
Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι και νεολαίοι, όλοι μαζί ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Όλοι μαζί, με μία φωνή και καθολική απαίτηση διεκδικούν από την Κυβέρνηση και τους Ευρω-
παίους ηγέτες να αφουγκραστούν τη φωνή και την οργή της Κοινωνίας. 

Απαιτούν ν' αλλάξουν οι αδιέξοδες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που οδηγούν την Ελλάδα και 
την Ευρώπη στην καταστροφή, που δεν δίνουν λύσεις, παρά μόνο ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ. 

Να αντιληφθούν, επιτέλους, ότι εκτός από τους αριθμούς και τα κέρδη της οικονομικής 
ολιγαρχίας υπάρχουν οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ και οι ανάγκες τους, υπάρχουν οι πολίτες και τα δικαιώ-
ματά τους, υπάρχει η απαίτηση για μια ανθρώπινη, ρεαλιστική και αναπτυξιακή πολιτική.

Ο ελληνικός λαός και όλοι οι λαοί της Ευρώπης αντιστέκονται στη λεηλασία μισθών, 
συντάξεων και κοινωνικών παροχών, στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που προωθούνται και 
ενισχύονται από τα κερδοσκοπικά κέντρα και παράκεντρα. 

Αντιστεκόμαστε σε όλους εκείνους που με τις χρεοκοπημένες ιδεοληψίες τους, επιμένουν σε 
μια λανθασμένη, αδιέξοδη και καταστροφική πολιτική, που διαλύει τα πάντα, διασπά την 
κοινωνική συνοχή, εξαθλιώνει τους ανθρώπους και δημιουργεί:

Λιτότητα - Ακρίβεια - Φορολεηλασία 

Συντάξεις ελεημοσύνης

Απολύσεις - Ανεργία - Κοινωνικό αποκλεισμό 

Ιδιωτικοποιήσεις - Εκποιήσεις του Δημοσίου και συρρίκνωση των κοινωνικών αγαθών 

Κοινωνικές ανισότητες - Φτώχεια - Ρατσισμό - Ξενοφοβία 

Ύφεση - Χρέη - Διεύρυνση της κρίσης.

ΦΘΑΝΟΥΝ ΠΙΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
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«...Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ 
και μυρσίνη εσύ δοξαστική 
μη παρακαλώ σας 
μη λησμονάτε τη χώρα μου...»
Οδ. Ελύτης, Άξιον εστί



ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ!
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Το «πρόγραμμα» είναι ΛΑΘΟΣ και ΑΔΙΕΞΟΔΟ, είναι ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ και ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ, είναι 
ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ.      

Έχει ως στόχο τη βίαιη εσωτερική υποτίμηση, την ύφεση, την ανατροπή όλων των κοινωνικών κατα-
κτήσεών μας, την ενίσχυση και διεύρυνση των κερδών και των προνομίων των εργοδοτών και των 
τραπεζιτών.

Τα μέτρα είναι σκληρά και άδικα, ενώ οι θυσίες πάνε χαμένες, γιατί δεν δίνουν λύση, δεν δημιουργούν 
προοπτική και ελπίδα, δε σώζουν τη χώρα, δεν μας βγάζουν από την κρίση και τα αδιέξοδα.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ και τον ΑΓΩΝΑ των Συνδικάτων
ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ

Απεργιακή Συγκέντρωση Συνδικάτων

Απεργιακό Συλλαλητήριο Συνδικάτων
ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ ΤΡΙΤΗ 6/11 ΩΡΑ 11:00 ΠΜ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 7/11 ΩΡΑ 5:00 ΜΜ

Τα Συνδικάτα μαζί με την Κοινωνία παλεύουν και 
ενώνουν δυνάμεις για να ενισχύσουν τις διεκδικήσεις μας, 

γιατί όλοι μαζί είμαστε πιο ισχυροί και αποτελεσματικοί.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στη 48ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΡΙΤΗ και ΤΕΤΑΡΤΗ 6 - 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Να ανατρέψουμε τις μνημονιακές πολιτικές.

Να μην αφήσουμε ν' ακυρωθεί το δικαίωμά μας στη ζωή.

Να μην επιτρέψουμε να διαλυθεί καθετί δημόσιο, Κοινωνικό, 
Συλλογικό και Ανθρώπινο αγαθό.

Να επιβάλουμε τα δίκαια αιτήματά μας, να προστατεύσουμε 
τα Κοινωνικά, Δημοκρατικά και Πολιτικά μας δικαιώματα!

Όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε. 

Να επιβάλλουμε πολιτικές Ανάπτυξης, Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Δικαιοσύνης σε μια Ευρώπη των Πολιτών 
και όχι των «αγορών» και των ευρωπαίων ισχυρών.


