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Συνάδελφοι οικοδόμοι και εργαζόμενοι στις κατασκευές, Έλληνες και μετανάστες,  

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΜΕ 

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΗ 10 π.μ. ΣΤΗΝ ΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ (ΚΟΤΖΙΑ) 

ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 9.30 π.μ. ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝ ΜΕΝΕΙΣ ΘΕΑΤΗΣ  

ΟΛΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΝ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΣ 

Συνάδελφοι, 

Είναι πλέον φανερό, ότι δεν μπορεί να υπάρχουν αυταπάτες και προσδοκίες. Τις λύσεις 
στα προβλήματά μας δεν θα μας τις δώσουν αυτοί που στη πράξη στέκονται απέναντί 
μας. Ούτε οι κυβερνήσεις, ούτε το κεφάλαιο. Με τη δύναμή μας και τον αγώνα μας 
έχουμε καθήκον να τις επιβάλλουμε. Η αναμονή, η καθυστέρηση να μπούμε στον αγώνα, 
μόνο αρνητικά αποτελέσματα προσθέτει στη ζωή μας. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, συνεχίζοντας την επίθεση απέναντι στην εργατική 
τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, φέρνει νέο αντιλαϊκό πακέτο στην Βουλή, ώστε να 
θωρακίσει τα κέρδη των καπιταλιστών. Μέτρα και αντίμετρα είναι ενιαίο πακέτο που δεν 
έχει να κάνει με την ικανοποίηση καμίας λαϊκής ανάγκης, αλλά με τη στήριξη των 
εργοδοτών, γι’ αυτό και τους χειροκροτούν ο ΣΕΒ κι οι ξένοι δανειστές. Θα έρθουν να 
προστεθούν πάνω στα προηγούμενα μέτρα, με αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερα βάρη στις 
δικές μας πλάτες για να μπορέσουν οι εργοδότες να κονομάνε απρόσκοπτα. 

● Η κυβέρνηση υλοποιεί όλο το αντεργατικό νομοθετικό οπλοστάσιο που 
παρέλαβε από τους προηγούμενους, δηλαδή μας καλεί να συνεχίσουμε να 
δουλεύουμε με άθλια μεροκάματα, θα παραμείνουν οι κατώτατοι μισθοί των 500 
ευρώ και οι πενιχρές συντάξεις-φιλοδωρήματα. Μάλιστα, αυτά θα ενισχυθούν 
παραπέρα με νέα μείωση στις συντάξεις, μέσω της περικοπής της προσωπικής 
διαφοράς και την πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. 

● Πετσοκόβουν το αφορολόγητο, που θα φτάσει σε σημείο να πληρώνει φόρο 
εργαζόμενος με εισόδημα 400 ευρώ! Από την άλλη φέρνουν σαν αντίμετρο τη 
μείωση των φορολογικών συντελεστών από το 29 στο 26% για το μεγάλο κεφάλαιο. 
Στην ουσία πρόκειται για άλλη μια στήριξη των εργοδοτών, όπως η επιδότησή τους 
με το επίδομα ανεργίας, για να βρίσκουν τζάμπα εργατικό δυναμικό. 
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● Οι ιδιωτικοποιήσεις θα συνεχιστούν και θα ενταθούν, ανοίγοντας νέα πεδία 
επένδυσης για το κεφάλαιο, την ίδια στιγμή που με την πώληση της ΔΕΗ θα 
ακριβύνουν ακόμα περισσότερο οι λογαριασμοί ρεύματος για το λαό. 

Ύστερα από όλα αυτά, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα πλεονάσματα, που για το λαό 
είναι ματωμένα, δημιουργούνται από το ξεζούμισμά του. Τα όποια «αντίμετρα» φέρνει 
θα υλοποιηθούν μόνο εφόσον πιάνονται οι στόχοι για 3,5% πλεόνασμα και δεν είναι 
τίποτε άλλο από μια διαχείριση της ακραίας φτώχειας που προκαλεί όλη η αντιλαϊκή 
πολιτική (σχολικά γεύματα, επίδομα ενοικίου, μείωση της συμμετοχής στα 
συνταγογραφούμενα φάρμακα). Στην κυριολεξία θα μας κλέβουν ένα πιάτο φαΐ από το 
τραπέζι της λαϊκής οικογένειας για να δίνουν ένα ξεροκόμματο στους πιο εξαθλιωμένους.  

Τέτοια ανάπτυξη ετοιμάζουν: Κέρδη για τους λίγους και για τους πολλούς μεροκάματα 
πείνας, ανασφάλιστη εργασία, εντατικοποίηση της δουλειάς και εγκαίνια με κορδέλες 
βουτηγμένες στο αίμα των εργατών, ανακύκλωση της φτώχειας κι ανεργία. 

Συνάδελφοι,  

Σαν να μην έφταναν αυτά, ο πρωθυπουργός προκλητικά μας λέει ότι “οι 
εργαζόμενοι κατανοούν την ανάγκη των μέτρων, γι’ αυτό δεν διαδηλώνουν”, 
την ίδια ώρα κιόλας που ετοιμάζει χτύπημα στο δικαίωμα της απεργίας, έτσι 
ώστε να εμποδίζει την πάλη των εργαζομένων απέναντι σ’ αυτή την πολιτική.  

Εμείς λέμε ότι αυτή η πρόκληση δε πρέπει να μείνει αναπάντητη. Την 
Τετάρτη 17 Μάη θα νεκρώσουμε τα πάντα και θα δηλώσουμε στο δρόμο 
μαζικά, δυναμικά με το Συνδικάτο μας, όχι μόνο την αντίθεσή μας, αλλά ότι 
παλεύουμε για να καλύψουμε τις δικές μας ανάγκες. 

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

Με τα δικά μας αιτήματα και το πλαίσιο πάλης, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
και τους στόχους μας, που βρίσκονται σε αντίθεση με τους στόχους των αφεντικών 
και των δυνάμεων που τους στηρίζουν, με το βλέμμα μας στραμμένο στην 
προοπτική που έχουμε ανάγκη για έναν κόσμο, που εμείς οι εργάτες, τα φτωχά 
λαϊκά στρώματα, θα μπορούμε να ζήσουμε απολαμβάνοντας τον πλούτο που 
παράγουμε. Διεκδικούμε: 

Κατάργηση όλων των αντεργατικών-αντιλαϊκών νόμων στα χρόνια της κρίσης. 
Επαναφορά των κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στο ύψος του 2009. 

Μέτρα προστασίας για τους ανέργους και τις οικογένειές τους. 
Μόνιμη και σταθερή δουλειά με αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας 

με έργα που να καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες, όπως αντιπλημμυρικής 
προστασίας, αντισεισμικής θωράκισης, κατασκευής λαϊκών κατοικιών, έργα 
υποδομής κ.ά. με την ευθύνη του κράτους.  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΗ ΣΤΙΣ 10 π.μ.  
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