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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΤΙΜΗ 0,01 EURO

Ατομα με αναπηρία:
“Θέλουμε να ζήσουμε

Με Αξιοπρέπεια, Ισότητα, Δικαιοσύνη”
3 ΔΕΚΕΜΒΡΗ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Εμείς, τα άτομα με αναπηρία, οι γονείς και κηδεμόνες ατόμων
με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές μας, δηλώνουμε την απόφασή μας να
συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να ανατρέψουμε τις δυσμενείς
καταστάσεις που βιώνουμε από τα μέτρα της διαρκούς πολιτικής
λιτότητας, ιδιαίτερα την τελευταία 7ετία, που μας οδηγούν στην εξαθλίωση και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Δηλώνουμε ότι θέλουμε να
Συν. σελ. 5
ζήσουμε με αξιοπρέπεια, ισότητα, δικαιοσύνη!

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ 3 ΣΤΙΣ
10 ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ..

ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ!!

Τα στοιχεία που έφερε στο φως η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία (ΕΙΕ) σχετικά με την κακοποίηση που βιώνουν τρεις στις δέκα Ελληνίδες, Από τις αρχές του έτους, ανααποδεικνύει ότι το σύνδρομο αυτό υπάρχει και μένεται να εφαρμοστεί ο νέος
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σίγουρα δε κάνει διακρίσεις..
τρόπος υπολογισμού των συντάξεων, που περιλαμβάνει και
τις αναπηρικές, καθώς η αλλαγή των συντελεστών αναπλήρωσης θα φέρει μεγάλες
ανατροπές στις ζωές των ατόμων με αναπηρία… Συν. σελ. 16

ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΤΟ “ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ”
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - Συν.σελ. 4

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΑΠΑΝΑ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑ!
Το ποσό ξεπερνάει τα 108,5 εκ. ευρώ το χρόνο (!) και αφορά
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ενοίκια για τη στέγαση των υπηρεσιών του…

ΈΩΣ ΤΕΛΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΚΑΡΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ
Διευκρινιστική εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2016 εξέδωσε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας κ.Φωτίου, όπου κάνει γνωστό ότι η λεγόμενη κάρτα δωρεάν μετακίνησης θα χορηγείται
έως τέλος Ιανουαρίου 2017 ενώ μετά θα πρέπει να εκδοθεί νέα σχετική απόφαση. Σύμφωνα με την προηγούμενη
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απόφαση για το έτος 2016, χορηγείται κάρτα δωρεάν μετακίνησης στις εξής κατηγορίες ατόμων:
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
ΣΕΛΙΔΑ 1

...Συνέχεια από το προηγούμενο
Κάποτε και τα μικρά παιδιά έκαναν όνειρα πριν ακόμα πάνε σχολείο και ένιωθαν την ανάγκη
να μεγαλώσουν γρήγορα για να προλάβουν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Όταν
ρωτούσαν οι μεγάλοι τα παιδιά «Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;», τα παιδιά είχαν πολλά να
παρουσιάσουν από τα σχέδια και τα όνειρά τους. Υπήρχαν όμως και κάτι παιδιά, που για κάποιους λόγους δεν κατάφεραν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Για παράδειγμα
εγώ, που ήθελα να γίνω αεροπόρος και στο τέλος έγινα λούστρος. Λούστρος αλλά με περιεχόμενο και προοπτικές για κάτι καλύτερο που θα μπορούσα να συναντήσω ή να δημιουργήσω
αφού υπήρχε παντού περιεχόμενο. Σήμερα όμως, όλα αυτά τα παιδιά που κυκλοφορούν στις
πλατείες, που ζαλίζονται και πέφτουν κάτω απ’ τα ναρκωτικά ή που είναι εγκλωβισμένα μέσα
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή στο κινητό τους τηλέφωνο, σε όποια κατεύθυνση και αν κοιτάξουν, όσο και να προσπαθήσουν δεν έχουν τη δυνατότητα και δε θα μπορέσουν να δημιουργήσουν ή να συναντήσουν αυτό το περιεχόμενο που λείπει από το σήμερα. Όλη αυτή η
γενιά είναι γεμάτη με διπλώματα, περγαμηνές και διάφορες άλλες γαρνιτούρες που λάμπουν
όμως δεν είναι χρυσές, όπως τα όνειρα που κάναμε κάποτε...
Συνέχεια στο επόμενο

ΈΩΣ ΤΕΛΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΚΑΡΤΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ

Στα Άτομα με Αναπηρίες: - Ελληνικής υπηκοότητας, - υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.), - υπηκόους των Κρατών
που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση - υπηκόους Κρατών εκτός
Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε
ελληνικό έδαφος, - αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην
Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις
διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, όπως
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων, δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και τελούντες σε
καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Όλοι οι ανωτέρω πρέπει
να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν παθολογοανατομικό
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ΕΥΡΩ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό
εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ΕΥΡΩ, (το
ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που
συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία
67% και άνω), παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα: α) στην Περιφέρεια Αττικής, με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας στην
περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. (ΟΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε.) β) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του
Ο.Α.Σ.Θ. γ) και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, με τα αστικά
μέσα συγκοινωνίας της Περιφερειακή τους Ενότητας. Σημείωση: Στο συνολικό
εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ή φορολογούμενο
με ειδικό τρόπο. Οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν
Δελτίο-Κάρτα ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους. Στα Άτομα με Αναπηρίες: - Ελληνικής υπηκοότητας, - υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε.,
καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.), - υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τΑ'), - υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από
εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, - αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των
υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Τα Άτομα
με Αναπηρίες που δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης θα προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας: - Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του
ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα: www.dikaiologitika.gr

Συν. από σελ. 1…
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ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΤΟ “ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ”
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Πιθανότατα πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων αναμένεται να χορηγηθεί σε χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους και μονογονεϊκές οικογένειες μέρος
(το 30%) από το πλεόνασμα του 1 δισ. ευρώ που
έφεραν φέτος τα αυξημένα φορολογικά έσοδα στον
Κρατικό Προυπολογισμό. Το πλεόνασμα οφείλεται
στην υπέρβαση φέτος κατά 1 δισ. ευρώ των φορολογικών εσόδων του Προυπολογισμού (1,1% του
ΑΕΠ η 1,9 δις ευρώ) έναντι του μνημονιακού στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 0,5%του
ΑΕΠ δηλαδή 900 εκ.ευρώ. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το μνημόνιο, αν τα έσοδα του Προυπολογισμού ενός έτους υπερβούν τον συμφωνηθέντα με
τους δανειστές στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος τότε το 30% του πλεονάσματος μπορεί να διατεθεί για κοινωνικούς σκοπούς,ενώ το υπόλοιπο
κατευθύνεται στην εξόφληση μέρους του δημοσίου
χρέους. Στην περίπτωση του φετινού πλεονάσματος
το 30% αντιστοιχεί σε 300 εκ.,ευρώ τα οποία θα διατεθούν σε χαμηλοσυνταξιούχους και μονογονεικές
οικογένειες ως κοινωνικό εφάπαξ μέρισμα.

ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑΣ
ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ
Με τη μορφή χιονοστιβάδας κλείνουν τα μπλοκάκια των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, καθώς ξεπέρασαν τα 9.000 το μήνα. Κι αυτό προκειμένου οι
ασφαλισμένοι να γλιτώσουν το τσουνάμι εισφορών
27% επί των πάσης φύσεως εισοδημάτων από εργασία που έρχεται από 1ης Ιανουαρίου με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Όπως
αναφέρει δημοσίευμα του "Ελεύθερου Τύπου", η
φυγή των ασφαλισμένων από τον ΟΑΕΕ εκτιμάται
ότι ξεπερνά τους 40.000 στο τελευταίο εξάμηνο. Ο
αριθμός αυτός θα αυξηθεί όταν αποκαλυφθούν οι
επιβαρύνσεις που σε συνδυασμό με τα φορολογικά χαράτσια καθιστούν ασύμφορη τη δήλωση
των πραγματικών εισοδημάτων στην εφορία και τα
Ταμεία. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του οργανισμού, που αποκαλύπτει ο "Ελεύθερος Τύπος",
μέσα σε ένα μόνο μήνα, και συγκεκριμένα τον
Οκτώβριο του 2016, έκλεισαν μπλοκάκια και βιβλία
στον ΟΑΕΕ 9.000 ασφαλισμένοι. Η ένδειξη αυτή
είναι αντιπροσωπευτική για τη φυγή που παρατηρείται, καθώς από στοιχεία που έχει συλλέξει η
εφημερίδα ταυτόχρονα καταγράφεται αύξηση των
διακοπών κατά 10% ως 20% σε λογιστικά γραφεία
και υπηρεσίες του ΟΑΕΕ από ελεύθερους επαγγελματίες, που σταματούν να πληρώνουν, παρότι
δεν βγαίνουν στη σύνταξη.

Εμβολιαστικές δράσεις στη Δομή
Φιλοξενίας Προσφύγων στην Ελευσίνα
Στο πλαίσιο των δράσεων δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας, πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου, εμβολιαστική
δράση στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στην Ελευσίνα. Η
δράση οργανώθηκε από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής
σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
και το Κέντρο Υγείας Ελευσίνας. Ο εμβολιασμός αφορούσε όλο τον παιδικό και
εφηβικό της Δομής (περίπου
60 άτομα 3μηνών-16ετών),
έγινε σύμφωνα με τις προβλέψεις του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων και θα επαναληφθεί
σε σαράντα ημέρες. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με αρμόδιους υγειονομικούς φορείς βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα για την
κατάλληλη υγειονομική δράση σε περιοχές και δομές διαβίωσης ευάλωτων πληθυσμών και κοινωνικών ομάδων.

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ 3 ΣΤΙΣ 10
ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ..
Συν. από σελ. 1…Τα

νούμερα μιλούν από μόνα τους. Μέσα σε
έναν χρόνο περίπου 17 εκατομμύρια γυναίκες (16.700.000) στην
Ευρωπαϊκή Ένωση υπέστησαν σωματική βία ή σεξουαλική κακοποίηση. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, σωματική βία αναφέρει ότι έχει υποστεί το 24% των γυναικών (18%
από τον σύντροφο και 10% από άλλο άτομο) και σεξουαλική βία
αναφέρεται από το 6% των γυναικών (5% από τον σύντροφο και
1% από άλλο άτομο). Συχνά τα θύματα δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν τον σύντροφό τους ευελπιστώντας πως θα αλλάξει ή
φοβούνται να αναζητήσουν βοήθεια. Πάντως είναι σημαντικό το
γεγονός ότι τον πρώτο κιόλας μήνα, που λειτουργεί το νεοσύστατο τμήμα Iατροδικαστικό
Iατρείο στο νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας», αντιμετώπισε 25
περιστατικά ενδοοικογενειακής
βίας, σύμφωνα με την ιατροδικαστή κ. Άννα Ράζου. Όπως είναι
γνωστό, ο μόνος γιατρός, που
είναι ειδικός στην καταγραφή, εκτίμηση και πιστοποίηση των σωματικών βλαβών ή στην πιστοποίηση της σεξουαλικής βίας, είναι
ο ιατροδικαστής. Κανένα άλλο ιατρικό πιστοποιητικό από γιατρό
διαφορετικής ειδικότητας δεν έχει αξία. Δυστυχώς, ένα σοβαρό
πρόβλημα, που εντοπίζεται στην Ελλάδα, είναι η μεγάλη έλλειψη
ιατροδικαστικών δομών. Οι μισοί τουλάχιστον νομοί της χώρας
μας δεν διαθέτουν ούτε έναν ιατροδικαστή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πιστοποιούνται ελάχιστα περιστατικά βιασμών στη
χώρα μας και να ακολουθούν τη νομική οδό (από τις περίπου
5000 ετησίως, αυτό γίνεται μόνο για τα 150).
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΑΠΑΝΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑ!
Την ίδια στιγμή που διαθέτει δεκάδες ιδιόκτητα ακίνητα όπως τον
ανακαινισμένο "Κεράνη " στον Πειραιά εμβαδού 40.000 τ.μ και με δυνατότητα εγκατάστασης 2100-2400 υπαλλήλων. Το άλλοτε εγκαταλελειμμένο κτίριο της Καπνοβιομηχανίας αποκαταστάθηκε από το δημόσιο με κόστος 70 εκατ. ευρώ, ενώ σήμερα ξοδεύει
220.000 ευρώ για τη συντήρησή του καθώς παραμένει σχεδόν άδειο. Μόλις πρόσφατα
εγκαταστάθηκε σε έναν από τους ορόφους η νεοσύστατη υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών με 95 υπαλλήλους.
Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ο βουλευτής των ΑΝ.ΕΛ Δημήτρης Καμμένος τα μισθώματα που κατέβαλε το 2015 για τη στέγαση του ο στενός δημόσιος τομέας (Υπουργεία,ΝΠΔΔ και ΟΤΑ) έφτασαν τα 108,5
εκ.ευρώ. Τα μισθώματα αφορούν: - Υπουργείο Οικονομικών 24 εκ.ευρώ, - Υπουργείο
Υποδομών-Μεταφορών 3,5 εκ.ευρώ , - Υπουργείο Περιβάλλοντος-Ενέργειας 4 εκ.ευρώ, *Υπουργείο Παιδείας 5 εκ.ευρώ - Υπουργείο Υγείας 3,5 εκ.ευρώ - Υπουργείο Εσωτερικών 1 εκ.ευρώ - Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης 1,5 εκ.ευρώ - Υπουργείο
Αμυνας 1,5 εκ.ευρώ - Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 22 εκ.ευρώ - Υπουργείο Πολιτισμού 2,5 εκ.ευρώ - Υπουργείο Τουρισμού
1 εκ.ευρώ - Υπουργείο Δικαιοσύνης 5 εκ.ευρώ - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 1 εκ,ευρώ. - Υπουργείο Εργασίας 1,5 εκ.ευρώ
- Υπουργείο Ναυτιλίας 600.000 ευρώ - Υπουργείο Εξωτερικών 14 εκ.ευρώ - Περιφερειακές Υπηρεσίες 14 εκ.ευρώ - Αποκεντρωμένες διοικήσεις 5 εκ.ευρώ - Βουλή των Ελλήνων 3 εκ.ευρώ - Προεδρία της Δημοκρατίας –Μηδέν…Τα συμπεράσματα δικά σας…
Συν. από σελ. 1…

Ατομα με αναπηρία: Θέλουμε να ζήσουμε Με Αξιοπρέπεια, Ισότητα, Δικαιοσύνη
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Συν. από σελ. 1... Δηλώνουμε

ότι δεν θα πληρώσουμε μια κρίση που δεν δημιουργήσαμε! Εμείς, τα άτομα με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές μας, που βιώνουμε τη διάκριση σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, κάνουμε
πράξη το σύνθημά μας: «Τίποτα για Εμάς, χωρίς Εμάς!», παλεύοντας για την υγεία, για την πρόνοια, τα εισοδήματα, τα
επιδόματα, την εργασία, την δωρεάν και ακηδεμόνευτη εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση, τις συντάξεις, την ιατροφαρμακευτική κάλυψη και περίθαλψη, την αποϊδρυματοποίηση, τη διαβίωση στην κοινότητα. Εμείς, τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές μας ζητάμε εξειδικευμένη προστασία ως γυναίκες, παιδιά, πρόσφυγες /
μετανάστες με αναπηρία. Εμείς, τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές μας, εναντιωνόμαστε στις
πολιτικές που αποτυπώνονται σε μια σειρά μέτρων, όπως: Στο κόψιμο των επιδομάτων, των μοναδικών οικονομικών
πόρων για χιλιάδες από εμάς. Στις δυσβάσταχτες περικοπές των συντάξεών μας. Στην αποσάθρωση των υπηρεσιών
υγείας. Στα λουκέτα σε δομές που φιλοξενούν ή απασχολούν παιδιά με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down,
εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες. Στον κίνδυνο να μπει λουκέτο σε δομές που έχουμε δημιουργήσει και λειτουργούμε για τα παιδιά μας εμείς οι ίδιοι οι γονείς ατόμων με αναπηρία, σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, σε Κέντρα Διημέρευσης και σε Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας. Στις περικοπές στην χρηματοδότηση δομών
κλειστής φροντίδας, όπου διαβιούν άτομα με αναπηρία σε άθλιες συνθήκες, ξεχασμένα από Θεό και ανθρώπους. Εμείς,
τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές μας, διαμαρτυρόμαστε: Για τις μη μόνιμες προσλήψεις στην
Ειδική Εκπαίδευση. Για την αύξηση του ποσοστού ανεργίας στα άτομα με αναπηρία και στα μέλη των οικογενειών μας.
Για την έλλειψη ειδικών πολιτικών για τα ξεχασμένα στα νησιά και στις παραμεθόριες περιοχές άτομα με αναπηρία και
χρόνια πάθηση. Για τον άδικο συνυπολογισμό του αναπηρικού επιδόματος (διατροφικού, εξωιδρυματικού, απολύτου
αναπηρίας, κίνησης κ.λπ.) στο εισόδημα για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ και του πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας,
την ώρα που η Ελληνική Πολιτεία συνεχίζει να κωφεύει στο αίτημα του αναπηρικού κινήματος να υπολογιστεί αυτό το
πρόσθετο κόστος της Αναπηρίας και οδηγεί νομοτελειακά μέχρι και να χάσουν το σπίτι τους άτομα με βαριές αναπηρίες
ή γονείς παιδιών με αναπηρία! Τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές μας θέλουμε να ζήσουμε!

Η ΕΛΠΙΔΑ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ! Ο ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΙΠΕ «ΟΧΙ» ΣΤΟΝ ΛΙΤΑΡΧΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ!
Ο ιταλικός λαός μίλησε! Ψήφισε ένα βροντερό «ΟΧΙ» στον λιταρχισμό (λιτότητα+αυταρχισμός) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αρνήθηκε την ακύρωση της δημοκρατίας που εκπορεύεται από τη νεοφιλελεύθερη Ευρωπαϊκή Τεχνοδομή.Ο περήφανος
ιταλικός λαός με ποσοστό πάνω από 60% αιφνιδίασε και τις δημοσκοπήσεις και τα exit polls που τώρα ηττήθηκαν αφού …
προέβλεπαν την επικράτηση του «ΝΑΙ».Η προσπάθεια χειραγώγησης των λαών με διάφορα μέσα φαίνεται να μην πετυχαίνει, αφού οι πολίτες βιώνουν «στο πετσί τους» τον αυταρχισμό των μνημονιακών προγραμμάτων που επιβάλλουν διαρκή
λιτότητα χωρίς προοπτική και ακυρώνουν τη δημοκρατία.Μετά τον ελληνικό λαό με το δημοψήφισμα του περσινού καλοκαιριού, ένας ακόμη περήφανος λαός, ο ιταλικός, πάει κόντρα στη συστημική χειραγώγησή του από την νεοφιλελεύθερη ΕΕ
και γεννά την ελπίδα στη γηραιά ήπειρο!Οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν αντιληφθεί τον δρόμο που έχει πάρει η ΕΕ και δεν θέλουν
να τον ακολουθήσουν. Όποτε τους δίνεται η ευκαιρία, μιλούν! Και εκφράζουν την επιθυμία τους για μια Ευρώπη όπου θα
ευημερούν ΟΛΟΙ οι λαοί και όχι οι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι και οι πολυεθνικές.Έτσι και πάλι, ο ελληνικός λαός, όταν του
δοθεί η ευκαιρία, θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα σε όσους τον εμπαίζουν, τον υποτιμούν και προσπαθούν να τον φοβίσουν.
Και ασφαλώς όλοι πρέπει να σεβαστούν το αποτέλεσμά του! Για την ΕΝΥΠΕΚΚ Ο Πρόεδρος Αλέξης Π. Μητρόπουλος

ΣΕΛΙΔΑ 5

Πρόταση χαλάρωσης των capital controls που περιλαμβάνει έξι σημεία, εισηγήθηκε στο οικονομικό επιτελείο η
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, με την προϋπόθεση ότι θα δώσουν το «πράσινο φως» και οι δανειστές: Τα έξι σημεία
είναι τα εξής: - να επιτραπεί το άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς καμία προϋπόθεση για όλους τους
πολίτες - να αυξηθεί το μηνιαίο όριο αναλήψεων στα 2.000 ευρώ από τα 1.800 ευρώ που είναι σήμερα - οι πολίτες να
έχουν τη δυνατότητα να «τραβήξουν» σωρευτικά 2.000 ευρώ μια φορά το μήνα, καθώς σήμερα ισχύει μόνο σωρευτική
ανάληψη ανά 15ημερο ύψους 840 ευρώ - να αυξηθεί στο 50% το όριο ανάληψης για χρήματα που θα επαναπατριστούν
(σ.σ. σήμερα το όριο είναι στο 30%) - να διπλασιαστεί και να φτάσει τα 2.000 ευρώ το μηνιαίο όριο των χρημάτων που
μπορεί να βγάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο εξωτερικό - να αυξηθεί στα 30.000 ευρώ - από 10.000 ευρώ σήμερα
- το μηνιαίο όριο για τις εισαγωγές επιχειρήσεων ανά τραπεζικό κατάστημα.
Σε σχολεία της Ρωσίας θα διδάσκονται τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα επιλογής από την 1η Ιανουαρίου 2017, ύστερα
από σχετική απόφαση και έγκριση των εκπαιδευτικών εγχειριδίων που υπέγραψε η Ρωσίδα υπουργός Παιδείας,
Όλγα Βασίλιεβα. Της υπουργικής απόφασης είχε προηγηθεί σχετική πρόταση για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής
ως γλώσσας επιλογής από την έδρα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Κουμπάν στο Κρασνοντάρ (νότια
Ρωσία), στο πλαίσιο της πολιτικής της χώρας για τη διδασκαλία των γλωσσών των μειονοτήτων της περιοχής. Τελικά αποφασίστηκε η εκπαίδευση στα ελληνικά ως δεύτερη /ξένη γλώσσα να παρέχεται σε όλη την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα στην Ε΄και Στ΄Δημοτικού και στις τρεις τάξεις του γυμνασίου.
Έφυγε από τη ζωή ο αριστούχος μαθητής (19,9) της Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου Μακροχωρίου Δημήτρης Αμανατίδης. Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή, το Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων «Παναγία Σουμελά», η ετήσια συνάντηση νέων ποντιακής καταγωγής από όλη την Ελλάδα και τη Διασπορά, μέσα από τη σελίδα
του στο Facebook. «Βρίσκεται από σήμερα στην αγκαλιά των αγγέλων, χτυπημένος από τη μυϊκή δυσπλασία, που ταλαιπώρησε τόσα χρόνια αυτό το καταπληκτικό παιδί, αυτό το καταπληκτικό μυαλό», αναφέρουν οι διαχειριστές της σελίδας.
Θυμίζουμε ότι τον Δεκαπενταύγουστο, κατά τις πανηγυρικές εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος είχε παραδώσει τιμητικό έπαινο στον αριστούχο μαθητή Λυκείου από το Μακροχώρι Ημαθίας, ο οποίος είχε βγάλει βαθμό 19,9. Ο έπαινος αυτός έχει θεσμοθετηθεί από το ίδρυμα «Παναγία Σουμελά»
στη μνήμη των μαθητών από το Μακροχώρι που έχασαν τη ζωή τους το 2003 στο τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη.
Σε καθολικό έλεγχο εμβολιαστικής κάλυψης και εμβολιασμό κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ανάγκες των
μαθητών του 28ου Δημοτικού Σχολείου του οικισμού Καποτά στον Δήμο Αχαρνών, προχώρησε η Περιφέρεια
Αττικής, την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου και την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου. Ειδικότερα, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
της Περιφέρειας Αττικής ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Κέντρου Στήριξης Οικογενείας (ΚΕΣΟ) της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με γνώμονα την προστασία των παιδιών και τη στήριξη των οικογενειών μιας εξαιρετικά
υποβαθμισμένης περιοχής, που πλήττεται από τις επιπτώσεις της ανθρωπιστικής κρίσης. Επισημαίνεται ότι στο
συγκεκριμένο σχολείο πέρσι, είχαν παρουσιαστεί κρούσματα φυματίωσης.
Άμεση ενημέρωση σχετικά με τους θερμαινόμενους χώρους που λειτουργούν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες
της Αττικής, παρέχει η Περιφέρεια Αττικής στην ιστοσελίδα της, μέσω του συνδέσμου: https://goo.gl/zNV3UH. Συγκεκριμένα, για τη διευκόλυνση των πολιτών τα σημεία καταγράφονται σε πίνακες και απεικονίζονται σε χάρτη
Google, ενώ παράλληλα παρατίθενται βασικές πληροφορίες αυτοπροστασίας των πολιτών από παγετό και χιόνια.Πρόκειται για θερμαινόμενους χώρους που λειτουργούν οι Δήμοι και άλλοι φορείς, με στόχο την προστασία των πολιτών και
ιδιαίτερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων από ακραία καιρικά φαινόμενα κατά τη χειμερινή περίοδο.
Σε μία πολύ σημαντική ενέργεια προχώρησε ο Μάκης Καλαράς, ο οποίος διέκοψε την προετοιμασία του για το
παγκόσμιο πρωτάθλημα καθιστού σκι ΑμεΑ, προκειμένου να φανεί χρήσιμος σε συμπολίτες του με αναπηρία. Ο
Έλληνας Παραολυμπιονίκης βρέθηκε στην Κομοτηνή προκειμένου να διδάξει αυτόνομη διαβίωση σε άτομα με αναπηρία. Ο Παραολυμπιονίκης του στίβου στην Αθήνα το 2004 και σημαιοφόρος στους χειμερινούς του 2014 στο Σότσι (ένας
από τους 14 ΑμεΑ στην παγκόσμια ιστορία που το έχουν καταφέρει), αποτελεί μόνιμο συνεργάτη του συλλόγου Περπατώ
στην Κομοτηνή και δηλώνει πάντα παρών στα καλέσματα, παρά το φορτωμένο του πρόγραμμα ενόψει των Παραολυμπιακών του 2018 στην Πιόνγκτσανγκ. Αυτή τη φορά, παρέστη σε σεμινάριο στην Κομοτηνή για να εκπαιδεύσει άτομα με
αναπηρία στο πως μπορούν να είναι αυτόνομοι και να ζουν ως φυσιολογικοί άνθρωποι δίχως να έχουν εξάρτηση.
«Σαφάρι» ελέγχων ζητά από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων, η γενική
γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλώτη. Σύμφωνα με όσα ορίζει η εγκύκλιος που εξέδωσε η γενική
γραμματεία σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων κατά την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς:
«Οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά την περίοδο των εορτών πρέπει να έχουν αυξημένη παρουσία στην αγορά (καταστήματα,
λαϊκές αγορές-υπαίθριο εμπόριο, κεντρικές και τοπικές αγορές κ.λ.π.) με την εντατικοποίηση των ελέγχων, είτε αυτοτελώς, είτε με συναρμόδιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΣΔΟΕ, Υπουργείο Υγείας κ.λ.π),
για την αποτροπή φαινομένων εξαπάτησης και εκμετάλλευσης των καταναλωτών και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού καθώς και σε επίκαιρα σημεία του εθνικού, επαρχιακού και αστικού δικτύου, λιμάνια κ.λ.π.
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ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Στόχος της Υπηρεσίας Εθελοντικής Υποστήριξης είναι ο συντονισμός της συστηματικής εξυπηρέτησης των Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ), από εθελοντές συμφοιτητές τους, σε θέματα που αφορούν τις σπουδές τους. Αφορά τους Φοιτητές με
Αναπηρία, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το έντυπο καταγραφής αναγκών της Μονάδας Προσβασιμότητας, καθώς τους Εθελοντές Φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να υποστηρίζουν τους συμφοιτητές τους στη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού
εξαμήνου. Σε ότι αφορά τις Κατηγορίες Εθελοντικής Υποστήριξης: Η υποστήριξη που λαμβάνει ο κάθε φοιτητής εξαρτάται από το είδος της αναπηρίας του και από τις εξειδικευμένες ανάγκες του. Οι κατηγορίες υποστήριξης ενδεικτικά
περιλαμβάνουν: Υποστήριξη κατά τη μετακίνηση, Υποστήριξη στο χειρισμό αντικειμένων (βιβλίων, εργαστηριακών οργάνων, κλπ), Ενημέρωση για ανακοινώσεις διδασκόντων/ εργαστηρίων/ γραμματειών, Συγκέντρωση των συγγραμμάτων από τα σημεία διανομής, Υποστήριξη στη συγγραφή σημειώσεων (οδηγίες για Word 2003 σε PPT, οδηγίες για
Word 2010 σε PDF), Υποστήριξη στην παραγωγή προσβάσιμων συγγραμμάτων (οδηγίες σε PPT), Υποστήριξη στη
συγγραφή εργασιών και το χειρισμό υπολογιστή, Υποστήριξη στη μελέτη, Υποστήριξη γραφής στις εξετάσεις και Εκμάθηση υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Αριάδνη Βελισσαροπούλου, είτε μέσω τηλεφώνου: 210 727 5130, είτε μέσω e-mail: access uoa.gr.

H ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-GUE/NGL ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΕΒΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Σε παρέμβασή της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο τόνισε
την ανάγκη γρήγορης εφαρμογής της υπό έγκριση Οδηγίας για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, ώστε να
πάψει ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία από υπηρεσίες που για άλλους είναι αυτονόητες. Όπως αναφέρει: «Μπείτε
για λίγο στη θέση εμάς των αναπήρων, είπε απευθυνόμενη στην Κομισιόν. Κι αυτό γιατί η αυτονόητη αυτή πρόταση εδώ
και τέσσερα χρόνια έχει πέσει θύμα κωλυσιεργίας από κράτη μέλη και διελκυστίνδας μεταξύ Επιτροπής και Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, που με τον τρόπο αυτό έγιναν συνεργοί του συνεχιζόμενου αποκλεισμού των αναπήρων από στοιχειώδεις
δημόσιες υπηρεσίες: από την έκδοση ενός πιστοποιητικού μέχρι το κλείσιμο ραντεβού στο νοσοκομείο. Αυτή η μεγάλη καθυστέρηση ήταν το βασικό στοιχείο κριτικής από τους περισσότερους ευρωβουλευτές που μετείχαν στη συζήτηση. Αυτή
η πρόταση Οδηγίας μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα , γιατί αφορά 80 εκατομμύρια ανθρώπους. Ζητάμε να εφαρμοστεί γρήγορα!
Γιατί εμείς, οι άνθρωποι με αναπηρίες πρέπει να έχουμε πρόσβαση, στις ηλεκτρονικές σελίδες των δημόσιων φορέων. Να
ζητήσουμε ένα πιστοποιητικό! Να προγραμματίσουμε μία επίσκεψη σε νοσοκομείο! Να υποβάλουμε τη φορολογική μας
δήλωση, χωρίς ταλαιπωρία. Για πολλούς όλα αυτά είναι αυτονόητα! Αλλά, για μας, τα άτομα με αναπηρίες, τα πιο απλά
πράγματα μοιάζουν με πολυτέλεια. Προτείνω τα μέλη της Κομισιόν να μπουν λίγο στη θέση μας. Να καταλάβουν πόσο
έχουν καθυστερήσει την Οδηγία που περιμένουμε από το 2012. Αν ένιωθαν τις ανάγκες μας, θα ζούσαμε σε μια καλύτερη
Ευρώπη. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας να έχει καλύτερη τύχη από την Οδηγία για τους ιστοτόπους του
δημόσιου. Πρέπει να εγκριθεί και εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατό», δήλωσε σχετικά η Κ. Κούνεβα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ
Έπεσε η αυλαία του πανελλήνιου πρωταθλήματος ξιφασκίας με αμαξίδιο που
πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο της ΙΟΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ, με την Ευθυμία Βλάμη του Σπάρτακου να κατακτά τα χρυσά μετάλλια και στα τρία όπλα
(ξίφος ασκήσεως, ξίφος μονομαχίας, σπάθη). Δύο χρυσά μετάλλια σε ξίφος μονομαχίας και σπάθη πήρε ο Γεράσιμος Πυλαρινός Μαρκαντωνάτος (Σπάρτακος), ενώ την πρώτη θέση στο ξίφος ασκήσεως ανδρών κατέκτησε ο Νίκος
Πέππας (ΠΑΣΚΑ). Οι τρεις πρώτοι ανά κατηγορία: Ξίφος ασκήσεως γυναικών:
1. Ευθυμία Βλάμη (Σπάρτακος), 2. Καλλιόπη Λουφάκη (Αετοί Αθήνας) - Ξίφος
ασκήσεως ανδρών: 1 Νικόλαος Πέππας (ΠΑΣΚΑ), 2 Στέλιος Σουλιώτης (ΠΑΣΚΑ), 3. Βασίλης Ντούνης (Πήγασος
Κυψέλης), Αντώνης Βούλγαρης (Τυρταίος) - Ξίφος μονομαχίας ανδρών: 1. Γεράσιμος Πυλαρινός Μαρκαντωνάτος
(Σπάρτακος), 2. Βασίλης Ντούνης (Πήγασος Κυψέλης), 3. Νικόλαος Πέππας (ΠΑΣΚΑ), Ηλίας Αρκουδέας (Αετοί
Αθήνας) - Ξίφος μονομαχίας γυναικών: 1. Ευθυμία Βλάμη (Σπάρτακος), 2. Καλλιόπη Λουφάκη (Αετοί Αθήνας), 3.
Αδαμαντία Ζαχαριάδη (Σπάρτακος), Ελένη Πρελορέντζου (Νίκη) - Σπάθη γυναικών: 1. Ευθυμία Βλάμη (Σπάρτακος),
2. Αδαμαντία Ζαχαριάδη (Σπάρτακος), 3. Ελένη Πρελορέντζου (Νίκη), Καλλιόπη Λουφάκη (Αετοί Αθήνας) - Σπάθη
ανδρών: 1. Γεράσιμος Πυλαρινός Μαρκαντωνάτος (Σπάρτακος), 2. Βασίλης Ντούνης (Πήγασος Κυψέλης), 3. Στέλιος Σουλιώτης (ΠΑΣΚΑ), Ορέστης Δημγκιόκας (Αετοί Αθήνας).
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Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ
ΘΕΛΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΝΕΟ
ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
«ΝΩΤΙΑΙΑ ΜΥΪΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ»
Πρόκειται για ένα πειραματικό φάρμακο για βρέφη και μικρά παιδιά που πάσχουν από νωτιαία μυϊκή ατροφία τύπου 1, μια σπάνια
και θανατηφόρα εκφυλιστική νευρομυϊκή πάθηση, για την οποία μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θεραπεία. Με επικεφαλής
τον δρα Ρίτσαρντ Φίνκελ του αμερικανικού Νοσοκομείου Παίδων Nemours, οι ερευνητές που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «The Lancet», πραγματοποίησαν τη δοκιμή δεύτερης φάσης του φαρμάκου nusinersen
σε 20 μωρά με τη νόσο. Το φάρμακο -που αναπτύχθηκε από τις φαρμακευτικές Ionis και Biogen- αποδείχθηκε ασφαλές
και βελτίωσε τη δραστηριότητα των νεύρων και την κινητικότητα των μυών στα 16 παιδιά (τα υπόλοιπα τέσσερα όμως
πέθαναν, πριν ολοκληρωθεί η κλινική δοκιμή). Το φάρμακο αποκαθιστά την ομαλή λειτουργία του παθολογικού γονιδίου
SMN2. Θα ακολουθήσει η τελική κλινική δοκιμή φάσης 3 σε μεγαλύτερο αριθμό παιδιών, προτού ζητηθεί έγκριση για
την κυκλοφορία του φαρμάκου από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές, την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των
ΗΠΑ και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA). Ο Φίνκελ διευκρίνισε: «Παρόλο που τα αποτελέσματά μας
είναι πολλά υποσχόμενα, το φάρμακο δεν αποτελεί κάποια θεραπεία. Υπήρξε όμως αξιοσημείωτη βελτίωση στην κινητικότητα των μυών κι έτσι τα μωρά μπορούσαν πλέον να κάθονται και να μπουσουλούν χωρίς βοήθεια, να κουνάνε
το κεφάλι τους, να πιάνουν πράγματα, να στέκονται, ακόμη και να περπατούν. Με
το nusinersen τα βρέφη ζουν όχι μόνο περισσότερο, αλλά και καλύτερα. Τέτοια βελτίωση δεν είχε ποτέ πριν παρατηρηθεί σε μικρά παιδιά με τη νόσο αυτή, που δεν
αποτελεί πια μια καταδίκη σε πρόωρο θάνατο. Όμως το φάρμακο δεν αποκατέστησε
πλήρως τη λειτουργία των μυών τους». Η νωτιαία μυϊκή ατροφία είναι μία από τις
συχνότερες αιτίες βρεφικής θνησιμότητας και οφείλεται σε ελαττωματικούς γενετικούς παράγοντες, που εμπλέκονται στην μετάδοση των σημάτων από τον νωτιαίο
μυελό στους μυς. Χαρακτηρίζεται από εκφυλισμό των κινητικών νευρώνων του νωτιαίου μυελού με αποτέλεσμα τη
μυϊκή αδυναμία και την εκφύλιση των κινητικών μυών, με συνέπεια να καθίσταται δύσκολη ακόμη και η αναπνοή ή η
κατάποση του φαγητού. Όταν τα συμπτώματα εμφανίζονται κατά την εμβρυϊκή ηλικία ή έως την ηλικία των έξι μηνών
(το 60% των περιπτώσεων), επέρχεται ο θάνατος του παιδιού από αναπνευστικές επιπλοκές. Αν η νωτιαία μυϊκή ατροφία εμφανισθεί λίγο πριν την ηλικία των 18 μηνών, οι ασθενείς στέκονται και βαδίζουν μόνο υποβοηθούμενοι, ενώ αν
εκδηλωθεί αργότερα μπορούν να βαδίζουν χωρίς βοήθεια. Αν και δεν υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες, υπολογίζεται
ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται 10 έως 14 παιδιά με τη νωτιαία μυϊκή ατροφία. Η πρόληψη της νόσου γίνεται
κυρίως με τον προγεννητικό έλεγχο ή με την προεμφυτευτική διάγνωση, που εφαρμόζονται μόνο σε οικογένειες με μεγάλο ρίσκο εμφάνισης της νόσου εξαιτίας προηγούμενου παιδιού στην οικογένεια.
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Ο κοινωνιολόγος κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος αναφέρεται στην Κανονικότητα
των ΑμεΑ και την Κοινωνιολογική Προσέγγιση της Αναπηρίας
Η κανονικότητα των ΑΜΕΑ.. Άρθρο του Χρήστου Θεοδωρόπουλου για την κοινωνιολογική προσέγγιση της αναπηρίας. Σκοπός του παρακάτω άρθρου είναι η κοινωνιολογική προσέγγιση
της αναπηρίας. Αφορμή για τη συγγραφή του αποτέλεσαν, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες και ο θαυμασμός μου προς όλους τους
συμμετέχοντες για τη δύναμη ψυχής που κατέδειξαν. Αρχικά, ο
κοινωνικός αποκλεισμός, περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο εννοιών
όπως οι ανισότητες, η φτώχεια κ.α. Μεγάλες ομάδες του πληθυσμού αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή και κινδυνεύουν να
περιθωριοποιηθούν. Η έννοια της αναπηρίας, αποτελεί µια κοινωνική κατασκευή η οποία αλλάζει και ορίζεται τοπικά
και χρονικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μεταβάλλεται και ο τρόπος αντιμετώπισης των ατόμων µε αναπηρία από το
περιβάλλον τους. Στην κοινωνιολογία, το ερώτημα εστιάζεται στο τι προκαλεί την αναπηρία, δίνοντας έμφαση όχι στους
ιατρικούς παράγοντες αλλά στους κοινωνικούς. Το κοινωνικό μοντέλο δεν αρνείται το πρόβλημα της αναπηρίας αλλά
σε αντίθεση µε το ιατρικό μοντέλο, παύει να ενοχοποιείται το άτομο και η ευθύνη αναζητείται στην κοινωνία. Πλέον, η
αναπηρία τοποθετείται σε ένα απαγορευτικό και καταπιεστικό κοινωνικό περιβάλλον. Οι περισσότεροι περιορισμοί οι
οποίοι επιβάλλονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες δεν αποτελούν φυσιολογική ή αναπόφευκτη συνέπεια της ανικανότητάς
τους, αλλά απόρροια ενός κοινωνικού περιβάλλοντος το οποίο αδυνατεί να αφουγκραστεί τις ανάγκες συγκεκριμένων
ατόμων. Η κοινωνιολογική προσέγγιση αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι έχουν φυσικές, διανοητικές ή ψυχολογικές διαφορές
μεταξύ τους. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται την ανικανότητα των ατόμων µε ειδικές ανάγκες απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, διότι παρατηρείται πως η ίδια η κοινωνία πολλάκις δεν δύναται να προσαρμόσει και να περιλάβει τον τρόπο με
τον οποίο τα άτομα αυτά είναι «κανονικά». Η αναπηρία λοιπόν, δεν αποτελεί ίδιον του ατόμου αλλά θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως μια σύνθετη ομάδα συνθηκών. Η κοινωνία αδυνατώντας να αφουγκραστεί τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων, τους καθιστά ανάπηρους αποκλείοντάς τους από το δικαίωμα της πλήρους συμμετοχής τους στο κοινωνικό
γίγνεσθαι και τους τοποθετεί σε µια περιθωριακή θέση εξάρτησης, φτώχειας, ανεργίας και διάψευσης των ίσων δικαιωμάτων που δικαιούνται ως πολίτες. Εφόσον η κοινωνία αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες όλων των ατόμων, ανεξάρτητα
από τις κινητικές τους ικανότητες και το νοητικό τους επίπεδο, τότε αυτόματα τους περιθωριοποιεί και τους στιγματίζει
ως «ανάπηρους». Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα άτομα με ειδικές ανάγκες να πρέπει να υπερβούν πολλά εμπόδια, προκειμένου να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνία πράγμα που αποτελεί και αναφαίρετο δικαίωμα τους.

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ
Η απάντηση δόθηκε στο κλειστό γήπεδο του ΜΕΤΣ, όπου
πραγματοποιήθηκε ένας ιδιαίτερος αγώνας μπάσκετ μεταξύ
της ομάδας ΑΜΕΑ Άτλας και στελεχών της ΝΔ. Ο αγώνας
έλαβε χώρα στο πλαίσιο
της εβδομάδας δράσεων
και εκδηλώσεων που ξεκίνησε η ΝΔ από το Σάββατο
3/12, με αφορμή την παγκόσμια μέρα αφιερωμένη
στα ΑΜΕΑ. Στον αγώνα και
οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν με αμαξίδια και εκ μέρους της ΝΔ το «παρών» έδωσαν ο γραμματέας του κόμματος
Λευτέρης Αυγενάκης, ο εκπρόσωπος Τύπου Βασίλης Κικίλιας, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Κώστας Δέρβος, ο
γραμματέας Παραγωγικών Τομέων Βασίλης Ξυπολητάς, ο
γραμματέας Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων Γιώργος Σταμάτης και το στέλεχος του κόμματος και ολυμπιονίκης της ξιφασκίας στους Παραολυμπιακούς Νίκος Πέππας.

«Τίποτα δεν μειώνει τη στήριξη των ΑμεΑ»
Με αυτή τη φράση ξεκίνησε την αναφορά του με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης
Παυλόπουλος. «Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν
την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική
ζωή της χώρας. Η ιδιαίτερη φροντίδα των Ατόμων με
Αναπηρία συνιστά αυτονόητο χρέος, το οποίο απορρέει ευθέως από τις θεμελιώδεις συντεταγμένες του
Κοινωνικού Κράτους Δικαίου, αλλά και αυτού τούτου
του Πολιτισμού μας. Το ως άνω χρέος φροντίδας
παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις σήμερα, με
την έννοια ότι καμία κρίση, οιασδήποτε μορφής και
οιουδήποτε βάθους, δεν μπορεί να μειώσει τις υποχρεώσεις μας ως προς την ενεργό και πολύπλευρη
στήριξη των Ατόμων με Αναπηρία. Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που
εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας».
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Ημερίδα με θέμα «Αναζητώντας το Όραμα της Κοινωνικής Ένταξης
των Ατόμων με Αναπηρία στην Ελλάδα της Οικονομικής Κρίσης»
Στην ημερίδα έδωσε το παρόν ο Αθλητικός Σύλλογος ΑμεΑ Ήφαιστος που διοργάνωσε ο Σύλλογος
Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού "Δημήτριος και Βέρα
Σφήκα" του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Στην ημερίδα παρουσιάστηκε από τον
Ήφαιστο ο κοινός στόχος του σωματείου με την Κλινική Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού του Π.Γ.Ν.Π. «Δημήτρης και Βέρα Σφήκα» που δεν είναι άλλος από την βελτίωση της
υγείας και της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας με ΚΝΜ. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος
γιατροί, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής συνεργάζονται
με τους αθλητές του Ηφαίστου στον τομέα της ψυχολογικής υποστήριξης των ασθενών της κλινικής
από τους αθλητές, δείχνοντάς τους τις δυνατότητες, τις προοπτικές αλλά και την ποιότητα ζωής που
μπορούν να έχουν ως άτομα με ΚΝΜ. Επίσης αθλητές του σωματείου συνεργάζονται με το προσωπικό της κλινικής για τη βελτίωση και τον έλεγχο της φυσικής τους κατάστασης και της καθημερινότητας τους μέσα από επιστημονικές μεθόδους. Από την πλευρά του Α.Σ. Ηφαιστος έγινε για μια ακόμα φορά σαφές πως αποτελεί
προτεραιότητα για το σωματείο μας, η δημιουργία μιας συμβουλευτικής ομάδας από άτομα που έχουν κερδίσει τη μάχη προς
την ποιοτική και ανεξάρτητη ζωή, ούτως ώστε αυτοί να λειτουργήσουν ως μοντέλα που θα βοηθήσουν τους πρόσφατα τραυματισμένους συνανθρώπους μας να ξεπεράσουν το αρχικό σοκ του τραυματισμού τους, παρέχοντάς τους πληροφορίες και δείχνοντας τους ότι είναι δυνατόν να συνεχίσουν να ζουν μια χρήσιμη και δημιουργική ζωή, δίνοντας κίνητρα και στόχους μέσα από
αθλητικές, πολιτιστικές και πνευματικές δραστηριότητες που αυξάνουν την αυτοπεποίθηση και βελτιώνουν το ευ ζην.

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΚΟΡΙΝΘΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ Η «ΠΑΡΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»
Σειρά εκδηλώσεων με τη συνεργασία του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων και υπό την αιγίδα του Δήμου Κορινθίων, πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο, με κύριο στόχο τη σταδιακή μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας. Στο
πλαίσιο αυτό η «Παρέα» παρουσίασε την εθελοντική της δράση «Μάθε για μένα και
ας Σχεδιάσουμε για όλους», σε περισσότερους από 500 μαθητές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της Κορινθίας. Οι μαθητές, αμέσως μετά την εμπεριστατωμένη ενημέρωση τους για τις συνέπειες της χρήσης πλαστικής σακούλας στη φύση, συνάντησαν
τα μέλη της «Παρέας εν δράσει» τα οποία τους παρουσίασαν τα παραολυμπιακά
αθλήματα, έκαναν τους μαθητές συμμέτοχους στη δράση κατά τη βιωματική προσομοίωση των αθλημάτων και τους ενημέρωσαν για τους κινδύνους που επιφυλάσσουν τα κάθε είδους ατυχήματα, στη ζωή και την
υγεία μας. Οι μαθητές συμμετείχαν σε: Βιωματικό εργαστήριο προσομοίωσης κινητικότητας τυφλών, κατά τη διάρκεια του οποίου
καθένας κινήθηκε χρησιμοποιώντας το λευκό μπαστούνι.Βιωματικό εργαστήριο προσομοίωσης κινητικότητας παραπληγικών,
κατά τη διάρκεια του οποίου ο Κορίνθιος παραολυμπιονίκης Χρήστος Αγγουράκης, εξηγούσε τον τρόπο μετακίνησης του Ανθρώπου με κινητική αναπηρία με το αναπηρικό αμαξίδιο και υποβοηθούσε με τις οδηγίες του την κίνηση καθενός που δοκίμαζε να
το χρησιμοποιήσει. Παρουσίαση των αθλημάτων της ξιφασκίας, της αντισφαίρισης και της τοξοβολίας με αμαξίδιο, κατά τη
διάρκεια των οποίων οι μαθητές με τη χρήση ασφαλών πλαστικών ξιφών, συναγωνίστηκαν την πρωταθλήτρια Ελλάδας στο
άθλημα της ξιφασκίας με αμαξίδιο Κέλλυ Λουφάκη, αντιμετώπισαν τη ρακέτα του Γιώργου Λαζαρίδη, αθλητή αντισφαίρισης
με αμαξίδιο και δοκίμασαν τις ικανότητες τους στην τοξοβολία με αμαξίδιο, υπό τις οδηγίες του πρωταθλητή Ελλάδας Κωνσταντίνου Θεμελή. Η δράση ολοκληρώθηκε αφήνοντας παρακαταθήκη στην πόλη της Κορίνθου 4 νέες θέσεις στάθμευσης
ΑμεΑ οριοθετημένες και σηματοδοτημένες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ & ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ»

Συντονισμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πραγματοποίησε ο Σύλλογος
Στήριξης Ατόμων με Αναπηρία & Ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Κυκλάδων «Δικαίωμα», στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία. Σε συνεργασία με τον
Δήμο αλλά και υπαλλήλους της αστυνομίας, τα μέλη του Συλλόγου διένειμαν στον κέντρο
της Ερμούπολης ενημερωτικό έντυπο σχετικά με την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των
ΑμεΑ στην πόλη. Υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνικοποίηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής αντιμετώπισής τους αλλά και της
διατήρησης της ψυχικής υγείας τους, ο Σύλλογος παρακαλεί τους πολίτες να τηρούν την εκ του νόμου παρεχόμενη προτεραιότητα
των ΑμεΑ στους δημόσιους οργανισμούς, στα νοσοκομεία και στις τράπεζες, καθώς και στους χώρους όπου δεν είναι νομικά θεσμοθετημένη. Τους ζητά ακόμα να φροντίζουν να παραμένουν ελεύθερες οι ράμπες κίνησης, να διατηρούν τις διαβάσεις των τυφλών ελεύθερες, αποφεύγοντας την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή αυτοκινήτων ή άλλων εμποδίων και να σέβονται τις θέσεις
στάθμευσης με το ειδικό σήμα. Τονίζει τη σημασία της εθελοντικής συμμετοχής στις δράσεις των συλλόγων ΑμεΑ με σκοπό την
εξασφάλιση κάποιων εσόδων που εξυπηρετούν άπορους (πχ. Συλλογή καπακιών για ανακύκλωση και τέλος ζητά από τους πολίτες να συμβάλουν στην ποιοτική άνοδο της διαβίωσής μας καθιστώντας την Ερμούπολη, πόλη φιλική για τα ΑμεΑ.
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ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Συγκεκριμένα, ο Δήμος Λαρισαίων κατασκεύασε το Κέντρο Ημέρας Ατόμων με
Αυτισμό «ΧΑΡΑ I» με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, και προϋπολογισμό
900.000 ευρώ. Το Κέντρο βρίσκεται στην οδό Δημοκρατίας, στην συνοικία της Νεάπολης και ακριβώς δίπλα από το ξενώνα «Ελευθερία». Το νέο κτίριο που κατασκευάστηκε, θα χρησιμοποιηθεί ως κέντρο διημέρευσης των ατόμων με αυτισμό,
τα οποία διαμένουν στον παρακείμενο ξενώνα «Ελευθερία» και ταυτόχρονα θα
στεγάσει τα γραφεία του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας κ. Ερη Καλογεροπούλου χαρακτήρισε τα εγκαίνια «Ως
μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή, για τα άτομα με αυτισμό αλλά και συνολικά για την
κοινωνία της Λάρισας». Η χωροθέτηση των χρήσεων σε αυτό είναι η εξής: Ισόγειο: περιλαμβάνει αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων για ομαδικές συναντήσεις, γραφείο επιστημονικού υπεύθυνου, χώρους υγιεινής και κουζίνα με δυνατότητα
χρήσης και από τα ίδια τα φιλοξενούμενα άτομα. 1ος όροφος: περιλαμβάνει δύο αίθουσες δημιουργικής απασχόλησης,
ψυχοκινητικής, επικοινωνίας και εκπαίδευσης οι οποίες εξυπηρετούν τόσο ομαδικές όσο και ατομικές συνεδρίες. Ο
2ος όροφος στεγάζει τα γραφεία του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και φίλων Ατόμων με Αυτισμό ν. Λάρισας και περιλαμβάνει αίθουσα συναντήσεων γονέων και ομάδων εργασίας, αίθουσα ατομικής συμβουλευτικής, γραφείο διοίκησης,
λογιστήριο και γραμματεία. Στο υπόγειο του κτιρίου υπάρχουν βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, λεβητοστάσιο, μηχανοστάσιο). Τα δύο κτίρια (παλιό και νέο) δεν βρίσκονται σε επαφή και επικοινωνία μεταξύ τους κάτι που θα γίνεται μόνο
εξωτερικά μέσω του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου και με ξεχωριστές εισόδους. Στον σχεδιασμό αλλά και κατά την
κατασκευή του κτιρίου έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι κανόνες εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία καθώς και οι προδιαγραφές των κτιριακών υποδομών Μονάδων Ψυχοκινητικής Αποκατάστασης.

7Ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ!
Το συγκεκριμένο σχολείο δίνει λύση σ’ ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, αυτό της προσβασιμότητας. Το 7ο Λύκειο Πατρών θα
είναι πλέον ένα από τα λίγα σχολεία της Πάτρας που έχουν σχετικές ράμπες, με
τελευταία να έχει προστεθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων μετά από προσπάθειες
που έγιναν από τον γυμναστή του Λυκείου, Δημήτρη Σπηλιωτόπουλου, αλλά και
από την διεύθυνση του σχολείου. Ο κ. Σπηλιωτόπουλος αναφέρει χαρακτηριστικά
για το θέμα: «Μια υπόσχεση που ολοκληρώθηκε. Ήταν τον Μάρτιο φέτος όταν
κάλεσα τον Μάκη Φεσσιάν τον Μήνο Σταμάτη και τον Τάκη Βλαχάκη στο 7 Γενικό
Λύκειο Πατρών σε εκδήλωση στα πλαίσια του προγράμματος project, με θέμα τα
άτομα με ειδικές ανάγκες. Δυστυχώς ή ευτυχώς ο χώρος εκδηλώσεων του σχολείου δεν είχε ράμπα προκειμένου να κατέβουν οι ομιλητές ΑμεΑ, έτσι η παρουσίαση έγινε «εκ του μακρώθεν». Όταν ζήτησα στους μαθητές να βοηθήσουν για να κατέβουν τα αμαξίδια, ο Μάκης
Φεσσιάν μου είπε ότι δεν είναι τσουβάλι για να τον πάρουν αγκαλιά. Μέσα μου πικράθηκα γιατί αρκετά χρόνια σε αυτό
το σχολείο εγώ δεν είχα κάνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση, έδωσα υπόσχεση τότε ότι η ράμπα θα γίνει και στην
επόμενη εκδήλωση τα ΑμεΑ θα κατέβουν όπως αρμόζει με αξιοπρέπεια και όχι τσουβαλαρία. Σήμερα στα τέλη του
Νοέμβρη 2016 η ΡΑΜΠΑ είναι έτοιμη και περιμένει τους φίλους Μάκη, Μήνο και Τάκη στην εκδήλωση που θα γίνει για
την ημέρα των ΑμεΑ 03-12-2016 παγκόσμια ημέρα εκδηλώσεων. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Διευθυντή του 7
ΓΕΛ Πατρών κύριο Νίκο Αντωνάκο, ο οποίος στηρίζει κάθε προσπάθεια των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών
προς τη σωστή κατεύθυνση. Με οικονομία και σωστή χρήση δίχως επιπλέον οικονομικό κονδύλι ο διευθυντής μας κατόρθωσε να κάνει πράξη το αυτονόητο. Έτσι και σε κάθε εορτή ο μαθητής μας ο Παν… θα μπορεί και αυτός να συμμετέχει. Το σχολείο πλέον υποστηρίζει πλήρως τα ΑμεΑ αφού διαθέτει ράμπα εισόδου – ανελκυστήρα – και ράμπα
στο αμφιθέατρο. Η ζωή συνεχίζεται ας την κάνουμε πιο όμορφη, το σχολείο μας δείχνει το δρόμο».

Εργασίες για πρόσβαση ΑΜΕΑ
στα Φιλιατρά Μεσσηνίας
Εργασίες πλακόστρωσης ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται, για την αποκατάσταση πρόσβασης ΑΜΕΑ στην ανατολική
πλευρά της πλατείας των Φιλιατρών.
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ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!
Η ΠΟΕΔΗΝ μέσω έρευνας που διεξήγαγε, καταγράφει τις τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν σε 61 νοσοκομεία της χώρας. Συγκεκριμένα: Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»: 700-800 Ασθενείς κατά μέσο όρο προσέρχονται σε κάθε εφημερία (8 μηνιαίως). Αναμονή 4-5
ώρες στα ΤΕΠ. Π.Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»: 8 εφημερίες μηνιαίως. 40% έλλειψη Νοσηλευτικού Προσωπικού και Τραυματιοφορέων. Π.Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»: Προσέρχονται κατά μέσο όρο 1.500 ασθενείς σε κάθε εφημερία στα ΤΕΠ, ειδικά όταν είναι
το μόνο Νοσοκομείο που εφημερεύει στην Πόλη. 8 εφημερίες τον μήνα. Η αναμονή ασθενών φτάνει τις 6 ώρες. 60-70% η έλλειψη
των τραυματιοφορέων. Γ.Ν.Θ. «ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ »: 3-4 ώρες αναμονή ασθενών στο παθολογικό και χειρουργικό ιατρείο των
ΤΕΠ . Γ.Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»: 800 ασθενείς περίπου, προσέρχονται σε κάθε εφημερία. 8 εφημερίες το μήνα.
Στα ΤΕΠ η διαλογή ασθενών γίνεται από Διοικητικό Υπάλληλο , που στεγάζεται στον αύλιο χώρο εκτός ΤΕΠ. Λόγω άγνοιας κατευθύνει τους ασθενείς σε δύο ιατρεία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: 1.200 άτομα ανά εφημερία. Ο χρόνος αναμονής φτάνει τις 8 ώρες στα παθολογικά, 7 ώρες στα χειρουργικά, 5
ώρες τα παιδιατρικά, 5 ώρες στα καρδιολογικά κυρίως όταν το νοσοκομείο κάνει
εφημερίες χωρίς δορυφόρο . Ελλείψεις Ιατρών Ειδικοτήτων και υποστελέχωση
σε Νοσηλευτικό Προσωπικό. 20 Νοσηλευτές χρειάζονται ακόμη για την ασφαλή
λειτουργία των ΤΕΠ. Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣ: Μη οργανωμένο ΤΕΠ. Ανεπαρκείς χώροι
υποδοχής όπως και στη Βραχεία Νοσηλεία. Μεγάλη αναμονή που υπερβαίνει
τις 7 ώρες. Συχνά δημιουργούνται επεισόδια εξαιτίας των καθυστερήσεων. Γ.Ν.Ε.
«ΘΡΙΑΣΙΟ»: Η χωροταξική υποδομή του ΤΕΠ κρίνεται ανεπαρκής λόγω του μεγάλου αριθμού των ασθενών που προσέρχονται σε κάθε Γενική Εφημερία . Από
600 έως 850 ασθενείς ανά εφημερία. Η Ιατρική Στελέχωση του ΤΕΠ είναι μηδαμινή. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»: 24ωρη εφημερία ανά 4
ημέρες. Ο χώρος των ΤΕΠ ανάπαυσης είναι πολύ μικρός. Μεγάλος συνωστισμός
συνοδών και αρρώστων. Σε χειμερινούς μήνες δεν φτάνουν ούτε τα καθίσματα και είναι εύκολη η μετάδοση μεταδιδόμενων ασθενειών. ΚΑΤ: Μεγάλη έλλειψη Νοσηλευτικού και Ιατρικού Προσωπικού. Εφημερεύει καθημερινά. Εφέτος εισήχθησαν 22.540 Ασθενείς. Πέρυσι (2015) εισήχθησαν 25.000 Ασθενείς. Στα ΤΕΠ προσέρχονται κατ 'Έτος 100.000 Ασθενείς. Λόγω έλλειψης
προσωπικού δεν λειτουργεί η Βραχεία Νοσηλεία 17 κλινών. Γ.Ν.Α «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»: Το μεγαλύτερο Νοσοκομείο της χώρας
τελεί υπό συνθήκες πολέμου όπως χαρακτηριστικά λένε οι εργαζόμενοι των ΤΕΠ λόγω της υπερβολικά μεγάλης κίνησης και της
τεράστιας έλλειψης προσωπικού. Οι αναμονές των ασθενών ξεπερνούν τις τέσσερις και πέντε ώρες με αποτέλεσμα να υπάρχει
μεγάλη ένταση που μπορεί να καταλήξει και σε συμπλοκές! Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»: Ιδιαίτερα μεγάλη έλλειψη Νοσηλευτικού
προσωπικού και τραυματιοφορέων. Γ.Ν.Α. «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ»: Εφημερεύει ΑΝΑ 4 ημέρες. Προσέρχονται στα ΤΕΠ 650 Ασθενείς σε
κάθε εφημερία. Μεγάλος μέσος όρος αναμονής. Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ»: Εφημερεύει ανά 4 ημέρες. Προσέρχονται στα ΤΕΠ 900
Ασθενείς. Εισαγωγές σε κάθε εφημερία 150 έως 200 Ασθενείς. Πολλές ώρες αναμονής που ξεπερνάει τις 8 ώρες. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ: Προσέρχονται 100 άτομα ανά εφημερία. Λόγω βαρύτητας των περιπτώσεων οι ώρες αναμονής
είναι από 2 έως 8 ώρες. Μεγάλες ελλείψεις Νοσηλευτών και Τραυματιοφορέων. ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ: Εφημερία ΑΝΑ 4 ημέρες.
Προσέρχονται ανά εφημερία 1000 έως 1200 άτομα. Μεγάλος χρόνος αναμονής από 4 έως 8 ώρες. Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ: Προσέρχονται 350 άτομα σε κάθε εφημερία. Σε κάθε εφημερία εισάγονται 70 ασθενείς κατά μέσο όρο. Η αναμονή είναι από 2 έως 5
ώρες. Και αυτά, μόνο στην Αττική! Τα ίδια και χειρότερα επικρατούν σε όλη την Ελλάδα.

Πρόγραμμα Στήριξης Ευάλωτων Οικογενειών για την αντιμετώπιση του
χειμώνα από τον Ε.Ε.Σ. μέσω της διάθεσης χρεωστικών καρτών
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με την υποστήριξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, υλοποιεί πρόγραμμα διάθεσης χρεωστικών καρτών για τη στήριξη ευάλωτων οικογενειών του ελληνικού πληθυσμού εν όψει του χειμώνα. Η διανομή των καρτών ολοκληρώθηκε ήδη και σύντομα αναμένεται η πίστωσή τους με το ποσό
που θα αντιστοιχεί σε κάθε νοικοκυριό. Η οικονομική ενίσχυση αφορά στην κάλυψη εξόδων θέρμανσης και ηλεκτρικού ρεύματος,
αλλά και αγοράς ατομικών ειδών (όπως ηλεκτρική κουβέρτα, πάπλωμα, ζεστά ρούχα, κ.ά) για την αντιμετώπιση της επερχόμενης
χειμερινής περιόδου. Η κάρτα παρέχει τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μηχανήματα πληρωμής με κάρτα (POS), σε οποιοδήποτε σημείο γίνεται δεκτή κάρτα MasterCard με τη χρήση PIN.Στόχος του προγράμματος είναι όλα τα νοικοκυριά που συμμετέχουν σε αυτό να εξασφαλίσουν ικανοποιητική θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα και
ζεστό νερό, καθώς και χρήσιμα είδη για τις ανάγκες του χειμώνα.Η αξία που έχει προβλεφθεί να μεταφέρεται μηνιαίως, μέσω της
κάρτας, κυμαίνεται μεταξύ 120€ και 330€ και προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, σύμφωνα με τον
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παρακάτω πίνακα: Μεταφερόμενη αξία: Μέλη οικογένειας: 1
Ποσό: 120 € 160 € 200 € 240 € 280 € 305 € 330€
Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρίμηνη. Συνεπώς, το βοήθημα θα
καταβληθεί στην κάρτα του κάθε δικαιούχου 3 φορές και θα αφορά την
κάλυψη εξόδων που αντιστοιχούν σε δαπάνες 3 μηνών. Η έναρξη πίστωσης της κάρτας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου.
Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω των Υπηρεσιών των Τομέων Κοινωνικής
Πρόνοιας και Νοσηλευτικής του Ε.Ε.Σ. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
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Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
ΕΚΔΟΤΗ
1.050 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις
προσλήψεις ΑμεΑ, που ενσωματώθηκε στον
νόμο για την κινητικότητα του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο οποίος ψηφίστηκε
πρόσφατα, η κυβέρνηση προγραμματίζει για το
νέο έτος 1.050 προσλήψεις ατόμων με αναπηρία
στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ. Ο αριθμός των 1.050
προσλήψεων αντιστοιχεί στο 15% των 7.000
διορισμών μόνιμου προσωπικού που μπορεί να
πραγματοποιήσει η κυβέρνηση την επόμενη χρονιά, ο οποίος είναι σχεδόν τριπλάσιος από τον αριθμό ατόμων με αναπηρία που προσελήφθησαν στο Δημόσιο από το 1998 έως και το 2016 με τον νόμο 2643/1998. Αξίζει να σημειωθεί
ότι τα προηγούμενα 18 χρόνια με το θεσμικό πλαίσιο περί προστατευόμενων κοινωνικών ομάδων υπολογίζεται ότι
προσλήφθηκαν από 1.400 έως 1.600 άτομα στο Δημόσιο, στους οποίους περιλαμβάνονται πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ΑμεΑ
κ.ά. Από το σύνολο των προσλήψεων των 1.600 ατόμων ειδικών κοινωνικών κατηγοριών υπολογίζεται ότι περίπου
500-600 είναι άτομα με αναπηρία. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 0,25% του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων
και καταγράφει αναντιστοιχία με βάση την αναλογία των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των πολιτών που υπολογίζονται στο 10% του ενεργού πληθυσμού της χώρας , δηλαδή περίπου 1 εκατ. πολίτες. Μέχρι στιγμής το Δημόσιο προέβλεπε ποσοστό 5% των θέσεων κάθε προκήρυξης για άτομα ειδικών κοινωνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων
και των ΑμεΑ, όπου απαιτούνταν χρονοβόρες διαδικασίες για έκδοση ειδικών προκηρύξεων, σύσταση επιτροπών για
την εξέταση δικαιολογητικών και υπό την προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων
του ΟΑΕΔ. Το νέο θεσμικό πλαίσιο από την επόμενη χρονιά προβλέπει ριζικές αλλαγές στις προσλήψεις ανθρώπων
με αναπηρία και των μελών οικογενειών που έχουν υπό τη φροντίδα τους ανθρώπους με βαριά αναπηρία. Σύμφωνα
με τον νόμο για την κινητικότητα, το 15% των προκηρυσσόμενων θέσεων μονίμων υπαλλήλων και εργαζομένων με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), ανάμεσα σε όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης και κατά περιφερειακή ενότητα, φορέα, κλάδο ή ειδικότητα, θα καλύπτεται από άτομα με αναπηρία.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Χριστουγεννιάτικα είδη. Aξίζει να μας
επισκεφθείτε. Οι τιμές είναι κάτω του κόστους.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
μαζί μας στα τηλ.2102480235,6937598459.
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ΤΕΛΙΚΑ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ‘Η ΟΧΙ;

Στους μηχανισμούς της θεσμικής λειτουργίας της ΕΕ, φαίνεται ότι έχει παγιδευτεί ο
νέος νόμος που απαιτεί όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πωλούνται στην ΕΕ να
είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία, οδηγώντας τις οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να διαμαρτύρονται ότι οι εθνικές κυβερνήσεις προσπαθούν να τον
αποδυναμώσουν. Η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας – μια εκτεταμένη Οδηγία
που θα μπορούσε να επηρεάσει έως και 80 εκατομμύρια Ευρωπαίους με αναπηρία
και απαιτεί αλλαγές στα πάντα, από τις πλατφόρμες τρένων μέχρι τα κινητά τηλέφωνα – προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τον Ιανουάριο. Η μάχη για το πεδίο εφαρμογής του νόμου, ακόμη και για τον ορισμό του τι συνιστά αναπηρία,
έχει καθυστερήσει οποιαδήποτε πραγματική πρόοδο στην έγκρισή της. Η πρόταση της Επιτροπής, η οποία έχει ως
στόχο να φέρει την ΕΕ σε συμφωνία με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
(UNCRPD) που η ίδια επικύρωσε πριν από περίπου πέντε χρόνια, απαιτεί από τις χώρες μέλη να «λάβουν τα κατάλληλα μέτρα» για να εξασφαλιστεί η ίση πρόσβαση για τα άτομα αναπηρία σε όλες τις υπηρεσίες και τα προϊόντα. Όλες
οι χώρες της ΕΕ – με εξαίρεση την Ιρλανδία – έχουν επίσης επικυρώσει τη Σύμβαση, αν και η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων της Σύμβασης προειδοποίησε την ΕΕ τον Οκτώβριο του περασμένου έτους ότι δεν είχε καταφέρει μέχρι
στιγμής να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες των εθνικών κυβερνήσεων έχουν συναντηθεί 10 φορές από την αρχή του έτους, αλλά έχουν σημειώσει μικρή πρόοδο με το νομοσχέδιο. Σύμφωνα με αξιωματούχους του Συμβουλίου, οι συζητήσεις δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί σε επίπεδο υπουργών και έχουν
περιοριστεί στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου. Ακόμη και αυτό οι κυβερνήσεις φαίνεται να το υπονομεύουν σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές και τους ακτιβιστές για τα αναπηρικά δικαιώματα.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΤΥΦΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ
Ερευνητές από το διάσημο πανεπιστήμιο Στάνφορντ ανάκτησαν, εν μέρει, σε ποντίκια την χαμένη τους όραση με
αναγέννηση των προσβεβλημένων νευρικών κυττάρων του οπτικού νεύρου. Αποτέλεσμα της παραπάνω εξέλιξης θα
είναι, οι άνθρωποι που τυφλώθηκαν από γλαύκωμα να ανακτούν στο μέλλον τη χαμένη τους όραση. Όπως αναφέρει
ο διακεκριμένος χειρουργός οφθαλμίατρος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και
επιστημονικός υπεύθυνος του Οφθαλμολογικού Κέντρου Γλαυκώματος & Laser Αθηνών κ. Βασίλης Κοζομπόλης:
«Πρόκειται για πραγματική επανάσταση αφού κάθε χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο τυφλώνονται
λόγω γλαυκώματος. Πρέπει να αναφέρουμε ότι μέχρι χτες θεωρούσαμε ότι η απώλεια της όρασης που προκαλείται
από το γλαύκωμα είναι μη αναστρέψιμη. Η έρευνα αυτή έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα προσφέροντας ελπίδα σε
εκατομμύρια ανθρώπους». Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «Nature Neuroscience» και οι
ερευνητές περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο τα προσβεβλημένα κύτταρα του οπτικού νεύρου οδηγήθηκαν σε «αναγέννηση». Η έρευνα αφορά την κατηγορία των νευροεκφυλιστικών παθήσεων και φυσικά τέτοια πάθηση είναι και το
γλαύκωμα. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας σε πειράματα ποντίκια ανάκτησαν, εν μέρει ,την χαμένη
τους όραση μετά από αναγέννηση των προσβεβλημένων κυττάρων του οπτικού νεύρου. «Η επιστημονική αυτή, θα
βοηθήσει δεκάδες εκατομμύρια ασθενείς που έχουν τυφλωθεί από γλαύκωμα να ανακτήσουν την όραση τους εστιάζοντας στις αναγεννητικές θεραπείες για τα κατεστραμμένα κύτταρα» εξηγεί ο κ Κοζομπόλης.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ #UCANFLY_EXPERIENCE ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Η εκδήλωση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της φυσικοθεραπεύτριας Αρτέμιδος
Δρόσου, προσωπικής θεραπεύτριας κάποιων από τα παιδιά που συμμετείχαν και
της Μάρτζυ Ζαβιτσάνου, ιδιοκτήτριας του SpinTop και instructor pole & aerial acrobatics, ενώ συμμετείχαν εθελοντικά μαθητές της σχολής και φίλοι. Τα παιδάκια που
έλαβαν μέρος είναι 5 έως 11 ετών και στην πλειοψηφία τους αντιμετωπίζουν διαφόρων ειδών κινητικές δυσκολίες. Όπως ανέφερε η Αρτεμις Δρόσου, φυσικοθεραπεύτρια και υπεύθυνη της εκδήλωσης: «Τείνουμε να βλέπουμε τους ανθρώπους που
αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες ως διαφορετικούς και να τους αντιμετωπίζουμε, στην καλύτερη περίπτωση, με
συμπάθεια. Στόχος μας στο 1ο #UcanFly_Experience ήταν να αποδείξουμε, με τον απλούστερο και πιο διασκεδαστικό
τρόπο, πως όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας, μπορούν και έχουν εξαιρετικές ικανότητες, τις οποίες μπορούν να ξεδιπλώσουν αν απλά τα κατανοήσουμε και πιστέψουμε σε αυτά». Από την πλευρά της, η Μάρτζυ Ζαβιτσάνου, ιδιοκτήτρια της σχολής SpinTop συμπλήρωσε λέγοντας: «Φτιάξαμε μια πολύχρωμη, χαμογελαστή ομάδα από παιδιά και
ενηλίκους, με ή χωρίς κινητικά προβλήματα, με ή χωρίς φόβο για τα εναέρια ακροβατικά και κάναμε όσα μας ενθουσιάζουν, δαμάσαμε όσα μας φοβίζουν και τελειώσαμε τη μέρα μας έχοντας κάνει ΥΠΕΡΟΧΟΥΣ νέους φίλους, νιώθοντας
ΓΕΜΑΤΟΙ και σίγουροι ότι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά Ο,ΤΙ ΒΑΛΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ».
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Ένας σιωπηρός δολοφόνος στον αέρα που αναπνέουμε
Μολυσμένο αέρα – ο οποίος ευθύνεται για αναπνευστικά προβλήματα, εγκεφαλικά και καρκίνο του πνεύμονα – αναπνέουν οι κάτοικοι του Λεκανοπέδιου κι άλλων
περιοχών της Ελλάδας. Τα τελευταία 11 χρόνια τα επίπεδα του όζοντος παραμένουν
σε υψηλά επίπεδα, τα αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο 10 και 2,5 μικρόμετρα
(PM10 και PM2,5) κάνουν πάρτι, ενώ το «παρών» δίνουν και οι συγκεντρώσεις των
οξειδίων του αζώτου που επηρεάζουν το αναπνευστικό σύστημα – ιδίως σε περιοχές με έντονη κυκλοφοριακή κίνηση. Σε ό,τι αφορά το όζον, παρατηρείται κατά μέσο
όρο αυξητική τάση των συγκεντρώσεων κατά 0,71 μικρογραμμάρια ανά κυβικό
μέτρο αέρα ετησίως – κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Την ίδια ώρα, οι συγκεντρώσεις των αιωρουμένων σωματιδίων δεν κάνουν διακρίσεις ανάλογα με την εποχή, ενώ οι υπερβάσεις του διοξειδίου του αζώτου είναι πιο έντονες
στο κέντρο της Αθήνας. Τα προαναφερόμενα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα που διεξήχθη από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και τον Δημόκριτο – και βασίστηκε στα δεδομένα από τους σταθμούς του Δικτύου Παρακολούθησης
Αέριας Ρύπανσης του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη χρονική περίοδο 2003 -2014, στο Λεκανοπέδιο Αθηνών, τα
Μεσόγεια και το Θριάσιο. Ο τίτλος της μελέτης είναι «Διαχρονική εξέλιξη της ποιότητας αέρα στην ευρύτερη περιοχή
του Λεκανοπεδίου Αθηνών: Ρύποι, τύποι περιβάλλοντος, επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης». Πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αμαλία
Λεβέντη) σε συνεργασία με τις ερευνητικές ομάδες του Δημόκριτου (δρ Στυλιανή Πατεράκη/φυσικός περιβάλλοντος)
και Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (δρ Βασιλική Ασημακοπούλου/μηχανικός περιβάλλοντος). Η μελέτη ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2015 και οι μετρήσεις βασίστηκαν στα δεδομένα από τους σταθμούς του Δικτύου Παρακολούθησης Αέριας Ρύπανσης του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη χρονική περίοδο 2003-2014.

ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συγκεκριμένα, το Περιφερειακό Συμβούλιο, ενέκρινε τις εισηγήσεις
της αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθήνας Ερμίνα Κυπριανίδου, που αφορούν τρία έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.171.811
ευρώ. Σχετικά με τον Υμηττό πρόκειται για εργασίες συντήρησης και
αποκατάστασης των υποδομών πυρόσβεσης αλλά και της προστασίας του δάσους, συνολικής δαπάνης 221.811 ευρώ. Η προγραμματική σύμβαση θα συναφθεί μεταξύ της ΠΑΤΤ του υπουργείου
Περιβάλλοντος και του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.). Σκοπός του έργου είναι η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αναδάσωση της περιοχής και η επιτάχυνση της
αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος με παράλληλο περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων που προκάλεσε η πυρκαγιά. Οι
προβλεπόμενες εργασίες στο δάσος αφορούν: Γραμμικές φυτεύσεις
σε μήκος περίπου 13.600μ. εκατέρωθεν των δασικών δρόμων (17.000 φυτά). - Συντήρηση της βλάστησης και ποτίσματα. - Καθαρισμό στα 7 τσιμεντένια φράγματα που είναι κατασκευασμένα από την ΕΥΔΑΠ ώστε να υποδεχτούν όλα
τα φερτά υλικά και χώματα από τα ανάντη των φραγμάτων για την προστασία της πόλης. Οι παραπάνω ανεξάρτητες
και αυτοτελείς εργασίες στοχεύουν επίσης στη δημιουργία συνθηκών
που θα διασφαλίζουν τους έξης βασικούς άξονες: - Αντιπυρικές ζώνες
βλάστησης, δαπάνης 74.201 ευρώ - Συντήρηση βλάστησης στην ευρύτερη περιοχή των καμένων εκτάσεων από την 17-7-2015 πυρκαγιά, δαπάνης 74.201 ευρώ - Αντιπλημμυρική προστασία οικιστικού
ιστού, δαπάνης 73.400 ευρώ. Σχετικά με τα άλλα δύο έργα συνολικού
προϋπολογισμού 950.000 ευρώ θα πραγματοποιηθούν εντός του
αστικού οστού και συγκεκριμένα στο δημοτικό οδικό δίκτυο των
δήμων Ηλιούπολης και Γαλατσίου. Ειδικότερα, πρόκειται για την ανακατασκευή παλιών πεζοδρόμιων με την δημιουργία ελεύθερης ζώνης
όδευσης τυφλών και την κατασκευή ραμπών ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία των ατόμων με ειδικές
ανάγκες (ΑΜΕΑ) σε διάφορα σημεία του Δήμου Ηλιούπολης. Στο Γαλάτσι οι ανάλογες εργασίες αφορούν στην ανάπλαση της νησίδας Πρωτοπαπαδάκη από την οδό Βενιζέλου έως την Περιφερειακή του Αττικού Άλσους. Στη νησίδα,
επίσης, προβλέπεται φύτευση και δίκτυα άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού της οδού με τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας καθώς και πύκνωση του δικτύου ομβρίων όπου απαιτείται.
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ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ, ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ Η
ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΑΖΙ
ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΚΙ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ,
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ,
ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ,
ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΣ
ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.

ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ!!
Συν. από σελ. 1… Σε πρώτη φάση, ο ασφαλιστικός νόμος του Γιώργου Κατρούγκαλου δίνει 384 ευρώ σε όσους μόνο έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.
Από εκεί και κάτω, με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99% χορηγείται
το 75% της εθνικής σύνταξης. Ενώ δίνεται το 50% σε όσους έχουν ποσοστό από
50% έως 66,99%. Η φετινή δαπάνη για τις συντάξεις αναπηρίας που αποδίδει το
ΙΚΑ αναμένεται «κουρεμένη» κατά τουλάχιστον 25%, από το ποσό που είχε προϋπολογιστεί στην αρχή του έτους. Κατά συνέπεια, η δαπάνη για τις αναπηρικές συντάξεις και μόνο στο ΙΚΑ θα περικοπεί κατά 225 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό κατά 24,6%. Νέες μειώσεις όμως θα υπάρξουν και στα προνοιακά
και αναπηρικά επιδόματα, ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ! Ήδη πάνω από 70.000 βαριά ανάπηροι έχουν μείνει
χωρίς εισόδημα, αφού 220.000 οι οποίοι ελάμβαναν κάποιο επίδομα μέχρι τον Μάρτιο του 2012, σήμερα έμειναν
κάτω από 150.000! Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι βαριά ανάπηροι είναι πάνω από 500.000, ενώ οι ανάπηροι
με ένα μέσο ποσοστό αναπηρίας, δεν έχουν καμία απολύτως στήριξη. Και τα παράλογα φαίνεται πως συνεχίζονται,
αφού η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας ορίζει ότι από την 1η Ιουνίου του τρέχοντος έτους μέχρι και το τέλος
του 2018, η ατομική σύνταξη δεν θα υπερβαίνει τα 1.767 ευρώ καθαρά (2.000 ευρώ μικτά), συμπεριλαμβάνοντας
και τις προσαυξήσεις από τα επιδόματα όχι μόνο τέκνων, συζύγου, αλλά και του επιδόματος απολύτου αναπηρίας.
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