Συνάδελφοι οικοδόμοι, εργαζόμενοι στα συναφή επαγγέλματα,
Η ζωή μας κάθε μέρα που περνάει σημαδεύεται από τις συνέπειες της μεγάλης
μακροχρόνιας ανεργίας, των αντεργατικών μέτρων που ψηφίστηκαν, της αύξησης της
εκμετάλλευσης και των συνθηκών γαλέρας στους χώρους δουλειάς.
Η κατάσταση έχει χτυπήσει κόκκινο.
Η κυβέρνηση με τη ψήφιση του αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου, της φοροκαταιγίδας, της
αύξησης του ΦΠΑ, οδηγεί τη ζωή μας στο «εκτελεστικό απόσπασμα».

 Χιλιάδες συνάδελφοι, που συνταξιοδοτήθηκαν, βλέπουν τις συντάξεις τους να
μειώνονται λόγω των νέων φορολογικών μέτρων.

 Μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις θα έχουν όσοι καταφέρουν να θεμελιώσουν

δικαίωμα συνταξιοδότησης. Χιλιάδες συνάδελφοι κινδυνεύουν να βρεθούν, λόγω
της παρατεταμένης ανεργίας, ακόμη και χωρίς αυτά τα ψίχουλα που ονομάζουν
σύνταξη.

Οι κυβερνώντες, με απροκάλυπτη κυνικότητα, μας κατηγορούν ότι δεν κολλάγαμε
ένσημα με σκοπό να κερδίσουμε το πενιχρό ΕΚΑΣ, που θα έμπαινε πάνω στη σύνταξη,
και γι΄ αυτό το λόγο θα πάρουμε μικρή σύνταξη.
Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό, για όλους εμάς που με τη δουλειά μας φτιάξαμε κάθε
λογής οικοδομήματα και τεχνικά έργα, να ακούμε από την κυβέρνηση ψέματα και
παραμύθια για να αθωώσει και να στηρίξει αυτούς που μας κλέβουν την ασφάλιση και τον
ιδρώτα της δουλειάς μας ώστε να θησαυρίζουν.
Η σημερινή κυβέρνηση, όπως οι προηγούμενες, δίνει «ανάθεμα» στις ανάγκες και τα
συμφέροντα των εργαζομένων και βάζει στο «εικονοστάσι» τα συμφέροντα των
μεγαλοεργολάβων, των κατασκευαστών.

Συνάδελφοι,
Τα επιχειρήματα περί «δίκαιης ανάπτυξης», που έντεχνα καλλιεργούνται δεν είναι παρά
μια αποπροσανατολιστική ταχτική με σκοπό να υπάρξει εφησυχασμός, αυταπάτες, να
καναλιτζαριστεί η δυσαρέσκεια των εργαζομένων.
Δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα στους χώρους δουλειάς στον
κλάδο των Κατασκευών, αλλά και στους άλλους κλάδους, που δείχνουν ότι μέσα σε αυτή
τη βαρβαρότητα του συστήματος νόμος και δίκιο είναι τα συμφέροντα του κεφαλαίου και
όχι των εργατών.
Η πείρα μας, αυτό που ζούμε στους χώρους δουλειάς, στην καθημερινότητα μας δείχνει
ότι:

 Η απληρωσιά ακόμη και αυτών των εξευτελιστικών μεροκάματων έχει γίνει
κανόνας.

 Το κλέψιμο της ασφάλισης των οικοδόμων πάει σύννεφο και το ΙΚΑ κλείνει τα
μάτια στις καταγγελίες συναδέλφων.

 Τα δημόσια έργα καρκινοβατούν και εξελίσσονται με ρυθμούς χελώνας και ολοένα

με λιγότερους εργαζόμενους. Ήδη οι μεγαλοεργολάβοι απειλούν και σταματούν τη
λειτουργία εργοταξίων (Αμβρακία), επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, με
αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να βρίσκονται στον αέρα για ακόμη μια φορά.

 Οι εργαζόμενοι φορτώνονται στην πλάτη τους συνεχώς νέα βάρη και από την άλλη

μεριά τα διάφορα «αρπαχτικά», με τις μεγάλες τσέπες εξασφαλίζουν νέα προνόμια
που θωρακίζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων τους και προσθέτουν
κέρδη στους λογαριασμούς τους. Η «δίκαιη» ανάπτυξη είναι ανάπτυξη γι΄ αυτούς
και όχι για μας.

Συνάδελφοι,
Την ίδια ώρα που μιλάνε για «δίκαιη ανάπτυξη» δρομολογούν νέα αντεργατικά μέτρα.
Δίκαιη ανάπτυξη για τον λαό και αντεργατικά μέτρα είναι αδύνατο να συνυπάρξουν
Η Κυβέρνηση και οι θεσμοί, έχουν συμφωνήσει για:
 Παραπέρα χτύπημα μισθών και εργασιακών σχέσεων.
 Απελευθέρωση του ορίου για μαζικές απολύσεις.
 Κατάργηση του δωροαδειόσημου.
Για να προωθήσουν αυτούς τους νέους αντεργατικούς σχεδιασμούς είναι έτοιμοι να
φέρουν νομοσχέδιο με σκοπό να βάλουν εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση και το
δικαίωμα της απεργίας.

Συνάδελφοι,
Είμαστε σε ετοιμότητα. Προετοιμαζόμαστε για δυναμικές μάχες απέναντι στο νέο κύκλο
της επίθεσης του κεφαλαίου και των δυνάμεών του.
Ως εδώ! Δεν μπορούμε να περιμένουμε λύσεις από αυτούς που με τις πράξεις τους έχουν
αποδείξει ότι βρίσκονται δίπλα στο κεφάλαιο και τα συμφέροντά του. Οργανώνουμε την
πάλη μας στους χώρους δουλειάς για βελτίωση των μεροκάματων και των συνθηκών
εργασίας και ασφάλισης. Διεκδικούμε άμεσα μέτρα για την ανεργία και την προστασία
των ανέργων.
Τις λύσεις που εμείς έχουμε ανάγκη θα τις επιβάλλουμε με τον οργανωμένο
αγώνα μας. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει.
Κάθε καθυστέρηση και αναμονή θα προσθέτει νέες δυσκολίες στη ζωή μας.
Με εμπιστοσύνη στη δύναμή μας μπορούμε να τα καταφέρουμε
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