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ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΌΛΕΣ 
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ

Έρχεται νέος κανονισμός που επιβάλλει

ενιαίες προϋποθέσεις για παλαιούς και

νέους ασφαλισμένους. Σε κάποια Ταμεία

καταργείται η πλήρης σύνταξη με ανα-

πηρία 50% έως 67% αναπηρία.Συν.Σελ. 4

ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΘΑΥΜΑΤΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση των ατόμων με αναπηρία

στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του μετρό Συντάγματος. Η

συμμετοχή του κόσμου, των φορέων που μας επισκέφτηκαν, της Πο-

λιτειακής Ηγεσίας, των εθελοντών και όσων στήριξαν την προσπά-

θειά μας αυτή ήταν για μας η μεγαλύτερη επιβράβευση και

αναγνώριση του αγώνα των ατόμων με αναπηρία."Όλοι μαζί μπο-
ρούμε να κάνουμε θαύματα", δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γεώργιος

Σταμάτης υπογράφοντάς το πάνω στον κουμπαρά που ζωγράφισε

με τον Πρόεδρο του Κέντρου κ. Γεώργιο Ρεθυμιωτάκη...Συν. σελ. 13

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ: 
Ο ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΌΡΟΥΣ ΕΙΝΑΙ
ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Σελ. 5

Η συμβολή του
Γιάννη Ορφα-

νίδη είναι πολύ
σημαντική

στην λειτουρ-
γία του Κέντρου
Εργασίας Ανα-
πήρων Φυλής

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...Σελ.12 

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΕΝ 
ΞΕΧΑΣΕ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΦΟΝΙΚΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 1999
Σε κλίμα συγκινησιακής
φόρτισης τελέστηκε το με-

σημέρι της Παρασκευής 7

Σεπτεμβρίου, στον Ιερό

Ναό Αγίων Κωνσταντίνου

και Ελένης, στα Άνω Λιό-

σια, το μνημόσυνο Σελ. 2Γ. Ρεθυμιωτάκης - Γ. Ορφανίδης στο ΚΕΑ

ΕΟΠΥΥ:
2.000 ΚΑΡΚΙ-

ΝΟΠΑΘΕΙΣ

ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝ-

ΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ

ΣΤΑ ΦΑΡΜΑ-

ΚΕΙΑ..Σελ.7
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Συνέχεια από το προηγούμενο...
Είναι σίγουρο όμως ότι κάθε αύριο απομακρύνεται περισσότερο από το χθες και σιγά σιγά ο

άνθρωπος διαγράφει τις δυσκολίες του παρελθόντος, αλλάζει συνήθειες, χαρακτήρα και επα-

ναπαύεται στις τεχνολογίες που τον διευκολύνουν, αχρηστεύοντας εντελώς τον εαυτό του.

Όλες αυτές οι ευκολίες της τεχνολογίας πολλαπλασιάζουν την καταστροφή που με κανέναν

τρόπο ανακύκλωσης (γιατί όλα ανακυκλώνονται σήμερα) δεν θα φέρει το επιθυμητό αποτέ-

λεσμα. Το χαρτί, το γυαλί, το μέταλλο και ο,τιδήποτε άλλο, τα τελευταία χρόνια ανακυκλώνεται

για το καλό του πλανήτη. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή χρειαστεί να ανακυκλωθούμε κι εμείς

που έχουμε προκαλέσει όλη αυτή την καταστροφή, αυτό που μπορώ να σκεφτώ με τα σημε-

ρινά δεδομένα είναι ότι ακόμα κι αν εξαφανιστεί ο άνθρωπος από τη Γη, η καταστροφή που

έχει προκαλέσει θα συνεχίσει τη διαδρομή της σε Γη, Ουρανό και Θάλασσα όπως και σε κάθε

μορφή ζωής. Πόσο όμορφα και πόσο αληθινά ήταν κάποτε όλα και πόσα όνειρα για το αύριο

έκαναν όλοι. Όνειρα που εξελίχθηκαν σε εφιάλτες και παντού υπάρχουν μεταλλαγμένες τρο-

φές, άνθρωποι, συνήθειες και μηχανήματα που οδηγούν μ’ ένα τρόπο που λάμπει κατευθείαν

στην καταστροφή. Θα μπορούσαμε άραγε να βρούμε τρόπους να γλυτώσουμε από τον ίδιο

μας τον εαυτό που του αρέσει η ευκολία ή με την πάροδο του χρόνου θα σταματήσουμε να

ενδιαφερόμαστε για τα πιο απλά και απαραίτητα αφού μας τα εξασφαλίζει η τεχνολογία; Ο

κάθε άνθρωπος γίνεται και νιώθει ευτυχισμένος μονάχα όταν μπορεί να δημιουργήσει και να

νιώθει χρήσιμος. Διαφορετικά, νιώθει ανίκανος και εγκλωβισμένος στον εαυτό του. Αναρωτιέ-

μαι αν μας δινόταν η ευκαιρία να διαλέξουμε, τι θα κάναμε; Συνέχεια στο επόμενο...

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΕΝ ΞΕΧΑΣΕ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΦΟΝΙΚΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 1999
Συν. από σελ.1... για τα θύματα του
καταστροφικού σεισμού της
Πάρνηθας που έγινε …σαν σή-

μερα πριν 19 χρόνια και σάρωσε

τα πάντα στο πέρασμά του. Ο

Δήμος Φυλής τίμησε και φέτος τη

θλιβερή επέτειο με επιμνημό-

συνη δέηση που τελέστηκε στις

14.55 –ακριβώς την ώρα του σει-

σμού- στον Ιερό Ναό Αγίων Κων-

σταντίνου. «Ας ευχαριστήσουμε

την Παναγία που είμαστε όλοι

εδώ. Γίναμε καλύτεροι άνθρωποι. Καταφέραμε να ξεπεράσουμε τα προβλή-

ματα που άφησε πίσω του ο σεισμός», υπογράμμισε στον σύντομο χαιρετι-

σμό του ο Δήμαρχος Φυλής ο οποίος ευχήθηκε να μην ξαναζήσει ο τόπος

τέτοια καταστροφική τραγωδία. Παράλληλα στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου

και Ελένης εψάλη δοξολογία για τη διάσωση της πόλης ενώ στη συνέχεια τε-

λέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των θυμάτων του σεισμού στην

πλατεία Ηρώων. Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς κατέθεσε ως φόρο

τιμής λίγα λουλούδια στο μνημείο, έξω από το Δημαρχείο. Επίσημοι και

απλός κόσμος που δεν ξέχασαν ούτε μια στιγμή εκείνη την ημέρα κράτησαν

ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του φονικού σεισμού πριν η φιλαρμονική

παιανίσει τον Εθνικό Ύμνο. Αξίζει να σημειωθεί πως 19 χρόνια μετά η κάμερα

του ΑΝΤ 1 είχε την ευαισθησία να καλύψει τηλεοπτικά τη σεμνή τελετή.
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ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΌΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ

Συν. από σελ. 1… Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο έρχεται νέο καθεστώς με ανατροπές

στις προϋποθέσεις χορήγησης αναπηρικών συντάξεων. Με το νέο κανονισμό θα

υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους ενώ είναι θέμα χρό-

νου να εφαρμοστεί από το υπουργείο Εργασίας. Οι νέες αναπηρικές συντάξεις βγαί-

νουν με μικρότερα ποσά από το παρελθόν ενώ με τις νέες προϋποθέσεις

συνταξιοδότησης καθιερώνεται η 15ετία ως ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος πραγ-

ματικής ασφάλισης για έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης. Η αναπηρική σύνταξη

θα χορηγείται ωστόσο και με μία 5ετία εργασίας, εφόσον υπάρχουν 2 έτη ασφάλισης μέσα στην τελευταία 5ετία πριν την υπο-

βολή της αίτησης. Όλα αυτά θα ισχύσουν από την κύρωση του νέου κανονισμού που είναι ήδη έτοιμος από τις αρχές του

έτους. Ο κορμός των αλλαγών είναι ότι οι προϋποθέσεις για αναπηρική σύνταξη θα είναι ενιαίες για όλους τους ασφαλισμέ-

νους, είτε έχουν ένσημα μέχρι το 1992 είτε μετά το 1993. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνεται στο πόρισμα επιτροπής που συ-

στήθηκε για να εξετάσει τις αλλαγές στις αναπηρικές συντάξεις μετά το νόμο Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016). Το πόρισμα έχει

ολοκληρωθεί και σύμφωνα με πληροφορίες τις εφημερίδας είναι θέμα χρόνου η κύρωσή του από το υπουργείο Εργασίας, με

τη διαφορά ότι οι αλλαγές θα εφαρμοστούν όπως εξετάζεται για όσους κάνουν αίτηση για χορήγηση αναπηρικής σύνταξης

από την έκδοση του και μετά. Δεν θα λαμβάνουν- εκτός απροόπτου- όσους έχουν ήδη κάνει αίτηση ή πρόκειται να κάνουν

στο επόμενο διάστημα και πάντως πριν από την ισχύ του νέου κανονισμού. Οι αλλαγές αγγίζουν πάνω από 400.000 ασφα-

λισμένους κατά τις εκτιμήσεις ειδικών σε θέματα ασφάλισης. Από την κύρωση του νέου κανονισμού και μετά, όποιος αι-

τείται σύνταξη αναπηρίας στον ΕΦΚΑ, είτε είναι παλαιός ασφαλισμένος (με έναρξη μέχρι 31/12/1992) είτε νέος (με έναρξη

ασφάλισης από (1ης/1/1993), θα πρέπει να έχει γνωμάτευση ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 50%, 67% ή 80% και άνω.

Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ: «ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ 86 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΦΚΑ 
Εντολή επιστροφής στα τμήματα απονομής συντάξεων του ΕΦΚΑ 86 υπαλλήλων που

είχαν μετακινηθεί σε άλλες υπηρεσίες, έδωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-

θέσεων κ. Γιάννης Βρούτσης σε συνεργασία με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων κ. Νότη Μηταράκη και τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη. Η επιστροφή

του ανθρώπινου δυναμικού - το οποίο είχε απομακρυνθεί από την υπηρεσία τους εξαιτίας

της αδιαφορίας της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας - θα συμ-

βάλλει στην ενδυνάμωση των μέχρι σήμερα υποστελεχωμένων τμημάτων απονομής συντά-

ξεων του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού της χώρας. Οι 86 υπάλληλοι που θα

επιστρέψουν στο κύριο αντικείμενο τους θα προστεθούν στους 502 υπαλλήλους του ΕΦΚΑ (ποσοστιαία αύξηση 17,13%) και

τα συνολικά 588 στελέχη των τμημάτων απονομής συντάξεων  θα διατεθούν στο κρίσιμο πεδίο της εκκαθάρισης και απόδοσης

των 470.000 εκκρεμών συντάξεων-υποθέσεων, μία «ανοικτή πληγή» της προηγούμενης κυβέρνησης την οποία κληρονόμησε

η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.  Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννης Βρούτσης δήλωσε

σχετικά: «Αποδεικνύουμε έμπρακτα το πραγματικό ενδιαφέρον της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και συνολικά της κυ-

βέρνησης να αντιμετωπίσει τα καθημερινά κοινωνικά προβλήματα που η προηγούμενη πολιτική ηγεσία αδιαφορούσε και

έκρυβε κάτω από το χαλί λέγοντας συστηματικά ψέματα στους πολίτες. Αισθανόμαστε την ευθύνη και το καθήκον μας

μπροστά στην τραγική εικόνα των εκατοντάδων χιλιάδων απομάχων του εργασιακού βίου που δίκαια και απεγνωσμένα

ζητούν να λάβουν την σύνταξή τους. Σε συνεργασία με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Χάλαρη επιστρέφουν σήμερα 86 υπάλ-

ληλοι που είχαν απομακρυνθεί όχι με δική τους ευθύνη – στο πραγματικό αντικείμενό τους που είναι η απονομή συντά-

ξεων - με σκοπό να επιταχύνουν την έκδοση νέων συντάξεων. Είμαστε κοντά στους πολίτες και δεν θα μείνουμε ούτε

στιγμή αδρανείς καθώς θα ακολουθήσουν και άλλες αποφάσεις που εν τέλει θα οδηγήσουν στην μεγαλύτερη μεταρρύθ-

μιση του ασφαλιστικού συστήματος στην χώρα, της ψηφιακής σύνταξης μέσα από το πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ». 

ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΑΙΜΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Οι θερινοί μήνες και μάλιστα ο Αύγουστος αποτελούν διαχρονικά δύσκολη εποχή για την Αιμοδοσία στη χώρα μας,
αλλά και διεθνώς. Η ερήμωση των αστικών κέντρων λόγω αδειών είναι η κύρια αιτία. Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία
τετραετίας (2016-19) η κατάσταση τον Αύγουστο 2019 διαμορφώνεται παρόμοια με μείωση της συλλογής αίματος κατά
περίπου 50% συγκριτικά με τη συνήθη των μη θερινών μηνών, αλλά χωρίς διαφορές στην τετραετία. Το ΕΚΕΑ με πλήρη
αίσθηση της ευθύνης του για την επάρκεια της χώρας σε αίμα δραστηριοποιήθηκε ενεργά και φέτος στην ευαισθητοποίηση
του πληθυσμού αλλά και στη διαχείριση της κρίσης με : 1) εντατικοποίηση των έκτακτων εξορμήσεων Ιούλιο, Αύγουστο
και Σεπτέμβριο, 2) καθιέρωση Θερινού Διήμερου Αιμοδοσίας, τον Ιούλιο στο Μετρό Συντάγματος 3) καθιέρωση 2 Διήμε-
ρων Αιμοδοσίας (Ιούλιο & Σεπτέμβριο) στον Ηλεκτρικό Σταθμό Πειραιά 4) μηνύματα και συνεντεύξεις στη ραδιοτηλεό-
ραση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, SMS έκκλησης στους εθελοντές αιμοδότες 5) έγγραφο προς τις αιμοδοσίες
για ανακατανομή διαθεσίμων αποθεμάτων αίματος στα Κέντρα Αίματος 6) υποστήριξη με αίμα κατά προτεραιότητα των
πολυμεταγγιζόμενων ασθενών. Επισημαίνουμε ακόμα μια φορά ότι σημαντικό ρόλο στις δύσκολες εποχές για την αι-
μοδοσία έχει ο κεντρικός συντονισμός και η σχεδιασμένη αποθεματοποίηση του αίματος, που μόνο ένα συγκεντρο-
ποιημένο Εθνικό Σύστημα Αίματος μπορεί να εξασφαλίσει και βαδίζουμε με γοργά βήματα προς την υλοποίησή του.
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ: Ο ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΌΡΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους είναι πλέον ο εφοπλιστής και Άρχων Οφφικίαλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Θανάσης Μαρτίνος, ύστερα από απόφαση που έλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η θέση αυτή του πλοιοκτήτη

μοιάζει να μην ξάφνιασε όσους τον γνωρίζουν! Άλλωστε στο πρόσωπο του κ. Μαρτίνου συμφώνησαν όλοι, από τον Οικου-

μενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τους Πατριάρχες Αλεξάνδρειας και Ιεροσολύμων μέχρι και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ.κ.

Ιερώνυμο. Και είναι αυτοί, οι ίδιοι, που ξέρουν πως τις τελευταίες δεκαετίες ο κ. Μαρτίνος έχει ενισχύσει οικονομικά και το

Άγιο Όρος, με δωρεές του σε όλες τις ιερές Μονές της Αθωνικής Πολιτείας! Ο Θανάσης Μαρτίνος, ένας από τους πλέον ση-

μαντικούς πλοιοκτήτες παγκοσμίως, έχει αναπτύξει έναν εντυπωσιακό κοινωνικό έργο, ενώ ήταν πάντα κοντά στην Εκκλησία,

έχοντας προσφέρει μεγάλα ποσά και προσωπική ενασχόληση ώστε να ενισχυθούν οι υποδομές των Εκκλησιών μας. «Η Ελ-

ληνορθόδοξη Εκκλησία αποτελούσε πάντα στήριγμα του λαού μας σε δύσκολα χρόνια και θεωρώ ότι είναι μέρος της ταυτό-

τητας μας» έχει πει, σε σπάνια συνέντευξη του, ο άνθρωπος που αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις αλλά και τις προσωπικές

εκμυστηρεύσεις. Σε site των Νοτίων Προαστίων, όπου ζει, εκμυστηρεύεται: «Οι εκκλησίες μας είναι σημαντικά μνημεία από

την εποχή του Βυζαντίου και ως κτίρια πολλές εκκλησίες διακρίνονται

για την ομορφιά τους. Στα χωριά μας συνήθως δεσπόζει η εκκλησία

σαν το μόνο αξιόλογο κτίριο. Η διάσωση και συντήρηση Ιερών Ναών

είναι σημαντική για την Ιστορική και Πολιτιστική μας Κληρονομιά. Τέλος

η Εκκλησία έχει σημαίνοντα κοινωνικό ρόλο για ένα τμήμα του πληθυ-

σμού, ιδίως για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Οι Ιεροί Ναοί λειτουργούν

σαν πνευματικά κέντρα παράλληλα με την λατρευτική τους ιδιότητα».

Ο Θανάσης Μαρτίνος, όμως, μυστικά, χωρίς τυμπανοκρουσίες, έχει

κάνει ένα πλήθος από ευεργετημένα, συνολικά με το έργο της ζωής

του, με τις πράξεις του, όχι ως «εθνικός ευεργέτης» για να αναπτυχθεί

το έθνος παραπέρα και να είναι ελεύθερο, όπως συνέβαινε παλιά,

αλλά για το βοηθήσει στην σύγχρονη εκδοχή του ως σύνολο, στον πο-

λιτισμό του, στις υπηρεσίες του για το καλό της ανθρωπότητας, στη

μόρφωση, στην υγεία και στην απάλυνση προσωπικών πόνων, βαθύτατων δραμάτων ανθρώπων που δεν θα γίνουν ποτέ

πηγαίοι τίτλοι ή δεν θα χαρίσουν πρόσκαιρη δόξα, σε σουαρέ φιλανθρωπίας με ακριβά ντυσίματα. Πιστός σ’ αυτά που λέει

και συνεπής, αλλά χωρίς ο ίδιος ποτέ να επιθυμεί καμία προβολή, έχει

κάνει πολλές δωρεές για τη συντήρηση αλλά και την κατασκευή πολλών

εκκλησιών, σε διάφορες μητροπόλεις της Ελλαδικής Εκκλησίας καθώς και

στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο Θανάσης Μαρτίνος διαθέτει 74 ποντο-

πόρα πλοία, απασχολεί 180 στελέχη στα γραφεία και 1.500 ναυτικούς στα

πλοία του, ενώ είναι από τους μεγαλύτερους επενδυτές στο real estate,

έχοντας στην κατοχή του ολόκληρες εκτάσεις σε περιοχές – φιλέτα του Λε-

κανοπέδιου, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι μόνιμος κάτοικος

Γλυφάδας. «Η κύρια άθλησή μου είναι η πεζοπορία σε διάφορα μέρη της

Ελλάδας. Τα Νότια Προάστια, η λεγόμενη ‐όχι αδίκως‐ Ελληνική Ριβιέρα,

είναι ο “Παράδεισος επί της Γης”. Οι Έλληνες έχουμε τουλάχιστον το προ-

νόμιο να κατοικούμε μια από τις πιο όμορφες χώρες του κόσμου», λέει. Ο

Θανάσης Μαρτίνος παντρεύτηκε τη Μαρίνα Μαρτίνου, που κατάγεται από

την ορεινή Αμπλιανη Ευρυτανίας, χωριό που έχουν ευεργετήσει με κάθε

ευκαιρία, όπως όταν δαπάνησαν 250.000 ευρώ για να σώσουν το τέμπλο και να αναστηλώσουν την εκκλησία. Έχουν δύο

κόρες, τη Γεωργία που ασχολείται με την πολιτική, και τη Μαρίνα, που την συνόδευσε ευτυχής, νύφη, το καλοκαίρι του 2011

για τον γάμο της με τον Παντελή Χατζή στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Βουλιαγμένη. Ο ίδιος, πάντα σεμνά, έχει

πει πως «…η οικονομική κρίση στην χώρα μας, η οποία οφείλεται σε υπερδανεισμό του Δημόσιου Τομέα, έχει σαν αποτέλεσμα

την μείωση των κρατικών δαπανών σε κάποιους τομείς όπως η Υγεία και η Παιδεία. Γενικότερα έχει αυξηθεί στους συμπα-

τριώτες μας εντός και εκτός Ελλάδας το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης, ώστε κάποια από αυτά τα κενά να καλύπτονται

από την ιδιωτική πρωτοβουλία ατόμων και φορέων. Σε αυτό το πλαίσιο δραστηριοποιούμεθα μέσω της οικογενειακής μας

Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου «Αιγέας» με πόρους από την ναυτιλιακή επιχει-

ρηματική δραστηριότητα μας στο εξωτερικό». Με αδυναμία στα παιδιά, αναλαμβάνει να κάνει ωραιότερη τη ζωή παιδιών που

ο ίδιος επισκέπτεται μαζί με τη σύζυγο του και να βοηθήσει, να παρηγορήσει τους γονείς. Ένα κοριτσάκι, εκεί, στο υπόλοιπο

Αττικής, με πολύ σοβαρή ασθένεια. Έχει αναλάβει τα πάντα για να τη δει να μην πονά και να χαμογελά! Και άλλα παιδιά και

εκείνους που στη ζωή δεν στάθηκαν τυχεροί. Δεν μιλά, δεν παίρνει πόζες σε γκαλά, δεν μας δείχνει καμία στιγμή ζωής απο-

λαύσεων. Αλλά γνωρίζει που είναι ο πόνος, δίπλα του και η ανάγκη. «Και εμείς οι ίδιοι αισθανόμαστε πως αυτό που κάνουμε

είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά ο ωκεανός θα ήταν μικρότερος αν έλειπε αυτή η σταγόνα» είχε πει κάποτε η Μητέρα Τερέζα,

αυτή η αγία. Και ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος ξέρει και από ωκεανούς και από σταγόνες που γίνονται θάλασσες καλοσύνης.



Τέλος στην ταλαιπωρία και την αναμονή στις εφορίες για τις αλλαγές στα Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Από σήμερα Τρίτη τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική διασύνδεση του Φορολογικού Μητρώου της ΑΑΔΕ με το

Μητρώο Ταυτοτήτων της Αστυνομίας. Υλοποιείται έτσι η απόφαση Α. 1164/2019 του Γιώργου Πιτσιλή και του

Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, το οποίο είχε υπογραφεί με το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. Έτσι, η ΑΑΔΕ ενημερώνεται αυτό-

ματα για τις μεταβολές στα Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας (έκδοση, αντικατάσταση, απώλεια και επανέκδοση). Ο

πολίτης, δηλαδή, δεν χρειάζεται πλέον να επισκέπτεται την εφορία, αλλά λαμβάνει σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική

του θυρίδα στο Taxisnet, που τον ενημερώνει για το γεγονός της αυτόματης μεταβολής. Σε περίπτωση που ο πολίτης

δεν λάβει εντός δεκαημέρου σχετικό μήνυμα μέσω του Taxisnet τότε θα πρέπει να προσέλθει στην αρμόδια εφορία.

Είναι γνωστό πως υπάρχει έλλειψη οδηγικής παιδείας και κουλτούρας στην Ελλάδα κάτι που γίνεται σαφές με μία

βόλτα στους δρόμους, ωστόσο επιβεβαιώνεται και από τις κλήσεις που δίνει η Τροχαία για παράνομη στάθμευση και

ειδικά στις θέσεις ΑΜΕΑ. Αστυνομική επιχείρηση, από την Ειδική Ομάδα Περιπολιών και Ελέγχων (ΕΙΔ.Ο.Π.Ε.) και το

Τμήμα Τροχαίας της Διεύθυνσής Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, πραγματοποιήθηκε στις 4-9-2019, στην ευρύτερη πε-

ριοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και το κεντρικό κτίριο του Αερολιμένα (MTB). Τι έδειξαν οι έλεγχοι της Τροχαίας -

Ελέγχθηκαν (554) οχήματα και βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις: -133- για παράνομη στάθμευση -15- για παράνομη

στάθμευση σε θέση Α.Μ.Ε.Α. -16- για όριο ταχύτητας -2- για χρήση κινητού τηλεφώνου -8- για πειθαρχικές παραβάσεις ταξί

-9- διότι οι οδηγοί δεν έφεραν νόμιμα έγγραφα οδήγησης -14- για λοιπές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους οφειλέτες που επιθυμούν να ενταχθούν στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση για

τις 120 δόσεις. Οι οφειλέτες μπορούν να επισκεφθούν το λογαριασμό τους στο Taxisnet με τη χρήση των προσωπικών

κωδικών πρόσβασής τους και στη συνέχεια, πατώντας την επιλογή που αφορά στις ρυθμίσεις οφειλών, να μπουν στην

πλατφόρμα ακολουθώντας τη διαδικασία. Η νέα ρύθμιση προβλέπει τη μείωση τη ελάχιστης οφειλής στα 20 ευρώ από 30

ευρώ που προέβλεπε η προηγούμενη, τη μείωση του επιτοκίου στο 3% από 5% ενώ δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στη

ρύθμιση σε επιχειρήσεις που έχουν βασική οφειλή ως 1 εκ. ευρώ. Από την ερχόμενη εβδομάδα, αιτήσεις για την υπαγωγή στη

νέα ρύθμιση των 120 δόσεων θα μπορούν να υποβάλουν και όσοι είχαν ήδη ενταχθεί στην παλαιά ρύθμιση των 120 δόσεων.

Η έντονη διαμαρτυρία των ατόμων με κινητικά προβλήματα, για το δικαίωμά τους να μετακινούνται χωρις πρόβλημα με

τα αστικά λεωφορεία, βρήκε επιτέλους αντίκρισμα. Το ΚΤΕΛ Ηλείας όρισε τις πέντε στάσεις όπου θα μπορούν να επιβιβα-

στούν οι άνθρωποι με αναπηρία. Οι προσβάσιμες στάσεις βρίσκονται στο πρακτορείο του ΚΤΕΛ στα Χαλικιάτικα, στην οδό

Γερμανού (παλιά Πυροσβεστική), έναντι του Δημαρχείου Πύργου (οδός Πατρών), στο Κεντρικό σταθμό του ΚΤΕΛ (οδός Ερυθρού

Σταυρού) καθώς και στο παλιό Νοσοκομείο (συμβολή οδού Μανωλοπούλου). Όπως μάλιστα έγινε γνωστό, από την ερχόμενη

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου το 70% των αστικών δρομολογίων, θα πραγματοποιούνται με λεωφορεία τα οποία θα διαθέτουν την

ειδική ράμπα για άτομα με κινητικά προβλήματα, ενώ όλα τα δρομολόγια που θα γίνονται προς το Νοσοκομείο Πύργου θα γίνονται

αποκλειστικά με λεωφορεία που διαθέτουν ειδική ράμπα. Τα μέλη του Σωματείου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων μάλιστα,

συναντήθηκαν με εκπροσώπους της Τροχαίας Πύργου, προκειμένου να ζητήσουν να υπάρξει ενημέρωση στους οδηγούς, να

μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στις στάσεις εκείνες που θα γίνεται η επιβίβαση και η αποβίβαση των Ατόμων με Αναπηρία.

Δράσεις υλοποιήθηκαν στον Συνεταιρισμό Ατόμων με Αναπηρία «Ηλιοτρόπια» το προηγούμενο διήμερο, στο πλαίσιο

προγράμματος. Συγκεκριμένα, η ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ με πολυετή δραστηριοποίηση στη λειτουργία δομών και υπηρεσιών για

άτομα με αναπηρίες συνεργάζεται μέσω του υποστηριζόμενου συνεταιρισμού ατόμων με αναπηρία «Ηλιοτρόπια» με τη

ΜΚΟ «Αλλάζω εμένα… και τον κόσμο» στο πλαίσιο διακρατικού προγράμματος ένταξης των ατόμων με αναπηρία, το οποίο υλο-

ποιείται από τον Σεπτέμβριο του 2018 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2020. Οι άλλοι εταίροι του προγράμματος είναι η

ΜΚΟ «OFENSIVA TINERILOR» από τη Ρουμάνια και η «NART» από τη Βουλγαρία και το σχέδιο δράσης το «Exchanging knowl-

edge about educational inclusion» (Ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την ένταξη στην εκπαίδευση) που εντάσσεται στo πλαίσιο του

προγράμματος Erasmus+ Plus Βασική Δράση 2, Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και της νεολαίας.

Τα σχέδια της κυβέρνησης για κατασκευή κλειστού σταδίου για αθλητές με αναπηρία ανακοίνωσε ο υφυπουρ-

γός Αθλητισμού, κ. Αυγενάκης, σημειώνοντας ότι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι και τα φορολογικά κί-

νητρα για την ανάπτυξη των αθλητικών σωματείων, όπως και η αντιμετώπιση του ντόπινγκ. Η ανέγερση κλειστού

σταδίου για άτομα με αναπηρία αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυ-

πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε έξι σημεία, τα οποία και παρέθεσε ως εξής: 1) «Άμεσα

προχωρούμε στην κατασκευή κλειστού σταδίου για αθλητές με αναπηρία. 2) Προώθηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών

για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό. 3) Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού υφισταμένων αθλητικών εγκατα-

στάσεων, πάντοτε με τη συνεργασία των δήμων και των περιφερειών της χώρας μας. 4) Προτεραιότητα για την κυβέρνησή

μας είναι η αντιμετώπιση του ντόπινγκ. Ιδιαιτέρως στις νεαρές ηλικίες. 5) Και βέβαια η αντιμετώπιση της βίας και των χειρα-

γωγημένων παιχνιδιών. 6) Και, τέλος, φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη των αθλητικών σωματείων της χώρας μας».

Λύση στο έντονο πρόβλημα που υπάρχει για την μετακίνηση των ΑμεΑ μέσα στον Πύργο, δόθηκε μετά την συ-

νάντηση που είχε το Σωματείο Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Π.Ε. Ηλείας με τον Διευθυντή του Υπουρ-

γείου Συγκοινωνιών και τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ της Ηλείας. Όπως κοινοποιήθηκε στο Σωματείο με έγγραφο,

ορίζονται πέντε στάσεις στην πόλη του Πύργου, απ’ όπου θα μπορούν οι ΑμεΑ να πάρουν το λεωφορείο του ΚΤΕΛ για

όποια διαδρομή θέλουν. Οι στάσεις που μπορούν οι ΑμεΑ να πάρουν το λεωφορείο για όποια  διαδρομή θέλουν είναι: -

ΧΑΛΙΚΙΑΤΙΚΑ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ-ΓΕΡΜΑΝΟΥ (ΠΑΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ)-ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΤΕΛ -ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Το συγκεκριμένο έγγραφο κοινοποίησε το Σωματείο και στην Τροχαία Πύργου.
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ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΣΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΕΠΑ:
ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Από σελ. 1… Η πρόσφατη έρευνα σχετικά με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) οδήγησε στην επαναφορά του στη νομιμότητα, ως προς το

ζήτημα της αποδοχής των πιστοποιητικών αναπηρίας των Ανώτατων Στρατιωτικών Υγειονομι-

κών Επιτροπών για την απόδοση του προνοιακού επιδόματος στους κατόχους τους. Είχε όμως

και ένα άλλο αποτέλεσμα. Αποκάλυψε την αιτία που έχει προκαλέσει μέγιστη ζημία σε πολλές

φίλες και φίλους με αναπηρία από όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η αίτηση που καταθέτει ένας

άνθρωπος με αναπηρία στο Κέντρο Κοινότητας για να λάβει προνοιακό επίδομα ανάλογο της

αναπηρίας που τεκμηριώνεται από το πιστοποιητικό αναπηρίας που συνυποβάλλει, ο ΟΠΕΚΑ

αυθαιρέτως θεωρεί πως επέχει θέση αίτησης εξέτασής του από το Κέντρο Πιστοποίησης Ανα-

πηρίας (ΚΕΠΑ). Τονίζεται ότι στη διαδικασία που ακολουθείται προκύπτει σαφώς διαβίβαση των αυστηρά προσωπικών δε-

δομένων του πολίτη (ειδικές κατηγορίες δεδομένων) χωρίς την συναίνεσή του προς την υπηρεσία του ΚΕΠΑ, γεγονός που

παραβιάζει τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των δεδομένων (GDPR). Ενώ αναμένει την καταβολή

του προνοιακού επιδόματος επιβίωσης, αντιθέτως ενημερώνεται τηλεφωνικά για το χρόνο και τον τόπο που θα προσέλθει

«αυτοβούλως» να εξεταστεί. Οι περισσότεροι, που δυστυχώς δεν είναι ορθά ενημερωμένοι, υπακούουν σε αυτή την προφο-

ρική εντολή και προσέρχονται «αυτοβούλως» προς εξέταση. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό και έχει προκαλέσει τεράστια προ-

βλήματα στην επιβίωση μεγάλου αριθμού ανθρώπων με αναπηρία. Όλοι τους λαμβάνουν στοχευμένα, κατ’ εφαρμογή του

απαράδεκτου πίνακα εκτίμησης, ποσοστό αναπηρίας χαμηλότερο από αυτό που αναγράφει το πιστοποιητικό αναπηρίας που

διέθεταν, κάτω του κρίσιμου για τις περισσότερες παροχές 67%. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας είναι άνθρωποι

που μέχρι πρότινος δικαιούνταν και ελάμβαναν το προνοιακό επίδομα και πολλές άλλες παροχές, απόλυτα συνδεδεμένες με

την επιβίωσή τους, να τις χάνουν. Επιπλέον, πολλοί έχουν βρεθεί σε απόγνωση γιατί τους ζητούν να επιστρέψουν μεγάλα

χρηματικά ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Επισημαίνω σε όλες τις φίλες και τους φίλους με αναπηρία να είναι

πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει να είσαστε υποψιασμένοι πως εντέχνως προσπαθούν να σας οδηγήσουν σε επανεξέταση

από το ΚΕΠΑ. Πρέπει να είσαστε σε εγρήγορση, να αρνηθείτε να προσέλθετε για επανεξέταση στο ΚΕΠΑ από τη στιγμή

που διαθέτετε εν ισχύ πιστοποιητικό αναπηρίας άλλης νόμιμης υγειονομικής επιτροπής. Αλεξανδράκης Τάκης

2.000 ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
Από σελ.1... Επεκτείνεται το μέτρο στο προσεχές διάστημα και για άλλες κατηγορίες ασθε-

νών εκτός από τους καρκινοπαθείς, ενώ δρομολογούνται παρεμβάσεις και στα φαρμακεία

του ΕΟΠΥΥ - Περίπου 2.000 καρκινοπαθείς είναι οι πρώτοι ωφελούμενοι από το μνημόνιο

συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ υπουργείου Υγείας και ιδιωτικών κλινικών για τη διά-

θεση των ογκολογικών φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ απευθείας στις κλινικές

όπου θα υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού. Όπως ανέφερε

ο υπουργός Υγείας, κ. Βασίλης Κικίλιας, στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε

την Πέμπτη στο συνεδριακό κέντρο του ΕΟΠΥΥ στην Πεύκη, το νέο μέτρο της διάθεσης των

ογκολογικών σκευασμάτων είναι το πρώτο από σειρά μέτρων που θα ληφθούν ώστε να ανακουφιστούν οι ασφαλισμένοι. 

Ω κόσμε μαζί συνταξιδεύουμε!
Μες στης ζωής το πλοίο η καπετάνισσα ψυχή

δεν κάνει διάκριση καμιά
σε μάτια, πόδια μας κατατάσσει όλους μας

στο ίδιο επουράνιο, πανάγαθο βιβλίο
Αν η μοίρα θέλησε διάκριση να κάνει

σε άλλους αρτιμέλεια και άλλους να μειώσει
το μόνο που δεν αφαιρεί  και είμαστε ισότιμοι
να έχουμε δικαίωμα στη σκέψη και στη γνώση

είναι το θαύμα της ζωής που έφτιαξε ο πανάγαθος
για όλα τα πλάσματα στη Γη σε όλη την οικουμένη

άλλοι να έχουν απ’ έξω το σταυρό
και άλλοι βαθειά μες’ στη ψυχή

αυτοί είναι αθεράπευτοι και πάντα δυστυχισμένοι
εγώ δεν μπόρεσα ποτέ, το νιώθω θαύμα που κρατώ

στους ώμους τον σταυρό μου
είμαι υπερήφανος, ψάχνω στο άπειρο ψυχής

σε κάθε σκαλοπάτι βρίσκω τον εαυτό μου
και έτσι με θεία πρόνοια με αυτό το φωτοστέφανο

που έχω στην ψυχή μου

τον έχω κάνει τον σταυρό φανάρι να τον βλέπετε
μες στο διάβα της ζωής είμαι και ‘γω μια σπίθα φως

και λάμπει πάντα ανέγγιχτο μες στη διαδρομή.
Ένα μονάχα θα σας πω

ότι είναι απ’ το θεό βαρυγκωμά δεν έχει
δίνει τόσο φορτίο να κρατάς

πάνω στο σώμα η ψυχή όσο αυτή αντέχει
Αγαπητοί συνάδελφοι ξεχάστε πόνους και καημούς

του σώματος τα πάθη ελάτε να γελάσουμε
κοιτάξτε τη κατάματα αυτή που λέγεται ψυχή
γιατί δεν έκανε ποτέ και ούτε θα κάνει λάθη

-----

Αγάπα πρώτα τον θεό μετά τον εαυτό σου 
εάν αγαπάς αυτούς τους δυο 

δεν θα μισήσεις σίγουρα
ποτέ και τον εχθρό σου

-----

Όποιος μας πει το σ’ αγαπώ όσο να το φωνάξει
μην τον πιστέψουμε ποτέ αν δεν τα δεις στην πράξη

ΘΑ Ν Α Σ Η Σ  ΚΟΥ Μ ΟΥ Ρ Η Σ
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ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ ΣΕ 13 ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ
Τα αποτελέσματα της μελέτης, με επικεφαλής τη δρα δρα Νατάσα βαν Ζιλ του

Νοσοκομείου Όστιν στη Μελβούρνη, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «The

Lancet», έδειξαν ότι η χειρουργική επέμβαση της μεταφοράς των νεύρων επέ-

τρεψε στους 13 νέους με πλήρη παράλυση να ανακτήσουν την κίνηση και να

χρησιμοποιήσουν τους αγκώνες και τα χέρια τους. Δεκατρείς νέοι ενήλικες με τε-

τραπληγία (πλήρη παράλυση) είναι πλέον σε θέση να τρέφονται, να κρατούν ένα

ποτό, να βουρτσίζουν τα δόντια τους και να

γράφουν, ως αποτέλεσμα μιας νέας χειρουργι-

κής τεχνικής, που συνδέει τα λειτουργικά νεύρα

με τα τραυματισμένα νεύρα, αποκαθιστώντας

τη δύναμη και την κινητικότητα στους παραλυμένους μυς. Τα αποτελέσματα της μελέτης, με

επικεφαλής τη δρα δρα Νατάσα βαν Ζιλ του Νοσοκομείου Όστιν στη Μελβούρνη, που δη-

μοσιεύτηκαν στο περιοδικό «The Lancet», έδειξαν ότι η χειρουργική επέμβαση της μεταφο-

ράς των νεύρων επέτρεψε στους 13 νέους με πλήρη παράλυση να ανακτήσουν την κίνηση

και να χρησιμοποιήσουν τους αγκώνες και τα χέρια τους. Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, Αυστραλοί χειρουργοί

συνέδεσαν λειτουργικά νεύρα πάνω από την περιοχή του τραυματισμού στη σπονδυλική στήλη, με παράλυτα νεύρα κάτω

από αυτήν. Δύο χρόνια μετά τη χειρουργική επέμβαση και μετά από εντατική φυσικοθεραπεία, οι συμμετέχοντες ήταν πια σε

θέση να απλώσουν το χέρι τους μπροστά τους και να το ανοίξουν για να πάρουν κάτι ή για να χειριστούν τα αντικείμενα. Η

αποκατάσταση του αγκώνα βελτίωσε επίσης την ικανότητά τους να σπρώξουν το αναπηρικό αμαξίδιο και να μεταφερθούν σε

κρεβάτι ή αυτοκίνητο. Σε δέκα συμμετέχοντες, οι μεταφορές των νεύρων συνδυάστηκαν με μεταφορές τενόντων, για την πι-

θανή μεγιστοποίηση του οφέλους. Τα νεύρα και οι τένοντες αποκαθιστούν διαφορετικές κινητικές λειτουργίες. Οι μεταφορές

των νεύρων οδήγησαν σε πιο φυσική κίνηση και βελτίωση της λεπτής κινητικότητας στο ένα χέρι, ενώ οι μεταφορές του

τένοντα αποκατέστησαν κυρίως τη δύναμη και την ικανότητα ανύψωσης βαρών στο άλλο χέρι. Σε 24 μήνες σημειώθηκαν

σημαντικές βελτιώσεις στην ικανότητα των χεριών να σηκώνουν και να αφήνουν πολλά αντικείμενα. Πριν από τη χειρουρ-

γική επέμβαση, κανένας από τους συμμετέχοντες δεν ήταν σε θέση να κάνει δοκιμές δύναμης με τα χέρια του, αλλά δύο

χρόνια μετά είχαν πια αρκετή δύναμη στα άνω άκρα για να εκτελούν τις περισσότερες καθημερινές δραστηριότητες. Η δρ.

Ίντα Φοξ από το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, ανέφερε ότι «τα βλαστοκύτταρα και η νευροπροσθετική θα μπορούσαν

να αλλάξουν το τοπίο της αναγεννητικής ιατρικής στο μέλλον. Προς το παρόν, οι μεταφορές νεύρων είναι ένας οικονομικός

τρόπος για να αξιοποιηθεί η έμφυτη ικανότητα του σώματος να αποκαταστήσει την κίνηση σε ένα παραλυμένο άκρο».

Η ΠΡΩΤΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
Η ηθοποιός του Μπρόντγουεϊ
Άλι Στρόκερ έγραψε ιστορία

καθώς είναι η πρώτη ηθοποιός

σε αναπηρικό αμαξίδιο που

αναγνωρίζεται με τη μεγαλύτερη

τιμή του θεάτρου. Η ηθοποιός

κέρδισε το βραβείο Β’ Γυναι-

κείου Ρόλου για την ερμηνεία

της στο μιούζικαλ «Okahoma!»

αφιερώνοντάς το σε όλα τα παι-

διά με αναπηρία. «Αυτό το βρα-

βείο είναι για κάθε παιδί με

αναπηρία που παρακολουθεί

απόψε τα Tony Awards, που αν-

τιμετωπίζει περιορισμούς και προκλήσεις στη ζωή του, που περίμενε τόσο

καιρό να δει κάποιον να τον εκπροσωπεί πάνω σε αυτή τη σκηνή», είπε η

ηθοποιός στον ευχαριστήριο λόγο της. Η ηθοποιός του Μπρόντγουεϊ Άλι

Στρόκερ έγραψε ιστορία καθώς είναι η πρώτη ηθοποιός σε αναπηρικό αμα-

ξίδιο που αναγνωρίζεται με τη μεγαλύτερη τιμή του θεάτρου. Η ηθοποιός

κέρδισε το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο μιούζι-

καλ «Okahoma!» αφιερώνοντάς το σε όλα τα παιδιά με αναπηρία. «Αυτό

το βραβείο είναι για κάθε παιδί με αναπηρία που παρακολουθεί απόψε

τα Tony Awards, που αντιμετωπίζει περιορισμούς και προκλήσεις στη

ζωή του, που περίμενε τόσο καιρό να δει κάποιον να τον εκπροσωπεί

πάνω σε αυτή τη σκηνή», είπε η ηθοποιός στον ευχαριστήριο λόγο της.

ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Είναι από τα δύσκολα αλλά και απλά προ-

βλήματα για να λύσεις: μικρά παιδιά με προ-

βλήματα κινητικότητας να θέλουν να

χρησιμοποιήσουν μια πισίνα ή να κάνουν τη

βουτιά τους με την οικογένεια. Το Little Mer-

maid είναι ένα βοήθημα για να επιπλέει ένα

παιδί. Έρχεται με τιμόνι για τα χέρια και βοηθά

ένα παιδί να βρίσκει την πορεία του αυτόνομα.
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ΈΚΘΕΣΗ: ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Από σελ. 1… Αδυναμία πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους, δημόσια κτίρια

και μέσα μεταφοράς, διακρίσεις στο εργασιακό περιβάλλον, περιορισμό των δι-

καιούχων προνοιακών επιδομάτων και αναπηρικών συντάξεων, αδυναμία έντα-

ξης των παιδιών στη σχολική εκπαίδευση. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα και

τα οποία καταγράφει ο Συνήγορος του Πολίτη στην πρώτη του σχετική έκθεση.

Ανάμεσα στα προβλήματα που διαπιστώνονται είναι η προσβασιμότητα των

ΑΜΕΑ στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κυρίως λεωφορεία και τρόλεϊ που λόγω πα-

λαιάς κατασκευής έχουν στενούς χώρους και κακή συντήρηση και δεν παρέχουν

διασφάλιση για την έγκαιρη και ασφαλή μετακίνηση. Ακόμα και για τα νεότερα οχήματα που φέρουν ειδικές ράμπες έχουν

διατυπωθεί παράπονα στον Συνήγορο ότι πολλές φορές δεν λειτουργούν λόγω κακής συντήρησης, ενώ οι στάσεις των λεω-

φορείων στην πλειονότητά τους δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένες, ώστε να είναι προσβάσιμες. Αντίθετα, τα μέσα σταθερής

τροχιάς ως πιο σύγχρονα βρίσκονται σε καλύτερο επίπεδο. Στη σωστή κατεύθυνση κρίνεται η προσθήκη πινακίδων πληρο-

φόρησης στις στάσεις, αλλά δεν απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες ΑΜΕΑ, όπως τους τυφλούς. Την ίδια ώρα, οι θεσπισμένες

ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους που προορίζονται για την κυκλοφορία

πεζών συχνά δεν εφαρμόζονται είτε λόγω των κλίσεων είτε λόγω της στενότητας ή ανυπαρξίας πεζοδρομίων. Αδυναμία πρό-

σβασης έχουν και πολλά δημόσια κτίρια, μεταξύ των οποίων ακόμα και δικαστήρια, παρά το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η

ειδική μέριμνα για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στην παροχή νομικών πληροφοριών και υπηρεσιών ώστε να διασφαλιστεί το δι-

καίωμα πραγματικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Στην εργασία σημειώνεται ότι οι υποθέσεις που αφορούν διάκριση λόγω

αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης εμφανίζουν σταδιακή αύξηση ενώ αφορούν λιγότερο τον ιδιωτικό και περισσότερο τον δημόσιο

τομέα. Επίσης, ενώ με νόμο του 1998 ορίζονται συγκεκριμένες ποσοστώσεις για τις προσλήψεις ατόμων με αναπηρία στον

δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, οι ποσοστώσεις αυτές έχουν εξαιρετικά περιορισμένη εφαρμογή στον ιδιωτικό τομέα. Σχετικά

με την πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας διαπιστώνεται ότι οι υπηρεσίες υγείας δεν εξειδικεύονται σε παροχές πρόλη-

ψης και αποκατάστασης των ΑΜΕΑ, αλλά είναι περισσότερο εστιασμένες στις ανάγκες πιστοποίησης της αναπηρίας. Επίσης,

το κόστος συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη είναι αρκετά υψηλό. Αναφορά γίνεται και στην πρόσβαση στο ψηφιακό πε-

ριβάλλον, η οποία στην πράξη δεν διασφαλίζεται, καθώς διαπιστώνεται ότι ελάχιστες ιστοσελίδες είναι πλήρως προσβάσιμες

για ΑΜΕΑ. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα παρουσιάζεται ο ΟΑΕΔ. Μολονότι οι αιτήσεις των υποψήφιων δικαιούχων για τα

προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης του

ΟΑΕΔ, απουσιάζουν οι κατάλληλες μορφές υποστήριξης για τα άτομα με αναπηρία… Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΜΕΑ
Επτά χρόνια μετά την κύρωση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων των Ατόμων

με Αναπηρία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Νόμος 4074/2012), από τη

χώρα μας, ήρθε η στιγμή που το Ελληνικό κράτος θα εξεταστεί από τα μέλη της

Επιτροπής της Σύμβασης, όπως προβλέπεται από την ίδια την Σύμβαση. Συγ-

κεκριμένα η εξέταση αυτή αφορά τις αλλαγές ή την πρόοδο που έχει επιτελέσει

το Ελληνικό Κράτος για την υλοποίηση της Σύμβασης, τόσο σε ότι αφορά στην

αναθεώρηση του νομικού πλαισίου όσο και σε ότι αφορά στην υλοποίησή του.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΑμεΑ, τον Φεβρουάριο του 2019 είχε καταθέσει την πρώτη

της Έκθεση, ενώ στις 26 Ιουλίου 2019 κατέθεσε την ολοκληρωμένη της Ενναλα-

κτική Έκθεση (alternative report) στην Επιτροπή της Σύμβασης, καλύπτοντας

σχεδόν όλα τα πεδία πολιτικής, όπως αυτά είναι ταξινομημένα μέσα από τα

Άρθρα της Σύμβασης. Επιπλέον, απάντησε στα περισσότερα από τα ερωτήματα

του Καταλόγου Θεμάτων που έθεσε η Επιτροπή της Σύμβασης προς της Ελλη-

νική Κυβέρνηση από την σκοπιά των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

Σημειώνεται ότι η Πράξη «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» συγχρηματο-

δοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-

μείο) στους Άξονες Προτεραιότητας: 1 «Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών

της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας», 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανά-

πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΜΕ
ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΓΡΑΦΗ ΜΠΡΑΙΓ

Μια ξεχωριστή περιήγηση σε άτομα με

προβλήματα όρασης προσφέρει το πρώτο

ειδικό μονοπάτι 500 μ. στην Ελλάδα, που

δημιούργησαν η Ελληνική Ορνιθολογική

Εταιρεία και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθη-

νών στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος

για την ανάδειξη του υγρότοπου της Βραυ-

ρώνας, περιοχής με ιδιαίτερη περιβαλλον-

τική και αρχαιολογική αξία. Το μονοπάτι

ξεκινά από το Μουσείο της Βραυρώνας,

συνεχίζει ανατολικά του αρχαιολογικού

χώρου και καταλήγει λίγο μετά τον ποταμό

Ερασίνο. Η διαδρομή περιλαμβάνει πι-

νακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος, ειδικά

διαμορφωμένες και ανάγλυφα σχεδιασμέ-

νες ανα θεματική ενότητα ("υγρότοπος",

"υγρολίβαδα", "καλλιέργειες - θα-

μνώνες"), καθώς και σύστημα προσα-

νατολισμού. Επίσης περιλαμβάνει ήχο

- ακουστικό σύστημα, ώστε ο επισκέ-

πτης να ακούει τους χαρακτηριστικούς

ήχους των πουλιών του υγρότοπου.
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HΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΛΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ AΤΟΜΩΝ ME AΝΑΠΗΡΙΑ
Με πρωτοβουλία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Ασκληπειάδες» θα

τοποθετηθούν ηλεκτρικά αναπηρικά αμαξίδια στην είσοδο του τουριστικού λιμένα Ρόδου,

για την εξυπηρέτηση, ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων και γενικότερα επιβατών που

χρήζουν ανάγκης. Η Κοιν.Σεπ. «Ασκληπειάδες» υπέβαλε ήδη σχετική αίτηση προς το

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, η οποία και έγινε αποδεκτή, αναβαθμί-

ζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες της Ρόδου. Η υπηρεσία χρή-

σεως ηλεκτρικού αναπηρικού αμαξιδίου στο τουριστικό λιμάνι της Ρόδου, θα είναι

διαθέσιμη μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου 2019. Ενδεικτικά ορισμένα από τα είδη που διατί-

θενται προς ενοικίαση είναι: -Μηχανισμός που προσαρτάται στο αναπηρικό αμαξίδιο και

επιτρέπει την άνοδο, όπου υπάρχουν σκαλοπάτια. Αυτός ο μηχανισμός εξυπηρετεί ιδιαίτερα τα άτομα που επιθυμούν να επι-

σκεφτούν τουριστικά αξιοθέατα και αρχαιολογικούς χώρους του νησιού, όπου δεν υπάρχει πρόσβαση για άτομα με αναπηρία. 

ΑΠΑΤΕΣ ΑΠΟ ΔΗΘΕΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΥΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ
Κρούσματα παραπλάνησης κι εξαπάτησης πολιτών από πλανόδιους, υποτι-

θέμενους αρωγούς ατόμων με αναπηρία παρατηρήθηκαν σε περιοχές της Λα-

κωνίας. Όπως αναφέρει ο τέως πρόεδρος του Σωματείου ΑμεΑ Λακωνίας, κ.

Παναγιώτης Αλεξανδράκης, «φαίνεται πως η κερδοφορία των επιχειρήσεων των

επιτήδειων που συγκεντρώνουν χρήματα, για κάποιο δήθεν “αγαθοεργή” σκοπό,

είναι τόσο μεγάλη, που έχει προκαλέσει αύξηση του αριθμού των ομάδων τους,

και πύκνωση των εμφανίσεών τους σε όλη την ελληνική επικράτεια, όχι μόνο

κατά τις περιόδους των γιορτών, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους». Ο ίδιος

προσθέτει: «Το σημαντικότερο για να πάψει αυτό το θλιβερό φαινόμενο είναι η

ενημέρωση κάθε ανθρώπου για την περίπτωση εξαπάτησής τους, ώστε κανείς

να μην τους δίνει χρήματα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα πάψει να είναι επικερδής η επιχείρησή τους. Ταυτόχρονα όμως, θα

πρέπει να καταγγέλλεται το συμβάν στην αστυνομία, για να ελέγχεται η περίπτωση παράβασης του Νόμου περί Εράνων και

Λαχειοφόρων Αγορών. Όλοι οι Άνθρωποι που έχουν τη διάθεση να προσφέρουν, μπορούν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο

της διπλανής πόρτας του οποίου τις ανάγκες γνωρίζουν καλύτερα ή να ενισχύσουν το αγαθό έργο των φορέων κοινωνικής

δράσης της περιοχής τους, των φορέων ΑμεΑ, των δομών της εκκλησίας μας, των οποίων το έργο είναι γνωστό και εύκολα

διαπιστώνεται. Μη δίνετε χρήματα σε αγνώστους, ακόμα και αν σας δίνουν επίσημο και έγκυρο παραστατικό, διότι δεν

είναι δυνατό να ελέγξετε το αν τελικά τα χρήματα σας θα φτάσουν στο φορέα τον οποίο οι πλανόδιοι επικαλούνται».

ΚΙΛΚΙΣ: ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πραγματικότητα έγινε το όραμα του διευθυντή δημοτικού σχολείου

να διαθέσει μια πισίνα αποκατάστασης στους μαθητές ΑμΕΑ. Πρόκειται

για τo Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς που είναι το μοναδικό στο είδος

του ελληνικό σχολείο που τελικά απέκτησε πισίνα. Ο διευθυντής του

σχολείου, Γιάννης Κακουλίδης, σύμφωνα με το aftodioikisi.gr, είχε εκ-

φράσει επανειλημμένως αυτή την επιθυμία να δημιουργηθεί μια πισίνα

αποκατάστασης των μαθητών ΑμΕΑ και πριν λίγο καιρό έφτασε το πλή-

ρωμα του χρόνου να δει το όνειρό του να έχει πάρει σάρκα και οστά. 

ΠΥΡΓΟΣ: ΆΛΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Άκαρπες απέβησαν οι προσπάθειες των μελών του σωματείου Παραπληγικών

και Κινητικά Αναπήρων Ηλείας αλλά και τους συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και

ΑμεΑ Ήλις, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην στάση μπροστά από το 2ο Γυμνάσιο

Λύκειο Πύργου, προκειμένου να υπερασπιστούν το δικαίωμα της μεταφοράς με

το λεωφορείο αστικής συγκοινωνίας των ατόμων με κινητικά προβλήματα. Το λε-

ωφορείο ήρθε αλλά δεν ήταν προσβάσιμο, για έναν συνάνθρωπό μας, τον Νίκο

Φραγκούλη, καθώς δεν διέθετε την ειδική ράμπα. Όπως ήταν αναμενόμενο, το γε-

γονός αυτό προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, καθώς έρχεται να προστεθεί σε ένα

ακόμα γεγονός που συνέβη, όταν σύμφωνα με καταγγελίες του σωματείου Παρα-

πληγικών και Κινητικά Αναπήρων Ηλείας, οδηγός του ΚΤΕΛ ενημέρωσε δυο συμπολίτες μας ΑμεΑ, ότι δεν πρόκειται να ξανά

σταματήσει στην συγκεκριμένη στάση προκειμένου να τους μεταφέρει στο Κατάκολο, επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα να

ακουμπήσει σωστά η ράμπα στο έδαφος. Ο νέος δήμαρχος Πύργου Τάκης Αντωνακόπουλος μόλις ενημερώθηκε για το

συμβάν, επικοινώνησε με εκπρόσωπο του ΚΤΕΛ, ενώ στη συνέχεια ανέφερε: «Σε επικοινωνία που είχα με τον εκπρό-

σωπο του ΚΤΕΛ δεσμεύτηκα ότι μαζί με τις συναρμόδιες υπηρεσίες να βρούμε μία στάση που θα γίνει με ειδική ράμπα

για τα ΑμεΑ, διότι όπως γίνεται τώρα οι άνθρωποι με αναπηρία κινδυνεύουν να κτυπήσουν ανεβαίνοντας σε αυτή».
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ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 61 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΕΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΜΕ 1,7 ΕΚ. ΕΥΡΩ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Στη χρηματοδότηση της στήριξης και ενίσχυσης του θεσμού της εξειδικευμένης εκ-

παιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευ-

τικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2019-2020 & 2020-2021 προχωρά η Περιφέρεια

Θεσσαλίας. Πιο συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας έδωσε την έγκριση για την

ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας της χρηματοδότησης της πρόσληψης και στελέχωσης μο-

νάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Θεσσαλίας με 38 άτομα ανα-

γκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για την εξυπηρέτηση των μαθητών που

αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν καθώς και με 23 άτομα Ειδικό Εκπαιδευτικό Προ-

σωπικό (ΕΕΠ) ανά σχολικό έτος, για όσους μαθητές χρήζουν σχετικής υποστήριξης.

Προβλέπεται η στήριξη 110 μαθητών. Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.763.107 ευρώ. Στόχος του έργου

είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την

αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του

σχολείου. Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των ΑμΕΑ είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της

ενσωμάτωσης των ΑμεΑ κοινωνικά στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ’επέκταση στη σχολική κοινότητα.

ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΣΕ ΑΜΕΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ 
ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΗΣΕ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ

Η διεύθυνση Δασών Χανίων, υπέβαλε πρόταση στο Συμβούλιο της Ευρώπης

για τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής στο φαράγγι της Σαμαριάς ώστε να μπο-

ρούν να το διασχίζουν και ΑμεΑ με κινητικά προβλήματα. Όπως μεταδίδει το το-

πικό Neakriti.gr, η πρόταση υποβλήθηκε με αφορμή την παλιότερη περίπτωση

ενός πατέρα που, το καλοκαίρι του 2017, είχε διασχίσει το φαράγγι κουβαλώντας

στην πλάτη του την κόρη του που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα. Μια φωτο-

γραφία του μάλιστα είχε κάνει τότε το γύρο του διαδικτύου προκαλώντας συγκί-

νηση διεθνώς. Δύο χρόνια αργότερα, το Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών

Χανίων έχει πλέον εξετάσει τους τρόπους υλοποίησης της πρότασης και ζητά τη

θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Ευρώπης για να κινήσει τις σχετικές δια-

δικασίες. Έτσι αναζητείται λύση για ένα τμήμα έντεκα χιλιομέτρων από τη νότια

είσοδο. Αν η πρόταση της Διεύθυνσης Δασών Χανίων γίνει αποδεκτή από το

Συμβούλιο της Ευρώπης, θα αναζητηθεί χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας “ΗΜΕΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ” με τίτλο

«Ανύπαρκτη προσβασιμότητα στη Ζάκυνθο – Τουρισμός και ΑμεΑ», το

οποίο αναδείκνυε τις κάκιστες συνθήκες στο νησί για τα άτομα με αναπηρία,

ένας αναγνώστης θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις του σχετικά με αυτό το

πολύ σοβαρό πρόβλημα, αλλά και για όλα τα προβλήματα που συναντά

στην καθημερινότητα του, καθώς είναι γονέας ΑμεΑ. Παράλληλα, επιθυμεί

να στείλει και ένα μήνυμα στον Δήμαρχο του νησιού. Η επιστολή: “Δυστυχώς

προσπάθησα να ενοικιάσω αυτοκίνητο για να έχει πρόσβαση η κόρη μου

με αναπηρικό καροτσάκι. Δεν υπήρχε σε όλη την Ελλάδα, εκτός ταξί ΑμεΑ.

Δεν είχα τα χρήματα για ταξί για 24 ώρες. Έπρεπε να μετατρέψω το δικό μου αυτοκίνητο για να μεταφέρω την κόρη μου. Για

την θάλασσα ή πισίνα υπάρχει γερανός να μεταφερθεί σε καροτσάκι θαλάσσης ή μέσα στο νερό της πισίνας στη Ζάκυνθο;;;

Στο πεζοδρόμιο της Αλ. Ρώμα υπάρχει πρόσβαση που είναι «βουνά λαγ-

κάδια», αντί να είναι ένα επίπεδο όλο το πεζοδρόμιο από την αρχή του

δρόμου έως το τέλος;;; Για να ανεβάσω το καροτσάκι στο πεζοδρόμιο

υπάρχουν ράμπες χωρίς να σκοντάψει το καροτσάκι;;; Τα καταστήματα

έχουν ράμπες;; Στην παραλιακή οδό – μπροστά από το «My Market» –

σχεδόν κάθε μέρα είτε για την αστυνομία είτε για το κατάστημα «My Mar-

ket» παρκάρουν μηχανάκια, ποδήλατα και αυτοκίνητα, χωρίς σήμανση

ΑμεΑ. Έπρεπε να σταθμεύσω κάπου αλλού πιο μακριά, να κατεβάσω

τη κόρη μου με το αναπηρικό καροτσάκι της, ώστε να πάμε πλέον στην

αστυνομία κτλ. Στη αστυνομία δεν υπάρχει ράμπα! Για να ανέβει σε άλλο όροφο το αναπηρικό καροτσάκι της μέσα στην

αστυνομία, δεν υπάρχει ράμπα ή ανελκυστήρας. Μήνυμα: Κύριε δήμαρχε, η Ζάκυνθος χρειάζεται δουλειά για να υποδεχθεί

ένα άτομο με αναπηρικό καροτσάκι και την οικογένειά του… Έρχονται άτομα από όλο το κόσμο στη Ζάκυνθο. Γ. Πόθος”



ΣΕΛΙΔΑ 12

ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
Εγκύκλιο με θέμα την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου απέστειλε προς τις Περιφέρειες της χώρας και τους φορείς

του Δημοσίου, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Στόχος της εγκυκλίου είναι η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας μέσω

της αποτροπής των δυσμενών επιδράσεων του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους και χώρους συνάθροισης

κοινού. Βασικό στοιχείο πέραν των απαραίτητων ενεργειών ενημέρωσης του κοινού αποτελεί και η υπενθύμιση της κείμενης

νομοθεσίας προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και η εντατικοποίηση των ελέγχων αναφορικά με την ορθή και αυστηρή

τήρηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου κατά προτεραιότητα: Ι. Σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται Γραφεία Δημοσίων Υπη-

ρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται και επιχορη-

γούνται από το Κράτος, Οργανισμοί και άλλα Ιδρύματα (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΤΑ. κ.λ.π). II. Σε όλες τις μονάδες παροχής

Υπηρεσιών Υγείας, όπως: Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Δημοτικά Ιατρεία, Ιδιωτικά

Ιατρεία–Οδοντιατρεία, Φαρμακεία, Λοιπές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) κ.α. III. Σε όλους τους χώρους

που παρέχεται εκπαίδευση όπως: Σχολεία, Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα, Φροντιστήρια. IV. Στα νηπιαγωγεία, παι-

δικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδότοπους. V. Σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδικών

αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων. VI. Στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των χώρων παροχής υπηρεσιών

διαδικτύου, καθώς επίσης α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποι-

ούνται για την παροχή εργασίας, (β) στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (γ) στους παντός είδους κλειστούς χώ-

ρους αναμονής, (δ) στα αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά προσδιορίζονται για τους καπνιστές, (ε) στους

σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων, (στ) στα παντός είδους κυλικεία, (ζ) στα παντός είδους

μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και

αγοραίων, η) στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΈΡΧΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2020, ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Νέα παράταση για το Κτηματολόγιο έρχεται έως το τέλος Δεκεμβρίου. Αφορά 15.000 ιδιο-

κτήτες ακινήτων. Η νέα παράταση για το Κτηματολόγιο δίνεται με διάταξη του πολυνομο-

σχεδίου που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή. Η δεύτερη ευκαιρία δίνεται

σε ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Από τη ρύθμιση επωφελούνται περί-

που 15.000 ιδιοκτήτες, των οποίων οι

προθεσμίες διόρθωσης των αρχικών

εγγραφών στο Κτηματολόγιο έληξαν

μέχρι τον Νοέμβριο του 2018, αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος. Πλέον, οι

πολίτες μπορούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 να διεκδικήσουν ξανά

τις περιουσίες τους. Πρόκειται για τις 21 περιοχές που η προθεσμία

έληξε το 2017 αλλά και για τις 14 που έληξαν μεταξύ 2 Οκτωβρίου και

19 Νοεμβρίου 2018. Επίσης, δίνεται οριζόντια παράταση ενός χρόνου

για όσες ιδιοκτησίες κτηματογραφήθηκαν από το 2008 και μετά. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Συν. από σελ.1...Η Αυτοδιοίκηση μπορεί να αναλάβει ενεργό ρόλο στην αναγέννηση της χώρας,
προς όφελος όλων των πολιτών. “Στόχος και δέσμευση μας απέναντι στους πολίτες, είναι να κα-
ταστήσουμε την Περιφέρεια Αττικής περιφέρεια της ανάπτυξης, των ίσων ευκαιριών και της κοι-
νωνικής συνοχής. “Για να τον πετύχουμε το στόχο αυτό, χρειάζεται σχέδιο αλλά και ένα νέο
μοντέλο συνεργασίας μεταξύ Κεντρικού Κράτους και Αυτοδιοίκησης. Είναι απαραίτητο ένα νέο
μοντέλο λειτουργίας του κράτους και της αυτοδιοίκησης που θα υπηρετεί τη λογική της αποκέν-
τρωσης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, με ξεκάθαρους ρόλους κι αρμοδιότητες.  Στο πλαί-
σιο αυτού του μεγάλου στόχου είχαμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος πιστός στις
προεκλογικές του δεσμεύσεις τρία 24ωρα από την ανάληψη των καθηκόντων μας, συγκάλεσε
την πρώτη σύσκεψη, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν στη συνεργα-

σία της Κυβέρνησης και της Αυτοδιοίκησης Δεύτερου Βαθμού για την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την μείωση της γραφειοκρατίας και
τις απαραίτητες νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, που θα ξεκαθαρίζουν τα όρια των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Κεντρικής Διοίκησης και της Αυ-
τοδιοίκησης. Είναι ανάγκη να βάλουμε τις βάσεις για την ανάπτυξη της Αττικής και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Προς την
κατεύθυνση αυτή αναγκαίο βήμα είναι να διαμορφωθεί ένα νέο μοντέλο λειτουργίας ενός επιτελικού κράτους, προς την κατεύθυνση της πο-
λυεπίπεδης διακυβέρνησης. Ένα Κράτος στο οποίο ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης θα έχει ουσιαστικό ρόλο αλλά και τους αναγκαίους
πόρους για να τον επιτελέσει. Ως περιφερειάρχης Αττικής κατέθεσα συγκεκριμένες προτάσεις στον Πρωθυπουργό με στόχο τον ανασχε-
διασμό της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Αττικής, με γνώμονα τη βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη, την τόνωση της επι-
χειρηματικής δραστηριότητας την ενίσχυση της απασχόλησης, την εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής, την ανάπτυξη και αξιοποίηση
συνεργιών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.” Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης συμμετείχε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε
στο Μέγαρο Μαξίμου με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, στην οποία έλαβαν μέρος και οι 13 Περιφερειάρχες της χώρας. 
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ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΘΑΥΜΑΤΑ
Συν. από σελ. 1... Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος αρωγός, συμπαραστάτης και φίλος του Κέντρου μας, ήταν το τιμώμενο πρό-

σωπο κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της εκδήλωσης, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας για όλους. Κοντά μας ήταν ο Ευάγ-

γελος Λιάκος, Βουλευτής της ΝΔ που τα τελευταία χρόνια μας έχει παραχωρήσει ένα χώρο δημιουργίας στον Ασπρόπυργο,

ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς που πριν γίνει Δήμαρχος, για πολλά χρόνια στήριζε και στηρίζει το Κέντρο μας και

πολλοί άλλοι. Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς που μας κάνετε κάθε μέρα πιο χρήσιμους και πιο δυνατούς με την αγάπη

και την στήριξή σας στις προσπάθειές μας. Επίσης θέλουμε να ενημερώσουμε ότι οι δράσεις μας θα συνεχιστούν τον χειμώνα

με την συνεργασία φορέων, ατόμων και υπηρεσιών. Οι δράσεις μας αφορούν καλλιτεχνικές και θεατρικές παραστάσεις, νέες

διδακτικές ιστορίες, ποιητικές συλλογές, εργασίες σε διάφορους τομείς και μαθήματα συμπεριφοράς σε σχολεία, διεκδικώντας

καθημερινά τρόπους για την ένταξη και προώθηση των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες στην αγορά εργασίας.  

O Αντώνης Βογιατζής
υποδυόμενος τον Λε-

ωνίδα με την Φιλιππία
υποδυόμενη την

Γοργό, δείχνουν ότι
εκτός από τον Λεω-

νίδα με τους 300 που
πολέμησε μυριάδες,
έτσι και η δύναμη της
αδυναμίας των ευπα-

θών ομάδων, πα-
λεύουν για τον

απεγκλωβισμό και την
ένταξή τους στην
αγορά εργασίας.

Ο Ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος με
τον Ευάγγελο Λιάκο, Βουλευτή Β' Δυτικής 

Αττικής και τον Πρόεδρο του ΚΕΑ Γ. Ρεθυμιωτάκη

Ο κοινωνικός επιχειρηματίας και σύμ-
βουλος κοινωνικής οικονομίας (Υποψ.
Δρ. Παντείου)  Στέλιος Κατωμέρης είναι

κοντά στις προσπάθειες του ΚΕΑ.

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας 

κ. Γεώργιος Σταμάτης με τον Πρόεδρο του
Κέντρου κ. Γεώργιο Ρεθυμιωτάκη

"Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε 
θαύματα", δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Καταπολέμησης της Φτώχειας 

κ. Γεώργιος Σταμάτης υπογράφοντας το
πάνω στον κουμπαρά που ζωγράφισε με

τον Πρόεδρο του Κέντρου 
κ. Γεώργιο Ρεθυμιωτάκη.

Ένα βιβλίο με την ιστορία των Άνω Λιοσίων
και ένα μπρούτζινο στεφάνι ελιάς πρόσφεραν
ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς και ο

Πρόεδρος του ΚΕΑ Γ. Ρεθυμιωτάκης στον 
Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο.

Εντύπωση έκαναν οι ποιητικές συλλογές του
Θανάση Κουμούρη (τυφλός) που έχει βραβευτεί

σε παγκόσμιο επίπεδο σαν ποιητής της ειρήνης.  
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ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΤΡΙΠΟΛΗ: ΤΟ «ΘΕΑΤΡΟ» ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ
“Πριν λίγες μέρες αποφάσισα να παρακολουθήσω μια θεατρική παρά-

σταση στο ΜΑΛΙΑΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. Ακούγοντας από τα

ΜΜΕ πριν λίγους μήνες τις ανακοινώσεις και τα «έργα» της δημοτικής αρχής

Τρίπολης, όπου μέσα σε αυτά ήταν και η αποκατάσταση και πλήρη λειτουρ-

γία της ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ και της αυτόνομης πρόσβασης σε άτομα με κινητικά

προβλήματα στον εσωτερικό χώρο του θεάτρου, αποφάσισα να πάω μόνος

μου καθότι δεν θα χρειαζόμουν βοήθεια από κάποιον. Πηγαίνοντας στην

αριστερή πλευρά του θεάτρου ανέβηκα την πάρα πολύ καλή και λειτουργική

ανακαινισμένη ράμπα και έφτασα εύκολα και χωρίς βοήθεια με το αναπηρικό

μου αμαξίδιο μέχρι την πλαϊνή πόρτα. «ΩΠΑ» είπα μέσα μου ενθουσιασμέ-

νος. Θα μπορούμε να πηγαίνουμε στο θέατρο όποτε θέλουμε χωρίς βοήθεια

από κάποιον «σκέφτηκα». Προσπαθώ να ανοίξω την πόρτα αλλά τίποτα.

Κλειδωμένη. Θα ξέχασε κάποιος  να ξεκλειδώσει, είπα μέσα μου. Κατέβηκα την ράμπα και πήγα στην κύρια είσοδο του θεά-

τρου όπου υπάρχουν σκάλες και παρακάλεσα κάποιον που έμπαινε στο θέατρο να βρει κάποιον υπεύθυνο να ξεκλειδώσει

την πλαϊνή πόρτα για να μπορέσω να μπω. Ύστερα από αρκετά λεπτά αναμονής έρχεται κάποιος κύριος και μου λέει ότι για

να μπω από το πλάι πρέπει να ανοίξουμε τις κουρτίνες εσωτερικά της πόρτας, να σηκώσουμε μερικά άτομα που κάθονταν

σε μια παραπανίσια σειρά με καρέκλες για να τις απομακρύνουμε ώστε δύο άτομα να τοποθετήσουν την φορητή ξύλινη

ράμπα και ένας ακόμα να με βοηθήσει να την κατέβω γιατί έχει απότομη κλίση και μπορεί να ανατραπώ και αφού κατέβω

να την απομακρύνουμε γιατί εμποδίζει τον διάδρομο και να την ξαναβάλουμε όταν  χρειαστεί να φύγω. Και όλο αυτό θα

προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση γιατί η παράσταση έχει ήδη ξεκινήσει, είπε. Κουράστηκα και που τα άκουσα όλα αυτά.

Και «τσουπ», εμφανίζεται και μια ακόμα κυρία με το αμαξίδιό της που ήθελε να μπει και αυτή στο θέατρο να παρακολου-

θήσει την παράσταση. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα σκέψης και μη θέλοντας να χαλάσω τη διάθεση μου, ζήτησα από

δύο περαστικούς να με ανεβάσουν από τις σκάλες, όπως και την άλλη κυρία. Και χρειάστηκαν μόνο δύο. Στην περίπτωση

που θα έμπαινα από εκεί που «ΠΡΟΕΒΛΕΨΕ» και «ΜΕΛΕΤΗΣΕ» ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ θα χρειαζόντουσαν πολύ πε-

ρισσότερα άτομα, περισσότερος  χρόνος και «ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ». Ευχαριστούμε όλους όσους μας σκέφτονται, κάνουν πράγ-

ματα για μας, σέβονται και εφαρμόζουν τους νόμους και φροντίζουν για την ισότιμη αντιμετώπιση και ένταξη στην κοινωνία

των Ατόμων με Αναπηρία”. Τάκης Παρασκευόπουλος - Πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Αρκαδίας 

ΤΕΤΑΡΤΗ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΜΠ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ
Τέταρτη αναδείχθηκε η ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)

σε παγκόσμιο διαγωνισμό αεροδιαστημικής, με τη στήριξη της ΕΥ Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ernst & Young

Ελλάδος στήριξε έμπρακτα την ομάδα White Noise NTUA στον παγκόσμιο

διαγωνισμό αεροδιαστημικής CanSat 2019 στο Τέξας των ΗΠΑ, όπου κατά-

φερε να διακριθεί στην τέταρτη θέση. Η ομάδα που εκπροσώπησε το Εθνικό

Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και τη χώρα μας, διακρίθηκε ανάμεσα σε 93

από όλον τον κόσμο, που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Την προσπάθεια της

ομάδας υποστήριξαν πολυεπίπεδα η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Η ομάδα του ΕΜΠ κατασκεύασε έναν

μικροδορυφόρο. Η ομάδα White Noise NTUA σχεδίασε, κατασκεύασε και εκτόξευσε, έναν μικροδορυφόρο σε ύψος ενός χι-

λιομέτρου, ο οποίος, κατά την κάθοδό του, εκτέλεσε με επιτυχία την αποστολή που είχε καθοριστεί από τη διοργάνωση του

διαγωνισμού και απέσπασε τη βαθμολογία που χάρισε στην ομάδα την τέταρτη θέση. Στόχος της ομάδας ήταν η ουσιαστική

γνωριμία με τον τομέα των τεχνολογιών αεροδιαστημικής, κάνοντας τη θεωρία που διδάχτηκαν πράξη, καθώς και η μελλοντική

ενασχόληση με πραγματικά ερευνητικά έργα, που θα ενισχύσουν τον τομέα της Διαστημικής στην Ελλάδα. Η ΕΥ Ελλάδος

συγχαίρει θερμά τους φοιτητές για την υψηλή απόδοσή τους στο διαγωνισμό, καθώς και το ΕΜΠ για την καθοδήγηση, τη

στήριξη και τις ευκαιρίες που προσφέρει στους νέους επιστήμονες να πειραματίζονται και να κατακτούν εμπειρία και γνώση.

Χρυσή στη Σόφια (Βουλγαρία) η Εθνική με αμαξίδιο
Η Εθνική με αμαξίδιο επικράτησε της Σερβίας με 54-44 στη Σόφια και κατέκτησε το χρυσό

μετάλλιο στη Γ’ Κατηγορία του EuroBasket! Και μόνο με τη συμμετοχή στον τελικό η ελληνική

ομάδα είχε ήδη εξασφαλίσει την άνοδο στη Β’ Κατηγορία, αλλά έφτασε μέχρι τέλους. Πρό-

κειται για τη μεγαλύτερη επιτυχία της ελληνικής ομάδας κι είναι σίγουρο πως θα ακολουθή-

σουν κι άλλες. Άλλωστε, η Ομοσπονδία Σωματείων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο

(ΟΣΕΚΑ) έχει στο πλευρό της τον ΟΠΑΠ, ο οποίος υποστηρίζει από το 2017 το έργο της.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 31-25, 39-33, 54-44 - Ελλάδα (Οζντεμίρ): Μαρτσάκης 7, Στυλιανά-

κης 2, Ράσα 5, Μακρής 28 (14ρ.), Τσαουσίδης, Χαλδαίος, Κοντογιάννης 6, Τσαπανίδης.



ΣΕΛΙΔΑ 15

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ «ΣΑΧΑΡΑ» ΤΟ 1/3 ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
«Η ερημοποίηση συνιστά τεράστια απειλή ειδικά για τη λεκάνη της

Μεσογείου» επισημαίνει μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρα-

κτορείο Ειδήσεων ο ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός. «Η γνώση αυτή

προέρχεται τόσο από τα μοντέλα προβλέψεων για τα επόμενα 70 με

80 χρόνια όσο και από το παρελθόν» επισημαίνει ο ίδιος. Όπως

υπενθυμίζει, ο πρώτος που περιέγραψε αυτό το φαινόμενο ήταν ο

Αριστοτέλης στα «Μετεωρολογικά» του. «Εκεί αναρωτιέται πώς έγινε

έρημος η Σαχάρα. Και αναφέρεται σε μια μεγάλη κλιματική αλλαγή

για τους μηχανισμούς της οποίας θέτει ερωτήματα» λέει. Εκατό

χώρες στον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, το ένα τρίτο

των εδαφών της οποίας υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο είναι

οι αριθμοί της ερημοποίησης, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, ο

οποίος καθιέρωσε την 17η Ιουνίου ως παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Οι αριθμοί

λένε ακόμη πως έως το 2025 περισσότεροι από 1,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα έρθουν αντιμέτωποι με το πρόβλημα της

παντελούς έλλειψης νερού, ενώ τα δυο τρίτα του πλανήτη θα ζουν με την αγωνία της εξάντλησης των αποθεμάτων. Λένε

ακόμη πως η ερημοποίηση θα προκαλέσει περισσότερους θανάτους από κάθε άλλη φυσική καταστροφή και πως εξαιτίας

του φαινομένου περισσότεροι από 135 εκατομμύρια άνθρωποι θα υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

H AΡΚΤΙΚΗ ΦΛΕΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS
Mεγάλες εκτάσεις της Αρκτικής παραδόθηκαν στις φλόγες. Η

έκταση και η ένταση των πυρκαγιών έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα,

όπως αποκαλύπτουν οι δορυφορικές εικόνες, γεγονός που έχει σημά-

νει συναγερμό σε αρχές και επιστημονική κοινότητα. Για περισσότερο

από ένα μήνα οι πυρκαγιές, απόρροια του κύματος καύσωνα και των

θερμοκρασιών ρεκόρ, απελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες διοξει-

δίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Και αυτές με τη σειρά τους επιτα-

χύνουν την κλιματική αλλαγή, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο. Σε μια

περίοδο έξι εβδομάδων, πάνω από 100 έντονες και μακροχρόνιες πυρ-

καγιές έπληξαν τον Κύκλο της Αρκτικής, αρκετά μεγάλες ώστε να καλύ-

ψουν μια περιοχή ίση με 100.000 γήπεδα ποδοσφαίρου. «Είναι ασυνήθιστο να βλέπεις πυρκαγιές αυτής της κλίμακας και διάρκειας

σε τόσο μεγάλα γεωγραφικά πλάτη» σχολιάζει επιστήμονας της CAMS, Μαρκ Πάρινγκτον, προσθέτοντας ότι οι θερμοκρασίες

στην Αρκτική αυξάνονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο και οι θερμότερες συνθήκες βοηθούν τις φωτιές

να επεκταθούν. Στην Αλάσκα, οι θερινές θερμοκρασίες έφτασαν τους 32  βαθμούς Κελσίου. Στα τμήματα της Σιβηρίας, όπου ξέ-

σπασαν πυρκαγιές, οι θερμοκρασίες του Ιουνίου ήταν σχεδόν 10 βαθμούς υψηλότερες από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο 1981-

2010. Συνολικά, τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν τα πιο θερμά που καταγράφηκαν ποτέ, σύμφωνα με στοιχεία της NASA. 

WWF: ΟΙ «ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ» ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση WWF προειδοποίησε για τους κινδύνους

από τις γιγαντιαίες πυρκαγιές που επεκτείνονται πιο γρήγορα, μετά τους καύσωνες

και την ξηρασία που πλήττουν την Ευρώπη και για πολλούς αποτελούν «σύμ-

πτωμα» της κλιματικής αλλαγής. Αν και κυρίως η Μεσόγειος είναι η περιοχή που

πλήττεται από αυτές τις πυρκαγιές τεράστιας έντασης, οι κατά παράδοση πιο

υγρές χώρες της βόρειας Ευρώπης το τελευταίο διάστημα βρέθηκαν επίσης αντι-

μέτωπες με μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Κατά μέσο όρο κάθε χρόνο καίγονται 3

εκατ. στρέμματα δάσους κάθε χρόνο στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η έκθεση, που δό-

θηκε στη δημοσιότητα από το ισπανικό τμήμα του WWF, αναφέρει ότι το κόστος

από τις πυρκαγιές ανέρχεται κάθε χρόνο στα 3 δισ. ευρώ. Τη διετία 2017-18 γι-

γαντιαίες πυρκαγιές, που ήταν δύσκολο να κατασβεστούν και ενισχύονταν από τους ισχυρούς ανέμους και φαινόμενα όπως

τα ανοδικά ρεύματα, σημειώθηκαν στην Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 225

άνθρωποι. Τέτοιου είδους πυρκαγιές αναμένεται ότι θα επιδεινωθούν λόγω της ανεπαρκούς κατανομής των πόρων και της

ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας. «Η τρέχουσα πολιτική όσον αφορά την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών, η

οποία βασίζεται αποκλειστικά στο σύστημα της κατάσβεσης, είναι απαρχαιωμένη και αναποτελεσματική όσον αφορά την αν-

τιμετώπιση του νέου είδους των γιγαντιαίων πυρκαγιών» αναφέρει η έκθεση, ζητώντας να ληφθούν περισσότερα προληπτικά

μέτρα, όπως καλύτερη διαχείριση των δασών. Εκτός από την παγκόσμια άνοδο της θερμοκρασίας, η έκθεση αναφέρει την

πληθυσμιακή συρρίκνωση της υπαίθρου και τη χαοτική πολεοδόμηση των αιτιών για την επιδείνωση των πυρκαγιών. Τουλά-

χιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ευρώπη στο πρόσφατο κύμα καύσωνα, όπου καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ

σε πολλές χώρες, όπως στη Γαλλία. Περισσότερες από 1.400 δασικές πυρκαγιές έχουν ήδη αναφερθεί από τις αρχές του έτους.
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Η «ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ»
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Του Βασίλη Τακτικού
...Συνέχεια από το προηγούμενο. Προς το παρόν το
κόστος της οικονομικής κρίσης φορτώθηκε στο

θεσμό του  κράτους με συνέπεια τα υπερχρωμένα

κράτη να μη μπορούν πλέον να ξεπληρώνουν τα

χρέη ύστερα από τις καταναλωτικές φούσκες τις

οποίες  δημιούργησε με τις «μοχλεύσεις» το τραπεζικό σύστημα. Και το

κυριότερο δεν υπάρχει πλέον νέα δυνατότητα μαζικής μόχλευσης των

τραπεζών με νέα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. Η συνταγή που

ακολουθούν τα υπερχρωμένα κράτη όπως το Ελληνικό με την οποία

«κρατικοποιούν τα ιδιωτικά χρέη» μέσω της διάσωσης των τραπεζών και

ιδιωτικοποιούν τις δημόσιες υποδομές προσφέροντας τα φιλέτα των δη-

μοσίων επιχειρήσεων σε ιδιώτες δεν είναι ασφαλώς η λύση για το  μέλ-

λον. Το κράτος πρόνοιας από την άλλη μεριά που λειτουργεί ως ασπίδα

κοινωνικής προστασίας έχοντας να αντιμετωπίσει ένα διευρυμένο χάσμα

ανεργίας, αναγκαστικά  θα συρρικνώνεται εξαιτίας της συρρίκνωσης της

μισθωτής εργασίας, αφού η εργασία  είναι η φορολογική βάση στην οποία

στηρίζεται και πολύ λιγότερο στα κέρδη των επιχειρήσεων. Από την άλλη

πλευρά η υπερφορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων φέρνει την

καταστροφή της  μικροαστικής τάξης και μαζί την συρρίκνωση σε μεγάλο

μέρος της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Οι συνέπειες επομένως

είναι μπροστά μας. Η καταστροφή της μικροαστικής τάξης μειώνει το

εύρος της επιχειρηματικότητας στα μικρομεσαία στρώματα όπου χάνονται

επιπλέον θέσεις εργασίας και στο τέλος  όλα αυτά συντελούν στην πτώση

ιδεώδους του καταναλωτισμού. Οι νέες συνθήκες αλλάζουν και τα κατα-

ναλωτικά πρότυπα  αφού η κοινωνία αναγκαστικά συνηθίζει σιγά –σιγά

να πορεύεται με ένα πιο λιτό βίο. Η τάση αυτή είναι αναπόφευκτη και για

την Ελλάδα όταν μετά την κρίση έκλεισαν παραπάνω από 100.000 επι-

χειρήσεις  από τις οποίες χάθηκαν και αντίστοιχες 1.000.000 θέσεις ερ-

γασίας. Το έλλειμμα αυτό δεν πρόκειται να αναπληρωθεί για τον

απλούστατο λόγο  τον οποίο   δεν δύναται να υπάρξουν στο μέλλον βιώ-

σιμες ιδιωτικές επιχειρήσεις χωρίς κέρδος. Τα κέρδη υπάρχουν πλέον

μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις και εκείνες που εκμεταλλεύονται μαζικές

αγορές, δημόσιες υποδομές και κατασκευές, διόδια, καύσιμα, ενέργεια,

λιμάνια, χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Πολλοί άλλωστε μικρομεσαίοι

βρίσκονται παγιδευμένοι στα χρέη και συνεχίζουν μόνο και μόνο για να

μη χάσουν τις περιουσίες τις οποίες  απόκτησαν πριν την κρίση. Άλλοι

για να εξασφαλίσουν απλώς ένα μισθό σαν κι αυτό που παίρνουν οι

υπάλληλοι τους. Δεν πρόκειται λοιπόν ουσιαστικά  για κερδοσκοπικές

επιχειρήσεις αλλά για νέες δυνάμει μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις εάν

θέλουν να επιβιώσουν στο νέο ασφυκτικό περιβάλλον του ανταγωνισμού.

Υπό αυτές τις συνθήκες γεννιέται ξανά η ανάγκη για συνεταιρισμούς και

επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. Όχι για κέρδη αλλά για εξασφαλί-

σουν απασχόληση. Μ΄ αυτές τις προυποθέσεις η κοινωνική οικονομία

είναι αναγκαία συνθήκη και για να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας. 

Η νέα κοινωνική καινοτομία είναι δημιουργία επιχειρήσεων από
τους οργανωμένους καταναλωτές, από τις συλλογικότητες που
χρειάζονται κοινωνικές υπηρεσίες, όπως και υπηρεσίες υγείας, εκ-
παίδευσης, επικοινωνίας και προστασίας του περιβάλλοντος και
δωρεάν ενέργεια από τον Ήλιο μέσα από τις ενεργειακές κοινότητες.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ

ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
Υπογραφές για την πρόσβαση των Ατόμων με
Αναπηρία, συγκεντρώνει ο γνωστός για την

δράση του σε θέματα ΑμεΑ, Δημήτρης Αντωνίου.

Ο Δημήτρης Αντωνίου εξιστορεί το περιστατικό το

οποίο βίωσε πέρσι τον Αύγουστο, όταν προσπά-

θησε να μετακινηθεί με πλοίο προς τη Θάσο με το

αναπηρικό του αμαξίδιο και έκανε το γύρο του δια-

δικτύου. «9 Αυγούστου 2018 ήταν η μέρα που

προσπάθησα να μετακινηθώ με πλοίο (προς

Θάσο) για πρώτη φορά στη ζωή μου με το αναπη-

ρικό αμαξίδιο μου. Αυτό που αντιμετώπισα εκείνη

την ημέρα έκανε τον γύρο της Ελλάδας, γιατί ήρ-

θαμε ξαφνικά αντιμέτωποι με την σκληρή πραγμα-

τικότητα. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ίση αντιμετώπιση στη

χώρα μας ούτε διασφάλιση των ανθρωπίνων δι-

καιωμάτων. Γιατί ακριβώς αυτό συνέβη όταν έμεινα

κάτω στο γκαράζ των αυτοκινήτων αντί να είμαι

επάνω στο κατάστρωμα όπως οι περισσότεροι.

Γιατί μαζί με εμένα αναγκάζουν και ηλικιωμένους

που δεν μπορούν να ανέβουν σκάλες να μείνουν

κάτω. Άνθρωποι τραυματισμένοι, γονείς με καρό-

τσια παιδικά, όλοι αυτοί είμαστε εμποδιζόμενοι ΆΝ-

ΘΡΩΠΟΙ που δεν μας δίνουν την δυνατότητα να

βρεθούμε στο κατάστρωμα με ασφάλεια και αξιο-

πρέπεια. Μου πρότειναν να με κουβαλήσουν στα

χέρια. Αυτό μου είπαν λέει ο νόμος (ΑΔΑ:

73ΣΒ4653ΠΩ-7ΜΛ). Και αν σας ‘’φυγω’’ ρε παιδιά

πάνω στις σκάλες, ποιος θα μου δώσει τη ζωή μου

πίσω; Εσείς ή ο ‘’νόμος’’. Και γιατί να με πονέσετε

κουβαλώντας με; Γιατί να με εξευτελίσετε κουβα-

λώντας με; Α, ξέχασα.. το λέει ο νόμος. Όλα τα πα-

ραπάνω ΠΡΕΠΕΙ και ΜΠΟΡΟΥΝ να αλλάξουν με

μελέτη και αποφασιστικότητα ώστε ΟΛΑ τα Φέρυ

Μποτ στο μέλλον να συμπεριλαμβάνουν ασανσέρ

ή πλατφόρμα-αναβατόρι για να μεταφερόμαστε τα

εμποδιζόμενα άτομα στο κατάστρωμα του πλοίου

ΜΑΖΙ με το αμαξίδιο-βοήθημα μας με τρόπο

ΑΣΦΑΛΗ και ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ. Γι’ αυτό διεκδικούμε

την ισότιμη αντιμετώπιση και τα ανθρώπινα δι-

καιώματά μας με κάθε δυνατό τρόπο, ένας απ’

τους οποίους είναι αυτό εδώ το ψήφισμα !».


