Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Τ Ο
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ
ΑΘΗΝΑ, ΟΔΟΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 1, ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 2ος όρ.
Tηλ. 210.3827.122 e-mail: info@syndikatooikodomonathinas.gr

Στην οργάνωση η δύναμη
στον αγώνα η ελπίδα
όπλο μας η αλληλεγγύη!
Στις 18 – 19 Ιούνη πραγματοποιείται η Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ στο Κλειστό
Γήπεδο “Αριστείδης Παπαμιχαήλ” στη Δραπετσώνα. Η Ομοσπονδία μας και το Συνδικάτο
Οικοδόμων Αθήνας αποτελούν ιδρυτικά μέλη του ΠΑΜΕ από το 1999 και από τα στηρίγματα
αυτής της προσπάθειας για ένα συνδικαλιστικό – εργατικό κίνημα σε κατεύθυνση σύγκρουσης
με τους επιχειρηματικούς ομίλους, τους πολιτικούς τους εκπροσώπους και τις δυνάμεις που τους
στηρίζουν μέσα στα συνδικάτα, την ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΣΕΕ. Από την ίδρυσή του μέχρι
σήμερα, 23 ολόκληρα χρόνια δώσαμε μεγάλες μάχες για να αντιμετωπίσουμε την επίθεση των
κυβερνήσεων και των μεγαλοεργοδοτών, για βελτίωση των όρων εργασίας, υπογραφή ΣΣΕ, για
τη διεκδίκηση και κατοχύρωση μιας σειράς δικαιωμάτων, για τις συνθήκες εργασίας, για κοινωνική
ασφάλιση για όλους, για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα, υγεία, παιδεία κ.ά.
Η Πανελλαδική Σύσκεψη είναι ένας σημαντικός σταθμός για όλη την εργατική τάξη.
Επιδιώκουμε μέσα από την ζωντανή κουβέντα να αντληθούν τα θετικά συμπεράσματα αλλά
και αδυναμίες που μπορεί να προέκυψαν σε όλη την πορεία των αγώνων του προηγούμενου
διαστήματος. Μέσα από αυτή την διαδικασία να βγουν πιο δυνατοί οι εργαζόμενοι και τα Συνδικάτα
τους, να μετρηθούν τα βήματα που έγιναν για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, να
απαντηθεί ποιος είναι ο ρόλος των συνδικάτων, ο προσανατολισμός και η προοπτική που πρέπει
να έχουν για να ενισχυθεί η πάλη, η οργάνωση και συμμετοχή των εργατών στις συλλογικές
διαδικασίες και κινητοποιήσεις, να μετρήσουμε περισσότερες εγγραφές, για να δυναμώσει
ο αγώνας για την υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων μας, για να περάσουμε στην
αντεπίθεση.
Ιδιαίτερα μέσα στις σημερινές συνθήκες που νέα δεινά περιμένουν το λαό μας από τον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο, την ένταση της εκμετάλλευσης και της ακρίβειας, είναι αναγκαιότητα να
ενισχυθεί η κοινή δράση και αγωνιστική διεκδίκηση, για να έρθουν σε πρώτο πλάνο τα δικά μας
συμφέροντα κόντρα στα «θέλω» των λίγων, των επιχειρηματικών ομίλων που για να αυξήσουν
τα κέρδη τους πρέπει να αυξηθεί η δικιά μας εκμετάλλευση. Σε αυτή την κατεύθυνση ψηφίστηκαν
πάνω από 700 αντιλαϊκοί – αντεργατικοί νόμοι τα χρόνια της 10ετούς κρίσης, μονιμοποιήθηκαν
και προστέθηκαν κι άλλοι την περίοδο της ανάκαμψης της οικονομίας και μέσα στην πανδημία
επιδιώχθηκε με τον νόμο έκτρωμα Χατζηδάκη το παραπέρα χτύπημα των συνδικάτων, της ταξικής
πάλης, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίθεση στα εργατικά δικαιώματα και κατακτήσεις. Σε
αυτή την κατεύθυνση θέλουν τα συνδικάτα σε ρόλο θεατή ή ακόμη και χειροκροτητή αυτής της
αντεργατικής πολιτικής όπως η ηγεσία της ΓΣΕΕ που καλλιεργεί τον συμβιβασμό και την υποταγή
ανάλογα με τις συνθήκες, πότε γιατί δεν «τραβάει» η οικονομία και τα αφεντικά έχουν χασούρα,
άλλοτε με πρόσχημα την πανδημία δήλωνε θα λογαριαστούμε μετά, που ήταν και βολική για την
κυβέρνηση και το κεφάλαιο, πότε γιατί υπάρχει πόλεμος και πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να

δεχτούμε να σπαταλούνται δισεκατομμύρια για εξοπλιστικές δαπάνες στο όνομα του ΝΑΤΟ
και της άμεσης εμπλοκής της χώρας στους ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστών, ενώ ο λαός
θυσιάζει τις ανάγκες του και μπαίνει στο στόχαστρο.
Η ίδια η ζωή επιβεβαίωσε την γραμμή και το πλαίσιο πάλης του ΠΑΜΕ, ότι απαιτείται
διαρκής σύγκρουση με την όποια κυβέρνηση που νομοθετεί με μοναδικό κριτήριο το κέρδος
των μεγαλοεργοδοτών, φορτώνοντας νέα βάρη στην πλάτη της εργατικής – λαϊκής οικογένειας.
Έχουμε πλέον συσσωρευμένη πείρα, ποιος κερδίζει και ποιος χάνει είτε σε ανάπτυξη είτε
σε κρίση. Δεν ανεχόμαστε να πληρώνουμε πάντα τα σπασμένα, δε συμβιβαζόμαστε με τα
ψίχουλα. Έχουμε την δύναμη στα χέρια μας, με το Συνδικάτο μας, την οργανωμένη πάλη και
διεκδίκηση να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση.
Οι αγώνες του προηγούμενου διαστήματος, με την μαζική συμμετοχή εργαζομένων
στις πανεργατικές απεργίες, η υπογραφή συλλογικής σύμβασης στο κλάδο μας, στην COSCO, οι νίκες των εργαζομένων στην E-FOOD, οι μεγάλοι αγώνες σε ΛΑΡΚΟ, Πετρέλαια και
Λιπάσματα Καβάλας αποδεικνύουν περίτρανα πως οι λύσεις στα προβλήματά μας ποτέ δεν
έρχονται από τους κυβερνώντες, που νομοθετούν πάντα εις βάρος μας ή άλλους σωτήρες.
Μόνο όταν είμαστε ενωμένοι σε μια γροθιά, με μεγαλύτερη οργάνωση και συμμετοχή, τότε
μπορούμε να επιβάλλουμε τα δικά μας συμφέροντα που έρχονται σε σύγκρουση με αυτά
των εργοδοτών και των κυβερνήσεων που τους δίνουν αβάντα για να ξεσαλώσουν μέσα
στους χώρους δουλειάς.

Με οργανωμένη απειθαρχία απαντάμε
στους νόμους που τσακίζουν την ζωή μας
Απαιτείται ένα ισχυρό εργατικό – συνδικαλιστικό κίνημα που θα βασίζεται στην
αλληλεγγύη και την ενότητα των εργαζομένων βάζοντας μπροστά αυτά που έχουμε
εμείς ανάγκη για να ζούμε αξιοπρεπώς. Η μεγάλη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο
ΣΠΟΡΤΙΓΚ όπου έδωσαν το παρών πάνω από 120 σωματεία, εργατικά κέντρα της Αττικής
και ομοσπονδίες είναι προς αυτή την κατεύθυνση, έγινε βήμα για να δυναμώσει η κοινή
δράση και συντονισμός των σωματείων και συνδικαλιστών αφήνοντας πίσω θλιβερές
συνδικαλιστικές ηγεσίες όπως της ΓΣΕΕ, που κάνει τα αδύνατα δυνατά κόντρα στην θέληση
των εργαζομένων για να στηρίξει τη γραμμή ενσωμάτωσης στις επιλογές του κεφαλαίου.
Η ταξική πάλη, οι μαζικοί αγώνες μπορούν να βάλουν θετική σφραγίδα στις εξελίξεις στη
μάχη για καλύτερες συνθήκες και όρους εργασίας, για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, για
δημόσια δωρεάν υγεία και παιδεία, κοινωνική ασφάλιση για
όλους για να έρθουν στο προσκήνιο οι σύγχρονες λαϊκές
ανάγκες σύμφωνα και με τις δυνατότητες που υπάρχουν
από την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Σήμερα περισσότεροι εργαζόμενοι και συνδικαλιστές
μπορούν να εκτιμήσουν καλύτερα την τεράστια
συμβολή του ΠΑΜΕ για να μείνει αναμμένη η φωτιά
της αντίστασης και της διεκδίκησης. Τώρα πρέπει να
μεγαλώσει η συσπείρωση στα συνδικάτα, η κοινή δράση
και ανάπτυξη της πάλης με ταξικό προσανατολισμό. Για
ένα συνδικαλιστικό κίνημα που θα είναι αποκούμπι των
εργαζομένων, που θα δίνει διέξοδο στις αγωνίες και τις
διεκδικήσεις τους.
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