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ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ,  

ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ,  ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 

ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΗ,  

6.30 μ.μ. ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 6 μ.μ. ΣΤΗΝ ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 

Συνάδελφοι οικοδόμοι και εργαζόμενοι στις κατασκευές, 

Παρά τα όσα διακηρύσσει  η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για «δίκαιη ανάπτυξη», 
για επιστροφή στην «κανονικότητα» και βελτίωση της ζωής των εργαζομένων, η 
επίθεση συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση. Η 3η αξιολόγηση θα συνοδεύεται με 
νέες περικοπές στις λαϊκές ανάγκες, με γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, 
με νέες μειώσεις σε συντάξεις και κοινωνικές παροχές και άλλα αντιλαϊκά μέτρα.  

Το ίδιο έγινε και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και τη 
συνάντησή του με τον Τραμπ, που έκανε κάλεσμα για επενδύσεις και συμφωνία 
πολλών δις ευρώ για νέους πολεμικούς εξοπλισμούς σύμφωνα με τις ανάγκες του 
ΝΑΤΟ, την ίδια στιγμή που για το λαό δε δίνει φράγκο, κόβει κιόλας. Όλα αυτά 
εμπλέκουν το λαό της χώρας μας σε μεγάλους κινδύνους για τα σχέδια των 
ιμπεριαλιστών στην περιοχή. 

Παράλληλα, η κυβέρνηση, με την απόλυτη στήριξη και των άλλων αστικών 
κομμάτων, όπως της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, προετοιμάζεται να δώσει ένα ακόμα 
σημαντικό πλήγμα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, στο δικαίωμα της 
οργάνωσης των εργατικών αγώνων, στην απεργία, να βάλει εμπόδια στη συλλογική 
και οργανωμένη πάλη των εργαζομένων.  

Γνωρίζουν πως αυτή η ανάπτυξη που μας πλασάρουν θα είναι ανάπτυξη για τους 
εργοδότες, ενώ για την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, όχι μόνο δεν 
θα αναπληρώσει τις απώλειες που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά θα 
σημάνει παραπέρα επίθεση στη ζωή μας, με επιπλέον κατάργηση δικαιωμάτων και 
κατακτήσεων. Ανάπτυξη που να ικανοποιεί όλους δεν υπάρχει. Ή θα είναι για 
τους εργάτες ή για τους εργοδότες.  
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Για όλους αυτούς τους λόγους, προσπαθούν με νέους νόμους και μέτρα να 
θωρακίσουν παραπέρα το νομοθετικό τους οπλοστάσιο. Γνωρίζουν πως αργά ή 
γρήγορα οι εργάτες θα ξεσηκωθούν και θα παλέψουν για τις ανάγκες τους. 

Θέλουν να τσακίζουν την ζωή μας και να μην βγάζουμε άχνα. Επιδιώκουν να 
τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους για να μην σηκώνουν το κεφάλι. 

Θέλουν να βάλουν στο γύψο ή κάτω από τον έλεγχο τους, τους αγώνες των 
εργαζομένων, έτσι ώστε να μην αμφισβητούνται τα συμφέροντα των 
κατασκευαστικών ομίλων, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών και 
να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη αύξηση των κερδών τους. 

Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε κανένα νόμο που θα βάζει εμπόδια στην 
λειτουργία και τη δράση, στην οργάνωση της πάλης των εργαζομένων. Δεν 
υποχωρούμε όσους νόμους και αν ψηφίσουν. 

Συνεχίζουμε τον αγώνα για την κατάργηση όλων των αντεργατικών-αντιλαϊκών 
νόμων και των μνημονίων. Διεκδικούμε αυξήσεις σε μισθούς και μεροκάματα, 
υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ και Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, με επαναφορά 
στα 751 ευρώ, για όλους τους εργαζόμενους, ως ελάχιστη βάση για αυξήσεις. 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΜΑΖΙΚΑ ΤΟ 
ΠΑΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΗ  

6.30 μ.μ. ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

ΜΕ ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 6 μ.μ. ΣΤΗΝ ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 

Ταυτόχρονα, είμαστε σε ετοιμότητα για να απαντήσουμε και να 
κλιμακώσουμε τον αγώνα και με απεργία, όταν η κυβέρνηση προχωρήσει και 
φέρει για ψήφιση το νέο συνδικαλιστικό νόμο. 

Η καλύτερη απάντηση στα σχέδια κυβέρνησης-εργοδοσίας θα είναι το δυνάμωμα 
και η μαζικοποίηση του Συνδικάτου με νέες εγγραφές, με στήσιμο σωματειακών 
επιτροπών σε κάθε χώρο δουλειάς και μαζική συμμετοχή των εργαζομένων σε 
αυτές.  

Όπως απάντηση θα είναι κι η μαζική συμμετοχή στις επερχόμενες εκλογές του 
Συνδικάτου, που και μ’ αυτόν τον τρόπο θα αναδειχτεί ότι οι οικοδόμοι, όχι μόνο 
δεν απομακρύνονται από τον οργανωμένο αγώνα, αλλά αντίθετα συσπειρώνονται 
και επιβεβαιώνουν και με την ψήφο τους ότι είναι αποφασισμένοι να παλέψουν 
οργανωμένα μέσα από τις γραμμές του Συνδικάτου. 

Συνάδελφοι, μπροστά σε όλα αυτά σπάμε τις αυταπάτες και την παθητική 
αναμονή. Έχουμε όπλα την οργάνωση, την συσπείρωση στο σωματείο. Περνάμε 
στην αντεπίθεση μαζικά και δυναμικά. 
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