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ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΠΟΛΛΑ! ΔΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ! 

Συνάδελφοι οικοδόμοι, άνεργοι, εργαζόμενοι στον κλάδο των κατασκευών, 

Ζούμε σε μια, άκρως ενδιαφέρουσα, σύνθετη και επικίνδυνη εποχή για τη ζωή μας, για τη ζωή των 
οικογενειών μας, για τη ζωή της Τάξης μας, των λαϊκών στρωμάτων, για τα δικαιώματά μας. 

Ενδιαφέρουσα γιατί οι εξελίξεις είναι πρωτόγνωρες εδώ και δεκαετίες, τόσο σε διεθνές όσο και στο 
εσωτερικό επίπεδο. Σύνθετη γιατί τα «πιόνια» στη «σκακιέρα» είναι τοποθετημένα εδώ και καιρό και οι 
«βασιλιάδες» με τους «αυλικούς» τους «πιάνουν πόρτα για το χειμώνα…» χωρίς να νοιάζονται για το « 
τελευταίο πιόνι», δηλαδή, τους λαούς. Επικίνδυνη γιατί – η  εμπειρία του καθενός μας το αποδεικνύει – :  
«Όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια»… 

Τι άλλο αναδεικνύουν οι εξελίξεις συνάδελφοι; 

Μπροστά στα κέρδη του το κεφάλαιο δεν υπολογίζει τίποτα. ΗΠΑ, ΕΕ, στο εσωτερικό της ΕΕ (Γερμανία, 
Γαλλία, Ιταλία κλπ), Ρωσία, Κίνα, αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες αλληλοσπαράζονται, 
συμμαχίες στήνονται και διαλύονται για άλλες πιο συμφέρουσες. Η φτώχια και η ανέχεια, η πείνα και ο 
θάνατος (με ή χωρίς κορονοϊό) αυξάνει για τους εργαζόμενους σε όλο τον πλανήτη. Οι πόλεμοι 
(στρατιωτικοί, οικονομικοί, πολιτικοί) συνεχίζονται και οξύνονται με αμείωτο ρυθμό, με θύματα πάντα 
τους λαούς. 

Η πιο μεγάλη αλήθεια είναι ότι το καπιταλιστικό εκμεταλλευτικό σύστημα δεν μπορεί να λύσει κανένα 
από τα μεγάλα προβλήματα των εργαζομένων. 

Συνάδελφοι, όλοι ξέρουμε… Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, είτε με ανάπτυξη είτε με κρίση, είτε με 
μνημόνια ή χωρίς, κάποιοι κέρδιζαν και κάποιοι έχαναν…  

 και αυτοί που έχαναν είναι οι ίδιοι που χάνουν και σήμερα, τα συνήθη «υποζύγια», οι εργαζόμενοι, οι 
αυτοαπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι, τα λαϊκά στρώματα… 
 και αυτοί που κέρδιζαν είναι οι ίδιοι που κερδίζουν και σήμερα, μεγαλοκατασκευαστές, εφοπλιστές, 
τραπεζίτες, μεγαλοβιομήχανοι, οι μεγαλέμποροι 
 
Συνάδελφοι, όλοι ξέρουμε… Το κράτος, το συγκεκριμένο κράτος, δεν δουλεύει για όλους  
 Πότε κρατικοποιεί για να μη φορτωθεί τα βάρη η μεγαλοεργοδοσία (βλ. «προβληματικές» κλπ) 
 Πότε ιδιωτικοποιεί για να αυγατίσει τα κέρδη η μεγαλοεργοδοσία (βλ. «αποκρατικοποιήσεις» κλπ) 
Σίγουρα μειώνει τα μεροκάματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων, του λαού (βλ. υγεία, ασφάλιση, 
παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός κλπ)…  
 
Πάει πολύ, οι ίδιοι οι κυβερνώντες που πετσόκοβαν τη δημόσια Υγεία, σήμερα να παρουσιάζονται ως 
σωτήρες και να χαρακτηρίζουν υποκριτικά τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, ως ήρωες. 
 
Κοινός παρονομαστής : οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι… 
Το κράτος είναι το κράτος τους και υπάρχει μια χαρά για να τους βγάζει λάδι στις όποιες δυσκολίες 
αντιμετωπίζουν (μια με θαλασσοδάνεια, μια με ληστρικές συμβάσεις για το «δημόσιο συμφέρον», μια με 
φοροαπαλλαγές, μια με ανακεφαλαιοποιήσεις, και ο κατάλογος δεν έχει τέλος). 
 



Συνάδελφοι, όλοι ξέρουμε … Υπάρχουν Συνδικαλιστές και «συνδικαλιστές»… Αυτοί που βάζουν μπροστά 
τη ζωή και τα δικαιώματα των εργαζομένων και αυτοί που θεωρούν «υποχρέωσή» τους την υπεράσπιση 
των αφεντικών τους. 
 
Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα με την πανδημία η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο Οικοδόμων 
Θεσσαλονίκης προσπάθησαν και σε ένα βαθμό πέτυχαν να: 
 Παρθούν μέτρα στα εργοτάξια και τους χώρους δουλειάς (έχουμε δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε στα 
επίπεδα που απαιτούν οι συνθήκες) 
 Διευρυνθεί ο αριθμός των συναδέλφων που δικαιούνται την ενίσχυση των πενιχρών επιδομάτων 
 Μη γίνει, παραπέρα, περιστολή των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών 
 Ενισχυθεί η αλληλεγγύη με άλλους κλάδους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή (γιατροί, νοσηλευτές, 
υπάλληλοι σουπερ μάρκετ, στα τρόφιμα – ποτά κ.α.) για την υπεράσπιση της υγείας των συναδέλφων  
 

Δεν αρκούμαστε στα όσα καταφέραμε, δεν κάνουμε πίσω, δεν είμαστε απόντες… 
 

Συνεχίζουμε τον αγώνα για: 
Την ένταξη στην έκτακτη στήριξη των 800 ευρώ άνεργων οικοδόμων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, 
οικοδόμοι που δούλευαν στα κοινωφελή προγράμματα και τώρα έχουν μείνει άνεργοι χωρίς δικαίωμα επιδότησης 
ανεργίας, οικοδόμων και άλλων εργαζόμενων που δουλεύουν σε αρχαιολογικά σκάμματα. 

Για όλους αυτούς που μένουν χωρίς καμία στήριξη η Ομοσπονδία μας έχει ήδη κάνει παρέμβαση προς το 
υπουργείο Εργασίας με αίτημα την ένταξή τους στη στήριξη των 800 ευρώ. 

Διεκδικούμε τώρα την κατάργηση των μέτρων που πάρθηκαν με τις ΠΝΠ για τη διαχείριση της κρίσης. 
Προετοιμαζόμαστε από τώρα και για την επόμενη μέρα, με ενίσχυση της οργάνωσης μας σε κάθε χώρο δουλειάς για 
να διεκδικήσουμε ζωή και δουλειά με δικαιώματα, να διεκδικήσουμε όλες τις ανάγκες μας. 

Η συμβολή του καθενός σ’αυτή την προσπάθεια είναι σημαντική, καθοριστική 
 

Μπροστά στην ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 
Ο φετινός εορτασμός της εργατικής Πρωτομαγιάς πρέπει να βρει την εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά 
στρώματα που ζουν από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πανδημίας και συνειδητοποιούν ότι η επόμενη 
μέρα θα είναι πιο αντεργατική, με στόχο να φορτωθούν στην πλάτη τους τα σπασμένα της κρίσης, πιο 
αποφασισμένους να δώσουν μάχες και να δυναμώσουν τον αγώνα για την υπεράσπιση της ζωής τους και 
να οικοδομήσουν τις προϋποθέσεις για μια κοινωνία χωρίς φτώχεια, εξαθλίωση, πολέμους και κρίσεις. 

Με αλληλεγγύη, οργάνωση και συλλογική διεκδίκηση δίνουμε τη μάχη όλοι μαζί , για την προστασία 
της υγείας του λαού, για την υπεράσπιση όλων των εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων, για την ίδια 
μας τη ζωή, να αγωνιστούμε μέχρι τη ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ! 

Μέχρι να εκπληρωθεί ο ιστορικός ρόλος της τάξης μας, η κατάργηση της καπιταλιστικής 
εκμετάλλευσης. 

Μένουμε ενωμένοι, δυνατοί, δεν κάνουμε βήμα πίσω από τα δικαιώματά μας, τις διεκδικήσεις! 
 

 
 
 
 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
2310529907, 6987756750, 6978339896, 6944745038 

Η Διοίκηση 

Τρίτη 28 Απρίλη ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ σε όλους τους εργασιακούς 
χώρους 

Προχωράμε σε Στάσεις εργασίας – Συνελεύσεις στα εργοτάξια  

11.00 – 13.00 

 


