
Περισσότερα από τριάντα κινήματα, συνδικάτα, οργανώσεις πολιτών και πολιτικά 
κόμματα1 καλούν σε συλλαλητήριο αλληλεγγύης προς τον ελληνικό λαό ενάντια στη 
λιτότητα της Τραπεζοκρατίας και της Τρόικας, στις 13 Ιουνίου στις 6μμ, με 
προσυγκέντρωση στο Χρηματιστήριο (Bourse) και πορεία προς την Ελληνική Πρεσβεία 
(Rue des Petits Carmes 6, Βρυξέλλες). 
 
Aντιπροσωπεία θα γίνει δεκτή στα γραφεία του Σοσαλιστικού Κόμματος, του 
πρωθυπουργού Έλιο ντι Ρούπο, και στην Ελληνική Πρεσβεία.  
 
Λίγο πριν τις ελληνικές εκλογές, το συλλαλητήριο εκφράζει την αλληλεγγύη των 
προαναφερθεισών οργανώσεων στη συνεχίζομενη πάλη του Ελληνικού λαού ενάντια στη 
βάρβαρη λιτότητα που επιβάλλουν η ΕΕ και το ΔΝΤ, και στη θέλησή του για μια κυβέρνηση 
που θα υλοποιήσει τα αιτήματά του, όπως την κατάργηση του μνημονίου, τη διενέργεια 
λογιστικού ελέγχου για το χρέος και η κατάργηση του επαχθούς χρέους της χώρας. 
  
Οι οργανώσεις που καλούν στο συλλαλητήριο επιθυμούν να καταδικάσουν τον εκβιασμό 
της ΕΕ και των κυβερνήσεων, που με τη στάση τους αρνούνται το δημοκρατικό δικαίωμα 
του λαού να επιλέξει τις δικές του οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές, εντός ή εκτός της 
Ευρωζώνης. 
 
Τέλος, καθώς οι κυβερνήσεις επιβάλλουν τη λιτότητα παντού στην Ευρώπη, 
συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου, καλούν σε σύγκλιση των κινημάτων αντίστασης πέρα 
από σύνορα, για να απορίψουμε τη λιτότητα και την ηττοπάθεια, να νικήσουμε την 
ακροδεξιά και να δημιουργήσουμε μια άλλη Ευρώπη που θα υπηρετεί τις κοινωνικές 
ανάγκες των πολιτών και το περιβάλλον. 
 
Ούτε στην Ελλάδα, ούτε στο Βέλγιο, ούτε πουθενά! 
Lagarde, Van Rompuy, Di Rupo, De Gucht, λέμε OXI στη λιτότητά σας! 
 
Τηλ: 0498132269 (Mαρία) 
        0472787042 (Ελένη)   
anti.austerite@gmail.com  
http://solidarity-greece.blogspot.fr/  
http://www.facebook.com/events/417172608317316/  

                                                
1 Ander Europa, Attac ULB, Attac Bruxelles 2, CETRI, Centrale Nationale des Employés (CNE), Comac, Comité 
d'Action contre l'Austérité de l'asbl Cepré (Centre d'Education Populaire Régional), Comité pour la Liberté 
d’Expression et d’Association – CLEA, Comité Mapuche Belgica,  Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers-
Monde (CADTM), Comités Action Europe, Egalité, Etudiants FGTB Bruxelles, Etudiants de Gauche Actifs, 
Actief Linkse Studenten (EGA - ALS), Fédérations bruxelloise et liégeoise du Parti Communiste, Initiative de 
Solidarité à la Grèce qui Résiste, Jeunes Anticapitalistes (JAC), Jeunes FGTB, Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
(JOC), Ligue Communiste Révolutionnaire / Socialistische Arbeiderspartij (LCR-SAP), Links Ekologisch Forum 
(LEF), Parti Communiste Wallonie- Bruxelles, Parti Humaniste,Parti de la Rifondazione Comunista de Bruxelles 
«E. Berlinguer», Parti Socialiste de Lutte / Linkse Socialistische Partij (PSL - LSP), PTB-PVDA, Rood!, Socialisme 
21, Syriza Belgique, Théâtre des rues, Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB), Vie Féminine Bruxelles, 
Vonk / Unité Socialiste 
 


