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Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας χαιρετίζει όλους τους συναδέλφους που με 
τον τρόπο του ο καθένας συνέβαλε στην μεγαλειώδη προσπάθεια του κινήματος 
κόντρα στο νομοσχέδιο-λαιμητόμο που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Με αυτό το νόμο (Ν. 4387/2016) που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, σαρώνουν 
δικαιώματα που κατακτήθηκαν κυριολεκτικά με το αίμα της εργατικής τάξης, 
καταργούν τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, νομιμοποιούν όλες τις 
προηγούμενες ανατροπές, μειώνουν κι άλλο τις ήδη πετσοκομμένες συντάξεις, 
διαλύουν τις επικουρικές, τσακίζουν τις αναπηρικές και τα κοινωνικά δικαιώματα, 
μειώνουν δραστικά τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ, το οποίο καταργούν σταδιακά 
μέχρι το 2019. Αφήνουν στο έλεος της μοίρας ή στα νύχια των «κορακιών» της 
ιδιωτικής ασφάλισης εκατομμύρια εργαζομένων, αφού στο νέο «μοντέλο», η υγεία 
και η ασφάλιση εμπορευματοποιούνται παραπέρα και γίνονται υπόθεση του 
καθενός! 

Συνάδελφοι, 

Συνεχίζεται η επίθεση χωρίς τέλος από την κυβέρνηση προς τους εργαζόμενους: 

 Με νέα φορολεηλασία στο λαϊκό εισόδημα (φόρος εισοδήματος από 22% και 
πάνω). 

 Με το νέο αντιλαϊκό πολυνομοσχέδιο που ψηφίζει. 

 Με ανατροπή στα εργασιακά, με τον συνδικαλιστικό νόμο που προωθεί. 

Για τα αφεντικά, τους μεγαλοεργοδότες, το κεφάλαιο, νέα προκλητικά προνόμια 
και ενισχύσεις για τη θωράκιση και στήριξη της καπιταλιστικής κερδοφορίας:  

 «Αναπτυξιακός νόμος» και νέες φοροαπαλλαγές στο κεφάλαιο σε βάθος 
διετίας.  

 Δωρεάν κρατικές χρηματοδοτήσεις έως και 45% της επένδυσης.  

 Επιδότηση του «μισθολογικού κόστους» έως και 500.000 € για κάθε θέση 
εργασίας!  

 Επιδότηση του «επιχειρηματικού κινδύνου», κάλυψη ζημιών.  

 Φόρος μόνο 10% στα μερίσματα μετοχών.  

Γη της επαγγελίας για τους επιχειρηματικούς κατασκευαστικούς ομίλους, τα 
μονοπώλια. Πραγματικός παράδεισος για την κερδοφορία του κεφαλαίου.
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Έργα και ημέρες της «αριστερής» κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και 
επιθυμίες για «σταθερότητα» και των λοιπών επίδοξων διαχειριστών της αντιλαϊκής 
πολιτικής. Κόλαση για τους εργάτες!

Αυτή είναι η ανάπτυξη που πρεσβεύουν. Μνημόνια διαρκείας για το λαό. Αυτά 
είναι τα αποτελέσματα του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης και της ΕΕ. Αυτό το 
δρόμο έχει διαλέξει κι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις αυταπάτες που καλλιέργησε με τη 
σέσουλα στα λαϊκά στρώματα. Δρόμος που περνάει απαραίτητα και ανεξάρτητα από 
το διαχειριστή, πάνω από τα ερείπια και τα συντρίμμια των δικών μας, εργατικών-
λαϊκών δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Αυτή είναι και η ουσία της ταξικής 
πολιτικής της κυβέρνησης, που δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από τα 
προπαγανδιστικά της πυροτεχνήματα, τους εκβιασμούς της, τα «παράλληλα 
προγράμματα» και τις «κόκκινες γραμμές» της! 

Απέναντι σ’ αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που δε γνωρίζει ανάπαυλα, απέναντι 
στις άθλιες μεθοδεύσεις της κυβέρνησης, που ψήφισε στο σκοτάδι και με το φόβο 
τους τα νέα αντιλαϊκά μέτρα, που προσπαθώντας να αιφνιδιάσει, επιστράτευσε το 
ψέμα, τις διαδικασίες fast-track, την καταστολή, την τεχνητή ευφορία που δεν 
έπεισε, απέναντι στη λύσσα της εργοδοσίας που επιχείρησε να βάλει εμπόδια στην 
απεργία, οι εργαζόμενοι, ο κλάδος έστειλαν το δικό τους μήνυμα. 

Δεν νομιμοποιούμε την αντιλαϊκή επίθεση. Τα μέτρα τα επιστρέφουμε ως 
απαράδεκτα. Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή επίθεση 
διαρκείας. Μπαίνουμε όλοι μας στη μάχη για τη συνέχεια. 

Αξιοποιούμε την πολύτιμη πείρα, πραγματική παρακαταθήκη, που μας άφησε η 
σκληρή 8μηνη αναμέτρηση με την εργοδοσία και την κυβέρνηση με αιχμή το 
ασφαλιστικό. Πείρα που μας επιβάλλει καλό σχεδιασμό για τη συνέχεια, στην 
αγωνιστική δράση μας. Πείρα που επιβεβαιώνει πως, παρά τις μεγάλες δυσκολίες 
και την προσωρινή υποχώρηση του κινήματος, υπάρχουν δυνάμεις και εφεδρείες, 
δυνατότητες που πρέπει να αξιοποιηθούν. Είναι βέβαιο πως δυσκολέψαμε 
σχεδιασμούς, βάλαμε εμπόδια. 

Γι’ αυτό ακριβώς, στην αντιλαϊκή επίθεση διαρκείας, αντιπαραθέτουμε την 
δική μας μάχη, τους δικούς μας καθημερινούς αγώνες. 

Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, για 
το δυνάμωμα της συμμαχίας μας με τους φτωχούς αγρότες, τους 
αυτοαπασχολούμενους, τη νεολαία. Για κίνημα με συνέχεια, οργανωμένο παντού, 
με σταθερό προσανατολισμό. Για να ανακτήσουμε τις απώλειες που είχαμε, για να 
ικανοποιηθούν οι δικές μας ανάγκες. 

Σε θέση μάχης κόντρα στη στρατηγική του κεφαλαίου, κόντρα στην 
ηττοπάθεια, τη μοιρολατρία, το «ρεαλισμό» τους, που θα ανοίγει τον 
ελπιδοφόρο δρόμο της ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. 
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