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…ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
Συνάδελφοι οικοδόμοι και
εργαζόμενοι στα δομικά υλικά
και τις κατασκευές.
Ήταν Νοέμβρης του 1986
, όταν δύο χρόνια μετά την
ίδρυση του Συνδικάτου μας,
προχωράγαμε στην έκδοση
ενημερωτικού δελτίου, του
πρώτου φύλλου «τα δικά μας
νέα από τον ΠΑΛΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ».
Πέρασαν χρόνια από τότε και
η εφημερίδα μας ο ΠΑΛΜΟΣ –
όπως έλεγαν οι συνάδελφοι –
έμπαινε σταθερά στο σπίτι του
κάθε συναδέλφου – μέλους
του Συνδικάτου μας.
Χρειάστηκε κόπος , χρόνος
και αρκετό χρήμα γι’ αυτό.
Στην αρχή δειλά – δειλά ,
δοκιμάζαμε τις δυνάμεις μας,
γιατί δεν είχαμε την πείρα και
τη δημοσιογραφική ικανότητα. Και τα καταφέραμε.
Συνεχίσαμε ανελλιπώς με
8σέλιδα ή 12σέλιδα μέχρι
και την έκδοση Σεπτέμβρη –
Οκτώβρη του 2005 μετρώντας
στο ενεργητικό μας 130 ολόκληρα φύλλα.
Συνεχίσαμε, μέχρι που οι
πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων των κομμάτων της ΝΔ
και του ΠΑΣΟΚ, κατέστησαν
την έκδοση του ΠΑΛΜΟΥ μας
πολύ δαπανηρή - ανέφικτη.
Ήταν τότε, που σαν να μην
έφτανε το μεγάλο κόστος της
προεκτύπωσης - εκτύπωσης,
έκδοσης και επικόλλησης ετικέτας, καθόρισαν νέους όρους
για την έκδοση, τακτικότητα,
περιοδικότητα και δυσβάσταχτα για το Συνδικάτο
μας ταχυδρομικά τέλη.
Αποτέλεσμα «Ο ΠΑΛΜΟΣ»
να σταματήσει να «χτυπά». Να σταματήσει η Έκδοση της εφημερίδας μας.
σελ. 2
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ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΗ στις 11:00 π.μ.
στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σταδίου 29)

Διεκδικούμε μέτρα για την ανακούφιση των ανέργων
Συνάδελφοι,
Η οικονομία ακόμα και αν στο κοντινό μέλλον ανακάμψει, η
ανεργία στον κλάδο θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Παρά τα
περί success story της κυβέρνησης ο κλάδος συνεχίζει να βυθίζεται στην ύφεση.
ΤΩΡΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ.
• Δίνουν νέο μποναμά 800 εκατομμυρίων ευρώ στους εργοδότες, με τη μείωση κατά 3,9% στις εργοδοτικές εισφορές. Αυτό
σημαίνει: Κομμένα επιδόματα, κομμένες παροχές, νέες «παρεμβάσεις» στο ασφαλιστικό, δηλαδή μείωση συντάξεων, αύξηση
ορίων ηλικίας.
• Μετά το «πάγωμα» των τριετιών τώρα, με πρόσχημα την εύρεση

Συνάδελφοι , κυκλοφόρησαν κουπόνια
του 1 και 2 ευρώ για την Οικονομική
Ενίσχυση του Συνδικάτου μας.

Ενισχύουμε το Συνδικάτο.
Δυναμώνουμε τoν Αγώνα μας

δουλειάς στους μακροχρόνια ανέργους, έρχονται να τις καταργήσουν τελείως. Σκοπός τους είναι να δουλεύουμε με μισθούς πείνας.
• Απελευθερώνουν τις απολύσεις για να διευκολύνουν τους επιχειρηματίες να επιβάλουν ακόμα χαμηλότερα μεροκάματα και
μισθούς, ακόμα χειρότερες εργασιακές σχέσεις. Θέλουν δηλαδή
να εξασφαλίσουν φθηνούς εργάτες, όποτε τους χρειάζονται και
για όσο διάστημα τους έχουν ανάγκη και μετά να τους πετάνε σαν
στυμμένες λεμονόκουπες στο δρόμο. Ίδη ξεκίνησαν από τους
ηρωικούς χαλυβουργίες.
• Στοχεύουν να βάλουν εμπόδια στην οργάνωση των αγώνων με
περιορισμούς στο δικαίωμα της απεργίας ώστε ανενόχλητοι να
προωθούν τα σχέδιά τους, να εξασφαλίσουν όλες τις προϋποθέσεις να εδραιωθεί και να μεγαλώσει η κερδοφορία του κεφαλαίου.

σελ. 3

Για την ενημέρωσή σου,
κάνε κλικ στο site των Οικοδόμων

www.syndikatooikodomonathinas.gr
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Εκατόν τριάντα φύλλα γεμάτα από την
πλούσια ζωή και δράση του Συνδικάτου
μας, των Παραρτημάτων του. Μια συνεχής
προσπάθεια για ενημέρωση και εξοπλισμό
για τις δραστηριότητες, τις ενέργειες της
Διοίκησης, τα προβλήματα, την πληροφόρηση των μελών μας, μα πάνω απ’ όλα,
προσπάθεια για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση του ταξικού μας
αγώνα.
Σήμερα , οκτώμισι και πλέον χρόνια
χωρίς εφημερίδα, χωρίς ένα σοβαρότατο
κρίκο στην αλυσίδα της ενημέρωσης και
της επαφής μας, αποδεικνύεται περίτρανα πόσο αυτή μας έλειψε. Ναι συνάδελφοι,
μας έλειψε πολύ. Αυτό επιβεβαιώνει η ίδια
η ζωή, αυτό ήθελαν να κάνουν , αυτό έκαναν. Το έκαναν για να περνάνε ευκολότερα
την αντιλαϊκή – αντεργατική τους πολιτική. Έκοψαν έτσι σε μεγάλο βαθμό και τους
δεσμούς μας.
Συνάδελφοι , επειδή δεν έχουν αφήσει
τίποτα όρθιο στις μέρες μας από κατακτήσεις και δικαιώματα χρόνων, που με
αγώνες είχαμε κερδίσει , επειδή δεν έχουν
σκοπό να σταματήσουν , αν δεν τους σταματήσουμε, επιβάλλεται ΤΩΡΑ να ανασυνταχτούμε. Να μην επιτρέψουμε άλλο να
κάνουν τη ζωή των παιδιών μας, τη ζωή
μας κόλαση. Να βροντοφωνάξουμε μ’ όλη
την ψυχή μας, ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.
Με το κεφάλι ψηλά δίνουμε δύναμη στον
αγώνα μας, στην οργάνωσή μας , που φέτος έκλεισε τα 30 της χρόνια. Προχωράμε
με το τύπωμα του νέου μας φύλλου. Θεωρούμε πως μπορεί να αποτελέσει συνέχεια
της εφημερίδας μας και του δίνουμε τον
αριθμό 131. Ξεκινάμε με αδυναμίες πολλές και τεράστιες δυσκολίες. Με αισιοδοξία όμως πως θα είμαστε καλύτεροι στην
συνέχεια. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε,
αν συμφωνείται και εσείς συνάδελφοι.
Το κάθε πότε θα εξαρτηθεί και από εσάς.
Κάναμε το ξεκίνημα. Δεν σας το κρύβουμε
πως αυτό που τολμάμε τώρα , λέμε να το
…συνεχίσουμε.
ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
(χωρίς ταχυδρομικά τέλη)
Τα δικά μας νέα από τον
“ΠΑΛΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ”
Περιοδική Έκδοση του
Συνδικάτου Οικοδόμων
Αθήνας
Διέυθυνση : Βερανζέρου 1,
Πλ. Κάνιγγος 10677, Αθήνα
Τηλ. 2103827181 & 2103827122
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 19/6/2014
Καμία περικοπή, τώρα αποκατάσταση σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, δώρα – επιδόματα, κοινωνικές παροχές, φάρμακα, Υγεία, Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Κατάργηση όλων
των αντεργατικών, αντιασφαλιστήκων, αντιλαϊκών νόμων και διατάξεων, μνημονίων, εφαρμοστικών διατάξεων και δανεικών συμβάσεων. Να
δοθούν άμεσα φάρμακα χωρίς προϋποθέσεις
και προαπαιτούμενα σε όλους τους ασφαλισμένους, άνεργους και ανασφάλιστους. Να αποδοθούν τα «κουρεμένα» και ότι έχει αφαιρεθεί από
τα ασφαλιστικά ταμεία απαίτησαν οι χιλιάδες διαδηλωτές από τα προπύλαια στις 19 Ιούνη. Μεροκαματιάρηδες , μισθωτοί, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, γυναίκες και νεολαία έστειλαν το μήνυμα πως η Κοινωνική Ασφάλιση και οι συντάξεις κατακτήθηκαν με σκληρούς
αγώνες και δήλωσαν πως θα συνεχίσουν τους αγώνες γιατί γνωρίζουν καλά πως ο πλούτος που παράγεται σήμερα με τις
δυνατότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης φτάνει ώστε η εργατική – λαϊκή οικογένεια να ζήσει πολύ καλύτερα.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ– ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Παρουσίαση του βιβλίου του Ρ. ΝΤΑΤ Φασισμός και Κοινωνική Επανάσταση, πραγματοποίησαν το παράρτημά μας στο
Βύρωνα – Ζωγράφου στην πλατεία Πλυτά στη Γούβα
το Σάββατο 21 Ιούνη , με την Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, την Ένωση Γονέων, την
Επιτροπή Ειρήνης Γούβας, το σύλλογο Γυναικών και την
επιτροπή συνταξιούχων ΙΚΑ του 2ου Διαμερίσματος.
Η εκδήλωση πλαισιωνόταν από θεατρικό, χορευτικό
, καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική και
τραγούδια.
Στο χώρο της εκδήλωσης λειτούργησε έκθεση βιβλίου και συγκεντρώθηκαν τρόφιμα για τις οικογένειες
που είχαν ανάγκη.
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Τούτες οι αράδες γράφτηκαν αμέσως μετά την ήττα της ομάδας που αποκλείστηκε από
την πρόκριση στις 4, η οποία μερικές μέρες προηγούμενα είχε στερήσει την πρόκριση της
ομάδας μας στους οχτώ και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο , στα πέναλτι. Αξίζουν συγχαρητήρια
και στις δύο. Προσπερνάμε λογικές αν θα ‘πρεπε να προχωρήσει η μια ή η άλλη ομάδα, αν
άξιζε ή «σπρώχθηκε» , αν … αν… μέχρι το τέλος.
Προσπερνάμε λόγω χώρου, το οτι το Μουντιάλ πραγματοποιήθηκε σε μια χώρα, που παρά
την επιτυχία της ομάδας της, η φτωχογειτονιές ήταν γεμάτες από οργή και αγανάκτηση για
τη σκληρή πραγματικότητα που ζεί ο λαός της. Πίσω απ’ την κουρτίνα υπήρχαν … φαβέλες
, …γρκεμίστηκε γέφυρα, … είχαμε θύματα αλλά και τεράστια κέρδη.
Κρατήσαμε όμως κάποια πράγματα από μια εκδήλωση που έγινε στον Πειραιά για το φεστιβάλ του Οδηγητή με θέμα: «Η εποχή της αθωότητας του Μουντιάλ έχει τελειώσει» και σας τα μεταφέρουμε: «…
δώσαμε αυτό τον τίτλο καθώς είναι πλέον ορατό ότι μιλάμε για ένα θεσμό που είναι συνυφασμένος πλέον με την ιστορία
και την εξέλιξη του καπιταλισμού. Αλλωστε, μιλώντας για ένα θεσμό που είναι κομμάτι ενός συγκεκριμένου συστήματος
είναι πολύ λογικό να υιοθετεί κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά του ίδιου του συστήματος και να συμπορεύεται. Από το
Μουντιάλ του 1970, οπότε υπήρξε η πρώτη πλήρης τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων, τις εν συνεχεία έντονα πολιτικοποιημένες διοργανώσεις του 1974 στη Δυτική Γερμανία και την Αργεντινή, φθάνουμε στην πραγματικότητα που υπάρχει στις
μέρες μας. Πλέον είναι προφανές ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ένα παιχνίδι που όλοι γνωρίσαμε και αγαπήσαμε. Είναι
γνωστό ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο αυθόρμητο από το να παίξει κάποιος με μια μπάλα, κάτι που κάνουν ακόμα και τα μωρά εάν τους πετάξεις
μια μπάλα μπροστά τους. Ωστόσο, σήμερα φθάνουμε σε κάτι που πλέον δεν έχει σχέση με αυτή την αθωότητα του συγκεκριμένου παιχνιδιού.
Αντίθετα, έχουμε να κάνουμε με κάτι που από πίσω του κρύβει την πιο σκληρή μορφή, όπως η εμπορευματοποίηση. Οπως συμβαίνει στο
Μουντιάλ, που αυτή έχει γίνει καθεστώς και συμπορεύεται πλέον με το θεσμό. Μιλάμε για μια διοργάνωση με τεράστιους χορηγούς που
κυριαρχούν, σε σημείο να μετράμε σήμερα τις ομάδες που προκρίνονται ανάλογα με το σε ποια πολυεθνική εταιρεία ανήκουν. Την ίδια ώρα
υπάρχει και η ιστορία με τους καταπονημένους αθλητές, με τους περισσότερους από αυτούς, και ιδιαίτερα αυτούς που θεωρούνται πρώτης
γραμμής, να έχουν συμπληρώσει έναν αριθμό τουλάχιστον 70 παιχνιδιών, που είχε αποτέλεσμα ομάδες να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν
στους στόχους τους. Ολα αυτά είναι αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης και οδηγούν σε ένα σημείο όπου φθάνουμε σε έναν αθλητισμό που
στόχο έχει το κέρδος και μόνον αυτό. Οσο περισσότερα χρήματα βγάλει και βάλει στον κορβανά ένας θεσμός π.χ. όπως το Μουντιάλ τόσο
επιτυχημένος θεωρείται, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις ή το θέαμα το οποίο θα παρουσιάσει».
Συμπερασματικά, δεν μένει παρά πάλη για τη διεκδίκηση ενός αθλητισμού πραγματικά κοινωνικού αγαθού.
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ΠΡΕΠΕΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΝΑΣΥΝΤΑΧΤΟΥΜΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ
Συνάδελφοι,
Αυτοί θέλουν να μας τα αρπάξουν όλα. Δεν μπορούμε να τους βλέπουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Ήρθε η ώρα να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας.
Ο αγώνας δεν είναι εργολαβία για να τον αναθέσουμε σε κάποιον άλλον, ούτε γίνεται
με το τηλεκοντρόλ. Ό,τι κατακτήσεις είχαμε, τις κερδίσαμε μέσα από την πάλη μας.
Κανείς δεν μας χάρισε τίποτα.
Τα μέτρα που έχουν πάρει και αυτά που έρχονται, είναι μόνιμου χαρακτήρα, δεν είναι
προσωρινά. Γι΄ αυτό πρέπει να δυναμώσουμε τον αγώνα. Να υπερασπιστούμε τη ζωή
μας. Να ανοίξουμε δρόμο για ριζικές αλλαγές προς όφελός μας.
Η λύση δεν θα έρθει από σωτήρες που υπόσχονται το σχηματισμό μιας κυβέρνησης
που θα σέβεται τη λυκοσυμμαχία της Ε.Ε. και ταυτόχρονα θα διασφαλίζει τα δικαιώματά μας. Ευρωπαϊκή Ένωση, κεφάλαιο και εργατικά λαϊκά δικαιώματα δεν είναι έννοιες
ταυτόσημες.

συνέχεια από σελ. 1

Είτε τα συμφέροντα των εργαζομένων θα ικανοποιηθούν, είτε του κεφαλαίου. Οι λύσεις βρίσκονται στα δικά μας χέρια

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ:

• Έκτακτο επίδομα 1000 ευρώ, για όλους τους άνεργους οικοδόμους.
• Επίδομα ανεργίας στα 600 ευρώ για όλους τους άνεργους οικοδόμους.
• Σφράγισμα των βιβλιαρίων του ΙΚΑ όλων των ανέργων. Όσο διαρκεί η ανεργία, οι
άνεργοι και τα μέλη της οικογένειάς τους να έχουν πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
• Κανένας πλειστηριασμός σε σπίτι λαϊκής οικογένειας.
• Κατάργηση της αύξησης κατά δύο χρόνια στα όρια ηλικίας. Μείωση των ορίων ηλικίας στα 50 και 55 χρόνια στις γυναίκες και τους άνδρες αντίστοιχα στα Β.Α.Ε..
• Δωρεάν μετακίνηση με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς με την επίδειξη της κάρτας
ανεργίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Το ζήτημα της Κοινωνικής Ασφάλισης (Κ.Α.) δεν αφορά μόνο τις συντάξεις, αλλά συνδέεται και με άλλα σοβαρά θέματα που απασχολούν τη ζωή της εργατικής, λαϊκής οικογένειας, όπως η περίθαλψη, η πρόνοια, η πρόληψη, συνολικά η υγεία.
Το ζήτημα της Κ.Α. αποτελούσε διαχρονικά πεδίο σύγκρουσης μεταξύ του κεφαλαίου και
των κυβερνήσεων από τη μια μεριά και από την άλλη, των σωματείων, των ταξικών δυνάμεων, που παλεύουν για ένα σύστημα Κ.Α που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες
του εργατόκοσμου και των άλλων φτωχών λαϊκών στρωμάτων.
Οι οικοδόμοι από την ίδια μας την πείρα γνωρίζουμε ότι χρειάστηκαν σκληροί αγώνες
για να αποσπάσουμε κατακτήσεις πάνω στο ζήτημα αυτό. Η σύνταξη στα 58 χρόνια, το
δωροαδειόσημο, η υπαγωγή στα ΒΑΕ, είναι μερικά και χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Το κεφάλαιο με τις κυβερνήσεις του παρότι υποχρεώθηκαν σε ορισμένες παραχωρήσεις
ποτέ δεν παραιτήθηκαν από την επιδίωξη τους να απαλλαγούν από την υποχρέωση της
Κ.Α. Σταδιακά επιχειρούσαν να πάρουν πίσω όσα κατακτήθηκαν από το εργατικό κίνημα.
Τα τελευταία 20 χρόνια ξετυλίγεται η αντιασφαλιστική επίθεση, με στόχο να αποδομήσει ό,τι έχει απομείνει από το ήδη κουτσουρεμένο σύστημα Κ.Α. Προωθήθηκαν μειώσεις
συντάξεων, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και συνεχώς προβάλλονται νέες
επιδιώξεις και αντεργατικοί σχεδιασμοί.
Οι ανατροπές που έγιναν το προηγούμενο διάστημα στον τομέα της Υγείας, αλλά και
άλλες που σχεδιάζονται, οι καταργήσεις πολυιατρείων, οι συγχωνεύσεις νοσοκομείων, με
υποβάθμιση συνολικά των υπηρεσιών υγείας, δυσκολεύουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των
εργαζομένων, των ανέργων, οι οποίοι με χίλια δύο βάσανα προσπαθούν να τα βγάλουν
πέρα.
Το Συνδικάτο Οικοδόμων, πολλές φορές έχει αναδείξει, με παρεμβάσεις, με κινητοποιήσεις, με διάφορες μορφές, τις αιτίες για την κατάσταση που βιώνουν σήμερα οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι. Έχει συμβάλει στην καθυστέρηση της υλοποίησης των αντεργατικών
μέτρων.
Έλεγε και λέει πάντα την αλήθεια στον συνάδελφο, στον άνεργο, σε κάθε τίμιο βιοπαλαιστή, ότι τα μέτρα που παίρνονται έχουν στόχο να απαλλάξουν το κεφάλαιο από την
υποχρέωση της Κ.Α, να θωρακίσουν και να διευρύνουν την κερδοφορία του, μειώνοντας
την τιμή της εργατικής δύναμης.
Επιδιώκουν στοχοπροσηλωμένοι στο να οδηγήσουν τους εργαζόμενους στην ιδιωτική
ασφάλιση, να εκμεταλλευτούν την ανάγκη της εργατικής οικογένειας να έχει γιατρό, φάρμακα και σύνταξη.
Μας λένε, «δεν υπάρχουν λεφτά», «ότι τα ταμεία βούλιαξαν». Δεν μας λένε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία είναι αποτέλεσμα μιας και μόνο πολιτικής κατεύθυνσης, που έχει σκοπό να ενισχύσει τα συμφέροντα των εργοδοτών, των
μονοπωλίων και να εξαθλιώσει ακόμη περισσότερο τους εργάτες. Ότι οι εργαζόμενοι είναι
οι μόνοι που πλήρωσαν όλα τα χρόνια και σήμερα δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε τα
απολύτως απαραίτητα.
Η Κ.Α δεν είναι πρόβλημα λογιστικό, πρόβλημα αριθμών και πράξεων. Δεν είναι ζήτημα
καλύτερης διαχείρισης.

Το πρόβλημα είναι πρωτίστως πολιτικό, έχει να κάνει με το ποια συμφέροντα υπερασπίζουν όλα αυτά τα χρόνια οι κυβερνήσεις που περάσανε. Η λύση του προβλήματος συνδέεται άμεσα με το τι ανάπτυξη θα έχουμε, προς όφελος ποιου, σε τι συνθήκες εργασίας, με
ποια δικαιώματα. Συνδέεται, σε τελική ανάλυση, με το ποιος έχει στα χέρια του το κουμάντο της οικονομίας. Όσο το κουμάντο θα το έχει το κεφάλαιο με τις κυβερνήσεις του, η ζωή
της εργατικής λαϊκής οικογένειας και οι ανάγκες της θα βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο.
Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας καλεί τους οικοδόμους, τους εργαζόμενους στις κατασκευές, τους άνεργους, να συσπειρωθούν, να οργανωθούν στο σωματείο, να βάλουν γερή
πλάτη για να μπουν εμπόδια στα νέα σχέδια ανατροπής των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. Να συμμετέχουν μαζικά σε όλες τις πρωτοβουλίες που παίρνει το Συνδικάτο για τους
άνεργους, την Κ.Α.
Η πείρα έχει δείξει ότι όταν οι εργάτες θελήσουν και με τη σωστά προσανατολισμένη
οργάνωση μπορούν να έχουν επιτυχίες, να καθυστερήσουν μέτρα, να έχουν νικηφόρα
αποτελέσματα.
Για να έχει προοπτική ο αγώνας μας πρέπει να ενταχθεί σε μία συνολικότερη πρόταση
με βασικά χαρακτηριστικά:
• Δημόσια καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση με παροχές και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για όλο το λαό. Κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κοινωνική ασφάλιση.
• Δημόσιο, δωρεάν σύστημα υγείας για όλο το λαό, χωρίς διακρίσεις και ανισότητες,
αποκλειστικά χρηματοδοτούμενο από το κράτος και τους εργοδότες.
• Πλήρης ασφαλιστική-ιατροφαρμακευτική κάλυψη όλων των ανέργων και των οικογενειών τους, των μεταναστών, των εργαζόμενων με μερική απασχόληση.
• Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης –αντιπάλεμα της εξίσωσης προς τα πάνω
των ορίων ηλικίας σε άνδρες και γυναίκες. Τα γενικά όρια ηλικίας να μην ξεπερνούν τα
60 χρόνια για τους άνδρες και τα 55 για τις γυναίκες (55 και 50 αντίστοιχα για τα βαρέα
ανθυγιεινά επαγγέλματα).
• Κατοχύρωση του κατώτερου ορίου συντάξεων με 4050 ημέρες εργασίας.
• Να αναγνωριστούν τα υπέρ αγνώστων ένσημα.
• Υπολογισμός του χρόνου ανεργίας ως χρόνου πραγματικής ασφάλισης.
• Καμία πρόσθετη επιβάρυνση των εργαζομένων. Να μειωθεί το ποσοστό συμμετοχής
στην κατεύθυνση της απαλλαγής των εργαζομένων από τις ασφαλιστικές εισφορές. Να
πληρώσει το κράτος, η εργοδοσία και το μεγάλο κεφάλαιο που καταληστεύουν χρόνια τα
ταμεία.
Ανακεφαλαιώνοντας συνάδελφοι, να κρατήσουμε πως : η οικοδόμηση της Κ.Α. χρειάστηκε μακροχρόνιους και αιματηρούς αγώνες της τάξης μας. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε.
Έχουμε την υποχρέωση να συνεχίσουμε τους αγώνες για την διατήρηση και επέκταση των
ασφαλιστικών παροχών, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας και να τις παραδώσουμε στις
επόμενες γενιές. Γι’ αυτό ακριβώς επιβάλλεται η σύγκρουση με το σύνολο της αντιλαϊκής
πολιτικής που καταργεί κάθε λαϊκό δικαίωμα και μετατρέπει κάθε λαϊκή ανάγκη σε πεδίο
επιχειρηματικής δράσης για την εξασφάλιση του κέρδους των καπιταλιστών.
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ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ
ΟΠΛΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Συνάδελφοι οικοδόμοι, έλληνες και μετανάστες,
Σας καλούμε όλους να συσπειρωθείτε στις γραμμές του Συνδικάτου για
να ανακτήσουμε τη δύναμή μας να σηκώσουμε κεφάλι. Για να δυναμώσει
ο αγώνας για το μεροκάματο, την στήριξη των ανέργων. Να υπερασπιστούμε το δικαίωμα να έχουμε δουλειά και αξιοπρεπές εισόδημα για να
καλύπτουμε τις ανάγκες μας. Τα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί. Δεν είναι λύση ο συμβιβασμός με αυτήν την κατάσταση.
Η πείρα των τελευταίων χρόνων απέδειξε, ότι όσο οι εργαζόμενοι αναζητούν ατομικές λύσεις, είναι μακριά από τα συνδικάτα η κατάσταση πάει
από το κακό στο χειρότερο. Η απαξίωση της συλλογικής οργάνωσης, της
αλληλεγγύης και η ηττοπάθεια απέναντι σε αυτή την κατάσταση είναι ο
χειρότερος εχθρός.
Σκέψου συνάδελφε,
Βρισκόμαστε στο 2014 και ακόμα:

περισσότερα κέρδη.
Παρόλο που οι ανάγκες για έργα ικανοποίησης σύγχρονων λαϊκών αναγκών είναι τεράστιες, ο οικοδόμος δε “σταυρώνει” μεροκάματο γιατί το
κεφάλαιο επενδύει σε τομείς που θα του αποφέρουν περισσότερα και πιο
γρήγορα κέρδη. Γι΄ αυτό βλέπουμε όλες τις κατασκευαστικές εταιρίες να
φτιάχνουν θυγατρικές, στην ενέργεια, την ανακύκλωση κ.ά.
Συνάδελφοι οικοδόμοι,
Οι κατασκευαστές, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, μαζί με
το πολιτικό τους προσωπικό, ενωμένοι χτυπάνε κάθε δικαίωμα, κάθε κατάχτηση που αποσπάσαμε.

Πότε, καταφέραμε να κερδίσουμε κάτι;

Όταν όλοι οι οικοδόμοι ήταν οργανωμένοι, συσπειρωμένοι στο συνδικάτο και πάλευαν κάτω από τα λάβαρά του ή όταν
• Με ένα ψιλόβροχο πλημμυρίζουν δρόμοι. ο καθένας μας περίμενε από τον άλλον να μπει μπροστά για τη λύση των
Με ένα μικρό σεισμό πέφτουν κτίρια σαν χάρτι- προβλημάτων μας:

νοι πύργοι και καταπλακώνεται κόσμος!
•
Έχουμε παιδιά, που ακόμα κάνουν μάθημα Πότε, οι εργάτες έπαιρναν ένα αξιοπρεπές και
σε κοντέινερ λόγο σεισμών!
στην ώρα του μεροκάματο;
•
Δεν υπάρχουν ιατρικά κέντρα, ιατρεία σε
όλες τις περιοχές!
Όταν αγωνίζονταν οργανωμένοι και διεκδικούσαν κάτω από την καθο•
Έχουμε κτίσει όλη την Ελλάδα και ή μένου- δήγηση του συνδικάτου ή όταν κάτω από το φόβο της ανεργίας, αφήνανε
με σε ενοίκιο ή το σπίτι να περνάει ο καιρός και έμεναν απλήρωτοι 6 μήνες και 1 χρόνο:
το χρωστάμε στην τράπεζα!
Μόνο με τον αγώνα πλάι σε ένα ισχυρό Συνδικάτο κερδίσαμε αξιοπρεπή μεροκάματα, επιδόματα, χαμηλά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, το
Ενώ τα επιτεύγματα της επιστή- 7ωρο και άλλα.
μης είναι τεράστια, αντί να μπαίνουν στην υπηρεσία των εργαζομέ- Συνάδελφοι οικοδόμοι,
νων, ώστε όλοι να έχουμε δουλειά
Κυβέρνηση και αφεντικά θέλουν τους εργάτες ανοργάνωτους, φομε ανθρώπινες συνθήκες, μπαίνουν βισμένους για να μπορούν να τους ξεμοναχιάζουν και να περνάνε τους
στην υπηρεσία των εργοδοτών για εκβιασμούς τους.
να μας ποδοπατούν και να βγάζουν
συνέχεια δίπλα
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Όταν οι οικοδόμοι ταρακουνούσαν το κέντρο της Αθήνας με τις απεργίες τους, το
κάνανε γιατί ήταν οργανωμένοι, συσπειρωμένοι στα σωματεία τους και δεν περίμεναν
από άλλους να τους λύσουν τα προβλήματα
Κανένας δεν πρόκειται να μας λυπηθεί.
Ό,τι καταχτήσαμε το κερδίσαμε με τον αγώνα
μας.
Παλεύουμε για:
•
Να παρθούν μέτρα για να ανοίξει η δουλειά και να
ανακουφιστεί η λαϊκή οικογένεια. Να γίνουν τώρα, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αντισεισμικής θωράκισης,
σχολεία, παιδικοί σταθμοί, νοσοκομεία. Να επαναλειτουργήσει ο ΟΕΚ βάζοντας μπροστά προγράμματα για κατασκευή
σύγχρονων φτηνών λαϊκών κατοικιών.
•
Κατάργηση της αύξησης κατά 2 χρόνια στα όρια ηλικίας και μείωση των ορίων συνταξιοδότησης στα 55 χρόνια.
•
Αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων, ιδιαίτερα τώρα, που λόγο της μεγάλης και παρατεταμένης ανεργίας, αλλά και λόγο του μεγάλου ποσού που συγκεντρώθηκε στο ΙΚΑ από τις νομιμοποιήσεις των αυθαιρέτων
και ημιυπαίθριων. Μας κλέβανε τότε μας κλέβουν και τώρα.
•
Μέτρα τώρα για την προστασία όλων των ανέργων,
όπως έκτακτο βοήθημα 1.000 €, επίδομα ανεργίας για όλους
τους άνεργους και για όλο το διάστημα της ανεργίας, μείωση
των προϋποθέσεων για τη χορήγησή του. Υπολογισμός του
χρόνου ανεργίας ως συντάξιμου.
•
Δωρεάν μετακίνηση με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας.
•
Δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλους τους
άνεργους οικοδόμους και τις οικογένειές τους.
•
Νομιμοποίηση των μεταναστών. Ίσα δικαιώματα. Δικαίωμα μεταφοράς των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων
στη χώρα προέλευσή τους με την υπογραφή διακρατικών
συμφωνιών.
•
Αυξήσεις στα μεροκάματα.
•
Μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς.

Δυνατός εργάτης είναι
ο οργανωμένος εργάτης
Συσπειρωθείτε μαζικά στις γραμμές του Συνδικάτου.
Δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος.
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΓΕΡΟ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΟ είναι η απάντηση στο ενιαίο μέτωπο αφεντικών και των κομμάτων που τους υπηρετούν με την πολιτική του

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Εγκύκλιος από την τελευταία συνεδρίασή της

Πρός όλα τα Δ.Σ.
Αθήνα 1 Ιούλη 2014
Συνάδελφοι , το Σάββατο 28 Ιούνη συνεδρίασε η Διοίκηση της Ομοσπονδίας και εκτίμησε την δουλειά μας το προηγούμενο διάστημα με
βάση τον προγραμματισμό μας. Συζήτησε τις πολιτικές εξελίξεις που
διαμορφώνονται μετά τις εκλογές, την κατάσταση στον κλάδο, τις επιπτώσεις που μεγαλώνουν από την εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων
που ψηφίστηκαν , την ανεργία που συνεχίζει σε υψηλά επίπεδα, τα
άγρια χαράτσια, την φοροληστεία, την κατάσταση στην υγεία και την
παιδεία.
Η Διοίκηση ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το ασφαλιστικό, με τα μέτρα
που ήδη έχουν ψηφιστεί και υλοποιούνται, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με
τους νέους αντεργατικούς σχεδιασμούς και τις επιπτώσεις που θα έχει
στους οικοδόμους το νέο ασφαλιστικό που θα ισχύσει το 2015.
Η Διοίκηση αποφάσισε:
Μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη να φτιαχτεί ενημερωτικό σημείωμα που θα βοηθήσει τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των
σωματείων και κατά προέκταση τον κλάδο. Το σημείωμα θα περιλαμβάνει τι ισχύει για τους οικοδόμους μέχρι τώρα για την σύνταξη, το
μισθό, την ασφάλιση, τις παροχές σε υγεία κλπ.
Έκδοση ανακοίνωσης της Ομοσπονδίας που θα απευθύνεται σε οικοδόμους εξηγώνταςτις εξελίξεις στο ασφαλιστικό. Στην ανακοίνωση
αυτή υα ζυμώνεται το ζήτημα της δυναμικής απάντησης του κλάδου
απέναντι στην όξυνση της επίθεσης.
Μέσα στο καλοκαίρι μέχρι 20 Ιούλη να προχωρήσουμε σε περιφερειακές συσκέψεις για το ασφαλιστικό σε Αθήνα, Πάτρα, Ηράκλειο,
Αγρίνιο, Θεσσαλονίκη, Λάρισα κα.
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας εκτιμώντας όλα τα γεγονότα ασχολήθηκε με το ζήτημα της οργάνωσης της δουλειάς και το πλαίσιο πάλης
της Ομοσπονδίας.
Σας στέλνουμε την εισήγηση, όπως διαμορφώθηκε και το πλαίσιο
πάλης που πρέπει να αποτελούν τον κύριο άξονα που θα οργανώνουμε
την δουλειά μας.
Τα Δ.Σ. των σωματείων, συνδικάτων και παραρτημάτων πρέπει να
συνεδριάσουν έγκαιρα και χωρίς καθυστέρηση. Η περίοδος του καλοκαιριού που διανύουμε δεν αποτελεί δικαιολογία για να αφήσουμε
αυτήν την δουλειά για παραπίσω.
Χωρίς λοιπόν καθυστέρηση να σχεδιάσουμε την δουλειά μας με
βάση την εισήγηση.
Αυτός ο σχεδιασμός σήμερα δεν είναι εύκολος, χρειάζεται σοβαρή
μελέτη του χώρου και επεξεργασία των ζητημάτων που θα προωθήσουμε σε κάθε περιοχή. Τα σωματεία μας να ζητήσουν την βοήθεια
της Διοίκησης της Ομοσπονδίας όπου χρειάζεται για να βοηθήσει την
καλύτερη οργάνωση της δουλειάς.
Την δουλειά μας αυτήν την περίοδο πρέπει να την δούμε ως προετοιμασία του κλάδου για να δοθεί αγωνιστική απάντηση απέναντι στου
αντεργατικούς σχεδιασμούς . Να καλέσουμε τον κλάδο σε αγωνιστική
ετοιμότητα.

Κυκλοφορεί το βιβλίο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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απο τη δράση των παραρτημάτων μας
Παρ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παρ. ΒΥΡΩΝΑ – ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Λαϊκό
γλέντι
πραγματοποίησε
το
παράρτημα
των βορείων και
βορειοανατολικών συνοικιών το
Σάββατο 28 Ιούνη
στον αύλιο χώρο
του 2ου Λύκειου
στο Γέρακα, με το
σωματείο των συνταξιούχων Μεσογείων και τις ομάδες γυναικών Παλλήνης – Γέρακα – Ανθούσας, και
Παιανίας – Γλυκών Νερών της ΟΓΕ.
Εκτός απ’ το ότι οι συνάδελφοι και όλοι όσοι παρευρέθηκαν ξέδωσαν στη κυριολεξία, πράγμα δύσκολο για τη σημερινή εποχή, εκτός απ’ το ότι αρκετοί έδωσαν δείγματα για τις χορευτικές τους ικανότητες, κατάφεραν να κάνουν και ένα μικρό ταμείο,
που θα συμβάλει στην κάλυψη κάποιων εξόδων, που φέτος θα είναι λόγω και των
αρχαιρεσιών ( δικαστικοί…) πολύ περισσότερα απ’ τα τρέχοντα.
Όλοι τους συμφώνησαν να ξαναμαζευτούν επιβεβαιώνοντας πως το είχαν ανάγκη

Παρ. ΓΑΛΑΤΣΙ – ΚΥΨΕΛΗ - ΓΚΥΖΗ
ΖΗΤΗΣΑΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 1200 ΕΥΡΩ , ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
Νοσήλια 1200 ευρώ ζήτησαν να πληρώσει άνεργος – ανασφάλιστος οικοδόμος, απ’
την διεύθυνση του νοσοκομείου «Παμακάριστος», ο οποίος χρειάστηκε να νοσηλευτεί
μετά από δεύτερο εγκεφαλικό.
Μάλιστα , σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν με τον συνάδελφο, τον ενημέρωσαν, πως αν δεν εξοφληθούν άμεσα, θα μεταφερθούν ως χρέος στην εφορία και με
προσαύξηση!
Η άμεση παρέμβαση των συναδέλφων του παραρτήματός μας σε Γαλάτσι – Γκύζη –
Κυψέλη , του ΠΑΜΕ Υγείας – Πρόνοιας, της Λαϊκής Επιτροπής του 5ου – 6ου Διαμερίσματος, των συνταξιούχων, του Συλλόγου Γυναικών της ΟΓΕ, της επιτροπής ανέργων,
της ΠΑΣΕΒΕ και απ’ το Στέκι των Εργαζομένων και Νεολαίας έφεραν αποτέλεσμα.
Ανάγκασαν την διεύθυνση του Νοσοκομείου να πάρει πίσω τις απαιτήσεις της. Να
του κλείσει ραντεβού για την επόμενη μέρα για συμπληρωματικές εξετάσεις που είχε
ανάγκη να κάνει, σύμφωνα με τους ιατρούς, πράγμα που έτσι και έγινε.
Μια ακόμα επιβεβαίωση για την αποτελεσματικότητα της συλλογικής πάλης και
δράσης, αλλά και της αναγκαιότητας για την ενίσχυση του οργανωμένου αγώνα και
του ταξικού κινήματος.

Παρ. ΙΛΙΟΥ … ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη στα 30 χρόνια του Συνδικάτου Οικοδόμων
Αθήνας, το Σάββατο 12 Ιούλη και ώρα 830 το βράδυ στα γήπεδα Αγ. Τριάδας (Νταμάρι
Γρηγορίου) στην Πετρούπολη. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να διασκεδάσουμε
όλοι μαζί με ζωντανή μουσική, φαγητό και μπύρα. Η μαζική συμμετοχή θα συμβάλει
και την οικονομική ενίσχυση του Συνδικάτου.

Παρ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Το παράρτημά μας στο Περιστέρι και η Λαϊκή Επιτροπή έστησαν λαϊκό γλέντι στον
προαύλιο χώρο του μουσείου της Εθνικής Αντίστασης, στον πεζόδρομο της ομώνυμης
οδού, το βράδυ της 2 Ιούλη.
Όταν οι άλλοι «… έβλεπαν μουντιάλ εμείς γλεντάγαμε και διασκεδάζαμε συναδελφικά, γιατί η ζωή δεν είναι μόνο να είσαι θεατής στον καναπέ ή στην κερκίδα, αλλά
αγωνιστής και συναγωνιστής σε αυτούς που σηκώνουν κεφάλι και αγωνίζονται.
Στο λαϊκό και αγωνιστικό αυτό γλέντι είχαν θέση όλοι, όσοι είχαν διάθεση για αγώνα», επισημαίνουν οι Περιστεριώτες.

Μετά από σειρά εξορμήσεων, συσκέψεων και συζητήσεων με τους συναδέλφους, προχωρά σε διοργάνωση λαϊκού γλεντιού.
Το Σάββατο 15 Ιούλη οι οικοδόμοι του παραρτήματος και όχι μόνο, είναι καλεσμένοι στα Ξύλινα στην Καισαριανή να γλεντήσουν με την κομπανία «ΑΝΗΦΟΡΙ»
και καλό κρασί.

ΤΑΞΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Έντονη δραστηριότητα παρουσιάζουν τα παραρτήματα μας, κύρια
με τη μορφή της σύσκεψης, όπου και συζητούν με τους συναδέλφους μας, σχεδιάζουν την καλύτερη υλοποίηση των αποφάσεών
μας, προετοιμάζονται για τις εκλογές του Συνδικάτου, βάζουν πλάνα
εγγραφών νέων μελών στο Συνδικάτο.
Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τις λαϊκές επιτροπές οργανώνουν
παρεμβάσεις σε διακοπές ρεύματος, νερού , για να έχουν οι ανασφάλιστοι δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας – Πρόνοιας.
Παρέχουν δωρεάν μαθήματα σε παιδιά ανέργων , μέσα απ΄τα λαϊκά
φροντιστήρια.
Παρεμβαίνουν για ικανοποίηση σειράς αιτημάτων για τους ανέργους απ΄τις δημοτικές αρχές για ουσιαστική μείωση και κατάργηση
στην πορεία, δημοτικών τελών. Κονδύλια για τη σίτιση των ανέργων
και μαθητών . Απορρόφηση όλων των παιδιών , εργαζομένων και
ανέργων , στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Κατάργηση κάθε είδους χαρατσιών.
( θα ακολουθήσει παρουσίαση ανά παράρτημα σε επόμενα φύλλα)

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Κινητοποίηση για τα προβλήματα των ανέργων οικοδόμων στα κεντρικά γραφεία του ΟΑΕΔ στον Άλιμο, πραγματοποίησε το Συνδικάτο μας στις
26 Ιούνη.
Αντιπροσωπεία του Συνδικάτου μας απαίτησε απ’ τους υπεύθυνους στη
συνάντηση που είχε, μέτρα προστασίας των ανέργων όπως:
•
Έκτακτο επίδομα 1.000 ευρώ για όλους τους άνεργους οικοδόμους.
•
Επίδομα ανεργίας για όλους τους άνεργους και αύξησή του στα
600 ευρώ.
•
Μείωση των προϋποθέσεων για τη χορήγησή του.
•
Δωρεάν μετακίνηση με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς με την
επίδειξη της κάρτας ανεργίας.
•
Μέτρα για την ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών μας για
δωρεάν κατασκηνώσεις. Να μην αποκλειστεί κανένα παιδί οικοδόμου.
•
Επαναλειτουργία του ΟΕΚ και κατασκευή φτηνών εργατικών
κατοικιών.
Η Διοίκηση του ΟΑΕΔ δεν δεσμεύτηκε σε τίποτα απ΄τα αιτήματα , πέρα
απ΄ την υλοποίηση της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής.
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…όταν τα έργα προχωράνε και οι εργάτες συνεχίζουν να πεινάνε.
όσα δεν δείχνουν οι κάμερες
Αυτός είναι ο τίτλος του δελτίου τύπου που έβγαλε το Συνδικάτο, αρχές
Ιούνη για τα όσα συμβαίνουν στο εργοτάξιο στο χώρο του πρώην Ιπποδρόμου στην Καλλιθέα.
Αναλυτικότερα : Η τεχνολογία προχωράει και νέες εφαρμογές μπαίνουν
στην ζωή μας. Το είδαμε με τη νέα εφαρμογή που «προσφέρει» το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την κατασκευή του Κέντρου Πολιτισμού όπου με
κάμερα μπορεί ο καθένας να δει πως προχωράνε οι εργασίες.
Αυτό που δεν δείχνουν οι κάμερες όμως, είναι ο ιδρώτας που χύνουν οι
εργάτες και τον κλέβουν μια χούφτα παράσιτα, που μας τους παρουσιάζουν και σαν ευεργέτες μετά. Δεν μας δείχνουν τα μεροκάματα πείνας,
δεν μας δείχνουν τους απλήρωτους εργάτες, που τους χρωστάνε ως αυτήν την στιγμή αρκετά μηνιάτικα, δεν μας δείχνουν την εντατικοποίηση
όπου το 12ωρο και το 16ωρο είναι κανόνας, δεν μας δείχνουν τα ανεπαρκή μέτρα ασφάλειας που από τύχη δεν είχαμε νεκρούς πριν από λίγες
εβδομάδες.
Να πληρώσουν τώρα τους εργάτες, να δώσουν μεροκάματα που να
και η δουλειά ήλιο με ήλιο, να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε οι
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, να προσλάβουν προσωπικό βάζοντας και 2η βάρδια αν χρειάζεται έτσι ώστε να σταματήσει η εντατικοποίηση συνάδελφοι να δουλεύουν με ασφάλεια.

τ ο ο υκαιζ άπροσπαθούμε
κ ι να τα νοικοκυρέψουμε, κάντε υπομονή για δυο χρόνια, σφίχτε το

Μάστρο Βαγγέλης: Γειά σου μάστρο Κώστα, πολύ σκεφτικό σε βλέπω σήμερα, τι
σου συμβαίνει;
Μάστρο Κώστας: Τι να συμβαίνει ρε Βαγγέλη, ανεργία. Βαρέθηκα την καρέκλα.
Αν βρεθεί και κανα μερεμέτι, δεν φτάνει το μεροκάματο. Μια το νοίκι, μια η ΔΕΗ, το
τηλέφωνο, το νερό, ταπής και ψύχραιμος που λένε, άσε το φροντιστήριο του παιδιού.
Τα χαράτσια.
Μάστρο Βαγγέλης: Πάμε να πιούμε ένα ουζάκι να πάνε τα φαρμάκια κάτω; Κερνάω
εγώ …
Μάστρο Κώστας: Ρέ Βαγγέλη, σου περισσεύουν και για ουζάκι;
Μάστρο Βαγγέλης: Πάνε να μας το κόψουν κι αυτό, αλλά εγώ δεν το κόβω με τίποτα, ένα, όχι παραπάνω, να μην μας πουν κι αλκοολικούς!! Ένα ουζάκι την ημέρα την
τηλεόραση κάνει πέρα!
Μάστρο Κώστας: Τι έγινε, είσαι και ποιητής; (μπαίνουν στο καφενεδάκι)
Μάστρο Βαγγέλης: Α!! να κι ο δάσκαλος, πίνει κι αυτός το ουζάκι του. Πάμε να
καθίσουμε, μας φωνάζει.
Δάσκαλος: Καλώς τους, εγώ πίνω το ουζάκι μου, εσείς τι θέλετε;
Μάστρο Βαγγέλης: Θέλουμε να κάνουμε παρέα. Θα πιούμε από ένα ουζάκι. Θα
πιούμε από ένα ουζάκι. Από δω ο φίλος μου ο Κώστας έχει στενοχώριες δεν του βγαίνουν τα οικονομικά.
Δάσκαλος: Γιατί, σε ποιόν φτάνουν τα λεφτά; Δεν ακούς τις ειδήσεις, εξώσεις , πλειστηριασμούς, με τα πιο πολλά νοικοκυριά χρεωμένα στις τράπεζες για να τα βγάλουν
πέρα.
Μάστρο Κώστας: Εγώ δεν δανείζομαι ποτέ από τράπεζες. Αυτές καταληστεύουν
τον κοσμάκι. Θα την βγάλω με ψωμί και ελιά.
Μάστρο Βαγγέλης: Ως πότε θα μπορείς . Σε λίγο ούτε το ψωμί και τις ελιές δεν θα
έχεις να αγοράσεις.
Γκαρσόνι: Τααα! Ουζάκια, στην υγειά σας…
Όλοι μαζί: Άντε στην υγειά μας.
Μάστρο Κώστας: Και δεν είναι ρε παιδιά, μόνο που δεν φτάνει το μεροκάματο,
αλλά προχθές ανακοίνωσαν και νέα αντιλαϊκά μέτρα. Θα αυξήσουν τα εισιτήρια, κόβουν απ΄τις συντάξεις…
Μάστρο Βαγγέλης: Είμαι σχεδόν 60 χρονών και ποτέ δεν έχω ακούσει καμιά κυβέρνηση μέχρι σήμερα που να΄χει πει, θα δώσω λεφτά για τους εργάτες. Όλο λιτότητα, βρήκαμε χάος, η προηγούμενη κυβέρνηση δεν χειρίστηκε καλά τα οικονομικά

ζωνάρι τώρα και μετά όλα θα πάνε καλά. Μόλις έρθει η επόμενη κυβέρνηση, το ίδιο
βιολί, δυο – δυο χρόνια μας πάνε…
Δάσκαλος: Οι κυβερνήσεις στο καπιταλισμό είναι πάντα τα μεγαλύτερα δουλεμπορικά μαγαζιά. Παζαρεύουν τον ιδρώτα, το αίμα ακόμα και την ίδια τη ζωή των εργατών
στα μεγάλα αφεντικά, στις πολυεθνικές. Πότε σαν μετανάστες, πότε στο όνομα της
παγκοσμιοποίησης, τώρα στο όνομα της κρίσης, δημιουργούν τη «μαύρη εργασία» και
με αφορμή τη Μανωλάδα και την εξέλιξη της υπόθεσης με τους οικονομικούς μετανάστες μου ήρθε στου νού ένα ποίημα του Χάϊνε. Το είχε γράψει για τους δούλους πους
άρπαζαν από την Αφρική και τους πήγαιναν στην Αμερική. Ακούστε το :
«Κορμιά εξακόσια από τη Σενεγάλη
μαύρα γυαλιστερά, σφιχτοδεμένα
αγόρασα για πενταροδεκάρες
δόντια γερά, ποντίκια σαν ατσάλι
τους πλήρωσα με βότκα και μαχαίρια
κει κάτω δεν ξέρουν τους παράδες
κάπου οχτακόσια τα εκατό τώρα θα βγάλω
ας είν’ και τους μισούς νάχω στα χέρια»
Αν τώρα στο όνομα Σενεγάλη βάλουμε το όνομα ενός οποιουδήποτε καπιταλιστικού
κράτους, θα έχουμε την απάντηση για τον ρόλο αυτών που μας κυβερνούν.
Μάστρο Κώστας: Και τι πρέπει να κάνουμε; (Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση
του, μπήκαν μέσα στο καφενείο δύο οικοδόμοι απ’το παράρτημα της συνοικίας)
Οικοδόμοι: Ήρθαμε να σας ενημερώσουμε για την κινητοποίηση για τους άνεργους.
Ήμαστε από το Συνδικάτο Οικοδόμων. Η συγκέντρωση θα γίνει στις 11 η ώρα το πρωί
στο υπουργείο εργασίας. ( Τους είπαν για τα αιτήματα της κινητοποίησης, έκαναν κουβέντα έδωσαν και την ανακοίνωση του Συνδικάτου και έφυγαν για το άλλο καφενείο).
Μάστρο Κώστας: Ρε! Θα τη σπάσω την τηλεόραση. Κάθομαι και βλέπω τον Βενιζέλο , τον Σαμαρά και τον κάθε Πρετεντέρη. Εδώ με το ουζάκι, έμαθα κάτι παραπάνω
και το κυριότερο πήρα θάρρος και κουράγιο να παλέψω μαζί με όλους τους εργάτες
για κάτι καλύτερο. (Φεύγοντας τον φώναξε ο Μάστρο Βαγγέλης). Στις δέκα του μήνα
θα είμαστε όλοι εκεί!
Μάστρο Βαγγέλης: Βέβαια, θα φέρω και τον γιό μου και δύο φίλους μου. Ε!! Και
μετά θα πιούμε κι ένα ουζάκι, όχι παραπάνω!
Αποστόλης ,ο οικοδόμος
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Με την γλώσσα των αριθμών

Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτεί παιδικούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ (άτομα με ειδικές ανάγκες) για τη
νέα σχολική χρονιά θα είναι κατά 20 εκατομμύρια ευρώ μειωμένο σε σχέση με το
περσινό. Αποτέλεσμα χιλιάδες λαϊκές-εργατικές οικογένειες να μην γνωρίζουν εάν
το παιδί τους θα γίνει δεκτό σε δημοτικό παιδικό σταθμό, εάν εγκριθεί η αίτηση τους
για ένταξη στο συγκεκριμένο δωρεάν πρόγραμμα.
Κατά 5,2% πετσοκομμένες ο συντάξεις του Ιούλη για τους πάνω από ένα εκατομμύριο συνταξιούχους του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). Αποτέλεσμα της νέας μείωσης οι συνταξιούχοι να χάνουν 10 εκατ. ευρώ το μήνα ή 920 εκατ.
ευρώ το χρόνο!
Η νέα μείωση προστίθεται στις τρεις κατά σειρά μειώσεις που έχουν επιβληθεί τα
τελευταία χρόνια στις επικουρικές ρίχνοντας τη μέση σύνταξη του ΕΤΕΑ στα 180
ευρώ μεικτά, ενώ στο επικουρικό του ΙΚΑ η μέση σύνταξη πέφτει στα 163.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ …είδος πολυτελείας ή άπιαστο όνειρο;

Δύσκολο έως αδύνατο γίνεται χρόνο με το χρόνο το δικαίωμα της εργατικής λαϊκής οικογένειας να κάνει διακοπές.
Αυτό επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία του Ινστιτούτου Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) σύμφωνα με τα
οποία 75 στους 100 Έλληνες θα περάσουν φέτος χωρίς διακοπές.
Από όσους δήλωσαν πως θα κάνουν διακοπές, το 40% είπε πως θα είναι το πολύ πέντε ημέρες. Το 75% δηλώνει λόγους οικονομικούς, 15% δηλώνει επαγγελματική και εισοδηματική
αστάθεια και το 10% άλλους λόγους.
Σύμφωνα πάντα με το ΙΝΚΑ: το 40% των παραθεριστών διαμένει σε φιλικά ιδιόκτητα σπίτια,
το 30% σε συγγενικό-φιλικό σπίτι και το 30% σε ξενοδοχεία-ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Το 40% των φετινών παραθεριστών θα κάνει διακοπές για 4 ημέρες, το 25% για 7 ημέρες, το
20% για 10 ημέρες, το 13% για 15 ημέρες και το 2% για 20 ημέρες. Αυτοί που θα ταξιδέψουν
εκτός Ελλάδας θα είναι φέτος μειωμένοι κατά 52%.
Διακοπές …είδος πολυτελείας ή άπιαστο όνειρο;

Ενώ η κυβέρνηση πετσοκόβει και άλλο τις συντάξεις, για τις επιχειρήσεις από τον
Ιούλη προχωρά στη μείωση κατά 2,9 μονάδες των εργοδοτικών εισφορών, μετά την
μείωση 1,1 μονάδας το 2012.
Η νέα αυτή απαλλαγή θα στερήσει χιλιάδες εργαζόμενους από το επίδομα παιδιών
που έπαιρναν από τον ΟΑΕΔ και χιλιάδες μητέρες από το επίδομα μητρότητας.
Η συνολική μείωση κατά 5 μονάδες των εργοδοτικών εισφορών θα εξασφαλίσει
1,3 δις ευρώ το χρόνο στις επιχειρήσεις, χρήματα που θα στερηθούν τα ασφαλιστικά
ταμεία, στην ουσία δηλαδή θα τα στερηθούν οι εργαζόμενοι ποικιλόμορφα.

ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ
«ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 1 - ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ - 2 ορ.
τηλ. 2103827.122-210 38.27.181

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συνάδελφοι,
Με αυτή την αίτηση Θέλω να γίνω μέλος Του
Συνδικάτου. ‘Εχω τις προϋποθέσεις που απαιτεί το
καταστατικό και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
Επώνυμο ...............................................................................

ΤΑΞΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ
Πάνω από 30 παλέτες με υλικό πρώτης ανάγκης συγκέντρωσε το
ΠΑΜΕ για τους λαούς της πρώην Γιουγκοσλαβίας , που πρόσφατα πληγήκαν από πλημμύρες .
Το υλικό συγκεντρώθηκε με την συνδρομή συνδικάτων, εργατικών κέντρων και λαϊκών επιτροπών.
Το πολύτιμο φορτίο της αλληλεγγύης φορτώθηκε σε αυτοκίνητα και προωθήθηκε στις περιοχές
που πλήγηκαν και το ‘χαν ανάγκη.
Αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ συνόδευσε τη βοήθεια και εξέφρασε από κοντά την ταξική αλληλεγγύη στους εργαζόμενους και τους λαούς της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Όνομα.....................................................................................
Πατέρα....................................................................................
Έτος Γεν. ...............................................................................
Ειδικότητα...............................................................................
Χώρα προέλευσης . ...............................................................
Διεύθυνση κατοικίας ..............................................................
Συνοικία ........................................... Τ.Κ. . ............................
Αριθ. Ταυτ. .............................................................................
Αριθμός ΙΚΑ
Τηλέφωνο ..............................................................................
Αθήνα στις ........................................................ 20................

Ο Αιτών

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Π.Σ.Ο. ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Διεθνή διάσκεψη αλληλεγγύης στους ανθρακωρύχους της Τουρκίας πραγματοποίησε στα μέσα του
Ιούνη η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία με
αφορμή το θάνατο των 301 ανθρακωρύχων στις 13
Μάη, μετά από έκρηξη στα ανθρακωρυχεία της Σόμα
και των τραυματισμό πολλών ακόμα.
Στη διάσκεψη συμμετείχαν συνδικαλιστικές αντιπροσωπείες από 15 χώρες (από την Ελλάδα συμμετείχε αντιπροσωπεία του Π.Α.ΜΕ.). Η διάσκεψη κατέληξε και στη συγκρότηση δυο επιτροπών. Την
Διεθνής Επιτροπής Ειδικών, όπου θα συμμετέχουν επιστήμονες, τεχνικοί , νομικοί, συνδικαλιστές,
δικαστικοί και διεθνολόγοι. Η επιτροπή θα ασχολείται μόνιμα με την προστασία της ζωής και της
υγείας των εργαζομένων και θα παρεμβαίνει προς κάθε κατεύθυνση, και της επιτροπής που θα
κάνει περιοδείες σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής, για να αναδείξει την ανάγκη
ενίσχυσης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, η διεκδίκηση των οποίων πρέπει να
γίνει σταθερό μέτωπο πάλης για τα συνδικάτα.

