
 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΜΕ! 
ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΗ,  Οµόνοια, στις 6.00µµ 

 
ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! 

Λαϊκή κινητοποίηση για να µπλοκάρουµε τη νέα αντιλαϊκή συµφωνία 
λαιµητόµο, τα νέο αντιλαϊκό πακέτο που φέρνουν να µας φορτώσουν! 

 
ΟΧΙ στα µνηµόνια διαρκείας, στα νέα µέτρα πτώχευσης του λαού! 

 
Αρκετά πληρώσαµε, αρκετά µατώσαµε! 
Πάρε την υπόθεση στα χέρια σου λαέ! 

 
Έχουµε χρέος απέναντι στη ζωή µας και στα παιδιά µας, να αντισταθούµε! 

Η λύση βρίσκεται στους αγώνες που κρατούν τις σηµαίες των εργατικών λαϊκών 
συµφερόντων, στα πανό και τα πλακάτ αναγράφονται τα δικαιώµατα και οι ανάγκες 
µας και όχι οι ανάγκες των αφεντικών. Η λύση βρίσκεται στην αναµέτρηση στους 
χώρους δουλειάς, στην κατά µέτωπο αντεπίθεση µας απέναντι στους εκµεταλλευτές 
µας, στους µοναδικούς κερδισµένους των νέων βάρβαρων µέτρων. 

Βάζουµε τις δικές µας κόκκινες γραµµές! 
 

Γυρνάµε την πλάτη σε αυτούς που µας θέλουν να βαράµε παλαµάκια στο ρυθµό της 
κυβέρνησης και των εταίρων της, κλακαδόροι σε µια διαπραγµάτευση που µας 
σπρώχνει στην φτώχεια για τα κέρδη λίγων. 
 
Γυρνάµε την πλάτη στους υπερασπιστές της Ε.Ε. στις ενώσεις των καπιταλιστών και 
τους υπηρέτες τους που διαδηλώνουν για το δικαίωµά τους να συνεχίσουν να ζουν 
από τον ιδρώτα των άλλων, να συνεχίζουν να εκµεταλλεύονται ακόµα πιο άγρια 
την συντριπτική πλειοψηφία του λαού. 
 

Δεν έχουµε σχέση µε αυτούς! Δεν είµαστε ένα! 
 
Δεν βάζουµε τα συνθήµατα και τους αγώνες µας κάτω από ξένες σηµαίες. Δεν 
έχουµε τα ίδια συµφέροντα, τις ίδιες ανάγκες, τους ίδιους καηµούς και δυσκολίες 
µε τους εκµεταλλευτές µας. 
Με τα µονοπώλια ή µε τις ανάγκες του λαού! Άλλος δρόµος δεν υπάρχει! Αγώνας, 
ρήξη µε την ΕΕ και το δρόµο των µονοπωλίων είναι ο δικός µας δρόµος. 
 

Καµία στήριξη στο νέο µνηµόνιο όπως και να το ονοµάσουν! 
Καµία αποδοχή της βάρβαρης και αντιλαϊκής ΕΕ! 

 



Στις 11 Ιούνη πάνω από 700 εργατικές λαϊκές οργανώσεις έδωσαν δυνατή 
απάντηση σε 60 πόλεις σε όλη την Ελλάδα.  

 
Την Τρίτη η φωνή των εργαζόµενων των συνταξιούχων της νεολαίας των 
γυναικών θα ακουστεί ξανά! 

 
Οι αγώνες µας δεν είναι παιχνίδι στους ανταγωνισµούς των µονοπωλίων, των 
προτάσεων και της πολιτικής της ΕΕ, του ΔΝΤ, της ΕΚΤ, της Ρωσίας, της Κίνας. Ο 
λαός δεν έχει συµφέρον να διαλέγει το σχοινί που θα τον κρεµάσουν, συµφέρον 
του είναι στην αµφισβήτηση της εξουσίας τους.  
 

Ο «µονόδροµος» της ΕΕ αποδεικνύεται καταστροφικός, επιζήµιος για τα εργατικά-
λαικά συµφέροντα. 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ! 
 

Εργαζόµενη, εργαζόµενε, άνεργε, νέα και νέε, 
 
Μην δεχτείς: 
 

• τους νέους και παλιούς αντιασφαλιστικούς νόµους. 
• το συνεχόµενο χτύπηµα στο λαϊκό εισόδηµα, στους µισθούς, στις συντάξεις. 
• τους νέους φόρους και τα νέα χαράτσια. 

 
Οι ζωές µας δε σηκώνουν άλλα µέτρα. Οι ανάγκες µας δεν µπορούν να 
περιµένουν! Εδώ και τώρα, κόντρα στην τροµοκρατία και τους εκβιασµούς, 
διεκδικούµε: 
 

• Αυξήσεις σε µισθούς, συντάξεις και επιδόµατα. 
• Κάλυψη όλων των απωλειών. 
• Αποκατάσταση των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας. 
• Κατάργηση των αντεργατικών νόµων. 
• Ουσιαστική προστασία όλων των ανέργων. 

 
Οργανώνουµε την απάντηση µας!  
Ενισχύουµε τη δύναµη µας!  

 
Δυναµώνουµε τα σωµατεία µας σε κάθε κλάδο! Απαντάµε αγωνιστικά! Σπάµε το 
κλίµα φόβου, τους εκβιασµούς και τις απειλές των αφεντικών, της κυβέρνησης, της 
ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ. 
 
Μόνο η δική µας δύναµη και στάση µπορεί να  καταργήσει αντιλαϊκούς 
νόµους, µνηµόνια και αφεντικά! 
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