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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η πολιτική που ακολούθησε η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ όλα τα
προηγούμενα χρόνια για την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), αλλά και στα γενικότερα προβλήματα των
εργαζομένων, οι «κοινωνικοί διάλογοι», η αποδοχή της πολιτικής των
Βρυξελών, η πολιτική των «κονωνικών εταίρων», η απομάκρυνση από τους
εργαζόμενους,
το
φρενάρισμα
κάθε
εργατικού
αγώνα,
ο
αποπροσανατολισμός των εργαζομένων από τους ταξικούς διεκδικητικούς
αγώνες, ξεσάλωσε τους εργοδότες και τα ζητάνε όλα, εδώ και τώρα.
Έτσι με απύθμενο θράσος κι έχοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία της
ΓΣΕΕ (άλλωστε φάνηκε από τις δηλώσεις του Προέδρου, Πολυζωγόπουλου
και του Γ.Γραμματέα, Πουπάκη) δεν πρόκειται να ταράξει τα λιμνάζοντα
ύδατα, ούτε λίγο, ούτε πολύ ζητάνε την κατάργηση της ΕΓΣΣΕ. Ζητάνε την
ακόμα μεγαλύτερη μείωση του πενιχρού μεροκάματου και μαζί μ΄ αυτό το
κατρακύλισμα της ασφάλισης, της σύνταξης και κάθε επιδόματος που
μπαίνει στο βασικό μεροκάματο.
Φαίνεται καθαρά, ότι το 4% της ανάπτυξης τον προηγούμενο χρόνο
δεν τους αρκεί κι ας συνοδεύτηκε με ισοπέδωση κάθε κατάκτησης των
εργαζομένων, πρέπει να ανέβει η ανταγωνιστικότητα και γι΄ αυτό ένα
δρόμο έχουν, την όσο το δυνατόν βαθύτερη εκμετάλλευση της εργατικής
τάξης, το βάθεμα της φτώχειας, της μιζέριας, της εξαθλίωσης.
Η εργατική τάξη πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά της. Δεν έχει να
περιμένει τίποτα πλέον από τις παραδομένες πλειοψηφίες της ΓΣΕΕ.
Μόνος δρόμος είναι το δυνάμωμα του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος,
η ενίσχυση του ΠΑΜΕ, η καταδίκη της συνδικαλιστικής γραφειοκρατικής
ελίτ -που έχει μετατρέψει τη βόλεψη της σε συνδικαλισμό-, η καταδίκη
της πολιτικής του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων που το υπηρετούν.
Καλούμε τους οικοδόμους όλης της χώρας να δώσουν αγωνιστικό,
μαχητικό «παρών» στις Πρωτομαγιάτικες αγωνιστικές συγκεντρώσεις του
ΠΑΜΕ σε όλη τη χώρα.
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Κάθε οικοδόμος να κάνει δική του υπόθεση την επιτυχία της απεργίας
της 1ης του Μάη, να πει «ΟΧΙ» στον εργοδοτικό και κυβερνητικό
συνδικαλισμό, να πει «ΟΧΙ» στην πολιτική που κάνει τους φτωχούς
φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους.

Για τη Διοίκηση
Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Ζαζόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας
Γιάννης Πάσουλας

