
ΠΑΛΜΟ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
www.syndikatooikodomonathinas.gr    email: info@syndikatooikodomonathinas.gr ΦΥΛΛΟ 134    ΓΕΝΑΡΗΣ - ΑΠΡΙΛΗΣ 2015

ΝΕΑΕΚΔΟΣΗ

σελ. 3

σελ. 2

Συνάδελφοι οικοδόμοι, 
Η 1η Μάη είναι μέρα που τιμούμε τους νεκρούς της τάξης μας.
Τους πρωτοπόρους εργάτες που βάδισαν τον περήφανο δρόμο του αγώνα και των 
θυσιών για να απελευθερωθεί ο άνθρωπος από τα δεσμά της εκμετάλλευσης.
Είναι μέρα όπου κάνουμε επιθεώρηση των δυνάμεών μας στον πόλεμο που έχουμε 
με τους εκμεταλλευτές μας, αυτούς που ζουν από το δικό μας ιδρώτα και το αίμα.

Όλοι  στην συγκέντρωση  στην Πλ. Συντάγματος, 
στις 10 το πρωί 

Προσυγκέντρωση Πλ. Κάνιγγος, στις 9 το πρωί

1η ΜΑΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ1η ΜΑΗ 
Αγώνας, Ρήξη, Ανατροπή!

Ο δικός μας δρόμος χω-
ρίς φτώχεια, ανεργία και 
μνημόνια

Συνάδελφοι,
Με αγώνες τιμάμε τους 

νεκρούς της τάξης μας. Συ-
νεχίζουμε τις αγωνιστικές 
παραδόσεις του κινήματός 
μας, το δρόμο από το Σι-
κάγο το 1886 στην Καισα-
ριανή του 1944 μέχρι και 
σήμερα.

Τιμάμε τους χιλιάδες 
επώνυμους και ανώνυμους, 
που πάλεψαν σκληρά με 
τα αφεντικά και το κρά-
τος τους σε όλο τον κόσμο 
για τις μεγάλες κατακτή-
σεις μας. Απ’ το 8ωρο και 
τη σταθερή δουλειά με δι-
καιώματα, την Κοινωνική 
Ασφάλιση, την Παιδεία, 
την Υγεία, τους αγώνες 
για συνδικαλιστικές και 
δημοκρατικές ελευθερί-
ες, ενάντια στους ιμπερι-
αλιστικούς πολέμους και 
επεμβάσεις.

Συνεχίζουμε! Πάντα τον 
ίδιο δρόμο! 

Εμπνεόμαστε από το ίδιο 
φλογερό σύνθημα που γεν-
νήθηκε μέσα από εργατικές 
εξεγέρσεις και μεγάλες μά-
χες: Προλετάριοι όλων των 
χωρών ενωθείτε!

Δυναμώνουμε την οργά-
νωσή μας, την ταξική μας 
ενότητα. 

Ατσαλώνουμε την εργα-
τική αλληλεγγύη, το δικό 
μας όπλο.

Δυναμώνουμε τον αγώ-
να για όλα όσα μας ανή-

70 χρόνια αντιφασιστικής νίκης των λαών.
9 Μάη 1945, 70 χρόνια πριν, υπογράφεται η άνευ όρων παράδοση της φασιστικής  Γερμανία. 
Έχει προηγηθεί στις 30 Απρίλη η ανύψωση της σημαίας  της ΕΣΣΔ στο Ράιχσταγκ.
Η Γερμανία αφού πρώτα αιματοκύλησε την ανθρωπότητα για τα ιμπεριαλιστικά της συμφέροντα, υπο-

χρεώνεται να υπογράψει τη συνθηκολόγησή της. Εκατομμύρια τα θύματα και οι καταστροφές απ΄την 
Ναζιστική θηριωδία, με μεγαλύτερο φορτίο στην Σοβιετική Ένωση.

Αυτή η μεγάλη μέρα της 9ης Μάη του 1945, που σφραγίστηκε η Αντιφασιστική Νίκη των Λαών, θα απο-
τελεί για πάντα ιστορικό ορόσημο και πηγή φρονηματισμού και μεγάλων διδαγμάτων  για την εργατική 
τάξη, τους λαούς όλου του κόσμου.

Έδειξε ότι οι λαοί μπορούν.
Πολύ περισσότερο σήμερα που στην ΕΕ  επιχειρούν να διαστρεβλώσουν τα συγκλονιστικά μηνύματα της 

αντιφασιστικής Νίκης των λαών, καθιερώνοντας  τη μέρα αυτή, ως μέρα της ΕΕ. 
Οι λαοί έχουν το λόγο. Οι εργάτες την υποχρέωση να μην τους περάσει.
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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

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων πραγματοποίησε αρχές Απρίλη συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας, 
κ.Σκουρλέτη, και του εξέθεσε τα οξυμένα προβλήματα του κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα:
→  Του θέσαμε το ζήτημα της άμεσης προστασίας των ανέργων και των οικογενειών τους, προτείνοντας 

την καταβολή έκτακτου εποχικού βοηθήματος για το Πάσχα για όλους τους ανέργους, την αύξηση του 
επιδόματος ανεργίας στα 600 ευρώ για όλο το διάστημα της ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις και να 
αναγνωρίζεται το διάστημα της ανεργίας ως συντάξιμος χρόνος.

→  Να επανέλθουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 58 χρόνια και επειδή είναι χιλιάδες οι οικοδόμοι 
που κινδυνεύουν να μη βγουν στη σύνταξη λόγω της μεγάλης και παρατεταμένης ανεργίας στον κλάδο, να 
αναγνωριστούν ναι να διανεμηθούν τα «υπέρ αγνώστων» ένσημα.

→  Τέλος, του θέσαμε το ζήτημα της αναθέρμανσης της οικοδομικής δραστηριότητας με βάση τη πρότασή 
μας για έργα που να καλύπτουν λαϊκές ανάγκες (αντιπλημμυρική προστασία και αντισεισμική θωράκιση, 
σχολεία, παιδικούς σταθμούς, λαϊκή στέγη).

Οι απαντήσεις του υπουργού στα ζητήματα που του εκθέσαμε ήταν αρνητικές παρά τις τεκμηριωμένες 
προτάσεις της Ομοσπονδίας μας.

Δικαιολογήθηκε ότι στις σημερινές συνθήκες η κατάσταση της οικονομίας δεν επιτρέπει να δεσμευτεί για 
κανένα από τα αιτήματα που του θέσαμε.

Επιβεβαιώνεται, για άλλη μια φορά, ότι αυτές οι πολιτικές δεν μπορούν να δώσουν λύση στα προβλήματα 
του κλάδου και γενικότερα της εργατικής τάξης.

Αρνείται το έκτακτο επίδομα ανεργίας στον κλάδο τη στιγμή που εκατομμύρια ευρώ σπρώχνονται στο 
μεγάλο κεφάλαιο, δεσμεύονται τα ταμειακά αποθέματα του ΟΑΕΔ και των άλλων φορέων του δημοσίου 
για την αποπληρωμή του χρέους.

Οι όποιες λύσεις-ψίχουλα υπόσχονταν προεκλογικά τώρα τις μεταθέτουν σε βάθος χρόνου, όταν το επι-
τρέψει η οικονομία, η καπιταλιστική ανάπτυξη. Είναι χαρακτηριστικό, ότι για το ζήτημα της επαναφοράς 
του κατώτερου μισθού της ΕΓΣΣΕ στα 751 ευρώ είπε πως θα γίνει τμηματικά και αφού εξασφαλιστούν οι 
προϋποθέσεις που θα δίνουν κίνητρα και ελαφρύνσεις στους εργοδότες.

Από αυτή την εφαρμοζόμενη αντιλαϊκή πολιτική οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να περιμένουν τίποτα. Οι 
συμφωνίες της κυβέρνησης με τους εταίρους επεκτείνουν την ανέχεια που βιώνουν οι οικογένειές μας. Οι 
νόμοι του μνημονίου είναι εδώ και εφαρμόζονται. Είναι ανάγκη, σήμερα, να πάρουν τις τύχες στα χέρια 
τους, με γραμμή πάλης που να ανταποκρίνεται στο σύνολο των συμφερόντων της εργατικής τάξης, των 
φτωχών λαϊκών στρωμάτων.

Τέλος η Ομοσπονδία εγκύκλιό της πρός τα Δ.Σ. των σωματείων της δύναμής της καλεί «τους οικοδόμους 
σε επαγρύπνηση, σε καθημερινή δράση, σε συσπείρωση στα σωματεία. Προετοιμαζόμαστε για κλιμάκωση 
του αγώνα ενάντια στην αντεργατική πολιτική και τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης.

Η επίθεση θα συνεχιστεί.» τονίζει « Οι δεσμεύσεις της σημερινής κυβέρνησης απέναντι στην ΕΕ, το ΔΝΤ, 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο κεφάλαιο, θα οδηγήσουν σε νέο κύκλο επίθεσης με βασικό στόχο 
ό,τι απέμεινε όρθιο στην κοινωνική ασφάλιση.»

Και καταλήγει πώς «Πρώτος σταθμός της πάλης μας η απεργία της Πρωτομαγιάς. Απευθύνουμε κάλεσμα 
μαζικής συμμετοχής στις κατά τόπους συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ

Προετοιμαζόμαστε για συντονισμένη μαζική απάντηση με άλλους κλάδους απέναντι στην επίθεση που 
δεχόμαστε. Απάντηση, που θα πατάει στην πείρα και την επιτυχία του μεγάλου πανελλαδικού συλλαλητη-
ρίου που διοργανώθηκε την 1η Νοέμβρη του 2014.»

κουν, γι’ αυτά που μας 
πήραν, όλα όσα μας 
έκλεψαν, όλα όσα εί-
ναι δικαίωμά μας σή-
μερα! Μας ανήκουν! 
Δεν συμβιβαζόμαστε 
με τη φτώχεια, την 
ανεργία, τα μνημόνια, 
με ψίχουλα και υπο-
σχέσεις.

Στέλνουμε μήνυμα 
με τη συμμετοχή μας!

Αυτή η πρωτομαγιά 
δεν είναι μια ακόμη 
διαδήλωση. Δηλώ-
νουμε την αγωνιστική 
ετοιμότητά μας, την 
απόφαση μας να υπε-
ρασπιστούμε το μέλ-
λον το δικό μας και 
των παιδιών μας. 

Οι οικοδόμοι δεν θα 
αποδεχτούν με αδρά-
νεια, φόβο και υποχώ-
ρηση τα νέα μνημόνια 
, όπως και να τα ονο-
μάσουν, τα νέα δεινά 
στη ζωή τους για τα 
κέρδη των μονοπωλί-
ων.

Καμία Αναμονή. Κα-
μία Ανοχή.

Συνεχίζουμε στα-
θερά στο δρόμο του 
ανειρήνευτου ταξικού 
αγώνα για ρήξη, ανα-
τροπή του βάρβαρου 
καπιταλιστικού συ-
στήματος για την ερ-
γατική – λαϊκή εξου-
σία.

Ζήτω η 1η Μάη, 
μέρα της εργατιάς 
όλου του κόσμου!

Εγκύκλιος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων
συνέχεια από σελ. 1

Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί της Τετάρτης 15 Απρίλη, έξω από το υπουργείο Εργασί-
ας, εργαζόμενοι, νέοι, άνεργοι, μετά από κάλεσμα δεκάδων Ομοσπονδιών και Συνδικάτων του ιδιωτικού τομέα, 
καταγγέλλοντας τον «κοινωνικό διάλογο» που έστησε  επίσημα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ διά του 

υπουργείου Εργασίας και των «κοινωνικών εταίρων» με «κύριο πιάτο» τον κατώτερο μισθό και τις συλλογικές 
συμβάσεις.

Ακολουθώντας με συνέπεια την παρελκυστική της τακτική με μεθοδεύσεις και επικοινωνιακά τρικ, η συγκυ-
βέρνηση για μια σειρά προεκλογικές εξαγγελίες, όπως αυτή με την άμεση επαναφορά του κατώτερου μισθού 
στα 751 ευρώ μεικτά και την αποκατάσταση της νομοθεσίας για τις ΣΣΕ, τώρα αναδιπλώνεται και συναρτά 
αυτές τις υποσχέσεις με την πορεία και το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με τους ξένους «θεσμούς».

Αντιπροσωπεία των Ομοσπονδιών και των Συνδικάτων ανέβηκε στο χώρο όπου ξεκίνησε ο λεγόμενος κοινω-
νικός διάλογος και παρέδωσε υπόμνημα με τα αιτήματά τους, αιχμή των οποίων αποτελεί το αίτημα για άμεση 
επαναφορά των ΣΣΕ και του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ ως ελάχιστη βάση. Επίσης, Ομοσπονδίες και 
Συνδικάτα απαιτούν την κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών απασχόλησης (τρίωρα, τετράωρα, μερική, εκ 
περιτροπής εργασία) που υπονομεύουν τις συλλογικές συμβάσεις.

Ο διάλογός τους είναι μια απάτη
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συνέχεια από σελ. 1

Σήμερα, η φτώχεια, η ανεργία, η εξαθλί-
ωση, χτυπά καθημερινά την πόρτα των 
εργατών. 

Τα αιτήματα των πρωτοπόρων εργατών 
πριν ενάμιση αιώνα περίπου για 8ωρο, την 
Κυριακή αργία και οι εργάτες να αναπαύ-
ονται, κατάργηση της ανήλικης εργασίας, 
σύνταξη, συλλογικές συμβάσεις και αξι-
οπρεπείς μισθούς, στήριξη των ανέργων, 
επανήλθαν με τον πιο τραγικό τρόπο.

Μέσα στην κρίση, οι εργοδότες με το 
πολιτικό τους προσωπικό βρήκαν την ευκαιρία να ξηλώσουν ότι καταχτήθηκε με σκληρούς και αιματηρούς αγώνες.

Τους εξεγερμένους του Σικάγο, οι εφημερίδες της εποχής τους αποκαλούσαν τρελούς που ζητούσαν 8ωρο, ενώ δούλευαν 12 
και 14 ώρες, σύνταξη στα γεράματά τους κ.ά όπως δωρεάν, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παιδεία, πανεπιστήμιο για τα παι-
διά των εργατών. Πράγματα τότε πριν από 129 χρόνια αδιανόητα, που όμως απόλαυσαν οι εργάτες σε διάφορες χώρες, όταν 
απαλλάχτηκαν από τα παράσιτα που τους έπιναν το αίμα και ζούσαν από την εκμετάλλευση των εργατών, στις χώρες δηλαδή 
που οι εργάτες πήραν την εξουσία στα χέρια τους και οικοδόμησαν τον σοσιαλισμό.

Συνάδελφοι,
Τα αφεντικά και το πολιτικό τους προσωπικό, παλιά και νέα συγκυβέρνηση, αξιοποιούν την κρίση και  παίρνουν πίσω ό,τι 

καταχτήσαμε με σκληρούς και αιματηρούς αγώνες. Το κράτος των αστών ανέλαβε μαζί με τους συμμάχους του, την ΕΕ, το 
ΔΝΤ, την ΕΚΤ, δηλαδή την τρόικα (θεσμούς τους λένε τώρα) με το νόμο και την τάξη να κατεβάσουν τα μεροκάματα με τις 
ευλογίες της συνδικαλιστικής σαπίλας στη ΓΣΕΕ.

Στον ίδιο δρόμο κινείται και η νέα συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που το μόνο τους άγχος είναι πως θα αρπάξουν τα λεφτά 
των εργατών από ταμεία, νοσοκομεία, ΟΑΕΔ κ.ά για να τα δώσουν στους δανειστές λες και χρωστάμε τίποτα σ΄ αυτούς που  
μας κλέβουν τον ιδρώτα.

Συνάδελφοι,
Δεν μπορεί το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας να είναι η φτώχεια, η ανεργία, τα μεροκάματα πείνας και τα εξαντλη-

τικά ωράρια, η χαμοζωή και τα συσσίτια που μας τάζουν οι παλιοί και νέοι κυβερνώντες.
Η ίδια ζωή δεν μας επιτρέπει να κρατήσουμε καμία στάση αναμονής και να περιμένουμε να έρθει η Δευτέρα παρουσία, όπου 

οι εργοδότες θα τρελαθούν και θα βάλουν μπροστά τις ανάγκες των εργατών και όχι τα κέρδη τους, δηλαδή ποτέ.
Αυτό που έρχεται σαν επιτατική ανάγκη, είναι το δυνάμωμα του οργανωμένου αγώνα, η πάλη για να κερδίσουμε ότι μας πή-

ραν πίσω, αλλά κυρίως η πάλη για την κατάργηση της ίδιας της αιτίας των προβλημάτων μας, που είναι οι αστοί και η εξουσία 
τους.

Για να μπορέσουμε να βάλουμε μπροστά την παραγωγή, όπου στόχο θα έχει την κάλυψη των δικών μας αναγκών και όχι τα 
κέρδη.

Για να μπορέσουμε να απολαύσουμε όλο τον πλούτο που παράγουμε και όχι τα ψίχουλα που θα πέσουν από το τραπέζι των 
εκμεταλλευτών μας.

 
Αγωνιζόμαστε και δηλώνουμε την απόφασή μας: 
→ Να υπερασπιστούμε τη ζωή μας απέναντι στην επίθεση του κεφαλαίου.
→ Να διεκδικήσουμε μέτρα για την προστασία των ανέργων.
→ Την επαναφορά, εδώ και τώρα, με νόμο του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ ως βάση για διαπραγμάτευση. Την υπογραφή 

κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας στα επίπεδα του 2009.
→ Την αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας με έργα για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών.
→ Να μη συμβιβαστούμε με την πολιτική των υποσχέσεων της κυβέρνησης που παραπέμπει τη λύση των προβλημάτων μας 

σε βάθος χρόνου και με προϋπόθεση τις αντοχές της οικονομίας.
→ Να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις ενάντια στην πολιτική της ΕΕ, του κεφαλαίου και την εξουσία του, στην βαρβα-

ρότητα του εκμεταλλευτικού συστήματος. Με τον αγώνα μας να ανοίξουμε το δρόμο για την κατάργηση της εκμετάλλευσης 
ανθρώπου από άνθρωπο. 

Εμπρός να γράψουμε τη δική μας ιστορία με «ΑΓΩΝΑ – ΡΗΞΗ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ»

ΖΗΤΩ Η 1η ΜΑΗ ΗΜΕΡΑ ΠΑΛΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
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Στις 19 Μάρτη ψηφίστηκε ο περιβόητος 
πρώτος νόμος της καινούργιας κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ «για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης». Στα 
άρθρα του νόμου αυτού προβλέπονται 
ανάμεσα σε άλλα: 

1. Η επανασύνδεση και δωρεάν παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος σε κύριες κατοικίες, 
για νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες 
ακραίας φτώχειας (300 Kwh μηνιαίως – 
όταν η μέση κατανάλωση είναι πάνω από 
1000). 

2. Επίδομα ενοικίου σε 30.000 νοικο-
κυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας, μόνο για το έτος 2015 και δύ-
ναται να ανανεωθεί για το έτος 2016 και 
που δεν υπερβαίνει τα 70 € ανά άτομο και 
τα 220 € ανά πολυμελή οικογένεια (λιγό-
τερα νοικοκυριά ακόμα και από αυτά που επιδοτούνταν πριν από 
την καπιταλιστική κρίση). 

3. Επιδότηση σίτισης σε φυσικά πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη το 
σύνολο των εισοδημάτων των δικαιούχων από κάθε πηγή (δηλαδή 
εισοδηματικά κριτήρια για ένα πιάτο φαΐ !). 

4. Παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για ένα χρόνο σε 
ορισμένες κατηγορίες ανέργων διατηρώντας τα όρια ηλικίας και 
τον αριθμό των ενσήμων (μέτρα που είχε πάρει και η προηγούμενη 
κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ).

Γίνεται ολοφάνερο ότι όλα αυτά τα μέτρα δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά «παροχές πτωχοκομείου», που κατευθύνονται στοχευμένα σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες και αριθμό ανθρώπων που ζουν σε συν-
θήκες ανέχειας, αδυνατώντας να καλύψουν τις πιο στοιχειώδεις 
ανάγκες διαβίωσης. 

Το πιο φοβερό όμως είναι ότι όλα τα παραπάνω μέτρα θα ισχύουν 
με μια σειρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια! Και ποια είναι 
αυτά; Εισόδημα μέχρι 400 € το μήνα για 4μελή ή 500 € για πολυμελή 
οικογένεια σε συνδυασμό με διάφορα άλλα περιουσιακά κριτήρια.

Επιβεβαιώνεται έτσι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των φτωχών εργα-
τικών - λαϊκών νοικοκυριών θα μείνει αποκλεισμένη ακόμα και από 
αυτά τα ψίχουλα για τη διαχείριση της ακραίας φτώχειας. Με λίγα 
λόγια, να υπάρχουν φτωχοί, αλλά όχι και ακραίοι!

Σε συνθήκες που παραμένουν οι τεράστιες απώλειες από την 
αντιλαϊκή επίθεση των προηγούμενων ετών, δηλαδή οι πετσοκομ-
μένοι μισθοί και δικαιώματα των εργαζομένων, η απληρωσιά και η 
ανασφάλιστη δουλειά, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις και τα προ-
γράμματα ανακύκλωσης της ανεργίας, που διατηρείται σε τεράστια 
ποσοστά, οι συντάξεις ντροπής και οι πολλές χιλιάδες λαϊκές οικο-
γένειες που αδυνατούν να πληρώσουν το ρεύμα, το νοίκι ή ακόμα 
και τις στοιχειώδεις ανάγκες τους, που όμως δεν καλύπτονται από 
τον συγκεκριμένο νόμο, τα παραπάνω μέτρα δεν είναι απλά μια 
σταγόνα στον ωκεανό, αλλά μια προσπάθεια της κυβέρνησης να 
κρύψει τη σκόνη κάτω από το χαλί.

Με αυτό το νόμο, η συγκυβέρνηση, εκτός από το ότι κούρεψε 
ακόμα και αυτά τα ψίχουλα που περιλαμβάνονταν στο ίδιο το πρό-
γραμμα του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, συνεχίζει και αντιγράφει προη-
γούμενα κρατικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, που εφαρμόζονται 
μέσω Δήμων, Περιφερειών, ΜΚΟ, Εκκλησίας και άλλων «φιλαν-
θρωπικών» οργανώσεων και αφορούν ελάχιστες παροχές, με ημε-
ρομηνία λήξης, που ανακυκλώνουν τη φτώχεια και τη μιζέρια.

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ συνεχίζει και παγιώνει το 
αντεργατικό οπλοστάσιο της προηγούμενης περιόδου, κάτι που 
αποτυπώνεται και στην πρόσφατη συμφωνία της με την ΕΕ. Εκεί 
διατυπώνονται, ανάμεσα σε άλλα, οι ρητές δεσμεύσεις της συγκυ-
βέρνησης για δαπάνες που δε θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, 
για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, για τη συνέχιση των αναδι-
αρθρώσεων κ.τ.λ. Δηλαδή, θα συνεχιστεί η πολιτική των περικοπών 
στα εργατικά δικαιώματα, στα κοινωνικά επιδόματα και στις κρατι-
κές δαπάνες για την Υγεία – Πρόνοια.

Άρα, τα μέτρα-ψίχουλα που περιέχονται στον νόμο, θα  χρηματο-
δοτηθούν πάλι από το ξεζούμισμα του λαού. Η φτωχή οικογένεια 
θα πληρώνει για την ακόμα φτωχότερη, την ίδια στιγμή που το κε-
φάλαιο είναι στο απυρόβλητο. Ίσα-ίσα, η αφαίμαξη του λαού και 
η συμπίεση του εισοδήματος και όλων των δικαιωμάτων του είναι 
προϋποθέσεις για την καπιταλιστική ανάπτυξη.

Τελικά, για την «κυβέρνηση της Αριστεράς», όπως και για κάθε 
αστική διακυβέρνηση, αυτό είναι το βασικό καθήκον της: Η εξα-
σφάλιση των κερδών των καπιταλιστών. Από εκεί ξεκινούν οι δε-
σμεύσεις της στο εγχώριο κεφάλαιο και τους Ευρωπαίους εταίρους 
και εκεί τελειώνουν οι αντοχές της οικονομίας.

Στόχος τους είναι να αναγκάσουν το λαό να κάνει εκπτώσεις από 
τις σύγχρονες ανάγκες του και να κάνει υπομονή. Έτσι καλλιεργεί-
ται η λογική της συναίνεσης και της αναμονής, ενώ από την άλλη 
μεριά συνεχίζεται απρόσκοπτα η ίδια αντιλαϊκή πολιτική και η κερ-
δοφορία των καπιταλιστών. 

Ο ίδιος ο όρος «ανθρωπιστική κρίση», που χρησιμοποιείται από 
την κυβέρνηση, συσκοτίζει συνειδητά το χαρακτήρα της καπιτα-
λιστικής οικονομικής κρίσης και τα αποτελέσματά της στα λαϊκά 
στρώματα, τα οποία πηγάζουν ακριβώς από το χαρακτήρα της και 
όχι από τη μορφή διαχείρισης. Με αυτόν τον τρόπο βγαίνει λάδι 
το καπιταλιστικό σύστημα που αναπαράγει φτωχούς, άνεργους και 
εξαθλιωμένους.

Ο λαός να μη συμβιβαστεί με τη φτώχεια και τη μιζέρια, αλλά να 
διεκδικήσει όλα όσα του ανήκουν! Να παλέψει για ουσιαστικά μέ-
τρα στήριξης των ανέργων και των οικογενειών τους. Να ακολου-
θήσει το δικό του δρόμο ανάπτυξης, με επίκεντρο τις ανάγκες του. 
Σήμερα υπάρχουν όλες οι υλικές προϋποθέσεις και δυνατότητες για 
να ικανοποιηθούν όλες οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. 

Αυτός είναι ο δρόμος της αξιοπρέπειας και της υπερηφάνειας και 
όχι τα συσσίτια και τα κουπόνια της κυβέρνησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ



5

Η ανάγκη να δυναμώσει η διεκδίκηση έργων που θα προστατεύ-
ουν τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων και θα εξασφαλίζουν ταυτό-
χρονα δουλειά για τους εργαζόμενους στον κλάδο των κατασκευ-
ών, βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που οργάνωσαν την 
Πέμπτη 2 Απρίλη η Ομοσπονδία Οικοδόμων και το Συνδικάτο 
της Αθήνας, με θέμα την αντιπλημμυρική προστασία.

Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα ΚΥΒΕ στο Περιστέρι, με τη 
συμμετοχή σωματείων της περιοχής, που φώτισαν με τις παρεμ-
βάσεις τους πλευρές του ζητήματος. Η πρωτοβουλία δεν περιο-
ρίστηκε στην ενημέρωση και την περιγραφή του προβλήματος, 
αλλά έθεσε και τους άξονες για ένα πρόγραμμα αγωνιστικής δρά-
σης. Ετσι, το επόμενο διάστημα θα οργανωθεί μαζική παρέμβαση 
στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, ενώ θα γίνουν παρεμβά-
σεις και σε δήμους όπου το πρόβλημα εμφανίζεται οξυμένο.

Την εισηγητική ομιλία παρουσίασε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, Γιάννης Τασιούλας. Το λόγο στην 
εκδήλωση πήραν η Σοφία Κουμπή, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιστερίου «Ελλη 
Αλεξίου», ο Χρύσανθος Κυριαζής, γραμματέας του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής και ο Κώστας Μπολιάρης, πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Εργολάβων Ηλεκτρικών Εργων Αττικής. Παρεμβάσεις έκαναν επίσης οι δήμαρχοι Πετρούπολης και Χαϊδαρίου, Βαγγέλης 
Σίμος και Μιχάλης Σελέκος, καθώς και ο Φίλιππος Φλουσκούνης, δημοτικός σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο δήμο 
Περιστερίου.

Μαζική παρέμβαση στο υπουργείο Εργασίας για το ζήτημα 
της ανεργίας πραγματοποίησαν στις 19 Μάρτη το Συνδικά-
το Οικοδόμων Αθήνας μαζί με άλλα ταξικά Συνδικάτα.Του 
Επισιτισμού – Τουρισμού, του Μετάλλου, της Επεξεργασίας 
Ξύλου, των Ηλεκτροτεχνιτών και του Πανελλήνιου Μουσι-
κού Σύλλογου.

Στην κινητοποίηση συμμετείχε και το Πανελλήνιο Σωμα-
τείο Εκτάκτων του υπουργείου Πολιτισμού, ενώ κάλεσμα μα-
ζικής συμμετοχής είχαν απευθύνει η ΟΓΕ, οι Επιτροπές Ανέρ-
γων και οι Λαϊκές Επιτροπές Καλλιθέας και Ηλιούπολης και 
η Επιτροπή Ανέργων ΑμεΑ.

Αντιπροσωπεία των συνδικάτων συναντήθηκε με τον 
υπουργό Εργασίας Π. Σκουρλέτη, ο οποίος δήλωσε ότι στην 
παρούσα φάση δεν μπορεί να δεσμευθεί για κανένα από τα αιτήματα που κατέθεσαν τα συνδικάτα στο υπόμνημά τους.

Μιλώντας στους συγκεντρωμένους ο Ν. Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού – Τουρισμού, σημείωσε ότι «η 
αξιοπρέπειά μας, στην οποία τόσο πολύ αναφέρεται η κυβέρνηση, δεν μπορεί να μπει στην κατσαρόλα του άνεργου ούτε στο γκισέ 
της τράπεζας και της εφορίας».

«Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τον αγώνα από εκεί που τον ξεκινήσαμε, από τους χώρους δουλειάς» υπογράμμισε ο Ν. Παπαγε-
ωργίου και κάλεσε συνδικάτα και Επιτροπές Ανέργων να προετοιμαστούν για σκληρό αγώνα.

Το ζήτημα της ανεργίας είναι σύμφυτο με τον καπιταλισμό και  πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων.
Απαιτούμε:
•	 Επίδομα	ανεργίας	στα	600	ευρώ,	για	όλο	το	διάστημα	της	ανεργίας,	χωρίς	όρους	και	προϋποθέσεις.	Έκτακτο	βοήθημα	το	

Πάσχα για όλους τους ανέργους.
•	 Το	διάστημα	της	ανεργίας	να	αναγνωρίζεται	ως	συντάξιμος	χρόνος	χωρίς	επιβάρυνση	των	ανέργων.
•	 Επιδότηση	ενοικίου	για	το	διάστημα	της	ανεργίας,	διάθεση	τροφίμων,	ρουχισμού,	σχολικών	ειδών,	ειδών	υγιεινής,	πετρελαίου	

θέρμανσης από κρατικό δίκτυο για ανέργους και εργαζόμενους με χαμηλό εισόδημα.
•	 Δωρεάν	μετακίνηση	για	όλους	τους	ανέργους	σε	όλα	τα	μέσα	μαζικής	μεταφοράς.
•	 Καμία	διακοπή	ρεύματος,	νερού,	σταθερού	τηλεφώνου,	σε	ανέργους,	απλήρωτους	εργαζόμενους.
•	 Απαγόρευση	πλειστηριασμών	από	το	Δημόσιο	και	τις	τράπεζες	με	παράλληλο	πάγωμα	κάθε	είδους	οφειλής.
•	 Ιατροφαρμακευτική	κάλυψη	όλων	των	ανέργων	και	των	οικογενειών	τους	χωρίς	καμία	προϋπόθεση.
•	 Αναστολή	κάθε	υποχρέωσης	προς	τράπεζες	και	Δημόσιο.	Διαγραφή	των	χρεών	από	τόκους.
•	 Δωρεάν	παιδικοί	σταθμοί	για	τα	παιδιά	των	ανέργων.
•	 Απαλλαγή	από	τα	δημοτικά	τέλη.

Άμεσα μέτρα προστασίας των ανέργων

Σύσκεψη για την αντιπλημμυρική προστασία
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Παρ: Αιγάλεω – Χαϊδάρι – Αγ.Βαρβάρας
•	 Εκδήλωση	για	την	Πρωτομαγιά	πραγματοποιούν	τα	παι-

διά του λαϊκού φροντιστηρίου , που έχει στήσει το παράρτημά 
μας και η Λαϊκή Επιτροπή.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απρίλη στο 
χώρο του παραρτήματος και περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες-
σταθμούς της 1η Μάη, όπως ο Μάης του ‘36, του ΄44, καθώς 
μουσική και εργατικά τραγούδια.
•	 Το	παράρτημα	ενόψει	της	1η	Μάη	προχωρά	σε	συγκέ-

ντρωση στις 28 Απρίλη στην Πλ. Εσταυρωμένου και πικετοφο-
ρία στους δρόμους της περιοχής.

Παρ: Βύρωνα – Καισαριανής – Ζωγράφου
•	 Με	μια	 καλαίσθητη	 και	 απλή	ανακοίνωση-κάλεσμα	 το	

παράρτημα της περιοχής, καλεί τους συναδέλφους για την πρω-
τομαγιάτικη απεργία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα καθώς 
και στην προσυγκέντρωση που καλεί το Συνδικάτο.
•	 Καλεί	 ακόμα	 τους	 συναδέλφους	 στην	 εκδήλωση	 που	

πραγματοποιεί η Λαϊκή Επιτροπή Βύρωνα στις 28 Απρίλη στις 8 
μμ στην Πλ. Εθνικής Αντίστασης πρώην ταπητουργείου, αφιε-
ρωμένη στην εργατική Πρωτομαγιά.

Στην ανακοίνωσή τους επισημαίνουν:
«...ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΧΑΣΟΜΕΡΙΑ!»
Τώρα το Συνδικάτο επιβεβαιώνεται πιο πολύ από ποτέ με αυτά 

που έλεγε πως:
«Τα πάντα κατακτιούνται με αγώνες, το θέμα δεν είναι ποια 

κυβέρνηση, αλλά ποια τάξη κάνει κουμάντο».

Παρ: Βορείων και  Βορειο ανατολικών περιοχών

•	 Βιβλιοπαρουσίαση	πραγματοποίησαν	οι	συνάδελφοι	του	

παραρτήματός μας στις 22 Φλεβάρη στο πολιτιστικό κέντρο 

«Β.ΡΩΤΑΣ» στην πλατεία της Ν. Μάκρης.
Το βιβλίο ήταν «ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» του Αναστάση Γκίκα.
•	 Λαϊκό	γλέντι	το	Σάββατο	25	Απρίλη
Σε λαϊκό γλέντι προχωρά το παράρτημά μας με το σωματείο 

των συνταξιούχων, το σύλλογο των γυναικών (ΟΓΕ) της Παλ-
λήνης, Γέρακα-Ανθούσας. Στις 25 Απρίλη στις 7 μμ προκειμένου 
να γλεντήσουν αλλά και να εξασφαλίσουν και κάποια χρήματα 
για τα λειτουργικά τους έξοδα.
•	 Στις	28	Απρίλη,	ημέρα	Τρίτη	πραγματοποιούν	πρωτομα-

γιάτικη εκδήλωση με ομιλία και προβολή ταινίας στις 7 μμ στην 
κεντρική πλατεία Χαλανδρίου, στο παλιό Δημαρχείο.

Παρ: Ν. Ιωνία – Ν. Ηράκλειο – Ν. Φιλαδέλφεια
•	 Συγκέντρωση	στην	πλατεία	Σημιριώτη	στη	Ν.	Ιωνία	στις	

30 Απρίλη, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.30 μμ πραγματοποιεί το 
παράρτημά μας με τη Λαϊκή Επιτροπή της περιοχής και στη συ-
νέχεια πικετοφορία ενόψει της Πρωτομαγιάς στους δρόμους 
της συνοικίας.

Παρ: Νοτιοανατολικών περιοχών
•	 Εκδήλωση	 προς	 τιμήν	 των	 30χρονων	 του	 Συνδικάτου	

μας πραγματοποίησε το παράρτημα των Νοτιοανατολικών συ-
νοικιών στο Κλειστό  Γυμναστήριο του ΚΡΟΝΟΥ στον Άγιο 
Δημήτριο, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία αφού κατάφερε να 
έχει καλή συμμετοχή , να παρευρεθούν «παλιοί» και νεότεροι 
συνάδελφοι, οικογενειακά, με καλό πιοτό και τσιμπούσι φυσικά 
δεν θα μπορούσαν να λείπουν ο χορός και το τραγούδι. Όλα 
αυτά μετά την ομιλία του σ. Χ.Γιαννέζου.
•	 Εκδήλωση	 για	 την	 Εργατική	Πρωτομαγιά	 θα	 κάνει	 το	

παράρτημα την Τετάρτη 29 Απρίλη στις 8 μμ στην Κεντρική 
Πλατεία Ηλιούπολης.

Παρ: Μενιδίου- Φυλής
•	 Εφευρετικότητα	είχαν	οι	συνάδελφοι	του	παραρτήματος	

μας στο Μενίδι προκειμένου να καλύψουν λειτουργικά έξοδα 
του παραρτήματός μας. Διοργάνωσαν λαχειοφόρο αγορά την 
Μεγάλη Εβδομάδα προσφέροντας δυο (2) αρνιά στους τυχε-
ρούς.
•	 Εκδήλωση	την	Πέμπτη	30	Απρίλη	στις	7	μμ	στην	Κεντρι-

κή Πλατεία στο Μενίδι πραγματοποιεί με τη Λαϊκή Επιτροπή 
στο πλαίσιο της Εργατικής Πρωτομαγιάς θα υπάρχει έκθεση 
φωτογραφίας.

Παρ: Περιστερίου
•	 Εκδήλωση	για	την	Πρωτομαγιά	πραγματοποιεί	στις	28	

Απρίλη, ημέρα Τρίτη και ώρα 7 μμ το παράρτημά μας στο Περι-
στέρι, στο χώρο του πεζόδρομου με ομιλία και τραγούδια.

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε ΜΕΤΡΟ & ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ
•	 Σε	 στάση	 εργασίας	 αποφάσισαν	 να	 προχωρήσουν	

το ΔΣ του σωματείου εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων ερ-
γαζομένων στην κατασκευή του Αττικού Μετρό και το Δ.Σ.                                                                                                         
του Συνδικάτου Οικοδόμων για τις 30 Απρίλη τις ώρες 10-12 πμ 
προκειμένου να τιμήσουν την Εργατική Πρωτομαγιά στο χώρο 
των εργοταξίων κατασκευής της γραμμής Χαϊδάρι-Πειραιά.

ΠΟΛ.ΚΕΝΤΡΟ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»
•	 Στάση	εργασίας	θα	πραγματοποιηθεί	μετά	από	απόφα-

ση του ΔΣ του Συνδικάτου στο υπό κατασκευή Πολ. Κέντρο 
«ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» στο χώρο του πρώην Ιππόδρομου, στις 
30 Απρίλη τις ώρες 7 - 9 πμ.
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Με  ρεκόρ  συμμετοχών  ξεκίνησε  και  φέτος  το  Εργατικό  τουρνουά  ποδοσφαί-
ρου,  που  διοργανώνει  το  ΠΑΜΕ. Συγκεκριμένα  συμμετέχουν  76  ομάδες  από  
σωματεία  εργαζομένων, λαϊκές  επιτροπές, θεραπευτικές  κοινότητες, σπουδαστές  
και  ανέργους. Από  το  θεσμό  αυτό  δεν  θα  μπορούσαν  να  λείπουν  οι  οικοδόμοι, 
όπου  συμμετέχουν  με  5  ομάδες  από  όλα  σχεδόν  τα  παραρτήματα (για  τα  απο-
τελέσματα  και  τις  αγωνιστικές  επισκεφθείτε  την  ιστοσελίδα pamehellas.gr).

Ο  αριθμός  συμμετοχών  αλλά  και  ο  ζήλος  που  έχει  επιδειχτεί  από  τους  αγω-
νιζόμενους, δείχνει  το  πόσο  πολύ  έχουν  αγκαλιάσει  αυτό  το  θεσμό, ο  οποίος  
διεξάγεται  για  10η  συνεχόμενη  χρονιά  και  έχει  πλέον  καθιερωθεί  στις  καρδιές  
των  εργαζομένων. Ταυτόχρονα  αναδεικνύει  και  την  ανάγκη  που  έχει  η  λαϊκή  
οικογένεια για  αθλητισμό, την  ώρα  που  μεγάλη  πλειοψηφία  του  λαού  και  της  
νεολαίας  μας  αποκλείεται  από  το  δικαίωμα  αυτό.

Αυτό  που  κάνει  κυρίως  όμως  το  πρωτάθλημα  του  ΠΑΜΕ  να  ξεχωρίζει  από  
όλα  τα  υπόλοιπα  είναι  ότι  διεξάγεται  σε  ένα  εντελώς  διαφορετικό  πλαίσιο.

 Είναι  το  πνεύμα  της  ευγενούς  άμιλλας  και  της  αλληλεγγύης  μεταξύ  των  ομάδων  που  αναδεικνύει  και  προάγει  μακριά  από  
ανταγωνισμούς  και  υλικά  κίνητρα. Ακόμη  είναι  ένα  τουρνουά  μακριά  από  χορηγούς, ενάντια  στην  εμπορευματοποίηση  και  την  
επιχειρηματική  δραστηριότητα, όπου  η  συμμετοχή  είναι  δωρεάν  δίχως  να  χρειάζεται  να  πληρώσεις  κάποιο  αντίτιμο  προκειμένου  
να  αθληθείς.

 Είναι  η  απόδραση  που  προσφέρει  από  τα  προβλήματα  της  καθημερινότητας  και  η  πρόταση  διεξόδου  για  να  περάσουν  ευχάριστα  
τη  Κυριακή  τους  οι  εργάτες. Είναι  η  ευκαιρία  που  δίνει  στους  συναδέλφους  να  συναντηθούν  και  εκτός  τόπου  δουλειάς, μακριά  
από  τη  ρουτίνα, βοηθώντας  τους  να  αναδείξουν  και  μια  άλλη  πτυχή  του  εαυτού  τους.

Γενικά  είναι  το  πρωτάθλημα  των  εργατών, το  δικό  μας  πρωτάθλημα  και  οι  αθλητές  του  καλούνται  να  δείξουν  την  ίδια  αγωνι-
στικότητα  και  επιμονή  που  δείχνουν  και  εκτός  γηπέδου  στον  αγώνα  αυτό  της  επιβίωσης  και  μιας  καλύτερης  ζωής!  

Π . Α . Μ Ε … … μ π ά λ α

«Το ΠΑΜΕ καλεί 
τους εργαζόμενους, το 
λαό και τη νεολαία σε 
μαζική καταδίκη και 
απομόνωση της ναζι-
στικής εγκληματικής 
Χρυσής Αυγής. Καλεί 
σε επαγρύπνηση και 
ετοιμότητα.

Δεν ξεχνάμε το 
εγκληματικό πρόσωπο 
της Χρυσής Αυγής: Τη 

δολοφονία του Π. Φύσσα στο Κερατσίνι, τη δολοφονική επίθεση 
σε συνδικαλιστές του Συνδικάτου Μετάλλου, μέλη και στελέχη του 
ΚΚΕ στο Πέραμα από τα τάγματα εφόδου χρυσαυγιτών, που αποτε-
λούσαν συνέχεια δεκάδων επιθέσεων κατά μεταναστών, μικροεπαγ-
γελματιών, εργαζομένων, αντιφασιστών.

Δεν ξεχνάμε ότι η Χρυσή Αυγή είναι δύναμη του συστήματος, της 
μεγαλοεργοδοσίας εναντίον του λαού και του λαϊκού κινήματος, 
μακρύ χέρι τους, μαντρόσκυλό τους, που το αμολάνε και το μα-
ζεύουν ανάλογα με τα σχέδιά τους. Η ΧΑ οργάνωνε και εκτελούσε 
εγκληματικές ενέργειες σε βάρος του εργατικού και λαϊκού κινήμα-
τος. Αποκαλύφτηκαν οι διασυνδέσεις της με τμήματα του κρατικού 
μηχανισμού και ειδικά των δυνάμεων καταστολής, η διαπλοκή της 
με μαφιόζικα και άλλα εγκληματικά κυκλώματα.

Δεν ξεχνάμε ότι έφτιαχνε δουλεμπορικά γραφεία και την ίδια 
στιγμή ζητούσε στη Βουλή φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους 
εφοπλιστές και τους βιομήχανους.

Δεν ξεχνάμε ότι είναι ναζιστική, φασιστική οργάνωση, φορέας 
του εθνικοσοσιαλισμού, του ρατσισμού, της «ανωτερότητας της φυ-
λής», του άκρατου εθνικισμού, του αντισημιτισμού και καλλιεργεί 
το μίσος ανάμεσα στους λαούς. Φορέας του χυδαίου αντικομμουνι-
σμού και του μίσους απέναντι στο εργατικό – λαϊκό κίνημα.

Δεν ξεχνάμε ότι είναι νοσταλγοί του Χίτλερ, των φασιστικών κα-

θεστώτων που ματοκύλισαν τους λαούς και την ανθρωπότητα, πο-
λιτικοί απόγονοι των ταγμάτων ασφαλείας, των συνεργατών των 
δυνάμεων κατοχής, της φασιστικής χούντας.

Η πατρίδα μας είναι γεμάτη τόπους μαρτυρίου, ολοκαυτωμάτων 
από τη ναζιστική φασιστική θηριωδία. Οι εργαζόμενοι, η νεολαία 
δεν πρέπει να επιτρέψουμε να παρουσιαστεί ο ναζισμός σαν «μια 
ακόμα ιδεολογία» και τη Χρυσή Αυγή ως «ένα ακόμα κοινοβουλευ-
τικό κόμμα». Καταδικάζουμε όσους προσπαθούν να φιμωθεί η ανά-
δειξη της πολιτικής πλευράς της δίκης, όσους την προστατεύουν. Η 
ΧΑ είναι εγκληματική οργάνωση γιατί είναι ναζιστική!

Συμφέρον από τον αποχαρακτηρισμό της ως ναζιστικής εγκλη-
ματικής οργάνωσης έχει το σύστημα που θέλει να προστατέψει το 
ναζιστικό φασιστικό δημιούργημά του. Ορθώνουμε εργατικό λαϊκό 
τείχος σε όσους επιδιώκουν την εξίσωση της ναζιστικής εγκληματι-
κής δράσης με την πάλη του εργατικού – λαϊκού κινήματος, την εξί-
σωση του φασισμού με τον κομμουνισμό, με βάση και αντίστοιχες 
κατευθύνσεις της ΕΕ.

Πριν λίγο καιρό είχαμε τις φωνές ορισμένων εκπροσώπων αστι-
κών κομμάτων, δημοσιογράφων κ.ά. ότι μία «πιο σοβαρή ΧΑ» θα 
μπορούσε να παίξει ρόλο στην αναμόρφωση του πολιτικού σκηνι-
κού.

Αυτές οι θεωρίες οδήγησαν να παίρνονται μέτρα καταστολής σε 
βάρος των αγώνων σε όλους τους κλάδους, στον τουρισμό, στους 
ναυτεργάτες, στη «Χαλυβουργία», στα αγροτικά μπλόκα και αλλού, 
ενώ η ΧΑ εξαπέλυε εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος μεταναστών 
και Ελλήνων εργατών, μένοντας στο απυρόβλητο από τα κρατικά 
όργανα.

Σήμερα διάφοροι άλλοι, ανάμεσά τους και κορυφαίοι κυβερνητι-
κοί παράγοντες σιγοντάρουν την ίδια προσπάθεια που παρουσιάζει 
τη Χρυσή Αυγή ως ένα απλό κοινοβουλευτικό κόμμα! Το ναζισμό 
δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το σύστημα που τον γεννά! Η μαζική 
πάλη του λαού και της νεολαίας σε κατεύθυνση ρήξης με το σύστη-
μα μπορεί να απομονώσει και να ξεριζώσει τη ΧΑ και οριστικά και 
αμετάκλητα».

Καμία ανοχή στους αδίστακτους νοσταλγούς του Χίτλερ



8

ΠΝΙΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Φονιάδες - Ληστές- Υποκριτές είναι 
οι Ευρωπαίοι Ιμπεριαλιστές

Διαβάζεις και δεν μπορείς να συνε-
χίσεις. Μόνο οι τίτλοι αρκούν: «Νέο 
ναυάγιο με θύματα μετανάστες». «Νέα 
τραγωδία με ναυάγιο στη Μεσόγειο». 
«Ψάχνουν Σωτηρία, βρίσκουν το θάνα-
το». Ναυάγησε το δουλεμπορικό που 
τους μετέφερε». 

«Το σκάφος κόπηκε στα δύο, επέβαι-
ναν περίπου 100 Σύριοι – πρόσφυγες, 
3 οι νεκροί». Ευτυχώς που, «άνθρωποι 
της περιοχής σπεύδουν προς βοήθεια». 
Σ ‘άλλο συμβάν την προηγούμενη μέρα: 
«Περίπου 950 επέβαιναν στο σαπιοκά-
ραβο που βούλιαξε κοντά στην Λαμπε-
ντούζα. Ομολογεί ένας διασωθείς από 
τους 28! Στους 900 υπολογίζονται οι 
νεκροί! Γυναίκες και παιδιά κλειδωμένα 
στο αμπάρι».

«Γυναίκα μισή ώρα πριν το ναυάγιο είχε φέρει στην βάρκα δίδυμα»!! Η διαιώνιση του είδους!! Ήταν τυχερά. 
«Νέα τραγωδία στη Μεσόγειο! SOS από τρία πλοιάρια. Στο ένα επιβαίνουν 300 εκ των οποίων 20 νεκροί, ενώ δεν υπάρχει εικόνα 

για τα υπόλοιπα δυο πλοιάρια» ανακοινώνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης που έλαβε την έκκληση για βοήθεια από άνθρω-
πο που βρισκόταν στο πλοιάριο που βυθιζόταν. 

Ενώ στις 19 Απρίλη πληροφορούμαστε απ’ την τηλεόραση και μας κόβεται η ανάσα πως: «εκατόμβη θυμάτων στο νέο ναυάγιο κο-
ντά στη Λιβύη», και πως «η ιταλική κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει τον αριθμό των νεκρών απ’ το ναυάγιο. Εκφράζονται 
οι φόβοι ότι χάθηκαν πάνω από 700 μετανάστες. Διασώθηκαν 49 και περισυλλέγησαν 20 σωροί που θα μεταφερθούν στη Σικελία...».

Νέες ανακοινώσεις του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης πως: «φέτος οι νεκροί για το διάστημα είναι 30 φορές περισσότεροι 
από πέρσι και τα ρεπορτάζ να συνδυάζονται με φριχτές – συγκλονιστικές και ανεξίτηλες στη μνήμη μας εικόνες. Μ’ ανθρώπους που 
να ποδοπατιούνται αναμεταξύ τους παλεύοντας να σώσουν τη ζωή τους, όλα αυτά στο μεγάλο της ταξίδι προς την ελευθερία!! Στην 
προσπάθεια τους για μια καλύτερη ζωή.

Καθημερινό φαινόμενο στη Μεσόγειο θάλασσα, τα πολύνεκρα ναυάγια, με θύματα μετανάστες, πρόσφυγες που προκαλούν οι 
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στις χώρες τους, η φτώχεια η εξαθλίωση. Και δεν είναι «τριακόσια, τετρακόσια… επτακόσια. Δεν πρό-
κειται για δισεκατομμύρια που πρέπει να ανευρεθούν ούτε αριθμοί που αφορούν εθνικές οικονομίες ή όσα καθημερινά καθορίζουν 
οι «αγορές». Μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές. Για ανθρώπους, πατεράδες, μανάδες, παιδιά ακόμα και βρέφη που πνίγηκαν» αναφέρει 
ο αρχιεπίσκοπος. Και εδώ, θα συμφωνήσουμε απόλυτα. Μόνο που θα προσθέσουμε πως: οι εκατοντάδες νεκροί των τελευταίων ει-
κοσιτετραώρων έρχονται να προστεθούν στους χιλιάδες μετανάστες που βρήκαν τραγικό θάνατο αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. 
Ο ιμπεριαλισμός έχει μετατρέψει τη Μεσόγειο σε ένα απέραντο νεκροταφείο ψυχών και εδώ κανένας δε πρέπει να μείνει απαθής 
απέναντι στο συνεχιζόμενο έγκλημα, τους μαζικούς πνιγμούς μεταναστών και προσφύγων στη Μεσόγειο. 

Είναι τεράστιες οι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης που παίρνει ενεργά μέρος στο επικίνδυνο παιχνίδι των ανταγωνισμών στη 
γειτονιά μας. Στηρίζει τις επεμβάσεις των ιμπεριαλιστών, της Ε.Ε και του ΝΑΤΟ, που αιματοκυλούν όλη την περιοχή απ’ τη Λιβύη ως 
το Ιράκ και απ’ την Συρία ως την Ουκρανία. 

Η Μεσόγειος γεμίζει πτώματα. Όσοι γλιτώσουν ζουν κυνηγημένοι από την καταστολή, την άγρια εκμετάλλευση των αφεντικών, 
το μαχαίρι του φασίστα. 

Υποκριτικά πραγματοποιούν Σύνοδο Κορυφής για το Μεταναστευτικό. Χύνουν «κροκοδείλια δάκρυα». 
Έλληνες και ξένοι, όλοι ενωμένοι.
Απαιτούμε:
•	 Καμία	συμμετοχή,	καμιά	εμπλοκή	στις	ιμπεριαλιστικές	επεμβάσεις	που	γίνονται	και	σ’	αυτές	που	ετοιμάζονται.
•	 Κανένας	εργαζόμενος	μη	παρασυρθεί	απ’	τα	προσχήματά	τους.
•	 Απειθαρχία	στο	Δουβλίνο	και	τη	Σέγκεν	που	μετατρέπουν	την	χώρα	μας	σε	«αποθήκη	ψυχών»,	εγκλωβίζοντας	ανθρώπους.
•	 Άσυλο	στους	πρόσφυγες	και	ταξιδιωτικά	έγγραφα	να	ταξιδέψουν	όπου	επιθυμούν.
•	 Ανθρώπινοι,	ανοιχτοί	χώροι	φιλοξενίας.	Να	κλείσουν	τα	στρατόπεδα	συγκέντρωσης.
•	 Νομιμοποίηση	των	μεταναστών	που	ζουν	και	εργάζονται	στη	χώρα	μας	και	έχουν	αναπτύξει	βιοτικούς	δεσμούς	(εργασία,	

οικογένειες κλπ).


