
Εργοστάσιο το εργοστάσιο, επιχείρηση την επιχείρηση, 
γραφείο το γραφείο, σχολείο το σχολείο, µαγαζί το µα-
γαζί, όλοι και όλες στην απεργία.

Nα µη δεχτούµε τη σύγχρονη σκλαβιά!
Με τη νοµοθέτηση του κατώτατου µισθού καταργείται 
στην ουσία ο θεσµός της συλλογικής σύµβασης, των 
συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Με την κατάργηση 
της Εθνικής Γενικής Συλλογικής σύµβασης πλήττονται 
όλοι οι εργαζόµενοι και όχι µόνο εκείνοι που παίρνουν 
τον κατώτατο µισθό και µεροκάµατο. Καταργούνται 
όλα τα οικονοµικά και θεσµικά µέτρα που περιείχε ο 
θεσµός της Συλλογικής Σύµβασης, οι τριετίες, τα επι-
δόµατα, η άδεια. Μειώνουν εκ νέου τις αποζηµιώσεις 
σε περίπτωση απόλυσης. Αυξάνουν το µέγιστο αριθµό 

ηµερών εργασίας σε 6 ανά βδοµάδα για όλους τους το-
µείς. Ορίζουν την ελάχιστη ηµερήσια ανάπαυση στις 11 
ώρες, άρα 13 ώρες δουλειά τη µέρα χωρίς πληρωµή 
υπερωριών. 

Εργαζόµενη, εργαζόµενε, άνεργε, νέα και νέε,
Μην κάθεσαι σκυφτός! Μη µένεις αµέτοχος στους αγώ-
νες που γίνονται. Μην παραµυθιάζεσαι από τους εκµε-
ταλλευτές και το συνάφι τους. Μη σκορπάς τις ελπίδες 
σου σε δυνάµεις που σε αντιµετωπίζουν ως εκλογική 
πελατεία για τις επόµενες εκλογές.
Εσύ έχεις τη δύναµη! Να ξεθαρρέψεις! Να µπεις στη 
µάχη πιο αποφασιστικά. 
Χωρίς εσένα γρανάζι δε γυρνά! Εσύ παράγεις τον 
πλούτο.

OΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

στις 18 Οκτώβρη
ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ. ΜΑΣ ΑΛΥΣΟ∆ΕΝΟΥΝ!

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΙΣ 10.30 π.µ.
Πίστεψε στη δύναµή σου, φέρε τα πάνω-κάτω! 

Εσύ παράγεις τον πλούτο, σε σένα πρέπει να επιστρέψει!
Δεν πάει άλλο! Καταργούν τον κατώτερο µισθό, τσακίζουν τις συλλογικές συµβάσεις και ό,τι έχει αποµείνει 
από τις εργασιακές σχέσεις και τα ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, τις κοινωνικές παροχές, τα 
επιδόµατα ανεργίας. Επιχειρούν να απελευθερώσουν το ωράριο, να καταργήσουν την Κυριακάτικη αργία, 
να σκλαβώσουν και να περάσουν αλυσίδες στους εργαζόµενους, να µετατρέψουν τους χώρους δουλειάς 
σε σύγχρονα κάτεργα

Να νεκρώσουν τα πάντα! 
Να σταµατήσουν µηχανές, να κλείσουν µαγαζιά, να παραλύσει η χώρα.

Να βουλιάξει κάθε πόλη από τη λαϊκή διαµαρτυρία!



ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΗ
Έχουµε τη δύναµη και µπορούµε

να καταργήσουµε νόµους κι αφεντικά

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΙΣ 10.30 π.µ.

Στην οργάνωση κι αντεπίθεση της τάξης µας έλα κι εσύ, που 
έως τώρα δεν έχεις απεργήσει. Να συµβάλλεις κι εσύ, ώστε 
η απεργιακή κινητοποίηση να δώσει απάντηση, να τους τρα-
ντάξει. Να µη δεχθούµε να δουλεύουµε 13 ώρες χωρίς δι-
καιώµατα, για 400 ευρώ. Να µη δεχτούµε  την ανεργία ως 
φυσικό φαινόµενο.

Ο ΛΑΟΣ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ∆Ε ΧΡΩΣΤΑ 
ΤΟΥ ΧΡΩΣΤΑΝΕ

Τέρµα οι θυσίες για τη σωτήρια των 
κεφαλαιοκρατών και τα κέρδη των δανειστών

Να πετάξουµε τις ξένες σηµαίες. Να µην παρασυρθεί κανένας 
εργάτης από την όξυνση των ανταγωνισµών. Η επίσκεψη της 
Μέρκελ πραγµατοποιήθηκε για να προωθηθούν και να στη-
ριχτούν τα συµφέροντα των Γερµανών καπιταλιστών, αλλά 
και τα συµφέροντα όλου του κεφαλαίου στην ΕΕ και στην Ελ-
λάδα έναντι των άλλων ιµπεριαλιστικών κέντρων. Όλοι αυτοί 
είναι ενωµένοι απέναντι στην εργατική τάξη γιατί γνωρίζουν 
ότι από την εκµετάλλευση, τον ιδρώτα και το αίµα των εργα-
τών, θησαυρίζουν.

ΚΑΜΙΑ ΘΥΣΙΑ για να σωθούν τα κέρδη 
των µονοπωλίων

Κανένας να µην ξεγελαστεί! Τα µέτρα δεν έχουν σχέση 
µε το χρέος και τα ελλείµµατα, ούτε είναι για το καλό της χώ-
ρας µας. Το χρέος δε δηµιουργήθηκε από την ευηµερία του 
λαού. Το έλλειµµα στα δηµόσια ταµεία και στις τσέπες των 
λαϊκών νοικοκυριών βρίσκεται στην άλλη όχθη, στα τεράστια 
κέρδη των βιοµηχάνων, των εφοπλιστών, της µεγαλοεργο-
δοσίας, των µονοπολιακών οµίλων.
Δεν υπάρχει εθνικό συµφέρον, εθνικοί στόχοι και εθνικές 
θυσίες. Η Ελλάδα ως χώρα είναι µία, αλλά δεν έχουµε όλοι τα 
ίδια συµφέροντα! Τα νέα βάρβαρα µέτρα, όπως και τα προη-
γούµενα, δεν είναι άσχηµα για όλους. Τα µονοπώλια, οι βιο-
µήχανοι και οι µεγαλοεργοδότες τα αναζητούσαν χρόνια και 
είναι οι µεγάλοι κερδισµένοι των µέτρων που µας εξαθλιώ-
νουν. Αυτοί έφεραν τα µνηµόνια και τις δανειακές συµβάσεις 
για να στηρίξουν την κερδοφορία τους. Αυτούς υπηρετεί η 
νέα κυβέρνηση και οι σύµµαχοι της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Τα αρπαχτικά αυτά δεν είναι η πατρίδα. Πατρίδα είµαστε εµείς 
που δηµιουργούµε όλο τον πλούτο και όχι µια χούφτα παρά-
σιτα που τον κλέβουν.

ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ 

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Οι απαιτήσεις των εργοδοτών φανερώνουν τι σηµαίνει η 
ανάπτυξη για την οποία µιλάνε. Μας θέλουν στη δουλειά µε 
µεροκάµατα πείνας, από ήλιο σε ήλιο, χωρίς κανένα δικαίω-
µα, για να µπορούν να γεµίζουν µε τον ιδρώτα µας τα θησαυ-
ροφυλάκια τους στην Ελβετία. Αυτήν την ανάπτυξη θέλουν, 
µε τους εργαζόµενους εξαθλιωµένους και αλυσοδεµένους, 
µε παράλληλη ανεργία στα ύψη για να απειλούν και να εκβι-
άζουν µε απόλυση όσους ξεζουµίζουν.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ 
ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟΥ

Απαιτούµε την κατάργηση των δανειακών συµβά-
σεων και των µνηµονίων, την έξοδο της χώρας µας 
από τη λυκοσυµµαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη 
διαγραφή του χρέους. 
Αγωνιζόµαστε για µια ανάπτυξη που κριτήριο της δεν θα εί-
ναι το κέρδος, αλλά οι ανάγκες µας για δουλειά µόνιµη και 
σταθερή για όλους, µε αξιοπρεπείς µισθούς, συντάξεις, ανά-
παυση, δωρεάν µόρφωση για τα παιδιά µας, εξασφαλισµένη 
δωρεάν φροντίδα Υγείας για τις οικογένειές µας, ξεκούραση 
κι ασφάλεια για το µέλλον. Ανάπτυξη και παραγωγή προς 
όφελος του λαού και όχι των µονοπωλιακών οµίλων.
∆εν είναι παντοδύναµοι, δεν είναι πανίσχυροι.
Εµείς είµαστε πιο πολλοί, είµαστε η πλειοψηφία 
που υποφέρει.
Έχουµε τη δύναµη να επιβάλλουµε το δίκιο µας!
Με καθηµερινή δράση και συζήτηση µέσα στα εργοστά-
σια και στους τόπους δουλειάς, στα σωµατεία, στις γενικές 
συνελεύσεις, στις γειτονιές να οργανώσουµε σχεδιασµένα 
την επιτυχία της απεργίας. Οι πλειοψηφίες της ΓΣΕΕ και της 
ΑΔΕΔΥ, σε Οµοσπονδίες και Εργατικά κέντρα, ούτε θέλουν, 
ούτε µπορούν να υπηρετήσουν αυτόν τον αγώνα. Βρίσκο-
νται απέναντι. Αποτελούν µια οργανωµένη γραφειοκρατία µε 
στενούς δεσµούς µε την εργοδοσία και το κράτος. Απαιτείται 
γραµµή πάλης που θα συγκρούεται µε τον κυβερνητικό και 
εργοδοτικό συνδικαλισµό, που σέρνει συνεχώς στα τραπέζια 
του κοινωνικού διαλόγου τους εργαζόµενους. Να δυναµώ-
σουµε τα σωµατεία, να γίνουν κάστρα αντίστασης απέναντι σε 
κάθε εργοδότη και στην τάξη τους. Να αλλάξουν οι συσχετι-
σµοί στο συνδικαλιστικό κίνηµα.
Καµία ανοχή, καµία καθυστέρηση. Ο λαός πρέπει να 
απαντήσει αγωνιστικά, µαχητικά, να αποκρούσει τους εκβι-
ασµούς, να ξεπεράσει την τροµοκρατία. Να δοθεί αγωνιστική 
απάντηση παντού, σε κάθε εργοστάσιο και χώρο δουλειάς, 
σε κάθε κλάδο, σε κάθε λαϊκή γειτονιά. Να αποτρέψουµε την 
ψήφιση και την υλοποίηση των νέων βάρβαρων µέτρων.




