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Ε.Σ.Α.μεΑ.
Αγαπητοί κύριοι,
Μένουμε για άλλη μία φορά έκπληκτοι για τις αποφάσεις που παίρνετε, οι οποίες,
αν μη τι άλλο, προσβάλουν την ύπαρξη των Α.μεΑ., την αξιοπρέπειά τους και τη
νοημοσύνη των οικογενειών τους και των δικαστικών συμπαραστατών τους.
Ερχόμαστε και αυτή τη φορά, να σας εστιάσουμε τη προσοχή και να αναρωτηθούμε
για το ίδιο θέμα που σας είχαμε θίξει με το υπ’ αριθμόν 241/09-12-2019.
Τότε είχατε εξαγγείλει ότι τα άτομα Α.μεΑ. δικαιούνται το μέρισμα με ηλικιακό
κριτήριο και μέχρι την ηλικία των εικοσιτεσσάρων (24) ετών. Μετά τις έντονες
διαμαρτυρίες μας, το αποσύρατε και μας χαρίσατε χαρά και ικανοποίηση.
Όμως, ο χορός του εμπαιγμού προς τους Α.μεΑ. συνεχίζεται και αυτός oφείλεται,
όταν άτομα Α.μεΑ. της Ένωσής μας βρίσκονται εκτός συστήματος στο δικαίωμα του
μερίσματος. Άτομα με Αυτισμό, άτομα με εγκεφαλική παράλυση, άτομα με βαριά νοητική
υστέρηση, άτομα με σύνδρομο Down, άτομα με αναπηρία που τόλμησαν παρ’όλα τα
προβλήματά τους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, άτομα με πολλαπλές αναπηρίες,
όλα εκτός συστήματος.

Και αναρωτιόμαστε, ποια άτομα Α.μεΑ. τελικά το δικαιούνται; Γιατί τέτοια
ανισότητα; Γιατί τέτοιος εμπαιγμός; Γιατί…. Γιατί…. Γιατί…. Πολλά τα γιατί.
Πότε επιτέλους η πολιτεία θα αποδεχθεί την ύπαρξη των Α.μεΑ. εμπράκτως και όχι
με λόγια, εκμεταλλεύομενοι κάθε φορά με βαρύγλωττες υποσχέσεις και πολλά θα, το
δικαίωμα στη ζωή τους;
Φτάνει πια.
Έχουμε φτάσει στο ξημέρωμα του 2020 και αγωνιζόμαστε για τα αυτονόητα. Την
ύπαρξη, την αποδοχή της διαφορετικότητας και εν γένει για τα δικαιώματα της ζωής των
Α.μεΑ. Μιλάμε συνέχεια για Πολιτισμό, όμως Πολιτισμός δεν υφίσταται πουθενά, χωρίς
την έμπρακτη αποδοχή των Α.μεΑ.
Ελπίζουμε ότι, άμεσα θα αναγνωρίσετε τα λάθη σας και θα προχωρήσετε στην
πραγματοποίηση των εξαγγελιών σας σχετικά με τους Α.μεΑ. Περιμένουμε να δοθεί το
μέρισμα σε όλους ανεξαιρέτως τους Α.μεΑ. χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ.,
Η Πρόεδρος,

Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου
(Γονέας και Δικαστικός Συμπαραστάτης
Ενήλικα Ατόμου 39 ετών με Αυτισμό)

Η Γενική Γραμματέας

Μαρία Λαδά
(Άτομο με σύνδρομο Morquio)

