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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Οη αγώλεο γηα θνηλσληθή δηθαηνζύλε ζπλερίδνληαη, ηηκή θαη δόμα ζην 
Πνιπηερλείν! 

Τα παηδηά δσγξαθίδνπλ ζηνλ ηνίρν, δπν θαξδηέο θαη έλαλ ήιην ζηε κέζε 

Η ΕΑκεΑ ηηκά ηελ επέηεην ηεο εμέγεξζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ, ηνπο πνιίηεο, ηνπο θνηηεηέο, ηνπο λένπο θαη 

όινπο όζνπο πάιεςαλ γηα ηε Δεκνθξαηία, ηελ Ειεπζεξία, ηελ Παηδεία, ηελ Εηξήλε θαη ηελ αμηνπξεπή 

θαη ειεύζεξε δηαβίσζε. Πνηέ μαλά θακηά δηθηαηνξία ζηνλ ηόπν καο, κεδέλ έδαθνο ζηνπο ερζξνύο ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ζε λνζηαιγνύο εμνξηώλ θαη βαζαληζηεξίσλ. Σα άηνκα κε αλαπεξία ήηαλ ηα πξώηα 

ζύκαηα ηνπ λαδηζκνύ - θαζηζκνύ, αλαπεξία απέθηεζαλ πάξα πνιινί ερζξνί ηεο ρνύληαο ησλ 

ζπληαγκαηαξρώλ. Σα άηνκα κε αλαπεξία δελ ζα αθήζνπλ ηελ Ιζηνξία λα μεραζηεί. 

Η ΕΑκεΑ, νη νξγαλώζεηο κέιε ηεο, ζύζζσκν ην αλαπεξηθό θίλεκα δηεθδηθνύλ θαη ζήκεξα θαη θάζε 

κέξα ΨΩΜΙ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ, πξνζηαζία από ηελ Πνιηηεία απέλαληη ζηηο αλαηηκήζεηο, 

πξνζηαζία ηεο πγείαο απέλαληη ζηελ παλδεκία, δεκόζηεο δνκέο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο γηα όινπο θαη 

όιεο, δηαθξηηέο πνιηηηθέο πξνζηαζίαο γηα ηνπο πξόζθπγεο κε αλαπεξία, ηηο γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα κε 

αλαπεξία, ηνπο Ρνκά κε αλαπεξία, γηα όζνπο δηαβηνύλ έγθιεηζηνη ζηα ηδξύκαηα, ζπλνιηθά γηα ηα 

ζύκαηα ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ.  

Η ΕΑκεΑ καδί κε ην επξσπατθό αλαπεξηθό θίλεκα ζηέθνληαη αιιειέγγπνη ζηα άηνκα κε αλαπεξία 

από ηελ Οπθξαλία πνπ έρνπλ ράζεη ηηο εζηίεο ηνπο, ην ππνζηεξηθηηθό ηνπο πεξηβάιινλ θαη βιέπνπλ ηελ 

παηξίδα ηνπο λα θιέγεηαη από ηελ επέκβαζε ηεο Ρσζίαο. 

Σν Πνιπηερλείν παξακέλεη επίθαηξν όζν ν αγώλαο γηα θνηλσληθή δηθαηνζύλε, θνηλσληθή αιιειεγγύε 

θαη ηζόηεηα ζπλερίδεηαη. 

Λίγν αθόκε λα ζεθσζνύκε ιίγν ςειόηεξα.  

 



 

 
2 

 

 

Τώπα μποπείηε να ενημεπωθείηε για όλερ ηιρ εξελίξειρ ζηο χώπο ηηρ Αναπηπίαρ ζηην ιζηοζελίδα ηηρ 
Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr. 

 

 

Πξνζβάζηκν αξρείν Microsoft Word (*.docx) 

Σν παξόλ αξρείν ειέγρζεθε κε ην εξγαιείν Microsoft Accessibility Checker θαη 

δε βξέζεθαλ ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο. Σα άηνκα κε αλαπεξία δε ζα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζή ηνπ. 
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