
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΚΗ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΚΘΝΗΗ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ 
 

ΣΟΝ ΑΠΟΠΡΟΑΝΑΣΟΛΘΜΟ ΚΑΘ ΣΗΝ ΤΠΟΚΡΘΘΑ, ΑΠΑΝΣΑΜΕ: 

Ο ΑΓΩΝΑ ΤΝΕΥΘΖΕΣΑΘ,  
ΓΘΑ ΑΠΟΚΛΕΘΣΘΚΑ ΔΗΜΟΘΑ, ΚΑΘΟΛΘΚΗ, ΤΠΟΥΡΕΩΣΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ! 

 

Με αθνξκή ηελ επηθαηξόηεηα ησλ εκεξώλ, ηηο πξνηάζεηο γηα «δεκνςήθηζκα» θαη ηηο «πξνηάζεηο κνκθήο», ην ζρόιην 

πνπ κπνξεί θαλείο λα θάλεη κε βεβαηόηεηα είλαη όηη, γηα ηελ θπβέξλεζε, αθόκα θη αλ δελ ππήξρε κηα ηόζν «βνιηθή» 

αληηπνιίηεπζε, ηύπνπ ΠΑΟΚ-ΤΡΗΕΑ, ζα ...έπξεπε λα ηελ εθεύξεη! Πξάγκαηη, ηη θαιύηεξε «ππεξεζία» ζηελ θπβέξλεζε 

από ηηο «ζεζκηθέο», ηάρα «ππεύζπλεο», παξεκβάζεηο ησλ θνκκάησλ απηώλ, νη νπνίεο επηθεληξώλνπλ απιά θαη κόλν ζε έλα 

λνκνζρέδην, ηε ζηγκή πνπ αθήλνπλ ζην αππξόβιεην, ηόζν ηελ νπζία ηεο πνιηηηθήο πνπ βξίζθεηαη πίζσ από απηό (ηεο 

αληαπνδνηηθόηεηαο θαη ηνπ θεθαιαηνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο), όζν θαη ην ππόινηπν, εμίζνπ άζιην γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ ηελ ππεξεηεί, από ην λόκν ηνύθα, ώο ην λόκν Ρέππα θαη ηνπο πξόζθαηνπο 3518/06 

θαη ην λόκν γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ ηακείσλ. Γηα όια απηά ηζηκνπδηά! Καη, ηελ ίδηα ζηηγκή, κε ηελ ηαθηηθή 

απηή, όρη κόλν ην ιατθό, εξγαηηθό θίλεκα θαιείηαη λα «ζηνηρεζεί» πίζσ από ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελόο ή ηνπ άιινπ αζηηθνύ 

θόκκαηνο, αιιά θαηαθέξνληαη θαη λέα ρηππήκαηα: αθόκα δελ έρεη ζηεγλώζεη ην κειάλη από ηελ επαίζρπληε ππνγξαθή ηεο 

λέαο, 2εηνύο θαη πάιη, Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο από ηελ εγεζία ηεο ΓΔΔ, κηα ύκβαζε όρη απιά 

πείλαο, αιιά νπζηαζηηθήο λνκηκνπνίεζεο ηεο ειαζηηθήο εξγαζίαο θαη ησλ απνιύζεσλ. Οη εξγαδόκελνη, θπζηθά, δε ζα 

απηνρεηξηαζηνύλ αλαζέηνληαο ηε δήζελ «ζσηεξία» ηνπο ζηνπο «εξγνιάβνπο» ηεο ππνηαγήο θαη ηεο ελαιιαθηηθήο αζηηθήο 

δηαρείξηζεο, όπσο είλαη ην ΠΑΟΚ θαη ν ΤΡΗΕΑ. Μπξνζηά ζην εξγαηηθό θίλεκα θαη ζ’απηό ησλ εξγαδόκελσλ κεραληθώλ 

πην εηδηθά, βξίζθνληαη δπν επηινγέο: ε κηα, ε επηινγή ηεο ήηηαο θαη ηεο ππνηαγήο ζην πνιηηηθάληηθν παηρλίδη αλάκεζα ζηα 

θόκκαηα ηνπ επξσκνλόδξνκνπ. Ζ άιιε, ε επηινγή ηεο πξννπηηθήο θαη ηεο ειπίδαο, ε επηινγή ηνπ ηαμηθνύ αγώλα, κέζα από 

ηηο γξακκέο ηνπ ΠΑΜΔ κε ζπλζήκαηα θαη αηηήκαηα ηηο αλάγθεο ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο ζην ζύλνιό ηνπο θη όρη όζν 

«επηηξέπεη» ε θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ. 

 

Φπζηθά, ζα κπνξνύζε θαλείο λα αλαξσηεζεί: δε ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηεζεί ζε απηά ηα πιαίζηα θαη ε κνξθή πάιεο 

ηνπ δεκνςεθίζκαηνο; Όκσο, ην πξόβιεκα δελ είλαη γεληθά θη αόξηζηα ΝΑΗ ή ΌΥΗ ζην δεκνςήθηζκα (ή ζηηο πξνηάζεηο 

κνκθήο θιπ.). Πξώηα θαη θύξηα, ην δήηεκα είλαη πνπ δίλεη θαλείο ην «βάξνο» ηνπ: ζηνπο καδηθνύο, ηαμηθνύο αγώλεο κε 

αηηήκαηα θαη ζηόρνπο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ιατθέο αλάγθεο, αλνίγνληαο ην δξόκν γηα ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο ζηνλ 

πνιηηηθό ζπζρεηηζκό ζε κηα πνξεία, ή, ζηηο «ππεύζπλεο, ζεζκηθέο παξεκβάζεηο» ζηα ζηελά πιαίζηα ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνύ 

παηρληδηνύ, πνπ κόλν ζηόρν έρνπλ ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκό από ηελ πνιηηηθή νπζία (σο πξνο ηελ νπνία ππάξρεη πιήξεο 

ηαύηηζε) θαη ηελ απνθόκηζε απιά θαη κόλν «αληηθπβεξλεηηθώλ» θεξδώλ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ίδηαο πνιηηηθήο; Από ηελ 

άπνςε απηή, αθόκα θαη ην εξώηεκα κε ην νπνίν ΠΑΟΚ θαη ΤΡΗΕΑ, ΓΔΔ-ΣΔΔ θιπ. πξνπαγαλδίδνπλ ηε δηεμαγσγή ηνπ 

δεκνςεθίζκαηνο, είλαη εμαηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθό: δελ ππάξρεη ηίπνηε άιιν λα πάξνπλ ζέζε νη εξγαδόκελνη, παξά κόλν ην 

αλ δέρνληαη ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην! Πνπ ζεκαίλεη, ζε απιά ιόγηα, λα λνκηκνπνηήζνπλ, ζησπεξά, όια ηα 

πξνεγνύκελα πνπ νδήγεζαλ σο εδώ θαη έρνπλ ήδε θαηεδαθίζεη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ηα αζθαιηζηηθά ηνπο δηθαηώκαηα. 

Σν «θόιπν», βέβαηα, είλαη πνιύ παιηό θαη πνιύ «θηελό» γηα λα πηάζεη. Δίλαη, όκσο, ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηη είδνπο 

«αληηπνιίηεπζε» θάλνπλ ΠΑΟΚ-ΤΡΗΕΑ – θαη νη αλά ρώξν ζπλδηθαιηζηηθέο ηνπο δπλάκεηο, όπσο ζηε ΓΔΔ θαη ην ΣΔΔ 

– απέλαληη ζηελ νπζία ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. 

 

ηνλ αληίπνδα απηήο ηεο γξακκήο εζσκάησζεο θαη μεπνπιήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ, ην ηαμηθό εξγαηηθό θίλεκα θαη ην 

θίλεκα ησλ εξγαδόκελσλ κεραληθώλ ζηα πιαίζηά ηνπ, κπνξνύλ θαη πξέπεη λα αμηνπνηήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο δηεθδίθεζεο 

ελόο δεκνςεθίζκαηνο γηα λα θαηαδηθαζηεί ην ζύλνιν ηεο αληηιατθήο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ πνπ 

πηζηά ππεξέηεζε θαη ππεξεηεί θαη ην ΠΑΟΚ θαη δε δηαθσλεί κ’απηήλ ζε ηίπνηε νπζηαζηηθό ν ΤΡΗΕΑ. Σεο πνιηηηθήο πνπ 

γθξεκίδεη θαη ζπξξηθλώλεη ηα εξγαζηαθά, κηζζνινγηθά, αζθαιηζηηθά, κνξθσηηθά δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο 

λενιαίαο. Πάλσ απ’όια λα ζπλδπάζνπλ θαη λα εληάμνπλ ηε δηεθδίθεζε γηα έλα ηέηνην δεκνςήθηζκα ζηνπο κηθξνύο θαη 

κεγάινπο θαζεκεξηλνύο αγώλεο ελάληηα ζηηο αλαδηαξζξώζεηο, ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο, γηα ηα αηηήκαηα θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ 

πξνβάιιεη ην ΠΑΜΔ θαη έρνπλ γίλεη ζεκείν αλαθνξάο ηνπ ηαμηθνύ εξγαηηθνύ θαη ιαηθνύ γεληθόηεξα θηλήκαηνο. Με βάζε 

απηή ηε ινγηθή, ε “Παλεπηζηεκνληθή” θαιεί ηνπο εξγαδόκελνπο κεραληθνύο λα δπλακώζνπλ ηνπο αγώλεο, λα εληζρύζνπλ 

ηηο δπλάκεηο ηνπ «πληνληζηηθνύ ησλ θιαδηθώλ επηηξνπώλ Αγώλα γηα ην Αζθαιηζηηθό» θαη απηέο ηνπ ΠΑΜΔ Μηζζσηώλ 

Σερληθώλ, λα απαηηήζνπλ ηε δηεμαγσγή ελόο δεκνςεθίζκαηνο θαηαδίθεο ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο γηα ην αζθαιηζηηθό ζην 

ζύλνιό ηεο, καδί θαη ηνπο ππεύζπλνπο γηα απηή ηελ πνιηηηθή, ηα θόκκαηα ηνπ επξσκνλόδξνκνπ. Να απαηηήζνπλ ηελ 

θαηάξγεζε όισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ λόκσλ ΝΓ θαη ΠΑΟΚ (δειαδή ΚΑΗ ηνπ 3518/06), λα κελ εθαξκνζηεί, λα 

θαηαξγεζεί ν λόκνο Πεηξαιηά, αθόκα θη αλ ςεθηζηεί. Να απαηηήζνπλ ΓΖΜΟΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΑ ΟΛΟΤ 

κε θαηώηεξν κηζζό 1400 επξώ, θαηώηεξε ζύληαμε 1120 επξώ, ζύληαμε ζην 80% ηνπ ηειεπηαίνπ κηζζνύ, δηπιαζηαζκό ησλ 

αγξνηηθώλ ζπληάμεσλ, ζύληαμε ζηα 55 γηα ηηο γπλαίθεο θαη ζηα 60 γηα ηνπο άλδξεο, πέληε ρξόληα ιηγόηεξν γηα ηα ΒΑΔ. 


