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Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ.) είναι ο τριτοβάθµιος κοινωνικός και συνδικαλιστικός φορέας του αναπηρικού 
κινήµατος στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή της, το 1989, έως σήµερα, αγωνίζεται για την προώθηση πολιτικών που συµβάλλουν στην πλήρη 
συµµετοχή όλων των ατόµων µε αναπηρία στην κοινωνική, οικονοµική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας. Για τα δελτία τύπου σε 
ηλεκτρονική µορφή, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας: www.esaea.gr 
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Αίτηµα στην ΕΣΗΕΑ για την παροχή στήριξης στο συλλαλητήριο της 3ης ∆εκέµβρη 2010 

 
Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία εν όψει του µεγάλου πανελλαδικού παν-αναπηρικού συλλαλητηρίου που 
διοργανώνει την 3η ∆εκέµβρη 2010 – Εθνική Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία και ώρα 10.00 στην Πλατεία Συντάγµατος 
απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο και τα µέλη του ∆Σ της ΕΣΗΕΑ, ζητώντας την πολύτιµη στήριξη της Ένωσης για την 
καλύτερη δυνατή προβολή και κάλυψη της κινητοποίησης.  
 
Όπως τονίζεται στην επιστολή, η φετινή 3η ∆εκέµβρη βρίσκει την πολιτεία και την κοινωνία της χώρας µας αντιµέτωπη 
µε µία βαθιά οικονοµική και κοινωνική κρίση, της οποίας τα σηµάδια έχουν γίνει ήδη εµφανή στα άτοµα µε αναπηρία και 
τις οικογένειές τους. Άλλωστε, όπως έχει δείξει και η ιστορία, τα άτοµα µε αναπηρία σε ανάλογες παρελθούσες 
περιόδους είναι οι πρώτοι που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό.  
 
Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, υπό αυτό το πρίσµα, αφουγκραζόµενη τις απαιτήσεις των καιρών και 
την επώδυνη θέση στην οποία βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες άτοµα µε αναπηρία, δεν µπορεί παρά να εκφράσει τη 
φετινή 3η ∆εκέµβρη τα αιτήµατα του 10% του ελληνικού πληθυσµού συµπυκνωµένα σε µία µόνο φράση «Το αναπηρικό 
κίνηµα απαιτεί και διεκδικεί το σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός Εθνικού Προγράµµατος για την αναπηρία σε όλους 
τους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής της χώρας», που αποτελεί και το κεντρικό αίτηµα της κινητοποίησης.  
 
Στο πλαίσιο αυτό και δεδοµένης της αδιαφιλονίκητης σηµασίας του ρόλου των ΜΜΕ, η Ε.Σ.Α.µεΑ. ζήτησε από τη 
∆ιοίκηση της ΕΣΗΕΑ να κάνει τη διάδοση του µηνύµατος όλων των Ελλήνων και Ελληνίδων µε αναπηρία  προσωπική 
της υπόθεση.  
 
Περισσότερες πληροφορίες για το συλλαλητήριο στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.µεΑ. www.esaea.gr ή στο προφίλ 
της Ε.Σ.Α.µεΑ. στο Facebook  


