
!

Οι εκατοντάδες χιλιάδες  απεργοί  και διαδηλωτές στην μεγαλύτερη απεργία και τις λαϊκές διαδηλώσεις από το 2012, 
δείχνουν την δυνατότητα να μην περάσει  το ασφαλιστικό νομοσχέδιο - σφαγείο, να ηττηθούν τα σχέδια της 
κυβέρνησης, να υψωθεί ένα αξεπέραστο εμπόδιο στον μνημονιακό μεσαίωνα. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ / ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΗ! 
Με νέες διαδηλώσεις, καταλήψεις και κινητοποιήσεις. Με νέα 48ωρη πανεργατική πανελλαδική απεργία. Με συνέχιση 
και κλιμάκωση των αγροτικών μπλόκων. Με γενικό λουκέτο. Με απεργία και παλλαϊκή συμμετοχή στο κατέβασμα 
των αγροτών στην Αθήνα. Με κοινή δράση και συντονισμό εργατών, μικρομεσαίων αγροτών, φτωχών 
αυτοαπασχολούμενων. 

Ο αγώνας πρέπει να είναι στα χέρια των αγωνιζόμενων. Με τα δικά τους όργανα, σε κόντρα με τις συνδικαλιστικές 
γραφειοκρατίες όπως της ΓΣΕΕ, επιστημονικών και αγροτικών συλλόγων, που αφήνουν στο απυρόβλητο τα μνημόνια, 
την ΕΕ, και τις δυνάμεις του κεφαλαίου, ενώ παζαρεύουν με την κυβέρνηση τα συμφέροντα των μεγαλοαγροτών, 
μεγαλοδικηγόρων κλπ..
 
Να αποσυρθεί ΤΩΡΑ το νομοσχέδιο στο σύνολό του.  Διεκδικούμε ένα δημόσιο αξιοπρεπές σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης και δημόσιας δωρεάν περίθαλψης για όλους. Όχι στα «παζάρια» και τον «διάλογο» για επιμέρους ρυθμίσεις 
που θα διασπούν το μέτωπο του αγώνα.
 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ,
- Καταδικάστε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και τα φερέφωνά της.
- Γυρίστε την πλάτη στη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι και όλο τον άθλιο «παλαιομνημονιακό» φιλοΕΕ θίασο που 
ψήφισε το καλοκαίρι το μνημόνιο και τώρα πιέζει για ένα ακόμα χειρότερο ασφαλιστικό.
- Τσακίστε και απομονώστε τους φασίστες φονιάδες της Χρυσής Αυγής που πλιατσικολογούν με τα προβλήματα, 
ιδίως των αγροτών ενώ στηρίζουν τους νέους επιχειρηματίες τσιφλικάδες και την ΕΕ.

ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΕΙΞΑΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ 
ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΝΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
εργατών//μικρομεσαίων αγροτών//φτωχών αυτοαπασχολούμενων 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΥΜΕ 
την μνημονιακή κυβερνητική πολιτική 

ΟΧΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Γυρίζουμε την πλάτη στα μνημονιακά κόμματα του «ναι σε ολα» – 

ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι. Έξω οι φασίστες από τις κινητοποιήσεις! 

ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΟΥΝ ΟΙ «ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ» 
ΕΞΩ Η ΤΡΟΙΚΑ // ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ ΕΕ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
ΟΧΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ



ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΑ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ
Η κυβέρνηση και οι δυνάμεις του συστήματος βάζουν, για μια ακόμα φορά, μπροστά τα μεγάλα «διλλήματα» και τους 
εκβιασμούς. «Κινδυνεύουμε να πέσει η «αριστερή» κυβέρνηση», «τελειώνουν τα λεφτά», «αν δεν γίνει η πρώτη 
αξιολόγηση θα βγούμε από το ευρώ και την ΕΕ»» 

Φτάνει πια! 
Η κυβέρνηση αυτή είναι βαθιά αντιλαϊκή και ταξική και έχει σαν στόχο να περάσει όλες τις «μεταρρυθμίσεις» λαιμητόμο. 
Χρησιμοποιεί αδίστακτα κάθε ψέμα και εκβιασμό απέναντι στον λαό. Στηρίζεται στα άλλα αστικά μνημονιακά κόμματα, 
χρησιμοποιεί βία, παίζει το χαρτί των εκλογών. Πάντα με στόχο το πέρασμα του μνημονίου! 

Να διακοπούν άμεσα οι διαπραγματεύσεις.  Να ξεκουμπιστούν οι οικονομικοί δολοφόνοι του «κουαρτέτου», 
που το μόνο που ξέρουν είναι να ζητάνε όλο και νέο αίμα, για τα συμφέροντα των ντόπιων κι ξένων τραπεζιτών και 
«επενδυτών». 

Να σταματήσουν οι εκβιασμοί με το χρέος και τις επόμενες δόσεις. Στάση πληρωμών στους τοκογλύφους εκβιαστές, 
μη αναγνώριση, διαγραφή του χρέους. 

Ούτε βήμα πίσω!  
Πιο προετοιμασμένοι και έτοιμοι από ότι το καλοκαίρι που έκαναν το περήφανο ΟΧΙ ντροπιαστικό ΝΑΙ.  Η «διαπραγμάτευση»  
του ΣΥΡΙΖΑ  μας  έδειξε ότι όσο είμαστε στην  ευρωζώνη και την ΕΕ θα έχουμε μνημόνια, μισθούς και συντάξεις 300 
€, καταστροφή των μικρομεσαίων αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων,  παιδεία και υγεία μόνο για όσους έχουν να 
πληρώσουν. Για αυτό παλεύουμε για έξοδο από την ευρωζώνη, ρήξη και αποδέσμευση για την ΕΕ.

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΑΛΛΙΩΣ!
Απέναντι στο μαύρο μέτωπο κυβέρνησης κεφαλαίου ΕΕ ΔΝΤ και των κομμάτων που το στηρίζουν, η εργατική τάξη, ο 
λαός και η νεολαία με την πάλη τους πρέπει να οικοδομήσουν το δικό τους εργατικό και λαϊκό μέτωπο ανατροπής 
της επίθεσης! Να κατεδαφίσουν το ασφαλιστικό έκτρωμα. Να γλυτώσουμε από τα βάσανα των μνημονίων και τον 
ευρωμονόδρομο της φτώχιας, της ανεργίας, της επιτροπείας. Για να ανοίξει πραγματικά ένας άλλος δρόμος προς 
όφελος των εργατών, της μικρομεσαίας αγροτιάς, των φτωχών αυτοαπασχολούμενων. Χωρίς χρέος και μνημόνια, έξω 
από το ευρώ και την ΕΕ, με εργατικό και λαϊκό έλεγχο παντού. Για να περάσει ο πλούτος και η εξουσία στα χέρια των 
εργαζόμενων!


