
Με την οργάνωσή μας, με το Συνδικάτο μπροστάρη, την μαζική συμμετοχή των 
εργαζομένων και κάτω από το βάρος των μαχητικών κινητοποιήσεων και της 4ήμερης 
Απεργίας υπογράφτηκε διμερής σύμβαση έργου μεταξύ του Συνδικάτου μας και της 
αναδόχου εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. με επιπλέον αυξήσεις 5€ σε όλα τα μεροκάματα πάνω 
από την κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που μπαίνει σε ισχύ από σήμερα, ενώ 
αποσπάσαμε και δέσμευση για εκ νέου διαπραγματεύσεις για αυξήσεις από τον Οκτώβριο.

Είναι ακόμη μια νίκη που αποδεικνύει ότι μόνο με ανυποχώρητο αγώνα, με αλληλεγγύη 
μεταξύ των συναδέλφων εργαζόμενων όλων των ειδικοτήτων και σε σύγκρουση με την 
εργοδοσία μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για την καλυτέρευση της ζωής μας. Οι 
εκβιασμοί από την πλευρά της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ότι «δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι 
νόμιμη η Απεργία» την 3η μέρα της Απεργίας, δεν λύγισε κανέναν εργαζόμενο. Αντίθετα 
μας πείσμωσε και μέσα από Γενική Συνέλευση πάρθηκε απόφαση για συνέχιση έως 
ότου δικαιωθούμε.
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Τα καταφέραμε! 
Δεν σταματάμε όμως εδώ, είμαστε σε επαγρύπνηση για την πλήρη εφαρμογή της. 

Συνεχίζουμε μαχητικά και αποφασιστικά σε κάθε χώρο δουλειάς να δυναμώσει η πάλη και 
η διεκδίκηση για όλα όσα έχουμε ανάγκη σήμερα εμείς και οι οικογένειές μας.

Το αποτέλεσμα και αυτής της μάχης δείχνει ξεκάθαρα πως δεν χωράει καμμιά αναμονή 
για να μας «σώσει» η όποια κυβέρνηση ή κάποιος «καλός» εργοδότης. Κάνοντας στην 
μπάντα τέτοιες αυταπάτες και απόψεις περί «εργασιακής ειρήνης», όταν παίρνουμε την 
κατάσταση στα χέρια μας, όταν συλλογικά και οργανωμένα παίρνουμε αποφάσεις που είναι 
μόνο προς το συμφέρον μας, τότε τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο. Είναι αναγκαίες 
και οι θυσίες, χάθηκαν κάποια μεροκάματα μέσα σε δύσκολες συνθήκες, κερδήθηκαν 
όμως πολλά περισσότερα. 

Χαιρετίζουμε όλους τους εργαζόμενους που στάθηκαν ακλόνητοι και δεν υπέκυψαν 
στις πιέσεις, που νέκρωσαν όλες αυτές τις μέρες τα εργοτάξια, τους νέους συναδέλφους 
που γράφτηκαν στο Συνδικάτο και έδωσαν για πρώτη φορά τέτοια μάχη μπαίνοντας στην 
ταξική πάλη.

Στο δρόμο του αγώνα και το επόμενο διάστημα 
με αντοχή και πίστη να παλέψουμε για το δίκιο μας.


