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Συνάδελφοι,
Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας συγκαλείται σήμερα, ένα χρόνο
μετά το 21ο Συνέδριό μας.
Οι βασικές μας εκτιμήσεις συνεχίζουν να ισχύουν, σχετικά με το χαρακτήρα
της επίθεσης που δέχεται η εργατική τάξη (ε.τ), κατ΄ επέκταση και οι
οικοδόμοι στη χώρα μας. Επίσης, ισχύουν οι εκτιμήσεις μας σχετικά με το
ρόλο των κομμάτων του δικομματισμού (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), ως των κυριότερων
πολιτικών δυνάμεων που συναποφασίζουν και εφαρμόζουν την πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τη στρατηγική του κεφαλαίου. Ισχύουν οι
εκτιμήσεις μας για τ΄ άλλα κόμματα του ευρωμονόδρομου, που προσπαθούν
να παρουσιαστούν ως υπερασπιστές των συμφερόντων της ε.τ, ενώ είναι
υποστηρικτές της ελεύθερης οικονομίας, διαχειριστές του εκμεταλλευτικού
συστήματος, βάζουν πλάτη κάθε φορά που το λαϊκό κίνημα δυσκολεύει τις
επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης.
Τα αποτελέσματα των Βουλευτικών εκλογών της 12 Σεπτέμβρη πιστεύουμε
ότι εκφράζουν με μια έννοια γενικότερες θετικές διεργασίες μέσα στην ε.τ,
τα λαϊκά στρώματα. Η πτώση του ΠΑΣΟΚ και η μείωση της δύναμης της ΝΔ
σε 152 βουλευτές, είναι στοιχεία που πρέπει να πάρουμε υπόψη μας.
Το αδυνάτισμα του δικομματισμού φαίνεται ότι επισπεύδει τις πολιτικές
εξελίξεις.
Ένα
μέρος
ψηφοφόρων,
διαφορετικής
κοινωνικής
διαστρωμάτωσης, γύρισε την πλάτη σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Αυτή η εξέλιξη
ανησυχεί το κατεστημένο, αγωνιά για πολιτική λύση, που θα συμβάλει στο
φρενάρισμα θετικών εξελίξεων για το λαό.
Έτσι, στο προσκήνιο παρουσιάζονται νέα ζητήματα. Το δικομματισμό
φαίνεται να προσανατολίζονται να τον αντικαταστήσουν από ένα δίπολο
εναλλαγής της εξουσίας. Από εδώ, εξηγείται και η προβολή του ΛΑΟΣ και
του ΣΥΝ, που καλούνται να μπουν για τα καλά στο παιχνίδι και να παίξουν
το ρόλο τους. Αυτές οι δυνάμεις έτσι κι αλλιώς είναι ταγμένες να παίζουν
αυτό το παιχνίδι, απλώς μέχρι σήμερα το έκαναν όσο τους έπαιρνε
συγκαλυμμένα. Σήμερα, όμως το σύστημα τους θέλει μπροστά. Εδώ
εδράζεται η προβολή τους από τα ΜΜΕ και παράλληλα η αποσιώπηση της
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δράσης του ταξικού εργατικού κινήματος, η σχεδιασμένη διαστρέβλωση των
θέσεών του, η πολεμική και συκοφάντηση που δέχεται καθημερινά.
Η συνέχιση των σκανδάλων με την «υπόθεση Ζαχόπουλου», που
εξελίσσεται και διατηρείται από τα ΜΜΕ ένα μήνα τώρα, καταδεικνύει με τον
πιο χαρακτηριστικό τρόπο τα αδιέξοδα του δικομματισμού. Η πολιτική
αντιπαράθεση εστιάζεται πλέον σε «ροζ σκάνδαλα», αφού οι μεταξύ τους
πολιτικές μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό. Ο καυγάς τους είναι η νομή της
εξουσίας γι΄ αυτό και η κουβέντα περιστρέφεται γύρω από ικανά ή ανίκανα
πρόσωπα, ηθικούς ή ανήθικους. Η προσπάθεια στοχεύει, να πειστεί ο λαός
ότι για τη φτώχεια, τη μιζέρια, την ανεργία, την υποβάθμιση της ζωής, δε
φταίει η καπιταλιστική ανάπτυξη, αλλά μόνο ο μηχανοδηγός, δηλ. ο
εκάστοτε διαχειριστής Πρωθυπουργός. Η αγωνία τους είναι να περισώσουν
την υπόληψη του συστήματος, παγιδεύοντας τα λαϊκά στρώματα γύρω από
ανούσιες και ατέρμονες συζητήσεις, που αποπροσανατολίζουν από τα
καθημερινά και τα γενικότερα προβλήματα. Αποκρύβουν, επιμελώς, ότι τα
σκάνδαλα τα παράγει, τα θρέφει και τα αναπαράγει το ίδιο το σύστημα, που
παράγει τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Αποκρύβουν ότι αυτό το σύστημα
χωρίς την εξαγορά, τη μίζα, την αρπαχτή, δεν μπορεί να ζήσει. Η μπόχα,
που αναδύεται αυτό το διάστημα, είναι το αποτέλεσμα ενός συστήματος που
πολιτικά και ηθικά σαπίζει καθημερινά.
Συνάδελφοι,
Η κατάσταση αυτή θα οξύνεται, θα γίνεται πιο επικίνδυνη, όσο θα οξύνεται
η επίθεση του κεφαλαίου στα λαϊκά στρώματα. Η όξυνση της ταξικής πάλης
θα δυσκολεύει τα σχέδια της κυβέρνησης, θα δημιουργεί αμφισβήτηση του
συστήματος, γι΄ αυτό θα γίνονται όλο και πιο επιθετικοί, πιο επικίνδυνοι. Η
εγρήγορση και επαγρύπνηση του λαϊκού κινήματος σ΄ αυτές τις συνθήκες
είναι επιβεβλημένη.
Συνάδελφοι,
Και το χρόνο που πέρασε συνεχίστηκε η αντιλαϊκή επίθεση της κυβέρνησης
που εξακολουθεί με αμείωτη ένταση στα βασικά μέτωπα, Παιδεία–Υγεία–
εργασιακά δικαιώματα, ενώ το Ασφαλιστικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτό
το διάστημα.
Η εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης με τις περικοπές στις κοινωνικές
δαπάνες, οι πενιχρές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, η υπογραφή από τη
ΓΣΕΕ εξευτελιστικών αυξήσεων σε συνδυασμό με την ένταση της ακρίβειας
και της ανεργίας, συνθέτουν το παζλ της φτώχειας και της εξαθλίωσης της
εργατικής λαϊκής οικογένειας.

2

Ο κρατικός προϋπολογισμός, που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή από την
κυβέρνηση, είναι βαθιά ταξικός, φορομπηχτικός, δίνει ώθηση στην
κερδοφορία του κεφαλαίου. Καλούνται ξανά τα λαϊκά στρώματα «να
πληρώσουν το μάρμαρο» της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Δείχνει, ότι
βαθαίνει το χάσμα ανάμεσα στην ε.τ και το κεφάλαιο. Την ώρα που οι
αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις δεν ανταποκρίνονται ούτε καν στο
ελάχιστο των αναγκών των μισθοσυντήρητων, η κερδοφορία του κεφαλαίου
απογειώνεται. Είκοσι εταιρείες παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό
αύξησης των κερδών τους, 385,3%. Είκοσι εταιρείες με τα μεγαλύτερα
κέρδη πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ ή 47,4%. Οι τράπεζες
καταγράφουν αύξηση 60% των κερδών τους. Οι κατασκευαστικές εταιρείες
υπερδιπλασίασαν τα κέρδη τους κατά 114%. Την ίδια στιγμή, ο δανεισμός
των λαϊκών νοικοκυριών για να τα βγάλουν πέρα, χωρίς τα στεγαστικά
δάνεια, φθάνει στα 101 δις ευρώ. Οι δραστικοί περιορισμοί στις δαπάνες σε
δημόσια Παιδεία-Υγεία συμβαδίζουν με την ενίσχυσή της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, το δυνάμωμα των ταξικών φραγμών, των εμποδίων, σε
βάρος των παιδιών που προέρχονται από λαϊκές οικογένειες. Η μόρφωση
υποβαθμίζεται, η παιδεία μετατρέπεται ακόμα περισσότερο σε εμπόρευμα,
λεηλατείται το οικογενειακό εισόδημα.
Την ίδια στιγμή που τα κέρδη των μονοπωλίων βρίσκονται σε συνεχή
άνοδο,
τα
εργοδοτικά
εγκλήματα
στους
χώρους
δουλειάς
πολλαπλασιάζονται καθημερινά, υποβαθμίζονται οι Επιθεωρήσεις Εργασίας
και τα ΚΕΠΕΚ, οξύνεται το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού και
εξοπλισμού. Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής: Από το 2000 – 2007,
1.092 εργάτες να μη γυρίσουν στα σπίτια τους. Το 2006 στους 128
νεκρούς οι 61 ήταν στην οικοδομή. Το 2007 στους 113 νεκρούς οι
100 ήταν οικοδόμοι. Συνολικά, πάνω από το 70% των θανατηφόρων
ατυχημάτων είναι στο χώρο των κατασκευών. Αυτά τα στοιχεία είναι τα
καταγεγραμμένα. Το σίγουρο είναι, πως πρόκειται για πολύ περισσότερα. Γι΄
αυτήν τη μακάβρια λίστα των νεκρών εργατών κι άλλων που σακατεύτηκαν
στα κάτεργα της εργοδοσίας, την ευθύνη την έχουν πρώτα απ΄ όλα οι
κυβερνήσεις, που ασκούν αντεργατική πολιτική, που βάζουν πλάτη και
στηρίζουν την εργοδοσία να αυγατίζει τα κέρδη της, ξεζουμίζοντας τους
εργάτες, χρησιμοποιώντας τους σαν καύσιμη ύλη.
Παράλληλα, το δικαίωμα στη συνδικαλιστική δράση, την απεργία, τη
διαδήλωση, τη διεκδίκηση, βρίσκεται υπό διωγμό. Καμεροχαφιέδες και
χαφιέδες της Ασφάλειας παρακολουθούν άγρυπνα τις κινητοποιήσεις, τις
πορείες,
τις
συγκεντρώσεις,
τις
Γ.Συνελεύσεις
των
σωματείων.
Συνδικαλιστές βρίσκονται υπό διωγμό γιατί μπήκαν στην πρώτη γραμμή
υπεράσπισης των συμφερόντων της ε.τ. Δικαστήρια βγάζουν παράνομες
απεργίες, καταδικάζουν συνδικαλιστές γιατί δεν γονάτισαν στα αφεντικά.
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Απολύονται εργάτες, εργάτριες γιατί τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι, να
απεργήσουν, να διεκδικήσουν, να πουν όχι στο σκύψιμο του κεφαλιού.
Ο Άρειος Πάγος, με απόφασή του, ανοίγει την κερκόπορτα των
απολύσεων. Ανάβει πράσινο φως στα αφεντικά για απολύσεις
συνδικαλιστών, με πρόσχημα την «κακόβουλη» συμπεριφορά. Στην
ουσία, καταργεί και τα ελάχιστα, σχετικά με την προστασία της
συνδικαλιστικής δράσης, που προβλέπει ο Ν.1264/82. Κατά τ΄ άλλα η
Δικαιοσύνη δεν είναι ταξική!
Να λοιπόν, γιατί το ταξικό κίνημα, το ΠΑΜΕ, επιμένει ότι αυτή η πολιτική
είναι βαθιά ταξική, υπηρετεί τη τάξη των αστών, βαθαίνει την εκμετάλλευση
της ε.τ. Να γιατί, όσοι διαλαλούν ότι μπορεί να είναι «και με τον κλέφτη και
με τον νοικοκύρη» δεν λένε απλά ψέματα, αλλά είναι παπαγαλάκια της
αστικής τάξης.
Συνάδελφοι,
Στο 21ο Συνέδριό μας ανοίξαμε ορισμένα ζητήματα. Με θάρρος αναδείξαμε
κενά και αδυναμίες στη δουλειά μας. Εκτιμήσαμε, ότι σ΄ αυτή την
ομολογουμένως δύσκολη περίοδο, τόσο για τον κλάδο όσο και γενικότερα
για την ε.τ, πρέπει να σταθμίσουμε τις ευθύνες μας, να πάρουμε μέτρα ώστε
να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στη δράση μας.
Σ΄ αυτή την κατεύθυνση, κρίνουμε ότι κάναμε βήματα, ενισχύθηκε η
συλλογικότητα, ο προβληματισμός της Διοίκησης, έγιναν προσπάθειες ν΄
ανοίξουν επίκαιρα ζητήματα στον κλάδο, που βασανίζουν συνολικά την
εργατική λαϊκή οικογένεια, προχωρήσαμε σε θεματικές συνεδριάσεις.
Σαν Διοίκηση κουβεντιάσαμε έγκαιρα και σε έκταση το ζήτημα των
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) και σ΄ ένα βαθμό και μέσα στον
κλάδο ανοίξαμε το ζήτημα, βάλαμε συνολικά το διεκδικητικό μας πλαίσιο σε
ζύμωση, συγκρουστήκαμε με τον κυβερνητικό–εργοδοτικό συνδικαλισμό,
αναπτύξαμε σημαντικούς αγώνες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την υπογραφή
της Σύμβασης του 7% από 1.1.07 (έχουν γίνει εκτιμήσεις, δεν
επανερχόμαστε).
Σ΄ αυτή τη ρότα θα επιμείνουμε και φέτος. Η Διοίκηση άνοιξε έγκαιρα το
θέμα, όμως πρέπει να ομολογήσουμε ότι στα σωματεία έχουμε μείνει πίσω
και χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια. Όσο όμως και να παλεύουμε για
υπογραφή ικανοποιητικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας αν δεν
εφαρμόζεται αυτή στην πράξη στην ουσία δεν έχουμε κάνει σπουδαία
πράγματα. Κι είναι γεγονός ότι σ΄ όλες τις πόλεις, συμπεριλαμβανομένης
και της Αθήνας, χιλιάδες συνάδελφοι μας, έλληνες και μετανάστες, είναι
πολύ κάτω από τη σύμβαση. Το ζήτημα λοιπόν της εφαρμογής είναι
ζητούμενο.
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Ασχοληθήκαμε με τα προβλήματα της Παιδείας. Προσπαθήσαμε, να
προσανατολίσουμε την αντιπαράθεση στην πραγματική διάσταση του
προβλήματος. Συγκρουστήκαμε με τις θέσεις των κομμάτων της
πλουτοκρατίας και των στηριγμάτων τους. Είμαστε στο πλευρό των
φοιτητών, των σπουδαστών, των μαθητών, αλληλέγγυοι στον αγώνα τους.
Την περίοδο των καταστροφικών πυρκαγιών συνεδριάσαμε έκτακτα.
Εξετάσαμε την κατάσταση με βάση τα συμφέροντα των εργαζομένων, των
αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων. Αναδείξαμε τις διαχρονικές ευθύνες
όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν απ΄ αυτό τον τόπο, προσανατολίσαμε
την επιχειρηματολογία των συνδικάτων μας.
Κουβεντιάσαμε το ζήτημα της Ανεργίας, το αναδείξαμε πολύπλευρα,
προσπαθήσαμε
να
προετοιμάσουμε
τον
κλάδο.
Αναπτύξαμε
μια
δραστηριότητα κυρίως στα μεγάλα συνδικάτα, απαιτήσαμε την προστασία
των ανέργων.
Μεγάλη είναι η συμβολή της Διοίκησης στο άνοιγμα της δουλειάς τόσο στον
κλάδο όσο και γενικότερα για το ζήτημα της Κοινωνικής Ασφάλισης
(Κ.Α). Έγκαιρα ασχοληθήκαμε με βάση και την εμπειρία που έχουμε σαν
κλάδος στο συγκεκριμένο θέμα. Ενημερώσαμε τους συναδέλφους στα Δ/Σ,
αποκαλύψαμε τις αιτίες που γεννούν τα προβλήματα στην Κ.Α, το ρόλο των
κομμάτων της πλουτοκρατίας (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), τον ύπουλο ρόλο του ΣΥΝ και
ΛΑΟΣ, όπως επίσης και το ρόλο των συμβιβασμένων ηγεσιών στο εργατικό
κίνημα. Αποκαλύψαμε ότι στόχος δεν είναι, όπως λένε, «η σωτηρία της
Κ.Α», αλλά το πώς θα αυγατίσουν τα κέρδη των εργοδοτών. Φέραμε στο
προσκήνιο τα πραγματικά προβλήματα των ασφαλισμένων, αναδείξαμε τις
θέσεις του ταξικού κινήματος σε συνδυασμό με τον πλούτο που παράγει η
ε.τ και το δικαίωμά της να τον διεκδικεί για να καλυτερέψει τη ζωή της.
Τα συνδικάτα μας προχώρησαν σε συσκέψεις, Γ. Συνελεύσεις, περιοδείες
στα γιαπιά, τα εργοτάξια, σε αρκετές περιπτώσεις δημιούργησαν Επιτροπές
Αγώνα για την Κ.Α. Συμμετείχαμε στα Πανελλαδικά συλλαλητήρια του
ΠΑΜΕ, στις 7 Νοέμβρη και σε άλλες κινητοποιήσεις, εκδηλώσεις του ταξικού
κινήματος. Όλη αυτή η δραστηριότητα είχε θετικά αποτελέσματα στην
απεργία της 12 Δεκέμβρη. Είναι παρακαταθήκη για τη δουλειά μας
παραπέρα, στους αγώνες που έρχονται.
Συνάδελφοι,
Συνολικά, εκτιμάμε ότι προσανατολίσαμε σωστά τη δουλειά στα σωματεία
μας, τους δώσαμε περισσότερη βοήθεια. Μόνιμα, τα σωματεία ήταν
εφοδιασμένα με επίκαιρο διαφωτιστικό, ενημερωτικό υλικό για όλα τα
ζητήματα. Σταθερή ήταν η ενημέρωσή τους με εγκυκλίους, με την παρουσία
μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας και μελών της Διοίκησης σε
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Γ.Συνελεύσεις. Συχνές ήταν οι περιοδείες μας σε μεγάλα έργα, όπως στο
Πέταλο Μαλιακού, στην Εγνατία οδό από Γρεβενά και Γιάννενα, στον άξονα
Πάτρας-Κορίνθου, σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στην Καλαμάτα, την
Αθήνα, στο ΜΕΤΡΟ-Προαστιακό και σ΄ άλλες μεγάλες κατασκευές και βέβαια
στη συμβατική οικοδομή, που σ΄ ένα βαθμό παρεμβαίνουμε σ΄ όλη την
Ελλάδα.
Συνάδελφοι,
Συμπερασματικά, πιστεύουμε ότι έγιναν βήματα στα σωματεία μας.
Τουλάχιστον τα μεγάλα έχουν μια επαφή με τον κλάδο, συνεδριάζουν,
σχεδιάζουν καλύτερα τη δουλειά τους, προσπαθούν σε δύσκολες
ομολογουμένως συνθήκες ν΄ αναπτύξουν δραστηριότητα.
Συμβάλαμε σαν κλάδος στον προσανατολισμό του εργατικού κινήματος,
βοηθήσαμε στην ενίσχυση του ΠΑΜΕ, στη γραμμή συσπείρωσης και πάλης
κατά της πλουτοκρατίας και της αντιλαϊκής πολιτικής. Έχουμε όμως
δύσκολο δρόμο μπροστά μας. Η επίθεση θα οξύνεται, η ανεργία, η ακρίβεια,
η δυσκολία της λαϊκής οικογένειας να τα βγάλει πέρα, θα δυσκολεύει τη
δράση μας, τα αποτελέσματα του αγώνα μας θα απαιτήσουν πιο κοπιαστικές
προσπάθειες. Αυτό μας βάζει απέναντι σε μεγαλύτερα καθήκοντα, με στόχο
την ένταση της ταξικής σύγκρουσης, την ενίσχυση του αγώνα μας. Η
παλαιότερη, αλλά και πρόσφατη εμπειρία δείχνει ότι όταν κτίζεις σε στέρεα
βάση, χωρίς ταλαντεύσεις και υποχωρήσεις, αργά αλλά σταθερά θα έχεις
αποτέλεσμα.
Είναι φανερό, ότι η αποτελεσματικότητα των αγώνων είναι συνδυασμένη με
το συσχετισμό δύναμης σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο. Κατά
συνέπεια, η στόχευσή μας, η δράση μας, πρέπει να είναι στην κατεύθυνση
υπεράσπισης και διεύρυνσης των δικαιωμάτων της ε.τ, στην πολιτικοποίηση
των αγώνων, την ενίσχυση της συνείδησης της ε.τ, ώστε να ηττηθούν τα
κόμματα του δικομματισμού και η ιδεολογική τους βάση, να αποκαλυφθούν,
να ηττηθούν οι οπορτουνιστές και οι ιδέες τους, ν΄ αλλάξουν οι συσχετισμοί
στο εργατικό κίνημα υπέρ των ταξικών δυνάμεων, να ενισχυθεί η συμμαχία
της ε.τ με τα μικρομεσαία στρώματα της πόλης και του χωριού, ώστε να
δημιουργηθούν
προϋποθέσεις
ανατροπής
της
βαρβαρότητας
του
καπιταλισμού, ν΄ ανοίξει ο δρόμος για ανάπτυξη με κριτήριο τις λαϊκές
ανάγκες.
Σ΄ αυτή τη βάση θα παλέψουμε, εδώ θα αναμετρηθούμε, θα
συγκρουστούμε με την εργοδοσία, τους αντεργατικούς μηχανισμούς της
κυβέρνησης, τις πολιτικές που στηρίζουν τα κέρδη του κεφαλαίου και την
διαιώνισή του.
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Συνάδελφοι,
Το επόμενο διάστημα να επικεντρώσουμε τη δουλειά μας στους εξής άξονες:
• Ασφαλιστικό
• ΣΣΕ
• Ανεργία
• Ατυχήματα – Μέτρα Υγιεινής & Ασφάλειας
• Παιδεία – Υγεία
• Προβλήματα των οικοδόμων στο χώρο δουλειάς
Συνάδελφοι,
Όλοι συμφωνούμε ότι το Ασφαλιστικό αγγίζει όλο το λαό. Αγγίζει νέους και
παλιούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους, τις γενιές που θα μπουν στην
παραγωγή τα επόμενα χρόνια. Κάθε προσπάθεια διαχωρισμού σε νέους,
παλιούς ασφαλισμένους, ανάμεσα σε κλάδους, είναι κόλπα της κυβέρνησης
για να μην έρθει σε σύγκρουση με όλους τους εργαζόμενους, τους
συνταξιούχους ή και ξεχωριστές ομάδες του πληθυσμού, όπως γυναίκες για
την πρόωρη συνταξιοδότηση κλπ.
Η μαύρη προπαγάνδα θα οξυνθεί, όσο θα στενεύουν τα περιθώρια για την
κυβέρνηση από την άνοδο του εργατικού κινήματος, όσο θα ξεσκεπάζεται η
πολιτική της. Το τρικ, για παράδειγμα, του πλασματικού χρόνου,
ανάλογα με την επικινδυνότητα του επαγγέλματος ή ανάλογα με τα πόσα
ανήλικα παιδιά έχει μια εργαζόμενη μητέρα, είναι επικίνδυνο και χρειάζεται
αποκάλυψη γιατί κάτω από το περιτύλιγμα κρύβεται η κατάργηση των
βαρέων επαγγελμάτων, η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης.
Η προπαγάνδα διαχωρισμού των ασφαλισμένων, σε παλιούς και
νέους, κρύβει σοβαρούς κινδύνους όχι μόνο για το πέρασμα των
αντιλαϊκών θέσεων της κυβέρνησης, αλλά και της προσπάθειας διάσπασης
της ε.τ, σαν τάξη ενάντια σε τάξη.
Εξίσου επικίνδυνες και αποπροσανατολιστικές είναι οι πολιτικές του ΠΑΣΟΚ.
Μόνιμα και σταθερά ρίχνει νερό στο μύλο, που από κοινού έχει στήσει ο
δικομματισμός και τα στηρίγματά του, για να αλέσει δικαιώματα και
κατακτήσεις της ε.τ. Κανείς δεν έχει πάθει αμνησία, όλοι θυμόμαστε την
οργάνωση των κοινωνικών διαλόγων που ξεθεμελίωσαν τις εργασιακές
σχέσεις, το φουρνέλο που έβαλαν στα θεμέλια της Κ.Α με τους νόμους
Σιούφα και Ρέππα.
Ευθύνες έχει ο ΣΥΝ γιατί αποκρύπτει ότι οι αντιδραστικές αλλαγές στην Κ.Α
είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής της Ε.Ε, του κεφαλαίου. Δημιουργεί
συγχύσεις γιατί θεωρεί τον κοινωνικό διάλογο αναγκαίο, ωραιοποιεί χρόνια
τον αντεργατικό νόμο Ρέππα, επευφημεί την υποταγμένη τακτική της ΓΣΕΕ.
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Στην ουσία, η προπαγάνδα των διαχειριστών του συστήματος,
προσανατολίζει, εστιάζει και περιορίζει το θέμα στο πως θα περισωθεί ένα
ασφαλιστικό σύστημα που δίνει συντάξεις πείνας στα βαθιά γεράματα, ένα
ασφαλιστικό σύστημα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του κεφαλαίου και
τέλος, συσκοτίζει, αποπροσανατολίζει τον αγώνα διεκδίκησης της ε.τ από το
συσσωρευμένο πλούτο που παράγει.
Συνάδελφοι,
Η απεργία της 12 Δεκέμβρη ήταν μια καλή, ισχυρή απάντηση στην
κυβέρνηση και τα σχέδιά της. Κατά τη γνώμη μας, βγήκαν χρήσιμα
συμπεράσματα για το ταξικό εργατικό κίνημα. Η επιτυχία της απεργίας, που
καταγράφεται ως η μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων, οι μεγαλειώδεις σε
όγκο και παλμό συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, ούτε συγκυριακές ήταν, ούτε
αυθόρμητες. Ήταν πρώτα απ΄ όλα σύγκρουση με την κυβερνητική πολιτική,
τις ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ και των άλλων υποστηρικτών της εξουσίας του
κεφαλαίου, με την εργοδοσία και τους μηχανισμούς της, αναμέτρηση με τον
κυβερνητικό–εργοδοτικό συνδικαλισμό από τη μια και τη γραμμή του ΠΑΜΕ
από την άλλη. Ήταν αποτέλεσμα μακρόχρονης μάχης με συνέπεια και
σταθερότητα των ταξικών δυνάμεων στο εργατικό κίνημα, στους χώρους
δουλειάς, μέσα στους εργάτες, τους άνεργους, τους απολυμένους, τους
συνταξιούχους. Ήταν αποτέλεσμα μιας μόνιμης και σταθερής σύγκρουσης
με την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική για το σύνολο των προβλημάτων της
ε.τ, αποτέλεσμα σύγκρουσης και ξεσκεπάσματος του κυβερνητικού–
εργοδοτικού συνδικαλισμού.
Αναδείχτηκαν σοβαρά ποιοτικά χαρακτηριστικά απ΄ αυτή την απεργία,
που πρέπει να τα πάρουμε υπόψη, και να λειτουργήσουν προωθητικά στην
παραπέρα δουλειά μας:

−
−
−
−
−
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Χιλιάδες εργάτες, εργάτριες αψήφησαν την τρομοκρατία της
εργοδοσίας
και
ακολούθησαν
το
δρόμο
του
αγώνα,
αγανάκτησαν, είπαν «ΟΧΙ, δεν πάει άλλο».
Εκατοντάδες χώροι δουλειάς που βασίλευε η τρομοκρατία
έκλεισαν, βγήκαν μαζικά οι εργάτες στους δρόμους.
Στο σχεδιασμό και την προετοιμασία της απεργίας συμμετείχαν
περισσότεροι οικοδόμοι, εργάτες, εργάτριες, έκαναν δική τους
υπόθεση αυτή τη μάχη.
Δεκάδες
χιλιάδες
απεργοί
γύρισαν
την
πλάτη
στις
συμβιβασμένες
πλειοψηφίες
και
συμμετείχαν
στις
συγκεντρώσεις και πορείες του ΠΑΜΕ, υιοθετώντας τους
στόχους, τα αιτήματα που αντιστοιχούν στις λαϊκές ανάγκες.
Πολλοί περισσότεροι οικονομικοί μετανάστες ήταν στα μπλοκ
των οικοδόμων.

−

Πιο αποφασιστικά και με πολύ περισσότερες δυνάμεις
περιφρουρήθηκε η απεργία στις οικοδομές, τα εργοτάξια, αλλά
και γενικότερα στους χώρους δουλειάς.
Τα συμπεράσματα αυτά, που εκφράζουν μια νέα ποιότητα στη δουλειά μας
και το αποτέλεσμα, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στον
κλάδο, να λειτουργήσουν καταλυτικά για την επιτυχία των αγώνων που
έρχονται.
Τα Περιφερειακά συλλαλητήρια που οργανώσαμε, στις 22 Γενάρη, με
πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ, των Ε.Κ., Ομοσπονδιών, Σωματείων και
συνδικαλιστών, είχαν ανάλογη επιτυχία σε όλες τις πόλεις που
πραγματοποιήθηκαν.
Με αφετηρία λοιπόν τη δουλειά που έχουμε κάνει στον κλάδο, την επιτυχία
της απεργίας του Δεκέμβρη και των συλλαλητηρίων στις 22 Γενάρη,
κλιμακώνουμε τον αγώνα μας, προχωράμε πιο αποφασιστικά και από
καλύτερες θέσεις για την απεργία στις 13 Φλεβάρη. Κάνουμε δική μας
υπόθεση την απεργία, ξεσκεπάζουμε τα σχέδια της κυβέρνησης, διαλύουμε
την αντάρα, που προσπαθούν να ρίξουν με την αναπαραγωγή των
σκανδάλων για να συσκοτίσουν τις αιτίες των προβλημάτων της ε.τ,
παλεύουμε για ακόμα πιο μαζικές, μαχητικές συγκεντρώσεις, για ισχυρή
απάντηση στο κεφάλαιο και την κυβέρνηση, για να εμποδίσουμε τα
αντιασφαλιστικά μέτρα, να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας.
Συνάδελφοι,
Για τον κλάδο προστέθηκε ένα επιπλέον πρόβλημα, που σχετίζεται με το
κλέψιμο της ασφάλισης των οικοδόμων. Όπως είχαμε ενημερώσει τα Δ/Σ,
και σ΄ ένα βαθμό τους συναδέλφους, οι εργοδότες για δεύτερη φορά
προσέφυγαν στα Δικαστήρια για να βγάλουν αντισυνταγματική τη
διάταξη που καθορίζει το 1,35 ένσημα ανά τετραγωνικό μέτρο ως
ελάχιστες καταβλητέες εισφορές για την ασφάλιση των οικοδόμων
στα ιδιωτικά οικοδομικά έργα.
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας, πριν ένα χρόνο, με συνεχόμενες παρεμβάσεις
στη Διοίκηση του ΙΚΑ και το υπουργείο Απασχόλησης, πίεζε να υπάρχει
ετοιμότητα πολιτικής απόφασης που να καλύπτει το κενό σε περίπτωση
αρνητικής απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας. Σημειώνουμε, ότι την
προσφυγή των εργοδοτών στο Συμβούλιο Επικρατείας την αντικρούσαμε και
με δικηγόρο, που ορίσαμε εμείς σαν Ομοσπονδία μαζί με την νομική
υπηρεσία του ΙΚΑ. Σήμερα, δεν έχει καθαρογραφεί ακόμα η απόφαση, όμως
οι πληροφορίες, που έχουν διαρρεύσει, λένε ότι το Συμβούλιο Επικράτειας
έβγαλε αντισυνταγματική τη συγκεκριμένη διάταξη.
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Έγκαιρα, το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μας κατήγγειλε αυτή την εξέλιξη
και είχαμε συναντήσεις με τον διευθυντή Ασφάλισης του ΙΚΑ, κ. Αβελά και
την υπουργό Απασχόλησης, κ. Πετραλιά. Τους επισημάναμε, ότι ζητούμε:
Πρώτον, την επαναφορά του συντελεστή αυξημένο δύο (2) ένσημα ανά
τετραγωνικό μέτρο.
Δεύτερον, η όποια κατάργηση του συντελεστή σημαίνει ότι επανερχόμαστε
στην παλιά κατάσταση της κλοπής της ασφάλισης των οικοδόμων και του
ΙΚΑ, δηλ. στο 0,60–0,70 ένσημα ανά τετραγωνικό μέτρο.
Τρίτον, την καθιέρωση του βιβλίου παρουσίας στην οικοδομή και
Τέταρτον, τη δημιουργία Μικτών Επιτροπών Ελέγχου.
Συνάδελφοι,
Το ζήτημα της κατάργησης του συντελεστή δεν είναι άσχετο και ξεκομμένο
από την προσπάθεια που γίνεται για απαλλαγή των εργοδοτών να
ασφαλίζουν τους εργαζόμενους και να τους οδηγήσουν στις ιδιωτικές
ασφαλιστικές εταιρείες. Εντάσσεται στα γενικότερα σχέδια ανατροπής της
Κ.Α και σαν τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Θα ήταν έξω από κάθε
λογική να ξεκόψουμε ένα θέμα από το Ασφαλιστικό, να το παλεύουμε και να
αφήσουμε τα υπόλοιπα για τους άλλους. Ενιαία, λοιπόν, δίνουμε τη μάχη
για την Κ.Α, πιέζουμε, παλεύουμε για λύσεις που να υπηρετούν τις ανάγκες
των εργαζομένων.
Συνάδελφοι,
Έγκαιρα κουβεντιάσαμε σαν Διοίκηση την καταγγελία των ΣΣΕ, που
υπογράφουμε σαν κλάδος. Με την μεσολάβηση της απεργίας του Δεκέμβρη
και τις γιορτές που ακολούθησαν έχουμε μείνει πίσω στη συζήτηση στον
κλάδο, στο άνοιγμα της δουλειάς. Να μην μας διαφεύγει, φέτος έχουμε την
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η αντιπαράθεση θα οξυνθεί.
Από τη μια μεριά με την κυβέρνηση, τους εργοδότες και τους μηχανισμούς
τους σε ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και από την άλλη οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, που έχουν
επεξεργαστεί και προτάσσουν ένα διεκδικητικό πλαίσιο που αντιστοιχεί στα
συμφέροντα των εργαζόμενων.
Έχουμε εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια. Οι λεονταρισμοί της ΓΣΕΕ
οδηγούν σε μια-δυο απεργίες που οι ίδιοι τις υπονομεύουν και υποσκάπτουν
έντεχνα. Διαχωρίζουν την πολιτική από την οικονομία, αφήνουν στο
απυρόβλητο την κυβέρνηση και την πολιτική της, ψελλίζουν για αυξήσεις,
αλλά την ίδια στιγμή είναι υπέρ της ανταγωνιστικότητας, της καπιταλιστικής
ανάπτυξης, της αύξησης των κερδών του κεφαλαίου και καταλήγουν στις
αυξήσεις των 0,77 ευρώ.
Το πλαίσιο διεκδίκησής του ΠΑΜΕ, της Ομοσπονδίας, είναι γνωστό. Με βάση
αυτό ανοίγουμε τη δουλειά, με Γ. Συνελεύσεις, συσκέψεις, περιοδείες.
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Συνάδελφοι,
Πιστεύουμε, πως όλοι συμφωνούμε ότι η ανεργία είναι πλέον όχι «προ των
πυλών», αλλά γεγονός μέσα στον κλάδο.
Με βάση αξιόπιστα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στο ημερήσιο Τύπο τα
απούλητα διαμερίσματα Πανελλαδικά είναι 360-400 χιλιάδες. Απ΄ αυτά
γύρω στις 70.000 είναι στην Αθήνα, 20.000-25.000 στη Θεσσαλονίκη,
2.000 στην Τρίπολη, 2.500 στο Αγρίνιο και τα υπόλοιπα στις άλλες πόλεις.
Είναι φανερό, πως το πενιχρό μεροκάματο, η ανεργία, η ακρίβεια, δεν
αφήνουν περιθώρια για αγορά κατοικίας από τα λαϊκά στρώματα. Η ακρίβεια
των υλικών, τα υψηλά επιτόκια, η ασυδοσία των κατασκευαστών να
πουλάνε όσο θέλουν, επιβαρύνουν την κατάσταση.
Η πρότασή μας, όπως την ψηφίσαμε στο Συνέδριο, είναι επίκαιρη και
απαντάει σ΄ αυτό το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα της ανεργίας από τη μία
και στο δικαίωμα για στέγη από την άλλη.
Γίνεται επίσης τόσο επίκαιρο, όσο και αναγκαίο το ζήτημα της
αντισεισμικής θωράκισης και των αντιπλημμυρικών έργων με αιχμή
τους τελευταίους σεισμούς και την καταστροφή νοικοκυριών από τις
πλημμύρες.
Συνάδελφοι,
Όπως εκτιμάμε και παραπάνω έχουμε κάνει βήματα στις επαφές μας με τους
συναδέλφους στους τόπους δουλειάς. Πιστεύουμε όμως, ότι δεν έχουν
εξαντληθεί τα περιθώρια και πολύ περισσότερο δεν βρισκόμαστε στο ύψος
των αναγκών.
Εκτιμάμε ότι για να μπορέσει ν΄ ανταποκριθεί το εργατικό κίνημα
και ιδιαίτερα ο κλάδος μας στις απαιτήσεις της ταξικής πάλης
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενίσχυση των σωματείων μας. Σ΄
αυτή την κατεύθυνση οι εξελίξεις επιβάλλουν:
• Ενιαία ταξική γραμμή πάλης που θα διαπερνά τη δουλειά των
σωματείων μας σ΄ όλη της Ελλάδα, ώστε ο κλάδος με βάση τις
αποφάσεις, τις κατευθύνσεις της Ομοσπονδίας μας, να παλεύει ενιαία,
οργανωμένα κατά του κεφαλαίου, των πολιτικών του εκπροσώπων, της
αντιλαϊκής πολιτικής.
• Την καλύτερη δυνατή οργάνωση του κλάδου, την μαζικοποίηση των
σωματείων, ρίχνοντας ιδιαίτερο βάρος στους νέους εργάτες,
στους νέους εργαζόμενους που μπαίνουν στον κλάδο των
κατασκευών. Πρόκειται για κρίσιμο καθήκον, που θα δώσει ώθηση
στην πάλη των οικοδόμων και των συναφών επαγγελμάτων, θα
συμβάλλει στην αξιοποίηση περισσότερων δυνάμεων, θα προετοιμάσει
καλύτερα τη συνέχιση της αγωνιστικής πορείας της Ομοσπονδίας μας.
Οργάνωση και ανάπτυξη γερών δεσμών των σωματείων με τα μέλη
τους και γενικότερα με τους εργαζόμενους του κλάδου. Μεγαλύτερη
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•

συμμετοχή στις λειτουργίες και δραστηριότητες των σωματείων,
καλύτερος σχεδιασμός της δράσης, νέες δυνάμεις στις κινητοποιήσεις,
στους πολύμορφους αγώνες. Σ΄ αυτή την αναγκαιότητα επιβάλλεται να
ανταποκριθούμε όλοι μας, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις που θα
κάνουν πιο δυνατή, πιο αποτελεσματική την πάλη μας.
Να δούμε με μεγάλη προσοχή και ευθύνη την οργάνωση των
μεταναστών στα σωματεία, τη συμμετοχή τους στον καταμερισμό,
την ανάληψη ευθυνών, ώστε έλληνες και μετανάστες εργάτες να
δυναμώσουν τη ταξική τους ενότητα, να δράσουν σαν μια γροθιά κατά
του κοινού αντιπάλου. Είμαστε ακόμα πίσω στην υλοποίηση αυτού του
στόχου κι αυτό την ώρα που οι μετανάστες αποτελούν ένα πολύ μεγάλο
τμήμα του κλάδου μας.

Συνάδελφοι,
Με τις τοποθετήσεις, τις προτάσεις, τις κριτικές παρατηρήσεις, τη μεταφορά
εμπειριών από τους ομιλητές, είμαστε σίγουροι ότι η εισήγηση θα γίνει πιο
περιεκτική, πιο πλούσια, εμπεριστατωμένη και μαζί με τις αποφάσεις του
21ου Συνεδρίου μας, θα αποτελέσει εφόδιο για τη δουλειά μας τον επόμενο
χρόνο.
Θα προχωρήσουμε σε Περιφερειακές συσκέψεις, καλά προετοιμασμένες, με
τη συμμετοχή όλων των Δ/Σ, όχι αντιπροσώπων, για να βοηθήσουμε τη
δουλειά μας στον κλάδο.

12

