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ΝΕΑΕΚΔΟΣΗ

σελ. 2

σελ. 3

Η δική μας απάντηση

Συμπληρώθηκε ένας 
μήνας μετά τις εκλο-
γές της 20ης Σεπτέμβρη 
και εννιά μήνες από την 
«πρώτη φορά αριστερά» 
της 25ης Γενάρη.

Μέσα σε τέσσερις μήνες 
απ’ τον Ιούλη μέχρι σή-
μερα και είναι η πέμπτη 
φορά που η συγκυβέρνη-
ση φέρνει και ψηφίζει στη 
βουλή μακρύ κατάλογο 
αντιλαϊκών μέτρων. Θυμί-
ζουμε πως πριν τη Σύνοδο 
Κορυφής η πρόταση της 
Κυβέρνησης προς ΕΕ-
ΕΚΤ-ΔΝΤ για να ξεκινή-
σει η διαπραγμάτευση για 
το νέο δάνειο των 86 δις 
ευρώ.

Μετά τη Σύνοδο Κορυ-
φής , δύο πακέτα προα-
παιτούμενων μέτρων που 
συμφωνήθηκαν στη Σύ-
νοδο.

Τον Δεκαπενταύγουστο 
– καλοκαιριάτικα, παλιά 
τέχνη για πέρασμα αντι-
λαϊκών μέτρων – το τρίτο 
αντιλαϊκό Μνημόνιο.

Τώρα, η πρώτη λίστα 
με τα προαπαιτούμενα 
που περιλαμβάνονται στο 
Μνημόνιο, το λεγόμενο 
πολυνομοσχέδιο που ήρθε 
στη Βουλή κι έγινε νόμος.

 Ο συγκεκριμένος απο-
λογισμός της συγκυβέρ-
νησης, εάν προστεθούν 
και όσα υλοποιεί απ’ τα 
προηγούμενα μνημόνια, 
είναι άκρως εντυπωσια-
κός.

Μέσα σ’ αυτό το διά-
στημα πρόλαβε να επι-

Κυριακή 25 Οκτώβρη στις 9 το πρωί 
στην αίθουσα του Συνδικάτου

Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου 

Θέματα:
→Διοικητικός & Οικονομικός απολογισμός. 
→Προγραμματισμός δράσης της επόμενης περιόδου

Συνάδελφοι
8ος χρόνος κρίσης και ανεργίας στις κατασκευές, 5ος χρόνος με μνημόνια και πα-
ρατεταμένη κρίση. Η επίθεση απέναντι στη ζωή μας συνεχίζεται, ανεξάρτητα το 
ποιος είναι κυβέρνηση, ποιος διαχειρίζεται την κατάσταση. Όλοι οι υπηρέτες του 
βάρβαρου τούτου συστήματος από κοινού με την μεγαλοεργοδοσία και τις ιμπερι-
αλιστικές ενώσεις, ρημάζουν την ζωή μας.

Εκατοντάδες αποφάσεις πρωτοβάθμιων σω-
ματείων, ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων, συ-
νταξιουχικών οργανώσεων, ενώσεων και συλ-
λόγων των ΕΒΕ, σύλλογοι γυναικών, φοιτητικοί 
και σπουδαστικοί σύλλογοι έχουν αποφασίσει 
τη συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο στις 22 
Οκτώβρη και στη Πανελλαδική Απεργία στις 
12 Νοέμβρη.
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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

βάλλει, σε συνεργασία με τους «εταίρους της», περισσότε-
ρα αντιλαϊκά μέτρα απ’ όσα θα περίμενε και ο πιο ένθερμος 
υποστηρικτής του καπιταλισμού. Γιατί αυτά τα μέτρα που 
σαρώνουν ότι έχει απομείνει από εργατικά – λαϊκά δικαι-
ώματα και κατακτήσεις, είναι απολύτως απαραίτητα για 
την ανάκαμψη των επιχειρηματικών κερδών ν’ ανοίξουν 
νέα πεδία κερδοφορίας για τους μεγάλους μονοπωλιακούς 
ομίλους, για την ανακεφαλοποίηση τραπεζών.

Το συγκεκριμένο νομοθέτημα φέρνει ανατροπές στο 
Ασφαλιστικό, με αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδό-
τησης, επιβάλλει μείωση στις συντάξεις για κάθε χρόνο 
συνταξιοδότησης πριν από τα 67. Και δεν τελειώνει εδώ. 
Συνεχίζει τη φοροκαταιγίδα που πλήττει τα λαϊκά νοικοκυ-
ριά εδώ και χρόνια.

Διατηρεί τον ΕΝΦΙΑ. Θεσπίζει πιο αυστηρό πλαίσιο για 
όσους εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Απαλλάσσει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους 
απ’ τα ανταποδοτικά τέλη για τη χρήση δημόσιων εκτάσε-
ων, εκεί όπου δραστηριοποιούνται.

Αυτά τα μέτρα, που επιβαρύνουν τα λαϊκά στρώματα, η 
κυβέρνηση λέει πως είναι απαραίτητα για την «αξιολόγη-
ση» και για τη χρηματοδότηση και για το χρέος. Έχει να 
ωφεληθεί όμως σε τίποτα απ’ αυτά ο οικοδόμος και κάθε 
εργαζόμενος; Απ’ αυτά τα εκατομμύρια ευρώ που θα πά-
ρουν απ’ τους δανειστές θα προσθέσουν μήπως έστω ένα 
ευρώ στη δική μας τσέπη;

Η απάντηση είναι χωρίς καμιά επιφύλαξη ΌΧΙ. Άλλωστε, 
στο ίδιο το Μνημόνιο περιγράφεται πως για κάθε δόση, θα 
παίρνονται και νέα μέτρα, νέα για μας δυσβάσταχτα βάρη, 
νέες στερήσεις και περιπέτειες.

Αλήθεια, η κουβέντα που όπου να ‘ναι θα ανοίξουν για το 
χρέος, πρόκειται να ελαφρύνει το συνταξιούχο, το φτωχό, 
τον άνεργο, το νέο που παλεύει για το μεροκάματο; Και 
βέβαια όχι. Άλλωστε το ζήσαμε παλιότερα με το κούρεμα.

Η όποια ελάφρυνση του χρέους σχετίζεται με τη δυνατό-
τητα του κράτους να ξαναβγεί στις αγορές  για να δανει-
στεί, προκειμένου να αποπληρώσει το χρέος και να σκορπά 
ζεστό χρήμα στους επιχειρηματίες για επενδύσεις.

Και εδώ ακριβώς εμείς, οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά 
στρώματα, πρέπει να δώσουμε οργανωμένα, μαζικά, δυνα-
μικά τη δική μας απάντηση στη λαίλαπα που φέρνει η Κυ-
βέρνηση, για δεύτερη φορά τώρα αριστερά.

Απάντηση – παρακαταθήκη για τον αγώνα ενάντια στη 
βαρβαρότητα του ίδιου του συστήματος για την ανατροπή 
του.

συνέχεια από σελ. 1

Η Ολομέλεια της Διοίκησης της Ομοσπονδίας Οικο-
δόμων, σε συνεδρίαση της στις 10 Οκτώβρη αποφάσι-
σε: 
•	 την συμμετοχή της στα συλλαλητήρια και την 24 

ωρη πανελλαδική Απεργία στις 12 Νοέμβρη στη-
ρίζοντας την πρόταση του ΠΑΜΕ

•	 την πραγματοποίηση περιφερειακών συσκέψεων
•	 την πραγματοποίηση του 24ου Συνεδρίου της 

στις 22, 23 και 24 Γενάρη 2016

Γενικές Συνελεύσεις των παραρτημάτων
•	 Πειραιάς: 21 Οκτώβρη στις 6,00 μ.μ, 

Ομηρίδου Σκυλίτση 19
•	 Ίλιον: 27 Οκτώβρη στις 7,00 μ.μ, 

Μενελάου 33 & Χρυσηίδος
•	 Βόρεια-Βορειοανατολικά: 30 Οκτώβρη 

στις 7,00 μ.μ, Λεωφ. Μαραθώνος 96
•	 Νότια-Νοτιοανατολικά: 1 Νοέμβρη στις 

9,00 π.μ, Στρ. Στ. Σαράφη 40
•	 Κέντρο: 2 Νοέμβρη στις 7,00 μ.μ, 

Βερανζέρου 1
•	 Περιστέρι: 2 Νοέμβρη στις 6,00 μ.μ, 

Θεοφράστου & 40 Εκκλησιών 20
•	 Καλλιθέα: 4 Νοέμβρη στις 6,00 μ.μ, 

Αριστείδου 92
•	 Μενίδι: 4 Νοέμβρη στις 6,30 μ.μ, 

Δεκελείας 42
•	 Ν. Ιωνία-Ν. Ηράκλειο: 4 Νοέμβρη στις 

6,30 μ.μ, Νισύρου 20 – Ν. Ιωνία
•	 Βύρωνα-Ζωγράφου: 5 Νοέμβρη στις 7,00 

μ.μ, Κύπρου 111-113-Βύρωνας
•	 Αιγάλεω: 6 Νοέμβρη στις 6,30 μ.μ, Έλλης 

& Ανδριανουπόλεως 5
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συνέχεια από σελ. 1

Το Γ’ μνημόνιο έρχεται να προστεθεί στα 
δύο προηγούμενα, με καταστρεπτικές συνέ-
πειες για το παρόν και το μέλλον των εργα-
ζομένων. 
Κανένας εργάτης δεν έχει δώσει συναίνεση 
στον σφαγιασμό της ζωής του ίδιου και των 
παιδιών του. Τα μέτρα δεν έχουν την έγκρι-
σή μας!
Γι’ αυτό οργανώνουμε την εργατική λαϊκή 
απάντηση στο νέο κύμα επίθεσης!
Δεν θα μας αποκοιμίσουν να παρατηρούμε 
τις εξελίξεις, την κατάργηση δικαιωμάτων, δεν υπάρχει ήπια εφαρμογή στα νέα μέτρα, δεν υπάρχουν ισοδύνα-
μα, όπως ισχυρίζονται η κυβέρνηση και οι δυνάμεις που την στηρίζουν.
Η ανεργία δεν έχει ισοδύναμο, Η φτώχεια δεν έχει ισοδύναμο. Η δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα δεν έχει 
ισοδύναμο. Ανακούφιση υπάρχει μόνο στον αγώνα για την ανατροπή.
Στην οργάνωση και στη συνολική απάντηση που πρέπει να δοθεί, δώσε το παρόν στα καλέσματα του Συνδι-
κάτου.

•	 Στο	Συλλαλητήριο	την	Πέμπτη	22	Οκτώβρη	στις	6.30	μ.μ.	στην	Ομόνοια
•	 Στην	Κεντρική	Γενική	Συνέλευση	του	Συνδικάτου	την	Κυριακή	25	Οκτώβρη	στις	9.00	το	πρωί.
•	 Στις	Γενικές	Συνελεύσεις	των	παραρτημάτων	του	Συνδικάτου
•	 Στην	ΑΠΕΡΓΙΑ	στις	12	Νοέμβρη!

ΕΧΟΥΜΕ	ΣΟΒΑΡΟΥΣ	ΚΑΙ	ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ	ΑΓΩΝΕΣ	ΜΠΡΟΣΤΑ	ΜΑΣ	ΟΛΟΙ	ΠΡΕΠΕΙ	
ΝΑ	ΣΥΜΒΑΛΟΥΜΕ.	ΟΛΟΙ	ΔΙΝΟΥΜΕ	ΤΟ	ΠΑΡΟΝ!

Οκτώβρη και Νοέμβρη η κυβέρνηση φέρνει τα λεγόμενα προαπαιτούμενα. Μέσα σε αυτά εντάσσεται η νέα 
αντιασφαλιστική επίθεση, το χτύπημα των βαρέων, η αύξηση των ορίων ηλικίας που η κυβέρνηση συμφώνησε 
στο τελευταίο Eurogroup και ψάχνει τον τρόπο και τον χρόνο που θα ξεκινήσει την επίθεση σε χιλιάδες οικο-
δόμους, παλιούς και νέους. 
Συζητάμε και αποφασίζουμε την εργατική λαϊκή απάντηση με στόχο την παρεμπόδιση της νέας επίθεσης σφα-
γιασμού των δικαιωμάτων μας.
Διαλύουν και καταργούν τον κοινωνικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, πετσοκόβουν ξανά τις συντά-
ξεις.
Εξαπολύουν  νέα φοροεπιδρομή. Έρχονται ιδιωτικοποιήσεις, με νέες απολύσεις, πανάκριβα τιμολόγια και υπη-
ρεσίες, παράδοση δημόσιου πλούτου σε καπιταλιστές. 
Απελευθέρωση των πλειστηριασμών και για την πρώτη κατοικία ,παραπέρα υποβάθμιση και πετσόκομμα 
στην υγεία και την εκπαίδευση των παιδιών μας.

ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!
ΌΛΟΙ	ΣΤΟΝ	ΑΓΩΝΑ!	ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ!

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
•	 Την κατάργηση των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών νόμων.
•	 Την κάλυψη των απωλειών που είχαμε την περίοδο της κρίσης, σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα.
•	 Πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα στους ανέργους.
•	 Επιδότηση των ανέργων για όλη την διάρκεια της ανεργίας.
•	 Έκτακτη ενίσχυση των ανέργων μπροστά στις γιορτές των Χριστουγέννων.  

Κανένας να μην ξεγελαστεί από την προσπάθεια διαχωρισμού των εργαζομένων, των επαγγελματικών κλά-
δων! Το «διαίρει και βασίλευε» είναι η δοκιμασμένη τους τακτική απέναντι στο λαό!
Κανένας εργαζόμενος να μην ξεγελαστεί από τη νέα θεωρία «των ισοδύναμων και της ήπιας εφαρμογής»!

Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου 
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Να	μη	νομίσει	κανένας	συνάδελφος	οικοδόμος	ότι	το	συγκεκριμένο	πολυνομοσχέδιο	της	συγκυβέρνησης	ΣΥΡΙΖΑ	
– ΑΝΕΛ δε θα πειράξει τα ΒΑΕ. Ότι δε μας αφορά. Ότι δεν αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης των οικοδόμων.

Κανείς δεν πρέπει να τους πιστέψει, έστω κι αν πριν ένα μήνα έτρεφε ελπίδες σαν ψηφοφόρος σε κάτι καλύτερο.
Να μην υπάρξει ούτε ένας συνάδελ-

φος, που δε θα κάνει υπόθεσή του αυτά 
όσα του προετοιμάζουν. Που δε θα πά-
ρει ενεργά και δραστήρια μέρος στις κι-
νητοποιήσεις που οργανώνονται αυτήν 
την περίοδο, που δε θα διεκδικήσει και 
θα μείνει απαθής, αμέτοχος, παρακο-
λουθώντας τα πράγματα από μακριά, 
εμμένοντας πως ήταν της τύχης του 
γραφτό!

Συνάδελφοι, μας αφορά όλους και 
μας «τσούζει». Μας στέλνει το πολυνο-
μοσχέδιο, αργά ή αργότερα, κατ’ ευθεί-
αν απ’ τη δουλειά στα κυπαρίσσια. Να 
τους εμποδίσουμε. Όσο κι αν αυτοί επι-
μένουν. Το ίδιο και περισσότερο εμείς 
που διεκδικούμε το δίκιο μας.

Η επιχειρηματολογία τους είναι τέ-
τοια προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους, που κάνουν το μαύρο – άσπρο, πως «δεν υπάρχουν νέα μέτρα» κατά 
τον πρωθυπουργό, μέχρι που λανσάρουν και την ΕΕ ως υπερασπιστή των εργασιακών δικαιωμάτων! Το δε «διαίρει 
και βασίλευε» ήταν, είναι και παραμένει στην ημερήσια διάταξη όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων, ειδικά όταν 
ήταν να βάλουν χέρι στο ασφαλιστικό σύστημα. Πάντα το πετσοκόβουν σε βάρος μας και πάντα φέτα – φέτα όπως 
κόβουν το σαλάμι.

Οι παλιότεροι συνάδελφοι θα θυμούνται, αλλά και οι νεότεροι πρέπει να μάθουν, πως για την αύξηση του αριθμού 
των ενσήμων από 4050 στα 4500 επί κυβέρνησης Κ. Μητσοτάκη, η επιχειρηματολογία τους ήταν πως «δεν αυξά-
νονται τα όρια συνταξιοδότησης στους οικοδόμους». Έπαιρναν μέτρα δήθεν για να αντιμετωπίσουν την «άσχημη 
οικονομική των ταμείων» και γι’ αυτό δε θα πρέπει να βγαίνει κανείς με τόσα λίγα ένσημα (4050)!

Ας αναρωτηθεί όμως ο καθένας μας σε πόσα χρόνια μπορείς να συγκεντρώσεις τα 450 επιπλέον ένσημα που μας 
φόρτωσαν για σύνταξη και μάλιστα όχι σαν τη σημερινή περίοδο που ο κλάδος σφαδάζει απ’ την ανεργία, αλλά τότε 
(τουλάχιστον 3 χρόνια επί 150 = 450 ένσημα).

Το νέο πολυνομοσχέδιο – τώρα πλέον νόμος – αποτελεί συνέχεια όλων των αντιασφαλιστικών νόμων όλων των 
κυβερνήσεων. Όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι Σιούφα, Λοβέρδου, Πετραλιά, Κουτρουμάνη και Βρούρση, για να 
μην ξεχνιόμαστε. γιατί σήμερα αρκετά σπεκουλάρουν οι κύριοι και διάφοροι στα ΜΜΕ, έγιναν με το επιχείρημα της 
άσχημης οικονομικής κατάστασης των ταμείων και της διασφάλισης της βιωσιμότητας. Όλοι τους είχαν την ίδια 
συνταγή. Αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση. Μείωση συντάξεων. Κατάργηση διάφορων ειδικοτήτων 
και επαγγελμάτων απ’ τα ΒΑΕ, κατάργηση δικαιωμάτων των γυναικών, αρπαγή των αποθεματικών των ταμείων με 
το ψευδεπίγραφο επιχείρημα της «αξιοποίησης», απαλλαγή των εργοδοτών και του κράτους απ’ τη συμμετοχή τους 
κλπ κλπ και το μάρμαρο να το πληρώνουν πάντα οι εργαζόμενοι.

Νέο χτύπημα η πρώτη αύξηση του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση ήταν αυτή που «έπιανε» τους πρωτοασφαλι-
ζόμενους από 1.1.1993 και μετά. Μας χώρισαν σε παλιούς και νέους! Με τους «νέους» πλέον να μπορούν να βγουν 
στα 60 και οι παλιοί παρέμειναν στα 58.

Στη συνέχεια έρχεται ο Ν.4093 του 2012. Τους φορτώνει στην πλάτη και των «νέων» και των «παλιών» νέα αύξη-
ση, από 2 χρόνια και τα όρια πλέον ανεβαίνουν στα 60 και 62 για παλιούς και νεότερους αντίστοιχα.
Τώρα,	«ξανά	-	μανά»	τα	ίδια.	Ξεκινάνε	με	την	κατάργηση	των	ΒΑΕ	σε	σειρά	εργαζομένων	στους	ΟΤΑ	και	αύριο	θα	

‘ναι η σειρά μας αφού θα ‘χουν «ξεμπερδέψει» πχ με το συνάδελφο που θα βάζει πλάκες πεζοδρομίου σε ένα δήμο, 
που βάφει παγκάκια, τον υδραυλικό, το εργαζόμενο στην αποκομιδή κτλ κτλ.

Θέλουν να μας αφήσουν κοντολογίς χωρίς σύνταξη. Μας θέλουν στο μαδέρι ή να ψάχνουμε μεροκάματο μέχρι να 
πεθάνουμε. Γι’ αυτό μας σπρώχνουν στον κοινωνικό αυτοματισμό με το «διαίρει και βασίλευε».

Η δική μας απάντηση: 
Δε θα τσιμπήσουμε. Έχουμε δικαίωμα να ζήσουμε ανθρώπινα, αυτό διεκδικούμε.

Κανένας οικοδόμος να μη τσιμπήσει
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Σε λίγους μήνες από σήμερα, το έργο θα έχει ολοκλη-
ρωθεί.  Θα έχουμε φιέστες, με προσκεκλημένους κυβερ-
νητικούς και παράγοντες της οικονομικής ολιγαρχίας. Η 
κοινοπραξία θα γράψει ακόμα μια σελίδα στα  έργα της, 
για να ανεβάσει και τις μετοχές της στα χρηματιστήρια. 
Στις πλακέτες λοιπόν του έργου, θα γράφονται όλοι οι 
υπόλοιποι, εκτός από αυτούς που δούλεψαν. Τους εργά-
τες και το επιστημονικό προσωπικό. 
Η	κοινοπραξία,	η	ΤΕΡΝΑ		και	οι	εργολάβοι,	από	τώρα	

κάθονται και λογαριάζουν τι θα τους αφήσει το έργο. 
Τόσα τα εργατικά, τόσα τα υλικά και τόσα στην τσέπη. 
Ξέρουμε	μια	χαρά	ότι	όταν	τα	χέρια	μας	δουλεύουνε	γι’	
αυτούς, αυτοί θα βγούνε κερδισμένοι, ακόμα και σ’ αυτές 
τις συνθήκες. Ακόμα και ενώ ξέρουν ότι πάντα βγαίνουν κερδισμένοι, από τώρα κάθονται και κάνουν τους λο-
γαριασμούς τους.

Ας κάτσουμε να κάνουμε κι εμείς το δικό μας λογαριασμό.
•	 Μεροκάματα	της	ξεφτίλας,	που	φτάνουν	τα	35	έως	25	ευρώ	πολλές	φορές,	ακόμα	και	μεροκάματα	«μαθη-

τείας». Με τη σύμβαση του ’09 τα μεροκάματα μιας βδομάδας είναι όσα παίρνουμε τώρα σε ένα μήνα. Και για να 
προλάβουμε τους καλοθελητές, το σακάτεμα απ’ τον ήλιο, την υγρασία, τα βλαβερά υλικά, ποτέ δεν πληρώνεται 
αρκετά.
•	 Τσακισμένα	κορμιά	από	τις	απλήρωτες	υπερωρίες	που	φτάνουν	καθημερινά	10	και	12	ώρες.
•	 Μας	αναγκάζουν	να	δανειζόμαστε	από		όλο	τον	κόσμο	για	να	πληρώσουμε	μπακάλη	και	μανάβη,	αφού	

για μήνες ολόκληρους υπάρχουν συνεργεία που πληρώνονται με έναντι, 200 και 300 ευρώ, άσε που πολλές φορές 
αυτά καλά καλά δε φτάνουν ούτε για το εισιτήριο για να κατεβούμε στο Φάληρο.
•	 Με	κλεμμένη	ασφάλιση,	που	με	τα	σαββατοκύριακα	και	τις	υπερωρίες	σημαίνει	χαμένα	ένσημα	πάνω	από	

40% απ τον καθένα μας. Ενώ παλιά τις 84 ώρες τις δουλεύαμε σε 12 7ωρα και αυτό σήμαινε 12 ένσημα, σήμερα 
οι συνάδελφοι τις δουλεύουνε σε 7 συνεχόμενα 12ωρα κι αυτό σημαίνει 5 ένσημα.
•	 Σακατεμένα	κορμιά	από	εργατικά	ατυχήματα	δηλωμένα	κι	αδήλωτα	και	άλλα	που	θα	φανούν	σε	βάθος	

χρόνου.
Κι όλα αυτά έγιναν αφού η εργοδοσία έχει τις πλάτες της κυβέρνησης, τους έλυσαν τα χέρια με το 1ο , 2ο και 

3ο μνημόνιο, τους άφησαν ελεύθερους να διαλέγουν μόνοι τους πόσες ώρες, με τι μεροκάματα και τι ένσημα, 
πόσους θα κρατάνε και πόσους θα απολύσουν, χωρίς να δίνουν πουθενά λογαριασμό. Για τη δικιά τους κρίση 
εμείς πληρώνουμε παραπάνω φόρους και παίρνουμε μικρότερες συντάξεις, σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία. Την 
ίδια στιγμή απαλλάσσουν τους ομίλους από τα ανταποδοτικά τέλη, από πρόστιμα και αναδρομικά. Είναι προκλη-
τικοί. Όχι κυβέρνηση αριστεράς δεν είναι, είναι ξεκάθαρα κυβέρνηση των αφεντικών.

Όσες φορές κι αν τα βάλουμε στο χαρτί, η σούμα μας βγάζει χαμένους και θέλουν να βγαίνουμε χαμένοι ώστε 
να ‘ναι τα αφεντικά μας κερδισμένα. 

Τι να φταίει όμως άραγε;
•	 Άλλοι	λένε	ότι	φταίει	το	ζαβό	το	ριζικό	μας	κι	ο	Θεός	που	μας	μισεί.
•	 Άλλοι	λένε	ότι	φταίνε	οι	συνάδελφοί	μας	οι	μετανάστες,	που	γεμίσανε	την	οικοδομή.	Δεν	ξέρουν	βέβαια	

ότι οι πρωτεργάτες του Σικάγο ήταν μετανάστες Ιταλοί, Ιρλανδοί και Έλληνες.
•	 Άλλοι	τα	ρίχνουν	στο	συνδικάτο,	που	«δεν	πήρε	ακόμα	τα	όπλα»,	χωρίς	βέβαια	οι	ίδιοι	να	‘χουν	κατέβει	

σε μια απεργία, ούτε καν να είναι μέλη του Συνδικάτου.
Η αλήθεια είναι ότι φταίει το ότι δεν έχουμε καταλάβει τη δύναμη που έχουμε στα χέρια μας. Δεν έχουμε κα-

ταλάβει τη δύναμη που έχει ο οργανωμένος εργάτης και πόσο φοβούνται την παραμικρή μας κίνηση. Τώρα που 
το έργο είναι στην κορύφωσή του, τώρα μπορούμε και να πιέσουμε πιο αποφασιστικά. Πρέπει να το πάρουμε 
απόφαση. 

Πρέπει με όλη μας τη δύναμη να μπούμε στον αγώνα για να αποτρέψουμε τα νέα μέτρα της κυβέρνησης. Να 
μην περιμένουμε με τα χέρια σταυρωμένα να βλέπουμε να πηγαίνει η ζωή μας απ’ το κακό στο χειρότερο. Ό,τι 
έχουμε κερδίσει μέχρι τώρα, το έχουμε καταφέρει με το δικό μας αγώνα, κόντρα σε δύσκολες συνθήκες. Μπορού-
με να τα καταφέρουμε και να επιβάλλουμε με τον αγώνα μας το δίκιο μας.

Ο λογαριασμός στο Νιάρχειο...
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α π ο  τ η  δ ρ ά σ η  μ α ς
Σειρά πρωτοβουλιών και αγωνιστικών κινητοποιήσεων από το Συνδικάτο μας και τις ταξικές συνδικαλι-
στικές δυνάμεις (ΠΑΜΕ) συναντά η εφαρμοζόμενη αντιλαϊκή – αντεργατική κυβερνητική πολιτική και η 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•	 23	Σεπτεμβρίου:	Κινητοποίηση	με	συγκέντρωση	διαμαρ-

τυρίας στην πλατεία Κλαυθμώνος, πορεία στα Γραφεία της Ε.Ε. 
και ανάρτηση πανό για τους μετανάστες και πρόσφυγες

•	 28	 Σεπτεμβρίου:	 Μαζική	 παράσταση	 διαμαρτυρίας	
στο Υπουργείο Εργασίας την ώρα που συνεδρίαζε η «επιτροπή 
σοφών» για να δρομολογήσει τα χτυπήματα στην Κοινωνική 
Ασφάλιση.

•	 1	 Οκτώβρη:	 Πλατιά	 σύσκεψη	 των	 διοικήσε-
ων του Συνδικάτου και των παραρτημάτων καθώς και 
σωματείων της δύναμης της ομοσπονδίας μας για την 
οργάνωση του αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε 
γειτονιά, ενόψει του νέου πακέτου μέτρων.

•	 13	Οκτώβρη:	Παράσταση	 διαμαρτυρίας	Ομο-
σπονδίας και Συνδικάτου οικοδόμων με τους εργαζόμε-
νους στους ΟΤΑ, στο Υπουργείο Εργασίας για τα ΒΑΕ.

•	 15	 Οκτώβρη:	 Μαχητική	 απάντηση	 στη	 προπαγάν-
δα της κυβέρνησης και των ΜΜΕ οτι υπάρχει συναίνεση στα 
αντιλαϊκά μέτρα του πολυνομοσχεδίου που συζητιόταν στη 
Βουλή. Διήμερη συμβολική κατάληψη στο Υπουργείο Εργασί-
ας και ανάρτηση γιγαντοπανό, με κάλεσμα στα συλλαλητήρια 
του ΠΑΜΕ στις 22 Οκτώβρη και στην Απεργία στις 12 Νοέμ-
βρη, από εργαζομένους δεκάδων σωματείων του ιδιωτικού και 
του δημόσιου τομέα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ. 

•	 16	Οκτώβρη:	Συλλαλητήριο	του	ΠΑΜΕ	για	τη	νέα	
φοροεπιδρομή και αφαίμαξη στο λαϊκό εισόδημα με την κα-
τάθεση και ψήφιση στη Βουλή του πολυνομοσχεδίου.

•	 22	 Οκτωβρίου:	 Νέο	 Συλλαλητήριο	 του	
ΠΑΜΕ και συ-
γκέντρωση στην 
Ομόνοια. «Ορ-
γανώνουμε την 
Εργατική λαϊκή 
απάντηση στο 
νέο κύμα επίθε-
σης! Μπορούμε 
να ανατρέψου-
με τις αρνητικές 
εξελίξεις, να μην 
συνθηκολογή-
σουμε στο γκρέ-
μισμα σε ότι έχει 
απομείνει. Να γί-
νουμε εμείς πρω-
ταγωνιστές των 

εξελίξεων» αναφέρεται στην ανακοίνωση – κάλε-
σμα,	προπομπός	για	την	προετοιμασία	της	ΑΠΕΡ-
ΓΙΑΣ της 12 Νοέμβρη.
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Απ’ τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας συγκυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ	–	ΑΝΕΛ,	αυτό	που	κυριάρχησε	στη	συζήτηση	ήταν	
το δημιουργικό πνεύμα για το πως καλύτερα και ταχύτερα θα 
εφαρμοστούν η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 
απαιτούμενα του κεφαλαίου όπως αυτά προσδιορίζονται απ’ 
τα μνημόνια.

Ανάπτυξη, ανάπτυξη και πάλι ανάπτυξη απ’ τους εκπροσώ-
πους των κομμάτων που ψήφισαν μαζί στη Βουλή το τρίτο και 
φαρμακερό Μνημόνιο.

Ανάπτυξη όμως από ποιον και για ποιον είναι το μεγάλο 
ερώτημα που θέλει απάντηση. Απ’ αυτή τη σκοπιά η ανάπτυξη 
την οποία υπηρετεί η συγκυβέρνηση, χωρίς να διαφωνούν οι 
λοιποί που ψήφισαν το Μνημόνιο, θέλει να πατήσει πάνω στα 
αποκαΐδια των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Σ’ αυτήν την ανάπτυξη προσβλέπουν, ανέκαθεν, η μεγαλο-
εργοδοσία, οι κατασκευαστικοί όμιλοι, μονοπώλια, γενικότερα 
το κεφάλαιο και «καίγονται» να προχωρήσουν και οι αλλαγές 
στο ασφαλιστικό και στα εργασιακά, γιατί αποτελούν κρίσι-
μα ζητήματα για την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία 
τους. Αυτήν την ανάπτυξη επιδιώκουν! Έχει ήδη προετοιμαστεί 
και προχωρά άμεσα σε σαρωτικές αλλαγές και στις εργασιακές 
σχέσεις, ασφαλιστικό, φοροκαταιγίδες κτλ.

Παλιότερα – όχι και τόσο παλιά – στην κυβέρνηση μίλαγαν 
για 751 ευρώ, πως μ’ ένα νόμο θα καταργούσαν τα μνημόνια, 
θα επανέφεραν τούτο ή το άλλο, θα αποκαθιστούσαν τις αδι-
κίες, έβαζαν και κόκκινες γραμμές που αποδείχτηκαν πράσινα 
άλογα.

Αλήθεια, μπορεί κανείς να ξεχάσει εκείνη την περίφημη δή-
λωση του πρώην Υπουργού Υγείας Κουρουμπλή πως «θα είμαι 
καραγκιόζης αν δεν προχωρήσω μέσα στον Μάη τις 4.500 προ-
σλήψεις στα δημόσια νοσοκομεία... που εξήγγειλα ο πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας».

Ο Μάης... πέρασε κι ήρθε ο άλλος και οι προσλήψεις δεν 
έγιναν, αποτελούν παρελθόν όπως οι υποσχέσεις για το ΦΠΑ, 
για τις συλλογικές συμβάσεις, τόσα και τόσα άλλα που έμει-
ναν υποσχέσεις όπως η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, το αφορολό-
γητο των 12.000 €. Ο Κουρουμπλής όμως το ξέχασε! Ή μήπως 
καρτερεί	να	‘ρθει	ο	κόκκινος	Μάης	για	να	παραιτηθεί;	Ως	τότε	
μπορεί ωστόσο να κάθεται στον υπουργικό θώκο, να προσπα-
θεί να μας καθησυχάζει πετώντας τις κορώνες του.

Μίλησαν για πτώχευση – χρεωκοπία - κόντρες με τους δα-
νειστές. Για χρηματοδότηση – διοχέτευση ζεστού χρήματος 
στις τράπεζες ελέω ανακεφαλαιοποίησης. Ζήσαμε ουρές και 
capital control. Προχώρησαν σε απειλές, εκβιασμούς μέχρι και 
παρέμβαση – αξιοποίηση επίσκεψης σε Ομπάμα. 

Τώρα θα ‘χουμε τη διευθέτηση του χρέους. Τα πρωτογενή 
πλεονάσματα και τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. 
Αυτά θα βαραίνουν ακόμα περισσότερο τις πλάτες μας. Θα 
αποτελούν λόγους για να πετσοκόβουν ακόμα περισσότερο τις 
κρατικές δαπάνες για υγεία, πρόνοια, παιδεία και θα συμβάλ-
λουν να μένουν τα παιδιά μας εκτός παιδικών σταθμών.

Κατέληξαν σαν καλοί διαπραγματευτές σε αποτέλεσμα. Στο 
τρίτο σκληρό και αντιλαϊκό Μνημόνιο!

Ένα Μνημόνιο που θα «αξιοποιήσουν» τις υποδομές λιμα-
νιών, αεροδρομίων, δρόμων. Όλα για την ανάκαμψη!! για το 
αύριο!
Ξέρουν	όμως	κι	αυτοί	πολύ	καλά,	εκτός	από	αυτούς	όσους	

ζουν στο πετσί τους όλη αυτή τη βάρβαρη κατάσταση, πως 
έχουν δυσκολίες στην υλοποίηση και στο περπάτημα της πολι-

τικής τους. Γι’ αυτό μιλάνε για «ισοδύναμα μέτρα» και «παράλ-
ληλο πρόγραμμα». Απατηλά και ψευδεπίγραφα, αφού στο ίδιο 
το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατέθεσε η 
κυβέρνηση στη Βουλή ανέδειξε του λόγου το αληθές για το 
ποιος θα πληρώσει τα νέα μέτρα τα φορολογικά, ποιοι θα υπο-
στούν – οι συνταξιούχοι και τα ασφαλιστικά ταμεία – τις νέες 
περικοπές στις δημόσιες δαπάνες.

Με το «παράλληλο πρόγραμμα» η κυβέρνηση επιδιώκει να 
διασπάσει την ενότητά  μας, για το πιο τμήμα του λαού θα 
πληρώσει πρώτο τα μέτρα αυτά, ποιον θα φάει πρώτο ο Μι-
νώταυρος, αφήνοντας στο απυρόβλητο τον μεγάλο υπεύθυνο, 
τη μεγαλοεργοδοσία, τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου.

Γι’ αυτό ακριβώς προσπαθούν και θα επιδιώξουν τη διαχείρι-
ση σε βάρος του λαού των φαινομένων της ακραίας φτώχειας. 

Δηλαδή να πληρώσουν οι λιγότεροι φτωχοί για την προστα-
σία των ακραίων φτωχών και οι πλούσιοι να απολαμβάνουν τα 
σκανδαλώδη προνόμιά τους. Αυτό θεωρούν ανάπτυξη κι εμείς 
να συμφωνήσουμε πως είναι ανάπτυξη καπιταλιστική που θα 
μας παρέχει κάποια ξεροκόμματα κι αυτά σ’ αυτούς που δεν 
μπορούν να επιβιώσουν.

Στα σχέδιά τους που άρχισαν και ξεδιπλώνονται, οι συντά-
ξεις, οι αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, η παρα-
πέρα ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος, η απε-
λευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, η αυστηροποίηση του 
συνδικαλιστικού νόμου, η πλήρης διάλυση των εργασιακών 
σχέσεων σε πρώτο πλάνο.

Γι΄αυτό σήμερα επιβάλλεται με τον αγώνα μας να φρενάρου-
με την αντιλαϊκή πολιτική που σαρώνει τα πάντα απ’ ότι έχου-
με με αιματηρούς αγώνες κατακτήσει. Σήμερα όσο ποτέ, πρέπει 
να οργανώσουμε την πάλη μας για Συλλογικές Συμβάσεις, με 
στόχο αυξήσεις σε μεροκάματα, μισθούς, συντάξεις. Κάλυψη 
όλων των απωλειών τώρα. Για δουλειά με δικαιώματα. Για την 
επιβίωση των ανέργων.

Σήμερα, να βάλουμε τις βάσεις για κατακτήσεις που να αντα-
ποκρίνονται στις ανάγκες τις δικές μας των οικογενειών μας.

Σήμερα να τους δώσουμε να καταλάβουν πως δικαιούμαστε 
τον πλούτο που παράγουμε και μας τον κλέβουν, όπως μας 
κλέβουν και την ίδια τη ζωή μας. Κι αυτό να γίνει υπόθεση του 
καθενός μας.

Με την εμπειρία απ’ το χθες, σήμερα να επιβάλλουμε το δικό μας αύριο 
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Νέας κοπής αντιλαϊκά μέτρα ύψους 4,35 δις ευρώ, σύμφωνα με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2016 που 
κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή, ενώ το ΑΕΠ θα συνεχίσει σε ρυθμούς κατρακύλας, τόσο για το 2015 όσο και για το 2016, σε μία 
εξέλιξη που έρχεται να συμπιέσει ακόμα παραπέρα τα λαϊκά εισοδήματα, αυξάνοντας βέβαια και τα ποσοστά της επίσημης ανεργίας.

Ειδικότερα:
•	 ΑΕΠ:	2,5	%	Αναμένεται	ο	ρυθμός	της	κατρακύλας	για	το	

2015 και 1,3 % η περαιτέρω πτώση το 2016

•	 Απασχόληση	–	Ανεργία:	Ρυθμός	υποχώρησης	1,6	%	(2015)	
και 1 % (2016) προβλέπεται για την «απασχόληση» και αύξηση της 
επίσημης ανεργίας από 24,6 % το 2014 στο 25,4 % το 2015 και 25,8 
% το 2016.

•	 Χαράτσι	 τουλάχιστον	1,7	δις	στις	συντάξεις,	 «κοστούμι»	
των συνταξιούχων σύμφωνα με το προσχέδιο του κρατικού 
προϋπολογισμού του 2016. Η μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης 
και κατά συνέπεια του εισοδήματος των συνταξιούχων προέρχεται 
από τις αυξήσεις στις κρατήσεις του κλάδου Υγείας, από τα 
μέτρα για τις κατώτερες συντάξεις και τις λεγόμενες «πρόωρες» 
συνταξιοδοτήσεις, αλλά και τις ανατροπές που ετοιμάζονται να 
ψηφιστούν μέχρι το τέλος του χρόνου, διαμορφώνοντας το νέο 
«μοντέλο» ασφαλιστικού, όπως λέει η Κυβέρνηση.

•	 Πρόσθετα	 έσοδα	 –	 πρόσθετοι	 αντιλαϊκοί	 φόροι,	 ύψους	
22 εκ. Ευρώ, προβλέπονται από την επαναφορά του μέτρου που 
αφορά στην πληρωμή των 5€ για εξέταση στα νοσοκομεία, ή από 
την εφαρμογή άλλου ισοδύναμου (!) μέτρου.

•	 Κοντά	 στο	 1	 εκατομμύριο	 οι	 εγγεγραμμένοι	 άνεργοι	
στον ΟΑΕΔ για τον Αύγουστο. Απ’ το σύνολο των εγγεγραμμένων 

ανέργων που αναζητούν δουλειά στο ΟΑΕΔ, το 45,96 % είναι 
εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή περισσότερο 
των 12 μηνών και το 44,04 % για χρονικό διάστημα μικρότερο των 
12 μηνών. Οι άντρες ανέρχονται στο 38,08 %, οι γυναίκες στο 61,92 
%.

•	 Στο	περιθώριο	οποιουδήποτε	εκπαιδευτικού	συστήματος,	
χωρίς σχολειό, βρίσκονται περίπου 14.000.000 παιδιά και έφηβοι σε 
τουλάχιστον εννιά χώρες της Μέσης Ανατολής που πλήττονται από 
πολέμους και περιφερειακές συγκρούσεις, διαπιστώνει η έκθεση της 
UNSEF με τίτλο «Η εκπαίδευση στην πυρά». Απ’ αυτά τα παιδιά 
που δεν μπορούν να πάνε σχολείο, λόγω πολέμου, τα 2.700.000 είναι 
απ’ τη Συρία, τα 3.000.000 απ’ το Ιράκ, τα 2.000.000 απ’ τη Λιβύη, 
τα 2.900.000 απ’ την Υεμένη. Ο επικεφαλής δε της διεύθυνσης της 
UNISEF της περιοχής (Β. Αφρική – Μ. Ανατολή), ανεβάζει τον 
αριθμό των ολοσχερώς ή μερικώς κατεστραμμένων σχολειών των 
χωρών της περιοχής σε τουλάχιστον 9.000, με τα περισσότερα να 
βρίσκονται στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας.

•	 Υποσχέσεις,	 περιγραφές,	 μεταρρυθμίσεις.	 Προσλήψεις	
ωρομίσθιων και αναπληρωτών στον τομέα Υγείας αντί για 
διορισμούς μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού. Παρ’ όλα αυτά, 
στα σχολειά να υπάρχουν ακόμη 20.000 κενά.

•	 46.000	περίπου	παιδιά,	των	οποίων	οι	γονείς	είχαν	κάνει	
αίτηση μέσω ΕΣΠΑ, να παραμένουν εκτός παιδικών σταθμών.

Μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας, ενάντια στην 
απόφαση της Κυβέρνησης για κατάργηση των Βαρέων και Ανθυγιεινών (ΒΑΕ) 
στον κλάδο των ΟΤΑ προχώρησε στις 13 Οκτώβρη το Συνδικάτο Οικοδόμων με 
την Ομοσπονδία και το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής. Όπως αποκαλύφτηκε, ανάμεσα 
στα προαπαιτούμενα του τρίτου Μνημονίου είναι και η κατάργηση των Βαρέων 
για τους εργαζόμενους στους δήμους. Αυτό μέσα απ’ τον αποχαρακτηρισμό αρ-
κετών ειδικοτήτων που πρακτικά σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στην αποκομιδή, 
στη διαλογή, στην επισκευή και στη συντήρηση των μέσων καθαριότητας, καθώς 
και στις ασφαλτοστρώσεις, τοποθετήσεις μαρμάρων, διαμορφώσεις πεζοδρομί-
ων, πλατέων, χειρισμό μηχανημάτων κτλ θα υποχρεωθούν στο εξής να δουλεύουν 
εννιά τουλάχιστον περισσότερα χρόνια για να πάρουν σύνταξη.

Με την κίνηση αυτή του αποχαρακτηρισμού από τα ΒΑΕ ανοίγει ο δρόμος για 
αύξηση των ορίων ηλικίας στα 67 σε όλους τους οικοδόμους, παλιούς και νέους. 
Παράλληλα προωθούν την αύξηση των ημερών ασφάλισης για πλήρη σύνταξη.

Συνάδελφοι, στις 13 του Οκτώβρη ήταν η πρώτη απάντηση. 
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας.

Πιο δυναμικά. Πιο μαζικά. Πιο αποφασιστικά.
Το	έδαφος	που	στρώνει	η	συγκυβέρνηση	ΣΥΡΙΖΑ	–	ΑΝΕΛ	για	δουλειά	μέχρι	

τα βαθιά γηρατειά, να μην περάσει.
Μας θέλουν απ’ το γιαπί κατευθείαν στον τάφο. Μόνο με τον αγώνα μας 

μπορούμε να φρενάρουμε την αντιλαϊκή πολιτική που κατεδαφίζει ότι έχουμε 
κατακτήσει, ότι μας έχει απομείνει. Μόνο με τον αγώνα μας, την ενότητά μας, 
μπορούμε να προσδοκάμε αλλά και να βάλουμε τις βάσεις για κατακτήσεις που 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τις δικές μας και των οικογενειών μας.

Παράσταση στο Υπουργείο Εργασίας

Την 1/10/2015 ξεκίνησε ηλεκτρονικά 
η υποβολή των αιτήσεων (εκτός ΚΕΠ) 
για την καταβολή  του  ειδικού  επο-
χικού  βοηθήματος. Η λήξη υποβολής 
των αιτήσεων για την καταβολή του ει-
δικού εποχικού βοηθήματος ορίζεται η 
30/11/2015.
Για βοήθεια σε συναδέλφους που δεν 
τα καταφέρνουν και δεν μπορούν, το 
Συνδικάτο μας είναι εδω για να τους 
βοηθήσουν.
Οι συνάδελφοι μπορούν να έρθουν στα 
κεντρικά μας γραφεία στη Βερανζέρου 
1, Πλ. Κάνιγγος 2ος όροφος


