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Ετοιμάζουν περικοπές και
στα επιδόματα αναπηρίας

Κινητικότητα και προετοιμασία για δυσάρε-
στες εκπλήξεις σε χιλιάδες ανάπηρους που
λαμβάνουν παροχές κοινωνικής πρόνοιας,
αναπηρικά και οικογενειακά επιδόματα επικρα-
τούν εσχάτως στο κυβερνητικό στρατόπεδο. 
Πιο συγκεκριμένα...                          Συν. σελ. 4

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Το σχέδιο αφορά 23.000 ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών.
Συγκεκριμένα από την συνέντευξη της αναπληρώτριας υπουργού
Εργασίας, αρμόδιας για την καταπολέμηση της ανεργίας Ράνια Αν-
τωνοπούλου το πρόγραμμα απασχόλησης αναμένεται να ξεκινήσει
στα τέλη Σεπτεμβρίου και ο στόχος είναι να υπάρξουν περισσότε-
ροι απασχολούμενοι με περισσότερες απολαβές...         Συν. σελ. 12

ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΡΔΗΝ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!!
Το υπουργείο Παιδείας προ-
τείνει ειδικό σχέδιο που αφορά
την δευτεροβάθμια εκπαίδευση
και στηρίζεται πάνω στο μον-
τέλο του διετούς International
Baccalaureate, κάτι που σημαί-
νει πλήρης αναδιοργάνωσή της.
Συγκεκριμένα...           Συν σελ. 9

ΝΕΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Μετά από έναν μαραθώνιο που
επιδόθηκαν οι 8 υποψήφιοι για
το τελικό τίμημα του διαγωνι-
σμού, αυτό ανήλθε στο ποσό
των 246 εκατ. ευρώ για τις συ-
νολικά 4 τηλεοπτικές άδειες…       Συν. σελ. 14

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, σχεδιάζει να δημιουργήσει Επιτρο-
πές Προσβασιμότητας, οι οποίες θα
εξετάζουν και θα γνωμοδοτούν για θέματα
που αφορούν την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία
(ΑμεΑ) σε δομικά έργα και κοινοχρήστους χώρους...      Συν. σελ. 13

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2019 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΜΕΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συν. σελ. 11

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
Η ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ 

ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ MARFIN
Η δίκη για τα γεγονότα στην Τράπεζα, που κόστισαν τη
ζωή τριών υπαλλήλων τον Μάιο του 2010, καθώς και την
βομβιστική επίθεση στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ, ξεκίνησε, με
37 από τους περίπου 80 μάρτυρες, να είναι απόντες. Στο δι-
καστήριο την πρώτη μέρα, ήταν παρόντες οι συγγενείς των
τριών υπαλλήλων που βρήκαν φρικτό θάνατο μέσα στην
πυρπολημένη από μολότοφ Τράπεζα...                   Συν. σελ. 3

ΤΕΛΟΣ Η ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ!

Μετά τα ασφαλιστικά μέτρα που
είχαν καταθέσει ο Πανελλήνιος Ιατρι-

κός Σύλλογος και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και
που είχαν καταφέρει να ανασταλεί η εφαρμογή των
σχετικών αποφάσεων, το Συμβούλιο της Επικρατείας
έθεσε τέλος στις αποφάσεις του υπουργείου Υγείας
και του ΕΟΠΥΥ για καθιέρωση ελάχιστου πλαφόν
συνταγογράφησης γενοσήμων...                  Συν. σελ. 5 
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...Συνέχεια από το προηγούμενο
Κρίμα όμως γιατί τα μηχανήματα που δεν έχουν ψυχή, έχουν μεγαλύτερη αξία από την προ-
σωπικότητα. Με τα σημερινά δεδομένα μας αναγκάζουν να ζούμε ψεύτικα νομίζοντας ότι κάτι
κάνουμε. Κάποτε που οι άνθρωποι ήταν απαραίτητοι για οτιδήποτε, τα μηχανήματα που χρη-
σιμοποιούσαν δεν ήταν ηλεκτρονικά, ήταν απλά και τα έλεγαν εργαλεία (τσάπα, φτυάρι, μυ-
στρί, αμώνι κτλ.) που τους βοηθούσαν να φέρουν εις πέρας ότι έκαναν. Τώρα, έχουν αλλάξει
τα πράγματα και τα ηλεκτρονικά εργαλεία χρησιμοποιούν τον άνθρωπο, αντί να τα χρησιμο-
ποιεί αυτός. Τα παλιά εργαλεία χάθηκαν και μπορεί να τα βρει κανείς στα παλιατζίδικα παρα-
πεταμένα μαζί με την ιστορία της ανθρώπινης προσωπικότητας που σιγά σιγά κι αυτή θα
πάει στα αζήτητα. Σε  μια οικοδομή κάποτε, δούλευαν 50 εως και 100 άτομα για να καταφέ-
ρουν να τη στήσουν. Τώρα, δυο μηχανήματα. Το ένα φτιάχνει λάσπη και το άλλο την κουβα-
λάει στην κορυφή του ουρανοξύστη. Αναρωτιέμαι, ο άνθρωπος τι θα κάνει μετά απ’ όλα αυτά;
Θα μείνει απλώς θεατής παρακολουθώντας αυτούς που ξέρουν να τον μεταχειρίζονται ηλε-
κτρονικά ή θα προσπαθήσει να καταλάβει το σύστημα και να γίνει κι αυτός ένα εξάρτημά του;
Η ζωή κάθε πλάσματος έχει το δικό της περιεχόμενο και τη δική της αξία, εκτός εάν κάποιος
ή κάτι εμποδίζει αυτή την αλήθεια για κάποιο σκοπό...                       Συνέχεια στο επόμενο

ΠΟΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΟΥ 

ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠΑ
Οι διατάξεις του νόμου αναφέρουν συγκεκριμένα ότι: απαλ-
λάσσονται από το φόρο οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμι-
σθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%). Προβλέπεται πρόσθετη
μείωση φόρου ποσού διακοσίων (200) ευρώ για τον φορολογού-
μενο και τα εξαρτώμενα μέλη του, τα οποία είναι πρόσωπα με του-
λάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) αναπηρία βάσει
γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή
της Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής Υπηρεσίας (Α.Σ.Υ.Ε.) για
την πιστοποίηση αναπηρίας. Δε λαμβάνεται υπόψη επαγγελμα-
τική ή ασφαλιστική αναπηρία. Περαιτέρω, καθορίστηκαν, μεταξύ
άλλων, τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίζονται από
τους φορολογούμενους για την πιστοποίηση της αναπηρίας και
τη χορήγηση των ως άνω φορολογικών ελαφρύνσεων/απαλλα-
γών για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 αντίστοιχα, στα οποία
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι γνωματεύσεις των οικείων
υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α). Να σημειωθεί ότι στις προαναφερθείσες Αποφάσεις δι-
ευκρινίστηκε ότι προκειμένου να γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις
αναπηρίας, θα πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά
σε αυτές το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφο-
ρούν, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα
διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέ-
πει να είναι σε ισχύ για το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδια-
φερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων. Σε
συνέχεια των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που
κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
προσώπων με αναπηρία, παρατηρείται σε εκδοθείσα από τα
ΚΕ.Π.Α. γνωμάτευση ότι η κρίση για τη διάρκεια της αναπηρίας
δεν αφορά στο σύνολο των μηνών του φορολογικού έτους, ο φο-
ρολογούμενος θα τύχει της ανάλογης φορολογικής ελάφρυνσης
ή απαλλαγής για ολόκληρη τη χρήση, καθόσον από τη φορολο-
γική νομοθεσία δεν προβλέπεται ο επιμερισμός αυτής (της φορο-
λογικής ελάφρυνσης/απαλλαγής)  για τους μήνες της χρήσης.
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Ισόβιο χαράτσι 6% σε 4,5 εκατ. συντάξεις!!
1.Με το γ’ Μνημόνιο (ν. 4336/2015, παρ. 2.5, σελ. 1020) που ψήφισαν και τα πέντε κόμ-
ματα του μνημονιακού τόξου, θεσπίστηκε ισόβιο χαράτσι 6% για όλους τους συνταξιού-
χους και για όλα τα είδη των συνταξιοδοτικών παροχών (κύριες, επικουρικές,
μερισματικές κ.ά.). Ειδικότερα:α.Αυξήθηκε από 4 σε 6% (αύξηση 2%) η εισφορά υπέρ
υγείας (ΕΟΠΥΥ) σε 2.800.000 κύριες συντάξεις (καταβαλλόμενες και εκκρεμούσες).β.Θε-
σπίστηκε (ν. 4387/2016 άρθρο 44) για πρώτη φορά από 1-1-2016 εισφορά 6% υπέρ
υγείας σε 1.300.000 επικουρικές συντάξεις (καταβαλλόμενες και εκκρεμούσες). γ.Επι-
βλήθηκε διπλή εισφορά σε 1.300.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν κύρια και επικου-
ρική σύνταξη.δ.Καθιερώθηκε εισφορά ύψους 6% στο άθροισμα των καταβαλλομένων
συντάξεων σε περίπτωση συρροής περισσοτέρων της μίας κύριων συντάξεων στο ίδιο
πρόσωπο και ε.Επιβλήθηκε για πρώτη φορά πολλαπλή εισφορά υπέρ υγείας σε όσους

λαμβάνουν ταυτόχρονα σύνταξη ή συντάξεις και έχουν εισόδημα από μισθωτή εργασία. Στην περίπτωση αυτή κα-
ταβάλλεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί της συντάξεως που λαμβάνουν
καθώς και επί των πάσης φύσεως αποδοχών ή επί του μηνιαίου εισοδήματός τους (άρθρο 44 παρ. Α
ν.4387/2016).2.Με την έκδοση της υπ’αριθ. 31 εγκυκλίου του ΙΚΑ (Α/30/472/9/16-9-2016) που εξειδικεύει το άρθρο
44 του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016, ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη οριζόντια και καθολική μείωση συντάξεων από
όλες όσες έχουν γίνει καθ’όλη τη μνημονιακή περίοδο. Η πρωτοφανής αυτή μεταφορά εισοδήματος από τους συν-
ταξιούχους στο κράτος -και κατ’επέκταση στους δανειστές- δεν έχει προηγούμενο τις τελευταίες δεκαετίες στον σύγ-
χρονο κόσμο! Έτσι, κατά τις εκτιμήσεις της Επιστημονικής Ομάδας της ΕΝΥΠΕΚΚ, 350.000.000-400.000.000 ευρώ
κάθε μήνα (ετησίως πάνω από 4 δις!) θα αφαιρούνται από τους συνταξιούχους εφ’όρου ζωής  για να καλύπτουν τις
επιβληθείσες από τους δανειστές δημοσιονομικές ανάγκες του κράτους, με πρόσχημα την περίθαλψη και τη μέριμνα
της υγείας τους, που όλοι γνωρζουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα. Τα Ασφαλιστικά Ταμεία παρακρατούν
παρανόμως το μεγαλύτερο μέρος του τεράστιου αυτού ποσού, αντί να τα αποδίδουν στον ΕΟΠΥΥ, όπως υποστηρίζει
ο ίδιος ο Οργανισμός σε εξώδικο που απέστειλε πρόσφατα στα πέντε μεγαλύτερα εξ αυτών (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ,
ΤΑΥΤΕΚΩ). 3.Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και οι δανειστές με το ισόβιο χαράτσι υπέρ υγείας που επέβαλαν σε εκατομμύρια
συνταξιούχους, ουσιαστικά φόρτωσαν το συνολικό κόστος της περίθαλψης στους ίδιους!! Όμως όλοι αυτοί οι συν-
ταξιούχοι, οι απόμαχοι της εργασίας που σήμερα στηρίζουν τα άνεργα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, κατέβαλλαν
υψηλές εισφορές υπέρ ασθενείας και υγείας καθ’όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.Αντιστοίχως, με τις σκλη-
ρές ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387/2015 (άρθρο 41), η κυβέρνηση και οι δανειστές …φρόντισαν να
καταβάλλουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα εισφορές υπέρ υγείας ύψους 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών
τους και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ανεξάρτητοι απασχολούμενοι εισφορές 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδή-
ματός τους, προς εκπλήρωση των άνω μνημονιακών στόχων.  Αλέξης Π. Μητρόπουλος

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ MARFIN

Συν. από σελ. 1... Στην δίκη έχουν δηλώσει από την αρχή παράσταση Πολιτικής Αγω-
γής, οι συγγενείς της εγκύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, ενώ σήμερα δήλωσαν
παράσταση και οι οικείοι και των άλλων δύο νεκρών της ΜΑΡΦΙΝ, της Παρασκευής
Ζούλια και του Επαμεινώντα Τσακαλή. Με την έναρξη της διαδικασίας, οι δύο κατη-
γορούμενοι, Θεόδωρος Σίψας, που βαρύνεται με κατηγορίες που αφορούν τον εμ-
πρησμό της Τράπεζας και τους τρεις θανάτους και ο Παύλος Αντρέεβ, που λογοδοτεί
για την επίθεση στον ΙΑΝΟ, αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονται. Στο δικα-
στήριο εξετάστηκαν περισσότεροι από 20 μάρτυρες, συνάδελφοι των τριών θυμάτων,
αλλά και υπάλληλοι παρακείμενων εταιριών. Κανένας τους δεν αναγνώρισε, στο πρόσωπο των κατηγορουμένων,
τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης του υποκαταστήματος, ενώ συγκλονιστικές ήταν οι περιγραφές των
υπαλλήλων της Τράπεζας για όσα έζησαν: «Ζήσαμε την αγωνία του θανάτου για πάρα πολλή ώρα» όπως είπε
χαρακτηριστικά ένας από τους μάρτυρες. Οι μάρτυρες περιέγραψαν την επίθεση που δέχθηκε το υποκατάστημα
της Τράπεζας από τρία ή περισσότερα άτομα, τα οποία όπως κατέθεσαν «ήταν ευέλικτα και γρήγορα και δεν
ήταν ιδιαίτερα εύσωμα». Μία από τις υπαλλήλους περιέγραψε την σκηνή, που ένας από την ομάδα που βρέθηκε
έξω από την Τράπεζα, έριξε μολότοφ και αμέσως «μόλις υποχώρησε το τζάμι ξέσπασε φωτιά. «Μία συνάδελφος
φώναξε “είμαστε άνθρωποι μέσα” μήπως δεν το είχαν καταλάβει. Ακούγαμε απέξω “κάψτε τους” αλλά δεν μπο-
ρούσα να ασχοληθώ να δω ποιος το είπε». Η δίκη θα συνεχιστεί στις 14 Οκτωβρίου.



Ετοιμάζουν περικοπές και στα επιδόματα αναπηρίας
Συν από σελ. 1... έχει ξεσπάσει μια συζήτηση για το τι είδους περικοπές θα προκύψουν στις πα-
ροχές προς τις ειδικές αυτές ομάδες. Ήδη το ΚΚΕ πραγματοποίησε διά των βουλευτών του
Σταύρου Τάσσου και Γιώργου Λαμπρούλη ερώτηση αναφορικά με τις κρυφές περικοπές που
συντελέστηκαν σε συντάξεις αναπηρίας και επιδόματα. Επρόκειτο για παρέμβαση που αφο-
ρούσε τις περικοπές συντάξεων αναπηρίας και επιδομάτων ΑμΕΑ από τον ΟΓΑ, καθώς και για
τις πρακτικές περικοπών παροχών προς τους ασφαλισμένους μέσω συντονισμένων ενστά-
σεων των διευθυντών του ΟΓΑ. Επίσης, εξελίσσεται συζήτηση και για μια σειρά προβλέψεων,
όπως η μείωση του ποσού της εθνικής σύνταξης των 384 ευρώ βάσει του ποσοστού αναπηρίας του δικαιούχου (αν ο
ανάπηρος έχει βαθμό αναπηρίας 50%-67% η εθνική σύνταξη θα είναι στο 50%, αν ο βαθμός είναι 67%-80% η εθνική
σύνταξη θα είναι στο 75% κ.λπ.) ή η χορήγηση μεν σύνταξης αναπηρίας λόγω ατυχήματος εκτός εργασίας, εάν όμως
ο ασφαλισμένος έχει διανύσει τουλάχιστον 7,5 χρόνια εργασίας. Έρχεται νέα αρχιτεκτονική. Σαν να μην έφταναν τα
παραπάνω, οι εξελίξεις φαίνεται ότι έρχονται από το εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες του «business stories», στο
κυβερνητικό επιτελείο μελετούν τις εισηγήσεις του κουαρτέτου για ουσιαστική ανατροπή του σημερινού στάτους στις
χορηγήσεις αναπηρικών συντάξεων με την υιοθέτηση ενός νέου συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, που
σε συνδυασμό με μερικές ακόμη στοιχειώδεις παροχές στέγασης και περίθαλψης θα προορίζεται αποκλειστικά για
άτομα ευρισκόμενα σε ακραία φτώχεια. Δηλαδή η εξοικονόμηση των πόρων για τη μεγάλη φτώχεια θα γίνει από τις
περικοπές των επιδομάτων των αναπήρων που λόγω άλλων πρόσθετων εισοδημάτων θα θεωρούνται ως «έχοντες»,
για να μην πούμε εύποροι! Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και η απάντηση που εξέδωσε η Κομισιόν σε ερώτηση
της ευρωβουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνας Κούνεβα. Όπως τόνισε η επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών
Υποθέσεων Μαριάν Τίσεν και βάσει των όσων η κυρία Κούνεβα καταγγέλλει με ανακοίνωσή της στις 5 Ιουλίου 2016,
«η πλήρης αναθεώρηση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που προωθείται στο πλαίσιο της επόμενης αξιολόγησης
του μνημονίου (σ.σ.: εννοεί του τρίτου) θα έχει “θύματα”». Και η κυρία Κούνεβα συνεχίζει: «Κατά την Κομισιόν, λοιπόν,
θα πρέπει να αλλάξουν ο σχεδιασμός των παροχών και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων ώστε να υπάρξει
καλύτερη στοχοθέτηση των επιδομάτων για τα πλέον μειονεκτούν τα άτομα και να εξαλειφθούν ο κατακερματισμός και
οι αλληλοεπικαλύψεις». Η ίδια η ευρωβουλευτής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ενώ στη συλλογιστική της καταγγέλλει
τα όσα η δική της κυβέρνηση ετοιμάζεται να προωθήσει, παραδέχεται ταυτόχρονα με κείμενο-παρέμβαση ότι ετοιμάζεται
στο πλαίσιο του μνημονίου που η κυβέρνησή της υπέγραψε «η αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας,
όπου χιλιάδες σημερινοί δικαιούχοι αναπηρικών και άλλων κοινωνικών επιδομάτων είτε θα περισσεύουν εντελώς είτε
θα δουν τις παροχές αυτές να συρρικνώνονται». Σύμφωνα με πηγές από την Κομισιόν, «η ευθύνη εφαρμογής των μέ-
τρων αυτών και η οποιαδήποτε επιβολή αλλαγών στα επιδόματα αναπηρίας βαρύνουν την κυβέρνηση της κάθε χώρας
- μέλους και όχι την Ε.Ε. Τα νέα μέτρα, πάντως, θα αφορούν τον σχεδιασμό των παροχών μέσω κριτηρίων επιλεξιμό-
τητας, την καλύτερη στοχοθέτηση των κοινωνικών επιδομάτων για τα πλέον μειονεκτούν τα άτομα και την εξάλειψη
των αλληλοεπικαλύψεων». Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το θέμα είναι μεγάλης σημασίας καθώς αφορά το 10% του
πληθυσμού της χώρας που βρίσκεται κάτω από συνθήκες φτώχειας. Πηγές του υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
αναφέρουν ότι ήδη προχωρά η σύσταση επιτροπής για τα θέματα αυτά, που θα έχει στόχο να δημιουργήσει νέο πλαίσιο
κριτηρίων λήψης αναπηρικών επιδομάτων, αλλά και εξαίρεσης σημερινών δικαιούχων. Πρόκειται για ενέργειες με χρο-
νικό ορίζοντα έως το τέλος του 2016, οι οποίες κρατούνται μυστικές, όμως ως πολιτικές θεωρούνται αναπόφευκτες
υπό το καθεστώς πίεσης των δανειστών, αλλά και τη γενικότερη τάση της κυβέρνησης να αποδέχεται και να εφαρμόζει
αδιαμαρτύρητα όλες τις επιταγές του κουαρτέτου χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες .

ΝΕΟ ΕΥΦΑΝΤΑΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!
Δουλειά αντί για επιδόματα ανεργίας σχεδιάζει να δίνει η κυβέρνηση στους άνεργους.
Το υπουργείο Εργασίας έχει επεξεργαστεί ένα νέο σχέδιο το οποίο θα συζητήσει την ερ-
χόμενη Δευτέρα με εκπροσώπους των επιμελητηρίων και των εργοδοτών. Το νέο σχέδιο.
θα παρουσιάσουν σε συνάντησή τους ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος, και
η αναπληρωτής υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου. Το σχέδιο προβλέπει τα εξής:
Ο ΟΑΕΔ θα δίνει 360 ευρώ στις επιχειρήσεις για την πρόσληψη άνεργου, οι επιχειρήσεις
θα βάζουν άλλα 360 ευρώ κι η συνολική αμοιβή θα ανέρχεται στα 720 ευρώ και οι άνεργοι

που θα προσλαμβάνονται θα έχουν πλήρη απασχόληση κι η τελική καθαρή αμοιβή τους θα είναι 580 ευρώ. Το με-
γάλο πλεονέκτημα του σχεδίου, σύμφωνα με υψηλόβαθμο παράγοντα του υπουργείου Εργασίας, είναι η απασχό-
ληση των εργαζομένων που θα έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να παραμένουν στην εργασία και μετά τη
λήξη του χρονικού διαστήματος που ο ΟΑΕΔ θα χορηγεί την επιδότηση των 360 ευρώ, ενώ και οι ίδιοι οι άνεργοι ως
εργαζόμενοι πλέον θα παίρνουν περισσότερα χρήματα, δηλαδή 580 ευρώ αντί για 360 το μήνα που ισχύει σήμερα.
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, για
το σοβαρό κίνδυνο, στον οποίον εξέθεσε τόσο τους πρόσφυγες και τους μετανάστες όσο
και τη Δημόσια υγεία, μη μεριμνώντας για την έγκαιρη προμήθεια εμβολίων για την ηπα-
τίτιδα Α, γεγονός που οδήγησε στο να αυξηθούν ραγδαία τα κρούσματα της νόσου, κατά
την διάρκεια του καλοκαιριού.Σύμφωνα με πληροφορίες του ΙΣΑ, το απόθεμα του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ σε εμβόλια έληξε στα τέλη Μαΐου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα εμβο-
λιασμού των επαφών των ασθενών ,-όπως υπαγορεύει το σχετικό πρωτόκολλο- και να
ελλοχεύει κίνδυνος επιδημιών στους χώρους φιλοξενίας.Η εγκληματική αμέλεια του υπουρ-
γείου Υγείας είχε αποτέλεσμα κατά την διάρκεια του καλοκαιριού να πενταπλασιαστούν τα
κρούσματα της νόσου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ από την αρχή του χρόνου, μέχρι τα τέλη Μάιου δηλώθηκαν 20
κρούσματα ηπατίτιδας Α, σε πρόσφυγες, σήμερα τα περιστατικά έχουν ξεπεράσει τα 95, σε 17 δομές φιλοξενίας.Για
την έξαρση της νόσου στα Κέντρα Φιλοξενίας, ενοχοποιείται αφενός η έλλειψη εμβολίων που είχε ως αποτέλεσμα
να υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στον εμβολιασμό των επαφών του ασθενή και αφετέρου οι άθλιες συνθήκες
υγιεινής όπως αποτυπώνονται στις εκθέσεις των Φορέων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.Επιπρόσθετα
παραδόθηκε η υγειονομική φροντίδα των προσφύγων και των μεταναστών στις ΜΚΟ, χωρίς να υπάρχει κεντρικός
σχεδιασμός και στενή παρακολούθηση των προγραμμάτων εμβολιασμού και πρόληψης. Έτσι σε πολλές περιπτώ-
σεις είτε οι ΜΚΟ δεν είχαν τη δυνατότητα να προμηθευτούν εμβόλια είτε δεν έγινε σωστά η διερεύνηση των επαφών
των ασθενών Είναι χαρακτηριστικό ότι 32 περιστατικά εμφανίστηκαν στη Ριτσώνα Ευβοίας όπου υπήρξε καθυστέ-
ρηση στους εμβολιασμούς. Επίσης εκδηλώθηκαν περισσότερα από 13 κρούσματα της νόσου, στη Νέα Καβάλα Κιλ-
κίς, εκ των οποίων το ένα αφορούσε υπάλληλο στην εταιρία που διαχειρίζεται τις χημικές τουαλέτες, γεγονός που
εγείρει σοβαρά ερωτηματικά για το κατά πόσο ελέγχονται εάν τηρούν το νόμο, οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται
στα Κέντρα Φιλοξενίας. Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, δήλωσε τα εξής: «Παρακολουθούμε
με ιδιαίτερη ανησυχία την κατάσταση καθώς αποδεικνύεται ότι επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μας, για την προχειρότητα,
με την οποία η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας αντιμετώπισε το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα.
Καθώς έδειξε πρωτοφανή αμέλεια για τη διασφάλιση ακόμα και των αυτονόητων, όπως είναι οι στοιχειώδεις συν-
θήκες υγιεινής, στα Κέντρα Φιλοξενίας καθώς και η επάρκεια των εμβολίων που ήταν αναμενόμενο να χρειασθούν.
Κατά τη γνώμη μας υπάρχουν σοβαρές ευθύνες, για έκθεση της χώρας στον κίνδυνο επιδημίας , οι οποίες θα πρέπει
να καταλογιστούν. Παράλληλα καταγγέλλουμε την ρατσιστική αντιμετώπιση των προσφύγων , από την πολιτική ηγε-
σία του υπουργείου Υγείας. Μάλιστα όσες φορές καταγγείλαμε τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων προ-
καλέσαμε την οργή του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Π. Πολάκη, τον οποίον καλούμε να δείξει επιτέλους σεβασμό
στην αξιοπρέπεια των προσφύγων και να αναλάβει την ευθύνη για τον κίνδυνο στον οποίον εξέθεσε τόσο τους πρό-
σφυγες όσο και τη χώρα. Η πολιτική της υγείας δεν γίνεται από το Facebook ,είναι πολύ σοβαρή υπόθεση”.

ΤΕΛΟΣ Η ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ!
Συν. από σελ. 1... Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είχε προσφύγει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και στη συ-
νέχεια, υποστηρικτικά και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, διεκδικώντας την ακύρωση των αποφάσεων αυτών, για
να μην υπάρξουν προβλήματα στις θεραπείες των ασθενών, κυρίως αυτών με χρόνιες παθήσεις που χρειάζονται
ρύθμιση και σταθερές δόσεις. Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ακύρωσε τις αποφάσεις
του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ για ελάχιστο όριο στη συνταγογράφηση δραστικών ουσιών που δεν τε-
λούν υπό καθεστώς προστασίας, δηλαδή τα γενόσημα και τα εκτός πατέντας, δικαιώνοντας τους ιατρικούς συλ-
λόγους. Οι εν λόγω αποφάσεις που ακυρώνονται έχουν ήδη τροποποιηθεί –και πάλι με υπουργική απόφαση,
αυτή τη φορά από τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό και θέτουν ως στόχο συνταγογράφησης γενοσήμων ως
το τέλος του έτους, το ποσοστό 40% που προβλέπεται ως μνημονιακή υποχρέωση της χώρας. Η νέα απόφαση
ορίζει ελάχιστα ποσοστά συνταγογράφησης κάθε δραστικής ουσίας, καθώς επίσης και πλαφόν συνταγογράφη-
σης ανά ιατρική ειδικότητα ανά νομό της χώρας. Ο πρόεδρος του ΠΙΣ Μιχάλης Βλασταράκος, με αφορμή την
απόφαση, τόνισε το πρόβλημα της σταθερότητας των δόσεων στις θεραπείες κυρίως των χρονίως πασχόντων,
λέγοντας πως η χρήση γενοσήμων και εκτός πατέντας φαρμάκων ακολουθείται ήδη από τους γιατρούς, με επώ-
νυμα γενόσημα, συνήθως ελληνικά, τα οποία είναι γνωστής ποιότητας. Σημείωσε όμως ότι όσες κυρώσεις κι αν
υπάρξουν, οι γιατροί δεν πρόκειται να συναινέσουν σε φαρμακευτικές αγωγές που αλλάζουν τη σταθερή πορεία
ενός ρυθμισμένου ασθενή ή σε αμφιβόλου ποιότητας φάρμακα από τρίτες χώρες, προκειμένου να επιτευχθεί ο
οποιοσδήποτε δημοσιονομικός περιορισμός σε βάρος της υγείας των ασθενών. 



Στον ορισμό των δραστηριοτήτων των 6 ΚΔΑΠ σε όλη την Αιγιάλεια (εκ των οποίων το 1 για παιδιά ΑΜΕΑ)
αλλά και των διδάκτρων για όσα παιδιά δεν πήραν voucher για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» μέσω ΕΣΠΑ, προχώρησε σε έκτακτη συνεδρίαση του το Δ.Σ. του αρμοδίου για τη λει-

τουργία τους Νομικού Προσώπου «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία» του Δήμου Αιγια-
λείας, υπό την προεδρία του κ. Περικλή Παπαγιαννακόπουλου. Κι αυτό, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα
ωφελούμενων της Ε.Ε.Τ.Α.Α περιόδου 2016-2017, σε συνδυασμό με το όριο της δυναμικότητας του κάθε Κέντρου
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, δημιουργήθηκε το περιθώριο να γίνει η εγγραφή παιδιών για όσες μητέρες
δεν εντάσσονται στην κατηγορία των δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος και  επομένως δεν επιλέχθηκαν.

Σε συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας, της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ
Ν. Μεσσηνίας «Η Υπομονή», πραγματοποιήθηκε και φέτος το κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΑμεΑ στην Αγία Μα-
ρίνα Ταϋγέτου για το χρονικό διάστημα από 11 έως 20 Αυγούστου.  Με αυτό το πρόγραμμα 40 περίπου άτομα

με αναπηρία έζησαν στη φύση, εκπαιδεύτηκαν στην αυτόνομη διαβίωση, συναντήθηκαν με παλιούς και νέους φίλους
και γέμισαν με νέες εμπειρίες. Ολα αυτά έγιναν φυσικά χάρη στους συνοδούς, και το κατάλληλο προσωπικό που
διέθεσε ο Δήμος (αρχηγός - συντονιστής, γυμναστής, κεραμίστας, μουσικός, μάγειρες και βοηθητικό προσωπικό). 

Στην δικαστική εκκρεμότητα που βρίσκεται το θέμα των πρώην μαθητικών κατασκηνώσεων της Κρυόβρυσης,
προσκρούει το αίτημα του Συλλόγου Ατόμων με  σκλήρυνση κατά πλάκας Εορδαίας, και  σκοπό την δημιουργία
εκεί, ενός κέντρου αναψυχής καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους, για τα Άτομα με Αναπηρία. Κατά δήλωση του

επανεκλεγέντος Προέδρου Μάριου Παχτσαλίδη, το εγχείρημα αυτό προθυμοποιήθηκαν να στηρίξουν οικονομικά
συνάνθρωποι μας καθώς και άτομα από τον χώρο της Υγείας εθελοντικά, ενώ, το αμέσως επόμενο διάστημα η Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας θα κινήσει το θέμα  σε κεντρικό και όχι μόνο επίπεδο.

Η καταβολή άλλων 28.300 εφάπαξ αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το επόμενο έτος, το 2017, σύμφωνα
με όσα προβλέπει ο σχεδιασμός. Τα τελευταία 1.300 εφάπαξ που αφορούν συνταξιοδοτήσεις μέχρι και τον Δε-
κέμβριο του 2013 από το Δημόσιο, θα εκδοθούν εντός του Οκτωβρίου. Εντός του Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν

άλλα 1.700 εφάπαξ από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, τα οποία θα προστεθούν στα 1.521 που κατα-
βλήθηκαν τον Ιούλιο και στα 1.526 το Αύγουστο. Έτσι ολοκληρώνεται η καταβολή των παγωμένων από το 2013
εφάπαξ. Για το 2017 ο σχεδιασμός προβλέπει την καταβολή άλλων 28.300 εφάπαξ. Τα νέα εφάπαξ είναι κουρεμένα
μεσοσταθμικά από 15% έως 20% επιπλέον των μνημονιακών περικοπών (38,14% στους παλαιούς). Σε ορισμένους
κλάδους οι μειώσεις είναι μεγαλύτερες, π.χ. στους δημοτικούς υπαλλήλους εκτιμάται πως ξεπερνούν το 50%. Αθροι-
στικά, αν προστεθεί η περικοπή που συντελέστηκε το 2012 σε εκείνη που θα προκύψει το αμέσως επόμενο διά-
στημα, διαπιστώνεται ότι οι μειώσεις στα εφάπαξ κυμαίνονται από 53,78% μέχρι 56,4% τα χρόνια της κρίσης.
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Αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο διακοπής της ηλεκτροδότησής τους κινδυνεύουν να βρεθούν 1.833.000 πελά-
τες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), αν δεν διακανονίσουν μέσα σε ένα μήνα τις οφειλές τους με
την εταιρεία, οι οποίες παρεμπιπτόντως ανέρχονται σε 1,086 δις ευρώ. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία (67%)

οι «κακοπληρωτές» αφορούν κυρίως στους λεγόμενους «μικρούς» πελάτες της ΔΕΗ, με οφειλές δηλαδή κάτω των
500 ευρώ. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία υπογραμμίζει ότι «οι πελάτες με τις μικρότερες οφειλές -κατηγορία η οποία
είναι και η πολυπληθέστερη- αποφεύγουν να διακανονίσουν την οφειλή τους βασιζόμενοι ίσως στην κοινωνική ευαι-
σθησία της επιχείρησης. Ωστόσο, αυτό αποβαίνει σε βάρος τους, καθώς χάνουν το δικαίωμα της έκπτωσης του
15%, ενώ με κάποιο μικρό μηνιαίο ποσό (10-30 ευρώ) θα ήταν συνεπείς και θα επωφελούνταν από την έκπτωση».

Tην έναρξη του προγράμματος "Μητέρα και Παιδί" το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της παγκόσμιας
δράσης “MSD For Mothers, ανακοίνωσαν οι Γιατροί του Κόσμου. Πρόκειται για ένα διετές πρόγραμμα (Ιούνιος
2016 έως Μάρτιος 2018) που εστιάζει στην προστασία και τη φροντίδα των εγκύων και των βρεφών στην Ελ-

λάδα, πριν, κατά την διάρκεια και μετά τον τοκετό. Κατά την διετή υλοποίησή του, το πρόγραμμα θα προσφέρει δω-
ρεάν περίθαλψη σε 8.400 έγκυες γυναίκες και νεογνά και η χρηματοδότησή του θα ανέλθει σε 750.000 δολάρια. Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα έρχεται να καλύψει όσες γυναίκες βρίσκονται στην Ελλάδα και έχουν ανάγκη,απευθείνεται
δηλαδή στον ελληνικό πληθυσμό που ζει χωρίς καμία ή με περιορισμένη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, σε
εθνοτικές ομάδες που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές στην Ελλάδα και φυσικά σε πρόσφυγες και μετανάστες.

Ξεκινά η εφαρμογή των πρώτων αποφάσεων από τη κυβέρνηση για τις ευπαθείς ομάδες, όπως των συντα-
ξιούχων που χάνουν το ΕΚΑΣ. Μετά από διαβούλευση αποφασίστηκε η κατάργηση της επιβάρυνσης της ασφα-
λιστικής εισφοράς του 6% στον κλάδο Υγείας για τους συνταξιούχους που χάνουν το ΕΚΑΣ για το 2016. Η

κυβέρνηση κατευθύνεται επίσης προς τη μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για τους ίδιους συνταξιούχους, όπως
και για να υπάρχει πρόσβαση στην κάρτα σίτισης και άλλα. Η μελέτη για την ελάφρυνση των χαμηλοσυνταξιούχων
και άλλων ευπαθών ομάδων πρέπει να έχει διάρκεια, ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για το πρόβλημα.
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ΥΠΕΡΗΦΑΝΗ ΕΛΛΑΣ
Ποια Κατάρα κουβαλάς 

και ποτέ σου δεν θα μάθεις
πόσα τρως και πόσα χάφτεις 

την πρέζα δεν φοβήθηκα 
η μπρίζα με τρομάζει 

ένα κουμπάκι πράσινο 
μου φέρνει το σκοπιδαριό 
στο σπίτι μου κι’ αδειάζει.

Ετσι ο κάθε μασκαράς 
βγαίνει και καμαρώνει

και πίσω απ΄το μασκάρεμα 
δεν ξέρουμε ποιος άλλος μασκαράς 

τι άλλο μας σκαρώνει 
Με αυτά με αποχαυνώσανε 

με αποκοιμήσανε 
με τηλεκοντρόλ και μπρίζα 
και μέσα απ’ το μασκάρεμα

με τούτη τη χωματερή 
μας κρύβουνε το λάδωμα, 

διαφθορά και μίζα. 
Με το μασκάρεμα αυτό

όλοι μασκαρεμένοι, 
μπαίνουνε μέσα στη βουλή 

και βγαίνουν βολεμένοι

Και εμείς χειροκροτούμε
όλοι μας αυτό το ρεζιλίκι 
είμαστε πάντα έτοιμοι 
να το επαναφέρουμε

και προχωρούμε ακάθεκτοι 
στο ίδιο το μασκάρεμα

και στο μασκαραλίκι 
και αφού περάσει ο καιρός

και δούμε ότι πέσαμε 
πάλι σε μαύρο χάλι

σηκώνονται τα πόδια μας 
και αντί να περπατήσουμε 

βαράμε το κεφάλι
και τραγουδάμε  

Ω Ελλάδα δαφνοφόρα 
τι κοπρίτες βγάζεις τώρα

ποτέ δεν πεθαίνεις 
αλλά και ποτέ  δεν μαθαίνεις 

απ’ αυτά που παθαίνεις    

ΥΠΕΡΗΦΑΝΗ ΕΛΛΑΣ

Ο Αθανάσιος Κουμούρης είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Φορέα
μας με Α.Μ.:143 και έχει βραβευτεί παγκοσμίως για την αξιόλογη προ-
σφορά του στην τέχνη και τον πολιτισμό αποδεικνύοντας πως όταν
υπάρχει δύναμη ψυχής τα πάντα μπορούν να πραγματοποιηθούν.
Εξάλλου, υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπως και αυτά των Παραο-
λυμπιονικών μας που μας δείχνουν πόσα μπορεί να καταφέρει κανείς
όταν πιστεύει, αγαπάει πραγματικά αυτό που κάνει και αφιερώνει ολό-
κληρη τη ζωή του σε αυτό.  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ
Τα παιδιά δεν ξέρουν τι είναι θάνατος

Γιατί δεν έχουνε  ξαναπεθάνει,
Δεν ξέρουν από  πόλεμο και τάξη των πραγμάτων,
Δεν ξέρουν τι είναι σύνορα δικά σας και δικά μας,

Μόνο το χαμόγελο γνωρίζουν 
αν το δώσουμε βαθιά απ’ την καρδιά μας. 

Ξεχειλισμένοι ποταμοί τα μάτια δακρυσμένα, 
Κατρακυλάνε στις πληγές χωρίς να ξέρουν το γιατί,

Με απορία μας κοιτούν,κρύβουν το χαμόγελο
σε χείλη ματωμένα.

Δεν ξέρουν τι είναι αύριο,δεν ξέρουν τι είναι μέλλον, 
Γνωρίζουν μόνο τη στοργή,

Και να πετάνε σαν πουλιά, στη χώρα των αγγέλων.
Δε σκιάζεται στον όλεθρο κανένα,

Μόνο που νοιώθουνε ντροπή, 
Στο σύγχρονο πολιτισμό,

Που τα χαϊδεύει στην ψυχή, 
Με χέρια ματωμένα.

Βλέπουνε την παράσταση, 
Με βουβή ανασαιμιά επάνω στους αιθέρες,

Τ’ αστέρι της ειρήνης πουθενά. 
Μαύρος κουρνιαχτός το σκοτεινιάζουν να μη βγει, 

Πολιτισμένες σφαίρες.
Γλυκά μου παιδολούλουδα,μπουμπούκια μου μισόκλειστα, 

σας κόβουν πριν ανθίσετε, στον κόσμο τον δικό σας. 
Η μόνη σας αντίσταση, τα παιδικά σας όνειρα,

και το χαμόγελο σας.  
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Επιμέλεια: Βασιλική Νικοπούλου

IBRAHIM HAMATO: Ο «ΣΤΑΡ» ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Όταν ο Ibrahim Hamato από την Αίγυπτο έχασε τα χέρια του σε ατύχημα,
φοβήθηκε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να παίξει το αγαπημένο του άθλημα
που δεν είναι άλλο από το πινγκ πονγκ. Ο αθλητής του πινγκ πονγκ που θα
αγωνιστεί χωρίς χέρια είναι ο «σταρ» των φετινών Παραολυμπιακών Αγώ-
νων. Ο Ibrahim Hamato έχασε και τα δυο του χέρια σε ατύχημα με τρένο
αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να κυνηγήσει το όνειρό του και να γίνει πρωτο-
κλασάτος αθλητής. Ο ίδιος σε συνέντευξή του είχε πει: «Έχασα τα χέρια μου
όταν ήμουν 10 ετών αλλά η αγάπη μου για την επιτραπέζια αντισφαίριση
δεν σταμάτησε ποτέ. Τρία χρόνια μετά το ατύχημά μου έψαχνα να βρω τρό-
πους για να παίζω πινγκ πονγκ. Στην αρχή έβαζα την ρακέτα κάτω τον ώμο
μου, αλλά δεν μπορούσα να παίξω. Τελικά βρήκα τη λύση με το στόμα».

ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΟΥ ΡΙΟ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΚΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ!!
Η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, ανακοίνωσε ότι
δύο πρόσφυγες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, θα συμ-
μετάσχουν  στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο (7-
18 Σεπτεμβρίου). Ο ένας μάλιστα εξ αυτών είναι ο
Ιμπραχίμ Αλ Χουσεΐν, ο Σύρος
αθλητής που μένει και γυμνάζεται
στην Αθήνα και ο οποίος τον πε-
ρασμένο Απρίλιο είχε παραδώσει
τη φλόγα κατά τη διάρκεια της
λαμπαδηδρομίας στην Αθήνα,
στον πρόεδρο της ΕΟΕ Σπύρο
Καπράλο. Όπως ανέφερε ο πρό-
εδρος της Ελληνικής Παραολυμ-
πιακής Επιτροπής κ. Γιώργος
Φουντουλάκης: «Νιώθουμε μεγάλη ικανοποίηση που η
πρότασή μας θα πάρει σάρκα και οστά στο Ρίο. Όπως
νιώθουμε τεράστια ικανοποίηση που ένα δικό μας παιδί,
ο Αλ Χουσεΐν, θα μπορέσει να κάνει το όνειρό του πραγ-
ματικότητα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή από
το φθινόπωρο θα τρέξει πρόγραμμα εκπαίδευσης και
ενημέρωσης προσφύγων με αναπηρία, ώστε να συμμε-
τάσχουν σε παραολυμπιακά αθλήματα». Ο Ιμπραχίμ Αλ
Χουσεΐν θα συμμετάσχει στα 50 και 100μ. ελεύθερο κα-
τηγορίας S10. Στα ίδια αγωνίσματα είχε «πέσει» και πριν

από μερικούς μήνες, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κο-
λύμβησης Αθλητών με Αναπηρία, όπου συμμετείχε εκτός
συναγωνισμού. Ο Σύρος πρόσφυγας, ο οποίος στο Ρίο
θα συνοδεύεται από την προπονήτριά του Ελένη Κοκκί-
νου, το 2012 έχασε το πόδι του -ακρωτηριασμός κάτω
από το γόνατο- όταν βομβαρδίστηκε η γειτονιά του στην
πόλη όπου διέμενε με την οικογένειά του. Έπειτα από
νοσηλεία περίπου ενός έτους στην Τουρκία, πέρασε στη

Σάμο, όπου ζήτησε άσυλο το
2014. Πλέον ζει στην Κυψέλη, ενώ
σχεδόν σε καθημερινή βάση συμ-
μετέχει στις προπονήσεις του συλ-
λόγου Πρωτοπόροι, στο άθλημα
της κολύμβησης και τον τελευταίο
μήνα προπονήθηκε δίπλα στην
Παραολυμπιακή Ομάδα Κολύμβη-
σης στο ΟΑΚΑ. Εκτός του Ιμπρα-
χίμ Αλ Χουσεΐν, στους Αγώνες του

Ρίο θα συμμετέχει και η Σαχράντ Νασαγπούρ, που κα-
τάγεται από το Ιράν και μένει στις ΗΠΑ. Θα λάβει μέρος
στη δισκοβολία F37. Είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία
των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα συμμετάσχει «η
ομάδα των προσφύγων» με την ένδειξη Ανεξάρτητοι Πα-
ραολυμπιακοί Αθλητές (IPA) και θα αγωνιστούν υπό την
παραολυμπιακή σημαία, ενώ θα παρελάσουν βέβαια και
στην Τελετή Έναρξης. Και οι δύο αθλητές θα μείνουν κα-
νονικά στο Παραολυμπιακό Χωριό μαζί με τους υπόλοι-
πους 4.300  συμμετέχοντες αθλητές από 160 χώρες.

ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΟΔΗΓΟΙ - ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ 2!!
Μάλλον θα πρέπει να το ξανασκε-
φτούν εκείνοι που πήγαν να παρκά-
ρουν σε θέση για άτομα με ειδικές
ανάγκες μετά από αυτό που έπαθαν.
Με αφορμή αυτό το περιστατικό, η ρω-
σική μη κερδοσκοπική οργάνωση που
ονομάζεται Dislife βρήκε έναν κατα-
πληκτικό τρόπο για να σταματήσει

αυτό που συμβαίνει. Η ομάδα έχει εγκαταστήσει ένα ολόγραμμα που δείχνει ένα πραγματικό άτομο με ειδικές ανάγ-
κες, όταν ένα άτομο χωρίς αναπηρία προσπαθεί να κλέψει την θέση στάθμευσης. Στη Ρωσία δυστυχώς το 30% των
ανθρώπων αγνοούν τις πινακίδες στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές..
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Κατασχέσεις για χρέη στην εφορία -
Δέσμευση χρημάτων, στο σφυρί 

ακίνητα οικόπεδα
Όπως δείχνουν τα στοιχεία, τα χρέη έχουν εκτοξευτεί
καθώς ένας στους δύο φορολογούμενους έχει ληξιπρό-
θεσμες οφειλές. Αυτή τη στιγμή, ο αριθμός των
οφειλετών προς τις εφορίες παραμένει πάνω
από τα 4 εκατομμύρια (4.003.372), εκ των
οποίων 1.492.088 μπορούν ανά πάσα ώρα και
στιγμή να βρεθούν με την πλάτη στον τοίχο, δη-
λαδή να βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις
και πλειστηριασμούς. Τα επίσημα στοιχεία της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων  δείχνουν, μάλιστα, ότι
ήδη 755.806 οφειλέτες έχουν υποστεί μέτρα αναγκαστι-
κής εκτέλεσης, δηλαδή σχεδόν το 51%. Αν ανατρέξει, δε,
κανείς στην αρχή του έτους, τότε θα διαπιστώσει ότι πε-
ρίπου 60.000 οφειλέτες έχουν προστεθεί στη σχετική
“μαύρη” λίστα. Πως θα αποφύγετε την κατάσχεση τρα-
πεζικού λογαριασμού: Οι οφειλέτες πάντως μπορούν να
προστατευτούν τουλάχιστον από την κατάσχεση χρημά-
των στον τραπεζικό τους λογαριασμό, με μία απλή κί-

νηση. Δηλώντας τον στο taxis ως ακατάσχετο. Τα βήματα
είναι πολύ απλά. Ο φορολογούμενος συνδέεται με τους
κωδικούς του στο taxis και δηλώνει τον IBAN και αυτό-
ματα η εφορία ενημερώνει την τράπεζα. Με τον τρόπο
αυτό οι πολίτες έχουν ακατάσχετο όριο ως 1.250 ευρώ
σε αυτόν τον λογαριασμό. Μια δεύτερη επιλογή είναι εάν

ο πολίτης έχει πολλούς διαφορετικούς λογα-
ριασμούς σε μία ή περισσότερες τράπεζες
να μοιράσει στους λογαριασμούς αυτούς
ποσά ως 50 ευρώ. Ο νόμος προβλέπει ότι
από τους τραπεζικούς λογαριασμούς δεν
μπορεί να γίνει κατάσχεση υπολοίπου έως

50 ευρώ, ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής. Κατα-
σχέσεις από την Εφορία αλλά οι επιστροφές «παγώ-
νουν» ανεπιστρεπτί. Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος
είναι ότι το Δημόσιο έχει φρενάρει τις επιστροφές ΦΠΑ
και λοιπών φόρων σε πολίτες. Συγκεκριμένα, το υπό-
λοιπο των εκκρεμών αιτημάτων επιστροφών με Ατομικό
Φύλλο Έκπτωσης ανέρχεται στα 1,306 δις ευρώ και το
υπόλοιπο χωρίς ΑΦΕΚ- δηλαδή δεν έχουν ελεγχθεί οι αι-
τήσεις- στα 2,060 δισ ευρώ, κάτι που σημαίνει πολύ
απλά ότι είναι στον “πάγο” 3,366 δις ευρώ.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Συν. από σελ. 1... Στο εξής, όλοι οι ωφελούμενοι θα λαμ-
βάνουν υψηλότερες αποδοχές, ενώ θα παρέχεται στο
50% των ωφελουμένων η δυνατότητα εγγυημένης απα-
σχόλησης σε ιδιωτικές εταιρείες για έξι
μήνες, σε αντίθεση με τον αρχικό σχεδια-
σμό του προγράμματος που περιλάμβανε
εγγυημένη απασχόληση μόνον για το ένα
τέταρτο των ωφελουμένων και μόλις για δύο
μήνες. Με το νέο σχεδιασμό, ο άνεργος που
θα προσληφθεί, θα λαμβάνει, μαζί με την εργοδοτική
συμμετοχή, 5.500 ευρώ, εν αντιθέσει με τον αρχικό, ο
άνεργος λάμβανε μόλις 1.600 ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια
του προγράμματος. Συνολικά, στο πρόγραμμα θα ενταχ-
θούν περίπου 43.000 άνεργοι και για πρώτη φορά, το

πρόγραμμα είναι οκτάμηνης διάρκειας, με πλήρη ασφα-
λιστικά και εργασιακά δικαιώματα, όπως κατοχυρώθη-
καν, έπειτα από νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου
Εργασίας. Σε ότι αφορά τις μικρομεσσαίες επιχειρήσεις,
τον ερχόμενο Οκτώβριο, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα επι-

χορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση
10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών, σε επι-
χειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβα-
νομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Για τα προγράμματα που απευθύνονται σε
συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, στις

προτεραιότητες του υπουργείου Εργασίας είναι η ανά-
πτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο τη μείωση
του ψηφιακού ελλείμματος και την ανάπτυξη δεξιοτήτων
σε τεχνολογίες αιχμής, λαμβάνοντας  κυρίως υπόψη ότι
η χώρα μας εμφανίζει σημαντικό ψηφιακό έλλειμμα.

ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΡΔΗΝ ΤΟ ΤΟΠΙΟ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!!

Συν. από σελ. 1... Το συγκεκριμένο
μοντέλο σημαίνει αναδιοργάνωση
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε
4 χρόνια Γυμνάσιο και 2 χρόνια Λύ-
κειο και ανάλογη αναμόρφωση του προγράμματος
σπουδών. Παράλληλα οι τελειόφοιτοι Λυκείου θα λαμβά-
νουν το Εθνικό Απολυτήριο πριν κάνουν το επόμενο
βήμα τους: να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για τα ΑΕΙ.
Πρόθεση της ηγεσίας του υπουργείου είναι οι τελικές
αποφάσεις για το νέο εξεταστικό σύστημα να ληφθούν
εντός του νέου σχολικού έτους. Ήδη, υπάρχουν οι προ-
τάσεις-πορίσματα που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του
εθνικού διαλόγου, πάνω στις οποίες θα γίνει η τελική συ-
ζήτηση την οποία θα αναλάβει ο υπουργός Νίκος Φίλης.

Στο πλαίσιο αυτό στο τετρατάξιο Γυμνάσιο, οι μαθητές
θα λαμβάνουν ευρείες εγκύκλιες γνώσεις και θα ανα-
πτύσσουν τις δεξιότητες τους. Η Δ' Γυμνασίου του νέου
συστήματος θα είναι και το έτος κατά το οποίο οι μαθητές
θα οριστικοποιούν την απόφασή τους για τη συνέχεια
της ακαδημαϊκής τους πορείας στο Λύκειο. Έπειτα, στο
νέο διετές Λύκειο οι μαθητές θα μπορούν να καταρτίσουν
το ατομικό τους πρόγραμμα, ενώ η διαδικασία στις νέες
Α' και Β' Λυκείου θα είναι ενιαία. Δεν θα υπάρχουν εξε-
τάσεις στην Α' Λυκείου, ούτε απορρίψεις, ούτε μετεξετα-
στέοι. Η επίδοσή τους θα κρίνεται στις τελικές εξετάσεις
και το Εθνικό Απολυτήριο Λυκείου. Η δομή του νέου συ-
στήματος Γενικού Λυκείου “δένει” και με τη δομή του
Επαγγελματικού Λυκείου, ώστε οι απόφοιτοι του τετρα-
τάξιου Γυμνασίου να έχουν τη δυνατότητα  είτε να συνε-
χίσουν στο διετές Γενικό  είτε στο Επαγγελματικό Λύκειο. 
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΦΡΟΥΡΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ!

Τ’ ότι οι περισσότερες τοποθε-
σίες που αφορούν αρχαιολογικά
μνημεία δεν είναι προσβάσιμες στα
άτομα με αναπηρία είναι δυστυχώς
γνωστό σε όλους. Τις προηγούμε-
νες δεκαετίες όταν ξεκίνησε πιο έν-
τονα η αξιοποίηση αυτών των
χώρων, σχεδόν κάνεις δε σκέφτον-
ταν ότι θα πρέπει να δοθεί πρό-
σβαση στο 100% των επισκεπτών.
Ευτυχώς με την προτροπή και τη νομοθεσία της Ε.Ε. και
των διάφορων προγραμμάτων αυτό έχει αλλάξει τα τε-
λευταία 20 χρόνια. Μετά την πρόσφατη αναστήλωση και
αποκατάσταση του, το ιστορικό Φρούριο του Κούλε
άνοιξε τις πόρτες του στο ευρύτερο κοινό υστέρα από

5,5 χρόνια εργασιών. Ειδική μεταλλική ράμπα για τα
αμαξίδια βρίσκεται στην πύλη εισόδου για το Φρούριο.

Η ξύλινη ράμπα που οδηγεί από τον εξω-
τερικό χώρο προς το Κούλες είναι επίσης
κατασκευασμένη με την ειδική ανάγλυφη
διαγράμμιση για τα άτομα με προβλήματα
όρασης. Το πάτωμά του έχει διαμορφωθεί
σε πλήρη ευθεία και χωρίς εμπόδια ανά-
μεσα στις αίθουσες του ισογείου ώστε να
μπορεί να κινείται παντού ένα αμαξίδιο
χωρίς να βρίσκει εμπόδια όπως μικρά
σκαλοπάτια ή διαχωριστικά. Λίγο μετά το

γκισέ εισιτήριων στα δεξιά μια ηλεκτρική ράμπα/ασανσέρ
για τα Αμεα. Ακόμα δεν είχε τεθεί σε λειτουργία καθώς
ήταν σηματοδοτημενή με κόκκινη πλαστική ταινία. Η
Κρήτη και το Ηράκλειο μόλις απέκτησαν έναν ακόμα σο-
βαρό λόγο για έναν επισκέπτη να βρεθεί στο νησί. 

ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑΜΕΑ) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Αυτή ήταν η ουσία της συζήτησης από όσα ελέχθη-
σαν μεταξύ του Διοικητή του Νοσοκομείου Καρδίτσας, κ.
Βάιο Βαρελά και της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρυ-
σούλα Κατσαβριά-Σιωροπούλου. Με την παρουσία επί-
σης της Αντιπροέδρου του Νοσοκομείου
κ. Αλίκη Τσιρογιάννη, του κ. Γρηγορίου
Κώστα και κ. Παπαστολοπούλου Βάσω
της Διοικητικής Υπηρεσίας του νοσοκο-
μείου, καθώς και την Αντιπρόεδρο του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας και υπεύθυνη για το
Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατά-
στασης Παιδιών με Αναπηρίες (πρώην
ΚΕΠΕΠ), κ. Μαρία Τσιαλκούτη, η βουλευτής ενημερώ-
θηκε για τη λειτουργία, τις ανάγκες και τα προβλήματα
του Κέντρου. Το Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑΜΕΑ ιδρύθηκε ώστε να
προσφέρει σημαντικό έργο σχετικά με την έγκαιρη διά-
γνωση και αξιολόγηση της κατάστασης των ατόμων με

αναπηρίες, να συμβάλει στην ενημέρωση τους, να λει-
τουργήσει προγράμματα που θα ενισχύσουν το επίπεδο
διαβίωσης τους και την ισότιμη συμμετοχή τους στη ζωή
καθώς και να αναπτύξει προγράμματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης. Κατά την επίσκεψη της κ. Κατσαβριά, εντύ-
πωση προκάλεσε το γεγονός ότι μια δομή που στεγάζε-
ται σε κτηριακές εγκαταστάσεις που ανεγέρθησαν τα
τελευταία χρόνια για τον συγκεκριμένο σκοπό, με σύγ-

χρονες προδιαγραφές λειτουργίας και
υλικοτεχνική υποδομή, ουδέποτε λει-
τούργησε στο σύνολό της και εμφανίζει
εικόνα εγκατάλειψης. Στη συνέχεια ακο-
λούθησε σύσκεψη όπου εντοπίστηκαν
τα βασικά προβλήματα της λειτουργίας
του, αποσαφηνίστηκαν οι πρωτοβουλίες
που πρέπει να αναληφθούν όπως και οι
ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν

άμεσα, ώστε να αποκατασταθεί το κτήριο και ο εξοπλι-
σμός του με στόχο το Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑΜΕΑ να λειτουργήσει
υποδειγματικά για τον σκοπό για τον οποίο δημιουργή-
θηκε, καλύπτοντας με ουσιαστικό τρόπο τις ανάγκες των
ατόμων με αναπηρίες που βρίσκονται στο νομό.

ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΑΤΕΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
ΣΤΟΝ «ΦΑΡΟ» ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

ΗΜΕΡΑ ΚΑΚΩΣΗΣ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ
Την εκδήλωση πραγματοποίησαν από κοινού ο Σύλλογος Φίλων της Κλι-
νικής Αποκατάστασης του ΠΓΝ Πατρών "Δημήτρης και Βέρα Σφήκα" και το
δραστήριο αθλητικό σωματείο ΑΜΕΑ Ήφαιστος”, με κεντρικό σύνθημα "Φτιά-
χνουμε…έναν κόσμο που προλαμβάνει τις νέες κακώσεις νωτιαίου μυελού και
φτιάχνουμε… έναν κόσμο που αγκαλιάζει τα άτομα με κακώσεις νωτιαίου μυε-
λού". Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος αρκετοί νέοι καλλιτέχνες από διαφορετι-
κούς τομείς και ενώθηκαν για το μεγάλο πάρτι: μουσικά live από τον Σπύρο Γραμμένο, τους Κάπως Έτσι, τους
Tourlou the band, dj set από την Εύη Αγγελακοπούλου, μουσικοχορευτική παράσταση από το Κέντρο χορού και τε-
χνών Dansarte και σώου από τους ζογκλέρ Ανδρέα Καβαλιεράτο και Ιάσονα Ματσούκα, με ελεύθερη είσοδο. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το
«Ορφανοτροφείο Βόλου», σύμφωνα θα ανοίξει
τις πόρτες του σε μαθητές απόρων οικογενειών,
Γυμνασίου και Λυκείου, παρέχοντας τους δω-
ρεάν ενισχυτική διδασκαλία, με την στήριξη του
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Βόλου.
Επιπλέον τα παιδιά μπορούν να διδάσκονται εν-
τελώς ΔΩΡΕΑΝ και μαθήματα πληροφορικής,
στους χώρους του ιδρύματος, από εθελοντές κα-
θηγητές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατα-
θέτουν τις αιτήσεις, καθώς και το τελευταίο
εκκαθαριστικό τους σημείωμα, καθημερινά στην
Γραμματεία του Ιδρύματος από Δευτέρα έως και 
Παρασκευή (11.00-14.00), έως τις 20/9/2016.

ΧΙΟΣ: ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Παρά το γεγονός ότι ο οικισμός Ανά-
βατος, αποτελεί τον πιο επισκέψιμο του-
ριστικά χώρο της Χίου, παραμένει
απροσπέλαστος για το 50% των ανθρώ-
πων που θα ήθελε να τον επισκεφτεί.
Ηλικιωμένοι και άτομα με ειδικές ανάγκες
δεν έχουν την δυνατότητα να επισκεφτούν μνημεία και διάφορους
χώρους, με αποτέλεσμα η Χίος να είναι ένας τουριστικός προορι-
σμός που απευθύνεται σε ...λίγους. Όπως τόνισε ο νομικός, δημο-
σιογράφος, πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
Ν. Λακωνίας και αντιπρόεδρος της περιφερειακής ομοσπονδίας
ΑμεΑ Πελοποννήσου κ. Αλεξανδράκης Τάκης στο πλαίσιο της ημε-
ρίδας που πραγματοποίησε στο Ομήρειο το Αθλητικό σωματείο
«Ιωνες»: «Αν η Χίος είχε χώρους σχεδιασμένους έτσι ώστε να είναι
προσβάσιμοι σε όλους, τότε θα είχε ένα σημαντικό αριθμό τουρι-
στών όλη την διάρκεια του χρόνου. Ένα τελεφερίκ που θα είχε την
συγκατάθεση της αρχαιολογικής υπηρεσίας στον Αναβατο αλλά και
θα διέθετε πρόσβαση στις πανέμορφες παραλίες του νησιού, θα
«διαφημίζονταν παντού καθιστώντας τη Χίο έναν αγαπημένο προ-
ορισμό για ΑμεΑ και  ηλικιωμένους από κάθε γωνιά του πλανήτη». ΤΗΝ 2η ΡΑΜΠΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ο Δήμος Καβάλας εγκατέστησε τη 2η ράμπα,
που διευκολύνει τα άτομα με ειδικές ανάγκες,  να
κάνουν λήψη θαλάσσιου λουτρού, πιο σύγχρονη,
σε σχέση με την πρώτη, έχει δε κίτρινα καπάκια
που διευκολύνουν το άτομο με ειδικές ανάγκες να
τη δει από απόσταση και τις νυχτερινές ώρες. Η
2η ράμπα δε δόθηκε ακόμη προς χρήση, αυτό
όμως θα γίνει σύντομα με την επίλυση διαφόρων
θεμάτων. Συνολικά πλέον στις παραλίες του
Δήμου Καβάλας υπάρχουν δύο ράμπες. Πρό-
σφατα την δική του ράμπα απέκτησε και ο Δήμος
Νέστου στη Κεραμωτή δίνοντας την ευκαιρία στα
άτομα με ειδικές ανάγκες να κάνουν λήψη θαλάσ-
σιου λουτρού. Ο Νομαρχιακός Σύλλογος Καβά-
λας των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες εκφράζει την
ικανοποίησή του που ο Δήμος Καβάλας διαθέτει
πλέον δύο ράμπες για ΑΜΕΑ και ο Δήμος Νέστου
έχει αποκτήσει την 1η ράμπα. Η παρουσίαση της
νέας εγκατάστασης Seatrac πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016 στην ακτή
Περιγιαλίου. Να σημειωθεί ότι η ράμπα αυτή είναι
η δεύτερη (μετά της Καλαμίτσας) για την ευκολό-
τερη πρόσβαση των ΑμΕΑ στη θάλασσα. Η πα-
ρουσίαση έγινε από τον αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών Φίλιππο Φιλιππίδη και την αντιδή-
μαρχο Πολιτισμού και Κοινωνικών Θεμάτων Κο-
ρίνα Χιώτη – Πρασσά και με τη συμμετοχή του
προέδρου του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμΕΑ
Μάκη Κρεμμύδα και μελών του συλλόγου.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 
2019 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΑΜΕΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συν. από σελ. 1... Τις σχετικές αποφάσεις
υπέγραψε ο περιφερειάρχης, Απόστολος
Τζιτζικώστας, σύμφωνα με ανακοίνωση της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκε-
κριμένα, μέχρι το 2019 διασφαλίζεται η λει-
τουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας της Εταιρείας
Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, του Κέντρου Ειδικής Αγωγής στην
Καλαμαριά, του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας
Ατόμων με Διαταραχές Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες
«Συζωή» στην Καλαμαριά, του Κέντρου Αποκατάστασης, Κοινω-
νικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Α.με.Α «Ο
σωτήρ» στη Θεσσαλονίκη, του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας
και Διημέρευσης Α.με.Α. «Η ζωή», επίσης στη Θεσσαλονίκη, του
Κέντρου Αποθεραπείας – Αποκατάστασης, Διημέρευσης και Ημε-
ρήσιας Φροντίδας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ
Νομού Κιλκίς «ΒηματίΖΩ», του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερή-
σιας Φροντίδας ΑΜΕΑ «Έμπνευση» στον Δήμο Εμμανουήλ
Παπά Σερρών, του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φρον-
τίδας Α.με.Α της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο
Κοινωνικής Στήριξης» στο Κιλκίς, του Κέντρου Διημέρευσης και
Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α. φιλανθρωπικού σωματείου «Σύλ-
λογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης» και του Κέντρου Ημερήσιας
Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης Α.με.Α. «Τα παιδιά της
άνοιξης» του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γο-
νέων και Κηδεμόνων Α.με.Α. Ημαθίας. Συνολικά ο αριθμός των
ωφελούμενων στις παραπάνω δομές ανέρχεται σε 345 άτομα.
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ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΩΝΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΤΩΝ ΡΕΚΟΡ!!

Η Μαρία Τσάκωνα κατέ-
κτησε 1 χρυσό, 4 αργυρά
και ένα χάλκινο στο παγκό-
σμιο ανδρών – γυναικών
ΑΜΕΑ κάτω των 23 και μ’
αυτόν τον τρόπο ανταμεί-
φθηκε ο κόπος όλης της
χρονιάς. Δίπλα της φυσικά οι προπονητές της Γιάννης
Μαχίλης και Γιάννης Καλαϊτζογλίδης και ο επίσημος δια-
τροφολόγος της Βαγγέλης Γεωργιλάς. Όλοι μαζί με συλ-
λογική δουλειά μαζί με την Μαρία κατάφεραν να
πραγματοποιήσουν τον επιθυμητό στόχο τους. Σε αυτή
τη διοργάνωση η Μαρία πήρε μέρος σε 6 αγωνίσματα:
50μ Πεταλούδα, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο - 50μ
ελεύθερο – αργυρό μετάλλιο - 100μ ύπτιο – αργυρό με-
τάλλιο - 200μ μικτή ατομική – αργυρό μετάλλιο - 400μ
ελεύθερο – αργυρό μετάλλιο - 100μ ελεύθερο – χάλκινο
μετάλλιο.  Επιπλέον,στην ίδια διοργάνωση κατέρριψε και
ένα Πανελλήνιο ρεκόρ στην μικτή ατομική .

ΙΔΡΥΣΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Ο Δήμαρχος Περιστερίου
Ανδρέας Παχατουρίδης θέ-
λοντας να ενισχύσει την
προσβασιμότητα των ατό-
μων με ειδικές ικανότητες
στην εκπαίδευση, ανακοί-

νωσε τη λειτουργία δύο σχολείων που θα απευθύνονται
στις ξεχωριστές δεξιότητες των παιδιών. Συγκεκριμένα
δήλωσε πως σε διάστημα δύο μηνών αναμένεται να
ολοκληρωθεί ένα υπερσύχρονο σχολικό συγκρότημα
στο οποίο θα λειτουργεί το Εργαστήριο Ειδικής Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης το οποίο θα φι-
λοξενήσει δεκάδες νέα παιδιά με όρεξη για μάθηση.
Ενώ κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017
θα ανοίξει τις πόρτες του και το Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο Περιστερίου δίνοντας την ευκαιρία σε πολ-
λούς νέους να απεγκλωβιστούν από τα σπίτια τους και
να διεκδικήσουν τα όνειρα και τους στόχους τους.  

Όταν η δύναμη της αδυναμίας κάνει θαύματα!!
Οι άνθρωποι με ειδικές ικανότητες έχουν δύναμη ψυχής μέσα
τους που τους κάνει να ξεπερνούν κάθε εμπόδιο και να ανα-
καλύπτουν τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους.  Είναι αγωνιστές
της ζωής, πιστεύουν πραγματικά σε αυτό που κάνουν και στο
τέλος τα καταφέρνουν γιατί αυτό που κάνουν το κάνουν με
την ψυχή  τους και η ψυχή δεν γνωρίζει το “δεν μπορώ”. Λαμ-

πρά παραδείγματα είναι οι αθλητές Θανάσης Κωνσταντινίδης και Δημήτρης Ζησίδης που εκπροσωπούν την χώρα
μας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες και κατέκτησαν χρυσό μετάλλιο και χάλκινο αντίστοιχα στη σφαίρα για την κα-
τηγορία F32. Εξασκούν το άθλημα που αγαπούν καθημερινά όσα προβλήματα και να αντιμετωπίζουν, όπως έκανε
και ο Παραολυμπιονίκης μας Θ. Κωνσταντινίδης ο οποίος παρά τον πόνο που είχε στην πλάτη του που επέμεινε
για εβδομάδες, με την δύναμη της  ψυχής του μας έκανε περήφανους κατακτώντας την κορυφή. Αγαπητέ αναγνώστη,
εσύ ποιο δρόμο θα διαλέξεις; Γιατί εγώ θα ακολουθούσα την μεγάλη δύναμη ψυχής που έχουμε όλοι μέσα μας. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ 
ΕΝΕΠΝΕΥΣΕ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ο Χρήστος Αγγουράκης είναι ο αθλητής με την πιο μακρά ιστορία στον Παραο-
λυμπιακό αθλητισμό καθώς έχει συμμετάσχει σε επτά Παραολυμπιάδες και είναι μαζί
με τους Θωμά Πλησιώτη και Γρηγόρη Κομματά αυτοί που ξεκίνησαν τον Παραολυμ-
πιακό κίνημα στην Ελλάδα. Είναι ένας από τους τρεις αθλητές που συμμετέχει στους
Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τορόντο, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Πρόκειται για
τη πρώτη συμμετοχή Ελλήνων αθλητών σε Παραολυμπιακούς Αγώνες η οποία καταγράφηκε στην ιστορία του κινήματος.
Η αθλητική του καριέρα είναι πλούσια με πολυάριθμες διακρίσεις και συμμετοχές σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωτα-
θλήματα και φυσικά σε Παραολυμπιακούς Αγώνες. Έχει αγωνιστεί στους Αγώνες του Τορόντο το 1976, του Άρνεμ το
1980, της Σεούλ το 1988, της Βαρκελόνης το 1992, της Ατλάντα το 1996 στις Η.Π.Α, του Σίδνεϊ το 2000 και ολοκλήρωσε
την παρουσία του στο Παραολυμπιακό κίνημα, στους Αγώνες της Αθήνας το 2004. Την επομενη χρονιά βραβεύεται ως
ο καλύτερος αθλητής με αναπηρία έχοντας κατακτήσει ένα αργυρό μετάλλιο στη σφαίρα και ένα χάλκινο στο ακόντιο,
στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στο Ελσίνκι. Αυτός ο αγώνας ήταν ο τελευταίος στη σπουδαία καριέρα του. Την
περίοδο 2004-2008 αναλαμβάνει χρέη γενικού γραμματέα της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και όπως ανα-
φέρει αισθάνεται περήφανος γιατί η Εθνική Παραολυμπιακά ομάδα που συγκροτήθηκε επί των ήμερων του κατάφερε
να κατακτήσει τα περισσότερα Παραολυμπιακα μετάλλια (24 στο σύνολο) δίνοντας δύναμη και ελπίδα σε όλους μας.



Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
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ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ 
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συν. από σελ. 1...              Η κεντρική διεύθυνση θα εδρεύει στην Αθήνα, ενώ οι περιφερειακές
Επιτροπές θα ενταχθούν στα Παρατηρητήρια Δομημένου Περιβάλλοντος, τα οποία αναμένεται
να δημιουργηθούν σε όλες τις Περιφέρειες προκειμένου να ελέγχουν, μεταξύ άλλων, την αυ-
θαίρετη δόμηση. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο
«Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», η Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας θα
εξετάζει και θα γνωμοδοτεί επί αιτημάτων σχετικών με την εφαρμογή των διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού
(ΝΟΚ) και του Κτιριοδομικού Κανονισμού, που αναφέρονται στα άτομα με αναπηρία - εμποδιζόμενα άτομα. Θα εισηγείται
στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ειδικές ρυθμίσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην
προσβασιμότητα των ΑμεΑ στα κτίρια και θα εξετάζει και προσφυγές κατά των γνωμοδοτήσεων των περιφερειακών Επι-
τροπών Προσβασιμότητας. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής θα είναι οριστική. Στις Επιτροπές μπορούν να προ-
σφύγουν εκτός από πολίτες και φορείς και τα αρμόδια γνωμοδοτικά και ελεγκτικά όργανα, όπως οι Υπηρεσίες Δόμησης,
οι ελεγκτές Δόμησης και τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. Κάθε επιτροπή προσβασιμότητας θα είναι επταμελής (με τριετή
θητεία) και θα αποτελείται από τον διευθυντή του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, έναν μηχανικό ή αρχιτέ-
κτονα ή τοπογράφο της Υπηρεσίας Δόμησης και από έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
(ΚΕΔΕ), του υπουργείου Παιδείας, του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (εξειδικευμένο σε ζητήματα προσβασιμό-
τητας ΑμεΑ σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία) και έναν εκπρόσωπο της ομοσπονδίας ΑμεΑ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΜΗ ΕΠΑΡΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Όπως αναφέρει η μελέτη: «Το 2012, τραυματισμοί προ-
κάλεσαν σχεδόν 5 εκατομμύρια θανάτους, ενώ 270.000 γυ-
ναίκες πέθαναν από επιπλοκές κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης. Πολλοί από αυτούς τους θανάτους τραυμα-
τισμών ή μαιευτικής θα μπορούσαν να αποτραπούν να
υπήρχε άμεση πρόσβαση σε χειρουργική φροντίδα». Τα
παραπάνω τονίζει δημοσίευση του Δημήτρη Μώρη, ερευ-
νητή στο Cleveland Clinic, και των καθηγητών Χειρουργι-
κής της Ιατρικής Αθηνών κ.κ. Ευάγγελου Φελέκουρα και
Δημήτρη Λινού σε πρόσφατη έκδοση του έγκυρου επιστη-
μονικού περιοδικού Lancet.. Οι συγγραφείς της μελέτης
επισημαίνουν πως παρά την αναγκαιότητα ανάπτυξης της
χειρουργικής στην περίθαλψη, εντούτοις οι πολιτικές υγείας
εστιάζονται στις μολυσματικές ασθένειες με αποτέλεσμα η
χειρουργική να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύουσα προτε-
ραιότητα. Η μελέτη επισημαίνει πως η Ελλάδα διέρχεται
μια σοβαρή οικονομική κρίση που πλήττει όλες τις πτυχές
της ζωής. Οι μειώσεις των δημοσίων δαπανών ήταν οι
ακρογωνιαίοι λίθοι των προγραμμάτων οικονομικής προ-
σαρμογής και το Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν θα

μπορούσε να εξαιρεθεί από
τα μέτρα αυτά (οι δαπάνες για
την υγεία μειώθηκαν από
10% σε 6% του ετήσιου ακα-
θάριστου εγχώριου προϊόν-
τος). Σύμφωνα με τη μελέτη,
αδημοσίευτα στοιχεία από τα
νοσοκομεία οξείας φροντίδας
στην Αθήνα, αναφέρουν ότι ο αριθμός και το προφίλ των
ασθενών που αναζητούν ιατρική βοήθεια κατά τη διάρκεια
των ετών της κρίσης έχουν αλλάξει. Οι φτωχότερες κοινω-
νικοοικονομικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μετα-
ναστών και των ανέργων, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και
αναζητούν βοήθεια μόνο όταν η ασθένεια έχει προχωρήσει.
Μια σαφής στρατηγική είναι απαραίτητη για την ενίσχυση
της χειρουργικής εγκαίρως, στο πλαίσιο της ολοκληρωμέ-
νης ανάπτυξης του συστήματος υγείας, ενώ είναι απαραί-
τητος και ο συντονισμός του εξειδικευμένου προσωπικού,
των εξειδικευμένων προμηθειών και των υποδομών. 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ...
Μετά τη θερινή φορο-καταιγίδα με αυξήσεις σε ΦΠΑ, μπίρα, συνδρο-
μητική τηλεόραση, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, αλλαγές στα τέλη ταξι-
νόμησης των αυτοκινήτων καθώς και τον ΕΝΦΙΑ, τα νοικοκυριά και οι
επιχειρήσεις θα βρεθούν από την 1η Οκτωβρίου αντιμέτωποι με το δεύ-
τερο κύμα μέτρων του τρίτου Μνημονίου, το οποίο θα ξεδιπλώνεται στα-
διακά μέχρι τον Ιανουάριο του 2017. Το νέο πακέτο φέρνει αυξήσεις στο
πετρέλαιο θέρμανσης, το ντίζελ και τις βενζίνες, νέα τέλη κυκλοφορίας, αυξήσεις στα τσιγάρα και τον καφέ, επιβολή
ειδικού τέλους στη σταθερή τηλεφωνία, αύξηση του φόρου στα μερίσματα και κατάργηση της έκπτωσης κατά 30% του
ΦΠΑ σε όλα τα νησιά. Το «στοίχημα» που παραμένει για την κυβέρνηση είναι αν θα αποδώσουν τα εισπρακτικά μέτρα,
την ώρα που τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο έχουν εκτιναχθεί στα 90,4 δισ. ευρώ, οι φορολογούμενοι δυσκο-
λεύονται να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες, πόσο μάλλον στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ενώ στο «μέ-
τωπο» των φορολογικών εσόδων πολλά κρίνονται από τις εισπράξεις του Σεπτεμβρίου. Ήδη πάνω από 2,3 εκατομμύρια
φορολογούμενοι έχουν πληρώσει, σύμφωνα με την Ημερησία, την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος που βεβαιώθηκε
από την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων και θα πρέπει μέχρι το τέλος του μήνα να πληρώσουν τη δεύ-
τερη δόση. Στο τέλος του μήνα πάνω από 6,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν
την πρώτη από τις πέντε μηνιαίες δόσεις του φετινού ΕΝΦΙΑ και να πληρώσουν συνολικά τουλάχιστον 550 εκατ. ευρώ.
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Ανακοινώνεται η ίδρυση εκατοντάδων νέων
δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων έχοντας ως βασική προτε-
ραιότητα την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών κάθε μαθητή, στο πλέον κατάλ-
ληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον, προχώρησε στη διαδικασία ίδρυσης δομών Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των Τμημάτων Ένταξης, για
πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια. Η πολιτική των τελευταίων ετών που έπληξε και
υποβάθμισε την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία ανατρέπεται και η Ειδική
Εκπαίδευση προάγεται και αναβαθμίζεται γιατί η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών αποτελεί το μο-
ναδικό κριτήριο των επιλογών του υπουργείου. Σε συνθήκες κρίσης και δημοσιονομικών πιέσεων το Υπουργείο Παι-
δείας Έρευνας και Θρησκευμάτων αυξάνει κατά 20 % τα Τμήματα Ένταξης και κατά 8 % τα Ειδικά Σχολεία.
Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων από την εκπαιδευτική κοινότητα και τις
τοπικές κοινωνίες και την επεξεργασία αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων, ανακοινώνεται η ίδρυση 538 νέων Τμημάτων Ένταξης στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και 23 νέων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Έτσι από το σχολικό έτος
2016-17, πέραν των υπαρχόντων, θα λειτουργήσουν επιπλέον 61 ΤΕ σε Νηπιαγωγεία, 351 ΤΕ σε Δημοτικά Σχολεία,
126 ΤΕ σε Γυμνάσια, 3 Ειδικά Νηπιαγωγεία, 9 Ειδικά Δημοτικά Σχολεία, 5 Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης και 9 Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια. Ακόμα ιδρύονται 12 Λυκειακές Τάξεις στα υπάρ-
χοντα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται σημαντικά το υπάρχον δίκτυο των δομών
Ειδικής Εκπαίδευσης και παρέχεται η δυνατότητα φοίτησης και ένταξης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες στο κατάλληλο γι αυτούς εκπαιδευτικό περιβάλλον, σε όλες τις περιοχές της χώρας. Παράλληλα
το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων εκσυγχρονίζει το θεσμικό εκπαιδευτικό πλαίσιο στην Ειδική
Αγωγή και Εκπαίδευση προωθώντας άμεσα νομοθετικές αλλαγές που θα βελτιώσουν την ειδική εκπαίδευση και ει-
δικότερα την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και θα ενισχύσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης των
μαθητών.  Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έχοντας δηλώσει επανειλημμένα και έμπρακτα τη στήριξη
της ειδικής εκπαίδευσης, προβαίνοντας σε αύξηση του αριθμού προσλήψεων αναπληρωτών κατά το σχολικό έτος
2015-16, δηλώνει ότι κατά το σχολικό έτος 2016-17, οι προσλήψεις αυτές  θα είναι αυξημένες και θα δοθεί προτε-
ραιότητα τόσο για την κάλυψη των αναγκών των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όσο και για την κάλυψη
των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης.

ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Συν από σελ. 1... Οι νικητές της διαδικασίας είναι οι εταιρείες: 1. ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ
ΚΟΜ, ιδιοκτησίας Γιάννη Αλαφούζου με τελικό τίμημα 43,6 εκατομμύρια ευρώ. 2.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ, ιδιοκτησίας της οικογένειας Καλογρί-
τσα με τελικό τίμημα 52,6 εκατομμύρια ευρώ. 3. ΑΝΤΕΝΝΑ T.V. ιδιοκτησίας της
οικογένειας Κυριακού με τελικό τίμημα 75,9 εκατομμύρια ευρώ. 4. ALTER EGO,
ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη με τελικό τίμημα 73,9 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την
ολοκλήρωση του διαγωνισμού, εκτός τηλεοπτικού τοπίου μένουν οι τηλεοπτικοί
σταθμοί ALPHA του Δημήτρη Κοντομηνά και STAR, ενώ στους ηττημένους της

διαδικασίας συμπεριλαμβάνονται επίσης οι εταιρείες “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΌΣ ΠΑΡΟΧΟΣ” και DIMERA
του Ιβάν Σαββίδη. Φυσικά ερώτημα παραμένει το τι θα γίνει με τις εταιρείες που δεν πήραν άδεια (MEGA, ALPHA,
STAR, και EPSILON) και που εκπέμπουν εδώ και πολλά χρόνια. Σε πρώτη φάση θα πρέπει μετά από 90 ημέρες να
σταματήσουν να εκπέμπουν. Έκπληξη προκάλεσε το γεγονός πως, ο Θοδωρής Κυριακού προσήλθε μεν στο κτίριο
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης το πρωί της Τρίτης (30/08) για το διαγωνισμό, αποχώρησε
όμως πριν ξεκινήσει η διαδικασία της δημοπράτησης των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών για προσωπικούς λόγους.
Για τους νικητές ο αγώνας δρόμου τώρα ξεκινάει, καθώς πρώτα θα επισκεφτούν το Μέγαρο Μαξίμου όπου θα συ-
ναντηθούν με τον υπουργό Επικρατείας, Νίκος Παππάς, την κυβερνητική εκπρόσωπο Όλγα Γεροβασίλη και τον γγ
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Λευτέρης Κρέτσος. Μέσα στις επόμενες 12 ημέρες (15 από την ανακήρυξη των
πλειοδοτών) οι τέσσερις νικητές της διαδικασίας καλούνται να καταβάλουν την πρώτη από τις δόσεις προς το Δη-
μόσιο. Η δεύτερη δόση πρέπει να δοθεί εντός 12 μηνών και η τρίτη εντός 24 από τη χορήγηση της άδειας. Σε διά-
στημα 90 ημερών από την καταβολή της πρώτης δόσης, η κυβέρνηση καλείται να χορηγήσει την άδεια σους
πλειοδότες, ενώ μέσα στο επόμενο δίμηνο, θα επιστραφούν στους μειοδότες οι εγγυητικές τους επιστολές. Αν τώρα
κάποιος από τους πλειοδότες δεν καταβάλλει την πρώτη δόση εντός της προθεσμίας που έχει δοθεί, κηρύσσεται
έκπτωτος. Αυτό σημαίνει ότι η εγγυητική του επιστολή καταπίπτει και τη θέση του παίρνει ο επόμενος του πίνακα
επιλαχόντων. Οι επιλαχόντες με βάση το τίμημά του, είναι: 1. DIMERA MEDIA INVESTMENTS LIMITED (Ιβάν Σαβ-
βίδης): 61.500.000. 2. ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ALPHA): 61.000.000. 3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΛΕ-
ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εταιρεία κυπριακών συμφερόντων): 18.000.000. 4.
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (STAR): 13.000.000.



ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ

Κάθε χρόνο μαζί με τα πρωτοβρόχια του Φθινοπώρου, έρχονται δυ-
στυχώς  πλημμύρες και  καταστροφές που σαρώνουν πολλές περιοχές
της χώρας μας.  Αυτή τη φορά, το μεγάλο θύμα της κακοκαιρίας ήταν η
Δυτική Ελλάδα : δέντρα ξεριζώθηκαν, σπίτια πλημμύρισαν, άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους από τα ορμητικά νερά, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε
και εκατοντάδες άνθρωποι έμειναν στον δρόμο αφού οι περιουσίες τους
καταστράφηκαν. Παρατηρούσα τις εικόνες βιβλικής καταστροφής που
μετέδιδαν τα δελτία ειδήσεων και αναρωτιόμουν πως είναι δυνατόν κάθε
χρόνο να ζούμε την ίδια κατάσταση, για ποιο λόγο δεν  υπάρχει πρό-
βλεψη από την Τ.Α.  και την Πολιτεία. Εφόσον είναι γνωστό πως κατά
την διάρκεια του φθινοπώρου υπάρχει έντονη βροχόπτωση στην χώρα,
θα έπρεπε όλοι οι δήμοι να έχουν ολοκληρώσει τα απαραίτητα αντι-
πλημμυρικά έργα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αντί να περιμένουν
τον ερχομό της καταστροφής για να αναλάβουν την ευθύνη που τους
αναλογεί. Είναι ανεπίτρεπτο για μια χώρα μέλος της Ε.Ε. να μην υπάρ-
χει πρόληψη για την αντιμετώπιση τέτοιων έντονων καιρικών φαινομέ-
νων. Τα προβλήματα και οι ανάγκες σε κάθε περιοχή είναι γνωστά και
εμφανή, το ερώτημα είναι γιατί δεν υπάρχει το απαραίτητο ενδιαφέρον
ώστε να γίνουν οι κατάλληλες διαδικασίες πριν φτάσουμε σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης με ανυπολόγιστες ανθρώπινες και υλικές απώλειες. 
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Γράφει η Έλενα Τσεβά

Η μόλυνση των υδάτων είναι η νέα απειλή για 300 εκατομμύρια ανθρώπους
Ασία, Αφρική και Λατινική Αμερική στο στόχαστρο της νέας έκθεσης του Προ-
γράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον. Αυτή τη φορά το θέμα της
μελέτης αφορά τη μόλυνση των υδάτων και τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί
να έχει στο έδαφος και τον ανθρώπινο οργανισμό. Πάνω από 300 εκατομμύρια
άνθρωποι μπορεί να μολυνθούν από τύφο ή χολέρα καθώς από το 1990 έως και
το 2010 τουλάχιστον τα μισά ποτάμια που βρίσκονται στις τρεις  αυτές ηπείρους
έχουν μολυνθεί από βακτήρια και τοξικούς ρύπους. Η αύξηση του πληθυσμού, οι
αυξημένες ανάγκες για τροφή και η απόρριψη λυμάτων σε ποτάμια και λίμνες
αποτελούν τις κυριότερες αιτίες για την μόλυνση των υδάτων. Εκτιμάται πως πε-
ρίπου το 1/4 των ποταμών στην Λατινική Αμερική, το 10% με 25% στην Αφρική
και μέχρι και το 50% αυτών στην Ασία έχουν επηρεαστεί από σοβαρές ρυπάνσεις
με παθογόνους οργανισμούς, που έχουν προκληθεί κατά κύριο λόγο από απορρίψεις ακατέργαστων λυμάτων σε
ποτάμια και λίμνες, σύμφωνα με την έκθεση. Όπως όλα δείχνουν, η επεξεργασία των λυμάτων είναι η μόνη λύση
που μπορεί να προλάβει τη μόλυνση των υδάτων ενώ σε δεύτερη φάση η δημιουργία επιπρόσθετων αγωγών διά-
θεσης υγρών αποβλήτων θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά.  Η δημιουργία ενός βιώσιμου σχεδίου που θα προ-
λάβει τα χειρότερα είναι αναγκαία ώστε να μπορέσουν και οι μελλοντικές γενιές να απολαύσουν και να διατηρήσουν
τα δώρα που προσφέρει σε όλους μας απλόχερα η φύση και να τα προστατεύσουν και για αυτές που θα έρθουν. 

Προσέχουμε για να έχουμε.....
Η νέα στρατηγική που προωθεί η Ε.Ε.
στηρίζεται στην επίτευξη της βιώσιμης ανά-
πτυξης για τα κράτη μέλη της. Η εποχή που
οι χώρες θυσίαζαν τα πάντα στον βωμό του
χρήματος έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Προ-
τεραιότητα των κυβερνήσεων είναι ένας
σχεδιασμός που θα μπορέσει να καλύψει
τόσο τις ανάγκες των τωρινών γενεών αλλά
και τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών. Ο
σεβασμός προς τους φυσικούς πόρους και
η ορθή διαχείρισή τους θα εξασφαλίσουν τη
βιωσιμότητα του πλανήτη μας που εκπέμ-
πει SOS τα τελευταία χρόνια. Το μοντέλο
της ανακύκλωσης που ξεκίνησε από τις
απλές συσκευασίες, επεκτάθηκε στις ηλε-
κτρικές συσκευές και έφτασε μέχρι και στις
μονάδες παραγωγής μας δείχνει το νέο
τρόπο ζωής και δράσης που μας επιβάλλει
η κλιματική αλλαγή και βασίζεται στην αξιο-
ποίηση όλων των υλικών ακόμη και των
“σκουπιδιών”. Η λογική της κυκλικής οικο-
νομίας, της χρήσης δηλαδή παλαιών υλι-
κών για την παραγωγή και την κατανάλωση
νέων προϊόντων, δημιουργεί λιγότερα από-
βλητα και καλύπτει ένα μέρος των αναγκών
μας με οικονομικότερο και πιο φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο.      
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ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ...
Μετά τις διακοπές τα παιδιά  του Κ.Ε.Α. αντίκρισαν τις καταστροφές που απεικονίζονται στις παρακάτω φωτό.
Παρόλα ταύτα εύχονται σε όλους καλό χειμώνα, καλό κουράγιο και δύναμη για να αντιμετωπίζουν όλα τα προ-
βλήματά τους. Εμείς είμαστε δυνατοί λέει ο πρόεδρος Γ. Ρεθυμιωτάκης και θα τα ξαναφτιάξουμε όλα, έχουμε
αποδείξει άλλωστε ότι η δύναμη της αδυναμίας μας ξεπερνάει κάθε εμπόδιο και μας κάνει πιο δυνατούς. Για
εμάς η δημιουργία είναι η κινητήριος δύναμη που γιατρεύει όλες τις αδυναμίες και αναπηρίες του κόσμου. Για
κάποιους άλλους που κυκλοφορούν ανάμεσά μας και μοιάζουν άνθρωποι οι καταστροφές και ο βανδαλισμός
που προκαλούν στο πέρασμά τους γίνεται μπούμερανγκ και στο τέλος φανερώνει την πραγματική τους μορφή.
Μπορεί να είναι μπροστά μας, δίπλα μας ή τριγύρω μας και δεν τους βλέπουμε για να τους βοηθήσουμε δεί-
χνοντάς τους τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν. Γιατί αν αυτοί οι άθρωποι ζηλεύουν τις δημιουργίες μας
μπορούν μάθουν να κατασκευάζουν μόνοι τους τα δικά τους χειροτεχνήματα και να ζήσουν και αυτοί την χαρά
της δημιουργίας, αρκεί  βέβαια να υπάρχει συνειδητή θέληση να αλλάξουν τον τρόπο που ζουν και σκέφτονται.


