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ΜΕ  ΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΚΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Φιλαδελφειώτες, Χαλκηδονιώτες, 

ελάτε όλοι μαζί να προχωρήσουμε στο σταμάτημα του κατήφορου που μας οδηγεί η 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση της τρόικας και των μνημονίων και τα πολιτικά τους 
δεκανίκια (Σαμαράς, Καρατζαφέρης, Ντόρα). Ελάτε όλοι μαζί να παλέψουμε για να φύγει 
μια κυβέρνησης που:

•	 υπόσχεται	έναν	εργαζόμενο	σε	κάθε	οικογένεια	με	500	ευρώ	μισθό,	χωρίς		
συλλογικές	συμβάσεις
•	 θέλει	συνταξιούχους	με	σύνταξη-βοήθημα	των	300	ευρώ,	λες	και	δεν	πλήρωνε	
τόσα	χρόνια	εισφορές	για	αξιοπρεπή	σύνταξη
•	 ρίχνει	το	50%	της	νεολαίας	μας	στην	ανεργία
•	 επιβάλλει	άδικη	και	εξοντωτική	φορολογία	στα	λαϊκά	στρώματα	και	όχι	στους	
πλούσιους	και	τις	μεγάλες	επιχειρήσεις
•	 ξεπουλάει	το	δημόσιο	σε	ντόπια	και	ξένα	συμφέροντα	και	καταργεί	τις	όποιες	
παροχές	σε	δημόσια	παιδεία	-	υγεία,	και	άλλα,	στους	πολίτες	της
	
Κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και πιο φανερό ότι ο δήθεν μονόδρομος των μνημονίων 
είναι αδιέξοδος και μόνο σε "σωτηρία" δεν οδηγεί, τουλάχιστον το λαό. Καθημερινά 
καταρρέουν τα διλήμματα της κυβερνητικής προπαγάνδας και των ΜΜΕ ¨μέτρα ή 
χρεοκοπία". Γιατί	τώρα	όλοι	ξέρουμε.	Αν	δεν	εξεγερθούμε,	και	χρεοκοπία	θα	έχουμε,	
και	 αλλεπάλληλα	 εξοντωτικά	 μέτρα	 θα	 υποστούμε	 για	 τα	 επόμενα	 30	 χρόνια. 
Ξεφούσκωσε η προσπάθεια της κυβέρνησης να στραφεί ο ένας εργαζόμενος ενάντια στον 
άλλο (ιδιωτικοί υπάλληλοι ενάντια στους δημοσίους, συμβασιούχοι ενάντια στους μόνιμους, 
ντόπιοι ενάντια στους μετανάστες). Πλέον, όλοι οι εργαζόμενοι νιώθουμε στο πετσί μας τα 
ίδια μέτρα και πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο αγώνας μας είναι κοινός.

Φιλαδελφειώτες, Χαλκηδονιώτες, 

αν ο δικός τους μονόδρομος είναι να μας φέρουν φτώχεια και δυστυχία και να ξεπουλήσουν 
το δημόσιο πλούτο της χώρας, ο	 δικός	 μας	 μονόδρομος	 είναι	 η	 αντίσταση,	 η	
συσπείρωση	και	αγώνας	για	την	ανατροπή	τους,	προκειμένου	να	σώσουμε	πια	την	
ίδια	μας	τη	ζωή	και	των	παιδιών	μας. 

Διεκδικούμε:

•	 Να	μην	περάσουν	τα	νέα	μέτρα	εξόντωσης	του	λαού	

•	 Να	ανατρέψουμε	κυβέρνηση	και	τρόικα	(ΔΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ)

ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
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ΞΕΣΗΚΩΝΟΜΑΣΤΕ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΤΡΟΙΚΑ

• τη συμμετοχή μας στη συγκέντρωση	στο	Σύνταγμα	το	Σάββατο	
15	 Οκτώβρη στις 18.00, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των 
πλατειών όλου του κόσμου.

• τη διαδήλωση	στην	πλατεία	Πατριάρχου	την	Τρίτη	18	Οκτώβρη 
στις 19.00 για να ενημερώσουμε όλη την τοπική κοινωνία για την 
πανεργατική απεργία.

• τη μαζική συμμετοχή μας στην πανεργατική	 απεργία	 στις	 19	
Οκτώβρη για να πάρουμε οι εργαζόμενοι τον αγώνα στα δικά μας 
χέρια από αυτά των γραφειοκρατών.

Όλοι και όλες στη λαϊκή συνέλευση της πλατείας Πατριάρχου την Πέμπτη 
13/10 στις 19.00 για να οργανώσουμε: 

ΔΙΝΟΥΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
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