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Ν’ απνζπξζεί ηώξα ην λνκνζρέδην ηεο θπβέξλεζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ δηαδειώζεσλ! 

 

πλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη, 

Η θαηάζεζε από ηελ θπβέξλεζε ηεο ΝΔ ηνπ ρνπληηθήο έκπλεπζεο λνκνζρεδίνπ γηα ηνλ πεξηνξηζκό 
ησλ δηαδειώζεσλ θαη ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί επζεία βνιή ζηελ θαξδηά 
ηνπ δηθαηώκαηνο καο λα ππεξαζπηδόκαζηε ηε δσή καο, ηε δσή ησλ νηθνγελεηώλ καο, ηελ εξγαζία 
καο απέλαληη ζηε ιπζζαιέα επίζεζε πνπ δερόκαζηε θαζεκεξηλά. Γη’ απηό δελ πξέπεη λα κείλεη 
αλαπάληεηε! 

Γλσξίδνπλ πνιύ θαιά όηη νη θηλεηνπνηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ απνηεινύλ εκπόδην ζηελ πινπνίεζε 
ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, γη’ απηό είλαη δηαρξνληθόο ηνπο θαεκόο λα παξέκβνπλ ζηα ζσκαηεία, 
λα πεξηνξίζνπλ ηε δξάζεο ηνπο, ηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο. Σν λνκνζρέδην έξρεηαη λα 
ζπκπιεξώζεη ην νπινζηάζην ηεο θαηαζηνιήο πνπ έρνπλ δηακνξθώζεη δηαρξνληθά νη θπβεξλήζεηο, 
κε πην πξόζθαηα παξαδείγκαηα ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο πξνεγνύκελεο θπβέξλεζεο ΤΡΘΖΑ 
θαη ηεο ησξηλήο γηα ηελ απεξγία θαη ην ειεθηξνληθό θαθέισκα ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ θνξέσλ. 
Σώξα, θέξλνπλ μαλά ην ρσξνθύιαθα κέζα ζηα ζσκαηεία, ζηνπο θνηηεηηθνύο ζπιιόγνπο, ζηηο 
δηαδειώζεηο, ζηηο ζπλειεύζεηο. 

Θέινπλ λα ζπθνθαληήζνπλ ηνπο αγώλεο καο, ηνπο αγώλεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ιανύ, 
εκθαλίδνληαο ηε ζπκκεηνρή ζηηο θηλεηνπνηήζεηο σο θάηη ελ δπλάκεη “εγθιεκαηηθό” θαη "επηθίλδπλν" 
θαη λα πεξηνξίζνπλ θάζε θηλεηνπνίεζε, κέζα από δηαηάμεηο-ιάζηηρν, πνπ ζα ηηο εξκελεύνπλ 
νη αζηπλνκηθέο αξρέο θαη νη άιινη κεραληζκνί θαηαζηνιήο.  

Γελ ζα πεξάζεη ε ζηγή λεθξνηαθείνπ! 

Ξεθαζαξίδνπκε ζε θάζε θαηεύζπλζε όηη δελ πξόθεηηαη λα θάλνπκε πίζσ! Δε ζα επηηξέςνπκε λα 
πεξάζεη ε πξνζπάζεηα ηνπο λα πεξηνξίζνπλ ηε θσλή καο, ην αδηαπξαγκάηεπην δηθαίσκα καο λα 
παιεύνπκε γηα ηε δσή θαη ην κέιινλ καο!  

 

Καινύκε όινπο ηνπο πιιόγνπο άκεζα λα ελεκεξώζνπλ, λα θνπβεληηάζνπλ κε όινπο ηνπο 
ζπλαδέιθνπο θαη κέζα από καδηθέο δηαδηθαζίεο λα θαηαδηθάζνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο.  

 

Η ΟΔΠΣΕ ζπκκεηείρε ζηελ παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ζσκαηείσλ, Οκνζπνλδηώλ θαη 
Δξγαηηθώλ Κέληξσλ ζην ππνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ηε Γεπηέξα 6 Ινύιε ζηηο 13.00. 

Δηεύζπλζε: Πάληεην Παλεπηζηήκην, Λεσθ. πγγξνύ 136 – Αζήλα Σ.Κ.: 17671 
www.odpte.gr 
Σειέθσλα Πξνέδξνπ: 6974512598 – 2105294907, e-mail: niki.chronopoulou@gmail.com 
Σειέθσλα Γ. Γξακκαηέα:  6945992259, e-mail: avasilak@upatras.gr 
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Καινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ζπκκεηέρνπλ καδηθά ζηελ 4σξε Παλειιαδηθή ηάζε 

Δξγαζίαο ζην Γεκόζην, από ηηο 11.00 κέρξη ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ ηελ Σεηάξηε 8 Ινύιε θαη 

ζηα ζπιιαιεηήξηα ηελ Πέκπηε 9 Ινύιε. Να δώζνπλ καδηθά ην «παξώλ» ζηηο 

ζπγθεληξώζεηο, ζηα ζπιιαιεηήξηα θαη ζηηο πνξείεο, πνπ νξγαλώλνληαη ζε όιεο ηηο πόιεηο, 

γηα λα δώζνπκε ερεξή απάληεζε όηη δελ πξόθεηηαη λα ππνρσξήζνπκε! 

 

Οη αγώλεο καο δελ κπαίλνπλ ζην γύςν! 

 
Ν’ ΑΠΟΤΡΘΔΙ ΔΓΩ ΚΑΙ ΣΩΡΑ ΣΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΔΡΙΟΡΙΜΌ 
ΣΩΝ ΓΙΑΓΗΛΩΔΩΝ! 

 

 
Σν Κ ηεο ΟΓΠΣΔ 

 

 


