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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: Ο Σύλλογος Προστασίας των Ελλήνων Αιμορροφιλικών καλεί τα μέλη του και το 

αναπηρικό κίνημα σε μαζική συμμετοχή στο Πανελλαδικό Παν- Αναπηρικό Συλλαλητήριο 

στις 2 Δεκέμβρη 

 

Αθήνα- 16/11/2016 

 

Ως ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), 

καλούμε τα άτομα με αιμορροφιλία και συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις, καθώς και όλο το 

αναπηρικό κίνημα στην Ελλάδα, σε μαζική και δυναμική συμμετοχή στο Πανελλαδικό Παν - 

Αναπηρικό Συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 10:00 το πρωί, στην Πλατεία Ομόνοιας. 

Άτομα με αναπηρίες και σπάνιες παθήσεις συγκεντρωνόμαστε από κάθε γωνιά της χώρας 

για να διαδηλώσουμε ενάντια στην κρίση και στις επιπτώσεις της. 

 

Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, η συμμετοχή όλων μας κρίνεται επιβεβλημένη. 

Με σύνθημά μας «Τίποτα για Εμάς, χωρίς Εμάς!», διεκδικούμε το δικαίωμά μας στην υγεία, την 

ιατροφαρμακευτική κάλυψη και περίθαλψη, την πρόνοια, τα επιδόματα, την εργασία, τα 

εισοδήματα, την κοινωνική ασφάλιση, τις συντάξεις,  τη διαβίωση στην κοινότητα, την δωρεάν και 

ακηδεμόνευτη εκπαίδευση. 

Με αφορμή την Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία ( 3 Δεκέμβρη 2016), 

δηλώνουμε την απόφασή μας να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να ανατρέψουμε τις δυσμενείς 

καταστάσεις που βιώνουμε λόγω των επώδυνων και σκληρών μέτρων μιας ατέρμονης πολιτικής 

λιτότητας που μας έχει οδηγήσει στην εξαθλίωση. 

 

• Συμμετέχουμε ενάντια στην αποδιοργάνωση της δημόσιας υγείας και την ελλιπή αντιμετώπιση 

της αιμορροφιλίας και των συγγενών αιμορραγικών διαθέσεων που επιφέρει η συνεχόμενη μείωση 

του προϋπολογισμού των φαρμάκων. 

 

• Συμμετέχουμε ενάντια στην οικονομική εξαθλίωση, στο κόψιμο των επιδομάτων και των 

συντάξεων μας. 

 

Να είστε όλοι εκεί! 

 

 

 

 

 


