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19 ΜΑΡΤΗ
ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ

• ΓΙΑ ΝΑ ΡΙΞΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΦΡΑΧΤΕΣ 

ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

• ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΤΟ ΝΑΤΟ 
ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

• ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥΣ

ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
Σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα, διαδηλώνουμε το

Σάββατο με ένα κεντρικό σύνθημα: «Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυ-
γες – Σύνορα ανοιχτά για όλους»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμαχεί με τον Ερντογάν για περισσότε-
ρους φράχτες, νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης και κλείσιμο των
συνόρων. Το χειρότερο είναι ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, συμμε-
τέχει σ’ αυτό το έγκλημα. Και δεν είναι το μόνο.

Σήμερα αποφυλακίζεται ο Ρουπακιάς, ο δολοφόνος του Παύ-
λου Φύσσα, και ταυτόχρονα το Υπουργείο Δικαιοσύνης αρνείται
να μεταφέρει τη δίκη των δολοφόνων της Χρυσής Αυγής στο κέ-
ντρο της Αθήνας. 

Έχουμε να οργανώσουμε δυο μεγάλες και ταυτόχρονες μάχες.
Από τη μια να διεκδικήσουμε ανοιχτά σύνορα, άσυλο και στέγη
για όλους τους πρόσφυγες. Και ταυτόχρονα μαζί με τα αδέλφια
μας σε όλη την Ευρώπη, να μην αφήσουμε την ακροδεξιά και
τους φασίστες να ξανασηκώσουν κεφάλι. 

Για χάρη της Ε.Ε. και των τραπεζιτών, ο ΣΥΡΙΖΑ καταπατάει κά-

θε ανθρώπινη ευαισθησία απέναντι στους πρόσφυγες: κάλεσε το
ΝΑΤΟ να περιπολεί στα θαλάσσια περάσματα στο Αιγαίο, συνερ-
γάζεται με τον Ερντογάν και δέχεται ότι προεδρεύει σε «ασφαλή
χώρα» την ώρα που κάνει πόλεμο κατά των Κούρδων, αποδέχθη-
κε τις «επαναπροωθήσεις»-απελάσεις προσφύγων και μετανα-
στών πίσω στην Τουρκία και τώρα φτάνει στο σημείο να δέχεται
την επαναπροώθηση προσφύγων από τη Μακεδονία.

Γι’ αυτό θα είμαστε μαζικά στους δρόμους αυτό το Σάββατο,
σε όλη την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη και ακόμη πιο πέρα.
Απαιτούμε να ανοίξουν τα σύνορα και να δοθεί άσυλο και στέγη
στους πρόσφυγες. Να σταματήσει το νομοσχέδιο-σφαγείο του
Ασφαλιστικού και να δοθούν λεφτά για προσλήψεις στα σχολεία,
στα νοσοκομεία, στους δήμους, για να μπορούν όλα τα προσφυ-
γόπουλα να βρουν μια θέση δίπλα μας.

• ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
• ΟΧΙ ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Όλοι το Σάββατο 19 Μάρτη στις συγκεντρώσεις


