Γιατί οι Ανάπηροι
Στηρίζουν
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Η Αλλαγή η μόνη διέξοδος
για τους ανάπηρους
Τον Οχτώβρη του 1981 άρχισε μια νέα εποχή για τον τόπο μας,
για το λαό μας και για την υλοποίηση των οραμάτων του. Μ ε τη
νίκη του Π Α ΣΟ Κ και των δημοκραηκών και προοδευτικών δυνά
μεω ν της πατρίδας μας μπήκαμε στον δρόμο της αναγέννησης και
της αλλαγής. Μπήκαμε δηλαδή στο δρόμο που γίνεται το όραμα
πράξη και η ελπίδα ζωή.
Το αναπηρικό κίνημα (που εκπροσωπεί 300.000 ανάπηρους
και που μ α ζί μ ε τον οικογενειακό τους περίγυρο ανέρχονται σε
1.000.000), αναπόσπαστο λαϊκό κομμάτι του μαζικού λαϊκού
κινήματος της πατρίδας μας, έχοντας ζήσει στο πετσί του την κατα
πίεση και την εκμετάλλευση της δεξιάς και του κατεστημένου,
βρήκε στη κυβέρνηση της Αλλαγής την κυβέρνησή του, μια
κυβέρνηση που παρά τις ανηκειμενικές δυσκολίες λόγω του οικο
νομικού χάους που παρέλαβε από την κυβέρνηση τηςΝ έαςΔ ημο

-Λ Α ΪΚ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η Κυβέρνηση ιης Αλλαγής έκανε
πράξη ίο αίτημα τω ν αναπήρων για συμ
μετοχή σια Δ.Σ. ίω ν ιδρυμάτων που
έχουν σχέση με αυτούς, δίνοντας έτσι την
ευκαιρία στους ανάπηρους να χαράξουνε
την πολιτική για τα θέματα που τους αφ ο
ρούν. Για το αναπηρικό κίνημα η συμμε
τοχή αναπήρων και γο νέω ν στα Δ.Σ. των
ιδρυμάτων είναι η πεμπτουσία της λαϊκής
συμμετοχής.

- Εκπαιδευτική πολιτική
Στον τομέα της εκπαίδευσης η Κυβέρ
νηση ουσιασηκά σταμάτησε την πρωτο
βουλία της φιλανθρωπίας εκεί που βρι
σκόταν το 1981 και τυπικά την καταργεί
με πς διατάξεις για την ειδική αγωγή που
έχουν ενσωματωθεί στο σχέδιο νόμου
για τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση που έχει κατατεθεί για
ψήφιση στη Βουλή. Ίδρυσε σχολεία
ό λω ν των βαθμιδών εκπαίδευσης για
τυφλούς, κωφούς, για άτομα με κινηπκές
δυσκολίες, για άτομα με διανοητική
καθυστέρηση, κ.ά.
Θεσμοθετεί τη συμμετοχή του αναπη

κρατίας, δημιούργησε και δημιουργεί πς προϋποθέσεις για τον
απεγκλωβισμό των ανάπηρων από το κοινωνικό περιθώριο, για
την ένταξή τους στη παραγωγική διαδικασία και για την αλληλοαποδοχή των ανάπηρων μ ε την κοινωνία.
Ασφαλώς δεν ισχυριζόμαστε όπ έχουν λ υ θ ε ί όλα τα προβλή
ματα των ανάπηρων, απλά και μόνο αναγνωρίζουμε και επιση
μαίνουμε ότι έγιναν σοβαρά βήματα και πράξεις.
Καλούμε κάθε ανάπηρο και κάθε γονιό αναπήρου, να στρατευ
τεί μ α ζί μας ώστε να κλείσει ορισπκά ο δρόμος στη δεξιά και στο
κατεστημένο και να συνεχιστεί το δημιουργικό και αναγεννητικό
έργο της αλλαγής.
Η κυβέρνηση της αλλαγής υλοποιώντας πς εξαγγελίες της και
πς προγραμμαπκές της δηλώσεις για ισονομία, ισοπολιτεία και
κοινωνική δικαιοσύνη, πήρε τα πιο κάτω μέτρα για τους ανάπη
ρους:

ρικού κινήματος στη λήψη των αποφά
σεω ν για την ειδική αγωγή και την ειδική
επαγγελματική
εκπαίδευση
με
τη
σύσταση του συμβούλιου ειδικής αγω 
γής. Τέλος, με το προαναφερόμενο σχέ
διο νόμου για την εκπαίδευσή, αναλαμ
βάνεται πλήρως από την πολιτεία η
εκπαίδευση τω ν ανάπηρων, ικανοποιόντας έτσι ένα πάγιο αίτημα τω ν αναπήρων
για ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες στη
μόρφωση, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε
ατόμου.

- Ένταξη στην παραγωγική
διαδικασία
Στον τομέα της ένταξης των ανάπηρων
στην παραγωγική διαδικασία, η Κυβέρ
νηση της Αλλαγής πήρε τα εξής μέτρα:
α) Με τον ν. 1320 και άλλες διατάξεις
έκανε δυνατή την πρόσληψη στο
δημόσιο τομέα 700 και πλέον ανάπη
ρων, καταργώντας ουσιασηκά τη διά
ταξη περί αρημέλειας. Στη διάρκεια
της συζήτησης στη Βουλή του προαναφερόμενου νόμου η Ν.Δ. δήλωσε
πως είναι αντίθετη στην κατ' εξαίρεση
πρόσληψη αναπήρων στο Δημόσιο με
ποσοστό 5% γιατί το Δημόσιο γίνεται
άσυλο.
Αυτή είναι η φιλοσοφία και πρα-

κηκή της παράταξης που είναι υπεύ
θυνη για την γκετοποίηση τω ν ανα
πήρων και για την κοινωνική τους
περιθωριοποίηση.
β) Με την ίδρυση από τον Ο ΑΕΔ των
γραφείων
εργασίας
αναπήρων,
προώθησε την τοποθέτηση στον ιδιω
τικό τομέα 500 και πλέον ανάπηρων
και αυτό έγινε κατορθωτό με την πολι
τική επιδότησης από τον Ο ΑΕΔ των
εργοδοτών
που
προσλαμβάνουν
ανάπηρους με 1.100 δρχ. την ημέρα.
γ) Δημιούργησε και υλοποιεί προγράμ
ματα επαγγελματικής κατάρτισης και
εκπαίδευσης τω ν ανάπηρων που
καλύπτουν όλες τις κατηγορίες.

- Κοινωνική πολιτική
α. Στον τομέα της πρόνοιας το έργο
της Κυβέρνησης της Αλλαγής είναι
πραγματικά εντυπωσιακό. Το 1981
μόνο οι τυφλοί και οι κωφοί έπαιρναν
επίδομα 2.000 και 1.500 δρχ. το μήνα
αντίστοιχα.
Σήμερα οι τυφλοί ανασφάλιστοι
παίρνουν 15.000 δρχ. το μήνα, ενώ το
βασικό επίδομα για τους τυφλούς
εργαζόμενους και συνταξιούχους έχει
διαμορφωθεί σης 7.000 δρχ. το μήνα.
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γιο ποκμο με ειοκες αναγκες

— Αλλα μέτρα για την
κοινωνική και πολιτιστική
απελευθέρωση
των αναπήρων
Στον τομέα της λαϊκής επιμόρφωσης
η κυβέρνηση προώθησε προγράμματα
για την επιμόρφωση τω ν ενήλικων ανά
πηρων. Στον τομέα του αθληησμοΰ
δημιούργησε και υλοποιεί αθληπκά προ
γράμματα για όλους τους ανάπηρους.
Στον τομέα της στέγασης η Κυβέρνηση
χορηγεί κατ' εξαίρεση στεγαστικά δάνεια,
μείωση επιτοκίων, π.χ. Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο, Ταμείο Παρακαταθηκών

τήθηκε η χορήγηση 136 λίτρων κατά
μήνα αφορολόγητης βενζίνης.

Καλούμε κάθε ανάπηρο και κάθε
γονιό ανάπηρου να στηρίξει τη
Κυβέρνηση της Αλλαγής, γιατί στα 3,5
χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από το
ΠΑΣΟΚ, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέ
σεις για την κοινωνική αποπεριθωριοποίηση των ανάπηρων, για το σπάσιμο
των κοινωνικών στεγανών, για το γκρέμι
σμα τω ν κάστρων της προκατάληψης και
του ιδρυματισμού και για την αλληλοαποδοχή αναπήρων και κοινωνικού σύνολου.

και Δανείων, και μείωση των ενσήμων
που απαιτούνται για τη θεμελίωση του
δικαιώματος λήψης στεγαστικού δανείου.
Θεσμοθέτησε σοβαρές φοροαπαλλα
γές στα εισοδήματα και στις συντάξεις, και
για τους παραπληγικούς ειδικά, θεσμοθε

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Οι ανασφάλιστοι παραπληγικοί που
δεν έπαιρναν τίποτα ίο 1981, σήμερα
παίρνουν 20.000, και οι ασφαλισμέ
νοι 27.000 δρχ. το μήνα.
Τα άτομα με μεσογειακή αναιμία
παίρνουν 5.000 δρχ. το μήνα.
Οι κωφοί και οι βαρύκοοι 5.000
δρχ. και άτομα με άλλες αναπηρίες
παίρνουν 8.000 δρχ. το μήνα.
Οι δαπάνες για την Πρόνοια το
1980 ήταν 4,5 δίς, ίο 1985 17 δις.

Οι ανάπηροι μαζί με τον λαό στηρίζοντας την Αλλαγή
ανοίγουν το δρόμο που οδηγεί
στη κοινωνική απελευθέρωση του λαού μας.
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