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ΟΛΕ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΙ 16 ΙΟΤΝΗ! 

10.30 πκ θαη 5.00 κ.κ. ζην ΤΝΣΑΓΜΑ 
 

Να παξαιύζεη ε ρώξα, όιε ηε κέξα! 
ΝΑ ΑΠΟΤΡΘΕΙ ΣΩΡΑ ΣΟ ΑΝΣΕΡΓΑΣΙΚΟ ΕΚΣΡΩΜΑ 

 
 
Σηηο 10 Ινύλε κε ηε καδηθή ζπκκεηνρή ζηελ απεξγία, θπβέξλεζε θαη κεγαινεξγνδνζία πήξαλ 
ην κήλπκα! Χηιηάδεο εξγαδόκελνη από θάζε θιάδν έθαλαλ θύιιν θαη θηεξό ηελ θπβεξλεηηθή 
πξνπαγάλδα, ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ηνπο εθβηαζκνύο θαη ηηο απεηιέο ηεο εξγνδνζίαο θαη 
απέξγεζαλ καδηθά. Σηηο 16 Ινύλε ζπλερίδνπκε κε λέα απεξγία γηα λα πεηαρηεί ην αληεξγαηηθό 
έθηξσκα ζηα ζθνππίδηα! 
 
Ο αγώλαο γηα λα κελ θαηαηεζεί ην λνκνζρέδην πνπ θαηαξγεί ην 8σξν θαη δπλακώλεη ηελ 
εθκεηάιιεπζε, πνπ βάδεη αθόκα πεξηζζόηεξα εκπόδηα ζην δηθαίσκα ζηελ απεξγία, ζηε 
ζπιινγηθή νξγάλσζε θαη δηεθδίθεζε, ρξεηάδεηαη λα θιηκαθσζεί. 

 
ΚΑΣΩ ΣΑ ΥΕΡΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 8ωξν! 

 
Να κελ επηηξέςνπκε λα γίλεη θόιαζε ε δσή ησλ εξγαδόκελσλ! Να κελ επηηξέςνπκε λα 
πεξάζεη ε θαηάξγεζε ηνπ 8σξνπ, ηεο Κπξηαθήο αξγίαο, λα κελ εθαξκνζηνύλ ηα εμνλησηηθά 
σξάξηα πνπ καο γπξλάλε 150 ρξόληα πίζσ, ε θαηάξγεζε ησλ ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ. Να 
κελ επηηξέςνπκε ην μεκνλάρηαζκα ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ εξγνδνζία κε ην αίζρνο 
ησλ αηνκηθώλ ζπκβάζεσλ! 

 
ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΤΜΕ ΔΟΤΛΟΙ ΣΩΝ ΕΡΓΟΔΟΣΩΝ! 

 
Πνηέ δελ ήηαλ δηθή καο επηινγή θαη πνηέ δελ ζα ‘λαη, ε εμαληιεηηθή δνπιεηά, ε δνπιεηά 
ήιην κε ήιην. Πνηέ δελ επηιέμακε ηνπο κηζζνύο πείλαο, ηε κεξηθή απαζρόιεζε θαη ηελ 
επειημία. Οη ειεύζεξεο απνιύζεηο, ε αλεξγία θαη ε αλάγθε γηα επηβίσζε ήηαλ πάληα ην 
πηζηόιη ζην θξόηαθν καο, πνπ θξαηνύζαλ νη εξγνδόηεο θαη νη θπβεξλήζεηο ηνπο γηα λα 
καο εθκεηαιιεύνληαη, γηα λα ζεζαπξίδνπλ από ην κόρζν θαη ηελ εξγαζία καο. 
 
Τν λνκνζρέδην ηεο θπβέξλεζεο δε ζα ξπζκίζεη, όπσο ιέλε, ηελ εξγαζηαθή δνύγθια πνπ έρνπλ 
επηβάιιεη νη κεγαινεξγνδόηεο. Θα ηελ θάλεη αθόκε πην άγξηα! Ννκνζεηώληαο ηελ απιήξσηε 
εξγαζία, θάλνπλ αθόκε πην ιάζηηρν ηελ δσή καο, μεραξβαιώλνπλ ηνλ όπνην πξνζσπηθό θαη 
νηθνγελεηαθό ρξόλν έρεη απνκείλεη. Απαιιάζζνπλ ηνπο επηρεηξεκαηίεο από ηνλ κεγάιν 
βξαρλά ηεο ζπιινγηθήο πάιεο, δηεθδίθεζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο, βάδνληαο ηνλ θάζε 
εξγαδόκελν, κόλν ηνπ απέλαληη ζηνλ εξγνδόηε. Γη’ απηό θαη έρνπλ πάξεη πάλσ ηνπο ηελ 
ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ! Είλαη απαίηεζε ηνπο θαη έρνπλ κπεη κπξνζηά γηα λα πεξάζεη κε 
θάζε ηξόπν! 
 

Η ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΔΕ ΔΙΕΤΘΕΣΕΙΣΑΙ! ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ! 
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Απηά ζηεξίδνπλ νη εξγνδνηηθνί-θπβεξλεηηθνί ζπλδηθαιηζηέο, ε ζιηβεξή εγεζία ηεο ΓΣΕΕ, ε 
νπνία ζπκθσλεί κε ην πεξηερόκελν ηνπ λνκνζρεδίνπ. Η κόλε ηνπο δηαθσλία είλαη αλ ζα είλαη 
θαη απηνί ζην παδάξη γηα ηε δηεπζέηεζε. Πηζηεύνπλ ζηε ζπιινγηθή δηεπζέηεζε γηα ηε 
θαηάξγεζε ηνπ 8σξνπ ζην όλνκα ηεο ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο 
αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο νηθνλνκίαο.  
 
Πξόνδνο θαη ξεαιηζκόο δελ είλαη λα γπξίδεη πίζσ ν ηξνρόο! Πξόνδνο θαη ξεαιηζκόο ζήκεξα, 
κε βάζε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ησλ επηζηεκώλ, ηελ παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο 
καο, είλαη λα δνπιεύνπκε ιηγόηεξν θαη λα απνιακβάλνπκε πεξηζζόηεξα. Να θαιύπηνπκε ηηο 
ζύγρξνλεο αλάγθεο καο, λα έρνπκε ειεύζεξν ρξόλν λα δήζνπκε καδί κε ηα παηδηά καο θαη όρη 
εκείο ζηε δνπιεηά θαη απηά θιεηζκέλα ζην ζπίηη. 
 
Με αηζηνδνμία θαη κε πίζηε ζην δίθην καο, όιεο θαη όινη νη εξγαδόκελνη από θάζε 
θιάδν, από θάζε ρώξν δνπιεηάο, θάζε ζρέζε εξγαζίαο, θιηκαθώλνπκε ηνλ αγώλα! 
 

Σν λνκνζρέδην-έθηξωκα λα κείλεη ζηα ραξηηά! 
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