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Με πξόζθαηεο απνθάζεηο ηεο (ηέινο 2016 αξρή 2017) ε
θπβέξλεζε πξνρώξεζε ζηελ αιιαγή ηνπ ηξόπνπ απνδεκίσζεο ησλ
ζεξαπεηώλ αλαπεξίαο.
α) Ζ αιιαγή απηή παξνπζηάζηεθε σο «ζεηηθή βειηίσζε θαη
αλαθνύθηζε» ππέξ ησλ νηθνγελεηώλ ησλ παηδηώλ θαη αηόκσλ κε αλαπεξίεο (ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη θαη νη νηθνγέλεηεο ησλ παηδηώλ ηνπ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο), κε ην ζθεπηηθό όηη:
Δλώ κέρξη ηώξα νη γνλείο πιήξσλαλ ηηο ζεξαπείεο από ην εηζόδεκά ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα κε
ηελ απόδεημε ησλ ηδησηηθώλ θέληξσλ εηζέπξαηηαλ (αζήκαλην) κέξνο απηώλ ησλ εμόδσλ, ηώξα
πιένλ, νη γνλείο ζα πξέπεη λα βξνπλ θάπνην θέληξν πνπ λα έρεη ζύκβαζε κε ην θξάηνο
(ΔΟΠΤΤ), λα θάλνπλ εθεί ηηο ζεξαπείεο - θαη ζηε ζπλέρεηα ην πνζό απνδεκίσζεο ζα δίλεηαη
απ’ επζείαο ζηα θέληξα ρσξίο εκπινθή ησλ γνλέσλ.
β) Σαπηόρξνλα, ζην αηηηνινγηθό ησλ απνθάζεσλ, πξναλαγγέιιεηαη όηη νη παξερόκελεο
δαπάλεο Δηδηθήο Αγσγήο (ε πιένλ βαζηθή θαη αλαγθαία ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζηνλ
Απηηζκό), ζηε ρώξα καο είλαη δήζελ ππέξνγθεο(!!!) θαη ρξεηάδνληαη εμνξζνινγηζκό θαη
αλαδηάξζσζε (νη γλσζηνί όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πεξηθνπή).
-Ζ 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) κε ηα κλεκόληα θαη κε ηα
πξνπαξαζθεπαζηηθά «πξν-κλεκόληα» από ην 2009 κέρξη ζήκεξα (όπσο ην «πξόγξακκα
ζηαζεξόηεηαο» ηνπ 2009-10 θιπ). Δπί πιένλ, δξνκνινγεί αθόκε πεξηζζόηεξεο πεξηθνπέο
ελαληίνλ ησλ παηδηώλ κε αλαπεξίεο, ηθαλνπνηώληαο ηηο απνθάζεηο ηνπ επαρζέζηαηνπ 3νπ - θαη
πιένλ απάλζξσπνπ κλεκνλίνπ πνπ ππέγξαςε ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε (ΤΡΗΕΑ + ΑΝΔΛ) θαη
δπζηπρώο ςεθίζηεθε ζηε Βνπιή (από 221 βνπιεπηέο!) ηνλ Αύγνπζην 2015, ην νπνίν
πξνβιέπεη αθόκε θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ (ήδε ηζρλώλ) παξνρώλ αλαπεξίαο, πξνο
ρξεκαηνδόηεζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδώλ, θαη ησλ ζπκθεξόλησλ πνπ
εμππεξεηνύληαη από ην δήζελ «Γεκόζην» ρξένο, δειαδή ηα ζπκθέξνληα ησλ ηξαπεδηηώλ, ησλ
«εκέηεξσλ» νιηγαξρώλ θαη ηεο πνιηηηθήο δηαθζνξάο.
Πξνο δηαθώηηζε ηνπ δεηήκαηνο από ηηο δηαζηξεβιώζεηο ηεο ζπζηεκαηηθήο δεκόζηαο
παξαπιεξνθόξεζεο, εμεγνύκε:
Α) ΣΟ ΗΥΤΟΝ ΚΑΘΔΣΩ: Οη παξνρέο αλαπεξίαο ζηε ρώξα καο, ήηαλ αλέθαζελ δξακαηηθά
ρακειόηεξεο από όιεο ηηο ρώξεο ηεο δπηηθήο Δπξώπεο θαη απνηεινύζαλ θπξηνιεθηηθά
ςίρνπια, πνπ παξαρσξήζεθαλ ππό ηελ πίεζε ησλ δηεζλώλ ζπκβάζεσλ Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ πνπ είρε ππνγξάςεη ε ρώξα: Αθόκα θαη ηελ «θαιύηεξε» πεξίνδν ηεο ρώξαο καο,
νη παξνρέο απηέο απνηεινύζαλ κόιηο ην... 12% ησλ θπξηνιεθηηθά δηαιπκέλσλ παξνρώλ πνπ
είραλ απνκείλεη ζηελ Αγγιία ηνπ 1980-82 κε ηηο ηζηνξηθέο αληηθνηλσληθέο πεξηθνπέο Θάηζεξ,
ελώ δελ έθηαζαλ πνηέ νύηε ην έλα δέθαην ησλ παξνρώλ ησλ αληίζηνηρσλ ησλ ρσξώλ ηνπ
γλσζηνύ επνλνκαδόκελνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ θξάηνπο.
Έηζη, ελώ ην ειάρηζην θόζηνο ζεξαπεηώλ ηνπ Απηηζκνύ αλέξρεηαη (βάζεη ησλ έγθπξσλ δηεζλώλ
κειεηώλ) ζηα 5.500 € κεληαίσο (65.000 επξώ εηεζίσο), ζηε ρώξα καο, ηηο «θαιέο επνρέο»,
ρνξεγνύληαλ παξνρέο κέρξη 1.200 € κεληαίσο ην κέγηζην (θαη ζε ζπάληεο πεξηπηώζεηο).

-Απηέο νη ηζρλέο παξνρέο, αληί λα απμεζνύλ όπσο ππνρξενύληαλ νη θπβεξλώληεο,
πεξηθόπεθαλ δξακαηηθά αθόκε πεξηζζόηεξν, από όιεο ηηο θπβεξλήζεηο πνπ ήξζαλ από ην
2009 κέρξη θαη ζήκεξα θαηά ηα 2/3 θαη απέκεηλε κόλν ην 1/3 απηώλ, θάλνληαο ην ζεκεξηλό
επίπεδό ηνπο εμεπηειηζηηθό γηα πνιηηηζκέλε ρώξα: Οη (140) ζεξαπείεο πνπ αλαγλσξίδνληαλ
κεληαίσο, κεηώζεθαλ ζην 1/3 (ζηηο 57), όπσο πεξίπνπ θαη ην κέγηζην πνζό πνπ ρνξεγείηαη γηα
ζεξαπείεο, ην νπνίν κεηώζεθε παξόκνηα (από ηα 1.200 € κεηώζεθε ζηα 440 €).
Έηζη, ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηε ρώξα καο, ζπλνπηηθά έρεη σο εμήο:
α) Οη παξερόκελεο ζήκεξα ζεξαπείεο γηα ηνλ Απηηζκό είλαη κηθξόηεξεο από ην...έλα δέθαην
(ππνινγίδνληαη ζην 1/12 ή ζην 8%) ησλ δηεζλώο πξνβιεπόκελσλ πνπ ζεσξνύληαη
απαξαίηεηεο γηα ηνλ Απηηζκό θαη είλαη δσηηθά αλαγθαίεο γηα ηελ αλαπεξία ησλ παηδηώλ ηνπ
Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο.
β) Δπί πιένλ, πνιιέο από ηηο πξαγκαηηθά ρξήζηκεο ζεξαπείεο γηα ηνλ Απηηζκό, ΓΔΝ
εγθξίλνληαη θαη ζηε ζέζε ηνπο παξέρνληαη άιιεο, ιηγώηεξν (ή κε) ρξήζηκεο (θαη θπζηθά
θζελόηεξεο).
γ) Οη «απνδεκηώζεηο» πνπ δίλνληαη γηα απηέο ηηο ππνηππώδεηο ζεξαπείεο, είλαη άθξσο
εμεπηειηζηηθέο: Γηα ηηο πεξηζζόηεξεο ζεξαπείεο, νη γνλείο παίξλνπλ θαηά κέζν όξν πεξί ην...
ελάκηζη επξώ(1,5 €!!!) ηελ ώξα!!!.
Ξέξεηε εζείο θαλέλαλ επηζηήκνλα πνπ γηα ηε ζεξαπεία ηνπ παηδηνύ ζαο - θαη κάιηζηα
εηδηθεπκέλν ζε ζέκαηα βαξεηάο αλαπεξίαο - ζα δεηήζεη κόλν ελάκηζε επξώ(!!!); Δίλαη δπλαηόλ
λα εξγαζηεί θάπνηνο εηδηθεπκέλνο επηζηήκνλαο γηα... ελάκηζη επξώ αλά ζεξαπεία (δειαδή πεξί
ηα... δώδεθα επξώ (12 €) ηελ εκέξα!!!, ή πεξί ηα 300 € ην κήλα), όηαλ κόλν ηα ζηνηρεηώδε
έμνδα ηνπ ζεξαπεπηεξίνπ ηνπ (ελνίθην, ξεύκα, λεξό, εθνξία, ππάιιεινο γξακκαηείαο θιπ),
θνζηίδνπλ πνιιαπιάζηα;; Αζθαιώο όρη...
-Ζ πξαγκαηηθόηεηα είλαη όηη νη ζεξαπείεο απηέο θνζηίδνπλ πεξί ηα 30 - 50 € ηελ ώξα θαη ηα
παηδηά εμαλαγθάδνληαη λα ζηεξνύληαη ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απηώλ ησλ ζεξαπεηώλ,
θάλνληαο κόλν όζεο επηηξέπνπλ απηά ηα εμεπηειηζηηθά πνζά ησλ «απνδεκηώζεσλ» (δει.
ιηγώηεξν από ην...έλα δέθαην απηώλ πνπ είλαη δσηηθά απαξαίηεηεο!).
-πλεπώο, αθόκε θαη αλ νη γνλείο άληεραλ νηθνλνκηθά λα πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ηνπο ηηο
ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζεσξνύληαη δηεζλώο σο νη απνιύησο απαξαίηεηεο, κε ην
ζεκεξηλό θαζεζηώο ηεο ρώξαο καο, ζα αλαγθάδνληαη λα πιεξώλνπλ από ην εηζόδεκά ηνπο ην
95% ησλ ζεξαπεηώλ πνπ έπξεπε (θαη ππνρξενύηαη) λα ηνπο παξέρεη εληειώο δσξεάλ ην
θξάηνο. Καη επεηδή θπζηθά θαλείο δελ έρεη ηα ρξήκαηα απηά, ηα παηδηά ζηεξνύληαη ην 95% ησλ
ζεξαπεηώλ πνπ ρξεηάδνληαη, αξθνύκελα ζηηο εμεπηειηζηηθά ππνηππώδεηο ζεξαπείεο πνπ
πξναλαθέξακε.
-Οη ιίγνη γνλείο πνπ αληέρνπλ νηθνλνκηθά, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πιεξώλνπλ από ην εηζόδεκά
ηνπο ηηο πεξηζζόηεξεο (θαη ρξεζηκόηεξεο) ζεξαπείεο ηνπ παηδηνύ ηνπο, αθνύ ηα παξερόκελα
πνζά απνηεινύλ απιά έλα κηθξό βνεζεηηθό ζπκπιήξσκα, ελώ, πνιιέο από απηέο ηηο
απνδεκηώζεηο (ηνπ...ελάκηζη επξώ!), απνξξίπηνληαη κε αζηεία γξαθεηνθξαηηθά πξνζρήκαηα.
-Δπί πιένλ, γηα ηελ επηζηξνθή απηώλ ησλ εμεπηειηζηηθώλ πνζώλ, νη γνλείο ππνβάιινληαη εδώ
θαη ρξόληα ζε δηαξθώο απμαλόκελα απίζηεπηα γξαθεηνθξαηηθά εκπόδηα θαη ηαιαηπσξίεο, γηα λα
εηζπξάμνπλ απηό ην ... ελάκηζη επξώ(!!!) ηεο ππνηηζέκελεο «απνδεκίσζεο», κεηά από αλακνλή
πνπ θηάλεη ηνλ έλα (ή θαη ελάκηζη) νιόθιεξν ρξόλν(!!!), κεηά από αηειείσηεο ηαιαηπσξίεο,
νπξέο, έμνδα θιπ.
-Έηζη, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ πνπ πεξηνξίδεηαη ζε απηέο ηηο ειάρηζηεο
ζεξαπείεο, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πεξηκέλεη ηελ αλαθύθισζε ησλ ρξεκάησλ - δειαδή πεξηκέλεη
λα εηζπξάμεη ηηο απνδεκηώζεηο ησλ πξνεγνύκελσλ ζεξαπεηώλ γηα λα πιεξώζεη ηηο λέεο. Όηαλ
ε αλακνλή απηή ήηαλ ζηαζεξνπνηεκέλε ζηνλ έλα κήλα, απηέο νη (πάληα ππνηππώδεηο θαη
εμαζιησκέλεο) απνδεκηώζεηο, θπινύζαλ θαλνληθά θαη ήηαλ δηαρεηξίζηκεο. Όηαλ όκσο άξρηζαλ
λα ηηο θαζπζηεξνύλ επί κήλεο, νη γνλείο αδπλαηνύζαλ λα πιεξώζνπλ ηηο ηξέρνπζεο ζεξαπείεο
θαη πνιινί δηέθνςαλ ηηο πεξηζζόηεξεο από απηέο, ή αλαγθάζηεθαλ λα δαλεηζηνύλ
πεξηκέλνληαο ηελ επηζηξνθή ησλ 2-3 θιπ κελώλ πνπ είραλ ήδε πιεξώζεη από ην εηζόδεκά
ηνπο. Όηαλ νη θαζπζηεξήζεηο απηέο έθηαζαλ ην εμάκελν θαη ηνλ ρξόλν, πνιινί γνλείο
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αλαγθάζηεθαλ λα δαλεηζηνύλ, κε απνηέιεζκα όηη ππεξρξεώζεθαλ θαη αλαγθάζηεθαλ λα
δηαθόςνπλ εληειώο ηηο ζεξαπείεο ησλ παηδηώλ ηνπο, ελώ ε απίζηεπηε ηαιαηπσξία ησλ
ππνινίπσλ γηα κία εμεπηειηζηηθή «απνδεκίσζε» ζπλερίζηεθε: Φαληάδεζηε λα πιεξώλεηε ζε
έλαλ εηδηθό 30 ή 50 € ηελ ζεξαπεία θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζαο πεγαηλνθέξλνπλ θαη’ επαλάιεςε
κε δηάθνξα πξνζρήκαηα ζηηο αηειείσηεο νπξέο, γηα λα ζαο επηζηξέςνπλ κεηά από ελάκηζη
ρξόλν ηαιαηπσξίαο ην... ελάκηζη επξώ από απηά;
Σν απνηέιεζκα όισλ απηώλ, είλαη όηη αξθεηνί γνλείο (πνπ γηα λα πάξνπλ πίζσ απηό ην
εμεπηειηζηηθό πνζό αλαγθάδνληαη λα δαλείδνληαη, λα ρξεώλνληαη άδεηα από ηηο δνπιεηέο ηνπο,
λα δηαθηλδπλεύνπλ ηελ δνπιεηά ηνπο ιόγσ ηεο δπζαξέζθεηαο ηνπ εξγνδόηε ηνπο, λα ράλνπλ
πνιιαπιάζην εηζόδεκα από ηελ παξακέιεζε ηεο δνπιεηάο ηνπο ράξηλ ηεο ζθόπηκεο
γξαθεηνθξαηίαο, λα ηαιαηπσξνύληαη αηειείσηεο ώξεο, θιπ θιπ), έρνπλ ήδε εμαλαγθαζηεί λα
παξαηηεζνύλ από ηελ εμεπηειηζηηθή «απνδεκίσζε» ηνπ... ελάκηζη επξώ(!!!),πξνηηκώληαο ηνπο
δηαθαλνληζκνύο, κνηξάδνληαο ηελ δηαθνξά - θαη κε κεησκέλε (ή ρσξίο) απόδεημε από ηα
θέληξα, κε απνηέιεζκα λα πιεξώλνπλ εμ νινθιήξνπ από ην εηζόδεκα ηνπο ηηο ζεξαπείεο ηνπ
παηδηνύ, ηηο νπνίεο ππνρξενύηαη λα ηνπο παξέρεη εληειώο δσξεάλ ην θξάηνο...
Με απηά ηα ηερλάζκαηα (θαη πνιιά άιια), νη θπβεξλώληεο πεηπραίλνπλ λα ζηεξνύλ από ηα
παηδηά κε αλαπεξίεο ην 95% ησλ ζεξαπεηώλ πνπ δηθαηνύληαη θαη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηηο
αλάγθεο ηεο αλαπεξίαο ηνπο, ελώ, γηα ηηο ειάρηζηεο πνπ εγθξίλνληαη, ηα εμαλαγθάδεη λα
παξαηηεζνύλ αθόκε θαη από ηηο εμεπηειηζηηθέο απνδεκηώζεηο πνπ δηθαηνύληαη, ώζηε ηα
ρξήκαηα ησλ αλάπεξσλ παηδηώλ λα «πεξηζζεύνπλ» (θαη λα θαηαιεζηεύνληαη από ηνπο
θπβεξλώληεο) 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...
Μέζα ζε απηό αθξηβώο ην πιαίζην, αλαθνηλώζεθαλ νη αιιαγέο ηνπ «λένπ» ζπζηήκαηνο
απνδεκηώζεσλ ΔΟΠΤΤ γηα ην λέν έηνο.
Β) ΓΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ: Παξά ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο θπβέξλεζεο, ε πξαγκαηηθόηεηα
είλαη όηη θακία βειηίσζε δελ ππάξρεη κε ην λέν ζύζηεκα: Αληίζεηα νη λέεο απνθάζεηο γηα ην
2017, δηαηεξνύλ, εληζρύνπλ, θαη επηδεηλώλνπλ ην ηζρύνλ άζιην θαζεζηώο ησλ πεξηθνπώλ θαη
ησλ πιαζκαηηθώλ πνζώλ, αθνύ:
α) Οη δξακαηηθέο πεξηθνπέο ησλ κλεκνλίσλ επηθπξώλνληαη θαη δηαηεξνύληαη ζην αθέξαην,
αθνύ νη ρνξεγνύκελεο ζεξαπείεο δηαηεξνύληαη ζην έλα...δσδέθαην απηώλ πνπ πξνβιέπνληαη
δηεζλώο σο απνιύησο απαξαίηεηεο.
β) Οη πξαγκαηηθά ρξήζηκεο ζεξαπείεο γηα ηνλ Απηηζκό πνπ δελ εγθξίλνληαλ, εμαθνινπζνύλ λα
ΜΖΝ εγθξίλνληαη θαη ζηε ζέζε ηνπο παξέρνληαη άιιεο, ιηγώηεξν (ή θαζόινπ) ρξήζηκεο (θαη
θπζηθά θζελόηεξεο) παξεκβάζεηο.
γ) Κπξίσο, παξά ηηο λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, δηαηεξείηαη θαη πάιη ην απαξάδεθην θαζεζηώο
ησλ εμεπηειηζηηθώλ «απνδεκηώζεσλ» ηνπ... ελάκηζη επξώ(1,5 € !!!)...
-Δπί πιένλ, νη λένη δηαθαλνληζκνί κέζσ ησλ θέληξσλ γίλνληαη κε αθόκε πην επαρζείο όξνπο,
εηζάγνληαο ηηο πξώηεο «ηξνρηνδεηθηηθέο» ξπζκίζεηο ησλ λέσλ πεξηθνπώλ ηνπ ηξίηνπ (θαη πιένλ
απάλζξσπνπ) κλεκνλίνπ, ην νπνίν πξνβιέπεη αθόκε θαη ηελ πεξηθνπή ησλ ππνηππσδώλ
παξνρώλ αλαπεξίαο, πξνο ρξεκαηνδόηεζε ηνπ (δήζελ «Γεκόζηνπ») ρξένπο: ηηο απνθάζεηο
πνπ αλαθνηλώζεθαλ, νη λέεο πεξηθνπέο ελαληίνλ ησλ παηδηώλ κε αλαπεξίεο, ζπζρεηίδνληαη
πξνθαλώο - αιιά άδεια θαη «ζηα κνπισρηά» - κε ην (κε βηώζηκν) δήζελ «Γεκόζην» ρξένο(!!!),
θάλνληαο βέβαηε ηελ βαζκηαία εμάιεηςε ησλ ήδε εμαζιησκέλσλ «παξνρώλ».
Μεξηθά ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λέαο λνκνζεζίαο πνπ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηα
δεηλά ηεο ζήκεξα ηζρύνπζαο:
-Ζ θπβέξλεζε κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα κεηώλεη θαη ηνλ αξηζκό ησλ ζεξαπεηώλ θαη ηα πνζά
πνπ δίλεη γηα απηέο πνπ εγθξίλνληαη.
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-Σα πνζά απηά, κπνξεί λα ηα πεξηθόπηεη αθόκε θαη αλαδξνκηθά(!), (αθνύ ήδε έρνπλ γίλεη νη
ζεξαπείεο)!!!
-Οη πεξηθνπέο απηέο ζα γίλνληαη κε βάζε έλα πιαθόλ - δειαδή έλα ζηαζεξό πνζόλ: Αλ νη
ζεξαπείεο μεπεξλνύλ απηό ην πνζό, ην επί πιένλ θόζηνο δελ ζα ρνξεγείηαη ζηνπο δηθαηνύρνπο
(ελώ ζα κπνξεί λα ηνπο αθαηξείηαη αθόκε θαη εθ ησλ πζηέξσλ όπσο είπακε).
-Οη πεξηθνπή απηή ζα γίλεηαη πξσηίζησο από ηελ Δηδηθή Αγσγή, δειαδή ηελ θύξηα
ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε γηα ηνλ Απηηζκό.
-Σν πιαθόλ απηό ζα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο γεληθέο δαπάλεο, ρσξίο λα νξίδεηαη πνηνο
αθξηβώο είλαη ν παξάγνληαο πνπ ην θαζνξίδεη: Απηό απνζησπάηαη «δηαθξηηηθά», αλ θαη είλαη
παζίγλσζην: Δίλαη πξνθαλέο θαη γλσζηό ηνηο πάζη όηη (όπσο ζε όια ηα δεκνζηνλνκηθά ηεο
ρώξαο καο πιένλ), ην πιαθόλ απηό ζα νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ «Γεκόζηνπ»
ρξένπο: Καη επεηδή είλαη γλσζηό όηη ην «Γεκόζην» ρξένο είλαη θαηαζθεπαζκέλν έηζη πνπ λα
κελ κπνξεί πνηέ λα εμνθιεζεί αιιά λα απμάλεηαη δηαξθώο (όζα θαη αλ πιεξώλνπκε), είλαη
πξνθαλέο όηη ηα πνζά απηά ζα κεησζνύλ ξαγδαία. Μία απιή επεμήγεζε: Σν 2012, γηα ην
(δήζελ «Γεκόζην») ρξένο, πιεξώζακε 88 δηο, ελώ ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο ήηαλ κόλν 55 δηο (ηα
ππόινηπα ηα δαλεηδόκαζηε γηα λα πιεξώζνπκε ηε δόζε ηνπ ρξένπο!): Καη ην ρξένο απηό έρεη
θαηαζθεπαζηεί από ηνπο θπβεξλώληεο έηζη πνπ θάζε ρξόλν απμάλεηαη, (ελώ αθόκε δελ είρε
πξνζηεζεί ην λέν ρξένο ΤΡΗΕΑ + ΑΝΔΛ ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ). πλεπώο, αθόκε θαη εάλ θνπνύλ
όιεο νη ζεξαπείεο θαη ηα επηδόκαηα θαη αλ θαηαξγεζεί ηειείσο ε Γεκόζηα Παηδεία θαη Τγεία, θαη
αλ απνιπζνύλ όινη νη γηαηξνί θαη εθπαηδεπηηθνί θαη όινη νη Γεκόζηνη ππάιιεινη, ην ρξένο απηό
δελ απνπιεξώλεηαη νύηε ζην κηζό: Έηζη ην έρνπλ θαηαζθεπάζεη νη θπβεξλώληεο, γηα λα
πεξηθόπηνπλ θαη απνκπδνύλ ηηο θνηλσληθέο παξνρέο, κηζζνύο ζπληάμεηο, θόξνπο, θιπ,
πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηνύληαη νη ηξαπεδίηεο, ηα γλσζηά ζπκθέξνληα, νη εκέηεξνη θαη ε
δηαθζνξά).
-Απηό είλαη ινηπόλ ην λέν «θαζνύιη» πνπ εηζάγεηαη «ζηα κνπισρηά» γηα αξρή: Όηη γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ κλεκνλίσλ κπαίλεη επίζεκα ρέξη αθόκε θαη ζηηο ζεξαπείεο αλάπεξσλ
παηδηώλ. Δπνκέλσο, ν αξηζκόο ησλ (57 ζήκεξα) ζεξαπεηώλ θαη ην πνζό απνδεκίσζεο
ηνπ...ελάκηζη επξώ(!!!), εάλ πξνρσξήζνπλ απηέο νη απνθάζεηο, ζα κεηώλνληαη δηαξθώο κέρξη
λα εμαιεηθζνύλ ηειείσο...
-Σα εμεπηειηζηηθά απηά πνζά ζα δίλνληαη απ επζείαο ζηα θέληξα πνπ κελ έρνληαο ην θίλεηξν
ησλ γνλέσλ, δελ έρνπλ ιόγν λα δηαζέζνπλ ρξόλν θαη ππάιιειν γηα ηελ απίζηεπηε
γξαθεηνθξαηηθή ηαιαηπσξία ηεο είζπξαμεο ηνπ...ελάκηζη επξώ(!!!) εθ’ όζνλ κάιηζηα δελ
κπνξνύλ λα επηβηώζνπλ κε ηέηνηεο ακνηβέο...
-Με ηνπο όξνπο απηνύο, ηα θέληξα θαηαιαβαίλνπλ όηη ζύληνκα πνιιέο ππεξεζίεο ηνπο ζα
κείλνπλ απιήξσηεο ελώ ζα έρνπλ εξγαζηεί, ζα έρνπλ πιεξώζεη κηζζνύο, αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο ππαιιήισλ, ελνίθηα θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, θιπ. Έηζη, ηα θέληξα εμσζνύληαη λα
ΜΖΝ ππνγξάςνπλ ηηο ζπκβάζεηο απνδεκίσζεο ΔΟΠΤΤ, αθνύ ηνπο γίλεηαη πην ζπκθέξνλ λα
δηαθόςνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο (αλ ηεξήζνπλ ηνπο όξνπο απηνύο).
Κπξίσο όκσο, νδεγνύληαη ζην λα εηζπξάηηνπλ αθόκε πεξηζζόηεξα ρξήκαηα από ην
εηζόδεκα ησλ γνλέσλ (θαη θαηά πξνηίκεζε «καύξα»)....
-πλεπώο, ζην πξνζερέο κέιινλ, νη ήδε εμαζιησκέλεο δσξεάλ ζεξαπείεο, ζα ελαπόθεηληαη
ζηελ... θηιαλζξσπία ησλ θέληξσλ εθ’ όζνλ ξηζθάξνπλ λα ηηο πξνζθέξνπλ...αθηινθεξδώο(!!!):
ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζα απμεζνύλ νη ζεξαπείεο πνπ νη γνλείο πιεξώλνπλ από ην εηζόδεκά
ηνπο: Ήδε, έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηώζεηο θέληξσλ πνπ δεηνύλ από ηνπο γνλείο πξνεμόθιεζε
- θαη κάιηζηα γηα νιόθιεξε ηελ αμία ησλ ζεξαπεηώλ, ελώ, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη γνλείο
αδπλαηνύλ, αλαθνηλώλνπλ ηελ δηαθνπή (ή πεξαηηέξσ πεξηθνπή) ηνπο.
-Δπίζεο, πνιινί γνλείο θηλδπλεύνπλ λα κείλνπλ ρσξίο θέληξν ζεξαπεηώλ ζηελ πεξηνρή ηνπο
(εηδηθά ζηελ επαξρία), αθνύ πνιιά θέληξα, αλαθνίλσζαλ ήδε όηη αξλήζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ
ζε απηέο ηηο ζπκβάζεηο.
-Τπάξρνπλ θαη άιιεο δπζκελείο ξπζκίζεηο θαη αζάθεηεο (ην γλσζηό ηέρλαζκα γηα λα
εκθαλίδνληαη εθ ησλ πζηέξσλ λέεο πεξηθνπέο), αιιά αξθνύκαζηε ελδεηθηηθά ζε απηέο ηηο
βαζηθέο πνπ πξναλαθέξακε: Με όιεο απηέο ηηο απάηεο, νη γνλείο πνπ ζα εμαλαγθαζηνύλ λα
παξαηηεζνύλ από ηηο θξαηηθέο «απνδεκηώζεηο» ηνπ...ελάκηζη επξώ(!!!), πξνηηκώληαο ηνπο
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δηαθαλνληζκνύο κε κεησκέλε (ή ρσξίο) απόδεημε από ηα θέληξα ζα είλαη πιένλ πνιύ
πεξηζζόηεξνη (πηζαλόηαηα ε κεγάιε πιεηνςεθία) - νπόηε ηα ήδε εμαζιησκέλα πνζά πνπ
δηαζέηεη ην θξάηνο, ζα πεξηθνπνύλ αθόκε πεξηζζόηεξν.
-πλεπώο, όιεο απηέο νη ξπζκίζεηο, ζηελ νπζία θαηαιήγνπλ ζε έλα πνιύ ζπγθεθξηκέλν
απνηέιεζκα: Οη δηνηθνύληεο, αθ’ ελόο εηζάγνπλ ηηο λέεο κλεκνληαθέο 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 ηα ζπκθέξνληα ησλ
θπβεξλώλησλ.
Ο ηειηθόο καθξνπξόζεζκνο ζηόρνο πνπ εμππεξεηείηαη, είλαη βαζκηαία θαηάξγεζε ζηελ πξάμε
όισλ ησλ ζεξαπεηώλ θαη θνηλσληθώλ παξνρώλ πνπ ππνρξενύηαη λα παξέρεη δσξεάλ ην
θξάηνο ζηα παηδηά θαη άηνκα κε αλαπεξίεο, πξνο όθεινο ησλ πνιηηηθώλ ζθνπηκνηήησλ.
-Γηαηί απηέο νη πεξηθνπέο δελ γίλνληαη άκεζα ζηηο ζεξαπείεο, αιιά «καγεηξεύνληαη»
έκκεζα θαη πνιύπινθα κέζσ ησλ θέληξσλ;
Δπεηδή είλαη ηόζν επνλείδηζηεο θαη δπζνίσλεο γηα ΟΛΟΚΛΖΡΖ ηελ θνηλσλία, πνπ όληαο
απνθαιππηηθέο γηα ηηο πξνζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο, ζπλεπάγνληαη κεγάιν πνιηηηθό
θόζηνο. Γηα ηνλ ιόγν απηό, νη θπβεξλώληεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθαιύςνπλ ην θνηλσληθό
έγθιεκα ελαληίνλ αλάπεξσλ παηδηώλ, πξνζπαζνύλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν λα εμαπαηήζνπλ ηελ
θνηλσλία, πξνθαζηδόκελνη όηη δήζελ θόβνπλ ρξήκαηα από ηα θέληξα, ελώ ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα θόβνπλ ηηο ζεξαπείεο αλάπεξσλ παηδηώλ γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηα
πνιηηηθά ηνπο ζπκθέξνληα.
-Άιισζηε, είλαη γλσζηό όηη ΟΤΓΔΠΟΣΔ νη πεξηθνπέο απηέο πεξηνξίζηεθαλ ζνπο
επαγγεικαηίεο - αληίζεηα, ΠΑΝΣΑ κεηαθπιίνληαη ζηα παηδηά κε αλαπεξίεο θαη ζηνπο γνλείο
ηνπο: Γηα παξάδεηγκα, μέξεηε εζείο έζησ θαη έλαλ εηδηθό πνπ λα θάλεη ηελ ζεξαπεία ηνπ παηδηνύ
ζαο κε ηελ πεξηθνκκέλε επίζεκε ακνηβή ηνπ...ελάκηζη επξώ; Τπάξρεη έζησ θαη έλαο γνλέαο
πνπ θάλεη ηελ ζεξαπεία ηνπ παηδηνύ ηνπ θαη δελ πιεξώλεη από ην εηζόδεκά ηνπ ηα ππόινηπα
28,5 επξώ γηα λα ζπκπιεξσζεί ε ακνηβή ηεο ζεξαπείαο; Αζθαιώο όρη: Καηά ηνλ ίδην ηξόπν
θαη νη λέεο πεξηθνπέο, ζα πιήμνπλ θαη πάιη ηα παηδηά κε αλαπεξίεο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
-Παξάιιεια κε όια απηά, πξέπεη λα ζπκίζνπκε ηελ λέα κέζνδν ηεο «δηνηθεηηθήο(!!!)
ζεξαπείαο!» ηνπ...Απηηζκνύ!!!: Πξόζθαηα (Ηνύιηνο 2016) θαηαγγέιζεθε ηεθκεξησκέλα από ηελ
ΔΟΓΑΦ ζηελ Βνπιή ην παγθνζκίσο πξσηνθαλέο αηζρξό θαηλόκελν ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο
πιαζηνγξάθεζεο ησλ δηαγλώζεσλ: Ηαηξηθά ζηειέρε ηνπ θξάηνπο, «αλαθαιύπηνπλ» θαη
«γλσκαηεύνπλ» επίζεκα όηη σο δηα καγείαο, ηα παηδηά πνπ (κε δηθέο ηνπο δηαγλώζεηο) εδώ θαη
πνιιά ρξόληα πάζρνπλ από αλαπεξίεο ηνπ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο, μαθληθά, σο εθ ζαύκαηνο...
έπαςαλ λα έρνπλ Απηηζκό!!! (αλαπεξία παγθνζκίσο ζεκαίλεη πάζεζε πνπ δελ ζεξαπεύεηαη!),
θαηλόκελν πξσηνθαλέο, αιιά ηδηαίηεξα «βνιηθό» γηα λα θνπνύλ από ηα παηδηά απηά νη
ζεξαπείεο θαη νη παξνρέο πνπ δηθαηνύληαη.
Παξά ηηο επίζεκεο θαηαγγειίεο καο, ε θπβέξλεζε «έζαςε» ηειείσο ην ζέκα, δηακελύνληαο έηζη
ζηα Γεκόζηα ηαηξηθά ζηειέρε λα ζπλερίζνπλ ηνλ θνηλσληθό ζθαγηαζκό ησλ αλάπεξσλ
παηδηώλ. Δίλαη πξνθαλέο όηη απηή είλαη κία από ηηο λέεο κεζόδνπο «θνηλσληθήο πνιηηηθήο» πνπ
ζα εθαξκνζηεί ζε κεγάιε θιίκαθα από ηνπο θπβεξλώληεο ζην πξνζερέο κέιινλ: Οη αλάπεξνη
ζα ραξαθηεξίδνληαη «πγηείο», πξνθεηκέλνπ λα κελ ηνπο ρνξεγεζνύλ νη ζεξαπείεο αλαπεξίαο
πνπ δηθαηνύληαη...
Ο ζηόρνο όισλ απηώλ είλαη απηνλόεηνο: Να θαηαξγεζνύλ βαζκηαία ζηελ πξάμε εληειώο νη
ζεξαπείεο θαη νη παξνρέο πνπ ππνρξενύηαη λα παξέρεη δσξεάλ ην θξάηνο ζηα παηδηά κε
αλαπεξίεο, ηα νπνία ηηο ζηεξνύληαη, ώζηε ηα ρξήκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα απηέο, λα
«πεξηζζεύνπλ» (θαη λα θαηαιεζηεύνληαη) γηα ηα πνιηηηθά ζπκθέξνληα ηεο θπβέξλεζεο.
Γ) ΓΗΑ ΣΗ ΓΑΠΑΝΔ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΩΓΖ: ηελ Δηδηθή Αγσγή, ηα πξάγκαηα είλαη αθόκα
ρεηξόηεξα θαη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ην όηη νη παξνρέο πνπ θόβνληαη, είλαη ζηνρεπκέλα απηέο
ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, ε νπνία σο κέξνο ηεο Δθπαίδεπζεο, απνηειεί ηελ θύξηα ζεξαπεπηηθή
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παξέκβαζε γηα ηνλ Απηηζκό - δειαδή ηελ κεγαιύηεξε ζήκεξα θαηεγνξία αλαπεξίαο: Δλώ νη
θπβεξλώληεο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ γλσζηή ηξηηνθνζκηθή πξνπαγάλδα πξνεηνηκαζίαο ησλ
πεξηθνπώλ όηη νη δαπάλεο Δηδηθήο Αγσγήο είλαη δήζελ δηνγθσκέλεο, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα
ζπκβαίλεη ην αθξηβώο αληίζεην: Από ηα ππνινγηδόκελα (βάζεη ησλ έγθπξσλ δηεζλώλ κειεηώλ)
50.000 παηδηά ηνπ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο ηεο ρώξαο καο πνπ δηθαηνύληαη Παξάιιειε ηήξημε, ε
παξνρή απηή (ε κνλαδηθή εθπαηδεπηηθή παξνρή ζηε ρώξα καο γηα ηνλ Απηηζκό), ρνξεγνύληαλ
ην 2009 ζε ιηγώηεξα από 800 - δειαδή κόιηο ζην 2% πεξίπνπ - θαη κόλν γηα ην 1/4 πεξίπνπ
ησλ εηήζησλ ρνιηθώλ σξώλ.
-Δπί πιένλ, κε ηα αηζρξά λνκνζεηήκαηα Γηακαληνπνύινπ - Υξηζηνθηινπνύινπ (2009-10), ε
θάζε Παξάιιειε ηήξημε επηκεξίζηεθε ζε δύν παηδηά γηα λα πιαζηνγξαθνύληαη ηα ζηνηρεία θαη
νη εθπαηδεπηηθνί Παξάιιειεο ηήξημεο λα θαίλνληαη δηπιάζηνη από ηνπο πξαγκαηηθνύο, νπόηε,
ε ήδε ππνηππώδεο απηή παξνρή πεξηθόπεθε θαη ππνβαζκίζηεθε αθόκε πεξηζζόηεξν, κε
απνηέιεζκα λα ρνξεγείηαη ζπλνιηθά ζηα παηδηά ηνπ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο, κόιηο ην... κηζό ηνηο
εθαηό(0,5%!!!) ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο πνπ δηθαηνύληαη...
Με ηνπο ηξόπνπο απηνύο, θαηαιεζηεύηεθαλ αθόκε θαη ηα ρξήκαηα πνπ έδσζαλ νη δηεζλείο
νξγαληζκνί γηα ηελ Δθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο, ρξεζηκνπνηνύκελα γηα
ηελ εμαγνξά / δηνξηζκό επηθίλδπλσλ αδαώλ θνκκαηηθώλ ςεθνθόξσλ, πνπ δηνξίζηεθαλ σο
δήζελ εηδηθνί, ρξεζηκνπνηώληαο ηα αλάπεξα παηδηά σο αληηθείκελα πεηξακαηηζκώλ.
-ηε ζπλέρεηα, ηα λνκνζεηήκαηα Αξβαληηόπνπινπ επέβαιαλ θαη λέεο πεξηθνπέο ζε απηέο ηηο
ήδε εμαζιησκέλεο παξνρέο.
-Δλ ζπλερεία, ε λέα θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ + ΑΝΔΛ (ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο πξνεθινγηθέο ηεο
δεζκεύζεηο), όρη κόλν θξόληηζε λα δηαηεξήζεη θαη λα εληζρύζεη όιεο απηέο ηηο πεξηθνπέο θαη
ηελ αηζρξή θαηάζηαζε ελαληίνλ ησλ παηδηώλ κε αλαπεξίεο, αιιά ηα επηδείλσζε αθόκε
πεξηζζόηεξν: Με ην ζθνηαδηζηηθό λνκνζέηεκα (εγθύθιηνο) Κνπξάθε, (2015-16) επηθύξσζε θαη
ηζρπξνπνίεζε όια απηά ηα αληηθνηλσληθά κέηξα ζηελ Δθπαίδεπζε, ελώ επέβαιε λέεο
αζπινπνηήζεηο θαη απνθιεηζκνύο ζηα παηδηά ηνπ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο. Δπί πιένλ, ε θάζε
Παξάιιειε ηήξημε κνηξάζηεθε αθόκε πεξηζζόηεξν, ώζηε ε κείσζε λα παξνπζηάδεηαη σο...
αύμεζε(!!!) θαη λα ζπλερίδεηαη ε θινπή ησλ ρξεκάησλ πνπ δηθαηνύληαη ηα παηδηά κε αλαπεξίεο
ηνπ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο (θαη όρη κόλν).
-πλεπώο, απηή ηε ζηηγκή, ζηα παηδηά ηνπ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο, ζπλνιηθά ρνξεγείηαη ιηγώηεξν
από ην... κηζό ηνηο εθαηό(0,5%!!!) ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο πνπ δηθαηνύληαη, αλ θαη είλαη θαη ε
κνλαδηθή εθπαηδεπηηθή παξνρή γηα ηνλ Απηηζκό ζηε ρώξα καο, θαη ελώ ε Δθπαίδεπζε είλαη ε
θύξηα (ζρεδόλ απνθιεηζηηθή) ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε γηα ηνλ Απηηζκό.
-Από όια απηά, γίλεηαη παζηθαλέο όηη νη δαπάλεο Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηα παηδηά κε
αλαπεξίεο ηνπ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο, 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 πξνπαγαλδίδνπλ νη θπβεξλώληεο...
-Παξάιιεια, ε «λέα αξηζηεξή δηαθπβέξλεζε» 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, όπσο θαηαγγείιακε
ζηνηρεηνζεηεκέλα θαη ηεθκεξησκέλα ζηελ αξκόδηα επηηξνπή ηεο Βνπιήο...
-Δπίζεο, νη γνλείο παηδηώλ κε Απηηζκό, απνθιείζηεθαλ από θνηλσληθέο παξνρέο πνπ
δηθαηνύληαη - θαη νη νπνίεο δελ ζρεηίδνληαη κε απαηηήζεηο ησλ δαλεηζηώλ, αιιά εμππεξεηνύλ
κόλν ηηο πξνζιήςεηο θαη πξνσζήζεηο «εκέηεξσλ», εηο βάξνο ησλ αλαγθώλ ησλ παηδηώλ κε
αλαπεξίεο ηνπ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο.
-Μέζα ζε απηό ην πιαίζην, θπθινθόξεζαλ θαη θήκεο (ειπίδνπκε λα παξακείλνπλ κόλν θήκεο)
όηη παξά ηελ ύπαξμε έγθπξσλ θαη πνιύ πξόζθαησλ δηεζλώλ ζηαηηζηηθώλ από έγθπξνπο θαη
θνηλά απνδεθηνύο θνξείο, ζηε ρώξα καο, νη θπβεξλώληεο «καγεηξεύνπλ» (θαηά ηελ γλσζηή
ζπλήζεηα ησλ «Greek statistics») δηθέο ηνπο(!!!) πιαζηέο ζηαηηζηηθέο γηα λα παξνπζηάζνπλ ηα
παηδηά ηνπ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο πνιύ ιηγώηεξα από όηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα,
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πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο πεξηθνπέο, πξνθαλώο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξαθηηθή ηνπ
ειέγρνπ θαη ηεο πιαζηνγξάθεζεο ησλ δηαγλώζεσλ πνπ πξναλαθέξακε όηη άξρηζε λα
εκθαλίδεηαη κε κεγάιε ζπρλόηεηα από ην 2015 θαη εληεύζελ.
-Φπζηθά, όια απηά ηα δεδνκέλα δείρλνπλ όηη ε πεξηθνπή ησλ δαπαλώλ Δηδηθήο Αγσγήο, δελ
ζα πεξηνξηζηεί κόλν ζηνπο εηδηθνύο πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ησλ θέληξσλ γηα ηελ Παξάιιειε
ηήξημε ή ζηηο Δθπαηδεύζεηο εληόο ησλ θέληξσλ, αιιά ζα επεθηαζεί άκεζα θαη ζηηο Γεκόζηεο
Παξάιιειεο ηεξίμεηο ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο, αλ θαη ε θπβέξλεζε ππνρξενύηαη λα ηηο
απμήζεη βάζεη ησλ ζπκβάζεσλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, αιιά θαη ησλ ππνδείμεσλ ηνπ
ΟΖΔ.
Γ) ΟΗ ΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΜΔΝΔ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΔ. Δίλαη πξνθαλέο όηη ε ζπληήξεζε απηνύ ηνπ
απαξάδεθηνπ θαζεζηώηνο ζηηο παξνρέο αλαπεξίαο, θαζώο θαη νη λέεο ξπζκίζεηο ζηηο
απνδεκηώζεηο ΔΟΠΤΤ, ΓΔΝ εμππεξεηνύλ θακία βειηίσζε ή «εμνξζνινγηζκό», όπσο
αηηηνινγνύληαη: Αληίζεηα πξόθεηηαη γηα επηθύξσζε θαη επέθηαζε ησλ πεξηθνπώλ ζηηο ήδε
ππνβαζκηζκέλεο παξνρέο αλαπεξίαο.
Ση αλάγθεο εμππεξεηνύλ πξαγκαηηθά απηέο νη απάλζξσπεο πεξηθνπέο ελαληίνλ
παηδηώλ θαη αηόκσλ κε αλαπεξίεο;
-Ηθαλνπνηνύλ κόλν ηα κλεκόληα θαη ηα ζπκθέξνληα πνπ ηθαλνπνηνύληαη από απηά, όπσο:
-Σνπο έληεθα (11) δηζεθαηνκκπξηνύρνπο ηεο ρώξαο, πνπ ράξε ζηηο θνηλσληθέο πεξηθνπέο ησλ
κλεκνλίσλ, ζύκθσλα κε ηηο έγθπξεο δηεζλείο εθζέζεηο (βι. έθζεζε welthtex), κόλν ζηα 2
κλεκνληαθά ρξόληα αύμεζαλ ηα έζνδά ηνπο θαηά 2 δηο.
-Σνπο πνιπεθαηνκκπξηνύρνπο ηεο ρώξαο, αθνύ ζύκθσλα κε ηηο έγθπξεο δηεζλείο εθζέζεηο (βι.
έθζεζε Eιβεηηθήο ηξάπεδαο UBS), ε Διιάδα κε ηα κλεκόληα απέθηεζε ην δεύηεξν κεγαιύηεξν
απμαλόκελν πνζνζηό πνιπεθαηνκκπξηνύρσλ ζηελ Δπξώπε!!!
-Σνπο ηξαπεδίηεο θαη ηνπο άιινπο (αησλίσο επλννύκελνπο) νιηγάξρεο ηεο ρώξαο πνπ
ζεζαπξίδνπλ από ην δήζελ «Γεκόζην» ρξένο πνπ πιεξώλνπκε εκείο νη πνιίηεο, ελώ ΓΔΝ ην
έρνπκε δεκηνπξγήζεη.
-Σνπο θπβεξλεηηθνύο ππνπξγνύο, βνπιεπηέο, αμησκαηνύρνπο θαη «θνιιεηνύο», νη νπνίνη
μαθληθά βξέζεθαλ κε αζηξνλνκηθέο θαηαζέζεηο θαη ηξαπεδηθέο κεηνρέο, ζε κία επνρή πνπ
άιινη βνπιεπηέο θαηήγγεηιαλ επώλπκα όηη ηνπο δήηεζαλ λα δσξνδνθεζνύλ γηα λα ςεθίζνπλ
ηα κλεκόληα απηά. Δπίζεο, ζε κία απνρή πνπ δηαξθώο μεθπηξώλνπλ ζηελ εηδεζενγξαθία όιν
θαη πεξηζζόηεξνη θπβεξλεηηθνί βνπιεπηέο κε κπζηεξησδώο εκθαληζζείζεο αζηξνλνκηθέο
θαηαζέζεηο θαη κεηνρέο ζε ηξάπεδεο - θαηά πξνηίκεζε ηνπ εμσηεξηθνύ...
-Σνπο πξσζππνπξγνύο, ππνπξγνύο, βνπιεπηέο θαη θνκκαηηθά ζηειέρε πνπ ράξε ζε απηέο ηηο
πεξηθνπέο ελαληίνλ αλάπεξσλ παηδηώλ (θαη όρη κόλν), εμνηθνλνκνύλ ρξήκαηα γηα λα δηνξίδνπλ
ζπδύγνπο, ζπγγελείο, «θνιιεηνύο» θαη εκέηεξνπο.
-Σελ (εθάζηνηε) πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή δηαθζνξά πνπ ζηε ρώξα καο επδνθηκεί όιν θαη
πεξηζζόηεξν ζύκθσλα κε ηνπο έγθπξνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο (θαη όρη κόλν).
-Καη όια ελ γέλεη ηα πνιηηηθά ζπκθέξνληα πνπ θξύβνληαη πίζσ από ην δήζελ «Γεκόζην» ρξένο
θαη ηα κλεκόληα εμππεξέηεζήο ηνπ.
-Από όια απηά ηα αληηθεηκεληθά ζηνηρεία, είλαη απηαπόδεηθην, όηη γηα θάζε ζεξαπεία θαη
θνηλσληθή παξνρή αλαπεξίαο πνπ θόβεηαη θαη πεγαίλεη ζην δήζελ «Γεκόζην» ρξένο, θάπνηνη
θπβεξλώληεο θαη εκέηεξνη απμάλνπλ ηα έζνδά ηνπο - θαη γηα θάζε αλάπεξν παηδί πνπ
εμνληώλεηαη θνηλσληθά, σθεινύληαη ζε ηξαπεδηθά θέξδε θαη δηνξηζκνύο θνιιεηώλ...
-Όια απηά, θάλνπλ πξνθαλέο όηη νη λέεο ξπζκίζεηο ΔΟΠΤΤ, ΓΔΝ απνηεινύλ θακία βειηίσζε
θαη ΓΔΝ απνβιέπνπλ ζε θαλέλα «εμνξζνινγηζκό» ησλ επηθαινύκελσλ θαληαζηηθώλ δήζελ
δηνγθσκέλσλ δαπαλώλ Δηδηθήο Αγσγήο: Απιά δηαηεξνύλ θαη ζπλερίδνπλ ηηο κλεκνληαθέο
απνθάζεηο γηα θαηάξγεζε ησλ θνηλσληθώλ παξνρώλ αλαπεξίαο, ώζηε ηα ιεθηά ησλ θόξσλ
καο πνπ πξννξίδνληαη γηα απηέο λα «πεξηζζέςνπλ» γηα πνιηηηθά ζπκθέξνληα.
Πξόθεηηαη γηα ηηο γλσζηέο καδηθέο παξαβηάζεηο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηελ θνηλσληθή
εμόλησζε αλάπεξσλ παηδηώλ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζεί ε (πνιινζηή θαη αέλαε)
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αλαθεθαιαηνπνίεζε ηξαπεδώλ, ε ρξεκαηνδόηεζε ησλ εκέηεξσλ, ησλ πνιηηηθώλ
ζπκθεξόλησλ, ηεο δηαθζνξάο θαη όισλ ζθνπηκνηήησλ πνπ θαιύπηνληαη πίζσ από ην δήζελ
«Γεκόζην» ρξένο.
Πξόθεηηαη απιά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηξίηνπ - θαη πιένλ απάλζξσπνπ - κλεκνλίνπ πνπ
ππέγξαςε ε θπβέξλεζε θαη γηα ην γλσζηό ηξηηνθνζκηθό θαηλόκελν ησλ δηεθζαξκέλσλ
θαζεζηώησλ πνπ απνθνκίδνπλ θέξδε από ηηο καδηθέο παξαβηάζεηο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ
ησλ πνιηηώλ ηνπο...
Γ) ΟΗ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ ΛΤΔΗ: Αλ ε θπβέξλεζε ήζειε πξαγκαηηθά βειηίσζε ησλ
θνηλσληθώλ ζεζκώλ αλαπεξίαο:
1) Θα είρε επαλαθέξεη άκεζα ηηο ζεξαπείεο αλαπεξίαο ζηα πξν πεξηθνπώλ επίπεδα (ηεο
πεξηόδνπ 2008-10), αθπξώλνληαο ηηο πεξηθνπέο, όπσο είρε δεζκεπηεί πξνεθινγηθά.
2) Θα είρε ήδε πξνρσξήζεη άκεζα ζηελ δεκηνπξγία Γεκόζησλ θέληξσλ γηα ηελ παξνρή όισλ
ησλ απαξαίηεησλ ζεξαπεηώλ δσξεάλ ζηνπο δηθαηνύρνπο, βάζεη ησλ γλσκαηεύζεσλ ησλ
έγθπξσλ επηζηεκόλσλ πνπ εκπηζηεύνληαη νη γνλείο (θαη ηα ίδηα ηα παηδηά κε Απηηζκό).
3) Θα είρε ήδε μεθηλήζεη ηελ δεκηνπξγία ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ρνιείσλ Απηηζκνύ ζε θάζε λνκό.
4) Θα είρε ήδε πξνρσξήζεη ζηελ πιήξε ζηειέρσζε ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο ησλ 50.000
πεξίπνπ παηδηώλ ηνπ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο πνπ ηελ δηθαηνύληαη θαη ηελ έρνπλ άκεζε θαη
δσηηθή αλάγθε - όπσο είρε δεζκεπηεί πξνεθινγηθά - θαη ζα είρε αξρίζεη ηελ εθπαίδεπζε εηδηθώλ
γηα ην ζθνπό απηό.
5) Καη ηαπηόρξνλα, κέρξη λα πινπνηεζνύλ απηά, ζα είρε πξνρσξήζεη ζηελ άκεζε
απνδεκίσζε ησλ ζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ πνπ επηιέγνπλ νη γνλείο βάζεη ησλ
έγθπξσλ εηδηθώλ πνπ εκπηζηεύνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο πνπ πιεξώλνπλ.
Καη ε απνδεκίσζε ησλ ζεξαπεηώλ, ζα έπξεπε λα γίλεηαη 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, κε πην πξόζθαηε απηήλ ηνπ 2015 (ΑΠ: 527 & 528 / 31-12-2015 / Πξνεδξείν
Βνπιήο).
-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 θαη ν ΟΖΔ
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. Καινύκε ινηπόλ ηελ θπβέξλεζε λα αθήζεη θαηά κέξνο ηηο αλνύζηεο (ή ύπνπηεο)
θαλθάξεο πνπ κόλν επθνιόπηζηνπο θαη αθειείο κπνξνύλ λα πείζνπλ θαη - αθξηβώο ιόγσ ηεο
θξίζεο - λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δίθαησλ αηηεκάησλ καο, όπσο έρεη
ππνδείμεη ν ΟΖΔ θαη όπσο ππνρξενύηαη από ην ύληαγκα, από ην Γεκνθξαηηθό πνιίηεπκα θαη
από ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πνπ έρεη ππνγξάςεη ε ρώξα.
-Καη αλ νη θπβεξλώληεο ήζειαλ πξαγκαηηθό «εμνξζνινγηζκό», ζα εμνηθνλνκνύζαλ ηα
πνζά απηώλ ησλ αλαγθαίσλ θνηλσληθώλ δαπαλώλ, αθαηξώληαο ηα από ηελ
αλαθεθαιαηνπνίεζε (δει. ην άγξην «ραξηδηιίθσκα») ησλ ηξαπεδώλ θαη από ηελ
πιεξσκή ηνπ «Γεκόζηνπ» ρξένπο, από ηελ πξνθιεηηθή «ελίζρπζε» ησλ 11
δηζεθαηνκκπξηνύρσλ ηεο ρώξαο θαη ησλ πνιπεθαηνκκπξηνύρσλ πνπ κε ηηο θνηλσληθέο
πεξηθνπέο αύμεζαλ ζεακαηηθά ηα θέξδε ηνπο, από ηα πνιηηηθά εηζνδήκαηα πνπ θαζεκεξηλά
απνθαιύπηεηαη όηη απμάλνπλ κπζηεξησδώο ηηο αζηξνλνκηθέο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο θαη
κεηνρέο ηνπο, από ηνπο ζθαλδαιώδεηο δηνξηζκνύο ζπδύγσλ, ζπγγελώλ, «θνιιεηώλ» θαη
εκέηεξσλ, από ηελ δηαθζνξά θαη από όια ηα παξεκθεξή ζπκθέξνληα πνπ θξύβνληαη πίζσ
από ην δήζελ «Γεκόζην» ρξένο θαη ηα κλεκόληα εμππεξέηεζήο ηνπ:
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Φάζκαηνο (θαη όρη κόλν) ηεο ρώξα καο, νη πνιίηεο κε αλαπεξία, 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, πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηνύληαη νη αησλίσο επλννύκελνη ηζρπξνί
θαη παξαζηηνύληεο.
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
εθάζηνηε ζύγρξνλα επίπεδα ηερλνινγίαο θαη παξαγσγηθόηεηαο, εθηόο από όξν ηνπ
Γεκνθξαηηθνύ θξάηνπο Γηθαίνπ θαη ηνπ ζεβαζκνύ ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ,
απνηειενύλ 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, ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθόλησλ πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ από ην Β΄ πλέδξηό
ηεο, 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 ΟΖΔ.
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:
-Δπεηδή, 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, ησλ ζπκπνιηηώλ καο πνπ
ράλνπλ ηα ζπίηηα ηνπο θαη ελ γέλεη ησλ εππαζώλ ζηξσκάησλ, αιιά θαη νιόθιεξεο ηεο
Διιεληθήο θνηλσλίαο.
-Καη επεηδή, 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...

ε γξακκαηέαο
Δηξήλε Καιιέξγε

ν πξόεδξνο
Γηάλλεο ηαπξόπνπινο

ηει. 210-5054751 / 6973482667
e-mail: renakallergi@gmail.com
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