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ΤΙΜΗ 0,01 EURO

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΟΜΒΑ ΤΟΥ ΣΤΕ - ΧΩΡΙΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αναδρομικά συνταξιούχων θα επιστραφούν
Ολοκληρώθηκε η 2η Έκθεση Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονο- μόνο σε όσους είχαν καταθέσει αιτήσεις - αγωμίας Κ.Α.Λ.Ο. ATHENS EXPO ’18 που πραγματοποιήθηκε από 7 έως γές μέχρι τη δημοσίευση της απόφασής του εν
λόγω νόμου - Αντισυνταγματικός, χωρίς ανα11 Νοεμβρίου «στο Ναό του Καπιταλισμού», όπως είπε...Συν. σελ.16
δρομικότητα,ο νόμος Κατρούγκαλου…Συν. σελ. 4

ΕΙΚΟΝΕΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η απίστευτη ιστορία ενός
τυφλού κοριτσιού, που επί
δέκα χρόνια ζούσε την απόλυτη φρίκη, φέρνει στο φως
τις απάνθρωπες συνθήκες
κάτω από τις οποίες «φυλάσσονται» δεκάδες άτομα στο
Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών
με αναπηρία…Συν. σελ. 13

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ
ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σελ. 7

ΡΑΜΠΕΣ «ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
Ο Σύλλογος ΑμεΑ Αρκαδίας σε ανακοίνωσή
τους τονίζουν ότι «μόνο
θυμό, οργή και αγανάκτηση μπορεί να προκαλέσει σε κάποιον , όταν
το 2018 κατασκευάζονται
και παραδίδονται έργα με
κακοτεχνίες…Συν. σελ. 11

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΧΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) θα δίδονται από τις αρχές
του 2019 τα προνοιακά – αναπηρικά επιδόματα… Συν. σελ. 4

14ΧΡΟΝΗ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΙΗΝΥΣΕ
42 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ
ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ!!! Συν. σελ. 15
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ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.......................14
ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ........................................16

...Συνέχεια από το προηγούμενο
Πρέπει κάθε μέρα να νιώθουμε τη ζωντάνια της ζωής και να δεχόμαστε με χαρά και ικανοποίηση τα προβλήματα που θα συναντάμε γιατί μόνο έτσι μας δίνεται η ευκαιρία να ανακαλύψουμε
ότι η καλύτερη ποιότητα ζωής είναι αυτή που σου δίνει ευκαιρίες να αποδείξεις πρώτα στον
εαυτό σου ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις όλες τις δυσκολίες και μετά από κάθε αγώνα να νιώθεις
και να αισθάνεσαι ότι είσαι νικητής. Με τα σημερινά δεδομένα, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια
για να αντιμετωπίσουμε την τεχνολογία και τον πολιτισμό που οι περισσότεροι από μας χρησιμοποιούμε για διευκόλυνση χωρίς να σκεφτόμαστε ότι κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Ο κόσμος
μας κάθε τόσο αλλάζει μορφή και κάθε φορά έχει διαφορετικές προοπτικές, απαιτήσεις και
όνειρα. Κάποτε, λέγανε «μάθε τέχνη κι άσ’ τηνα κι όταν πεινάσεις πιάσ’ τηνα», κι όλοι οι άνθρωποι έκαναν τις ανάλογες προσπάθειες, άλλος γινόταν ράφτης, άλλος λούστρος, άλλος τσαγκάρης κι άλλος τεμπέλης που τον κορόιδευαν όλοι. Μετά έλεγαν, άνθρωπος αγράμματος, ξύλο
απελέκητο και όλοι έτρεχαν να γίνουν επιστήμονες που γέμισε ο κόσμος μας σήμερα. Κανένας
βέβαια δεν αναλογίστηκε τις προσωπικές του συνέπειες, ούτε την αποτελεσματικότητα της επιστήμης. Οι περισσότεροι ήθελαν κοστούμι, γραβάτα, καλό αυτοκίνητο και το δίπλωμα της επιστήμης που διάλεξαν αυτοί ή ο μπαμπάς και η μαμά τους... Συνέχεια στο επόμενο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 80 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΣΤΗΝ ΕΕ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Η προσβασιμότητα αποτελεί προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή τους και
τον ενεργό τους ρόλο στην κοινωνία. Συμβάλλει επίσης στη διασφάλιση έξυπνης,
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2015
προκειμένου να αποφέρει οφέλη τόσο για τα άτομα με αναπηρία όσο και για τις
επιχειρήσεις που παράγουν σχετικά προϊόντα και παρέχουν σχετικές υπηρεσίες.
Τα άτομα με αναπηρία, καθώς και πολλοί
ηλικιωμένοι, θα επωφεληθούν από τη μεγαλύτερη προσφορά προσβάσιμων προϊόντων
και υπηρεσιών, και, ως εκ τούτου, θα είναι σε
θέση να συμμετέχουν πιο ενεργά στην κοινωνία. Οι κατασκευαστές και οι πάροχοι
υπηρεσιών θα είναι σε θέση να πωλούν και
να εξάγουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
τους σε ολόκληρη την ΕΕ χωρίς να χρειάζεται να τα προσαρμόζουν σε αποκλίνουσες
εθνικές διατάξεις. Τα εισαγόμενα προϊόντα
και υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τις εν λόγω υποχρεώσεις και
απαιτήσεις. Τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ), για παράδειγμα, θα διαθέτουν υποδοχές για ακουστικά κεφαλής, ώστε οι τυφλοί να μπορούν να κάνουν
αναλήψεις μετρητών με την υποστήριξη ηχητικών οδηγιών. Τα πληκτρολόγια θα
διαθέτουν ενδείξεις αφής. Τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ) θα έχουν
επίσης οπτικές ειδοποιήσεις (παλλόμενα φώτα), επιπλέον των ηχητικών σημάτων, που θα υποδηλώνουν τα σημεία εισαγωγής των καρτών και εξόδου των χρημάτων. Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρία (UNCRPD) περιέχει υποχρεώσεις προσβασιμότητας και κυρώθηκε
από την ΕΕ το 2011. Απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως η ΕΕ και τα
κράτη μέλη της, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης νομοθεσίας για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας. Χωρίς δράση εκ
μέρους της ΕΕ, κάθε χώρα της ΕΕ θα συνέχιζε να αναπτύσσει διαφορετικούς
νόμους κατά την υλοποίηση των υποχρεώσεών της, με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό εντός της αγοράς της ΕΕ. Η δράση της ΕΕ στον τομέα αυτόν αποτρέπει τον εν λόγω κατακερματισμό και δημιουργεί περισσότερες εμπορικές
ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Διευρύνει τις επιλογές και μειώνει το κόστος των
προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών για τους καταναλωτές και έχει μακροπρόθεσμα δυνητικά θετικό αντίκτυπο στους δημόσιους προϋπολογισμούς μέσω
της μείωσης της εξάρτησης των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.
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ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Συν. από σελ.1… Υπενθυμίζεται πως τα εν λόγω επιδόματα έως σήμερα δίδονται από τους Δήμους.

Ωστόσο, σε δύο περίπου μήνες, θα δίδονται από τον ΟΠΕΚΑ, ο οποίος είναι αρμόδιος για την παροχή των περισσοτέρων και σημαντικότερων κοινωνικών επιδομάτων (πχ οικογενειακών), με εξαίρεση το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Έτσι από το 2019, όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν
αναπηρικό επίδομα, θα πρέπει αν απευθύνονται στον ΟΠΕΚΑ. Προκειμένου να είναι τεχνικά δυνατή
η αποδοχή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, ο Οργανισμός θα αναθέσει σε εταιρεία τον ανασχεδιασμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης των αιτήσεων αναπηρικών επιδομάτων, αλλά και την υλοποίηση των
διαδικασιών μετάπτωσης των προνοιακών επιδομάτων των Δήμων για λειτουργία της πλατφόρμας σε όλη την επικράτεια.
Όπως εξηγεί η αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΑ, το έργο αποτελεί μέρος ενός συνόλου δράσεων ευθύνης του Οργανισμού για
το οποίο απαιτείται η κατεπείγουσα υλοποίηση νέων λειτουργιών για την διαχείριση των αναπηρικών επιδομάτων ενόψει και
της ζητούμενης άμεσης μετάπτωσης των προνοιακών επιδομάτων των Δήμων – των οποίων γίνεται δικαιούχος ο ΟΠΕΚΑ από
1η/1/2019. Μετά την υλοποίηση της μετάπτωσης των στοιχείων των δικαιούχων των Δήμων θα υπάρξει άμεση ανάγκη – από
τις αρχές του 2019- για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης αιτήσεων που χρησιμοποιείται από την πιλοτική
εφαρμογή των αναπηρικών του ΟΠΕΚΑ. Αυτή η διαδικασία αφορά και τους δικαιούχους που προέρχονται από την εφαρμογή
των προνοιακών επιδομάτων των Δήμων από όλη την επικράτεια. Επίσης λόγω της επικείμενης λειτουργίας της πλατφόρμας
σε όλη την επικράτεια άμεση είναι η ανάγκη για ενσωμάτωση στατιστικών αναφορών με στοιχεία αιτήσεων ανά περιφέρεια.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΟΜΒΑ
ΤΟΥ ΣΤΕ - ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Συν. από σελ.1… Αντισυνταγματικός κρίθηκε, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Ένω-

σης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), ο νόμος
Κατρούγκαλου 4386/2017 σε αρκετά από τα άρθρα του. Ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας είχαν συζητηθεί στις 4/10/2017 προσφυγές φυσικών προσώπων
και συλλογικοτήτων που είχαν ζητήσει την ακύρωση επιμέρους άρθρων του. Οι διασκέψεις τής Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έχουν προ καιρού ολοκληρωθεί, οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί (μάλιστα και με ισχυρές μειοψηφίες), η
καθαρογραφή τους βρίσκεται στο τελικό στάδιο και αναμένεται η δημοσίευσή τους, καθώς φαίνεται, εντός ολίγων ημερών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της ΕΝΥΠΕΚΚ, μεγάλο τμήμα τού σκεπτικού των υπό έκδοση αποφάσεων αφιερώνεται στο
ζήτημα της αναδρομικότητας των διεκδικήσεων για όσες διατάξεις του ασφαλιστικού νόμου κριθούν αντισυνταγματικές.

ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΦΘΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ - ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αναλογικά αυξάνονται και τα πρόστιμα για τους παραβάτες - Ποιες σακούλες εξαιρούνται.
Από 1/1/2019 λοιπόν η τιμή της πλαστικής σακούλας θα οριστεί στα 9 λεπτά του ευρώ από τα
4 που είναι σήμερα. Η Ελλάδα εδώ και ένα χρόνο εφαρμόζει την χρήση πλαστικής σακούλας
με τη χρέωση σε χαμηλή τιμή. Συγκεκριμένα τώρα το κόστος είναι στα 0,03 ευρώ, αλλά με το
φόρο ο καταναλωτής την χρεώνεται 0,04. Η αύξηση της τιμής της πλαστικής σακούλας στα
0,09 ευρώ θα φέρει αυτόματες αυξήσεις στα πρόστιμα που θα κληθούν να πληρώσουν οι παραβάτες καθώς και αυτά αυξάνονται αναλογικά από τα 24,5 ευρώ που είναι σήμερα σε 31,5. Για πολύ λεπτές σακούλες, μικρότερες των 15 μικρόμετρων δεν χρεώνεται περιβαλλοντικό τέλος μόνο στην περίπτωση που απαιτούνται για λόγους υγιεινής
ή παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύμα τροφίμων. Εξαιρούνται οι βιοαποδομήσιμες / λιπασματοποιήσιμες πλαστικές
σακούλες μεταφοράς. Εξαιρούνται από το τέλος οι σακούλες που διατίθενται από περίπτερα και υπαίθριο εμπόριο.

ΠΟΙΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Σύμφωνα με τα ισχύοντα τέλη κυκλοφορίας, εκτός από τα άτομα με αναπηρία, πλήρη απαλλαγή θα έχουν από εφέτος
και γονείς ανήλικων ΑμεΑ. Συγκεκριμένα, το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας των ανηλίκων αναπήρων,
δύναται να παραχωρείται στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή έχει την επιτροπεία του ανήλικου αναπήρου. Η
απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για τους παραχώρηση του δικαιώματος αυτού ισχύει μέχρι και το έτος της ενηλικίωσης
του αναπήρου και για ένα μόνο όχημα, έστω και αν το πρόσωπο προς το οποίο παραχωρείται ασκεί τη γονική μέριμνα ή
την επιτροπεία σε περισσότερους του ενός ανηλίκους αναπήρους. Επίσης απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης ή τα
τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου ανάπηροι με: *Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό
αυτών. *Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%. *Σοβαρή
κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο. *Ολική και από τους
δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%. *Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
*Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία). *Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία *Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού *Αυτισμό, εφ’ όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές
κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο και, εξαιτίας των παθήσεων αυτών ο παθών έχει καταστεί
ανάπηρος, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, και είναι ανίκανος για εργασία και έχει ανάγκη βοήθειας.
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Χωρίς λεωφορεία για την μετακίνησή τους στην πόλη έχουν μείνει τα ΑμεΑ από τις αρχές καλοκαιριού
καθώς τα τρία οχήματα που διέθετε ο δήμος Θεσσαλονίκης έχουν κριθεί παροπλισμένα και επιπλέον ήταν
άγονος ο διαγωνισμος για να βρεθεί εταιρία που θα αναλάβει να τα επισκευάσει. Τα άτομα με προβλήματα
κινητικότητας μετακινούνται μόνο με τα οχήματα του ΟΑΣΘ και τα λευκά ταξί που έχουν αντίτιμο και ζητούν να
βρεθεί άμεσα λύση. Από την πλευρά του ο δήμος βρήκε δύο εταιρίες που προσφέρθηκαν να αγοράσουν τα ανταλλακτικά και αναμένεται σύντομα τα οχήματα να κυκλοφορήσουν και πάλι οπότε και αναμένεται να βρεθεί λύση.
Για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με αναπηρία, ο Δήμος Καλαμάτας παρεχώρησε χώρους για
τη στέγασή τους σε κτήριο του κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού, στο οποίο πριν την εγκατάσταση
των Συλλόγων ΑμεΑ και Τυφλών πραγματοποίησε επισκευές. Πέραν αυτών και προκειμένου να μπορούν οι συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα να προσέρχονται με τα αμαξίδιά τους στο χώρο όπου βρίσκεται το γραφείο του Συλλόγου τους, κατασκευάσθηκε διάδρομος πρόσβασης από την οδό Ξενοφώντος.
Το χρυσό μετάλλιο στην παγκόσμια σειρά αγώνων κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας «Open Water Swimming - Οceanman World Championship Dubai 2018» που πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου στο Εμιράτο
του Ντουμπάι κέρδισε ο Χρήστος Κορομηλάς του Συλλόγου ΙΩΝΑΣ ΑμεΑ. Ο 55χρονος αθλητής του Συλλόγου
«Ιωνάς- Τμήμα Θεραπευτικής Αγωγής ΑΜεΑ» Χρήστος Κορομηλάς με πλήρη απώλεια όρασης, συνοδευόμενος
από τον προπονητή του Γιώργο Γκούντα, κατέκτησε την 1η θέση κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στον παγκόσμιο
αγώνα, κατόπιν της πρόκρισης που είχε πάρει στον εγχώριο αγώνα στο Οίτυλο, στην κατηγορία Inspiration διανύοντας 5 χιλιόμετρα. Ο αγώνας απευθύνεται σε αρτιμελείς ωστόσο υπάρχει η ξεχωριστή κατηγορία των ΑμεΑ.
Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε για τους μαθητές του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισής Πύργου, η βράβευσή τους από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με
Αναπηρία (σ.σ τιμάται στις 3 Δεκεμβρίου) είχε θέμα «Ο κρίσιμος ρόλος των κοινωνικών δομών, ως φορέων στήριξης
και ενσωμάτωσης των Ατόμων με Αναπυρία στη Δυτική Ελλάδα». Bραβεύθηκαν πρόσωπα για την προσφορά
τους στα ΆμεΑ και σε αθλητές που είχαν σημαντικές διακρίσεις σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, σε Πανελλήνια,
Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα και σε προπονητικά προγράμματα των Special Olympics.
Στις 21 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί η στ' δόση για το επίδομα παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ λόγω των εορτών. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του dikaiologitika news αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αιτήσεις από τους δικαιούχους και να γίνει στην συνέχεια η
εκκαθάριση και η πληρωμή στις 21 Δεκεμβρίου. Να σημειωθεί ότι η πληρωμή αφορά το δίμηνο Νοέμβριος Δεκέμβριος. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αίτηση Α21 έχει ενεργοποιηθεί και θα δέχεται νέες αιτήσεις
για όλους όσοι δεν έχουν υποβάλλει φέτος αίτηση Α21. Υπενθυμίζεται πως στην διάθεση των δικαιούχων
έχουν τεθεί διάφορα ηλεκτρονικά εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν τροποποιήσεις αιτήσεων που βρίσκονται σε
εκκρεμότητα, όπως προσθήκη νέου μέλους στην οικογένεια, διόρθωση των στοιχείων των εξαρτώμενων παιδιών, ακύρωση παλαιότερης εγκεκριμένης αίτησης του 2018 και υποβολή νέας, διόρθωση ΙΒΑΝ κ.α. Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr και της ΗΔΙΚΑ.
Αθώοι κηρύχθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων οι 21 κάτοικοι της Χαλκιδικής που κατηγορούνταν για την εμπρηστική επίθεση στο εργοτάξιο της «Ελληνικός Χρυσός» στις Σκουριές, τον Φεβρουάριο του 2013. Ύστερα από πολυήμερη ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα, λόγω
αμφιβολιών, όλους τους κατηγορούμενους, απόφαση που έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από οικείους, φίλους και
αλληλέγγυους των κατηγορουμένων, οι οποίοι κατέκλυσαν την αίθουσα και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.
Στις 64 θα μειωθούν οι εφορίες πανελλαδικά την επόμενη διετία. Οι συνεχιζόμενες συγχωνεύσεις εφοριών είναι
ένας από τους πυλώνες του εκσυγχρονισμού της φορολογικής διοίκησης που εφαρμόζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Στόχος του σχεδίου αυτού είναι στο τέλος του 2021 να έχουν περιοριστεί από τις 120
στις 64 οι εφορίες όλης της χώρας που θα διαθέτουν δικαστικό τμήμα και ελεγκτικό τμήμα. Στη θέση των εφοριών που
θα καταργηθούν θα συσταθούν τα γνωστά Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, που εδρεύουν στους Δήμους.
Αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου οι φόροι στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Σε ένα μήνα ενεργοποιούνται οι νέες αντικειμενικές αξίες για όλες τις μεταβιβάσεις και οι φόροι που θα επιβάλλονται στα
ακίνητα θα αυξηθούν σημαντικά. Οι αγοραπωλησίες κατοικιών, οικοπέδων, επαγγελματικών ακινήτων
θα κοστίζουν έως 50% ακριβότερα σε 3.792 περιοχές σε όλη τη χώρα όπου οι τιμές ζώνης αυξήθηκαν. Τα
στοιχεία αποκαλύπτουν ότι μέσα στο 2018 περισσότερα από 17.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα άλλαξαν ιδιοκτήτη με τον αριθμό των μεταβιβάσεων να καταγράφει αύξηση 30% σε σχέση με πέρυσι. Σχεδόν οι μισές
μεταβιβάσεις ακινήτων ή 7.833 έγιναν στην Αττική, εκ των οποίων οι 3.977 στον Δήμο Αθηναίων.
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ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΜΜΕ
Τα μέσα πρόσβασης, η διαδικασία καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές
διασφάλισης της πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις υπηρεσίες των παρόχων υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, δηλαδή των τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης μετάδοσης, της
δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, των συνδρομητικών σταθμών και των παρόχων μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, καθορίζονται με
σχέδιο υπουργικής απόφασης. Το σχέδιο υπουργικής απόφασης έθεσε σε
δημόσια διαβούλευση ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Ελευθέριος Κρέτσος. Σύμφωνα με το άρθρο 02 (Μέσα πρόσβασης των ΑμεΑ στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων), τα μέσα πρόσβασης των ΑμεΑ στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων είναι ιδίως ο υποτιτλισμός,
η χρήση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της ακουστικής περιγραφής εικόνας. Η κύρια γλώσσα υποτιτλισμού είναι η
ελληνική. Οι υπότιτλοι είναι επιλέξιμοι και πρέπει να συγχρονίζονται με την εικόνα. Το κείμενο των υποτίτλων δεν ξεπερνά τις
δύο σειρές και κάθε σειρά τους 30 χαρακτήρες. Η γραμματοσειρά των υποτίτλων μπορεί να αυξομειώνεται κατόπιν επιλογής
του τελικού χρήστη. Οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας επιλέγονται από τους παρόχους μετά από πρόταση
της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος. Η ακουστική περιγραφή εικόνας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και είναι διακριτή από τις ομιλίες των προσώπων. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 04, οι δημόσιες ανακοινώσεις συμπεριλαμβανομένων
και των διαγγελμάτων του Προέδρου της Δημοκρατίας καθώς και των ανακοινώσεων έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις
φυσικών καταστροφών πρέπει να μεταδίδονται στο γενικό κοινό μέσω υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα και σε ένταση μεγαλύτερη της συνήθους ροής του προγράμματος.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ
ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Από σελ. 1... Μεταξύ

άλλων διαμαρτυρήθηκαν για το κοινωνικό
μέρισμα και για τη μη τήρηση των δεσμεύσεων του υπουργού
Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου. Όπως αναφέρουν, τέσσερις μήνες μετά και ακόμη δεν έχει υπάρξει ούτε καν ενημέρωση του υπουργείο σχετικά με τις ενέργειες που θα έπρεπε
να είχαν ακολουθηθεί προς επίλυση των σοβαρών θεμάτων
που ταλαιπωρούν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους σε όλη τη χώρα. Στα
αιτήματά τους περιλαμβάνονται : – Εξαίρεση των αναπηρικών
επιδομάτων από τον συνυπολογισμό σε εισοδηματικά κριτήρια, – Μη μείωση του αφορολόγητου για τα άτομα με
αναπηρία – Απαλλαγή των ατόμων με αναπηρία από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, από τα τεκμήρια του εισοδήματος και από τον ΕΝΦΙΑ – Αύξηση του ακατάσχετου ποσού σε λογαριασμό μισθού ή σύνταξης ατόμων με αναπηρία στο ύψος των 3.000 ευρώ – Επαναφορά της ρύθμισης του άρθρου 18 του ν. 4172/2013, που προέβλεπε
μείωση φόρου από ιατρικές δαπάνες, για τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους κ.α.

ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΜΕΑ
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η εκτέλεση οδοντιατρικών πράξεων σε ΑΜΕΑ, ενήλικους και ανήλικους, όπως έκανε γνωστό
η διοικήτρια του ιδρύματος Κατερίνα Χατζηστρατή. Το απαραίτητο μηχάνημα έχει ήδη αγοραστεί και έχει εγκατασταθεί σε
αίθουσα χειρουργείου. Το μόνο που απομένει, σύμφωνα με
την κ. Χατζηστρατή, είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη
λίστα των υποψηφίων χρηστών των υπηρεσιών και η μετακίνηση του ειδικού ιατρικού κλιμακίου από την Αθήνα. Με την
ολοκλήρωση των διαδικασιών, αναμένεται να δοθεί λύση σε
ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει παιδιά ΑΜΕΑ και τους γονείς του,) όπως επίσης θα ανακουφίσει και ενήλικες με αναπηρίες που μέχρι σήμερα αναγκάζονται να καταφεύγουν σε
νοσοκομεία των Αθηνών ακόμα και για ένα απλό σφράγισμα.
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3 ΔΕΚΕΜΒΡΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του
Δήμου Φυλής κ. Γεώργιος Αντωνόπουλος
με τον Πρόεδρο του ΚΕΑ Γ. Ρεθυμιωτάκη

Δύναμη που’ σαι στην ψυχή
και κρύβεσαι στο σώμα
οι άνθρωποι και οι Θεοί
ζηλεύουνε ακόμα
Αδυναμίας δύναμη
δώσ’ μου το χέρι πάμε
και όλα τα εμπόδια
εμείς θα ξεπερνάμε..

Ο Χριστόφορος Κηφίδης
πρόσφερε ένα αναπηρικό
αμαξίδιο στο άπορο μέλος
μας Μοχάμετ Σάμι

Αποφασίζουμε εμείς για εμάς!!

Ο Ευάγγελος Λιάκος (αριστερά) ήρθε από τον
Ασπρόπυργο και τίμησε την γιορτή των ΑμεΑ.

Η μελισσοκομική εταιρεία ΑΝΕΛ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
εκτός του ότι προσφέρει εργασία στα μέλη μας,
αγοράζει τα επιχειρηματικά της δώρα από εμάς
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων
με Αναπηρία 3 του Δεκέμβρη.

Κανείς δεν είναι ανώτερος μόνο και μόνο
επειδή περπατά, ή έχει όλες τις αισθήσεις του
ενεργές. Έχουμε αξιοπρέπεια και απαιτούμε το
σεβασμό όλων!! Θεμελιώνουμε τα δικαιώματα
που κάποιοι έχουν ξεχάσει!! Ενεργοποιούμε
τους νόμους που υπάρχουν, αλλά είναι θαμμένοι στο χρονοντούλαπο!! Μάθαμε να παλεύουμε
και να διεκδικούμε ότι μας ανήκει, απλώνουμε
το χέρι σε κάθε μορφής συνεργασία και προσπαθούμε να κάνουμε περισσότερα από όσα
μπορούμε για να γίνει ο κόσμος καλύτερος.
Πραγματικά, ο κόσμος μας μπορεί να γίνει καλύτερος αρκεί να το θέλουμε και να το πιστέψουμε όλοι.
Εμείς, δεν είμαστε πολιτικά πρόσωπα και δεν ζητάμε
την ψήφο από κανέναν, ζητάμε όμως μια ευκαιρία
για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Ο Πρόεδρος
του ΚΕΑ Γ. Ρεθυμιωτάκης, είπε ότι κάποιες ομάδες
για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας πρέπει να
λυθούν τα θέματα προσβασιμότητας και ζήτησε να
προστατευτεί η ανεξαρτησία αλλά και η αξιοπρέπεια
των ΑμεΑ με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειάζεται η
βοήθεια των "περαστικών" για να ξεπεράσουν αυτά
που τους εμποδίζουν να ενταχθούν. Γ. Ρεθυμιωτάκης
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Το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων «Συνεργασία - Δημιουργία»,
δεν χρηματοδοτείται από πουθενά. Ο μοναδικός τρόπος βιωσιμότητας είναι η δική μας δουλειά και η αγάπη του κόσμου στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Το 2018 φεύγει και εμείς νιώθουμε την υποχρέωση εκτός από τις ευχές
μας να φωνάξουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που μας βοήθησαν να αντεπεξέλθουμε. Ευχαριστουμε πρώτα
αυτούς που στηρίζουν τα μέλη μας αγοράζοντας τα δώρα τους από μας, τον Δήμο Φυλής και τις υπηρεσίες του για
την συντήρηση του Κέντρου μας, την εταιρεία Evochem γιατί όλο το 2018, μας προμήθευε κόλλες και χρώματα για
τα εργαστήριά μας, την ΑΜΚΕ «ΑΙΓΕΑΣ» για την μισθοδοσία αλλά και την ασφάλιση της γραμματείας του Κέντρου
μας, την μελισσοκομική εταιρεία ΑΝΕΛ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ που προσφέρει εργασία στα μέλη μας, τον Ορθοπεδικό
Κόσμο ΚΥΦΙΔΗΣ για την συντήρηση στις ράμπες αλλά και την δωρεά ενός αναπηρικού αμαξιδίου για τις ανάγκες
του χώρου, τον Ευάγγελο Λιάκο που μας έχει παραχωρήσει γραφείο για τις ανάγκες μας στον Ασπρόπυργο, την
εταιρεία NOYNOY - FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. για την διανομή προϊόντων που κάνουν ανά διαστήματα
στα μέλη μας, την εταιρεία PROCTER & GAMBLE HELLAS, επίσης για διανομές προϊόντων που κάνουν ανά διαστήματα στα μέλη μας, την εταιρεία NXS και ιδιαίτερα τον κο Νικόλαο Καμπούρη, που μόλις έμαθε για την κλοπή
και τους βανδαλισμούς στο Κ.Ε.Α. μας τοποθέτησε πόρτα ασφαλείας και όλους όσους θαυμάζουν το έργο μας, μας
λένε μπράβο, προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε ότι χρειαστούμε όπως, μεταφορές των μελών μας σε
διάφορες υπηρεσίες, στα σπίτια τους, για τα ψώνια κτλ. Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
και τους σπουδαστές που κάνουν την πρακτική τους στο χώρο μας και απεγκλωβίζουν τα άτομα που δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στο κοινωνικό σύνολο με μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής, συμπεριφοράς, συναλλαγής αλλά και δυνατοτήτων που δίνει η ζωή απλόχερα σε όσους πραγματικά θέλουν να ζήσουν. Κάθε φορά που σηκώνουμε τα
χέρια ψηλά και λέμε ότι δεν αντέχουμε άλλο, κάτι γίνεται και με μαγικό τρόπο κάποιος άνθρωπος ή κάποιος οργανισμός, ανακαλύπτει τις ανάγκες και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε να υπάρχουμε σήμερα. Ένα πράγμα θέλουμε
να φωνάξουμε που πρέπει να το ακούσουν όλοι: όσο μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε,
τόσο μεγαλύτερη είναι και η δύναμη που μας δίνει ο Θεός για να τα ξεπεράσουμε. Μπορεί να είμαστε ανάπηροι
αλλά έχουμε αποδείξει ότι η ικανότητα ξεπερνάει την αναπηρία και μας κάνει να πιστεύουμε στον εαυτό μας.
Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς και σας ευχόμαστε το 2019 να σας δώσει υγεία, ευτυχία, χαρά και τη δύναμη να κάνετε περισσότερα πράγματα γιατί για να γίνει ο κόσμος καλύτερος πρέπει να το θέλουμε όλοι. Γ.Ρ.
Όταν η εταιρεία λειτουργεί με σκοπό την κοινή
ωφέλεια, τα ανθρώπινα συναισθήματα εκφράζονται μέσω της Ε.Κ.Ε και της προσφοράς στον
συνάνθρωπο. Το πρόβλημά μας τα τελευταία
χρόνια ήταν η αδυναμία μας να προμηθευτούμε
τις πρώτες ύλες για τα εργαστήρια χειροτεχνίας
του Κ.Ε.Α. Δεν ξέρουμε αν εκείνο το πρωί τον
έστειλε ο Θεός ή ήρθε μόνος του ένας άνθρωπος
να μας πει ότι έχει κάποια χρώματα που θα
ήθελε να μας προσφέρει. Ο κος Μπουκογιάννης
που δεν του αρέσουν τα χειροκροτήματα και το
θεαθήναι, από τότε είναι κοντά μας για να μας
προσφέρει όχι μόνο τα υλικά που χρειαζόμαστε
στο Κ.Ε.Α. (μπογιές, κόλλες κτλ.) αλλά και να
μας δείξει με την καλή του καρδιά ότι όλοι είμαστε, ίδιοι, μοναδικοί και ισότιμοι αφού
κάνει παρέα μαζί μας, επισκεπτόμαστε
σπίτια και οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη, δίνοντάς μας να καταλάβουμε ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι.

Το Δ.Σ. και τα μέλη του Κ.Ε.Α. θέλουν να ευχαριστήσουν τον Δήμαρχο
κ. Χρήστο Παππού και τον συνεργάτη του Ευάγγελο Ραβανό για την
άμεση ανταπόκριση και αποκατάσταση των πινακίδων και των τεντών
του Κ.Ε.Α. Σύντομα όπως μας διαβεβαίωσαν θα διορθώσουν και τα υπόλοιπα προβλήματα που προκάλεσαν οι κακές καιρικές συνθήκες και οι
βανδαλισμοί μετά από τις κλοπές που έγιναν στους χώρους του Κ.Ε.Α.
Η προσφορά έχει πολύ μεγαλύτερη αξία όταν ανακαλύπτεις τις ανάγκες, χωρίς
να σου το ζητήσει κανείς
και εσείς μας ανακαλύψατε, μας γνωρίσατε και
μας δείξατε έμπρακτα την
αληθινή αγάπη σας.
Η δεινή οικονομική κατάσταση στην
Σας ευχαριστούμε πολύ
οποία έχει περιέλθει η χώρα έχει επηρεάΗ προσφορά της εταιρείας σας με
σει σε μεγάλο βαθμό την Δυτική Αττική δημιουργώντας
ΝΟΥΝΟΥ
την
χορηγία ποιοτικών προϊόντων
διαρκώς επιπρόσθετα οικονομικά προβλήματα σε εκατοναποτελεί
για εμάς και τα μέλη μας
τάδες οικογένειες ωθώντας τες στην φτωχοποίηση. Ο Φομία έμπρακτη αναγνώριση του
ρέας μας αγωνίζεται ενάντια στην φτώχεια προσπαθώντας
αγώνα μας. Δεκάδες οικογένειες
να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σε οικογέΑμεΑ που αντιμετωπίζουν οικονονειες μελών που αποδεδειγμένα το έχουν ανάγκη. Η έμπρακτη και ουσιαστική στήριξή σας στον Φορέα μας μική δυσπραγία και δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους
ήταν και είναι απαραίτητη γιατί δεν υποτιμάτε την προ- ανάγκες αισθάνονται ευγνωμοσύνη και ικανοποίηση γιατί υπάρσπάθειά μας με προϊόντα κατώτερης ποιότητας ή με χουν μεγάλες εταιρείες με κοινωνική ευαισθησία που αγκαλιάσύντομη ημερομηνία λήξης, γεγονός το οποίο αναγνω- ζουν με τα καλύτερα προϊόντα τους, τις ανάγκες των συμπολιτών
ρίζουμε όλοι στο Κ.Ε.Α. και σας ευχαριστούμε για αυτήν μας που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αποδειτην πολύτιμη συνεισφορά σας στο κοινωνικό μας έργο. κνύοντας την καλή τους διάθεση προς το κοινωνικό σύνολο.
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ΒΟΛΟΣ: ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ ΑΠΟ
ΤΟΝ «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟ» ΓΙΑ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Για ακόμη μια φορά ο «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» κάνει
την ανατροπή και σπάει ταμπού και προκαταλήψεις. Το Γυμναστήριο/Κέντρο Σωματικής Ευεξίας Στούντιο χορού «Alternative» και το
Σωματείο κινητικά αναπήρων «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ»
δημιουργούν την πρώτη ομάδα χορού στην Μαγνησία για άτομα με κινητική αναπηρία…

ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΣΤΟ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Προς επισκευή στους χώρους του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων αλλά και στο αμαξοστάσιο του δήμου Θεσσαλονίκης βρίσκονται το τελευταίο διάστημα τα τρία οχήματα με τα οποία εκτελείται η μεταφορά
ατόμων με αναπηρίες, στο πλαίσιο του προγράμματος "Αινείας", το οποίο
υλοποιεί ο κεντρικός δήμος. Τα ειδικά λεωφορεία τα οποία διαθέτει ο δήμος
Θεσσαλονίκης για τη μετακίνηση ανθρώπων με αμαξίδια έχουν ακινητοποιηθεί, λόγω βλαβών που παρουσίασαν. Τα προβλήματα που προέκυψαν στο μεσοδιάστημα στην εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ, όπως τονίζει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου
Παραπληγικών/Παραρτήματος Μακεδονίας – Θράκης Γιώργος Αυγουστίδης, είναι πολύ σοβαρά, αφού είναι πολύ δύσκολο
για άτομα με βαριές αναπηρίες να μετακινηθούν στο σχολείο, στη δουλειά τους ή ακόμη και σε κάποιον γιατρό. Μέχρι και
σήμερα ο δήμος Θεσσαλονίκης δεν διαθέτει τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την επισκευή των οχημάτων. Ωστόσο, με
πρωτοβουλία που ανέλαβε ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Πέτρος Λεκάκης, φαίνεται πώς δρομολογείται λύση στο πρόβλημα, καθώς έχουν εξασφαλιστεί χορηγίες που θα επιτρέψουν στον δήμο Θεσσαλονίκης να προχωρήσει
στην επισκευή των οχημάτων. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, ο δήμος Θεσσαλονίκης
θα προχωρήσει και στην αγορά τριών νέων οχημάτων για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρίες μέσω του ΕΣΠΑ.

Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΑ ΑΜΕΑ
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην μετατροπή της Καλαμάτας σε μια πόλη φιλική στα ΑΜΕΑ, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να κινούνται άνετα και με ασφάλεια και να έχουν πρόσβαση σε όσο το δυνατό
περισσότερες τοποθεσίες επί ίσοις όροις με τους υπόλοιπους πολίτες . Ειδικά μονοπάτια για τα άτομα με προβλήματα όρασης, μεγάλα πεζοδρόμια και ράμπες για
τα άτομα με καροτσάκια, διαμόρφωση των περισσότερων κτηρίων , ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν και αυτούς τους συμπολίτες μας. Η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας καταβάλει προσπάθειες να εκσυγχρονιστούν οι υποδομές της πόλης,
παρέχοντας προσβασιμότητα στα κτήρια της, στους δρόμους της, στις παραλίες, διευκολύνοντας τη ζωή των συμπολιτών μας με κινητικά προβλήματα. Το νέο επίτευγμα
σε αυτόν τον τομέα είναι οι τουαλέτες προσβάσιμες σε ΑΜΕΑ. Σε κάποια σημεία της πόλης και ειδικά στο κέντρο της λειτουργούν
δημόσιες τουαλέτες. Ανάμεσα σε αυτές έχει κατασκευασθεί και τουαλέτα κατάλληλη για ΑΜΕΑ και ειδικά για άτομα με αμαξίδιο.

ΧΑΝΙΑ: “ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ”
Πλήθος εκπαιδευτικών και γονιών παραβρέθηκε στο Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”, στην ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Χανίων, με τίτλο “Χτίζοντας
γέφυρες επικοινωνίας με τα παιδιά μας”. Την ημερίδα χαιρετησε ο Δήμαρχος
Χανίων κ. Τάσος Βάμβουκας, ενώ το κοινό ταυτίστηκε πλήρως με όσα ελέχθησαν από τις σημαντικές ομιλήτριες της ημερίδας, τόσο στο θεωρητικό όσο
και στο βιωματικό μέρος. Ομιλήτριες ήταν οι κυρίες Αλεξάνδρα Καππάτου,
Βασιλική Τσούρτου, Βασιλική Παππά, Νεκταρία Πατεράκη-Καστρινάκη Αθανασία Κοκκινάκη, επιστήμονες ψυχολόγοι που αναφέρθηκαν σε ζητήματα που αφορούν γονείς, ειδικούς ψυχικής υγείας, παιδαγωγούς και φοιτητές. Στα οφέλη της συγκεκριμένης ημερίδας αναφέρθηκε η Αντιδήμαρχος του Τμήματος Κοινωνικής
Πολιτικής, προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας κ. Ελευθερία Αλιφιεράκη: Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι άπαντες οι παρευρισκόμενοι
ζήτησαν επίμονα την επανάληψη της συγκεκριμένης δράσης, καθώς και άλλων σχετικών με την οικογένεια και τα παιδιά.
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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΡΕΔΩΣΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ!
Με μεγάλη χαρά & συγκίνηση ο Σύλλογος Α.με.Α. Αρκαδίας παρέδωσε ένα
ακόμα παιδικό αναπηρικό αμαξίδιο σε μια μικρή, χαμογελαστή του φίλη η οποία
το είχε ανάγκη. Το συγκεκριμένο αμαξίδιο προήλθε στο Σύλλογο από δωρεά του
κυρίου Νίκου Κωνσταντίνου (Ιδιωτικός Υπάλληλος) καθώς πλέον δεν το χρειαζόταν. Προσαρμόστηκε στις διαστάσεις και απαιτήσεις της μικρής μας φίλης η οποία
μας ανταπέδωσε τα συναισθήματά της με ένα μόνιμο χαμόγελο ζωγραφισμένο
στο πρόσωπό της. Ο Σύλλογος νιώθει ιδιαίτερη ικανοποίηση που μπόρεσε να
βελτιώσει έστω και λίγο την ποιότητα ζωής ενός ακόμη ατόμου με αναπηρία.

ΠΡΕΒΕΖΑ: ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Με το προσωπικό της ΤΟΜΥ Πρέβεζας συναντήθηκε το πενταμελές του
Συλλόγου γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με διαταραχές αυτιστικού
φάσματος νομού Πρέβεζας, «ΔΥΝΑΜΗ». Τα θέματα που συζητήθηκαν
αφορούσαν στα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες, στον τομέα της Υγείας,
της Παιδείας και της Κοινωνίας καθώς και η ανάγκη ανάδειξης αυτών στην
τοπική κοινωνία. Στη συζήτηση αυτή τέθηκαν οι βάσεις μιας εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ του Συλλόγου και της 1ης ΤΟΜΥ Πρέβεζας.

ΟΡΓΗ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ
ΡΑΜΠΕΣ «ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
Σε λίγο καιρό μετά από χρόνια θα παραδοθεί στους πολίτες
της Τρίπολης η προέκταση της οδού Μπακοπούλου μέχρι τον περιφερειακό
Μουτζουροπούλου. Εκεί κατασκευάστηκαν δύο ράμπες όπου βρίσκονται ακριβώς πάνω από το φρεάτιο απορροής υδάτων και η μία μάλιστα έχει και υψομετρική διαφορά αρκετή ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια από
αναπηρικό αμαξίδιο και όταν κατέβει οι μικρές ρόδες του αμαξιδίου θα εγκλωβιστούν στη σχάρα του φρεατίου με αποτέλεσμα την ανατροπή και τον πιθανό
τραυματισμό του χρήστη. Μάλλον ο κατασκευαστής δεν γνωρίζει τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον οικοδομικό κανονισμό και αντέγραψε την κατασκευή από τη ράμπα «ΕΦΕΥΡΕΣΗ» που βρίσκεται
στον ακριβώς δίπλα δρόμο Διοτίμας & Μουτζουροπούλου. Κάποιοι ακόμη νομίζουν ότι οι ράμπες χρησιμεύουν για να οδηγούν
τα βρόχινα νερά στο φρεάτιο και όχι για να εξυπηρετούν Α.με.Α. , ηλικιωμένους και μητέρες με καρότσια. ΕΛΕΟΣ… ΕΛΕΟΣ…
ΕΛΕΟΣ… Δεν θα τιμωρηθεί ποτέ κανένας ; ή θα περιμένουμε πρώτα κάποιον τραυματισμό;» ΠΗΓΗ: kalimera-arkadia.gr
Συν. από σελ.1…

ΣΤΑΘΜΟΣ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΠΙΛΟΤΩΝ ΤΗΣ ΜΚΟ HANDIFLIGHT!
Σταθμό αποτέλεσε η Καλαμάτα στην εξαιρετική προσπάθεια που ξεκίνησε στις 18
Νοεμβρίου, από τη Γενεύη της Ελβετίας και θα ολοκληρωθεί ύστερα από 10 μήνες
αφού πρώτα έχουν επισκεφθεί 40 χώρες και έχουν διανύσει 80.000 χλμ. σε 6 διαφορετικές ηπείρους. Οι παραπληγικοί πιλότοι Guillaume Feral (France) και Mike
Lomberg (South Africa) προσγείωσαν τα 2 ειδικά τροποποιημένα ελαφρά μονοκινητήρια αεροσκάφη τύπου Flight Design CTLS στο Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Β. Κωνσταντακόπουλος» την Παρασκευή, στις 09:30 πετώντας από
το αεροδρόμιο της Θήβας. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το Κέντρο Αποκατάστασης «Διάπλαση» όπου πραγματοποιήθηκε
σύντομη ξενάγηση στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Κέντρου και ακολούθησε συνέντευξη τύπου. Κατά την επίσκεψη τους
οι δυο πιλότοι με παραπληγία αλλά και οι δύο πιλότοι που τους συνοδεύουν με το αεροπλάνο υποστήριξης, εξέφρασαν την
θετική τους έκπληξη για το επίπεδο των υπηρεσιών και την ποιότητα του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του Κέντρου
Αποκατάστασης «Διάπλαση» καθώς και για την ομορφιά της πόλης της Καλαμάτας. Το ταξίδι διάρκειας 10 μηνών που ξεκίνησε πριν από 5 ημέρες έχει σκοπό αφενός την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
για ίση μεταχείριση και πρόσβαση σε μια καθημερινότητα με σεβασμό και ποιότητα. Αφετέρου, στοχεύουν να κινητοποιήσουν τα άτομα που ζουν με αναπηρία ώστε να επιδιώξουν να διευρύνουν τις δραστηριότητες τους και να συνεχίσουν να
ζουν μια ζωή με συγκινήσεις. Στο ταξίδι τους, οι δύο παραπληγικοί πιλότοι, οι οποίοι πετάνε τα ελαφρού τύπου αεροπλάνα
τους χωρίς την ύπαρξη συγκυβερνήτη, υποστηρίζονται από την Διεθνή Οργάνωση Lions International και σκοπεύουν να
δωρίσουν όποιους πόρους συγκεντρώσουν στη διεθνή Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Handicap International”.
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ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΑΝΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟ ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Τη διασφάλιση ότι κανένα φάρμακο δεν θα χορηγείται χωρίς συνταγή γιατρού και τη
λήψη μέτρων για την υπερκατανάλωση αντιβιοτικών που έχει καταστροφικές συνέπειες
για τη δημόσια υγεία, ζητά από το υπουργείο Υγείας ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με
αφορμή τη χθεσινή Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, για την ορθή
χρήση των αντιβιοτικών. «Η Ελλάδα κατέχει τη θλιβερή πρωτιά στην Ευρώπη στην κατανάλωση αντιβιοτικών, που έχει οδηγήσει σε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μικροβίων
ανθεκτικών στα αντιβιοτικά, σε παγκόσμιο επίπεδο» αναφέρει, επισημαίνοντας ότι «ο ΙΣΑ
έχει κάνει από το 2011, επανειλημμένες εκκλήσεις στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας ,να λάβει τα αναγκαία μέτρα, για τον περιορισμό της αλόγιστης χρήσης
των αντιβιοτικών που συσχετίζονται με την εμφάνιση ανθεκτικών μικροβίων, διασφαλίζοντας ότι κανένα φάρμακο δεν θα
δίνεται χωρίς ιατρική συνταγή, χωρίς ωστόσο να εισακουστεί. Μάλιστα έχει κάνει για το σοβαρό αυτό θέμα και αναφορά στον
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών». Σημειώνει ότι η κατάχρηση των αντιβιοτικών εντείνεται τους χειμερινούς μήνες που
έχουν έξαρση οι ιώσεις και οι μελέτες έχουν δείξει ότι οι κυριότερες αιτίες, για τις οποίες οι Έλληνες καταναλώνουν αντιβιοτικά
είναι το συνάχι, ο βήχας και ο πονόλαιμος που προκαλούνται από ιώσεις, στις οποίες δεν είναι δραστικά τα αντιβιοτικά, όπως
αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Την ανάγκη συντονισμένης εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού, για τους
κινδύνους που εγκυμονεί η κατάχρηση αντιβιοτικών, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, και ζητά ένα
«αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, όπως γίνεται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης που θα αποτρέπει αυτά τα φαινόμενα».

ΑΠΑΝΘΡΩΠΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ

ΕΚΚΕΝΩΘΗΚΕ ΠΤΕΡΥΓΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΙΩΝ!
Συγκλονίζουν οι περιγραφές του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ και νοσηλευτών – Η
κατάσταση στο Ίδρυμα έχει επιδεινωθεί τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και οι
ελλείψεις αποκαλύφθηκαν σε όλες τους τις διαστάσεις με το μεταναστευτικό – Δυστυχώς η στάση της Πολιτείας απέναντι στα χρονίζοντα προβλήματα του Δρομοκαΐτειου είναι αυτή του απαθούς θεατή. Για ανθρώπους που στοιβάζονται σαν ζώα
σε ένα νοσοκομείο που θυμίζει αποθήκη ψυχών χωρίς υποδομές και στοιχειώδεις
συνθήκες υγιεινής κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, αναφερόμενος στο Δρομοκαΐτειο. Τελευταίο περιστατικό, η εμφάνιση κοριών (!) που είχε ως αποτέλεσμα να “φάνε τους ασθενείς”
και να εκκενωθεί μια πτέρυγα με 30 κρεβάτια. Έχουν γεμίσει τα τμήματα ψείρες, ψώρα και κοριούς” αναφέρει ο κ. Γιαννάκος.
“Δουλεύω εδώ πάνω από 20 χρόνια και δεν είχα συναντήσει ποτέ κάτι τέτοιο”, δηλώνει με την σειρά του ο Ιωσήφ Σίσκας, νοσηλευτής του ψυχιατρικού νοσοκομείου. “Όλο αυτό έχει προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα στην έλλειψη ελεύθερων κλινών γι’
αυτούς που διατίθενται στην εφημερία”, προσθέτει. “Δυστυχώς η κατάσταση στο Δρομοκαΐτειο δεν είναι καθόλου καλή. Η κοινωνική και οικονομική κρίση, έχουν μετατρέψει το ίδρυμα σε αποθήκη ψυχών. Εισάγονται πολλοί περισσότεροι ασθενείς,
οξέα περιστατικά και μάλιστα μη ψυχιατρικά από τα διαθέσιμα κρεβάτια που έχουμε. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε μέσα
στην νύχτα, να μεταφέρουμε ασθενείς παλαιότερους σε άλλες πτέρυγες προκείμενου να νοσηλευτούν οι νεοεισερχόμενοι
ασθενείς. Αυτό είναι πραγματικά απάνθρωπο. Εισάγονται ασθενείς, αυτιστικά άτομα χωρίς εμείς να έχουμε την υποδομή νοσηλείας. Το αποτέλεσμα είναι εδώ και έξι μήνες κάποιοι αυτιστικοί να είναι καθηλωμένοι στα τέσσερα. Οι συνθήκες νοσηλείας
των παιδιών αυτών είναι απάνθρωπες, ούτε τα ζώα δεν δένονται τόσο πολύ καιρό. Παρ’ όλα αυτά, όμως, από το υπουργείο
Υγείας δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Πρέπει να ληφθούν μέτρα, προκειμένου το ίδρυμα να είναι αμιγώς ψυχιατρικό νοσοκομείο και όχι να εξυπηρετεί όλα τα προνοιακά περιστατικά”, καταλήγει στη δήλωσή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΣΤΟΝ ΡΙΧΑΡΔΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ
Σε 59 συλλήψεις προχώρησαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στην εξάρθρωση δύο πολυμελών εγκληματικών οργανώσεων που επιδίδονταν συστηματικά στο λαθρεμπόριο
χρυσού, το οποίο διοχέτευαν κυρίως στην Τουρκία. Όπως έγραψε το zougla.gr, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο ενεχυροδανειστής Ριχάρδος, ο οποίος είχε
συλληφθεί και κατά το παρελθόν. Ειδικότερα, ο Δημήτρης - Ριχάρδος Μυλωνάς είχε
συλληφθεί για πρώτη φορά στις 14 Ιουλίου του 2014 έπειτα από έλεγχο που έκαναν
οι αστυνομικοί σε δύο καταστήματα ιδιοκτησίας του και στα οποία θα έπρεπε, βάσει
ιδιωτικών συμφωνητικών, να φυλάσσονται για έναν μήνα τιμαλφή προερχόμενα από
ενέχυρο. Αν και στο βιβλίο που τηρούσε η επιχείρηση υπήρχαν εγγραφές αντικειμένων αξίας άνω των 70.000 ευρώ, αυτά
δεν βρέθηκαν, με αποτέλεσμα ο 51χρονος να κατηγορηθεί για υπεξαίρεση κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση,
αλλά και για παράβαση της διάταξης περί υποχρεώσεων αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών. Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες χρυσού και ασημιού. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. ήδη έχουν κατασχέσει μεγάλες ποσότητες χρυσού
και ασημιού, καθώς και όπλα, μεγάλα χρηματικά ποσά και πλήθος χρυσαφικών. Νεότερες πληροφορίες του ΑΠΕ ανέφεραν
πως ο Ριχάρδος φέρεται να είναι αρχηγικό στέλεχος του ενός από τα δύο μεγάλα κυκλώματα λαθρεμπορίας χρυσού.
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Συν. από σελ. 1…Υπάρχει ένα κορίτσι που ζει από τα 7 του χρόνια σε ένα
κλουβί. Είναι τυφλή και φέτος τον Αύγουστο έκλεισε τα 18 της χρόνια. Το
κορίτσι αυτό δεν καταλάβαινε καλά καλά το όνομά του μέχρι πριν από 2,5
χρόνια. Ένα αιώνιο κλουβί σε απόλυτο σκοτάδι όλη η ζωή της ως τώρα.
Ένας άνθρωπος καθηλωμένος εκεί, άνθρωπος πραγματικά χωρίς ιδιότητες. Τότε, μια ομάδα παρέμβασης που ανέλαβε να διαλύσει τη φρίκη της
καθήλωσής της, όπως και δεκάδων ανάπηρων παιδιών και ενηλίκων στο
Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών με αναπηρία στα Λεχαινά Ηλείας, ξεκίνησε
να δουλεύει μαζί της. Σήμερα αντιλαμβάνεται ότι έχει κι εκείνη ένα όνομα.
Και για πρώτη φορά στη ζωή της μπόρεσε να πει κάποιες ακόμα λέξεις.
Γιατί την έβαλαν σε κλουβί; «Την έχουν επισκεφτεί από τότε που αναλάβαμε δύο πρόεδροι του Κέντρου Αποκατάστασης Τυφλών, με τελευταίο
τον σημερινό, κ. Μενέλαο Τσαούση, και έχουν την αίσθηση ότι ήταν
απλώς ένα τυφλό παιδί που δεν εκπαιδεύτηκε. Λέω αίσθηση γιατί τώρα
είναι 18 και δεν μπορεί κανείς να κάνει αναδρομική διάγνωση. Φανταζόμαστε λοιπόν ότι, επειδή ήταν τυφλή, την άφησαν για λίγα χρόνια εκτός,
αλλά μόλις άρχισε να πέφτει και να χτυπάει, απλά έβαλαν το παιδί σε ένα
κλουβί. Υπάρχουν κι άλλοι σαν το κορίτσι αυτό. Το κορίτσι στο κλουβί δεν
χρειάζεται όνομα για να το γνωρίσουμε. Ίσως και να είναι καλύτερα που
δεν το ξέρουμε. Χρειάζεται όμως κάποιος να ασχοληθεί συστηματικά μαζί
του για να μην ντρέπεται η κοινωνία μας. Αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν
εδώ και μόλις 2,5 χρόνια. Αλλά δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουν να υπάρχουν του χρόνου. Δεν έχουν καταφέρει ακόμα να τη βγάλουν εντελώς από
το κλουβί, αφού ο πολυετής εγκλεισμός δεν επιτρέπει άμεση αντιμετώπιση. Το «Εθνος» παρουσιάζει αποκλειστικές φωτογραφίες από μια αδιανόητη υπόθεση. Σήμερα, εν έτει 2018, υπάρχουν ακόμα πέντε άνθρωποι που ζουν στα κλουβιά της
ντροπής – τα ίδια κλουβιά που παρουσίαζε πριν από λίγα χρόνια σε ρεπορτάζ του ως και το BBC, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων. Αλλά το μείζον πρόβλημα, όσο τρομακτικό κι αν ακούγεται, δεν είναι πια αυτό, αλλά ότι εξαιτίας της γνωστής ελληνικής αδράνειας υπάρχει περίπτωση το 2019 να επιστρέψουν στα κλουβιά και οι 30 που κατάφεραν να ελευθερωθούν!
Τριάντα τρόφιμοι κινδυνεύουν να επιστρέψουν στα δεσμά τους μετά την αποχώρηση της ΜΚΟ που τους απελευθέρωσε.

Ζητείται γαμπρός... ΜΕΓΑΛΗ Η ΠΡΟΙΚΑ
Όταν είναι όμορφη και πλούσια η νύφη όπως η Φυλή Αττικής με τη χωματερή της,
πολλοί γαμπροί προσπαθούν να την κατακτήσουν. όχι βέβαια ότι η ομορφιά είναι σημαντικότερη από τον πλούτο αλλά παίζει κι αυτή τον ρόλο της. Η προίκα της χωματερής και η μυρωδιά της σκατίλας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία
της νύφης. Τώρα αν είναι άξιοι οι γαμπροί που θέλουν να την κατακτήσουν θα το δείξει η πορεία. Είναι ντροπή όμως ρε παιδιά, με μια τέτοια νύφη να μαλώνετε μεταξύ
σας και να προκαλείτε αναταραχή. Μη δημιουργείτε ψυχολογικά προβλήματα σε μία
νύφη που το παρελθόν της είναι γεμάτο κόπρανα και μοσχοβολιές που άφησαν οι
προηγούμενοι γαμπροί. Ένας γάμος για να πετύχει θα πρέπει όλοι γαμπροί, νύφες
και παρευρισκόμενοι να γλεντάνε, να διασκεδάζουν και να χειροκροτούνε τις επιτυχίες, τις ομορφιές και τα αποτελέσματα, γιατί η νύφη σιγά σιγά, μεγαλώνει, γερνάει
και σε λίγο θα γεμίσει ρυτίδες, προβλήματα και πολλά άλλα που θα επηρεάσουν όχι
μόνο την ομορφιά της αλλά και την προίκα, τη δύναμη και γενικά τη ζωή όλων μας.
Σε λίγο, θα γεμίσει ο τόπος γαμπρούς και προξενήτρες, σαν τη Βασιλειάδου που ήρθε
απ’ την Αμερική και πάντρεψε σε χρόνο ρεκόρ όλες τις κόρες του Αυλωνίτη. Γ.Ρ.

ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
Πόσο τελικά σεβόμαστε τη διαφορετικότητα; Είναι σκληρή η καθημερινότητα σε μια
κοινωνία που καθημερινά εξευτελίζει την αξιοπρέπεια σου. Κανείς δεν είναι ανώτερος
μόνο και μόνο επειδή περπατά, ή έχει όλες τις αισθήσεις του ενεργές. Έχουμε αξιοπρέπεια και απαιτούμε το σεβασμό όλων!! Θεμελιώνουμε τα δικαιώματα που κάποιοι
έχουν ξεχάσει!! Ενεργοποιούμε τους νόμους που υπάρχουν, αλλά είναι θαμμένοι στο
χρονοντούλαπο!! Αποφασίζουμε εμείς για εμάς!! Είμαστε Έλληνες, αντιστεκόμαστε για
τα παιδιά μας και την Ορθοδοξία μας! Ξέρω πώς..σε γενικές γραμμές δεν θα μπορέσω
να αλλάξω τον κόσμο ,ούτε τη χώρα μας. Όμως θέλω να δώσω μια σπίθα δύναμης σε
όλους και να διαβεβαιώσω ότι ο κόσμος αλλάζει και τρέχει..με..ή χωρίς καρότσι!!
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DIAN - Προς τον κ. Γ.
Ρεθυμνιωτάκη - Αγαπητέ
Γιώργο, Με την ευκαιρία του
εορτασμού της ημέρας των ΑΜΕΑ,
σου εύχομαι να είσαι πάντα δραστήριος και να δίνεις το παράδειγμα
προς όλους ότι ΑΜΕΑ δεν σημαίνει
άνθρωπος που έχει παραιτηθεί
από τις δραστηριότητες της ζωής.

Με εκτίμηση, Πάνος Μήλιος

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Οι απεικονίσεις της αναπηρίας στα ελληνικά κείμενα του παρελθόντος είναι εξίσου στερεοτυπικές, όπως είναι αναμενόμενο, αφού
ο ελληνικός χώρος αποτέλεσε εδώ και αιώνες το πεδίο όπου αναπτύχθηκαν τα πρότυπα περί τέλειων αναλογιών, καλλίγραμμου και
υγιούς σώματος και ισχυρού νου, ενώ οποιοδήποτε άτομο δεν ανταποκρινόταν στα ιδεώδη αυτά θεωρούνταν ελλειμματικό και ως
εκ τούτου χωρίς λόγο ύπαρξης. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία
ο θεός της φωτιάς, Ήφαιστος, φαίνεται, όπως προαναφέρθηκε, να
αποτελεί αντικείμενο οίκτου και κοροϊδίας, ενώ προικίζεται με την
τέχνη της σιδηρουργίας ως αντιστάθμισμα για την αναπηρία του.
Και στα άτομα με τύφλωση ο Όμηρος αποδίδει ιδιαίτερες ικανότητες μαντικής, ενώ ο Σοφοκλής αποδίδει την τυφλότητα του Οιδίποδα σε τιμωρία για τις πράξεις του. Στο θέατρο σκιών «Καραγκιόζης» που διαδόθηκε ευρέως
στην Ελλάδα από τα τέλη του 19ου αιώνα τα άτομα με αναπηρία περιπαίζονται με διαρκή, μόνιμο τρόπο (Σκανδάς,
στο Κουρουμπλής, χωρίς έτος δημοσ.). Στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία, ο «Ζητιάνος» του Καρκαβίτσα χρησιμοποιεί την αναπηρία ως πρόφαση για λόγους βιοποριστικούς, ενώ γίνεται αντικείμενο κοροϊδευτικών σχολίων. Αλλά
και στα λαϊκά παραμύθια, καθώς εμπεριέχονται, όλες οι καταστάσεις της ζωής του λαϊκού ανθρώπου, η αναπηρία
κατέχει σημαντική έκταση στο περιεχόμενό τους, ενώ περιβάλλεται με έντονα μυθολογικά και μεταφυσικά στοιχεία.

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΛ ΑΛΑΜΕΪΝ 20 - Ν. ΙΩΝΙΑ 14231,
ΑΘΗΝΑ - ΙΑΤΡΕΙΟ: 210 2522538
ΚΙΝ.: 6977 396 566
E-MAIL : evpaps@hotmail.com

Στις 3 Δεκεμβρίου 1992, η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. υιοθέτησε το Πρόγραμμα δράσης για τα ΑΜΕΑ. Η Παγκόσμια
Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες
των ανθρώπων με αναπηρία. Περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, ή ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι, ζουν με
αναπηρίες και δοκιμάζονται στις συνθήκες της καθημερινής
ζωής. Συχνά, δεν γνωρίζουμε το μεγάλο αριθμό των συμπολιτών μας που ζουν με αναπηρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Το 80% κατ’ εκτίμηση ζει σε αναπτυσσόμενες
χώρες. Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες είναι
ιδιαίτερα σημαντική για την ευαισθητοποίηση της ελληνικής
κοινωνίας, σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα άτομα
με κινητική ή άλλη αναπηρία. Διότι δεν τίθεται ζήτημα ειδικής,
αλλά ισότιμης μεταχείρισης. Ισότιμης στάσης απέναντι σε
όλους τους πολίτες. O πολιτισμός και η ποιότητα ζωής μιας
κοινωνίας συνδέονται άμεσα με τον σεβασμό των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων. Η καταπολέμηση του κοινωνικού ρατσισμού και ο σεβασμός της διαφορετικότητας του
άλλου επιβάλλει την ισότιμη αντιμετώπιση και την φροντίδα
των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και άλλων κοινωνικών κατηγοριών, που πλήττονται από τον κοινωνικό αποκλεισμό.

ΣΕΛΙΔΑ 14

14ΧΡΟΝΗ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΙΗΝΥΣΕ 42 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ!!!
Για τη Μαριάννα Αυγουστάκη ο Μαραθώνιος ήταν άλλο ένα
όνειρο ζωής – «Μας έχει δώσει πολλά μαθήματα ζωής από την ημέρα που
γεννήθηκε» δηλώνει ο υπερήφανος πατέρας της. Η Μαριάννα Αυγουστάκη
ήταν ένα από τα τουλάχιστον 6 άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία έλαβαν
μέρος στο 36ο Μαραθώνιο Αθήνας. Το νούμερο συμμετοχής της ήταν 5577
και στη φανέλα της είχε σήμα μια πεταλούδα, μια κουκουβάγια, καθώς και
μια συγγραφική πένα. Ήταν μαθήτρια του δημοτικού όταν η Μαριάννα πήρε
βραβείο στην κατηγορία του
παιδικού λογοτεχνικού παραμυθιού για το κείμενό της
με θέμα “Το σχολείο των ονείρων μας”. Το μεσημέρι της Κυριακής εκπληρώθηκε ένα άλλο όνειρό της. Να τρέξει στο Μαραθώνιο, όπως είχε η ίδια εκφράσει την επιθυμία της πριν από μερικά μόλις χρόνια βλέποντας τον αδελφό της
και τα ξαδέλφια της να τρέχουν. Για αυτό και ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη στην
αφετηρία. Στη διαδρομή η Μαριάννα τραγουδούσε μουσικά κομμάτια και συμμετείχε στα συνθήματα με τους συνοδούς της. “Σε όλη τη διαδρομή δεν σέρναμε εμείς την Μαριάννα. Εκείνη μας “έσερνε” με τη δύναμή της. Μας έλεγε
τραγούδια όπως “Ο αμαξάς (Καροτσέρη, Καροτσέρη)” ανέφερε ο ξάδελφός
της Γιώργος Ασουμανάκης. Κάποιος θεατής της έδωσε ένα κλαδί ελιάς.

Από σελ. 1…

Έ ΡΧΟΝ ΤΑ Ι Σ ΤΗ Ν ΕΛΛΑ ΔΑ ΤΡΙΑ
ΦΑ ΡΜ Α Κ Α Γ ΙΑ Π ΡΟΧΩΡΗ Μ ΕΝ ΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
Τρία φάρμακα για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ) που ήδη κυκλοφορούν στο εξωτερικό, αναμένονται να κυκλοφορήσουν και στην Ελλάδα
την προσεχή διετία. Το ένα από αυτά είναι ενέσιμο και χορηγείται ενδοφλεβίως ανά εξάμησο σε ασθενείς με πρωτοπαθώς προϊούσα μορφή της
νόσου, ενώ τα άλλα δύο χορηγούνται από στόματος και προορίζονται για
ασθενείς με υποτροπιάζουσα διαλείπουσα μορφή της ΣΚΠ το ένα και για
την δευτεροπαθώς προϊούσα το άλλο. Τα συγκεκριμένα φάρμακα έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία στις αγορές των Ηνωμένων
Πολιτειών και αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, και αναμένεται να βελτιώσουν περαιτέρω την ποιότητα ζωής των νοσούντων.
Τα παραπάνω επισήμανε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο καθηγητής νευρολογίας Αναστάσιος Ωρολογάς. “Τα φάρμακα αυτά προορίζονται για τους 4000 από τους 14.000 ασθενείς με ΣΚΠ που υπάρχουν στην χώρα μας για τους οποίους δεν υπήρχαν,
ούτε και υπάρχουν αυτή τη στιγμή θεραπείες στην Ελλάδα. Θα είναι μια ανακούφιση για ασθενείς με προϊούσες μορφές της
νόσου, στους οποίους δεν είχαμε κάτι επιστημονικά αποδεδειγμένο να τους χορηγήσουμε”, ανέφερε ο κ. Ωρολογάς και πρόσθεσε: “Ένα 10% των περιπτώσεων που έχουν ΣΚΠ χειροτερεύουν με γραμμική μορφή, δηλαδή χωρίς να κάνουν υποτροπές,
εξάρσεις και υφέσεις. Αυτό είναι η πρωτοπαθώς προϊούσα μορφή της νόσου. Η ΣΚΠ στο 90% των περιπτώσεων έχει εξέλιξη
με εξάρσεις και υφέσεις. Όμως, μετά από 10-15 ή 20 χρόνια και αυτές οι μορφές μεταπίπτουν σε δευτεροπαθώς προϊούσα,
δηλαδή ακολουθούν γραμμική πορεία, σταματάνε οι εξάρσεις και οι υφέσεις και χειροτερεύουν χωρίς καλυτέρευση. Αυτά τα
φάρμακα θα είναι μια ανακούφιση μέχρι να βγει η οριστική θεραπεία, και γι αυτές τις μορφές που αποτελούν το 25% των περιπτώσεων, δηλαδή περίπου 4.000 ασθενείς για τους οποίους δεν έχουμε κάποιο φάρμακα για να φρενάρουμε τη νόσο”.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στα πλαίσια γενικού προγράμματος ανακαίνισης και κατασκευής
των παιδικών χαρών στο Ηράκλειο Αττικής, ο Δήμος ανακοίνωσε
ότι η μία από αυτές θα φιλοξενεί ΑμΕΑ. Όπως δήλωσε μεταξύ
άλλων, ο δήμαρχος, Νίκος Μπάμπαλος: «Για πρώτη φορά στην
πόλη προγραμματίζεται η κατασκευή παιδικής χαράς για ΑμΕΑ.
Πρόκειται να γίνει σε τμήμα του κοινόχρηστου χώρου στην διασταύρωση των οδών Ιεράπετρας και Βάρναλη και θα εξοπλιστεί με ειδικά όργανα που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των παιδιών, που,
μέχρι τώρα, δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στις κοινές παιδικές χαρές τόσο της πόλης, όσο και της ευρύτερης περιοχής».
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2Η ΈΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κ.Α.Λ.Ο.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
Ολοκληρώθηκε η 2η Έκθεση Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Κ.Α.Λ.Ο. ATHENS EXPO ’18 που πραγματοποιήθηκε από 7 έως 11 Νοεμβρίου «στο Ναό του Καπιταλισμού» όπως είπε ο Πρωθυπουργός στους εκθέτες
που συμμετείχαν. Στην έκθεση έδωσε το παρών ολόκληρη η Πολιτική Ηγεσία και συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα
για την βιωσιμότητα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών. Ανακοινώθηκαν χρηματοδοτικά εργαλεία που θα δώσουν την
δυνατότητα ανάπτυξης στο χώρο της αλληλέγγυας οικονομίας. Είναι μια ευκαιρία για τις ευπαθείς κατηγορίες να
δείξουν τις δυνατότητες τους. Θα μπορούσε βέβαια να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Χρειάζεται περισσότερη
προσπάθεια από όλους γιατί η κοινωνική οικονομία είναι σαν διαβατήριο που σιγά σιγά ανοίγει καινούριους ορίζοντες καταπολεμώντας την ανεργία. Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από την συνεργασία, τα οράματα των φορέων, την αρωγή της Πολιτείας και την όρεξη που έχουν τα μέλη του κάθε φορέα για δουλειά. Η έκθεση
ολοκληρώθηκε, ο αγώνας όμως τώρα αρχίζει για όλους… Ο κόσμος έχει αγαθά αλλά μας λείπει η γνώση που
πρέπει να καλλιεργήσουμε για να ανταποδώσει. Πραγματικά, ο κόσμος μας μπορεί να γίνει καλύτερος αρκεί να
το θέλουμε και να το πιστέψουμε όλοι. Εμείς, δεν είμαστε πολιτικά πρόσωπα και δεν ζητάμε την ψήφο από κανέναν, ζητάμε όμως μια ευκαιρία για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Ο Πρόεδρος του ΚΕΑ Γ. Ρεθυμιωτάκης, είπε
ότι κάποιες ομάδες για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας πρέπει να λυθούν τα θέματα προσβασιμότητας και
ζήτησε να προστατευτεί η ανεξαρτησία αλλά και η αξιοπρέπεια των ΑμεΑ με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειάζεται
η βοήθεια των "περαστικών" για να ξεπεράσουν αυτά που τους εμποδίζουν να ενταχθούν. Γ. Ρεθυμιωτάκης

Ο Ειδικός Γραμματέας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας κ. Νικολαϊδης είναι κοντά στα άτομα με αναπηρία

«Μη μου στερείς αυτό που δεν μπορείς να μου δώσεις»!..
Με όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στην κοινωνική ζωή της
Χώρας, όπου οι Τροϊκανοί κόβουν με τόση άνεση τους μισθούς και τις συντάξεις των Ελλήνων, με στόχο κάποια
στιγμή να πάρουν από τον τόπο μας ακόμη και τον ήλιο,
υμηθήκαμε τον Διογένη τον Κυνικό ο οποίος σε ερώτηση του
Μεγάλου Αλεξάνδρου «τι ήθελε να κάνει γι’ αυτόν»,
απάντησε: «Μη μου κρύβεις τον ήλιο!.. Μη μου στερείς αυτό
που δεν μπορείς να μου δώσεις»!...

«Μη μου στερείς αυτό που δεν μπορείς να μου δώσεις»!.. έλεγε ο
Διογένης. "Αφήστε με να κυκλοφορώ ελεύθερα", λέει ο Ρεθυμιωτάκης

Από αριστερά: Β. Νικοπούλου,
Γ. Ρεθυμιωτάκης, Θεανώ Φωτίου,
Υπουργός Εργασίας
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Αλέξης Τσίπρας, Πρωθυπουργός,
Γεώργιος Ρεθυμιωτάκης,
Πρόεδρος Ένταξης

