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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η Ομοσπονδία μας καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο
την προκλητική και αυθαίρετη ενέργεια της κυβέρνησης, να κατεβάσει
την επιγραφή από την πρόσοψη των γραφείων του Συνδικάτου
Οικοδόμων Αθήνας, στην Πλατεία Κάνιγγος.
Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στα γενικότερα σχέδια της κυβέρνησης
όξυνσης του αυταρχισμού, της τρομοκρατίας, του περιορισμού και της
ανατροπής των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών της
εργατικής τάξης και του λαού γενικότερα.
Η κυβέρνηση τυφλωμένη από την Ολυμπιακή φλόγα δε διστάζει να
δημιουργήσει γκέτο για τους άστεγους και τους χρήστες ναρκωτικών που
είναι θύματα της δικής της πολιτικής, της πολιτικής του κεφαλαίου.
Χρησιμοποιεί τους Ολυμπιακούς αγώνες στα πλαίσια δήθεν του
καλλωπισμού της Αθήνας, για να περάσει μια σειρά αντιλαϊκά μέτρα, για
να διευκολυνθεί το πέρασμα της βάρβαρης πολιτικής που έχει στο μυαλό
της να εφαρμόσει μετά τις εκλογές.
Στην ίδια λογική στο Ολυμπιακό Χωριό αλωνίζει η Μοσάντ και για
να κινηθεί εργαζόμενος πρέπει να συνοδεύεται από πράκτορα και ειδικά
εκπαιδευμένο σκύλο.
Στην ίδια λογική δήθεν της ασφάλειας των Ολυμπιακών αγώνων
γέμισαν με χαφιεδοκάμερες την Αθήνα, κάμερες που θα μείνουν και μετά
τους Ολυμπιακούς αγώνες να χαφιεδίζουν το λαό.
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Αυτό είναι το αποτέλεσμα της τρομο-υστερίας που έχει καλλιεργήσει
η κυβέρνηση -προηγούμενη και σημερινή- και οι συνοδοιπόροι βαστάζοι
της.
Αυτά επιτάσσουν οι Αθάνατοι, ο «Αθήνα 2004», οι πράκτορες της
ΣΙΑ, της Μοσάντ, οι προστάτες του ΝΑΤΟ και ποιος ξέρει πόσοι ακόμα
πράκτορες και πρακτορίσκοι κρυφοί και φανεροί, που αλωνίζουν τη χώρα
μας ασύδοτα.
Προειδοποιούμε τους Οικοδόμους και την εργατική τάξη γενικότερα
ότι αυτά είναι τα ελάχιστα μπροστά σ΄ αυτά που έχουν στο μυαλό τους να
εφαρμόσουν για να φιμώσουν το λαό. Αν δεν αντιδράσουμε, αν δεν
φρενάρουμε αυτή την κατάσταση είναι σίγουρο ότι σκοπεύουν να μας
γυρίσουν στον μεσαίωνα.
Προειδοποιούμε την κυβέρνηση ότι δεν θα κάνουμε πίσω, θα
συγκρουστούμε μ΄ αυτή την πολιτική, θα την ανατρέψουμε στην πράξη.
Καλούμε τους Οικοδόμους, όλους τους εργαζόμενους σε εγρήγορση,
σε επαγρύπνηση για να απαντήσουμε στην επίθεση που δέχτηκε το
Συνδικάτο μας, στην επίθεση που δέχεται κάθε Συνδικάτο και συνολικά
το εργατικό κίνημα.
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