ΕΤΟΣ 15

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 176

ΓΝΩΣΤΟ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ
ΦΑΡΜΑΚΟ ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ
ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ!
Σελ. 4

ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2018

ΤΙΜΗ 0,01 EURO

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, ΔΙΠΛΩΜΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ & ΠΟΝΤΟΙ
ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ

Πρόστιμο και αφαίρεση πινακίδων για τα σταθμευμένα σε θέσεις
ΑμεΑ αυτοκίνητα σε πάρκινγκ μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων.
Πέραν αυτού αφαιρείται και η
άδεια οδήγησης για δύο μήνες. Στο
φως της δημοσιότητας ήρθαν κάποιες φωτογραφίες με τους άνδρες
της Τροχαίας να απεικονίζονται επί
τω έργω σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης καταστήματος...

Συν. σελ. 4

ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΝΑ
ΠΑΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ
Έως και τα 2 χρόνια ο χρόνος αναμονής
για την έκδοση οριστικής κύριας σύνταξης.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Περιπτώσεις υποψήφιων αναπήρων συνταΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ!!!
ξιούχων οι οποίοι πεθαίνουν. περιμένοντας
Οριζόντιο «κούρεμα» της δαπάνης του να πάρουν την οριστική σύνταξη καταγράφουν
ΕΟΠYΥ για τα παιδιά που χρήζουν ειδικών οι συνταξιουχικές οργανώσεις. Συν. σελ. 13
θεραπειών φέρνουν οι αλλαγές που νομοΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
θέτησε το υπουργείο Υγείας και αναμένεται
να ισχύσουν από το Φθινόπωρο…Συν. σελ. 7 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας,
ΑΛΛΑΞΕ Ο ΜΑΝΩΛΙΟΣ… σε συνεργασία με Ελληνική ΑστυνοΚΙ ΕΒΑΛΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΑΛΛΙΩΣ!! μία, στο πλαίσιο κοινής δράσης για
Ο ανασχηματισμός δεν ήταν ριζικός αλλά την καταπολέμηση της εμπορίας ανείχε... πινελιές έκπληξης - "Άνοιγμα" στην Κεν- θρώπων με σκοπό την εργασιακή εκτροαριστερά, "ματιές" στην Δεξιά … Συν. σελ. 16 μετάλλευση, διενήργησαν… Συν. σελ. 13

ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Μια φοιτήτρια και ένα ζευγάρι συνταξιούχων δέχτηκαν να γίνουν για μισό μήνα
«περιβαλλοντικά πειραματόζωα». Η συνδρομή τους στο
πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στάθηκε
πολύτιμη αφού βοήθησαν
να αποδειχθεί...Συν.σελ.15
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑΚΗ................................2
ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ.........................4
FLASH NEWS.....................................6
ΕΛΛΑΔΑ.......................................10-11
Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ..................13
ΑΜΕΑ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.................14
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ....................................15
ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ........................................16

...Συνέχεια από το προηγούμενο
Όλα τα παιδικά παιχνίδια είναι ψεύτικα και λειτουργούν με μπαταρίες, ενέργεια δηλαδή
χωρίς να δίνουν περιθώρια δημιουργικότητας στα παιδιά. Αυτό, δε συμβαίνει όμως
μόνο με τα παιδιά, όλοι μικροί μεγάλοι προσπαθούμε να αποφύγουμε την ταλαιπωρία
της εργασίας, ακόμα και της ίδιας της ζωής, αφού τα μηχανήματα που μοιάζουν με
παιχνίδια, μας διευκολύνουν και τα κάνουν όλα πιο γρήγορα, πιο όμορφα και πιο λαμπερά. Ένα δε μπορούν να κάνουν μόνο, να αφήσουν τον ανθρώπινο οργανισμό να
λειτουργήσει αποτελεσματικά δημιουργώντας τις πραγματικές προϋποθέσεις που δίνουν δύναμη, γνώση αλλά και τη δυνατότητα στο τι μπορεί ή τι δε μπορεί να κάνει ο
καθένας. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι ότι εκτός από το μυαλό και τα δάχτυλα που πατάνε τα κουμπιά των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, ο σημερινός άνθρωπος στο μεγαλύτερο ποσοστό δε ξέρει να κάνει περισσότερα πράγματα, αχρηστεύοντας όλο τον
υπόλοιπο εαυτό του. Δηλαδή, είμαστε όλοι άτομα με ποσοστό αχρηστίας για να μη
πω αναπηρίας που ξεπερνάει τα ανθρώπινα όρια και αντί να κλαίμε τη μοίρα μας,
χειροκροτούμε ότι λάμπει γιατί νομίζουμε ότι είναι χρυσός. Κανένας όμως, δεν κατάλαβε ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι πιο πάνω, πιο μεγάλος και πιο δυνατός από
κάθε είδους εξάρτημα που ο ίδιος έχει δημιουργήσει.
Συνέχεια στο επόμενο...

ΥΠ ΟΘΕΣ Η EN ER GA : ΔΙΩΞΕΙΣ Σ ΤΟΥΣ
Π ΛΑ Σ ΤΟΓ ΡΑΦΟΥΣ Π ΟΥ ΕΔΩΣ Α Ν
Β ΕΒ Α ΙΩΣ Η Σ ΤΟΝ Α ΡΙΣ ΤΕΙΔΗ ΦΛΩΡΟ
Ξεκινούν οι διώξεις των ατόμων που συνέβαλαν στο να
δοθεί η πλαστή βεβαίωση στον
Αριστείδη Φλώρο ενώ έγινε
γνωστό πως η δευτεροβάθμια
επιτροπή του ΚΕΠΑ μείωσε στο
55% την αναπηρία του Φλώρου, του καταδικασμένου σε κάθειρξη 21 ετών για την υπόθεση
Energa, γι’ αυτό και ο ίδιος οδηγήθηκε πίσω στη φυλακή. Στο στόχαστρο της έρευνας έχουν μπει οι πλαστογράφοι που έδωσαν βεβαίωση στον Φλώρο, με τις πληροφορίες ν’ αναφέρουν πως
πρόκειται για τρεις καθηγητές Ιατρικής, οι οποίοι ερευνώνται. Την ευθύνη της
άμεσης ολοκλήρωσης της ΕΔΕ που διέταξε το υπουργείο Υγείας ανέλαβε ο Ν.
Γεωργακούλιας απ’ το νοσοκομείο «Γεννηματάς». Απ’ την πλευρά της, η εισαγγελέας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, ανέλαβε την έρευνα σε δικαστικό επίπεδο. Παράλληλα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, είναι θέμα χρόνου το ν’
ανοίξουν οι λογαριασμοί για ενεργητική και παθητική δωροδοκία. Κυβέρνηση και
Δικαιοσύνη θέλουν ν’ αποδοθούν όσο το δυνατόν συντομότερα οι ευθύνες σ’
όσους πλαστογράφησαν τα έγγραφα για την αποφυλάκιση του Αριστείδη Φλώρου, καταδικασμένου για την υπόθεση Energa. Το υπουργείο Υγείας διέταξε ΕΔΕ,
την οποία έχει αναλάβει να διενεργήσει και να ολοκληρώσει εντός των επόμενων
ημερών ο επικεφαλής της νευροχειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου «Γεννηματάς», Νικόλαος Γεωργακούλιας. Συγκεκριμένα, ο Νικόλαος Γεωργακούλιας
έχει λάβει εντολή για διεκπεραίωση της ΕΔΕ και απόδοση ευθυνών εντός επτά
ημερών. Οι έρευνες για την υπόθεση της πλαστογράφησης επικεντρώνονται
στον ρόλο τριών καθηγητών Ιατρικής: Έναν καθηγητή Ψυχιατρικής στο Αττικό
νοσοκομείο, έναν νευρολόγο που έδωσε τη βεβαίωση για την επιληψία κι έναν
μεταπτυχιακό, ο οποίος φέρεται μάλιστα να είναι ο κύριος ύποπτος για την πλαστογράφηση της υπογραφής της Καλιρρόης Λάμπρου. Και το υπουργείο Εργασίας διενεργεί παράλληλα έρευνα και για τους τρεις γιατρούς του ΚΕΠΑ, καθώς
οι ίδιοι, το λιγότερο, δεν κατάλαβαν καν την πλαστογραφία. Υπενθυμίζεται ότι
το βράδυ του Σαββάτου (01/09) σε ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο Τάσος Τέλλογλου ανέφερε ότι η εξέταση με την οποία ο Αριστείδης Φλώρος έλαβε ποσοστό αναπηρίας 70% και εγκρίθηκε η αποφυλάκισή του ανήκει σε άλλον ασθενή.
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ΓΝΩΣΤΟ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ
Συν. από σελ. 1... Το Diclofenac (δικλοφαινάκη), ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο διεθνώς φάρ-

μακο με αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές ιδιότητες, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για έμφραγμα, εγκεφαλικό και άλλα σοβαρά προβλήματα όπως εμφάνιση καρδιακής αρρυθμίας,
καρδιακή ανεπάρκεια, ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, καθώς και γαστρεντερική αιμορραγία.
Γι' αυτό η χρήση του πρέπει να γίνεται με μέτρο και όχι για μακρύ χρονικό διάστημα. Σε αυτό
το συμπέρασμα - προειδοποίηση κατέληξε μια νέα διεθνής επιστημονική μελέτη, που συνέκρινε
το εν λόγω φάρμακο με την παρακεταμόλη και με άλλα παραδοσιακά αναλγητικά. Οι ερευνητές
επισήμαναν ότι το diclofenac δεν πρέπει να διατίθεται χωρίς συνταγογράφηση και στη συσκευασία του πρέπει πλέον να αναγράφεται προειδοποίηση για τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει. Η δικλοφαινάκη είναι φάρμακο που ανήκει στην κατηγορία
των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ) και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των πόνων και των φλεγμονών σε πολλές χώρες του κόσμου (στην Ελλάδα διατίθεται μόνο από τα φαρμακεία και είναι μη συνταγογραφούμενο). Ο
αυξημένος κίνδυνος υπάρχει και για τα δύο φύλα ανεξαρτήτως ηλικίας, ενώ ισχύει ακόμη και για χαμηλές δόσεις του φαρμάκου.

ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές των νέων ταυτοτήτων έχουν καθοριστεί και, είναι ζήτημα
χρόνου πλέον το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως. Το έργο έχει
συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 350 εκατ. ευρώ, καθώς εκτός των νέων ταυτοτήτων προβλέπει τη σύναψη συμφωνίας με τον ανάδοχο και για την έκδοση διαβατηρίων. Η σύμβαση με την εταιρεία που προμηθεύει με αναλώσιμα τη Διεύθυνση
Διαβατηρίων λήγει τον Απρίλιο του 2019 και η ηγεσία του υπουργείου αποφάσισε να
προχωρήσει σε λύση «πακέτο» για ταυτότητες και βιομετρικά διαβατήρια. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που
δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στα τέλη Απριλίου, η έκδοση των νέων ταυτοτήτων θα γίνει στις αρχές του 2019. Στην μπροστινή πλευρά
κάθε εντύπου θα αναγράφεται ο αριθμός ταυτότητας, το φύλο, το ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του
κατόχου. Θα υπάρχουν ακόμα η φωτογραφία, η υπογραφή και η αρχή έκδοσης του εγγράφου. Στην πίσω πλευρά, αντίστοιχα,
θα αναγράφονται το όνομα του πατέρα και της μητέρας καθώς επίσης ο τόπος και η ημερομηνία γέννησης του κατόχου. Για
την έκδοση δελτίου ταυτότητας θα καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες θα πρέπει να αντικατασταθούν μέσα σε διάστημα πέντε ετών από την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης των νέων εγγράφων.

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, σκοπός της Δικαστικής Αστυνομίας είναι η υποβοήθηση του έργου των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών. Οι υπάλληλοι της Δικαστικής Αστυνομίας είναι ανακριτικοί υπάλληλοι κατά την έννοια του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας, ενώ κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους θα φέρουν στολή και οπλισμό. Στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Δικαστικής Αστυνομίας υπάγονται: α) η
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και προανακριτικών πράξεων, β) η εκτέλεση
ενταλμάτων σύλληψης και η διενέργεια αυτόφωρων συλλήψεων, γ) η επίδοση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων, δ) η
εκτέλεση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων, ε) η ευταξία των δικαστικών συνεδριάσεων και η φύλαξη των δικαστικών
καταστημάτων, στ) η υποβοήθηση των αρμοδίων δικαστικών και εισαγγελικών αρχών στην εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής
συνδρομής, ζ) η παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, η) η βεβαίωση αξιόποινων πράξεων, των οποίων οι υπάλληλοι της Δικαστικής Αστυνομίας λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και θ) κάθε άλλη διαδικαστική πράξη που θα της ανατεθεί από τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, ΔΙΠΛΩΜΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ & ΠΟΝΤΟΙ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ
Συν. από σελ. 1… Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω φωτογραφίες που αναρτήθηκαν
από τη χρήστη του Facebook, Anastatia Man, που ήταν και εκείνη η οποία κάλεσε
τις Αρχές σύμφωνα με τα δικά της σχόλια στη δημοσίευση, δείχνουν τους Τροχονόμους να αφαιρούν τις πινακίδες από δύο σταθμευμένα σε θέσεις ΑμεΑ αυτοκίνητα,
τα οποία δεν φέρουν φυσικά κάποια ένδειξη που αποδεικνύει πως πρόκειται για
Ατομα με Αναπηρία. Πέραν της αφαίρεσης πινακίδων για δύο μήνες, οι οδηγοί των
οχημάτων δέχονται ποινή 9 πόντων στο Point system ή Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (σ.σ. με τη συμπλήρωση 25 πόντων αφαιρείται το δίπλωμα), ενώ
παράλληλα θα τους αφαιρεθεί και η άδεια οδήγησης για δύο μήνες. Φυσικά υπάρχει
και χρηματικό πρόστιμο το οποίο ορίζεται στα 200 ευρώ. Και όλα αυτά γιατί επέλεξαν
να παρκάρουν τα οχήματα τους στις συγκεκριμένες θέσεις για ΑμεΑ, παρόλο που υπήραν δεκάδες άλλες κενές θέσεις!
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ΣΤΟ TAXIS ΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ: ΦΟΡΟΣ 3,09 ΔΙΣ. ΓΙΑ 7,3 ΕΚΑΤ. ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
Έως το τέλος Σεπτεμβρίου η πληρωμή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ - Αυξημένος λογαριασμός για το 12% των ιδιοκτητών - Καμία αλλαγή για το 62% - Μειώσεις για το 23%.
Συγκεκριμένα η εκκαθάριση δείχνει ότι 7.310.185 φυσικά πρόσωπα καλούνται να πληρώσουν κύριο φόρο 2,3 δισ. ευρώ και συμπληρωματικό φόρο 367 εκατ. ευρώ. Παράλληλα 58.287 νομικά πρόσωπα καλούνται να πληρώσουν κύριο φόρο 197 εκατ. ευρώ και
συμπληρωματικό 253 εκατ. ευρώ. Συνολικά οι απαλλαγές των φυσικών προσώπων από
τον ΕΝΦΙΑ ανήλθαν σε 95 εκατ. ευρώ. Η πρώτη δόση του φόρου θα πρέπει να πληρωθεί
ως το τέλος Σεπτεμβρίου και η 5η και τελευταία ως το τέλος του Ιανουαρίου. Περίπου
950.000 ιδιοκτήτες θα κληθούν να πληρώσουν φόρο ακόμα και πάνω από 200 ευρώ υψηλότερο σε σύγκριση με πέρυσι.

«ΘΕΡΜΟ» ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΠΕ, ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΠΑ
Η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την πώληση των ΕΛΠΕ αλλά και η είσοδος
ιδιωτών στις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ σε Φλώρινα και Μεγαλόπολη είναι τα δύο καυτά
μέτωπα των ενεργειακών ιδιωτικοποιήσεων για το Φθινόπωρο, που παραμένουν υπό
την αυστηρή επιτήρηση των θεσμών παρά το τέλος του μνημονίου. Η έγκριση από την
Επιτροπή Ανταγωνισμού της συμφωνίας εξαγοράς του 49% της ΕΠΑ Αττικής από την
Ολλανδική Shell, θα αποτελέσει παράλληλα και ένα μεγάλο σκαλοπάτι για την πώληση
σε ιδιώτες του 50% συν μία μετοχή της ΔΕΠΑ, η οποία αποτελεί το τρίτο αλλά εξίσου
σημαντικό βήμα των ενεργειακών μεταρρυθμίσεων που προγραμματίζεται να ανοίξει
εντός του Νοεμβρίου εφόσον δεν υπάρξουν αλλαγές στην πολιτική ηγεσία, ενόψει ανασχηματισμού, κάτι που εκτιμάται ότι θα
μπορούσε να οδηγήσει σε εκτροχιασμό του χρονοδιαγράμματος. Ένας άλλος παράγοντας που θα μπορούσε να δυναμιτίσει
το επενδυτικό περιβάλλον και να φρενάρει το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων είναι μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο,
εξέλιξη που φαίνεται να προβληματίζει τους επενδυτές, οι οποίες έχουν μεταφέρει τις ανησυχίες τους και στο ΤΑΙΠΕΔ.

ΕΣΕΕ: «ΦΤΩΧΟΣ» Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ο τουρισμός αποτελεί μια από τις «ατμομηχανές» της ελληνικής οικονομίας,
ενώ ως η κατεξοχήν οικονομία της τελικής κατανάλωσης, εμφανίζει σημαντικές
οικονομίες κλίμακας για το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Μία πρώτη
εκτίμηση του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, για τα οφέλη, που αποκομίζει το λιανικό εμπόριο
από την άνοδο της τουριστικής δραστηριότητας, ωστόσο αποκαλύπτει ότι τα αποτελέσματα είναι «φτωχά». Όπως επισημαίνεται η σύνδεση τουρισμού- εμπορίου
αυτή παρουσιάζει σημαντικές υστερήσεις που σε μεγάλο βαθμό θολώνουν την
άκρως θετική πορεία της τουριστικής δραστηριότητας. Ωστόσο η υστέρηση αυτή
δεν είναι οριζόντια καθώς σε κάποιους επιμέρους υποκλάδους του λιανικού εμπορίου, όπως τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων (super markets), τα καύσιμα και
τα έπιπλα-ηλεκτρικά είδη-οικιακός εξοπλισμός, καταγράφεται σημαντική (ποσοστιαία) αύξηση του κύκλου εργασιών η οποία
αναπόδραστα τροφοδοτείται από τη μεγέθυνση της τουριστικής δραστηριότητας αλλά και από την επέλαση του μοντέλου
βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb). Από τα διαθέσιμα στοιχεία της ΤτΕ, διαφαίνεται πως η η λεγόμενη «εισαγόμενη κατανάλωση» δεν θεωρείται ικανοποιητική, αφού οι περισσότεροι τουρίστες που επισκέπτονται τη Χώρα μας είναι μέσου και χαμηλού
εισοδήματος, ενώ η πλειοψηφία των επισκεπτών φαίνεται να επιλέγει την Ελλάδα ως «φθηνό» τουριστικό προορισμό.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ : ΣΤΑ ΥΨΗ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ – ΠΡΟΣΙΤΟΣ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ο πρόεδρος του συλλόγου μεσιτών Αττικής- Πειραιά, κ. Ποταμιάνος τονίζει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι παραδοσιακά οι περιοχές που «χτυπάνε» κόκκινο είναι γύρω
από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, τα Εξάρχεια, κοντά στο Πολυτεχνείο, στην περιοχή
Ζωγράφου, αλλά και περιοχές κοντά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. «κάθε χρόνο αυτή την
περίοδο με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι γονείς και οι επιτυχόντες αναζητούν
εναγωνίως την συμφέρουσα μίσθωση κατοικίας. Βέβαια, τα τελευταία τρία χρόνια με
την άνοδο ενοικίασης καταλυμάτων με Airbnb είναι δύσκολο να βρούμε σπίτια σε πολύ
καλή κατάσταση, σύγχρονης κατασκευής σε διάφορες παροχές. Είναι πολύ δυσεύρετα,
έχουν τεράστια ζήτηση, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες τα μισθώνουν για τουριστικές κατοικίες
καθώς είναι πιο προσοδοφόρα για αυτούς. Η άνθηση του… φαινομένου Airbnb έχει αλλάξει κι έχει επηρεάσει πολύ την κατάσταση. Δεν μπορούμε να βρούμε σπίτια για να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας. Κι αν βρούμε τα ζητάνε πολύ ακριβά.
Ενδεικτικά, μπορεί για ένα σπίτι 15ετίας 50 τμ σε καλή κατάσταση, να ζητηθεί ενοίκιο μέχρι και 500 ή και 600 ευρώ. Αντίστοιχα
τα προηγούμενα χρόνια για τα ίδια σπίτια μπορεί οι τιμές να ήταν μέχρι και 30% χαμηλότερες». Από την άλλη πλευρά οι τιμές
που κυμαίνονται για τα σπίτια στην περιοχή, είναι μεταξύ 4 και 5 ευρώ το τετραγωνικό. Δηλαδή ένα διαμέρισμα γύρω στα 50
τμ ενοικιάζεται γύρω στα 200 με 250 ευρώ αν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι τα
διαμερίσματα στον Πειραιά δεν έχουν την ίδια ζήτηση για τουριστική εκμετάλλευση όσο έχουν στο κέντρο της Αθήνας».
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Η ώρα του ελέγχου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών (airbnb,booking κλπ)
ήρθε και στα Χανιά. Μπορεί η ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Οικονομικών για την δημιουργία του μητρώου βραχυχρόνιας διαμονής να μην έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία, οι έλεγχοι όμως της φορολογικής αρχής
για τη λήψη ενοικίων από πλατφόρμες εκμίσθωσης ακινήτων ξεκίνησαν και είναι θέμα πραγματικό. Τα πρώτα ραβασάκια της εφορίας ήρθαν και σε Χανιώτες που έχουν βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών.
Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η έκδοση του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την πρόσληψη 25.000
υπαλλήλων σε 274 δήμους όλης της χώρας. Το υπουργείο Εργασίας -το οποίο εμπλέκεται άμεσα στην διαδικαστική
αλυσίδα- "τρέχει" τις διεργασίες με ρυθμούς κατεπείγοντος. Διαβάστε αναλυτικά: -Οι ειδικότητες και η κατανομή σε
54 δήμους της Αττικής -Ποιοι έχουν δυνατότητα συμμετοχής, μισθοί, κριτήρια - 10.000+5.000 άνεργοι σε επιχειρήσεις.
Με συνεργάτες ιερομόναχους και μέντιουμ, μια ψευτομεγαλοδικηγόρος και οι αετονύχηδες «συνέταιροι»
της, είχαν αποκομίσει κοντά στα 2,3 εκατομμύρια ευρώ, μέσα σε πέντε χρόνια, εξαπατώντας ανθρώπους
που χτυπήθηκαν από την κρίση και αναζητούσαν διέξοδο από τα δάνεια προς το δημόσιο και τράπεζες,
που δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν. Πρόκειται για ένα αριστοτεχνικά στημένο κύκλωμα, που θησαύριζε με
το πρόσχημα ότι μπορούσε να τακτοποιήσει τα δάνεια των θυμάτων του και το οποίο εξαρθρώθηκε από την
Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Ασφάλειας Αττικής.
Άκυρη θεωρείται η συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη για τη μεταφορά των ημερών της θερινής άδειας,
ενώ ο εργοδότης ο οποίος δεν χορήγησε πλήρη την άδεια στο μισθωτό κατά τη διάρκεια του έτους είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις αποδοχές του μηνός που θα ελάμβανε την άδεια προσαυξημένες κατά 100%. Αυτό αποφάνθηκε o Άρειος Πάγος επισημαίνοντας ότι σκοπός του Συντάγματος (άρθρο 28), της Διεθνούς Σύμβασης 52/1936 για
τους κανόνες χορήγησης αδειών μετ' αποδοχών, της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών
93/104 και 2003/88 είναι «να εξασφαλισθεί με τη χορήγηση της ετήσιας άδειας η περιοδική ανάπαυση και η ανανέωση
των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων του εργαζομένου για τη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής του υγείας».
Την ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί στα hotspots των πέντε νησιών που σηκώνουν το βάρος
της προσφυγικής κρίσης αποδεικνύουν τα στοιχεία που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Βάσει
αυτών, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που παραμένουν σε νησιωτικά Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) ή άλλες δομές φιλοξενίας υπολογίζονται στους 17.771. Από αυτούς οι 14.567 έχουν στριμωχτεί
στα ΚΥΤ, την ώρα που οι προδιαγραφές τους είναι για συνολικά μόλις 6.338 άτομα. Ειδικότερα, σύμφωνα με
τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών/Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.), στη Λέσβο βρίσκονται συνολικά 9.472 άτομα, από τα οποία τα 7.356
στο ΚΥΤ, αν και η χωρητικότητά του φθάνει μόλις τις 3.000. Στη Σάμο, στο δυναμικότητας 648 ατόμων hotspot,
διαμένουν 3.637 άτομα, ενώ συνολικά στο νησί καταγράφονται 3.887 πρόσφυγες και μετανάστες.
Την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών από υπαλλήλους του Δασαρχείου Αιγάλεω και της Πολεοδομίας
Ελευσίνας, από αιρετούς του Δήμου Μάνδρας και από ιδιώτες μηχανικούς προτείνει η Γενική Επιθεωρήτρια
Δημόσιας Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου, στο πόρισμά της για τις πολύνεκρες πλημμύρες στη Δυτική Αττική τον Νοέμβριο του 2017. Στο 82 σελίδων πόρισμα, που δόθηκε στη δημοσιότητα, αναφέρεται ότι οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, με βάση τόσο το ιστορικό και τη συχνότητα των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή
όπως καταγράφεται από το 2014 και μετά, ακόμη και αν αυτά προκάλεσαν μόνο υλικές ζημιές, όσο και την
υπάρχουσα ωριμότητα των σχετικών μελετών, όφειλαν να επισπεύσουν τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων.
Ξεκίνησε η λειτουργία του μέτρου υποχρεωτικής εισόδου των επιβατών σε όλα τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ
από την μπροστινή πόρτα ώστε να επικυρώνουν τα ηλεκτρονικά τους εισιτήρια μπροστά στον οδηγό. Αυτό
μαζί με την αύξηση των ελέγχων εισιτηρίων μέσα στα οχήματα από τους ελεγκτές είναι δύο μέτρα που ετοιμάζει
ο ΟΑΣΑ για να αποφύγει την εισιτηριοδιαφυγή. Ωστόσο το μέτρο αυτό φαίνεται να βρίσκει απέναντι τους οδηγούς,
οι οποίοι θεωρούν ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί, αφού στην παρούσα φάση θα έχει ως αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια και την ταλαιπωρία των επιβατών. Με επιστολή του το Συνδικάτο Εργαζομένων και
θυγατρικών εταιρειών ΟΑΣΑ κάνει λόγο για «μία αιφνίδια, δίχως προγραμματισμό και χωρίς συνεννόηση απόφαση».
Την τιμητική της είχε η Αθήνα στη λαμπρή τελετή για την απονομή των «Όσκαρ του τουρισμού» των
Παγκόσμιων βραβείων Τουρισμού για την Ευρώπη (World Travel Awards), που φιλοξενήθηκε στο Ζάππειο.
Η Αθήνα ξεχώρισε κερδίζοντας τρία βραβεία: Europe’s Leading City Break Destination 2018 (Κορυφαίος
Ευρωπαϊκός προορισμός για τουρισμό πόλεων 2018). Για την Ακρόπολη: Europe’s Leading Tourist Attraction
2018 (Κορυφαίο Ευρωπαϊκό Τουριστικό Αξιοθέατο 2018). Για το Γραφείο Συνεδρίων κι Επισκεπτών του δήμου
Αθηναίων (Europe’s Leading City Tourist Board 2018 (Κορυφαίο Ευρωπαϊκό Γραφείο Τουρισμού Πόλης 2018).
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ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ!!!
Για πρώτη φορά ο προϋπολογισμός για την Ειδική Αγωγή
είναι κλειστός και μειώνεται αυθαίρετα κατά 30% χωρίς να έχει προηγηθεί επιδημιολογική μελέτη για τις ανάγκες του πληθυσμού! Μεγάλα θύματα της περικοπής της δαπάνης θα είναι πρωτίστως οι οικογένειες και τα χιλιάδες παιδιά
που έχουν ανάγκη θεραπείας, την ώρα που τα κοινωνικά και ασφαλιστικά
τους δικαιώματα δέχονται επίθεση και τίθενται υπό αμφισβήτηση. Το μέσο
που χρησιμοποιείται για να επιτευχθεί η μείωση του προϋπολογισμού για την
Ειδική Αγωγή είναι το voucher. Πρόκειται για το κουπόνι που οι ασφαλισμένοι
του ΕΟΠΥΥ θα παραλαμβάνουν με τη γνωμάτευση και θα καταθέτουν στον
ιδιώτη επιστήμονα θεραπευτή. Στη συνέχεια εκείνος θα το καταθέτει στον οργανισμό για να αποζημιωθεί σε απροσδιόριστο χρόνο. Το κουπόνι αυτό
όμως, έχει και απροσδιόριστη αξία! Γιατί σύμφωνα με το νόμο θα υπόκειται σε διπλό υποχρεωτικό «κούρεμα» με απροσδιόριστο ύψος (rebate, clawback). «Ουσιαστικά, το υπουργείο Υγείας επιβάλλει στους ιδιώτες επιστήμονες θεραπευτές την
πληρωμή τους με ένα χαρτί χωρίς να γνωρίζουν το πραγματικό αντίκρισμα, πότε θα λάβουν τα χρήματα και ποιοι είναι οι
όροι εξόφλησης. Την ώρα που οι υποχρεώσεις τους (εισφορές, φόροι, κ.α.) θα πρέπει να πληρώνονται εμπρόθεσμα με
χρήμα», αναφέρει ο Παναγιώτης Μπούρος, εκπρόσωπος του Συντονιστικού των Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής.

Συν. από σελ.1…

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ ΣΤΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΑΜΕΑ
Την… καθημερινότητα ενός συμπολίτη μας με κινητικά προβλήματα φρόντισε να βελτιώσει η ομώνυμη δημόσια υπηρεσία που λειτουργεί εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο
διαδικτυακά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kathimerinotita.gov.gr. Ο εν λόγω κύριος σύμφωνα με πληροφορίες, είχε στείλει μήνυμα στην πλατφόρμα ενημερώνοντας
τους υπαλλήλους ότι στο πεζοδρόμιο μπροστά από το σπίτι του, στη Μεταμόρφωση Αττικής, πάρκαραν συνεχώς αυτοκίνητα με αποτέλεσμα αφενός να μην μπορεί να κινηθεί
με ευκολία καθότι είναι άτομο ΑΜΕΑ με 80% αναπηρία και αφετέρου από το βάρος των οχημάτων έσπαγαν συνεχώς τα καπάκια των ρολογιών της ΕΥΔΑΠ και υπήρχαν διαρροές. Αρχικά κατατέθηκε αίτηση στο δήμο και αγοράστηκαν από τους ενδιαφερόμενους ένοικους της πολυκατοικίας κολονάκια, την τοποθέτηση και συντήρηση των οποίων ανέλαβε ο ίδιος ο δήμος.
Στο πλαίσιο ανακατασκευής των πεζοδρομίων όμως, τα κολονάκια προς στιγμήν έσπασαν. Έκτοτε οι κάτοικοι της περιοχής
λάμβαναν μονάχα υποσχέσεις ότι το πρόβλημα θα διορθωθεί. Μετά από δύο χρόνια υπομονής, βλέποντας ο πολίτης ότι
δεν υπάρχει ανταπόκριση, απευθύνθηκε στην Ομάδα της Καθημερινότητας. Πράγματι, η νεοπαγής υπηρεσία επικοινώνησε
με τους αρμόδιους φορείς του δήμου και η υπόθεση είχε άμεσα θετική έκβαση. Έτσι, κατόπιν σχετικής εντολής, εργολάβος
της δημοτικής αρχής πήγε στην περιοχή που υπήρχε το πρόβλημα και αυθωρεί το πρόβλημα διορθώθηκε.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ
Ο βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος σε ερώτηση του προς τον υπουργό εργασίας αναφέρει: "Η εξελιγμένη και προοδευτική κοινωνία μας εξακολουθεί να κρατάει κλειστή την
πόρτα στα άτομα με αναπηρίες. Αυτό που για τον κάθε άνθρωπο, όπως το μπάνιο στη
θάλασσα, θεωρείται αυτονόητο, για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες είναι ζητούμενο.
Κάθε χρόνο τη θερινή περίοδο πρέπει να βγουν δημοσίως και να διεκδικήσουν αυτό
που όφειλε η Πολιτεία, και όλοι οι αρμόδιοι φορείς, να τους παρέχουν έγκαιρα και σωστά. Πώς, λοιπόν, ένας άνθρωπος με
κινητικά προβλήματα θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάστασή του, όταν ζει σ' ένα εχθρικό περιβάλλον; Οι βλάβες, αλλά
και τα λάθη που σημειώθηκαν κατά την εγκατάσταση των ειδικών μηχανημάτων που τους εξασφαλίζουν πρόσβαση στη θάλασσα, των SEATRAC, έχει ως αποτέλεσμα να λειτουργούν μόλις τα δύο από τα τέσσερα. Εκ μέρους του αναπηρικού κινήματος, η Ιουλία Συροκώστα και ο Χρήστος Κάραλης απηύθυναν δημόσια έκκληση να λήξει η ομηρία τους. Στη φωνή
διαμαρτυρίας τους έρχεται να προστεθεί και αυτή του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Π.Ε. Αχαΐας. Επειδή, το καλοκαίρι τελειώνει και δεν μπορούν να κάνουν ένα μπάνιο Ερωτάσθε κ. Υπουργέ κατόπιν όλων τούτων: 1ον Γνωρίζετε ότι παραπληγικοί
συνάνθρωποί μας βρίσκονται μπροστά σε υψωμένο τείχος καθημερινά; 2ον Γνωρίζετε ότι πέραν του ότι καθυστερεί η εγκατάστασή τους -κάποια τοποθετήθηκαν τέλη Ιουλίου- τα δύο από τα τέσσερα μηχανήματα έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας; 3ον
Γνωρίζετε ότι στην Ακράτα έχουν γίνει λάθη στην εγκατάσταση του μηχανήματος; Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κάθισμα να μη
φτάνει στη θάλασσα και το άτομο μένει στον αέρα; 4ον Γνωρίζετε ότι από τον Άγιο Βασίλειο και πέρα είναι αποκλεισμένα από
τη θάλασσα καθημερινά δεκάδες άτομα με κινητική αναπηρία; Πώς θα λύσετε τα προβλήματα που εμφανίζονται στην εγκατάσταση και λειτουργία τους; 5ον Πώς απαντάτε σε όσα καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών Αχαΐας σχετικά
με την υπολειτουργία μηχανημάτων πρόσβασης ατόμων με παραπληγία και κινητικές αναπηρίες σε παραλίες της Αχαΐας;"
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ΚΩΣΤΑ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: TΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΗΡΗ
Την ανάγκη λήψης μέτρων από τα Κράτη Μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διασφάλιση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία για
απρόσκοπτη συμμετοχή τους στις ευρωπαϊκές εκλογές, ως υποψήφιοι και
ψηφοφόροι, τόνισε ο ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ, S&D)
στη συζήτηση για το θέμα στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο
Στρασβούργο. Στην παρέμβασή του, ο κ. Μαυρίδης ανέφερε ότι «το δικαίωμα συμμετοχής των προσώπων με αναπηρία σε όλη την πολιτική διαδικασία, που καταλήγει στο δικαίωμα του εκλέγειν
και εκλέγεσθαι, είναι θεμελιώδες δικαίωμα για όλους τους πολίτες σε μια Δημοκρατία». Όπως τόνισε, άτομα με κινητική αναπηρία, με μειωμένη ορατότητα, με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, άτομα τα οποία βρίσκονται υπό κηδεμονία, που βρίσκονται
περιορισμένα, δεν επωφελούνται πλήρως του δικαιώματός τους να ψηφίσουν, αλλά ακόμη περισσότερο στερούνται του δικαιώματος να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη Δημοκρατία. Συνεχίζοντας, υπέδειξε ότι «εάν τόσα εκατομμύρια στερούνται
αυτού του θεμελιώδους δικαιώματός τους, σημαίνει ότι η Δημοκρατία η ίδια είναι ανάπηρη» και κατέληξε υπογραμμίζοντας
ότι «το δικαίωμα συμμετοχής σε όλη την πολιτική διαδικασία του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε μια Δημοκρατία, είναι και ζήτημα
αξιοπρέπειας». Υιοθετώντας σχετική σύσταση της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων, ο κ. Μαυρίδης
συνόψισε την ουσία του θέματος ως εξής: Μια δημοκρατική κοινωνία πρέπει να αντανακλά την ποικιλομορφία και τη διαφορετικότητα των πολιτών της και να επωφελείται από τη συμμετοχή τους, τις εμπειρίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Ο ΣΚΥΛΟΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
Σπρώχνει με το κεφάλι του το αναπηρικό καροτσάκι του αφεντικού
του. Πόσες και πόσες φορές δεν έχει γίνει θέμα το ότι ασυνείδητοι
οδηγοί παρκάρουν πάνω σε ράμπες ΑμΕΑ; Πόσες φορές δεν έχουμε
δει να ταλαιπωρούνται συνάνθρωποί μας με κινητικά προβλήματα
επειδή δεν υπάρχει (ακόμα και σε δημόσια κτίρια) ειδική μέριμνα;
Αυτά, όμως, αφορούν τους ανθρώπους και μόνο. Διότι για τα ζώα οι
κώδικες συμπεριφοράς φαίνεται πως είναι διαφορετικοί. Τρανό και
φωτεινό παράδειγμα ένας σκύλος στις Φιλιππίνες ο οποίος έγινε viral
για τον πιο γλυκό λόγο στον κόσμο. Καθημερινά περιμένει το αφεντικό
του να βγει από το σπίτι και τον ακολουθεί στις δουλειές που κάνει.
Για την ακρίβεια όχι απλά τον ακολουθεί αλλά τον βοηθάει κιόλας. Ή
τέλος πάντων νομίζει πως τον βοηθάει αλλά αυτό μικρή σημασία έχει…Το σκυλί αυτό πηγαίνει στο πίσω μέρος του αναπηρικού καροτσιού στο οποίο είναι καθηλωμένο το αφεντικό του και το σπρώχνει με το κεφάλι του για να τον βοηθάει. Μπορεί
ο άνθρωπος να κινεί το αμαξίδιο ο ίδιος, κινώντας τις ρόδες αλλά και μόνο το γεγονός πως ο σκύλος του σπρώχνει το αναπηρικό καροτσάκι νομίζοντας πως έτσι τον βοηθάει είναι ικανό να τον κάνει viral στο διαδίκτυο και κυρίως να κάνει πολλούς
ανθρώπους να προβληματιστούν. Τόσο για τη συμπεριφορά τους απέναντι στα ΑμΕΑ όσο και προς τα συμπαθή τετράποδα.

«ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΣΕ ΠΗΛΙΝΗ ΠΛΑΚΑ»
Μετά τη μεγάλη δημοσιότητα που προκάλεσε η πρόσφατη ανακοίνωση της εύρεσης
στην Ολυμπία της πήλινης πλάκας με στίχους από την Οδύσσεια, η ερευνητική ομάδα
προχώρησε σήμερα σε διευκρινίσεις προς αποφυγή παρερμηνειών. Στην ανακοίνωση
τονίζεται μεταξύ άλλων ότι «είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται απόσπασμα της
Οδύσσειας σε πήλινη πλάκα, ενώ η ερευνητική ομάδα διερευνά το ενδεχόμενο να
πρόκειται για το παλαιότερο κείμενο ομηρικών επών που έχει βρεθεί στον ελληνικό
χώρο (πλην οστράκων με 1-2 στίχους)», όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πρόκειται αναμφισβήτητα για
μια σπουδαία ανακάλυψη, ιδιαίτερα συγκινητική για την αρχαιολογική έρευνα και την ιστορία του τόπου. Η επιγραφή στην
πήλινη πλάκα που βρέθηκε σε θέση με ρωμαϊκά κατάλοιπα σε μικρή απόσταση από το Ιερό της Ολυμπίας, διασώζει τους
πρώτους 13 στίχους της Ραψωδίας ξ της Οδύσσειας και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει ως τώρα η ερευνητική
ομάδα, αποτελεί το παλαιότερο σωζόμενο απόσπασμα των στίχων αυτών, σε κάθε περίπτωση των στίχων 1-8, αλλά και των
στίχων 9-13, εφόσον επαληθευτεί η προκαταρκτική χρονολόγηση της επιγραφής. Όλα τα παραπάνω τονίζουν τη μεγάλη σημασία του ευρήματος και τη μοναδικότητά του ως αρχαιολογικό, επιγραφικό, φιλολογικό και ιστορικό τεκμήριο. Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε την επιφύλαξη που διατυπώθηκε ήδη από την πρώτη ανακοίνωση ότι όλα τα ανωτέρω αποτελούν τις πρώτες
εκτιμήσεις μας και δεν πρόκειται για την τελική δημοσίευση της επιγραφής, η οποία θα ακολουθήσει σε εύλογο διάστημα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ: ΤΟ «ΧΡΥΣΟ» ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΜΕΑ
«Δεν κινδυνεύει η ζωή μου αν δεν τις κάνω, μα κινδυνεύω να χάσω τους μύες μου»
Ακολουθεί απόσπασμα της συνέντευξής της στο site thecaller. Σε
κλίμα πένθους και με ένα μαύρο φιόγκο ραμμένο στα ρούχα της, ως
φόρο τιμής στα 97 θύματα της πύρινης τραγωδίας στο Μάτι, η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου κατόρθωσε να υπερπηδήσει τα όποια προβλήματα
συνοδεύουν την κάθε αποστολή και να κατακτήσει, χωρίς να το πολυσυνειδητοποιήσει εκείνη τη στιγμή, το χρυσό στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης ΑμΕΑ. Μέσα στο όλο της άγχος για την κούρσα
και την κατάκτηση των νέων στόχων έρχεται, όπως λέει, να προστεθεί
και ο αγώνας για την επανεκκίνηση της θεραπείας της, που εδώ και ένα
χρόνο κανένα δημόσιο νοσοκομείο δεν υποστηρίζει οικονομικά, πηγαίνοντάς την βήματα πίσω. «Κάθε πέντε μήνες έκανα στο «Γεννηματά»
πλασμαφαιρέσεις. Εδώ και ένα χρόνο το κράτος δεν υποστηρίζει οικονομικά τη διαδικασία, λόγω του αυξημένου κόστους των φίλτρων. Όλο αυτό με έχει πάει αρκετά πίσω. Δεν κινδυνεύει η ζωή
μου αν δεν τις κάνω, μα κινδυνεύω να χάσω τους μύες μου. Γίνονται αρκετές συσπάσεις λόγω του συνδρόμου με αποτέλεσμα
να έχω συχνά κατάγματα. Θα ήταν καλό να μη φτάσω στο σημείο που ήμουν ενώ έχω κατακτήσει κάποια πράγματα. Έχω
κάνει υπερπροσπάθεια από την πλευρά μου χωρίς να έχω κάποια απάντηση από νοσοκομείο, αλλά δε ξέρω πως θα είμαι
κάθε φορά που αγωνίζομαι, γιατί χωρίς τη θεραπεία υπάρχουν μεταπτώσεις. Όλο αυτόν τον καιρό με βοηθούν τα προϊόντα
της Herbal Life». Με ίδια έξοδα και χωρίς τον προπονητή της ταξιδεύει για να αγωνιστεί η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, καθώς
δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να συνοδευτεί από την ομάδα που την περιβάλει στην Ελλάδα (προπονητής, γιατροί
και φυσικοθεραπευτές) εξαιτίας του απαγορευτικού κόστους. «Μόνο η συνοδός μου μπορεί να έρθει μαζί κι αυτό γιατί δε
μπορώ να βάλω μόνη του μαγιό, είναι τόσο στενός «ο καρχαρίας». Ευτυχώς έχω στο πλευρό μου τον χορηγό μου την PWC,
που καλύπτει τα έξοδα και εφέτος μόνο κάλυψε τη μετακίνηση η ομοσπονδία. Το να βρούμε χορηγό είναι δύσκολο. Δε μπορούμε να πάμε εμείς και να ζητήσουμε, πρέπει να δουν την επιτυχία, την προσπάθεια. Ξέρουμε ότι δεν πηγαίνουμε για τα
λεφτά, ακόμη, άλλωστε, δεν έχουμε πληρωθεί για τις επιτυχίες μας. Στηριζόμαστε στη θέλησή μας και στα δικά μας έσοδα.
Όταν, όμως, είσαι αθλητής δε μπορείς να δουλεύεις και να κάνεις παράλληλα πρωταθλητισμό, δεν ταιριάζουν οι χρόνοι. Εγώ
είμαι λογοθεραπεύτρια και δουλεύω με παιδάκια, αλλά φέτος δε μπόρεσα και να κάνω προπονήσεις και να δουλεύω, έπρεπε
να θέσω μία προτεραιότητα και αυτή ήταν η κολύμβηση. Στην Ελλάδα μπορεί να μην έχουμε το επίπεδο των εγκαταστάσεων,
που έχουν στο εξωτερικό και στο ΟΑΚΑ οι εγκαταστάσεις να είναι σε άσχημη κατάσταση, αλλά έχουμε μία πολύ καλή ομάδα
γιατρών και φυσικοθεραπευτών, που δε ξέρω καν αν και εκείνοι πληρώνονται», ξεκαθαρίζει η «χρυσή» Αλεξάνδρα.

ΈΔΙΩΞΑΝ ΚΟΠΕΛΕΣ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΕΙΔΗ ΗΤΑΝ
ΑΜΕΑ: Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΡΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ!!!
Διαβάστε τί γράφει δημόσια η αδερφή της μίας από τις δύο κοπέλες που διώχθηκαν -όπως η ίδια ισχυρίζεται- επειδή οι κοπέλες είναι
ΑΜΕΑ. Οι δύο κοπέλες ξεκίνησαν ανέμελες απ΄ το σπίτι τους να
πιουν το πρωινό τους καφέ, σε γνωστό καφέ του Ρετζικίου, να πουν
τα νέα τους, να γελάσουν και να διασκεδάσουν. Τι κρίμα όμως! Τα
σχέδια τους ματαιώθηκαν, καθώς το γεγονός ότι είναι ΑΜΕΑ ήταν
αρκετό για να μην γίνουν αποδεκτές από το μαγαζί. Παρά τις χαριτωμένες δικαιολογίες που αργότερα προέβαλε το μαγαζί, η πραγματικότητα είναι μία: η αναπηρία σου χαλάει το image. Και ό,τι μπορείς
κάνεις γι’ αυτό, έτσι δεν είναι; Και πόσο πιο εύκολο σου είναι όταν
ξέρεις ότι δεν θα υπάρξει αντίλογος. Απομακρύνεις το μικρόβιο της
διαφορετικότητας, πριν προλάβει να μολυνθεί το μαγαζί ή κάποιος πελάτης. Πόσο πιο ήσυχος κάνεις τώρα την δουλειά σου!
Εκ μέρους της αδερφής μου, σε ευχαριστούμε Boulevard για την άριστη εξυπηρέτηση! Όμως, όπως επισημαίνεται στην ίδια
ανάρτηση, το γεγονός ότι ήταν ΑμεΑ, «ήταν αρκετό για να μην γίνουν αποδεκτές από το μαγαζί». Μεταξύ άλλων η καταγγελία
αναγράφει χαρακτηριστικά ότι «δύο κοπέλες ξεκίνησαν ανέμελες από το σπίτι τους να πιουν το πρωινό τους καφέ, σε γνωστό
καφέ του Ρετζικίου, να πουν τα νέα τους, να γελάσουν και να διασκεδάσουν. Τι κρίμα όμως. Τα σχέδιά τους ματαιώθηκαν,
καθώς το γεγονός ότι είναι ΑμεΑ, ήταν αρκετό για να μην γίνουν αποδεκτές από το μαγαζί». Όπως ήταν φυσικό, η παραπάνω
καταγγελία κοινοποιήθηκε από αρκετούς χρήστες του διαδικτύου, που έσπευσαν να ζητήσουν τα «ρέστα» από τους υπεύθυνους της καφετέριας, οι οποίοι, έδωσαν απαντήσεις στο «P» για το εν λόγω περιστατικό. «Ήταν μία απλή παρεξήγηση. Το
κορίτσι ήρθε με τη φίλη χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο και επειδή είναι κάτω των 18, ένας από τους υπαλλήλους του μαγαζιού έθεσε το ζήτημα της συνοδείας ανηλίκων, χωρίς να γίνεται απολύτως κατανοητός». Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι ιθύνοντες του καταστήματος, το θέμα «έχει λυθεί, μιλήσαμε τόσο με την οικογένεια όσο και με το κορίτσι και ζητήσαμε ταπεινά
συγγνώμη». «Ποτέ δεν υπήρξαν διακρίσεις για το ποιος θα έρθει στο μαγαζί», προσθέτουν.
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«ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ» ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ –
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΕ 10 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ
«Μονοπάτια» σε Ελλάδα και Βουλγαρία που δεν θα εξασφαλίζουν απλά πρόσβαση σε κάποιο
σημείο, αλλά θα εξασφαλίζουν πλήρη προσβασιμότητα για όλους, πρόκειται σύντομα να δημιουργηθούν. Πρόκειται για τα «Μονοπάτια προσβάσιμου τουρισμού πολιτιστικής κληρονομίας» (Pathways of accessible heritage tourism – Access2Heritage), που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του
ομώνυμου διασυνοριακού προγράμματος, η επίσημη έναρξη του οποίου πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στον δήμο Βόλβης. Το έργο, προϋπολογισμού 1,29 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο πλαίσιο του
INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020», ενώ κύριος στόχος του είναι να επιτευχθεί
η πλήρης προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος και αναψυχής (οργανωμένες ακτές, αξιοθέατα, μνημεία, τουριστικά infokiosks).

ΡΟΔΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Νέα προοπτική θα δώσει στη Ρόδο και στη δυνατότητα να φιλοξενεί άτομα
με αναπηρία, η απόφαση της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης
«ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ» να προμηθευτεί ηλεκτρικά αμαξίδια, στο πλαίσιο των
σκοπών που υπηρετεί από την ίδρυσή της. Πρόκειται συγκεκριμένα για επτά
τέτοια σκούτερ, όπως είναι πιο γνωστά, τα οποία παρέλαβε την Παρασκευή
και τα οποία σύντομα θα διαθέσει προς χρήση για την εξυπηρέτηση ηλικιωμένων ατόμων αλλά και ατόμων που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα,
και δεν μπορούν να απολαύσουν τις διακοπές τους στο νησί λόγω αυτών
των δυσκολιών. Σημειώνεται ότι τα αμαξίδια αυτά, αγοράστηκαν από το εξωτερικό μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, και θεωρούνται τα καλύτερα στο
είδος τους, καθώς έχουν μεγάλες δυνατότητες, είναι εύκολα στη χρήση, και κυρίως παρέχουν εξαιρετική ασφάλεια στο χρήστη
τους. Είναι κατασκευασμένα με τέτοια υλικά και τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν μεγάλη α-ντοχή, γεγονός που δικαιολογεί και
το υψηλό τους κόστος το οποίο ανέρχεται περίπου σε 5.000 ευρώ για κάθε ένα. Τα σκουτεράκια, χωρητικότητας ενός ατόμου,
θα τοποθετηθούν σε ειδικούς χώρους στάθμευσης, πλησίον της Παλιάς Πόλης ή κάπου στο εσωτερικό της, ανάλογα με την
απόφαση που θα πάρει ο δήμος Ρόδου, απαντώντας στο αίτημα που θα καταθέσει η συνεταιριστική επιχείρηση.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Tη διεκπεραίωση της πιλοτικής διαδικασίας απονομής προνοιακών παροχών για τα
Άτομα με Αναπηρία, μέσω υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης του κάθε ενδιαφερόμενου
αναλαμβάνει το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης. Για περαιτέρω
πληροφορίες: Κέντρο Κοινότητας (Έλλης Αλεξίου 9 - Μενεμένη, Δευτέρα – Παρασκευή
ώρες 08:00-14:00) στα τηλέφωνα 2310729270/2310729273. Παράρτημα Ρομά (Οδυσσέως Ανδρούτσου 2 – Δενδροπόταμος,
Δευτέρα – Παρασκευή ώρες 08:00-14:00) στα τηλέφωνα 2310771480/2310771607. E-mail: kentrokoinotitas@ampelokipimenemeni.gr. Μπράβο στον Δήμαρχο και στον Δήμο Αμπελοκήπων για την πρωτοβουλία τους να εξυπηρετούν ηλεκτρονικά
αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Είναι ένα παράδειγμα που αξίζει να ακολουθήσουν και άλλοι δήμοι, προσφέροντας
τη δυνατότητα και τις γνώσεις στις ευπαθείς κατηγορίες συμπολιτών μας με τέτοιο τρόπο. Αυτό θα έπρεπε να είναι υποχρέωση
και να έχει γίνει με απόλυτη προτεραιότητα σε όλους τους Δήμους της χώρας, αντί για παχιά λόγια, χτυπήματα στην πλάτη,
γραφειοκρατία και άλλα πολλά απαγορευτικά εμπόδια που στερούν τα ευεργετήματα της κάθε κατηγορίας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ»
«Το Σωματείο φίλων, γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αναπηρία «Δικαίωμα στη ζωή» επιτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό έργο», τόνισε ο Περιφερειάρχης
Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης μετά την ξενάγηση του στο νέο λεωφορείο (mini bus)
που απέκτησε ο Σύλλογος με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, όπως συνέβη και
με δύο προηγούμενα αντίστοιχα οχήματα. «Τα τελευταία χρόνια έχουμε εξαίρετη συνεργασία και στηρίζουμε, αλλά το έργο που επιτελούν είναι μεγάλο και χρειάζονται
ακόμα περισσότερα. Είναι ένα κοινωνικό έργο που αξίζει τα συγχαρητήρια όλων μας γιατί είναι σημαντικό πρώτα για τα παιδιά,
για τους γονείς και για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στο οικογενειακό τους περιβάλλον». Μάλιστα επεσήμανε πως
υπάρχει ακόμα μία δράση για ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και το οποίο θα ενταχθεί στο πρόγραμμα Leader για να υποδεχθεί
τα παιδιά της ευρύτερης περιοχής αφού «τα επόμενα δύο χρόνια θα βρουν στέγη 270 παιδιά, ημερήσια διαβίωση και θα ξεφύγουν από το σπίτι. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να βαδίσουμε μαζί και να υποστηρίξουμε», τόνισε ο κ. Αρναουτάκης.
Στόχος του Σωματείου είναι να προσφέρει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε παιδιά με αναπηρία και παράλληλα να δημιουργεί στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, όπως εξήγησε ο Πρόεδρος του Σωματείου Παύλος Σημαντηράκης.
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ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ενισχύεται το κοινωνικό προφίλ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα τμήματα του
οποίου ήδη φοιτούν 148 φοιτητές με αναπηρίες. Ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Γιώργος Ιωαννίδης ενέκρινε την περασμένη Τρίτη το πρόγραμμα «Υποστήριξη Παρεμβάσεων
Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών» με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 347.858 ευρώ. Μέσα από το πρόγραμμα θα ενισχυθούν δομές κοινωνικής μέριμνας για τους φοιτητές των ιδρυμάτων που ανήκουν σε
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με στόχο την αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης
των σπουδών και την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα προβλέπει ενίσχυση της υπάρχουσας δομής στήριξης ΑΜΕΑ με τη στελέχωσή της από εξειδικευμένο
προσωπικό, όπως διερμηνείς ελληνικής νοηματικής γλώσσας, ειδικούς παιδαγωγούς με εμπειρία σε μεταγραφές κειμένων
σε γραφή braille και τη δημιουργία διαφοροποιημένου εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις κατηγορίες ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Επιπλέον προβλέπεται ενίσχυση του εξοπλισμού της δομής με εξειδικευμένα λογισμικά και μηχανήματα που επιτρέπουν την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία σε εκπαιδευτικό υλικό. Θα δημιουργηθεί κέντρο συμβουλευτικής και
ψυχολογικής υποστήριξης φοιτητών ΑμεΑ, φοιτητών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και χαμηλές εισοδηματικές τάξης. Τέλος, θα διεξαχθούν σεμινάρια για το προσωπικό του Πανεπιστημίου σχετικά με θέματα προσβασιμότητας.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΤΑ ΑΜΦΙΒΙΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΑΜΕΑ
Άλλα δύο αμφίβια αμαξίδια δώρισε ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας στον Σύλλογο
ΑΜΕΑ Κέρκυρας. Η Κέρκυρα διαθέτει αμαξίδια σε 20 παραλίες, ευρισκόμενη στην πρώτη
θέση των τουριστικών περιοχών της Μεσογείου που διαθέτουν αντίστοιχες διευκολύνσεις
πρόσβασης στη θάλασσα. Εφτά από αυτά ανήκουν στον Σύλλογο ΑΜΕΑ και τα υπόλοιπα
13 στον Δήμο Κέρκυρας. Ο κ. Ανδρέας Σκούπουρας, πρόεδρος του Συλλόγου ΑΜΕΑ αλλά
και Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, ευχαρίστησε τον κ. Στεφανίδη για τη συνεχή
αρωγή του ΟΛΚΕ στο πρόγραμμα αμφίβιων αμαξιδίων ενώ ο τελευταίος αναφέρθηκε στη
γενικότερη βοήθεια του ΟΛΚΕ σε τοπικούς συλλόγους κοινωνικής προσφοράς.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική πραγματικότητα, χωρίς διακρίσεις δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, Κωνσταντίνα Νικολάκου, με αφορμή τη
χρηματοδότηση εξ’ ολοκλήρου από το πρόγραμμα ιδίων πόρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου προμήθειας ράμπας για την αυτόνομη πρόσβαση των Ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα στο παράλιο Άστρος. Η
αναπηρία, πρόσθεσε, δεν μπορεί να αποτελεί εμπόδιο στην πρόσβαση
στο κοινωνικό γίγνεσθαι και γι’ αυτό η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ως
προτεραιότητα της και, εργάζεται συστηματικά, με ευθύνη και σοβαρότητα, για να διασφαλίσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία. Η κ. Νικολάκου δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις ήδη ενταγμένες
πράξεις που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια και αφορούν: Δύο Κέντρα Διημέρευσης Αμεα σε Σπάρτη και Κόρινθο. Τα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ
σε Άστρος, Νεάπολη, Καλαμάτα , καθώς και στις σχεδιαζόμενες για ένταξη δράσεις για: λειτουργία CAMP για τα Αμεα, λειτουργία Στεγών, Υποστηριζόμενης Διαβίωσης σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, Λειτουργία κέντρων στήριξης οικογενειών μέλη
των οποίων είναι Αμεα, Αξιοποίηση της Πελοποννήσου ως τουριστικού προορισμού για τουρίστες με αναπηρία.

ΗΛΕΙΑ - ΖΑΧΑΡΩ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ!
Πρόταση για υποδομές πρόσβασης των ΑμεΑ στις παραλίες της Ζαχάρως θα υποβάλει μέσα στον Σεπτέμβριο η δημοτική αρχή της πόλης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο των δράσεων
«Δημιουργίας Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών». Η πρόταση του δήμου Ζαχάρως προβλέπει την προμήθεια και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού σε τέσσερις παραλίες και ο συνολικός
προϋπολογισμός «αγγίζει» τις 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπεται η
προμήθεια ελαστικού διαδρόμου παραλίας και αμαξιδίου, χημικής τουαλέτας και αποδυτηρίων, κιγκλίδωμα και λυόμενα σκίαστρα παραλίας, καθώς και πινακίδα σήμανσης-ενημέρωσης για το κοινό. Οι υποδομές
αναμένεται να τοποθετηθούν στην παραλία Ζαχάρως, στο τουριστικό περίπτερο, στην παραλία Κακοβάτου, στο Γιαννιτσοχώρι
και στο Θολό. Όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τάσος Λαμπρόπουλος, στόχος είναι να αποκτήσουν πρόσβαση στη
θάλασσα οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι τα άτομα με κινητικά προβλήματα, για να αρθούν οι ανισότητες.
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ΈΩΣ ΚΑΙ 43% ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
Μεγάλη αύξηση, και μάλιστα σε υψηλά (διψήφια) ποσοστά, σημειώνουν οι τιμές
των ενοικίων που ζητούν οι ιδιοκτήτες από τους υποψήφιους μισθωτές στις δημοφιλέστερες περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της τελευταίας
διετίας. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τις τιμές πώλησης, οι οποίες για την
περίοδο 2016-2018 φαίνεται να ακολουθούν μεν ανοδική τροχιά στα δύο μεγάλα
αστικά κέντρα για τις περιοχές υψηλής ζήτησης, χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι
περιπτώσεις μειώσεων λόγω του υψηλού αποθέματος και της υπερβάλλουσας
προσφοράς. Το Παγκράτι είναι η περιοχή που αναδεικνύεται πρωταθλήτρια στην
αύξηση τόσο σε επίπεδο ζητούμενων ενοικίων όσο και τιμών πώλησης κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας μεταξύ των
πιο δημοφιλών περιοχών αναζήτησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα ποσοστά μάλιστα της ανόδου είναι εντυπωσιακά, φτάνοντας ακόμη και το 43% όσον αφορά τα μισθώματα και το 11% ως προς τις τιμές αγοράς. Σε αυτό φαίνεται να έχουν παίξει
ρόλο και οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις τουριστικών κατοικιών, δεδομένου ότι η περιοχή έχει ανέβει σημαντικά το τελευταίο
διάστημα, αλλά και του κορεσμού που παρατηρείται σε άλλες δημοφιλείς περιοχές λόγω της Airbnb, όπως το Κουκάκι.

«ΡΑΝΤΕΒΟΥ» ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΣΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Έρχονται τα αποκαλυπτήρια του νέου ΕΝΦΙΑ, ο οποίος προβλέπεται να είναι
φουσκωμένος για σχεδόν 1 εκατομμύριο φορολογουμένους. Η πρώτη δόση θα
πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου. Έτσι, όταν οι ιδιοκτήτες ακινήτων λάβουν το εκκαθαριστικό του φόρου, θα διαπιστώσουν ότι θα πρέπει να
πληρώσουν την πρώτη δόση μέσα σε λίγες ημέρες και πολλοί θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα, καθώς μέχρι την ίδια ημερομηνία θα είναι υποχρεωμένοι να
εξοφλήσουν και τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος. Οι νέες αντικειμενικές αξίες αναμένεται να πλήξουν χιλιάδες φορολογουμένους με μεσαία ακίνητη
περιουσία. Η ακτινογραφία των νέων αντικειμενικών αξιών αποκαλύπτει ότι σε πολλά προάστια του Λεκανοπεδίου, όπου
οι τιμές ζώνης κινούνται μεταξύ 1.100 και 2.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, οι αντικειμενικές αυξήθηκαν κατά 200, 300,
550 και 600 ευρώ το τετραγωνικό. Φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους μόνο ένα διαμέρισμα σε περιοχές όπως
ο Άγιος Δημήτριος, τα Βριλήσσια, το Μαρούσι, η Καλλιθέα, η Γλυφάδα, η Νέα Ερυθραία, το Παλαιό Φάληρο, το Ελληνικό
ή ακόμη και το Περιστέρι ή η Κερατέα θα κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο των αλλαγών στις αντικειμενικές αξίες.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΕ 250.000 ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Περίπου 250.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και συνταξιούχοι στρατιωτικοί, αστυνομικοί, πυροσβέστες και
λιμενικοί, αναμένεται να λάβουν αναδρομικά χιλιάδες ευρώ, όπως πρόκειται
σύμφωνα με πληροφορίες να ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Δημοκρατία», πρόκειται για
αναδρομικά που τους οφείλονται, βάσει απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία τους δικαίωνε όσο αφορά στις περικοπές των μισθών και
των συντάξεων που υπέστησαν με τον νόμο 4093/2012. Τα ποσά που πρέπει να επιστραφούν στους ένστολους αφορούν 65
ολόκληρες μήνες και εκτιμώνται από 2.665 ευρώ έως 12.805 ευρώ (καθαρά ποσά). Ενδεχομένως να είναι και μεγαλύτερα,
αν ληφθούν υπόψη και ορισμένα επιδόματα που λάμβαναν προ του Αυγούστου του 2012 τα στελέχη των Ένοπλων Δυνάμεων
και των Σωμάτων Ασφαλείας, όταν ίσχυσαν οι παράνομες και αντισυνταγματικές περικοπές. περισσότερο από ποτέ οι στρατιωτικοί, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, όπως αντίστοιχα και των Σωμάτων Ασφαλείας να πάρουν αυτά που δικαιούνται.

ΚΑΝΑΛΙΑ: ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Με το ποσό των 17,5 εκατ. ευρώ θα ενισχυθεί άμεσα ο κρατικός προϋπολογισμός από την πρώτη δόση των 3,5 εκατ. ευρώ που θα κληθούν να καταβάλουν
οι πέντε τηλεοπτικοί σταθμοί που θα αναδειχθούν από το ΕΣΡ ως οριστικοί δικαιούχοι άδειας εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος. Πρόκειται για τον ΑΝΤ1, τον Alpha, το Star, τον ΣΚΑΪ και το Epsilon,
οι οποίοι ως τις 5 Σεπτεμβρίου θα κληθούν από το ΕΣΡ να δηλώσουν -και τυπικά- αν μπορούν και θέλουν να αποκτήσουν την άδεια. Ο έλεγχος από την αρμόδια αρχή επί του «πόθεν έσχες» των μετόχων των τηλεοπτικών σταθμών
φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα. Το αντιστάθμισμα προς τους
τηλεοπτικούς σταθμούς, που θα κληθούν για πρώτη φορά να πληρώσουν το ποσό των 35 εκατ. ευρώ μέσα σε δέκα χρόνια
για την άδεια που θα αποκτήσουν, είναι η μείωση του ειδικού φόρου τηλεόρασης από το 20%, που είναι σήμερα, στο 5%.
Αυτό έχει ήδη γίνει για την ΕΡΤ και για τους αδειούχους φορείς συνδρομητικής τηλεόρασης. Ο ειδικός φόρος τηλεόρασης,
επανήλθε με τη μνημονιακή νομοθεσία το 2010, αλλά εφαρμόστηκε το 2015, με απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Συν. από σελ. 1… από τις 14 έως τις 19 Μαΐου 2018, 372 ελέγχους σε καταστήματα

υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώρους αγροτικών δραστηριοτήτων, πτηνοτροφικές
και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, χώρους κατασκευαστικών δραστηριοτήτων και
βιομηχανικές περιοχές. Οι έλεγχοι αφορούσαν κυρίως την αδήλωτη εργασία, χρονικά όρια εργασίας εργαζόμενων, αμοιβή των εργαζόμενων, την εκπρόθεσμη κατάθεση πίνακα προσωπικού, τη μη ανάρτηση πίνακα προσωπικού, την
απασχόληση ανηλίκου χωρίς βιβλιάριο εργασίας και την επίδειξη βιβλίου υπερωριών. Επιβλήθηκαν 113 διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) για παραβάσεις διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, συνολικού ποσού 703.436,87€. Συγκεκριμένα,
βρέθηκαν να εργάζονται αδήλωτοι 41 εργαζόμενοι, σε διαφορετικό ωράριο ή σε
ρεπό 67 εργαζόμενοι ενώ σε 31 ακόμα περιπτώσεις διαπιστώθηκαν άλλες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Η πλήρης
διασφάλιση των συνθηκών εργασίας και η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση
είναι ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε
αυτό το πλαίσιο, το Σ.ΕΠ.Ε., με τη διενέργεια οριζόντιων εκστρατειών και την ανάπτυξη των απαραίτητων συνεργασιών, στοχεύει και εντείνει τη δράση του, ειδικά στους χώρους και τους κλάδους που παρατηρούνται φαινόμενα παραβατικότητας.

ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ!!
Είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου τα άτομα με αναπηρία περιμένουν ακόμη και δύο χρόνια για να πάρουν την οριστική σύνταξη.
Σε εκκρεμότητα βρίσκονται σήμερα 90.000 αιτήσεις για χορήγηση κύριας
σύνταξης, 90.000 για επικουρική και 42.000 για εφάπαξ. Ο χρόνος αναμονής
για την έκδοση της οριστικής κύριας σύνταξης φθάνει και τα 2 χρόνια, κατά
μέσο όρο, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στις συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση (πάνω από 2 ταμεία). Όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις, η καθυστέρηση ξεπερνά και τα 3 χρόνια. Η σοβαρή κατάσταση που έχει
δημιουργηθεί οδηγεί τους υποψήφιους συνταξιούχους σε περιθωριοποίηση
δεδομένου ότι θα λάβουν ψαλιδισμένες συντάξεις και εφάπαξ και παράλληλα
αναγκάζονται να ζουν με τις μικρές προσωρινές συντάξεις. Για την αποπληρωμή όλων των αιτήσεων αλλά και για την καταβολή των αναδρομικών
ποσών απαιτούνται 1,6 δισ. ευρώ. Μάλιστα το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων
(ΕΝΔΙΣΥ) ανακοίνωσε ότι θα στραφεί δικαστικά με μηνύσεις και αγωγές κατά παντός υπευθύνου, αφού η κατάσταση στους
υποψήφιους συνταξιούχους είναι απελπιστική, όπως τονίζει η γ.γ. του ΕΝΔΙΣΥ Πόπη Μουρίκη. Mαλιστα καταγράφονται περιπτώσεις υποψήφιων συνταξιούχων που πεθαίνουν περιμένοντας την έκδοση της σύνταξης! Παράλληλα έχουν εντοπιστεί
χιλιάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης οι οποίες παραμένουν σε εκκρεμότητα από το 2016 λόγω μη ύπαρξης του κατάλληλου
λογισμικού. Επισημαίνεται ότι πρόσφατα η ΠΟΠΟΚΠ (εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία) αποκάλυψε ότι ένας μεγάλος
αριθμός νέων συνταξιούχων «θυσιάστηκε» και δεν έλαβε τη σύνταξή του προκειμένου ο ΕΦΚΑ να παρουσιάσει πλεόνασμα!
Συν. από σελ. 1…

ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟ ΔΝΤ ΜΕ… ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Εμπόδια στα σχέδια της κυβέρνησης να πετύχει τη μη μείωση των συντάξεων κατά 18% από την 1η Ιανουαρίου του 2019 βάζει το ΔΝΤ. Και φαίνεται
πως σε αυτό έχει και σύμμαχο τη Γερμανία. Η θέση του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου πως οι συντάξεις στην Ελλάδα πρέπει να περικοπούν κι άλλο δεν έχει
αλλάξει και το… «μήνυμα» έχει ήδη φτάσει στην Αθήνα και την ελληνική κυβέρνηση. Θα το μεταφέρει, σύμφωνα με Τα Νέα και ο επικεφαλής του Ταμείου
Πίτερ Ντόλμαν όταν στις 12 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί στην Ελλάδα η πρώτη…
μεταμνημονιακή αποστολή της τρόικας. Ο λόγος που το ΔΝΤ επιμένει στη μείωση των συντάξεων δεν έχει να κάνει με τα δημοσιονομικά. Το Ταμείο επιμένει
γιατί θεωρεί το (ήδη ψηφισμένο) μέτρο διαρθρωτικό. Δεν αποκλείεται πάντως
να δοθεί στην ελληνική κυβέρνηση η ευκαιρία είτε να αναβάλει χρονικά είτε να περικόψει τμηματικά τις συντάξεις το ’19. Ήδη
υπάρχει το σενάριο της περικοπής σε… δόσεις. Στο θέμα των συντάξεων, σύμμαχος του ΔΝΤ φαίνεται πως είναι η Γερμανία.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του άλλωστε, ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Όλαφ Σολτς είχε διαμηνύσει ότι οι συμφωνίες
πρέπει να τηρούνται και ζήτησε να μην «παραβιαστούν» τα όσα έχουν συμφωνηθεί για συντάξεις, πλεονάσματα και το ρόλο
του ΔΝΤ στην επιτήρηση της Ελλάδας. Μια πρώτη εικόνα για τις διαθέσεις των δανειστών για τις συντάξεις αναμένεται να
δοθεί σήμερα (30.08.2018) στο EuroWorking Group, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη. Στο EWG, ενόψει της πρώτης επίσκεψης της τρόικας στις 10 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να αποφασιστεί πως θα γίνονται
πλέον οι αξιολογήσεις. Η πρώτη θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο και θα τεθεί υπόψιν του Eurogroup στις 5 Νοεμβρίου.
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SIGNMARK: Ο ΚΩΦΑΛΑΛΟΣ ΡΑΠΕΡ ΜΕ ΤΟ ΠΗΓΑΙΟ ΤΑΛΕΝΤΟ
Είναι διάσημος στην πατρίδα του και σιγά σιγά και στον υπόλοιπο κόσμο. Και είναι κωφάλαλος,
παιδί, μάλιστα, οικογένειας κωφαλάλων, που δεν αντιμετώπισε ποτέ την ιδιαιτερότητά της ως «ειδική
ανάγκη». Ούτε και ο Μάρκο την αντιμετωπίζει έτσι. Προτιμά να συστήνεται ως μέλος μιας «γλωσσικής
μειονότητας με τη δική της κουλτούρα και ιστορία». Εννοεί φυσικά την κοινότητα όσων επικοινωνούν
με τη νοηματική γλώσσα (sign language). Από εκεί αντλεί και το ψευδώνυμο με το οποίο είναι γνωστός στον κόσμο του χιπ-χοπ: Signmark υπέγραφε και στους δύο προσωπικούς δίσκους που έχει
κυκλοφορήσει (από τη Warner). Ο αμύητος στο μουσικό σύμπαν του Μάρκο δεν μπορεί βέβαια παρά
να αναρωτηθεί πώς ερμηνεύει τα χιπ-χοπ τραγούδια του που, όλα, συνδέονται με την ιστορία, την
κουλτούρα και τον αγώνα για τα δικαιώματα της δικής του «μειονότητας». Ο Μάρκο δίνει μεστές, σαφείς και ειλικρινείς απαντήσεις, διαφωτίζοντάς μας και γι' αυτό και για πολλά άλλα, σημαντικότερα. - Μπορεί να είναι κοινότοπο, αλλά σ' αυτήν την περίπτωση είναι και ουσιαστικό: Τι λέτε σε νέους ανθρώπους που ανήκουν στη δική σας
«γλωσσική μειονότητα»; «Να βεβαιωθούν ότι εκτιμούν όσο πρέπει την ωραία μας γλώσσα. Να της επιτρέψουν να φαίνεται
και να ανθεί. Να σιγουρευτούν ότι παραμένει καθημερινά ζωντανή και παρούσα». - Ποιος ήταν ο πρώτος ήχος και ποια η
πρώτη μουσική που «ακούσατε»; Ανακάλυψα ότι η μουσική είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο για να διαδώσεις το μήνυμά σου.
Και φυσικά η μουσική είναι πολλά περισσότερα απ' όσα μπορείς ν' ακούσεις». - Εσείς συνθέτετε μουσική; «Δεν συνθέτω
τίποτε. Δεν μπορώ να ακούσω τη μουσική με τον ίδιο τρόπο που μπορεί η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων. Από την
άλλη πλευρά, θα 'θελα η μουσική μου να λειτουργεί και για το κοινό των ακουόντων. Γι' αυτό αποφεύγω τη σύνθεση: Η
μουσική μου θα ηχούσε ως δημιουργία ενός κωφού».- Εχετε δηλώσει συχνά πως «οι κωφοί δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται
ως φορείς κάποιας αναπηρίας αλλά ως γλωσσική μειονότητα με τη δική της κουλτούρα και ιστορία». Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη...«Είναι μάλλον πολύπλοκο να το εξηγήσω. Εξάλλου, οι δημοσιογράφοι το αντιλαμβάνονται συνήθως λανθασμένα, μια που η δουλειά τους είναι να απλοποιούν τα πράγματα, έτσι ώστε να μπορεί να τα κατανοεί το ευρύ κοινό.
Αυτό που μπορώ να σας πω, όμως, είναι ότι δεν έχω "ανάπηρη" προσωπικότητα. Δεν αισθάνομαι ότι έχω κάποιο έλλειμμα,
κάποιο είδος ανεπάρκειας ή ατέλειας. Νιώθω υπέροχα που είμαι εγώ. Υπάρχει βέβαια κι ένα θέμα που αφορά την κοινωνία.
Το ποιος είμαι και το πώς αντιμετωπίζομαι προσδιορίζεται και από άλλους. Οταν είμαι ανάμεσα σε κωφούς, ανταλλάσσουμε
νοήματα, επικοινωνούμε και ζούμε την καθημερινή μας ζωή απολύτως φυσιολογικά κι ευτυχισμένα. Συχνά, όμως, όταν συναντώ κάποιον που ακούει και δεν ξέρει τη νοηματική γλώσσα, νιώθω να με αντιμετωπίζει με φόβο επειδή είμαι διαφορετικός. Τότε έχουμε πρόβλημα. Οταν λοιπόν συναντώ την "πλειοψηφούσα κοινωνία" γίνομαι "ανάπηρος" επειδή δεν υπάρχει
τρόπος επικοινωνίας και χαρακτηρίζομαι "δυσλειτουργικός" επειδή δεν έχω πρόσβαση στις ίδιες λειτουργίες. Ομως, δεν
κάθομαι σε ειδική θέση "Για κωφούς" στο λεωφορείο, δεν μπορώ να συμμετάσχω στους Παραολυμπιακούς, ούτε έχω κάποιον που να με βοηθάει να ξεπερνώ τις καθημερινές δυσκολίες. Δεν έχω πάψει να ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα βρίσκουν
πάντα τον τρόπο να δημιουργήσουν αυτό που θέλουν - με τη βοήθεια των άλλων ή και χωρίς αυτήν».

ΤΗΛΕΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΣΗΜΑΤΑ
Ιάπωνες ερευνητές αναπτύσσουν μια νέα προηγμένη τεχνολογία με την οποία
τα εγκεφαλικά κύματα θα μεταφράζονται με σήματα, δηλαδή σε εντολές, τις οποίες
θα λαμβάνει οτιδήποτε είναι συνδεδεμένο με το νέο αυτό σύστημα, που αποτελείται κυρίως από ηλεκτρόδια που είναι τοποθετημένα στο κεφάλι του χρήστη. Η
τεχνολογία αυτή εφαρμόστηκε στον Τακέσι Όνο, φοιτητή του Πανεπιστημίου Keio
του Τόκιο, με αποτέλεσμα να κινεί τα δάχτυλα ενός ρομποτικού χεριού που βρισκόταν μπροστά του χρησιμοποιώντας μόνο τη σκέψη του. Στο κεφάλι του φοιτητή
ήταν τοποθετημένα ηλεκτρόδια που κατέγραφαν τα εγκεφαλικά κύματα στην περιοχή του εγκεφάλου που ελέγχει τις κινήσεις.
Στόχος των ερευνητών είναι να μπορέσουν άτομα με παράλυση ή άλλα κινητικά προβλήματα να ελέγξουν ξανά τα μέλη τους,
ενώ μια άλλη πιθανή εφαρμογή θα είναι η τηλεπαθητική χρήση υπολογιστών, τηλεοράσεων και ηλεκτρονικών συσκευών.

ΘΕΡΑ Π ΕΙΑ ΤΗ Σ ΕΠ ΙΛΗ Ψ ΙΑ Σ ΜΕ LA S E R Κ Α Ι Σ ΤΗ Ν Ε ΥΡ ΩΠ Η
H πρώτη λιγότερο παρεμβατική εγχείρηση στην Ευρώπη για τη θεραπεία της επιληψίας είναι γεγονός. Στο πανεπιστημικό νοσοκομείο της Λωζάνης δεν προχωρούν
πλέον σε επέμβαση ανοιχτού εγκεφάλου για τη θεραπεία της επιληψίας αλλά την
επονομαζόμενη τεχνική της θερμικής κατάλυσης. Η εν λόγω τεχνική έχει πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ και ουσιαστικά καυτηριάζει τους άρρωστους νευρόνες αντί να τους
αφαιρεί. Η εγχείρηση είναι απόλυτα ακριβής και είναι μία πολύ καλή λύση για όσους
δεν ανταποκρίνονται στα φάρμακα για την επιληψία. Ένας στους τρεις επιληπτικούς
χρειάζονται επέμβαση καθώς πάσχουν από επιληψία μέσου κροταφικού λοβού η οποία αντιμετωπίζεται συνηθέστερα με εγχείριση. «Ένα ακόμη θετικό της νέας τεχνικής είναι ο λιγότερος χρόνος νοσηλείας του ασθενή, καθώς πρόκειται για λιγότερο
παρεμβατική εγχείρηση» λέει η Τζόσλιν Μπλόχ, νευροχειρουρχός του νοσοκομείου της Λωζάνης (CHUV). Περισσότερα από
50 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από επιληψία παγκοσμίως ενώ στην Ελλάδα πάσχουν πάνω από 100.000 άτομα.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ, ΟΙ ΠΙΟ ΒΡΩΜΙΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
Μόνο πέντε χώρες της Ασίας, πετούν κάθε μέρα περισσότερους από τέσσερα
εκατομμύρια τόνους πλαστικού στη θάλασσα, ποσό που αντιστοιχεί στα μισά
απορρίμματα παγκοσμίως. Κίνα, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ:
μόνο αυτές οι πέντε χώρες της Ασίας πετούν κάθε χρόνο περισσότερους από
τέσσερα εκατομμύρια τόνους πλαστικού στη θάλασσα, δηλαδή τα μισά απορρίμματα σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Ocean
Conservancy. «Βρισκόμαστε εν μέσω μιας κρίσης μόλυνσης από πλαστικό, το
βλέπουμε παντού: στα ποτάμια μας, τους ωκεανούς μας, παντού», τονίζει ο Άχμαντ Άσοφ Μπίρι της Greenpeace στην Ινδονησία, την ώρα που η σημερινή ημέρα έχει κηρυχθεί Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Πρόσφατη έρευνα της ΜΚΟ
World Animal Protection υπογράμμισε τους κινδύνους που ενέχουν τα εγκαταλελειμμένα δίχτυα των ψαράδων στη θάλασσα, τα οποία αποτελούν μέρος της μόλυνσης από το πλαστικό. Η ΜΚΟ International Union for Conservation of Nature
διεξάγει παγκόσμια έρευνα για τις επιπτώσεις που έχουν αυτά τα μικροσωματίδια, οι οποίες ακόμη δεν είναι γνωστές.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: Η ΉΠΕΙΡΟΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ
Η Ήπειρος, αν οι άνθρωποι που την διοικούσαν είχαν τις "κλασικές" αντιλήψεις για τα
σκουπίδια, θα ήταν ο ιδανικός σκουπιδότοπος της Ελλάδας. Με τεράστιες χαράδρες και
τα δάση της Πίνδου θα μπορούσε να κρύψει για μεγάλο διάστημα το πρόβλημα "κάτω
από το χαλί". Προς τιμήν τους επέλεξαν, τον όχι και τόσο δημοφιλή στην χώρα μας τρόπο,
την Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την επεξεργασία των Αστικών
Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Ηπείρου. Το έργο το οποίο ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον περασμένο Αύγουστο αναμένεται σε χρόνο ρεκόρ - μέσα στο φθινώπορο - να
δεχθεί τα πρώτα φορτία προς επεξεργασία. Η επένδυση η οποία ανέρχεται συνολικά στα
52,6 εκ. ευρώ υλοποιείται από την Αειφορική Ηπείρου, εταιρεία μέλος του Ομίλου ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και την Περιφέρεια Ηπείρου και αφορά τη μελέτη, αδειοδότηση, χρηματοδότηση, κατασκευή, ασφάλιση, λειτουργία και συντήρηση του έργου για τα επόμενα 25 χρόνια. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι 26,5 έτη, περιλαμβάνει
18μηνη κατασκευαστική περίοδο και 25ετή περίοδο λειτουργίας και το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ.

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
με τη βοήθεια επιστημονικών οργάνων - ότι η Αθήνα είναι πλέον μια
πόλη όπου η ρύπανση - από τα αιωρούμενα σωματίδια που ευθύνονται, μεταξύ άλλων,
για την εμφάνιση καρκίνου των πνευμόνων αλλά και καρδιακών νοσημάτων - έχει ριζώσει για τα καλά! Όπως αποδείχθηκε από τις μετρήσεις, σε όλους τους χώρους όπου κινήθηκαν οι εθελοντές που μένουν στην ίδια πολυκατοικία, οι συγκεντρώσεις
αιωρούμενων σωματιδίων (όπου δόθηκε το κύριο βάρος της έρευνας) με διάμετρο μικρότερη των 2,5 και 10 μικρόμετρων (PΜ 2,5 και PM 10) ξεπερνούσαν συχνά το ημερήσιο όριο της ΕΕ. Σημειώνεται ότι το
θεσπιζόμενο όριο για τα PM 10 είναι τα 50 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα. Το όριο αυτό δεν πρέπει να παραβιάζεται
πάνω από 35 φορές τον χρόνο. Ωστόσο, τα όρια που έχουν θεσπιστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας προκειμένου
να θεωρείται ο αέρας καθαρός είναι για τα PM 10 τα 20 μικρογραμμάρια και για τα PM 2,5 τα 10 μικρογραμμάρια. Σύμφωνα
με τους ειδικούς, όσο πιο μικρή είναι η διάμετρος των αιωρούμενων σωματιδίων τόσο πιο επικίνδυνα είναι, αφού διεισδύουν
πιο εύκολα στο αναπνευστικό σύστημα και προκαλούν φλεγμονώδη αντίδραση σε όλο το σώμα μέσω της κυκλοφορίας του
αίματος.
Συν. από σελ.1...

2018 - 2022: ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΙΑΣ "ΑΝΩΜΑΛΑ ΘΕΡΜΗΣ" ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

Αν το φετινό καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα ζεστό, το ίδιο θα είναι μάλλον και τα επόμενα, καθώς όλη η περίοδος 2018-2022 θα
είναι «ανώμαλα θερμή» με πολύ αυξημένη πιθανότητα ακραίων θερμοκρασιών, όπως προβλέπουν Ευρωπαίοι επιστήμονες.
Ερευνητές από τη Γαλλία (Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών-CNRS), την Ολλανδία (Βασιλικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο) και τη Βρετανία (Πανεπιστήμιο Σαουθάμπτον), με επικεφαλής τον Φλοριάν Σεβελέκ του γαλλικού Πανεπιστημίου της
Βρέστης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Nature Communications", ανέπτυξαν ένα νέο στατιστικό μοντέλο
πρόβλεψης για τις μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες στην επιφάνεια της ξηράς και της θάλασσας. Το νέο μοντέλο PROCAST
λαμβάνει υπόψη του διάφορους παράγοντες όπως εκτιμήσεις για τις μελλοντικές εκπομπές των «αερίων του θερμοκηπίου»
και τις μελλοντικές συγκεντρώσεις αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα, με βάση διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά «σενάρια»,
καθώς επίσης τις πολύ πιο απρόβλεπτες και χαοτικές φυσικές διακυμάνσεις του «θερμομέτρου» της Γης. Οι ερευνητές προβλέπουν έως το 2022 -ίσως και ακόμη παραπέρα- ότι η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας θα έχει ως συνέπεια την αυξημένη
(έως 400%) πιθανότητα ακραία υψηλών θερμοκρασιών σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Αντίθετα, την ίδια περίοδο, μειωμένη
εκτιμάται ότι θα είναι η πιθανότητα των ακραία χαμηλών θερμοκρασιών. Μάλιστα, το νέο μοντέλο δεν απαιτεί την χρήση υπερυπολογιστή (όπως συνήθως συμβαίνει), αλλά μπορεί να «τρέξει» ακόμη και σε έναν φορητό υπολογιστή.
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ΔΕΚΑΕΞΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 133 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ
Στους 16 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ
υπάρχουν 133 καταγεγραμμένα κρούσματα, όπως σημείωσε η υπεύθυνη
γραφείου Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές του ΚΕΕΛΠΝΟ,
Δανάη Περβανίδου. Η εκπρόσωπος του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε ότι
«δυστυχώς η διασπορά του ιού είναι αρκετά μεγάλη και έχουν εντοπιστεί
κρούσματα σε πολλούς δήμους, με βασικά επίκεντρα την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία». Πρόσθεσε ότι «φέτος έχουμε πολλά περιστατικά που
έχουν διαγνωστεί. Έχουμε μια πρόωρη έναρξη της κυκλοφορίας του ιού του
Δυτικού Νείλου και σε αυτό συντέλεσαν οι υψηλές θερμοκρασίες και οι βροχοπτώσεις στις αρχές του καλοκαιριού». «Θεωρούμε ότι βρισκόμαστε στην κορύφωση της συρροής κρουσμάτων από τα
μέσα Αυγούστου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ωστόσο άλλες χρονιές είχαμε κρούσματα και στις αρχές Οκτωβρίου» είπε η κ.
Περβανίδου και συνέστησε στους πολίτες να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας. Πρόσθεσε ότι «το 80% των ανθρώπων που μολύνονται είναι ασυμπτωματικοί, το 20% αναπτύσσουν μια ιογενή συνδρομή και το 1% εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα και αυτά είναι κυρίως άτομα μεγάλης ηλικίας και με υποκείμενα νοσήματα» και εξήγησε πότε και ποια συμπτώματα θα
πρέπει να μας ανησυχήσουν. «Όταν αναπτύσσονται κάποια συμπτώματα είναι καλό να απευθυνόμαστε στο γιατρό μας. Τα
απλά συμπτώματα που δημιουργούνται όταν έχουμε την απλή ίωση του Δυτικού Νείλου, είναι πυρετός, πονοκέφαλος, διάρροιες, εμετοί, έντονη καταβολή και κόπωση. Στην περίπτωση όμως που υπάρχουν συμπτώματα του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως η πτώση του επιπέδου συνείδησης, λήθαργος, υπνηλία, τότε ο ασθενής πρέπει άμεσα να νοσηλευτεί»
διευκρίνισε η κα Περβανίδου. Σχολιάζοντας δε την ανθεκτικότητα των κουνουπιών είπε ότι «καλό είναι να χρησιμοποιούμε
εντομοαπωθητικά με δραστικές ουσίες που έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικές όπως: DEET, Πικαριδίνη/ικαριδίνη,
ΙR3535». Η υπεύθυνη γραφείου Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές του ΚΕΕΛΠΝΟ, ανέφερε ότι το Κέντρο έχει
κάνει ήδη συστάσεις προς τις τοπικές Αρχές για εντατικοποίηση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών.

ΑΛΛΑΞΕ Ο ΜΑΝΩΛΙΟΣ…ΚΙ ΕΒΑΛΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΑΛΛΙΩΣ!!
και έξι επιπλέον γυναίκες σε σχέση με το προηγούμενο σχήμα
- Τόπο στα νιάτα έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας υπουργεία σε πρόσωπα νεότερης ηλικίας - Οι "ηχηρές" απουσίες, τα νέα πρόσωπα και η ανθρωπογεωγραφία
των ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου στο υπουργικό τραπέζι. Ο ανασχηματισμός της
κυβέρνησης περιλαμβάνει: υπερυπουργείο στον στενό συνεργάτη του Τσίπρα,
Αλέξη Χαρίτση αλλά και υπουργό Δικαιοσύνης τον Μιχάλη Καλογήρου - Εκτός κυβέρνησης ο Σταύρος Κοντονής, Παναγιώτης Κουρουμπλής και Λυδία Κονιόρδου Η μόνη δομική αλλαγή είναι η αναβάθμιση σε υπουργείο του Προστασίας του Πολίτη
- Στην κυβέρνηση η "Καραμανλική" Κατερίνα Παπακώστα - Υπουργός Ναυτιλίας ο
Φώτης Κουβέλης - Υπουργοποιήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου, μέχρι σήμερα διευθύντρια του γραφείου του πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη - Υπουργός και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης είναι γεγονός και ανακοινώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Δημήτρη Τζανακόπουλο. Ένας
ανασχηματισμός που έβαλε στην κυβέρνηση 13 νέα πρόσωπα τα περισσότερα εκ των οποίων είναι από τον πυρήνα των
στενών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα και του Πάνου Καμμένου. Έκπληξη αποτέλεσε ότι εκτός κυβέρνησης έμειναν ο Σταύρος
Κοντονής αλλά και ο Παναγιώτης Κουρουμπλής. Αναβάθμιση για τον Φώτη Κουβέλη που πήρε την θέση του κ. Κουρουμπλή
στο υπουργείο Ναυτιλίας. Και αναβάθμιση για τον γενικό γραμματέα της κυβέρνησης και πολύ στενό συνεργάτη του Αλέξη
Τσίπρα, Μιχάλη Καλογήρου. Το ίδιο δεν συμβαίνει και για την Λυδία Κονιόρδου που δεν αποδείχθηκε αντάξια των προσδοκιών
στο υπουργείο που της είχε ανατεθεί. Παρά την δριμεία κριτική της με σκληρές κουβέντες τόσο για τον πρωθυπουργό όσο
και για την κυβέρνηση η «Καραμανλική» Κατερίνα Παπακώστα πήρε θέση στη νέα κυβέρνηση και μαζί με την Ολγα Γεροβασίλη αναλαμβάνουν ένα υπουργείο – φωτιά, όπως αυτό της Προστασίας του Πολίτη. Στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού
αναλαμβάνουν νευραλγικά υπουργεία. Όπως ο Αλέξανδρος Χαρίτσης που γίνεται υπουργός Εσωτερικών, δηλαδή το πρώτο
τη τάξει υπουργείο, ενώ και η Κατερίνα Νοτοπούλου μέχρι πρότινος διευθύντρια του γραφείου του πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει το Μακεδονίας – Θράκης. Στη νέα κυβέρνηση μπαίνει και η άλλοτε στενή συνεργάτης και υπουργός
στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ενώ και η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επι Κώστα
Σημίτη, Μυρσίνη Ζορμπά ανέλαβε το υπουργείο Πολιτισμού. Όλοι οι στενοί συνεργάτες του Πάνου Καμμένου παραμένουν
στην κυβέρνηση με νέο πρόσωπο από τους ΑΝΕΛ την Ολυμπία Τελιγιορίδου. Όπως ήταν αναμενόμενο στα κορυφαία υπουργεία δεν άλλαξαν πολλά. Αν εξαιρέσει κανείς τον Σταύρο Κοντονή, οι Πάνος Καμμένος, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Γιάννης Δραγασάκης, Νίκος Παππάς, Κώστας Γαβρόγλου, Χρήστος Σπίρτζης, Έφη Αχτσιόγλου, Νίκος Κοτζιάς και Ανδρέας Ξανθός αλλά
και Παύλος Πολάκης, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Αλέκος Φλαμπουράρης και Χριστόφορος Βερναρδάκης έμειναν στην θέση
τους. Καινούριος στο κυβερνητικό σχήμα ο νέος Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, Ακρίτας Καϊδατζής.
Συν. από σελ. 1…
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