
Συναδέλφισσα και συνάδελφε αυτοαπασχoλούμενε-άνεργε, aπευθυνόμαστε: 

Σε σένα που βιώνεις καθημερινά την κρίση στην οικοδομή, στα έργα & τις μελέτες, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγ-

κες του λαού για φτηνή, ασφαλή και ποιοτική κατοικία, καθώς και για αναγκαία έργα υποδομής, μένουν ανι-

κανοποίητες.  Που τις σπάνιες φορές που βρίσκεις δουλειά παίρνεις ένα κομμάτι ψωμί. 

Σε σένα που βάζεις λουκέτο στο γραφείο σου εξαιτίας της συγκέντρωσης μελετών και έργων σε μια χούφτα 

ομίλους, διαδικασία που την επιταχύνει η πολιτική της ΕΕ με την πολιτική της «απελευθέρωσης».  

Σε σένα που χρεώνεσαι χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο στο Ταμείο, αλλά δεν έχεις φάρμακα και σου πετσοκόβεται 

η σύνταξη, σε σένα που τώρα ως ανασφάλιστος συσσωρεύεις χρέη στα Ταμεία και σε απειλούν με κατασχέ-

σεις... 

Δεν είσαι μόνος σου, όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε, έχουμε τα ίδια προβλήματα με κοινή αιτία, τον ίδιο εχθρό, 

τον ίδιο κοινό δρόμο να βαδίσουμε. H λύση δεν είναι να αποδεχτούμε το μικρότερο κακό, να σκύψουμε το κε-

φάλι. Μπορούμε να ζήσουμε με βάση τις ανάγκες μας, αρκεί να πιστέψουμε στη δύναμή μας, να οργανωθούμε 

και να παλέψουμε συλλογικά, σημαδεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο.  

Δεν επιλέγουμε παλιούς ή νέους «διαπραγματευτές» των όρων σφαγής μας! 
Ο πραγματικός μας αντίπαλος δεν είναι μόνο η εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά αυτοί που κρύβονται από πίσω, που 

δεν κατεβαίνουν στις εκλογές, αυτοί που κρατούν τα «κλειδιά της οικονομίας» στα χέρια τους και αποφασίζουν τι 

θα παραχθεί, σε ποια ποσότητα, που και από ποιον. Αυτοί που θωρακίζουν τα κέρδη τους και την ανταγωνιστι-

κότητά τους με τα μέτρα που μας τσακίζουν. Ο πραγματικός μας αντίπαλος είναι η άρχουσα τάξη, οι μονοπω-

λιακοί όμιλοι και η ΕΕ που στηρίζει την εξουσία και την κερδοφορία τους. Η πολιτική της «απελευθέρωσης», οι 

τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές που αποκλείουν χιλιάδες απ’ το επάγγελμα, η συγκέντρωση της πίτας στους 

μεγάλους ομίλους ήρθαν πολύ πριν την κρίση και την Τροίκα για να εξασφαλίσουν τα κέρδη αυτών των ομί-

λων. Αυτή η ανάγκη τους για ανταγωνιστικότητα  είναι ο λόγος που τέτοια μέτρα συνιστούν βασικό άξονα της 

κρατικής πολιτικής κάθε κυβέρνησης εντός των τειχών της ΕΕ και της εξουσίας των ομίλων.  Γι’ αυτό το λόγο, κά-

θε αστική κυβέρνηση που πίνει νερό στο όνομα της ανταγωνιστικότητας των ομίλων, είτε η σημερινή ή και αν 

αλλάξει και έρθει η «αριστερή» κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα λαμβάνει μέτρα σε τέτοια κατεύθυνση. 

Μην ανέχεσαι το μικρότερο κακό, μη μειώνεις τις απαιτήσεις σου! 
Η πάλη για την ανάκτηση των τεράστιων απωλειών των τελευταίων ετών είναι ρεαλιστική, αναγκαία και ταυτόχ-

ρονα προϋπόθεση οργάνωσης του αγώνα για την ικανοποίηση των αναγκών μας.  Κάθε πολιτική λογική που 

εγκλωβίζει τις διεκδικήσεις μας σε οτιδήποτε λιγότερο απ’ την ικανοποίηση των απωλειών των τελευταίων ετών 

και οργάνωσης της πάλης με άξονα τις ανάγκες μας, είναι πολιτικά επικίνδυνη. «Το μικρότερο κακό» για να α-

ποφύγουμε τα χειρότερα, τελικά οδηγεί στην αποδοχή της μέχρι σήμερα κατάστασης. 

Μη μένεις απαθής. Πάρε κι εσύ μέρος στο ταξικό μέτωπο για την ικανοποίηση των αναγκών μας! 
Έλα μαζί μας στον αγωνιστικό δρόμο σε συντονισμό με τις ταξικές δυνάμεις, το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΕΒΕ, την ΟΓΕ και 

το ΜΑΣ, για την ανασύνταξη και αναγέννηση του κινήματος, ενός κινήματος που σημαδεύει τον πραγματικό αν-

τίπαλο, την άρχουσα τάξη και την ΕΕ, που διεκδικεί μαχητικά την ανάκτηση των απωλειών των τελευταίων ετών 

και φωτίζει το δρόμο για την ικανοποίηση του συνόλου των αναγκών μας. ΔΥΝΑΜΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΠΛ. ΚΑΙ ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. 

27 Νοέμβρη ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ! 
Η απεργία στις 27 Νοέμβρη, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ της πάλης απέναντι στον πόλεμο που 

μας έχει κηρύξει κυβέρνηση, EE και επιχειρηματικοί όμιλοι. Θέλουν να αποδεχτούμε τις μέχρι σήμερα απώλειες ως 

δεδομένες. Απαιτούν νέες ανατροπές στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.  

 

Κανείς να μη λείψει από τις απεργιακές συγκεντρώσεις! Παλεύουμε για: 
Δραστικές μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές. Προστασία από τις κατασχέσεις. Αιτία πολέμου η νέα επίθεση 

στο ασφαλιστικό! 

Μέτρα προστασίας όλων των ανέργων συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων! 

Κατάργηση του αντιλαϊκού φορολογικού συστήματος. 

Ανατροπή της πολιτικής της ΕΕ για την «απελευθέρωση».  

Συμμετέχουμε στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στις 11.00 π.μ. στην Ομόνοια 
(προσυγκέντρωση 10.00 π.μ. πλ. Κάνιγγος) 

Δεν θα ζήσουμε με ψίχουλα!  

 Σημαδεύουμε τον πραγματικό αντίπαλο: ΕΕ - άρχουσα τάξη!  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ Αυτοαπασχολούμενων Μηχανικών 
Οι αναλυτικές μας θέσεις είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα www.dpk.tee.gr.  Επικοινωνία: aytoapasx.mixanikoi@gmail.com, τηλ. 6977595910, 6946799833 

http://www.dpk.tee.gr/

