
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης καλεί σε συμμετοχή 
στο συλλαλητήριο του Σαββάτου 16 Μάρτη, παγκόσμιας ημέρας 

κατά του ρατσισμού και του φασισμού. Ακολουθεί το κάλεσμα των 
αντιρατσιστικών/αντιφασιστικών συλλογικοτήτων 

 
Κάλεσμα αντιρατσιστικών/ αντιφασιστικών συλλογικοτήτων σε συλλαλητήριο 
στις 16 Μάρτη για την παγκόσμια μέρα κατά του ρατσισμού και του φασισμού 
 

Την 21η Μαρτίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα κατά του ρατσισμού και του φασισμού.  

Το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 οι αντιρατσιστικές, αντιφασιστικές, προσφυγικές, αντιπολεμικές 

συλλογικότητες της χώρας μας καλούν όλους τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση στην πλατεία 

Βικτωρίας στις 2 μμ και πορεία μέχρι τη Βουλή και τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να 

διαδηλώσουμε κατά των πολέμων, των ρατσιστικών και αντιπροσφυγικών πολιτικών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης, κατά του φασισμού που τρέφεται από αυτές 

τις πολιτικές, κατά των επεμβάσεων των μεγάλων δυνάμεων στις διάφορες χώρες σε όλο τον 

κόσμο. Ζητάμε κατάργηση των Hot spots, των κέντρων εγκλεισμού και των camps 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, Να μπουν όλα τα 

παιδιά σε σχολεία και να λειτουργήσουν τάξεις υποδοχής και ένταξης, να καταδικαστούν οι φυσικοί 

και ηθικοί αυτουργοί για τις δολοφονίες του Φύσσα και του Λουκμάν αλλά και για όλα τα άλλα 

εγκλήματα που έχουν διαπράξει. Καλούμε τα σωματεία και τις συλλογικότητες να συμμετέχουν 

στην κινητοποίηση. 

Υπογράφουν οι συλλογικότητες: 

 Δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης προσφύγων και μεταναστών 

 Κίνηση απελάστε το ρατσισμό 

 ΣΥΠΡΟΜΕ (Συντονισμός πρωτοβάθμιων σωματείων, φοιτητικών συλλόγων  

και συλλογικοτήτων για το προσφυγικό – μεταναστευτικό) 

 AntiNAZI zone – YRE 

 Αντιπολεμική Διεθνιστική Κίνηση 

 Κοινωνικά Ιατρεία Φαρμακεία Ιλίου – Πατησίων – Νέας Σμύρνης 

 Κέντρο αγωνιστικής και πολιτιστικής αλληλεγγύης των λαών Ελλάδας – Τουρκίας 

 Πολιτιστικό κέντρο Κουρδιστάν 

 Ένωση Αφρικανών Γυναικών 

 Κυριακάτικο σχολείο Μεταναστών 

 Χώρος στέγασης προσφύγων City Plaza 


