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Aγαπητoi Συvdδελφoι,

Mε την παρo0oα επιαcoλιj θα Θ6λαμε vα σαζ εvημεριbooυμε 6τι,
η E.Σ'ΑμεΑ αιηv
τελευταiα oυvεδρiαοη τoυ Γεvικo6 Συμβoυλloυ απoQιioιoε vα πρα}.,ματoποιrioει
οτιg 4
Noεμβρiou 2015, ιilρα 11.OO τo πρω[ Παvελλαδικ6 Παv_αvαπηρικ6 oυλλαλητηριo
στην
πλατε[α oμovolαg, με oκoπ6 τη ληψη απ6 τηv πoλιτεiα ιiμεoωv
μ6τρωv *or,'λημooιru
πoλιτικιi.lv, πρoκειμ6voυ vα πρoστατευτoOv τα ιiτoμα
με αvαπηρ[α no, o, o,.ooγ6ua,aq aorg
απ6 τηv κoιvωvικιi και oικoνoμικr] κρioη.

oι πoλ01ρovoι oυMoyικol αγιbvεq πoυ 61oυμε διi.loει και oι κατακτηoειζ τoUζ πρ6πει
vα
πρoo'τατευτoιiv με τo πιo δυvατ6 τρ6πo. Auτ6 καλo0μααιε vα διεκδικ{oorμu,
*,i.oμo μ.
αvαπηρiα, 1ρ6vιεg παθιioειζ και oι oικoγ€vειεg τoυg, απ6 κιiιθε
γωvι& τηq xιilραg, oτo

ΣυMαλητηριo τηq 4ηζ Noεμβρioυ. Mετd τηv ouγκiντρωoη αrηv πλατε[α
oμovolαq Θα
ακoλoυθηοει πoρεlα πρoq τηv πλατε[α Συvrιiγματoζ Kαtστηv oυvd1εια αιηv Boυλι]'
Για τηv επιτυ1[α αυτo0 τoυ Σuλλαλητηρloυ πρι1πει vα υπdρξει κινητoπoiηoη
απ6 6λoυ9
ιilαιε vα υπdρξει μαζικr] oυμμετoxrj.'ooo πιo μαζικη θα ε[vαι παρoυolα
και
η
μαg
η $ωvη
μαg αυτη τηv ημ6ρα τ6oo πιo ηxηρ6 Θα ε[vαι τo μr]vυμα κoιvωvικrig διαμαρτuρlαq πoυ
καλo0μαoτε vα oτεiλoυμε.
Kιvητoπoιo0με 6λoυq τoυg oυvαδ€λsoυq μαg, κιiθε
μ6λoq τηg oικoγ6vειαg μαg, κιiΘε
oυμπoλlτη μαξ για Vα βρεΘo0v μαζi μ.αg oτιq 4 Noεμβρioυ 2015 και ιbρα 11.00
τo πρωi
αrηv πλατε[α oμovoiαq.
Σαg ευ1αριoτoJμε εκ' tωv πρoτ€ρωv και ε[μαoτε oτη διdΘεoη σαξ
για oπoιαδr]πoτε
πληρo$oρ[α η διευκρivιαη.
Mε oυvαδελ$ικoιig 11αιρετιoμo0 g
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