
                                                               

 

 

                             
 

 ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ  ΜΝΗΜΟΝΙΑ – ΟΧΙ ΣΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ  
 

              
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Οι δανειστές δεν χόρτασαν από τις θυσίες του ελληνικού λαού, δεν χόρτασαν από τα πέντε 

χρόνια των  μνημονιακών πολιτικών με λιτότητα, ανεργία, φτώχεια, εξαθλίωση, την διάλυση των 

ασφαλιστικών μας ταμείων και έστειλαν τελεσίγραφο υποταγής και μόνιμης υποδούλωσης.  

Ο λαός μας και οι εργαζόμενοι  δεν είναι δούλοι, δεν δέχονται τελεσίγραφα υποταγής, δεν 

υποκύπτουν σε εκβιασμούς, δεν τρομοκρατούνται από την καταιγίδα τρομοκράτησης που έχει 

εξαπολυθεί, εντός και εκτός της χώρας μας.  

Είμαστε λαός υπερήφανος που αγωνιζόμαστε σε όλη τη διαδρομή της ιστορίας μας, δεν θα 

σκύψουμε τώρα το κεφάλι στους τοκογλύφους δανειστές, θα υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας 

να αποφασίζουμε ΕΜΕΙΣ  για τη τύχη μας και όχι οι δανειστές για εμάς. 

Οι εργαζόμενοι θα πουν το μεγάλο ΟΧΙ  στη σύγχρονη σκλαβιά και  στη νέα υποδούλωση.  

ΟΧΙ στη  παραπέρα μείωση των αποδοχών μας, που απαιτούν οι εταίροι 

ΟΧΙ στην απελευθέρωση των  ομαδικών απολύσεων που θα εκτινάξει την ανεργία και θα 

διαλύσει τον κοινωνικό ιστό  

ΟΧΙ στην ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία- ΟΧΙ στην εργασιακή απορρύθμιση και στην 

ευέλικτη εργασιακή ζούγκλα 

ΟΧΙ στο δικαίωμα της ανταπεργίας των εργοδοτών  που ενισχύει την εργοδοτική αυθαιρεσία  

ΟΧΙ  στη μείωση των συντάξεων- ΟΧΙ στη διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης 

ΟΧΙ στη διάλυση της Υγείας- Παιδείας- Κοινωνικού κράτους 

ΟΧΙ στη ληστρική φορολογική επιδρομή 

ΟΧΙ στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου της χώρας μας 

Η πρόταση των δανειστών, είναι η μονιμότητα των μνημονίων, είναι η συνέχιση της 

βαρβαρότητας, είναι η μόνιμη εξαθλίωση του λαού μας.  

Το ναι στο δημοψήφισμα, είναι ψήφος στη φτώχεια, την ανεργία, τη μείωση των μισθών και των 

συντάξεων, στη φορολογική αφαίμαξη των λαϊκών στρωμάτων.  

Το τελεσίγραφο των δανειστών  καταδικάζει τη χώρα, τον λαό μας και τους εργαζόμενους στη 

βαρβαρότητα και στην οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση. 

 

ΟΧΙ  ΣΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ 

ΟΧΙ  ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΤΗ ΤΡΟΜΑΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΗ ΘΑ ΠΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ 
ΘΑ ΠΟΥΝ ΟΧΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΘΥΣΙΕΣ  

                                                                               

                                                                                Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας 

               Θάνος Βασιλόπουλος                                                                    Νίκος Τσάκωνας 

            
 

 


