Συνάδελφοι εργαηόμενοι/εσ, άνεργοι/εσ αρχιτζκτονεσ
Θ επίκεςθ ςτα δικαιϊματα μασ κλιμακϊνεται. Η
κυβζρνθςθ του ΠΑΟΚ, υπό τισ ευλογίεσ τθσ Σρόικα και με
τθν αμζριςτθ ςτιριξθ, ςτθ βουλι και ςτο κίνθμα, ΝΔ και
ΛΑΟ, ξετυλίγει μια άνευ προθγουμζνου κλιμάκωςθ τθσ
επίκεςθσ ςτα δικαιϊματα όλων των εργαηόμενων
ςυναδζλφων. τουσ μιςκωτοφσ του ιδιωτικοφ και του
δθμόςιου τομζα, που οδθγοφνται ςε ζναν εργαςιακό
μεςαίωνα, με τθν κατάργθςθ των υλλογικϊν υμβάςεων
Εργαςίασ, με μιςκοφσ πείνασ, με εξαντλθτικά ωράρια, με
απλιρωτεσ υπερωρίεσ, με το φόβο τθσ απόλυςθσ, τθσ
«εφεδρείασ» και τθσ ανεργίασ να ςτοιχειϊνει κάκε
ςυηιτθςθ, κάκε προοπτικι για το μζλλον. τουσ
αυτοαπαςχολοφμενουσ,
που
εξαναγκάηονται
να
δουλεφουν ατελείωτεσ ϊρεσ για να εξαςφαλίςουν τα
ςτοιχειϊδθ, που ςπρϊχνονται ςτθν ανεργία και τθν
προλεταριοποίθςθ μζςα από τθν προϊκθςθ τθσ πολιτικισ
τθσ ΕΕ για τθν «απελευκζρωςθ», που γίνονται ςτόχοσ μιασ
ανελζθτθσ φοροεπιδρομισ. τουσ νζουσ ςυναδζλφουσ,
που από τα «επαγγελματικά γεννοφάςκια» βρίςκονται να

μπαίνουν «μζςα» 1500 ευρϊ το μινα με το αςφαλιςτικό
χαράτςι του ΣΜΕΔΕ, αντιμετωπίηουν μια παγωμζνθ
αγορά εργαςίασ και θ μόνθ προοπτικι που τουσ
ςερβίρεται ωσ ρεαλιςτικι είναι να ακολουκιςουν τα
βιματα των παπποφδων τουσ και να μεταναςτεφςουν.
Η κυβζρνθςθ μασ καλεί και κα μασ καλεί ςυνεχϊσ ςε νζα
μζτρα, και το ίδιο κα κάνει κάκε κυβζρνθςθ που ζχει ωσ
«ευαγγζλιο» τθν κερδοφορία του κεφαλαίου. Σα νζα
φορολογικά χαράτςια που καλοφμαςτε να πλθρϊςουμε, θ
ακρίβεια,
θ
παραπζρα
προϊκθςθ
τθσ
εμπορευματοποίθςθσ υγείασ και παιδείασ, οι αλλαγζσ ςτο
αςφαλιςτικό που οδθγοφν ςε νζα αφξθςθ των ειςφορϊν
και των ορίων θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ με ταυτόχρονθ
μείωςθ των παροχϊν, το παιχνίδι με το τηογάριςμα των
αποκεματικϊν των αςφαλιςτικϊν ταμείων και τισ
ανταλλαγζσ ομολόγων, θ κατάργθςθ των κλαδικϊν Ε και
θ παραπζρα ςυμπίεςθ του ειςοδιματόσ μασ,
αποδεικνφουν ότι το «βαρζλι των κυβερνθτικϊν μζτρων
δεν ζχει πάτο».

Αυτό είναι το ερϊτθμα που περνάει από το μυαλό του
κακενόσ μασ και για να απαντιςει κανείσ πρζπει να
ξεπεράςει τισ ςειρινεσ τθσ ςυναίνεςθσ και τθσ υποταγισ
που μασ καλοφν με το φόβθτρο τθσ χρεοκοπίασ «να
βάλουμε πλάτθ», να αποδεχτοφμε ότι θ επίκεςθ ςτα
δικαιϊματά μασ γίνεται για το καλό μασ. τθν
πραγματικότθτα, οι εργαηόμενοι και τα λαϊκά ςτρϊματα
βρίςκονται ιδθ ςε τροχιά χρεοκοπίασ.
Η χρεοκοπία τθσ χϊρασ χρθςιμοποιείται για να αποςπάςει
τθ ςυναίνεςι μασ ςτα αντιλαϊκά μζτρα που εφαρμόηονται
και που ζρχονται ςτθ ςυνζχεια, πρϊτα με το επιχείρθμα
«να βάλουμε όλοι πλάτθ για να αποφφγουμε τθ
χρεοκοπία», τϊρα με το αντίκετό του «κα υποςτοφμε όλοι
κυςίεσ για να προχωριςει το κοφρεμα και να γλυτϊςουμε

τα χειρότερα». Για να απαντιςουμε ουςιαςτικά πρζπει
να ξεκινιςουμε με το τι ζχουμε να αντιμετωπίςουμε. Θ
επίκεςθ ζχει κακολικό χαρακτιρα και δεν αφορά τον
ζναν ι τον άλλο κλάδο.
Σθν ίδια επίκεςθ δζχεται το ςφνολο των εργαηόμενων τθσ
χϊρασ. Η καρατόμθςθ αςφαλιςτικϊν, εργαςιακϊν και
μιςκολογικϊν δικαιωμάτων αφορά μιςκωτοφσ δθμόςιου
και
ιδιωτικοφ
τομζα,
ςυνταξιοφχουσ
και
αυτοαπαςχολοφμενουσ, φτωχοφσ αγρότεσ, ενϊ τα
πρόςφατα επικαιροποιθμζνα μζτρα ζρχονται να
πολλαπλαςιάςουν τθν οξφτθτα τθσ αντιλαϊκισ επίκεςθσ.
Σθν ίδια ςτιγμι, επίκεςθ δζχονται οι εργαηόμενοι και ςε
όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ.

Ζτςι υποςτθρίηουν οι δυνάμεισ του ΠΑΟΚ, τθσ ΝΔ, και
του ΛΑΟ, ότι είναι το αποτζλεςμα ενόσ «ςπάταλου»
κράτουσ που «ζφαγε» τα λεφτά μαηί με τουσ
εργαηόμενουσ. Όλοι μαηί, ΠΑΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟ, ΔΗΤΜ,
ΔΗΜΑΡ εμφανίηουν τθν όξυνςθ τθσ αντιλαϊκισ επίκεςθσ
ωσ αποτζλεςμα του υψθλοφ δθμόςιου χρζουσ. Από κοντά
και οι δυνάμεισ του ΤΡΙΗΑ που υποςτθρίηουν, με τισ
επιτροπζσ ελζγχου του «νόμιμου» χρζουσ, ότι οι

εργαηόμενοι «ζφαγαν» μόνο «λίγο από το χρζοσ» και
εξαπατοφν
το
λαό
με
προτάςεισ
«επαναδιαπραγμάτευςθσ» και «ευρωομόλογων», αλλά
και θ πολιτικι γραμμι τθσ ΑΝΣΑΡΤΑ θ οποία, παρά τουσ
«αντιςυςτθμικοφσ βερμπαλιςμοφσ», προτάςςει ωσ
«πρϊτο ουςιαςτικό ηιτθμα» τθν «απαλλαγι από το
βραχνά του χρζουσ». Με αυτι τθν πολιτικι γραμμι και οι

δυο αναπαράγουν τθν κυρίαρχθ προπαγάνδα, ότι αιτία
όλων των δεινϊν είναι το χρζοσ.
Η επίκεςθ όμωσ δεν ξεκίνθςε τϊρα. Ασ αντλιςουμε
ςυμπεράςματα από τθν ίδια μασ τθν πείρα και ασ
κυμθκοφμε:
 Σθν επίκεςθ ςτα αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα, που
μετρά πλειάδα αντιαςφαλιςτικϊν νόμων (νόμοι ιοφφα,
Ρζππα- το αντιαςφαλιςτικό ζκτρωμα που κακιζρωςε τθν
ανταποδοτικι αςφάλιςθ, τον 3518/2006).
 Σθν επίκεςθ ςτα εργαςιακά μασ δικαιϊματα, των
ελαςτικϊν ςχζςεων εργαςίασ, με τθν κακιζρωςθ των
ΔΠΤ, των μιςκϊν που ςυνεχϊσ μειϊνονταν ωσ ο κανόνασ
όλα τα προθγοφμενα χρόνια.
 Σθν επίκεςθ ςτα δικαιϊματα των αυτοαπαςχολοφμενων
μθχανικϊν, με ζναν κυκεϊνα μζτρων, όπωσ τθν
αναδιάρκρωςθ του πλαιςίου ζργων του δθμοςίου που
οδιγθςε ςτθν κυριαρχία του κλάδου τθσ καταςκευισ
δθμοςίων ζργων από τα μεγάλα τεχνικά γραφεία.
 Σθν επίκεςθ ςτα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά μασ
δικαιϊματα, με τθν προϊκθςθ τθσ πολιτικισ τθσ
Μπολόνια και των ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν που
μετατρζπουν το πτυχίο μασ ςε «κουρελόχαρτο»-απλό
διαβατιριο ςυνεχϊν εξετάςεων.
Η ίδια αντιλαϊκι επίκεςθ εξαπολφεται ςτα δικαιϊματα του
Γερμανοφ εργαηόμενου, που θ χϊρα του δεν βρίςκεται ςε

κρίςθ και υπερχρζωςθ, του Βρετανοφ εργαηόμενου που θ
χϊρα
του
βρίςκεται εκτόσ
ευρωηϊνθσ.
τθν
πραγματικότθτα, θ επίκεςθ υπαγορεφεται από τθν
ανάγκθ των μονοπωλιακϊν ομίλων των χωρϊν τθσ ΕΕ να
διαςφαλίςουν τθν κερδοφορία τουσ, να κωρακίςουν τθν
ανταγωνιςτικότθτά τουσ. Απαραίτθτοσ όροσ για τθν
ανταγωνιςτικότθτα των μονοπωλίων είναι να γίνει
φτθνι θ εργατικι δφναμθ, να μειωκεί κι άλλο θ
φορολογία ςτα κζρδθ τουσ, να ιδιωτικοποιθκεί δθμόςια
περιουςία, επιχειριςεισ και γθ, προκειμζνου να
διαςφαλίςουν κερδοφόρα διζξοδο επζνδυςθσ ςτα
υπερςυςςωρευμζνα κεφάλαιά τουσ. Σα όρια που
κακορίηει θ ανταγωνιςτικότθτα του κεφαλαίου για τισ
λαϊκζσ ανάγκεσ, είναι τα επίπεδα μιςκϊν Κίνασ και Ινδίασ.
Σα μζτρα που λαμβάνονται τϊρα ζχουν προαποφαςιςτεί
ςτθν ΕΕ και είναι προεκλογικζσ δεςμεφςεισ και βαςικοί
πυλϊνεσ τθσ πολιτικισ ΠΑΟΚ και ΝΔ. Άλλωςτε, το
δθμόςιο χρζοσ δεν το δθμιοφργθςαν οι «ςπάταλοι»
εργαηόμενοι και τα άλλα λαϊκά ςτρϊματα. Δθμιουργικθκε
από
τισ
«αναπτυξιακζσ»
επιδοτιςεισ
και
φοροελαφρφνςεισ του κράτουσ προσ μια χοφφτα
μονοπωλιακοφσ ομίλουσ και εκτινάχκθκε κατά τθ διάρκεια
τθσ κρίςθσ. Διογκϊκθκε από δαπάνεσ εξοπλιςμοφ για
ςχζδια του ΝΑΣΟ. Δεν πρζπει να το πλθρϊςουν οι
εργαηόμενοι!

Δεν πρζπει να υπάρχει καμιά αυταπάτθ. Η επίκεςθ ςτα δικαιϊματά μασ δεν ξεκίνθςε με τθν κρίςθ και το
υψθλό χρζοσ. Το χρζοσ και το ζλλειμμα αξιοποιείται για να εντακεί θ επίκεςθ ακόμθ περιςςότερο, για να
αφαιρεκοφν οι όποιεσ κατακτιςεισ. Τϊρα θ ελεγχόμενθ χρεοκοπία, το «κοφρεμα» του χρζουσ, κα
αξιοποιθκεί μια ακόμα φορά για τθν επιβολι νζων, ακόμα πιο δυςβάςταχτων μζτρων.

Οι εργαηόμενοι και οι άνεργοι δεν ζχουν να περιμζνουν
τίποτα κετικό από τθν πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ. Θ
πορεία προσ το «ξζφωτο» του πρωτογενοφσ
πλεονάςματοσ και των νζων μζτρων για τθν ελεγχόμενθ
χρεοκοπία (το λεγόμενο «κοφρεμα» του χρζουσ) για τθν
οποία καλεί ςε πατριωτικι ςυςτράτευςθ ςθμαίνει: ολικι
κατάργθςθ των Ε, ανφπαρκτα εργαςιακά δικαιϊματα,
νζα πιο άγρια φοροεπιδρομι, εξακλίωςθ των μιςκωτϊν
και των αυτοαπαςχολοφμενων, ανεργία, αφξθςθ των
ορίων ςυνταξιοδότθςθσ και μείωςθσ των ςυντάξεων και
των παροχϊν υγείασ, εκτίναξθ των ειςφορϊν, απολφςεισ
ςε ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα, βάκεμα τθσ κρίςθσ, ςυνεχι
κρατικι ςτιριξθ τθσ κερδοφορίασ των μονοπωλίων.
Η ανάπτυξθ τουσ δεν μπορεί παρά να βαςιςτεί ςτθ μείωςθ
των μιςκϊν των εργαηόμενων και τθν αφξθςθ τθσ
«εφεδρικισ» ςτρατιάσ των ανζργων, αφοφ μόνο ζτςι
μποροφν να κωρακίςουν τθν ανταγωνιςτικότθτα των
μονοπωλίων απζναντι ςτο διεκνι ανταγωνιςμό με τθν
Κίνα και τθν Ινδία. Η ανταγωνιςτικότθτα των μονοπωλίων
απαιτεί τθν επιτάχυνςθ τθσ καταςτροφισ μεγάλου μζρουσ
των αυτοαπαςχολοφμενων και των μικρϊν τεχνικϊν
γραφείων. Γι αυτό, ςτόχοσ τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ για τθν
απελευκζρωςθ δεν είναι άλλοσ από τθν επιτάχυνςθ τθσ
ςυγκζντρωςθσ τθσ παραγωγισ ςτα χζρια μιασ χοφφτασ

μονοπωλίων. Αυτόσ είναι ο ςτόχοσ και τθσ πολιτικισ που
εφάρμοηαν ΠΑΟΚ και ΝΔ όλο το προθγοφμενο διάςτθμα.
Οι αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα καταςκευισ και μελζτθσ
δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων επιτάχυναν τον εκτοπιςμό
των αυτοαπαςχολοφμενων και τθν προλεταριοποίθςθ
μεγάλου μζρουσ τουσ.
Για μια ακόμα φορά θ κυβζρνθςθ παρουςιάηει ωσ «νζο
πρότυπο ανάπτυξθσ» τισ αντιδραςτικζσ αναδιαρκρϊςεισ,
τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ ςτισ τράπεηεσ και τουσ ομίλουσ και
τθν κατεδάφιςθ των εργατικϊν κατακτιςεων για τθν
προςζλκυςθ
επενδφςεων
εγχϊριων
και
ξζνων
μονοπωλίων. Αυτόσ ο δρόμοσ τθσ καπιταλιςτικισ
ανάπτυξθσ, ςτθν Ελλάδα και παντοφ, αποδείχτθκε
καταςτροφικόσ για το λαό, οδιγθςε ςτθ βακιά κρίςθ
υπερςυςςϊρευςθσ, ςτθν υπερχρζωςθ του κράτουσ και
ςτθν επιδείνωςθ τθσ ηωισ τθσ λαϊκισ οικογζνειασ. Σο
μόνο που μπορεί να διαςφαλίςει αυτόσ ο δρόμοσ είναι μια
προςωρινι ανάκαμψθ των κερδϊν του μεγάλου
κεφαλαίου με νζεσ κυςίεσ για τουσ εργαηόμενουσ. Κανζνασ
εργαηόμενοσ ι άνεργοσ δεν πρζπει να παραςυρκεί από το
αντιδραςτικό παραμφκι τθσ ςυναίνεςθσ και τθσ «εκνικισ
προςπάκειασ» που ακοφραςτα προβάλλουν τα μζςα
μαηικισ εξαπάτθςθσ που υπθρετοφν το κεφάλαιο. Σο
μζλλον που μασ ετοιμάηουν είναι εφιαλτικό.

’ αυτόν τον πόλεμο, οι δυνάμεισ τθσ πλειοψθφίασ τθσ
διοίκθςθσ του ΑΔΑ (ΤΝ,ΠΑΟΚ,ΝΔ) είναι ξεκάκαρα
ταγμζνεσ
με
τον
αντίπαλο.
Εκφράηουν
πολιτικοςυνδικαλιςτικά το μαφρο μπλοκ των δυνάμεων
ΠΑΟΚ και ΝΔ, των πολιτικϊν υπθρετϊν των μονοπωλίων,
των διαχειριςτϊν τθσ εξουςίασ των τελευταίων. Γι’ αυτό
και όλο το προθγοφμενο διάςτθμα αποδζχκθκαν τθν
ουςία του ςυνόλου τθσ εφαρμοηόμενθσ κυβερνθτικισ
πολιτικισ, προτάςςοντασ δευτερεφουςεσ διαφωνίεσ μόνο
για να κολϊςουν τα νερά, ακολουκϊντασ πιςτά τθ γραμμι
του ΣΕΕ. Η ςτάςθ τουσ κατά τθν ψιφιςθ του Μνθμονίου
και του Μεςοπρόκεςμου, των πολιορκθτικϊν κριϊν που
αποτυπϊνουν τθν κλιμάκωςθ τθσ επίκεςθσ απζναντι ςτα
δικαιϊματά μασ, είναι χαρακτθριςτικι. Σο Δ οφτε καν
ςυνεδρίαςε…
τθν ίδια πλευρά είναι και οι ςυντεχνιακζσ, διαςπαςτικζσ
κζςεισ ομάδων όπωσ τθσ ΕΛΕΜ. Προτάςςουν ωσ αιτία τθσ
επίκεςθσ ςτα δικαιϊματά μασ επιμζρουσ κυβερνθτικοφσ
χειριςμοφσ και όχι τθν ανάγκθ των μονοπωλίων για νζεσ
αγορζσ και φτθνά εργατικά χζρια που περνοφν, τόςο ςτθν
ανάπτυξθ όςο και ςτθν κρίςθ, μζςα από τθν καταςτροφι
χιλιάδων αυτοαπαςχολοφμενων. υμμετείχαν (μαηί με τθν
ΠΑΚ και τθ ΔΚΜ) ςτο μοίραςμα των «καρεκλϊν» ςτθ
διοίκθςθ του ΣΜΕΔΕ/ΕΣΑΑ, ςυναινϊντασ ςτο πλαίςιο
μετατροπισ του ςε ιδιωτικό χρθματο-αςφαλιςτικό
οργανιςμό, με νζεσ αυξιςεισ ειςφορϊν και μειϊςεισ
ςυντάξεων για να ςτθριχκεί θ κερδοφορία των τραπεηικϊν
ομίλων. τιριξαν τθν πρόταςθ τθσ ΠΑΚ ςτο ΣΕΕ για
Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Ιδιωτικϊν Ζργων που οδθγεί ςε
ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, όπωσ ςτα δθμόςια ζργα, χωρίσ κάτω όριο
προχπολογιςμοφ, ζτςι ϊςτε οι μεγάλεσ επιχειριςεισ να
πετάξουν ςταδιακά ζξω τουσ αυταπαςχολοφμενουσ του
κλάδου. Καλλιεργοφν αυταπάτεσ ότι με ρυκμίςεισ τφπου
ΚΕΝΑΚ, Ελεγκτϊν Δόμθςθσ κλπ. είναι εφικτι θ επιςτροφι
ςτισ ςυνκικεσ των προθγοφμενων χρόνων.
Εξίςου επικίνδυνθ, όμωσ, είναι και θ πολιτικι των
δυνάμεων του ΤΡΙΗΑ και τθσ ΑΝΣΑΡΤΑ (ΤΠΕΙΡΩΘΑριςτερι Κίνθςθ Εργαηόμενων Αρχιτεκτόνων) και των
ςυνοδοιπόρων τουσ (Νζο Κίνθμα Αρχιτεκτόνων).
Αυτοαποκαλοφνται ριηοςπαςτικζσ, αριςτερζσ κ.λπ., αλλά
ςτθν πράξθ αποπροςανατολίηουν το κίνθμα από τον
πραγματικό
αντίπαλο.
Ανεξάρτθτα
από
τθν
«αντιςυςτθμικι» ρθτορικι τουσ αποτελοφν ςτιριγμα του
ςυςτιματοσ. Όλο το προθγοφμενο διάςτθμα, ςε
ςυνεδριάςεισ του Δ, τθσ Αντιπροςωπείασ και του
τμιματοσ Αττικισ, οι δυνάμεισ αυτζσ ζδραςαν ωσ κοινό
μπλοκ, με κοινζσ κζςεισ και απόψεισ (όπωσ άλλωςτε
δθλϊνουν οι ίδιοι), ενϊ κάνουν λόγο και για μετεκλογικι
ςφμπραξι τουσ. Η κζςθ του Νζου Κινιματοσ, ότι δεν

ςυμπράττει προεκλογικά με τθ υςπείρωςθ γιατί δεν
εκλικθ και θ Πανεπιςτθμονικι, αποκρφπτει ότι όλο το
προθγοφμενο διάςτθμα το Νζο Κίνθμα ςυνεργαηόταν ςε
μόνιμθ βάςθ με τθ υςπείρωςθ και τθν Ανεξάρτθτθ
Κίνθςθ
Εργαηόμενων
Μθχανικϊν,
ςυγκροτϊντασ
οπορτουνιςτικό μπλοκ δυνάμεων που βρίςκεται ςε μόνιμθ
και αγεφφρωτθ αντιπαράκεςθ με τθν Πανεπιςτθμονικι.
Οι δυνάμεισ αυτζσ ςτοχοποιοφν κάκε φορά ωσ αντίπαλο
τον ζνα ι τον άλλο νόμο, τον ζνα ι τον άλλο υπουργό,
αφινοντασ ςτο απυρόβλθτο το ςυνολικό πολιτικό πλαίςιο
του ευρωμονόδρομου και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των
μονοπωλίων. Για παράδειγμα, θ κριτικι που αςκοφν, μζςα
από τθν τάχα «απόφαςθ» τθσ Γ του τμιματοσ Αττικισ
ςτον τρόπο εφαρμογισ των νόμων τθσ κυβζρνθςθσ του
ΠΑΟΚ, «βγάηει λάδι» τον πραγματικό αντίπαλο που είναι
θ πολιτικι τθσ ΕΕ για τθν απελευκζρωςθ με τισ
ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ που διαλφουν τα επαγγελματικά
δικαιϊματα. Προτάςςουν ζνα πολιτικό πλαίςιο που
αρχίηει και τελειϊνει ςτθν αλλαγι τθσ κυβζρνθςθσ, ςτθν
ζξοδο απ’ το ευρϊ και ςτθ ςτάςθ πλθρωμϊν, δθλαδι
μζτρα που προωκεί ιδθ μια μερίδα τθσ ξζνθσ και ντόπιασ
αςτικισ τάξθσ, προκειμζνου να ςτθρίξει τθ νζα φάςθ
μιασ, εξίςου αντιλαϊκισ, καπιταλιςτικισ ανάπτυξθσ.
Ακόμα κι όταν εμφανίηονται (όπωσ θ «Αριςτερι Κίνθςθ
Εργαηομζνων Αρχιτεκτόνων») να υιοκετοφν φραςτικά
ριηοςπαςτικά αιτιματα, αρνοφνται τθν προχπόκεςθ για
τθν πραγματοποίθςι τουσ, τθν ανατροπι τθσ εξουςίασ και
τθσ ιδιοκτθςίασ των μονοπωλίων. Είναι χαρακτθριςτικι,
επίςθσ, θ ςτάςθ δυνάμεων τθσ ΤΠΕΙΡΩΗ που πρόκυμα
αναπαράγουν τθν αντι-ΠΑΜΕ προπαγάνδα τθσ άρχουςασ
τάξθσ, παρζχοντασ αντικειμενικά ιδεολογικι και πολιτικι
κάλυψθ
ςτουσ
κρατικοφσ
και
παρακρατικοφσ
μθχανιςμοφσ που μοναδικό ςτόχο ζχουν να
τρομοκρατιςουν το κίνθμα.
Οι δυνάμεισ αυτζσ ζχουν τεράςτιεσ ευκφνεσ και για το
γραφειοκρατικό εκφυλιςμό του νεοςφςτατου τμιματοσ
Αττικισ, που τείνει να γίνει ςφραγίδα επικφρωςθσ των
κζςεϊν τουσ. Αυτοί που κόπτονται τάχα για τισ ςυλλογικζσ
διαδικαςίεσ «από τα κάτω» βαφτίηουν ωσ «γενικζσ
ςυνελεφςεισ» τισ μαηϊξεισ των παρατάξεϊν τουσ
καπελϊνοντασ τουσ ςυναδζλφουσ. Σθν ίδια ςτιγμι, μαηί με
τισ δυνάμεισ του ΠΑΟΚ, τθσ ΝΔ και του ΤΝ ωκοφν,
πρακτικά, ςτον αποκλειςμό από τθ ςυμμετοχι ςτισ
εκλογζσ ενόσ πολφ μεγάλου αρικμοφ ςυναδζλφων που
αδυνατοφν να πλθρϊςουν τθ ςυνδρομι.
Και βζβαια, θ διζξοδοσ δεν βρίςκεται ςε απολίτικα,
τοπικιςτικά ςχιματα που καλλιεργοφν τθν αυταπάτθ ότι
μπορεί να υπάρξουν κετικζσ λφςεισ ςε τοπικό επίπεδο,
χωρίσ τθν ανατροπι τθσ αντιλαϊκισ πολιτικισ.

τθν προςπάκειά τουσ να προωκιςουν τα ςυμφζροντά
τθσ, θ άρχουςα τάξθ, τα κόμματα και οι δυνάμεισ που τθν
υπθρετοφν, προςπακοφν να πείςουν το λαϊκό κίνθμα ότι θ
αντίςταςθ ςτθν εφαρμοηόμενθ πολιτικι είναι αδφνατθ και
ςτθν κατεφκυνςθ αυτι αξιοποιοφν κάκε είδουσ μζςο.

Αξιοποιοφν κάκε τρόπο. Από τθ μια, προςπακοφν να
εκτονϊςουν τθ λαϊκι αγανάκτθςθ ςε ανζξοδεσ ατραποφσ
για το ςφςτθμα, όπωσ ενόσ άλλου περιςςότερο
αναπτυξιακοφ μίγματοσ που ευαγγελίηεται θ ΝΔ και οι
τάχα αντιδρϊντεσ του ΠΑΟΚ, ι όπωσ μια «αριςτερι»

διακυβζρνθςθ που ευαγγελίηονται οι οπορτουνιςτζσ που
τάχα κα οδθγιςει ςε λφςεισ που κα ικανοποιοφν
ταυτόχρονα τα ταξικά αντιτικζμενα ςυμφζροντα των
εργαηόμενων και του κεφαλαίου. Από τθν άλλθ,
αξιοποιοφν τθν τρομοκράτθςθ του λαϊκοφ κινιματοσ, το
φόβο. Θ δολοφονικι επίκεςθ που δζχτθκαν οι
διαδθλωτζσ και ειδικότερα οι δυνάμεισ του ΠΑΜΕ από
κρατικοφσ και παρακρατικοφσ μθχανιςμοφσ για τθν οποία
θ κυβζρνθςθ ζχει τεράςτιεσ ευκφνεσ (επίκεςθ που
οδιγθςε ςτο κάνατο του αγωνιςτι του ςυνδικάτου
Οικοδόμων και του ΠΑΜΕ Δ.Κοτηαρίδθ) ςτθν απεργία
ςτισ 20 Οκτϊβρθ, ιταν ξεκάκαρο δείγμα γραφισ. Όμωσ,
το λαϊκό κίνθμα δεν ζχει κανζνα λόγο να τουσ φοβθκεί.
Γιατί τθ δφναμθ τθν ζχουμε εμείσ. Θ οργάνωςθ των
εργαηόμενων ςτα ταξικά ςωματεία, ςτισ επιτροπζσ
αγϊνα, θ ςυμπόρευςθ με το ΠΑΜΕ και τθ ριηοςπαςτικι
ςυμμαχία
εργατϊν–φτωχϊν
αγροτϊν–
αυτοαπαςχολοφμενων – γυναικϊν - νεολαίασ δθμιουργεί
ζνα πανίςχυρο, αλφγιςτο τείχοσ, που ζχει τθ δφναμθ και
τθν πείρα να ςυντρίψει κάκε μθχανιςμό, να ςβιςει κάκε
φόβο.
τθν θμεριςια διάταξθ βρίςκεται ιδθ το πραγματικό
ερϊτθμα, «ανάπτυξθ για το λαό ι τουσ μονοπωλιακοφσ

ομίλουσ». Σο ςυμφζρον μιςκωτϊν, αυτοαπαςχολοφμενων,
άνεργων και ςυνταξιοφχων αρχιτεκτόνων, όπωσ και όλου
του λαοφ, απαιτεί ζνα ριηικά διαφορετικό δρόμο
ανάπτυξθσ, απαλλαγμζνο από τθν εξουςία των
μονοπωλίων, με αποδζςμευςθ από τθν ΕΕ και διαγραφι
του χρζουσ. ε αυτζσ τισ ςυνκικεσ κοινωνικοποίθςθσ των
μονοπωλίων, επιςτθμονικοφ κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ
οικονομίασ, όπου το ςφνολο τθσ παραγωγισ ζργων κα
βρίςκεται ςτα χζρια του ενιαίου κρατικοφ φορζα
καταςκευϊν, ο εργαηόμενοσ αρχιτζκτονασ κα μπορεί
επιτζλουσ να παίξει το δθμιουργικό ρόλο του ςτθν
οργάνωςθ του κοινωνικοφ χϊρου, ςτον πολεοδομικό και
χωροταξικό ςχεδιαςμό, ςτθν κατοικία, ςτο περιβάλλον,
ςτθν αξιοποίθςθ των φυςικϊν πόρων, ςτθν
εξοικονόμθςθ ενζργειασ με γνϊμονα τθ ςυνδυαςμζνθ
ικανοποίθςθ του ςυνόλου των αναγκϊν του λαοφ. Σϊρα
που ο μφκοσ τθσ "κοινοτικισ αλλθλεγγφθσ" καταρρζει,
ξεςκεπάηοντασ το αντιδραςτικό πρόςωπο τθσ ΕΕ ωσ
φφλακα των κερδϊν και τθσ εξουςίασ των μονοπωλίων,
τθσ ανιςόμετρθσ ανάπτυξθσ και των οξυμζνων
αντικζςεων, είναι θ ϊρα ο λαόσ να οργανϊςει τθν
αντεπίκεςι του.

 Πλιρθσ ςτακερι εργαςία για όλουσ, κατάργθςθ των ελαςτικϊν μορφϊν απαςχόλθςθσ, 7ωρο-5νκθμερο-35ωρο, κλαδικζσ ΣΣΕ
που να ικανοποιοφν τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ. Βαςικόσ μιςκόσ 1.400€. Επίδομα ανεργίασ για τουσ άνεργουσ ςυναδζλφουσ
ανεξάρτθτα από τρόπο αμοιβισ (μιςκό, ΔΠΥ), πλιρθσ αςφαλιςτικι κάλυψθ τουσ. Μείωςθ 30% των τιμολογίων ΔΕΚΟ με
παράλλθλθ απαγόρευςθ τθσ διακοπισ παροχισ νεροφ, ρεφματοσ και ςτακεροφ τθλεφϊνου. Ο χρόνοσ ανεργίασ να υπολογίηεται ωσ
ςυντάξιμοσ χρόνοσ αςφάλιςθσ και να βαρφνει το κράτοσ και τουσ εργοδότεσ. Διαγραφι χρεϊν από τόκουσ και πάγωμα
αποπλθρωμισ δανείων για όςο καιρό κάποιοσ είναι άνεργοσ. Πλιρθσ, δωρεάν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ με ανανζωςθ των
βιβλιαρίων υγείασ χωρίσ όρουσ και προχποκζςεισ, με κάλυψθ από το κράτοσ με χρθματοδότθςθ 100% ςυμπεριλαμβανομζνων και
των οικογενειϊν τουσ. Χοριγθςθ δωρεάν κάρτασ απεριόριςτων διαδρομϊν ςτισ αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ. Επιδότθςθ ενοικίου ςτο
100% τθσ αξίασ του. Ουςιαςτικι προςταςία τθσ μθτρότθτασ. Άδεια κυιςεωσ, τοκετοφ, γαλουχίασ και φροντίδασ των νεογζννθτων,
2 μινεσ πριν και 6 μινεσ μετά τον τοκετό, με πλιρεισ αποδοχζσ και πλιρθ αςφαλιςτικά δικαιϊματα ανεξάρτθτα από τον τρόπο
αμοιβισ (μιςκό, ΔΠΥ). Αντίςτοιχα δικαιϊματα και παροχζσ για τισ αυτοαπαςχολοφμενεσ. Ουςιαςτικι εφαρμογι των μζτρων
υγείασ και αςφάλειασ για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ανεξάρτθτα από τον τρόπο αμοιβισ τουσ (μιςκό, ΔΠΥ), με προςανατολιςμό
ςτθν εργοδοτικι ευκφνθ.
 Αποκλειςτικά Δθμόςια, Κακολικι και Υποχρεωτικι Κοινωνικι Αςφάλιςθ. Αποκλειςτικά δθμόςια και δωρεάν, υψθλοφ
επιπζδου Υγεία και Πρόνοια. Κατάργθςθ των αντιαςφαλιςτικϊν νόμων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, μαηί και των ν. 3518/06, 3655/08. Καμία
ςυμμετοχι του ΤΣΜΕΔΕ ς το πρόγραμμα ανταλλαγισ ομολόγων. Αποδζςμευςθ του ΤΣΜΕΔΕ από τθν Τράπεηα Αττικισ και το
Χρθματιςτιριο. Άμεςθ μείωςθ των ειςφορϊν κατά 50% για τουσ νζουσ ςυναδζλφουσ κάτω 5ετίασ, πλιρθσ κρατικι κάλυψθ των
υποχρεϊςεων των ςτρατευμζνων και των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν – ερευνθτϊν απϋ τουσ φορείσ που τουσ απαςχολοφν.
Αναγνϊριςθ των εργοδοτικϊν υποχρεϊςεων και των δικαιωμάτων για τουσ εργαηόμενουσ με ΔΠΥ. Σφνταξθ μετά από 30 χρόνια
δουλειάσ (ςτα 60 για τουσ άνδρεσ και ςτα 55 για τισ γυναίκεσ) ςτο 80% των αποδοχϊν του τελευταίου κλιμακίου τθσ ΣΣΕ.
 Ανατροπι τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ για τθν «απελευκζρωςθ» των επαγγελμάτων ςε όφελοσ του μεγάλου κεφαλαίου. Αποκλειςτικά
δθμόςια και δωρεάν ενιαία ανϊτατθ εκπαίδευςθ με ζνα πτυχίο 5ετοφσ διάρκειασ ανά ειδικότθτα μθχανικοφ. Αντίςταςθ,
απεικαρχία, ανυπακοι ςτισ επιταγζσ τθσ ΕΕ για τθν παιδεία και τα επαγγελματικά δικαιϊματα. Κατάργθςθ κάκε μορφισ εξετάςεων
για τθν απόκτθςθ άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ, το ακαδθμαϊκό δίπλωμα μοναδικι προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ.
Καμιά μετατόπιςθ τθσ «τεχνικισ ευκφνθσ» από το κράτοσ και τθν εργοδοςία ςτον εργαηόμενο. Κατάργθςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου

αναδιάρκρωςθσ των δθμόςιων ζργων και μελετϊν, των ΣΔΙΤ, των Συμβάςεων Παραχϊρθςθσ. Απόςυρςθ του νομοςχεδίου για
τισ μελζτεσ και τα ζργα του δθμοςίου. Ενιαίοσ κρατικόσ φορζασ καταςκευϊν για όλεσ τισ φάςεισ παραγωγισ ζργων, που κα
κατοχυρϊνει το δθμόςιο ζργο και τθ λαϊκι κατοικία ςαν κοινωνικά αγακά και όχι ςαν εμπορεφματα.
 Δεν πλθρϊνουμε τα χαράτςια, να πλθρϊςουν τϊρα τα μονοπϊλια. Αντίςταςθ με πρωτοβουλία των επιτροπϊν αγϊνα, των
ςυνδικάτων, των άλλων μαηικϊν φορζων. Να καταργθκεί το αντιλαϊκό φορολογικό ςφςτθμα. Να ανζβει άμεςα ο ςυντελεςτισ
φορολόγθςθσ του μεγάλου κεφαλαίου ςτο 45%. Να αυξθκεί το οικογενειακό αφορολόγθτο όριο ςτα 40000 € ςυν 5000 €
επιπλζον για κάκε παιδί. Να καταργθκοφν οι ζμμεςοι φόροι ςτο πετρζλαιο κζρμανςθσ, ςτα είδθ διατροφισ, εκπαίδευςθσ, υγείασ
και ςτα οικιακά τιμολόγια θλεκτρικισ ενζργειασ, φδρευςθσ και τθλεπικοινωνιϊν.
 Κατάργθςθ των ξζνων βάςεων ςτθ χϊρα μασ και όλων των διευκολφνςεων ςτο ΝΑΤΟ-ΕΕ-ΗΠΑ. Κατάργθςθ των εξοπλιςτικϊν
δαπανϊν για τισ ανάγκεσ του ΝΑΤΟ.

Στισ εκλογζσ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (6 Νοζμβρθ 2011) ςτθρίηουμε τθν πραγματικι
δφναμθ αντεπίκεςθσ!
http://www.dpk.tee.gr, email: dpkmix@gmail.com
τηλ.: 6977227152, 6949209018

