
16 Μάρτη ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες άλλους εργαζόμενους, ανέργους, 
νεολαία, σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο, υψώνουμε την πάλη μας, τείχος ενάντια στο 
δηλητήριο του ρατσισμού και του φασισμού, ενάντια στην Ευρώπη φρούριο και την Ελλάδα 
ΕυρωΕνωσιακό ανθρωποφύλακα! 

Τρία χρόνια μετά την υπογραφή της ρατσιστικής συμφωνία ΕΕ-Ελλάδας-Τουρκίας, η Μεσόγειος 
γίνεται καθημερινά υδάτινος τάφος, στο φράχτη του Έβρου εκατοντάδες πρόσφυγες χάνουν τη ζωή 
τους τα νησιά του Αιγαίου έχουν μετατραπεί σε άθλιες φυλακές - τα γνωστά hot spots, για τους 
σύγχρονους δραπέτες από τη φτώχεια και τον πόλεμο. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την αντιπροσφυγική 
πολιτική της προχωρά σε απελάσεις, φυλακίσεις και εγκλεισμούς στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, 
χωρίς χαρτιά και δικαιώματα για τους πρόσφυγες, χωρίς εκπαίδευση στα κανονικά πρωινά σχολεία 
για τα προσφυγόπουλα.

Σε ολόκληρη την ΕΕ οι κυβερνήσεις νομιμοποιούν τη ρατσιστική και φασιστική πολιτική κλείνοντας 
ερμητικά τα σύνορά τους στους διωκόμενους, κυνηγώντας τους με κάθε μέσο σε ξηρά και θάλασσα, 
βασανίζοντας και φυλακίζοντάς τους, ποινικοποιώντας την αλληλεγγύη.

Η διεθνής κινητοποίηση της 16 Μάρτη αποτελεί ταυτόχρονα μαζική απάντηση στον εθνικισμό και 
την ακροδεξιά που στην Ελλάδα προσπαθούν να σπείρουν ακραίες αλυτρωτικές και εθνικιστικές 
αντιλήψεις και διεκδικήσεις, με αφορμή το «Μακεδονικό». 

Στις 16 του Μάρτη ενώνουμε τους αγώνες μας ενάντια στη φασιστική και κρατική τρομοκρατία, για να 
υπερασπίσουμε το δικαίωμα στη δουλειά, στη μόρφωση, την υγεία, το δικαίωμα των εργαζομένων 
και του λαού σε ζωή αξιοβίωτη, ενάντια στη σύγχρονη δουλεία. 

Τα καθημερινά πογκρόμ στους μετανάστες, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, η αστυνομική αυθαιρεσία, 
οι τρομοκρατικές επεμβάσεις της αστυνομίας, των ΜΑΤ, των ΔΙΑΣ σε κάθε μορφή κοινωνικής δράσης 
και αντίστασης, η απαγόρευση από τα δικαστήρια των απεργιών όταν γίνονται επικίνδυνες, οι 
απολύσεις και οι εργοδοτικές απειλές είναι τα στοιχεία που συνθέτουν το παζλ ενός απολυταρχικού 
καθεστώτος που χρησιμοποιεί την κρατική καταστολή και τη φασιστική απειλή για να λιώσει κάτω 
από τη σιδερένια μπότα του κάθε αντίσταση, κάθε δράση ανυπακοής και ανατροπής.

Στις 16 Μάρτη αγωνιζόμαστε για την ισόβια καταδίκη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της ΧΑ 
που η ιδεολογία της προωθεί το μίσος και το ρατσισμό, που δημιουργεί «τάγματα θανάτου» για να 
χτυπήσει πρόσφυγες, μετανάστες, κοινωνικούς αγωνιστές. 

Ειδικά στην Αθήνα η ΧΑ εμφανίζεται στις γειτονιές όχι για να συζητήσει για τα υπαρκτά λαϊκά 
προβλήματα αλλά για να κάνει κηρύγματα μίσους, μέσα από τις θέσεις που κατέχει στο δημοτικό 
συμβούλιο. 

Με πρόσχημα τα «συμφέροντα του Έλληνα», στρώνουν το δρόμο για να ενοχοποιείται ο πρόσφυγας 
και ο μετανάστης, για να συνεχίζουν ανενόχλητοι την επίθεση η εργοδοσία και το μεγάλο κεφάλαιο 
στα δικαιώματα των εργαζομένων και των ανέργων. Πίσω από το μίσος στον πρόσφυγα και τον 
μετανάστη που καλλιεργεί η ΧΑ, κρύβεται ο εργοδότης που μειώνει το μισθό κι αφήνει απλήρωτους 
για μήνες τους εργάτες, πίσω από το κυνηγητό του φτωχοδιάβολου κρύβεται η τράπεζα που αρπάζει 



το κεραμίδι που κοιμόμαστε, συσκοτίζεται η αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική που αφήνει χωρίς ρεύμα 
τα παιδιά μας, απειλεί τους πατεράδες μας και τις μανάδες μας με την απόλυτη ανέχεια. 

Για να αποδεχτούμε όλοι μας, ότι η ζωή που μας αξίζει είναι να δουλεύουμε όποτε θέλουν, όσο θέλουν 
και για όσα θέλουν οι εργοδότες μας. Για να μετατραπούμε αδιαμαρτύρητα σε «λαθραίους» της ζωής.

Μέσω της «νόμιμης» παρουσίας από τη θέση του δημοτικού συμβουλίου στήνουν ομάδες 
«αγανακτισμένων», επιτίθενται σε γειτονιές απέναντι στο αντιφασιστικό αντιρατσιστικό και στο 
εργατικό κίνημα, σε στέκια λαϊκών συλλογικοτήτων αντίστασης, σε σχολεία και εκπαιδευτικούς, στην 
ιστορία αυτού του τόπου για το Πολυτεχνείο και την κατοχή, ενάντια σε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα 
μεταναστών και προσφύγων, όπως η στέγαση και η εκπαίδευση. 

Κυβέρνηση, αντιπολίτευση και δήμος τους ευνοούν και τους χρειάζονται! Με την πολιτική μοιράσματος 
της φτώχειας των φτωχών από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που εφαρμόζει και ο δήμος Αθηναίων, με 
τη στοχοποίηση των εργαζομένων και των αγώνων τους, με την καλλιέργεια του εθνικισμού, με 
τον ανοιχτό ακροδεξιό λόγο της ΝΔ και της παράταξής της στο δήμο, με την ανοιχτά ρατσιστική 
πολιτική αποκλεισμού ευπαθών ομάδων, με τον χλευασμό κάθε έννοιας δημοκρατίας και τον ανοιχτό 
αυταρχισμό, στην ουσία τους νομιμοποιούν και στη συνέχεια τους χρησιμοποιούν ως «μπαμπούλα». 

Στις 16 Μάρτη διαδηλώνουμε για ανοιχτά σύνορα στους πρόσφυγες, ανθρώπινη διαβίωση με 
ανοιχτές πόλεις και σχολεία για τις οικογένειές τους, κατάργηση των hot spots, των κέντρων εγκλεισμού 
και των στρατόπεδων συγκέντρωσης προσφύγων σε όλη τη χώρα και την ένταξη των προσφύγων 
στον κοινωνικό ιστό των πόλεων, ελεύθερη μετακίνηση των προσφύγων στο εσωτερικό της χώρας 
και στην ΕΕ, νομιμοποίηση και κοινωνική εξίσωση των μεταναστών-τριών που ζουν στην Ελλάδα, 
ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά.

Στις 16 Μάρτη διαδηλώνουμε για να μην εμπλακεί η χώρα μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, 
για να κλείσουν οι βάσεις, να φύγει το ΝΑΤΟ και η FRONTEX από το Αιγαίο, για να μην βρεθούμε σε 
ένα άδικο πόλεμο για τα συμφέροντα των τραπεζιτών, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών και των 
πολυεθνικών.

Το συλλαλητήριο στις 16 του Μάρτη είναι αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό. Είναι αντιπολεμικό και 
αντιιμπεριαλιστικό γιατί στρέφεται ενάντια στους πολέμους που γεννούν την προσφυγιά. Είναι βαθιά 
αντικυβερνητικό.

Η 16 Μάρτη, να γίνει μία διεθνής μέρα ορόσημο ενάντια στο ρατσισμό, το φασισμό και τον πόλεμο, για 
μια κοινωνία της ελευθερίας της ισότητας, της δικαιοσύνης, απαλλαγμένη από φτώχεια, εκμετάλλευση 
και πολέμους!
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