
 

Την Κσριακή 31 Μάρτη όλοι στο Σύνταγμα στις 6μ.μ.  

Σπλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη, 

Η ηξηθνκκαηηθή ζπγθπβέξλεζε ζε πιήξε ζύκπιεπζε κε ηελ ηξόηθα θαη ηνπο δαλεηζηέο ζπλερίδεη ην 

θαηαζηξνθηθό ηεο έξγν, μεζεκειηώλνληαο ηα εξγαηηθά θαη θνηλσληθά δηθαηώκαηα θαη νδεγώληαο ηελ 

νηθνλνκία ηεο ρώξαο ζην γθξεκό.  

Τελ ίδηα ώξα νη εμειίμεηο ζηε γεηηνληθή Κύπξν είλαη δξακαηηθέο ελώ κε ηηο απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ 

ζηε ζύλνδν θνξπθήο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ε Κύπξνο κπαίλεη κόληκα θάησ από ηε κπόηα ησλ 

κλεκνλίσλ θαη θαιείηαη ν θππξηαθόο ιαόο θαη νη εξγαδόκελνη λα πιεξώζνπλ πνιύ αθξηβά ηε δηάζσζε 

ησλ ηξαπεδώλ. Οη απνθάζεηο απηέο απνδεηθλύνπλ όηη νη ηξόηθα καδί κε ηελ ζπγθπβέξλεζε δελ 

δηζηάδνπλ λα θαηαζηξέςνπλ κηα ρώξα θαη έλα ιαό πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ 

ηξαπεδώλ θαη ηνπ θεθαιαίνπ. 

Οη απνθάζεηο ηεο ζπλόδνπ θνξπθήο Επξσπατθήο Έλσζεο δείρλνπλ μεθάζαξα όηη ηα κλεκνληαθά κέηξα 

δελ έρνπλ ηειεησκό θαη ν κόλνο δξόκνο πνπ κέλεη ζηνπο εξγαδόκελνπο είλαη ν δξόκνο ηεο Αλαηξνπήο 

θαη ηεο απαγθίζηξσζεο από ηα εθβηαζηηθά δηιήκκαηα . 

Ο αγώλαο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ ιαώλ ζηελ Ειιάδα ηελ Κύπξν θαη γεληθόηεξα ζηηο ρώξεο ηεο 

Νόηηαο Επξώπεο πξέπεη λα ζπλερηζηεί, λα ζπληνληζηεί θαη λα εληαζεί κε ζηόρν ηελ απαιιαγή από ηα 

κλεκόληα θαη ηε δηαγξαθή ηνπ ρξένπο πξνθεηκέλνπ λα αλνίμεη ν δξόκνο γηα κηα άιιε πνξεία. 

Τν ζπιιαιεηήξην πνπ δηνξγαλώλνπλ ζπλδηθάηα, καδηθνί θνξείο θαη θνηλσληθέο νξγαλώζεηο ζην 

Σύληαγκα ζηηο 31 Μάξηε απνηειεί έλα αθόκα ζηαζκό ζηνλ καθξύ αγώλα πνπ έρνπκε δηαλύζεη κε 

ζηόρν λα βάινπκε ηέξκα ζηελ θαηαζηξνθή. 

Η Εθπαηδεπηηθή Ρηδνζπαζηηθά Σπλεξγαζία θαιεί όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο λα πάξνπλ κέξνο καδηθά 

ζην Σπιιαιεηήξην ζην ΣΥΝΤΑΓΜΑ θαη λα δηαηξαλώζνπλ ηελ αληίζεζή ηνπο ζηε ζπλέρηζε ησλ 

αδηέμνδσλ πνιηηηθώλ πνπ νδεγνύλ ηελ νηθνλνκία ζηελ ύθεζε, εθηηλάζζνπλ ηελ αλεξγία ζηα ύςε, 

δηαιύνπλ ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, θαξαηνκνύλ κεξνθάκαηα κηζζνύο, 

ζπληάμεηο θαη θνηλσληθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα. 

Όλοι την Κσριακή 31 Μάρτη στο ΤΝΣΑΓΜΑ στις 6 μμ 

Ο ΑΓΩΝΑ ΓΘΑ ΣΗΝ ΑΝΑΣΡΟΠΗ ΤΝΕΥΘΖΕΣΑΘ 
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