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Συνάδελφοι οικοδόμοι, εργαζόμενοι στα συναφή επαγγέλματα, άνεργοι, έλληνες 

και μετανάστες,  

Οργανώνουμε τον αγώνα μας για να υπερασπιστούμε τη ζωή μας και τις 
ανάγκες των οικογενειών μας, απέναντι στη διαρκή επίθεση 

κυβέρνησης- ΕΕ – ΔΝΤ, για τα συμφέροντα του κεφαλαίου. 

Δίνουμε μαζικά, αγωνιστικό «παρών» στις απεργιακές συγκεντρώσεις 
των σωματείων μας, σε όλη τη χώρα, δίπλα σε σωματεία, εργατικά 

κέντρα και ομοσπονδίες, που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ. 

Δε συμβιβαζόμαστε με τη φτώχεια, την ανέχεια, τα χαμηλά μεροκάματα, την 

ανεργία, τα μεροκάματα-ξεφτίλα των προγραμμάτων για τους ανέργους.  

Δε ξεγελιόμαστε από τη διανομή του «κοινωνικού μερίσματος». Ξέρουμε από 

πρώτο χέρι ότι το μέρισμα, που μοιράζει η κυβέρνηση, είναι από τα πολλαπλά 

χτυπήματα στις συντάξεις και τις παροχές. Αφού μας στράγγιξαν, τώρα 

μοιράζουν ψίχουλα. Τζογάρουν, ελπίζοντας ότι θα μας πιάσουν αδιάβαστους 

για να μπορούν με ευκολία να ξεφουρνίζουν ψέματα και να δημιουργούν 

αυταπάτες. Εμείς βιώνουμε καθημερινά την αντιλαϊκή πολιτική τους και 

γνωρίζουμε ότι ο λογαριασμός είναι αρνητικός για τη ζωή μας. 

Απορρίπτουμε τις κυβερνητικές κορώνες και τους πανηγυρισμούς ότι 

«τελειώνουν τα δύσκολα», ότι διαφαίνεται «φως στο τούνελ» στο πλαίσιο μιας 

«δίκαιης» ανάπτυξης. 

Συνάδελφοι , 

Έχουμε μεγάλη πείρα και μπορούμε να καταλάβουμε τα παραμύθια των κυβερνώντων και των 

άλλων δυνάμεων του κεφαλαίου. Όταν όλοι αυτοί μιλάνε για «δίκαιη» ανάπτυξη εννοούν ότι 

πρέπει να αποδεχτούμε όσα αντεργατικά έχουν ήδη νομοθετήσει και όλα όσα ετοιμάζουν για τη 

συνέχεια.  
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Ο εξορθολογισμός της εργατικής νομοθεσίας, ο περιορισμός του δικαιώματος της απεργίας, 

αποκαλύπτουν τις προθέσεις τους. Παίρνουν τα μέτρα τους για να συνεχίσουν την αντεργατική 

πολιτική. 

Εξορθολογισμός, σημαίνει λιγότερα δικαιώματα για τον εργάτη και περισσότερες διευκολύνσεις 

και προνόμια για τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, τους 

μεγαλοκατασκευαστές. 

Γι’ αυτό ξεκινάνε το ξήλωμα του δικαιώματος στην απεργία με προτεραιότητα τους χώρους 

δουλειάς, τα εργοστάσια, τους μονοπωλιακούς ομίλους, γιατί εκεί το κεφάλαιο «καίγεται» να 

θωρακίσει ακόμα περισσότερο τις συνθήκες της κερδοφορίας του. Εκεί θέλει το κεφάλαιο να 

εξασφαλίσει «σιγή νεκροταφείου». Αυτή είναι η αρχή για να χτυπηθεί συνολικά το εργατικό 

κίνημα και οι αγώνες των εργαζομένων. 

Παίρνουν μέτρα για να επιβάλλουν τη δική τους «δίκαιη» ανάπτυξη, που δεν έχει καμία σχέση 

με τις δικές μας ανάγκες. 

Θέλουν τα χέρια τους λυμένα για να προχωρήσουν νέα μέτρα. Οι πλειστηριασμοί λαϊκών 

κατοικιών είναι «προ των πυλών», όπως και οι νέες περικοπές στα μεροκάματα και την 

ασφάλιση, την υγεία, η νέα φοροληστεία. Όλα αυτά τα μέτρα θα συνοδεύουν το κλείσιμο της 3ης

«αξιολόγησης» με την ΕΕ και το ΔΝΤ. 

Το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού δεν επιτρέπει αυταπάτες. 

Επιβεβαιώνει ότι την κόλαση που ζούμε σήμερα θα τη ζούμε και αύριο.  

Μόνο με τον αγώνα μας μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση. 

Με επίκεντρο τις ανάγκες και τα συμφέροντα μας, που έρχονται σε 
σύγκρουση με τα συμφέροντα των λίγων, ανυποχώρητα σε γραμμή 
σύγκρουσης με τη γραμμή του κεφαλαίου και των δυνάμεων του, 

παλεύουμε και διεκδικούμε:

 Υπογραφή Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και επαναφορά με 

νόμο του κατώτερου μισθού στα 751 € και του κατώτερου μεροκάματου 

στα 33,57 €. 

 Επαναφορά των Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας. 

 Κατάργηση των αντεργατικών, αντιασφαλιστικών νόμων. 

 Λέμε ΟΧΙ στα σχέδια για ξήλωμα του δικαιώματος στην ΑΠΕΡΓΙΑ. 

 Απαγόρευση πλειστηριασμών λαϊκών, εργατικών κατοικιών. 

 Αφορολόγητο ατομικό όριο 20.000 € με προσαύξηση 5.000 € για κάθε 

παιδί. 

 Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών. 

Όλοι στη συγκέντρωση: 10.30 π.μ., Πλ. Ομόνοιας 

Προσυγκέντρωση: 9.30 π.μ., Πλ. Κάνιγγος 
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