
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΦΛΕΒΑΡΗ… 
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ 

Έπειτα από δύο και πλέον χρόνια συνεχούς  οικονοµικής εξαθλίωσης του λαού, µε 
πακέτα µέτρων που υποτίθεται θα µας έβγαζαν από την κρίση και θα µείωναν το 
χρέος ούτως ώστε η χώρα να µπει σε τροχιά «ανάπτυξης», η τρικοµµατική 
κυβέρνηση (σε συνέχεια των προηγούµενων κυβερνήσεων), η ΤΡΟΙΚΑ και το ∆ΝΤ, 
πέρασαν τον Νοέµβριο το µνηµόνιο 3, ένα πακέτο µέτρων µε το οποίο καταργούν 
όποιο εργασιακό και κοινωνικό  δικαίωµα έχει αποµείνει στους εργαζόµενους και 
τους πολίτες. 

Στόχος τους δεν είναι παρά η εξυπηρέτηση των συµφερόντων των λίγων σε βάρος 
των πολλών, µέσα από  την πλήρη απελευθέρωση των απολύσεων, την αύξηση των 
χρόνων συνταξιοδότησης, τις ισοπεδωτικές περικοπές µισθών και συντάξεων, µε 
την ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας και την κατάργηση των συλλογικών 
συµβάσεων, µέτρα που µας οδηγούν στον απόλυτο εργασιακό µεσαίωνα.. 

Παράλληλα εκτός από την ανεργία η οποία ξεπερνά το 30%, βιώνουµε καθηµερινά 
την απαξίωση κάθε έννοιας κοινωνικής παροχής,  την κατάρρευση του συστήµατος 
υγείας – περίθαλψης  και παιδείας, όπου σε συνδυασµό µε τους συνεχώς 
αυξανόµενους φόρους, τα χαράτσια και την αύξηση της βενζίνης του πετρελαίου 
και των τιµών των εισιτηρίων στα Μ.Μ.Μ, θέτουν υπό αµφισβήτηση ακόµα και το 
ίδιο το δικαίωµα στην επιβίωση. 

Για να περάσουν όλα αυτά καταστέλλουν τις απεργίες µε την επιστράτευση των 
απεργών εργαζοµένων στο µετρό, και των ναυτεργατών, επιστρατεύουν όλους τους 
µηχανισµούς καταστολής, τα Μ.Μ.Ε, το παρακράτος το οποίο πλέον έχει και 
επίσηµη έκφραση µέσω της Χρυσής Αυγής, καταπατούν κάθε έννοια δηµοκρατικής 
ελευθερίας, και προσπαθούν να φτιάξουν µια διχασµένη κοινωνία ποτισµένη από 
φόβο. 

∆ε τους φοβόµαστε, δε µας τροµάζουν. Γνωρίζουµε ότι ο εχθρός µας είναι αυτοί και 
τα «µέτρα τους», και απαντάµε µε συλλογικούς  µαζικούς αγώνες παίρνοντας τη 
ζωή µας στα χέρια µας.  Με όπλο την αλληλεγγύη και την µαζική συλλογική πάλη 
των πολιτών (Ελλήνων και µεταναστών), εργαζοµένων και ανέργων θα µας βρουν 
µπροστά τους. 

ή ΤΑ ΜΕΤΡΑ ή ΕΜΕΙΣ 

ΟΛΟΙ ΣΤΗ 24ωρη γενική ΑΠΕΡΓΙΑ 20 ΦΛΕΒΑΡΗ 

 Τετάρτη 10:00 προσυγκεντρώση πλ. Εσταυρωµένου 

Η αλληλεγγύη και ο συλλογικός αγώνας το όπλο µας 

Παίρνουµε τη ζωή µας στα χέρια µας 

ΙΣΤΟΣ 
ελεύθερος κοινωνικός χώρος αλληλεγγύης στο Χαϊδάρι 


