
Άνεργη – άνεργε

   Η  πολιτική  της  τροϊκανής  κυβέρνησης  σε  έχει  αποκλείσει 
κοινωνικά στερώντας σου ακόμη και την ελπίδα να ξαναποκτήσεις το 
δικαίωμα στην εργασία. Αποκλεισμένος από σωματεία δεν έχεις καν 
τη  δυνατότητα  ν'  αγωνιστείς  οργανωμένα  για  τα  δικαιώματά  σου. 
Ανήκεις  στην  ομάδα  του  πληθυσμού  που  πλήττεται  με  τον  πιο 
βάναυσο τρόπο χωρίς καν να διαθέτει το όπλο της απεργίας. Ωστόσο 
σε  αφορά  ο  αγώνας  κι  η  αντίσταση  ενάντια  στις  απάνθρωπες 
μεθοδεύσεις που σου στερούν την πρόσβαση σε δουλειά κι αξιοπρεπή 
ζωή.
   Μη  δέχεσαι  παθητικά  την  περιθωριοποίησή  σου!  Πρέπει 
ν'αντιδράσεις και ν'αγωνιστείς. Βγες από την απομόνωση και πάλεψε 
μαζί  με  τους  εργαζόμενους  που  δεν  είναι  αντίπαλοί  σου,  αλλά 
υποψήφιοι άνεργοι, ή σκλάβοι που δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί. 
Οργανώσου σε σωματεία και συλλογικότητες ανέργων. Αρνήσου να 
δεχτείς σα μοίρα σου τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Υπεύθυνοι για 
την κρίση είναι το μεγάλο κεφάλαιο και οι πολιτικοί διαχειριστές του, 
που αφού έβγαλαν στην Ελβετία 600 δις την εποχή της ανάπτυξης, 
τώρα ζητάνε από εσένα να πληρώσεις το μάρμαρο.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 
Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

   Η λαϊκή συνέλευση Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας καλεί κάθε άνεργο 
της περιοχής μας  στην πορεία που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 
18/10,ώρα 7.00 μ.μ. με αφετηρία την πλατεία Πατριάρχου και σκοπό 
τη διαμαρτυρία για τα κυβερνητικά μέτρα και την ενημέρωση των 
συμπολιτών μας  για την Απεργία στις 19-20/10.

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ

ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Άνεργη – άνεργε

   Η  πολιτική  της  τροϊκανής  κυβέρνησης  σε  έχει  αποκλείσει 
κοινωνικά στερώντας σου ακόμη και την ελπίδα να ξαναποκτήσεις 
το δικαίωμα στην εργασία. Αποκλεισμένος από σωματεία δεν έχεις 
καν τη δυνατότητα ν' αγωνιστείς οργανωμένα για τα δικαιώματά 
σου. Ανήκεις στην ομάδα του πληθυσμού που πλήττεται με τον πιο 
βάναυσο  τρόπο  χωρίς  καν  να  διαθέτει  το  όπλο  της  απεργίας. 
Ωστόσο  σε  αφορά  ο  αγώνας  κι  η  αντίσταση  ενάντια  στις 
απάνθρωπες  μεθοδεύσεις  που  σου  στερούν  την  πρόσβαση  σε 
δουλειά κι αξιοπρεπή ζωή.
   Μη  δέχεσαι  παθητικά  την  περιθωριοποίησή  σου!  Πρέπει 
ν'αντιδράσεις  και  ν'αγωνιστείς.  Βγες  από  την  απομόνωση  και 
πάλεψε μαζί με τους εργαζόμενους που δεν είναι αντίπαλοί σου, 
αλλά  υποψήφιοι  άνεργοι,  ή  σκλάβοι  που  δουλεύουν  για  ένα 
κομμάτι  ψωμί.  Οργανώσου  σε  σωματεία  και  συλλογικότητες 
ανέργων. Αρνήσου να δεχτείς σα μοίρα σου τη φτώχεια και την 
εξαθλίωση. Υπεύθυνοι για την κρίση είναι το μεγάλο κεφάλαιο και 
οι πολιτικοί διαχειριστές του, που αφού έβγαλαν στην Ελβετία 600 
δις  την  εποχή  της  ανάπτυξης,  τώρα  ζητάνε  από  εσένα  να 
πληρώσεις το μάρμαρο.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 
Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

   Η  λαϊκή  συνέλευση  Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας  καλεί  κάθε 
άνεργο της περιοχής μας  στην πορεία που θα πραγματοποιηθεί την 
Τρίτη 18/10,ώρα 7.00 μ.μ. με αφετηρία την πλατεία Πατριάρχου 
και  σκοπό  τη  διαμαρτυρία  για  τα  κυβερνητικά  μέτρα  και  την 
ενημέρωση των συμπολιτών μας  για την Απεργία στις 19-20/10.

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ
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