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ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ Σελ.10

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Ψήφιση διάταξης, - όπως συζητή-

θηκε και με τον Υπουργό Οικονομικών,
με την οποία θα εξαιρούνται ρητά και
οριστικά τα αναπηρικά επιδόματα από
τον υπολογισμό τους στα εισοδηματικά
όρια και κριτήρια που μπαίνουν σε
μέτρα στήριξης των πολιτών... Συν. σελ. 5

ΈΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Σελ.7

ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ  
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΑΣ

Τι αναμένεται να συμβεί σε ινστιτούτα
αισθητικής, γυμναστήρια, επιχειρήσεις
εστίασης, ένδυσης, παροχής υπηρεσιών,
συνεργεία αυτοκινήτων, κέντρα διασκέδα-
σης αλλά και τα κομμωτήρια… Συν. σελ. 4 
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ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 8,1 ΕΚ. ΕΚΤΑΡΙΑ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«ΕΔΩ ΚΑΡΑΒΙΑ ΧΑΝΟΝΤΑΙ, ΒΑΡΚΟΥΛΕΣ ΑΡΜΕΝΙΖΟΥΝΕ»
Από όλα τα κράτη του κόσμου, έρχονται αγορα-
στές γιατί μάθανε ότι πουλάνε φθηνά και καλά προ-
ϊόντα προκειμένου να κάνουν τις επενδύσεις τους. 
Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Μωαμεθανοί, Ρώσοι, Κινέζοι, Αιγύ-
πτιοι, Τούρκοι και πολλοί άλλοι που ενδιαφέρονται για την ποιότητα,
την ποσότητα αλλά και ότι άλλο μπορούν να αρπάξουν ευκαιριακά
τώρα που έχουμε ανάγκη έρχονται να μας βοηθήσουν... Συν. σελ. 13

Σελ.15

ΕΛΛΑΔΑ

ΌΠΟΥ ΦΤΩΧΟΣ ΚΙ Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ
Η μεγάλη φωτιά που έκαψε ότι βρήκε μπρο-
στά της, δεν έκανε διακρίσεις σε φτωχούς και
πλούσιους γιατί δεν είχε ούτε γνώσεις, ούτε συ-
ναισθήματα. Το κακό που έγινε κατασπάραξε
ανθρώπους, περιουσίες και όνειρα. Από την
πρώτη στιγμή, το ενδιαφέρον της Πολιτείας, της
Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, των
μεγάλων οργανισμών και φορέων με διάφορες
ανακοινώσεις και λοιπές παροχές, βοηθάνε αυ-
τούς που κρίνουν ότι έχουν ανάγκη. Δεν ξέ-
ρουμε πως και γιατί κάποιοι τα παίρνουν όλα
και κάποιοι άλλοι δεν παρνουν τίποτα.Συν. σελ. 8

SOS

Γιατί;

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: 



...Συνέχεια από το προηγούμενο
Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς ποιο είναι το άγριο, επικίνδυνο, καταστροφικό και πιο
εχθρικό πλάσμα που κάνει το μεγαλύτερο κακό στη φύση; Μήπως είναι ο άνθρω-
πος που συνεχίζει με τα κάθε λογής τεχνάσματα και εφευρέσεις του να κάνει κακό
ακόμα και στον εαυτό του; Θυμάμαι κάποτε το πρωινό ξεκίνημα με γάλα από την
κούπα και καφέ με το φλιτζανάκι που σήμερα βρίσκεις μόνο σε διαφημιστικές αφί-
σες και αναρωτιέμαι γιατί σήμερα ξεκινάμε τη μέρα μας με τον πιο περίεργο τρόπο,
λέγοντας καλημέρα με καφέ και τσιγάρο. Ο καφές συνοδεύεται με το νεράκι και
έτσι έχουμε για πέταμα δύο - τρία πλαστικά αντικείμενα που δεν ξέρουμε που θα
καταλήξουν. Όλα αυτά που νομίζουμε ότι μας διευκολύνουν και είναι της μόδας
σήμερα, συνεργάζονται με την τεχνολογία και σιγά σιγά γίνονται συνήθεια που
κάνει τον ανθρώπινο οργανισμό εξάρτημά της. Δηλαδή αν σκεφτεί κανείς ότι
ακόμα και η ανθρώπινη καρδιά υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και λειτουργεί με
μπαταρία θα πρέπει να καταλάβει ότι η πλεονεξία μας έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
Καταφέραμε να κατακτήσουμε τη γη, τον ουρανό και τη θάλασσα, Φτάσαμε και
στη Σελήνη, χάσαμε όμως την αξία της διαδρομής και σε λίγο δεν θα ξέρουμε
ποιοι είμαστε, από που ερχόμαστε και που πηγαίνουμε...Συνέχεια στο επόμενο
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48 ΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Κατά το 2018 έχουν εγκριθεί αιτήματα έξι δήμων για έργα προσβασιμό-
τητας παραλιών που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της χρο-
νιάς. Σαράντα οκτώ συνολικά παραλίες για άτομα με κινητικές δυσκολίες
έχουν καταγραφεί από τον ΚΟΤ παγκύπρια. Από αυτές οι 27 παραλίες
έχουν πλήρη προσβασιμότητα μέχρι και το νερό, ενώ οι υπόλοιπες 21
έχουν μερική προσβασιμότητα μέχρι ενός σημείου στην παραλία. Τα στοι-
χεία αυτά παραθέτει σε απάντηση προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο
γενικός διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού Στέλιος Χειμώνας ύστερα από ερώτηση της βουλευτού Αννίτας
Δημητρίου. Μέχρι το νερό - Οι
27 πλήρως προσβάσιμες πα-
ραλίες διαθέτουν θαλάσσιες
προσβάσεις (ξύλινες ράμπες
ή πλαστικούς διαδρόμους)
που επιτρέπουν στον χρήστη
τροχοκαθίσματος να κινηθεί
μέχρι τη θάλασσα και να κο-
λυμπήσει, καθώς και χώρους
υγιεινής και στάθμευσης για
χρήση από ΑμεΑ. Τέσσερις
από αυτές τις παραλίες διαθέ-
τουν το πρωτοποριακό αυτόνομο σύστημα πρόσβασης AμεΑ seatrac.
Όπως έγραψε πρόσφατα ο «Π», ένα πέμπτο σύστημα είχε παραλάβει και
ο Δήμος Πάφο πριν αρκετά χρόνια, ωστόσο το έθεσε σε αχρησία διότι δεν
μπορεί να το συντηρήσει, ενώ το σύστημα έχει υποστεί αρκετές ζημιές,
όπως είχε καταγγείλει η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου. Σύμφωνα με
τα στοιχεία που παρατίθενται από το αρμόδιο υπουργείο, από τις 27 πλή-
ρως προσβάσιμες παραλίες οι επτά βρίσκονται στην ελεύθερη Αμμόχω-
στο, οι έξι στη Λάρνακα, άλλες έξι στη Λεμεσό και οκτώ στην Πάφο. Μέχρι
σε ένα σημείο - Οι 21 μερικώς προσβάσιμες παραλίες (επτά στην Αμμό-
χωστο, μία στη Λάρνακα, δέκα στη Λεμεσό και τρεις στην Πάφο) παρέχουν
προσβασιμότητα μέσω ραμπών ή διαδρόμων που επιτρέπουν στον χρή-
στη να κινηθεί μέχρι ενός σημείου στην παραλία, αλλά όχι μέχρι το νερό.
Διαθέτουν επίσης χώρους υγιεινής και στάθμευσης για ΑμεΑ. Κατάλογος
με τις παραλίες για ΑμεΑ είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ΚΟΤ. 



ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης σε συνεργασία με
την έδρα της UNESCO του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προχώρησε στην έκδοση αυτού
του σύντομου οδηγού, που περιέχει κανόνες συμπεριφοράς καθημερινής επικοινωνίας με
άτομα με αναπηρία. Υποχρεώσεις Κρατών. Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία κα-
τοχυρώνονται από όλες τις διεθνείς πράξεις προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου
και ειδικότερα από τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και το Προαι-
ρετικό Πρωτόκολλο του 2006 που τέθηκαν σε ισχύ το 2008. Για την εφαρμογή των ανωτέρω Συμβάσεων, τα κράτη μέρη

θα πρέπει να προβούν σε δυο βασικές ενέργειες: Ι. Να αφυπνίσουν την κοινωνία αρχίζοντας από την οικογένεια του ατό-
μου με αναπηρία, για την ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων του και της αξιοπρέπειάς του καταπολεμώντας στερεότυπα,
προκαταλήψεις και επιβλαβείς πρακτικές. Υιοθετώντας σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος το σεβασμό των
δικαιωμάτων των ανθρώπων και ειδικότερα των ατόμων με αναπηρία. Aναγνωρίζοντας τις ικανότητες και δεξιότητες των ατό-
μων με αναπηρία. Ενθαρρύνοντας τα ΜΜΕ στην προβολή ζητημάτων που αφορούν τα άτομα με αναπηρία και την προστασία
τους. ΙΙ. Να εξασφαλίζουν προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία. Σε όλα τα δημόσια κτίρια, στα μέσα μεταφοράς, στο φυ-
σικό περιβάλλον. Σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες σε αστικές ή αγροτικές περιοχές. Στην τεχνολογία και στα νέα
συστήματα πληροφόρησης και επικοινωνίας. Γενικοί: Αν κρίνετε ότι υπάρχει ανάγκη να βοηθήσετε ένα άτομο με αναπηρία
ρωτήστε το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το κάνετε. Προτιμήστε να μιλήσετε απευθείας στο άτομο με αναπηρία, παρά
μέσω γονέα, συνεργάτη, συνοδού ή διερμηνέα. Μιλήστε απλά και κατανοητά, χρησιμοποιώντας κοινές εκφράσεις, όπως
«πρέπει να προλάβω», «θα έχεις νέα μου σύντομα», ανεξάρτητα από την αναπηρία που έχει το άτομο. Αν δεν έχετε οικειότητα

με ένα άτομο με αναπηρία αποφύγετε να το ρωτήσετε για την αναπηρία του ή τις αιτίες της.
Να είστε διακριτικός και υπομονετικός. Ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να χρειαστεί περισ-
σότερο χρόνο για να κάνει κάτι. Μην επαινείτε υπερβολικά ένα άτομο με αναπηρία που εκτε-
λεί συνηθισμένες, καθημερινές εργασίες. Ενώ περιμένετε στη σειρά παραχωρήστε τη θέση
σας σε ένα άτομο με αναπηρία. Μεσολαβήστε ώστε το άτομο να προχωρήσει μπροστά στη
σειρά. Μη στέκεστε μπροστά του σε πολύ κοντινή απόσταση. Όταν χρησιμοποιείτε μέσα μα-
ζικής μεταφοράς, προσφέρετε τη θέση σας στο άτομο με αναπηρία. Βοηθήστε το να επιβι-
βαστεί ή να αποβιβαστεί από το λεωφορείο, το τραμ ή το αεροπλάνο, αφού πρώτα ρωτήσετε
με ποιο τρόπο μπορείτε να βοηθήσετε. Μη δείχνετε οίκτο σε άτομα με αναπηρία. Συμπερι-
φερθείτε τους ως ίσος προς ίσο, γιατί αυτό είναι. Όταν συνοδεύετε ένα παιδί που λόγω αθώας
περιέργειας μπορεί να ρωτήσει για το άτομο με αναπηρία που τυγχάνει να είναι δίπλα σας,

εξηγήστε του όσο πιο απλά μπορείτε ό,τι γνωρίζετε για το συγκεκριμένο είδος αναπηρίας. Μην αποτρέπετε το παιδί από το
να κοιτάζει το άτομο με αναπηρία ή να ρωτήσει σχετικά. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Ειδικοί: Δεν κοιτάμε τα άτομα
με κινητική αναπηρία με απορία ή αδιακρισία. Τα άτομα αυτά δεν έχουν κάποια νοητική αναπηρία. Συνεπώς, οποιοδήποτε
βλέμμα απορίας, δυσαρέσκειας και κυρίως λύπης μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία τους. Δεν υποβάλλουμε αδιάκριτες
ερωτήσεις που αφορούν την αναπηρία τους και πιθανόν να τα φέρουν σε δύσκολη θέση. Αν μιλάτε για λίγο με χρήστη ανα-
πηρικού αμαξιδίου, προσπαθήστε να χαμηλώσετε στο ύψος του, ώστε να αποκτήσετε οπτική επαφή. Μην αγγίζετε τα τεχνικά
βοηθήματα (πατερίτσες, μπαστούνι, αναπηρικό αμαξίδιο), παρά μόνο εάν σας ζητηθεί. Όταν συστήνεστε σε άτομο με τεχνητό
ή ακρωτηριασμένο χέρι, μην αποφεύγετε να του δώσετε το χέρι σας. Δώστε το χέρι σας ή αγγίξτε το με μία φιλική χειρονομία.
Μη στηρίζεστε σε αναπηρικό αμαξίδιο. Είναι μέρος του προσωπικού χώρου του ατόμου που το χρησιμοποιεί. Όταν συνο-
δεύετε κάποιον χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου, μην κρεμάτε στο αμαξίδιο του την τσάντα σας ή σακούλες με ψώνια προκει-
μένου να ελαφρώσετε τα χέρια σας. Γιατί; Το αναπηρικό αμαξίδιο και τα λοιπά τεχνικά βοηθήματα θεωρούνται ως «προέκταση
του σώματος» του ατόμου με αναπηρία. ΤΥΦΛΟΙ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

- Όταν συναντήσετε τυφλό ή άτομο με πρόβλημα όρασης κάντε αισθητή την παρουσία σας.
Χαιρετήστε το ακουμπώντας το βραχίονά του. Ρωτήστε το εάν χρει-
άζεται βοήθεια και πού θέλει να πάει. Μπορείτε να πείτε το όνομα
σας εφόσον σας το ζητήσει. Μην ενοχληθείτε εάν αρνηθεί τη βοήθειά
σας. Απλά δεν τη χρειάζεται τη συγκεκριμένη στιγμή. Όταν συνο-
δεύετε τυφλό ή άτομο με πρόβλημα όρασης, αφήστε το να σας πιά-
σει από το βραχίονα. Πάντα να προπορεύεστε ένα βήμα, έτσι ώστε
να σας ακολουθεί εύκολα. Μην ξεχνάτε ότι το σώμα σας είναι ασπίδα
για αυτό. Οι οδηγίες που του δίνετε να είναι σαφείς. Χρησιμοποιήστε λεκτικούς προσδιορισμούς,
όπως εμπρός-πίσω-δεξιά-αριστερά. Όταν απομακρύνεστε από κοντά του να το ενημερώνετε. Όταν
του μιλάτε μην αλλάζετε τον τόνο της φωνής σας. Χρησιμοποιήστε το φυσικό σας τόνο, όπως μιλάτε
σε οποιοδήποτε άλλο άτομο. Όλοι μπορούμε να συμβάλουμε στην προώθηση της ισότητας και της
ανθρώπινης αξίας για τα άτομα με αναπηρία. Ας κάνουμε πράξη αυτούς τους απλούς κανόνες συμ-
περιφοράς στην καθημερινή μας επικοινωνία. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.
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ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ - 

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συν. από σελ. 1… Πρόταση

για δραστικό περιορισμό
της χρήσης μετρητών στις
συναλλαγές ανάμεσα σε
φυσικά πρόσωπα και επι-
χειρήσεις επεξεργάζονται
στο υπουργείο Οικονομι-
κών, βάσει των προτά-
σεων που έχει υποβάλει η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το σχέδιο, που βρίσκεται
στο τραπέζι και εξετάζεται στο πλαίσιο καταπολέμησης της φορο-
διαφυγής αλλά και της επέκτασης της χρήσης πλαστικού χρήμα-
τος, προβλέπει το όριο να μειωθεί από 500 ευρώ, που είναι
σήμερα, στα 200 ή ακόμα και 100 ευρώ, αναφέρει η εφημερίδα
Realnews. Εναλλακτικά, εξετάζεται ο περιορισμός να αφορά μόνο
σε συγκεκριμένους κλάδους του επιχειρείν στους οποίους κατα-
γράφονται υψηλή φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Στην κατηγο-
ρία αυτή ανήκουν τα ινστιτούτα αισθητικής, τα γυμναστήρια, οι
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης,
ένδυσης και υπόδυσης και παροχής υπηρεσιών, τα συνεργεία αυ-
τοκινήτων, τα κέντρα διασκέδασης και τα κομμωτήρια. Επί της ου-
σίας κλάδοι υψηλής φορολογικής παραβατικότητας, μέσω της
μείωσης της χρήσης μετρητών, θα τεθούν σε ένα στενό κλοιό
έλεγχο, προκειμένου να καταγράφονται οι κινήσεις τους και να δια-
πιστώνεται εάν φοροδιαφεύγουν. Η κίνηση περιορισμού της χρή-
σης των μετρητών εξετάζεται τους τελευταίους μήνες, αλλά
αναμένεται να ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα, καθώς συνδέ-
εται και με την επικείμενη γενναία χαλάρωση των Capital Controls,
κυρίως ως προς το ύψος ανάληψης μετρητών.

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
Πλήρη κατάργηση των περιορισμών στην ανάληψη με-
τρητών, αλλά και στην κίνηση κεφαλαίων στο εσωτερικό
προβλέπει η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που
στάλθηκε προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως. Επί της ουσίας, με την εν λόγω απόφαση γίνεται
ακόμη ένα βήμα για την πλήρη κατάργηση των capital
controls που βρίσκονται σε ισχύ εδώ και τρία χρόνια. Πα-
ράλληλα, σύμφωνα με την απόφαση, γίνεται περαιτέρω
σταδιακή άρση των περιορι-
σμών του τρίτου πυλώνα
που αφορά στην μεταφορά
κεφαλαίων  στο εξωτερικό.
Ειδικότερα  :  Επιτρέπονται
πλέον από 1η Οκτωβρίου
χωρίς περιορισμό οι κάθε
μορφής αναλήψεις μετρη-
τών από τα ιδρύματα στην Ελλάδα. Επιτρέπονται από 1η
Οκτωβρίου οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών μηνιαίως
από τα ιδρύματα στο εξωτερικό έως του ποσού των 5.000
ευρώ. Αυξάνεται με την δημοσίευση της απόφασης το
ποσό μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο εξωτερικό
από 3.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, επιτρέ-
πεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή/ και σε
ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο
εξωτερικό.  Διευκολύνονται με την δημοσίευση της από-
φασης και θα διεκπεραιώνονται απευθείας  από το δίκτυο
των υποκαταστημάτων  οι συναλλαγές νομικών προσώ-
πων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο
των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, μέσω της αύ-
ξησης του ποσού που μπορούν να στείλουν στο εξωτε-
ρικό, από 40.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ, για κάθε
συναλλαγή ανά πελάτη και ανά ημέρα. Επιτρέπεται η με-
ταφορά στο εξωτερικό χρηματικών ποσών που αποτε-
λούν κέρδη και μερίσματα προερχόμενα από κεφάλαια
εξωτερικού, που επενδύονται στην Ελλάδα μετά τη δημο-
σίευση της απόφασης, έως ποσοστού 100% του επενδε-
δυμένου κεφαλαίου για κάθε ημερολογιακό έτος.

ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ 

ΘΕΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ

ΑΜΕΑ, ΣΕ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η προγραμματική σύμβαση για την
υλοποίηση του έργου «Χορήγηση θέσεων φροντίδας για βρέφη, 
νήπια, παιδιά και άτομα με αναπηρίες, σε αντίστοιχες δομές σε 
πυρόπληκτες περιοχές», ποσού 270.000 ευρώ. Η προγραμματική σύμβαση υπο-
γράφεται από την αναπληρώτρια υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου
και από το διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ Θεόδωρο Γκοτσόπουλο. Συγκεκριμένα, το υπουργείο
Εργασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων για δράση, λειτουργία, παροχή υπηρε-
σιών και διαχείριση προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας σε τομείς που αφορούν,
μεταξύ άλλων, την οικογένεια, το παιδί και άτομα με αναπηρίες, αποφάσισε την
υλοποίηση προγράμματος για τη χορήγηση «αξίας τοποθέτησης» (voucher) σε μη-
τέρες και γονείς ασκούντες τη γονική μέριμνα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές
της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και οι οποίοι δεν είχαν αρχικώς ενταχθεί στη Δράση
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το έτος 2018-2019. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή
στις/στους ωφελούμενες/ους θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε αντί-
στοιχες δομές φορέων. Οι δαπάνες χρηματοδότησης θα καλυφθούν από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ειδικότερα, ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας
σύμβασης ανέρχεται και δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 270.000 ευρώ και η δαπάνη καλύπτεται από πιστώσεις του υπουρ-
γείου Εργασίας. Το 100% της αξίας των vouchers που θα διαθέσει η ΕΕΤΑΑ ΑΕ, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, θα
μεταφερθεί από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ σε μία δόση έως τις 30 Νοεμβρίου 2018.
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ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Συν. από σελ.1...-Αύξηση των κάθε είδους αναπηρικών επιδομάτων, που είναι γνωστό ότι
έχουν σχεδιαστεί και δίδονται αποκλειστικά για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών κάθε
ατόμου λόγω της αναπηρίας του, αντίστοιχη με την αύξηση που θα γίνει στον κατώτατο
μισθό, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξήσεις έχουν να δοθούν στα επιδόματα από το 2011.-
Ψήφιση διάταξης νόμου με την οποία θα υπάρχει πλήρης αποσύνδεση των κάθε είδους
επιδομάτων αναπηρίας από την ένταξη των ατόμων σε θέσεις εργασίας.-Κατάργηση της
άδικης διάταξης των άρθρων 7 και 27 του ν.4387/2016, η οποία αφορά στην αναλογική μείωση του ποσού της εθνικής σύν-
ταξης βάσει του ποσοστού αναπηρίας του δικαιούχου. Η σύνταξη δεν είναι επίδομα αναπηρίας, για να δίνεται με βάση τη βα-
ρύτητα αναπηρίας και για το λόγο αυτό ζητάμε την άμεση εφαρμογή της χορήγησης του 100% του ποσού που αντιστοιχεί
στην Εθνική Σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους με αναπηρία ανεξαρτήτως ποσοστού. -Την υλοποίηση δέσμευσης για
την εξαίρεση των ατόμων με αναπηρία από την περικοπή της προσωπικής διαφοράς των συντάξεών τους.-Νομοθετική ρύθ-
μιση για την εφαρμογή του Πορίσματος της Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας, για τη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων
για όλες τις συντάξεις αναπηρίας.-Τη συνέχιση της καταβολής του ΕΚΑΣ στα άτομα με αναπηρία.-Κατάργηση των μειώσεων
στις επικουρικές συντάξεις και στο εφάπαξ των ατόμων με αναπηρία.-Ουσιαστική βελτίωση και θωράκιση της λειτουργίας
των ΚΕΠΑ, με αντικειμενική και επιστημονική αξιολόγηση και όχι τη θέσπιση από την αρχή ενός συστήματος πιστοποίησης
της αναπηρίας κι εκ νέου ταλαιπωρία χιλιάδων αναπήρων πολιτών, που ήδη έχουν αξιολογηθεί.-Ειδική εισφορά αλληλεγ-
γύης. Απαλλαγή όλων των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό τουλάχιστον 67%, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και των
οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με βαριά αναπηρία, από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.-Διατήρηση
των φοροαπαλλαγών που είναι σε ισχύ για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους.-Απαλλαγή
των ατόμων με αναπηρία από τα τεκμήρια του εισοδήματος. Να μην φορολογείται το τεκμαρτό εισόδημα των ατόμων με
αναπηρία με ποσοστό 67%, παρά μόνο το πραγματικό.-Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Ζητάμε την απαλλαγή όλων των ατόμων
με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67%, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και των οικογενειών που βαρύνονται φορο-
λογικά με άτομα με βαριά αναπηρία από τον ΕΝΦΙΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για την πρώτη κατοικία, καθώς και τη θέ-
σπιση ειδικού καθεστώτος προστασίας των ατόμων με αναπηρία στον ΕΝΦΙΑ.-Την αύξηση του ακατάσχετου ποσού σε
λογαριασμό μισθού ή σύνταξης ατόμων με αναπηρία στο ύψος των 3.000 ευρώ, λόγω αυξημένων αναγκών εξ αιτίας της
αναπηρίας τους.-Μηδενική συμμετοχή των ασφαλισμένων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στα συνταγογραφούμενα φάρ-
μακα και στα τεχνικά βοηθήματα, στα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα, στα είδη ειδικής διατροφής και τις βιταμίνες.

ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΜΕΙΝΑΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Επιδοτήθηκαν μέσω ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενει-
ακής και Επαγγελματικής Ζωής» προκειμένου να εγγράψουν δωρεάν τα παιδιά τους για
το νέο σχολικό έτος στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες,
αλλά έμειναν με τα voucher στο χέρι. Οι θέσεις στα δύο ΚΔΑΠ – μεΑ που διαθέτει ο
Δήμος Βόλου, σε Βόλο και Ν. Ιωνία, εξαντλήθηκαν και 15 οικογένειες με παιδιά με ανα-
πηρίες έμειναν εκτός. Φέτος παρατηρήθηκε νέα αύξηση αιτήσεων γονέων προκειμένου
τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν τα προγράμματα στα ΚΔΑΠ - μεΑ ωστόσο οι δομές

είναι συγκεκριμένων προδιαγραφών. Η πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ Σοφία Χάλαρη έχει ήδη λάβει «πράσινο φως» για τη δημι-
ουργία ενός νέου ΚΔΑΠ-μεΑ για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών οικογενειών της πόλης και εξετάζει τρεις πιθανούς
χώρους για τη στέγαση της νέας δομής. Η έναρξη των προγραμμάτων της νέας σχολικής χρονιάς, βρήκε εκτός ΚΔΑΠ- μεΑ, 15
παιδιά με αναπηρίες, ηλικίας από 10 έως 20 ετών. Πρόκειται για παιδιά οι οικογένειες των οποίων έχουν επιδοτηθεί από την
ΕΕΤΑΑ για την εγγραφή στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το voucher που απέ-
κτησαν. Στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης οι προδιαγραφές είναι συγκεκριμένες βάσει Νόμου αλλά και για τη σωστή λει-
τουργία των δομών προς όφελος των παιδιών με αναπηρίες. Στο κέντρο του Βόλου που λειτουργεί από τις 8 το πρωί έως τις 4
το απόγευμα υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης περίπου 50 παιδιών και αντίστοιχα στο κέντρο της Ν. Ιωνίας που λειτουργεί
από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης περίπου 45 παιδιών. Επιπλέον 10 παιδιά με
κινητικές αναπηρίες φιλοξενούνται στο κέντρο διημέρευσης στη Νεάπολη. Στα ΚΔΑΠ τα παιδιά απασχολούνται με δημιουργικό
τρόπο συμμετέχοντας σε εργαστήρια χειροτεχνίας, σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κάνουν επισκέψεις σε μουσεία, μαθαίνουν βα-
σικά πράγματα της καθημερινότητας. Τα παιδιά μπορεί για παράδειγμα το πρωί να πηγαίνουν στο σχολείο και το μεσημέρι ή
το απόγευμα να απασχολούνται δημιουργικά σε ένα από τα προγράμματα των ΚΔΑΠ –μεΑ. «Ακόμη και τα παιδιά που δεν
έχουν κάποιου είδους αναπηρία, μετά το σχολείο θα ακολουθήσουν τις δραστηριότητές τους: κολύμπι, μπάσκετ, χορό, μουσική.
Ιδίως όμως για τα παιδιά με αναπηρίες η απασχόληση σε ένα δημιουργικό πρόγραμμα είναι μείζονος σημασίας. Αν τα παιδιά
με αναπηρίες δεν απασχολούνται, δεν βρίσκονται κάτω από πρόγραμμα αποσυντονίζονται και μπορεί να εκδηλώσουν από κα-
τάθλιψη έως επιθετική συμπεριφορά και υπερκινητικότητα. Αντιθέτως μέσα από οργανωμένα και εξειδικευμένα προγράμματα
τα παιδιά με αναπηρίες ωφελούνται», περιγράφει η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Αναπηρίες Ράνια Καρανικόλα.



Περισσότεροι από 3.300 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους στους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε ο διεθνής συ-
νασπισμός με επικεφαλής τις ΗΠΑ εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Συρία από το 2014, ανα-
κοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο διεθνής συνασπισμός παραδέχεται από

την πλευρά του τον θάνατο τουλάχιστον 1000 αμάχων στο Ιράκ και τη Συρία από την έναρξη των επιχειρήσεων
κατά των τζιχαντιστών στις δύο αυτές χώρες, τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2014 αντίστοιχα. Σύμφωνα με το
Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο αριθμός των αμάχων που σκοτώθηκαν στις επιχειρήσεις της
συμμαχίας διεθνών δυνάμεων ανέρχεται σε 3.331 νεκρούς μονάχα στη Συρία. Μεταξύ αυτών βρίσκονται «826 παι-
διά και 615 γυναίκες», είπε ο διευθυντής του Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν. Για να εξακριβώσει την προέλευση των πληγ-
μάτων, το Παρατηρητήριο βασίζεται σε ένα τεράστιο δίκτυο πηγών όπως επίσης στην εξέταση στοιχείων όπως τα
σχέδια πτήσης, τα αεροσκάφη και τα πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτών των επιδρομών.
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Περιοχές με υγρά και στερεά απόβλητα εντόπισε κλιμάκιο της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής σε Ασπρόπυργο
και Φυλή. Επικίνδυνα απόβλητα εντοπίστηκαν στην περιοχή Ήμερος Τόπος και στις όχθες του ρέματος Αγίου Γε-
ωργίου στον Ασπρόπυργο. Στους πρόποδες της Πάρνηθας, στα όρια του δήμου Φυλής, εντοπίστηκαν βαρέλια

και απόβλητα με πετρέλαιο και διαπιστώθηκε ρύπανση του εδάφους. Σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής μέσα στους επόμενους εννέα μήνες θα γίνει απομάκρυνση των αποβλήτων και αποκατάσταση των περιοχών.

Διευρύνεται η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στις πυρόπληκτες περιοχές της
Αττικής από την καταστροφική πυρκαγιά του Ιουλίου. Στους δικαιούχους της απαλλαγής περιλαμβάνονται
πλέον όλοι οι πυρόπληκτοι που είναι κάτοχοι του Δελτίου Επανελέγχου του υπουργείου υποδομών και

Μεταφορών και όχι αποκλειστικά όσοι των οποίων τα ακίνητα είχαν καταστραφεί ή κριθεί μη κατοικήσιμα. Ει-
δικότερα η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα
που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιου-
λίου 2018 εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου του υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών που εκδόθηκε μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2018 και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα
ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για το έτος αυτό.

Το νέο σύστημα χορήγησης και αποζημίωσης οπτικών ειδών - γυαλιών οράσεως τέθηκε σε εφαρμογή από
την Δευτέρα, 1η Οκτωβρίου από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Με το εν λόγω σύστημα
καταργείται η προπληρωμή του ποσού που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ και μειώνεται η ταλαιπωρία για τους δι-

καιούχους. Ωστόσο, τη νέα διαδικασία απορρίπτει η Πανελλήνια Ένωση Οπτικών και Οπτομετρών. Μέχρι σήμερα,
για τη χορήγηση και αποζημίωση οπτικών ειδών και γυαλιών οράσεων, ο δικαιούχος κατέβαλε ο ίδιος τη σχετική
δαπάνη. Στη συνέχεια, προσερχόταν στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠεΔι) του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να
καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ιατρική γνωμάτευση και τιμολόγιο αγοράς), ώστε να αποζημιωθεί.

Σε δύο περίπου εβδομάδες ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το
επίδομα θέρμανσης 2018 θα κυμαίνεται από 18,75 έως 312,50 ευρώ και θα το λάβουν για την περίοδο από
15/10/2018 έως 30/4/2019 εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα. Η υπουργική απόφαση

για τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια χορήγησης και το ύψος των επιδομάτων θέρμανσης αναμένεται να
εκδοθεί στο τέλος του τρέχοντος έτους. Μέχρι στιγμής τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια χορήγησης των
επιδομάτων καθώς και τα ποσά που αναλογούν στους δικαιούχους εκτιμάται ότι θα είναι ίδια με πέρυσι.

Χωρίς φανάρια σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, λόγω εργασιών συντήρησης, θα μείνει για περισσότερο από
ένα μήνα η Αττική. Οι εργασίες ξεκίνησαν από την Παρασκευή (28/09) και θα διαρκέσουν έως και τις 7 Νοεμβρίου
και η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους που επηρεάζονται, θα πραγματοποιείται από τροχονόμους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης των εγκαταστάσεων
φωτεινής σηματοδότησης, θα πραγματοποιηθούν εργασίες ολικής αντικατάστασης του συνόλου των ιστών (απλών
και συμβατικών) και των σηματοδοτών, οι οποίες θα εκκινήσουν από τους κάτωθι κόμβους των οδικών αξόνων Αρ-
δηττού, Λ. Βασ. Κωνσταντίνου, Λ. Βασ. Σοφίας και Λ. Κηφισίας, περιοχής Δήμου Αθηναίων και Κηφισιάς.

Τον διορισμό 15.000 μόνιμων εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση μέσα στην επόμενη τριετία ανα-

κοίνωσε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, μετά από 11 χρόνια που έχουν να γίνουν διορισμοί στην

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπως είχε δεσμευτεί προς την εκπαιδευτική κοινότητα και

εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί, ο κ. Γαβρόγλου ανακοίνωσε κατά τη συνάντησή του με τα Δ.Σ της

ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ ότι συνολικά την επόμενη τριετία θα πραγματοποιηθούν 15.000 διορισμοί μόνιμων εκπαιδευ-

τικών. Ειδικότερα και σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα γίνουν μόνιμοι διορισμοί: 4.500 εκπαιδευτικών στην

Ειδική Εκπαίδευση, την επόμενη σχολική χρονιά 2019 – 2020, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό,

5.250 εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, 5.250 εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2021 – 2022.
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ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Από 1/3/2018 έχει μπει σε εφαρμογή πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών
επιδομάτων σε άτομα με αναπηρία από την Αττική, τα οποία υποβάλλουν για
πρώτη φορά αίτηση προνοιακού επιδόματος. - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Αίτηση του τυφλού ή του
νόμιμου αντιπροσώπου του. Στο νέο πλαίσιο προηγείται η διοικητική διαδικασία και
ο αιτών εξετάζεται από τα ΚΕΠΑ, εφόσον πληροί όλες τις λοιπές προϋποθέσεις.
Αυτή η μέριμνα σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική πλατφόρμα και τις ψηφιακές δια-
σταυρώσεις απλοποιεί σημαντικά την διαδικασία για τον ανάπηρο. Όσοι ενταχθούν
στο πιλοτικό απαλλάσσονται από το παράβολο των 46 ευρώ για εξέταση από τις
Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ειδικού ηλεκτρονι-

κού συστήματος: Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, Ηρώς Κωνσταντοπούλου 52, Τηλ: 2109952815 – 2109940965

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΈΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Συν. από σελ.1... Την κατασκευή νέων πεζοδρόμων και τη συντήρηση υπαρχόντων
στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, εξασφαλίζουν, με την υπογραφή της σχετικής Προγραμ-
ματικής Σύμβασης, η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Αγίας Βαρ-
βάρας, Γιώργος Καπλάνης. Στο επίκεντρο του έργου είναι η ασφάλεια των πολιτών, η
απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία καθώς και η αναβάθμιση του αστι-
κού περιβάλλοντος. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 581.000 ευρώ με ΦΠΑ που
χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας. Το έργο περιλαμβάνει τη δημι-
ουργία πεζοδρόμων, χώρων πρασίνου, όδευσης τυφλών, ράμπες για άτομα με ανα-
πηρία, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και εργασίες ηλεκτροφωτισμού στις οδούς Προβελεγγίου (από οδό Αθηνάς έως οδό
Αιόλου), Πλατή (από οδό Κ. Παλαμά έως οδό Αριστομένους) και Αριστοτέλους (από οδό Αφροδίτης έως οδό Κουντουριώτου).
Επίσης, θα πραγματοποιηθούν εργασίες για τη συντήρηση των υπαρχόντων πεζοδρόμων: Κολοκυθά, Τερψιθέας, Θησέως,
Πλούτωνος, Προβελεγγίου, Αγ. Γεωργίου, Κουντουριώτου και Αφροδίτης, με τμηματική αποκατάσταση πλακοστρώσεων.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΤΡΑΓΙΚΟ! ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΦΗΣΕ

ΕΓΚΥΟ ΤΗ 16ΧΡΟΝΗ ΚΟΡΗ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΑ
Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη κοινωνία της Φωκίδας η αποκάλυψη ότι
16χρονη με βαριά νοητική στέρηση είχε μείνει έγκυος από τον ίδιο της τον πατέρα.
Το περιστατικό ήρθε στην δημοσιότητα, όταν, η 16χρονη -που μένει στην Ιτέα με
την οικογένεια της- ένιωσε φρικτούς πόνους και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της
'Αμφισσας, όπου εκεί γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν έγκυος και μάλιστα απέβαλε.
Οι γιατροί αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία και στη συνέχεια ενημερώθηκε ο ει-

σαγγελέας της 'Αμφισσας, ο οποίος διέταξε εξέταση DNA παίρνοντας δείγμα από τον πατέρα και από τον 15χρονο αδερφό της.
Στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στην Αθήνα αποδείχτηκε ότι δράστης είναι ο ίδιος ο πατέρας της, ο οποίος ανα-
ζητήθηκε από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιτέας και συνελήφθη, χθες το βράδυ, για να οδηγηθεί στα κρατη-
τήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φωκίδας. Σημειώνεται ότι ο πατέρας είναι αλβανικής καταγωγής, αλλά η οικογένεια μένει
αρκετά χρόνια στην Ιτέα και η 16χρονη φοιτούσε σε ειδικό σχολείο, λόγω των πολλαπλών προβλημάτων της.

ΝΤΡΟΠΗ: ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ Η ΦΙΛΑΘΛΟΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΝ ΕΒΑΛΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συμπεριφορά μιας φιλάθλου απέναντι

σε ένα 8χρονο κοριτσάκι με ειδικές ανάγκες που παρακολουθούσε ένα αγώνα

μπέιζμπολ και ζητωκραύγαζε για την ομάδα της. Η εν λόγω φίλαθλος στράφηκε

προς τη μικρή και απαίτησε να σταματήσει γιατί την ενοχλούσε. Από εκείνη τη στιγμή

και έπειτα, το κοριτσάκι παρέμεινε ήσυχο στην καρέκλα του και δεν ξαναμίλησε κατά

τη διάρκεια του υπόλοιπου αγώνα. Πλέον, ίσως να μην ξαναθελήσει να ξαναπάει σε

αγώνα της αγαπημένης του ομάδας. Αξίζει να σημειώσουμε πως η μικρή, εξαιτίας της πάθησής της, δεν είναι σε θέση να

επεξεργαστεί τα ανθρώπινα συναισθήματα παρά σε επίπεδο παρόμοιο με εκείνο ενός νηπίου. Το περιστατικό έγινε γνωστό,

όταν η μητέρα του μικρού κοριτσιού ανήρτησε το βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δι-

κτύωσης, Facebook. Άμεσα ακολούθησαν μηνύματα συμπαράστασης στο κοριτσάκι, αλλά και δριμεία κριτική στην ατυχή

συμπεριφορά της φιλάθλου. Χαρακτηριστικό είναι πως μεταξύ των μηνυμάτων βρίσκονται και εκείνα των παικτών της αγα-

πημένης ομάδας μπέιζμπολ της 8χρονης μικρής. Ένας μάλιστα από τους αστέρες της ομάδας συμβούλεψε τη μικρή να φω-

νάζει στους αγώνες με όλη της τη δύναμη. Και ακόμη πιο δυνατά, κάθε φορά που κάποιος στο γήπεδο της κάνει παρατήρηση.



Συν. από σελ. 1... Η μεγάλη φωτιά που έκαψε ότι βρήκε μπροστά της, δεν έκανε διακρίσεις σε φτωχούς και πλούσιους
γιατί δεν είχε ούτε γνώσεις, ούτε συναισθήματα. Το κακό που έγινε κατασπάραξε ανθρώπους, περιουσίες και όνειρα.
Από την πρώτη στιγμή, το ενδιαφέρον της Πολιτείας, της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, των μεγάλων

οργανισμών και
φορέων με διάφο-
ρες ανακοινώσεις
και παροχές, βοη-
θάνε αυτούς που
κρίνουν ότι έχουν
ανάγκη. Το πρώτο
πράγμα που βλέ-
πουν όλοι αυτοί οι
κρατικοί και οι ιδιω-
τικοί παράγοντες,
είναι το σπίτι που
κάηκε, πόσα τετρα-
γωνικά ήταν και ο
εξοπλισμός. Σκέ-
φτηκε άραγε κανείς
ότι μέσα σε όλα
αυτά τα θύματα
υπήρχαν και άν-
θρωποι που δεν
είχαν σπίτια, έμε-
ναν σε κάποιο κάμ-
πινγκ ή σε κάποιο
τροχόσπιτο που η
πυροσβεστική και
οι ελεγκτικές υπη-
ρεσίες, βεβαιώνουν
ότι καταστράφηκαν,
από πού και πως
θα ξαναρχίσουν τη
ζωή τους; Μέσα σε

όλο αυτό το χάος, κανένας δεν ενδιαφέρθηκε γι’ αυτούς που από τη μια στιγμή στην άλλη έχασαν αυτά τα λίγα, τα
μικρά περιουσιακά τους στοιχεία, που μπορεί να ήταν σε μια παράγκα, σ’ ένα τροχόσπιτο ή σε μία σκηνή. Δυστυχώς
όμως, όπου φτωχός κι μοίρα του. Κάηκαν ολοσχερώς δύο κάμπινγκ που έμεναν μέσα άνθρωποι και οικογένειες
γιατί δεν είχαν κάποιο άλλο κατάλυμα. Δεν ήταν το εξοχικό τους εκεί, απλά δεν είχαν τίποτα άλλο κάπου αλλού.
Όλα τους τα υπάρχοντα και όλες τους οι ελπίδες ήταν εκεί. Για τους ανθρώπους αυτούς, δεν υπήρξε αλλά και δεν
υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Και ξέρετε γιατί; Γιατί απλά δεν μπορούν να διεκδικήσουν όπως λένε οι αρμόδιοι,
αφού δεν πλήρωναν ΕΝΦΙΑ. Στις φωτογραφίες που βλέπετε, είναι το πριν και το μετά. Για κάποιους υπάρχει μετά
και συνέχεια, για κάποιους άλλους όμως, δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα εκτός από την δύναμη και το κουράγιο
που τους δίνει ο Θεός να σταθούν ξανά στα πόδια τους, σε κάποιο άλλο ενοικιαζόμενο ή παραχωρημένο καταυλι-
σμό, χωράφι ή κατασκήνωση. Ήθελα να ‘ξερα όμως, όλοι αυτοί οι εμπειρογνώμονες που επισκέφτηκαν αυτούς
τους χώρους, δεν είδαν ή δε κατάλαβαν τίποτα, δεν τους είπε κανένας ότι αυτοί που δεν έχουν τίποτα έχουν μεγα-
λύτερη ανάγκη απ’ αυτούς που κάηκε το εξοχικό τους; Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι απ’ αυτή την κατηγορία,
έχουν πεθάνει άνθρωποι, άλλοι βρίσκονται ακόμα σε νοσοκομεία και άλλοι δε θα συνέλθουν ποτέ γιατί νιώθουν ότι
η Πολιτεία τους ξέχασε ή δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτούς. Μιλήσαμε με ανθρώπους απελπισμένους, αγανακτισμένους
και ανήμπορους να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την κατάσταση. Τους εξηγήσαμε ότι η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ και
ότι υπάρχει Θεός για όλους και για τις κακές και για τις καλές στιγμές της ζωής.  Προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε
ότι μπορούν, ότι αντέχουν ακόμα και ότι όλα αυτά τα προβλήματα και οι καταστροφές που αντιμετώπισαν και συ-
νεχίζουν να αντιμετωπίζουν με αιτία την αδιαφορία, θα πρέπει να τους κάνουν πιο δυνατούς και πιο σίγουρους ότι
μπορούν να αντέξουν, να νικήσουν και να δημιουργήσουν ξανά. Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ και το κέντρο μας, θα συνε-
χίσουν την έρευνα και θα αποκαλύψουν με φωτογραφικό υλικό, το πριν και το μετά, με μαρτυρίες των παθόντων
και τα παράπονα των αδικημένων. Γιατί πραγματικά, υπάρχει πολύ μεγάλη αδικία, προς κάθε κατεύθυνση και αυτό
το αποδεικνύει το παρελθόν σε διάφορες άλλες περιοχές με παρόμοια προβλήματα, μεγάλες υποσχέσεις και μη-
δαμινή αποτελεσματικότητα. Εν αναμονή λοιπόν νέων αποκαλύψεων στα επόμενα φύλλα της εφημερίδας μας. 
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ΜΕΤΑ

ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΌΠΟΥ ΦΤΩΧΟΣ ΚΙ Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ

ΠΡΙΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
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ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ
Πολλά ακούγονται το τελευταίο διάστημα για τα σκουπίδια τις χωματερές και τη μοσχοβολιά της σκατίλας. Εξαρτάται
από τις καιρικές συνθήκες και την κατεύθυνση του ανέμου αν θα αρρωστήσουμε σήμερα ή αύριο χωρίς να μπορούμε
να προστατευθούμε.  Τα μέτρα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι μέτρα τσέπης και όχι προστασίας
του κοινωνικού συνόλου όπως θα έπρεπε Αντιδράσεις προκαλεί η πρόθεση του ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής
οι δύο νέοι ΧΥΤΥ να δημιουργηθούν στα λατομεία Κυριακού στο Κορωπί και Σταμέλου στα Μέγαρα. Όπως γράφει η
«Καθημερινή» η απόφαση θα ανακοινωθεί μέσα στον Οκτώβριο (πιθανότατα στη Βουλή), ενώ η χωροθέτηση θα επι-
κυρωθεί με νομοθετική ρύθμιση, όπως έγινε το 2003. Η επιλογή των δύο χώρων, που μαζί με τον ΧΥΤΥ Γραμματικού
«κλείνουν» γεωγραφικά τις ανάγκες της Αττικής βάσει του περιφερειακού σχεδίου για τα απορρίμματα, βασίστηκε
επιστημονικά σε μελέτη που πραγματοποίησε το 2017 ο ΕΔΣΝΑ σε 154 ανενεργά λατομεία της Αττικής. 
Έρευνα σοκ για την υγεία όσων ζουν σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε χωμα-
τερή. Μια ιταλική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «International Journal of Epidemiol-
ogy» έρχεται να ταρακουνήσει τους πάντες με το πόρισμά της.  Ερευνητές από το
τμήμα επιδημιολογίας των υπηρεσιών υγείας του Λάτσιο μελέτησαν στοιχεία για την
υγεία 242.409 ανθρώπων που κατοικούν σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από εννέα χω-
ματερές σκουπιδιών στην περιφέρεια της Ρώμης, λαμβάνοντας υπόψη τις μετρήσεις
του αερίου υδροθείου που χρησιμοποιήθηκαν ως δείκτης ρύπανσης. Η μελέτη κά-
λυψε το χρονικό διάστημα από το 1996 ως το 2008 κατά τη διάρκεια του οποίου μελετήθηκαν στοιχεία σχετικά με
την εισαγωγή ασθενών σε νοσοκομεία, την εμφάνιση ασθενειών, τα ποσοστά και τα αίτια θνησιμότητας των κατοί-
κων. Οι ερευνητές συμπέραναν πως τα κρούσματα αναπνευστικών παθήσεων και καρκίνου των πνευμόνων είναι
ιδιαίτερα αυξημένα κατά 34% για όσους κατοικούν σε περιοχές κοντά σε χωματερές, ιδίως μεταξύ  των παιδιών. Ο
κίνδυνος πηγάζει από την εισπνοή τοξινών, μικροοργανισμών, αερολυμάτων και άλλων πτητικών ουσιών από τις
χωματερές που εκτός από την άμεση επιβλαβή επίπτωση στον ανθρώπινο οργανισμό μολύνουν το έδαφος και το
νερό της περιοχής. Άλλη μία έρευνα επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της λειτουργίας των χωματερών για την υγεία
όσων ζουν σε κοντινές περιοχές. Παρά το γεγονός πως έχει διεξαχθεί πλήθος επιδημιολογικών μελετών από Έλ-
ληνες ερευνητές  για την περίπτωση της χώρας μας  και η Ε.Ε. έχει χαρακτηρίσει τον ΧΥΤΑ Φυλής υγειονομική
βόμβα, συνεχίζουν να απορρίπτονται στις χωματερές τοξικά απόβλητα χωρίς ειδική μέριμνα για επεξεργασία. 

ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΑΚΕΛΑΚΗ»
Ανοίγουν σιγά- σιγά τα στόματα παλαιών και νέων φοιτητών του ΤΕΙ Σερ-
ρών μετά τη σύλληψη του "προφέσορα με το... περουκίνι" για δωροληψία
και εκβιασμό και αποκαλύπτουν άγνωστα γεγονότα για τη διαστροφή του
"φακελάκη" (όπως τον αποκαλούσαν), που φέρεται ότι μεταξύ άλλων ζη-
τούσε σεξουαλικά ανταλλάγματα από όσες κοπέλες παρακολουθούσαν το
μάθημά του για να τις περνά στην εξεταστική! Σύμφωνα με πληροφορίες,
η Αστυνομία έχει στα χέρια της ηχητικό υλικό από μαγνητοφωνημένες ροζ
συνομιλίες που "καίνε" τον καθηγητή Εφαρμογών Κ.Κ. Παράλληλα, υπάρ-

χουν τουλάχιστον δέκα καταγγελίες σε βάρος του και με τον καιρό αναμένεται να προστεθούν κι άλλες. Ο 49χρονος
καθηγητής, που δίδασκε Στατιστική, είχε γίνει ο εφιάλτης των νεαρών φοιτητριών. Όταν οι αποτυχίες στις στατιστικές
διαδέχονταν η μία την άλλη και το πτυχίο φαινόταν μόνο με το... κιάλι, τότε "χτυπούσε" και ζητούσε από τα κορίτσια
να βγουν ραντεβού μαζί του. Άλλες φορές πάλι, τους πρότεινε να κάνουν την πρακτική τους δίπλα του για να τις
περάσει, αλλά όταν δεν ήθελε να περιμένει, έμπαινε κατευθείαν στο "ψητό" και τους ζητούσε να του δείξουν το...
στήθος τους! "Μου είχαν πει ότι, αν πάω και δείξω λίγο στήθος, θα περάσω το μάθημα! Εγώ δεν υπήρχε περίπτωση
να κάνω κάτι τέτοιο" αναφέρει μια φοιτήτρια, η οποία έπιασε δουλειά για να βρει τα 2.250 ευρώ (!) που απαιτούνταν
για να περάσει τα μαθήματα του σεξουαλικά "Αχόρταγου" προφέσορα! Στο... φακελάκι κατέφυγε ο πατέρας και μιας
άλλης κοπέλας, η οποία αρνήθηκε να βγει ραντεβού με τον 49χρονο. Αν και συνταξιούχος, ο 59χρονος βρήκε τα
2.250 ευρώ της "ταρίφας" για να περάσει τα μαθήματα η κόρη του μέσω του φροντιστηρίου! "Μας έκοβε και, αν ζη-
τούσαμε αναβαθμολόγηση, μας απαντούσε ότι το γραπτό είχε χαθεί ή δεν μπορεί να το βρει. Όταν δεν περνούσαμε
το μάθημα, μας έλεγε: "Αφού δεν το περάσατε, πηγαίνετε στο γραφείο μου να κάνετε πρακτική εκεί ένα εξάμηνο.
Θα τα λέμε συχνά, θα πίνουμε καφεδάκι και θα βγούμε έξω κάποιο βράδυ, θα περνάμε πολύ ωραία!", θυμάται μια
άλλη φοιτήτρια. Πολλές κοπέλες έχουν να διηγηθούν ιστορίες με τον 49χρονο καθηγητή, ο οποίος δεν δίσταζε να
"τους την πέσει" μπροστά σε όλους, λέγοντας τους "Κορίτσια, εμένα πότε θα με βγάλετε έξω;" ή τους έκανε κοπλι-
μέντα που δεν αρμόζουν σε εκπαιδευτικό.  Όσον αφορούσε τα αγόρια, είχαν δυο επιλογές: ή θα δούλευαν για εκεί-
νον ως "τσιράκια" του ή θα τον πλήρωναν για να τα περνάει στην εξεταστική! Ο 49χρονος "αλώνιζε" για χρόνια
ανενόχλητος στο ΤΕΙ, διατυμπανίζοντας ότι "έχει μπάρμπα στην Κορώνη" και ότι δεν τον κουνά κανείς από τη
θέση του, καθώς γνωρίζει βουλευτές και υψηλά ιστάμενα πρόσωπα σε μεγάλα κόμματα. Όπως ήταν φυσικό,
αυτό τον είχε κάνει μισητό σε πολλούς φοιτητές του ιδρύματος. Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που προβλήθηκε
στην εκπομπή "Μαζί σου", στο οποίο ακούγονται τα γιουχαΐσματα των φοιτητών που αποδοκιμάζουν τον καθη-
γητή, τη στιγμή που κάνει την απονομή των πτυχίων στην τελετή ορκωμοσίας του ΤΕΙ πριν από τρία χρόνια.



ΣΕΛΙΔΑ 10

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
Υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Βόλου, Αχιλλέα Μπέο η σύμβαση με τον ανάδοχο εκτέ-
λεσης του έργου “Διαδρομή ΑμΕΑ στο κέντρο της πόλης” προϋπολογισμού 150.000 ευρώ,
που προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός τριμήνου. Είναι η πρώτη διαδρομή για ΑμΕΑ, που
κατασκευάζεται στο Βόλο,με αφετηρία από την Πλ. Ελευθερίας και τερματισμό στην πα-
ραλία, στην Τράπεζα Ελλάδος, την ώρα που σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις
υπάρχει διαδρομή για άτομα με ειδικές ανάγκες, προκειμένου να κινούνται με ασφάλεια
στην πόλη, να έχουν εύκολη προσβασιμότητα στις δημόσιες υπηρεσίες και ειδικά στο εμ-
πορικό κέντρο. Η προσβασιμότητα σε υπηρεσίες πρέπει να είναι ισότιμη για όλους, χωρίς διακρίσεις Θα πραγματοποιηθούν
εργασίες ανακατασκευής πεζοδρομίων στην οδό Ελ. Βενιζέλου από την οδό Γαλλίας έως την οδό Αργοναυτών με στόχο τη δη-
μιουργία διαδρομής ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης. Επίσης θα κατασκευαστεί επί του πεζοδρομίου διάδρομος ΑΜΕΑ με την χρήση
κατάλληλης πλάκας πεζοδρομίου καθώς και κατασκευή διαβάσεων ΑΜΕΑ (ράμπες). Tο έργο θα έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες.

ΤΡΙΚΑΛΑ: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Εγκαινιάστηκε η πρώτη παιδική χαρά και για ΑμεΑ στα Τρίκαλα, η οποία
βρίσκεται στην περιοχή της Μπάρας και συγκεκριμένα στη διασταύρωση
των οδών Καταραχιάς και Ραδινού, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο. Ο δή-
μαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου συγκινημένος τόνισε τη ση-
μασία του χαμόγελου, της προσφοράς στα παιδιά, από τους συμπολίτες
που κατανοούν την προσπάθεια του Δήμου. Στο χαμόγελο στάθηκε και η
αντιδήμαρχος κ. Σοφία Αλεστά, ενώ ο κ. Στέφανος Γκολίτος, από τη δω-
ρήτρια εταιρεία (Metallico A.E.), αναφέρθηκε με έμφαση στο ότι επιστρέφει
με τον τρόπο αυτόν στην πόλη, ένα τμήμα της αγάπης των Τρικαλινών. Η

κοπή της κορδέλας των εγκαινίων καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους και ώθησε τα μικρά παιδιά στο να παί-
ζουν με πιο πολλές φωνές, να παίρνουν δωρεάν παγωτό, να συμμετέχουν στο δημιουργικό παιχνίδι του κλόουν Λέλου, υπό
τους ήχους της αξεπέραστης «Λιλιπούπολης». Η συγκεκριμένη παιδική, με όργανα και για παιδιά με αναπηρία, είναι μία από
τις 35 πιστοποιημένες σε ολόκληρο τον Δήμο, με τη γενναία συνδρομή της εταιρείας. Για τον λόγο αυτόν δόθηκε και ευχαρι-
στήρια τιμητική πλακέτα από τον Δήμαρχο στον κ. Γκολίτο. Η παιδική χαρά περιλαμβάνει πλήθος εγκεκριμένων, σύγχρονων
οργάνων, είναι περιφραγμένη, διαθέτει οδηγίες και αριθμούς τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης, βρύση, ειδικό δάπεδο.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ 
Σειρά παρεμβάσεων για τους τυφλούς που διαμένουν στα Τρίκαλα από τον Δήμο
Τρικκαίων. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, υποδεχόμενος μέλη
του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών και της Περιφερειακής Ενωσης Τυφλών δυτικής
Θεσσαλίας στο γραφείο του, έδωσε λύσεις σε σειρά θεμάτων. 1. Γνωστοποίηση
στους ΑμεΑ τυφλούς που παίρνουν το επίδομα τυφλότητας, της ύπαρξης του Συλ-
λόγου. Στόχος, η επικοινωνία, ενημέρωση και συναντήσεις για θέματα που αφορούν
τους τυφλούς, μέσω της ενίσχυσης της τοπικής Ενωσης. 2. Συνεργασία για θέματα
εν όψει της Ημέρας των ΑμεΑ στις 3 Δεκεμβρίου και προώθηση εκδήλωσης με βιω-
ματικό σεμινάριο για την τυφλότητα 3. Ενίσχυση της αστυνόμευσης για την κατάληψη
θέσεων οχημάτων ΑμεΑ. 4. Εξέταση του ενδεχομένου ανακατασκευής των πεζοδρο-
μίων του κέντρου της πόλης, με λύση για τους τυφλούς, μετά την εργολαβία της ΔΕΥΑΤ για αντικατάσταση των αγωγών
ύδρευσης. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Τρικκαίων έχει ήδη προχωρήσει σε ανακατασκευή της ιστοσελίδας του βάσει των ευ-
ρωπαϊκών προτύπων και οδηγιών, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των τυφλών συμπολιτών. Ταυτοχρόνως,
έχει τοποθετήσει τους πρώτους σηματοδότες για τυφλούς συμπολίτες, στη διασταύρωση των οδών Κοραή και Κανούτα.

ΧΑΝΙΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ 4 ΠΑΡΑΛΙΕΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ
Στην αναβάθμιση των υποδομών για την εξυπηρέτηση των Ατόμων με Ειδικές
Ανάγκες σε τέσσερις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου, προχωράει ο  Δήμος
Πλατανιά μετά την απόφαση ένταξης της σχετικής πρότασης στο ΕΣΠΑ που υπέ-
γραψε χθες η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Ευγενία Φωτονιάτα. Το έργο, συνο-
λικού προϋπολογισμού 177.258,00 ευρώ (με ΦΠΑ) – περιλαμβάνει τη δημιουργία
των κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών σε επιλεγμένες θέσεις των

ακτών κολύμβησης του Δήμου Πλατανιά, για την εξυπηρέτηση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και άλλων κατηγο-
ριών ατόμων με κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής.
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ΙΩΑΝΝΙΝΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΙΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Το παγκόσμιο λογότυπο που χρησιμοποιήθηκε για δεκαετίες για τα άτομα με αναπηρία, με
ένα πρόσωπο καθηλωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο δημιούργησε μία συγκεκριμένη άποψη στον
πληθυσμό για τις δυνατότητες των ατόμων αυτών. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στα Γιάννενα από την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης παρουσιάστηκε
το λογότυπο που χρησιμοποιείται πλέον από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τα άτομα
με αναπηρίες. Ένα λογότυπο που φανερώνει τις δυνατότητες που έχουν πλέον οι ασθενείς να
αναπτύσσουν τις κινητικές και άλλες δεξιότητες, μακριά από την έννοια της καθήλωσης στο
αμαξίδιο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας
Κακώσεων του νωτιαίου μυελού από το τμήμα μελέτης της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ια-
τρικής και Αποκατάστασης και αφορούσε στις κακώσεις, αλλά και στην πρόληψή τους.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Ο ΣΥ.Φ.ΑΜΕΑ Μεσσηνίας, αισίως για τέταρτη πλέον χρόνια, υλοποιεί πρόγραμμα Απογευ-

ματινών Ομάδων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία. “Το εγχείρημα του Συλ-

λόγου μας, για άνοιγμα προς την κοινωνία, ήταν επιτυχημένο! Η περσινή χρονιά

χαρακτηρίσθηκε από την άψογη συνεργασία μας με την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας. Φέτος

συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια με συνεργάτες : Το Λύκειο Ελληνίδων, το Καλλιτεχνικό Στέκι,

ίσως και με άλλους Πολιτιστικούς Συλλόγους. Γι’ αυτό τον λόγο απευθύνουμε πρόσκληση για νέους συνεργάτες εθελοντές

με ιδέες, φαντασία κι αγάπη. Πρόσκληση σε επαγγελματίες ή μη ειδικής αγωγής. Πρόσκληση σε άτομα που έχουν επαρκή

γνώση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μοιράζεσαι τις αξίες μας, το όραμά μας, τους στόχους μας;;; Ελα μαζί μας!!! – Τηλέ-

φωνα επικοινωνίας: Αννα Βράκα 6972011235 – Τηλέφωνο Γραφείου : 2721082133. – email : syfamea@outlook.com.gr” .

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΑΝ
Στην Πανευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας του Δήμου Ηρακλείου συμμετείχαν τα μέλη
του Αθλητικού Σωματείου ατόμων κινητική αναπηρία  «Ο ΑΣΚΑ Ηράκλειο συμμετείχε με με-
γάλη χαρά στις εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου που πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της
πόλης μας. Το απόγευμα της Παρασκευής, 21 Σεπτεμβρίου η ομάδα μας έπαιξε μπάσκετ με
αμαξίδιο στην 25ης Αυγούστου, έξω από τη Λότζια. Μετά από τον αγώνα επίδειξης, ο κόσμος
είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει το άθλημά μας στην πράξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετός
κόσμος παρακολούθησε τη δράση μας και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι’ αυτό! Το Σωματείο
μας θα ήθελε να συγχαρεί και να ευχαριστήσει το Δήμο Ηρακλείου για τη διοργάνωση καθώς
και όλους όσους βοήθησαν και εργάστηκαν στο να πραγματοποιηθεί αυτή η γιορτή», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

ΚΟΖΑΝΗ: ΤΟ 2019 ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ
Μέχρι τα τέλη του 2019 θα λειτουργήσει το ειδικό οδοντιατρείο για Άτομα με
αναπηρία στο Νοσοκομείο Κοζάνης διαβεβαίωσε μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Κο-
ζάνης ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με αναπηρία ΠΕ Κοζάνης κ. Μιχάλης
Μίγγος. Τόνισε πως η πρωτοβουλία αυτή που αναλήφθηκε από τους οδοντογια-
τρούς και την Διοίκηση του Νοσοκομείου Κοζάνης θα διευκολύνει σημαντικά τα
Άτομα με αναπηρία που σήμερα αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις
προς την Θεσσαλονίκη, την Λάρισα και τα Ιωάννινα για να κάνουν απλές ιατρι-
κές πράξεις οδοντοθεραπείας. Υπογράμμισε παράλληλα πως ακόμη δεν έχει

γίνει συνείδηση στους αρμόδιους φορείς αλλά και τους απλούς πολίτες της περιοχής το αυτονόητο δηλαδή να διασφα-
λίζεται η προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους αλλά και στα ιατρεία της περιοχής.

ΒΟΛΟΣ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ 600 ΚΙΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Έστησε τους δικούς του «κάδους» για τα πλαστικά καπάκια από τα μπουκάλια
και τις χάρτινες συσκευασίες ο Νίκος Ψώρας αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη συλλογή
τους· και καταφέρνοντας να συγκεντρώσει 600 κιλά! Που σημαίνει κάπου 500.000
καπάκια και μάλιστα μόνος του. «Κάθε τόσο περνώ ή μου τηλεφωνούν και αντι-
καθιστώ τις μπουκάλες Το ίδιο κάνουν και από το γυμνάσιο του Βροντάδου» ση-
μειώνει ο Νίκος Ψώρας· που την Τρίτη το πρωί παρέδωσε στον Παγχιακό Σύλλογο
ΑμεΑ τις σακούλες με τα καπάκια. Με τη βοήθεια του μέλους του ΔΣ του Παγχιακού
Συλλόγου ΑμεΑ Νίκου Ζαννίκου γέμισαν το λεωφορειάκι του συλλόγου!
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ΟΠΕΚΑ: ΝΕΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Επεκτείνεται, η πιλοτική διαδικασία για την απονομή προνοιακών επιδομάτων σε Άτομα
με Αναπηρία της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, η οποία βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή στην
Περιφέρεια Αττικής και Θεσσαλονίκης. Στο πιλοτικό πρόγραμμα συμμετέχουν υποχρεωτικά
όλα τα Άτομα με Αναπηρία που ενδιαφέρονται να λάβουν για πρώτη φορά προνοιακή πα-
ροχή οποιασδήποτε μορφής (υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση εξέτασης από τα ΚΕΠΑ)
εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, δηλαδή εντός των ορίων της
πρώην νομαρχίας Αχαΐας. Όσοι ενταχθούν στο πιλοτικό απαλλάσσονται από το παράβολο
των 46 ευρώ για εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος:
Με την υποβολή της αίτησης δημιουργείται Ηλεκτρονικός Φάκελος Αναπηρίας και ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται για εξέταση
σε θεράποντα γιατρό της επιλογής του. Ο γιατρός συμπληρώνει τον φάκελο αναπηρίας, μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρο-
νικής συνταγογράφησης (www.e-prescription.gr) με την εισηγητική έκθεση και ο αιτών παραπέμπεται για εξέταση στα ΚΕΠΑ.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 1,2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ
Αναδρομικά 1,2 δισ. ευρώ εφάπαξ μέχρι το τέλος του έτους σκοπεύει να δώσει
η κυβέρνηση σε ένστολους, δικαστικούς και πανεπιστημιακούς. Το Μαξίμου, σύμ-
φωνα με την εφημερίδα τα «Νέα» θα επιστρέψει όλα τα αναδρομικά εφαρμόζον-
τας τις αποφάσεις του ΣτΕ. Τα ποσά θα καταβληθούν σε μία δόση και όχι σε δύο
όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με
πληροφορίες, το ποσό των αναδρομικών έχει προσδιοριστεί σε περίπου 1,2 δισ.
ευρώ, εκ των οποίων τα 800 εκατ. ευρώ προορίζονται για τους περίπου 250.000
στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες και τα υπόλοιπα 400
εκατ. ευρώ θα μοιραστούν σε δικαστικούς και Πανεπιστημιακούς. Στο σχέδιο για

την επιστροφή αναδρομικών δεν συμπεριλαμβάνονται οι γιατροί του ΕΣΥ καθώς η απόφαση του ΣτΕ δεν προβλέπει την κα-
ταβολή αναδρομικών από το 2012 αλλά μόνο από τον Μάρτιο του 2018 έως σήμερα. Ωστόσο, πρόσφατα η κυβέρνηση υπο-
σχέθηκε ότι θα αποκαταστήσει άμεσα ένα μέρος από τις μεγάλες απώλειες εισοδημάτων που υπέστησαν οι γιατροί.

ΟΡΓΙΑΖΕΙ ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΣΤΟ 13% Η ΝΟΘΕΙΑ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ
Ποσοστό παραβατικότητας 15% δείχνουν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το λαθρεμπόριο και τη φοροδιαφυγή στα πρατή-
ρια υγρών καυσίμων, με βάση τα στοιχεία του συστήματος εισφορών εκροών.
Παράλληλα, από τους ελέγχους των δειγμάτων που έχει σταλεί στο Γενικό Χημείο
του Κράτους προέκυψε νοθεία για το 13% των περιπτώσεων αυτών. Ειδικότερα,
όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν ελεγχθεί πα-
νελλαδικά, από τις αρχές του έτους μέχρι τον Αύγουστο του 2018, με βάση το
σύστημα εισροών-εκροών, ανέρχεται σε 483 και από τις μέχρι στιγμής ολοκλη-
ρωμένες υποθέσεις έχουν βρεθεί παραβάσεις σε 77 επιχειρήσεις με αποτέλεσμα
το μέχρι σήμερα ποσοστό παραβατικότητας να ανέρχεται στο 15,9%, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος 265 επιχειρήσεων.
Την περίοδο αυτή οι Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ αναπτύσσουν ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την αποτελεσματικότερη στόχευση
των ελέγχων, εισάγοντας νέα κριτήρια για την αξιοποίηση των δεδομένων που παράγει το σύστημα εισροών-εκροών.

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ 2018 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ ξεκινά τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 08:00, η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων
από τους δικαιούχους στον ΟΑΕΔ, για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την
30η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00, για όσους υποβάλουν αίτηση μέσω των ΚΠΑ 2 και των ΚΕΠ και ώρα 23:59 για όσους
υποβάλουν αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα ολοκληρωθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα
(3/12/2018). Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των ΚΕΠ θα αρχίσει την 8/10/2018. Δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθή-
ματος είναι τα άτομα που παρέχουν την εργασία στην Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση ΕΦΚΑ
(πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και ασκούν ένα από τα πιο κάτω επαγγέλματα. Συγκεκριμένα αυτά του οικοδόμου, λατόμου, ασβε-
στοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελ-
ματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών,
οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χείριστη και βοηθού
χείριστη κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου , μισθωτού τουρι-
στικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτη. Δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της ναυπ/κής ζώνης, εφόσον υπάγονται
στην υποχρεωτική ασφάλιση ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα
στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνταξιούχοι, οι οποίοι
υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10/9/2018, που κατά το έτος 2017 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω
επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2018, δικαιούνται το εποχικό βοήθημα εφ’
όσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75 ευρώ.
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«ΕΔΩ ΚΑΡΑΒΙΑ ΧΑΝΟΝΤΑΙ,  ΒΑΡΚΟΥΛΕΣ ΑΡΜΕΝΙΖΟΥΝΕ»
Η μεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά είναι από Κινέζους και Ρώσους που τους αρέσουν οι κλιματολογικές συνθήκες όπως
λένε και θέλουν να φτιάξουν τα εξοχικά τους εδώ. Ακίνητα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας με συναισθηματική αξία που οι
παππούδες μας έφτιαξαν, απεικονίζουν την ιστορία της Ελλάδος. Αυτά θέλουν να αρπάξουν οι γίγαντες των μεγάλων συμ-
φερόντων που νομίζουν ότι οι αξίες και τα ιδανικά των Ελλήνων βρίσκονται στην τσέπη του κάθε αγοραστή που εκμεταλλεύεται
την ανάγκη και έρχεται να αγοράσει. Και καλά οι αγοραστές, εκμεταλλεύονται την ανάγκη και κοιτάνε να μας πατήσουν στον
κάλο για να πάρουν κοψοχρονιάς ότι έχει απομείνει. Οι δικοί μας, τι κάνουν; Και δε μιλάμε για τους πολιτικούς, που μπορεί
να τους χαρακτηρίσουμε όπως θέλουμε, μιλάμε για τους δικούς μας ανθρώπους, μεσίτες, επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες και πολλοί
άλλοι παρατρεχάμενοι διαφόρων συμφερόντων που εμπλέκονται σε όλες αυτές τις αγοραπωλησίες. Σήμερα, οι Κινέζοι βρί-
σκονται στην πρώτη θέση και ακολουθούν οι Ρώσοι, οι Τούρκοι, οι Αιγύπτιοι, οι Ουκρανοί, οι Σύριοι και πολλοί άλλοι
από διάφορες εθνικότητες. Αναρωτιέμαι, αν υπάρχουν έλληνες αγοραστές με τα σημερινά δεδομένα στη χώρα μας και
αν αυτά τα χρήματα που θα δώσουν οι καινούριοι αγοραστές, μας βοηθήσουν ή μας δυσκολέψουν  περισσότερο. Η Ελ-
λάδα σε λίγο θα είναι σαν ένα διεθνές μαγαζί που αλλάζει εντελώς μορφή, οι έλληνες σιγά σιγά χάνονται μέσα στο παγ-
κόσμιο πλήθος συμφερόντων και κατά τ’ άλλα όπως λέει ο λαός «εδώ καράβια χάνονται και οι βαρκούλες αρμενίζουνε».
Όταν άραγε θελήσει κάποιος έλληνας να αγοράσει ένα σπίτι ή να προστατεύσει αυτό που έχει, που πρέπει να απευθύ-
νεται; Στη Ρωσία, στη Κίνα, στην Τουρκία ή στις Πρεσβείες των διαφόρων κρατών που σε λίγο θα έχουν περισσότερο
Ελλάδα αυτοί από εμάς; Ένας φίλος ποιητής πριν από λίγα χρόνια έγραψε ένα
ποίημα για το κέντρο της Αθήνας. Τότε γελάσαμε γιατί το ποίημα ήταν σατιρικό
και κανένας δεν περίμενε ότι ήταν η αλήθεια που ζούμε σήμερα. Το ποίημα είναι
του Θανάση Κουμούρη ξαναδημοσιεύουμε ένα απόσπασμά του όχι για να γε-
λάσουμε αυτή τη φορά αλλά για να δούμε τη σκληρή πραγματικότητα. 

Η πλατεία Κούρδουντούρου, Σομαλίας και Στρυμόνος

Περασμένα μεγαλεία.. .  ήτανε η Κουμουνδούρου!! 

Ομονοίας !! και Κλαυθμώνος !! . . . . .

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ

ΖΟΥΝ ΑΙΩΝΙΑ…
Όταν ο Θανάσης έφυγε, ο Στέλιος που εκτός από

γιος ήταν και φίλος του, ήταν ίδιος ο πατέρας του.

Συμπεριφερόταν λες και ο Θανάσης ήταν δίπλα του.

Ακόμα και σήμερα ενθουσιάζεται με την σκέψη, τη

φωτογραφία, τη συζήτηση ή ότι άλλο έχει σχέση με

τον Θανάση (τον πατέρα του). Έχω δει τον Στέλιο να

κλαίει τότε που έψαχνε θεραπεία για τον Θανάση και

θα μου μείνει αξέχαστο. Mακάρι φίλε Στέλιο και τα

δικά μου παιδιά να νιώθουν και να αισθάνονται έτσι.

Ο αείμνηστος Θανάσης, ο Στέλιος Καμπόλης και η οι-

κογένειά του, εκτός του ότι μας έχουν αλλάξει πολλές

φορές τις βιτρίνες και τα παράθυρα μετά από κλοπές

που έγιναν στο Κέντρο Εργασίας Αναπήρων ήταν

πάντα κοντά μας προσφέροντας ηθικά και υλικά όχι

μόνο σ’ εμάς αλλά και σε φτωχές οικογένειες που τους

υποδείξαμε. Αν όλοι μαζί προσπαθήσουμε μπορούμε

και αξίζει να γίνουμε καλύτεροι με παραδείγματα

όπως της οικογένειας του Στέλιου Καμπόλη, η οποία

παρά το γεγονός ότι δεν έχει πλούτη και μεγάλη πε-

ριουσία, βρίσκεται κοντά στον συνάνθρωπο, βοηθών-

τας τον όπως και με όποιον τρόπο μπορεί…

ΕΛΛΑΔΑ
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ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ «ΝΙΚΑ» ΤΟΝ 

ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΩΣ Η «ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ»!!!
Η Μαρία Θέμελη βραβεύτηκε ως Γυναίκα της χρονιάς στην Ολ-
λανδία! Ανέπτυξε μια μέθοδο με αντικαρκινική δράση, αποτελε-
σματική κατά 90%, η οποία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή. Μια
πρωτοποριακή και ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο η οποία
χτυπά τον καρκίνο με τη χρήση των βλαστικών κυττάρων. Η επι-
στήμονας, είναι πρωτοπόρος στον τομέα της. Πέρυσι βραβεύτηκε
ως Γυναίκα της χρονιάς στην Ολλανδία για την έρευνα της στην ανοσολογία του καρκίνου, στον διαγωνισμό του επι-
στημονικού περιοδικού VIVA με τίτλο «Έξυπνα Κεφάλια». Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.
Έκανε διδακτορικό στο ίδιο πανεπιστήμιο και διακρίθηκε με υποτροφίες για την έρευνά της. Η πρωτοποριακή της μέ-
θοδος χρησιμοποιεί ως πηγή τα βλαστικά κύτταρα, προκειμένου να δημιουργήσει εργαστηριακά λεμφοκύτταρα με αν-
τικαρκινική δράση (μέθοδος αποτελεσματική κατά 90%). Η πατέντα της έχει ήδη κατοχυρωθεί και θα τεθεί σε εφαρμογή. 

"Η ΕΛΠΙΔΑ ΘΑ ΣΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΖΩΝΤΑΝΟ"
Ο Απόστολος Χαριτωνίδης, πρωταθλητής κόσμου στη δισκο-
βολία, στους Αγώνες Μεταμοσχευμένων και κορυφαίος στην Ευ-
ρώπη στη σφαίρα, στο Πρωτάθλημα Στίβου για ΑμεΑ δημοσιεύει
στο Contra.gr το γράμμα που έγραψε, με παραλήπτη το νεαρό-
τερο εαυτό του. Μέχρι το 2006 ήταν αθλητής του βόλεϊ, αρχηγός
της Ελπίδας Αμπελοκήπων. Τότε διαγνώστηκε με οξεία μυελο-
βλαστική λευχαιμία. Του είπαν πως ο μυελός των οστών του ήταν
κατεστραμμένος, σε ποσοστό 90%. Αυτό είναι το γράμμα που
έγραψε με παραλήπτη το νεαρότερο εαυτό του. "Αγαπητό μου
παιδί, Αν σου έλεγε κάποιος ότι πρόκειται να αρρωστήσεις στα

24 σου χρόνια, θα τον πίστευες; Τότε που θα ένιωθες ότι θα έπιανες την πέτρα και θα την έκανες θρύψαλα…Τότε που
όλος ο κόσμος, θα ανοιγόταν μπροστά σου με απεριόριστες επιλογές και εμπειρίες…Αν κάποιος σου έλεγε ότι θα δια-
γνωστείς με λευχαιμία, θα προέτρεπες τον κόσμο να γίνει εθελοντής δότης Μυελού των Οστών; Ξέρω ότι θα ήθελες να
γίνεις πυροσβέστης όταν μεγαλώσεις και ότι το Βόλεϊ είναι το μεγαλύτερο πάθος σου. Θα μπορούσες να φανταστείς ότι
δεν θα ξαναπαίξεις; Μέσα από το άθλημα αυτό θα μάθεις τις αξίες που θα σε συντροφεύουν σε όλη σου τη ζωή, θα μάθεις
να πειθαρχείς, θα μάθεις πως είναι να συνυπάρχεις σε μία ομάδα και να αγωνίζεσαι μέχρι τέλους για το καλό της. Μέσα
από το άθλημα αυτό, θα κάνεις φίλους, φίλους αδερφικούς που θα σταθούν μια μέρα δύσκολη στη ζωή σου. Το τέλος του
αγαπημένου σου αθλήματος θα έρθει όταν εσύ θα νομίζεις ότι απλά κρυολόγησες και θα 'χεις πυρετό, αλλά αυτό δεν θα
σε αποτρέψει από το να πάρεις μέρος σε ένα σημαντικό αγώνα, άλλωστε δεν θα άφηνες την ομάδα σου για έναν πυρετό.
Μια λιποθυμία θα σε οδηγήσει στο νοσοκομείο, όπου μετά από πολλές εξετάσεις θα φέρει και τη διάγνωση. «Λευχαιμία»,
θα σου πουν… «Δε θα πάω προπόνηση», θα σκεφτείς, γιατί όλες σου οι σκέψεις ήταν, είναι και θα είναι γύρω από τον
αθλητισμό. Η ελπίδα είναι αυτή που θα σε κρατήσει ζωντανό! Η ελπίδα και η πίστη σου! Άκου τους γιατρούς σου και στα-
μάτα να διαβάζεις οτιδήποτε σου κόβει αυτή την ελπίδα. Πίστευε απλά μέσα σου ότι θα γίνεις καλά και μη σε παίρνουν
από κάτω οι επίπονες διαδικασίες της νοσηλείας σου. Τα μαλλιά σου θα ξαναβγούν, η φυσική σου κατάσταση θα επα-
νέλθει. Όλα θέλουν το χρόνο τους, εσύ μάθε να προσέχεις και να σέβεσαι τον εαυτό σου. Οι γιατροί θα κάνουν ό,τι καλύ-
τερο μπορούν για να γίνεις καλά. Πίστεψε στους ανθρώπους! Ακόμα και αν δεν τους γνωρίζεις, κάποιοι έχουν φιλότιμο
και νοιάζονται για τον συνάνθρωπο τους. Έτσι θα βρεθεί και για σένα ο ένας συμβατός δότης. Αυτός ο άνθρωπος που θα
σου σώσει τη ζωή και θα του είσαι ευγνώμων για πάντα. Θα πεθάνεις και θα ξαναγεννηθείς με τον υψηλότερο σκοπό και
στόχο, να διαδώσεις το μήνυμα της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο θα μάθεις για τους
αγώνες μεταμοσχευμένων. Έτσι η ζωή σου θα αποκτήσει καινούριο νόημα. Ακόμα και όταν θα κάνεις τη μετάβαση από
τους μεταμοσχευμένους, στα άτομα με αναπηρία και η καθημερινή σου προσπάθεια και άθληση δεν θα είναι εύκολη, η
κάθε σου επιτυχία θα σου αποφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση από οποιαδήποτε άλλη επιτυχία. Τα μετάλλια σου από δω
και πέρα δεν θα έχουν κανένα νόημα εάν δεν αφιερώνονται κάπου όπως: - στο σκοπό σου - στα παιδιά που πάσχουν
από λευχαιμία - στους ανθρώπους που στέκονται σε κάποιον που νοσεί - στους γιατρούς - στα άτομα με αναπηρία -
στους ανθρώπους που γίνονται εθελοντές δότες - σε αυτόν τον άνθρωπο που σου έσωσε τη ζωή «Ευχαριστώ το Θεό»
και τους «συνανθρώπους» μου που ζω ακόμα θα λες. Τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ το να ζεις και να χαίρεσαι
το σήμερα και να βάζεις ένα λιθαράκι για ένα καλύτερο αύριο με το να υπάρχεις! Με αγάπη Απόστολος Χαριτωνίδης".
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ΚΑΤΑ 50% ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πάνω από 1.300 μεγαβάτ νέας αιολικής ισχύος θα προστεθούν στο δυ-
ναμικό της Ελλάδας, σύμφωνα με τη μελέτη της WindEurope για τις προ-
οπτικές της αιολικής ενέργειας την πενταετία 2018-2022 ("Wind Energy
in Europe: Outlook to 2022"), μέγεθος που αντιστοιχεί σε αύξηση του αι-
ολικού δυναμικού κατά 50% σε σχέση με το τέλος του 2017. Αντίστοιχα,
σε ευρωπαϊκό επίπεδο προβλέπεται η προσθήκη 17.400 μεγαβάτ αιολι-
κών πάρκων κατ' έτος ως το 2022, με αποτέλεσμα η αιολική ισχύς να
φθάσει στα 258 γιγαβάτ από 182 που ήταν τον Ιούνιο του 2018. Σύμφωνα
με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη μελέτη, το 2019 αναμένεται να
είναι χρονιά - ρεκόρ για νέες εγκαταστάσεις οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 20.500 μεγαβάτ. Η μεγαλύτερη
αγορά αιολικής ενέργειας παραμένει η Γερμανία όπου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 εγκαταστάθηκε σχεδόν η
μισή νέα ισχύς της Ευρώπης (1626 μεγαβάτ σε σύνολο 3.333 χερσαίων) ενώ στην Ευρώπη εγκαταστάθηκαν επι-
πλέον 1.120 μεγαβάτ θαλάσσιων αιολικών πάρκων. Προκύπτει επίσης ότι η τάση της αγοράς κατευθύνεται σε γεν-
νήτριες ολοένα μεγαλύτερης ισχύος που ξεπερνά και τα 10 μεγαβάτ για θαλάσσιες εγκαταστάσεις, καθώς και στον
εκσυγχρονισμό / αντικατάσταση των ανεμογεννητριών που πλησιάζουν ή ξεπερνούν την ηλικία των 20 ετών.

ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

ΠΕΡΙΠΟΥ 8,1 ΕΚ. ΕΚΤΑΡΙΑ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Συν. από σελ.1... Μελέτη αναδεικνύει τις προκλήσεις στην αντιμετώπιση
των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. Μεγαλύτερο πλήγμα απ’ ότι οι
κλιματικές μεταβλητές και τα δημόσια έξοδα για πυροπροστασία θα δι-
καιολογούσαν δέχεται η Ελλάδα, σύμφωνα με την μελέτη της PwC “Fire
Protection in Greece: what is missing?” . Από πλευράς πρόληψης πυρ-
καγιών η χώρα βρίσκεται λίγο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η
έκταση των πυρκαγιών μεγαλώνει παρά την αύξηση του κόστους. Η
απουσία οργανωμένης, συστηματικής, εσωτερικά συνεπούς και προλη-

πτικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αποτελεί διαχρονικά καθοριστικό παράγοντα του μεγέθους
της καταστροφής που προκαλούνται από αυτές, σημειώνει η έκθεση. Περίπου 8,1 εκ. εκτάρια γης είναι εκτεθειμένα
στον κίνδυνο πυρκαγιών, για την πρόληψη και αντιμετώπιση των οποίων το ελληνικό κράτος ξοδεύει περίπου 500
εκ. ευρώ ετησίως. Ιστορικά οι πυρκαγιές ξεκινούν σε αραιά κατοικημένες περιοχές και αραιά δάση κυρίως στο νότιο
και δυτικό μέρος της χώρας, με τη Βόρεια Ελλάδα και τα νησιά να αντιμετωπίζουν σπάνια τον κίνδυνο των πυρκα-
γιών. Η γεωγραφική ανισοκατανομή όσο και η επαναληψιμότητα του φαινομένου, θέτουν δύο βασικά ζητήματα σχε-
τικά με την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού πρόληψης και της κατάσβεσης των πυρκαγιών. Σύμφωνα με
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν σε 15 ευρωπαϊκές χώρες, για την περίοδο 2008-2017, η Ελλάδα
βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο στον αριθμό των πυρκαγιών ανά στρέμμα μη αστικής και καλλιεργημένης γης. 

ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ Η ΚΡΗΤΗ: ΜΕ ΡΟΜΠΟΤ Η ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Δυο ρομπότ στην Κρήτη για τον διαχωρισμό και τη διαχείριση των
απορριμμάτων. Στη ρομποτική εποχή εισέρχεται η Κρήτη, με την
έγκριση της χρηματοδότησης για την κατασκευή και λειτουργία
δυο αυτόνομων ρομποτικών συστημάτων διαχωρισμού αστικών
απορριμμάτων που θα εγκατασταθούν σε δύο βιομηχανίες επε-
ξεργασίας, στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
ΕΣΔΑΚ (Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι) και ΔΕΔΙΣΑ (Χανιά). Η
εγκατάσταση της ρομποτικής μεθόδου διαχείρισης και ανακύκλω-
σης των αστικών απορριμμάτων πραγματοποιείται στο πλαίσιο
του προγράμματος Ανακύκλωσης Αστικών Απορριμμάτων –
ΑΝΑΣΑ και της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας,
Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομία «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», προϋπολογισμού 950.000
ευρώ με χρηματοδότηση από Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Με βάση το πρόγραμμα, θα κατασκευα-
στούν και θα λειτουργήσουν σε πραγματικές βιομηχανικές συνθήκες επεξεργασίας απορριμμάτων, δυο αυτόνομα
ρομποτικά συστήματα αναγνώρισης και διαλογής συγκεκριμένων ανακυκλώσιμων προϊόντων (όπως PET, HDPE,
PP, PS, Tetrapack, κτλ.), τα οποία θα εγκατασταθούν σε δύο βιομηχανίες επεξεργασίας απορριμμάτων. 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ...Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΚΛΕΙΣΕ...

Ο κ. Παντελεάκης Λευτέρης που διατηρεί επιχείρηση στο ΒΙΟ.ΠΑ
Άνω Λιοσίων, μετά από πολλές επισκέψεις στο Κέντρο Εργασίας Ανα-
πήρων βρήκε τον τρόπο να αποδείξει ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη

της κάθε επιχείρησης, δεν μεταφράζεται μόνο σε χρήματα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τους επιχειρηματίες
να δείξουν το κοινωνικό τους πρόσωπο. Ο κ. Παντελεάκης ερχόμενος στο κέντρο μας,  είδε τι μπορούμε και
όχι τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ανακάλυψε τις ικανότητες των ατόμων που εκπροσωπούμε και έφερε δουλειά.
"Παράδειγμα προς μίμηση λοιπόν, η προσφορά εργασίας από την επιχείρηση του κ. Παντελεάκη. Αν όλοι οι
επιχειρηματίες έκαναν κάτι παρόμοιο θα είχαμε εξαφανίσει την ανικανότητα που νομίζουν ορισμένοι ότι κου-
βαλάμε", λέει ο Πρόεδρος του ΚΕΑ Γ. Ρεθυμιωτάκης στον κ. Λευτέρη Παντελεάκη, σφίγγοντας του το χέρι.
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Εργασία και χαρά. Όλοι μαζί 

για ένα κόσμο καλύτερο

Η συμφωνία έκλεισε και η ικανοποίηση

είναι ορατή. Ευχαριστούμε την επιχεί-

ρηση Παντελεάκη όπως και όλους

όσοι σκέφτονται να αξιοποιήσουν τις

ικανότητές μας για να τους αποδεί-

ξουμε τι μπορούμε να κάνουμε 

Κάποτε το επάγγελμα του παπατζή ήταν στις δόξες του. Οι παπατζήδες ξεγελούσαν τον κόσμο,
οι Αρχές κυνηγούσαν τους παπατζήδες και ο νόμος τους τιμωρούσε με φυλάκιση. Θα μου πεις, και
οι παππούδες μας φορούσαν σώβρακα, ενώ τώρα είναι της μόδας το τάνγκα. Αλλάζουν όλα, έρ-
χονται τα πάνω κάτω και με τα σημερινά δεδομένα, δεν ξέρει κανείς ποιος χάνει και ποιος κερδίζει.
Εδώ παπάς, εκεί παπάς, που είναι ο παπάς; Κανείς δε ξέρει. Ένα μονάχα ξέρουμε όλοι: Στο μαγαζί
που βρισκόμαστε το μενού με μεγάλα γράμματα γράφει "Φας δε φας, θα πληρώσεις". Κανένας δεν
πρέπει ούτε να αντιδράσει, ούτε να αναρωτηθεί, γιατί μας κόβουν τις συντάξεις, γιατί μας κατευθύ-
νουν στα κοινωνικά παντοπωλεία και συσσίτια, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί και γιατί τώρα θέλουν να καταστρέψουν τις πινακίδες
των αυτοκινήτων που βρίσκονται σε ακινησία για οποιονδήποτε λόγο. Δηλαδή, δεν έχουμε τη δυνατότητα πλέον να προστα-
τεύσουμε τη ζωή, την τιμή και την περιουσία μας που θα έπρεπε να προστατεύει η Πολιτεία; Σκεφτείτε ότι κάποιοι άνθρωποι
έχουν καταθέσει τις πινακίδες των αυτοκινήτων, λόγω αδυναμίας να πληρώσουν τα τέλη και η πολιτεία τους προστατεύει πο-
δοπατώντας ότι έχει απομείνει. Περιττό βέβαια να σκεφτεί κανείς ότι σε ακινησία βρίσκονται τα αυτοκίνητα του φτωχού λαού
και όχι η Μαζεράτι και η Πόρσε ορισμένων. --Με εγκύκλιο που εξέδωσε η ΑΑΔΕ (ΠΟΛ.1136/2018) ενημερώνει τις Εφορίες
για όσα προβλέπει ο νόμος 4530 που ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2018. Σύμφωνα με τον νόμο επι-
βάλλεται η καταστροφή και ανακύκλωση, με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, των πι-
νακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων που τελούν σε κατάσταση ακινησίας για χρονικό διάστημα που
υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) συνεχόμενους μήνες. Η διάταξη ισχύει και αναδρομικά για όλα τα
οχήματα, των οποίων οι πινακίδες κυκλοφορίας ήταν ήδη κατατεθειμένες στις Δ.Ο.Υ. κατά την ημε-
ρομηνία ισχύος του νόμου, δηλαδή την 30η Μαρτίου 2018. Αυτό σημαίνει πως καταλαμβάνει όσες
πινακίδες είχαν κατατεθεί 18 μήνες, από τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 και πριν. Ισχύει όμως και για όσα οχήματα έχουν τεθεί ή
θα τεθούν σε ακινησία- μετά την 30η Μαρτίου 2018. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας
είναι η συμπλήρωση συνεχούς παραμονής τους στη Δ.Ο.Υ. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών. Δηλαδή
το μέτρο πιάνει σήμερα όλους όσους έχουν καταθέσει πριν τον Ιανουάριο του 2017 και, ουσιαστικά, όλους όσους έχουν ακι-
νητοποιήσει τα οχήματά τους στα χρόνια της κρίσης, από το 2008 ως το 2016, για να μην πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας.

ΕΔΩ ΠΑΠΑΣ, ΕΚΕΙ ΠΑΠΑΣ...ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ;


