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ΝΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ
Συνάδελφοι οικοδόμοι, εργαζόμενοι στις κατασκευές
Η υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων μας περνά από τα δικά μας χέρια.
Πιάνουμε το νήμα από τους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος που σηματοδότησαν την
μεγάλη νίκη του κλάδου, την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που είναι σε ισχύ από
την 1η Απριλίου. Από την οργάνωση μέσα στους χώρους δουλειάς, όπως στη γραμμή 4 του
ΜΕΤΡΟ και τις απεργιακές κινητοποιήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα νέες αυξήσεις επιπλέον 5€
επί της κλαδικής Σύμβασης, την ίδρυση εργοταξιακής επιτροπής στο εργοτάξιο της ΙΝΤΡΑΚΑΤ
(σήραγγα Σεπολίων) που είμαστε σε διαπραγματεύσεις για αυξήσεις σε μισθούς και μεροκάματα.

Οργανώνουμε τη συνέχεια της μάχης με την
πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη που
πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των εργαζόμενων.
Ενάντια στην ακρίβεια που τσακίζει το εισόδημά μας, αντιτάσσουμε την οργανωμένη πάλη
και διεκδίκηση για ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης, για τρόφιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο,
καύσιμα φθηνά για όλο το λαό, για αυξήσεις στους μισθούς κ.ά.
Τα pass και voucher που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι σταγόνα στον ωκεανό, όταν το
ρεύμα έχει εκτιναχθεί στα ύψη, όταν η βενζίνη και τα καύσιμα κυμαίνονται στα 2 € το λίτρο και το
μέτρο στήριξης είναι μισό ντεπόζιτο για 6 μήνες. Όταν χρειάζονται τουλάχιστον 300€ το μήνα για
super market, όταν πληρώνεις 400€ ενοίκιο για μια τρύπα και ο βασικός μισθός είναι καθηλωμένος
στα 713€. Την ίδια στιγμή μοιράζονται 1,9 δις στις εταιρείες ενέργειας που αντλούνται από την
φοροληστεία του λαού, ενώ καλούμαστε να πληρώνουμε 2 και 3 φορές πάνω από πέρσι. Δεν
γίνεται να διαλέγουμε ποιους λογαριασμούς να αφήσουμε απλήρωτους, αν θα κόψουμε από
το φαγητό ή θα ανοίξουμε το κλιματιστικό, το θερμοσίφωνα, αν θα βάλουμε πετρέλαιο ή θα
ξεπαγιάσουμε το χειμώνα.

Δεν συμβιβαζόμαστε με τα ψίχουλα, ούτε έχουμε
να περιμένουμε τίποτα από επίδοξους σωτήρες.
Όλα τα προηγούμενα χρόνια ζήσαμε κυβερνήσεις κάθε τύπου, συνεργασίας, αυτοδύναμες,
«αριστερούς», δεξιούς και όσο κάναμε υπομονή κάθε φορά τα πράγματα γίνονταν χειρότερα για
μας τους εργαζόμενους. Πότε γιατί υπάρχει «οικονομική κρίση», πότε βαφτίζεται «υγειονομική»
και σήμερα «ενεργειακή».
Κρίσεις όμως που πληρώνει ο λαός ενώ οι επιχειρηματικοί όμιλοι αυξάνουν συνεχώς τα
κέρδη τους. Το παράδειγμα του κλάδου μας είναι η απόδειξη ότι, παρά την αλματώδη άνοδο της
οικοδομικής δραστηριότητας και την υπογραφή σύμβασης που είναι μια ανάσα, το μεροκάματο
εξαφανίζεται από την ακρίβεια και παράλληλα ανεβαίνει ο βαθμός εκμετάλλευσης με ξεχείλωμα
των ωραρίων. Δηλαδή τα αφεντικά πατώντας πάνω στην ανάγκη μας για επιπλέον εισόδημα
ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες μας, μας βάζουν να δουλεύουμε όσο αντέχουμε, ενώ η
τσέπη μας είναι πάντα άδεια.

ΔΕΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΘΕΛΩ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ, ΣΤΑ
ΚΟΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ.
Η βαρυχειμωνιά που έρχεται, όπως διαλαλούν οι κυβερνώντες και τα υπόλοιπα κόμματα
του κεφαλαίου και η ανάγκη να προσαρμοστούμε στα μέτρα τους αλλιώς θα πεθάνουμε, όπως
δήλωσε κυνικά ο υφυπουργός εσωτερικών Πέτσας, είναι ένας τρόπος για να μας τρομοκρατήσουν.
Προσπαθούν να καλλιεργήσουν ακόμη μια φορά τη λογική ότι οι ευθύνες βαραίνουν το λαό γιατί
ξοδεύει πολλά, γιατί ανάβει περισσότερο από όσο χρειάζεται την θέρμανση, γιατί μαγειρεύει κάθε
μέρα, γιατί χρησιμοποιούμε αυτοκίνητο για να πάμε στη δουλειά, αφού δουλεύουμε πότε εδώ
πότε εκεί, σε όλη την Αττική.
Καμιά ευθύνη δεν φέρει ο λαός για να πληρώσουμε τα σπασμένα της απελευθέρωσης
της αγοράς ενέργειας και της «πράσινης» ανάπτυξης. Καμιά εμπιστοσύνη δεν πρέπει να
δείξουμε ούτε στην σημερινή, ούτε στην επόμενη κυβέρνηση που ακολουθούν πιστά τις οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους εργαζόμενους σε όλες τις χώρες να δοκιμάζονται από την
ακρίβεια. Καμία εμπιστοσύνη σε αυτούς που θυσιάζουν τις ανάγκες μας και μας ξεζουμίζουν για
να εξασφαλίσουν τα κέρδη του κεφαλαίου, για να υπηρετήσουν τα σχέδια των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ.

Προετοιμάζουμε τη δική μας απάντηση!
Όλοι στην Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου μας για να οργανώσουμε τον αγώνα για τα δικά
μας συμφέροντα. Να δυναμώσει η αλληλεγγύη για να μην μείνει κανένα σπίτι χωρίς θέρμανση,
ηλεκτρικό ρεύμα, φαγητό, να μην βγει σε πλειστηριασμό κανένα σπίτι συναδέλφου.
Η πείρα που έχουμε αποκτήσει δείχνει πως όταν κάνουμε στην άκρη τα καλέσματα υποταγής
ή αναμονής, όταν δεν περιμένουμε κάποιον καλό εργοδότη ή κυβέρνηση να μας δώσει κάτι, αλλά
οργανωνόμαστε και δίνουμε τον αγώνα μαζικά, συλλογικά, με το Συνδικάτο μας, τότε έχουμε
αποτελέσματα, πετυχαίνουμε μικρές και μεγάλες νίκες.

Συνεχίζουμε σε αυτόν τον δρόμο, παίρνουμε την κατάσταση στα δικά μας χέρια!
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