ΔΕ ΣΑΣ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ, ΟΥΤΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΤΥΧΕ. Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ Η
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ.
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Συγκρούονται δύο κόσµοι:
Από τη µια µεριά η κοινωνία, ο κόσµος της δουλειάς, οι άνεργοι οι οποίοι δεχόµαστε την πιο
σκληρή επίθεση των τελευταίων χρόνων ,(περικοπές στους µισθούς µας, απολύσεις, και
εργοδοτική τροµοκρατία, ), όλοι εµείς που µετράµε δανεικά για να περάσει ο µήνας, όλοι
εµείς που καταδικαστήκαµε από ένα σάπιο διεφθαρµένο και άδικο σύστηµα να επιβιώνουµε
στα σύγχρονα κάτεργα των µεγαλουπόλεων και να δουλεύουµε ίσα ίσα για να τα βγάζουµε
πέρα για τα κέρδη των εταιριών και των επιχειρήσεων,
Και από την άλλη µεριά
η « σοσιαλιστική κυβέρνηση», οι πολιτικοί του ΠΑΣΟΚ ,της Ν.Δ., οι φασίστες του ΛΑΟΣ , που
µαζί µε την ευρωπαική ένωση και τους τραπεζίτες, τους επιχειρηµατίες, και όλους τους
διαπλεκόµεινους που τους περιβάλλουν, ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ και θέλουν να µας γυρίσουν στο
µεσαίωνα. ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΥ
-ρηµάξαν τα ασφαλιστικά ταµεία ,
- βουτηγµένοι στα σκάνδαλα, στη διαπλοκή ( σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα),αυτοί που µας
παραµύθιασαν µε την ΟΝΕ, ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ,ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ,ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ,ΤΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ
και τις eurovision ,ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ , την ισχυρή Ελλάδα.
-οι απόγονοί τους δε θα χρειάζεται να δουλέψουν τα επόµενα εκατό χιλιάδες χρόνια και µας
µιλάνε τώρα για κρίση, χρεωκοπία, και µας ζητάνε να σκύψουµε το κεφάλι γιατί «η πατρίδα
κινδυνεύει».
- µας καταδίκασαν να δουλεύουµε για τις εφορίες ,το ΙΚΑ , το ΤΕΒΕ κ.τ.λ., και το
χρεοκωπηµένο, διεφθαρµένο κράτος τους , µιλάνε για κοινωνική ειρήνη και για συναίνεση.
Οι ξεφτίλες της διαπλοκής και της µίζας ,τα ΜΜΕ , οι φασίστες, τα αφεντικά, οι ψεύτικοι
συνδικαλιστές της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., οι πολιτικοί και οι επιχειρηµατίες ΕΙΝΑΙ Η
ΚΡΙΣΗ. Μας θέλουν φοβισµένους και υποταγµένους σε µια πραγµατικά δύσκολη συγκυρία,
όπου το οικονοµικό και ψυχολογικό βάρος της επίθεσης που δέχεται ο καθένας µας είναι
δυσβάσταχτο.
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΦΟΒΗΘΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ - ΝΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ.
ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΞΟΥΜΕ!
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………….…
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
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