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Α΄Αραΐαο, κέινο ηωλ Αγ. Παξεκβάζεωλ Δ.Ε. 

 4 ΥΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΦΤΑ 

Ο ΦΑΙΜΟ Ω ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗ Ε.Ε. 

4 ρξόληα κεηά νη δνινθόλνη, ηνπ Π. Φύζζα  θαη νη ππνζηεξηθηέο ηνπο είλαη ακεηαλόεηνη θαη 
δηεθδηθνύλ αθόκα ρώξν ζηελ θνηλσλία, πξνβάιινληαο όηη είλαη έλα δήζελ λόκηκν πνιηηηθό 
θόκκα θπλεγεκέλν από ην ζύζηεκα, ην ίδην πνπ ηνπο εμέζξεςε γηα δεθαεηίεο θαη ζπλερίδεη 
λα ηνπο δίλεη ρώξν έθθξαζεο.  

Οη ππνζηεξηθηέο ησλ εθνπιηζηώλ πνπ ξππαίλνπλ ηηο ζάιαζζεο, νη κπξάβνη ηεο ELDORADO 
GOLD ζηε Θεζζαινλίθε, νη δεκηνπξγνί θαη κεηά θπλεγνί ησλ κεηαλαζηώλ θαη ησλ 
πξνζθύγσλ ζηα λεζηά δελ είλαη κηα αλσκαιία, αιιά κηα ππαξθηή επηινγή ηνπ θεθαιαίνπ. 
Είλαη ην θόκκα πνπ ζηε βνπιή έρεη ζηεξίμεη θάζε αληηδξαζηηθό λόκν, ην θόκκα πνπ έρεη 
γξαθεία εξγαζίαο κόλν γηα Έιιελεο θαη κόλν γηα 400 επξώ. 

Σήκεξα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λνκηκνπνίεζεο ηνπ θαζηζκνύ ζηελ Ε.Ε.. Γηνξηάδνπλ ηα 
απόβιεηα ηνπ Χίηιεξ ζηηο Βαιηηθέο ρώξεο κε ζπλεξγαζία κε ηνπο Ναδί θαη δηνξγαλώλνπλ 
ζπλέδξηα, ελώ ηαπηόρξνλα απαγνξεύνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ θνκκνπληζηηθώλ θνκκάησλ. Η 
δεκηνπξγία «δσηηθνύ ρώξνπ» γηα ηηο αλαπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο ρώξεο ζηηο παξπθέο ηεο 
Ε.Ε. πάεη ρέξη-ρέξη κε ηελ αλαβίσζε ηνπ θαζηζκνύ θαη ην ρηύπεκα ησλ θνηλσληθώλ 
αγσληζηώλ θαη ηνπ νξάκαηνο ηεο θνηλσληθήο απειεπζέξσζεο.    

Αγσληδόκαζηε γηά: 

 Σελ ηζόβηα θαηαδίθε ηεο εγθιεκαηηθήο λαδηζηηθήο ΥΑ ζηε δίθε πνπ 
δηεμάγεηαη. 

 Σελ ππεξάζπηζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηωλ αγώλωλ ηνπ αληηθαζηζηηθνύ, ηνπ 
εξγαηηθνύ θαη εθπαηδεπηηθνύ θηλήκαηνο. 

 Σελ αθύξωζε ηεο ξαηζηζηηθήο ζπκθωλίαο ΕΕ-Σνπξθίαο πνπ εθαξκόδεη 
ε Ειιάδα. Σν θεθάιαην λα πιεξώζεη γηα ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο 
πξόζθπγεο πνπ δεκηνπξγεί. Αγωληδόκαζηε ώζηε λα θαζηεξώλνληαη θαη 
από ηηο δύν κεξηέο ηεο ρώξαο αλνηρηά ζύλνξα, αλνηρηά ζρνιεία, 
αλνηρηέο πόιεηο κε αλζξώπηλε θηινμελία θαη ίζα δηθαηώκαηα γηα ηνπο 
πξόζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο, ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηα παηδηά ηνπο. 

 Σν ζηακάηεκα ηωλ πνιέκωλ θαη ηωλ ηκπεξηαιηζηηθώλ επεκβάζεωλ 

 Σελ αλαηξνπή ηεο κλεκνληαθήο  πνιηηηθήο θηωρνπνίεζεο θαη 
εμαζιίωζεο όιωλ καο, ληόπηωλ, πξνζθύγωλ θαη κεηαλαζηώλ 
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