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Κάτι κινείται στα Γιάννενα...



Η μεγαλύτερη πορεία από την εποχή
του ασφαλιστικού Γιαννίτση (2002)
πραγματοποιήθηκε στα Γιάννενα στις 5
Μαΐου: πάνω από 4.000 συμμετείχαν
στην πορεία που καλούσαν πρωτοβάθμια
σωματεία, Εργατικό Κέντρο-Νομαρχιακό
Τμήμα ΑΔΕΔΥ (πλειοψηφεί το ΠΑΣΟΚ).
Χαρακτηριστικό της πορείας το ότι όταν
η κεφαλή της βρισκόταν στο ύψος του
ρολογιού το τέλος της δεν είχε ακόμη
ξεκινήσει από την Γιοσέφ Ελιγιά. Πολύς
ήταν ο νέος κόσμος, ενώ σημαντικό
το ότι κατέβηκαν και εργαζόμενοι από
την Βιομηχανική Περιοχή. Την δική
του αυτόνομη πορεία έκανε το ΠΑΜΕ
με τη συμμετοχή 1000 ατόμων και τη
συμμετοχή συνδικάτου Αλβανών μεταναστών.



Απολύσεις πέντε εργαζομένων είχαμε τέλη Μαΐου στην μεταλλοβιομηχανία Spider, ιδιοκτησίας α/φών
Πέτσιου. Καταγγέλθηκαν από το Σωμτείο
Μετάλλου του νομού, τρεις εργαζόμενοι
επαναπροσλήφθηκαν, αλλά η εργοδοσία
εκβιάζει με νέες απολύσεις από Σεπτέμβριο με σκοπό να εντατικοποιήσει την
εργασία και να σωπάσουν οι φωνές
αντίδρασης. Μήπως δεν έχει δουλειά;
Ούτε λόγος: Παράγει μεταλλικούς και
πλαστικούς κάδους απορριμμάτων (θα
τους βρούμε τοποθετημένους σε αρκετούς δήμους), ενώ έχει το μοναδικό στην
Ήπειρο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμου Υλικού (ΚΔΑΥ). Η ανακύκλωση δεν
έχει ακόμη προχωρήσει στην Ήπειρο
και η εταιρεία είναι η υποψήφια να
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αναλάβει το έργο θησαυρίζοντας από
την εκμετάλλευση των σκουπιδιών από
τη στιγμή που η τοπική αυτοδιοίκηση
είναι ανήμπορη να εφαρμόσει δημόσιο
σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων.
Ουσιαστική λεπτομέρεια: ο πρόεδρός
της, Κ. Πέτσιος, είναι από τα μεγάλα
αφεντικά της ΒΙΠΕ και της περιοχής,
πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου
με την παράταξη της ΝΔ, δημοτικός
σύμβουλος τη δεκαετία του ’90 στο δήμο
Ιωαννιτών με το ΠΑΣΟΚ. Το κεφάλαιο
όμως, εκτός από σύνορα, δεν έχει και
κόμμα και σήμερα ντύνεται την λεοντή
της «πράσινης ανάπτυξης» που κοινωνικοποιεί ζημιές, ιδιωτικοποιεί τα κέρδη
και παράγει και «οικολογικό» έργο.



Μία μονιμότερη παρουσία δίνει σιγά
σιγά η Πρωτοβουλία Συντονισμού
των Πρωτοβάθμιων Σωματείων στο νομό
Ιωαννίνων και την Ήπειρο. Στην πορεία
που κάλεσε στο κέντρο των Ιωαννίνων,
απόγευμα Πέμπτης 3 Μαΐου, ανταποκρίθηκαν περίπου 400 άτομα δείχνοντας
ότι δημιουργείται κοινωνική βάση εκτός
του επίσημου συνδικαλισμού.
Φυσικά, όπως γράψαμε και στο πρώτο
φύλλο της «Δράσης», απαιτούνται παραπάνω βήματα: να ανοίξει ο διάλογος, να
ριζοσπαστικοποιηθεί ο λόγος μέσα από
πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης,
να υπάρξει φαντασία στη δράση, να
στηριχτούν και να συγκροτηθούν κινήσεις
που διεκδικούν δημόσια κοινωνική διαχείριση των κοινών (πχ. τον δημόσιο
χώρο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση

του εγκαταλελειμμένου καφενείου της
Όασης στο κέντρο της πόλης).
Στο συντονισμό συμμετέχουν 8 σωματεία:
Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου,
ΕΛΜΕ Ιωαννίνων, Σωματείο Μετάλλου,
Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πανελλήνια
Ένωση Αδιόριστων Εκπαιδευτικών-παράρτημα Ηπείρου, Σωματείο Γεωπόνων
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηπείρου-Λευκάδας, Σωματείο Εργαζομένων Praktiker Ιωαννίνων, Σωματείο Διοικητικών
Υπαλλήλων ΤΕΙ Ηπείρου.
«Πρωτοβουλία ενάντια στα νέα μέτρα»
έχει φτιαχτεί και από τον αντιεξουσιαστικό χώρο με τα γνωστά δομικά προβλήματα της αυτο-αναφορικότητας να την
κρατούν πίσω, παρότι συγκεντρώνει κόσμο στις πορείες.



Σε αποκλεισμό της πρυτανείας του
πανεπιστημίου Ιωαννίνων προχώρησαν με μεγάλη συμμετοχή, την Πέμπτη 3 Ιουνίου, οι διοικητικοί υπάλληλοι
διαμαρτυρόμενοι για τον εκπαιδευτικό
«Καλλικράτη» που φέρνει απολύσεις συμβασιούχων συναδέλφων τους, περικοπή
κονδυλίων για έρευνα, χαμηλότερους
μισθούς κ.λπ. Να δούμε πώς θα διαχειριστεί
την κατάσταση από Σεπτέμβρη η νέα
πρυτανική αρχή Αλμπάνη που εξελέγη
με «κεντροαριστερό» στίγμα κρατώντας
γενικά χαμηλούς τόνους απέναντι στην
επέλαση της τρόικας (ήταν και οι ψήφοι
του ΠΑΣΟΚ στη μέση…).
Γιώργος Παπαχριστοδούλου

Συνέλευση κοινής δράσης
εργαζομένων και ανέργων

συνέλευση κοινής δράσης εργαζομένων και ανέργων δημιουργήθηκε
από την πρωτοβουλία συναγωνιστών
που είχαμε βρεθεί όλο το προηγούμενο
διάστημα σε κοινές δράσεις μέσα στο
κίνημα. Από την πρώτη στιγμή θεωρήσαμε ότι μέσα στις συνθήκες της
σημερινής συνολικής κρίσης δεν έχουν
θέση οι διαχωρισμοί μεταξύ ανέργων
και εργαζόμενων. Ειδικά στην πόλη
μας, όπου το ποσοστό ανεργίας άγγιζε
ήδη πριν από την κρίση το εφιαλτικό
20% ενώ σήμερα η κατάσταση γίνεται
όλο και χειρότερη, οι συνθήκες μάς
καλούσαν επιτακτικά για ενιαία και
συντονισμένη δράση.
Στις μέρες των γενικών απεργιών, μετά
το τέλος της πορείας –που εν πολλοίς
θύμιζε μνημόσυνο- αποφασίσαμε να
δώσουμε μια απάντηση στο ερώτημα
πολλών ανθρώπων που αναρωτιόνταν
«και τώρα τι;» Έτσι, τους καλέσαμε
όλους σε μια ανοιχτή κουβέντα πάνω
στην κατάσταση που όλοι βιώνουμε.
Πρόθεσή μας ήταν ο συντονισμός
δράσεων σε όλα τα επίπεδα. Το να απαντήσουμε με αλληλεγγύη και αυτοοργάνωση στην αλλαγή των όρων της
ίδιας μας της ζωής.

Επιλέξαμε ως χώρο μόνιμης συνέλευσης
το Εργατικό Κέντρο Πάτρας για να
δείξουμε πως αυτοί οι χώροι, όσο και
αν το πραγματικό νόημά τους έχει
αλλοιωθεί, είναι δικοί μας. Με την
κοινή διαπίστωση πως ο καπιταλισμός
δεν βελτιώνεται αλλά ανατρέπεται η
συνέλευση κάλεσε εργαζόμενους και
άνεργους σε κοινές δράσεις με σκοπό να
πάρουμε πίσω τη ζωή πους μας κλέβουν.
Με μπλοκαρίσματα εργασιακών χώρων
που αρνούνται στους εργαζόμενους το
δικαίωμα στην απεργία, τρομοκρατούν
και εκβιάζουν με απολύσεις, με παρεμβάσεις και δράσεις σε εφορίες και
τράπεζες, με πρωτοβουλία για τη συντονισμένη άρνηση πληρωμών σε
δημόσια αγαθά όπως το ρεύμα και
το νερό, με στοχευμένες πορείες και
δράσεις, με μετωπικές παρεμβάσεις και
συντονισμένες κινήσεις ατόμων που
βρίσκονται στους ίδιους χώρους, με το
στόχο της δημιουργίας ενός δικτύου
κοινής δράσης αλληλεγγύης που θα
επεμβαίνει άμεσα σε κάθε πεδίο όπου η
κρίση απειλεί τον οποιονδήποτε.
Στόχος είναι να περάσει το μήνυμα πως
κανένας δεν είναι μόνος του, και κυρίως
να διαδοθεί ο ιός της αυτενέργειας μέσα

στους εργαζόμενους. Η συνέλευση δεν
έχει ως στόχο να υποκαταστήσει τα
συνδικάτα, αλλά να λειτουργήσει ως
παράδειγμα άμεσης δράσης και έμπρακτης αλληλεγγύης. Στόχος μας δεν είναι
άλλη μια πρωτοβουλία που θα φέρει
τη σφραγίδα μιας παράταξης. Ξέρουμε
πως αυτά έχουν απαξιωθεί από την
κοινωνία. Για αυτό επιθυμούμε τον κοινό
βηματισμό με άτομα, πρωτοβουλίες
και σωματεία που κινούνται στην ίδια
κατεύθυνση. Ξέρουμε ότι βρισκόμαστε
ακόμα στην αρχή. Ξέρουμε πως ο φόβος
έχει φέρει μεγάλα τμήματα των εργαζομένων σε απόγνωση και άρνηση. Ξέρουμε πως τα κόμματα της Αριστεράς και τα
γραφειοκρατικά συνδικάτα έχουν ουσιαστικά αποδεχθεί όσα μας ετοιμάζουν.
Είμαστε όμως βαθιά πεισμένοι πως στη
σημερινή σήψη και παρακμή ο μόνος
δρόμος είναι αυτός της ολικής άρνησης
και αντίστασης. Για να πάρουμε πίσω
τη ζωή που μας κλέβουν, ξέρουμε ότι
πρέπει να οργανώσουμε πλατιά δίκτυα
αλληλεγγύης που θα πραγματώνουν
τη λαϊκή άρνηση και θα κάνουν πράξη
χαραμάδες ελευθερίας.
Σωτήρης Λυκουργιώτης

*ΣΤΕΚει ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ+
Σκηνικό: Πέτρινο
κτίριο, κοντά στον
αρχαιολογικό
χώρο. Τραπεζάκια,
μπαράκι, αφίσες,
ζαπατίστικος καφές
ΧΟΡΟΣ (Ελευσίνιοι
κάτοικοι)
Τι είν’ αυτό που
άνοιξε;
Τι είν’ αυτός ο χώρος;
Αφίσες έχει πάμπολλες και γίνεται και ντόρος.
Αριστεροί μας φαίνονται, μην είν’ συνασπισμένοι;
Λες να΄ ναι αναρχικοί και αυτονομημένοι;
Θεοί του Ολύμπου δώδεκα, της Ελευσίνας μύστες
δώστε μας έναν οιωνό ή της δουλειάς τους λίστες.
ΔΙΑΣ: Απ’ το παλάτι μου εδώ στου Ολύμπου το ραχάτι
βλέπω τα πάντα από ψηλά χωρίς να θέλω χάρτη.
Βλέπω ένα στέκι φτιάχτηκε εκεί στην Ελευσίνα
στης Δήμητρας την κατοικιά, της Περσεφόνης μάνα,
στην πέτρα την αγέλαστο, κι είναι μεγάλο πράμα!
ΑΦΡΟΔΙΤΗ: Πηγαίνουν όμορφα παιδιά, αγόρια και
κορίτσια! Συγνώμη παραφέρθηκα, είναι που έχω βίτσια...
Κάθε Δευτέρα προβολές, Τετάρτες εκδηλώσεις,
κάθε Κυριακή μαθήματα, της ελληνικής της γλώσσης.
Χαριστικά παζάρια γίνονται ωσάν αυτά του ΣΠΟΡΟΥ και
πλήθος συζητήσεων του αριστερού και πέραν χώρου.
ΑΡΗΣ: Διόδια μπλοκάρουνε, τις μπάρες δεν τις
«πάνε». Για την Πετρόλα μίλησαν, την επέκτασή της
πολεμάνε.
ΤΙΤΑΝ(ΑΣ): Κι εμένα μου αντιστέκονται που φτιάχνω
τα τσιμέντα,την παραλία τη μπάζωσα, σκόνισα και
τα δέντρα. Έφαγα τα αρχαία τους, έφαγα τους
ανθρώπους, και με την πνευμονοκονίαση τσάκισα
όλους τους ντόπιους.
ΧΟΡΟΣ: Μα είναι τόσο δυνατοί; Και πώς αποφασίζουν;
Έχουνε κάποιον άρχοντα; Μπορούν να εξοστρακίζουν;
ΔΙΑΣ: Δεν έχουν έναν αρχηγό, στηρίζονται σε όλους.
Δεν έχουνε πρωθυπουργό, αυτό που λέμε: primus
solus.
Μαζεύονται τις Κυριακές, στις 6, 7 και κάτι,
το πρόγραμμά τους βγάζουνε, το σχέδιο, τη δράση.
Είν’ ανοιχτό το κάλεσμα, να πας κι εσύ να μάθεις γιατί
αν σε μας στηρίζεσαι, τότε καλά να πάθεις!
Ο ανοιχτός αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός και
Πολιτιστικός χώρος «ΣΤΕΚει» αποτελεί πραγματικότητα
στην καθημερινότητα της Ελευσίνας. Μέσα από
την δραστηριότητα, τις πρωτοβουλίες του και την
ισότιμη συμμετοχή όλων, άμεσα και δημοκρατικά,
διοργανώνονται μια σειρά από δράσεις κι εκδηλώσεις,
όπως εκθέσεις φωτογραφίας, ζωγραφικής, προβολές
ταινιών, συζητήσεις, θεματικά πάρτυ. Κάθε Κυριακή
λειτουργούν δωρεάν τμήματα εκμάθησης ελληνικών σε
μετανάστες.
Διεκδικήσαμε έναν κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό
και καλλιτεχνικό χώρο, όπου η δημιουργικότητα κι οι
αναζητήσεις, η συλλογικότητα κι η συμμετοχή, είναι
τα απαραίτητα στοιχεία μιας διαδικασίας που θέλουμε
να χωράει όσους αναζητούν μια στέγη έκφρασης
ενάντια στον ρατσισμό, τον εθνικισμό, το σεξισμό, την
καταστολή, την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την
εκμετάλλευση της αγοράς. Θεμελιώσαμε ένα στέκι
εθελοντικής κι αυτοδιαχειριζόμενης συμμετοχής, χωρίς
χορηγούς, όπου τίποτα δεν παράγεται για να πουληθεί,
όπου δεν χωρά το κέρδος, οι εμπορευματικές σχέσεις,
ο καταναλωτισμός.
Κι έτσι... ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ !
- Για να πολλαπλασιάσουμε τις ρίζες και τους καρπούς
αυτής της προσπάθειας.
- Για να πολλαπλασιάσουμε τις φωνές μας με νέες
συμμετοχές, συλλογικότητες και ιδέες.
- Θέλουμε έναν κόσμο που να χωρά πολλούς κόσμους.
- Θέλουμε έναν χώρο που να χωρά πολλούς χώρους.
Αλεξάνδρα Α. Ασπασία Στ.

Κοινωνικός και Πολιτιστικός χώρος «ΣΤΕΚει»
(Νικολαϊδου 9 στον πεζόδρομο)

