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ΝΕΑΕΚΔΟΣΗ

σελ. 3

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ 
Συνάδελφοι Οικοδόμοι

στις 10-11-12-13-14 

Νοέμβρη
Δυνατός εργάτης είναι

ο οργανωμένος εργάτης

Σύμβαση με σημαντικές 
αυξήσεις στο ΜΕΤΡΟ

Από 22% έως 35% αυξάνο-
νται τα κατώτερα μεροκάμα-
τα. Επίδομα σήραγγας 10% 
και άλλα θεσμικά περιλαμβά-
νει η συμφωνία.

Παλεύοντας μέσα σε δύ-
σκολες συνθήκες και έχοντας 
στο πλευρό του την Ομο-
σπονδία Οικοδόμων και το 
Συνδικάτο της Αθήνας, το 
Σωματείο Εργατοτεχνιτών 
και Υπαλλήλων στις εταιρείες 
κατασκευής του Αττικό Με-
τρό πέτυχε σημαντικές αυ-
ξήσεις στους μισθούς και τα 
μεροκάματα, υπογράφοντας 
σύμβαση με την κοινοπραξία 
των εργοδοτών. 

Μαζί με τα επιδόματα και 
τα «θεσμικά», οι αυξήσεις αυ-
τές δίνουν μια ανάσα στους 
300 και πλέον εργαζόμενους 
όλων των ειδικοτήτων που 
απασχολούνται στα έργα 
επέκτασης του Μετρό στην 
Αθήνα.

Πρόκειται για σημαντι-
κή κατάκτηση, που φέρει τη 
σφραγίδα των ίδιων των ερ-
γαζομένων στα έργα επέκτα-
σης του Μετρό. 

Μια ακόμη επιβεβαίωση ότι 
εκεί που υπάρχει μια αποφα-
σισμένη πρωτοπορία, εκεί 
που η λειτουργία και η δρά-
ση του συνδικάτου αγκαλιά-
ζει όλους τους εργαζόμενους 
και παίρνει υπόψη τις δικές 
τους ανάγκες, εκεί όπου οι 
εργαζόμενοι δεν περιμένουν 
μοιρολατρικά λύσεις από τα 
πάνω, αλλά διεκδικούν με τις 
δικές τους δυνάμεις, η εργα-
τική τάξη μπορεί να εμποδίζει 
τα χειρότερα, ακόμα και να 
αποσπά κατακτήσεις, που της 
προσφέρουν μια κάποια ανα-
κούφιση.

σελ. 6

Συνάδελφε, τα χτυπήματα που δεχτήκαμε τα τελευταία 3 χρόνια στη ζωή 
μας δεν έχουν προηγούμενο από το 1974 και δώθε. 

Όλες οι κυβερνήσεις και η Ε.Ε. έκαναν ότι περνάει από το χέρι τους για 
να κάνουν τη δυστυχία μας πηγή κερδών για τις μεγάλες επιχειρήσεις τα 
μονοπώλια. 

Επειδή όμως σαν εργάτες πρέπει να λέμε σταράτες κουβέντες η αντίδραση 
του εργαζόμενου λαού δεν ήταν αυτή που πρέπει,  γι’αυτό η επιθετικότητα 
κυβέρνησης κεφαλαίου γιγαντώθηκε και γιγαντώνεται. Η πείρα από τα τε-
λευταία 3 χρόνια έδειξε για άλλη μια φορά ότι όσο τα συνδικάτα αδυνατί-
ζουν,  τόσο ο λαός χάνει τα όπλα του να αντιδράσει. 

Γι’αυτό πρέπει να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα για να τερματιστεί ο κατή-
φορος. Ένα τέτοιο βήμα είναι η συμμετοχή στις εκλογές του Συνδικάτου 
Οικοδόμων Αθήνας. 
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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

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΔΥΝΑΤΟ – ΜΑΖΙΚΟ «ΟΠΛΟ» ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Αυτό βγήκε απ’ την Εκλογοαπολογιστι-
κή Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου μας, 
την Κυριακή 12 Οκτώβρη, η οποία συζή-
τησε πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Δι-
άταξης, εξέτασε την δράση που ανέπτυξε 
το προηγούμενο χρόνο και καθόρισε τα 
καθήκοντα και τους στόχους για το επό-
μενο διάστημα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης η δράση 
που αναπτύχθηκε στα εργοτάξια, οι πρω-
τοβουλίες που πάρθηκαν στα παραρτήμα-
τα, οι δυσκολίες και τα βήματα που γίνανε 
κόντρα σ’ αυτές οι αδυναμίες που παρου-
σιάστηκαν, οι εμπειρίες που αποχτήθηκαν 
αλλά προπάντων η αποφασιστικότητα του 
Συνδικάτου να συνεχίσει στην ίδια κατεύ-
θυνση και μπροστά στο Συλλαλητήριο της 
1ης Νοέμβρη αλλά και στις επερχόμενες 
αρχαιρεσίες.

Στην εισήγηση που παρουσίασε ο σ/λφος ο Σταύρος Λίτσας, πρόεδρος του Συνδικάτου, συνόψισε την κατάσταση που επικρατεί 
στον κλάδο με τα τεράστια ποσοστά ανεργίας, τα μεροκάματα ψίχουλα, την ανασφάλιστη δουλειά, σειρά ζητημάτων που αντιμετω-
πίζει η οικογένεια του κάθε συνάδελφου στις μέρες μας.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην προσπάθεια που έγινε να οργανωθεί η πάλη στα εργοτάξια, όπως στο ΜΕΤΡΟ, όπου η σύσταση επιχειρη-
σιακού σωματείου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με αυξήσεις. Στην προσπάθεια του συνδικάτου 
να συσπειρώσει και να δραστηριοποιήσει τους ανέργους, να εκφράσει την ταξική του αλληλεγγύη σε συναδέλφους που την έχουν 
ανάγκη. 

Επεσήμανε ακόμη τις δυνατότητες που υπάρχουν τονίζοντας χαρακτηριστικά «Να ανεβάσουμε τον πήχη» προτρέποντας τους σ/
λφους για «μολύβι και χαρτί, σχέδιο και μαζική δράση».

Η Γ.Σ. υπερψήφισε τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό της απερχόμενης Δ/σης, νέο προϋπολογισμό, αποφάσισε την αντι-
προσώπευσή της στη ΓΣΕΕ μέσω Ομοσπονδίας και εξέλεξε 6μελή Εφορευτική Επιτροπή για να διεξάγει τις αρχαιρεσίες.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ/Σ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΑΣ

Εμείς οι οικοδόμοι , μέλη του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας που συμμετείχαμε στην Γενική Εκλογοαπολογιστική μας Συνέλευση, 
η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12/10/2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 9 π.μ. στην αίθουσα του Συνδικάτου μας, συζητήσαμε εκτός 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σειρά ζητημάτων που μας απασχολούν. Συζητήσαμε ακόμα και με αφορμή για τα οικονομικά 
των κομμάτων και καταλήξαμε πως :

     Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα οικονομικά των κομμάτων δεν αντιμετωπίζει σε καμία περίπτωση τη διαπλοκή επιχειρη-
ματικών συμφερόντων. Αντίθετα, την αθωώνει και κάνει νόμο τη χρηματοδότηση κομμάτων από επιχειρηματίες.

     Την ίδια στιγμή, με το ίδιο νομοσχέδιο προσπαθεί να βάλει εμπόδια σε κόμματα που στηρίζονται οικονομικά από το λαό, από 
τους εργαζόμενους, από τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Θεσμοθετεί το φακέλωμα των μελών και φίλων ενός κόμματος θέλοντας να 
επιβάλλει την αναγραφή των στοιχείων τους ακόμα και για μία συνδρομή ή οικονομική ενίσχυση.

     Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν είναι αποσπασμένο από τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για αλλαγές στον τρόπο χρηματο-
δότησης των σωματείων από τις εισφορές και συνδρομές των εργαζομένων, στον τρόπο λειτουργίας τους 
και λήψης αποφάσεων για απεργία.

     Ο στόχος είναι ο ίδιος, να μπουν εμπόδια σε όσους αντιπαλεύουν ή φέρνουν εμπόδια στην εφαρμογή 
της αντιλαϊκής  πολιτικής.

     Οι οικοδόμοι στη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας,
     ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να μη ψηφιστεί και να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο που θα οδηγήσει στο φακέλωμα 

των εργαζομένων.
     ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι δεν θα δεχτούμε τέτοιους εκβιασμούς.
     Καλούμε όλους τους οικοδόμους, τους εργαζόμενους στις κατασκευές, όλο το λαό σε επαγρύπνηση, 

σε αγώνα να μην περάσει, να μην εφαρμοστεί το νέο αντιδραστικό μέτρο, το νέο φακέλωμα.
 Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης



Γιατί το Συνδικάτο έβαλε πλάτη για να γίνουν αγώνες 
που χωρίς αυτούς τα πράγματα θα ήταν χειρότερα, για-
τί το Συνδικάτο σχεδόν κάθε μήνα παρά τις δυσκολίες 
που συναντάει η συμμετοχή πραγματοποιεί  συνεχώς 
διαμαρτυρίες στα Υπουργεία για τα προβλήματα των 
οικοδόμων. Γιατί το Συνδικάτο παίζει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην έκφραση αλληλεγγύης στους συναδέλφους 
μας που αυτοί και τα παιδιά τους έχουν ανάγκη από 
τρόφιμα, επανασυνδέσεις ρεύματος, φροντιστήρια  και 
άλλα. Γιατί το Συνδικάτο έβαλε τη σφραγίδα του μέσα 
σε αυτές τις συνθήκες για να υπογραφεί επιχειρησιακή 
σύμβαση με αυξήσεις 20% και 30% στα έργα κατασκευ-
ής του ΜΕΤΡΟ. Γιατί στο Συνδικάτο του ο οικοδόμος 
θα βρει πάντα μια ζεστή στήριξη σε κάθε του πρόβλη-
μα. Γιατί το Συνδικάτο λάθη μπορεί να κάνει, αδυναμίες 
μπορεί να έχει, αλλά ψέματα δεν μας λέει, δεν  κοροϊ-
δεύει, λέει πάντα την αλήθεια και ας μη γίνεται αρεστό 
μερικές φορές, δεν καλλιεργεί αυταπάτες ότι με το λαό θεατή των εξελίξεων μπορεί να υπάρξει λύση.   

Φόβοι, αγκυλώσεις και προκαταλήψεις δεν χωράνε τούτη την ώρα. 
Όλοι στις κάλπες του Συνδικάτου από τις 10 μέχρι τις 14 Νοέμβρη για να νοιώσουν τη γροθιά του Συνδικάτου στο στομάχι τους 

αυτοί που μας βασανίζουν.  
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συνέχεια από σελ. 1

 
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΕΔΡΑ:  ΑΘΗΝΑ,  ΟΔΟΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ  1,  ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 2ος όρ. 

Tηλ. 210.3827.122 - 210.3827.181        FAX.  210.3827.496 
http://syndikatooikodomonathinas.gr/ E-mail: info@syndikatooikodomonathinas.gr 

 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

Συνάδελφοι Οικοδόμοι 
 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ  
στις 10-11-12-13-14 Νοέμβρη 

στα παραρτήματά μας από 5 έως 9 μ.μ. 
 

1. Κέντρο:    Βερανζέρου 1 – Πλ. Κάνιγγος  2103827122 
Κυψέλη:    Πατησίων 252    2117054821 

2. Αιγάλεω:    Έλλης & Ανδριανουπόλεως 5  2105902622 
3. Βόρεια- Βορειοανατολικά: Λεωφ. Μαραθώνος 96      
4. Βύρωνα:    Κύπρου 111 – 113   2107654383 

Ζωγράφου:    Περιάνδρου 18 Ιλίσια   2107778249 
5. Ηλιούπολη - Γλυφάδα:  Στρ. Στ. Σαράφη 40 – Ηλιούπολη 2109711367 

Μπραχάμι:    Καλλιθέας 6    2109752290 
6. Ίλιον:    Μενελάου 33 & Χρυσηίδος   2102635334 
7.  Καλλιθέα:    Αριστείδου 92    2109524847 
8.  Μενίδι:    Δεκελείας 42    2102463863 
9.  Ν. Ιωνία – Ηράκλειο:  Νισύρου 20 - Ν. Ιωνία   2102776787 
10.Πειραιάς:    Ομηρίδου Σκυλίτση 17   2104176317 
11.Περιστέρι:    Θεοφράστου & 40 Εκκλησιών 20 2105718023 

Δ υ ν α τ ό ς  ε ρ γ ά τ η ς  ε ί ν α ι  
ο οργανωμένος εργάτης  

 

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ 
Από 10 έως 14 Νοέμβρη 

 
ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2014      

Απ’ όταν γεννιέσαι σου φορτώνουν ένα καβούκι και προσπαθούν να σε 
πείσουν να κλειστείς μέσα σ’ αυτό. Σε σπρώχνουν στον συμβιβασμό με 
τη μισοζωή  και τη μιζέρια. Σε θέλουν ξεκομμένο από τους συναδέλφους 
σου για να σ’ έχουν του χεριού τους. Για να μη δεις ότι υπάρχουν και άλ-
λοι σαν και σένα,  με τις ίδιες αγωνίες και τα ίδια προβλήματα που, όμως, 
δεν κουβαλάνε καβούκι. Είναι οι συνάδελφοί σου που προσπαθούν να σου 
αφαιρέσουν «λόγους» να κλείνεσαι στον εαυτό σου. Άνεργοι, και αυτοί, κα-
κοπληρωμένοι, απλήρωτοι, απολυμένοι. Οι συνάδελφοι που σου ζητάνε να 
γραφτείς στο συνδικάτο, να έρθεις στο συνδικάτο, να συμμετέχεις, να ακού-
σεις και το σπουδαιότερο να μιλήσεις στο συνδικάτο. Στο Συνδικάτο σου. 
Είναι αυτοί που έχουν να παλέψουν, εκτός από τα προβλήματα τα δικά τους 
και του Συνδικάτου,  και με χιλιάδες καβούκια…

Στη Γ.Σ. του Συνδικάτου μας μίλησαν κάποιοι από αυτούς τους συναδέλ-
φους. Ακούστηκε πόσοι «ακόμα» προστέθηκαν στις στρατιές των ανέργων, 
πόσα μεροκάματα κάνουν όσοι «οι… τυχεροί» δουλεύουν, πόσο έπεσε το 
μεροκάματο και πώς «πέταξε» το ένσημο. Ακούστηκαν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο νέος συνάδελφος που αποφάσισε να φτιάξει οικογένεια, 
οι συνεχώς πολλαπλασιαζόμενες δυσκολίες του αλλοδαπού οικονομικού 
μετανάστη συνάδελφου, για νόμιμη διαμονή και επιβίωση του ίδιου και 
της οικογένειάς του, η αβεβαιότητα όλων των οικοδόμων απέναντι στην 
ασφάλιση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και των μεγαλύτερων 
σε ηλικία, για το πότε και πόση σύνταξη θα πάρουν. Ακούστηκαν δηλαδή 
προβλήματα γνωστά σε όλους τους οικοδόμους, που αφορούν όλους τους 
οικοδόμους. Στη συνέλευσή μας ήταν φανερή «περισσότερο ίσως από κάθε 
άλλη φορά τα τελευταία χρόνια» η διάθεση των συναδέλφων να τα αντιπα-
λέψουν με μεγαλύτερη ένταση. Οι λύσεις στα προβλήματα έρχονται μόνο 
με τον οργανωμένο αγώνα, μέσα από τα ταξικά συνδικάτα.

Ήταν πολύ σημαντική η πείρα που μεταφέρθηκε από τους συναδέλφους 
για το στήσιμο (από το μηδέν) σωματείου στο μετρό, για τη διεκδίκηση 
και κατάκτηση αυξήσεων στα μεροκάματα (πριν από λίγες μέρες), για το 
σπάσιμο μέρα με τη μέρα «στα λίγα εργοτάξια» των τειχών, από τη μια της 
τρομοκρατίας της εργοδοσίας και της  αδράνειας των συναδέλφων (τα κα-
βούκια που λέγαμε), που κάνουν τις συνθήκες του αγώνα ακόμα δυσκολό-
τερες, αλλά σηματοδοτούν και το μέγεθος των καταχτήσεων όταν αυτές 
επιτευχτούν.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, μετά από τριάντα ολόκληρα χρόνια 
αγωνιστικής δράσης και προσφοράς στο εργατικό κίνημα,  δίνει σήμερα  
έναν γιγαντιαίο αγώνα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην αποστολή 

του. Έχει να αντιμετωπίσει τη σκληρότερη καπιταλιστική κρίση των τελευ-
ταίων δεκαετιών, το «ξεκλήρισμα» του κλάδου ως συνέπεια της τεράστιας 
ανεργίας, τη μη συμμετοχή της μεγάλης πλειοψηφίας των συναδέλφων στις 
διαδικασίες, που οφείλεται στην απαξίωση της έννοιας «συνδικαλισμός» 
(καλλιεργήθηκε με τέχνη επί δεκαετίες από τους ξεπουλημένους εργατοπα-
τέρες και τις δυνάμεις του εργοδοτικού-κυβερνητικού συνδικαλισμού και 
του οπορτουνισμού), στην απογοήτευση του «δεν γίνεται, δεν αλλάζει τί-
ποτα»,  στο φόβο. Δίνει αγώνα να ανταπεξέλθει και στα μεγάλα οικονομικά 
προβλήματα που προκύπτουν ως συνέπεια των παραπάνω και εμποδίζουν 
την ομαλή λειτουργία του. Και άλλο αποκούμπι δεν έχει το Συνδικάτο πέρα 
από τα μέλη του. Οι συνάδελφοι οικοδόμοι ήταν που σήκωσαν στις πλάτες 
τους το Συνδικάτο τους όλα τα χρόνια των μικρών και μεγάλων καταχτήσε-
ων, οι συνάδελφοι και σήμερα θα καταφέρουν να υπερνικήσουν τις δυσκο-
λίες και το Συνδικάτο να βγει ακόμα μια φορά νικητής. Τα μέλη  που έχουν 
κάνει υπόθεσή τους τον αγώνα αυτόν, οι συνάδελφοι που θα δραστηριοποι-
ηθούν, οι καινούργιοι που έρχονται και θα έρθουν,  τα νέα παιδιά που πρέπει 
να βγουν μπροστά. Δεν πρόκειται απλά για το βάρος των αγωνιστικών πα-
ρακαταθηκών που μας άφησαν οι προηγούμενες γενιές των συνδικαλιστών 
του κλάδου, που πρέπει να μεταφερθούν στους επόμενους, αλλά για την 
επιβίωσή μας, για να σταθεί ο κλάδος στα πόδια του, για την υπόθεση της 
τάξης μας συνολικότερα, για την υπεράσπιση της αποστολής της.

Αν κάτι έμεινε από τη Γ.Σ. του Συνδικάτου μας είναι κάποιες αχτίδες αισι-
οδοξίας. Αντέξαμε, απέναντι στη λαίλαπα, και θα αντέξουμε. Όσο θα υπάρ-
χουν εργάτες με ταξική συνείδηση, αποφασισμένοι να μη λυγίσουν, τόσο 
περισσότερα καβούκια θα μένουν αδειανά. Η ώρα που θα μιλήσουν οι ερ-
γάτες θα ’ρθει. Ο καπιταλισμός μπορεί να διατυμπανίζει από τη μέρα που 
γεννιόμαστε ότι είναι το «κέντρο του κόσμου», όμως ξέρουν, και «αυτοί» 
και εμείς, ότι αυτό ισχύει για το δικό τους κοινωνικό σύστημα. Ο δικός μας 
κόσμος, ο κόσμος των εργατών δεν χτίστηκε ακόμα. Γι’ αυτόν τον κόσμο 
παλεύουμε, με το αντίπαλο ταξικό «θεριό» αλλά και με τις αδυναμίες μας. 
Γιατί όπως είπε και ένας συνάδελφος από το βήμα της συνέλευσής μας, αυ-
τοί είμαστε οι εργάτες, με τα καλά μας και με τα κουσούρια που μας μπόλια-
σε το σύστημα, τις αδυναμίες μας. Αυτούς τους εργάτες θα πείσουμε, μαζί 
με αυτούς θα παλέψουμε και μαζί θα χτίσουμε. Αυτή είναι η τάξη μας και για 
το συμφέρον της αξίζει να κάνει κανείς τα πάντα.

Ο συνάδελφος 

Αχτίδες αισιοδοξίας
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συνέχεια δίπλα

Ο Στ. Λίτσας, πρόεδρος του Συνδικάτου, αφού καλωσόρισε όσους πα-
ρευρέθηκαν, τους   ευχαρίστησε επισημαίνοντας πως η εκδήλωση δεν είναι 
επετειακή και συνέχισε:

«Μπροστά στις πρωτόγνωρες συνθήκες και δυσκολίες που βρίσκεται σή-
μερα το εργατικό κίνημα, θα συμφωνήσετε πιστεύουμε μαζί μας, ότι υπάρ-
χει ανάγκη να γυρίσουμε πίσω για να ζητήσουμε τη βοήθεια της ιστορίας 
μας, να πάρουμε δύναμη από τη μεγάλη αγωνιστική πορεία του κλάδου και 
του εργατικού κινήματος γενικότερα.

Συναγωνιστές, συναγωνίστριες,
Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας δεν γεννήθηκε στο κενό. 
Αποτελεί συνέχεια στην πορεία του οικοδομικού κινήματος στην Αθήνα, 

είναι συνέχεια των οικοδομικών σωματείων που δρούσαν στο χώρο της 
Αθήνας και έχουν να επιδείξουν πρωτοπόρα δράση ιδιαίτερα στη δεκαετία 
του ΄60.

Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι όλα αυτά τα σωματεία στο σύνολό τους 
ήταν διαγραμμένα από την Ομοσπονδία, που ήταν στα χέρια των εργοδο-
τικών και το ΕΚΑ και τα στελέχη τους δέχονταν σφοδρότατες επιθέσεις.

Αξιοπρόσεκτη είναι η λειτουργία και η δράση όλων των σωματείων με 
ταξικό προσανατολισμό, που παραμέρισαν τον κυβερνητικό και εργοδο-
τικό συνδικαλισμό που πλειοψηφούσε τότε στην Ομοσπονδία, αναπτύσ-
σοντας αξιόλογη δράση, με αποτελέσματα που δείχνουν και σήμερα ότι 
οι συνεπείς ταξικές δυνάμεις βρίσκουν πάντα διέξοδο στην προώθηση για 
την ανάπτυξη της πάλης της εργατικής τάξης.

Αξίζει να σκύψουμε για να δούμε καλύτερα αυτήν την πτυχή της ιστορί-
ας που διδάσκει, διαπαιδαγωγεί, εμπνέει. Γι αυτό αξίζει να προμηθευτούμε 
όλοι το βιβλίο ιστορίας του οικοδομικού κινήματος της ομοσπονδίας.

Το δρόμο αυτό τον ανέ-
κοψε προσωρινά η δικτα-
τορία του ΄67. Τα σωμα-
τεία διαλύθηκαν, πολλά 
στελέχη βρέθηκαν στις 
φυλακές και τις εξορίες. 

Με την πτώση της χού-
ντας το ΄74 αρχίζει η νέα 
φάση ανόδου του εργα-
τικού κινήματος και μαζί 
και του οικοδομικού, με 
πρωτεργάτες συναδέλ-
φους που βγήκαν από τις 
φυλακές και τις εξορίες.

 Τα σωματεία του κλά-
δου αναπτύσσουν έντονη 
δραστηριότητα, συσπει-
ρώνοντας ένα αξιόλογο 
κομμάτι του κλάδου. Εί-
ναι μία περίοδος που χα-
ρακτηρίζεται από έντο-
νες ιδεολογικοπολιτικές 
αντιπαραθέσεις για το 
ρόλο, το χαρακτήρα και 

την προοπτική του εργατικού κινήματος και γενικότερα τις πολιτικές εξε-
λίξεις.

Κόντρα σε συντεχνιακές λογικές, μέσα σ’ αυτό το κλίμα γύρω στα 1980 
γεννήθηκε και μπήκε για συζήτηση στον κλάδο η ιδέα της ενιαίας συνδι-
καλιστικής έκφρασης στο χώρο της οικοδομής και των συναφών επαγγελ-
μάτων, στο χώρο των κατασκευών γενικά.

Αυτή η πρόταση έγινε αιτία σκληρών ιδεολογικών και πολιτικών συ-
γκρούσεων με τις παρατάξεις της ΠΑΣΚΕ και της Αγωνιστικής Κίνησης 
τότε (πρόγονος της Αυτόνομης Παρέμβασης και του ΜΕΤΑ του ΣΥΡΙΖΑ).

Ήταν μια περίοδος με θυελλώδεις συζητήσεις και αντιπαραθέσεις σε Γ.Σ., 
συγκεντρώσεις, συσκέψεις, πιάτσες, που κράτησαν για αρκετά μεγάλο χρο-
νικό διάστημα, όπου ενώ είχαν εξαντληθεί τα επιχειρήματα των αντιπάλων 
του Συνδικάτου περνούσαν σε επιθέσεις στελεχών του ταξικού κινήματος, 
στη σπίλωση αξιόλογων συναδέλφων που υπερασπίζονταν αποφασιστικά 
τα συμφέροντα του κλάδου.

Η πρό-
ταση των 
ταξικών 
δυνάμε-
ων για τη 
δημιουρ-
γία του 
Συνδικά-
του ήταν 
αποτέλε-
σμα της 
α ν ά λ υ -
σης ανά-
π τ υ ξ η ς 
του καπι-
ταλισμού 
κ α τ ά 
σ υ ν έ -
πεια της 
επίθεσης 
του στην εργατική τάξη και την αναγκαιότητα της ενότητας δράσης, ώστε 
το δυναμικό αυτό κομμάτι της εργατικής τάξης, οι οικοδόμοι, να παρεμ-
βαίνουν ενιαία, δυναμικά, με ενιαία αιτήματα και θέσεις και όχι πολυδια-
σπασμένα, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα στελέχη του 
κλάδου.

Από την άλλη οι δυνάμεις που ήθελαν η οργάνωση των οικοδόμων να 
μείνει όπως είχε, είναι οι ίδιες δυνάμεις που σήμερα θέλουν να σύρουν το 
κίνημα στα τραπέζια των «κοινωνικών διαλόγων», οι δυνάμεις που προ-
σπαθούν να περάσουν στο κίνημα τη λογική των λύσεων από τα πάνω, με 
την αλλαγή κυβέρνησης, οι δυνάμεις που κινούνται στη λογική της αντα-
γωνιστικότητας, της αντοχής της οικονομίας κλπ.

Τότε και σήμερα ο προσανατολισμός τους είναι η στήριξη της στρατη-
γικής του κεφαλαίου και των αντιλαϊκών πολιτικών, το φτιασίδωμα και η 
διαιώνιση της βαρβαρότητας του καπιταλισμού.

Τότε και σήμερα στρέφονται ενάντια στα εργατικά δικαιώματα και γι΄ 
αυτό είναι πολέμιοι του ταξικού κινήματος.

Τελικά, η ιδέα δημιουργίας του Συνδικάτου ωρίμασε μέσα στον κλάδο 
και μαζί μ΄ αυτή ωρίμασε και η ανάγκη της ενιαίας δράσης της εργατικής 
τάξης, το κτύπημα του οπορτουνισμού, του κυβερνητικού συνδικαλισμού.

Μέσα από όλα αυτά φτάσαμε το Μάρτη του 1984 στην Ιδρυτική Συνέ-
λευση. 

Το Συνδικάτο ήταν πλέον γεγονός.
Από τις πρώτες μέρες ίδρυσής του, το Συνδικάτο δικαίωσε όλους εκεί-

νους που συνέβαλαν και με αποφασιστικότητα προώθησαν αυτόν τον 
μεγάλο στόχο. Το αγκάλιασμα του Συνδικάτου από τους συναδέλφους, η 
έκρηξη της μαζικότητάς του έδωσαν νέα πνοή στο οικοδομικό κίνημα, που 
εκφράστηκε στην μετέπειτα πορεία της δράσης του Συνδικάτου, στη μαζι-
κότητα των διαδικασιών, στη δράση, στα αποτελέσματα.

Σε πολύ μικρό διάστημα το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας στα πλαίσια 
όλου του οικοδομικού κινήματος και γενικότερα του εργατικού κατέκτησε 
σοβαρό κύρος, μπήκε στις καρδιές των οικοδόμων και όλων των εργατών, 
αποδείχτηκε άξιος συνεχιστής της πορείας του οικοδομικού κινήματος. 

Συνάδελφοι,
Η ίδρυση του Συνδικάτου δεν αποτέλεσε αυτοσκοπό. Από τις πρώτες 

μέρες της ίδρυσής του τέθηκε μπροστάρης για τη διεκδίκηση λύσεων, την 
απόκρουση των επιθέσεων του κεφαλαίου και της κυβέρνησης.

Το Συνδικάτο μαζί με την Ομοσπονδία μελέτησε ζητήματα, όπως της 
Κοινωνικής Ασφάλισης, της λαϊκής στέγης, της αντισεισμικής θωράκισης, 
της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, της ανεργίας, της συμμαχίας με 
τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς ΕΒΕ του κλάδου και της κοινής 
πάλης, με αποτέλεσμα η αντιμετώπιση των ζητημάτων να είναι ουσιαστική, 
με προοπτική, με στόχους πάλης που να εναρμονίζονται στις ανάγκες των 
οικοδόμων.

Ο κλάδος αναμφισβήτητα είχε σοβαρές κατακτήσεις τα τελευταία 30 
χρόνια και χωρίς αμφιβολία οι κατακτήσεις αυτές φέρνουν και τη σφρα-

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 30ΧΡΟΝΑ
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γίδα του Συνδικάτου Αθήνας. Τέτοιες είναι: η μείωση του χρόνου συντα-
ξιοδότησης στα 58, η ντε φάκτο καθιέρωση του 7ωρου-35ωρου, η άμεση 
επικόλληση των ενσήμων, η καθιέρωση του χειμερινού επιδόματος κ.ά.

Το Συνδικάτο της Αθήνας παίζει βασικό ρόλο ενάντια στις επιθέσεις που 
γίνονται στο σύνολο των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ξεσκεπάζει και 
αντιπαλεύει τις αντεργατικές πολιτικές που σχεδιάζουν, δίνει καθημερι-
νά μάχες, συσπειρώνει και προετοιμάζει τους οικοδόμους της Αθήνας για 
σκληρές ταξικές αναμετρήσεις με τις επιλογές των κυβερνήσεων και του 
κεφαλαίου.

Παράλληλα, δυναμώνει την παρουσία του παντού όπου υπάρχουν οι-
κοδόμοι, στις πιάτσες, στα γιαπιά, στα εργοτάξια, στις γειτονιές με τα 25 
παραρτήματα που έχει στήσει.

Ξετυλίγει μια πραγματικά πολύ σημαντική δράση στους χώρους δου-
λειάς, οργανώνει τους οικοδόμους να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, 
ασφαλιστικά, εργασιακά, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, μεροκάματο κ.ά. 
Η παρουσία και δράση του Συνδικάτου, η οργάνωση των εργατών, είναι 
η αποτρεπτική δύναμη στην αδηφαγία του κατασκευαστικού κεφαλαίου 
στους χώρους δουλειάς.

Με τις ανατροπές στις σοσιαλιστικές χώρες και την ολομέτωπη επίθεση 
των δυνάμεων του κεφαλαίου με σαφήνεια και ωριμότητα τοποθετείται, 
αναδεικνύοντας το τι περιμένει την εργατική τάξη τα επόμενα χρόνια, 
προετοιμάζοντας τον κλάδο για ακόμα πιο σκληρές αναμετρήσεις.

Αντιπαλεύοντας θεωρίες για το τέλος της ιστορίας και των ιδεολογιών, 
θεωρίες για ατομικές λύσεις μακριά από την ταξική πάλη.

Αγαπητοί συναγωνιστές,
Συμπερασματικά, ύστερα από 30 χρόνια από τη δημιουργία του Συνδικά-

του μπορούμε με σιγουριά να καταλήξουμε στα παρακάτω συμπεράσματα.
Η ζωή δικαίωσε στο ακέραιο τη θέση των ταξικών δυνάμεων για τη δη-

μιουργία του Συνδικάτου.
Φάνηκε ακόμα πιο καθαρά σήμερα γιατί οι οπορτουνιστικές και κυβερ-

νητικές δυνάμεις πάλεψαν με κάθε μέσο, θεμιτό και αθέμιτο, να αποτρέ-
ψουν τη δημιουργία του Συνδικάτου, να σπιλώσουν τα στελέχη του και 
στην πορεία να το αποδυναμώσουν.

Χιλιάδες ήταν οι συνάδελφοι που γαλουχήθηκαν με τις αξίες της οργα-
νωμένης πάλης, της εργατικής αλληλεγγύης, της ανιδιοτελούς προσφο-
ράς, της συλλογικής δράσης του ταξικού αγώνα.

Το Συνδικάτο έμπρακτα όλη αυτή την περίοδο εκδήλωσε και μπόλια-
σε τον κλάδο με τα ιδανικά της διεθνιστικής αλληλεγγύης, στηρίζοντας 
έμπρακτα τον αγώνα του λαού της Κούβας, της Νικαράγουα, του Ελ Σαλ-
βαδόρ, της Παλαιστίνης, της Γιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν, του Ιράκ, 
ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους.

Στάθηκε δίπλα σε κάθε κλάδο που πάλευε ενάντια στη θηριωδία του 
κεφαλαίου, δυναμώνοντας τα χαρακτηριστικά της ταξικής αλληλεγγύης 
με δυναμική παρουσία στους αγώνες των ναυτεργατών, των αγροτών, των 
χαλυβουργών, των μαθητών και σπουδαστών.

Η δράση του βγαίνοντας έξω από τα στενά συντεχνιακά όρια αναπτύσ-
σεται σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, ενάντια στο ΝΑΤΟ, την ΕΕ, συ-
γκεντρώνοντας γι΄ αυτό το λόγο πλήθος επιθέσεων των δυνάμεων του 
συμβιβασμού και της ενσωμάτωσης.

Το Συνδικάτο είναι από τα βασικά στηρίγματα του ΠΑΜΕ, παλεύοντας 
αποφασιστικά για την ενότητα της εργατικής τάξης σε ταξική βάση, για το 
συντονισμό όλων των τμημάτων και την προώθηση της συμμαχίας με τα 
υπόλοιπα καταπιεζόμενα στρώματα.

Συνάδελφοι,
Πολύ λίγα θα είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς τη βαθιά πολιτικοποίηση 

της δράσης του Συνδικάτου, τη γνώση ανάπτυξης της ταξικής πάλης, της 
σαφής γνώσης ότι οι λύσεις δεν έρχονται αυτόματα ή από τα πάνω, με 
την εναλλαγή των κυβερνήσεων, αλλά ως προϊόν επίμονης και επίπονης 
δουλειάς που δεν αφήνει τα πράγματα στην τύχη τους, γνωρίζοντας πολύ 
καλά ότι απαιτείται καθημερινή προσπάθεια για την αλλαγή του συσχετι-
σμού των δυνάμεων και την ανασύνταξη του κινήματος.

Από το 2008 που εκδηλώθηκε η καπιταλιστική κρίση στην Ελλάδα ο 
κλάδος χτυπήθηκε ποιό πολύ από ότι άλλοι κλάδοι, αφού η ανεργία είχε 
αρχίσει να δείχνει τα δόντια της από το 2005. Αυτό είχε σαν επίπτωση την 
συντριπτική συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα 
να μειωθεί ο αριθμός των οικοδόμων. 

Η μεγάλη ανεργία όξινε τα προβλήματα δράσης του Συνδικάτου γιατί 
λειτούργησε σαν μοχλός πίεσης που έριξε τον πήχη των απαιτήσεων των 

εργαζομένων. Αντικειμενικά άλλαξε το πεδίο δράσης του Συνδικάτου και 
από δραστηριοποίηση στους χώρους δουλειάς, αρχίσαμε παρεμβάσεις για 
την ανακούφιση των ανέργων και για την ανάπτυξη της ταξικής αλληλεγ-
γύης. 

Παρόλα αυτά και χωρίς να θέλουμε να δικαιολογήσουμε αδυναμίες και 
ανεπάρκειες, σταθήκαμε όρθιοι και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις 
επιπτώσεις της γενικότερης υποχώρησης του κινήματος. 

Συναισθανόμενοι τις νέες σύνθετες δυσκολίες που έχουν υψωθεί μπρο-
στά μας απαντάμε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να δρομο-
λογηθούν διαδικασίες που θα ανατάξουν το κίνημα και στον κλάδο και 
γενικότερα.

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι βιώνουμε με αμείωτη ένταση την επιθε-
τικότητα του κεφαλαίου, την όξυνση των ταξικών αντιθέσεων, με μεγάλες 
επιπτώσεις στις κατακτήσεις της εργατικής τάξης.

Παράλληλα, έχουμε στα πλαίσια της αναζήτησης από τις ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις νέων αγορών, νέων πηγών ενέργειας, δρόμων κλπ, όξυνση των 
αντιθέσεων των ιμπεριαλιστών όπως αυτές εκφράζονται στην Μέση Ανα-
τολή, τη Βόρεια Αφρική, την Ουκρανία.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας είναι και θα παραμείνει εργαλείο ταξι-
κής πάλης, κυματοθραύστης των επιθέσεων του κεφαλαίου, της κυβέρνη-
σης και γενικότερα της κυρίαρχης πολιτικής.

Οι οικοδόμοι της Αθήνας, όλοι μας, έχουμε χρέος να κάνουμε το Συνδι-
κάτο μας ακόμα πιο ισχυρό, πιο μαζικό, φρούριο της ταξικής πάλης, ικανό 
να οργανώνει τους αγώνες του κλάδου, ενάντια στην αντιλαϊκή λαίλαπα. 
Δεν είναι απλά καθήκον μας. Είναι υποχρέωσή μας.

Έχουμε σκληρούς αγώνες μπροστά μας. Αγώνες του κλάδου, αγώνες 
πανερ-
γ α τ ι -
κ ο ύ ς , 
α γ ώ -
νες για 
τ η ν 
υπερά-
σ π ι σ η 
τ η ς 
ζ ω ή ς 
μ α ς , 
α γ ώ -
ν ε ς 
για τη 
διεκδί-
κηση κάλυψης των σύγχρονων αναγκών μας, με πρώτο σταθμό το πανελ-
λαδικό συλλαλητήριο την 1η Νοέμβρη.

Με τη συμβολή, την προσφορά, τη δραστήρια συμμετοχή όλων μας προ-
ετοιμαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις.

Το Νοέμβριο έχουμε τις εκλογές του Συνδικάτου μας. Ας πορευτούμε 
σ΄ αυτές αγωνιστικά, έχοντας κατά νου ότι αυτές οι εκλογές με τη μαζι-
κότητά τους και την αγωνιστική συμμετοχή πρέπει να συμπληρώσουν τις 
αγωνιστικές σελίδες της ιστορίας του Συνδικάτου μας. Να δημιουργήσουν 
τις προϋποθέσεις για μια νέα άνοδο της ταξικής πάλης για τα δίκαια του 
κλάδου και όλης της εργατικής τάξης.»

Κλείνοντας ευχαρίστησε «όσους συνέβαλαν στο στήσιμο της εκδήλω-
σης, τους καλλιτέχνες και ιδιαίτερα τον Βαγγ. Κορακάκη και την ορχήστρα 
του, που ανιδιοτελώς προσφέρθηκαν να καλύψουν το καλλιτεχνικό κομ-
μάτι με τα τραγούδια τους». 

Τόνισε πώς: « δεν ξεχνάμε αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή. Όλους 
αυτούς που μέχρι το τέλος ήταν στις επάλξεις για τα δίκαια της τάξης μας. 
Δεν ξεχνάμε ότι αύριο (20 Οκτ.) συμπληρώνονται 3 χρόνια από τη δολο-
φονική επίθεση που δέχτηκε η μεγαλειώδης συγκέντρωση του ΠΑΜΕ από 
τους παρακρατικούς μηχανισμούς και είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή 
του ο συν/λφος μας Δημ. Κοτζαρίδης» και κατέληξε: «θέλουμε να εκφρά-
σουμε τη βαθιά ταξική μας ευγνωμοσύνη προς όλους τους συναδέλφους, 
ανώνυμους και επώνυμους, που δημιούργησαν αυτή την υπέροχη ιστορία 
του Συνδικάτου μας και να τους υποσχεθούμε εμείς οι νεότεροι ότι θα συ-
νεχίσουμε τον αγώνα έως ότου  η εργατική τάξη απελευθερωθεί από τα 
δεσμά της, έως την τελική νίκη».
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α π ο  τ η  δ ρ ά σ η  τ ω ν  π α ρ α ρ τ η μ ά τ ω ν  μ α ς

Από το προηγούμενο τεύχος είχαμε ξεκινήσει τη συζήτηση για το ζήτημα της 
ταξικής αλληλεγγύης που αναπτύσει το συνδικάτο μας. Σε αυτό το φύλλο, ο 
«Παλμός» φιλοξενεί και συζητά με τον συν/λφο Γ. Μηλιώνη Πρόεδρο στο Πα-
ράρτημα Ηλιούπολη - Μπραχάμι - Γλυφάδα

ΕΡΩΤ.: Τι δυσκολίες συναντήσατε στην δράση σας;
ΑΠΑΝΤ.: Πρώτο και βασικό πρόβλημα στην δράση μας αποτελεί η έλλειψη 

ενημέρωσης των οικοδόμων, τόσο για τις αποφάσεις για τους αγώνες τις κινητο-
ποιήσεις όσο και για τα αποτελέσματα της καθημερινής  δράσης μας.

Δεύτερο σε σπουδαιότητα είναι, υποχώρηση στην συνείδηση της πίστης στον 
συλλογικό αγώνα.

 Τρίτον η επιφυλακτικότητα να εμπιστευτεί τα προβλήματα της οικογένειάς του 
ο κάθε συνάδελφος και’ τέταρτο η προσδοκία για το προσωρινό χαρακτήρα της 
κρίσης το ξεπέρασμά της και η σύντομη επαναφορά στις καλές μέρες

Πρόσθετο πρόβλημα αποτελεί η στρέβλωση της αλληλεγγύης από τους προπα-
γανδιστικούς μηχανισμούς κράτους και εργοδοσίας. 

      
ΕΡΩΤ.: Που επικεντρώσατε την δράση σας;
ΑΠΑΝΤ.: Έχουμε συζητήσει στη Κεντρική Διοίκηση για την ανάγκη ανάπτυξης 

της ταξικής αλληλεγγύης και έχουμε βάλει σαν στόχο, αυτή να αναπτυχθεί σε 
όλες τις γειτονιές και για όλα τα ζητήματα βάζοντας στο επίκεντρο  την οργάνωση 
και κινητοποίηση των ανέργων στην κατεύθυνση της διεκδίκησης από τον κρατι-
κό μηχανισμό μέτρων ανακούφισης κ.α. Σ΄ αυτή την κατεύθυνση ηγηθήκαμε της 
Λαϊκής Επιτροπής Ηλιούπολης συμμετέχουμε στην Λαϊκή Επιτροπή Μπραχαμί-
ου και ποιο αδύναμα στις άλλες περιοχές. Συμμετέχουμε στις επιτροπές κατά της 
ανεργίας των περιοχών μας και στις κινητοποίησης που έγιναν.

Έγινε σοβαρή προσπάθεια να συσπειρώσουμε και να κινητοποιήσουμε τους 
ανέργους του κλάδου, περισσότερο στο διεκδικητικό μέρος. Δράσαμε ξεχωριστά 
σαν Συνδικάτο αλλά και από κοινού με άλλους κλάδους και φορείς στην συνοικία. 
Δημιουργήσαμε επιτροπή ανέργων και επιτροπή αλληλεγγύης με επικέντρωση  
στην δράση κατά της ανεργίας και κινητοποίησης των ανέργων. Τέτοιες δράσεις 
ήταν: 
•	 Παραστάσεις	στους	δήμους	για	κατάργηση	των	Δ	τελών	στους	ανέρ-

γους.
•	 Παράσταση	στο	Υπ.	Συγκοινωνιών	για	τα	ΜΜΕ.
•	 Παράσταση	στα	ΟΑΕΔ	για	το	σύνολο	του	πλαισίου	για	την	ανεργία.	
•	 Συγκεντρώσεις	 κινητοποιήσεις	 για	 την	 Υγεία	 συνολικά	 και	 με	 σημείο	

αιχμής τα προβλήματα των ανασφάλιστων.

 ΕΡΩΤ.: Δημιουργήσατε Λαϊκό Φροντιστήριο. Δώσε μας μια εικόνα και πόσο 
τα καταφέρατε;

ΑΠΑΝΤ.: Θεωρούμε μεγάλης σημασίας ζήτημα αυτό της δημιουργίας και λει-
τουργίας του Λαϊκού Φροντιστηρίου στην Ηλιούπολη. Ήταν στα πλαίσια της 
έμπρακτης αλληλεγγύης , στα πλαίσια της δουλειάς μας για τα προβλήματα της 

λαϊκής οικογένειας. Το συν-
δικάτο   διάθεσε όχι μόνο το 
κτίριο την υλικοτεχνική του 
υποδομή αλλά φροντίζει και 
την καθημερινή παρακολού-
θηση και λύση των προβλη-
μάτων που προκύπτουν. Και 
για μας ήταν μια πρωτό-
γνωρη εμπειρία όλος αυτός 
ο κόσμος, μαθητές, γονείς, 
καθηγητές, να συντονιστεί, 
βάλαμε υψηλούς στόχους. 
Νομίζω ότι τα καταφέραμε. 

Η περσινή σχολική χρονιά ξεκινήσαμε με 35παιδιά  και έφτασε τα 90. Με 30 
εθελοντές  καθηγητές έως το τέλος της σχολικής χρονιάς, για όλες τις τάξης Γυ-
μνασίου και Λυκείου,  ένα τμήμα δημοτικού καθώς και ξενόγλωσσα μαθήματα 
τριών επιπέδων. Φέτος ξεκινήσαμε με θερινό τμήμα Γ΄ Λυκείου και συνεχίζουμε με 
70   μαθητές μέχρι στιγμής.

Ταυτόχρονα πέρα από τα μαθήματα έγινε προσπάθεια το σύνολο αυτού του 
δυναμικού να πάρει μέρος στους σταθμούς των αγωνιστικών κινητοποιήσεων που 
αναπτύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Ξεχωριστή θέση παίρνει η πολιτιστική 
δραστηριότητα από τους μαθητές, με εκδηλώσεις όπως για το νόημα του πολυ-
τεχνείου, της 25ης Μαρτίου για την  σύνδεση των αγώνων του Λαού μας με τους 
αγώνες του σήμερα. Αλλά και με Λαϊκό γλέντι στις αρχές του χρόνου καθώς και 
συναυλία στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Ομολογώ, πως η πολιτιστική δράση 
έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση στην ευρύτερη περιοχή.     

ΕΡΩΤ.: Ποια η απήχηση αυτών τον δραστηριοτήτων στους συναδέλφους; 
ΑΠΑΝΤ.: Είχαμε θετική ανταπόκριση, συνάδελφοι δραστηριοποιήθηκαν. Πα-

ραμένει όμως μεγάλο το πρόβλημα της επικοινωνίας και ενημέρωσης του κλάδου. 
Είναι πολλοί οι συνάδελφοι που δεν εχουν μάθει για τις δράσεις του Συνδικάτου. 
Θα θέλαμε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή παιδιών οικοδόμων, ωστόσο μέρα με τη 
μέρα γίνεται όλο και ποιο γνωστό.  

ΕΡΩΤ.: Ποίοι είναι οι στόχοι για την συνέχεια;
ΑΠΑΝΤ.: Θέλουμε κάθε φορά οι στόχοι, να μην έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα 

να κατακτιούνται, να γίνονται κτήμα στην συνείδηση. Οι ανάγκες είναι πολλές, 
πολλά έχουμε και εμείς στο μυαλό μας π.χ. στις άμεσες προτεραιότητες μπαίνουν 
ο προσανατολισμός και δράση στις μικρές ηλικίες, μαζί με την διεκδίκηση στα ζη-
τήματα στην παιδεία, κατά των αλλαγών που θέλουν το σχολείο της αγοράς, για 
της εκλείψεις στους  βρεφονηπιακούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά, με στόχο 
οι συνδικαλισμένοι εργάτες και το Συνδικάτο να βάζουν την δική τους σφραγίδα 
στη καθημερινή ζωή.       

«ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ»
ΤΑΞΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η σύμβαση ισχύει αναδρομικά από 1/7/2014 και είναι διάρκειας ενός 
έτους. Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, προβλέπει τα εξής:
•	 Για	όσους	εργαζόμενους	έχουν	προσληφθεί	με	την	Εθνική	Γε-

νική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και αμείβονται με ημερο-
μίσθιο, η αύξηση είναι 8 ευρώ για όλους. Αυτό σημαίνει αυξήσεις από 
22% έως 35%, ανάλογα με το ύψος του μεροκάματου, που κυμαίνεται 
από 22,83 ευρώ (άγαμος εργατοτεχνίτης, κάτω των 25 ετών, χωρίς προ-
ϋπηρεσία), έως 36,65 ευρώ (έγγαμος, άνω των 25 ετών, με έξι τριετίες). 
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση αφορά αναλογικά στα μικρότερα 
μεροκάματα. Η κατηγορία αυτή των εργαζομένων περιλαμβάνει κατά 
κύριο λόγο οικοδόμους. 
•	 Για	όσους	αμείβονται	με	την	ΕΓΣΣΕ,	αλλά	με	μισθό	(από	511	

ευρώ ο κατώτερος, για άγαμο υπάλληλο, κάτω των 25 ετών, χωρίς προ-
ϋπηρεσία, μέχρι 820 ο μεγαλύτερος, για έγγαμο, άνω των 25 ετών και 
με τρεις τριετίες), η αύξηση είναι 20% για όλους. Στην κατηγορία αυτή 
υπάγονται κυρίως διοικητικοί και άλλοι υπάλληλοι των εταιρειών της 
κοινοπραξίας. 
•	 Για	όσους	αμείβονται	με	βάση	κλαδικές	συμβάσεις	που	έχουν	

υποστεί μειώσεις (μηχανικοί, παλιοί εργαζόμενοι, κ.ά.) η αύξηση είναι 
3% για όλους, επί του κατώτατου προβλεπόμενου μισθού. 

•	 Μηδενικές	 είναι	 οι	
αυξήσεις για τους υπαλλή-
λους της κοινοπραξίας, κυρί-
ως διευθυντικά στελέχη, που 
αμείβονται με κλαδικές συμ-
βάσεις, οι οποίες δεν έχουν 
υποστεί μειώσεις.

Επίσης:
•	 Η	σύμβαση	προβλέ-

πει 10% επίδομα σήραγγας, 
ενώ κατοχυρώνει παροχές, 
όπως δύο φόρμες το χρόνο, 
γάλα, ιματισμό κ.ά. 
•	 Εξίσου	 σημαντικός	

είναι ο όρος να καταβάλλει η 
εργοδοσία βοήθημα αγοράς σχολικών ειδών για τα παιδιά των εργα-
ζομένων. Το βοήθημα αυτό, που καταβάλλεται ήδη, ορίστηκε στα 300 
ευρώ για όσους αμείβονται με την ΕΓΣΣΕ και σε 150 ευρώ για όσους 
αμείβονται με κλαδικές συμβάσεις (εξαιρείται και εδώ η τελευταία κα-
τηγορία).

Σύμβαση με σημαντικές αυξήσεις στο ΜΕΤΡΟ συνέχεια από σελ. 1
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Η τελευταία «κοινωνική μεταρρύθμιση» της κυβέρνησης, η οποία 
μάλιστα παρουσιάστηκε ως η «μεγαλύτερη» είναι το «ελάχιστο εγ-
γυημένο εισόδημα». Στην πραγματικότητα, τα ψίχουλα που πετάνε 
στον εξαθλιωμένο λαό – και σε όσους τα δικαιούνται, αφού υπάρχουν 
ασφυκτικοί όροι και προϋποθέσεις – αποτελούν πρόκληση, ευθεία 
κοροϊδία στα μούτρα των εργαζόμενων και των ανέργων.

Αυτοί που μας έχουν ξεζουμίσει, που έχουν τσακίσει συλλογικές 
συμβάσεις και εργατικά δικαιώματα, που έχουν νομοθετήσει τους 
άθλιους μισθούς των 586 και 511 ευρώ μεικτά, που έχουν φέρει τα πά-
νω-κάτω στις εργασιακές σχέσεις κάνοντας όποιον έχει μόνιμη δου-
λειά να νιώθει εξαίρεση, έρχονται τώρα να μας κάνουν τους σωτήρες. 
Αυτοί που μας έχουν γονατίσει με τα χαράτσια και τις φοροεπιδρομές 
την ίδια στιγμή που τα δίνουν όλα φόρα παρτίδα στο μεγάλο κεφά-
λαιο με επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές και ενισχύσεις ρευστότητας, 
νοιάζονται τώρα για την «ακραία φτώχεια».

Ο ορισμός αυτός δεν έχει ως κριτήριο τη δυνατότητα κάλυψης 
πραγματικών λαϊκών αναγκών – τροφή,  στέγη, παιδεία, υγεία, πο-
λιτισμός κ. ά. – αλλά το πόσο πιο φτωχός θα είναι κάποιος σε σχέση 
με έναν άλλο. Έτσι, με το «ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα», η κυβέρ-
νηση ορίζει αυθαίρετα το όριο πάνω από το οποίο η λαϊκή οικογένεια 
ή ένας άνεργος δε θα δικαιούνται καμία άλλη κρατική αρωγή. Αυτό 
είναι τα 4.800 € το χρόνο για ένα ζευγάρι με δύο ανήλικα παιδιά ή 400 
€ το μήνα, δηλαδή επιβίωση με 13,1 € τη μέρα! Για μεμονωμένα άτομα 
είναι τα μισά! Εκτός από το ότι το «ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα» 
θα δίνεται συμπληρωματικά, σαν ενίσχυση μέχρι το εισόδημα μιας 
οικογένειας να φτάσει τα 4.800 €, η κυβέρνηση βάζει και μια σειρά 
αποκλεισμούς και παγίδες.

Τέλος, το «ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα» ενοποιεί τους μηχανι-
σμούς κοινωνικής πρόνοιας που έχουν απομείνει, χωρίς να δίνονται 
παραπάνω κονδύλια. Με τον τρόπο αυτό, ξαναμοιράζει τα ίδια ψί-
χουλα σε περισσότερους φτωχούς και εξαθλιωμένους, μικραίνει έτσι 

ακόμα περισσότερο ο αριθμός των δικαιούχων, αλλά και το ποσό που 
θα τους δίνεται.

Στην ουσία, το «ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα» δεν είναι παρά ένας 
ακόμα μηχανισμός συγκάλυψης και ανακύκλωσης της φτώχειας, ερ-
γαλείο για την παραπέρα περικοπή επιδομάτων και για την καλλιέρ-
γεια μειωμένων απαιτήσεων στο λαό που υποφέρει, ώστε να συμβιβα-
στεί με τη φτώχεια και την ανεργία. 

Την ίδια ώρα κι αυτοί που εργάζονται part time, αυτοί που παίρνουν 
επίδομα ως μακροχρόνια άνεργοι κι αυτοί που συμμετέχουν στα διά-
φορα προγράμματα απασχόλησης δε διαφέρουν ουσιαστικά. Σε αυτές 
τις συνθήκες είναι δυσδιάκριτα τα όρια ζωής και ανέχειας. Άλλωστε 
η σύνδεση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος με διάφορους 
όρους επανένταξης στην εργασία, αποτελούν ξεκάθαρη παρέμβαση 
στους μισθούς με στόχο την παραπέρα μείωση τους.

Οι «μεταρρυθμίσεις» τους είναι ξεκάθαρη ομολογία πως το σύστη-
μα που υπηρετούν έχει αδυναμία να εξασφαλίσει πλήρη και σταθερή 
εργασία για όλους, ουσιαστική προστασία στους ανέργους. Η μεγα-
λύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση δεν είναι το «ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα» αλλά όταν θα στείλουμε εμείς στην ανεργία όλους αυτούς 
που σήμερα μας ρημάζουν, μας θέλουν ζητιάνους στην ίδια μας τη 
ζωή. Όταν θα γκρεμιστεί συθέμελα αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα.

Κανένας εργαζόμενος και άνεργος δεν πρέπει να συμβιβαστεί με τα 
ψίχουλα και με την ψευτοφιλανθρωπία τους. Δε ζητάμε ελεημοσύνη! 
Διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν.

Απέναντι σ’ όλα αυτά, είναι ώρα να ακουστεί δυνατά η δική μας 
φωνή! Διεκδικούμε εδώ και τώρα ουσιαστικές αυξήσεις στους μι-
σθούς και στις συντάξεις, προστασία των ανέργων και των οικογε-
νειών τους.

Η καλύτερη απάντηση θα είναι η συμμετοχή στον αγώνα για μια 
ζωή με δικαιώματα. Να βουλιάξει η Αθήνα το Σάββατο 1η Νοέμβρη, 
στο πανελλαδικό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ!

«Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα»
ή αλλιώς … να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω λάδι!

→Αρκετοί ήταν αυτοί που μπορεί να μην τα κατάφεραν να παρευ-
ρεθούν, κι είχαν ο καθένας τους από έναν και περισσότερους λόγους, 
όπως εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Ήταν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας 
και φορτωμένοι με προβλήματα υγείας. Ωστόσο δεν έλειψαν αυτοί και 
ήταν κάμποσοι, που μας τηλεφώνησαν από πριν να μας ευχηθούν «καλή 
επιτυχία στην εκδήλωση», «να τα εκατοστίσουμε», ή πως «δεν έρχομαι 
αλλά θα παρευρίσκομαι νοερά μαζί σας, στο Περιστέρι».

Ευχές που δεν άφηναν περιθώρια απ’ την αρχή η εκδήλωση να μην  πε-
τύχει. Να μην μείνουν όλοι τους ευχαριστημένοι. Να μην ζηλέψου6ν οι 
φίλοι μας και να μην πουν: «ΜΠΡΑΒΟ ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ», «θα ‘ρθουμε 
και στα επόμενα, γιατί σας πρέπει».

Απ’ τα παραλειπόμενα της Εκδήλωσης για 
τα 30χρονα του Συνδικάτου Οικοδόμων

→Πετυχημένη η εκδήλωση. «Έγραψε». 
Αν η ηχητική κάλυψη ήταν καλύτερη δεν θα υπήρχε 

ούτε το τόσο δα αρνητικό.
Συγχαρητήρια, και πολλά ευχαριστώ στο συγκρότημα 

με τα Δημοτικά, τον Κορακάκη και την παρέα του που 
μας διασκέδασαν, τους σ/λφους που ίδρωσαν για την 
εξυπηρέτησή μας, αυτούς που φρόντισαν για το στήσι-
μο τη Έκθεσης στην είσοδο του εκθεσιακού κέντρου και 
κάθε εθελοντική προσφορά όσο αφορά στη συμμετοχή 
για το στήσιμο και ξεστήσιμο της Εκδήλωσης, αλλά και 
με συνεισφορά για τη λαχειοφόρο μας αγορά.

Όσο κι αν Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταγωνίζονται για τον αριθμό των δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των εργατικών 
νοικοκυριών, ένα είναι σίγουρο για μας τους εργάτες, πως όσες δόσεις κι αν μας «προσφέρουν» δεν μας ανακουφίζουν με τίποτε, 
αφού δεν έχουμε να πληρώσουμε.

Αυτοί ένα και μόνο ενδιαφέρον έχουν, την πορεία των φορολογικών εσόδων. Μοναδική τους έγνοια, όλο και περισσότερο χρήμα 
στα κρατικά ταμεία για να ξαναστηρίξουν τα μεγάλα αφεντικά, το κεφάλαιο απ’ τη μια μεριά και την διαχείριση της φτώχειας απ’ 
την άλλη.

Απέναντι σ’ αυτή τη πρόκληση, σ’ αυτή τη κοροϊδία διατρανώνουμε την απαίτησή μας για κατάργηση όλων των αντιλαϊκών φό-
ρων και χαρατσιών. Απαγόρευση των κατασχέσεων και πλειστηριασμών. Διαγραφή των χρεών των ανέργων, των φτωχών μισθωτών. 
Αύξηση της φορολογίας στους μεγαλο-κατασκευαστές και στους ομίλους, στο κεφάλαιο. Μόνη λύση κι ανάσα για την φτωχολογιά

… Δεν έχουμε να πληρώσουμε
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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

Ήταν το 1984 που 17 Σωματεία με αποφάσεις τους προχωρούν 
στην ίδρυση του Συνδικάτου. 
•	 Πρώτες	Εκλογές	το	1985	εγγεγραμμένοι	24.298,	ταμειακά	

εντάξει 18.964, ψηφίζουν 18.273 συνάδελφοι.
•	 Μείωση	του	ορίου	ηλικίας	για	συνταξιοδότηση	απ’	τα	60	

στα 58 μετά από 33 απεργιακές κινητοποιήσεις.
•	 20.000	εργατοώρες,	θυσία	των	στελεχών	του	Συνδικάτου	

για την ντε-φάκτο καθιέρωση του 7ωρου την 1η Μάη του 1985.
•	 Φέτος	το	2014	συμπληρώσαμε	τα	30	μας	χρόνια.	Οι	οικο-

δόμοι πιστοί στο ραντεβού τους στο Περιστέρι, στην γιορτή, την 
εκδήλωση στο γλέντι για τα 30χρονά μας.

Εκεί ανταμώθηκαν ασπρομάλληδες, συνταξιούχοι σήμερα – 
αμούστακα τότε παιδιά – με τους νεότερους, τους  νεολαίους, 
αλλά και τους φίλους μας, τους φίλους του κλάδου. Ξανάφεραν 
στη μνήμη πολλά απ’ τα παλιά, γι’ άλλους πρωτόγνωρα. Ξεφά-
ντωσαν στο γλέντι, στο χορό, έδωσαν τα χέρια για τη συνέχεια. 
Έσφιξαν τη γροθιά τους.

 Όλοι με μια φωνή ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ παίρνουμε δύναμη απ’ την 
μεγάλη αγωνιστική πορεία του κλάδου μας και του εργατικού κι-
νήματος γενικότερα και προχωράμε πιο ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑ.

Απ’ τα 30 Χρόνια Του Συνδικάτου

Η επίθεση στα συνδικάτα και ειδικά στα ταξικά και τους πρω-
τοπόρους εργάτες και συνδικαλιστές ήταν και είναι πάγια τακτι-
κή της εργοδοσίας, της κυβέρνησης των επιχειρηματικών ομίλων. 
Επίθεση ποικιλόμορφη, ποικιλότροπη, πάντα με ένα και μόνο 
στόχο, την αύξηση των κερδών της εργοδοσίας με το παραπέρα 
ξεζούμισμα των εργατών.

Στις μέρες μας, στο εργοτάξιο της παραλίας, και δεν είναι το 
μόνο, υποδείκνυαν σε νεοφερμένους απ’ την Ρουμανία πώς να 
απαντούν σε τυχόν  επίσκεψη του Συνδικάτου ή του ΠΑΜΕ ως 
προς το ύψος του μεροκάματου που, από τα 30 έπρεπε να πουν 
πως παίρνουν 50 ευρώ! Υποδείξεις για τα ένσημα, τα μέτρα ατο-
μικής προστασίας.

Η επίθεση συνεχίζεται, γενικεύεται. Στο στόχαστρο κυβέρνη-
σης και εργοδοσίας μπαίνει τώρα το σύνολο της συνδικαλιστικής 
δράσης. Εκεί στοχεύουν  με την σχεδιαζόμενη αλλαγή του 1264. 
Με τη δυνατότητα για λοκ άουτ της εργοδοσίας. Επίθεση σε βά-
ρος όποιων  εργατικών δικαιωμάτων μας έχουν απομείνει.

Δεν μένει άλλο τι, παρά η επαγρύπνηση, η ετοιμότητά μας για 
να τους χαλάσουμε τα σχέδια.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Να Τους Χαλάσουμε Τα Σχέδια

Οι τεράστιες καταστροφές που προκλήθηκαν από την πρόσφα-
τη νεροποντή επιβεβαιώνουν περίτρανα το δίκιο της Ομοσπονδί-
ας και του Συνδικάτου μας, όταν κατ’επανάληψη προτείνουν μέσα 
από ανακοινώσεις, από ημερίδες τους και ταυτόχρονα διεκδικούν, 
αυτό που επιβάλλεται τώρα, χωρίς καμιά αναβολή. Μέτρα αντι-
πλημμυρικής προστασίας. Για να μην καταστρέφονται σπίτια, πε-
ριουσίες. Να μην πνίγονται άνθρωποι.

Μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας

→Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για την 
καταβολή του ειδικού εποχιακού βοηθήματος 
(χειμερινό βοήθημα).

ΠΡΟΣΟΧΗ: τελευταία ημερομηνία η 30η 
Νοέμβρη

→Οικογενειακό Επίδομα του 2014. Τελευταία 
ημερομηνία κατάθεσης αίτησης ορίστηκε η 
31.1.2015

→Συνάδελφοι, Σας υπενθυμίζουμε, πως 
όσοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας για 
συνταξιοδότηση, ή και για αναπηρική, η 
αίτηση υποβάλλεται από φέτος (Ιούλιος 2014) 
ηλεκτρονικά, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ και 
μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Για την 
εξυπηρέτηση σας ή περισσότερες πληροφορίες 
στο Συνδικάτο ή την Ομοσπονδία Οικοδόμων. 


