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ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων καταγγέλει το καθεστώς βίας και τρομοκρατίας που έχει επιβάλλει η
"ΧΟΧΤΙΦ" στους εργαζόμενους στο έργο του Αερολιμένα των Σπάτων.
Η γερμανική εταιρία -με τις ευλογίες και τις πλάτες του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, κ. Ρωμαίου- και
οι άλλες εταιρίες που έχουν αναλάβει τμήματα του Αεροδρομίου, καταπατούν κάθε κατάκτηση των
εργαζομένων, 5ήμερο, 7ωρο, Συλλογικές Συμβάσεις κλπ. "Γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια"
τους νόμους του ελληνικού κράτους και κατ΄ επέκταση τις κατακτήσεις των εργαζομένων.
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, προκειμένου να στηρίξει τα συμφέροντα της "ΧΟΧΤΙΦ" και των
άλλων κατασκευαστικών εταιριών που βρίσκονται στο έργο, έστειλε τα ΜΑΤ για να περιφρουρήσουν
την παραβίαση των ελληνικών νόμων, την παρανομία της εταιρίας.
Δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν: ΄Η ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης είναι νοσταλγός του 1943 ή
είναι συνδεδεμένος με τα συμφέροντα της "ΧΟΧΤΙΦ" και των άλλων εταιριών.
Αν είναι διαφορετικά τα πράγματα ο κ. Υπουργός μπορεί να το αποδείξει, στέλνοντας τις δυνάμεις
καταστολής ενάντια σε αυτούς που καταπατούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και όχι σε αυτούς
που τα περιφρουρούν.
Κάνουμε γνωστό στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και την ανάδοχο εταιρία ότι, οι Οικοδόμοι θα
περιφρουρήσουν με κάθε τρόπο και μέσο τις κατακτήσεις τους, κόντρα στα συμφέροντα των
εταιριών που λυμαίνονται τον ιδρώτα των ελλήνων φορολογούμενων και θα αντιπαλέψουμε την
ανοιχτή συγκάλυψη του Υπουργού της "Σοσιαλιστικής κυβέρνησης".
Καλούμε τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την
Επιθεώρηση Εργασίας, να πάρουν ξεκάθαρη θέση στις παρανομίες των εταιριών που λειτουργούν
στο νέο Αεροδρόμιο των Σπάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχουν την πρώτη ευθύνη για ό,τι
συμβεί. Τα όρια της υπομονής έχουν εξαντληθεί και από δώ και πέρα ο καθένας αναλαμβάνει τις
ευθύνες του. Εμείς πάντως δεν θα χαριστούμε σε τίποτα και σε κανέναν.
Για τη Διοίκηση
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