
    Ο.Λ.Μ.Ε. 
Ερµού & Κορνάρου 2 
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255 
FAX: 210 32 27 382 
www.olme.gr 
e-mail: olme@otenet.gr      Αθήνα, 18/3/08 
 

 
ΨΗΦΙΣΜΑ – ΚΑΛΕΣΜΑ  

ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (15.3.08) 
 
Α. Αντιπολεµικό Συλλαλητήριο 22 Μαρτίου στις 12 το µεσηµέρι στο Σύνταγµα 
 

Στις 22 Μάρτη, στην επέτειο των 5 χρόνων από την εισβολή των ΗΠΑ στο 
Ιράκ, διαδηλώνουµε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, στο µεγάλο πανελλαδικό αντιπολεµικό 
συλλαλητήριο στο Σύνταγµα. 

Ξεσηκωνόµαστε για να σταµατήσουµε τη φρίκη του πολέµου που έχει 
σκορπίσει το θάνατο σε πάνω από 1 εκατοµµύριο Ιρακινούς και σε δεκάδες χιλιάδες 
ακόµα στο Αφγανιστάν, την Παλαιστίνη και ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και τώρα 
απλώνεται επικίνδυνα για άλλη µια φορά στα Βαλκάνια. Στο Κόσοβο οι ΗΠΑ 
στήνουν νέο προτεκτοράτο. Οι χασάπηδες που βοµβάρδισαν το Βελιγράδι και τη 
Βαγδάτη δεν πρόκειται να φέρουν ούτε ειρήνη, ούτε ανεξαρτησία και δικαιώµατα 
στους λαούς των Βαλκανίων. 

∆ιαδηλώνουµε ταυτόχρονα ενάντια στην εµπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης, 
που κλιµακώνεται, στο πλευρό των ΗΠΑ. Οι αγωνιστές της Ειρήνης, οι εργαζόµενοι 
που παλεύουµε ενάντια στο ασφαλιστικό, τη λιτότητα και τις ιδιωτικοποιήσεις, οι 
φοιτητές και οι µαθητές, δεν δίνουµε "συναίνεση" στην κυβέρνηση της αγοράς και 
του πολέµου. 

Συµµετέχουµε και στηρίζουµε το αντιπολεµικό συλλαλητήριο στις 22 Μάρτη. 
Ενώνουµε τη φωνή µας µ' αυτήν του παγκόσµιου αντιπολεµικού κινήµατος που τις 
ίδιες µέρες θα διαδηλώνει αντιπολεµικά και σε άλλες χώρες και απαιτούµε: 

- Εξω οι ΗΠΑ από το Ιράκ, το Αφγανιστάν και τα Βαλκάνια 
- Λευτεριά στην Παλαιστίνη 
- Πίσω ο ελληνικός στρατός από Αφγανιστάν και Κόσοβο 

 
 Καλούµε όλους τους συναδέλφους να συµµετέχουν στο Αντιπολεµικό 
Συλλαλητήριο που θα γίνει στις 22 Μαρτίου στις 12 το µεσηµέρι στο Σύνταγµα. 
 
Β. 21 Μάρτη Παγκόσµια Ηµέρα ∆ράσης κατά του Ρατσισµού 
 
Η 21η Μάρτη είναι παγκόσµια µέρα αντιρατσιστικής δράσης.  
Κυβερνητικοί ή άλλοι αξιωµατούχοι θα βρουν την ευκαιρία για µεγαλόστοµες 
δηλώσεις και ευχολόγια.  
- Όµως για όλους εµάς αυτή θα είναι άλλη µια µέρα αγώνα. ∆εν θα µπορούσε 
να είναι αλλιώς 
- όταν συνεχίζεται η οµηρία εκατοντάδων χιλιάδων µεταναστών,  
- όταν τα παιδιά των µεταναστών είναι παιδιά χωρίς δικαιώµατα –ούτε καν στο 
όνειρο, 
- όταν η παροχή ασύλου στην χώρα µας παραµένει ντροπιαστικά µηδενική,  



- όταν οι πρόσφυγες –στην Πάτρα ή άλλου- γίνονται «άνθρωποι-σκουπίδια» σε 
«επιχειρήσεις-σκούπα», 
- όταν ο βασανιστής αστυνοµικός των ανήλικων µεταναστών στο τµήµα της 
Οµόνοιας, πέφτει στα «µαλακά», 
- όταν κρατικοί λειτουργοί υπεύθυνοι βασανιστηρίων και ρατσιστικών 
συµπεριφορών, παραµένουν προκλητικά ατιµώρητοι,  
- όταν φασιστικές «συµµορίες δολοφόνων» χαίρουν ανοχής από άνδρες των 
δυνάµεων της τάξης. 

Αυτή λοιπόν την µέρα κοινωνικοί και πολιτικοί φορείς οργανώνουµε 
αντιρατσιστικές δράσεις, συναυλίες, και κινητοποιήσεις. Πρόσφυγες και 
µετανάστες/ριες, ντόπιοι νέοι και εργαζόµενοι/ες ενώνουµε τη φωνή µας και τις 
δυνάµεις µας ενάντια στο νέο-φασισµό, στο ρατσισµό και για την υπεράσπιση των 
δικαιωµάτων των µεταναστών και των προσφύγων.  
 
∆ιεκδικούµε: 
 

- Νοµιµοποίηση των µεταναστών και ίσα δικαιώµατα σε αυτούς και τις 
οικογένειές τους  
- Ελληνική υπηκοότητα στα παιδιά τους που γεννιούνται και σπουδάζουν 
εδώ 
- Άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες, να κλείσουν τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης µεταναστών και προσφύγων 
- Να σταµατήσουν οι επιθέσεις ρατσιστικών συµµοριών εναντίον 
µεταναστών. Να συλληφθούν και να τιµωρηθούν παραδειγµατικά οι ένοχοι 
- Όχι στην κρατική ανοχή σε φασιστικές οργανώσεις, που αποδεδειγµένα 
ευθύνονται για δεκάδες εγκληµατικές επιθέσεις 
- Να σταµατήσει η ρατσιστική βία από όργανα της τάξης, να τιµωρηθούν 
οι αστυνοµικοί που ευθύνονται για βασανισµούς στο Α.Τ. Οµόνοιας και 
εκείνοι που κάλυψαν τη δράση νεοναζί στις 2 Φλεβάρη 

 
Καλούµε όλους τους συναδέλφους να συµµετέχουν στην Αντιρατσιστική 

Συναυλία που θα γίνει την Παρασκευή 21 Μάρτη, 6 µ.µ., Πλατεία 
Συντάγµατος.  

 
 
 
       Από τη Γ.Σ. των Προέδρων 
       των ΕΛΜΕ της χώρας 
 
 
 


