ΕΤΟΣ 15

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 168

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΤΙΜΗ 0,01 EURO

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

Κουφοί ήταν και δεν έβλεπαν ή στραβοί και δεν άκουγαν;;

Δράσεις και ενέργειες οι οποίες θα
πρέπει να ολοκληρωθούν το 2020 περιλαμβάνει το δεύτερο Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την αναπηρία... Συν. σελ. 9

47 Ένοχοι

ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ:
ΈΝΟΧΟΙ 47 ΑΠΟ ΤΟΥΣ
48 ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΑΦΗΣΑΝ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ!!!!
Αγανακτισμένοι είναι οι άνεργοι

Πόσοι πραγματικοί δικαιούχοι δεν
νέοι που δεν κατάφεραν να είναι στους
παίρνουν το επίδομά τους; Τις πρωδικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος
τόδικες ποινές του τριμελούς πλημμεή του έκτακτου επιδόματος αλληλεγγύης λειοδικείου Χίου, επιβεβαίωσε το τριμελές εφετείο βορείου Αιγαίου στους
για νέους 18 έως 24 ετών... Συν.σελ.13
Συν.σελ.11
κατηγορουμένους για τα «μαϊμού» επιδόματα τυφλότητας...

ΕΡΧΟΝΤΑΙ 3 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
Μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2018
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ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΤΑ ε ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Σε
λ.
λ.
”ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ” ΣΕ ΈΛΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 5 ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ 4

ΣΤΑ ΔΥΟ ‘’ΕΣΠΑΣΕ’’ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΙΣ
ΔΕΔΔΗΕ: 35.000
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Το πρώτο σκέλος των μεταρρυθμίσεων
αυτών που θα αφορά τα οικογενειακά και
τα εκπαιδευτικά επιδόματα θα πρέπει να
θεσπισθεί το αμέσως επόμενο διάστημα
στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της τρίτης
αξιολόγησης του Μνημονίου… Συν. σελ. 5

ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΩΝ
Σελ. 4

ΠΟΙΟΙ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΑ Σελ. 4
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΝΕΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΧΝΗΤΗΣ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ FACEBOOK
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΘΑ ΕΝΤΟΠΙΖΕΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΜΕΑ

To Facebook θα χρησιμοποιήσει σε διεθνή
κλίμακα πλέον -αλλά προς το παρόν όχι στην
Ευρωπαϊκή Ένωση- ένα νέο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο μπορεί, παρακολουθώντας τις αναρτήσεις, τα βίντεο και τα σχόλια των χρηστών,
να εντοπίζει εκείνους που έχουν σοβαρές τάσεις αυτοκτονίας…Συν. σελ. 12
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

Συν. σελ. 7

Συνέχεια από το προηγούμενο
Σιγά σιγά η αλλαγή της ανθρώπινης προσωπικότητας είναι ορατή και μοιάζει να λειτουργεί
σαν ψηφιακό ή ηλεκτρονικό εξάρτημα κάποιας μηχανής. Ένα εξάρτημα βέβαια που τις
περισσότερες φορές δεν είναι και απαραίτητο. Για τη συγκεκριμένη μηχανή, τη ζωή μας
δηλαδή, το εργοστάσιο που την παράγει έχει τόσα πολλά εξαρτήματα που άλλα περιμένουν εντολές, άλλα ζαλισμένα παραπατάνε στις πλατείες και άλλα προσπαθούν να καταλάβουν ποιο πλήκτρο θα τους οδηγήσει στη ζωή και ποιο στο θάνατο. Το ίδιο εργοστάσιο
που διαχειρίζονται οι μεγάλοι του κόσμου μας, παράγει και τις καλές και τις κακές μηχανές.
Κανένας δεν ξέρει σε ποια κατηγορία ανήκει. Είμαστε όλοι παγκοσμίως εγκλωβισμένοι σ’
ένα μεγάλο καζάνι που βράζει και παράγει ηλεκτρομαγνητικά και ραδιενεργά κύματα που
σιγά σιγά μας αχρηστεύουν. Όλες οι ανθρώπινες γνώσεις, τα όνειρα, τα ιδανικά, ακόμα
και οι αναμνήσεις για τα περασμένα καλύτερα χρόνια, κρύβονται σ’ ένα μικρό κουτάκι
που το ονομάζουν κινητό. Σε συνεργασία το κινητό με τα ίντερνετ, facebook κτλ., είναι
πάντα καλύτερο, εξυπνότερο και αποτελεσματικότερο από τον άνθρωπο που το χρησιμοποιεί. Πολλοί συνάνθρωποί μας σήμερα χωρίς το κινητό δεν αξίζουν, δεν μπορούν και
δεν είναι τίποτα. Από την άλλη η WIND στη διαφήμισή της, το λέει καθαρά δείχνοντας το
κινητό, λέει σ’ αυτούς που την ακούν: δείξε ποιος είσαι. Είναι λίγοι αυτοί που σήμερα δεν
ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία. Το καταλαβαίνουν άραγε;…Συνέχεια στο επόμενο...

ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ
Ενεργειακά αυτόνομος θα γίνει
ο Δήμος Φυλής με την τοποθέτηση
φωτοβολταϊκών στο χώρο της
αποκατεστημένης Χωματερής, δήλωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι με
την καθοδήγηση του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
με κονδύλια της Περιφέρειας Αττικής ο Δήμος θα συνεργαστεί για
την ανάπτυξη ενός προγράμματος που όχι μόνο θα του αποφέρει
εξοικονόμηση 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και από την συντήρηση δικτύου, αλλά θα του δώσει
τη δυνατότητα να συνδράμει τα νοικοκυριά που απειλούνται από τον
ενεργειακό αποκλεισμό. Απαντώντας σε ερώτηση της Γραμματέως
του Δημοτικού Συμβουλίου και πρώην Δημάρχου Ζεφυρίου Φωτεινής Γιαννοπούλου, ο Χρήστος Παππούς διευκρίνισε ότι το σχέδιο
θα εξειδικευτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού ψηφιστούν, στα μέσα
του προσεχούς Ιανουαρίου, από τη Βουλή των Ελλήνων οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, με εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι ο
Δήμος, ως παραγωγός ενέργειας, θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες όλων των νοικοκυριών του Δήμου Φυλής, με προτεραιότητα τα
χαμηλού εισοδήματος. Συνοψίζοντας, τόνισε ότι το κέρδος για το
Δήμο θα είναι πρωτίστως οικολογικό αφού στα «πράσινα» έργα
ενεργειακής αναβάθμισης των Δημοτικών Ενοτήτων Άνω ΛιοσίωνΖεφυρίου και Φυλής προστίθεται το έργο παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με φωτοβολταϊκά στη Χωματερή, από το οποίο, σε βάθος
εξαετίας, θα μηδενιστεί το κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για
το Δήμο και τα νοικοκυριά του. ΠΗΓΗ: Fylarhos.blogspot.gr
ΣΕΛΙΔΑ 2

ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ…
Τέτοιες εικόνες ζωγραφικής μπορούν να δημιουργήσουν μόνο άνθρωποι μικροί, τρελοί ή παραπονεμένοι.
Άνθρωποι που έχουν καθαρή ψυχή, αγαπούν τη ζωή και
τους ανθρώπους.. Άνθρωποι που δεν έχουν μολυνθεί
από την αλαζονεία της κοινωνίας μας και εκφράζουν
άφοβα τα συναισθήματά τους μέσω της καλλιτεχνίας. Άνθρωποι που παρά τις δυσκολίες της ζωής δεν σκύβουν
το κεφάλι αλλά παραμένουν περήφανοι γνωρίζοντας
πως ο ήλιος θα λάμψει για ακόμη μία φορά και βλέπουν
την κάθε μέρα που ξυπνούν ως μία νέα ευκαιρία να αποδείξουν τι μπορούν και όχι τι δεν μπορούν να κάνουν!!

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΠΟΙΟΙ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Συν. από σελ.1... Τι

προβλέπει η λίστα με τα προαπαιτούμενα στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας
μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων των θεσμών. Στο στόχαστρο βρίσκονται 35 επιδόματα
και παροχές, εκ των οποίων ορισμένα ήδη, με το κλείσιμο της 2ης αξιολόγησης, μειώθηκαν δραστικά
ή έπαψαν να χορηγούνται. Οι απαιτούμενες αλλαγές περιλαμβάνουν μείωση, συγχώνευση ή και
κατάργηση επιδομάτων, είτε λόγω αλληλοκάλυψης είτε λόγω της καθολικής εφαρμογής του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης. Ειδικότερα, το ημερολόγιο των αλλαγών του προνοιακού χάρτη της χώρας, προβλέπει:
-Ιούνιος 2017: Νομοθεσία για το επίδομα στέγασης. -Οκτώβριος 2017: Εξορθολογισμός των εκπαιδευτικών επιδομάτων. -Νοέμβριος 2017: α) Μεταρρύθμιση των οικογενειακών επιδομάτων. β) Μεταρρύθμιση αναπηρικών επιδομάτων
– νέα νομοθεσία για τον καθορισμό των προϋποθέσεων απόδοσης των αναπηρικών επιδομάτων. – Α’ τρίμηνο 2018:
Μεταρρύθμιση των παροχών αναπηρίας. -Β’ τρίμηνο 2018: α) Εναρμόνιση των κανόνων για τα επιδόματα αναπηρίας
και κοινωνικής μέριμνας σύμφωνα και με τη μεταρρύθμιση των παροχών αναπηρίας έως τον Ιούνιο του 2018. β) Τον
Μάιο του 2018 θα αναθεωρηθούν οι κανόνες παροχών αναπηρίας και κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένου
του νόμου 4387/2016. Θα σταματήσει άραγε ποτέ αυτή η κατρακύλα του προς τα κάτω για να μπορέσει ο κοσμάκης
να κοιτάξει προς τα πάνω και να πει κάποτε αυτό το δόξα σοι ο Θεός που έλεγαν οι έλληνες όταν ήταν στα καλά τους;

ΔΕΔΔΗΕ: 35.000 ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΩΝ
Τριάντα πέντε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένεται να μείνουν χωρίς ρεύμα ως το τέλος του
έτους, καθώς έχουν δοθεί σχετικές εντολές διακοπής ρεύματος από τη ΔΕΗ λόγω χρεών. Σύμφωνα με όσα είπε ο Νίκος Ρογκάκος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, στον συνολικό αυτό αριθμό συμπεριλαμβάνονται
23.000 νοικοκυριά, για τα οποία δεν είναι γνωστό αν είναι ενταγμένα στο κοινωνικό τιμολόγιο ή αν έχουν πραγματικό πρόβλημα. Η είδηση για τη διακοπή ρεύματος έγινε γνωστή από τον ΔΕΔΔΗΕ απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Νίκου Χουντή.
Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει 10 εκατ. ευρώ σε όσους ήταν στο κοινωνικό τιμολόγιο, είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές
και τούς κόπηκε το ρεύμα. Δηλαδή το κοινωνικό κράτος και η ΔΕΗ κάνουν στο λαό ένα Πρωτοχροννιάτικο δώρο και βλέπουμε

Συν. από σελ. 1...

ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΕΣ

Έκτακτο ειδικό κοινωνικό μέρισμα από 500 ευρώ έως και 2.100 ευρώ, ανάλογα
με την οικογενειακή τους κατάσταση, θα λάβουν οι κάτοικοι των νησιών ως αντιστάσθμισμα της αναπροσαρμογής του ΦΠΑ μετά την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος μειωμένων συντελεστών από το 2018. Αυτό προβλέπει κοινή υπουργική
απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ μετά την κατάθεση της τροπολογίας
στη Βουλή που προβλέπει την παράταση για ένα εξάμηνο έως και 30 Ιουνίου 2018
του μειωμένου ΦΠΑ σε πέντε νησιά του Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Λέρος, Σάμος και
Κω) τα οποία δέχονται το κύριο βάρος των προσφυγικών ροών. Το μέρισμα θα καταβληθεί μέχρι το τέλος του έτους με
τη σχετική δαπάνη να ανέρχεται στα 25 εκατ. ευρώ. Μήπως αυτή η ανταποδοτική συναλλαγή είναι καινούρια παγίδα;

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ
Μες στη βροχή, στην παγωνιά και μες στ’ αγιάζι,
μπροστά στο πλουσιόσπιτο

Αυτός ο αλήτης, αυτός ο αλήτης
ήταν ο πλούσιος ιδιοκτήτης

Κι όμως αυτή είναι η σκληρή αλήθεια του σήμερα...
«Κούρεμα δανείου με κούρεμα σπιτιού», ετοιμάζονται να λανσάρουν από τις πρώτες κιόλας ημέρες του 2018
οι ελληνικές τράπεζες, επιστρατεύοντας το ισπανικό μοντέλο εναλλακτικής ενεργητικής διαχείρισης των κόκκινων
δανείων. Όπως εξηγεί τραπεζικό στέλεχος στα «Νέα», το ισπανικό μοντέλο προβλέπει προσέγγιση δανειοληπτών
οι οποίοι έχουν σταματήσει εδώ και πολλούς μήνες να εξυπηρετούν τα στεγαστικά τους δάνεια με προτάσεις ανταλλαγής κατοικιών οι οποίες θα οδηγούν σε ένα έμμεσο κούρεμα των οφειλών τους. Έστω για παράδειγμα ότι
ένας πελάτης έλαβε προ δεκαπενταετίας δάνειο 300.000 ευρώ προκειμένου να αγοράσει ένα ακίνητο 150 τετραγωνικών. Τότε, εξηγεί τραπεζική πηγή, μπορεί τα παιδιά του να ήταν μικρά και οι στεγαστικές του ανάγκες αυξημένες. Σήμερα, ο συγκεκριμένος δανειολήπτης ενδέχεται να μπορεί να εξυπηρετηθεί με ένα σπίτι 90 τετραγωνικών
και τη μισή αξία. Αν αποδεχθεί την πρόταση της τράπεζας ο δανειολήπτης θα αναγκαστεί να μετακομίσει σε ένα
σπίτι μικρότερης αξίας και με λιγότερα τετραγωνικά. Παράλληλα θα κληθεί να εξυπηρετήσει ένα δάνειο που θα
είναι αντίστοιχα μικρότερο και η δόση εξυπηρέτησής του θα συμβαδίζει με τις πραγματικές σημερινές οικονομικές
του δυνατότητες. Το μοντέλο ανταλλαγής σπιτιών θα βασίζεται σε λεπτομερή ανάλυση της οικονομικής κατάστασης
του νοικοκυριού και η πρόταση για τη νέα του κατοικία θα βασίζεται σε συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΣΤΑ ΔΥΟ ‘’ΕΣΠΑΣΕ’’ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Το δεύτερο και μεγαλύτερο σκέλος της μεταρρύθμισης των επιδομάτων
(αναπηρικών, στεγαστικών, μεταφορικών) μεταφέρθηκε για την τέταρτη και τελευταία
αξιολόγηση του τρέχοντος προγράμματος προσαρμογής και συγκεκριμένα για το διάστημα Μαρτίου – Ιουνίου 2018. Σημειώνεται πως το προηγούμενο επικαιροποιημένο
Μνημόνιο (Ιούνιος 2017) προέβλεπε τη θέσπιση όλων των παραπάνω μεταρρυθμίσεων
σε πέντε τομείς, των κοινωνικών επιδομάτων έως τον περασμένο Νοέμβριο και την εφαρμογή τους, κατά περίπτωση, έως τον Ιούνιο του 2018. Η 1η «δόση» έως τέλος Δεκέμβριο.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής
η οποία αναμένεται να κλείσει έως τέλος Δεκεμβρίου του τρέχοντος μηνός. Είδωμεν...
Συν. από σελ. 1…

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

Αύξηση 20%-37% στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών - Το σύνολο εισφορών και
φόρων θα φτάσει έως και 65% του εισοδήματος - Τα ασφαλιστικά των αγροτών από 14% θα
πάνε στο 23,2%. Σε συνθήκες ασφυξίας οδηγούνται 1,4 εκατομμύρια ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες από τη νέα αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών το 2018, η
οποία σε συνδυασμό με τη φορολογία εξανεμίζει το διαθέσιμο εισόδημά τους καθιστώντας
πλειοψηφικό μέτοχο σε αυτό το κράτος. Την ίδια στιγμή τα «δώρα» που φέρνει το 2018 με τη β΄ δόση του νόμου Κατρούγκαλου -εκτός από τα καπέλα στις εισφορές- κρύβουν πολλά «ψαλίδια» για τους συνταξιούχους. Εκτός από όλες
αυτές τις περικοπές και πολλά άλλα που μας φέρνει ο Ευρωπαίος Άγιος Βασίλης δε ξέρουμε τι άλλο μας περιμένει...

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΣΤ. ΓΑΒΟΤΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΟΥΣ ΕΙΠΕ "ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ"

Θύελλα από τις δημόσιες δηλώσεις του δημάρχου Ωραιοκάστρου
Αστέριου Γαβότση: «Εμείς έχουμε 9
(ενν. μηχανικούς) και οι μισοί ξέρετε
ποιοι είναι. Σχεδόν ΑμεΑ. Στην
πράξη και στη γνώση. Και στη ψυχολογία... Ξέρετε πολύ καλά..». Η
δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο της
πρότασης της αντιπολίτευσης για
δημιουργία πολεοδομικού γραφείου
στον δήμο του Ωραιοκάστρου -όπως π.χ. υπάρχει στον
δήμο Θέρμης- προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες
των δημοτών. Η αναφορά του στο Δ.Σ τόσο για τους εργαζόμενους μηχανικούς του τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Ωραιοκάστρου για «πράξη, γνώση και
ψυχολογία ΑμεΑ», όσο και η έμμεση «αμφισβήτηση των
δυνατοτήτων των συνανθρώπων μας με αναπηρία να
παράγουν έργο», προκάλεσε την έντονη αντίδραση της
αντιπολίτευσης. Τι έλεγε άραγε αυτός ο δήμαρχος στην
προεκλογική του εκστρατεία για τους ΑμεΑ αλλά και για
τους μηχανικούς και συνδημότες του; Μήπως είναι ο
ίδιος ο Δήμαρχος ΑμεΑ και θα πρέπει να επανεξεταστεί
από ειδική επιτροπή αξιολόγησης; Γιατί, σε επίσημες δηλώσεις που έκανε στα ΜΜΕ δεν αναφέρθηκε και δεν ζήτησε συγγνώμη από τους ΑμεΑ, που πρόσβαλλε τόσο
χυδαία και που καθημερινώς αυτοί οι άνθρωποι αποδεικνύουν τις δυνατότητες, τη θέληση και τη δύναμή τους,
εν αντιθέσει με την αδυναμία αυτού του Δημάρχου...

ΕΡΧΟΝΤΑΙ 3 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
Συν. από σελ.1... Τρία προγράμματα που απευθύνονται σε ευ-

παθείς ομάδες όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, οι άστεγοι
και οι κωφοί βγάζει από τη φαρέτρα του το υπουργείο Εργασίας. Μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2018 ξεκινά το πρόγραμμα
«Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους», το οποίο περιλαμβάνει κάλυψη ενοικίου, δράσεις εργασιακής επανένταξης,
αλλά και κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών. Συγκεκριμένα,
προβλέπεται κάλυψη ενοικίου έως του ποσού 180 ευρώ για
έναν ωφελούμενο, έως 240 ευρώ για δύο ωφελούμενους και
έως 300 ευρώ για τρεις ή περισσότερους ωφελούμενους σε
μηνιαία βάση. Ακόμη, παρέχει κάλυψη δαπανών οικοσκευής
άπαξ έως 750 ευρώ για έναν ωφελούμενο, έως 900 ευρώ για
δύο ωφελούμενους, 1.000 ευρώ για τρεις και πλέον ωφελούμενους, αλλά και λειτουργικές δαπάνες άπαξ έως 750 ευρώ
για έναν ωφελούμενο, έως 900 ευρώ για δύο ωφελούμενους,
1.000 ευρώ για τρεις και πλέον ωφελούμενους.

ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΤΑ
”ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ” ΣΕ ΈΛΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Σε διαθεσιμότητα έθεσε η διοίκηση των νοσοκομείων
«Έλενα Βενιζέλου» και «Αλεξάνδρα», τους δύο γιατρούς
γυναικολόγους-μαιευτήρες που συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω για παθητική δωροδοκία. Οι γιατροί συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Σώματος Εσωτερικών
Υποθέσεων με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα
από καταγγελία μίας 35χρονης στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την οποία ο 65χρονος
απαίτησε από την ίδια το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ
για χειρουργική επέμβαση, στην οποία θα προέβαινε.
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«Εξοικείωση με τη Διαφορετικότητα: ανοιχτός ενημερωτικός διάλογος από άτομα με αναπηρία». Αυτό ήταν το
θέμα εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο στην Παλιά Δημοτική Αγορά .Ομιλητής ήταν ο νεαρός δικηγόρος με αναπηρία, Ευάγγελος Αυγουλάς .Σκοπός της εκδήλωσης ήταν μέσω ενός ανοιχτού διαλόγου ενημέρωσης και αφύπνισης, να αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης της διαφορετικότητας και να μπούμε στην έννοια της
κοινωνικής αποδοχής και ισότητας, αφού ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με
αναπηρία δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ’ εαυτή, όσο η αρνητική στάση της κοινωνίας απέναντι του.
Δελτίο τύπου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία της ΚΔΕΚ - "Το Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία της ΚΔΕΚ ευχαριστεί θερμά τον Λαογραφικό Πολιτιστικό Σύλλογο Γουμένισσας του "Αγίου Τρύφωνα" Γουμένισσας για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης του "Χριστουγεννιάτικου φιλανθρωπικού Καφέ" με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της δομής, προσφέροντας τα έσοδα του καφέ και του Bazzar.
Ευχαριστούμε πολύ τον Πατέρα Χρήστο Γραμματικό που εκ μέρους της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Γουμένισσας παραχώρησε το χρηματικό ποσό που προορίζονταν για τις ανάγκες του
Ιερού Ναού στα παιδιά του ΚΔΑΠ-ΜεΑ. Οι εργαζόμενοι και τα παιδιά του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
με Αναπηρία ευχαριστούν θερμά τον Πρόεδρο του συλλόγου Τάτση Αστέριο και τη σύζυγό του Νίκη, που τα τελευταία
χρόνια είμαστε η προτεραιότητά τους, έχουν πάντα μια μεγάλη και ζεστή αγκαλιά για όλους μας και το χαμόγελό...
Εργα προσβασιμότητας ΑμεΑ, προϋπολογισμού 119.992,32 ευρώ, δημοπρατεί ηλεκτρονικά ο Δήμος Καλαμάτας. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι στις 5 Φεβρουαρίου 2018,
στις 3 μετά το μεσημέρι. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 9 του ίδιου μήνα, στις
10 το πρωί. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η περίληψη διακήρυξης, η
διακήρυξη, το έντυπο οικονομικής προσφοράς, το ΤΕΥΔ σε Word και pdf και οι μελέτες.
Συνολικά 45 καταγγελίες για παράνομη στάθμευση, εκ των οποίων οι 30 αφορούσαν στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αναπήρων, έκανε ο Ειδικός Ουλαμός Μοτοσυκλετιστών της Τροχαίας Αρχηγείου κατά τη
διάρκεια εκστρατείας ελέγχου παράνομης στάθμευσης οχημάτων που πραγματοποίησε στο κέντρο της Λευκωσίας. Ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει πως «όταν κάποιος οδηγός αποφασίσει να σταθμεύσει το αυτοκίνητό
του παράνομα, και ιδιαίτερα σε χώρους που προορίζονται για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, επιδεικνύει αυτόματα έλλειψη σεβασμού πρώτα και κύρια απέναντι στους συμπολίτες του, αλλά και απέναντι στους νόμους».
Αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις προκαλεί η αποκάλυψη αλλά και η τιμωρία των φοιτητών, που τον περασμένο Ιούνιο παρέδωσαν την ίδια εργασία σε μάθημα στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρόκειται για 106 φοιτητές του
τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Πάτρας,και η εργασία κατατέθηκε στο μάθημα «Δυναμικά μαθηματικά Υποδείγματα». Η αντιγραφή έγινε αντιληπτή και η γενική συνέλευση του τμήματος αποφάσισε να τους
τιμωρήσει αποκλείοντας τους από την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ τάχθηκε κατά της απόφασης όπως
και η ΠΑΣΠ, αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα «Καθημερινή». Η ΔΑΠ ζήτησε την άρση της ποινής, αφού «σε
περίοδο βαθιάς κρίσης, η απαγόρευση συμμετοχής φοιτητών στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου αποτελεί
ακραία κίνηση, η οποία θα έχει τραγικές συνέπειες για την ομαλή συνέχεια των σπουδών των παραπάνω φοιτητών».
Ένα ειδικό υπερσύγχρονο ανυψωτικό μηχάνημα για μεταφορά και είσοδο ΑμεΑ στην κολυμβητική δεξαμενή
του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του, προμηθεύτηκε το Τμήμα Αθλητισμου και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Καθημερινότητας των Κοινωνικών Ομάδων του δήμου Παύλου Μελά. Ο δήμαρχος, Δημήτρης Δεμουρτζίδης, ενημερώθηκε για τη χρήση του μηχανήματος από τον αντιδήμαρχο Αθλητισμού,
Ιωσήφ Αράπογλου, και τα υπηρεσιακά στελέχη και δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από αυτή την αγορά που δίνει
τη δυνατότητα τόσο στα ΑμεΑ όσο και σε άλλα άτομα όπως παχύσαρκους, να εξυπηρετούνται και να έχουν πρόσβαση στο κολυμβητήριο με ασφάλεια. Ο δήμος Παύλου Μελά αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως επιδιώκει να είναι
λειτουργικοί και προσβάσιμοι οι ανοιχτοί δημόσιοι χώροι και τα κλειστά δημοτικά κτίρια – εγκαταστάσεις, σε όλους
τους πολίτες και φροντίζει για την άρση των εμποδίων που αφορούν την καθημερινότητα ατόμων με αναπηρίες.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - Οι Πάνος Τριανταφύλλου και Βασίλης Ντούνης μοιράστηκαν τις πρωτιές στο
πανελλήνιο πρωτάθλημα ξιφασκίας με αμαξίδιο που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο του Αιγάλεω. Ο Τριανταφύλλου στον τελικό του ξίφους μονομαχίας επικράτησε 15-11 του Ντούνη, όμως ο τελευταίος νίκησε τον «ασημένιο» Παραολυμπιονίκη στον τελικό της σπάθης με σκορ 15-9. Δύο χρυσά μετάλλια στις
γυναίκες κατέληξαν στην Ευθυμία Βλάμη, ενώ ο Στυλιανός Σουλιώτης πρώτευσε στο ξίφος ασκήσεως.
Τιμή για μια ακόμα χρονιά απέδωσε μεταξύ άλλων στους αθλητές και αθλήτριες ΑμεΑ του Ναυτικού Ομίλου
Χανίων το Σωματείο Ατόμων με αναπηρία Ν. Χανίων (AμεA), σε εκδήλωση που πραγματοποίησε στο Πνευματικό
Κέντρο. Συγκεκριμένα, ο Ναυτικός Ομιλος βραβεύτηκε για τη μεγάλη του συμβολή στην ανάπτυξη του αθλητισμού,
αλλά και στο κοινωνικό έργο που προσφέρει. Συγχαρητήρια στον Ναυτικό Όμιλο και τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες..
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΜΕΑ:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΕΦΕΡΕ ΓΙΑ
ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Με απόλυτη επιτυχία για τη χώρα μας ολοκληρώθηκε
το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΑΜΕΑ στο Μεξικό. Η Ελλάδα
κατέκτησε 19 μετάλλια και συγκεκριμένα 2 χρυσά, 7 ασημένια και 10 χάλκινα στην κολύμβηση και 1 χάλκινο με τον
Δημήτρη Μπακοχρήστο στην Άρση βαρών σε πάγκο.

ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛΩΝ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ»
Η συμβολή της Σχολής Τυφλών «Απόστολος Βαρνάβας» στην κοινωνία είναι πράγματι μέγιστη
και πολύτιμη, δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης, σε χαιρετισμό του σε χριστουγεννιάτικη γιορτή της Σχολής. Ο κ. Συλλούρης είπε ότι χαιρετίζει «το αξιέπαινο έργο της Σχολής
Τυφλών Απόστολος Βαρνάβας, που εδώ και 80 και πλέον χρόνια προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες της στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης στην Κύπρο και ειδικότερα της εκπαίδευσης των ατόμων με οπτική αναπηρία». Ανέφερε ότι «η πολύχρονη εμπειρία της Σχολής, το καταρτισμένο
προσωπικό που στελεχώνει τις υπηρεσίες της, καθώς και ο σύγχρονος εξοπλισμός που διατίθεται,
έχουν καταστήσει τη Σχολή ένα πολυδύναμο κέντρο, το οποίο συμβάλλει τα μέγιστα στην ενσωμάτωση και απρόσκοπτη συμμετοχή των ατόμων με οπτική αναπηρία στην κοινωνία».

ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν αυξήσει και διευρύνει τις
δραστηριότητές τους σε όλους τους τομείς της ζωής. Έχει προωθηθεί περισσότερο η κοινωνικοποίησή τους καθώς έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν πιο ενεργά σε δραστηριότητες όπου
πριν ήταν απαγορευτικές ή και αδύνατες για αυτά, όπως εκπαίδευση, απασχόληση, ψυχαγωγία.
Σ’ αυτό έχει συμβάλει και η αύξηση των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, ώστε
να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι απομόνωσης, αποκλεισμού, χρήσης ιδρυματικής φροντίδας, καταστάσεις που επιδεινώνουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρίες. Στην Ελλάδα η φροντίδα των ατόμων με αναπηρίες εναπόκειται
κυρίως στα μέλη της οικογένειας και, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, αναλαμβάνουν το δύσκολο αυτό ρόλο φροντιστές,
επαγγελματίες και μη. Σήμερα ο αριθμός των ατόμων που φροντίζουν άτομα με αναπηρίες αυξάνεται σημαντικά. Τα
άτομα αυτά είναι ως επί το πλείστον γυναίκες και το στρες που βιώνουν, τα οδηγεί στο να παραμελούν τη δική τους
υγεία και τις ψυχολογικές τους ανάγκες. Επηρεάζεται η συμμετοχή τους σε κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες, περιορίζεται ο ελεύθερος χρόνο τους, κλονίζεται η κοινωνική τους θέση και απειλείται η οικονομική τους ασφάλεια.
Υπάρχει λοιπόν, μεγάλη ανάγκη να αναγνωριστεί το τεράστιο πρακτικό και συναισθηματικό φορτίο των φροντιστών,
καθώς αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ατόμων με αναπηρίες. Το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ παρέχει υπηρεσίες φροντίδας σε άτομα με
κινητικές αναπηρίες, με αισθητηριακές αναπηρίες με νοητική υστέρηση ή και πολλαπλές αναπηρίες. Οι δραστηριότητες
της δομής επικεντρώνονται στις θεραπευτικές πράξεις, τη δημιουργική απασχόληση και τη συμβουλευτική.

Δ. ΝΙΚΑΙΑΣ: ΔΩΡΑ ΣΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΑΜΕΑ ΜΟΙΡΑΣΑΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Τα παιδιά του 25ου Δημοτικού σχολείου Νίκαιας συγκέντρωσαν και μοίρασαν δώρα
στους συμμαθητές τους, ΑμεΑ του Ειδικού Σχολείου που λειτουργεί στο Ρέντη από
φέτος. Σε αυτή την χριστουγεννιάτικη εκδήλωση έδωσε το παρόν ο Δήμαρχος ΝίκαιαςΑγ. Ι. Ρέντη, Γιώργος Ιωακειμίδης ο οποίος ανέφερε: «Πόσο όμορφο είναι να βλέπεις
αυτές τις πράξεις! Αξίζουν συγχαρητήρια στο Σύλλογο Γονέων που είχε αυτή την θαυμάσια ιδέα. Οι γονείς πρέπει να είναι περήφανοι για τα παιδιά τους. Αυτές είναι πρωτοβουλίες που φανερώνουν κοινωνική αλληλεγγύη, ηθική στήριξη και αληθινό ενδιαφέρον
για το συνάνθρωπο. Και όταν τα μικρά παιδιά διαπαιδαγωγούνται με αυτές τις αξίες από τους γονείς τους, γίνομαι κι
εγώ ακόμα πιο αισιόδοξος για το μέλλον της πόλης και ολόκληρης της κοινωνίας! Η εκδήλωση αγάπης που ένωσε τους
μαθητές των δύο σχολείων έγινε την Τετάρτη 20 Δεκέμβρη στο Ειδικό Σχολείο. Βλέπω τον αγώνα των παιδιών του Ειδικού Σχολείου, των γονιών και των δασκάλων να ξεπεράσουν τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να ζήσουν
μια «κανονική» ζωή και δε μπορώ παρά να υποκλίνομαι με απέραντο σεβασμό σε αυτούς που δε στάθηκαν τόσο τυχεροί
όσο κάποιοι άλλοι από εμάς. Μακάρι ν’ αντέχουν και να δείχνουν και σε όλους εμάς το δρόμο. Τους ευχαριστούμε όλοι
μέσα από την καρδιά μας, για τη χαρά που μας έδωσαν και άγγιξαν τις ψυχές μας, τούτες τις γιορτινές μέρες».
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ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΠΕΙΛΕΙ Η ΤΥΦΛΩΣΗ
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η τύφλωση θα απειλεί το 2020, 75 εκατομμύρια ανθρώπους σε
όλο τον κόσμο, εκ των οποίων τα 2/3 θα μπορούσαν να είχαν προλάβει την απώλεια εάν υποβάλλοντας σε ετήσιο οφθαλμολογικό έλεγχο. Με στόχο τον περιορισμό του αριθμού των τυφλών
η Διεθνής Επιτροπή για την Πρόληψη της Τύφλωσης, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υλοποιούν το πρόγραμμα «2020: Δικαίωμα στην Όραση». Σήμερα οι κυριότερες
αιτίες απώλειας της όρασης είναι οι αγγειακές παθήσεις του ματιού (διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς, θρομβώσεις του αμφιβληστροειδούς ) και το γλαύκωμα.
Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, είναι μια σοβαρή επιπλοκή του σακχαρώδους διαβήτη.
Στη χώρα μας εκτιμάται ότι πάσχουν από διαβήτη έως και ένα εκατομμύριο άτομα, δηλαδή περίπου το 10% του πληθυσμού. Τουλάχιστον το 50% των διαβητικών ατόμων δε γνωρίζει ότι πάσχει από τη Νόσο. «Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, συμβαίνει
σε ένα ποσοστό 50- 70% των διαβητικών ασθενών, μετά από 15 χρόνια της πάθησης κι έχει άμεσο επακόλουθο τη σοβαρή
μείωση της όρασης. Έτσι χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς ως μια από τις μεγάλες τραγωδίες της σύγχρονης οφθαλμολογίας»,
επισημαίνει ο καθηγητής Οφθαλμολογίας στο ΑΠΘ, Παναγιώτης Οικονομίδης. Ο αριθμός των πασχόντων από διαβητική αμφιβλήστροειδοπάθεια παγκοσμίως το 2000 ήταν 4,1 εκατομμύρια, ενώ το 2020 υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 6,1 εκατομμύρια.

DUSTIN CARTER: ΈΝΑΣ ΉΡΩΑΣ..
Ο Άνθρωπος που βλέπετε στην εικόνα ονομάζεται Ντάστιν Κάρτερ
(Dustin Carter). Όταν ήταν μικρός αντιμετώπισε μια σοβαρή μόλυνση
στο αίμα του με αποτέλεσμα το 1994 να αναγκαστούν οι Γιατροί να
ακρωτηριάσουν τα πόδια του και τα χέρια του από τους αγώνες και
κάτω. Ο Ντάστιν όμως με μεγάλο θάρρος αντιμετώπισε την κατάστασή
του και δεν το έβαλε κάτω. Ασχολήθηκε με τον Αθλητισμό και ανακάλυψε την Ελληνορωμαϊκή πάλη.Με την βοήθεια του προπονητή του
κατάφερε και έγινε πολύ καλός παλαιστής κερδίζοντας πάνω από 40
αγώνες σε πρωταθλήματα πάλης. Είναι πραγματικά ένας ΗΡΩΑΣ.

ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΚΙΝΕΙ ΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΤΗ ΣΚΕΨΗ!
Η ζωή θα γίνει σύντομα ευκολότερη για όσους υποφέρουν από σοβαρή αναπηρία. Επιστήμονες του University of Technology του Σίδνεϊ ανέπτυξαν μια νέα τεχνολογία που θα επιτρέπει στα άτομα με σοβαρή αναπηρία να κινούν το αναπηρικό τους
αμαξίδιο με τη δύναμη της σκέψης τους. Σήμερα υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι κίνησης των αναπηρικών καροτσιών, με το
σαγόνι ή με το φύσημα σε αισθητήρες, ωστόσο και οι δύο περιλαμβάνουν τη σωματική κίνηση του ασθενούς, κουράζοντάς
τον εύκολα. Για τον λόγο αυτό ο καθηγητής Χουνγκ Νγκιουγέν και η ομάδα του επιχείρησαν να ανακαλύψουν μια καλύτερη
λύση και τα κατάφεραν. Με τη βοήθεια μιας συσκευής που διαβάζει τα εγκεφαλικά κύματα μέσω ογδόντα ηλεκτροδίων, ο
ασθενής θα μπορεί να μετακινεί μόνος του , το καρότσι του, σκεπτόμενος απλώς που θέλει να πάει. Οι εντολές που μπορούν
να δοθούν είναι 4: μπροστά, αριστερά, δεξιά και στοπ. Για να μετακινηθεί μπροστά ο χρήστης της αναπηρικής καρέκλας δεν
έχει παρά να σκεφθεί ένα ζάρι που κινείται μπροστά, ενώ για να μετακινηθεί αριστερά θα πρέπει να σκεφθεί ότι γράφει γράμμα.
Η δεξιά κατεύθυνση επιτυγχάνεται όταν σκεφθεί ότι λύνει ένα μαθηματικό πρόβλημα, ενώ με το κλείσιμο των ματιών θα μπορεί
να σταματάει την κίνηση της αναπηρικής καρέκλας. Η μέθοδος αναμένεται να τελειοποιηθεί μέσα στην επόμενη τριετία.

ΟΤΑΝ Η ΚΟΥΚΛΑ
ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΕΧΕΙ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ...

Το «Mannequal» σχεδιάστηκε
για να γεφυρώσει το κενό που
υπάρχει μεταξύ των καταναλωτών με αναπηρία και του κόσμου
της μόδας. Δημιουργός του είναι
η αγγλίδα Sophie Morgan, μια νεαρή καλλιτέχνης με παραπληγία, που μετά το ατύχημά της άρχισε να την ενοχλεί
η απουσία της αναπηρίας από την αγορά της μόδας και
το σύγχρονο lifestyle. Το Mannequal είναι ένα καινοτόμο
προϊόν: είναι ένα αναπηρικό κάθισμα για το «mannequin»
(δηλαδή ένα αναπηρικό κάθισμα για την κούκλα της βιτρίνας). Και παρά το γεγονός πως πρόκειται στην ουσία για
ένα κάθισμα, «ο συμβολικός του χαρακτήρας δεν περνάει
απαρατήρητος», όπως δηλώνει η Morgan.

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ

Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Ρωσίας και ένας 20χρονος φοιτητής από το
Καζάν, επιβεβαίωσαν, ότι η αναπηρία
δεν αποτελεί εμπόδιο για την επίτευξη
των ονείρων. Ο Ντμίτρι Κορχάγκιν, ένας
20χρονος φοιτητής από το Καζάν, καθισμένος στην αναπηρική καρέκλα με εγκεφαλική παράλυση, άρχισε από τον Οκτώβριο να εργάζεται
στο τμήμα πληροφορικής της ρωσικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.
Η εργασία του στην ρωσική ομοσπονδία ποδοσφαίρου είναι η πρώτη
δουλειά του Ντμίτρι, που μέχρι τώρα, έχει αφιερώσει το μεγαλύτερο
μέρος του χρόνου του στις σπουδές του. Ειδικεύεται στο αστικό δίκαιο, αλλά θέλει να αρχίσει τη μελέτη του αθλητικού δικαίου και ίσως
σε μερικά χρόνια να μπορέσει να σπουδάσει στη Μόσχα. Προς το
παρόν, η προσοχή του Ντμίτρι επικεντρώνεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου καλοκαιριού, το οποίο θα φιλοξενήσει η Ρωσία,
αλλά σίγουρα θα εξακολουθήσει να δείχνει, ότι η αναπηρία δεν μπορεί
να σταματήσει τον άνθρωπο στην πραγμάτωση των ονείρων του.
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ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΥΨΗΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ένα νέο εξειδικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα υλοποιεί το Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος «Ηλίανθος». Το
πρόγραμμα έχει στόχο την εκπαίδευση νεαρών ενηλίκων με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας σε θέματα κοινωνικοποίησης και αυτόνομης διαβίωσης. Απώτερος σκοπός είναι οι
ωφελούμενοι να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες και τις ευθύνες μιας ολόκληρης ημέρας
σε ένα στεγαστικό πλαίσιο, ώστε να μπορούν να ενταχθούν αργότερα με επιτυχία σε δομές αυτόνομης ή ημιαυτόνομης
διαβίωσης ή ακόμα και να κατακτήσουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν την ανεξάρτητη διαβίωση τους.

ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ Η ΆΝΝΑ ΚΟΡΤΕΣΗ
Στον Νομό Αττικής και συγκεκριμένα στην Δραπετσώνα βρέθηκε η συγγραφέας και επίτιμο μέλος του συλλόγου “Εθελοντική Ομάδα ΣΤΗΡΙΞΗ” Άννα Κορτέση
μετά από πρόσκληση του “Κέντρου Δημιουργίας και Έκφρασης Νέων ΑΜΕΑ η ΓΛΑΥΚΑ”. Η εκδήλωση έγινε με
την συμπαράσταση του Συλλόγου “Εθελοντική Ομάδα
ΣΤΗΡΙΞΗ” που είναι
και υποστηρικτής
του βιβλίου “Νίνα η
Λεμονίτα” ,το οποίο
έχει παραχωρήσει η
συγγραφέας – όπως
όλα της τα βιβλία για
εθελοντικό σκοπό –
στο ορφανοτροφείο
Κρίκκειο της Ιεράς
Μητροπόλεως Λαρίσης και Τιρνάβου.

ΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Προώθηση της πρόσβασης, της συμμετοχής και
της ισότητας σε όλους τους τομείς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζήτησε και ψήφισε έκθεση πρωτοβουλίας
της Χέλγκα Στίβενς, η οποία αξιολογεί την εφαρμογή
της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 20102020. Ο βασικός στόχος της στρατηγικής είναι η δημιουργία μιας Ευρώπης χωρίς εμπόδια για τους
ανθρώπους με αναπηρία. Αυτό συμπεριλαμβάνει την
προώθηση της πρόσβασης, της συμμετοχής και της
ισότητας σε όλους τους τομείς, στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, τη βελτίωση εκπαίδευσης
καθώς και της κοινωνικής προστασίας και της υγείας.
Η σύμβαση, που αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υιοθετήθηκε το 2010 και αποτελεί το βασικό μέσο για την
εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα
των Ατόμων με Αναπηρία. Η Σύμβαση, που έχει υπογραφεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της και θα ισχύσει
σύντομα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλεί τα
συμβαλλόμενα κράτη να προοασπίζουν και να διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις
ελευθερίες των ατόμων με αναπηρία παγκοσμίως..

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Συν. από σελ. 1… το οποίο ενέκρινε

στην τελευταία του συνεδρίαση
το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι
δράσεις αυτές αφορούν όλα τα
εμπλεκόμενα Υπουργεία με τα
απαραίτητα κονδύλια να έχουν
ήδη πάρει την έγκριση της Κυβέρνησης. Το Σχέδιο Δράσης,
σύμφωνα με την πρόταση της υπουργού Εργασίας η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει συνολικά
85 δράσεις εκ των οποίων οι 46 είναι συνεχιζόμενες, περιλαμβάνονται δηλαδή και στο πρώτο σχέδιο δράσης και βρίσκονται
σε εξέλιξη, και 39 νέες δράσεις οι οποίες αφορούν tην απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με αναπηρίες, τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, την προσβασιμότητα στο
φυσικό και δομημένο περιβάλλον, τις μεταφορές και την πληροφόρηση, την παροχή υπηρεσιών υγείας και αποκατάστασης,
και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα αναπηρίας. Δεύτερη σημαντική δράση για το υπουργείο
Εργασίας αφορά στη χορήγηση κοινωνικών παροχών και επιδομάτων και περιλαμβάνει σχέδιο παροχής επιδόματος βαριάς
κινητικής αναπηρίας, σχέδιο παροχής επιδόματος φροντίδας
σε παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα, την ειδική χορηγία
για τους τυφλούς, το επίδομα διακίνησης και το σχέδιο παροχής
οικονομικής βοήθειας για αγορά αυτοκινήτου. Στις δράσεις του
υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνονται επίσης η έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας, η επαγγελματική αποκατάσταση
των αναπήρων και οι χορηγίες σε οργανώσεις αναπήρων.

ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ “ΜΑΡΟΥΣΙ”
Φέτος τα Χριστούγεννα η
Sleed αποφάσισε να μην προχωρήσει σε εταιρικά δώρα,
αλλά να πραγματοποιήσει αντ’
αυτού μία χορηγία υπέρ του
Αθλητικού Συλλόγου Κινητικά
Αναπήρων “Μαρούσι” ως μία
πράξη αγάπης και υποστήριξης στον αγώνα των αθλητών
και των φίλων του συλλόγου. Η χορηγία της Sleed αφορά την
ομάδα ράγκμπι με αμαξίδιο, ενός αθλήματος που ξεκίνησε
στον Καναδά το 1977 αλλά αναπτύσσεται με πολύ γοργούς
ρυθμούς σε όλο τον κόσμο. Αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία (κυρίως με τετραπληγία) αγωνίζονται σε μεικτές ομάδες συνδυάζοντας τον ρυθμό, την ταχύτητα και τη δεξιοτεχνία.
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ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ:
ΕΔΩΣΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ
Σε κλίμα συγκίνησης, αλλά
και χαράς πραγματοποιήθηκε
στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
Ευόσμου, η τελετή του δήμου
Κορδελιού- Ευόσμου για την
παράδοση σε 14 δημότες με κινητικά προβλήματα σύγχρονα ηλεκτροκίνητα αναπηρικά
αμαξίδια. Βαθιά συγκινημένοι οι 14 δικαιούχοι των ηλεκτροκίνητων αναπηρικών αμαξιδίων, οι οποίοι επιλέχθηκαν βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ: ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Σχεδόν σε κανένα από τα
σχολικά συγκροτήματα των
Δωδεκανήσων δεν υπάρχουν
υποδομές πρόσβασης για
τους μαθητές που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα
ή προσωρινά προβλήματα
λόγω τραυματισμών. Το θέμα της προσβασιμότητας για
αυτούς τους μαθητές απασχολεί έντονα την Ένωση Διδασκαλίας Δωδεκανήσου, η οποία συναντήθηκε με τον
Δήμαρχο Ρόδου κο Φώτη Χατζηδιάκο και μαζί με άλλα
συζήτησε αυτό το πρόβλημα. Για να δούμε τι θα γίνει...

ΒΟΛΟΣ:«Η ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΑΜΕΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»
Στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος αναφέρει μεταξύ
άλλων.: «Ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία
ενημερώνει τα μέλη του ότι οι κάρτες μέλους, χρώματος
λευκού, που δίνει ο Σύλλογος κατά την εγγραφή, δεν
μπορούν να χρησιμοποιούνται ως «Δελτία Στάθμευσης
Α.μεΑ.». Τα δελτία στάθμευσης Α.μεΑ. δίνονται από το
γραφείο συγκοινωνιών Χίου για όλα τα αυτοκίνητα τα
οποία έχουν ταξινομηθεί ως αναπηρικά», αυτή την παραίτηση διευκρίνηση κάνει με σχετικό δελτίο τύπου ο
Παγχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ. Επεξηγεί δε ποιοι δικαιούνται τη σχετική κάρτα: «Δελτίο στάθμευσης δίνεται επίσης
σε πολίτες οι οποίοι κατέστησαν Άτομα με Αναπηρία
μετά την απόκτηση του Ι.Χ αυτοκινήτου, εφόσον προσκομίσουν στην Υπηρεσία Συγκοινωνιών έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας από το ΚΕΠΑ.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΙΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΔΙΑΦΟΡΟΖΩ”
Σύμβαση χρησιδανείου υπέγραψαν ο
Δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης
Νίκας και ο Πρόεδρος του «Αθλητικού
Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία ΔιαφοροΖΩ», Γεώργιος Λαζαρίδης, με την
οποία παραχωρείται στο σωματείο δωρεάν κατά χρήση το γήπεδο τένις στην
οδό Νέδοντος, πριν τη συμβολή με την
οδό Ευαγγελιστρίας, επιφάνειας 740 τ.μ., για πέντε χρόνια.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καρδίτσας είχε
τη χαρά να φιλοξενήσει
τον Βαγγέλη Αυγουλά,
δικηγόρο και μέλος πολλών σωματείων, έναν
άνθρωπο που μετρά
πολλούς αγώνες στον
ευαίσθητο χώρο της Αναπηρίας, και να ενημερωθεί για τα
άτομα με Αναπηρία. Η επίσκεψή του εντάσσεται σε ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Εξοικείωσης με την Αναπηρία που πραγματοποιείται σε διάφορα σχολεία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα
«Εξοικείωση με τη Διαφορετικότητα: ανοιχτός ενημερωτικός
διάλογος με άτομα με Αναπηρία». Ο Βαγγέλης Αυγουλάς, τυφλός και ο ίδιος, ενημέρωσε τους εκπαιδευόμενους για θέματα
που αφορούν στην τύφλωση και γενικότερα στην Αναπηρία.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΑΓΡΙΝΙΟ
Η Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι νέοι με νοητική υστέρηση & αναπηρίες, συνοδοί και οι εργαζόμενοι του
Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκαταστάσεως «Παναγία Ελεούσα» Νομού
Αιτωλ/νίας, Μεσολόγγι – Αγρίνιο, εκφράζουν με ανακοίνωση
τους, τις θερμότατες ευχαριστίες τους στην ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Μεσολογγίου, καθώς και της
Ακαδημίας Ποδοσφαίρουτης Α.Ε.Μ., που επισκέφθηκαν το
Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». “Ο εκπρόσωπος της Διοίκησης κ. Παναγιώτης Κατσάνος, οι προπονητές κ. Γεώργιος
Πετσίνης και Ιωάννης Ντζιβάνης και οι παίκτες ξεναγήθηκαν
στους χώρους του Εργαστηρίου, συνομίλησαν με τους εκπαιδευόμενους νέους και τους έδωσαν μεγάλη χαρά.

ΤΡΙΠΟΛΗ: ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα “Προσβασιμότητα για όλους - Τουρισμός για όλους”
στην Τρίπολη. Η 3η ημερίδα παρουσίασης συμπερασμάτων του επιστημονικού forum "Στο
Επίκεντρο ο Άνθρωπος" με θέμα “Προσβασιμότητα για όλους - Τουρισμός για όλους” πραγματοποιήθηκε στον προσβάσιμο και φιλόξενο χώρο του ΚΑΑ "ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ". Κατά τη διάρκεια των εργασιών της παρουσιάστηκαν οι εμπεριστατωμένες επιστημονικές προτάσεις των
μελών του forum, για την επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου προσβασιμότητας προς όφελος
των μόνιμων κατοίκων, Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες και ηλικιωμένων, κατ’ εφαρμογή των
αρχών της σχεδίασης για όλους, και για την ανάπτυξη προσβάσιμων για όλους υπηρεσιών τουρισμού.
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ΛΑΚΩΝΙΑ: ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΧΙΟΣ: ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ:

…Ζητούν με επιστολή τους προς τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας κ. Δημήτρη Καρελά. Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας, με το έγγραφο της Γενικής
Γραμματείας Πρωθυπουργού που παραλάβαμε στις 03-08-2017,
ενημερώθηκε για ένα ζήτημα που έχει εξ’ αρχής λύσει η έννομη
τάξη της χώρας μας και αφορά την αδιαμφισβήτητη ισχύ έναντι
όλων των εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας που έχουν
εκδοθεί πριν την 01-09-2011. Το έγγραφο μάλιστα στο οποίο βασίζεται η απάντηση της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού
φέρει την υπογραφή σας. Παρ’ όλα αυτά οι υφιστάμενοι σας,
προϊστάμενοι των υπηρεσιών της Κοινωνικής Πρόνοιας και οι
υφιστάμενοί τους, φαίνεται να έχουν διαφορετική άποψη, και επιμένουν να μην κάνουν δεκτά τα εν λόγω επίσημα δημόσια έγγραφα, ενεργώντας χωρίς να συμμορφώνονται με την κείμενη
Νομοθεσία. Κύριε Γενικέ Γραμματέα Πρόνοιας σας καλούμε να
παρέμβετε άμεσα για να εφαρμοστεί το αυτονόητο. Να επανέλθει
η νομιμότητα. Να μπει τελεία σε αυτή την «ανισορροπία» σε
βάρος των Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες. Με τιμή, το Δ.Σ. του
Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΑ «ΚΥΨΕΛΗ»
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ξεκινήσει και χρηματοδοτεί
με πόρους του Επιχειρησιακού της Προγράμματος το σύνολο
των λειτουργικών δαπανών της «ΚΥΨΕΛΗΣ» για 3 χρόνια και
συγκεκριμένα από τον Μάιο του 2017 έως τον Μάιο του 2020.
Συγκεκριμένα, χρηματοδοτεί την απασχόληση 11 ατόμων, 7 διαφορετικών ειδικοτήτων, ώστε τα ωφελούμενα άτομα (ΑμεΑ) να
έχουν υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες που συμβάλλουν στην ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο, στη βελτίωση της
προσωπικής εξέλιξης και ανάπτυξή τους. Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου συνοδευόμενη από τους Αντιπεριφερειάρχες Καλλιόπη Γόμου και Χρύσανθο Αργυρίου και
τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Γιώργο Καμπούρη,
επισκέφθηκε το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για ΑμεΑ «Η ΚΥΨΕΛΗ», συνομίλησε με τους εργαζόμενους
και τα μέλη του Κέντρου και αντάλλαξε ευχές.
ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΜΕΑ, ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ
Άνοιξε, η ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αφορά την εγγραφή και την υποβολή
των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ελεύθερη διέλευση,
από τα διόδια της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων
της, των ΑμεΑ, των ανέργων και των μονίμων κατοίκων των
όμορων δήμων. Η λειτουργία της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής
πλατφόρμας έρχεται σε εφαρμογή της απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σπίρτζη, για την
ελεύθερη διέλευση συγκεκριμένων ομάδων πολιτών και
αφορά τους μετωπικούς σταθμούς: ΤΥΡΙΑ, ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ, ΜΑΛΑΚΑΣΙ, ΜΟΥΣΘΕΝΗ, ΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΣΤΗ, ΑΡΔΑΝΙΟ και ΙΕΡΟΠΗΓΗ και τους κατοίκους των δήμων ΑΒΔΗΡΩΝ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΡΡΙΑΝΩΝ, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΙΑΣΜΟΥ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ,
ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΜΥΚΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΠΑΓΓΑΙΟΥ,
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΤΟΠΕΙΡΟΥ, ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

ΈΝΟΧΟΙ 47 ΑΠΟ
ΤΟΥΣ 48 ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥΣ

Συν. από σελ. 1… Ειδικότερα, για την πρώην οφθαλμίατρο το Δικαστήριο αποφάσισε την καταδίκη της
όπως ίσχυε στην πρωτόδικη απόφαση, δηλαδή με
4,5 χρόνια φυλάκιση με 3ετή αναστολή και 1 χρόνο
στέρησης των πολιτικών της δικαιωμάτων. Για τις
46 από τις 48 περιπτώσεις
όσων λάμβαναν επιδόματα
τυφλότητας, το Δικαστήριο
τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με 3ετή
αναστολή, ενώ παράλληλα
αθώωσε μία ηλικιωμένη γυναίκα με την αιτιολογία
ότι σε μεταγενέστερο έλεγχο το 2014 διαπιστώθηκε
ότι είχε 100% βαθμό τυφλότητας. μία μόνο εκ των
κατηγορούμενων απηλλάγη.

ΠΥΡΓΟΣ: ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επανένταξη αστέγων, διευκολύνσεις για κωφούς
και άτομα με αναπηρία προβλέπουν τα τρία προγράμματα συνολικού κόστους 21,2 εκατ. ευρώ που
θα θέσει σε εφαρμογή το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Όπως ανακοίνωσαν η υπουργός Εργασίας, Έφη
Αχτσιόγλου και η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου το πρώτο πρόγραμμα αφορά στην κατάργηση του ψυχιατρικού
ιδρύματος των Λεχαινών το οποίο είχε διασύρει τη
χώρα μας διεθνώς και τη μεταστέγαση των φιλοξενούμενων σε υποστηρικτική δομή ή σε δομή οικογενειακού τύπου. Το παράρτημα ΑμεΑ Λεχαινών ήταν
αρχικά ίδρυμα για παιδιά. Σήμερα φιλοξενεί 4 ανήλικους και 45 ενήλικες, 9 έως 47 ετών. Πολλοί έχουν
ζήσει εκεί ή σε άλλο ίδρυμα για πολλά χρόνια, με τα
χέρια και τα πόδια τους
δεμένα με ιμάντες, σε
συνθήκες περιορισμού
που διαρκούσαν από 6
μήνες έως 21 χρόνια.
Από τον Ιούλιο 2016 ειδική ομάδα επιστημόνων προετοιμάζει την ένταξη των τροφίμων σε
μικρές δομές, διαμερίσματα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη δομών φιλοξενίας, πιλοτικού
προγράμματος επαγγελματικής αναδοχής, μονάδας
βραχείας υποδομής ατόμων με αναπηρία, κινητής
μονάδας παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε
οικογένειες, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης,
κέντρων ημέρας για άτομα με αναπηρία.
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ΝΕΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ FACEBOOK
ΘΑ ΕΝΤΟΠΙΖΕΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
Ελπίζεται ότι με αυτό τον τρόπο θα προληφθούν πολλές αυτοκτονίες, καθώς το
λογισμικό θα ανιχνεύει έγκαιρα τους ανθρώπους με τέτοιες τάσεις, προτού καν τους αναφέρουν άλλοι
χρήστες (user alerts). Ο Γκάι Ρόζεν, αρμόδιος αντιπρόεδρος του μεγαλύτερου κοινωνικού δικτύου,
ανέφερε ότι η νέα τεχνολογία, που ήδη δοκιμάσθηκε με επιτυχία στις ΗΠΑ, θα εφαρμοσθεί παγκόσμια, αλλά όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι ευαισθησίες των πολιτών και οι νόμοι περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν επιτρέπουν την παρακολούθηση των στοιχείων των χρηστών.

Συν. από σελ.1…

ΞΑΝΑ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΝ ΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Απόφαση για κινητοποιήσεις, που θα κορυφωθούν το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου,
σε όλες τις μορφές και με ανοιχτό το ενδεχόμενο των μπλόκων των εθνικών οδών, ανακοίνωσαν οι αγρότες που συμμετείχαν σήμερα στη πανελλαδική σύσκεψη που διοργάνωσε η
Πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων στη Λάρισα. Στη σύσκεψη πήραν μέρος εκπρόσωποι
από 13 Ομοσπονδίες και από δεκάδες αγροτικούς συλλόγους σε όλη τη χώρα, από τον
Έβρο μέχρι την Κρήτη, ενώ την εισήγηση στη σύσκεψη έκανε ο πρόεδρος της Ενωτικής
Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας Βαγγέλης Μπούτας. Όσον αφορά τα αιτήματα, οι αγρότες που συμμετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων διεκδικούν,
μεταξύ άλλων να υπάρξει φορολογία για κάθε πραγματικό εισόδημα, αφορολόγητο ατομικό εισόδημα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο με 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, αλλά και κατάργηση των τεκμηρίων. Επίσης ζητούν την κατάργηση του νόμου που αφορά
το ασφαλιστικό των αγροτών και μείωση των ορίων συνταξιοδότησης στα 60 για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες.

ΌΡΓΙΟ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΣΕ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ «ΕΣΤΗΝΑΝ» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΣΥΜΜΟΡΙΑ
Οκτώ υπάλληλοι του ΟΣΕ κατηγορούνται για απευθείας αναθέσεις διαγωνισμών,
με τις αντίστοιχες μίζες, πώλησης σκραπ του οργανισμού σε τρία κυκλώματα
Ρομά. Οι υπάλληλοι από το 2015 προχωρούσαν σε απευθείας αναθέσεις σε συμμορία Ρομά, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη, που φτάνουν τις 100.000 ευρώ. Οι
Ρομά έβρισκαν τα μέλη των επιτροπών παραλαβής των αντικειμένων που πλειστηριάζονταν, τους «λάδωναν» και έπαιρναν τους διαγωνισμούς. Τα μέλη των επιτροπών είτε τους έδιναν μεγαλύτερη ποσότητα σε σκραπ ή μικρότερη γα να
κερδίσουν τη διαφορά σε μαύρο χρήμα. Μέσω Βουλγαρίας τους πλήρωναν οι
Ρομά. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, τρεις υπάλληλοι του ΟΣΕ είχαν λάβει ο κάθε ένας
από 15.000 έως 25.000 ευρώ σε μίζες, ενώ συνολικά και οι 8 είχαν λάβει 100.000
ευρώ. Τα χρήματα της επιχείρησης των Ρομά κατέληγαν σε βουλγαρικές τράπεζες απ' όπου πληρώνονταν και οι υπάλληλοι
του ΟΣΕ. Είναι ενδεικτικό ότι στα σπίτια των υπαλλήλων βρέθηκαν δεσμίδες χρημάτων με ταινίες από βουλγαρικές τράπεζες.

ΔΙΑΤΑΞΗ - ΣΩΣΙΒΙΟ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

Νέα διάταξη βοηθητική για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με τη σωτήρια ρύθμιση
των 100 δόσεων κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή. Με τη διάταξη δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να
διατηρήσουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων καθώς και άλλες ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης που έχουν πραγματοποιήσει ακόμη και
στην περίπτωση που δεν μπορούν να αποπληρώσουν έγκαιρα νέες φορολογικές οφειλές. Η αλλαγή αυτή ήταν αναγκαία καθώς από
την Πρωτοχρονιά το καθεστώς για τη διατήρηση των ρυθμίσεων αυστηροποιείται σημαντικά. Ειδικότερα, από το νέο έτος οι φορολογούμενοι θα χάνουν τη ρύθμιση οφειλών που τους έχει χορηγηθεί από τη φορολογική διοίκηση εφόσον δεν ρυθμίσουν ή εξοφλήσουν
εμπρόθεσμα τις νέες φορολογικές οφειλές τους. Έδωσε τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να ρυθμίζουν με την πάγια ρύθμιση
των 12 ή 24 δόσεων νέες φορολογικές οφειλές πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. Όταν βέβαια ο φορολογούμενος έχει τη θηλιά
στο λαιμό, κάποιος πρέπει να του δώσει σαπούνι γιατί με σημερινά δεδομένα κανένας δεν είναι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει.

Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΧΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Με τους Έλληνες καταναλωτές να δηλώνουν ότι ξόδεψαν για ακόμα μια χρονιά λιγότερα
χρήματα στις χριστουγεννιάτικες αγορές τους σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους ευρωπαίους πέφτει η αυλαία για τα δώρα των Χριστουγέννων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 62% δηλώνει πως η αγοραστική του δύναμη για το 2017 ήταν μικρότερη συγκριτικά με το 2016.
Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της εταιρείας Deloitte οι Έλληνες είναι οι μοναδικοί Ευρωπαίοι
οι οποίοι δήλωσαν σε ποσοστό 62% πως η αγοραστική τους δύναμη για το 2017 ήταν μικρότερη συγκριτικά με το 2016. Ο χριστουγεννιάτικος προϋπολογισμός των Ελλήνων κατανέμεται
κυρίως σε δαπάνες για αγορά φαγητού και ποτών (€157), αγορά δώρων (€136), ταξίδια 82)
και διασκέδαση (€75). Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας 40% των καταναλωτών έχει πραγματοποιήσει τις αγορές του από τις 16 Δεκεμβρίου έως και παραμονή Χριστουγέννων ενώ οι καταναλωτές της «τελευταίας στιγμής», αυτοί δηλαδή που πραγματοποιούν τις αγορές τους μεταξύ της 25ης και 31ης Δεκεμβρίου ανέρχονται στο 11%.
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Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
Α Φ Η Σ Α Ν Α Ν Ε Ρ Γ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ Χ Ω Ρ Ι Σ Ε Π Ι Δ Ο Μ ΑΤΑ ! ! ! !
Συν. σπό σελ. 1...Σε

επιστολή τους διαμαρτύρονται για τον αποκλεισμό
τους από το μέρισμα αλλά και το επίδομα, και ζητούν την παρέμβαση του κράτους, καθώς οι περισσότεροι είναι εκτός αγοράς εργασίας για πάνω από 40 μήνες, χωρίς κανένα επίδομα και ζουν
χάρη στη βοήθεια των συγγενών και των φίλων τους. Στην επιστολή
τους αναφέρουν χαρακτηριστικά πως οι μακροχρόνια άνεργοι, φιλοξενούμενοι και μη, αρκετοί εκ των οποίων έχουν ανεργία άνω των
40 μηνών, έχουν υποστεί αρκετές αδικίες και έχουν αποκλειστεί
από έκτακτες ενισχύσεις που λαμβάνουν άλλες ευάλωτες ομάδες.

ΟΙ Μ ΕΓΑ ΛΟΙ ΦΟΒ ΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗ Ν ΩΝ Γ ΙΑ ΤΟ 2 0 1 8
Τρέμουν για το μέλλον των παιδιών τους, τρομοκρατούνται στην ιδέα ότι θα χάσουν τη δουλειά τους ή θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο στην επιχείρησή τους
και ανησυχούν μήπως δεν μπορέσουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Πρόκειται για τους κυρίαρχους φόβους των Ελλήνων για το 2018, οι οποίοι μάλιστα φαίνεται ότι... καλά κρατούν σε σχέση με έναν χρόνο πριν, όπως αποκαλύπτει το
Βαρόμετρο Ανησυχιών και Φόβου 2018, που έχει καταρτίσει η εταιρία δημοσκοπήσεων Interview. Παρά το ότι καμία επαγγελματική δραστηριότητα δεν ευδοκιμεί οι Έλληνες αγωνίζονται, επιμένουν και
προσπαθούν να ισορρποήσουν περισσότερο τις οικονομικές τους υποχρεώσεις παρά να γεμίσουν τη κατσαρόλα.

Η ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΛΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΟΥ
Νύχτα δρομολογεί τη μεταφορά της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας και της Δίωξης Ναρκωτικών Δυτικής Αττικής το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Για
το φλέγον ζήτημα έχουν ενημερωθεί όλοι οι δήμαρχοι και οι δημοτικές αρχές
της Δυτικής Αθήνας, η Περιφέρεια Αττικής ο Περιφερειακός τομέας Δυτικής
Αθήνας, πολιτικά κόμματα και βουλευτές. Όλοι ανεξαιρέτως αντελήφθησαν την αστοχία της συγκεκριμένης απόφασης και δεσμεύτηκαν όλοι να θέσουν το ζήτημα στον καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργό που φυσικά έχει και την τελική ευθύνη. Για το θέμα ενημερώθηκε και ο δήμαρχος Φυλής κ. Χρήστος Παππούς σε ότι αφορά τις
καταστροφικές συνέπειες που θα έχει στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας όχι μόνο στον Δήμο του αλλά
και σε όλη την Δυτική Αττική η μια τέτοια απόφαση καθώς και την μη αναστρέψιμη βλάβη που θα προκαλέσει.

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ: ΝΑ
ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ Ο ΧΥΤΑ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
Οι υποψίες ότι οι συνέπειες της τελευταίας μεγάλης νεροποντής -στο
ΧΥΤΑ Φυλής- δεν περιορίζονταν στα ρυπογόνα στραγγίσματα των
σκουπιδιών, που διέφυγαν στα κοντινά ρέματα και στο υπέδαφος, επιβεβαιώθηκαν. Στη συνεδρίαση της ΕΕ του ΕΣΣΝΑ, στις 20/12/2017, συζητήθηκε και εγκρίθηκε το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών, που
συνέταξαν τεχνικά στελέχη του ΕΔΣΝΑ, μετά από αντίστοιχη δήλωση
εκπροσώπου της ανάδοχης εταιρείας (ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, φυσικά). Στο επίκεντρο η περιοχή της επέκτασης του ΧΥΤΑ, δηλαδή τα κύτταρα Β3-Β6
της β΄ φάσης. Μια εφιαλτική εικόνα αναδύεται από το πρωτόκολλο, η
οποία επιχειρείται να περάσει «στα μουγγά»: • Σημαντικές βλάβες από την κατολίσθηση σωρών σκουπιδιών και χωμάτων που επικαλύπτουν τα σκουπίδια. • Το οριζόντιο δίκτυο που συλλέγει τα στραγγίσματα έχει σκεπαστεί από σκουπίδια και χώματα. • Μεγάλες, ασταθείς ποσότητες σκουπιδιών με απότομες και επικίνδυνες κλίσεις έχουν συγκεντρωθεί
γύρω από το κεντρικό φρεάτιο συλλογής των στραγγισμάτων. • Σημαντικές ποσότητες σκουπιδιών και χωμάτων έχουν
σκεπάσει την περιμετρική και την εσωτερική οδοποιία των κυττάρων Β3-Β6, αλλά και την περιμετρική και εσωτερική
οδοποιία του αποκατεστημένου τμήματος του ΧΥΤΑ. • Στα πρανή του αποκατεστημένου τμήματος έχουν προκληθεί
τεράστιες διαβρώσεις, με αποτέλεσμα τα σκουπίδια να (ξανα)βγούν στην επιφάνεια. • Τα υλικά που παρασύρθηκαν,
εκτός από το δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων, έφραξαν και το δίκτυο συλλογής και παροχέτευσης των νερών της βροχής. • Υπήρξαν μεγάλες βλάβες στα φρεάτια, τους αγωγούς και τις τάφρους του δικτύου των ομβρίων, σε τέτοιο σημείο
ώστε ανασηκώθηκαν οι τάφροι, έσπασαν τσιμέντα και καταστράφηκε η συνέχεια των αγωγών και των τάφρων.
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ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Τα άτομα με αναπηρία είναι
από τις πιο περιθωριοποιημένες ομάδες στον κόσμο. Η
αναπηρία είναι πλέον κατανοητό ότι είναι ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι
άνθρωποι με αναπηρία νιώθουν ανάπηροι από την κοινωνία και όχι μόνο από το
σώμα τους. Αυτά τα εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν,
εάν οι κυβερνήσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι
επαγγελματίες και τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές
τους εργάζονται από κοινού. Η αναπηρία επηρεάζει δυσανάλογα τους ευάλωτους πληθυσμούς. Οι χώρες με χαμηλά εισοδήματα έχουν υψηλότερο ποσοστό αναπηρίας
από ό, τι υψηλότερου εισοδήματος χώρες. Η αναπηρία
είναι πιο συχνή στις γυναίκες, τους ηλικιωμένους και τα
παιδιά και τους ενήλικες που είναι φτωχοί. Οι άνθρωποι
με αναπηρίες συχνά δεν λαμβάνουν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που χρειάζονται. Τα μισά από τα άτομα
με αναπηρία δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά την
υγειονομική περίθαλψη, σε σύγκριση με το ένα τρίτο των
ατόμων χωρίς αναπηρία. Οι άνθρωποι με αναπηρίες βρί-

σκουν 2 φορές περισσότερο τις υπηρεσίες
υγειονομικής περίθαλψης ανεπαρκείς. Τα
άτομα με αναπηρίες έχουν τέσσερις φορές
περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν
ότι είναι άσχημα και σχεδόν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να μην έχουν ιατρική περίθαλψη. Τα παιδιά με αναπηρίες
είναι λιγότερο πιθανό να πηγαίνουν στο
σχολείο από μη ανάπηρα παιδιά. Τα άτομα
με αναπηρία είναι πιο πιθανό να είναι άνεργοι από ό, τι τα άτομα χωρίς αναπηρία. Τα παγκόσμια δεδομένα δείχνουν ότι τα ποσοστά απασχόλησης είναι
χαμηλότερα για τα άτομα με αναπηρία από ό, τι για τα
άτομα χωρίς αναπηρία. Τα εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν. Οι κυβερνήσεις μπορούν να: Να προωθήσουν
την πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες - Να επενδύσουν
σε ειδικά προγράμματα για άτομα με αναπηρίες - Να υιοθετήσουν μια εθνική στρατηγική και σχέδιο δράσης - Να
βελτιώσουν το προσωπικού της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της πρόσληψης - Να παρέχουν επαρκή χρηματοδότηση - Να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του
κοινού ενημερώνοντας τους σχετικά με την αναπηρία Να ενισχύσουν την έρευνα συγκεντρώνοντας στοιχεία Να διασφαλιστεί η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες
κατά την εφαρμογή πολιτικών προγραμμάτων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ "ΣΑΒΟΥΑΡ ΒΙΒΡ" ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ο δημοσιογραφικός οδηγός που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Ενημέρωσης "Θέματα αναπηρίας και ΜΜΕ" μπορεί μεν να απευθύνεται σε δημοσιογράφους
και να ορίζει ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος, μακριά από στερεότυπα, να μιλά ένας
δημοσιογράφος για τα θέματα αναπηρίας ή σε ένα άτομο με αναπηρία, φαίνεται όμως
εξίσου χρήσιμος και για τους απλούς πολίτες, όταν αναφέρονται σε αυτά τα άτομα ή συναναστρέφονται μαζί τους. Αυτό που επισημαίνει ο οδηγός είναι ότι η αναπηρία δεν είναι
ούτε ασθένεια, ούτε πρόβλημα, ούτε δυστυχία. Πολύ περισσότερο, οι ανάπηροι δεν
είναι ούτε "ήρωες της ζωής", ούτε "πρωταθλητές της θέλησης", ούτε άτομα με "ειδικές
δεξιότητες". Ιδίως, δε , τα άτομα με προβλήματα όρασης οπωσδήποτε δεν βλέπουν "με
τα μάτια της ψυχής. Εκφράσεις θετικής υπερβολής πρέπει να αποφεύγονται, όσο και
τα αρνητικά στερεότυπα που προβάλλουν τους ανάπηρους ως σακάτηδες "χτυπημένους από τη μοίρα". Όπως με
έμφαση υπογραμμίζεται, η αναπηρία είναι ένα χαρακτηριστικό, μία κατάσταση που βιώνουν ορισμένοι άνθρωποι,
αλλά δεν καθορίζονται από αυτό. - Πρώτα αναφέρεται το πρόσωπο και μετά η αναπηρία (π.χ. ο κύριος τάδε, με τετραπληγία. Όχι ο τετραπληγικός κύριος τάδε). - Η συμπεριφορά πρέπει να είναι φυσιολογική και χωρίς άγχος: δεν
πειράζει αν χρησιμοποιηθεί η έκφραση "θα δούμε" σε άτομο μα προβλήματα όρασης, ούτε η έκφραση "η απόσταση
είναι πέντε λεπτά με τα πόδια" σε άτομο που χρησιμοποιεί αμαξίδιο. - Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συναισθηματικά
φορτισμένο λεξιλόγιο όπως "τραγικό", "θύμα", "καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι" κλπ. Όπως, επίσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται και υπερθετικοί χαρακτηρισμοί, όπως "ήρωες της ζωής " κλπ. - Μην υποβοηθείτε ΑμεΑ αν
ο ίδιος δεν το ζητήσει. Βοήθεια πρέπει να δοθεί αν ζητηθεί. - Απευθύνεστε απευθείας στο ΑμεΑ όταν συνομιλείτε μαζί
του και όχι στον συνοδό του. - Η συνομιλία πρέπει να γίνεται σε ύφος και τόνο φωνής φυσιολογικό και όχι με απλοποιημένη ή συγκαταβατική γλώσσα, όπως μιλάμε στα παιδιά. - Δεν πρέπει να έχουμε νευρικότητα. Αντίθετα, απαιτείται
υπομονή, καθώς κάποιοι άνθρωποι με αναπηρία χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να δράσουν αυτόνομα.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ
"Άτομα με Αναπηρία" (ΑμεΑ) "Άτομα με ειδικές ανάγκες" "Άτομα με ειδικές ικανότητες" "Άτομα με πρόβλημα όρασης/ακοής/με κινητική
αναπηρία/με νοητική αναπηρία
"Ανάπηρα άτομα"
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ΌΤΑΝ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΝΕΑ ΖΩΗ
Στο πρόσφατο παγκόσμιο συνέδριο Our Ocean Conference 2017, η P&G παρουσίασε μια
συσκευασία φτιαγμένη από ανακυκλωμένο πλαστικό που προέρχεται από απορρίμματα των
θαλασσών. «Η P&G ανακοίνωσε τη δημιουργία του μπουκαλιού Fairy Ocean Plastic, φτιαγμένο
εξ’ ολοκλήρου από ανακυκλωμένο πλαστικό (PCR) μέρος του οποίου προέρχεται από πλαστικά που συλλέχθηκαν από ωκεανούς. Με τους σημερινούς ρυθμούς, το πλαστικό στους
ωκεανούς το 2050 υπολογίζεται ότι θα ζυγίζει περισσότερο από όσο όλα τα ψάρια μαζί. Η συσκευασία του Fairy Ocean
Plastic είναι φτιαγμένη από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό, το 10% του οποίου έχει συλλεχθεί από ωκεανούς.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες απορρύπανσης στον Σαρωνικό Κόλπο και στις
παραλίες της Αττικής, μετά τη διάσπαρτη ρύπανση που προκάλεσε η βύθιση του έμφορτου
με καύσιμα δεξαμενόπλοιου «Αγ. Ζώνη ΙΙ» στις 10 Σεπτεμβρίου, νοτιοδυτικά της νησίδας Αταλάντης. Στις 11 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός στις παραλίες της Σαλαμίνας και
στις 12, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ναυτιλίας, παραδόθηκαν στην τοπική κοινωνία. Για προληπτικούς λόγους, οι περιπολίες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της
Αττικής θα συνεχιστούν. Υπενθυμίζεται ότι το ΑΓ. ΖΩΝΗ ΙΙ έχει ανελκυσθεί και οδηγηθεί σε ναυπηγείο στα Αμπελάκια
Σαλαμίνας, όπου φυλάσσεται επί 24ωρου βάσεως από στελέχη του Λιμενικού Σώματος, έως ότου ολοκληρωθεί η
έρευνα των δύο πραγματογνωμόνων που έχουν οριστεί για την υπόθεση, σχετικά με τα αίτια της βύθισης του πλοίου.

ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ
Την έναρξη επιδημιολογικής έρευνας για τις επιπτώσεις από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ
Φυλής στους κατοίκους και το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, ανακοινώνει ο
ΕΣΔΝΑ. Για τη διεξαγωγή της έρευνας και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διάθεσης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ), υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία, στην οποία συμμετέχουν
η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, ο «Δημόκριτος», το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας
Θεσσαλίας και εξειδικευμένοι πανεπιστημιακοί. Ειδικότερα, στόχος της έρευνας είναι
να παρουσιάσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία του πληθυσμού της περιοχής μέσα και γύρω από
τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, μέσω της εφαρμογής της στατιστικής στην Ιατρική. Ο προϋπολογισμός του
έργου, που θα διαρκέσει δύο έτη, ανέρχεται σε 697.872 ευρώ με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους.

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΒΛΑΠΤΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σύμφωνα με τη μελέτη, οι κλιματικές αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε πληθυσμιακές
μετακινήσεις και να επιδεινώσουν τις εντάσεις και τις συγκρούσεις. «Θα θέλαμε να βοηθήσουμε, να διασφαλίσουμε ότι τα αδύναμα κράτη, μια αδύναμη διακυβέρνηση δεν θα οδηγήσει σε αποτυχημένα κράτη και ακυβερνησία, όπου θα μπορούσαν να δρουν βίαιες
εξτρεμιστικές οργανώσεις. Κι όπου αυτές υπάρχουν, ότι δεν θα μπορέσουν να στρατολογήσουν νέα μέλη», δήλωσε στο Euronews ο Αντιναύαρχος Λι Φ. Γκαν, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
CNA. Οι τρομοκρατικές οργανώσεις δε διστάζουν να χρησιμοποιήσουν τις εκτεταμένες ξηρασίες, τις πλημμύρες και
τις αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών προς όφελός τους. Η ανασφάλεια γίνεται έτσι μέρος του ευρύτερου σχεδίου
τους. «Οσο το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος έλεγχε έδαφος στη Μέση Ανατολή, περιόριζε τη διανομή νερού στους ανθρώπους, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να τους αναγκάζει πιο εύκολα και να κάνουν πράγματα που ήθελαν», πρόσθεσε ο ειδικός. Σύμφωνα με τον Αντιναύαρχο Γκαν, οι στρατοί οφείλουν να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.

ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ
Από τις αρχές της νέας χρονιάς παύει η δωρεάν διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών από σούπερ μάρκετ
και εμπορικά καταστήματα και θεσπίζεται ανταποδοτικό περιβαλλοντικό τέλος για κάθε αγορά πλαστικής σακούλας από τους καταναλωτές, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Οι πλαστικές σακούλες δημιουργούν ανεπανόρθωτες βλάβες και μπορούν να σκοτώσουν ψάρια, θαλάσσιους οργανισμούς και πουλιά,
μπορούν να αποδομηθούν και να μολύνουν το πόσιμο νερό και εν τέλει να βλάψουν όλους εμάς. Η καταστροφική τους δύναμη είναι μακράς διάρκειας και κρατά για δεκάδες ή και εκατοντάδες χρόνια! Μόνο το 2015 στην
Ελλάδα, η ετήσια κατανάλωση πλαστικών σακουλών ήταν μεταξύ 242 και 363 τεμάχια ανά άτομο, ενώ το 2010
σε ολόκληρη την Ευρώπη χρησιμοποιήθηκαν 98,6 δις πλαστικές σακούλες. Για να περιοριστεί, λοιπόν, η μάστιγα της πλαστικής σακούλας, το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε οδηγία με στόχο τον περιορισμό της
κατανάλωσής της σε 90 πλαστικές σακούλες ανά πολίτη μέχρι το 2019 και σε 40 έως τα τέλη του 2025.
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ΜΑΣ ΞΕΓΕΛΑΣΑΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ!
Η προσπάθειά μας για να λειτουργούν τα εργαστήρια των ΑμεΑ είναι τεράστια.
Δεν έχουμε καμία επιχορήγηση, δεν λαμβάνουμε από πουθενά τίποτα. Στις κτιριακές
εγκαταστάσεις που μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φυλής, κατ’ επανάληψη είμαστε
θύματα κλοπών και βανδαλισμών που με δυσκολία διορθώνουμε τις καταστροφές.
Όλα τα παραπάνω ιστορικά γεγονότα μας αναγκάζουν να πληρώνουμε κάθε φορά
από την τσέπη μας. Τα αποτελέσματα εργασίας των μελών μας, είναι τα μόνα έσοδα
που συντηρούν όλη αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε όλους αυτούς που από
το υστέρημά τους έρχονται να αγοράσουν τις γιορτές ένα γούρι ή κάποια χειροτεχνία
από μας. Δυστυχώς όμως, υπάρχουν και άνθρωποι που αντί να συμπαρασταθούν
στον αγώνα μας, εκμεταλλευόμενοι την αναπηρία ή την αδυναμία των ΑμεΑ, καταφέρνουν με διάφορους τρόπους να μας ξεγελάσουν. Τους ευχαριστούμε κι αυτούς
και τους ευχόμαστε καλές γιορτές, καλά μυαλά και τουλάχιστον λίγο καλοσύνη αυτές
τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων. Μας ξεγέλασαν με πλαστά χαρτονομίσματα για
να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας. Αναρωτιόμαστε, τι είδους αναπηρία μπορεί να έχουν αυτοί
οι άνθρωποι και με τι τρόπο μπορούμε να τους βοηθήσουμε να την ξεπεράσουν. Το απάνθρωπο συναίσθημα της αρπαγής και της καταστροφής κάνει κακό πρώτα στον εαυτό τους και μετά στους ανθρώπους που θα συναντήσουν στο
διάβα τους. Προσοχή στα πλαστά χαρτονομίσματα και σε παρόμοιες αναπηρίες της εποχής...
Γ. Ρεθυμιωτάκης

Στην Ελλάδα του 2017

Άνθρωποι και ζώα έχουν χάσει κάθε ισορροπία
Οι άστεγοι πεθαίνουν αβοήθητοι και πρέπει να βρωμίσει για να καταλάβει κανείς ότι είναι νεκροί. Τα ΜΜΕ, κυνηγούν τα εγκλήματα και
τις δολοφονίες. Τα καλώς κείμενα στη χώρα μας είναι ανύπαρκτα, κάθε
μέρα από το κακό στο χειρότερο. Ο αστυνομικός σκότωσε ολόκληρη
την οικογένειά του και μετά αυτοκτόνησε. Η ΔΕΗ κόβει το ρεύμα σε
άπορους. Τα συσσίτια καθημερινώς πολλαπλασιάζονται και ο ωχαδερφισμός για να μην πω ο εμπαιγμός είναι πολύ επικίνδυνος στις ευπαθείς κατηγορίες συμπολιτών μας. Δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο, είμαι
απλός πολίτης που ζω σ’ αυτή τη χώρα και προσπαθώ να καταλάβω
γιατί στην Ελλάδα του 2017, υπάρχουν ακόμα ιδρύματα και νοσοκομεία που μεταχειρίζονται τους ανθρώπους βάναυσα και επικίνδυνα, ενώ προστατεύουν
τα ζώα. Αναρωτιέμαι, στη φωτογραφία που βλέπετε είναι ζώο με τη μορφή ανθρώπου
ή άνθρωπος με τη μορφή ζώου; Υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τα ζώα και υπάρχουν ακόμα και ποινικές κυρώσεις όταν δέσεις το σκύλο, όταν φυλακίσεις τη γάτα, όταν
χρησιμοποιείς ένα οποιοδήποτε ζώο και πρέπει να του φέρεσαι πιο ανθρώπινα. Ο άνθρωπος άραγε που κινδυνεύει από τον συνάνθρωπό του ποιος θα τον προστατεύσει;

Είμαστε άνθρωποι όλοι τάχα
Εμείς που φτιάξαμε τα όπλα
Για τους ανθρώπους μας
Μονάχα…
Κι εσύ μου λες πως δε μπορείς
να κοιμηθείς Μαρία…
Γ. Ρεθυμιωτάκης
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