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ΜΙΣΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 500 €..
Με μισθό κάτω των 500 ευρώ αμείβονται 571 χιλ. και πε-

ρίπου ένας στους πέντε στον ιδιωτικό τομέα ενώ 251 χιλιά-

δες αμείβονταν με μισθό κάτω των 250 ευρώ… Συν. σελ. 12

ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΦΠΑ
ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ

ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΑ, 
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΙ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΟΧΙ

ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Σελ.7

ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΒΙΩΝΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Σελ.7

ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝ-
ΤΑΙ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, τα προνοι-

ακά αναπηρικά και διατροφικά επιδό-

ματα  θα καταβάλλονται...Συν.σελ. 4

ΑΠΟΧΗ - Υπήρξε πραγματικά τόσο μεγάλη
αποχή ή μήπως η μεγάλη

συμμετοχή της μισής Ελλάδας

στα ψηφοδέλτια δημιούργησε

αυτήν την αναμπουμπούλα;

Ακόμα και στις μικρές κοινότη-

τες, ιδιαίτερα σε απομακρυ-

σμένες περιοχές οι υποψήφιοι

σε κάποιες περιπτώσεις ήταν

περισσότεροι από τους ψηφο-

φόρους. Ακόμα και τα άτομα με

αναπηρία έπαιξαν τόσο σημαντικό ρόλο στο πολιτικό σύ-

στημα για κάποια κόμματα και πολιτικούς σε βαθμό   Σελ.13 

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΔ

252 ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΨΗΦΟΥΣ!!!!!!! 
Η  ΔΥ Ν Α Μ Η  Τ Η Σ

Α ΔΥ Ν Α Μ Ι Α Σ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναρωτήθηκε κανείς αν κάποιος άλλος υποψήφιος

σε οποιοδήποτε κόμμα κατάφερε να συγκεντρώσει

252.355 ψήφους; Αναρωτήθηκε κανείς γιατί σ' αυτές

τις εκλογές και σε όλα τα ψηφοδέλτια όλων των παρα-

τάξεων, χρησιμοποίησαν άτομα με ειδικές ανάγκες; Σελ.16

Σελ.5

Αμέσως μετά την επιτυχημένη εκδήλωση “Καλλι-

τεχνικές Προεκτάσεις”, το ΚΕΑ κάνει ένα βήμα μπρο-

στά. Ο επιτυχημένος σκηνοθέτης και ηθοποιός

Αντώνης Βογιατζής, με καταξιωμένους ηθοποιούς

του θεάτρου και της τηλεόρασης αλλά και προωτα-

γωνιστές τα Άτομα με Αναπηρία, ετοιμάζουν μεγά-

λες εκπλήξεις που σύντομα θα μας καταπλήξουν.

Χθες, Σήμερα, Αύριο!!

ΕΚΛΟΓΕΣ

Στο Κ.Ε.Α "Συνεργασία -
Δημιουργία" ο Στέλιος

Κυμπουρόπουλος...Σελ.13
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Συνέχεια από το προηγούμενο...
Και επειδή, η προβληματική ζωή και η ανέχεια πολλαπλασιάζουν τα ανθρώπινα πάθη σε

βαθμό επικίνδυνο όχι για τον μεμονωμένο πολίτη αλλά συνολικά, πρέπει όχι μόνο να προ-

σέχουμε αλλά και να φυλαγόμαστε ακόμα κι απ’ τον ίδιο μας τον εαυτό. Θυμάμαι όταν ήμουν

μικρός και την κοπάνησα από το ΠΙΚΠΑ Πεντέλης, ότι κι αν έβλεπα στην πορεία μου με γέ-

μιζε αισιοδοξία και όνειρα για το τι θα γίνω και τι θα κάνω όταν μεγαλώσω. Ήθελα να ‘ξερα,

υπάρχουν σήμερα οι προυποθέσεις και οι προδιαγραφές να κάνουν τα ίδια όνειρα και τα

παιδιά μας έστω και με λιγότερη αισιοδοξία; Το κενό που υπάρχει από χθες μέχρι σήμερα

είναι τόσο πολύ μεγάλο και τόσο αδιέξοδο που ο ανθρώπινος οργανισμός και ιδιαίτερα της

νεαρής ηλικίας αν έχει λίγο φιλότιμο, εσωτερικά κλαίει, εξωτερικά γελάει και η σκέψη του

τον οδηγεί πιο εύκολα στη αυτοκτονία, παρά στην επιτυχία που οδηγούσε στο παρελθόν η

ζωή τους ανθρώπους. Θεέ μου γιατί να υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα που έχει δημι-

ουργήσει ο άνθρωπος στον άνθρωπο και δεν μπορεί να ζήσει ευτυχισμένος με πολύ λιγό-

τερα από όσα βλέπει και λάμπουν γύρω του που τον οδηγούν στην απελπισία και στην

αυτοκαταστροφή του. Κανένας ζωντανός οργανισμός σε ολόκληρο το οικοσύστημα δεν προ-

κάλεσε ποτέ τόσο μεγάλη καταστροφή και αντιπαλότητα στο είδος του. Αν ο άνθρωπος

είναι ικανός και μπορεί να προκαλέσει τόσο μεγάλη καταστροφή για τον εαυτό του, γιατί

να μην μπορεί να προκαλέσει κάτι καλύτερο προς όφελός του; Συνέχεια στο επόμενο...

Στείλε Θεέ μου στους ανθρώπους
λίγη αγάπη για τους άλλους
στους γίγαντες αυτού του κόσμου
και στους παράφρωνες μεγάλους

Ήτανε νύχτα σκοτεινή συνεεφιασμένη
υπήρχε μόνο ένα φως στον ουρανό
κι ήταν στην άκρη το φεγγάρι δακρυσμένο
για τον παράξενο που έρχεται καιρό

Μεγάλη μπόρα ξέσπασε, αστράφτει
κάνουν τη νύχτα μέρα οι κεραυνοί
και κάπου βουτηγμένοι μεσ’ στη λάσπη
άνθρωποι ξεχασμένοι απ’ τη ζωή

Πρόσφυγες, μετανάστες κι ορφανά
ψάχνουν για μια γωνιά να ξαποστάσουν
ζητούν νερό, ψωμί και ζεστασιά
δίνοντας τη ζωή τους για να φτάσουν

Σε μια πατρίδα που δεν ξέρουν 
και δεν τους νοιάζει πως τη λένε
να’ χει Θεό της την ελπίδα
να πάψουν τα παιδιά να κλαίνε

Γ.Ρ.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ 
ΟΣΟΥΣ ΠΑΡΚΑΡΟΥΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ
Την Τρίτη 4 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, στην λεωφόρο Νίκης, κάποιοι απο-
φάσισαν να διαμαρτυρηθούν με έναν πρωτότυπο τρόπο. Σε συνεργασία
με τη διεύθυνση τροχαίας, άτομα με κινητικά προβλήματα πάρκαραν τα
αναπηρικά τους αμαξίδια στη λεωφόρο, αφήνοντας το… κλασικό σημείωμα
που αναφέρει «επιστρέφω σε 5 λεπτά». «Γιατί ζούμε σε εποχές »περίερ-
γες» που όλα τείνουμε να τα ισοπεδώσουμε μπρος στην δικαιολογία των
δυσκολιών που όλοι βιώνουμε. ΌΧΙ ρε φίλε, να μην το αφήσεις ούτε 5 ούτε
10 ούτε 15 λεπτάκια.  ΌΧΙ δεν δέχομαι ότι πετάχτηκες κάπου εδώ δίπλα
Δεν έχεις ιδέα τι δυσκολίες αντιμετωπίζω και πίστεψε με δεν θέλεις να βρε-
θείς στην θέση μου», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο post κινητοποίησης.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ



Σαρωτικές νίκες και ανατροπές σε Περιφέρεια και Δήμους της Αττικής

Νέοι Δήµαρχοι της Αττικής: 
Τα ποσοστά και οι έδρες

Αγίας Βαρβάρας Μίχος Λάµπρος 58,29 11 / 27 Αγίας Παρα-

σκευής Ζορµπάς Βασίλειος 55,72 9 / 33 Αγίου ∆ηµητρίου Αν-

δρούτσου Μαρία 55,75 17 / 41 Αγίων Αναργύρων–Καµατερού

Τσίρµπας Γεώργιος-Σταύρος 55,87 9 / 41 Αγκιστρίου Αθανα-

σίου Ιωάννης 54,75 6 / 13 Αθηναίων Μπακογιάννης Κωνσταν-

τίνος 65,25 21 / 49 Αιγάλεω Γκίκας Ιωάννης 50,11 11 / 41

Αίγινας Ζορµπάς Ιωάννης 53,40 7 / 27 Αλίµου Κονδύλης Αν-

δρέας 68,27 23 / 33 α’ Κυριακή Αµαρουσίου Αµπατζόγλου Θε-

όδωρος 60,89 14 / 41 Ασπροπύργου Μελετίου Νικόλαος

54,00 16 / 33 Αχαρνών Βρεττός Σπυρίδων 51,50 10 / 45

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης Κωνσταν τέλλος Γρηγόριος

72,04 24 / 33 α’ Κυριακή Βριλησσίων Μανιατογιάννης Ξενο-

φών 53,10 10 / 33 Βύρωνος Κατωπόδης Γρηγόριος 50,37 9 /

41 Γαλατσίου Μαρκόπουλος Γεώργιος 61,34 20 / 33 α’ Κυ-

ριακή Γλυφάδας Παπαν ικολάου Γεώργιος 79,01 32 / 41 α’ Κυ-

ριακή ∆άφνης-Υµηττού Μπινίσκος Αναστάσιος 53,05 10 / 33

∆ιονύσου Καλαφατέλης Ιωάννης 58,26 16 / 41 Ελευσίνας Οι-

κονόµου Αργύριος 54,64 15 / 27 α’ Κυριακή Ελλην ικού-Αργυ-

ρούπολης Κωνσταν τάτος Ιωάν νης 68,23 22 / 33 α’ Κυριακή

Ζωγράφου Θώδας Βασίλειος 51,05 9 / 41 Ηλιουπόλεως Χα-

τζηδάκης Γεώργιος 50,88 6 / 41 Ηρακλείου Μπάµπαλος Νικό-

λαος 65,44 15 / 33 Ιλίου Ζενέτος Νικόλαος 69,16 20 / 41

Καισαριανής Βοσκόπουλος Χρήστος 52,83 8 / 27 Καλλιθέας

Κάρναβος ∆ηµήτριος 57,13 19 / 45 Κερατσινίου-∆ραπετσώνας

Βρεττάκος Χρήστος 66,82 19 / 41 Κηφισιάς Θωµάκος Γεώρ-

γιος 51,89 10 / 41 Κορυδαλλού Χουρσαλάς Νικόλαος 52,30 9

/ 41 Κρωπίας Κιούσης ∆ηµήτριος 70,59 23 / 33 α’ Κυριακή Κυ-

θήρων Χαρχαλάκης Ευστράτιος 61,76 8 / 17 Λαυρεωτικής

Λουκάς ∆ηµήτριος 52,68 10 / 27 Λυκόβρυσης-Πεύκης Μαυρί-

δης Αναστάσιος 55,51 14 / 33 Μάνδρας-Ειδυλλίας Στάθης

Χρήστος (Τάκης) 64,02 10 / 27 Μαραθώνος Τσίρκας Στέργιος

55,63 13 / 33 Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αλλαγιάννης Κων-

σταντίνος 61,30 9 / 27 Μεγαρέων Σταµούλης Γρηγόριος 58,91

11 / 33 Μεταµορφώσεως Σαραούδας Ευστράτιος 62,59 10 /

27 Μοσχάτου-Ταύρου Ευθυµίου Ανδρέας 60,35 20 / 33 α’ Κυ-

ριακή Νέας Ιωνίας Θωµαΐδου ∆έσποινα 50,95 9 / 41 Νέας

Σµύρνης Τζουλάκης Σταύρος 54,10 15 / 41 Νέας Φιλαδέλ-

φειας-Νέας Χαλκηδόνας Βούρος Ιωάννης 55,22 10 / 33 Νί-

καιας-Αγ.Ιωάν νη Ρέν τη Ιωακειµίδης Γεώργιος 64,88 29 / 45

α’ Κυριακή Παιανίας Μάδης Ισίδωρος 63,15 8 / 27 Παλαιού

Φαλήρου Φωστηρόπουλος Ιωάννης 75,60 18 / 41 Παλλήνης

Ζούτσος Αθανάσιος 63,70 16 / 33 Παπάγου-Χολαργού Απο-

στολόπουλος Ηλίας 54,50 18 / 33 α’ Κυριακή Πειραιώς Μώ-

ραλης Ιωάννης 57,81 22 / 49 Πεντέλης Κεχαγιά ∆ήµητρα

55,02 9 / 33 Περάµατος Λαγουδάκης Ιωάννης 54,11 7 / 27 Πε-

ριστερίου Παχατουρίδης Ανδρέας 74,18 33 / 45 α’ Κυριακή Πε-

τρουπόλεως Βλάχος Στέφανος-Γαβριήλ 50,99 6 / 33 Πόρου

∆ηµητριάδης Ιωάν νης 58,33 10 / 17 α’ Κυριακή Ραφήνας-Πι-

κερµίου Μπουρνούς Ευάγγελος 59,45 12 / 27 Σαλαµίνας Πα-

ναγόπουλος Γεώργιος 67,46 10 / 33 Σαρωνικού Φιλίππου

Πέτρος 53,71 12 / 27 Σπάτων-Αρτέµιδος Μάρκου ∆ηµήτριος

51,32 14 / 33 Σπετσών Λυράκης Παναγιώτης 61,03 10 / 17 α’

Κυριακή Τροιζηνίας-Μεθάνων Πολλάλης Σπυρίδων 57,12 8 /

21 Ύδρας Κουκουδάκης Γεώργιος 55,95 7 / 13 α’ Κυριακή Φι-

λοθέης-Ψυχικού Γαλάνης ∆ηµήτριος 60,46 12 / 27 Φυλής

Παππούς Χρήστος 57,27 19 / 33 α’ Κυριακή Χαϊδαρίου Ντη-

νιακός Ευάγγελος 54,06 14 / 33 Χαλανδρίου Ρούσσος Συµεών

52,58 13 / 41 Ωρωπού Γιασηµάκης Γεώργιος 53,82 17 / 41

Δήμος Αθηναίων: Κώστας Μπακογιάννης: 65,25%

Περιφέρεια Αττικής: Γιώργος Πατούλης: 65.79%

Δήμος Πειραιά: Γιάννης Μώραλης: 57,81%

Δήμος Φυλής: Χρήστος Παππούς: 57,27 %
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ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ –
SOS ΕΚΠΕΜΠΕΙ Ο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

Το «πάγωμα» της εισαγωγής νέων φαρμάκων εδώ και ένα χρόνο στη χώρα

μας ως απόρροια των καθυστερήσεων στις διαδικασίες HTA-διαπραγμάτευσης,

των ανεξέλεγκτων επιβαρύνσεων, της έλλειψης προβλεψιμότητας και της αδυ-

ναμίας πλήρους εφαρμογής των ψηφισμένων μεταρρυθμίσεων, είναι ένα ζήτημα

που θέτουν οι φαρμακοβιομηχανίες προς την κυβέρνηση. Μήνυμα SOS στέλνει

ο φαρμακευτικός κλάδος στην κυβέρνηση για την κατάσταση στη φαρμακευτική

πολιτική. Με επιστολή που συνυπογράφουν ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εται-

ριών Ελλάδας (ΣΦΕΕ), η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και το Pharma Innovation Forum για την φαρ-

μακευτική καινοτομία, και την οποία αποστέλλουν στην κυβέρνηση, εκφράζουν την απόγνωση τους για «το δυσβάσταχτο

clawback του 2018 που βαίνει ανεξέλεγκτο ήδη από το πρώτο τετράμηνο του 2019», για την αύξηση της φαρμακευτικής

δαπάνης για τους ανασφάλιστους στην οποία συμμετέχουν δραστικά. «Oι επιβαρύνσεις στην φαρμακοβιομηχανία για

το 2019 θα ξεπεράσουν τα €1,8 δισ. (!!!), ποσό απίστευτο, εκτός οικονομικής λογικής και πάνω από πέντε φορές υψη-

λότερο σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή. 

ΟΠΕΚΑ - ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ
Από σελ.1... πλέον κάθε μήνα σε όλους τους δικαιούχους και σε σταθερή ημερομηνία,

η οποία ορίστηκε η 25η κάθε μήνα. Με το νέο σύστημα, όλοι θα γνωρίζουν πως θα

λαμβάνουν στις 25 του μηνός το ποσό που αντιστοιχεί στο τρέχον μηνιαίο επίδομα

τους. Ως εκ τούτου, οι πληρωμές θα έρχονται νωρίτερα καθώς τα Άτομα με Αναπη-

ρία εισέπρατταν τα επιδόματα τους κάθε δίμηνο και για τους δύο μήνες που είχαν

προηγηθεί (π.χ τον Ιούλιο εισέπρατταν τον Μάϊο και τον Ιούνιο.) Σύμφωνα με τον

ΟΠΕΚΑ, τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα για το μήνα Μάϊο κα-

ταβλήθηκαν την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 καθώς η 25η του μηνός ήταν Σάβ-

βατο. Αναλυτικά, καταβλήθηκαν τα ποσά σε όλους όσοι πληρώνονταν, μέχρι το

2018, από τους δήμους και τις Περιφέρειες, αλλά και σε όλους όσοι υπέβαλλαν

αίτηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των Κέντρων Κοινότητας και έχουν εγκριθεί από τους ελέγχους του ΟΠΕΚΑ.

Τ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΈΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 25.000 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ
Κοντά στις 25.000 αιτήσεις είναι οι αιτήσεις οι οποίες έχουν γίνει για τη ρύθμιση των 120 δόσεων

για τα ταμεία. Αυτό ανέφερε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρα-

κτορείου Ειδήσεων "Πρακτορείο 104,9 FM", ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρό-

πουλος. Ο ίδιος τόνισε πως οι 1200 εξ αυτών θα πάρουν σύνταξη ενώ αποκάλυψε ότι "πριν καλά -

καλά κλείσει μία εβδομάδα, υποβλήθηκαν περίπου 24.000-25.000 αιτήσεις και από αυτούς είναι πε-

ρίπου 1.200 που θα πάρουν σύνταξη". Σχετικά με τις αιτιάσεις του διοικητή της Τραπέζης της Ελ-

λάδος, ότι δήθεν τα περιθώρια χρηματοδότησης των συντάξεων από τα κρατικά ταμεία είναι πλέον

στενά, ο Υφυπουργός σημείωσε: "Έχει γίνει αναλογιστική μελέτη με τη συμμετοχή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας η οποία έχει

εγκριθεί στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης ως ορθή αναλογιστική μελέτη που βγάζει το σύστημα, όπως έχει δομηθεί -και θέλει

να καταργήσει η ΝΔ - ως σύστημα βιώσιμο. Υπάρχει αναλογιστική μελέτη, η οποία κρίθηκε ως αποδεκτή από την Κομισιόν".

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΥΝΑΥΛΙΑ: ΌΡΘΙΟΙ Η ΦΥΓΕΤΕ
Nα δικαιολογήσουν τα… αδικαιολόγητα προσπάθησαν τα μέλη του θρυλικού συγκροτήματος
των 90s Westlife, έπειτα από την απαράδεκτη συμπεριφορά, του προσωπικού του συναυλιακού
χώρου στον οποίον εμφανίστηκαν, προς άτομα με προβλήματα κινητικότητας και ηλικιωμένους
όμως δεν τα κατάφεραν. Ειδικότερα, το προσωπικό του συναυλιακούς χώρου SSE Hydro
στη Σκωτία, φαίνεται πως ούτε λίγο ούτε πολύ ακύρωσε κρατήσεις καθήμενων στις πρώτες σει-
ρές και εν συνεχεία «συμβούλεψε» άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα που επρόκειτο
να καθίσουν εκεί να… γυρίσουν σπίτι τους εφόσον δεν μπορούν να σταθούν όρθιοι! Την απί-
στευτο περιστατικό, γνωστοποίησε στην Daily Mail η θαυμάστρια των Westlife Σόφι Καμπελ, η
οποία όπως αναφέρει είχε καταβάλλει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό προκειμένου να παρα-
κολουθήσει την συναυλία στην πρώτη σειρά μαζί με την μητέρα της που έχει κινητικά προβλήματα. Όπως υποστηρίζει το
προσωπικό όχι μόνο της γνωστοποίησε πως ακύρωσε τα εισιτήρια τους, αλλά αρνήθηκε να προσφέρει μια αναπηρική καρέκλα
στην μητέρα της, λέγοντας της να σταθούν όρθιες. «Συνήθως δεν πηγαίνω σε συναυλίες λόγω του άσθματος από το οποίο
πάσχω και το οποίο δεν μου επιτρέπει να μείνω σε κλειστούς χώρους για πολύ ώρα. Όταν ζήτησα από το προσωπικό έστω
μια αναπηρική καρέκλα για την μητέρα μου για να μην χάσουμε την συναυλία μου είπαν ότι είτε θα σταθεί όρθια είτε θα
πρέπει να διεκδικήσουμε επιστροφή των χρημάτων μας και να επιστρέψουμε σπίτι.», αναφέρει η Σόφι. Αξίζει να σημειωθεί
πως η διοργανώτρια εταιρεία ,σε ανακοίνωση της, τοποθετήθηκε για το γεγονός υποστηρίζοντας πως αυτές οι αλλαγές
έπρεπε να γίνουν καθώς οι ανάγκες του show του συγκροτήματος τελικά κρίθηκε πως απαιτούσαν να μεγαλώσει η σκηνή.
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«ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» - Χθες, Σήμερα, Αύριο…
Κυριακή 19 Μαίου 2019 - Καλλιτεχνικές προεκτάσεις για καλό σκοπό. Χορός, τραγούδι και διασκέδαση για όλους με
κοινωνικό και όχι προεκλογικό χαρακτήρα.. Ο Πρόεδρος του ΚΕΑ Γ. Ρεθυμιωτάκης αφού καλωσόρισε τους καλεσμένους ανα-
φέρθηκε σε θέματα συνεργασίας και εργασίας των Ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κατηγορίες, αναζητώντας τρόπους
για την προώθησή τους στην αγορά εργασίας. "Κάποτε" είπε ο Πρόεδρος του ΚΕΑ: "Τα Άτομα με Αναπηρία τα πέταγαν στον
Καιάδα, σήμερα μας χρησιμοποιούν για να κάνουν τη δουλειά τους. Αύριο κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει. Επειδή η εργασία
όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη είναι το καλύτερο φάρμακο που γιατρεύει όλες τις αδυναμίες του κόσμου, πρέπει με οποι-
ονδήποτε τρόπο να υπάρχει εργασία για όλους. και αναφέρθηκε με παραδείγματα εταιρειών και ανθρώπων που προσφέ-
ρουν αυτό ακριβώς που ζητάμε. Η Μελισσοκομική Εταιρεία ANEL Παντελάκης και η Ναυτιλιακή Εταιρεία EVAL Βαλλιανάτος,
αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων του ΒΙΟ.ΠΑ Άνω Λιοσίων. Δεν υπο-
τιμούν τις δυνατότητές μας και με βάση την Ε.Κ.Ε. μας προσφέρουν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν. (δουλειά στο χώρο μας,
αγάπη και συνεργασία στις προσπάθειές μας). Αν όλοι οι επιχειρηματίες έκαναν κάτι παρόμοιο θα είχαμε εξαφανίσει την
ανικανότητα που νομίζουν ορισμένοι ότι κουβαλάμε", λέει ο Πρόεδρος του ΚΕΑ. Ο Πρόεδρος του Κ.Ε.Α. Γ. Ρεθυμιωτάκης
ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους εξηγώντας τους ότι η γιορτή δεν είναι πολιτικού αλλά κοινωνικού χαρακτήρα
και απευθυνόμενος στους εθελοντές που συνεργάζονται και βοηθούν τις προσπάθειές μας, ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Ανα-
στασία Κοντού και την ομάδα της που ήταν κοντά μας. Όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ώστε
να είμαστε όλοι ικανοί, αποτελεσματικοί αλλά και απαραίτητοι για ένα καλύτερο αύριο χωρίς διαφορές και διακρίσεις. 

Δύναμη που είσαι στην ψυχή και κρύβεσαι στο σώμα, οι άνθρωποι και οι Θεοί ζηλεύουνε ακόμα!!!!!!!!!!!

ΌΤΑΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ, Ο ΛΑΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ..
Όταν τα λόγια γίνονται έργα, ο λαός επιβραβεύει.. 57,21% - Πρώτη Κυριακή - Ο Χρήστος

Παππούς είχε όραμα, προοπτικές και φιλοδοξίες για ένα καλύτερο αύριο. Δεν κατηγόρησε

κανέναν. Παρουσίασε πρόγραμμα ανάπτυξης και ευημερίας για τον τόπο. Οι κακές οι γλώσ-

σες που προσπάθησαν να θολώσουν τα νερά, πέτυχαν ακριβώς το αντίθετο. Δεν ήταν τυχαίο

λοιπόν το ποσοστό  του 57,21% της πρώτης Κυριακής για τον Χρήστο Παππού, είναι το

αποτέλεσμα της πενταετίας που πέρασε και του μελλοντικού προγράμματος που έρχεται.



Από τις  3 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των παιδιών και των ΑΜΕΑ που θα φι-

λοξενηθούν στην κατασκήνωση του κρατικού προγράμματος «Παιδική Εξοχή Μάκρης» για το καλοκαίρι 2019. Το πρόγραμμα

περιλαμβάνει πέντε κατασκηνωτικές περιόδους διάρκειας 10 ημερών: 1η Περίοδος: 8 Ιουλίου – 17 Ιουλίου 2019 (για παιδιά

και ΑΜΕΑ). 2η Περίοδος: 17 Ιουλίου – 26 Ιουλίου 2019 (για παιδιά και ΑΜΕΑ) 3η Περίοδος: 26 Ιουλίου  – 4 Αυγούστου 2019 (για

παιδιά και ΑΜΕΑ) 4η Περίοδος: 4 Αυγούστου – 13 Αυγούστου 2019 (για παιδιά και ΑΜΕΑ) 5η Περίοδος: 13 Αυγούστου – 22 Αυ-

γούστου 2019 (για παιδιά και ΑΜΕΑ). Μόνο για τους κατοίκους Αλεξ/πολης, οι εγγραφές θα γίνονται στο 1ο ΚΑΠΗ του Δήμου

Αλεξ/πολης (οδός: Εθν. Αντιστάσεως 106, Αλεξ/πολη). Τηλ. Γραμματείας 1ου ΚΑΠΗ: 6948712244 - Ώρες: 10:00 πμ – 13.00 μμ
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Εκπαιδευτικό σεμινάριο για φροντιστές ατόμων με άνοια – Alzheimer, διοργανώνει την Τετάρτη 12 Ιουνίου από τις 10.00

το πρωί στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου, ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία σε συνεργασία με την

Εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε φροντιστές ανθρώπων που πάσχουν από άνοια-

Alzheimer και τους παρέχουν υπηρεσίες είτε ως εργαζόμενοι σε δομές που εξυπηρετούν πάσχοντες, είτε ως μέλη του οικογενει-

ακού περιβάλλοντος. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. Το θέμα του σεμιναρίου είναι «Η πραγματικότητα του ανθρώπου με

άνοια και τεχνικές συμπεριφοράς» με ομιλητή τον Δρ Κωστή Προύσκα, Ψυχολόγο – Δρ Γεροντολογίας, Διευθυντή Μονάδων Φρον-

τίδας Ηλικιωμένων ΑΚΤΙΟΣ, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Εταιρείας Νόσου Alzheimerκαι Συναφών Διαταραχών Αθηνών.

Με δύο νέα λεωφορεία ενισχύεται ο στόλος της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην Κω. Τα νέα λεωφορεία, που θα προστεθούν

στον στόλο της επιχείρησης, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, είναι με προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ. Τα νέα

λεωφορεία αναμένεται σε λίγους μήνες να προστεθούν στον στόλο της επιχείρησης και να εξυπηρετούν τους πολίτες και

επισκέπτες της Κω. Η συνολική προμήθεια αναμένεται να αγγίξει τα 400.000 ευρώ σε συνολική δαπάνη, χρήματα που θα δια-

τεθούν από τους ίδιους πόρους της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου. Τα οχήματα θα είναι τεχνολογίας Euro 6, αντιρρυπαν-

τικής τεχνολογίας με προδιαγραφές για ΑμεΑ και θα αναβαθμίσουν σημαντικά το έργο της Αστικής Συγκοινωνίας στο νησί.. 

Το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Ρεθύμνου, του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, στα πλαίσια της δράσης «Ευαισθητοποίηση γύρω

από το ζήτημα της Αναπηρίας» πραγματοποίησε δράση εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μα-

θητών σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου. Μέσα από σειρά παράλληλων δράσεων

βιωματικού χαρακτήρα στις οποίες συμμετείχαν 250 μαθητές και 26 εκπαιδευτικοί, έγινε αναλυτική παρουσίαση του φαι-

νομένου αυτού, ενώ επιχειρήθηκε η ευαισθητοποίηση, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και ο προβληματισμός των παιδιών

που συμμετείχαν. Στη δράση η οποία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 22 Μαΐου συμμετείχαν τμήματα σχολικών μονάδων από

την πόλη και την ενδοχώρα του Ρεθύμνου, καθώς και ο Μανώλης Στεφανουδάκης, παραολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρω-

ταθλητής στο ακόντιο και ο Γιώργος Διαλεκτάκης, αθλητής ΑμεΑ, για την ενημέρωση των μαθητών και καθηγητών τους.

Έλεγχος της τηλεόρασης για τις υποχρεώσεις στα ΑμεΑ - Υποχρέωση για την υποβολή έκθεσης προς το Εθνικό

Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους έχουν οι τηλε-

οπτικοί σταθμοί που έλαβαν άδεια εθνικής εμβέλειας όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου περί πρόσβασης των

ΑμεΑ στις τηλεοπτικές τους υπηρεσίες. Οι περισσότεροι εκ των σταθμών δείχνουν να έχουν συμμορφωθεί με τη νομοθεσία. 

Σαρωτική ήταν η κυριαρχία της ΝΔ στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, στον δεύτερο γύρο των χθεσινών

αυτοδιοικητικών εκλογών. Μοναδική εξαίρεση η Κρήτη όπου ο Σταύρος Αρναουτάκης επικράτησε από την πρώτη

Κυριακή. Άνετη ήταν η επικράτηση του Κώστα Μπακογιάννη στην Αθήνα και του Κωνσταντίνου Ζέρβα στη Θεσσα-

λονίκη. Στις άλλες μεγάλες πόλεις, σε Πάτρα, Πειραιά και Ηράκλειο Κρήτης επανεξελέγησαν οι νυν δήμαρχοι, Κώστας

Πελετίδης, Γιάννης Μώραλης και ο Βασίλης Λαμπρινός, αντίστοιχα. Μεγάλος νικητής, όμως, ήταν και η αποχή φτάνοντας

σε επίπεδα ρεκόρ. Συγκεκριμένα: Στις δημοτικές εκλογές, στον α' γύρο ψήφισε το 59,02%, άρα η αποχή ήταν 40,98% και

στον β' γύρο ψήφισε το 43,86% με την αποχή να είναι 56,14%. Αντιστοίχως, στις περιφερειακές εκλογές στον α' γύρο ψή-

φισε το 58,43%, άρα η αποχή ήταν 41,57% και στον β΄ γύρο ψήφισε το 41,31%, οπότε η αποχή έφθασε το 58,69%.

Φορολογικές δηλώσεις - Και επίσημα παίρνει παράταση η προθεσμία υποβολής των φορολογικών

δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονο-

μικών, η υποβολή φορολογικών δηλώσεων μετατίθεται στις 29 Ιουλίου αντί της 30ης Ιουνίου. Την ίδια

ώρα, φέρεται να υπάρχουν σενάρια για παράταση και στην προθεσμία ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Στο τέλος του Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την πρώτη κατοικία. Αν και ο νέος νόμος για την προστασία

της πρώτης κατοικίας τέθηκε σε ισχύ ήδη από τις 30 Απριλίου, η σχετική πλατφόρμα δεν έχει κάνει ακόμα… εγκαίνια

προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο λειτουργική. Μάλιστα, όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όσο θα διαρκεί η

διαδικασία για τη ρύθμιση, θα υπάρχει προσωρινή προστασία του δανειολήπτη από το ενδεχόμενο πλειστηριασμού, όπως

επισήμανε η προϊσταμένη του νομικού τμήματος της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση, στη

διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), όπου παρίστατο.

Σε νέες πληρωμές 2,8 εκατ. ευρώ προχώρησε ο Οργανισμός Πληρωμών Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγ-

γυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Αναλυτικά, από τις 23/5/2019 έως τις 24/5/2019 ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε σε 1.077 δικαιούχους το ποσό των

2.824.970,91 ευρώ. Μεταξύ άλλων, αυτές αφορούν την καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες καθώς και τη μελισσοκομία.

Προμήθεια που μπορεί να κυμαίνεται από 2 έως 3 ευρώ έρχεται μέσα στο καλοκαίρι για όσους κάνουν αναλήψεις με-

τρητών με χρεωστικές κάρτες από ΑΤΜ άλλων τραπεζών. Το ύψος των χρεώσεων φωτιά θα κυμαίνεται ανάλογα με το

ποσό ανάληψης. Η νέα χρέωση δεν αποτελεί υποχρεωτική προμήθεια που εφαρμόζουν όλες οι τράπεζες στην ΕΕ. 
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ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΑ, 
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Από σελ.1... Σε μειωμένο ΦΠΑ υπάγονται πλέον οι υπηρεσίες που παρέχουν οι οίκοι ευγηρίας,

τα οικοτροφεία και οι προνοιακές δομές φιλοξενίας ΑΜΕΑ ή ατόμων με νοητική υστέρηση, ψυ-

χικές διαταραχές και χρήση ουσιών, εφόσον δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απαλ-

λαγής των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, καθώς και προστασίας παιδιών

και νέων. Εντούτοις, με αφορμή την ανακοίνωση περί μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ, η Πα-

νελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών είχε ζητήσει την καθιέρωση μειωμένου συντελεστή για

τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα υγείας επισημαίνοντας ότι η χρέωση παραμένει στο 24% παρότι

δεν πρόκειται για είδος πολυτελείας. Παράλληλα είχε ζητήσει εξίσωση με τον ΦΠΑ 6% που εφαρμόζεται για τα φάρμακα. 

ΣΕΠΕ: ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΒΙΩΝΟΥΝ ΑΝΑΠΗ-
ΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Ενδεικτική είναι η περίπτωση εργαζόμενου ο οποίος προσέφυγε στον Συνήγορο

του Πολίτη και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), υποστηρίζοντας ότι, ξε-

νοδοχειακή επιχείρηση αρνήθηκε να τον προσλάβει σε θέση υπαλλήλου υποδοχής,

λόγω του χαμηλού του αναστήματος, το οποίο οφείλεται σε αναπηρία – χρόνια πά-

θηση (αχονδροπλασία)! Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στην επιχείρηση,

ζητώντας γραπτές εξηγήσεις για την υπόθεση. Η επιχείρηση αρνήθηκε ότι

υπήρξε διάκριση σε βάρος του εργαζόμενου και υποστήριξε ότι, δεν προέβη

στην πρόσληψή του επειδή, κατά την άφιξή του για εργασία, διαπιστώθηκε ότι, δεν είχε εργασιακή εμπειρία, σπουδές και

γνώσεις συναφείς με τη συγκεκριμένη θέση. Κατά την έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση

είχε λάβει βιογραφικό σημείωμα του εργαζόμενου και γνωρίζοντας τα προσόντα του, τον κάλεσε για πρόσληψη. Επίσης,

σύμφωνα με ένορκη βεβαίωση τρίτου προσώπου, ο διευθυντής του ξενοδοχείου ανέφερε ότι αρνήθηκε την πρόσληψη

του εργαζόμενου λόγω του χαμηλού του αναστήματος. Βάσει των στοιχείων αυτών, ο Συνήγορος του Πολίτη συμπέρανε

ότι, η επιχείρηση παραβίασε το ν.4443/2016, που απαγορεύει κάθε μορφή διάκρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης,

στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/78/ΕΚ, και εισηγήθηκε στην αρμόδια υπη-

ρεσία του ΣΕΠΕ την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Η υπηρεσία του ΣΕΠΕ επέβαλε πρόστιμο

στην εταιρεία για παραβίαση του ν.4443/2016, ενώ υπέβαλε και σχετική μηνυτήρια αναφορά στην οικεία Εισαγγελία.

ΤΑΞΙΔΙΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
H διοργάνωση του 4ου κύκλου του προγράμματος Μικροί Ροβινσώνες, θα πραγματοποιηθεί

τον Ιούνιο (13-17/6) για παιδιά με αναπηρία και τους συνοδούς τους, από τα παραρτήματα

της ΕΛΕΠΑΠ που θα ταξιδέψουν στην Αθήνα. Τα σχολεία κλείνουν και το ταξίδι στη διασκέ-

δαση & τη μάθηση ξεκινά και θα διαρκέσει 5 μέρες (13 – 17/06/2019). Παιδιά από όλα τα πα-

ραρτήματα της ΕΛΕΠΑΠ θα ταξιδέψουν μαζί με τις οικογένειες και τους εκπαιδευτές τους από

κάθε γωνιά της Ελλάδας για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα στο οποίο για πρώτη φορά

θα πάρουν μέρος ταυτόχρονα όλα τα παραρτήματα. Το Πρόγραμμα «Μικροί Ροβινσώνες», απευθύνεται σε παιδιά με

αναπηρία, στα οποία δίνεται η δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, μαζί με μέλη της οικογένειάς τους και των

παιδαγωγών τους και να συμμετέχουν σε μια σειρά δραστηριοτήτων που συνδυάζουν τη μάθηση με την αναψυχή.

“ΑΜΕΑ” ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ – ΣΧΟΛΙΟΓΡΑΦΟΥ)
Όσο μου είναι εξαιρετικά συμπαθή τα ΑΜΕΑ, άλλο τόσο αντιπαθώ τα ηθικά και διανοητικά ΑΜΕΑ

του Κ.Σ (=Κομματικού Συστήματος). Τα πρώτα αξίζουν πολλά, επειδή καταβάλλουν υπεράνθρωπες

προσπάθειες, ανυπολόγιστα περισσότερες από όλους εμάς, για να επιβιώσουν και να προοδεύσουν!

Τα δεύτερα -αρτιμελή όντα, αλλά ηθικά και διανοητικά ακρωτηριασμένα, δεν αξίζουν μία. Μόνον την

αποστροφή και περιφρόνησή μας. Η δεύτερη αυτή κατηγορία δημιουργεί μείζον κοινωνικό πρόβλημα,

που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η τυχόν αδιαφορία, παραθεώρηση ή -ακόμη χειρότερο -στήριξη από

μέρους των άλλων Εθνογονέων και δη της ηγεσίας του κομματικού σχηματισμού όπου ανήκουν, είναι

ανεπίτρεπτη. Ταυτόχρονα και άδικα, εξισώνει τα υπόλοιπα μέλη μιας παράταξης, με τους παρεκτρε-

πόμενους . Το : “Όμοιος ομοίω αεί πελάζει, (συγ)καλύπτει, συμφωνεί και επιβραβεύει”, δεν είναι ό, τι

καλύτερο παιδευτικό παράδειγμα (ειδικά για τους νέους μας). Ασφαλώς και δεν αποτελεί δικαιολογία

το γεγονός του οξύθυμου -αψύ χαρακτήρα ή ο τόπος προέλευσης /καταγωγής τους. Εάν κάποιος αδυ-

νατεί να συγκρατηθεί ή δεν έχει την αρμόζουσα Παιδεία /καλλιέργεια ή Αγωγή τότε δεν κάνει για δημόσια αξιώματα βουλευτικά

ή υπουργικά. Μπορεί να πάει σπίτι του ή για ψάρεμα. ΥΓ Δεν γνωρίζω πόσα ακόμη (αν βέβαια υπάρχουν άλλα) σκαλοπάτια

σκοπεύουν να κατέβουν οι Κομματοκράτορες. Οφείλουν όμως να αφουγκραστούν την κοινωνία, η οποία κάποια στιγμή θα τους

γυρίσει την πλάτη. Αν αυτό επιδιώκουν, τότε ας το κάνουν με λιγότερη ορμητικότητα αυτοεξευτελισμού. Ας σεβαστούν τα αξιέ-

παινα και αξιοσέβαστα ΑΜΕΑ, τις ευαισθησίες του κοινωνικού συνόλου και ας αποφεύγουν την προσβολή της αισθητικής μας.



ΣΕΛΙΔΑ 8

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Η οικογένεια αποτελεί το σημαντικότερο φορέα ανάπτυ-

ξης και κοινωνικοποίησης του ατόμου. Μέσα σε αυτή το

άτομο διαμορφώνει το χαρακτήρα του και μαθαίνει τους ρό-

λους του Προϋπόθεση για την ομαλή ανάπτυξή του είναι η

σταθερή συνοχή στην οικογένεια και οι καθαρά προσδιορι-

σμένοι ρόλοι. Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις και η ανοιχτή

επικοινωνία μεταξύ των συζύγων οδη-

γούν στην αντιμετώπιση σχεδόν κάθε

προβλήματος. Τα συναισθήματα που

δημιουργούνται στο οικογενειακό περι-

βάλλον αυξομειώνονται, ανάλογα και

με τα προβλήματα που εμφανίζονται.

Η απόκτηση ενός παιδιού με κινητική

αναπηρία είναι ένα από τα προβλή-

ματα που θα κλονίσει τη συνοχή της οι-

κογένειας και θα διαταράξει την

ισορροπία των σχέσεων. Η οικογένεια έχει να αντιμετωπίσει

εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις. Οι γονείς περνούν μια

σειρά συναισθηματικών σταδίων μέχρι να αποδεχθούν τη

διάγνωση της αναπηρίας του παιδιού τους. Η σειρά αυτών

των σταδίων δεν διαφέρει από αυτή που ακολουθεί την απώ-

λεια ενός αγαπημένου προσώπου. Οι οικογένειες που λει-

τούργησαν ενωμένες πριν την εμφάνιση του ανάπηρου

παιδιού, σε δύσκολες καταστάσεις, θα καταφέρουν και τώρα

να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που εμφανίζονται και να έλθουν

πάλι σε μια ισορροπία Με διαφορετικούς ρόλους βέβαια και

πιο επιβαρημένες σχέσεις όμως περισσότερο δεμένες. Επειδή

τα στάδια που περνά ένα παιδί με αναπηρία είναι αρκετά

καθώς μεγαλώνει, η σχέση των γονέων κινδυνεύει να διατα-

ραχθεί. Τα συναισθήματα που προκαλούνται στους γονείς,

από την ύπαρξη ενός παιδιού με αναπηρία στην οικογένεια,

είναι συνήθως, συγκεχυμένα και πολύ έντονα. Αναπτύσσουν

δε διάφορες άμυνες, ανάλογα με την προσωπικότητά τους. Οι

διαφορές στην συμπεριφορά των αδελφών συνδέονται στενά

με το πώς μεταχειρίζονται το κάθε παιδί οι γονείς. Υπάρχουν

αρκετά πρακτικά και λειτουργικά προβλήματα στην οικογένεια

που αφορούν την πρόσβαση, τον εξοπλισμό και τη φύλαξη

των παιδιών. Οι γονείς βιώνουν καθημερινά την απόρριψη και

οδηγούνται στην κοινωνική απομόνωση όμως η στάση του

κοινωνικού περιβάλλοντος εξαρτάται κατά

ένα μεγάλο βαθμό και από την ίδια την οι-

κογένεια. Στο σχολείο η οικογένεια αντιμε-

τωπίζει πρακτικά προβλήματα που

αφορούν την μετακίνηση και την κτιριακή

υποδομή, την αρνητική στάση των άλλων

παιδιών και των γονέων τους, τη συναι-

σθηματική κατάσταση του παιδιού τους

που θα νοιώσει την αναπηρία ακόμα πιο

βαριά μέχρι να προσαρμοστεί. Οι δυσκο-

λίες που έρχονται από την κινητική του αναπηρία προσθέτουν

άγχος και απογοήτευση, όταν η σχολική επίδοση μειώνεται.

Όσο μεγαλώνει το παιδί, τόσο η ανάγκη του να είναι καλός

μαθητής είναι μεγαλύτερη. Η εφηβεία προσθέτει και άλλα

προβλήματα. Η αδυναμία του εφήβου να παρευρίσκεται στις

παρέες των συμμαθητών όταν βγαίνουν βόλτα, η ανασφάλειά

του όταν μιλά με το άλλο φύλο και η απογοήτευση δημιουρ-

γούν ένταση και θυμό για την αναπηρία του. Ο δε γονέας προ-

σπαθώντας να καλύψει το κενό δημιουργεί περισσότερη

ανασφάλεια. Η οικογένεια λοιπόν για να αντιμετωπίσει όλες

αυτές τις συνθήκες που δημιουργούνται με την απόκτηση και

την ανατροφή ενός παιδιού με αναπηρία, χρειάζεται καθοδή-

γηση και υποστήριξη. Ακόμα και τότε θα αντιμετωπίσει δυσκο-

λίες και προβλήματα η διαφορά θα είναι ότι «θα ξέρει πώς».

ΜΙΑ…ΜΙΚΡΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Αδέλφια η Μπρίτζετ και ο Brad από την Ιορδανία πά-

σχουν από ανίατη ασθένεια, που ονομάζεται στην ιατρική

νανισμός ή κοντό ανάστημα. Το κορίτσι 22 ετών, 69 cm

ύψος, το αγόρι 20 ετών, ύψος 96,5 εκατοστά. Παρά το

μικρό μέγεθος, τα παιδιά μια ενεργή ζωή. Ο Μπραντ αγα-

πάει το μπάσκετ, το καράτε και τη γυμναστική, η Μπρίτζετ

αγαπά το χορό, να ακούει μουσική και να μαγειρεύει. Τα

αδέλφια ζουν με τους γονείς τους και πηγαίνουν σε κολέγιο. 

TRAVIS MILLS: ΕΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΗΡΩΑΣ!
Πηγαίνοντας να υπηρετήσει
στο Αφγανιστάν, ο Αμερικανός
στρατιώτης Τράβις Μίλς δεν
είχε καμία ιδέα ότι σύντομα τα
μέσα ενημέρωσης θα τον απο-
καλέσουν ήρωα και Superman.
Μόνο που το τίμημα ήταν πολύ
υψηλό- πάτησε μια νάρκη,
έχασε τα δύο χέρια και τα 2
πόδια του. Το δυστύχημα του
25χρονου στρατιώτη έγινε τον
Απρίλιο φέτος. Οι γιατροί έμει-
ναν έκπληκτοι από την επιθυμία
του να ζήσει και να επιστρέψει
σε μια φυσιολογική ζωή. Η πε-
ρίοδος μετά τον τραυματισμό ήταν πολύ δύσκολη για τον Travis
και σωματικά και ψυχολογικά. Αλλά και ο ίδιος πεπεισμένος ότι
πρέπει να ζήσει, η μικρή κόρη του χρειάζεται έναν πατέρα, και
αυτός θέλει να τη δει να μεγαλώνει, του έδωσε δύναμη ψυχική.
Δεν παραπονιέται για το πεπρωμένο. Αντίθετα, είναι ευγνώμων
για το γεγονός ότι επέζησε. Είναι αισιόδοξος για το μέλλον. Οι
αληθινοί φίλοι του λέει, δεν έμειναν μόνο στα λόγια. Χάρη σε
αυτούς δημιουργήθηκε ένα ταμείο για να συγκεντρώσει
χρήματα, έτσι η οικογένεια έχει την ευκαιρία να συνεχίσει τη
θεραπεία και την αποκατάσταση ενός νεαρού στρατιώτη. 
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ΈΝΑ ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ
Ένα σουβλατζίδικο στην Ηλιούπολη προχώρησε σε εκτύπωση καταλόγου σε ελληνική γραφή

Braille, κάτι που ακόμη αποτελεί ζητούμενο για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης που διεκ-

δικούν την αυτονόητη αυτονομία τους. Η ανεξαρτησία στη διαβίωση ατόμων με αναπηρία, πέρα

από τις καθημερινές βασικές ανάγκες και τα πολυσυζητημένα πεζοδρόμια με τις διαβάσεις που οδη-

γούν σε κολώνες και τοίχους, δεν είναι εξασφαλισμένη ούτε σε επίπεδο ψυχαγωγίας. Για παρά-

δειγμα, η αυτονόητη κίνηση για κάποιον που θα επισκεφθεί ένα εστιατόριο, να κοιτάξει τον κατάλογο

πριν παραγγείλει, δεν είναι και συχνά εφικτή, αν ο πελάτης είναι τυφλός. Το σουβλατζίδικο ΛΟΤΖΑ,

στην Ηλιούπολη, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια κίνηση που αν και θα έπρεπε να μην αποτελεί

εξαίρεση, συναντάται σπάνια στους χώρους εστίασης. Έτσι, από τον περασμένο μήνα, σε συνεργασία με τον Οίκο Τυφλών,

δημιούργησε κατάλογο σε γραφή Braille, για τους τυφλούς πελάτες του. «Στην Ελλάδα, πράγματα που είναι φυσιολογικά τα

παρουσιάζουμε ως ατού. Κάποιοι άνθρωποι πρέπει να βγουν μπροστά να τα ξεκινήσουν» λέει στο News 24/7 o ιδιοκτήτης του

καταστήματος, Νίκος Γεωργόπουλος, ο οποίος εξηγεί πως έχει πελάτες τυφλούς, κωφάλαλους και με άλλες αναπηρίες. «Οι αντιδράσεις

είναι σίγουρα θετικές, καθώς ο κόσμος ξέρει πως έρχεται σε ένα σουβλατζίδικο που σέβεται τον συνάνθρωπο» συμπληρώνει.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΜΕΑ
«Ίδρυση αυτοτελούς γραφείου για θέματα αναπηρίας και ευπαθών κοινωνικών ομά-

δων στις έδρες των Περιφερειών και των Δήμων. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας και κάθε

Δήμου οργανώνεται και λειτουργεί, χωρίς απαραίτητα τη σύσταση νέων οργανικών θέ-

σεων, αυτοτελές γραφείο για θέματα αναπηρίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων,

υπαγόμενο απευθείας στον Περιφερειάρχη ή στο Δήμαρχο αντίστοιχα, με κύρια αρμο-

διότητα το συντονισμό της υλοποίησης της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των

ατόμων με αναπηρία του ΟΗΕ, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτό-

κολλό της επικύρωσε με το Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου

οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα το ως άνω αυτοτελές γραφείο έχει αρμοδιότητα

τη μελέτη και προώθηση μέτρων εξασφάλισης της προσβασιμότητας υποδομών και υπηρεσιών, συμβατικών και ηλεκτρονι-

κών, στις υπηρεσίες της Περιφέρειας ή του Δήμου αντίστοιχα και άλλων διευκολύνσεων των ΑμεΑ, την προώθηση προγραμ-

μάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την κατανόηση των αναγκών και δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων

όπως ΑμεΑ, μετανάστες και Ρομά, τη συγκέντρωση και παρακολούθηση της νομοθεσίας στα πιο πάνω θέματα, τη μέριμνα

για σχετική ενημέρωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας ή του Δήμου, καθώς και την αμφίδρομη επικοινωνία της Περιφέρειας

ή του Δήμου αντίστοιχα με φορείς και εκπροσώπους των ΑμεΑ και των άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων ή και με φορείς

που ασχολούνται με τα ως άνω θέματα, όπως είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και οι φορείς μέλη της.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΜΕΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ο Σύλλογος Α.με.Α. Αρκαδίας, παρευρέθηκε στην «Φάμπρικα Πολιτισμού» του Λε-

ωνιδίου, όπου ενημέρωσε τους δασκάλους και τους μαθητές του Νηπιαγωγείου του

Δημοτικού Σχολείου για τα Άτομα με Αναπηρία. Το θέμα της Παρουσίασης ήταν το

εξής: «Γνωρίζοντας τα Άτομα με Αναπηρία». Σκοπός της ομιλίας, ήταν η ενημέρωση,

η αποδοχή η ευαισθητοποίηση των μαθητών και των δασκάλων τους, για τα Άτομα

με Αναπηρία. Αξίζει να επισημάνουμε, πως η απουσία προγραμμάτων ευαισθητο-

ποίησης των μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, αλλά και της ευρύτερης κοινότητας,

απέναντι στα άτομα με αναπηρία, διαιωνίζει τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις

εις βάρους τους, ισχυροποιώντας το στιγματισμό και την περιθωριοποίησή τους. Στις

μέρες μας λοιπόν, παρατηρείται μια έντονη τάση να εστιάζουμε στις αδυναμίες των ατόμων με αναπηρία και να τους αντι-

μετωπίζουμε σαν άτομα από τα οποία “λείπει κάτι” ή σαν άτομα “μη-φυσιολογικά” και όχι σαν πολίτες με ισότιμα δικαιώματα

στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Στην παρουσίαση ομιλητές υπήρξαν: Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Α.με.Α. Αρκαδίας

– Παρασκευόπουλος Παναγιώτης - Ο Γραμματέας του Συλλόγου Α.με.Α. Αρκαδίας – Καρνέζης Αριστείδης - η Ειδική Παι-

δαγωγός – Δημοπούλου Αφροδίτη. Στην ομιλία, μοιράστηκε και το Φυλλάδιο του Συλλόγου σε όλους τους μαθητές.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ALTERWEEKEND 2019
...υπό τη διοργάνωση της ΔΕΘ-HELEXPO στο HELEXPO MAROUSSI το τριήμερο 10
έως 12 Μαΐου, φιλοξενώντας εναλλακτικές εκδηλώσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης πο-
λιτισμού και αθλητισμού. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία στο πλαίσιο της έκθεσης να
γνωρίσουν μια σειρά από καινοτόμα προϊόντα, να δοκιμάσουν συγκεκριμένες υπηρεσίες
αλλά και να έρθουν σε επαφή με πλήθος από αθλητικές, θεσμικές, πολιτιστικές και συνε-
δριακές δράσεις. Ειδικότερα, στο αθλητικό μέρος πραγματοποιήθηκε η διεξαγωγή του Πα-
νελληνίου Πρωταθλήματος Ξιφασκίας με Αμαξίδιο 2019, οι παρουσιάσεις παραολυμπιακών
αθλημάτων από την ΕΑΟΜ ΑμεΑ (boccia, μπάντμιντον, τζούντο, κτλ.) αλλά και οι αγώνες
επίδειξης καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο από την ΟΣΕΚΑ, που είχαν ιδιαίτερη ανταπόκριση.
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ΤΡΙΠΟΛΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ
Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου και η Περιφε-

ρειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου, συνδιοργάνωσαν το

απόγευμα, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης Αρ-

καδίας, ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος και η συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας

στην καθημερινή ζωή των ΑμεΑ». Κατά την έναρξη της Ημερίδας, καλωσορί-

ζοντας τους προσκεκλημένους ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυν-

τής Πελοποννήσου Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, αναφέρθηκε

στη σημαντική πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τη

διοργάνωση των ημερίδων αυτών και στις Περιφέρειες. Παράλληλα, επεσήμανε

το δικαίωμα των Ατόμων με Αναπηρία για ίση μεταχείριση, χωρίς διακρίσεις και

αποκλεισμούς και την ισότιμη και πλήρη κοινωνική ένταξη των ατόμων αυτών,

με αυτονομία και έχοντας προσβασιμότητα σε κάθε είδους χώρους, υπηρεσίες και υποδομές. Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας,

σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας, γινόταν διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, για τους συναν-

θρώπους μας με προβλήματα ακοής. Σκοπός της Ημερίδας, ήταν η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση υπηρεσιακών παρα-

γόντων, πολιτών και της κοινωνίας γενικότερα, αλλά και η ανάδειξη του ουσιαστικού ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας,

προκειμένου να συμβάλλουν όλοι, φορείς και κοινωνία, στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των Ατόμων με Αναπηρία.

“ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ” ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗ-
ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΠΑΝΤΑ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ
«Δεν ευσταθεί κανείς λόγος ανησυχίας» για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του

Γενικού Νοσοκομείου Χίου, απαντά η διοίκηση του νοσοκομείου στη σχετική ανα-

κοίνωση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ Βορείου Αιγαίου. Στην απάντηση

επισημαίνεται ότι από τη δεκαετία του ’90 έως και το 2015 η Μονάδα λειτουργούσε

με έναν μόλις ιατρό, ενώ από εκείνη την περίοδο στελεχώθηκε με ένα επίκουρο.

Ενώ από 3 Ιουλίου του 2018 λειτουργεί επίσης με δύο γιατρούς μετά τη στελέχωση

από διευθυντή, αφού ο προηγούμενος είχε συνταξιοδοτηθεί. Έτσι καλύπτονται και

πάλι οι οργανικές θέσεις, ενώ υπάρχει και ένας γενικός ιατρός σε καθημερινή βάση.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση: «Πρόσφατα το Νοσοκομείο έχει συνεργασία με στρατιωτική ιατρό ειδικότητας νε-

φρολογίας και γενικά βρίσκεται σε συνεχείς προσπάθειες ενίσχυσης της μονάδας τόσο με ιατρικό προσωπικό άλλων ειδικοτήτων

που υπηρετούν στο Νοσοκομείο όσο και με νοσηλευτικό προσωπικό», σημειώνεται στο θέμα του νοσηλευτικού προσωπικού,

ενώ τονίζεται πως «… όσο αφορά τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης δεν υπήρξε κανένα αίτημα αντικατάστασης τους καθώς αυτά

λειτουργούν άψογα και με ασφάλεια για τους ασθενείς». «Εκ μέρους της Διοίκησης θέλω να ενημερώσω τους πολίτες παρό-

χους υγείας ότι δεν ευσταθεί κανείς λόγος ανησυχίας. Με σεβασμό και υπευθυνότητα απέναντι στους πολίτες της Χίου και

των φιλοξενούμενων του νησιού μας σας διαβεβαιώνουμε πως καθημερινά δίνουμε αγώνα για την υγεία. Εκ της Διοικήσεως».

ΠΑΤΡΑ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Σε μια νέα, καινοτόμο εφαρμογή προχωρά ο  Δήμος Πατρέων, σε συνεργασία με

Τμήμα Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Πάτρας και τη Διοίκηση της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αχαΐας, μετά από υποβολή πρότασης προς την Δημοτική

Αρχή από τον δημοτικό υπάλληλο, Γεράσιμο Φεσσιάν. Πρόκειται για σχεδιασμό και

ανάπτυξη εφαρμογής (application) στην οποία άτομα με αναπηρία που θα έχουν εγ-

γραφεί στη βάση δεδομένων, θα μπορούν σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (σει-

σμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες κ.λπ.), να ενημερώνουν αυτόματα (on-line) τις αρμόδιες

Υπηρεσίες για άμεση προσέγγιση, απεγκλωβισμό και μεταφορά τους. Η συγκεκριμένη

εφαρμογή είναι σύμφωνα με ειδικούς, η πρώτη που θα υλοποιηθεί σε χώρα της Ευρώ-

πης. Στην Πάτρα έχει τεθεί σε λειτουργία  η εφαρμογή sence city. Μέσω αυτής, οι πολίτες στέλνουν με sms από το κινητό τους

τηλέφωνο τα αιτήματά τους στις Υπηρεσίες μας και παίρνουν απάντηση για την πορεία του αιτήματός τους με τον ίδιο τρόπο.

Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑΜΕΑ: ΜΕ… «ΚΑΡΔΙΑ» ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛ(Ι)Ο ΚΑΙ ΡΕΚΟΡ
Έντεκα χρυσά μετάλλια, δύο ασημένια και τρία πανελλήνια ρεκόρ κατέκτησαν οι

αθλητές και οι αθλήτριες του τμήματος κολύμβησης του Μ.Γ.Σ. Πανσερραϊκού-ΑμεΑ

στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό κολυμβητήριο του

ΟΑΚΑ στην Αθήνα. Ο Πανσερραϊκός συμμετείχε στους αγώνες με πέντε αθλητές που

έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και απέδειξαν ότι είναι οι μεγάλοι νικητές της ζωής.

Η Βασιλική Γαροπούλου, η Σταυρούλα Σίσκου, η Χαρίκλεια Σταγιοπούλου, ο Στέλιος

Λιούλιος και ο Γιώργος Μαυροπετσάκης με την προπονήτρια τους, Δέσποινα Μουρα-

τίδου σήκωσαν ψηλά τη σημαία του τμήματος κολύμβησης του Πανσερραϊκού-ΑμέΑ. 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΥΚΕΩΝ

Ο ήλιος, τα κρυστάλλινα νερά του Κολυμβητηρίου Συκεών και το περιαστικό δάσος του Σέιχ-Σου

συνέθεσαν το καλύτερο σκηνικό για τη 2η, μέσα σε έξι μήνες, αυτόνομη δοκιμαστική Κατάδυση για

άτομα με κινητική αναπηρία «No Barrier Tour», που πραγματοποίησε ο δήμος Νεάπολης-Συκεών

και η Κοινωφελής του Επιχείρηση (ΚΕΥΝΣ) στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Συκεών. Στους χώρους της

υπερσύγχρονης πιστοποιημένης πισίνας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Συκεών, ο Θανάσης, ο

Τάσος και η Κωνταντίνα δοκίμασαν και απόλαυσαν μία μοναδική εμπειρία αυτόνομης κατάδυσης,

αποδεικνύοντας ότι μπορούν ακόμη και στις πιο δύσκολες προκλήσεις, υπό την επίβλεψη εξειδικευ-

μένων στελεχών του καταδυτικού κέντρου Azure Diving Center, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα DDI & SSI για καταδύσεις σε

άτομα με αναπηρία. Και οι καταδύσεις αυτές έγιναν μέσα στο απόλυτα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον του Δημοτικού

Κολυμβητηρίου Συκεών, αποδεικνύοντας ότι «η αυτόνομη κατάδυση όχι μόνο απευθύνεται σε όλους, αλλά μπορεί να είναι μια

ασφαλής δραστηριότητα ικανή να απελευθερώσει κάποιους συνανθρώπους μας από τους φυσικούς περιορισμούς που μπορεί

να τους θέτει μια σωματική αναπηρία, δείχνοντας στα άτομα με κινητική αναπηρία ότι μπορούν να κάνουν κατάδυση και να

απολαύσουν τον μαγευτικό βυθό με ασφάλεια δημιουργώντας μια ελευθερία μέσα στο νερό», όπως υπογράμμισε ο υπεύθυνος

της δραστηριότητας, δύτης εκπαιδευτής D.D.I. Ηλίας Παπαδόπουλος, ευχαριστώντας τον δήμο Νεάπολης-Συκεών «που στέ-

κεται αρωγός στην προσπάθεια των ΑμεΑ για διάφορες δραστηριότητες αλλά και για την δημιουργία νέων ερεθισμάτων».

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Την πρώτη θέση και το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Τριτοβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση: Ει-

δικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» απέσπασε το «Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατό-

μων με Αναπηρία», του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου

Μακεδονίας κατά την απονομή των βραβείων της εκδήλωσης «Education Leaders Awards 2019»,

που πραγματοποιήθηκε στην  Αθήνα. Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, διευθυντής

του Εργαστηρίου Προσβασιμότητας, βραβεύτηκε για τις πρωτοπόρες και καινοτόμες σε διεθνές

επίπεδο εφαρμογές που έχει αναπτύξει για την υποστήριξη των φοιτητών με πρόβλημα όρασης.

Μεταξύ των επιτευγμάτων του Εργαστηρίου Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατόμων με Ανα-

πηρία, είναι το Σύστημα Καθοδήγησης των Τυφλών ατόμων που λειτουργεί στους χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το

Σύστημα  Διενέργειας Γραπτών Εξετάσεων για Φοιτητές με Πρόβλημα Όρασης, όπως και ένας νέος Οδηγός Προσβασιμό-

τητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για άτομα με κινητικές αναπηρίες και γενικότερα για εμποδιζόμενα στην κίνηση άτομα.

ΧΑΝΙΑ: «HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΤΙ» ΒΑΖΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

Η «κατάληψη» των θέσεων στάθμευσης για τα ΑμΕΑ αποτελεί μια λυπηρή πραγμα-

τικότητα σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους. Προς αποφυγή αυτού του φαινο-

μένου, ο δήμος Χανίων υιοθέτησε ένα πρόγραμμα που επιτρέπει την ενημέρωση των

οδηγών με κινητικά προβλήματα για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, μέσω κινητού.

Η τοποθέτηση αισθητήρων  ξεκίνησε από τον Μάρτιο (2019) σε 160 οριοθετημένες

θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ και η ανάπτυξή του έχει ως στόχο την εξάλειψη του φαι-

νομένου της κατάληψης αυτών των θέσεων από άλλους οδηγούς. Το σχετικό αίτημα είχε υποβληθεί από το Σωματείο ΑμΕΑ

Χανίων και  η δημοτική αρχή συνεργάστηκε με εταιρία τηλεπικοινωνιών που εγκατέστησε το «ηλεκτρονικό μάτι». Μέσω app

στο κινητό, ο ενδιαφερόμενος σε πραγματικό χρόνο θα πληροφορείται πού υπάρχει διαθέσιμη θέση, θα δρομολογείται στην

πλησιέστερη ελεύθερη και αν στο μεταξύ αυτή καταληφθεί, ο οδηγός θα λαμβάνει νέες οδηγίες. Επίσης, το σύστημα θα πι-

στοποιεί ότι η θέση καλύφθηκε από αυτοκίνητο οδηγούμενο από ΑμΕΑ και σε διαφορετική περίπτωση θα ειδοποιείται αυτο-

μάτως η Τροχαία. Όλη αυτή η διαδικασία θα τροφοδοτείται με νέα στοιχεία, για παράδειγμα η κάλυψη θέσεων αυτοκινήτων

ΑμεΑ, το ποσοστό της κάλυψης θέσεων, η χρονική διάρκεια οι ώρες αιχμής αλλά και οι παραβάσεις ώστε να βελτιώνεται να

γίνεται πιο φιλικό στο χρήστη και πιο πρακτικό. Συνολικά, τα σημεία των Χανίων στα οποία θα εγκατασταθεί είναι δέκα.

ΈΜΠΡΑΚΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΙΑΣ ΑΚΟΜΑ ΔΟΜΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Ξεκίνησε η πρώτη γεωτεχνική έρευνα για τη διερεύνηση του εδάφους σε ιδιόκτητο χώρο του Θε-

ραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Πάτρας «Η Μέριμνα» με σκοπό την ανέγερση Κέντρου Διη-

μέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) χωρητικότητας 47 ατόμων και δυο Στεγών

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) χωρητικότητας 7 ατόμων, έκαστη. Το έργο εντάσσεται στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ 800.000 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Τα σημειώματα αυτά είναι συγκεντρωτικά, καθώς έχουν υπολογι-

σμένες τις μειώσεις για κάθε μήνα και εμφανίζουν το σύνολο των πε-

ρικοπών σε ειδική στήλη ως και τον Μάιο του 2016. Αναδρομικά για

ένα έτος στις επικουρικές συντάξεις -που φτάνουν μέχρι και 1.793

ευρώ- αναγνωρίζει εμμέσως το ΕΤΕΑΕΠ, παραθέτοντας σε ειδικά

ενημερωτικά σημειώματα τις περικοπές που κρίθηκαν αντισυνταγμα-

τικές και τις διεκδικούν περίπου 800.000 συνταξιούχοι με αιτήσεις και

με αγωγές. Στα ενημερωτικά αυτά έχουν υπολογιστεί όλες οι μειώσεις

που έγιναν στις επικουρικές συντάξεις από το 2013 ως και τον Μάιο

του 2016, με όλους τους νόμους, ώστε ο κάθε συνταξιούχος να έχει πλήρη εικόνα και ποσό για τα αναδρομικά

που δικαιούται να πάρει πίσω. Τα σημειώματα αυτά είναι συγκεντρωτικά, καθώς έχουν υπολογισμένες τις

μειώσεις για κάθε μήνα και εμφανίζουν το σύνολο των περικοπών σε ειδική στήλη ως και τον Μάιο του 2016.

ΜΙΣΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ € 500...
Συν. από σελ. 1… Αυτό είναι ένα από τα δυσοίωνα συμπεράσματα

που αποτυπώνονται στην Ετήσια Έκθεση 2019 για την ελληνική οι-

κονομία και την απασχόληση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Εξετάζοντας τις αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

κατά το 2018 με βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, η έκθεση αναφέρει ότι

επί συνόλου 2.396.602 εργαζομένων οι μέσες τακτικές αποδοχές

ανέρχονται σε 898,59 ευρώ. Ειδικότερα το 29% των εργαζομένων

στον ιδιωτικό τομέα (696.825 άτομα) είχε σχέση μερικής απασχόλη-

σης με μέσο μισθό 375,53 ευρώ ενώ το 71% (1.702.675 άτομα) είχε

σχέση πλήρους απασχόλησης με μέσο μισθό1.111,09 ευρώ. Επίσης

κάθε απόλυση στοιχίζει στον άνεργο 8.126 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του μέσου καθαρού εισοδήματος

από εργασία. Με άλλα λόγια, ένας άνεργος στην Ελλάδα κατά τον πρώτο χρόνο της ανεργίας λαμβάνει αναλογικά

μειωμένο εισόδημα κατά 1/3 σε σχέση με αυτό το οποίο θα λάμβανε κατά μέσο όρο σε άλλη χώρα του ΟΟΣΑ.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ "ΚΟΚΚΙΝΩΝ" ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ

Στο τέλος του Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα ρύθμισης

χρεών για τους "κόκκινους" δανειολήπτες (στεγαστικών δανείων), καθώς

αν και ο νέος νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας τέθηκε σε

ισχύ ήδη από τις 30 Απριλίου, συνεχίζεται η διαδικασία ολοκλήρωσης

της πλατφόρμας, προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο λει-

τουργική. Μάλιστα, όσο θα διαρκεί η διαδικασία για τη ρύθμιση, θα υπάρ-

χει προσωρινή προστασία του δανειολήπτη από το ενδεχόμενο

πλειστηριασμού, όπως επισήμανε η προϊσταμένη του νομικού τμήματος

της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμ-

πάση, στη διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

(ΒΕΘ), όπου παρίστατο. "Το ύψος της συνολικής οφειλής του δανειολήπτη -όχι μόνο το ληξιπρόθεσμο κεφά-

λαιο, αλλά και κεφαλαιοποιημένοι τόκοι και τυχόν έξοδα εκτέλεσης, τη ρύθμιση των οποίων αιτείται ο οφειλέ-

της- δεν θα πρέπει να είναι ανώτερο από 130.000 ευρώ ανά πιστωτή για τα στεγαστικά δάνεια" διευκρίνισε.
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ΕΚΛΟΓΕΣ - Υπήρξε πραγματικά τόσο μεγάλη αποχή;
Συν. από σελ. 1... επικίνδυνο για την ισορροπία της αποτε-

λεσματικότητας των εκλογών. Το μεγάλο πανηγύρι σε κάθε

προεκλογική εκστρατεία που ζούμε τα τελευταία χρόνια, τα

μεγάλα λόγια, ο ωχαδερφισμός. και οι ευαισθησίες προς

κάθε κατεύθυνση γίνονται παγίδες για τον λαό, ελπίδες για

τους δικαιούχους και ψήφοι για τους πολιτικούς...Δεν ξέρω

αν πρέπει να ευχαριστήσουμε εμείς αυτούς ή αυτοί εμάς που

αλληλο βοηθιόμαστε μόνο που εμείς δώσαμε αυτό που

έπρεπε με την ψυχή μας και τώρα περιμένουμε να πάρουμε

αυτό που μας ανήκει και δεν είναι λόγια, ούτε χτυπήματα

στην πλάτη. Είναι το καμπανάκι που θα θυμίζει στους πολι-

τικούς ότι πρέπει να εξασφαλίσουν και στους χαμένους και

στους κερδισμένους ΑμεΑ αφού τους χρησιμοποίησαν, του-

λάχιστον μία θέση εργασίας γιατί αλλιώς είναι σαν να δηλώ-

νουν ότι μας χρησιμοποίησαν για να κάνουν απλά τη δουλειά

τους. Μετά τις εκλογές θα φανούν όλα, αισθήματα, συναι-

σθήματα και υποσχέσεις που τηρούνται ή δεν τηρούνται. Γ.Ρ. 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ
ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Στο Κ.Ε.Α "Συνεργασία - Δημιουργία"
Στο Κέντρο Εργασίας Αναπήρων, υποδεχθήκαμε τον

Ευρωβουλευτή της ΝΔ , Στέλιο Κυμπουρόπουλο που

ξεναγήθηκε στα εργαστήρια και στους χώρους του

Κ.Ε.Α "Συνεργασία - Δημιουργία". Η εργασία είναι το

καλύτερο φάρμακο που γιατρεύει όλες τις αναπηρίες

του κόσμου και θα μπορούσε να αποκαταστήσει μεγά-

λες αδικίες και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευ-

παθείς κατηγορίες που εκπροσωπούμε. Ο Στέλιος

Κυμπουρόπουλος μας εκπροσωπεί και θα είναι η φωνή

μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αγωνιστής για τα δι-

καιώματα των ΑμεΑ. Προτεραιότητα στην εργασία που

αφορά τις ειδικές κατηγορίες και την προσβασιμότητα όχι μόνο στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. "Θα

παλέψω" μας είπε και "είμαι αποφασισμένος να νικήσω, γιατί σκοπός μου είναι να παραμείνω περισσότερο άν-

θρωπος παρά πολιτικός". Στο Κέντρο παρευρέθηκε και

ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Φυλής κ. Αργύρης Αρ-

γυρόπουλος που συνεχάρη τον Στέλιο για την μεγάλη

πολιτική του επιτυχία αλλά και για τις σκέψεις του στο

επίπεδο προσφοράς στους ανθρώπους που εκπροσω-

πεί. Φίλε Στέλιο, όλοι εμείς σου ευχόμαστε επιτυχία σε

ότι αναλάβεις να κάνεις και με δύναμη ψυχής που σε

διακρίνει να είσαι πάντα, νικητής και πρώτος σε ότι συμ-

μετέχεις γιατί το αξίζεις και μας κάνεις υπερήφανους με

τις ενέργειές σου. "Σε παραδέχομαι", του είπε ο Πρό-

εδρος του Κ.Ε.Α Γ. Ρεθυμιωτάκης, "να παραμείνεις αυτός

που είσαι, να μην αλλάξεις ποτέ για να νιώθουμε κι εμείς

νικητές μαζί σου, να μας δίνεις και να σου δίνουμε δύναμη 
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΚΕ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ!!!
Ελπιδοφόρα είναι τα πρώτα μηνύματα από ερευνητικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέ-

λιξη σχετικά με την θεραπεία της Θαλασσαιμίας (Μεσογειακή Αναιμία), καθώς έως σήμερα από

τους 28 ασθενείς παγκοσμίως που συμμετείχαν σε ερευνητικό πρόγραμμα γονιδιακής θερα-

πείας, το 80% σταμάτησε τις μεταγγίσεις. Ανάμεσά τους και Έλληνας ασθενής που υποβλήθηκε

σε γονιδιακή θεραπεία, στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου», το οποίο συμμετέχει στο ερευνητικό

πρόγραμμα. Οι επιστήμονες εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία καθώς όπως αναφέρουν

ακόμα βρισκόμαστε σε φάση μελετών, δηλαδή η γονιδιακή θεραπεία -το κόστος της οποίας αγ-

γίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ περίπου- δεν είναι ακόμα διαθέσιμη και θα πρέπει να αξιολογηθεί πλήρως, ώστε να έχουμε τα

τελικά αποτελέσματα σχετικά με την ασφάλειά της, όπως τόνισαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου οι εκπρόσωποι της

Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας στις 8 Μαΐου. Υπογράμμισαν ότι

οι ασθενείς δεν θα πρέπει να σταματήσουν την θεραπεία τους, τονίζοντας ότι «η μετάγγιση παραμένει ο βασικός τρόπος αν-

τιμετώπισης». Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Δρ. Αθανάσιος

Δημόπουλος, σήμερα η θαλασσαιμία -ένα νόσημα θανατηφόρο πριν κάποιες δεκαετίες- έχει μετατραπεί σε χρόνιο-διαχειρίσιμο

νόσημα, με μακρά επιβίωση και μεγάλη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών κυρίως λόγω της σημαντικής προόδου

στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της που έχει επιφέρει θετική αλλαγή στην ολιστική αντιμετώπιση και στη φυσική

πορεία του νοσήματος». «Οι νέες τεχνολογίες στον τομέα της πρόληψης αναμένεται να μειώσουν περαιτέρω τις γεννήσεις

πασχόντων, ενώ έχει επιτευχθεί σημαντική βελτίωση στις στρατηγικές μετάγγισης και αποσιδήρωσης, καθώς και στη μετα-

μόσχευση μυελού των οστών. Επίσης, οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως η γονιδιακή θεραπεία, η γονιδιακή τροπο-

ποίηση και η φαρμακευτική ενίσχυση της ερυθροποίησης, πρακτικά οδηγούν στην ελαχιστοποίηση των μεταγγίσεων ή και

στην ελεύθερη μεταγγίσεων θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών», ανέφερε ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του

Τμήματος «Ερυθροκυττάρου & Αιμοσφαιρινοπαθειών» της ΕΑΕ, Δρ. Ιωάννης Παπασωτηρίου, Κλινικός Βιοχημικός, Δ/ντής

Βιοχημικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία». Η θαλασσαιμία είναι μια κληρονομική αιματο-

λογική διαταραχή που προκαλείται από ένα γενετικό έλλειμμα της αιμοσφαιρίνης, η οποία απαντάται στα ερυθρά αιμοσφαίρια

και μεταφέρει το οξυγόνο στον οργανισμό. Το έλλειμμα αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή μειωμένων και μη λειτουργικών

ερυθρών αιμοσφαιρίων και μπορεί να προκαλέσει από ήπια μέχρι πολύ σοβαρής μορφής αναιμία, με άμεση ανάγκη μεταγγί-

σεων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας καταγραφής (2010-2015), ο συνολικός αριθμός των πασχόντων από αι-

μοσφαιρινοπάθειες στη χώρα μας είναι 4.032, από τους οποίους 2.099 (52,06%) είναι οι πάσχοντες από μείζονα θαλασσαιμία. 

ΑΠΟ 12 ΧΡΟΝΩΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
Ακόμα και από την ηλικία των 12 ετών ξεκινούν να παίρνουν συμπληρώματα οι
Έλληνες αθλητές σύμφωνα με έρευνα του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Ια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, Θεόδωρου Μιχαήλ. Στην έρευνα συμμετείχαν 1.518 αθλητές από 27 διαφορετικά
αθλήματα. Συνολικά το 64,9% των συμμετεχόντων (984 αθλητές) απάντησε ότι λαμ-
βάνει κάποιο συμπλήρωμα διατροφής ενώ, σύμφωνα με την έρευνα, όσο μεγαλώνει
η ηλικία τόσο μεγαλώνει και το ποσοστό λήψης. Ο μέσος όρος των συμπληρωμάτων,
όπως σημειώνει το Έθνος, ήταν τέσσερα ανά αθλητή. Σύμφωνα με τον κ. Μιχαήλ το
πιο ανησυχητικό είναι ότι ανήλικοι Έλληνες αθλητές λαμβάνουν σε ποσοστό 17,2%
κρεατίνη και πρωτεΐνη, ποσοστό μεγαλύτερο από κάθε άλλη διεθνή έρευνα, παρά το

γεγονός ότι αυτό απαγορεύεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Τα περισσότερο δημοφιλή συμπληρώματα διατροφής
ήταν τα ενεργειακά ποτά (47,6%), οι ενεργειακές μπάρες (44,2%) και οι πολυβιταμίνες (42,2%). Στις πρώτες θέσεις των αθλη-
μάτων με την υψηλότερη εξάπλωση χρήσης ήταν η άρση βαρών (100%) και το τρίαθλο (94,6%) ενώ στις χαμηλότερες ήταν
η ιστιοπλοΐα και η σκοποβολή. Όσον αφορά τους λόγους της λήψης συμπληρωμάτων πρώτη απάντηση ήταν η αύξηση της
ενέργειας (21,7%), δεύτερη η ενίσχυση της διατροφής (16,2%) και τρίτη η βελτίωση της αθλητικής απόδοσης (12,9%).

Αθλητές χωρίς άκρα αλλά με δύναμη ψυχής.....
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ΘΕΡΜΟΤΕΡΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΒΡΟΧΕΡΟ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Το ερχόμενο καλοκαίρι αναμένεται να είναι θερμότερο του συνηθισμένου για

τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, αναφέρει ο οργανισμός «Weather Com-

pany», που ανήκει στην IBM, ενώ ταυτόχρονα εκτιμά πως οι βροχοπτώσεις θα

κινηθούν πάνω από τον μέσο όρο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Σύμφωνα με την

έρευνα, οι θερμοκρασίες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλές τους πρώτους

καλοκαιρινούς μήνες, ειδικά στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Παράλληλα,

ο οργανισμός αναθεώρησε προηγούμενες εκτιμήσεις για την νότια και ανατολική

Ευρώπη για τον Μάιο, υποστηρίζοντας ότι ο τελευταίος μήνας της άνοιξης θα

είναι πιο ψυχρός απ’ ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί. Βασικός άξονας όλων των

προβλέψεων είναι ότι όλα τα καιρικά φαινόμενα (ζέστη, ξηρασία, βροχές), σε

όλες τις περιοχές της Ευρώπης, κινούνται ψηλότερα από τους μέσους όρους που έχουν καταγραφεί ως σήμερα. Όσον

αφορά τις προβλέψεις για τη νοτιοανατολική Ευρώπη, που αφορούν και τη χώρα μας, ο Μάιος αναμένεται να είναι πιο ψυ-

χρός και βροχερός από τον μέσο όρο. Ο Ιούνιος εκτιμάται ότι θα είναι πιο θερμός και υγρός του συνηθισμένου, ενώ και

τον Ιούλιο οι θερμοκρασίες θα κινηθούν ψηλότερα απ’ ο,τι συνήθως, συνοδευόμενες όμως και από μεγαλύτερη ξηρασία. 

ΤΟ 50% ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΚΟΥΤΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΟΥΛΕΣ

Το 50% των απορριμμάτων που εντοπίζονται στις ελληνικές θάλασσες είναι

πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια νερού και αλουμινένια κουτάκια ανα-

ψυκτικών. Αυτό τονίζει σε συνέντευξη του στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο

Ειδήσεων ο καθηγητής του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής

Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιώργος Παπαθεοδώρου. Επιση-

μαίνει μάλιστα ότι «ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που βγαίνει από τις διαχρονικές

μας έρευνες όσον αφορά τα απορρίμματα στον πυθμένα είναι το γεγονός ότι

παρόλο υπάρχουν σχετικές νομοθεσίες φαίνεται να έχουμε αύξηση των απορ-

ριμμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον τα τελευταία 15 χρόνια. Κάτι που σημαίνει

ότι πρέπει να αυστηροποιήσουμε το νομοθετικό μας πλαίσιο, αλλά και επίσης

τους μηχανισμούς ελέγχου εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου». Ειδικότερα, ο κ. Παπαθεοδώρου υπογραμμίζει στο

ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η έρευνα στις ελληνικές θάλασσες όσον αφορά την "πλαστική" ρύπανση ξεκίνησε δειλά στα τέλη της δε-

καετίας του 1990 και συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς μέχρι και σήμερα παρότι θεωρώ ότι η διεθνής επιστημονική κοι-

νότητα έχει αιφνιδιαστεί από το μέγεθος του προβλήματος, καθώς θεωρούμε πλέον ότι η πλαστική ρύπανση των ωκεανών

ίσως είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στον 21ο αιώνα». Όσον αφορά τις ελληνικές

θάλασσες λέει ότι «παρότι την δουλειά που έχουμε κάνει στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο τμήμα Γεωλογίας, αλλά και το

ΕΛΚΕΘΕ και άλλοι συνάδελφοι από άλλα ιδρύματα θεωρώ ότι έχουμε μια αποσπασματική εικόνα. Στην πραγματικότητα

έχουμε δεδομένα για την πλαστική ρύπανση του Πατραϊκού κόλπου, του Ιονίου και του Σαρωνικού, όπου έχουμε δεδομένα

που θεωρώ ότι σε κάποιο βαθμό είναι αξιόπιστα. Έτσι, εντοπίζονται σημαντικές πυκνότητες πλαστικών απορριμμάτων

στον θαλάσσιο πυθμένα που κυμαίνονται από 500 απορρίμματα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και στον Σαρωνικό μπορεί

να φτάσουν ακόμη και 3.500 απορρίμματα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Παπαθεοδώρου.

Όαση πρασίνου με φωτοβολταϊκά στη Χωματερή-εγκρίθηκαν 26 εκατ. ευρώ για το έργο
ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΕ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ

ΠΡΟΕΒΛΕΨΕ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟ ΕΡΓΟ
Ένα ακόμα όραμα του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού μπαίνει στη

φάση της υλοποίησης, μετά την έγκριση της χρηματοδότησής του. Πρόκει-

ται για το έργο αποκατάστασης της Χωματερής με τη δημιουργία Περιβαλ-

λοντικού Πάρκου και Πάρκου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), για

το οποίο εγκρίθηκε, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

(ΠΔΕ), χρηματοδότηση 26 εκατ. ευρώ. Η τεχνική μελέτη την οποία υπέβαλε

ο Χρήστος Παππούς, προβλέπει την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από

φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, με το οποίο θα τροφοδοτηθούν νοικο-

κυριά του Δήμου Φυλής. Τη σχετική Απόφαση υπέγραψε ο Υφυπουργός

Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης, με ημερομηνία 31-05-2019.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Δήμαρχος Φυλής είχε προαναγγείλει την χρημα-

τοδότηση του έργου από την 21η Μαΐου 2019, στην καθιερωμένη ομιλία

του, στη διάρκεια της πανήγυρης των Άνω Λιοσίων. Μάλιστα είχε απευ-

θύνει ευχαριστίες στον παριστάμενο Προϊστάμενο του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και υποψήφιο
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Η «ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ» - 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Του Βασίλη Τακτικού
. . .Συνέχεια από το προηγούμενο
Το διαδίκτυο από την άλλη μεριά ως κοι-

νόκτητος χώρος έχει εισβάλει στην οικονο-

μία  φέροντας, το διαμοιρασμό και τη δωρεά

της γνώσης και της πληροφορίας και το μη-

δενικό οριακό κόστος σε μια σειρά προϊόντα

όπως και τη θετική επίδραση της  συμμετοχικής δημοκρατίας του

διαδικτύου στη συλλογική δημιουργία. Όλη αυτή η διαδικασία στο

μέτρο που προσφέρει αγαθά στη κοινωνία με μηδενικό οριακό κό-

στος, συνιστά μια πρώιμη φάση της κοινωνικής οικονομίας. Ταυ-

τόχρονα, είναι προάγγελος ενεργειακού διαδικτύου και της

κατανεμημένης ενέργειας έχοντας ως πηγή ενέργειας τον ήλιο με

επίπτωση  τη  βαθμιαία  ελαχιστοποίηση του κόστους. Όλα αυτά

σημαίνουν τεκτονικές αλλαγές στο οικονομικό σύστημα που από

τη μια μεριά αναπτύσσεται σε μια οικονομία Matrix, απασχολών-

τας λιγότερους εργαζόμενους και από την άλλη μια οικονομία

μέσω του διαδικτύου που ευνοεί την άνοδο μη χρηματικών ανταλ-

λαγών. Συνέπεια αυτής της διαδικασίας είναι η μείωση του κατα-

ναλωτισμού σε ότι αφορά τις χρηματικές συναλλαγές. Με αυτή την

έννοια , οι νέες εμβληματικές τεχνολογίες της 3ης βιομηχανικής

επανάστασης, διαδίκτυο και  ρομποτική, παρά την αντίθεσή τους

έχουν κάτι κοινό στην διαδικασία της εξάπλωσης τους: απελευθε-

ρώνουν χρόνο από τον εργάσιμο χρόνο. Αυτό το γεγονός γεννά

μια σειρά από νέες δυνατότητες, χρήσεις και σημασίες για το σύ-

νολο του πολιτικοοικονομικού συστήματος.Ένα μεγάλο μέρος από

το διαθέσιμο χρόνο των εργαζομένων δεν είναι πρόσφορο ώστε

να μετατρέπεται  σε χρήμα για τους κεφαλαιούχους αφού η εργα-

σία και τα κέρδη μπορεί να προέρχονται από τα ρομπότ. Έτσι

μ΄αυτό τον τρόπο  η τεχνολογία αχρηστεύει ανθρώπινους πόρους

οι οποίοι  δεν μπορούν να αναπληρωθούν από το κράτος και την

αγορά δημιουργώντας έτσι ένα φαύλο κύκλο. Τίθεται λοιπόν ένα

ζήτημα, πως  αυτή η εξοικονόμηση χρόνου θα είναι ισορροπημένη

προς όλη την κοινωνία ώστε, να μη γίνεται μόνο προς όφελος

εκείνων που έχουν τα νέα τεχνολογικά μέσα παραγωγής αλλά για

όλους ώστε να υπάρχει μια λειτουργική οικονομία εργαζόμενων

και καταναλωτών. Είναι προφανές ότι  η ρομποτική και η αυτομα-

τοποίηση με το σημερινό οικονομικό παραδειγματικό μοντέλο,  λει-

τουργεί υπέρ της οικονομικής ολιγαρχίας που κατέχει τη ιδιοκτησία

των μέσων παραγωγής, δημιουργώντας ταυτόχρονα οικονομικά

αποκλεισμένους αφού χρειάζονται ολοένα και λιγότεροι εργαζόμε-

νοι να εντάσσονται στο πλαίσιο της αυτοματοποιημένης υπερπα-

ραγωγής. Κι αυτό είναι λειτουργικό πρόβλημα της οικονομίας όταν,

από τη μια μεριά υπάρχουν ωφελούμενοι που συγκεντρώνουν τα

μέσα παραγωγής  και από την άλλη οικονομικά και κοινωνικά απο-

κλεισμένοι. Οδηγούμεθα δηλαδή σε μια κοινωνία διαχωρισμένη σε

αυτούς που έχουν πρόσβαση και σε αυτούς που δεν έχουν πρό-

σβαση, κι όλα αυτά σε μια εποχή κατά την οποία δεν σπανίζουν οι

πόροι, αλλά υπολείπονται οι πολιτικές διαμοιρασμού των ωφελη-

μάτων των τεχνολογικών εξελίξεων. Συνέχεια στο επόμενο

252 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΨΗΦΟΥΣ:
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ -
ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΔ

Συν. από σελ. 1... Αναρωτήθηκε
κανείς αν κάποιος άλλος υπο-

ψήφιος σε οποιοδήποτε κόμμα

κατάφερε να συγκεντρώσει

252.355 ψήφους; Αναρωτή-

θηκε κανείς γιατί σ' αυτές τις

εκλογές και σε όλα τα ψηφο-

δέλτια όλων των παρατάξεων,

χρησιμοποίησαν άτομα με ειδι-

κές ανάγκες; Κάποτε τα άτομα με αναπηρία τα πετούσαν

στον Καιάδα, σήμερα τα χρησιμοποιούν για να κάνουν τη

δουλειά τους, αύριο κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει.

Φίλε Στέλιο εύχομαι να είσαι δυνατός, αποτελεσματικός

και χρήσιμος όχι μόνο για τα Άτομα με Αναπηρία, αλλά και

για όλους όσους χρειαστούν την παρέμβαση ή τη συμμε-

τοχή σου για κάτι καλύτερο. Είμαστε υποχρεωμένοι να κά-

νουμε ότι καλύτερο μπορούμε για το κοινωνικό σύνολο,

ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια.  Όλοι αυτοί που μας χρη-

σιμοποιούν για να κάνουν τη δουλειά τους έχουν την υπο-

χρέωση να το ανταποδώσουν, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον

μία θέση εργασίας σε αυτούς που χρησιμοποίησαν και έχουν

αποδείξει ότι η δύναμη της αδυναμίας και η ικανότητά τους,

ξεπερνάει όλα τα όρια αντοχής και αποτελεσματικότητας. Δεν

πρέπει να αναφερθούμε στο παρελθόν για κάποιους που

αναρριχήθηκαν στην πολιτική και ξέχασαν από που ξεκί-

νησαν, πως έφτασαν και τι κάνουν ακόμα και σήμερα. Γ.Ρ.

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ»

“Θέλω να προσφέρω στους συμπολίτες μας και τις οικο-

γένειές τους, που αντιμετωπίζουν προβλήματα αντίστοιχα με

τα δικά μου, ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες. Θέλω

να αγωνιστώ για μία κοινωνικά πιο δίκαιη Ευρώπη και Ελ-

λάδα, που δεν επιτρέπει οι πολίτες της ανεξαρτήτως ηλικίας,

φύλου, θρησκείας να τίθενται ή να παραμένουν αποκλεισμέ-

νοι στο περιθώριο. Θέλω να πετύχω την διαμόρφωση, στα

πλαίσια της Ένωσης, όλων των αναγκαίων οικονομικών και

αναπτυξιακών συνθηκών που θα επιτρέψουν στους ανθρώ-

πους της γενιάς μου να διεκδικήσουν την επιστημονική και

επαγγελματική τους καταξίωση στις χώρες τους και όχι να

γίνονται μετανάστες. Επιθυμώ μία ισχυρή Ευρώπη, που για

χάρη των πολιτών της, πρωτοπορεί σε όλα τα επίπεδα τον

πολιτισμό, την παιδεία, την έρευνα, την καινοτομία, τις τε-

χνολογίες, την περιβαλλοντική προστασία. Μία Ευρώπη που

στέκεται αταλάντευτη με αποφασιστικότητα στο διεθνές περι-

βάλλον με μία κοινή στάση, στα ζητήματα ∆ημοκρατίας, Ανθρω-

πίνων ∆ικαιωμάτων και Ελευθεριών. Μία Ευρώπη σεβαστή από

όλους όχι μόνο για το παρελθόν της αλλά και για τον μέλλον και

τις ανεξάντλητες προοπτικές. “    Στέλιος Κυμπουρόπουλος


