ΕΤΟΣ 13

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 154

ΔΕΣΜΕΥΣΗ, ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ, ή ΥΠΟΣΧΕΣΗ...
ΤΟ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ...

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΤΙΜΗ 0,01 EURO

ΑΛΛΑΞΕ Ο ΜΑΝΩΛΙΟΣ…
ΚΙ ΕΒΑΛΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΑΛΛΙΩΣ!!

«Τσίπρας: Από Άτομα με Αναπηρία θα καλύπτεται Ο ανασχηματισμός που έκανε ο πρωθυπουργός μοιάζει με εγχείρηση ετοιμοθάνατου όπου ο
το 15% των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ»

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επί
λέξει: «Με νόμο που θα έρθει
στην Βουλή ορίζουμε ότι το 15%
των θέσεων που θα προκηρύσσονται μέσω ΑΣΕΠ θα καλύπτονται αποκλειστικά από άτομα με
αναπηρία. Σαν μια έμπρακτη
στήριξη του αγώνα που δίνετε
καθημερινά και διαρκή υπόμνηση στην κοινωνία ότι δεν
είστε πολίτες 2ης κατηγορίας».

γιατρός προσπαθεί να τον σώσει με παυσίπονα!! Και για να το θέσουμε πρακτικά, να σταματήσει η καθίζηση που έχει υποστεί
δημοσκοπικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ από
το δημοψήφισμα κι έπειτα.. Εκτός κυβερνητικού
Συν. σελ. 5
σχήματος τέθηκαν..

ΠΡΟΤΑΣΗ – ΣΟΚ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΣΤΙΣ 5.000 ΕΥΡΩ!!

Φόρο εισοδήματος θα πληρώνουν πλέον, ακόμα και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με μισθούς της τάξεως των
360-400 ευρώ το μήνα, αν γίνει δεκτή από την κυβέρνηση η πρόταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας για περαιτέρω μείωση του αφορολογήτου ορίου εισοδήματος
των μισθωτών και των συνταξιούχων στις 5.000 ευρώ από τα επίπεδα των 8.636-9.545 ευρώ που κυμαίνεται σήμερα… Συν. σελ. 12

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ 2 ΠΑΡΑΛΙΕΣ
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η δημιουργία τουλάχιστον δύο παραλιών
καθολικής προσβασιμότητας για άτομα με
κάθε μορφής αναπηρία, αποτελεί στόχο της
Περιφέρειας Αττικής, η οποία συνεχώς ενισχύει
τους παραλιακούς δήμους προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες και οι υποδομές για
την ανάπτυξη τουρισμού ΑμεΑ.... Συν. σελ. 7

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Συν. σελ. 11
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ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ 300 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΤΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ!! Συν. σελ. 4

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ «ΕΦΑΓΑΝ» ΠΟΡΤΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ!!

Στην πρόσφατη κινητοποίηση που πραγματοποίησαν με πορεία προς το πρωθυπουργικό
γραφείο, είδαν τις κλούβες των ΜΑΤ παρατεταγμένες, εμποδίζοντάς τους να εισέλθουν
στον χώρο. Τι θα
ζητούσαν από τον
Πρωθυπουργό; Να
πάρει πίσω τις περικοπές στις συντάξεις τους, κύριες και
επικουρικές...

@2016

......Συν. από προηγ. συνεχίζεται
Γιατί άραγε; Ο κόσμος μας σήμερα, έχει τόσο μεγάλη διαφορά και απόσταση από την πραγματικότητα, που όλοι νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Πως όμως; Μ’ ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα στο χέρι που θα του δίνουμε εντολές τι να κάνει; Ή με τον ιδρώτα και την
κούραση των παππούδων και των πατεράδων μας που ότι έφτιαχναν δεν έχει καμία σχέση
με το σήμερα και υπάρχει ακόμα. Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει τόσο μεγάλη ανάγκη από
κινητικότητα, για να κάψει τις ανάλογες θερμίδες και να λειτουργήσει σωστά που αν δεν το
κάνει υπάρχει ο ορατός μελλοντικός κίνδυνος για πολύ σοβαρές και ανεπανόρθωτες επιπτώσεις που όταν τις ανακαλύψει, αρχίζει το περπάτημα και διάφορες άλλες ασκήσεις νομίζοντας ότι θα προλάβει το κακό. Αυτό το κακό όμως, που το προσφέρει ο καθένας στον
εαυτό του, είναι δώρο της πολυτέλειας, της καλοπέρασης και των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που αχρηστεύουν την ανθρώπινη προσωπικότητα. Τόσα πολλά ηλεκτρονικά μηχανήματα και τόσο πολύ ψεύτικοι άνθρωποι, δεν υπήρχαν ποτέ στον πλανήτη. Ας μη ρίχνουμε
λοιπόν όλα τα βάρη στους πολιτικούς και λέμε ότι μας κοροϊδεύουν, αφού πρώτα εμείς
ξεγελάμε κοροϊδεύοντας τον εαυτό μας. Αγαπητέ αναγνώστη, μία μερίδα από τα ίδια είμαστε όλοι και δεν αλλάζει αυτό το σύστημα γιατί όχι μόνο το συνηθίσαμε και το εντάξαμε
στην καθημερινότητά μας, αλλά το θεωρούμε αναγκαίο εργαλείο επιβίωσης και του επιΣυνεχίζεται
τρέψαμε να αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη προσωπικότητα...

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ

Με τίτλο «H μουσική αγαπάει
τον αυτισμό», το Ίδρυμα Ωνάση
προσκαλεί παιδιά που βρίσκονται
στο ευρύ φάσμα του αυτισμού και
τους γονείς τους, να συμμετέχουν
στο εργαστήρι. «Η Μουσική αγαπάει τον αυτισμό». Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί
για 5η συνεχή χρονιά στη Στέγη
του Ιδρύματος Ωνάση, ενώ για 3η συνεχή χρονιά θα ταξιδέψει σε
νέους προορισμούς σε όλη την Ελλάδα. Το εργαστήρι περιλαμβάνει
μουσικές δραστηριότητες, ειδικά μελετημένες, προκειμένου να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες επιθυμίες και τις ικανότητες των παιδιών. Στο ευρύ φάσμα του αυτισμού, η μουσική αποτελεί κίνητρο
για το παιδί, προκειμένου να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον του,
να αναπτύξει επικοινωνιακές δεξιότητες και να αποκτήσει θετικές
εμπειρίες σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο. Οι δυνατότητες εκπαίδευσης των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού είναι απεριόριστες
και το εργαστήρι αυτό του Ιδρύματος Ωνάση αποσκοπεί στην αισθητική αγωγή τους ως αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής
εμπειρίας τους. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον, τα παιδιά βιώνουν την
εμπειρία της συνεργασίας και της ομαδικότητας με εργαλείο τη μουσική. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εντός της Στέγης του
Ιδρύματος Ωνάση σε δύο κύκλους εργαστηρίων (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016 & Φεβρουάριος-Μάρτιος 2017), ενώ παράλληλα θα ταξιδέψει σε 10 πόλεις στην Ελλάδα με πρώτο σταθμό τη Δράμα. Εκεί,
το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με την πολύτιμη συνεργασία
του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων ατόμων με αυτισμό Ν.
Δράμας «Αλκυόνη» και την εξίσου πολύτιμη συνδρομή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Δράμας. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν από μια ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών, με
υπεύθυνη τη μουσικολόγο και μουσικοθεραπεύτρια Χριστίνα Παναγιωτάκου. Για κρατήσεις και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο:
210 3713000 και μέσω e-mail: education@onassis.org.
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ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ ΧΑΝΟΥΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
Παρόλο που κάποιοι σπεύδουν με καθυστέρηση να ρυθμίσουν νέες
οφειλές ή να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα κάποια από τις δόσεις της ήδη ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

υπάρχουσας ρύθμισης των 100 δόσεων, καθημερινά εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων μένουν
αρκετοί φορολογούμενοι. Κι
αυτό γιατί σύμφωνα με το
νόμο για να παραμείνει ένας
φορολογούμενος στη ρύθμιση των 100 δόσεων, θα
πρέπει: 1ον Ο εκάστοτε φορολογούμενος υποχρεούται να
ρυθμίζει κάθε νέα φορολογική
εκκρεμότητα είτε με την πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 μηνών και πριν
καταστεί ληξιπρόθεσμη. 2ον Έχει επίσης τη δυνατότητα να εξοφλεί πλήρως την οφειλή του, εφόσον αυτή καταστεί ληξιπρόθεσμη, σε διάστημα
όχι μεγαλύτερο των 15 ημερών από την προθεσμία πληρωμής της. Το
συνηθέστερο σφάλμα, στο οποίο υποπίπτουν αρκετοί φορολογούμενη
αναφορικά με τις νέες οφειλές τους, είναι πως έχουν την εντύπωση ότι
μπορούν να προχωρήσουν σε νέα ρύθμιση των οφειλών τους με προθεσμία 15 ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας αποπληρωμής της.
Το αποτέλεσμα είναι ότι αρκετά συχνά χάνουν το δικαίωμα υπαγωγής
τους στις 100 δόσεις.

ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ
300 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΤΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ
ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ!!

Συν. από σελ. 1… Σύμφωνα
με την έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), το γ’ τρίμηνο του 2016 τα ληξιπρόθεσμα χρέη
προς το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ έφθασαν τα 16,9 δισ.
έναντι των 16,6 δισ. ευρώ που ήταν το β’ τρίμηνο του 2016. Στους
316.855 ανήλθαν, επίσης, όσοι οφείλουν ποσά άνω των 5.000 ευρώ.
Από την αποστολή κατασχετηρίων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων
με ηλεκτρονικά μέσα έχουν εισπραχθεί 24,2 εκατ. ευρώ. Τα ίδια στοιχεία του ΚΕΑΟ δείχνουν επίσης και τα εξής: - Υπάρχει συγκέντρωση
πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών, με 122.319
οφειλέτες (40% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο
καθένας. - Το 64% των οφειλετών (195.756 οφειλέτες) έχουν οφειλή
έως 30.000 ευρώ ο καθένας. - Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών
αφορά 61.040 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 έως 100.000
ευρώ (περίπου 25% του τρέχοντος υπολοίπου). - Μεγάλο μέρος του
υπολοίπου οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω
του 1 εκατ ευρώ (1.117 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23% του υπόλοιπου οφειλών).- Οι οφειλές ύψους 16.923.509.028 ευρώ, το 20,06%
(ποσό 3.395.485.298 ευρώ) του συνολικού χρέους, δημιουργήθηκαν
από οφειλέτες που άρχισαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά
από το 2010 και μετά, ενώ το 79,94% (ποσό 13.528.023.729 ευρώ)
δημιουργήθηκε από οφειλέτες που άρχισαν να δημιουργούν οφειλές
για πρώτη φορά από το 2009 ή παλαιότερα.
ΣΕΛΙΔΑ 4

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην
Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, συστάθηκε καταπιστευτικός λογαριασμός μεταξύ του Ταμείου και
των δικαιούχων ΟΤΑ του προγράμματος
«Προώθηση της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα». Ο
πρόεδρος του Ταμείου, Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, υπέγραψε σύμβαση με τους εκπροσώπους των 24 από τους 51 δήμους-θύλακες

υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας για τη δημιουργία καταπιστευτικού λογαριασμού, μέσω
του οποίου θα επιχορηγούνται οι ΟΤΑ για την
εκτέλεση των έργων που θα υλοποιήσουν στο
πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Θα ακολουθήσει η υπογραφή αντίστοιχης σύμβασης του Ταμείου Παρακαταθηκών
& Δανείων με τους εκπροσώπους από τους υπόλοιπους 27 δήμους-θύλακες υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας.
Kαταβλήθηκε στους δικαιούχους το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης, μετά από
απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας Θ. Φωτίου. Η σχετική απόφαση προβλέπει την έγκριση τη μεταφοράς πίστωσης
συνολικού ποσού 9.970.971,09€ για την
πληρωμή μηνός Οκτωβρίου των δικαιούχων
του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Αναλυτικά, 9.968.734,41 ευρώ θα
καταβληθούν σε 39.353 δικαιούχους για τη
δόση μηνός Οκτωβρίου, ενώ θα καταβληθούν από 1.118,31 ευρώ σε συνολικά έξι δικαιούχους ως δόσεις των μηνών
Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου.

ΑΛΛΑΞΕ Ο ΜΑΝΩΛΙΟΣ…ΚΙ ΕΒΑΛΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΑΛΛΙΩΣ!!

ο Νίκος Φίλης που φαίνεται πως πλήρωσε την κόντρα του
με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ο Αριστειδής Μπαλτάς που απομακρύνθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού, ο Τρύφωνας Αλεξιάδης από το υπουργείο Οικονομικών, ο Δημήτρης Μάρδας από το υπουργείο Εξωτερικών, η
Σία Αναγνωστοπούλου από το Παιδείας και η Μαρίνα Χρυσοβελώνη από
το υπουργείο Υποδομών. Από το κυβερνητικό σχήμα απομακρύνθηκαν επίσης ο υπουργός Ναυτιλίας Θοδωρής Δρίτσας, ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Ξυδάκης, η υφυπουργός Οικονομίας Θεοδώρα Τζάκρη,
ο επίσης προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ Μάρκος Μπόλαρης και ο υφυπουργός Παιδείας Θεοδόσης Πελεγρίνης. Νέο πρόσωπα στην κυβέρνηση
που αποτελείται από 48 άτομα είναι ο νέος υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξη; Δημήτρης Παπαδημητρίου, από το
ινστιτούτο Levy, ο νέος υπουργός Επικρατείας Δημήτρης Τζανακόπουλος που θα ασκεί παράλληλα και καθήκοντα
κυβερνητικού εκπροσώπου, ο Κώστας Γαβρόγλου, αντικαταστάτης του Νίκου Φίλη στο υπουργείο Παιδείας, η ηθοποιός Λυδία Κονιόρδου που διορίστηκε υπουργός Πολιτισμού, ο Στέργιος Πιτσιόρλας, μέχρι σήμερα διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ που αναλαμβάνει υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, η Έφη Αχτσιόγλου που διορίστηκε
υπουργός Εργασίας. Επίσης στην κυβέρνηση μπαίνουν από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ο Κώστας Ζουράρις ως
υφυπουργός Παιδείας και ο Βασίλης Κόκκαλης ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εκτός υπουργικού συμβουλίου βρέθηκε μετά τον ανασχηματισμό η Μαρίνα Χρυσοβελώνη. Η νέα κυβέρνηση αριθμεί 48 μέλη
(πλην του πρωθυπουργού), αυξημένη κατά τρία σε σχέση με το προηγούμενο σχήμα. Οι 21 είναι υπουργοί, οι 12
αναπληρωτές υπουργοί, ενώ υπάρχουν και 14 υφυπουργοί και φυσικά ένας αντιπρόεδρος, ενώ οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν πλέον 7 θέσεις, αντί για 5 που κατείχαν έως τώρα. Με τις υγείες μας!!
Συν. από σελ. 1…

ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Μόλις ξεκινήσουν συντεταγμένα οι ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα «κουρέματα» των εξυπηρετούμενων
δανείων αναμένεται να διαμορφωθούν στα επίπεδα του 40%
με 60%.Το ποσοστό της διαγραφής οφειλών που θα απαιτήσουν οι αναδιαρθρώσεις δανείων βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση και με το τι θα συμφωνηθεί για τα "κουρέματα" χρεών
προς το Δημόσιο. Μέχρι
στιγμής, η αρχική θέση
των Θεσμών για "κουρέματα" όλων των οφειλών
προς το Δημόσιο και αυτή
της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων για
εξαίρεση όλων των οφειλών προς το Δημόσιο
από το "κούρεμα", έχει
συγκλίνει μερικώς, με την κάθε πλευρά να εντάσσει στη διαπραγμάτευσή της το "υπό προϋποθέσεις". Ωστόσο, η θέση
των Θεσμών να εξαιρούνται του "κουρέματος" υπό προϋποθέσεις κάποιες οφειλές απέχει ακόμη μακράν από τη θέση
της ΓΓΔΕ που δέχεται υπό προϋποθέσεις το "κούρεμα" κάποιων οφειλών. Όπως εκτιμούν τραπεζίτες, πάντως, είναι
αναπόφευκτο και οι οφειλές προς το Δημόσιο να συγκλίνουν
στα ποσοστά διαγραφών του 40% - 60% που θα κάνουν οι
τράπεζες, δεδομένου ότι πολύ μικρό μέρος των ανείσπρακτων οφειλών προς το Δημόσιο μπορεί να θεωρείται βάσιμα
ανακτήσιμο. Πληροφορίες ανεβάζουν το ύψος των ανείσπρακτων οφειλών προς το Δημόσιο στα 70 δισ. ευρώ και σε αυτές
συμπεριλαμβάνονται ΑΦΜ εταιριών που έχουν κλείσει προ
30ετίας και φαίνονται ακόμη προς εκκαθάριση!

ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΟΓΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ!

Ποια είναι αυτή; Την κατάργηση ακόμα περισσότερων επιδομάτων!! Η κυβέρνηση δέχεται μεγάλη
πίεση ώστε να μειώσει ή ακόμα και να καταργήσει
επιδόματα, καθώς σύμφωνα με το μνημόνιο, το κόστος των επιδομάτων (0,5% του ΑΕΠ) θα πρέπει να
καλυφθεί αποκλειστικά με περικοπές αυτών που σήμερα δίνονται, σε χρήμα ή σε είδος, από το Δημόσιο
και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και από την κατάργηση φοροαπαλλαγών. Με αφορμή αυτά τα στοιχεία, οι δανειστές ζητούν να καταργηθούν όσα
επιδόματα δεν αφορούν τα ασθενέστερα στρώματα.
Μάλιστα η Παγκόσμια Τράπεζα έχει παραδώσει από
τον Απρίλιο, όπως προβλεπόταν στο μνημόνιο, ειδική έκθεση για το θέμα και προτείνει την κατάργηση
15 επιδομάτων, μεταξύ των οποίων και το επίδομα
θέρμανσης, αλλά και το οικογενειακό επίδομα που
καταβάλλεται μέσω ΟΓΑ. Αν το υπουργείο Εργασίας
έκανε δεκτές αυτές τις περικοπές, η εξοικονόμηση
που θα προέκυπτε θα ήταν της τάξεως των 250
εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Αν σε αυτό το ποσό
προστεθούν περικοπές 240 εκατ. ευρώ, τα οποία
δαπανώνται σήμερα για τη στήριξη των ασθενέστερων με διάφορα μέτρα (κάρτα σίτισης, επιδότηση
ενοικίου, δωρεάν ρεύμα), απομένει ένα ποσό της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ, που θα πρέπει να καλυφθεί, όπως επιμένουν οι δανειστές, αποκλειστικά με
περικοπές επιδομάτων ή φοροαπαλλαγών (για παράδειγμα, με την κατάργηση της έκπτωσης φόρου
εισοδήματος για τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες).

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).

Οικονομική βοήθεια και προνομιακά δάνεια οικονομικού ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων στις χώρες της
Ασίας και της Αφρικής που μιλούν την πορτογαλική γλώσσα, πρόκειται να χορηγήσει η Κίνα. Η δήλωση αυτή,
έγινε κατά την έναρξη των εργασιών της 5ης υπουργικής διάσκεψης του φόρουμ οικονομικής και εμπορικής Συνεργασίας μεταξύ της Κίνας και των χωρών που μιλούν την πορτογαλική γλώσσα, στο Μακάο.
Ζωντανό, μετά από την κατάρρευση 4 κτιριακών συγκροτημάτων στην ανατολική Κίνα, ανασύρθηκε ένα κοριτσάκι 3 χρόνων, από την οποία σκοτώθηκαν συνολικά 22 άνθρωποι. Το είχε προστατέψει ο πατέρας του με
το σώμα του, θυσιάζοντας τη ζωή του. Μια κολώνα τσιμέντου είχε πέσει πάνω τους. Το κοριτσάκι είχε περάσει
περισσότερες από 12 ώρες στα ερείπια των πενταώροφων κτιρίων τα οποία κατέρρευσαν στην πόλη Γουενζού,
στην επαρχία Ζεζιάνγκ. Τα αίτια του δυστυχήματος εξακολουθούν να ερευνώνται, σύμφωνα με την CCTV. Οι σφοδρές
βροχοπτώσεις και η κακή ποιότητα κατασκευής των κτιρίων (κατασκευάζονται από τους ίδιους τους κατοίκους της
περιοχής) παίζουν σημαντικό ρόλο για το δυστύχημα, αναφέρει το τηλεοπτικό δίκτυο.

Το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και ο Μαριάνο Ραχόι, με την “συγκατάθεση” των Σοσιαλιστών, είναι πλέον
σε θέση να σχηματίσει κυβέρνηση, έστω και μειοψηφίας, αποτέλεσμα το οποίο αποτρέπει μία ακόμα επιστροφή
στις κάλπες, έπειτα από ένα πολιτικό αδιέξοδο 10 μηνών που έχει παραλύσει θεσμούς και απειλεί να εκτροχιάσει
την ανάκαμψη της οικονομίας. Ανώτερα στελέχη της ομοσπονδιακής επιτροπής του PSOE που συνεδρίασε στη Μαδρίτη αποφάσισαν κατά μεγάλη πλειοψηφία --139 υπέρ, έναντι 96 κατά-- να απόσχουν από τη διαδικασία για την
παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, ώστε να επιτραπεί στον συντηρητικό Μαριάνο Ραχόι, ο οποίος ασκεί τη διακυβέρνηση
της χώρας από τα τέλη του 2011, να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας αυτή τη φορά. Το σοσιαλιστικό κόμμα, αποδυναμωμένο, αποφεύγει συνεπώς οι Ισπανοί να επιστρέψουν στις κάλπες, για τρίτη φορά μέσα σε ένα χρόνο, σε
μια ψηφοφορία όπου θα κινδύνευε να υποστεί νέα ήττα.

Όπως αποκάλυψε το τηλεοπτικό δίκτυο BBC και της εκπομπής Panorama, δεκάδες είναι τα προσφυγόπουλα που δουλεύουν σε φάμπρικες γνωστών εταιρειών ρούχων στην Τουρκία και συγκεκριμένα για τη βρετανική εταιρία λιανικής Marks & Spencer και για το διαδικτυακό κατάστημα ASOS. Η έρευνα, ανακάλυψε
προσφυγόπουλα από τη Συρία, το μικρότερο από τα οποία ήταν μόλις 15 χρονών, να εργάζονται επί πολλές
ώρες έναντι μικρής αμοιβής, φτιάχνοντας και σιδερώνοντας ρούχα που στέλνονται στη Βρετανία. Δημοσιογράφοι
του BBC τράβηξαν φωτογραφίες με τα σήματα της Marks & Spencer στα εργοστάσια. Μερικοί σύροι πρόσφυγες
εργάζονταν 12 ώρες την ημέρα σε ένα εργοστάσιο που φτιάχνει τζιν για τις μάρκες Mango και Zara, χρησιμοποιώντας χημικά χωρίς κατάλληλη προστασία, ανέφερε το BBC.
Με επιτυχία και μεγάλη προσέλευση κόσμου, πραγματοποιήθηκε η Έκθεση Πολιτισμού Δυτικής Αττικής στην
Ελευσίνα (Παλαιά Ελαιουργική) το τριήμερο 14-16 Οκτωβρίου. Η φετινή Έκθεση εντάχθηκε στο πλαίσιο στήριξης
της Ελευσίνας ως υποψήφιας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης για το 2021 και βασικός σκοπός της ήταν
η ανάδειξη της σημασίας των παλιών και νέων πατρίδων ως στοιχείου αλληλεγγύης, συμφιλίωσης και ειρήνης σε
αντίθεση με τα ξενοφοβικά και ρατσιστικά καλέσματα με αφορμή την φιλοξενία προσφύγων σε περιοχές της Αττικής.
Βασικό μήνυμα της Έκθεσης ήταν ότι η Δυτική Αττική είναι και τόπος μετάβασης αλλά και μόνιμης υποδοχής για
όσους και όσες ψάχνουν νέες πατρίδες σε καιρούς εξαιρετικά δύσκολους, ταραγμένους και αβέβαιους. Η ίδια η ιστορία της, όπως αποτυπώθηκε στην προέλευση και την ιδιαιτερότητα των πολιτιστικών φορέων που συμμετείχαν στην
Έκθεση, είναι άρρηκτα δεμένη με τις παλιές πατρίδες των Αρβανιτών, των Μικρασιατών, των Βορειοηπειρωτών,
των Θεσσαλών, των Μακεδόνων, των Θρακών, των νησιωτών, των παλιννοστούντων Ποντίων, των τσιγγάνων και
σήμερα των προσφύγων από τη Μέση Ανατολή και τη Β. Αφρική. Η Δυτική Αττικής ως νέα πατρίδα, παρά τις αντιξοότητες, μπορεί να είναι παράδειγμα αλληλεγγύης και αποδοχής. Τα εγκαίνια της Έκθεσης έκαναν οικογένειες προσφύγων που φιλοξενούνται στη δομή της Ελευσίνας, ενώ την πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, βράβευσε τον αστυνομικό του Α.Τ. Μεγάρων, κ. Μ. Κουτσούκο για την προθυμία
του να υιοθετήσει προσφυγόπουλο ως πράξη με σημαντική ηθική αξία για την αλληλεγγύη και τη συμφιλίωση.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Την υλοποίηση ενός πληροφορικού συστήματος για ανθρώπους με αναπηρία, που τους επιτρέπει να επικοινωνούν
καλύτερα, να ψυχαγωγούνται αυτόνομα και να ασκούν τις νοητικές
λειτουργίες τους και το προσφέρει δωρεάν, ολοκληρώνει άμεσα ο
Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός SciFY. Το έργο με τον χαρακτηριστικό τίτλο Talk and Play, ήδη παραδίδεται στα μεγαλύτερα Ιδρύματα στήριξης ανθρώπων με αναπηρία στην Ελλάδα μαζί με τον
απαραίτητο εξοπλισμό για να αξιοποιηθεί από επιστήμονες εργοθεραπευτές, ΑμεΑ και τις οικογένειές τους. Το Talk and Play αναπτύχθηκε από τη SciFY με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, δίνοντας επιτέλους λύση σε εκατοντάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα που δεν μπορούσαν ως τώρα να αντεπεξέλθουν στο υψηλό κόστος τέτοιων λύσεων. Άνθρωποι με
κινητική αναπηρία που συχνά έχουν και προβλήματα στην εκφορά
λόγου (π.χ. εγκεφαλική παράλυση) αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους, σε τομείς όπως η επικοινωνία και η
αυτονομία. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους οικείους τους
για να ζητήσουν ή να εκφράσουν τα στοιχειώδη. Οι τεχνολογικές
λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν είναι δυστυχώς ακριβές, μετατρέποντας τη λύση σε απαγορευτική επιλογή. Επίσης, είναι πολύπλοκες στη χρήση, αποθαρρύνοντας γονείς και φροντιστές που δεν
είναι ειδικοί. Αποτέλεσμα είναι η απομόνωση των ΑμεΑ και η πολύ
αργή βελτίωση της κατάστασής τους, κάτι που έχει πολύ σοβαρές
σωματικές και ψυχικές επιπτώσεις. Το Talk and Play είναι ένα σύστημα που επιτρέπει σε ΑμεΑ να επικοινωνούν, να ακούνε μουσική,
να βλέπουν ταινίες και να εξασκούνται για να βελτιώσουν τις νοητικές τους λειτουργίες με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Υλοποιήθηκε από τη SciFY με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος. Σχεδιάστηκε σε συνεργασία με ειδικούς εργοθεραπευτές ώστε να είναι πολύ φιλικό στη χρήση.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ 2 ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά σε νέο
διαγωνισμό για την προμήθεια επιπλέον 17
Seatrac (ράμπες για την αυτόνομη πρόσβαση
ΑμεΑ στη θάλασσα), καλύπτοντας το συνολικό
κόστος της εγκατάστασης, της συντήρησης και
της φύλαξης των συσκευών, ώστε «να μην
υπάρξουν στο μέλλον αντίστοιχα προβλήματα
που τελικά επιβαρύνουν τους πολίτες», σημειώνει η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Κατερίνα Θανοπούλου, σημειώνοντας ότι
«πρέπει όλοι, Περιφέρεια, δήμοι και πολίτες να
διαμορφώσουν κλίμα συνευθύνης, συναντίληψης, επιμόρφωσης, ευαισθητοποίησης, και να
θέσουν τους πολίτες με αναπηρία σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες και όχι στο περιθώριο».
Η παρατήρηση της κ. Θανοπούλου, αναφέρεται
στην «αδιαφορία» ορισμένων δήμων απέναντι
στο ζήτημα της εγκατάστασης των ραμπών και
κατ΄ επέκταση της προσβασιμότητας και της
αναβάθμισης της ποιότητας ζωής συνανθρώπων μας, όπως διαπιστώθηκε κατά τον επιβεβλημένο έλεγχο και απολογισμό των
εγκαταστάσεων στον οποίο προβαίνει η Περιφέρεια με το τέλος της θερινής περιόδου.
Από σελ. 1...

ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η έξυπνη εφαρμογή που σχεδιάζει ο Χανιώτης Χριστόφορος-Βασίλειος Κούτσικος, στο πλαίσιο του διδακτορικού του, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, υπόσχεται
να αποκτήσουν τα άτομα με κινητικά προβλήματα τον έλεγχο των ηλεκτρικών συσκευών του χώρου από το κινητό τους τηλέφωνο ή το τάμπλετ. Πρόκειται για μια
εφαρμογή διαχείρισης της ηλεκτρικής εγκατάστασης με απομακρυσμένη πρόσβαση για την εξυπηρέτηση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Όπως αναφέρει
ο ίδιος στο zarpanews.gr: «Ήδη στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής μου έρευνας έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης με τη χρήση smartphone ή Η/Υ. Εμβαθύνοντας
πλέον η εφαρμογή με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες βάσει των απαιτήσεων
του ιδιοκτήτη και να τον απαλλάσσει από διαδικασίες που αφορούν την θερμοκρασία του χώρου, την φωτεινότητα
κλπ. Η σύλληψη της ιδέας επήλθε μετά από συζήτηση με άτομο με κινητικές δυσκολίες που εξέφρασε τη δυσαρέσκεια
του για το ότι πολλές καταστάσεις που θεωρούνται αυτονόητες (να πατήσω το διακόπτη να ανάψει το φως ή να πάω
στον ηλεκτρολογικό πίνακα να ανοίξω το θερμοσίφωνα) πόσο δύσκολο ήταν για την δική του καθημερινότητα χώρια
τα προβλήματα μετακίνησης σε ένα χώρο που δεν είναι διαμορφωμένος να καλύψει τις ανάγκες του».
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Επιμέλεια: Βασιλική Νικοπούλου

ΗΡΘΕ Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟ «ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ» ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΕΦΙΚΤΟ!

Πως; Χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας.. Οι ερευνητές από το École
polytechnique fédérale στην Λωζάννη της Ελβετίας, ανέπτυξαν πρόσφατα ένα νέο είδος εξωσκελετού, που ονομάστηκε TWIICE. Ένας χρήστης του TWIICE θα μπορεί να στηρίζεται πάνω στο μηχάνημα,
προγραμματίζοντας το να περπατήσει στο ρυθμό και την κατεύθυνση
που επιθυμεί! Η συσκευή είναι κατασκευασμένη από ελαφριά συνθετικά
και ζυγίζει μόνο 14 κιλά. Παρόλα αυτά έχει την ικανότητα να υποστηρίξει
όλο το βάρος του χρήστη της. Διαθέτει κουμπιά για γρήγορο περπάτημα,
αργό περπάτημα, ανέβασμα σκάλας και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά, η
ανάπτυξη του TWIICE βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο, κάνοντας το μηχάνημα δύσκολο στον χειρισμό. Οι ερευνητές δουλεύουν συνεχώς πάνω στη βελτίωση των μειονεκτημάτων του δημιουργήματος τους. Ένα από τα βασικά
προβλήματα που πρέπει να διορθωθούν είναι η αυξημένη ισορροπία και συγκέντρωση που χρειάζεται ο χρήστης
ώστε να το χρησιμοποιήσει. Όπως τόνισε ο Mohamed Bouri, ένας από τους υπεύθυνους του προγράμματος: «Ο
στόχος μας ήταν και είναι να βοηθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, προσφέροντας τους την δυνατότητα να σηκωθούν τουλάχιστον όρθιοι. Σε λίγα χρόνια ελπίζουμε πως θα συνηθίσουμε την
εικόνα ενός ανθρώπου που περπατάει, κάνει βόλτες ή βγαίνει για ψώνια με βοήθεια εξωσκελετού».

ΠΑΡΑΛΥΤΟΣ ΑΝΑΚΤΑ ΤΗΝ ΑΦΗ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ ΑΚΡΟ
ΧΑΡΗ ΣΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Χάρη στην εμφύτευση τεσσάρων ηλεκτρονικών «τσιπ» στον εγκέφαλό του, το
καθένα με μέγεθος περίπου όσο το μισό ενός κουμπιού πουκαμίσου, για πρώτη
φορά ένας 28χρονος παράλυτος άνδρας απέκτησε μια περιορισμένη αλλά ρεαλιστική αίσθηση αφής στο -ελεγχόμενο από το νου- ρομποτικό χέρι του. Το επίτευγμα ανοίγει τον δρόμο για τη βελτίωση της τεχνητής αφής στα νευροπροσθετικά
άνω άκρα που τοποθετούνται σε ακρωτηριασμένους ή παράλυτους ανθρώπους,
αλλά επίσης για την μερική έστω αποκατάσταση των αισθήσεων και σε άλλα μέρη
του παράλυτου σώματος, με την εμφύτευση περισσότερων «τσιπ». Η εμφυτευμένη ηλεκτρονική συσκευή δεν
είναι ασύρματη (μια βελτίωση που θα πρέπει να γίνει μελλοντικά) αλλά συνδέεται μέσω μικροηλεκτροδίων που
βγαίνουν από το κεφάλι, με το ρομποτικό χέρι και έναν υπολογιστή, ο οποίος ενεργοποιεί τα «τσιπάκια». Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον ειδικό στη νευρομηχανική επίκουρο καθηγητή Ρόμπερτ Γκοντ του Πανεπιστημίου του
Πίτσμπουργκ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «Science Translational
Medicine», εισήγαγαν τα τσιπάκια στον εγκέφαλο ενός τετραπληγικού ασθενούς που είχε μείνει παράλυτος από
το λαιμό και κάτω, μετά από τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη σε τροχαίο στα 18 του. Η συσκευή επέτρεψε
στον ασθενή Νέϊθαν Κόπλαντ να νιώσει την αίσθηση της πίεσης στην παλάμη και στα δάχτυλα του χεριού του.
Ο ίδιος περιέγραψε με ικανοποιήση ως «σχεδόν φυσική» την αίσθηση που είχε στο 93% των περιπτώσεων που
άγγιζε πράγματα με το ρομποτικό άκρο. Όμως δεν ένιωθε τις αισθήσεις της κίνησης, της θερμοκρασίας (αν κάτι
είναι ζεστό ή κρύο) και του πόνου, συνεπώς η τεχνολογία έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμη, ή μέσω αύξησης των ηλεκτροδίων του εμφυτεύματος, είτε μέσω εμφύτευσης του «τσιπ» πιο βαθιά στον εγκέφαλο, όπως
και μέσω σμίκρυνσης του «τσιπ» και κατασκευής του από άλλα υλικά.
κατάληξη της, η οποία στην ιατρική ορολογία υποδηΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
λώνει τη φλεγμονή. Το 1988, η πολιομυελίτιδα ήταν μία
ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ
από τις κυρίαρχες αιτίες της παιδικής αναπηρίας σ’ όλο
Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πολιομυελίτιδας (World
τον κόσμο. Τη χρονιά εκείνη ο ΟΗΕ υιοθέτησε ένα φιPolio Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 24 Οκτωβρίου
λόδοξο πρόγραμμα εμβολιασμών, κυρίως στις χώρες
για να υπενθυμίσει τις προσπάθειες του ΟΗΕ και των
του Τρίτου Κόσμου, για την καταπολέμηση της νόσου,
υπηρεσιών του (Unicef, Π.Ο.Υ.) για την εξάλειψη της ποπου σύντομα απέδωσε καρπούς. Ο ετήσιος αριθμός
λιομυελίτιδας, μιας από τις πιο σοβαρές παιδικές ασθέκρουσμάτων πολιομυελίτιδας έπεσε από 350.000 το
νειες του παρελθόντος και κύρια αιτία της παιδικής
1988, σε 416 το 2013 και 243 μέχρι το τέλος Σεπτεμαναπηρίας. Η πολιομυελίτιδα συχνά ονομάζεται και παι- βρίου του 2014, μία πολύ μεγάλη πτώση, της τάξης του
δική παράλυση, είναι οξεία ιογενής μολυσματική ασθέ- 99%. Η χώρα μας ανακηρύχθηκε «περιοχή ελεύθερη
νεια που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως από πολιομυελίτιδα» τον Ιούνιο του 2002, μαζί με την
μέσω του στόματος και των κοπράνων. Ο όρος προέρ- υπόλοιπη Ευρώπη, ως αποτέλεσμα του συστηματικού
χεται από τις ελληνικές λέξεις «πολιός» (γκρίζος), «μυε- εμβολιασμού και της ενισχυμένης επιδημιολογικής επιλός», που αναφέρεται στο νωτιαίο μυελό, και την τήρησης της πολιομυελίτιδας.
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ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΑΙΑΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΖΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ 50% ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

Όπως ανακοίνωσε η Παγκόσμια Τράπεζα, ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι ζουν
υπό συνθήκες απόλυτης φτώχειας μειώθηκε κατά 100 και πλέον εκατομμύρια (12%)
σε παγκόσμιο επίπεδο, παρά την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα 767 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζούσαν με λιγότερο από 1,90
δολάριο την ημέρα. Ο Τζιμ Γιονγκ Κιμ, πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, σε μια
ανακοίνωση που εξέδωσε ο διεθνής χρηματοοικονομικός θεσμός, σχολίασε ενδεικτικά:
«Είναι αξιοσημείωτο ότι πολλές χώρες συνέχισαν να μειώνουν τη φτώχεια και να τονώνουν τη γενική ευημερία σε μια εποχή που η παγκόσμια οικονομία είναι ληθαργική». Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μοιάζουν να επιβεβαιώνουν την πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί στις προσπάθειες μείωσης της φτώχεια τα
τελευταία 25 χρόνια. Σε διεθνές επίπεδο οι φτωχοί ήταν 1,1 δισεκατομμύριο λιγότεροι το 2013 από ό,τι το 1990,
παρά την αύξηση του πληθυσμού, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Για να μειωθούν οι ανισότητες, η Παγκόσμια Τράπεζα καλεί τις χώρες που πλήττονται περισσότερο να επενδύσουν κυρίως στην παιδική ηλικία, να εγγυηθούν την διεύρυνση της ιατρικής και φαρμακευτικής κάλυψης και να προσφέρουν βοήθεια σε ρευστό στους πιο
φτωχούς πολίτες τους. Στη μείωση της φτώχειας πρωτοστάτησαν χώρες της ανατολικής Ασίας και της περιοχής
Ασίας-Ειρηνικού, κυρίως η Κίνα, η Ινδονησία και η Ινδία. Πέρυσι, η Παγκόσμια Τράπεζα ανέφερε ότι ο αριθμός των
ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας πιθανόν μειώθηκε το 2015 σε ποσοστό κάτω από το 10% του
παγκόσμιου πληθυσμού για πρώτη φορά.

ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΕΣ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΠΟΥ “ΕΦΥΓΑΝ” ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2016

Όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία αρωγής του ΟΗΕ: «Για πάνω
από 3.740 μετανάστες μέσα στο 2016 η Μεσόγειος έχει γίνει μέχρι
τώρα υγρός ''τάφος'', αριθμός που ξεπερνά τον ετήσιο απολογισμό
του 2015., γεγονός που σημαίνει ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερος στο
τέλος του έτους, όταν είχαν βγει στη θάλασσα τριπλάσιοι άνθρωποι
απ' ό,τι τώρα, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο. Όπως ανέφερε
ο Ουίλιαμ Σπίντλερ, εκπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες: «Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη απ' ό,τι
έχουμε δει ως τώρα στη Μεσόγειο. Θα μπορούσε να πει κανείς πως
η αναλογία των θανάτων έχει τριπλασιαστεί. Η λαθραία διακίνηση
ανθρώπων έχει γίνει μεγάλη επιχείρηση, διεξάγεται σχεδόν σε βιομηχανική κλίμακα. Έτσι τώρα
στέλνουν αρκετά πλοία ταυτόχρονα και αυτό δυσχεραίνει το
έργο των υπηρεσιών διάσωσης
επειδή πρέπει να διασώσουν αρκετές χιλιάδες ανθρώπους που
βρίσκονται σε αρκετές εκατοντάδες σκάφη. Όμως όταν έχεις τόσο
πολλούς ανθρώπους στη θάλασσα με σκάφη που μόλις που
μπορούν να πλεύσουν, οι κίνδυνοι προφανώς αυξάνονται». Είναι
χαρακτηριστικό ότι την Δευτέρα 24/10, περίπου 2.200 μετανάστες
διασώθηκαν στην κεντρική Μεσόγειο στη διάρκεια 21 αποστολών
διάσωσης, ενώ περισυνελέγησαν 16 πτώματα, όπως ανακοίνωσε
η ιταλική ακτοφυλακή. Η θαλάσσια οδός από τη Λιβύη στην Ιταλία
στην κεντρική Μεσόγειο έχει γίνει και πάλι η κύρια μεταναστευτική
οδός μετά τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας τον Μάρτιο που είχε στόχο
να κλείσουν οι οδοί προς την Ελλάδα. Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος
του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης Τζόελ Μίλμαν τόνισε
πως: «Αυτόπτες μάρτυρες μας λένε πως οι νεκροί μπορεί να είναι
πολύ περισσότεροι. Μπορεί να συνέβησαν το σαββατοκύριακο και
άλλα ναυάγια και να μαθαίνουμε τώρα γι' αυτά».
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ΜΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΠΑΡΤΙΔΑ ΣΚΑΚΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ BREXIT

H διαπραγμάτευση για τον τρόπο του
BREXIT, θα κρίνει πολλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη Βρετανία, σε οικονομικό επίπεδο. Η πρόσφατη Σύνοδος Κορυφής
των αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξε ότι παιχνίδι των εντυπώσεων είναι
μέσα στην διαπραγμάτευση για βελούδινο διαζύγιο ή σκληρό BREXIT. Κυρίαρχο θέμα ο τρόπος πρόσβασης στην ενιαία αγορά. Η
διαπραγμάτευση φαίνεται πως θα έχει πολλά
πεδία και το κυρίαρχο δεν θα είναι μόνο το κόστος εξόδου και η συμφωνία για τις οικονομικές
εκκρεμότητες, αλλά - κυρίως - οι όροι της πρόσβασης στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Σε πρόσφατη μεγάλη ανάλυση των Financial Times
τονίζεται πως η Βρετανία είναι αντιμέτωπη με
ένα λογαριασμό ως και 20 δισ. ευρώ για το διαζύγιο από την Ε.Ε. Σημειώνεται, όμως, ότι είναι
αδύνατο να υπολογιστεί ο ακριβής λογαριασμός, αφού αυτός θα εξαρτηθεί από την πολιτική συμφωνία που θα γίνει. Η πρόβλεψη των
20 δισ. ευρώ περιλαμβάνει και απλήρωτες πιστώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Τονίζεται, δε, πως πάνω από 300 δισ. ευρώ κοινών
υποχρεώσεων θα πρέπει να ρυθμιστούν (κοινές οικονομικές υποχρεώσεις από πολυετή
συμβόλαια μέχρι δεσμεύσεις για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και πολλά άλλα).

ΜΗΝΥΜΑ ΙΣΧΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΜΙΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN

Η συμμετοχή της στους αγώνες Σκυταλοδρόμιας Βικος
Streets Relays που έγιναν στη Λάρισα, έστειλε ένα μήνυμα ανθρωπιάς και αγάπης σε όλους όσοι τους παρακολούθησαν. Η
μικρή Μαρία ένα κορίτσι με σύνδρομο down κρατούσε τη σκυτάλη στην ομάδα που συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης κ. Θανάσης Παιδής, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Καλομπάτσιος Χρήστος
και o εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος κ. Μιχάλης Αναστασίου. H μικρή Μαρία κέρδισε το θερμό χειροκρότημα όλου του
κόσμου ενώ η ομάδα έδωσε το σύνθημα ότι «Είμαστε όλοι ίσοι & έχουμε
όλοι ίσα δικαιώματα στον αθλητισμό
και στην ζωή» ! Η Λάρισα ήταν η
έβδομη πόλη μέσα στο 2016 που
πήρε τη σκυτάλη στο μεγαλύτερο φιλανθρωπικό δρομικό γεγονός της
Ελλάδας και όσοι συμμετείχαν έτρεξαν για καλό σκοπό ενισχύοντας τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ της πόλης.
Με συνδιοργανωτές το Δήμο Λάρισας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Λάρισας, τα Βίκος
Street Relays έκαναν μία ακόμα στάση στο ταξίδι τους ανά την
Ελλάδα όπου εκατοντάδες δρομείς συμμετείχαν σε μία πολύ
όμορφη διαδρομή στο κέντρο της θεσσαλικής πρωτεύουσας.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέσω της τεχνικής του υπηρεσίας, ο Δήμος Ηρακλείου έχει
ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια λήψης των κατάλληλων μέτρων για να εξασφαλιστεί στα ΑμεΑ πρόσβαση ισότιμη με τους
υπόλοιπους δημότες, στο φυσικό
περιβάλλον. Αυτά τα μέτρα συμπεριλαμβάνουν την αναγνώριση και
εξάλειψη των εμποδίων στην προσβασιμότητα, ξεκινώντας από τους
δρόμους και τους κοινόχρηστους
χώρους. Ειδικότερα, το τελευταίο
διάστημα, κατόπιν αυτοψίας των στελεχών της υπηρεσίας και
του αρμοδίου Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Γιάννη Αναστασάκη και σε συνεργασία με συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο πρόγραμμα
παρεμβάσεων σε ράμπες ΑμεΑ σε πεζοδρόμια και πεζοδρόμους,
με ανακατασκευή των κεκλιμένων επιπέδων, τοποθέτηση εμποδίων με στόχο την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης, διαγραμμίσεις διαβάσεων, οριοθέτηση επιτρεπόμενων χώρων
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου κλπ. Ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός προβλέπει περαιτέρω την προμήθεια και εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισμού, ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
άτομα με κινητική αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα ώστε να
διευκολύνει την πρόσβασή τους σε παραλία του δήμου, η εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς σχεδιασμένων για παιδιά με
αναπηρίες σε χώρους μεγάλης επισκεψιμότητας και η εξασφάλιση
επιπλέον θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στο κέντρο της πόλης.

ΕΙΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Όπως καταγγέλλουν μέλη του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων του Ειδικού Λυκείου Θεσσαλονίκης: «Κάθε χρόνο η ίδια ταλαιπωρία δεν βάζουν λεωφορεία για έναν αρκετά μεγάλο αριθμό παιδιών.
Τα δρομολόγια ξεκινάνε τον Ιανουάριο ενώ οι εγγραφές γίνονται τον Σεπτέμβριο», τονίζει ο Γιώργος Παπαδόπουλος μέλος του Συλλόγου γονέων
και κηδεμόνων του Ειδικού Λυκείου. Ο Γιώργος
Παπαδόπουλος, ζει μόνιμα στα Κουφάλια. Μέχρι
τώρα, ο ίδιος μετέφερε το παιδί του στο Ειδικό Λύκειο. Όπως υπογραμμίζει αν και έχουν γίνει προσπάθειες να επιλυθούν τα προβλήματα στη
μεταφορά των μαθητών ΑΜΕΑ, αυτά παραμένουν,
«από την πλευρά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι υπεύθυνοι μας λένε ότι φταίνε οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων και από την άλλη πλευρά
οι ιδιοκτήτες, λένε ότι η ευθύνη είναι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ένας ρίχνει το
μπαλάκι στον άλλον και το πρόβλημα δεν λύνεται.
Τα παιδιά και οι γονείς ταλαιπωρούνται και ο ένας,
μας στέλνει στον άλλον». Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Φάνης Παπάς,
παραδέχθηκε ότι μαθητές και γονείς ταλαιπωρούνται και δήλωσε, «για τα δημόσια σχολεία τα στοιχεία είναι δεδομένα, αλλά στα ειδικά σχολεία
υπάρχει ένα θέμα με τις εγγραφές που γίνονται
ακόμα και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανάγκες για
νέα δρομολόγια. Όλοι οι διαγωνισμοί και οι διαδικασίες προμηθειών γίνονται πλέον ηλεκτρονικά,
εμείς κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια για να
τροποποιήσουμε τα δρομολόγια που ήδη υπάρχουν. Τα νέα δρομολόγια προκηρύχθηκαν την Παρασκευή, αναμένεται σε δέκα ημέρες να
αναρτηθούν και στις 20 Οκτωβρίου θα οριστούν οι
νέοι προσωρινοί μειοδότες» και τόνισε «η διαδικασία που ισχύει σήμερα δημιουργεί πολλά προβλήματα και καθυστερήσεις έχουμε στείλει ήδη από
τον Αύγουστο, προς το Υπουργείο Εσωτερικών
έγγραφο και ζητούμε την εξαίρεση της διαδικασίας
για την μεταφορά των μαθητών ΑΜΕΑ».
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ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Παραδόθηκε στο δήμο Νεάπολης – Συκεών ο πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός
Ολοκληρωμένης Φροντίδας και Στέγη Υποστηριζόμενης διαβίωσης για παιδιά και
νέους με αναπηρία. Πρόκειται για το πρώτο ανάλογο κέντρο που δημιουργείται στην
Ελλάδα. Η κατασκευή του άρχισε το 2014 και ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση
από το ταμείο του δήμου Νεάπολης – Συκεών. Το κόστος ανήλθε στα 2.670.000
ευρώ. Η θεμελίωση είχε πραγματοποιηθεί σαν γιορτή, με τη συμμετοχή ατόμων που
μετέχουν στα δύο κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία που λειτουργεί ο δήμος στις Συκιές και τη Νεάπολη. Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας και Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ αναπτύχθηκε σε οικοπεδικό χώρο συνολικής
έκτασης 465,05 τ.μ. στη συμβολή των οδών Τριπόλεως και Κομνηνών. Εκεί ανεγέρθη το πενταώροφο κτίριο, το
οποίο διαθέτει όλες τις ανέσεις και τις διευκολύνσεις που απαιτούνται για τα άτομα με αναπηρία. Στο βρεφονηπιακό
σταθμό θα φιλοξενούνται καθημερινά 20 βρέφη και 33 νήπια με αναπηρία, ενώ στη στέγη θα λειτουργεί ειδικό διαμέρισμα και οικοτροφείο για 10 άτομα. Όλοι οι χώροι στο κέντρο είναι προσβάσιμοι από ανθρώπους που κινούνται
με καρότσι. Για τα άτομα με αναπηρία του δήμου Νεάπολης – Συκεών, η κίνηση αυτή είναι ιδιαίτερης σημασίας.

5ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 230 πρόσφυγες
συμμετείχαν στον Protergia 5ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Περίπου 230 πρόσφυγες από 13 δομές φιλοξενίας στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι συμμετείχαν στο μεγάλο αθλητικό γεγονός της 8ης
Οκτωβρίου με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και άλλων συνεργαζόμενων φορέων, απέδειξαν την τεράστια δύναμη και τις πανανθρώπινες αξίες
του αθλητισμού. Αγόρια, κορίτσια, γυναίκες και άνδρες, ηλικίας 12 έως 46
ετών, προμηθεύτηκαν αθλητικά ρούχα και παπούτσια από την Υ.Α. και έτρεξαν στον «Νυχτερινό», ο οποίος έσπασε για άλλη μια χρονιά όλα τα ρεκόρ
συμμετοχών, με 20.036 δρομείς. Όπως ανέφερε η κυρία Σαμπρίνα Αμιράτ, Υπεύθυνη Προστασίας στο Γραφείο
Θεσσαλονίκης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (UNHCR): «Ο αθλητισμός μπορεί να διαδραματίσει έναν ξεχωριστό
ρόλο στις ζωές των προσφύγων, βοηθώντας τους να έχουν καλύτερη υγεία και κοινωνικοποίηση, καθώς και να αντιμετωπίσουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα, στοιχείο με ιδιαίτερη σημασία για τους πρόσφυγες που υπέφεραν πολλά
για να φτάσουν στην Ευρώπη και σε ασφαλές περιβάλλον». Περισσότεροι από 850.000 ανθρώπους έφτασαν μέσω
θαλάσσης στην Ελλάδα το 2015. Φέτος έχει σημειωθεί μία ραγδαία μείωση του αριθμού αφίξεων, με τον συνολικό
φετινό αριθμό να φτάνει τους 167.000 ανθρώπους. Ενώ τα μέτρα που έχουν ληφθεί έχουν μειώσει σημαντικά τον
αριθμό των αφίξεων στην Ελλάδα, περισσότεροι από 50.000 πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται προς το παρόν
διεσπαρμένοι στην ελληνική επικράτεια, σε αρκετές δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική χώρα και στα νησιά.

ΟΙ «ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ» ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΕΝΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ΤΗΣ «ΜΕΡΙΜΝΑ»

Η κίνηση αυτή έγινε με αφορμή την απαρχή της συνεργασίας στήριξης του σημαντικού
έργου που επιτελεί η Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία για τα παιδιά με αναπηρία. Το αμαξίδιο όπως και σημαντικές ποσότητες εμφιαλωμένου νερού για τα παιδιά, παρέδωσε ο κ.
Παναγιώτου Νικόλαος, διευθυντής μάρκετινγκ και ένας εκ των ιδιοκτητών της εταιρείας, στη
γενική διευθύντρια της «ΜΕΡΙΜΝΑ», Ρόη Ζηκίδου, λέγοντας πως «σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς βοηθάμε όσους έχουν ανάγκη κι ανοίγουμε δρόμους συνεργασίας με τη Μέριμνα». Η κ. Ζηκίδου ευχαρίστησε θερμά τις πηγές Κωστηλάτα για την προσφορά και προέτρεψε κι άλλους να στηρίξουν το έργο της
Μέριμνας. Όπως είπε «Θέλουμε και άλλους να έρθουν κοντά μας, γιατί οι ανάγκες είναι πολλές, τα παιδιά αυξάνονται
και κάθε στήριξη που έχουμε δίνει και σε εμάς δύναμη να συνεχίζουμε». «Είναι σημαντικό να αποκτάμε καινούργιους
φίλους και η οικογένεια μας να μεγαλώνει», υπογράμμισε από την πλευρά της η κ. Ανέτα Ρήτα, Διευθύντρια των
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία, τη «ΜΕΡΙΜΝΑ». Να σημειωθεί ότι στη «ΜΕΡΙΜΝΑ»
λειτουργούν τέσσερα ΚΔΑΠ για 100 ΑμεΑ, οι ανάγκες όμως είναι μεγαλύτερες γι’ αυτό και ο στόχος είναι να δημιουργηθεί το επόμενο διάστημα ένα ακόμα ΚΔΑΠ.
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ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩΣΕ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΙΣ ΕΥΦΑΝΤΑΣΤΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

«Ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, εταιρίες security και καθαρισμού, αναδεικνύονται πρωταθλητές στην
απάτη τοποθέτησης "αχυρανθρώπων" σε θέσεις ευθύνης και
διοίκησης, με στόχο την οργανωμένη εισφοροδιαφυγή και τη
δημιουργία μεγάλων οφειλών», επισημαίνει το Ποτάμι με
αφορμή απαντητικό έγγραφο του υφυπουργού Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Τ. Πετρόπουλου, σε ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος, Γιώργου Αμυρά. «Το
ανεξέλεγκτο "πάρτι" με την αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών συνεχίζεται, με το υπουργείο Εργασίας,
προς το παρόν, απλώς να παρακολουθεί και να καταγράφει το φαινόμενο», σημειώνει το Ποτάμι και τονίζει ότι πέραν
των περιπτώσεων «αχυρανθρώπων», που είχε αναφέρει ο κ. Αμυράς στην ερώτησή του, ο υφυπουργός Εργασίας
παραθέτει και άλλες ευφάνταστες πρακτικές εισφοροδιαφυγής από κεφαλαιουχικές και προσωπικές εταιρείες, με
την ανάληψη θέσεων ευθύνης από: - Υπερήλικα άτομα χωρίς οικονομική επιφάνεια. - Οικονομικούς μετανάστες-αλλοδαπούς, επίσης, χωρίς οικονομική επιφάνεια.- Κατοίκους εξωτερικού χωρίς περιουσία και υποχρέωση φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα.- Υπαλλήλους της εταιρείας χωρίς εμπειρία. - Νεαρά άτομα, επίσης, χωρίς εμπειρία.
Κατόπιν αυτής της απάντησης, ο βουλευτής του Ποταμιού καλεί την κυβέρνηση να αφυπνιστεί και να αναπτύξει μηχανισμό σύλληψης της εισφοροδιαφυγής, αναθεωρώντας το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, που αποδεικνύεται αναποτελεσματικό να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον και την υγιή επιχειρηματικότητα. Ως προς την αντιμετώπιση του
φαινομένου, ποικίλλει κατά περίπτωση (αναφορές στην οικονομική αστυνομία και τον οικονομικό εισαγγελέα, αναφορά στην Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αναφορές στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, λήψη
αναγκαστικών μέτρων, αναστολή δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ, διενέργεια ελέγχου από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Ο υφυπουργός δηλώνει, πάντως, ότι το υπουργείο εξετάζει συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης του ζητήματος των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Εκείνα τα οποία θα ενισχυθούν σε ποσοστό 100% στο πλαίσιο της δράσης
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα
και Καινοτομία 2014-2020», αναγράφονται στην προσωρινή λίστα των 2.444
εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 62 εκατ.
Ευρώ. Η λίστα έχει αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους: www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr και www.efepae.gr.
Όπως ανακοινώθηκε από το από το υπουργείο Οικονομίας, σήμερα, η ειδική γραμματέας Τομεακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Ευγενία Φωτονιάτα, υπέγραψε την
σχετική απόφαση και στο αμέσως προσεχές διάστημα, οι δικαιούχοι θα κληθούν να καταθέσουν τον φυσικό φάκελο
με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε με την κατακύρωση των τελικών αποτελεσμάτων να πραγματοποιηθούν οι
εντάξεις και να προχωρήσει η εκταμίευση των πρώτων χρηματοδοτικών ενισχύσεων εντός του 2016. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των επενδυτικών σχεδίων εγκρίθηκε για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας.

ΚΕΔΕ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

Πεντάμηνη παράταση, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, της λειτουργίας του προγράμματος των κοινωνικών δομών κατά της φτώχειας
καθώς και των συμβάσεων των εργαζομένων σ΄αυτές, μέχρι την ένταξη του
προγράμματος στο νέο ΕΣΠΑ ζητά από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Χουλιαράκη, η ΚΕΔΕ. Σχετική επιστολή απέστειλε στον υπουργό ,
ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Πατούλης , στην οποία επισημαίνει ότι στις 31 του
μηνός σταματά οριστικά η χρηματοδότηση των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα
βρεθούν στην ανεργία 800 εργαζόμενοι ενώ περίπου 120.000 ανήμποροι οικονομικά πολίτες θα στερηθούν τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Οι δομές αυτές είναι τα κοινωνικά συσσίτια, τα κοινωνικά φαρμακεία, τα κοινωνικά
παντοπωλεία, τα υπνωτήρια αστέγων, οι τράπεζες χρόνου και τα γραφεία διαμεσολάβησης.
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Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ – ΣΟΚ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΣΤΙΣ 5.000 ΕΥΡΩ!!

Συν. Από σελ. 1… Την υποχρέωση να πληρώνουν φόρο εισοδήματος θα έχουν ακόμη και συνταξιούχοι που λαμβάνουν την κατώτατη σύνταξη του ΟΓΑ των 360 ευρώ το μήνα, παρά το γεγονός ότι το συνολικό ετήσιο πραγματικό εισόδημά τους είναι χαμηλότερο των 5.000 ευρώ,
καθώς οι περισσότεροι από αυτούς εμφανίζονται πλέον στην εφορία
με τεκμαρτά εισοδήματα μεγαλύτερα των 5.000 ευρώ, λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης. Τυχόν εφαρμογή της πρότασης
αυτής του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας θα έχει, γενικότερα, ως
αποτέλεσμα: Περίπου 3.500.000 μισθωτοί και συνταξιούχοι με χαμηλά
και μεσαία ετήσια εισοδήματα μέχρι του ποσού των 12.000 ευρώ είτε
να επιβαρυνθούν για πρώτη φορά με φόρο εισοδήματος είτε να κληθούν να πληρώσουν φόρους διπλάσιους έως και 60πλάσιους από αυτούς που πληρώνουν σήμερα! Οι περισσότεροι από αυτούς θα
επιβαρυνθούν, είτε για πρώτη φορά είτε επιπροσθέτως, με ποσά
φόρου εισοδήματος από 110 έως και 800 ευρώ, με συνέπεια να χάσουν πάνω από ένα μισθό ή μία σύνταξη, ενώ
περίπου 1.700.000 μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσια -πραγματικά ή τεκμαρτά- εισοδήματα πάνω από 12.000
ευρώ να υποχρεωθούν να πληρώνουν επιπλέον φόρο εισοδήματος 800 ευρώ το χρόνο.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ!
ΌΜΗΡΟΣ ΤΟΥ ΣΟΪΜΠΛΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ!!

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει υπογράψει πέντε (5) ρήτρες και έχει απεμπολήσει ρητά και αμετάκλητα ουσιώδη δικαιώματα αναφορικά με το ζήτημα του χρέους.
Συγκεκριμένα η κυβέρνηση στις 12 Ιουλίου 2015 συμφώνησε, αποδέχθηκε και υπέγραψε τις παρακάτω πέντε (5) ρήτρες: 1η) Ρήτρα αναγνώρισης του συνολικού δημόσιου χρέους! Παρόμοια ρήτρα δεν έχει υπογράψει, ούτε σε περίοδο πολέμου,
ούτε σε περίοδο ειρήνης, καμία οφειλέτη χώρα στον πλανήτη! Συγκεκριμένα στη
συμφωνία-απόφαση του Ιουλίου 2015 αναφέρεται: «Οι Ελληνικές Αρχές επαναβεβαιώνουν την ανεπιφύλακτη δέσμευσή τους να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές πλήρως και εγκαίρως». 2η)Ρήτρα παραίτησης από το ονομαστικό κούρεμα
του χρέους! Η ταπεινωτική αυτή δέσμευση που υπογράφηκε από την ελληνική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μαζί με
τις άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, έχει ως εξής: «Το Eurosummit επισημαίνει ότι ονομαστικό κούρεμα του χρέους
δε μπορεί να πραγματοποιηθεί». 3η)Ρήτρα παραίτησης από το δικαίωμα μονομερούς υποβολής αιτήματος για λήψη
μέτρων διευκόλυνσης του χρέους! Η ρήτρα αυτή στο κείμενο της συμφωνίας-απόφασης του Ιουλίου 2015 αναφέρεται
ως εξής: «Μέσα σ’αυτό το περιβάλλον, στο πλαίσιο ενός πιθανού μελλοντικού προγράμματος του Ε.Μ.Σ. και σε ευθυγράμμιση με το πνεύμα της δήλωσης του Eurogroup το Νοέμβριο του 2012, το Eurogroup είναι έτοιμο να εκτιμήσει,
αν χρειάζεται, πιθανά πρόσθετα μέτρα (ενδεχόμενες μεγαλύτερες περιόδους χάριτος και πληρωμής) στοχεύοντας
να διασφαλίσει ότι οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες θα παραμείνουν σε βιώσιμο επίπεδο». 4η)Ρήτρα εξάρτησης
των μέτρων διευκόλυνσης του χρέους (όχι ονομαστικής διαγραφής του) από πρόσθετα μέτρα! Η ρήτρα αυτή εκφράζεται στην ανωτέρω επονείδιστη συμφωνία-απόφαση με την εξής διάταξη: «Αυτά τα μέτρα θα εξαρτώνται από
την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που θα συμφωνηθούν σε ένα πιθανό νέο πρόγραμμα και θα εκτιμηθούν μετά την
πρώτη θετική ολοκλήρωση της αξιολόγησης.». 5η)Ρήτρα-παραδοχή ότι το ελληνικό χρέος κατέστη μη βιώσιμο με
ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ!! Η ρήτρα αυτή ήταν και η απόλυτη ταπείνωση της σημερινής κυβέρνησης
από τους δανειστές. Συγκεκριμένα στην συμφωνία-απόφασης της 12 Ιουλίου 2015 αναγράφεται ότι: «Υπάρχουν
σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Αυτό οφείλεται στη χαλάρωση των πολιτικών
κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, που είχε ως επακόλουθο την πρόσφατη επιδείνωση του εγχώριου μακροοικονομικου και χρηματοδοτικού περιβάλλοντος.». Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ καλεί την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να πάψει να εμπαίζει και να παραπληροφορεί τον πολύπαθο λαό μας αναφορικά με το εθνικό ζήτημα
του δημόσιου χρέους. Η κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει στους Έλληνες και τις Ελληνίδες, σε ολόκληρο τον λαό,
τους λόγους για τους οποίους υπέγραψε τις ταπεινωτικές και καταπλεονεκτικές παραπάνω ρήτρες υπέρ των δανειστών και εις βάρος της χώρας μας, υποθηκεύοντας το μέλλον των σημερινών και μελλοντικών γενεών!! Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ καλεί την κυβέρνηση να καταγγείλει τη συμφωνία-απόφαση της 12ης Ιουλίου
2015 και ειδικά τα σχετικά κεφάλαια που αναφέρονται στην απεμπόληση θεμελιωδών δικαιωμάτων μας αναφορικά
με το ζήτημα του χρέους! Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ θα πάρει πρωτοβουλία τις επόμενες ημέρες
για να αναδείξει σε όλη τους την έκταση τις εθνοκτόνες αυτές δεσμεύσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για το κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα του ελληνικού χρέους!
Για την ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ Για την Εκτελεστική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Αλέξης Π. Μητρόπουλος
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: ΕΝΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Πως μπορεί μία φράση ενός γιατρού να αποτρέψει σε κάποιον να ονειρεύεται.. Το
«Έτσι είναι η ζωή», που είπε ο γιατρός στη μητέρα του Δημήτρη Αντωνίου όταν
εκείνη τον ρώτησε αν θα ξανασηκωθεί ποτέ στα πόδια του, είναι κάτι που θα τον
συντροφεύει σε όλη του τη ζωή. Παρ’ όλ’ αυτά όμως, ο Δημήτρης δεν το έβαλε κάτω
και για να υπάρχει κάτι που να του θυμίζει όλο το περιστατικό, αποφάσισε να αποτυπώσει εκείνη τη φράση σε ένα τατουάζ, ώστε να θυμάται όσα πέρασε και να προχωρά μπροστά με αισιοδοξία. Αρκετά χρόνια μετά από το τροχαίο ατύχημα που του
προκάλεσε συντριπτικό κάταγμα στον αυχένα, ολική ρήξη νωτιαίου μυελού και ακρωτηριασμό του δεξιού του χεριού,
ο 26χρονος σήμερα Δημήτρης Αντωνίου μετρά στο ενεργητικό του το πτυχίο της Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική Θεωρία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τη δημιουργία μιας ανοιχτής ομάδας δημιουργίας γκράφιτι και το πρώτο του βιβλίο με τίτλο τη γαλλική φράση «C’ est La
Vie» που σημαίνει «έτσι είναι η ζωή». Το βιβλίο είναι μια συλλογή διηγημάτων, δέκα διαφορετικές ιστορίες που γράφτηκαν σε βάθος χρόνου και αρχικά δεν προορίζονταν να γίνουν βιβλίο, αλλά προέκυψαν από τη δική μου ανάγκη
να εξωτερικεύσω συναισθήματα και προβληματισμούς μου. «Στο βιβλίο περιλαμβάνονται και δύο – τρεις προσωπικές
μου ιστορίες από δύσκολες στιγμές που έχω ζήσει. Αν και μου ήταν δύσκολο να τις μοιραστώ, το πήρα απόφαση
και τις αποτύπωσα όσο γινόταν καλύτερα ώστε όταν κάποιος τις διαβάσει να αντιληφθεί ότι πάντα αισθανόμαστε
πως μας λείπει κάτι. Τελικά, όμως, έχω αρκετά και μπορώ να είμαι χαρούμενος με όσα έχω. Αν το καταλάβει αυτό ο
καθένας από εμάς, η ζωή του θα είναι καλύτερη» επισημαίνει. Για το γκράφιτι αναφέρει ότι το ξεκίνησε πριν από τρία,
τέσσερα χρόνια και αφορμή ήταν και πάλι η φράση «έτσι είναι η ζωή».

ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ 49.300 ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Στις τέσσερις ημέρες που διήρκησε η έκθεση REHACARE 2016, όσοι την επισκέφτηκαν, είχαν τη δυνατότητα να αντλήσουν νέες πληροφορίες και βοηθήματα σχεδιασμένα για να διευκολύνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις απαιτήσεις τους για
φροντίδα ή για τη στήριξη των ηλικιωμένων με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση τους σε
μεγάλο βαθμό. Όλα τα παραπάνω παρουσιάστηκαν από 916 εκθέτες που προέρχονται
από 36 χώρες. Η εμπορική έκθεση REHACARE σημείωσε το καλύτερο αποτέλεσμα στα
39 χρόνια της ιστορίας της με 32.000 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού χώρου. «Η εμπορική έκθεση REHACARE επωφελείται από το ρόλο της ως διεθνής αγορά για ευκαιρίες,
παρέχοντας μια ολοκληρωμένη επισκόπηση από όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν έτσι ώστε να γίνει η ζωή ευκολότερη για όσους ζουν με αναπηρίες και τους συγγενείς τους. Οι παρουσιάσεις διακυμάνθηκαν από μικρά τυποποιημένα βοηθήματα για την καθημερινότητα έως υψηλής τεχνολογίας προϊόντα κινητικότητας και βοηθητικά
συστήματα», αναφέρει ο Joachim Schäfer, Διευθύνων Σύμβουλος της Messe Düsseldorf, κάνοντας απολογισμό της
έκθεσης. Η επόμενη REHACARE θα πραγματοποιηθεί στο Duesseldorf από 4 έως 7 Οκτώβριου 2017.

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΟΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ Ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ «ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ Α.ΜΕΑ.
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ

Τα τελευταία χρόνια στον Δυτικό Τομέα Αττικής και συγκεκριμένα στο
Χαϊδάρι, έχει δημιουργηθεί ένας πολυχώρος για παιδιά και νέους με νοητική υστέρηση. «Ιδρυτές», οι γονείς των παιδιών με αναπηρία, αλλά και
φίλοι που με περίσσευμα αγάπης για αυτούς τους ανθρώπους, άνοιξαν
την αγκαλιά τους και δημιούργησαν τη «Γέφυρα Ζωής Α.μεΑ». Οι γονείς
και οι εθελοντές της «Γέφυρας Ζωής» με πολλή αγάπη, όρεξη και μεράκι και κύριο στόχο την βελτίωση της ψυχικής και
κοινωνικής ζωής παιδιών και εφήβων με “ειδικές ικανότητες” αγωνίζονται για να καλύψουν τα «κενά» της δημιουργικής
απασχόλησης για τα παιδιά με αναπηρία, τα οποία έχουν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη την κοινωνικοποίηση, την ψυχαγωγία, την τόνωση της αυτόνομης διαβίωσης. Τα παιδιά που συμμετέχουν στις δραστηριότητες, είναι ήδη 39 και η λίστα
αναμονής για την ένταξη στον Πολυχώρο ξεπερνά τις 70 αιτήσεις, όπου και αυξάνονται συνεχώς. Για τα παιδιά που δεν
είναι εύκολο να βγουν έξω, η Γέφυρα Ζωής δεν είναι απλά η πηγή που θα τους προσφέρει το νερό της γνώσης, αλλά
το δρομάκι, που θα μεγαλώσει και θα γίνει μονοπάτι για να μοιραστούν εμπειρίες με άλλα παιδιά με παρόμοια προβλήματα. Να ζήσουν μέσα από νέες φιλίες ακόμα μεγαλύτερες εμπειρίες. Πληροφορίες: Δεύτερα- Παρασκευή ( 17:00 –
21:00 ) 211 21 43 437 – info@gefirazois.gr. Διεύθυνση: Ιερά οδός 310 & Κύπρου 2 Χαϊδάρι.
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ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΛΕΟΝ 2 ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόκειται για το 6ο Δημοτικό Σχολείο και το 2ο Νηπιαγωγείο Μεγάρων
τα οποία θα είναι τα πρώτα που θα ηλεκτροδοτούνται από τον ήλιο. Οι νέες
σχολικές μονάδες λειτούργησαν το 2011, είναι κατασκευασμένες με σύγχρονες προδιαγραφές, δηλαδή σύγχρονα δομικά υλικά τα οποία παρέχουν
εξοικονόμηση ενέργειας και ασφαλή εξοπλισμό. Διαθέτουν επίσης ηλιακούς
συλλέκτες (πάνελς) οι οποίοι μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική με την παραγωγή τους να υπερβαίνει τις ανάγκες των δύο μονάδων
και το επί πλέον ηλεκτρικό ρεύμα να πωλείται στην ΔΕΗ. Τα έσοδα προβλέπεται να διατίθενται για κάλυψη μέρους των εξόδων τους. Κύρια αιτία
της καθυστέρησης ήταν η γραφειοκρατία αλλά και η έλλειψη προηγούμενης
εμπειρίας εκ μέρους των υπηρεσιών της ΔΕΗ καθώς και άλλοι εξωγενείς παράγοντες. Καταλυτικό ρόλο στην ολοκλήρωση του έργου είχαν ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Γιάννης Κολλάτας και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού Παναγιώτης Καρδάτος.

12Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ WWF ΕΛΛΑΣ

Τα βασικά χαρακτηριστικά της περιβαλλοντικής πολιτικής στη
χώρα μας ανέδειξε η περιβαλλοντική οργάνωση WWF για την
εφαρμογή της νομοθεσίας, με έκθεση που πραγματοποίησε. Η
οργάνωση εκφράζει την ανησυχία της για τη θέσπιση νέου
νόμου για τα αυθαίρετα, που για πρώτη φορά θα περιλαμβάνει
και εκείνα σε δάση, τη συνέχιση της πρακτικής των «φωτογραφικών» ρυθμίσεων, τη σταδιακή υποβάθμιση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, την αδιαφάνεια στη διαχείριση του
Πράσινου Ταμείου. Η έκθεση, την οποία συντάσσει κάθε χρόνο από το 2005 μεγάλη ομάδα ειδικών από την WWF
Ελλάς, εξετάζει τις εξελίξεις στη νομοθεσία, τις αποφάσεις των δικαστηρίων και τις πολιτικές για το περιβάλλον και
την ενέργεια. Ο κατάλογος των θετικών εξελίξεων για την περασμένη χρονιά είναι εξαιρετικά μικρός: περιλαμβάνει
τη βελτίωση στη θεσμική θωράκιση ορισμένων σημαντικών περιοχών, την αφαίρεση οικοπέδων σε περιοχές Natura
από τα προς πώληση της ΕΤΑΔ και την επέκταση του δικτύου Natura στη χώρα μας. Δυστυχώς τα θετικά τελειώνουν
εδώ και αρχίζει ένας μακρύς κατάλογος με αρνητικές εξελίξεις, ανάμεσα στις οποίες είναι: - Το αδιαφανές κλίμα που
δείχνει να επικρατεί, σύμφωνα με την οργάνωση, στο Πράσινο Ταμείο, καθώς για πρώτη φορά δεν δημοσιεύτηκε
οικονομικός απολογισμός, ούτε υπήρξε αναφορά για τα αποθεματικά του ταμείου στον προϋπολογισμό. -Η προώθηση νέου πλαισίου για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων - Επιδείνωση της αδιαφάνειας. -Κακή παραμένει η ποιότητα
της νομοθέτησης. Διαπιστώνεται συνεχές «ξεχείλωμα» της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, συνέχιση
των φωτογραφικών ρυθμίσεων, της «μαζικής» έκδοσης αδειών για τη χρήση του αιγιαλού κλπ. -Οι μηχανισμοί ελέγχου παραμένουν αδύναμοι. Μάλιστα εδώ και σχεδόν δύο έτη το ΥΠΕΝ δεν έχει δημοσιεύσει στοιχεία για επιβολή
προστίμων από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος (πλην δύο περιπτώσεων για την Ελληνικός Χρυσός).

ΠΕΡΙΠΟΥ 272.000 ΤΟΝΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΘΕ
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Το πρόβλημα σε ότι αφορά την περίπτωση των αστικών λυμάτων, μπορεί να λυθεί με
την κατασκευή των βιολογικών καθαρισμών και των αποχετεύσεων και τη σύνδεση των
πολιτών με τα δίκτυα. Στην περίπτωση δε των χωματερών, με την κατασκευή των υποδομών, των δικτύων συλλογής και την επίμονη «εκπαίδευση» των πολιτών. Το μεγαλύτερο
μέρος των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγεται στη χώρα μας είναι χημικά (χρησιμοποιημένα έλαια, απόβλητα
χημικών ουσιών, 53,8%) και ανόργανα (λ.χ. υπολείμματα καύσης, 38,8%). Αξιοσημείωτο είναι ότι η Πολιτεία δεν
γνωρίζει πού καταλήγει το 33% των βιομηχανικών αποβλήτων, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό αυτών (17%) αποθηκεύεται (άγνωστο για πόσο). Κάπως καλύτερη είναι η κατάσταση στα ιατρικά απόβλητα. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, οι μεγαλύτερες ποσότητες, της τάξεως των 6.782 τόνων, παράγονται στην Περιφέρεια Αττικής και
αποτελούν το 42% της συνολικής παραγωγής στη χώρα. Ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (2.966
τόνοι), ήτοι 18% επί του συνόλου. Σαφώς καλύτερη είναι η κατάσταση στις ειδικές κατηγορίες αποβλήτων (έλαια,
οχήματα, συσσωρευτές κ.λπ.) για τα οποία έχουν από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας δημιουργηθεί ειδικά
«ρεύματα», δηλαδή φορείς υπό τους οποίους οργανώνονται οι εταιρείες συλλογής και διαχείρισης.
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ΑΝΑΒΟΥΝΕ ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές έλεγε ο καλλιτέχνης
τραγουδώντας κάποτε που οι φωτιές ήταν ένα όμορφο
παιχνίδι για όλους. Το παράξενο σήμερα είναι η καθημερινές μικρές συνοικιακές πυρκαγιές στην περιοχή
μας που κάθε τόσο φουντώνουν στις γειτονιές από
διάφορες αιτίες όπως σωρούς από σκουπίδια, εγκαταλειμμένα σάπια και παλιά αυτοκίνητα, ξερά χόρτα,
δέντρα κ.τ.λ. Γιατί άραγε; Τι φταίει; Όλοι έχουμε την

υποχρέωση να διατηρήσουμε την γειτονιά μας, και τον
χώρο μας καθαρό και όλοι πρέπει να διορθώνουμε με
τον καλύτερο τρόπο όχι μόνο τα δικά μας λάθη αλλά
και του γείτονα αν είναι δυνατόν. Όταν όμως οι φωτιές
φουντώνουν στα πεζοδρόμια ανεξέλικτες και εμείς
περνάμε κοιτώντας αλλού μήπως προκαλούμε τα
προβλήματα τις καθημερινότητας. Φταίμε περισσότερο εμείς που κάνουμε ότι δεν βλέπουμε και ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση άραγε;

ΤΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ!!

Τα τρία ευρώ της συμμετοχής, καταπατούν την αξιοπρέπεια...

Τρία ευρώ για να μπορούν οι συμπολίτες μας να έχουν πρόσβαση σε είδη
πρώτης ανάγκης. Για να μπορέσουν να γεμίσουν ένα πιάτο φαί. Για πόσο; Για
μερικές μέρες. Αλήθεια, τόσο κοστίζει για τους υπεύθυνους της διανομής η αξιοπρέπεια; Αυτό είναι το νόημα της κοινωνικής αλληλεγγύης; Είναι η πρώτη φορά
που βλέπουμε αλληλεγγύη με ανταποδοτικότητα!! Να συρρέει κόσμος για να
προμηθευτεί μακαρόνια, ρύζι κτλ., και αντί να νιώθει ότι συνδιαλέγεται με ανθρώπους που θέλουν απλά να βοηθήσουν τον πλησίον τους, να έρχεται αντιμέτωπος με την έννοια της επιχείρησης, λες και πάει ν’ αγοράσει τρόφιμα από κάποια μεγάλη αλυσίδα σούπερ
μάρκετ!! Διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν μπορούσε εκείνος που αδυνατεί να προμηθευτεί είδη πρώτης ανάγκης, για να καταφύγει σε μια τέτοια λύση; Γιατί να μπει στη διαδικασία να βιώσει τέτοιου είδους ταλαιπωρία και στο
τέλος να πρέπει να δώσει και τρία ευρώ; Και κάποιος που θα αναγκαστεί να το κάνει, μην έχοντας άλλη λύση,
κάποιος άλλος δε θα αναρωτηθεί που πάνε αυτά τα τρία ευρώ που ζητάνε για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα; Απλά
ερωτήματα για τα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις...Τόσο πολύ καλοσύνη και τόσο πολύ αγάπη για τον συνάνθρωπο δεν υπήρξε ποτέ. Όλα τα ΜΜΕ μιλούν για αυτή την καλοσύνη που προσφέρουν στον συνάνθρωπο κάποιοι
άνθρωποι και το φωνάζουν δυνατά για να τα ακούσουν όλοι.

Απομάκρυνση τον κάθε λογής σκουπιδιών ακόμα και αν αυτά φοράνε γραβάτα

Ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι το οριστικό και αμετάκλητο κλείσιμο της χωματερής και η απομάκρυνση τον
κάθε λογής σκουπιδιών ακόμα και αν αυτά φοράνε γραβάτα ή λαμέ κουστούμι και κοροϊδεύουν τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής ακόμα.
Φωνές αντιδράσεις και λόγια – λόγια – λόγια…..πολιτικών Δημάρχων
και παρατρεχάμενων στην συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου
Αττικής. Ο κόσμος βαρέθηκε να ακούει τον έναν να κατηγορεί τον άλλον
για το ποιος φταίει. Η μοσχοβολιά της σκατίλας είναι στη Δυτική Αττική
πολλά χρόνια και είναι πληγή που αφορά όλους παλιούς και καινούργιους. Το τελευταίο διάστημα όμως πολλά ακούγονται για τα σκουπίδια,
το ΧΥΤΑ, τη χωματερή και τη μοσχοβολιά της σκατίλας στη Δυτική Αττική. Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και από τον άνεμο αν θα αρρωστήσουμε σήμερα ή αύριο χωρίς να μπορούμε να προστατευθούμε. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι μέτρα τσέπης και
συναλλαγής και όχι προστασίας του κοινωνικού συνόλου όπως θα έπρεπε. Τη στιγμή που η Ελευσίνα είναι υποψήφια
για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης αυτή η μοσχοβολιά της σκατίλας έχει αρχίσει να εξαπλώνεται επικίνδυνα
και στα γύρω προάστια. Αυτό που ενδιαφέρει πιο πολύ τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής είναι η υγεία τους, αυτό
που ενδιαφέρει τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους είναι η τσέπη. Σαράντα χρόνια και πλέον βρωμιά, διαφθορά και
ύποπτες συναλλαγές. Αποτέλεσμα; Αρρώστιες και θάνατος για τους κατοίκους. Θα βρεθεί άραγε πολιτικός που θα
έχει τα κότσια να σταματήσει αυτό το κακό; Όχι προεκλογικά με υποσχέσεις, αλλά μετά από εκλογές και με πράξεις,
όχι λόγια γιατί τα τελευταία χρόνια όλοι αυτοί που πέρασαν από τη Δυτική Αττική μιλούσαν για το κλείσιμο της χωματερής, του ΧΥΤΑ κλπ. και όλοι έκαναν ακριβώς το αντίθετο λες και έπαθαν προσωρινή αμνησία και ξέχασαν αυτά
για τα οποία είχαν δεσμευτεί και θα ξανά δεσμευτούν στις επόμενες εκλογές. Τα λόγια είναι περιττά….
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