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Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 
 
 
Θύματα της ασυδοσίας των εργοδοτών ο συν. Μαρκέλος 23 χρόνων, 
νεκρός και βαριά τραυματίας ο συν. Καρούδης, 67 χρόνων και οι δύο 
στη Χίο. 
Δύο εργάτες ακόμα προστέθηκαν στο μακρύ κατάλογο των εργοδοτικών 
εγκλημάτων. Δύο εργάτες ακόμα θύματα του κυνηγητού του κέρδους, 
της εντατικοποίησης της δουλειάς από τους εργοδότες, των ανύπαρκτων 
μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. 
Η ασυδοσία των εργοδοτών, τα εργατικά ατυχήματα (εγκλήματα) έχουν 
πολιτική σφραγίδα. ΄Εχουν τη σφραγίδα της πολιτικής που στηρίζει τα 
συμφέροντα του κεφαλαίου, των εργοδοτών, των κατασκευαστικών 
εταιρειών. 
Αυτή η σφραγίδα γράφει ΠΑΣΟΚ – Ν.Δ.. 
Ούτε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που κυβέρνησε 20 χρόνια πήρε μέτρα 
ενάντια στους εργοδότες, ούτε η κυβέρνηση της Ν.Δ. σημερινή και 
προηγούμενη. ΄Εχουν απόλυτη ευθύνη για το αίμα των εργατών που 
χύνεται στην οικοδομή σε κάθε χώρο δουλειάς – ενενήντα νεκροί 
εργάτες το 2006, απ΄ αυτούς 15 είναι οικοδόμοι και είμαστε στον 9ο 
μήνα. 
 
Καλούμε τους Οικοδόμους να καταδικάσουν τις πολιτικές και τα 
πολιτικά κόμματα που  με τα αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα που 
παίρνουν οδηγούν τους εργάτες στο θάνατο, στο σακάτεμα. 
Τα ανύπαρκτα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας είναι ο ένας παράγοντας 
των ατυχημάτων, οι άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν, είναι το 
ατελείωτο μεροκάματο του 10ωρου, 12ωρου, το χαμηλό μεροκάματο, τα 
προβλήματα που συσσωρεύει αυτή η πολιτική στη ζωή κάθε 
εργαζόμενου. 
Γι αυτό οι οικοδόμοι, οι εργάτες, η λαϊκή οικογένεια πρέπει να βγάλει 
πολιτικά συμπεράσματα, ποιος είναι με ποιόν.  
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Να καταδικάσει στις Νομαρχιακές και Δημοτικές εκλογές όλους αυτούς 
που στηρίζουν αυτές τις πολιτικές, όλους όσους μπορεί να χύνουν 
κροκοδείλια δάκρυα στην ουσία όμως είναι (νύχι – κρέας) με τα 
κόμματα του κεφαλαίου και του ευρωμονόδρομου. 
Να στηρίξουν άξιους αγωνιστές που τους συναντήσανε και τους 
συναντούνε στον καθημερινό αγώνα για όσα μας ανήκουν και μας 
κλέβει βίαια το κεφάλαιο. 
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