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ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ
Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά και αναρωτιέμαι
γιατί πρέπει να πάρουν δημο-

σιότητα τόσο σοβαρά προβλήματα για να βρεθούν λύσεις.
Εικόνες ντροπής μπροστά στο
απροσπέλαστο Μνημείο του
Αγνώστου
Στρατιώτη στη
Βουλή των Ελλήνων. Αναρωτιέμαι,οι ανάπηροι πολέμου
που έχασαν την σωματική
τους ακεραιότητα για την πατρίδα και μόνο, πως θα μπορέσουν να φτάσουν εκεί;..Σελ. 13
ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ;

ΠΛΗΡΩΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ
ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ

Α Ν Α Π Η ΡΙΚ Α ΕΠ ΙΔΟΜ ΑΤΑ

Σελ.4

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε
Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
διοίκησης της ΣΤΑ.ΣΥ. με θέμα την παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών εκδηλώσεων
του μετρό στο Σύνταγμα, για την πραγματοποίηση σειράς δράσεων και εκδηλώσεων αλλά
και την προβολή και τις δυνατότητες στο τι
μπορούν και όχι τι δεν μπορούν να κάνουν τα
άτομα που ανήκουν στις ευαίσθητες και ευάλωτες κατηγορίες συμπολιτών μας...Σελ. 12

ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΘΑ ΚΑΝΩ
ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΩ ΜΑΜΑ;

Σελ.7

ΈΚΟΨΑΝ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 5ΧΡΟΝΟΥ

ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ...Σελ.9
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑΚΗ................................2
ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ.........................4
FLASH NEWS.....................................6
ΑΜΕΑ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...................8
ΕΛΛΑΔΑ.......................................10-11
Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ..................13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ....................................15
ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ........................................16

Σελ. 13

Συνέχεια από το προηγούμενο...

Ο άνθρωπος έχει αρχίσει να μπερδεύεται σχετικά με τον καλό και τον κακό εαυτό
του. Τις περισσότερες φορές, νικάει ο κακός, ποδοπατώντας τα εμπόδια για να ανέβει
ψηλά, όταν τα καταφέρνει είναι πολύ δύσκολο να κοιτάξει προς τα κάτω. Πιο δύσκολο
είναι να νικήσει ο καλός εαυτός γιατί δεν έχει μάθει να ποδοπατάει και δεν θέλει με
κανέναν τρόπο να ανέβει πιο ψηλά από ότι φτάνει. Ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να είναι
και καλός και κακός, παλεύει όμως μέσα του και στο τέλος νικάει αυτό που θέλει ο
καθένας περισσότερο. Όλοι περνάμε απ’ αυτό το στάδιο και όλοι έχουμε την ευκαιρία
να διαλέξουμε τον καλό ή τον κακό εαυτό μας για να επιβιώσουμε. Υπάρχουν βέβαια
πολλοί τρόποι ζωής όπως και επιβίωσης. Άλλοι ζουν με μεταξωτά βρακιά στα μεγάλα
σαλόνια και άλλοι ζουν στις φτωχογειτονιές και μπαλωμένα ρούχα. Μέσα σε όλο αυτό
το σκηνικό της ζωής, υπάρχει το μικρόβιο του χρήματος που ξεγελάει και τις δύο κατηγορίες του εαυτού μας, άλλες φορές με μικροσυμφέροντα και άλλες φορές με τον
εγωισμό και τα υπόλοιπα ελαττώματά μας. Εκτός από ελαττώματα βέβαια, έχουμε
και προτερήματα που αν χρησιμοποιοιήσουμε ανάλογα μπορούμε να νικήσουμε
και το μικρόβιο του χρήματος,όπως και τον εγωισμό μας. Πολλοί άνθρωποι, σηκώνουν τα χέρια ψηλά γιατί είναι ουδέτεροι και δεν ξέρουν σε ποια κατηγορία ανήκουν ή δεν μπορούν να αντέξουν ούτε τον εαυτό τους.. Συνέχεια στο επόμενο...
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ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ

Β ΙΟΜΗ ΧΑ Ν ΙΑ ΕΩΣ ΤΟ 2 0 3 0

Τα ρομπότ μπορεί να αντικαταστήσουν 20 εκατομμύρια εργαζόμενους
στη βιομηχανία μέχρι το 2030 παγκοσμίως αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο
τις κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες, ενώ παράλληλα αποτελούν παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύεται
σήμερα. Σύμφωνα με το βρετανικό γραφείο Oxford Economics, οι θέσεις
εργασίας που απαιτούν τα λιγότερα προσόντα θα επηρεαστούν περισσότερο και αυτό θα γίνει με τρόπο πολύ άνισο από μια χώρα στην άλλη ή στο
εσωτερικό της ίδιας χώρας. Τα ρομπότ πήραν ήδη τη θέση εκατομμυρίων
ανθρώπων στη βιομηχανία και προωθούνται στο εξής στις υπηρεσίες, χάρη
στις προόδους στην οπτική ανάλυση, στη φωνητική αναγνώριση ή στην
αυτόματη μάθηση, δηλαδή στη ικανότητα των μηχανών να μαθαίνουν. Η
έρευνα αυτή πραγματοποιείται ενώ επανεμφανίζεται η δημόσια συζήτηση
για τα οικονομικά πλεονεκτήματα,
αλλά και για τους κινδύνους για
την εργασία που αντιπροσωπεύουν τα αυτόνομα αυτοκίνητα,
τα φαγητά που ετοιμάζονται από
ρομπότ ή ακόμη η παρουσία
παντού ρομποτικών συστημάτων, στα εργοστάσια ή στα κέντρα διοικητικής μέριμνας για
παράδειγμα. Πολλοί ειδικοί λένε ότι, αν η αυτοματοποίηση γενικά έχει συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας από αυτές που καταστρέφονται, αυτή δημιούργησε επίσης ένα ρήγμα ανάμεσα στις εργασίες
υψηλότερης και χαμηλότερης εξειδίκευσης, αφήνοντας πολλούς εργαζόμενους στον δρόμο. Εξάλλου σημειώνουν πως οι δουλειές "που απαιτούν
επαναλαμβανόμενες κινήσεις θα επηρεαστούν πιο πολύ", καθώς και,
πολύ βραχυπρόθεσμα, οι θέσεις εργασίας στα κέντρα διοικητικής μέριμνας. Αντίθετα, οι δουλειές που απαιτούν "ενσυναίσθηση, δημιουργικότητα ή κοινωνική ευφυΐα είναι πιο πιθανό να συνεχίσουν να εκτελούνται
από τους ανθρώπους "για δεκαετίες ακόμη", συνεχίζουν. Η έρευνα αναφέρει επίσης πως "τα ρομπότ θα έχουν όλο και μεγαλύτερη παρουσία
στο εμπόριο, στην υγεία, στα ξενοδοχεία και στον τομέα της εστίασης,
στις μεταφορές, αλλά και στον τομέα των κατασκευών και στη γεωργία".

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΕΦΚΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ;
Στο ευνοϊκό καθεστώς των 60 δόσεων αντί των 40 που ισχύει σήμερα θα
υπαχθούν οι ασφαλισμένοι οφειλέτες που θα δεν κάνουν χρήση της ρύθμισης των 120 δόσεων αλλά θα υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας μετά την 1η Οκτωβρίου
2019... Με εγκύκλιό του, ο ΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι η ευνοϊκή μεταχείριση δε θα ισχύει αν η
υγειονομική επιτροπή πιστοποιήσει ότι δεν υπάρχει πλέον αναπηρία και κόψει τη σύνταξη.
Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης επιτρέπεται εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις ορίων ηλικίας – χρόνου ασφάλισης και η οφειλή ανέρχεται έως 20.000€ για
τους προερχόμενους από ΟΑΕΕ, έως 15.000€ για πρ. ΕΤΑΑ. Ειδικότερα για τον ΟΓΑ, σύνταξη γήρατος δικαιούνται όσοι έχουν ήδη συμπληρώσει ή πρόκειται να συμπληρώσουν το
67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31.12.2019 και η οφειλή τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000€. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας
δόσης είναι τα 50€ (30€ για τους αγρότες). Όσοι οφειλέτες δεν υπαχθούν στις 120 δόσεις έως 30.09.2019 αλλά υποβάλλουν
αίτηση συνταξιοδότησης από 1η Οκτωβρίου 2019 θα έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση από το παρελθόν. Θα αποπληρώσουν
την οφειλή τους με παρακράτηση από την σύνταξή τους σε 60 δόσεις (αντί για 40 που ισχύει σήμερα). για όλες τις περιπτώσεις
συνταξιοδότησης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τον πρώτο μήνα απονομής της σύνταξης. Ειδικότερα για τους συνταξιούχους αναπηρίας, σημερινή εγκύκλιος του ΕΦΚΑ ορίζει τα εξής: α) Για τις συντάξεις αναπηρίας ορισμένου χρόνου ανεξαρτήτως διάρκειας, το ποσό της μηνιαίας δόσης προκύπτει από τη διαίρεση του ποσού
που δύναται να παρακρατηθεί, όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω με το μέγιστο αριθμό δόσεων εξήντα (60). β) Εάν
μετά από νέα κρίση της υγειονομικής επιτροπής η σύνταξη παραταθεί εκ νέου αλλά με συντάξιμο ποσοστό μικρότερο
από την προηγούμενη κρίση, το ποσό της μηνιαίας δόσης επανυπολογίζεται με τον ίδιο ως άνω τρόπο. γ) Εάν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν παραταθεί το υπόλοιπο της οφειλής (κεφάλαιο και τόκοι), όπως αυτή είχε προσδιοριστεί κατά
την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης, γνωστοποιείται στο συνταξιούχο με σχετικό έγγραφο οφειλής και αναζητείται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50€.
Από σελ. 1...

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Με την με Αριθμ. 26034/695 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ορίζονται οι λεπτομέρειες
για την υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων
στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και της αποζημίωσης απόλυσης αυτών, μέσω λογαριασμού πληρωμών. Σύμφωνα με αυτή, οι εργοδότες καταβάλλουν τις αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και την αποζημίωση απόλυσής τους, αποκλειστικά σε
λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων μισθωτών, αναφέροντας για κάθε καταβολή
την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά. Η καταβολή των αποδοχών και
της αποζημίωσης απόλυσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται
με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παροχών υπηρεσιών
πληρωμών. Στον εργοδότη που παραβαίνει τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλονται κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του Ν.3996/2011, όπως ισχύουν. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.7.2019.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Την Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της αύξησης του ακατάσχετου ορίου
σε τραπεζικό λογαριασμό για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες, αλλά ρυθμισμένες, φορολογικές οφειλές υπέγραψε η αρμόδια
υφυπουργός κα Κατερίνα Παπανάτσιου. Το ποσό του νέου ακατάσχετου θα είναι από 3 έως και 4,5 φορές υψηλότερο
από το ποσό της μηνιαίας δόσης που σημαίνει ότι όφελος από τη σχετική διευκόλυνση θα έχουν οι φορολογούμενοι οι
οποίοι καταβάλλουν μηνιαία δόση άνω των περίπου 417 ευρώ. Η διάταξη για την αύξηση του ακατάσχετου ορίου προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής: -για να έχει ένας οφειλέτης τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση για την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στον τραπεζικό του λογαριασμό θα πρέπει να έχει δηλώσει τον σχετικό λογαριασμό ως ακατάσχετο στο
taxisnet - θα πρέπει να έχει εντάξει την οφειλή του προς τη φορολογική διοίκηση σε κάποια ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης, όπως είναι η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων ή η έκτακτη ρύθμιση που βρίσκεται σε ισχύ και επιτρέπει την αποπληρωμή της οφειλής σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις. - να έχει εξοφλήσει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τη
δεύτερη δόση της ρύθμισης πριν το μήνα εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση για αύξηση του ακατάσχετου ορίου η διαδικασία για την αύξηση του ακατάσχετου ορίου θα γίνεται πλήρως ηλεκτρονικά. Οι οφειλέτες θα υποβάλλουν τη
σχετική αίτηση μέσω taxisnet και αυτόματα θα ενημερώνεται η τράπεζα στην οποία τηρείται ο ακατάσχετος λογαριασμός
που έχει δηλωθεί για την αύξηση του ακατάσχετου ορίου - το ποσό του ακατάσχετου ορίου θα ισούται με το γινόμενο
της δόσης που έχει πληρωθεί και αναφέρεται παραπάνω πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 3 έως 4,5 ανάλογα με το
είδος της οφειλής και το ύψος της μηνιαίας δόσης - το αυξημένο ακατάσχετο όριο ισχύει για όσο διάστημα ο οφειλέτης
είναι συνεπής προς την ρύθμιση που του έχει χορηγηθεί. Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος που έχει ρυθμίσει την
οφειλή του καταβάλλοντας μηνιαία δόση 500 ευρώ θα μπορεί να έχει ακατάσχετο όριο από 1.500 έως και 2.250 ευρώ.
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ΦΟΡΟ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα κληθούν να βάλουν οι πολίτες το επόμενο εξάμηνο καθώς θα
κληθούν να δώσουν στο κράτος τουλάχιστον 3,5 δισ. ευρώ μόνο για το φόρο εισοδήματος.
Εκτός αυτού, υπάρχουν μια σειρά από βαρύτατες υποχρεώσεις για τους φορολογούμενους
όπως ο ΕΝΦΙΑ, αλλά και τα τέλη κυκλοφορίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά: 1) Από το τέλος Ιουλίου θα ξεκινήσει η πληρωμή του φόρου
εισοδήματος φυσικών προσώπων για τους φορολογούμενους που θα λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό. Υπολογίζεται ότι το συνολικό ποσό φόρου που θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι θα προσεγγίσει τα 3,5 δισ. ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος θα πρέπει να πληρωθεί
σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, δηλαδή Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο. 2) Από τον Σεπτέμβριο πρόκειται να ξεκινήσει η πληρωμή
του φετινού ΕΝΦΙΑ, με τη τελευταία δόση του φόρου να πληρώνεται έως και τον Ιανουάριο 2020. Ο συνολικός λογαριασμός
του ΕΝΦΙΑ, που θα κληθούν να πληρώσουν 7 εκατ. ιδιοκτήτες, ανέρχεται στα 2,9 δισ. ευρώ, από τα 3,2 δισ. ευρώ που έχουν
προϋπολογισθεί. Ο λογαριασμός θα είναι και φέτος βαρύς για τους φορολογούμενους με μεσαία ακίνητη περιουσία. Οι μικροϊδιοκτήτες, μετά τον κόφτη, θα δουν μία μικρή μείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης, η οποία θα είναι της τάξης των 30, 50 και
60 ευρώ και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Ο υπολογισμός του φετινού ΕΝΦΙΑ θα γίνει με βάση τις ισχύουσες τιμές ζώνης, την κλίμακα του κύριου φόρου και την κλίμακα του συμπληρωματικού φόρου ο οποίος επιβάλλεται στους έχοντες
αστικά ακίνητα αξίας άνω των 250.000 ευρώ. Ανάλογα με το ύψος της ακίνητης περιουσίας θα εφαρμοστεί πάνω στο ποσό
του φόρου η μείωση 10% μεσοσταθμικά, που όμως δεν αγγίζει καθόλου όσους έχουν στην κατοχή τους μεσαία περιουσία.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΜΕΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΙΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
Υπουργείο Εσωτερικών - Αριθμός Εγκυκλίου: 67. Είναι δεδομένο ότι η Πολιτεία επιχειρεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα άτομα με αναπηρίες. 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. 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. 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. 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.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται το θερινό πρόγραμμα ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με το
επιχειρησιακό σχέδιο, θα πραγματοποιηθούν 50.500 φορολογικοί έλεγχοι μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με
κύκλους της ΑΑΔΕ, το 85% των ελέγχων θα γίνονται εντός της επαγγελματικής εγκατάστασης. Επίσης το 70% των
ελέγχων θα γίνονται εκτός της χωρικής αρμοδιότητας των ελεγκτών. Δηλαδή, για παράδειγμα, ελεγκτές της Δ.Ο.Υ. Λάρισας
θα διενεργούν ελέγχους σε επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης. Έμφαση δίνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην εστίαση και στον τουριστικό τομέα. Οι έλεγχοι θα γίνονται καθημερινά, ακόμη και κατά τις αργίες, τις πρωινές, τις
απογευματινές και τις βραδινές ώρες. Κατά τον φορολογικό έλεγχο, οι εφοριακοί θα ελέγχουν εάν οι επαγγελματίες εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, τηρούν τα βιβλία, εκδίδουν αποδείξεις και τα υπόλοιπα φορολογικά στοιχεία.
Σούπερ Μάρκετς ΦΑΙΣΤΟΣ: Παρέδωσαν τα χρήματα της φιλανθρωπικής εκδήλωσης στο Δικαίωμα στη Ζωή Το Κέντρο Διημέρευσης και Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ στο Θραψανό, επισκέφτηκε
Αντιπροσωπεία των Σούπερ Μάρκετς ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕΒΕ ,αποτελούμενη από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Κο Σταματάκη Γιάννη, το μέλος του Δ.Σ. Κο Χρονάκη Γ., τον Γενικό Διευθυντή Κο Συριγωνάκη Νίκο και τον Πρόεδρο των Εργαζομένων της Εταιρίας Κο Παπαδακάκη Γ. με σκοπό να παραδώσουν τα χρήματα που προερχόταν από την εκδήλωση
που πραγματοποίησε η Εταιρία με Φιλανθρωπικό σκοπό. Την Αντιπροσωπεία καλωσόρισαν ο Πρόεδρος του Κέντρου Κος Σημαντηράκης Παύλος ,ο Διοικητικός Διευθυντής Κος Κυριακάκης Ζαχαρίας και οι εργαζόμενοι του Φορέα.
Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τοποθετήθηκε ράμπα αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα, στην περιοχή Νεράιδα
Λουτρακίου. Το Seatrac είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει σε συμπολίτες μας με αναπηρία ή κινητικά προβλήματα να
κάνουν μπάνιο στη θάλασσα. Ο Δήμος για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση και να διευκολύνει την πρόσβαση
στη θάλασσα των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα, θα τοποθετήσει τέσσερα ακόμη Seatrac σε σημεία του Δήμου.
Ποσά που φτάνουν έως και 7.218 ευρώ διεκδικούν οι συνταξιούχοι από τα αναδρομικά του 10μηνου, που μεσολαβεί ανάμεσα στην απόφαση- βόμβα του ΣτΕ τον Ιούνιο του 2015 και την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου
τον Μάιο του 2016. Η επίμαχη περίοδος είναι η πλέον "κλειδωμένη" αφού ακολουθεί μετά την απόφαση που
έκρινε αντιστυνταγματικές τις περικοπές του 2012 και προηγείται της ψήφισης του νόμου Κατρούγκαλου, που δεν έχει
ακόμα κριθεί από το ΣτΕ. Μόνο από τις περικοπές των νόμων 4051 και 4093 του 2012 τα διεκδικούμενα ποσά φτάνουν
έως 7.000 ευρώ περίπου για το 10μηνο, χωρίς να προστεθούν τα ποσά από την εισφορά αλληλεγγύης που επίσης
έχει κριθεί αντισυνταγματική για το Δημόσιο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το ζήτημα των αναδρομικών συνιστά δημοσιονομική βόμβα. Οι περικοπές κύριων και επικουρικών αγγίζουν 1,2 εκατ. συνταξιούχους, ενώ η κατάργηση των
δώρων που είχαν διαμορφωθεί σε σταθερό ποσό 800 ευρώ ετησίως, αφορά τους πάντες, δηλ 2,5 εκατομμύρια.
Ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου Νέας Φιλαδέλφειας, με χρηματοδότηση
ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής. Περιφέρεια και Ερασιτεχνική ΑΕΚ υπέγραψαν σήμερα την Προγραμματική Σύμβαση. Περιλαμβάνει την εκτέλεση των αρχιτεκτονικών εργασιών, αρχιτεκτονικών
τελειωμάτων και αρχιτεκτονικού εξοπλισμού στο κοίλο του γηπέδου, καθώς και των Η/Μ εργασιών που εξαρτώνται
άμεσα από τις οικείες αρχιτεκτονικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών υποδομής, και συγκεκριμένα
σωλήνες ύδρευσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης, αεραγωγοί, μονώσεις, όπου προβλέπεται, και όλες οι απαιτούμενες
εσχάρες, καλωδιώσεις εντός των τοιχίων (είτε τοιχοποιίας είτε γυψοσανίδας) και ψευδοροφών. Το έργο αναπτύσσεται
σε έκταση συνολικού εμβαδού 29.121 τ.μ., η οποία βρίσκεται στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.
Λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει αναφορικά με τη στέγαση του συλλόγου ΑμεΑ Έβρου, θα δώσει τελικά,
καθώς φαίνεται, η Δημοτική Αρχή της Αλεξανδρούπολης. Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε να παραχωρηθεί στο σύλλογο αίθουσα του Πολυκοινωνικού του Δήμου. Ο εν λόγω χώρος εντούτοις θα πρέπει
να διαμορφωθεί, προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες του συλλόγου, εξηγεί ο Πρόεδρος, Κώστας Ευθυμιάδης. Η απόφαση
για την μεταστέγαση του συλλόγου, πάρθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη
απόφαση του ΔΣ του Πολυκοινωνικού για την παραχώρηση της αίθουσας, προσθέτει ο Κώστας Ευθυμιάδης, ευχαριστώντας
παράλληλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την στήριξη στο σύλλογο και την εύρεση λύσης σε ένα πρόβλημα μηνών.
Σαράντα θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διαχείριση
Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)» προκηρύσσει το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Σπάρτη), για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα θα
λειτουργήσει εφόσον εξασφαλιστεί ικανός αριθμός συμμετεχόντων. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης παράλληλα με τη δια ζώσης εκπαίδευση. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα και απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δώδεκα μαθήματα, η εκπόνηση πρακτικής άσκησης, καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Ο Σύλλογος ΑμεΑ, Γονέων & Φίλων «ΑΛΚΥΟΝΗ» προκηρύσσει δύο (2) θέσεις εργασίας, για στελέχωση του
προσωπικού υποστήριξης των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Συλλόγου. Θέση 1η: Άτομο για προσωπικό υποστήριξης με την ειδικότητα – καθήκοντα νοσηλευτή – νοσηλεύτριας - Θέση 2η: Άτομο για προσωπικό
υποστήριξης με ειδικότητα σε τομέα συναφή με τον χώρο της Αναπηρίας. Το άτομο που θα επιλεγεί θα έχει τα
καθήκοντα προσωπικού υποστήριξης ΑμεΑ, όπως ορίζονται από το ΦΕΚ Β 1160/08.04.2019. Για την τελική επιλογή
θα ληφθούν υπόψη: ο τίτλος σπουδών και ο μεταπτυχιακός τίτλος, η πιθανή εμπειρία στον χώρο της Αναπηρίας, οι
ικανότητες και η προσωπικότητα του υποψηφίου, καθώς και η πιθανή κατοχή διπλώματος οδήγησης λεωφορείου.
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ΑΜΕΑ: ΠΛΗΡΩΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ ΤΟ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
Από σελ. 1... Αυτό προβλέπει εφαρμοστική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ η οποία, διευκρινίζει ότι

μένουν αφορολόγητα και ακατάσχετα το επιδόματα αναπηρίας του ΟΠΕΚΑΣυγκεκριμένα:
Από 1.1.2019 και εξής (σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της διάταξης αυτής), τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία
δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και δεν φορολογούνται, συνεπώς δεν υπάγονται και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης, καθώς σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της διάταξης, η χορήγησή τους δεν
αποσκοπεί στην κάλυψη των δαπανών διαβίωσης ενός ατόμου, αλλά στην κάλυψη των αναγκών που οφείλονται πρωταρχικά
στην αναπηρία τους και προκύπτουν εξαιτίας αυτής. Το ποσό των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία,
δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν κατάσχεται εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει,
τους δήμους, τις περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα
και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΤΑΝ ΤΗΝ ΑΜΕΑ ΕΓΓΟΝΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΕΛΓΟΥΣΕ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ
Μια παλιά υπόθεση που είχε συγκλονίσει τη Λοκρίδα το καλοκαίρι του 2011 και
αφορούσε ασέλγεια σε βάρος 15χρονου κοριτσιού με νοητική υστέρηση από έναν
65χρονο τότε άνδρα φίλο των παππούδων του, εκδικάζεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λαμίας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 73χρονος σήμερα άνδρας είχε ξεκινήσει από το 2010 να πειράζει το κοριτσάκι (που ήταν τότε 14 ετών) αρχικά με
χάδια κι άλλες ασελγείς χειρονομίες και το επόμενο καλοκαίρι με ακόμη χειρότερες
πράξεις που προσέβαλαν την παιδική της ηλικία. Ο κατηγορούμενος φέρεται να
επέλεγε ώρες που απουσίαζαν από το σπίτι οι παππούδες του κοριτσιού που το
φιλοξενούσαν εκεί το καλοκαίρι, προκειμένου να ευχαριστήσει τα άρρωστα ένστικτά του. Τελικά η υπόθεση αναβλήθηκε στο ΜΟΔ Λαμίας λόγω κωλύματος της
Πολιτικής Αγωγής. Όπως ενημέρωσε ο συνήγορος Νίκος Τσακτάνης, λόγοι υγείας δεν επέτρεψαν στη μητέρα του κοριτσιού να ταξιδέψει από τη Γερμανία όπου και διαμένει με την οικογένειά της. Ο κ. Τσακτάνης διευκρίνισε ότι μετά από
συνεννόηση με την Εισαγγελία Εφετών, ο χρόνος διεξαγωγής της δίκης θα προσδιοριστεί τον προσεχή Σεπτέμβρη.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του θα επιληφθεί των αιτημάτων δικηγόρων ΑμεΑ και δικηγόρων οι οποίοι
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, ως προς την απαλλαγή ή τον περιορισμό της
ετήσιας συνδρομής τους, χωρίς έγγραφο από ΚΕΠΑ αλλά από ιδιωτικά νοσηλευτικά
ιδρύματα. Πάντως, η αρμόδια επιτροπή του ΔΣΑ αποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημα καρκινοπαθούς δικηγόρου, για την ανανέωση της ταυτότητας του τρέχοντος
έτους, χωρίς την καταβολή της οφειλομένης ετήσιας συνδρομής και τη χορήγηση της δυνατότητας πρόσβασης στην ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, με την προσκομιδή εγγράφων από ιδιωτικά νοσηλευτικά κέντρα. Ακόμη, εκπόνησε κριτήρια για την αντιμετώπιση ανάλογων
περιπτώσεων στο μέλλον. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ ενέκρινε την απόφαση της επιτροπής για τη συγκεκριμένη δικηγόρο.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΩΦΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Στο ψηλότερο σκαλί του κόσμου ανέβηκε η Εθνική Κωφών Γυναικών, που κατέκτησε τον τρίτο συνεχόμενο τίτλο της απέναντι στη Λιθουανία την οποία νίκησε
με 51-42 στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Πολωνίας. Είναι η
πραγματική Dream Team του ελληνικού μπάσκετ. Είναι η κορυφαία ομάδα του
κόσμου, εδώ και μια τριετία. Οι αθλήτριες της Αθηνάς Ζέρβα δεν μπήκαν καλά στο
ματς, πήραν μια μικρή διαφορά στο δεύτερο δεκάλεπτο, την αύξησαν στο τρίτο
και έφτασαν δια περιπάτου στη νίκη απέναντι στις Λιθουανές από τις οποίες είχαν
γνωρίσει βαριά ήττα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης (62-48) πριν λυγίσουν κι
από την Τουρκία την οποία κέρδισαν στον ημιτελικό. ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 9-9, 2015, 34-25, 51-42 / ΕΛΛΑΔΑ (Ζέρβα): Χαϊνά 10 (1), Σαρακατσάνη 3 (1), Αγαγιώτου
5 (1), Κοτσιρέα, Σπίνου 7 (8 ριμπάουντ), Μελίνη, Βεράνη 1, Βουδούρη, Κοτσιάφτη 10 (1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1
κλέψιμο, 1 μπλοκ), Πατέρα 15 (4/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα). Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 10/28
δίποντα, 8/24 τρίποντα, 7/14 βολές, 35 ριμπάουντ (28 αμυντικά - 7 επιθετικά), 12 ασίστ, 10 κλεψίματα, 2 κοψίματα, 15 λάθη.
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ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΜΕΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΑΣΤΕΡΙ MICHELIN
Οι ιδιοκτήτες ενός εστιατορίου στην Ισπανία αποφάσισαν να προσλαμβάνουν μόνο ΑμεΑ για υπαλλήλους. Το εστιατόριο Universo Santi στη Νότια
Ισπανία, υποψήφιο για Michelin, διαφέρει από τα υπόλοιπα. Οι 20 υπάλληλοί
του είναι όλοι άτομα με ειδικές ανάγκες και με ποσοστό ανικανότητας άνω του
35%. Το πρώτο πράγμα που παρατηρεί ένας νέος πελάτης είναι ότι στο εστιατόριο αυτό επικρατεί ησυχία, ότι οι τοίχοι είναι διακοσμημένοι με έργα σύγχρονης τέχνης και φυσικά ότι το φαγητό είναι εξαιρετικά ποιοτικό. Μόνο λίγη
ώρα αργότερα συνειδητοποιεί κάποιος ότι το εστιατόριο Universo Santi στην
πόλη Χερέθ της νότιας Ισπανίας διαφέρει από τα υπόλοιπα. Ο Αντόνιο Βίλα,
ο πρόεδρος της μκο Fundación Universo Accesible, έχει στόχο να βοηθάει
τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες να ενταχθούν στον επαγγελματικό στίβο και ο ίδιος είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από
το Universo Santi, το εστιατόριο αυτό της υψηλής γαστρονομίας. Οι 20 υπάλληλοι του εστιατορίου είναι πρόσωπα με ειδικές
ανάγκες και ηλικίας 22 με 62 ετών. Επιλέχτηκαν από έναν αρχικό κατάλογο 1.500 υποψηφίων. Το κριτήριο επιλογής ήταν να
είναι άνεργοι και να έχουν ποσοστό ανικανότητας άνω του 35%. Το Universo Santi, που λειτουργεί από τον Οκτώβριο του
2017. Μάλιστα σύντομα είναι πιθανόν να αποκτήσει αστέρι Michelin καθώς οι άνθρωποι του οδηγού το έχουν ήδη επισκεφθεί.
Η τιμή του μενού του πάντως στα 60 ευρώ είναι λιγότερο από μισή ενός τυπικού μενού εστιατορίου υψηλής γαστρονομίας.

Αυτές είναι οι 10 πιο προσβάσιμες ευρωπαϊκές πόλεις για
τα άτομα με αναπηρία
Ποιες από τις πόλεις της Ευρώπης που επισκέπτεται
συχνά ο κόσμος είναι η πιο προσβάσιμη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες; Η ταξιδιωτική ιστοσελίδα Alpharooms έβαλε
κάτω τους αριθμούς και συνέκρινε τις συγκοινωνίες, τα τουριστικά αξιοθέατα (εξέτασε 15 αξιοθέατα ανά πόλη ως προς
τη βοήθεια που παρέχουν, τις προσαρμοστικές τουαλέτες,
τις περιγραφικές ξεναγήσεις, την πρόσβαση για τα αναπηρικά αμαξίδια και το πάρκινγκ) και τα ξενοδοχεία (τα πέντε
καλύτερα σε κάθε πόλη με βάση το Tripadvisor) σε δέκα από
τις πιο δημοφιλείς πόλεις της Ευρώπης για να ελέγξει πως
τα πάνε ως προς την προσβασιμότητα για τα άτομα που την
έχουν ανάγκη. Αυτές είναι οι δέκα πιο φιλικές πόλεις της Ευρώπης για τα Αμεα, σύμφωνα με την Alpharooms - 10. Παρίσι: Το Παρίσι έχει επιδείξει μεγάλη πρόοδο σε θέματα
προσβασιμότητας. Ωστόσο, έρχεται στην τελευταία θέση της
λίστας που δημιούργησε η Alpharooms ως προς τις δημόσιες
συγκοινωνίες καθώς μόλις οι 65 από τους 302 σταθμούς της
πόλης είναι εντελώς προσβάσιμοι σε όλους. Τα ξενοδοχεία
και τα αξιοθέατα της πόλης του Φωτός χρειάζονται βελτίωση
επίσης, καθώς βρίσκονται στην έβδομη και όγδοη θέση αντίστοιχα. - 9. Πράγα: Η Πράγα έχει τα λιγότερο προσβάσιμα
αξιοθέατα και μουσεία μεταξύ των δέκα πόλεων που μελετήθηκαν καθώς σε πολλά είναι αδύνατη η πρόσβαση σε αναπηρικά αμαξίδια και το πάρκινγκ κοντά στους χώρους. Η
θέση της πόλης και για τα ξενοδοχεία είναι στον πάτο της λίστας. 8. Ρώμη: Η Ρώμη βρίσκεται στην όγδοη θέση της κατάταξης με τα αξιοθέατα να καταλαμβάνουν την υψηλότερη
θέση για την πόλη (έβδομη θέση), ενώ οι συγκοινωνίες και
τα ξενοδοχεία την όγδοη και ένατη αντίστοιχα. 7. Βαρκελώνη: Η Βαρκελώνη κατέχει την εντυπωσιακή τρίτη θέση ως
προς τις συγκοινωνίες, αλλά την όγδοη για την προσβασιμότητα σε τουριστικά αξιοθέατα. Ιστορικά αξιοθέατα όπως η La
Sagrada Familia και το πάρκο Γκιουέλ δεν έχουν αναβαθμιστεί ακόμη. 6. Μιλάνο: Το Μιλάνο δεν καταλαμβάνει σε καμία
από τις τρεις κατηγορίες χαμηλότερη από την έκτη θέση. Συγ-

κεκριμένα, κατατάσσεται τρίτη ως προς την προσβασιμότητα
στα ξενοδοχεία, πέμπτη στις δημόσιες συγκοινωνίες και έκτη
στα αξιοθέατα, ξεπερνώντας την Ρώμη και στις τρεις κατηγορίες. 5. Άμστερνταμ: Το Άμστερνταμ τα πηγαίνει καλά ως
προς τα τουριστικά αξιοθέατα, αλλά όχι και τόσο καλά στις
άλλες δύο κατηγορίες. Η μετακίνηση φιγουράρει στην έβδομη
θέση, ενώ η διαμονή στην όγδοη. 4. Λονδίνο: Το Λονδίνο κατατάσσεται στην πρώτη θέση τόσο ως προς τα τουριστικά
αξιοθέατα, όσο και ως προς τα ξενοδοχεία. Το Παλάτι του
Μπάκινχαμ και ο Πύργος του Λονδίνου είναι τα δύο πιο προσβάσιμα αξιοθέατα. Ωστόσο, το Λονδίνο παίρνει την απογοητευτική (σε σύγκριση με τις άλλες κατηγορίες) ένατη θέση στη
συγκοινωνία, εξαιτίας του πολύ παλιού μετρό της πόλης. 3.
Βερολίνο: Το Βερολίνο μπορεί να μην κατέλαβε κάποια
πρωτιά αλλά είχε καλές θέσεις και στις τρεις κατηγορίες. Δεύτερο στα ξενοδοχεία, τέταρτο στη συγκοινωνία και πέμπτο
στα αξιοθέατα. 2. Βιέννη: Η Βιέννη αναδείχθηκε δεύτερη
στις δημόσιες συγκοινωνίες αλλά και στην προσβασιμότητα γενικά. Η Alpharooms ανακάλυψε ότι σχεδόν το 95%
των σταθμών είναι προσβάσιμοι σε όλους. Επίσης, εμβληματικά αξιοθέατα, όπως τα ανάκτορα Σένμπρουν, είναι εντελώς προσβάσιμα επίσης. 1. Δουβλίνο: Η πρωτεύουσα
της Ιρλανδίας είναι η πιο προσβάσιμη πόλη στην Ευρώπη,
παίρνοντας την πρώτη θέση στις δημόσιες συγκοινωνίες,
τη δεύτερη στα τουριστικά αξιοθέατα και την τέταρτη στα
ξενοδοχεία. Οι εγκαταστάσεις της μπύρας Guinness είναι
ένα από τα πιο προσβάσιμα αξιοθέατα παγκοσμίως.
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ΈΚΟΨΑΝ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 5ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Από σελ.1... Με τον χειρότερο τρόπο, άρχισε η μέρα για μια μητέρα από το

Ηράκλειο και το 5χρονο παιδί της. Αντιλήφθηκε πως ένα συνεργείο επρόκειτο
να κάνει διακοπή της ηλεκτροδότησης στο σπίτι τους. Όπως καταγγέλλει,
την ώρα που ετοίμαζε το πρωινό του παιδιού της, αντιλήφθηκε πως ένα συνεργείο της ΔΕΗ, πήγε να διακόψει την ρευματοδότηση του σπιτιού τους, το
οποίο νοικιάζουν. Το 5χρονο παιδί, αντιμετωπίζει εκ γενετής κινητικά και άλλα
προβλήματα. Η γυναίκα, τόνισε πως, όταν προχώρησε στην μίσθωση του
σπιτιού, γνώριζε πως υπήρχε κάποιο χρέος στη ΔΕΗ από τον προηγούμενο
ενοικιαστή. Ωστόσο, γνώριζε πως υπήρξε κάποια ρύθμιση. Κάθε μήνα, έδινε
ένα ποσό στον ιδιοκτήτη για το ρεύμα, όμως κάποιες δόσεις δεν πληρώθηκαν στην ώρα τους και η ρύθμιση χάθηκε! Αποτέλεσμα αυτού ήταν να διακοπεί η ηλεκτροδότηση. Η ίδια βρίσκεται σε απόγνωση, καθώς δεν γνωρίζει πώς θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα, ώστε να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στο σπίτι.

ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΘΕΑΤΡΑ
Στη διερεύνηση του θέματος και ετοιμασία Έκθεσης της προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρίες στους χώρους όπου διεξάγονται θεατρικές παραστάσεις,
προέβη η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού
Λοττίδη. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «μετά την υποβολή παραπόνων στο
Γραφείο μας αναφορικά με την ανεπαρκή προσβασιμότητα συγκεκριμένων χώρων
στους οποίους διεξάγονται θεατρικές παραστάσεις και τους οποίους διαχειρίζεται
ο ΘΟΚ, το Γραφείο μας προέβη αυτεπάγγελτα στη διερεύνηση του ευρύτερου θέματος της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στους χώρους όπου διεξάγονται θεατρικές
παραστάσεις». «Από τις επιτόπιες επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν σε χώρους και εγκαταστάσεις όπου διεξάγονται θεατρικές παραστάσεις, διαπιστώθηκε, ότι στις πλείστες των περιπτώσεων, η
αλυσίδα πρόσβασης στους εν λόγω χώρους προορίζεται αποκλειστικά και είναι επικεντρωμένη στις ανάγκες των ΑμεΑ με κινητική αναπηρία και απουσιάζουν οποιεσδήποτε προσαρμογές που θα διευρύνουν την προσβασιμότητα και στα άτομα με
αναπηρίες πέραν της κινητικής», σημειώνει η Έκθεση. Η Έκθεση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα: www.ombudsman.gov.cy

ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΔΟΥΜΕ; 12ΧΡΟΝΟΣ ΑΜΕΑ ΔΕΝ
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΔΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΓΙΑΤΙ
ΤΟ Α Ν Α Β ΑΤΟΡΙΟ Η ΤΑ Ν ΧΑ ΛΑ Σ Μ ΕΝ Ο!
Την παραίτηση της προϊσταμένης της ΕΦΑ Πόλης Αθηνών και του
προϊσταμένου του τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών ζήτησε
η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ, μετά το μείζον θέμα του αναβατορίου
ΑΜΕΑ της Ακρόπολης. Να σημειώσουμε πως ο μικρός Ερμής, μαθητής με κινητικά προβλήματα, ο οποίος κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο και πηγαίνει στο σχολείο με συνοδεία ειδικού βοηθητικού
προσωπικού, δεν είχε τη δυνατότητα να ακολουθήσει τους συμμαθητές του κατά την επίσκεψη στην Ακρόπολη, καθώς ήταν εκτός λειτουργίας για τεχνικούς λόγους το αναβατόριο. Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Πολιτισμού αναφέρει ότι «η λειτουργία του αναβατορίου ΑΜΕΑ απασχόλησε την
πολιτική ηγεσία σε απόλυτη προτεραιότητα επί αρκετούς μήνες, τόσο για την αποκατάσταση της λειτουργίας του όσο και
για την άμεση υλοποίηση νέας μόνιμης λύσης, ζητώντας παράλληλα τη βελτίωση συνολικά της λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Ωστόσο η ανταπόκριση στο συγκεκριμένο περιστατικό οδήγησε στο να ζητηθούν οι παραιτήσεις λόγω ολιγωριών και σειράς λανθασμένων χειρισμών για τη διαχείριση του κορυφαίου μνημείου της χώρας που αποτελεί
και ένα από τα σημαντικότερα όλης της ανθρωπότητας» καταλήγει η ανακοίνωση. Προκειμένου να μπορέσει ο Ερμής να επισκεφθεί και αυτό το μνημείο, ο πατέρας του και άλλοι γονείς και συνοδοί, σήκωσαν τον Ερμή στα χέρια τους και τον πήραν μαζί.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ!
“Από ιδέα έγινε όραμα κι από όραμα πραγματικότητα!!! Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σε ένα
μουσικό ταξίδι κι όχι μόνο με πολλές εκπλήξεις, event, συνεντεύξεις και πολλά πολλά χαμόγελα!!!!! Στο Steki Radio κοιτάμε να περνάμε όμορφα, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να συζητάμε τα προβλήματά μας και να προσφέρουμε βοήθεια όπου χρειαστεί. Καλύπτουμε όλα τα
μουσικά γούστα!!!!! Ελληνική και ξένη μουσική δεκαετίας ’50 μέχρι σήμερα!!! 24 ώρες, 365
ημέρες με αγαπημένους μουσικούς παραγωγούς!!!!” Από τους παραγωγούς του steki radio.
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H ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΜΕΑ
Ο χορός είναι έκφραση μας δίνει ζωή, χαρά και την δυνατότητα να δείξουμε
όσα νιώθουμε την κάθε στιγμή. Τα οφέλη μπορεί να είναι ζωογόνα και στο
σώμα αλλά και στην ψυχική μας υγεία. Όταν χτύπησε το τηλέφωνο και στην
άλλη γραμμή ήταν άνθρωποι που έχουν οργανώσει κάτι τόσο μοναδικό
όπως θα δείτε και στη συνέχεια του κειμένου, δεν μπορούσαμε παρά να το
αγκαλιάσουμε και με συγκίνηση να νιώσουμε περήφανοι που μπορούμε να
ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτό. Μια ομάδα συγχρόνου χορού στην Κέρκυρα λοιπόν έκανε κάτι το διαφορετικό.. γιατί άλλωστε όλα μπορούν να συμβούν στις ζωές μας όταν βάζουμε σε αυτό που κάνουμε μπόλικη αγάπη και
ανεξάντλητη θέληση ώστε να το κατορθώσουμε! Συλλέγοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και με πολύ κόπο δημιουργήθηκε η ομάδα σύγχρονου
χορού SPINAL CORD disabilities από την Οικονόμου Χριστίνα και την Γραμματικού Ειρήνη που για πρώτη φορά απευθύνεται σε ΑΜΕΑ. Ο χορός καλείται να επιτελέσει ένα σπουδαίο ρόλο και μέσω
αυτού κατορθώνεται ένα θετικό αποτέλεσμα που πολλοί συνάνθρωποι μας δεν είχαν την δυνατότητα να βιώσουν έως τώρα.

ΤΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΑΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται εις το διηνεκές, ενώ, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης και
η χρησιμοποίηση του παραχωρούμενου χώρου από το δήμο για σκοπό
διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο παραχωρείται. Το κόστος υλοποίησης του έργου για τη δημιουργία πάρκου ΑμεΑ θα καλυφθεί από το
υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με όσα θα οριστούν στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ του υπουργείου και του δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ κάθε άλλη δαπάνη
σχετικά με το εν λόγω ακίνητο, τις λειτουργικές δαπάνες, καθώς και τις δαπάνες για τη συντήρηση του πάρκου Ατόμων με Αναπηρία στο παραχωρούμενο ακίνητο, θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου το δήμο Θεσσαλονίκης.

ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΜΗΝΥΜΑ ΙΣΟΤΙΜΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ "ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΥΝ" ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
Με πλατιά χαμόγελα, πολύχρωμα καπελάκια, γάντια, γλαστράκια και τσάπες
ανά χείρας, δεκάδες κορίτσια και αγόρια, παιδιά προσφύγων που φιλοξενούνται
στο δήμο Νεάπολης-Συκεών, μαζί με τους γονείς τους, και παιδιά με αναπηρία
από τα ΚΔΑΠμεΑ του δήμου, συναντήθηκαν στο πάρκο της Ρήγα Φεραίου (στο
ύψος της Παναγίας Φανερωμένης) και άλλαξαν την όψη του φυτεύοντας δεκάδες
λουλούδια και θάμνους με τα οποία τους προμήθευσε η Υπηρεσία Πρασίνου του
δήμου, με αφορμή την χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. «Περνάμε
πολύ ωραία στην Ελλάδα, περνάμε πολύ ωραία στο σχολείο. Θα βοηθήσουμε
και θα φυτεύσουμε όλα αυτά τα ωραία λουλούδια και το πάρκο θα γίνει ακόμα
πιο όμορφο» μοιράστηκαν με ενθουσιασμό, σε σχεδόν άπταιστα ελληνικά η
Ράνα, η Ζεϊνάπ, ο Ντάνα και ο Ουαλίντ, κάποια από τα 90 συνολικά προσφυγόπουλα που φιλοξενούνται μαζί με τις οικογένειές τους στο δήμο Νεάπολης-Συκεών, στο πλαίσιο του προγράμματος REACT της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
Ηλεία, ένας Νομός με πανέμορφες αλλά μη προσβάσιμες παραλίες για τα Άτομα με
Αναπηρία… Η θερινή σεζόν μπορεί να έχει ήδη ξεκινήσει ωστόσο σε καμία παραλία
της Ηλείας, τουλάχιστον για την ώρα δεν υπάρχει πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία
κάτι το οποίο όπως είναι φυσικό έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση δεκάδων ανθρώπων με αναπηρία. Το μηχάνημα το οποίο είχε προμηθευτεί η Π.Ε. Ηλείας και εγκαταστάθηκε πέρσι στη παραλία Πλάκες Κατακόλου δεν έχει επισκευαστεί και είναι
άγνωστο εάν θα λειτουργήσει κατά τη διάρκεια της θερινής σεζόν. Με την θερμοκρασία
να ανεβαίνει και τα άτομα με αναπηρία να κοιτούν κυριολεκτικά με το «κιάλι» τη θάλασσα είναι λογικό ότι υπάρχουν κι αντιδράσεις καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι
μιλούν για αδιαφορία και εμπαιγμό της Περιφερειακής Αρχής απέναντι στα Άτομα με Κινητικά προβλήματα. Την ίδια ώρα στο
δήμο Πύργου οι διαδικασίες για την δημιουργία προσβάσιμων παραλιών κινείται με ρυθμούς «χελώνας» κι όλα δείχνουν ότι
καμία από τις παραλίες που ανήκουν διοικητικά στο δήμο δεν θα έχει πρόσβαση κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΚΟΥΤΕΡ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Με βάση ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα στο οποίο μετέχει ο Δήμος μέσω της
e-trikala, παρουσιάστηκε η δράση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
Cities4People. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιείται και
στις πόλεις Οξφόρδη, Αμβούργο, Κωνσταντινούπολη και Βουδαπέστη. Αφορά,
δε, σε βελτίωση της κινητικότητας στην πόλη, με σύνολο καινοτόμων υποστηρικτικών εργαλείων τη βάση των «Κοινοτήτων Κινητικότητας». Με άλλα λόγια,
νέες εφαρμογές, που, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Παπαστεργίου,
αλλάζουν την πόλη και δημιουργούν νέες, βελτιωμένες συνθήκες, για όλους/ες.
Και αυτές, είναι: Ηλεκτρικό σκούτερ για αναπηρικά αμαξίδια! Είναι ένας μηχανισμός που με μία μόνο κίνηση μετατρέπει ένα αναπηρικό αμαξίδιο, σε ηλεκτρικό σκούτερ! Έτσι, εύκολα και γρήγορα, ο μηχανισμός τοποθετείται σε
οποιοδήποτε μοντέλο χειροκίνητου αναπηρικού αμαξιδίου και ο χρήστης του μπορεί να κινηθεί ταχύτερα στην πόλη για τις
δουλειές του ή απλώς να κάνει μια μεγάλη βόλτα! Με άλλα λόγια, ο Δήμος Τρικκαίων εντάσσει μεγαλύτερες και περισσότερες
διαδρομές για ΑμεΑ, είτε τρικαλινούς είτε επισκέπτες, που θα μπορούν να παραλάβουν τον μηχανισμό. Αυτό γίνεται στο Infopoint του Δήμου Τρικκαίων στην κεντρική πλατεία Τρικάλων, όπου απλώς δίνονται τα στοιχεία του πολίτη και υπογράφεται
το σχετικό έγγραφο. Ήδη με τη συνεργασία συλλόγων ΑμεΑ, ο πρώτος αυτός μηχανισμός χρησιμοποιήθηκε από συμπολίτη.

ΡΑΓΔΑΙΑ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αυξημένα, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, είναι τα ποσοστά παιδιών με αυτισμό καθώς ένα στα 100 με 150, παρουσιάζει αυτό το πρόβλημα σύμφωνα με στοιχεία
που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο ειδικής ημερίδας στα Χανιά. Σύμφωνα με τον παιδοψυχίατρο Γιώργο Βαγιωνή ο αυτισμός δεν μπορεί πάντα τα διαγνωστεί κατά τους
πρώτους μήνες ζωής ενός παιδιού καθώς η διάγνωση μπορεί να είναι ασφαλής και
έγκυρη από τα 3-5 έτη. «Η συνοσηρότητα είναι σημαντική γιατί αλλάζει και την κλινική
εικόνα και την πορεία των παιδιών. Στην παιδική ηλικία οι βασικές προκλήσεις είναι η
είσοδος στο σχολείο, όπου αρχίζουν και οι θεραπείες. Ο αυτισμός, συνεχίζεται και στην
ενήλικη ζωή και δεν διαρκεί μόνο μέχρι την παιδική ηλικία. Η κοινωνία μας οφείλει να
πολεμά το στιγματισμό για τον αυτισμό, καθώς ένα στα 100-150 παιδιά έχει αυτισμό, ενώ παλαιότερα ήταν 1/800», επεσήμανε
ο κ. Βαγιωνής τονίζοντας ότι υπάρχουν παιδιά με αυτισμό τα οποία ωστόσο δεν τα αντιλαμβάνονται οι άλλοι λόγω της καλής
τους κατάστασης. Όπως επισημάνθηκε στην ημερίδα ο αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας, είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζουν
κάποια παιδιά, στην κοινωνικοποίηση τους, στις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους και στην καθημερινότητα τους.

ΜΠΗΚΑΝ ΤΑ SEATRAC ΣΕ 4 ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Το μπάνιο τους θα μπορούν πλέον να απολαμβάνουν στις παραλίες της Δυτικής
Μάνης οι συνάνθρωποί μας με αναπηρίες ή κινητικά προβλήματα. Αυτές τις μέρες εγκαταστάθηκαν οι ειδικές ράμπες στις εξής παραλίες: Άγιο Νικόλαο [παραλία Πανταζή],
στην παραλία της Στούπας, στην Καρδαμύλη [παραλία Ριτσά] και στο Ακρογιάλι Αβίας.
Να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι τέτοια εποχή ήταν που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η αίτηση του Δήμου Δυτικής Μάνης για πρόσβασιμότητα των ΑμεΑ σε 4 παραλίες της περιοχής και εντάχθηκε στο σχετικό πρόγραμμα
του ΕΣΠΑ. Ο Δήμος Δυτικής Μάνης χρηματοδοτήθηκε με 211.000 ευρώ, από πόρους του ΕΣΠΑ για τη δημιουργία υποδομών που θα εξασφαλίζουν αυτόνομη πρόσβαση σε θαλάσσιους χώρους κολύμβησης και παραλίες για τα ΑμΕΑ και άλλες
κατηγορίες ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα. Το συγκεκριμένο έργο είχε ενταχθεί στη Δράση «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΥ ΣΤO ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Το απόγευμα της Παρασκευής 14 Ιουνίου το Παραδοσιακό Θέατρο Ξυλοπάροικου παρουσίασε στο προαύλιο του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων (Παράρτημα
ΑμεΑ Τρικάλων) στο Μεγάλο Κεφαλόβρυσο, την παράσταση «Βασίλω η τσελιγκοπούλα».
Μια παράσταση που ήταν αφιερωμένη στους περιθαλπόμενους του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρύτερου προγράμματος κοινωνικοποίησής τους και επαφής τους με την τοπική κοινωνία. Την παράσταση παρακολούθησαν, πέραν των περιθαλπομένων
και του προσωπικού του Ιδρύματος, πλήθος πολιτών και συγγενών των περιθαλπομένων, φίλοι του Θεραπευτηρίου
αλλά και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι αγνόησαν την ζέστη του Καλοκαιριού και την επερχόμενη αργία
του Αγίου Πνεύματος και προσήλθαν μαζικά στο χώρο του Ιδρύματος για να παραβρεθούν στη θεατρική παράσταση.
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε
Συν. από σελ.1.. Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων
και το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων «Συνεργασία- Δημιουργία» λειτουργούν
στη Δυτική Αττική από το 2002. Βασικός στόχος των Φορέων μας είναι η υλοποίηση δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο
για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης
των ΑμεΑ. Επειδή η εργασία είναι ένα φάρμακο που γιατρεύει όλες τις αδυναμίες και αναπηρίες του κόσμου, θα πρέπει με κάθε τρόπο και προς κάθε κατεύθυνση να προβληθεί η εργασία των ατόμων με αναπηρία για να
επιβραβεύσει το κοινό τις προσπάθειές τους. Έχουν συγκεντρωθεί πολλές
αξιόλογες χειροτεχνίες και δημιουργίες που πρέπει να διατεθούν για να αντικαταστήσουμε τις πρώτες ύλες στα
εργαστήριά μας αλλά και να αντιμετωΣε φιλικό κλίμα έγινε η συνάντηση στα πιστούν τα λειτουργικά των εργαστηγραφεία διοίκησης της ΣΤΑ.ΣΥ.
ρίων γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος
αφού δεν επιδοτούμεθα από πουθενά και η εργασία μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Ευχαριστούμε την ΣΤΑ.ΣΥ. που στηρίζει το έργο μας με
τον καλύτερο τρόπο. και μας δίνει την ευκαιρία να αποδείξουμε ότι είμαστε ανάπηροι,
όμως δεν είμαστε ανίκανοι και θέλουμε να προβάλλουμε τις ικανότητές μας για να
προκαλέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα να ενταχθούν στην μεγάλη προσπάθεια απεγκλωβισμού και συμμετοχής. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Διευθύ- Η χαρά είναι ορατή στα πρόσωπα
νων Σύμβουλος της ΣΤΑ.Σ.Υ. κ. Γεώργιος Θωμόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής όλων που μπορούν να προσθέσουν
ένα λιθαράκι στον αγώνα μας
Οικονομικών, Υποστηρικτικών Υπηρεσιών κ. Παντελής Σκόνδρας, ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας κ. Ευριβιάδης Αντζουλάτος, ο εθελοντής, φίλος και συνεργάτης του Κ.Ε.Α κ. Γιάννης Ορφανίδης και ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων κ. Γεώργιος Ρεθυμιωτάκης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
Μετά τις καλλιτεχνικές προεκτάσεις, στις 19 Μαΐου,
το καλλιτεχνικό τμήμα θεαμάτων του Κέντρου Εργασίας
Αναπήρων «Συνεργασία - Δημιουργία», ετοιμάζεται για
τη νέα σεζόν κάτω από το έμπειρο βλέμμα του καταξιωμένου ηθοποιού Αντώνη Βογιατζή. Υπερθέαμα, εκπλήξεις και πολλά άλλα που θα σας δημιουργήσουν άφθονα
συναισθήματα. Θεατρικά έργα, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, performance show, stand up comedy, κωμικά
σκετς και Αληθινές Διδακτικές Ιστορίες των ΑμεΑ. Η
τέχνη είναι σαν ένα δάσος με οπωροφόρα δέντρα
που γεννούν καρπούς στο μυαλό του δημιουργού, τον
χυμό των καρπών αυτών θα γευτούμε όλοι μαζί από
τον Αύγουστο του ‘19 μέχρι και τον Μάιο του ’20. Η διαφορετικότητα αποκτά νέο πρόσωπο με την καλλιτεχνική
ομάδα του Θεατρικού Οργανισμού Φοίνικας. Αξίζει τον κόπο να στηρίξουμε όλοι αυτή την προσπάθεια.

Λάδ ι μπόλ ικο, τ ηγ αν ίτ ες τ ίποτα;
Στο 9ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
των μεγάλων Ομίλων και Εταιρειών που διοργάνωσε η Capital Link συμμετείχε και ο φορέας μας
όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μας έκανε
εντύπωση η άψογη συμπεριφορά των οργανωτών
προς τους επιχειρηματίες αλλά και ο διαχωρισμός
που γίνεται, δηλαδή σε άλλη αίθουσα μιλούν για τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα και σε
άλλη αίθουσα είμαστε εμείς οι φτωχοί να τους περιμένουμε. Περιττό να πω ότι οι περισσότεροι
απ’ αυτούς δεν μας επισκέφτηκαν καθόλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλη αυτή η χλιδή και το
χρήμα που σπαταλάνε κάθε χρόνο, στην Αίγλη Ζαππείου, στο Χίλτον ή στο Κάραβελ ανταποδίδει άραγε την Εταιρική Κοινωνική τους ευθύνη στους φορείς και στο κοινωνικό σύνολο
που τα χρωστάνε;Γιατί πρέπει να ξέρουν όλοι ότι η Ε.Κ.Ε. είναι ένα ανταποδοτικό εργαλείο
που πρέπει να χρησιμοποιείται για αποκατάσταση της ζημιάς που προκαλούν όλες αυτές οι
εταιρείες με τη λειτουργία τους. Είναι εθνική ανάγκη να σταματήσει ο ωχαδερφισμός και η κοροϊδία με τα παχιά λόγια ανθρώπων που δεν μπορούν να καταλάβουν τα χαμηλότερα στρώματα. Το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων, λειτουργεί από το 2002 στη Δυτική Αττική. Στη Δυτική Αττική είναι η έδρα του Κέντρου
μας και γύρω μας όλοι αυτοί που στέλνουν την Ε.Κ.Ε. στα μεγάλα σαλόνια. Τα τελευταία χρόνια μας καλούν μέσω της Capital
Link, για να τους χειροκροτήσουμε και αν καταφέρουμε, να τους γνωρίσουμε εξ αποστάσεως για να μας χτυπήσουν την πλάτη
και να μας πουν ότι είμαστε ήρωες. Γιατί δεν αφήνουν εμάς, τους απλούς αγωνιστές της ζωής να εκθέσουμε τα προβλήματά
μας ή να μας δώσουν λίγο χρόνο να πούμε κι εμείς κάτι για να τους υπενθυμίσουμε ότι είμαστε εδώ κι ότι όλα αυτά τα χρόνια
τους περιμένουμε να φανούν σε κάποια γωνία και να μας πουν πως μπορούμε να φτιάξουμε όλοι μαζί ένα κόσμο καλύτερο;
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ΕΠΑΙΤΕΙΑ ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΘΑ ΚΑΝΩ ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΩ ΜΑΜΑ;

Από σελ. 1.. Ένα από τα πιο γρήγορα και αποδοτικά επαγγέλματα της εποχής μας είναι η επαι-

τεία. Δεν ξέρω αν φταίει η ανεργία ή η απελπισία των νέων που δεν μπορούν ακόμα και αν ξέρουν
να κάνουν τίποτα. Τι κι αν σπουδάζουν σε σχολές και πανεπιστήμια, τι κι αν κάνουν τα μεταπτυχιακά τους στο εξωτερικό και γεμίζουν τους τοίχους στα σπίτια τους με διπλώματα. Όλα αυτά για
να τα αποκτήσεις έχουν μεγάλη ταλαιπωρία, για να τα αξιοποιήσεις όμως, δεν υπάρχουν προοπτικές. Άτυχοι ή τυχεροί αυτοί που σπούδασαν και έγιναν μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι
αλλά βρήκαν δουλειά σαν ντελιβεράδες, σε σουπερμάρκετ ή ακόμα και σκουπιδιάρηδες
σε διάφορα προγράμματα με 300 ή και λιγότερα ευρώ. Το πιο γρήγορο, το πιο δοκιμασμένο
και αποδοτικό επάγγελμα της εποχής μας, είναι η επαιτεία. Έχει γεμίσει ο κόσμος επαίτες. Έξω
από τις εκκλησίες, τα σουπερμάρκετ, τα φανάρια, όπου κι αν κοιτάξεις, ακόμα και έξω
από τα σπίτια μας, υπάρχουν διπλωματούχοι επαίτες, άλλοι για να κερδίσουν τα προς
το ζην ,άλλοι για τα ναρκωτικά και άλλοι από συνήθεια γιατί δεν μπορούν να βρουν άλλη
δουλειά με τέτοιες αφορολόγητες αποδοχές. Απ' το κακό στο χειρότερο και ακόμα δεν είδαμε
τίποτα. Θυμάμαι τον Ψάλτη στην ελληνική ταινία "Μάντεψε τι κάνω τα βράδια" και αναρωτιέμαι,
ήταν το χθες ή το σήμερα; Γιατί ακόμα και στο παρελθόν ο ζητιάνος είχε αξιοπρέπεια και όνειρα
για το τι θα γίνει και τι θα κάνει, μετά από τη δυσκολία που τον έκανε περιστασιακά ζητιάνο για
να ξεπεράσει κάποιο του πρόβλημα. Σήμερα, γίνονται ζητιάνοι γιατί δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν; Ή μήπως η επαιτεία θεωρείται μία από τις πιο γρήγορες και αποτελεσματικές, σταδιοδρομίες; Η Ελλάδα που έχει στην Ιστορία της την Ψωροκώσταινα,
μια ζητιάνα του παρελθόντος που προίκιζε κορίτσια για να παντρευτούν, βοήθαγε κόσμο να επιβιώσει και όταν πέθανε η ιστορία
της γράφτηκε με χρυσά γράμματα για το έργο που είχε αφήσει πίσω της. Ήθελα να 'ξερα οι ζητιάνοι του σήμερα τι θα αφήσουν
πίσω τους; Υπάρχουν παραδείγματα για να συγκρίνουμε το χθες με το σήμερα; Είναι ντροπή για όλους μας γιατί κάτω
από τα μπαλωμένα και λερωμένα ρούχα με τη μορφή της κακομοιριάς, υπάρχουν άνθρωποι σαν κι αυτούς που το
κοστούμι και η γραβάτα τους δείχνει πιο όμορφους και νομίζουμε ότι είναι καλύτεροι. Ζούμε σε ένα κόσμο που κανένας
δεν είναι αυτός που φαίνεται. Όλοι μας είμαστε αυτό που κάνουμε. Ας καταλάβουμε επιτέλους ότι πρέπει να βρούμε καινούρια
πράγματα, γιατί δεν γίνεται όλος αυτός ο πληθυσμός να είναι μπαρίστες, ντελιβεράδες, σκουπιδιάρηδες και ζητιάνοι. Κάποια
στιγμή θα το καταλάβουμε, δεν έχουμε όμως τη δύναμη να δούμε ότι αύριο θα είναι πολύ αργά.. Γεώργιος Ρεθυμιωτάκης

ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ
Επικρατεί Μεσαίωνας εν έτη 2019 στην Ελλάδα όσον
αφορά τα δικαιώματα για όλες τις ευπαθείς κατηγορίες συμπολιτών
μας. Ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία η χώρα μας είναι εχθρική και
πολλές φορές, εκδικητική σχετικά με τα δικαιώματά μας. Μετά το
σκάνδαλο που δημιουργήθηκε σχετικά με την προσβασιμότητα στην
Ακρόπολη, πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι ο αποκλεισμός είναι κανόνας και όχι εξαίρεση. Στην Ακρόπολη πάμε για να θαυμάσουμε τον
Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό και να νιώσουμε υπερήφανοι για τα επιτεύγματα των προγόνων μας. Στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, μπροστά από το Κοινοβούλιο, πάμε για να αποτίσουμε
φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Μέσα σε όλους, επισκέπτονται το μνημείο και οι ανάπηροι
πολέμου που έχασαν τη σωματική τους ακεραιότητα για τη ίδια πατρίδα που τώρα τους αποκλείει και τους στερεί τη δυνατότητα
προσβασιμότητας στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη αντιμετωπίζοντάς τους με τον χειρότερο τρόπο. Είμαι Έλλην πολίτης,
Χριστιανός Ορθόδοξος, πατέρας 5 παιδιών, με 95% αναπηρία και αγαπάω τη χώρα μας, είμαι υπερήφανος γιατί κι εγώ είμαι
πολεμιστής της ζωής και θα ήθελα να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα στη ζωή, στην προσβασιμότητα
και στην ελευθερία. Δε θέλω να ζω σε μια εχθρική και αφιλόξενη χώρα που αντί να με διευκολύνει μου βάζει κάθε μέρα
εμπόδια. Μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις και η πραγματικότητα είναι ορατή όπου και αν κοιτάξεις. Η προσπάθεια δεν είναι αρκετή
για να είσαι ενεργός πολίτης, όταν νιώθεις ότι είσαι ξένος στον τόπο σου και υποχρεωμένος να ζητάς βοήθεια για πράγματα
αυτονόητα που θα έπρεπε να ανακαλύπτει και να διορθώνει η Πολιτεία. Αναγκάστηκα να ζητήσω βοήθεια για να φτάσω με
τα εγγόνια μου που αύριο και αυτοί θα υπηρετήσουν την ίδια πατρίδα για να φτάσω κοντά στο μνημείο. Ένιωσα τόσο πολύ
άσχημα που για ένα λεπτό νόμιζα ότι είμαι το θύμα σε κάποιο πόλεμο που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω τους τουρίστες που με βοήθησαν να φτάσω στο Μνημείο, οι οποίοι δεν πίστευαν ότι
στη χώρα μας επικρατεί μια τέτοια κατάσταση και να χτυπήσω το καμπανάκι σε όλους αυτούς
που πιθανώς να περνάνε εκατό φορές την ημέρα από το συγκεκριμένο σημείο και δεν βλέπουν τίποτα γιατί δεν τους ενδιαφέρει.
Από σελ. 1...
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜΕΑ ΠΟΥ
ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΥΓΙΕΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φοιτητής με αναπηρία από το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής (ΠΑΔΑ) προσπαθεί εδώ και δύο χρόνια να διεκδικήσει το δικαίωμά του να μην εισπνέει τον καπνό των συμφοιτητών και καθηγητών του. Αναγκάστηκε να στείλει και
επιστολή στον Πρωθυπουργό, όμως, χωρίς αποτέλεσμα.
Ο φοιτητής με αναπηρία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΥ), Ανδρέας Μπαρδάκης, ο οποίος πασχίζει από
το 2017 για την εφαρμογή του νόμου που απαγορεύει το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους,
δεν έχει ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Ο φοιτητής ΑμεΑ και ακτιβιστής ζει έναν Γολγοθά εδώ και δύο χρόνια προσπαθώντας
με αλλεπάλληλες καταγγελίες προς κάθε αρμόδιο να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος για την απαγόρευση του καπνίσματος
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Το αποτέλεσμα; Όπως λέει ο ίδιος ο Ανδρέας Μπαρδάκης: “Το κάπνισμα εξακολουθεί αρειμανίως στο ΠΑΔΑ, ενώ οι υγειονομικοί έλεγχοι απέτυχαν να διαπιστώσουν την παρουσία των πολυκαιρινών σταχτοδοχείων ιδιοκτησίας του πανεπιστημίου, την παντελή απουσία απαγορευτικών σημάνσεων, την παρουσία
σταχτοδοχείου που διαφημίζει το κάπνισμα, τα αναρίθμητα αυτοσχέδια σταχτοδοχεία και την αποπνικτική κάπνα που παραπέμπουν σ’ ένα απολίτιστο κι ανθυγιεινό περιβάλλον μέσα στο πανεπιστήμιο, στο οποίο εκτίθενται και άτομα με σοβαρά
προβλήματα υγείας, φοιτητές, διοικητικό κι εκπαιδευτικό προσωπικό, εργαζόμενοι κι επισκέπτες”. Έχει απευθυνθεί παντού:
σε όλα τα υπουργεία, στον Συνήγορο του Πολίτη, στο Σώμα Επιθεωρητών του Υπουργείου Υγείας – ΣΕΥΥΠ, σε Διευθύνσεις
υγειονομικού ελέγχου, στο γραφείο Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο υπουργείο Επικρατείας, στη Συνομοσπονδία των
Ατόμων με Αναπηρία κ.α. Μπορείτε να δείτε όλα τα έγγραφα που έχει αποστείλει προς τους αρμόδιους ο φοιτητής Ανδρέας
Μπαρδάκης, στο ηλεκτρονικό περιοδικό, “Φοιτητικά Νέα”. Κι όμως, το πρόβλημα του Ανδρέα Μπαρδάκη που δεν θέλει και
δεν μπορεί λόγω προβλημάτων υγείας να εισπνέει τον ανθυγιεινό καπνό των τσιγάρων των συμφοιτητών αλλά και των
καθηγητών του, δεν κατάφερε να συγκινήσει κανέναν. Ούτε ένας αρμόδιος στο Πανεπιστήμιο, όπως υποστηρίζει, δεν
ευαισθητοποιήθηκε παρ’ ότι ο ίδιος προσκόμισε και αποδεικτικό οπτικοακουστικό υλικό: βίντεο και φωτογραφίες, στην
οποίες αποτυπώνεται η αθλιότητα που επικρατεί, με σβησμένα τσιγάρα, αυτοσχέδια τασάκια και κάπνα σε όλους τους
εσωτερικούς χώρους, τις αίθουσες και τους διαδρόμους. Επιστολή στον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Παιδείας και
Υγείας - Απηυδισμένος και απογοητευμένος από την παγερή αντιμετώπιση, ο Ανδρέας Μπαρδάκης αποφάσισε να στείλει
επιστολή στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, με κοινοποίηση στους αρμόδιους Υπουργούς Παιδείας και Υγείας. Στην επιστολή
που έχει τον τίτλο: “Η Οδύσσεια ενός φοιτητή ΑμεΑ, ακτιβιστή, που απεγνωσμένα αγωνίζεται για υγιεινό περιβάλλον
στο ΠΑΔΑ εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος” ο Ανδρέας Μπαρδάκης αιτείται απ’ όλους τους παραπάνω αρμόδιους, καθώς και από κάθε διωκτική αρχή ή αρμόδιο φορέα, να περιληφθούν του ζητήματος και να αναλάβουν υπεύθυνα να φροντίσουν οριστικά και άμεσα να λυθούν τα προβλήματα που επανειλημμένως καταγγέλει.

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΣΟΚΑΡΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
Είναι κάποιες φορές που η δύναμη της εικόνας ωχριά μπροστά σε οποιαδήποτε
περιγραφή της με λέξεις. Ο πλανήτης εκπέμπει SOS, καθώς εκτιμάται πως σχεδόν
100 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών απορριμμάτων διαφεύγουν στο περιβάλλον κάθε
χρόνο. Τουλάχιστον το 75% των πλαστικών που έχουν συνολικά παραχθεί παγκοσμίως είναι αυτή τη στιγμή απόβλητο, ενώ τουλάχιστον το 1/3 από αυτά τα απόβλητα
έχουν καταλήξει στη φύση, στο πόσιμο νερό και στις θάλασσες, εξαιτίας της κακής
διαχείρισης των απορριμμάτων. Το 2018 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έθεσε το
θέμα των πλαστικών στους ωκεανούς ανάμεσα στα έξι πιο σημαντικά περιβαλλοντικά
ζητήματα. Στο διαγωνισμό World Press Photo 2019, ο Πορτογάλος φωτογράφος
Μάριο Κρουζ κερδίζει το βραβείο καλύτερης φωτογραφίας στην κατηγορία Πραγματικά είναι ένα παιδί που κοιμάται στα
«Περιβάλλον», αποτυπώνοντας με τρόπο μοναδικό την πλαστική ρύπανση σκουπίδια και όχι σκουπίδια πάνω σε ένα παιδί.
στον ποταμό Pasig στις Φιλιππίνες. Στην εν λόγω φωτογραφία, απαθανατίζεται ένα παιδί να κοιμάται μέσα σε κάποια
χωματερή, ενώ στην πραγματικότητα επιπλέει σε ένα στρώμα ανάμεσα σε πλαστικά και σκουπίδια μέσα στον ποταμό.
Ο ποταμός Pasig χαρακτηρίστηκε βιολογικά νεκρός στη δεκαετία του 1990, λόγω συνδυασμού της βιομηχανικής
ρύπανσης και των αποβλήτων που καταλήγουν εκεί από τις γύρω κοινότητες που ζουν χωρίς επαρκή υποδομή αποχέτευσης. Το 2017 η Nature Communications χαρακτήρισε τον ποταμό Pasig ως έναν από τους 20 πιο μολυσμένους
ποταμούς στον κόσμο. Αυτή η φωτογραφία που βλέπετε αποτυπώνει μια πραγματικότητα ζοφερή και δυσοίωνη για
το μέλλον μας και που αργά ή γρήγορα θα τη δούμε και στη δική μας χώρα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση...
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Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΞΕΚΛΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ: 600 ΕΙΔΗ
ΦΥΤΩΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 250 ΧΡΟΝΙΑ
Περίπου 600 είδη φυτών έχουν εξαφανιστεί από τον πλανήτη τα τελευταία 250 χρόνια,
σύμφωνα με νέα έρευνα, αριθμός υπερδιπλάσιος εκείνου των πουλιών, θηλαστικών και
αμφίβιων ειδών που είχαν την ίδια τύχη. Η εξαφάνιση 571 ειδών χλωρίδας συνέβη
500 φορές γρηγορότερα απ’ ό,τι θα συνέβαινε σε φυσικό ρυθμό και χωρίς την
ανθρώπινη επέμβαση. Η τελευταία έρευνα έρχεται να προστεθεί σε μία ανησυχητικά μακρά λίστα μελετών διεθνών οργανισμών που προειδοποιούν για τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο κλίμα και το περιβάλλον του πλανήτη μας.

150.000 ΔΕΝΤΡΑ ΚΟΠΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Είκοσι τόνους χαρτί από τα ψηφοδέλτια των εκλογών συγκέντρωσαν οι δήμοι Πυλαίας -Χορτιάτη, Θερμαϊκού και Καλαμαριάς, σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο προγράμματος συλλογής έντυπου χαρτιού.
Οι υπόλοιποι δήμοι με δική τους ευθύνη συλλέγουν για ανακύκλωση τόσο τα ψηφοδέλτια όσο
και το προεκλογικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ανέφερε ο πρόεδρος του φορέα, Μιχάλης Γεράνης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Αυτό σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος μέσω της
ανακύκλωσης, καθώς το ανακυκλωμένο χαρτί θα επιστρέψει στις τοπικές κοινωνίες» τόνισε.
Επισήμανε, μάλιστα, ότι «το κέρδος από αυτή τη διαδικασία είναι τεράστιο αν αναλογιστεί κάποιος ότι για τις ευρωεκλογές και τις περιφερειακές εκλογές σε όλη την Ευρώπη χρειάστηκε να
κοπούν 150.000 δέντρα για να παραχθούν τα ψηφοδέλτια», υπογράμμισε. Ο ίδιος τόνισε πως
η ανακύκλωση είναι κάτι που πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου και όχι μόνο στις εκλογές.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ SOS: ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΣΤΑ
ΤΡΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΥΛΑΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
Μόνο το 37% των 242 μεγαλύτερων ποταμών της Γης συνεχίζει να κυλάει ελεύθερα και
να χύνεται σε κάποια θάλασσα, χωρίς να εμποδίζεται η ροή του από κάποιο φράγμα ή άλλο
τεχνητό εμπόδιο. Αυτό προκύπτει από μια νέα διεθνή επιστημονική έρευνα, την πιο ολοκληρωμένη του είδους της μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την οποία από τα 91 ποτάμια του
πλανήτη με μήκος άνω των 1.000 χιλιομέτρων μόνο τα 21 έχουν ελεύθερη ροή από την
πηγή τους μέχρι τη θάλασσα. Οι 34 ερευνητές από το Πανεπιστήμιο ΜακΓκιλ του Καναδά,
το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF) και άλλους οργανισμούς, με επικεφαλής τον Γκίντερ Γκριλ του Τμήματος Γεωγραφίας του καναδικού πανεπιστημίου, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature», αξιολόγησαν μέσω δορυφορικών εικόνων και άλλων δεδομένων την κατάσταση άνω των 300.000 ποταμών συνολικού
μήκους 12 εκατομμυρίων χιλιομέτρων σε όλη τη Γη. Τα περισσότερα μεγάλα ποτάμια ελεύθερης ροής βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές της Αρκτικής, της λεκάνης του Αμαζονίου και της λεκάνης του Κονγκό. Περίπου το 50% των ποταμών εμφανίζει σοβαρές ενδείξεις υποβάθμισης λόγω των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων. Η κυριότερη αιτία που
«φρενάρει» τα ποτάμια, είναι η δημιουργία φραγμάτων και τεχνητών λιμνών. Η μελέτη εκτιμά ότι υπάρχουν περίπου 60.000
μεγάλα φράγματα σε όλο τον κόσμο (ύψους άνω των 15 μέτρων) και τουλάχιστον άλλα 3.700 βρίσκονται υπό κατασκευή ή
σχεδιάζονται στο πλαίσιο της κατασκευής υδροηλεκτρικών μονάδων, αρκετές από αυτές στα Βαλκάνια. Τα κάθε είδους και
ύψους φράγματα εκτιμώνται σε τουλάχιστον 2,8 εκατομμύρια παγκοσμίως. Οι ερευνητές επεσήμαναν τη ζωτική σημασία
της ανεμπόδιστης ροής των ποταμών, ώστε να μην εξαφανισθούν τα ψάρια του γλυκού νερού (απαραίτητα για τη διατροφική ασφάλεια περίπου 160 εκατομμυρίων ανθρώπων), να μειωθεί η πιθανότητα ακραίων πλημμυρών και φαινομένων
ξηρασίας λόγω και της κλιματικής αλλαγής, να αποτραπεί η διάβρωση του εδάφους, να στηριχθεί η βιοποικιλότητα κ.α.

ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Αυτός ο πόλεμος ξεκινάει από
τις περιβαλλοντολογικές ευαισθησίες και καταλήγει στην τσέπη.
Είναι ένας πόλεμος συμφερόντων
με θύματα αυτούς που πληρώνουν το μάρμαρο, δηλαδή το λαό.
Καμένοι και κατεστραμμένοι οι
μπλε καδή, παρατημένοι στη
μοίρα τους τα σπιτάκια στις πλατείες και με το κεφάλι
βουτηγμένο στα σκουπίδια, προσπαθούν να ζήσουν οι ρακοσυλλέκτες. Αυτός ο τρόπος επιβαρύνει το περιβάλλον, καταστρέφοντας τον πλανήτη και πολλαπλασιάζει τον πλούτο στις
τσέπες ορισμένων που δεν μπορούν να φανταστούν τι κακό προκαλούν με τις ενέργειές τους..
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Η «ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ»
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ Ή ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ

ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Του Βασίλη Τακτικού
Αντίθετα με τη ρομποτική το διαδίκτυο από τη δομή του ( ως βιομηχανία) λειτουργεί υπέρ του συνόλου της
κοινωνίας ως ένας κοινόκτητος χώρος, ανοικτός
και προσβάσιμος σε όλους προσφέροντας
αγαθά και υπηρεσίες δωρεάν ή με μηδενικό οριακό κόστος. Οι επιδράσεις αυτές είναι ήδη ορατές στους τομείς που έχουν να κάνουν με
την επικοινωνία την πληροφορία, τη διάχυση γνώσης και στην παιδεία. Το διαδίκτυο έχει επίσης μια άλλη ιδιαιτερότητα, δημιουργεί νέες
θέσεις εργασίας ενώ ταυτόχρονα καθηλώνει και ολόκληρες βιομηχανίες όπως έγινε με τη μουσική βιομηχανία και τις βιομηχανίες τύπου
και επικοινωνίας, με συνέπεια την απώλεια και από αυτή τη πλευρά
θέσεων εργασίας. Τις αναπληρώνει όμως αυτές τις απώλειες με την
ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και τη διευκόλυνση της παραγοκατανάλωσης που είναι ένα άλλο κεφάλαιο που πρέπει να εξετάσουμε
στη συνέχεια. Η άποψη που ακούμε συχνά από τους απολογητές του
συστήματος ότι, η υψηλή τεχνολογία και εξειδίκευση θα λύσει το πρόβλημα της ανεργίας, είναι βέβαια ένας σύγχρονος αστικός μύθος.
Πράγματι σε κάθε καινοτομία θα δημιουργούνται και νέες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης, αλλά ταυτόχρονα θα χάνονται ακόμα περισσότερες
ως συνέπεια της αυτοματοποίησης και ρομποτοποίησης που έχει ως
συνέπεια να λιγοστεύουν όχι μόνο οι εργαζόμενοι αλλά και οι καταναλωτές που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με τους εργαζόμενους.
Στον καπιταλισμό δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη οικονομία μόνο με
καταναλωτές χωρίς εργαζόμενους, γιατί οι μισθοί των εργαζομένων
είναι αναγκαίοι για να υπάρξουν καταναλωτές. Έτσι το άμεσο μέλλον
η μόνη ρεαλιστική λύση είναι ο χρόνος εργασίας να μειωθεί τουλάχιστον στα 2/3 από ότι είναι σήμερα, για να έχουν έτσι όλοι οι άνθρωποι
τη δυνατότητα της απασχόλησης ως αποτέλεσμα της μείωσης του
ωραρίου εργασίας σε όλους. Μ΄αυτή την έννοια ο ελεύθερος χρόνος
που κερδίζεται από την τεχνολογία μπορεί να γίνει δημιουργικός χρόνος για τον πολιτισμό και την ουσιαστική ψυχαγωγία του ανθρώπου
φτάνει να υπάρχει ένας ορθολογικός και δίκαιος διαμοιρασμός του
ελεύθερου και εργάσιμου χρόνου.Έχοντας μπροστά μας τα νέα δεδομένα σης τεχνολογίας στο τομέα της ενέργειας , της πληροφορίας της
ρομποτικής και της γραφειοκρατίας ο χρόνος απασχόλησης θα περιοριστεί αναπότρεπτα. Κι αυτό μπορεί να επιδράσει οριζόντια σε
όλους τους τομείς όπως βέβαια για την ποιότητα ζωής. Αυτές οι
εξελίξεις φαίνεται καθαρά δημιουργούν αντιφάσεις για τα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας που χρειάζεται τη σπανιότητα
των πόρων και την εξάρτηση των πολλών από την συγκέντρωση
της παραγωγής σε οικονομικούς κολοσσούς για να εκμεταλλεύεται
τους ανθρώπινους πόρους. Η αυξανόμενη δυνατότητα παραγωγής
και διακίνησης προϊόντων εκτός αγοράς από το μη κερδοσκοπικό
τομέα, κλονίζει το κυρίαρχο σύστημα. Οι ισχυροί (ολιγάρχες) του
κόσμου κρατούν βέβαια ακόμη τα «κλειδιά» αλλά όπως δείχνουν
όλα τα σημάδια για τα μέσα του 21ου αιώνα ο τρίτος τομέας μπορεί
να διεκδικήσει τουλάχιστον το 1/3 του συνόλου της οικονομίας.
...Συνέχεια από το προηγούμενο.
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Πολλές φορές ο ενθουσιασμός και οι γρήγορες
αποφάσεις είναι επικίνδυνες, ιδιαίτερα όταν έχεις να
κάνεις με άγνωστους συνεργάτες. Ένα ηλεκτρονικό
μήνυμα, που μας απεστάλει και μας προέτρεπε να
κάνουμε γρήγορες διαδικασίες για μια χρηματοδότηση σε πρόγραμμα της Ε.Ε που διαχειριζόταν μια
γνωστή εταιρεία προγραμμάτων και μας είχε δικαιούχους και συνεργάτες δύο πανεπιστημίων εν αγνοία
μας. Γρήγορα μας είπαν για να μην χάσουμε τις προθεσμίες. Είμαστε επιλέξιμοι και η χρηματοδότηση
που αφορούσε εμάς όπως μας είπαν ήταν 20.000
ευρώ. Παράλληλα μας έστειλαν και διάφορα έγγραφα μεταξύ αυτών και ένα έγγραφο που είχε τα
στοιχεία των δύο πανεπιστημίων. Επειδή από την
αρχή κάτι δεν μας άρεσε, ψαχτήκαμε επικοινωνώντας με τα πανεπιστήμια. Δυστυχώς τα δύο πανεπιστήμια δεν γνώριζαν, ούτε
ποιοι είμαστε, ούτε και για
ποια προγράμματα μιλάμε.
Από τότε κατά περίεργο
τρόπο η εταιρεία χρηματοδότησης δεν ξανά επικοινώνησε μαζί μας ούτε ήταν
στην έδρα της. Άλλαξε
έδρα και διεύθυνση χωρίς
να ενημερώσει κανέναν για να συνεχίσει να βοηθάει
ή να κοροϊδεύει τον κόσμο. Η εταιρεία αυτή που έχει
έδρα την οδό Χρήστου Λαδά στο κέντρο της Αθήνας
είναι κάτι σαν τον Μανωλιό που κάθε τόσο αλλάζει
τα ρούχα του και τα βάζει αλλιώς. Κάτι τέτοιες εταιρείες δεν αλλάζουν μονο τα ρούχα τους, αλλάζουν
και την διεύθυνσή τους. Ήθελα να ήξερα οι αρμόδιες
ελεγκτικές υπηρεσίες, υπουργεία και κλπ πώς αφήνουν τέτοια καλοσύνη να πάει χαμένη. Τόσο καλοί
άνθρωποι γιατί να ταλαιπωρούνται αλλάζοντας κάθε
τόσο διεύθυνση και δεν τους στέλνουν κατευθείαν σε
κάνα Μοναστήρι ή στον Κορυδαλλό για να ξέρουμε
τουλάχιστον που θα τους βρούμε. Για του λόγου το
αληθές υπάρχουν όλα τα στοιχεία και μπορούν να
δοθούν στις Υπηρεσίες για περισσότερες ενέργειες.
Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα κενό που θα έπρεπε
με οποιοδήποτε τρόπο να παρέχεται από το κράτος
και είναι η ενημέρωση, διότι ελάχιστοι ξέρουν πώς
ακριβώς λειτουργούν τα συγκεκριμένα προγράμματα. και για το λόγο αυτό δεν φτάνουν στους πραγματικά δικαιούχους. Θα μπορούσαμε να ζούμε σ’ ένα
παράδεισο με σωστές συνεργασίες που δεν θα πρέπει να έχουν τόσα πολλά χαρτιά και τόσο μεγάλη ταλαιπωρία για να μην χρειάζονται όλοι αυτοί οι καλοί
άνθρωποι να εμπλέκονται, να ωφελούνται, να κοροϊδεύουν και να εξαπατούν τις ευπαθείς κατηγορίες
συμπολιτών μας. Δημήτρης Χατζηαποστόλου

