ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΝΑΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων και το Συνδικάτο
Οικοδόμων χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ένωσης
Γονέων Ιωαννίνων για την ανάδειξη του οξυμένου
προβλήματος της σχολικής στέγης. Το Συνδικάτο
Οικοδόμων πριν 5 χρόνια διοργάνωσε ημερίδα στο
Εργατικό Κέντρο για να αναδείξει το πρόβλημα. Εμάς
τους οικοδόμους, τον κλάδο των κατασκευών μας
αφορά το ζήτημα από δύο πλευρές. Η μία είναι ότι κι
εμείς είμαστε γονείς που τα παιδιά μας πάνε σ’αυτά τα
κτίρια - κλουβιά που ονομάζονται «σχολεία» . Η άλλη
είναι ότι εμείς, στα σχολεία που φτιάχνονται ή θα
φτιαχτούν στο μέλλον θα εργαστούμε για την
κατασκευή τους.
Ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα:
Είναι γεγονός ότι σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν σχολεία που δεν πληρούν τους όρους της
αντισεισμικής θωράκισης και σε ένα σεισμό κινδυνεύουν να καταρρεύσουν.
Την ίδια στιγμή τα έργα που γίνονται σε όλη τη χώρα, είναι έργα που έχει ανάγκη το
κεφάλαιο (ιδιωτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί) που βλέπουμε και στην πόλη
μας να γίνονται. Αυτό δείχνει ότι οι κυβερνήσεις βάζουν σε προτεραιότητα επενδυτικά
σχέδια που έχουν στόχο την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων, δείχνει ότι τη νέα
γενιά την αντιμετωπίζουν με βάση τη θέση που την θέλουν στην παραγωγή, ως ένα φτηνό
ευέλικτο εργατικό δυναμικό.
Σε αυτή τη γραμμή και μ’αυτές τις προτεραιότητες κατευθύνονται τα κονδύλια των
προγραμμάτων της Ε.Ε. όπου η αντισεισμική και η αντιπλημμυρική θωράκιση της χώρας
δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες και γι αυτό δεν χρηματοδοτούνται.
Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χρειάζεται πολιτική βούληση. Μια πολιτική που θα
βάλει μπροστά τις ανάγκες των παιδιών – των εκπαιδευτικών και των γονιών κι όχι τα
κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Ο κλάδος των κατασκευών, όπως όλοι γνωρίζετε,
χτυπήθηκε περισσότερο από όλους από την καπιταλιστική κρίση. Την ίδια στιγμή
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συνεχίστηκαν αμείωτα να δίνονται από τις κυβερνήσεις, δις ευρώ για νατοϊκές δαπάνες
ενώ τα παιδιά μας κάνουν μάθημα σε άθλια κτίρια.
Αυτό δείχνει ότι οι κυβερνήσεις δεν νοιάστηκαν ούτε για την αντιμετώπιση της ανεργίας,
ούτε για το που κάνουν μάθημα τα παιδιά μας. Αλλά για τι νοιάστηκαν;
Για να γκρεμίσουν κάποια άλλα σχολεία σε κάποιες άλλες χώρες, να ξεριζώσουν
ανθρώπους από τον τόπο τους, με τη συμμετοχή και χρηματοδότηση του ΝΑΤΟ και
δίνοντας γη και ύδωρ στους φονιάδες των λαών.
Με την πολιτική αυτή βλέπουμε τι γίνεται τις τελευταίες μέρες σε Έβρο αλλά και στα νησιά
με τους πρόσφυγες. Είναι η πολιτική που δημιουργεί αυτές τις τραγικές καταστάσεις.
Εμείς ως Εργατικό Κέντρο – Συνδικάτο Οικοδόμων και γονείς, θεωρούμε ότι είναι
αναγκαίος ένας ενιαίος κρατικός φορέας κατασκευών και υποδομών της χώρας, ο οποίος
θα έχει συνολικά την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση των
δημόσιων κτιρίων, των σχολείων, των υποδομών και της λαϊκής στέγης, με τις πιο
σύγχρονες μεθόδους εφαρμογής υλικών και θωράκισης από φυσικές καταστροφές.
Αυτός ο φορέας θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις μόνιμης και σταθερής εργασίας,
υποδομές, σχολεία και σπίτια σύγχρονα.
Πιστεύουμε ότι η σημερινή σας ημερίδα θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα ώστε από
καλύτερες θέσεις να παλέψουμε όλοι μαζί, για σχολεία ασφαλή και ανθρώπινα, με
υποδομές τέτοιες που τα παιδιά μας θα μπορούν να αναπτύξουν όλες τις ικανότητές τους
και τα ταλέντα τους, για να προσφέρουν στην κοινωνία αυτό που μπορούν. Για να συμβεί
αυτό δεν αρκεί μόνο η αναγκαία υποδομή και εγκατάσταση, αλλά και το κυριότερο που
πρέπει να μας απασχολήσει σαν κοινωνία, είναι το τι μαθαίνουν τα παιδιά μας στο
σχολείο, που αυτό αφορά μια άλλη ημερίδα που ενδεχομένως η Ένωση Γονέων μπορεί να
πάρει την πρωτοβουλία να κάνει κάποια στιγμή.
Καλή συνέχεια και καλή δύναμη
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