηκαν από
τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ και
πληρούν τις προϋποθέσεις. Η πληρωμή αυτή αφορά 476.887 δικαιούχους και η συνολική δαπάνη για τις
πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό
των 162.815.631,88 ευρώ. Σημειώνεται δε ότι το ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3,6%.
ματικά κριτήρια. Β) Πρώην κάτοχοι Ατομικού Βιβλιαρίου
Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου, μετά τη λήξη της
ισχύος του Βιβλιαρίου και χωρίς οποιαδήποτε διατύπωση, εφόσον το πραγματικό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000€ για μεμονωμένο
άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200€ για τον/την σύζυγο
και για κάθε εξαρτώμενο μέλος
της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο). Γ) Μέλη
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Θα λαμβάνουν τα φάρμακά τους
κατόπιν αντίστοιχης ιατρικής
συνταγής, από τα ιδιωτικά φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα
με τον ΕΟΠΥΥ, με εξαίρεση τα
φάρμακα της παραγράφου 3 και
4 της παρούσας εγκυκλίου. Επιπλέον, τα φάρμακα υψηλού κόστους θα χορηγούνται στους δικαιούχους της παρούσας εγκυκλίου από τα φαρμακεία και τα σημεία
διανομής του ΕΟΠΥΥ. Σχετικά με τη μηδενική συμμετοχή
στη φαρμακευτική αγωγή: Οι δικαιούχοι θα μπορούν να
επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, (idika.gr)
στην οποία, εισάγοντας το username και τον κωδικό
πρόσβασης που χρησιμοποιούν για την είσοδο τους στο
taxisnet, καθώς και τον ΑΜΚΑ τους θα διαπιστώνουν το
ποσοστό συμμετοχής στη φαρμακευτική αγωγή.
πληροφορίες στο www.dikaiologitika.gr.
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ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ!

1.000.000
νεομετανάστες μέχρι το 2019!

Συν. από σελ. 1... το κύμα της αναγκαστικής αυτής μετανάστευσης μεγαλώνει προϊόντος του μνημονιακού χρόνου και λαμβάνει διαστάσεις πλήρους απορφανισμού
της χώρας από τεχνικό, επιστημονικό και εν γένει προηγμένο εργατικό δυναμικό.Ο ακρωτηριασμός αυτός της
χώρας από την κατ’εξοχήν προωθητική δύναμη της μελλοντικής οικονομικής, επιστημονικής και κοινωνικής ανάπτυξης και φυσικά η ανανέωση του πληθυσμού σε
συνθήκες δημογραφικής κρίσης, αποτελεί τη χειρότερη
συνέπεια των εφαρμοζομένων μνημονιακών πολιτικών.Καμμιά χώρα δεν επιβίωσε στον ακραία ανταγωνιστικό μας κόσμο χωρίς την παρουσία και τη συνέργεια
των νέων ιδεών και της ζωογόνας εργατικής δύναμης
των νέων της. Απαιτείται συνεπώς να δημιουργηθούν
άμεσα οι συνθήκες αναστροφής της εθνοκτόνας αυτής
νεανικής μετανάστευσης.Δυστυχώς οι «ευέλικτες» μορφές εργασίας (mini και midi workers, mini jobbers, parttimers, baggers, labor franchising, «συμβάσεις
μηδενικών ωρών» ή «έκτακτης ανάγκης», «συμβάσεις
λίγων ωρών», «συμβάσεις με το τηλέφωνο», «λευκές
συμβάσεις»), που κυριαρχούν πλέον στη μνημονιακή
μας πατρίδα και τείνουν να υποκαταστήσουν όλα τα
άλλα εργασιακά συστήματα, αποτρέπουν κατηγορηματικά την επάνοδο των νέων μας.Εξάλλου, οι λεγόμενες
«επενδύσεις» με την προφανή πλέον υποβάθμιση και
απίσχναση του κρατικού μας μορφώματος, αφού κράτος
αγοράζει κράτος (βλ. COSCO, Fraport, Trenitalia), οξύνουν την κρίση των εργασιακών συστημάτων μέσω της
ακόμη μεγαλύτερης ελαστικοποίησης-κινεζικοποίησης
της εργασίας.Η …ανάπτυξη που επαγγέλλεται το Μνημόνιο είναι ανεργιογόνα, παράγει νεόπτωχους, ευτελίζει

τη μορφωτική υποδομή και την ψυχολογία των νέων,
προετοιμάζει το έδαφος για τη νέα εργασιακή
ειλωτεία!Κατά τα λοιπά οι …ιθύνοντες καυχησιολογούν
που, μέσω της εποχιακής ελαστικής και άτυπης εργασίας (συνήθως λίγων ωρών την εβδομάδα), αυξομειώνονται τα ποσοστά της ανεργίας, ενώ μεγάλες
δημιουργικές επιχειρήσεις τής ιδιωτικής και κοινωνικής
οικονομίας καταρρέουν η μία μετά την άλλη!Το γενικό
συμπέρασμα είναι ότι οι κυρίαρχες πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις, αφού φόρτωσαν τα βάρη στους νέους,
τους καλούν να ζήσουν ως είλωτες και να «συνταξιοδοτηθούν» ως παρίες, κοντά ή κάτω από το όριο της φτώχειας!!Αυτό το παρόν και το μέλλον βλέπουν οι νέοι και
παίρνουν τον δρόμο της ξενιτιάς μεταφέροντας τα δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ του εθνικού εισοδήματος (όχι
μόνο από τη στέρηση της προηγμένης και δημιουργικής
τους εργασίας, αλλά και από την απώλεια των εκπαιδευτικών δημοσίων και οικογενειακών δαπανών για τις
σπουδές τους) στις ξένες και ανταγωνιστικές οικονομίες.Ακόμη και όσοι έχουν απομείνει, ωθούνται αργά ή
γρήγορα στη φυγή, με τους γονείς και τους παππούδες
να παρακολουθούν τη διάλυση της οικογένειας και της
κοινωνίας με καθημαγμένα πρόσωπα από τις διαρκείς
περικοπές των συντάξεων και των παροχών του Κοινωνικού Κράτους. Αυτό το πρωτοφανές ρεύμα εργασιακής,
πολιτικής και κοινωνικής αποξένωσης της μητέρας-πατρίδας από τους νέους αποτελεί ουσιαστικά και μια
πράξη αξιοπρέπειας των νέων, που αρνούνται να ζήσουν στη φτώχεια, τη μιζέρια, τον κοινωνικό αποκλεισμό!
Είναι πράξη άμυνας έναντι της εξελισσόμενης στην Ελλάδα νεανικής γενοκτονίας.Σε όλα αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν και οι ρυθμίσεις του νέου Ασφαλιστικού
που για τους νέους προβλέπουν μεγάλη μείωση των ποσοστών αναπλήρωσης,τουλάχιστον μέχρι το 2060 όπως
προβλέπουν τα Μνημόνια για τη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης.Το αβίαστο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το μνημονιακό καθεστώς δεν συρρικνώνει
μόνο την οικονομία, δεν απαλλοτριώνει απλώς τον διαχρονικό άυλο και υλικό πλούτο της πατρίδας, αλλά της
αφαιρεί και όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και κυρίως
το ανθρώπινο δυναμικό που είναι και ο ανεκτίμητος αναπτυξιακός κοινωνικός και εθνικός πόρος!Συνεπώς, αποτελεί επείγουσα ανάγκη η καθ’οιονδήποτε τρόπο
απόρριψη των μνημονιακών πολιτικών,ως προϋπόθεση
ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος! Αλέξης π. Μητρόπουλος

Τα αντισταθμιστικά μέτρα για τις απώλειες του ΕΚΑΣ ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας κατά την εισήγησή του στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής.
Πρόκειται για μία νέα δέσμη μέτρων που αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή εντός του
Αυγούστου για όσους χάνουν το ΕΚΑΣ και είναι τα ακόλουθα: Πλήρης απαλλαγή για όσους
δικαιούχους υπήρξε μείωση από την φαρμακευτική δαπάνη, κατάργηση της επιβάρυνσης
ασφαλιστικής εισφοράς του 6% στον κλάδο της Υγείας, ένταξη για απώλειες από 110 ευρώ
και πάνω στην Κάρτα Αλληλεγγύης, διατήρηση ισόποσης παροχής στους χρόνια πάσχοντες με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% και διατήρηση ισόποσης παροχής σε έναν
από τους δύο συζύγους, δικαιούχος θεωρείται αυτός που έχει το μικρότερο εισόδημα.
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Μία ακόμη διάκριση για τον Έλληνα τενίστα του Φαέθωνα, Στέφανο Διαμαντή. Για τέταρτη συνεχόμενη φορά,
κατέκτησε τον τίτλο σε πανελλήνιο πρωτάθλημα αντισφάιρισης σε αμαξίδιο κατατροπώνοντας τον αντίπαλό του
με σκορ 6-1. Η νίκη του αυτή του εξασφάλισε τη συμμετοχή του στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016.
Η τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Αττικής αποτελεί προτεραιότητα για τον Αντιπεριφερειάρχη κο Γιάννη
Βασιλείου. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με την Ένωση των Εν Ελλάδι Τουριστικών Πρακτόρων, συζητήθηκε διεξοδικά η ένταξη της Ελευσίνας και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής στους τουριστικούς
προορισμούς ενώ έγινε εκτενής αναφορά στα Αρχαιολογικά Μνημεία και Μουσεία, στους Βυζαντινούς και Μεταβυζαντινούς Ναούς, στις Ιερές Μονές και τις παραλίες που αξίζει να τα επισκεφτεί κανείς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης το κλίμα ήταν θετικό και οι εκπρόσωποι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα αξιοθέατα των περιοχών
δεσμευόμενοι να τα εντάξουν στο πρόγραμμα επισκέψεων που αφορά την Αθήνα αλλά και τις περιοχές της Αττικής.
Ενεργή ήταν η συμμετοχή των Δήμων Φυλής, Ασπροπύργου, Μάνδρας-Ειδυλλίας στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων.Τονίστηκε η σημασία της πρόληψης και μέριμνας για την αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων που απασχολούν τις πόλεις ενώ δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη τεχνικής βοήθειας για την
επίλυσή τους. Επιπλέον, προτάθηκε η δημιουργία ΚΕΠ Υγείας σε κάθε Δήμο και παρουσιάστηκε λεπτομερώς ο τρόπος
λειτουργίας τους ενώ στα πλαίσια της συνάντησης παρουσιάστηκε και ο απολογισμός των Υγιών Πόλεων για το 2015.

Τη βελτίωση του οδικού δικτύου της Αττικής και την εξέυρεση λύσεων σε βασικά ζητήματα δεκάδων δήμων
προωθεί η Περιφέρεια εγκρίνοντας το έργο «Βελτίωση και Αποκατάσταση βλαβών του οδοστρωμάτων οριζόντιας
& κατακόρυφης σήμανσης, μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο
Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο (Π.Α.Ο.Δ.) της Περιφέρειας Αττικής» με προϋπολογισμό στα 6.000.000 ευρώ.
Οι τελικοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ ( Oργανισμός απασχόλησης εργατικού δυναμικού) για το Σχολικό Έτος
2016-2017 είναι αναρτημένοι ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ian.oaed.gr/apprenet/bns και οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αίτησης που υπέβαλαν για τα παιδιά τους.
Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές σε Μέγαρα, Μάνδρα και Δερβενοχώρια. Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει την πυροσβεστική διαθέτοντας δύο υδροφόρα οχήματα
και ένα μηχάνημα έργου για τη δημιουργία ζώνης για την αποφυγή επέκτασης της πυρκαγιάς προς τον Υμηττό.
Στα Μέγαρα και την Ελευσίνα πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις των μελών της σπείρας που εξαπατούσε πολίτες
εμφανιζόμενοι ως υποψήφιοι αγοραστές σε πωλήσεις αντικειμένων μεγάλης αξίας μέσω αγγελιών που αναρτούνταν στο διαδίκτυο. Το οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα υπολογίζεται στις 16.300 ευρώ.
Δεσμευτικό πρωτόκολλο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τη δημιουργία κλίματος
ασφάλειας και ομαλότητας στο Δήμο Φυλής, συνυπέγραψαν στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς, ο Γενικός Γραμ- ματέας Δημόσιας Τάξης Δημήτρης Αναγνωστάκης και ο Αρχηγός της
ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβαλάς. Η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Φυλή είναι μείζον θέμα.
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας πραγματοποίησε τον εθελοντικό καθαρισμό των
ακτών. Πρόεκιται για ένα εγχείρημα που πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά και αποτελεί μία συνειδητήπροσπάθεια ευαισθητοποίησης όλων των ηλικιών που σκοπό έχει να τονίσει ότι η προστασία του περιβάλλοντος
μας αφορά όλους και ότι όλοι οφείλουμε να προστατεύουμε και να διατηρούμε τις θάλασσες και τις ακτές καθαρές.
πρόσθετη βαθμολογική εξέλιξη και «έξτρα» μοριοδότηση ενόψει των διαδικασιών στελέχωσης θέσεων ευθύνης
στη Δημόσια Διοίκηση αποκτούν πλέον υπάλληλοι που έχουν εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα. Πλέον, αποφασίστηκε
η αναγνώριση της προϋπηρεσίας στην Ελλάδα και σε κάθε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., με πλήρη ή μερική απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, όσο και προϋπηρεσία από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος ή με έμμισθη εντολή.
Το Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. ακολουθώντας το ρεύμα της εποχής, προωθεί την ηλεκτρονική
εξυπηρέτηση των πολιτών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκτυπώσουν το Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης (του
Ν. 2308/1995) για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Η υπηρεσία αυτή θα είναι πλέον διαθέσιμη μέσα από την εφαρμογή
«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙO – Κτηματογράφηση – Εκτύπωση Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης»
στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ www.ktimatologio.gr, απλα με την καταχώρηση των κωδικών ασφαλείας του taxisnet.
Σταμάτησε και επίσημα η διέλευση των μεγάλων φορτηγών από το κέντρο της Νέας Περάμου. Τοποθετήθηκαν
οι κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες που ενημερώνουν και καθοδηγούν τους οδηγούς των Φορτηγών αυτοκινήτων πάνω από 5 τόνους, να κινούνται από τον παράδρομο της Νέας Εθνικής οδού και να μην διέρχονται μέσα
από το κέντρο. Η απόφαση αυτή θα λύσει ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια η περιοχή.
Το πρώτο παγκόσμιο Κύπελλο ξιφασκίας με αμαξίδιο κατέκτησαν στην Πολωνία οι Έλληνες αθλητές Γεράσιμος Πυλαρινός, Πάνος Τριανταφύλλου, Βασίλης Ντούνης και Ηλίας Αρκουδέας κάνοντας υπερήφανη την Ελλάδα.
Οι διακρίσεις όμως δε σταματούν εδώ, αφού την πρώτη θέση κατέκτησε το δίδυμο Χαλκιαδάκη-Μηλάκη σε αγώνα
ποδηλασίας των ΑμεΑ , γεγονός το οποίο συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνική ποδηλασίας ΑμεΑ.
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ΕΓΚρΙΘΗΚΕ ΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΕρΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΑ cApitAL cONtROLS

Δεκτή έγινε και επίσημα η εισήγηση της ελληνικής πλευράς περί
χαλάρωσης των capital controls
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συγκεκριμένα πρόκειται για
την άρση της απαγόρευσης αποπληρωμής δανείων, την άρση της
απαγόρευσης ανάληψης από νέες
καταθέσεις, την αύξηση του ποσοστού ανάληψης από 10% στο 30% των ελεύθερων κεφαλαίων που
προέρχονται από το εξωτερικό, τη δυνατότητα ανάληψης 840 ευρώ
ανά δύο εβδομάδες. Επιπλέον, στα μέτρα που έχουν εγκριθεί περιλαμβάνεται και η αύξηση στα όρια των υποεπιτροπών των τραπεζών (έως 250χιλιάδες ευρώ/ανά πελάτη/ανά ημέρα σήμερα) καθώς
και των ποσών που θα μπορούν να εκτελούνται απευθείας από τις
τράπεζες χωρίς την προϋπόθεση προηγούμενης ιστορικότητας (έως
20χιλιάδες ευρώ/ανά πελάτη/ανά ημέρα σήμερα). Η κυβέρνηση δίνει
ιδιαίτερη έμφαση στην αποκατάσταση της φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων προς το εξωτερικό. Όπως όλοι θυμόμαστε όταν
επιβλήθηκαν τα capital controls στην Ελλάδα, δημιουργήθηκαν μεγάλα εμπόδια στις συναλλαγές με το εξωτερικό και όπως ήταν αναμενόμενο πολλές συνεργασίες ναυάγησαν, ενώ επικράτησε η
άποψη πως η Ελλάδα είναι μια αναξιόπιστη χώρα για οποιαδήποτε
οικονομική συνεργασία. Τα μέτρα αναμένεται να τεθούν σε ισχύ
μετά από την δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

πραξικόπημα στην Τουρκία

Η σύγχρονη Τουρκική Δημοκρατία ιδρύθηκε
το 1923 απ' τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, έναν πρώην
αξιωματικό του στρατού που στήριζε με όλη του τη δύναμη
μια μορφή δημοκρατικού εθνικισμού και εκκοσμίκευσης που
πλέον είναι συνώνυμες με την έννοια του Κεμαλισμού. Ο
στρατός θεωρείται ο θεματοφύλακας του Κεμαλισμού, και έχει
ανατρέψει τέσσερις τουρκικές κυβερνήσεις απ' το 1960 στο
όνομα της προστασίας της Τουρκικής δημοκρατίας απ' το
χάος και την Ισλαμική επιρροή. Πάντα, μετά τα πραξικοπήματα, ο στρατός επανέφερε τη δημοκρατία - αν και όχι σε αναβαθμισμένη μορφή. Ο Ερντογάν είναι ξεκάθαρα απειλή για
την τουρκική δημοκρατία και την εκκοσμίκευση του κράτους.
Ως ηγέτης του AKP, του μετριοπαθούς Ισλαμιστικού κόμματος
«μεταρρύθμισε» τα σχολεία στα πρότυπα του Ισλαμισμού.
Κατέλυσε σχεδόν την ελευθερία του τύπου και προώθησε
συνταγματικές αλλαγές που θα μπορούσαν να του δώσουν
επικίνδυνα πολλές δυνάμεις. Ο στρατός είχε παραμείνει σοκαριστικά αδρανής τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας πολλούς
να πιστέψουν ότι ο Ερντογάν είχε καταφέρει να τον υποτάξει.
Όμως αυτή η απόπειρα πραξικοπήματος δείχνει πως κάποιοι
στις Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουν εγκαταλείψει τον παραδοσιακό τους ρόλο ως θεματοφύλακες του Κεμαλισμού. Παρόλα
αυτά, απ' ό,τι φαίνεται δεν θα πετύχουν. Μεγάλο κομμάτι του
στρατού τάσσεται ανοιχτά υπέρ του Ερντογάν, το ίδιο και διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους αλλά και οι πολιτικοί ηγέΣυν.από σελ. 1...

Στοιχεία ΣΟΚ! Μισθοί που μετά
βίας φτάνουν τα 100 ευρώ!!

Χιλιάδες εργαζόμενοι στην Ελλάδα της κρίσης και των Μνημονίων, αναγκάζονται
να αμείβονται με μισθούς εξαθλίωσης, καθώς τα
στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας
κάνουν λόγο για μηνιαίους μισθούς που δεν ξεπερνούν τα 100 (!) ευρώ. Το κείμενο θέσεων για τις εργασιακές σχέσεις που απέστειλε το υπουργείο
Εργασίας στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων πραγματικά σοκάρει αφού: 126.956 εργαζόμενοι αμείβονται με μικτό μηνιαίο μισθό έως 100 ευρώ και
συνολικά 343.760 εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίους μισθούς από 100 έως και 400 ευρώ μικτά!
Πρόκειται για εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασία δύο, τριών ημερών την εβδομάδα ή ακόμη και
μερικών ωρών την εβδομάδα. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΙΚΑ, ο μέσος μισθός για μερική απασχόληση κυμαίνεται από 400 ευρώ μικτά έως και
420 ευρώ μικτά το μήνα. Από τα στοιχεία αυτά
προκύπτει ότι στην Ελλάδα ο αριθμός των εργαζομένων που αμείβεται με μισθούς έως και 510 ευρώ
μικτά ανέρχεται συνολικά σε 432.033 άτομα.
Συν. από σελ. 1...

τες της χώρας - συμπεριλαμβανομένων και των αντιπάλων
του Ερντογάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος μάλιστα έχει επιστρέψει
στην Κωνσταντινούπολη, πράγμα που δεν θα έκανε εάν δε
γνώριζε ότι είναι ασφαλής. Είναι νωρίς ακόμα αλλά όλες οι ενδείξεις δείχνουν πως ο στρατός είναι διχασμένος και πως το
πραξικόπημα πιθανότατα θα αποτύχει. Μοιάζει ειρωνικό,
αλλά όλα αυτά πιθανότατα θα βοηθήσουν τον Ερντογάν να
επεκτείνει τις αυταρχικές βλέψεις του και να εδραιώσει ένα
απολυταρχικό καθεστώς, καθώς η δημοτικότητά του θα εκτοξευθεί. Δεν αποκλείεται να κερδίσει στο κοινοβούλιο τις ψήφους που χρειάζεται για να κάνει τις συνταγματικές αλλαγές
που θα του δίνουν τη δύναμη να κάνει ό,τι θέλει στη χώρα.
Και αν αυτό συμβεί, το πραξικόπημα θα έχει αποτύχει διπλά.
Όχι μόνο επειδή οι πραξικοπηματίες δεν θα έχουν κατορθώσει να κερδίσουν την εξουσία της χώρας, αλλά θα έχουν αποτύχει να προστατέψουν τον Κεμαλισμό απ' τον μεγαλύτερο
εχθρό του εδώ και δεκαετίες. Να σημειωθεί ότι τουλάχιστον
265 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πολλοί άμαχοι, σκοτώθηκαν στη διάρκεια της απόπειρας πραξικοπήματος, πάνω από
1.400 είναι οι τραυματίες, ενώ σύμφωνα με τις ανακοινώσεις,
από τους συνολικά 265 νεκρούς, οι 104 είναι από την πλευρά
των πραξικοπηματιών. Οι υπόλοιποι 161 είναι άνδρες των
τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας και πολίτες (41 αστυνομικοί,
δύο στρατιώτες και 47 πολίτες). Σε συνεχείς συλλήψεις προχώρησαν οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας οι οποίες έβαλαν
στο στόχαστρό τους χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους, στρατιωτικούς και δημοσιογράφους της κρατικής τηλεόρασης.

ΣΕΛΙΔΑ 7

Επιμέλεια: Βασιλική Νικοπούλου

«Η μόρφωση είναι δικαίωμα όλων»

Η 40χρονη Μαρία φεγγαρίδου αποτελεί παράδειγμα προς
μίμηση για τους νέους που απογοητεύονται εύκολα και τα παρατάνε αλλά και για τους μεγαλύτερους που ενώ θέλουν να
πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, σκέφτονται ότι έχουν περάσει τα χρόνια και δεν μπορούν. Παρά το γεγονός ότι η Μαρία
κατέληξε να χρησιμοποιεί το αναπηρικό αμαξίδιο εξαιτίας ιατρικού λάθους, δεν εγκατέλειψε το όνειρό της, ούτε χρησιμοποίησε ως πρόφαση την
ηλικία της για να το αφήσει
πίσω της. Αντιθέτως, βρέθηκε ξανά στα θρανία φοιτώντας στις τρεις τάξεις του
γυμνασίου. Μάλιστα κατά τα
λεγόμενα των καθηγητών
της η Μαρία είναι άριστη μαθήτρια και την ενθαρρύνουν
να συνεχίσει τις σπουδές της και στο Λύκειο. Η Μαρία ξεπέρασε τους φόβους της και έδωσε όλη την ενέργεια και την προσοχή της στα μαθήματα του σχολείου. Το σημαντικότερο
δίδαγμα από όλη αυτή την ιστορία της Μαρίας είναι πως κατάφερε μόνη της να ξεπεράσει οποιαδήποτε ανασφάλεια και
φοβία είχε ως κατάλοιπο εξαιτίας της κατάστασης της υγείας
της, να απεγκλωβιστεί από το σπίτι της, να ανακαλύψει τα χαρίσματα που διαθέτει και να γίνει ενεργό μέλος της κοινωνίας.

ΤΗΝ πρΩΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΕΛΑΒΕ Η
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛΜπΟΛ ΣΤΟ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥρΝΟΥΑ FEDc

Στο διεθνές τουρνουά που διεξήχθη
στη Μαδρίτη, η ελληνική ομάδα κατέκτησε την πρώτη
θέση με απολογισμό τέσσερις νίκες
σε πέντε αγώνες.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με τους Μιχάλη Αλεξίου
(Όμηρος Αθηνών), Αντώνιο Καραμήτσο (Κεραυνός Αθηνών), Χαράλαμπο Κορδάκη (Ήφαιστος),
Ιωάννη Σκουρμπούτη (Κεραυνός Αθηνών), Γρηγόριο Τάτση (Κεραυνός Αθηνών) και Αθανάσιο
Χατζηπάντου (Πυρσός Θεσσαλονίκης) και ομοσπονδιακό προπονητή τον Αντώνη Ανάστο,
παρά την ήττα από την Δανία συγκέντρωσε οκτώ
βαθμούς και κατέλαβε πανηγυρικά την πρώτη
στο τουρνουά. Την δεύτερη θέση με επτά βαθμούς πήρε η Δανία, ενώ ακολούθησαν Μ. Βρετανία, Πορτογαλία, Πολωνία και Ισπανία. Οι
διακρίσεις συνεχίζονται καθώς η εθνική ομάδα
των γυναικών, είχε τρεις νίκες σε έξι αγώνες.

ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΔΙΑΚρΙΣΗ ΓΙΑ
ΣΤΕφΑΝΟ ΔΙΑΜΑΝΤΗ!

Ο Έλληνας τενίστας του φαέθωνα, ο οποίος εδώ
και λίγες εβδομάδες εξασφάλισε wild card για τους
Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, πανηγύρισε στο
ΟΑΚΑ τον τέταρτο σερί τίτλο σε πανελλήνιο πρωτάθλημα αντισφαίρισης με αμαξίδιο. Ο τενίστας του
Φαέθωνα, στον τελικό της διοργάνωσης νίκησε 6-1,
6-0 τον Στέφανο Μπάμπη του Ήφαιστου Πάτρας και
κατέκτησε το τρόπαιο. Την τρίτη θέση πήρε ο Παναγιώτης Σαουλίδης του Ηρόδικου, ο οποίος στον
«μικρό» τελικό νίκησε 6-4, 7-6(5) τον Κωνσταντίνο
Διαλεκτόπουλο που ανήκει επίσης στον Ηρόδικο.

Νέα Εγκύκλιος του
ΙΚΑ για τις
γνωματεύσεις ΚΕπΑ

Διευκρινήσεις γύρω από τις γνωματεύσεις που εκδίδονται από τις
οικείες Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ εξέδωσε το ΙΚΑ. Συγκεκριμένα, το ΙΚΑ προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου, με αφορμή
μία σειρά από αιτήματα και ερωτήσεις που είχαν κατατεθεί στις
Επιτροπές των ΚΕΠΑ. Ειδικότερα, η εγκύκλιος της εφαρμογής
των διατάξεων της Κ.Υ.Α. αρ.Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/2410-2013) αφορά στην διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με
αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας.Όπως τονίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ, για την απαλλαγή
όσων αναπήρων εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.1
του ν.1798/88 απαιτείται από την 1η Ιανουαρίου 2013 οριστική
γνωμάτευση των οικείων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.
Επομένως, σε ό,τι αφορά την εφαρμοζόμενη διαδικασία αντιστοίχισης για την έκδοση συμπληρωματικά από τα ΚΕ.Π.Α. της «Ειδικής Ιατρικής Βεβαίωσης» του Παραρτήματος ΙΙΙ της εν λόγω
Κ.Υ.Α. (περ.2, σελ.3 Εγκυκλίου 69/2013), αυτή διενεργείται μόνο
εφόσον:οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν την απαιτούμενη από
τις σχετικές διατάξεις γνωμάτευση Α.Υ.Ε. ή Β.Υ.Ε. ΚΕ.Π.Α. και
όχι γνωματεύσεις των προ ΚΕ.Π.Α. Υγειονομικών Επιτροπών και
οι σχετικές γνωματεύσεις είναι οριστικές, δηλαδή δεν εκκρεμεί
προσφυγή κατά αυτών στη ΒΥΕ (ή στα διοικητικά δικαστήρια).
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Ένας μήνας αφιερωμένος στο βιβλίο

Ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά μήνας αφιερωμένος στην έκθεση βιβλίου που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Ναύπλιο. Χιλιάδες βιβλία παιδικά, μυθιστορήματα, εκπαιδευτικά, ιατρικά,
επιστημονικά, ποίησης, φαντασίας και άλλα πολλά είδη βιβλίων περιμένουν μικρούς και μεγάλους να τα ξεφυλλίσουν. Τη φετινή εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ναυπλιέων, ο Δημοτικός
Οργανισμός Πολιτισμού - Τουρισμού
Ναυπλίου και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών. Η
συμμετοχή είναι μεγάλη τόσο από εκδότες όσο και από τοπικούς φορείς
καθώς 70 εκδότες θα παρουσιάσουν
τις παλιές και τις νεότερες εκδόσεις
τους ενώ στην έκθεση συμμετέχουν και
η Ιερά Μητρόπολη Αργολίδος, ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Αργολίδος και η Ένωση Συγγραφέων και
Λογοτεχνών Αργολίδος προβάλλοντας
το έργο που υλοποιούν στο ευρύ
κοινό. Η έκθεση ανοίγει τις πόρτες της
στον κόσμο καθημερινά και τις Κυριακές από τις 19.30 το απόγευμα μέχρι
και τα μεσάνυχτα. Εκτός από την έκθεση βιβλίου, ο Δήμος έχει οργανώσει ποικίλες ενδιαφέρουσες πολιτιστικές εκδηλώσεις για το
κοινό με αποκορύφωμα την συναυλία που θα πραγματοποιηθεί
στις 12 Αυγούστου, στην πλατεία Τριών Ναυάρχων, από το ποπ
συγκρότημα Ωρίωνες και ώρα 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.

πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Σύρο

Ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα περιμένει
όσους βρεθούν στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, τη Σύρο, κατά τη διάρκεια του Αυγούστου.
Το πρόγραμμα ΣΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2016 περιλαμβάνει πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων
όπως συναυλίες, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, εκθέσεις εικαστικών τεχνών, ενώ δυναμική παρουσία στο πρόγραμμα θα έχουν και οι
τοπικοί φορείς και σύλλογοι που δίνουν μια πιο
παραδοσιακή νότα στις εκδηλώσεις με την αναπαράσταση παλαιών εθίμων και άλλων στοιχείων
από την παράδοση για να θυμούνται οι παλιοί και
να μαθαίνουν οι νεότεροι. Το μεγαλύτερο μέρος
του νησιού φιλοξενεί δημιουργίες εικαστικών και
μελωδίες από καλλιτέχνες που αντιπροσωπεύουν
διαφορετικά είδη μουσικής για να καλυφθούν όλα
τα γούστα. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και κυρίως
οι εκθέσεις και οι θεατρικές παραστάσεις θα έχουν
διάρκεια έως και τα μέσα του Φθινοπώρου!

πενθήμερο πολιτιστικών
εκδηλώσεων ενόψει της
Αυγουστιάτικης πανσελήνου

Ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων περιμένει Έλληνες και ξένους τουρίστες
τον Αύγουστο σε ολόκληρη την επικράτεια. Με
αφορμή την αυγουστιάτικη πανσέληνο, το
υπουργείο πολιτισμού έχει ετοιμάσει πληθώρα
εκδηλώσεων σε 116 αρχαιολογικού χώρους,
μνημεία και μουσεία σε διάφορες περιοχές της
Ελλάδας από τις 17 έως και τις 21 Αυγούστου
προσφέροντας όμορφες στιγμές ψυχαγωγίας με
ελεύθερη είσοδο. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν
χορό, μουσική, θέατρο, εικαστικές εκθέσεις, προβολές ταινιών αλλά και βραδιές ποίησης καλύπτοντας όλες τις μορφές τέχνης και τα
ενδιαφέροντα όσων συμμετάσχουν σε αυτές.

πρόταση στην UNEScO να αναγνωριστεί η Ελληνική
γλώσσα πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας!

H ιταλική Γερουσία ζητάει από την κυβέρνηση της χώρας να
καταθέσει πρόταση στην UNESCO για να αναγνωριστούν τα λατινικά και τα Ελληνικά, ως άυλη «πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας», στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν γιατί
λειτουργούν ως «ενοποιητικό στοιχείο του δυτικού πολιτισμού».
Σύμφωνα με διαδικτυακή ιστοσελίδα, η πρόταση έφτασε στην
Ολομέλεια του σώματος, μετά από ενέργειες της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων και της Φιλελληνικής
Εταιρείας Ιταλίας, κι έπειτα μετά από σχετική πρόταση. Ακόμα, η
πρόταση επισημαίνει την ανάγκη η κυβέρνηση να λειτουργήσει
ως εγγυητής για τη διάσωση των κλασικών σπουδών, στο πλαίσιο μιας «παγκόσμιας και ανθρώπινης εκπαίδευσης των νέων
γενεών». Η Γερουσία ζητάει να δώσει η UNESCO στην Ιταλία το
καθεστώς του «συμβολικού θησαυροφυλακίου» και σταυροδρομιού του ελληνικού και λατινικού πολιτισμού και των γλωσσών.
Η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και η Φιλελληνική Εταιρεία διεκδικούν την αναγνώριση της κλασικής παιδείας ως άυλης
κληρονομιάς της ανθρωπότητας, αλλά και την καθιέρωση παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Οι δύο επιδιώξεις συνδέονται μιας και στον εορτασμό της παγκόσμιας
ημέρας στη Νάπολη, τον Μάιο, κλασικά λύκεια είχαν πάρει μέρος
σε «μαραθώνιο» Eλληνικού λόγου, ενώ το θέμα της κλασικής
παιδείας είχε συζητηθεί σε εκδήλωση, παρουσία πολιτικών και
εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης.
πηγή: pronews.gr
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Ηλεκτρονική διασύνδεση ταμειακών μηχανών
με τα ηλεκτρονικά συστήματα της εφορίας

Η ηλεκτρονική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών όλων
των επιχειρήσεων στη χώρα με τα ηλεκτρονικά συστήματα Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου (ΓΓΠΣ)είναι πλέον γεγονός! Σε ανακοίνωσή του το
υπουργείο Οικονομικών αναφέρει όλα όσα ορίζει η τροπολογία τονίζοντας πως οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δε διαθέτουν τις νέες ταμειακές μηχανές, οφείλουν να βρουν τον τρόπο
ώστε να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά πια στην ΓΓΠΣ τα δεδομένα
των φορολογικών στοιχείων που εκδίδουν. Επιπλέον, ορίζεται
το πρόστιμο των 100 ευρώ για κάθε συναλλαγή τα στοιχεία της
οποίας δε διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία. Ο βασικός στόχος του υπουργείου είναι να μειωθεί
η φοροδιαφυγή και να λειτουργούν
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
και διαφάνεια οι επιτόπιοι φορολογικοί έλεγχοι μέσω του άμεσου εντοπισμού των συναλλαγών για τις οποίες είτε δεν έχουν
εκδοθεί φορολογικά στοιχεία είτε έχουν εκδοθεί αποδείξεις από
αδήλωτες ταμειακές μηχανές, είτε πλαστά τιμολόγια.

Έως και 40% οι μειώσεις
στις επικουρικές συντάξεις

Αυξήθηκαν οι άνεργοι τον Ιούνιο

Αυξήθηκε ο αριθμός εγγεγραμμένων ανέργων
στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά τον μήνα Ιούνιο. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του οργανισμού από
939.562 που ήταν ο συνολικός αριθμός εγγεγραμένων
ανέργων τον Μάϊο, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 10.463.
Το μέγεθος της αύξησης
μπορεί να εγείρει ανησυχίες
για την πορεία της ανεργίας
αλλά τα νέα προγράμματα
που προωθεί ο οργανισμός
αναμένεται να δημιουργήσουν αρκετές θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, μόνο
για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο
θα ξεκινήσουν έξι νέα προγράμματα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Τα προγράμματα θα αφορούν
ανέργους όλων των ηλικιών είτε νεοεισερχόμενους
έιτε μακροχρόνιους και θα στοχεύουν στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, στην ενίσχυση της
απασχόλησης και μείωση του ποσοστού των μακρχρόνιων ανέργων καθώς και στην ενίσχυση της
νεανικής επιχειρηματικότητας.Το πρώτο πρόγραμμα
του ΟΑΕΔ προβλέπει τη δημιουργία 10.000 θέσεων
εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για ανέργους και ειδικές ομάδες ανέργων. Παράλληλα, θα «τρέξουν» τα
προγράμματα υποστήριξης της απασχόλησης για
1.575 ανέργους και 1.000 άτομα με ειδικές ανάγκες
σε ΚοινΣΕΠ ενώ τον Οκτώβριο ακολουθείτο νέο
πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας για ανέργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών, το οποίο
αφορά 11.000 νέους διαφόρων ειδικεύσεων. Επιπλέον, παράλληλα με τα προγράμματα αυτά θα λειτουργούν τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας
για τους 51 δήμους και τα hot spot που αναμένεται
να προσφέρουν απασχόληση σε 24.574 ανέργους.

Ο Αύγουστος ξεκινά δυναμικά με μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις της
τάξης του 8-10% επηρεάζοντας 312.000
συνταξιούχους, ενώ από τον Σεπτέμβριο
οι μειώσεις θα αγγίξουν το 40%. Στην
πράξη οι συνταξιούχοι θα λάβουν τις επικουρικές τους ψαλιδισμένες κατά 2 έως και 350 ευρώ. Οι μεγαλύτεροι χαμένοι του Αυγούστου είναι συνταξιούχοι δημόσιοι
υπάλληλοι, οι δημοτικοί υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι ασφαλιστικών ταμείων,οι χημικοί μηχανικοί, οι χημικοί, οι εργαζόμενοι
Αγροτικής Τράπεζας, οι πυροσβέστες, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, οι υπάλληλοι από ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΕΡΤ. Το Σεπτέμβριο οι
πρώην εργαζόμενοι σε ΙΚΑ, ΔΕΗ και τράπεζες θα δουν το πορ- Η λειτουργία του έργου e-pronoia
τοφόλι τους να αδειάζει. Αναλυτικότερα οι συνταξιούχοι αστυ- Το έργο “e-pronoia για τον πολίτη”είναι μια Ηλεκτρονομικοί, οι υπάλληλοι ναυτικών- τουριστικών πρακτορείων, οι νική Πλατφόρμα Διασύνδεσης και Διαδραστικότητας
πρώην υπάλληλοι της Εμπορικής Τράπεζας, οι μηχανικοί, οι των Υπηρεσιών Πρόνοιας, Διαδικτυακή Πύλη Πρόσυβολαιογράφοι, οι δικηγόροι, οι υπαλληλοι σε ΔΕΗ, οι εμπο- νοιας για την εξυπηρέτηση του πολίτη και Σύστημα
ροϋπάλληλοι, οι αρτοποιοί και οι πρώην υπάλληλοι σε Τρά- Ηλεκτρονικής Αναφοράς, Παρακολούθησης και Αξιοπεζα Πίστεως και Alpha. Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά στο λόγησης Δράσεων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληστόχαστρο της κυβέρνησης και των δανειστών βρέθηκαν οι λεγγύης. Στόχος του έργου είναι η καλύτερη
συνταξιούχοι, άνθρωποι που εργάστηκαν για χρόνια και τώρα εξυπηρέτηση των πολιτών που χρήζουν των υπηρεπου βρίσκονται σε μία ηλικία που η Πολιτεία θα έπρεπε να σιών κοινωνικής φροντίδας και την υποστήριξη της
επιτελικής λειτουργίας (ηλεκτρονική διακυβέρνηση)
κάνει τα πάντα για τους εξασφαλίσει μία αξιοπρεπή διαβίωση,
του τομέα Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοιβλέπουν τις παροχές τους να συρρικνώνονται μέρα με τη
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Επιπλέον, το έργο
μέρα. Την ίδια στιγμή, οι τιμές σε αγαθά πρώτης ανάγκης και
στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας των παρεχόφάρμακα αυξάνονται συνεχώς, όπως συμβαίνει και με όλους
μενων υπηρεσιών των φορέων κοινωνικής φροντίδας.
τους φόρους που μας περιμένουν από τον Σεπτέμβριο.
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Η προσβασιμότητα των
Ατόμων με Αναπηρία είναι
προτεραιότητα στην Κομοτηνή

Η συμμετοχή των εκπροσώπων του Συλλόγου ατόμων με κινητικά προβλήματα «Περπατώ» σε σεμινάρια
για τον προσβάσιμο τουρισμό για Άτομα με Αναπηρία
στις ΗΠΑ, ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία που έδωσε
περισσότερες ιδέες σχετικά με τις παρεμβάσεις που
χρειάζονται ώστε η Κομοτηνή αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα να γίνει τουριστικός προορισμός για τα ΑμεΑ.
Η βελτίωση των υποδομών και η ενημέρωση της κοινωνίας για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία είναι
βασικά βήματα που θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαμονής των ντόπιων αλλά και των τουριστών με αναπηρία.
Ήδη πέντε παραλίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαθέτουν τα ειδικά συστήματα ώστε
να δεχθούν επισκέπετες με κινητικά προβλήματα. Επιπλέον, όσοι βρίσκονται στις περιοχές αυτές μπορούν να
ασχοληθούν με καταβάσεις αφού υπάρχει ειδικό προσωπικό που επιβλέπει και εκπαιδεύει τα άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα ώστε να δοκιμάσουν
νέες δραστηριότητες με περισσότερη δράση. Στη Θάσο
λειτουργεί εκπαιδευτικό camp για παιδιά με αναπηρία σε
συνθήκες κατασκήνωσης όπως και στα Δαδιά του
Έβρου έχουν δημιουργηθεί οι απαραίτητες υποδομές
για Άτομα με Αναπηρία που είναι λάτρεις της φύσης.

Απτικές διαδρομές στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων
Βοιωτίας σε συνεργασία
με τον Φάρο Τυφλών της
Ελλάδος και με τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου
Βοιωτίας προωθεί εξειδικευμένα προγράμματα που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες επισκεπτών με σοβαρά
προβλήματα όρασης. Συγκεκριμένα, έχουν δημιουργήσει ένα ειδικό πρόγραμμα ξενάγησης που υλοποιείται στο Αρχαιλογικό Μουσείο Θηβών και
υποστηρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Το πρόγραμμα σέβεται το δικαίωμα της προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία στη ψυγαγωγία και την παιδεία και έχει
διαμορφωθεί με ανάλογο τρόπο.Οι συμμετέχοντες μπορούν
μέσω ειδικών απτικών διαδρομών να ψηλαφίσουν τα εκθέματα του μουσείου που βρίσκονται εκτός προθηκών ενώ παράλληλα γίνεται η αντίστοιχη περιγραφή από τον ξεναγό.

Η περιφέρεια στο πλευρό των ΑμεΑ

Η περιφέρεια στηρίζει τις δομές διημέρευσης και ημερίσιας φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία χορηγώντας 24.8 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για
ένα εγχείρημα με μακροχρόνιο
ορίζοντα καθώς η ενίσχυση των
Κέντρων Διημέρευσης-Ημερίσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στοχεύει στη δημιουργία
δράσεων για την βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των ατόμων αυτών για μία τριετία. Η πρόσκληση αφορά το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, «Προώθηση
της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Ο παγχιακός Σύλλογος ΑμεΑ δίνει τον δικό του αγώνα και των διακρίσεων-διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής»
ενάντια στην περιθωριοποίηση των Ατόμων με Αναπη- που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταρία καταγγέλοντας τις παραβιάσεις και τις σοβαρές ελ- μείο και η περίοδος υποβολής προτάσεων λήγει στις 29λείψεις που παρουσιάζουν οι παραλίες της Χίου. Παρά 08-2016 Η καταπολέμηση της περιθωριοποίησης και του
το γεγονός πως σε άλλες περιοχές της χώρας οι προ- κοινωνικού αποκλεισμού των Ατόμων με Αναπηρία και η
ετοιμασίες για τις ειδικές ράμπες και τα αμαξίδια που κα- βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και η δημιουργία ίσων
ευκαιριών για όλους αποτελούν τους βασικούς στόχους
θιστούν προσβάσιμες τις παραλίες έχουν ξεκινήσει από
που η Περιφέρεια θέλει να επιτευχθούν μέσω αυτής της
τον Μάϊο, στη Χίο έχουν μείνει πίσω. Συγκεκριμένα, η
πρόσκλησης. Οι Φορείς που ενδιαφέρονται να λάβουν
ράμπα στη Δασκαλόπετρα,έσπασε και το τελευταίο κομμέρος σε αυτό το πρόγραμμα οφείλουν να υλοποιούν δράμάτι της παρέμενε μέρες ολόκληρες πεταμένο στην
σεις που να ανταποκρίνονται στον αγώνα κατά της περιακτή,η σιδερένια κατασκευή δίπλα στη ράμπα που θα
θωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού των
έπρεπε να εφάπτεται σ’ αυτή απέχει τουλάχιστον 20-40 Ατόμων με Αναπηρία. Γνωρίζοντας πως η Ελλάδα είναι μία
εκατ. και δεν εξυπηρετεί ως βοηθητικό κράτημα, ακόμα χώρα που παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές
και στις παραλίες με τις γαλάζιες σημαίες, οι ράμπες δεν προσβασιμότητας, το εγχείρημα φιλοδοξεί να δημιουργηείχαν κατασκευαστεί σωστά εξ’ αρχής. Το χαρακτηρι- θούν περισσότερες δράσεις με σκοπό την γνωστοποίηση
στικό τους ήταν ότι δεν είχαν προέκταση μέσα στη θά- των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και την ευαιλασσα, αλλά σταματούσαν στην αρχή της ακτής, σθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για την ταχύτερη και
πράγμα που διορθώθηκε με παρέμβαση του Συλλόγου. ομαλότερη ένταξη των ΑμεΑ στην ελληνική κοινωνία.
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ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΕ 18 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΙΣ ΑπΟΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ
ΓΥρΙΣΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ
ΚΑρΔΙΑΣ-πΝΕΥΜΟΝΑ ΑπΟ ΤΟΥΣ ΕΥρΩπΑΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΚΑρΔΙΑΣ

Το μήνυμα που έστειλε η ελληνική ομάδα στους
13ους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στην Φινλανδία
από τις 11 εως και τις 15 Ιουλίου ήταν ιδιαίτερα σημαντικό: «Από την Καρδιακή-Πνευμονική Ανεπάρκεια τελικού σταδίου,
στη Μεταμόσχευση, στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες!». Η Ελλάδα,
στην 4η συνεχόμενη συμμετοχή
της, «ανέβηκε» στην Φινλανδία με
8μελή αποστολή, μέλη της «ΣΚΥΤΑΛΗΣ», του Συλλόγου Μεταμοσχευμένων Καρδιάς-Πνεύμονα. Οι
αθλητές της ελληνικής αποστολής, έχουν όλοι κάνει μεταμόσχευση καρδιάς ή πνεύμονα – ο «νεώτερος» πριν
2 χρόνια κι ο «παλαιότερος» πριν 25 χρόνια. Οι αγώνες,
οι οποίοι οργανώνονται κάθε 2 χρόνια από την Ευρω-

ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔρΥΜΑΤΟΣ
ΝΙΑρΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΩΝ
SpEciAL OLYMpicS π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ

Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τα Special Olympics Hellas
συμμετείχαν στις 4ήμερες εκδηλώσεις του Κέντρου Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)
με την ονομασία «Metamorphosis:
Το ΚΠΙΣΝ στον Κόσμο», οργανώθηκαν από Πέμπτη 23 μέχρι και την
Κυριακή 26 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Την Πέμπτη 23 Ιουνίου και
ώρα 20:55 , 200 αθλητές των Special Olympics Hellas μεταξύ αυτών και αθλητές S.O. από την Π.E. Εύβοιας συνοδευόμενοι από εθελοντές και προπονητές τους έτρεξαν
στον βραδινό αγώνα SNF RUN » Τρέχοντας προς το Μέλλον» σε μια διαδρομή 1χλμ. που δημιουργήθηκε για
πρώτη φορά ειδικά αφιερωμένη στα Special Olympics
Hellas. Η ξεχωριστή αυτή διαδρομή είχε ως εκκίνηση την
εκκλησία του Αγίου Σώστη [Νέα Σμύρνη] και το τέρμα της
βρισκόταν στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο αγώνας δρόμου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των 4ήμερων εκδηλώσεων του Stavros Niarchos Foundation Cultural Center.

πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου
ΑμεΑ ΟπΑπ 2016

Ιστορία έγραψε ο αθλητής του Αθλητικού Σωματείου Προσαρμοσμένου Αθλητισμού "ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ" Ελισσαίος
Γαλανούδης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΑμεΑ
ΟΠΑΠ 2016 που διεξήχθη στο Ολυμπιακό Στάδιο «Σπυρος

παϊκή Ομοσπονδία Μεταμόσχευσης Καρδιάς-Πνεύμονα
(www.ehltf.org), είναι η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση ατόμων με μεταμόσχευση Καρδιάς-Πνεύμονα
στην Ευρώπη και πάντα αποτελεί μια διαφήμιση της
ιδέας της δωρεάς οργάνων και των Μεταμοσχεύσεων.
Στο αγωνιστικό μέρος η ελληνική ομάδα έκανε εξαιρετική
εμφάνιση συγκεντρώνοντας συνολικά 18 μετάλλια σε
ατομικά κι ομαδικά αθλήματα,
ενώ βραβεύθηκε και με το
Jean-Marc CHARLOT έπαθλο που απονέμεται στην νεώτερη ομάδα που κερδίζει
μετάλλιο στο βόλλευ. Η «Σκυτάλη» θα ήθελε να εκφράσει
από καρδιάς τις πιο θερμές
ευχαριστίες της προς τις εταιρείες ASTELLAS, PHOENIX Medical Equipment και
PHARMEX, για την ευγενική οικονομική στήριξή τους
που έκανε την συμμετοχή της ελληνικής ομάδας στους
Πανευρωπαϊκούς Αγώνες από όνειρο, πραγματικότητα.

Η ΑπΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ πΑρΑΟΛΥΜπΙΑΚΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ρΙΟ 2016

Με συνολικά 54 αθλητές σε 11 αθλήματα, και συγκεκριμένα 41 άνδρες και 13 γυναίκες, θα εκπροσωπηθεί η
Ελλάδα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες «ΡΙΟ 2016»
από τις 7 έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Τα αθλήματα με ελληνικό ενδιαφέρον είναι ηΑντισφαίριση με Αμαξίδιο, η Άρση
βαρών σε πάγκο, η Ιστιοπλοΐα, η Κολύμβηση, το Μπότσια, η Ξιφασκία με αμαξίδιο, η Ποδηλασία, η Σκοποβολή, ο Στίβος, το Τζούντο και η Τοξοβολία. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η Ελλάδα είχε εκπροσώπηση σε περισσότερα από 11 αθλήματα μόνο στους Παραολυμπιακούς
Αγώνες της Αθήνας, ως «οικοδέσποινα» της διοργάνωσης. Αρχηγός Αποστολής θα είναι ο κ. Φουντουλάκης και
υπαρχηγός το μέλος της ΕΠΕ, Αναστασία Γκούφα.

Λουης» στην Αθήνα. Ο αθλητής κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια, τα πρώτα χρυσά μετάλλια του σωματείου, στην
πρώτη του εμφάνιση σε Πανελλήνιο Πρωταθλημα ΑμεΑ,
στον Ακοντισμό Κ στη Σφαιροβολία, κλάσης 43 (αναπηρία
στα δύο κάτω άκρα, αλλά αγωνίζονται σε όρθια στάση), κάνοντας πολύ καλή εμφάνιση, υπό τις οδηγίες Κ την καθοδήγηση του προπονητή του Καραϊωσήφ Αλεξανδρου.
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Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Η πρΟΣφΟρΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
πρΕπΕΙ ΝΑ ξΕΚΙΝΟΥΝ
πρΩΤΑ ΑπO ΤΟΝ ΤΟπΟ ΜΑΣ

στο ορφανοτροφείο "DOXA KAi
AGApi HOpE EDUcAtiON cENtER", που σύμφωνα με το δημοσίευμα
ιδρύθηκε στη Κένυα μετά από πρωτοβουλία των κατοίκων των Άνω Λιοσίων, αναρωτήθηκα πως είναι δυνατόν τόση αλληλεγγύη και τόση ανθρωπιά να χωράνε σε αυτόν τον ταλαίπωρο τόπο. Πώς είναι δυνατόν σε μία
περιοχή με υψηλά ποσοστά ανεργίας και φτώχειας, με συσσίτια για τους
περισσότερους δημότες λόγω απορίας η ΤΑ να παραμερίζει τις ανάγκες των δημοτών λες και τους έχουν λύσει όλα
τους τα προβλήματα, ασχολούνται με τη στήριξη και τις ανάγκες άλλων χωρών. Ναι, είναι όμορφο να βοηθάς ανθρώπους που το έχουν ανάγκη όμως πρώτα λύνεις τα ζητήματα του «σπιτιού» σου και μετά βοηθάς τους περαστικούς, ειδικά όταν η χώρα σου και η περιοχή την οποία εκπροσωπείς αντιμετωπίζει τόσο σοβαρή οικονομική
δυσχέρεια. Δεκάδες ηλικιωμένοι έχουν μείνει «ξεκρέμαστοι» από προγράμματα όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι» που τους παρείχε κάποιες βασικές διευκολύνσεις, εκατοντάδες δημότες είναι άνεργοι και άλλοι τόσοι που
δουλεύουν σε οκτάμηνα προγράμματα είναι απλήρωτοι, αυτοί οι συνάνθρωποί μας πως θα ζήσουν; Μήπως οι δημοτικές αρχές έχουν σκοπό να
φτιάξουν το κοινωνικό τους προφίλ στη Κένυα, στο Τελ Αβίβ με τα σκουπίδια, στη Μυρσίνη για
τους πρόσφυγες, ή στα ΜΥρΣΙΝΗ
σώματα ασφαλείας με
την παραχώρηση δημοτικών κτιρίων για να νοικιάσουν άλλα για τις ανάγκες του τόπου
και των υπηρεσιών του δήμου. Περισσότερη ανάγκη από μας που
ζούμε και πεθαίνουμε εδώ δε νομίζω να έχουν αυτοί που πρέπει
να βοηθήσουμε επειδή κάποιοι καρεκλοκένταυροι το αποφάσισαν. Τον λαό γιατί δεν τον ρωτάνε για τα τόσο σοβαρά θέματα και
γιατί εμείς τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων; Αυτός ο τόπος έπρεπε
να είναι παράδεισος αν πραγματικά τον αγαπούσαν έστω και λίγο,
τον έκαναν όμως κόλαση για κάποιο λόγο....... Γιατί άραγε;
Συν. από σελ. 1...

Εξασφάλιση προσβασιμότητας ή
αρπαγή κονδυλίων;

ρίδιο ευθύνης; Η αναπηρία δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη που την εκμεταλλεύονται πάρα πολλοί και θησαυρίζουν εις βάρος των πραγματικά δικαιούχων. Κατά τα
Συν. από σελ. 1... Το παράλογο είναι ότι: πρώτα η Πολιάλλα κάθε μέρα αντί για καλύτερα χειροτερεύουν τα
τεία και μετά ο ιδιωτικός τομέας δεν διαθέτουν τις απα- πράγματα σε επίπεδο πλέον ορατό που θα μπορούσε
ραίτητες προδιαγραφές ώστε τα άτομα με κάθε μορφής αν πραγματικά ήθελε η Πολιτεία ή έστω η ΕΕ που έχει
αναπηρία να μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους και
το πάνω χέρι στον τόπο μας να διορθώσει. Πριν ενταχνα γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας, ούτε τους ενημε- θούμε στην ΕΕ τα κάθε λογής πρόστιμα ωφελούσαν τον
ρώνουν για τα δικαιώματά τους. Όταν επισκέπτεται κα- Έλληνα και το ελληνικό δημόσιο, τώρα που γίναμε Ευνείς δημόσιες υπηρεσίες διαπιστώνει πως δεν υπάρχει
ρωπαίοι τα κάθε λογής πρόστιμα πηγαίνουν στην ΕΕ για
ούτε καν η βασική μέριμνα για να μπορέσει ένα άτομο να μας δώσει δανεικά μετά και να πληρώσουμε τόκο ο
με κινητική αναπηρία χωρίς να βάλει τις φωνές ή να ζη- οποίος κάποια στιγμή θα χρειαστεί πάλι καινούρια μνητήσει βοήθεια για να μεταβεί στο αρμόδιο γραφείο και να μόνια. Είναι δηλαδή σαν τα τυχερά παιχνίδια που στο
διεκπεραιώσει τις υποθέσεις του ακόμα και στο υπουρ- τέλος ενώ όλοι οι παίκτες είναι χαμένοι, ο γκρουπιέρης ,
γείο Υγείας, στο υπουργείο Εργασίας και εν πάση περι- το πάνω χέρι δηλαδή παίρνει τα λεφτά. Το άσχημο είναι
πτώσει στιςπερισσότερες αρμοδιοαναρμόδιες υπηρεσίες ότι ο λαός που πληρώνει τα σπασμένα δεν φταίει σε τίπου πρέπει να τον εξυπηρετήσουν. Αν δούμε τους δρό- ποτα και αυτοί που έφταιξαν και φταίνε καθορίζουν
μους και τις πλατείες διαπιστώνουμε ότι ακόμα και οι ακόμα τις τύχες μας. Η κάθε λογής προσβασιμότητα,
αθλητές κινδυνεύουν να πέσουν σε καμία παγίδα. Για κάθε ενέργεια, και κάθε παροχή που αφορά πραγματικές
ποια προσβασιμότητα μιλάμε και για ποια δικαιώματα ανάγκες του κοινωνικού συνόλου δεν θα έπρεπε να εμόταν δεν τα γνωρίζουμε; Ποιος ενημέρωσε τους δικαιού- πλέκεται με τις οικονομικές συναλλαγές, θα έπρεπε να
χους και με τι τρόπο θα μπορούσαν να διεκδικήσουν
είναι νόμος απαράβατος που θα ξεκινάει απ’ το μυαλό
αυτό που πραγματικά τους ανήκει; Οι υπηρεσίες της ΕΕ και την ψυχή για να λύσει προβλήματα και όχι από την
στην Ελλάδα δεν βλέπουν ή μήπως έχουν και αυτοί μετσέπη ορισμένων για να δημιουργήσουν και άλλα.
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Ο Νέος Κώδικας Δεοντολογίας της
Τράπεζας της Ελλάδος για τα
«κόκκινα» δάνεια

Το 2017 θα είναι ένα κρίσιμο έτος για όλους τους δανειολήπτες και οι τράπεζες έχουν ήδη προετοιμαστεί για
αυτό. Συγκεκριμένα, ο Νέος Κώδικας Δεοντολογίας που
αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή
τους επόμενους μήνες μαζί με το
νόμο που βασίζεται στη μελέτη του
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα δεσμεύουν τις
τράπεζες, τους δανειολήπτες και
τις εταιρείες διαχείρισης. Για τα
«κόκκινα» στεγαστικά δάνεια προβλέπεται ανταλλαγή
της κατοικίας του δανειολήπτη με άλλη μικρότερου εμβαδού, ενώ ο δανειολήπτης θα παραμένει υπόχρεος για
τυχόν υφιστάμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο μετά τις όποιες
ρευστοποιήσεις από πλειστηριασμούς. Στο προβλεπόμενο νομοσχέδιο αναφέρεται αναλυτικά η υποχρέωση
των τραπεζών να ενημερώνουν τον δανειολήπτη για τις
έννοιες του συνεργάσιμου και μη συνεργάσιμου δανειολήπτη, τις υποχρεώσεις που έχει έναντι των τραπεζών
και των φορέων αλλά και τις συνέπειες που θα υπάρξουν
σε περίπτωση που ο δανειολήπτης είναι ασυνεπής. Επιπλέον, αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο θα ενημερώνεται ο δανειολήπτης για την πορεία του δανείου του και
για τυχόν μεταβίβασή του σε funds, για την επέμβαση
της τράπεζας ανάλογα με την κατηγορία του δανειολήπτη (συνεργάσιμος ή μη συνεργάσιμος) και τις διαδικα-

σίες που θα κινήσει η Τράπεζα ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Ο Κώδικας Νέας Δεοντολογίας θα έχει ισχύ και
για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ευάλωτες ομάδες
για τις οποίες οι οφειλές ρυθμίζονται με βάση το νόμο
3869/2010 (νόμος Κατσέλη) ή οριστική διευθέτηση με
εκποίηση του ακινήτου. Εκτός όμως από τα στεγαστικά
«κόκκινα» δάνεια, υπάρχουν και τα επιχειρηματικά. Στην
περίπτωση αυτή θα ισχύσει
η αναθεώρηση του νόμου
Δένδια (4307/2014) και το
άρθρο 99 περί πτώχευσης.
Η αναθεώρηση του νόμου
Δένδια, θα βασιστεί σε έξι
πυλώνες- κλειδιά που θα
προβλέπουν τη νομική κάλυψη για τα στελέχη των τραπεζών που θα αποφασίσουν τις αναδιαρθρώσεις δανείων, τη δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθμισης χρεών και
για τους μεγάλους οφειλέτες, τη δημιουργία μηχανισμού
συντονισμού και λήψης αποφάσεων μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, στην εισαγωγή βασικών
αρχών για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας χρεών, την
άρση εμποδίων (διοικητικά, νομικά και οικονομικά) στη
διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τη δυνατότητα των πιστωτών να κεφαλαιοποιούν το χρέος μιας
επιχείρησης και να παρεμβαίνουν στη διοίκησή της προκειμένου να ανοίγει ο δρόμος για την εισροή νέων κεφαλαίων και κυρώσεις στους οφειλέτες που αρνούνται να
αποδεχτούν σχέδιο αναδιάρθρωσης που έχει συμφωνηθεί από την πλειοψηφία των πιστωτών.
πηγή: pronews.gr

Τέλος στις απαλλαγές για χιλιάδες φορολογούμενους

Χάνουν τις απαλλαγές χιλιάδες άνεργοι, φοιτητές, πολύτεκνοι και Άτομα με Αναπηρία. Με
εγκύκλιο που εκδόθηκε λίγες μέρες πριν από την αποστολή των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ
το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να συνυπολογίσει στο εισόδημα αποζημιώσεις απολύσεων, επιδόματα ανεργίας, τέκνων, αναπήρων, ΕΚΑΣ κλπ με αποτέλεσμα οι απαλλαγές για
εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να κόβονται από 50% ως και 100%.Με την εγκύκλιο
συνυπολογίζονται στο εισόδημα τα πρόσθετα εισοδήματα τα οποία φορολογούνται με ειδικό
τρόπο ή είναι αφορολόγητα. Έτσι πάνε περίπατο οι απαλλαγές για τις ειδικές κατηγορίες πολιτών που σε ό,τι αφορά στα ακίνητα δεν θα έχουν καμία ειδική μεταχείριση.Παράλληλα από φέτος χάνουν το δικαίωμα
σε απαλλαγές όσοι απόκτησαν εισόδημα άνω των 300 ευρώ από τόκους καταθέσεων.Την ίδια ώρα τα εκκαθαριστικά
που αναμένονται ως το τέλος της εβδομάδας θα “κάψουν” τους ιδιοκτήτες κενών, μη ηλέκτροδοτούμενων ακινήτων
καθώς κόβεται η έκπτωση 20% που είχε εφαρμοστεί τα έτη 2014 και 2015. Και σα να μην έφταναν όλα αυτά, ετοιμάζουν
νέα τροπολογία σύμφωνα με την οποία θα αυξηθεί περαιτέρω ο τρόπος φορολόγησης των ακινήτων. Η κατάσταση
στη χώρα μας είναι κωμικοτραγική αν σκεφτεί κανείς ότι η παρούσα κυβέρνηση έδινε προεκλογικά υποσχέσεις για κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και δύο σχεδόν χρόνια μετά όχι μόνο δεν πραγματοποίησε τα όσα έταξε στο λαό, αλλά αυξάνει
τους ήδη υπάρχοντες φόρους και δημιουργεί καινούριους προκαλώντας αναστάστωση στους φορολογούμενους.

Τι προβλέπεται για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβαλλόμενων συντάξεων και επιδομάτων

Σε δόσεις αναμένεται να γίνει η επιστροφή αχρεωστήτως καταβαλλόμενων συντάξεων και επιδομάτων σύμφωνα
με την Τροπολογία που ορίζει ως μηνιαία δόση τα 50 ευρώ. Μάλιστα προβλέπεται ότι «αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις, βοηθήματα και επιδόματα που χορηγούνται μαζί με τη σύνταξη μέχρι το ποσό των 15.000 ευρώ
παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι την ολοσχερή εξόφληση τους».
Διευκρινίζεται δε ότι σε περίπτωση παύσης της καταβολής της σύνταξης πριν από την εξόφληση των οφειλομένων,
το υπόλοιπο ποσό εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
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Γράφει η Έλενα Τσεβά

Ολυμπιακοί Αγώνες 2016
με...ανθεκτικά μικρόβια!

Μπορεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Ρίο να
ξεκίνησαν στις 5 Αυγούστου αλλά οι επιστήμονες κρούουν τον κόδονα του κινδύνου για
την ύπαρξη έξτρα ανθεκτικών μικροβίων σε
φάρμακα σε ορισμένες από τις περιοχές που
θα διεξαχθούν τα Ολυμπιακά Αθλήματα. Παρά το γεγονός πως η Βραζιλία γνώριζε ότι υπάρχει μεγάλο θέμα με
τη μόλυνση των υδάτων της και είχε δεσμευτεί από το
2009 να καθαρίσει τα νερά της πόλης, δεν έκανε τίποτε
από όσα υποσχέθηκε με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν
τόσο οι αθλητές που ασχολούνται με θαλάσσια αθλήματα όσο και οι τουρίστες που θέλουν να επισκεφτούν
τις γνωστές παραλίες της. Τα συγκεκριμένα βακτηρίδια
που έγιναν αντιληπτά από τους επιστήμονες για πρώτη
φορά το 2014, μετά από μελέτη που διεξήχθη, μπορούν

ΑΥξΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟ
ΒΑΘΜΟ ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΕξΑΙΤΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΤΜΟΣφΑΙρΙΚΗΣ ρΥπΑΝΣΗΣ
Έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας
(IEA), η οποία αναφέρει ότι περισσότεροι
από 6,5 εκατομμύρια θάνατοι τον χρόνο συνδέονται άμεσα με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Μάλιστα ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί
στις προσεχείς δεκαετίες, εφόσον ο ενεργειακός τομέας δεν ενισχύσει τις προσπάθειές
του για περιορισμό των εκπομπών καυσαερίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας,
η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί την τέταρτη σημαντικότερη απειλή για την ανθρώπινη υγεία, μετά την υψηλή αρτηριακή πίεση,
την κακή διατροφή και το κάπνισμα, ενώ 3
εκατομμύρια πρόωροι θάνατοι οφείλονται σε
αυτήν και 3,5 εκατομμύρια προκαλούνται
από την εισπνοή καυσαερίων από φούρνους
κατοικιών. Ο αριθμός των θανάτων, ως αποτέλεσμα της οικιακής ρύπανσης, αναμένεται
να περιορισθεί στα 3 εκατ. μέχρι το 2040,
χάρη στη χρήση σύγχρονων μεθόδων παρασκευής φαγητού στον Τρίτο Κόσμο.

να προκαλέσουν ουροποιητικές, γαστρεντερικές και πνευμονικές λοιμώξεις, μολύνσεις του αίματος που
συνδέονται με τη μηνιγγίτιδα μέχρι
και θάνατο. Η ανθεκτικότητά τους
στα αντιβιοτικά τα καθιστά επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισμό,
εξάλλου πως να μην είναι όταν στα
νερά έχουν βρεθεί από σκουπίδια μέχρι νεκρά ζώα και
πτώματα ανθρώπων; Οι εικόνες που κάνουν το γύρω
του κόσμου θυμίζουν περισσότερο εικόνες από χωματερή παρά την πόλη που διεξάγει τον θεσμό των Ολυμπιακών Αγώνων! Αρκετοί αθλητές προσπαθούν να
βρουν μεθόδους προστασίας από τη μόλυνση καταφεύγοντας στη χρήση χλωρίνης και ειδικών στολών με αντιμικροβιακό υλικό, όμως οι εστίες μόλυνσης που έχουν
αναπτυχθεί είναι πολλές και δύσκολα θα μπορέσουν να
τις αντιμετωπίσουν λαμβάνοντας απλά μέτρα υγιεινής.

Ακατάλληλες για κολύμβηση
τέσσερις παραλίες της Αττικής

Ο Αύγουστος είναι κατεξοχήν ο μήνας που αδειάζουν οι πόλεις. Η Αθήνα μετατρέπεται σε παράδεισο χωρίς κίνηση, θορύβους και καυσαέρια
αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν να μείνουν στην
πρωτεύουσα για να γευθούν μία άλλη Αθήνα. Οι
επιλογές για ψυχαγωγία και διασκέδαση είναι πολλές όπως επίσης και για θαλάσσια μπάνια εκτός από μερικές εξαιρέσεις που ανακοινώθηκαν προσφάτως.
Συγκεκριμένα, ακατάλληλες για κολύμβηση λόγω μόλυνσης κρίθηκαν οι παραλίες το Καβούρι (οδός Κυβέλης), το Μεγάλο Καβούρι, η παραλία Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι και η κεντρική παραλία της Σαρωνίδας. Σε αυτό το
συμπέρασμα κατέληξαν οι επιστήμονες του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών
Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), που πραγματοποίησαν μέσα στον Ιούλιο ελέγχους για την
καταλληλότητα των νερών 17 πολυσύχναστων παραλιών της Αττικής. Από τις
αναλύσεις που έγιναν στα πιστοποιημένα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ προέκυψε
ότι τέσσερις παραλίες είχαν υψηλή συγκέντρωση κολοβακτηριδίων πάνω από
το όριο που έχει θέσει οδηγία της Ε.Ε ( ευρωπαϊκή ένωση ) για την ασφάλεια
των νερών κολύμβησης. Επομένως όσοι μείνουν στην πρωτεύουσα οφείλουν
να γίνουν πιο επιλεκτικοί σχετικά με τις παραλίες εντός της Αττικής αλλά και
αυτοί που θα βρίσκονται εκτός πρωτεύουσας, αφού οι ίδιες μετρήσεις έχουν
γίνει και αλλού: Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες, Σαλαμίνα, Λίμνη Βουλιαγμένης, παραλίες Ωρωπού, Ιτέα, Γαλαξίδι, Πόρτο Γερμενό και Μέγαρα, Κόρινθο έως Ξυλόκαστρο, Μαλιακό, Παγασητικό και Μεσσηνιακό Κόλπο.

Ανακύκλωσε και κέρδισε,
εσύ και το περιβάλλον!

πτώσεων σε συνεργαζόμενα καταστήματα ή σε δημοτικά τέλη. Οι πόντοι πιστώνονται μέσω wi-fi σε ειδική
κάρτα η οποία χρησιμοποιείται για να ανοίγει αυτόματα
Αυτή η φράση είναι το αγαπημένο ο κάδος. Στην οροφή του κάδου βρίσκεται τοποθετησύνθημα των μαθητών του Γυμνασίου
μένο φωτοβολταϊκό πάνελ το οποίο θα αποθηκεύει
Αλωνίων Πιερίας που κέρδισαν την ηλεκτρική ενέργεια για τις ημέρες με λιγότερη ηλιοφάπρώτη θέση στον10ο Τελικό Διαγωνι- νεια ώστε να διατηρεί την αυτόματη λειτουργία ανοίγσμό «Καλύτερη Μαθητική Εικονική ματος-κλεισίματος.Πρόκειται για μία εφεύρεση που
Επιχείρηση 2016». Οι μαθητές δημι- βασίζεται στην εξοικονόμηση ενέργειας, εξυπηρετεί τις
ούργησαν έναν “έξυπνο”κάδο με αισθητήρα που περι- ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου ενώ παράλληλα
λαμβάνει ζυγαριά ώστε να ανταμείβει τον χρήστη που προωθεί με πρωτότυπο τρόπο τη σημασία της ανακύανακυκλώνει περισσότερο δίνοντάς του πόντους εκ- κλωσης με την παροχή οικονομικών κινήτρων.
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ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕρΓΟ ΘΕΑΤΕΣ...

Τον τελευταίο χρόνο το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων «Συνεργασία-Δημιουργία» έπεσε θύμα πολλαπλών διαρρήξεων και βανδαλισμών στις εγκαταστάσεις του. Σε διάστημα ενάμιση μήνα έγιναν 3 διαρρήξεις (9 Ιουνίου, 3 Ιουλίου
και 9 Ιουλίου) στους χώρους του Κ.Ε.Α. με μεγάλες καταστροφές και ζημιές που αφορούν τόσο τη λειτουργικότητα
του κτιρίου όσο και τον κόπο και το μεράκι των παιδιών. Τοίχοι, πόρτες, παράθυρα, γραφεία, επίσημα έγγραφα έγιναν
κυριολεκτικά άνω κάτω όπως φαίνεται και στο φωτογραφικό υλικό. Οι ασυνείδητοι εκτός από το γεγονός πως δε σεβάστηκαν τον χώρο, δε δίστασαν να σπάσουν και να καταστρέψουν ακόμα και τις δημιουργίες των μελών αλλά και
να μπουν στα εργαστήρια όπου τα μέλη μας απασχολούνται. Παρά το δυσάρεστο αυτό γεγονός, το Δ.Σ. και τα μέλη
του Κ.Ε.Α. βρήκαν συμπαράσταση και υποστήριξη από πολλούς ανθρώπους που ενδιαφέρθηκαν ουσιατικά για τις
ανάγκες του Φορέα. Συγκεκριμένα,οι υπηρεσίες του Δήμου και οι εκπρόσωποί τους όπως και άνθρωποι που γνωρίζουν και εκτιμούν τη δράση μας ανέλαβαν την αποκατάσταση των ζημιών στους χώρους. Όπως ήταν αναμενόμενο
όλα αυτά τα γεγονότα είχαν αρνητική επίδραση στο αίσθημα ασφάλειας των μελών και η άμεση διόρθωση όσων καταστράφηκαν ήταν αναγκαία και απαραίτητη. Το Δ.Σ. και τα μέλη του Κ.Ε.Α. θέλουν να ευχαριστήσουν και επίσημα
τους κυρίους: Σχίζα Αθανάσιο για την ένταξη των εγκαταστάσεων του Φορέα στη μελέτη περί συντήρησης και επισκευής των δημοτικών κτιρίων, Κούρκουλο Γεώργιο για την αποκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού των εγκαταστάσεων, Καμπόλη Δημήτριο για την χορηγία ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή από τον Δήμο για
την καλύτερη λειτουργία των γραφείων του Κ.Ε.Α., Καμπόλη Στέλιο που στάθηκε δίπλα μας κάθε φορά που τον χρειαστήκαμε αντικαθιστώντας τα σπασμένα τζάμια από τις διαρρήξεις και τον Μπουκογιάννη Θεόδωρο, ιδιοκτήτη της
εταιρείας Mercola που προσέφερε τα υλικά και τα χρώματα για την ομαλή λειτουργία των εργαστηρίων. Μπορεί να
απογοητευτήκαμε προς στιγμήν αλλά νοιώσαμε και πάλι δυνατοί και σας ευχαριστουμε όλους από καρδιάς γιατί
τόσα χρόνια πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από τη συνεργασία και τη δημιουργία μπορεί να υπάρξει ένα αποτέλεσμα
που να κρατήσει στο χρόνο. Εδώ και 14 χρόνια λειτουργίας άλλωστε το έχουμε αποδείξει και θα συνεχίσουμε το παραγωγικό έργο μας, να δημιουργούμε δηλαδή με αγάπη, πίστη, θέληση και ελπίδα αφήνοντας πίσω μας όλους αυτούς
που το μόνο που έχουν μάθει είναι να καταστρέφουν και να χαλάνε ό,τι δημιουργικό βλέπουν γύρω τους.
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