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ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΝΑΣΑ ΕΜΕΙΣ ΚΙ ΟΧΙ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ 
 
Συνάδελφοι οικοδόμοι, άνεργοι και εργαζόμενοι στις κατασκευές, 
Με τις πετυχημένες στάσεις εργασίας και Γενικές Συνελεύσεις στις 18 και 25 

Ιούνη σε πολλά εργοτάξια της Αττικής οι οικοδόμοι έδωσαν μια πρώτη απάντηση 
στις κατασκευαστικές εταιρείες και τους εργολάβους που έχουν ξεσαλώσει, 
διαλύοντας ωράρια, καταπατώντας το 5ήμερο, κλέβοντας ένσημα, με τα 
μεροκάματα ίσα για να τη βγάζουμε.  

Η επιτυχία τους φαίνεται από την καθολική συμμετοχή των συναδέλφων, τη 
συμφωνία με τη γραμμή και το πλαίσιο πάλης του Συνδικάτου μας. Αναγκάσαμε 
την εργοδοσία και τους μεγαλοεργολάβους να συναντήσει εκπροσώπους του 
Συνδικάτου μας μέσα στα έργα, ενώ έχουμε ήδη κανονίσει και ορισμένες 
συναντήσεις με τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες του κλάδου τις επόμενες 
ημέρες για πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις. 

Η δύναμή μας πηγάζει από το συλλογικό οργανωμένο αγώνα, από την 
αποφασιστικότητα να υπερασπιστούμε το δίκιο μας, την ίδια τη ζωή μας. Αυτοί που 
μας καλούν να συμβιβαστούμε με τη χαμοζωή και να χαμηλώσουμε τις απαιτήσεις, 
τρέμουν όταν μας βλέπουν ενωμένους Έλληνες και μετανάστες εργάτες, να 
κουβεντιάζουμε και να αποφασίζουμε εμείς για το παρόν και το μέλλον μας. 
Κατάλαβαν πως δεν παίζουμε, ιδιαίτερα στο εργοτάξιο του κολεγίου Saint 
Catherine’s στη Λυκόβρυση, αλλά και στο ΜΕΤΡΟ του Πειραιά, που έκαναν 
προσπάθεια να διαλύσουν τις Γενικές Συνελεύσεις.  

Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις μας:  
• Να σταματήσει το ξεχαρβάλωμα των ωραρίων, η δουλειά τα Σαββατοκύριακα. 

Καμιά υποχώρηση από το 5ήμερο, 7ωρο.  
• Καμιά καθυστέρηση πληρωμών.  
• Αύξηση στα μεροκάματα. Κατώτερο μεροκάματο στα 45 ευρώ μικτά για 

ανειδίκευτους χωρίς τριετίες.  
• Να μπει τέλος στο κλέψιμο και το παζάρι των ενσήμων, να ισχύει το: κάθε 

μέρα εργασίας να είναι και μέρα ασφάλισης.  
• Να τηρούνται τα μέτρα υγείας και ασφάλειας. 
Οι οικοδόμοι μεταξύ μας συνεννοηθήκαμε και οι εταιρείες πήραν το μήνυμα, γι’ 

αυτό και στέλνουν e-mail στους εργολάβους για να πάρουν τα «μέτρα» τους, για να 
εξελίσσονται ομαλά οι εργασίες. Γι’ αυτό και το προηγούμενο Σάββατο που 
πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις σε εργοτάξια που δούλευαν, οι εργολάβοι ήταν οι 
πρώτοι που εξαφανίζονταν. Σκιάζονται όταν μας βλέπουν συσπειρωμένους με το 
Συνδικάτο μας.  
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Είμαστε ακόμα πιο αποφασισμένοι να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά και 
με άλλες μορφές κινητοποιήσεων. Για να μπει φρένο στην καταπάτηση των 
δικαιωμάτων μας και να περάσουμε στην αντεπίθεση για σύγχρονους όρους 
δουλειάς και ζωής.  

Για να τελειώνουμε με το παραμύθι της δήθεν τήρησης της «νομιμότητας», που 
μας πλασάρουν οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, βγάζοντας την ουρά τους απ’ 
έξω είτε λέγοντας πως «δεν ξέρουν τι κάνουν οι εργολάβοι στα έργα» είτε πως 
γνωρίζουν αλλά δε φταίνε για την κατάσταση που επικρατεί. Αντίστοιχα οι 
εργολάβοι πετάνε το μπαλάκι πίσω γιατί είναι «κακοπληρωμένοι» και αναγκάζονται 
να καθυστερούν τις πληρωμές, κόβουν ένσημα, να επιβάλλουν εντατικοποίηση, με 
αποτέλεσμα τα δεκάδες εργατικά «ατυχήματα». Μόνο τον τελευταίο μήνα θρηνούμε 
5 νεκρούς στον κλάδο των κατασκευών. 

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας κάνει πως δε βλέπει τι συμβαίνει στον 
κλάδο, ενώ στα τηλέφωνα δεν απαντά κανείς, αλλά στους μεγαλοεργοδότες του 
κλάδου οι πόρτες ανοίγουν διάπλατα και μοιράζονται απλόχερα εκατομμύρια, όπως 
έγινε για το διάστημα της καραντίνας. Αντίστοιχα οι έλεγχοι από το ΣΕΠΕ είναι 
ανύπαρκτοι ή στην καλύτερη των περιπτώσεων απλά τυπικοί, αφού είναι αμφίβολο 
το αν πληρώνονται τα πρόστιμα που κόβονται στους εργοδότες, ενώ τα 
Σαββατοκύριακα εταιρείες και εργολάβοι ξεσαλώνουν.  

Αντί να γυρνάνε τα στελέχη της κυβέρνησης στα έργα να κόβουν κορδέλες με τα 
αφεντικά και να πανηγυρίζουν για δήθεν ανάπτυξη, να πάρουν τώρα μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων. Να κάτσουν στο τραπέζι να ακούσουν τους εργάτες 
και να αφήσουν το κρυφτούλι. 

 

Συνάδελφοι,  
Πληρώσαμε ακριβά την προηγούμενη κρίση τους, αλλά και την καπιταλιστική 

ανάπτυξη των τελευταίων δύο χρόνων. Έχουμε γνώση πλέον τι σημαίνει «βάλτε 
τώρα πλάτη και θα φτιάξουν τα πράγματα». Το ζήσαμε από πρώτο χέρι. Για μας 
μεροκάματα στον πάτο, κλέψιμο ενσήμων και όταν δε μας χρειάζονται μας 
στέλνουν στις ουρές του ΟΑΕΔ, που ακόμη κι αυτό το ψευτο-επίδομα, οι 
περισσότεροι οικοδόμοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να το 
πάρουν. 

Απέναντι στους σχεδιασμούς κεφαλαίου και κυβέρνησης δε θα μείνουμε με 
σταυρωμένα τα χέρια. Δεν πρόκειται να ξαναπληρώσουμε την να κρίση τους. 
Συνεχίζουμε πιο μαχητικά, πιο αποφασιστικά για να νιώσουν την ανάσα μας. 

Με καθημερινές εξορμήσεις στα γιαπιά, με Γενικές Συνελεύσεις, με συσκέψεις 
στα Παραρτήματα, στις γειτονιές, διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις για να 
δυναμώσει ο αγώνας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας. 

Με εμπιστοσύνη στο Συνδικάτο μας, που είναι όπλο στα χέρια μας για να 
υπερασπιστούμε τις δικές μας ανάγκες. Για να μη μείνει κανένας χωρίς εισόδημα. 
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