Face au chantage de la finance, solidarité avec le peuple grec!
Dans la foulée d’actions de solidarité avec la Grèce partout dans le monde, Québec solidaire, le Comité
de solidarité avec le peuple grec, Alternatives et le Conseil régional FTQ Montréal métropolitain vous
appellent à un rassemblement de solidarité à l’occasion du référendum en Grèce, samedi le 4 juillet
10h45, devant le Consulat grec situé à Montréal au 1002 Rue Sherbrooke Ouest, Montréal.
Dimanche prochain, le gouvernement de la Grèce appelle sa population à trancher dans le différend qui
l’oppose à ses créanciers par le biais d’un référendum. L’austérité imposée à la Grèce par la «Troïka»
est au coeur des débats. Au Québec, les organisateurs de ce rassemblement appellent au respect de la
souveraineté du peuple grec et de la décision qui émergera du référendum. La seule sortie de crise
possible pour la Grèce passe par le respect des choix démocratiques de sa population.
Devant les menaces, les pressions, et les ultimatums de la «Troïka» formée de la Banque Centrale
Européenne, de la Commission Européenne et du Fond Monétaire International, le gouvernement de
Syriza a choisi de s’en remettre à la souveraineté populaire. C’en est assez des négociations à coup
d’ultimatums!
Au peuple grec de se prononcer sans pression ni chantage.
Non à l’austérité, oui à la dignité et à la solidarité!
————————————————————————————————

No to Blackmail, Solidarity with the Greek People
Along with other actions of solidarity with Greece, on the occasion of the referendum in Greece,
Québec solidaire, the Solidarity Committee with the Greek People, Alternatives and the Montreal
metropolitan Regional Labour Council (FTQ) are organizing this coming Saturday July 4th at 10:45am,
a solidarity action in front of the Greek Consulate at 1002 Sherbrooke West in Montreal, corner
McTavish, facing McGill University.

The Greek government has called upon its people to decide by means of a referendum to be held next
Sunday whether to accept or reject the austerity terms proposed by the “Troika”. We, the organizers of
this solidarity action, call upon all to respect thefundamental right of the Greek people and the decision
that will emerge from the referendum. The only possible solution to the crisis in Greece must be based
on respect for the people’s choice.
Faced with undue pressures and ultimatums from the Troika, from the European Central Bank, the
European Commission and the International Monetary Fund, the Syriza government has chosen to let
the people express theirfundamental right to decide their future. Enough with ultimatums and false
negotiations!
Let the Greek People Speak Without Blackmail and Threats.
No to Austerity, Yes to Dignity and Democracy!
————————————————————————————————

Oχι στους εκβιασμούς, Αλληλεγγύη με τον Ελληνικό λαό
Québec solidaire, η Επιτροπή Αλληλεγγύης προς τον Ελληνικό λαό, ο οργανισμός
Alternatives και το Περιφερειακό Συμβούλιο Montréal του συνδικάτου FTQ σας
προσκαλούν σε μία Συγκέντρωση Αλληλεγγύης, με την ευκαιρία του
Δημοψηφίσματος στην Ελλάδα, το Σάββατο 4 Ιουλίου, στις 10.45 π.μ., μπροστά στο
Ελληνικό Προξενείο, στο 1002 Sherbrooke Ouest, στο Montréal.
Την ερχόμενη Κυριακή, η κυβέρνηση της Ελλάδας καλεί τον Ελληνικό λαό να
αποφασίσει, με Δημοψήφισμα, εάν δέχεται ή απορρίπτει τα νέα μέτρα λιτότητας
που προτείνουν οι πιστωτές.
Η λιτότητα που επιβάλλεται στην Ελλάδα από την Τρόϊκα είναι στο επίκεντρο της
αντιπαράθεσης. Στο Québec, οι οργανωτές αυτής της συγκέντρωσης απαιτούν τον
σεβασμό στην κυριαρχία του Ελληνικού λαού και της απόφασής του στο
Δημοψήφισμα. Η μόνη δυνατή διέξοδος από την κρίση στην Ελλάδα περνάει από
τον σεβασμό των δημοκρατικών επιλογών του λαού.
Απέναντι στις απειλές, τις πιέσεις και τα τελεσίγραφα της « Τρόϊκας », της
Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει την προσφυγή στην
λαϊκή κυριαρχία. Φτάνουν πια οι διαπραγματεύσεις με τελεσίγραφα!
Ο Ελληνικός λαός θα εκφραστεί, χωρίς πιέσεις και εκβιασμούς.
Οχι στην λιτότητα, Ναι στην αλληλεγγύη
https://www.facebook.com/events/1621589278056003

