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ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Επιβεβαιώνεται στη ζωή ότι αυτή η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ είναι επικίνδυνη για τα
συμφέροντα της εργατικής τάξης.
Επιβεβαιώνεται ότι το κεφάλαιο, η κυβέρνηση, θέλουν τη ΓΣΕΕ για να βγάζει τη
πιο βρώμικη δουλειά, για να τους διευκολύνει στην επίθεση ενάντια στα λαϊκά
συμφέροντα.
Οι λεονταρισμοί του Παναγόπουλου, και των άλλων ανθρώπων του ΣΕΒ στη
ΓΣΕΕ, εξαντλήθηκαν με την αποδοχή αύξησης για το 2008: από 1η Γενάρη
3,45%, από 1η Σεπτέμβρη 3% και από 1η Μάη 2009 5,5%.
Δηλαδή, η ξεφτίλα των 77 λεπτών του ευρώ της σύμβασης του 2006
έγινε 78 λεπτά του ευρώ για το 2008!
Δεν μας εκπλήσσει ο κ. Παναγόπουλος. Το είχε προαναγγείλει στην ομιλία του
στο ΙΝΕ της ΓΣΕΕ: «Η παραγωγικότητα της εργασίας έχει επιβραδυνθεί
από το μέσο επίπεδο, έχουν μειωθεί, επομένως, τα περιθώρια να
αυξηθούν οι πραγματικοί μισθοί χωρίς αυτό να θίξει τα περιθώρια
κέρδους...»
Γίνεται φανερό, ότι το έγκλημα σε βάρος της εργατικής τάξης επαναλαμβάνεται
και θα επαναλαμβάνεται όσο τα όργανα του εργατικού κινήματος τα λυμαίνονται
αυτές οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές δυνάμεις.
Καταγγέλλουμε τη πλειοψηφία της ΓΣΕΕ.
Δεν της αναγνωρίζουμε το δικαίωμα να αποφασίζει για μας.
Δεν αναγνωρίζουμε τη Σύμβαση που υπέγραψαν.
Καλούμε τους Οικοδόμους σε ετοιμότητα για νέους αγώνες, για την
Κοινωνική Ασφάλεια και την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων
Εργασίας, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.
Η Ολομέλεια της Διοίκησης, που θα συνέλθει το Σάββατο 29 Μάρτη, θα θέσει
θέμα για απόφαση νέων απεργιακών κινητοποιήσεων και παράλληλα θα καλέσει
Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα, Συνδικάτα για συντονισμό της πάλης μας.
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