
 
Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, άνεργοι, νέες και νέοι, 
Η κυβέρνηση για λογαριασμό του μεγάλου κεφαλαίου φέρνει μέσα στο Σαββατοκύριακο σαν τον 
κλέφτη τις βάρβαρες προτάσεις για το ασφαλιστικό και το φορολογικό! 

Όλοι στους δρόμους! Όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις! 
 Παρασκευή 6 Μάη, από τις 10πμ ολοήμερη κινητοποίηση στην Πλ. 

Καπνεργάτη! 
 Σάββατο 7 Μάη, 15:30 αναχώρηση από τον Κήπο για το 

παμβορειοελλαδικό συλλαλητήριο στη Θεσ/νίκη! 
 Κυριακή 8 Μάη, 10.00πμ στην Κεντρική Πλατεία! 
Έφτασε η ώρα της μάχης! Κανείς να μη λιποτακτήσει! Δίνουμε όλοι το παρόν! 

Δίνουμε αγώνα για να μην περάσει ο νόμος - λαιμητόμος για το Ασφαλιστικό, το νέο 
φορολογικό! Δε συμβιβαζόμαστε με την εξαθλίωση, την ανέχεια, τη νέα σφαγή στη ζωή 
μας! Ενωμένοι, δυνατοί, με πίστη στο δίκιο μας, μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε! 
Να απαντήσουμε με την ετοιμότητα μας στις άθλιες πρακτικές της κυβέρνησης, τις μεθοδεύσεις της 
για να περάσει τη νέα βαρβαρότητα στη ζωή μας, στα μουγκά! 

Να νεκρώσουν τα πάντα! Να σταματήσει η παραγωγή παντού! 
Κανείς εργαζόμενος καμία βάρδια στη δουλειά! 

Ούτε ψυχή σε εργοστάσια, εργοτάξια, γραφεία, μαγαζιά, λιμάνια, καράβια! 
Ακόμα κι αν η κυβερνητική πλειοψηφία μαζί με τους γνωστούς πρόθυμους ψηφίσουν τα άγρια 
μέτρα, η 48ωρη απεργία με τη μαζικότητα, τη συμμετοχή, την οργάνωση και τον παλμό της μπορεί 
να αποτελέσει αφετηρία για την ανατροπή τους μέσα από τους αγώνες μας! 

Δε σκύβουμε το κεφάλι! Δε γονατίζουμε! 
Κανένας δε γλιτώνει από τη νέα βάρβαρη επίθεση! 

Γυρίζουν τον εργαζόμενο λαό δεκάδες χρόνια πίσω! 
Ότι γνωρίσαμε μέχρι σήμερα από ασφαλιστικά δικαιώματα συνθλίβονται για λογαριασμό των 
επιχειρηματικών ομίλων. Θέλουν να ξεμπερδέψουν μια και καλή με το βαρίδι της Κοινωνικής 
Ασφάλισης, για να προστατευτεί και να αυξηθεί η κερδοφορία των μονοπωλίων. Παράλληλα, 
φέρνουν νέα φοροεπιδρομή, νέα ασήκωτα βάρη στις πλάτες μας, νέα αιμορραγία στο ήδη άθλιο 
λαϊκό εισόδημα! 
Οι αγώνες των προηγούμενων μηνών χάραξαν το δρόμο! Φανερώθηκε η δυναμική που 
έχει η συμμαχία του εργαζόμενου λαού! 
Εργαζόμενε, άνεργε, νέα και νέε, 
Σήκωσε τώρα κεφάλι! Δώσε μαχητική απάντηση στα διλήμματα που σου βάζουν η κυβέρνηση 
και οι μεγαλοεργοδότες! Έχουν στόχο να σε τρομοκρατήσουν.  Μη δέχεσαι να σε απειλούν, να σε 
φοβίζουν, να σου κουνούν το δάχτυλο οι χορτάτοι, οι κλέφτες του μόχθου σου. Να μην αφήσεις τη 
ζωή σου, στα χέρια των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, της μεγαλοεργοδοσίας και 
των κομμάτων τους! 

Όλοι μαζί, εργάτες, φτωχοί αγρότες, ελευθεροεπαγγελματίες, επιστήμονες! 
Έχουμε τη δύναμη να τους σταματήσουμε! 

Αν κάνουμε πίσω δε θα σταματήσουν πουθενά! Δε θα μας αφήσουν τίποτα! 
Ή θα υποταχτούμε και θα τα σαρώσουν όλα, ή θα τους πάρουμε στο κυνήγι! 

Με εμπιστοσύνη στη δύναμή μας! Εμείς παράγουμε τον πλούτο, εμείς μπορούμε να ζήσουμε 
καλύτερα χωρίς αυτούς που μας εκμεταλλεύονται, αυτοί δεν μπορούν να κερδίζουν χωρίς εμάς! 
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