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ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑ:
ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΟΧΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ
Συνάδελφοι οικοδόμοι και εργαζόμενοι στο εργοτάξιο ανάπλασης του Φαλήρου,
Δε φτάνει που μας εκμεταλλεύονται οι εργοδότες, οι μεγάλοι κατασκευαστικοί
όμιλοι και οι μεγαλοεργολάβοι, τώρα μας ζητάνε να θυσιαστούμε δουλεύοντας
ατέλειωτες υπερωρίες, νύχτες και Σαββατοκύριακα, για να κόψει κορδέλες η κυρία
Δούρου, διαφημίζοντας ότι τάχα «κάνει έργο για το λαό».
Την ίδια ώρα που από έλλειψη αντιπλημμυρικών και αντιπυρικών έργων
πεθαίνουν 125 άνθρωποι στην Αττική, ενώ έργα που έχουμε ανάγκη εμείς και οι
οικογένειές μας δεν κατασκευάζονται, η Περιφέρεια Αττικής επιδιώκει να κάνει
φιέστες πάνω στις πλάτες μας για προεκλογικούς σκοπούς.
Το δηλώνουμε καθαρά: Φιέστες με τσακισμένα μεροκάματα και δικαιώματα,
με σακατεμένους εργάτες δεν πρόκειται να γίνουν. Δεν ανεχόμαστε ούτε να μας
ξεζουμίζουν οι εργοδότες μας ούτε να μας χρησιμοποιούν η κυβέρνηση και η
Περιφέρεια ως εργαλεία προώθησης της πολιτικής τους.
Οι αντιθέσεις μας με την πολιτική της κυβέρνησης και της Περιφέρειας Αττικής
είναι ασυμβίβαστες. Εμείς σ’ αυτό το έργο παλέψαμε μαζί με τους εργαζόμενους για
ΣΣΕ, για την τήρηση του ωραρίου, για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για πληρωμή
των δεδουλευμένων κ.ά. Στον αντίποδα, αυτό που ενδιαφέρει την Περιφέρεια, όπου
πλειοψηφεί ο συνδυασμός που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι να εγκαινιαστεί το έργο με
κάθε τίμημα πριν από τις εκλογές! Ταυτόχρονα, οι Επιθεωρήσεις Εργασίας
λειτουργώντας με πνεύμα σύμπλευσης με την εργοδοσία, στο όνομα διασφάλισης
της επιχειρηματικότητας που προωθεί η κυβέρνηση, πραγματοποιούν ελέγχους στο
έργο από ελλιπείς έως ανύπαρκτους.
Τους γυρνάμε την πλάτη. Οι μόνοι που μπορούμε να επιβάλλουμε το δίκιο μας
είμαστε εμείς, οργανωμένοι και συσπειρωμένοι στο Συνδικάτο μας, με τον αγώνα
μας ενάντια σ’ αυτή την πολιτική που τα παίρνει από τους εργαζόμενους και τα δίνει
στο κεφάλαιο.
Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για υπογραφή Κλαδικής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στα μεροκάματα και τους
μισθούς, διασφάλιση του νόμιμου ωραρίου, τήρηση των μέτρων υγείας και
ασφάλειας.
Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τη ζωή μας, οργανώνοντας την
πάλη μας βάζοντας μπροστά τις δικές μας ανάγκες.
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