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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ
στην Εκλογοαπολογιστική

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΗ
στις 9 π.μ., στην αίθουσα του Συνδικάτου
(Βερανζέρου 1, πλ. Κάνιγγος, 2ος όροφος)

Συνάδελφε,
Έλα να ακούσεις, να μιλήσεις και να συμβάλεις για να πάρουμε αποφάσεις
για τη ζωή τη δική μας και των οικογενειών μας. Ήρθε η ώρα να πούμε
φτάνει πια. Αρκετά ματώσαμε για να σωθούν οι τράπεζες, οι βιομήχανοι,
οι κατασκευαστές, οι εφοπλιστές και όλα αυτά τα παράσιτα που μας πίνουν
το αίμα για να θησαυρίζουν.
Έλα να συζητήσουμε και να βρούμε τρόπους για το πώς θα οργανώσουμε
ακόμα πιο δυναμικά τον αγώνα μας.
Συνάδελφε,
Σκέψου πως ό,τι κατακτήσαμε, κανείς δεν μας το χάρισε. Το κερδίσαμε μέσα από την πάλη μας.
Μην υποκύπτεις στο φόβο και την τρομοκρατία που καλλιεργούν τα αφεντικά. Το κάνουν για να σε απομονώσουν
και να μπορούν ανενόχλητα να σε εκμεταλλεύονται.
Απέναντι στα σχέδια των αφεντικών η λύση είναι μία. Όλοι μαζί, σαν μια γροθιά, να αντεπιτεθούμε σε αυτούς
που μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Μην περιμένεις από άλλους να σου λύσουν το πρόβλημα. Εσύ
πρέπει να αγωνιστείς, ο αγώνας δεν είναι εργολαβία να τον αναθέσεις αλλού.
σελ. 3

ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΗ
Συνάδελφοι,
Ύστερα από την προκήρυξη του ΠΑΜΕ για δίμηνη αγωνιστική
καμπάνια ενάντια στην αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική και διεκδίκησης
αξιοπρεπών συνθηκών δουλειάς και διαβίωσης των εργαζομένων και
της νεολαίας, το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας έχει τη δική του ευθύνη.
Κορυφώνουμε – κλιμακώνουμε τους αγώνες μας την 1η Νοέμβρη
στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα (12.00 πμ.). Αιχμή της
πανελλαδικής κινητοποίησης θα είναι τα προβλήματα της ανεργίας.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους, εργαζόμενους κι άνεργους να
πάρουν μέρος, ώστε να ακουστεί η φωνή μας δυνατά!
Μαζί με άλλους κλάδους, τα ταξικά σωματεία, τις επιτροπές ανέργων,
τις Λαϊκές Επιτροπές, τις οργανώσεις των αγροτών, των συνταξιούχων και των αυτοαπασχολούμενων, τη νεολαία και τις γυναίκες να δώσουμε ενιαία
ταξική απάντηση. Να συγκρουστούμε με τους σχεδιασμούς και την πολιτική της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου.
σελ. 4 - 5
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ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΦΤΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η κυβέρνηση, μεσούντος του καλοκαιριού
ακόμα, ανακοίνωσε πως θα μειώσει τα
εισιτήρια στα δημόσια μέσα μεταφοράς από 1η
Σεπτέμβρη.
Χρόνος αρκετός, ώστε το φθηνό τους τρυκγιατί τέτοιο ήταν- να πολυδιαφημιστεί, όπως
συνήθως γίνεται από τα ΜΜΕ, σαν φιλολαϊκό
μέτρο. Να χωνευτεί από πολύ περισσότερους
«ιθαγενείς», πως φροντίζουν για μας.
Ήρθε ο Σεπτέμβρης, και η κυβερνητική
«μείωση των εισιτηρίων» αποκαλύπτεται
περίτρανα, πως ήταν μια μεγάλη οικονομική
επιβάρυνση για τους εργαζόμενους, τους
άνεργους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Και του
λόγου το αληθές:
Μειώθηκε το εισιτήριο από 1,40 σε 1,20
ευρώ.
Ο χρόνος όμως του εισιτηρίου, ή καλύτερα η
ισχύς του είναι μόνο για 70 λεπτά μεταφοράς και όχι για 90 λεπτά, όπως ίσχυε πριν.
Με την απλή μέθοδο των τριών που μάθαμε στο Δημοτικό Σχολείο η ώρα στοίχιζε 93,3 λεπτά και τώρα έφτασε τα 103 λεπτά! Μειώθηκαν ή
αυξήθηκαν τα εισιτήρια;
Οι μεγαλύτεροι συνάδελφοι θα θυμούνται, πως παλιότερα αγόραζες ένα κιλό ψωμί και ήτανε ένα κιλό. Για να μην φαίνεται όμως στη
συνέχεια η αύξηση στην τιμή του ψωμιού, λιγόστευαν κάθε φορά το βάρος της φραντζόλας! Έλεγες ένα κιλό ψωμί και έπαιρνες φρατζόλα 400
γραμμαρίων, όπως και σήμερα.
Για να μεταφερθεί κάποιος σύμφωνα με το νέο τιμολόγιο «το μειωμένο», για μια διαδρομή ή διαδρομές διάρκειας έως 90 λεπτά, τώρα χρειάζεται
όχι ένα αλλά δύο εισιτήρια με 1,20 ευρώ το καθένα. Με απλή αριθμητική χωρίς να χρειάζεται μαθηματικό, για τα δύο εισιτήρια θα πληρώσει 2,40
ευρώ, αφού τόσα χρειάζεται σαν επιβάτης για την διαδρομή που θα κάνει, ενώ πριν την έκανε μόνο με ένα εισιτήριο που του στοίχιζε 1,40 ευρώ
(ακριβό, πανάκριβο εισιτήριο και πριν). Εδώ προκύπτει εύλογα άλλο ερώτημα: Μείωσαν τα εισιτήρια στα αλήθεια; ή καλύτερα: Κερδίζει ή χάνει
ο εργαζόμενος από τη «μείωση» που έκαναν;
Ως προς τη μείωση της μηνιάτικης κάρτας απεριορίστων διαδρομών των 45 σε 30 ευρώ, μεταφράζεται για την τσέπη αυτών όσων έκαναν
χρήση της κάρτας των 20 ευρώ (ίσχυε σε λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ), αύξηση κατά 50%! (Συνάδελφε μη βιαστείς και βγάλεις το κινητό σου για
την αριθμομηχανή για υπολογισμούς, γιατί τόσο είναι, αύξηση 50%). Αυτό, γιατί τώρα, όλοι είναι υποχρεωμένοι ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούν
μόνο λεωφορείο ή τρόλεϊ ή και τα δύο, να αγοράζουν την ενιαία κάρτα, που κοστίζει 30 ευρώ!
Δίνεται όμως η δυνατότητα στον καθένα(!), “Με €1 την ημέρα” να κινείται “απεριόριστα στην πόλη” με την “μηναία κάρτα για όλα τα μέσα”
απαντούν με διαφήμισή τους οι Συγκοινωνίες Αθηνών.
Το πιο καραμπινάτο στοιχείο της υπόθεσης, που σου θυμίζει εκείνη τη «δίκαιη» μοιρασιά του καραγκιόζη με τον μπαρμπαγιώργο: «ένα δκομ,
ένα τ ‘ καραγκιόζ….», ή καλύτερα το βολικότερο για την περίπτωση να βαπτίζεις το κρέας-ψάρι, είναι όταν κυβέρνηση και ΟΑΣΑ θα κάνουν
ταμείο.
Θυμηθείτε το. Σύμφωνα με τις «μειώσεις» τους, όχι μόνο δεν θα μειωθούν τα έσοδά τους, όπως θα έπρεπε, αλλά θα αυξηθούν και πολύ
μάλιστα και όπως πάντα θα προέρχονται από τα ίδια –μόνιμα υποζύγιά τους. Απόδειξη, τα ίδια τα στοιχεία τους, στοιχεία του ΟΑΣΑ, που
αναφέρουν πως καθημερινά μετακινούνται με τα λεωφορεία 1.230.000, με τα τρόλεϊ 242.000, με το ΜΕΤΡΟ 668.0000, με τον ηλεκτρικό 310.000
και με το ΤΡΑΜ 50.000 επιβάτες.
Όταν η συντριπτική πλειοψηφία των μετακινήσεων γίνεται με λεωφορεία και τρόλεϊ, και η κάρτα για λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ ήταν 20 ευρώ
και κοστίζει τώρα 30 ευρώ, αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ποιός πληρώνει το μάρμαρο και πόσα θα μαζεύουν απ’ τις «μειώσεις» τα ταμεία τους.
Αν πραγματικά ήθελαν να ανακουφίσουν τους άνεργους, την εργατική λαϊκή οικογένεια, η λύση είναι μία και έχει προβληθεί κατ’ επανάληψη
και από το Συνδικάτο μας και από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα και κωφεύουν γιατί δεν θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο.
Απαίτησή μας:
Μείωση της τιμής του εισιτηρίου κατά 50% για να ανακουφιστεί η πλειοψηφία των εργαζομένων.
Δωρεάν μετακίνηση των ανέργων, που σήμερα τους στερούν και αυτή ακόμα την δυνατότητα αναζήτησης μεροκάματου ή τους
φορτώνουν με τσουχτερά πρόστιμα ύψους 72 ευρώ σε περίπτωση που «εισιτηριοδιαφεύγουν» όπως συνέβη με συνάδελφο άνεργο !
Δωρεάν μετακίνηση στις ώρες αιχμής.
- Δωρεάν μετακίνηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) ή άλλων εργαζομένων που έχουν ανάγκη, των
Τα δικά μας νέα από τον
μαθητών, των φοιτητών, των στρατευμένων νέων.
“ΠΑΛΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ”
Περιοδική Έκδοση του
Συνδικάτου Οικοδόμων
Αθήνας
Διέυθυνση : Βερανζέρου 1,
Πλ. Κάνιγγος 10677, Αθήνα
Τηλ. 2103827181 & 2103827122
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αν πράγματι ήθελαν να μας ανακουφίσουν από την καθημερινή ταλαιπωρία της μεταφοράς μας και να μας
λύσουν το πρόβλημα θα προχωρούσαν σε πλήρη ανάπτυξη του στόλου σε όλα τα μέσα, χωρίς το σημερινό αίσχος
της μισής και μιας ώρας στο περίμενε και στα λεωφορεία, κλπ. θα καταργούσαν μια για πάντα τη σημερινή μεταφορά
–σαρδελοποίηση και θα προχωρούσαν σε σύγχρονες –ασφαλείς-φτηνές-τακτικές αστικές συγκοινωνίες για το λαό.
Δεν το κάνουν, γιατί δεν θέλουν.
Και όσο οι κυβερνήσεις δεν θέλουν, οι εργαζόμενοι έχουμε το λόγο. Ορθώνουμε το ανάστημά μας. Διεκδικούμε,
επιβάλλουμε τις δικές μας λύσεις, τις δικές μας επιλογές με τον συντονισμένο ταξικό αγώνα μας. Αυτή θα είναι και
η καλύτερη απάντηση στην προσπάθεια της κυβέρνησης να μας ξεγελάσει με τις δήθεν μειώσεις στις τιμές των
εισιτηρίων.
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συνέχεια από σελ. 1

Συνάδελφε,
Η εμπειρία λέει ότι μέσα από τη μαζική συμμετοχή και δράση,
οργανωμένα, καταφέρνουμε να έχουμε αποτελέσματα, όπως πρόσφατα
στα εργοτάξια του ΜΕΤΡΟ όπου αποσπάσαμε αυξήσεις 20% κατά μέσο
όρο στο μεροκάματο.
Όσο δεν μπαίνεις και εσύ στον αγώνα τόσο θα αργούν και οι λύσεις
στα προβλήματά μας.

ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΓΙΝΟΥΝ:
Κεντρική: 12 Οκτώβρη, στις 9 π.μ. στην αίθουσα του
Συνδικάτου στην πλατεία Κάνιγγος, Βεραντζέρου 1, 2ος
όροφος.

Το Συνδικάτο παρά τις δυσκολίες, τα πλήγματα που έχει υποστεί ο
κλάδος, είναι όρθιο, παρεμβαίνει για όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν
τους συναδέλφους, όπως για την ανεργία, το ασφαλιστικό, το μεροκάματο
κ.ά. Συνέβαλε για την επιτυχία των γενικότερων ταξικών αγώνων στις
πανεργατικές απεργίες κ.ά. Αγώνες, που συνέβαλαν στην καθυστέρηση
των αντιλαϊκών μέτρων για χρόνια, που δυσκολεύουν την υλοποίηση της
αντεργατικής πολιτικής.

•

Έλα να αποφασίσουμε για το πώς θα διεκδικήσουμε:
• Μέτρα ανακούφισης των ανέργων
•
Να ανοίξουν έργα που έχουν ανάγκη οι εργάτες (εργατικές
κατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία, αντιπλημμυρικής προστασίας,
αντισεισμικής θωράκισης κ.α.)
• Διανομή των υπέρ αγνώστων ενσήμων για να συνταξιοδοτηθούν
οι συνάδελφοι που λόγω της ανεργίας δεν έχουν τα απαραίτητα
ένσημα.
• Να προετοιμαστούμε για τη νέα επίθεση που ετοιμάζουν στο
ασφαλιστικό με αύξηση των ορίων ηλικίας αλλά και των
απαραίτητων ενσήμων για τη συνταξιοδότηση (στα 6000 ένσημα
από 4500).
Συνάδελφε,
Τον Νοέμβρη το Συνδικάτο θα προχωρήσει σε εκλογές. Θα μετρηθούμε
και δεν πρέπει να λείψει κανείς.
Γίνε η φωνή του Συνδικάτου.
Κινητοποίησε τους συναδέλφους που γνωρίζεις, τους άνεργους
οικοδόμους που ξέρεις. Και εδώ θα αποδείξουμε την δύναμή μας. Είναι
υπόθεση όλων μας. Η αποχή είναι συνενοχή.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Γενικές Συνελεύσεις Παραρτημάτων:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κέντρο: 15 Οκτώβρη, στις 7μ.μ. στην αίθουσα του
συνδικάτου στην πλατεία Κάνιγγος, Βερανζέρου 1, 2ος
όροφος.
Πειραιά: 15 Οκτώβρη, στις 7 μ.μ. στην αίθουσα του
Εργατικού Κέντρου Πειραιά, Ομηρίδου Σκυλίτση 17, 4ος
όροφος.
Περιστέρι: 15 Οκτώβρη, στις 6:30 μ.μ. στην αίθουσα του
παραρτήματος, Θεοφράστου & 40 εκκλησιών 20, τηλ: 210
5718023.
Ίλιον: 16 Οκτώβρη: στις 7 μ.μ. στην αίθουσα του
παραρτήματος, Μενελάου 33 και Χρυσηίδος, Ίλιον, τηλ:
2102635334.
Παλλήνη: 16 Οκτώβρη, στις 7 μ.μ. στην αίθουσα του
παραρτήματος, Μαραθώνος 96.
Καλλιθέα: 17 Οκτώβρη, στις 7 μ.μ. στην αίθουσα του
παραρτήματος, Αριστείδου 92, τηλ: 210 9524847.
Αιγάλεω: 19 Οκτώβρη, στις 11 π.μ. στην αίθουσα του
παραρτήματος, Έλλης 37 και Ανδριανουπόλεως, τηλ: 210
5902622
Βύρωνα-Καισαριανή-Ζωγράφου: 20 Οκτώβρη, στις 6 μ.μ.
στην αίθουσα του παραρτήματος. Κύπρου 111-113, στον
Βύρωνα, τηλ: 2107654383
Νοτιοανατολικών συνοικιών: 20 Οκτώβρη, στις 7 μ.μ. στην
αίθουσα του παραρτήματος, Στρ. Σαράφη 40, Ηλιούπολη,
τηλ: 210 9711367.
Μενίδι: 20 Οκτώβρη, στις 6:30 μ.μ., στην αίθουσα του
παραρτήματος, Δεκελείας 42, τηλ: 210 2463863.
Ν. Ιωνία-Νέο Ηράκλειο-Νέα Φιλ/φεια: 20 Οκτώβρη, στις
7 μ.μ., στην αίθουσα του παραρτήματος Νισύρου 20, Νέα
Ιωνία, τηλ: 210 2776787.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΜΕ ΝΕΚΡΟ ΟΙΚΟΔΟΜΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Ακόμα ένα εργατικό ατύχημα έγινε την Παρασκευή 1 Αυγούστου στις 6:00
το απόγευμα, στο Κορωπί, με θύμα ένα συνάδελφο που βρήκε τραγικό τέλος
κάτω από τις ρόδες ενός φορτηγού. Ο συνάδελφος ήταν 55 ετών αλβανικής
καταγωγής και εργαζόταν σε παράπλευρο δρόμο της Αττικής Οδού, όπου και
εκτελούνταν χωματουργικές εργασίες. Για το εργατικό ατύχημα η Ομοσπονδία
Οικοδόμων αναφέρει :

Συνεχίζεται η υποβολή
αιτήσεων των δικαιούχων
για το φετινό οικογενειακό
επίδομα του ΟΑΕΔ.
Το ΔΣ του ΟΑΕΔ με
απόφαση του όριζε ως
ημερομηνία έναρξης κατάθεσης
των αιτήσεων: την 14/07 για τους δικαιούχους με τρία
παιδιά και άνω, την 01/09 για τους δικαιούχους με δύο
παιδιά και την 01/10 για τους δικαιούχους με ένα παιδί.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Ο ακήρυχτος πόλεμος συνεχίζεται
την ώρα που ο κλάδος των οικοδόμων
έχει κυριολεκτικά τσακιστεί από την
ανεργία, το μόνο πράγμα που έχει
μείνει σε επίπεδα προ κρίσης είναι
τα εργατικά ατυχήματα. Έτσι ο θάνατος του συναδέλφου μας στο Κορωπί δεν
είναι κεραυνός εν αιθρία. Τα 12ωρα στο γιαπί, η έλλειψη μέτρων ασφαλείας και
η ανάγκη για το μεροκάματο μετά από πολλούς μήνες ανεργίας δημιουργούν
συνθήκες γκιλοτίνας για τους συναδέλφους. Από αυτή την κατάσταση
κερδισμένοι θα συνεχίσουν να βγαίνουν οι μεγαλοεργολάβοι και το κεφάλαιο
ενώ οι εργάτες θα σακατεύονται καθημερινά για ένα μεροκάματο πείνας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τελευταία ημερομηνία κατάθεσης
αίτησης για το οικογενειακό επίδομα του 2014,
ορίστηκε η 31.01.2015.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του είναι:
«Η πραγματοποίηση από τον/την δικαιούχο
τουλάχιστον 50 ημερών εργασίας κατά το προηγούμενο
της επιδότησης ημερολογιακό έτος, για τις οποίες, να
έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές υπέρ του
Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. και τουλάχιστον δίμηνη τακτική επιδότηση
λόγω ανεργίας ή δίμηνη συνεχή ανικανότητα για εργασία
ή δίμηνη αποχή από την εργασία λόγω άδειας κυοφορίαςλοχείας».
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ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΗ
Η κατάσταση των εργαζομένων του κλάδου μας είναι γνωστή: μαζική
ανεργία και υποαπασχόληση για την πλειοψηφία, απλήρωτη εργασία για
μεγάλα χρονικά διαστήματα, απλήρωτες υπερωρίες, η μείωση της τιμής
της εργατικής δύναμης (μεροκάματα, μισθοί, ωρομίσθιο), οι ατομικές
συμβάσεις εργασίας, εντατικοποίηση της δουλειάς κ.τ.λ.
Η κυβέρνηση και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα προετοιμάζουν
νέο γύρο επίθεσης στη ζωή και τα δικαιώματα της εργατικής τάξης. Στόχο
έχουν να σαρώσουν ό,τι απέμεινε από τις κατακτήσεις των εργαζομένων,
για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του
κεφαλαίου μειώνοντας ακόμα περισσότερο την τιμή της εργατικής
δύναμης και προχωρώντας γρήγορα τις ιδιωτικοποιήσεις.
Τι σχεδιάζουν:
• Νέα επιδρομή στην κοινωνική ασφάλιση, με ανατροπές στα
ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά δικαιώματα, παραπέρα συρρίκνωση
των συντάξεων και των κοινωνικών παροχών υγείας – πρόνοιας. Η
κυβέρνηση έχει ήδη υποσχεθεί νέα μείωση των εργοδοτικών εισφορών.
• Νέες παρεμβάσεις στην προνοιακή πολιτική, με στόχο να περιορίσουν
κι άλλο ό,τι επιδόματα έχουν απομείνει και να τα συνδέσουν με το
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που θα το δίνουν στους εξαθλιωμένους.
Θα υπάρξουν αυστηρότερα κριτήρια, που αυτό σημαίνει ότι θα
μειωθούν κι άλλο οι δικαιούχοι.
• Αντιδραστικές αλλαγές στη λειτουργία των συνδικάτων και στη
συνδικαλιστική δράση, για να δυσκολέψουν την οργάνωση της
πάλης των εργαζομένων, τη συλλογική διεκδίκηση, να μην μπορούν
τα συνδικάτα να πάρουν απόφαση για απεργία. Ετοιμάζουν ακόμη να
περιορίσουν την χρηματοδότηση των συνδικάτων, στραγγαλίζοντας
τα οικονομικά, ενώ είναι γνωστό ότι τα χρήματα αυτά προέρχονται
από τις εισφορές των εργαζομένων που ποτέ δεν αποδόθηκαν
εξολοκλήρου.
• Ιδιωτικοποιήσεις βασικών τομέων του Δημοσίου και νέες απολύσεις
μέσα από την αξιολόγηση. Νέο μισθολόγιο με κατεύθυνση την μείωση
κι άλλο των μισθών για να φτάσουν τον μισθό του ιδιωτικού τομέα.
• Απελευθέρωση των απολύσεων, πάγια απαίτηση των εργοδοτών,
ώστε να μπορούν να προχωρούν χωρίς κανένα εμπόδιο σε ομαδικές
απολύσεις.
• Νέα άγρια φοροληστεία, που με τους υπάρχοντες φόρους και τον
ΕΝΦΙΑ θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση της λαϊκής
οικογένειας.
Ο δρόμος της επιστροφής στην καπιταλιστική ανάκαμψη απαιτεί ακόμα
μεγαλύτερες θυσίες από το λαό προκείμενου αυτή να σταθεροποιηθεί.
Αυτή η πολιτική δεν είναι ούτε κακοδιαχείριση ούτε υποτέλεια στην
τρόικα. Έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός και μόνο έτσι ξεπερνάει τις κρίσεις
του, με το αίμα της εργατικής τάξης και με πολέμους. Εξάλλου, οι κρίσεις
είναι στο αίμα του συστήματος και ύστερα από την αναιμική ανάκαμψη θα
επανέρχονται όλο και πιο βαθιές, πιο οδυνηρές.
Στον κλάδο μας, ακόμα κι αν περάσουμε σε φάση ανάπτυξης, που
βέβαια δε θα έχει σχέση με τους ρυθμούς πριν από 10 χρόνια, τα έργα
που θα γίνουν δε θα είναι αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά, λαϊκές κατοικίες,
σχολεία και νοσοκομεία, αλλά αυτά που εξυπηρετούν το κεφάλαιο (οδικοί
άξονες, εμπορικά κέντρα κ.ά.). Η ανάπτυξη που προσδοκούν προϋποθέτει
την εξαθλίωση και την ανέχεια της συντριπτικής πλειοψηφίας των
οικοδόμων, τη δουλειά-σκλαβιά ήλιο με ήλιο με μεροκάματα πείνας, τη
δουλειά χωρίς δικαιώματα μέχρι τα βαθιά γεράματα στη σκαλωσιά. Μας
θέλουν τελείως απροστάτευτους, φτηνούς και εκμεταλλεύσιμους, να μας
χρησιμοποιούν όπως και όποτε θέλουν προς όφελος της κερδοφορίας
τους.
Αυτή είναι η «ανάπτυξή» τους! Μια ανάπτυξη που δε χωράει τις
δικές μας ανάγκες, ούτε τα στοιχειώδη δικαιώματά μας. Οι οικοδόμοι και
συνολικά η εργατική τάξη δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από αυτή την
ανάπτυξη.
Για αυτό λοιπόν δεν πρέπει να ξεγελαστούμε με τα παραμύθια της
κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, ότι οι θυσίες μας έπιασαν τόπο και τελείωσαν ή
της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ ότι φτάνει μια κυβερνητική

εναλλαγή για να
δούμε άσπρη μέρα.
Δε μπορούμε να
πιστέψουμε
τις
αυταπάτες
ότι
υπάρχει
καλύτερη
πολιτική στο πλαίσιο
του καπιταλιστικού
δρόμου ανάπτυξης
και της ΕΕ, στο
πλαίσιο μιας άλλης
διαχείρισης.
Μιλάμε
για
κήρυξη
πολέμου!
Πόλεμος για πλήρη υποταγή της εργατικής τάξης στις αξιώσεις των
καπιταλιστών. Απέναντι σε αυτή την επίθεση κεφαλαίου και κυβέρνησης
ο μόνος δρόμος είναι η οργάνωση του αγώνα.
Το γκρέμισμα της κοινωνικής ασφάλισης είναι αιτία πολέμου!
Προειδοποιούμε ανοιχτά την κυβέρνηση ότι αν επιχειρήσει να πάρει νέα
αντιασφαλιστικά μέτρα θα συναντήσει δυναμική αντίδραση με απεργιακό
αγώνα, με γενικό ξεσηκωμό.
Το ασφαλιστικό, η ιατροφαρμακευτική – νοσοκομειακή περίθαλψη,
οι συντάξεις αφορούν όλους τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους
συνταξιούχους. Κανένας δεν πρόκειται να μείνει ανέγγιχτος από τους
σχεδιασμούς της κυβέρνησης για νέο πετσόκομμα των συντάξεων, κύριων
και επικουρικών, την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, τις
παραπέρα περικοπές των παροχών στην υγεία, στην ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και των επιδομάτων που έχουν απομείνει για τους άνεργους, τα
ΑμΕΑ κ.ά. Βήμα-βήμα διαλύεται η όποια κοινωνική δομής υπήρχε. Στόχος
των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των μεγαλοκατασκευαστών και του
κράτους τους είναι να απαλλαγούν από το δήθεν κόστος της κοινωνικής
ασφάλισης, από την όποια υποχρέωση έχουν απέναντι στους μοναδικούς
παραγωγούς του πλούτου, τους εργαζόμενους και τους απόμαχους της
δουλειάς.
Να μην επιτρέψουμε τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα να παραδοθούν
στα νύχια των ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των εμπόρων της
υγείας. Να μην επιτρέψουμε να γλιτώνουν ασφαλιστικές εισφορές οι
επιχειρήσεις και να τα πληρώνουν όλα οι εργαζόμενοι.
Δεν παραιτούμαστε από τη διεκδίκηση μόνιμης και σταθερής δουλειάς,
από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Διεκδικούμε αυξήσεις εδώ και
τώρα στους μισθούς, στα μεροκάματα, στις συντάξεις. Οι ατομικές
συμβάσεις πρέπει να αποκρουστούν. Δεν πρέπει να νομιμοποιηθούν, με το
πρόσχημα των δυσκολιών και της ανεργίας, ως η κύρια εργασιακή σχέση.
Μέσω αυτών προωθείται η διάσπαση των εργαζομένων, το ξεμονάχιασμα
τους. Κάθε εργαζόμενος θα βρίσκεται εκτεθειμένος στις ορέξεις της
εργοδοσίας που με αποκλειστικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση της
κερδοφορίας θα φοβίζει, θα εκβιάζει με μισθούς ξεροκόμματα, θα απολύει
ελεύθερα, δε θα αποζημιώνει, θα τσακίζει επιδόματα και δικαιώματα.
Όσον αφορά τους ανέργους, η κατάσταση χειροτερεύει συνεχώς. Αφού
πρώτα η κυβέρνηση «πανηγύρισε» την αύξηση των θέσεων εργασίας,
που βεβαίως αυτή αφορά τη μερική απασχόληση ή συμβάσεις ορισμένου
χρόνου, τελικά η ανεργία δε μειώνεται. Στην πραγματικότητα, αυξάνονται
οι μακροχρόνια άνεργοι, η νεανική ανεργία φουντώνει. Εκατοντάδες
χιλιάδες άνεργοι βρίσκονται χωρίς βοήθεια, μόνο ένας στους δέκα παίρνει
επίδομα ανεργίας. Το μέλλον μας, η ζωή των οικογενειών μας δε μπορεί να
είναι τα συσσίτια, οι ουρές στα γραφεία του ΟΑΕΔ και των δουλεμπορικών
γραφείων.
Αμέτρητα προγράμματα (μέσα από 5μηνα του ΟΑΕΔ, τους Δήμους,
ΜΚΟ κ.ά.) έρχονται για να μας ξεγελάσουν με μια προσωρινή και ελάχιστη
ανακούφιση σαρώνοντας τις εργασιακές σχέσεις και τους μισθούς. Και
μάλιστα οι εργοδότες παίρνουν επιδοτήσεις για αυτά! Όλα λειτουργούν
ως άλλοθι για να καθορίζουν τους όρους εργασίας όπως θέλουν, χωρίς
καμία δέσμευση για να θησαυρίζουν. Την ώρα που εμείς παίρνουμε μια
συνέχεια δίπλα
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ανάσα, από την πίσω πόρτα περνάνε μια σειρά μέτρα και ισοπεδώνονται
κατακτήσεις.
Πριν από λίγες μέρες συναντήθηκε η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ και
των εργοδοτικών οργανώσεων με την κυβέρνηση στη συνεδρίαση του
κυβερνητικού συμβουλίου απασχόλησης και αντί για προστασία των
ανέργων, χωρίς ντροπή συμφώνησαν να ενισχύσουν τα προγράμματα
επιδοτούμενης φτηνής έως τζάμπα εργασίας στους εργοδότες. Άλλωστε η
ΓΣΕΕ λειτουργεί ως ντίλερ προώθησης τέτοιων προγραμμάτων.
Δεν αποδεχόμαστε την εξαπάτηση και την κοροϊδία! Δεν πρέπει
να αποδεχτούμε να σπρώχνονται εκατομμύρια ευρώ στα χέρια των
εργοδοτών, να ανακυκλώνουμε τη φτώχεια μας μέσα από τα διάφορα
προγράμματα που προσφέρουν λίγους μήνες δουλειάς και με μεροκάματα
πείνας.
Η ανεργία δεν αφορά μόνο τους ανέργους. Αφορά συνολικά τους
εργαζόμενους αφού συμπιέζεται προς τα κάτω το εισόδημά τους. Στην
πλειοψηφία των εργατικών λαϊκών οικογενειών υπάρχουν άνεργοι
αλλά και όσοι έχουν εξασφαλίσει ένα κουτσουρεμένο μεροκάματο
σήμερα κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο ανά πάσα στιγμή. Αφορά
αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς αγρότες που πλήττονται από
την αντιλαϊκή πολιτική με τις ίδιες συνέπειες στην ζωή τους όπως των
εργαζομένων. Αφορά και τους συνταξιούχους που με την πενιχρή τους
σύνταξη βοηθάνε τα άνεργα παιδιά κι εγγόνια τους.
Δεν αποδεχόμαστε τη σημερινή κατάσταση! Να μην μάθουμε να ζούμε
με τα ελάχιστα. Όλο το προηγούμενο διάστημα πάρθηκαν μέτρα που μας
εξαθλίωσαν. Στην επίθεση που δεχτήκαμε, δεν ήμασταν προετοιμασμένοι,
οργανωμένοι. Πρέπει να ανασυνταχθούμε και να συμβάλουμε στους
αγώνες που έρχονται.
Ούτε οι συμβιβασμοί ούτε η αναμονή θα προσφέρουν λύτρωση ή
άμεση ανακούφιση. Τα μέτρα παραμένουν και έρχονται νέα. Αν η επίθεση
τους προχωρήσει όπως έχουν σκοπό ή όχι, θα εξαρτηθεί από τη στάση μας.
Η λύση βρίσκεται στους ταξικούς αγώνες, στην αλληλεγγύη, στη
σύγκρουση με τα μονοπώλια και τους πολιτικούς τους υπηρέτες. Η λύση
βρίσκεται στην οργάνωση, στη μαζικότητα, στο δίκιο μας. Δεν πρέπει
να υπάρξει καμιά αποδοχή της σημερινής κατάστασης, όπως κάνουν οι
ξεπουλημένες ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, που καλλιεργούν την
απογοήτευση, το φόβο και τη μοιρολατρία.
Δεν πρέπει να περάσει από το μυαλό κανενός να πει κουράστηκα,
απογοητεύτηκα, δεν γίνεται τίποτε, ότι ας περιμένουμε ή ας επιλέξουμε
το λιγότερο κακό. Οι λογικές αυτές δεν έχουν να προσφέρουν απολύτως
τίποτε, αντίθετα βοηθούν τον αντίπαλο ανεμπόδιστα να υλοποιεί τις
αποφάσεις του. Δηλαδή, δεν μπορούμε να βλέπουμε την κυβέρνηση, τα
επιχειρηματικά συμφέροντα να παίρνουν μέτρα, να προωθούν ανατροπές
σε βάρος της ζωής μας και εμείς να μην οργανώνουμε την πάλη μας ή να
περιμένουμε πότε θα έρθει η αξιωματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση
για να μας λύσει τα προβλήματα.
Δεν περιμένουμε κανένα σωτήρα! Οι κατακτήσεις που πέτυχε ο κλάδος
των οικοδόμων, αλλά και όλη η εργατική τάξη στο παρελθόν ήρθαν με
αγώνες, με αίμα, με θυσίες. Από πάνω ποτέ και πουθενά δε δόθηκε τίποτα,
από καμία κυβέρνηση. Στην εργατική τάξη κανείς δεν χάρισε τίποτα,
διαχρονικά επέβαλε τα δίκια της με το δικό της νόμο, το νόμο της ταξικής
πάλης, της οργάνωσης, των αγώνων με θυσίες.
Και τώρα μόνο αυτός ο δρόμος υπάρχει, να πάρουμε την υπόθεση
στα χέρια μας. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή, δεν θα έρθουν όλα
μεμιάς. Σήμερα, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να ζήσουμε μια ζωή με
δικαιώματα, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας.
Παρά τις δυσκολίες και τις αδύνατες πλευρές της δουλειάς μας είχαμε τη
προηγούμενη περίοδο στον κλάδο παραδείγματα οργάνωσης, αγωνιστικής
δράσης και ανάτασης, πετύχαμε αποτελέσματα (ανάκληση απολύσεων,
πληρωμή δεδουλευμένων κ.ά.) όπου υπήρχε αποφασιστικότητα,
συμμετοχή των συναδέλφων και συσπείρωση με το Συνδικάτο. Όλα αυτά
δείχνουν ότι υπάρχουν δυνατότητες.
Δεν πάμε για να ανακόψουμε μόνο την επίθεση, πάμε και για να
αποσπάσουμε, να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε.
Διεκδικούμε:
• Ουσιαστική προστασία των ανέργων τώρα!
• Επίδομα ανεργίας 600€ για όλους τους ανέργους, χωρίς όρους και
προϋποθέσεις, για όλη την περίοδο της ανεργίας.
• Το διάστημα της ανεργίας να αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος,
χωρίς επιβάρυνση των ανέργων. Να βαρύνονται το κράτος και οι

εργοδότες.
Όσο διαρκεί η ανεργία, οι άνεργοι και τα μέλη της οικογένειάς τους να
έχουν πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
• Ανακούφιση των ανέργων και των οικογενειών τους, με απαγόρευση
των πλειστηριασμών και διακοπών νερού, ρεύματος, τηλεφώνου, με
μείωση των τιμολογίων, διαγραφή τόκων και πάγωμα δανείων.
• Αγωνιζόμαστε για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
• Υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με
επαναφορά στα 751€ βασικό μισθό για όλους, ως βάση για αυξήσεις.
• Κανένας εργαζόμενος χωρίς συλλογική σύμβαση.
• Να σταματήσει το σκλαβοπάζαρο των προγραμμάτων απασχόλησης.
Εδώ και τώρα:
• Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις για μια αξιοπρεπή ζωή.
• Όχι στον ΕΝΦΙΑ και τη φοροληστεία, να πληρώσει το κεφάλαιο τους
φόρους.
• Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νομοί.
Για την κοινωνική ασφάλιση:
• Κατώτερη σύνταξη στα 600€.
• Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και των εφαρμοστικών
νόμων που επηρεάζουν την κοινωνική ασφάλιση και τις συντάξεις.
• Πλήρης κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων και των κοινωνικών
παροχών.
• Να καλυφθούν άμεσα όλες οι ανάγκες των ασφαλιστικών ταμείων
από το κράτος και τη μεγαλοεργοδοσία.
Οι σημερινές συνθήκες μας υποχρεώνουν να οργανώνουμε την
πάλη μας με αιτήματα που ανακόπτουν τον κατήφορο και προσφέρουν
έστω κάποια μικρή ανακούφιση. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε
να φρενάρουμε την αντιλαϊκή επιδρομή χωρίς να οργανώσουμε την
αντεπίθεση. Και αντεπίθεση σημαίνει κατεύθυνση και αιτήματα ριζικής
ανατροπής και ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών που
μπορούν να εκπληρωθούν με βάση τις αναπτυξιακές δυνατότητες της
χώρας, την πρόοδο της επιστήμης κ.τ.λ. Εδώ απαιτείται σύγκρουση με τις
αντιλαϊκές πολιτικές και το κράτος, με τις στρατηγικές της ΕΕ, με τους
μονοπωλιακούς ομίλους και τους μηχανισμούς τους.
Οι εργαζόμενοι μαζί με όσους δεινοπαθούν από την πολιτική των
μονοπωλίων πρέπει να αντιτάξουν το δικό τους σχεδιασμό απέναντι στη
στρατηγική του κεφαλαίου έχοντας ως άξονα τις ανάγκες της εργατικήςλαϊκής οικογένειας για μόνιμη και σταθερή δουλειά με αξιοπρεπείς
μισθούς, για δωρεάν υγεία, παιδεία και καθολική ασφάλιση.
Μέσα από όλη αυτή τη δράση θέλουμε να δυναμώνει το ρεύμα του
απεγκλωβισμού εργαζομένων από τη θεωρία, την πολιτική και πρακτική
του ταξικού συμβιβασμού, καθώς και το ρεύμα αντιπαράθεσης με τους
φορείς του σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο. Να δυναμώνει το
ρεύμα της ταξικής συσπείρωσης και πάλης, το ρεύμα αντικαπιταλιστικής,
αντιμονοπωλιακής συμμαχίας για άλλο δρόμο ανάπτυξης, όπου η εργατική
τάξη θα καρπώνεται τον πλούτο που παράγει.
Όρος για την ανασύνταξη και αναζωογόνηση του εργατικού κινήματος
αποτελεί η δουλειά, η επαφή και η παρέμβασή μας στη νέα βάρδια των
εργαζομένων, στην νεολαία. Η ανανέωση των γραμμών του Συνδικάτου
με νέους και η ένταξή τους στο κίνημα θα δώσει νέα πνοή, νέα ώθηση
στους αγώνες. Γι’ αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους να γραφτούν
και να ενισχύσουν το Συνδικάτο.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να πάρουν μέρος στη Γενική
Συνέλευση του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας στις 12 Οκτώβρη, καθώς
επίσης και στις Γ.Σ. των Παραρτημάτων. Τέλος, καλούμε κάθε συνάδελφο
να ενισχύσει, να δυναμώσει το Συνδικάτο και με την ψήφο του, να πάρει
ενεργό μέρος στις αρχαιρεσίες που θα γίνουν το Νοέμβρη.
Καθήκον μας είναι να συνδέσουμε τις παραπάνω κινητοποιήσεις με
τις αρχαιρεσίες. Ο πρώτος σταθμός είναι το Σάββατο στις 4 Οκτώβρη, με
το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην Αθήνα, με στόχο την προετοιμασία,
την οργάνωση δυνάμεων και την όξυνση της πάλης, με βάση το πλαίσιο
διεκδικήσεων που βάζουμε. Επίσης, η Παγκόσμια Συνδικαλιστική
Ομοσπονδία έχει κηρύξει στις 3 Οκτώβρη μέρα διεθνούς δράσης κατά της
ανεργίας.
Καλούμαστε όλοι να πάρουμε την ευθύνη μας. Όλες οι δυνάμεις μας
να πέσουν στη μάχη, χωρίς καμία καθυστέρηση. Να πρωτοστατήσουμε,
ώστε να φτιάξουμε το μέλλον που θέλουμε.
•
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απο τη δράση των παραρτημάτων μας
Παρ. ΙΛΙΟΥ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Mεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση του παραρτήματός μας στο Ίλιον για
τα 30 χρόνια του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας. Τίμησαν με την παρουσία τους
την εκδήλωση πολλοί συνάδελφοι μαζί με τις οικογένειές τους, καθώς και πολλοί
φίλοι του συνδικάτου.
Στο χαιρετισμό του εκ μέρους της διοίκησης, ο σ. Μ. Δραγασάκης σημείωσε:
<<...Η Ίδρυση του Συνδικάτου μας το 1984 απηχούσε την ωριμότητα και την
πολιτικοποίηση πρωτοπόρων εργατών του κλάδου, αλλά και την αναζήτηση
από μεγάλο μέρος των εργαζομένων, καλύτερης οργανωτικής συγκρότησης του
οικοδομικού κινήματος. Συνένωσε τη δύναμη των σωματείων, έλυσε το ζήτημα της
ενοποίησης των αιτημάτων και των αγώνων του κλάδου. Προσανατόλισε την πάλη
σε ταξική γραμμή, όξυνε την αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό συνδικαλισμό,
το ρεφορμισμό. Βοήθησε να αναδειχθεί ακόμα καλύτερα η σύγκρουση των δυο
γραμμών στο εργατικό κίνημα, συνέβαλε στην ανάπτυξη του ταξικού κινήματος. Έλυσε οργανωτικά ζητήματα, όπως η αναδιοργάνωση
και συνένωση των πολυκερματισμένων ανά ειδικότητα οικοδομικών σωματείων. Οι ταξικές δυνάμεις που είναι στο τιμόνι του
συνδικάτου, κέρδισαν την εμπιστοσύνη του κλάδου μέσα από σκληρούς ταξικούς αγώνες, σε αντίθεση με όλους αυτούς που ήθελαν
τους οικοδόμους χειροκροτητές και στηρίγματα του κεφαλαίου...>>
Ακολούθησε γλέντι με λαϊκά και δημοτικά τραγούδια.

Παρ. ΒΥΡΩΝΑ-ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες το Σάββατο 19 Ιούλη οι συνάδελφοι οικοδόμοι από το παράρτημα του Συνδικάτου Βύρωνα
Καισαριανής Ζωγράφου διοργάνωσαν λαϊκό γλέντι με την κομπανία Ανηφόρι. Αρκετές δεκάδες συνάδελφοι και φίλοι βρέθηκαν
εκείνο το βράδυ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.
Πέρα από το γλέντι και τον πολύ χορό, οι οικοδόμοι κουβέντιασαν γύρω από τις εξελίξεις και έκαναν μια πρώτη συζήτηση για τον
σχεδιασμό της δουλειάς μπροστά στις αρχαιρεσίες που έρχονται.
Ξεχωριστό σημείο στο γλέντι ήταν το Δημοτικό τραγούδι από το συνάδελφο Σταύρο Νικολάου, που αποδείχθηκε σπουδαίος
οργανοπαίχτης (κλαρίνο) και ξεσήκωσε τους συναδέλφους.
Το σύνθημα της βραδιάς «Δυνατό συνδικάτο-οπλισμένος οικοδόμος στον πόλεμο των αφεντικών» αφήνει παρακαταθήκη για την
συνέχεια.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Χιλιάδες παιδιά, εκτός
37.370 παιδιά θα μείνουν εκτός παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας στην διάρκεια συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της.
Γεγονός που δείχνει πως χιλιάδες γονείς θα βάλουν βαθιά το
χέρι στην τσέπη για να στείλουν το παιδί τους στον παιδικό ή
βρεφονηπιακό σταθμό, πληρώνοντας, αδρά.
Έτσι μετά από αυτά τα δεδομένα, επιβάλλεται οι νέοι γονείς να
απαντήσουν με την πάλη τους για το δικαίωμα των παιδιών τους
στη δημόσια και δωρεάν προσχολική αγωγή. Να διεκδικήσουν
μέσα από τα σωματεία τους, με τα κατά τόπους παραρτήματά
μας, τις Λαϊκές Επιτροπές, τους μαζικούς φορείς της γειτονιάς
τους, άμεση κρατική επιχορήγηση στους δήμους, να γίνουν δεκτά
στους σταθμούς όλα τα παιδιά που ζουν στη χώρα μας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να παλέψουν ώστε να αξιοποιηθούν
κρατικά και δημοτικά κτίρια, να καταργηθούν τα τροφεία. Να μην κλείσει κανένας σταθμός, να μην γίνει καμιά απόλυση.
Για να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι των σταθμών. Για σταθμούς κρατικούς, δημόσιους, δωρεάν, σύγχρονους, ασφαλείς.
Για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, εξειδικευμένου και επαρκούς. Να παλέψουν για Ενιαίο Φορέα Προσχολικής Αγωγής,
Ενιαίο Παιδαγωγικό Πρόγραμμα με χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
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Στην ενότητα η Δύναμη. Στον αγώνα η Νίκη. Ασπίδα μας η Αλληλεγγύη.
Το συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, η Κεντρική Διοίκηση, έγκαιρα, βλέποντας
κατάματα την βάρβαρη πραγματικότητα που ετοίμαζαν κεφάλαιο και πολιτικοί
υπηρέτες του, ενημέρωνε, προετοίμαζε τους συναδέλφους. «Η ανεργία χτυπάει
την πόρτα του κλάδου και πολλοί συνάδελφοι προστίθενται στην στρατιά των
ανέργων, που ζουν το δικό τους Γολγοθά της αναζήτησης του μεροκάματου για την
επιβίωση των οικογενειών τους. Και ενώ το μεροκάματο σιγά-σιγά σπανίζει, ανοίγει
ο δρόμος για το χτύπημα δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Χαμηλά μεροκάματα σε
όσους δουλεύουν, καθιέρωση των 10ωρων και 12ωρων, δουλειά τα σαββατοκύριακα,
εντατικοποίηση, εργοδοτική αυθαιρεσία, αύξηση των ατυχημάτων και της
εγκληματικής συμπεριφοράς της εργοδοσίας. Οι κυβερνήσεις της πλουτοκρατίας
αξιοποιούν αυτήν την κατάσταση για να προωθούν τους στόχους του κεφαλαίου
χτυπώντας καθημερινά δικαιώματα και κατακτήσεις για την μεγαλύτερη δυνατή
κερδοφορία», τόνιζε σε ανακοίνωσή της τον Ιούνιο του 2007 η Διοίκησή του.
Το Συνδικάτο Οικοδόμων δεν σταμάτησε λεπτό την προσπάθεια οργάνωσης του
αγώνα των ανέργων, της διεκδίκησης άμεσων μέτρων ανακούφισής των και όχι μόνο.
Έπαιρνε μέτρα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, με αδυναμίες, με ελλείψεις, έτσι
ώστε να αντέξουμε. Πολύ γρήγορα επιβεβαιωθήκαμε και ο κλάδος νιώθει στο πετσί
του την πρωτόγνωρη κατάσταση, που δημιούργησε η εφαρμογή των αντεργατικών
αντιλαϊκών κυβερνητικών πολιτικών. Βιώνει την ανεργία, που χτυπάει κόκκινο, να
διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με πολλούς συναδέλφους χωρίς μεροκάματο
και ασφάλιση, να αντιμετωπίζουν καθημερινά πολλά και σοβαρά προβλήματα.
Πολύ νωρίς συναντήσαμε συναδέλφους που είχαν ανάγκη για γιατρό, για
φάρμακα, για περίθαλψη, που δεν μπορούσαν να προετοιμαστούν τα παιδιά τους
για εξετάσεις, άλλων για να σπουδάσουν. Γνωρίσαμε συναδέλφους που ζούσαν με
«κομμένο» το φως, χωρίς νερό, τηλέφωνο. Συναδέλφους, που δεν είχαν πληρώσει το
νοίκι, που κινδύνευαν με έξωση και άλλους με πλειστηριασμό. Συναδέλφους, που δεν
είχαν ένα πιάτο φαΐ. Ζούσαν το μαρτύριό τους. Ήταν όμως όλο αξιοπρέπεια εργάτες.
Έπρεπε να συμβάλουμε. Να εκφράσουμε την ταξική μας αλληλεγγύη.
Αλληλεγγύη, χωρίς καμιά συμπόνια και ίχνος ελεημοσύνης. Γεμάτοι αυτοπεποίθηση,
πως αυτό έπρεπε να γίνει, και αυτό πράξαμε. Το κάναμε για να αντέξουμε. Να
αλληλοϋποστηριχτούμε στα δύσκολα. Να δυναμώσουμε και μαζί με μας, η
προσπάθειά μας απέναντι στον κοινό εχθρό.
Αρχίσαμε καταρχήν πιλοτικά σε παραρτήματα όπως στο Ίλιον-Καματερό, στην
Ηλιούπολη. Στην συνέχεια με την πείρα που αποκτήσαμε από την δουλειά στις
παραπάνω περιοχές να την μεταφέρουμε στο Μενίδι, στο Αιγάλεω, στο Περιστέρι,
στην Κυψέλη, στο Βύρωνα-Ζωγράφου, στην Παλλήνη, κλπ. Να την γενικεύσουμε
σχεδόν σε όλο το χώρο που καλύπτουμε συνδικαλιστικά, αλλού λίγο, αλλού
περισσότερο.
Ο ΠΑΛΜΟΣ φιλοξενεί σε αυτό το φύλλο την συζήτηση που είχε για την
αλληλεγγύη με τον συν. Μαν. Δραγασάκη, Πρόεδρο του παραρτήματος στο Ίλιον
και μέλος της κεντρικής Διοίκησης.
Ερώτηση: Συνάδελφε Μανώλη, στο συνδικάτο πήραμε απόφαση να εκφράσουμε
έμπρακτα την αλληλεγγύη μας σε συναδέλφους που την είχαν ανάγκη. Ανάγκες
ολόκληρης της οικογένειας. Ξεκινήσαμε με το δικό σας παράρτημα. Τι δυσκολίες
συναντήσατε, πού επικεντρώσατε την προσπάθειά σας;
Μ.Δ. :
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ήταν αρκετές. Τόσο
υποκειμενικές όσο και αντικειμενικές. Λέγοντας υποκειμενικές, εννοώ ότι αυτό που
ξεκινούσαμε με την τράπεζα τροφίμων ήταν κάτι πρωτόγνωρο για όλους μας. Δεν
υπήρχε προηγούμενο και ως εκ τούτου υπήρχε έλλειψη εμπειρίας, υπήρχαν αδυναμίες.
Πέσαμε να «κολυμπήσουμε στα βαθιά». Όμως, με τη βοήθεια του Συνδικάτου της
Αθήνας, αλλά και της ομοσπονδίας μας, σιγά-σιγά ξεπεράσαμε παραλείψεις και
αδυναμίες. Μέρα με την ημέρα γινόμασταν όλο και αποτελεσματικότεροι και με την
πάροδο του χρόνου αποκτήσαμε την εμπειρία που χρειαζόταν.
Αντικειμενικές δυσκολίες που συναντήσαμε: πρώτα πρώτα, να κινητοποιήσουμε
τον κόσμο που ήταν δίπλα μας όλο το προηγούμενο διάστημα και να βάλει πλάτη σ’
αυτήν την προσπάθειά μας. Δυσκολία στο να πείσουμε τους άνεργους συναδέλφους
ότι η δράση μας αυτή δεν έχει καμιά σχέση με αντίστοιχες δραστηριότητες που είχαν
άλλες δυνάμεις όπως διάφορες Μ.Κ.Ο., δήμοι, πολιτικά κόμματα, εκκλησία, και η
τρίτη και μεγαλύτερη δυσκολία, πού θα βρεθούν τα τρόφιμα.
Επικεντρώσαμε την προσπάθειά μας στο να πείσουμε τους συναδέλφους
που χρειάζονταν τη βοήθειά μας, ότι αυτή η δράση μας δεν είναι ούτε πράξη
φιλανθρωπίας αλλά ούτε πολύ περισσότερο πράξη ελεημοσύνης, αλλά είναι δράση.
Δράση που εκφράζει έμπρακτα την αγωνιστική-ταξική μας αλληλεγγύη σε όλους
αυτούς που την έχουν ανάγκη. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας
πάλης και όχι ξεχωριστό και έξω από αυτήν. Αποτελεί εφαρμογή στην πράξη αυτό
που εμείς λέμε: «ένας για όλους και όλοι για έναν».
Κατανοώντας το βάρος της δικής μας ευθύνης, για να συγκεντρώσουμε τρόφιμα
απευθυνθήκαμε, σε ταξικά σωματεία, στους Δήμους και τα σχολεία της περιοχής
μας. Σε μεμονωμένα άτομα, εργαζόμενους και συνταξιούχους και σε μικρούς αγρότες
της επαρχίας. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι τα ταξικά σωματεία, ανταποκρίθηκαν
αμέσως σ’ αυτή μας την προσπάθεια. Από τους Δήμους της περιοχής μας, μόνον
ο Δήμος Πετρούπολης στήριξε με θέρμη τη δράση μας αυτή, εκείνο όμως που
έβαλε φτερά στα πόδια μας και μας δυνάμωσε, ήταν η ανταπόκριση του κόσμου.

Χαμηλοσυνταξιούχοι από την πενιχρή τους σύνταξη, μεροκαματιάρηδες από το
σχεδόν ανύπαρκτο μεροκάματό τους, μαθητές που στερήθηκαν το χαρτζιλίκι τους
και αγρότες με λιγοστό εισόδημα, βοήθησαν στο να μαζευτούν τα τρόφιμα και να
ξεκινήσουμε την προσπάθειά μας. Χωρίς όλους αυτούς, η προσπάθεια θα είχε μείνει
μετέωρη, γι’ αυτό και τους ευχαριστούμε.
Ερώτηση: Πώς αποδέχτηκαν οι συνάδελφοι αυτή την κίνησή μας; Ποιά ήταν
στην συνέχεια εκτός της πρώτης αντίδρασης η συμπεριφορά τους;
Μ.Δ.: Ο κόσμος που είχε εμπειρία από τη δράση του συνδικάτου το δέχτηκε
με ανακούφιση και το αγκάλιασε με ενθουσιασμό. Εκείνοι που δεν είχαν αυτή την
εμπειρία, που περιστασιακά περνούσαν από το παράρτημα ή δεν περνούσαν καθόλου,
το αντιμετώπισαν άλλοι καχύποπτα και άλλοι ντρέπονταν να μας ανοίξουν όχι μόνο
την καρδιά τους αλλά και τα σπίτια τους.
Επιμείναμε σ’ αυτούς τους συναδέλφους, τους δώσαμε να καταλάβουν τη
διαφορετικότητα της δικής μας προσπάθειας, τους εξηγήσαμε ότι για την κατάσταση
που βιώνουν, δεν φταίει ούτε ο λανθασμένος επαγγελματικός τους προσανατολισμός,
αλλά ούτε και οι στρεβλώσεις της οικονομίας όπως προσπαθούν να τους πείσουν
κάποιοι. Ένας είναι ο ένοχος, έχει συγκεκριμένο όνομα και δεν είναι άλλος από τον
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Με επίμονη προσπάθεια, μας άνοιξαν τα σπίτια
και την καρδιά τους. Κατανόησαν ότι στην κρίση δεν πρέπει να είναι κανένας μόνος
του. Δειλά-δειλά άρχισαν τακτικότερες επαφές με το παράρτημα και άρχισαν να
συμμετέχουν στις δραστηριότητές του.
Ερώτηση: Πόσο κόσμο επισκεφτήκατε, τι τρόπους, μορφές αξιοποιήσατε για να
σας ανοίξουν την πόρτα τους και την καρδιά τους οι συνάδελφοι;
Μ.Δ.: Απευθυνθήκαμε σε πάνω από 100 οικογένειες, κυρίως οικοδόμους αλλά
όχι μόνον. Κρίναμε ότι σαν ταξικό συνδικάτο δεν μπορούμε να μην στηρίξουμε και
άλλους συνανθρώπους μας ας είναι και εκτός του δικού μας κλάδου, από τη στιγμή
που ζητούσαν τη βοήθειά μας.
Έχοντας αρκετή εμπειρία από την καθημερινή μας δράση, για τον τρόπο
προσέγγισης των συναδέλφων, αξιοποιήσαμε όλες τις μορφές επικοινωνίας για
να έρθουμε σε επαφή μαζί τους. Με το τηλέφωνο, με εξορμήσεις στα σπίτια, με
συσκέψεις και συνελεύσεις στο παράρτημα για διάφορα θέματα που απασχολούν
τη λαϊκή οικογένεια, με προβολές ταινιών και λαϊκά γλέντια, αποκτήσαμε σταθερή
επαφή μαζί τους.
Ερώτηση: Τι βγαίνει μέσα από όλη αυτήν την προσπάθεια και τι στόχους βάζετε
για την συνέχεια;
Μ.Δ.: Μέσα από αυτή την προσπάθεια ένας κόσμος που ήταν δίπλα μας
αναθάρρησε, πήρε πρωτοβουλίες, μπήκε δυναμικότερα στη μάχη, ήρθε σε επαφή
με άνεργους συναδέλφους μας και τους έπεισε να ενταχθούν στη δύναμη του
παραρτήματος, ανέβασε το κύρος του Συνδικάτου, το οποίο έγινε σημείο αναφοράς
στην περιοχή.
Στόχος μας για το επόμενο διάστημα είναι να συνεχιστεί η προσπάθεια, παρά
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στη συλλογή τροφίμων, να κάνουμε καλύτερο
άνοιγμα στους άνεργους, να γίνει καλύτερη καταγραφή και δραστηριοποίηση τους.
Να εντάξουμε και άλλους συναδέλφους στις δυνάμεις του Συνδικάτου. Δεν νοείται
συνάδελφος στις μέρες μας να μην είναι γραμμένος στο Συνδικάτο, κι υπάρχουν
αρκετοί τέτοιοι. Τον άλλο μήνα, αρχές Νοέμβρη έχουμε εκλογές, πρέπει να πάρουν
μέρος. Να πλαισιώσουν τα ψηφοδέλτια και όχι μόνο να ψηφίσουν. Στόχος μας να
γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στις παρεμβάσεις μας, όχι μόνο για τη συγκέντρωση
τροφίμων, αλλά και για τις πολλές περιπτώσεις διακοπών νερού και ρεύματος,
τους πλειστηριασμούς των κατοικιών που έρχονται και απειλούν τις εργατικές
οικογένειες. Στόχος μας να πείσουμε τους συναδέλφους ότι μόνο η συμμετοχή και η
δράση μέσα από το Συνδικάτο φέρνει αποτελέσματα.
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Συντάξεις Πείνας

Μισό ευρώ (0,5 ευρώ). Τόσο αναλογεί σε κάθε
ανασφάλιστο, που θα νοσηλευτεί στα δημόσια νοσοκομεία
της χώρας. Τόσο προβλέπει η επιχορήγηση του Υπουργείου
Υγείας για το σκοπό αυτό.
Αν κάποιος είναι δύσπιστος, δεν έχει παρά να ανατρέξει
στην απόφαση του αν. Υπ. Υγείας Γρηγοράκου. Η απόφαση
αναρτήθηκε στην «Διαύγεια» στις 29/8 για την «έγκριση
επιχορήγησης φορέων για δαπάνες νοσοκομειακής και
φαρμακευτικής περίθαλψης σε οικονομικά αδυνάτους και
όσων πολιτών εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3867/2010»,
ποσού 1.350.000 ευρώ.
Όταν ο πρώην Υποδιευθυντής του ΕΟΠΥΥ παρουσίαζε
τον Φλεβάρη στοιχεία που λένε πως οι ανασφάλιστοι
που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη θα φτάσουν τους
2.600.000, με απλή διαίρεση βγαίνει πως η κατά κεφαλή
δαπάνη για νοσοκομειακή περίθαλψη θα είναι 0,5 ευρώ!
«περίθαλψη» στην Ελλάδα του 2014!!

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» για τον μήνα
Αύγουστο: από τις 2.894 εκατ. κύριες συντάξεις που δόθηκαν, οι 1.043 εκατ.
ή το 36% του συνόλου, ήταν από 311,48 μέχρι 373,83 ευρώ μεικτά!
Ακόμη 1.162 εκατ. συντάξεις ή 40% του συνόλου ήταν γύρω στα 670 ευρώ
μεικτά.
Η μέση κύρια σύνταξη είναι 705,8 ευρώ μεικτά και η μέση επικουρική
μόλις 170,4 ευρώ μεικτά, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι κρατήσεις (4%) για
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ο φόρος που αναλογεί στα συγκεκριμένα
ποσά. Σημειώνεται πως μόνο το 55% όσων λαμβάνουν κύρια σύνταξη,
παίρνει και επικουρική.
Αυτή είναι η δυσχερή θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι απόμαχοι της
δουλειάς, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται στα στατιστικά όρια της
φτώχειας.

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

Ο Αιτών

Απογραφικά Στοιχεία
Στοιχεία απογραφής «πληθυσμού κατοικιών» έτους
2011 έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) σύμφωνα με τα οποία: ο «οικονομικά
ενεργός» πληθυσμός της χώρας (συμπεριλαμβάνονται
και οι άνεργοι) διαμορφώνεται στο 42,4 του συνολικού
πληθυσμού.
•
Ο μέσος αριθμός απασχολούμενων ανά
νοικοκυριό διαμορφώθηκε μόλις στο 0,9(!), δηλαδή κάτω
από 1 άτομο ανά νοικοκυριό.
•
Στις 6.384.353 ανέρχονταν συνολικά οι κατοικίες
στην Ελλάδα το 2011 και σύμφωνα με τα στοιχεία της
απογραφής, το 35,3% των κατοικιών είναι κενές έναντι
του 64,7% που κατοικείται.
Την ώρα λοιπόν που το 35,3% των κατοικιών είναι κενές, την ίδια στιγμή υπάρχουν
χιλιάδες άστεγοι, υπάρχουν οικογένειες που χρωστάνε νοίκια, που κινδυνεύουν με
εξώσεις, να μείνουν άστεγοι.
Αυτή είναι δυστυχώς η σημερινή πραγματικότητα. Μια αντίφαση του σημερινού
βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος και ταυτόχρονα μια ακόμη απόδειξη πως η
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, όπως αυτή για φτηνή κατοικία για όλες τις λαϊκές
οικογένειες προϋποθέτει την ανατροπή του ίδιου του συστήματος.
Γιατί, η κατοικία είναι δικαίωμα.

Λωρίδα της ΓΑΖΑΣ
Πενήντα δύο ολόκληρες βομβάρδιζε το Ισραήλ την περιοχή της Γάζας στη
Παλαιστίνη, σκορπώντας παντού το θάνατο και την καταστροφή.
Η φονική τους επιχείρηση «Προστατευτική Αιχμή»!! όπως την είπαν εναντίον
του λαού της Παλαιστίνης, άφησε πίσω της 2.200 νεκρούς από τους οποίους οι 565
μαθητές και 3000 τουλάχιστον τραυματίες μεταξύ των δεκάδων χιλιάδων τραυματιών.
Τεράστιες καταστροφές, σε πάνω από 17.000 κτίρια εκ των οποίων 277 σχολεία.
Δύο (2) από τα 11 σχολεία του ΟΗΕ να φιλοξενούν εκατοντάδες από τις πάνω από
100.000 άστεγες οικογένειες, κατεστραμμένες τις λιγοστές υποδομές της περιοχής
από δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών και Υπηρεσιών
Υγείας.
Μια ακόμη Ισραηλινή επιδρομή γεμάτη απανθρωπιά και βαρβαρότητα. Μια
ακόμη ιμπεριαλιστική θηριωδία χωρίς τελειωμό, ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης,
που παλεύει για να χει το δικό του ανεξάρτητο κράτος, βιώσιμο, πλήρως κυρίαρχο,
στα σύνορα πριν τον πόλεμο του 1967, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Ενάντια στο
λαό που προσπαθεί να αντλήσει δυνάμεις για να ξαναστήσει τη ζωή του πάνω στους
τόνους των ερειπίων που προκάλεσαν οι αναρίθμητοι πύραυλοι των Ισραηλινών
(200.000 τόνοι διαφόρων εκρηκτικών εκτιμιέται πως έπεσαν σε αυτές τις 52 ημέρες).
«Έργα και ημέρες» των ιμπεριαλιστών. Κι εδώ….
Δεν μένει παρά να πάρουμε θέση, και η θέση μας είναι στον ιμπεριαλισμό
καμιά υποταγή. Η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί. Να το αποδείξουμε στην πράξη.

