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ΠΠρροοςς  ττοουυςς  άάννεερργγοουυςς  οοιικκοοδδόόμμοουυςς  κκααιι  ττιιςς  οοιικκοογγέέννεειιέέςς  ττοουυςς

Συνάδελφοι, εδώ και 3-4 χρόνια ο κλάδος των κατασκευών περνάει την χειρότερη ανεργία των τελευ-
ταίων εξήντα χρόνων. Σήµερα η ανεργία ξεπερνά το 60%. Είναι πλέον δεκάδες χιλιάδες οι συνάδελφοι µας
που έχουν να πιάσουν µεροκάµατο 6-7-8 µήνες. Είναι χιλιάδες οι συνάδελφοι και οι οικογένειές τους που προ-
σπαθούν να τα βγάλουν πέρα µε τα 440 ευρώ του ΟΑΕ∆. Οι πιάτσες, τα καφενεία, έχουν νεκρώσει. Κάποιοι ψά-
χνουν διέξοδο γυρίζοντας στο χωριό, κάποιοι άλλοι ψάχνουν µεροκάµατο στο εξωτερικό κακοπληρωµένοι και
µε κακές συνθήκες εργασίας. ∆εν χωράει αµφιβολία η ζωή της οικογένειας του οικοδόµου, όπως και όλων των
µισθοσυντήρητων γίνεται κάθε µέρα και χειρότερη. Αλλά και για όσους έχουν προσωρινά δουλειά τα πράγµατα
δεν είναι καλύτερα. 

Οι εργοδότες και η κυβέρνηση αξιοποιούν την ανεργία και την κρίση για να συµπιέζουν το µεροκάµατο προς
τα κάτω για να κλέβουν την ασφάλιση, να αυξάνουν το χρόνο εργασίας, να αφαιρούν συνεχώς δικαιώµατα και
κατακτήσεις.

Συνάδελφε, μπροστά σε αυτήν την κατάσταση η Ομοσπονδία μας, τα συνδικάτα του
κλάδου δεν μείναμε με σταυρωμένα τα χέρια. 

Καταρχήν προειδοποιήσαµε και προσπαθήσαµε να προετοιµάσουµε αγωνιστικά τον κλάδο στην διαφαινό-
µενη καταιγίδα της ανεργίας µε την οικονοµική καπιταλιστική κρίση.

Με απεργίες, παραστάσεις, συλλαλητήρια και τον Ιούλιο µε πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα διεκ-
δικήσαµε από την κυβέρνηση να πάρει άµεσα µέτρα ανακούφισης των ανέργων, όπως αύξηση του επιδόµα-
τος ανεργίας στα 1120 ευρώ, έκτακτη επιδότηση στα 1400 ευρώ για τους άνεργους του κλάδου, θεώρηση των
βιβλιαρίων υγείας χωρίς προϋποθέσεις, αναγνώριση του χρόνου ανεργίας ως συντάξιµου.  ∆ιεκδικήσαµε και
διεκδικούµε αναθέρµανση της οικοδοµικής δραστηριότητας µε δηµόσια έργα που να ικανοποιούν λαϊκές ανάγ-
κες όπως σχολεία, νοσοκοµεία, παιδικοί σταθµοί, έργα αντισεισµικής θωράκισης και αντιπληµµυρικής προ-
στασίας.

Συνάδελφοι, η κυβέρνηση όχι μόνο αρνείται να δώσει λύση στα προβλήματα του
κλάδου, όχι μόνο κλείνει τα μάτια στη δυστυχία δεκάδων χιλιάδων ανέργων συνα-
δέλφων, αλλά κάθε μέρα παίρνει και νέα μέτρα που κάνουν τη ζωή μας κόλαση.

Αυτή είναι η απάντηση της κυβέρνησης στην απαίτηση του κλάδου, των άλλων εργαζόµενων, για αξιοπρεπή
ζωή και µέτρα που θα εξασφαλίζουν την ανακούφιση των ανέργων.

Συνάδελφοι, αναμφίβολα αυτή η κατάσταση θα οξυνθεί, η ανεργία θα παίρνει διαστάσεις και μαζί θα
οξύνονται και οι συνέπειες. Μας οδηγούν σε ακραία φτώχεια, στην εξαθλίωση. Η κυβέρνηση και οι
άλλοι ομογάλακτοι αξιοποιούν την κρίση και τα ελλείμματα για να παίρνουν συνεχώς αντεργατικά μέτρα,
για να στηρίξουν την κερδοφορία των καπιταλιστών. Μόνο στις τράπεζες έχουν δώσει ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
78 δις ευρώ.

Ένα δις θα µοιράσει ο ΟΑΕ∆ στους επιχειρηµατίες µέχρι το 2011 στο όνοµα της καταπολέµησης της ανερ-
γίας.

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ  ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ
ΚΑΙ  ΣΥΝΑΦΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ

- Οι περικοπές στον ΟΑΕ∆ θα καταφέρουν πλήγµα στο κουτσουρεµένο επίδοµα των 440 ευρώ.
- Το πάγωµα των δανείων του ΟΕΚ συµβάλλει στην αύξηση της ανεργίας, δυσχεραίνει την απόκτηση

κατοικίας και αφαιρεί το δικαίωµα της επιδότησης ενοικίου από τους δικαιούχους.
- Η καθιέρωση των 3 ευρώ εισιτηρίου στα εξωτερικά ιατρεία καθώς και η αύξηση των πληρωµών για

πολλές εξετάσεις και η περικοπή εκατοντάδων φαρµάκων από τα συνταγολόγια του ΙΚΑ αδειάζει την
τσέπη των ασθενών.

- Η αύξηση στις τιµές και στη φορολογία µας στερούν ακόµη και τα στοιχειώδη.
- Η αύξηση στα τιµολόγια της ∆ΕΗ θα πλήξει κάθε λαϊκό νοικοκυριό, θα οξύνει την ακρίβεια.
- Η αύξηση του πετρελαίου θέρµανσης κατά 400 ευρώ τον τόνο θα στερήσει την θέρµανση από χι-

λιάδες οικογένειες.
- Η έλλειψη παιδικών σταθµών οδηγεί να πετάγονται στο δρόµο χιλιάδες παιδιά λαϊκών οικογενειών ή

να υποχρεώνονται να πληρώνουν.



Συνάδελφοι, κατασκευαστές και κατασκευαστικές εταιρίες είναι υπεύθυνοι για το δράμα του ανέρ-
γου, του μεροκαματιάρη. Έχουν καβάτζα 500 χιλιάδες διαμερίσματα απούλητα, συσσωρευμένος πλού-
τος από την δουλειά μας.

Η κυβέρνηση τους ανοίγει νέους δρόµους για να οικονοµήσουν µε τη λεγόµενη πράσινη ανάπτυξη στο
όνοµα της προστασίας του περιβάλλοντος. Ανοίγει διάπλατα τις πόρτες για σύγχρονο εργασιακό µεσαίωνα για
να λιώνουν τους εργάτες, να αυγατίζουν τα κέρδη τους.

Συνάδελφοι, στις σημερινές συνθήκες γενικευμένης επίθεσης του κεφαλαίου στο σύνολο της ζωής της εργατι-
κής λαϊκής οικογένειας κανένας δεν μπορεί να ελπίζει ότι θα σωθεί από μόνος του. Κανένας κλάδος, κανένα επάγ-
γελμα, κανένα τμήμα εργαζομένων δεν είναι στο απυρόβλητο. Κανένας δεν θα σωθεί από τους διάφορους
πολιτικάντηδες που μοιράζουν υποσχέσεις. Κανένας δεν σώνεται περιμένοντας κάποιον άλλον «να βγάλει το φίδι από
την τρύπα».

Η αγανάκτηση, αν δεν εκφράζεται µε πολιτικό κριτήριο, µε συµµετοχή και συµβολή σε ένα γενικευµένο
λαϊκό ξεσηκωµό, είναι εκτόνωση που οδηγεί στον συµβιβασµό, στην µοιρολατρία, τη διαχείριση, στην διαιώ-
νιση της ίδιας κατάστασης.

Συνάδελφοι, μην περιμένετε να μας λυπηθούν. Μην περιμένετε έλεος από αυτούς που θησαυρίζουν
από την αύξηση της δικής μας φτώχειας και εξαθλίωσης. Μην περιμένετε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση,
ότι θα γίνουν επενδύσεις σε όφελος της εργατικής τάξης. Επενδύσεις θα γίνουν για να οικονομήσει το
κεφάλαιο. Άλλωστε ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους επενδυτές γιατί «οι έλληνες εργάτες είναι κατά 60% φθηνό-
τεροι έναντι των εργατών άλλων χωρών». Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι η ανάπτυξη του κεφαλαίου πάει
χέρι-χέρι με την όξυνση της φτώχειας της εργατικής τάξης, με τον περιορισμό των συνδικαλιστικών, δημοκρατικών
δικαιωμάτων.

Σήμερα, επιβάλλεται να μην αποδεχτούμε αυτήν την κατάσταση, να δώσουμε απάντηση με την ορ-
γάνωση του αγώνα μας από τα κάτω, στη γειτονιά, τη συνοικία, το χώρο δουλειάς. Να οργανωθούμε στα
Σωματεία, να τα δυναμώσουμε.

Αγώνας που θα δένεται µε τους αγώνες των αυτοαπασχολούµενων, των φτωχών αγροτών, των νέων, των
γυναικών. Αγώνες που θα είναι στον ίδιο βηµατισµό µε το ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ για άµεσα κι
επείγοντα µέτρα προστασίας των ανέργων και των οικογενειών τους. Αγώνες για ανατροπή της αντιλαϊκής πο-
λιτικής. Να τιµωρήσουµε τους υπεύθυνους ΠΑΣΟΚ και Ν∆ και µε τον αγώνα και µε την ψήφο µας.

Συνάδελφοι, άνεργοι υποαπασχολούμενοι βράζουμε στο ίδιο καζάνι, αντιμετωπίζουμε τα ίδια προ-
βλήματα, οι οικογένειες μας τραβούν τα ίδια βάσανα. Ο σημερινός εργαζόμενος είναι υποψήφιος άνερ-
γός αύριο.

Δεν έχουμε άλλο δρόμο από τον δρόμο του αγώνα για να βάλουμε φρένο στην αντιλαϊκή επίθεση.
Τον δρόμο της σύγκρουσης, της ανατροπής για να πάψουμε να είμαστε τα μόνιμα υποζύγια που θα τρα-
βάμε το κάρο της κερδοφορίας και της ανάπτυξης των μεγαλοεργολάβων, των καπιταλιστών.

Σε αυτό το δρόµο σας καλούµε να στρατευτείτε.
Σε αυτό το δρόµο υπάρχει διέξοδος προς όφελος των εργατών.

�� Μόνιµη και σταθερή δουλειά για όλους.
�� Κατοχύρωση ελεύθερων ΣΣΕ (Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας) ανά κλάδο.
�� Κατάργηση ελαστικών εργασιακών σχέσεων.
�� Κατώτερος µισθός 1.400 ευρώ.
�� Κατώτερη σύνταξη 1.120 ευρώ.
�� Επίδοµα ανεργίας 1.120 ευρώ για όλο το διάστηµα της ανεργίας.
��Πλήρη, δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, µε ανανέωση των βιβλιαρίων του ΙΚΑ και των άλλων

Ταµείων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Η κάλυψη να είναι από το κράτος µε χρηµατοδότηση
100%, συµπεριλαµβανοµένων και των οικογενειών τους. 

��Μείωση 30% των τιµολογίων ∆ΕΚΟ µε παράλληλη απαγόρευση της διακοπής παροχής νερού, ρεύ-
µατος και σταθερού τηλεφώνου.

�� Χορήγηση δωρεάν κάρτας απεριόριστων διαδροµών για ανέργους στις αστικές συγκοινωνίες.
�� Ο χρόνος ανεργίας να υπολογίζεται ως συντάξιµος χρόνος ασφάλισης.
��∆ιαγραφή χρεών από τόκους και πάγωµα αποπληρωµής δανείων για όσο καιρό κάποιος είναι άνερ-

γος.
��Να αρθεί ο περιορισµός για τα παιδιά των ανέργων που δε γίνονται δεκτά σήµερα στους Παιδικούς

Σταθµούς.
�� ∆ωρεάν παροχή πακέτου απαραίτητων σχολικών ειδών για τα παιδιά των ανέργων.
�� Πλήρη κάλυψη του κόστους των σπουδών για φοιτητές που οι γονείς τους είναι άνεργοι, φτωχοί

αγρότες.

Σε αυτό το δρόµο µπορούµε να διεκδικήσουµε:
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