
ΕΠΕΙΓΟΝΠληροφορίες: Τάνια Κατσάνη Αθήνα: 16.11.2016
Αρ. Πρωτ.:1692

ΠΡΟΣ: Φορείς - μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ. και μέλη αυτών

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή στο πανελλαδικό, παν - αναπηρικό συλλαλητήριο στις
2 Δεκεμβρίου, ώρα 10 π.μ. στην Ομόνοια - Τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες
παθήσεις και οι οικογένειές μας θέλουμε να ζήσουμε!»

Αγαπητοί συνάδελφοι,Τη φετινή 3η Δεκέμβρη του έτους 2016 τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οιοικογένειές μας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, βρίσκονται εν μέσω καταιγιστικώνοικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων. Στη δίνη αυτής της εντεινόμενης οικονομικήςκρίσης, ζωτικοί τομείς για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειέςτους όπως η υγεία, οι μισθοί, οι συντάξεις έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα, επιφέρονταςτραγικές συνέπειες στην υγεία και στην ποιότητα της καθημερινής ζωής των ατόμων μεαναπηρία με χρόνιες παθήσεις και στις οικογένειές τους. Η εντεινόμενη φημολογία γιαπερικοπές στα επιδόματά μας έχουν τρομοκρατήσει τα άτομα με αναπηρία σε όλη τηνΕλλάδα.Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε τη δραστική περικοπή των δαπανών που κατευθύνονταιστην υγεία και στην αποκατάσταση, με αποτέλεσμα τη συνεχή υποβάθμιση τωνπαρεχόμενων υπηρεσιών, την κατάρρευση της πολλά υποσχόμενης ψυχιατρικήςμεταρρύθμισης και την συνεχή μείωση των κονδυλίων, γεγονότα που έχουν οδηγήσειστην υποβάθμιση έως και το κλείσιμο κέντρων ψυχικής υγείας, των κέντρων ημέρας, τησυνεχή υποχρηματοδότηση και υποβάθμιση του Ε.Ο.Π.ΥΥ κλπ.Οι περικοπές σε εισοδήματα και συντάξεις, στο ΕΚΑΣ, οι έκτακτες εισφορές, γονατίζουντην αναπηρική οικογένεια, την ίδια ώρα που τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα γιαπερικοπές στα αναπηρικά επιδόματα και η εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων σε αυτάδιαμορφώνουν ένα ζοφερό σκηνικό για το μέλλον. Η διάλυση της κοινωνικής συνοχήςκαι η εξαθλίωση των ατόμων με αναπηρία και των χρονίων πασχόντων, μας οδηγούνστα όρια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας .Μπροστά σε αυτή την κατάσταση η Εκτελεστική Γραμματεία της Ε.Σ.Α.μεΑ.διοργανώνει πανελλαδικό, παν - αναπηρικό συλλαλητήριο στις 2 Δεκεμβρίου, ημέρα
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Παρασκευή και ώρα 10 το πρωί στην πλατεία Ομονοίας και πορεία προς τη Βουλή,ενόψει και της Παγκόσμιας και Εθνικής Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία στις 3 Δεκεμβρίου.

Τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις κα οι οικογένειές μας θέλουμε να
ζήσουμε!

Με αξιοπρέπεια, ισότητα, δικαιοσύνη!

Λέμε ΟΧΙ στην οικονομική εξαθλίωση, όχι στο κόψιμο των επιδομάτων και των
συντάξεων μας!

Λέμε ΟΧΙ στην αποδιοργάνωση της δημόσιας υγείας!Εμείς, τα άτομα με αναπηρία, οι γονείς και κηδεμόνες ατόμων με νοητική αναπηρία,αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, ταάτομα με χρόνιες παθήσεις, στις 2 Δεκέμβρη 2016, όπως και ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ, δηλώνουμετην απόφασή μας να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να ανατρέψουμε τις δυσμενείςκαταστάσεις που βιώνουμε λόγω των επώδυνων και σκληρών μέτρων μιας ατέρμονηςπολιτικής λιτότητας που μας έχει οδηγήσει στην εξαθλίωση.Δηλώνουμε ότι δεν θα πληρώσουμε μια κρίση που δεν δημιουργήσαμε.Αγωνιζόμαστε για την υγεία, την ιατροφαρμακευτική κάλυψη και περίθαλψη, για τηνπρόνοια, τα επιδόματα, την εργασία, τα εισοδήματα, την κοινωνική ασφάλιση, τιςσυντάξεις, την αποϊδρυματοποίηση, τη διαβίωση στην κοινότητα, την δωρεάν καιακηδεμόνευτη εκπαίδευση.
Αγαπητοί συνάδελφοι,Όσο πιο μαζική είναι η παρουσία μας και η φωνή μας στις 2 Δεκεμβρίου τόσο πιο ηχηρόθα είναι το μήνυμα κοινωνικής διαμαρτυρίας που θα στείλουμε. Πρέπει να πάρουμε τηνκατάσταση στα χέρια μας, το συλλαλητήριο αυτό είναι δικό μας, είναι αδήριτη ανάγκηνα κατανοήσει το σύνολο της Πολιτείας και της Κοινωνίας ότι η προστασία τωναναπηρικών επιδομάτων είναι προστασία του κοινωνικού κράτους και της ίδιας τηςζωής μας!Σας ενημερώνουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα σας σταλεί η Διακήρυξη της 3ης Δεκέμβρη2016 με το συγκεκριμένο πλαίσιο των αιτημάτων αυτής της σημαντικής κινητοποίησης.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας

Χρ. Νάστας
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Ε06.08/3η/27-01-12 Αρ. Πρωτ. 926Αθήνα, 21/11/2016ΠΡΟΣ: Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑΚοιν: ΕΣΑμεΑ
Θέμα: «Κάλεσμα προς γονείς και οικογένειες ΑμεΑ της Αττικής και της
Περιφέρειας για συμμετοχή στο Πανελλαδικό Παν-αναπηρικό Συλλαλητήριο του
Εθνικού Αναπηρικού Κινήματος στην Αθήνα, την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016
και ώρα 10:00π.μ.»

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,Όλοι εμείς οι γονείς και κηδεμόνες ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομοDown, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τα παιδιά μας και οιοικογένειές μας, καλούμαστε να δώσουμε μια ακόμα σθεναρή μάχη, ένα ακόμαδυναμικό παρόν στο Πανελλαδικό, Παν-αναπηρικό Συλλαλητήριο που εξήγγειλε ηΕΣΑμεΑ, την Παρασκευή 2 Δεκέμβρη 2016 στις 10:00 το πρωί στην Ομόνοια,ανταποκρινόμενοι στο καθήκον και την ιερή μας υποχρέωση για την προάσπιση τωνδικαιωμάτων των παιδιών μας-ΑμεΑ και των οικογενειών μας.ΟΛΟΙ οι γονείς ΜΑΖΙ, οι φίλοι μας, οι συνάδελφοι στους εργασιακούς μας χώρους, όλεςκαι όλοι στις γειτονιές μας, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2016 στις 10:00π.μ. στηνΟμόνοια ΠΡΕΠΕΙ να διαδηλώσουμε την απόφασή μας ότι συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστεγια να ανατρέψουμε τις δυσμενείς καταστάσεις που βιώνουμε από τα μέτρα τηςδιαρκούς πολιτικής λιτότητας, ιδιαίτερα την τελευταία εξαετία, που οδηγούνκαθημερινά  στην εξαθλίωση και στον κοινωνικό αποκλεισμό τα παιδιά μας ΑμεΑ καιτις οικογένειές μαςΜοναδικό μας σύνθημα το σύνθημα των παιδιών μας-ΑμεΑ, το σύνθημα του ΕθνικούΑναπηρικού Κινήματος:
«ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ»!!!

Π . Ο . Σ . Γ . Κ . Α . μ ε Α .

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
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Ε06.08/3η/27-01-12 Αρ. Πρωτ. 926Αθήνα, 21/11/2016ΠΡΟΣ: Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑΚοιν: ΕΣΑμεΑ
Θέμα: «Κάλεσμα προς γονείς και οικογένειες ΑμεΑ της Αττικής και της
Περιφέρειας για συμμετοχή στο Πανελλαδικό Παν-αναπηρικό Συλλαλητήριο του
Εθνικού Αναπηρικού Κινήματος στην Αθήνα, την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016
και ώρα 10:00π.μ.»

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,Όλοι εμείς οι γονείς και κηδεμόνες ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομοDown, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τα παιδιά μας και οιοικογένειές μας, καλούμαστε να δώσουμε μια ακόμα σθεναρή μάχη, ένα ακόμαδυναμικό παρόν στο Πανελλαδικό, Παν-αναπηρικό Συλλαλητήριο που εξήγγειλε ηΕΣΑμεΑ, την Παρασκευή 2 Δεκέμβρη 2016 στις 10:00 το πρωί στην Ομόνοια,ανταποκρινόμενοι στο καθήκον και την ιερή μας υποχρέωση για την προάσπιση τωνδικαιωμάτων των παιδιών μας-ΑμεΑ και των οικογενειών μας.ΟΛΟΙ οι γονείς ΜΑΖΙ, οι φίλοι μας, οι συνάδελφοι στους εργασιακούς μας χώρους, όλεςκαι όλοι στις γειτονιές μας, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2016 στις 10:00π.μ. στηνΟμόνοια ΠΡΕΠΕΙ να διαδηλώσουμε την απόφασή μας ότι συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστεγια να ανατρέψουμε τις δυσμενείς καταστάσεις που βιώνουμε από τα μέτρα τηςδιαρκούς πολιτικής λιτότητας, ιδιαίτερα την τελευταία εξαετία, που οδηγούνκαθημερινά  στην εξαθλίωση και στον κοινωνικό αποκλεισμό τα παιδιά μας ΑμεΑ καιτις οικογένειές μαςΜοναδικό μας σύνθημα το σύνθημα των παιδιών μας-ΑμεΑ, το σύνθημα του ΕθνικούΑναπηρικού Κινήματος:
«ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ»!!!

Π . Ο . Σ . Γ . Κ . Α . μ ε Α .
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Μοναδική διεκδίκηση των παιδιών μας ΑμεΑ και των οικογενειών μας:
«ΖΩΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ»!!!Αδιαπραγμάτευτη θέση μας:

«ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΗΘΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΜΑΣ»!!!

Διαδηλώνουμε μαζικά και δυναμικά την πάλη και τον καθημερινό μας αγώνα για τηνυγεία, την πρόνοια, τα εισοδήματα, τα επιδόματα, την εργασία, την κοινωνικήασφάλιση, τις συντάξεις, την αποϊδρυματοποίηση, τη διαβίωση στην κοινότητα, τηνδωρεάν και δημόσια εκπαίδευση και εναντιωνόμαστε στις πολιτικές πουαποτυπώνονται σε μια σειρά μέτρων, όπως:
 Στις δυσβάσταχτες περικοπές των συντάξεών μας,
 Στην κρίση και απόδοση ποσοστών αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ με δημοσιονομικά, κατά

βάση, κριτήρια,
 Στην αποσάθρωση των υπηρεσιών υγείας,
 Στον κίνδυνο να μπει λουκέτο σε δομές που έχουμε δημιουργήσει και λειτουργούμε για

τα παιδιά μας εμείς οι ίδιοι οι γονείς ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο
Down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, σε Στέγες
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, σε Κέντρα Διημέρευσης και σε Κέντρα Ημερήσιας
Φροντίδας,

 Στις περικοπές στην χρηματοδότηση δημόσιων δομών κλειστής φροντίδας, όπου
διαβιούν άτομα με βαριές αναπηρίες και στη λεηλασία και διάλυση των ΚΕΚΥΚΑμεΑ,

 Στις μη μόνιμες προσλήψεις και στην υποστελέχωση της Δημόσιας Ειδικής Εκπαίδευσης,
 Στον άδικο συνυπολογισμό του αναπηρικού επιδόματος στο εισόδημα για τον

υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, του πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας ατόμων με βαριές
αναπηρίες ή γονέων ατόμων με αναπηρία και στον κίνδυνο περικοπής των αναπηρικών
επιδομάτων, εάν αυτά –εσφαλμένα- θεωρηθούν ως εισόδημα.

 Στην εργασία και στην απασχόληση (με τα ποσοστά ανεργίας να είναι σε δυσθεώρητα
ύψη και διαρκώς να 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).

Π . Ο . Σ . Γ . Κ . Α . μ ε Α .

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΜΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - Ε.Σ.Α.μεΑ.
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Πρέπει ΟΛΟΙ να δώσουμε το παρόν και σε αυτό το αγωνιστικό προσκλητήριοαντίστασης στον παραλογισμό των κυβερνητικών οικονομικών επιτελείων και στηναναλγησία των στελεχών κάθε Τρόικας ή Κουαρτέτου.
Τη «διαφορά» στο μέγεθος, τη δυναμικότητα, τη συμμετοχή και το αποτέλεσμα αυτούτου Συλλαλητηρίου ΠΡΕΠΕΙ να την κάνουμε ΕΜΕΙΣ οι ΓΟΝΕΙΣ!
ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣ στα παιδιά μας ΑμεΑ, στις οικογένειέςμας, στο αναπηρικό κίνημα της χώρας, στο καλύτερο παρόν και στο μέλλον τωνπαιδιών μας, των οικογενειών μας, της βαλλόμενης ελληνικής κοινωνίας από τιςμνημονιακές πολιτικές.
Καλούμε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, από την Αττική αλλά και από
κάθε γωνιά της χώρας, κάθε μέλος των οικογενειών μας, αλλά και ολόκληρη την
ελληνική κοινωνία, να λάβουμε μέρος μαζικά και δυναμικά, στο Πανελλαδικό,
Παν-αναπηρικό Συλλαλητήριο της 2 Δεκέμβρη, στις 10:00 π.μ. στην Ομόνοια που
διοργανώνει η ΕΣΑμεΑ (σύντομα θα σας στείλουμε και έγγραφο για οργανωτικά
θέματα). Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Π . Ο . Σ . Γ . Κ . Α . μ ε Α .
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Πρέπει ΟΛΟΙ να δώσουμε το παρόν και σε αυτό το αγωνιστικό προσκλητήριοαντίστασης στον παραλογισμό των κυβερνητικών οικονομικών επιτελείων και στηναναλγησία των στελεχών κάθε Τρόικας ή Κουαρτέτου.
Τη «διαφορά» στο μέγεθος, τη δυναμικότητα, τη συμμετοχή και το αποτέλεσμα αυτούτου Συλλαλητηρίου ΠΡΕΠΕΙ να την κάνουμε ΕΜΕΙΣ οι ΓΟΝΕΙΣ!
ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣ στα παιδιά μας ΑμεΑ, στις οικογένειέςμας, στο αναπηρικό κίνημα της χώρας, στο καλύτερο παρόν και στο μέλλον τωνπαιδιών μας, των οικογενειών μας, της βαλλόμενης ελληνικής κοινωνίας από τιςμνημονιακές πολιτικές.
Καλούμε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, από την Αττική αλλά και από
κάθε γωνιά της χώρας, κάθε μέλος των οικογενειών μας, αλλά και ολόκληρη την
ελληνική κοινωνία, να λάβουμε μέρος μαζικά και δυναμικά, στο Πανελλαδικό,
Παν-αναπηρικό Συλλαλητήριο της 2 Δεκέμβρη, στις 10:00 π.μ. στην Ομόνοια που
διοργανώνει η ΕΣΑμεΑ (σύντομα θα σας στείλουμε και έγγραφο για οργανωτικά
θέματα). Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Π . Ο . Σ . Γ . Κ . Α . μ ε Α .
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