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Συνάδελφοι,
Σήμερα, πραγματοποιούμε τη δεύτερη Ολομέλεια της Διοίκησης της
Ομοσπονδίας μετά το 21ο Συνέδριο. Οι εξελίξεις που μεσολάβησαν στο
σύντομο χρονικό διάστημα που πέρασε επιβεβαιώνουν στο ακέραιο τις
εκτιμήσεις μας για όξυνση της επίθεσης του κεφαλαίου στο σύνολο της
ζωής

της

λαϊκής

οικογένειας,

με

τις

πλάτες

των

κομμάτων

της

πλουτοκρατίας, ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και τη στήριξη από τη συνδικαλιστική ελίτ
της πλειοψηφίας σε ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ.
Η εαρινή σύνοδος κορυφής των 27 ηγετών της Ε.Ε. αποφάσισε ενίσχυση
των αντιδραστικών, αντιλαϊκών, αντεργατικών μέτρων. Οι νέες αποφάσεις
τους ενισχύουν τη βαρβαρότητα της επίθεσης του κεφαλαίου, επιταχύνουν
τις αντιδραστικές αλλαγές, παίρνουν νέα πιο αντιδραστικά μέτρα που
δυναμιτίζουν

κάθε

μεταρρυθμίσεων

εργατικό

εντάσσεται

δικαίωμα.
στη

Το

σύνολο

στρατηγική

της

των

βάρβαρων

Λισσαβόνας

και

προβλέπουν την ολοκλήρωση της κατάργησης του σταθερού χρόνου
εργασίας με την ενίσχυση των συμβάσεων 1-2 ωρών, τη δουλειά στο
σπίτι, την τηλε-εργασία, κατά συνέπεια την κατάργηση των συλλογικών
συμβάσεων,

της

ασφαλιστικών,

ασφάλισης

των

συνταξιοδοτικών

εργαζόμενων,
δικαιωμάτων,

την

ανατροπή

των

την

ενίσχυση

της

ιδιωτικοποίησης της Υγείας, της Παιδείας. Αποφάσισαν την πλήρη και με
ευλάβεια εφαρμογή της οδηγίας Μπολκενστάιν που θα σημάνει την
επιτάχυνση της κατάργησης των ΣΣΕ, του σταθερού χρόνου εργασίας, της
ασφάλισης και παραπέρα του κτυπήματος του εργατικού συνδικαλιστικού
κινήματος.
Οι 27 ηγέτες της Ε.Ε. για να εφαρμόσουν με καλύτερους όρους και
προϋποθέσεις

τον

εργασιακό

μεσαίωνα,

που

αποφάσισαν

για

να

2
υπηρετήσουν τη στρατηγική της Λισσαβόνας, δεν παρέλειψαν να βάλουν
χέρι και στο εργατικό νομικό καθεστώς των χωρών μελών της Ε.Ε.
«ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, έτσι ονόμασαν
τη νέα βάρβαρη αντεργατική επιδρομή. Πρόκειται για βόμβα στα θεμέλια
των εργατικών δικαιωμάτων. Κατεδαφίζει κάθε δικαίωμα άμυνας και
διεκδίκησης.

Πρακτικά

συνδικαλιστικού

σημαίνει,

δικαιώματος,

κατάργηση,
κατάργηση

ανατροπή
κάθε

κάθε

συλλογικής

διαπραγμάτευσης, κατάργηση κάθε νόμου που περιορίζει την ασυδοσία
των

εργοδοτών,

ενίσχυση

των

ελαστικών

μορφών

απασχόλησης,

περιορισμό και ανατροπή αδειών, επιδομάτων και άλλων δικαιωμάτων των
εργαζομένων.
Δεν υπάρχει λοιπόν συνάδελφοι, αμφιβολία ότι αυτές οι αποφάσεις
στηρίζουν και προωθούν την κερδοφορία του κεφαλαίου, βαθαίνουν την
εκμετάλλευση της εργατικής τάξης.
Σημειώνουμε, ότι ο Πρωθυπουργός δήλωσε πανέτοιμος να υλοποιήσει το
σύνολο των βάρβαρων μεταρρυθμίσεων, κάνοντας μάλιστα σαφές ότι δεν
θα διστάσει να χρησιμοποιήσει την αστυνομική βία και καταστολή.
Σ΄ αυτή τη γραμμή της Ε.Ε. συντάχθηκε και το ΠΑΣΟΚ και οι άλλοι
ευρωλάγνοι της χώρας μας.
Ένα δεύτερο στοιχείο, που πρέπει να πάρουμε υπόψη, είναι οι λεγόμενες
προγραμματικές εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ. Τις θεωρούμε επικίνδυνες, όχι
γιατί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, όχι γιατί είναι στάχτη στα
μάτια του λαού, αλλά γιατί ο λαός καλείται άλλη μια φορά να διαλέξει τον
καλύτερο διαχειριστή της φτώχειας του. Καλείται να διαλέξει ποιος θα τον
εκβιάζει, θα τον κλέβει με περισσότερη διαφάνεια, ποιος θα του στερεί τα
δικαιώματα στη δουλειά, τη σύνταξη, τη ζωή. Καλείται να διαλέξει ανάμεσα
στο ΠΑΣΟΚ που το κάνει συγκαλυμμένα ή τη ΝΔ που το κάνει
απροκάλυπτα.
Είναι σίγουρο, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ξεφεύγει ούτε κεραία από τις κεντρικές
επιλογές του κεφαλαίου. Αυτές υπηρέτησε με συνέπεια -σήμερα τις
υπηρετεί η ΝΔ- κι αυτές θα υπηρετήσει ξανά σε περίπτωση επιστροφής του
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στην κυβέρνηση. Το πρόβλημα σήμερα που αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ είναι
ότι η ΝΔ υλοποιεί τη δική του πολιτική κι αυτό το δυσκολεύει να κερδίσει
την εμπιστοσύνη του κεφαλαίου για να επανέλθει στην κυβερνητική
εξουσία. Είναι άξια προσοχής η ανακατασκευασμένη πρόταση του Λαυρίου,
όπου σήμερα δεν προτείνει ανασφάλιστη και μαύρη εργασία για 4 χρόνια,
αλλά πληρωμένη από το κράτος κλιμακωτά, δηλαδή 100% τον πρώτο
χρόνο φθάνοντας το 25% τον τέταρτο, απαλλάσσοντας συγχρόνως τους
επιχειρηματίες

από

οποιαδήποτε

υποχρέωση

απέναντι

στους

εργαζόμενους, παρέχοντας φορολογικά και οικονομικά κίνητρα στις
επιχειρήσεις που θα κάνουν προσλήψεις από χρήματα του κρατικού
προϋπολογισμού.
Στις προτάσεις του για το Ασφαλιστικό, συνεχίζοντας την πολιτική των
προηγούμενων 20 χρόνων που ήταν στην κυβέρνηση, προτείνει την
αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, τον περιορισμό και κατάργηση των
ΒΑΕ, το τζογάρισμα των αποθεματικών των ταμείων, τις συντάξεις πείνας
και εξαθλίωσης.
Ένα τρίτο στοιχείο, που πρέπει να πάρουμε υπόψη, είναι το 33ο Συνέδριο
της

ΓΣΕΕ.

Αν

και

η

συντριπτική

πλειοψηφία

της

Διοίκησης

της

Ομοσπονδίας μας ήταν σύνεδροι (ορισμένοι μάλιστα είχαν φέρει και τους
φίλους τους) εν τούτοις είναι αναγκαίο και απαραίτητο να καταλήξουμε
σαν Διοίκηση σε κάποια συμπεράσματα που θα πρέπει να πάνε και στα
σωματεία μας.
Πρώτο

συμπέρασμα,

είναι

ότι

μεγάλος

αριθμός

συνέδρων

είναι

αποτέλεσμα εκτεταμένης νοθείας και παραβίασης κάθε συνδικαλιστικής
νομιμότητας. Την ευθύνη για τη νόθευση του Συνεδρίου έχουν οι
παρατάξεις ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ – ΑΠ, όπου γίνονται αδίστακτοι προκειμένου να
κρατήσουν τις θέσεις τους από τη μια και κυρίως να κτυπήσουν το ταξικό
κίνημα, το ΠΑΜΕ, από την άλλη.
Δεύτερο συμπέρασμα, είναι ότι οι δυνάμεις τις ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ – ΑΠ
επιβεβαίωσαν τη γραμμή της ταξικής συνεργασίας που με συνέπεια
ακολούθησε η ΓΣΕΕ την τριετία που πέρασε. Δεν ξέφυγαν ούτε λεπτό από
την λογική της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου,
της

καπιταλιστικής

ανάπτυξης,

της

αντοχής

της

οικονομίας.
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Χρησιμοποίησαν όλα τα επιχειρήματα του οπλοστάσιου του ΣΕΒ για να
στηρίξουν αυτή τους τη γραμμή. Για άλλη μια φορά επιβεβαίωσαν ότι είναι
το μακρύ χέρι του κεφαλαίου μέσα στην εργατική τάξη, επιβεβαίωσαν
πόσο χρήσιμοι είναι για το σύστημα και πόσο επικίνδυνοι είναι για την
εργατική τάξη.
Τρίτο συμπέρασμα, είναι πως αυτή η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ ούτε θέλει,
ούτε μπορεί να οργανώσει την πάλη της εργατικής τάξης, δεν θέλει και δεν
μπορεί να αναδείξει τα πραγματικά προβλήματα της εργατικής τάξης, να
αναδείξει τις αιτίες που τα γεννούν και τα αναπαράγουν.
Τέταρτο συμπέρασμα. Στην ΓΣΕΕ δεν άλλαξε τίποτα, παραμένει μια
πλειοψηφία που βάζει πλάτη να περνούν τα σχέδια της εργοδοσίας, μια
πλειοψηφία

παράρτημα

της

εκάστοτε

κυβέρνησης

που

θρέφεται

ποικιλόμορφα από τον πλούτο που παράγει η εργατική τάξη.
Τέλος,

οι

εργαζόμενοι

πρέπει

να

βγάλουν

συμπεράσματα.

Να

καταδικάσουν αυτές τις πλειοψηφίες που με κάθε μέσον κρατούν το
συνδικαλιστικό κίνημα όμηρο των αποφάσεων της Ε.Ε., των κελευσμάτων
του κεφαλαίου. Να βάλουν πλάτη να απαλλαχτεί το εργατικό κίνημα από
τον κυβερνητικό, εργοδοτικό συνδικαλισμό.
Γίνεται πλέον φανερό, πως μοναδική ελπίδα για την εργατική τάξη είναι η
ενίσχυση του ταξικού πόλου του εργατικού κινήματος, του ΠΑΜΕ. Ο
χρόνος επιβεβαιώνει και αναδεικνύει το ΠΑΜΕ σαν την μοναδική δύναμη
που μπορεί με συνέπεια να οργανώσει την πάλη της εργατικής τάξης, να
συμβάλλει στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τη σύγκρουση της
εργατικής τάξης με τη τάξη των καπιταλιστών.
Συνάδελφοι,
Όλα τα παραπάνω επιβάλλουν την οργάνωση σοβαρών αγώνων για την
απόκρουση αυτής της επίθεσης. Μας βάζουν μπροστά σε σοβαρά και
σύνθετα καθήκοντα. Οι αγώνες μας μπορεί να μην έχουν άμεσο
αποτέλεσμα είναι όμως αγώνες που κτίζουμε μακροπρόθεσμα, ατσαλώνουν
συνειδήσεις,

βάζουν

νέες

δυνάμεις

στη

μάχη,

αποκτούν

εμπειρίες,

πλάθουν τα νέα παιδιά που μπαίνουν στην παραγωγή, βοηθάνε να
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κατανοούν οι εργαζόμενοι την κοινωνική τους θέση. Παράλληλα πρέπει να
προσανατολίζουμε τη δουλειά μας και εκεί που ζει και δουλεύει ο κάθε
οικοδόμος και η οικογένειά του. Δεν θα μας εμπιστεύεται κανένας εργάτης
αν δεν μας δει κοντά του στο γιαπί, το εργοτάξιο, τον κάθε χώρο
δουλειάς. Εκεί που παραβιάζεται το ωράριο, που δεν εφαρμόζεται η
σύμβαση, εκεί που τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας είναι ανύπαρκτα, εκεί
που η τρομοκρατία βασιλεύει, εκεί που η εργοδοσία ισοπεδώνει την
αξιοπρέπεια του κάθε εργαζόμενου.
Σήμερα, που δεν υπάρχει σπίτι να μην έχει άνεργο, δεν μπορούμε να
περιμένουμε να ανοίξουμε το ζήτημα της ανεργίας όταν θα γεμίσουν οι
πιάτσες και τα καφενεία με άνεργους οικοδόμους. Πρέπει από τώρα να το
ξεδιπλώσουμε, να του δώσουμε τις πραγματικές του διαστάσεις, να
αναδείξουμε τις πραγματικές αιτίες που το γεννούν. Άλλωστε τα στοιχεία
δείχνουν ότι η ανεργία κτυπά απειλητικά πλέον τον κλάδο.
Τα ζητήματα της ιδιωτικοποίησης της Παιδείας, της Υγείας, παίρνουν πλέον
τεράστιες διαστάσεις, ακουμπάνε κάθε εργατική οικογένεια.
Τα συνδικάτα λοιπόν πρέπει να προσανατολίσουν τη δουλειά τους σ΄ αυτή
την κατεύθυνση, δηλαδή της ανάπτυξης της δράσης εκεί που ζει και
δουλεύει ο οικοδόμος, ο κάθε εργάτης, παρεμβαίνοντας για όλα τα
προβλήματα, δίνοντας βάρος στους συνάδελφους μετανάστες και στις
οικογένειές τους.
Συνάδελφοι,
Τα ίδια τα γεγονότα επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασής μας για τα
συλλαλητήρια στις 8 Μάρτη και την απεργία στις 29 Μάρτη. Αναδείχτηκε
ότι ήταν επιβεβλημένη αυτή η απάντησή μας στις δυνάμεις του κεφαλαίου
και τα πολιτικά τους στηρίγματα. Η απόφαση για συντονισμό των αγώνων
με αιχμή τις συλλογικές συμβάσεις σ΄ ένα ευρύ πλαίσιο διεκδικήσεων με
Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα, σωματεία, που δραστηριοποιούνται στα
πλαίσια του ΠΑΜΕ, αποκτά ξεχωριστή σημασία όχι σαν αριθμητική δύναμη,
αλλά κυρίως σαν προσπάθεια ενοποίησης της πάλης της εργατικής τάξης
σ΄ ένα πλαίσιο διεκδικήσεων που απαντά στο σύνολο των αναγκών της
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εργατικής οικογένειας, αναδεικνύοντας παράλληλα πόσο αναγκαίος είναι
αυτός ο συντονισμός.
Με τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις δώσαμε απάντηση στα στηρίγματα
και τους απολογητές του συστήματος, δώσαμε απάντηση στο ΣΕΒ και τις
άλλες εργοδοτικές οργανώσεις που άνοιξαν ξανά τη συζήτηση της
αντικατάστασης των συλλογικών συμβάσεων με συμβάσεις προσωπικές,
στοχεύοντας να κρατήσουν το θέμα στην επικαιρότητα, να το δουλέψουν
μπροστά στη νέα Εθνική Σύμβαση του 2008.
Τα συλλαλητήρια και η απεργία σημείωσαν μεγάλη επιτυχία Πανελλαδικά
παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του κυβερνητικού, εργοδοτικού
συνδικαλισμού

να

υπονομεύσει

αυτούς

τους

αγώνες

αξιοποιώντας

ορισμένους από τους ανθρώπους του.
Συνάδελφοι,
Έχουν γίνει πέντε συναντήσεις με τους εργοδότες. Αξιοποιώντας τη
σύμβαση των 0,77 ευρώ που υπέγραψε η ΓΣΕΕ και το 5,1% από την 1η
Μάη σκάλωσαν στο 6%. Προσπαθήσαμε για νέα συνάντηση, την ημέρα της
απεργίας, δεν έγινε όμως κατορθωτό γιατί είχε εκλογές ο ΣΤΕΑΤ, ο
Σύνδεσμος των μεγάλων εταιριών.
Η γνώμη μας είναι να πιέσουμε ακόμα μέσα στον Απρίλη, με μορφή πάλης
το συλλαλητήριο και βέβαια με την απεργία την 1η Μάη. Αμέσως μετά την
Πρωτομαγιά η Εκτελεστική να αποφασίσει τα επόμενα βήματα εκτιμώντας
τα περιθώρια που υπάρχουν.
Συνάδελφοι,
Σ΄ ένα μήνα οι οικοδόμοι, η εργατική τάξη συνολικά της χώρας μας, οι
εργάτες όλου του κόσμου, γιορτάζουν με αγωνιστικές μαχητικές απεργίες
την κορυφαία μέρα δράσης, απολογισμού, μνήμης, την 1η Μάη και βάζουν
νέους στόχους.
Έχουμε τη γνώμη ότι την κορυφαία αυτή μέρα για την εργατική τάξη αν
δεν της προσδώσουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα βοηθούν την
εργατική τάξη να κάνει ένα βήμα παραπέρα θα μείνει στον επετειακό
χαρακτήρα.
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Σήμερα, που οι σειρήνες του οπορτουνισμού, της σοσιαλδημοκρατίας και
του νεοφιλελευθερισμού, προσπαθούν να πείσουν για το τέλος της ταξικής
πάλης και προωθούν τη λογική της συναίνεσης, της εργασιακής ειρήνης,
σήμερα που προσπαθούν να πείσουν ότι οι αγώνες δεν φέρνουν
αποτελέσματα, ότι το βόλεμα και το σκύψιμο του κεφαλιού είναι η λύση
είναι ανάγκη να έχουμε ανοικτό το μέτωπο ενάντια σ΄ αυτές τις λογικές,
να ατσαλώνουμε τη συνείδηση της εργατικής τάξης να γίνεται όλο και πιο
ορατό ότι το σκύψιμο του κεφαλιού, η υποχώρηση, πολλαπλασιάζει τις
αρνητικές συνέπειες στη ζωή, τη δουλειά, στις κατακτήσεις, δημιουργεί
ευνοϊκότερες προϋποθέσεις στον εργοδότη για να συμπιέζει προς τα κάτω
μισθούς,

ημερομίσθια,

για

κατάργηση

συλλογικών

συμβάσεων,

για

κλέψιμο της ασφάλισης κλπ.
Με αιχμή λοιπόν την απεργία της 1ης Μάη πρέπει να ξεκινήσουμε μια
δουλειά στα σωματεία, στους χώρους δουλειάς, που θα έχει συνέχεια και
θα απαντά σε όλα τα παραπάνω. Μια δουλειά που θα συνδέεται με τα
πραγματικά μηνύματα της 1ης Μάη. Στην βάση αυτή, να μην μείνουμε στα
τετριμμένα, αφισοκόλληση, μοίρασμα προκήρυξης και να πάμε στην
απεργιακή συγκέντρωση. Οι Διοικήσεις των σωματείων έγκαιρα να
συνεδριάσουν και να σχεδιάσουν τη δουλειά τους, να πάρουν μέτρα
ενημέρωσης των συναδέλφων.


Να επιδιώξουμε στάση εργασίας στα εργοτάξια κι όπου δεν μπορούμε
να γίνουν ομιλίες την ώρα του κολατσιού, να μοιραστεί ένα
γαρύφαλλο στους εργάτες.



Να πραγματοποιήσουν τα σωματεία εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα
να τιμήσουν κάποιους αγωνιστές, να προβάλλουν μια προοδευτική
ταινία, κ.ά. και με τις ομιλίες να ανοίγουν τα ζητήματα, της
οργάνωσης και της συλλογικής δράσης, της ταξικής πάλης, των
δυσκολιών που συναντάμε, τα ζητήματα του συσχετισμού δύναμης,
του ρόλου των δυνάμεων του συμβιβασμού στο εργατικό κίνημα, του
ρόλου των κομμάτων της πλουτοκρατίας, της ιστορικής αποστολής
της

εργατικής

τάξης

και

της

πάλης

για

την

κατάργηση

της

εκμετάλλευσης και βέβαια αυτή η προσπάθεια να λειτουργεί στην
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κατεύθυνση

της

επιτυχίας

των

συγκεντρώσεων

των

ταξικών

δυνάμεων.


Να οργανώσουμε περιοδείες σε γιαπιά, μεγάλους χώρους δουλειάς.



Στα έργα του Μαλιακού και σε όλη την κλίμακα της Εγνατίας οδού
επιβάλλεται να ενισχύσουμε την παρέμβασή μας και με κεντρική
βοήθεια.

Συνάδελφοι,
Το εικοσαήμερο που μένει μετά το Πάσχα πιστεύουμε ότι είναι αρκετό για
να οργανώσουμε τη δουλειά μας, να έχουμε αποτελεσματική παρουσία
στους χώρους δουλειάς, να έχουν μαζικότητα, παλμό και μαχητικότητα οι
απεργιακές συγκεντρώσεις.
Η απεργία την 1η Μάη δεν κλείνει τον κύκλο των κινητοποιήσεων του
κλάδου, του ταξικού κινήματος και μετά πάμε για διακοπές.
Έχουμε μπροστά μας σοβαρά ζητήματα, της Κοινωνικής Ασφάλισης, της
Υγείας,

της

Παιδείας,

ζητήματα

δημοκρατικών

συνδικαλιστικών

δικαιωμάτων και ελευθεριών, που θα πρέπει να οργανώσουμε τη δουλειά
μας το επόμενο διάστημα. Έχουμε μεγάλους χώρους δουλειάς να
παρέμβουμε

για

σοβαρά

προβλήματα

που

αντιμετωπίζουν

εκεί

οι

συνάδελφοι.
Ειδικά, για την Κοινωνική Ασφάλιση θα διαμορφώσουμε συγκεκριμένο
σχέδιο δράσης ώστε ο κλάδος να ετοιμαστεί έγκαιρα να αναμετρηθεί με τα
αντιασφαλιστικά μέτρα και να διεκδικήσει τους στόχους πάλης για την
αύξηση των συντάξεων, τη μείωση του ορίου ηλικίας, την υπεράσπιση και
διεύρυνση των Βαρέων – Ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

