
Το ΚΚΕ απευθύνει κάλεσµα µαζικού ξεση-
κωµού σε κάθε εργάτη και εργάτρια, στους 

ανέργους, στους νέους και τις νέες, στους βι-
οπαλαιστές αυτοαπασχολούµενους και επαγ-
γελµατίες της πόλης και της υπαίθρου.

Τα µέλη και οι φίλοι του Κόµµατος και της ΚΝΕ 
κάνουµε τη «νύχτα - µέρα», για να φτάσει πα-
ντού αυτό το κάλεσµα, για να ενηµερώσουµε 
πλατιά τους εργαζόµενους. Πρωτοστατούµε 
στους χώρους δουλειάς, στα εργατικά σωµα-
τεία, σε όλους τους φορείς του εργατικού - λα-
ϊκού κινήµατος για να οργανωθεί η πάλη, να 
προετοιµαστεί µαχητική, απεργιακή απάντηση 
στο αντεργατικό έκτρωµα.

Το «πολεµικό ανακοινωθέν» της κυβέρνησης 
της Ν∆ απέναντι στους εργαζόµενους απορρί-
πτεται. Οσο χρόνο κι αν ξοδέψουν τα στελέχη 
της κυβέρνησης, οι άνθρωποι του κεφαλαίου, 

οι µηχανισµοί και τα παπαγαλάκια τους, για να 
διαφηµίσουν το νοµοσχέδιο, η σκληρή αλήθεια 
δεν µπορεί να κρυφτεί: Οι εργαζόµενοι θα δου-
λεύουν περισσότερο, θα πληρώνονται λιγότερο, 
θα εξαφανίζεται ο ποιοτικός ελεύθερος χρόνος, 
θα γίνονται όµηροι της µεγαλοεργοδοσίας, θα 
έρχονται αντιµέτωποι µε νέα εµπόδια για να δι-
εκδικήσουν συλλογικά και οργανωµένα καλύτε-
ρους όρους δουλειάς και ζωής.

Είναι ώρα ευθύνης και µάχης!

Ευθύνης, απέναντι σε όσα δικαιώµατα και κα-
τακτήσεις κερδήθηκαν µε σκληρούς, ταξικούς 
αγώνες εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Γιατί σή-
µερα όλο και περισσότερο γίνεται φανερό ότι οι 
τεράστιες δυνατότητες της επιστήµης, της τεχνο-
λογίας και της ίδιας της παραγωγής µπορούν να 
εξασφαλίσουν µία καλύτερη ζωή, µε πραγµατι-
κά, σύγχρονα δικαιώµατα για τους παραγωγούς 



του πλούτου, τον εργαζόµενο λαό. Αντί γι’ αυτό, 
ο χρόνος γυρίζει προς τα πίσω για τα εργατικά - 
λαϊκά δικαιώµατα, για να πάνε µπροστά τα κέρ-
δη και τα προνόµια των µεγάλων οµίλων.

Μάχης, γιατί δεν θα δεχτούµε να ζήσουµε ως 
σκλάβοι στον 21ο αιώνα. Για να µην περάσει 
το αντεργατικό έκτρωµα, για να ξηλωθεί όλο 
το αντεργατικό οπλοστάσιο των κυβερνήσεων 
ΠΑΣΟΚ, Ν∆, ΣΥΡΙΖΑ.

Το νοµοσχέδιο γράφτηκε κατά παραγγελία 
του κεφαλαίου και της ΕΕ.

Η επόµενη µέρα της νέας οικονοµικής κρίσης 
δεν µας βρίσκει όλους στο ίδιο καράβι. Τα όσα 
περιγράφονται στο κυβερνητικό νοµοσχέδιο 
αποδεικνύουν ότι η καπιταλιστική ανάκαµψη 
απαιτεί µία ζωή κόλαση για τους εργαζόµενους, 
µε ένταση της εκµετάλλευσης, µε τη γενίκευση 
νέων µορφών εκµετάλλευσης, όπως η τηλεργα-
σία, µε µεγέθυνση του απλήρωτου χρόνου ερ-
γασίας.

Τα νέα µέτρα είναι προϋπόθεση για την έντα-
ξη της Ελλάδας στο Ταµείο Ανάκαµψης της 
ΕΕ, την οποία χαιρέτισαν όλα τα κόµµατα, πλην 
ΚΚΕ. Λένε συνειδητά ψέµατα όσοι αποθεώνουν 
το Ταµείο Ανάκαµψης ως «ουδέτερο αναπτυξι-
ακό εργαλείο», όπως η κυβέρνηση, αλλά και ο 
ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και τα άλλα κόµµατα. Οι πό-
ροι του Ταµείου θα κατευθύνονται στις µεγάλες 
εταιρείες της πράσινης και της ψηφιακής µετά-
βασης. Ο λαός θα πληρώνει για κάθε εκταµίευ-
ση από το ταµείο της ΕΕ.

Σήµερα, το µεγάλο κεφάλαιο έχει ανάγκη από 
νέα «όπλα» δίπλα σε όσα ήδη του έχουν δώ-
σει οι κυβερνήσεις της Ν∆, του ΠΑΣΟΚ, του 

ΣΥΡΙΖΑ. Ολες οι κυβερνήσεις δια-
µόρφωσαν το θεσµικό πλαίσιο 
της «διευθέτησης», της ελαστι-
κοποίησης της εργασίας, της 

κατάργησης της κυριακάτικης αργίας, της παρε-
µπόδισης της συνδικαλιστικής δράσης, που σή-
µερα απογειώνει η κυβέρνηση της Ν∆.

Ολα τα µέτρα των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, 
του ΣΥΡΙΖΑ, της Ν∆, που ξηλώνουν ειδικά το δι-
καίωµα στον σταθερό, ηµερήσιο, εργάσιµο χρό-
νο, έχουν στόχο να ρίξουν κι άλλο τους µισθούς, 
τα µεροκάµατα, να εντείνουν την εκµετάλλευση.

Απευθυνόµαστε ιδιαίτερα στη νέα γενιά, που 
έχει γνωρίσει µόνο την εργασιακή ζούγκλα. Το 
νοµοσχέδιο της κυβέρνησης διαµορφώνει το 
επόµενο, χειρότερο πλαίσιο δουλειάς και ζωής. 
Ο σταθερός ηµερήσιος χρόνος εργασίας ήταν 
ένα ανάχωµα, που έχτισαν µε πολλούς αγώνες 
οι εργαζόµενοι για να έχουν ελεύθερο χρόνο για 
όποια δραστηριότητα επιθυµούν, καθώς και για 
να προστατευτεί η υγεία και η ασφάλειά τους.

Η δύναµη κάθε εργαζόµενου είναι στην οργά-
νωση και τον συλλογικό αγώνα. 
Κανένας µόνος του - Καµία µόνη της!

Η οργάνωση στα σωµατεία, η συµµετοχή στις 
µαζικές, συλλογικές διαδικασίες τους, η συµ-
µετοχή στους συλλόγους σπουδαστών της µα-
θητείας και της κατάρτισης, στους φοιτητικούς 
συλλόγους, είναι τα όπλα των εργαζοµένων και 
της νεολαίας.

Απέναντι στον πόλεµο, που κήρυξε η κυβέρνη-
ση, η ΕΕ και το κεφάλαιο στην εργατική τάξη, 
δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Ολοι στη µάχη για 
να ανατραπεί το αντεργατικό τερατούργηµα, να 
καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόµοι, να δι-
εκδικήσουµε πραγµατικά σύγχρονα δικαιώµα-
τα, σταθερό ηµερήσιο εργάσιµο χρόνο, 7ωρο 
- 5ήµερο - 35ωρο, περισσότερη ζωή.
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Η ελπίδα βρίσκεται 
στο δρόµο της ανατροπής!


