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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ  

ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 

 

Η Κυβέρνηση, συνεχίζοντας ακάθεκτη την εφαρμογή του 3ου Μνημονίου, 
περνά με συνοπτικές διαδικασίες το πολυνομοσχέδιο 1.500 σελίδων! για να 

κλείσει την 3η αξιολόγηση, συνεχίζοντας ταυτόχρονα  την αφήγηση ενός 
success story, που αφορά μόνο την ίδια και όχι τους εργαζόμενους και την 

κοινωνία.  
Μέσα στον κυκεώνα των υπό ψήφιση προαπαιτούμενων μέτρων, οι 

αντεργατικές – αντιλαϊκές διατάξεις δεν έχουν τελειωμό: 

 

 Το δικαίωμα της Απεργίας, που κατακτήθηκε με αγώνες και αίμα, 
μπαίνει για πρώτη φορά στο στόχαστρο και μάλιστα από μια Κυβέρνηση 

που αυτοαποκαλείται Αριστερή! Με την καθιέρωση της «αυξημένης 
συμμετοχής» (1/2 οικονομικά τακτοποιημένων μελών) για την κήρυξη της 
απεργίας στα πρωτοβάθμια επιχειρησιακά / εργοστασιακά σωματεία, η 

Κυβέρνηση αρχίζει να «ξηλώνει το πουλόβερ». 
 Τα πολυτεκνικά και τριτεκνικά επιδόματα θυσιάζονται στο βωμό της 

νεοφιλελεύθρης λιτότητας και της συρρίκνωσης του κράτους – πρόνοιας.  
 Οι κατασχέσεις της λαϊκής κατοικίας απελευθερώνονται πλήρως με 

τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και παρά τα όσα ισχυρίζεται η 

Κυβέρνηση για την προστασία της. Η λαϊκή κατοικία ουσιαστικά εκχωρείται 
στους τραπεζίτες και στο Δημόσιο για να αυξήσει τα έσοδά του.  

 Η δημόσια περιουσία εκχωρείται στο Υπερταμείο των δανειστών για 99 
χρόνια με σκοπό να ξεπουληθεί στους ιδιώτες στο αμέσως επόμενο 
διάστημα. 
 

Οι εργαζόμενοι και η πλειοψηφία της κοινωνίας δεν μπορούν να υπομένουν 
τη συνεχή λιτότητα, φτωχοποίηση και ανεργία που δημιούργησαν οι δανειστές  

και οι μνημονιακές Κυβερνήσεις.   
Τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι δεν θα επιτρέψουν να καταργηθεί και το 

ύστατο δικαίωμα της αντίστασης των εργαζομένων: το δικαίωμα της Απεργίας.  

Δε θα επιτρέψουν να δοθεί βορά η λαϊκή κατοικία στους τραπεζίτες και τα 
αρπαχτικά των ξενων funds.  

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους  στον ιδιωτικό τομέα  να δώσουν δυναμικά, μαζικά 
και ενωτικά το παρόν  στο  Συλλαλητήριο της Δευτέρας 15 Ιανουαρίου, στο 
Σύνταγμα, στις 18:00, ενάντια στο Πολυνομοσχέδιο των δανειστών και των 
εργοδοτών. 

Για την ΟΙΥΕ 

 


