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ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΞΑΝΑ  
ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΩΝΑ!
Η επίθεση στην εκπαίδευση που πραγματοποιεί  
το τελευταίο διάστημα το Υπουργείο Παιδείας,  
με την κατάργηση του ασύλου και την σύνδεση 
 των σχολών με επιχειρήσεις, απαντιώνται  
με αγώνες από τους φοιτητές/τριες.

PIZZA FAN: 
Εκδικητικές απολύσεις 
16 εργαζομένων

σελ.3

Όλο και 
λιγοστεύει  
το προσωπικό  
στο κέντρο υγείας 
Βουλγαρελίου

σελ.3

"Ο καπιταλισμος 
τρελαθηκε"
είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας 
Εμμανουέλ Μακρόν, από το βήμα 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
στη Γενεύη. Αφού τα λένε κι ίδιοι 
οι αστοί, γιατί δεν φοράνε κανένα 
ζουρλομανδύα και να αράξουν 
στην άκρη καμιάς λίμνης, να μην 
μας ζαλίζουν και τον έρωτα; Μπα… 
Μάλλον με κίτρινο γιλεκάκι τον 
βλέπουμε τον Μακρόν, μπας και 
σώσει κάνα ψηφαλάκι… 

22 ΟΚΤΩΒΡΗ  
Πορεία ενάντια στην  
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση  
και την κατάργηση του ασύλου
Το πρωί της Τρίτης 22 Οκτώβρη, πραγματοποιήθη-
κε συγκέντρωση στην Ακαδημία, διοργανωμένη από 
φοιτητικούς συλλόγους. Στους πανεπιστημιακούς 
χώρους, συνεχίζεται η προσπάθεια για να συσπειρω-
θούν οι φοιτητές/τριες, ενάντια στα μέτρα, πειθάρ-
χησης και εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης.  
Η ΕΣΕ λοιπών επαγγελμάτων (φοιτητές - άνεργοι - 

ιδιωτικός τομέας) μοίρασε κείμενο στην συγκέντρω-

ση, με τίτλο: "Μπίζνες κι Αριστεία…1+1=3".

Α Ν Τ Ι Σ Τ Α Σ Η

ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ 

ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΟ!

Τ ο πανεπιστήμιο αποτελεί έναν από 
τους πυλώνες της καπιταλιστικής 

ανάπτυξης και εξέλιξης.

Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο, με τις 
ανάγκες της αγοράς και η γνώση που 
παράγεται και λαμβάνεται από τους φοι-
τητές υπόκειται στον πλήρη έλεγχο του 
κράτους και του κεφαλαίου. Μια από τι 
βασικές λειτουργίες του πανεπιστημίου, 
είναι να δημιουργήσει ένα καταρτισμέ-
νο, φτηνό εργατικό δυναμικό, το οποίο 
θα εφοδιάζεται με τις κατάλληλες γνώ-
σεις - προσόντα για να αντεπεξέλθει στις 
ανάγκες της καπιταλιστικής αγοράς. Ο 
φοιτητής/τρια – εργάτης/τρια, θα πρέπει 
να προσθέσει το λιθαράκι του στην έρευ-
να, στην λειτουργία των μηχανών, να 
πουλήσει τις σωματικές και πνευματι-
κές δημιουργικές δυνατότητές του ώστε 
να παράξει κέρδος για το αφεντικό του.

Το πανεπιστημίο Ιωαννίνων φυσικά 

και δε θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρε-
ση στην παραπάνω σχέση. Η παρουσία 
του πρύτανη Αλμπάνη μαζί με διάφο-
ρους τοπικούς άρχοντες στην εκδήλωση 
της εισόδου στην ελληνική αγορά της 
μεγάλης Γερμανικής εταιρείας Λογισμι-
κού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυνα-
μικού P&I (Personal & Informatik) AG, 
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Το κράτος ανεξάρτητα με την εκάστοτε 
πολιτική διαχείριση έχει ως πάγια τα-
κτική την υπονόμευση του πανεπιστη-
μιακό ασύλου ενώ το ίδιο αποτελούσε 
απλώς ένα χαρτί στην πολιτική ατζέντα 
του κάθε κόμματος είτε για την ανάταση 
αισθήματος ανασφάλειας στη κοινωνία 
είτε για δήθεν επαναστατική επίκληση.

Η κατάργησή του στοχεύει στην περαιτέ-
ρω ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημί-
ων, αφού θα παρέχεται και η νομοθετική 
σφραγίδα ενώ η είσοδος των επιχειρή-

σεων στο πανεπιστήμιο, σηματοδοτεί 
τον απόλυτο έλεγχο των προγραμμάτων 
σπουδών από τις εταιρίες και από την 
άμεση σύνδεση του πανεπιστημίου με 
την αγορά εργασίας. Ο νέος αναπτυξιακός 
νόμος, ο οποίος προβλέπει μεταξύ άλλων 
την ηλεκτρονική ψηφοφορία πατά πάνω 
σε εκείνες τις διατάξεις που ψηφίστηκαν 
επί ΣΥΡΙΖΑ που έκαναν δυσκολότερη 
την διαδικασία κήρυξης απεργιών. Με 
τον ίδιο τρόπο η παλιά κυβέρνηση υπο-
νόμευσε το πανεπιστημιακό άσυλο και η 
καινούργια κυβέρνηση το κατάργησε.

Στόχος του φοιτητικού κινήματος θα 
πρέπει να είναι το ξεπέρασμα της αδρά-
νειας, που έχει δημιουργηθεί τα τελευ-
ταία χρόνια. Οι απαντήσεις που καλού-
μαστε να δώσουμε ενάντια στο κράτος 
και την καταστολή, πρέπει να είναι 
δυναμικές και από τα κάτω. Να ξανα κά-
νουμε τις σχόλες μας κέντρα αγώνα!

Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ
Θα ήταν παράλειψη να μην συγχαρούμε τις κοπέλες που "παρέ-
λασαν" ξεκουρδισμένες την 28η Οκτωβρίου στη Ν.Φιλαδέλφεια, 
διακωμωδώντας την αισχρότητα των παρελάσεων και του μι-
λιταρισμού, γελοιοποιώντας τους εμβρόντητους επισήμους και 
πατριώτες. Θα ήταν παράλειψη από κάθε αναγνώστη, να μην 
διαβάσει τους λόγους που το έκαναν, και να μείνει μόνο στην 
μονόπλευρη προπαγάνδα των γελοίων υποκειμένων των ΜΜΕ 
και του κράτους. Το κείμενό τους θάφτηκε. Δυστυχώς ο χώρος της  
εφημερίδας μας είναι λίγος. Γι΄αυτό το δημοσιεύσαμε στην ιστο-
σελίδα μας αυτούσιο :

 https://eseioanninon.squat.gr/2019/10/31

ΟΛΟΙ/ΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 | ώρα 18:00 |  πλ.Ηρώων Πολυτεχνείου (Δόμπολη) 
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ΟΙ ΔΡΑΚΟΙ ΔΕΝ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟ  ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ...

Στις 06/09 ξεκίνησε το δικαστήριο του 
Κωνσταντίνου Στεφάνου στην Πρέβεζα, 
όπου μετά από κάλεσμα της αντιπατριαρχικής 

συλλογικότητας Corpus Rebbellis έγινε 

συγκέντρωση και μοίρασμα ενημερωτικού 

υλικού. Ο Κωνσταντίνος Στεφάνου, κάτοικος 

Μαρμάρων Ιωαννίνων, συνελήφθη  μετά 

από καταγγελίες γυναικών για σεξουαλική 

επίθεση και απόπειρα βιασμού στην περιοχή 

της Καλούτσιανης, δύο χρόνια πριν. Μετά τη 

σύλληψη του οι καταγγελίες όλο και αυξανόταν 

με αποτέλεσμα να φτάσουν τις 15. Ενώ η 
διαδικασία της δίκης ξεκίνησε κανονικά, λίγο 
μετά η έδρα αποφάσισε να δώσει αναβολή για 
άγνωστη μέχρι και σήμερα ημερομηνία. 
Για να δούμε τώρα τι έχουν να μας πουν 
τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και η κοινωνία 
που ο βιαστής για μία ακόμη φορά είναι 
έλληνας, χριστιανός, πλήρως ενταγμένος στο 
κοινωνικό σύνολο. Από ότι φαίνεται κάνουν 
πάλι τα στραβά μάτια, δικαιολογώντας τον 
θύτη, διατηρώντας και συντηρώντας την 
πατριαρχία και την “εθνική ενότητα”.

ΝΈΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ACTA ET VERBA ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΘΩΩΣΗ

Σέρνουν τον σύντρο-
φο σε πολιτική δίκη
Από το 2015, όταν εκκενώθη-
κε η κατάληψη της οδού Κου-
ρεμένου 5 στον Πλάτανο, ο 
συλληφθέντας επεσήμαινε στα 
αλλεπάλληλα δικαστήρια, ότι 
διώκεται για τις ιδέες του και 
όχι γιατί μπήκε σε ένα άδειο κι 
ερειπωμένο σπίτι. Ότι τον βάλα-
νε στο στόχαστρο ως αναρχικό.

Τον Σεπτέμβρη του 2019, το δι-
καστήριο πέφτοντας σε νομικές 
αντιφάσεις, αλλά και υπό την 

πίεση του κινήματος αλληλεγ-
γύης, αθώωσε τον σύντροφο. 
Αυτό όμως δεν άρεσε σε ορισμέ-
νους. Η εξουσία δεν θα μπορού-
σε να ανεχτεί την αθώωση ενός 
καταληψία. Έτσι, ο εισαγγελέας 
Παϊσιος, τον ξανακάλεσε σε νέα 
δίκη. Αυτό που είναι πραγματι-
κά ενδιαφέρον και περιγράφε-
ται ξεκάθαρα στην έφεση, είναι 
πως αναγνωρίζονται πολιτικά 
κίνητρα στον κατηγορούμενο.
Επιτέλους! Η προσπάθειά τους 
να "ντύσουν" ποινικά την 
πολιτική αντιπαράθεση, κα-
τέρρευσε. Η μεθόδευσή του 

κράτους, να ποινικοποιήσει 
τους αγώνες και να τις επιλο-
γές των ταξικών του εχθρών, 
απέτυχε. Τα πράγματα είναι 
τώρα στη θέση τους. Όπως 
ακριβώς και η μικρή κατάλη-
ψη στην οδό Κουρεμένου 5. 
Σε θέση μάχης.

Συγκέντρωση 
αλληλεγγύης  
Πέμπτη 14 Νοέμβρη 
ΩΡΑ 11:00  
στο Δικαστικό Μέγαρο  

Ένας συνδικαλιστικός 
γλωσσοδέτης
Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι η ΓΣΕΕ είναι 
ακέφαλη. Έχει διοίκηση βέβαια, διορισμένη 
από το κράτος. Αυτό δεν το γνωρίζει πολύς κόσμος 
για διάφορους λόγους, αλλά η αλήθεια είναι ότι η 
πλειοψηφία των εργαζομένων, έτσι κι αλλιώς, την 
έχει χεσμένη. Το τελευταίο καιρό όμως, ειδικά με 
αφορμή την ψήφιση του αναπτυξιακού πολυνομο-
σχεδίου, βγήκε στην επιφάνεια ο παραλογισμός 
που επικρατεί στους κόλπους του γραφειοκρατικού 
συνδικαλισμού. Πάρτε βαθιά ανάσα…

Ο τζίτζιρας
Η ΓΣΕΕ δεν μπορεί να κηρύξει γενική απεργία μέχρι 
να την αφήσει το ΠΑΜΕ να κάνει συνέδριο. Όταν οι 
Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα που ελέγχει το 
ΠΑΜΕ, κήρυξαν απεργίες στις 24 Σεπτέμβρη, Βγαί-
νουν οι πασόκοι (αλήθεια πόσοι από αυτούς έχουν 
μείνει;) που ελέγχουν την ΓΣΕΕ και κηρύττουν στα 
δικά τους σωματεία, απεργία για τις 25! 

Ο μίτζιρας
Η ΑΔΕΔΥ, που και αυτή ελέγχεται από πασόκους  
−απλά πρόκειται για καινούριες version, από αυ-
τές που γλείφουν τον ΣΥΡΙΖΑ− θυμήθηκε ότι ήρθε 
η ώρα για αντιπολίτευση. Και κήρυξε και αυτή 
απεργία στις 24 του μήνα. Παράλληλα η ΓΣΕΕ το 
μετάνιωσε για τις 25 και κήρυξε για τις 2 Οκτώβρη. 
Έχασε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.

Ο τζιτζιμιτζιχότζιρας
Το ΠΑΜΕ από την άλλη, έβγαλε τις κορώνες του 
ενάντια στην "συνδικαλιστική μαφία" της ΓΣΕΕ, 
αλλά όταν αυτή κάλεσε απεργία στις 2 Οκτώβρη, 
ξανακατέβηκε.  Φάνηκε ξεκάθαρα, πως όλα έγιναν 
για τους συσχετισμούς, για το ποιος τελικά θα πά-
ρει κεφάλι στην ηγεσία!

Αυτά είναι τα "υπεύθυνα" συνδικάτα που θα αντι-
σταθούν στους κρατικούς σχεδιασμούς; Πόσο και-
ρό έχουν αυτοί οι συνδικαλιστές να πατήσουν το 
πόδι τους σε χώρο εργασίας; Να δουν πόσο δύσκο-
λο είναι να απεργήσεις στις μέρες μας, δυο φορές 
μέσα σε δυο εβδομάδες.;

Το μόνο που τους νοιάζει, είναι τα παραταξιακά  
−πολιτικά τους παιχνίδια. Δεν έχουν σημασία για 
αυτούς ούτε η ενημέρωση των εργαζομένων, ούτε 
η προετοιμασία των απεργιών. Σημασία έχει να 
ικανοποιήσουν τους κομματικούς μηχανισμούς με 
στρατηγικές και μεθοδεύσεις. Κι έτσι το πολυνομο-
σχεδιο ψηφίστηκε αναίμακτα. 

Καλά, δεν βλέπει κανείς τα αφεντικά, τους Μητσο-
τάκηδες και τους Τσίπρες, να τρίβουν τα χέρια τους 
στη γωνία;

Αφίσα που εξεδωσε η καταληψη Σαχίνη 3

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Αντιπολεμική 
συγκέντρωση 
αλληλεγγύης  
στους μετανάστες
Σε συγκέντρωση αλληλεγγύης προχώρησαν η Χει-
ρονομία Αντιεξουσιαστική Κίνηση Ιωαννίνων και η 
Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση, με την στήριξη 
του Α.Σ Απείθαρχου το απόγευμα της Πέμπτης 24 
Οκτωβρίου, έξω από την Περιφέρεια Ιωαννίνων. 
Διαβάστηκαν κείμενα για το μεταναστευτικό, αλλά 
και ενάντια στην τουρκική εισβολή στη Συρία, που 
σαν στόχο έχει της καταστολή της Επανάστασης της 
Ροζάβα. 

Δύο μέρες νωρίτερα, στις 22/10, είχε πραγματο-
ποιηθεί αντιπολεμική διαδήλωση, οργανωμένη 
από δυνάμεις της αριστεράς, η οποία κινήθηκε 
με παλμό στο κέντρο της πόλης αι στην οποία 
συμμετείχαν πολλοί μετανάστες που βρίσκονται 
εγκλωβισμένοι στην Κατσικά, αλλά και Κούρδοι.
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PIZZA FAN:  
Εκδικητικές απολύσεις 16 εργαζομένων
Την διακοπή της λειτουργίας της και 16 
απολύσεις εργαζομένων, προχώρησε η 
Pizza Fan Ιωαννίνων, που διατηρούσε 
κατάστημα στην οδό Σπύρου Λάμπρου. 
Ο λόγος αυτής της αποφάσης είναι  
–σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας 
που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο – η συνδι-
καλιστική δράση των 8 ντελιβεράδων οι 
οποίοι διεκδίκησαν να πληρώνονται με 
το νόμιμο ημερομίσθιο, καθώς και να κα-
ταβάλλονται οι προσαυξήσεις για νυχτερι-
νή και κυριακάτικη εργασία. 

Ωραία η λογική των αφεντικών. Και δεν 

πληρώνουν μισθούς που πρέπει, και απο-
λύουν αν διαμαρτυρηθείς για αυτό. Ξυπνά-
νε κι ένα πρωί και πετάνε 16 άτομα στο 
δρόμο, ρίχνοντας κι από πάνω την ευθύνη 
σε όσους διεκδικούν τα αυτονόητα κατηγο-
ρώντας τους για υποκινητές!

Το Σωματείο των Διανομέων(ΣΒΕΔΙ), 
έχει ήδη προχωρήσει σε ενέργειες ενά-
ντια στην εταιρία, ενώ αναμένεται κλι-
μάκωση των κινήσεων. Υπενθυμίζουμε 
ότι, εάν το κατάστημα ανοίξει ξανά, είναι 
υποχρεωμένο να επαναπροσλάβει τους 
υπαλλήλους με τους ίδιους μισθούς.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΤΑ GΟODY’S ΙΩΑΝΙΝΝΩΝ 
Εκνευρισμός στην εργοδοσία
Σε μία ακόμη μικροφωνική παρέμβαση έξω από το υποκατάστημα των Goody’s στα Ιωάννινα 
προχώρησε το Σωματείο Βάσεις των διανομέων Ιωαννίνων, το Σάββατο 05/10, μετά τη συνεχή 
άρνηση της εργοδοσίας για επαναπρόσληψη εργαζόμενου. Ο εργαζόμενος απολύθηκε μετά την 
απεργία των διανομέων σε Αθήνα και Γιάννενα στις 11 Απρίλη. Τα αφεντικά των Goody’s μπορεί να 
μη σκέφτονται και πολύ τους εργαζόμενους τους αλλά από όσο καταλάβαμε τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα 
το σκαλοπάτι στην είσοδο του καταστήματος, μια και κάθε φορά που το πατούσε κάποια/ος από τις 
συγκεντρωμένες, γινόντουσαν έξαλλοι αρχίζοντας να εξαπολύουν απειλές. Μήπως τα νευράκια ήταν 
τελικά από το ξαφνικό άδειασμα του καταστήματος με την αρχή της συγκέντρωσης; 

ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ

ποσο κοστιζει η εργασια την  
ημερα της “εθνικης ομοψυχιας”;
Για μερικούς,  "χάριν της πατρίδας", ξεχνιούνται οι διαφο-

ρές, παραμερίζονται οι αντιθέσεις. Τέτοιες μέρες πρέπει να 

κυριαρχεί μόνο η Εθνική Ενότητα. Τα πράγματα όμως δεν 

είναι καθόλου έτσι.

Αυτές τις μέρες δεν σβήνει ούτε η εκμετάλλευση των εργα-

ζομένων ούτε τα συμφέροντα των αφεντικών. Η σύγκρου-

ση των τάξεων δεν εξαφανίζεται. Υπάρχει δηλαδή ένας 

πόλεμος που ξεκίνησε πολύ πριν το 40 και κρατά ακόμη 

καθημερινά. Μια μάχη που διεξάγεται στους χώρους δου-

λειάς και στους δρόμους. 

Πολλά αφεντικά, κυρίως στον επισιτισμό, περιμένουν πως 

και πως τέτοιες μέρες. Και δεν τους αρκούν όσα βγάζουν, δεν 

ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΗ

Αυτή η στήλη καταπιάνεται με την εργατική νομοθεσία. 
Στοχεύει στην ενημέρωση πάνω σε ζητήματα που τα αφεντικά 
σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελαν να γνωρίζουμε, θεωρώντας 
πως συμβάλλει με αυτό τον τρόπο στην ανασυγκρότηση των 
εργατικών αντιστάσεων. 
H γνώση είναι θησαυρός κι η πράξη το κλειδί της!

δίνουν συστηματικά στους εργαζόμενους όσα δικαιούνται 

εκείνη την μέρα. Εθνική ενότητα  λοιπόν, σημαίνει να βάζεις 

πλάτες στα συμφέροντα των αφεντικών.  Δεν σφάξανε….

- Η μέρα αυτή θεωρείται για τον ιδιωτικό τομέα προαιρε-

τική αργία. Είναι στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη 

να ανοίξει το μαγαζί του.

- Αν πληρώνεσαι με μηνιαίο μισθό και δουλεύεις  σε επιχεί-

ρηση που λειτουργεί συνήθως την 28η Οκτωβρίου, η ημέρα 

αυτή θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στις εργάσιμες ημέρες του 

μήνα, τις οποίες καλύπτει ο μηνιαίος μισθός και έτσι δεν οφεί-

λεται αμοιβή πέραν του μηνιαίου μισθού, οφείλεται όμως η 

προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη επί του νόμιμου ωρομισθί-

ου για όσες ώρες  έχεις δουλέψει κατά την ημέρα αυτή.

- Αν δουλεύεις  σε επιχείρηση που παραμένει συνήθως κλει-

στή κατά την 28η Οκτωβρίου και αποφασίζεται εκτάκτως η 

λειτουργία της, τότε οφείλεται αμοιβή 1 επιπλέον καταβαλλό-

μενο ημερομίσθιο, αφού πρόκειται για εργασία σε μη εργάσι-

μη ημέρα που δεν έχει συμπεριληφθεί στον μηνιαίο μισθό) 

και προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη επί του νόμιμου ωρομι-

σθίου για όσες ώρες δουλέψεις  κατά την ημέρα αυτή.

- Αν αμοίβεσαι με ημερομίσθιο πρέπει να πάρεις το κατα-

βαλλόμενο ημερομίσθιο και επιπλέον προσαύξηση 75% 

υπολογιζόμενη επί του νομίμου ωρομισθίου για όσες ώρες 

δουλέψεις κατά την ημέρα αυτή. 

Τέλος, σε περίπτωση που δεν δουλέψεις κατά την ημέρα 

της 28ης Οκτωβρίου, σε όσους αμοίβονται  με μισθό κα-

ταβάλλεται κανονικά ο συμφωνηθείς μισθός, ενώ στους 

αμειβόμενους με ημερομίσθιο οφείλεται το συνήθως κα-

ταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

Η νίκη στον αγώνα των εργαζομένων ΟΤΑ ενάντια στους ιδιώτες
Δεν πραγματοποιήθηκε η πρόταση του Δημου στις 17/09, η Οικονομική επιτροπή του Δήμου πήρε 
απόφαση εμπλοκής κι άλλων ιδιωτικών εταιριών στην αποκομιδή απορριμάτων σε συγκεκριμένες 
περιοχές της πόλης. Την ίδια ημέρα αλλα και την επόμενη (18/10), ο Σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ 
πραγματοποίησε στάση εργασίας και παρέμβαση στο Δημαρχείο ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Επειδή 
όμως πολλοί όρμησαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά αυτή την εξέλιξη, ας τονιστεί ότι σε κάθε αγώνα,  
η νίκες δεν έρχονται από την κεφαλή του Συλλόγου, αλλά από τη βάση του.

Η ανάπτυξη ζέχνει
Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο που αναφέρεται στα επιχειρήματα του Δήμου είναι η αύξηση των 
απορριμάτων τα Σαββατοκύριακα λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Η ανάπτυξη που διαμηνύουν 
τόσες και τόσες κυβερνήσεις και δημοτικές αρχές τόσα χρόνια έρχεται, αλλά κοίτα να δεις που αυτό δεν 
αρκεί. Η ανάπτυξη λοιπόν ζέχνει και φέρνει πιο κοντά τις ιδιωτικοποιήσεις και την όλο και μεγαλύτερη 
εκμετάλλευση εργαζομένων. Αυτό μπορούμε να το δούμε αν διαβάσουμε μια πρόσφατη ανακοίνωση 
του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ ή κάνουμε απλά μια βόλτα στο κέντρο ένα Σάββατο μεσημέρι.  
Αν βέβαια δεν το έχουμε ήδη ζήσει σε ένα μαρτυρικό οχτάωρο.

Όλο και λιγοστεύει  
το προσωπικό  
στο κέντρο υγείας 
Βουλγαρελίου
Εδώ και μήνες οι εργαζόμενες/οι του κέντρου 
υγείας Βουλγαρελίου βγάζουν ανακοινώσεις και 
κάνουν εκκλήσεις για τη στελέχωση του κέντρου 
με περισσότερο προσωπικό, μια και το υπάρχον 
δεν αρκεί για να καλύψει ούτε τις βασικές ανάγκες 
του κέντρου. Μεταξύ του προσωπικού βρίσκονται 
και δύο εργολαβικές καθαρίστριες. Με την 
αποχώρηση της εργολαβίας από το κέντρο, η 6η 
ΥΠΕ προκήρυξε μόνο μία θέση καθαρίστριας με 
αρμοδιότητες και εκτός του τομέα καθαριότητας, 
αφήνοντας τουλάχιστον τη μία από τις δύο 
άνεργη, αν βέβαια θεωρήσουμε ότι η δεύτερη 
θα πάρει τη θέση. Για μια ακόμη φορά φαίνεται 
ολοφάνερο το ενδιαφέρον του κράτους για την 
“επαρκή κάλυψη των αναγκών των πολιτών”, 
καθώς και για τη μείωση της ανεργίας.

Μπορεί αν συνεχίσουν να απολύουν έτσι εργαζό-
μενες να μείνουν περισσότερα χρήματα για τις 
Περιφέρειες και τους ιδιώτες. Να ευχηθούμε 
καλοφάγωτα και να τους κάτσουν στο λαιμό...



Α Ρ Θ Ρ Ο

Αναρχοσυνδικαλισμός; Και τι κάνει η ΕΣΕ; Τι δεν κάνει η ΕΣΕ;

Είναι ένα συνδικαλιστικό ρεύμα, 
που αντλεί τα στοιχεία του από 
τον αναρχισμό. Πρεσβεύει πως 
η οριζόντια οργάνωση των 
εργαζομένων, μια οργάνωση 
δηλαδή χωρίς ηγέτες, με 
ριζοσπαστικά αιτήματα, μπορεί 
να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο 
στην κοινωνική αλλαγή. Η 
αναρχοσυνδικαλιστική οργά-
νωση που δραστηριοποιείται 
στα Γιάννενα από το 2009, είναι 
η Ελευθεριακή Συνδικαλιστική 
Ένωση (ΕΣΕ). Εκτός αυτών,  
ο “Αναρχοσυνδικαλισμός” είναι 
το όνομα από το εφημεριδάκι που 
κρατάς στα χέρια σου, το οποίο 
τυπώθηκε στην αυτοργανωμένη 
γιαννίωτικη τυπογραφική 
κολλεκτίβα “Titivilus”, σε  
5000 αντίτυπα, και μοιράζεται 
στους δρόμους και χώρους 
εργασίας. Επίσης, εκδίδεται και 
εφημερίδα τοίχου με τον ίδιο 
τίτλο. 

Δεν είναι καλά. Ασφυκτιά σε 
αυτόν τον κόσμο που τα πάντα 
πουλιούνται κι αγοράζονται. Που  
η εργασία και η ζωή είναι 
εμπόρευμα. Που η παραγωγή, 
η οικονομία και οι ανθρώπινες 
σχέσεις, υπόκεινται μόνο στους 
κανόνες της αγοράς και της 
κερδοφορίας και όχι στο συνολικό 
καλό. Η ΕΣΕ, μαζί με άλλους 
αγωνιζόμενους, δίνει αγώνες 
ενάντια στο κράτος και τα αφεντικά, 
την εκμετάλλευση ανθρώπου 
από άνθρωπο, την μιζέρια, το 
προσκύνημα, την υποχώρηση. 
Πολεμά τον φασισμό, ανεξάρτητα 
αν οι εκφραστές τους κουβαλάνε 
σβάστικες ή όχι. Μετράει νίκες μα 
και ήττες, λάθη και παραλείψεις. 
Η ΕΣΕ παλεύει να καταστραφεί 
η καπιταλιστική κοινωνία. Δεν 
κάνει τεμενάδες ούτε εξαρτιέται 
από πολιτικά κόμματα, τοπικούς 
άρχοντες, κρατικούς φορείς και 
εργατοπατέρες. 

Δεν κατεβαίνει στις εκλογές.  
Δεν παίρνει χρήματα από 
κανέναν χορηγό ή το κράτος. 
Όλα τα έσοδα προκύπτουν 
από τις συνδρομές των μελών 
της. Δεν έχει επαγγελματικά 
στελέχη ούτε πληρώνεται κανείς 
για την προσφορά του /της 
στον αγώνα. Δεν κάνει “κονέ”, 
συμφωνίες κάτω από το τραπέζι 
και παραγοντιλίκια. Εδώ δεν θα 
βρεις προέδρους, αρχηγούς, 
“παλιούς” και ειδικούς. Θα 
βρεις εργαζόμενους που ρα-
διουργούν και πασχίζουν για την 
επαναστατική ανατροπή αυτού 
του κόσμου.

που θα μας βρείτε; Κάθε Δευτέρα 11-1 το πρωί, στο Συνδικαλιστικό 
Κέντρο Ακηδεμόνευτων Τάσεων (ΣΥΝΔΙΚΑΤ), Χρήστου Ευθυμίου 22, δίπλα στην Καλλάρη.

site: eseioanninon.squat.gr  |  fb: ΕΣΕ Ιωαννίνων  |  e-mail: ese.ioanninon@gmail.com  |  τηλ: 694 750 1367

Αθήνα: ese-ath@espiv.net, 694 1507846 | Ρέθυμνο: eserethymnou.espivblogs.net | Θεσσαλονίκη: info@ese-thessalonikis.gr

Εδώ είναι τα δύσκολα. Ναι, 
Επανάσταση. Ουτοπία, γραφι-
κότητα, ξεπερασμένα εφηβικά 
όνειρα θα πεις. Πες ότι θες, αλλά 
θυμήσου ότι με αυτό τον τρόπο 
ιστορικά, ανοίγονται νέοι δρόμοι. 
Διαλέγεις αν θα διαμορφώνεις 
την Ιστορία ή θα την κοιτάς σαν 
θεατής. Η Επανάσταση όμως 
δεν είναι όνειρο αλλά ανάγκη. 
Δεν πετάμε στα σύννεφα. Δεν 
θα ξυπνήσουμε όλοι ένα πρωί 
με απόφαση να αλλάξουμε 
τον κόσμο. Πρέπει πρώτα να 
κατανοήσουν οι εργάτες/ριες 
ποια είναι η θέση τους στην 
κοινωνία, να οργανωθούν 
και να δράσουν ενάντια στην 
εκμετάλλευση που βιώνουν. 
Η ΕΣΕ προσπαθεί να κάνει 

ακριβώς αυτό. Να παλέψει για 
τα μικρά και μεγάλα προβλήματα 
της εργασιακής και κοινωνικής 
καθημερινότητας με στόχο να 
φέρει τους εργαζόμενους πιο 
κοντά, να κάνουν στην μπάντα 
τα πολιτικά στεγανά και να δουν 
ξεκάθαρα τους πραγματικούς 
εχθρούς, το κεφάλαιο και το 
κράτος. Θερμοκοιτίδα της 
αλληλεγγύης, της οργάνωσης 
και της αποτελεσματικότητας 
της εργατικής τάξης, είναι το 
ΜΑΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ. 
 Όπλο της η απεργία. Προϋπό- 
θεση η μαζικότητα. Σύμμαχος 
η ορμητική φαντασία των 
καταπιεσμένων. Και τότε ακόμη 
και τα πιο μεγάλα εμπόδια, 
μπορούν να γκρεμιστούν.
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Τα "μικρά" αφεντικά το΄χουν τούμπανο... 
Και το κράτος κρυφό καμάρι
Τα μικρά αφεντικά λένε πως "δεν βγαίνουν". Χρωστά-
νε παντού, αλλά ο μηχανισμός που τους ξεζουμίζει πε-
ρισσότερο είναι η εφορία. Μαύρη μαυρίλα πέφτει στα 
μαγαζιά όταν έρχονται τα εκκαθαριστικά. Το κράτος, 
λένε, είναι εναντίον τους. Αυτή την καραμέλα πολλά-
κις την έχουν ακούσει όλοι οι εργαζόμενοι στις δου-
λειές τους. Βέβαια οι μέν πρώτοι, γνωρίζουν τον μισθό 
των υπαλλήλων σε αντίθεση με τους δεύτερους που 
δεν μπορούν να ξέρουν ακριβώς πόσα βγάζει ο εργο-
δότης τους, τι πληρώνει στα Ταμεία, στα πάγια έξοδα 
ή τι δηλώνει στην εφορία. Με αυτόν τον τρόπο ξεκι-
νάει η κλάψα κι η κακομοιριά, μπαίνει κάπου στην 
μέση η κρίση, η αναδουλειά και πολλοί εργαζόμενοι 
τρώνε την παραμύθα. Νομίζουν πως από εκεί που το 
αφεντικό τους μέχρι πριν λίγο ήταν "σοβαρός και κατα-

ξιωμένος επιχειρηματίας ", ετοιμάζεται να φορέσει κα-
παρντίνα και γυαλί ηλίου, να αρπάξει κι ένα ακορντε-
όν και να αρχίσει να ζητιανεύει στον Τσοκάνη για να 
ξεχρεώσει. Και βάζουν πλάτη. 

Να όμως που έρχονται οι αριθμοί, που αν και επίση-
μοι (άρα πολύ πιθανά να είναι "μαγειρεμένοι"), που 
παρουσιάζουν την πραγματικότητα. Το 75% των μι-
κρών επιχειρήσεων, δηλώνει εισοδήματα κάτω των 
10000 ευρώ, σύμφωνα με την εφορία. Εμ τι, μαλάκες 
είναι; Αφού το κράτος δεν τους φορολογεί με αυτό το 
ποσό. Τους αφήνει να καταβάλουν και πετσοκομμένες 
ασφαλιστικές εισφορές. Τους επιτρέπει να "ξεχνάνε" 
τις υπερωρίες, τα κυριακάτικα και τα νυχτερινά με-
ροκάματα. Τι άλλο πια να κάνει αυτό το κράτος για τα 
αφεντικά; Κι αυτοί οι αχάριστοι το βρίζουν!

Το αφεντικό του Θυμωμένου Πορτρέτου  
ΔΕΝ κατάφερε να αποφύγει το Θυμωμένο Συνδικάτο
Στις 26/10 πραγματοποιήθηκε η τριμερής συνάντηση 
στο ΣΕΠΕ για την καταβολή δεδουλευμένων σε απο-
λυμένη εργαζόμενη του μπαρ Θυμωμένο Πορτρέτο 
(τεύχος 1). Αυτή η τριμερής είχε κάτι το ασυνήθιστο, 
μια και αντί να βρίσκεται εκεί ο εργοδότης, στη θέση 
του περίμενε μια υπεύθυνη δήλωση με την οποία πα-
ραδεχόταν πως χρωστάει το ποσό της διεκδίκησης. Η 
συνάντηση πραγματοποιήθηκε κανονικά, με τον επι-
θεωρητή να αναφέρει κατάμουτρα στο Σωματείο και 
την εργαζόμενη το πόσο συμπάθησε το αφεντικό (!), 
ενώ στο τέλος της μια ακόμη εργαζόμενη έκανε αντί-
στοιχη καταγγελία. Δύο μέρες μετά και ενώ ο εργοδό-
της παρέμενε εξαφανισμένος, συνεχίζοντας φυσικά να 
διαδίδει κακοπροαίρετες -θα έλεγε κανείς- φήμες για 

την εργασιακή ηθική της εργαζόμενης, το Σωματείο 
Βάσης Σερβιτόρων Μαγείρων Ιωαννίνων, με την στή-
ριξη αγωνιζώμενων συναδέλφων, πραγματοποίησε 
παρέμβαση έξω από το κατάστημα. Τελικά τα χρήματα 
καταβλήθηκαν στην εργαζόμενη την ημερομηνία που 
είχε οριστεί στην τριμερή. Μάλλον το αφεντικό απο-
γοητεύτηκε που -κατά τα λεγόμενά του πάντα- οι μπύ-
ρες που έπινε με την εργαζόμενη κατά τη βάρδιά της, 
ενώ εκείνη έτρεχε πανικόβλητη δεν ήταν αρκετές να 
σταματήσουν τις διεκδικήσεις της.

Αναρωτιόμαστε αν κέρασε και τον επιθεωρητή 
καμιά μπύρα, αυτό θα εξηγούσε τουλάχιστον την 
τόση συμπάθεια!

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΑΡΤΥ οικονομικης ενίσχυσης ΕΣΕ Ιωαννίνων 
ΣΑΒ 16 ΝΟΕ | ΩΡΑ 23:00 

Κατάληψη Αντιβίωση (Γ.Παπανδρεου 2 &Μπελογιάννη)

Πορείες και απεργίες ενάντια 
στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο
Κατώτερη των περιστάσεων η συμμετοχή.
Σε διαδοχικές πορείες και απεργιακές κινητο-
ποιήσεις προχώρησαν τους τελευταίους μήνες, 
σωματεία κι εργατικές οργανώσεις, ανταποκρι-
νόμενα στα καλέσματα του Εργατικού Κέντρου 
Ιωαννίνων. Έγιναν δυο απεργίες, στις 24/9 και 
2/10, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 3 πορείες, 
στις 17/9, 17/10 και  24/10.

Το ζήτημα είναι ότι, για τέτοιου τύπου κινητοποι-
ήσεις, με τέτοια επιθετικά μέτρα από πλευράς κρά-
τους, απαιτείται από τα σωματεία περισσότερος 
χρόνος για ενημέρωση, προετοιμασία και οργά-
νωση. Οι απεργίες δεν γίνονται για το φαίνεσθε.


