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ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 

 

 

Συνάδελφοι, 

Το γεγονός ότι η Ολομέλεια της Διοίκησης πραγματοποιείται μέσα στο 

καλοκαίρι και με πρωτόγνωρες για τη χώρα μας θερμοκρασίες δε μειώνει 

στο ελάχιστο τις ευθύνες, που επωμιζόμαστε σαν Διοίκηση για το επόμενο 

διάστημα. Ευθύνες, που πηγάζουν από την ανάγκη της οργάνωσης της 

πάλης του κλάδου, ενάντια σε μια πολιτική που γίνεται καθημερινά όλο και 

πιο επιθετική. 
 

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες, ανεξάρτητα 

πότε θα γίνουν εκλογές, αναπαράγει μια κούφια και ανούσια αντιπαράθεση 

ανάμεσα στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, με τη στήριξη και των κομμάτων του 

συστήματος. Στόχος τους, να αποπροσανατολίσουν το λαό από τα καυτά 

προβλήματα, από τα βάσανα που του δημιουργούν με τις πολιτικές τους 

και να τον προσανατολίσουν στο ποιος θα μοιράζει την τράπουλα. Για μας, 

είναι αδιάφορο ποιος θα μοιράζει την τράπουλα γιατί ξέρουμε πως και οι 

δύο τα «βαριά χαρτιά» τα μοιράζουν στο κεφάλαιο. Γιατί τα συμφέροντά 

του κεφαλαίου εκφράζουν τα κόμματα του δικομματισμού. Ξέρουμε, από 

την εμπειρία μας πως δεν πρέπει να πέσουμε στη λούμπα των ισχυρών 

κυβερνήσεων. Για μας, για το λαό γενικότερα, συμφέρον είναι να 

υπάρξουν όσο το δυνατόν πιο ανίσχυρες κυβερνήσεις, πιο ανίσχυρα τα 

κόμματα φορείς της αντιλαϊκής πολιτικής. Μας συμφέρει να υποστεί ήττα ο 

δικομματισμός. Είναι συμφέρον για το κίνημα, ανοίγει σοβαρές προοπτικές 

για την εργατική τάξη. 
 

Συνάδελφοι, 

Τα όσα βλέπουμε και ακούμε, τόσο σήμερα όσο και το προηγούμενο 

διάστημα,  επιβεβαιώνουν  αυτή  μας  την εκτίμηση.  Επιβεβαιώνουν,  ότι  
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έρχονται πραγματικά δύσκολες μέρες. Επιβεβαιώνουν, ότι γίνονται 

αδίστακτοι στην προσπάθειά τους να υπηρετήσουν το σύστημα. 

Επιβεβαιώνουν, ότι η επίθεση στο ταξικό εργατικό κίνημα θα ενταθεί, θα 

γίνουν πολύπλευρες προσπάθειες να το συκοφαντήσουν, να το 

περιορίσουν, να στρέψουν τους εργαζόμενους σε άλλες ανώδυνες για το 

σύστημα κατευθύνσεις. Το ξεσκέπασμα σε βάθος, της αντεργατικής, 

αντιλαϊκής πολιτικής τους, η ανάδειξη των υπεύθυνων και των αιτιών που 

προκαλούν και αναπαράγουν τα προβλήματα, βάζει εμπόδια στα σχέδιά 

τους, βάζει εμπόδια για πιο ανοιχτή επίθεση σε βάθος και έκταση στην 

εργατική τάξη. 
 

Το γεγονός, ότι το ταξικό εργατικό κίνημα, στη δράση και μέσα στους 

εργαζόμενους αναδεικνύει την ταύτιση των πολιτικών της ΝΔ και του 

ΠΑΣΟΚ στα βασικά μέτωπα, διαλύει τον κουρνιαχτό που σηκώνουν και οι 

δύο με τις ανούσιες κοκορομαχίες. Αυτή η υπεύθυνη στάση και δράση του 

ταξικού εργατικού κινήματος συμβάλλει να διαλύονται αυταπάτες, δίνει 

εφόδια στους εργαζόμενους να ισχυροποιούν την άμυνά τους στην 

εξαγορά συνειδήσεων, τους εκβιασμούς, τη τρομοκρατία. 
 

Γι΄ αυτό εκτιμάμε, ότι το επόμενο διάστημα θα ενταθεί η επίθεση στο 

ταξικό εργατικό κίνημα, θα βρεθούμε στο κέντρο κυκλώνα με πολλά 

μποφώρ, γιατί το ταξικό κίνημα, το ΠΑΜΕ, συγκρούεται με την 

πλουτοκρατία, την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, την αντιλαϊκή 

πολιτική της Ε.Ε., του δικομματισμού. Πάει κόντρα στη λογική της 

ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Διεκδικεί 

αιτήματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. 

Παλεύει κατά εκμετάλλευσης για ένα δρόμο ανάπτυξης, που θα έχει σαν 

κριτήριο τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. 

 

Συνάδελφοι, 

Η σύμπλευση των κομμάτων της πλουτοκρατίας στην όξυνση της 

αντιλαϊκής, αντεργατικής πολιτικής από τη μία και τη στήριξη των 

επιλογών  του  μεγάλου  κεφαλαίου  από  την  άλλη,  δεν κρύβεται  ούτε  
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επιδιώκουν να την κρύψουν. Ορισμένα παραδείγματα δείχνουν του λόγου 

το αληθές: 

α) Στην απαίτηση του ταξικού εργατικού κινήματος για επιστροφή 

των κλεμμένων των ασφαλιστικών Ταμείων από το 1950 και το 

σταμάτημα του τζογαρίσματος των αποθεματικών, απαντούν: 

- Η ΝΔ με νόμο, που ισχυροποιεί το τζογάρισμα. 

- Το ΠΑΣΟΚ, είναι υπέρ του χρηματιστηριακού-τραπεζικού τζόγου, επί 

της ουσίας, δε διαφωνεί με τις θέσεις της ΝΔ και επικαλείται 

παράλληλα οικονομικό κόστος για τον προϋπολογισμό. Λες, και τα 

αποθεματικά τα κλέψανε οι εργαζόμενοι φορολογούμενοι. Αρνούνται 

δηλαδή να τα πάρουν απ΄ αυτούς που άδειασαν τα Ταμεία, το 

κεφάλαιο. 

β) Στο κεφαλαιώδες ζήτημα της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΚΑ): 

- Η ΝΔ δεν κρύβει λόγια. Έχει δρομολογήσει αντιασφαλιστικά μέτρα, 

(αύξηση ορίου ηλικίας, μείωση των συντάξεων, αποχαρακτηρισμό 

των Βαρέων – Ανθυγιεινών επαγγελμάτων κ.ά.) για μετά τις 

εκλογές. 

- Το ΠΑΣΟΚ έχει οχυρωθεί πίσω από τον αντιασφαλιστικό νόμο του 

Ρέππα, που άνοιξε το δρόμο της πλήρους κατεδάφισης της ΚΑ και 

χρησιμοποιεί τους ισχυρισμούς π.χ. βιωσιμότητα των Ταμείων, που 

διαμορφώνουν το έδαφος για επίθεση. 

γ) Στην απαίτηση του ταξικού κινήματος για κατάργηση των 

καμεροχαφιέδων και των κατασταλτικών μηχανισμών, όχι 

μόνο κωφεύουν, αλλά ενισχύουν την τρομοκρατία του λαού, του 

εργατικού κινήματος με Προεδρικό διάταγμα, που αναπροσαρμόζει 

και αναβαθμίζει την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, που στοχεύει 

ευθέως το εργατικό κίνημα, βαπτίζει τρομοκρατία κάθε ενέργεια του 

κινήματος που δε συνάδει με τα συμφέροντα των εργοδοτών, της 

πλουτοκρατίας. Στην ουσία, έρχεται να υλοποιήσει τον 

ευρωτρομονόμο, τον οποίο έχουν συμφωνήσει ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, όπου 

τρομοκρατία χαρακτηρίζονται, οι καταλήψεις δρόμων, κτιρίων,  
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εργοταξίων ή η περιφρούρηση της απεργίας, οι μορφές πάλης που 

επιλέγει κάθε φορά το εργατικό λαϊκό κίνημα για να διεκδικήσει την 

επίλυση προβλημάτων, να αμυνθεί στην αντιλαϊκή πολιτική. 
 

Τι μπορούν λοιπόν να πουν οι θιασώτες της Ε.Ε.; 

Τι μπορούν να απαντήσουν αυτοί που από το πρωί μέχρι το βράδυ 

λιβανίζουν τις επιλογές της Ε.Ε., κατ΄ επέκταση και του κεφαλαίου; 

Είναι στηρίγματα αυτής της πολιτικής. Είναι στηρίγματα μιας πολιτικής που 

έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. 

Γι΄ αυτό επιμένουμε, ότι οι οικοδόμοι, η εργατική τάξη συνολικά, πρέπει 

να καταδικάσουν αυτές τις πολιτικές και τα κόμματα που τις υπηρετούν. 

Είναι επικίνδυνες για το λαό, για τα συμφέροντα της τάξης μας. 

 

Συνάδελφοι, 

Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας συνεδρίασε πριν ένα μήνα και 

συζήτησε ορισμένα τρέχοντα ζητήματα. Εκτίμησε τη δουλειά της 

οργάνωσης, έβγαλε συμπεράσματα από τις απεργιακές κινητοποιήσεις και 

ασχολήθηκε με το ζήτημα της υπογραφής των Συλλογικών Συμβάσεων 

Εργασίας (ΣΣΕ). Επίσης, συζητήσαμε και πήραμε πρωτοβουλίες για το 

πρόβλημα της Ανεργίας -έχετε ήδη ενημερωθεί με εγκύκλιο που σας 

στείλαμε. 

 

 

Σχετικά με την υπογραφή των Συμβάσεων 

 

Συνάδελφοι, 

Καταρχήν, πιστεύουμε ότι η Διοίκηση, η Εκτελεστική Γραμματεία και η 

διαπραγματευτική μας ομάδα, σωστά χειρίστηκαν το ζήτημα των ΣΣΕ. 

Η Διοίκηση συνεδρίασε έγκαιρα, έθεσε τους άξονες και τους στόχους που 

θα κινηθούμε, καθόρισε το συνολικό πλαίσιο διεκδίκησης. 

Είχαμε επισημάνει και σωστά τις δυσκολίες που μας βάζει η δίχρονη 

σύμβαση, που υπέγραψε η ΓΣΕΕ, η αύξηση-εμπαιγμός των 77 λεπτών του  
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ευρώ του 2006 και η αύξηση του 5,1% από την 1η Μάη 2007. Είχαμε 

επισημάνει ακόμα, ότι θα δημιουργήσει πρόσθετες δυσκολίες το γεγονός 

ότι η μη υπογραφή Εθνικής Γενικής Σύμβασης φέτος θα βάλει πρόσθετα 

εμπόδια στη διαμόρφωση αγωνιστικού κλίματος για τις συμβάσεις, που 

υπογράφουν οι Ομοσπονδίες με μονοετή ισχύ. 
 

Παρά τις δυσκολίες, η οργάνωση πάλεψε με το πλαίσιο διεκδικήσεων του 

ΠΑΜΕ, που κι εμείς έχουμε υιοθετήσει, έγιναν συσκέψεις, Γενικές 

Συνελεύσεις, περιοδείες στα γιαπιά, συνεχίστηκε και βάθυνε η συζήτηση 

γύρω από τη Συλλογική Σύμβαση και την εφαρμογή της. Άνοιξε 

περισσότερο η συζήτηση γύρω από την επιχειρηματολογία, της 

ανταγωνιστικότητας, της αντοχής της οικονομίας, της ανάπτυξης, τις 

ευθύνες της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ, των πολιτικών που ευθύνονται. Άνοιξε 

η κουβέντα περισσότερο για την προσπάθεια κατάργησης των Συλλογικών 

Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ), που επιχειρεί κυβέρνηση και εργοδοσία. 

Θεωρούμε λοιπόν, ότι όλη αυτή η δραστηριότητα και η συζήτηση που 

αναπτύχθηκε στον κλάδο έδωσε αποτελέσματα άμεσα και μακροπρόθεσμα. 
 

Το συλλαλητήριο, στις 8 Μάρτη και η απεργία, στις 15 Μάρτη, των 

Ομοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων και Σωματείων που συσπειρώνονται 

στο ΠΑΜΕ, με αιχμή τις ΣΣΕ, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και βάζει στέρεες 

βάσεις στην κατεύθυνση της ενοποίησης της πάλης της εργατικής τάξης. 

Ανέδειξε την κοινή βάση των προβλημάτων, που προκαλεί το 

εκμεταλλευτικό σύστημα, το καπιταλιστικό κέρδος. Έκανε ακόμα πιο 

ορατό, ότι σε έναν κοινό αντίπαλο η εργατική τάξη πρέπει να απαντήσει 

συντονισμένα, ενιαία σε ταξική βάση και οργάνωση. Ανέδειξε, ότι οι 

πλειοψηφίες της ΓΣΕΕ και των άλλων οργάνων που βρίσκονται στον ίδιο 

βηματισμό λειτουργούν εχθρικά για τα συμφέροντα των εργατών, γιατί 

στηρίζουν και προωθούν τις θέσεις της πλουτοκρατίας. 

Το συλλαλητήριο που οργάνωσε το Συνδικάτο της Αθήνας, ανεξάρτητα 

του όγκου του, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και βγαίνουν συμπεράσματα για 

όλες τις οργανώσεις μας. 
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Επίσης, η παρουσία μας σε μια σειρά εργοτάξια στην Αθήνα και την 

επαρχία, η προσπάθεια που κάνουμε σε ορισμένους χώρους να 

οργανώσουμε πιο αποφασιστικά την πάλη των εργατών έχουν το δικό τους 

βάρος στο αποτέλεσμα της Σύμβασης. 

 

Συνάδελφοι, 

Χωρίς να πετάμε στα σύννεφα πρέπει να σημειώσουμε ότι με την πάλη μας 

έγινε ένα σοβαρό βήμα μπροστά. Πιστεύουμε ότι η υπογραφή 7% από 

1.1.2007, ύστερα από 8 συναντήσεις με τους εργοδότες και μέσα σ΄ 

αυτές τις συνθήκες, αποτελεί νίκη του κλάδου. 

Μην υποτιμούμε, ότι 7% πέρσι και 7% φέτος ανεβάζουν 14% τη σύμβαση 

και για όσους παίρνουν την έβδομη τριετία -νομίζουμε ότι τουλάχιστον οι 

σαρανταπεντάρηδες και πάνω την παίρνουν- πρακτικά σημαίνει 19% τα 

δύο χρόνια. 

Επίσης, να μη μας διαφεύγει ότι το 14% συσσωρευτικά είναι ευεργετικό 

για τις επόμενες συμβάσεις με την έννοια ότι αυξάνεται η βάση 

υπολογισμού για τις επόμενες. Σε κάθε περίπτωση όμως, το πρόβλημα 

παραμένει στην εφαρμογή. Είναι γνωστό, ότι στην επαρχία, αλλά και στην 

Αθήνα και ειδικά στα μεγάλα έργα που υλοποιούνται, υπάρχουν 

μεροκάματα που βρίσκονται αρκετά κάτω από τη σύμβαση του κλάδου. 

Το επόμενο διάστημα θα βγάλουμε ανακοίνωση για την ενημέρωση του 

κλάδου και τα Σωματεία μας πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες για την 

εφαρμογή της σύμβασης. Πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση γύρω από τις 

συμβάσεις, το αποτέλεσμα που φέρνει ο αγώνας, η αναγκαιότητα της 

ενοποίησης της πάλης της εργατικής τάξης και βέβαια να προετοιμάζουμε 

τον κλάδο για νέους αγώνες και ενόψει της νέας Εθνικής Σύμβασης που 

έχουμε εμπειρία τι γίνεται και που θα οδηγήσουν τα πράγματα ο 

κυβερνητικός, εργοδοτικός συνδικαλισμός, την προσπάθεια υποβάθμισης 

και κατάργησης των συμβάσεων και βέβαια την υπογραφή της σύμβασης 

του κλάδου για το 2008. 
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ΑΝΕΡΓΙΑ 

 

Συνάδελφοι, 

Γα το ζήτημα της Ανεργίας κουβεντιάσαμε και στο 21ο Συνέδριο μας 

(έχουμε ορισμένα υλικά στο φάκελο). Έχουμε αποκτήσει εμπειρία γύρω 

απ΄ αυτό το καυτό πρόβλημα, που δεν αγγίζει μόνο τον κλάδο, αλλά 

συνολικά την εργατική τάξη. 
 

Η Εκτελεστική Γραμματεία ασχολήθηκε με το ζήτημα της ανεργίας. 

Εκτίμησε πως τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας κτυπάνε 

καμπανάκι και για τον κλάδο των Κατασκευών, τους συναφείς κλάδους και 

τους μισθωτούς τεχνικούς. 

Τα σκαμπανεβάσματα από τα στοιχεία του όγκου της οικοδομικής 

δραστηριότητας δείχνουν κάποια εικόνα, όμως η πραγματικότητα είναι 

πολύ χειρότερη. 

Παίρνοντας υπόψη, ότι στις πιάτσες και τα συνοικιακά καφενεία 

εκατοντάδες οικοδόμοι είναι άνεργοι, στις οικοδομές εκατοντάδες 

συνάδελφοί μας γυρνάνε και ψάχνουν δουλειά, τα τηλέφωνα των 

Σωματείων κτυπάνε αδιάκοπα από συναδέλφους μας που ψάχνουν 

μεροκάματο και συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι καθημερινά βγαίνουν 

εκατοντάδες διαμερίσματα στο σφυρί γιατί δεν μπορούν οι ιδιοκτήτες να 

αντεπεξέλθουν στους εξοντωτικούς τραπεζικούς όρους, ότι χιλιάδες 

διαμερίσματα είναι απούλητα, αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ότι 

οδεύουμε για μεγάλη και μακρόχρονη ανεργία στον κλάδο. Οι δυσκολίες 

των όρων διαβίωσης της λαϊκής οικογένειας, η ανέχεια, η ανεργία, τα 

χαμηλά μεροκάματα, η εμπορευματοποίηση των κοινωνικών παροχών, ο 

τραπεζικός δανεισμός για να αντεπεξέλθει στις στοιχειώδης ανάγκες, η 

ακρίβεια των οικοδομικών υλικών και η ασυδοσία των κατασκευαστών να 

διαμορφώνουν όπως θέλουν τη τιμή του διαμερίσματος, καθιστά αδύνατη 

την αγορά κατοικίας. 
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Συνάδελφοι, 

Η ανεργία που έρχεται δεν θα έχει παροδικό χαρακτήρα. Είναι 

συνδεδεμένη με το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, θα οξύνεται όσο 

οξύνονται οι αντιθέσεις, ο ανταγωνισμός του κεφαλαίου, θα παίρνει όλο 

και μεγαλύτερες διαστάσεις όσο η ανάπτυξη δεν θα υπηρετεί λαϊκές 

ανάγκες, αλλά την κερδοφορία του κεφαλαίου. 

Στις 28 Ιούνη είχαμε αποφασίσει να προχωρήσουν όλα τα σωματεία μας σε 

δραστηριότητες για να αναδείξουν αυτό το σοβαρό ζήτημα του κλάδου, 

αλλά και συνολικότερα της εργατικής τάξης. 

Στην Αθήνα και σε όλες τις πόλεις επιχειρήσαμε συναντήσεις με 

υπουργούς, νομάρχες, δημάρχους, κ.ά. Στην Αθήνα, όπως ήδη 

καταγγείλαμε, απουσίαζε η πολιτική ηγεσία ενώ είχαν μεριμνήσει να μας 

περιμένουν τρεις κλούβες ΜΑΤ. 

 

Συνάδελφοι, 

Είναι φανερό, ότι τώρα ανοίγουμε το ζήτημα, το κρατάμε στην 

επικαιρότητα, ανοίγουμε τα ζητήματα των μεγάλων έργων στην 

κατεύθυνση, ποιος κατασκευάζει, για ποιόν κατασκευάζει, ποιος πληρώνει, 

τι έργα έχει ανάγκη ο λαός, τι βγαίνει από την εμπειρία των μεγάλων 

έργων και των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Βάζουμε συνολικά το πλαίσιο 

διεκδικήσεών μας, όπως το έχουμε αποφασίσει στο Συνέδριο. 

Προετοιμάζουμε τον κλάδο για συντονισμένους, δυναμικούς αγώνες 

ενάντια στην ανεργία, την ανατροπή της Κοινωνικής Ασφάλισης, των 

εργασιακών σχέσεων, των δημοκρατικών ελευθεριών και συνδικαλιστικών 

δικαιωμάτων. 

 

Συνάδελφοι, 

Όπως αρχικά επισημάναμε, βρισκόμαστε στο μέσο του καλοκαιριού. Η 

εμπειρία λέει ότι υπάρχει μία χαλάρωση στις δυνάμεις μας αυτό το 

διάστημα. Ως ένα βαθμό είναι κατανοητό και αναγκαίο να ξεκουραστούμε. 

Όμως  θα  πρέπει  να  βρισκόμαστε  σε  ετοιμότητα.  Το  τι  μπορεί  να μας  
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ξεφουρνίσουν κατακαλόκαιρο δεν το ξέρουμε. Άλλωστε μη μας διαφεύγει 

ότι έχουν αποκτήσει εμπειρία, έχουν εκπαιδευτεί από ανάλογους 

αιφνιδιασμούς μέσα στο καλοκαίρι από την προηγούμενη κυβέρνηση που 

ψήφισε σοβαρούς αντιδραστικούς, αντεργατικούς νόμους. 
 

Επίσης, είναι γνωστό ότι οι καλοκαιρινοί μήνες είναι και αρκετά επικίνδυνοι 

λόγω και της καταπόνησης από τις αυξημένες θερμοκρασίες. Οι κίνδυνοι 

για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή των συναδέλφων στους χώρους 

δουλειάς πολλαπλασιάζονται, παίρνοντας υπόψη και τ΄ ανύπαρκτα μέτρα 

υγιεινής και ασφάλειας. 
 

Οι υψηλές και πρωτοφανείς θερμοκρασίες που παρουσιάστηκαν σε 

συνδυασμό με τη βεβαρημένη ατμόσφαιρα κάνουν ακόμα πιο επικίνδυνες 

τις συνθήκες δουλειάς. Γι΄ αυτό, τα Συνδικάτα μας πρέπει να διατηρούν 

μια καλή επαφή με τους χώρους δουλειάς, να παρεμβαίνουν αποφασιστικά 

για τη τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, το σταμάτημα των 

εργασιών σε περίπτωση που η θερμοκρασία ανεβαίνει στους 38ο Κελσίου. 

Με τον καύσωνα των προηγούμενων ημερών είχαμε θετικά αποτελέσματα 

από την παρέμβασή μας στην Αθήνα, την Πάτρα, την Καλαμάτα, το 

Αγρίνιο, τα Γιάννενα και αλλού. 

Οι συνάδελφοί μας στους χώρους δουλειάς σχολίασαν θετικά αυτές τις 

παρεμβάσεις των Συνδικάτων μας. Δηλαδή, για άλλη μία φορά 

επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε «να είμαστε κοντά στους συναδέλφους στο 

χώρο δουλειάς, εκεί που βασανίζεται και τον βασανίζουν οι εργοδότες». 


