
1.   Διοικητικός απολογισμός.
2.   Ετήσιος οικονομικός απολογισμός (ισολογι-
σμός και έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής), από 
Σεπτέμβριο 2015 έως Αύγουστο 2016.
3.   Προϋπολογισμός του επόμενου έτους, από 
Σεπτέμβριο 2016 έως Αύγουστο 2017.
4.   Προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο 
μας.
5.   Πρόγραμμα δράσης του Συνδικάτου μας.

ΠΑΛΜΟ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
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Το δικό μας πόρισμα!

Τετρακόσιες (400) και 
πλέον συνδικαλιστικές 
οργανώσεις που στηρί-
ζουν μέχρι στιγμής την 
πρωτοβουλία Ομοσπον-
διών και Εργατικών Κέ-
ντρων για την οργάνωση 
της πάλης με αιχμή το 
μέτωπο των Συλλογικών 
Συμβάσεων, απευθύνουν 
κάλεσμα συμμετοχής στο 
Συλλαλητήριο που διορ-
γανώνουν τη Δευτέρα 17 
Οκτώβρη, στις 6.30 μ.μ. 
στο Σύνταγμα.

Όλες οι οργανώσεις, 
σωματεία από κάθε κλά-
δο σε όλη τη χώρα, δε-
κάδες Ομοσπονδίες και 
Εργατικά Κέντρα συντο-
νιζόμαστε, διεκδικούμε με 
ανυποχώρητο αγώνα την 
κατάργηση των αντεργα-
τικών νόμων των τελευ-
ταίων ετών, την υπογραφή 
Εθνικής Γενικής Συλλογι-
κής Σύμβασης Εργασίας 
και κλαδικών Συμβάσεων 
Εργασίας.

Απαιτούμε την επανα-
φορά και υπογραφή των 
κλαδικών Συμβάσεων Ερ-
γασίας, την αναπλήρωση 
των απωλειών μας! Κα-
νένας εργαζόμενος κάτω 
από 751 ευρώ!

Δεν μπορούμε να ζούμε 
με μισθούς ψίχουλα, χω-
ρίς Κοινωνική Ασφάλι-
ση, χωρίς δικαιώματα στη 
δουλειά! Όλοι στον αγώνα 
για σταθερή δουλειά με δι-
καιώματα, για αυξήσεις σε 
μισθούς, συντάξεις, κοι-
νωνικές παροχές.

Η ανάγκη ανασύνταξης του συνδικαλιστικού κινήματος γέννη-
σε το ΠΑΜΕ πριν από 17 χρόνια. Ήρθε να καλύψει την ανάγκη 
για ένα διακριτό, ταξικό πόλο στο εργατικό, συνδικαλιστικό κί-
νημα.

Από τότε που συγκροτήθηκε, το 1999, δώσαμε πολλές μικρές 
και μεγάλες σκληρές μάχες, με όλες τις μορφές πάλης, για τα δι-
καιώματα και τις ανάγκες της εργατικής τάξης. 

Από τότε μέχρι σήμερα, με την ακούραστη και ασταμάτητη δρά-
ση μας για τα εργατικά-λαϊκά συμφέροντα, το ΠΑΜΕ αναγνωρί-

ζεται πλατιά από όλους τους εργαζόμενους ως η πιο συγκροτημένη, αγωνιστική και μαχητική 
δύναμη του  εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. 

ΓΙΑ ΤΗΝ 4Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ
19 & 20 Νοέμβρη 2016 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Γ ε ν ι κ ή  Σ υ ν έ λ ε υ σ η 
Κυριακή 6 Νοέμβρη 2016,στις 9 π.μ. 
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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

Το δικό μας πόρισμα!
Καταθέτουμε σχέδιο νόμου σε όλα τα κόμματα της Βουλής (εκτός από τη ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής). Απαιτού-

με να συζητηθεί και να γίνει νόμος! Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει!
Κυβέρνηση και κουαρτέτο προσπαθούν να αλλάξουν προς το χειρότερο το ήδη βάρβαρο υφιστάμενο πλαίσιο στην αγορά εργασίας και 

ταυτόχρονα να κοροϊδέψουν τους εργαζόμενους ότι δήθεν αποκαθιστούν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και νομοθετούν υπέρ τους. Να 
πάρουν απάντηση με μαζικό, μαχητικό αγώνα με όλες τις μορφές και με γενική απεργία.

Όχι άλλες θυσίες για τα κέρδη της πλουτοκρατίας! Για εμάς κανονικότητα είναι η σταθερή δουλειά με δικαιώματα, η επαναφορά των ΣΣΕ, 
η κατάργηση των ελαστικών μορφών, οι αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, η μείωση του εργάσιμου χρόνου.

Καλούμε τους συναδέλφους μας σε κάθε χώρο δουλειάς, τους ανέργους του κλάδου μας, κάθε εργαζόμενο που βασανίζεται από τα συνε-
χόμενα βάρβαρα μέτρα, να αξιοποιήσουμε τη δύναμή μας. Κανείς δε ζει με 400 ευρώ! 

Κανένας συμβιβασμός με τη φτώχεια, με τη μίζερη ζωή! Απαιτούμε δικαιώματα στην εργασία και τη ζωή με βάση την εποχή μας, τον 21ο 
αιώνα, τις σύγχρονες ανάγκες μας. Να μη ζήσουμε σαν δούλοι!

 ✓ Τι είναι το ΠΑΜΕ και ποια η συμβολή του στον αγώνα των εργαζομένων:
Το ΠΑΜΕ δεν είναι παράταξη ή κομματικός φορέας. Είναι μέτωπο οργανώσεων της εργατικής τάξης, συνδικάτων, Ομοσπονδιών, Εργα-

τικών Κέντρων, Επιτροπών Αγώνα, εκλεγμένων συνδικαλιστών που με όρους μαζικού κινήματος παλεύουν συντονισμένα με βάση πλαίσιο 
στόχων πάλης που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής τάξης, με γραμμή σύγκρουσης με την μεγαλοεργοδοσία, τις κυ-
βερνήσεις, την ΕΕ.

Με αυτή τη γραμμή, αλλά και με τη δράση μας, με το παράδειγμα του κάθε αγωνιστή που συσπειρώνεται στο ΠΑΜΕ μέσα από το σωματείο 
και δρα στον κλάδο και στον τόπο δουλειάς του, δώσαμε πνοή και ζωντάνια στο εργατικό κίνημα. Κάναμε προσπάθεια να μπουν στη μάχη 
περισσότεροι εργάτες και εργάτριες, να αναδειχτεί ότι μπορεί να υπάρχει άλλη προοπτική από αυτή που μας προετοιμάζουν.

✓ Τι είναι η Συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ και ποιοι συμμετέχουν:
Η συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ είναι μια ανοιχτή, δημοκρατική, ζωντανή διαδικασία όπου τον λόγο θα τον έχουν οι αντιπρόσωποι των εργα-

ζομένων που θα βρεθούν εκεί με απόφαση του σωματείου τους μέσα από συλλογικές διαδικασίες. Εκπροσωπούν και μεταφέρουν τον προ-
βληματισμό και τις αποφάσεις που θα πάρουν οι εργάτες στα σωματεία και τους χώρους δουλειάς, σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.

Δεν έχει καμία σχέση με τα εκφυλισμένα συνέδρια της ΓΣΕΕ που γίνονται σε πολυτελή ξενοδοχεία μπροστά σε άδειες καρέκλες. Δεν έχει 
καμία σχέση με τους διάφορους «κοινωνικούς διαλόγους» όπου συζητιούνται τι θα χάσουν οι εργαζόμενοι για να ανέβει η κερδοφορία και η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Το ΠΑΜΕ απευθύνεται σε όλες τις οργανώσεις της εργατικής τάξης, σε όλους τους εργαζόμενους, σε κάθε συνδικαλιστή που ανησυχεί και 
προβληματίζεται, ακόμα και σε όσους έχουν επιφυλάξεις ή επιμέρους διαφωνίες να πάρουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία συζήτησης.

✓ Τι θέματα θα συζητηθούν:
Επιδιώκουμε οι συζητήσεις και οι αποφάσεις μας να ανοίξουν νέους δρόμους για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα της Ελλάδας. Να είναι 

εφαλτήριο για την ανασύνταξη και την αντεπίθεση του κινήματός μας, για νέα άνοδο των αγώνων μας.
Κίνημα πραγματικό στήριγμα των εργαζομένων, δύναμη υπεράσπισης των συμφερόντων μας και προοπτικής, απαλλαγμένο και χειρα-

φετημένο από την εργοδοσία, το κράτος και τις κυβερνήσεις. Κίνημα μαζικό, με ενεργό συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων, ικανό να 
οργανώνει την λαϊκή πάλη και να προωθεί τη λαϊκή συμμαχία, ανάμεσα στην εργατική τάξη, τους υπαλλήλους, τους ανέργους, τους αυτοα-
πασχολούμενους της πόλης, τους αγρότες, τους ελευθεροεπαγγελματίες επιστήμονες, τους νέους, τις γυναίκες, όλους όσους υποφέρουν από 
την καταπίεση των μονοπωλίων.

Οι λογικές και οι πρακτικές της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ, του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού – παλιού και νέου 
– έχουν δοκιμαστεί όλα αυτά τα χρόνια. Έβαλαν πλάτη σε όλα όσα τραβάμε σήμερα, καλλιέργησαν αυταπάτες, την αναμονή, τη συναίνεση, 
την ταξική συνεργασία. Αποτελούν σοβαρό εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα του κινήματος, δεν μπορεί να υπάρχει κοινή δράση με 
αυτούς ή ανοχή. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν!

Αν δεν υπήρχε το ΠΑΜΕ, τα πράγματα θα ήταν χειρότερα! Αντιπαλέψαμε την αντιλαϊκή πολιτική, καθυστερήσαμε την ψήφιση αντεργατι-
κών νόμων και αποτρέψαμε την εφαρμογή τους.

Απαιτούμε: Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων των τελευταίων χρόνων. Κάλυψη των απωλειών μας τώρα. Αυξήσεις σε μισθούς 
συντάξεις, κοινωνικές παροχές. Επαναφορά των κλαδικών ΣΣΕ.

Δε συμβιβαζόμαστε με την σημερινή άθλια πραγματικότητα, τη μίζερη ζωή που φτιάχνουν για μας και τα παιδιά μας. Ήρθε η ώρα να πού-
με: Τέλος οι θυσίες για τα κέρδη της πλουτοκρατίας. Εμείς είμαστε αυτοί που παράγουμε όλο τον πλούτο, εμείς 
πρέπει να τον καρπωνόμαστε!

Σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, για να υπάρχει ανάπτυξη στην υπηρεσία των σύγχρονων εργατικών – 
λαϊκών αναγκών, για να υπάρχει αξιοπρεπής ζωή, δουλειά με δικαιώματα. Σήμερα μπορούμε σε αυτό το δύσκολο 
αλλά ελπιδοφόρο δρόμο να βρεθούμε περισσότεροι, το αγωνιστικό μέτωπο των εργατικών οργανώσεων να 
διευρυνθεί και να ισχυροποιηθεί. 

Ισχυροποίηση και διεύρυνση του ΠΑΜΕ με νέες δυνάμεις σημαίνει ισχυροποίηση του εργατικού-λαϊκού κινή-
ματος. Μέσα από τον κοινό αγώνα ενάντια στα μονοπώλια και στις κυβερνήσεις τους θα ενισχύεται η ενότητα 
της εργατικής τάξης.

Μπορούμε να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει, ένα καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας. Το σύν-
θημα που γεννήθηκε στους μεγάλους αγώνες, μας δείχνει το δρόμο:

Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά.

συνέχεια από σελ. 1

Για την 4η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ συνέχεια από σελ. 1



3

ΑΜΕΙΩΤΗ Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ  ΕΕ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ

 Θα νόμιζε κανείς πως, αφού η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποδέ-
χτηκε και επέκτεινε την εφαρμογή των μνημονίων και των αντεργα-
τικών νόμων των προηγούμενων κυβερνήσεων κι αφού ψήφισαν μαζί 
και το δικό της 3ο μνημόνιο, που περιλάμβανε κι άλλους αντεργατι-
κούς νόμους (ασφαλιστικό, φορολογικό κ.ά.) δεν θα είχε άλλη δουλειά 
να κάνει. 

Κι όμως! Κάθε μέρα που περνάει συνεχίζει ακάθεκτη το αντιλαϊκό 
της έργο.

Αμέσως μετά από τις διακοπές του καλοκαιριού, η ηγεσία του Υπουρ-
γείου Εργασίας εξήγγειλε την πρόθεσή της να μετατρέψει το επίδομα 
ανεργίας σε «επίδομα» εργασίας, δηλαδή σε επίδομα υπέρ των εργοδο-
τών για να προσλάβουν ανέργους!

Στα μέσα του Σεπτέμβρη θεσπίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
– με την ψήφο και των ευρωβουλευτών από ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, 
Ποτάμι – το λεγόμενο «κοινωνικό μοντέλο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
το «κοινοτικό κεκτημένο». Τι περιλαμβάνει αυτό; Την αλλαγή της ερ-
γατικής νομοθεσίας και την καταπάτηση όσων εργατικών δικαιωμά-
των έχουν απομείνει για να διατηρείται ο ανταγωνισμός στον καπιτα-
λισμό. Δηλαδή, μισθοί και συντάξεις πείνας στο επίπεδο επιδομάτων 
φτώχειας, όπως το «ελάχιστο εισόδημα», σύνδεση μισθών με την πα-
ραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, απασχο-
λησιμότητα και περιπλάνηση, «ευέλικτη» εκπαίδευση-κατάρτιση στις 
απαραίτητες δεξιότητες για το κεφάλαιο, απλήρωτη πρακτική και σύν-
δεση εκπαίδευσης-επιχειρήσεων για να υπηρετεί τις ανάγκες τους. 

Αυτό λοιπόν το ευρωπαϊκό «κεκτημένο» προσπαθεί να περάσει η κυ-
βέρνησή μας ως «ασπίδα» προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζο-
μένων, ενόψει της δεύτερης «αξιολόγησης» του κουαρτέτου. Εξάλλου, 
τα στελέχη της είναι «δάσκαλοι» στο να 
παρουσιάζουν το τσάκισμα του λαού ως 
«αποκατάσταση των αδικιών», το σφάξι-
μο ως σώσιμο, την ίδια στιγμή που απο-
προσανατολίζουν για να μη βλέπουμε 
ότι χαρίζει γη και ύδωρ στο κεφάλαιο και 
την εργοδοσία. Στην πραγματικότητα για 
αυτούς έχουν αναλάβει να κάνουν όλη τη 
βρώμικη δουλειά, εξυπηρετούν στο ακέ-
ραιο τα συμφέροντά τους.

Αυτές λοιπόν οι κατευθύνσεις αποτε-
λούν τα σχέδια της κυβέρνησης για το 
επόμενο διάστημα, με νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει για τα ερ-
γασιακά, με την επίθεση στο δικαίωμα στην απεργία και σε κάθε συν-
δικαλιστικό δικαίωμα. 

Σε αυτούς τους αντεργατικούς σχεδιασμούς, κυβέρνηση και ΕΕ έχουν 
την αμέριστη στήριξη του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλι-
σμού στην Ελλάδα και σε όλη την ΕΕ. Δεν είναι τυχαίο που ο υπουργός 
Εργασίας, Γ. Κατρούγκαλος, διοργάνωσε στο Ζάππειο συνέδριο - φιέ-
στα για τις «Συλλογικές διαπραγματεύσεις, το ευρωπαϊκό κοινωνικό 
μοντέλο και το μέλλον της εργασίας», με τη συμμετοχή των εργοδο-
τικών ενώσεων (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ κ.λπ.), της εργατικής αριστοκρατίας, ελ-
ληνικής και ευρωενωσιακής (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ETUC - Συνομοσπονδία 
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και ξεπουλημένοι συνδικαλιστές από άλλες 
χώρες). Με τέτοιους κοινωνικούς διαλόγους και φιέστες προσπαθεί να 
αποκοιμίσει τους εργαζόμενους.

Και ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, τη φιέστα αυτή τη χάλασε το ΠΑΜΕ, 
όταν εργαζόμενοι από δεκάδες σωματεία και συνταξιούχοι, με κινη-
τοποίησή τους στο Ζάππειο, υποδέχτηκαν αγωνιστικά την κυβέρνηση 
και τους Ευρωπαίους εργατοπατέρες – αυθεντίες απ’ όλη την Ευρώπη 
στο ξήλωμα των εργατικών δικαιωμάτων, της κατεδάφισης των συλλο-
γικών συμβάσεων και των μισθών – που ήρθαν να δώσουν την τεχνο-
γνωσία τους στην ελληνική κυβέρνηση!

Σ’ αυτήν τη συνεχιζόμενη επίθεση απέναντι στους εργαζόμενους, ο 
πιο πρόσφατος σταθμός είναι η δημοσιοποίηση του λεγόμενου «πορί-
σματος των ειδικών». Το πόρισμα, που συνέταξε η Επιτροπή των Ανε-
ξάρτητων Ειδικών για τα Εργασιακά,  πράγματι στηρίζει τις θέσεις της 

κυβέρνησης, όπως πανηγυρίζει ο Γ. Κατρούγκαλος. Αυτό δεν συμβαί-
νει γιατί μάχεται τάχα για τα εργατικά δικαιώματα, αλλά επειδή ψάχνει 
να βρει άλλοθι όταν θα τα τσακίζει ακόμα περισσότερο. Οι εργαζόμε-
νοι έχουν νιώσει προ πολλού στο πετσί τους τι σημαίνουν τα πορίσμα-
τα, το ρόλο των επιτροπών, όλων αυτών των «ειδικών», των «σοφών» 
κ.τ.λ.

Το συγκεκριμένο πόρισμα αναφέρει την ανάγκη ξεκαθαρίσματος 
της υπάρχουσας νομοθεσίας για την απεργία, καθώς και την ανάγκη 
συζήτησης, μέσω του κοινωνικού διαλόγου «για τα προβλήματα του 
συνδικαλιστικού νόμου», πλευρές του οποίου σκοπεύει να ανοίξει ο 
υπουργός Εργασίας, δηλαδή προσπάθεια για να συναινέσουν οι ίδιοι 
εργαζόμενοι στη σφαγή τους.

Η επιτροπή των ειδικών παράλληλα με την ξεκάθαρη θέση της για 
απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, συστήνει στην κυβέρνηση 
να αξιοποιήσει τη φασαρία γύρω από τις ομαδικές απολύσεις για να 
νομιμοποιήσει την παραπέρα ελαστικοποίηση και ευελιξία της αγοράς 
εργασίας, ως αντίβαρο. Στην πραγματικότητα, η προτεινόμενη ρύθμι-
ση ενισχύει τον εκβιασμό στη λογική «δέξου τη δουλειά – λάστιχο, για 
να μη σε απολύσω».

Όσον αφορά τον κατώτατο μισθό, το πόρισμα είναι πιο ξεκάθαρο: 
Παρότι αναγνωρίζει ότι πρέπει να υπάρχει ένας νόμιμος κατώτατος 
μισθός, τον συνδέει με την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και 
την καπιταλιστική ανάπτυξη, τις τιμές, την ανταγωνιστικότητα, την 
απασχόληση, την ανεργία, τα εισοδήματα και τους μισθούς, σε κάθε 
περίπτωση. Όμως, η επιτροπή διευκρινίζει ορθά – κοφτά ότι «δεν συνι-
στούμε την επιστροφή στο προηγούμενο σύστημα, ειδικά στα επίπεδα 
των μισθών που υπήρχαν πριν από την κρίση, αλλά έναν εκσυγχρο-

νισμό, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή βέλ-
τιστη πρακτική». Μάλιστα, ο κατώτατος 
μισθός θα καθορίζεται με διαβουλεύσεις 
με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, μέσω 
εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης 
εργασίας με καθολική εφαρμογή ή από 
την κυβέρνηση, κατόπιν διαβουλεύσεων 
με τους κοινωνικούς εταίρους και ανε-
ξάρτητους εμπειρογνώμονες

Όπως κι αν έχει, αν επανέλθει η συλ-
λογική διαπραγμάτευση, αυτή θα γίνεται 
πλέον με σημαδεμένη τράπουλα. Έτσι, 

σύμφωνα με το πόρισμα, «οι αντιπροσωπευτικές συλλογικές συμβά-
σεις εργασίας θα μπορούν να επεκτείνονται από το κράτος κατόπιν 
αίτησης ενός από τα διαπραγματευόμενα μέρη σε κλαδικό ή ομοιοε-
παγγελματικό επίπεδο», αλλά από εκεί και πέρα, μπαίνουν ένα σωρό 
προϋποθέσεις, που καθιστούν την καθολική ισχύ των κλαδικών συμ-
βάσεων κενό γράμμα.

Και σε πολλά άλλα ζητήματα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, 
που αφορούν τη χρονική επέκταση, τη μετενέργεια, τη διάρκεια, τις 
μισθολογικές ωριμάνσεις (τριετίες), την προσφυγή στον ΟΜΕΔ κ.ά. η 
επιτροπή τάσσεται υπέρ των θέσεων της εργοδοσίας

Πρόκειται για ένα πόρισμα όχι «ανεξάρτητο», αλλά εξαρτημένο, 
υπαγορευμένο από τις ανάγκες του κεφαλαίου. Είναι σίγουρο ότι θα 
αξιοποιηθεί από την κυβέρνηση στην προσπάθειά της να κατοχυρώσει 
και να επεκτείνει τη σημερινή ζούγκλα στην αγορά εργασίας, για λο-
γαριασμό του κεφαλαίου.

Εμείς οι εργαζόμενοι σε άθλιες συνθήκες δουλειάς, οι άνεργοι, οι νέοι 
δεν μπορούμε άλλο πια να ανεχτούμε τη συνέχιση της επίθεσης εις βά-
ρος μας, ο δρόμος της αναμονής είναι αδιέξοδος. Ο μόνος δρόμος για 
να υπερασπίσουμε τη ζωή μας είναι η οργάνωσή μας κι ο αγώνας για 
την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών.

Οργανωνόμαστε στο Συνδικάτο μας, συμμετέχουμε στην Γενική Συ-
νέλευση στις 6 Νοέμβρη. Οργανώνουμε την πάλη μας και συμμετέχου-
με στις κινητοποιήσεις, με πρώτη απάντηση το συλλαλητήριο στις 17 
Οκτώβρη που καλούν Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα, Σωματεία για 
τις ΣΣΕ.
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συνέχεια δίπλα

Δε συμβιβαζόμαστε με την ανεργία και τη μίζερη ζωή. Διεκδικούμε σταθερή δουλειά με δικαιώματα.

Πρωτοβουλία συντονισμού, οργάνωσης της πάλης ενάντια στην 
ανεργία και τα οξυμένα προβλήματα των ανέργων και των οικογε-
νειών τους, πήραμε σειρά σωματεία της Αττικής που συσπειρωνό-
μαστε στο ΠΑΜΕ, με αιτήματα την ουσιαστική προστασία τους και 
παράλληλα τη διεκδίκηση σταθερής δουλειάς με πλήρη δικαιώμα-
τα.

Ταυτόχρονα, απευθύναμε κάλεσμα προς όλους τους συναδέλ-
φους, εργαζόμενους κι ανέργους, για τη σύσκεψη σωματείων – 
συνδικάτων – επιτροπών ανέργων για την οργάνωση της πάλης 
ενάντια στην ανεργία, που πραγματοποιήσαμε στις 29 Σεπτέμβρη, 
στον κινηματογράφο «Αλκυονίς». 

Συνάδελφε,
Δεν είναι μονόδρομος η ανεργία και η φτώχεια, οι τεράστιες ου-

ρές στον ΟΑΕΔ, τα προγράμματα που προσφέρουν μισοδουλειά, 
προσωρινή και κακοπληρωμένη. Δε θα αφήσουμε να μας πνίξουν 
τα χαράτσια, οι φόροι και τα χρέη. Δε θα πληρώνουμε εμείς συνέ-
χεια το «μάρμαρο» της καπιταλιστικής κρίσης. Δεν αναγνωρίζουμε 
κανένα χρέος. Όχι άλλες θυσίες για τους εργαζόμενους και τους 
ανέργους. 

Καμία παραίτηση – καμία απογοήτευση. Παίρνουμε την υπόθεση 
στα χέρια μας, τόνιζε η ανακοίνωση και επισημαίνει πως: 

Κυβέρνηση και μεγαλοεργοδότες ζητούν να βάλουμε πλάτη για 
να αυγαταίνουν τα κέρδη τους οι κατασκευαστές κι οι επιχειρημα-
τικοί όμιλοι, με πρόσχημα να σωθούν οι θέσεις εργασίας. Να συμ-
βάλλουμε με την εντατικοποίηση της δουλειάς μας, τα διευρυμένα 
και εξαντλητικά ωράρια, την οικειοθελή μείωση των μισθών μας και 
την αποδοχή στις καθυστερήσεις στην πληρωμή της μισθοδοσίας 
που έχει γίνει καθεστώς. 

Έφτασαν στο σημείο να σχεδιάζουν ακόμα και αυτό το πενιχρό 
επίδομα ανεργίας που παίρνει μόλις το 10% των ανέργων, που είναι  
χρήματα από τις δικές μας κρατήσεις, να δοθεί ως νέα επιδότηση 
προς τους επιχειρηματικούς ομίλους, πετυχαίνοντας έτσι να δια-
μορφώσουν νέες θέσεις προσωρινής και κακοπληρωμένης εργασί-
ας. 

Η κυβέρνηση, κομπάζει ότι έχει καταφέρει να μειώσει το ποσοστό 
της ανεργίας, κρύβει όμως αριστοτεχνικά ότι αυτό που καταφέρνει 
είναι να μοιράζει μια θέση εργασίας σε δυο και τρεις εργαζομένους, 
με πολύ χαμηλούς μισθούς και χωρίς δικαιώματα. Η μερική και εκ 
περιτροπής εργασία καλπάζει. Το 2015, το 60% των μισθωτών του 
ιδιωτικού τομέα άλλαξαν δουλειά έστω και μια φορά. Το 33,4 % των 
μισθωτών αμείβεται με μισθούς έως 600€ μεικτά (από 13,7% που 
ήταν το 2009)! Αυτό είναι το παρόν και το μέλλον που μας έχουν 
ετοιμάσει. Η περιβόητη ανάπτυξη για την κυβέρνηση και τους επι-
χειρηματικούς ομίλους σημαίνει για τους εργαζόμενους νέες θυσί-
ες, δουλειά όποτε υπάρχει, για όσο υπάρχει, χωρίς ωράριο και δικαι-
ώματα, με μισθούς πείνας. 

Οι ελλείψεις στα Νοσοκομεία, συνολικά στην Υγεία – Πρόνοια, 
είναι τεράστιες, μόνο στην Αττική ξεπερνούν τους 5.000 σε για-
τρούς και άλλο προσωπικό. Στα σχολεία πάνω από 6.000 κενά εκ-
παιδευτικών στην Αττική, σε όλες τις βαθμίδες και αφού έχουν συρ-
ρικνωθεί οι σχολικές μονάδες και τα τμήματα έχουν γίνει 30άρια. 
Στις αστικές συγκοινωνίες και στο σιδηρόδρομο πάνω από 2.000 
θέσεις δουλειάς έχουν χαθεί τα τελευταία χρόνια. Αντίστοιχες ελ-
λείψεις χιλιάδων εργατοϋπαλλήλων υπάρχουν στους δήμους, σε 
άλλες κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους. Και αυτό γιατί κριτήριο 
ανάπτυξης αυτών των υπηρεσιών δεν είναι η ικανοποίηση των κοι-
νωνικών αναγκών αλλά το κέρδος.

Το παράδειγμα με τους παιδικούς σταθμούς, την κακή κατάσταση 
των περισσότερων υποδομών, τη στρατιά των συμβασιούχων που 
τους στελεχώνει και το γεγονός ότι χιλιάδες παιδιά των εργατικών 
λαϊκών οικογενειών μένουν εκτός ή δεν έχουν δικαίωμα αίτησης, 
δείχνει πόσο αναγκαίες είναι οι προσλήψεις εκατοντάδων μόνιμου 
προσωπικού, βρεφονηπιαγωγών, προσωπικού κουζίνας, καθαριότη-
τας, πόσο αναγκαία η ανέγερση παιδικών σταθμών για να καλυ-
φθούν οι ανάγκες. Ένα πρόγραμμα ανέγερσης παιδικών σταθμών 
θα απορροφούσε στη δουλειά εκατοντάδες οικοδόμους, υδραυλι-
κούς, ηλεκτρολόγους. Αντίστοιχες ανάγκες υπάρχουν στα σχολικά 
κτίρια, όταν για παράδειγμα, μόνο στο Δήμο Αθηναίων 70 από τα 
410 σχολεία κάθε βαθμίδας στεγάζονται σε κτίρια που κτίστηκαν 
πριν από το 1961.

Δε σκύβουμε το κεφάλι. Δε μας ταιριάζει η μοιρολατρία. 
Οι άνεργοι και οι οικογένειές τους δεν είναι όμηροι της κυβέρνη-

σης και της μεγαλοεργοδοσίας, πόσο μάλλον δε ζητούν χάρη από 
κανέναν. Διεκδικούν ότι τους ανήκει, ότι έχουν πραγματικά ανάγκη. 
Αντιπαλεύουμε την αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης και εργοδοσίας 
που αυξάνουν την ανεργία αλλά και την εκμετάλλευση μέσα στους 
χώρους δουλειάς. Την πολιτική της Ε.Ε. που στηρίζει την ανταγωνι-
στικότητα του κεφαλαίου και επιδοτεί μέσα από τεράστια κονδύλια 
την ένταση της εκμετάλλευσης και την κακοπληρωμένη εργασία.

Τα συνδικάτα που συσπειρωνόμαστε στο ΠΑΜΕ προβάλλουμε 
και διεκδικούμε αιτήματα τόσο για τον περιορισμό της ανεργίας 
όσο και την προστασία  των ανέργων. Ξέρουμε πόσο μεγάλο και 
σύνθετο είναι η ανεργία και ότι δεν αντιμετωπίζεται χωρίς ριζική 
οικονομική, πολιτική και κοινωνική αλλαγή. Όμως, μέτρα πρέπει να 
παρθούν άμεσα, τώρα και τα διεκδικούμε.

Σε αυτή την δύσκολη πάλη πρέπει να ενταχθούν όλες οι δυνάμεις 
μας, όλοι οι συνάδελφοι, με συνδυασμένα αιτήματα προς το κράτος 
(κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμοι) και την εργοδοσία. Δεν περισσεύει 
κανείς. Μέσα σε αυτή την πάλη καθήκον μας είναι να δυναμώσει η 
αλληλεγγύη, η στήριξη όσων υποφέρουν από την ανεργία, τη φτώ-
χεια και την ανέχεια. Δίνουμε το χέρι για να σταθούμε όρθιοι, να 
οργανώσουμε την πάλη, να αγωνιστούμε για το μέλλον μας.

Διεκδικούμε άμεσα μέτρα για την στήριξη των ανέργων και των 
οικογενειών τους :

✓ Αύξηση του επιδόματος ανεργίας στα 600 ευρώ για όσο εί-
ναι άνεργοι. Να το δικαιούνται και οι μικροί ΕΒΕ που έκλεισαν τα 
μαγαζιά τους. 

✓ Πλήρης και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  
✓ Μείωση των τιμολογίων ρεύματος, νερού και σταθερού τη-

λεφώνου κατά 50%. Καμία διακοπή των παροχών αυτών για όλη 
την περίοδο της ανεργίας.

✓ Διαγραφή του 50% των οφειλών των δανείων, εφόσον το 
ύψος  των δανείων δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για τα στεγαστικά 
δάνεια, τις 30.000 ευρώ για τα καταναλωτικά και τις 20.000 ευρώ 
για πιστωτικά δάνεια.

✓ Αναστολή κάθε είδους υποχρέωσης για δάνειο. Καμία κατά-
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1.“Οι παροχές σε χρήμα θα σε καταστρέψουν. 
Γιατί, όπως είπα και πριν, είναι αδύνατον να 
επιβιώσεις με 200 ευρώ, ενώ αυτά που σας 
είπα μόλις πριν (σ.σ. οι παροχές σε είδος) είναι 
150 ευρώ. Και μπορείς να επιβιώσεις, πολύ 
δύσκολα, αλλά μπορείς.” Θεανώ Φωτίου, 
αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, 13/9/2016.

2.“… Εμείς καταμερίζουμε τα βάρη 
δικαιότερα. Τα χαμηλομεσαία εισοδήματα 
είδαν ακόμη και επιμέρους ελαφρύνσεις …” 
Όλγα Γεροβασίλη, Κυβερνητική εκπρόσωπος, 
συνέντευξη, 29/9/2016.

3.“Σε σχέση με τους συνταξιούχους δεν 
θα υπάρξουν άλλες μειώσεις. Το 90% των 
συνταξιούχων δεν είδαν μειώσεις …” Αλέξης 
Τσίπρας, Πρωθυπουργός (από την ομιλία του 
στη ΔΕΘ). 

4.“Κύριε Τσίπρα, … όλα αυτά επιβεβαιώνουν 

ότι όντως επιλεγήκατε, όπως επανειλημμένα 
έχει πει το ΚΚΕ, για να κάνετε την βρώμικη 
δουλειά.” Δημήτρης Κουτσούμπας, Γ.Γ. της 
ΚΕ του ΚΚΕ, Βουλή, 28/9/2016.

5.“O κ. Καλογρίτσας προφανώς συνήψε μια 
συμφωνία και με μέλη της τωρινής κυβέρνησης, 
αλλά αυτή η συμμαχία δεν ήταν τόσο ισχυρή 
ώστε να κερδίσει τους αντιπάλους” … 
“Φυσικά και είναι δουλειά της κυβέρνησης 
να έχει κάποια φιλικά Μέσα Ενημέρωσης.” 
Στέλιος Κούλογλου, Ευρωβουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ, 27/9/2016.

6.“Είναι η τρίτη φορά φέτος που πνίγονται 
τα χωριά μας, ενώ κάθε χρόνο τα ίδια 
παθαίνουμε.” Θωμάς Μπαντής, αγρότης, 
μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Αγροτικών 
Συλλόγων Τρικάλων («Η άνοιξη»), 15/9/2016.

7.“Η βροχή ήταν πρωτοφανής και έπνιξε 

σπίτια, μαντριά, χωράφια, ενώ ζημιές από 
κατολισθήσεις προκλήθηκαν στους δρόμους. 
Όμως, εκτός από τη ένταση της βροχής, φταίει 
και το γεγονός ότι τα ρέματα και οι χείμαρροι 
στα χωριά δεν έχουν καθαριστεί εδώ και 
χρόνια, ενώ υπάρχουν και κατασκευαστικά 
προβλήματα σε κάποια έργα.” Λεωνίδας 
Κεραμίδας, Δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο 
Καλαμπάκας, 15/9/2016.

8.“Αυτές τις γελοιότητες, με συγχωρείτε, 
που λένε ότι όταν έχουμε εργαζόμενους 
και συνταξιούχους δεν θα έχουμε χημικά, 
δηλαδή με συγχωρείτε, πότε θα έχουμε 
χημικά; Επιτρέπονται τα χημικά σε άλλες 
περιπτώσεις; Τα γκλομπς πότε επιτρέπονται;” 
Κώστας Γκιουλέκας, Βουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας, 4/10/2016.

σχεση ή πλειστηριασμό σε κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ανέργου.
✓ Δωρεάν μετακινήσεις στις αστικές συγκοινωνίες.
✓ Αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου του διαστήματος της 

ανεργίας χωρίς επιβάρυνση των ανέργων. Να βαρύνονται κράτος 
και εργοδότες. 

✓ Επιδότηση ενοικίου 100% της αξίας του από το κράτος για 
τους ανέργους. 

Απαιτούμε από τους Δήμους : 
✓ Απαλλαγή των ανέργων από τα δημοτικά τέλη.  
✓ Κανένας περιορισμός στην ένταξη των παιδιών των ανέρ-

γων στους παιδικούς σταθμούς.
✓ Δωρεάν συμμετοχή των ανέργων και των παιδιών τους σε 

αθλητικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά εκπαιδευτικά προγράμματα 
και δραστηριότητες π.χ. χρήση γυμναστηρίων, κολυμβητηρίων, 
καλλιτεχνικών μαθημάτων, ωδείων κλπ.  

Διεκδικούμε ορισμένα μέτρα για τον περιορισμό της ανεργίας : 
✓ Σχεδιασμός και υλοποίηση απαραίτητων έργων υποδο-

μής, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους και αντίστοιχη κρατική 
χρηματοδότηση. Έργα κατασκευής και συντήρησης σχολείων και 
παιδικών σταθμών, σύγχρονων νοσοκομείων και άλλων υποδομών 
στην υγεία και πρόνοια, φοιτητικών εστιών που τόσο μεγάλη ανά-
γκη υπάρχει για τους σπουδαστές και τους φοιτητές στην Αττική. 

✓ Εκτέλεση έργων αναγκαίων για την προστασία της ζωής 
και της περιουσίας των λαϊκών στρωμάτων, όπως αντιπλημμυρικά 
έργα, μέτρα αντισεισμικής και αντιπυρικής προστασίας. Κάθε χρό-
νο καταστρέφονται κατοικίες, μικροεπιχειρήσεις, καλλιέργειες από 
την ανυπαρξία τέτοιων έργων που η εκτέλεση και η συντήρηση τους 
θα συμβάλλει και στη μείωση της ανεργίας αφού θα προσληφθούν 
εργάτες, μηχανικοί, πυροσβέστες, δασοφύλακες.  

✓ Προστασία των ελεύθερων χώρων που χρυσοπληρώθηκαν 
από τα λαϊκά στρώματα για να αξιοποιηθούν προς όφελός τους  και 
καταστρέφονται χωρίς προσωπικό και συντήρηση όπως το Πάρκο 
Τρίτση, το Πεδίο του Άρεως και δεκάδες άλλα μικρότερα ή μεγα-
λύτερα, με αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση και προσλήψεις 
προσωπικού με σταθερή δουλειά και δικαιώματα. 

✓ Έργα αποχετεύσεων, βιολογικών καθαρισμών, διαχείρισης 
απορριμμάτων που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ζωής των 
κατοίκων λαϊκών περιοχών και καρκινοβατούν χρόνια σε βάρος της 
υγείας τους. 

✓ Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και κάλυψη των χιλιάδων 
οργανικών θέσεων που είναι κενές στην Υγεία, στην Πρόνοια, στην 

Παιδεία, στους δήμους, στις αστικές συγκοινωνίες και αλλού.
Τα συνδικάτα που συσπειρωνόμαστε στο ΠΑΜΕ παλεύουμε ταυ-

τόχρονα για να σταματήσουν οι απολύσεις σε ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα, να καταργηθεί η ελαστική και ανασφάλιστη εργασία και όλοι 
οι αντεργατικοί νόμοι. Να σταματήσει το σκλαβοπάζαρο των προ-
γραμμάτων απασχόλησης και να καταργηθούν κάθε μορφής δου-
λεμπορικά γραφεία. Παλεύουμε για σταθερή δουλειά για όλους με 
πλήρη δικαιώματα, υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Τα χρήματα υπάρχουν, αρκεί να μη δίνουν ακάλυπτες επιταγές για 
τις λαϊκές ανάγκες και στα μονοπώλια μετρητά στο χέρι όπως να-
τοϊκοί εξοπλισμοί, φοροαπαλλαγές ακόμη και για λαθρεμπόρους, 
σβήσιμο χρεών του μεγάλου κεφαλαίου. 

Να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει.
Η σύσκεψη κατέληξε στο πρόγραμμα δράσης για το δίμηνο 

Οκτώβρη-Νοέμβρη. Αυτό το διάστημα θα είναι περίοδος δράσης 
και πρωτοβουλιών με αιχμή τα ζητήματα της ανεργίας, συνδυασμέ-
να με τον αγώνα για τις Συλλογικές Συμβάσεις και την πάλη ενά-
ντια στα αντεργατικά μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση.

Σχεδιάζονται συσκέψεις, συγκεντρώσεις, συνελεύσεις, εκδη-
λώσεις και κινητοποιήσεις σε χώρους δουλειάς και πλατείες, σε 
υπουργεία, δήμους, νοσοκομεία, υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, της ΔΕΗ, 
της ΕΥΔΑΠ και όπου αλλού μπορεί να εκφραστεί η αγωνιστική δι-
εκδίκηση μέτρων ουσιαστικής προστασίας των ανέργων, με βάση 
το πλαίσιο αιτημάτων. Η δραστηριότητα αυτή θα κλιμακωθεί με το 
συλλαλητήριο στις 17 Οκτώβρη.
Σε όλη αυτή τη δραστηριότητα δεν πρέπει να λείψει κανείς μας!

Οργανώνουμε τον αγώνα. 
Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη. 

Πυκνώνουμε τις γραμμές του Συνδικάτου μας.

Τα συνδικάτα που υπογράφουν το πλαίσιο πάλης:
Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας
Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας
Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδ. Υπαλλήλων Πειραιά
Συνδικάτο Εργατ/λων στον Τουρ/μό – Ξεν/χεία – Επισιτισμό Αττικής
Συνδικάτο Εργαζομένων σε Κλωστ/ργία – Ιματισμό – Δέρμα Αττικής
Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας
Πανελλήνια Ένωση Λιθογράφων
Ένωση Προσωπικού στα Πρακτορεία Τύπου Αθήνας
Συνδικάτο Εργατ/λων Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής Αττικής
Συνδικάτο εργαζομένων ΟΤΑ Αττικής

...Είπαν
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Ακραίο … φαινόμενο
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, γινόμαστε μάρτυρες καταστροφικών 
πλημμυρών που πλήττουν κυρίως τη Δυτική Αττική. Κάθε χρό-
νο, οι κάτοικοι αυτών των περιοχών προσπαθούν να μαζέψουν 
τα κομμάτια τους και να ξαναστήσουν τα νοικοκυριά τους. Κάθε 
χρόνο, χορταίνουμε υποκρισία, όταν οι υπεύθυνοι για την έλλει-
ψη αντιπλημμυρικών έργων σφίγγουν με θεατρική συμπάθεια τα 
χέρια των «πνιγμένων» και κοροϊδεύουν με υποσχέσεις.
Φέτος, απ’ τις αρχές του Σεπτέμβρη ακόμα έχουμε πλημμύρες 
σε όλη τη χώρα, πέντε νεκρούς και μεγάλες καταστροφές. “Οι 
μεγάλες ελλείψεις σε υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας – 
διαβάζουμε στον ημερήσιο αθηναϊκό τύπο – στοίχισαν τη ζωή 
σε ανθρώπους, κατέστρεψαν σπίτια και καλλιέργειες. Εγκλημα-
τικές, διαχρονικές οι ευθύνες των κυβερνήσεων, ΕΕ, τοπικών αρ-
χών”.
Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε για να βγάλουμε 
μια άκρη για αυτό το … ακραίο φαινόμενο, είναι αν μπορεί να 
αποφευχθεί η καταστροφή που συμβαίνει με τις πρώτες φθινο-
πωρινές ψιχάλες ή αν είμαστε καταδικασμένοι απ’ τη μοίρα μας 
να ζούμε έχοντας σε μια γωνιά του σπιτιού μας εξοπλισμό δύτη.
Οι κρατικοί υπεύθυνοι αλλά και «τρανοί» επιστήμονες μιλάνε για 
ακραία καιρικά φαινόμενα. Προσπα-
θούν με αυτό το τρόπο να μας πείσουν 
– επιστημονικά πάντα –, ότι το ζήτημα 
των πλημμυρών είναι κάτι αντικειμενι-
κό, πέρα και έξω από τις δυνάμεις μας 
και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και 
πολλά πράγματα γι’αυτό. Ίσως μόνο κα-
μιά προσευχή ... ελπίζοντας να μην ξα-
νασυμβεί. Παλιότερα μας συμβούλευαν 
κυβερνητικοί παράγοντες πως έπρεπε 
να μάθουμε να ζούμε με τον καύσωνα, τις πυρκαγιές, τα χιόνια, 
τους σεισμούς, τις πλημμύρες.
Τον άνθρωπο όμως και τη κοινωνία του, από την πρώτη στιγμή 
ύπαρξής του ως τέτοιου, αυτό που τον ξεχώρισε από τους υπό-
λοιπους ζωντανούς οργανισμούς ήταν ότι δεν έμενε θεατής της 
φύσης. Όλα τα ζώα που εμφανίστηκαν μέχρι τη διαμόρφωση του 
ανθρώπου, επιβιώνουν μόνο επειδή βρίσκουν έτοιμη στη φύση 
την τροφή τους, βρίσκουν έτοιμο στη φύση το νερό που τους 
χρειάζεται να πιουν, βρίσκουν έτοιμη την προστασία είτε πάνω 
σε δέντρα είτε μέσα σε σπηλιές κ.τ.λ. Αν κάποια από αυτές τις 
συνθήκες σταματήσει να υπάρχει τότε εξαφανίζεται όλο το είδος, 
όπως έχει γίνει ανα τους αιώνες με πάρα πολλά είδη. 
Ο άνθρωπος τώρα, είναι «βγαλμένος από άλλο παραμύθι». Όταν 
δυσκολεύτηκε στο κυνήγι, έφτιαξε τόξα. Όταν η φύση δεν έδινε 
άπλετους τους καρπούς της, έσπειρε δικούς του καρπούς, μό-
νος του. Όταν το νερό λιγόστευε, άνοιξε πηγάδια. Όταν κρύωνε, 
άναψε φωτιά. Όταν δεν έβρισκε σπηλιές, έχτισε καλύβες.
Η κοινωνία των ανθρώπων με τα εργαλεία και τη συνειδητή ερ-

γασία, κατάφερε να κυριαρχήσει πάνω στη φύση και σε ακόμα 
μεγαλύτερο επίπεδο. Σταμάτησε ορμητικά ποτάμια με φράγματα. 
Άδειασε λίμνες ολόκληρες και τις καλλιέργησε. Έκοψε τη γη στα 
δύο και έκανε διώρυγες.
Αν τα πάρουμε υπ’όψη όλα τα παραπάνω, το να αποφύγουμε το 
αποτέλεσμα μιας νεροποντής είναι αν μη τι άλλο ρεαλιστικό. Εί-
ναι ρεαλιστικό καθώς υπάρχουν όλες οι αναγκαίες δυνάμεις της 
παραγωγικής διαδικασίας για να υλοποιηθεί. Ειδικά στην περίο-
δο της κρίσης, οι πρώτες ύλες στοιβάζονται απούλητες στα ράφια 
και τις μάντρες των πολυεθνικών. Τα σκαφτικά και τα κομπρεσέρ 
σκουριάζουν απ’ την αχρηστία. Τα χέρια μας ρημάζουν απ’ την 
ανεργία, ενώ πολλές παραγωγικές ώρες οικοδόμων ξοδεύονται 
στις ουρές του ΟΑΕΔ. Όλα είναι εδώ, όλα διαθέσιμα.
Θα αναρωτηθεί εύλογα οπότε κάποιος: Αφού είναι ρεαλιστικό 
να γίνει, όμως παρ’ολ’αυτά δεν πραγματοποιείται, μήπως σημαί-
νει ότι δεν είναι αναγκαίο; Το πραγματικό ερώτημα είναι: Ανα-
γκαίο για ποιον;
Αν ρωτήσουμε τους πλημμυροπαθείς, θα μας πουν ότι είναι «ανά-
γκη και κόψιμο» να γίνουν τα αντιπλημμυρικά έργα.
Εδώ είναι όμως που βρίσκεται το πιο ακραίο φαινόμενο στο σύ-

στημα που ζούμε. Δεν είναι αναγκαίο 
για αυτούς που κατέχουν τα κλειδιά 
της οικονομίας, τους καπιταλιστές. Για 
να είναι γι’ αυτούς αναγκαίο, πρέπει οι 
κατασκευαστικές εταιρείες να έχουν 
τα επιθυμητά κέρδη απ’ την κατασκευή 
τους. Τα αντιπλημμυρικά έργα δεν είναι 
αποδοτικά όπως η Αττική Οδός ή η γέ-
φυρα Ρίου-Αντιρρίου με τα τσουχτερά 
διόδια (δε βρήκανε ακόμα το τρόπο να 

βάλουνε διόδια στο νερό που μπαίνει στους υπονόμους…). Τα 
αντιπλημμυρικά έργα δε θαμπώνουν τα μάτια των εργατικών-
λαϊκών οικογενειών για να ψωνίσουν το παραμύθι της ανάπτυ-
ξης.
Το πραγματικά ακραίο φαινόμενο που βιώνουμε κι όχι μόνο όσον 
αφορά το ζήτημα των αντιπλημμυρικών έργων, είναι ότι ενώ οι 
δυνάμεις της παραγωγής που λέγαμε παραπάνω είναι έτοιμες για 
άλματα που δεν τα χωράει ούτε ο νους μας και θα μπορούσαν να 
ικανοποιήσουν με το παραπάνω τις ανάγκες των πολλών, περιο-
ρίζονται από τα δεσμά που εξυπηρετούν τις ανάγκες, των λίγων, 
των αφεντικών, δηλαδή το κέρδος τους.
Έχουμε καθήκον να διαλέξουμε:  
Θα συνταχτούμε με τις δικές μας ανάγκες; ή με τις δικές τους. 
Θα βάλουμε κάτω το δίκιο μας για να το κάνουμε νόμο; ή θα 
ψαρώνουμε στο επιχείρημα ότι η ανάπτυξή τους είναι τάχα και 
δική μας.

ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΤΙΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ

Λεφτά υπάρχουν για τη βιτρίνα του Νιάρχειου και όχι για την ουσία
Με 150 εκατομμύρια ευρώ – το μισό σχεδόν αποθεματικό – αποφάσισε να χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια 

Αττικής έργα ανάπλασης στον Φαληρικό όρμο, για να δημιουργηθεί «αυλή» στο έργο που χρηματοδοτεί το 
Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».

Απλά ερωτήματα: Είναι ανάγκη τα χρήματα να πάνε εκεί; Ποια η προτεραιότητα; Πρέπει να πνίγονται 
μόνιμα γειτονιές σε Ίλιο, Αγίους Αναργύρους, Καματερό; Πρέπει να παραμένουν ανοχύρωτες απέναντι στα φυσικά φαινόμενα, να χάνονται 
περιουσίες; Ή να μην πνίγεται η Δυτική Αθήνα (κι όχι μόνο) και για αυτό να προχωρήσουν μια σειρά αντιπλημμυρικά έργα, να δουλέψει 
μεγάλο μέρος επιστημονικού, τεχνικού και εργατικού δυναμικού, άνθρωποι που σκούριασαν στην ανεργία και το Ίδρυμα ας πάει παρά πίσω;

Ας χρηματοδοτηθεί απ’ αυτούς που πρέπει, που πήραν ολόκληρα στρέμματα τζάμπα, για να το φτιάξουν και που στη συνέχεια θα το εκ-
μεταλλεύονται για χρόνια.
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Τίποτα απ’ αυτά που δικαιούμαστε δεν είναι πολυτέλεια! 
Να μην συμβιβαστούμε με τη μιζέρια και τη φτώχεια!

Συνάδελφε,
Άλλη μια σχολική χρονιά ξε-

κίνησε... Γεμάτη ελπίδες, δίψα 
για γνώση και πρόοδο. Μαζί με 
αυτά, όμως, πάει η αγωνία για 
την πορεία του παιδιού μας, η 
αγωνία για τη λειτουργία του 
σχολείου και για τα έξοδα του 
Σεπτέμβρη που μεγαλώνουν, 
ενώ το όποιο εισόδημα κι αν υπάρχει, μειώνεται.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, όπως και οι προηγούμενες, πε-
τσόκοψε θέσεις εκπαιδευτικών. Το «νέο Δημοτικό» για το οποίο 
μιλάει, είναι ένα σχολείο που τα μαθήματα καθορίζονται με ό,τι 
ώρες περισσεύουν. Μεγαλώνει το διάλειμμα στο Γυμνάσιο για να 
κρύψει τις ελλείψεις εκπαιδευτικών. Ο νέος τρόπος πρόσβασης 
σε ΑΕΙ - ΤΕΙ που προωθεί, θα κάνει το Λύκειο ακόμα πιο σκληρό 
εξεταστικό κέντρο και θα διώχνει τα παιδιά απ’ αυτό.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση λέει κούφια μεγάλα λόγια, ότι 
η χρονιά θα ξεκινήσει «κανονικά». Λέει άλλη μια φορά ψέματα, 
αφού σε αρκετά σχολεία Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια είτε ΕΠΑΛ-
ΕΠΑΣ δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες, λείπουν γυμναστήρια, ενώ σε 
ένα πολύ μικρό ποσοστό έχουν εργαστήρια φυσικών επιστημών. 
[βλ. σε άλλη στήλη περισσότερα]

Αλήθεια; 
•Πότε θα σταματήσουν να υπάρχουν χιλιάδες κενά στα σχο-

λεία;
•Πότε τα σχολεία των παιδιών μας θα έχουν όλες τις απαραί-

τητες υποδομές;
•Πότε τα σχολικά βιβλία θα σταματήσουν να μπερδεύουν τα 

παιδιά μας;
•Μήπως θα πάψει η ανάγκη να πληρώνεις χρήματα για μια σει-

ρά δραστηριότητες, για ξένη γλώσσα, για φροντιστήρια;
•Θα υπάρχουν καθαρίστριες;
•Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα έχουν την απα-

ραίτητη στήριξη και βοήθεια;
Είναι πρόκληση. Δεν πρέπει να αποδεχτούμε ότι «σε μία οικο-

γένεια, η ανάγκη του ενός μπορεί να γίνει έλλειψη του άλλου». 
Αυτός που βάζει φρένο στις ανάγκες μας δεν είναι μέσα στην 
οικογένειά μας! Είναι αυτοί που κλέβουν τον πλούτο που παρά-
γουμε και ζουν μέσα στη χλιδή.

Συνάδελφε γονιέ,
Υπάρχει δρόμος για τις ανάγκες μας κι όσο δεν τον επιλέγουμε 

θα χάνουμε κι άλλα! Είναι ο δρόμος του αγώνα που δίνει απά-
ντηση στο σήμερα.

Αγώνας για:
•Ένα σχολείο αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν. 
•Ένα σχολείο ενιαίο, που θα παρέχει την ίδια μόρφωση σε 

όλους τους μαθητές, χωρίς να χωρίζει τα παιδιά και τα σχολεία 
σε πολλές ταχύτητες, ανάλογα με την περιοχή και την τσέπη του 

καθενός.
•Ένα σχολείο που θα είναι 

ασφαλές και με όλους τους 
βοηθητικούς χώρους που χρει-
άζονται οι μαθητές (εργαστή-
ρια, χώρους άθλησης - γυμνα-
στήρια, βιβλιοθήκη, θέατρα, 
χώρους μουσικής, τραπεζαρία 
κ.τ.λ.).

•Ένα σχολείο που θα βοηθά όλα τα παιδιά με αναπηρίες και με 
μαθησιακές δυσκολίες.

•Ένα πραγματικά ενιαίο και σύγχρονο σχολείο είναι αυτό που 
έχει διευρυμένη χρονική λειτουργία, για να ολοκληρώνουν όλα 
ανεξαιρέτως τα παιδιά στο σχολείο το πρόγραμμά τους (μελέ-
τη, εργασίες, αθλητικές δραστηριότητες, ξένες γλώσσες κ.ά. με 
παράλληλη δωρεάν σίτιση και ανάπαυση), ενώ θα μπορούν να 
αξιοποιούν τις δομές του στον ελεύθερο χρόνο τους για δραστη-
ριότητες που θα παρέχονται δωρεάν.

Συνάδελφε,
Σκέψου την ίδια την πείρα σου, τη ζωή σου, την καθημερινότη-

τά σου. Αφήνουμε πίσω τη λογική τού «τίποτα δεν γίνεται», των 
μειωμένων απαιτήσεων και την απογοήτευση. Έχεις εμπειρία από 
το ίδιο σου το Συνδικάτο. Σκέψου, μήπως ήρθε η ώρα να κάνουμε 
την πραγματική διαφορά;

Δεν πρέπει να φορτωθούμε ξανά εμείς και τα παιδιά μας τα 
σπασμένα της κρίσης. Στο σχολείο, στο σωματείο, στη Λαϊκή 
Επιτροπή, στη γειτονιά, οργανώνουμε την πάλη μας, μαζί βάζου-
με μπροστά τις ανάγκες τις δικές μας, των παιδιών μας.

Παλεύουμε για:
•Άμεση κάλυψη των κενών, καμία διδακτική ώρα χαμένη. Εναρ-

ξη ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης.
•Ειδικά μέτρα ανακούφισης για τις φτωχές οικογένειες, τους 

ανέργους για υλικά, αναλώσιμα κ.ά.
•Δωρεάν μετακίνηση όλων των μαθητών.
•Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους μαθητές, 

άμεση υποδομή για δωρεάν δελτία υγείας.
•Δωρεάν πρόσβαση σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριό-

τητες για όλους.
•Διαγραφή των χρεών των σχολείων προς τις ΔΕΚΟ.

Να υιοθετήσουμε το «κανένα παιδί ανήμπορο μπροστά στη 
γνώση». 

Γιατί: Πλούτος και γνώση υπάρχει για να μπορούν όλοι οι νέοι 
να μορφώνονται ολόπλευρα και να μπορούν να δουλεύουν σε 
αυτό που έχουν σπουδάσει. Γιατί όλοι μπορούν να αγαπήσουν τη 
γνώση, τη ζωή και τον αγώνα.

Αυτόν τον κόσμο με τη δύναμη της γνώσης μπορούμε να τον 
εξηγήσουμε. Με την οργάνωση της πάλης μπορούμε να τον αλ-
λάξουμε!

Συνάδελφοι,

Από Δευτέρα 10 Οκτώβρη ξεκίνησε ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του 
ειδικού εποχικού βοηθήματος και λήγει στις 30/11/2016
Περισσότερες πληροφορίες στα Παραρτήματα ή στο Κεντρικό Συνδικάτο.
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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. 
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Συνάδελφοι,
Με αυτή την αίτηση Θέλω να γίνω μέλος Του 

Συνδικάτου. ‘Εχω τις προϋποθέσεις που απαιτεί το 
καταστατικό και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
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Αθήνα στις  .......................................................  20 ...............

Ο Αιτών

Συνάδελφε,
Μην πιστεύεις τις υποσχέσεις της κυβέρνησης ότι μπορεί να 

αλλάξει η ΕΕ, πως μπορεί να αποκτήσει φιλολαϊκό προσανατο-
λισμό, μέσα από τις παρεμβάσεις μιας συμμαχίας των κρατών 
του Μεσογειακού Νότου ή από μια συντονισμένη δράση των 
Ευρωπαίων σοσιαλδημοκρατών.

Θυμήσου τι έλεγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, με την εκλογή του Ολάντ 
στη Γαλλία πως «θα φύσαγε άλλος αέρας». Σήμερα, βρήκαν 
διαφορές. Οι όποιες διαφορές του Τσίπρα με τον Ολάντ, τον 
Ρέντσι και τους άλλους, με την γερμανική κυβέρνηση δεν αφο-
ρούν το συμφέρον του λαού. Στη Γαλλία π.χ. ο Ολάντ κι η κυ-
βέρνησή του ψήφισαν τον αντεργατικό νόμο «Ελ Κομρί» που 
προωθεί το 12ωρο σε ημερήσια βάση, το 48ωρο την εβδομάδα, 
τις απλήρωτες υπερωρίες. 

Στην Ιταλία απελευθερώνονται οι απολύσεις και επιβάλλο-
νται συμβάσεις με μηδενικά δικαιώματα. Όλες οι κυβερνή-
σεις του μεσογειακού Νότου προωθούν αναδιαρθρώσεις για 
να διασφαλίσουν φτηνή εργατική δύναμη, μείωση μισθών και 
μεροκάματων, μείωση δικαιωμάτων αφενός και αφετέρου την 
ενίσχυση των συμφερόντων των μονοπωλιακών ομίλων, του 
κεφαλαίου.

Αυτά συζητούν και για αυτά σχεδιάζουν στις διάφορες συνα-
ντήσεις τους, όπως και στην πρόσφατη.

ΕΕ και Νότος

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
Η κυβέρνηση μας επέβαλε τον «αυτόματο δημοσιονομικό κόφτη». Οι 
περικοπές του «κόφτη» θα προέρχονται κατά 45% από μειώσεις σε μι-
σθούς, κατά 15% από μειώσεις σε συντάξεις, κατά 20% από αυξήσεις των 
έμμεσων φόρων και κατά 20% από μειώσεις στις δαπάνες, απ’ τις οποίες 
βέβαια, εξαιρούνται οι δαπάνες για την χρηματοδότηση του κεφαλαίου! 

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
Η σχολική χρονιά ξεκίνησε. Οι ελλείψεις στα σχολεία εμφανείς και η 
κυβέρνηση να προσπαθεί να τις κρύψει κάτω από το χαλί, πέρα από το 
γεγονός οτι το σχολείο, εν έτει 2016, απέχει παρασάγγας απ’ τις σύγ-
χρονες ανάγκες του λαού και της νεολαίας. Λένε π.χ. πως η χρονιά ξεκί-
νησε «κανονικά», όμως: 
• Βιβλιοθήκη έχουν το 44% των Δημοτικών, 56% των Γυμνασίων, 
50% των Λυκείων, 37% των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ.
• Γυμναστήριο έχουν το 19% των Δημοτικών, 42% των Γυμνασίων, 
42% των Λυκείων, 17% των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ. Κατά τα άλλα, βα-
ρύγδουπες δηλώσεις για τα ολυμπιακά μετάλλια και συνωστισμός για 
φωτογραφίες.
• Μόνο το 16% των Δημοτικών σχολείων έχουν εργαστήρια φυ-
σικών επιστημών, γιατί προφανώς δεν χρειάζεται τα παιδιά σε αυτή την 
ηλικία να προσεγγίζουν τη γνώση μέσω πειραμάτων, αλλά μόνο στα 
χαρτιά. Μόνο τα μισά ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ έχουν εργαστήρια φυσικών επιστη-
μών, σε ένα χώρο που είναι προσανατολισμένος στην πρακτική!

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΟΝΤΑΙ Ή ΣΥΜΜΑΧΟΥΝ;
Κόψιμο 900 εκατ. ευρώ κατ’ έτος από τον κρατικό προϋπολογισμό, που 
προορίζονται για την πρόνοια προβλέπει το 3ο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, 
που ψήφισαν από κοινού με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το ΠΟΤΑΜΙ. Ενώ 
μόνο από την κατάργηση του ΕΚΑΣ, που παίρνουν οι χαμηλοσυνταξι-
ούχοι, προσδοκά να εξοικονομήσει 2,4 δις ευρώ μέχρι το 2019.
Κατά τα άλλα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργούσε τα μνημόνια, θα εφάρμοζε πα-
ράλληλο πρόγραμμα και κόκκινες γραμμές! Ως προς την αντιπολίτευση 
της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΠΟΤΑΜΙΟΥ, περίσσεψε η συμπόνια και 
τα κροκοδείλια δάκρυα. Έχουν προ πολλού συμβάλλει να μπει και να 
ρέει το νερό στο αυλάκι μιας και επί της ουσίας, στρατηγικά συμμαχούν.


