ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ!
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ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΓΕΊΡΩΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΟΜΠΟΛΗΣ
σελ.2

Ο ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΝΑΤΝΙΝΑΞΕ
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΦΥΡΑ
ΣΤΟ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ…ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ!
σελ.2

Ακρίβεια. Η νέα μάστιγα της εποχής. Ή αλλιώς, θα πάει η πιστολιά σύννεφο!

Δ

εν μας έφταναν 12 χρόνια (και συνεχίζουμε) κρίσης, δε μας έφτανε η πανδημία και η καταστολή
που την ακολουθεί, η εκμετάλλευση και οι τριτοκοσμικές συνθήκες εργασίας, τώρα θα πρέπει να αποδεχτούμε και περαιτέρω μείωση του βιοτικού μας
επιπέδου μέσω της ακρίβειας. Ας προσπαθήσουμε να
δούμε τι περίπου συμβαίνει...

Ε

ΤΟΝ ΒΛΈΠΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΎΚΟ,
ΤΟΝ ΝΤΟΡΌ ΓΥΡΕΎΟΥΜΕ!
Η ΑΚΡΆΔΑΝΤΗ ΕΙΛΙΚΡΊΝΕΙΑ
ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 2022
σελ.2

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ. ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΛΟΓΟ!
σελ.3

ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ
ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ

Τι ισχύει για το δώρο
Χριστουγέννων;
σελ.3

ΟΧΙ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΩΝ «ΑΛΛΩΝ» ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΊΚΟ ΤΡΟΠΟ
ΖΩΗΣ
σελ.4

ν Αρχή ην η ηλεκτρική ενέργεια. Ένα από τα βασικά κοινωνικά αγαθά για την επιβίωση του ανθρώπου. Η ΔΕΗ βέβαια είναι μονοπώλιο στην αγορά
ενέργειας από τα γεννοφάσκια της, πράγμα που σημαίνει πως λύνει και δένει καθώς είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι από τον μοναδικό
πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.
Τι έχει αλλάξει τα τελευταία
χρόνια; Σίγουρα όχι το μονοπωλιακό καθεστώς.
Δύο είναι τα συνταρακτικότερα γεγονότα.
Η ιδιωτικοποίησή
της κατά μεγάλο
ποσοστό και η
έναρξη τον Μάρτιο
του 2020 του χρηματιστηρίου ενέργειας. Θα χρειαζόταν
τόμοι ολόκληροι για
να αναλύσουμε τα παραπάνω, πράγμα που δε
θα κάνουμε προς το παρόν.
Αλλά είναι ηλίου φαεινότερο
τι σημαίνουν πολύ απλά. Πρώτον
κανένας επιχειρηματίας δεν επενδύει
χωρίς αυτό να του επιφέρει κέρδος. Άρα ας μην περιμένουμε να μας χαρίσει ο ιδιώτης καμιά κιλοβατώρα.
Δεύτερον, όπου ακούς χρηματιστήριο θα πρέπει να
γνωρίζεις πως πέρα από τζόγος, από πίσω παίζονται
τρομερά συμφέροντα του κεφαλαίου και των κρατών.
Σε συνδυασμό και με τη γεωπολιτική στρατηγική ένθεν κακείθεν, η τιμή του ρεύματος έχει εκτιναχθεί στα
ύψη. Για του λόγου το αληθές, ας δούμε πως διακυμάνθηκε ανά κιλοβατώρα σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
Τον 9/2020 στα 46,6€, τον 12/2020 στα 344€ ενώ
έναν χρόνο αργότερα, τον 12/2021 αγγίζει τα 420€.
Φανταστείτε δηλαδή να πηγαίναμε μια μέρα στο

Κάθε Δευτέρα στην κατάληψη Αντιβίωση θα ρέει
αύθονο τσίπουρο και μεζεδάκια, για την οικονομική
ενίσχυση της εφημερίδας
"ΑΝΑΡΧΟΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ"

της ΕΣΕ ιωαννίνων.

super market και να αγοράζαμε ένα λίτρο γάλα, 10€
αντί για 1€.

Ύ

στερα έχουμε τον πληθωρισμό. Ο οποίος καλπάζει κι αυτός τον ανήφορο. Τι είναι όμως αυτός
και γιατί μας επηρεάζει; Σίγουρα δεν επηρεάζει όλους
το ίδιο. Ο πληθωρισμός είναι πολύ απλά ο ρυθμός με
τον οποίο το χρήμα χάνει την αξία του όσο το κρατάς
και δεν το ξοδεύεις. Είναι δηλαδή μια μέθοδος για
να εξωθεί όσους/ες δεν έχουν βλέψεις επενδυτικές,
στην κατανάλωση και άρα στην κερδοφορία των αφεντικών. Χαρακτηριστικά βάσει ΕΛΣΤΑΤ τον 9/2021
ήταν στο 1,2%, τον 10/2021 στο 3,4% και τον
11/2021 στο 4,8%. Αφού λοιπόν δεν έχεις
την δυνατότητα να αγοράσεις μετοχές,
χρυσό, σπίτια, οικόπεδα κλπ, την
αξία που χάνουν τα χρήματά
σου θα την καρπώνονται αυτοί που έχουν την παραπάνω δυνατότητα, δηλαδή τα
αφεντικά.

Κ

ι ακόμη δεν είδαμε
τίποτα όσον αφορά
τις ανατιμήσεις στα προϊόντα. Όταν τα καταστήματα (όλων των ειδών)
ξεστοκάρουν από τις αποθήκες τα υλικά που είχαν
αγορασμένα με παλιές τιμές,
τότε θα τρίβουμε τα μάτια μας αν
δεν τα έχουμε βγάλει ήδη. Και να
είχαμε και κανέναν αξιοπρεπή μισθό;
Να πεις εντάξει κάπως θα τη βγάλω! Είχες
όμως κράτος και αφεντικά να σου τον μειώνουν με
τον ρυθμό της επιτάχυνσης της βαρύτητας. Χαρακτηριστικά, το εισόδημα όλων των μισθωτών στην Ελλάδα
το 2008 έφτανε περίπου τα 112 δισ € ενώ το 2021
φτάνουν περίπου τα 75 δισ €. Και για κερασάκι στην
τούρτα, μάθετε αν δεν το ξέρετε ήδη πως ο καθένας και
η καθεμιά που πατάει στην επικράτεια, χρωστάει στο
κράτος 37554€. Τόση είναι η αναλογία από το 220%
επί του ΑΕΠ του χρέους.
εν πειράζει όμως συνάδελφοι/ισσες, έτσι κι αλλιώς οι προλετάριοι ξέρουμε καλά από πιστολιές!
Το κεφάλι ψηλά και τα μυαλά στα κάγκελα!

Δ

2

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΓΕΊΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΟΜΠΟΛΗΣ

Α

υτό ζητούν εργαζόμενοι και φοιτητές με κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα. Η
κατάσταση που επικρατεί στο εστιατόριο της εστίας είναι εδώ και χρόνια γνωστή και
συχνά έρχεται στην επιφάνεια. Η ιδιωτική εταιρία που κατέχει τα δικαιώματα, υποβαθμίζει
συνεχώς την ποιότητα των γευμάτων αλλα και τις συνθήκες εργασίας. Το Νοέμβριο, αποφάσισε οτι το εστιατόριο σύντομα πρέπει να κλείσει και να μεταφερθεί το προσωπικό στο
Πανεπιστήμιο. Η κίνηση αυτή, όχι μόνο θα στερούσε τις μερίδες από τους φοιτητές/τριες,
αλλα θα εντατικοποιούσε και την δουλειά των εργαζομένων. Εκεί οδηγείται η κατάσταση,
κάθε φορά που μπλέκεται η ιδιωτική πρωτοβουλία στα Πανεπιστήμια, μιας και οι επιχειρηματίες δεν βλέπουν τίποτε άλλο πέρα από την ζυγαριά κόστους – οφέλους και φυσικά δεν
νοιάζονται για τίποτε περισσότερο πέρα από την τσέπη τους. Τελικά, ο σύλλογος Εστιακών
φοιτητών, προχώρησε σε διήμερη κατάληψη της πρυτανείας του Πανεπιστημίου στις 3-4
Δεκέμβρη και απέτρεψε προσωρινά το λουκέτο. Είναι φανερό πως με τους αγώνες μπορούν
να μπουν φρένα σε τέτοιους σχεδιασμούς. Αλλα απαιτείται τώρα, η διέυρυνσή τους και η
απεύθυνση των εργαζομένων στα σωματεία τους. Για να υπάρξει ακόμη πιο οργανωμένη
απάντηση που θα κόψει την όρεξη του εργοδότη!

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΒΑΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ

Τ

ο Σωματείο Βάσης Σερβιτόρων
Μαγείρων και το Σωματείο Βάσης
των ντελιβεράδων, πραγματοποίησαν
το πρωί της Παρσκευής 17 Δεκέμβρη,
μια πολύ επιτυχημένη συγκέντρωση
στο Κουρμανιό. Ανέδειξαν μάλιστα ζητήματα, που τα ¨επίσημα¨συνδικάτα δεν
αγγίζουν καν. Απαίτησαν να καταργηθούν τα υποχρεωτικά rapid test για τους
ανεμβολίαστους εργαζόμενους, τα οποία
μειώνουν τον έτσι κι αλλιώς πετσοκομμένο μισθό. Ζήτησαν να καταβάλλονται
τα δώρα Χριστουγέννων ολόκληρα και

στην ώρα τους, κάτι που το 'χουν συνήθειο οι εργοδότες στην εστίαση, να κλέβουν δηλαδή λεφτά από την τσέπη των
εργαζομένων, ¨ξεχνώντας¨ την υποχρέωσή τους να πληρώσουν. Οι σερβιτόρες/οι επίσης, απαιτούν να σταματήσει
αυτή η παράνοια, να αναγκάζονται από
τα αφεντικά και το κράτος να κάνουν
ελέγχους στους πελάτες των μαγαζιών
για το αν είναι εμβολιασμένοι/ες ή όχι.
Ούτε το θέλουν, ούτε το αναγράφει η
σύμβασή τους ότι πρέπει να γίνουν…
μπάτσοι και να ζητούν ταυτότητες και
QR! Οι διανομείς τέλος, ανέδειξαν και
το πάγιο αίτημα του σωματείου τους για
Βαρέα και Ανθυγιεινά ένσημα για όλους
τους εργαζόμενους του κλάδου τους, οι
οποίοι είναι ιδιαίτερα εκτεθιμένοι/ες σε
ακραίες καιρικές συνθήκες.

Ο ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΝΑΤΝΙΝΑΞΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΦΥΡΑ
ΣΤΟ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ…ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ!

Μ

πορείς να βάλεις ένα χαρτί σε άλλο φάκελο κατά
λάθος. Μπορείς να ρίξεις ένα
ποτήρι κάτω και να το σπάσεις
κατά λάθος. Μπορείς έστω, να
ξεχάσεις το μάτι της κουζίνας
ανοιχτό και να πάρεις φωτιά,
κατά λάθος. Αλλά να δώσεις
εντολή σε ένα συνεργείο, να
ανατινάξει με δυναμίτη ένα
από τα ιστορικότερα γεφύρια, αυτό πρέπει να είσαι ο Καχριμάνης, για να υποστηριξείς ότι το έκανες καταλάθος!
υτό συνέβη στην Μεσογέφυρα, κοντά στο Αηδονοχώρι της Κόνιτσας, στα μέσα
του Δεκέμβρη. Το συγκεκριμένο γεφύρι-που αναμφίβολα αποτελεί ποιλιτιστικό και ιστορικό μνημείο-, αφού το γκρέμισε πρώτα ο ελληνικός και ο γερμανικός
στρατός, ήρθε να το αποτελειώσει η ανάπτυξη. Γιατί δίπλα του, αποφασίστηκε να
γίνει μια νέα γέφυρα που πραγματικά δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τι ακριβώς
θα ενώνει πια. Τα χωριά γύρω βρίσκονται σε εγκατάλειψη, χωρίς υποδομές, χωρίς
συγκοινωνίες, χωρίς μεροκάματα, σχεδόν χωρίς κατοίκους.
Μεσογέφυρα δεν ήταν λειτουργική παρ'ότι όμως πεσμένη, κουβαλούσε ακόμη
βαριά ιστορία και φόρο αίματος. Βαστούσε κυρίως τις μνήμες της αντίστασης
στους ναζί και τους συνεργάτες τους. Καμιά σημασία όμως δεν έχουν αυτά καθώς
φαίνεται, για την εξουσία. Ούτε η ιστορία, ούτε το περιβάλλον, ουτε οι άνθρωποι.
Μόνη σημασία για αυτούς, έχει το πολυπόθητο ¨τουριστικό προϊόν¨. Κι ας ανατινάζει δήθεν κατά λάθος, τα πάντα στο πέρασμά του…

Α

Η

Τον βλέπουμε τον λύκο, τον ντορό γυρεύουμε!
Η ακράδαντη ειλικρίνεια των στοιχείων του
προϋπολογισμού 2022

Α

ν δεν το΄χεις, οι αριθμοί του προϋπολογισμού είναι λίγο βαρετοί. Άλλα αποκαλύπτουν ξεκάθαρα την κρατική πολιτική, μας
δείχνουν με σαφήνεια για που το πάνε οι εκμεταλλευτές μας. Και
ειδικά μετα από δυο χρόνια πανδημίας και την κλάψα των αφεντικών ότι καταστραφήκανε, μια γρήγορη ματιά είναι αποκαλυπτική.

Τ

ο ξέρατε για παράδειγμα ότι το 2022, θα μπουν στα κρατικά
ταμεία 58 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα, λόγω της μείωσης της
φορολόγησης μεγάλης περιουσίας; Ώρε γλέντια οι εργοστασιάρχες
κι οι εφοπλιστές! Δεν τους έφτασε ότι αυξήσανε τα κέρδη τους εν
μέσω πανδημίας, μια με την εκτίναξη των ναύλων των εμπορευματοκιβωτίων (ενδεικτικά, όποιος έχει σήμερα ένα τέτοιο πλοίο,
μπορεί να βγάζει μέχρι και 11000 ευρώ ημερησίως), μια με την
βιομηχανική παραγωγή που δεν κόπηκε ούτε λεπτό (οι εισηγμένες
βιομηχανίες χαλκού, σιδήρου, αλουμινίου παρουσίασαν αύξηση
κερδών μέχρι 86%), θα τους χαρίσουν και λίγα ακόμη για να τα
επανεπενδύσουν στην…πλάτη μας.

Α

υτοί είναι μεγάλα ψάρια θα πείτε, οι μικροεπιχειρηματίες θα
δεινοπαθήσουν. Ψυχραιμία. Το κράτος είναι εδώ για όλα τα
μεγέθη αφεντικών. Ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει μείωση
του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων από 24% σε 22%.
Άντε, αν τα μικρά αφεντικά κλέψουν κάνα ένσημο, ¨ξεχάσουν¨ να
καταβάλλουν κανένα Δώρο στους εργαζόμενους, θα την κουτσοβγάλουν. Όσο για τα κρατικά έσοδα, θα χάσουν 183 εκατομμύρια, αλλά
δεν τρέχει κάστανο. Θα έρθει η ανάπτυξη!

Ο

ι φόροι παρουσιάζονται σαν δυσβάστακτο βάρος για τα αφεντικά. Με παρόμοιο τρόπο, στο ίσιο λογιστικό μαγείρεμα, οι
συνταξιούχοι και οι άνεργοι παρουσιάζονται σαν βάρος για τον
κρατικό προϋπολογισμό! 153 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα θα δοθούν για τις προβλεπόμενες παροχές των κύριων συντάξεων και
200 εκατομμύρια λιγότερα στα επιδόματα ανεργίας.

Κ

αι πάμε τώρα στα καλά. Αυτοί δε μας λέγανε ότι τα έσοδα από τα
πρόστιμα του lockdown θα πάνε στο ΕΣΥ; Αυτοί δε λένε ότι θα
γίνει το ίδιο με το 100ρικο στους ανεμβολίαστους 60αρηδες; Αυτοί
δεν μας φάγανε 2 χρόνια τώρα ότι οι παροχές υγείας γίνονται πιο
σύγχρονες και ότι θα στηρίξουν τα νοσοκομεία; Ε, αυτοί οι ίδιοι,
μειώνουν τις υγειονομικές δαπάνες από 1,143 δισεκατομμύρια σε
μόλις 416 εκατομμύρια ευρώ. Ετοιμάσου λοιπόν εργάτη/ρια όταν
θα χρειαστείς νοσηλεία. Πήγαινε αγόρασε καμιά γάζα πρώτα γιατί
οι γιατροί δεν θα χουν να σου βάλουν. Έκτος αν σε αναγκάσουν να
πας στον ¨άρτιο¨ ιδιωτικό τομέα. Μήπως αυτός είναι ο στόχος τελικά;

Π

ου πήγε όμως αυτό το δισεκατομμύριο; Μην ψάχνετε στις τσέπες σας, προφανώς δεν είναι εκεί. Αυτό το δισεκατομμύριο
πετάει πάνω από το Αιγαίο χωρίς προφανή λόγο. έγινε Rafale. Οι
αμυντικές δαπάνες θα αυξηθούν κατά 1 δις σε σχέση με το 2020.
Μπορεί να γίνει φρεγάτες, εκατοντάδες περιπολικά ακόμη, drones,
καμιά αύρα για καταστολή, υποδομές για ψηφιακή επιδημιολογική επιτήρηση… Οι ΜΕΘ και τα μονοκλωνικά μας μάραναν!

ΑΡΘΡΟ

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ. ΓΙΑ
ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ!

Α

σοι/ες ακόμη πιστεύουν ότι ένα τέτοιο μέτρο προστατεύει τις ευπαθείς ομάδες, μάλλον τους έχει πειράξει κάτι, δεν ξέρουμε τι. Μπορεί
η πολύ καραντίνα, μπορεί τα πολλά κιλά φόβου και ψεμάτων που ξερνάν
κάθε μέρα τα ΜΜΕ, μπορεί η απάθεια και ο ¨ωχαδερφισμός¨ που καλλιεργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί αντιστοίχως, και όσοι/ες δεν κάνουν
τίποτα για αυτά τα μέτρα που επιβάλλονται, παίρνουν θέση. Μια θέση κάτω
από την μπότα του κράτους και των αφεντικών.

πό πότε το κράτος έγινε προστάτης των εργαζόμενων και των συνταξιούχων; Το κράτος δεν είναι αυτό που περιέκοψε κοινωνικές παροχές;
Που έκοψε μισθούς και συντάξεις; Που έκλεισε νοσοκομεία; Από που και
ως που έρχεται να βάλει χαράτσι στους άνω των 60, όπως απέλυσε τόσες
χιλιάδες υγειονομικούς; Το κράτος δεν είναι αυτό που βάζει 2% φόρο στις
κύριες και 6% στις επικουρικές συντάξεις για την Υγεία; Που ρίχνει καπάρο
1 ευρώ για κάθε συνταγογράφηση; Πως νομιμοποιείται λοιπόν η επιβολή
προστίμου, μια ξεκάθαρη κλοπή δηλαδή, από την τσέπη των χαμηλοσυνταξιούχων; Αλήθεια, όταν η σύνταξη αργεί να βγει για τρία χρόνια, επιβάλλει
το κράτος στους μηχανισμούς του πρόστιμο ένα 100ρικο; Ή μήπως δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία των ηλικιωμένων αυτό, να ζουν δηλαδή με
δανεικά ή να μην μπορούν να πληρώσουν τα φάρμακά τους; Μήπως αυτό
το μέτρο σηματοδοτεί τη νέα εποχή παροχής υπηρεσιών υγείας; Μήπως
μεταφράζεται στο ότι οι ανεμβολίαστοι ηλικιωμένοι, θα πληρώσουν τελικά
το ΕΣΥ αν νοσήσουν, μιας και τα χρήματα από το αυτόματο πρόστιμο θα
πηγαίνουν στην ενίσχυσή του; Γι αυτό δούλευαν τόσα χρόνια; Για να φτάσει
το κράτος να τους τσιμπάει και από κει τα δουλεμένα λεφτά της σύνταξης;

Α

Α

Σ

καλοπάτι – σκαλοπάτι, προχωράει το ελληνικό κράτος στην επιβολή
της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Καθένα από αυτά τα σκαλοπάτια, είναι χτισμένο με εκβιασμούς και καταστολή. Τελευταία πράξη η
επιβολή προστίμου 100 ευρώ στους άνω των 60 που δεν έχουν επιλέξει
να προχωρήσουν σε αυτή την ιατρική πράξη. Που θα πάει αυτή η βαλίτσα;
Ποιοί έχουν σειρά μετά; Μήπως όλοι κι όλες;

Ό

μέτρητες λέξεις έχουν γραφτεί και αντιπαρατίθενται με τις πεφωτισμένες απόψεις των ¨ειδικών¨. τους τηλεμαϊντανούς και τους καλοπληρωμένους κυβερνητικούς φορείς. Ας αφήσουμε όμως την επιστημοσύνη, τις
μελέτες, τις φανφάρες. Ας θέσουμε λίγα ρητορικά ερωτήματα που οι απαντήσεις τους δεν χρειάζονται τίποτε περισσότερο από την απλή λογική. Μια
λογική που ως εργαζόμενοι/ες (θα έπρεπε να) έχουμε, μιας και βιώνουμε
όλοι/ες την εκμετάλλευση και την κοροϊδία διαχρονικά, μιας και μοιραζόμαστε τις καθημερινές αγωνίες για να βγει το μεροκάματο και να ζήσουμε
όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς, εμείς και οι οικογένειες μας.
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ναρωτιέται κανείς, γιατί δεν έχουν δείξει τα ίδια αντανακλαστικά για
τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες; Γιατί για παράδειγμα δεν τρώει πρόστιμο στην εφορία ένας εργοδότης όταν δεν καταβάλλει Δώρο Χριστουγέννων;
Γιατί δεν τον γραπώνουν οι αυτοματισμοί του κράτους, όταν έχει ανασφάλιστη μια εργάτρια; Δεν κινδυνεύει η δική του υγεία όταν δεν έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη; Η απάντηση είναι απλή. Γιατί όλοι αυτοί οι αυτοματισμοί μπαίνουν στη ζωή των καταπιεσμένων, ως μηχανισμός ελέγχου
και εξάρτησης. Ως μια νέα πραγματικότητα υποταγής σε όποια κερδοφόρα
μαλακία κατεβάσει η κούτρα του κράτους και του κεφαλαίου.

Τ

α πρόστιμα στους άνω των 60 ΕΙΝΑΙ ΩΜΗ ΒΙΑ! Η υποχρεωτικότητα,
έμμεση ή άμεση, ΕΙΝΑΙ ΩΜΟΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ! Κι όταν στον καπιταλισμό η κρατική βία βρίσκεται σε έξαρση, είτε με μπάτσους, είτε με οικονομικούς όρους, ένα πράγμα είναι σίγουρο: Το σύστημα βρίσκεται σε κρίση. Θα
προσπαθήσει επομένως να κάνει τα πάντα για να υποτιμήσει την εργατική
τάξη, όπως ακριβώς έκανε μια δεκαετία πριν. Κι όπως και τότε, έτσι και
τώρα, όταν ένα κομμάτι της εργατικής τάξης δέχεται επίθεση, όταν τα ταξικά
αδέρφια μας χτυπιούνται, στριμώχνονται στον τοίχο, κατηγοριοποιούνται
και υποβαθμίζονται, τότε απειλούμαστε όλοι/ες. Χτες στο στόχαστρο ήταν οι
μετανάστες, μετά οι ¨τεμπέληδες δημόσιοι υπάλληλοι¨, κάποια άλλη στιγμή οι οροθετικές, που και που οι εργάτες/ριες μια διπλανής χώρας, σήμερα
οι ανεμβολίαστοι συνταξιούχοι και εργαζόμενοι. Μήπως αύριο θα είναι η
σειρά σου; Μήπως ήρθε η ώρα να ξαναθυμηθείς την ταξική σου θέση; Μήπως πρέπει να μαζέψεις τα κομμάτια σου και να βρεις ξανά την δύναμή σου;
Μήπως….

ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ
Τι ισχύει για το δώρο
Χριστουγέννων;

Π

αρ’ ότι σε πολλές περιπτώσεις οι εργαζόμενες/-οι
του ιδιωτικού τομέα έχουν πια ξεχάσει τι σημαίνει δώρο Χριστουγέννων, η καταβολή του συνεχίζει
να αποτελεί νομική υποχρέωση του εργοδότη.
Η καταβολή του πρέπει να γίνεται έως 21 Δεκεμβρίου. Το χρονικό διάστημα στο οποίο υπολογίζεται είναι από 1/5 έως 31/12 του κάθε έτους.
Πιο συγκεκριμένα:
Για όσες και όσους το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είχαν συνεχή σχέση εργασίας με τον ίδιο
εργοδότη το ποσό του δώρου ισούται με ένα μηνιαίο
μισθό ή 25 ημερομίσθια. Για όσες/-ους δεν εργάστηκαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα στον ίδιο
εργοδότη το ποσό του δώρου ισούται με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 μέρες εργασίας. Εάν εργάζεσαι με ωρομίσθιο ο υπολογισμός
γίνεται με βάση τον μέσο όρο των ωρών εργασίας,
ενώ στην περίπτωση της εκ περιτροπής εργασίας το

δώρο ισούται με ένα ημερομίσθιο ανά οχτώ μέρες
απασχόλησης.

Τι ισχύει σε περίπτωση αναστολής εργασίας κατά το
παραπάνω χρονικό διάστημα:

Παρά τα συχνά παραμύθια των αφεντικών πρέπει να
γνωρίζεις τα εξής:

Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει δώρο ανάλογο με τις πραγματικές μέρες εργασίας. Το υπόλοιπο
ποσό καταβάλλεται από το κράτος. Τα ίδια ισχύουν
και για όσες/-ους υπάγονται πλέον στο πρόγραμμα
Συν-εργασία.

–Κάθε εργαζόμενη/-ος δικαιούται να λάβει δώρο
Χριστουγέννων ασχέτως για πόσο χρονικό διάστημα δούλεψε τους μήνες αυτούς. Ακόμη και μία μέρα
αρκεί. Επίσης η καταβολή του δώρου δεν έχει καμία
σχέση με τον τρόπο λήξης της σχέσης εργασίας.
–Ο χρόνος κατά τον οποίο οι γυναίκες απέχουν πριν
και μετά τον τοκετό από την εργασία τους υπολογίζεται κανονικά στο ποσό του δώρου.
–Κανονικά υπολογίζονται και οι μέρες κατά τις οποίες η/ο μισθωτή απείχε από το χώρο εργασίας της
λόγω ασθένειας, εκτός όμως εκείνων των ημερών
που καλύφτηκαν από το ασφαλιστικό της ταμείο.
Εκτός του δώρου ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει και το επίδομα αδείας το οποίο υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το δώρο με τον συντελεστή
0,041666.

Εάν εργάζεσαι σε καθεστώς τηλεργασίας ισχύουν όλα
τα παραπάνω.

Σ

ε περίπτωση μη καταβολής του δώρου μπορείς
να κάνεις καταγγελία στο Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας, καθώς και μήνυση στο αστυνομικό τμήμα
όπου και ενεργοποιείται η διαδικασία του αυτόφωρου.
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!
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Α Ν Τ Ι Σ Τ Α Σ Η

ΟΧΙ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΩΝ «ΑΛΛΩΝ» ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΊΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ

Σ

τις 18.12.21., ημερομηνία που τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ορίσει ως «διεθνή
ημέρα των μεταναστών» έλαβαν χώρα παραπάνω από 40 δράσεις αλληλεγγύης σε
όσ@ς αιτούνται διεθνούς προστασίας σε 13
ευρωπαϊκές και Αφρικανικές χώρες, ξαναδίνοντας έτσι νόημα σ’ αυτή την κατά τ΄ άλλα
ανούσια και γραφική επέτειο.

τάνια, Λ’ Ακίλα, Μεσίνα, Μιλάνο, Νάπολι,
Παλέρμο, Πεσκάρα, Ρώμη, Τεργέστη, Τορίνο, Βεντιμίλια), Μαρόκο (Ούζντα), Ολλανδία (Άμστερνταμ, Σιπχόλ, Χάγη), Ισπανία
(Μπιλμπάο, Μαδρίτη), Ελβετία (Βασιλεία,
Λωζάννη), Τόγκο (Σοκοντέ).

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
οργάνωση 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.

blog/2021/12/19/over-40-actions-to-abolish-frontex-andend-the-eu-border-regime-on-international-migrantsday/?fbclid=IwAR2b-Skl4DVDKcENM6WSxvIXUC8ODNCIth0WEhhxLePKSLWAoXcjUz2JGk

Σ

τα πλαίσια αυτής
της διεθνούς κινητοποίησης πραγματοποιήθηκαν μια
πλειάδα διαφορετικών δράσεων ενάντια στα συνοριακά
καθεστώτα με προτάγματα την κατάργηση της FRONTEX,
το σταμάτημα των
επαναπροωθήσεων, την άρση των
ποινών προσφύγων
και αλληλέγγυων
και το σταμάτημα
των διώξεων εναντίον τους, το κλείσιμο
κάθε λογής σύγχρονων κολαστηρίων - κέντρων εγκλεισμού και φυλακών αθώων στις
εξής χώρες και τοποθεσίες: Αυστρία (Βιέννη), Βέλγιο (Βρυξέλλες), Βοσνία (στα σύνορα), Φινλανδία (Ελσίνκι), Γαλλία (Καλαί,
Δουνκέρκη, Παρίσι), Γερμανία (Βερολίνο,
Λίτζεραθ), Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Ιωάννινα, Χανιά, Χίος), Ιταλία (Μπάρι, Κα-

λάρη, όπου υπάρχει πληθώρα μαγαζιών
διασκέδασης και γαστρονομίας, με τα ίδια
συνθήματα στα ελληνικά και τα αγγλικά.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το σύνολο των δράσεων στο: https://abolishfrontex.org/

Τ

Σ

την πόλη των Ιωαννίνων αναρτήθηκαν
δύο πανώ με τα συνθήματα «ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΤΗ ΦΡΟΝΤΕΞ» και «ΟΧΙ ΣΤΑ
ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΜΠΣ – ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΑ ΚΑΜΠΣ
– ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» και πετάχτηκαν τρικάκια στην
κεντρική πλατεία και τους γύρω εμπορικούς
δρόμους, καθώς και στα πέριξ της οδού Κα-

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 ραδιουργούν και πασχίζουν για την
επαναστατική ανατροπή αυτού
του κόσμου.

ο ραντεβού ανανεώθηκε για τις 4, 5, & 6
Φλεβάρη, όπου ευελπιστούμε ότι η συμμετοχή θα
είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Πυκνώνουμε τους αγώνες,
δυναμώνουμε την αλληλεγγύη, για ν’ ακουστούν οι
φωνές όσων τα συνοριακά
καθεστώτα προσπαθούν να
εξαφανίσουν από το βλέμμα της ανθρωπότητας! Να
μη δεχτούμε άλλο να τελούνται διακρατικά εγκλήματα
στ’ όνομά μας και μάλιστα
πληρωμένα (φόρων που
εισπράττονται) από την εργασία μας.
ΟΧΙ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΜΠΣ – ΚΛΕΙΣΤΕ
ΤΑ ΚΑΜΠΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΤΗ FRONTEX, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ.
ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ –
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Εδώ είναι τα δύσκολα. Ναι,
Επανάσταση. Ουτοπία, γραφικότητα, 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. Προϋπόθεση η μαζικότητα. Σύμμαχος
η ορμητική φαντασία των
καταπιεσμένων. Και τότε ακόμη
και τα πιο μεγάλα εμπόδια,
μπορούν να γκρεμιστούν.

