
 
 
 
 
 
Συνάδελφοι Οικοδόμοι, Εργαζόμενοι στα Συναφή Επαγγέλματα, 
Έλληνες & μετανάστες, 
 

Τα αγωνιστικά συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ, σε 69 πόλεις σ΄ όλη τη χώρα, στις 7 Νοέμβρη, 
η μαζική, μαχητική συμμετοχή χιλιάδων εργατών, συνταξιούχων, νέων, ανέργων, ήταν 
το πρόπλασμα νέων μαχητικών αγώνων που θα ξετυλιχτούν το επόμενο διάστημα. 
 
 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ 
 
 
 
 
 
 
 

   ΣΣΣυυυννντττοοονννίίίζζζοοουυυμμμεεε   κκκαααιιι   κκκλλλιιιμμμααακκκώώώνννοοουυυμμμεεε   τττοοουυυςςς   αααγγγώώώνννεεεςςς   μμμαααςςς   κκκόόόννντττρρρααα,,,   σσστττηηηννν   
εεεπππίίίθθθεεεσσσηηη   τττοοουυυ   κκκεεεφφφαααλλλαααίίίοοουυυ...   

   ΚΚΚαααττταααδδδιιικκκάάάζζζοοουυυμμμεεε   τττηηηννν   ππποοολλλιιιτττιιικκκήήή   τττηηηςςς   κκκυυυβββέέέρρρνννηηησσσηηηςςς   τττηηηςςς   ΝΝΝΔΔΔ   κκκαααιιι   τττοοουυυ   
δδδιιικκκοοομμμμμμααατττιιισσσμμμοοούύύ,,,   ππποοουυυ   γγγιιιααα   χχχρρρόόόνννιιιααα   εεεφφφαααρρρμμμόόόζζζοοουυυννν   τττιιιςςς   αααννντττιιιλλλαααϊϊϊκκκέέέςςς   
ππποοολλλιιιτττιιικκκέέέςςς   ππποοουυυ   υυυπππηηηρρρεεετττοοούύύννν   τττααα   σσσυυυμμμφφφέέέρρροοοννντττααα   τττοοουυυ   κκκεεεφφφαααλλλαααίίίοοουυυ...   

 

Συνάδελφοι, 
Βρισκόμαστε στην κλιμάκωση μιας αντεργατικής, αντιλαϊκής επίθεσης, που εξελίσσεται 
τα τελευταία 20 χρόνια από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ–ΝΔ, που ανατρέπει το σύνολο των 
δικαιωμάτων και κατακτήσεων της εργατικής τάξης. 
Τα μέτρα, που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιούνται από την 
κυβέρνηση της ΝΔ με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, ούτε προσωρινά είναι, ούτε περιορισμένο 
χαρακτήρα έχουν. Σημαδεύουν τις γενιές που έχουν βγει στη σύνταξη, τις γενιές που 
βρίσκονται στην παραγωγή και τις γενιές που έρχονται. Στόχο έχουν, την αλματώδη 
αύξηση των κερδών του κεφαλαίου γι΄ αυτό και σημαδεύουν την κατεδάφιση της 
Κοινωνικής Ασφάλισης, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, του 7ωρου-
8ωρου, την εμπορευματοποίηση της Παιδείας–Υγείας, την υποβάθμιση και 
κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, την προώθηση και ψήφιση 
κρατικού προϋπολογισμού που συντηρεί τη λιτότητα σε βάρος των 
εργαζομένων, πετσοκόβει τις όποιες κοινωνικές παροχές. 
Αυτή η πολιτική, σε συνδυασμό με την ανεργία που βιώνει τόσο ο κλάδος, όσο και 
συνολικά η εργατική τάξη, θα οξύνει τη φτώχεια και την εξαθλίωση στη ζωή της 
εργατικής λαϊκής οικογένειας. 
Μέσα σ΄ αυτές τις συνθήκες είναι μεγάλη ανάγκη και υποχρέωση όλων μας να 
συγκρουστούμε οργανωμένα με την αντιλαϊκή πολιτική και την πλουτοκρατία, να 
αντιμετωπίσουμε προβλήματα μοιρολατρίας και υποχώρησης, όπου εμφανίζονται, να 
ενισχύσουμε την αγωνιστική διάθεση συμμετέχοντας καθολικά στην απεργία και τις 
απεργιακές συγκεντρώσεις των ταξικών συνδικάτων, προσπαθώντας για την κλιμάκωση 
της πάλης, δίνοντας αγώνα με προοπτική. 

ΑΑΑΠΠΠΑΑΑΝΝΝΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   σσσ΄́́   αααυυυτττήήή   τττηηη   σσσκκκλλληηηρρρήήή   αααννντττιιιλλλαααϊϊϊκκκήήή   ππποοολλλιιιτττιιικκκήήή   δδδίίίνννεεειιι   μμμόόόνννοοο   τττοοο   ττταααξξξιιικκκόόό   
εεερρργγγααατττιιικκκόόό   κκκίίίνννηηημμμααα   κκκιιι   αααυυυτττόόό   γγγιιιααατττίίί:::   

− Με τη δράση μας, βάζουμε εμπόδια στην ανατροπή της Κοινωνικής Ασφάλισης, 
ταυτόχρονα όμως διεκδικούμε Κοινωνική Ασφάλιση που να ανταποκρίνεται στην 
κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας. 

− Υπερασπιζόμαστε το θεσμό των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, διεκδικώντας 
μισθούς και μεροκάματα, κόντρα στην κερδοφορία του κεφαλαίου, που θα μας 
επιτρέπουν να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. 



− Διεκδικούμε το δικαίωμα στην ουσιαστική μόρφωση των παιδιών μας. Καταδικάζουμε 
την ιδιωτικοποίηση, εμπορευματοποίηση της Παιδείας. 

− Παλεύουμε, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της Υγείας–Πρόνοιας, με διεκδίκηση 
αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν Υγείας για όλο το λαό. 

 

Αυτή η γραμμή πάλης είναι στοιχείο προόδου, δίνει διέξοδο, ανοίγει δρόμους για 
διεκδικήσεις που αμφισβητούν το εκμεταλλευτικό σύστημα, οξύνει την αντιπαράθεση 
ανάμεσα στην εργατική και την αστική τάξη, διευκολύνει τη συσπείρωση δυνάμεων, την 
αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων σε συνδικαλιστικό και πολιτικό επίπεδο. 
Στην ακριβώς απέναντι όχθη βρίσκεται η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, συνολικά ο 
κυβερνητικός-εργοδοτικός συνδικαλισμός. Κριτήριό τους, είναι οι ανάγκες της 
ανταγωνιστικότητας, η κερδοφορία του κεφαλαίου, η αντοχή της οικονομίας. 
Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι η συμμετοχή τους στους «κοινωνικούς 
διάλογους», η υπογραφή σύμβασης των 77 λεπτών, η διευκόλυνση της κυβέρνησης και 
του κεφαλαίου να περάσουν τα πιο αντιδραστικά μέτρα. 
 

Συνάδελφοι, 
Οι προκλήσεις του κεφαλαίου απέναντι στην εργατική τάξη είναι μεγάλες. Αυτό γεννάει 
πρόσθετες υποχρεώσεις. Απαιτεί: 

   ΑΑΑγγγώώώνννεεεςςς   μμμεεε   σσστττόόόχχχοοουυυςςς   ππποοουυυ   αααπππαααννντττοοούύύννν   σσστττιιιςςς   ααανννάάάγγγκκκεεεςςς,,,   αααγγγώώώνννεεεςςς   μμμεεε   πππρρροοοοοοπππτττιιικκκήήή...   
   ΝΝΝααα   σσστττρρρααατττεεευυυτττοοούύύννν   σσστττοοο   κκκίίίνννηηημμμααα   χχχιιιλλλιιιάάάδδδεεεςςς   εεερρργγγάάάτττεεεςςς,,,   εεερρργγγάάάτττρρριιιεεεςςς,,,   έέέλλλλλληηηνννεεεςςς   κκκαααιιι   
μμμεεετττααανννάάάσσστττεεεςςς...   

   ΕΕΕκκκααατττοοοννντττάάάδδδεεεςςς   χχχιιιλλλιιιάάάδδδεεεςςς   εεερρργγγάάάτττεεεςςς   σσστττοοουυυςςς   δδδρρρόόόμμμοοουυυςςς,,,   ππποοουυυ   θθθααα   πππαααλλλεεεύύύοοουυυννν   γγγιιιααα   τττααα   
πππρρροοοβββλλλήήήμμμααατττάάά   τττοοουυυςςς   κκκαααιιι   πππαααρρράάάλλλλλληηηλλλααα   θθθααα   αααμμμφφφιιισσσβββηηητττοοούύύννν   τττηηηννν   εεεξξξοοουυυσσσίίίααα   τττηηηςςς   
πππλλλοοουυυτττοοοκκκρρρααατττίίίαααςςς,,,   θθθααα   αααππποοοδδδυυυννναααμμμώώώνννοοουυυννν   τττοοοννν   δδδιιικκκοοομμμμμμααατττιιισσσμμμόόό...   

   ΑΑΑλλλλλλαααγγγήήή   τττοοουυυ   σσσυυυσσσχχχεεετττιιισσσμμμοοούύύ   δδδυυυνννάάάμμμεεεωωωννν   σσσεεε   σσσυυυνννδδδιιικκκαααλλλιιισσστττιιικκκόόό   εεεπππίίίπππεεεδδδοοο...   
Αυτή η κατεύθυνση θα δώσει δύναμη στους οικοδόμους, στην εργατική τάξη 

συνολικά. 
Συνάδελφοι, 

 

                                                 εεείίίννναααιιι   δδδιιικκκήήή   μμμαααςςς   υυυπππόόόθθθεεεσσσηηη   κκκιιι   όόόλλλοοοιιι   
έέέχχχοοουυυμμμεεε   κκκαααθθθήήήκκκοοοννν   νννααα   δδδοοουυυλλλέέέψψψοοουυυμμμεεε   οοορρργγγααανννωωωμμμέέένννααα   γγγιιιααα   τττηηηννν   εεεπππιιιτττυυυχχχίίίααα   τττηηηςςς...   

 

Είναι σίγουρο, ότι στην όξυνση της επίθεσης του κεφαλαίου θ΄ απαντήσουμε με πιο 
δυνατούς και μαζικούς αγώνες. Δημιουργούμε προϋποθέσεις για να διεκδικήσουμε από 
καλύτερες θέσεις: 

• Κοινωνική Ασφάλιση για όλους. 
• Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ. 
• Σύνταξη στα 55 για τις γυναίκες, στα 60 για τους άνδρες - 50 και 55 
αντίστοιχα για τα Βαρέα Ανθυγιεινά. 

• Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με 4.050 ημέρες εργασίας. 
• Κατώτερη σύνταξη 1.120 ευρώ. 
• Αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων. 
• Αποκλειστικά Δημόσια Δωρεάν Υγεία. Κατάργηση της ιδιωτικής 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

• Υπεράσπιση, επέκταση των Βαρέων Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. 
• Ουσιαστικά μέτρα για την Υγιεινή και Ασφάλεια στους τόπους δουλειάς. 
• Αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία. 
• Να σταματήσουν οι διακρίσεις κατά των μεταναστών, να κατοχυρωθούν 
τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα με δυνατότητα μεταφοράς στη χώρα 
προέλευσης. 

   

ΟΟΟΛΛΛΟΟΟΙΙΙ   ΣΣΣΤΤΤΙΙΙΣΣΣ   ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΟΟΟΥΥΥΣΣΣ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΚΚΚΕΕΕΝΝΝΤΤΤΡΡΡΩΩΩΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   
ΠΠΠ...ΑΑΑ...ΜΜΜΕΕΕ...   

 
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2007 


