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Γηα ην 2017, ε θπβέξλεζε αλαθνίλσζε όηη πξνρσξάεη ζηελ αιιαγή ηνπ ηξόπνπ απνδεκίσζεο ησλ
ζεξαπεηώλ αλαπεξίαο, ε νπνία παξνπζηάζηεθε σο «ζεηηθή βειηίσζε», ελώ, ζην ζθεπηηθό ησλ
απνθάζεσλ, πξναλαγγέιιεηαη όηη νη παξερόκελεο δαπάλεο Δηδηθήο Αγσγήο (ε πιένλ βαζηθή
ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζηνλ Απηηζκό), ζηε ρώξα καο είλαη δήζελ ππέξνγθεο(!!!).
Α) ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΤΣΗΜΑ: Η πξαγκαηηθόηεηα είλαη όηη θακία βειηίσζε δελ ππάξρεη κε ην λέν
ζύζηεκα, ην νπνίν αληίζεηα, δηαηεξεί θαη επηθπξώλεη όιεο ηηο εγθιεκαηηθέο πεξηθνπέο πνπ έρνπλ γίλεη
ελαληίνλ ησλ παηδηώλ (θαη αηόκσλ) κε αλαπεξίεο ηνπ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο(θαη όρη κόλν) από ην 2010
κέρξη ζήκεξα, εηζάγνληαο θαη ηηο λέεο πεξηθνπέο ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ πνπ ππέγξαςε ε θπβέξλεζε θαη
δπζηπρώο ςεθίζηεθε ζηε Βνπιή (από 221 βνπιεπηέο!) ηνλ Αύγνπζην 2015, ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ
θαηάξγεζε ησλ (ήδε ηζρλώλ) παξνρώλ αλαπεξίαο, πξνο ρξεκαηνδόηεζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο
ησλ ηξαπεδώλ θαη ησλ ζπκθεξόλησλ πνπ εμππεξεηνύληαη από ην δήζελ «Γεκόζην» ρξένο.
-πγθεθξηκέλα: α)Οη ζεξαπείεο πνπ πξνζθέξνληαη, δηαηεξνύληαη θαη πάιη θάησ από ην...έλα δέθαην(!!!)
ησλ δηεζλώο πξνβιεπόκελσλ γηα ηνλ Απηηζκό. β)Πνιιέο από ηηο πξαγκαηηθά ρξήζηκεο ΓΔΝ
εγθξίλνληαη θαη ζηε ζέζε ηνπο παξέρνληαη ιηγώηεξν (ή κε) ρξήζηκεο (θαη θπζηθά θζελόηεξεο). γ)Γηα ηελ
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζεξαπεηώλ απηώλ, εγθξίλεηαη θαηά κέζν όξν, κόιηο... ελάκηζη επξώ(1,5 €)
ηελ ώξα(!!!): Ξέξεηε θαλέλαλ εηδηθό επηζηήκνλα πνπ λα εξγάδεηαη κε ηέηνηα εμεπηειηζηηθή ακνηβή, όηαλ
κόλν ηα ζηνηρεηώδε έμνδα ηνπ ζεξαπεπηεξίνπ ηνπ (ελνίθην, ξεύκα, λεξό, εθνξία, θιπ), θνζηίδνπλ
πνιιαπιάζηα;
- Λόγσ ησλ απίζηεπησλ ηαιαηπσξηώλ θαη γξαθεηνθξαηηθώλ εκπνδίσλ θαη πνπ εθεπξίζθνληαη θάζε ηόζν
γηα ηελ είζπξαμε απηνύ ηνπ... ελάκηζη επξώ(!!!) ηεο ππνηηζέκελεο «απνδεκίσζεο», ήδε αξθεηνί γνλείο
πιεξώλνπλ από ην εηζόδεκά ηνπο ηηο πεξηζζόηεξεο (θαη ρξεζηκόηεξεο) ζεξαπείεο πνπ αληέρνπλ
νηθνλνκηθά, ελώ γηα ην κηθξό πνζνζηό πνπ πξνζθέξεη ην θξάηνο, έρνπλ ήδε εμαλαγθαζηεί λα
παξαηηεζνύλ από απηήλ ηελ εμεπηειηζηηθή «απνδεκίσζε», πξνηηκώληαο ηνπο δηαθαλνληζκνύο,
κνηξάδνληαο ηελ δηαθνξά - θαη κε κεησκέλε (ή ρσξίο) απόδεημε από ηα θέληξα.
Οη λένη δηαθαλνληζκνί (κέζσ ησλ θέληξσλ), γίλνληαη κε αθόκε πην επαρζείο όξνπο θαη εηζάγνπλ λέεο
πεξηθνπέο, ζπζρεηηδόκελεο πξνθαλώο - αιιά άδεια, κε ην (κε βηώζηκν) «Γεκόζην» ρξένο(!!!).
Όιεο απηέο νη ξπζκίζεηο, ζηελ νπζία θαηαιήγνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα: Αθ’ ελόο εηζάγνπλ
λέεο πεξηθνπέο ζηηο ζεξαπείεο αλαπεξίαο θαη αθ’ εηέξνπ εμαλαγθάδνπλ πνιύ πεξηζζόηεξνπο γνλείο λα
παξαηηεζνύλ καδηθά από ηα δηθαηώκαηά ηνπο, λα ζηεξεζνύλ ηηο απνδεκηώζεηο θαη ηηο ζεξαπείεο
αλαπεξίαο ηνπ παηδηνύ ηνπο θαη ηα ρξήκαηα απηά λα «πεξηζζέςνπλ» (σο ζπλήζσο) γηα ηνπο αησλίσο
επλννύκελνπο νιηγάξρεο, ηνπο ηξαπεδίηεο, ηνπο εκέηεξνπο, ηελ δηαθζνξά ησλ εθάζηνηε θπβεξλώλησλ
θαη όια ηα παξεκθεξή ζπκθέξνληα πνπ θξύβνληαη πίζσ από ην (δήζελ «Γεκόζην») ρξένο θαη ηα
κλεκόληα πνπ ππνγξάθεθαλ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ.
Β) ΓΙΑ ΣΙ ΓΑΠΑΝΔ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ε αληίζεζε κε ηελ θπβεξλεηηθή πξνπαγάλδα (όηη νη
δαπάλεο Δηδηθήο Αγσγήο είλαη δήζελ δηνγθσκέλεο!), ε πξαγκαηηθόηεηα είλαη ε αθξηβώο αληίζεηε: Η
Παξάιιειε ηήξημε (κνλαδηθή εθπαηδεπηηθή παξνρή γηα ηνλ Απηηζκό ζηε ρώξα καο), ρνξεγνύληαλ ην
2009 κόιηο ζην... 2% (!!!) ησλ ππνινγηδόκελσλ 50.000 πεξίπνπ παηδηώλ ηνπ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο ηεο
ρώξαο θαη κόλν γηα ην...1/4 ησλ ρνιηθώλ σξώλ πεξίπνπ(!!!). Με ηα ζθνηαδηζηηθά λνκνζεηήκαηα
(Γηακαληνπνύινπ - Υξηζηνθηινπνύινπ - Αξβαληηόπνπινπ - Κνπξάθε) πνπ αθνινύζεζαλ ζην δηάζηεκα
2009-2016, ε ήδε εμαζιησκέλε απηή παξνρή πεξηθόπεθε θαη ππνβαζκίζηεθε αθόκε πεξηζζόηεξν.
πλεπώο, ζήκεξα, ζηα παηδηά ηνπ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο, ζπλνιηθά ρνξεγείηαη κόιηο ην... κηζό ηνηο
εθαηό(0,5%!!!) απηήο ηεο Δθπαηδεπηηθήο παξνρήο, αλ θαη είλαη θαη ε κνλαδηθή γηα ηνλ Απηηζκό ζηε ρώξα
καο, ελώ πξόζθαηα, (2015-16) κε ηελ εγθύθιην Κνπξάθε, επηβιήζεθαλ λέεο αζπινπνηήζεηο θαη
απνθιεηζκνί ζηα παηδηά κε αλαπεξίεο ηνπ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο.
-Δπνκέλσο, νη δαπάλεο Δηδηθήο Αγσγήο, είλαη ζήκεξα ιηγώηεξν θαη από ην...κηζό ηνηο εθαηό(!!!) ησλ
αλαγθαίσλ, ε πνηόηεηά ηνπο πιένλ πνιύ πην ππνβαζκηζκέλε - θαη ζπλεπώο, είλαη ειίνπ θαεηλόηεξν όηη
ρξεηάδνληαη επεηγόλησο αύμεζε θαη αλαβάζκηζε θαη όρη πεξηθνπή όπσο πξνπαγαλδίδεη ε «λέα
αξηζηεξή δηαθπβέξλεζε», ε νπνία, ζεκεησηένλ, πξνρώξεζε ζε δηώμεηο ρνπληηθνύ ηύπνπ θαη ζθνηεηλώλ
επνρώλ ελαληίνλ ησλ ζηειερώλ ηεο ΔΟΓΑΦ πνπ από ηηο αξρέο ηνπ 2015 ηόικεζαλ λα θαηαγγείινπλ
όια απηά ηα θαηλόκελα...
Γ) ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΔ ΛΤΔΙ: Αλ ε θπβέξλεζε ήζειε πξαγκαηηθά βειηίσζε ησλ παξνρώλ
αλαπεξίαο, ζα είρε ήδε πξνρσξήζεη άκεζα ζηελ επαλαθνξά ησλ ζεξαπεηώλ ηνπιάρηζηνλ ζηα πξν

πεξηθνπώλ επίπεδα (2008-10), ζηελ δεκηνπξγία Γεκόζησλ θέληξσλ γηα ηηο ζεξαπείεο αλαπεξίαο
δσξεάλ θαη πιήξσο ζηνπο δηθαηνύρνπο, ζηελ δεκηνπξγία ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ρνιείσλ Απηηζκνύ θαη
ζηελ πιήξε ζηειέρσζε ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο ησλ 50.000 πεξίπνπ παηδηώλ ηνπ Απηηζηηθνύ
Φάζκαηνο πνπ ηελ δηθαηνύληαη θαη ηελ έρνπλ άκεζε θαη δσηηθή αλάγθε.
Καη ηαπηόρξνλα, κέρξη λα πινπνηεζνύλ απηά, ζα είρε πξνρσξήζεη ζηελ άκεζε απνδεκίσζε ησλ
ζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ, ζηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο πνπ πιεξώλνπλ νη γνλείο - θαη κε πξνπιεξσκή
(βάζεη ησλ πιένλ πξόζθαησλ ζεξαπεηώλ), από θνλδύιη πνπ ππνρξενύηαη λα ζπληεξεί θαη λα
εμαζθαιίδεη ην θξάηνο, όπσο αθξηβώο ζπκβαίλεη κε ηνπο κηζζνύο θαη ηηο ζπληάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ, βάζεη
ηεο λνκνζεηηθήο πξόηαζεο πνπ έρεη θαηαζέζεη θαη’ επαλάιεςε ε ΔΟΓΑΦ.
-Οη ιύζεηο απηέο, πνπ είλαη νη κόλεο ινγηθέο θαη ζπκβαηέο κε ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα θαη ην
Γεκνθξαηηθό θξάηνο Γηθαίνπ, ζήκεξα είλαη αθόκε πην επηηαθηηθέο θαη ππνρξεσηηθέο γηα ηελ θπβέξλεζε,
αθξηβώο ιόγσ ηεο θξίζεο, όπσο αθξηβώο έρεη ππνδείμεη ν ΟΗΔ ζηελ Διιεληθή θπβέξλεζε, βάζεη ησλ
ζπκβάζεσλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πνπ έρεη ππνγξάςεη ε ρώξα θαη ηζρύνπλ ζε όιε ηελ
πνιηηηζκέλε Γεκνθξαηηθή Αλζξσπόηεηα. Απηέο παξακέλνπλ ζηαζεξά νη ζέζεηο, νη πξνηάζεηο, ηα
αηηήκαηα θαη νη απαηηήζεηο καο, όπσο έρνπλ θαηαηεζεί θαη’ επαλάιεςε ζηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο ηεο
ρώξαο από ην 2007 κέρξη θαη ζήκεξα.
-Καη αλ ε θπβέξλεζε ήζειε πξαγκαηηθό «εμνξζνινγηζκό», ζα εμνηθνλνκνύζε ηα πνζά απηώλ ησλ
αλαγθαίσλ θνηλσληθώλ δαπαλώλ, αθαηξώληαο ηα από ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε (δει. ην άγξην
«ραξηδηιίθσκα») ησλ ηξαπεδώλ, από ηελ δηαθζνξά θαη από όια ηα ζπκθέξνληα πνπ θξύβνληαη πίζσ
από ην δήζελ «Γεκόζην» ρξένο θαη ηα κλεκόληα εμππεξέηεζήο ηνπ: Δπεηδή είλαη θνηλό κπζηηθό, όηη ηα
200.000 άηνκα κε αλαπεξίεο ηνπ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο (θαη όρη κόλν) ζηε ρώξα καο, νη εππαζείο
νκάδεο θαη νη απινί Έιιελεο πνιίηεο δελ ζπκκεηείραλ πνηέ ζε απηόλ ηνλ δαλεηζκό θαη ην δήζελ
«Γεκόζην» ρξένο - αληίζεηα έρνπλ θαηαιεζηεπηεί άδηθα θαη απζαίξεηα γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπ.
Δμ άιινπ, όπσο είλαη γλσζηό, νη θνηλσληθέο πεξηθνπέο πνηέ θαη πνπζελά ζηελ ηζηνξία δελ έθεξαλ
θακία αλάθακςε θαη αλάπηπμε όπσο ςεπδώο επαγγειίδνληαη νη θπβεξλώληεο, ππνηηκώληαο δξακαηηθά
ηελ λνεκνζύλε ησλ πνιηηώλ: Δμππεξέηεζαλ πάληα - θαη κόλν, ηελ εμόλησζε ηεο θνηλσλίαο, ηελ
πεξαηηέξσ ππαλάπηπμε θαη ππνβάζκηζή ηεο - θαη ηνλ ελ γέλεη ζθνηαδηζκό, πξνο όθεινο ησλ νιίγσλ.
Αληίζεηα, ην θνηλσληθό θξάηνο θαη ε αλαβάζκηζε ησλ θνηλσληθώλ παξνρώλ ζηα ζύγρξνλα επίπεδα
ηερλνινγίαο θαη παξαγσγηθόηεηαο, εθηόο από όξν ηνπ Γεκνθξαηηθνύ θξάηνπο Γηθαίνπ θαη ηνπ
ζεβαζκνύ ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, απνηεινύλ θαη ηνλ κνλαδηθό ηξόπν πξαγκαηηθήο
αλάθακςεο θαη πγηνύο αλάπηπμεο πνπ έρεη αλαθαιύςεη ε πνιηηηζκέλε Αλζξσπόηεηα, ν νπνίνο έρεη
απνδεδεηγκέλα ιεηηνπξγήζεη πάληα, κέρξη ζήκεξα ζε όιεο ηηο κεγάιεο θξίζεηο.
-Σν Γ ηεο ΔΟΓΑΦ, πξνρσξάεη ζην άκεζν πξνζερέο δηάζηεκα ζηελ θαηάζεζε λέαο, πιήξνπο,
επηθαηξνπνηεκέλεο λνκνζεηηθήο πξόηαζεο, κε αλαιπηηθή θαη ηεθκεξησκέλε αηηηνινγηθή έθζεζε, κε ηα
αηηήκαηα ησλ γνλέσλ θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο θπβέξλεζεο όπσο απνξξένπλ από ηηο δηεζλείο
ζπκβάζεηο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, εθθξάδνληαο ην ςήθηζκα ησλ 8.162 γνλέσλ θαη εηδηθώλ
επηζηεκόλσλ ην νπνίν έρεη θαηαζέζεη από ηελ πεξίνδν 2012-13 ζηηο αξρέο ηνπ Διιεληθνύ θξάηνπο θαη
ζηνλ ΟΗΔ. Βάζεη απηώλ, εθ’ όζνλ δελ ππάξμεη ηθαλνπνηεηηθή αληαπόθξηζε, ζα πξνρσξήζεη ζηελ
πξνζθπγή θαηά ηεο θπβέξλεζεο ζην δηεζλέο Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ζηνπο
αξκόδηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο.
Καινύκε ηνπο θνηλσληθνύο θνξείο, ηηο πγηείο Γεκνθξαηηθέο πνιηηηθέο δπλάκεηο, ηηο εππαζείο νκάδεο θαη
ηνπο πνιίηεο, λα ζπληαρζνύλ, λα εληζρύζνπλ ηνλ αγώλα καο θαη λα πξάμνπλ ην ίδην, απνδνθηκάδνληαο
έκπξαθηα ηηο αληηθνηλσληθέο κλεκνληαθέο απνθάζεηο - θαη ηδηαίηεξα απηέο ηνπ ηξίηνπ κλεκνλίνπ πνπ
εμππεξεηείηαη κε ηα λέα κέηξα: Απηνί πνπ απνθάζηζαλ ηελ εμόλησζε αλάπεξσλ παηδηώλ ράξηλ ηεο
ριηδήο θαη δηαθζνξάο ησλ νιίγσλ, δελ ζα δηζηάζνπλ θαη ζηελ πεξαηηέξσ εμόλησζε ησλ άλεξγσλ, ησλ
ρακειόκηζζσλ, ησλ ζπληαμηνύρσλ, ησλ ππναπαζρνινύκελσλ θαη ελ γέλεη ησλ εππαζώλ ζηξσκάησλ,
αιιά θαη νιόθιεξεο ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο.
Δπεηδή ε ζηάζε ηεο Πνιηηείαο πξνο ηα αλάπεξα παηδηά ηεο θαη ηηο εππαζείο νκάδεο, απνηειεί ηνλ
αζθαιέζηεξν δείθηε ησλ πξνζέζεώλ ηεο γηα ην κέιινλ θαη ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα ΟΛΩΝ καο...
-ςνημμένη αναλςτική ανακοίνωση με πλήπη επεξήγηση και στοισειοθέτηση τος θέματορ.
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