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Συνάδελφοι οικοδόμοι
Οι εργαζόμενοι στις κατασκευές και συνολικότερα της χώρας βρισκόμαστε
αντιμέτωποι με ένα συνεχές κύμα επίθεσης στα δικαιώματά μας. Η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, παίρνοντας τη σκυτάλη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις,
προσθέτει νέους φόρους και χαράτσια σε εργαζόμενους και ανέργους, την ίδια ώρα
που διατηρεί και διευρύνει προκλητικά τις εκατοντάδες φοροαπαλλαγές στις
μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι ήδη ψηφισμένα: η περικοπή των συντάξεων από το
Γενάρη του 2019 και η μείωση του αφορολόγητου ορίου από τα 8.800 ευρώ σήμερα
στα 5.000 ευρώ το 2020.
Κανένας δεν πρέπει να παρασυρθεί από τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης για
δήθεν «τέλος των μνημονίων» τον Αύγουστο, την «επιστροφή στην κανονικότητα»
και πως έρχεται η «δίκαιη ανάπτυξη». Η «δίκαιη ανάπτυξη» που ευαγγελίζονται
κυβέρνηση και ΣΕΒ σημαίνει νέα αντιλαϊκά μέτρα και εργασία χωρίς δικαιώματα
για τους εργαζόμενους, κέρδη εκατομμυρίων για τους κατασκευαστικούς ομίλους
και τους μεγαλοεπιχειρηματίες.
Συνάδελφοι,
Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη πείρα που δείχνει ότι κανένας δε θα μας
χαρίσει τίποτα, όλα κατακτιούνται με αγώνες!
Σε σύγκρουση με την εργοδοσία και τους πολιτικούς της εκπροσώπους, κάνοντας
στην άκρη τη συμβιβασμένη πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, που υπονομεύει τον αγώνα
δεκάδων ταξικών σωματείων που παλεύουν για υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων
Εργασίας και για υπογραφή Εθνικής Γενικής ΣΣΕ στα 751 ευρώ, ώστε κανείς
εργαζόμενος να μην αμείβεται με λιγότερα από αυτά. Είναι αυτοί που σε μυστικό
δείπνο, μέσα στη νύχτα, συμφώνησαν με τα αφεντικά τους την αθλιότητα των 586
και 511 ευρώ για τους νέους κάτω των 25 χρονών. Αυτοί που δεν έκαναν τίποτα
όταν η κυβέρνηση έφερνε τον νόμο που βάζει εμπόδια στο απεργιακό δικαίωμα και
τον οργανωμένο αγώνα.
Συνάδελφοι,
Η ζωή μας έχει δείξει ότι όταν είμαστε οργανωμένοι, συσπειρωμένοι στο
Συνδικάτο μας, έχουμε καταφέρει πολλά.
Η υπογραφή 3 εργοταξιακών συμβάσεων στα εργοτάξια του Αστέρα
Βουλιαγμένης, της ανάπλασης του Φαλήρου και του ATHENS ΛΗΔΡΑ, είναι η
απόδειξη, μια νίκη μπροστά στον αγώνα που δίνουμε για υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ
με αυξήσεις στα μεροκάματα και καλυτέρευση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας.
Θα συμβάλλει και στον αγώνα για υπογραφή ΕΓΣΣΕ.

Σ’ αυτό το έδαφος συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε την πάλη μας, βάζοντας
στο επίκεντρο τις δικές μας ανάγκες, για το μεροκάματο, την κοινωνική
ασφάλιση, τις εργασιακές σχέσεις, την υγεία, την παιδεία, την ειρήνη.
Συνάδελφοι,
Δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι στις εξελίξεις που τρέχουν γρήγορα και
τους κινδύνους των πολεμικών συγκρούσεων που πολλαπλασιάζονται.
Η απόφαση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ για αύξηση των κονδυλίων από τον
κρατικό προϋπολογισμό για εξοπλισμούς, αλλά και για διεύρυνση των Νατοϊκών
βάσεων στην περιοχή μας ανάβουν το φυτίλι σε μια γειτονιά που ήδη μυρίζει
μπαρούτι. Όλο το σκηνικό συμπληρώνεται με τις δηλώσεις του ευρωπαίου
επίτροπου Γιοχάνες Χαν ότι επίκειται αναδιάρθρωση συνόρων Ελλάδας-Αλβανίας,
με την απέλαση των Ρώσων αξιωματούχων, την κράτηση των 2 Ελλήνων
στρατιωτικών στην Τουρκία, τη συμφωνία ένταξης της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. Γίνεται
καθαρό πως το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε φάση πολεμικής προετοιμασίας σε διάφορα
μέτωπα και κυρίως απέναντι στη Ρωσία, ώστε να εξασφαλιστεί η κερδοφορία του
κεφαλαίου.
Τα συμφέροντα ντόπιων και ξένων αφεντικών για τις πηγές ενέργειας, τους
αγωγούς, τους δρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων που συγκρούονται στη γειτονιά
μας συνεχίζουν και βάζουν φωτιές σε μια ήδη εύφλεκτη περιοχή. Ο δρόμος τους για
να βγουν από την κρίση, να ανακάμψει η οικονομία, δηλαδή να αυξηθούν τα κέρδη
τους, είναι ένας: Πιο βαθιά εκμετάλλευση των εργαζομένων, ξαναμοίρασμα των
αγορών, που σημαίνει αλλαγή συνόρων με το αίμα και τις θυσίες των λαών.
Οι εργάτες και τα φτωχά λαϊκά στρώματα της χώρας μας, αλλά και κάθε χώρας,
δεν έχουν κανένα συμφέρον να πολεμήσουν για λογαριασμό όσων τους
ξεζουμίζουν. Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους. Ανεξάρτητα από
εθνικότητα, φυλή, θρησκεία, έχουμε τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες ανάγκες και τον
ίδιο εχθρό, αυτόν που μας κλέβει τον ιδρώτα μας σε περίοδο «ειρήνης» και αυτόν
που θέλει το αίμα μας σε περίοδο «πολέμου».
Ο μόνος δρόμος για να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας είναι ο δρόμος
της ταξικής πάλης, της σύγκρουσης με το κεφάλαιο και το πολιτικό του προσωπικό,
η ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων. Να γίνουμε κυρίαρχοι της ζωής μας και
του πλούτου που εμείς παράγουμε.
ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ
ΧΩΡΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ
Με το σύνθημα «ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» και με τον αγώνα
μας μπορούμε να επιβάλλουμε το δίκιο μας, τα δικά μας συμφέροντα.
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