
Άνεργη  – άνεργε  

Εδώ και δύο χρόνια ακούς καθημερινά από την κυβέρνηση και τα μεγάλα 
ΜΜΕ να λένε ότι χρειάζονται θυσίες για “να σωθεί η χώρα” και βιώνεις στο 
πετσί σου αυτή τη θυσία. Προσπαθούν να σε πείσουν ότι η κρίση είναι ένα 
φυσικό φαινόμενο, το οποίο μάλιστα πρέπει να πληρώνουν πάντα οι φτωχοί. 
Σου λένε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τη διάλυση του κοινωνικού 
κράτους, τον πλήρη εξευτελισμό της εργασίας και την επέλαση της ανεργίας. 
Προσπαθούν να σε πείσουν πως η ανεργία είναι ένα προσωπικό σου 
κουσούρι γιατί δεν κατάφερες να ανταποκριθείς στην “αγορά” και σε θέλουν 
να βλέπεις με μισό μάτι αυτόν που ακόμη δουλεύει. 

Σου λένε ψέματα 

Αυτό που εννοούν αυτοί όταν λένε “χώρα”  είναι τα συμφέροντα των 
βιομηχάνων και των τραπεζιτών, γι' αυτό και τοποθέτησαν πραξικοπηματικά 
έναν τραπεζίτη ως πρωθυπουργό. Την ίδια στιγμή που θα φορολογείται το 
επίδομα ανεργίας, η φορολόγηση των Α.Ε μέσα σε λίγα χρόνια έπεσε από 
το 40% στο 20%, ενώ οι τράπεζες πήραν προίκα δεκάδες δις. Στόχος τους 
δεν είναι η μείωση του χρέους, που εκτοξεύτηκε από το 120 στο 170%, αλλά 
η λεηλασία των μισθωτών και το πλιατσικολόγημα της δημόσιας περιουσίας 
από τη ντόπια και ξένη ολιγαρχία του πλούτου. 

Δεν είσαι μόνος – υπάρχει άλλος δρόμος

Η προπαγάνδα των ΜΜΕ σου λέει συνεχώς ότι είσαι μόνος και ότι ο αγώνας 
είναι μάταιος. Εμείς, αντίθετα, λέμε ότι ο συλλογικός αγώνας είναι 
μονόδρομος αν θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, και ότι έχει 
αποτέλεσμα. Μόνο αν στηριχτούμε ο ένας στον άλλο, οργανώνοντας τη 
συλλογική μας αντίσταση και την κοινωνική αλληλεγγύη μπορούμε να 
ανατρέψουμε αυτή τη βάρβαρη πολιτική που έχουν επιβάλει κυβέρνηση και 
τρόικα. 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. Έλα στη 
Λαϊκή συνέλευση να οργανώσουμε την αντίσταση και την 
αλληλεγγύη, διεκδικώντας όλα όσα μας έχουν στερήσει.

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ
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