
 
Απεργοφμε για την ανατροπθ των μνημονιακϊν πολιτικϊν 

 
Οκτϊ χρόνια εφαρμόηονται οι μνθμονιακζσ πολιτικζσ και τα πλατιά Λαϊκά ςτρϊματα 
ςυνεχίηουν  να δεινοπακοφν κάτω από αυτά που επιβάλλουν οι δανειςτζσ και θ 
κυρίαρχθ τάξθ και εφαρμόηουν ςαν πεικινια όργανα όλεσ οι κυβερνιςεισ και οι 
ςυνοδοιπόροι τουσ. 
Στα πλαίςια αυτϊν των πολιτικϊν ζχουν ανατραπεί μιςκοί, ςυντάξεισ, δικαιϊματα. 
Η φορολογία χτφπθςε κόκκινο. Μεγάλα τμιματα τθσ κοινωνίασ ζχουν οδθγθκεί ςτθ 
φτϊχεια και ςτο κοινωνικό περικϊριο. Δεκάδεσ χιλιάδεσ ςπίτια και Λαϊκζσ 
περιουςίεσ απειλοφνται με πλειςτθριαςμοφσ και καταςχζςεισ. Η δθμόςια Υγεία και 
Παιδεία είναι ανφπαρκτεσ. Υποδομζσ όπωσ αεροδρόμια και λιμάνια, επιχειριςεισ 
ςτρατθγικισ και κοινωνικισ ςθμαςίασ όπωσ ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΔΕΣΦΑ ξεπουλιοφνται ςτο 
ιδιωτικό κεφάλαιο. 
Στισ 30 Μαΐου οι διοικιςεισ των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ ζχουν εξαγγείλει 24ωρθ απεργιακι 
κινθτοποίθςθ και ταυτόχρονα ςυμμετζχουν μαηί με άλλουσ φορείσ όπωσ ΓΣΕΒΕΕ, 
ΕΣΕΕ, δικθγορικϊν ςυλλόγων, Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου κ.α. ςτθ λεγόμενθ κοινωνικι 
ςυμμαχία. 
Η Λαϊκι Ενότθτα κεωρεί πωσ οι εργατικοί ςυνδικαλιςτικοί φορείσ που καλοφν ςτθν 
κινθτοποίθςθ δεν επιχειροφν μόνο να κρφψουν τθ μακρόχρονθ αδράνειά τουσ. 
Προχωροφν ςε μια ποιοτικι τομι. Το πλαίςιο το οποίο ζχουν επεξεργαςτεί 
ενςωματϊνει τισ διεκδικιςεισ του ΣΕΒ και γενικότερα τθσ εργοδοςίασ. Είναι ςε 
αντίκεςθ με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ των Λαϊκϊν ςτρωμάτων και των αιτθμάτων 
του εργατικοφ κινιματοσ. 
Ταυτόχρονα κεωρεί πωσ αυτό που απαιτείται είναι ζνα μζτωπο πολιτικϊν και 
κοινωνικϊν δυνάμεων ενάντια ςτα μνθμόνια, ςτθν κυβζρνθςθ και ςτουσ 
ςυνοδοιπόρουσ τθσ, ζνα μζτωπο που κα ανατρζψει αυτζσ τισ πολιτικζσ και 
ταυτόχρονα κα προβάλλει και κα επιβάλλει μια εναλλακτικι πολιτικι πρόταςθ ςτον 
αντίποδα των μνθμονίων, τθσ λιτότθτασ και τθσ επιτροπείασ. 
Η Λαϊκι Ενότθτα καλεί τουσ μιςκωτοφσ, τουσ άνεργουσ, τουσ ςυνταξιοφχουσ, τουσ 
μικροεπαγγελματίεσ, τουσ αγρότεσ, τουσ ανεξάρτθτα απαςχολοφμενουσ, τθ νεολαία 
να κάνουν δικι τουσ υπόκεςθ τθν απεργία ςτισ 30 Μάθ, να προβάλλουν και να 
απαιτιςουν 

 Τθν κατάργθςθ των μνθμονίων και τθ διαγραφι του χρζουσ 

 Το ςταμάτθμα τθσ αρπαγισ τθσ Λαϊκισ κατοικίασ και περιουςίασ 

 Τον τερματιςμό τθσ λιτότθτασ και τθν αφξθςθ μιςκϊν και ςυντάξεων 

 Τον τερματιςμό τθσ φορολογικισ λεθλαςίασ των λαϊκϊν ςτρωμάτων 

 Τθν επανακεμελίωςθ του εργατικοφ και αςφαλιςτικοφ δικαίου 

 Τθ μείωςθ τθσ ανεργίασ με τθ δθμιουργία νζων κζςεων πλιρουσ και 
ςτακερισ εργαςίασ 

 Τθν αφξθςθ των δαπανϊν για Υγεία, Παιδεία και κοινωνικζσ ανάγκεσ 

 Το ςταμάτθμα των ιδιωτικοποιιςεων και τθ ςτιριξθ του δθμόςιου τομζα. 

 Τθ μείωςθ των δαπανϊν για πολεμικοφσ εξοπλιςμοφσ 
 

Η Λαϊκθ Ενότητα καλεί ςε μαζικθ ςυμμετοχθ ςτη ςυγκέντρωςη των ςωματείων 
30/5/2018 ςτισ 10.30 ςτην Πατηςίων ςτο φψοσ του Πολυτεχνείου  

 


