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Στθρίηουμε τθ Διεκνι Μζρα Δράςθσ ενάντια ςε ρατςιςμό και φαςιςμό 

Συλλαλθτιριο Σάββατο 20 Μάρτθ, Πλατεία Ελευκερίασ 12:00 
 

Αντίςταςθ ςτισ ρατςιςτικζσ πολιτικζσ, τον εκνικιςμό, το φαςιςμό και τον πόλεμο 
Αλλθλεγγφθ ςε πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ/τριεσ 

 

Το Σάββατο 20 Μάρτθ 2021 διαδθλϊνουμε τθν αλλθλεγγφθ μασ ςε πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ/τριεσ που 

αγωνίηονται να επιβιϊςουν παρά και ενάντια ςτον πόλεμο που τουσ ζχει κθρφξει θ Ευρϊπθ–Φροφριο και θ Ελλάδα–

Κρατθτιριο. 5 χρόνια μετά τθ ρατςιςτικι ςυμφωνία ΕΕ-Ελλάδασ-Τουρκίασ, αντιρατςιςτικζσ και αντιφαςιςτικζσ 

οργανϊςεισ και ςυντονιςμοί, προςφυγικζσ και μεταναςτευτικζσ ςυλλογικότθτεσ, εργατικά ςυνδικάτα, φοιτθτικοί 

ςφλλογοι, τοπικζσ κινιςεισ, πρωτοβουλίεσ αλλθλεγγφθσ ςε προςφυγ(ιςς)εσ και μετανάςτ(ρι)εσ ενϊνουμε τθ φωνι 

μασ ενάντια ςτισ δολοφονίεσ και τισ παράνομεσ επαναπροωκιςεισ ςτα ςφνορα, για να κλείςουν τα ςτρατόπεδα 

ςυγκζντρωςθσ τθσ ντροπισ, για να μεταςτεγαςτοφν οι πρόςφυγεσ ςε διαμερίςματα και δωμάτια ςτισ πόλεισ, για 

ιςότιμθ πρόςβαςθ όλων ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ εν μζςω πανδθμίασ κακϊσ για δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ για 

όλα τα παιδιά. Λίγουσ μινεσ μετά τθν καταδίκθ τθσ εγκλθματικισ ναηιςτικισ Χρυςισ Αυγισ απαντάμε ςτισ 

ρατςιςτικζσ επικζςεισ φαςιςτικϊν και ακροδεξιϊν ομάδων ςε ςχολεία που φοιτοφν προςφυγόπουλα και ςε δομζσ 

ςτζγαςθσ προςφφγων. Διεκδικοφμε λεφτά για ςτζγαςθ, υγεία και παιδεία αντί για εξοπλιςτικζσ αγορζσ του 

αιϊνα. Αντιςτεκόμαςτε ςτισ φιλοπόλεμεσ και εκνικιςτικζσ κραυγζσ. Για τθν ειρινθ, τθ φιλία και τθν ςυνεργαςία 

όλων των λαϊν τθσ Νοτιοανατολικισ Μεςογείου. 
 

Μασ κινθτοποιοφν οι απάνκρωπεσ εικόνεσ των καμμζνων ςτο χιόνι ςκθνϊν των ξεπαγιαςμζνων προςφφγων ςτα 

ςτρατόπεδα των νθςιϊν και τθσ ενδοχϊρασ που εναλλάςςονται με τισ εικόνεσ των πλθμμυριςμζνων ανκρϊπων ςε 

άκλια καμπ όπωσ του Καρά Τεπζ τθσ Μυτιλινθσ. Μασ εξοργίηουν οι ςυνεχιηόμενεσ καταγγελίεσ για τισ παράνομεσ 

επαναπροωκιςεισ προςφφγων ςτα νθςιά και ςτον Έβρο παρά και ενάντια ςε κάκε ζννοια διεκνοφσ προςταςίασ 

και δικαίου τθσ κάλαςςασ τισ οποίεσ Ζλλθνεσ και Ευρωπαίοι αξιωματοφχοι καμϊνονται πωσ δεν γνωρίηουν. Οι 

εξϊςεισ αναγνωριςμζνων προςφφγων, ςε μεγάλο ποςοςτό ευάλωτων ομάδων, από δομζσ και διαμερίςματα εν 

μζςω πανδθμίασ. Η απάνκρωπθ εφαρμογι του δόγματοσ «Μζνουμε Σπίτι» ςτισ άκλιεσ προςφυγικζσ δομζσ μαηί με 

τθν απουςία ακόμα και τθσ ςτοιχειϊδουσ υγειονομικισ προςταςίασ των ζγκλειςτων ανκρϊπων. Η κοροϊδία περί 

«Προςωρινοφ Αρικμοφ Αςφάλιςθσ και Υγειονομικισ Περίκαλψθσ Αλλοδαποφ» (ΠΑΑΥΠ) που αντικατζςτθςε τον 

ΑΜΚΑ για τουσ αιτοφντεσ άςυλο και ακόμα δεν ζχει αποδοκεί ςτουσ δικαιοφχουσ. Η ανυπαρξία υλικοτεχνικισ 

υποςτιριξθσ των προςφυγόπουλων που μαηί με τα παιδιά φτωχϊν λαϊκϊν οικογενειϊν αποκλείονται ακόμα και 

από τθν προβλθματικι «εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ» με πρακτικό αποτζλεςμα τθν κατακόρυφθ αφξθςθ τθσ 

μακθτικισ διαρροισ. Στισ 20 Μάρτθ ενϊνουμε τθ φωνι μασ με τουσ πρόςφυγεσ και τουσ μετανάςτεσ-τριεσ και 

ςτζλνουμε δυνατά το μινυμα πωσ δεν είναι μόνοι. 
 

Η καταδίκθ τθσ εγκλθματικισ ναηιςτικισ Χρυςισ Αυγισ ιταν μια μεγάλθ νίκθ του αντιφαςιςτικοφ κινιματοσ των 

προθγοφμενων χρόνων. Όμωσ οφτε όλοι οι αρχιναηί βρίςκονται ακόμα ςτθ φυλακι (βλζπε Λαγόσ, Παππάσ κλπ), οφτε 

ζχει αναςτείλει τθ λειτουργία τθσ θ εν λόγω ςυμμορία, που ςυνεχίηει να διατθρεί γιάφκεσ και ιςτοςελίδεσ μαηί με 

μερικζσ δεκάδεσ δθμοτικοφσ και περιφερειακοφσ ςυμβοφλουσ. Αυτά κα ιταν μικρότερθσ ςθμαςίασ αν οι 

ρατςιςτικζσ και εκνικιςτικζσ πολιτικζσ τθσ κυβζρνθςθσ δεν ζτρεφαν παλιζσ και νζεσ ακροδεξιζσ και φαςιςτικζσ 

ομάδεσ να ςυνεχίηουν ρατςιςτικζσ επικζςεισ. Στισ 20 Μάρτθ ορκϊνουμε τείχοσ αντίςταςθσ ςτο φαςιςμό.  
 

Στισ 20 Μάρτθ διαδθλϊνουμε ενάντια ςτον πόλεμο, ςτον ιμπεριαλιςμό και ςτον εκνικιςμό. Η ελλθνοτουρκικι 

διαμάχθ περί χωρικϊν υδάτων και καλαςςίων ηωνϊν φζρνει τουσ λαοφσ τθσ περιοχισ ζνα βιμα πιο κοντά ςε κερμά 

επειςόδια ι ακόμα και ςτον πόλεμο, ενϊ γιγαντϊνει τουσ εξοπλιςμοφσ ςε βάροσ των κοινωνικϊν δαπανϊν ςε 

καιροφσ πανδθμικισ κρίςθσ τθσ δθμόςιασ υγείασ. Οι ιμπεριαλιςτικοί ςχεδιαςμοί (με ΗΠΑ, Ιςραιλ και Αίγυπτο) 

ςτουσ οποίουσ εντάςςονται θ Ελλάδα και θ Κφπροσ, κάκε άλλο παρά διαςφαλίηουν τθν ειρινθ ςτθν περιοχι. Στον 
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Έβρο και ςτα νθςιά, θ ςτρατιωτικοποίθςθ και οι ζνταςθ του ανταγωνιςμοφ ςτοιχίηουν τθ ηωι προςφφγων και 

μεταναςτϊν που χρθςιμοποιοφνται και από τισ δφο πλευρζσ των ςυνόρων ωσ εργαλείο άςκθςθσ εξωτερικισ 

πολιτικισ, γεωςτρατθγϊν ςχεδιαςμϊν και διεκδίκθςθσ καλαςςίων ηωνϊν εκμετάλλευςθσ, ζρευνασ και διάςωςθσ. 

Συμπλθρϊνεται ζνα ζτοσ από τα δραματικά γεγονότα ςτον Έβρο που το «εκνικό μζτωπο» κυβζρνθςθσ-

αντιπολίτευςθσ-ΜΜΕ-Στρατοφ-Αςτυνομίασ-Εκνοφυλάκων και όλθσ τθσ Ακροδεξιάσ «αναχαίτιςε» πρόςφυγεσ-

μετανάςτεσ, βρίςκοντασ το ελλθνικό κράτοσ ζτοιμο από καιρό κακϊσ το Δεκζμβρθ του 2020 ψθφίςτθκε ο Νόμοσ για 

τθν εμπλοκι του Στρατοφ ςε ηθτιματα «εςωτερικισ αςφάλειασ» και προζβλεπε κοινά περίπολα Στρατοφ-

Συνοριοφυλάκων ενάντια ςε πρόςφυγεσ. Η επιδίωξθ αναβάκμιςθσ του ελλθνικοφ κράτουσ ωσ «εγγυθτι του 

απαραβίαςτου των ςυνόρων τθσ Ευρϊπθσ Φροφριο» από τουσ πρόςφυγεσ και θ μετατροπι τθσ Ελλάδασ ςε 

Πολεμικό Ορμθτιριο των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ ενϊ ο Ελλθνικόσ Στρατόσ κα ςυμμετζχει περιςςότερο και ενεργότερα ςε 

ιμπεριαλιςτικζσ επεμβάςεισ (ςυνομιλίεσ για αποςτολι ςτρατοφ ςε Μάλι και Σαουδικι Αραβία), ςθμαίνει 

ςυςτθματοποίθςθ των Επαναπροωκιςεων από Λιμενικό – Πολεμικό Ναυτικό και επζκταςθ του Τείχουσ του Αίςχουσ 

ςτον Έβρο, ςθμαίνει ο πρόςφυγασ να αντιμετωπίηεται ωσ απειλι και ειςβολζασ. Στισ 20 Μαρτίου 

κινθτοποιοφμαςτε ενάντια ςτισ εξοπλιςτικζσ δαπάνεσ και τισ προςλιψεισ δεκάδων χιλιάδων Μιςκοφόρων 

Στρατιωτϊν-Στρατιωτικϊν-Συνοριοφυλάκων, τθν αφξθςθ τθσ Στρατιωτικισ κθτείασ και τθν επιδίωξθ Στράτευςθσ 

φτωχϊν γυναικϊν-ανδρϊν ςτα 18, ςτισ περιβαλλοντοκτόνεσ ΑΟΖ και ςτον εκνικιςμό. Απαιτοφμε ανοιχτά ςφνορα για 

τθν προςφυγιά, όπωσ προβλζπουν οι διεκνείσ ςυνκικεσ και οι διεκνείσ κανόνεσ ζρευνασ και διάςωςθσ. 
 

Απζναντι ςτα ρατςιςτικά μζτρα, ςτισ φιλοπόλεμεσ πολιτικζσ και ςτον φαςιςμό, ενϊνουμε τθ φωνι μασ με 

πρόςφυγεσ/γιςςεσ και μετανάςτεσ/τριεσ. Με το κίνθμα αλλθλεγγφθσ ςτα κφματα τθσ φτϊχειασ και του πολζμου. 

Με τα ςωματεία των εκπαιδευτικϊν και των νοςοκομειακϊν γιατρϊν που αντιςτζκονται ςτισ πολιτικζσ εξαίρεςθσ 

ανκρϊπων από τθν δθμόςια υγεία και παιδεία. 
 

Διεκδικοφμε:  

 Να ςταματιςουν οι πνιγμοί των ανκρϊπων ςτο Αιγαίο και τθ Μεςόγειο. Να ςταματιςουν οι παράνομεσ 

επαναπροωκιςεισ χιλιάδων προςφφγων και μεταναςτϊν-τριϊν ςτον Ζβρο και ςτο Αιγαίο.  

 Να κλείςουν τα άκλια προςφυγικά hot-spot ςτα νθςιά και να μθν καταςκευαςτοφν νζεσ φυλακζσ. Να 

μεταφερκοφν οι πρόςφυγεσ από τα νθςιά ςτθν ενδοχϊρα, να τουσ παραςχεκεί άςυλο και ςτζγθ ςε 

ανκρϊπινεσ ςυνκικεσ.  

 Κατάργθςθ τθσ ςυμφωνίασ ΕΕ-Τουρκίασ και του ευρωπαϊκοφ κανονιςμοφ «Δουβλίνο 3» που εγκλωβίηουν 

τουσ πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα και τα νθςιά του Αιγίου. Νομιμοποίθςθ των μεταναςτϊν-τριϊν που ηουν ςτθ 

χϊρα και ελεφκερθ μετακίνθςθ ςε άλλεσ χϊρεσ προοριςμοφ όςων προςφφγων/μεταναςτϊν το επικυμοφν.  

 Ίςα και πλιρθ δικαιϊματα ςτθν ιατροφαρμακευτικι κάλυψθ και τθ νοςθλεία ςε όλουσ και όλεσ. Ιςότιμθ 

πρόςβαςθ των παιδιϊν των προςφφγων και των μεταναςτϊν-τριϊν ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ 

εκπαίδευςθσ. Ίςα δικαιϊματα ςτθν κοινωνικι πρόνοια.  

 Απαιτοφμε να κλείςουν οι «εκκρεμότθτεσ» τθσ δίκθσ τθσ Χρυςισ Αυγισ,  να κλείςουν όλα τα γραφεία τθσ 

και οι ιςτοςελίδεσ τθσ, να αποπεμφκοφν οι νεοναηί δθμοτικοί και περιφερειακοί ςφμβουλοι, να ςυλλθφκοφν 

όςοι ναηί διαφεφγουν τθ ςφλλθψθ, να μθν αποφυλακιςτοφν οι καταδικαςμζνοι φαςίςτεσ μζχρι τθν δίκθ τουσ 

ςε δεφτερο βακμό. Να ςταματιςουν οι ρατςιςτικζσ επικζςεισ, να ανατραποφν οι πολιτικζσ που 

ςυνεχίηουν να κρζφουν παλιά και νζα αυγά του φιδιοφ. 

 Σε πείςμα των ςειρινων των ιμπεριαλιςτικϊν ςυμμαχιϊν τθσ Ελλάδασ και του εκνικιςμοφ, διεκδικοφμε τθν 

απεμπλοκι τθσ Ελλάδασ από τον ιμπεριαλιςτικό άξονα ΗΠΑ-Ιςραιλ-Αιγφπτου. Το κλείςιμο των βάςεων 

του ΝΑΤΟ ςτθν χϊρα και τθν ζξοδο από το ΝΑΤΟ.  

 Τθ δραςτικι μείωςθ των εξοπλιςτικϊν δαπανϊν με αντίςτοιχθ γενναία αφξθςθ των κοινωνικϊν δαπανϊν. 

Γενναία αφξθςθ των κονδυλίων για ςχολεία και νοςοκομεία με διοριςμοφσ εκπαιδευτικϊν, γιατρϊν και 

νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, ικανοφσ να καλφψουν όλουσ τουσ κατοίκουσ τθσ χϊρασ.  

 Τθν ακφρωςθ των περιβαλλοντοκτόνων ςχεδίων εξόρυξθσ υδρογονανκράκων από Αιγαίο, Ιόνιο και Κριτθ, 

κακϊσ και τθσ διζλευςθσ των αγωγϊν φυςικοφ αερίου των πολυεκνικϊν από το ελλθνικό ζδαφοσ. 
 

Για ζναν κόςμο χωρίσ ρατςιςμό, φαςιςμό, ιμπεριαλιςτικζσ επεμβάςεισ, πόλεμο και εκνικιςμό! 


