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Συνάδελφοι οικοδόμοι και εργαζόμενοι στις κατασκευές,
ύστερα από τις μεγαλειώδεις απεργιακές κινητοποιήσεις που έγιναν σε
όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αθήνα ενάντια στο αντιασφαλιστικό
νόμο της κυβέρνησης που βάδισε στα χνάρια του νόμου Κατρούγκαλου,
δίνουμε συνέχεια με συγκέντρωση στο χώρο που επέλεξε η
συνδικαλιστική «μαφία» της πλειοψηφίας στη ΓΣΕΕ να πραγματοποιήσει
το συνέδριο – παρωδία στο Καβούρι.
Δίνουμε το παρών στη συγκέντρωση γιατί:
 Επιχειρούν να πραγματοποιήσουν ένα συνέδριο με νόθους
συνέδρους με εργοδότες διευθυντικά στελέχη και σωματεία
σφραγίδες ώστε να έχουν τη δύναμη την επόμενη μέρα να βάλουν
πλάτη στο τσάκισμα δικαιωμάτων, συντάξεων, μισθών. Για αυτό
καλεί τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, την
αστυνομία, μπράβους και άλλους κατασταλτικούς μηχανισμούς
για να ελέγξουν την διαδικασία.
 Αναπαράγει τη λάσπη που πετά ο Υπουργός Εργασίας απέναντι
στο ΠΑΜΕ και το ταξικό κίνημα, απέναντι σε κάθε εργαζόμενο που
αγωνίζεται ενάντια στην επίθεση που εξαπολύει η κυβέρνηση της
ΝΔ για τα συμφέροντα των μεγαλο-εργοδοτών.
 Έβαλε εμπόδια στην πραγματοποίηση της απεργίας στις 18
Φλεβάρη, μιλώντας για «κομματικούς μηχανισμούς» και ότι
γίνεται «πολύ κακό για το τίποτα»! Δεν είναι τίποτα για την
πλειοψηφία της ΓΣΕΕ η σύνταξη στα 67, οι παραπέρα συρρίκνωση
των ΒΑΕ, η οριστική κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης.
 Δεν λέει κουβέντα για το νόμο που ετοιμάζει η κυβέρνηση της ΝΔ
για τον περιορισμό των συλλαλητηρίων, που δίνει την δυνατότητα
στην αστυνομία να αποφασίζει εκείνη ποια συλλαλητήρια είναι
νόμιμα και ποια όχι, ποια συλλαλητήρια θα διαλύονται (ακόμα και
με τη χρήση βίας).

Η κυβέρνηση θα έχει τεράστια ευθύνη αν βάλει πλάτη για να
προχωρήσουν αυτές οι μεθοδεύσεις. Τα συνδικάτα ανήκουν στους
εργαζόμενους και όχι στην κυβέρνηση και τους εργοδότες. Οι
εργαζόμενοι ξέρουν πώς να συζητάνε για όλα τα ζητήματα που τους
απασχολούν, να οργανώνουν τη πάλη τους να κάνουν αρχαιρεσίες.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου αλλά και γενικότερα να
πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και αγωνιστικά να υποδεχτούμε
την συνδικαλιστική «μαφία» .
Καλούμε τους εργαζόμενους να επιβάλουμε με την παρουσία μας να γίνει
πραγματικό Συνέδριο, με πραγματικούς αντιπροσώπους πάνω σε θέσεις
για την οργάνωση της πάλης προς όφελος των εργαζομένων. Να μην
επιτρέψουμε σε μπράβους και σε αστυνομία να επιβάλουν την παρουσία
τους στις διαδικασίες του συνδικαλιστικού κινήματος.

Προχωράμε σε στάση εργασίας
την Τρίτη στις 25 Φλεβάρη
από την έναρξη της βάρδιας ως τις 11 π.μ.
για διευκόλυνση της συμμετοχής μας στην
συγκέντρωση των συνδικάτων στις 8 το πρωί στο
χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου – παρωδία, στο
ξενοδοχείο «ΑΠΟΛΛΩΝ» στο Καβούρι Αττικής!
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