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ΠΡΟΣ: Φορείς – Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ
ΚΟΙΝ: ΕΣΑμεΑ
ΘΕΜΑ: «Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στο Πανελλαδικό Παν-αναπηρικό Συλλαλητήριο του Εθνικού
Αναπηρικού Κινήματος στην Αθήνα, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11:00»
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Για πολλοστή φορά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, καλούμαστε όχι απλά να διαδηλώσουμε για τα
δικαιώματα των παιδιών μας και των οικογενειών μας, αλλά και να δώσουμε μία ακόμα σθεναρή μάχη
για τη διατήρηση όσων καταφέραμε να περισώσουμε από τη στιγμή που η χώρα μας μπήκε στην
περιδίνηση των μνημονίων.
Ένα ακόμα πιο σκληρό μνημόνιο, δεκάδες σκληρά μέτρα, πρόκειται βάναυσα να πλήξουν τα παιδιά μας,
τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, και τις οικογένειές μας:
 Στην παιδεία (με το 85% των Σχολείων ΕΑΕ να είναι ακόμα κλειστά ή να υπολειτουργούν),
 Στη λειτουργία υποστηρικτικών γονεϊκών δομών ΚΔΗΦ, ΚΗΦ, ΣΥΔ, Οικοτροφεία, Ειδικά
Εκπαιδευτήρια κ.ο.κ. (που με τόσο κόπο φτιάξαμε για την υποστήριξη των παιδιών μας ΑμεΑ στην
προσπάθεια δεκαετιών να καλύψουμε το κενό της πολιτείας, αναστέλλουν τη λειτουργία τους η μία
μετά την άλλη, αφού δεν μπορούν πλέον να καλύψουν ούτε καν τις βασικές λειτουργικές δαπάνες
μισθοδοσίας του ηρωικού προσωπικού τους, ενώ την ίδια στιγμή οι δημόσιες προνοιακές δομές, τα
Περιφερειακά Κ.Κ.Π. να λειτουργούν υποστελεχωμένες και με ελλειμματικούς προϋπολογισμούς).
 Στα επιδόματα (που αποτελούν την ελάχιστη οικονομική ενίσχυση του αυξημένου κόστους
διαβίωσης που επιφέρει αυτή καθ’ αυτή η αναπηρία σε κάθε άτομο, σε κάθε οικογένεια, να
κινδυνεύουν να καταντήσουν «φιλοδώρημα», ειδικά εάν εφαρμοστεί η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ).
 Στους μισθούς και στις συντάξεις (να υπόκεινται σε άνευ προηγουμένου περικοπές και διαρκή
υπερφορολόγηση).
 Στην υγεία (με το σύνολο σχεδόν των δημόσιων μονάδων υγείας να φυτοζωούν κι έναν ΕΟΠΥΥ να
μην μπορεί ν’ ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του).
 Στην εργασία και στην απασχόληση (με τα ποσοστά ανεργίας να είναι σε δυσθεώρητα ύψη και
διαρκώς ν’ αυξάνονται, με την ανεργία στα ΑμεΑ να είναι –στις μητέρες ΑμεΑ και ειδικά στις
γυναίκες ΑμεΑ- σε ποσοστά πάνω από 80%, τις μ.μ.ε. να κλείνουν η μία μετά την άλλη και η
μετανάστευση νέου στελεχιακού δυναμικού να διευρύνεται διαρκώς).
Κι όλα, απόρροια των δύο προηγούμενων μνημονίων, είναι μία χιονοστιβάδα η οποία με τα μέτρα του
τρίτου μνημονίου θα γιγαντωθεί ακόμα περισσότερο κι αν δεν αντιδράσουμε όλοι εμείς, η χιονοστιβάδα
αυτή θα μας πλήξει, με καταστροφικές συνέπειες για τα παιδιά μας και για τις οικογένειές μας.
Αν το αναπηρικό κίνημα της χώρας μας, η κάθε αναπηρική οικογένεια καταφέραμε να σταθούμε όρθιοι,
όλα αυτά τα χρόνια, ήταν γιατί αγωνιστήκαμε, παλέψαμε, φωνάξαμε, διεκδικήσαμε και δεν
επαναπαυτήκαμε σε κανένα κεκτημένο μας.
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Εμείς, οι γονείς και οι οικογένειες παλέψαμε κι αγωνιστήκαμε όπως μας έμαθαν τα παιδιά μας, τα άτομα
με Νοητική Αναπηρία, με Αυτισμό, με Σύνδρομο Down, με Εγκεφαλική Παράλυση, με βαριές και
πολλαπλές αναπηρίες, έτσι όπως αυτά ξέρουν παλικαρίσια και με σθένος να μάχονται, ν’ αγωνίζονται
καθημερινά για την ΖΩΗ…
Αυτό έχουμε ευθύνη και χρέος, έναντι πρωτίστως των παιδιών μας, αλλά και των οικογενειών μας, έναντι
κάθε αναπηρικής οικογένειας, έναντι ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας, να κάνουμε και τώρα.
Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11:00 καλούμε ΟΛΟΥΣ τους γονείς ΑμεΑ μαζί με τα παιδιά
τους, κάθε μέλος οικογένειας ΑμεΑ, κάθε εργαζόμενο σε κάθε γονεϊκή δομή (ΚΔΗΦ, ΚΗΦ, ΣΥΔ,
Οικοτροφεία, Ειδικά Εκπαιδευτήρια κ.ο.κ.) και σε γονεϊκά Σωματεία, κάθε εργαζόμενο στα δημόσια
σχολεία της ΕΑΕ, κάθε εργαζόμενο σε κάθε δημόσια προνοιακή δομή, κάθε ενεργό πολίτη, στο
Πανελλαδικό Παν-αναπηρικό που διοργανώνει η ΕΣΑμεΑ με τους φορείς μέλη της από κάθε άκρη της
Ελλάδας.
Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 στις 11:00, απ’ την Ομόνοια, μέχρι την Κλαυθμώνος, το Σύνταγμα και
τη Βουλή, υψώνουμε τις γροθιές μας κι ενώνουμε τις φωνές μας για ένα βροντερό ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ-ΑμεΑ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΑΣ.
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΞΙΛΑΣΤΗΡΙΟ ΘΥΜΑ ΚΑΝΕΝΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ-ΑμεΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ.
ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ.
Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 στις 11:00, ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, από τον
Έβρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι το Καστελόριζο και το Βόρειο Αιγαίο, συμμετέχουμε στο
Πανελλαδικό Παν-αναπηρικό Συλλαλητήριο της Αθήνας στην πλατεία Ομονοίας και στους δρόμους της
πρωτεύουσας απ’ την Ομόνοια μέχρι το Σύνταγμα και τη Βουλή και διεκδικούμε την προστασία των
κατακτήσεων που καταφέραμε μετά από πολυετής συλλογικούς αγώνες.
Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015, καλούμε όλες τις γονεϊκές δομές της Αττικής, με τα παιδιά και τους
γονείς τους, με τους εργαζόμενους σε αυτές, όλα τα σχολεία ΕΑΕ με τους μαθητές, τους γονείς και το
προσωπικό τους «να διδάξουμε πολιτικούς, πολιτεία και κοινωνία» το μάθημα της ενότητας και του
αγώνα για μία ζωή με αξιοπρέπεια «στο διδασκαλείο του δρόμου των Αθηνών».
Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 στις 11:00, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ενωμένοι, μαζικά, δυναμικά και αγωνιστικά
διεκδικούμε το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ-ΑμεΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗ ΖΩΗ
ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.
Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 στις 11:00, η καρδιά του Εθνικού Αναπηρικού Κινήματος χτυπά
δυνατά στην Αθήνα, στην Ομόνοια… εάν θέλουμε να συνεχίσει να χτυπά δυνατά, εάν θέλουμε να
μείνουμε ζωντανοί, εάν θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια… η ευθύνη είναι και δική μας…

Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
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