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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΔΟΕ  
 

 

Την Κυριακή 5 Ιουλίου εκφράζουμε το παλλαϊκό ΟΧΙ 

στα μνημόνια, την εξαθλίωση, την ανεργία 
 

Το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 είναι μία αποφασιστική στιγμή για τον ελληνικό 

λαό. Ανεξάρτητα από τους λόγους που ώθησαν την κυβέρνηση σε αυτή την απόφαση, η 

ξεκάθαρη επικράτηση του ΟΧΙ θα αποτελεί μια έμπρακτη διατράνωση της μαζικής 

αντίθεσής μας στη βάρβαρη πολιτική των μνημονίων.  

Λέμε ΟΧΙ στην πολιτική της εξόντωσής μας, που τη βιώνουμε πέντε χρόνια τώρα με 

τον πιο σκληρό τρόπο. Λέμε ΟΧΙ στα νέα μέτρα που έχουν έτοιμα οι "δανειστές"-δυνάστες, 

εγχώριοι και διεθνείς, μέτρα που περιλαμβάνουν νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων, 

δουλειά μέχρι τα 67, νέους φόρους, νέες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, νέα 

καταβαράθρωση στη δημόσια παιδεία, υγεία και σε κάθε κοινωνική υποστηρικτική δομή. 

Λέμε ΟΧΙ στην πολιτική της ΕΕ, του ΔΝΤ, στους εκβιασμούς των τοκογλύφων-

τραπεζιτών, στη λιτότητα, στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Λέμε ΟΧΙ σε παλιά και νέα 

μνημόνια. 

Μπροστά σ’ αυτές τις κρίσιμες στιγμές, σαν εκπαιδευτικοί, σαν δάσκαλοι, έχουμε 

ευθύνη  απέναντι στους μαθητές μας, απέναντι στις επόμενες γενιές. Η στάση μας πρέπει να 

αποτελέσει παράδειγμα. 

Το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου αποτελεί κομβικό σημείο για τους πολιτικούς και 

κοινωνικούς αγώνες μας. Πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο για τη συνολική αντεπίθεση 

του λαού για τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις του, για την αλλαγή της πορείας της 

χώρας και της κοινωνίας. Με μαζικές διαδηλώσεις και πορείες στο Σύνταγμα και στις 

πλατείες όλων των πόλεων, πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Δεν πολεμάμε 

για «ένα καλύτερο μνημόνιο». Πολεμάμε για να νικήσουμε. Λέμε ΟΧΙ στην κάλπη και 

στους δρόμους. 

● Καλούμε τη ΔΟΕ να συνεδριάσει μέσα στις επόμενες ώρες και να υλοποιήσει την 

απόφαση της 84ης Γενικής Συνέλευσης ενάντια στην απεχθή συμφωνία με τους δανειστές. 

Να καλέσει σε συντονισμό Ομοσπονδίες και Συλλόγους. Να ορίσει πρόγραμμα 

συλλαλητηρίων. Να εκδώσει αφίσα και ανακοίνωση.  

● Συμμετέχουμε σε κινήσεις συντονισμού σωματείων και φορέων. 
 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΜΑΣ 
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