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Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, νέες και νέοι,

	 Να ματαιώσουμε τώρα το νέο έγκλημα.
	 Να ανατρέψουμε την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου  

λαιμητόμο.
		 Να ματαιώσουμε τα ακόμη χειρότερα που μας ετοιμάζουν 

για το 2012, το 2013, το 2014.

Τέλος στις θυσίες για να σωθεί το κεφάλαιο και η ΕΕ.

19-20  Οκτώβρη 

όλοι στη 48ωρη απεργία

KANEIΣ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

Όλοι στους δρόμους.
Όλοι με το ΠΑΜΕ μπροστά να αντιπαλέψουμε με ψυχή και δύναμη την 

αντεργατική λαίλαπα.



Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με απαίτηση των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζι-
τών, των μεγαλεμπόρων και μεγαλοξενοδόχων και των εταίρων τους στην ΕΕ, οργανώνει 
ένα νέο, πιο βάρβαρο και πιο απάνθρωπο έγκλημα.

Με το πολυνομοσχέδιο που φέρνει στη Βουλή ενταφιάζει τα στοιχειώδη δικαιώματα του 
ελληνικού λαού.

Επιχειρεί να καταργήσει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας κι ό, τι έχει απομεί-
νει από τις εργασιακές σχέσεις και τα ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά δικαιώμα-
τα, τις κοινωνικές παροχές, τα επιδόματα ανεργίας. Καταδικάζουν τα παιδιά μας 
στην ανεργία, στη φτώχεια, στην αμάθεια. Ξεπουλάν τη δημόσια περιουσία.

Θέλουν όλοι μαζί μισθούς Βουλγαρίας, νέες μαζικές απολύσεις, νέα βαριά χα-
ράτσια, δουλειά χωρίς δικαιώματα, δουλειά εκ περιτροπής και ανασφάλιστη. 
Θέλουν δούλους στην υπηρεσία των μονοπωλίων.

Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, νέοι και νέες,

Το ΠΑΜΕ σας καλεί την Τετάρτη 19 Οκτώβρη όλους 
και όλες στην Ομόνοια 11 π.μ. και πορεία στη Βουλή και 
συνεχίζουμε την Πέμπτη 20 του μήνα με περικύκλωση της 
Βουλής από όλες τις μεριές. Έχουμε τη δύναμη να σταματή-
σουμε το σφαγιασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων για 
τα κέρδη της πλουτοκρατίας.

Εργοστάσιο το εργοστάσιο, επιχείρηση την επιχείρηση, γραφείο το γραφείο, σχολείο το 
σχολείο, μαγαζί το μαγαζί, όλοι και όλες στον αγώνα.

Να βουλιάξει η Αθήνα, το Σύνταγμα, όλοι οι χώροι γύρω από την Βουλή. Ορ-
γανωμένα, συντονισμένα. Να πάρει ο λαός στα χέρια του τη ζωή του, να σταθεί 
όρθιος.

Τώρα αγώνας να ανατραπούν τα αντεργατικά σχέδια της κυβέρνησης. Κάτω η 
κυβέρνηση της πλουτοκρατίας. Τώρα αγώνας για αποδέσμευση από τη λυκο-
συμμαχία της ΕΕ. Αγώνας για ανατροπές στους συσχετισμούς δύναμης, ο λαός 
να αναδείξει τη δική του εξουσία.


