
 
 

Σάββατο 18 Μάρτη 
 

Διεθνής Ημέρα Αντιπολεμικών, Αντιφασιστικών, 
Αντιρατσιστικών Κινητοποιήσεων  

 
 

 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ στους πρόσφυγες, θύματα των 
πολέμων και της φτώχειας.  

  Τα σχολεία μας ανοιχτές αγκαλιές 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΜΟΡΦΩΣΗΣ για όλα τα παιδιά 
Ελλήνων, Προσφύγων και Μεταναστών! 

  Όχι στην ΕΥΡΩΠΗ-ΦΡΟΥΡΙΟ των κλειστών 
συνόρων που δημιουργεί εκατόμβες θυμάτων 
στο Αιγαίο.  

  NA ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ    

 

      Καθημερινές εικόνες θλίψης και ανθρώπινου δράματος αποτελούν οι δεκάδες 
θαλασσοπνιγμένοι πρόσφυγες και τα μικρά παιδιά στο Αιγαίο, στην προσπάθειά τους να 
δραπετεύσουν από τις εμπόλεμες ζώνες και να  ζήσουν σε άλλες χώρες, χωρίς το φόβο και τον 
τρόμο του πολέμου. 
       Η μαζική φυγή προσφύγων και μεταναστών από τις διαλυμένες χώρες τους αποτελεί 

μέγιστο ζήτημα κοινωνικής, εργατικής και διεθνιστικής αλληλεγγύης, επειδή αναγκάζονται να 
βρουν καταφύγιο και άσυλο σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, απ’ όπου ελπίζουν να 
συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την κεντρική Ευρώπη, όχι από επιλογή, αλλά εξαιτίας των 
πολέμων, της φτώχειας, των φονταμενταλιστικών συγκρούσεων, των αποικιοκρατικών πολιτικών 
και των νεοϊμπεριαλιστικών  επεμβάσεων του «πολιτισμένου» κόσμου και των οργανισμών του, 
της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ρωσίας.   
        Οι συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις και η σκληρότητα των δικτατορικών καθεστώτων 

μεγαλώνουν το προσφυγικό και μεταναστευτικό κύμα. Δυστυχώς οι τεράστιες προσφυγικές και 
μεταναστευτικές ροές, που καταφτάνουν στην Ευρώπη έρχονται αντιμέτωπες με τις 
ολοκληρωτικές θεσμίσεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής διαχείρισης των συνόρων.  
        Από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μέχρι τη Frontex και τους φράχτες των ευρωπαϊκών 

συνόρων (τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία κλπ), η βίαιη και ξενοφοβική 
διαχείριση των προσφύγων και μεταναστών μπορεί να εντοπιστεί σε όλο το μήκος των 
ευρωπαϊκών ορίων. 
          Με την συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, που υπόγραψε η κυβέρνηση, κουρελιάζεται η συνθήκη της 
Γενεύης και όλα τα προβλεπόμενα για τους πρόσφυγες που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Τα 
αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας είναι άθλια: οι πρόσφυγες και μετανάστες στοιβάζονται σε 
στρατόπεδα-φυλακές που επικρατούν απάνθρωπες συνθήκες, δημιουργούνται γκέτο μακριά από 
τις κατοικημένες περιοχές, παραδίδεται η λειτουργία τους στο στρατό, διαχωρίζονται από τους 
ντόπιους, θέτοντας σε  αμφισβήτηση το δικαίωμα τους σε περίθαλψη, δουλειά, μόρφωση, κύρια 
αιτία να βρίσκει έδαφος η επίδραση των ξενοφοβικών αντιλήψεων, να αναπτύσσεται η δράση 
φασιστικών και ρατσιστικών δυνάμεων με επιθέσεις ενάντια σε πρόσφυγες, μετανάστες και 
ντόπιους. 
       Απέναντι σ’ αυτές τις εγκληματικές πολιτικές των κυρίαρχων ελίτ, το μεγάλο κοινωνικό 

ποτάμι των προσφυγικών-μεταναστευτικών ρευμάτων, μαζί με την εκδηλωμένη, έμπρακτη 
αλληλεγγύη των λαών και της οργάνωσης της αντίστασης για μια καλύτερη ζωή, ανοίγουν ρωγμές 
στο σιδηρόφρακτο ολοκληρωτικό οικοδόμημα των ευρωπαϊκών συνόρων. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 



 

       θα συνεχίσουμε τον αγώνα κόντρα σε κάθε ρατσιστική και ξενοφοβική μισαλλοδοξία, για το 
αναφαίρετο καθολικό δικαίωμα της εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων στο πρωινό σχολείο, για 
το δικαίωμα το δικό τους και των γονιών τους σε μια ζωή αξιοπρεπή, όπως την ονειρεύονται και 
την διεκδικούν!   
      Παλεύουμε για ένα σχολείο που να χωράει όλα τα παιδιά άσχετα από εθνικότητα, 

θρήσκευμα, γλώσσα. Τα σχολεία θέλουμε να είναι πάντα ανοιχτά και φιλόξενα για τα φτωχά 
παιδιά του κόσμου, Ελληνόπουλα, Προσφυγόπουλα, Μεταναστόπουλα.  
      Επιδιώκουμε την ευαισθητοποίηση όλων των εκπαιδευτικών και του κόσμου της εργασίας, 

βιώνοντας τα ίδια προβλήματα με τους μετανάστες με τον δικό μας τρόπο (και προφανώς σε άλλη 
ένταση), ώστε να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον στον αγώνα για ένα κοινό καλύτερο μέλλον 
και μια καλύτερη ζωή.  

 

 
 

 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  όλων των συμφωνιών κυβέρνησης/ΕΕ-Τουρκίας  και του Δουβλίνου ΙΙΙ που 
εγκλωβίζουν τους πρόσφυγες.  

 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ εντός της 
χώρας και προς τις χώρες προορισμού τους. Δωρεάν μεταφορά τους στα σύνορα. 

 ΧΑΡΤΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ - ΚΑΜΙΑ ΑΠΕΛΑΣΗ.  Μέριμνα για την επανένωση οικογενειών, για την 
παροχή ασύλου και την ένταξη των παιδιών στα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς.  

 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ και των hotspot στα νησιά του Αιγαίου. 
Να τους δίνονται άμεσα ταξιδιωτικά έγγραφα. Άνοιγμα των συνόρων για τη διευκόλυνση 
της διέλευσης των προσφύγων και μεταναστών.  

 ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ, ΣΙΤΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ. Να αποδοθούν κτήρια για την αξιοπρεπή 
εγκατάσταση των προσφύγων, με επαρκή χρηματοδότηση και να ενισχυθούν οι δημόσιες 
κοινωνικές  δομές πρόνοιας και αλληλεγγύης. 

 ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΛΕΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.  
 
 

Ο αγώνας μας για ένα κόσμο ειρήνης, ελευθερίας και ίσων δικαιωμάτων, για την 
μόρφωση όλων των παιδιών, την αγωνιστική αλληλεγγύη στους πρόσφυγες του 

πολέμου και της φτώχειας και οι απαιτήσεις μας για την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών ντόπιων και προσφύγων, είναι και αγώνας 
ενάντια στις κυρίαρχες και εγκληματικές πολιτικές και οικονομικές ελίτ που 

ευθύνονται αποκλειστικά για την προσφυγική τραγωδία, τις πολεμικές επεμβάσεις, 
την εκμετάλλευση και καταπίεση ντόπιων και προσφύγων εργαζομένων και την 

άνοδο του νέοφασισμού. 
 

  

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ! 
 

 

 


