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υναδζλφιςςα, ςυνάδελφε,  

που δουλεφεισ ατελείωτεσ ϊρεσ, που είςαι μια ηωι με μπλοκάκι, που ζχεισ ενταχκεί ςε προγράμματα επιςφάλειασ ϊςτε 
να γλιτϊςει το κόςτοσ ο εργοδότθσ ςου, που δουλεφεισ μαφρα, που μόνιμα υποαπαςχολείςαι ι κάνεισ δυο δουλειζσ για να 
τα βγάλεισ πζρα, που είςαι μακροχρόνια άνεργοσ… 

Μασ καλοφν να πλθρϊςουμε το κόςτοσ τθσ αποτυχθμζνθσ πολιτικισ τθσ κυβζρνθςθσ και των εργοδοτϊν για τθν 
αντιμετϊπιςθ του COVID-19 και τθσ προςπάκειασ τουσ να φορτϊςουν το βάροσ τθσ νζασ κρίςθσ πάνω μασ ενϊ 
αξιοποιοφν το λοκντάουν για να επιβάλλουν αντεργατικά και αυταρχικά μζτρα ςε ςυνζχεια και πλιρθ ςυνεκτικότθτα 
με αυτά που είχαν φζρει  οι μνθμονιακζσ πολιτικζσ των προθγοφμενων κυβερνιςεων (ΠΑΟΚ, ΝΔ, ΤΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ). 

Οι εργαηόμενοι τεχνικοί ςτα γραφεία, ςε εταιρείεσ, ςτα εργοτάξια και ςτθν βιομθχανία βριςκόμαςτε όπωσ όλοι οι 
εργαηόμενοι εκτεκειμζνοι εν μζςω πανδθμίασ. Ουςιαςτικά βρεκικαμε τελείωσ απροςτάτευτοι ζναντι τθσ εργοδοςίασ, 
κζςεισ εργαςίασ χάκθκαν, μιςκοί μειϊκθκαν, ενϊ γονείσ με μικρά παιδιά δεν ζλαβαν καν άδειεσ ειδικοφ ςκοποφ και 
ςτερικθκαν αμοιβζσ και μεγάλο μζροσ τθσ κανονικισ ετιςιασ άδειάσ τουσ. Οι καταγγελίεσ για χϊρουσ εργαςίασ που δεν 
τθροφνται τα μζτρα προςταςίασ και ζχουν μετατραπεί ςε υγειονομικζσ βόμβεσ πλθκαίνουν, ενϊ πολλζσ εταιρείεσ 
αξιοποιοφν προσ όφελόσ τουσ τθν τθλεργαςία για να ελαςτικοποιιςουν περαιτζρω τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ (ωράριο, 
δουλεία με το κομμάτι κτλ) ζχοντασ τθν απαίτθςθ να είμαςτε «παρόντεσ» και «παραγωγικοί» κάκε ςτιγμι τθσ θμζρασ. 

 
ΕΝΑΝΣΙΑ ΣΟ ΑΝΣΕΡΓΑΣΙΚΟ-ΑΝΣΙΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΟ ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ 

Μετά από ζνα χρόνο πανδθμίασ οι μάςκεσ ζχουν πζςει: Η δικεν διαχείριςθ με το ςφςτθμα υγείασ ςτα όριά του και τισ 
τραγικζσ του ελλείψεισ, με τισ χιλιάδεσ νεκρϊν και τα τυφλά lockdown, καλφπτει υποκριτικά τθν απουςία μζτρων 
προςταςίασ ςτουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ και το ςυνωςτιςμό ςτα μζςα μεταφοράσ, τουσ περιοριςμοφσ δικαιωμάτων και τθν 
αςτυνομικι βία, τα εκατομμφρια ςε καναλάρχεσ και επιχειριςεισ, αποηθμιϊςεισ ςε ιδιωτικζσ κλινικζσ, τθ νζα κοφρςα 
ςτρατιωτικϊν εξοπλιςμϊν, όλα ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ ΕΕ, τθν ϊρα που χιλιάδεσ εργαηόμενοι ηοφνε με 
επιδόματα πείνασ ι χάνουν τθ δουλειά τουσ.  

Αλλά κυρίωσ, αποτελεί μοναδικι ευκαιρία για να περάςουν νζεσ αντεργατικζσ και γενικότερα αντιλαϊκζσ πολιτικζσ, με τθν 
κοινωνία ςτο περικϊριο, χωρίσ δυνατότθτα αντίδραςθσ. Νζο επειςόδιο ςε αυτι τθν φπουλθ επίκεςθ τθσ κυβζρνθςθσ με τθ 
ςτιριξθ των πουλθμζνων ΜΜΕ και τθν κοινοβουλευτικι ςυναίνεςθ των ΤΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ-Βελόπουλου, είναι το αντεργατικό 
αντιςυνδικαλιςτικό νομοςχζδιο που επιχειρεί και πάλι να φζρει προσ ψιφιςθ θ κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ, τζςςερισ μινεσ μετά 
τθν πρϊτθ τθσ προςπάκεια. Ασ μθν ξεχνοφμε ότι αυτζσ είναι πολιτικζσ είναι προαπαιτοφμενα για τθν εκταμίευςθ δόςεων 
από το ταμείο ανάκαμψθσ, που προορίηονται για τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ. Να ποια είναι θ ανάκαμψθ που κζλει το 
Κεφάλαιο κι θ Ευρωπαϊκι ζνωςθ: Φκθνότερθ ευζλικτθ εργατικι δφναμθ, νζοι τρόποι βακφτερθσ εκμετάλλευςθσ.   

Με το νζο αντεργατικό νομοςχζδιο επιχειροφν τρία καίρια –ιςτορικισ ςθμαςίασ- πλιγματα ςτισ ηωζσ μασ: 

1. Θεςμικι κατάργθςθ του 8ωρου και νομιμοποίθςθ για πρϊτθ φορά ςτα χρονικά τθσ απλιρωτθσ εργαςίασ 
(απλιρωτεσ υπερωρίεσ). 

2. Νομιμοποίθςθ τθσ εργοδοτικισ αυκαιρεςίασ και απλθςτίασ όπωσ τθν ηιςαμε τόςα χρόνια. 
3. Απόπειρα αφαίρεςθσ κάκε κεςμικισ δυνατότθτάσ μασ να αντιπαλζψουμε τα παραπάνω: ςτοχοποίθςθ και 

αςφυκτικόσ περιοριςμόσ των ριηοςπαςτικϊν πρακτικϊν διεκδίκθςθσ των εργαηομζνων και τθσ πιο 
αποτελεςματικισ μορφισ πάλθσ, τθσ απεργίασ. 
 

Οριςμζνα κεκτθμζνα του εργατικοφ κινιματοσ διεκνϊσ, που μποροφμε να δοφμε ωσ αναγκαίεσ (οφτε καν ικανζσ) 
προχποκζςεισ μιασ ςτοιχειωδϊσ φιλεργατικισ πολιτικισ είναι το ωράριο (οκτάωρο, αμειβόμενεσ υπερωρίεσ), θ τιρθςθ 
αυτοφ του ωραρίου και των εν γζνει όρων εργαςίασ ςε ςτακερι βάςθ και θ προςταςία των κζςεων εργαςίασ κακϊσ και το 
δικαίωμα τθσ ςυλλογικισ οργάνωςθσ των εργαηόμενων ϊςτε να προαςπίηονται και να επεκτείνουν τα δικαιϊματά τουσ, θ 
ςυλλογικι διαπραγμάτευςθ για τισ ςυμβάςεισ (Ε –υλλογικζσ υμβάςεισ Εργαςίασ) ϊςτε να μθν είναι ο κάκε 
εργαηόμενοσ ζρμαιο μπροςτά ςτθν διαπραγματευτικι ιςχφ του εργοδότθ, και θ νομιμοποίθςθ του πιο δυνατοφ όπλου 
προςταςίασ μασ, τθσ απεργίασ, είτε για άμεςεσ διεκδικιςεισ των ίδιων των απεργϊν, είτε για ςτιριξθ και αλλθλεγγφθ ςε 
άλλουσ εργαηόμενουσ, είτε για ευρφτερθσ πολιτικισ ςθμαςίασ ηθτιματα κακοριςτικά για τθ ηωι και τθν εργαςία των 
εργαηομζνων.  
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τθν πράξθ τα παραπάνω δικαιϊματα, κάρφοσ ςτον οφκαλμό τθσ απλθςτίασ του Κεφαλαίου (μαηί και με άλλεσ βαςικζσ 
κατακτιςεισ όπωσ θ αςφάλιςθ) ποτζ δεν ιταν απόλυτα εξαςφαλιςμζνα, αλλά πάντα γίνονταν αντικείμενο ςυγκροφςεων 
και διαμάχθσ, άλλοτε υπόγειασ κι άλλοτε φανερισ – ολοζνα και περιςςότερο ςτθν περίοδο που διανφουμε. Σόςο ςτθν 
Ελλάδα όςο και διεκνϊσ, με τισ ευλογίεσ τόςο δεξιϊν όςο και «αριςτερϊν» κυβερνιςεων, προςπακεί να επιβλθκεί ωσ 
κανονικότθτα που μάλιςτα παρουςιάηεται χωρίσ δικεν πολιτικό χρϊμα και χωρίσ εναλλακτικι (δόγμα ΣΙΝΑ –there is no 
alternative) θ πλιρθσ προςαρμογι όλων των πλευρϊν τθσ ηωισ μασ ςτθν εξυπθρζτθςθ των κερδϊν του κεφαλαίου, 
κακϊσ παγιϊνονται αυκαιρεςίεσ και παραβιάςεισ ακόμθ και ςτοιχειωδϊν εργατικϊν δικαιωμάτων. τον αντίποδα όμωσ, 
αναπτφςςονται και οι αντιςτάςεισ των εργαηομζνων για αξιοπρζπεια ςτθ ηωι και ςτθ δουλειά.  

Αποφαςιςτικό βιμα ςτθ διαδικαςία που επιχειρεί να μετατρζψει τθν ιδθ παγιωμζνθ ςε πολλοφσ κλάδουσ αυκαιρεςία ςε 
νομιμότθτα με τυπικοφσ όρουσ πλζον, αποτελεί το νζο αντεργατικό και αντιςυνδικαλιςτικό νομοςχζδιο. Αναλφουμε τα 
κυριότερα ςθμεία του: 

Κατάργθςθ 8ωρου – κεςμοκζτθςθ απλιρωτθσ εργαςίασ 

Σο νομοςχζδιο ορίηει: «Κάτω από ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, επιχειριςεισ κα μποροφν να απαςχολοφν εργαηομζνουσ 
ωσ 10 ώρεσ θμερθςίωσ κατά μζγιςτο, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι, εφόςον εντόσ του ίδιου εξαμινου εξοφλοφν τισ ώρεσ με 
αντίςτοιχθ μείωςθ ωρών ι ρεπό ι θμζρεσ άδειασ». Αυτό κα εφαρμόηεται με ατομικι ςυμφωνία εργοδότθ- εργαηόμενου. 
ε «ζκτακτεσ» περιπτϊςεισ ο εργοδότθσ μπορεί να απαιτεί υπερωριακι απαςχόλθςθ επί ςειρά εβδομάδων χωρίσ 
πρόςκετθ αμοιβι – αρκεί να διατθροφνται οι ςυνολικζσ ϊρεσ ςτο εξάμθνο. Επιπλζον, προβλζπεται θ κατάργθςθ τθσ 
Κυριακάτικθσ αργίασ με μια απλι διαδικαςία από τουσ εργοδότεσ και αυξάνονται οι ϊρεσ τθσ υπερωρίασ ςε 150 για όλουσ 
τουσ κλάδουσ, ενϊ παράλλθλα με το παραπάνω καταργείται πλιρωσ θ πλθρωμι τουσ.  

τθν πραγματικότθτα αυτό που επιχειρείται είναι να νομιμοποιθκεί θ προχπάρχουςα αυκαιρεςία. Με απλά λόγια: όταν το 
οκτάωρο/πενκιμερο με επιπλζον αμοιβι για τισ υπερωρίεσ, παραβιάηεται όλο και πιο ςυχνά ςτθν πράξθ, ζρχεται το 
κράτοσ και κεςμοκετεί τθν υπερωριακι μθ-αμοιβόμενθ εργαςία με κάποιουσ περιοριςμοφσ για ξεκάρφωμα που 
υποτίκεται μασ προςτατεφουν από τθν αυκαιρεςία – αυτι που μόλισ νομιμοποίθςε! Απλϊσ μετατοπίηει τα όρια 
βαφτίηοντασ νομιμότθτα τθ χκεςινι αυκαιρεςία δίνοντασ πάτθμα ςτθν εργοδοςία για ακόμα μεγαλφτερεσ αυκαιρεςίεσ 
ςτο μζλλον. Από τθν πείρα μασ γνωρίηουμε πϊσ τα εκάςτοτε νόμιμα δικαιϊματα των εργαηομζνων καταςτρατθγοφνται με 
κάκε ευκαιρία. Η «νομιμότθτα» του κράτουσ ποτζ δε δοφλεψε από μόνθ τθσ υπζρ μασ χωρίσ τθν πίεςθ από το οργανωμζνο 
εργατικό κίνθμα και τθν αλλθλεγγφθ μεταξφ των εργαηομζνων.  

Χτφπθμα – ποινικοποίθςθ τθσ απεργίασ και των ςυλλογικϊν αντιςτάςεων των εργαηομζνων 

Αυτόν ακριβϊσ τον παράγοντα, το εργατικό κίνθμα ςτθ ηωντανι μορφι του με τα υπάρχοντα ςυνδικάτα όπωσ 
διαμορφϊκθκαν ιςτορικά αλλά και τισ νζεσ εργατικζσ ςυλλογικότθτεσ και ςωματεία που γεννιοφνται από τισ πραγματικζσ 
ςφγχρονεσ ανάγκεσ και τισ μεταβολζσ ςτθν παραγωγι και ςτθν οικονομία, κζλουν να εξουδετερϊςουν και μετατρζψουν ςε 
άνευρο απολίκωμα, ανδρείκελο ςτα χζρια των αφεντικϊν, φφλλο ςυκισ τθσ αντεργατικισ «νομιμότθτασ». Και να πϊσ:   

 Προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ ςυνδικαλιςτικοφ δικαιϊματοσ είναι θ δθμιουργία θλεκτρονικοφ αρχείου για όλα τα 
μζλθ ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων  

 Αν δεν παρζχεται εξ αποςτάςεωσ ςυμμετοχι ςτθ Γενικι υνζλευςθ και ψιφοσ ςε όποιο μζλοσ το επικυμεί, θ 
προκιρυξθ απεργίασ κα κεωρείται παράνομθ.   

 Προβλζπεται προςωπικό αςφαλείασ ςε «τομείσ ηωτικισ ςθμαςίασ», ζωσ το 40% των εργαηομζνων.   

 Κάκε αντίςταςθ μπορεί να κθρυχκεί παράνομθ, αν κεωρθκεί ριηοςπαςτικι ι ότι «αςκεί ψυχολογικι βία».  
 

Με άλλα λόγια: 

 κεςμοκετείται το φακζλωμα των ςυνδικαλιςμζνων  

 δίνεται θ δυνατότθτα διείςδυςθσ εργοδοτϊν ι βαλτϊν τθσ εργοδοςίασ ςτισ ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ και 
αλλοίωςθσ/χειριςμοφ αυτϊν μζςω τθσ εξ αποςτάςεωσ διεξαγωγισ τουσ χωρίσ φυςικι παρουςία 
(τθλεςυνδικαλιςμόσ – κατά τθν τθλεργαςία)  

 θ θλεκτρονικι ψθφοφορία δίνει τθ δυνατότθτα να εφαρμοςτεί ςτθν πράξθ ο απεργοκτόνοσ νόμοσ του ΤΡΙΖΑ 
που επζβαλε τθν φπαρξθ 50%+1 των εγγεγραμμζνων μελϊν για να λθφκεί απεργιακι απόφαςθ (όταν θ ςθμερινι 
κυβζρνθςθ είναι ςτθν εξουςία με το 40% του 58%(=23,2%) του εκλογικοφ ςϊματοσ) 

 ο εργοδότθσ μπορεί να κζτει τθν απεργία εκτόσ νόμου και να απαγορεφει τθν περιφροφρθςθ τθσ απεργίασ   

 κεςμοκετείται ςτυγνόσ περιοριςμόσ τθσ δυνατότθτασ κιρυξθσ απεργίασ και ποινικοποίθςθ κάκε άλλθσ ενζργειασ 
ςυλλογικισ διεκδίκθςθσ (καταλιψεισ, αποκλειςμόσ εργαςιακϊν χϊρων για περιφροφρθςθ απεργιϊν κ.ά.) 

 κεςμοκετείται απεργοςπαςτικόσ μθχανιςμόσ με το πρόςχθμα τθσ «ηωτικισ ςθμαςίασ».   
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Δε χρειάηεται να ποφμε πόςεσ δεκαετίεσ πίςω και ςε ποιεσ ςκοτεινζσ εποχζσ μασ γυρίηουν οι εκςυγχρονιςμζνεσ μορφζσ του 
τθλεςυνδικαλιςμοφ και τθσ θλεκτρονικισ παρακολοφκθςθσ που ευαγγελίηεται το νομοςχζδιο. Καταλαβαίνουμε τϊρα πωσ 
θ διάταξθ περί «ςυμφωνίασ» εργοδότθ-εργαηόμενου για το ωράριο είναι ζνα διακοςμθτικό ςτοιχείο χωρίσ αξία. Όςοι 
ζχουν τθν παραμικρι ιδζα από τθν πραγματικότθτα τθσ αγοράσ εργαςίασ γνωρίηουν ότι με τουσ παραπάνω όρουσ τίκενται 
ουςιαςτικά εκτόσ νόμου τα μαχθτικά πρωτοβάκμια ςωματεία και εργατικζσ ςυλλογικότθτεσ κι απομζνουμε με μόνουσ 
εκπροςϊπουσ μασ τισ ξεπουλθμζνεσ ΓΕΕ και ΑΔΕΔΤ και τισ εκιμοτυπικζσ τουσ απεργίεσ μια ςτο τόςο. Καταλαβαίνουν 
επίςθσ τι ςθμαίνει ςε αυτζσ τισ ςυνκικεσ θ «διαπραγμάτευςθ» με τθν εργοδοςία είτε για ωράρια είτε για οποιοδιποτε 
άλλο κζμα, αφοφ αυτι ςτθν πράξθ και υπό το κράτοσ του φόβου τθσ απόλυςθσ κα εκφυλίηεται ςε ατομικι 
«διαπραγμάτευςθ» με άνευ όρων υποχϊρθςθ ςτισ εργοδοτικζσ ορζξεισ.  

Χτφπθμα υλλογικϊν διαπραγματεφςεων 

Ασ δοφμε όμωσ το κζμα τθσ διαπραγμάτευςθσ ακόμθ πιο ςτενά:   

 Δικαίωμα ςυλλογικισ διαπραγμάτευςθσ και υπογραφισ υλλογικισ φμβαςθσ Εργαςίασ κα ζχουν μόνο οι 
οργανϊςεισ εργαηομζνων που ζχουν εγγραφεί ςτα νομοκετθμζνα ψθφιακά Μθτρϊα.   

 Η επίλυςθ ςυλλογικϊν διαφορϊν αφαιρείται από τισ Επικεωριςεισ Εργαςίασ και ανατίκεται ςτον Οργανιςμό 
Μεςολάβθςθσ και Διαιτθςίασ αναιρϊντασ τθ δυνατότθτα καταδικαςτικισ απόφαςθσ τθσ Επικεϊρθςθσ προσ 
εργοδότθ που ζχει καταγγελκεί από ωματείο ι εργαηόμενο.   

 

Με άλλα λόγια, ουςιαςτικό λόγο κα ζχουν μόνο οι οργανϊςεισ εργαηομζνων που κα δεχκοφν να φακελϊςουν 
θλεκτρονικά τα μζλθ τουσ. Επίςθσ, φεφγει το «αγκάκι» τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ που κατά το παρελκόν ζχει πάρει 
αποφάςεισ υπζρ εργαηομζνων μετά από καταγγελία αυτϊν ι των ςωματείων τουσ. Κυρίωσ όμωσ, θ επίλυςθ εργαςιακϊν 
διαφορϊν χάνει τθν κοινωνικι-ταξικι τθσ διάςταςθ και αντί να γίνει με όρουσ κακολικϊν νομικά κατοχυρωμζνων 
εργατικϊν δικαιωμάτων διεξάγεται ςαν ατομικι υπόκεςθ μεταξφ δφο ιδιωτϊν που καλοφνται να «τα βροφνε» – εφκολα 
καταλαβαίνουμε πωσ κα τα βροφνε όταν ο ςυςχετιςμόσ είναι αποφαςιςτικά υπζρ του ενόσ.  

Παγίωςθ και διεφρυνςθ τθσ τθλεργαςίασ 

Ακόμθ και με τζτοιουσ όρουσ, το εργατικό κίνθμα μπορεί να λειτουργιςει όταν οι εργαηόμενοι ςυναντιοφνται ςτουσ 
χϊρουσ δουλειάσ και να βρει τρόπουσ να ξεπεράςει τα νομικά και άλλα εμπόδια. Γι αυτό βάλλεται ο ςυλλογικόσ 
χαρακτιρασ τθσ εργαςίασ. ε αυτό, μεταξφ άλλων, ςτοχεφει θ παγίωςθ και διεφρυνςθ τθσ τθλεργαςίασ: Ο εργαηόμενοσ 
οφείλει να δεχκεί τθν πρόταςθ του εργοδότθ για τθλεργαςία όταν ςυντρζχει «ςοβαρόσ» λόγοσ, προοιωνίηοντασ τθν 
επζκταςθ αυτοφ του ζκτακτου μζτρου και μετά τθν πανδθμία – αλλά και τθ διαρκι επίκλθςθ «ςοβαρϊν λόγων» ωσ τθ νζα 
κανονικότθτα που μασ περιμζνει. Δε χρειάηεται να αναλφςουμε ότι ςε ςυνδυαςμό με τθν ελαςτικοποίθςθ και θλεκτρονικι 
παρακολοφκθςθ-εντατικοποίθςθ τθσ εργαςίασ, θ τθλεργαςία καταργεί τθ διάκριςθ εργάςιμου-ελεφκερου χρόνου και ο 
εργαηόμενοσ γίνεται αναλϊςιμο εξάρτθμα τθσ παραγωγικισ μθχανισ, ανά πάςα ςτιγμι ζτοιμο για χριςθ και 
ξεηοφμιςμα μζχρι τελικισ πτϊςεωσ.   

 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι επιχειρείται ςυνολικι ανατροπι δικαιωμάτων και κατακτιςεων και πιςωγφριςμα 
ςτισ πιο ςκοτεινζσ περιόδουσ τθσ ςφγχρονθσ ιςτορίασ όταν ο εργαηόμενοσ ιταν ςτο ζλεοσ τθσ εργοδοςίασ – και όλα αυτά 
με τθν υποκριτικι επίκλθςθ τθσ προςταςίασ μασ από τισ αυκαιρεςίεσ που οι «προςτάτεσ» μασ νομιμοποιοφν και τθ δικεν 
εργάςιμθ εβδομάδα των τεςςάρων θμερϊν (αλλά με δεκάωρο και αν ςυμφωνιςει θ εργοδοςία!).   

Είναι όμωσ επίςθσ φανερό ότι επιδιϊκεται θ εξαφάνιςθ του εργατικοφ κινιματοσ ωσ τζτοιου, θ μετατροπι τθσ εργατικισ 
τάξθσ ςε μια άμορφθ μάηα από άβουλα, απομονωμζνα και αποδυναμωμζνα άτομα που κα «διαπραγματεφονται» κατά 
μόνασ – αλικεια, τι εμπαιγμόσ θ χριςθ λζξεων όπωσ «διαπραγμάτευςθ» και «ςυμφωνία» όταν το διακφβευμα για τθ 
μία πλευρά κα είναι θ επιβίωςι τθσ και για τθν άλλθ θ αφξθςθ των κερδϊν!  

ε αυτι τθν άκλια επίκεςθ τθσ κυβζρνθςθσ, οι παρατάξεισ του κυβερνθτικοφ και εργοδοτικοφ ςυνδικαλιςμοφ επιλζγουν 
ξανά τθν ςτιριξθ ςτθν κυβζρνθςθ και ςτον ΕΒ, απαίτθςθ του οποίου εξάλλου είναι ο αντεργατικόσ – 
αντιςυνδικαλιςτικόσ νόμοσ. Η ΓΕΕ με το παρατεταμζνο ςυνδικαλιςτικό lockdown και τθν απραξία προςφζρει απλόχερα 
πλιρθ ςτιριξθ ςτθν κυβζρνθςθ ςτο ΕΒ και ςτισ επιχειριςεισ. Καταγγζλλουμε τθν απεργοςπαςτικι κοροϊδία τθσ ΓΕΕ που 
μαηί με τθν κυβζρνθςθ κζλουν να μετατρζψουν τθν ταξικι πρωτομαγιά ςε παράταςθ του τριθμζρου του Πάςχα.  
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Είναι ξεκάκαρο ότι για τθν παραμικρι διεκδίκθςθ χρειάηεται θ ενιαία και από τα κάτω δράςθ ςωματείων και εργαηομζνων 
όλων των κλάδων. Η ςυνδικαλιςτικι γραφειοκρατία τθσ ΓΕΕ, θ οποία βρίςκεται ςε άμεςθ ςφμπλευςθ με τθν 
κυβερνθτικι πολιτικι, τουσ βιομιχανουσ και τα αφεντικά δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να εκπροςωπιςει τα 
ςυμφζροντα των εργαηομζνων και αποτελεί ξεκάκαρο εχκρό μασ, καταδικάηει τουσ αγϊνεσ μασ ςε ιττα! Ο ςυντονιςμόσ 
ςωματείων και εργαηομζνων, κόντρα ςτισ λογικζσ ςυναίνεςθσ, αποτελεί προχπόκεςθ για να μποροφν οι αγϊνεσ να 
είναι νικθφόροι ςτο ςιμερα. Είναι αναγκαίο όςο ποτζ άλλοτε ζνα ανεξάρτθτο κζντρο αγϊνα με πυρινα τον από τα κάτω 
και οριηόντιο ςυντονιςμό πρωτοβάκμιων ςωματείων, εργατικϊν ςυλλογικοτιτων, επιτροπϊν αγϊνα και κάκε άλλθσ 
μορφισ οργάνωςθσ εργαηομζνων που θ ίδια θ δράςθ των εργαηόμενων γεννά. Ανεξάρτθτο από τθν κυβζρνθςθ και το 
κεφάλαιο, ενάντια ςε λογικζσ ςυντεχνιαςμοφ, που κα χτίηεται ςτθ βάςθ των κοινϊν ταξικϊν ςυμφερόντων των 
εργαηομζνων και κα βρίςκεται ενάντια ςτον κυβερνθτικό και υποταγμζνο εργοδοτικό ςυνδικαλιςμό, κα ξεπερνάει τα όρια 
που βάηουν ςτθν πάλθ των εργαηομζνων και κα πρωτοςτατεί ςε πραγματικζσ μάχεσ ανυπακοισ και ανατροπισ. 

τθ ςυνολικι επίκεςθ και ανατροπι κεκτθμζνων και δικαιωμάτων μασ πρζπει να αντιταχκοφμε εξίςου ςυνολικά. Σο 
επόμενο διάςτθμα πρζπει να μασ βρει ξανά ςτουσ δρόμουσ, ενωμζνουσ απζναντι ςτουσ ςχεδιαςμοφσ κυβζρνθςθσ - ΕΕ – 
κεφαλαίου. Ο νόμοσ δεν κα καταργθκεί εντόσ τθσ βουλισ. Η απόςυρςθ του νομοςχεδίου κα επιτευχκεί μόνο μζςα από 
τθν αγωνιςτικι δράςθ με γενίκευςθ και κλιμάκωςθ των αγϊνων για τθν ανατροπι τθσ επίκεςθσ.  

 

 Παίρνουμε ςτα χζρια μασ τθν υπόκεςθ τθσ απεργίασ τθσ Πρωτομαγιάσ. υντονιηόμαςτε με τισ πανελλαδικζσ 
απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ που ζχουν προκθρυχκεί τθν Πζμπτθ 6 Μάθ. το Ηράκλειο καλοφμε ςε απεργιακι 
ςυγκζντρωςθ και πορεία ςτο άγαλμα του Βενιηζλου ςτισ 10:00. 

 Καλοφμε ςε ςφςκεψθ το υντονιςμό πρωτοβάκμιων ςωματείων, επιτροπϊν αγϊνα και εργαηομζνων Ηρακλείου 
τθν Κυριακι 25/4 για τθν από κοινοφ προετοιμαςία τθσ απεργίασ τθσ Πρωτομαγιάσ και τθν περαιτζρω ανάπτυξθ 
και κλιμάκωςθ των απεργιϊν και των αγϊνων για να μθν κατατεκεί το αντεργατικό τερατοφργθμα.  
 

ΚΑΜΙΑ ΤΝΑΙΝΕΗ - ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ! ΜΟΝΟ Ο ΛΑΟ ΩΖΕΙ ΣΟΝ ΛΑΟ! 
 

 Όχι ςτθν κατάργθςθ του οκταϊρου. Καμία ανοχι ςτθν απλιρωτθ εργαςία. Κατάργθςθ όλων των αντεργατικϊν, 
αντιλαϊκϊν μζτρων, διατάξεων και ΠΝΠ. Σθν κρίςθ να πλθρϊςει το κεφάλαιο. 

 Απαγόρευςθ απολφςεων. Επαναφορά τθσ υποχρεωτικότθτασ των κλαδικϊν ςυμβάςεων με ριηικι μείωςθ του χρόνου 
εργαςίασ και αυξιςεισ ςτουσ μιςκοφσ. Μόνιμθ και ςτακερι δουλειά για όλουσ.  

 Κάτω τα χζρια από τθν απεργία. Κάτω τα χζρια από τουσ αγϊνεσ μασ και τθν ελεφκερθ ςυνδικαλιςτικι δράςθ των 
ςωματείων. Όχι ςτθν αςτυνομοκρατία. Να καταργθκεί ο νόμοσ απαγόρευςθσ των διαδθλϊςεων. Να αποςυρκεί 
κάκε κατθγορία ςτουσ ςυλλθφκζντεσ και να παρκοφν πίςω όλα τα πρόςτιμα που επιβλικθκαν. 

 Επίδομα ανεργίασ για όλουσ τουσ ανζργουσ χωρίσ προχποκζςεισ, με πλιρθ αςφαλιςτικά και υγειονομικά 
δικαιϊματα. Πλιρθσ κάλυψθ των απωλειϊν τθσ πανδθμίασ για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ. 

 Επίταξθ των ιδιωτικϊν νοςοκομείων, άμεςεσ προςλιψεισ και ενίςχυςθ του ΕΤ, αποκλειςτικά δθμόςια δωρεάν υγεία 
για όλουσ. Να ςταματιςει το αίςχοσ του ςτοιβάγματοσ των εργαηομζνων ςτα Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ. Σιρθςθ 
όλων των κανόνων υγείασ και αςφάλειασ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ εργαςίασ με ζλεγχο τθσ εργοδοτικισ ευκφνθσ. 

 Αφξθςθ των δαπανϊν ςε υγεία, παιδεία, πολιτιςμό, κοινωνικζσ υπθρεςίεσ. Όχι ςτα νζα εξοπλιςτικά προγράμματα και 
τισ δαπάνεσ για τθν αςτυνομοκρατία. Να καταργθκεί το αντιδραςτικόσ νόμοσ τθσ Κεραμζωσ. Καμία ςκζψθ για 
αςτυνομία ςτα Πανεπιςτιμια. Δθμόςια και δωρεάν παιδεία ενάντια ςτουσ ταξικοφσ φραγμοφσ.  

 Διαγραφι των λαϊκϊν χρεϊν ςτισ τράπεηεσ και τθν εφορία. Απαγόρευςθ των πλειςτθριαςμϊν για τα λαϊκά 
νοικοκυριά.  
 

Καταγγζλλουμε ςτο ςωματείο μασ κάκε μορφι εργοδοτικισ αυκαιρεςίασ και αςυδοςίασ, κάκε απειλι ι απόπειρα 
περιοριςμοφ των εργαςιακϊν μασ δικαιωμάτων, του δικαιϊματοσ μασ να απεργοφμε, να αγωνιηόμαςτε. Δεν ςυναινοφμε 
ςε καμία απόλυςθ ι τροποποίθςθ των όρων εργαςίασ τουσ ςτο ωράριο, ςτο μιςκό, ςτθν άδεια. Παλεφουμε ςυλλογικά με 
το ςωματείο και τουσ ςυναδζλφουσ μασ. Οργανωνόμαςτε και γινόμαςτε τϊρα μζλθ ςτο ωματείο Μιςκωτϊν Σεχνικϊν. 

 

ΔΕΝ ΤΠΟΣΑΟΜΑΣΕ - ΔΙΝΟΤΜΕ ΣΗ ΜΑΧΗ ΕΝΑΝΣΙΑ ΣΟΝ ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΜΕΑΙΩΝΑ ΠΟΤ ΠΡΟΠΑΘΟΤΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΤΝ 
ΚΤΒΕΡΝΗΗ-ΕΕ-ΕΡΓΟΔΟΙΑ! 

ΣΟ ΩΜΑΣΕΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΔΤΝΑΜΗ ΜΑ! 


