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Η προπαγάνδα του αποπροσανατολισμού και της ψευτοευαισθησίας
της Κυβέρνησης της πρώτης φοράς Αριστερά προσπαθεί να
συγκαλύψει την γενίκευση της εγκληματικής επίθεσης σε ότι έχει
απομείνει στα δικαιώματα των αναπήρων, των χρονίως πασχόντων
και των οικογενειών τους, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Όταν η
πραγματικότητα σε διαψεύδει κακό της πραγματικότητας. Το
κλείσιμο ιδρυμάτων , όπως του Σκαραμαγκά βαφτίζεται
αποασυλοποίηση και ένταξη στην κοινωνία. Το κόψιμο φαρμάκων και
θεραπειών βαφτίζεται κυνηγητό των πιράνχας, για να σταματήσει,
όπως λένε το πάρτι στην υγεία. Η Κυβέρνηση και η ΕΕ που έχει
θεοποιήσει τις ΜΚΟ, από την μια μεριά τις χρηματοδοτεί και, όταν
αυτοί βάζουν τροφεία στους γονείς και αφήνουν απλήρωτους τους
εργαζόμενους, τους νουθετεί λέγοντας ότι θα μπουν όλα στη σειρά με
την αριστερή επέλαση και σε αυτόν τον χώρο και τις πιστοποιήσεις.
Η κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες προχωράει βήμα-βήμα στη ψήφιση των προαπαιτούμενων για
την Πρόνοια και τα επιδόματα των ΑμεΑ που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το Μάη του '18.
Προαπαιτούμενα και μέτρα που είχαν ψηφιστεί με το 3 ο Μνημόνιο και την 2η Αξιολόγηση, που προέβλεπαν
τη μείωση κατά το 50% των δαπανών για την πρόνοια, από 1,8 δις ευρώ σε 900 εκ. και την αναδιάρθρωση
του συστήματος πρόνοιας και του τρόπου παροχής των κοινωνικών επιδομάτων, ιδιαίτερα των ΑμεΑ και
των συντάξεων αναπηρίας, 3ο Μνημόνιο που έχει ψηφιστεί από 222 Βουλευτές, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ και ΠΟΤΑΜΙ, στην κατεύθυνση της ΕΕ και των
μεγαλοεπιχειρηματιών για κοινωνική πολιτική στήριξης των πιο εξαθλιωμένων, της σουπίτσας των
κοινωνικών συσσιτίων, του κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης των 200 ευρώ το μήνα, ίσα ίσα για να μην
πεθαίνει ο άλλος στον δρόμο και έχουμε «κοινωνικές εκρήξεις» (!!!!!!). Άλλωστε η παραπέρα διεύρυνση
των περικοπών συζητιόταν αυτές τις ημέρες με τους εκπροσώπους των «θεσμών» για να ενταχθούν στα
προαπαιτούμενα της 4ης Αξιολόγησης.
Η κυβέρνηση διατείνεται ότι δεν πρόκειται να μειωθούν τα επιδόματα αναπηρίας και ότι θα
αναμορφώσει με σύγχρονο τρόπο και ευαισθησία το σύστημα της πρόνοιας. Σύστημα πρόνοιας που θα
στηρίζει τον ανάπηρο με σεβασμό στην αξιοπρέπειά του, τα δικαιώματά του, αλλά και του παιδιού και των
ηλικιωμένων. Πέρα για πέρα υποκριτικό, προπαγάνδα της Κυβέρνησης που θέλει να κρύψει αυτό που
βιώνουν οι ανάπηροι όλα αυτά τα χρόνια και τα τρία χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Περικοπές σε επιδόματα και συντάξεις αναπηρίας στα σφαγεία των ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα
Πιστοποίησης Αναπηρίας), μέσω της μείωσης του ποσοστού αναπηρίας, της αλλαγής κατηγορίας και της
εφαρμογής στην πράξη της λεγόμενης λειτουργικότητας.
Πάνω από 80.000 ανάπηροι και χρονίως πάσχοντες με τη λειτουργία των ΚΕ.Π.Α. με αυτόν τον
τρόπο, έχουν μείνει χωρίς επίδομα, ενώ δεκάδες χιλιάδες χάνουν τη σύνταξη αναπηρίας με την κατάργηση
στην πράξη της έννοιας της ασφαλιστικής αναπηρίας, δηλαδή την υποχρέωση του ασφαλιστικού ταμείου να
καλύψει με σύνταξη τον ανάπηρο και τον χρονίως πάσχοντα, προσωρινά και μόνιμα, όταν, λόγω των
προβλημάτων υγείας ή του ατυχήματος δεν μπορεί να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα που έκανε. Με
αυτόν τον τρόπο οι συνταξιούχοι αναπηρίας έχουν μειωθεί από το 14%, στο σύνολο των συνταξιούχων,
κάτω από το 6%. Έφτασαν στο σημείο, το ΔΣ του ΙΚΑ τον Αύγουστο του 2016 (δεν είχε συγκροτηθεί
ακόμα ο ΕΦΚΑ) να μειώσει τον προϋπολογισμό για τις συντάξεις αναπηρίας κατά 25%.
Την ίδια στιγμή οι ανάπηροι και οι χρονίως πάσχοντες βιώνουν με τον πιο δραματικό τρόπο τις
μειώσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, την επιβολή συμμετοχής και της πληρωμής ακόμα και 100% για
φάρμακα, θεραπείες, εξετάσεις και αναγκαία τεχνολογικά βοηθήματα. Άλλωστε η υποχρηματοδότηση,
γενικά, της Υγείας-Πρόνοιας, Παιδείας, Ειδικής Αγωγής, η εμπορευματοποίηση αυτών των άκρως
απαραίτητων για την ζωή του αναπήρου και χρόνιου πάσχοντος, υπηρεσιών, συνθέτουν το παζλ της
βαρβαρότητας που εισπράττουμε εμείς οι ανάπηροι των φτωχών λαϊκών οικογενειών. Μήπως και το ίδιο το
χτύπημα της λαϊκής οικογένειας με τα διάφορα αντιλαϊκά μέτρα δεν πλήττει σε πολλαπλάσιο βαθμό την
οικογένεια του ανάπηρου; Αφού η οικογένεια του ανάπηρου είναι συστηματικά το μοναδικό στήριγμά του,
η μοναδική υπηρεσία Πρόνοιας σ’ αυτήν την κατάσταση.

Τι καινούριο φέρνουν όμως τα νέα μέτρα της κυβέρνησης και πώς εξασφαλίζουν τις
περικοπές.
Με το Άρθρο 215 του Πολυνομοσχεδίου, εκτός του ότι χτύπησε καίρια το δικαίωμα στην απεργία,
άνοιξε τον δρόμο για τους μαζικούς πλειστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας, μείωσε τα επιδόματα των
τρίτεκνων και πολυτέκνων, έβαλε και τις βάσεις για την αναβάθμιση και ανασυγκρότηση των μηχανισμών
του Κράτους για μαζικές περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα των ΑμεΑ και τις συντάξεις αναπηρίας.
Βέβαια για την Κυβέρνηση ήταν αυτό που τόσο καιρό προσπαθούσε να λύσει, να κόψει με τέτοιο
τρόπο τα επιδόματα που να μην είναι εμφανές από την πρώτη στιγμή το τι ακριβώς θέλει να κάνει, δηλαδή
καταλάβαινε ότι δεν ήταν εύκολο να περάσει μια απόφαση που θα έλεγε ότι την τάδε ημέρα κόβονται ή
μειώνονται τα επιδόματα και οι συντάξεις στην Χ κατηγορία των αναπήρων και σε αυτούς που δεν
πληρούν, το Ψ κριτήριο.
Τι ακριβώς προβλέπει το Άρθρο 215:
1ον : Με υπουργικές αποφάσεις θα καθοριστεί η παραπέρα λειτουργία των ΚΕ.Π.Α. και το
κριτήριο απονομής των επιδομάτων. Άρα δεν περνάνε από τη Βουλή.
2ον : Ο πρώην ΟΓΑ, μετονομάζεται σε Ο.Π.Ε.Κ.Α. (Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και μεταφέρονται σε αυτόν όλες οι αρμοδιότητες για την παροχή όλων των
κοινωνικών επιδομάτων και των επιδομάτων αναπηρίας. Με το Νόμο 4520 διαμορφώθηκε και το νομικό
πλαίσιο λειτουργίας των Ο.Π.ΕΚ.Α. (οργανογράμματα, διοικητική διάρθρωση, κτλ.).
3ον : Προβλέπεται η έναρξη πιλοτικού προγράμματος για απονομή επιδόματος σε νέους αναπήρους
στην περιοχή της Αττικής μέχρι τον Ιούνιο του '18. ΚΟΥΡΑΦΕΞΑΛΑ!!! Οι άνθρωποι θέλουν να δείξουν
στους θεσμούς ότι εφαρμόζουν τα προαπαιτούμενα και πριν την ώρα τους, γιατί μετά τον Ιούνιο έτσι και
αλλιώς τα νέα μέτρα θα εφαρμόζονται για όλους, για όλες τις κατηγορίες και σε όλη την Ελλάδα.
Άραγε από πότε ένα πιλοτικό πρόγραμμα τεσσάρων μηνών μιας «επαναστατικής μεταρρύθμισης»
(!!!!!!!) μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε τέσσερις μήνες και να δώσει την απαραίτητη γνώση και πείρα για
να γενικευτεί μετά;
4ον και το πιο σημαντικό: Με μια φράση στο Άρθρο 215 ομολογούν ουσιαστικά και δίνουν τις
ανάλογες διαβεβαιώσεις, στο ποια είναι η κατεύθυνση αυτού που θέλουν να κάνουν. Λένε ότι για να πάρει ο
ανάπηρος ή ο χρονίως πάσχοντας το επίδομα θα συνυπολογίζεται μαζί με το ποσοστό αναπηρίας που θα

παίρνει από τα ΚΕ.Π.Α., «η δυνατότητα του αναπήρου να αντιμετωπίζει τα καθημερινά του προβλήματα».
Η λεγόμενη δηλαδή λειτουργικότητα που από χρόνια θέλουν να περάσουν που δεν έχει ως κριτήριο το εάν
είσαι ανάπηρος, ποια είναι τα προβλήματα και ποιες οι ανάγκες που προκύπτουν από τη φύση και τη
βαρύτητα της αναπηρίας, αλλά οι «εν δυνάμει» δυνατότητές σου ως άτομο ή της οικογένειάς σου να
αντιμετωπίσεις αυτά τα προβλήματα. Ακόμη, ποια είναι η δική σου οικονομική κατάσταση ή της
οικογένειας σου, το μορφωτικό σου επίπεδο, αν έχεις κοινωνική δράση και εάν είσαι ικανός προς εργασία.
Πουθενά η ευθύνη του κράτους να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από την αναπηρία και να στηρίξει
την οικογένεια του ανάπηρου, λες και το αν ο παππούς σού άφησε ένα αμπέλι ή ο αδελφός σου έχει μια
βιοτεχνία που χαροπαλεύει, αποτελεί κριτήριο για να πάρεις επίδομα. Βεβαίως, και ένα παιδί με νοητική
στέρηση ακόμη και με πολλαπλή αναπηρία είναι εν δυνάμει ικανό προς εργασία. Όμως, πρέπει να
εκπαιδευτεί έγκαιρα και κατάλληλα και να υπάρχει ανάλογη μέριμνα του κράτους με τις ανάλογες δομές για
να ενταχθεί στην παραγωγή. Αλήθεια στη χώρα μας τι υπάρχει;
Αυτό που ξεπερνάει κάθε όριο είναι ότι σήμερα έχουμε χιλιάδες αποφάσεις των ΚΕ.Π.Α. σε
ιδιαίτερα βαριές περιπτώσεις αναπήρων ή χρονίως πασχόντων που τους χαρακτηρίζουν «ικανούς» προς
εργασία. Αυτό το εξηγούν ότι με αυτό τον τρόπο καταπολεμούν το ρατσισμό!!!!! Είναι ξεδιάντροποι!!!!!
Αυτό που θέλουν να πετύχουν με αυτό τον τρόπο είναι η μείωση των επιδομάτων και των συντάξεων,
καθώς για να ασφαλιστεί ένα παιδί με νοητική στέρηση άνω των 18 ετών στο γονιό του, πρέπει να είναι
ανίκανο προς παν βιοποριστικό επάγγελμα, σύμφωνα με το νόμο, ενώ όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένο στο
γονιό δικαιούται και μέρος της σύνταξης θανάτου. Άρα, με αυτό τον τρόπο όχι μόνο δεν θέλουν να
καταπολεμήσουν το ρατσισμό και πολύ περισσότερο να εξασφαλίσουν δουλειά στους ανάπηρους, αλλά
θέλουν να ΞΕΦΟΡΤΩΘΟΥΝ το κόστος περίθαλψής τους και να γλιτώσουν τις συντάξεις που
κληρονομούσαν τα βαριά ανάπηρα τέκνα, το μοναδικό δηλαδή μέσο που κάπως απάλυνε την αγωνία του
γονιού για το τι θα γίνει το παιδί τους, όταν αυτοί θα κλείσουν τα μάτια τους. Πάντως έτσι και αλλιώς
πρέπει να καταργηθεί η διάταξη που απαγορεύει την ασφάλιση στο ταμείο του γονιού ,του βαριά ανάπηρου
παιδιού, όταν είναι πάνω από 18 και είναι κανό προς εργασία και είναι άνεργο.

ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ
ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Εκεί που κυριολεκτικά γίνεται η σφαγή και θα γενικευτεί μετά τα νέα μέτρα, είναι στις
περιπτώσεις των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων και μικροαγροτών που μένουν ανάπηροι ύστερα
από ατύχημα ή προκύπτει σοβαρό πρόβλημα υγείας κατά τον εργασιακό τους βίο, ατύχημα εργατικό ή μη,
σοβαρό πρόβλημα υγείας, επαγγελματική ασθένεια, κτλ. Καταργούν στην πράξη θεμελιακές κατακτήσεις
της εργατικής τάξης, των εργαζομένων, του λαού μας, δηλαδή αυτές της σύνταξης, της αναπηρίας ή ακόμη
και την ίδια την έννοια της ασφαλιστικής αναπηρίας, το ότι δηλαδή ο ασφαλισμένος πληρώνει εισφορές στο
ασφαλιστικό του ταμείο για να τον καλύψει σε περίπτωση που μόνιμα ή προσωρινά δεν μπορεί να ασκήσει
το επάγγελμά του, λόγω ατυχήματος ή σοβαρού προβλήματος υγείας. Θα δουλεύει σαν σύγχρονος σκλάβος
για 300 ευρώ από το πρωί έως το βράδυ, θα σακατεύεται στη δουλειά και μετά θα τον αφήνουν να πεθαίνει
ή θα τον στέλνουν σύγχρονο επαίτη στις ελεημοσύνες των διαφόρων κυριών, των διαφόρων ΜΚΟ του
κεφαλαίου, επειδή δεν μπορεί να τους βγάζει άλλο κέρδος!!! Με βάση τα παραπάνω, νομίζουμε ότι όλοι
καταλαβαίνουν πως οι ανάπηροι, οι χρόνοι πάσχοντες και οι οικογένειές τους, οι εργαζόμενοι της πατρίδας
μας δεν έχουμε άλλο δρόμο από το να οργανώσουμε τον αγώνα μας ενάντια σε αυτά τα μέτρα της
κυβέρνησης και των θεσμών.
Δεν θα δεχτούμε να πεταχτούμε στον σύγχρονο Καιάδα και οι εργαζόμενοι να γυρίσουν στον
Μεσαίωνα, για να στηριχτεί η κερδοφορία των μεγαλοεπιχειρηματιών .Τα πλεονάσματά τους, η ανάπτυξη
τους είναι τραγωδία για τους πολλούς και αμύθητα πλούτη για τους λίγους. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τον
21ο αιώνα με τέτοιες κατακτήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας και τέτοιο παραγόμενο πλούτο να
τσακίζουν και τα τελευταία δικαιώματά μας να εμπορευματοποιούνται οι ανάγκες μας, όταν σε κάποιες
χώρες πριν 50 και 60 χρόνια ακόμα και σε εκείνες τις συνθήκες ήταν δεδομένο και καθολικό για όλους και

δωρεάν το δικαίωμα για Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία, Ειδική Αγωγή, Κοινωνική Ασφάλιση. Ενώ το δικαίωμα
στην δουλειά για όλους τους ικανούς προς εργασία και τους ανάπηρους ήταν πέρα για πέρα εξασφαλισμένο.
Αγωνιστικά διεκδικούμε:
 Να μην περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης, του κουαρτέτου και των μονοπωλιακών ομίλων
για το πετσόκομμα των επιδομάτων και των συντάξεων αναπηρίας και της μείωσης κατά 50%
των δημοσίων δαπανών για την πρόνοια.
 Να καλύψει 100% ο κρατικός προϋπολογισμός τις ανάγκες για φάρμακα, θεραπείες, τεχνικά
βοηθήματα. Καμία πληρωμή από τους ανάπηρους και τις οικογένειες τους ανεξάρτητα αν είναι
εργαζόμενοι ή άνεργοι, ασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι Έλληνες ή μετανάστες
 Όχι στα σφαγεία των ΚΕΠΑ.
 Γενναία χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ από τον κρατικό προϋπολογισμό και άμεση καταβολή των
οφειλόμενων από
 τον ΕΟΠΥΥ στις οικογένειες των ΑμεΑ.
 Να καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα σε όλους τους εργαζόμενους στην πρόνοια και την ειδική
αγωγή. Καμία απόλυση, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.
 Χρηματοδότηση όλων των κέντρων ειδικής αγωγής, οικοτροφείων και ΣΥΔ (Στέγες
υποστηριζόμενης διαβίωσης) 100% από τον κρατικό προϋπολογισμό στην προοπτική ένταξής
τους στο δημόσιο. Να σταματήσει κάθε πληρωμή από τους γονείς.
 Κάτω τα χέρια από το δικαίωμα στην απεργία.
 Επαναφορά των μισθών, των συντάξεων και των επιδομάτων στα προ των περικοπών επίπεδα.
 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, κανένας μισθός κάτω
από 751€.
 Μαζικές προσλήψεις όλων των ικανών προς εργασία ΑμεΑ με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και
με ευθύνη του κράτους.
 Δημόσιες, δωρεάν και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες πρώιμης διάγνωσης, έγκαιρης παρέμβασης,
εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και αποκατάστασης των ΑμεΑ.
 Να ανοίξει ξανά το Ίδρυμα Σκαραμαγκά! Όχι στην Αποασυλοποίηση-απάτη. Όχι στο σχέδιο
κλεισίματος κι άλλων ιδρυμάτων.
 Πολιτική πρόληψη της αναπηρίας.
 Προστασία της ζωής και υγείας των εργαζομένων στους τόπους δουλειάς με μέτρα υγιεινής και
ασφάλειας.
 Συγκεκριμένα μέτρα στήριξης και προστασίας των εργαζόμενων αναπήρων στους χώρους
δουλειάς αλλά και των εργαζόμενων γονιών που έχουν παιδιά με αναπηρία. Όπως μειωμένες
ώρες εργασίας και χρόνια συνταξιοδότησης, απαγόρευση της νυχτερινής βάρδιας, περισσότερες
άδειες κλπ., ειδικές εργονομικές παρεμβάσεις.
 Όχι στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.
 Όχι στα χαράτσια και τη φοροληστεία, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, να μην υπολογίζεται με κανέναν
τρόπο ως εισόδημα το επίδομα στον ΕΝΦΙΑ, στο φόρο αλληλεγγύης, στο μέρισμα και στο ΚΕΑ.
 Άμεση αποζημίωση στο 100% των ζημιών όλων των πλημμυροπαθών εργαζόμενων,
αυτοαπασχολούμενων, ανέργων και συνταξιούχων, ιδιαίτερα μέτρα στήριξης των
πλημμυροπαθών ΑμεΑ. Άμεσα έργα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής, αντισεισμικής προστασίας
με βάση τις κατακτήσεις της επιστήμης.

