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Συνάδελφοι οικοδόμοι και εργαζόμενοι στις κατασκευές
ΔΙΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ
30 ΜΑΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΙΣ 10.30 π.μ.
ΜΕ ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΣΤΙΣ 10 π.μ.
Δίνουμε συνέχεια στον αγώνα μας για αυξήσεις στα μεροκάματα, υπογραφή
κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ), αναγνώριση και διανομή των
«υπέρ αγνώστων ενσήμων».
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους εργαζόμενους, τους άνεργους στους
άλλους κλάδους της παραγωγής, τη νεολαία, τους αυτοαπασχολούμενους, τους
μικρομεσαίους αγρότες και τους συνταξιούχους ενάντια στην αντεργατική
πολιτική.
Παλεύουμε αποφασιστικά για ανατροπή όλων των αντεργατικών νόμων,
ενάντια στους πλειστηριασμούς και τη φοροληστεία.
Διεκδικούμε μέτρα για την προστασία των ανέργων, την αναθέρμανση της
οικοδομικής δραστηριότητας με επίκεντρο τις λαϊκές ανάγκες.
Συνάδελφοι,
Η Πανοικοδομική Πανελλαδική Απεργία που πραγματοποιήσαμε μέσα στο Μάρτη
φανέρωσε δυνατότητες και προϋποθέσεις για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα
του αγώνα μας. Έσπασε την αδιαλλαξία της μεγαλοεργοδοσίας, που εξοπλισμένη με το
νομοθετικό οπλοστάσιο που της εξασφάλισαν η σημερινή και οι προηγούμενες
κυβερνήσεις, έχει μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε «κολαστήρια» με πάμφθηνους
και άγρια εκμεταλλευόμενους εργάτες.
Η υπογραφή δύο εργοταξιακών συμβάσεων στα δύο μεγαλύτερα εργοτάξια της
Αττικής (Αστέρας Βουλιαγμένης και Φαληρικού όρμου) είναι η ζωντανή απόδειξη της
αποτελεσματικότητας του αγώνα μας. Συνεχίζουμε πιο μαχητικά με μεγαλύτερη
επιμονή.
Γνωρίζουμε ότι ο αγώνας που δίνουμε συνδέεται με το σύνολο της επίθεσης που
δεχόμαστε. Ξέρουμε καλά ότι το κεφάλαιο και οι δυνάμεις που το στηρίζουν δεν
παραιτούνται από τις επιδιώξεις τους. Εκεί που αναγκάζονται κάτω από το βάρος του
αγώνα μας να συναινέσουν σε παραχωρήσεις, εκεί την ίδια ώρα ξεδιπλώνουν τους
αντιλαϊκούς τους σχεδιασμούς για να εξασφαλίσουν νέα κέρδη και να δημιουργήσουν
νέες, πιο ευνοϊκές συνθήκες για τα συμφέροντά τους με την αύξηση της εκμετάλλευσης
των εργατών.
Βρισκόμαστε μπροστά σε νέο κύκλο επίθεσης και αντεργατικών μέτρων που
συνοδεύουν το κλείσιμο της αξιολόγησης της κυβέρνησης με την ΕΕ, το ΔΝΤ και τους
άλλους μηχανισμούς του κεφαλαίου. Όσο θα ξεδιπλώνεται η αντεργατική επίθεση τόσο

θα δυναμώνουν τα παραμύθια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για «δίκαιη» ανάπτυξη
για «καθαρή έξοδο» και «τέλος των μνημονίων». Όσα ψέματα και αν πουν, κανένας
εργάτης δεν πρέπει να ξεγελαστεί γιατί την κόλαση που ζει σήμερα, θα τη ζει και μετά
τον Αύγουστο που η κυβέρνηση διατυμπανίζει ως σταθμό για επιστροφή στην
«κανονικότητα».
 Δε μπορεί να υπάρξει «δίκαιη» ανάπτυξη με εκατοντάδες αντεργατικούς νόμους.
 Δε μπορεί να γίνει «παράδεισος» η κόλαση των εργαζομένων με πλειστηριασμούς,
κατασχέσεις, μεροκάματα και συντάξεις πείνας, ανεργία και ψευτοαπασχόληση, χωρίς
μόνιμη και σταθερή δουλειά, με φόρους να αυξάνονται και το αφορολόγητο να
μειώνεται.
 Δε γίνεται «δίκαιη» ανάπτυξη με ομολογημένους και νομοθετημένους σχεδιασμούς
για νέες μεγάλες μειώσεις στις ήδη πολλαπλά ψαλιδισμένες συντάξεις.
 Δε γίνεται «δίκαιη» ανάπτυξη και ταυτόχρονα να ψηφίζονται νόμοι ενάντια στην
απεργία και τους αγώνες των εργαζομένων.
 Δεν υπάρχει «δίκαιη» ανάπτυξη με τσακισμένους τους μικροεπαγγελματίες, τους
αυτοαπασχολούμενους, βουτηγμένους στα χρέη σε εφορία και τράπεζες.
 Δεν θα είναι «δίκαιη» η ανάπτυξη για τους μικρομεσαίους αγρότες που κάθε χρόνο
χάνουν τη γη από τα χέρια τους και δε τους φτάνουν τόσοι κόποι και σκληρή δουλειά
για να εξασφαλίσουν τις ανάγκες των οικογενειών τους.
 Δε γίνεται επιστροφή στην «κανονικότητα», που μας υπόσχονται, με ξυλοφόρτωμα
διαδηλωτών από τα ΜΑΤ σε αντιπολεμικά συλλαλητήρια, με καταδίκες
συνδικαλιστών, με δεκάδες απολύσεις εργατών που διεκδικούν τα δικαιώματά τους.
Αυτή η «ανάπτυξη», που υπόσχεται η κυβέρνηση, η «καθαρή έξοδος» από τα
μνημόνια και η «κανονικότητα», που επικαλούνται, είναι «τα θέλω» και οι απαιτήσεις
των αφεντικών, των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και των άλλων αρπαχτικών του
ιδρώτα μας. Αυτή είναι η ανάπτυξη που φέρνει κέρδη για τους λίγους και φτώχεια,
εξαθλίωση για εμάς τους πολλούς.
Η απόφαση μας είναι μία: Μπροστά οι δικές μας ανάγκες, για το μεροκάματο,
την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, την παιδεία, τις εργασιακές σχέσεις, για όλα!
Με τον αγώνα μας μπορούμε να επιβάλλουμε το δίκιο μας, τα δικά μας
συμφέροντα.
Απορρίπτουμε τη γραμμή πάλης της πλειοψηφίας σε ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ που εδώ και
δεκαετίες έχουν ακριβώς την ίδια επιχειρηματολογία με το ΣΕΒ, τους επιχειρηματίες,
τους κυβερνώντες και τα άλλα κόμματα του κεφαλαίου, που έχουν βάλει την υπογραφή
τους σε εκατοντάδες αντεργατικούς νόμους, μνημόνια και την αντιλαϊκή πολιτική.
Όλοι αυτοί, που παρουσιάζονται ως «εκπρόσωποι» της εργατικής τάξης, επιδιώκουν
να βάλουν τους αγώνες στα «καλούπια» που θέλουν τα αφεντικά. Να μας πείσουν ότι
«εργάτες και αφεντικά» είμαστε μια «ωραία οικογένεια», με κοινά συμφέροντα.
Η απάντηση μας είναι ο οργανωμένος, αποφασιστικός αγώνας, δίπλα στο Συνδικάτο
μας, δίπλα στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα που συσπειρώνεται στο ΠΑΜΕ, ενάντια
στις επιδιώξεις και τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ 30
ΜΑΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΜΕ
ΣΤΙΣ 10.30 π.μ. ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ
ΜΕ ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 10 π.μ. ΣΤΗΝ ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ
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