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ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ  
 
 

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων καταγγέλλει ως ηθικό αυτουργό την κυβέρνηση 
της ΝΔ και την προηγούμενη, του ΠΑΣΟΚ, για το στυγερό έγκλημα που 
εξελίχτηκε στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος, με 
αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον οκτώ εργάτες. 
Είναι υπόλογη η κυβέρνηση γιατί κάνει πλάτες στους εργοδότες, θυσιάζει τους 
εργάτες στο βωμό του κέρδους. 
 

Ο χρόνος είναι χρήμα για τους εφοπλιστές, τους εργολάβους και οι εργάτες είναι το 
καύσιμο για να κινηθεί η κρεατομηχανή του κεφαλαίου που παράγει πλούτο με 
γεωμετρική πρόοδο. 
 

Οι οκτώ συνάδελφοί μας εργάτες, που τους έκαψε στα αμπάρια του πλοίου η 
αβανταδόρικη πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ προς τους εφοπλιστές και τους 
εργολάβους, προστίθονται στους χιλιάδες νεκρούς και σακαταμένους εργάτες στην 
Ελλάδα και όλο τον καπιταλιστικό κόσμο, για να αυξηθούν τα κέρδη του 
κεφαλαίου, ανεξάρτητα αν κυβερνούν σοσιαλδημοκρατικές, φιλελεύθερες ή 
κεντροαριστερές κυβερνήσεις. 
 

Καλούμε τους οικοδόμους, κάθε εργάτη, εργάτρια, συνταξιούχο, άνεργο, μέσα και 
από αυτό το μακάβριο έγκλημα να βγάλουν πιο ασφαλή συμπεράσματα για την 
πολιτική των κομμάτων της πλουτοκρατίας, ΝΔ - ΠΑΣΟΚ. 
Να καταδικάσουν αυτές τις πολιτικές, που χρησιμοποιούν ως λίπασμα τους 
εργάτες για την καπιταλιστική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία 
του κεφαλαίου. 
Να καταδικάσουν τα κόμματα του κεφαλαίου, ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, όπου στα 
τηλεπαράθυρα και τηλεμάγαζα τρώγονται για το ποιος είναι πιο τίμιος, ποιος είναι 
λιγότερο ή περισσότερο κλέφτης, ποιος έχει διαπράξει λιγότερα ή περισσότερα 
σκάνδαλα, ενώ αποκρύβουν και οι δυο ότι το μεγάλο σκάνδαλο είναι η 
συστηματική συμμετοχή τους στο έγκλημα που διαπράττουν οι εργοδότες σε βάρος 
του εργάτη. Είναι η ανεργία, η ακρίβεια, η υποβάθμιση της ζωής που δημιουργούν 
και οδηγούν τους εργάτες στη λαιμητόμο των εργοδοτών. 
 

Επιβάλλεται, ΤΩΡΑ, να αποδυναμωθούν αυτές οι δυνάμεις, να 
αποδυναμωθεί ο κυβερνητικός – εργοδοτικός συνδικαλισμός. 
ΤΩΡΑ, να ενισχυθεί ο ταξικός πόλος στο εργατικό κίνημα, να δυναμώσει η 
φωνή της αντίστασης, της ανατροπής, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις 
ανατροπής αυτής της βάρβαρης πολιτικής του κεφαλαίου. 
 

Καλούμε τους οικοδόμους της Αθήνας και του Πειραιά, να συμμετέχουν 
αποφασιστικά στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, που διοργανώνουν τα 
Σωματεία της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης του Περάματος. 
 

Για τη Διοίκηση 
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