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ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ  
ΤΗΝ 1Η ΜΑΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ 

 
Δυναμώνουμε τον αγώνα για την προστασία της υγείας και της διασφάλισης 

των δικαιωμάτων μας, για να μην πληρώσουμε ξανά την κρίση του σάπιου 
συστήματος. 

Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους στην υγεία που διεκδικούν 
προσλήψεις προσωπικού, υλικά, υποδομές για να μπορούν να μας 
προστατεύουν. Με τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ, τα εργοστάσια και 
όλο τον κλάδο, για να διεκδικήσουμε ζωή και δουλειά με δικαιώματα, να 
διεκδικήσουμε όλες τις ανάγκες μας . 

Τιμάμε τους νεκρούς της τάξης μας. Τους νεκρούς του Σικάγου για το 8ωρο, της 
πρώτης πρωτομαγιάς το 1924, το Μάη του ‘36, τους 200 κομμουνιστές της 
Καισαριανής.  

Μέσα σε αυτές τις σύνθετες και δύσκολες συνθήκες δεν ξεχνάμε ότι η 1η Μάη 
είναι μέρα-σύμβολο στον αγώνα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης. 

 
Συνάδελφοι, 
Με το ξέσπασμα της πανδημίας κατέρρευσαν τα δημόσια συστήματα υγείας, 

έγιναν εκατομμύρια απολύσεις σε όλο τον κόσμο. Συνδυάστηκε η εντατικοποίηση 
με την έλλειψη μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς, προκειμένου να μη 
χαθούν τα κέρδη των λίγων, αναδεικνύοντας τη βαρβαρότητα του συστήματος της 
εκμετάλλευσης. 

Την ιδία στιγμή όμως, σε συνθήκες πανδημίας, για μια ακόμα φορά 
επιβεβαιώθηκε ότι χρήσιμοι και αναγκαίοι είναι μόνο οι εργαζόμενοι και το 
επιστημονικό προσωπικό. Καμιά χρησιμότητα δεν έχουν τα παράσιτα που 
εγκληματούν σε βάρος μας και αυτά είναι τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτοί 
που ελέγχουν και αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας και τα επιτεύγματα 
της επιστήμης για να κερδίζουν. Οι «χορηγίες» και οι «φιλανθρωπίες» τους θέλουν 
να κρύψουν το προφανές: τα ψίχουλα που δίνουν είναι τίποτε μπροστά σε αυτά που 
παίρνουν από την εργατική τάξη και το λαό.  

Ο χρόνος που κερδήθηκε στη χώρα μας, όσον αφορά την εξάπλωση του 
κορονοϊού, από τη στάση όλων μας, η κυβέρνηση της ΝΔ δεν τον αξιοποίησε για να 
θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά τον αξιοποίησε για να διαμορφώσει 
το νομοθετικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα στην εργοδοσία να ξεσαλώνει, με 
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την ανοχή των κομμάτων της ΕΕ, του κεφαλαίου και των μνημονίων, με Πράξεις 
Νομοθετικού Περιεχομένου που επιδιώκουν να εντείνουν την εκμετάλλευση. Ένα 
πλαίσιο  που πάτησε επάνω στα μνημόνια που ψήφισαν, διεύρυναν και στήριξαν 
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ως κυβερνήσεις και ως αντιπολίτευση. 

Στους χώρους δουλειάς του κλάδου κυριαρχεί η εντατικοποίηση της εργασίας, με 
χαμηλά μεροκάματα, ξεχαρβαλωμένα ωράρια, δουλειά τα Σαββατοκύριακα, η 
ανασφάλιστη εργασία οργιάζει, χωρίς να τηρούνται στις περισσότερες περιπτώσεις 
τα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια και όλα αυτά ενώ οι ελεγκτικοί μηχανισμοί 
του κράτος υπολειτουργούν, αν δεν έχουν βάλει πλήρως λουκέτο. 

Μας κουνάνε συνεχώς το δάχτυλο για τις δύσκολες μέρες που είναι μπροστά μας, 
πως πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη για να επιστρέψουμε άλλη μια φορά στην 
«κανονικότητα». Η κανονικότητα για αυτούς είναι να μοιράζουν ζεστό κρατικό 
χρήμα στην εργοδοσία, φοροαπαλλαγές και εισφοροαπαλλαγές για το μεγάλο 
κεφάλαιο, ενώ την ίδια ώρα δίνει ψίχουλα στους άνεργους και οι εργαζόμενοι 
δουλεύουν χωρίς ΣΣΕ, με τα μεροκάματα στον πάτο.  

Οι οικοδόμοι γνωρίσαμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει καπιταλιστική κρίση όλα τα 
προηγούμενα χρόνια, βρεθήκαμε στις ουρές του ΟΑΕΔ για τα ψευτοπρογράμματα 
«καταπολέμησης της ανεργίας» με μεροκάματα των 20 ευρώ. Έχουμε πείρα τι 
σημαίνει έκτακτα μέτρα, τα ίδια μας λέγαν και με τα μνημόνια, «κάντε υπομονή και 
θα περάσει, ρίξτε τις απαιτήσεις, να συμβιβαστούμε και όλοι θα βγούμε κερδισμένοι 
εργοδοσία και εργαζόμενοι».  

Ως εδώ! Τελικά οι μόνοι που βγήκαν κερδισμένοι είναι οι κατασκευαστικοί 
όμιλοι, οι μεγαλοεργολάβοι και όλοι μαζί οι εκμεταλλευτές. 

Έχουμε πληρώσει πολλά, δε θα πληρώσουμε ξανά. Ενωμένοι, δυναμώνοντας 
το Συνδικάτο μας, οργανώνουμε την πάλη για να υπερασπιστούμε τη ζωή μας. Να 
πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Ο δρόμος του αγώνα είναι η μοναδική επιλογή 
που έχουμε. 

ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΞΑΝΑ Ο ΛΑΟΣ   
Ο ΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ 

 
Γνωρίζουμε πως ό,τι κατακτήσεις πετύχαμε ήρθαν με αγώνα, διεκδίκηση και 

αποφασιστικές παρεμβάσεις, δυνάμωμα του Συνδικάτου. Έτσι πάρθηκαν μέτρα 
προστασίας για την υγεία και ασφάλεια σε ορισμένους χώρους δουλειάς. Με αυτόν 
τον τρόπο εντάχθηκαν χιλιάδες οικοδόμοι στην έκτακτη επιδότηση των 800 ευρώ, 
που δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά δίνουν μια ανάσα. 

Γνωρίζουμε ότι σ’ αυτό το σύστημα τίποτα δεν είναι κατοχυρωμένο, γι’ αυτό 
προετοιμαζόμαστε από τώρα για την επόμενη μέρα, με ενίσχυση της οργάνωσής μας 
σε χώρους δουλειάς, για την ικανοποίηση των σύγχρονων δικαιωμάτων μας.  

Κόντρα στην επίθεση κεφαλαίου-κυβέρνησης-ΕΕ και της ξεπουλημένης 
πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ, προτάσσουμε το δίκιο μας, της τάξης μας. Της μόνης 
δύναμης που μπορεί να βάλει φρένο στην επίθεση που δεχόμαστε και να μας 



οδηγήσει στην αντεπίθεση για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον εμείς κι οι 
οικογένειές μας. 

Παραμένουμε όρθιοι και δυνατοί γιατί ο αγώνας τώρα ξεκινά. Ο δικός μας 
αγώνας αφορά την υγεία, τη ζωή και τη δουλειά, την καθημερινή μας επιβίωση.  

 
Διεκδικούμε: 

• Την κατάργηση όλων των αντεργατικών διατάξεων των ΠΝΠ. Να κηρυχτούν 
παράνομες όλες οι απολύσεις που έγιναν από 1η Μάρτη και οι αρνητικές 
μεταβολές στις συμβάσεις, στα ωράρια, στους μισθούς, στις εργασιακές 
σχέσεις. Δεν αποδεχόμαστε καμιά αρνητική αλλαγή, στους όρους και τις 
συνθήκες δουλειάς μας, στα  δικαιώματα μας, στο όνομα της αντιμετώπισης 
της πανδημίας. Καμία ανοχή στον περιορισμό των πολιτικών και 
συνδικαλιστικών ελευθεριών. 

• Συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς και στα 
μεροκάματα. Δωρεάν και πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, 
χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 

• Αύξηση του επιδόματος ανεργίας για όλους τους άνεργους οικοδόμους στα 
600 €. Αναγνώριση όλου του χρόνου ανεργίας ως συντάξιμου.  

• Να σταματήσουν αμέσως οι πλειστηριασμοί κύριας κατοικίας, οι διακοπές σε 
ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, λόγω των χρεών των εργατικών και λαϊκών 
νοικοκυριών. 

• Μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους 
χώρους δουλειάς.  

• Άμεση κρατική χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος Υγείας με 
προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με πλήρη 
δικαιώματα. Κάλυψη όλων των αναγκών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
και υποδομές που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία των δημόσιων 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και έρευνας.  

• Λειτουργία ιατρείων σε χώρους δουλειάς και στελέχωσή τους με υγειονομικό 
προσωπικό.  
 

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, τηρώντας  αυστηρά τα μέτρα προστασίας 
της υγείας, χρησιμοποιώντας γάντια και μάσκες και διατηρώντας τις 
απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, τιμά το Πρωτομαγιάτικο 
μήνυμα με τη συμμετοχή του στις συμβολικές εκδηλώσεις την 1η Μάη στο 
κέντρο της Αθήνας, καθώς επίσης και σε Πειραιά, Περιστέρι, Καλλιθέα, 
Ηλιούπολη, Νέα Ιωνία, Ελευσίνα, Γέρακα, Λαύριο. 

 

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 
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