ΕΤΟΣ 16

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 181

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΤΙΜΗ 0,01 EURO

Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρεται έλεγαν οι παππούδες μας
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Ιάκωβος Μαρούλης

Το άτομο που βλέπετε, σαν
καλός άνθρωπος θέλοντας να
βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία
ήρθε στο κέντρο μας την 21η Φεβρουαρίου 2018 και προθυμοποιήθηκε με το αζημίωτο βέβαια
να συνεργαστεί μαζί μας, προωθώντας κουμπαράδες και γλάστρες ζωγραφισμένες από άτομα
με αναπηρία, αμειβόμενος με το
30% επί των εισπράξεων. Λόγω
των καιρικών συνθηκών, η προγραμματισμένη εκδήλωση στο
Πεδίο του Άρεως αναβλήθηκε
πριν καλά καλά ολοκληρωθεί και
ο κ. Ιάκωβος Μαρούλης έπρεπε
να παραδώσει το ταμείο και τις
χειροτεχνίες που περίσσεψαν.

ΑΘΗΝΑ: Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ...

Σελ. 13

Συνέχεια από το προηγούμενο
Και είναι τόσο γρήγορες αυτές οι αλλαγές αλλά και επικίνδυνες που δεν προλαβαίνεις να φυλαχτείς από πουθενά. Όπως όλα τα ανθρώπινα πάθη που γίνονται
εξάρτηση, έτσι και η ψηφιακή εποχή με τα καινούρια δεδομένα πολιτισμού είναι
πρώτη και γεμίζει τον ανθρώπινο οργανισμό με αδυναμίες αντίδρασης που θα αργήσει πολύ να καταλάβει. Κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει απ’ αυτόν τον πολιτισμό
που αδρανοποιεί τον άνθρωπο και καλλιεργεί την καταστροφή του. Σήμερα, ό, τι
γίνεται, εξαρτάται από την ψηφιακή εποχή και σιγά σιγά καταργούνται ένα ένα τα
επαγγέλματα. Από παραδείγματα είναι γεμάτος ο κόσμος, τα αποτελέσματα δεν τα
είδαμε ακόμα, σιγά σιγά θα εμφανίζονται μπροστά μας για να μας θυμίζουν ότι βάλαμε τα χέρια μας για να βγάλουμε τα μάτια μας. Λαμβάνοντας και εγώ όπως όλοι
τα ηλεκτρονικά μου μηνύματα, διαπιστώνω κάθε τόσο και κάτι καινούριο που συμβαίνει όπως πρόσφατα με τις ασφαλιστικές εταιρείες και το προσωπικό τους. Δηλαδή, ο ασφαλιστής καταργείται, μπορεί η κάθε διοίκηση με τα μηχανήματά της να
κάνει καλύτερη δουλειά απ’ ότι θα έκανε ο ασφαλιστής για να ζήσει βέβαια κι αυτός
και να έχει κάτι να κάνει. Σε λίγο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το ίδιο έχει γίνει στα
περισσότερα επαγγέλματα αλλά και στις περισσότερες ανθρώπινες δυνατότητες
που έχουν αντικαταστήσει τα καινούρια συστήματα…Συνέχεια στο επόμενο...

ΘΕΑΜΑ: ΘΕΑΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Είναι η πρώτη επαγγελματική
ομάδα θεάτρου για άτομα με αναπηρία. Είναι ο πρώτος θίασος ατόμων με αναπηρία που ανεβάζει
παιδική παράσταση. Είναι η ομάδα
ΘΕΑΜΑ. Για την ομάδα ΘΕΜΑ μίλησε στον Αθήνα 9.84 η σκηνοθέτης
και ηθοποιός Ελιάνα Περηφάνου.
«Πρόκειται για μία μεικτή ομάδα
συμπεριληπτικού επαγγελματικού
θέατρου όπου οι ανάπηροι ηθοποιοί είναι στην κύρια σύνθεσή τους και συνυπάρχουν επί ίσοις όροις εντός και εκτός σκηνής απέναντι στους θεατές», εξήγησε
στην εκπομπή Και Μία Και Δύο Μία Με Δύο και στις δημοσιογράφους Δομίνα Διαμαντοπούλου και Μυρσίνη Λιοναράκη. Η κ. Περηφάνου αναφέρθηκε στον σχετικό
νόμο που ίσχυε μέχρι πριν λίγα χρόνια και που απαγόρευε την είσοδο στις Ανώτατες Δραματικές Σχολές για άτομα που δεν ήταν αρτιμελή. Αυτό κατάφερε να αλλάξει με το πείσμα του ο εμπνευστής και ιδρυτής του ΘΕΑΜΑ, Βασίλης
Οικονόμου. «Ήταν ο πρώτος που πέρασε τις εξετάσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού κατ’εξαίρεση – καθώς πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις πλην της αρτιμέλειας εξού και το κατ’εξαίρεση», εξήγησε η σκηνοθέτης. Η ομάδα ΘΕΑΜΑ
ξεκίνησε το 2010 και ήδη μετράει 18 παραστάσεις συμπεριλαμβανομένου και του
παιδικού “Νάρκισσος και Ηχώ” που παίζεται αυτήν την εποχή κάθε Κυριακή στις
11 το πρωί στο Από Μηχανής Θέατρο. «Πρόκειται για την πρώτη συμπεριληπτική
παιδική παραγωγή, με επαγγελματικούς όρους στην Ελλάδα», σημείωσε η κ. Περηφάνου προσθέτοντας ότι είναι «μία παράσταση που θίγει το θέμα της αναπηρίας χωρίς να μιλάει γι’αυτό». Η παράσταση αυτή είναι διαδραστική από την αρχή
μέχρι το τέλος και τα παιδιά συμμετέχουν έντονα. Όπως διευκρίνισε η κ. Περηφάνου «στόχος είναι να μιλήσουμε ρεαλιστικά για το θέμα της αναπηρίας» που
εξήγησε ότι «στο τέλος της παράστασης γίνεται συζήτηση παρατηρητικότητας με
τα παιδιά». Σε ερώτηση σχετικά με τον επαγγελματικό χαρακτήρα της ομάδας
(όλα τα μέλη της είναι μέλη του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών), απάντησε ότι
«είναι σημαντικό να δείξουμε ότι είμαστε επαγγελματίες και για την αντίληψη
που επικρατεί στην κοινωνία για τα άτομα με αναπηρία», ενώ υπογράμμισε
ότι μέλη της ομάδας «αντιμετωπίζουν όχι μόνο αναπηρία κινητικότητας αλλά
υπάρχουν και άτομα που αντιμετωπίζουν αυτισμό και σύνδρομο down».
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Η ρύθμιση που θα νομοθετηθεί μέχρι τέλος του μηνός καλύπτει το 90% των δανειοληπτών με αυστηρά κριτήρια. Το νέο πλαίσιο προστασίας θα βασίζεται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας θα αφορά τους οικονομικά ασθενέστερους δανειολήπτες με
ληξιπρόθεσμες οφειλές, για τους οποίους και θα υπάρχει η πρόνοια της κρατικής επιδότησης της δόσης του δανείου τους – θα προσφέρεται κρατική επιδότηση του 1/3
της δόσης. Το συνολικό κονδύλι που θα διαθέσει το Δημόσιο για την επιδότηση της
δόσης των δανείων για τη διετία 2019- 2020 ξεπερνάει τα 400 εκατ. ευρώ. Ο δεύτερος
άξονας θα αφορά τη μεγάλη πλειονότητα των δανειοληπτών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της κυβέρνησης και των τραπεζών, η
νέα ρύθμιση αναμένεται να δώσει προστασία σε περίπου 237.000 δανειολήπτες με ληξιπρόθεσμες όφειλες σε στεγαστικά δάνεια, αριθμός που αφορά περίπου το 80% των κόκκινων δανείων. Τα κριτήρια - Συγκεκριμένα, για τον άγαμο το ετήσιο εισόδημα
θα είναι στα 12.500 ευρώ, για ζευγάρι το ετήσιο εισόδημα θα είναι στα 21.000 ευρώ και θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ
για κάθε παιδί έως το τρίτο. Επιπλέον οι δανειολήπτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση θα μπορούν να προστατεύουν την
πρώτη τους κατοικία αντικειμενικής αξίας ως 250.000 ευρώ, ρυθμίζοντας την οφειλή τους με χαμηλό επιτόκιο και διάρκεια αποπληρωμής έως και 25 έτη, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα κουρέματος, όταν το υπόλοιπο του δανείου υπερβαίνει το 120%
της αξίας του ακινήτου. Επίσης, στη νέα ρύθμιση θα μπαίνουν και τα επαγγελματικά δάνεια με ενέχυρο την πρώτη κατοικία.

ΣΕ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 6.000 ΕΥΡΩ
Ο υφυπουργός Εργασίας Αναστάσιος Πετρόπουλος σε συνέντευξη που παραχώρησε εξηγεί ποιους αφορά η ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις
που ήδη επεξεργάζεται το υπουργείο. Σε ερώτηση για το ποιοι θα πάρουν τις 120
δόσεις και πάνω από ποιο ύψος οφειλής, ο κ. Πετρόπουλος απαντά: «Ο αριθμός των
δόσεων θα διαμορφώνεται με βάση το ελάχιστο ποσό δόσης των 50 ευρώ. Για τους
οφειλέτες του πρώην ΟΓΑ εξετάζουμε μικρότερο ποσό δόσης. Οι δόσεις, ως αριθμός,
θα διαμορφώνονται με βάση το ύψος της νέας "κουρεμένης" οφειλής, αφού αυτή διαιρεθεί με την ελάχιστη δόση. Για παράδειγμα, αν η νέα οφειλή είναι 5.000, θα οδηγεί
σε 100 δόσεις. Από τις 6.000 ευρώ και πάνω όλοι θα έχουν 120 δόσεις. Καλούνται
να εξοφλήσουν οφειλές σε διάρκεια 10 χρόνων». Ο υφυπουργός Εργασίας σε σχετική ερώτηση από τη «Ναυτεμπορική»
αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση εξόφλησης οφειλών και επιχειρήσεις (π.χ. ανώνυμες εταιρείες)
εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες. «Η ρύθμιση θα είναι αυτοτελής για τις ασφαλιστές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το
ΕΤΕΑΠΕΠ, ανεξαρτήτως των διαδικασιών του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Θα εξαιρούνται μόνο εκείνοι για τους οποίους
έχει ολοκληρωθεί η ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό {…}. Ο χρόνος ψήφισης της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων, με
ταυτόχρονη λειτουργία της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ, τοποθετείται πλέον στο δεύτερο δεκαπενθήμερο
του Μαρτίου, ενώ, όπως σημειώνει ο κ. Πετρόπουλος, αμέσως μετά την ψήφιση της ρύθμισης όσοι χρωστούν στα ασφαλιστικά
ταμεία θα έχουν αυστηρό χρονικό περιθώριο εντός του οποίου θα πρέπει να ζητήσουν την ένταξή τους στις ρυθμίσεις.

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΙ ΘΑ ΙΣΥΧΕΙ

Τα βιβλιάρια υγείας σε λίγο καιρό θα αποτελέσουν οριστικά παρελθόν και
πλέον θα αντικατασταθούν από τον νέο ηλεκτρονικό ατοµικό φάκελο που θα περιέχει όλες τις συνταγές και τα παραπεµπτικά, καθώς και την εκτέλεσή τους,
όπως αναφέρουν αποκλειστικές πληροφορίες του «Εθνους». Με το πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, ο ηλεκτρονικός φάκελος θεσµοθετείται και πλέον
όλοι οι γιατροί της χώρας θα είναι υποχρεωµένοι να τον δηµιουργούν και να τον
συµπληρώνουν µετά τις επισκέψεις των ασθενών. Ο νέος ηλεκτρονικός φάκελος
θα περιέχει όλες τις συνταγές φαρµάκων που έχουν εκδοθεί αλλά και την εκτέλεσή τους, ώστε όλα τα στοιχεία να είναι συγκεντρωµένα στο σύστηµα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της Η∆ΙΚΑ που χειρίζεται την ηλεκτρονική πλατφόρµα. Αξιοσηµείωτο είναι ότι µηνιαίως οι γιατροί
εκδίδουν περίπου 6,5 εκατ. συνταγές φαρµάκων. Κάτι που επίσης δεν ήταν γνωστό στα συστήµατα της Η∆ΙΚΑ, αφού δεν καταγραφόταν η εκτέλεση των εξετάσεων, µε συνέπεια να υπάρχει και λανθασµένη εικόνα. Μόνο στο σύστηµα του ΕΟΠΥΥ, το
e-ΔΑΠΥ, καταγραφόταν η εκτέλεση των εξετάσεων, όχι όµως και τα αποτελέσµατα. Παράλληλα, για πρώτη φορά ο ατοµικός
φάκελος υγείας θα περιλαµβάνει τόσο τα παραπεµπτικά που έχουν εκδοθεί για διαγνωστικές εξετάσεις όσο και τα αποτελέσµατά τους. Μέσω της εφαρμογής αποκτάτε πρόσβαση στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας σας (ΑΗΦΥ), ο οποίος εμπλουτίζεται από διάφορες πηγές, όπως: - δεδομένα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης - νοσηλείες σε Μονάδες δευτεροβαθμιας
περίθαλψης - επισκέψεις σε ιδιώτες ιατρούς - οικογενειακός ιατρός. Πρόσβαση θα έχουν στον ατοµικό φάκελο τόσο οι γιατροί
και οι φαρµακοποιοί (για να βλέπουν τις συνταγές που εκτελέστηκαν) όσο και οι ίδιοι οι πολίτες µε κωδικούς που θα τους
δοθούν και έτσι θα µπορούν να µπαίνουν ακόµη και από το σπίτι τους να βλέπουν τι εξετάσεις έχουν κάνει, τι φάρµακα
πήραν κ.λπ. αλλά και να διαπιστώνουν εάν παρανόµως έχουν χρεωθεί στον ΑΜΚΑ τους φάρµακα ή άλλες υπηρεσίες.
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ΣΟΚ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (YOUTUBE KIDS):
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΩΣ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΟΥΝ
Οι περισσότεροι γονείς πιστεύουν πως η δημοφιλής πλατφόρμα YourTube Kids είναι
ένα ασφαλές μέρος για να περιηγηθούν τα παιδιά τους. Ωστόσο, μια μαμά ανακάλυψε ένα
βίντεο στην πλατφόρμα, που δίνει αναλυτικές οδηγίες στα παιδιά για το πώς θα αυτοκτονήσουν. Το περιεχόμενο ήταν το λιγότερο σοκαριστικό: ανάμεσα στο καρτούν που παρακολουθούσε το παιδί της, εμφανιζόταν ένας άνδρας με γυαλιά ηλίου, ο οποίος εξηγούσε στους
ανήλικους πώς να κόψουν τις φλέβες τους. Η Χες, που είναι παιδίατρος, ενημέρωσε διάφορες ομάδες για το ακατάλληλο
βίντεο και ζήτησε να αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα. Όπως ισχυρίζεται η ίδια, το εν λόγω βίντεο κατέβηκε από το YouTube
Kids μια εβδομάδα. Η Χες εντόπισε ξανά το βίντεο αυτό τον μήνα, ωστόσο αυτή τη φορά βρισκόταν στο YouTube. Για ακόμη
μια φορά, τόσο η Χες όσο και άλλοι χρήστες προχώρησαν σε καταγγελία και πέρασαν κάποιες μέρες πριν αφαιρεθεί από την
πλατφόρμα. «Θυμώνω, θλίβομαι και εκνευρίζομαι» είπε στο CNNi η Χες, και συμπλήρωσε: «Είμαι παιδίατρος και βλέπω όλο
και περισσότερα παιδιά που προσπαθούν να αυτοτραυματιστούν ή κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας. Δεν έχω καμία αμφιβολία
ότι τα κοινωνικά δίκτυα και τέτοια περιστατικά συμβάλλουν σε αυτή την αύξηση». Η παιδίατρος αποφάσισε να περιηγηθεί
στο YouTube Kids και τα όσα βρήκε την σόκαραν… Όπως ισχυρίζεται η ίδια, εντόπισε και βίντεο που προτρέπουν τη σεξουαλική παρενόχληση, τη σωματεμπορία αλλά και την ενδοοικογενειακή βία. Σε ένα βίντεο, το οποίο θύμισε το δημοφιλές
παιχνίδι Minecraft, φαινόταν ακόμη και ένα μακελειό σε σχολείο. «Υπήρχαν τόσα πολλά που απλά έπρεπε να σταματήσω
να τα σημειώνω» είπε η Χες, που ζήτησε παράλληλα από το YouTube να ελέγχει πιο αποτελεσματικά τα βίντεο που εμφανίζονται στην παιδική πλατφόρμα. Το YouTube, απαντώντας στους ισχυρισμούς της Χες, ανέφερε πως εργάζεται σκληρά
για να κάνει τα βίντεο στην πλατφόρμα φιλικά προς τα παιδιά και πως λαμβάνει πολύ
σοβαρά τις καταγγελίες. «Τα βίντεο τα οποία έχουν καταγγείλει οι χρήστες ελέγχονται
καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και όποια βίντεο δεν έχουν καμία δουλειά μέσα
στην εφαρμογή αφαιρούνται» τονίζει το YouTube, και συνεχίζει: «Την ίδια ώρα, επενδύουμε σε νέους ελέγχους για τους γονείς, μεταξύ των οποίων η δυνατότητα να επιλέγονται χειροκίνητα τα βίντεο και τα κανάλια στην εφαρμογή. Κάνουμε συνεχώς
βελτιώσεις στα συστήματά μας και γνωρίζουμε ότι πρέπει να γίνει και άλλη δουλειά».

Δοκιμασία

Ο Γιάννης Λαζάρου είναι βιοπαλαιστής και εργάζεται στο λιμάνι του
“Το αφιερώνω σε όσους
Πειραιά στην εταιρεία COSCO σαν ελαιοχρωματιστής . Είναι οικοδοκιμάζονται, στην Ειρήνη
γενειάρχης και η κόρη του έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας με που έχασε τον γιό της Λευτέρη
τάσεις επιθετικότητας ακόμα και στους γονείς. Είναι μέλος του Σωκαι σε κάθε Ειρήνη που
ματείου μας και κατ’ επανάληψη μας έχει συμπαρασταθεί και βοηγνώρισε ή θα γνωρίσει τι
θήσει χωρίς να του το έχουμε ζητήσει. Έτσι έγινε και φέτος που ο
Γιάννης Λαζάρου
σημαίνει δοκιμασία”
Γιάννης ήρθε στο κέντρο μας και είδε ότι τα ημερολόγια που είχαν
Δοκιμασία
κατασκευάσει τα άτομα με αναπηρία που εκπροσωπούμε, δεν
Δοκιμασία μοιάζει καθρέφτης
είχαν διατεθεί. Χωρίς δεύτερη σκέψη, είπε ότι θα πάρει αυτός όσα
που φανερώνει ποιος είναι ο ψεύτης
ημερολόγια μπορεί να δώσει στους συναδέλφους και φίλους για να
Αν είναι ο άνθρωπος ο πιο πιστός σου
στηρίξει την προσπάθειά μας. Πρέπει να διευκρινίσουμε εκτός από
ο συγγενής σου ο κολλητός σου
όλα τα άλλα, ότι ο χαρακτήρας του Γιάννη είναι να βοηθάει με
Δοκιμασία μοιάζει και βέλος
όποιον τρόπο, όποιον και όπου μπορεί. Έτσι έγινε και στην περίμες στην καρδιά σου χωρίς το τέλος
πτωσή μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν όχι μόνο στο φίλο μας
που ήρθε απρόσκλητος σαν επισκέπτης
Γιάννη αλλά και σε όλους τους εργαζόμενους της DPORT και των
σαν γολγοθάς σαν χρόνος κλέφτης
Δοκιμασία ξυπνά ακόμα
συνεργαζόμενων εταιρειών που πρόσφεραν τα χρήματά τους για
μια συνείδηση που είναι σε κώμα
την αγορά ημερολογίων προς ενίσχυση του Κέντρου Εργασίας
μια ματαιότητα την ξεσκεπάζει
Αναπήρων «Συνεργασία - Δημιουργία». Δυστυχώς στον κόσμο μας
σε κόσμο που έρχεται, φεύγει αλλάζει
οι φτωχοί άνθρωποι μεροκαματιάρηδες και εργαζόμενοι, νιώθουν
Δοκιμασία μοιάζει με στέμμα
καλύτερα όταν προσφέρουν ακόμα και από το υστέρημά τους. Το
σ’ έναν αγώνα μέχρι το τέρμα
ποσό που συγκεντρώθηκε ήταν 270 ευρώ και συμμετείχαν 70 ερκαι μια Ανάσταση που πλησιάζει
γαζόμενοι που τους ευχαριστούμε απ’ τα βάθη της καρδιάς μας.
σε κόσμο που έρχεται, φεύγει, αλλάζει.
ΣΕΛΙΔΑ 5

Ενεργό συμμετοχή αλλά και δυναμική παρουσία στις δράσεις και στους σκοπούς του, ώστε, να διεκδικήσει αποτελεσματικότερα την υλοποίηση των αιτημάτων τους, ζήτησε από τα μέλη του, στη διάρκεια της χθεσινοβραδινής εκδήλωσης για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, το Προεδρείο του Συλλόγου Ατόμων με αναπηρία της Π Ε Κοζάνης.
Η Υγεία και οι παρεχόμενες υπηρεσίες, η αντιμετώπιση της Ανεργίας που στα ΑΜΕΑ κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, προγράμματα και κονδύλια που δεν διεκδίκησε η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η προσπελασιμότητα, παραμένουν ακόμη ζητούμενα.
Τέσσερα εθνικά ρεκόρ σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Πανελλήνιου πρωταθλήματος ποδηλασίας πίστας που διοργάνωσε η ΕΑΟΜ-ΑμεΑ στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο Αμαρουσίου. Δύο εξ αυτών σημειώθηκαν από τον Νίκο Παπαγγελή στο 1χλμ. ατομικής χρονομέτρησης με 1:24.717 και στα 3χλμ. ατομικό
πουρσουίτ με 4:02.261. Τα άλλα δύο πανελλήνια ρεκόρ πέτυχαν οι Κατερίνα Ελ Λατίφ στα 3χλμ. ατομικό πουρσουίτ με 6:09.699 και Χρήστος Σανδαλάκης/Σωτήρης Μπρέντας (πιλότος) στα 200μ. σπριντ με 10.489.
Η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευγενία Φωτονιάτα υπέγραψε χρηματοδότηση ύψους 59.500,00 € προς τον Δήμο Αβδήρων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Δημιουργία Προσβάσιμων
Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προορισμών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020». Στο πλαίσιο του έργου θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών , σε επιλεγμένες θέσεις στην παραλία Πόρτο Μόλο του Δήμου για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία
(ΑμεΑ) και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα. Ειδικότερα θα τοποθετηθούν • διάταξη αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα, • αμφίβιο αμαξίδιο • αποδυτήρια – ντουζ, W.C. για ΑμεΑ, • ενημερωτικές πινακίδες – σήμανση, και θα διαμορφωθούν • διάδρομοι σύνδεσης των δομών, οι οποίοι θα διευκολύνουν την
κίνηση των ατόμων με αναπηρικό τροχοκάθισμα • χώροι στάθμευσης αποκλειστικά για ΑΜΕΑ • ειδικοί χώροι σκίασης.

Τρία πανελλήνια ρεκόρ στα προκριματικά ήταν ο απολογισμός της ελληνικής σκοποβολής στο World
Shooting Para Sport World Cup που διεξήχθη στην πόλη Αλ Αίν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Πανελλήνιο ρεκόρ σημείωσε η μεικτή ομάδα R10 αποτελούμενη από τους Σωτήρη Γαλογαύρο και Κατερίνα Φουντουλάκη στα 10μ. αεροβόλο τουφέκι SH1 με 802.3 (403.8 και 398.5 αντίστοιχα). Ο Γαλογαύρος
σημείωσε εθνικό ρεκόρ και στην κατηγορία R6 – Mixed 50m Rifle Prone SH1 με 604.3, ενώ πανελλήνιο
ρεκόρ σημείωσε και ο Ευάγγελος Κακοσαίος στην κατηγορία R9 – Mixed 50m Rifle Prone SH2 με 602.9. Η
μεικτή ομάδα R10 κατέλαβε την 10η θέση στην τελική κατάταξη, που ήταν και η καλύτερη από ελληνικής
πλευράς στη διοργάνωση που έδινε θέσεις για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020.
Βαρύ πρόστιμο ύψους περίπου 700.000 ευρώ επέβαλε η Περιφέρεια Αττικής στην εταιρεία «ΚΤΕΛ
Αττικής» - Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «η Περιφέρεια Αττικής στην εταιρεία "ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε", σε εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 2963/2001. Συγκεκριμένα, η εν λόγω εταιρεία δεν ήταν
συνεπής με την υποχρέωσή της να καταβάλει τις εισφορές 1% και 3% επί των εισπράξεών της, σύμφωνα
με το άρθρο 13 του ν. 2963/2001, όπως αυτός συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το ν. 4530/2018,
για το χρονικό διάστημα από 01-12-2003 έως και 31-12-2012 και από 01-01-2014 έως και 31-12-2015,
ενώ παράλληλα εισέπραττε τις εισφορές από τους εξυπηρετούμενους επιβάτες μέσω των εισιτηρίων».
Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ για τους πυρόπληκτους στο Μάτι και για το 2019 - Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείο Οικονομικών « σε συνέχεια των μέτρων στήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές
της 23 και 24 Ιουλίου 2018 και λόγω της έκτασης και της φύσης της καταστροφής, το υπουργείο Οικονομικών
πρόκειται να καταθέσει άμεσα ρύθμιση, η οποία ορίζει τα εξής: - Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τους πληγέντες
και για το έτος 2019. - Η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ 2018 και 2019, μπορεί να χορηγείται με την προσκόμιση Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτιρίων.
Η καταβολή αφορά χιλιάδες ΑμεΑ με συνολικό ετήσιο εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ - Σε ειδική εισφορά
αλληλεγγύης υπόκεινται και φέτος τα προνοιακά επιδόματα που έλαβαν από το κράτος κατά τη διάρκεια
του 2018 χιλιάδες άτομα με αναπηρία κάτω του 80%, καθώς και άτομα με αναπηρία 80% και άνω, που
δεν είναι τυφλά ή δεν είναι κινητικά ανάπηρα. Η εισφορά θα υπολογιστεί με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν φέτος οι δικαιούχοι ανάπηροι φορολογούμενοι. Το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξακολουθούν να θεωρούν τα επιδόματα αυτά ως
εισοδήματα απαλλασσόμενα μεν από τον φόρο εισοδήματος, αλλά υπαγόμενα σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
«Πλημμύρησε» από χαμόγελα, μετάλλια και ταλέντο το πρωί της Τετάρτης 27 Φεβρουαρίου 2019 η αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου στην εκδήλωση βράβευσης των αθλητών και των αθλητριών του τμήματος ΜΓΣ Πανσερραϊκού ΑμέΑ που διακρίθηκαν το 2018 στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Στίβου και Κολύμβησης
από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. Τα τείχη… έπεσαν στην πόλη των Σερρών για να υποδεχθούν τα παιδιά που
με τις επιτυχίες τους στον αθλητισμό έστειλαν μηνύματα ζωής. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών βράβευσε τους αθλητές
του τμήματος ΜΓΣ Πανσερραϊκού ΑμεΑ ως μια ελάχιστη ένδειξη τιμής για τις επιτυχίες τους στον αθλητισμό.
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Α Σ ΥΝ ΕΙΔΗ ΤΟΙ Α Ν ΘΡΩΠ ΟΙ...
Πεταμένο μέσα στον κάδο απορριμμάτων ήταν αυτό το γατάκι που
βλέπετε στη φωτογραφία και έκλαιγε σαν μικρό παιδί ψάχνοντας ζεστασιά και την αγκαλιά της μαμάς του. Κάποιος ασυνείδητος άνθρωπος το πέταξε μέσα στα σκουπίδια και ο Παναγιώτης που περνούσε
από' κει νόμισε ότι ήταν μωρό παιδί. Άδειασε τα μισά σκουπίδια του
κάδου μέχρι να ανακαλύψει το μικρό γατάκι. Θα μπορούσε να ήταν
παιδί όπως τόσα που βλέπουμε κάθε τόσο στα ΜΜΕ, γιατί ασυνείδητους ανθρώπους έχει γεμίσει ο κόσμος, ασυνείδητα ζώα δεν υπάρχουν. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που έκανε αυτή την πράξη, κατάλαβε
άραγε τι έκανε; Γιατί και οι άνθρωποι και τα ζώα έχουν ψυχή. ΠΟΛΛΕΣ
ΦΟΡΕΣ, τα ζώα σκέφτονται πιο ανθρώπινα και βοηθάνε τον άνθρωπο
σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτά τα ανθρωπόμορφα ζώα όμως, που
κάνουν τόσο χυδαίες πράξεις πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά και όλοι εμείς πιστεύουμε ότι όπου δεν φτάνουν οι ανθρώπινοι
νόμοι υπάρχει Θεός. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη που μας έδωσε
την ευκαιρία να περιποιηθούμε και να μεγαλώσουμε εμείς αυτό το
γατάκι μέχρι να μπορέσει μόνο του να επιβιώσει. Το γατάκι βρίσκεται στο Κέντρο Εργασίας Αναπήρων που το περιποιούνται τα μέλη
μας και νιώθουν τόσο χαρούμενοι που μπορούν να το κάνουν. Αυτά
Τι κακό μπορεί να έχει είναι μαθήματα ζωής που θα έπρεπε να ξεκινούν από τα σχολεία
κάνει για να τιμωρηθεί για να μην υπάρχουν ασυνείδητοι άνθρωποι και για να μπορούμε
τόσο σκληρά;
να αγαπάμε το ίδιο τους ανθρώπους όπως και τα ζώα. Γ.Ρ.

Η ζεστασιά και η αγάπη
γεννάει ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο που χρειαζόμαστε όλοι, άνθρωποι και
ζώα γιατί όλοι κάποτε θα συναντηθούμε στην κόλαση
αφού ο παράδεισος είναι γεμάτος, όπως έχουμε πει και
άλλες φορές.

ΦΡΙΚΗ - ΈΝΑ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑ
Συγκλονίζουν τα στοιχεία που αφορούν στην κακοποίηση των παιδιών και
τα οποία δημοσιοποιήθηκαν σε ημερίδα που διοργάνωσαν η Ιατροδικαστική
Υπηρεσία Πειραιά και η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρεία. Εκτιμάται πως ένα
στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα κάποιας μορφής κακοποίησης, οι περισσότεροι
δράστες είναι άντρες, ηλικίας άνω των 30 ετών και σε ποσοστό 70%-90% ανήκουν στο φιλικό ή συγγενικό περιβάλλον της οικογένειας του παιδιού και είναι
άτομα «υπεράνω πάσης υποψίας». Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, Γρηγόρης Λέων ,μιλώντας στον Realfm 97, 8 και στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή , δήλωσε ότι «έχουμε καταγγελλόμενα φαινόμενα σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης στα παιδιά. Δυστυχώς, σε ένα σημαντικό αριθμό παιδιών
υπάρχουν ακόμα και βαριές σωματικές βλάβες που φτάνουν στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες». Συγκεκριμένα, ο κ. Λέων υπογράμμισε ότι «στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά διαπιστώθηκε ότι σε 73% έχουμε απλές βλάβες αλλά υπάρχει και ένα
8% των περιπτώσεων που μιλάμε για βαριές σωματικές βλάβες. Δυστυχώς, στα στοιχεία που αφορούν τους βιασμούς και τις
ασέλγειες στην συγκεκριμένη υπηρεσία, το 22% των περιστατικών επιβεβαιώνεται ένας βιασμός και στο 31% επιβεβαιώνεται
μία ασέλγεια. Πάνω από τα μισά περιστατικά τα οποία καταγγέλλονται δηλώνουν μία σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Ακόμα
πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι είναι παιδιά ηλικίας από ενός έως έξι ετών στο 20% των περιπτώσεων και στην ηλικιακή ομάδα 13- 17 ετών είναι τα μεγαλύτερα ποσοστά και αφορούν κυρίως τη σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών», τονίζοντας πως «τα περισσότερα περιστατικά, δυστυχώς,
δεν φτάνουν στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες καθώς σύμφωνα με επίσημα στοιχεία
υπολογίζονται ότι στην Ελλάδα γίνονται 5.000 βιασμοί το χρόνο και δυστυχώς οι καταγγελλόμενοι βιασμοί που φτάνουν στην ιατροδικαστική υπηρεσία είναι μόνο 150».
«Έχουμε θύματα κακοποίησης που πολλές φορές γίνονται για δεύτερη φορά θύματα
σε μία δικαστική διαδικασία γιατί δεν έχουν γίνει οι σωστές κινήσεις», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
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ΈΛΛΗΝΑΣ ΒΡΗΚΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ

ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΕ ΚΑΛΟΗΘΗ ΚΑΙ ΥΠΟΚΛΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ!!!
Ο Αντώνης Κουρτίδης είναι Έλληνας βιολόγος και ερευνητής, ο οποίος -υπό την
καθοδήγηση του Καθηγητή Πάνου Αναστασιάδη στο τμήμα Καρκινικής Βιολογίας
στην Κλινική Mayo της Φλόριντα- προσπαθεί να βρει καινούριους και αποτελεσματικούς τρόπους να νικήσει τον καρκίνο. Σε αυτή την προσπάθεια, επέδειξαν μια μέθοδο που αναπρογραμματίζει τα καρκινικά κύτταρα σε καλοήθη, κάτι που μπορεί
να αποδειχθεί τρομερή επιστημονική ανακάλυψη στη μάχη κατά της ασθένειας του
καρκίνου. «Να ξεκαθαρίσουμε κάτι! Δεν βρήκαμε θεραπεία για τον καρκίνο! Ανακαλύψαμε ένα μηχανισμό που στο μέλλον θα μπορούσε στο μέλλον να οδηγήσει
σε θεραπείες», λέει ο Καθηγητής Πάνος Αναστασιάδης, έχοντας μαζί του τον Αντώνη Κουρτίδη, σε παλαιότερη συνέντευξη. Ο Κουρτίδης είναι και ο πρώτος υπογράφων της ερευνητικής εργασίας που δημοσιεύθηκε στις 24 Αυγούστου 2015 στο “Nature Cell Biology”. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η μέθοδος έχει δοκιμαστεί
μόνο εντός εργαστηρίου, και δεν έχει ακόμα γίνει δοκιμή σε ασθενείς. Αλλά η ελπίδα είναι ότι η τεχνική μπορεί να οδηγήσει
σε μια θεραπεία για διάφορα είδη καρκίνου, λιγότερο καταστροφική από τη χημειοθεραπεία. Τα καρκινικά κύτταρα είναι ακριβώς όπως τα κανονικά κύτταρα, αλλά αντί να σταματούν να διαιρούνται κατά την αναπαραγωγή, συνεχίζουν (να διαιρούνται).
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία του καρκίνου. Η εντολή για τη διακοπή της διαίρεσης ελέγχεται συνήθως από τα
microRNA, μικροί αλλά σημαντικοί γενετικοί δείκτες μέσα στα κύτταρα, αλλά κάτι συμβαίνει μέσα στα καρκινικά κύτταρα
που σταματά αυτή τη διαδικασία (του ελέγχου). Η επιστημονική ομάδα στην Κλινική Mayo της Φλόριντα ανακάλυψε ότι εγχέοντας τα ανθρώπινα κύτταρα στο στήθος και την (ουροδόχο) κύστη με PLEKHA7 -την πρωτεΐνη που θεωρείται ότι στις
κατάλληλες ποσότητες σταματά την κυτταρική διαίρεση- μπορούσαν να μετατρέψουν τα καρκινικά κύτταρα σε καλοήθη. Η
γνώση αυτής της πρωτεΐνης βοήθησε την ομάδα να καταλάβει πως μπορούσε να ρυθμισθεί η συμπεριφορά των πρωτεϊνών
E-cadherin and p120 catenin, που είναι σημαντικές γιατί συγκρατούν τον ιστό όσο ενισχύουν την κυτταρική διαίρεση.

ΊΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΡΙΘΜΟ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 112 ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Ίση πρόσβαση στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» θα έχουν σύντομα τα άτομα με αναπηρία, ανεξάρτητα σε ποιό κράτος-μέλος βρίσκονται. Αυτό ανακοίνωσε η Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μάριαν Θίσεν με αφορμή
την 11η Φεβρουαρίου, που είναι αφιερωμένη στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Έκτακτης
Ανάγκης, «112». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει στους Ευρωπαίους πολίτες πως
όταν διατρέχουν κίνδυνο μπορούν να καλούν το «112» από οπουδήποτε στην ΕΕ και δωρεάν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι κλήσεις προς το «112» έφτασαν τις 140
εκατομμύρια το 2018. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται κάθε χρόνο και πολλά κράτη μέλη έχουν βελτιώσει το σύστημα αυτόματου
εντοπισμού των καλούντων. Οι κλήσεις προς το 112 είναι σχεδόν οι μισές από όλες τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης και κάθε
χρόνο αυξάνονται όλο και περισσότερο. Ειδικότερα: * το 2018, το 73% των κλήσεων έκτακτης ανάγκης έγιναν από κινητό τηλέφωνο, ποσοστό αυξημένο κατά 3% σε σχέση με πέρυσι. * Σε 23 κράτη-μέλη, ο χρόνος απάντησης που απαιτείται για να
ειδοποιηθούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. * Από τα 27 κράτη-μέλη που ανέφεραν
τον απαιτούμενο χρόνο για τη λήψη της θέσης του καλούντος, οι μεγαλύτερες περίοδοι αναφέρθηκαν στην Ελλάδα (261 δευτερόλεπτα). * Επίσης, ορισμένα κράτη- μέλη ανέφεραν τον χρόνο που απαιτείται για τη λήψη της τοποθεσίας με βάση το κινητό: Εσθονία 10 δευτερόλεπτα, Φινλανδία 5, Ιρλανδία 10, Λιθουανία 20, Μάλτα 8, Σλοβενία 6, και το Ηνωμένο Βασίλειο 15.

ΔΑΣΚΑΛΑ ΔΕΝΕΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΤΗΣ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ
ΧΟΡΕΨΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ!!!
Μία δασκάλα της πρώτης τάξης στο Μεξικό έδωσε ένα σημαντικό μάθημα κατά
την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς έδεσε στη μέση της έναν μαθητή με
ειδικές ανάγκες, ο οποίος δυσκολεύεται να περπατήσει, έτσι ώστε να μπορεί να
συμμετάσχει στο χορό του σχολείου του. Η Melissa ήθελε να σιγουρευτεί πως ο
μαθητής της θα συμμετείχε στο χορό που έκαναν στο δημοτικό σχολείο του, στην
Tlaxcala του Μεξικού. Το συγκινητικό βίντεο του μαθητή με ειδικές ανάγκες που
χόρευε μαζί με τη δασκάλα του και με άλλους συμμαθητές του έγινε γρήγορα viral
συγκεντρώνοντας περισσότερα 38 εκατομμύρια προβολές. Η Melissa έδεσε το
κάθε πόδι μικρού παιδιού στα πόδια της και το πάνω μέρος του σώματός του στη
μέση της και το έκανε αυτό για να αποδείξει στο παιδί πως μπορεί εύκολα να κάνει
πράγματα με τους συμμαθητές του. Μακάρι όλες οι δασκάλες να ήταν σαν κι αυτήν!
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ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Σε μια όμορφη και ήσυχη γωνιά των Αμπελοκήπων, μέσα
στο πάρκο ΚΑΠΑΨ, το κοινωνικό café Μύρτιλλο, το πρώτο
στην Ελλάδα που λειτουργεί έχοντας ως εργαζόμενους άτομα
που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, βρήκε τη νέα του
στέγη ύστερα από παραχώρηση, από την πλευρά του δήμου
Αθηναίων, ενός από τα κτίρια που βρίσκονται μέσα στο
πάρκο. Τα παιδιά που εργάζονται στο Μύρτιλλο, πριν προσληφθούν, περνούν μια περίοδο ως ασκούμενοι, μια περίοδο
που χρονικά διαφέρει αναλόγως την περίπτωση. Οι θέσεις που καλύπτουν είναι στο σέρβις, είτε πίσω από την μπάρα,
είτε στα τραπέζια, στην κουζίνα, γιατί παρασκευάζουν μόνοι τους ό,τι φαγώσιμο σερβίρουν και στη γραμματεία. Το café
Μύρτιλλο δημιούργησε η κ. Γεωργία Βαμβουνάκη-Ραφάν, φιλόλογος και αδερφή της γνωστής συγγραφέως Μάρως Βαμβουνάκη, νόμιμη εκπρόσωπος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.). Η κ. Βαμβουνάκη μου εξηγεί
ότι η μεταστέγαση του Μύρτιλλου στο πάρκο ΚΑΠΑΨ έγινε στο πλαίσιο της αναδιαμόρφωσης του πάρκου ως χώρου για
το παιδί «Είμαστε κοινωνική επιχείρηση ένταξης επομένως κάνουμε εκπαίδευση και οι ευπαθείς ομάδες έχουν πολλά
κοινά με τα παιδιά, άσε που κατά βάθος όλοι παιδιά κι όλοι ευπαθείς είμαστε. «Έχουμε στείλει αιτήσεις για εργασία εκ μέρους κάποιων εργαζομένων αλλά δυστυχώς η αγορά εργασίας είναι αρνητική. Παρότι ενημερώνουμε τους εργοδότες ότι
ο ΟΑΕΔ ΑμεΑ πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές για τα τρία πρώτα χρόνια αυτοί δεν είναι θετικοί. Και έτσι τους απορροφούμε όλους εμείς. Αυτό βέβαια μας έχει φέρει στα όρια της χρεωκοπίας καθώς είναι πολλά τα έξοδα στους μισθούς.
Αλλά παιδί μου, δεν μπορώ να πω όχι. Έχουμε 11 εργαζόμενους, που είναι κανονικά με μισθό, και 9 εκπαιδευόμενους
που τους δίνουμε κάτι για να κρατήσουμε μια ισορροπία. Όμως τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολα».

ΑΘΗΝΑ, ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ… ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Αφιλόξενη πρωτεύουσα που δεν σέβεται τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Η Αθήνα είναι πόλη για να την περπατάς και να
την χαίρεσαι, έχει ήλιο, όμορφα κτίρια, νεραντζιές. Την Άνοιξη ανοίγει η καρδιά
σου στους δρόμους της. Εκτός κι αν είσαι ΑμεΑ. Αν είσαι ΑμεΑ θα μείνεις σπίτι
σου. Η πόλη είναι αφιλόξενη για τα άτομα με αναπηρία. Μια απλή βόλτα με
τα μάτια ενός ατόμου με κινητική δυσκολία θα σας πείσει: Τα πεζοδρόμια είναι
σπασμένα και δεν βοηθούν τα μπαστούνι ή το αμαξίδιο, ράμπες που υπάρχουν στο ένα πεζοδρόμιο δεν υπάρχουν στο αμέσως επόμενο και ποιος σατανικός νου σκέφτηκε σε πενήντα εκατοστά πεζοδρόμιο να βάλει παρτέρι για
να φυτέψει νεραντζιά; Κι αυτό είναι το σενάριο που αφορά το άτομο κινητικές
δυσκολίες (και η πραγματικότητα των ηλικιωμένων και τον γονιών με τα καρότσια, επίσης). Όταν πλέον μιλάμε για άτομα με προβλήματα όρασης, τότε μαθαίνουμε πως καλούνται να αντιμετωπίσουν
τα ίδια προβλήματα (ιδίως κολώνες και νεραντζιές), συν την ιδιωτική πρωτοβουλία. Στις ειδικές λωρίδες για άτομα με προβλήματα όρασης, στην διαδρομή τους, συναντά κανείς πολλά πράγματα. Μπορείς να πέσεις πάνω σε μία κολόνα. Ή σε ένα
δέντρο. Μπορείς, πολύ συχνότερα, να πέσει πάνω σε ένα τραπεζάκι χώρου εστίασης που σε καμία περίπτωση δεν έχει απομακρυνθεί από την δημοτική αστυνομία, η οποία είναι συνήθως πάρα πολύ απασχολημένη κυνηγώντας μικροπωλητές. Αθήνα
– Πόλη για να παρκάρεις σε χώρους για ΑμεΑ - Αφιλόξενη Αθήνα. Ενδεικτικά, το 11% από τις κλήσεις που αφορούν την
στάθμευση για το 2017, ήταν σε ράμπες για ΑμεΑ. Αλλά το πρόβλημα με τις ράμπες δεν είναι και το μόνο. Η Αθήνα είναι μία
πόλη χωρίς σχεδόν καμία ευαισθητοποιήση για τα ΑμεΑ. Οι υποδομές είναι λίγες ή μπλοκαρισμένες ή χαλασμένες και δεν
διαθέτει διαδρομές πλήρους προσβασιμότητας, που να βοηθούν τα ΑμεΑ να κινηθούν. Κτίρια για λίγους και… ευθυτενείς
- Δεν είναι μόνο οι δρόμοι, είναι και τα κτίρια της πόλης. Ακόμα και οι δημόσιες υπηρεσίες. Πολύ σπάνια, ομολογουμένως,
αλλά ακόμα και τώρα θα συναντήσεις δημόσια κτίρια που να μην έχουν ακολουθήσει τις οδηγίες για την υποδοχή ΑμεΑ ή δεν
έχουν αποκαταστήσει βλάβες που εμποδίζουν την διέλευση των πολιτών με Αναπηρία. Για τα δε ιδιωτικά κτίρια, ούτε λόγος.
Οι είσοδοι χώρων εστίασης, επιχειρήσεων και -πάνω απ’όλα- πολυκατοικιών, συχνότατα είναι απαγορευτικές για ΑμεΑ. Κι ειδικά στις πολυκατοικίες, είναι απαγορευτικές για τα πάντα: Αν κάποιος δεν μπορεί να κατέβει τα σκαλιά της εισόδου, πώς
υποτίθεται πως θα καταφέρει να βγει από το σπίτι του; Πόλη για να σε ζουν - Αν είσαι άτομο με Αναπηρία, δεν μπορείς να
ζήσεις στην Αθήνα. Τουλάχιστον, όχι εύκολα. Δεν μπορείς να βγεις μόνος στον δρόμο κι ακόμα κι αν τα καταφέρεις, δεν
μπορείς να κινηθείς. Βεβαίως, στην ζωή της πόλης δεν κοστίζει η απουσία των ΑμεΑ, εξάλλου δεν έχει μάθει να ενσωματώνει
ανθρώπους σε αμαξίδια ή με μπαστούνια. Είναι, όμως, ζήτημα αξιοπρέπειας της ίδιας της πόλης προς τους πολίτες της.
Έχει, αν μη τι άλλο, την υποχρέωση να τους επιτρέπει να βγαίνουν από το σπίτι τους. ΟΛΓΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ - IN.GR

ΣΕΛΙΔΑ 9

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ ΑΜΕΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΣΤΟ ΒΟΛΟ
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο αγαστής συνεργασίας με Σωματεία και Συλλόγους ατόμων με ειδικές δεξιότητες και πάντα αρωγός στην επίλυση ζητημάτων που
τους αφορούν, στηρίζει μια μεγάλη εκδήλωση, την τέταρτη (4η) επίδειξη μόδας ΑΜΕΑ
που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Βόλου. Αυτό ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια
συνάντησης που είχαν η ιδρύτρια της ΚΟΙΝ ΣΕΠ «Παγκόσμια Αγκαλιά» κ. Φραγκούλη,
η πρόεδρος και ιδρύτρια του Σωματείου «Δεν υπάρχουν άνθρωποι με ειδικές ανάγκες,
μόνο άνθρωποι» κ. Αντώναρου και ο πρόεδρος του Σωματείου Κινητικά Αναπήρων
Μαγνησίας «Ιππόκαμπος» κ. Μπέλλος, με την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων κ. Δωροθέα Κολυνδρίνη, στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου
2019 με την παρουσία αθλητών ΑΜΕΑ με αρκετές διακρίσεις καθώς και μοντέλα που φέρουν τίτλους πανελληνίων καλλιστείων.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Tα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία κατά τις μετακινήσεις τους
στην πόλη, για τα οποία πολλοί πολλά υπόσχονται αλλά τίποτα δεν τηρείται αποτέλεσαν το αντικείμενο της συνάντησης που είχαν ο Δήμαρχος Ζακύνθου με τον Πρόεδρο του Συλλόγου των ατόμων με αναπηρία “Ποπολάροι” Γιάννη Μάνεση. Αναφέρθηκαν στην έλλειψη παιδικών χαρών, όπου
ο Δήμος ύστερα από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, από ιδίους πόρους αλλά και
σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο θα δρομολογήσει δημιουργία παιδικής χαράς, μέσα στο 2019,
και συγκεκριμένα πίσω από το χώρο του Πνευματικού Κέντρου η οποία θα εξυπηρετεί παιδιά με
αναπηρία. Στα πλαίσια αποκατάστασης των ζημιών από το σεισμό και τον προγραμματισμό συντήρησης σχολικών συγκροτημάτων θα προβλεφθεί η πρόσβαση ΑμεΑ σε όλα τα σχολεία. Επίσης θα συντηρηθούν με ειδικές
διαγραμμίσεις οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια πρόσβασης ΑμεΑ στους κοινόχρηστους χώρους, όπου υπάρχουν θέσεις ΑμεΑ
και θα διπλασιαστούν παρά το μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης, το οποίο θα βελτιωθεί οδηγώντας σε μια πιο
ανθρώπινη πόλη, με την υλοποίηση των έργων master plan του λιμανιού και του open mall που έχει προγραμματιστεί.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΝΑ
ΔΙΩΞΟΥΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Το πρωτοφανές περιστατικό έχει αναστατώσει το σχολείο, ενώ έχει προβληματίσει ιδιαίτερα και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Αναστάτωση έχει προκληθεί στο 2ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς, λόγω παιδιού που φέρεται να παρουσιάζει ανάρμοστη συμπεριφορά. Οι
μαθητές του σχολείου, μάλιστα, προχώρησαν σε κατάληψη, με αίτημα να απομακρυνθεί
ο συμμαθητής τους από το σχολείο! O 12χρονος αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες,
λόγω συνδρόμου που έχει εκ γενετής, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή ένταξή του στο
σχολικό περιβάλλον. Ωστόσο, οι καταγγελίες των παιδιών που προχώρησαν σε κατάληψη
του σχολείου για το περιστατικό αναφέρουν ότι ο 12χρονος αποτελεί κίνδυνο για τους μαθητές και τους καθηγητές, ότι έχει καταστρέψει περιουσία του σχολείου, ενώ υποστηρίζουν ότι υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες παιδιά έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση από τον 12χρονο. Είναι θλιβερή και άθλια η κατάσταση που βιώνουμε. Το έχουν τρελάνει το παιδί μου. Φοβάμαι
τα χειρότερα», καταγγέλλει ο πατέρας του 12χρονου, οποίος τονίζει ότι θα καταγγείλει το περιστατικό στο υπουργείο Παιδείας και
στις αρμόδιες Αρχές. Το περιστατικό καταγγέλθηκε και στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Παναγιώτη Ανανιάδη, ο οποίος ζήτησε άμεσα να διενεργηθεί έρευνα και να κατέβει το χαρτί, από την καγκελόπορτα του σχολείου.

ΒΟΛΟΣ: ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΟΡΦΗ Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΩΛΚΟΥ

Με την ολοκλήρωση της πρώτης εβδομάδας εργασιών, άρχισε να παίρνει… μορφή η διαδρομή ΑμεΑ στο κέντρο του Βόλου, η πρώτη ανεμπόδιστη
διαδρομή, που θα είναι πλήρως προσβάσιμη απ’ όλους. Η διαδρομή ξεκινά
από την πλατεία Ελευθερίας και μέσω της Ιωλκού θα έχει έξοδο μέχρι την
παραλία του Βόλου. Η δημιουργία υποδομών για την ανεμπόδιστη μετακίνηση όλων των πολιτών αποτελεί πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος.
Προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται το πρώτο βήμα. Οι εργασίες με το «ξήλωμα» των πεζοδρομίων στο αριστερό τμήμα της Ιωλκού και ήδη στο πρώτο τμήμα κάτω από την πλατεία Ελευθερίας η διαδρομή έχει αρχίσει να παίρνει μορφή. Εχουν αρχίσει να τοποθετούνται τα πρώτα πλακάκια και ο οδηγός τυφλών. Παρεμβάσεις
θα γίνουν και στις δύο πλευρές του δρόμου στα πεζοδρόμια, που θα ξηλωθούν και θα ανακατασκευαστούν. Κάθε πεζοδρόμιο
θα διαθέτει ράμπες πρόσβασης για αναπηρικά αμαξίδια, οδηγούς τυφλών και θα είναι απαλλαγμένο από εμπόδια. Η μελέτη
του έργου προβλέπει αντικατάσταση και των καλυμμάτων των φρεατίων. Παράλληλα με τη συγκεκριμένη εργολαβία θα ξεκινήσει η προμήθεια ηχητικών συστημάτων για την τοποθέτησή τους στους φωτεινούς σηματοδότες κατά μήκος της διαδρομής
ΑμεΑ και στο πρότυπο των ηχητικών φαναριών που ήδη λειτουργούν στη συμβολή των οδών Καρτάλη και Ανθίμου Γαζή.
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ΕΞΟΠΛΙΖΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Με νέο εξοπλισμό εργοθεραπείας και φυσιοθεραπείας χρηματοδοτεί τα
παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα μετά την έγκριση από τον Περιφέρειαρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, στη φάση της δημοπράτησης εισέρχεται το «Προμήθεια Εξοπλισμού Εκπαίδευσης και Θεραπείας των Δομών
του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας», συνολικού προϋπολογισμού 271.845 ευρώ. Το
έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού εργοθεραπείας και φυσιοθεραπείας
με σκοπό την θεραπευτική προσέγγιση των ωφελούμενων Ατόμων με Αναπηρία σύμφωνα με τις νέες θεραπευτικές μεθόδους και μέσα στις δομές του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα ο εξοπλισμός εργοθεραπείας θα εγκατασταθεί σε υπάρχοντες χώρους εντός των
κτιριακών υποδομών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η Προμήθεια Εξοπλισμού Εκπαίδευσης και Θεραπείας των Δομών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, είναι εξ αρχής λειτουργική και ολοκληρωμένη
με άμεση εφαρμογή, και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι πατάει πάνω σε ένα υφιστάμενο σύστημα (οργάνωση
και λειτουργία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας) στο οποίο αυτή τη στιγμή περιθάλπονται 241 ανήλικα και ενήλικα Άτομα με Αναπηρία στις κλειστές δομές του και ωφελούνται 86 Άτομα με Αναπηρία στις ανοιχτές δομές του.

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ | ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Ο Δήμος Επιδαύρου, ως ένας κατεξοχήν τουριστικός προορισμός, στηρίζει την οικονομία του σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό. Ως εκ τούτου οι δράσεις βελτίωσής του
μπορούν να δώσουν σημαντική ώθηση στην οικονομία του τόπου. Σε επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης συνδυαστικά με την κοινωνική πολιτική, η Δημοτική Αρχή έχει θέσει
ως προτεραιότητα να καλύπτονται πάγιες ανάγκες στα άτομα με αναπηρία, κινητικές
δυσκολίες ή εμποδιζόμενα, ώστε να επιλέγεται από αυτά ως ιδανικός τόπος για τις διακοπές τους. Στο πλαίσιο αυτό, βρισκόμαστε σε συνεχή προσπάθεια εναρμόνισης με τις
κρατικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες και δομές της τοπικής κοινωνίας. Έτσι, εξασφαλίσαμε
χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» του
έργου «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Επιδαύρου» που αφορά
παρεμβάσεις σε τρεις (3) παραλίες του Δήμου, “Αλιότου” στη Νέα Επίδαυρο, “Βαγιωνιά” και “Νησί” στην Αρχαία Επίδαυρο.

ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ
Την πλήρη στελέχωση προκειμένου να λειτουργεί άρτια το
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) της
Σάμου ζητά με επιστολή του
προς τον Υπουργό Υγείας το
Πανσαμαικό Σωματείο ΑΜΕΑ
«Ο ΙΚΑΡΟΣ». Το ΚΕΦΙΑΠ της
Σάμου λειτουργεί χωρίς εργοθεραπευτή, ψυχολόγο και ειδικό παιδαγωγό όπως αναφέρεται στην επιστολή
και αποκλείοντας έτσι ολόκληρες ομάδες ανθρώπων από την αποκατάσταση.
Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή: «Κύριε Υπουργέ θα θέλαμε να
σας εκφράσουμε την αντίθεσή μας στο λεγόμενο «Εθνικό σχέδιο αποκατάστασης», διότι δεν υπάρχει ούτε λέξη για τη στελέχωση του ΚΕΦΙΑΠ Σάμου,
ενός ΚΕΦΙΑΠ μονίμως υποστελεχομένου, που θέλει, αλλά δεν μπορεί να
καλύψει τις ανάγκες του νησιού. Το γεγονός αυτό φαίνεται μεταξύ άλλων
από το γεγονός ότι καλύπτει λιγοστά παιδιά με βάση τις πραγματικές ανάγκες του νησιού. Η υποστελέχωση και η διαρκής απαξίωση του ΚΕΦΙΑΠ, που
οδηγεί αναπόφευκτα σε ιδιωτικές υπηρεσίες για όσους και για όσο έχουν τη
δυνατότητα, αποτελεί κατάφωρη αδικία. Το αίτημα του Συλλόγου μας είναι:
Άμεση και πλήρη αποκατάσταση του ΚΕΦΙΑΠ με βάση και τις ανάγκες των
ΑμεΑ στο νησί της Σάμου. Να λυθεί άμεσα το φλέγον πρόβλημα στις προαναφερθείσες ειδικότητες και με όσες ακόμα είναι αναγκαίες».
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ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΠΡΩΤΗ
ΟΔΟΝΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΜΕΑ
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Μέτα από προσπάθειες της Διοικήσεως του
Νοσοκομείου, της Διοικήτριας της 2ης Υ.Πε κ.
Όλγας Ιορδανίδου και του Υποδιοικητή κ.
Γιώργου Αντύπα, και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Κ. Παύλου Πολάκη, πραγματοποιήθηκε προχθές οδοντοθεραπεία υπό γενική
αναισθησία σε δύο ασθενείς. Στο πρώτο περιστατικό, σε παιδί με σύνδρομο Down πραγματοποιήθηκαν επτά εμφράξεις δοντιών, τρεις
προληπτικές καλύψεις και καθαρισμός. Στο δεύτερο περιστατικό, σε ασθενή με άνοια πραγματοποιήθηκαν 16 εξαγωγές και συρραφή.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΑ ΚΤΕΟ - ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ
"ΕΝΤΟΛΗ" ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Σε ακινητοποίηση οχημάτων θα προχωρούν στο εξής τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ εφόσον διαπιστώσουν επικίνδυνες ελλείψεις για την οδική ασφάλεια. Σύμφωνα με
την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ καθορίζεται διαδικασία ακινητοποίησης οχημάτων στα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων κατά τη διενέργεια
του ελέγχου. Μέχρι σήμερα στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ ήταν εξαιρετικά σπάνιες οι ακινητοποιήσεις επικίνδυνων οχημάτων, παρά το ότι υπήρχε τέτοια πρόβλεψη
από το 2013. Η διαδικασία - Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ένα αυτοκίνητο είναι επικίνδυνο, του αφαιρούνται
οι πινακίδες κυκλοφορίας και η άδεια κυκλοφορίας. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το μετακινήσει μόνο μέχρι το συνεργείο
επισκευής με μέσα ασφαλή για την οδική κυκλοφορία και μετά την επισκευή του σε ΚΤΕΟ για να γίνει ο επανέλεγχος για
τη διαπίστωση αποκατάστασης των επικίνδυνων ελλείψεων. Η αφαίρεση των προαναφερόμενων στοιχείων κυκλοφορίας
θα γίνεται από αστυνομικό όργανο το οποίο θα ειδοποιείται από το ΙΚΤΕΟ για τον σκοπό αυτό. Το ΙΚΤΕΟ χορηγεί στον
ενδιαφερόμενο σχετικό έγγραφο, ενώ τα στοιχεία κυκλοφορίας αποστέλλονται από την αστυνομική Αρχή στην αρμόδια
υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ή σε αυτή που υποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο.

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΣΑ
Στο ποσό των 3,9 δισ. ευρώ ανέρχεται ο λογαριασμός των αναδρομικών από τα κομμένα
δώρα των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό αποκαλύπτει έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών
που κατατέθηκε στην πρόσφατη συζήτηση της Ολομέλειας του ΣτΕ για το θέμα. Στο έγγραφο αποτυπώνονται τα ποσά που αναλογούν σε καθεμία από τις 11 κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων. Το μεγαλύτερο ποσό επιστροφών αφορά στους εργαζόμενους που
αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο (2,8 δισ. ευρώ). Στο ίδιο έγγραφο επίσης αποκαλύπτεται
το ετήσιο κόστος από την επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας ανερχόμενο σε 712 εκατ. ευρώ για το 2019 και 733 εκατ. ευρώ για το
2020. Εκτός από τους αμειβόμενους με ενιαίο μισθολόγιο που θα λάβουν τη μερίδα του
λέοντος, είναι και τα Σώματα Ασφαλείας και οι Ένοπλες Δυνάμεις με το ποσό να ανέρχεται στα 885 εκατ. ευρώ, οι γιατροί
(101,9 εκατ. ευρώ) και οι Πανεπιστημιακοί (55,1 εκατ. ευρώ). Στο έγγραφο το ΥΠΟΙΚ απευθύνει προειδοποίηση ότι σε
περίπτωση που δοθούν αναδρομικά τα επιδόματα στους δημοσίους υπαλλήλους, διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία και θα αυξηθεί η φορολογία καθώς δεν θα υπάρχει δημοσιονομικό πλεόνασμα και δεν θα είναι βιώσιμο το χρέος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟΚ: ΣΕ 30 ΧΡΟΝΙΑ, ΟΙ 70 ΣΤΟΥΣ 100 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Μελέτες κι εκθέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ότι η πυραμίδα αναστρέφεται ήτοι ότι η σχέση ηλικιωμένων- εργαζομένων ανατρέπεται και μάλιστα με
γοργούς ρυθμούς, καθώς η αύξηση του προσδόκιμου ζωής σε συνδυασμό με τα
χαμηλά ποσοστά γεννήσεων, είναι ο γενικός κανόνας. Οι χώρες με το υψηλότερο
ποσοστό ηλικιωμένων άνω των 65 σε σχέση με τον πληθυσμό 15- 64 ετών, δηλαδή
κατά συνθήκη το ενεργό πληθυσμό (εργαζόμενοι) είναι αυτήν τη στιγμή η Γερμανία,
η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Φινλανδία. Το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα
θα σημειώσει μια δραματική επιδείνωση αυτής της σχέσης κι από το 33,4% που
βρισκόταν το 2016, θα φτάσει στο 71% το 2050, για να πέσει στο 63,1% το 2070
και να ξανανέβει στο 65,3% το 2080. Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι σε περίπου 30 χρόνια από σήμερα, σε 100 εργαζόμενους
θα αντιστοιχούν 71 συνταξιούχοι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις αντοχές του συστήματος ή το ύψος των παροχών.

ΤΟ 64% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΛΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΒΓΑΖΕΙ ΠΕΡΑ..
Πάνω από οι μισοί Έλληνες, που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο έρευνας του Ιδρύματος
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), μόλις που τα βγάζουν πέρα σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που προκύπτουν. Ειδικότερα, το ποσοστό των Ελλήνων
που οριακά καλύπτουν υποχρεώσεις και ανάγκες έφθασε το 64% τον Ιανουάριο του
2019, από 60% τον Δεκέμβριο και 57% τον Νοέμβριο του 2018. Την ίδια ώρα 85%
των Ελλήνων, δεν δύναται να αποταμιεύσει, ποσοστό που μειώθηκε μόλις κατά 1% σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με
την έρευνα, μόλις το 12% των ερωτηθέντων κρίνει αρκετά πιθανή την αποταμίευση, μέσα στον επόμενο χρόνο ενώ
πολύ πιθανή το 1%. Την ίδια ώρα, μόλις το 6% των ερωτηθέντων δηλώνει πρόθυμο- θετικό στο ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει ακριβές αγορές, που αφορούν έπιπλα ή ηλεκτρονικά είδη κ.α. Ειδικότερα, το 92,3% των καταναλωτών
στην Ελλάδα δηλώνει ότι δεν είναι πιθανό να αγοράσει αυτοκίνητο το προσεχές 12μηνο, έναντι ποσοστού 95,5% τον
Οκτώβριο ενώ μόλις το 0,9% και 9.5% των νοικοκυριών δηλώνει ότι ίσως να προβεί σε αγορά ,κατασκευή κατοικίας οι
εργασίες βελτίωσης- ανακαίνισης των χώρων του, τον επόμενο χρόνο (από 1,9% και 10,9% αντίστοιχα τον Οκτώβριο).
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ΑΘΗΝΑ: Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ..
Από σελ. 1… Πάνω από 1.400 είναι τα εγκαταλελειμμένα κτήρια της Αθήνας,
ένα εκ των οποίων κατέρρευσε πριν από λίγο καιρό επί της οδού Μεγάλου
Αλεξάνδρου και Αρτεμισίου στο Γκάζι και άλλο ένα στην Πνύκα. Όπως γράφει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» τέτοια περιστατικά δεν φαίνεται να εκπλήσσουν τους κατοίκους, οι οποίοι -τουλάχιστον στην περίπτωση της
πρώτης κατάρρευσης- περίμεναν μια τέτοια εξέλιξη. Μάλιστα, ο Δήμος είχε
κληθεί αρκετές φορές να λάβει μέτρα, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Ο αντιδήμαρχος Αστικής Υποδομής, Κατασκευών και Κτιριακών Έργων Γιώργος
Αποστολόπουλος δήλωσε στην ίδια εφημερίδα ότι μέχρι σήμερα δεν έχει
γίνει καμία επίσημη καταγραφή των ετοιμόρροπων κτηρίων, εξηγώντας παράλληλα πως σχετική πρωτοβουλία ελήφθη πρόσφατα από τον Δήμο. Από
τα περίπου 1.400 εγκαταλελειμμένα κτήρια τα 200 έχουν χαρακτηριστεί
από το υπουργείο Περιβάλλοντος ως διατηρητέα, ενώ διπλάσια, δηλαδή
σχεδόν 400, είναι αυτά που έχει χαρακτηρίσει το υπουργείο Πολιτισμού ως
διατηρητέα. Τα υπόλοιπα εκτιμάται πως είναι ακίνητα που είτε δεν έχουν
δηλωθεί στο Κτηματολόγιο και φαίνονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη είτε πρόκειται για κατοικίες οι οποίες με το πέρασμα του χρόνου και τα πολλά συμβόλαια κληρονομιάς εγκαταλείφθηκαν από τους κληρονόμους τους. «Το
κτήριο στο Γκάζι είναι ένα από τα εκατοντάδες που βρίσκονται ακριβώς στην
ίδια κατάσταση», τόνισε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του Πανελλήνιου
Συλλόγου Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων και Μνημείων αρχιτέκτονας
Νίκος Χαρκιολάκης και πρόσθεσε πως η «ευθύνη δεν βαραίνει μόνο τους
πολίτες αλλά και τους αρμόδιους φορείς οι οποίοι δεν έχουν λάβει δραστικά
μέτρα». Συνολικά υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 20.000
διατηρητέα, εκ των οποίων τα 11.500 έχουν χαρακτηριστεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και άλλα 8.500 χιλιάδες από το υπουργείο Πολιτισμού.
Επικρατεί, όμως, ένα αλαλούμ με τα εγκαταλελειμμένα κτήρια της χώρας,
με τους αρμόδιους φορείς να πετούν ο ένας στον άλλο το μπαλάκι.

ΣΑΝ ΤΗ ΓΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ
Δε ξέρω αν είναι παιχνίδι όπως τις κουμπάρες που
σαν παιδιά παίζαμε κάποτε ή αν είναι κάτι σοβαρό που
δεν φαίνεται στη φωτογραφία. Επειδή όμως όταν μου
έλεγε παραμύθια η γιαγιά μου, έμαθα ότι η γάτα δεν πολυσυμπαθεί τον σκύλο και όταν συναντηθούν ο σκύλος
κυνηγάει τη γάτα να τη φάει και η γάτα προσπαθεί να
του βγάλει τα μάτια. Μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις κι
επειδή δε ξέρω ποιος είναι ο σκύλος και ποια είναι η
γάτα, πολύ θα ήθελα και περιμένω να δω εξελίξεις. Παρακολουθώντας τα ρεπορτάζ και το φωτογραφικό υλικό,
νομίζει κανείς ότι είναι συγγενικά ή πολύ αγαπημένα
πρόσωπα. Οι γίγαντες όλου του κόσμου βέβαια έχουν
κάποια συγγένεια μεταξύ τους, που ξεκινάει από την καρέκλα και ένας Θεός ξέρει που φτάνει. Τι βλέψεις έχουν οι
γίγαντες και τι σχεδιάζουν στην πλάτη μας, κανένας δε ξέρει. Ένα θυμάμαι καλά, που έχει δημοσιευτεί στην ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΑΜΕΑ προ ετών και ήταν από τα απίστευτα κι όμως αληθινά. Ένα σκυλάκι που είχα σπίτι μου, μεγάλωσε τα
γατάκια της γάτας που σκοτώθηκε από τροχαίο στη γειτονιά. Ήταν τυχαίο βέβαια, αληθινό όμως. Τώρα στην περίπτωση της φωτό και του ιστορικού παρελθόντος Ελλάδας - Τουρκίας δε ξέρουμε τι είναι ψεύτικο και τι είναι αληθινό. Πάντως αγαπητέ αναγνώστη, αν κοιταχτείς και εσύ στον καθρέφτη εδώ που φτάσαμε σήμερα, θα δεις ότι
"άλλα θα λεν' τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου", "άλλα ζητάει ο λαός και άλλα θα βρει μπροστά του". Κανένας
από όλους εμάς δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο και ποια εικόνα πρέπει να κρατήσουμε. Αναμονή λοιπόν και ο χρόνος
θα δείξει αλήθειες και ψέμματα που κάθε τόσο θα είναι μπροστά μας. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αναρωτιέμαι
όμως τι ψάχνει άραγε ο Οθωμανός Πρόεδρος με το χέρι του στην τσέπη ή δε ξέρω που αλλού του Τσίπρα; Γ.Ρ.
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ΣΚΑΝΔΑΛΟ UNICEF ΕΛΛΑΔΑΣ: ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΣΕ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΗΡΟΠΗΓΙΑ!!!
Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το
ρείς του δημοσίου για να επαληθεύσουν, χωρίς επιτυσκάνδαλο διασπάθισης χρήματος με εμπλεκόμενη την
χία, την πλαστότητά του» σημειώνει ο συγκεκριμένος
Unicef Ελλάδος καθώς τόσο το πόρισμα της έκθεσης
υπάλληλος στο Βήμα. Σε κάθε περίπτωση οι ατασθαλίες
της Deloitte, όσο και οι περιγραφές υπαλλήλου της Ελπροέκυψαν και από πόρισμα της εταιρείας Deloitte που
ληνικής Εθνικής Επιτροπής της Unicef είναι αποκαλυδιενήργησε τον έλεγχο για λογαριασμό της ελληνικής
πτικά. Όπως έγινε γνωστό, στο ελληνικό τμήμα της
πλευράς και ύστερα από εντολή των κεντρικών γραUNICEF το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων που
φείων της Γενεύης. Η άκρη του νήματος βρέθηκε με την
συγκεντρώνονταν πήγαινε τελικά στις τσέπες μερίδας
προκήρυξη της θέσης του οικονομικού διευθυντή, το καπροϊσταμένων, οι οποίοι για δεκαετίες απομυζούσαν τα
λοκαίρι του 2016. Η γυναίκα που επελέγη για τη θέση
χρήματα της οργάνωσης για να πλουτίζουν οι ίδιοι και
ανάμεσα σε 90 υποψηφίους και μετά από πολλές συοι στενοί συγγενείς τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα του
νεντεύξεις που έγιναν και στα κεντρικά γραφεία της ΟρΒήματος, υπάλληλος που είχε σημαίνοντα ρόλο στην
γάνωσης στη Γενεύη, ξεκίνησε να ερευνά τα οικονομικά
ανάδειξη του σκανδάλου με την υφαρπαγή τουλάχιστον
του ελληνικού τμήματος. Η Unicef στην Ελλάδα συγκέν2.000. 000 ευρώ κάθε χρόνο από τα ταμεία του φιλαντρωνε περίπου 4.5-5 εκατ. ευρώ ετησίως, τα περισσόθρωπικού οργανισμού εξηγεί: «Μέχρι και για ξέφρενη
τερα από δωρεές. Κύρια διαπίστωση ήταν ότι ενώ όλες
διασκέδαση σε νυκτερινό κέντρο στην Ιταλία, δίνονταν
οι εθνικές επιτροπές είχαν την υποχρέωση να αποδίοι εισφορές των φιλάνδουν το 70% στη Γενεύη
θρωπων πολιτών προς
και στην βοήθεια για εκατην Unicef. Τα χρήματα
τομμύρια παιδιά και το
που προορίζονταν για
30% να πηγαίνει στα λειεμβόλια και τροφή σε
τουργικά τους έξοδα,
παιδιά που τα είχαν
στην Ελλάδα συνέβαινε
απόλυτη ανάγκη, κατέακριβώς το αντίθετο.
ληγαν μέχρι και για να
«Όταν άρχισα να εργάζοαγορασθούν 35 ασημέμαι δέχθηκα προσκλήνια κηροπήγια, που
σεις
από
παλαιούς
έκαναν ως δώρα σηυπαλλήλους της εταιμαντικά στελέχη της ελρείας για να φάμε μαζί
ληνικής οργάνωσης σε
και να γνωρισθούμε.
γάμους». Όπως αναΣτην πορεία, μου έκαναν
φέρει το δημοσίευμα
διάφορες προτάσεις για
του Βήματος, άλλα
παράνομα
οικονομικά
χρήματα πήγαιναν σε πολυτελή ταξίδια, εξόδους σε ταοφέλη ή να μου δώσουν και ποσό της τάξης των 200.000
βέρνες και αγορές οικιακού εξοπλισμού για τα σπίτια
ευρώ για να κατοχυρώσω την οικογένειά μου. Όμως οι
υπαλλήλων του ελληνικού γραφείου της Unicef. Τεράέλεγχοι που άρχισαν να γίνονται αποδείκνυαν το εύρος
στια ποσά φέρεται να δίνονταν για να αγοραστούν πλατων απατών. Όλοι ήταν υψηλόμισθοί ενώ υπήρχαν άτομα
κάκια μπάνιου και άλλα είδη ανακαίνισης, που
στις οικονομικές υπηρεσίες που έπαιρναν επίδομα ανθυαφορούσαν βεβαίως κατοικίες υπηρεσιακών παραγόνγιεινού επαγγέλματος και ειδικών συνθηκών. Μας είχε εντων. «Εξαφανίστηκαν χορηγίες της τάξης των 340.000
τυπωσιάσει ότι παντού εμφανίζονταν να τοποθετούνται
ευρώ από το υπουργείο Εξωτερικών και υπέκρυπταν
μεγάλες ποσότητες με πλακάκια, δείγμα ότι και εκεί
την απάτη με την βοήθεια συνεννοημένων λογιστών.
υπήρχε κόλπο διασπάθισης χρημάτων. Επιπλέον, δεν
Όταν ξεκίνησε ο έλεγχος και ήταν προφανές ότι τίποτα
φαίνεται να είχαν καταχωρισθεί χρήματα παλιότερης χορηγίας του υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία παρελάμδεν μπορούσε να αποκρύβει, άρχισαν απειλές κατά της
βαναν, τμηματικά, υπάλληλοι της ελληνικής Επιτροπής.
οικονομικής ελέγκτριας που αποτέλεσε την αρχή για την
Ακόμη έκλεβαν χρήματα από τα ποσά που δίνονταν για
αποκάλυψη του σκανδάλου. Μάλιστα υπήρξε επίθεση
τα καύσιμα των ΙΧ. Όταν έμαθαν οι υπεύθυνοι των κενκαι ξυλοδαρμός της σε μία σύσκεψη. Στη συνέχεια επιτρικών γραφείων στην Γενεύη, τι συνέβαινε στην Ελλάδα,
χείρησαν να αμφισβητήσουν το πτυχίο της και άρχισαν,
μας έλεγαν ότι αυτά δεν είχαν συμβεί ούτε στην Αφρική».
υποτίθεται, να ρωτούν πανεπιστημιακά ιδρύματα και φοΣΕΛΙΔΑ 14
Συν. από σελ.1..

ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ, ΔΑΣΗ, ΡΕΜΑΤΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΑ ΜΠΑΖΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Μόλις το 18% από τα μπάζα των κατεδαφίσεων, εκσκαφών και κατασκευών
ανακυκλώνεται, επαναχρησιμοποιείται και ουσιαστικά επιστρέφει στην οικονομία, ενώ ο στόχος είναι να φτάσει στο 70% το 2020 σε όλη την επικράτεια, σύμφωνα τόσο με την ελληνική νομοθεσία όσο και με ευρωπαϊκή οδηγία. Η
υπουργική απόφαση της Τίνας Μπιρμπίλη το 2010 που όρισε για πρώτη φορά
στη χώρα το πλαίσιο για την ανακύκλωση των οικοδομικών υλικών έμεινε εν
πολλοίς στα χαρτιά καθώς δεν πέρασε ουσιαστικά στην εφαρμογή πέρα από
την αδειοδότηση κάποιων εταιριών και ελάχιστων χώρων. «Εδώ και δύο χρόνια έχει τεθεί σε ισχύ το μητρώο αποβλήτων το οποίο υποχρεώνει σε όσα έργα
απαιτείται περιβαλλοντική άδεια να δηλώσουν τους χώρους εναπόθεσης και
ανακύκλωσης των μπαζών. Δύσκολα όμως μπορούν να γίνουν διασταυρώσεις
λόγω και του μειωμένου προσωπικού των περισσότερων υπηρεσιών δόμησης» δήλωσε στο ethnos.gr η ηλεκτρολόγος μηχανικός Άννα Μίχου και σύμβουλος της εταιρείας ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. με αφορμή την εκστρατεία ενημέρωσης για “μια Ελλάδα
χωρίς μπάζα” που ξεκινά η τελευταία. Πολλές κατασκευαστικές εταιρίες συνεχίζουν να μην ανακυκλώνουν τα μπάζα τους επικαλούμενες την οικονομική κρίση ενώ τα περισσότερα από αυτά καταλήγουν σε δάση, χωράφια, ρέματα και σε εγκαταλελειμμένα οικόπεδα που μεταφέρονται τις βραδινές ώρες, τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα όπου μειώνονται οι έλεγχοι με φορτηγά.
Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι δεν λειτουργούν εταιρίες ανακύκλωσης μπάζων σε όλη την Ελλάδα ενώ στον ισχύοντα
νόμο προβλέπεται ότι σε όσες περιοχές δεν υπάρχουν τέτοιες εταιρίες ο κατασκευαστής δεν είναι υποχρεωμένος να ανακυκλώνει και να επαναχρησιμοποιεί μπάζα. Μέχρι σήμερα παρά τις προσπάθειες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση του πίνακα
της κυκλικής οικονομίας, μπροστά μόλις από τη Μάλτα, η οποία εξακολουθεί να θάβει σε χωματερές των 92% των σκουπιδιών
της, και την Κύπρο. Το αποτέλεσμα είναι η χώρα μας να αναγκάζεται να πληρώνει εκατομμύρια ευρώ για πρόστιμα που της
επιβάλλονται από την Ε.Ε. επειδή δεν διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Αυτήν τη στιγμή, παρά τις
ευρωκαταδίκες σε βάρος μας, λειτουργούν στη χώρα μας 64 παράνομες χωματερές (ΧΑΔΑ) για τις οποίες πληρώνουμε πρόστιμα 40.000 ευρώ μηνιαίως. Συνολικά, μέχρι σήμερα, έχουμε καταβάλει 97 εκατ. ευρώ σε περιβαλλοντικά πρόστιμα.

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, κατέθεσαν στη Βουλή τροπολογία με την οποία
επεκτείνεται το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
κοινωφελούς εργασίας απασχολούνται ήδη 5.066 εργαζόμενοι, με αντικείμενο
την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και με την
τροπολογία δίνεται η δυνατότητα παράτασης του προγράμματος. «Στη συγκυρία
της παράδοσης του πορίσματος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διερεύνησης για τις αιτίες των καταστροφικών πυρκαγιών στην
Ελλάδα στον Πρωθυπουργό, της εκπόνησης του πρώτου Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση,
καθώς και των πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που αναμένεται να ανακοινώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το επόμενο διάστημα, η παράταση του προγράμματος της αντιπυρικής προστασίας δασών θα ενισχύσει
τα δασικά οικοσυστήματα, θα προστατέψει τις κατοικημένες περιοχές και θα βοηθήσει μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας να συνεχίσουν την εργασία τους στο δάσος αποκτώντας νέες εργασιακές δεξιότητες», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΥΠΕΝ.

ΕΡΕΥΝΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Η ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα και οι άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης (Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος), αλλά και η Τουρκία, προβλέπεται να αντιμετωπίσουν αυξημένες ελλείψεις νερού, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική μελέτη του Κοινού Κέντρου
Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έρευνα - που αξιολογεί τις μελλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, των αλλαγών στις χρήσεις γης
και των συνηθειών στην κατανάλωση του νερού- εκτιμά ότι ενώ από τη μία θα
υπάρχουν αυξημένες πλημμύρες, από την άλλη θα επιδεινώνεται η λειψυδρία,
ιδίως τα καλοκαίρια. Οι ερευνητές προβλέπουν σημαντικές μειώσεις στην αναπλήρωση του υδροφόρου ορίζοντα, ιδίως για την Ελλάδα (προβλέπεται μια
ετήσια απώλεια της τάξης των 810 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού), την
Ισπανία και την Πορτογαλία, κάτι που σημαίνει μειωμένη διαθεσιμότητα νερού
για άρδευση γεωργικών καλλιεργειών, άρα και μειωμένη διαθεσιμότητα τροφίμων. Για την Ελλάδα -σε περίπτωση ανόδου
της θερμοκρασίας κατά δύο βαθμούς- αναμένεται μια ετήσια μείωση της τάξης του 2% στην εισροή υδάτων στα υδροηλεκτρικά
εργοστάσια, ενώ αντίθετα για τη βόρεια Ευρώπη προβλέπεται μια αύξηση περίπου κατά 13%. Αν όμως η άνοδος της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη, έως το τέλος του αιώνα η μείωση στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια μπορεί να φθάσει το 10%.
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ΆΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΑΠ’ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Τα λερωμένα και τα άπλυτα σε κάθε περίπτωση τα πλένουμε στο
χέρι ή τα πάμε στο καθαριστήριο, τώρα για το καλό του τόπου, όλων
μας δηλαδή, καλό θα είναι να συνεργαζόμαστε και να προσπαθούμε
να κάνουμε κάτι καλύτερο. Η γνώμη μας είναι ότι θα μπορούσε ο ένας
να βοηθήσει τον άλλον, όχι μόνο στην πολιτική αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία για να φτιάξουμε ένα μεγάλο πλυντήριο που θα χωράει τα άπλυτα όλων ή ένα μεγάλο καθαριστήριο που θα εξαφανίζει ό,
τι βρώμικο υπάρχει γύρω μας. Γ.Ρ. - Γ. Σγουρός : Ζητά παρέμβαση
ΥΠΕΣ και ΕΣΡ για τις δημοσκοπήσεις - Την παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, προκειμένου να προστατευθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διεξαχθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές ζητά ο Γιάννης
Σγουρός, με αφορμή «δημοσκοπικά παιχνίδια» που έχουν αρχίσει να γίνονται ιδιαίτερα εμφανή με στόχο την χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Αφορμή για την παρέμβαση του κ. Σγουρού στάθηκε η παρουσίαση το περασμένο
Σάββατο δημοσκόπησης για την περιφέρεια Αττικής, της οποίας τα ευρήματα προφανώς και είναι ανάξια σχολιασμού, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με την εταιρεία που τη διενήργησε. Πρόκειται για εταιρεία (της οποίας τα στοιχεία είναι στη διάθεση της παράταξής μας), η οποία : Απόκτησε νομική μορφή στις 22/1/2019 και εμφανίστηκε να
διενεργεί δημοσκόπηση μόλις έξι μέρες μετά! Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις δραστηριότητες της, ούτε
καν παρουσία στο διαδίκτυο και δεν την γνωρίζει κανένας ειδικός στον χώρο. Δεν είναι μέλος του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ), του επίσημου θεσμικού οργάνου των εταιρειών δημοσκοπήσεων. Δεν υπάγεται στο κανονιστικό πλαίσιο, στο οποίο υπάγονται οι αναγνωρισμένες εταιρίες, ως εκ τούτου
δεν υπόκεινται στη διαδικασία των αιφνιδιαστικών ελέγχων, δεν υποχρεούται να εμφανίσει τις βάσεις δεδομένων
ή ούτε καν τη μεθοδολογία την οποία χρησιμοποιεί. Δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημοσκόπηση στο παρελθόν.
Σε δηλώσεις του ο Γ. Σγουρός τόνισε ότι : «Να είναι σίγουροι, όσοι επιχειρούν με να ποδηγετήσουν την κοινή γνώμη
και να παραπλανήσουν τους πολίτες, ότι θα μας βρουν απέναντί τους. Δεν θα τους αφήσουμε να δηλητηριάσουν
ακόμη περισσότερο την πολιτική ζωή. Θα απευθυνθούμε σε κάθε αρμόδιο φορέα, προκειμένου να αποκαλύψουμε
την μεθόδευση και να αναδείξουμε το παρασκήνιο. Μετά τον Υπουργό και το ΕΣΡ σειρά θα έχει ο εισαγγελέας».

Όπου φτωχός κι η μοίρα του...
Συν. από σελ. 1... Δυστυχώς

όμως δεν τακτοποίησε τις εκκρεμότητες και δεν παρέδωσε το ταμείο. Δικαιολογήθηκε βέβαια
ότι φταίει ο καιρός, ότι η μαμά του είχε ανάγκη από φάρμακα και διάφορα άλλα, πείθοντάς μας ότι πρέπει να δουλέψει για
να μας εξοφλήσει. Όλα ήταν προσχεδιασμένα όπως αποδεικνύεται από την αίτηση εθελοντισμού που μας δίνει ψεύτικα
στοιχεία για να μην μπορούμε να τον βρούμε μετά. Δυστυχώς δεν έπεσε άμεσα στην αντίληψή μας και έτσι του δώσαμε
πάλι την ευκαιρία να επανορθώσει. Πήρε κουμπαράδες, γλάστρες και τον εξοπλισμό για άλλο περίπτερο στην πλατεία
Πατριάρχου της Νέας Φιλαδέλφειας για να συνεχίσει να μας "βοηθάει" με τον δικό του τρόπο πριν από την καταστροφή
με τα καιρικά φαινόμενα αλλά και μετά αφαιρώντας όχι μόνο χρήματα αλλά και ότι είχε απομείνει. Από την πρώτη στιγμή
και από το πρώτο ευρώ ο Ιάκωβος Μαρούλης ήταν αποφασισμένος να αδικήσει εμάς, βάζοντας στην τσέπη ότι ταμείο
υπήρξε από την αγάπη του κόσμου που ήθελε να στηρίξει την προσπάθεια των ατόμων με αναπηρία του Κοινωνικού Συνεταιρισμού "Συνεργασία - Δημιουργία". Και όλα αυτά έγιναν εκ προμελέτης όπως αποδεικνύεται από τα λάθος στοιχεία,
τη συμπεριφορά του αλλά και την απουσία του για να δικαιολογήσει πάλι με ψέμματα όπως
και την προηγούμενη φορά τη συμπεριφορά του. Τέτοιου είδους ανθρωποειδή είναι επικίνδυνα για το κοινωνικό σύνολο και τη δημόσια τάξη και θα πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά για να γνωρίζει ο κόσμος εκτός από τα στοιχεία και το πρόσωπό τους, προκειμένου
να προφυλάξουμε φορείς και ιδρύματα από τον εθελοντισμό του εν λόγω κυρίου που μπορεί
να θελήσει να "βοηθήσει" κι άλλους με τον ίδιο τρόπο που βοήθησε εμάς... Πρέπει να ευχαριστήσουμε πρώτα την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα ΑμεΑ της Φιλαδέλφειας που βοηθούν για να
μαζέψουν ότι έχει απομείνει, τους δημότες για την αγάπη και την συμπαράστασή τους και
όλους όσους στηρίζουν τον αγώνα μας για επιβίωση όχι μόνο των μελών μας αλλά και του
κέντρου μας που δεν επιδοτείται από πουθενά, δεν έχει κανένα έσοδο εκτός από την αγάπη
του κόσμου και τις χειροτεχνίες αυτές που φτιάχνουμε και μας δίνουν τη δυνατότητα να απεγκλωβιστούμε, να ενταχθούμε στο κοινωνικό σύνολο, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να είμαστε
ανάπηροι, δεν είμαστε όμως ανίκανοι και ο αγώνας μας δεν θα σταματήσει ποτέ. Η καταστροφή μετά την κακοκαιρία
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