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ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

ΚΑΝΑΚΗΣ / ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

Σελ.: 2

ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ

Σελ.: 2

ΤΟ ΣΑΣΒ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗ

ΤΩΝ Σελ.: 3

Που πάει ο αγώνας των STAGE;

Σελ.: 3

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Σελ.: 4

Αύξηση ατυχημάτων στην εργασία-

προκαλούν οι απολύσεις  της Αλου-

μίνιον ΑΕ Σελ.: 5

ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΔΕ-

ΜΕΝΑ Σελ.: 6

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΔΙΟΔΙΑ!

Σελ.: 7

Ποιός θα βγάλει τα κάστανα απο 
τη φωτιά; Η καστανού της Ερμού!
Σελ.: 7

Συνδικαλιστική Συνδιάσκεψη, Κυ
ρακή 7 Φλεβάρη   Σελ.8

Η πολιτική και οικονομική κατάσταση της

Ελλάδας εκφράζεται με το εύγλωττο του

νέου υπουργού Οικονομίας ότι πρόκειται

για τον «τετραγωνισμό του κύκλου».

Το άλυτο μαθηματικό πρόβλημα της Ευ-

κλείδειας Γεωμετρίας είναι η απελπισμένη

προσπάθεια της νέας αστικής πολιτικής

του ΠΑΣΟΚ, συνεπούς εκπροσώπου του

ευρωπαϊκού κεφαλαίου, να αποφευχθεί η

οικονομική χρεοκοπία στην ευρωζώνη και

μια νέα κοινωνική έκρηξη, με απρόβλε-

πτες συνέπειες όπως το Δεκέμβρη 2008.

Η οικονομική κρίση, παρά τις διεθνείς πα-

ρεμβάσεις, δεν έχει δημιουργήσει ένα νέο

πεδίο σταθερότητας για την αναπαραγωγή

του κεφαλαίου. Ένας δεύτερος κύκλος

πτωχεύσεων και χρεοκοπιών αναμένεται

με ραγδαία αύξηση της ανεργίας και σκλη-

ρών ταξικών αγώνων. 

Όσοι πίστεψαν σε μια ελληνική κυβέρνηση

του ΠΑΣΟΚ, ικανή να επιλύσει τα άλυτα

προβλήματα του ελληνικού καπιταλισμού

έχουν ήδη διαψευστεί. Οι παράγοντες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Κεν-

τρική Τράπεζα, οι χρηματοοικονομικοί αξιο-

λογητές και οι διεθνείς τοκογλύφοι

απαιτούν την αποκατάσταση μιας υγιούς

«κρατικής» παρέμβασης σε μια άρρωστη

εκ γενετής οικονομική κατάσταση. 

Επί της ουσίας, ο ελληνικός λαός καταψή-

φισε τη κυβέρνηση της ΝΔ που εξαπατούσε

τις Βρυξέλλες και κατάκλεψε τον κρατικό

κορβανά για να φέρει μια κυβέρνηση «από-

λυτης νομιμότητας» που θα επιβάλλει την

ευρωπαϊκή συνθήκη των Βρυξελλών, δη-

λαδή τη νομιμότητα του ευρωπαϊκού κεφα-

λαίου.

Ίσως ποτέ άλλοτε δεν έχει γίνει τόσο εμφα-

νής ο σφιχτός εναγκαλισμός του ελληνικού

καπιταλισμού στο διεθνές περιβάλλον. Δεν

υφίσταται πλέον ετήσιος κρατικός προϋπο-

λογισμός παρά μονάχα με την έγκριση των

Βρυξελλών, ενώ καμιά πολιτική δεν μπορεί

να υλοποιηθεί χωρίς την έγκριση και τη συ-

ναίνεση των «διεθνών αγορών». 

Αυτός είναι ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ αλλά κι

ένα τμήμα της αριστεράς μιλούν για απώ-

λεια «εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων»

κι αναζητούν εθνικές λύσεις στο απορυθμι-

σμένο παγκόσμιο καπιταλιστικό περιβάλ-

λον.

Επίσης, τμήματα της αριστεράς μιλούν για

μια βιώσιμη καπιταλιστική οικονομία ρυθ-

μισμένη με ανθρώπινες διαστάσεις, μια κα-

πιταλιστική κρίση διαρκείας από τη

γέννηση του καπιταλισμού, είτε μια κρίση

επίπλαστη (;) προϊόν της βούλησης καπι-

ταλιστικών κύκλων που επιθυμούν (;) την

αύξηση της κερδοφορίας τους μέσω της

ανατροπής των υπαρχόντων εργασιακών

και ασφαλιστικών δικαιωμάτων της εργατι-

κής τάξης. 

Όλες αυτές οι προσεγγίσεις είναι εξαιρετικά

πιο αισιόδοξες από τους ίδιους τους

αστούς. Οι προσεγγίσεις αυτές έχουν κοινό

τους σημείο ότι σε σχετικά σύντομο διά-

στημα υπάρχει η δυνατότητα μιας νέας

συμφωνίας αλά Bretton Woοds που θα

δώσει το φιλί της ζωής στο παγκόσμιο κε-

φάλαιο (αυτό αμφισβητείται και από τους

ίδιους του καπιταλιστές). Γι αυτό, οι θιασώ-

τες του ρεφορμισμού θεωρούν ότι ο πολιτι-

κός χρόνος της εργατικής τάξης μέσα στη

διαδικασία της πραγματικής καταστροφής

θεωρείται απεριόριστος, ο Δεκέμβρης τε-

λείωσε και έτσι ο καθένας μπορεί να επι-

στρέψει στα χθεσινά του καθήκοντα.

Οι ίδιοι οι καπιταλιστές κι ιδιαίτερα το

αστικό κράτος έχουν αντίθετη άποψη: Οι

πυρετώδεις ετοιμασίες του υπουργού

Προ.ΠΟ τους λίγους μήνες διακυβέρνησης

του πράσινου μεταλλαγμένου ΠΑΣΟΚ απο-

δεικνύουν τους μεγαλύτερους φόβους τους:

Μια γενικευμένη κατάρρευση σε μια φλεγό-

μενη Ελλάδα. Γι αυτό, η ουσία των κυβερ-

νητικών μέτρων, όχι της πράσινης

ανάπτυξης αλλά της μαύρης ύφεσης και

της μαζικής ανεργίας, συνδυάζεται απαραί-

τητα με κατακόρυφη αύξηση της κρατικής

βίας και καταστολής. 

Σε αντίθεση με τους τρομολάγνους, η αύ-

ξηση της καταστολής δεν είναι δείγμα δύ-

ναμης του αστικού κράτους αλλά αδυναμία

διαχείρισης των κοινωνικών ζητημάτων σε

ένα σαθρό οικονομικό υπόβαθρο. Τα ανα-

βαθμισμένα δολοφονικά και τρομοκρατικά

χτυπήματα σε κοινωνικούς χώρους, αγω-

νιστές και μέλη πολιτικών οργανώσεων, κα-

τευθύνονται κύρια σε όσους δεν

ενσωματώθηκαν στο κοινοβουλευτικό παι-

χνίδι στην μετα-Δεκέμβρη εποχή και δεν

αποκήρυξαν τη βία «από όπου κι αν προ-

έρχεται».

Οι νέες μορφές οργάνωσης για τους επερ-

χόμενους αγώνες δεν μπορούν να ενσω-

ματωθούν τυπικά από τις μάζες που

εξεγέρθηκαν το Δεκέμβρη, την εργατική

τάξη και στα πλατύτερα στρώματα που

πλήττονται από τη παγκόσμια κρίση. Αυτές

θα προκύψουν μέσα από τις ανάγκες της

αντιμετώπισης της καπιταλιστικής κρίσης,

της αδυναμίας διατήρησης των συνθηκών

ζωής της εργατικής τάξης, του ανύπαρκτου

μέλλοντος της νεολαίας και των φτωχότε-

ρων λαϊκών στρωμάτων, από την ανάγκη

της αντιμετώπισης της οργανωμένης βίας

του αστικού κράτους και του κεφαλαίου.

Συμμετείχαμε και αναπνεύσαμε την εξέ-

γερση. Όμως, η ίδια η επανάσταση είναι

μια τέχνη και σαν τέτοια πρέπει να την με-

λετήσουμε και να την εξασκήσουμε με τη

δεξιότητα που απαιτείται. Η συντριβή του

αστικού κράτους αποτελεί προϋπόθεση για

την απαλλοτρίωση του κεφαλαίου και την

αναδιοργάνωση της κοινωνίας σε νέες βά-

σεις.

Γι αυτό, όταν οι μπάτσοι κυκλώσουν το τε-

τράγωνο, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι

να τετραγωνίσουμε τον κύκλο.

11-01-2010

Γιάννης Πευκιώτης

Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Tο EEK καταγγέλει τον εμπρησμό της κατοικίας στο χωριό του

Αγίου Λαυρεντίου, δύο νεαρών συντρόφων που δραστηριοποι-

ούνται στα κοινωνικά ζητήματα της πόλης. Η κατοικία κάηκε κατά

την απουσία τους στις 26/12/09. Η πυροσβεστική υπηρεσία κάνει

λόγο για εμπρησμό.

Kαθώς δεν υπάρχει καμμιά προσωπικού χαρακτήρα αντιπαρά-

θεση των συντρόφων με κατοίκους της περιοχής, είναι σαφές ότι

πρόκειται για μια τρομοκρατική εκφοβιστική ενέργεια εναντίον

τους, εξαιτίας της δράσης τους στα κοινωνικά κινήματα. της

πόλης μας.

Το ΕΕΚ στέκεται αλληλέγγυο στους δύο συντρόφους που στοχο-

ποιούνται στα πλαίσια της νέας αντίληψης του υπουργού

ΠΡΟ.ΠΟ περί μηδενικής ανοχής και τρομοκράτησης όσων κοι-

νωνικών αγωνιστών στέκονται στο δρόμο που άνοιξε ο Δεκέμ-

βρης της εξέγερσης.

Η νέα εποχή που διανύουμε, μετά το Δεκέμβρη του 2008 και τις

εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009, επιτάσσουν μια νέα μορφή ορ-

γάνωσης και επικοινωνίας των αγωνιστών του Δεκέμβρη, ιδιαί-

τερα ενάντια στα ζητήματα της ωμής βίας και καταστολής του

αστικού κράτους που φαίνεται να είναι η μοναδική μέθοδος απο-

τροπής μιας νέας κοινωνικής εξέγερσης μπροστά στην καπιταλι-

στική χρεοκοπία.

Το ΕΕΚ Μαγνησίας συμμετέχει στις πρωτοβουλίες δράσης ενάν-

τια στην κρατική βία και καταστολή.

Δεν μας φοβίζουν, μας εξοργίζουν.

08-01-2010

Καμιά φωτιά δεν μας σταματάει!

Την απόφασή της να κλείσει το παραγωγικό τμήμα της είναι η

ΒΙΟΣΩΛ και να μετατρέψει την εταιρεία σε εμπορική επιχεί-

ρηση, με αποτέλεσμα οι απολύσεις στο εργοστάσιο που

εδρεύει στην Α’ ΒΙΠΕ του Βόλου να συνεχίζονται αμείωτες. 

Το εργοστασιακό σωματείο που καθοδηγείται από την ΔΑΚΕ

έχει σπρώξει τους εργαζόμενους σε ατελείωτες τριμερείς συ-

ναντήσεις με την εργοδοσία, οι οποίες έχουν αποδειχτεί ανα-

ποτελεσματικές καθώς δεν θίγουν ούτε στο ελάχιστο το ζήτημα

της διατήρησης της λειτουργίας του εργοστασίου και αποδέ-

χονται το «διευθυντικό και μετοχικό δικαίωμα» της αναδιάρ-

θρωσης της εταιρείας που θα συνοδευτεί με την απόλυση

περίπου 60 εργαζόμενων του μετάλλου. 

Προς το παρόν ο πρόεδρος του εργοστασιακού σωματείου Α.

Στεργίου, δηλώνει ανελλιπώς, (πάνω από ένα χρόνο συνεχών

απολύσεων) ότι «η εταιρεία πρέπει να ανοίξει τα χαρτιά της». 

Τώρα που η εταιρεία βάζει τους εργαζόμενους σε διαθεσιμότη-

τες, διαμαρτύρεται έντονα γιατί « η εταιρεία δεν τήρησε τη δέ-

σμευσή της για κυκλική διαθεσιμότητα του προσωπικού όπως

είχε υποσχεθεί»!

Με ποια διοίκηση θα μπορέσουν οι εργάτες της ΒΙΟΣΩΛ να

διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στην εργασία; Σίγουρα όχι με

την υπάρχουσα που έχει κηρύξει «ανένδοτο» με την εργοδο-

σία. 

Πατώντας στα χνάρια του σωματείου του  ΚΑΝΑΚΗ, το ΔΣ

κρατά τους εργάτες ερμητικά κλεισμένους στο εργοστάσιο, σε

κλειστές συσκέψεις και ανώφελες τριμερείς στην  επιθεώρηση

εργασίας ή το υπουργείο εργασίας και τώρα λόγω των διαθε-

σιμοτήτων τους έχει στείλει σπίτι τους.

Τι κάνει το Εργατικό Κέντρο Βόλου; Απολύτως τίποτα. 
Συνέχεια στη 2η σελίδα

ΒΙΟΣΩΛ: 
ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΟ ΧΤΕΣ
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ΒΟΛΟΣ

SUBWAY, Π. Μελά 32

ΠΑΙΔΕΙΑ, Δον Δαλέζιου 2 & 28ης Οκτωβρίου

ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Σκενδεράνη 14

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΑΥΛΟΣ, Τοπάλη 14

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ (στα τραπεζάκια)

Ν. Ιωνία, Μαγνησίας

ΣΥΛΟΓΙΣΤΟΣ, Πολυτεχνείου 28

Α’ και Β’ ΒΙΠΕ Βόλου

Κάθε μήνα στις πύλες των εργοστασίων 

σύμφωνα με ένα πρόγραμμα διανομής.

ΛΑΡΙΣΑ

Γραφεία ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, 

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 35, 2ος όροφος

ΑΘΗΝΑ

Στό στέκι Υπογείως της Καλλιδρομίου.

ΘΗΒΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΑΣ

Δημοσιεύουμε ενυπόγραφα άρθρα, κείμενα σωματείων

και παρατάξεων, κομμάτων της εργατικής τάξης. Άν τα

ζητήσετε πίσω, τα δίνουμε. Δεν λογοκρίνουμε δεν περι-

κόπτουμε. Απαντάμε αν χρειαστεί και κριτικάρουμε όσο

πρέπει. Τη δημοσιογραφική δεοντολογία δεν τη ξέρουμε

ακόμα αλλά θα τη μάθουμε και δεν ξέρουμε ποιος θα μας

τι διδάξει. Δημοσιεύουμε με ψευδώνυμα αρκεί εμείς να

ξέρουμε ποιος είσαι. Χρησιμοποιούμε τις ανώνυμες πλη-

ροφορίες με προσοχή και τις ελέγχουμε. Προστατεύουμε

τις πηγές μας. Δεν φοβόμαστε, παρά μόνο τη κρίση της

τάξης που υπερασπιζόμαστε.

ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΕΚΔΟΤΗΣ: Γιάννης Χατζηγιάννης, 

Ιωλκός - ΒΟΛΟΣ 385 00, Τηλ.: 6986 53 73 49

www.ergatis.gr email - ergatisgr@gmail.com

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - Γενάρης 2010 -

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 89

Ο ΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

Κρατώντας εφτασφράγιστο μυστικό το μαχητικό πρό-

γραμμα δράσης που θα εκπονούσε για να αντισταθεί στις

απολύσεις και τις αυθαιρεσίες των εργοδοτών, είναι αδύ-

ναμο να κινητοποιήσει έστω κι ένα εργαζόμενο. Καθώς η

πλειοψηφία του ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, δίχως την επιφοίτηση

της ΓΣΕΕ δεν θα κάνει ούτε ένα βήμα.

Υπάρχει ελπίδα με τις απεργιακές κινητοποιήσεις που

καλεί το ΠΑΜΕ; Κρίνοντας από πλαίσιο πάλης που αφή-

νει στο απυρόβλητο τις καπιταλιστικές σχέσεις ιδιοκτησίας,

τον απομονωτισμό στη δράση και την έκκληση του ΚΚΕ

«με κοινωνικούς αγώνες να αλλάξει η εργατιά τη …ψήφο

της» αντί να αλλάξει το εκμεταλλευτικό σύστημα, καταλα-

βαίνει κανείς ότι περιπτώσεις σαν τον ΚΑΝΑΚΗ ή τη ΒΙΟ-

ΣΩΛ οδήγησαν με ασφάλεια τον υπουργό εργασίας να

μιλά για ένα εκατομμύριο άνεργους το 2010!

Χωρίς τον επαναπροσδιορισμό της δράσης μας μέσα στο

εργατικό κίνημα, την κατάθεση μπροστά στα μάτια της ερ-

γατικής τάξης επαναστατικών μέτρων για μια σοσιαλιστική

διέξοδο από τη κρίση, έτσι ώστε να μπορέσει η ίδια μόνη

της να κρίνει τη δυνατότητα εφαρμογή τους ή όχι, κάποιοι

θα περιμένουν αιωνίως την «αλλαγή των συσχετισμών»,

«το βάθεμα της κρίσης», «την αλλαγή τη συνείδησης»,

«ένα νέο Δεκέμβρη», χωρίς όμως να έχουν βρέξει ούτε στο

ελάχιστο τα τρυφερά τους ποδαράκια στα κρίσιμα ζητή-

ματα ζωής και θανάτου που βιώνει η εργατική τάξη της Μα-

γνησίας.

Όσο για τη ΒΙΟΣΩΛ, το έργο είναι παιγμένο, παλιό και κυ-

κλοφορεί σε πολλές κόπιες.  Είναι ήδη αργά αλλά όχι

ακόμα η ύστατη ώρα.

ΒΙΟΣΩΛ: 
ΕΝΑ ΕΡΓΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΧΤΕΣ

Με μήνυση έβγαλαν τα Χριστούγεννα

οι εργαζόμενοι του πρώην ΚΑΝΑΚΗ

λόγω μη καταβολής του Δώρου Χρι-

στουγέννων, αφού η «μαχητική» ικα-

νότητα της διοίκησης του σωματείου

δεν επέλεξε τη δράση στους δρόμους

αλλά τη δράση στα αστικά δικαστή-

ρια.

Τα αλλεπάλληλα σφάλματα της διοί-

κησης του κλαδικού σωματείου με-

τάλλου «ΜΗΤΣΟΣ ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ», η

οποία ελέγχεται από το ΠΑΜΕ είναι

κυρίως ότι εξάντλησε το εργατικό δυ-

ναμικό σε μια στάση αναμονής μέσω

της επίσχεσης εργασίας και συνεχών

προστριβών με τους ιδιοκτήτες μιας

επιχείρησης που είχε χρεοκοπήσει

ήδη από τον Μάρτιο του 2009.

Η αδυναμία του ΠΑΜΕ να αντιληφθεί

ότι ο συγκεκριμένος αγώνας ξέφευγε

από τα όρια της συνδικαλιστικής διεκ-

δίκησης και της τυχόν προσωρινής

αδυναμίας του εργοδότη να ανταπο-

κριθεί στις συμβατική υποχρέωση κα-

ταβολής των μισθών, οδήγησε τους

εργάτες σε μια σειρά διαρκών συμβι-

βασμών, που από τη μια πλευρά δια-

τηρούσαν την ελπίδα ότι το

εργοστάσιο μπορούσε να επαναλει-

τουργήσει αλλά από την άλλη υπονό-

μευαν διαρκώς τη διάθεση για έναν

ανοικτό αγώνα διεκδίκησης επαναλει-

τουργίας του εργοστασίου κάτω από

εργατικό έλεγχο.

Το γεγονός ότι το σωματείο το ίδιο συ-

ζητούσε με τους εργοδότες την υπα-

γωγή της εταιρείας στο πτωχευτικό

δίκαιο, απλά δείχνει το σημείο ανα-

φοράς του διεκδικητικού πλαισίου

που τουλάχιστον το ΠΑΜΕ προσδιό-

ριζε ως επείγον.

Το Αύγουστο του 2009 οι εργάτες ξε-

κίνησαν επίσχεση εργασίας, μια επί-

σχεση που πραγματικά τους

κλείδωσε στο τόπο δουλειάς χωρίς

καμιά προοπτική.

Οι πρώτες ανοικτές κινητοποιήσεις

των εργατών «έκλεισαν» το ίδιο βια-

στικά όπως άνοιξαν τον Σεπτέμβριο

του 2009.  Χαρακτηριστικό παρά-

δειγμα του κλεισίματος ήταν και η πα-

ραπληροφόρηση που πουλούσε το

ΠΑΜΕ ακόμα και για την ημερομηνία

εκδίκασης της υπαγωγής της εται-

ρείας στο άρθρο 99 του πτωχευτικού

κώδικα (ως ημερομηνία δήλωναν μια

Κυριακή, αντί της πραγματικής).

Ακόμα και η συνάντηση στον τοπικό

ΣΕΒ ήταν ένα φιάσκο, καθώς αντικεί-

μενό της ήταν η ..ενημέρωση και

τυχόν παρέμβαση του ΣΕΒ στις τρά-

πεζες προκειμένου να χρηματοδοτη-

θεί η επιχείρηση.

Το έκτακτο επίδομα από τον ΟΑΕΔ

διεκδικήθηκε με υπομνήματα και συ-

ναντήσεις στον Κουτρουμάνη, μένον-

τας τελικά κι αυτή η διεκδίκηση εκεί

που ξεκίνησε, στις υποσχέσεις και θα

δούμε.

Τελευταία αλλά όχι έσχατη ενέργεια

του ΠΑΜΕ, η μήνυση που υπέβαλλαν

οι εργάτες στον εργοδότη για την μη

…καταβολή του δώρου χριστουγέν-

νων.

Που βρίσκονται σήμερα οι εργάτες

του ΚΑΝΑΚΗ; Ποιος θα τους βρει για

να συζητήσει μαζί τους για τα συμπε-

ράσματα του αγώνα τους; Νικήθηκαν

από υπέρτερες δυνάμεις; Θα μπο-

ρούσε να το πει κανείς αυτό αν είχε

δοθεί έστω και στοιχειωδώς ένας

αγώνας που να μπορεί να θέσει στο

εργατικό κίνημα τα αδιέξοδα ολόκλη-

ρης της εργατικής τάξης μπροστά στη

χρεοκοπία των καπιταλιστών και να

θέσει αιτήματα που υπερβαίνουν τη

καταστροφή που τους επιφυλάσσει το

κεφάλαιο.

Όσοι μας κατηγορούσαν για το «εξ-

τρεμιστικό» πρόγραμμα που είχαμε

προτείνει από νωρίς ως πλαίσιο

πάλης και αγώνα, ας αναρωτηθούν οι

ίδιοι αν είχαν καταλάβει τότε ή αν κα-

ταλαβαίνουν τι συμβαίνει σήμερα και

τι πρέπει κι εκείνοι να πράξουν όταν

το κεφάλαιο κλείνει τα εργοστάσια και

φεύγει…

Οι εργάτες του ΚΑΝΑΚΗ μπορούν

σήμερα, με αυτή τη προσπάθεια που

κάναμε ένα χρόνο τώρα, να απαντή-

σουν μόνοι τους με βεβαιότητα ότι εί-

χαμε απόλυτα δίκιο για τη κατάσταση

που επρόκειτο να αντιμετωπίσουν και

ότι τα όπλα που χρησιμοποίησαν

ήταν παλιά και σκουριασμένα. 

ΚΑΝΑΚΗΣ / ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

Μετά 100 από μέρες ΠΑΣΟΚ, η

ανάγκη για μια ριζική στροφή στο μέ-

τωπο του εργατικού κινήματος όχι

απλά σε ζητήματα τακτικής αλλά συ-

νολικά στην πολιτική γραμμή σε πε-

ριεχόμενο και μορφή, στους στόχους

και τα χαρακτηριστικά της. Σήμερα, εν

μέσω κρίσης,  μπορεί και πρέπει να

έρθει στο προσκήνιο η ανατροπή των

διλημμάτων που βάζουν οι κυβερνή-

σεις και το κεφάλαιο: π.χ., κρατικό –

ιδιωτικό: ούτε κρατικό, ούτε ιδιωτικό,

εργατική αυτοδιαχείριση, εργατική

αυτοδιεύθυνση, εργατικός μαζικός εκ-

βιασμός για την απόσπαση από το

κράτος και το κεφάλαιο των ανα-

γκαίων πόρων για να λειτουργήσουν

προς όφελος των κοινωνικών, εργα-

τικών και νεολαιίστικων αναγκών. 

Σημαίνει να αναπτύσσεις συλλογικές

αμεσοδημοκρατικές,  αντιεμπορευ-

ματικές, αντικοινοβουλευτικές, αντι-

κρατικές μορφές κοινότητας, αγώνα,

αλληλεγγύης, εργατικού πολιτισμού.

(Κι, όπως έχει τεθεί και στη μέχρι

τώρα συζήτηση παραμένει ανοικτό το

πώς μια τέτοια λογική μπορεί να συν-

δεθεί με συγκεκριμένο αίτημα στο σή-

μερα).  Για να γίνουν αγώνες (και όχι

για να πολιτικοποιηθούν εκ των υστέ-

ρων) απαιτείται ένα πρόγραμμα

μάχης και ανάλογες μορφές διεκδίκη-

σης που θα αντιστοιχούν στην οξύ-

τητα της επίθεσης, που θα φέρνουν

στο προσκήνιο ριζικές λύσεις των

προβλημάτων, που θα δίνουν την αί-

σθηση μιας συνολικής εναλλακτικής

απέναντι στον καπιταλιστικό μονό-

δρομο.

Η κρίση, δηλαδή, ενοποιεί περισσό-

τερο από ποτέ την «οικονομική»,

«πολιτική» και «ιδεολογική» πάλη,

και σε αυτό πρέπει να ανταποκρι-

θούμε και όχι να αναπαράγουμε το

διαχωρισμό τους

Η απάντηση στην κρίση, και την τρο-

μοκρατική επίθεση του κεφαλαίου θα

γίνει μόνο αποσταθεροποιώντας και

τελικά ανατρέποντας το ίδιο το σύ-

στημα που τις γεννά. Η ταξική πάλη

είναι που τελικά αποφασίζει για αυτό. 

Η λογική που λέει πως η κρίση απαι-

τεί πλατιές δημοκρατικές συμμαχίες

ενώ προπαγανδίζει την επανάσταση

ως μεσσιανική προφητεία, επιδιώκει

αστικές ή ρεφορμιστικές ενότητες, κα-

θηλώνει το εργατικό κίνημα, εναπο-

θέτει τις ελπίδες της στο θεσμικά κα-

τοχυρωμένο συνδικαλιστικό κίνημα

αποκλειστικά, αδυνατεί να δει τις

εσωτερικές αλλαγές στο σώμα της

εργατικής τάξης. Τελικά αδυνατεί να

συνενώσει τα περισσότερο πληττό-

μενα κομμάτια της, με αυτά που βρί-

σκονται στην εμπροσθοφυλακή των

σύγχρονων τομέων της καπιταλιστι-

κής ανάπτυξης αλλά και κρίσης.

Θα επιδιώξουμε να μην ακολουθή-

σουμε αυτό το δρόμο

Επαναστατική απάντηση στην κρίση,

όμως, δεν είναι ένα αφηρημένο σύν-

θημα, αλλά διαπερνά και διαμορφώ-

νει συγκεκριμένες απαντήσεις σε όλα

τα κρίσιμα μέτωπα της ταξικής πάλης

(και κρίνεται σε αυτά). Θέτει ως βα-

σικό αντίπαλο το ίδιο το σύστημα της

εκμετάλλευσης και κάθε διαχειριστή

του. Είναι στόχος που ενοποιεί την

ιδεολογική-πολιτική-κοινωνική πάλη

του εργατικού κινήματος. 

Αναδημοσίευση απο την εφημερίδα

ΑΙΧΜΗ στα βόρεια
Φ.48/Γενάρης 2010

http://aixmipress.wordpress.com
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ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ
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Ο ΕΡΓΑΤΗΣ 

Στις κινητοποιήσεις που έγιναν σε όλη την Ελ-

λάδα, μαζί και στο Βόλο, ένα χρόνο από την

εξέγερση του Δεκέμβρη επιβεβαιώθηκε το σύν-

θημα ότι σε «κάθε γωνία υπάρχει αστυνομία»,

αναβιώνοντας εποχές της χούντας. 

Το δυναμικό του Δεκέμβρη έδωσε το παρόν και

οι πάνω από 1500 διαδηλωτές στο Βόλο, απέρ-

ριψαν στη πράξη την αστυνομοκρατία, τον εκ-

φοβισμό και έδωσαν το μήνυμα ότι το «ποτάμι

πίσω δε γυρνάει».

Αριστερές πολιτικές οργανώσεις, μαζί με ελευ-

θεριακούς χώρους, στέκια αναρχικών, το πανε-

πιστημιακό άσυλο, στοχοποιήθηκαν για να

καμφθεί το κίνημα σε μια περίοδο μηδενικής

αντοχής της καπιταλιστικής οικονομίας, που

για τους εκμεταλλευτές το δόγμα της μηδενι-

κής ανοχής μοιάζει να είναι μονόδρομος.

Η βόμβα σε στέκι της Α/Κ στη Θεσ/νίκη, η δο-

λοφονική απόπειρα στο σ. Γιαννατζή στα Πε-

τράλωνα, η επίθεση φασιστοειδών σε

μετανάστες στο Ν. Κόσμο, οι προληπτικές συλ-

λήψεις και προσαγωγές στο ΡΕΣΑΛΤΟ στο Κε-

ρατσίνι, μέχρι και τις δολοφονικές επιθέσεις

μηχανοκίνητων δελτάδων που διεμβόλισαν το

περιφρουρούμενο μπλοκ του ΕΕΚ στο Σύν-

ταγμα, τραυματίζοντας σοβαρά την σ. Αγγελική

Κουτσουμπού, ιστορικό στέλεχος του ΕΕΚ, βα-

σανισμένη από τους χουντικούς, δείχνουν ότι η

περυσινή σύγκρουση κλιμακώνεται και νέες

σοβαρότερες εκρήξεις αναμένονται. 

Η πλατεία Συντάγματος μετατράπηκε σε «συγ-

κρουόμενα» με ανθρώπινους στόχους και όλη η

Ελλάδα σε αστυνομικό φρούριο, όμοιο του κοι-

νωνικού ελέγχου του Οργουελ. Στο ρόλο του

Μεγάλου Αδελφού ο Υπουργός Προ.Πο., Μι-

χάλης Χρυσοχοϊδης. 

Ο ταξικός πόλεμος που έχει ξεσπάσει ανοιχτά

από πέρυσι το Δεκέμβρη δεν αφορά «κάποιο

περιθώριο». Ένα ραγδαία αυξανόμενο τμήμα

της κοινωνίας μπαίνει στο περιθώριο, αποτέλε-

σμα της καπιταλιστικής κρίσης και του αυξα-

νόμενου χάσματος ανάμεσα σε αυτούς πού

έχουν και κατέχουν και σε αυτούς που δεν

έχουν τίποτα. Για το αστικό κράτος είμαστε

όλοι «περιθώριο».

Η παρούσα κυβέρνηση που υποκλίνεται στους

διεθνείς τοκογλύφους, τους ντόπιους τραπεζί-

τες και βιομηχάνους, έχει κηρύξει τη χώρα σε

κατάσταση έκτακτης ανάγκης με αστυνομικές

διαταγές. 

Οι μάζες που κινητοποιήθηκαν, μαζί και στο

Βόλο, απέρριψαν τα αστυνομικά φιρμάνια,

αποδεχόμενες την κρατική πρόκληση, καθι-

στώντας σαφές ότι η μάχη μόλις άρχισε και δεν

πρόκειται να τελειώσει με τα διαγγέλματα του

υπουργού Προ.Πο, που σωστά μετονομάστηκε

Χρυσοχουντίδης. Όπως έδειξε και ο Δεκέμβρης

καμιά δύναμη καταστολής και κανένα καθε-

στώς δεν μπορεί να αντέξει σε ένα καθολικά εχ-

θρικό κοινωνικό περιβάλλον.

Το ρήγμα που άνοιξε τον περυσινό Δεκέμβρη

δεν έχει κλείσει αλλά μεγαλώνει ταχύτατα. Το

ζήτημα του κράτους και της βίας χωρίζουν με

απόλυτο τρόπο τις επαναστατικές δυνάμεις του

Δεκέμβρη από όσους θέλουν να τα έχουν καλά

και με το κίνημα και με την αστυνομία.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας εκθέ-

τει ανεπανόρθωτα τον κόσμο που αγωνίζεται

και είναι η δεύτερη πρόσκληση (η πρώτη

αφορά το ΚΚΕ που έχει ήδη καταδικάσει το κί-

νημα από το Δεκέμβρη του 2008) στην  αστυ-

νομία να κάνει καλά τη δουλειά της (Στο Βόλο
αστυνομικοί φυλάγανε Τράπεζες και δεν φυ‐
λάγανε τα Δικαστήρια και τον Ο.Τ.Ε. Αυτό
είναι πρόκληση για τον φορολογούμενο. Την
Αστυνομία την πληρώνουμε όλοι, για να φυ‐
λάει πρωτίστως τη δημόσια περιουσία και
όχι αποκλειστικά  τις ιδιωτικές τράπεζες. ΣΥ‐
ΡΙΖΑ Μαγνησίας 9/12/09), μια ανακοίνωση

που αποτελεί μια ανοικτή πρόσκληση στην

αστυνομία να επέμβει στα δημόσια σχολεία και

πανεπιστήμια! Η πρόταση για ένα «κοινωνικό

μέτωπο κατά της βίας» που έχει προτείνει ο

Χρυσοϊδης, έχει βρει τους πρώτους υποστηρι-

κτές στο Βόλο. 

Για το εργατικό κίνημα και τους απόκληρους

αυτής της γης, μόνος τρομοκράτης παραμένει

το αστικό κράτος και τα σώματα ασφαλείας,

τραπεζίτες και βιομήχανοι, εκμεταλλευτές κι

εκτελεστές των ονείρων μιας ολόκληρης γε-

νιάς.

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ στο Βόλο, ΠΙΣΩ δε γυρνάει

Τη Δευτέρα 2/12/2009 το Συντονιστικό

Αγώνα Σχολείων Βόλου πραγματοποίησε

μια μαζική σύσκεψη στο 7ο Λύκειο Βόλου. 

Στη συνάντηση αυτή, μαθητές, στην πλει-

οψηφία τους μέλη της ΚΝΕ αποχώρησαν,

όταν διαπίστωσαν ότι το εισηγητικό κείμενο

που ήθελαν να παρουσιάσουν μειοψη-

φούσε.

Η κατάληψη του 7ου Λυκείου δεν επέτρεψε

σε μέλη της ΚΝΕ που είναι φοιτητές και όχι

μαθητές να συμμετάσχουν στη συνέλευση

του συντονιστικού όπως γινόταν μέχρι

τώρα (καμιά φορά ψήφιζαν κιόλας!).

Με σημερινό τους κείμενο οι μαθητές της

ΚΝΕ ρίχνουν ευθύνες στους μαθητές ότι

πήγαν να «στήσουν» κάποιο συντονιστικό,

τους κατηγορούν για ανεξάρτητους, επετει-

ακούς και ότι καπηλεύονται το κύρος του

ΣΑΣΒ. 

Προφανώς οι μαθητές της ΚΝΕ μπερ-

δεύουν την κομματική τους οργάνωση με

τον πραγματικό ρόλο που θα έπρεπε να

έχει το ΣΑΣΒ, σαν μαζική οργάνωση των

μαθητών και υποστηρίζουν ότι μόνο οι μα-

θητές της ΚΝΕ έχουν κύρος και ότι κανένας

άλλος δεν αξίζει να μιλήσει ή να πει την

άποψή του.

Οι μαθητές της ΚΝΕ αρνήθηκαν να συζη-

τήσουν για τον Δεκέμβρη, και τη δολοφονία

του Αλέξη πριν από ένα χρόνο. Με τον ίδιο

τρόπο χειρίστηκαν και τις περισινές κινητο-

ποιήσεις με αποτέλεσμα μαθητές να δημι-

ουργήσουν το Ανεξάρτητο ΣΑΣΒ γιατί δεν

μπορούσαν να βρούν που συνεδρίαζε το

ΣΑΣΒ το Δεκέμβρη του 2008 (στο Εργατικό

Κέντρο Βόλου, στα γραφεία της ΚΝΕ?)

Τώρα, αν και μειοψηφία, αγωνίζονται για

τον τίτλο και όχι την ουσία των ζητημάτων,

καθώς η μόνη τους έννοια δεν ήταν να κα-

τανοήσουν οι μαθητές τα όσα προτείνουν

αλλά το αν οι μαθητές θα συμμετάσχουν

στις εκδηλώσεις του .... ΠΑΜΕ.

Στην αρχή οι εγκέφαλοι της διάσπασης του

ΣΑΣΒ ταλαντεύτηκαν και στην πρώτη τους

ανακοίνωσή τους ονομάστηκαν Επιτροπή

ΣΑΣΒ. Καθώς πιστεύουν ότι έχουν περι-

θώριο να διεκδικήσουν το όνομα του ΣΑΣΒ

και να μην αφήσουν την ταμπέλα σε μερικά

«παλιόπαιδα» που συζητάνε για τη δολο-

φονία του Αλέξη,  και με σημερινή τους

ανακοίνωση επιτίθενται σε όσους μαθητές

συμμετείχαν στο συντονιστικό της Δευτέ-

ρας.

Η ΟΕΝ, θα σταθεί δίπλα στους μαθητές για

να λειτουργήσουν το ΣΑΣΒ δημοκρατικά,

με ευθύνη των γενικών συνελεύσεων των

σχολείων τους και να μην γίνει το ΣΑΣΒ πα-

ράρτημα πολιτικών οργανώσεων που στε-

ρούνται στοιχειώδους δημοκρατικής

λειτουργίας.

Καλούμε όλους τους μαθητές, μαζί και τους

μαθητές της ΚΝΕ,  να συμμετάσχουν μα-

ζικά στις κινητοποιήσεις για τη δολοφονία

του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στις 6/12,

στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις

7/12.

Η ΟΕΝ καλεί όλους τους μαθητές στην εκ-

δήλωση για το Δεκέμβρη , που θα γίνει  την

Παρασκευή στις 3μμ, στο κτίριο της Αρχι-

τεκτονικής, στο Πεδίο του Άρεως.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΝΕΟ-

ΛΑΙΑΣ

(Ο.Β. ΒΟΛΟΥ) 

ΤΟ ΣΑΣΒ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο αγώνας των εργαζομένων με προγράμματα

Stage βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. 

Ιδιαίτερα μετά την περιορισμένη συμμετοχή

στην τελευταία πανελλαδική κινητοποίηση

της Αθήνας, ο προβληματισμός αυτός εντεί-

νεται σχετικά με τον συντονισμό, τις μορφές

και το περιεχόμενο του αγώνα που διεξάγε-

ται.

Το Πανελλαδικό Συντονιστικό STAGE ενώ

από τη μια πλευρά προσπαθεί να δημιουργή-

σει τις προϋποθέσεις για να καθοδηγήσει τον

αγώνα, το πολιτικό σχέδιο που έχει εκπονη-

θεί, δημιουργεί  αμφιβολίες για την αποτελε-

σματικότητά του, τα ορατά αποτελέσματα

του είναι η απομαζικοποίηση και αμφιταλάν-

τευση των εργαζομένων στις δράσεις που

έχουν προταθεί μέχρι σήμερα .  

Οι δυναμικότερες κινητοποιήσεις δεν έχουν

ευοδωθεί και γενικότερα η αγωνιστική διά-

θεση φαίνεται να έχει ξεφουσκώσει.

Ενστάσεις είχαν διατυπωθεί σχετικά με την

εμμονή μόνο σε πανελλαδικές κινητοποι-

ήσεις στην Αθήνα που εξαντλούν το δυνα-

μικό πριν αυτό αποκτήσει τους αναγκαίους

δεσμούς για τη συνέχιση του αγώνα. Γι αυτό,

παράλληλα με τις κινητοποιήσεις στην

Αθήνα έπρεπε να έχει υπάρξει κι ένας ανε-

ξάρτητος, κι ανάλογα με τις δυνάμεις, τοπι-

κός σχεδιασμός δράσεων.

Ορισμένες δράσεις που προτάθηκαν από το

Πανελλαδικό Συντονιστικό ήταν αμφίβολης

αξίας και αποτελεσματικότητας, όπως το

άνοιγμα των διοδίων και μάλιστα με ένα εξαι-

ρετικά μυστικοπαθή τρόπο, όταν σε όλη την

Ελλάδα τα διόδια ανοίγονται με λαϊκές συνε-

λεύσεις και μαζικές πορείες (Αφίδνες, Τρα-

γάνα κλπ). 

Η μηδενική αντοχή της καταρρέουσας οικο-

νομικής κατάστασης της Ελλάδας συνδυάζε-

ται με τη μηδενική ανοχή προς τα stage, που

είναι οι δύο όψεις της καπιταλιστικής χρεο-

κοπίας, όπου η πράσινη μεταλλαγμένη κυ-

βέρνηση πρέπει να «τετραγωνίσει τον

κύκλο», δηλαδή να μην καταρρεύσει η οικο-

νομία και μην υπάρξει νέα κοινωνική έκρηξη.

Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, έχει δεσμευτεί για

τον περιορισμό του κράτους και κυρίως των

υπαλλήλων, πρώτα των stage και μετά των

μονίμων (λιγότερες προσλήψεις έναντι των

αποχωρήσεων) μαζί με πολλά επώδυνα

μέτρα για την εργατική τάξη. Αυτός είναι και

ο λόγος της πρόσφατης αστυνομοκρατίας,

των δολοφονικών επιθέσεων σε αριστερούς

αγωνιστές, τις εκατοντάδες προληπτικές συλ-

λήψεις για την ανακάλυψη ορφανών αποτυ-

πωμάτων, παράλληλα με επιθέσεις σε

αντεξουσιαστικά στέκια (Θεσ/νίκη, Πετρά-

λωνα).

Οι εργαζόμενοι των stage μόλις τώρα συνει-

δητοποιούν ότι αντίπαλός στον αγώνα τους

δεν είναι μόνο η παρούσα κυβέρνηση αλλά

και οι μακρινές Βρυξέλλες οι οποίες επιτη-

ρούν πλέον τις σχετικές δεσμεύσεις.

Ο αγώνας είναι πολιτικός, και όλες οι μάχες

οφείλουν να στραφούν εναντίον των αποφά-

σεων της σημερινής κυβέρνησης απορρί-

πτοντας ταυτόχρονα τα κροκοδείλια δάκρυα

της δεξιάς και τις καθοδηγητικές εντολές από

καθέδρας.

Αν ο αγώνας των stage δεν ενωθεί με το μα-

χητικό δυναμικό του Δεκέμβρη, οι πιθανότη-

τες επιτυχίας τους περιορίζονται στην

αβεβαιότητα των δικαστικών μέσων.

Οι εργαζόμενοι stage πρέπει σε σχετικά

σύντομο χρονικό διάστημα να αξιολογή-

σουν την μέχρι τώρα δράση τους σε μια

νέα γενική τους συνέλευση και να δουν με

ποιο τρόπο μπορούν να δέσουν τα αιτή-

ματά τους με τα αιτήματα ολόκληρης της

εργατικής τάξης που είναι το δικαίωμα

στη δουλειά και τη ζωή.

ΠΟΥ ΠΑΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ STAGE;

Μόνο ο αγώνας φέρνει τη νίκη!



4

Ο ΕΡΓΑΤΗΣ 

Μείωση μόνιμης απασχόλησης
και μισθωτής εργασίας

Το κύριο βάρος της κρίσης επωμίζεται η μι-

σθωτή εργασία και η απασχόληση των συμ-

βοηθούντων και μη αμειβόμενων μελών. Για

πρώτη φορά, μετά το 1991, μειώνεται η μι-

σθωτή απασχόληση και η μείωση αυτή υπερ-

βαίνει ακόμα και αυτήν της συνολικής μείωσης

της απασχόλησης (52.280 μισθωτοί). Συνολικά

έχουμε ποσοστιαία μεταβολή -1,1% για την

απασχόληση και 24% για τους ανέργους. Σε

σχέση με τον προηγούμενο χρόνο η αύξηση του

εργατικού δυναμικού, κατά 35.200 άτομα περί-

που, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση

κατά 85.420 άτομα των ανέργων. Οι απασχο-

λούμενοι μειώνονται κατά 50.125 άτομα, με

τους άνδρες απασχολούμενους να μειώνονται

κατά 58.250 άτομα, υπερκαλύπτοντας την αύ-

ξηση της απασχόλησης των γυναικών κατά

8.040 άτομα.

Αύξηση προσωρινής εργασίας

Η μείωση της μισθωτής απασχόλησης οφείλε-

ται στη μείωση των μόνιμα απασχολούμενων,

καθώς ο αριθμός των προσωρινά απασχολού-

μενων αυξήθηκε. Ειδικότερα, η μόνιμη απα-

σχόληση, η οποία μειώνεται για πρώτη φορά

από το 1988, μειώθηκε κατά 2,46% (σύνολο

64.680 άτομα), ενώ η προσωρινή απασχόληση

αυξήθηκε κατά 3,6% (12.400 άτομα). Με προ-

σωρινή απασχόληση εργάζονται 354.885 άν-

δρες και γυναίκες και το ποσοστό της ανήλθε

στο 12,1% έναντι 11,5% το 2008 Η μόνιμη

απασχόληση μειώνεται μόνο στους άνδρες

κατά 66.845 άτομα, ενώ αυξάνεται κατά 2.165

άτομα στις γυναίκες. Η αύξηση της προσωρι-

νής απασχόλησης κατά 12.400 άτομα σε μεγα-

λύτερο βαθμό οφείλεται σε αύξηση των

ανδρών (57% έναντι 43% των γυναικών). Η συ-

νολική μείωση της απασχόλησης κατά 50.215

άτομα σε σχέση με το 2008 οφείλεται κατά τα

2/3 στη μείωση του ιδιωτικού τομέα της οικο-

νομίας. Η μείωση αφορά 33.515 άτομα και το

ποσοστό αντιστοιχεί στο 66,8%. Η μείωση της

μισθωτής εργασίας στο σύνολο της οικονομίας

αφορούσε 58.280 άτομα, έναντι του 2008. Τόσο

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όσο και στον

ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, μειώνονται οι

θέσεις πλήρους απασχόλησης και αυξάνονται

αντίστοιχα οι θέσεις μερικής απασχόλησης.

2009: Συρρίκνωση της μόνιμης
μισθωτής εργασίας κατά 180.000
θέσεις 

Η οικονομική κρίση που διαπέρασε τον παρα-

γωγικό ιστό της χώρας τον τελευταίο ενάμιση

χρόνο μετατρέπεται σε κρίση απασχόλησης,

ενώ το πλέον πιθανό, αλλά και ταυτόχρονα

ανησυχητικό σενάριο που επιβεβαιώνεται μέσα

και από την επεξεργασία των στοιχείων της

ΕΣΥΕ για την ανεργία από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-

ΑΔΕΔΥ είναι ότι η ανεργία θα διατηρηθεί σε

υψηλά επίπεδα τα επόμενα χρόνια, ακόμα και

στην περίπτωση που υπάρξει οικονομική ανά-

πτυξη. Τα επί μέρους στοιχεία της έρευνας που

παρουσιάζει σήμερα η “Κυριακάτικη Αυγή”,

αποδεικνύουν μείωση της απασχόλησης και της

μισθωτής εργασίας, για πρώτη φορά μετά από

18 χρόνια, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα της

οικονομίας, αύξηση της ανεργίας (8,9% το

20089, έναντι 7,2% το 2008) και αλματώδη αύ-

ξηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης.

Τα στοιχεία δείχνουν μείωση της απασχόλησης

που συνοδεύεται από εντυπωσιακή αύξηση των

απολύσεων, ιδιαίτερα στους τομείς των κατα-

σκευών, του εμπορίου και του τουρισμού, δρα-

ματική αύξηση της ανεργίας των νέων, και η εν

γένει αδυναμία αναπλήρωσης των θέσεων ερ-

γασίας, ακόμα και όσων εργαζομένων αποχώ-

ρησαν λόγω συνταξιοδότησης. Είναι

χαρακτηριστικό ότι οι 112.000 άνεργοι που

προστέθηκαν στη λίστα το 2009 (ενώ εργαζόν-

τουσαν το 2008) και οι τουλάχιστον 67.000 που

εργάζονται με μερική απασχόληση, αποτελούν

τη βάση της πυραμίδας του εργατικού δυναμι-

κού της χώρας που αριθμεί τουλάχιστον

1.000.000 ενεργούς οικονομικά πολίτες στην

επισφάλεια.

Απολυμένοι 

το 55% των ανέργων 

Από τους 185.268 άνδρες και γυναίκες και

έμειναν άνεργοι το 2009, ενώ εργαζόντουσαν

τον προηγούμενο χρόνο, μόνο 1 στους 4 δή-

λωσε ότι σταμάτησε να εργάζεται λόγω συντα-

ξιοδότησης. Οι υπόλοιποι ανήκουν σε δύο

βασικές κατηγορίες: α) στους απολυμένους και

σε όσους διεκόπη η περιορισμένης διάρκειας

εργασία τους και οι οποίοι αναλογούν σε πε-

ρισσότερους από τους μισούς που σταμάτησαν

να εργάζονται (103.025 άτομα ή το 55,6%) και

β) σε αυτούς που παραιτήθηκαν για λόγους

προσωπικούς ή οικογενειακούς αλλά και για

λόγους που δεν θέλουν να αναφέρουν (29.140

άτομα ή το 15,7%). Είναι χαρακτηριστικό ότι η

πλειονότητα των ανδρών και των γυναικών που

η διακοπή της εργασίας τους οφείλεται στην

πρώτη κατηγορία παραμένουν στο εργατικό δυ-

ναμικό ως άνεργοι, ενώ στη δεύτερη κατηγορία

παραμένει ως άνεργοι ένα σημαντικό ποσοστό

(90% και 61,6% αντίστοιχα). Αν αφαιρέσουμε

τα άτομα τα οποία συνταξιοδοτήθηκαν, καθώς

και όσους διέκοψαν την εργασία τους λόγω

ασθένειας ή ανικανότητας για εργασία, από το

σύνολο όσων αποχώρησαν από την απασχό-

ληση, απομένουν 134.890 άνδρες και γυναίκες

από τους οποίους περίπου οι τρεις στους τέσ-

σερις δεν εργάζονται πλέον λόγω απολύσεως ή

διότι η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρ-

κειας και τελείωσε.

54.000 απολυμένοι σε κατα-
σκευές, τουρισμό, εμπόριο.

Από τον κύριο όγκο των ανέργων που έχουν ερ-

γαστεί στο παρελθόν, αυτοί προέρχονται κυ-

ρίως από τους κλάδους των Ξενοδοχείων και

Εστιατορίων, τη Μεταποίηση, του Εμπορίου

και των Κατασκευών. Αθροιστικά οι άνεργοι

στους κλάδους αυτούς ανέρχονται σε 176.100

και αποτελούν το 57% των ανέργων που έχουν

εργαστεί στο παρελθόν (312.815 άνεργοι).  Σε

σχέση με τον προηγούμενο χρόνο οι ίδιοι κλά-

δοι, έχουν και τη μεγαλύτερη αριθμητική μετα-

βολή (54.000 άνεργοι εκ των οποίων οι 21.000

προέρχονται από τον κλάδο των Κατασκευών).

Στους ίδιους κλάδους βρίσκεται συγκεντρω-

μένη και η ανεργία των νέων μέχρι 29 ετών,

καθώς αναλογούν στο 58% των νέων ανέργων

που έχουν εργαστεί στο παρελθόν (49.700 νέοι

στους 86.050 νέους ανέργους που έχουν εργα-

στεί στο παρελθόν). Ως προς τις μεταβολές των

νέων, με εξαίρεση τον κλάδο της Μεταποίησης,

το κύριο βάρος της μεταβολής φέρουν οι υπό-

λοιποι κλάδοι μαζί με αυτόν της Δημόσιας Δι-

οίκησης (16.120 νέοι άνεργοι ενώ η συμμετοχή

στη μεταβολή τους ανέρχεται στο 65,5%). Ει-

δικότερα, δύο από τα πέντε αυτά άτομα είναι

απολυμένα (54.000 άτομα και 40%), πάνω από

ένα στους τρεις σταμάτησε γιατί η εργασία του

ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε

(49.020 άτομα και 36%), ενώ τέλος περίπου

ένα στους πέντε παραιτήθηκαν για λόγους προ-

σωπικούς ή οικογενειακούς (9.970 άτομα και

7%) και για άλλους λόγους (19.170 άτομα ή το

14%). Από τους απολυμένους καθώς από όσους

τελείωσε η περιορισμένη διάρκεια εργασίας

τους, η πλειονότητα αυτών παραμένει στο ερ-

γατικό δυναμικό ως άνεργοι, (95% και 83% αν-

τίστοιχα).

Υποχρεωτική 
για 7 στους 10 
η προσωρινή 
απασχόληση 
Χαρακτηριστικό της προσωρινής εργασίας

είναι ότι η αναλογία όσων αναζητούν θέση μό-

νιμης εργασίας αλλά δεν βρήκαν και αποδέ-

χτηκαν θέση προσωρινής απασχόλησης

ανέρχεται στο 70%. Αν και το ποσοστό μει-

ώθηκε από 72% που ήταν το προηγούμενο

έτος, σε απόλυτα μεγέθη αυξήθηκε κατά 3.040

άτομα. Η μείωση της ποσοστιαίας αναλογίας

οφείλεται κυρίως στη αύξηση όσων εργάζονται

με προσωρινή εργασία γιατί βρίσκονται σε δο-

κιμαστική περίοδο, (6.570 άτομα και ποσοστό

45%), καθώς από 4,3% των προσωρινά απα-

σχολούμενων που αναλογούσαν το 2008, σή-

μερα αναλογούν στο 6,0%. Ο αριθμός των

μερικώς απασχολούμενων ανέρχεται σε

272.440 άνδρες και γυναίκες. Το ποσοστό της

ανήλθε στο 6,0% έναντι 5,5% του προηγούμε-

νου έτους. Η αύξηση αυτή αναλογεί σε 22.380

άτομα η οποία σε συνδυασμό με την μείωση

που επήλθε στην συνολική απασχόληση είχε ως

αποτέλεσμα την μείωση των πλήρως

Πρωτιά ευελιξίας για τους νέους

Οι νέοι μερικώς απασχολούμενοι ανέρχονται σε

80.820 άνδρες και γυναίκες. Το ποσοστό της

ανήλθε στο 9,9% έναντι 7,9% του προηγούμε-

νου έτους. Η αύξηση αυτή αναλογεί σε 13.325

άτομα η οποία σε συνδυασμό με την μείωση

που επήλθε στη συνολική απασχόληση των

νέων είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των νέων

με πλήρη απασχόληση κατά 47.960 νέους άν-

δρες και γυναίκες. Η μείωση των πλήρως απα-

σχολούμενων σε μεγάλο βαθμό (94% της

μεταβολής) οφείλεται στη μεταβολή των αν-

δρών έναντι της αντίστοιχης μείωσης των γυ-

ναικών, ενώ στους νέους μέχρι 29 ετών η

συμμετοχή των νέων ανδρών μειώνεται στο

61% της συνολικής μεταβολής αυτών. Οι απα-

σχολούμενοι με μερική απασχόληση αυξήθη-

καν κατά 22.380 άνδρες και γυναίκες, ενώ

πάνω από το ήμισυ της μεταβολής (12.390 και

55,5%) αναλογεί σε αύξηση των μερικώς απα-

σχολούμενων γυναικών.

Οι νέοι άνδρες και γυναίκες που εργάζονται με

μερική απασχόληση, αυξήθηκαν έναντι του

προηγούμενο έτους κατά 13.325 άτομα, ενώ οι

νέες γυναίκες συμμετέχουν στην εν λόγω μετα-

βολή λιγότερο από το 1/3 (30,6%). 

Η αύξηση των μερικώς απασχολούμενων αν-

δρών οφείλεται πάνω από το 90% στην αύξηση

των νέων ανδρών, ενώ η αντίστοιχη αναλογία

στις γυναίκες αντιστοιχεί στο 1/3 της μεταβο-

λής των μερικώς απασχολούμενων νέων γυναι-

κών. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό στη μερική

απασχόληση, είναι η αύξηση της συμμετοχής

όσων αναζητούσαν θέση πλήρους απασχόλη-

σης αλλά δεν βρήκαν και αποδέχτηκαν τη θέση

μερικής απασχόλησης. Αποτελούν το 47,6%

των μερικώς απασχολουμένων έναντι 41,5%

που αποτελούσαν το προηγούμενο έτος, η πο-

σοστιαία αύξησή τους ανέρχεται στο 25% και

υπερβαίνει την αριθμητική αύξηση που επήλθε

στη μερική απασχόληση (25.860 άνδρες και γυ-

ναίκες).

Πετρόπουλος Α.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 01/11/2009
(αναδημοσίευση)

Ποιοί θα πληρώσουν την κρίση;
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Η εργολαβοποίηση για την

συμπίεση του οικονομικού κόστους

με την συχνή εναλλαγή εργολάβων

είναι από της κύριες αιτίες αύξησης

της επικινδυνότητας στην εργασία σε

όλη την δραστηριότητα του εργοστά-

σιου. Το εργατικό ατύχημα που είχε

συνάδελφος από τις εργολαβίες που

παρα λίγο να χάσει την ζωή του έχει

κάνει την κατάσταση να μην πάει

άλλο.

Απαξιώνουν την εργασία

ποιοτικά καταστρέφοντας τους όρους

ασφάλειας με τους οποίους θα

έπρεπε να εκτελείται. Παραδειγματί-

ζουν και επηρεάζουν αρνητικά όλο το

εργατικό προσωπικό που συνεργάζε-

ται μαζί τους. 

Τελευταίο παράδειγμα η εργολαβία

Γιακλήτση που εργαζόταν στην τρο-

φοδοσία βωξίτη και είχε πάρει την

δουλεία από την εργολαβία Παπαϊ-

ωάννου που ήταν ανάδοχος της συγ-

κεκριμένης εργασίας από την ΑΤΕ,

εγκατέλειψε την δουλειά σαν ασύμ-

φορη και απέλυσε τρεις εργαζόμε-

νους. 

Και για την εκτέλεση της ιδίας εργα-

σίας τώρα ανέλαβε ο Παπαϊωάννου

που χρησιμοποιεί εργαζόμενους της

δικής του εργολαβίας που εργάζονται

υπερωριακά δωδεκάωρα και δεκαε-

ξάωρα. 

Στους εργαζόμενους ο εργολάβος

που έφυγε χρωστάει τρεις μήνες από

τα δεδουλευμένα, τηρώντας με αυτό

το τρόπο και αυτός την τακτική που

κατάντησε να γίνει θεσμός, στις

εναλλαγές των εργολάβων να χάνον-

ται δεδουλευμένα εργατών. Επιβάλ-

λοντας έτσι χωρίς καμία σοβαρή

συνδικαλιστική αντίδραση ένα νέο

εργασιακό Μεσαίωνα στον χώρο

εργασίας της Αλουμίνιον ΑΕ.

Αυτός ο εργασιακός μεσαίωνας που

επιβάλει την κακοπληρωμένοι υπε-

ρωρία είναι και ο σοβαρότερος λόγος

που επέβαλε την παρουσία του συνα-

δέλφου από την εργολαβία Μαργα-

ρίτη σε χώρο που δεν επιτρεπόταν

από την ειδικότητα του με αποτέλε-

σμα τον σοβαρότατο τραυματισμό

από τόξο ρεύματος υπερυψηλής

τάσης. 

Το κυνήγι του «κόστους»

και η εργολαβοποιηση είναι κίνδυ-

νος και για την ίδια την ΖΩΗ των

εργατών. 

Ένα παράδειγμα γενικό για

να γίνουμε κατανοητοί: 

1.Δόθηκαν δουλειές σε ερ-

γολαβίες για να μειωθεί το κόστος, 

2.Για να μειωθεί περισσό-

τερο το κόστος κάθε χρόνο όλες οι

δουλειές που αναλαμβάνουν εργολα-

βίες βγαίνουν σε πλειστηριασμό.

3,Ο καινούριος εργολάβος

παίρνει το παλιό προσωπικό με νέες

κάθε φορά συμβάσεις χαμηλότερων

απολαβών. Στο ενδιάμεσο της εναλ-

λαγής χάνονται και δυο με τρία μη-

νιάτικα των εργατών. Και όποιος δεν

συμμορφώνεται διεκδικώντας κινδυ-

νεύει να μην έχει δουλεία στον χώρο.

4.Οι εργολάβοι για να επι-

τύχουν την πολυπόθητη συμπίεση

του κόστους που ζητείται από την

Αλουμίνιον ΑΕ αναγκάζονται να

διώχνουν εργαζόμενους με πείρα και

να τους αντικαθιστούν με άλλους χα-

μηλότερα αμειβόμενους και έτοιμους

να προσφέρουν εργασία χωρίς όρους. 

Οι λόγοι αυτοί μαζί με την

ανεπαρκή συνδικαλιστική στήριξη

φανερώνουν πως εργάτες με πείρα

δεν κάθονται να δουλέψουν με τέτοι-

ους όρους παρά μόνο «ευκαιριακά»

στην «ανάγκη» ώσπου να βρουν κάτι

καλύτερο. Αυτό στερεί από εργάτες

με πείρα τους χώρους δουλειάς που η

πείρα θα έπρεπε να είναι το πρώτο

ζητούμενο. Οι εργάτες που μένουν

είναι νεότεροι και μερικοί παλιοί

αλλά φοβισμένοι και αναγκασμένοι

να κάνουν ότι τους ζητήσουν. Έτσι

βασιλεύει η φτηνή κοπιαστική υπε-

ρωρία (με της ευλογίες του Πανα-

γιωτόπουλου που μείωσε το κόστος

της για τους εργοδότες δίνοντας έτσι

ακόμα ένα χτύπημα στην μόνιμη ερ-

γασία. Παρόλο που για την μείωση

επικαλέστηκε το αντίθετο). 

Όλα αυτά μαζί λειτουργούν ώστε

πολλοί εργαζόμενοι κύρια εργολα-

βιών να προσφέρουν εργασία σε συν-

θήκες που ψυχικά και σωματικά τους

μετατρέπουν σε επικίνδυνες βόμβες.

Μέσα σε χώρους που η αυξημένη

προσοχή είναι όρος επιβίωσης και

όχι απλά παραγωγής. Κάθε εργαζό-

μενος πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν

παλέψουμε να αντιστρέψουμε

αυτήν την πορεία στο χώρο η έκ-

φραση Κρεματόριο δεν θα είναι

σχήμα λόγου. Και ας μοιάζει να

ήταν μόλις χθες που το εργοστάσιο

είχε να επιδείξει περγαμηνές σε

παγκόσμιο επίπεδο στην ασφάλεια

της εργασίας. Ας δούμε πως είχαν

πετύχει αυτούς τους στόχους. 

Οι υπεύθυνοι της ασφά-

λειας στο εργοστάσιο της ΑΤΕ έλε-

γαν ότι: συμφέρει να διορθώσουν τις

οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες στη

συμπεριφορά των εργατών στον

τομέα ασφάλειας, πείθοντας τον ερ-

γάτη να παράγει με ασφάλεια. Το

σύνθημα ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ηχεί ακόμα στα αυτιά μας. Και αυτό

γιατί θεωρούσαν ότι είναι ο μόνος

τρόπος να εντοπίζονται οι δυσλει-

τουργίες, να διορθώνονται και έτσι

να αναπτύσσεται ποιοτικά και αποτε-

λεσματικότητα η αποδοτικότητα της

εργασίας. Έτσι η «ασφαλής εργασία»

που ήταν ζητούμενο παλιότερα στο

εργοστάσιο επιτεύχθηκε με επενδύ-

σεις σε πολλές εργατο-ωρες εκπαί-

δευσης του προσωπικού και στις

εθελοντικές ομάδες που μετέτρεπαν

σε πράξη τον νέο τρόπο σκέψης στην

ασφάλεια της εργασίας. Όλη η προ-

σπάθεια βασιζόταν στην πειθώ του

εργαζόμενου μέσο παραδειγματι-

σμού με υπομονή ώστε να δεχτεί να

εντάξει στην λογική του κανόνες

όπως: Πρώτα η ασφάλεια. Ούτε

ώρα παραγωγής χωρίς να τηρούν-

ται οι όροι ασφαλούς εργασίας.

Η νέα λογική είχε συνέ-

πειες στην καλυτέρευση των δεικτών

ασφάλειας αλλά και της παραγωγής.

Προϋπέθετε όμως αυτό, που λείπει

σήμερα ανθρώπινους όρους εργα-

σίας. Στην πορεία δεν έλειψαν τα πι-

σωγυρίσματα και τέτοιες ήταν οι

περίοδοι των μεταβιβάσεων από την

ΠΕΣΙΝΕ στην ΑΛΚΑΝ και από

αυτήν στον Μυτιληναίο. Στις περιό-

δους αυτές το κοινό χαρακτηριστικό

ήταν το αίσθημα ανασφάλειας. Κάτι

που περισσεύει στις συνθήκες που

ζούμε σήμερα.

Δεν είναι σίγουρα τυχαίο

το ότι βρισκόμαστε μέσα στην δύνη

της χειρότερης οικονομικής κρίσης

που γνώρισε ο καπιταλισμός και

ζούμε τις πρώτες συνέπειες τής . Η

μείωση παραγωγής και των αντίστοι-

χων θέσεων εργασίας που επέβαλε η

διεύθυνση καθώς και η αναβολή

εκτέλεσης των υποχρεώσεων που

απορρέουν από την διμερή που συμ-

φώνησε με το Σωματείο έχει φέρει

την ανασφάλεια σε μόνιμους συμβα-

σιούχους και εργολαβικούς εργάτες.

Εκεί είναι οι αιτίες της αύξησης των

επικίνδυνων καταστάσεων στην ερ-

γασία που είχαν σαν αποτέλεσμα τα

θανατηφόρα.

Η πολιτική Πόντιου Πιλά-

του από την μεριά της διεύθυνσης

της ΑΤΕ προς τις εργολαβίες αλλά

και τους μόνιμους εργάτες φέρνει

τώρα και την απαξίωση της μεγαλύ-

τερης βαριάς βιομηχανίας της χώρας. 

Για να αντιστραφεί αυτή

η κατάσταση πρέπει να παλέψουμε

διεκδικώντας:

1. Την επαναπρόσληψη

των εργατών που απολύθηκαν στις

εργολαβίες.

2. Την καταβολή από την

ΑΤΕ των μισθών που έχουν χάσει

οι εργαζόμενοι των εργολαβιών

από της αλλαγές των εργολαβικών

επιχειρήσεων σαν υπεύθυνης για

τον έλεγχο των επιχειρήσεων που

κλείνει συμφωνίες μαζί τους.

Και επειδή είναι σαφές

πως η ασφάλεια στην εργασία και

έτσι στην ίδια τη ζωή μας αλληλο-

εξαρτώνται άμεσα στον χώρο από

την συμπεριφορά των μόνιμων των

εργολαβικών και άλλων με μοντέρ-

νες (μεσαιωνικές) σχέσεις εργασίας

εργατών. Πρέπει να δημιουργή-

σουμε:

1. Ένα κοινό συνδικαλι-

στικό όργανο όλων όσων προσφέ-

ρουν εργασία με οποιαδήποτε

σχέση στην Αλουμίνιον ΑΕ. Για να

παλέψουμε ενάντια σε αυτές τις

μορφές εργασίας που δημιουργούν

εργατικούς Μεσαίωνες το 2010.

2. Να παλέψουμε για μό-

νιμη και σταθερή δουλεία για

όλους τους εργάτες. Την κρίση να

πληρώσουν οι κεφαλαιοκράτες.

Sotiris

Αύξηση ατυχημάτων στην εργασία 
προκαλούν οι απολύσεις στις εργολαβίες της Αλουμίνιον ΑΕ. 

Χωρίς να υπάρχει ένας δημόσιος

αξιόπιστος φορέας για την τύχη

ανηλίκων παιδιών που αντιμετω-

πίζουν κοινωνικά προβλήματα,

έκλεισε ένας από τους ελάχιστους

χώρους υποδοχής που είναι στην

αρμοδιότητα του Υπουργείου Δι-

καιοσύνης: Κάτι η χρεοκοπία του

κράτους, κάτι οι εκλογές, κάτι το

μη συναφές της δραστηριότητας

(άρα και λίγο αγγαρεία), σίγουρα

όμως με εγκληματική αμέλεια του

υπουργείου, Η Στέγη Ανηλίκων

Βόλου, έκλεισε.

Μαζί με το Ορφανοτροφείου

Βόλου, το οποίο κι αυτό αντιμετω-

πίζει σύμφωνα με τη διοίκηση του

τεράστια οικονομικά προβλήματα

λόγω της αύξησης παιδιών που

οδηγούνται εκεί κατόπιν εισαγγε-

λικών παρεμβάσεων, είναι οι μονα-

δικοί χώροι αποστολής ανηλίκων

παιδιών.

Το Ορφανοτροφείο που η λειτουρ-

γία τους βασίζεται σε χουντικό διά-

ταγμα είναι Νομικό Πρόσωπο

Ιδιωτικού Δικαίου και φιλοξενεί

σήμερα τριάντα τρία παιδιά (κα-

νένα ορφανό).

Η παρακάτω ανακοίνωση εκδό-

θηκε για το κλείσιμο της Στέγης

Ανηλίκων από το ΕΕΚ Μαγνησίας

Η Στέγη Ανηλίκων Βόλου έκλεισε.

Δήμαρχοι, Νομάρχες, βουλευτές και

λοιποί τοπάρχες δεν θα μπορέσουν

να φωτογραφηθούν αυτά τα Χρι-

στούγεννα με το προσωπικό της Στέ-

γης και με τα παιδιά που

φιλοξενούνταν μέχρι χθες.

Αιτία οι εκλογές, η έλλειψη κονδυ-

λίων, το πάρεργο ενός ολόκληρου

υπουργείου.

Επτά άτομα προσωπικό, με ελαστι-

κές σχέσεις εργασίας, με συμβάσεις

έργου το πολύ οκτώ μηνών, ανανε-

νούμενες μέχρι δεκάξι για να μην

διεκδικήθεί η μονιμοποίηση ποτέ. 

Παιδιά από έξι ετών μέχρι και την

ενηλικίωση φιλοξενούνταν μέχρι

χθες. 

Η Στέγη κλειστή τα καλοκαίρια,

γιατί κουμπάροι, μιζάνθρωποι, τσου-

κάνθρωποι, βατοπεδινοί, και παραδι-

καστικοί σήκωσαν τα κρατικά

ταμεία. 

Γεμίσαμε δηλώσεις αναπτυξιακές,

δηλώσεις περί αξιοπιστίας και μπλε

και πράσινα άλογα. Δέκα θέσεις μό-

νιμου προσωπικού έχουν δημοσιευ-

θεί (ΠΔ 242/2002, Ν.3060) αλλά οι

προκηρύξεις δεν έγιναν ποτέ.

Η ανασυγκρότηση του χρεοκοπημέ-

νου καπιταλιστικού κράτους, ανε-

ξαρτήτως αστικής διακυβέρνησης,

περνά από το κλείσιμο και τη χρεο-

κοπία των κοινωνικών δομών, το πέ-

ταγμα στο δρόμο το πιο ευάλωτων

κοινωνικών ομάδων, συνήθως των

φτωχών και απόκληρων αυτής της

χώρας.

Όπου φυσά ο άνεμος για τα ανήλικα παιδιά 

που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα

Η ΑΒΑΣΤΑΧΤΗ ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Σήμερα το πρωί (20 Ιανουαρίου του σωτηρίου έτους 2010) και καθώς περίμενα
υπομονετικά την σειρά μου δια ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ της Εθνικής Τρα-
πέζης της οδού Δημητριάδος, προς εξόφληση λογαριασμών και αγορά ειδών
πρώτης ανάγκης διά την οικίαν μου, επαρατήρησα τα εξόχου καλλονής μεταλ-
λικά προστατευτικά (από τις ενέργειες αναγώγων αναρχικών, αριστεριστών, συμ-
μοριτών και λοιπών μη δημοκρατικών δυνάμεων) στορ, τα οποία πλέον κοσμούν
τις πρόσοψεις του συγκεκριμένου ευαγούς ιδρύματος, αναλογίστηκα πως ο δι-
ευθυντής του καταστήματος, χαρακτηρίζεται τουλάχιστον από καλαισθησία, σε
αντίθεση με συναδέλφους του άλλων καταστημάτων της ίδιας ή διαφορετικής
Τραπέζης, ερχόμενος σε αντίθεση με τα συναισθήματα τα οποία τρέφω για τα εν
λόγω καταστήματα, τους διευθυντές τους και τα λοιπά πρόσωπα του εγγύτερου
οικογενειακού περιβάλοντός των ( κοινώς το σόι τους).

Όμως ο σκοτεινός χαρακτήρας μου δεν με άφησε να περάσω απολαμβάνον-
τας τα λίγα λεπτά της αναμονής μου στο πεζοδρόμιο αυτό το ηλιόλουστο και σχε-
δόν ανέφελο πρωινό των Αλκυονίδων. Ψάχνοντας ασυναίσθητα να βρώ κάποιο
ψεγάδι, η επαγγελματική μου διαστροφή υπερίσχυσε. Όπως τα ορμητικά των χει-
μάρων νερά μετά την καλοκαιρινή καταιγίδα, όπως η λάβα από το ηφαίστειο και
όπως ο Γιώργος Παπακωσταντίνου από το οικονομικών, είδα το ολοφάνερο: Ο
κτιριοδομικός κανονισμός ο οποίος ισχύει, ρητά αναφέρει πως κάθε εξωτερική
επέμβαση σε κτίρια ( χρωματισμός, τοποθέτηση κλιματιστικών, αλλαγή κουφω-
μάτων, επισκευές κλπ) που μεταβάλλει την όψη τους, πρέπει να γίνεται υποχρε-
ωτικά με έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακος, η οποία εκδίδεται από τα κατά
τόπους αρμόδια πολεοδομικά γραφεία. Εφόσον δε τα παραπάνω κτίρια βρί-
σκονται σε φαρδείς δρόμους ( 8 μ ), κοντά σε δημόσια κτίρια, πλατείες, παραδο-
σιακά κτίρια και μνημεία, είναι σε απόσταση μικρότερη των 500 μ από τον αιγιαλό,
είναι απαραίτητη και η έγκριση από την αρμόδια επιτροπή αρχιτεκτονικού ελέγ-
χου ( ΕΠΑΕ ).
Ήμουν έτοιμος να εφορμήσω εις το πλησιέστερο πολεοδομικό γραφείο, να δια-

πιστώσω εάν εκδόθηκαν όλες αυτές οι εγκρίσεις και να κατακευρανώσω το ανάλ-
γητο τραπεζικό σύστημα που ως γιγάντιο κεφαλόποδο θηρευτής απλώνει τα
πλοκάμια του και απομυζεί τα δύσμοιρα θηράματά του, όταν με σταμάτησε ο ήχος
του φορητού τηλεφώνου που από ανάγκη έχω πάνω μου στη ζώνη μου σφιγμένο
που από ένα νέγρο έμπορο αγόρασα στον δρόμο... Ήταν η σύζυγός μου η οποία
μου υπενθύμισε κάποιες αγορές τις οποίες επιμελώς απέφευγα να κάνω. Το τε-
λειωτικό χτύπημα ήρθε όταν είδα το υπόλοιπο του λογαριασμού μου...

Πήρα το δρόμο για το γραφείο αναθεματίζοντας το ημερολόγιο που πεισματικά
έδειχνε έντεκα μέρες λιγώτερες από αυτές που θα έπρεπε ώστε να παρέμενα ψυ-
χικά (και οικονομικά) υγιής, προσπερνώντας τα δύο πολεοδομικά γραφεία που
βρίσκονταν στο δρόμο μου.

Άσε, κάνουμε επανάσταση τον άλλο μήνα!
Ρ.Β.

Επιστολή αναγνώστη
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
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Ο ΕΡΓΑΤΗΣ 

Κ.ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Οι αστοί µας, µη όντας ευχαριστηµένοι απ'

το γεγονός ότι έχουν στη διάθεσή τους τις

γυναίκες και τις κόρες των προλετάριών

τους, χωρίς καν να γίνεται λόγος για την

επίσηµη πορνεία, βρίσκουν µια ιδιαίτερη

ευχαρίστηση να ξελογιάζουν ο ένας τη γυ-

ναίκα του άλλου. Ο αστικός γάµος είναι

στην πραγµατικότητα η κοινοκτηµοσύνη

των παντρεµένων γυναικών. Το πολύ-πολύ

θα µπορούσαν να κατηγορήσουν τους κοµ-

µουνιστές ότι στη θέση µιας υποκριτικά κα-

λυµµένης κοινοκτηµοσύνης των γυναικών

θέλουν να βάλουν µια επίσηµη, ανοιχτό-

καρδη κοινοκτηµοσύνη.

Αλλωστε είναι αυτονόητο πως µε την κα-

τάργηση των σηµερινών σχέσεων παρα-

γωγής εξαφανίζεται και η κοινοκτηµοσύνη

των γυναικών που απορρέει από αυτές,

δηλαδή η επίσηµη και η ανεπίσηµη πορ-

νεία. Ακόµα κατηγορήθηκαν οι κοµµουνι-

στές ότι θέλουν τάχα να καταργήσουν την

πατρίδα, την εθνότητα. Οι εργάτες δεν

έχουν πατρίδα. ∆εν µπορεί να τους πάρεις

αυτό που δεν έχουν. Αφού, όµως, το προ-

λεταριάτο πρέπει κατ' αρχήν να κατακτήσει

την πολιτική εξουσία, να ανυψωθεί σε

εθνική τάξη, να συγκροτηθεί το ίδιο σαν

έθνος, είναι και το ίδιο ακόµα εθνικό, αν και

σε καµιά περίπτωση µε την έννοια που

δίνει η αστική τάξη.

Οι εθνικοί χωρισµοί και οι εθνικές αντιθέ-

σεις ανάµεσα στους λαούς εξαφανίζονται

όλο και περισσότερο µε την ανάπτυξη της

αστικής τάξης, την ελευθερία του εµπορίου,

την παγκόσµια αγορά, την οµοιοµορφία της

βιοµηχανικής παραγωγής και των συνθη-

κών ζωής που αντιστοιχούν σ' αυτήν. Η κυ-

ριαρχία του προλεταριάτου θα τους εξαφα-

νίσει ακόµα πιο πολύ. Η κοινή δράση, του-

λάχιστον των πολιτισµένων χωρών,

αποτελεί έναν από τους πρώτους όρους

της απελευθέρωσής του.

Στο βαθµό που θα καταργείται η εκµετάλ-

λευση του ενός ατόµου από το άλλο, θα κα-

ταργείται και η εκµετάλλευση του ενός

έθνους από το άλλο. Μαζί µε την εξάλειψη

της αντίθεσης των τάξεων στο εσωτερικό

των εθνών, εξαλείφεται και η εχθρική στάση

των εθνών µεταξύ τους. Οι κατηγορίες

ενάντια στον κοµµουνισµό που γίνονται γε-

νικά από θρησκευτική, φιλοσοφική και ιδε-

ολογική σκοπιά δεν αξίζουν να συζητηθούν

διεξοδικά.

Χρειάζεται µήπως µεγάλη νοηµοσύνη για

να καταλάβει κανείς ότι µαζί µε τις συνθή-

κες ζωής των ανθρώπων, µαζί µε τις κοι-

νωνικές τους σχέσεις, µε την κοινωνική

τους ύπαρξη, αλλάζουν και οι παραστάσεις,

οι αντιλήψεις και οι έννοιές τους, µε µια

λέξη αλλάζει και η συνείδησή τους; Τι άλλο

αποδείχνει η ιστορία των ιδεών, παρά ότι η

πνευµατική παραγωγή µεταβάλλεται µαζί

µε την υλική παραγωγή; Οι κυρίαρχες ιδέες

µιας εποχής ήταν πάντα µονάχα οι ιδέες

της κυρίαρχης τάξης.

Μιλάνε για ιδέες που επαναστατικοποιούν

µια ολόκληρη κοινωνία. Μ' αυτό εκφράζουν

µονάχα το γεγονός, ότι µέσα στην παλιά

κοινωνία σχηµατίστηκαν τα στοιχεία µιας

νέας, ότι µε τη διάλυση των παλιών συνθη-

κών ζωής συµβαδίζει η διάλυση των πα-

λιών ιδεών. Όταν ο αρχαίος κόσµος

βρισκόταν στη δύση του, οι παλιές θρη-

σκείες νικήθηκαν από τη χριστιανική θρη-

σκεία. Όταν το 18ο αιώνα οι χριστιανικές

ιδέες υπέκυψαν στις ιδέες του διαφωτι-

σµού, η φεουδαρχική κοινωνία πάλευε για

ζωή και θάνατο µε την αστική τάξη που

ήταν τότε επαναστατική.

Οι ιδέες της ελευθερίας της συνείδησης και

της θρησκείας εκφράζανε µονάχα την κυ-

ριαρχία του ελεύθερου συναγωνισµού στο

πεδίο της γνώσης. "Αλλά", θα µας πουν, "οι

θρησκευτικές, ηθικές, φιλοσοφικές, πολιτι-

κές, νοµικές ιδέες κλπ. έχουν βέβαια αλλά-

ζει µέσα στην πορεία της ιστορικής

εξέλιξης. Όµως, η θρησκεία, η ηθική, η φι-

λοσοφία, η πολιτική, το δίκαιο διατηρούνται

πάντα µέσα σ' αυτή την αλλαγή. Υπάρχουν

ακόµα αιώνιες αλήθειες, όπως η ελευθερία,

η δικαιοσύνη κλπ., που είναι κοινές σ' όλες

τις κοινωνικές καταστάσεις.

Ο κοµµουνισµός όµως καταργεί τις αιώνιες

αλήθειες, καταργεί τη θρησκεία, την ηθική,

αντί να ανανεώσει τη µορφή τους, αντιφά-

σκει εποµένως µε όλες τις προηγούµενες

ιστορικές εξελίξεις. "Σε τι συνοψίζεται αυτή

η κατηγορία; Η ιστορία όλης της ως τώρα

κοινωνίας κινήθηκε µέσα σε ταξικές αντιθέ-

σεις, που στις διάφορες εποχές διαµορφώ-

νονταν διαφορετικά.Όµως, οποιαδήποτε

µορφή κι αν πήραν, η εκµετάλλευση του

ενός µέρους της κοινωνίας από το άλλο

είναι ένα γεγονός κοινό σ' όλους τους προ-

ηγούµενους αιώνες.

Γι' αυτό δεν είναι καθόλου περίεργο ότι η

κοινωνική συνείδηση όλων των αιώνων, σε

πείσµα κάθε διαφοράς και ποικιλοµορφίας,

κινείται µέσα σε ορισµένες κοινές µορφές,

σε µορφές συνείδησης, που θα διαλυθούν

ολοκληρωτικά µονάχα µε την πλήρη εξα-

φάνιση της ταξικής αντίθεσης. Η κοµµουνι-

στική επανάσταση αποτελεί την πιο ριζική

ρήξη µε τις πατροπαράδοτες σχέσεις ιδιο-

κτησίας. ∆εν είναι καθόλου περίεργο που

στην πορεία της ανάπτυξής της ξεκόβει µε

τον πιο ριζικό τρόπο µε τις πατροπαράδο-

τες ιδέες. Όµως ας αφήσουµε τώρα τις αν-

τιρρήσεις της αστικής τάξης ενάντια στον

κοµµουνισµό.

Είδαµε κιόλας πιο πάνω ότι το πρώτο βήµα

στην εργατική επανάσταση είναι η ανύ-

ψωση του προλεταριάτου σε κυρίαρχη

τάξη, η κατάκτηση της δηµοκρατίας. Το

προλεταριάτο θα χρησιµοποιήσει την πολι-

τική του κυριαρχία για ν' αποσπάσει βαθµι-

αία από την αστική τάξη όλο το κεφάλαιο,

να συγκεντρώσει όλα τα εργαλεία παρα-

γωγής στα χέρια του κράτους, δηλαδή τoυ

προλεταριάτου που είναι οργανωµένο σαν

κυρίαρχη τάξη, και να αυξήσει όσο το δυ-

νατόν πιο γρήγορα τη µάζα των παραγωγι-

κών δυνάµεων.

Αυτό, φυσικά, στην αρχή µπορεί να γίνει

µονάχα µε δεσποτικές επεµβάσεις στο δι-

καίωµα της ιδιοκτησίας και στις αστικές

σχέσεις παραγωγής, δηλαδή µε µέτρα που

οικονοµικά φαίνονται ανεπαρκή και αστήρι-

κτα, αλλά που στην πορεία τον κινήµατος

ξεπερνούν τον εαυτό τους και γίνονται ανα-

πόφευκτα το µέσο για να ανατραπεί ολό-

κληρος ο τρόπος παραγωγής. Αυτά τα

µέτρα, φυσικά, θα είναι διαφορετικά ανά-

λογα µε τις διάφορες χώρες. Ωστόσο, για

τις πιο προχωρηµένες χώρες θα µπορούν

να µπουν σε εφαρµογή, σχεδόν παντού, τα

παρακάτω µέτρα:

1. Απαλλοτρίωση της γαιοκτησίας

και χρησιµοποίηση της γαιοπροσόδου, για

να αντιµετωπιστούν οι κρατικές δαπάνες.

2. Γερή προοδευτική φορολογία.

3. Κατάργηση του κληρονοµικού δι-

καίου.

4. Κατάσχεση της περιουσίας όλων

των φυγάδων και των στασιαστών.

5. Συγκέντρωση της πίστης στα

χέρια του κράτους, µέσω µιας εθνικής τρά-

πεζας, που τα κεφάλαιά της θα ανήκουν

στο κράτος και που θα έχει το αποκλειστικό

µονοπώλιο.

6. Συγκέντρωση στα χέρια του κρά-

τους όλων των µέσων µεταφοράς.

7. Αύξηση του αριθµού των εθνικών

εργοστασίων και των εργαλείων παραγω-

γής. Εκχέρσωση και βελτίωση των γαιών,

σύµφωνα µ' ένα γενικό σχέδιο.

8. Ίση υποχρεωτική δουλειά για

όλους. Οργάνωση βιοµηχανικών στρατών,

ιδιαίτερα για τη γεωργία.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

Συνέβη κι αυτό στην Καρδίτσα μετά

από περίπου τριάντα χρόνια: Τέσ-

σερις νεολαίοι αφισοκολλητές, ο

ένας μέλος του αριστερής οργάνω-

σης συνελήφθησαν από τις αστυνο-

μικές αρχές της Καρδίτσας για

παράνομη αφισοκόλληση και ρύ-

πανση της πόλης. 

Το παράνομο υλικό, κουβάς, κόλλα,

πινέλο και οι αφίσες που καλούσαν

σε εκδήλωση για την οικονομική ενί-

σχυση των συλληφθέντων του στε-

κιού ΡΕΣΑΛΤΟ κατασχέθηκαν ως

αποδεικτικά στοιχεία και τα οποία

εξετάζονται ακόμα από την πράσινη

πόλη του Γιωργάκη.

Ειδικές υπηρεσίες αναζητούν στην

κόλλα επικίνδυνα εύφλεκτα υλικά,

ενώ στο τμήμα παρουσιάστηκαν

αυτοβούλως άλλοι αφισοκολλητές

της πόλης οι οποίοι έκαναν παρά-

πονα για τους συλληφθέντες ότι δεν

κατέβαλαν στο αστυνομικό τμήμα το

αφισόσημο που είναι κάτι αντίστοιχο

του γρηγορόσημου και του σπατό-

σημου.

Οι αφισοκολλητές κρατήθηκαν όλη

τη νύχτα στο τμήμα για να διαπι-

στωθεί από τις αστυνομικές αρχές

της πόλης αν η κόλα πήζει όπως το

τυρί.

Δυνάμεις της Ο.Π.Κ.Ε. τους συνό-

δευσαν την επόμενη ημέρα με χει-

ροπέδες και τιμές στον Εισαγγελέα

Καρδίτσας.

Σε ερώτηση του Εισαγγελέα προς

τους αστυνομικούς γιατί οι νεολαίοι

συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν

με κατηγορίες που είχαν να απαγ-

γελθούν στη πόλη πάνω από

τριάντα χρόνια, οι αστυνομικοί δή-

λωσαν ότι πέρασαν το  «ΡΕ-

ΣΑΛΤΟ» καινούργιο μαγαζί της

νύχτας στη Καρδίτσα το οποίο

έκανε αντίπραξη με αφισοκόλληση

στο ήδη υπάρχον μαγαζί «ΚΑΙ ΤΑ

ΣΚΥΛΙΑ ΔΕΜΕΝΑ».

Μετά από την απολογία των νεο-

λαίων ότι η κόλλα είναι απολύτως οι-

κολογικής προέλευσης, ότι σε όλη

την διαδικασία της αφισοκόλλησης

δεν έπεσε σταγόνα κάτω και ότι το

ΡΕΣΑΛΤΟ είναι μαγαζί στο Κερα-

τσίνι, οι αστυνομικές αρχές ζήτησαν

συγγνώμη από τους νεολαίους και

υποσχέθηκαν να γεμίσουν τη πόλη

με αφίσες της εκδήλωσης για το ΡΕ-

ΣΑΛΤΟ δείχνοντας την μεταμέλεια

τους για την άδικη ταλαιπωρία των

νεολαίων πολιτών, όπως αναφέρει

και το αστυνομικό πρωτόκολλο περί

αδίκως συλληφθέντων πολιτών.

Οι αστυνομικές αρχές επίσης πρό-

τειναν να ξαναπεράσουν οι νεολαίοι

από τον εισαγγελέα στις 30 του

Απρίλη ως μάρτυρες υπεράσπισης

τους, καθώς υπάρχει κίνδυνος αυ-

τεπάγγελτης δίωξής τους από τον

εισαγγελέα λόγω πλημμελούς

άσκησης των καθηκόντων τους.

Μάλιστα όπως οι ίδιοι οι αστυνομι-

κοί δήλωσαν, πλήθος συγκεντρω-

μένων πολιτών φώναζαν προς τον

υπεύθυνο αστυνομικό, δυνατά και

ρυθμικά …..και τα σκυλιά δεμένα.

ΡΦ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ: 
ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΔΕΜΕΝΑ

(Μόνο νυχτερινό πρόγραμμα)

Την Τετάρτη 6/1, στην Νέα Ιωνία, άγνωστοι έσπασαν τα τζάμια των γραφείων του Συλλόγου Αλ-
βανών Ν. Μαγνησίας «ILIRIA». Η επιθετική αυτή ενέργεια δεν συμβαίνει ούτε για πρώτη, ούτε για
δεύτερη φορά, αλλά για έβδομη(!) τα τελευταία χρόνια. Περιττό να αναφέρουμε ότι σε όλες τις προ-
ηγούμενες περιπτώσεις, και παρά τις ...επίμονες και διεξοδικές έρευνες, οι αστυνομικές αρχές δεν
κατάφεραν να εντοπίσουν τους άγνωστους δράστες.

Αυτό που μας ενοχλεί δεν είναι το σπασμένο τζάμι των γραφείων του Συλλόγου. Είναι ο ρατσισμός
και η ξενοφοβία που, για ακόμα μια φορά, εκδηλώνονται στην περιοχή μας. Ειδικά σε μια πόλη, την
Νέα Ιωνία, όπου οι περισσότεροι από τους παππούδες είναι πρόσφυγες, πολλοί από τους γονείς
είναι μετανάστες, τα παιδιά δεν μπορεί να ανέχονται ρατσιστικά φαινόμενα και συμπεριφορές. Και
σε μια περίοδο όπου κάποια από τα βασικά θεσμικά ζητήματα μεταναστών και μεταναστριών φαί-
νεται να προσεγγίζονται από την πολιτεία με έναν -έστω και ελλιπή- θετικό τρόπο, είναι προφανές
ότι ενέργειες σαν την προχτεσινή επιχειρούν να ανατρέψουν ένα κλίμα διευρυμένης κοινωνικής συ-
ναίνεσης απέναντι στις διαφαινόμενες σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι οι ρατσιστικές επιθέσεις μας βρίσκουν ξεκάθαρα
απέναντι, ότι δεν θα επιτρέψουμε σε παρακρατικές φασιστικές ομάδες –και παρά το αίσθημα ασφά-
λειας που διακατέχονται από την φιλική στάση της αστυνομίας- να συνεχίσουν να δηλητηριάζουν με
τη νοσηρότητά τους την περιοχή μας. Ντόπιοι και μετανάστες παλεύουμε μαζί για τα δικαιώματα μας.
Γιατί ο ρατσισμός δεν απειλεί μόνο τους μετανάστες, προσβάλλει και όλους όσους τον ανέχονται.

Βόλος, 8-1-10

Δεν μας ενοχλεί το σπασμένο τζάμι, αλλά ο ρατσισμός

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

(κίνηση Βόλου)

Ιωλκού 33, Βόλος 38221, email: metanaston@diktio.org
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Ο ΕΡΓΑΤΗΣ 

Αναδημοσιεύουμε χωρίς περικο-

πές το κείμενο της δημοσιογρά-

φου Β. Σαμακοβλή, όπως αυτό

δημοσιεύτηκε στην τοπική εφημε-

ρίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ στις 16 Ια-

νουαρίου 2009.

Ο λόγος της αναδημοσίευσης

είναι απλός: Οι καταστηματάρχες

διαμαρτύρονται για το παρεμπό-

ριο που θίγει τις πωλήσεις τους, κι

όταν λένε παρεμπόριο μιλάνε για

οτιδήποτε κινείται εκτός των μα-

γαζιών τους. 

Συνήθως ξεχνάνε να αναφέρουν

ότι οι δύο κύριοι παράγοντες που

μειώνουν τις πωλήσεις τους είναι

οι μεγάλες ελληνικές και ξένες

αλυσίδες που ανοίγουν σωρηδόν

και η δραματική μείωση του εισο-

δήματος των μισθωτών και των

συνταξιούχων.

Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύ-

τερο τμήμα των καταστημαρχέων

έχουν συνδεδεμένη τη ζωή τους

με τη τύχη της εργατικής τάξης και

των πλατιών λαϊκών στρωμάτων,

βρίσκονται σε αντίθεση με το με-

γάλο κεφάλαιο που τους κατα-

στρέφει, συνήθως στρέφονται

προς την αγκαλιά του μεγάλου κε-

φαλαίου γιατί νοιώθουν και οι ίδιοι

το μεγαλείο της ιδιοκτησίας ενώ

παράλληλα το φθονούν γιατί θέ-

λουν να γίνουν χαλίφηδες στη

θέση του χαλίφη.

Όταν οι δουλειές δεν πάνε καλά

τα βάζουν με τους πιο αδύναμους

δηλαδή με το υπαίθριο εμπόριο

των πιο φτωχών, δηλαδή τη κα-

στανού.

Όσο για τους υπαλλήλους της νο-

μαρχίας και της δημοτικής αστυ-

νομίας το μόνο που μπορούμε να

πούμε είναι: Συνήθως ξεκινάμε

τους ελέγχους για την φοροδια-

φυγή και την αισχροκέρδεια από

το 20%  των πολιτών που έχουν

το 80% των εισοδημάτων και όχι

από 80% των ελλήνων που έχουν

μόνο το 20% του πλούτου.

Εκτός αν οι ενημερωμένες λίστες

του Υπουργείου Οικονομικών

έχουν υποδείξει την καστανού

υπεύθυνη της φοροδιαφυγής

στην ελληνική οικονομία.

Περιμένουμε από τον Εμπορικό

Σύλλογο Βόλου παρέμβει στη Δι-

εύθυνση Εμπορίου της Νομαρ-

χίας  και να ζητήσει την διαγραφή

του προστίμου που έχει καταχω-

ρηθεί. Η δημοτική αστυνομία να

επιστρέψει τα κάστανα πριν μου-

χλιάσουν μαζί με μια δωρεάν

άδεια χρήσης του μισού τετραγω-

νικού που καταλαμβάνει η φου-

φού στην Ερμού.

Ακολουθεί το άρθρο του ΤΑΧΥΔΡΟ-
ΜΟΥ:

Ο καστανάς 

υπεύθυνος… 

της φοροδιαφυγής!

Η φουφού με τα κάστανα στην

οδό Ερμού «πλήρωσε» το παρά-

νομο εμπόριο και τη φοροδιαφυγή

στην εμπορική αγορά του Βόλου

κατά τη διάρκεια των εορτών των

Χριστουγέννων και της Πρωτο-

χρονιάς.

Με την απομάκρυνση της αναμ-

μένης φουφούς και την κατά-

σχεση τριών σακιών με κάστανα

και 150 πλαστικά ποτηριών που

ήταν δίπλα, η κεντρική αγορά...

απαλλάχθηκε από το παραεμπό-

ριο!

Στα κάστανα, η μυρωδιά των

οποίων ενώ ψήνονται προσθέτει

τη δική της «πινελιά» στην ατμό-

σφαιρα των γιορτών, φαίνεται ότι

εξαντλήθηκαν οι έλεγχοι για την

πάταξη του υπαίθριου παράνο-

μου εμπορίου.

Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από

τον απολογισμό των ελέγχων

υπηρεσιών της Νομαρχίας για το

Δεκέμβριο, σε συνεργασία με

άλλες υπηρεσίες.

Το απολογιστικό δελτίο που

έδωσε στη δημοσιότητα ο αντινο-

μάρχης Ελέγχων Ν. Ντίτορας πε-

ριγράφει τον έλεγχο που

διενεργήθηκε παραμονές Χρι-

στουγέννων στην αγορά του

Βόλου, στην οδό Ερμού. Το κλι-

μάκιο υπαλλήλων της Διεύθυνσης

Εμπορίου και της Δημοτικής

Αστυνομίας Βόλου σταμάτησε

μπροστά στη γυναίκα που έψηνε

και πωλούσε κάστανα, στερού-

μενη της προβλεπόμενης από το

νόμο άδειας άσκησης υπαίθριου

εμπορίου.

Σε βάρος της επιβλήθηκε διοικη-

τικό πρόστιμο 1.000 ευρώ για έλ-

λειψη άδειας. Η πράξη

παράβασης βεβαιώθηκε επιτό-

που, ενώ η Δημοτική Αστυνομία

Βόλου κατέσχεσε τα εμπορεύ-

ματα που κατείχε, δηλαδή τρία

σακιά κάστανα των 15 κιλών το

καθένα και 150 πλαστικά ποτήρια.

Κατά τα άλλα σε πολλά σημεία

της αγοράς με έμφαση υπηρεσίες

και προϊόντα που συγκεντρώνουν

το ενδιαφέρον των καταναλωτών

για τα Χριστούγεννα επεκτάθηκαν

οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Εμπο-

ρίου και της Συντονιστικής Επι-

τροπής Ελέγχου Τροφίμων.

Σε κρέατα, παιχνίδια και χριστου-

γεννιάτικα είδη επικεντρώθηκαν οι

έλεγχοι των υπηρεσιών της Νο-

μαρχίας. Παραβάσεις, εκτός από

την κάτοχο της φουφούς με τα κά-

στανα, βεβαιώθηκαν σε βιομηχα-

νία επεξεργασίας κρέατος, η

οποία σε τιμολόγιο-δελτίο απο-

στολής που εξέδωσε προς υπο-

κατάστημα εταιρίας σούπερ

μάρκετ για πώληση κρεάτων δεν

ανέγραφε την προέλευσή τους,

καθώς και σε υποκατάστημα εται-

ρίας χονδρικού εμπορίου, το

οποίο πωλούσε είδος κρέατος σε

τιμή κάτω του κόστους της αγο-

ράς του.
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ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΑ ΚΑΣΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ;

H καστανού της Ερμού!

Οι Επιτροπές Πολιτών  και Εργαζομένων

συμπαρατάσσονται στον αγώνα των κατοίκων και

των εργαζόμενων σε όλη την χώρα για κατάργηση

των ληστρικών αποικιοκρατικού τύπου συμβάσεων

που παραχωρούν τους δρόμους στο αδηφάγο πο-

λυεθνικό και ντόπιο κεφάλαιο.

Στηρίζουμε και συμμετέχουμε ενεργά στο  Πανελλα-

δικό Συντονιστικό Επιτροπών Αγώνα κατά των

Διοδίων.

Μετά την Ολυμπιακή, την ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, την

ΕΥΔΑΠ, τα λιμάνια , την Παιδεία, την Υγεία, τώρα και

οι δρόμοι παραδίνονται από τις κυβερνήσεις, βορά

στις διαθέσεις των μεγάλων οικονομικών συμφερόν-

των. Από την άλλη τα δικαιώματα των κατοίκων πε-

τιούνται κυριολεκτικά στα σκουπίδια είτε με την

προσπάθεια δημιουργίας χωματερών, δήθεν ΧΥΤΑ,

που καταστρέφουν βάναυσα το περιβάλλον είτε με

την ανυπαρξία ελεύθερων χώρων  και την παράδοση

του λίγου πράσινου στα χέρια του μεγάλου κεφά-

λαιου για «αξιοποίηση» (Φιλοππάπου, Τεχνόπολις,

Ελαιώνας, παραλίες, Ελληνικό, πλατείες Δρακόπου-

λου, Κύπρου, Ναυαρίνου κα). 

Ταυτόχρονα  καταπατώνται και τα δικαιώματα των

πεζών και των ποδηλατώ, παρά τα παχιά λόγια για

δήθεν πράσινη ανάπτυξη, αλλά χωρίς πεζόδρο-

μους, πάρκα και ποδηλατόδρομους. 

ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ

Καταγγέλλουμε το απαράδεκτο και προκλη-

τικό ξεπούλημα των εθνικών μας δρόμων στα με-

γάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Αντιδρούμε γιατί οι

κάτοικοι και οι εργαζόμενοι της χώρας μας, που

έχουμε χρυσοπληρώσει την Εθνική οδό, από την φο-

ρολογία, τα τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη στα καύσιμα

και τα υπέρογκα διόδια τόσων χρόνων, καλούμαστε

να πληρώσουμε εμείς τα έργα που είναι υποχρέωση

του κράτους να κατασκευάσει και να συντηρεί δω-

ρεάν για όλους τους πολίτες. Πιστεύουμε ότι ο αγώ-

νας μας είναι η μόνη εγγύηση για την νίκη  μας.

Το ήδη υποβαθμισμένο βιοτικό επίπεδο των εργαζό-

μενων πέφτει ακόμα χαμηλότερα από τα νέα διόδια.

Τα διόδια πλήττουν όχι μόνο τους κατοίκους των

γύρω περιοχών αλλά και όλους τους εργαζόμενους

που αναγκαστικά χρησιμοποιούν την εθνική οδό.

Οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και όλοι οι ενερ-

γοί πολίτες αντιστέκονται και μέσα από αμεσοδημο-

κρατικές λαϊκές συνελεύσεις κλιμακώνουν τον

αγώνα τους απαιτώντας:

ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΡΟΜΟΙ και ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ

ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ

ΠΟΥ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ

Καλούμε όσους χρησιμοποιούν τους  Εθνι-

κούς δρόμους και   θέλουν να παλέψουν μαζί

μας  ενάντια στα διόδια, για ελεύθερους δρό-

μους για όλους, χωρίς μπάρες και σύνορα,

να έλθουν στις δράσεις που γίνονται σε όλη

την χώρα και να πλαισιώσουν τις επιτροπές

μας.  Είναι ένας αγώνας που μας αφορά

όλους.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Πολιτών και Εργαζομένων

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΡΟΜΟΙ για ΟΛΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αθήνα και Στερεά Ελλάδα

Ανδρέας Αγγέλης 6974198362

Δυτική Αθήνα - Ελευσίνα

Τάκης Αλεξόπουλος 6978338418

Δυτική Ελλάδα - Πάτρα

Νίκος Τζίρης 6938630696

Θεσσαλία - Βόλος



Ηπαγκόσμια οικονομική κρίση του κα‐
πιταλισμού, η χειρότερη στην ιστορία
του, όχι μόνο δεν έχει τελειώσει αλλά

συνεχίζει να εξελίσσεται με καταστροφικές
συνέπειες για την ζωή εκατομμυρίων και δι‐
σεκατομμυρίων εργατικών λαϊκών μαζών
στον πλανήτη. Η επιχείρηση διάσωσης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος, μόνο προ‐
σωρινά έχει συγκρατήσει την κατάρρευση
του. Οι αντιφάσεις του παρασιτικού και πα‐
ρηκμασμένου συστήματος έχουν εκραγεί και
δημιουργούν συνεχώς νέα προβλήματα. Οι
κρατικές παρεμβάσεις έχουν αυξήσει αστρο‐
νομικά το δημόσιο χρέος. Η οριστική χρεοκο‐
πία της χρηματιστηριακής παγκοσμιοποίησης
πλήττει τόσο τις μητροπολιτικές όσο και τις
περιφερικές χώρες. Η χρεωκοπία της Ελλά‐
δας δεν είναι μεμονωμένη  περίπτωση ,αλλά
την ακολουθούν μια σειρά από χώρες (Ισπα‐
νία, Ιταλία, Ιρλανδία, Πορτογαλία κ.α.). Ολό‐
κληρο το ιμπεριαλιστικό σχέδιο της
Ευρωπαϊκής καπιταλιστικής ολοκλήρωσης
κλονίζεται.

Ηπαγκόσμια εργατική τάξη βρίσκεται
μπροστά σε ένα νέο ιστορικό τοπίο
που αλλάζει δραματικά και ανεπί‐

στρεπτα. Η αγωνιώδης προσπάθεια των καπι‐
ταλιστών, να διαχειριστούν, χωρίς επιτυχία,
την οικονομική κατάρρευση, τους ωθεί να εξα‐
ναγκάσουν τους εργάτες να πληρώσουν την
δική τους κρίση, με επακόλουθο την όξυνση

της ταξικής πάλης και των κοινωνικών αντι‐
στάσεων. Η μόνιμη ανεργία, η υπερεκμετάλ‐
λευση της επισφαλούς «ελαστικής» εργασίας,
η αστυνομική βία και καταστολή, πυροδοτούν
αλυσιδωτές εκρήξεις στο πολιτικό και κοινω‐
νικό πεδίο. Η εργατική τάξη μαζί και τα πρω‐
τοπόρα μαχόμενα τμήματα της,
αντιμετωπίζουν, νέα κατάσταση, νέα καθή‐
κοντα, καθώς η ταξική πάλη τίθεται με νέους
όρους.

Ηθυελλώδης περίοδος των κοινωνικών
,πολιτικών και οικονομικών αναταρα‐
χών που έχει αρχίσει, έγινε ήδη αι‐

σθητή στην Ελλάδα και διεθνώς, με την
εξέγερση του Δεκέμβρη 2008, «την πρώτη πο‐
λιτική έκρηξη της παρούσας οικονομικής κρί‐
σης». Ο «Δεκέμβρης» μαζί και ο
«Αντι‐Δεκέμβρης» που επιχειρήθηκε και συ‐
νεχίζει να επιχειρείται, έθεσε σε δοκιμασία το
σύνολο του πολιτικού συστήματος μαζί και την
αριστερά κοινοβουλευτική και εξωκοινοβου‐
λευτική. Οι αντι‐εξουσιαστικές και ελευθερια‐
κές τάσεις που κυριάρχησαν τον Δεκέμβρη,
όποια ταμπέλα κι αν μπήκε, ξεπέρασαν  τα
αριστερά σχήματα αλλά και  τα «παραδο‐
σιακά» αναρχικά δίκτυα, εκφράζοντας βαθύ‐
τερες απαιτήσεις μιας καθολικής ανθρώπινης
χειραφέτησης. Αυτές οι τάσεις, που μόνο την
αρχική τους εμφάνιση ζήσαμε, θα επηρεά‐
σουν καθοριστικά την ταξική πάλη την επό‐
μενη περίοδο. Ο Δεκέμβρης είναι αφετηρία, η

αρχή ενός δρόμου με πολλά ζιγκ ζαγκ που εγ‐
καινιάζει μια παρατεταμένη περίοδο ταξικών
αγώνων με νέα μορφή και νέο περιεχόμενο.

Το εργατικό κίνημα είναι υποχρεωμένο
να μπει την μάχη ενάντια στον κατακλυ‐
σμό των συνεπειών της καπιταλιστικής

κρίσης και των αντιλαϊκών μέτρων. Ταυτό‐
χρονα είναι υποχρεωμένο να αντιμετωπίσει
και μέσα από την εμπειρία του να δώσει λύση
σε καίρια ζητήματα που αποτελούν τους απα‐
ραίτητους όρους για να νικήσουν οι αγώνες. 

•Την προώθηση της αυτοργάνωσης σε μαζική
κλίμακα όλων των εργαζομένων μαζί και των
ανέργων, με όλους τους τρόπους.

• Το σπάσιμο των τεχνητών διαχωρισμών των
εργατών και η οργάνωση της ενιαίας κοινής
δράσης και αλληλεγγύης, ενάντια στις υπο‐
κριτικές εκκλήσεις ενότητας και της ενότητας
υπό όρους.

• Την πάλη για την πολιτική ανεξαρτησία του
κινήματος της εργατικής τάξης από κάθε είδος
πρόσδεσης στο άρμα της αστικής τάξης, ιδιαί‐
τερα από τους γραφειοκρατικούς πολιτικούς
και συνδικαλιστικούς μηχανισμούς «διαμεσο‐
λάβησης» μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας.

Σε αυτήν την συγκυρία, που εκδηλώνεται με
οξύτατο  τρόπο η ανάγκη των εργαζομένων και
της νεολαίας να δώσουν κοινές μάχες ενάντια

στην ανεργία, την ελαστική και μαύρη εργα‐
σία, την εξαθλίωση, την αστυνομική κατα‐
στολή, κάθε εκδήλωση της καπιταλιστικής
βαρβαρότητας, το ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΟΜΜΑ, οργανώνει συνδικαλιστική συνδιά‐
σκεψη, την Κυριακή 7 Φλέβάρη σε μέρος και
ώρα που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέ‐
ρες.

Η συνδιάσκεψη φιλοδοξεί να ανοίξει την συ‐
ζήτηση, για όλα τα νέα προβλήματα που θέτει
η κρίση μπροστά στο εργατικό κίνημα, για
τους απαραίτητους προγραμματικούς άξονες
δράσης, αλλά και για την πολιτική προοπτική
διεξόδου από την κρίση.

Για το ΕΕΚ είναι άμεση ανάγκη, να διερευνη‐
θεί στην συνδιάσκεψη, με συγκεκριμένο
τρόπο, η παρέμβαση στο χώρο της εργασίας
των δυνάμεων που τοποθετούνται στην τρο‐
χιά της μετατροπής της οικονομικής και κοι‐
νωνικής κρίσης σε πολιτική κρίση του
συστήματος συνολικά, με προοπτική την επα‐
ναστατική διέξοδο .

Προκειμένου να προλάβουμε το τυπογραφείο δεν

μπορούμε να συμπεριλάβουμε εδώ την ακριβή δι‐

εύθυνση και την ώρα διεξαγωγής της συνδιάσκε‐
ψης. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  www.eek.gr
για να δείτε τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Συνδικαλιστική συνδιάσκεψη την Κυριακή 7 Φλεβάρη


