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Αθήνα, 1-11-2021

Όχι στον αντι συνδικαλιστικό Νόμο Χατζηδάκη
Τα Σωματεία ανήκουν αποκλειστικά στους εργαζόμενους
Συλλαλητήριο 4 Νοέμβρη 2021, Σύνταγμα 7μ.μ.

Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ενώνει τη φωνή του με εκατοντάδες Σωματεία και
Ομοσπονδίες και την ΑΔΕΔΥ στον κοινό αγώνα ενάντια στην εφαρμογή του Νόμου
Χατζηδάκη (Ν.4808/21). Τα καταστατικά μας έχουν συσταθεί και εγκριθεί από τους
ίδιους τους εργαζόμενους και δε σκοπεύουμε να τα θυσιάσουμε για κανέναν και τίποτα.
Τα σωματεία και οι Ενώσεις δημιουργήθηκαν με το αίμα, τις θυσίες και τους αγώνες των
προηγούμενων γενεών, προκειμένου να διεκδικήσουν και προασπιστούν τα δικαιώματα
των εργαζομένων και ν’ αντισταθούν στις αχόρταγες βλέψεις των εκάστοτε αγορών.
Σήμερα λόγω της ψήφισης και εφαρμογής του αντί συνδικαλιστικού Νόμου Χατζηδάκη,
ήρθε η ώρα της ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, της κρίσιμης καμπής της ύπαρξης των
συνδικάτων. Πρέπει να ορθώσουμε το ανάστημα μας στην εφαρμογή αυτού του Νόμου
με τον οποίον το διεθνές κεφάλαιο θέλει να χειραγωγήσει, να φιμώσει και στη συνέχεια
αφανίσει κάθε φωνή αντίστασης, γιατί το δίκαιο του αγώνας μας είναι ο φόβος τους.
Αυτό

έδειξε

και

η

σπασμωδική

αντίδραση

τους

στην

πρόσφατη

απεργία

των

εκπαιδευτικών που γέμισαν κατά χιλιάδες τους δρόμους. Τρομοκρατημένοι προσπάθησαν
να την ακυρώσουν με διάφορα νομικά τερτίπια. Ο μοναδικός τους στόχος μέσω της
εφαρμογής αυτού του νόμου είναι να περιορίσουν τη δυνατότητα διεκδίκησης και να
υποτάξουν

τους

εργαζόμενους

στις

διαθέσεις

των

απάνθρωπων

αγορών

χωρίς

δυνατότητα αντίστασης.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για αυξήσεις στους μισθούς, Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας,

υπεράσπιση

της

Κοινωνικής

Ασφάλισης,

προσλήψεις

ενάντια

στις

ιδιωτικοποιήσεις και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες. Συντονιζόμαστε με όλους
τους εργαζόμενους Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για την απόκρουση της αντεργατικής

πολιτικής, για να μείνει στα χαρτιά ο νόμος Χατζηδάκη, για τη διεκδίκηση πάγιων και
διαχρονικών δικαιωμάτων για όλη την κοινωνία. Ενωμένοι όλοι μαζί σαν μια γροθιά,
μπορούμε να τους νικήσουμε!

