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ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΗ 2018
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΙΣ 10.30 π.μ.
ΜΕ ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΣΤΙΣ 9.30 π.μ.
Συνάδελφοι οικοδόμοι,

 Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας με αυξήσεις στα μεροκάματα και τους μισθούς.

 Διεκδικούμε, εδώ και τώρα, αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων»
ενσήμων.

 Κατάργηση των αντεργατικών νόμων που τσάκισαν τις συντάξεις, αύξησαν
τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, οδήγησαν σε μεροκάματα πείνας.
Είμαστε μια ενωμένη γροθιά απέναντι στη μεγαλοεργοδοσία, τους
κυβερνώντες και τις δυνάμεις που στηρίζουν την αντεργατική πολιτική.
Συνάδελφοι,
Η επιτυχημένη Πανοικοδομική απεργιακή μάχη που δώσαμε στις 14 Νοέμβρη
φανερώνει ότι έχουμε δύναμη για να πετύχουμε τους στόχους και τις διεκδικήσεις
μας.
Η καθολική συμμετοχή στην απεργία των συναδέλφων οικοδόμων, των
εργαζόμενων στις κατασκευές, επιβεβαιώνει τη θέλησή μας να παλέψουμε,
βάζοντας μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Επιβεβαιώνει την απόφασή μας ότι δεν θα
ανεχτούμε να δουλεύουμε με 25 και 30 ευρώ για να θησαυρίζουν οι μεγάλες
εταιρίες του κλάδου.
Η μεγάλη επιτυχία της απεργίας μας, το γεγονός ότι από τη μια άκρη της χώρας
ως την άλλη στα μεγάλα εργοτάξια η συμμετοχή στην απεργία ήταν 100% και στη
συμβατική οικοδομή σε πολύ υψηλά ποσοστά, υποχρέωσε το Σύνδεσμο των
Εργοδοτών, για πρώτη φορά μετά από 9 χρόνια, να δεσμευτεί ότι μέχρι το τέλος του
Νοέμβρη θα δώσει γραπτή απάντηση πάνω στα αιτήματα που έχουμε θέσει για
αυξήσεις στα μεροκάματα, για υπογραφή κλαδικής σύμβασης εργασίας.

Σήμερα, μετράμε περισσότερες δυνάμεις αποφασισμένες να φτάσουμε τον αγώνα
για την υπεράσπιση της ζωής μας μέχρι τη νίκη.
Τα νικηφόρα αποτελέσματα, οι μάχες που δώσαμε σε εργοτάξια πετυχαίνοντας
ουσιαστικές αυξήσεις στα μεροκάματα, είναι η ζωντανή απόδειξη που ανατρέπει τη
μοιρολατρία, τη λογική του «δε γίνεται τίποτα».
Όλα μπορούν να γίνουν, τα πάντα μπορούμε να καταφέρουμε, από τα πιο μικρά
έως τα πολύ μεγάλα, αρκεί να δυναμώσουμε τον αγώνα μας, τη συσπείρωσή μας
γύρω από το Συνδικάτο και την Ομοσπονδία μας, στο πλαίσιο αιτημάτων μας και τη
γραμμή πάλης που ανταποκρίνεται στα συμφέροντά μας.
Γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν να εμποδίσουν τους
αγώνες. Που αγωνιούν και επεξεργάζονται σχέδια για να αποδυναμώσουν την
προσπάθειά μας. Που δρουν φανερά και υπογείως βάζοντας στον αγώνα μας, αλλά
και συνολικά στον αγώνα των εργαζομένων εμπόδια ώστε να μην εκφραστεί καμιά
αγωνιστική κινητοποίηση σε κλάδους, σε χώρους δουλειάς και πολύ περισσότερο να
μη γενικευτεί ένα γενικό απεργιακό ρεύμα απέναντι στο κεφάλαιο και τις δυνάμεις
που το στηρίζουν.
Η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ έχει συγκεκριμένο ρόλο και αποστολή, να ανακόψει
όποιο γενικευμένο απεργιακό ρεύμα γεννιέται από τα κάτω, από τις αποφάσεις που
παίρνουν οι εργαζόμενοι στα συνδικάτα τους. Όταν δεν πετυχαίνει να βάλει εμπόδιο
για να γίνει απεργία ακολουθεί την παρελκυστική ταχτική με τις ημερομηνίες.
Είδαμε, επίσης, στην κλαδική μας απεργία ότι μπήκαν σε λειτουργία διάφοροι
κατασταλτικοί μηχανισμοί για να καλλιεργήσουν κλίμα εκφοβισμού. Ήταν όλοι στη
θέση τους απέναντι στους απεργούς οικοδόμους: Αστυνομικοί, ασφαλίτες,
εισαγγελείς, με κλιμακούμενο σχεδιασμό που εκδηλώθηκε με συγκεκριμένες
ενέργειες. Ό,τι κι αν επιχείρησαν δεν κατάφεραν να το πετύχουν.
Η κυβέρνηση έχει μεγάλη ευθύνη για αυτό το σχέδιο καταστολής των αγώνων
που ξεδιπλώνεται καθημερινά.
Έχουμε την πείρα να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια.
Εμείς θα βγούμε νικητές!
Καλούμε όλους τους συναδέλφους, τους οικοδόμους, τους εργαζόμενους στις
κατασκευές, να κλιμακώσουμε την πάλη μας και να πάρουμε μέρος μαζικά στην
απεργία και την απεργιακή συγκέντρωση στις 28 Νοέμβρη, κάτω από τις σημαίες
και το πλαίσιο πάλης του Συνδικάτου και της Ομοσπονδίας μας.
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