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“Αυτοματοποίηση, Έλεγχος & το Κίνημα Make Amazon Pay!”.
Παρακάτω ολόκληρο το βίντεο της ομιλίας και της συζήτησης που
έλαβε χώρα στις 26 Μαϊου 2018 στα πλαίσια του B-FEST 7.
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Οι εργαζόμενοι από την Amazon στη Γερμανία, συμμετέχουν στην
εκστρατεία Make Amazon Pay!. Στο B-FEST μίλησαν για τον αγώνα
τους και τη νέα εποχή συνδικαλισμού που αναδύεται μέσα σε ένα
περιβάλλον αυτοματοποίησης και ελέγχου, με την υπόσχεση του
“έξυπνου” μέλλοντος.
Ήδη από το 2014, μάχονται χιλιάδες εργαζόμενοι της Amazon. Η
εταιρεία εφοδιασμού και υψηλής τεχνολογίας έχει επεκτείνει
ταχύτατα το δίκτυό της. Τα κέντρα εκτέλεσης των παραγγελιών
είναι οι πραγματικοί βιομηχανικοί χώροι του σημερινού
καπιταλισμού. Χιλιάδες άνθρωποι εκτελούν καθημερινά μία
εξαντλητική και μονότονη εργασία ενώ ό,τι κάνουν ηχογραφείται
και αναφέρεται στους ανωτέρους τους. Από αυτό το είδος
εργασίας κερδίζουν, τουλάχιστον, όλοι όσοι έχουν υποκύψει στον
εθισμό παραγγελιών μέσω του διαδικτύου ή όσοι εξαρτώνται από
το σύστημα παράδοσης πακέτων. Οι απεργίες των εργαζομένων στην
Amazon έχουν προχωρήσει σε διεθνές επίπεδο με τους εργάτες να
επικοινωνούν μέσω του Amworkers, μια προσπάθεια διεθνούς
δικτύωσης των εργαζομένων από τα κάτω.
H Make Amazon Pay! έκανε την πρώτη της εμφάνιση τον Νοέμβριο
του 2017 με μια εβδομάδα δράσης ενάντια στο Black Firday. Η
εκστρατεία θέλει να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία για τις

εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και τις επιρροές της σε
κάθε μέρος της ζώης και εργασίας, ενάντια στα σχέδια του Τζεφ
Μπέζος και των φίλων του από το Silicon Valley.
Περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο του John Malamatinas
Επιτήρηση, Αποθήκευση & «Έξυπνο» Μέλλον: Η Περίπτωση της
Amazon.

Αγρίνιο: Μεγαλώνοντας Ανάμεσα
σε Δύο Ρέματα
Γρηγόρης Τσιλιμαντός
Το Αγρίνιο είναι μια πόλη που μάθαινε να ζει με τα νερά, την
υγρασία και τις λάσπες. Ρέματα, πηγάδια, πολλά πηγάδια,
τέσσερις λίμνες γύρω του, Αχελώος κι ένας απέραντος και
πλούσιος κάμπος που στον πόλεμο αντιστάθμισε τη λιμοκτονία απ’
την κατοχική πείνα. Οι κερδισμένοι απ’ τον κάμπο είναι άλλη
ιστορία.
Γεννημένος το ’60, Δεκέμβρη μήνα. Παντού κρύο, σαν αλουμίνιο
όπως οι νύχτες πάνω απ’ το Αγρίνιο, όπως λέει ο μέγας
Χατζιδάκης. Το σπίτι στα προσφυγίτικα της Ερυθραίας. Χώρος, η
μοναδική κρεβατοκάμαρα αυτή των γονιών κι ένα μαγκάλι
αναμμένο. Η μάνα να χαροπαλεύει γιατί δεν έβγαινε το ύστερο
(πλακούντας) κι έφραζε το διάφραγμα. Το έβγαλε κομμάτι κομμάτι
επιτέλους ο “μάμμος”. Τότε πήρα την πρώτη πνευμονία. Το πάτωμα

ξύλινο κι από κάτω η γλαβανή, υπόγεια αποθήκη με ξύλα για το
χειμώνα. Εκεί η γιαγιά έκρυβε στην κατοχή αντάρτες,
κομμουνιστογειτονιά βλέπεις. Μπούκαραν κάποια φορά οι
Γερμανοί, πάτησαν την κουρελού που σκέπαζε την καταπακτή κι
έφυγαν. Κορώνα-γράμματα δηλαδή.
Κάτω απ’ το υπόγειο, φλέβα νερού. Μια αγιάτρευτη υγρασία,
ακόμη και σήμερα, στα παλιά θεμέλια. Γεννήθηκα σα να λέμε μες
τα νερά και την υγρασία. Η Ερυθραία είχε πολλά πηγάδια και το
νερό ήταν δώρο και κοινωνικό αγαθό για όλους, πριν έρθει το
κράτος με τον οργανισμό και το ρολόι και το κάνει εμπόρευμα,
δηλ. πρόοδο.
Κι όπως γεννήθηκα έτσι και μεγάλωσα, ανάμεσα σε δύο ρέματα:
Άγιος Κωνσταντίνος – Ερυθραία – Αγρίνιο.
Τα ρέματα δεν χωροθετούσαν μόνο τον τόπο αλλά και τη σύνθεση
του πληθυσμού. Από τη μια οι πρόσφυγες, στη μέση οι
“μπασταρδεμένοι”, πρόσφυγες και φερτοί, γαμπροί και νύφες από
το Ξηρόμερο και τα γύρω χωριά, κι από την άλλη οι Αγρινιώτες.
Μία σύνθεση που καθορίστηκε από δύο καταστροφές. Μία φορά από
την καταστροφή του ’22, με τον εθνικισμό της Μεγάλης Ιδέας,
και μια δεύτερη από την καταστροφική επικράτηση των εθνικιστών
και των ταγματασφαλιτών στα γύρω χωριά μετά τον εμφύλιο.
Η Ερυθραία που ήταν στη μέση, με τα δυο ρέματα να την
περιστοιχίζουν, μας έδινε το προτέρημα να απλώνουμε τον ζωτικό
μας χώρο από το ένα μέρος στο άλλο. Ξέραμε τί θα κάνουμε στο
ένα ρέμα και τί θα κάνουμε στο άλλο, σε όλον τον κύκλο του
χρόνου, όπως οι μεγάλοι τότε ήξεραν ποιος είναι και τι είναι ο
αριστερός και ποιος είναι και τι είναι ο δεξιός.
Ζούσαμε την εποχή της σαφήνειας, στον δικό μας παιδικό
χωροχρόνο. Ξέραμε τί μας ένωνε και τί μας χώριζε από αυτό που
ήταν πέρα από τις δύο όχθες. Από δύο γέφυρες και τα δύο
ρέματα, μια στα πάνω όρια και μια στα κάτω. Απ’ τη μια πλευρά,
ο προσιτός κόσμος του Αγ. Κωνσταντίνου κι από την άλλη, ο
απρόσιτος για μας τότε, του Αγρινίου. Με τον Αγ. Κωνσταντίνο,

τον “συνοικισμό” όπως τον λέγαμε, μας ένωναν τα πέτρινα
χαμόσπιτα με τους λουλουδένιους κήπους, η αρχιτεκτονική του
τεμαχισμού των οικοπέδων για την εγκατάσταση των προσφύγων, το
μοναδικό δημοτικό σχολείο και το πανηγύρι με τον Τζιμ Αρμάο,
τις βάρκες, την ασώματο κεφαλή, τον γύρο του θανάτου και το
“πέντε κρίκοι ένα τάληρο”.
Η κάτω γέφυρα μας ένωνε με τους δικούς μας. Σ΄αυτή τη γέφυρα
χαζεύαμε τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν το χειμώνα από το
λόφο της Αγ. Παρασκευής και πιο ψηλά από το βουνό πίσω από τον
Αη Λια. Η Ερυθραία ποτέ δεν πλημμύρισε. Το καλοκαίρι για να
ανέβουμε στον συνοικισμό, κόβαμε δρόμο μέσα από το ρέμα,
βάζοντας πέτρες για να περνάμε, όχι πάντα με επιτυχία.
Φτιάχναμε τα δικά μας περάσματα. Σ’ αυτό το ρέμα κάναμε το
πρώτο μάθημα βιωματικής φυσικής ιστορίας. Μπακακάκια και
γυρίνοι, “σκουταρέλες” (σαύρες), πεταλούδες, πουλιά, ακόμη και
πετροκάβουρα. Καλαμιές και φτέρες, βάτα και φραγκόσυκα. Όταν
πέρναμε το ρέμα ανάποδα, προς το βουνό, πηγαίναμε για κολύμπι
στην καταβόθρα, βάθρα όπως τη λένε στη Σαμοθράκη. Οι πιο
τολμηροί γυμνοί κι οι ντροπαλοί μαγιώ από νάυλον σακούλα. Ήταν
οι τρόποι για να’ χουμε στεγνά εσώρουχα στην επιστροφή για να
μην μας πάρουν χαμπάρι οι γονείς. Ο πρώτος γυμνισμός, τα πρώτα
σκιρτήματα της απελευθέρωσης του σώματος.
Καταλαμβάναμε και δημιουργούσαμε για λίγες ώρες το δικό μας
έδαφος αυτής της απελευθέρωσης. Ακόμη κι οι αυνανισμοί μας
εκεί είχαν άλλη διάσταση γιατί εκεί ήταν απαλλαγμένοι από τον
αιφνιδιασμό και το επακόλουθο γονάτισμα μπροστά στα
εικονίσματα. Ήταν το βίωμα που ξέφευγε από την επίσημη
κοινωνία και συντελούνταν κάτω από τη μύτη του Θεού και του
αφέντη (πατέρας – παπάς -δάσκαλος – χωροφύλακας).
Είχαμε το προνόμιο να έχουμε και δυό γήπεδα δίπλα σ΄αυτό το
ρέμα. Μια αλάνα κατηφορική στην οποία συχνά ψάχναμε τη μπάλα
στις καλαμιές και στα λασπόνερα και μια άλλη πιο μικρή αλλά
πιο επίπεδη. Κι οι δυό παρατημένα καπνοχώραφα, δώρο των
ιδιοκτητών χωρίς περιφράξεις και συρματοπλέγματα.

Οι καλαμιές από το ρέμα μας έφτιαξαν τα πρώτα δοκάρια, όταν
σκεφτήκαμε να εγκαταλείψουμε τις πέτρες-σημάδια που όριζαν
μέχρι τότε το τέρμα. Και τότε λες κι όλα άλλαξαν. Στόχος δεν
ήταν απλώς το γκολ αλλά να πετύχουμε το “δοκάρι και μέσα”,
ακόμη και το “δοκάρι κι έξω”, μαγεμένοι από αυτή την ξαφνική
αλλαγή πορείας της μπάλας. Οι καλαμιές νοηματοδοτούσαν
διαφορετικά τα επιφωνήματα “αχ” και “γκολ”. Εκεί ήταν το
εβδομαδιαίο μας ραντεβού για τα “φιλικά” και για τα ντέρμπυ με
τα παιδιά του συνοικισμού. Μας ένωνε βλέπεις και ο Κρόνος, η
ερασιτεχνική ομάδα των προσφύγων εκατέρωθεν του ρέματος.
Μετέπειτα έγινε ΑΕΚ Αγ. Κωνσταντίνου. Τον ΠΑΟΚ τον είχαν πάρει
τα Καλύβια τρία χιλιόμετρα έξω από το Αγρίνιο.
Εκεί στις όχθες δινόταν το ραντεβού για τον πετροπόλεμο, που
ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, όταν μας χώρισαν από το μοναδικό
δημοτικό στον συνοικισμό και μας πήγαν στο δικό μας, της
Ερυθραίας. Σα να προσπαθούσαν να μας κόψουν τον ομφάλιο λώρο,
ένα πράμα. Μετρούσαμε μελανιές και καρούμπαλα, αλλά αυτά ήταν
τα μυστικά της κάθε όχθης. Μετά πάλι δίπλα δίπλα, στο
πανηγύρι, πάλι ντέρμπυ κι όλοι μαζί στα νεκροταφεία που ήταν
το γήπεδο του Κρόνου για το Κρόνος-Ακαρνάνας, την ερασιτεχνική
ομάδα του Αγρινίου.
Στο άλλο ρέμα, αυτό που μας χώριζε από τ’ Αγρίνιο, βρίσκαμε
άλλα καταφύγια για να εδαφικοποιήσουμε την “αλητεία” μας. Εκεί
το μάθημα της βιωματικής φυσικής ιστορίας είχε άλλες
προσλαμβάνουσες. Πιο πυκνή βλάστηση, πολλά και πυκνά βάτα, με
αγριαχλαδιές, λυγαριές, γαϊδουράγκαθα, βούρλα, αγκουρτσιές
(ακανθώδεις θάμνοι), γεμάτο καλαμιές και τσουκνίδες,
ατσάραντους, ψευτίκια, αξότσονους, γαρδέλια (καρδερίνες), αλλά
επίσης κωλοφωτιές (πυγολαμπίδες), χελώνες και φίδια. Η άνοιξη
εδώ είχε άλλη διάσταση για τα λιανόπαιδα. Στα βάτα ανοίγαμε
τρύπες και φτιάχναμε σπηλιές. Νοιώθαμε σαν ινδιάνοι σε σκηνή
που αντί για την πίπα της ειρήνης, ανάβανε κανα τσιγαράκι
χύμα. “Μου είπε ο θείος μου να μου δώσεις τρία τσιγάρα”,
λέγαμε στον περιπτερά. ‘Ημουν Πέμπτη δημοτικού όταν τράβηξα
μέσα μου την πρώτη ρουφηξιά σε μια τέτοια “σπηλιά” και μου

ήρθε ο ουρανός σφοντύλι.
Για δάπεδο στρώναμε φύλλα απ’ τα καλάμια κι είμασταν
“βασιλιάδες κι αυτοκράτορες”. Τις αγριαχλαδιές τις σεβόμασταν,
ούτε που μας πήγαινε στο μυαλό να καβατζώσουμε για το σπίτι
αχλάδια. Ένα ο καθένας αραιά και που, αυτό ήταν όλο. Τις
κωλοφωτιές όμως δεν τις λυπόμασταν, τις πασαλείφαμε στα ρούχα
μας για να φωσφορίζουν τη νύχτα. Το ίδιο και με τα γαρδέλια.
Το “στήσιμο” το πήραμε απ’ τα κουρεία, στα οποία τα κλουβιά
ήταν θεσμός. Εδώ όμως υπήρχε ιεροτελεστία. Κόβαμε μια
αγκουρτσιά και τις κορυφές από τα βούρλα στο μήκος μιας
παιδικής ανοιχτής παλάμης, μετά γκαζοτενεκές, φωτιά από κάτω
και μέσα το κρεπ, μια παλιά μπεζ εύκαμπτη σόλα. Η άτιμη, όταν
έλιωνε, γινόταν παχύρευστη που δεν στέγνωνε με τίποτα.
Βουτούσαμε τις βελόνες μέσα και μετά τις καρφώναμε μια μια στα
αγκάθια του θάμνου. Το στηρίζαμε με πέτρες κι ένα κλουβί με
γαρδέλι ή καναρίνι από κάτω και μετά κρυμμένοι περιμέναμε να
πέσει στην παγίδα της κόλλας το υποψήφιο θύμα μας.
Μεγαλώνοντας, απαλλαχτήκαμε κάποια στιγμή απ’
βαναυσότητα, μερικούς μας πήρε πολλά χρόνια.
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Οι καλαμιές σ΄αυτό το ρέμα ήταν πολύτιμες για τους χαρταετούς.
Μόνοι μας τους φτιάχναμε. Λαδόκολλα, αλευρόκολλα για το σώμα
και διπλωμένες λωρίδες από εφημερίδα για την ουρά. Τί πράγμα
κι αυτό! Πόση περηφάνια όταν σηκωνόταν κι άλλη πόση ακόμα όταν
του στέλναμε “τηλεγράφημα”, ένα χαρτάκι με μια ευχή, με τρύπα
στη μέση που ταξίδευε κατά μήκος του σπάγγου μέχρι να τον
φτάσει, όταν ο σπάγγος είχε καλό “τράβο”, όταν ήταν δηλαδή
τεντωμένος. Νοιώθαμε αεροναυπηγοί κι αεροπόροι ταυτόχρονα,
σπάνιο πράγμα στο σημερινό κόσμο της εξειδίκευσης και του
καταμερισμού εργασίας.
Στην πάνω γέφυρα του ρέματος, δεν πατάγαμε, ήταν βλέπεις στη
δικιά μας όχθη και το αστυνομικό τμήμα. Όχι που θα άφηναν τους
πρόσφυγες “απροστάτευτους” κι ανεξέλεγκτους να αλωνίζουν. “Η
ασφάλεια ήταν για τους πολιτικούς και στ’ Αγρίνιο”, μού ‘λεγε
η μάνα μου. Εκεί πήγαινε το φαγητό στον θείο μου, που ήταν στο
αντάρτικο λοχαγός του ΕΛΑΣ. Η περιοχή μας χρησίμευε μόνο σαν

πέρασμα για να κόβουμε δρόμο μέσα από το ρέμα, για όσους
καταφέραμε να μπούμε στο Γυμνάσιο του Αγρινίου. Άλλη χούντα
εκεί.
Η κάτω γέφυρα ήταν μικρή και χαμηλή, πάνω στη γούβα, ανάμεσα
στην κατηφόρα της δικής μας πλευράς και στην ανηφόρα προς το
Αγρίνιο. Αυτός ο δρόμος, “Ν.Ιωνία” για τον ταχυδρόμο, για μας
ήταν η “κατηφόρα” και η “ανηφόρα”, βιωματικές ονομασίες
σημαδεμένες μονοσήμαντα απ’ την πορεία προς τα Αγρίνιο. Εκεί
κάτω πηγαίναμε μόνο για κωλοφωτιές. Αυτή η γέφυρα παρέμεινε
για πολλά χρόνια ο δικός μου κόμπος, το δικό μου “μετέωρο βήμα
του πελαργού”, ένα βήμα και ήμουν αλλού. Στο εν λόγω ρέμα, το
ραντεβού που δίναμε στις όχθες του ήταν μόνο για πετροπόλεμο.
“Πάμε να πολεμήσουμε με τα αγρινιωτάκια” λέγαμε. Μια φορά,
τους κυνηγήσαμε στη μεριά τους και στήθηκε πανηγύρι, γιατί το
δικό μας επίπεδο ήταν χαμηλό ενώ το δικό τους ψηλό, έτσι ήταν
το ρέμα. Λες και η φύση συνέδραμε σ’ αυτή την αόρατη ανισότητα
που μας όπλιζε το χέρι. Δεν αστειεύομαι. Σ’ αυτή τη μάχη
υπήρχαν και τόξα με βέλη που στην άκρη τους ήταν τσακισμένα
καπάκια από κονσερβοκούτια. Παριστάναμε τους ινδιάνους
βλέπεις. Αυτά συμβαίνουν ανάμεσα σε μικρά αρσενικά, γιατί για
τα κορίτσια το ρέμα ήταν απαγορευμένη ζώνη. Πώς λοιπόν να μην
ζητήσει η πατριαρχική οικογένεια και η παιδεία της ένα μεγάλο
ιστορικό συγνώμη απ’ το γυναικείο φύλο;
Αυτό το ρέμα είχε πολλές λιγαριές, ιδανικές για σφεντόνες,
αλλά και για βίτσες στους δασκάλους, που τις πηγαίναμε
ξεφλουδισμένες και καμένες για να αντέχουν. Ποιο τάχα σύνδρομο
της Στοκχόλμης μας διακατείχε και τις προσφέραμε με τόση
επιμέλεια προκειμένου να εφαρμόσουν την “παλιά παιδαγωγική”
που περιέγραφε κι ο Καζαντζάκης δεκαετίες πριν από μας, πάνω
στις παιδικές τεντωμένες και ανοιχτές μας παλάμες; “Δάσκαλε,
μην το λυπάσαι” ήταν το απαραίτητο κερασάκι στην σωφρονιστική
τούρτα.
Μπορεί σημείο συνάντησης στο ρέμα να μην υπήρχε με τα
“αγρινιωτάκια”, όμως ένα αόρατο νήμα μας ένωνε, κι αυτό δεν

ήταν άλλο απ’τον Παναιτωλικό. Ήταν αυτός που έσπαγε τα σύνορα
των παιδικών μας φιλονικιών. Κι όταν λέω “σύνορα” το εννοώ. Η
ταβέρνα ανάμεσα στις πάνω γέφυρες των δύο ρεμάτων λεγόταν
“Σύνορα”, δίπλα ακριβώς το μοναδικό θερινό σινεμά λεγόταν
“Ακροπόλ”. Σ’ αυτή την “άκρη της πόλης” γνώρισε μεγάλες δόξες
ο Ξανθόπουλος, η Μάρθα Βούρτση, αλλά και η Χούλια Κότσιγιτ.
Είπαμε προσφυγίτικα.
Τα αντίστοιχα ονόματα των σινεμά του Αγρινίου ήταν βουτηγμένα
στις αφαιρέσεις: Ριάλτο, Ολύμπιον, Ελληνίς, Παλλάς, Άνεσις.
Άστα να πάνε δηλαδή. Αντίθετα το Ακροπόλ και τα Σύνορα
σηματοδοτούσαν τον κόσμο του αισθητού όπως λέει κι ένας
καρδιακός μου φίλος. Είμασταν στα σύνορα και στην άκρη της
πόλης, γιατί η πόλη σταμάταγε σε μας. Εμείς είμασταν η
Ερυθραία και ο Αγ. Κωνσταντίνος, οι άλλοι.
Αρχές του ’70 ξεκίνησαν τα μεγάλα έργα της Χούντας. Στο
βοΪδολίβαδο ήρθε ο Παττακός με το μυστρί για να εγκαινιάσει το
στάδιο (“κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο”)
και την τεχνική σχολή, την βοΪδοσχολή έλεγε περιφρονητικά η
μάνα μου. Μας πήγαν με τα κεφάλια κουρεμένα με την “χοντρή”
γιατί η “ψιλή” ήταν για σωφρονισμό και τιμωρία κι ας ήταν η
διαφορά ένα χιλιοστό μαλλί. Γι’ αυτό στην μεταπολίτευση είχαμε
τόσους “μαλλιάδες”.
Ήρθαν και στο πρώτο ρέμα. Στην αρχή τα φουρνέλα και ο
εκβραχισμός. Το σχέδιο: τσιμεντένιος αύλακας κι από πάνω
άσφαλτος. Δηλαδή υπόγειες υψηλές ταχύτητες των νερών με
ασυγκράτητα φερτά υλικά στα ανάντι και φράξιμο στα κατάντι.
Σε δουλειά να βρισκόμαστε σε νέους κύκλους εργασίας. Το πνεύμα
του καπιταλισμού. Τρέχαμε όλοι να δούμε πώς γίνονταν η
ανατίναξη, μας άφηναν οι άτιμοι. Το θέαμα μας αφόπλιζε και δεν
μπορούσαμε να δούμε πως μαζί με τους βράχους τίναζαν και τα
δικά μας βιώματα με ό,τι όμορφο κι άσχημο έκρυβαν μέσα τους,
κόβοντας βίαια κάθε ίχνος συνέχειας, με αλλαγές και
μεταμορφώσεις για τους επόμενους.

Θυμάμαι την τελευταία εικόνα αυτού του ρέματος. Ήταν χειμώνας
και είχε κατεβασιά φουσκωμένη που ξήλωσε τα καλούπια. Όταν
σταμάτησε η βροχή και κόπασαν τα νερά, ένα νεαρός απ’ τον
συνοικισμό, παιδί της εκκλησίας, ανέβηκε πάνω σ’ ένα απ’ αυτά
τα μεγάλα ξύλινα τελάρα, που χρησιμοποιούσαν για καλούπια,
κωπηλατώντας το όρθιος και περήφανος. Ήταν η τελευταία πράξη
αντίστασης του ρέματος πριν τον εγκιβωτισμό του, ήταν η
τελευταία πράξη εκτροπής και οικειοποίησης που λέγαν οι Γάλλοι
καταστασιακοί, από ένα παιδί που εκπροσωπούσε εκείνη την
στιγμή ό,τι πηγαίο αποτυπώναμε στο ρέμα, πριν τη μαζική μας
απόσυρση και ένταξη σε ό,τι το διαδέχθηκε.
Ο καιρός της τηλεόρασης ήταν ήδη εδώ. Το βίωμα και η
αυτενέργεια έγιναν αναπαράσταση. Ξεκινούσε η εποχή της
σύγχισης. O tempora, o mores. Τα νέα χωροταξικά σχέδια βάδιζαν
στη λογική των περιφράξεων καταλαμβάνοντας κάθε σπιθαμή
πραγματικά ελεύθερου χώρου και μαζί τους ξύπνησαν και οι
ιδιοκτήτες κι άρπαξαν την ευκαιρία. Μετά άλλες περιφράξεις, μ’
αυτές τις γαμημένες εξετάσεις εισαγωγής για το γυμνάσιο. Οι
πιο πολλοί πήγαν να μάθουν “καμιά τέχνη”, εγώ σημαιοφόρος
βλέπεις, συνέχισα με τους λίγους όλες τις βαθμίδες,
κουβαλώντας πάντα μέσα μου τη μοναξιά του βίαιου αποχωρισμού.
Μας αποδεκάτισαν και η Ερυθραία απέκτησε κανονικότητα.
Οι αλάνες έγιναν οικόπεδα χωρίς χώρο και χωρίς υποκείμενο να
τις
διεκδικήσει.
Η
“αλητεία”
της
παιδικότητας
κατασυκοφαντήθηκε για να καταντήσει σήμερα παιδότοπος
οργανωμένης επανάληψης με μια διαρκή αγωνία μην τυχόν και
γρατσουνιστεί το παιδί. “Κάτω απ το πλακόστρωτο, υπάρχει η
παραλία” έλεγαν οι εξεγερμένοι στον Μάη του ΄68. Κάτω απ’ τα
τσιμέντα και τις περιφράξεις υπάρχουν οι φωνές μας λέω εγώ,
κάθε φορά που τα διαβαίνω.
Τα ρέματα ήταν τόπος φυγής και πρακτικού αυτοσχεδιασμού, ήταν
το καταφύγιο της ελευθερίας μας. Ήταν συνάμα το αυλάκωμα των
νερών στην πλάτη της γης για εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια.
Στο όνομα της ανάπτυξης και της τάξης, αυτά πάνε μαζί μην το

ξεχνάμε όπως μαρτυρεί σήμερα και η Χαλκιδική με την εξόρυξη,
τα αναθεμάτισαν. Ακόμα ηχεί στ’ αυτιά μου εκείνη η τρομερή
παρατήρηση: “πάλι στο ρέμα ήσουνα”; Μέσα μου πάλευαν εκείνη τη
στιγμή οι νεράιδες με τις κακές μάγισσες.
Το πρόσταγμα της ανάπτυξης έδωσε δουλείες και μεροκάματα, τα
κονόμησαν οι εργολάβοι, το κράτος και τα μαγαζιά με τα
τραπεζοκαθίσματα, αλλά η τραγωδία της Μάνδρας και κάθε Μάνδρας
θέλει μιάν απάντηση. Εδώ είναι τα ρέματα δεν είναι παίξε
γελασε για να παραφράσω τον Σαββόπουλο. Ο καπιταλισμός “λύνει”
τα προβλήματα που δημιουργεί, χωρίς να τα θέτει. Τα νερά εχουν
μνήμη και θα περάσουν όταν χρειαστεί από εκεί που ξέρουν και
τότε αλίμονο στην πρόοδο και στους προοδευτικούς της
ανάπτυξης. Αυτή τη μνήμη επικαλούμαι χωρίς ρομαντισμούς και
κενές νοσταλγίες. Μιλάω για τα νέα ρέματα που θα στεγαστεί
ξανά ή “βρωμιά” και η φασαρία της ελευθερίας στον δημόσιο
χώρο, ενάντια στον υγιεινισμό και τη σιωπή που επιβάλλει η
κανονικότητα της κυριαρχίας.
Τότε ίσως ξανά εμφανιστεί κάτω από τα σπασμένα τσιμέντα της
ανάπτυξης εκείνο το παιδί που καβάλησε το τεράστιο τελάρο και
κωπηλατούσε χωρίς να φοβηθεί τον ρου της ελευθερίας των νερών.
Τότε ίσως ξαναακουστούν εκείνες οι φωνές, ώριμες πια και
απαλλαγμένες από την παιδική κακία.
Στον φιλο μου Ν.

Καστοριάδης: 20 χρόνια μετά |
Ομιλία Θεσσαλονίκη (Βίντεο)
Είκοσι χρόνια μετά τον θάνατό του, το πολιτικό περιοδικό
ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ συνεχίζει τον διάλογο με την σκέψη του σημαντικού
στοχαστή, αναζητώντας και αναδεικνύοντας τα σύγχρονα

παραδείγματα θεωρίας και πράξης στα οποία ενσαρκώνονται
απελευθερωτικές πλευρές της σκέψης του.
Στο πλαίσιο αυτό το περιοδικό ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ και η Αντιεξουσιαστική
Κίνηση Θεσσαλονίκης διοργάνωσαν εκδήλωση-συζήτηση την Τετάρτη
22/11/2017 στο Μικρόπολις στη Θεσσαλονίκη.
ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
Γρηγόρης Τσιλιμαντός (Αντιεξουσιαστική Κίνηση Θεσ/νίκης)
Νίκος Χριστόπουλος (Ελευθεριακή συλλογικότητα ΟΥΛΑΛΟΥΜ)

The limits of syndicalism and
the institution of popular
assemblies
Grigoris Tsilimantos
Translation: Yavor Tarinski
(Το κείμενο στα ελληνικά εδώ)
Syndicalism as a product of the class struggle and as
organizational structure of workers came to manage or to
reverse labor relations, developed in conditions of
competition within the workplaces. The primary grassroots
organization of the workers, explicitly emphasizing on the
working conditions and remuneration, gave birth to many
expectations throughout all of society, insofar as and to the
extent that, together with farmers, they formed the vast
majority of the population.
But because capitalism based itself on the new subject of
exploitation -the worker- it transferred him to its
locomotive, enslaved and leader simultaneously, in a direction
that, as was demonstrated, had neither logic nor boundaries
and barriers. And wherever all these were appearing, they were
not spared neither blood nor terror.
However capitalism didn’t rely on brute force but on its
ability to incorporate and assimilate its own cracks. The
brute force did not show its strength but instead its weakness
to integration and assimilation. Behind the curtain of
violence is hidden its own imaginary that have loaded two
ideological weights on the backs of the workers:

The first weight was the ideology of messianism, with all the
religious characteristics and “laws”, historic and economic,
and what they entailed. The main mentor of this messianism was
Marx and Marxism which replaced metaphysics of religion with
earthly scientific “truth” of communism.
The second weight and more durable, since the first one
nowadays has went bankrupt, was and still is the ideology of
economy. That is, how through it capitalism somehow discovered
the BEING of human relationships and human history. The
organization of production and the produced product themselves
formed values as physical ends of the realization of this
BEING. What this means can be seen in the manuscripts of Marx
from ’45 where he briefly concludes that the workers, and thus
revolutionaries, should not waste time for thinking of better
organization of production because this has been discovered by
capitalism itself.
The practical realization of this thesis was done by Lenin,
who introduced fordism and the production chain in the
factories of his newly established dictatorship.
Apart from Marx and the Marxists, what is being situated as a
central objective of the class struggle of the workers is the
issue of ownership of the means of production and of produced
wealth. However the growth of the productive forces was the
only way as for capitalism so as for the worker. Let’s not
forget the often repeated position of Bakunin who agreed
completely with the economic program of Marx but disagreed
with his political one. It was the epoch when scientific
discoveries and industrial development – the early stage of
technoscience – seemed to be the main pillars for the passage
from the era of scarcity into the times of abundance.
Clothing, communication, transportation, diet with new
products along with mechanization were major pillars of
capitalist growth and its first wide spread campaign.
In that moment, the revolutionary aspect of syndicalism

directly raised the issue of control and ownership of
factories and land and the produced wealth to which
capitalists predatory aspired.
All uprisings and revolutions led to the gates of the factory.
From inside the boss was defending himself and from outside
the worker was trying to take it over. The last revolution
before the 50s, the Spanish one, having as a battering ram the
anarcho-syndicalism, was the final one about labor claims for
self-management of production on behalf of the entire society.
After the war, capitalism was faced with the necessity to fix
the huge damages that he himself had caused signing a new
social contract with real increases, social security,
pensions, collective agreements, etc., looking for other ways
to address labor demands. What it couldn’t do inside the
working place it did outside of it. I.e. whatever it couldn’t
achieve with machines in order to reduce the power of the
labor force, it did achieve through trade, opening new cycles
and jobs to meet the technical needs that capitalism itself
created. The worker transforms into a consumer and the
intensity of services that is involved with the disposal of
goods increases.
The consumer frenzy has three essential consequences. Firstly,
it is the integration of the entire population into the logic
of the commodity which creates ephemeral and alternate
lifestyles. The peculiarity of this logic is that the product
ceases to support the needs of human and the human is called
upon to support the needs of the commodities. Secondly, it is
the over-exploitation of natural resources for the needs of a
supposed growth, achieved at huge ecological disasters, energy
wastage and accumulation of improbable amounts of garbage.
That’s why today we don’t know what to do with the melting of
ice caps and the ozone hole, that’s why landfills flood, areas
around energy plants turn into deserts and water resources are
depleted at an exponential rate. If we add the destruction of
agriculture and food nightmare that followed, the picture

becomes even more apocalyptic. Thirdly, it is the growing
individualization, as necessary and sufficient condition for
the proliferation of commodities that in an individual level
led to personal nests of things, most of them useless and in a
collective level led to a widespread corporatization,
degradation of social solidarity and in the workplace to a
stagnation of the solidarity of workers between each other.
To say just that responsible for all this, as far as it is
concerned, is the sold out bureaucratic leadership of the
trade union movement, is a banality, an aphorism without to
perceive the great upheavals of the last fifty years.
The two versions of syndicalism (reformist-revolutionary) are
based on the same two basic pillars that have to do with the
participation of the workers in the production process and in
the final product. The reformists negotiate for the minimum,
thus reproducing exploitation, while the revolutionaries want
everything for everyone, abolishing exploitation.
What both of these tendencies couldn’t understand, and
especially the second one, was the fact that the problems
within the workplace were being transferred, even stronger,
out of it. In other words they couldn’t understand that the
problem was not just the working conditions, remuneration,
participation and seizure of the means of production, but the
problem became, more and more intensively, the work itself,
the product of which had enormous social consequences.
Whoever insists on syndicalism must answer to two key
questions. What means for the workers to take control of the
factories and what means expropriation of the produced wealth?
Today we don’t have to do with this. The production and the
final product face a strong questioning. The harshest
criticism against capitalism does not come from inside the
workplace but outside of it, from citizen movements that are
not based on work but on the basis of its dubious or
destructive consequences. The very “growth” is under criticism

along with barricades. The produced wealth is increasingly
becoming a produced junk and its corresponding industrial
units are not anymore a breath of air for their areas but
suffocating stench. So what kind of self-management can be
done in fertilizer factories, in combustion plants at
landfills, in gold mines in Chalkidiki, in the Acheloos
gigantic dam, in nuclear power plants or in coal plants? What
kind of wealth are the products of agricultural and livestock
production that must be appropriated when food scandals
succeed one another? Today the production units and their
products are not possessions and usable objects but social
consultation objects for their usefulness. And when the
decision is negative, there are two commonly and permanently
absentees: the bosses and the workers. Is it by chance that in
all the movements against the results of work the unions are
absent? Or is it by chance that the Movement of the Squares
didn’t want the presence of the syndicates at all? For what
was happening with the recycling in Tagarades (region south of
Thessaloniki, Greece) so many years, the employees of OTA knew
better than anyone else, but the protests came out from
residents of the surrounding areas, including the collected
information, gathered outside the workplace, not through it.
Today the questioning of syndicalism follows the same path,
not with the questioning of its obsolescent bureaucrats, but
by something much deeper, with the questioning of labor
itself. Now is required its redefinition not as a workeremployer relationship, but as an overall social relationship.
If the produced wealth is social then the questions can’t be
posed nor solved by anyone else except from society itself.
Syndicalism today cannot be the engine of social
transformation, not only because it’s dominated by reformism,
bureaucracy, corruption and attachment to “positions”, but
because it cannot respond and solve on its own, the big issues
raised by work and the product itself. For example, in the
health, all trade unionists, radical or not, agree for more

hospitals, more doctors and nurses for better health services.
But especially in the western world the already existing
hospitals will appear too many if the quality of food and
environment change. This requires a radical change in
agriculture, radical change in transportation and radical
change in the installation of industrial units. This means
transition towards real prevention rather than regular checkups and diets. We will answer the question of health either as
society or we will syndicalize its spiral circle.
The Movement of the Squares paved the road for great social
deliberation, which without direct democracy would be just a
distasteful repetition of the syndicalist, party and
parliamentary farce. We can cross it if we decide to walk it.
Source:
http://www.babylonia.gr/2011/10/22/ta-oria-tou-sindikalismouke-o-thesmos-ton-laikon-sinelefseon/#sthash.P4AAF9rH.dpuf

Free Social Spaces: Small
autonomous communities in the
urban space
Grigoris Tsilimandos
Translation: Yavor Tarinski
Within the current context, the free social spaces can be the
core cellular example of a small autonomous community. They
offer great potential for the creation of new formations on
the material basis of the reproduction of the social fabric,
in the direction of a radical liberatory transformation. To
enable such a community to be a point of reference and a hub

of resistance and new ideas, certain conditions must be met.
First: There must be a territory, a place and a radius of
action for the development of the community’s operations. Free
social spaces in fact meet these three requirements. Their
territory can be occupied or rented. This is neither a
question of value nor a contradiction, because what matters
today is the liberating effect of the expropriation of
buildings (usually unused buildings) that establishes the
conditions for the radical transformation of social relations
dovetailed in them.
Second: The community must guarantee the stability of the
means (structures) and its reproductive relations. In order
the free social spaces to be able to reproduce as a community,
they must overcome the political and cultural weight that has
created them, not of course by strangling or eliminating it,
but spreading it over the areas of production, availability of
products and services, including labor relations arising
through this activity.
Guaranteeing the stable reproduction of the community requires
that free spaces embody structures of production and
distribution of products/services. Depending on the size of
the building, these structures may be located inside or
outside or both inside and outside the confines of a building.
Labor relations, closely intertwined with horizontality,
equality and solidarity can grow proportionally, synthetically
and simultaneously, in three possible ways (combined or each
separately):
a) payment with money;
b) product exchange;
c) donations.
Money can be in the form of alternative currency, time bank
credits or euro. The fee should be between a minimum and a
maximum threshold, the same for everybody each time. This is

to assure that structures are not deprived of their key
purpose on the one hand and to prevent money becoming the only
incentive for participation in the community’s structures on
the other. The red line, beyond which accumulation begins that
can dissolve the essence of the autonomous community, must be
assessed and auto-regulated whenever necessary.
Free social spaces, as the place where community structures
meet, discuss and exist, have opened up new ways to address
the matters that concern them. Their grouping together, on a
horizontal and direct democratic basis, produces a
comprehensive dialogue on many different issues and creates
the terms and conditions for more comprehensive solutions than
what we knew collectives could do so far. As these spaces fill
with new structures, new projects are led to leaving the
boundaries of the territory of the buildings, covering more
needs and creating a larger context for networking and
security. This does not mean that people participating in
these structures will make more money, but that they will have
broader and free access to goods and services.
Finally, the free social space as a community needs at least
one product/service to start with and a respective structure.
Could any kind of work/product/service be the basis for
engagement in the structure in question, as long as the
necessary conditions on labor equality, horizontality and
solidarity are met? Certainly no. If it were so, what would
prevent us from creating a structure for bouncers or one that
would produce pesticides?
These start-up structures that will boost the community must
respond to actual social needs, setting the limits between
true and false, between what is socially beneficial and what
is socially harmful. Some products can be directly integrated
into the production plan for liberation and some require a
transition plan (e.g. traditional seeds and toxic soil).
Therefore, if an autonomous community wishes to preserve its

purpose, it must not address how the products will
competitively penetrate the market, but how the community will
respond to actual human needs. These have a name: back to
basics, not as a form of punishment but as a choice to live an
austere life in dignity, one that would be worth living.
Third: The structures of the community have to set the rules
and terms for participation in its reproduction. Together with
the direct-democratic context, horizontality, equality,
solidarity, rotation, and the participation of all in making
the decisions and implementing them, the first and foremost
question raised is who the one to make the decisions is. That
is, who is a member to be more exact, a part of the structures
(a term that would best express what we call a collective
being), who is not a part of it or who ceases to be part of
it. This cannot be formalized, considering that relationships
in an autonomous community are not static but dynamic. At the
same time, not anybody can be a part of the community. Free
social spaces create a reality that the community relies on.
In other words, the parts of the community can be no other
that the ones who participate in the free social space. This,
as we know, is reflected in the common obligations regarding
the space, the activities, shifts, caretaking, in respecting
the framework (racism, parties, sexism, theft, violence, etc.)
and of course in the assemblies. Thus, free social spaces
define the mark of who will be, who will not be and who is no
longer a part of the community’s structures.
Fourth: The autonomous community has to set the boundaries of
its growth. Free social spaces must always take into account
the boundaries of their growth or, as said in the beginning,
the limits of their radius of action. The danger of strangling
and restricting the structures is equal if not greater than
the risk of its atrophy or lack of participation. The
autonomous community has to be small in size in order to be
able to function, which means that as its structures grow in
terms of participation, the question arises regarding setting

examples that will be reproduced. That is, the question of
creating another small autonomous community in new territory
with new or similar structures, especially with other people.
The boundaries of the development of one free social space as
a community are set by the space itself, summed up in two
versions. Either too many participants are involved
disproportionately in the structures for the production or
supply of products, or there are disproportionately too many
users interested in the structure’s products. The first case
entails the risk of the collapse of the structures and the
second, the danger of concentration.
Fifth: The community must constantly create inside of it, but
also primarily outside of it, federal networks of
interdependence and reciprocity. Networking and federal
relations make the role of the redundant and this is one of
the main reasons for its existence. Otherwise, it will
transform into an island, incarcerating the idea of the
community, which sooner or later will shrink and die.
Considering that we are taking about structures for the
reproduction of the community, networking can only entail
specific products or services, to guarantee consistency,
durability and stability. Federal relations among the
structures cannot rely on abstract promises of friendship and
solidarity. This is clearly seen in the structures that
dealing with nutrition and offering products of the primary
sector. Depending on the distance between free social spaces,
networking can be expressed through specific structures and
choices for their complementary interdependence and support,
i.e. one can produce flour, the other – the bread.
This opens a new dimension of networking, which arises from
the stages, the composition and the horizontality of the
relations of the production and distribution of products.
Major drive in this process is the food, from “the farm” to
the table. The quality, price, mode of production,
redistribution, the working relations that regulate the whole

cycle of production and consumption of the product, the direct
connection between producers and users, all these matters are
at the heart of the community. It is an endeavor for
liberation of land that starts from the field and ends in the
free social spaces. Urban gardening can be one of the steps
towards the connection of the occupied land with the urban
fabric, to which usually the free social spaces belong. The
same can be done on a larger scale, through cooperatives and
small producers, who are entering in this transition plan
step-by-step, for the liberation of land from destroying the
soil and the products in the name of increasing profit and
maximizing performance in terms of money at the lowest
possible cost, including state funding.
Sixth: Free social spaces as a community must intervene in the
public sphere both as a hub of resistance and as a potential
for exit. Therefore, there should be an organizational
institution for the coordination and mutual support between
structures of free social spaces. At the same time, as cells
for radical social transformation, they can link their
structures with the building and the neighborhood as core
examples of cracks of subversion within the urban fabric, in
which basic needs are being monopolized, corrupted and
alienated by business chains.
Original
source
in
Greek:
http://www.babylonia.gr/2012/09/19/eleftheri-kinoniki-chori-mi
kres-aftonomes-kinotites-ston-astiko-isto/

Η αριστερά στην εξουσία και η

απάντηση των κινημάτων
Γρηγόρης Τσιλιμαντός
Γιατί μας τίθεται σήμερα το ζήτημα η αριστερά στην κυβέρνηση
και η απάντηση των κινημάτων; Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί
την κατάσταση ώστε μια αλλαγή κυβέρνησης να απαιτεί έναν
επαναπροσδιορισμό ή καλύτερα την ανάγκη διαύγασης των στόχων,
της στρατηγικής και των μέσων που πρέπει είτε να
επικαιροποιήσουμε είτε να επαναδιατυπώσουμε; Εάν το κίνητρο
βασιζόταν σε έναν ιδεοληπτικό αντικρατισμό αδιατάρακτο στον
χώρο και στον χρόνο, τότε η κουβέντα θα απλοποιούνταν, αλλά
ταυτόχρονα τα ερωτήματα θα συρρικνώνονταν σε γενικές αρχές και
σε ταυτολογικές διατυπώσεις. Όμως όποιος αγωνιά για τον
κοινωνικό μετασχηματισμό, όποιος συμμετέχει στα κινήματα που
τον προϋποθέτουν και τα προϋποθέτει, οφείλει να διευρύνει τα
ερωτήματα αντί να τα συρρικνώνει, να τα γειώνει στην ζωή της
κοινωνίας σε πραγματικό χρόνο αντί να τα απογειώνει σε ένα άχρονο και ά-χωρο σύμπαν συρρικνώνοντας την κοινωνική του
απεύθυνση. Ένας άλλος λόγος, ιστορικός αν προτιμάτε, είναι πως
το έργο το έχουμε ξαναδεί.
Από το 81΄μέχρι το 84΄δεν κουνιόταν φύλλο, με το ΠΑΣΟΚ να
πλειοδοτεί διπλασιαστικά στη μισθολογική απαίτηση της
τελευταίας ακροαριστερής οργάνωσης, εξαργυρώνοντας την αθέτηση
του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο», με δεύτερο σπίτι,
αυτοκίνητο στο παιδί, επιδότηση επί επιδοτήσεων, 4 τηλεοράσεις
και πάει λέγοντας.
Σήμερα ο ίδιος κίνδυνος έρχεται απ’ την αντιστροφή αυτής της
περιόδου. Όχι απ’ την παροχή με δάνεια αλλά απ’ την επιστροφή
των δανεικών και τη συνεχή πτώση του βιοτικού επιπέδου. Όπως
οι παροχές συνέθλιψαν τον κοινωνικό ιστό χωνεύοντας κάθε
συλλογική διεργασία μέσα απ την εξατομίκευση και την
κατανάλωση, έτσι και η απότομη αποστέρηση αυτής της
δυνατότητας μέσα απ’ την χρηματοπιστωτική κρίση ή κρίση
χρέους, επιχειρεί να συνθλίψει κάθε απόπειρα συλλογικής

προσπάθειας.
Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της
καταστροφής που επέφερε στο συλλογικό ο οικονομισμός της
κατανάλωσης και της εξατομίκευσης. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η
καταστροφή είναι πιο βαθιά από την επιφάνεια της οικονομικής
καταστροφής, γιατί για να την αντιμετωπίσεις δεν υπάρχει άλλο
καταφύγιο πέρα από την επάνοδο του συλλογικού σ’ όλα τα πεδία
δράσης, αντίστασης και πρότασης εξόδου. Αυτή η κρίση είναι
απείρως σπουδαιότερη από την οικονομική. Σε όποιον εμμένει στο
σχήμα ότι η οικονομική κρίση γεννάει επαναστάσεις, θα του
αντιτείνω πως γεννάει και πολέμους, εκτρέποντας τη συλλογική
δημιουργία προς τη συλλογική καταστροφή.
Η παγίδα του οικονομισμού απειλεί τα κινήματα των τελευταίων
ετών, όχι τόσο με μετάλλαξη αλλά με συρρίκνωση. Και για να
γίνω πιο σαφής, η αναγωγή του χρέους στο κέντρο της κρίσης δεν
υποδηλώνει τίποτα περισσότερο απ’ την αναγωγή της οικονομίας
στο κέντρο της ζωής. Εδώ και 5 χρόνια, τόσο η αριστερά όσο και
η δεξιά σε όλες τις εκφάνσεις της, και τώρα τελευταία και
ορισμένοι αναρχικοί, βάλθηκαν σε έναν διαγωνισμό αναλύσεων,
ενστάσεων, αντιθέσεων μέσα στον κλειστό πυρήνα της οικονομίας,
προσπαθώντας να δώσουν απάντηση ή να επιβάλλουν πολιτικές, σε
ένα μέγεθος που τους ξεπερνά, στο βαθμό που αυτό το μέγεθος
αντανακλά τις υπερεθνικές σχέσεις ισχύος και δύναμης. Η
οικονομία με τον τρόπο που την αντιλαμβάνονται κατέχει μια ντε
φάκτο θεμέλια θέση στο σύμπαν της ανθρώπινης ζωής.
Παρ’ όλη την κρίση της προόδου, την κρίση της ανάπτυξης, την
κρίση της κατανάλωσης, την κρίση της εργασίας ,την κρίση του
παραγόμενου πλούτου, την οικολογική κρίση, ποτέ δεν τα
αντιλήφθηκαν ως κρίση νοήματος, ως κρίση του είναι, αλλά ως
κρίση του έχειν ή κρίση κατοχής. Και εδώ, η επιδρομή του έχειν
ξαναεπιστρέφει προκειμένου να κλείσει ή να επικαλύψει τις
τρύπες, τα ρήγματα ,που άνοιξαν και ανοίγουν τα κινήματα, που
αν μη τι άλλο, δημιούργησαν δρόμους αποκαθήλωσης της
οικονομίας από το κέντρο της ανθρώπινης ζωής. Είναι εξάλλου
και ο μόνος τρόπος επιβίωσης της οικονομίας σ’ αυτήν τη θέση.

Ασφαλώς και το χρέος στραγγαλίζει τους οικονομικούς πόρους και
αποτελεί το κύριο όπλο των ισχυρών του χρήματος. Αλλά σε αυτό
κανείς δεν θα βρεθεί αντίθετος ούτε απ’ τα δεξιά, ούτε απ’ τα
αριστερά, ούτε απ’ τα αναρχικά. Αυτό που παραβλέπεται, ως
συνήθως, και αποσιωπάται είναι ποιος είναι ο κόσμος (που είναι
κι εδώ πέρα από τάξη) που δόμησε το χρέος και ποιος είναι ο
κόσμος που δομείται μέσα από την απάντηση για αποπληρωμή,
αναδιάρθρωση, ή ολοσχερή διαγραφή.
Ο τρόπος που εξελίσσεται η ιστορία του χρέους (και εδώ οι
ευθύνες μπορεί να οδηγήσουν σε νέα αδιέξοδα) και όλη η
φιλολογία γύρω απ’ αυτό, αναμασά το χρεωκοπημένο σχήμα βάσηεποικοδόμημα, βάσει του οποίου μια διαγραφή (η βάση) είναι
αρκετή για να δημιουργήσει ένα νέο εποικοδόμημα. Και εκεί
στηρίζονται όλες οι απελευθερωτικές εγγυήσεις για τη συνέχεια
και το βάθεμα των αγώνων .Όμως τίθεται τώρα το ερώτημα: Από
πού συνάγεται αυτή η βεβαιότητα; Η απάντηση είναι απλή όσο και
το καταφύγιό της. Οι παραγωγικές δυνάμεις καθορίζουν τις
παραγωγικές σχέσεις. Τότε η κατάληψη της Τρικολάν στη Νάουσα,
με πιο ευνοϊκούς όρους (τοπικότητα, πρώτες ύλες, μηχανήματα)
γιατί δεν είχε την ίδια εξέλιξη με την κατάληψη της ΒΙΟΜΕ;
Όλη αυτή η μεγαθυμία για το χρέος ,προς το παρόν σφυρηλατεί
τον φόβο και την ανάθεση απέναντι στις συνέπειές του, με ή
χωρίς διαγραφή, μετατρέποντάς το σε χοάνη η οποία απειλεί να
καταπιεί όλα τα ζητήματα που έθεσαν και θέτουν τα κινήματα και
σε πείσμα τους.
Τα θέατρο της διαπραγμάτευσης προσπαθεί να αναπαραστήσει την
ίδια μας την ύπαρξη και είναι μία παράσταση με πολλά
επεισόδια. Είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να γονατίσεις μια
κοινωνία, εκπαιδεύοντάς την σε έναν “έντιμο συμβιβασμό” με το
δίκαιο των ισχυρών. Και αυτή η τυραννία, παρατεταμένη και
διαρκής, τείνει να συνθλίψει ό,τι δημιουργικό γέννησε η κρίση
αλλά και ό,τι γεννήθηκε πριν απ’ αυτήν.
Η απάντηση των κινημάτων δεν θα οριστεί από τη σχέση τους με
το χρέος αλλά από την πραγμάτωση των άμεσων στόχων τους που

ασφαλώς το εμπεριέχουν αλλά το ξεπερνούν. Να το πούμε λοιπόν
ξεκάθαρα: Το φάντασμα της οικονομίας ως θεμέλιο της ανθρώπινης
δραστηριότητας όρισε και ορίστηκε απ’ το καπιταλιστικό
φαντασιακό απ’ το οποίο δεν ξέφυγαν ούτε οι μαρξιστές αλλά
ούτε και οι αναρχικοί (η αλήθεια είναι σε λιγότερο βαθμό) τόσο
σε επίπεδο θεωρίας αλλά και πρακτικής δράσης και οργάνωσης.
Δεν θα σταθώ άλλο στην ιστοριογραφία αυτής της
ψευδοεπιστημονικής περιπέτειας που όμως ακόμα μας κυνηγά. Και
ιδού πώς αυτό το φάντασμα επιστρέφει στις μέρες μας με έναν
καταιγιστικό τρόπο. Όλα τα κινήματα, από τη Χαλκιδική, την
ΕΡΤ, τη ΒΙΟΜΕ, την άμεση διάθεση, τα σκουπίδια, τους
ελεύθερους κοινωνικούς χώρους, το νερό κλπ, γιατί κανένα μα
κανένα δεν μπήκε στον κόπο αυτής της δραματοποίησης του
χρέους; Γιατί δεν το θεωρούν ως ένα θεμέλιο εμπόδιο στην
ανάπτυξή τους; Από άγνοια ή από ανικανότητα; Όλοι όσοι μπήκαν
σε αυτούς τους αγώνες ρηγμάτωσαν την ταφόπλακα της οικονομικής
μονομέρειας και απελευθέρωσαν καινούργια νοήματα. Και ποια
είναι αυτά τα νοήματα; Το ζήτημα της ταξικότητας του έχειν,
που μια ορατή εκδοχή του είναι η αξιολόγηση της σχέσης
αφεντικού-εργάτη γύρω απ’ το επίπεδο κατανάλωσης. Τίποτα όμως
δεν μας λέει πως αυτή η σχέση οδηγεί σ΄ένα διαφορετικό τρόπο
ύπαρξης. Κι εδώ ακριβώς, αυτός ο διαφορετικός τρόπος ύπαρξης,
μια διαφορετική αντίληψη του βίου, απελευθερώθηκε μέσα από τα
σύγχρονα κινήματα. Αυτό το ρήγμα είναι για μας το ρήγμα
στήριξης και συμμετοχής στους αγώνες. Και αυτό το ρήγμα
καλούμαστε να διευρύνουμε.
Εδώ θα σταθώ σε τρία μεγάλα παραδείγματα και ας διερωτηθούμε
πού τίθεται το χρέος ως πρώτο και θεμελιακό καθήκον, ή το
«εντός ή εκτός Ε.Ε.» ή ο «έντιμος» συμβιβασμός; Είναι η ΕΡΤ, η
ΒΙΟΜΕ και η Χαλκιδική. Είναι γνωστά τα περισσότερα αλλά θα
τονίσω μόνο τούτο:
Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ3 και η ΒΙΟΜΕ έθεσαν άμεσα το ζήτημα της
βιομηχανικής παραγωγής και της πληροφόρησης κάτω από τον
έλεγχό τους. Τί ήταν και είναι όλο αυτό το εγχείρημα, αν όχι
άλλος τρόπος ύπαρξης όπως οι ίδιοι τονίζουν; Η άμεση

δημοκρατία, ο κοινωνικός έλεγχος, η σύνδεσή τους με τα άλλα
κινήματα, η κατάργηση της πυραμιδικής, διευθυντικής οργάνωσης,
η αλληλεγγύη που εισέπραξαν, και μάλιστα λειτουργική, δεν
είναι μια απάντηση και στο χρέος, και στα μνημόνια, και στην
Ε.Ε. και στην αγορά, και στο κράτος; Να σημειώσουμε ότι και οι
δύο δεν στάθηκαν στις αποδοχές, αλλά το επέκτειναν στην ουσία
του εγχειρήματος. Ποιος θέλει να τους κάνει παρένθεση; Για όσα
αφορούν στη ΒΙΟΜΕ: η Φιλίππου, η συνδικαλιστική γραφειοκρατία
κυρίως απ’ τα αριστερά, και από άρνηση, ανημπόρια, ολιγωρία
(;) η κυβέρνηση. Για όσα αφορούν στην ΕΡΤ, η κύρια ευθύνη
είναι στην κυβερνώσα αριστερά.
Τέλος, για τη Χαλκιδική, τέθηκε ή δεν τέθηκε το ζήτημα της
αποανάπτυξης, μπήκαν ή δεν μπήκαν στο στόχαστρο οι
επενδύσεις fast track και οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου,
αμφισβητήθηκε ή όχι ο πλούτος ως αξία καθ’ εαυτή και συνάμα
αμφισβητήθηκε ή όχι η εργασία που τον παράγει και στα μεγέθη
που τον παράγει; Προβάλλει ή όχι ένας άλλος τρόπος ύπαρξης
στην περιοχή; Είναι ή όχι μάχη αυτού του νέου τρόπου ύπαρξης
ενάντια σε μια παράδοση που εξάντλησε τα όριά της και η
συνέχισή της μόνο ζημιά ανεπίστρεπτη μπορεί να προκαλέσει; Και
όλα αυτά είναι πέρα από την El Dorado και τον Μπόμπολα που
είναι γνωστοί και δεν χρειάζεται να ανατρέξει κανείς σε καμία
συνομωσία του κεφαλαίου ενάντια στην εργασία, όπως έκανε πχ.
το ΚΚΕ το οποίο πίσω απ’ την διένεξη των κατοίκων κατά της
εξόρυξης και των μεταλλωρύχων, δεν είδε παρά τον εσωτερικό
πόλεμο ανάμεσα στο βιομηχανικό και τουριστικό κεφάλαιο. Πείτε
μου, ποια ταξική ανάλυση χωράει σε αυτή τη διαμάχη, ποια
εργατική πρωτοπορία εκπροσωπεί αυτόν τον πόλεμο; Στην
περίπτωση της Χαλκιδικής, η κυβέρνηση κάνει το μόνο που μπορεί
να κάνει: να κερδίσει πολιτικό χρόνο, αφήνοντας την εταιρεία
να κερδίζει χρόνο στην λεηλασία της περιοχής.
Αυτός ο πλούτος των νέων νοημάτων πώς μπορεί να συμπυκνωθεί σε
μια δήθεν βάση χωρίς να υποβιβαστεί σ’ ένα δήθεν εποικοδόμημα;
Από μια άλλη οπτική, πιο καθαρή και πιο αποκαλυπτική, ας δούμε
ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης και ποιες είναι

οι κόκκινες γραμμές των κινημάτων. Από τη μια έχουμε το
ασφαλιστικό, τις συντάξεις και τις συλλογικές συμβάσεις.
Αναμφίβολα σημαντικά ζητήματα, αλλά προμηνύουν κάποια αλλαγή,
κάποια ριζική μεταβολή, μια νέα θέαση και θέσμιση του κόσμου;
Τέτοιες ριζοσπαστικές αλλαγές συντελούνται έξω από τους
κυβερνητικούς σχεδιασμούς, έξω από το στρατόπεδο της αγοράς
και του κράτους.
Είναι οι κόκκινες γραμμές των κινημάτων που περνάνε μέσα από
την αυτοδιαχείριση των μέσων παραγωγής, μέσα από τους αγώνες
για γη και ελευθερία, μέσα από την κοινωνική οικολογία που
αφορά στην κοινωνική διαχείριση της ενέργειας και των
σκουπιδιών, από την άμεση διάθεση προϊόντων και την εγκάρσια
σχέση παραγωγών-καταναλωτών, μέσα από την αυτοδιαχείριση των
υδάτινων πόρων και στον ελεύθερο ρου των ποταμών, μέσα στα
επανοικειοποιημένα εδάφη σε πλατείες, σε πάρκα, σε ελεύθερους
κοινωνικούς χώρους που επανανοηματοδοτούν το ελεύθερο, δημόσιο
και κοινωνικό.
Όλες αυτές οι κινήσεις και η κινηματική τους αντιστοίχιση αλλού μικρή αλλού μεγάλη- δεν αρκούν όμως για να έχουν το
δίκαιο με το μέρος τους, πρέπει και να το αυτοθεσμίσουν. Είναι
η μόνη ελπιδοφόρα κοινωνική συγκρότηση για μια ρητή
αυτοθέσμιση των αγώνων ως απάντηση στην αποστοιχισμένη ανάθεση
στην κρατική διαχείριση και στο εταιρικό δίκαιο της αγοράς που
αποκτά
αυτοκρατορική
θέση
μέσω
της
διατλαντικής TTIP συμφωνίας. Και σ’ αυτόν τον άξονα δράσης δεν
υπάρχει καμιά βάση και κανένα εποικοδόμημα παρεκτός από τις
“βάσεις και από τα εποικοδομήματα” που θέτουν και γεννούν τα
ίδια τα κινήματα, διαμορφώνοντας μια ατζέντα πλουραλιστική και
πολυκεντρική. Μπορεί να μπαίνουν τακτικές προτεραιότητες, αλλά
στρατηγικά τίποτα δεν υποχωρεί, τίποτα δεν πλεονάζει. Όμως δεν
περισσεύουν οι φτωχοί, οι άνεργοι, οι μετανάστες, οι
φυλακισμένοι, οι πολιτικοί κρατούμενοι, οι lgbtq κοινότητες.
Ποιος απ’ αυτούς μπορεί να υποχωρήσει απ’ τους αγώνες και τις
αγωνίες του αν όχι αυτός που τον εκπροσωπεί και στο όνομά του
διαχειρίζεται τις τύχες του;

Με αυτή τη διαχειριστική νοοτροπία, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επιθυμεί τη
ρήξη, έχει εμπλακεί στον κυβερνητισμό και δίνει μάχη να
κρατηθεί καμένος και δαρμένος στην κόλαση της εξουσίας. Όσον
αφορά την οικονομική ρήξη, για να λέμε τα σύκα σύκα και τη
σκάφη σκάφη, όποιος την επιθυμεί, πρώτα την προετοιμάζει και
μετά την αναγγέλλει. Και η προετοιμασία γίνεται στις
γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, στην ύπαιθρο. Το ότι η
κυβένρηση δεν επιθυμεί τη ρήξη έχει να κάνει με τα παραπάνω
και όχι με τη διαπραγμάτευση. Και το μόνο που της απομένει
είναι το μίζερο καταφύγιο των εκλογών.
Τέλος, θα κλείσω με μια επιστροφή στα κινήματα και στην άμεση
δημοκρατία. Υπάρχει μια τεράστια παρεξήγηση που αγγίζει τα
όρια της προσβολής, αφελούς ή σκοπούμενης , με την ταύτιση της
άμεσης δημοκρατίας αποκλειστικά με τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων. Είναι σαν να λέμε ότι ο κοινοβουλευτισμός είναι η
βουλή και τελειώσαμε. Σαν να μην βλέπουν δηλαδή στον
κοινοβουλευτισμό όλο το πλέγμα των θεσμών και οργάνων στους
δήμους, στις περιφέρειες, στα συνδικαλιστικά όργανα, που
διαπνέονται από συμφέροντα και συσχετισμούς συμφερόντων και
αντιπροσώπων, αυτή την πυραμίδα σχέσεων εξουσίας. Το να λέει
τώρα ο Τσίπρας σοβαρά, και ο Κασιδιάρης χυδαία, ότι είναι
υπέρ της άμεσης δημοκρατίας μόνο γέλιο μπορεί να προκαλέσει ο
ένας και αποστροφή ο άλλος.
Όσον αφορά τον πρώτο, αξίζει μια απάντηση, γιατί ούτε η
πολιτική γραμματεία δεν ξέρει τι συζητά το κογκλάβιο της
κυβέρνησης στην Ευρώπη, όχι ο λαός. Η άμεση δημοκρατία είναι
ένα σύνολο θεσμών ανοικτών και προσβάσιμων σε κάθε πολίτη, εν
πλήρη ισότητα και ελευθερία να συμμετάσχει, να αποφασίσει και
να εφαρμόσει την απόφαση, για όλα όσα αφορούν την κοινωνική
παραγωγή και αναπαραγωγή ελεύθερων ανθρώπων και κοινοτήτων,
εξισωτικών και αλληλέγγυων. Και αυτήν τη δυνατότητα δεν την
ανιχνεύουμε στην κυβερνώσα αριστερά αλλά στα σύγχρονα
κινήματα, για αυτό ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε εκεί που το
δημόσιο, ελεύθερο και κοινωνικό αντιμάχεται την αγορά και το
κράτος.

*Ομιλία από την εκδήλωση της Αντιεξουσιαστικής Κίνησης : “Η
Αριστερά στην εξουσία και η απάντηση των κοινωνικών
κινημάτων”, που έλαβε χώρα στις 16 Ιουνίου 2015, στο Nosotros
(Θεμιστοκλέους 66, Εξάρχεια).

Ελεύθεροι Κοινωνικοί Χώροι:
Μικρές Αυτόνομες Κοινότητες
στον Αστικό Ιστό
Γρηγόρης Τσιλιμαντός
Μέσα στις σημερινές συνθήκες, οι ελεύθεροι κοινωνικοί χώροι
μπορούν να αποτελέσουν το εμπράγματο κυτταρικό παράδειγμα της
μικρής αυτόνομης κοινότητας. Είναι μιας πρώτης τάξεως
δυνατότητα για να δημιουργηθούν νέες συνθέσεις πάνω στην υλική
βάση της αναπαραγωγής του κοινωνικού ιστού, προς την
κατεύθυνση του ριζικού της απελευθερωτικού μετασχηματισμού.
Μια τέτοια κοινότητα για να μπορέσει να αποτελέσει αναφορά και
εστία αντίστασης αλλά και πρότασης, πρέπει να πληροί ορισμένες
προϋποθέσεις.
Πρώτον. Πρέπει να υπάρχει ένα έδαφος, ένας τόπος και μια
ακτίνα δράσης πάνω στα οποία μπορεί να αναπτύξει η κοινότητα
τη λειτουργία της. Οι ελεύθεροι κοινωνικοί χώροι έχουν εκ των
πραγμάτων και τα τρία. Το έδαφός τους μπορεί να τελεί υπό
κατάληψη είτε να είναι με ενοίκιο. Το ζήτημα αυτό δεν είναι
αξιακό ούτε αντιφατικό, γιατί αυτό που προέχει σήμερα είναι η
απελευθερωτική απαλλοτρίωση της χρήσης των κτηρίων (συνήθως
της αχρηστίας τους) μέσα απ’ την οποία δημιουργούνται οι όροι
του ριζικού μετασχηματισμού των κοινωνικών σχέσεων που
συναρθρώνονται μέσα σ’ αυτά.

Δεύτερον. Πρέπει η κοινότητα να εγγυάται τη σταθερότητα των
μέσων (δομές) και των σχέσεων αναπαραγωγής της. Για να
μπορέσουν οι ελεύθεροι κοινωνικοί χώροι να αναπαραχθούν ως
κοινότητα, πρέπει να ξεπεράσουν το πολιτικό και πολιτιστικό
βάρος που τους δημιούργησαν, όχι φυσικά για να το αφυδατώσουν
ή να το καταργήσουν, αλλά για να το επεκτείνουν στον τομέα της
παραγωγής, της διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών και στις
εργασιακές σχέσεις που προκύπτουν μέσα απ’ αυτήν τη
δραστηριότητα.
Η εγγύηση της σταθερής αναπαραγωγής της κοινότητας απαιτεί οι
ελεύθεροι χώροι να ενσωματώνουν δομές παραγωγής και διάθεσης
προϊόντων/υπηρεσιών. Ανάλογα με το μέγεθος των κτηρίων, αυτές
οι δομές μπορεί να βρίσκονται εντός ή εκτός τους ή και εντός
και εκτός τους.
Οι εργασιακές σχέσεις, άρρηκτα δεμένες με την οριζοντιότητα,
την ισότητα και την αλληλεγγύη, μπορούν να αναπτύσσονται
αναλογικά, συνθετικά και ταυτόχρονα, με τρεις δυνατούς τρόπους
(απ’ όλους μαζί κι απ’ τον καθένα ξεχωριστά):
α) μέσω της αμοιβής με χρήμα, β) μέσω της ανταλλαγής με είδος,
γ) μέσω της προσφοράς.
Το χρήμα μπορεί να είναι εναλλακτικό νόμισμα, μονάδα σε
τράπεζα χρόνου και ευρώ. Η αμοιβή θα πρέπει να ορίζεται από
ένα κατώτατο κι από ένα ανώτατο όριο κάθε φορά το ίδιο για
όλους. Απ’ την μια για να έχει ένα στοιχειώδες νόημα η δομή κι
απ’ την άλλη για να μην αποκτά το μοναδικό νόημα η συμμετοχή
στις δομές της κοινότητας. Πρέπει να αποτιμάται και να
αυτορυθμίζεται διορθωτικά, όποτε είναι αναγκαίο, το όριο της
κόκκινης γραμμής, πέρα απ’ το οποίο αρχίζει η συσσώρευση που
μπορεί να διαλύσει την ουσία της αυτόνομης κοινότητας.
Οι ελεύθεροι κοινωνικοί χώροι (ε.κ.χ.), ως κοινός τόπος
συνάντησης, διαβούλευσης και ύπαρξης των δομών της κοινότητας
ανοίγουν νέους δρόμους και νέους τρόπους για τα ζητήματα που
τους αφορούν. Η συνάρθρωσή τους, οριζόντια και

αμεσοδημοκρατικά, συναρθρώνει ταυτόχρονα πολλά διαφορετικά
ζητήματα και δημιουργεί προϋποθέσεις και απαιτήσεις πιο
ολοκληρωμένων λύσεων απ’ ό,τι μπορούν να επιλύσουν οι
κολεκτίβες που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Όσο οι χώροι αυτοί θα
πλαισιώνονται με νέες δομές, άλλο τόσο θα είναι αναγκαία η
έξοδος απ’ το έδαφος του κτηρίου και γι’ άλλα εγχειρήματα,
προκειμένου να καλυφθούν περισσότερες ανάγκες έτσι ώστε να
δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο πλέγμα δικτύωσης και ασφάλειας.
Αυτό δεν σημαίνει ότι τα άτομα που συμμετέχουν στις δομές
αυτές θα έχουν περισσότερα χρήματα, αλλά ότι θα έχουν
μεγαλύτερη και ελεύθερη πρόσβαση σε περισσότερα αγαθά και
υπηρεσίες.
Τέλος, οι ε.κ.χ. ως κοινότητα χρειάζονται ένα τουλάχιστον
προϊόν/υπηρεσία εκκίνησης και μια αντίστοιχη δομή. Θα μπορούσε
οποιαδήποτε εργασία κι οποιοδήποτε προϊόν/υπηρεσία να
αποτελέσει τη βάση απασχόλησης μέσα στην αντίστοιχη δομή, έστω
κι αν πληρούνται οι όροι της εργασιακής ισότητας.
οριζοντιότητας και αλληλεγγύης; Ασφαλώς όχι. Γιατί τότε τι θα
μας εμπόδιζε να κάνουμε μια δομή μπράβων ή μια δομή παραγωγής
φυτοφαρμάκων;
Οι δομές εκκίνησης αλλά και ανάπτυξης της κοινότητας οφείλουν
να απαντήσουν σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, να αναθέσουν
τα όρια μεταξύ αληθινού και ψεύτικου, κοινωνικά ωφέλιμου και
κοινωνικά επιζήμιου. Κάποια προϊόντα μπορούν να ενταχθούν
άμεσα στο απελευθερωτικό σχέδιο παραγωγής και κάποια απαιτούν
ένα σχέδιο μετάβασης (π.χ. παραδοσιακοί σπόροι και τοξικό
έδαφος).
Γι’ αυτό, μια αυτόνομη κοινότητα αν θέλει να κρατήσει το νόημά
της, δεν ασχολείται με το πώς τα προϊόντα των δομών της θα
μπουν ανταγωνιστικά στην αγορά, όσο αυτή υπάρχει, σαν έξυπνος
επιχειρηματίας, αλλά πώς θα ανταποκριθεί στις πραγματικές
ανάγκες των ανθρώπων. Αυτές οι ανάγκες έχουν ένα όνομα:
επιστροφή στα βασικά, όχι ως τιμωρία αλλά ως επιλογή, για μια
λιτή και αξιοπρεπή ζωή, μια ζωή, δηλαδή, που αξίζει να τη
ζεις.

Τρίτον. Οι δομές της κοινότητας πρέπει να ορίσουν τους κανόνες
και τους όρους συμμετοχής στην αναπαραγωγή της. Μαζί με το
αμεσοδημοκρατικό πλαίσιο, την οριζοντιότητα, την ισότητα, την
αλληλεγγύη, την κυκλικότητα, την ανακλητότητα, τη συμμετοχή
όλων στις αποφάσεις και στην εφαρμογή τους απ’ όλους, πάντα
και πριν απ’ αυτά μπαίνει το ζήτημα ποιος αποφασίζει. Μπαίνει
δηλαδή πάντα το ερώτημα ποιος είναι μέλος ή για την ακρίβεια
μέρος (όρος που εκφράζει αυτό που λέμε συλλογικό άτομο) των
δομών, ποιος δεν είναι ή ποιος παύει να είναι. Αυτό δεν μπορεί
να κωδικοποιηθεί γιατί η σχέση σε μια αυτόνομη κοινότητα δεν
είναι στατική αλλά δυναμική. Ταυτόχρονα δεν μπορεί να είναι ο
οποιοσδήποτε ή, πράγμα που είναι το ίδιο, o κανένας. Με τους
ε.κ.χ. υπάρχει μια πραγματικότητα στην οποία η κοινότητα δεν
μπορεί παρά να στηριχτεί. Με άλλα λόγια, μέρος των δομών της
κοινότητας δεν μπορεί παρά να είναι αυτός που είναι μέρος των
ε.κ.χ. Αυτό όπως ξέρουμε αποτυπώνεται στις κοινές υποχρεώσεις
του χώρου, στις δραστηριότητες, στις βάρδιες, στη φροντίδα,
στην τήρηση του πλαισίου (ρατσισμός, κόμματα, σεξισμός,
κλοπές, άσκηση βίας, κ.λπ.) και φυσικά στις συνελεύσεις.
Συνεπώς οι ε.κ.χ. δίνουν το στίγμα του ποιος είναι, ποιος δεν
είναι και ποιος παύει να είναι μέρος των δομών της κοινότητας.
Τέταρτον. Η αυτόνομη κοινότητα πρέπει να θέσει τα όρια της
ανάπτυξής της. Οι ελεύθεροι κοινωνικοί χώροι πρέπει να
παίρνουν πάντα υπ’ όψιν τους τα όρια της ανάπτυξής τους ή,
όπως ειπώθηκε στην αρχή, τα όρια της ακτίνας δράσης τους. Ο
κίνδυνος της ασφυξίας των δομών και της συγκέντρωσης είναι το
ίδιο αν όχι περισσότερο επικίνδυνος, απ’ την ατροφία ή την μη
συμμετοχή σ’ αυτές. Η αυτόνομη κοινότητα πρέπει να είναι μικρή
για να μπορεί να λειτουργήσει, πράγμα που σημαίνει πως στο
βαθμό που οι δομές της αυξάνουν σε συμμετοχή, την ίδια στιγμή
ανοίγεται και το ζήτημα του πολλαπλασιαστικού παραδείγματος.
Μπαίνει δηλαδή αμέσως το ζήτημα της δημιουργίας κι άλλης
μικρής αυτόνομης κοινότητας σε νέο έδαφος με νέες ή ανάλογες
δομές και κυρίως με άλλους ανθρώπους. Τα όρια της ανάπτυξης
ενός ε.κ.χ. ως κοινότητα καθορίζονται απ’ τον ίδιο τον χώρο
και εντοπίζονται σε δύο εκδοχές. Είτε στις δομές υπάρχουν

δυσανάλογα πολλοί για την παραγωγή ή τη διάθεση προϊόντων,
είτε υπάρχουν δυσανάλογα πολλοί που ενδιαφέρονται γι’ αυτά τα
προϊόντα των δομών. Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος
της κατάρρευσης των δομών και στη δεύτερη ο κίνδυνος της
συγκέντρωσης.
Πέμπτον. Η κοινότητα πρέπει να δημιουργεί συνεχώς στο
εσωτερικό της, αλλά κυρίως έξω απ’ αυτήν, ομόσπονδα δίκτυα
αλληλεξάρτησης και αμοιβαιότητας. Η δικτύωση και οι ομόσπονδες
σχέσεις καταργούν το ρόλο του μεσάζοντα και είναι ένας απ’
τους βασικούς όρους ύπαρξής της. Αλλιώς μετατρέπεται σε
νησίδα, σε εγκλεισμό του νοήματος της κοινότητας, που αργά ή
γρήγορα συρρικνώνεται και πεθαίνει.
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κοινότητας, η δικτύωση δεν μπορεί παρά να γίνεται πάνω σε
συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, έχοντας ως προϋπόθεση την
εγγύηση, τη συνέπεια, τη διάρκεια και τη σταθερότητα. Οι
ομόσπονδες σχέσεις των δομών δεν μπορούν να στηριχτούν σε
αφηρημένες υποσχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης. Αυτό το βλέπουμε
καθαρά στις δομές που ασχολούνται με τη διατροφή και τη
διάθεση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα. Η δικτύωση ανάλογα με
την εγγύτητα των ε.κ.χ. μπορεί να ορίζεται μέσα από
συγκεκριμένες
δομές
και
επιλογές
συμπληρωματικής
αλληλεξάρτησης και στήριξης, π.χ. ο ένας το αλεύρι, ο άλλος το
ψωμί.
Από κει και πέρα, ανοίγεται μια άλλη διάσταση της δικτύωσης,
που προκύπτει απ’ τα στάδια, τη σύνθεση και την οριζοντιότητα
των σχέσεων παραγωγής και διάθεσης προϊόντων. Ένας μεγάλος
οδηγός είναι η διατροφή που ξεκινάει απ’ το χωράφι και
καταλήγει στο πιάτο. Η ποιότητα, η τιμή, ο τρόπος παραγωγής, ο
τρόπος διάθεσης, οι εργασιακές σχέσεις που διέπουν όλο τον
κύκλο παραγωγής και κατανάλωσης του προϊόντος, η άμεση σύνδεση
παραγωγού καταναλωτή, όλα αυτά τα ζητήματα είναι στο κέντρο
της κοινότητας. Είναι μια διαδικασία απελευθέρωσης εδάφους που
ξεκινάει απ’ το χωράφι και καταλήγει στους ε.κ.χ. Οι
περιαστικές καλλιέργειες μπορούν να αποτελέσουν ένα απ’ τα

βήματα σύνδεσης της κατειλημμένης γης με τον αστικό ιστό, στον
οποίο ανήκουν συνήθως οι ε.κ.χ. Το ίδιο μπορεί να γίνει και σε
μεγαλύτερη κλίμακα, με συνεταιρισμούς και μικρούς παραγωγούς,
που μπαίνουν σ’ αυτό το σχέδιο μετάβασης βήμα-βήμα,
απελευθέρωσης της γης απ’ την καταστροφή του εδάφους και των
προϊόντων στο όνομα της αύξησης του κέρδους και της μέγιστης
απόδοσης σε χρήμα με το μικρότερο δυνατό κόστος και μάλιστα με
κρατική επιδότηση.
Έκτον. Οι ε.κ.χ. ως κοινότητα πρέπει να παρεμβαίνουν στη
δημόσια σφαίρα ως εστία αντίστασης και εξόδου ταυτόχρονα.
Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει και ένας οργανωτικός θεσμός μέσα
στον οποίο θα πραγματώνεται ο συντονισμός και η αλληλοστήριξη
των δομών των ε.κ.χ. Ταυτόχρονα, ως κύτταρα του προτάγματος
για έναν ριζικό κοινωνικό μετασχηματισμό, μπορούν να συνδέσουν
τις δομές τους με την πολυκατοικία και τη γειτονιά ως
εμπράγματο παράδειγμα ανατρεπτικού ρήγματος μέσα στον αστικό
ιστό, στον οποίο οι ανάγκες για τα βασικά μονοπωλούνται,
αλλοιώνονται και αλλοτριώνονται από αλυσίδες επιχειρήσεων.
Περιοδικό Βαβυλωνία #Τεύχος 7
Μεταφρασμένο
και
στα
Αγγλικά:
http://www.babylonia.gr/2015/12/04/free-social-spaces-small-au
tonomous-communities-in-the-urban-space/

Τα όρια του συνδικαλισμού και
ο
θεσμός
των
λαϊκών
συνελεύσεων
Γρηγόρης Τσιλιμαντός

Ο συνδικαλισμός ως προϊόν της ταξικής πάλης και ως οργανωτική
δομή των εργαζομένων, ήρθε για να διαχειριστεί ή για να
ανατρέψει τις εργασιακές σχέσεις που αναπτύσσονταν σε συνθήκες
ανταγωνισμού μέσα στους χώρους δουλειάς. Η πρωταρχική από τα
κάτω οργάνωση των εργατών με αιχμή του δόρατος τις συνθήκες
εργασίας και την αμοιβή γέννησε πολλές προσδοκίες σ’ ολόκληρη
την κοινωνία, στο βαθμό και στο μέτρο που αποτελούσαν μαζί με
τους αγρότες τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού.
Επειδή όμως ο καπιταλισμός στηρίχθηκε στο νέο υποκείμενο της
εκμετάλλευσης, τον εργάτη, τον μετέθεσε στην ατμομηχανή του,
υπόδουλο και πρωτεργάτη ταυτόχρονα της επικυριαρχίας του, σε
μια πορεία που όπως αποδείχθηκε ούτε λογική είχε, ούτε όρια
και φραγμούς. Κι όπου αυτά εμφανίζονταν δεν φείδονταν ούτε σε
αίμα ούτε σε τρομοκρατία.
Όμως ο καπιταλισμός δεν στηρίχτηκε στην ωμή βία αλλά στην
ικανότητά του να ενσωματώνει και να αφομοιώνει τις ρηγματώσεις
του. Η ωμή βία δεν φανέρωνε τη δύναμή του αλλά την αδυναμία
του στην ενσωμάτωση και στην αφομοίωση.
Πίσω λοιπόν απ’ το παραπέτασμα της βίας ξεδιπλώνεται το ίδιο
του το φαντασιακό που φόρτωσε με δυο ιδεολογικά βάρη την πλάτη
των εργαζόμενων όσον αφορά το θέμα μας.
Το πρώτο βάρος ήταν η ιδεολογία του μεσσιανισμού, με όλα τα
θρησκευτικά χαρακτηριστικά με «νόμους» ιστορικούς και
οικονομικούς και ό,τι αυτό συνεπαγόταν. Βασικός μέντορας αυτού
του μεσσιανισμού ήταν ο Μαρξ και ο μαρξισμός που αντικατέστησε
τη μεταφυσική της θρησκείας με τη γήινη επιστημονική «αλήθεια»
του κομμουνισμού.
Το δεύτερο βάρος και το πιο ανθεκτικό, αφού το πρώτο στις
μέρες μας έχει συντριβεί, ήταν και παραμένει να είναι η
ιδεολογία της οικονομίας. Πώς δηλαδή μέσα σ’ αυτήν ο
καπιταλισμός εκών άκων ανακάλυψε το ΕΙΝΑΙ των ανθρώπινων
σχέσεων και της ανθρώπινης ιστορίας. Η οργάνωση της παραγωγής
και το παραγόμενο προϊόν αποτέλεσαν αξίες καθ’ εαυτές ως

υλικές απολήξεις της πραγμάτωσης αυτού του ΕΙΝΑΙ. Το τι
σήμαινε αυτό μπορούμε να το δούμε στα χειρόγραφα του ’45 του
Μαρξ όπου εν ολίγοις καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι εργάτες
και κατ’ επέκταση οι επαναστάτες δεν πρέπει να χολοσκάνε για
την καλύτερη οργάνωση της παραγωγής γιατί αυτήν την έχει
ανακαλύψει ο ίδιος ο καπιταλισμός
Εμπράγματο αποτέλεσμα αυτής της θέσης ο Λένιν, που εισάγει τον
φορντισμό και την αλυσίδα παραγωγής στα εργοστάσια της
νεοσύστατης δικτατορίας του.
Πέρα όμως απ’ τον Μαρξ και τους μαρξιστές, αυτό που εισάγεται
ως κεντρικός στόχος της ταξικής πάλης των εργατών είναι το
ζήτημα της κατοχής των μέσων παραγωγής και του παραγόμενου
πλούτου. H ανάπτυξη όμως των παραγωγικών δυνάμεων αποτέλεσε
μονόδρομο και για τον καπιταλιστή και για τον εργάτη. Ας μην
ξεχνάμε και την πολλάκις επαναλαμβανόμενη θέση του Μπακούνιν
πως συμφωνούσε απόλυτα με το οικονομικό πρόγραμμα του Μαρξ
αλλά διαφωνούσε με το πολιτικό. Ήταν η εποχή που οι
επιστημονικές ανακαλύψεις και η βιομηχανική ανάπτυξη, πρώιμο
στάδιο της τεχνοεπιστήμης, έδειχναν να αποτελούν τους βασικούς
άξονες για το πέρασμα απ’ την εποχή της σπάνης στην εποχή της
αφθονίας. Η ένδυση, η επικοινωνία, η μετακίνηση, οι μεταφορές,
η διατροφή με νέα προϊόντα μαζί με την εκμηχάνιση αποτέλεσαν
τους μεγάλους πυλώνες της καπιταλιστικής ανάπτυξης και την
πρώτη μεγάλη καμπάνια διάδοσής του.
Σ’ αυτήν τη φάση, η επαναστατική εκδοχή του συνδικαλισμού
έθετε άμεσα το ζήτημα ελέγχου και κατοχής των εργοστασίων και
της γης καθώς και του παραγόμενου πλούτου που οικειοποιούνταν
ληστρικά οι κεφαλαιοκράτες.
Όλες οι εξεγέρσεις και οι επαναστάσεις οδηγούσαν στην πόρτα
του εργοστασίου. Από μέσα το αφεντικό για να αμυνθεί κι απ’
έξω ο εργάτης για να το καταλάβει. Η τελευταία επανάσταση πριν
το ’50, η Ισπανική, έχοντας σαν πολιορκητικό κριό τον
αναρχοσυνδικαλισμό, αποτέλεσε την εσχατιά των εργατικών
διεκδικήσεων με την αυτοδιεύθυνση της παραγωγής για λογαριασμό

ολόκληρης της κοινωνίας.
Μετά τον πόλεμο, ο καπιταλισμός αφού ανανέωσε την αναγκαιότητά
του για να αποκατασταθούν οι μεγάλες καταστροφές που ο ίδιος
προκάλεσε υπογράφοντας νέο κοινωνικό συμβόλαιο με πραγματικές
αυξήσεις, κοινωνική ασφάλιση, συντάξεις, συλλογικές συμβάσεις
εργασίας κ.λπ., αναζητά άλλους τρόπους αντιμετώπισης των
εργατικών διεκδικήσεων. Ό,τι δεν μπόρεσε να κάνει μέσα στους
χώρους δουλείας το έκανε έξω απ αυτούς. Ό,τι δηλαδή δεν
μπόρεσε να κάνει με τις μηχανές προκειμένου να μειώσει την
ισχύ της εργατικής δύναμης, το έκανε με το εμπόρευμα
ανοίγοντας νέους κύκλους και νέες θέσεις εργασίας για την
κάλυψη των τεχνικών αναγκών που αυτό δημιουργούσε. Ο
εργαζόμενος μετατρέπεται σε καταναλωτή και η ένταση των
υπηρεσιών που μεσολαβούν για τη διάθεση του εμπορεύματος
γιγαντώνεται.
Η καταναλωτική φρενίτιδα είχε τρεις ουσιώδεις συνέπειες.
Πρώτον, την ενσωμάτωση του συνόλου του πληθυσμού στη λογική
του εμπορεύματος που δημιουργεί εφήμερα και εναλλασσόμενα στυλ
ζωής. Η ιδιομορφία αυτών των στυλ είναι πως παύει το
παραγόμενο προϊόν να υποστηρίζει την ανάγκη του ανθρώπου και
είναι ο άνθρωπος που καλείται να υποστηρίξει τις ανάγκες του
εμπορεύματος. Δεύτερον, την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων
για τις ανάγκες μιας δήθεν ανάπτυξης που αποτιμάται σε
τεράστιες οικολογικές καταστροφές, σε κατασπατάληση ενέργειας
και σε συσσώρευση απίθανου όγκου σκουπιδιών. Να γιατί σήμερα
δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με το λιώσιμο των πάγων, την τρύπα
του όζοντος, να γιατί οι χωματερές πλημμυρίζουν, να γιατί
ερημώνονται περιοχές γύρω απ τα ενεργειακά εργοστάσια, να
γιατί οι υδάτινοι πόροι εξαντλούνται με εκθετικούς ρυθμούς. Αν
σ’ αυτό προσθέσουμε την καταστροφή της γεωργίας και τον
διατροφικό εφιάλτη που ακολούθησε, το τοπίο γίνεται ακόμη πιο
Αποκαλυπτικό.
Τρίτον, την αυξανόμενη ιδιώτευση ως αναγκαία και ικανή συνθήκη
εξάπλωσης του εμπορεύματος που σε ατομικό επίπεδο οδήγησε σε
προσωπικές φωλιές από πράγματα άχρηστα στην πλειονότητά τους,

στο δε συλλογικό οδήγησε στη γενικευμένη συντεχνία, στην
αποδόμηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και στους χώρους της
εργασίας στην αποτελμάτωση της αλληλεγγύης των εργαζόμενων
μεταξύ τους.
Το να πούμε ότι για όλα τα παραπάνω ευθύνεται, στο βαθμό που
την αφορά, η ξεπουλημένη γραφειοκρατική ηγεσία του
συνδικαλιστικού κινήματος, λέμε μια κοινοτοπία, έναν αφορισμό
χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τις μεγάλες ανατροπές των τελευταίων
πενήντα χρόνων.
Οι δύο εκδοχές του συνδικαλισμού (ρεφορμιστικός-επαναστατικός)
στηρίζονται πάνω στους ίδιους βασικούς άξονες που έχουν να
κάνουν με τη συμμετοχή των εργαζομένων στην παραγωγική
διαδικασία και στη συμμετοχή τους στο παραγόμενο προϊόν. Οι
μεν ρεφορμιστές διαπραγματεύονται τα ελάχιστα αναπαράγοντας
την εκμετάλλευση, οι δε επαναστάτες τα θέλουν όλα για όλους
καταργώντας την εκμετάλλευση.
Αυτό που δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν και οι δύο και κυρίως ο
δεύτερος, ήταν το γεγονός πως τα προβλήματα μέσα στους χώρους
δουλειάς μεταφέρονταν με μεγαλύτερη βαρύτητα έξω απ’αυτούς.
Δεν αντιλαμβάνονταν δηλαδή πως πρόβλημα δεν ήταν μόνο οι
συνθήκες εργασίας, η αμοιβή, η συμμετοχή και η κατοχή των
μέσων παραγωγής, αλλά πρόβλημα γινόταν όλο και πιο έντονα η
ίδια η εργασία, το προϊόν της οποίας είχε τεράστιες κοινωνικές
επιπτώσεις.
Όποιος επιμένει στο συνδικαλισμό πρέπει να απαντήσει σε δυο
καίρια ερωτήματα. Τι σημαίνει τα εργοστάσια να πάρουν οι
εργάτες και τι σημαίνει επαναοικειοποίηση του παραγόμενου
πλούτου; Σήμερα δεν έχουμε να κάνουμε μ’ αυτό. Η παραγωγή και
το παραγόμενο προϊόν είναι σε έντονη και ανθιστάμενη
αμφισβήτηση. Η πιο σκληρή κριτική ενάντια στον καπιταλισμό δεν
προέρχεται μέσα απ’ τους χώρους δουλειάς αλλά έξω απ’αυτούς,
από κινήσεις πολιτών που συσπειρώνονται όχι στη βάση της
εργασίας αλλά στη βάση των αμφίβολων ή καταστρεπτικών της
συνεπειών. Η ίδια η «ανάπτυξη» έχει μπει στο στόχαστρο της

κριτικής με οδομαχίες. Ο παραγόμενος πλούτος γίνεται όλο και
περισσότερο παραγόμενη σαβούρα και η αντίστοιχη βιομηχανική
μονάδα όχι ανάσα για την περιοχή αλλά μπόχα. Τι είδους λοιπόν
αυτοδιεύθυνση μπορεί να γίνει στα εργοστάσια λιπασμάτων, στα
εργοστάσια καύσης στους ΧΥΤΑ, στα μεταλλεία χρυσού στην
Χαλκιδική, στο φράγμα του Αχελώου στο ύψος της εκτροπής, στα
πυρηνικά εργοστάσια, στις μονάδες του λιθάνθρακα; Τι είδους
πλούτος είναι τα προϊόντα της γεωργικής και κτηνοτροφικής
παραγωγής που πρέπει να οικειοποιηθούμε αβλεπί και απνευστί,
όταν τα διατροφικά σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο; Σήμερα
οι παραγωγικές μονάδες και τα προϊόντα τους δεν είναι
αντικείμενα κατοχής και χρήσης αλλά αντικείμενα κοινωνικής
διαβούλευσης για τη χρησιμότητά τους. Κι όταν η απόφανση είναι
αρνητική, δύο είναι οι συνήθως και μονίμως απόντες: τα
αφεντικά και οι εργαζόμενοι. Είναι τυχαίο άραγε που σ’ όλες
τις κινήσεις ενάντια στα αποτελέσματα της εργασίας απουσιάζουν
παντελώς τα σωματεία; Η μήπως είναι τυχαίο που οι πλατείες δεν
ήθελαν την παρουσία των σωματείων ούτε ζωγραφιστή; Για το τι
συνέβαινε με την ανακύκλωση και στους Ταγαράδες τόσα χρόνια,
οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ το γνώριζαν καλύτερα απ’ τον καθένα,
όμως οι κινητοποιήσεις ήρθαν απ’ τους κατοίκους των γύρω
περιοχών, ακόμα και τις πληροφορίες τις συνέλεγαν έξω απ τον
χώρο εργασίας κι όχι μέσα απ’ αυτόν.
Σήμερα η αμφισβήτηση του συνδικαλισμού ακολουθεί την ίδια
διαδρομή, όχι μ’ αυτή των απαξιωμένων γραφειοκρατών του, αλλά
με κάτι πολύ πιο βαθύ, με την αμφισβήτηση της ίδιας της
εργασίας. Τώρα απαιτείται ο επανακαθορισμός της όχι σαν σχέση
εργάτη-εργοδότη, αλλά ως συνολική κοινωνική σχέση. Αν το
παραγόμενο προϊόν είναι κοινωνικό τότε τα ερωτήματα δεν μπορεί
να τα θέσει και δεν μπορεί να τα λύσει κανείς άλλος πέρα απ’
την ίδια την κοινωνία.
Ο συνδικαλισμός σήμερα δεν μπορεί να αποτελέσει τον μοχλό του
κοινωνικού μετασχηματισμού, όχι μόνο γιατί κυριαρχεί ο
ρεφορμισμός, η συντεχνία, η γραφειοκρατία, το ξεπούλημα και η
καρέκλα, αλλά γιατί από μόνος του δεν μπορεί να απαντήσει και

δεν μπορεί να λύσει τα μεγάλα ζητήματα που εγείρουν η ίδια η
εργασία και το παραγόμενο προϊόν. Στο παράδειγμα της υγείας,
όλοι οι συνδικαλιστές, ριζοσπάστες και μη, συμφωνούν για
περισσότερα νοσοκομεία, περισσότερους γιατρούς και νοσοκόμες
για καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Όμως ιδιαίτερα στον δυτικό
κόσμο τα υπάρχοντα νοσοκομεία θα περίσσευαν αν άλλαζε η
ποιότητα της διατροφής και του περιβάλλοντος. Τούτα δω όμως
προϋποθέτουν ριζική αλλαγή της γεωργίας, ριζική αλλαγή στη
μετακίνηση και ριζική αλλαγή στην εγκατάσταση των βιομηχανικών
μονάδων. Αυτό σημαίνει πραγματική πρόληψη κι όχι κάθε τρεις
και λίγο τσεκ-απ και δίαιτα. Ή θα απαντήσουμε στο ζήτημα της
υγείας ως κοινωνία ή θα συνδικαλίζουμε τον φαύλο κύκλο της.
Οι

πλατείες

άνοιξαν
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διαβούλευση, η οποία χωρίς την άμεση δημοκρατία θα ήταν μια
κακόγουστη επανάληψη της συνδικαλιστικής, κομματικής και
κοινοβουλευτικής φάρσας. Μπορούμε να τον διαβούμε αρκεί να τον
περπατήσουμε.
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