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Χαρίτων Τομπουλίδης: Μύθοι κι Αστερισμοί

Κυκλοφόρησε μία έκθεση στον διαδικτυακό τόπο του

tvxs, που αντλεί στατιστικά στοιχεία για τους κατόχους ακινή-

των από τη βάση δεδομένων για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.

Όπως προκύπτει από την έκθεση:

- 2.006.071 άτομα έχουν μόνο ένα δικαίωμα επί ακινήτου στην

κατοχή τους (πλήρης κυριότητα επί ενός ακινήτου ή ένα ποσο-

στό, ή ακόμη και η ψιλή κυριότητα ή η επικαρπία επί ενός ακι-

νήτου)

- 1 .394.238 άτομα έχουν 2 ακίνητα

- 894.004 άτομα, 3

- 556.683 άτομα, 4

- 339.592 άτομα, 5

- 21 9.924 άτομα, 6

- 1 39.489 άτομα, 7

- 95.1 41 άτομα, 8

- 63.71 8 άτομα, 9

- 45.381 άτομα, 1 0

- 1 22.037 άτομα, 1 1 έως 20

- 1 3.773 άτομα, 21 έως 30

- 4289 άτομα, 31 έως 50

- 979 άτομα, 51 έως 1 00

-1 45 άτομα, από 1 00 δικαιώματα και

πάνω.

Αθροίζοντας τα άτομα που έχουν τρεις τίτλους ακινή-

των και πάνω (αυθαίρετα δεν προσθέτουμε και τα άτομα με

δύο τίτλους υποθέτοντας πως αυτά ίσως κληρονόμησαν

κάποια ιδιοκτησία τις εποχές της ευμάρειας, αλλά και θεω-

ρώντας πως η διατήρηση μέσα στην κρίση από τρεις τίτλους

και πάνω είναι προνόμιο) τότε βγάζουμε πως 2.495.1 55 άτομα

διαθέτουν από τρεις τίτλους και πάνω. Πολλαπλασιάζοντας

τα δικαιώματα σε κάθε κατηγορία με τα άτομα που τα κα-

τέχουν πχ 894.004 Χ 3 ακίνητα, και αθροίζοντας το σύνολο

των ακινήτων, τότε βρίσκουμε πως 2.495.1 55 άτομα διαθέτουν

1 3.1 25.436 τίτλους ακινήτων. Από παρόμοιο υπολογισμό βρί-

σκουμε πως το 7,47% των ατόμων με παραπάνω από ένα ακί-

νητο, έχουν στην κατοχή τους περισσότερα από 1 0 ακίνητα

δηλαδή 2.888.1 75 τίτλους ιδιοκτησίας ή το 22% των ακινήτων.

Αυτό είναι η συγκέντρωση πλούτου.

Μολονότι υπάρχει αυτή η συγκέντρωση οι Τράπεζες

παρέα με την κυβέρνηση ξεκίνησαν τη διαδικασία των πλει-

στηριασμών της κατοικίας χιλιάδων συμπολιτών μας, αμφι-

σβητώντας έτσι το δικαίωμα στη στέγη. Τώρα όσο ποτέ

άλλοτε χρειάζεται ένα οργανωμένο “από τα κάτω” κίνημα

αντίστασης σε αυτούς τους πλειστηριασμούς όταν φυσικά

στοχεύουν το σπίτι των φτωχών, των άνεργων και των εργα-

ζομένων. Το ίδιο κίνημα οφείλει να αναζητήσει τρόπους

ανάκτησης των μεγάλων περιουσιών στα ακίνητα, με κατεύ-

θυνση την κοινή τους χρήση από την κοινωνία, ως στέγη και

ως μέσα παραγωγής. Κανένα κράτος δεν μπορεί να διασφαλί-

σει την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος, αφού τα κράτη

όπως και στην ελληνική περίπτωση λειτουργούν ως τεράστιοι

μηχανισμοί περίφραξης των πόρων που μπορούν να χρησιμεύ-

σουν στις κοινωνίες. Αφού περιφράξουν αυτούς τους πόρους

τα κράτη αναπαράγουν με την “δημόσια” ή την καπιταλιστική

τους εκμετάλλευση όλες τις ανισότητες. Ο 20ος αιώνας είναι

γεμάτος από τέτοια παραδείγματα.

Πυθαγόρας
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Καθημερινά πλέον βλέπουμε πολίτες να υπερασπίζο-

νται συλλογικά στα δικαστήρια το σπίτι τους από τα δόντια

των τραπεζών. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πως το

κράτος είναι πρόθυμο να προσφέρει στους επιχειρηματίες

τους μηχανισμούς δίωξης και καταστολής του, μία προθυμία

που με συνέπεια εκδηλώνει από τον 1 5ο αιώνα περιφράσσο-

ντας και παραχωρώντας τον κοινωνικό πλούτο στα αφεντικά,

εξαθλιώνοντας και δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο με-

γάλους πληθυσμούς προλεταρίων. Λιμάνια, δρόμοι, έδαφος,

ενέργεια, νοσοκομεία, σχολεία κλπ και τώρα η κατοικία παρα-

δίδονται στο όνομα της εθνικής ευθύνης στα δόντια των “από

πάνω”.

Στην Ελλάδα οριζόντια “προστασία” της 1 ης κατοικίας

υπήρξε έως την 31 -1 2-201 4. “Οριζόντια προστασία» σημαίνει

προστασία της 1 ης κατοικίας με νόμο χωρίς να χρειάζεται να

προσφύγει κάποιος στα δικαστήρια. Φυσικά οι αριστεροί πολι-

τικοί στα λόγια έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για να μας

πείσουν πως θα προστάτευαν και την τελευταία πέτρα σε γη

και σελήνη αλλά ποτέ δεν ξαναψήφισαν ανάλογο νόμο. Όταν

επιβλήθηκαν τα capital controls, με υπουργικές αποφάσεις ανε-

στάλη προσωρινά η διενέργεια των πλειστηριασμών για λί-

γους μήνες. Η Ένωση Τραπεζών επίσης, αν και δεν

δεσμευόταν από κανένα νόμο, ανακοίνωσε το καλοκαίρι του

201 5 ότι δεν θα κάνει πλειστηριασμούς έως το τέλος του

201 5, δέσμευση την οποία τήρησε. Οι πλειστηριασμοί 1 ης κα-

τοικίας ανεστάλησαν για 1 -2 μήνες και στις αρχές του 201 6.

Επομένως από τον Δεκέμβρη του 201 4 δεν υπάρχει νόμος που

να προστατεύει το αγαθό της στέγασης.

Ο γνωστός ως νόμος Κατσέλη, τροποποιήθηκε σε

τέτοιο βαθμό που σε αυτόν πλέον μπορεί να υπαχθεί μόνο

ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός πολιτών, όσοι ζούνε κάτω από

τα όρια της φτώχειας, δηλαδή έχουν εισοδήματα που δεν κα-

λύπτουν τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», όπως αυτές καθο-

ρίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ, δηλαδή το ίδιο το κράτος. Γιάννης

πίνει Γιάννης κερνάει.

Οι δικηγόροι με την πολύμηνη αποχή τους το 201 4

απέτρεψαν την ψήφιση του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομί-

ας που επέτρεπε να αλλάξουν περιουσίες χέρια σε μία νύχτα.

Ο ίδιος ακριβώς Κώδικας ψηφίστηκε από την 1 η φορά αριστε-

ρή κυβέρνηση το καλοκαίρι του 201 5, χωρίς να κουνηθεί φύλ-

λο. Με τον νέο κώδικα απλοποιούνται πάρα πολύ οι

διαδικασίες της εκτέλεσης –πλειστηριασμών, συντέμνονται

πολύ οι προθεσμίες, είναι μικρότερη η τιμή 1 ης προσφοράς

κλπ.

Με την ψήφιση και του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπε-

ζών μεταξύ άλλων ορίζεται ότι οι τραπεζίτες μπορούν να χα-

ρακτηρίζουν έναν δανειολήπτη ως «μη συνεργάσιμο» αν δεν

προσέλθει στη τράπεζα όταν τον καλέσει για να δώσει στοι-

χεία και δεν καταθέσει πρόταση για την ρύθμιση της οφειλής

του. Όταν αυτό συμβεί ο δανειολήπτης χάνει τη δυνατότητα

που είχε να προσφύγει στο νόμο Κατσέλη. Στην πράξη οι

τράπεζες χαρακτηρίζουν όλους τους πολίτες που δεν απο-

δέχονται την πρόταση τους, ως μη συνεργάσιμους με απο-

τέλεσμα να χάνουν τα δικαιώματα τους.

Έτσι παίχτηκε μέχρι τώρα το παιχνίδι στην κορυφή

της εξουσίας μεταξύ αντιπροσώπων της οικονομικής, πολιτι-

κής και δικαστικής ελίτ της χώρας. Γνωρίζουμε πως ποτέ οι

“από κάτω” αυτού του κόσμου δεν μπόρεσαν να απελευθε-

ρώσουν ούτε μια σπιθαμή γης από τα νύχια των “από πάνω”

χωρίς οργάνωση και αγώνα, ή αναθέτοντας τις ζωές τους

στους ειδικούς της πολιτικής και της οικονομίας. Η επόμενη

φάση της υπεράσπισης του κοινωνικού αγαθού της στέγης θα

παιχτεί μέσα στα ίδια τα σπίτια και στις γειτονιές μας, δη-

μιουργώντας πυρήνες αντίστασης οπουδήποτε στη χώρα κιν-

δυνεύει, έστω και ένα τετραγωνικό μέτρο στέγης άνεργου και

εργαζόμενου. Ας είναι αυτή η τελευταία πράξη του μνημονια-

κού έργου και η πρώτη μίας νέας κοινωνίας αλληλεγγύης και

δικαιοσύνης.

Απόλλο

Πλειστηριασμοί και Πρώτη Κατοικία
Η ώρα της συλλογικής ευθύνης των “από κάτω”

Συγκέντρωση των Ακινήτων σε Λίγα Χέρια

Ανάκτηση του πλούτου προς όφελος της κοινωνίας

Στον Κόσμο των Αφεντικών Είμαστε Όλοι Ξένοι
Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι ξεριζώνονται από της

χώρες τους διασχίζοντας ερήμους, θάλασσες και βουνά για να

φτάσουν στην Ευρώπη με την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή.

Όταν φτάνουν στις χώρες στις οποίες έχουν εναπόθεσει τις

ελπίδες τους εκεί τους περιμένουν φράχτες, στρατόπεδα συ-

γκέντρωσης, η βία τον μπάτσων και άπληστα αφεντικά τα

οποία τους εκμεταλλεύονται και τους μεταχειρίζονται σα δού-

λους βάζοντας τους να δουλεύουν αμέτρητες ώρες για μερο-

κάματα εξαθλίωσης.

Κανένα κράτος, καμία κυβέρνηση, καμία Ευρώπη δεν

μπορεί να μας σώσει. Ήρθε η ώρα να πάρουμε τις ζωές στα

χέρια μας. Να οργανωθούμε στις γειτονιές, στις πόλεις μέσα

από σωματεία βάσης, αυτοδιαχειριζόμενους χώρους, καταλή-

ψεις στα εργοστάσια. Η εργατική τάξη δεν έχει πατρίδα ήμα-

σταν και είμαστε μια τάξη “μεταναστών” είμαστε η δύναμη

εκείνη που μπορεί να καταπολεμήσει τη λιτότητα, τον εθνικι-

σμό και την πορεία του καπιταλισμού. Κι αυτό επειδή είμαστε

η μόνη τάξη που παράγει και αναπαράγει με την εργασία του

ολόκληρο το σύστημα και διαθέτει την συλλογική δύναμη να

αντιμετωπίσει τον καπιταλισμό και να τον νικήσει. Για όσο

υπάρχει καπιταλισμός οι άνθρωποι θα είναι εμπορεύματα και

κατά συνέπια δε θα πάψουν να ξεριζώνονται κάθε μέρα από

της χώρες στις οποίες ζούνε.

Clandestino

διαβάστε στο 3ο φύλλο
σελίδα 4:

Να Σπάσουμε τον Τρόμο των Αφεντικών

Εργατική Αντιπληροφόρηση #2

Άνεργοι/-ες: Οργάνωση σε Σωματεία Βάσης

Συνδικαλισμός όπως Σύγκρουση



Χορτοφαγία είναι η διατροφή που αποκλείει το κρέας

ή ακόμη και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα αυγά και τα ζωικά

παράγωγα προϊόντα. Υπάρχουν διάφορα είδη χορτοφαγίας:

- Γαλακτο-Χορτοφαγία, Αυγο-Χορτοφαγία και Γαλακτο&Αυγο-

Χορτοφαγία: στις οποίες επιτρέπεται η κατανάλωση αντίστοι-

χα γαλακτοκομικών, αυγών και των δύο.

- Βεγκανισμός (αυστηρή χορτοφαγία) που αποκλείει επίσης το

μέλι, τα προϊόντα από ζώα, όπως π.χ. τα δερμάτινα, καθώς και

προϊόντα που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα (πειραματόζωα).

- Φρουτοφαγία, Φυσική υγιεινή κ.α. λιγότερο δημοφιλή είδη

χορτοφαγίας.

Επίσης υπάρχουν μορφές ημι-χορτοφαγίας όπως η

Οκινάουα, δημοφιλής μορφή στην Ιαπωνία και η οποία είναι

μια μορφή Γαλακτο&Αυγο-Χορτοφαγίας στην οποία επιτρέπε-

ται η κατανάλωση ψαριών και οστρακόδερμων.

Λόγοι που στρέφεται κάποιος στη χορτοφαγία είναι:

- Ηθικοί: δεδομένης της εκμετάλλευσης των ζώων, της θα-

νάτωσης, της πρόκλησης πόνου. Τα ζώα ως κάτοικοι του πλα-

νήτη έχουν δικαιώματα και ο άνθρωπος ως ένας απλά άλλος

κάτοικος τα καταπατά. (βλ. ντοκιμαντέρ Earthl ings)

- Ψυχολογικοί: ο άνθρωπος στη φύση δεν προσελκύεται ενστι-

κτωδώς στην κατανάλωση ζωντανού ή νεκρού κρέατος κι ότι

αυτό είναι γενικά αποκρουστικό.

- Περιβαλλοντικοί: υπερκατανάλωση ορυκτών καυσίμων και

υδάτινων πόρων για εντατικής κτηνοτροφίας.

- Φυσιολογίας: τα δόντια, τα νύχια, το μήκος του πεπτικού, η

φυσιολογία του ανθρώπου είναι πιο κοντά στων φυτοφάγων.

- Φόβοι για την υγιεινή: ασθένειες μεταφερόμενες στον άν-

θρωπο όπως η "γρίπη των χοίρων", η "νόσος των τρελών αγε-

λάδων", η "γρίπη των πουλερικών" κ.α.

- Άλλοι λόγοι: όπως θρησκευτικές ομάδες που απαιτούν από

τους ακόλουθους τους να τρέφονται χορτοφαγικά, διατροφι-

κά οφέλη που παρουσιάζει μια χορτοφαγική διατροφή, κοινω-

νικός περίγυρος που ωθεί στην χορτοφαγία, οικονομική

κατάσταση κ.α.

Το Μελάνι

είχε στη Βρετανία όπως και αλλού δύο όψεις: ήταν ο μαχητι-

κός αντιφασισμός, δημιούργημα των από τα κάτω, οργανω-

μένος οριζόντια, και ο “αντιφασισμός του σαλονιού”, αυτός

δηλαδή που ξεκινούσε και τελείωνε στα κομματικά γραφεία,

όντας διαχειρίσιμος από τις ελίτ που επιζητούσαν “συνετές

λύσεις” μέσω των επίσημων θεσμών και του κοινοβουλίου. Στη

Bρετανία ο δεύτερος ήταν κυρίως προϊόν του εργατικού και

κομμουνιστικού κόμματος.

Οι προλετάριοι Εβραίοι ενσωματώνονται στην αγγλική

εργατική τάξη με την ένταξη τους σε ταξικά σωματεία, στο ερ-

γατικό ή το κομμουνιστικό κόμμα, και σε αυτόνομες οργα-

νώσεις αντιφασιστών. Έτσι όταν το BUF θα αποφασίσει να

κάνει πορεία στο East End του Λονδίνου θα είναι έτοιμοι να το

αντιμετωπίσουν χαρίζοντας στις νεότερες αγωνίστριες και

αγωνιστές μία από τις πιο λαμπρές εικόνες του αντιφασισμού.

Απόλλο

Ηλιόπετρα2

Το Δεκέμβριο του 201 5 εκδόθηκε ένα σημαντικό κείμε-

νο από τις εκδόσεις Kουρσάλ στη Θεσσαλονίκη για τη μάχη

της Cable Street. Στο βιβλίο γίνεται μία σημαντική κοινωνική

και ιστορική ανάλυση της εποχής της δεκαετίας του 30 στο

Λονδίνο, προσδίδοντας στον αναγνώστη την εικόνα της πολι-

τισμικής ανάδυσης του αντιφασιστικού κινήματος, που οδήγη-

σε σε μία από τις γνωστές νίκες του στην παγκόσμια ιστορία.

Η ανάλυση διανθίζεται με τα λόγια και τις σκέψεις αντιφασι-

στών που συμμετείχαν στην μάχη της Cable Street, μεταφέρο-

ντας έτσι το κλίμα της ίδιας της σύγκρουσης αλλά και της

γενικότερης εποχής. Στον πρόλογο του βιβλίου διαβάζουμε:

“Η γνωστή ρήση του Αντρέ Μπρετόν «ο Άνθρωπος εί-

ναι η απάντηση όποια κι αν είναι η ερώτηση» βρίσκει εδώ την

πρακτική εφαρμογή της: στην Cable Street, άνθρωποι όλων

των ηλικιών, Βρετανοί, Eβραίοι, Ιρλανδοί, κομμουνιστές αλλά

και φιλελεύθεροι, καθολικοί και προτεστάντες, απάντησαν

στο φασισμό και τον μισανθρωπισμό που ανέκαθεν εξέπεμπε,

με ότι μέσο χρειάστηκε, υπερασπίστηκαν τον Άνθρωπο κι όχι

κάποιο συντεχνιακό κεκτημένο, μετατρέποντας τον αντιφασι-

στικό αγώνα σε μία γενική εκστρατεία υπεράσπισης της αν-

θρώπινης αξιοπρέπειας απέναντι στην ιδεολογία του μίσους.

Η μάχη της Cable street, στις 4 Οκτώβρη του 1 936 ο

μεγαλύτερος ίσως αντιφασιστικός αγώνας που διεξήχθη στη

Μ.Βρετανία, έστω και για μία μόνο ημέρα, δεν έγινε ούτε με

ευχολόγια, ούτε και αναίμακτα. Οι χιλιάδες των Βρετανών και

των μεταναστών που συνέρρευσαν στο East End του Λονδίνου

για να βρωντοφωνάξουν “δεν θα περάσει ο φασισμός! ” στον

Oswald Mosley γνώριζαν πολύ καλά τι είχαν να αντιμετωπί-

σουν. Οι αιματηρές συγκρούσεις που ακολούθησαν ανάμεσα

στους αντιφασίστες και την αστυνομία που προσπαθούσε να

ανοίξει το δρόμο στους μελανοχιτώνες του BUF (British Union

of Fascists) δεν ήταν η εύκολη οδός. Ήταν όμως η αναγκαία

και αναδείκνυε την αποφασιστικότητα του βρετανικού λαού

και τον ηρωισμό που αυτός, όπως και όλοι οι λαοί, επιδεικνύ-

ουν όταν χρειάζεται.”

Είμαστε λίγο μετά την οικονομική κρίση του 1 929. Το

BUF ο κύριος εκφραστής του βρετανικού φασισμού καθ όλη

τη δεκαετία του 30, ιδρύθηκε το 1 932 από τον Oswald Mosley

καγκελάριο του δούκα του Λάνκαστερ. Από τα μέσα της δεκα-

ετίας η ατζέντα του BUF θα επικεντρωθεί στον αντισημιτισμό,

και θα προσπαθήσει να περάσει από τη θεωρία στην πράξη, με

πογκρόμ σε εβραϊκές γειτονιές και καταστήματα. Απέναντι σε

αυτές τις ενέργειες, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές

έδειχναν ανησυχητική, αν και όχι απρόσμενη, επιείκεια. Σιγά

σιγά λόγω της αντικομμουνιστικής καμπάνιας του το κόμμα θα

αποκτήσει την εύνοια μεγαλοκαπιταλιστών και αριστοκρατών

της Βρετανίας όπως ο πρόεδρος της αυτοκινητοβιομηχανίας

Morris Motors και ο Δούκας του Ουέλινκγτον.

Το μικρόβιο του φασισμού στη Βρετανία βρήκε το

“αντίδοτο” του στα αντιφασιστικά κινήματα. Ο αντιφασισμός

"Η Μάχη της Cable Street" από τις εκδόσεις Κουρσάλ

Από τον καπιταλισμό στην εποχή όπου οι ίδιοι εργα-

ζόμενοι μαζί με την κοινωνία χτίζουν τη δικιά τους παραγωγι-

κή ζωή ήταν ο άξονας που κινήθηκαν οι συζητήσεις, οι

παρουσιάσεις και τα εργαστήρια στην 3-ήμερη Ευρωμεσογεια-

κή Συνάντηση με τίτλο “Η Οικονομία των Εργαζόμενων” στο

κατειλημμένο και ανακτημένο εργοστάσιο της ΒΙΟ.ΜΕ, στη

Θεσσαλονίκη, στις 28, 29 και 30 Οκτώβρη.

Η πολύ καλή οργάνωση και η συμμετοχή συνέδρων και

ομιλητών από όλο τον κόσμο καταδεικνύουν τη μεγάλη επιτυ-

χία της συνάντησης. Οι πολλαπλές παράλληλες διερμηνείες

των συζητήσεων βοήθησε στην τον καθένα να συμμετέχει ζω-

ντανά. Η φροντίδα των εργαζόμενων της ΒΙΟ.ΜΕ. και της

Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης έκαναν άνετη τη φιλοξενία

στους χώρους του εργοστασίου, τη διατροφή τους από αλλη-

λέγγυες δομές αλλά και τη διαμονή των συμμετεχόντων από

όλη την Ελλάδα, από τις χώρες με ανακτημένες επιχειρήσεις

όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, το Κόσοβο, η Κροατία, η

Τουρκία, αλλά και χωρών εκτός Ευρώπης με μεγάλη εμπειρία

στην αυτοδιαχείριση μέσων παραγωγής όπως η Αργεντινή.

Τα ερωτήματα που τέθηκαν και προβληματίζουν τον

κόσμο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της οι-

κονομίας των ίδιων των εργαζόμενων συνοψίζονται στους

εξής άξονες:

Είναι εφικτή η δημιουργία νησίδων που μπορούν να αποτε-

λέσουν την ικανή, την κρίσιμη μάζα για τη συνολική ανατροπή

των καπιταλιστικών όρων;

Ποια η θέση των εργαζόμενων που έχουν ελέγχουν παραγωγι-

κές μονάδες όσο αφορά τον πόλεμο κατά του κεφαλαίου και

των αφεντικών;

Ποια είναι τα πεδία και οι κατάλληλες συνθήκες όπου οι κοι-

νωνικοποίηση της διαδικασίας αυτοδιαχείρισης μπορεί να

στηρίξει και να στηριχθεί από την κοινωνία;

Είναι τελικά η αυτοδιαχείριση των μέσων παραγωγής απλή

ανάγκη για επιβίωση ή επιθυμία, μέρος ενός συνολικού βημα-

τισμού προς τον κοινωνικό μετασχηματισμό;

Οι απόψεις ποικίλες και οι θεωρητικές προσεγγίσεις

πολλές. Ένα όμως είναι το συμπέρασμα που επιβεβαιώνεται

και σε αυτή τη διεθνή συνάντηση: για να δημιουργήσεις παρα-

καταθήκη προτάσεων για την αυριανή οργάνωση της εργασίας

χρειάζεσαι ένα πεδίο πειραματισμού κι έρευνας. Και το πεδίο

αυτό βρίσκεται εκεί που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αντιστέκονται

στους εκμεταλλευτές τους, καταλαμβάνουν τα μέσα για την

παραγωγή και τα χρησιμοποιούν σε σχέση αλληλεγγύης με

την κοινωνία.

Marvin

2η Ευρωμεσογειακή Συνάντηση "Η Οικονομία των Εργαζόμενων"
28, 29, 30 Οκτώβρη στη ΒΙΟ.ΜΕ.

Το βιβλίο θα παρουσιστεί από τις

Ελευθεριακές Εκδόσεις Κουρσάλ

στο χώρο της εφημερίδας,

Κόκκαρη 1 7 στη Νάουσα,

το Σάββατο 26 Νοέμβρη στις 8μμ.

Η Κουλτούρα της Χορτοφαγίας

Την Κυριακή 20 Νοέμβρη το μεσημέρι

μαγειρεύουμε χορτοφαγικά, τρώμε συντροφικά,

γιορτάζουμε τη συμφιλίωσή μας και πάλι με τα μη ανθρώπινα ζώα

στην κουζίνα της εφημερίδας.

“Η 4η του Οκτώβρη ήταν ένα φωτεινό φθινο-

πωρινό πρωινό με τον καιρό να βοηθάει και τις δυο πλευρές

για να “δώσουν μάχη”. Έπειτα, ακολούθησε μια εξαιρετική

σκηνή. Από τα σοκάκια, τα στενά δρομάκια και τις κεντρι-

κές οδικές αρτηρίες ακουγόταν ένα σταθερό ποδοβολητό

από τα πόδια που παρήλαυναν, ολοένα πιο έντονο καθώς οι

ομάδες κρούσης των διαδηλωτών διογκώνονταν από τις

ενισχύσεις. Ένα δάσος από σημαίες σηκώθηκε και κρατή-

θηκε ψηλά, με το σύνθημα “Δεν θα περάσουν”, ζωγραφι-

σμένο σε διάφορα χρώματα, με το κόκκινο να κυριαρχεί.”

William J. Fishman



Η αυτοδιαχειριζόμενη εφημερίδα Ηλιόπετρα

κυκλοφορεί ελεύθερα στην Ημαθία.

Στο χώρο της υπάρχει δανειστική βιβλιοθήκη,

προϊόντα της ΒΙΟΜΕ και βιβλία μικρών αυτοδια-

χειριζόμενων εκδόσεων.

Διεύθυνση: Κόκκαρη 1 7, Νάουσα

E-mail : i l iopetra@espiv.net

Ιστοχώρος: http://i liopetra.espivblogs.net

Υπεύθυνοι: η συνέλευσή της

Σχόλιο στην ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το ματς με τη Βέροια

Εθελοντές Φιλόζωοι
Οργανώνουν Καταφύγιο Ζώων

Με χαρά μαθαίνουμε πως δεκάδες φίλοι μας βρίσκουν

καταφύγιο τα δύο τελευταία χρόνια σε ένα εγκαταλειμμένο

αγρόκτημα και μερικές ζωόφιλες τους προσφέρουν απλόχερα

φροντίδα, στοργή κι αγάπη.

Εκεί που πολλές δεκάδες στρέμματα έμεναν παρατη-

μένα οι γυναίκες της φιλοζωικής έκαναν το αυτονόητο: κα-

τέλαβαν τον χώρο και εγκατέστησαν μια ολόκληρη

μικροκοινωνία σκύλων. Όταν δεν είχαν πλέον χώρο στα σπίτια

τους για άλλα αδέσποτα βρέθηκαν μαζί, έβαλαν τα πράγματα

κάτω κι έδωσαν την πιο λογική λύση.

Από το καταφύγιο περνάν καθημερινά και προσφέρουν

τροφή, ειδική για κάθε ηλικία και

μέγεθος, καθαρίζουν τους χώρους

στα διάφορα κτίσματα, φροντίζουν

να υπάρχουν γωνιές ύπνου δροσε-

ρές για το καλοκαίρι, ζεστές για τον

χειμώνα, στεγανές από τη βροχή και

περιφραγμένες για την κάθε ομάδα

(ήρεμα ή επιθετικά, μεγαλόσωμα,

νεαρά, μωρά).

Νερό ευτυχώς υπάρχει άφθονο.

Αλλά οι καθημερινές ανάγκες για τροφή, καθαριστικά, υλικά κι

εργαλεία είναι μεγάλες. Μόνο για τις στειρώσεις των θηλυκών

και για φάρμακα έχουν ξοδευτεί χιλιάδες ευρώ.

Ενώ υπάρχουν νοικοκυραίοι που κάποια στιγμή απο-

ποιούνται την ευθύνη φροντίδας των κατοικίδιών τους και

εγκαταλείπουν εγκληματικά ζωές στο δρόμο, υπάρχουν

κάποιοι άνθρωποι απλοί που τους δίνουν σεβασμό κι αξιο-

πρέπεια. Δείχνουν το δρόμο, βάζοντας τη ζωή τους δίπλα στα

ζώα, τα φυτά, τη γη, τη φύση την ίδια.

Marvin

Ηλιόπετρα 3

4η αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ έπαιζε στη Βέροια. Καλές

οι σχέσεις με τη Βέροια, καθώς τα τελυταία χρόνια έχουμε

στείλει τόσο παίκτες όσο και προπονητές. Δεν ξέρω βέβαια

το λόγο, και μου φαίνεται περίεργο, γιατί θεωρώ τη Βέροια

ομάδα του Ολυμπιακού. Πολλοί βέβαια πιστεύουν ότι και οι

σχέσεις μεταξύ ΠΑΟΚ και γαύρου είναι καλές. Θα μου πεις,

εδώ πολλοί πιστεύουν στο θεό..

Το παιχνίδι έληξε 0-0. Δέυτερη σερί ισοπαλία του

ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, που παραμένει αήτηττος. Μέτρια

εμφάνιση από το δικέφαλο που δεν κατάφερε να κάνει τις

ευκαιρίες του γκολ και έμεινε στο 0. Χαιλάιτ του παιχνιδιού

το γκολ που ακύρωσε ο βοηθός στον Περέιρα. Το παιδί ήταν

2 μέτρα πίσω και από όσο θυμάμαι, τον κάλυπταν τουλάχι-

στον 5 παίκτες. Α, και η φάση μπροστά στον επόπτη. Το λές

και επίτηδες.

Αυτή ήταν και η φάση που ¨εξόργισε¨ τους ιθύνοντες

του ΠΑΟΚ, οι οποίοι με τα λήξη της αναμέτρησης έτρεξαν να

βγάλουν ανακοίνωση. Ζητούν να φύγει ο αρχιδιαιτητής Βα-

σάρας, ο επόπτης να μην ξανασφυρίξει και κάτι ψιλά που δεν

θυμάμαι. Πολύ γκιουζέλ ανακοίνωση δε λέω. Αλλά μεταξύ μας,

ποιον νομίζουν ότι κοροϊδεύουν;

Δε διαφωνώ τόσο με την ανακοίνωση, όσο με το τάι-

μινκ. Το πρώτο ματς δε το είδα και δεν έχω άποψη, αλλά το 2ο

το είδα. Στην Τρίπολη. Στη σφαγή. Γιατί εκείνη τη διαιτησία

την κάνατε γαργάρα; Γιατί δε βγήκε τότε ανακοίνωση; Και με-

τά απο νίκη, να βγεις και να το παίξεις και μαγκάκος. Είδα και

το 3ο με Ξάνθη. Που δε σου δίνει πέναλντι και τα σφυρίγματα

είναι αλλαντάλλων. Ούτε εκεί ανακοίνωση. Και θυμήθηκαν

εκεί στην παε να βγάλουν ανακοίνωση μετά το παιχνίδι με τη

Βέροια. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Προσπάθεια να

εστιάσουμε στη διαιτησία και όχι στην εμφάνιση μου μυρίζε-

ται. Και δε λέω ότι ο μέτριος ΠΑΟΚ δε δικαιούται ή δε μπορεί

να κερδίσει. Και δικαιούται και μπορεί. Ειδικά όταν ο αντίπα-

λος έχει τα χάλια του τα μάυρα. Αλλά ένα ακόμα παιχνίδι στο

οποίο οι ελλείψεις της ομάδας ούρλιαζαν και εμείς κοιτούσα-

με τι χρώμα έχει ο ουρανός.

Το καλοκαίρι ο πρόεδρος πλέον/καναλάρχης προ-

σπάθησε να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο -όχι, δεν ξε-

κινάω αστείο- και στην πορεία είτε υπέκυψε είτε βαρέθηκε.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ως: «καλή διάθεση που δείξαμε

προκειμένου να ξεκινήσει και να εξελιχθεί ομαλά το πρω-

τάθλημα ως την οριστική αποχώρηση των καταστροφέων

του ελληνικού ποδοσφαίρου»..ότι τι; θα αφήσει το πρω-

τάθλημα ο βαγγέλας...
Ο καναλάρχης όνειρο ζει και μην το ξυπνάτε τώρα.

Γιατί καλέ; Πρώτον, γιατί ο εξευγενισμός του ελληνικού πο-

δοσφαίρου δεν πρόκειται να συμβεί παριστάνοντας τον ΘΑ,

γνωστό και ως Ανδρέα, και δεύτερον, με αυτήν την ομάδα,

όχι πρωτάθλημα δεν πρόκειται να πάρουμε αλλά ούτε τα ¨φι-

λικά¨ με τη Βέροια. Αλλά όλα καλά, πήραμε διπλό στο λίμπε-

ρετς, φέραμε βαθμούς στην Ελλάδα και ο γαύρος σε λίγα

χρόνια θα προκρίνεται και πάλι, απευθείας στους ομίλους

του τσου λου.

Κίκο

Το Σάββατο 29 Οκτωβρίου, στις 8

το βράδυ, στη Βέτλανς πραγματοποιήθηκε

ομιλία του κ. Χαρίτων Τομπουλίδη, επιφα-

νούς αστροφυσικού της Νάουσας, με θέμα

το βιβλίο του, με τίτλο Ουρανογραφία, το

οποίο βρίσκεται πλέον στην 5η του έκδο-

ση, συνδυάζει την αστρονομία και την

ιστορία και η πρωτοτυπία του οποίου είναι

ότι εμπεριέχει τις σωστές ονομασίες των

αστερισμών του ουράνιου θόλου, καθώς

και την πολιτιστική σημασία αυτών των

αστερισμών.

Η έρευνα για τη συγγραφή του βι-

βλίου διήρκησε εξήμισι χρόνια, στη διάρκεια των οποίων ο

κ.Τομπουλίδης έψαξε το έργο όλων των ερευνητών του Αστε-

ροσκοπείου της Στοκχόλμης, στη δική τους γλώσσα και έχο-

ντας πρόσβαση σε 59 γλώσσες, πραγματοποίησε προφορική

εξακρίβωση και όσο το δυνατόν πιο πιστή απόδοση στην ελλη-

νική.

Αιτία για τη δημιουργία αυτού του βιβλίου είπε ότι ήταν

η παρότρυνση των συναδέλφων του αλλά και το προσωπικό

ερώτημα του ιδίου, γιατί οι ονομασίες των αστερισμών δεν ευ-

σταθούν πολλές φορές, δηλαδή, γιατί, όπως χαρακτηριστικά

ανέφερε ως παράδειγμα, ονομάζουμε τη μεγάλη άρκτο έτσι

ενώ μοιάζει περισσότερο με μια κατσαρόλα;

Προκειμένου να απαντήσει στο κοινό σε αυτό το ερώτη-

μα, ο κ. Τομπουλίδης έκανε μια εισαγωγή στην οποία εξήγησε

ότι οι αστερισμοί είναι φαινόμενοι και όχι φυσικοί σχηματισμοί

στον ουράνιο θόλο, ότι παλαιότερα αστέρι ήταν η ονομασία

που δίναμε και σε άλλα ουράνια σώματα όπως στους πλανή-

τες, τους κομήτες, τους μετεωρίτες και

τους απλανείς αστέρες, ότι το σύνολο

των αστερισμών στον ουράνιο θόλο είναι

88 και χωρίζονται σε αειφανείς, που είναι

ορατοί όλο το χρόνο και σε αμφιφανείς

που δεν είναι, ότι αυτοί που αποκαλούμε

ζώδια είναι οι ισημερινοί αστερισμοί και

ότι αυτοί είναι 1 3 μαζί με τον Οφιούχο, ο

οποίος είναι ο Ασκληπιός και δεν θεωρή-

θηκε ζώδιο. Οι ονομασίες των

αστερισμών δόθηκαν χιλιάδες χρόνια

πριν, όταν ξεκίνησε η μετανάστευση από

την Αφρική και τα ενδότερα της Ασίας

από τον άνθρωπο που "άνω θρώσκει" και τους χρησιμοποίησε

για τον χωρικό προσανατολισμό του πάνω στην Γη καθώς και

για την χρονική τοποθέτηση. Χωρίς αυτούς ο άνθρωπος δεν θα

ήταν δυνατόν να είχε επιβιώσει!

Το Μελάνι

Χαρίτων Τομπουλίδης: Μύθοι κι Αστερισμοί

Η Ζωή μας στον Κόσμο

Η ζωή είναι ωραία. Αυτό το σύντομο πέρασμα από τη

Γη μας, τα 60-70 χρόνια, είναι ένα ταξίδι που μπορεί να οδηγή-

σει έναν άνθρωπο στη συνείδηση και ίσως και στη γνώση της

μεγάλης δημιουργίας που ξεπηδά από το ελάχιστο της ενέρ-

γειας, για να πυκνώσει σε ύλη, ζωή, άνθρωπο.

Είναι δυστύχημα για τα τόσες χιλιάδες χρόνια του αν-

θρώπινου πολιτισμού παρ όλες τις προσπάθειες που έχουν γί-

νει στη φιλοσοφία, την τέχνη, την επιστήμη, τη κοσμολογία,

σε όλα τα μικρά και μεγάλα, ατομικά και συλλογικά αποτυ-

πώματα που αφήνουμε στο πέρασμα μας από τούτο τον κόσμο,

να μην μπορεί ακόμα να καταφέρει το αυτονόητο, μία πα-

γκόσμια κοινωνία συνεργαζόμενων όντων, στην οποία η ελευ-

θερία και η δικαιοσύνη είναι το έργο της αλληλεγγύης μας, με

τους συνανθρώπους μας, τα ζώα, τη φύση στο σύνολο της.

Αν για μια στιγμή έστω ο καθένας από εμάς έκανε μία

μικρή επιλογή, να βγει λίγο από την τετριμμένη ταυτότητα

του, εθνική, έμφυλη, ταξική, πολιτική, θρησκευτική και άλλη,

νοερά να παρατηρήσει τον γήινο κόσμο από ψηλά, τα φυσικά

και κοινωνικά δημιουργήματα, την εξέλιξη μας από μικροσκο-

πικούς κόκκους ύλης σε ζωντανές υλικές νοήσεις, τότε ίσως

κατανοούσαμε όλες εκείνες τις συμπτώσεις, τις συνάφειες,

τα κοινά μας στοιχεία, τα πολλά “αγαπάτε αλλήλους” υλοποι-

ημένων σε λέξεις και πράξεις από ανθρώπους με Α κεφαλαίο

σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Αν την αμέσως επόμε-

νη στιγμή απλά κοινωνούσε τα κοινά μας νοήματα κι αξίες

στον Άλλον, με πράξεις και όχι φλύαρες μεγάλες κουβέντες

και ιδεολογήματα, τότε ίσως καταφέρναμε να περάσουμε σε

μία επόμενη φάση για τον γήινο πολιτισμό, μία μεγάλη ποιοτι-

κή στροφή προς τα αστέρια από τα οποία όλοι και όλες μας

προερχόμαστε. Είναι κρίμα που αυτές τις σκέψεις δεν μπο-

ρούν να τις κάνει λόγω των συνθηκών της φτώχειας και της

εξαθλίωσης, ο μισός και πλέον πληθυσμός της Γης.

Είναι αδικία για τις δυνατότητες και τις ικανότητες

μας, για τη μητέρα μας ΓΗ για τους ανθρώπους με κεφαλαίο Α

της ιστορίας μας, για τους ανθρώπους που γεννιούνται αυτή

τη στιγμή, για όλα τα είδη του πλανήτη, να μην θέλουμε να

κάνουμε αυτό το βήμα, εγκλωβισμένοι-ες στις μικρές καθημε-

ρινές ρουτίνες της εκμετάλλευσης, της αλλοτρίωσης, και της

αναξιοπρέπειας.

ΘΣ



σης να ενσωματώσουν τους άνεργους στην

παραγωγή επιδοτώντας τους εργοδότες να

τους απασχολούν φτηνά κι ευέλικτα όποτε

τους συμφέρει.

Τα εκατομμύρια των ανέργων σε Ελ-

λάδα και Ευρώπη πρέπει να βρουν τρόπους

να οργανώσουν τις προσδοκίες τους ως

προς το ζην, τις ζωτικές και πολιτιστικές

τους ανάγκες (τροφή, ενέργεια, μάθηση,

υγεία, ψυχαγωγία κλπ) έξω από την κυρίαρ-

χη λογική του συστήματος, που τους θέλει

φτηνούς ευέλικτους και απόλυτα χειραγω-

γημένους εργαζόμενους και καταναλωτές.

Οι άνεργοι λογίζονται ως μέρος της εργατι-

κής τάξης και όχι ως κάτι έξω από αυτήν.

Από την άποψη αυτή μόνο μία νέα συνδικα-

λιστική οργάνωση τους δίπλα και μέσα στα

εργατικά σωματεία βάσης, με διαδικασίες

άμεσης δημοκρατίας και δράσης, μπορεί να

αποτελέσει το όχημα της κοινής συμπόρευ-

σης τους. Οι άνεργοι και οι ενεργοί εργα-

ζόμενοι πρέπει να επιδιώξουμε ένα σχέδιο

οργάνωσης της κοινωνίας, που θα εξασφα-

λίζει την ανάκτηση του κοινωνικά παραγόμε-

νου πλούτου και τις αξίες της δικαιοσύνης,

της αλληλεγγύης, και της δημοκρατίας “από

κάτω” και για όλους.

Απόλλο

Διαβάσαμε σε κάποιον δικτυακό

τόπο για τα ποσοστά της ανεργίας στην πε-

ριοχή Θεσσαλονίκη 31 %, Δράμα 40%,

Φλώρινα 40% (78% στους νέους), Αλεξάν-

δρεια 40%, Καστοριά 70%, Πιερία 30%, Κο-

ζάνη 40% (60% στους νέους), Έδεσσα 35%

(60% στους νέους), Ξάνθη 42%, Σέρρες

36%, Χαλκιδική 20%, Κιλκίς 40%. Με την

ανεργία να καλπάζει και την επίθεση στην

καθημερινή ζωή των εργαζόμενων, δεν μπο-

ρούμε να περιμένουμε μία άλλη πολιτική

διαχείριση της εκμετάλλευσης μας. Η οικο-

νομική κρίση με οποιαδήποτε μορφή δεν εί-

ναι τίποτα άλλο από έναν μηχανισμό κατά

τον οποίο οι σχέσεις παραγωγής κατα-

στρέφονται και αναδιαμορφώνονται προς

όφελος πάντα των κυρίαρχων. Και σήμερα

αυτοί είναι οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι, οι

έμποροι σε στεριά και θάλασσα, οι επιχειρη-

ματίες στις υπηρεσίες, οι “καθωσπρέπει”

των “από πάνω”. Στόχος τους στην παρούσα

είναι η συμπίεση των δικαιωμάτων των μι-

σθωτών σκλάβων, με σκοπό τη μεγέθυνση

των κερδών τους. Είναι νόμος του καπιταλι-

σμού που μαζί με το κράτος αιώνες τώρα

βαράνε τα νταούλια. Από αυτούς απορρέει

και η προσπάθεια δημαρχιών και κυβέρνη-

Ηλιόπετρα4

Μπορείτε να συμμετέχετε στη διαμόρφωση του περιεχόμενου

της εφημερίδας στέλνοντάς μας άρθρα, ιδέες, ενημέρωση για ότι

συμβαίνει στην εργασία, τις επιστήμες, τον πολιτισμό, τη ζωή

μας.

Σχόλια ή/και κριτική είναι φυσικά καλοδεχούμενα.

Για να συνεισφέρετε οικονομικά ή με όποιο άλλο τρόπο θέλετε μη

διστάστε να επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυν-

ση: iliopetra@espiv.net

Να Σπάσουμε τον Τρόμο των Αφεντικών:
Εργατική Αντιπληροφόρηση #2

Τηλεοπτικός σταθμός ITV, Γιάννενα

Ολιγόλεπτη κατάληψη - παρέμβαση

στον τηλεοπτικό σταθμό ITV, πραγματοποίη-

σαν στις 1 4 Οκτώβρη, μέλη της Ελευθεριακής

Συνδικαλιστικής Ένωσης (ΕΣΕ) Ιωαννίνων και

συντρόφισσες/οι. Κατά την έναρξη του κε-

ντρικού δελτίου, ανοίχτηκε πανό στο πλατό

που έγραφε: ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΧΕΙΛΩΜΑ ΤΟΥ

ΩΡΑΡΙΟΥ και καλούσε στην διαδήλωση για

τις 1 8/1 0 ενάντια στην διοργάνωση «Λευκής

Νύχτας» ενώ ταυτόχρονα φωνάζονταν συνθή-

ματα. Έπειτα, μπήκε βίντεο που έπαιξε ζωντα-

νά. Μια μέρα μετά την διαδήλωση και τις

δράσεις, ο πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου

αλλά και όλα τα τοπικά καθεστωτικά μέσα,

ανακοίνωσαν ότι η λευκή νύχτα αναβάλλεται

πιθανά για άλλη ημερ/νια.

Ιταλ ική πρεσβεία, Αθήνα

H ΕΣΕ Αθήνας καλεί σε διαμαρτυρία

μπροστά στην Ιταλική πρεσβεία για τη δολο-

φονία του Αιγύπτιου εργάτη Abd Elsalam

Ahmed Eldanf που συμμετείχε σε απεργιακή

περιφρούρηση στην

Ιταλία. Η εργοδοσία

της εταιρείας

logistics GLS/SEAM

δολοφόνησε τον

απεργό εργάτη τα

ξημερώματα της

Πέμπτης 1 5/09.

Έδωσε μάλιστα

εντολή σε έναν από

τους οδηγούς να κι-

νηθεί απειλητικά με

το φορτηγό προς

τους απεργούς, προσπαθώντας να σπάσει την

απεργιακή περιφρούρηση. Το αποτέλεσμα

ήταν να χτυπηθεί θανάσιμα ο αγωνιζόμενος

εργάτης. Η αστυνομία παρακολουθούσε απα-

θής τη δολοφονική επίθεση. Ο Abd Elsalam

ήταν πατέρας πέντε παιδιών. Ήταν μέλος της

USB (Συνδικαλιστική Ένωση της Βάσης – Ιτα-

λίας).

Ιστο-εφημερίδα The Press Project

Και τα μικρά εναλλακτικά αφεντικά

κουφάλες είναι, αναφέρει ανακοίνωση της

EΣΕ Αθήνας για την περίπτωση της «ανεξάρ-

τητης» ειδησεογραφικής σελίδας The Press

Project. Το αφεντικό της καπιταλιστικής αυ-

τής επιχείρησης (όσο «εναλλακτική» κι αν

θέλει να δείχνει ότι είναι) εκβιάζει δημόσια

τους εργαζομένους (μειώσεις μισθών/καταβο-

λών ή απολύσεις, κλείσιμο ιστοσελίδας) και

τους κατονομάζει «εκβιαστές και αχάριστους»

επειδή διεκδίκησαν καταβολές δεδουλευ-

μένων και απαίτησαν σταθερότητα και εξα-

σφαλισμένο εργασιακό περιβάλλον. Δεν θα

επιτρέψουμε σε κανένα αφεντικό –‘μικρό’ ή

‘μεγάλο’– να επιβάλλει το συμφέρον του εις

βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τις

διεκδικήσεις και τους αγώνες τους.

Metrocrepestation, Θεσσαλονίκη

Τον Απρίλιο του 201 6 ξεκίνησε η ερ-

γασιακή σχέση 5 διανομέων με την επιχείρηση

“Metrocrepestation”, αλυσίδα με αρκετά κατα-

στήματα σε όλη την Ελλάδα. Το αφεντικό

προσπάθησε να πείσει τους εργαζόμενους ότι

δεν μπορεί να τους ασφαλίσει μέχρι να

«ανέβει» η δουλειά. Για τις νυχτερινές βάρ-

διες, τις Κυριακές και όλες τις νόμιμες προ-

σαυξήσεις και επιδόματα ούτε καν λόγος.

Ένας από τους 5, απολύθηκε τηλεφωνικά με-

τά από διαφωνία με το αφεντικό. Τελικά και οι

5 διανομείς αποφάσισαν να καταγγείλουν τον

εργοδότη στην επιθεώρηση εργασίας διεκδι-

κόντας και με αυτόν τον τρόπο να τους κατα-

βληθούν όλα τα δεδουλευμένα. Είναι

σημαντικό να οργανωθούμε στους χώρους ερ-

γασίας μας, να χτίσουμε γέφυρες εμπιστοσύ-

νης και αλληλεγγύης με τους συναδέλφους

μας και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Αυτό

φοβούνται, αυτό θέλουν να αποφύγουν και

αυτό είναι το όπλο μας για να μας υπολογί-

ζουν.

Συνέλευση Ταξικής Αλληλεγγύης, Θεσ-

σαλονίκη

Κάτι καινούργιο γεννιέται στην Θεσ-

σαλονίκη.. . Η νεοσύστατη Συνέλευση Ταξικής

Αλληλεγγύης επιδιώκει τον περαιτέρω συντο-

νισμό και την ανταλλαγή σκεπτικών γύρω από

την εργασιακή εκμετάλλευση σε επιμέρους

κλάδους αλλά και γύρω από απόπειρες ορ-

γάνωσης και αγώνα εναντίον της, μεταξύ ερ-

γατικών ομάδων και σωματείων βάσης της

Θεσσαλονίκης. Στις ομάδες και στα σωματεία,

συμμετέχουν άτομα από διαφορετικούς εργα-

σιακούς κλάδους με κοινό σκοπό την αλληλο-

βοήθεια απέναντι στην εργοδοτική

τρομοκρατία αλλά και τη σταδιακή οικοδόμη-

ση ενός εργατικού μετώπου που θα μπορεί να

δώσει αναβαθμισμένες απαντήσεις απέναντι

στην επίθεση των αφεντικών. Παράλληλα, συ-

στήνεται και το Εργατικό Ταμείο Αλληλεγγύης

και Αλληλοβοήθειας για την οικονομική στήρι-

ξη των εργατικών αγώνων που προκύπτουν.

Το ταμείο, εκτός από τους πόρους που θα

εξασφαλίζει το ίδιο, είναι ανοιχτό και προσκα-

λεί όσες συλλογικότητες ή άτομα επιθυμούν

να συνεισφέρουν με το χρηματικό ποσό που

επιθυμούν για την ενίσχυση του.

Μυρτώ

Άνεργοι/-ες: Οργάνωση σε Σωματεία Βάσης

Γίνεται ο συνδικαλισμός να φοβίζει τα αφεντικά, να μεγαλώνει την δύναμη των

εργαζόμενων και να αναγκάζει το κατασταλτικό σύστημα, δικαστικό και αστυνομικό, να

αναλάβει δράση προς συμμόρφωση; Eίτε λέγεται Ελευθεριακός ή Αναρχοσυνδικαλισμός είτε

Βάσης o πραγματικός συνδικαλισμός καθιστά τον ίδιο τον εργαζόμενο υπεύθυνο για την

διεκδίκηση των δικαιωμάτων του μέσα από συλλογικές διαδικασίες. Με αυτοοργάνωση μέσα

από σωματεία ή διακλαδικές συνελεύσεις και με όπλο την αλληλεγγύη ανάμεσα σε

διαφορετικούς κλάδους δημιουργεί αγώνες μαχητικούς που δεν συμβιβάζονται. Αυτό ακριβώς

φοβάται κάθε αφεντικό μικρό ή μεγάλο και για αυτό φτάνουν να απειλούν με μηνύσεις για

συκοφαντική δυσφήμιση και εκβιασμό. Αυτή η δύναμη που έχουμε αναγκάζει το κράτος να

ενεργοποιήσει εισαγγελείς και αστυνόμους υπό τις εντολές των εκάστοτε εργοδοτών.

Αυτό συνέβη και στην περίπτωση των μαγαζιών «Βοτανοπωλείο» και «Σαλαντίν» στα

Πετράλωνα και στον Κεραμεικό αντίστοιχα. Αφού απολύθηκαν 4 εργαζόμενοι για την

συνδικαλιστική τους δράση στη συνέχεια στοχοποιήθηκε και το ίδιο το Σωματείο Σερβιτόρων

Μαγείρων για τις δράσεις που οργάνωσε και την αλληλεγγύη που έδειξε. Στον αγώνα που

ξεκίνησε το Σωματείο για την επαναπρόσληψη και την πληρωμή των δεδουλευμένων

ανταποκρίθηκαν αρκετοί ακόμα εργαζόμενοι ειδικά του Σαλαντίν αφήνοντας την εργοδοσία

μόνη της με μονόδρομο την επαναπρόσληψη. Κι όμως τα αφεντικά αποφάσισαν να αφήσουν

άνεργους και τους υπόλοιπους 1 2 εργαζόμενους του μαγαζίου κλείνοντας το και πουλώντας

το, ξεκινώντας και παράλληλα μια επίθεση με μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση και

απόπειρα εκβιασμού. Οι μηνύσεις είχαν σαν στόχο όχι μόνο τους απολυμένους αλλά και

επιπλέον μέλη του Σωματείου. Η εισαγγελία έκρινε πως η αλληλεγγύη και συνδικαλιστική

δράση όχι μόνο δεν πρέπει να προστατεύονται αλλά πως θα πρέπει να τιμωρηθούν και

παραδειγματικά. Το δικαστικό σύστημα με τις υποδείξεις της αστυνομίας προσπαθεί να

αποδείξει πως η διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας μπορεί να διωχθεί ως «απόπειρα εκβίασης

με σκοπό οικονομικό όφελος», η έκφραση της αλληλεγγύης να διωχθεί ως «απόπειρα

πρόκλησης βλάβης» και η οργάνωση των εργαζομένων σε πραγματικά σωματεία ως «σύσταση

και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση».

∆ΕΝ ΜΑΣ ΦΟΒΙΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΦΕΝΤΙΚΟ

ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΡΑΤΙΚΟ Ή ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟ ΤΣΙΡΑΚΙ ΤΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΑΣ

ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΜΟ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ

Ανακοίνωση της Ελευθεριακής Συνδικαλιστικής Ένωσης
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