Σπάμε τη Σιωπή, Δευτέρα, 29 Ιουνίου, στις 12.00μ, έξω από το
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης Και Πρόνοιας, Σταδίου
29, πορεία και κατάληξη στο Υπουργείο Υγείας
Η 1η ακτιβιστική δράση/συγκέντρωση/διαδήλωση/πορεία αλληλεγγύης για τα
Παιδιά του ΘΧΠ (πρώην ΚΕΠΕΠ), Παράρτημα ΑμεΑ Λεχαινών, και όλων των
κλειστών δομών «περίθαλψης», θα ξεκινήσει έξω απ΄ το Υπουργείο Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης Και Πρόνοιας, Σταδίου 29, στις 12.00μ, όπου θα παιχτεί
η PERFORMANCE:
ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ: ΤΟ ΚΛΟΥΒΙ,
από την ΟΜΑΔΑ QUILOMBOLA/PHYSICAL THEATER & την ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
και θα συνεχιστεί με πορεία προς το Υπουργείο Υγείας, Αριστοτέλους 17, όπου
και θα καταλήξει.
Καλεσμένος/η είναι καθένας και καθεμία, που μοιράζεται κοινές ανησυχίες και
οραματίζεται έναν άλλο κόσμο, ενεργό και αλληλέγγυο, όπου ο άνθρωπος και η
φύση με την πλούσια ποικιλομορφία του/της, αυτοοργανώνεται οριζόντια, ζει και
δημιουργεί, μακριά από φυλετικούς, σεξιστικούς, θρησκευτικούς, πολιτικούς και
οικονομικούς αποκλεισμούς!
Σας περιμένουμε όλες και όλους, γιατί, παρά τις επανειλημμένες δημοσιεύσεις
και καταγγελίες, και σε διεθνές επίπεδο, που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, για
την κατάσταση που επικρατεί στο ΘΧΠ Λεχαινών, για τις απάνθρωπες και
βάρβαρες συνθήκες κάτω από τις οποίες «περιθάλπονται» άτομα με σοβαρές
αναπηρίες, ακόμα και μέσα σε κλουβιά, οι διαδοχικές πολιτικές ηγεσίες των
αρμόδιων Υπουργείων (της παρούσας κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης),
τηρούν σιγήν ιχθύος, αφήνοντας να διαιωνίζεται μια μεσαιωνική κατάσταση της
καθημερινής τους «φροντίδας» ως διαρκούς βασανιστηρίου.
Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του BBC, της 14ης Νοεμβρίου 2014, “Τhe
disabled children locked up in cages” http://www.bbc.com/news/magazine30038753, δε διαπιστώθηκαν σημαντικές αλλαγές, παρότι μεσολάβησαν 6 χρόνια
από την πρώτη αναφορά των Ευρωπαίων Εθελοντών το 2009. Tα ξύλινα κλουβιά,
ως σήμα κατατεθέν των Λεχαινών, βγήκαν ξανά στο φως της δημοσιότητας. Τα
Λεχαινά ενσάρκωσαν τη σύγχρονη Λέρο της ιδρυματικής φροντίδας.
Έσπευσε, ωστόσο, η τότε αρμόδια υφυπουργός Κ. Παπακώστα, μεταφέροντας
εκτίμηση και σύσταση υποτιθέμενων «ειδικών», να διαβεβαιώσει ότι το κλείσιμο
σε κλουβιά είναι ο μόνος τρόπος που υπάρχει και ενδείκνυται για την ασφάλεια
των ατόμων αυτών!!!
Τα Λεχαινά δεν είναι μια ακραία, εξαιρετική περίπτωση, αλλά η καθημερινότητα
όλων των ιδρυμάτων κλειστού τύπου και ολόκληρου του συστήματος ψυχικής
υγείας. «Λεχαινά» υπάρχουν διάσπαρτα σε όλη τη χώρα, όπου παρέχεται μια
«περίθαλψη» στα άτομα με προβλήματα, συνήθως, βαριάς νοητικής
καθυστέρησης,
αναπτυξιακών
διαταραχών
και
βαριών
σωματικών
(αισθητηριακών, κινητικών και μεικτών) αναπηριών, επικεντρωμένη γύρω από

την απλώς βιολογική τους συντήρηση, ως «πραγμάτων», ως «αντικειμένων». Μια
«περίθαλψη» που δικαιολογεί θέσεις εργασίας από την γύρω περιοχή, την ίδια
στιγμή που, βάσει νομοθεσίας των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων,
παρακρατείται και το μεγαλύτερο μέρος της όποιας σύνταξης όσων εκ των
εγκλείστων παίρνουν, για να συμπληρώνει τον περικομμένο προϋπολογισμό και
να καθίσταται δυνατή η οριακή λειτουργία των ιδρυμάτων αυτών, αντί να
χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη της συγκρότησης ενός εξατομικευμένου
θεραπευτικού πλάνου αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης των
εγκλείστων.
Η κυβέρνηση της «αριστεράς» που πρόκυψε από τις εκλογές της 25 Γενάρη, δεν
μπορεί να συνεχίζει να «ποιεί την νήσσα» για ζητήματα, καταστάσεις και
πρακτικές που συνιστούν κατάφωρη καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
κατεξευτελισμό της ανθρώπινης ύπαρξης και μετάλλαξη της έννοιας της
θεραπείας και της φροντίδας σε μια διαρκή, καθημερινή άσκηση βίας πάνω σε
γυμνά σώματα και ψυχές.
Καλούμε τους αρμόδιους Υπουργούς και Αναπληρωτές/τριες Υπουργούς της νέας
κυβέρνησης, να παρέμβουν άμεσα και να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα, στη
λογική της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να μεριμνήσουν για την
άμεση και ριζική αλλαγή της κατάστασης στο κολαστήριο των Λεχαινών και σε
όποιο άλλο παρόμοιο ίδρυμα ανά την Επικράτεια.
Να συγκροτήσουν μια πολιτική και ένα σχέδιο προς άμεση εφαρμογή, που θα
αντιμετωπίσει το ζήτημα στη λογική της Αποϊδρυματοποίησης και της κοινωνικής
επανένταξης. Και να λάβουν υπόψη την πάγια θέση-πρόταση του Συνήγορου του
Παιδιού, που είναι: «(...) η μετεξέλιξη των κέντρων αυτών σε μονάδες φιλοξενίας
μικρής δυναμικότητας (προστατευμένα διαμερίσματα, ξενώνες και οικοτροφεία),
ανάλογα με τις ηλικιακές και θεραπευτικές ανάγκες των περιθαλπομένων,
επαρκώς στελεχωμένες και ενταγμένες στις τοπικές κοινότητες. Επίσης, αναγκαία
είναι η σύνδεσή τους με Κέντρα Ημέρας, τα οποία θα παρέχουν υπηρεσίες
φροντίδας, θεραπείας και εκπαίδευσης σε πρόσωπα με χρόνιες παθήσεις, που
διαμένουν μαζί με τις οικογένειές τους ή μακριά από αυτές».
Καλούμε τις Ομάδες, Συλλογικότητες, Ανοιχτές Συνελεύσεις, Αυτοοργανωμένους
Χώρους, Καταλήψεις, Σωματεία Βάσης εργαζομένων, κ.ά., που αντιστέκονται
στην απαξίωση και στον εξευτελισμό ανθρώπων και δη ευπαθών ομάδων,
παιδιών, κ.ά., να συνυπογράψουν το κείμενο και να στηρίξουν ένα κίνημα
αλληλεγγύης, που έχει ξεκινήσει απ τα κάτω, να φουντώσει και να συνεχιστεί με
δράσεις αφύπνισης πολύ περισσότερες, για την έμπρακτη καταδίκη και το
σταμάτημα των κυρίαρχων, κατασταλτικών πρακτικών στο χώρο των Προνοιακών
Ιδρυμάτων και της Ψυχικής Υγείας.
Αυτό το έγκλημα πρέπει να σταματήσει, σήμερα!
Ο αγώνας μας δε σταματάει εδώ. Θα μας βρίσκετε μπροστά σας!
Αλληλεγγύη στα Παιδιά του ΘΧΠ (πρώην ΚΕΠΕΠ) - Παράρτημα ΑμεΑ
Λεχαινών και όλων των κλειστών δομών «περίθαλψης»
Ομάδα Δράσης κατά της Αστυνομικής Βίας-Αυθαιρεσίας & του Εκφασισμού της
Καθημερινότητας (από Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός)
https://www.facebook.com/groups/769694969746817/

Έως σήμερα, έχουν συνυπογράψει το Ψήφισμα Αλληλεγγύης στα Παιδιά του ΘΧΠ
(πρώην ΚΕΠΕΠ), Παράρτημα ΑμεΑ Λεχαινών και όλων των κλειστών δομών
«περίθαλψης» οι πιο κάτω, η λίστα ενημερώνεται, συνεχώς:
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Η Ανοιχτή Συνέλευση του Ελεύθερου Αυτοδιαχειριζόμενου Θεάτρου
Εμπρός
Η Vita Activa Αυτοδιαχειριζόμενος χώρος κοινωνικής συνάντησης και
δράσης στην Α' ΦΕΠΑ (Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών)
Η "Πανελλαδική Συσπείρωση για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση"
Το Επαναστατικό Εργατικό Κόμμα (ΕΕΚ - Τροτσκιστές)
Η Εταιρεία Δραματικής Έκφρασης και Θεραπείας "Παλμός"
Η Ομάδα Ντοκιμαντέρ free.doc
Η Πρωτοβουλία «Για ένα Σπίτι Γυναικών»
Η Πρωτοβουλία Για ένα Πολύμορφο Κίνημα στην Ψυχική Υγεία
Το Αυτόνομο Στέκι
Φύλο και Φτερό
LGBTQI+ Pride Κρήτη Φεστιβάλ Ορατότητας Και Διεκδικήσεων Για Την
Απελευθέρωση Φύλου, Σώματος, Σεξουαλικότητας
Conqueer
Κίνηση Χειραφέτησης ατόμων με αναπηρία ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ
Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία
Αθλητική Πολιτιστική Ομάδα HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
ΠΑΣ (Πολιτιστικό Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι) ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ
Δίκτυο Αλληλεγγύης Καλλιθέας
ACT UP ΔΡΑΣΕ HELLAS
DiakoptesAthens - Εργαζόμενοι στο Χώρο του Θεάματος

