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ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από το ιστορικό 9ο Συνέδριο της
Ομοσπονδίας Οικοδόμων, στις 7-8 Αυγούστου 1976.
Για δεκάδες χρόνια οι εγκάθετοι του κυβερνητικού συνδικαλισμού
Λυκιαρδόπουλος και άλλοι αστέρες που έδρασαν τα πιο μαύρα χρόνια
στη χώρα μας, κρατούσαν την Ομοσπονδία μακριά από τους
Οικοδόμους, μακριά από τα προβλήματά τους, την είχαν μετατρέψει σε
λιβανιστήρι της ΕΡΕ, του Βασιλιά και της Χούντα.
Με σωματεία φαντάσματα, με αντιπροσώπους που κουβαλούσαν από
την Κύπρο και με την άρνηση να γράψουν στη δύναμη της
Ομοσπονδίας τα μαζικά και ταξικά Συνδικάτα κατάφερναν να
εξασφαλίζουν την πλειοψηφία.
Το οικοδομικό κίνημα κατάφερε εκείνη την περίοδο να βρει τρόπο να
οργανωθεί με την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή, κατάφερε να
οργανώσει τη δράση του και με το συσχετισμό δύναμης εκείνης της
περιόδου να έχει κατακτήσεις.
Σήμερα 30 χρόνια μετά το 9ο Συνέδριο κα το πέρασμα της Διοίκησης
της Ομοσπονδίας στις ταξικές δυνάμεις μπορούμε με σιγουριά να
καταλήξουμε σε ορισμένα συμπεράσματα:
Α) Τα όργανα του εργατικού κινήματος αποκτούν την πραγματική τους
αξία, είναι αποτελεσματικά όταν είναι ταξικά προσανατολισμένα όταν
οργανώνουν την πάλη των εργατών στη βάση, τάξη ενάντια σε τάξη.
Β) Στα 30 χρόνια που πέρασαν η Ομοσπονδία μαζί με τα Συνδικάτα
μέλη της δεν περιορίστηκε στη διεκδίκηση μόνο των προβλημάτων του
κλάδου, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη γενικότερα του
εργατικού κινήματος της διεκδίκησης δημοκρατικών συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων.
Γ) ΄Εκφρασε την ταξική αλληλεγγύη των Οικοδόμων σε σειρά κλάδους
που πάλευαν ενάντια στην ασυδοσία των εργοδοτών ενάντια στην
πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης.

Δ) ΄Εκφρασε την αλληλεγγύη του κλάδου σε λαού και κινήματα που
παλεύουν ενάντια στην ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα.
Ε) Με την οργάνωση της πάλης των Οικοδόμων τα χρόνια αυτά ο κλάδος
μπόρεσε κάτω από τις προϋποθέσεις που δημιούργησε η πάλη μας, σαν
κλάδος και γενικότερα το εργατικό κίνημα, αλλά και ο διεθνής
συσχετισμός δύναμης να έχουμε ορισμένες ουσιαστικές κατακτήσεις,
όπως σύνταξη στα 58- 7ωρο – πενθήμερο κλπ.
Σήμερα 30 χρόνια από το 9ο Συνέδριο η Ομοσπονδία Οικοδόμων
παραμένει ένα ισχυρό μετερίζι που δίνουν τη μάχη οι Οικοδόμοι ,
παραμένει το οχυρό που σπάει τα μούτρα της η εκάστοτε κυβερνητική
πολιτική παραμένει προσανατολισμένη στον ταξικό αγώνα, στήριγμα του
ΠΑΜΕ, παίζει ουσιαστικό ρόλο στον προσανατολισμό γενικότερα του
εργατικού κινήματος.
Σήμερα κάτω από τις δυσκολίες που δημιούργησαν οι ανατροπές στις
πρώην σοσιαλιστικές χώρες, ο προσωρινός αρνητικός διεθνής
συσχετισμός, η βαρβαρότητα της επίθεσης του κεφαλαίου και ο ρόλος
του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού, η Ομοσπονδία μας
προσαρμόζει τη δράση της και παλεύει:
- Για την ισχυροποίηση του μετώπου της εργατικής τάξης.
- Το δυνάμωμα των συμμαχιών με τα εργαζόμενα στρώματα των ΕΒΕ,
των αγροτών.
- Για την ισχυροποίηση της ταξικής ενότητας της εργατικής τάξης.
- Για την προώθηση αιτημάτων που θα συσπειρώνουν την Εργατική
τάξη, θα αναπτύσσουν αγώνες και παράλληλα αυτοί οι αγώνες θα
δημιουργούν προϋποθέσεις για βαθύτερες αλλαγές στον τόπο μας.
Καλούμε τους Οικοδόμους να ισχυροποιήσουν τα συνδικάτα
τους, να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η Ομοσπονδία μας , να
γίνει πιο ισχυρό εργαλείο στον αγώνα της στη σύγκρουση με το
κεφάλαιο και τους εκπροσώπους του, να συμμετέχουν πιο
αποφασιστικά στους αγώνες, στις αποφάσεις των οργάνων, να
καταδικάσουν τα κόμματα της πλουτοκρατίας με πρώτη ευκαιρία
τις Νομαρχιακές και Δημοτικές εκλογές, να καταδικάσουν τον
κυβερνητικό, εργοδοτικό συνδικαλισμό, να ενισχύσουν το ταξικό
κίνημα.
Για τη Διοίκηση
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιάννης Πάσουλας

Κώστας Χαντζιάρας

