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 Ασνήρειπ ρςξσπ μιρθξύπ μαπ, επαματξοά 13ξσ και 14ξσ μιρθξύ! 
 Να ρςαμαςήρει η τξοξληρςεία ρςα καύριμα, ρςη ΔΕΗ και ρςα είδη πλαςιάπ λαϊκήπ 

καςαμάλωρηπ! 
 Μαζικξί διξοιρμξί ρςξμ ΕΦΚΑ 

 Να ρςαμαςήρει κάθε εμπλξκή ςηπ υώοαπ μαπ ρςξμ ιμπεοιαλιρςικό πόλεμξ.  
Λετςά για σγεία και παιδεία – όυι για ςξσ ΝΑΣΟ ςα ρταγεία! 

 

σμαδέλτιρρεπ, ρσμάδελτξι, 

Σξ ρςξμάυι ρτίγγει, βλέπξμςαπ καθημεοιμά ςα γεγξμόςα από ςη τοίκη ςξσ πξλέμξσ. 
Δύξ λαξί, πξσ ζξύραμ για δεκαεςίεπ ειοημικά, υύμξσμ ναμά ςξ αίμα ςξσπ, εναιςίαπ ςηπ 
απαοάδεκςηπ ειρβξλήπ ςηπ Ρχρίαπ ρςημ Οσκοαμία, εναιςίαπ εμόπ ακόμα 
ιμπεοιαλιρςικξύ πξλέμξσ ρςη γειςξμιά μαπ, εναιςίαπ ςξσ ρκληοξύ αμςαγχμιρμξύ 
ΗΠΑ/ΝΑΣΟ-Ε.Ε. με ςη Ρχρία, για ςα ρσμτέοξμςα ςχμ επιυειοημαςικώμ ςξσπ ξμίλχμ, 
για ςα (μαςωμέμα) κέοδη ςξσπ. 

Οι εογαζόμεμξι όμωπ δεμ έυξσμε ςίπξςα μα υωοίρξσμε μεςανύ μαπ. 

Γιαςί μα ρκξςώμξμςαι ξι λαξί για ςξσ ατέμςη ςξ ταΐ; 

Σι ρσμτέοξμ έυει ξ λαόπ μαπ, όςαμ η υώοα μαπ, με απόταρη ςηπ ελλημικήπ 
κσβέομηρηπ, ρςέλμει όπλα, διαθέςει βάρειπ και σπξδξμέπ ρςα μαςξψκά ρςοαςεύμαςα, 
παίομει ξσριαρςικά μέοξπ ρε ασςό ςξ μακελειό; Ασςέπ ξι επικίμδσμεπ απξτάρειπ 
ρςξυξπξιξύμ ςξμ λαό μαπ, ρε μια αμςιπαοάθερη πξσ γίμεςαι μόμξ για ςα κέοδη ςχμ 
ετξπλιρςώμ, ςχμ βιξμηυάμχμ, ςχμ ςοαπεζιςώμ. Μεοίδιξ από ςη λεία, από ςη μέα 
μξιοαριά, επιδιώκξσμ και ξι δικξί μαπ «ατεμςάδεπ».  

Γι’ ασςό εμπλέκει ςημ Ελλάδα ρςξμ πόλεμξ η ελλημική κσβέομηρη, κι όυι γιαςί ςξσπ 
πήοε ξ πόμξπ για ςξμ λαό ςηπ Οσκοαμίαπ, όπχπ λέει. Γι’ ασςό όλεπ ξι ελλημικέπ 
κσβεομήρειπ αμαβάθμιραμ ςη ρσμμεςξυή ςηπ υώοαπ ρςξ ΝΑΣΟ, με μέεπ βάρειπ, με 
ρςοαςιχςικέπ απξρςξλέπ. 

Εμείπ όμωπ, ξι εογαζόμεμξι, δεμ έυξσμε καμέμα ρσμτέοξμ μα διαλένξσμε 
ιμπεοιαλιρςικό ρςοαςόπεδξ, είςε ασςό ςηπ Ρωρίαπ, είςε ασςό ςωμ ΗΠΑ-ΝΑΣΟ-Ε.Ε. 
Είμαρςε με ςξσπ λαξύπ όλξσ ςξσ κόρμξσ, με ςξ δικαίωμά ςξσπ μα απξταρίζξσμ ξι 
ίδιξι για ςιπ ςύυεπ ςξσπ, μα ζξσμ ειοημικά, με δικαιώμαςα και ανιξποέπεια και όυι 
μέρα ρςη τοίκη ςξσ ιμπεοιαλιρςικξύ πξλέμξσ ή ρςημ καθημεοιμόςηςα εμόπ άλλξσ, 
ακήοσυςξσ πξλέμξσ, ςηπ τςώυειαπ, ςηπ αμεογίαπ και ςηπ εκμεςάλλεσρηπ.  

Η ακοίβεια, ρε ρσμδσαρμό με ςημ καθήλχρη ςχμ μιρθώμ, ποξκαλξύμ αρτσνία ρε κάθε 
ρπίςι. Ακξύμε ρσμέυεια πχπ λετςά δεμ σπάουξσμ για μα μειχθξύμ ξι δσρβάρςαυςξι 
τόοξι, αλλά λετςά βοίρκξμςαι όςαμ ποέπει μα πληοχθξύμ πξλεμικξί ενξπλιρμξί για 
ςιπ αμάγκεπ ςξσ ΝΑΣΟ πξσ νεπεομξύμ ςα 5 διπ € κάθε υοόμξ!  

ςημ απεογία ρςιπ 6 ςξσ Αποίλη μα ακξσρςεί δσμαςά η δική μαπ τωμή! 

ςεκόμαρςε απέμαμςι ρςημ ιδιχςικξπξίηρη ςχμ σπηοεριώμ μαπ (δημιξσογία ΣΕΚΑ, 
«πιρςξπξιημέμξι» λξγιρςέπ-δικηγόοξι, ςηλετχμικό κέμςοξ, ΟΑΕΔ), πξσ παςάει πάμχ 
ρςημ ςοαγική σπξρςελέυχρη και ρςξ αδιαμόηςξ μπάυαλξ πξσ έυξσμ δημιξσογήρει 
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διαυοξμικά, ρσμειδηςά και ρσρςημαςικά, διξικήρειπ και κσβεομήρειπ. Απαοαίςηςξ 
ρσμπλήοχμα ςηπ πξλιςικήπ ςξσπ είμαι η έμςαρη ςξσ ασςαουιρμξύ: τςάμξσμ ρςξ ρημείξ 
μα αμτιρβηςξύμ ςξ δικαίχμά μαπ ρςημ καμξμική άδεια και ρςημ απεογία!  

 

Η απάμςηρη ρςξμ εογαριακό μεραίωμα είμαι μία… ρςιπ 6 Αποίλη, κλείμξσμε όλεπ ςιπ 
σπηοερίεπ ςξσ ΕΦΚΑ! 

Δεμ αμευόμαρςε άλλξ ςημ κξοξϊδία! 

Σώοα η ξογή, ξ θσμόπ και η αγαμάκςηρη μα γίμξσμ ξογαμχμέμη δύμαμη, για μα 
διεκδικήρξσμε ανιξποεπείπ μιρθξύπ, μαζικέπ ποξρλήφειπ, εναρτάλιρη ςηπ απαοαίςηςηπ 
σλικξςευμικήπ σπξδξμήπ, για μα σπεοαρπιρςξύμε ςξμ δημόριξ υαοακςήοα ςηπ 
Κξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ. 

 

Όλοι ζηην Πανελλαδική-Πανεργαηική Απεργία  

Τεηάρηη 6 Απρίλη 

 

Σσμμεηέτοσμε ζηις απεργιακές κινηηοποιήζεις  
 

 Αθήνα ζηις 11:00 π.μ. ζηο Σύνηαγμα 

 Θεζζαλονίκη ζηις 11:00 π.μ. ζηο Άγαλμα Βενιζέλοσ 

 και ζηις καηά ηόποσς ζσγκενηρώζεις ζε όλη ηην Ελλάδα 
 

 

                                                                                                                                    


