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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
1η Μάη 1886 – 1η Μάη 2017 επιβεβαίωςθ τθσ ανειρινευτθσ πάλθσ των εργαηομζνων και των 

αυτοαπαςχολοφμενων ενάντια ςτο κεφάλαιο. 
Επιβεβαίωση της ανάγκης του λαοφ να σηκώσει την δική του σημαία με τα δικά του αιτήματα. 

Συνάδελφοι, θ ςυγκυβζρνθςθ και τα κόμματα που ψιφιςαν το 3ο μνθμόνιο, αφοφ ςυνζχιςαν ςτον ίδιο δρόμο, 
τϊρα, εν μζςω δικεν αντιπαρακζςεων, φορτϊνουν το λαό με ακόμα 3,8 δισ.  Μασ μιλοφν για ανάπτυξθ αλλά αυτι 
δεν αφορά τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ.  
Αυτό προκφπτει από τα απανωτά χαράτςια, τθν φορολθςτεία, ακόμα και αυτόν τον εξωδικαςτικό ςυμβιβαςμό. Το 
μόνο που τουσ ενδιαφζρει είναι αυτό που ο ΣΕΒ επανζλαβε πρόςφατα, για τον μεγάλο αρικμό μικροεπιχειριςεων 
ςτθν χϊρα μασ ςε ςχζςθ με τθν Ε.Ε.  Το επιβεβαιϊνει ο επίτροποσ Μοςκοβιςί λζγοντασ για τα 200 μζτρα, 
μεταρρυκμιςτικά μάλιςτα, τθσ κυβζρνθςθσ που ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ δεν φαντάηονταν.  
 

 ΣΑΘΗΕΟΤΛ ΣΗ ΕΧΔ ΚΑ ΓΗΑ ΣΑ ΘΔΡΓΖ ΣΧΛ ΙΗΓΧΛ!  

ΘΑΚΗΑ ΑΛΟΥΖ! ΤΦΧΛΟΤΚΔ ΣΟΗΥΟ ΑΛΣΗΣΑΖ Δ ΠΑΙΗΑ ΘΑΗ ΛΔΑ ΚΔΣΡΑ! 

Εργαηόμενοι, άνεργοι, αυτοαπαςχολοφμενοι, ςυνταξιοφχοι, φτωχοί αγρότεσ ζνα δρόμο ζχουμε, αυτόν τθσ 
οργανωμζνθσ αντίςταςθσ μζςα από τα ςωματεία μασ.   
 

Σιμερα μασ καλοφν να υποταχκοφμε ςτα κελεφςματά τουσ και να πλθρϊςουμε τθν κρίςθ τουσ, αφριο να 
μακελευτοφμε ςτουσ ανταγωνιςμοφσ τουσ για τα ευρφτερα γεωπολιτικά τουσ ςχζδια ςτθν περιοχι.     
Δεν είναι τυχαίο που θ κυβζρνθςθ ζβαλε τθν υπογραφι τθσ ςτθν κοινι ανακοίνωςθ του ΝΑΤΟ για τθν πρόςφατθ 
επίκεςθ των ΗΠΑ ςτθ Συρία. Τθν ςυμμετοχι τθσ χϊρασ μασ ςτισ νατοϊκζσ επιχειριςεισ και εξοπλιςμοφσ.   
Η κυβζρνθςθ διεκδικεί αναβακμιςμζνο ρόλο ςτθν περιοχι και μερτικό από τθ λεία.  
Σε αυτό το κουβάρι των ανταγωνιςμϊν ζχουμε τθν προκλθτικι ςτάςθ τθσ Τουρκίασ και τισ μεκοδεφςεισ ςτο 
Κυπριακό.  
  Απαηηνύκε εδώ θαη ηώξα: 

 

 Κακηά ζπκκεηνρή, θακία εκπινθή ηεο Ειιάδαο ζηηο ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβάζεηο θαη ζρεδηαζκνύο. 

Να γπξίζνπλ πίζω νη ειιεληθέο ζηξαηηωηηθέο απνζηνιέο. Καλέλαο θαληάξνο έμω από ηα ζύλνξα 

 Όρη πνιεκηθέο δαπάλεο γηα ην ΝΑΤΟ αιιά γηα ηηο αλάγθεο ηεο ιαϊθήο νηθνγέλεηαο. Έμω ην ΝΑΤΟ 

από ην Αηγαίν. Όρη ζηελ αιιαγή ζπλόξωλ θαη ηωλ ζπλζεθώλ πνπ ηα θαηνρπξώλνπλ. 

 Όρη ζην κίζνο ηωλ εζληθηζηώλ. Αιιειεγγύε ζηνπο πξόζθπγεο θαη ζηνπο κεηαλάζηεο. Απνκόλωζε 

ηεο εγθιεκαηηθήο λαδηζηηθήο Χξπζήο Απγήο 

 Να θιείζεη ε βάζε ηεο Σνύδαο. Έμω ε Ειιάδα από ΝΑΤΟ θαη ΕΕ.   

 
ΠΑΗΡΛΟΤΚΔ ΣΖΛ ΤΠΟΘΔΖ ΣΑ ΥΔΡΗΑ ΚΑ! 

ΓΤΛΑΚΧΛΟΤΚΔ ΣΟΤ ΑΓΧΛΔ ΘΑΗ ΣΖ ΤΚΚΑΥΗΑ ΚΑ! 

ΠΗΟ ΚΑΕΗΘΑ, ΠΗΟ ΓΤΛΑΚΗΘΑ ΣΟ ΓΡΟΚΟ ΣΖ ΑΛΣΔΠΗΘΔΖ 

 

Δίλνπκε αγωληζηηθό παξόλ ζηηο απεξγηαθέο πξωηνκαγηάηηθεο ζπγθεληξώζεηο  
κε ηελ ΠΑΔΒΔ ζε όιε ηε ρώξα.  

ΑΘΗΝΑ στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ 10π.μ.  
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