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Συνάδελφε,
Έλα στη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου μας, για να συζητήσουμε την πείρα
από τις μάχες που δώσαμε σε εργοτάξια και χώρους δουλειάς το προηγούμενο
διάστημα, αλλά και τις δύο πρόσφατες απεργιακές μάχες στις 24 Σεπτέμβρη και 2
Οκτώβρη. Να καθορίσουμε τα επόμενα βήματά μας μπροστά στην επίθεση που έχει
εξαπολύσει η κυβέρνηση της ΝΔ στα εργατικά και συνδικαλιστικά μας δικαιώματα,
ενταφιάζοντας τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, βάζοντας νέα εμπόδια στη
λειτουργία και τους αγώνες των συνδικάτων.
Είναι φανερό ότι η κυβερνητική εναλλαγή δε συνιστά αλλαγή πολιτικής. Η ΝΔ
ήρθε για να συνεχίσει την αντεργατική πολιτική ακριβώς εκεί που την άφησε η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την ανάληψη των
καθηκόντων της πήρε μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες που βάζουν στο
στόχαστρο μισθούς, εργασιακές σχέσεις, το ασφαλιστικό, ενώ προχωρά με γοργό
βήμα την ιδιωτικοποίηση δημόσιων υποδομών, εντείνει τις κατασχέσεις και τους
πλειστηριασμούς λαϊκών κατοικιών. Ταυτόχρονα, επικυρώνει τη συμμετοχή της
χώρας στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, με ανανεωμένες συμφωνίες που είχε
προετοιμάσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γεμίζοντας τη χώρα μας με ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις. Οι συμφωνίες της κυβέρνησης με τα γεράκια του πολέμου
πολλαπλασιάζουν τους κινδύνους για το λαό μας. Εμείς οι εργάτες δεν έχουμε να
κερδίσουμε τίποτα. Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, τα μονοπώλια πανηγυρίζουν
για τέτοιου είδους συμφωνίες, που θωρακίζουν τα συμφέροντά τους στην περιοχή.
Στους σχεδιασμούς του κεφαλαίου και της εκάστοτε κυβέρνησης δε μένουμε
με σταυρωμένα χέρια. Απαντάμε με το δυνάμωμα και τη μαζικοποίηση του
Συνδικάτου μας. Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες.
Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μεταξύ μας οι οικοδόμοι απ’ όπου κι αν κατάγεται
ο καθένας και με τους εργάτες στις άλλες χώρες. Κόντρα στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή, στις αλλαγές συνόρων.
Συνάδελφοι,
Στα 10 χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης, οι κατασκευαστικοί όμιλοι αύξησαν τα
κέρδη τους. Την ίδια ώρα οι οικοδόμοι βίωσαν την ανεργία για χρόνια και όσοι
εργάζονταν, εργάζονταν με μεροκάματα πείνας, με ατέλειωτες υπερωρίες και την
ανασφάλιστη εργασία να οργιάζει. Σήμερα, με την οικοδομική δραστηριότητα στην
Αττική να έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με πριν από 2 χρόνια, μας ζητάνε να
πληρώσουμε και την ανάπτυξή τους. Απαιτούν να δουλεύουμε με ακόμα
χειρότερους όρους.

Γι’ αυτό και έφεραν στη Βουλή το περιβόητο «αναπτυξιακό» νομοσχέδιο, που
δίνει κίνητρα και προνόμια στους μεγαλοεργοδότες και τους μονοπωλιακούς
ομίλους και ταυτόχρονα βάζει στο στόχαστρο τη συλλογική οργάνωση και δράση
των εργαζομένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ορίζεται ο Υπουργός Εργασίας ως ο
«ανώτατος άρχοντας» για να παρεμβαίνει και να αποφασίζει το πώς θα λειτουργούν
τα συνδικάτα, πώς και με ποιο τρόπο θα αποφασίζονται οι αγώνες και διεκδικήσεις
των εργαζομένων.
Επιδιώκουν, έτσι, να μετατρέψουν τα συνδικάτα σε ένα γραφειοκρατικό
μηχανισμό που θα ελέγχεται από το κράτος και την εργοδοσία, για να επιβάλλουν
σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς, για να περνούν χωρίς «ενοχλητικές»
φωνές όλα τα μέτρα που έχει ανάγκη το σύστημα για να θωρακιστεί ακόμα
περισσότερο.
Στο πλευρό τους στέκεται η συνδικαλιστική μαφία της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ, η
οποία όπως πέρσι στήριξε την υλοποίηση του απεργοκτόνου νόμου του ΣΥΡΙΖΑ,
αρνούμενη την κήρυξη απεργίας, έτσι και τώρα στηρίζει την κυβέρνηση της ΝΔ.
Άλλωστε, η κυβέρνηση της ΝΔ προωθεί αυτούσιες τις προτάσεις της πλειοψηφίας
της ΓΣΕΕ, της ομάδας Παναγόπουλου – Κιουτσούκη – Βασιλόπουλου –
Καραγεωργόπουλου για το ηλεκτρονικό φακέλωμα.
Ο στόχος τους είναι τα ταξικά συνδικάτα και ομοσπονδίες. Η πλειοψηφία της
ΓΣΕΕ ψάχνει στηρίγματα για να διατηρήσει τις καρέκλες της και να συνεχίζει τη
στήριξη της γραμμής της εργοδοσίας στην κυβέρνηση και την καταστολή.
Κάτω τα χέρια από τα Συνδικάτα!
Διεκδικούμε σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής, ζωής με δικαιώματα.
Δίνουμε τη μάχη της ενημέρωσης και αγωνιστικής διεκδίκησης μέσα στον κλάδο
και σε κάθε χώρο δουλειάς.
Μόνο με τον αγώνα εναντία στο κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις του, με ένα ισχυρό
Συνδικάτο και μαζί με τους συναδέλφους μας στους άλλους κλάδους, μια γροθιά
με το ΠΑΜΕ, μπορούμε να καταφέρουμε σύγχρονα δικαιώματα στη δουλειά,
συνολικά στη ζωή μας, για μας και τις οικογένειές μας.
Διεκδικούμε:
 Υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με αυξήσεις στα
μεροκάματα και τους μισθούς.
 Επαναφορά των ΣΣΕ και του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ για όλους.
 Αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων.
 Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.
 Μέτρα αντισεισμικής θωράκισης, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής
προστασίας.
 Κανέναν πλειστηριασμό λαϊκής κατοικίας. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και της
φοροληστείας.
 Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και
πολέμους.
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