
Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ 
 

Με ιδιαίτερη επιτυχία, λαμπρότητα και συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε 
 την Κυριακή το πρωί 23 Ιανουαρίου 2011, στην «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» του Δήμου Αθηναίων,  

η εκδήλωση της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας των μελών  
του Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Στην κατάμεστη αίθουσα της «Τεχνόπολις» κυριάρχησε το εορταστικό κλίμα, με ευχές, χαμόγελα, κάλαντα και 
τραγούδια από την χορωδία του Συνδέσμου, αλλά και καυστικές ομιλίες για τα δυσβάσταχτα μέτρα που λόγω της 
«δημοσιονομικής κρίσης», έχουν επιβληθεί σε βάρος των Ατόμων με Αναπηρία. 
 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και χαιρέτησαν οι:  
 

Εκ μέρους του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
✓ Ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, κος Γεώργιος Κατριβάνος, εκπροσωπώντας την 
Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό.  

✓ Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κος Κώστας Γείτονας 
✓ Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, κος Παναγιώτης 

Κουρουμπλής. 
 

Εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας:  
✓ Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κος Γεράσιμος Γιακουμάτος, 

εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Ν. Δημοκρατίας κον Αντώνη 
Σαμαρά, 

✓ Ο Βουλευτής και τέως Υπουργός κος Προκόπης Παυλό  πουλος, 
✓ Η Βουλευτής Επικρατίας κα Τσουμάνη Ευγενία, 
✓ Η τ. Βουλευτής κα Κατερίνα Παπακώστα. 

 

Επίσης οι:  
✓ Ο τ. Πρόεδρος της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» κος Φώτης Ιγνατίου,  
✓ στον οποίο παρεδόθη το λαβαράκι του Συνδέσμου μας, για την 

ευγενική παραχώρηση της όμορφης αίθουσας,  
✓ Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δ. Αθηναίων, κα 

Γιαννοπούλου Πόπη, 
✓ Λοιπές προσωπικότητες του Ιατρικού και Αναπηρικού χώρου 

και  
✓ Πλήθος Παραολυμπιονικών, Αθλητών Α.με.Α. και φίλων του 

Συνδέσμου μας  
 

Επισημαίνεται ότι, η λαμπρή παρουσία της χορωδίας του Συνδέσμου 
μας, επέβαλλε, μέσα από τις όμορφες μελωδίες της, το εορταστικό κλίμα 
της εκδήλωσής και δίκαια καταχειροκροτήθηκε.   
Επίσης, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η παρουσίαση του πλήθους των 
πολλαπλών δραστηριοτήτων του Συνδέσμου – μέσω Video Projector – 
κατά τη διάρκεια της 19χρονης λειτουργίας του.  

 

 

 

 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

Ο Γεν. Γραμμ. Του Υπ. Υγείας, 

κος Κατριβάνος Γεώργιος 

Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών Ν.Δ., 

κος Γιακουμάτος Γεράσιμος 

Ο Βουλευτής Αιτ/νίας ΠΑΣΟΚ, 

κος Κουρουμπλής Παν. 

Η Βουλευτής Επικρατείας Ν.Δ., 

κα Τσουμάνη Ευγενία 

Η Τ. Βουλευτής Ν.Δ.,  

κα Παπακώστα Κατερίνα 

Ο τ. Πρόεδρος της «Τεχνόπολις», 

κος Ιγνατίου Φώτης 



 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Χαιρετισμός, του Προέδρου, κου Σπύρου Σταυριανόπουλου 
 

Εκ μέρους του 

Δ.Σ. του 

Συνδέσμου μας 

και εμού 

προσωπικά, 

ευχόμαστε σε όλους σας, ο καινούριος χρόνος, 

το 2011, να σας χαρίσει ατομική και 

οικογενειακή Υγεία – Χαρά – Δύναμη, και 

επιπλέον την ελπίδα και την βεβαιότητα, ότι το 

2011 θα είναι η αρχή του τέλους της 

δημοσιονομικής κρίσης, που καθολικά πλήττει 

όλους τους Έλληνες Πολίτες και κυρίαρχα, τα 

Άτομα με Αναπηρία, αφού σύμφωνα με τη 

διεθνή άποψη, κατατάσσονται στις πλέον 

«ευάλωτες και φτωχότερες κοινωνικές ομάδες» 

χωρίς καμία δυνατότητα, ουσιαστικής ατομικής 

αντίδρασης. 

Συνηθίζεται να υποδεχόμαστε τον καινούργιο 

χρόνο, με φιλόφρονες ευχές και προσδοκίες. 

Αλλά, οι φετινές μας ευχές, δεν εντάσσονται 

στην συνήθη συμβατικότητα των ευχών, που 

παγίως διατυπώνονται στις ανάλογες 

εκδηλώσεις, αλλά περισσότερο καταγράφουν 

την αναγκαιότητα και την επιβαλλόμενη πορεία, 

προκειμένου, ο νέος χρόνος, να έχει 

ευτυχέστερη απόληξη, από τον προηγούμενο. 

Γιατί πράγματι, ο χρόνος που πέρασε, ήταν όχι 

μόνο οικονομικά δύσκολος, λόγω της 

δημοσιονομικής κρίσης, που διέρχεται η χώρα 

μας, αλλά και κοινωνικά άδικος. Γιατί 

επισώρευσε δυσβάσταχτα μέτρα, επί δικαίων 

και αδίκων, τα οποία, δυστυχώς, θα 

καταστήσουν το νέο χρόνο, ακόμη πιο δύσκολο, 

ιδιαίτερα για τα ΑμεΑ και τις λοιπές ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες, μεγεθύνοντας την 

υπάρχουσα αγωνία, την ανασφάλεια και την 

περιθωριοποίησή τους. 

Τα συμπεράσματα αυτά, δεν είναι μόνο δικά 

μας. Ευθέως διατυπώνονται και στο «Διάγγελμα 

του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κάρολου 

Παπούλια» που εξεφώνησε προς τον Ελληνικό 

λαό, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, από το 

Προεδρικό Μέγαρο.  

Συγκεκριμένα είπε, επί λέξει: 

«Αγαπητοί Συμπολίτες, Πέρασε μια δύσκολη 

χρονιά και έρχεται μια ακόμη δυσκολότερη. Ο 

Ελληνικός λαός πληρώνει βαρύ τίμημα για την 

κακοδιαχείριση και τις αμαρτίες δεκαετιών. Για 

την απληστία και τις ατέλειες του Παγκόσμιου 

Οικονομικού Συστήματος, τις αδυναμίες της 

Ευρώπης και «τα λάθη και την αμεριμνησία τη 

δική μας, του πολιτικού κόσμου της πατρίδος 

μας» και συνέχισε: 

«Συμμερίζομαι την αγωνία  των συμπολιτών 

μας, που γίνονται φτωχότεροι και βυθίζονται 

στην ανασφάλεια……. (Συναισθάνομαι την οργή 

για την κοινωνική αδικία και πιο κάτω:.  

«Η σκέψη μου είναι στους συνανθρώπους μας 

που έχουν περισσότερη ανάγκη. Που 

υποφέρουν από ασθένειες, από μοναξιά, από 

ανέχεια. Η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής 

είναι το μέγα ζητούμενο». Και κατέληξε: 

«Όσο πολύπλευρα και αν είναι τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουμε, όσο σύνθετες και αν είναι 

οι απαντήσεις που απαιτούνται, πρέπει να 

θυμάται η κυβέρνηση ότι, ειδικά στην κρίση 

που περνάμε, κοινωνική συνοχή δεν μπορεί να 

υπάρξει χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη». 

Είναι βέβαιο ότι θα μπορούσαμε να κλείσουμε 

τον χαιρετισμό μας με αυτά τα λόγια του 

προέδρου της Δημοκρατίας. Όμως, επειδή 

πρέπει καθαρά να διατυπώσουμε και τις δικές 

μας θέσεις, και τις θέσεις του Συνδέσμου μας, 

έστω και καθ’ υπερβολή, καταθέτουμε τα 

ακόλουθα: 

Προδήλως κατ’ αρχήν, υιοθετούμε μέχρι 

κεραίας, τα σοφά λόγια του Προέδρου της 

Δημοκρατίας, προσθέτοντας διευκρινιστικά – αν 

και με σαφήνεια προκύπτει από το σύνολο του 

διαγγέλματος – ότι: 

Η σημερινή δημοσιονομική κρίση, είναι 

απότοκος της προηγηθείσης κρίσης αξιών, που 

δυστυχώς εξακολουθητικώς, διαπιστώνουμε, 

και σήμερα με την ύπαρξη πνευματικής και  

ηθικής κρίσης. 

Γιατί, αν για τη δυσβάστακτη μείωση των 

πενιχρών συντάξεων και των αναπηρικών μας 

επιδομάτων, ευθύνεται η δημοσιονομική κρίση 

της χώρας, για την πρόσφατη θέσπιση π.χ. του 

«φόρου πολυτελείας» στα αναπηρικά 

αυτοκίνητα, που η ίδια η πολιτεία κρίνει ως 

απαραίτητα, για τους συναδέλφους μας, με 

ποσοστό αναπηρίας 67% – 80%, αναδεικνύουν 

την ύπαρξη και πνευματικής κρίσης, δηλαδή 

κρίσης κάθε έννοιας λογικής. Γιατί, αν το 

Υπουργείο Υγείας, κρίνει απαραίτητη τη διάθεση 

αναπηρικού αυτοκινήτου και το Υπουργείο 

Οικονομικών το θεωρεί πολυτελές απόκτημα και 

όχι αναγκαίο στοιχείο, υπάρχει χάσμα λογικής.  

Τέλος και για την οικονομία του λόγου, όταν η 

γραπτή απόφαση του ΙΚΑ, ορίζει ότι: «Επειδή ο 

ακρωτηριασμός έχει μικρότερο κόστος, του 

λοιπού ΔΕΝ θα χορηγούμε, στους διαβητικούς, 

θεραπευτικά υποδήματα». Αποδεικνύει 

περίτρανα την ύπαρξη και ηθικής κρίσης. Θα 

προσθέσουμε μάλιστα, ότι: Αν, η γραπτή αυτή 

απόφαση ΔΕΝ αποτελεί απόδειξη «ηθικής 

κρίσης», τότε δυστυχώς έχουμε επιπλέον χάσει 

κάθε ελπίδα επιστροφής μας, στις πολιτισμένες, 

σύγχρονες και ανθρώπινες πολιτείες, 

κατεδαφίζοντας κάθε ίχνος ύπαρξης κοινωνικού 

κράτους. 

Για τους λόγους αυτούς, απευθυνόμενοι 

πρωτίστως στην Κυβέρνηση αλλά και σε όλους 

τους πολιτικούς και πολιτειακούς φορείς της 

Χώρας, με στεντόρεια απαιτούμε: «Όχι μόνο την 

εξαίρεση μας, από άλλα δυσβάσταχτα μέτρα, 

που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον, αλλά και 

την ακύρωση των όσων αντικοινωνικών και 

αλγεινών ρυθμίσεων, που έχουν ήδη επιβληθεί 

σε βάρος των μισθών και συντάξεων μας, των 

αναπηρικών μας επιδομάτων, των τεχνικών 

βοηθημάτων και του υγειονομικού υλικού, που 

απαιτούνται για την στήριξη της υγείας μας και 

της στοιχειώδους ποιότητος της ζωής μας».  

Τέλος, δηλώνουμε ότι: 

«Τα άτομα με αναπηρία, δεν έχουν άλλα 

περιθώρια υπομονής και αναμονής». 

ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΑΛΛΟ! 

Με την ευκαιρία, παρακαλούμε τους 

εκπροσώπους της Πολιτείας, να μεταφέρουν 

στους αρμοδίους το μήνυμά μας.  

Είναι βέβαιο ότι για τα γενόμενα και εμείς 

έχουμε τη δική μας ευθύνη, ως εκλέκτορες των 

εκάστοτε ηγεσιών μας και όχι γιατί 

αποδεχόμαστε το ότι «Μαζί τα φάγαμε!!», γιατί 

εμείς ούτε ΑΡΤΙΘΗΚΑΜΕ. Μάλιστα, ως 

απόδειξη, θα επαναλάβουμε την φράση που 

έγραψε στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», ο γνωστός 

ευθυμογράφος Κύρ. που λέει ότι: «Αφού μαζί 

τα φάγαμε, γιατί πεινάμε χώρια;» 

Κατά συνέπεια, σήμερα όσο ποτέ άλλοτε 

προκειμένου να αντιμετωπίσουμε, τις 

επιπτώσεις, της πολλαπλής κρίσης αξιών που 

άλλοι μας έχουν βυθίσει, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: «Μια 

δυναμική επιστροφή στις έννοιες της ομάδας, 

της συλλογικότητας, της ευρηματικότητας και 

της ενεργούς συμμετοχής στην κοινωνική 

προσφορά και την κοινωνική αλληλεγγύη, που 

στηρίζει την κοινωνική συνοχή και την ισότιμη 

συμμετοχή μας, στα Κοινωνικά-Οικονομικά 

δρώμενα της ζωής της Χώρας». Γιατί δεν αρκεί 

να λέμε: «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς». Πρέπει 

να το αποδεικνύει ηι δράση μας και η 

παρουσία μας!! 

Γι’ αυτό, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και τις 

εκλογές αντιπροσώπων του Συνδέσμου μας για 

την ΕΣΑμεΑ και την ΕΟΚΑ, που έχουμε την 

Κυριακή 6-2-2011, πρέπει να είμαστε ΟΛΟΙ 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ. 

Θα κλείσω το χαιρετισμό μας, 

επαναλαμβάνοντας τα λόγια με τα οποία 

έκλεισε το διάγγελμα του ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας, που είπε: «Εκφράζω ολόψυχα 

την ελπίδα, ότι το 2011, θα είναι μια χρονιά, με 

λιγότερες δοκιμασίες για την πατρίδα μας και 

φυσικά για το χώρο μας». 

Ολοκληρώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλες 

και όλους, για την παρουσία σας, και πάνω απ’ 

όλα το Δήμο Αθηναίων και το Δ.Σ. της 

«Τεχνόπολις», για την παραχώρηση της 

αίθουσας, που αποτέλεσε προϋπόθεση 

πραγματοποίησης της σημερινής μας 

εκδήλωσης.  

Τέλος εκ μέρους του Δ.Σ., εύχομαι, για άλλη 

μια φορά σε όλους σας Καλή Χρονιά, με Υγεία 

– Χαρά – Δύναμη και αισιοδοξία. 

Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και τη 

συμπαράστασή σας και πάνω απ’ όλα για την 

αγάπη σας. Καλή Χρονιά, Σας ευχαριστώ. 

 


