Συνάδελφοι Οικοδόμοι και Εργαζόμενοι στα Συναφή Επαγγέλματα,
Έλληνες & Μετανάστες,
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Συνάδελφοι, Η απεργία στις 13 Φλεβάρη, για την Ομοσπονδία μας, δεν είναι άλλη μια

απεργία. Είναι συνέχεια των πετυχημένων συλλαλητηρίων του Π.Α.ΜΕ., στις 7 Νοέμβρη και 22
Γενάρη, της μεγαλειώδους απεργίας στις 12 Δεκέμβρη. Είναι συνέχεια της σταθερής,
αταλάντευτης, αγωνιστικής δράσης με σχέδιο και προοπτική που ανάπτυξε όλα αυτά τα χρόνια
μαζί με το ΠΑΜΕ, το ταξικό εργατικό κίνημα, ενάντια στην επίθεση που έχει εξαπολύσει το
κεφάλαιο σε δικαιώματα και κατακτήσεις του κλάδου και συνολικά της εργατικής τάξης.

Συνάδελφοι, Αυτή η απεργία επιβάλλεται να είναι ακόμα πιο μ α χ η τ ι κ ή , μ α ζ ι κ ή ,

α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ή , για να προετοιμάσουμε την κλιμάκωση των αγώνων μας, για να
καταφέρουμε ισχυρότερο κτύπημα στα σχέδια της Κυβέρνησης για την ανατροπή της
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Με μεγαλύτερη δύναμη και εμπιστοσύνη στον αγώνα μας δίνουμε τη μάχη της ενημέρωσης,
συνάδελφο το συνάδελφο, γιαπί το γιαπί. Περιφρουρούμε την απεργία, κλείνουμε γιαπιά και
εργοτάξια, συμμετέχουμε μαζικά στις απεργιακές συγκεντρώσεις του Π.Α.ΜΕ., το κάνουμε ακόμα
ισχυρότερο στο πεδίο της ταξικής σύγκρουσης.

Συνάδελφοι, Η Κυβέρνηση της ΝΔ, εν μέσω σκανδάλων και σκανδαλολογίας, συνεχίζει την

επίθεση κατά του συνόλου των δικαιωμάτων και επιχειρεί την εξαπάτηση του λαού. Γι΄ αυτό
επιβάλλεται επαγρύπνηση, ετοιμότητα, αποκάλυψη των σχεδίων της. Η μαύρη προπαγάνδα θα
οργιάσει, θα επιστρατεύσουν κάθε μέσον, τα παπαγαλάκια τους «θα βαφτίσουν το ψάρι κρέας»
προκειμένου να πέσουν στα μαλακά.
Η Κυβέρνηση της ΝΔ ποντάρει στον διαχωρισμό των ασφαλισμένων σε νέους και παλιούς για να
σπάσει την ενιαία στάση και δράση της εργατικής τάξης. Τρομοκρατεί τους εργαζόμενους με τη
δήθεν χρεοκοπία των Ταμείων, αποκρύβοντας τις συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής και τις
διαχρονικές ευθύνες που έχει τόσο η ίδια, όσο και του ΠΑΣΟΚ. Επιδιώκει την κατάργηση των ΒΑΕ
με το κόλπο του πλασματικού χρόνου εργασίας, την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης για
άνδρες και γυναίκες, την υποβάθμιση της ιατρικής, νοσοκομειακής, φαρμακευτικής περίθαλψης,
τον αυθαίρετο περιορισμό των αναπηρικών συντάξεων.
Αυτή την κατεδάφιση τη βαφτίζει σωτηρία της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συνάδελφοι, Εξίσου επικίνδυνη είναι η πολιτική του ΠΑΣΟΚ που κινείται στην ίδια γραμμή με
τη ΝΔ. Υλοποιεί την ίδια στρατηγική τις βασικές κατευθύνσεις του κεφαλαίου, αντιμετωπίζοντας τα
κοινωνικά-ασφαλιστικά δικαιώματα σαν εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα-κερδοφορία των
επιχειρήσεων. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι το ΠΑΣΟΚ εφάρμοσε τους νόμους Σιούφα
της ΝΔ. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι το ΠΑΣΟΚ ψήφισε και υπερασπίζεται σήμερα το
νόμο Ρέππα, που εφαρμόζει η ΝΔ. Κι αυτός ο νόμος προβλέπει μείωση των συντάξεων,
συνταξιοδότηση στα 67 χρόνια, ανοίγει το δρόμο για την κατάργηση των ΒΑΕ.
Καμιά εμπιστοσύνη στο ΣΥΝ, που αποκρύβει το ρόλο της ΕΕ στην επίθεση κατά της Κοινωνικής
Ασφάλισης και του συνόλου των εργατικών δικαιωμάτων. Συμμετείχε σε κρίσιμες στιγμές στο
«κοινωνικό διάλογο» και η παράταξή του στη ΓΣΕΕ συμπαρατάσσεται με τη πλειοψηφία και τη
γραμμή της υποταγής.
Συνάδελφοι, Επιβάλλεται ΤΩΡΑ να μπει τέλος σε κάθε αυταπάτη, ανοχή, και να αντιπαλευτεί
μαζικά η αντιλαϊκή πολιτική και η συνδικαλιστική πρακτική που οδηγεί την εργατική τάξη στη
φτώχεια, την εξαθλίωση. Η σήψη, η διαφθορά δημιουργεί τη μπόχα που αναδύεται από τα θεμέλια
ενός συστήματος που ηθικά και πολιτικά σαπίζει καθημερινά. Ενός συστήματος που Θεό έχει το
κέρδος των καπιταλιστών. Αυτό το σύστημα που γεννάει, θρέφει και αναπαράγει σκάνδαλα, ούτε
θέλει ούτε μπορεί να λύσει λαϊκά προβλήματα. Αντίθετα, η όξυνση της φτώχειας, της ανεργίας, η
ιδιωτικοποίηση της Παιδείας, της Υγείας, η κατάργηση της Κοινωνικής Ασφάλισης, ο περιορισμός
των δημοκρατικών, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, είναι ο αιμοδότης που του
δίνει ανάσα ζωής.
Γι΄ αυτό ΤΩΡΑ πρέπει να πούμε «ΟΧΙ δεν πάει άλλο», να απορρίψουμε, να καταδικάσουμε
αυτές τις πολιτικές και τα κόμματα που τις στηρίζουν.
ΤΩΡΑ να στρατευτούμε στο ταξικό εργατικό κίνημα, το Π.Α.ΜΕ.. Αυτή είναι η διέξοδος. Μόνο το
ταξικό κίνημα μαζί με τους εργαζόμενους στις Κατασκευές, έλληνες και μετανάστες, μπορεί να
τους βάλει εμπόδια. Άλλωστε αυτό το μαρτυρούν με την προσπάθεια που κάνουν για να
αποκρύψουν και να διαστρεβλώσουν τη δράση του.
Να σταθμίσουμε λοιπόν τις ευθύνες μας, να καταδικάσουμε τα κόμματα του κεφαλαίου και τα
αναχώματά τους, να καταδικάσουμε τις πλειοψηφίες της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, γιατί είναι συνένοχες, είναι
συνυπεύθυνες, γιατί στηρίζουν στην πράξη τους νόμους Σιούφα–Ρέππα, γιατί οργάνωσαν και
οργανώνουν διαλόγους υποταγής, γιατί είναι μόνιμα «λιβανιστήρια» της ΕΕ και της στρατηγικής
του κεφαλαίου.
Συνάδελφοι, Απάντηση στην επίθεση της πλουτοκρατίας και την αντιλαϊκή πολιτική

μπορεί να δώσει μόνο ο ενωμένος ταξικός αγώνας. Αυτός που απαντάει στα καθημερινά
προβλήματα, αυτός που ανοίγει δρόμους για να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανατροπής αυτής
της βάρβαρης πολιτικής. Αυτός ο αγώνας μπορεί να έχει αποτελέσματα, να συσπειρώνει δυνάμεις.

Να διεκδικήσουμε από καλύτερη θέση:
Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση για
όλους.
Αποκλειστικά Δημόσια–Δωρεάν Υγεία,
Πρόνοια. Κατάργηση της ιδιωτικής
επιχειρηματικής
δραστηριότητας.
Κατάργηση
της
εισφοράς
των
εργαζομένων για τον κλάδο Υγείας.
Πλήρη, σταθερή εργασία.
Αύξηση της χρηματοδότησης των Ταμείων
από το κράτος και την εργοδοσία.
Επιστροφή των κλεμμένων, καταβολή του
συνόλου των ποσών που οφείλουν.
Κατώτερο μισθό 1.400 ευρώ. Σύνταξη στο
80% του τελευταίου μισθού. Κατώτερη
σύνταξη 1.120 ευρώ.

Σύνταξη στα 55 χρόνια για τις γυναίκες και
στα 60 για τους άντρες –50 και 55
αντίστοιχα για τα Βαρέα & Ανθυγιεινά
Επαγγέλματα (ΒΑΕ). Υπεράσπιση και
διεύρυνση των ΒΑΕ, ουσιαστικά μέτρα
Υγιεινής και Ασφάλειας.
Κατοχύρωση
συνταξιοδοτικού
δικαιώματος με 4.050 ημέρες εργασίας.
Συνταξιοδότηση ανεξαρτήτως ηλικίας στα
30 χρόνια ή 9.000 ημέρες εργασίας.
Επαναφορά του συντελεστή ασφάλισης 2
ένσημα ανά τ.μ.
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