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Συνάδελφε, να συζητήσουμε.
Έλα να ακούσεις, έλα να μιλήσεις και να συμβάλλεις να πάρουμε σωστές
αποφάσεις για τη ζωή τη δική μας και των οικογενειών μας.
Πότε καταφέραμε να βρεθούμε σε καλύτερη θέση;
Όταν όλοι οι οικοδόμοι ήταν οργανωμένοι, συσπειρωμένοι στο συνδικάτο και
πάλευαν ή όταν ο καθένας μας περίμενε εξ ουρανού σωτήρες;
Όταν αγωνίζονταν οργανωμένοι και διεκδικούσαν με το Συνδικάτο ή όταν,
αφήνανε να περνάει ο καιρός και εργάζονταν ακόμα κι απλήρωτοι, σε διαρκώς
χειρότερες συνθήκες;
Έλα να συζητήσουμε αξιοποιώντας τη πείρα μας. Κάτω από την αποφασιστική
παρέμβαση του Συνδικάτου και έπειτα από μια σειρά κινητοποιήσεις, απεργίες,
στάσεις εργασίας, αποφάσεις που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πήραν μέσα από Γενικές
Συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς, καταφέραμε να υπογράψουμε 3 εργοταξιακές
συμβάσεις στα μεγαλύτερα εργοτάξια της Αττικής με αυξήσεις στα μεροκάματα, να
περιορίσουμε την αυθαιρεσία της εργοδοσίας. Είναι θετικό ότι περισσότεροι
εργάτες κινητοποιούνται, γράφτηκαν στο Συνδικάτο. Έγιναν αποφασιστικά βήματα
για να ριζώσει το Συνδικάτο μέσα στους χώρους δουλειάς.
Όλη αυτή η δράση έχει συμβάλλει να δημιουργηθούν καλύτερες προϋποθέσεις
στη πάλη για την υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, μετά από 9
χρόνια. Έχουμε τη δύναμη να επιβάλλουμε αυξήσεις στα μεροκάματα, να
επαναφέρουμε δικαιώματα, να παλέψουμε για νέα.
Είναι μια μάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Γι αυτό συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε την πάλη μας, με απεργία στις 14
Νοέμβρη, για να διεκδικήσουμε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις σε
μισθούς, συντάξεις και τις κοινωνικές παροχές. Με σύνθημα «Μπροστά οι δικές
μας ανάγκες - Όχι τα κέρδη των λίγων».
Για να δώσουμε μαχητική απάντηση στα ψέματα και την κοροϊδία της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που μιλάει για τη δήθεν «νέα εποχή» ενώ υλοποιεί
κατά γράμμα τις απαιτήσεις της μεγαλοεργοδοσίας και των επιχειρηματικών
ομίλων. Που λέει ότι τα μνημόνια δήθεν έφυγαν και την ίδια ώρα αφήνει άθικτους
όλους τους νόμους και τους όρους που μειώνουν μισθούς, συντάξεις, επιβάλλουν
φορολεηλασία, χαράτσια, υποβαθμίζουν τις παροχές υγείας για τις οικογένειες μας,
τη μόρφωση των παιδιών μας.

Να μη δεχτούμε καμιά αναμονή και ανοχή. Η οικοδομική δραστηριότητα στην
Αττική σημείωσε 95% άνοδο τον τελευταίο χρόνο. Τι συμβαίνει όμως; Από τη μια
κέρδη για τους κατασκευαστικούς ομίλους και τους μεγαλοεργολάβους, που
ταυτόχρονα έχουν στα χέρια τους ένα ολόκληρο νομοθετικό οπλοστάσιο για να τα
περιφρουρούν. Από την άλλη εντατικοποίηση, ατέλειωτες υπερωρίες, μεροκάματα
καθηλωμένα, απλήρωτη-ανασφάλιστη εργασία.
Παρόλο που οι ανάγκες για έργα ικανοποίησης σύγχρονων λαϊκών αναγκών είναι
τεράστιες, οι επενδύσεις γίνονται εκεί που φέρνουν περισσότερα και πιο γρήγορα
κέρδη και με όρους που δυναμώνουν την εκμετάλλευση των εργατών, των
οικοδόμων.
Δεν τους κάνουμε τη χάρη. Πιο τολμηρά αντιστρέφουμε τη κατάσταση.
Απαντάμε στα ψέματα και τις αυταπάτες που σπέρνουν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ και η ΝΔ. Κάνουμε στην άκρη την ξεπουλημένη και συμβιβασμένη
πλειοψηφία της ΓΣΕΕ που θέλει να επιβάλει σιγή νεκροταφείου, υποταγή.
Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μεταξύ μας οι οικοδόμοι απ όπου κι αν
κατάγεται ο καθένας και με τους εργάτες στις άλλες χώρες. Κόντρα στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή, στις
αλλαγές συνόρων. Στη πολιτική της κυβέρνησης - σημαιοφόρο του ΝΑΤΟ - που
μετατρέπει τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου άρα και σε στόχο.
Μόνο με τον αγώνα εναντία στο κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις του, με ένα
ισχυρό Συνδικάτο και μαζί με τους συναδέλφους μας στους άλλους κλάδους,
μια γροθιά με το ΠΑΜΕ, μπορούμε να καταφέρουμε σύγχρονα δικαιώματα στη
δουλειά, συνολικά στη ζωή μας, για μας και τις οικογένειές μας.
Διεκδικούμε:
 Υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με αυξήσεις στα
μεροκάματα και τους μισθούς.
 Επαναφορά των ΣΣΕ και του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ για όλους.
Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων.
 Αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων.
 Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.
 Μέτρα αντισεισμικής θωράκισης, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής
προστασίας.
 Κανέναν πλειστηριασμό λαϊκής κατοικίας. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και της
φοροληστείας.
 Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και
πολέμους.
ΔΥΝΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΙΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΗ
ΣΤΙΣ 10 π.μ. ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΤΙΣ 10.30 ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ
ΜΕ ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 9.30 ΣΤΗΝ ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ
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