
«Ο Μαρξ, η Ευρώπη  
και οι γειτονιές της αλληλεγγύης»
Η ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα και οι δημοτικές 
κινήσεις Ιλίου «Αλληλέγγυα Πόλη» και Πετρούπολης «Ενεργοί 
Πολίτες» σας καλούν σε ένα διήμερο γνωριμίας με το έργο του Καρλ Μαρξ 
-με αφορμή τα 200 χρόνια από τη γέννησή του- και ζωντανής συζήτησης 
για το μέλλον των δήμων, της Ελλάδας και της Ευρώπης.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Κ. Κούνεβα: «Ντροπή η στάση του Συμβουλίου στο 
μεταναστευτικό!» 
- «Δεν μπορούμε να κλείνουμε την  πόρτα και να συνεχίζουμε τους πολέμους», τόνισε 
στην Ολομέλεια του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ευρωβουλευτής  ΣΥΡΙΖΑ 

- Προκλητικό το Συμβούλιο, τον κώδωνα του κινδύνου κρούει και  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στη συζήτηση για  το μέλλον της μεταρρύθμισης της πολιτικής ασύλου στην Ε.Ε.  

 

Συζήτηση για τη «μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση, 
λαμβανομένης υπόψη της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής κρίσης στη Μεσόγειο και στην 
Αφρική» πραγματοποιήθηκε σήμερα, 15/1, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στο Στρασβούργο, αναδεικνύοντας άλλη μια φορά το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων στο 
θέμα αυτό, λόγω των διαφορετικών θέσεων του Συμβουλίου από τη μια πλευρά και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής από την άλλη.  

Τις δευτερογενείς ροές παρουσίασε η εκπροσωπούσα την Προεδρία του Συμβουλίου, 
Ρουμάνα Υπουργός Εξωτερικών Μ. Τσιοτ, ως το κύριο πρόβλημα του 
μεταναστευτικού/προσφυγικού ζητήματος. Πρότεινε, δε, ως λύση, κατά παράβαση 
βασικών αρχών και άρθρων των Ευρωπαϊκών Συνθηκών, όχι την αρχή της αλληλεγγύης 
αλλά «άλλους τρόπους», υπονοώντας αυτό που τα τελευταία χρόνια διαμείβεται στο 
Συμβούλιο. Δηλαδή, την αποποίηση από κάποια κράτη-μέλη των ευθυνών τους όσον 
αφορά την ισότιμη κατανομή των αιτούντων άσυλο και την αντιπρόταση για παροχή υλικών 
αγαθών ως αντάλλαγμα για την υποδοχή αιτούντων άσυλο και ενσωμάτωση προσφύγων 
από άλλα κράτη-μέλη.  

Έκθεση, προβολή και εκδήλωση

Σάββατο 2 & Κυριακή 3 
Μαρτίου 2019

ΠΆΡΚΟ ΤΡΊΤΣΗ



Το πρόγραμμα του διημέρου 2 & 3 Μαρτίου 2019
�  «Ο Μαρξ, η Ευρώπη και οι γειτονιές της αλληλεγγύης»: Συζήτηση 

με την ευρωβουλευτή Κωνσταντίνα Κούνεβα και τους υποψηφίους 
δημάρχους Ιλίου Κώστα Κάβουρα και Πετρούπολης Μανώλη 
Μπουσούνη. Κυριακή 3/3 στις 11.30 πμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων 
της «Οθωνικής Αυλής».

�  Έκθεση για τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Καρλ Μαρξ, που 
διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Ευρωβουλευτή Κ. Κούνεβα, 
έπειτα από την επιτυχημένη φιλοξενία της στο Σύνταγμα και τη Νέα 
Φιλαδέλφεια. Σάββατο 2/3 και Κυριακή 3/3, 10 πμ - 7μμ, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων της «Οθωνικής Αυλής».

�  Προβολή ντοκιμαντέρ «Marx reloaded», του Jason Barker, Σάββατο 
2/3 στις 13 μμ και Κυριακή 3/3 στις 14 μμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων 
της «Οθωνικής Αυλής».

ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ:
Η πρόσβαση στο Πάρκο γίνεται μέσω πέντε κύριων εισόδων. Οι δύο βρίσκονται στα 
ανατολικά, επί της λεωφ. Δημοκρατίας (είσοδοι Α: Μουστακλή και Β: Δημοκρατίας), μία στα 
νότια, επί της οδού Μπίμπιζας (είσοδος Γ: Μπίμπιζα) και δύο βρίσκονται στα δυτικά, επί της 
λεωφ. Φυλής (είσοδοι Δ: Φυλής νότια και Ε: Φυλής βόρεια).

Πρόσβαση: 
z  Μέσω Αττικής Οδού (έξοδοι 6 και 7) και των κεντρικών Λεωφόρων Φυλής και 

Δημοκρατίας.

z  Μέσω της στάσης «Αγ. Ανάργυροι» και «Πύργος Βασιλίσσης» του Προαστιακού.

z  Μέσω των λεωφορειακών γραμμών Α12, Β12 (είσοδοι Φυλής νότια και Φυλής βόρεια) 
420, 421, 892 (είσοδος Μπίμπιζα) Α10, Β10 (είσοδος Δημοκρατίας).

Νο 10  
«Οθωνική Αυλή»


