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Συνάδελφοι οικοδόμοι, εργαζόμενοι στα συναφή επαγγέλματα,  
έλληνες και μετανάστες, 

 

 
 
 
 
 
 

Αντλούμε δύναμη από την τεράστια επιτυχία του Πανελλαδικού 

συλλαλητηρίου την 1
η

 Νοέμβρη. 

Συνεχίζουμε αποφασιστικά τον αγώνα μας. 

Διαδηλώνουμε ενάντια στη φτώχεια και την εξαθλίωση, την ανεργία που τσακίζει τη 

ζωή των οικογενειών μας και τα όνειρα των παιδιών μας. 
Βροντοφωνάζουμε ότι δεν βολευόμαστε με τα ψίχουλα. 
Καλούμε τους οικοδόμους σε συναγερμό. 
Η επίθεση στα δικαιώματά μας από κυβέρνηση και μεγαλοεργοδοσία συνεχίζεται. 
Θέλουν να αυξήσουν ξανά τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση. Χωρίς δουλειά, χωρίς 
επίδομα ανεργίας, χωρίς εισόδημα, κάνουν τη ζωή μας κόλαση. 

 

Δεν θα το επιτρέψουμε. Θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις να 
μπλοκάρουμε τους αντεργατικούς σχεδιασμούς 

 

Διεκδικούμε εδώ και τώρα: 

► Μέτρα για την προστασία των ανέργων. 

► Αύξηση του επιδόματος ανεργίας στα 600 
ευρώ για όλο το χρόνο ανεργίας. 

► Αναθέρμανση της οικοδομικής 
δραστηριότητας με στόχο την κάλυψη των 
λαϊκών αναγκών. Κατασκευή έργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας, σύγχρονων 
και ασφαλών σχολείων για τα παιδιά μας.  

► Αναγνώριση των «υπέρ αγνώστων» 
ενσήμων για να μειωθεί ο κίνδυνος χιλιάδες 
οικοδόμοι να βρεθούν χωρίς σύνταξη. 

► Αυξήσεις στα μεροκάματα. Υπογραφή 
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και 
κλαδικής σύμφωνα με τις ανάγκες μας.  

► Κατάργηση των αντιασφαλιστικών, 
αντεργατικών νόμων. Άμεση επαναφορά 
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 

προηγούμενα επίπεδα. 
 

Συνάδελφοι, έχουμε τη δύναμη. Μπορούμε να τους σταματήσουμε. 

Να περάσουμε στην αντεπίθεση. Να γράψουμε νέες λαμπρές 

σελίδες στο βιβλίο της ταξικής πάλης και των αγώνων. 

Το πανελλαδικό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, την 1η Νοέμβρη, δείχνει το 
δρόμο. Η συμμετοχή χιλιάδων εργατών, αυτοαπασχολούμενων, αγροτών, νεολαίας, γυναικών, 

των περισσότερων από 1000 πρωτοβάθμια σωματεία, εργατικών κέντρων, Ομοσπονδιών, 
συλλόγων ήταν μια ισχυρή απάντηση απέναντι στην κυβέρνηση, τους μεγαλοεπιχειρηματίες. 

http://syndikatooikodomonathinas.gr/
mailto:info@syndikatooikodomonathinas.gr


Η αποσιώπηση της εργατοθάλασσας, που βρέθηκε στο Σύνταγμα από κάθε γωνιά της χώρας, 
φανερώνει την ανησυχία τους. Δείχνει σε όλους τους εργάτες, τους μεροκαματιάρηδες, τους 
ανέργους, τη νεολαία, τι πρέπει να κάνουμε για να υπερασπιστούμε τη ζωή μας, να απαλλαγούμε 
από τη βαρβαρότητα του συστήματος, που συνεχώς θα μας προσθέτει νέα προβλήματα ώστε να 
εξασφαλίζεται η κερδο0φορία των μεγαλοεργολάβων, των τραπεζιτών, των βιομηχάνων. 

Οι αυξήσεις 22% έως 35%, που απέσπασαν με τον αγώνα τους οι οικοδόμοι και οι 
εργαζόμενοι στα εργοτάξια της κατασκευής του ΜΕΤΡΟ στην Αθήνα, αποδεικνύει ότι έχουμε 
και εμείς τα δικά μας όπλα απέναντι στους εκβιασμούς της εργοδοσίας που αξιοποιεί την ανεργία 
για να μειώνει τους όρους δουλειάς και αμοιβής. Δείχνει ότι μπορούμε να φρενάρουμε την επίθεση. 
Να αναστρέψουμε το κλίμα της ηττοπάθειας, τη λογική «ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει». 

 

Όταν ο εργάτης το αποφασίσει  πολλά μπορούν να γίνουν. 

Ο οργανωμένος αγώνας, η συσπείρωση στο σωματείο στη γραμμή πάλης που προτείνει η Ομοσπονδία 
μας, είναι εγγύηση για το ξεπέρασμα των δυσκολιών, για να μετρήσουμε αποτελέσματα που θα δίνουν 
ανακούφιση και θα δημιουργούν νέους, πιο ευνοϊκούς όρους για μεγαλύτερες νίκες. Είναι το όπλο μας 
μέσα στο χώρο δουλειάς, στη διεκδίκηση μέτρων για την ανεργία, δημιουργεί νέα δυναμική και 
δυνατότητες, λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι στους αντεργατικούς σχεδιασμούς και την υλοποίηση τους. 

Είναι ώρα ευθύνης για τον καθένα.  

Έχουμε όλοι ανάγκη τον αγώνα και ο αγώνας, μας έχει όλους ανάγκη.  

Όσα έχουμε κερδίσει, όσα καταφέραμε να εμποδίσουμε έγιναν κατορθωτά μόνο 

όταν αποφασίσαμε να παλέψουμε χωρίς να λυπηθούμε κόπους και θυσίες. 

 

Συνάδελφοι, σήμερα έχουμε τεράστια πείρα. Ξέρουμε τι φταίει και τι πρέπει να κάνουμε. 

 Χάσαμε τη δουλειά μας, ενώ υπάρχουν τεράστιες στεγαστικές ανάγκες που δεν έχουν καλυφθεί. 

 Με τις πρώτες δυνατές ψιχάλες βροχής βλέπουμε να μετατρέπονται ολόκληρες περιοχές σε 
λιμνοθάλασσες γιατί δεν έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα. Έργα που θα έδιναν δουλειά στους 
οικοδόμους. 

 Βλέπουμε τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε ακατάλληλα σχολεία με ανύπαρκτη ή ξεπερασμένη 
αντισεισμική θωράκιση, την ώρα που χιλιάδες οικοδόμοι βιώνουν την πιο οξυμένη ανεργία. 

 Βλέπουμε συντάξεις και μεροκάματα να κατρακυλάνε, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης να 
ανεβαίνουν, να ψαλιδίζονται οι παροχές υγείας. 

 Φορτωθήκαμε από τις κυβερνήσεις με κάθε λογής φόρους για να σταθούν στα πόδια τους οι 
τράπεζες, οι βιομηχανίες, οι μονοπωλιακοί όμιλοι. Από αυτούς κανένας δεν χάθηκε, έχουν κέρδη και 
στην ανάπτυξη και στην κρίση. Μας γονατίζουν για να εξασφαλίζουν περισσότερα. 

 

Φτάνει πια. Τώρα θα ακουστεί η δική μας φωνή.  

Με τη δύναμη μας θα επιβάλουμε το δίκιο μας. Θα υπερασπιστούμε τη ζωή μας 

Θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ικανοποίηση των αναγκών μας. 

 

Συνάδελφοι, με όλες μας τις δυνάμεις δίνουμε την μάχη για την επιτυχία της Πανελλαδικής 
Πανεργατικής απεργίας στις 27 Νοέμβρη. Απευθυνόμαστε σε όλο τον κλάδο. Συζητάμε μέσα από 
Γενικές Συνελεύσεις, συγκεντρώσεις σε χώρους δουλειάς και αποφασίζουμε την κλιμάκωση της 
πάλης μας. Συμμετέχουμε μαζικά στις απεργιακές συγκεντρώσεις. 

Παλεύουμε δυναμικά και διεκδικούμε τον ιδρώτα μας, το δικαίωμα να καλύψουμε τις ανάγκες 
των οικογενειών μας. 

 

Δε συμβιβαζόμαστε με τα ψίχουλα.  Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ  

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΤΙΣ 11π.μ. ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 10:30 π.μ. ΣΤΗ ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 
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