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Μπνμξ, ζημ δνόμμ έλω! Αγωκίζμο! 

Να πενημέκεηξ πηα δε γίκεηαη, είκαη ανγά πμιύ! 

 Μ. Μπνεπη 

ΟΛΟΙ  ΣΗΝ ΑΠΓΡΓΙΑ ΣΙ 3 ΔΓΚΓΜΒΡΗ ! 

Καιμύμε ημοξ ενγαδόμεκμοξ γμκείξ , ημοξ ακένγμοξ ,ημοξ ενγαδόμεκμοξ με ειαζηηθέξ 

ζπέζεηξ ενγαζίαξ, ημοξ μηθνμύξ επαγγειμαηίεξ θαη βημηέπκεξ, ημοξ μηθνμμεζαίμοξ αγνόηεξ, ημοξ 

εθπαηδεοηηθμύξ, ηεκ κέα γεκηά, με ηεκ μαδηθή ημοξ ζομμεημπή ζηεκ απενγία ηεξ 3 Δεθέμβνε κα 

δώζμοκ μηα απάκηεζε ζηα ζπέδηα ηεξ ζογθοβένκεζεξ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, Ε.Ε. 

 Να  δώζμοκ μηα απάκηεζε ζε όιμοξ αοημύξ, πμο ζημ όκμμα ηεξ θαπηηαιηζηηθήξ θνίζεξ, 

ηωκ δεμμζημκμμηθώκ ειιεημμάηωκ, έπμοκ βαιζεί κα μαξ πείζμοκ  κα απμδεπζμύμε ηεκ 

θαηαζηναηήγεζε ηωκ ενγαζηαθώκ, θμηκωκηθώκ, αζθαιηζηηθώκ, μμνθωηηθώκ θαη δεμμθναηηθώκ 

δηθαηωμάηωκ, μέζα από ηεκ δηαδηθαζία ημο θμηκωκηθμύ «δηαιόγμο», ηεξ θμηκωκηθήξ «ζοκαίκεζεξ», 

ηεξ ενγαζηαθήξ θαη θμηκωκηθήξ «εηνήκεξ» γηα ημ θαιό «όιωκ». Τα  πνμβιήμαηα ηεξ θηώπεηαξ, 

ηεξ ακενγίαξ, ηεξ παηδείαξ, ηεξ ογείαξ, ημο  πενηβάιιμκημξ, ημο ειεύζενμο πνόκμο, 

δεκ είκαη εζκηθά πνμβιήμαηα, είκαη ηαληθά θαη δεκ ζα δημνζωζμύκ με δηαιόγμοξ ζε 

πνμαπμθαζηζμέκα δεηήμαηα. 

ΦΣΑΝΓΙ  ΠΙΑ ΔΓΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΑΛΛΑ ΠΓΡΙΘΩΡΙΑ! 

Σε  μηα πενίμδμ, πμο θαηανγμύκηαη ενγαζηαθά  δηθαηώμαηα, ε ακενγία, ε θηώπεηα  θαη ηα 

αδηέλμδα απειπίδμοκ ηηξ μηθμγέκεηεξ θαη θονίωξ ημοξ κέμοξ, πμο ε μηθμκμμηθή θνίζε έπεη 

γμκαηίζεη ηε ιαϊθή μηθμγέκεηα, εκώ μη οπεύζοκμη γηα ηεκ θνίζε ζεζαονίδμοκ θαη επηπμνεγμύκηαη με 

δηζεθαημμμύνηα, θακείξ μαξ δεκ δηθαημύηαη κα ζηωπά.  

Εκώ πανίδμκηαη δηξ εονώ ζημοξ ηναπεδίηεξ θαη ηα θένδε ηωκ μεγάιωκ επηπεηνήζεωκ μιμέκα 

θαη αολάκμκηαη, εκώ μαξ πνεώκμοκ με δηξ εονώ γηα ηηξ ΝΑΤΟηθέξ  δαπάκεξ θαη ηεκ απμζημιή 

ειιεκηθώκ ζηναηεομάηωκ εκακηίμκ άιιωκ ιαώκ, μαξ θαιμύκ κα ζθίλμομε θη άιιμ ημ δωκάνη.  

 Σμ ζπμιείμ θαη ε εθπαίδεοζε θαιμύκηαη κα παίλμοκ μοζηαζηηθό νόιμ ηόζμ 

ζηεκ εθανμμγή ηωκ κέωκ ενγαζηαθώκ ζπέζεωκ, ημο αζθαιηζηηθμύ θαη ηωκ 

μεηαννοζμίζεωκ γεκηθόηενα.  

 Οη αιιαγέξ ζηεκ εθπαίδεοζε έπμοκ άμεζε ζπέζε με ηα μκεμόκηα, με ηεκ 

θαηάνγεζε ηωκ οιιμγηθώκ ομβάζεωκ, ηεξ ζύκηαλεξ, ηεκ δηάιοζε ηεξ 

αζθάιηζεξ θαη ημο 8ώνμο, ημ θιείζημμ ηωκ επηπεηνήζεωκ, ηηξ ειαζηηθέξ ζπέζεηξ 

ενγαζίαξ, ηεκ ακενγία,  ηεκ εονωζοκζήθε, ημοξ άδηθμοξ πμιέμμοξ… 
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Να δώζμομε δοκαμηθό πανόκ ζηεκ απενγία ζηηξ 3 Δεθέμβνε! 

√ γηαηί ε ηζημνία έπεη απμδείλεη όηη με « δηαιόγμοξ» δεκ θενδίδμκηαη ηα 
δηθαηώμαηά μαξ, μόκμ με αγώκεξ. 

√ γηαηί ηα θόμμαηα ημο εονωμμκόδνμμμο έπμοκ δηαιέλεη θαηνό ηώνα ημοξ 

δηθμύξ ημοξ ζοκμμηιεηέξ, γύνω από ηα ηναπέδηα ημο ΓΒ θαη ηωκ 

Βνολειιώκ, όπμο οθαίκμκηαη ηα «εζκηθά ζπέδηα ζωηενίαξ». Ση δμοιεηά 

έπεη ημ ζύμα με ημκ ζύηε; 

Καιμύμε ημοξ γμκείξ, ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ θαη ημοξ μαζεηέξ κα εκώζμομε ηηξ θωκέξ μαξ, έπμομε 

ημ δίθημ θαη ηε δύκαμε. Αξ αγκμήζμομε όιμοξ όζμοξ θαιιηενγμύκ ημ ζομβηβαζμό, ηεκ παναίηεζε 

θαη ηεκ οπμηαγή. 

    

Καηάνγεζε ηωκ ακηενγαηηθώκ, ακηηαζθαιηζηηθώκ κόμωκ! 

Αύλεζε ηωκ θναηηθώκ δαπακώκ γηα ογεία, παηδεία, πνόκμηα! 

Καηάνγεζε θάζε επηπεηνεμαηηθήξ δνάζεξ ζε Παηδεία & Τγεία! 

ηαζενή θαη μόκημε δμοιεηά με δηθαηώμαηα γηα όιμοξ! 

Ούηε εονώ από ηεκ ηζέπε μαξ γηα κα ζοκεπίδμοκ κα πιμοηίδμοκ ζηηξ πιάηεξ  

μαξ θαη ηωκ παηδηώκ μαξ μηα πμύθηα άκζνωπμη! 

 

ΟΤΣΓ ΓΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΩ ΑΠΟ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΑ 

 


