
 

 

 

 

 
 

 

 

Με μεγαλύτερη ορμή και μαζικότητα κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. 

Απαιτούμε, ΕΔΩ και ΤΩΡΑ, 

η κυβέρνηση να πάρει πίσω το , που βάζει 

ταφόπλακα στην  

 

 

 

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

Η μεγαλειώδης απεργία και οι απεργιακές συγκεντρώσεις στις 4 Φλεβάρη φανέρωσαν 
μεγάλες δυνατότητες. Φανέρωσαν τη δύναμη που έχουμε να τους σταματήσουμε. 

Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες απεργούς, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους μικρομεσαίους 
αγρότες, που πήραν μέρος σ΄ αυτή τη μεγάλη μάχη. Απευθύνουμε κάλεσμα σ΄ όσους 
που δεν έχουν κάνει ακόμη το βήμα να βρεθούμε πλάι-πλάι στο δρόμο του αγώνα. 

Ο αγώνας, μας έχει όλους ανάγκη και όλοι έχουμε ανάγκη τον αγώνα. 

Η απεργιακή μάχη που δώσαμε ήταν μια μεγάλη αναμέτρηση με το κεφάλαιο, την 
κυβέρνηση, την ΕΕ, το ΔΝΤ. Ήταν μάχη ενάντια στα αντεργατικά μέτρα και τους 
σχεδιασμούς που προωθούνται για τα συμφέροντα του κεφαλαίου. 

Η παλλαϊκή συμμετοχή εργατών, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, νεολαίας, 
συνταξιούχων, των λαϊκών στρωμάτων, στο δρόμο του αγώνα ενάντια στην 
βαρβαρότητα και τη σαπίλα για να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα της ολιγαρχίας μας 
γεμίζει αισιοδοξία, αναδεικνύει την τεράστια δύναμη της συμμαχίας μας. 

Δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να μπλοκάρουμε τα αντιλαϊκά μέτρα, 
την αντιλαϊκή πολιτική, για να υπερασπιστούμε τη ζωή μας, να πετύχουμε νίκες με βάση 
τα συμφέροντα των οικογενειών μας, με βάση τις αυξημένες ανάγκες μας. 

Είναι ο δρόμος που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να οικοδομήσουμε μια άλλη 
κοινωνία, ώστε να απαλλαγούμε από τα βάσανα, τα προβλήματα που βιώνουμε, να 
περάσει η ζωή μας σε ανώτερο επίπεδο ευημερίας με βάση τον πλούτο που παράγει η 
δουλειά μας. 

Συνάδελφοι, 

Η απεργία στις 4 Φλεβάρη είναι παρακαταθήκη για την κλιμάκωση του αγώνα μας. 
Δημιουργεί νέα δεδομένα και δυνατότητες να μπουν στη μάχη νέες δυνάμεις, να γίνουμε 
ακόμη πιο ισχυροί. 



 

Η κυβέρνηση δείχνει ότι ανησυχεί με τη δυναμική του αγώνα μας. Χρησιμοποιεί όλα τα 
μέσα για να τον υποβαθμίσει, να αλλοιώσει το περιεχόμενό του. Με ψέματα, υποσχέσεις 
και απειλές, προσπαθεί να καλλιεργήσει αυταπάτες, να ανακόψει την είσοδο στον αγώνα 
νέων δυνάμεων.  

Ακολουθεί παρελκυστική τακτική. Προσπαθεί να μας πείσει ότι διαπραγματεύεται για 
λογαριασμό μας. Ότι προσπαθεί να προστατεύσει τους πιο αδύναμους. 

Είναι εξοργιστικό, την ώρα που κόβει το ΕΚΑΣ από χιλιάδες συνταξιούχους, που μειώνει 
τις αναπηρικές συντάξεις, που κόβει επιδόματα και παροχές, να αυτοπαρουσιάζεται ως 
«σωτήρας». Λένε ψέματα. 

Έχουν αναλάβει να βγάλουν σε πέρας τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό του 
κεφαλαίου. Αυτούς στηρίζουν. Γι΄ αυτό τους δίνουν τον απαραίτητο χρόνο να κάνουν τα 
παιχνιδάκια τους.  

Προσπαθούν να μας κουράσουν, να μας βάλουν στη «φάκα» της προσδοκίας, ότι χωρίς 
αγώνα και σύγκρουση με τη μεγαλοεργοδοσία, τους μονοπωλιακούς ομίλους, θα δούμε 
«φως» στο λαβύρινθο της εξαθλίωσης, όταν σταθεροποιηθεί η οικονομία, όταν 
επιτευχθούν οι στόχοι του κεφαλαίου. 

Δεν κουραζόμαστε - Δεν υποχωρούμε - Δεν ξεγελιόμαστε. 

Δεν θα επιτρέψουμε να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Ο αγώνας που δίνουμε είναι αγώνας για 
την ίδια μας τη ζωή. 

Η κυβέρνηση, παρά τη λαϊκή κατακραυγή, είναι αποφασισμένη να φέρει το νομοσχέδιο – 
έκτρωμα για ψήφιση στη Βουλή. 

Τους προειδοποιούμε ότι: 

Αν τολμήσουν κάτι τέτοιο, απαντάμε με 

 

 

Δουλεύουμε μαχητικά από τώρα για την προετοιμασία της. Είμαστε σε 
ετοιμότητα. Ενισχύουμε τη συμμαχία μας. 

Το δίκιο μας θα κριθεί στους δρόμους του αγώνα, 

κάθε μέρα, κάθε ώρα, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά. 

Όλοι στον αγώνα για να βάλουμε εμείς τη σφραγίδα μας στις εξελίξεις και να 
δημιουργήσουμε το αύριο που έχουν ανάγκη οι οικογένειές μας. 
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