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Μια φορά κι έναν καιρό…
Υπήρχε µια χώρα, στην οποία ο Θεός είχε χαρίσει, απλόχερα, το ξανθό φως του ήλιου, το
πράσινο των δασών και των βουνών, το γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας.Την σηµάδεψε στον χάρτη γι’ αυτά της τα προνόµια, για να βρει, αργότερα, νόηµα στους στίχους:
‘’Γη της λεµονιάς, της ελιάς
γη της αγκαλιάς, της χαράς
γη του πεύκου, του κυπαρισσιού
των παλικαριών και της αγάπης…
Χρυσοπράσινο φύλλο,
ριγµένο στο πέλαγο’’…
Και αυτή η χώρα, µε τη σειρά της, χάρισε, απλόχερα, στον κόσµο Φιλοσοφία, Πολιτισµό,
Ιστορία, Ιατρική, Μαθηµατικά, Αστρονοµία…
Όταν οι άλλοι λαοί δανείστηκαν όλες τις παραπάνω προσφορές της – γιατί ήταν αιώνες
µπροστά απ’ αυτούς - στην προσπάθειά τους, αργότερα, να δηµιουργήσουν ενώσεις κρατών σε µια πολιτιστική, πολιτική και φυσιογραφική διάκριση, δηλαδή τις ηπείρους, εκτός
από Μητέρα όλων των Επιστηµών την έκαναν και Νονά, αφού η γηραιά ήπειρος βαφτίστηκε ‘’Ευρώπη’’, όνοµα παρµένο από τη µυθολογία, πάλι, της ίδιας χώρας! Ακόµη και τη λέξη
φιλότιµο, που, όσες φιλότιµες προσπάθειες να κάνουν οι Ευρωπαίοι φίλοι µας, για να την
κατανοήσουν, δυστυχώς, δεν θα µπορέσουν να κατακτήσουν το βάθος της λέξης, γιατί
την αγνοούν τα λεξικά τους…
Αιώνες αργότερα, το βαφτιστήρι, η Ευρώπη, σκέφτηκε να δηµιουργήσει έναν µηχανισµό,
µε οικονοµικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιεχόµενο, που, στην ιδεατή µορφή
του, θα οδηγούσε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωσή της: την Ευρωπαϊκή Ένωση!
∆εκαετίες αργότερα, η Μητέρα και – παράλληλα – Νονά, έπειτα από κακούς χειρισµούς
πολιτικών ηγετών και πανούργους χειρισµούς των πολυεθνικών, έπεσε στην ανάγκη των
µηχανισµών, τους οποίους είχε, ήδη, δηµιουργήσει το Βαφτιστήρι (Ευρωπαϊκή Ένωση –
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρ. Κεντρική Τράπεζα) και άλλη µια ήπειρος (ΗΠΑ - ∆ΝΤ). Ζήτησε
βοήθεια από τους µηχανισµούς – υποτίθεται – στήριξης κι εκείνοι ψάχνουν απεγνωσµένα –
απ’ ό,τι φαίνεται – τρόπους τιµωρίας της. Τι σηµαίνει, άραγε, όταν το αλεπουδάκι πάει να
την βγει στην αλεπού; Τι απωθηµένα και τι απώτερους στόχους µπορεί να κρύβουν
τέτοιες ενέργειες;;; Μήπως επιθυµούν την εξαγορά της εθνικής κυριαρχίας
µας;;;
Ίσως, όµως, θα έπρεπε να θυµίσουµε στους επιλήσµονες για το τι εστί Ελλάδα,
το κείµενο, που είχε αναγνώσει ο Ξενοφών Ζολώτας, ως αντιπρόσωπος της Ελλάδος, στη συνεδρίαση, κατά την οποία γινόταν η επισκόπηση και αναλύονταν
τα συµπεράσµατα από τις εργασίες του ∆ΝΤ – τραγική ειρωνεία;;; - και της ∆ιεθνούς Τράπεζας για το 1957· κείµενο, που προκάλεσε την έκπληξη από τον απροσδόκητο λόγο του, (26 Σεπτεµβρίου 1957).

Συνέχεια στη σελ.4

ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΝΗ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

Η Γραµµατέας Γυναικείων Θεµάτων της Νέας ∆ηµοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα –
Σιδηροπούλου, ο Γραµµατέας Πολιτών µε Αναπηρία της Ν.∆., Σπύρος Σταυριανόπουλος, καθώς και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πανελλαδικού Συνδέσµου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, µε αφορµή τις καταγγελίες της Οµοσπονδίας Μεσογειακής Αναιµίας, για τον κίνδυνο ‘’Απώλειας της υγείας και της ίδιας της ζωής των
πασχόντων από Μεσογειακή Αναιµία’’, λόγω της υποβάθµισης του ποσοστού τους, κατά
τη σύνταξη του ‘’Κανονισµού Εκτίµησης Βαθµού Αναπηρίας – ΚΕΒΑ’’, έκαναν την ακόλουθη
δήλωση:
« Καταγγέλλουµε, στο σύνολό τους, τα ανάλγητα, βάναυσα και απάνθρωπα µνηµονιακά µέτρα, που, κατ’ επανάληψη, επέβαλε, η απελθούσα Κυβέρνηση σε βάρος της πλέον αδύνατης
και ευάλωτης κοινωνικής οµάδας, ‘’των Πολιτών µε Αναπηρία’’. ∆υστυχώς, µε ανεξήγητο πάθος, συνέχισε τη δίωξή της και την τελευταία εβδοµάδα του κοινοβουλευτικού της βίου, µε συνέπεια να µην απειλείται µόνο η ποιότητα ζωής των Ατόµων µε Αναπηρία, αλλά, επί πλέον, η υγεία και η ίδια η ζωή τους!
Ειδικότερα, καταγγέλλουµε:
Το Υπουργείο Εργασίας, διότι στον νέο ‘’Κανονισµό Εκτίµησης του Βαθµού Αναπηρίας – ΚΕΒΑ’’, όρισε ως Ποσοστό
Αναπηρίας το 50% αντί του 67%, που ίσχυε επί δεκαετίες για τα άτοµα µε Μεσογειακή Αναιµία. Το αποτέλεσµα του
µέτρου αυτού είναι οι πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιµία να πάψουν να ανήκουν στα ΑµεΑ και να απολαµβάνουν
του ευεργετικού ‘’προνοµίου’’, της δωρεάν πρόσβασης στην πανάκριβη υγειονοµική και φαρµακευτική τους φροντίδα
για την επιβίωσή τους, δηλαδή τη διατήρησή τους στη ζωή!
Έτσι, σε όλους τους ανασφάλιστους πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιµία, άνω των 26 ετών - που είναι το 85% του
συνόλου των πασχόντων – ∆ΕΝ παρέχεται η δωρεάν υγειονοµική φροντίδα για τη συντήρησή τους στη ζωή. Όµως,
η επιβαλλόµενη αλλαγή αίµατος, 2 φορές τουλάχιστον τον µήνα, έχει κόστος 2.000 έως 3.000 € ανά µήνα, που ουδείς διαθέτει!
Εποµένως, είναι ζήτηµα ζωής και θανάτου, όπως τονίζει η Οµοσπονδία τους και επιβάλλεται η νέα κυβέρνηση, να προβεί άµεσα, στην ΑΝΑΙΡΕΣΗ του συγκεκριµένου µέτρου στο ΚΕΒΑ και την ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
στο παλαιό καθεστώς του Π.Α. 67%, ως ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΣ και ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝ, µιας και ο κ.
Κουτρουµάνης, ∆ΕΝ επέδειξε µέχρι σήµερα, την ανάλογη ευαισθησία.
Επίσης - µε την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 46163 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, την 3η Νοεµβρίου 2011 - ανακοινώθηκε ότι, για τους µήνες Σεπτέµβριο – Οκτώβριο, θα καταβληθεί ΜΟΝΟ το 40% της παροχής των προνοιακών επιδοµάτων στους δικαιούχους, µε προφανείς επιπτώσεις στην επιβίωσή τους και γι’ αυτό θεωρούµε
πλήρως απαράδεκτη την αναφερόµενη απόφαση, που, επειγόντως, πρέπει να ΑΚΥΡΩΘΕΙ.
3. Την ίδια στιγµή, ανακοινώνεται ότι για τους εσφαλµένους λογαριασµούς, που περιλαµβάνουν το ‘’χαράτσι των
ακινήτων’’, η Εφορία απαιτεί, πρωτίστως, την εξόφληση του λογαριασµού της ∆ΕΗ και ύστερα τον έλεγχο της
νοµιµότητας των παραστατικών, για τη µερική – περικοπή – απαλλαγή, στα Άτοµα µε Αναπηρία µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και χωρίς τη δυνατότητα οιουδήποτε συµψηφισµού.
Από τις διατάξεις αυτές, γίνεται φανερή η παραβίαση κάθε κανόνα δικαίου και της ισόρροπης εφαρµογής, των αµφίδροµων υποχρεώσεων µεταξύ πολιτών και πολιτείας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούµε απαραίτητο η νέα κυβέρνηση να παρέµβει άµεσα και ορίσει όπως:
α. Προηγηθεί ο έλεγχος των παραστατικών για τη νοµιµότητα των δικαιούχων µερικής απαλλαγής από το ‘’χαράτσι
του Τέλους Ακινήτων’’, χωρίς την υποχρέωση προηγούµενης εξόφλησης των εσφαλµένων λογαριασµών
της ∆ΕΗ, για τους αναπήρους µε Π.Α. 80% και άνω.
Επίσης, να εξαιρεθούν της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος, ως απαραίτητου για τη λειτουργία µηχανηµάτων, αναγκαίων για τη διατήρηση της υγείας τους.

Συνέχεια στη σελ.4

Σελίδα 2

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ «∆ΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΠΡΩΤΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ»
Η Γραµµατέας Γυναικείων Θεµάτων της Νέας ∆ηµοκρατίας, κα Κατερίνα Παπακώστα – Σιδηροπούλου, µε αφορµή
πρόσφατες έρευνες, που δείχνουν δυσάρεστες πρωτιές: α) των Ελλήνων νέων ως προς την κατανάλωση αλκοόλ και
β) των γυναικών ως προς το κάπνισµα, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Σύµφωνα µε την πρόσφατη έρευνα γνώσης για το αλκοόλ, ένας στους δέκα νέους ηλικίας 17 έως 24 ετών καταναλώνει, καθηµερινά, αλκοόλ.
Πρέπει να εστιάσουµε στο ότι µόλις το 43% των Ελλήνων γνωρίζει ότι το αλκοόλ ανήκει στις εξαρτησιογόνες ουσίες, ενώ το 30,2% δεν γνωρίζει ότι δεν επιτρέπεται να καταναλώνουν αλκοόλ παιδιά και έφηβοι. Και, δυστυχώς,
µόνο το 35,1% του πληθυσµού γενικώς, γνωρίζει ότι τα αεριούχα αλκοολούχα ποτά (τύπου breezer), που πωλούνται και στα περίπτερα, περιέχουν αλκοόλ 4%, όσο δηλαδή και µια φιάλη µπίρα.
Πρέπει να αξιοποιήσουµε τον Ευρωπαϊκό Καταστατικό Χάρτη για το Αλκοόλ, που έχει συνυπογράψει και η χώρα
µας από το 1994. Πρέπει, επίσης, να λάβουµε υπόψη µας ότι το κράτος, ετησίως, εισπράττει από τον φόρο στα αλκοολούχα ποτά περίπου µισό δισ. ευρώ.
Άλλη αρνητική πρωτιά, για την Ελλάδα, αποτυπώνεται στην έκθεση του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ‘’Υγειονοµική Περίθαλψη µε µια Ματιά’’, φέρνοντας τις Ελληνίδες…πρωταθλήτριες στο κάπνισµα! Οι Ελληνίδες, που κατακτούν την πρώτη θέση στην παγκόσµια κατάταξη µε ποσοστό 34%, δεν πρέπει να αφεθούν στο έλεος ενός πάθους. Το κάπνισµα σε συνδυασµό µε την παχυσαρκία είναι οι ‘’καλύτεροι φορείς’’ των…
καρδιαγγειακών προβληµάτων ή εγκεφαλικών επεισοδίων, µε την Ελλάδα να καταλαµβάνει την 22η θέση στην παγκόσµια κατάταξη.
Το Σύστηµα Υγείας φαίνεται ότι αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες ιατρικής περίθαλψης των χαµηλότερων οικονοµικών στρωµάτων, καθώς η έκθεση του ΟΟΣΑ δείχνει ότι η Ελλάδα καταλαµβάνει την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή
λίστα, µε το 11,5% των πολιτών να µη λαµβάνει την απαραίτητη φροντίδα.
Απαιτείται ενίσχυση στη γενικότερη ενηµέρωση στους νέους και τις νέες, ότι δεν πρόκειται για µια απλή συνήθεια,
για µια παρέα στα ‘’δύσκολα’’ – εύκολο άλλοθι – ή στον καφέ και την παρέα, αλλά ένα … σαµάρι, από το οποίο
δύσκολα µπορεί ν’ απαλλαγεί κανείς».

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Ν. ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ: ‘’ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑ∆Α & ΜΙΑ ΚΥΠΡΟ ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ’’
Πρέπει, επί τέλους, να κατανοήσουµε πως τα Άτοµα µε Αναπηρία δεν απαιτούν τίποτα περισσότερο από τον σεβασµό
στη διαφορετικότητά τους απ’ την ίδια την Πολιτεία, αλλά και από τον καθένα µας χωριστά. Απαιτούν τη διευκόλυνση της ζωής και της καθηµερινότητάς τους, το δικαίωµά τους στην Προσβασιµότητα. Απαιτούν, εν τέλει, τα αυτονόητα! ∆ηλαδή, όπως ορίζει το Σύνταγµα της χώρας και οι νόµοι µας, ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώµατα από την Πολιτεία
και από τους συµπολίτες τους.
Ως Γραµµατέας Γυναικείων Θεµάτων συµπαρίσταµαι στον αγώνα των Ατόµων µε Αναπηρία, για τον σεβασµό και τη
διεκδίκηση της αξιοπρέπειάς τους, αλλά και την προώθηση της θεµελιώδους αρχής, ότι η αναπηρία είναι ζήτηµα ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Βρισκόµαστε δίπλα τους, έµπρακτα. Απόδειξη αποτελούν τα ∆ελτία Τύπου, που εκδίδουµε από τη Γραµµατεία Γυναικείων Θεµάτων, υπερασπιζόµενοι τα δικαιώµατά τους, όπως π.χ.
α) Το ∆ελτίο, που αφορούσε στον κίνδυνο ‘’Απώλειας της υγείας και της ίδιας της ζωής των πασχόντων από Μεσογειακή Αναιµία’’, λόγω της υποβάθµισης του ποσοστού τους, κατά τη σύνταξη του ‘’Κανονισµού Εκτίµησης Βαθµού Αναπηρίας – ΚΕΒΑ’’, ή
β) άλλο ∆ελτίο µας, µε αφορµή αιτήµατα απόγνωσης από δεκάδες µοναχικά, ηλικιωµένα άτοµα και Άτοµα µε Αναπηρία, που αποκλείστηκαν από το πρόγραµµα ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, ή
γ) ακόµη και το ∆ελτίο µας, µε αφορµή την αιφνίδια και καταχρηστική ‘’διακοπή’’ της θεσµοθετηµένης απαλλαγής
των τελών διοδίων για τα αναπηρικά αυτοκίνητα, στους Εθνικούς Αυτοκινητόδροµους, µε το οποίο, µάλιστα, προκαλέσαµε και την απάντηση του αρµόδιου Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων!
Ως Γραµµατέας Γυναικείων Θεµάτων επισηµαίνω πως απαιτείται ο εξορθολογισµός της εισοδηµατικής πολιτικής για τα
Ατοµα µε Αναπηρία και τις οικογένειές τους, ώστε, σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς, να υποστηριχθούν, όσον αφορά στα επιδόµατα, στα φάρµακα και στα τεχνικά βοηθήµατα. Είναι αδιανόητο η αναπηρία να καθιστά τους αναπήρους συµπολίτες µας πολίτες δεύτερης κατηγορίας!

Σελίδα 3

«ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΝΗ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α»

Συνέχεια από τη σελ. 2
β. Επεκταθεί σε όλους τους ανάπηρους πολίτες µε Π.Α. 67% και άνω η υφιστάµενη στο Ν. 4024/2011,
µερική απαλλαγή του ‘’Τέλους Ακινήτων’’ µόνο για τα ΑµεΑ, µε Π.Α. 80% και άνω.
γ. Επιτραπεί ο άµεσος συµψηφισµός, της όποιας υποχρέωσης των αναπήρων πολιτών προς τις εφορίες τους, µε
τις υποχρεώσεις της πολιτείας προς αυτούς, όπως της επιστροφής φόρου κ.τ.λ.
Τέλος, είναι απαράδεκτη η απαίτηση αναίτιας καταβολής από ανέστιους και άσιτους πολίτες, όπως είναι τα ΑµεΑ και,
µάλιστα, µε υπόσχεση επιστροφών το 2012!
Είναι βέβαιο ότι οι ρυθµίσεις αυτές και τους κανόνες δικαίου θα υπηρετήσουν και θα αποδείξουν ότι η νέα κυβέρνηση, αλλά και όλα τα πολιτικά κόµµατα, συµµερίζονται τη φωνή απόγνωσης των πανταχόθεν βαλλόµενων Πολιτών µε Αναπηρία και ανάλογα θα αντιδράσουν.
Άλλωστε, είναι προφανές ότι, πλέον, δεν πλήττεται µόνο η ποιότητα ζωής των ΑµεΑ, αλλά και η ίδια η
ζωή τους.

« ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΤΗΣ…ΤΡΟΪΚΑΣ »
Συνέχεια από τη σελ.1
Μίλησε ελληνικά και τον κατάλαβαν όλοι – καθόλου παράδοξο! - χρησιµοποιώντας… ατόφια την αγγλική γλώσσα, γιατί όλες αυτές οι λέξεις, οι οποίες χρησιµοποίησε ήταν αντιδάνεια της ελληνικής, που
έχουν αφοµοιωθεί στην αγγλική! Την εποµένη, οι ‘’New York Times’’ και η ‘’Washington Post’’ είχαν πρωτοσέλιδο
τον λόγο του. Το µήνυµα είχε περάσει σ’ όλο τον κόσµο! Η διαχρονική δύναµη της ελληνικής γλώσσας, που έµεινε
ζωντανή απ’ την ποίηση του Οµήρου και πολύ παλιότερα, µέχρι σήµερα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην αγγλική
γλώσσα και να είναι προσιτή σχεδόν σ’ όλη τη γη. Τώρα, µάλιστα, µέρες Χριστουγέννων, θα µπορούσε η Μητέρα
και Νονά να ζήσει κι αυτή στο πνεύµα των ηµερών, αν δεν υπήρχε Σχέδιο Τιµωρίας από τους, πρωταρχικά, δανειζόµενους απ’ αυτήν τα ΠΑΝΤΑ!!!…

Φέτος, οι 3 µάγοι, Μελχιόρ, Γκασπάρ, Βαλτάσαρ µετονοµάζονται σε Τόµσεν, Μορς, Μαζούχ - ’’Τρόικα’’ γαρ …Φέτος,
τα ‘’δώρα’’, που φέρνουν, θα µας τα ζητήσουν πίσω µε τόκο…
Φέτος, οι κάλτσες των παιδιών θα µείνουν άδειες, γιατί ο Αϊ-Βασίλης (κάτω από τα γένια του ‘Άγιου, ο έρµος ο µπαµπάς) πρέπει να πληρώσει χαράτσια & αυξηµένα τέλη κυκλοφορίας…
Φέτος, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι πιο φτωχικό κι όχι αντάξιο των ηµερών…
Φέτος, θα ευχόµαστε ‘’Χρόνια Πολλά’’ & ‘’Καλή Χρονιά’’, χωρίς να φέγγει τις καρδιές µας το άστρο το λαµπρό, αλλά
θα τις µαυρίζει η σκιά της ανεργίας, των χρεών, του δέους των απανωτών σοκ…
Αλλά, φέτος, παρά την ανατροπή του σκηνικού και της παρουσίας των τραγικών αντιξοοτήτων, ας µείνουµε κοντά
στο πνεύµα της φάτνης…
Ας µη χάσουµε τα αιώνια κι αναλλοίωτα µηνύµατα, που γεννά η Ταπεινή Κοίτη: αγάπη, ελπίδα, ειρήνη!!!
Αυτά, ας µην αφήσουµε καµία Τρόικα να τα αλλοιώσει…

Ας ζήσουµε, ακόµη κι έτσι, όσο µπορούµε καλύτερα κι αυτοί ας ζήσουν, κρινόµενοι από την Ιστορία…
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