ΕΤΟΣ 13

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 153

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ:
ΜΑΖΙΚΗ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Η ενδεχόμενη ένταξή τους στο νέο υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων, προκάλεσε την
μαζική αντίδρασή τους, καθώς όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή τους, διακυβεύεται ο
Συν. σελ. 13
δημόσιος χαρακτήρας του..

ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
«Όχι» στη φοίτηση προσφυγόπουλων
στο σχολείο τους, είπαν με απόφασή τους
ο Σύλλογος Γονέων του 1ου και του 5ου
δημοτικού σχολείου Αλεξάνδρειας Ημαθίας,
μετά και την άρνηση σχολείων τόσο στο
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης όσο και στη
Συν. σελ. 7
Φιλιππιάδα Πρεβέζης...

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΤΙΜΗ 0,01 EURO

“ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ”

Μετά από επίσκεψη που πραγματοποίησε η
Γεωργία Μαρτίνου στο Κ.Ε.Α., ο Αθανάσιος Μαρτίνος αποφάσισε να στηρίξει έμπρακτα τη δράση
του Κ.Ε.Α.“Συνεργασία-Δημιουργία”,“Το σχολείο
της φύσης”. Η δράση αφορά τους φυσικούς θησαυρούς, τα βότανα, και σκοπός είναι η συμμετοχή
των ΑμεΑ και των οικογενειών τους σε όλη την διαδικασία. Δηλαδή την συγκομιδή των βοτάνων, την
επεξεργασία, τη συσκευασία και την προώθηση στην αγορά εργασίας
όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων από τις ευπαθείς κατηγορίες
συμπολιτών μας. Ο κύριος Μαρτίνος, έχει στηρίξει κατ’ επανάληψιν τον
Φορέα μας σε εκπαιδευτικές και σε διάφορες άλλες διαδικασίες.
Πόσο καλύτερη θα ήταν η Ελλάδα αν είχαμε και άλλους τέτοιους ανΣυν. σελ. 16
θρώπους που πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν...

ΣΕ ΔΥΣΧΕΡΗ ΘΕΣΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΙ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Τι πιο αποκαλυπτικό από το
γεγονός πως περισσότεροι από
11.000 ασθενείς ταλαιπωρούνται από τις ελλείψεις υλικών,
από τα ακατάλληλα φίλτρα αλλά
και από τα λίγα και παλαιά μηχανήματα, με κίνδυνο την ίδια
Συν. σελ. 16
τους τη ζωή;;

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τα στοιχεία που παρουσίασε σε συνέδριο η καθηγήτρια Οικονομικών και διοικήτρια του ΟΑΕΔ, κα Μαρία Καραμεσίνη
Συν. σελ. 4
αναφέρουν χαρακτηριστικά...

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Συν. σελ. 9

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑΚΗ......................2
ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ................4
FLASH NEWS............................6
ΑΜΕΑ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ..........8
ΕΛΛΑΔΑ..............................10-11
Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ.........13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ..........................15
ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ..............................16

Στόχος; Τι άλλο απ’ το να εισπραχθούν
επιπλέον έσοδα που θα δώσουν μια
μικρή ανάσα στο ήδη ασφυκτικό τοπίο
της ελληνικής οικονομίας.. Συν. σελ. 4

@2016

......Συν. από προηγ. Ο κόσμος μας είναι σαν ένα μεγάλο εργοστάσιο και τα εξαρτήματα
που θα έπρεπε να το λειτουργούν κατά κύριο λόγο να είναι οι άνθρωποι. Σιγά σιγά όμως
ο πολιτισμός και η επιστήμη άρχισαν να προσφέρουν στον άνθρωπο ξεκούραση με ιδέες
που θα τον άφηναν στο περιθώριο χωρίς να καταλάβει πόσο κακό έκανε.Φτάσαμε σε
σημείο να είμαστε απλά παρατηρητές σε ό,τι κάνει η επιστήμη της τεχνολογίας και αδύναμοι στο να αντιδράσουμε. Η καινούρια γενιά έχει περίσσευμα από όλα τα αγαθά της
τεχνολογίας, δεν έχει όμως ψυχή και περιεχόμενο. Όλοι λειτουργούμε με 2-3 κινητά
στην τσέπη, την τελευταία λέξη της μόδας σε λαμπερά ρούχα, κοσμήματα και αυτοκίνητα
αλλά στην ουσία είμαστε άδειοι χωρίς περιεχόμενο αφού η τεχνολογία κάνει την δουλειά
μας. Αν πάρουμε δύο φωτογραφίες η μία να είναι οι παππούδες μας και η άλλη οι πατεράδες μας και τις βάλουμε δίπλα στον εαυτό μας η διαφορά θα είναι τόσο μεγάλη που
θα νομίζουμε ότι κάποιοι ήρθαν απ’ τη σελήνη. Μη σας φαίνεται περίεργο που χάθηκαν
τα παλιά καλά επαγγέλματα όπως: ο τσαγκάρης, ο ράφτης, ο σιδεράς, ο κουρέας που
ήταν σε όλες τις γειτονιές και δεν προλάβαιναν να κάνουν δουλειά. Τώρα είναι εντελώς
διαφορετικά τα πράγματα όμως σιγά σιγά στις γειτονιές ξυπνάνε πάλι οι αναμνήσεις
μαζί με τις ανθρώπινες ανάγκες δειλά δειλά να εμφανίζονται. Γιατί άραγε;....συνεχίζεται

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τι φτυχίο πρέπει να’ χεις για να γίνεις Πλανητάρχης.
Το φτυχίο είναι ένα, πρέπει να είσαι αλητάρχης
να γνωρίζεις πώς να δένεις, πώς να λύνεις,
πώς να σφάζεις,πώς να γδέρνεις, πώς να δέρνεις,
πώς τα αυτιά σου να βουλώνεις,
πως τα μάτια σου να κλείνεις και το αίμα των λαών,
όχι με το καλαμάκι, με το μπουρί της σόμπας να το πίνεις.
Πίσω απ’ το παρασκήνι σε στηρίζουν κάποιοι άλλο
με το ίδιο το φτυχίο, άφρονες αρχιρουφιάνοι.
Άλλα αντί άλλων τα έργα των μεγάλων
των ανίκανων και ανικάνων
όμως είναι η ουσία, για να γίνεις εξουσία.
Πρέπει να ξέρεις να διχάζεις, μετά να τους δικάζεις,
πως θα γίνει το δικό σου πιόνι, και αφού δεν υπακούσει
τους περνάς στην λαιμητόμο και ντουγρού για την αγχόνη.
Με τι κόλπα και τι ψέμα θα ρουφάς λαών το αίμα,
με μανία να το πίνεις και αφού τους ξεματώνεις
να τους φτύνεις, να τους γδύνεις.
Τούτα τα προσόντα αν θα’ χεις
θα είσαι ο προστάτης των λαών και ο μέγας πλανητάρχης.
Και απ’ όπου θα περνάς, θα φωνάζουν οι λαοί,
νέοι, γέροι και παιδιά
«σφάξε με αγά να αγιάσω και δε βγάζω τσιμουδιά».
Για θυμηθείτε τον Μπιλ Κλίντον και την Μόνικα Λεβίνσκι
διασκέδαση μεγάλη, το σαξόφωνο ο Κλίντον,
το κλαρίνο είχε η άλλη
και χορεύαν οι λαοί απ’ τη Μέση Ανατολή
μέχρι και στο Βελιγράδι.
Α. Κουμούρης
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ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Συν. από σελ. 1... Η επεξεργασία που γίνεται έχει σαν βασικό στόχο να μειωθούν τα τέλη
κυκλοφορίας σε οχήματα μεγάλου κυβισμού και ηλικίας τα περισσότερα από τα οποία
βρίσκονται σε ακινησία καθώς οι ιδιοκτήτες έχουν καταθέσει πινακίδες αδυνατώντας να
αντεπεξέλθουν στο υπερβολικό φορολογικό βάρος που συνεπάγεται η χρήση τους. Από
την άλλη στο υπουργείο Οικονομικών θέλουν τα συνολικά έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας να ξεπεράσουν φέτος το στόχο του προϋπολογισμού που είναι 1,088 δισ. ευρώ.
Και θεωρούν ότι με μερικές τέτοιες παρεμβάσεις στα τέλη κυκλοφορίας μπορούν να εκπληρωθούν και οι δυο στόχοι. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται: - Μείωση των τελών κυκλοφορίας έως και 10% για τα οχήματα ηλικίας άνω των 5 ετών και μεγάλου κυβισμού. Πρόκειται για την κατηγορία ΙΧ που έχει χτυπηθεί από την
υπερβολική αύξηση των τελών κυκλοφορίας και των φόρων τα χρόνια της κρίσης και πλέον οι περισσότεροι ιδιοκτήτες
αυτής της κατηγορίας οχημάτων έχουν καταθέσει πινακίδες. - Αύξηση των τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα μικρομεσαίου κυβισμού που πρωτοκυκλοφόρησαν από το 2007 έως και το 2010 λόγω του υπολογισμού τους με βάση τους
εκπεμπόμενους ρύπους και όχι τον κυβισμό. Υπάρχει και δεύτερο σενάριο να υπολογίζονται με βάση του ρύπους τα
τέλη για οχήματα που πρωτοκυκλοφόρησαν από το 2003 και μετά. Στην περίπτωση που υιοθετηθεί το πρώτο σενάριο
οι αυξήσεις θα χτυπήσουν κυρίως τα οχήματα ηλικίας 6-10 ετών και μικρομεσαίου κυβισμού (έως 1.800 κυβικά). Στην
περίπτωση που επιλεγεί το δεύτερο σενάριο οι αυξήσεις στα τέλη θα χτυπήσουν σε οχήματα μικρομεσαίου κυβισμού
ηλικίας 6 έως 13 ετών. - Μείωση του ορίου απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα που πρωτοκυκλοφόρησαν από το Νοέμβριο και μετά από τα 90 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα στα 85 ή και 80 γραμμάρια.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ότι την περίοδο 2009-2014 ο
μέσος μισθός στη χώρα μειώθηκε κατά 28%.
Τη στιγμή που οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες μετρούν ήδη τις πρώτες αυξήσεις στο ύψος του
κατώτατου μισθού, η Ελλάδα βρίσκεται στο 19,5% σημειώνοντας ρεκόρ. Ενώ η Ισπανία, για παράδειγμα, μετρά
αύξηση 1,3% στον κατώτατο μισθό, η Ιρλανδία 5,2% και η Πορτογαλία
14,9% την περίοδο 2008-2016 η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που
καταγράφει σταθερά μείωση του κατώτατου μισθού όχι μόνο σε ονομαστικούς αλλά και σε πραγματικούς όρους. Ενδεικτικό της διαμορφωθείσας κατάστασης, το γεγονός ότι το 29% του πληθυσμού που το
2008 ανήκε στις μεσαίες και ανώτερες τάξεις, ενώ πέντε χρόνια μετά
είχε εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας.
Από σελ. 1...

ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΟΥΝ
ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 3ΜΗΝΟ

Νέες μειώσεις της τάξης του 18% στο εφάπαξ προβλέπονται για όσους αποχώρησαν
μετά την 1/1/2014 λόγω της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου. Όσο περισσότερο χρόνο
ασφάλισης έχει κανείς μετά από τις 1/1/2014,
τόσο μεγαλύτερες απώλειες θα μετρήσει στο
βοήθημα. Oι ειδικοί εκτιμούν πως για κάθε
πλήρες έτος μετά την 1/1/2014 το εφάπαξ θα
μειώνεται κατά 1% - 1,5% επιπλέον. Το νέο
εφάπαξ έχει δύο σκέλη και θα υπολογίζεται με
μεικτό τρόπο σύμφωνα με την διευκρινιστική
εγκύκλιο που απέστειλε στα ταμεία της πρόνοιας ο υφυπουργός κοινωνικής ασφάλισης
κύριος Τάσος Πετρόπουλος.

Οι τράπεζες ερευνούν τα χαρτοφυλάκια επιχειρηματικών δανείων και ξεχωρίζουν τις περιπτώσεις που έχουν εξαντλήσει είτε τα όρια ανοχής, είτε όλα
τα περιθώρια για εναλλακτικές λύσεις. Στην αγορά εκτιμούν ότι πλησιάζει η
ώρα της αλήθειας για γνωστές και μη εταιρείες που ακροβατούν σε τεντωμένο
σχοινί το τελευταίο διάστημα, καθώς οι τράπεζες υποχρεώνονται να αλλάξουν
στάση απέναντί τους. Ειδικότερα, ο καθορισμός συγκεκριμένων και αναλυτικών στόχων για τη μείωση των κόκκινων δανείων σε κάθε τράπεζα, αλλά και η επιβολή στόχων απόδοσης για τα ανώτατα στελέχη αναφορικά με τα «κόκκινα» δάνεια υποχρεώνει τις τράπεζες να αναλάβουν δράση για τη μείωση των
προβληματικών ανοιγμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες ερευνούν τα χαρτοφυλάκια επιχειρηματικών δανείων και ξεχωρίζουν τις περιπτώσεις που έχουν εξαντλήσει είτε τα όρια ανοχής, είτε όλα τα περιθώρια για εναλλακτικές
λύσεις. Ανασύρουν τις προβληματικές περιπτώσεις που κινούνται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, καλούν τους επιχειρηματίες στα γραφεία τους, εξηγούν την κατάσταση, τα νέα δεδομένα που υπάρχουν & ζητούν να πάρουν αποφάσεις
για το τι θα πράξουν σχετικά με την εταιρεία τους. Τα στελέχη των τραπεζών ουσιαστικά διερευνούν αν προτίθενται να
βάλουν χρήματα στις εταιρείες τους, αν συμπράξουν στην επιβολή ενός σχεδίου εξυγίανσης και γενικότερα ποιες είναι
οι διαθέσεις τους. Ουσιαστικά, κάθε τράπεζα με αυτές τις συναντήσεις καταρτίζει έναν άτυπο κατάλογο με τα προβληματικότερα ανοίγματα των οποίων η αντιμετώπιση φυσικά θα αποτελέσει προτεραιότητα.
ΣΕΛΙΔΑ 4

Σε ανάκληση ορισμένων Ολυμπιακών μεταλλίων, που ήδη παρουσιάζουν φθαρμένη επιφάνεια αναμένεται
να προχωρήσει η οργανωτική επιτροπή του Rio2016, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βραζιλίας O Globo. Οι
επιφάνειες, σε χρυσό, αργυρό ή χάλκινο, έχουν ελαττώματα, ξεφλούδισμα ακόμα και ραγίσματα στην επιφάνειά
τους και γι 'αυτό θα πρέπει να σταλούν πίσω, προκειμένου να αντικατασταθούν. Μέχρι στιγμής οι γνωστές περιπτώσεις αφορούν κυρίως αθλητές της Βραζιλίας, αλλά είναι πολύ πιθανό ότι μπορεί να έχει συμβεί και με ξένους
αθλητές. Σύμφωνα με την O Globo, τα εννέα μετάλλια που κέρδισε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, σε λιγότερο
από 10 ημέρες, ο Βραζιλιάνος κολυμβητής, Ντανιέλ Ντίας, έχουν ήδη ραγισμένη επιφάνεια. Τα μετάλλια, τόσο των
Ολυμπιακών όσο και των Παραολυμπιακών Αγώνων, έγιναν με περιβαλλοντικά ανακυκλώσιμα υλικά: το αργυρό και
χάλκινο είχαν ανακυκλωμένο υλικό κατά 30%. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες πήρε 6 μετάλλια (3 χρυσά, 1 ασημένιο και 2 χάλκινα) και στους Παραολυμπικούς 13 (5 χρυσά, 4 ασημένια και 4 χάλκινα).

Νομοσχέδιο που θα αφορά ένα νέο σύστημα κινητικότητας στο Δημόσιο, αναμένεται να καταθέσει σύντομα
στη Βουλή το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η σημαντική αλλαγή που θα φέρει, είναι η θεσμοθέτηση
του κρατικού υπαλλήλου ανοίγει ο δρόμος για τη μετακίνηση των εργαζόμενων από τον έναν φορέα στον άλλο
και θα δημιουργηθεί ουσιαστικά μια εσωτερική αγορά εργασίας για τους Δημοσίους Υπαλλήλους οι οποίοι θα μπορούν να αλλάζουν θέσεις όταν δημιουργούνται κενές θέσεις εργασίας. Για να το πετύχουν αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουν μια σειρά από διαδικασίες: να κάνουν την απαραίτητη αίτηση, να περάσουν από αξιολόγηση, ενώ
καθοριστικός θα είναι και ο ρόλος της μοριοδότησης από το ΑΣΕΠ. Με βάση το νέο νομοσχέδιο καθορίζεται ως ανώτατο όριο ολοκλήρωσης κινητικότητας οι 4 μήνες, ενώ για τις μετατάξεις το αντίστοιχο όριο θα είναι οι τρεις μήνες.
Αυστηρά μέτρα έλαβε η κυβέρνηση για τα αυθαίρετα. Υψηλά πρόστιμα αναμένονται να πληρώσουν όλοι
όσοι δεν δηλώσουν τα αυθαίρετά τους, σύμφωνα με τον νέο νόμο για την αυθαίρετη δόμηση που θα κατατεθεί τον Νοέμβριο, με βάση τα όσα δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης.

Στην τιμή των 90-91 λεπτών το λίτρο αναμένεται να βγει στην αγορά το πετρέλαιο θέρμανσης, κάτι που σημαίνει ότι (μέσω φόρων) οι καταναλωτές θα κληθούν να πληρώσουν αρκετά παραπάνω συγκριτικά με την περσινή χρονιά. Να σημειωθεί ότι το προηγούμενο έτος το πετρέλαιο θέρμανσης κυμαινόταν στα 84-85 λεπτά το
λίτρο (αύξηση 7%). Τα επιπλέον αυτά έξι επτά λεπτά είναι αποκλειστική συνέπεια της αύξησης του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και του ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται σε αυτόν, και όχι των διεθνών τιμών που προς το παρόν
κινούνται στα περυσινά επίπεδα. Σε ό,τι αφορά, τα καύσιμα κίνησης, από την 1η Ιανουαρίου 2017, η βενζίνη και το
ντίζελ κίνησης θα πωλούνται αντίστοιχα κατά δέκα και πέντε περίπου λεπτά ακριβότερα (9% και 4%) λόγω της αύξησης που προβλέπεται από το νέο έτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης στους δύο αυτούς τύπους καυσίμου.

Στις 10/10/2016 ξεκινά ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού επιδόματος
ανεργίας του ΟΑΕΔ ( Oργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ) σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες εργαζομένων.Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος ορίζεται
η 30/11/2016. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος που προορίζεται για οικοδόμους, ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Επιπλέον, το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος
σμυριδεργάτη ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Το ύψος
του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών -κεραμοποιών- πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγiκής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε
ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Τέλος, για τα επαγγέλματα των μουσικών – τραγουδιστών, ηθοποιών,
υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών χειριστών κινινηματογράφου, ελεγκτών θεάτρου – κινηματογράφου, ταμιών κινηματογράφου – θεάτρου, τεχνικών κινηματογράφου και τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου – κινηματογράφου, ορίζεται
στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Η Τρίτη δόση για την καταβολή οικογενειακού επιδόματος αναμένεται να καταβληθεί μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου. Βασική προϋπόθεση για την καταβολή του είναι η υποβολή Ε1 και Α21 κάθε χρόνο.

Ξεκινάει σε λίγες ημέρες, στις 15 Οκτωβρίου η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης το οποίο φέτος θα είναι
πιο ακριβό μετά από την επιβολή αύξησης στον ΦΠΑ πετρελαίου θέρμανσης. Είναι χιλιάδες οι πολίτες που δικαιούνται ωστόσο από 100 ως και 625 ευρώ ως επίδομα θέρμανσης με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια
και χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες. Δυστυχώς η κρίση αυξάνει τον αριθμό πολιτών που ζουν στα όρια της φτώχειας και
αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες για σίτιση και φυσικά για θέρμανση. Η αίτηση για το επίδομα θέρμανσης γίνεται ηλεκτρονικά και μόνο μέσω taxisnet. Οι δικαιούχοι όπως ορίζονται είναι: Άγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως 12.000
ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 100.000 ευρώ. Έγγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ
και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας έως 200.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί.
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ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΟΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΩΣ
ΚΑΙ 35 % ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ

Σε έκτακτη σύσκεψη που έγινε παρουσία αρκετών γονέων, των διευθυντών του 1ου και του 5ου δημοτικού
σχολείου Αλεξάνδρειας και του προϊστάμενου της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Διονύση Διαμαντόπουλου, ο οποίος ενημέρωσε περί του τι προβλέπεται σύμφωνα
με τη νομοθέτηση του υπουργείου Παιδείας, αποφασίστηκε να
μην δεχθούν τα προσφυγόπουλα στα σχολεία. Η απόφαση της
άρνησης υποδοχής προσφύγων μαθητών στα εν λόγω σχολεία ήταν σχεδόν ομόφωνη, πλην τεσσάρων θετικών ψήφων.
Ο κ. Διαμαντόπουλος είπε πως η οριστική απόφαση για το
ποιο σχολείο τελικά θα υποδεχθεί τους πρόσφυγες - μαθητές,
θα ληφθεί από το υπουργείο Παιδείας σε σύντομο διάστημα.

Από σελ. 1...

Περίπου 1.600.000 οι συνταξιούχοι κινδυνεύουν με
μείωση στην κύρια σύνταξή τους που μπορεί να φτάσει σε ορισμένες περιπτώσεις και 400 ευρώ το
μήνα.Ο κίνδυνος προέρχεται από την απαίτηση του
ΔΝΤ για “ξεπάγωμα” των συντάξεων που δεν μπήκαν στην κλίνη του Προκρούστη καθώς δεν μπήκαν
στον επανυπολογισμό, έμειναν αλώβητες καθώς
ίσχυσε η λεγόμενη προσωπική διαφορά. Εάν πάψει
να ισχύει η προσωπική διαφορά στις παλιές συντάξεις τότε οι μειώσεις θα είναι κατά μέσο όρο 170
ευρώ, θα κυμανθούν δηλαδή από 30 ως και 400
ευρώ. Αν λοιπόν πάψει να ισχύει η διάταξη που λέει
ότι οι παλιές συντάξεις “παγώνουν” μέχρι να εξισωθούν με αυτές οι νέες τότε θα μπει αυτόματος κόφτης
που θα στοιχίσει πολύ ακριβά στους συνταξιούχους.

ΦΡΕΣΚΑ ΝΕΑ ΑΛΑ ΓΑΛΛΙΚΑ...

Η κυρία Ματίνα Λεβέκ, μητέρα του Αντώνη Λεβέκ μέλους του σωματείου
μας, μας αφηγείται πως είναι η ζωή στην Γαλλία εν συγκρίσει με την χώρα
μας. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει τα χειρότερα για την χώρα μας,
πόσες φορές δεν έχουμε διαβάσει για την οργάνωση των χωρών του εξωτερικού και για την υπεροχή τους σε σύγκριση με την Ελλάδα; Με αφορμή
την επίσκεψη της κυρίας Λεβέκ στο Κ.Ε.Α. «Συνεργασία - Δημιουργία»
αποφασίσαμε να συγκρίνουμε την χώρα μας με την Γαλλία! Παρά το γεγονός πως στο άκουσμα και μόνο της λέξης «Γαλλία» σκεφτόμαστε την
πολυτέλεια, την καλαισθησία, τον πολιτισμό και θεωρούμε πως οι κάτοικοι
αυτής της χώρας ζουν ευτυχισμένοι και με πολύ λιγότερα προβλήματα σε σχέση με εμάς, ο κ. Λεβέκ και η μητέρα
του μας διαψεύδουν. «Μπορεί οι Γάλλοι να είναι γνωστοί για τα αρώματά τους, τα ακριβά ρούχα, τα γλυκά τους και
γενικά πράγματα που συνδυάζονται με την καλοπέραση και την άνετη ζωή. Στην πραγματικότητα ο τρόπος ζωής
και ειδικά τώρα πια που έχουν επιβληθεί και εκεί σκληρά μέτρα λιτότητας, η μιζέρια είναι πιο ορατή απ’ όλα τα υπόλοιπα. Όσο για τον χαρακτήρα των ανθρώπων είναι κλειστοί, καχύποπτοι και προτιμούν την μοναξιά και όχι την
παρέα». Αναφέρει χαρακτηριστικά το γαλλικό ρητό τους «Ζήσε κρυμμένος και ζήσε ευτυχισμένος». Η Ευρώπη της
κρίσης και της λιτότητας δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη ούτε την Γαλλία. Τα μέτρα λιτότητας σε συνδυασμό με τη νέα
εργασιακή νομοθεσία που αναμένεται να ψηφιστεί, έχουν φέρει τους Γάλλους στα όριά τους. Διαμαρτυρίες σε κεντρικούς δρόμους, πορείες και επεισόδια δείχνουν πως αν και ο λαός αυτός είναι πιο κλειστός από εμάς ξέρει να αντιστέκεται και να διεκδικεί τα δικαιώματά του πολύ πιο έντονα από εμάς. Η Ελλάδα είναι κατά κάποιο τρόπο το
«κόκκινο πανί» για τους Γάλλους αφού θεωρούν ότι είμαστε φυγόπονοι, τεμπέληδες, λαός που ξέρει μόνο να διασκεδάζει περιμένοντας να ζήσει με τα δανεικά των υπολοίπων χωρών μελών της Ευρωζώνης. Άραγε υπάρχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τα Άτομα με Αναπηρία στην Γαλλία, τον ρωτήσαμε. «Ναι μεν υπάρχει μια πρόβλεψη
για την κατάρτιση των ΑμεΑ με το νηπιαγωγείο και ύστερα τα Κέντρα Ημέρας που μπορούν να πάνε άτομα έως 20
ετών και για ηλικίες άνω των 20 ετών λειτουργούν Κέντρα όπου τα άτομα μπορούν να εξασκηθούν σε χειρονακτικές
εργασίες. Πέρα από την πρόληψη για εκπαίδευση και εξοπλισμό των ΜΜΜ ώστε να είναι προσβάσιμα για τα ΑμεΑ
δεν υπάρχει ο σεβασμός που λένε ότι έχουν στο εξωτερικό αφού οι θέσεις παρκινγκ των ΑμεΑ συνήθως είναι πιασμένες από μη αναπηρικά οχήματα και η αγορά εργασίας έχει πολύ περιορισμένες θέσεις για τα άτομα με αναπηρία.
Μήπως τελικά η Ελλάδα μας με τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας είναι καλύτερη σε σχέση με την Γαλλία, για να μην πω με όλες τις χώρες του κόσμου; Εδώ τουλάχιστον μπορεί να μην έχουμε τις πολυτέλειες που έχουν οι άλλες χώρες αλλά έχουμε τον καθαρό ουρανό, τον ήλιο,
ανθρώπους με φιλότιμο και ζεστασιά που άνοιξαν την αγκαλιά τους σε χιλιάδες πρόσφυγες και θα την ξανανοίξουν
όποτε υπάρχει ανάγκη γιατί ευτυχώς ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων λειτουργεί ακόμα με την ψυχή και την καρδιά
και όχι με την τσέπη. Εκτός τούτου όμως εδώ στην Ελλάδα, ανακαλύψαμε τον πολιτισμό, εμείς δώσαμε τα φώτα
στο κόσμο και εμείς συνεχίζουμε να δίνουμε την ψυχή μας για μια χώρα καλύτερη. -Δημοσιογράφος: Εσείς κυρία
Λεβέκ τι θα προτιμούσατε αν διαλέγατε μεταξύ των δύο χωρών την Ελλάδα ή την Γαλλία; -Κα Λεβέκ: Την Ελλάδα Δημοσιογράφος: Τότε γιατί πηγαίνετε κάθε τόσο στην Γαλλία; -Κα Λεβέκ: Με υποχρεώνουν σοβαροί οικογενειακοί
λόγοι. - Ευχαριστούμε πολύ κυρία Λεβέκ και πιστεύουμε ότι κάποια Ελληνόπουλα που θα διαβάσουν το άρθρο μας
θα προσπαθήσουν να μείνουν στην χώρα του πολιτισμού, της αλληλεγγύης και της αγάπης.
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Επιμέλεια: Βασιλική Νικοπούλου

Τι αλλάζει στις Άδειες Οδήγησης Ηλικιωμένων
και Ατόμων με Αναπηρία από τις 8 Νοεμβρίου

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΑΜΕΑ
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει
κομμάτι της καθημερινότητας του σύγχρονου
ανθρώπου και ειδικότερα της νέας γενιάς. Η
Ελλάδα, ακολουθώντας
το πνεύμα της εποχής
έκανε την διαφορά με τον προγραμματιστή Πέτρο
Καλούπη ο οποίος δημιούργησε το πρώτο μέσο
κοινωνικής δικτύωσης που δίνει βήμα σε τυφλούς,
κωφούς και άτομα με κινητικά προβλήματα. Ο κύριος Καλούπης διευκρινίζει ότι «η πλατφόρμα
αναγνωρίζει εάν ο χρήστης έχει κάποιου είδους
αναπηρία και του δίνει τη δυνατότητα να "διαβάσει" εάν είναι τυφλός, ή εάν έχει κινητικά προβλήματα. Πριν από 6 μήνες αναφέρει, έλαβα ένα
μήνυμα στο οποίο ενας φίλος έλεγε μακάρι να
υπήρχε και για μας facebook. Έτσι, επειδή κι εγώ
αντιμετωπίζω κινητικά προβλήματα, δημιούργησα
αυτή την πλατφόρμα από το σπίτι μου, για να καλύψω μια ανάγκη για επικοινωνία και εξωστρέφεια
των ανθρώπων με αναπηρία, που είμαστε θα
έλεγα αποκλεισμένοι .«Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ενεργούς πολίτες που μαζί θα χτίσουμε υγιείς κοινωνίες για την αναπηρία, την
αυτονομία και την ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία, στις υπηρεσίες και στην αγορά εργασίας» καταλήγει ο δημιουργός του κ. Καλούπης.

Σύμφωνα με τη σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στη
Βουλή στις 8 Αυγούστου και
θα ισχύει από τις 8 Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το
νέο σύστημα που θα επιτρέπει σε ηλικιωμένους και
άτομα με αναπηρία που επιθυμούν να ανανεώσουν τις
άδειές τους, να εξετάζονται
από γιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κρατικών
κέντρων υγείας ή από ιδιώτες γιατρούς συμβεβλημένους με τις
Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών
Ενοτήτων της χώρας. Τα στοιχεία της επιτροπής της Βουλής για
την οδική ασφάλεια δείχνουν ότι σε όλη την Ελλάδα 12.500
άτομα περιμένουν να αναθεωρήσουν τις άδειες οδήγησης. Είναι
επίσης χαρακτηριστικό ότι το περασμένο καλοκαίρι, 3.500 άνθρωποι στην Κεντρική Μακεδονία, άνω των 80 ετών, περίμεναν
να περάσουν από επιτροπή. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων αναγκάστηκε είτε να οδηγεί χωρίς να έχει δίπλωμα
οδήγησης είτε να σταματήσει να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο,
παρά το γεγονός ότι είχε ανάγκη να μετακινηθεί,. Ειδικότερα,
στην περίπτωση των ατόμων άνω των 80 ετών, προβλέπεται η
εξέτασή τους από δύο ειδικότητες, παθολόγο και οφθαλμίατρο,
αλλά το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο στην περίπτωση των
ατόμων με αναπηρία που πρέπει να εξετάζονται από πενταμελή
επιτροπή. Σκοπός της κυβέρνησης είναι να διευκολύνει τη διαδικασία χορήγησης αδειών οδήγησης. Αναρωτιέμαι γιατί δίνουν
άδεια οδήγησης σε ανθρώπους άνω τον 80 ετών αφού γνωρίζουν πόσο επικίνδυνοι οδηγοί είναι και πως δεν το έχουν ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ΣΚΥΛΟΣ ΒΟΗΘΑ
ανάγκη. Πως μπορεί ένας ηλικιωμένος να οδηγήσει ακόμα και
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ!!
σε μικρές αποστάσεις χωρίς να προκαλέσει ατύχημα όταν λόγω Ονομάζεται Ricochet και εκπαιδεύτηκε από κουηλικίας έχει μειωμένα αντανακλαστικά και μειωμένη όραση;
τάβι για να γίνει οδηγός τυφλών. Ωστόσο, το συμΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ παθέστατο αυτό τετράποδο ράτσας Golden
Μήνυμα εθελοντισμού, αλληλεγγύης και ελπίδας για τα άτομα με Retriever δεν αρκείται μόνο σε αυτό, καθώς ως
αναπηρία έστειλε από την Καρδίτσα τη Δευτέρα ο Κύπριος ποδη- άλλος σέρφερ (!) “δαμάζει” τα κύματα και βοηθά
λάτης Ελπιδοφόρος Χρυσοβέργης, Ο Κύπριος ποδηλάτης, μαζί παιδιά και ενήλικες με κινητικά προβλήματα να κάμε την κοπέλα του Θεοδώρα Μπίτση ξεκίνησαν με τα ποδήλατά νουν σερφ, με σκοπό να βελτιώσουν την κατάτους από την Κωνσταντινούπολη για να περάσουν συνολικά από στασή τους. Όπως αναφέρει η ιδιοκτήτριά του
20 Ελληνικές πόλεις, μεταξύ αυτών και από την Καρδίτσα σε μια Judy Fridono: «Το πιο αξιοσημείωτο πράγμα για
προσπάθεια να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους πο- τη Ricochet είναι πως μπορεί να συνδεθεί άμεσα
λίτες σε θέματα αναπηρίας και ιδιαίτερα για τα παιδιά με αναπη- με τους ανθρώπους και να αναπτύξει ένα βαθύ
ρίες. Ταυτόχρονα με χορηγίες που εξασφαλίζουν, αλλά και δωρεές δεσμό μαζί τους από την πρώτη στιγμή. Είτε πρόπολιτών προσφέρουν σε κάθε πόλη που επισκέπτονται 5 αναπη- κειται για παιδιά με ειδικές ανάγκες, είτε για τραυρικά αμαξίδια. Ο εθελοντισμός σημαίνει προσφορά, δύναμη ματίες, όλοι αποκτούν μια εμπειρία γεμάτη χαρά».
ψυχής, αγάπη προς των συνάνθρωπο και πράξεις αλληλεγγύης
όπως αυτή του Kύπριου ποδηλάτη που αξίζει το “μπράβο” και
χρειάζεται την στήριξη και συμμετοχή όλων για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα.Το παράδειγμα του εθελοντισμού πρέπει να
το ακολουθήσουν περισσότεροι άνθρωποι γιατί εκεί κρύβεται και
το αληθινό νόημα της ζωής και των ανθρώπινων σχέσεων.
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Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Τα προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσει ένα ειδικό παιδί είναι:
1ον: Έλλειψη αναγκαίων υποδομών (ράμπες για αναπηρικά καροτσάκια,
κατάλληλα θρανία κλπ). 2ον: Οι δάσκαλοί του να μην κατανοούν σε όλο
το εύρος το πρόβλημά του. 3ον: Εξαιτίας πολλών απουσιών να μην έχει
φίλους. 4ον: Τεράστιος χρόνος προετοιμασίας για την επόμενη μέρα.
5ον: Να βιώνει κοροϊδία ή και επιθετικότητα από τους συμμαθητές του.
Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς. 1ον: Να ελέγξουν την καταλληλότητα του σχολείου. 2ον: Να εξετάσουν τι υποστηρικτικά μέσα παρέχει
το σχολείο (υγειονομικά, εκπαιδευτικά κλπ). 3ον: Να βοηθήσουν το παιδί
να διαχειρίζεται τα προσωπικά του είδη, τις δικές του ανάγκες για να αισθάνεται όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα. 4ον: Να ελέγξουν σε ποιες δραστηριότητες μπορεί να συμμετέχει το παιδί
(θέατρο, μουσική, επισκέψεις κλπ). 5ον: Να μιλήσουν με τους διδάσκοντες ώστε να κατανοήσουν ακριβώς το πρόβλημά του. Η υποστήριξη από τους δασκάλους είναι πολύ σημαντική γι αυτό πρέπει να ενημερωθούν όλοι και όχι
μόνο οι βασικοί. 6ον: Να υπάρχει συχνή επικοινωνία με τους δασκάλους ώστε να λύνεται εγκαίρως κάθε πρόβλημα.
7ον: Οι τυχόν επισκέψεις σε γιατρούς καλό είναι να γίνονται εκτός των σχολικών ωρών ώστε να μην χάνονται μαθήματα. Καθώς μεγαλώνει. Καθώς το παιδί μεγαλώνει αλλάζουν και οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Συχνά οι γονείς από ανασφάλεια προσπαθούν να τις αποφύγουν "κρατώντας" το παιδί τους στην παιδική του ηλικία,
αποφεύγοντας έτσι τη νέα κατάσταση. Ωστόσο, μπορούν να προετοιμαστούν για τη διαδικασία του μεγαλώματος
του παιδιού και να του παράσχουν τα κατάλληλα εφόδια. Έτσι, πρέπει να του μιλήσουν για το σεξ, τους κινδύνους
και τις προφυλάξεις. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό ένας ειδικός. Τα παιδιά αυτά συνήθως έχουν τις
ίδιες ανάγκες με τα υπόλοιπα, αλλά μερικά μπορεί να θέλουν μεγαλύτερη βοήθεια για να τις εκφράσουν και να τις
διαχειριστούν. Επειδή δε τα ειδικά παιδιά μπορεί να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο κακοποίησης, πρέπει να
μάθουν να λένε "όχι". Πλέον θα πρέπει να λαμβάνουν και τα ίδια μέρος στις αποφάσεις για τη φροντίδα τους ώστε
να αισθανθούν την ευθύνη που τους αναλογεί. Επίσης, να τους δοθεί ανεξαρτησία σε πρακτικά θέματα που τους
αφορούν και όπου αυτό είναι δυνατόν, π.χ. τα Σαββατοκύριακα, την εξάσκηση κάποιου χόμπι. Προσοχή γιατί η ενηλικίωση μπορεί να επιφέρει εντονότερα προβλήματα, καθώς τα παιδιά θα θέλουν να ανήκουν σε ομάδες και για
πολλά από αυτά αυτό θα είναι αδύνατο ή θα αντιμετωπίζουν πολλούς περιορισμούς συμμετοχής. Θα διαπιστώνουν
ολοένα και περισσότερο τις διαφορές τους με τους φίλους τους. Θα πρέπει ακόμη να αντιμετωπιστεί το θέμα της
μελλοντικής φροντίδας του και από νωρίς τώρα να καταστρώνονται σχέδια για το πώς θα ζήσει στο μέλλον.

ΧΑΠΙ ΓΕΝΝΑ ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΕ
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ (ΣΚΠ)

Μια νέα επιστημονική μελέτη γεννά ελπίδες για τον περιορισμό εξέλιξης της αναπηρίας σε όσους πάσχουν από Σκλήρυνση κατά Πλάκας
(ΣΚΠ) με τη λήψη ενός χαπιού σε ημερήσια βάση. Η σκλήρυνση κατά
πλάκας είναι μία χρόνια διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος
(ΚΝΣ) που διαταράσσει τη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου, των
οπτικών νεύρων και του νωτιαίου μυελού μέσω της φλεγμονής και της
απώλειας ιστού. Υπάρχουν τρεις τύποι σκλήρυνσης κατά πλάκας: υποτροπιάζουσα διαλείπουσα Σκλήρυνση κατά Πλάκας (RRMS), δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή της Σκλήρυνση κατά Πλάκας (SPMS) και
πρωτοπαθώς προϊούσα μορφή της Σκλήρυνση κατά Πλάκας (PPMS). Η
εξέλιξη της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας οδηγεί σε αυξανόμενη απώλεια
τόσο της σωματικής όσο και της διανοητικής λειτουργίας (π.χ. μνήμης). Αυτό έχει ουσιαστικό αρνητικό αντίκτυπο σε
περίπου 2,3 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως που προσβάλλονται από Σκλήρυνση κατά Πλάκας. Η μελέτη EXPAND
αποτελεί τη μεγαλύτερη τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη στη δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή της Σκλήρυνση κατά
Πλάκας έως σήμερα. Η μελέτη συμπεριέλαβε 1.651 άτομα με δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή της Σκλήρυνση κατά
Πλάκας από 31 χώρες. Το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν η βελτίωση στο χρόνο της εξέλιξης της αναπηρίας
με 3μηνη επιβεβαίωση, όπως μετράται από τη διευρυμένη κλίμακα κατάστασης αναπηρίας (EDSS), έναντι του εικονικού
φαρμάκου. Τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιελάμβαναν την καθυστέρηση στο χρόνο της εξέλιξης της αναπηρίας με 6μηνη επιβεβαίωση έναντι του εικονικού φαρμάκου, τον χρόνο έως την επιβεβαιωμένη επιδείνωση κατά
τουλάχιστον 20% από την αρχική εκτίμηση στη χρονομετρημένη δοκιμασία βάδισης απόστασης 25 ποδιών.
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ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Με μια απόφαση πρωτοποριακή για τα δεδομένα της
περιοχής τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Νέας Σκιώνης
στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, αποφάσισαν να κάνουν
την παραλία του οικισμού προσβάσιμη στα ΑμέΑ με ένα
αμαξίδιο θαλάσσης! Επρόκειτο για μια ιδέα που είδαν να
εφαρμόζεται με επιτυχία στο εξωτερικό και έπεσε η ιδέα
στο τραπέζι να αγοραστεί ο εξοπλισμός και να εφαρμοστεί κάτι ανάλογο και στη Νέα Σκιώνη. Όπως περιγράφει
ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης δήμου Κασσάνδρας Χάρης Κοκουβίνος:
«Όλα ξεκίνησαν όταν μια ομάδα
νέων ανθρώπων της περιοχής
δημιούργησε μια σελίδα που υποστήριζε την περιοχή και ανάλογα
με τις ανάγκες ο καθένας πρότεινε
τι χρειάζεται για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής. Μια ομάδα κρίνει εάν αυτές οι ιδέες
είναι υλοποιήσιμες. Κάποιος έριξε την ιδέα στο τραπέζι
για αναπηρικό αμαξίδιο στη θάλασσα, τόσο για τα ΑμεΑ
όσο και για τους ηλικιωμένους, ανθρώπους που δεν
μπορούν να προσεγγίσουν αλλιώς το θαλασσινό νερό.
Άρχισαν τα μέλη του ναυτικού ομίλου να το κοινοποιούν
στα social media, υπήρξε ανταπόκριση από τον κόσμο
και έτσι το αμαξίδιο θαλάσσης αγοράστηκε. Το κόστος
ήταν 2.500 ευρώ. Το γεγονός στη συνέχεια κοινοποιήθηκε και άρχισε ο κόσμος να δίνει ό,τι μπορεί από το
υστέρημά του, άλλος 50, άλλος 100 ευρώ και έτσι μαζεύτηκαν τα χρήματα. Το αναπηρικό αμαξίδιο θαλάσσης είναι
καθαρά για την παραλία της Νέας Σκιώνης».

ΛΑΡΙΣΑ: ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ
‘Η ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΡΑΣΗΣ

Το αίτημα του Πανθεσσαλικού Συλλόγου Αναπήρων βρήκε ανταπόκριση
από τον Δήμο Λαρισαίων και το 4ο
στούντιο παραγωγής βιβλίων για άτομα με αναπηρία
όρασης είναι γεγονός. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα
για όλους όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης και
μέχρι χθες δεν είχαν πρόσβαση σε βιβλία με σύστημα
ανάγνωσης Μπρέηλ, με την αφή ή ακόμη και τα ηχογραφημένα βιβλία σε μορφή cd , usb ή ακόμη και σε κασέτες
καθώς είναι πολύ περιορισμένα. Μετά την αγορά του
εξειδικευμένου εξοπλισμού ηχογράφησης, το στούντιο θα
αρχίσει άμεσα να παράγει ηχογραφημένους τίτλους για
την ψυχαγωγία αλλά κυρίως για την εκπαίδευση ατόμων
με αναπηρία όρασης. Η συνεργασία του Συλλόγου με το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελεί ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εγχείρημα που ανοίγει νέους ορίζοντες στη
γνώση αφού θα δοθεί η δυνατότητα σε φοιτητές με απώλεια όρασης να παράξουν ηχογραφημένους τίτλους συγγραμμάτων από σχολές του πανεπιστημίου.

ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Δύο παραλίες στο βόρειο Αιγαίο
διαθέτουν πλέον μηχανισμό αυτόματης πρόσβασης από Άτομα με
Αναπηρία και βρίσκονται και οι δύο
στη Λήμνο. Πρόκειται για τις παραλίες του Ρωμαίικου στη Μύρινα και
του Εβγάτη στον Κοντιά, που εντάχθηκαν στο έργο «Υποδομές προσβασιμότητας σε περιοχές παρέμβασης» και περιλαμβάνουν ράμπες
πρόσβασης στη θάλασσα με ειδικό κάθισμα, καθώς και
σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας
«Ελλάδα – Κύπρος 20072013», με το ποσό των
78.000 ευρώ. «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που
αυτό το έργο υλοποιείται
τώρα και θα προλάβουν
και αυτό το καλοκαίρι να το
χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι που το χρειάζονται. Είναι υποχρέωσή μας απέναντι στους συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα
ώστε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια ισότιμης πρόσβασής τους παντού», τονίζει ο δήμαρχος Λήμνου, κ. Αντώνης Χατζηδιαμαντής.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ:
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ένα ακόμη βήμα για την εξασφάλιση μεγαλύτερης προσβασιμότητας στα Άτομα με Αναπηρία έγινε
στην Κνωσό. Η νέα πορεία, είναι
απόλυτα ενταγμένη στο ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους τοπίο και ακολουθεί μια διαδρομή παράλληλη προς
τη μεγάλη οδό που διασφάλιζε την
πρόσβαση στο ανάκτορο από τη νότια ενδοχώρα, μέσω
μιας «Οδογέφυρας» που ένωνε τις όχθες του ρέματος της
«Βλυχιάς». Οι ταξιδιώτες, μέχρι σήμερα, αφού πρώτα αναπαύονταν στο συγκρότημα γνωστό με την ονομασία «Καραβάν Σεράι» ή «Μινωικό Ξενώνα», διέρχονταν από την
«Οδογέφυρα», εντυπωσιακό τεχνικό έργο, που ένωνε τις
όχθες του ρέματος της «Βλυχιάς» και εισέρχονταν στο ανάκτορο μέσω της «Υπόστυλης Κλίμακας», μιας μεγαλοπρεπούς κατασκευής με σκαλοπάτια και κιονοστοιχία. Από εκεί
ο επισκέπτης εισερχόταν στο ανάκτορο μέσω της «Υπόστυλης Κλίμακας», μιας μεγαλοπρεπούς κατασκευής με
σκαλοπάτια και κιονοστοιχία. Μέρος της πορείας αυτής
είναι προσβάσιμο για τα άτομα με αναπηρία, παρέχεται
επίσης η δυνατότητα πρόσθετης πληροφόρησης μέσω RQ
Code για κινητές συσκευές καθώς επίσης έχουν τοποθετηθεί και ενημερωτικές πινακίδες σε γραφή Braille.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΜΜ

Από τον Ιανουάριο του 2017 αναμένεται να εφαρμοστεί η χρήση το ηλεκτρονικού εισιτηρίου για τις μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Τα ηλεκτρονικά εισιτήρια θα έχουν την μορφή πιστωτικής κάρτας και θα αναφέρουν όλα τα στοιχεία του κατόχου τους προσφέροντας μια δικαιότερη τιμολόγηση στις μετακινήσεις των επιβατών. Συγκεκριμένα η χρέωση του
εισιτηρίου θα υπολογίζεται με βάση την απόσταση που θα θέλει να διανύσει
ο εκάστοτε επιβάτης, γεγονός το οποίο σημαίνει πως για μικρές αποστάσεις
το αντίτιμο θα είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τα όσα ισχύουν σήμερα. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), από τις αρχές Ιανουαρίου θα λειτουργήσουν τα νέα ακυρωτικά μηχανήματα στα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και το τραμ, ενώ οι νέες πύλες εισόδου και εξόδου στους σταθμούς των Σταθερών Συγκοινωνιών
(μετρό, ηλεκτρικός, προαστιακός) θα αρχίσουν να λειτουργούν από το καλοκαίρι του 2017. Από το καλοκαίρι του
2017 στους 64 σταθμούς του μετρό και του προαστιακού σιδηροδρόμου (αστικό δίκτυο) θα λειτουργούν μπάρες εισόδου-εξόδου, στις οποίες η διέλευση των επιβατών θα επιτρέπεται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ “ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ”, ΗΡΘΕ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ “ΔΕΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩ”

Κάποτε οι παππούδες και οι γονείς εργάζονταν για να αγοράσουν σπίτια και οικόπεδα και να τα αφήσουν στα παιδιά και τα εγγόνια τους προκειμένου να έχουν κάτι στο ξεκίνημα της ζωής τους και έλεγαν ότι η γη
δεν χάνει ποτέ την αξία της. Επίσης τα παλαιότερα χρόνια, υπήρξε ανταγωνισμός για το ποιος έχει τα περισσότερα οικόπεδα και ακίνητα γιατί
αυτός θεωρούνταν ο πιο πλούσιος και τυχερός της περιοχής στην οποία
κατοικούσε αφού με τα κριτήρια της εποχής εκείνης έπρεπε να τον υπακούουν όλοι. Σήμερα, όποιος έχει έστω και ένα ακίνητο τραβάει κυριολεκτικά τα μαλλιά του! Οι διαρκώς αυξημένοι φόροι που επιβάλλει η
κυβέρνηση στους πολίτες σύμφωνα με τις επιταγές των δανειστών έχουν
αλλάξει ριζικά τα δεδομένα. Κανείς δεν θέλει να έχει περιουσιακά στοιχεία γιατί ξέρει πολύ καλά πως θα του αποφέρουν πολύ λιγότερα από όσα θα δώσει για να τα διατηρήσει. Τα πρόσφατα αριθμητικά δεδομένα είναι απογοητευτικά.
200 αιτήσεις αποποίησης κληρονομιάς κατατίθενται κάθε εβδομάδα μόνο στην Αθήνα. Ακολουθούν φυσικά και οι
υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας κάνοντας αισθητή την αποπνικτική οικονομική κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας και είναι αποτέλεσμα των μνημονίων. “Δεν κληρονομώ” λένε λοιπόν στις μέρες μας
οι κληρονόμοι ακόμα και αν η περιουσία τους είναι αμύθητη. Από την άλλη όμως, ακούμε για βοσκοτόπια αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ και αναρωτιόμαστε μήπως και εμείς είμαστε πρόβατα και πρέπει να πάμε να βοσκήσουμε
σε κάτι τέτοια βοσκοτόπια και να φύγουμε από όλο αυτό το χάλι της πραγματικότητας που ζούμε σήμερα;

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΦΩΝΗ

Με αυτό το σκεπτικό, ο Δήμος Τρικκαίων και ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά
Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης εγκαινίασαν τη συνεργασία τους με στόχο
την μεταφορά καλών πρακτικών από την Κομοτηνή στα Τρίκαλα. Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου είχε συνάντηση με
τον πρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία «Ηρόδικος» και
μέλος του ΠΕΡΠΑΤΩ κ. Μιχάλη Ραγκούση, ώστε ο παραπάνω στόχος να γίνει
εφικτός. Ο Δήμος Τρικκαίων θεωρεί πως οι πρωτοπόρες δράσεις που έχει
εφαρμόσει η πόλη μας, λόγω και της παρουσίας του συλλόγου, σε θέματα κινητικής κυρίως αναπηρίας, αποτελεί παράδειγμα από το οποίο θα μπορούσε και ο ίδιος να επωφεληθεί. Άλλωστε ο Δήμαρχος Τρικκαίων
πιστεύει πως είτε σε επίπεδο κυκλοφοριακής αγωγής είτε σε επίπεδο ένταξης στην κοινωνία χωρίς τις διακρίσεις, ο
σύλλογος έχει εργαστεί αποτελεσματικά. Γι’ αυτό και ο κ. Ραγκούσης, μαζί με δύο εθελόντριες και παρουσία της αντιπροέδρου του Μουσείου Τσιτσάνη κ. Βασιλένας Μητσιάδη, συζήτησαν επί μακρόν με τον κ. Παπαστεργίου. Τέθηκαν
βασικά θέματα κυκλοφορικών αλλαγών, δράσεων για την προσβασιμότητα, την κινητικότητα, την προσπελασιμότητα.
Περαιτέρω, συζητήθηκαν με στελέχη του Δήμου, θέματα συνολικότερα για την ουσιαστική δραστηριοποίηση του Δήμου
σε ζητήματα πλήρους αλλαγής της κατάστασης, είτε ως προς τη νοοτροπία είτε προς τις ουσιαστικές παρεμβάσεις
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Στη συνέχεια ο κ. Ραγκούσης συναντήθηκε με μέλη του συλλόγου ΑμεΑ νομού
Τρικάλων «ΑΡΩΓΗ», όπου και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, και συμφωνήθηκε πως σύντομα εκπρόσωποι του Συλλόγου από τα Τρίκαλα θα επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του ΠΕΡΠΑΤΩ και του Ηρόδικου
στην Κομοτηνή προκειμένου να ενημερωθούν για πρακτικές εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία.
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ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ;

Σύμφωνα με τον Craig Spence, διευθυντή επικοινωνίας
της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, "εκτός από τη
διαφορά που υπάρχει επειδή η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αντιπροσωπεύει τους αρτιμελείς αθλητές, ενώ η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή
τους αθλητές με αναπηρία, έχει υπογραφεί
μνημόνιο συνεργασίας με την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, για επέκταση της συνεργασίας
μας μέχρι το 2032. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει μέχρι τότε". H συνεργασία των δύο επιτροπών επιτρέπει στις δύο διοργανώσεις να συνυπάρχουν και στοχεύει στον καλύτερο συντονισμό τους για να προωθήσουν μαζί την Παραολυμπιακή ιδέα. Βέβαια, εκτός από την παράδοση, υπάρχουν και άλλοι πιο πρακτικοί λόγοι.
«Αν ενοποιούσαμε τις δύο διοργανώσεις σε μία, θα είχαμε 15.000 αθλητές», αναφέρει ο Spence, «θα χρειαζόμασταν
ένα πολύ μεγαλύτερο Ολυμπιακό χωριό, ενώ η διοργάνωση θα ήθελε περίπου 5 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί».
Ένα άλλο επιχείρημα εναντίον της ενιαίας διοργάνωσης, έρχεται από την πρώην δρομέα με αναπηρικό αμαξίδιο
Βρετανίδα Tanni Grey-Thompson, ότι πολλά από τα Παραολυμπιακά αθλήματα αναγκαστικά θα χαθούν γιατί μόνο
λίγα από αυτά μπορούν να ενσωματωθούν. Με άλλα λόγια, οι Παραολυμπιονίκες δεν χρειάζονται μόνο τη συγχώνευση των δύο διοργανώσεων για να ενισχυθούν. Τα αθλήματα αναπηρίας μπορούν απλά να έχουν περισσότερη
χρηματοδότηση, μεγαλύτερη προβολή με αυξημένη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την Παραολυμπιακή επιτροπή, στους αγώνες του 2012 στο Λονδίνο αγοράστηκαν 2.700.000 εισιτήρια, κάνοντας τη συγκεκριμένη διοργάνωση, την τρίτη μεγαλύτερη μετά τους Ολυμπιακούς και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Τα πιο
πρόσφατα δεδομένα από έρευνα για τον κοινοτικό οργανισμό Scope το 2011, δείχνουν ότι το 65% των ατόμων με
αναπηρία είναι υπέρ της μόνιμης διακοπής των Παραολυμπιακών αγώνων και της συμμετοχής των αθλητών με
αναπηρία στους Ολυμπιακούς αγώνες. Αντίθετα, 42% των ερωτηθέντων διαφωνεί ότι οι Παραολυμπιακοί έχουν θετικό αντίκτυπο στην αντίληψη του κόσμου για τα άτομα με αναπηρία, ενώ ένας στους πέντε πιστεύει ότι οι Παραολυμπιακοί κάνουν τα άτομα με αναπηρία να εμφανίζονται ως πολίτες "δεύτερης κατηγορίας". «Ό,τι και αν γίνει τελικά,
οι αθλητές πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της απόφασης», καταλήγει ο Ryan Raghoo.

3ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου
“Γρηγόρης Λαμπράκης”

30 Οκτωβρίου είναι η μέρα που
όλοι οι Πειραιώτες τιμούν την Ειρήνη και την Αλληλεγγύη και των
εμπνευστή της πρώτης μαραθώνιας πορείας Ειρήνης, Γρηγόρη
Λαμπράκη. Ο αγώνας θα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες: 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα και 1000 μέτρα
για παιδιά.Η Εκκίνηση του Αγώνα
θα δοθεί στις 10:00 π.μ στη πλατεία Διαμάντως Κουμπάκη (Σπάθα)
και οι δρομείς θα διασχίσουν την
Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη με
κατεύθυνση προς Πέραμα, διπλή στροφή στο Σχιστό και
Τερματισμό στη πλατεία Διαμάντως Κουμπάκη (Σπάθα). Η
προσέλευση των ενδιαφερομένων και η εγγραφή τους για
συμμετοχή στον αγώνα ξεκινά στις 09.30 στην πλατεία Διαμάντως Κουμπάκη (Σπάθα). Η συμμετοχή στον Αγώνα Δρόμου θα είναι δωρεάν καθώς ο Σύλλογος Δρομέων
Κορυδαλλού, Νίκαιας, Κερατσινίου οραματίζεται και διεκδικεί
τον Αθλητισμό ως δικαίωμα του ανθρώπου και όχι ως εμπόρευμα. Για πληροφορίες καλέστε στο: 697 350 64 83.

Ράμπα ΑμεΑ στην πεζογέφυρα
του Κηφισού στο Ν. Φάληρο

Μια νέα και σύγχρονη ράμπα ειδικών προδιαγραφών για ΑμεΑ κατασκευάστηκε από τον δήμο Πειραιά,
στην υπάρχουσα πεζογέφυρα του Κηφισού που συνδέει το Νέο Φάληρο με το Μοσχάτο, στο ύψος της
οδού Καλλέργη. Η χρήση της ράμπας θα διευκολύνει
την διέλευση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες οι
οποίοι μέχρι πρότινος δεν είχαν καμία πρόσβαση στην
περιοχή. Ο αντιδήμαρχος Οδοποιίας του δήμου Πειραιά Αλέξανδρος Αργουδέλης, σε δηλώσεις του,
αναφέρθηκε στο σύντομο
χρονικό διάστημα κατά το
οποίο η δημοτική Αρχή
ανταποκρίθηκε στο πάγιο
αίτημα των κατοίκων του
Νέου Φαλήρου, που δεν
ήταν άλλο από την εύκολη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα, αλλά και την άμεση διέλευση των
πολιτών, μέσω της πεζογέφυρας του Κηφισού ποταμού.Εξήγησε μάλιστα ότι για την εύρυθμη λειτουργία
της νέας ράμπας, έγιναν τοπικές παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια, καθώς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
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Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠΑ

ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ… Μαθαίνεις ότι πάσχεις από Σκλήρυνση Κατά
Πλάκας και ταυτόχρονα σου λένε ότι έχεις και κάποια δικαιώματα. Λες κι αυτό θα απαλύνει το
σοκ! Σας έχω νέα: δε γίνεται τίποτα… επειδή, πρώτον, «πάρτε πίσω όλες τις διευκολύνσεις και
δώστε μου την υγεία μου» και δεύτερον, μπλέκεις με το τέρας της γραφειοκρατίας και της ανευθυνοϋπευθυνότητας
του εκάστοτε υπάλληλου! Περνάνε μήνες και χρόνια για να μάθεις ότι πρέπει να περάσεις επιτροπή να πιστοποιήσει
την αναπηρία. Μαθαίνεις τα ΚΕΠΑ. Άλλη τραυματική εμπειρία… - Όταν κάνεις την
αίτηση υπάρχει επιλογή όπου δηλώνεις ότι έχεις νευρολογικό νόσημα για να σε
δουν οι κατάλληλοι γιατροί. Φτάνοντας στην επιτροπή, όμως, αντιλαμβάνεσαι ότι
όμως, ΟΧΙ! - Κανένας δε λέει, ΠΟΤΈ, ότι πρέπει να δηλώσεις τι άλλο θέλεις, με
αποτέλεσμα κάθε λίγο και λιγάκι, να περνάς επιτροπή…- Περνάει μήνας και.. να
πάρεις ημερομηνία να περάσεις και άλλος ένας για να πάρεις την απόφαση. Στην
καλύτερη, βέβαια, γιατί έχω μάθει για άνθρωπο που απεβίωσε πριν περάσει επιτροπή… είχε περάσει χρόνος, όχι μήνας…- Σε συναισθηματικό επίπεδο αισθάνεσαι,
το λιγότερο, εξωγήινος με όλους να σε κοιτάνε περίεργα και να σε εξετάζουν… και να ξέρεις ότι έχουν άσχετες ειδικότητες, με το θέμα σου…- Κάθε φορά που εκπνέει το χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης, κόβονται όλα όσα
‘κέρδισες’ με τις επισκέψεις σου στις διάφορες επιτροπές και δεν έχει καμιά σημασία αν είσαι άνεργος ή ανασφάλιστος και ζεις με το επίδομα της επιτροπής. Βεβαίως δεν επιτρέπεται να κάνεις αίτηση πριν εκπνεύσει η προθεσμία
για να προλάβεις την καθυστέρηση. Πρέπει να περιμένεις να λήξει η ισχύς της απόφασης. - Μαθαίνεις ότι κάποιος
γνωστός σου ξέρει κάποιον στην επιτροπή και πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε. Αν το δικαιούται έχει καλώς, αν όχι…
Δυστυχώς το κράτος δεν έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς ώστε να δει ότι δε δικαιούται το οτιδήποτε για να μην το παράσχει και κανένας δε θέλει να ‘μπλέξει’ σε τέτοιες ιστορίες. Λίγο πολύ αυτά τα γνωρίζει οποιοσδήποτε ΑμΕΑ… Στην
αρχή πολλές πληροφορίες από άλλους που τα έχουν περάσει πρώτοι… Κανείς μας δεν τα πολυπιστεύει… Έρχεται
όμως η στιγμή που τα αντιμετωπίζεις και τα νιώθεις βαθιά στο πετσί σου! Μαζί με την γνωστή σε όλους συγκατάβαση:
«Τι να κάνουμε; Έτσι λειτουργεί το σύστημα…» Ε, όχι δε λειτουργεί έτσι το σύστημα! Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το
έφτιαξαν έτσι. Μπορώ να δεχτώ ότι κάποιος, εσκεμμένα, παρερμήνευσε κάποιες διατάξεις και με δεδομένη την ανυπαρξία της κρατικής μέριμνας, οι παρανομίες έγιναν νόμοι και διατάξεις! Λοιπόν τίθεμαι στη διάθεση οποιουδήποτε
θέλει να βάλει τέρμα στην ταλαιπωρία χιλιάδων αναπήρων! Είμαι σίγουρη ότι το stekiradio.gr δε θα αφήσει το θέμα
πριν φτάσει στο τέρμα! Συντάσσομαι απόλυτα μαζί του!
Ευθυμία Μάτσου
Από matrix24.gr /

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ: ΜΑΖΙΚΗ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Συν. από σελ. 1... Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Μετά την ψήφιση του νομοσχέδιου για
τη δημιουργία του υπερταμείου και την ένταξη σε αυτό της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ χωρίς
ουσιαστικές αλλαγές και προσθήκες, καλούμε την Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το
νερό ως δημόσιο αγαθό και περιβαλλοντικό - φυσικό πόρο και άμεσα να δεσμευτεί
με ξεκάθαρο τρόπο, για τα παρακάτω: Δημόσια, βιώσιμη, ορθολογική και μη κερδοσκοπική διαχείριση των υδατικών πόρων. Διασφάλιση ότι οι εταιρείες διαχείρισης του
πόσιμου νερού θα λειτουργούν στην κατεύθυνση της δημόσιας, ορθολογικής και ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλους τους πολίτες και όχι με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Διασφάλιση
ότι η κλιμακωτή τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, θα εξυπηρετεί την ελεύθερη κι απρόσκοπτη
πρόσβαση όλων των πολιτών σε καθαρό νερό συμβάλλοντας συγχρόνως στην καλή κατάσταση των υδατικών σωμάτων, και όχι τη δημιουργία μεγάλων εσόδων – υπεραξιών από κατανάλωση νερού. Άμεση διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για τα αναγκαία απαραίτητα έργα στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων.
Άμεση λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων και των Συμβουλίων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
άμεση δημιουργία Ανεξάρτητης Διαχειριστικής Αρχής για τον έλεγχο των μέτρων της ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και της τιμολόγησης των αντίστοιχων υπηρεσιών. Άμεση ολοκλήρωση των μελετών Λεκανών
Απορροής Ποταμών και των μελετών πλημμυρικών φαινομένων, ώστε να έχουμε μια όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα των διαθέσιμων υδατικών πόρων. Όπως ξεκάθαρα επισημαίνεται στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου
της Επικρατείας (Ολομ. 1906/2014, σκέψη 22η), η οποία δεσμεύει κάθε ελληνική κυβέρνηση, το νερό καθίσταται
σπανιότερο συν τω χρόνω και η ύδρευση αποτελεί υπηρεσία κοινής ωφέλειας που είναι απολύτως αναγκαία για την
υγιεινή διαβίωση των πολιτών και δεν μπορεί να αποσπαστεί από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας». Η ανακοίνωση
υπογράφεται από τους: ΑΝΙΜΑ, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ, Δίκτυο
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace και WWFΕλλάς. Η συσπείρωση των
οργανώσεων δείχνει ξεκάθαρα τη σημασία του νερού ως αγαθού για όλους και πως η κυβέρνηση οφείλει να κατανοήσει τόσο την αξία του όσο και τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες.
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ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ TABLET ΣΕ
«HAND OF HOPE» - ΤΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΧΕΡΙ ΠΟΥ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΕΣΠΑΣΕ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το ρομποτικό αυτό χέρι που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Φυσικοθεραπευτικό Κέντρο «Παντελής Ι. Κυριάκης»,
βραβεύτηκε με το Silver Award στο πλαίσιο του διαγωνισμού Healthcare Business Awards 2016. Το καινοτομικό σύστημα Hand of Hope,
απευθύνεται με σημαντικές προοπτικές ανάταξης της κινητικότητας σε
ασθενείς με παραλυτικά φαινόμενα των άνω άκρων λόγω εγκεφαλικού, κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων ή άλλων μυϊκών δυσλειτουργιών.
Κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που το καθιστά μοναδικό, είναι η ικανότητά του να
αντιλαμβάνεται την πρόθεση
του ασθενή να κινήσει το χέρι
του, οπότε και αναλαμβάνει
αυτό να ολοκληρώσει την κίνηση, επανεκπαιδεύοντάς τον.
Όπως ανέφερε σε δήλωσή
του ο φυσικοθεραπευτής-εργοθεραπευτής κ. Παντελής Κυριάκης: «Η
βράβευσή μας με την υψηλή αυτή διάκριση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και
επαυξάνει την ευθύνη μας, ώστε να συνεχίσουμε ακόμα πιο εντατικά
τις προσπάθειες να διευρύνουμε τις επιστημονικές μας δυνατότητες
στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. Συγχρόνως, μας δίδεται η
ευκαιρία να αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τη συμβολή της υψηλής τεχνολογίας στο να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του κάθε
ασθενή που μας εμπιστεύεται».

Το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν ανέπτυξε
μία τεχνολογία η οποία είναι προγραμματισμένη να εμφανίζει τα κείμενα με τη μέθοδο
Braille ενώ πιάνει όλη την επιφάνεια, μπορεί
να γίνεται ανανέωση της σελίδας, δηλαδή το
κείμενο αλλάζει. Το tablet χρησιμοποιεί
πνευματικά, τα οποία είναι φουσκάλες γεμάτες με υγρό ή αέρα οι οποίες φουσκώνουν
και ξεφουσκώνουν προκειμένου να εμφανιστεί η γραφή Braille. Οι
τυφλοί θα μπορούν να
διαβάζουν από το tablet
αλλά θα έχουν και τη
δυνατότητα να βλέπουν
χάρτες, γραφικά κ.λπ.
Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει δημιουργηθεί μέθοδος για τυφλούς στις νέες τεχνολογίες όμως μέχρι τώρα η γραφή ήταν
ογκώδης και έπιανε μία σειρά μόνο. Η ανακάλυψη έγκειται στη δυνατότητα να εμφανίζεται η γραφή Braille σε όλη τη σελίδα του
τάμπλετ και ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα
να διαβάζει μία ολόκληρη σελίδα όπως και
αυτός που διαβάζει κανονικά γράμματα.

ΕΝΤΟΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για άτομα με αναπηρίες εντοπίζει προβλήματα
στον ορισμό της αναπηρίας, αλλά και σειρά παρατηρήσεων για τον τρόπο μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία. Η επιτροπή πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με την
παγκύπρια συμμαχία ατόμων με αναπηρίες, κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάστηκαν
όλες οι παράμετροι της κοινωνικής, πολιτικής και προσωπικής ζωής ενός ατόμου με
αναπηρία, ως μια πρώτη αξιολόγηση της τήρησης της σύμβασης του ΟΗΕ για άτομα
με αναπηρία. Μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης, ο πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, Χριστάκης
Νικολαΐδης, επεσήμανε ότι κατά την προδιάσκεψη η επιτροπή εντόπισε ότι ο τρόπος
με τον οποίο ορίζεται η αναπηρία στην Κύπρο συνιστά διάκριση σε βάρος των αναπήρων. Η επιτροπή του ΟΗΕ κάλεσε τις οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος να
εντείνουν τις προσπάθειες τροποποίησης του όρου «αναπηρία». Και τονίζει παράλληλα προς τις 20 οργανώσεις που απαρτίζουν την κοινωνική συμμαχία ότι θα πρέπει
να προωθηθεί άμεσα η πλήρης ένταξη των ατόμων με αναπηρία στα συνηθισμένα σχολεία. Ο πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ
επέρριψε ευθύνες στο υπουργείο, καθώς, όπως ανέφερε, δεν διαβουλεύτηκε με το αναπηρικό κίνημα για τέτοια ζητήματα. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επιτροπή αναμένεται να αποστείλει ιδιαίτερες παρατηρήσεις σχετικά με την
πρόσβαση των αναπήρων στην πληροφόρηση και υπενθύμισε ότι, πέραν ενός δελτίου ειδήσεων, δεν υπάρχει τηλεοπτική ενημερωτική υποστήριξη των αναπήρων. Εξάλλου φαίνεται να εντοπίζουν τεράστιο έλλειμμα σχετικά με
την ανάληψη δράσεων στήριξης των ανάπηρων γυναικών. Στον τομέα της προσβασιμότητας, οι αρμόδιοι των Ηνωμένων Εθνών παρατήρησαν ελλείψεις σε ξενοδοχεία, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μαζικών κρατήσεων, καθώς πολύ
δύσκολα θα τους δοθούν, όπως εκτιμούν, δωμάτια στο ξενοδοχείο. Η ΚΥΣΟΑ τονίζει δια του προέδρου της ότι στην
Κύπρο γίνονται σπασμωδικές κινήσεις σχετικά με την προσβασιμότητα, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
στις οποίες καταγράφεται θεαματική πρόοδος. Η επιτροπή, που εδρεύει στη Γενεύη, ετοιμάζει σειρά ερωτήσεων-list
of issues- που θα αποστείλει προς την Κυπριακή Δημοκρατία και αναμένει απαντήσεις εντός δύο μηνών. Τελικές
παρατηρήσεις θα αποσταλούν από τη Γενεύη τον ερχόμενο Απρίλιο.
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ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΡΥΠΟΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Παρά τους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των άλλων αερίων που προκαλούν κλιματική αλλαγή κατά 60% μέχρι το 2050 (με
αφετηρία το 1990), οι εκπομπές από τις μετακινήσεις
όχι μόνο δεν έχουν μειωθεί, αλλά ήταν το 2014 αυξημένες κατά 20% σε σχέση με το 1990. Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, το
2014 το ένα τέταρτο του συνόλου των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ε.Ε. προερχόταν από τις μεταφορές, του μόνου τομέα που συνέχιζε να έχει άνοδο
στις εκπομπές. Ο στόχος της δραστικής μείωσης κατά
60% σε σχέση με το 1990 (με βάση τις εκπομπές του
2014, η μείωση πρέπει να είναι πλέον πάνω από 66%),
γίνεται πολύ δυσκολότερος, λαμβάνοντας υπόψη πως
μέχρι το 2050 υπολογίζεται πως οι επιβατικές μεταφορές μπορεί να ανέβουν έως και 50%, ενώ η μεταφορά
εμπορικών φορτίων έως και 80%. Είναι φανερό πως
χρειάζεται μια πραγματική επανάσταση σε όλο τον
κλάδο των μεταφορών για να πιαστούν αυτοί οι στόχοι.
Όπως σημείωσε ο Hans Bruyninckx, εκτελεστικός διευθυντής του ΕΕΑ: «Είναι καθαρό πως η απαλλαγή των
μεταφορών της Ευρώπης από τον άνθρακα θα πάρει
χρόνο. Απαιτεί ένα συνδυασμό μέτρων, στα οποία περιλαμβάνονται ο καλύτερος σχεδιασμός του κατοικημένου χώρου, η τεχνολογική εξέλιξη, η ευρύτερη χρήση
εναλλακτικών καυσίμων, η ισχυρή πολιτική τιμών που
θα ωθεί στις πράσινες λύσεις, η καινοτόμος έρευνα, η
συνεχής υιοθεσία της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας
και η αυστηρότερη εφαρμογή των κανόνων που έχουμε.
Πρόκειται για ένα κολοσσιαίο καθήκον, αλλά γνωρίζουμε πως θα γίνει. Αποτελεί μια πρόκληση».

Γράφει η Έλενα Τσεβά

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Από το 1991, η εκπαίδευση των μαθητών πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήματα αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού
προγράμματος στα ελληνικά σχολεία. Τα παιδιά πρέπει να
εξοικειωθούν από μικρή ηλικία με περιβαλλοντικούς όρους
και έννοιες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και να ακολουθήσουν έναν τρόπο ζωής που
δεν επιβαρύνει το περιβάλλον
και τους ζωντανούς οργανισμούς που ζουν σε αυτόν. Η
“Μελέτη Περιβάλλοντος” είναι
το μάθημα του δημοτικού που
φέρνει πιο κοντά το παιδί με την έννοια της ανακύκλωσης
εξηγώντας τα οφέλη που προσφέρει στο περιβάλλον και
κατ’ επέκταση στην κοινωνία και την οικονομία. Εκδρομές
στη φύση και παιχνίδια βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν την αναγκαιότητα προστασίας του περιβάλλοντος.

ΠΤΩΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΑ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Σύμφωνα με ερευνητές από τις
ΗΠΑ, την Κίνα και τη Γαλλία, τα επίπεδα οξυγόνου -που σήμερα αποτελούν σχεδόν το 21% του αέρα σε
όγκο, έναντι 78% του αζώτου- στα τελευταία 800.000 χρόνια έχουν μειωθεί
κατά 0,7%. Μια πιθανή αιτία για τη μείωση του οξυγόνου
θεωρείται η αύξηση στις διαδικασίες διάβρωσης, κυρίως
εξαιτίας των παγετώνων που «ξύνουν» τα πετρώματα από
κάτω τους. Μια δεύτερη πιθανή αιτία είναι ότι, όταν μειώνεται η θερμοκρασία στους ωκεανούς, όπως έχει συμβεί κατά
τα τελευταία 15 εκατομμύρια χρόνια, προτού αρχίσει η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, αυξάνεται η ικανότητα των
θαλασσών να απορροφήσουν από την ατμόσφαιρα περισσότερο οξυγόνο, το οποίο στη συνέχεια σε μεγάλο βαθμό
καταναλώνουν οι θαλάσσιοι μικροοργανισμοί.

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΕ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Το 50% της ελληνικής βιομηχανίας βρίσκεται στην Δυτική Αττική, μια περιοχή όπου
τα εργατικά ατυχήματα και οι πυρκαγιές σε εργοστάσια είναι πολύ συχνά. Πρόσφατα
ακούσαμε για ακόμη ένα ατύχημα σε εργοστάσιο του Ασπροπύργου που επεξεργαζόταν
επικίνδυνες χημικές ουσίες. Συγκεκριμένα, κατά τη μεταφορά μεγάλης πλαστικής δεξαμενής που περιείχε φορμαλδεϋδη, η δεξαμενή έπεσε και έσπασε με αποτέλεσμα να χυθούν στον δρόμο 700 λίτρα με το καρκινογόνο αυτό εύφλεκτο χημικό υγρό. Το παράδοξο
ήταν ότι το εργοστάσιο αυτό, που στις αποθήκες του υπήρχαν μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων για τον ανθρώπινο οργανισμό και το περιβάλλον χημικές ουσίες, λειτουργούσε
χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια για επικίνδυνα υλικά και δεν είχε λάβει ούτε καν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την διαχείριση των υλικών αυτών. Όπως όλα δείχνουν
μέχρι τη στιγμή που συνέβει το περιστατικό αυτό κανείς δεν είχε ελέγξει κάτω υπό ποιες
προδιαγραφές λειτουργούσε αυτό το εργοστάσιο. Άραγε πόσες από τις εταιρίες που βλέπουμε να λειτουργούν στις περιοχές δίπλα από τα σπίτια μας έχουν άδεια και αν έχουν υπάρχει η αντίστοιχη
πρόληψη για περιβαλλοντικά ατυχήματα και εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας;
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ΒΟΤΑΝΑ

ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΤΟ ΣχΟΛΕΙΟ
ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Συν. από σελ. 1... Σας ενημερώνουμε ότι η Κοιν.Σ.Επ. ΑμεΑ “Συνεργασία-Δημιουργία” στα πλαίσια των δρστηριοτήτων της για το έτος
2017, θα οργανώσει δράσεις με την κοινή ονομασία “Το Σχολείο της
Φύσης” που θα στοχεύουν στην επαφή των ανθρώπων με την φύση
& την ενημέρωσή του για τις δυνατότητες που του παρέχει να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του.
Οι δράσεις περιλαμβάνουν:
1. Την διοργάνωση εκδρομών και εκδηλώσεων στη φύση
2. Την οργάνωση σεμιναρίων κατασκευής χρηστικών προϊόντων
απαραίτητων τόσο για την υγιεινή όσο και για την πρόληψη & θεραπεία σωματικών προβλημάτων και
3. Την δημιουργία & λειτουργία εργαστηρίου για την κατασκευή φυσικών προϊόντων.Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι, προϊόντα που μας προσφέρει η φύση (βότανα, φυτικά έλαια κλπ.) και όχι
χημικά προϊόντα που μόνο επιβλαβείς συνέπειες έχει η χρήση τους
“Συνεργασία-∆ηµιουργία”
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Το “Σχολείο της Φύσης “ στοχεύει: α) στην απόκτηση γνώσεων
των μελών της Κοιν.Σ.Επ. για την παρασκευή προϊόντων που θα χρησιμοποιούν οι ίδιοι και θα μπορούν να προσφέρουν σε δικούς τους ανθρώπους, καθώς και β) στην ενημέρωση και άλλων συνανθρώπων μας που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, τη φύση, τον υγιεινό τρόπο διαβίωσης, ενώ παράλληλα θα τους παρέχει τη δυνατότητα
να ενταχθούν σε δράσεις της Κοιν.Σ.Επ. που θα τους αποφέρουν και οικονομικά οφέλη. Το “Σχολείο της Φύσης” θα
περιλαμβάνει δράσεις που θα εξελίσσονται στη φύση αλλά και πρακτικά εργαστηριακά μαθήματα. Όσοι ενδιφαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να καλέσουν στα γραφεία του Φορέα μας στο τηλέφωνο: 210-24 80 235
Κρητικου Πελάγους 1, Πάρκο Πόλης ∆ήµου Φυλής (www.keana.gr)

ΣΕ ΔΥΣΧΕΡΗ ΘΕΣΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Συν. από σελ. 1... Η νέα καταγραφή που πραγματοποίησε η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) για τα
προβλήματα των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) ανά τη χώρα, είναι
αποκαλυπτικές.. Σύμφωνα με επιστημονικούς υπολογισμούς η μέση ετήσια αύξηση των αιμοκαθαιρομένων στη χώρα μας αγγίζει το 2%, ενώ στις
μονάδες στοιβάζονται πλέον και οι πρόσφυγες και μετανάστες για την αναγκαία αιμοκάθαρση. Η κάλυψη σε νοσηλευτικό προσωπικό των Μονάδων
σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ πρέπει να είναι 1 νοσηλευτής ανά 3 αιμοκαθαιρόμενους, στα δημόσια νοσοκομεία της χώρα μας η αναλογία είναι
ένας νοσηλευτής ανά 6-9 ασθενείς. Η καταγραφή της ΠΟΕΔΗΝ αφορά σε
26 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα περιγράφοντας με γλαφυρό τρόπο την
κατάσταση που επικρατεί στο σύστημα υγείας. Στη λίστα βρίσκονται το
Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», το Νοσοκομείο της Νάξου, το Νοσοκομείο της Κω, το «Άγιος
Παύλος» Θεσσαλονίκης, το «Παπανικολάου», το «Αμαλία Φλέμιγνκ», το «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, το Γενικό
Νοσοκομείο ‘Εδεσσας, το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, το Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, το «Ιπποκράτειο»
Αθήνας, το «Ευαγγελισμός», το «Αλεξάνδρα», το Νοσοκομείο Ρόδου, το Νοσοκομείο Φλώρινας, το Πανεπιστημιακό
νοσοκομείο Ιωαννίνων, το Νοσοκομείο Πρέβεζας, το Νοσοκομείο Λευκάδας, το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, το Νοσοκομείο Κατερίνης, το «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκης, το Νοσοκομείο Σερρών, το Νοσοκομείο Καβάλας, το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης και το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.
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