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Συμβολική κατάληψη ως απάντη-
ση στο πρόσταγμα του Υπουργείου 
"προστασίας" του πολίτη να αδειά-
σουν οικιοθελώς οι κατειλημμέ-
νοι χώροι, εντός 15 ημερών
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ΛΑΡΚΟ
6ο θανατηφόρο "ατύχημα" 
στην συγκεκριμένη μονάδα πα-
ραγωγής, τα τελευταία χρόνια 
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ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ΕΧΕΙ ΚΟΥΡΕΛΙΑΣΤΕΙ ΗΔΗ...

Από το γενικότερο κατασταλτικό κύμα το οποίο εκ-
φράζεται το τελευταίο διάστημα με όλο και πιο επι-

θετικές μεθόδους, καταπιέζοντας όλο και περισσότερο 
τα εκμεταλλευόμενα κομμάτια της κοινωνίας, δε θα μπο-
ρούσε να λείπει και η επίθεση στις καταλήψεις και κάθε 
ελευθεριακό χώρο. Οι χώροι αυτοί αποτελούν κέντρα 
αγώνα και οργάνωσης απέναντι στους καταπιεστές μας 
και παρέχουν μια σκεπή πάνω από το κεφάλι όποιας και 
όποιου δεν έχει λεφτά να δίνει στα νοίκια και τους λογα-
ριασμούς, αποτελώντας ένα αγκάθι στα σχέδια κερδοφο-
ρίας κράτους και κεφαλαίου.

 Κλιμακώνοντας την επίθεση ο υπουργός προστασίας του 
πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδης στα τέλη του Νοέμβρη έδωσε 
ένα τελεσίγραφο στις καταλήψεις και τα στέκια απαιτώ-
ντας την εγκατάλειψή τους έως τις 5 Δεκέμβρη, μια ημέρα 
πριν την επέτειο της δολοφονίας του Α. Γρηγορόπουλου. 
Οι τρεις καταλήψεις των Ιωαννίνων Αντιβίωση, Σαχίνη 3 
και Αcta et Verba με τη στήριξη συντροφισσών και συ-
ντρόφων, απαντώντας στο τελεσίγραφο του κράτους, 
στις 03/12 πραγματοποίησαν μοτοπορεία στο κέντρο της 
πόλης και γύρω από τις καταλήψεις και στη συνέχεια κατά-
ληψη του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού ITV. Στις 09:00 
το πρωί της επόμενης ημέρας, κατέλαβαν συμβολικά το 
παλιό κτίριο της Πολεοδομίας, δίπλα από το Δημαρχείο, 
δίνοντας το όνομα «Τελεσίγραφο». Λίγες ώρες αργότε-

ρα και χωρίς το τελεσιγραφο του κράτους να έχει ακόμη 
λήξει, με εντολή του δημάρχου η αστυνομία εκκένωσε 
το κτίριο προσαγάγωντας τα 14 άτομα που βρίσκονταν 
μέσα, χωρίς όμως να προχωρήσει σε συλλήψεις αποφεύ-
γοντας το πολιτικό κόστος. Στα πλαίσια αυτά υπήρξε κά-
λεσμα των καταλήψεων για την πορεία της 6ης Δεκέμβρη. 

Το τελεσίγραφο όμως δεν έχει παρα συμβολική ερμηνεία. 
Θέλει να στείλει ένα κατασταλτικό μήνυμα σε όσους αντι-
στέκονται. Κι αυτό δεν έχει να κάνει με το αν έχεις κάνει 
κατάληψη ή είσαι αναρχικός. Στέλνετε προς οποιους αρ-
νηθούν την υποταγή στη βια της εξουσίας. Αυτο φάνηκε 
περίτρανα στην περίπτωση των εκκενώσεων των καταλή-
ψεων του Κουκακίου, οπου οι συντρόφισσες/οι, αντιστά-
θηκαν με σθενος στις ένοπλες συμμορίες των μπάτσων κι 
εκείνοι, όταν συνάντησαν την άρνηση της γειτόνισσας της 
κατάληψης, να τους επιτρέψει να μπουν στο σπίτι της, ξυ-
λοκόπησαν και συνέλαβαν τον σύζυγο και τους γιους της. 

Το κράτος σίγουρα αδυνατεί να αντιληφθεί πως οι 
καταλήψεις και τα στέκια εκφράζονται από ζωντα-
νές διαδικασίες και υπάρχουν για να καλύψουν τις 
ανάγκες μας. Φανταζόμαστε πάντως πως ούτε ο Κυ-
ριάκος αλλά ούτε και ο Χρυσοχοίδης θα δώσουν τα 
“φτωχικά” σπιτάκια τους για να μείνουν οι άνθρωποι 
που δεν έχουν χρήματα να δίνουν στους ιδιοκτήτες.  
Τότε μήπως να τα κάνουμε κατάληψη;  

Α Ν Τ Ι Σ Τ Α Σ Η

ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ!

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΤΖΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

Ε ίναι πλέον γνωστό σε όλους. Κάθε 
κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό 

της, δηλαδή τα συμφέροντα των αφεντι-
κών που εξυπηρετεί, αλλάζει το Ασφαλι-
στικό. Η αναπροσαρμογή των αναγκών 
του Κεφαλαίου, καθο- ρί-
ζουν πάντα την επίθεση 
στην κοινωνική ασφά-
λιση και σηματοδοτούν 
μειώσεις του έμμεσου μισθού κ α ι 
συνταξιοδότησης. Στη Νέα Δη- μ ο -
κρατία τουλάχιστον το δίνουμε. Δ ε ν 
έκρυψε ποτέ τις προθέσεις της γ ι α 
εκχώρηση της ασφάλισης σε ιδι- ώτες, 
σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, που 
προσπαθούσε με "φιλολαϊκά" 
ανέκδοτα, να χρυσώσει το χάπι 
ότι νομοθετεί υπέρ των πολλών.

Τι προβλέπει;
1ος πυλώνας: Κύρια δη-
μόσια ασφάλιση. Το επιδο-
ματάκι του Κατρούγκαλου 
που φτάνει στο αστρονο-
μικό ποσό των 384 ευρώ. 
Αυτό είναι υποτίθεται το 
σίγουρο, αν και τίποτε δεν 
είναι σίγουρο στον καπιταλι-
σμό.

2ος πυλώνας: Επικουρική ασφάλιση. 
Πρόκειται για ρύθμιση που θα κάνει το 
ασφαλιστικό σύστημα να θυμίζει ταμείο 
προποτζίδικου! Οι ερ- γαζόμενοι/ες 
θα μπορούν να ε π ι -
λ έ -
ξ ο υ ν 
να τζο-
γάρουν τα 
χρήματά τους 
σε πακέτα χα-
μ η -

λού, μεσαίου ή υψηλού επενδυτικού κιν-
δύνου. Η επικουρική θα υπάγεται στον 
χρηματιστηριακό τζόγο και στα funds. 
Εδώ δεν έχει σημασία ποιος έχει χάσει 
την τύχη του. Σίγουρα πάντως θα χαθούν 
ξανά τα αποθεματικά. Να τονιστεί εδώ ότι 
καμία εγγύηση δεν δίνεται για τα χρήμα-
τα αυτά. Επομένως το κράτος θα στέλνει 
σωρηδόν τους ασφαλισμένους στον 3ο 
πυλώνα. 
3ος πυλώνας: Ιδιωτική ασφάλιση. 

Προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης, 
με διάφορα "τυράκια", όπως εκ-

πτώσεις, φοροαπαλλαγές κι 
ενισχύσεις, για να προ-

σελκύουν ασφαλισμέ-
νους και να βγάλουν 
πιο σίγουρα λεφτά οι 
επιχειρηματικοί όμι-
λοι. Που ξέρετε, μπο-
ρεί να δίνουν και 
κάνα κουπόνι για 
το supermarket…

Πυλωνοποίηση 
σε πήλινα 
πόδια

Είναι ξεκάθαρο 
ότι... -->σελ. 3       
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Τουριστικό προϊόν η Υγεία
Προς ιδιωτικοποίηση το νέο 4ο κτίριο του Πανεπιστημιακού

"Όσες κλίνες χρειαστούν για να δοθούν σε ιδιω-
τικές ασφαλιστικές εταιρίες", από το καινούριο 
4ο κτίριο του ΠΓΝΙ, είπε ότι θα παραχωρήσει ο 
Υπουργός Υγείας Κικίλιας, στα πλαίσια τις ανά-
δειξης του νοσοκομείου, ως προορισμού ιατρικού 
τουρισμού. Οι ιδιωτικοποιήσεις στην Υγεία, με τη 
βούλα του νόμου, θα ξεκινήσουν απ' ότι φαίνεται 
από τα Γιάννινα. Βλέπετε, δεν έχει σημασία αν τα 
νοσοκομεία ακόμα γεμίζουν με κρεβάτια στους 
διαδρόμους,ούτε η υποστελέχωση τους, ούτε η 
ελλιπής ασφαλιστική κάλυψη. Η χρηματοδότη-
ση άλλωστε της δημόσιας υγείας υπέστη κι άλλες 
περικοπές στον προϋπολογισμό (σε αντίθεση με 
τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς). Σημασία έχει 

να γίνουν επενδύσεις. Όπου χωράει το ιδιωτικό 
κεφάλαιο, να μπορέσει να τρυπώσει.

Για όλα αυτά πήγαν να διαμαρτυρηθούν στις αρ-
χές του Δεκέμβρη, συνδικαλιστές γιατροί, σε μια 
εκδήλωση που διοργώνωνε ο γραφειοκρατικός 
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, στο Ζάππειο, 
με ουσιαστικό αντικείμενο να "γλείψουν" ιδιώτες 
επενδυτές του χώρου της Υγείας.  Βρήκαν όμως 
τελικά μπροστά τους τα ΜΑΤ, που τους επιτέθη-
καν με αγριότητα. Για να μην νομίζει κανείς ότι η 
καταστολή ενεδρεύει μόνο στα Εξάρχεια. Στοχεύ-
ουν όποιους ακόμα αντιστέκονται. Αλλα αυτό δεν 
σημαίνει καθόλου πως το κράτος θα τα καταφέρει.

Τα ΜΑΤ απωθούν "μπαχαλάκηδες γιατρούς"  
των Εξαρχείων.

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΣΤΟ 
ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ

Mια μέρα πριν εκπνεύσει το τελεσίγρα-
φο Χρυσοχοΐδη για τις εκκενώσεις των 

καταλήψεων, oι τρεις καταλήψεις των Ιωαν-
νίνων, η Αντιβίωση, η Σαχίνη 3 και η Αcta 
et Verba, μαζί με  συντρόφισσες και συντρό-
φους, κατέλαβαν το κτήριο της παλιάς πολε-
οδομίας στα Ιωάννινα, που βρίσκεται στην  
οδό Κωλλέτη 4. Η κατάληψη ονομάστηκε  
"ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ" για συμβολικούς  λόγους ως 
απάντηση στο πρόσταγμα του Υπουργείου "προ-
στασίας" του πολίτη να αδειάσουν οικιοθελώς οι 
κατειλημμένοι χώροι εντός 15 ημερών. Στόχος 
της κατάληψης “Τελεσίγραφο” αφενός αποτελού-
σε μια άμεση απάντηση απέναντι στην καταστολή 
και τα προστάγματά της, αλλά και την αποστολή 
μηνύματος αλληλεγγύης σε όλες τις καταλήψεις 
και κάθε αγωνιζόμενο κομμάτι αυτής της κοινω-
νίας, απέναντι στο καπιταλιστικό σύστημα. Αφε-
τέρου, στόχος ήταν, η στεγαστική κάλυψη διάφο-
ρων αναγκών από το κίνημα. 

Το εν λόγω κτήριο, άνηκε στο Δήμο Ιωαννιτών 
και για αρκετά χρόνια βρισκόταν σε πλήρη αχρη-
στία. Από νωρίς το πρωί, οι καταληψίες εισήλθαν 
στο κτήριο, κρέμασαν πανιά, πετάξανε τρικάκια 
ενώ παράλληλα πραγματοποιούνταν μικροφω-
νική συγκέντρωση, μπροστά από το δημαρχείο. 
Λίγη ωρα αργότερα, και ενώ οι καταληψίες έχουν 
κάνει αισθητή για τα καλά την παρουσία τους στο 
κέντρο τη πόλης, οι άγρυπνοι φρουροί της ΕΛ.ΑΣ 
και πιο συγκεκριμένα, ο αστυνομικός διευθυντής 
Ιωαννίνων, ο Μουσελίμης, έκανε τον "κόπο" να 
έρθει μέχρι το Τελεσίγραφο, ώστε να ενημερώ-
σει, για τη μη στατικότητα του κτηρίου. Παρουσι-
άζοντας λοιπόν αυτό το επιχείρημα, έδωσε στους 
καταληψίες τη δυνατότητα αυτοεκκένωσης, (για 
το καλό των καταληψιών φυσικά!) αλλιώς θα 
ήταν αναγκασμένοι να προχωρήσουν σε συλλή-
ψεις. Οι καταληψίες φυσικά από την πλευρά τους, 
παρέμειναν μέσα στο κτήριο, παίρνοντας με αυτό 
τον τρόπο την πολιτική ευθύνη και οδηγήθηκαν 
στη Γ.Α.Δ.Ι. Εκεί παρέμειναν για περίπου 3 ώρες 
ενώ ποτέ δεν μετατράπηκε σε σύλληψη η προσα-
γωγή τους. Φαίνεται ο κυρ δήμαρχος Μωησής 
Ελισάφ ή δεν είχε ψιλά για να πληρώσει την 
άσκηση μύνησης ή κατά πάσα πιθανότητα δεν 
γνωρίζει πως να σηκώνει την πολιτική ευθύνη 
εκκενώσεων.

 Όσο το κράτος και το κεφάλαιο, όχι μόνο εκμε-
ταλλεύεται την εργατική μας δύναμη και υποτιμά 
διαρκώς τις ζωές μας, αλλά και μας δίνει τελεσί-
γραφα, τόσο τα αγωνιζόμενα κομμάτια του ερ-
γατικού κινήματος θα απαντούν με τα δικά τους 
Τελεσίγραφα! Γιατί η καλύτερη αλληλεγγύη στις 
καταλήψεις είναι η δημιουργία νέων αλλά και η 
υπεράσπιση των ήδη υπαρχουσών αυτοοργανω-
μένων δομών και καταλήψεων. 

ΚΟΝΙΤΣΑ - ΚAΠΟΙΕΣ ΦΟΡEΣ ΤΑ ΣΥΝΘHΜΑΤΑ ΛΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ

Εν όψει της επετείου της εξέ-
γερσης του Πολυτεχνείου, φα-
σίστες γέμισαν τους τοίχους 
του Λυκείου Κόνιτσας με συν-
θήματα. Το γεγονός ακολού-
θησε πλήθος καταγγελιών με 
πρώτη αυτη μιας μαθητριας 
του σχολείου. Δε μπορεί παρά 
να μη μας κάνει εντύπωση η 
εμφάνιση αυτών των συνθη-
μάτων στην περιοχή της Κόνι-
τσας. Η κυριάρχηση φασιστι-
κών λογικών και πρακτικών 
σε αυτή την περιοχή αλλά και 
η σχέση και η στήριξή τους 

από την Μητρόπολη και το 

κράτος είναι λίγο πολύ γνω-

στή. Αρκεί μόνο να θυμηθούμε 

τα πολύ πρόσφατα παραδείγ-

ματα των συνεχόμενων επιθέ-

σεων σε ανήλικους πρόσφυγες 

στην περιοχή. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συν-

θήματα επικεντρώνονται στη 

διάψευση των γεγονότων του 

Πολυτεχνείου και στον εκδι-

ωγμό των αριστερών και αναρ-

χικών από τα σχολεία. Κρίμα 

που θα τους το χαλάσουμε 

αλλά και το Πολυτεχνείο είχε 
νεκρούς και εμείς δεν πάμε 
πουθενά. Ελπίζουμε μόνο να 
μην τους έρθει απότομα όταν 
μάθουν πως το Ολοκαύτωμα 
είναι πραγματικό γεγονός και 
πως δεν είναι τα εξεγερμένα 
κομμάτια της κοινωνίας αυτά 
που θα εξαφανιστούν. Α, να 
μην ξεχάσουμε να τους ενημε-
ρώσουμε πως η Γη δεν είναι 
επίπεδη και να τους θυμήσου-
με πως ο  καπεταν Ζδράβος 
έζησε για πολλά χρόνια και 
ακόμη ζει...

Κάθε Δευτέρα στην κατά-
ληψη Αντιβίωση θα ρέει 
αύθονο τσίπουρο και μεζε-
δάκια, για την οικονομική 
ενίσχυση της εφημερίδας 
"ΑΝΑΡΧΟΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ" 
της ΕΣΕ ιωαννίνων.
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29  Νοεμβρίου
Παρέμβαση για την Black Friday
Μικροφωνική παρέμβαση  ενάντια στο όργιο καταναλω-
τισμού και εργασιακής εκμετάλλευσης που λέγεται "Black 
Friday", πραγματοποίησε η Κλαδική Λοιπών Επαγγελμά-
των της ΕΣΕ Ιωαννίνων, το απόγευμα της εν λόγω ημέρας 
στην Περιφέρεια.
Διαβάστηκε κείμενο που αναφέρονταν στις συνθήκες ερ-
γασιακής εντατικοποίησης που επικρατούν εκείνη τη μέρα 
στα μαγαζιά. Έστω για λίγο, χάλασε η γιορτούλα τους…

 Υπόθεση ΛΑΡΚΟ
Στις 6 Νοέμβρη 2019, στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ στη 

Λάρυμνα Φθιώτιδας, έχασε τη ζωή του ένας 55χρονος 

εργάτης από έκρηξη που προκλήθηκε στο τμήμα πυρομε-

ταλλουργικής επεξεργασίας αλλά και στις 11 Ιούλη 2019, 

35χρονος μόνιμος εργαζόμενος της ΛΑΡΚΟ, εν ώρα εργα-

σίας, χτύπησε θανάσιμα στο κεφάλι ενώ βρισκόταν πάνω 

στη γερανογέφυρα. Πρόκειται για τo 6ο  θανατηφόρο 

"ατύχημα" στην συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής, τα τε-

λευταία χρόνια. 

Πολλοί λένε πως τα "εργατικά ατυχήματα" είναι η "κακιά 

στιγμή". Άλλοι, προσπαθώντας να κρύψουν την πραγ-

ματικότητα κάτω από το χαλί, ρίχνουν την ευθύνη στην 

αμέλεια των εργατών. Κάτι τέτοιο έκανε ο εισαγγελέας 

Λαμίας, που σέρνει σε δίκες ορισμένους από τους συνα-

δέλφους του νεκρού εργάτη. Τα "εργατικά ατυχήματα" δεν 

έχουν να κάνουν με αυτά. Αποτυπώνουν την έλλειψη μέ-

τρων ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Αναδεικνύουν 

την βαρβαρότητα της εντατικοποίησης της παραγωγής 

χάριν του κέρδους. Κάνουν ξεκάθαρη την αντίληψη των 

αφεντικών, ότι το εργατικό δυναμικό, είναι αναλώσιμο. 

Όχι μόνο στην ΛΑΡΚΟ, αλλά παντού, οι εργαζόμενοι εί-

ναι απλά ζωντανά γρανάζια μιας μηχανής, που όταν δεν 

λειτουργούν σωστά γερνάνε ή μπορούν να πεταχτούν, 

αντιστοίχως καμία σημασία δεν έχει αν σκοτώνονται. Οι 

εργάτες/ριες, μπορούν να αντικατασταθούν.

Τα εργατικά ατυχήματα, δεν είναι ατυχήματα. Είναι δο-

λοφονίες! Και οι θύτες αυτής της δολοφονίας έχουν υπό-

σταση, όνομα κι επίθετο. Είναι ο ιδιοκτήτης της ΛΑΡΚΟ, 

είναι οι μεγαλομέτοχοι, μεταξύ αυτών η Εθνική Τράπεζα, 

μαζί με τη ΔΕΗ και το ΤΑΙΠΕΔ. Δολοφόνοι είναι όσοι 

εκμεταλλευόμενοι την εργατική δύναμη, νοιάζονται μόνο 

για τα φράγκα, αδιαφορώντας για την ανθρώπινη ζωή.

Εφορμώμενοι λοιπόν από αυτή την εργοδοτική δολοφο-

νία, ως Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση πραγματο-

ποιήσαμε  κινητοποίηση με την Χειρονομία Αντιεξουσι-

αστική Κίνηση, λίγες μέρες μετά το γεγονός, στο κεντρικό 

κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Ιωαννίνων, επί της 

οδού Αβέρωφ. Η παρέμβαση διήρκεσε 45 λεπτά, ενώ 

φωνάχτηκαν συνθήματα και πετάχτηκαν τρικάκια εξωτε-

ρικά κι εσωτερικά της τράπεζας. Οστόσο, και τις επόμενες 

ημέρες, η Ε.Σ.Ε Ιωαννίνων έκανε παρέμβαση με σπρέι σε 

υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΙΝΔΟΣ: Η νόστιμη, ορεινή εκμετάλλευση

Τα  πολυδιαφημισμένα  κοτόπουλα  ελευθέ-

ρας  βοσκής  της  Πίνδου,  δεν  γνωρίζουμε  αν  εί-

ναι  όντως  ελεύθερα.  Ποιος  κάθεται  να  ελέγ-

ξει πόσο μεγάλο είναι το κοτέτσι; Αυτό που ξέρου-

με σίγουρα κι επιβεβαιώνεται από καταγγελίες εργα-

ζόμενων, είναι πως οι συνθήκες ακραίας εκμετάλλευ-

σης των εργατών που δουλεύουν σε καθεστώς ενοι-

κίασης εργασίας, δεν έχουν κανένα όριο. Υποδηλω-

μένη  εργασία,  13ή14  ώρες  δουλειάς,  μισθοί  κατώ-

τεροι  της  ΕΓΣΣΕ  μαγειρεμένοι  με  διάφορα  κόλπα 

Αυτός  είναι  ο  τρόπος  να  βγούν  γρήγορα  φρά-

γκα. Πρώτα σφάζουν  τα δικαιώματα  των εργαζόμε-

νων,  μετά  τα  κοτόπουλα.  Κι  ορισμένοι  ηλίθιοι,  κο-

μπορημονεύονται που έχουμε "υγιή"βιομηχανία στην Ήπειρο.

ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Χριστουγέν-

νων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθω-

τών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. 

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει 

από την 1 Μαίου μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου κάθε 

έτους. 

• Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι δούλευαν χωρίς δι-

ακοπή αυτή την περίοδο δικαιούνται δώρο ίσο με ένα 

μηνιαίο μισθό(αν πληρώνονται με μηνιαίο μισθό) ή με 

25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθια.

Κι αν δεν δούλευες συνέχεια;

• Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση διακόπηκε πριν 

την ολοκλήρωση του παραπάνω χρονικού διαστήματος 

Τι ισχύει για το δώρο 
Χριστουγέννων;

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!

το δώρο που δικαιούνται είναι ίσο με τα 2/25 του μη-

νιαίου μισθού ή με 2ημερομίσθια ανάλογα με το πώς 

αμείβονται για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκει-

ας της εργασιακής σχέσης. Ακόμα και οι μισθωτοί που 

εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων 

δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Στο δώρο επίσης περιλαμβάνονται και υπολογίζονται:

• Το επίδομα άδειας. Ο υπολογισμός γίνεται πολλαπλα-

σιάζοντας το συνολικό δώρο επί 0,041666. 

• Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή, σε εξαιρέσιμες 

γιορτές και νυχτερινές ώρες, όταν η απασχόληση είναι 

τακτική και μόνιμη.

• Το δώρο πρέπει να καταβληθεί από τους εργοδότες έως 

τις 21 Δεκέμβρη. Φέτος πέφτει μέρα Σάββατο, γι΄ αυτό ζη-

τήστε το νωρίς, μην βρουν τα αφεντικά αφορμή τις κλει-

στές τράπεζες και το… "ξεχάσουν".

Κι αν τελικά δεν το βάλει;

Ο νόμος λέει ότι πρέπει να γίνει αυτόφωρη διαδικασία αν 

κάνεις καταγγελία. Οι νόμοι όμως μένουν απλά θεωρίες. 

Γιατί φτιαχτήκαν για να προστατεύουν τα συμφέροντα των 

αφεντικών, όπως επίσης οι επιθεωρητές κι οι μπάτσοι, 

δεν συλλάβανε κανέναν γιατί δεν έβαλε το δώρο. Σε αυτή 

την περίπτωση λοιπόν, αν θες να κάνεις καταγγελία κάνε, 

αλλά μην περιμένεις και πολλά. Το καλύτερο είναι να δι-

εκδικήσεις αυτά που δικαιούσαι ΕΝΤΟΝΑ, μαζί με τους 

συναδέλφους σου και να ενημερώσεις τα σωματεία. θυ-

μήσου: Η αλληλεγγύη είναι αποτελεσματικότερη από 

τους νόμους τους!

...βασικός στόχος του νέου νόμου, είναι η απαξίωση της επικουρικής -μιας και την 
κύρια την απαξίωσαν τα προηγούμενα χρόνια- και η σταδιακή ενοποίησή τους. Όταν 
το κράτος θα "διαφημίζει" την ιδιωτική ασφάλιση, καθιστώντας την ουσιαστικά υπο-
χρεωτική, σε μικρό διάστημα δεν θα υπάρχουν τα κονδύλια για την επικουρική. Και 
να μην έρθουν να μας πουν ότι θα τα δώσει ο ΕΦΚΑ. Γιατί τα χάδια στα αφεντικά με 

τις μειώσεις των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών(προβλέπονται κι άλλες για 
το β΄ εξάμηνο του 2020) πάνε σε άλλο τόπο. Οι επιχειρήσεις είναι πρώτες στο πιστό-
λι" προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα ληξιπρόθεσμα βεβαιωμένα χρέη τους, αγγίζουν 
τα 17 δις ευρώ. Μπορεί λοιπόν να παρουσιαστεί ως μονόδρομος, αλλά τελικά είναι 
αποφασισμένη στρατηγική. Περικοπές συντάξεων έρχονται, όχι αυξήσεις!

Συνέχεια από σελ. 1 ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΖΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ



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 
γιαννιώτικη 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.

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.

4ΑΡΘΡΟ

Βούκινο το έχουν κάνει, πολιτικοί (κυβερνητι-
κοί και μη), οικονομολόγοι και ΜΜΕ, ότι η χώρα 
επιτέλους έχει μπει σε τροχιά ανάπτυξης. Αυτή η 
αναθεματισμένη λέξη, κοντεύει να γίνει ταυτόσημη 
με την εγγυημένη ευτυχία. Μια μαγική συνταγή, 
ένα καλομαγειρεμένο κερδο-
φόρο μείγμα που υποτίθεται 
πως θα ρίξει χρήμα στην αγορά, 
θα ανοίξει θέσεις εργασίας και 
όλοι, κάτι θα τσιμπήσουν από 
αυτό.
Είναι χαρακτηριστικό της γλώσ-
σας της εξουσίας, να δίνει άλλα 
νοήματα στις λέξεις. Πίσω όμως 
από τον εξιδανικευμένο μαν-
δύα της ανάπτυξης, βρίσκεται 
το τερατώδες σώμα της εκμετάλ-
λευσης. Γιατί σημασία δεν έχει 
μόνο να υπάρχουν δουλειές, 
να φυτοζωούν οι περισσότεροι 
επειδή έχουν ένα κομμάτι ψωμί, 
αλλά και τί είδους δουλειές είναι 
αυτές. Η ανάπτυξη χτίζεται πάνω 
στην εντατικοποίηση της εργα-
σίας, το ξεχείλωμα του ωραρίου, 
την ανασφάλιστη εργασία την επιτήρηση και την 
εργοδοτική αυθαιρεσία. Η ανάπτυξη τρέφεται με 
κοινωνική πειθαρχία. Κι αυτός είναι ο ασφαλέστε-
ρος δρόμος για την εγκαθίδρυση τυρρανίας.

Οι Γιορτές δεν είναι για όλους καλές
Δείτε τι γίνεται στα Γιάννενα την περίοδο των Χριστου-
γέννων. Χιλιάδες τουρίστες συρρέουν να απολαύσουν 
το "τουριστικό προϊόν" της περιοχής, καταλύουν στα 
Airbnb και τα ξενοδοχεία, κατακλύζουν τις ταβέρνες 

κι αγοράζουν τοπικά ενθύμια. Την ίδια ώρα η υγρασία 
και το κρύο τρυπάει το κόκκαλο στους άστεγους που 
κοιμούνται στο Άλσος και στο Γηροκομείο ή τους με-
τανάστες στον Κατσικά. Κι έρχονται ο Δήμος, η Περιφέ-
ρεια, τα κόμματα κι η Εκκλησία, να πουλήσουν ψευδε-

πίγραφη αλληλεγγύη, με εθελοντικές αιμοδοσίες και 
γιορτούλες. Κλέβουν οι πλούσιοι την ζωή των φτω-
χών κι ύστερα τους δίνουν κι έναν άνοστο κουραμπιέ, 
πασπαλισμένο με την υπόσχεση του νέου μεσσία που 
γεννιέται, της ανάπτυξης.
Προσέξτε επίσης την επόμενη φορά που θα ευχηθείτε 

"Καλές Γιορτές". Αν το πείτε σε κά-
ποιο αφεντικό, πράγματι, μπορεί 
να πιάσει τόπο, γιατί Χριστούγεν-
να σημαίνει κέρδος. Αν το πείτε 
όμως σε κανέναν εργαζόμενο στο 
εμπόριο ή σε καμιά σερβιτόρα, 
μάλλον θα σκεφτεί το ατέλειωτο 
τρέξιμο που έχει να ρίξει, τις πα-
ραπάνω βάρδιες, το δώρο που 
δεν θα πάρει. Θα σκεφτεί ότι η 
επίπλαστη γιορτινή ατμόσφαιρα 
υπάρχει, γιατί αυτός/η παραμένει 
μισθωτός σκλάβος.
Όλοι είδαν τον φωτεινό διάδρομο 
που μπήκε μπροστά από την Πε-
ριφέρεια Ηπείρου. Τον είδαν από 
μακριά και τους τράβηξε να εισέλ-
θουν στο εσωτερικό του ώστε δι-
ασχίζοντάς τον, να νομίσουν ότι 
βρίσκονται σε ένα μαγικό κόσμο. 

Ένα τέτοιο ελκυστικό τέχνασμα είναι ο καπιταλισμός. 
Φωτεινά τα προϊόντα του, σε προσκαλεί να τα απολαύ-
σεις. Μέχρι να καταλάβεις αφού μπεις, ότι βρίσκεσαι 
εντός μιας λαμπιρίζουσας φυλακής, μόλις κάποιοι 
τραβήξουν την πρίζα και φανεί το συρματόπλεγμα.

Ο ερχομός του Μεσσία ξανά και ξανά! 

ΚΑΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΡΙΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 11:00 ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Για τη δίκη των 4 από τους/τις 5 αντιφασίστες/ριες συλληφθέντες της 21/2/2017

ΤΡΙΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 11:00 ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Για τη δίκη του πέμπτου αντιφασίστα συλληφθέντα της 21/2/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 09:00 ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Για την εκδίκαση της υπόθεσης του απολυμένου ντελιβερά από τα Goodys


