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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 6 ΑΠΡΙΛΗ 2022

  

Για άλλη μια φορά οι λαοί καλούνται να πληρώσουν το τίμημα των ανταγωνισμών μεταξύ
των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και της Ρωσίας για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των
δρόμων μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων στην περιοχή. Χιλιάδες νεκροί,
εκατομμύρια πρόσφυγες και ξεσπιτωμένοι.

  

 Η χώρα μας βαδίζει σε επικίνδυνα μονοπάτια συμμετέχοντας όλο και πιο ενεργά στον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία με αποστολή πολεμικού υλικού, αξιοποίηση των
αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων και προετοιμασία αποστολής εκστρατευτικού σώματος.
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Οι εργαζόμενοι όμως δεν έχουμε κανένα συμφέρον να διαλέξουμε στρατόπεδο και να
ευθυγραμμιστούμε πίσω από την μία ή την άλλη ιμπεριαλιστική δύναμη. 

  

Δε θα πληρώσουμε με φτώχεια, εξαθλίωση, ανεργία, με διακοπές ρεύματος και
δυσβάστακτους λογαριασμούς τους πολεμικούς εξοπλισμούς.

  

Στις 6 Απρίλη συγκρουόμαστε με την αντιλαϊκή πολιτική που υλοποιείται από την σημερινή
κυβέρνηση αλλά και όλες τις προηγούμενες διαχρονικά, που αρνείται να πάρει μέρα για την
προστασία της υγείας του λαού, που δεν εξασφαλίζει νοσοκομεία, σχολεία, υποδομές,
μέτρα προστασίας από την ακρίβεια και όλα όσα έχουμε ανάγκη.    

  

Δεν ανεχόμαστε το εισόδημά μας να εξανεμίζεται μέσα στην δίνη της ακρίβειας και των
ανατιμήσεων στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τη βενζίνη, το ηλεκτρικό ρεύμα, στα είδη
λαϊκής κατανάλωσης. Να μην ανταποκρίνεται ούτε στο ελάχιστο στις ανάγκες μας για
αξιοπρεπή διαβίωση.

  

Αντιστεκόμαστε στην ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, στην περικοπή των
εργασιακών και συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων, στη μείωση μισθών και συντάξεων.

  

Δύναμή μας ο οργανωμένος συλλογικός αγώνας.

  

Όλοι στην Απεργία στις 6 του Απρίλη στις 11.00 πμ. 

  

Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

  

Διεκδικούμε μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης του λαϊκού εισοδήματος. 
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ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ – ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟ «ΠΑΡΩΝ» στις ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ
Σ και στα ΣΥΛΛ
ΑΛΗΤΉΡΙΑ
σε όλη τη χώρα.

  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ώρα 11.00 πμ: ΠΛ. ΚΛΑΘΜΏΝΟΣ – ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

    

 ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΠΟΚΠ στην είσοδο του Υπ. Εργασίας (Σταδίου 29)

    

                                                                   

  

  

Για το ΔΣ

          

Ο Πρόεδρος 

   

Αντώνης Κουρούκλης

    

Η Γεν. Γραμματέας

Γιώτα Κίτσου
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