
11 Μάρτη

19 ΜΑΡΤΗ ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Να κάνουμε τις 19 Μάρτη ημερομηνία σταθμό για όλη την Ευρώπη. Να διώξουμε το 
ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., να τσακίσουμε την ακροδεξιά και τους φασίστες.
Οι εικόνες με τους χιλιάδες πρόσφυγες που απλώνονται από τα νησιά και τον 
Πειραιά μέχρι την Ειδομένη, ανηφορίζοντας ακόμη και με τα πόδια πάνω στην 
Εθνική Οδό συγκλονίζουν όλο τον κόσμο και ξεσηκώνουν ένα μαζικό κύμα 
αλληλεγγύης.

Η λύση δεν είναι το μάντρωμα σε απομακρυσμένα στρατόπεδα και μάλιστα κλειστά 
σαν την Αμυγδαλέζα όπως πιέζει η Σύσκεψη των Πολιτικών Αρχηγών. Απαιτούμε 
να δώσουν για τη στέγαση τους οι τράπεζες και η εκκλησία τα ακίνητα και τα 
ξενοδοχεία που κρατάνε κλειστά.

 Η υποδοχή των προσφύγων απαιτεί να λειτουργήσουν άμεσα οι υποδομές που 
βρίσκονται στο στόχαστρο των περικοπών και του τρίτου Μνημονίου. Χρειάζονται 
επειγόντως προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών. Αντί για απολύσεις των 
πεντάμηνων στους δήμους, χρειάζονται λεφτά και προσωπικό για να 
λειτουργήσουν χώροι σίτισης και στέγασης μέσα στις πόλεις. Τα σχολεία έχουν 
ανάγκη από στήριξη έτσι ώστε τα παιδιά των προσφύγων να βρεθούν σε σχολικό 
περιβάλλον, αντί να βλέπουμε κάποιους ηρωικούς εθελοντές να προσπαθούν να 
τους δώσουν ένα χαμόγελο σε παγωμένες προβλήτες.

Τα λεφτά για όλα αυτά δεν θα βρεθούν από προγράμματα ελεημοσύνης της ΕΕ που 
συνοδεύονται από όρους σκλήρυνσης των ελέγχων στο Αιγαίο και στα hotspots και 
των διακρίσεων ανάμεσα σε πρόσφυγες και μετανάστες, Σύρους και Αφγανούς, 
ξανθούς και μελαχρινούς.

Τα λεφτά υπάρχουν: να σταματήσουμε να πληρώνουμε το χρέος, να 
κρατικοποιήσουμε τις τράπεζες και να σώσουμε τα ασφαλιστικά ταμεία, να 
πετάξουμε έξω το ΝΑΤΟ και τη Frontex που κοστίζουν ο κούκος αηδόνι. Να 
βάλουμε μπροστά ένα πρόγραμμα που ξηλώνει τα προνόμια των καπιταλιστών και 
περνάει τον έλεγχο του πλούτου στα χέρια των εργατών.

Για να φτιάξουμε έναν κόσμο όπου θα κάνει κουμάντο η ανθρωπιά της εργατιάς και 
όχι ο πλούτος θρονιασμένος πίσω από φράχτες.

Όλοι το συλλαλητήριο.


