
Ομιλία στη διαμαρτυρία της ΚΥΣΟΑ που πραγματοποιήθηκε έξω από  

το Υπουργείο Οικονομικών, στις 12 Δεκεμβρίου 2012 

 

του Μιχάλη Δημοσθένους 

ταμία της ΚΥΣΟΑ και Προέδρου της  

Οργάνωσης Μαθητών και Αποφοίτων του ΚΕΑΑ 

 

Φίλες και φίλοι, συνάδελφοι συναδέλφισες, 

 

Είμαστε σήμερα εδώ για να διαμαρτυρηθούμε ενάντια στα πρώτα μέτρα που παίρνονται, μες περικοπές 

στα ωφελήματα των ατόμων με αναπηρίες. 

 

Λένε πως τα άτομα με αναπηρία είναι ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Γιατί όμως; Γιατί ο τρόπος που η 

λειτουργεί κοινωνία δημιουργεί κατηγορίες ανθρώπων. Γιατί θεωρούν πως οι άνθρωποι με αναπηρία 

αποκλίνουν, ξεφεύγουν από αυτό που θεωρείται κανονικό. Έτσι μας πρόσφεραν στο παρελθόν 

φιλανθρωπία και λύπη. 

 

Σε αυτά, συνάδελφοι συναδέλφισες, φίλοι και φίλες, αγωνιστήκαμε σκληρά, ενάντια σε αυτήν την 

κατάσταση, ν’ αλλάξουμε αυτήν την εικόνα στην κοινωνία και το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό. 

Αγωνιστήκαμε για τα αυτονόητα ανθρώπινά μας δικαιώματα: την παιδεία, την υγεία την εργασία τη 

συμμετοχή μας στις κοινωνικές δραστηριότητες.  

 

Σήμερα, δυστυχώς, μας λένε έχουμε οικονομική κρίση και θα γίνουν περικοπές. Αυτό σημαίνει πως ότι 

με τους αγώνες μας κερδίσαμε αρχίζει να ξηλώνεται, αρχίζει το κοινωνικό κράτος να ξηλώνεται, είναι 

μόνο η αρχή. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ για να αντισταθούμε σε αυτό το ξήλωμα. Με δικαιολογία 

την κρίση, θα μειωθεί με πολλούς τρόπους το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων. Γι’ αυτό και το 

πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό μας. Είναι πρόβλημα όλων των εργαζομένων, είναι πρόβλημα των 

οικογενειών μας, είναι πρόβλημα των φίλων μας. Γι’ αυτό και ο αγώνας αντίστασης δεν είναι μόνο 

δικός μας, είναι αγώνας κοινός, για όλους τους εργαζόμενους. Η φωνή μας πρέπει να ενωθεί με τη 

φωνή των εργαζομένων που θα μας ακολουθήσουν. 

 

Αυτοί που ευθύνονται για την κρίση να σηκώσουν και τα βάρη της. Κι αυτοί δεν είναι ούτε οι 

εργαζόμενοι ούτε οι άνθρωποι με αναπηρία. Είναι οι μηχανισμοί του τραπεζικού συστήματος, είναι οι 

ίδιοι οι τραπεζίτες. Αυτοί λοιπόν να πληρώσουν την κρίση. Πρέπει να απαιτήσουμε από την 

Κυβέρνηση και την Βουλή, να τους φωνάξουμε με δύναμη της φωνής μας, με την ψυχή μας, 

Κυβέρνηση και Βουλή να απευθυνθούν, να στραφούν προς αυτούς που ευθύνονται για την κρίση, όχι 

στα άτομα με αναπηρία. 

 

Ας φωνάξουμε λοιπόν: 

 

Όχι στο ξήλωμα του κοινωνικού κράτους 

Όχι στο ψαλίδισμα των ανθρωπίνων μας δικαιωμάτων  

Τα βάρη της κρίσης στους τραπεζίτες και όχι σ’ εμάς τους ανθρώπους με αναπηρία  

   



Σας ευχαριστώ, είναι η πρώτης μας διαμαρτυρία, είναι η πρώτη μας αντίσταση αυτή, πρέπει να 

ετοιμαστούμε για περεταίρω δυναμικά μέτρα, πρέπει να εμψυχώσουμε, να συνομιλήσουμε και με 

άλλους που δεν είναι παρών σήμερα, πρέπει ν’ ανατρέψουμε την ψυχολογία της παθητικότητας, να 

δημιουργήσουμε ψυχολογία αγωνιστικότητας, αντίστασης, αυτής της ψυχολογίας που είχαμε στο 

παρελθόν, τη δεκαετία του 1980, κι αγωνιστήκαμε για να μπορούμε να διαμαρτυρούμαστε σήμερα.  

    

Αυτήν την ψυχολογία που είχαμε στη δεκαετία του 1980 πρέπει να αναβιώσουμε σήμερα, αυτό είναι 

το καθήκον μας, αυτό είναι το καθήκον όλων εμάς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, να μεταφέρουμε τα 

μηνύματα και σε αυτούς που δεν μπόρεσαν να έλθουν, για όποιους λόγους δεν μπόρεσαν σήμερα να 

έλθουν. 

 

Σας ευχαριστώ 

  


