ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21.11.2017
ρεηηθά κε ηηο πιεκκύξεο ζηηο εξγαηνγεηηνληέο ηεο Δπηηθήο Αηηηθήο
Η ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ κε αθνξκή ην λέν έγθιεκα πνπ ζπληειείηαη
ζε βάξνο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, κε ηνπο 21
λεθξνχο θαη ηνπο 2 αγλννχκελνπο απφ ηηο πιεκκχξεο ζηηο εξγαηνγεηηνληέο
ηεο Δπηηθήο Αηηηθήο, κε ηελ ζεκεξηλή ηεο αλαθνίλσζε, ζέιεη λα απνθαιχςεη
γηα κηα αθφκα θνξά ζην ιαφ θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο κεραληθνχο ην
απνθξνπζηηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ε αλάπηπμε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
θεθαιαίνπ, γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα ιατθά ζηξψκαηα.
Με ηηο μεδηάληξνπεο δειψζεηο πνπ πξνζπαζνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηα ζχκαηα
σο ππεχζπλνπο, κε ηελ «θνινθπζηά» θαη ηνπο ςεπηνθαβγάδεο γηα ην πνηνο
δηαρεηξίδεηαη θαιχηεξα ην ζάπην ζχζηεκα, κε ηηο «παξαηλέζεηο» φηη ηψξα
ηάρα δελ είλαη ψξα γηα απφδνζε επζπλψλ, κε ηηο εμνξγηζηηθέο αλαιχζεηο
πεξί «θιηκαηηθήο αιιαγήο», «αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ» θαη
«αλζξψπηλεο χβξεσο», θπβέξλεζε θαη αζηηθά επηηειεία πξνζπαζνχλ αιιά
δελ κπνξνχλ λα θξχςνπλ ηηο ηεξάζηηεο, εγθιεκαηηθέο επζχλεο ηεο
θπβέξλεζεο θαη δηαρξνληθά φισλ ησλ αζηηθψλ θπβεξλήζεσλ. Πξνζπαζνχλ
αιιά δελ κπνξνχλ λα θξχςνπλ ηελ πξαγκαηηθή αηηία πνπ γελλάεη ηε κία
πίζσ απφ ηελ άιιε ηηο ηξαγσδίεο γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε: Σν θπλήγη ηνπ
θέξδνπο, γηα ην νπνίν ην θεθάιαην δελ δηζηάδεη κπξνζηά ζε θαλέλα
έγθιεκα.
Οη θαηαζηξνθηθέο πιεκκχξεο,
δελ δείρλνπλ ηελ «απνπζία ηνπ
θξάηνπο», φπσο ιέγεηαη, αιιά ην αθξηβψο αληίζεην: Δείρλνπλ ηελ
«παξνπζία» ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο, πνπ ζρεδηάδεη θαη ηεξαξρεί κε βάζε ηηο
αλάγθεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θεξδνθνξίαο. Πνπ ζε θάζε επίπεδν, απφ ηελ
θεληξηθή θπβέξλεζε έσο ηελ Τνπηθή Δηνίθεζε, πινπνηεί έξγα κε βάζε ηελ
«αληαπνδνηηθφηεηα» πνπ έρνπλ γηα ην θεθάιαην. Πνπ γη' απηφλ ην ιφγν
ζεσξεί ηα αληηπιεκκπξηθά, αληηππξηθά, αληηζεηζκηθά θαη ηα ππφινηπα έξγα
πνπ δηαζθαιίδνπλ εξγαηηθέο - ιατθέο αλάγθεο, πνπ ζα πξνζηάηεπαλ
αλζξψπηλεο δσέο, δεκφζηεο ππνδνκέο, ιατθέο πεξηνπζίεο, ην πεξηβάιινλ θαη
ηελ πγεία ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ «κε επηιέμηκα», αθνχ δελ θέξλνπλ θέξδε
ζε βάζνο ρξφλνπ γηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, δελ πνπιηνχληαη, δελ
λνηθηάδνληαη, δελ απνθέξνπλ έζνδα κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο. Κη έηζη ηελ
ίδηα ψξα πνπ ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο, νη πξνυπνινγηζκνί ησλ
Πεξηθεξεηψλ πεξηιακβάλνπλ δεθάδεο θσδηθνχο εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ
γηα ηελ πνιχκνξθε ελίζρπζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
νκίισλ, πξνβιέπνπλ κεδακηλά θνλδχιηα γηα ηα έξγα απηά.

Σην εχινγν εξψηεκα γηαηί ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα βξίζθνληαη ζηνλ
πάην ηωλ πξνηεξαηνηήηωλ ηωλ αζηηθώλ θπβεξλήζεωλ θαη ηωλ
ηνπηθώλ αξρώλ, ελψ ζα πξνζηάηεπαλ αλζξψπηλεο δσέο, ε απάληεζε είλαη
κία θαη κνλαδηθή:
Η ίδηα ε θχζε ησλ έξγσλ είλαη ηέηνηα, πνπ δελ αθήλεη πεξηζψξην ζηνλ φκηιν
πνπ ην θαηαζθεπάδεη λα ην «ιεηηνπξγεί», δειαδή λα εηζπξάηηεη πεξίπνπ γηα
κηα 25εηία αληαπνδνηηθά ηέιε ρξήζεο, εμαζθαιίδνληαο γηα ζεκαληηθφ
δηάζηεκα ην επηδησθφκελν πνζνζηφ θέξδνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα έξγα
απηά, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, αλαηίζεληαη κε κεγάιεο εθπηψζεηο ζηνλ
κεηνδφηε αλάδνρν, κε απνηέιεζκα ην θέξδνο λα κελ είλαη ηδηαίηεξα
ειθπζηηθφ γηα ην θεθάιαην. Να γηαηί πξνεγνχληαη άιια έξγα, καθξηά απφ ηηο
αλάγθεο ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο. Καηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία θαη ε
θπβέξλεζε δίλεη ηνλ «θαιχηεξφ ηεο εαπηφ».
Επίζεο ε αλαξρία ζηε ρσξνηαμία θαη ζηα ζρέδηα, ζηηο ρξήζεηο γεο, ηα ξέκαηα
πνπ θαηαιήγνπλ ζε κάληξεο εξγνζηαζίσλ θαη απνζήθεο logistics, ε
απνζπαζκαηηθφηεηα ησλ φπνησλ έξγσλ πνπ «ζψδνπλ» ηε κηα πεξηνρή
πλίγνληαο ηελ επφκελε, δελ απνηεινχλ απιά θάπνηα «ακαξηήκαηα» ησλ
πξνεγνχκελσλ δηαρεηξηζηψλ ή θάπνηνπ «ζηξεβινχ» κνληέινπ αλάπηπμεο
πνπ παίξλεη γηαηξεηά, φπσο ιέεη ε θπβέξλεζε, αιιά απόδεημε ηνπ ίδηνπ
ηνπ άλαξρνπ ραξαθηήξα ηεο παξαγωγήο ζηνλ θαπηηαιηζκό. Η
αλάπηπμε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θεθαιαίνπ δελ απνηειεί ηε ιχζε, αιιά ηελ
αηηία ησλ πξνβιεκάησλ.
Σν «ξέκα» ηεο θαπηηαιηζηηθήο θεξδνθνξίαο παξαζέξλεη ζην δηάβα
ηνπ ηηο εξγαηηθέο - ιαϊθέο αλάγθεο, ηα δηθαηώκαηα ηωλ εξγαδνκέλωλ
θαη ηωλ νηθνγελεηώλ ηνπο.
Οια φζα ζπκβαίλνπλ ζέηνπλ σο επηηαθηηθή αλάγθε λα παξζνχλ
επείγνληα κέηξα γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ πιεγέλησλ θαη γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ. Κη επεηδή βξνρέο, πιεκκχξεο θαη ζεηζκνί ζα
έξζνπλ θαη ζα μαλάξζνπλ, έξρεηαη μαλά ζην πξνζθήλην ε αλάγθε νη
κεραληθνί καδί κε ην ιαό λα αγωληζηνύλ θαη λα δηεθδηθήζνπλ έξγα
θαη ππνδνκέο πνπ ζα εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο ηνπ, ζα
πξνζηαηεύνπλ ηε δωή ηνπ.
Αγψλαο πνπ γηα λα έρεη ειπηδνθφξα πξννπηηθή ζα πξέπεη λα δέλεηαη
κε ηελ πάιε γηα έλαλ ξηδηθά δηαθνξεηηθφ δξφκν αλάπηπμεο, λα θσηίδεη ην
δξφκν ηνπ θεληξηθνύ επηζηεκνληθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο νηθνλνκίαο κε
θνηλωληθνπνίεζε ηωλ ζπγθεληξωκέλωλ κέζωλ παξαγωγήο θαη
εξγαηηθό έιεγρν. Σην πιαίζην ηνπ θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ν εληαίνο
θξαηηθόο θνξέαο θαηαζθεπώλ ζα ζρεδηάδεη θαη ζα πινπνηεί έξγα πνπ ζα
θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ, ζπλδπάδνληαο αξκνληθά
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ γηα αζθαιείο θαη πνηνηηθέο ππνδνκέο θαηνηθίαο,
εξγαζίαο, άζιεζεο, δηαζθέδαζεο, κεηαθνξάο θ.ιπ. κε ηελ πξνζηαζία ηεο
δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο απφ θπζηθέο θαη
ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο.

