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Τι είναι η Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση;
αποσπάσματα από το Καταστατικό της ΕΣΕ

Η Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση (Ε.Σ.Ε.) αποτελεί ένωση εργαζομένων που ασκεί συνδικαλιστική δράση με βάση τις αρχές του
ελευθεριακού συνδικαλισμού.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΣΕ)
μπορείτε να έρθετε σε επαφή:

Η ΕΣΕ θεωρεί πως το μέλλον της κοινωνίας ανήκει στον κόσμο της
εργασίας. Οι εργαζόμενοι παράγουν τον κοινωνικό πλούτο, όμως
είναι αποκλεισμένοι από αυτόν. Η κοινωνική απελευθέρωση είναι
αναγκαία και επιτακτική. Ο κόσμος της εργασίας πρέπει να πάρει στα
χέρια του τις τύχες του.

με την ΕΣΕ Αθήνας (http://athens.ese-gr.org)
6941507846
info@ese-gr.org
στο Αυτόνομο Στέκι
(Ζωοδόχου Πηγής 95-97 & Ισαύρων, Εξάρχεια)

Η ΕΣΕ θεωρεί δική της κληρονομιά την ιστορία του εργατικού κινήματος, την ιστορία του κινήματος της κοινωνικής χειραφέτησης.
Εμπνέεται από την πλούσια εμπειρία του αναρχοσυνδικαλισμού
και του επαναστατικού συνδικαλισμού. Αντλεί διδάγματα από την
πείρα των κοινωνικών επαναστάσεων και ιδιαίτερα από τις ελευθεριακές τους τάσεις. Αποτελεί παράδειγμα για μας, η δράση της CNT
στο πλαίσιο της ισπανικής επανάστασης (1936-1939). Οι ιδέες του
ελευθεριακού συνδικαλισμού δεν είναι κάτι το πρόσκαιρο, έρχονται από πολύ μακριά και πάνε πολύ μακριά.

με την ΕΣΕ Θεσσαλονίκης (www.esethessalonikis.gr)
6982280504
info@esethessalonikis.gr, ese_thessalonikis@yahoo.gr
ανοιχτή συνέλευση κάθε Δευτέρα 9.00 μ.μ.
στο Κοινωνικό κέντρο-Στέκι Μεταναστών
(Ερμού 23 & Βενιζέλου, 1ος όροφος)

Σκοπός της ΕΣΕ είναι η ανάπτυξη ενός διαφορετικού συνδικαλισμού, οριζόντιου αντι-ιεραρχικού, αυτοδιαχειριστικού, ταυτόχρονα
διεκδικητικού και επαναστατικού. Επιτακτική είναι η ανάγκη συνολικής ρήξης με τον γραφειοκρατικό συνδικαλισμό. Η ΕΣΕ θέτει ως
έναν από τους μακροπρόθεσμους στόχους της τη δημιουργία μιας
Ελευθεριακής Συνομοσπονδίας Εργασίας.
Σκοπός της ΕΣΕ είναι η κατάργηση όλων των ταξικών και ιεραρχικών
διακρίσεων στην κοινωνία. Κανένα προνόμιο για κανέναν δεν είναι
αποδεκτό.

με την ΕΣΕ Ιωαννίνων (eseioanninon.squat.gr)
ese_ioanninon@yahoo.gr
συνέλευση κάθε Δευτέρα στις 7.00 μ.μ. στον Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό Χώρο Ιωαννίνων (πλατεία Νεομάρτυρα Ιωάννη
5, απέναντι από το Δημοτικό Ωδείο)

Οι φωτογραφίες στις σελίδες 1-2-10-11 είναι του Βασίλη Γισγάκη.
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της

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Ή ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ;
Το ερώτημα δεν μπορεί να σταθεί παρά μόνο ως ρητορικό αν και στην
κοινωνία δεν υφίσταται σε καμία του μορφή. Στον κοινό νου δεν
υπάρχει κάτι άλλο έξω από αυτό το σύστημα που μπορεί να το κατακρίνουμε καθημερινά αλλά το αναπαράγουμε άλλοι συνειδητά
και άλλοι πολεμώντας το συγχρόνως. Πολύς λόγος έχει γίνει βεβαίως το τελευταίο διάστημα για τα προβλήματα που έχει ο καπιταλισμός και αν έχει έρθει το τέλος του ή πρέπει να γυρίσουμε εκεί
που ήμασταν πριν 5 χρόνια όπου από ότι λένε λεφτά υπήρχαν. Η επανάσταση από την άλλη μπαίνει στο λεξιλόγιο πολλών ανθρώπων περισσότερο από κάθε άλλη φορά, λιγότερο από τον παλιό «καλό καπιταλισμό», αλλά και με τον πιο ανούσιο και ακίνδυνο τρόπο. Δεν
αποτελεί μόδα ώστε να είναι must να συζητιέται σε κύκλους ανήσυχων ανθρώπων που ξεμείνανε από άλλα θέματα είναι αναγκαιότητα καθημερινή που πηγάζει από τον τρόπο ζωής μας. Από τον
τρόπο που εργαζόμαστε και παράγουμε (πως, πόσο, γιατί, για ποιόν)
πως συμμετέχουμε στην οργάνωση αυτής της κοινωνίας ή στην οικοδόμηση μιας άλλης χωρίς να περιμένουμε την ξαφνική αλλαγή
σε μια μέρα. Η επανάσταση δεν γεννιέται στον δρόμο, εκεί μπορεί
να κριθεί μόνο σε τελικό στάδιο. Όταν μιλάς για επανάσταση που δημιουργείται από τα κάτω πρέπει να αναφέρεσαι σε δομές αυτοδια-

χείρισης που πρέπει να φτιαχτούν ώστε να αντικαταστήσουν το
υπάρχον και έρχονται σε άμεση σύγκρουση με το εκμεταλλευτικό
σύστημα.
Πολλές νέες δομές δοκιμάζονται και μπαίνουν σε εφαρμογή από εργαζόμενους που ήταν ανενεργοί μέχρι τώρα. Η μαχητική αντίσταση
σε απολύσεις και μειώσεις μισθών σε πολλούς χώρους εργασίας, η
προσπάθεια που γίνεται από παραγωγούς για να ξεπεραστούν οι
μεσάζοντες, η οργάνωση και ο συνδικαλισμός για πρώτη φορά ανέργων σε οριζόντια βάση και με διαφορετικούς τρόπους δείχνουν πως
ο κόσμος που αντιστέκεται δεν έχει αδιέξοδα, σε αντίθεση με τον καπιταλισμό, όταν ξεπερνάει τις παλιές κομματικές κάθετες φόρμες
και αναλαμβάνει την δράση από κάτω. Σε αυτό το τεύχος γίνεται αναφορά σε κάποιους μόνο εργατικούς αγώνες, με κριτήριο την εγγύτητα και την επαφή που αποκτήσαμε ως άμεσα αλληλέγγυοι, από
τους πολλούς αλλά όχι αρκετούς που συμβαίνουν τουλάχιστον
στην Ελλάδα. Δεν υποβαθμίζεται κανένας άλλος σκόπιμα παρά
μόνο λόγω του περιορισμένου χώρου και της αδυναμίας παρακολούθησης από κοντά κάθε μορφής αντίστασης.
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Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΡΡΩΣΤΟΣ.
ΑΣ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ!
Οι κρίσεις είναι περίοδοι επαναφοράς στην ειλικρίνεια. Τα ιστορικά
αυτά γεγονότα έχουν την μοναδική ικανότητα να καταδεικνύουν
και να υπενθυμίζουν το πραγματικό πρόσωπο του καπιταλιστικού συστήματος. Τον εκθέτουν σε αρκετά σοβαρό κίνδυνο, ώστε να επιστρατεύει για την αυτοσυντήρησή του όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς του, εγκαταλείποντας τις περισσότερες, αν όχι όλες,
τις πρακτικές με τις οποίες αποσπούσε άλλοτε την λαϊκή συναίνεση.
Οι κοινωνικές πολιτικές υποβαθμίζονται και υποχωρούν ως δευτερευούσης σημασίας, φανερώνοντας τους αληθινούς πυλώνες που
συντηρούν την ανοχή του καπιταλισμού απ' την κοινωνία: τους κατασταλτικούς.
Τα ανθρώπινα όρια φυσικής και ψυχικής εξάντλησης θα δοκιμαστούν ξανά. Οι εργαζόμενοι καλούμαστε να θυσιάσουμε όλες μας
τις δυνάμεις για να αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοι για μια θέση στον
ήλιο των καιρών αυτών. Μας ζητιέται να αντεπεξέλθουμε σε υπεράνθρωπες απαιτήσεις εργασίας με εξευτελιστικές απολαβές.
Ενίοτε ακόμη και η καταβολή των δεδουλευμένων γίνεται υπόσχεση μελλοντική κι αόριστη. Η υπεράσπιση του καπιταλισμού στα
μάτια του σημερινού εργαζόμενου είναι δύσκολο έργο.
Με τα αφεντικά μας (από τα πιο μεγάλα μέχρι τα "μικρομεσαία")
λοιπόν ως εργάτες δεν έχουμε κανένα κοινό συμφέρον. Αν οι μειώσεις στους μισθούς μας επιβάλλονται από κάποιους "ξένους κατακτητές" γιατί τότε οι εργοδότες μας δε μας δίνουν αύξηση σαν έν-

δειξη του πατριωτισμού τους; Με τους μετανάστες συναδέλφους
μας στη δουλειά αντίθετα έχουμε συμφέρον να συμμαχήσουμε για
να διεκδικήσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ζωής. Ο ρατσισμός εκτός από απάνθρωπος ρίχνει και τα μεροκάματα. Και αν
κάτι έδειξε η κρίση είναι πως η αδιαφορία ή και η στήριξη στους μειωμένους μισθούς και την ανασφάλιστη εργασία των αλλοδαπών
εργατών άνοιξε το δρόμο στην εκμετάλλευση και των ντόπιων.
Ας ανταποκριθούμε κι εμείς στην σκληρή ειλικρίνεια αυτών των καιρών με την στάση μας. Για την δεινή μας θέση δεν ευθύνεται ο συνάνθρωπός μας. Η δυσφορία μας πιάνει τόπο μόνο όταν διοχετεύεται ενάντια στους κελευστές της σημερινής πραγματικότητας.
Είμαστε ενάντια στον καπιταλισμό, συνειδητά ή ασυνείδητα, γιατί
πώς αλλιώς να ερμηνευτεί η ολοκληρωτική μας απογοήτευση για
την απαξίωση στην οποία μας καταδίκασαν; Σε όλη την Ευρώπη η
επίθεση στην αξία της εργασίας μας είναι κοινή. Για αυτό ενώνουμε
τη φωνή μας με συνδικάτα βάσης, σωματεία, κοινωνικές οργανώσεις
και συλλογικότητες εργαζομένων και ανέργων όλων των ευρωπαϊκών χωρών και διαδηλώνουμε στις 31 Μαρτίου ενάντια στην
πραγματική αιτία της κρίσης: το καπιταλιστικό σύστημα και τους
πολιτικούς εκπροσώπους του ως ένα πρώτο βήμα συντονισμού των
αγώνων.
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ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ:
TRASTIC
Οι εργαζόμενοι στην Trastic βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, καθώς
έχουν να πληρωθούν από το καλοκαίρι. Στις 9/12 κερδίσανε, για δεύτερη φορά, το δικαστήριο για τα ασφαλιστικά μέτρα που ξεκινήσανε απ' τον Οκτώβρη. Καθημερινά βρίσκονται έξω από το εργοστάσιο καθώς η εργοδοσία στις 2/11 επιχείρησε να φορτώσει με
φορτηγό το στοκ και να το απομακρύνει από το χώρο, με την συνδρομή και της αστυνομίας. Οι εργαζόμενοι όμως απέτρεψαν τα σχέδια της και εμπόδισαν κάθε τέτοια προσπάθεια. Οι εργοδότες όμως
δε σταμάτησαν εκεί και προσπάθησαν με διάφορους τρόπους να
τους εξαντλήσουν καταφέρνοντας να μπλοκάρουν τα επιδόματα

σικού μισθού. Ξεπουλάει κάθε κομμάτι του ευρύτερου δημόσιου τομέα και καταπατά κάθε εργατικό δικαίωμα που είχαν κατακτήσει οι
εργαζόμενοι πολλές δεκαετίες πριν. Σε όλη αυτή τη διαδικασία οι
συνδικαλιστικές ηγεσίες μένουν άπραγες, απλοί παρατηρητές .Τα
περισσότερα εργατικά κέντρα της χώρας λάμπουν δια της σιωπής
και της απουσίας τους.
Οι εργαζόμενοι της Trastic δεν είναι οι πρώτοι που δέχονται
ακραία επίθεση από τον εργοδότη τους. Σε πάρα πολλούς εργασιακούς χώρους και κλάδους όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας αντιμετωπίζουν καθημερινά την εργοδοτική αυθαιρεσία. Από την Trastic μέ-

που έπαιρναν από τον ΟΑΕΔ και προσπαθώντας να τους διασπάσουν.
Αυτή τη στιγμή πάνω από 50 εργαζόμενοι βρίσκονται απολυμένοι και
οι υπόλοιποι απέχουν από την εργασία τους. Όλοι μαζί όμως συνεχίζουν την επίσχεση εργασίας γιατί ο αγώνας τους είναι κοινός,
όπως κοινά ήταν και είναι τα καθημερινά τους προβλήματα
Την Παρασκευή 27/1/12 στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης εκδικάζονταν η αίτηση που έχει κάνει η εργοδοσία της Trastic για να μπει
η επιχείρηση στο άρθρο 99. Το συγκεκριμένο άρθρο θέτει τις επιχειρήσεις σε μια «ομαλή» διαδικασία πτώχευσης. Τα χρωστούμενα
της επιχείρησης, και το πώς αυτά θα δoθούν, αναλαμβάνει ένας
εξωτερικός διαμεσολαβητής (ο οποίος ορίζεται απ' τις δικαστικές
αρχές). Η εκάστοτε εργοδοσία πλέον και με τη «βούλα» του νόμου
δεν είναι υποχρεωμένη να πληρώσει πρώτα τα δεδουλευμένα που
χρωστάει στους εργαζόμενους.
Από το κράτος οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα!
Στηρίζει τους βιομήχανους και παζαρεύει μαζί τους το όριο του βα-

χρι τον Πετζετάκη και τη Χαλυβουργία. Από τον Χατζή μέχρι τα
Goody's και από το Alter μέχρι την Ελευθεροτυπία.
Τώρα περισσότερο από ποτέ όλοι αυτοί οι αγώνες πρέπει να γίνουν ένας! Να παλεύουμε καθημερινά στους χώρους εργασίας
μας! Να δίνουμε όλοι μαζί τους αγώνες του κάθενός μας! Δεν
έχουμε τίποτα να περιμένουμε από τις συνδικαλίστικές ηγεσίες
και τους επαγγελματίες συνδικαλιστές.

Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση Αθήνας

Η τελευταία ενημέρωση για την Trastic ανέφερε πως η επίσχεση συνεχίζεται
έχοντας απολυθεί από τον ιδιοκτήτη και οι εναπομείναντες 20 εργαζόμενοι που
τους κρατούσε για να διασπάει το σωματείο. Το σωματείο έχει κάνει κατάσχεση
στα οικόπεδα που έχει στην κατοχή του ο εργοδότης τους και περιμένουν τον
πλειστηριασμό. Η εταιρία δεν μπήκε τελικά στο άρθρο 99 αλλά πρόλαβε και
πούλησε το εργοστάσιο χάρη στην άρση των ασφαλιστικών μέτρων που προβλέπονται για την αίτηση σε αυτό.
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ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ:
WIND
Το παρακάτω κείμενο είναι των συναδέλφων:
Γεροντόπουλου Νίκου, Ζλάτκο Κώστα, Κουτσουρίδη Φώτη, Λάμπρη Δημήτρη, Λιβιτσάνη Τέλη, Μάλαμα Στέφανου, Νικολαϊδη Νίκου, Σιδερά Νίκου, Χρήστου Χάρη
Η προσωπική συμμετοχή του καθένα μας στον συλλογικό αγώνα είναι
η εγγύηση για να υπερασπιστούμε τους μισθούς και τις θέσεις εργασίας
Τη χρονιά που ήδη διανύουμε έχουμε τις προϋποθέσεις ως σωματείο,
να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας, αλλά ακόμα και να βελτιώσουμε
τους μισθούς μας και τις συνθήκες εργασίας.
Είναι πέρα για πέρα βέβαιο πως η εταιρία που εργαζόμαστε, η WIND,
θα επιχειρήσει να κάνει περικοπές.Όλοι καταλαβαίνουμε πως και αναθέσεις εργολαβιών τμημάτων της εταιρίας θα επιχειρηθούν και απολύσεις θα δρομολογηθούν και προσπάθειες για ατομικές συμβάσεις θα
υπάρξουν, ώστε να μειωθούν οι μισθοί και να ακυρωθεί στην πράξη η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, και εντατικοποήση της εργασίας μας θα επιδιωχθεί από την εταιρία.
Σε τέτοιες συνθήκες συνολικής αρπαγής εργατικών κατακτήσεων δεκαετιών, πρωτοφανούς φορολογικής επιδρομής που θυμίζει συνθήκες τουρκοκρατίας, που καταργούνται οι κλαδικές συμβάσεις και ο βασικός μισθός κατρακυλά σε επίπεδα Κίνας και Βουλγαρίας, που οι
συντάξεις μετατρέπονται σε επιδόματα, που η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη γίνεται προνόμιο και η μόρφωση θα παρέχεται σε όσους «φυσάνε το παραδάκι», θα ήταν «παράλογο» η εργοδοσία της εταιρίας να
μην αξιοποιήσει την ευκαιρία να μεγαλώσει τα κέρδη της βυθίζοντας
στην φτώχεια, την εξαντλητική εργασία ή την ανεργία τα δικά μας σπίτια, τις δικές μας ζωές, τις δικές μας οικογένειες.
Το απελπιστικό ερώτημα που είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε είναι: «τι θα κάνουμε εμείς για να μην φτάσουμε σε αυτά τα αδιέξοδα, ώστε να έχουμε εργασία, ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας και
μισθούς και να μην φτάσουμε να είμαστε άνεργοι, άστεγοι, πεινασμένοι και να οδηγούμαστε στην αυτοκτονία»;
Παρά το ζοφερό περιβάλλον, παρά το μακρύ και σκοτεινό τούνελ, υπάρχει λύση, υπάρχει ελπίδα. Η λύση στα αδιέξοδα και η ελπίδα βρίσκονται στην συμμετοχή στη συλλογικότητα μας, στο σωματείο μας. Η συμμετοχή στο σωματείο και στις δράσεις του οδήγησε στο να υπογράψουμε
Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) με μισθούς αυξημένους έστω και κατά 0,6%. Μην ξεχνάμαι πως υπογράψαμε την ΕΣΣΕ
μέσα σε ζοφερές συνθήκες οικονομικής κρίσης που το μνημόνιο του
2010 ήταν γεγονός, που το μεσοπρόθεσμο του Ιουνίου του 2011 ήταν
γεγονός, αλλά και το μεσοπρόθεσμο του Οκτωβρίου του 2011 ήταν γεγονός. Ήταν μόνο η συγκυρία της ενδεχόμενης συγχώνευσης με την
VODAFONE που υπογράψαμε την ΕΣΣΕ; Όχι, βεβαια. Η ΕΣΣΕ ήταν αποτέλεσμα των αγώνων που κάναμε όλη την προηγούμενη χρονιά. Ποιος
δεν θυμάται την προσπάθεια της εταιρίας να πετσοκόψει την ετοιμότητα
(stand-by) στα τεχνικά τμήματα με στόχο να εξοικονομήσει χρήματα κόβοντάς τα από τους συναδέλφους των τμημάτων αυτών αλλά και να εντατικοποιήσει την εργασία τους; Η τόλμη και η αποφασιστικότητα των συναδέλφων από τα τεχνικά τμήματα έδωσε το έναυσμα της ένωσης όλων

των συναδέλφων της εταιρίας στο σωματείο και οδηγηθήκαμε σε πρωτόγνωρους και παρατεταμένους αγώνες 15 ημερών. Το αποτέλεσμα
ήταν να στριμωχθεί η εταιρία και να κάνει πίσω στις παράλογες απαιτήσεις της. Ποιός δεν θυμάται την Ελένη Δεμέναγα που περήφανα αρνήθηκε να υπογράψει την απόλυσή της και τους αγώνες που ακολούθησαν ώστε να επιστρέψει στην εργασία της και να σταματήσουν οι
απολύσεις; Οι απολύσεις σταμάτησαν αλλά η απόλυση της Ελένης δεν
ανακλήθηκε , γιατί οι αγώνες έπρεπε να έχουν και άλλη διάρκεια και
αποφασιστικότητα. Αν το πιστεύαμε όλοι ότι έπρεπε να ανακληθεί η απόλυση, τότε αυτό θα είχε συμβεί.
Όμως, αυτοί οι αγώνες ήταν πρωτόγνωροι για όλους μας. Αξίζει να κρατήσουμε τα θετικά που μας οδήγησαν στην υπογραφή της ΕΣΣΕ και
στην αποτροπή αρκετών απολύσεων.
Αν συλλογικά με την ίδια αντίληψη σταθούμε σε οποιαδήποτε κίνηση της εταιρίας απέναντι στα εργασιακά μας δικαιώματα τότε έχουμε
προοπτικές να μας βρει ο νέος χρόνος χωρίς απώλειες θέσεων εργασίας, χωρίς απώλειες σε μισθούς, ακόμα και με αυξήσεις.
Αρκεί να πάμε την νέα χρονιά με τη δέσμευση ότι:
ΘΑ ΓΡΑΦΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ θα συμμετάσχουμε στις διαδικασίες
του τις Γενικές Συνελεύσεις και τις δράσεις του και θα πούμε: Κανένας
συνάδελφος μόνος του. Όλοι να ενδιαφερθούμε για τον ένα συνάδελφο που θα βρεθεί εκτεθειμένος στο μάτι του προϊστάμενου, του διευθυντή, της εργοδοσίας και θα επιχειρειθεί η απόλυσή του, η μείωση
του μισθού του, η εντατικοποίηση της εργασίας του, η μείωση της προσωπικότητάς του. Αν τον αφήσουμε μόνο του αβοήθητο ακολουθεί
αργά ή γρήγορα η δική μας η σειρά. Μην σκεφτούμε πως εμείς έχουμε
υποχρεώσεις, οικογένεια, λογαριασμούς, δάνεια. Κι ο διπλανός μας
συνάδελφος έχει λίγο ως πολύ τις ίδιες υποχρεώσεις, δηλαδή είμαστε
όλοι χωμένοι στο ίδιο «καζάνι που βράζει». Αν ο ένας γίνουμε όλοι και
οι όλοι γίνουμε ένας, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε.
Η δράση μας πρέπει να ξεκινά από το τμήμα και την ομάδα εργασίας που
ανήκει ο καθένας μας. Δεν πρέπει να ανεχόμαστε τους παράλογους στόχους που βάζουν οι διευθυντές, για να ικανοποιήσουν τους μετόχους της
εταιρίας και να σώσουν τις ζεστές πολυθρόνες τους και τα προνόμιά
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τους. Δεν πρέπει να ανεχόμαστε να μας προσβάλλουν, να θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπειά μας. Οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι μας φέρονται με απαξιωτικές συμπεριφορές γιατί εμείς τις αποδεχόμαστε. Αν
τους δείξουμε πως είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι να μην ανεχτούμε τους παράλογους στόχους και τις απαξιωτικές-προσβλητικές
συμπεριφορές, τότε θα υποχωρήσουν.
Στην επίθεση που αναμένουμε δεν υπάρχουν περιθώρια να έχουμε
απών κανένα συνάδελφο. Δεν χωράει σκέψη για ανάθεση των αγώνων
στα μέλη του ΔΣ. Τις επιτυχίες τις φέρνουν οι συμμετοχές των συναδέλφων και όχι τα μέλη του ΔΣ. Δεν χωράει ίχνος σκέψης ότι θα αγωνιστούμε για λίγο και αυτό θα είναι αρκετό. Δεν αρκούν ούτε οι λίγοι να
αγωνιστούν για τους πολλούς, δεν μπορούν οι αναθέσεις να φέρουν επιτυχίες. Χρειάζονται όλοι οι συνάδελφοι και να είναι αποφασισμένοι για
διαρκή και παρατεταμένο αγώνα. Όσο πιο πολλοί και αποφασισμένοι είμαστε, τόσο θα μεγαλώνουμε τις πιθανότητες για να έχουμε εργασία και
ικανοποιητικούς μισθούς. Η εταιρία μέσω διευθυντών και προϊσταμένων
θα επιδιώξει να μας διχάσει, με επιχειρήματα όπως: «κοίτα τον εαυτό
σου, κοίτα πόσοι είναι άνεργοι, έχεις έξοδα, οικογένεια και η εταιρία δεν
θα σε αφήσει έτσι, θα σε ανταμείψει». Οι διευθυντές όμως φροντίζουν
να εξυπηρετούνται τα δικά τους συμφέροντα, τα οποία δεν συμπίπτουν,
αντίθετα έρχονται σε αντίθεση με τα δικά μας. Γι΄ αυτό όταν μας λένε
τέτοια λόγια διχαστικά να μην «τσιμπάμε» και συρόμαστε σε διασπάσεις
των αγώνων μας, να μη γινόμαστε απεργοσπάστες μεταφερόμενοι σε
εργολαβικές εταιρίες όπως την Τελεπερφόρμανς, ευτελίζοντας τις ανθρώπινες αξίες της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης.
Η εργοδοσία της εταιρίας είναι σίγουρο πως θα κινδυνολογήσει και θα
μας βάλει εκβιαστικά διλήμματα, όπως «η εταιρία δεν θα αντέξει τον
ανταγωνισμό αν δεν γίνουν περικοπές και θα αναγκαστεί να κλείσει».
Στόχος τους θα είναι να μας «πιάσουν» στο φιλότιμο, που ξέρουνε ότι
διαθέτουμε σε πλεονασμό, και να αποδεχτούμε μειώσεις μισθών, απολύσεις, «εθελούσιες» απολύσεις, ανάθεση εργολαβιών κάποιων τμημάτων με λίγους συναδέλφους και άλλα πολλά τερτίπια.
Να τους γυρίσουμε την πλάτη γιατί όλα αυτά θα τα κάνουν για να σκάψουν τον λάκκο μας. Εμείς να δείξουμε εμπιστοσύνη στο σωματείο
μας, στις Γενικές Συνελεύσεις και στις δράσεις που θα αποφασίσουμε.
Μόνο που αυτή την χρονιά οι δράσεις δεν μπορούν να μείνουν στα επίπεδα 24ωρων και 48ωρων απεργιών. Θα προκύψει η αναγκαιότητα για
απεργίες διαρκείας και καταλήψεις των κτηρίων που πρέπει να μετατραπούν σε κέντρα ενημέρωσης, συζήτησης και δράσης. Μόνο με τέτοιους αποφασιστικούς αγώνες και με μεγάλη, καθολική συμμετοχή,
μπορούμε και μας αξίζει να πετύχουμε, για να έχουμε εργασία, μισθούς και να ζούμε ικανοποιητικά εμείς και οι οικογένειές μας.
Στο αποκορύφωμα της κινδυνολογίας τους ενδέχεται να
μας πούνε πως αν δεν αποδεχτούμε τις περικοπές θα κλείσουν την εταιρία και θα φύγουν. Ναι, μην μας ξαφνιάζει. Έχει συμβεί σε χώρες που
βρέθηκαν σε οικονομική κρίση όπως η χώρα μας οι εργοδότες να εγκαταλείπουν τις επιχειρήσεις γιατί δεν τους αποδίδουν τα προσδοκώμενα κέρδη. Τρανό παράδειγμα η Αργεντινή. Η μόνη απάντηση σε αυτή
την κινδυνολογία είναι η ανάληψη της διεύθυνσης-διαχείρισης της
εταιρίας από εμάς τους εργαζόμενους στην εταιρία. Μπορούμε να εργαστούμε χωρίς διευθυντές και προϊστάμενους. Μέσα από συνελεύσεις
των τμημάτων θα εκλέγουμε τους εκπροσώπους μας που θα είναι αιρετοί και ανακλητοί, για όσο διάστημα αποφασίζουμε εμείς, θα αποφασίζουμε για το ωράριο εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, τους μι-

σθούς, τους στόχους , την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.
Ναι, δεν είναι τρελό όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Στην Αργεντινή εκατοντάδες επιχειρήσεις λειτουργούν με διαχείριση από τους εργαζόμενους. Δεν είναι η οριστική λύση αλλά είναι η πιο ρεαλιστική απάντηση
για να επιβιώσουμε με αξιοπρέπεια στις συνθήκες πείνας που εκβιαστικά θα επιχειρήσει να μας οδηγήσει η εργοδοσία.Στο κάτω –κάτω
ποιος γνωρίζει καλύτερα τα προβλήματα και τις λύσεις τους στην επιχείρηση από εμάς τους εργαζόμενους.
Στην Ελλάδα, η οικονομική κρίση δεν είναι μια τυχαία κρίση. Είναι η
κρίση της οικονομίας της αγοράς, της οικονομίας που παράγει μόνο για
κέρδος. Βρισκόμαστε στο έλεος των τραπεζών και των κυβερνήσεων
που υπηρετούν αυτά τα συμφέροντα. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε πως
από αυτό το αδιέξοδο θα μας βγάλει κάποιο κόμμα οποιασδήποτε απόχρωσης.Δεν μπορούμε να ελπίζουμε στους δήθεν αγώνες της ΓΣΕΕ που
δεν αφουγκράζονται τις αγωνίες και τις ανάγκες μας. Δεν μας εκπλήσσουν αφού δεν είναι εργαζόμενοι, αλλά γραφειοκράτες. Δεν αποτελούν
ελπίδα και οι κομματικοί αγώνες του ΠΑΜΕ γιατί διχάζουν τους εργαζόμενους «βαφτίζοντας» ουρά της ΓΣΕΕ και προδότες όσους δεν συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις τους. Οι αγώνες τους αποφασίζονται στα
κομματικά γραφεία και όχι από εργαζόμενους σε σωματεία.
Από αυτή την κρίση αυτή του καπιταλισμού θα βγούμε μόνο όταν οι ίδιοι
οι εργαζόμενοι, ο λαός το αποφασίσουμε με αγώνες δικούς μας ακηδεμόνευτους από κάθε λογής «φωστήρες». Μέσα από τα σωματεία βάσης, μέσα από τις γειτονιές, τα σχολεία, να χτίσουμε τους δικούς μας θεσμούς τις εργατικές και λαϊκές συνελεύσεις με εκπροσώπους αιρετούς,
ανακλητούς και όχι ανάθεσης όπως είναι σήμερα. Αυτοί οι εργατικοί και
λαϊκοί θεσμοί πρέπει να γίνουν η βάση για να αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα την λεηλασία που επιχειρούν σε μισθούς, εισοδήματα,
συντάξεις οι κυβερνήσεις, το ΔΝΤ, η ΕΕ και οι εργοδότες,αλλά και βάση
για την αυτοδιεύθυνση και αυτοδιαχείριση μιας νέας κοινωνίας. Για μια
τέτοια κοινωνία δικαιοσύνης,αλληλεγγύης, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, που ο πλούτος που θα παράγουμε θα ανήκει σε
όλους εμάς που τον παράγουμε, αξίζει και πρέπει να αγωνιστούμε.
• Με συσπείρωση στο σωματείο,
•Μεενότητακαιαποφασιστικότητα,μεαγώνεςδιαρκείαςκαικαταλήψεις
• Με την αλληλεγγύη αγωνιστών, σωματείων και συλλογικοτήτων μπορούμε να σώσουμε θέσεις εργασίας και μισθούς...
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΔΕΜΕΝΑΓΑ
ΑΠΟ ΤΗ WIND
Κάθε απόλυση πρέπει να είναι
και μια μάχη για το εργατικό κίνημα
ΧΡΟΝΙΚΟ
13/3/2011: Η WIND δεν ανανεώνει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου
σε τέσσερις εργαζόμενες. Είναι προφανείς λόγοι εκδίκησης, τουλάχιστον για τις τρεις που συμμετείχαν στις απεργιακές κινητοποιήσεις του Φεβρουαρίου και Μαρτίου ενάντια στην ανατροπή του
καθεστώτος παροχής ετοιμότητας(stand-by). Οι κινητοποιήσεις
ήταν πετυχημένες και τα σχέδια της εταιρίας δεν πέρασαν. Μια από
τις τρεις απολυμένες είναι η Έλενα Στεφανίδου. Η Έλενα Στεφανίδου απευθύνεται στο κλαδικό σωματείο ΣΕΤΗΠ (ΠΑΜΕ) και στο επιχειρησιακό σωματείο της WIND αρνούμενη να αποδεχθεί την απόλυσή της. Το Δ.Σ. του σωματείου της WIND κάνει παράσταση
διαμαρτυρίας στην διοίκηση της εταιρείας.
Από 15/3 μέχρι τις 15/4 γίνονται μερικές δεκάδες απολύσεις εργαζομένων που παρουσιάζονται ως παραιτήσεις.
7/4: Γενική Συνέλευση του σωματείου της WIND. Απόφαση για 5ωρη
στάση εργασίας και για συμμετοχή στην εκδίκαση της προσφυγής
της Έλενας Στεφανίδου στην Επιθεώρηση Εργασίας.
12/4: Συμμετοχή των εργαζομένων της WIND στην πανεργατική
απεργία των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.
14/4: Πραγματοποιείται με επιτυχία η στάση εργασίας. Παρουσία εργαζομένων στην τριμερή στην Επιθεώρηση Εργασίας της Νέας Ιω-

νίας, σε αλληλεγγύη προς την απολυμένη. Στην τριμερή παραβρίσκεται και το Δ.Σ. του ΣΕΤΗΠ.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η εργοδοσία της WIND προχωρά
στην απόλυση της Ελένης Δεμέναγα που εργάζονταν δέκα χρόνια
στη WIND. Η εργαζόμενη αρνείται να αποδεχτεί την απόλυση. Απευθύνεται στο επιχειρησιακό σωματείο για να αντιπαλέψει την εργοδοτική αυθαιρεσία. Πραγματοποιείται αυθημερόν έκτακτη Γενική
Συνέλευση του σωματείου με μαζική συμμετοχή και αποφασίζεται
συγκέντρωση διαμαρτυρίας και νέα Γενική Συνέλευση την επόμενη
ημέρα στο κτίριο της λεωφόρου Αθηνών.
15/4: Γενική Συνέλευση του σωματείου στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου της λεωφόρου Αθηνών. Άρνηση των εργαζομένων να εργαστούν για όλη την ημέρα. Οι ίδιοι περιφρουρούν την απόφασή τους.
Η μαζική γενική συνέλευση αποφασίζει απεργίες με αίτημα την
ανάκληση των απολύσεων.
18/4 (Μεγάλη Δευτέρα): 24ωρη απεργία.H WIND προσφεύγει στα δικαστήρια για να βγάλει παράνομη και καταχρηστική την απεργία.
19-20/4 (Μεγάλη Τρίτη – Μεγάλη Τετάρτη): 48ωρη απεργία και
απεργιακές συγκεντρώσεις-περιφρουρήσεις στα κτίρια της WIND
στη λεωφόρο Κηφισίας και στη λεωφόρο Αθηνών. Επιχειρείται απεργοσπασία με μεταφορά εργαζομένων στην Teleperfomance, η οποία
αντιμετωπίζεται επιτυχημένα από το σωματείο της WIND και αλληλέγγυα σωματεία και συλλογικότητες. Στις 19/4 εκδικάζεται η προσφυγή της εταιρείας. Στις 20/4 το μεσημέρι κοινοποιείται η απόφαση
του δικαστηρίου που βγάζει καταχρηστική, αλλά όχι παράνομη, την
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απεργία. Όμως η απεργία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται με επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή.
3/5: Νέα Γενική Συνέλευση. Απόφαση για αγωνιστικές δράσεις.
5/5: Ανοιχτή επιστολή της Ελένης Δεμέναγα στους συναδέλφους
της, όπου τους καλεί να στηρίξουν τον αγώνα της και τον αγώνα του
σωματείου για να επαναπροσληφθεί.
11/5: Συμμετοχή των εργαζομένων της WIND στην πανεργατική
απεργία των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.
16/5: Το επιχειρησιακό σωματείο οργανώνει σύσκεψη στο Εργατικό
Κέντρο Αθήνας και αντίστοιχα στο Εργατικό Κέντρο Θεσ/κης για τη
συγκρότηση Επιτροπών Αλληλεγγύης για την ανάκληση των απολύσεων. Πολλά πρωτοβάθμια σωματεία και εργατικές συλλογικότητες ανταποκρίνονται.
17/5: 5ωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση του σωματείου της
WIND στην Επιθεώρηση Εργασίας στην οδό Σουρμελή στο κέντρο της
Αθήνας, όπου πραγματοποιείται τριμερής συνάντηση για την απόλυση της Ελένης Δεμέναγα.
18-19/5: 48ωρη απεργία για ανάκληση των απολύσεων. Η απεργία
πέτυχε, παρά τις προσπάθειες για λειτουργία του απεργοσπαστικού
μηχανισμού στην Teleperfomance. Όμως, παρά την υψηλή συμμετοχή στην απεργία, οι απεργιακές συγκεντρώσεις έξω από τα κτίρια
της WIND δεν είναι μαζικές. Οι εργαζόμενοι έδειξαν σημάδια κούρασης. Η διοίκηση δεν συνεχίζει τις απολύσεις φοβούμενη νέες
απεργίες, αλλά πατώντας και στην χαμηλή συμμετοχή των απεργιακών συγκεντρώσεων, προσπαθεί να επιτεθεί στο σωματείο. Καθώς
πλησιάζει η μισθοδοσία του Μαΐου, προσπαθώντας να στρέψει τους
εργαζόμενους ενάντια στο σωματείο, ζητά (όσοι δεν έχουν δηλώσει ΑΠΕΡΓΙΑ) να γράψουν στις ηλεκτρονικές φόρμες ότι «παρεμποδίστηκαν από το Σωματείο».
20/5: Συνάντηση του σωματείου με τον πρόεδρο της εταιρείας Νάσο
Ζαρκαλή. Τίθεται το θέμα των δύο επαναπροσλήψεων. Αρνητική
στάση της εργοδοσίας. Ο πρόεδρος της WIND είπε πως, «δεν θα τις
επαναπροσλάβει, γιατί είναι αξιολογημένες αρνητικά και δεν μπορούν να εργάζονται στην εταιρεία»… Επίσης, «οι συνάδελφοί σας
δεν στηρίζουν τους αγώνες του Σωματείου. Τηλεφωνούν στην διοίκηση της εταιρείας και μας διαμαρτύρονται. Όμως, η διοίκηση της
εταιρείας τους προτρέπει να μην έρχονται για εργασία τις ημέρες
των απεργιών για να μην τους φέρει σε σύγκρουση με το Σωματείο
και κλείσουν οι δρόμοι από το μποτιλιάρισμα»…. Προέτρεψε το σωματείο να μην περιφρουρεί τις απεργίες. Ανακοίνωσε τέλος, πως οι
μέτοχοι είναι προβληματισμένοι μ’ αυτές τις κινητοποιήσεις.
24/5: Η απόπειρα για να συγκληθεί Γενική Συνέλευση αποτυγχάνει.
Μικρή συμμετοχή εργαζομένων. Δεν παίρνονται αποφάσεις δράσης.
30/5: Παράσταση διαμαρτυρίας στο Τμήμα Προσωπικού της εταιρείας (κτίριο στη λεωφόρο Κηφισίας) από το σωματείο και την Επιτροπή Αλληλεγγύης, όπου τίθεται και πάλι το θέμα των δύο απολύσεων.
1/6: Νέα απόπειρα για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης. Και πάλι μικρή
συμμετοχή.
H Ελένη Δεμέναγα με τη στήριξη του σωματείου της WIND έχει προσφύγει στα δικαστήρια ζητώντας να θεωρηθεί η απόλυσή της παράνομη και καταχρηστική.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΝΩΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ
Μετά από τόσα χρόνια που τα αφεντικά μετρούσαν άπειρα κέρδη, βρήκαν και πάλι την ευκαιρία να βγάλουν ακόμα περισσότερα, με αφορμή
την οικονομική κρίση. Σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, ντόπιες και
ξένες, μειώνουν μισθούς, κόβουν επιδόματα, απολύουν μαζικά τους
εργαζόμενους. Μας χρησιμοποιούν όλα αυτά τα χρόνια για να παράγουμε τον πλούτο τους και για μια ακόμη φορά μας καλούν να θυσιαστούμε στο όνομα της ανάπτυξης των επιχειρήσεων τους, ή για να
ξεπεράσουν τις όποιες δυσχέρειες.
Η Ελληνική Χαλυβουργία αποτελεί μία επιχείρηση από τις πολλές
που αποφάσισε να ξεζουμίσει ακόμη περισσότερο τους εργαζόμενους με την δικαιολογία της μείωσης των κερδών της. Οι εκατοντάδες
εργαζόμενοι της βιομηχανίας στον Ασπρόπυργο αντέδρασαν στη μείωση των μισθών και στις απολύσεις. Αγωνίζονται με απεργία διαρκείας
από 31 Οκτώβρη 2011. Περιφρουρούν την απεργία τους, οργανώνουν πορείες και καλούν όλους τους εργαζόμενους, ακόμα και αυτούς που βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση από αυτούς, να τους
συμπαρασταθούν. Η αλληλεγγύη που έχει ήδη εκδηλωθεί είναι σημαντική, αλλά υπάρχει ακόμα πολύ δρόμος.
Αυτός ο αγώνας είναι εμβληματικός για την εργατική τάξη, γιατί
δείχνει πως πρέπει να απαντάει στους εκμεταλλευτές της. Αυτός ο
αγώνας πρέπει να είναι νικηφόρος. Έχουμε μόνο δύο επιλογές: ή θα
χάσουμε, ή θα νικήσουμε. Όσο και αν προσπαθούν να μας πείσουν για
την ανάγκη μιας εθνικής ενότητας εργαζομένων και αφεντικών, η
θέση των εργατών είναι ξεκάθαρη: ή εμείς ή αυτοί. Δεν έχουμε τίποτα
κοινό με αυτούς που μας στέλνουν στη φτώχεια, στην ανεργία και στο
θάνατο. Είμαστε υποχρεωμένοι να νικήσουμε. Ένας δρόμος υπάρχει,
ο δρόμος του αγώνα.
Στηρίξτε ηθικά και υλικά τους απεργούς χαλυβουργούς. Η ΝΙΚΗ
ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ. Και ας καταλάβουμε καλά
πως, η καλύτερη αλληλεγγύη είναι να ξεσπάσουν αγώνες σε όλους
τους χώρους δουλειάς, γιατί παντού σε όλους τους κλάδους γίνονται
οι ίδιες επιθέσεις από τα αφεντικά: απολύσεις, μειώσεις μισθών, μη
καταβολή δεδουλευμένων, απλήρωτες υπερωρίες, ανατροπή 8ωρου,
ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων κλπ
Η ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ,
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ
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ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΟΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ
Αυτό το άρθρο επιχειρεί να διασαφηνίσει τη σχέση ανάμεσα στην
ελευθεριακή1 παράδοση και το ιδιαίτερο ρεύμα του αναρχοσυνδικαλισμού εντός αυτής. Αν και κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας μπορεί να βρει κανείς πάμπολλες φιλοσοφικές ή κοινωνικές αντιλήψεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αντιεξουσιαστικές ή
αντικρατικές ο αναρχισμός ως κοινωνικό κίνημα των από κάτω συγκροτείται κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα ως αναπόσπαστο τμήμα
των εργατικών κινημάτων της εποχής. Τα δύο βασικότερα ρεύματα
στο εσωτερικό του αναρχισμού είναι ο αναρχοκομμουνισμός και ο
αναρχοσυνδικαλισμός. Και τα δύο αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως
τμήμα του κόσμου της εργασίας και οι υποστηρικτές τους παλεύουν
στη βάση της κοινωνικής τους θέσης ως εργάτες για την απελευθέρωση της τάξης τους.
Υπάρχουν ακόμα οι συνθετιστές που πιστεύουν στη σύνθεση όλων
των τάσεων του αναρχισμού (από τους αναρχοατομικιστές μέχρι
τους αναρχοσυνδικαλιστές) στα πλαίσια μιας μεγάλης αναρχικής
ομοσπονδίας, συγκροτημένης στη βάση ενός μίνιμουμ πλαισίου αντιεξουσιαστικών αρχών που να μην αποκλείουν κανέναν. Ως τρόπο
λήψης αποφάσεων που να χωράει όσο γίνεται περισσότερους προκρίνουν την ομοφωνία και τη συναίνεση. Παρά τις ενδεχομένως καλές προθέσεις των εμπνευστών του, το συγκεκριμένο μοντέλο οργάνωσης και δράσης είναι εμφανώς δυσλειτουργικό και πολιτικά
ασύμφορο. Ποια είναι η κοινή κατεύθυνση πάνω στην οποία μπορούν να δράσουν πχ. ένας ατομικιστής και ένας ελευθεριακός κομμουνιστής και τι είδους προπαγάνδα πέρα από μια γενικόλογη άρνηση κάθε εξουσίας μπορούν να κάνουν; Πρακτικά σε τέτοιου τύπου
οργανώσεις ή η μία τάση θα ηγεμονεύσει επί των υπολοίπων ή θα διαλυθούν στα εξ ων συνετέθησαν.
Οι πλατφορμιστές αντίθετα (που είναι αναρχοκομμουνιστικής αντίληψης) συγκροτούνται στη βάση μιας κοινής πλατφόρμας που εκφράζει τις αρχές τους στόχους, το πρόγραμμα και τη στρατηγική της
οργάνωσης τους και την οποία κάθε μέλος πρέπει να αποδέχεται και
να υποστηρίζει.
Οι ιλλεγκαλιστές τέλος, υιοθετούν την προπαγάνδα μέσω της δράσης, δηλαδή τις ένοπλες επιθέσεις σε κυβερνώντες, τραπεζίτες,
κλπ. φθάνοντας ακόμα και σε επιθέσεις σε “αστικά” καφενεία όπως
ο Εμίλ Ανρί. Πιο πρόσφατη τάση του Αναρχισμού που εμπνέεται σε μεγάλο βαθμό από αυτούς είναι η εξεγερσιακή τάση χαρακτηριστικός
εκφραστής των ιδεών της οποίας μπορεί να θεωρηθεί ο Αλφρέντο
Μπονάνο, πρώην πανεπιστημιακός καθηγητής κοινωνιολογίας που
συνελήφθη πρόσφατα κατηγορούμενος για συμμετοχή σε ληστεία
τράπεζας.
Ο αναρχοσυνδικαλισμός από πολλούς θεωρείται ότι είναι απλά μια
λέξη που περιγράφει εκείνο το τμήμα των αναρχικών που αποφάσισαν να ασχοληθούν με τον εργατικό συνδικαλισμό. Με τον συνδικαλισμό ωστόσο ασχολούνται ανέκαθεν αναρχικοί όλων σχεδόν των τάσεων. Οι αναρχοκομμουνιστές ξεκάθαρα δήλωναν υπέρμαχοι του

επαναστατικού συνδικαλισμού στους χώρους εργασίας, αλλά και
αναρχικοί που στέκονταν ιδιαίτερα επικριτικοί απέναντι στον αναρχοσυνδικαλισμό όπως ο Ιταλός συνθετιστής Ερρίκο Μαλατέστα είχαν
πλούσια συνδικαλιστική δράση στη δουλειά τους. Η διαφορά του
αναρχοσυνδικαλισμού είναι ότι δίνει προτεραιότητα στο συνδικάτο ως
κύτταρο οργάνωσης της μελλοντικής κοινωνίας. Σκοπός του α/συνδικαλιστή δεν είναι να προπαγανδίσει τις αναρχικές ιδέες μέσα στην
εργατική τάξη, αλλά η ίδια η τάξη να αποκτήσει οργανώσεις με ελευθεριακή δομή. Για αυτόν ο κόσμος δε χωρίζεται σε αριστερούς, δεξιούς, κεντρώους και αναρχικούς, αλλά σε αφεντικά και εργάτες, σε
εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους. Δεν είναι ένας αναρχικός που προσπαθεί να συναντηθεί με τους εργαζόμενους αλλά ένας
εργαζόμενος που συναντά τον αναρχισμό. Για να το πούμε αλλιώς δεν
είναι η ιδεολογία του που καθορίζει την κοινωνική του θέση, αντίθετα
με βάση την κοινωνική του θέση επιλέγει εκείνη την κοσμοθεωρία
που κρίνει πως εκφράζει καλύτερα τις επιθυμίες, τα συμφέροντα και
τις ανάγκες του. Έτσι πολλά μέλη εργατικών ελευθεριακών συνδικάτων δεν αυτοπροσδιορίζονται ως αναρχικοί αλλά και πολλοί αναρχικοί συμμετέχουν σε μη ελευθεριακά συνδικάτα για να προπαγανδίσουν τις ιδέες τους σε μεγαλύτερες μάζες κόσμου (πχ. σήμερα στη
Γαλλία αρκετοί αναρχοκομμουνιστές δε συμμετέχουν στην αναρχοσυνδικαλιστική CNT-F αλλά στα αριστερού προσανατολισμού SUD).
Η αντίληψη αυτή που σε πολλούς -ακόμα και αναρχικούς- στην υπερπολιτικοποιημένη Ελλάδα μπορεί να μοιάζει ακατανόητη έχει τις
ρίζες της στην ιστορική κόντρα της Α' Διεθνούς ανάμεσα στους αναρχικούς με πιο γνωστό εκφραστή τους το Μπακούνιν και στους μαρξιστές. Ο Μπακούνιν υποστήριζε ότι οι αφηρημένες ιδέες δύσκολα υιοθετούνται από τις μεγάλες μάζες των εργατών. Δεν μπορείς να
φτιάξεις ένα πολιτικό πρόγραμμα και να καλέσεις όλους τους εργαζόμενους να προσχωρήσουν σε αυτό. Θα ήταν πιο χρήσιμο να ενώσεις τους εργαζόμενους στη βάση του κοινού βιώματος της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης από τα αφεντικά και μέσα από την
κοινή ζωή του συνδικάτου , να τους μορφώσεις ώστε να φτάσουν οι
ίδιοι να δημιουργήσουν ένα κοινό απελευθερωτικό πρόγραμμα για
τους εαυτούς τους. (Bacounine, 2009) Αυτή η ιδέα της προτεραιότητας του κοινωνικού αγώνα έναντι του πολιτικού είναι που πρε-
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σβεύει ο αναρχοσυνδικαλισμός. Και είναι τραγελαφικό άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως αναρχικοί να υιοθετούν λενινιστικές λογικές
προτεραιότητας της πολιτικής ταυτότητας έναντι της κοινωνικής θέσης στο όνομα της “κοινωνικής απελευθερωτικής δράσης”.2
Γενικά στον ελλαδικό χώρο επικρατεί μια σύγχυση πάνω στα διάφορα ιστορικά ρεύματα του αναρχισμού με αποτέλεσμα πολλές φορές να χρησιμοποιούνται όροι δανειζόμενοι από το αναρχικό κίνημα
της Ευρώπης οι οποίοι επενδύονται με ένα εντελώς διαφορετικό
περιεχόμενο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο διάλογος που
αναπτύσσεται ανάμεσα στους αναρχικούς του ελλαδικού χώρου για
το ποιος είναι και ποιος δεν είναι “κοινωνικός αναρχικός”. Ως κοινωνικοί αναρχικοί εδώ εκλαμβάνονται όσοι στο λόγο τους διάκεινται θετικά απέναντι στην κοινωνία και ως μη κοινωνικοί ή και “αντικοινωνικοί αναρχικοί” (sic) όσοι της ασκούν κριτική ως υποταγμένης,
αλλοτριωμένης,κλπ. Αντίστοιχα ως αναρχοκομμουνιστές εκλαμβάνονται όσοι αναφέρουν στα κείμενά τους ως τελικό στόχο τον ελευθεριακό κομμουνισμό ενώ ως ατομικιστές ή μηδενιστές όσοι δεν
αναφέρουν κάποιο σαφές πρόταγμα και μιλούν για διάχυση του χάους και της αταξίας, κλπ.
Στην πραγματικότητα κοινωνικός αναρχισμός είναι εκείνο το ρεύμα
του αναρχισμού που επιλέγει την παρέμβαση μέσα στην κοινωνία
(ως εργαζόμενος στη δουλειά, ως κάτοικος στη γειτονιά, ως φοιτητής στη σχολή κλπ.) με βάση την κοινωνική ιδιότητα και όχι με βάση
μια διαχωρισμένη πολιτική-πολιτιστική ταυτότητα και κουλτούρα
που στηρίζεται σε έναν άλλο τρόπο ζωής (lifestyle) από αυτόν της
πλειοψηφίας. Έτσι πχ. σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί
κοινωνικός αναρχικός ένας υποστηρικτής του αναρχοπριμιτιβισμού
ή της ένοπλης βίας επειδή απλά μιλάει στα κείμενά του με θετικό
τρόπο για την κοινωνία. Επομένως κάποιος που ασκεί κριτική ας
πούμε στην αλλοτρίωση της σημερινής κοινωνίας μπορεί κάλλιστα
να ανήκει στο ρεύμα του κοινωνικού αναρχισμού και το ανάποδο.
Επίσης το πρόταγμα μιας αναρχικής κομμουνιστικής κοινωνίας
δεν αρκεί για να θεωρηθεί κάποιος αναρχοκομμουνιστής. Οι ιλλεγκαλιστές οπαδοί για παράδειγμα της “προπαγάνδας μέσω της δράσης” πολλές φορές αναφέρουν ως στόχο τους την αταξική κομμουνιστική κοινωνία, θεωρούν ωστόσο ότι αυτή θα επιτευχθεί μέσα από
ενέργειες ένοπλης βίας. Το αναρχοκομμουνιστικό ρεύμα αντίθετα
υποστηρίζει ως μέσο δράσης τη δουλειά των αναρχικών μέσα στον
κόσμο της εργασίας, μέσα στα συνδικάτα.
Το σύνολο του ρεύματος του κοινωνικού αναρχισμού επίσης υιοθετεί δομές οργάνωσης με μέλη, γραπτές αρχές και αμεσοδημοκρατική λειτουργία λήψης αποφάσεων. Αντίθετα οι αφορμαλιστικές
οργανώσεις που λειτουργούν χωρίς μέλη, οργανωτικές δομές και
συγκεκριμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων δεν αποτελούν τμήμα
της παράδοσης του κοινωνικού αναρχισμού αλλά ορισμένων τάσεων της εργατικής αυτονομίας και της λεγόμενης “νέας αναρχικής
σχολής” που δίνει έμφαση στο ατομικό βίωμα, τη δημιουργία απελευθερωμένων ζωνών εντός του υπάρχοντος συστήματος, τη διάδοση μιας εναλλακτικής αντιεξουσιαστικής κουλτούρας, κλπ. Στοιχεία που χωρίς να είναι αρνητικά καθεαυτά αν δε συνδέονται με την
παρέμβαση μέσα στο εργατικό κίνημα καταλήγουν απλά ένα ακόμα
νεολαιίστικο lifestyle.3
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι όλα τα ρεύματα του παραδο-

σιακού αναρχισμού ( με εξαίρεση τους ιλλεγκαλιστές ) έχουν ως βασική τους προτεραιότητα τη συνδικαλιστική δράση μέσα στους χώρους δουλειάς με τον αναρχοσυνδικαλισμό να προσδίδει απλώς μια
ιδιαίτερη βαρύτητα στις κοινωνικές οργανώσεις των εργαζομένων
έναντι των ειδικών πολιτικών ομάδων.
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1. Ο όρος “ελευθεριακός” είναι παρεξηγημένος στον ελλαδικό χώρο και
τείνει να ταυτιστεί, τουλάχιστον για μια μεγάλη μερίδα του κόσμου,
με τον οπαδό του εναλλακτικού lifestyle, των “ελεύθερων σχέσεων”
ή τον εραστή της ελευθερίας γενικώς, κάνοντας έτσι δυσδιάκριτα τα
όρια μεταξύ ελευθεριακών και φιλελεύθερων. Στην πραγματικότητα
o “ελευθεριακός” είναι η μετάφραση του αγγλικού libertarian και παραπέμπει στη διαμάχη μεταξύ αναρχικών και μαρξιστών για τον τρόπο
μετάβασης στην αταξική κοινωνία. Οι αναρχικοί επιθυμούν εξίσου με
τους μαρξιστές το σοσιαλισμό, ωστόσο απορρίπτουν τη δικτατορία των ειδικών του κόμματος επί- του προλεταριάτου. Ο δικός τους σοσιαλισμός και κομμουνισμός δεν είναι εξουσιαστικός αλλά ελευθεριακός. Την ιδέα αυτή αποδίδει περίφημα η παρακάτω ρήση του
Μιχαήλ Μπακούνιν: “Ελευθερία χωρίς σοσιαλισμό σημαίνει προνόμιο,
αδικία. Σοσιαλισμός χωρίς ελευθερία σημαίνει υποδούλωση, καταπίεση.”
2. Από την άλλη εξίσου λανθασμένη είναι η προσέγγιση όσων εκκινώντας από αυτήν τη θέση του αναρχοσυνδικαλισμού φθάνουν να
ισχυριστούν πως ο αναρχοσυνδικαλισμός δεν είναι ρεύμα του αναρχισμού αλλά του συνδικαλισμού. Αυτό φυσικά είναι αντίθετο τόσο με
την ιστορία όσο και με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ο αναρχοσυνδικαλισμός είναι ρεύμα τόσο του αναρχικού όσο και του συνδικαλιστικού κινήματος και αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας και αλληλοτροφοδότησης ιδεών και πρακτικών μεταξύ των δύο.
3. Πολύ κατατοπιστικό για τη διάκριση ανάμεσα στην “παλιά” και τη
“νέα” αναρχική σχολή ή αλλιώς τους αναρχικούς με κεφαλαίο και
τους αναρχικούς με μικρό άλφα ( πρόκειται για μια διάκριση ανάλογη
με αυτήν του Μπούκτσιν ανάμεσα στον κοινωνικό και το lifestyle
αναρχισμό: Μπούκτσιν, 2005 ) που συζητάμε εδώ είναι το παρακάτω
άρθρο ενός μέλους της αναρχοκομμουνιστικής NEFAC HYPERLINK
"http://ngnm.vrahokipos.net/home/2011-04-09-12-18-07/276-201108-16-10-57-00.html"http://ngnm.vrahokipos.net/home/2011-04-0912-18-07/276-2011-08-16-10-57-00.html Χαρακτηριστικό της σύγχυσης που επικρατεί στην Ελλάδα είναι ότι του κεφαλαίου Α
υπεραμύνονται ομαδοποιήσεις (που βάση της παραπάνω κατηγοριοποίησης ανήκουν στη νέα σχολή των αναρχικών με μικρό άλφα)
οι οποίες έχουν δημιουργήσει μια αντι-συνδικαλιστική “παράδοση”
στη βάση της οποίας “οι αναρχικοί δε θέτουν αιτήματα προς το κράτος και το κεφάλαιο” η οποία εκτός του ότι διαστρέφει την ιστορία των
αναρχικών οδηγεί μέσω μιας υπερεπαναστατικής ρητορικής στο ρεφορμισμό όπως πολύ εύστοχα καταδεικνύει ο συγγραφέας του ανωτέρω άρθρου.
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Η ΤΕΧΝΗ
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Από τις πρώτες βραχογραφίες στην Αλταμίρα έως την κλασική εποχή
και μετέπειτα στη σύγχρονή μας φιλόσοφοι, διανοούμενοι και καλλιτέχνες προσπάθησαν να αναλύσουν την ανάγκη του ανθρώπου
για να δημιουργήσει, να κάνει τέχνη. Διαδικασία επαναστατική με την
έννοια της δημιουργίας ενός νέου “είναι”, ενός νέου κόσμου. Ο άνθρωπος τοποθετεί τον εαυτό του στη θέση του δημιουργού, του
“θεού”, με διαφορετικό τρόπο μέσα στο χρόνο: προϊστορική και αρχαιοελληνική εποχή, μεσαίωνας και αναγέννηση, κλασικισμός και
μοντέρνα τέχνη. Σε όλες τις χρονικές περιόδους ο δημιουργός καλλιτέχνης προέκυψε από τη διάκριση χειρωνακτικής και πνευματικής εργασίας. Ακόμα και στις παλιότερες κοινωνίες, όπου ο άνθρωπος είχε μεγαλύτερη σχέση με το έργο τέχνης, ο δημιουργός κατείχε εξέχουσα θέση στην κοινότητα, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα
και λατρευτική.
Πριν τη γαλλική επανάσταση η ιντελιγκέντσια θεωρεί ότι οι πνευματικοί άνθρωποι ζουν σε ένα βασίλειο που βρίσκεται πέρα από τις ταξικές διακρίσεις. Αυτό τους κάνει να πιστεύουν ότι είναι εκπρόσωποι
μιας ανώτερης πραγματικότητας και αντισταθμίζει την έλλειψη επιρροής τους στην κοινωνία. Ενώ μετά τη γαλλική επανάσταση, η αστική
τάξη φέρνει στην επιφάνεια την ανάγκη για μάθηση πέρα από τις τάξεις, σαν προϋπόθεση για την ύπαρξη καθολικών ανθρώπινων αξιών.
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η τέχνη είναι κοινωνική και συχνά παρά
τη θέλησή της συνδέεται με το κατεστημένο ή με την άρνησή του. Σε
όποια εποχή και να ανατρέξουμε, η άρχουσα τάξη έχει πάντα την τέχνη της. Για παράδειγμα ο ρομαντισμός, ο οποίος ξεκίνησε ως βαθιά
ριζοσπαστικό κίνημα, δε θα αναπτυσσόταν χωρίς τη χειραφέτηση
της μεσαίας τάξης.
Στο καπιταλιστικό σύστημα, με την τεράστια δύναμη που έχει η εξουσία του κεφαλαίου να αφομοιώνει κάθε δραστηριότητα, είτε ατομική είτε συλλογική, ακόμα και τα πιο πρωτοποριακά καλλιτεχνικά κινήματα εντάσσονται στη σφαίρα της εμπορευματοποίησης, του νόμου
της υπεραξίας, της εξειδίκευσης, του αλλοτριωμένου προϊόντος. Ο
διανοούμενος και ο καλλιτέχνης με τη συμμετοχή του στον κόσμο
της αγοράς και της κατανάλωσης, διέπεται από τις σχέσεις που αφορούν και όλους τους εργαζόμενους. Ο Μαρξ αναφέρει ότι η μισθωτή
εργασία αποξενώνει το μισθωτό από τη φύση (πρώτες ύλες), από τα
προϊόντα εργασίας και από την ίδια την εργασία του, διότι από δημιουργική απασχόληση μεταβάλλεται σε ένα προς πώληση εμπόρευμα. Ακόμα, τον αποξενώνει από τους άλλους ανθρώπους και τέλος από τον ίδιο του τον εαυτό.
Η μοντέρνα τέχνη από τα πρώτα της βήματα το 19ο αιώνα, μέχρι την
πλήρη άνθησή της στις αρχές του 20ου, υπήρξε τέχνη ενάντια στην
αστική τάξη. Η σημερινή κρίση της τέχνης συνδέεται με την κρίση του
εργατικού κινήματος μετά την ήττα της οκτωβριανής επανάστασης
και τον εκσυγχρονισμό του καπιταλισμού (Κέντρο Κοινωνικοπειραματικής Τέχνης, 1963). Στη θύελλα των επαναστάσεων του αιώνα μας
αναρίθμητοι διανοητές εγκωμίασαν δικτατορίες επί του προλεταριάτου: Σαρτρ, Μποντριγιάρ, Αλτουσέρ και έντιμοι έλληνες της ανανεωτικής αριστεράς, οι οποίοι εξύμνησαν τον “πνευματικό” άντρα Τσαουσέσκου.
Ο Σαρτρ θεωρούσε πως τα σταλινικά εγκλήματα δεν είναι σημαντικός

λόγος για να παραιτηθεί από την επαναστατική του στράτευση. Στη
δεκαετία του '50, τη χειρότερη περίοδο των γκουλάγκ, επιστρέφοντας από την ΕΣΣΔ δήλωσε “διαπίστωσα ότι στη σοβιετική ένωση η
ελευθερία κριτικής είναι ολική”, και αρνήθηκε την ύπαρξη σταλινικών στρατοπέδων συγκέντρωσης. Επιπλέον, το 1952 με το “Κομμουνισμός και Ειρήνη” προσπαθεί να δικαιολογήσει την συμπόρευσή
του με το ΚΚ Γαλλίας.
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σέγγιση έξω από το σύστημα. Όλοι αυτοί συνεχίζουν να θέτουν τον
εαυτό τους υπεράνω των υπόλοιπων ανθρώπων, πιστεύοντας στην
πνευματική τους καλλιέργεια και στον προορισμό τους να χειραφετήσουν τη μάζα. Εκφράζονται εντελώς διαχωρισμένα, διότι ενώ ζουν
και εργάζονται με τους νόμους της αγοράς και του marketing, δε χάνουν την ευκαιρία να στρέφονται ενάντια στον κάθε εργαζόμενο
λόγω του ότι είναι ανεπαρκής, απρόθυμος, κλπ.
Στην Ελλάδα ο πνευματικός και καλλιτεχνικός κόσμος είναι εντελώς
έξω από κάθε επαναστατική διαδικασία. Η μόνη του συμμετοχή είναι
στα ψηφοδέλτια των εκάστοτε εκλογικών αναμετρήσεων για να στηρίξει την κοινοβουλευτική δημοκρατία.
Μιλώντας για τα γεγονότα του Δεκέμβρη του '08, εξήντα νέοι με καλυμμένα πρόσωπα εισέβαλαν σε παράσταση της Νέας Σκηνής του
Εθνικού Θεάτρου, προτρέποντας τους θεατές να βγουν στο δρόμο.
Τρεις συγγραφείς (Απ. Δοξιάδης, Π. Μάκαρης και Τ. Θεοδωρόπουλος) δίνουν τη δική τους ερμηνεία: θεωρούν την εισβολή στα θέατρα επίθεση στην καρδιά της δημοκρατίας, στην ελευθερία της σκέψης, του λόγου και της έκφρασης, που αντιπροσωπεύει η τέχνη.
Αργότερα, κατά τη διάρκεια της απεργίας στον Πατάκη το 2009 η Σώτη
Τριανταφύλλου κατακεραυνώνει τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό κίνημα, υποστηρίζοντας ότι ο εργαζόμενος δεν έχει πάντα
δίκιο, διότι πολλές φορές δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή της εργασίας για την οποία έχει προσληφθεί. Επίσης, υποστήριξε ότι υπάρχουν νόμιμες απολύσεις και πως πολλοί εργαζόμενοι είναι οκνηροί
και λουφαδόροι.
Καταλήγοντας, οι διανοούμενοι και οι καλλιτέχνες συμμετέχοντας
στην κοινωνική ζωή και στον κόσμο της αγοράς λειτουργούν με τις
ίδιες σχέσεις και νόμους που αφορούν τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Μόνο ανατρέποντας αυτές τις εμπορευματοποιημένες σχέσεις
σε όλους τους τομείς της εργασίας και της κατανάλωσης, καταργώντας το διαχωρισμό και την ειδίκευση, είναι δυνατό να εκφραστεί
και το έργο τέχνης μέσα στο σύνολο της πραγματικής ζωής.
Λίνα Παναγιώτου

Η Αργεντίνικη Αναρχοσυνδικαλιστική
οργάνωση FORA γιορτάζει
τα 110 της χρόνια
Στον αντίποδα, ο Χάιντεγκερ συμμετείχε στη λίγκα των καθηγητών
ναζί και ο πρυτανικός του λόγος ήταν ύμνος προς το Φύρερ και τη λατρεία του αρχηγού. Στο βιβλίο “ο Χάιντεγκερ και ο ναζισμός” (1987,
Γαλλία) ο Βίκτωρ Φαρίας τεκμηριώνει σε μεγάλο βαθμό πως η πιο
ψηλή διανόηση και κουλτούρα μπορεί να πηγαίνει χέρι χέρι με τις χειρότερες ιδεολογίες του παραλογισμού, ακόμα και με την πολιτική
ηλιθιότητα. Ανακαλύπτει ότι άλλο είναι η πολιτική στη θεωρία και
άλλο στην καθημερινή πράξη. Ακόμα και οι σουρρεαλιστές υπερεκτίμησαν την κατάσταση στη σοβιετική ένωση, γράφοντας ύμνους τη
στιγμή που η “επανάσταση” ισοπέδωνε την Κροστάνδη.
Παρ' όλους τους προβληματισμούς που εκφράστηκαν κατά καιρούς
από τα πιο φωτισμένα μυαλά της τέχνης και της διανόησης σχετικά
με το ζήτημα της κοινωνικής επανάστασης, της ελευθερίας, της ποίησης ως τη μόνη επαναστατική πράξη, δεν έγινε εφικτή μια προ-

Το θέατρο Verdi, στην καρδιά της γειτονιάς Λα Μπόκα, ήταν έτοιμο για
την εκδήλωση. Οι μαυροκόκκινες σημαίες το διακοσμούσαν και 500
άτομα το γέμιζαν, σε μία εικόνα που παρέπεμπε σε άλλη εποχή, τότε
που τα εργατικά συνέδρια ήταν κάτι το συνηθισμένο στην ιστορική γειτονιά του Μπουένος Άιρες. Όμως η επέτειος της FORA (Federación
Obrera Regional Argentina, Αργεντίνικη Περιφερειακή Εργατική Ομοσπονδία), που στις 25 Μαΐου έκλεινε 110 χρόνια ύπαρξης, δεν ήταν
μία απλή εκδήλωση για τη νοσταλγική αναπόληση των ένδοξων χρόνων, αλλά μία ευκαιρία για την προβολή της επιτακτικότητας ενδυνάμωσης του επαναστατικού συνδικαλισμού.
Για να θυμηθούμε την ιστορία, στις 25 Μαΐου του 1901 συνεδρίασαν
στο Μπουένος Άιρες περίπου 50 συνδικαλιστές, εκπροσωπώντας 35
εργατικά κλαδικά σωματεία. Ήταν το ιδρυτικό συνέδριο της FOA (Fed-

διεθνέςτης

κίνηµα

eración Obrera Argentina, Αργεντίνικη Εργατική Ομοσπονδία), όπως
αρχικά ονομάστηκε η FORA. Αυτή η οργάνωση προώθησε τη δημιουργία εργατικών κλαδικών σωματείων, συντόνισε τις πρώτες γενικές
απεργίες και βοήθησε στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των
εργατών. Οι σκόρπιες δράσεις των προηγούμενων χρόνων μετατράπηκαν σε συνδικαλιστικές δράσεις καλά συντονισμένες. Μέλη της FOA
ήταν κυρίως αναρχικοί εργάτες, αλλά υπήρχαν και αρκετοί σοσιαλιστές. Οι σοσιαλιστές υποστήριζαν τη δημιουργία μίας Εκτελεστικής
Επιτροπής, εκλεγμένης σε συνέδριο, και μίας Ομοσπονδιακής Επιτροπής, με τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου από κάθε τμήμα η οποία
θα είχε εκτελεστικές αρμοδιότητες, αλλά τελικά επικράτησε η αναρχική πρόταση και δημιουργήθηκε μία επιτροπή που λειτουργούσε
ως απλός συντονιστής ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της Ομοσπονδίας, χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εργάτες της FORΑ πίστευαν
ότι η Ομοσπονδία είναι μία οργάνωση στην οποία όλοι πρέπει να συμμετέχουν το ίδιο, χωρίς αρχηγούς, και θεωρούσαν ότι οι αγώνες για οικονομικές βελτιώσεις ήταν ένα μέσο για να φτάσουν στην κοινωνική
επανάσταση και τον κομμουνισμό.
100 χρόνια μετά, περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι από διάφορα σημεία της χώρας, θυμήθηκαν αυτή την ιστορία αλλά επίσης ανέλυσαν
τις προοπτικές των σημερινών αγώνων, σε μία εποχή που βρίσκει τις
αναρχοσυνδικαλιστικές πρακτικές πιο επίκαιρες από ποτέ, εξαιτίας
της συνδικαλιστικής δικτατορίας της CGT, που υπηρετεί τα συμφέροντα
της εργοδοσίας και απομακρύνεται όλο και περισσότερο από το να
αποτελεί την απάντηση που περιμένουν οι εργάτες.
Στο θέατρο Verdi ήταν άνθρωποι πρωταγωνιστές του παρελθόντος
και του παρόντος της FORA, οι οποίοι ανέλυσαν από διάφορες οπτικές
γωνίες τα βασικά σημεία, χάρη στα οποία η FORA κατάφερε να γράψει
τις πιο λαμπρές σελίδες του αργεντίνικου εργατικού κινήματος. Επίσης συζητήθηκαν οι προοπτικές δράσης που ανοίγονται μετά από τη
σημαντική αναδιαρθρωτική διαδικασία που οι πιο καινούριες γενιές
έχουν ξεκινήσει, πετυχαίνοντας να γίνει η FORA πάλι ένα σταθερό εργαλείο για την χειραφέτηση των εργατών.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μέλη από όλα τα συνδικάτα που αποτελούν την Ομοσπονδία, καθώς και μέλη από διάφορες αναρχικές
συλλογικότητες, που εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο συνδικαλιστικό αγώνα.
http://www.cnt.es/noticias/la-fora-festejo-110-anos-sala-llena
http://elmilicianocnt-aitchiclana.blogspot.com/2011/05/fora-110anos-de-lucha.html
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CGTίνη COMPLEX:
Νέο, θαυματουργό φάρμακο
Στις 31/3/2011 πραγματοποιήθηκαν συνδικαλιστικές εκλογές στους εργαζόμενους στο Δήμο της Θαραγόθα (Αραγονία - Ισπανία). Στις εκλογές,
η CGT (Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας) είχε αύξηση κατά 3,13%, σε
σχέση με τις εκλογές του 2007, και εξέλεξε 3 αντιπροσώπους στην Επιχειρησιακή Επιτροπή. Η UGT (Γενική Ένωση Εργαζομένων), που πρόσκειται στο Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα είχε πτώση 35,81% και εξέλεξε
5 αντιπροσώπους. Οι CC.OO (Εργατικές Επιτροπές), που πρόσκεινται
στην Αριστερά είχαν αύξηση 7,55% και εξέλεξαν 6 αντιπροσώπους. Οι
υπόλοιποι 17 αντιπρόσωποι εκλέχτηκαν από τρία άλλα συνδικάτα.
Η CGT, πέρα από το έντυπο υλικό που κυκλοφόρησε μπροστά στις εκλογές, διένειμε και ένα «κουτάκι με φάρμακα». Πρόκειται για τη
CGTίνη COMPLEX
Το «κουτάκι με τα φάρμακα» απ’ έξω έγραφε:
CGTίνη COMPLEX
Ανακουφίζει αποτελεσματικά από τα συμπτώματα του κομφορμισμού,
της παθητικότητας και της εκμετάλλευσης των εργαζομένων.
Διατηρήστε το μακριά από τα χέρια του κάθε επαγγελματία συνδικαλιστή.
Περιέχει 24 δισκία.
Σύνθεση:
Συνειδητοποιησίνη 33%
Αμεσοδρασόλη 33%
Αλληλεγγυαμίνη 33%
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το φυλλάδιο μέσα στο κουτί.
Το φυλλάδιο μέσα στο «κουτί» έγραφε:
CGTίνη ΣΕ ΔΙΣΚΙΑ
24 δισκία, που δίνουν CGTινο-ενέργεια για όσα μας κάνουν.
Χορηγείται από το στόμα.
Διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο προτού πάρετε το φάρμακο.
Διατηρήστε το φυλλάδιο και διαβάστε το όσες φορές θέλετε.
Αν έχετε απορίες, μη διστάσετε να συμβουλευτείτε το Συνδικάτο CGT.
Το φάρμακο αυτό δίνεται με συνταγή δική σας και κανενός άλλου.

Μπορείτε να πάρετε μόνοι σας το φάρμακο. Επίσης μπορείτε να το χορηγείτε και να το προτείνετε ελεύθερα και αδιακρίτως σε συναδέλφους
και συναδέλφισσες.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η CGTίνη ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;
Ανήκει στα φάρμακα που χορηγούνται ελεύθερα χωρίς συνταγή κανενός και είναι γνωστά ως ανταγωνιστές των αντεργατικών μέτρων και νομοθετημάτων, ειδικότερα κατά των συμφωνιών που γίνονται πίσω από
τις πλάτες των εργαζομένων.
• Η Συνειδητοποιησίνη επιφέρει την ενίσχυση του Αναρχοσυνδικαλισμού και την κατανόηση ότι ανήκουμε στη τάξη των ανθρώπων που
πάντα πληρώνουν.
• Η Αμεσοδρασόλη είναι ένα συστατικό που ενεργεί άμεσα πάνω στην
ικανότητα για αυτονομία και αυτόνομη δράση, οι οποίες καταστέλλονται από την υπερβολική έκθεση στις πελατειακές σχέσεις και
την ανάθεση αντιπροσώπευσης και οι οποίες συνοψίζονται με τη
φράση: «τι γίνεται με την υπόθεσή μου;»
• Η Αλληλεγγυαμίνη επιδρά στην προσέγγιση με άλλους πάσχοντες
από τις ίδιες ακριβώς παθήσεις. Προωθεί την Αλληλοβοήθεια, ενισχύει την ομαδική θεραπεία και την κοινή θεραπεία με άτομα του περίγυρου, του κοντινού (Φεντεραλισμός) ή του μακρινού (Διεθνισμός).
Η CGTίνη σε δισκία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τρία διαφορετικά
συμπτώματα:
• Ως θεραπευτικό μέσο σε πιέσεις λόγω της «κρίσης ΤΟΥΣ». Η πίεση αυξάνει τις αυθαιρεσίες που πρέπει να υποστούμε στους χώρους δουλειάς. Αν σ’ αυτό προσθέσουμε και την περικοπή των δικαιωμάτων,
μπορεί να υπάρξουν συνέπειες στον εγκέφαλό μας, στην καρδιά και
στο πορτοφόλι μας.
• Για τη θεραπεία ατόμων απογοητευμένων από τους «κοινωνικούς
εταίρους». Τα πλειοψηφικά και εργοδοτικά σωματεία (ενν: UGΤ,
CC.OO, κλπ) μπορεί να προκαλέσουν εμετούς, ασφυξία και έντονη
διάρροια. Με τη χορήγηση του φαρμάκου, μπορείς να νιώσεις μεγάλη
ανακούφιση, βελτίωση, αλλαγή οπτικής γωνίας και να ανακαλύψεις
ότι η απομόνωση είναι επιβαλλόμενη. Το φυσιολογικό είναι η αντιμετώπιση της «κοινής παθολογίας» με συλλογική δράση.
• Για την καταπολέμηση της Διεκδικητικής Ανεπάρκειας. Στους δύσκολους καιρούς που περνάμε χρειαζόμαστε εναλλακτικές λύσεις που
να μας βγάλουν από το «βάλτο της αδράνειας». Τα συστατικά του φαρμάκου βοηθούν σ’ αυτό.
ΠΡΙΝ ΠΑΡΕΤΕ τη CGTίνη
Μην πάρετε CGTίνη εάν πάσχετε από αλλεργία στην ελευθερία ή αν
προτιμάτε να αποφασίζουν άλλα άτομα αντί για εσάς τους ίδιους. Να το
λαμβάνεται με προφυλάξεις αν νομίζετε ότι όλα τα συνδικάτα είναι ίδια:
η CGT λειτουργεί με συνελεύσεις και συμμετοχή.
ΠΩΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗ CGTίνη;
Εισάγετε το δισκίο στο στόμα και ταυτοχρόνως φέρνετε ξανά στο νου
σας καταστάσεις εργασιακής εκμετάλλευσης, ανασφάλειας και εργοδοτικής αυθαιρεσίας που ζήσατε στο ίδιο το πετσί σας ή που έζησαν συ-
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νάδελφοί σας, και απολαύστε αργά τη γεύση του φαρμάκου. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διεξαχθεί κατά το βούληση, να θυμάστε πάντα ότι
αυτό είναι μια αυτό-θεραπεία.
Εάν όταν τελειώσει το κουτί τα συμπτώματα δε δείξουν βελτίωση, σας
συνιστούμε να έρθετε σ’ επαφή με τη CGT για να αρχίσετε ισχυρότερη
θεραπεία.

• ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ
• ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΥΡΙΟ
• ΕΠΕΛΕΞΕ CGT

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
Με βάση τα χαρακτηριστικά του φαρμάκου, συνίσταται να το έχετε
πάντοτε κοντά σας, εφόσον όποια στιγμή θέλετε, μπορείτε να το λαμβάνετε με δική σας απόφαση.
Μην το αφήνετε στα χέρια αντιπροσώπων, συμβούλων και επαγγελματιών συνδικαλιστών: η αλληλεγγυηαμίνη μπορεί να τους προκαλέσει αναφυλαξία και ακράτεια.
Μη χρησιμοποιείτε το κουτί για πλάκα ή για φάρσες, η κατασπατάληση
των δωρεάν δημοσίων υπηρεσιών δεν είναι καθόλου αστείο.
Κρατείστε τη συσκευασία και ξαναγεμίστε τη όσες φορές θέλετε. Η
CGTίνη δεν έχει ημερομηνία λήξης.
Το φάρμακο αυτό δεν πρέπει να παραπέσει. Να το συστήσετε σε συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και συναδέλφισσες ώστε να αυτό-θεραπευτούν με την ελεύθερη χρήση CGTίνης.

..........................................................................................................................

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Είμαστε στη διάθεσή σας στο Συνδικάτο του Δήμου της Θαραγόθα τηλ…..
Η καινούργια σελίδα WEB www.cgtaytozar.com

Σχετικά με τη CGTίνη δείτε το βιντεάκι http://www.cgtaytozar.com/especial-elecciones.html

Ένα ακόμη «κουτί με κάψουλες» κυκλοφόρησε από το Κίνημα των Αγανακτισμένων (Indignitados) που κατέκλυσε τις πλατείες της Ισπανίας.
Πρόκειται για το
Spanishrevolucion 600mg
Συνιστάται κατά:
• της χρηματιστηριακής κερδοσκοπίας
• των αδικαιολόγητων προνομίων των κρατικών στελεχών.
• και πολλά και λοιπά και λοιπά
Συνίσταται επίσης για τα παρακάτω:
• ευνοεί την αλλαγή του εκλογικού νόμου
• συμβάλλει στο διαχωρισμό των εξουσιών και τη μεταρρύθμιση της Γερουσίας
• δίνει Ελπίδες
• και λοιπά και λοιπά…
Λαμβάνεται από το μυαλό.
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