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«ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ»

ΘΩΡΑΚΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
Το Κ.Ε.Α. θωρακίστηκε, οι κλοπές σταμάτησαν

Ο δημιουργικός χώρος και τα εργαστήρια των ΑμεΑ δεν
διατρέχουν κίνδυνο κλοπής μετά την παρέμβαση της
Τ.Α. Η χαρά και η σιγουριά των μελών του Κ.Ε.Α., πολλαπλασιάζει τις προσπάθειες και την αισιοδοξία όλων
μας γιατί πλέον χωρίς κίνδυνο προετοιμάζονται και εκπαιδεύονται για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Το πιο σπάνιο είδος ανθρώπου
είναι, «άνθρωπος και πολιτικός».
Όταν κάποιος γίνει πολιτικός είναι
πολύ δύσκολο να παραμείνει και
άνθρωπος εκτός και αν ανήκει στο
πιο σπάνιο είδος ανθρώπου που
πραγματικά αγωνίζεται για το κοινωνικό σύνολο και όχι για τον
εαυτό του. Ο Φίλιππος Δραγού- ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
μης μας ανακάλυψε όταν έγινε πολιτικός, μας άνοιξε την
ψυχή του και αγκάλιασε τις προσπάθειές μας μέχρι και
σήμερα. Δεν ξέχασε να βοηθάει, να συμπαραστέκεται και να
γίνεται “ενοχλητικός” στις υπηρεσίες αποτελεσματικός όμως
στα προβλήματα του κοινωνικού συνόλου γιατί αγωνίζεται
μαζί μας διεκδικώντας για όλους ένα καλύτερο κόσμο.. Σελ.16
ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΕΦΤΟΥΝΕ ΜΑ Η ΑΓΑΠΗ ΜΕΝΕΙ
Πολιτικά πρόσωπα χαμηλών τόνων που δεν ζητάνε την ψήφο μας αλλά αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο χωρίς να υπόσχονται τίποτα. Αυτούς
τους πολιτικούς πρέπει να ανακαλύψουμε σε
όποιο κόμμα και αν ανήκουν γιατί αυτοί πραγματικά θέλουν
το καλό μας και το αποδεικνύουν με τις πράξεις τους όχι
μόνο προεκλογικά αλλά σε όλες τις δύσκολες στιγμές μας..

Οπως αναφέρει η εγκύκλιος με αρ 17 του Υπ. Εσωτερικών είναι δεδοµένο ότι η
Πολιτεία επιχειρεί να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 130 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στην καθημερινότητα
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ... Σελ.4
καθηµερινά τα άτοµα µε αναΕΚΛΟΓΕΣ, ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ..Σ ελ .5
πηρίες. Για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων,που συνδέονται µε την άσκηση
του εκλογικού τους δικαιώµατος επιβάλλεται...Συν.σελ.7

«ΣΚΛΗΡΟ ΚΥΝΗΓΙ» ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Σκληρό κυνήγι για τον εντοπισμό όσων δεν έχουν
εξοφλήσει τα τέλη κυκλοφορίας έχει ξεκινήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το 2019. Κάθε χρόνο...Συν.Σελ. 4
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Συνέχεια από το προηγούμενο
....Δυστυχώς οι τέχνες που έλεγαν οι παππούδες μας στο παρελθόν ότι ήταν
απαραίτητες χάθηκαν μαζί μ’ αυτήν την παροιμία «μάθε τέχνη κι ασ’ τηνε κι
όταν πεινάσεις πιάσ’ τηνε». Παρότι έχει γεμίσει ο κόσμος πεινασμένους,
καμία τέχνη δεν μπορεί να χορτάσει αυτόν τον παραλογισμό του σήμερα που
οδηγεί στον κάδο των απορριμμάτων. Που είναι τα όνειρα και τα ιδανικά του
παρελθόντος; Που μας κατευθύνει άραγε το μέλλον; Πόσο γρήγορα και
πόσο επικίνδυνα άλλαξαν όλα; Και όλα λάμπουν για να μας ξεγελάσουν
ότι είναι χρυσά. Ότι λάμπει όμως δεν ήταν ούτε στο παρελθόν και δεν θα είναι
ούτε στο μέλλον χρυσό. Οι πραγματικές αξίες θα βρίσκονται στα όνειρά μας
με την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο που θα μοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο με το χθες. Που θα μοιάζει με τις δημιουργικές εποχές και όχι με
τα καταστροφικά γεγονότα του σήμερα. Δεν μπορώ να καταλάβω αν γίνεται πόλεμος ή έχουμε ειρήνη, ούτε ποιος είναι εχθρός ή φίλος. Είναι δύσκολο
να ζεις σε μια πραγματικότητα που δεν έχει περιεχόμενο. Ζούμε σε κάτι κενό
που με κάποιον τρόπο προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε. Μια ολόκληρη
γενιά, υπέρβαρη, με τατουάζ, σκουλαρίκια, γενειάδες, σκισμένα ρούχα και
όλα αυτά είναι η μόδα του σήμερα. Είναι δικαιολογημένη αυτή η γενιά, γιατί
περπατάει στα μονοπάτια της τεχνολογίας και τρομάζει όταν βλέπει στο
δρόμο αγκάθια. Όλα είναι ξεσπάσματα αλλά και αντικείμενο για πολύ σοβαρές σκέψεις που αφορούν την εξάρτηση αυτής της γενιάς από τον εξοπλισμό
της. Αυτός ο εθισμός της τεχνολογίας, έχει ξεπεράσει σε μέγεθος αυτούς που
εξαρτώνται από όλα τα υπόλοιπα πάθη…
Συνέχεια στο επόμενο...

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ: ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ

ΠΟΣΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 7.000 ΕΥΡΩ
Ποσά που κυµαίνονται από 660 έως 7.000 ευρώ διεκδικούν
οι συνταξιούχοι για τα αναδρομικά του 10µήνου που µεσολαβεί
ανάµεσα στην απόφαση του ΣτΕ τον Ιούνιο του 2015 και στην
ψήφιση του νόµου Κατρούγκαλου τον Μάιο του 2016. Σύµφωνα
µε συγκλίνουσες νοµικές απόψεις,
πρόκειται για την πλέον «ακάλυπτη» περίοδο, εντός της οποίας
εντοπίζεται έδαφος για όψιµες
αξιώσεις. Εφόσον τα αναδροµικά
«απλωθούν» µέχρι και τον ∆εκέµβριο του 2018, δηλαδή σε 42
µήνες, τότε οι διεκδικήσεις φτάνουν έως και τα 27.000 ευρώ για
συνταξιούχους µε µία κύρια και µία επικουρική. Οι διεκδικήσεις
κατά περιπτώσεις µπορούν να ξεπεράσουν και αυτό το ποσό,
αν ο συνταξιούχος λαµβάνει περισσότερες από δύο συντάξεις,
όπως για παράδειγµα γιατροί του ΕΣΥ, µηχανικοί του ∆ηµοσίου,
χήρες ή χήροι που λαµβάνουν περισσότερες από τέσσερις συντάξεις κ.α. Τα ελάχιστα ποσά προκύπτουν για τους συνταξιούχους ΟΓΑ που έχασαν µόνο τα δώρα, τα οποία για την κατώτατη
σύνταξη των 330 ευρώ ήταν 660 ευρώ τον χρόνο, καθώς οι
αγρότες λάµβαναν µέχρι το 2012 τα πλήρη δώρα. Υπάρχουν
βέβαια και ορισµένες ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων που διεκδικούν ακόµη λιγότερα και είναι όσοι ήταν κάτω των 60 ετών άρα είχαν χάσει τα δώρα από το 2010- και είχαν ελάχιστη
περικοπή, π.χ. 15 ευρώ τον µήνα, στην κύρια σύνταξή τους. Αντίστοιχα, τα µεγαλύτερα ποσά προκύπτουν για συνταξιούχους
µε υψηλές συντάξεις ή περισσότερες από δύο συντάξεις.
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 130 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Από σελ. 1... Εγκρίθηκε

δαπάνη, ύψους 130 εκατ. ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οικονομικού έτους 2019, για την επιχορήγηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ), προκειμένου καλυφθούν δαπάνες χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα
σε Άτομα με Αναπηρία, σύμφωνα με απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου.

ΥΠΕΣ: 90 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΡΑΜΠΕΣ & WC ΓΙΑ ΑΜΕΑ
Πρόσκληση ύψους 55 εκ. ευρώ για την εκπόνηση νέων ή την επικαιροποίηση παλαιών μελετών, εγκεκριμένων από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία, καθώς και στην υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στα σχολεία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,
ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα μέτρα και τα μέσα πυροπροστασίας αφορούν στην εγκατάσταση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση, όπως και στον έλεγχο της καλής λειτουργίας των συστημάτων
ενεργητικής πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες. Πρόκειται για ένα
πρόγραμμα απολύτως αναγκαίο για τη θωράκιση των σχολείων μας
από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, με δεδομένο ότι σε πολλά από αυτά το
σύστημα πυροπροστασίας ήταν ελλιπές ή και απαρχαιωμένο. Ανακοινώθηκε επίσης η πρόσκληση ύψους 35
εκατ. ευρώ για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ
σε όλα τα σχολεία της χώρας. Βασικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής πρόσβαση
των παιδιών ΑμεΑ στους χώρους των σχολείων. Σημειώνεται ότι σε όλη τη χώρα 7.361 σχολεία δε διαθέτουν
ράμπα για να εισέλθει αναπηρικό αμαξίδιο και περισσότερα 9.917 δεν διαθέτουν χώρους υγιεινής για ΑμεΑ.

«ΣΚΛΗΡΟ ΚΥΝΗΓΙ» ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
υπολογίζεται ότι το Δημόσιο χάνει περισσότερα από 50 εκατομμύρια
ευρώ, από τα τέλη που δεν εξοφλούνται, και οι εισπρακτικοί μηχανισμοί της φορολογικής διοίκησης έχουν κινητοποιηθεί. Όπως προβλέπεται, όσοι δεν εξοφλούν
τα τέλη εντός της προθεσμίας πληρώνουν ως πρόστιμο το ποσό που αντιστοιχεί
στα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος, δηλαδή τα διπλάσια. Η εφορία, λοιπόν, μόλις
τους εντοπίσει και διασταυρώσει τα στοιχεία, θα ενεργοποιήσει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, με βασικότερο αυτό της κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών
των οφειλετών. Μειώνεται στο μισό ο χρόνος παραγραφής - Την ίδια ώρα η ΑΑΔΕ
μειώνει στο μισό τον χρόνο παραγραφής των τελών κυκλοφορίας. Μέχρι σήμερα, το ζήτημα της μη πληρωμής των
τελών κυκλοφορίας είχε 20ετή παραγραφή. Ωστόσο, μετά από αντιδράσεις πολιτών, που προσέφυγαν στον Συνήγορο του Πολίτη, το χρονικό διάστημα της παραγραφής μειώθηκε στο μισό, τα 10 χρόνια. «Κουρεύει» τα αναδρομικά και τα χρέη προς τους πολίτες το Δημόσιο. Όπως ισχυρίζονταν, βεβαιώθηκαν από την εφορία σε εκατοντάδες
φορολογούμενους τέλη κυκλοφορίας ακόµη και πριν από 20 έτη, τα οποία όμως -σύμφωνα με τους ίδιους- είχαν
εξοφλήσει, αλλά είχαν χάσει τα σχετικά αποδεικτικά, λόγω παρέλευσης µεγάλου χρονικού διαστήµατος.
Από σελ. 1...

ΦΠΑ 13% ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗ - ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ
Σημαντική μείωση των τιμών στο καλάθι της νοικοκυράς θα επιφέρει η μείωση του
ΦΠΑ στο 13% σε όλα τα τρόφιμα που σήμερα επιβαρύνονται με συντελεστή 24%, την
οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Το μέτρο θα εφαρμοστεί άμεσα, αμέσως μετά την
ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή το οποίο θα κατατεθεί εντός του Μαΐου. Η μείωση
αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε πτώση των τιμών των τροφίμων. Παράλληλα, σημαντική μείωση αναμένεται και στις τιμές των υπηρεσιών εστίασης λόγω της εφαρμογής
ΦΠΑ 13% από το 24% σήμερα, μέτρο το οποίο επίσης περιλαμβάνεται στο πακέτο των
ελαφρύνσεων που θα ενεργοποιηθεί άμεσα. Αναλυτικά τα βασικά καταναλωτικά αγαθά
στο οποία ο συντελεστής ΦΠΑ μειώνεται από το 24% στο 13% είναι τα ακόλουθα:
Καφές, κακάο, τσάι, χαμομήλι, ζάχαρη, αλάτι, ξύδι, μπαχαρικά, αλλαντικά, μαρμελάδες, σοκολάτες, γκοφρέτες, μπισκότα, παγωτά, κρουασάν, παξιμάδια, κονσέρβες, σνακ, δημητριακά, ηλιέλαια, σογιέλαια, καλαμποκέλαια, φυτικές λιπαρές ουσίες.
Επίσης, στην εστίαση η μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% αφορά τα ακόλουθα: Οβελιστήρια, πιτσαρίες, αρτοποιεία,
εστιατόρια, ταβέρνες, μεζεδοπωλεία, καφετερίες, ζαχαροπλαστεία, σνακ μπαρ, φαστ φουντ, κυλικεία - καντίνες κ.ά.
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ΕΚΛΟΓΕΣ, ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Στη χώρα μας σε όλες τις προεκλογικές διαδικασίες το σημαντικότερο ρόλο παίζουν τα σκουπίδια και οι κοινωνικές παροχές. Πίσω από όλα αυτά, κρύβονται μεγάλα
συμφέροντα. Κατά περίεργο τρόπο επηρεάζουν την πολιτική και
φορτώνουν στην πλάτη του λαού προβλήματα που δεν είναι δυνατόν να ανακαλύψει. Εδώ πρέπει να αναφερθούμε στις μεγάλες
συναλλαγές και στις πολύχρονες αποφάσεις και υποσχέσεις για
όλους αυτούς που πριν κάτσουν στην καρέκλα ήταν απέναντι και
τώρα προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα...Η μοσχοβολιά της σκατίλας δεν επηρεάζει την συναλλαγή γιατί είναι
τόσο τραβηχτική που προσπαθούν με την πρώτη ευκαιρία να την
αρπάξουν όλοι. Ένα πράγμα θέλω να μάθω: Ποιος από όλους
αυτούς που ασχολήθηκαν με τα σκατά και το πρόβλημα του ΧΥΤΑ Όλα αυτά, λεφτά, σκουπίδια, παροχές και θα,
και της ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ, έκανε αυτά που υποσχέθηκε προεκλογικά και θα, και θα...πρέπει να συμπεριλαμβάνονται
και ποιες προεκλογικές υποσχέσεις για κοινωνικές παροχές υλο- σε όλα τα ψηφοδέλτια όλων των παρατάξεων
για να ξέρει ο λαός τι θα αντιμετωπίσει
ποιήθηκαν μετά τις εκλογές. Όλα γίνονται πριν και όλοι δεσμεύονται ότι θα τα κάνουν όλα για να πάρουν την ψήφο. Προσπαθώ να καταλάβω από όλα αυτά που ακούω τι είναι αλήθεια και
τι ψέμματα. Γιατί άραγε κατηγορεί ο ένας τον άλλον; Πολλές φορές έχω βρεθεί σε μεγάλα σαλόνια, με ανθρώπους να κοιτάνε από πάνω προς τα κάτω εμάς τους μικρούς και να λένε ότι έρχονται για να μας σώσουν. Τόσο χλιδή και τόσο χρήμα
πως βρέθηκε σ' αυτούς τους ανθρώπους που νομίζουν ότι με το κοστούμι και την γραβάτα θα μας ξεγελάσουν πάλι;
Εμένα τα ρούχα μου γιατί είναι μπαλωμένα και λερωμένα; Τι διαφορά μπορεί να έχουμε εμείς οι μικροί από τους μεγάλους;
Ποιοι άραγε είναι πιο χρήσιμοι στον κόσμο μας σήμερα; Μας μιλούν για δουλειές αυτοί που κατά πάσα πιθανότητα δεν
έχουν δουλέψει ποτέ και το λένε τα κοστούμια τους, η συμπεριφορά και η γραβάτα, λες και τους έχουν φτιάξει από βελούδο. Τα τελευταία χρόνια, αυτοί οι βελούδινοι άνθρωποι χρησιμοποιούν εμάς τους φτωχούς και ταλαιπωρημένους για
να δείξουν πόσο καλοί άνθρωποι είναι. Τόσο πολύ καλοσύνη βέβαια δεν αντέχει ο ανθρώπινος οργανισμός και για το
λόγο αυτό οι υποσχέσεις και τα ΘΑ είναι μικρής διάρκειας και τελειώνουν το ηλιοβασίλεμα που κλείνουν οι κάλπες. Κανονικά, θα έπρεπε ο απλός λαός να είναι κυρίαρχος, οι άνθρωποι με τα μπαλωμένα ρούχα και τους ρόζους στα χέρια, οι
παραγωγικοί δηλαδή όπως ήταν κάποτε οι παππούδες μας που πίστευαν αυτά που έκαναν και μας εξασφάλισαν αυτά
που τώρα χάνονται σιγά σιγά στο βωμό του ωχαδερφισμού και της αλληλεγγύης του ψευτικο-πολιτικού μας συστήματος.
Συν. από σελ. 1…

Ο Τεμπέλης
Ποίημα του:
Γιάννη Λαζάρου
Σαν ήσουνα μικρό παιδί
δεν δούλεψες ποτέ σου
Μα τώρα που μεγάλωσες
ίδιες συνήθειές σου

Σου βρέθηκαν πολλές δουλειές
απ’ όλες έχεις φύγει
τάχα που δεν σου ταίριαξαν
απλά έχεις ξεφύγει
Η μάνα σου σε ορμήνεψε
και πάλι Μιχαλάκη
μάζεψε βρε κανα ένσημο
γίνε καλό παιδάκι
Τα έχει όλα σίγουρα
ύπνο, φαί και βόλτα
τα πλήρωσε ο πατέρας του
που λέγανε τραβόλτα

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Σε εφαρμογή τέθηκε το πρόγραμμα
καταπολέμησης των κουνουπιών με
ψεκασμούς επίγειων εφαρμογών, σε
συνδυασμό με ταυτόχρονη δειγματοληψία προνυμφών, σε περιοχές της
Δυτικής Αττικής οι οποίες εμπίπτουν
στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας
Αττικής. Ως τώρα, έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις (4) ολοκληρωμένοι
κύκλοι εφαρμογών στους Δήμους:
Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Φυλής
και πέντε (5) στους Δήμους: Μάνδρας – Ειδυλλίας και Μεγαρέων.
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Μετά τη δημιουργία τμήματος μπάσκετ με αμαξίδιο και ακαδημιών μπάσκετ για παιδιά με αυτισμό ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη δημιουργία τμήματος ξιφασκίας με αμαξίδιο. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με σταθερά βήματα στον χώρο του αθλητισμού ΑμεΑ και έπειτα από την ομάδα του μπάσκετ με
αμαξίδιο , δημιουργεί το τμήμα της ξιφασκίας σε αμαξίδιο. Οι προπονήσεις θα γίνονται στο προπονητήριο του Παναθηναϊκού
Α.Ο. στην οδό Αρματωλών και Κλεφτών 22 στους Αμπελόκηπους. Στην ξιφασκία συμμετέχουν αθλητές με κινητικές αναπηρίες, οι οποίοι αγωνίζονται με αμαξίδιο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι αθλητές ή εθελοντές μπορούν να επικοινωνήσουν με τους εξής τρόπους: Στο τηλέφωνο: 6942989467 - στο mail: info@panathinaikosamea.gr»
Δραστικά και αποτελεσματικά παρεμβαίνει η υπηρεσία της ΕΣΑΜΕΑ «ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΜΑΖΙ» όταν θίγονται δικαιώματα ατόμων με αναπηρία, δηλώνει στο Πρακτορείο Fm και στην εκπομπή της Τάνιας Η. Μαντουβάλου «104,9
ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» το στέλεχος της υπηρεσίας Παναγιώτης Μαρκοστάμος. Η υπηρεσία «ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΜΑΖΙ» είναι
μια υπηρεσία πληροφόρησης και στήριξης των ατόμων με αναπηρία, που λειτουργεί εδώ και 14 χρόνια. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με την υπηρεσία καθημερινά 08:00-16:00 στο τηλέφωνο 210-9949837 και στο φαξ 210-523
8967. Επίσης, μπορεί να στείλει mail στο esaea@otenet.gr. Στο site www.esamea.gr ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να βρει αναλυτικά πληροφορίες, καθώς επίσης να απευθύνει στην ηλεκτρονική φόρμα το ερώτημα του, και οι αρμόδιοι σε σύντομο χρονικό διάστημα απαντούν και επιχειρούν άμεσα να δώσουν λύση στο ζήτημα που τον απασχολεί.
Με τρεις αθλητές του, συμμετείχε στους Διεθνείς Αγώνες Κολύμβησης «World Para-Swimming World Series, Glasgow 2019», ο αθλητικός Σύλλογος Έβρου για άτομα με αναπηρία «Κότινος». Οι αθλητές Μαρία Κυριακίδου, Τηλέμαχος Πανταζίδης και Ραφαήλ Μαλαδάκης, με πολύ καλές επιδόσεις ολοκλήρωσαν τις προσπάθειές τους, πετυχαίνοντας
νέα πανελλήνια και ατομικά ρεκόρ. « Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Μέσα σε τέσσερις μέρες έκαναν πάνω από 7-8 κούρσες
ο καθένας τους. Προσπάθησαν να βελτιώσουν τα προσωπικά τους ρεκόρ και να κάνουν νέα πανελλήνια. Το βέβαιο είναι
ότι όλη η ομάδα, «μάζεψε» νέες και πολύτιμες εμπειρίες, πολύ χρήσιμες για την προετοιμασία που θα ακολουθήσει στην
Αλεξανδρούπολη, ενόψει των Πανελλήνιων αγώνων κολύμβησης, που θα γίνουν στην Αθήνα, τέλος Μαΐου» είπε στην
ΕΡΑ Ορεστιάδας, η προπονήτρια κολύμβησης που συνόδευσε την αποστολή στην Γλασκώβη, Δάφνη Δεληγιάννη.
Πώς μας κλέβουν μεμονωμένα ηλεκτρονικά καταστήματα - Αυστηρότερη νομοθεσία από το 2020 - Το 35% των αναφορών που διαχειρίσθηκε η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» το 2018 αφορούσε εξ αποστάσεως συναλλαγές, σημείωσε η αναπληρώτρια Συνήγορος Καταναλωτή Δρ. Αθηνά Κοντογιάννη, σε ομιλία της στο συνέδριο Athens
InfoLaw Conference Δίκαιο, Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης», το οποίο πραγματοποιείται από τη νομική ιστοσελίδα
LAWSPOT και την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών Ελλάδας (ELSA Greece) στο Πολεμικό Μουσείο σύμφωνα με το Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων. Όπως είπε η κυρία Κοντογιάννη: «οι συνθήκες της οικονομικής κρίσης καθιστούν τους καταναλωτές πιο
επιρρεπείς σε παραπλανητικές προσφορές και δωρεάν παροχή υπηρεσιών και προϊόντων ή παροχές όπου το αντάλλαγμα είναι
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Οι ευάλωτοι καταναλωτές αποφασίζουν πολύ εύκολα, προκειμένου να αποκτήσουν ένα δωρεάν
δείγμα από ένα προϊόν ή μια δοκιμαστική υπηρεσία ή έστω μια έκπτωση, να γνωστοποιήσουν σε εταιρείες τον αριθμό του
κινητού τους τηλεφώνου, το e-mail τους κλπ. ή να συναινέσουν ανεπιφύλακτα στη λήψη εμπορικών προωθητικών ενημερώσεων
κάθε είδους, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι έχουν πληρώσει πολύ ακριβά το «δώρο» ή την έκπτωση. Και φυσικά, στη συνέχεια,
βομβαρδίζονται, με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση από προωθητικές κλήσεις, μηνύματα και spamming mails. Ή ανακαλύπτουν μετά την ανάλωση του δώρου ότι έχουν δεσμευθεί σε επαχθείς και μακράς διάρκειας συμβάσεις παροχής υπηρεσιών».
Επίδομα παιδιού: Εγκρίθηκε το κονδύλι για την καταβολή του - Στα 153.400.000 ευρώ το ποσό - Εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους
153.400.000 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οικονομικού έτους 2019. Η έγκριση έγινε προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής του επιδόματος παιδιού Β΄ διμήνου
2019, καθώς και εκκρεμών αιτήσεων προηγούμενων ετών, σύμφωνα με απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου.
Έρευνα: Θετική η στάση των Ελλήνων απέναντι στους πρόσφυγες - Το 80% δηλώνει ότι εάν οι πρόσφυγες σέβονται
τον ελληνικό πολιτισμό και αποδέχονται τους ελληνικούς νόμους πρέπει να είναι ευπρόσδεκτοι. Θετικά συναισθήματα απέναντι στους πρόσφυγες, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με άλλες χώρες καταδεικνύει νέα έρευνα με θέμα τις αντιλήψεις των Ελλήνων σχετικά με την εθνική ταυτότητα και τη μετανάστευση στην Ελλάδα. Ωστόσο, την ίδια ώρα οι Έλληνες εκφράζουν
ανησυχία για τη μετανάστευση και τις οικονομικές συνέπειές της, θυμό για την παγκοσμιοποίηση και δυσπιστία για το ρόλο των
ΜΚΟ. Σύμφωνα με την έρευνα, τέσσερις στους πέντε Έλληνες δηλώνουν υπερήφανοι για την ελληνική ιστορία και ταυτότητα,
ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ερευνήθηκαν (προηγήθηκαν έρευνες στη Γερμανία,
την Ιταλία, τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες). Ωστόσο, η ισχυρή αίσθηση εθνικής ταυτότητας δεν μεταφράζεται σε αντιμεταναστευτικά συναισθήματα, αλλά αντίθετα οι Έλληνες θεωρούν ότι η συμπόνια και η αλληλεγγύη είναι μέρη της ταυτότητάς τους.
Πάνω από 2 δισ. ευρώ τα «φέσια» του Δημοσίου σε ιδιώτες - Νέα χρέη 4,35 δισ. σε μια 4ετία. Περισσότερο από ένα
χρόνο αναμένουν χιλιάδες επιχειρήσεις να λάβουν τα χρωστούμενα από την εφορία, ενώ την ίδια στιγμή το ελληνικό Δημόσιο... ξεχνάει να πληρώσει τους προμηθευτές. Το χειρότερο μάλιστα είναι ότι το Δημόσιο έχει πάρει από το 2015 (μέσω
του «προγράμματος») μέχρι και σήμερα το ποσό των 6 δισ. ευρώ για να αποπληρώσει τις οφειλές του. Το παράδοξο είναι,
όπως αναφέρει η εφημερίδα «Καθημερινή», ότι στα τέλη του 2014 οι οφειλές του Δημοσίου ανέρχονταν στα 3,8 δισ. ευρώ,
ενώ σήμερα (σύμφωνα με τα στοιχεία του Φεβρουαρίου 2019) τα χρέη, τα οποία θα έπρεπε να έχουν μηδενιστεί, φθάνουν τα
2,15 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι από τη μία τσέπη πλήρωνε το ελληνικό Δημόσιο και από την άλλη δημιουργούσε νέα «φέσια».
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ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα, προκειµένου να καταστεί δυνατή η συµµετοχή των εκλογέων αυτών στην κορυφαία εκδήλωση της δηµοκρατίας. Για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων, που συνδέονται µε την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος, επιβάλλεται να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα, προκειµένου να καταστεί δυνατή η συµµετοχή των εκλογέων αυτών στην κορυφαία εκδήλωση της δηµοκρατίας. Σύµφωνα, µε την παρ. 3 του άρθρου
83 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την
εκλογή βουλευτών» (Α΄57), παρέχεται το δικαίωµα σε κάθε εκλογέα µε σωµατική αδυναµία
να απευθύνεται στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε µέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωµένοι να τους βοηθήσουν κατά την ψηφοφορία. Λαµβάνοντας
υπόψη ότι η ρύθµιση αυτή έχει γενικό χαρακτήρα, κρίνεται σκόπιµο να παρασχεθούν περαιτέρω οδηγίες και διευκρινίσεις για
τη διευκόλυνση των ατόµων µε αναπηρίες κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος. Υπενθυµίζεται ότι οι εκλογείς
µε αναπηρία ψηφίζουν πάντοτε µε απόλυτη προτεραιότητα. Ειδικά για τις περιπτώσεις των εκλογέων µε κινητικές αναπηρίες,
οι οποίοι χρησιµοποιούν αναπηρικό αµαξίδιο ή άλλο συναφές µηχάνηµα, παρατηρούνται δυσκολίες, όταν στα εκλογικά καταστήµατα δεν υπάρχουν ράµπες, ανελκυστήρες ή άλλα µέσα που να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στην αίθουσα ψηφοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής καλείται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να
διευκολύνει τους εν λόγω εκλογείς κατά την προσέλευσή τους στο εκλογικό τµήµα. Για το σκοπό αυτό, µπορεί να ζητήσει τη
συνδροµή των µελών της εφορευτικής επιτροπής, της φρουράς του καταστήµατος, εάν υπάρχει, ή ακόµη και των εκλογέων.
Όταν ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής διαπιστώνει ότι η πρόσβαση εκλογέα µε κινητικές αναπηρίες στην αίθουσα ψηφοφορίας είναι αδύνατη, καλείται να λάβει τα απαραίτητα µέτρα για την απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού του δικαιώµατος
και να διασφαλίσει ταυτόχρονα τη µυστικότητα και την οµαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Ως τέτοιο µέτρο θα µπορούσε να
είναι η προσωπική µέριµνα του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής και ενός µέλους της εφορευτικής επιτροπής, που επιλέγεται, να παραδώσουν στον εκλογέα φάκελο µε σφραγίδα και µονογραφή, καθώς και πλήρη σειρά ψηφοδελτίων, ώστε
αυτός να αποσυρθεί σε κατάλληλο, προσιτό σ’ αυτόν, χώρο του ίδιου κτιριακού συγκροτήµατος (π.χ. του ισογείου χώρου)
για να ψηφίσει. Στη συνέχεια, ο εκλογέας παραδίδει τον κλειστό φάκελο µε την ψήφο του στον αντιπρόσωπο της δικαστικής
αρχής, και εκείνος τον ρίχνει στην κάλπη του εκλογικού τµήµατος, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραµµένος ο εκλογέας που ψήφισε. Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των δικαστικών αντιπροσώπων να αναζητήσουν και άλλες
λύσεις, αρκεί να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των εκλογέων αυτών.
Συν. από σελ. 1...

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΝΟΜΟ Η ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ 10% ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ
Η Εθνική Συνομοσπονία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ), καταγγέλλει αποκλεισμό των
αναπήρων και χρονίως πασχόντων από το δικαίωμα στην εργασία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με τη Συνομοσπονδια, νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την ισότητα, το οποίο
έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή καταργεί την ποσόστωση 10% για τα άτομα με αναπηρία και τους πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις, στις προκηρυσσόμενες θέσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού. Τα μέλη της ΕΣΑμεΑ καταγγέλλουν ακόμη ότι στην προκήρυξη 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ, για
1.116 θέσεις προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στο ΕΣΥ, δεν συμπεριλαμβάνεται η ποσόστωση για ειδικές κατηγορίες. Η ΕΣΑμεΑ υποστηρίζει πως ενώ η κυβέρνηση ψήφισε το νόμο 4440/2016, για την ισότιμη πρόσβαση
στην εργασία, τώρα η ίδια τον καταργεί! «Ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία από την εργασία συνιστά διάκριση,
κατάφωρη παραβίωση θεμελιωδών δικαιωμάτων, εμπαιγμό, έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία της χώρας μας και
το αναπηρικό κίνημα θα αγωνιστεί για να πάψει διαπαντός», αναφέρουν οι εκπρόσωποι των ατόμων με αναπηρία.

ΌΛΟΙ ΙΣΟΙ ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ:1Η ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΒΟΛΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΙΩΝΑ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ
Ολοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί αυτό ήταν το κυρίαρχο το μήνυμα της πρώτης ποδηλατικής βόλτας των αθλητών ΑμεΑ και φίλων του Ιωνά. Εντύπωση
και συγκίνηση προκάλεσε στην παραλιακή μία ασυνήθιστη ποδηλατική
παρέα, αποτελούμενη από ποδηλάτες και αθλητές ΑμεΑ σε ειδικά ποδήλατα και χειρήλατα οχήματα. Στις 26/4 ο Σύλλογος ΙΩΝΆΣ Τμήμα Θεραπευτικής Αγωγής και Παραθλητισμού ΑμεΑ διοργάνωσε ποδηλατική βόλτα
με συμβολικό χαρακτήρα. Οι αθλητές ΑμεΑ του Ιωνά πλαισιώθηκαν από
διακεκριμένους αθλητές ποδηλασίας, τριάθλου και φίλους του συλλόγου.
Η ποδηλατική διαδρομή είχε αφετηρία τη Βάρκιζα, προορισμό το Λαγονήσι και επιστροφή στη αρχική τοποθεσία. Οι αθλητές του Ιωνά που συμμετείχαν είναι οι: Αντώνης Παππάς (χειρήλατο), Δημήτρης Τσεβάς
(tricycle) και Χρήστος Κορομηλάς (τάντεμ) με πιλότο τον προπονητή του συλλόγου Γιώργο Γκούντα. Η πρώτη ποδηλατική
βόλτα του Ιωνά έχει στόχο την παρακίνηση και ενθάρρυνση Ατόμων με Αναπηρίες για την ενασχόληση τους με τον αθλητισμό, καθώς και την ανάδειξη του παραθλητικού κινήματος που ο σύλλογος έχει ως προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια.
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ΕΠΙΛΗΨΙΑ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
Εντυπωσιακά τα ευρήματα νέας μελέτης, τα οποία συνδέουν τη
μουσική του Μότσαρτ με το αυξημένο προσδόκιμο ζωής σε πάσχοντες
από επιληψία. Τα άτομα με επιληψία έχουν σημαντικά υψηλό ποσοστό θνησιμότητας (έως και τριπλάσιο κίνδυνο). Τα ποσοστά θνητότητας αποδίδονται άμεσα στην κρίση ή στον «αιφνίδιο ανεξήγητο θάνατο
στην επιληψία» (sudden unexplained death in epilepsy,SUDEP). Σε
σχετική έρευνα που πραγματοποίησε ο κορυφαίος ερευνητής επιληψίας, Δρ. Grzegorz Bulaj από το Πανεπιστήμιο Utah Health και δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Neurology διαπιστώθηκε ότι τα επιληπτικά
ποντίκια που άκουγαν μουσική του Μότσαρτ για όσο διάστημα ακολουθούσαν φαρμακευτική αγωγή ήταν λιγότερο πιθανό να πεθάνουν
πρόωρα σε σχέση με τα συνομήλικά τους τρωκτικά που δεν άκουγαν
μουσική. Πιο αναλυτικά, Ο Δρ. Bulaj και η ομάδα του μελέτησαν το ενδεχόμενο η μουσική να ενισχύει την επίδραση των φαρμάκων. Όπως αποδείχθηκε, μέχρι το τέλος της μελέτης, περισσότερο
από το 80% των επιληπτικών ποντικιών που είχαν εκτεθεί στη μουσική του Μότσαρτ ήταν ακόμα ζωντανά, ενώ μόνο το 50%
των τρωκτικών από την ομάδα ελέγχου κατάφερε να επιβιώσει. Η μουσικοθεραπεία είναι γνωστό ότι έχει φυσική επίδραση
στον άνθρωπο, αλλά ποτέ δεν υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη δυναμική για την ενσωμάτωσή της στις θεραπευτικές πρακτικές με
τη χρήση εφαρμογών κινητών τηλεφώνων. Ο Δρ. Bulaj, λοιπόν, ήθελε να διαπιστώσει αν τα ποντίκια που άκουγαν μουσική
μέσω κάποιας εφαρμογής θα αποκομίσουν τα ίδια οφέλη που έχουν οι άνθρωποι όταν επισκέπτονται έναν μουσικοθεραπευτή.
Έτσι, χορήγησαν ιβουπροφαίνη σε ποντίκια που είτε είχαν φλεγμονές είτε υπέφεραν από μετεγχειρητικό πόνο. Κατά τη διάρκεια λήψης της φαρμακευτικής αγωγής, τα μισά ποντίκια εκτέθηκαν σε μια συγκεκριμένη λίστα μουσικών θεμάτων του Μότσαρτ, ενώ τα άλλα μισά όχι. Οι ερευνητές, λοιπόν, διαπίστωσαν ότι οι επιδράσεις της ιβουπροφαίνης στα ποντίκια που
άκουγαν μουσική ήταν αυξημένες, μειώνοντας τη φλεγμονή κατά 93%, ενώ σε όσα δεν άκουγαν μουσική η φλεγμονή μειώθηκε
κατά 70%. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Utah Health παραδέχονται ότι οι άμεσες επιπτώσεις της μουσικής δεν ήταν τόσο
ισχυρές όσο η φαρμακευτική αγωγή για την επιληψία, αλλά, προς έκπληξή τους, διαπίστωσαν ότι τα επιληπτικά ποντίκια
που εκτέθηκαν στη μουσική του Μότσαρτ έζησαν περισσότερο από τα υπόλοιπα. «Η μείωση της θνησιμότητας και των
επιληπτικών κρίσεων στο πειραματικό ζωικό μοντέλο υποδεικνύει την πιθανότητα μετριασμού της επιβάρυνσης των ασθενών μέσω της μουσικής και επιβεβαιώνει τη χρήση αυτής της μεθόδου σε περαιτέρω δοκιμές», καταλήγει ο Δρ. Bulaj.

Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Χ Ε ΪΒ Ε Ν Σ Ε Π Ε Ρ Ν Τ
Η ιστορία της Χέιβεν Σέπερντ, μίας 16χρονης κολυμβήτριας, μέλους της εθνικής ομάδας των
ΗΠΑ, που φιλοδοξεί να δώσει το «παρών» στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Μία ιστορία που έφερε στο φως ρεπορτάζ του BBC, με τον τίτλο «Το κορίτσι που δεν επρόκειτο να ζήσει».
Στις 10 Μαρτίου 2003, στην επαρχία Κουάνγκ Ναμ του Βιετνάμ, έρχεται στη ζωή η Ντο Τι Τούι
Πχουόνγκ. Οι γονείς της δεν είναι παντρεμένοι, για την ακρίβεια ο πατέρας της είναι παντρεμένος
με άλλη γυναίκα και έχει παιδιά από το γάμο του. Μία ημέρα, ο πατέρας της μπήκε στην καλύβα
τους, ζωσμένος με εκρηκτικά. Δέθηκε με τη μητέρα της, έβαλαν ανάμεσά τους το μωρό και ανατινάχθηκαν. Οι δυο τους σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ η -ηλικίας 14 μηνών- Ντο εκτινάχθηκε από
το ωστικό κύμα πολλά μέτρα έξω από την καλύβα. Η γιαγιά της που έτρεξε στον τόπο της τραγωδίας, τη βρήκε ζωντανή και την πήγε στο νοσοκομείο, περνώντας με μία μοτοσικλέτα μέσα
από βουνά και τη ζούγκλα. Με υπεράνθρωπες προσπάθειες, οι γιατροί κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή, αφού όμως χρειάστηκε να προχωρήσουν σε διπλό ακρωτηριασμό κάτω άκρων
από το ύψος του γόνατος. Η υιοθεσία της Χέιβεν Σέπερντ - Η ιστορία της Ντο έκανε μεγάλη αίσθηση στο Βιετνάμ και απλοί άνθρωποι προσφέρθηκαν να συνδράμουν οικονομικά την πάμπτωχη οικογένεια, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στο δυσβάσταχτο κόστος των νοσηλείων.
Όμως η γιαγιά και ο παππούς της δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να την αναθρέψουν κι
έτσι αποφάσισαν να τη δώσουν για υιοθεσία. Κάπου εκεί εμφανίζονται ο Ρομπ και η Σέλι Σέπερντ,
ένα ζευγάρι από το Μιζούρι των ΗΠΑ. Μία βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια, που είχε ήδη έξι παιδιά, ενώ συχνά φιλοξενούσε
και άλλα ως ανάδοχη οικογένεια. Μετά από ένα ταξίδι στο Βιετνάμ, το ζεύγος Σέπερντ αποφασίζει να υιοθετήσει το άτυχο κοριτσάκι και να το πάρει μαζί του στην Αμερική, όπου το μεγαλώνει ως ένα από τα δικά του παιδιά. Μέσα από τα χαλάσματα
μίας ανείπωτης τραγωδίας, η Χέιβεν, όπως επέλεξαν να την ονομάσουν οι θετοί της γονείς, έχει πια την ευκαιρία να ζήσει μία
-σχετικά- κανονική ζωή… Η Χέιβεν Σέπερντ είναι απόλυτα εξοικειωμένη με την αναπηρία της, ίσως γιατί δεν θυμάται τον
εαυτό της αρτιμελή. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, μάλιστα, έχει αναλάβει κοινωνική δράση, επισκεπτόμενη άλλους ακρωτηριασμένους νέους, μιλώντας για τη δική της εμπειρία να είναι διαφορετική. Έχει ακόμη επικοινωνία με τους εξ αίματος συγγενείς της, ιδιαίτερα με την ετεροθαλή αδελφή της, και σχεδιάζει να επισκεφθεί μαζί με την οικογένειά της το Βιετνάμ, μετά
τους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Ίσως αυτό, το να βρεθεί δηλαδή αντιμέτωπη με ένα τραυματικό παρελθόν που δεν έζησε,
είναι το τελευταίο μεγάλο συναισθηματικό εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει, στο δρόμο για μία ζωή με ψυχική ισορροπία…
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Ρ. ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ: ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΜΕΑ
«Η Λάρισα οφείλει να γίνει μια πόλη φιλική προς τους πολίτες ΑμΕΑ, για
τους πολίτες που σε μόνιμη ή προσωρινή βάση αντιμετωπίζουν προβλήματα
κινητικότητας. Οι σημαντικές ελλείψεις προσπελασιμότητας και προσβασιμότητας των δημοτικών και δημοσίων κτιρίων, δρόμων και πεζοδρομίων πέριξ
του κέντρου, η αδυναμία ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης από την πλευρά του
Δήμου Λαρισαίων των ανθρώπων με φυσικές ή επίκτητες αδυναμίες καταδεικνύουν την έλλειψη οργανωμένου σχεδιασμού εκ μέρους της απερχόμενης
δημοτικής αρχής», σημειώνει η υποψήφια δήμαρχος, Ρένα Καραλαριώτου.
«Η μετακίνηση πολιτών ΑμΕΑ από τις συνοικίες προς το κέντρο είναι δύσκολη
υπόθεση. Στις συνοικίες, ενώ τα αστικά λεωφορεία είναι εξοπλισμένα με τις
ειδικές πλατφόρμες, το να φτάσει κάποιος με αναπηρικό καροτσάκι στη στάση για να πάρει το αστικό είναι πραγματικός
άθλος, καθώς δεν έχει προβλεφθεί να υπάρχουν ισόπεδες διαβάσεις κοντά στις στάσεις των λεωφορείων! Κανένας φωτεινός
σηματοδότης, ακόμη και μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ στο κέντρο της πόλης, δεν διαθέτει σύστημα
ηχητικής προειδοποίησης για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Όσο για τις ειδικές διαδρομές στα πεζοδρόμια για
τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης, μόνον μία λέξη μπορεί να τις χαρακτηρίσει: κυκεώνας. Συνάντηση με τους φορείς
πολιτών ΑμΕΑ - Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των φορέων ζήτησαν να ικανοποιηθεί το κεντρικό αίτημά τους που
είναι η δυνατότητα των ΑμΕΑ και αναπήρων πολιτών να έχουν πρόσβαση παντού –σε εμπορικά καταστήματα, επιχειρήσεις
εστίασης, σε όλα τα δημοτικά κτίρια και τα κέντρα Πολιτισμού. Η κ.Καραλαριώτου δεσμεύτηκε για την ενίσχυση του θεσμού
του «Λευκού Ταξί», που χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις των πολιτών ΑμΕΑ, την ενίσχυση του Στούντιο Ηχογραφήσεων,
καθώς και για τη συνέχιση εφαρμογής του μέτρου μειωμένων ανταποδοτικών τελών για τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών.

ΈΛΛΗΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ: ΠΕΡΙΦΡΟΝΩ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΖΩ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Η ασυνειδησία σε όλο το μεγαλείο, με εικόνες ντροπής, από μερικούς οδηγούς (γομάρια), με τα οχήματα τους να τα
αφήνουν όπου και όπως τους βολεύει, να εμποδίζουν την προσπέλαση και με την παράνομη κατάληψη τους, τις ειδικές
θέσεις των ΑΜΕΑ. Οι πιο πολύ, στην ερώτηση γιατί παρκάρετε εδώ, απαντούν εεε... δυο λεπτά θα κάνω, λες και ένας
ανάπηρος μπορεί να περιμένει τον κάθε ασυνείδητο μέσα στο κρύο, ή την ζεστή, ή στη βροχή, να πάρει το όχημα του.
Ήθελα να ξέρω δεν θα πείραζε αυτούς τους ασυνείδητους οδηγούς, αν είχαν μια δική τους θέση πάρκινγκ, και πήγαινε
ο οποιοσδήποτε άλλος και να την έκανε κατάληψη!!. Ενδεικτικό είναι ότι σημειώθηκαν 757 παραβάσεις παράνομης
στάθμευσης στις θέσεις ΑΜΕΑ μόνο για την εβδομάδα 29 Οκτωβρίου - 4 Νοεμβρίου. Ειδικότερα, από 578 συνεργεία
Τροχαίας που συγκροτήθηκαν σε όλη τη χώρα, ελέγχθηκαν συνολικά 2.546 οχήματα και βεβαιώθηκαν 757 συναφείς
παραβάσεις. Οι περισσότερες καταγράφηκαν στο οδικό δίκτυο της Αττικής (215), της Θεσσαλονίκης (64), των Χανίων
(41), των Ιωαννίνων (39), της Κοζάνης (24) και των Σερρών (21). Οι παρακάτω από τις μερικές εικόνες μιλάνε από
μόνες τους και δεν χρειάζεται κανείς να ψάξει πολύ για να τις βρει και να δει όλο το μεγαλείο του Έλληνα οδηγού:

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΩΡΟ ΣΕ ΑΜΕΑ ΟΠΑΔΟ ΤΟΥ ΠΑΟΚ
Η μεγαλύτερη ανταμοιβή για την οικογένεια Σαββίδη είναι η ευγνωμοσύνη του λαού του ΠΑΟΚ για
το πρωτάθλημα που χάρισε στον «δικέφαλο του
βορρά». Γι αυτό κι ο Γιώργος Σαββίδης το έδειξε έμπρακτα, προχωρώντας σε μία κίνηση ανθρωπιάς,
που είχε μικρό «κόστος» για τον ίδιο, αλλά αποτέλεσε δώρο ζωής για έναν πιστό οπαδό των Θεσσαλονικέων. Ο γιος του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ,
Ιβάν Σαββίδη χάρισε το μετάλλιο του πρωταθλήματος σε έναν φίλο του ΠΑΟΚ που είναι σε αναπηρικό
καροτσάκι. Μάλιστα, ο Ανδρέας Κατσαρός ευχαρίστησε τον «αδερφό» του, όπως αποκαλεί τον Γιώργο
Σαββίδη για το καλύτερο μετάλλιο της ζωής του.
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ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Οι Μπάμπης και Γιάννα Δεληλίγκα δώρισαν έκταση 11 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας τους,
στον Δήμο Τρικκαίων, προκειμένου αυτός να δημιουργήσει χώρο φιλοξενίας και διαβίωσης παιδιών με αναπηρία. Και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, η υπογραφή για την
επίσημη δωρεά στο γραφείο του Δημάρχου Δημήτρη Παπαστεργίου, έγινε δεκτή με
πολλά χειροκροτήματα. Ο ίδιος ο Μπάμπης Δεληλίγκας δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει
τις φράσεις του, καθώς, έμφορτος συγκίνησης, ολοκλήρωνε ένα τεράστιο έργο, μια
δωρεά ουσίας για τα παιδιά ΑμεΑ των Τρικάλων. Ευχαρίστησε, όμως, κυρίως και πρωτίστως, τη σύζυγό του Γιάννα, που «σφράγισε την επιθυμία μου για αυτή τη δωρεά».
Και μόλις αναφέρθηκε στην ιδιοκτησία της οικογένειας από το μακρινό 1896, δάκρυσε. Κάπου εκεί, ο Δήμαρχος Τρικκαίων
υπενθύμισε όσα εξέφρασε και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου, στις 18 Σεπτεμβρίου 2018 (όταν σύσσωμο το
Σώμα ευχαριστούσε τους δύο δωρητές): Είστε πλέον η πιο πολύτεκνη οικογένεια των Τρικάλων, είπε, απευθυνόμενος στο
ζεύγος Δεληλίγκα. Και επεσήμανε ότι πλέον, είναι υποχρέωση του Δήμου και της Περιφέρειας από κοινού, να ολοκληρώσουν σύντομα τα έργα ανέγερσης της μονάδας φιλοξενίας παιδιών ΑμεΑ, για βελτίωση της διαβίωσής τους.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ

ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Το υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα παραχωρήσει στον δήμο Θεσσαλονίκης
περίπου 2 στρέμματα ώστε να κατασκευαστεί εκεί το πρότυπο πάρκο ΑΜΕΑ. Εξελίξεις
αναμένονται το επόμενο διάστημα για την κατασκευή πρότυπου πάρκου ΑΜΕΑ στον
πρώην ορφανοτροφείο Μ. Αλέξανδρος. Για το θέμα είχαν συνάντηση η αναπληρώτρια
υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης
Γιάννη Μπουτάρη. Υπουργείο και δήμος πρόκειται να προχωρήσουν στην υπογραφή
προγραμματικής συμφωνίας για την παραχώρηση του οικοπέδου του πρώην ορφανοτροφείου. Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε η υπουργός, μετά από αίτημα του δήμου, το
υπουργείο θα του παραχωρήσει περίπου 2 στρέμματα ώστε να γίνει το πάρκο ΑΜΕΑ, τα σχέδια του οποίου έχουν εκπονηθεί
από τις υπηρεσίες του υπουργείου. Σύμφωνα με την κ. Φωτίου, είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση του έργου, ύψους περίπου
450.000 ευρώ. Στη συνέχεια ο δήμος αναμένεται να προχωρήσει στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου.

ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ, ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
Η τοποθέτηση στην πόλη θερμικών αισθητήρων για την καταγραφή κυκλοφοριακών
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, προγραμματίζεται από το δήμο Ρεθύμνης, στο πλαίσιο
των δράσεων του προγράμματος CIVITAS DESTINATIONS όπου και συμμετέχει. Ο
δήμος θα τοποθετήσει αισθητήρες και στις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, που θα παρέχουν στους ενδιαφερόμενους οδηγούς άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση για τις ελεύθερες θέσεις, καθώς και διευκόλυνση στον τρόπο πληρωμής, ένα έξυπνο σύστημα για την
πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στην παραλία καθώς και μία πλατφόρμα κινητικότητας
για τη διευκόλυνση των πολιτών στην επιλογή τους σε μέσο μεταφοράς. Στο πλαίσιο επίσης του προγράμματος SMART KIDS, δράση η οποία υλοποιείται στην Ελλάδα από το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση (ECTE) και το 6ο ολοήμερο δημοτικό σχολείο Ρεθύμνου, ο δήμος συμμετείχε ενεργά στις πρωτοβουλίες της σχολικής κοινότητας για την καλλιέργεια γόνιμης κυκλοφοριακής παιδείας στους νέους.

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΣΤΕΓΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο αναμένεται να λειτουργήσει στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρίες εντός του χώρου της Μονάδας Αυτιστικού Ατόμου "Ελπίδα" στο Ωραιόκαστρο. Αυτό έγινε γνωστό κατά την επίσκεψη στην Μονάδα της
υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφης Αχτσιόγλου και της υφυπουργού Εσωτερικών (τομέα Μακεδονίας - Θράκης), Ελευθερίας Χατζηγεωργίου. «Από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας έχουμε παραχωρήσει, μετά
από τις ενέργειες της υφυπουργού Μακεδονίας - Θράκης, έξι ακίνητα που ανήκουν στο
Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να μπορέσει ο Σύλλογος να φτιάξει στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, προκειμένου τα
άτομα αυτά να μπορούν σιγά σιγά να λειτουργούν σε ένα πλαίσιο ημιαυτονομίας», τόνισε η κ. Αχτσιόγλου. Σύμφωνα με τον
Σταύρο Ρίζο, ψυχίατρο, επιστημονικό διευθυντή του κέντρου, σήμερα η Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου «Ελπίδα» στο Ωραιόκαστρο λειτουργεί ως κέντρο ημέρας από το πρωί ως το μεσημέρι και ως κέντρο δημιουργικής απασχόλησης από το
μεσημέρι ως τις 7 το απόγευμα. Σε αυτήν εξυπηρετούνται 46 άτομα από όλη την Ελλάδα. Στον ίδιο χώρο θα ιδρυθεί η
στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για εννέα θέσεις ατόμων με νοητική υστέρηση και αυτισμό, με 24ωρη λειτουργία.
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ΚΟΜΟΤΗΝΗ: ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή με πρωτοβουλία της Ελληνικής Αστυνομίας το θέμα που παρουσιάστηκε ήταν: «Καθημερινότητα-προσβασιμότητα των Ατόμων με αναπηρία. Ο ρόλος και η συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας»
Απποκαλύφθηκε ότι προς τα τέλη Μαΐου δημοπρατείται ένα έργο προϋπολογισμού
350.000 ευρώ με το οποίο θα γίνουν παρεμβάσεις σε κτίρια της ΠΕ Ροδόπης προκειμένου να είναι εύκολη η πρόσβαση των ΑμεΑ. Παρεμβάσεις σε κτίρια, που μπορούν να δεχθούν τέτοιου είδους εργασίες. Σύμφωνα με τον κ. Θέμη Τζενετίδη,
εκπρόσωπο του Δήμου Κομοτηνής μέχρι σήμερα τα ΑμεΑ ενημερώνονταν από τα ΜΜΕ, το τηλέφωνο, τους υπαλλήλους του
δήμου πόρτα- πόρτα. «Προσπαθούμε να βρούμε έναν άλλο τρόπο. Μέσω του προγράμματος ΠΕΡΠΑΤΩ, ανά πάσα στιγμή,
θα γνωρίζουμε πού είναι και τι είδους προβλήματα αναπηρίας αντιμετωπίζουν. Αν και πού υπάρχουν ΑμεΑ, που δεν μπορούν
να ανταποκριθούν μόνοι τους σε ένα κάλεσμα για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης ανάγκης. Στόχος η έγκαιρη ενημέρωση
τους. Θα εμπλουτιστεί περισσότερο αυτή η βάση δεδομένων και θα την έχει στη διάθεσή της η Πολιτική Προστασία.» ανέφερε
ο κος Τζενετίδης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ροδόπης, τον κο Τρύφωνα Καρούντζοαυτό
που τα ίδια τα ΑμεΑ ζητούν είναι σεβασμός στους Νόμους, ώστε να μην χρειάζονται διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.
«Βάσει της ΕΛΣΤΑΤ το 25% του ελληνικού πληθυσμού είναι ΑμεΑ», άρα, όπως είπε, «μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό και
όσο πιο πολλές δομές δημιουργήσει, τόσο μικρότερο το κόστος το ίδιο για το ελληνικό κράτος.» Όπως επεσήμανε ο Γενικός
Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Υποστράτηγος Νικόλαος Μενεξίδης η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται δίπλα στους συμπολίτες με αναπηρία παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση στην καθημερινότητα τους.

ΔΥΟ «ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΑ» ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ, ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Πρόκειται για το κλειστό γυμναστήριο στο Καναλλάκι της Πάργας και για το κλειστό κολυμβητήριο για ΑμεΑ στο σχολικό συγκρότημα του
Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Το πρώτο έργο
είχε δημοπρατηθεί το 1998, αλλά οι εργασίες κατασκευής του είχαν σταματήσει το 2009 και έως το
2015 παρέμενε στα αζήτητα. Το 2016 ο τότε αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης ενέκρινε την τροποποίηση του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Ηπείρου και προβλέφθηκε ποσόν των 300.000 ευρώ. Αποτέλεσμα
ήταν να «ξεμπλοκάρει» το έργο, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα και εγκαινιάστηκε στις 7 Απριλίου με επίσημο προσκεκλημένο τον κ. Χαρίτση ως υπουργό Εσωτερικών πλέον, παρουσία του υφυπουργού Εργασίας και βουλευτή Πρέβεζας, Κωνσταντίνου Μπάρκα. Το δεύτερο έργο παρέμεινε εγκαταλελειμμένο και ημιτελές εδώ και 16 χρόνια. Ενώ η κατασκευή του
κτιρίου είχε ολοκληρωθεί το 2003, έκτοτε παρέμενε εκτός λειτουργίας, καθώς τα δύο κολυμβητήρια είχαν παραδοθεί χωρίς
τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό. Η λύση δόθηκε μετά από συνεργασία του τοπικού δήμου με το υπουργείο Εσωτερικών. Ο δήμος Αγίου Δημητρίου σχεδίασε και δρομολόγησε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, συνέταξε μελέτη θέρμανσης
και κλιματισμού και στη συνέχεια το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» του υπουργείου Εσωτερικών
με 322.000 ευρώ. Το σχολικό συγκρότημα του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στον Άγιο Δημήτριο, ένα
από τα μεγαλύτερα σχολεία ΕΕΕΕΚ, όπου φοιτούν μαθητές με ειδικές ανάγκες. Μετά τα εγκαίνια του έργου, που τελέστηκαν
στις 12 Απριλίου, το κολυμβητήριο είναι στη διάθεσή τους και έχουν επιτέλους τη θεραπευτική παρέμβαση που δικαιούνται.

«ΈΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Ημερίδα με θέμα: «Ένα σχολείο για όλους: Συνεκπαίδευση- Συμπερίληψη», συνδιοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων του 6ουΔημοτικού Σχολείου Καλαμάτας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων και την υποστήριξη της Α/βάθμιας
Εκπ/σης Μεσσηνίας. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Μαΐου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, με ομιλητές: - Η Παιδίατρος- Αναπτυξιολόγος Καραντανά Ελένη,
με θέμα: «Η συνεκπαίδευση στην Ελληνική πραγματικότητα…είναι εφικτό;» - Ο ειδ. Ψυχοπαιδαγωγός- Δάσκαλος. Ph.D. Πετρόπουλος Φώτιος, με θέμα: «»Από το προσωπείο του
άσχετου…στο Πρόσωπο του εν σχέση». Προσπάθεια ποιοτικής θεώρησης μιας…μετρήσιμης εκπαίδευσης.» - Η Αντιπρόεδρος
του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων με αυτισμό και Ε.Α.. «Η Αγία Σκέπη» και Κοινωνική Λειτουργός Λευτάκη Μαρία,
με θέμα: «Παιδιά με ιδιαιτερότητες: από το περιθώριο του σχολικού πλαισίου, στο κέντρο της σχολικής ζωής, στο κέντρο του
κοινωνικού και παραγωγικού ιστού της χώρας.» - Η πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Μεσσηνίας- Λακωνίας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Βακκά Κέλλυ, με θέμα: «Η προσβασιμότητα παιδιών με κινητικά προβλήματα στο
Δημόσιο σχολείο, προοπτική και πραγματικότητα.» - Την ημερίδα συντόνισε η δημοσιογράφος Πέττυ Μαντούκου.
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ΣΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΦΤΩΧΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Στην Ελλάδα βρίσκονται οι πιο φτωχές περιφέρειες της Ευρώπης σύμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία της Eurostat. Πρόκειται για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
την Ήπειρο, το Βόρειο Αιγαίο και τη Δυτική Μακεδονία οι οποίες φιγουράρουν στις
20 φτωχότερες περιφέρειες της Ε.Ε. ενώ λίγο πιο πίσω ακολουθεί η Θεσσαλία. Σε
επίπεδο χώρας η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η 5η φτωχότερη σύμφωνα με το κατά
κεφαλή ΑΕΠ. Το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2017 σημειώθηκε
στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (46%), στην Ήπειρο και το
Βόρειο Αιγαίο (48%) και στη Δυτική Ελλάδα (49%). Ακολουθούν η Θεσσαλία (52%),
η Κεντρική Μακεδονία (53%), η Πελοπόννησος (56%), η Κρήτη (57%), η Δυτική Μακεδονία (59%), η Στερεά Ελλάδα και τα
Ιόνια Νησιά (62%) και το Νότιο Αιγαίο (72%). Κάτω από το 75% του μέσου κοινοτικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκονταν το
2017 δώδεκα ελληνικές περιφέρειες, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) που δόθηκαν
στη δημοσιότητα. Μόνο η Αττική (91% του κοινοτικού ΑΕΠ) κατέγραψε κατά κεφαλήν ΑΕΠ άνω του 75% του κοινοτικού.

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019
Σύμφωνα με την προηγούμενη υπουργική απόφαση, το Κοινωνικό Μέρισμα δίνεται προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων
προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών. Το κοινωνικό μέρισμα, είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή
τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά
ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Σύμφωνα με το πλέον επικρατέστερο σενάριο, το φετινό μέρισμα θα πατήσει πάνω στα περσινά εισοδηματικά κριτήρια. Από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος αναμένεται να εξαιρεθούν νοικοκυριά, τα οποία βάσει της τελευταίας
εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας διότι έχουν Ι.Χ. αυτοκίνητο
άνω των 1.928 κ.ε., ενώ εκατοντάδες πολύτεκνοι αναμένεται να αποκλειστούν λόγω των αυστηρών περιουσιακών κριτηρίων.

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΝΙΑΡΧΟΥ ΤΩΝ 300 ΕΚΑΤ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Υγείας, αβάσιμα και ενδεχομένως υποβολιμαία κρίνονται τα δημοσιεύματα που σπεύδουν να μιλήσουν για απόσυρση
από πλευράς Ιδρύματος Νιάρχου της δωρεάς των 300 εκατομμυρίων Ευρώ
προς το Υπουργείο Υγείας. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δωρεάς προχωράει
κανονικά στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της και συγκεκριμένα στην δημιουργία των 2 μεγάλων νοσοκομείων (Κομοτηνής και Παίδων Θεσσαλονίκης,
που αφορά σε περίπου 200 από τα 300 εκ. Ευρώ), στην αγορά και συντήρηση
των αεροπλάνων και ελικοπτέρων του ΕΚΑΒ (27 εκ. Ευρώ περίπου), για τα PET και τα Κυκλοτρόνια, για την εκπαίδευση
των φοιτητών ιατρικής στο «τραύμα» και τις κινητές μονάδες κλπ. Πρόσκαιρη εμπλοκή παρουσιάστηκε μόνο κατά το
σκέλος της δωρεάς που αφορούσε στην εκπαίδευση ενάντια στις ενδο-νοσοκομειακές λοιμώξεις (πρόγραμμα που δεν
φτάνει ούτε τα 4 εκ. Ευρώ συνολικά)… κι αυτό επειδή υπάρχει σε εξέλιξη αντίστοιχο πρόγραμμα από τον ΕΟΔΥ (πρώην
ΚΕΕΛΠΝΟ).Παρόλα αυτά και γι’ αυτήν την εξέλιξη γίνονται συνεννοήσεις μεταξύ του Ιδρύματος και του Υπουργείου.

ΒΙΝΤΕΟ ANIMATION: ΓΟΝΕΙΣ, ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣ…
Η υπερβολική χρήση κινητών τηλεφώνων από τους γονείς «καταστρέφει»
την οικογενειακή ζωή και επηρεάζει σημαντικά την ψυχολογία των παιδιών. Οι
γονείς καλό θα ήταν να εξετάσουν τη σχέση τους με τις οθόνες (κινητά, υπολογιστές, tablets…) και να αναρωτηθούν αν είναι υπό έλεγχο ή εμποδίζει την ομαλή
οικογενειακή λειτουργία και δραστηριότητα. Στις μέρες μας πολλοί γονείς χρησιμοποιούν το κινητό τους συνεχώς μπροστά στα παιδιά. Αυτή η συμπεριφορά
κάνει τα παιδιά να νοιώθουν ασήμαντα τα παιδιά πληγώνονται, πικραίνονται,
απογοητεύονται. Γονείς, σκεφτείτε μόνο πόσες φορές έχει προσπαθήσει το παιδί
σας να σας τραβήξει την προσοχή, είτε δείχνοντας σας είτε λέγοντας σας κάτι, κι
εσείς το αγνοείτε. Δυστυχώς, λίγο πολύ, το έχουμε κάνει όλοι και όχι μόνο στα παιδιά μας αλλά και στους συντρόφους μας.
Το εκπληκτικό video animation καταφέρνει μέσα σε δύο λεπτά να μας δείξει πως η αλόγιστη χρήση των κινητών από τους γονείς πληγώνει τα παιδιά και τα απογοητεύει. Στην ιστορία, ένα μικρό κοριτσάκι παίζει ήσυχο και χαρούμενο στο σπίτι του. Κάποια στιγμή ακούει την πόρτα και αντιλαμβάνεται πως έχει επιστρέψει ο πατέρας του κρατώντας το κινητό στα χέρια του. Τον
βλέπει και τον πλησιάζει όλο χαρά για να του μιλήσει όμως ο μπαμπάς της είναι απορροφημένος στο κινητό του, την χαϊδεύει
απλά στο κεφάλι και συνεχίζει να βλέπει το κινητό του. Η απογοήτευση φανερά ζωγραφισμένη στο προσωπάκι της μικρής.
Η μικρούλα όμως αναζητά και πάλι την προσοχή του γονιού της. Την βλέπουμε να προσπαθεί να δείξει με περηφάνια
στον πατέρα της τις εργασίες της, τους βαθμούς της, όμως ο γονιός είναι ακόμα απορροφημένος με το κινητό του.
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Η ΜΑΦΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
Από σελ. 1... Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, υπάρχει τόσο
πολύ ασυδοσία και παρανομία που τα ΜΜΕ για να κάνουν κι
αυτά τη δουλειά τους τα παρουσιάζουν με τέτοιο τρόπο που
θυμίζουν Κόζα Νόστρα, Κορλεόνε και πολλές άλλες μαφιόζικες καταστάσεις με νονούς, κουμπάρους και διάφορα άλλα
αλισβερίσια. Πρόσφατα, ανακαλύφθηκε η ΜΑΦΙΑ των λαϊκών
αγορών, λίγο πριν είχαμε τη ΜΑΦΙΑ των φυλακών, υπάρχουν
βέβαια πολλές μαφίες σε πολλά επίπεδα, επικίνδυνα για το
κύρος και την αξιοπρέπεια όχι μόνο του μεμονωμένου πολίτη
αλλά ολοκλήρου του έθνους μας. Το παρακάτω δημοσίευμα
που αφορά τις λαϊκές αγορές, δείχνει το επίπεδο αυτής της
μαφίας. Για τις υπόλοιπες μαφίες που δεν υπάρχουν επίπεδα, δεν έχουμε μάθει ακόμα. Σιγά σιγά, η καθημερινότητα
γίνεται πολύ ΜΑΦΙΟΖΑ και επικίνδυνη αφού κινδυνεύουμε όλοι, στις δουλειές μας, στους δρόμους, στα
σπίτια μας, ακόμα και από τον ίδιο μας τον εαυτό αναγκαστικά θα υποκύψει προκειμένου να επιβιώσει με
τα σημερινά δεδομένα. Είμαστε όλοι ένοχοι, όμως δείτε το παρακάτω άρθρο για να καταλάβετε το γιατί...
Ιδιοκτήτρια πάγκου σε λαϊκή όρθωσε το ανάστημά της στη "μαφία των λαϊκών αγορών" όταν μέλη της ζήτησαν ταρίφα. Η μαφία συνεργαζόταν και με γιατρό. Τη γυναίκα πλησίασαν δύο μέλη της μαφίας το 2010 για να πάρουν
χρήματα, αλλά έλαβαν την εξής απάντηση: «Έχω ανάπηρο παιδί και δεν πρόκειται να δώσω 2000 ευρώ για μία
θέση». Άλλο μέλος της οργάνωσης είχε πει σε έμπορο, «Εκεί μέσα τους κάνω ό,τι θέλω», αναφερόμενος στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών. «Τι θέλεις; Να έχεις καθημερινά επόπτες στον πάγκο σου; Δεν μπορείς να βρεις δανεικά,
να σου βγάλουμε μία άδεια; Έχεις να δίνεις 400 ευρώ κάθε μέρα;», ήταν η ερώτηση που έκαναν οι... επόπτες της
σπείρας σε ιδιοκτήτη πάγκου, για να τον πιέσουν να βγάλει την απαιτούμενη άδεια που δεν είχε, δίνοντάς τους το
ποσό των 10.000 ευρώ. Το αξιοσημείωτο είναι πως η εγκληματική οργάνωση των… ζαρζαβατικών είχε συνεργασία
ακόμη και με γιατρό και ο λόγος ήταν ένας. Να προσκομίζει πλαστά έγγραφα ασθενείας, για να μην πληρώνουν
οι «ασθενείς» ιδιοκτήτες πάγκων εισφορές και να εξακολουθούν να εργάζονται αφού ήταν υγιείς. Όπως προκύπτει
από την δικογραφία της υπόθεσης, οι δράστες είχαν βρει τρόπο να παρέχουν ιατρικές γνωματεύσεις, οι οποίες βεβαίωναν παθήσεις, όπως αναπηρίες και ανίατες ασθένειες. Είναι ενδεικτικό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου, πως γιατρός αρκετά κοντά στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την Αστυνομία, εξέδιδε πλαστά
έγγραφα ασθενειών για πωλητές, έναντι του ποσού των 100 ευρώ. Η μηνιαία εισφορά ανερχόταν στα 400 ευρώ και
αν κάποιος από τους πωλητές δεν την κατέβαλλε για ένα εξάμηνο, τότε αυτομάτως ανακαλούταν η άδειά του. Ανάμεσα
στους 20 συλληφθέντες του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής είναι ο «Καράφλας», ο «Βέγγος» ή
«Κοντός», στελέχη της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών, ελεγκτές- επόπτες, -νυν και τέως προϊστάμενοι υπηρεσιών
και νυν και πρώην πρόεδροι σωματείων. Η έρευνα και η συγκέντρωση πληροφοριών κράτησε πέντε χρόνια.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Η διοίκηση της Περιφέρειας στέλνει μήνυμα σε όλες τις κατευθύνσεις
ότι οι επικείμενες εκλογές σε καμία περίπτωση δεν θα αναστείλουν τη σταθερή προσήλωσή της, στην πάταξη της διαφθοράς. Ύστερα από την εξάρθρωση από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης
Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, σπείρας που εκβίαζε και εξαπατούσε επαγγελματίες και παραγωγούς λαϊκών
αγορών της Αττικής, η Περιφέρεια Αττικής σημειώνει τα ακόλουθα: Όσον
αφορά τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών ενημερώνουμε ότι πρόκειται για μια
Υπηρεσία που ήταν ένας από τους πολλούς φορείς του ελληνικού δημοσίου που καταργήθηκαν. Ο συγκεκριμένος Οργανισμός μεταφέρθηκε ως Διεύθυνση στην Περιφέρεια Αττικής. Έγιναν προσπάθειες να ενσωματωθεί ομαλά η εν λόγω Υπηρεσία στην Περιφέρεια Αττικής λόγω της διαφορετικής φύσης και της
ιδιαιτερότητάς της, καθώς ήταν ένας αυτόνομος οργανισμός. Προκειμένου να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης,
στο πλαίσιο της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, η Περιφερειακή Αρχή προχώρησε στην αλλαγή δύο φορές του Διευθυντή της υπηρεσίας, η τελευταία λόγω δήλωσης παραίτησης. Η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων της Διεύθυνσης προσπαθεί, υπό δύσκολες συνθήκες, να επιτελέσει ευσυνείδητα το έργο της. Η Περιφέρεια Αττικής είναι σε επαφή με όλες τις αρμόδιες
αρχές προκειμένου να ενημερωθεί για την άσκηση ποινικών διώξεων, και να τεθούν άμεσα οι επίορκοι υπάλληλοι σε αργία.

ΣΕΛΙΔΑ 13

ΤΕΧΝ Η Κ Α Ι " Α Ν Α Π Η ΡΙΑ "
Η τέχνη είναι απελευθερωτική. Ανοίγει δρόμους και
κανάλια επικοινωνίας, εκεί που οι κοινωνίες στήνουν
μπάρες και διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στους ανθρώπους. Γιατί η τέχνη είναι συνυφασμένη με τη ζωή,
τη δημιουργία την εξέλιξη γι αυτό
και τις περισσότερες φορές προπορεύεται της εποχής της. Αν
ανατρέξουμε στην ιστορία της ανθρωπότητας, θα συναντήσουμε
μεγάλους καλλιτέχνες οι οποίοι
ήταν ανάπηροι αλλά κέρδισαν τον
θαυμασμό και έμειναν στην
μνήμη των ανθρώπων όχι για την
αναπηρία τους, αλλά για τα έργα
τους. Αυτό δείχνει ότι η αναπηρία
δεν είναι το μόνο κυρίαρχο χαρακτηριστικό που προσδιορίζει την
προσωπικότητα τους ατόμου, η ανθρώπινη ύπαρξη
είναι πολύ πιο πολύπλοκη και σύνθετη, και αυτό αναδεικνύεται μέσα από την Τέχνη. Ενδεικτικά θα αναφέρω
μερικά τέτοια παραδείγματα καλλιτεχνών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ο Όμηρος ήταν τυφλός όμως
όλοι τον θυμούνται για την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, ο
ποιητής Μίλτων (επίσης τυφλός) έγινε γνωστός για την

ποίηση του και κυρίως για το ποίημα του "Χαμένος Παράδεισος" θεωρείται δε ως ο Άγγλος Όμηρος. Η Φρίντα
Κάλο (με πολλαπλή κινητική αναπηρία) υπήρξε μεγάλη
Μεξικανή ζωγράφος για την πρωτοποριακή και ιδιαίτερη
ζωγραφική της, η Έλεν Κέλλερ (κωφή και τυφλή) ήταν
διάσημη συγγραφέας. Και στη σύγχρονη διεθνή μουσική σκηνή τρεις κορυφαίοι - ο καθένας στο είδος του - καλλιτέχνες,
(τυφλοί και οι τρεις τους), διακρίθηκαν και αγαπήθηκαν από εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο
για το ταλέντο τους: ο Ray
Charles, o Stevie Wonder και ο
Andrea Bocelli. Κάποια στιγμή θα
πρέπει να αντικρούσουμε το αληθινό πρόσωπο της αναπηρίας και
όχι αυτό που της έχουμε αποδώσει με τα στερεότυπα χαρακτηριστικά του φόβου, του οίκτου, της
αμηχανίας, της ανικανότητας, της αποστροφής. Το
πρόσωπο της μπορεί να είναι διαφορετικό αλά δεν
είναι άσχημο. Άλλωστε όπως λέει και ο στίχος ενός
τραγουδιού, "χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια μόνο
τρόπο να κοιτάνε" Αυτό λοιπόν χρειάζεται να αλλάξει,
το βλέμμα , το τρόπος που "κοιτάμε" τους ανθρώπους
με αναπηρία. Λίλα Πατρόκλου - www.idiadromi.gr

ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Ο ΜΠΟΛΣΟΝΑΡΟΥ «ΕΚΟΨΕ»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕ ΜΑΥΡΟΥΣ, ΝΕΟΥΣ,
TRANSGENDER ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Μια διαφήμιση τράπεζας με μαύρους, νέους, transgender και άτομα
με αναπηρία, αποσύρθηκε κατόπιν αιτήματος του Ζαΐχ Μπολσονάρου,
ενώ ο διευθυντής μάρκετινγκ απολύθηκε. Η προβολή αυτού του διαφημιστικού σποτ της δημόσιας τράπεζας Banco do Brasil είχε ξεκινήσει στις αρχές του
μήνα, αλλά σταμάτησε ξαφνικά στις 14 Απριλίου. Ο στόχος ήταν να προσελκύσει
νέους πελάτες, για αυτό και οι πρωταγωνιστές ήταν πολλοί νεαροί μαύροι και μία
transgender. «Ο πρόεδρος (Μπολσονάρου) κι εγώ συμφωνήσαμε ότι το σποτ θα
έπρεπε να αποσυρθεί», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της τράπεζας,
Ρούμπεμ Νοβάες, χωρίς να εξηγήσεις τους λόγους. Όσον αφορά τον διευθυντή
μάρκετινγκ Ντελάνο Βαλεντίμ, είπε ότι η αποχώρησή του αποφασίστηκε «με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερομένου». Η διαφήμιση έδειχνε τους πρωταγωνιστές κάποιοι εκ των οποίων είχαν τατουάζ ή βαμμένα μαλλιά, να τραβούν σέλφι με τα κινητά τηλέφωνά τους. Ο εκφωνητής
εξηγούσε πώς μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό στην τράπεζα χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή για smart phones.
Στη συγκεκριμένη διαφήμιση συμμετείχαν περισσότεροι μαύροι ηθοποιοί, σε σύγκριση με τις άλλες διαφημιστικές
καμπάνιες στη Βραζιλία, όπου υποεκπροσωπούνται μολονότι αποτελούν πάνω από το 50% του πληθυσμού.
Σύμφωνα με την εφημερίδα O Globo που αποκάλυψε την προεδρική παρέμβαση, ο Μπολσονάρου τηλεφώνησε
ο ίδιος στον πρόεδρο της τράπεζας και του ζήτησε να σταματήσει η προβολή του σποτ. Η ενέργεια αυτή, ενός
προέδρου που έχει κατηγορηθεί για ρατσιστικά και ομοφοβικά σχόλια, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους
ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. «Ο Μπολσονάρου λογοκρίνει μια διαφήμιση της Banco do Brasil και ζητά
την απόλυση του διευθυντή μάρκετινγκ. Κίνητρο της λογοκρισίας: η ποικιλομορφία (υπερβολικά πολλοί μαύροι
ηθοποιοί)» έγραψε ένας χρήστης στο Twitter. «Η ποικιλομορφία δεν έχει θέση σ' αυτήν την κυβέρνηση. Ο Μπολσονάρου ενεργεί σαν δικτατορίσκος», σχολίασε η βουλευτής του Κόμματος των Εργατών Μαρία ντου Ροζάριο.
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ΈΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΙΣ. ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ ΕΚΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Έως και ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι θα μπορούσαν να εκτεθούν σε κουνούπια που
φέρουν ασθένειες μέχρι το τέλος του αιώνα λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, σύμφωνα
με νέα μελέτη που εξετάζει τις μηνιαίες μεταβολές της θερμοκρασίας παγκοσμίως. Οι Αμερικανοί επιστήμονες αναφέρουν ότι θα επηρεαστούν ακόμη και περιοχές με χαμηλό κίνδυνο
να έχουν ένα κλίμα κατάλληλο για τα κουνούπια, επειδή οι ιοί που φέρουν είναι διαβόητοι
για την υψηλή τους μεταδοτικότητα υπό τις κατάλληλες συνθήκες. «Η κλιματική αλλαγή είναι
η μεγαλύτερη και πιο εκτεταμένη απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια υγείας», δήλωσε ο βιολόγος Κόλιν Κάρλσον, μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου του Τζόρτζταουν και συνεπικεφαλής της νέας μελέτης. «Τα κουνούπια είναι μόνο ένα μέρος της πρόκλησης, αλλά μετά την επιδημία Ζίκα στη
Βραζιλία το 2015, είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για το τι θα ακολουθήσει», πρόσθεσε. Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής
τον Κάρλσον και της Σέιντι Ράιαν του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, εξέτασε τι θα συμβεί στις κινήσεις των δύο πιο συνηθισμένων κουνουπιών που φέρουν μολυσματικές ασθένειες, τα Aedes aegypti και Aedes albopictus, καθώς η θερμοκρασία θα ανέβει τις επόμενες δεκαετίες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα κουνούπια είναι από τα πιο
θανατηφόρα ζώα στον κόσμο, μεταφέροντας ασθένειες που προκαλούν εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Τόσο το
Aedes aegypti όσο και το Aedes albopictus μπορούν να μεταφέρουν το δάγκειο πυρετό, τον ιό Ζίκα, καθώς και δεκάδες
άλλες ασθένειες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή τα επόμενα 50 χρόνια. Με την υπερθέρμανση του πλανήτη,
σχεδόν όλος ο παγκόσμιος πληθυσμός θα μπορούσε να εκτεθεί σε αυτά κάποια στιγμή τα επόμενα 50 χρόνια.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Επιστήμονες περιγράφουν ένα ζοφερό μέλλον για την υπερθέρμανση του πλανήτη ΈΣΠΑΣΕ ΡΕΚΟΡ 3 ΕΚΑΤ. ΧΡΟΝΩΝ
με το διοξείδιο του άνθρακα να φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ, κάτι που έχει όμως "γραφτεί"
στο παρελθόν. Η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στη ατμόσφαιρα, που
είναι ο κύριος υπεύθυνος για την υπερθέρμανση της Γης, βρίσκεται στο υψηλότερο
σημείο της εδώ και τρία εκατομμύρια χρόνια, καθιστώντας αναπόδραστη τη δραματική
αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και του επιπέδου των ωκεανών σε μερικούς
αιώνες, προειδοποιούν οι ερευνητές. Οι επιστήμονες εκτιμούσαν μέχρι τώρα πως το
σημερινό επίπεδο του διοξειδίου του άνθρακα, λίγο μεγαλύτερο των 400 μερών στο
εκατομμύριο (ppm), δεν ήταν πιο σημαντικό από εκείνο που υπήρχε πριν από 800.000 χρόνια, σε μια περίοδο που χαρακτηριζόταν από κύκλους αναθέρμανσης και ψύχρανσης της Γης οι οποίοι συνεχίζονταν μέχρι σήμερα χωρίς η υπερθέρμανση να συνδέεται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Όμως δείγματα παγόβουνων και θαλάσσιων ιζημάτων που
ελήφθησαν από το πιο ψυχρό μέρος του πλανήτη αποκαλύπτουν πως το όριο των 400 ppm ξεπεράστηκε για πρώτη φορά
πριν από τρία εκατομμύρια χρόνια, στη διάρκεια της πλειοκαίνου. Οι θερμοκρασίες τότε ήταν αυξημένες κατά 3 έως 4 βαθμούς Κελσίου, δέντρα φύτρωναν στην Ανταρκτική και το επίπεδο των ωκεανών ήταν υψηλότερο κατά 15 μέτρα. Οι αναλύσεις αυτές επιβεβαιώνονται από ένα νέο κλιματικό μοντέλο που ανέπτυξε το Ινστιτούτο του Πότσδαμ για την Έρευνα των
Κλιματικών Επιπτώσεων (PIK). «Το τέλος της πλειοκαίνου είναι σχετικά κοντινό σε εμάς από την άποψη των επιπέδων
του CO2», εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ματέο Βιλάιτ, ερευνητής στο PIK και βασικός συγγραφέας μιας έρευνας
που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα. Οι ερευνητές εκτιμούν πως στο παρελθόν έχουν σημειωθεί επίπεδα διοξειδίου
του άνθρακα πολύ μεγαλύτερα των 400 ppm, όμως χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια προκειμένου να συμβεί αυτό.

ΤΑ ΔΑΣΗ, ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Η αστικοποίηση και οι σύγχρονες αλλαγές στον τρόπο ζωής έχουν περιορίσει τις δυνατότητες του ανθρώπου για επαφή με τη φύση. Ταυτόχρονα,
πολλές κοινωνίες αντιμετωπίζουν αυξανόμενη συχνότητα κακής σωματικής
και ψυχικής υγείας που συνδέεται τόσο με το χρόνιο άγχος και την ανεπαρκή σωματική δραστηριότητα όσο και με την έκθεση σε ανθρωπογενείς
περιβαλλοντικούς κινδύνους, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν
μόνο από την ιατρική και την τεχνολογία. Ανάμεσα στους επιβαρυντικούς
παράγοντες περιλαμβάνονται τα ολοένα και αυξανόμενα καθιστικά επαγγέλματα, το ψυχικό άγχος που γεννά ο αστικός τρόπος διαβίωσης και οι σύγχρονες εργασιακές πρακτικές, καθώς και
οι περιβαλλοντικές συνθήκες. Η αύξηση του θορύβου, το θερμικό στρες και η ατμοσφαιρική ρύπανση συμβάλλουν
περαιτέρω στην επιβάρυνση της ψυχικής υγείας του σύγχρονου ανθρώπου. Το αποτέλεσμα είναι μείζονα προβλήματα
δημόσιας υγείας, αυξημένες δαπάνες για συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και μείωση της παραγωγικότητας
στην εργασία, αυξημένη απουσία εργασίας και κακές κοινωνικές σχέσεις. Τα δάση, τα αστικά και περιαστικά άλση, τα
αστικά πάρκα, οι κήποι και οι χώροι πρασίνου παρέχουν ευκαιρίες για τη βελτίωση αυτών των τάσεων. Από τη διεθνή
βιβλιογραφία τεκμηριώνεται η θετική συσχέτιση της έκθεσης σε τέτοια φυσικά περιβάλλοντα και των διαφόρων δεικτών
της ανθρώπινης υγείας. Το βασικό μήνυμα που αναδύεται από την τεκμηριωμένη έρευνα είναι ότι η επαφή με τη φύση,
και γενικότερα με τους χώρους πρασίνου, βελτιώνει την ψυχική υγεία, μειώνοντας το άγχος, ενισχύοντας τη διάθεση,
αμβλύνοντας την ένταση της κατάθλιψης, του θυμού και της κούρασης, αυξάνοντας τη ζωτικότητα και την ευεξία.
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Η «ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ» Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Του Βασίλη Τακτικού
Μια νέα παγκόσμια πρόκληση είναι
μπροστά μας. Οι νέες τεχνολογίες και
νέες βιομηχανίες που αναπτύσσονται
της ρομποτικής, του διαδικτύου και της
αειφορικής ενέργειας, εκτός από τις φανερές οικονομικές επιδράσεις δημιουργούν τεράστια τεκτονικά ρήγματα στη δομή του συστήματος.
Αλλάζουν την μορφολογία και τις συνθήκες όπως όταν συγκρούονται οι τεκτονικές πλάκες της γης. Έχουμε συνηθίσει να
παρακολουθούμε τις πολιτικές εξελίξεις μέσα από τους όρους
του κράτους και της αγοράς, είτε μέσα από τους παγκόσμιους
οικονομικούς και πολιτικούς συσχετισμούς, είτε ως πολιτικό
παίγνιο πολιτικών προσώπων και κομμάτων, λες κι αυτή είναι
η μόνη φυσιολογία των πραγμάτων. Ωστόσο, θα πρέπει τώρα
να δούμε ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι παράγοντες που καθορίζουν τα πράγματα και τις εξελίξεις. Δεν είναι μόνο γεωπολιτική ισχύς των εθνών όπως γνωρίζαμε μέχρι σήμερα αλλά,
υπάρχουν και οι «υπερδυνάμεις» που εξαρτώνται και διαμορφώνονται από τις ανταγωνιστικές ηγεμονικές τεχνολογίες
της εποχής μας. Τέτοιες τεχνολογίες είναι σήμερα το διαδίκτυο, οι τεχνολογίες της ενέργειας και η ρομποτική που αλλάζουν τα στάνταρ που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα στην
οικονομία και πολιτική . Τα ηνία βέβαια της παγκόσμιας ηγεμονίας από την άποψη του παγκόσμιου κεφαλαίου τα κρατούν ακόμη οι μεγάλες εταιρείες της 2ης βιομηχανικής
επανάστασης που έχουν ως κινητήρια δύναμή της το πετρέλαιο και τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα, που είναι καθετοποιημένες και συγκεντρωτικές. Είμαστε όμως στην εποχή που
εισβάλουν οι τεχνολογίες της 3ης βιομηχανικής επανάστασης
που είναι οριζόντιες και κατανεμημένες όπως το διαδίκτυο και
η αειφόρος ενέργεια με πηγή τον ήλιο. Ακόμη και η ρομποτική που στην εφαρμογή της έχει ένα επίσης συγκεντρωτικό
χαρακτήρα, και ελέγχεται βέβαια από το μεγάλο κεφαλαίο έχει
ως βασικό χαρακτηριστικό ότι περιορίζει δραστικά το χρόνο
εργασίας, Έτσι έχουμε ένα νέο διαχωρισμό και διπολισμό
μεταξύ των νέων τεχνολογιών που ευνοούν τη συγκεντροποίηση και εκείνων που ευνοούν την οριζόντια οργάνωση όπως
το διαδίκτυο. Μολονότι αυτός ο διαχωρισμός δεν πηγάζει
από ιδεολογικές αναφορές είναι ωστόσο διαχωρισμός σύγκρουσης συμφερόντων. Ειδικά η ρομποτική τεχνολογία, εισβάλει στο πεδίο της οικονομίας φέροντας ως αποτέλεσμα
την υπερπαπαραγωγή προϊόντων από τις μεγάλες εταιρείες
και ταυτόχρονα φέρνει ως επακόλουθο και την «τεχνολογική ανεργία» κάτι που με μεταφορικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι επιβάλλει την «δικτατορία» εκείνων που κατέχουν τα
ρομπότ στις παραγωγικές σχέσεις...Συνέχεια στο επόμενο

«ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ»
Το πλούσιο
βιογραφικό του Φίλιππου
Δραγούμη, δεν μοιάζει με
πολλούς πολιτικούς, έχει τις
γνώσεις και τη θέληση να
βοηθήσει. Εμείς τι πρέπει να
κάνουμε; Πρέπει να φανούμε
αντάξιοι και να λάβουμε
υπόψη μας ότι οι περισσότεροι υποψήφιοι ανεξαρτήτως
κόμματος δεν έχουν σκοπό
αλλά και τις γνώσεις για αυτά
που λένε ότι θα κάνουν. Ο
Φίλιππος Δραγούμης αντί να
λέει κάνει αυτά που πρέπει
για τον συνάνθρωπο.
Ο Φίλιππος Δραγούμης Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958.
Σπούδασε Φιλοσοφία στο Παρίσι (Paris X Nanterre) 77/79
και στη συνέχεια ζωγραφική
στην Α.Σ.Καλών Τεχνών στην
Αθήνα. Υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας
και πρόεδρός της. Ιδρυτικό
μέλος του Ελληνικού Κέντρου
Περίθαλψης Άγριων Ζώων
(στην Αίγινα) με το οποίο
ασχολήθηκε επί 16 χρόνια
(1989-2006). Σχεδίασε προγράμματα διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας από το
1998 και διοργάνωσε διεθνή
σεμινάρια και συνέδρια για
την περίθαλψη / προστασία
άγριων ζώων στην Αθήνα, ΆγΣυν. από σελ. 1…
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κυρα, Βελιγράδι και Βουλγαρία όπως και άλλα προγράμματα για το περιβάλλον και
την άγρια ζωή. Τιμήθηκε για
την διεθνή δράση του από το
International Wildlife Rehabilitation Council (Διεθνές Συμβούλιο για την Επανένταξη
Άγριων Ζώων) με το International Award το 2000 στο
Montreal και το 2005 από την
UNESCO Πειραιά και νήσων
για την προσφορά του στην
Οικολογία. Το πρώτο του βιβλίο με διηγήματα, «Ο Ροζ Πελεκάνος και άλλες ιστορίες»,
εκδόθηκε από τις εκδόσεις
Ωκεανίδα το 1999. Άρθρα του
έχουν δημοσιευτεί στην Ελευθεροτυπία, τα Νέα, την Καθημερινή και το ΟΙΚΟ. Ίδρυσε την
ΜΚΟ “ΜΙΑΦΥΣΗ” με στόχο τη
διεθνή συνεργασία και δικτύωση για το περιβάλλον και
τον εθελοντισμό για τη Φύση
από το 2006 ως το 2009.
Έκτοτε
δραστηριοποιείται
στην πολιτική. Το 2010 εξελέγη
Δημοτικός Σύμβουλος του
Δήμου Αθηναίων και ανέλαβε
πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Κέντρου Πρόληψης
των
Εξαρτήσεων
“Αθηνά Υγεία”. Το δεύτερο βιβλίο του “ Η Ηθική Πίσω από
την Κρίση” είναι υπό έκδοση
από τις εκδόσεις Άγρα.

