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Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Με δυσαρέσκεια πληροφορηθήκαμε προ ημερών την αναστολή λειτουργίας ενός
ιστορικού κοινωνικού ιδρύματος, του Σικιαρίδειου Ιδρύματος που εδρεύει στο Δήμο
Αμαρουσίου και φιλοξενεί παιδιά με ειδικές ανάγκες ως επί το πλείστον με νοητική
υστέρηση. Αιτία της εξέλιξης αυτής, όπως γνωστοποιήθηκε από τη Διοίκηση του
ιδρύματος, είναι η αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών του εξόδων και των
εκπαιδευτικών αναγκών 250 παιδιών λόγω έλλειψης της απαραίτητης κρατικής
επιχορήγησης. Η μακρόχρονη προσφορά του Σικιαρίδειου Ιδρύματος είναι πολύτιμη σε
εκατοντάδες παιδιά για αυτό και με το παρόν έγγραφο επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη
σας το κρίσιμο αυτό ζήτημα.
Θεωρούμε ότι η αναγκαία περιστολή της κρατικής σπατάλης σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να αφορά στην περικοπή πόρων από Ιδρύματα κοινωνικού χαρακτήρα όπως το
Σικιαρίδειο που προσφέρουν σημαντικό έργο σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αντίθετα, στο
πλαίσιο του νοικοκυρέματος του Κράτους και των οικονομικών του θα πρέπει από την
εξοικονόμηση των πόρων που επιτυγχάνεται να ενισχύονται οι δομές εκείνες που
πραγματικά συμβάλουν στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.
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Τις επείγουσες ανάγκες του Σικιαρίδειου Ιδρύματος και τους φόβους μας για αναστολή
λειτουργίας του Ιδρύματος είχαμε εκφράσει προ μηνών και με το υπ' αριθμ. 055907/127-2012 έγγραφο προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα
Λυκουρέντζο, ζητώντας να μεριμνήσει για να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας
του Ιδρύματος.
Με γνώμονα ότι η Πολιτεία πρέπει να δώσει προτεραιότητα στα ειδικό σχολεία, και
γνωρίζοντας το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η Διοίκηση του Ιδρύματος και την
αδυναμία της να ανταποκριθεί στην παροχή υπηρεσιών σε δεκάδες παιδιά, το Δημοτικό
Συμβούλιο Αμαρουσίου εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο δηλώνει την πλήρη υποστήριξή
του προς τα δίκαια αιτήματα του Ιδρύματος ζητώντας την ικανοποίησή τους.
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε να τοποθετηθείτε σαφώς επί του θέματος
ενημερώνοντας σχετικά με τις πρωτοβουλίες σας στο επείγον αυτό ζήτημα που έχει
ανακύψει.
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