
 

 

 

 

 

 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 21 ΜΑΡΤΗ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ 
ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ  

 
Στις 21 Μάρτη συμμετέχουμε στη διεθνή μέρα κατά του φασισμού και του 

ρατσισμού με συλλαλητήρια στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τα Χανιά και σε πολλές 

πόλεις της Ευρώπης και του κόσμου. 

Είναι πρόκληση ότι ετοιμάζονται στις 24 Μάρτη να αποφυλακίσουν το Μιχαλολιάκο και τους 

άλλους ναζί με τη παρέλευση του δεκαοκτάμηνου, ενώ δεν όρισαν έγκαιρα τη δίκη! 

 Οι δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα, εκείνοι που έστησαν τα τάγματα εφόδου και 

επιτέθηκαν στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο Πέραμα για λογαριασμό των εργολάβων 

και των εφοπλιστών, δεν μπορούν να ξαναπάρουν το πράσινο φως για νέες επιθέσεις.  

Μετά τις εκλογές της 25ης Γενάρη, η φασιστική απειλή είναι ακόμη μπροστά μας. 

Απαιτούμε να προσδιοριστεί αμέσως η δίκη των δολοφόνων και να παραπεμφθούν χωρίς 

εκπτώσεις στις κατηγορίες. Η ναζιστική συμμορία που δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα και τον 

Σαχζάτ Λουκμάν, που τραυμάτισε εκατοντάδες με μαχαίρια και ρόπαλα, που επιτέθηκε κατά 

συνδικαλιστών, καλλιτεχνών, αγωνιστών, ομοφυλόφιλων, Ρομά δεν είναι «νόμιμο πολιτικό 

κόμμα», αλλά ναζιστική εγκληματική οργάνωση.  

Η θέση τους είναι στη φυλακή. 

Είναι καιρός να μπει τέλος στην ασυλία που απολάμβανε στην ΕΛΑΣ και το κρατικό  

μηχανισμό, στη κρατική και ιδιωτική χρηματοδότηση από τα γραφεία των εφοπλιστών. 

Κλείνουμε με την μαχητική μας δράση την πόρτα στους νεοναζί δολοφόνους, ώστε να μην 

μπορούν να δημαγωγούν, να τρομοκρατούν, λανσάροντας μαύρη αντιπολίτευση κατσαρόλας αλά 

Μαρίν Λεπέν στην Ελλάδα. 

Διεκδικούμε να μπει τέλος στη ρατσιστική κληρονομιά της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ από τη 

νέα κυβέρνηση. 

Να δοθεί άμεσα ιθαγένεια για τα παιδιά των μεταναστών και νομιμοποίηση στους γονείς 

τους. 

Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης-κολαστήρια και να μπει τέλος στις 

ρατσιστικές επιχειρήσεις σκούπα. 

 Να δοθεί άσυλο και στέγη  στους πρόσφυγες. 
 

Το ΔΣ του Συλλόγου καλεί τους συναδέλφους: 
 

 Να περιφρουρήσουμε τα παιδιά μας, τα σχολεία μας και τις γειτονιές μας από  

το ρατσισμό και το φασισμό. Να δυναμώσουμε την πάλη μας ενάντια στον τρόμο, τη 

μισαλλοδοξία, τις ρατσιστικές και φασιστικές ιδέες μέσα σε κάθε τάξη, σε κάθε διδασκαλία, σε κάθε 

σχολική γιορτή. Να αντιπαρατάξουμε απέναντί του τις αξίες της δημοκρατίας, της 

ελευθερίας, το δικαίωμα στη διαφορετικότητα, την αλληλεγγύη για όλους. 

  Να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και στα συλλαλητήρια που  

διοργανώνονται το Σάββατο, 21 Μάρτη. 
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