
ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

ΕΙΣΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΌΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΌΣ;

ΝΙΩΘΕΙΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΌΣ  
ΚΑΙ ΑΠΡΌΣΤΑΤΕΥΤΌΣ  
ΣΤΌ ΧΩΡΌ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
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ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΡΙΘΜΟΙ!

Εργαζόμενοι, νέοι, άνεργοι που αναζητούν εργασία και είμαστε αβέβαιοι για το μέλ-
λον μας. Είμαστε κακοπληρωμένοι, ανασφάλιστοι χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Δου-
λεύουμε σε δουλειές κακοπληρωμένες, επισφαλείς, απλήρωτες, του ποδαριού για να 
τα βγάλουμε πέρα το μήνα (εμπορικά καταστήματα, super market, γραφεία, delivery, 
courier, διαφημιστικές, συνεργία καθαρισμού, security, call center, σκληρό ιδιωτικό 
τομέα, απλήρωτη πρακτική, συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε κοινωνικούς φορείς, κοι-
νωφελή εργασία κ.λ.π). 

Είμαστε αυτοί που σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό αλλά αποφασίσαμε να μεί-
νουμε εδώ και να αλλάξουμε όχι χώρα, αλλά την πραγματικότητα που βιώνουμε. 

Ε ί μ α σ τ ε 
όλοι φίλοι 
σου και εσύ εί-
σαι ένας από μας! 

Γιατί βρεθήκαμε άνερ-
γοι για μήνες ή και χρόνια 
ολόκληρα και μας πνίγουν τα 
έξοδα πριν προλάβουμε καν να 
τα υπολογίσουμε.

¢  Γιατί, βρίσκουμε δουλειά μόνο 
μέσα από προγράμματα...

¢  Γιατί ακόμα και όταν βρίσκουμε δου-
λειά, αυτή είναι κακοπληρωμένη...

¢  Γιατί ζούμε με λιγότερα από όσα «μπορεί» να 
ζει κανείς...

¢  Γιατί έχουμε υποστεί άνιση μεταχείριση λόγω φύ-
λου, οικογενειακής κατάστασης, καταγωγής, αναπη-
ρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμό.

¢  Γιατί έχουμε υποστεί εργοδοτική αυθαιρεσία που συνθλίβει 
την αξιοπρέπειά μας.

Το 2010 μας αποκαλούσαν «Η γενιά των 700». Σήμερα είμαστε η «γενιά 
των 200» και το βαρέλι δεν έχει πάτο. Μπορεί να φαίνεται ότι είμαστε καταδι-
κασμένοι να ζήσουμε ως η χαμένη γενιά της κρίσης, αλλά είμαστε οργισμένοι και 
αποφασισμένοι. Κάνουμε το πρώτο βήμα και συντονιζόμαστε για να βρούμε φωνή 
και έκφραση απέναντι στην πραγματικότητα που μας ετοιμάζουν. Όλοι εμείς που βλέπου-
με την προοπτική μας να υποβαθμίζεται συνεχώς, θέλουμε και μπορούμε να αλλάξουμε το 
σκηνικό. Μπορούμε να βγούμε στο προσκήνιο και να αμφισβητήσουμε την έως τώρα κατάστα-
ση και να τα αλλάξουμε όλα.

IDIOTIKOI.GR σημαίνει όλοι μαζί και κανείς μόνος του!
Σημαίνει ότι δεν είμαστε η γενιά που θα αποδεχθούμε τα 200 ευρώ, δεν θα αποδεχθούμε την 
απλήρωτη και κακοπληρωμένη εργασία, αλλά θα αγωνιστούμε συλλογικά για όλα αυτά που μας 
αναλογούν. Τόσα χρόνια μας έλεγαν ότι ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητες μας, εμείς λέμε ότι δεν 
πάει άλλο με την υποτίμηση της ζωής μας και της αξιοπρέπειάς μας.



(ΔΕΝ) 
ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ 

ΔΩΡΕΑΝ

Απέναντι σε κάθε τι και καθέναν που υποτιμά τη δουλειά, την καθημερινότητα και το 
μέλλον μας, εμείς θα σηκώσουμε το μπόι μας. Απαιτούμε σεβασμό στην επαγγελ-

ματική μας εξειδίκευση, στα επαγγελματικά μας προσόντα και στις επαγγελματικές 
μας ειδικότητες.

Θέλουμε εργασία με ανθρώπινες εργασιακές συνθήκες και σεβασμό στην 
αξιοπρέπειά μας, σε συνθήκες προστασίας της υγείας και της ασφά-

λειάς μας.

Δεν θα αποδεχτούμε ποτέ “υποκατώτατους” μισθούς και κου-
τσούρεμα, των λιγοστών πλέον, δικαιωμάτων μας λόγω της 

«απουσίας εναλλακτικής επιλογής». 

Θέλουμε μισθό ανάλογα με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις ανάγκες μας, για να μπορεί να 
τελειώνει ο μήνας πριν τελειώσουν τα λεφτά μας. Για να μπει ένα τέλος στην εργασία 
των 200 ευρώ, στην εργασία με κουπόνια, στις επιστροφές μέρους του μισθού, των 
δώρων και των επιδομάτων μας στα «μαύρα ταμεία» του εργοδότη ή ακόμα και στην 
απλήρωτη εργασία! 

Απαιτούμε μια μόνιμη και σταθερή δουλειά, με ανθρώπινες εργασιακές συνθήκες, γιατί εμείς 
έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Για να μπορούμε να ζούμε, να μορφωνόμαστε, να διασκεδά-
ζουμε, να μοιραζόμαστε την καθημερινότητά μας, με τους ανθρώπους που εμείς επιλέγουμε. Για 
να μπορέσουμε να φτιάξουμε τη ζωή μας, να έχουμε την ανεξαρτησία μας, να κάνουμε τα όνειρα 
μας πραγματικότητα. Για να μην αναγκαζόμαστε να μένουμε στο παιδικό μας δωμάτιο μέχρι τα 35!



Μπαίνουμε στο www.idiotikoi.gr και εγγραφόμαστε στο Σύλλογο Ιδιωτικών Υπαλλήλων 
«Η ΕΝΩΣΗ»,  όλοι μαζί, εργαζόμενες και εργαζόμενοι, νέες και νέοι, από κάθε χώρο εργασίας, 
από τους χώρους ψυχαγωγίας, από τις γειτονιές μας. Για να οργανωθούμε όλοι μαζί, να ισχυρο-
ποιήσουμε τα συνδικάτα μας, να αντισταθούμε, να δείξουμε εμπράκτως την αλληλεγγύη μας, να 
ζήσουμε σαν άνθρωποι και όχι σαν ρομποτάκια. Γιατί εμείς επιμένουμε να είμαστε αλληλέγγυοι 
στο συνάδελφο που απολύεται, στον απλήρωτο και τον κακοπληρωμένο εργαζόμενο, στο φίλο 
που ξενιτεύεται, στο πρόσφυγα που έρχεται από μια χώρα με πόλεμο.

Κεντρικά Γραφεία: Κολοκοτρώνη 20, Πάτρα • Τηλ.: 6946 108 490

Παραρτήματα: Σε όλη τη χώρα (Πληροφ.στη σελίδα μας στο διαδίκτυο) 
www.idiotikoi.gr • Email: info@idiotikoi.gr • Fαcebook:@idiotikoi

Δε θα  
σταματήσουμε μέχρι  
να φτιάξουμε  
ένα κίνημα εργαζομένων  
και νεολαίας που θα παλεύει  
για το μέλλον όπως  
το οραματιζόμαστε! 
Γιατί το μέλλον αυτού του τόπου είμαστε  
εμείς και όχι αυτοί που τόσα χρόνια  
μας καταστρέφουν!

Για να πάψουμε να είμαστε η γενιά  
των 200€, των απλήρωτων  
και κακοπληρωμένων  
εργαζομένων!

Για να έχουμε συλλογικά δικαιώματα!!
ΣΠΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΌΜΌΝΩΣΗ – ΜΙΛΑΜΕ  
ΣΤΌ ΣΩΜΑΤΕΙΌ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΕΙΜΑΙ – ΕΙΣΑΙ – ΕΙΜΑΣΤΕ ΌΛΌΙ ΜΑΖΙ ΣΤΌ ΧΩΡΌ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΌ ΣΕΠΕ, ΣΤΌ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΌ

Έλα και εσύ μαζί μας στους IDIOTIKOI.GR!!!


