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Αγαπητοί φίλες και φίλοι, αγαπητά αδέλφια στην Ελλάδα,

Τα έθνη του κόσμου ταπεινώνονται και εγκλωβίζονται σε έναν φαύλο κύκλο φτώχειας, του 
εξωτερικού χρέους και της αφερεγγυότητας. Βλέπουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε όλο 
τον κόσμο και στο όνομα του λαού στη Γερμανία και την Αυστρία σας λέμε:

Οτι συμβαίνει στην Ελλάδα, με την φτώχειαι και λεηλασία του ελληνικού λαού ΔΕΝ γίνονται 
στο όνομά μας!

Αυτή την περίοδο, η χ΄ρα σας σας βρίσκεται στο κέντρο της λεηλασίας. Και ακόμα και αν 
οι κυβερνήσεις μας έχουν λάβει την πλευρά των τραπεζών και των κερδοσκόπων, να είστε 
βέβαιοι εμείς είμαστε αλληλέγγυοι με εσάς!

Οι άνθρωποι και οι λαοί είναι ο ένας για τον άλλον και όχι ο ένας εναντίον του άλλου!

Αυτή την απλή αρχή της ανθρώπινης αλληλεγγύης, οι κυβερνώντες προσπαθούν να 
εξουδετερώσουν.Προσπαθούν να μας θέσουν εναντίον σας και να προωθήσουν ένα σύστημα 
ανταγωνισμού, μιας συνεχής αντιπαράθεσης και της απεριόριστης ανάπτυξης. Η 
παγκόσμια οικονομική κρίση χρησιμοποιείται από τις κυβερνήσεις του κόσμου ώστε να 
επιβάλλει απάνθρωπες περικοπές των κοινωνικών δικαιωμάτων και της αγοράς εργασίας 
και για να διασφαλίσει και προωθήσει τα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας και των 
μεγάλων επιχειρήσεων.

Ενάντια σε αυτά τα φαινομενικά των ιμπεριαλιστικών, αντι-δημοκρατών και 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών, πρέπει να ενωθούμε και να αντισταθούμε!

Οι αντικοινωνικές τάσεις των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στη ζώνη του ευρώ και η 
χρηματοπιστωτική κρίση δεν αντιπροσωπεύουν με κανέναν τρόπο τις βασικές απαιτήσεις 
της αλληλεγγύης και αρμονικής συνύπαρξης στον κόσμο.Μέσω των αντιδημοκρατικών 
αποφάσεων υπονομεύεται η κυριαρχία του λαού. Δεν μας αντιπροσωπεύει ο τρόπος με τον 
οποίο, υπό την αιγίδα των εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, τα συμφέροντα 
των τραπεζών και την οικονομική ελίτ, επιβάλλεται η ελαχιστοποίηση της κοινωνικής 
πρόνειας. Για όλα αυτά τα πολύ κρίσιμα ζητήματα, δεν υπήρχαν ούτε εκλογές, ούτε 
δημοψήφισμα. Οι κυβερνήσεις δεν μπορούν επομένως να νομιμοποιούν τέτοιες ενέργειες.

Οι δραστικές περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες οδηγούν σε απάνθρωπες συνθήκες 
εργασίας και διαβίωσης τον λαό που ούτε προκάλεσε αυτη την κρίση, ούτε μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνος για την αποτυχία ενός ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. Αυτός ο λαος αξίζει την ΠΛΗΡΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ μας.

Η απληστία για εξουσία και ο περιορισμός της σε μερικούς ανθρώπους φέρει κοινωνικές 
αδικίες και ανισότητες. Η επακόλουθη βία θα οδηγήσει μόνο σε διάσπαση μεταξύ των 
ανθρώπων. Εμείς, το 99% των ανθρώπων δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μας 
διασπάσουν!!! Αισθανόμαστε συνδεδεμένοι και αλληλέγγυοι με την Ελλάδα και τον λαό της 
όπως και τους αδελφούς και τις αδελφές μας από τις άλλες χώρες που είναι όλο και 
περισσότερο παραδομένοι στο έλεος των “ελίτ”. Δεν ακολουθούμε τις θεωρίες και 
πρακτικές που χωρίζουν εμάς τους πολίτες της Ευρώπης και του κόσμου!!! Ας 
διεκδικήσουμε μαζί αυτό το χώρο, ενωμένοι στην κοινή αντίθεση και αντιπαράθεση με 
εκείνους που θέλουν να αμφισβητήσουν τη ζωή και την ύπαρξή μας.
Μια αντίσταση που ζείτε στην Ελλάδα εδώ και πολύ καιρό, μια αντίσταση που μας ενώνει 
με εσάς!

Είμαστε αλληλέγγυοι με εσάς, εμείς, το 99% στη Γερμανία και την Αυστρία!
Σας συμπαριστεκόμαστε αμέριστα και θα σας στείλουμε δύναμη, αγάπη και επιμονή!


