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Εργαζόμενες - εργαζόμενοι, νέοι και νέες, αγρότες, μικροεπαγγελματίες και άνεργοι του Νομού Λασιθίου,

Ο κατήφορος στον οποίο οδηγείται  η χώρα, το γκρέμισμα κατακτήσεων των εργαζομένων που έχουν κερδηθεί με 

αγώνες και αίμα, από το μνημόνιο και την καταστροφική πολιτική των τελευταίων Κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του ΔΝΤ δεν έχουν τελειωμό.

Οι τροϊκανοί πλέον έχουν αναλάβει ουσιαστικά τη διακυβέρνηση της χώρας και η κυβέρνηση απλώς λειτουργεί 

σαν τον τελευταίο υπηρεσιακό παράγοντα που μονογράφει τις αποφάσεις τους.

Μοναδικός στόχος αυτής της πολιτικής η σωτηρία των τραπεζών   και των   τοκογλύφων   δανειστών αδιαφορώντας 

για τις κοινωνικές συνέπειες, οδηγώντας τους εργαζομένους και μικροεπαγγελματίες στην εξαθλίωση και τη φτώχια.

Το λέμε καθαρά. Το χρέος αυτό δεν αφορά τους εργαζόμενους και το λαό μας. Το αρνούμαστε και διεκδικούμε να 

μην το πληρώσουμε.

Αρνούμαστε οι μισθοί μας, οι συλλογικές συμβάσεις, οι θέσεις εργασίας, τα κοινωνικά αγαθά της υγείας της παιδείας 

της ασφάλισης να γίνουν βορά, προκειμένου να σωθούν οι τράπεζες και το κεφάλαιο.

Αρνούμαστε να παραδώσουμε τα χωράφια μας στους νεοτσιφλικάδες και τις τράπεζες, αρνούμαστε να υποκύψουμε 

στους εκβιασμούς των μεσαζόντων και των πολυεθνικών. 

Εργαζόμενες εργαζόμενοι

Σε καλούμε να μην παραδοθείς σε αυτούς που στήνουν τη θηλιά στο λαιμό της χώρας και του 

λαού  μας.  Αντέδρασε  και  ξεσκέπασε τα  ψέματα των  Μέσων  Μαζικής  Εξαπάτησης  που 

«παπαγαλίζουν» ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Η πρόσφατη Ιστορία έδειξε ότι μόνο όταν οι λαοί 

αποφάσισαν να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους τότε «βρέθηκαν» οι άλλες  διέξοδοι. Σε 

κάθε άλλη περίπτωση μας περιμένει φτώχεια και εξαθλίωση με καταστροφικές συνέπειες για 

όλους μας. 

Ξεπέρασε  την  απογοήτευση  και  τις  αυταπάτες.  Δεν  υπάρχει  άλλος  δρόμος  από  τον 

συντονισμένο αγώνα όλων των εργαζομένων – ανέργων – μικροεπαγγελματιών - αγροτών. 

Βγες δυναμικά στο δρόμο, στις διαμαρτυρίες μέσα από επιτροπές και συντονιστικά που εσύ θα 

δημιουργήσεις.  Είναι  το  μοναδικό  που  φοβούνται οι  εκπρόσωποι  του  μνημονίου και  της 

τρόικας. Την οργή των εργαζομένων και του λαού.

- Να καταργήσουμε το μνημόνιο και τις πολιτικές του.

- Να μην πληρώσει ο λαός το τεράστιο δημόσιο χρέος που αυτοί δημιούργησαν και θέλουν να μας φορτώσουν.

-  Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στη  ζωή  και την  εργασία.  Απαιτούμε Δημόσια υγεία και παιδεία για όλους, 
σύνταξη και τα άλλα κοινωνικά αγαθά για εμάς και τα παιδιά μας.

- Στήριξη του αγροτικού εισοδήματος
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