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Συνάδελφοι οικοδόμοι,  

εργαζόμενοι στα δομικά υλικά και στις κατασκευές, άνεργοι 

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ 

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 
 

Συμμετέχουμε στον πανελλαδικό απεργιακό ξεσηκωμό και στην απεργιακή 

συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στις 10 πμ στην Ομόνοια. 

 

Δίνουμε συνέχεια στην μεγαλειώδη απεργιακή κινητοποίηση της 12 του Νοέμβρη, 
για να μην διαλύσουν ότι απόμεινε από την κοινωνική ασφάλιση. 

 

 Για να πούμε όχι στην φοροεπιδρομή. Για να μην περάσουν νέες θηλιές στο λαιμό 

μας! 
 Για να σπάσουμε το κλίμα ανοχής που λέει πως έχει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ  

 Για να τσακίσουμε το επιχείρημα τους πως «ήξεραν τι ψήφιζαν» στις 20 Σεπτέμβρη. 
 Για να πούμε : Κάτω τα χέρια σας από την κοινωνική μας ασφάλιση. Κάτω τα ξερά 

σας από τα ΒΑΕ. Καμιά αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση. Καμιά αύξηση 
του κατώτερου αριθμού των ενσήμων. 
 

 Έχουμε δικαίωμα να ζήσουμε ανθρώπινα σαν εργαζόμενοι ή σαν συνταξιούχοι με 
μισθούς, μεροκάματα και συντάξεις ανθρώπινες, που να ικανοποιούν τις σύγχρονες 

ανάγκες μας, τις ανάγκες των οικογενειών μας. 
 

Για αυτό ακριβώς απαντάμε δυναμικά, μαζικά. Δυναμώνοντας την αλληλεγγύη μας 
στο χώρο δουλειάς, στη γειτονιά. 

 

Δεν αφήνουμε να απλωθεί η εξαθλίωση, το ξεσπίτωμα κανενός. Όλοι για τον ένα 
και ο καθένας μας για όλους μας. Για την τάξη μας.  

 

Το μεγάλο κεφάλαιο, κυβέρνηση και ΕΕ προκειμένου να υλοποιηθούν τα σχέδιά 

τους μιλάνε για μέτρα που αφορούν «όλους». Για να «σώσουν την οικονομία», για 
«αναδιανομή», για «δικαιοσύνη», «ισότητα», «αξιοκρατία», συνηθισμένες, 

χιλιοακουσμένες εκφράσεις από όλους τους κυβερνητικούς αξιωματούχους, 
προηγούμενους και σημερινούς. Είναι το περιτύλιγμα, το χρύσωμα του χαπιού για να 

εξασφαλίσουν τη συναίνεσή μας, στο τσεκούρωμα των συντάξεων και την 
αντικατάσταση τους με επίδομα πτωχοκομείου και αυτές με προϋποθέσεις και ας τις 

έχουμε χρυσοπληρωμένες. 
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Συνάδελφε, μη τους ακούς,  

Πάρε θέση και η θέση σου είναι μαζί με ολόκληρο τον κλάδο, τους συναδέλφους 
που κάνουν την ίδια δουλειά στους ΟΤΑ και τους βγάζουν από τα ΒΑΕ, με όλους τους 

εργαζόμενους στον αγώνα. 
Μην τους πιστεύεις, γιατί οι μεταρρυθμίσεις που σου υπόσχονται είναι 

μεταρρυθμίσεις που παραχωρούν την ασφάλιση στα νύχια των αρπακτικών! 
Μην τους πιστεύεις όσο και αν προσπαθούν να σε «πείσουν» για την 

αναγκαιότητα των βάρβαρων αντιασφαλιστικών μέτρων. 
Τα ίδια έλεγαν όλοι τους. Αναλογίσου τι έλεγαν με τους αντιασφαλιστικούς 

νόμους το 1992. 
Όταν ανέβαζαν τα 4050 στα 4500 ένσημα. 

Όταν από τα 58 μας πήγαν το όριο ηλικίας για σύνταξη στα 60. Τι έλεγαν ο 
Σιούφας, ο Ρέπας, η Πετραλιά, κ.ά, κ.ά. 

Σκέψου μόνο πως με το νέο σύστημα Ασφάλισης που προετοιμάζουν, θα είναι 
καθορισμένα τα ποσά που θα πληρώνουμε, αλλά δεν θα γνωρίζουμε τι σύνταξη και 

παροχές θα έχουμε!! 

 
Συνάδελφοι,  

ΣΤΙΣ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ. 
Δεν είναι μία ακόμα απεργία. 
Αυτή τη φορά να βουλιάξουμε τους δρόμους της Αθήνας από την διαμαρτυρία 

μας, αφού πρώτα νεκρώσουμε κάθε μικρό γιαπί, εργοτάξιο, νταμάρι, όλους τους 
χώρους δουλειάς. Να πνίξουμε τα σχέδιά τους στο εκ προμελέτης έγκλημα να 

διαλύσουν ότι απόμεινε από την κοινωνική ασφάλιση. 
Δεν κάνουμε πίσω. Ζητάμε την ανάκτηση των απωλειών μας στα χρόνια της 

κρίσης. Να επιστραφούν όλα τα αποθεματικά που λεηλατήθηκαν μέχρι σήμερα. 
Ο δρόμος που μας ζητάνε να ακολουθήσουμε είναι δρόμος που ενισχύει τους 

μεγαλοκατασκευαστές, τα μονοπώλια και η εφαρμογή των νέων μέτρων προς το δικό 
τους συμφέρον είναι. 

Αυτόν τον δρόμο εμείς τον απορρίπτουμε, τον αντιπαλεύουμε. 

Ο δικός μας δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα, της κοινωνικής συμμαχίας.  
Για να αλλάξουμε το σημερινό αρνητικό συσχετισμό.  

Να σπάσουμε τις αλυσίδες της εκμετάλλευσης. 
Αγωνιζόμαστε για να ανοίξουμε το δρόμο για να έχουμε την ανάπτυξη που 

μοναδικό κίνητρο θα έχει την ικανοποίηση των δικών μας σύγχρονων αναγκών. 
Μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω, αρκεί να το πιστέψουμε. 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ 

ΣΤΙΣ 10 πμ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ 
προσυγκέντρωση στις 9πμ στην πλ. Κάνιγγος 

 
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2015 

 


