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ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ! 

 
ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ! 

 
Μέσα σε ένα πρωτοφανές κλίµα εκβιασµών, οικονοµικού µποϋκοτάζ και κοινωνικού 

πολέµου, στο δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου ο λαός µας βροντοφώναξε ένα συγκλονιστικό 
και µυριόστοµο ΟΧΙ στη νέα κοινωνική λεηλασία: 

• ΟΧΙ στην εξαθλίωση της ζωής των εργαζοµένων 
• ΟΧΙ στη λιτότητα και την ανεργία 
• ΟΧΙ στη διάλυση της Δηµόσιας Παιδείας, Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
• ΟΧΙ στα παλιά και νέα µνηµόνια 
• ΟΧΙ στη µετατροπή της χώρας σε προτεκτοράτο του διεθνούς τοκογλυφικού κεφαλαίου  
• ΟΧΙ στους εκβιασµούς των βρικολάκων της Ε.Ε., του ΔΝΤ, της ΕΚΤ 

Όµως, την ίδια στιγµή που ο λαός είπε ΟΧΙ στην κοινωνική καταστροφή, την ίδια στιγµή 
που ο λαός έδωσε νικηφόρα τη µάχη αναδεικνύοντας τεράστια αποθέµατα αγωνιστικότητας 
και αστείρευτες δυνάµεις για αποφασιστικό ταξικό αγώνα, η κυβέρνηση ξεπούλησε την  
ετυµηγορία του δηµοψηφίσµατος! Η νέα συµφωνία µε την ΕΕ και το ΔΝΤ, στο πλαίσιο της 
νέας «εθνικής συναίνεσης», είναι ένα νέο σκληρότατο Μνηµόνιο!  

Ένα Μνηµόνιο, χειρότερο από τα δύο προηγούµενα, που περιλαµβάνει νέους εξοντωτικούς 
φόρους, άγριες περικοπές στις συντάξεις, αύξηση ορίων συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια, 
κατάργηση πρόωρων συντάξεων και σκληρή τιµωρία για όσους θέλουν να συνταξιοδοτηθούν 
νωρίτερα, ενοποίηση προς τα κάτω των κύριων ταµείων, ιδιωτικοποιήσεις-ξεπούληµα της 
δηµόσιας περιουσίας, συνέχιση της πληρωµής του άδικου, χιλιοπληρωµένου και επαχθούς 
χρέους, ακύρωση των πρόσφατων νοµοθετηµάτων, συνέχιση της σκληρής λιτότητας, περικοπή 
δαπανών, νέα αντεργατικά µέτρα, µείωση µισθών και εισοδηµάτων, επιτήρηση ξανά από την 
τρόικα που θα ελέγχει οποιοδήποτε νοµοσχέδιο πριν τεθεί σε διαβούλευση, κ.λπ.  

Δεν υπάρχουν πλέον διλήµµατα. Η ρήξη είναι η µόνη διέξοδος για το εργατικό και 
λαϊκό κίνηµα. Ρήξη και αντίσταση ενάντια στο νέο επαίσχυντο µνηµόνιο της κυβέρνησης. 
ΟΧΙ µέχρι τέλους σε κάθε προσπάθεια να εµφανιστούν ως µονόδροµος τα µνηµόνια και 
κάθε νέο αντεργατικό µέτρο. 

Καλούµε τον ελληνικό λαό να δώσει µήνυµα αντίστασης και ξεσηκωµού. 

Η σύγκρουση µε την πολιτική της καταστροφής της χώρας και της κοινωνίας, µε την 
πολιτική των µνηµονίων και της υποταγής στις αγορές, περνάει υποχρεωτικά από τη ρήξη µε 
την ΕΕ και το ΔΝΤ, από την παύση πληρωµών προς τους δανειστές και τη διαγραφή του 
χρέους. Περνάει από µια πολιτική συνολικής κατάργησης µνηµονίων και δανειακών 



συµβάσεων, από κοινωνικό έλεγχο των τραπεζών, από κρατικοποιήσεις βασικών 
παραγωγικών µονάδων, από φορολόγηση του κεφαλαίου, από κατοχύρωση των εργατικών και 
κοινωνικών δικαιωµάτων, από σταµάτηµα του ξεπουλήµατος του κοινωνικού πλούτου και 
ανάταξη όλων των κοινωνικών τοµέων.  

Καλούµε τους συναδέλφους να συµµετάσχουν σε όλα τα συλλαλητήρια για 
να µην περάσει η νέα αντιλαϊκή συµφωνία - µνηµόνιο. 

Τώρα, όλοι όσοι δώσαµε τη µάχη κατά των βάρβαρων µνηµονίων και της αντιλαϊκής 
πολιτικής, όλοι όσοι δώσαµε τη µάχη του ΟΧΙ, κόντρα στους εκβιασµούς και την 
τροµοκρατία, σύλλογοι, σωµατεία, αγωνιστές του κινήµατος, πρέπει να συντονιστούµε. 
Πρέπει να βγούµε στο δρόµο.  

 
Καµιά θυσία, κανένας εφησυχασµός, κανένας συµβιβασµός,  

καµιά αναµονή που προδίδει τη λαϊκή θέληση. 
 

Σύγκρουση – Ρήξη – Αποδέσµευση από την ΕΕ, το ΔΝΤ, το ευρώ 
 

Όλοι τώρα στους δρόµους για την ανατροπή! 
 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΑΓΩΝΑΣ-ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 
 

14 Ιουλίου 2015 
 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 


