Áíáëþóéìïò, (-ç, -ï): Áõôüò ðïõ ìðïñåß
íá îïäåõôåß. ÊÜíïíôáò ìéá âüëôá óôçí áãïñÜ,
èá ðáñáôçñÞóåé êáíåßò áñêåôÜ ìáãáæéÜ ðïõ
åìðïñåýïíôáé ÁÍÁËÙÓÉÌÁ åßäç, ãéá õðïëïãéóôÝò, ãéá ôï ãñáöåßï, ãéá ìç÷áíÞìáôá. Ìéá
âüëôá óôçí áãïñÜ åñãáóßáò èá óáò ðåßóåé
ãéá ôçí ýðáñîç áíáëþóéìùí åñãáæïìÝíùí, óå
ðëÞñç áíôéóôïé÷ßá ìå ôá áíáëþóéìá ôùí õðïëïãéóôþí, ôïõ ãñáöåßïõ, ôùí ìç÷áíçìÜôùí.
ÊÜôé ðïõ ôï ðëçñþíåéò ãéá üóï êáéñü óïõ
åßíáé ÷ñÞóéìï êáé ìåôÜ ôï ðåôÜò.

ÊÜðïôå ëÝãáíå ðùò åÜí óõìâåß ðõñçíéêü
áôý÷çìá óôçí åõñþðç, üëïé ïé åõñùðáßïé èá
‘ñèïýíå óôçí åëëÜäá, ãéáôß åäþ ç ñáäéåíÝñãåéá èá Ýöôáíå ìå 15 ÷ñüíéá êáèõóôÝñçóç,
üðùò áêñéâþò óõìâáßíåé ìå üëåò ôéò åõñùðáéêÝò åîåëßîåéò. Äåí ãíùñßæïõìå åÜí Ý÷ïõí
áíïßîåé êáé óôçí «øùñïêþóôáéíá» ãñáöåßá
åíïéêéÜóåùò åñãáæïìÝíùí (ðáñÜíïìá ðñïò ôï
ðáñüí), ðÜíôùò ç ëïãéêÞ ôïõ áíáëþóéìïõ åñãáæïìÝíïõ Ý÷åé êáèéåñùèåß ðëÞñùò óôï ôïðßï
ôçò áãïñÜò. Êáé ãéá üóïõò öáíôÜæïíôáé üôé
ç åîÝëéîç áõôÞ áöïñÜ ìüíï ôéò äïõëåéÝò ðïõ
Ý÷ïõí êáôáãñáöåß óôçí êïéíÞ óõíåßäçóç ùò
ðñïóùñéíÝò (îÝñåéò ôþñá ìùñÝ... ðáðÜêçäåò,
ðùëÞôñéåò, óïõâëáôæÞäåò, ãêáñóüíåò åßíáé ôá
ðáéäéÜ ìÝ÷ñé íá âñïõí ìéá äïõëåéÜ ôçò ðñïêïðÞò), óýíôïìá èá áêïýóïõí ôï êáìðáíÜêé íá
÷ôõðÜåé êáé ãéá áõôïýò. Ôï «ïõäÝí ìïíéìüôåñïí
ôïõ ðñïóùñéíïý» ðïõ îÝñáìå ìÝ÷ñé ôþñá Ý÷åé
åîåõñùðáúóôåß óå «ïõäÝí ðñïóùñéíüôåñïí
ôïõ ìüíéìïõ». Ç ðéï ìïíôÝñíá âåñóéüí ôïõ
õðáñêôïý êáðéôáëéóìïý èÝëåé íá åðéâÜëåé ôï
áåéêßíçôï óôçí áãïñÜ åñãáóßáò. ÔÝñìá ðéá ç
áãùíßá ôïõ íá âñåéò ìéá äïõëåéÜ íá åîáóöáëéóôåßò. Äåí èá åîáóöáëéóôåßò ðïôÝ. Áðü
äù êáé ðÝñá èá æåéò ìå ôçí áãùíßá íá âñåéò
ôçí åðüìåíç êáé ôçí ìåèåðüìåíç äïõëåéÜ êÜèå
öïñÜ ðïõ ôï áöåíôéêü óïõ èá øùíßæåé êáéíïýñéá áíáëþóéìá ãéá ôçí åôáéñßá. ÔÝñìá êáé
ïé áíá÷ñïíéóôéêÝò (êáôÜ ôçí ìïíôÝñíá âåñóéüí
ôïõ õðáñêôïý êáðéôáëéóìïý) óõëëïãéêÝò óõìâÜóåéò åñãáóßáò. ÐëÝïí ï êáèÝíáò èá åßíáé
ìüíïò ôïõ, ðëáóéÝ ôçò åñãáóéáêÞò ôïõ äýíáìçò ðïõ èá ôçí ðïõëÜåé óå ðåëÜôåò-åñãïäüôåò áíÜëïãá ìå ôéò ðïëý óõãêåêñéìÝíåò ôïõ
áðáéôÞóåéò, ôç óõãêåêñéìÝíç óôéãìÞ. ÄïõëåéÜ
ìå ôï êïììÜôé, ìå ôï ÷éëéüìåôñï, ìå ôçí þñá
(óýíôïìá êáé ìå ôï ëåðôü!), ìå ôç óåëßäá, ìå
ôçí õðïãñáöÞ, ìå ôï ÷áìüãåëï...

Äåí åßìáóôå åìåßò áõôïß ðïõ èá õðåñáóðéóôïýìå ôç ìéóèùôÞ åñãáóßá áöïý áíáãíùñßæïõìå óå áõôÞ ìéá óõíèÞêç õðïôÝëåéáò óå Ýíá
óýóôçìá óôï ïðïßï äåí åðéëÝîáìå íá æïýìå.
ËáìâÜíïíôáò õð’ üøéí üôé ç åñãáóßá ðÝñá
áðü óõíèÞêç õðïôÝëåéáò åßíáé êáé óõíèÞêç åðéâßùóçò ìÝóá óå ìßá êáðéôáëéóôéêÞ ïéêïíïìßá
–ôïõëÜ÷éóôïí ìÝ÷ñé ôçí êáôÜñãçóç ôçò – Ý÷åé
óçìáóßá íá åíôïðßæïõìå êÜèå óôéãìÞ ôéò ìåôáìïñöþóåéò áõôÞò ôçò óõíèÞêçò ðïõ ðñïùèåß
ôï êåöÜëáéï ãéá ôçí åõíïúêüôåñç ëåéôïõñãßá
ôïõ. Ìåôáìïñöþóåéò ðïõ êÜðïéïé êáé êÜðïéåò
ôéò âéþíïõí óôï ðåôóß ôïõò êáé ìðáßíïõí óôïí
êüðï íá êÜíïõí ôï áõôïíüçôï, íá áõôï – ïñãáíùèïýí êáé íá äñÜóïõí: Óôçí áèÞíá ïé
áüñáôïé åñãÜôåò ôïõ åñãïóôáóßïõ ôçò Üìåóçò åîõðçñÝôçóçò, êïéíþò delivery, courier,
åîùôåñéêïß åñãÜôåò, äéïñãáíþíïõí ìç÷áíïêßíçôç ðïñåßá êáé äéåêäéêïýí ôçí áîéïðñÝðåéá
ôïõò. ÅíÜíôéá óôçí õðïôßìçóç ôçò åñãáóßáò
ôïõò êáé ãéá ôçí êáëõôÝñåøç ôùí ìéóèþí,
ôïõ ùñáñßïõ, ôùí óõíèçêþí, ôçò óôÜóçò ôùí
åñãïäïôþí. ÊáíÝíáò áãþíáò äåí êåñäßæåôáé
ìå ðñïóåõ÷Ýò.

Áí êáé óôçí éôáëßá, ïé åêåß åëáóôéêïß åñãáæüìåíïé öáßíåôáé íá áíáêÜëõøáí Ýíáí íÝï
ðñïóôÜôç, ôïí Üãéï ðñåêÜñéï. ¸íá éäéüìïñöï êßíçìá ìïéÜæåé íá áíáäýåôáé, äéêôõùìÝíï óå ðïëëÝò åõñùðáúêÝò ðüëåéò êáé ìÝóù
ìéáò åõöÜíôáóôçò êáìðÜíéáò ðñïóðáèåß íá
ðñïóåëêýóåé åñãáæüìåíïõò óå èÝóåéò åëáóôéêÞò áðáó÷üëçóçò íá óõììåôÝ÷ïõí óôçí
äéáäÞëùóç ôçò ðñùôïìáãéÜò. Ìáò Ýêáíáí
åíôýðùóç êáé ãéá áõôü ôïõò áöéåñþóáìå ôüóï ÷þñï, ðáñüëåò ôéò ïõóéáóôéêÝò
äéáöùíßåò ìáò ìå êïììÜôéá ôçò óêÝøçò
ôïõò, üðùò åêöñÜæåôáé óôçí óõíÝíôåõîç
ôïõ Alex Foti. Ãéá íá åðéóôñÝøïõìå - óôçí
ôåëéêÞ üðïéá ìïñöÞ êáé áí ðáßñíåé ç ìéóèùôÞ åñãáóßá óêïðüò ìáò åßíáé íá ôçí
êáôáóôñÝøïõìå – üðá ìåãÜëå! – Ç ìïñöÞ
ôçò åîüäïõ áðü ôçí êïéíùíßá ôçò åñãáóßáò
óßãïõñá äåí õðüêåéôáé óå êáìéÜ óõãêåêñéìÝíç óõíôáãÞ, ðáñÜ ìüíï óôçí ðñáãìáôéêÞ
äéÜèåóÞ ìáò íá ôåëåéþíïõìå ìå ôéò óõíèÞêåò ðïõ ìáò óôåñïýí ôçí æùÞ…

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ...
Η εικόνα µου και εγώ είµαστε δύο εντελώς διαφορετικές υπάρξεις. Εγώ
είµαι ένας άνθρωπος ντροπαλός, “µετρηµένος¨ η εικόνα µου είναι
αυθάδης, άπληστη, κοµπλεξική. Η συµβίωσή µας ήταν πάντα
σαν ισορροπία σε τεντωµένο σκοινί –µε σίγουρη την πτώση.
Εγώ διάβαζα λογοτεχνία και ποίηση, ήθελα να γεµίσω µε
ψυχική καλλιέργεια, να εξυψώσω το συναίσθηµα, να
εκπέµπω εσωτερική οµορφιά. Η εικόνα µου πάντα τα
περιφρονούσε¨ διάβαζε µε τις ώρες στα κοµµωτήρια
και στα spa “ΕLLE”, “MARIE-CLAIRE”, “BAZAAR”
και όποιο άλλο περιοδικό πρόβαλλε τη γυναίκαBarbie, υποτιµούσε το συναίσθηµα µε άρθρα
«Με απατάει: πώς θα κρύψω το θυµό µου», και
υπαγόρευε τεχνάσµατα επιφανειακής οµορφιάς
δηµιουργώντας ατσαλάκωτα προσωπεία από
πούδρα και make-up.Έτσι εγώ υποτιµήθηκα,
συρρικνώθηκα, αγνοήθηκα. Αντίθετα θέριεψαν
το άγχος, οι τύψεις για τα δύο «περιττά» κιλά, για
τον χαµένο πόντο στο καλσόν, για το ντεµοντέ
µακιγιάζ. Η εικόνα µου θεοποιήθηκε, έγινε το άλφα
και το ωµέγα, η αρχή και το τέλος της µέρας µου, το
ατού µου, µέσο προσέγγισης και λόγος αποξένωσης. Και
να πως έχουν τα πράγµατα…Όλα άρχισαν στο γυµνάσιο
όταν άρχισα να βάζω κιλά. Νόµιζα πως όλοι µε κοιτούσαν και
γελούσαν, πως µε περιφρονούσαν. Και έτσι κλείστηκα στον εαυτό
µου. Το πήρα όµως απόφαση, πείσµωσα , «Θα γίνω όπως τα µοντέλα

Black Out (áíôéåîïõóôéêÞ
åðéèåþñçóç): Åêäßäåôáé áðü

Üôïìá ðïõ óõóðåéñþèçêáí ãýñù
áðü ôçí áíÜãêç ðñïâïëÞò ìéá äéáöïñåôéêÞò áðü ôçí êõñßáñ÷ç, ðñïóÝããéóç-Üðïøç ðÜíù óå æçôÞìáôá
ðïõ åßôå áðáó÷ïëïýí ôçí åðéêáéñüôçôá, åßôå áðëÜ Üðôïíôáé ôçò
êáèçìåñéíüôçôÜò ôïõò. ÄéáíÝìåôáé
÷ùñßò áíôßôéìï óôïõò äñüìïõò ôçò
ðüëçò êáé óôéò êáôáëÞøåéò ÖÜìðñéêá ÕÖÁÍÅÔ, Terra Incognita,
Ìáýñç ÃÜôá, áõôïäéá÷åéñéæüìåíï óôÝêé óôçí éáôñéêÞ, êáèþò êáé
óå åðéëåãìÝíá óçìåßá ôçò ðüëçò.
Áðïñßåò/ðñïôÜóåéò/êåßìåíá/ó÷üëéá ìðïñïýí íá óôÝëíïíôáé óôï:
blackout@disobey.net Þ íá áðåõèýíïíôáé óôç óõíôáêôéêÞ ïìÜäá
ðïõ óõíáíôéÝôáé êÜèå âäïìÜäá
óôïí ÷þñï ôçò êáôÜëçøçò ÖÜìðñéêá ÕÖÁÍÅÔ.

ÁëëÜ áò ìçí îå÷íéüìáóôå. Ç êïéíùíßá äåí åßíáé äÝóìéá ìïíÜ÷á ôçò
çèéêÞò ôçò åñãáóßáò Þ ôïõ åêâéáóìïý ôçò åðéâßùóçò. ÐëÞèïò éäåïëïãçìÜôùí, üðùò ï åèíéêéóìüò- ðáôñéùôéóìüò Ýñ÷ïíôáé íá óôåíÝøïõí
ôá ðåñéèþñéá åëåýèåñçò óêÝøçò
êáé åíßïôå óõãêñïôïýí ôçí âÜóç
ãéá ìéá ñáôóéóôéêÞ çèéêÞ ðïõ äéêáéïëïãåß óôï üíïìá ôçò ðëÞèïò
åãêëçìÜôùí. ¸ôóé, ìå áöïñìÞ ôïí
áãþíá åëëÜäá-áëâáíßáò, ïé èåñìïêÝöáëïé åëëçíáñÜäåò óÞêùóáí êáé
ðÜëé êåöÜëé. Ìå ôçí êïéíùíßá óôçí
èÝóç ôïõ êáíáðÝ ôçò óõíáßíåóçò
íá ðáñáêïëïõèåß ôá ìßíôéá ðïõ
ðñïóðáèïýóáí íá óõììáæÝøïõí ôá
áóõììÜæåõôá. Êáé ç áñéóôåñÜ; ÁõôÞ
ôçí öïñÜ ðñïôßìçóå íá ðñïùèÞóåé
ôçí åõãåíÞ Üìõëá óôï ñüëï ôïõ
åíáëëáêôéêïý äéá÷åéñéóôÞ êïéíùíéêþí êñßóåùí. ÌðñïóôÜ óå áõôÞ
ôçí ðñáãìáôéêüôçôá, êÜðïéïé ðÞñáí
èÝóç. Åí ìÝñç áíôéêïéíùíéêÞ, áëëÜ
óßãïõñá åéëéêñéíÞ : Ç åèíéêÞ åíüôçôá ìå áßìá åßíáé âáììÝíç – óôïí
êüóìï ôùí áöåíôéêþí åßìáóôå üëïé
îÝíïé!

Ôï óôïß÷çìá, ðáñáìÝíåé, ç
äéÜ÷õóç åíüò áíôéåîïõóéáóôéêïý ëüãïõ óôï óþìá
ôçò êïéíùíßáò, êïììÜôé ôçò
ïðïßáò åßìáóôå êé ßäéïé, ðÝñá
áðü ôá óôåãáíÜ ôïõ ðïëéôéêïý ìáò ÷þñïõ. Äåí åßìáóôå
ðñåóâåõôÝò ÔÇÓ Üðïøçò êé
ïýôå åðéèõìïýìå íá ãßíïõìå.
Ìáò åíäéáöÝñåé ìÝóá áðü
ôç óõëëïãéêÞ áõôÞ êßíçóç íá
áíáäåé÷èïýí ðÝñá áðü ôá
æçôÞìáôá êáèáõôÜ êáé ðñïóùðéêÝò äõíáìéêÝò, ãé’ áõôü
êé åðéìÝíïõìå óôç óõíåéóöïñÜ êåéìÝíùí ðñïò äçìïóßåõóç áðü ôñßôïõò.

Óå êáìßá ðåñßðôùóç äåí èÝëïõìå íá ãßíïõìå äçìïóéïãñÜöïé Þ áíáìåôáäüôåò áíáôñåðôéêþí êéíçìÜôùí êáé éäåþí.
ÓõììåôÝ÷ïõìå óáí Üôïìá óôïí
áãþíá åíÜíôéá óå êÜèå ìïñöÞ
åîïõóßáò êáé áõôü åßíáé ðïõ
ìáò äéá÷ùñßæåé áðü ôá êáèåóôùôéêÜ ìÝóá åíçìÝñùóçò,
ðïõ óôü÷ïò ôïõò åßíáé ç ðáñáðëçñïöüñçóç êáé ï Ýëåã÷ïò
ôçò êïéíÞò ãíþìçò - êïéíþò ç
áðïâëÜêùóç êáé ç åîáðÜôçóç.
Èåùñïýìå áõôïíüçôï ðùò Ýíá
ôÝôïéï åã÷åßñçìá êéíåßôáé ü÷é
ìüíï Ýîù áëëÜ êáé åíÜíôéá óå
êÜèå ìïñöÞ ðíåõìáôéêþí äéêáéùìÜôùí. ÅðïìÝíùò ç áíáðáñáãùãÞ ìÝñïõò Þ ïëüêëçñïõ
êåéìÝíïõ åßíáé åëåýèåñç êáé
åðéèõìçôÞ ìå ôçí ðñïûðüèåóç
üôé áõôÞ äå èá ÷ñçóéìïðïéçèåß
áðü êáèåóôùôéêÜ ìÝóá åíçìÝñùóçò.
Õ.Ã. åõ÷áñéóôïýìå üóïõò êáé
üóåò óôçñßæïõí ôçí ðñïóðÜèåéÜ ìáò ìå ïðïéïíäÞðïôå
ôñüðï. WE LOVE YOU.

των περιοδικών!».Θα είµαι γεµάτη µε χάρη και άδεια από απολαύσεις. Τότε ήταν που η
εικόνα µου διαχωρίστηκε από τον εαυτό µου. Γιατί η προσωπικότητα µου δε χωρούσε
πλέον στο κοκαλιάρικο κορµί µου, αποτέλεσµα της νοσηρής τροφικής ανορεξίας και της
ατέλειωτης σπατάλης χρόνου στα BODYLINE. Τότε ήταν που έγινα ξαφνικά 20 και µετά
30 και ούτε το κατάλαβα πώς έχασα τα χρόνια αφού πάντοτε κάλυπτα τις ρυτίδες
µε ακριβές κρέµες L’OREAL.Κι ούτε κατάλαβα πως ξαφνικά τα βιβλία,
τα cd, οι µπογιές και τα πινέλα εξαφανίστηκαν και γέµισαν τα ράφια
µε τακούνια, λακ, καθρεφτάκια, µολύβια µατιών, κρέµες νυχτός,
βραδινές τουαλέτες, φρου φρου και αρώµατα. Κι ούτε κατάλαβα
πώς οι απόψεις και η κριτική µου σκέψη εµβαθύνθηκαν στο
χρώµα σκιάς που ταιριάζει στα σκούρα µάτια, στο κούρεµα
που γοητεύει τα στρογγυλά πρόσωπα, στο φόρεµα που
τονίζει τις καµπύλες, στη δίαιτα που θα σε απαλλάξει σ’
ένα βράδυ από τα κιλά των διακοπών και θα σου στερήσει
για ακόµα µια φορά γευστικές απολαύσεις αλλά θα είναι
πλούσια σε πρωτεΐνες και χαµηλή σε θερµίδες. Κι ούτε
κατάλαβα πώς τα ενδιαφέροντα µου εξαπλώνονταν
από τις σχέσεις της κόρης της γειτόνισσας µε τον γιο
του χασάπη, στην κακοραµµένη µπλούζα που φορούσε
χθες η Γωγώ, στον Κώστα που ήταν µαλάκας και χώρισε
το Μαράκι και του έκανε σκηνή µέσα στο club και για
µένα που δεν βρήκα τον κατάλληλο trendy γκόµενο και
φλερτάρω συνεχώς κι ακούω Πλούταρχο τα βράδια και
κλαίω και είµαι πάντα θύµα και πάντα η πιο άσχηµη απ’όλες
και και και και. . . . Αυτά ήθελα να σου διηγηθώ αγαπητό µου
περιοδικό και φίλες αναγνώστριες γιατί η ψυχολόγος µου είπε ότι
µια δηµόσια εξοµολόγηση θα ελαφρύνει την ψύχή µου, θα κοιµάµαι
ξανά ήρεµα και θα αποκτήσω επιτέλους την τέλεια επιδερµίδα…Γιατί
ποτέ δε θα ξαναποκτήσω τον παλιό µου εαυτό.

>>>εικόνες ...

Goodbye soldier - hello robot
Πριν λίγο καιρό σε δηµοσίευµα περιοδικού γνωστής κυριακάτικης εφηµερίδας, αµερικάνοι στρατιώτες πολυτραυµατίες από µάχες στο ιράκ οµολογούν
πως παρά το ό,τι τους λοίπουν κάποια µέλη του σώµατος ή εχουν χάσει την
όρασή τους, η εµπειρία τους στο ιράκ άξιζε και θα ήθελαν πολύ να πάνε να
ξαναπολεµήσουν. ∆εν υπάρχει τίποτα περίεργο σε αυτή τους την στάση. Η
περίπτωσή τους είναι ποιοτικά διαφορετική από την περίπτωση των βλαχαδερών του βιετναµ που βίαζαν, ξεκοίλιαζαν, εκτελούσαν βιετναµέζους και
βιετναµέζες αλλά τελικά συνηδητοποίησαν, όταν έχασαν κάποιο κοµµάτι
του σώµατός τους, πόσο τραγικό πράγµα είναι ο πολεµος. Ο στρατός των
ΗΠΑ είναι ένα βήµα πριν τον προγραµµατισµένο τεχνο-στρατιώτη. Προγραµµατισµένο να σκοτώνει. Όχι για κάποιο ψευτοϊδανικό όπως η πατρίδα ή
η δηµοκρατία, αλλά γιατί ο θάνατος είναι η µόνη επιλογή, είναι η µόνη καλή
φάση. Η όποια απώλεια σωµατικών δυνατοτήτων δεν αντισταθµίζει πλέον
σε τίποτα τον αρχικό προγραµµατισµό. Γιατί δυσανασχετούν οι οικογένειες
των αµερικάνων φαντάρων όταν οι ίδιοι θέλουν να συνεχίσουν απλώς να
κάνουν σωστά την δουλειά τους; Στο µέλλον αν η τεχνολογικη πρόοδος το
επιτρέψει δεν είναι απίθανο να δούµε ανθρωποειδή εξοπλισµένα για έναν
πόλεµο χωρίς απώλεις από την µεριά των επιτιθέµενων. Προς το παρόν η ορθοπεδική τεχνολογία ίσως να κάνει το θαύµα της και να εξοπλίσει τον στρατό µε καλύτερα πόδια, χέρια, σπονδλικές στύλες ή πλαστικά κρανία. Έτσι
θα µπορούν να ξαναστείλουν στην µάχη, εκπαιδευµενους ανθρώπινους(;)
εγκεφάλους µε ανταλακτικά σώµατα, πρόθυµους και πάλι να επιτελέσουν
το µοναδικό τους σκοπό. Για αυτό – φίλοι στο ιράκ και σε όλο τον πλανήτη
- να θυµάστε, στο µυαλό είναι ο στόχος...

Από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών
στην ευρώπη-φρούριο...
Η Αµυγδαλέζα είναι ένα από τα πολλά στρατόπεδα συγκέντρωσης µεταναστών που υπάρχουν και στην ελλάδα. Στους Θρακοµακεδόνες, η Αµυγδαλέζα
δηµιουργήθηκε αρχικά ως χώρος προσωρινής “φιλοξενίας” και περίθαλψης γυναικών θύµατα του traﬃcking.
Στην πραγµατικότητα η Αµυγδαλέζα δεν είναι παρά ένα κρατητήριο αλλοδαπών γυναικών και παιδιών, οι οποίες έχουν συλληφθεί είτε γιατί δεν είχαν νόµιµα χαρτιά, είτε γιατί διέπραξαν µικροαδικήµατα. Οι συνθήκες κράτησης για
τις 120 κρατούµενες είναι άθλιες. Στοιβαγµένες σε µικρά κελιά, χωρίς ζεστό
νερό, να προαυλίζονται ελάχιστα σε µια σιδερόφραχτη αυλή. Η ευρώπη-φρούριο είναι εδώ και δεν κάνει διακρίσεις ούτε στα µωρά παιδιά που κρατούνται
εκεί µέσα.
Στο χώρο της Αµυγδαλέζας συγκεντρώθηκε κόσµος στις 6 Μαρτίου, µε σκοπό
να σπάσει τη σιωπή που υπάρχει γύρω από αυτό το θέµα. 300 µέλη αντιρατσιστικών οµάδων, ΜΚΟ, µετανάστες και αυτόνοµοι συγκεντρώθηκαν υπό την
προκλητική παρουσία αστυνοµίας και ΜΑΤ. Η συγκέντρωση έληξε µε συνέντευξη τύπου που δόθηκε στα κανάλια.

...στα στρατόπεδα της αυστραλίας

Στις 26 Μαρτίου πραγµατοποιήθηκε διαδήλωση στο στρατόπεδο συγκέντρωσης µεταναστών Baxter που βρίσκεται στη νότια αυστραλία, µε αίτηµα να κλείσουν αυτά τα στρατόπεδα και να ελευθερωθούν οι κρατούµενοι µετανάστες.
Από την προηγούµενη µέρα οι
διαδηλωτές είχαν κατασκηνώσει
κοντά στο στρατόπεδο. Η αστυνοµία προειδοποίησε να µην
επιχειρήσουν να πλησιάσουν περισσότερο ειδάλλως θα γίνονταν
συλλήψεις.
Την επόµενη µέρα η πορεία κατευθύνθηκε στην περίφραξη του
στρατοπέδου και οι διαδηλωτές
κατόρθωσαν να ανοίξουν τρύπα
στον φράχτη. Η αστυνοµία απάντησε µε 16 συλλήψεις και αρκετό
ξύλο. Η συγκεκριµένη ενέργεια
έρχεται ως συνέχεια µιας προηγούµενης πορείας, η οποία κατόρθωσε να ανοίξει ένα στρατόπεδο
συγκέντρωσης, µε αποτέλεσµα
πολλοί µετανάστες να µπορέσουν
να αποδράσουν.

Μ ι α
πληµµυρίδα προτύπων κατακλύζει κάθε
ανάµνηση γυναικείων και αντρικών
σωµάτων. Από τη γραφική Κρίστα του τροχού της τύχης πολύς καιρός έχει πια κυλήσει. Μια ολόκληρη γενιά, που κάπου εκεί στις αρχές του 90 έµπαινε στην
εφηβεία ή και οι λίγο µικρότεροι αποτελούν το πρώτο δείγµα της
υπόθεσης εργασίας αυτού του κειµένου, την τοποθέτηση του σεξ
και του σώµατος, ως ενός αξεπέραστου πια συνδυασµού, στο κέντρο του ανθρώπινου ενδιαφέροντος.
Το σεξ και το σώµα
σήµερα φαντάζουν σαν δύο
αφάνταστα καταπιεστικά φετίχ
διεκπεραίωσης. Ο ερωτισµός
έχει προ πολλού πεθάνει ως µια
διάχυτη διαδικασία νοιαξίµατος,
φροντίδας, επαφής. Η σεξουαλική πράξη απογυµνωµένη από ένα
περιεχόµενο που µοιράζονται οι
φορείς της, από µια ελπίδα για το
πως θέλουν να ζήσουν, προσπαθεί
η ίδια να καλύψει το περιεχόµενο
των σχέσεων. Γίνεται η ίδια το περιεχόµενο της σχέσης. Η διαφορά µε
προηγούµενες εποχές, πουριτανικές,
περιγράφεται από ένα πέρασµα - µια
µετάβαση από την µυστικοποίηση
στην έκρηξη των αναπαραστάσεων
που σχετίζονται µε τη σεξουαλικότητα.
Ο λόγος, πέρα από τα κινήµατα απελευθέρωσης ή και σε απάντηση ίσως σε
αυτά προέρχεται από την κατάδυση της
εξουσίας, µε το πρόσχηµα του εµπορεύµατος, και στα πιο ανεξερεύνητα σηµεία
των ανθρώπινων σχέσεων, στο ίδιο το
σώµα.

Από τη µια η προβολή αψεγάδιαστων απόλυτα συµµετρικών σωµάτων, δηµιουργεί ένα
άγχος εναρµόνισης. Πρέπει να κάνεις σεξ
- σου φωνάζουν. Από την άλλη, τα σώµατα
πάσχουν και εκπέµπουν ανηδονία. Το σώµαµηχανή µεταφέροντας όλη µέρα ένα ον που
δεν ξέρει ακριβώς γιατί κάνει ότι κάνει αλλά
προτιµά να απασχολεί απλά τη σκέψη του βρίσκεται σε µια κατάσταση διαρκούς στέρησης.
Η εκτίναξη των ψυχοσωµατικών συνδρόµων
συνηγορεί σε αυτό. Είναι η στέρηση που φυσικά προκύπτει σε ένα σώµα όταν δεν µεταφέρει
συναισθήµατα, αγγίγµατα... συσσωρεύοντας ανικανοποίητο - πότε άραγε αγκάλιασε ο καθένας
κάποιον/α τελευταία για να του πει ότι τον/την
αγαπάει. ∆υστυχώς, οποιαδήποτε τέτοια έκφραση – κίνηση αγάπης – επικοινωνίας έχει σε µεγάλο
βαθµό καταληφθεί από τα υπονοούµενα του σεξ. Το σεξ είναι πια το αποκλειστικό πεδίο όλων των σωµατικών δι-υποκειµενικών συναντήσεων. Έχει σίγουρα
κάποια πλεονεκτήµατα όπως ότι παρέχει την σίγουρη και γρήγορη ηδονή κάνοντας κεντρική την παλινδρόµηση σε ένα κόσµο που ο έρωτας αποδοµείται σε
ένα απλό αντανακλαστικό. Μια κατάσταση που υποτίθεται οι άνθρωποι είχαν
ξεπεράσει από τη στιγµή που νοηµατοδότησαν µε τελετουργίες και µύθους τις
σχέσεις τους. Χρόνια πριν...
>>> οι ενοχές δεν είναι κριτήριο, είναι δηλητήριο έγραφαν οι «γενιά του χάους» σκιαγραφώντας τις πανκ αρνήσεις. Μετά βίας θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε τυχαίο το γεγονός ότι το 50% των ανδρών αντιµετωπίζει προβλήµατα
στύσης, πρόωρης εκσπερµάτισης... µια κοινωνία που ως κύριες αναπαραστάσεις
έχει τα µοτίβα που η τηλεόραση πλασάρει, στην αγωνία να τα επιτύχει, κουράζεται και αγχώνεται τόσο που χάνει τη µάχη. Ταυτόχρονα χιλιάδες βλέµµατα έχοντας ενσωµατώσει την αισχρά βιοµηχανοποιηµένη παραγωγή προτύπων κρίνουν όσους φαίνεται να µην ανταποκρίνονται. Οι ενοχές για µια µάχη που δεν
έχουν διάθεση να δώσουν δηµιουργούν µια αφόρητη κατάσταση. Είναι ακριβώς
η πρόσδοση χαρακτηριστικών µάχης που έχει αλλάξει τα δεδοµένα. Σώµατα µε
σφάλµατα για την υπόρρητη δικτατορία του θελκτικού, είναι όσα µε τον έναν
ή τον άλλο τρόπο δεν συµµερίζονται την οµοιοµορφία, την τυποποίηση. Η σεξουαλικότητα καταγράφεται ως η δυνατότητα ανάγνωσης, από τους υπόλοιπους, των υποσχέσεων που αφήνει το σώµα. Μόνο που σήµερα δεν έχει µείνει
τίποτε µυστικό, όλα είναι έκθετα στην αδηφάγα όρεξη των µηχανών του σεξ.
Ό,τι είναι για το ανικανοποίητο σώµα η εκφόρτωση µέσω του σεξ, είναι και για
τον άνυδρο ψυχικό κόσµο των ανθρώπων η καταφυγή στην ζωή του ζευγαριού.
Όταν όλος ο κόσµος του καθενός/ καθεµίας επενδύεται στην ασφάλεια και σιγουριά του συντρόφου τότε καταρρέει κάθε τι κοινωνικό (φίλοι / απόψεις /
αρνήσεις) , γιατί ως εγγενώς αβέβαιο και µη υπολογισµό χρησιµοποιείται ως
αναλώσιµο υλικό για την ευκαιριακή τόνωση της ζωής του ζευγαριού. Τα φιλικά ζευγάρια που περιφέρουν τις µοναξιές τους αποθεώνουν την µιζέρια και
την τραγικότητα. Αλλά για τα ζωή του ζευγαριού θα επεκταθούµε µια άλλη
φορά...

µίµης

χάρης

«Ç äïõëåéÜ äåí åßíáé íôñïðÞ – åßíáé ìáëáêßá». ÊáìéÜ ôñéáíôáñéÜ ÷ñüíéá ìáò ÷ùñßæïõí
áðü ôéò êñáõãÝò ôùí êáôáóôáóéáêþí óôï Ðáñßóé êáé áðü ôüôå ðïëëÝò åñãáôïþñåò
êýëçóáí óôï ìýëï ôçò ìéóèùôÞò åñãáóßáò. Óôï ðÝñáóìá ôùí áéþíùí ç åñãáóßá åîõìíÞèçêå êáé ëïéäïñÞèçêå, áðïèåþèçêå êáé áðáîéþèçêå, ìå ôç óõíôçñçôéêÞ Üñ÷ïõóá
ôÜîç êáé ôç óôáëéíéêÞ áñéóôåñÜ áðü ôç ìéá íá ôçí õðåñáóðßæïíôáé êáé áðü ôçí Üëëç ôá
åðáíáóôáôçìÝíá õðïêåßìåíá íá ôç ìÜ÷ïíôáé óõóôçìáôéêÜ. Ï ìýèïò èÝëåé ìåèõóìÝíï
ôïí Ãêé Íôåìðüñ íá ãñÜöåé îçìåñþìáôá óå Ýíáí ôïß÷ï ôïõ Ðáñéóéïý ôï ðåñßöçìï
«Ìç äïõëåýåôå ðïôÝ».

Ì

åñéêÝò äåêáåôßåò áñãüôåñá öáßíåôáé üôé ï êáðéôáëéóìüò óôéò äõôéêÝò ÷þñåò äåí
Ý÷åé áíÜãêç ðéá ôçí åñãáóßá ìå ôç ìïñöÞ ðïõ ôç ãíùñßæáìå ãéá íá ðåéèáñ÷åß
ôïõò ðëçèõóìïýò. ÐëÞèïò íÝùí áëëÜ êáé ðáëáéüôåñùí ìç÷áíéóìþí êáèéóôïýí ôçí
ôõðéêÞ åñãáóéáêÞ ó÷Ýóç áðáñ÷áéùìÝíç, äåõôåñåýïõóáò óçìáóßáò, ßóùò áêüìá êáé
áíáóôáëôéêÞ ðçãÞ ðñïâëçìÜôùí. ÊïéíÞ äéáðßóôùóç åßíáé üôé ç ðëÞñçò 8ùñç áðáó÷ü1. Κατά την περίοδο ανάπτυξης του κεϋνσιανού–φορντικού µοντέλου 1959-1967,
το ποσοστό ανεργίας στην ε.ε κυµαίνονταν
µεταξύ 2% και 4% του εργατικού δυναµικού. Αντίστοιχα οι άτυπες µορφές εργασίας
αφορούν ποσοστό µικρότερο του 5% των
εργαζοµένων. Τις επόµενες δεκαετίες και τα
δυο µεγέθη αυξάνονται µε αλµατώδεις ρυθµούς. Η µερική απασχόληση από 12,7% το
1985 παρουσιάζει το 1999 ποσοστό 17,4%
εµφανίζοντας τα τελευταία χρόνια αύξηση
κατά 3% περίπου ανά έτος. Αντίστοιχα η
προσωρινή απασχόληση από 8,4% το 1985

αυξάνεται σε 12,8% το 1999. Η ανεργία καθόλη τη διάρκεια της περασµένης δεκαετίας
παρουσιάζει διψήφιο ποσοστό. Σύµφωνα µε
τα στοιχεία του 1999 η ανεργία, η προσωρινή και η µερική απασχόληση αντιπροσωπεύουν το 40% του εργατικού δυναµικού
στην ε.ε. Τέλος, το 80% των νέων προσλήψεων των τελευταίων πέντε χρόνων αναφέρονται σε ευέλικτου περιεχοµένου ατοµικές
συµβάσεις.
Στην ελλάδα οι άτυπες µορφές εργασίας
από 2,5% το 1985 έχουν φτάσει το 2003 στο
11,23% του εργατικού δυναµικού.

ëçóç, äéáñêþò õðï÷ùñåß, êáé óýíôïìá èá áðïôåëåß ìåéïøçöéêÞ ìïñöÞ áðáó÷üëçóçò,
Ýíá åßäïò ðñïò åîáöÜíéóç. Ç áíåñãßá êáé ïé Üôõðåò åõÝëéêôåò ìïñöÝò áðáó÷üëçóçò
áíáðôýóóïíôáé ìå ôá÷åßò ñõèìïýò áããßæïíôáò óôáäéáêÜ üëï êáé ðåñéóóüôåñïõò*1.

Ô

ï ïéêïíïìéêü óýóôçìá âñßóêåôáé
óå êñßóç õðïóôçñßæïõí áñéóôåñïß
äéáíïïýìåíïé êáé øÜ÷íïõí íá âñïõí
èåñáðåßåò. Åìåßò äåí ðåñéìÝíïõìå ôßðïôá áðü ôéò èåñáðåßåò ôùí óõìðôùìÜôùí
ôçò êñßóçò. Ï êáðéôáëéóìüò óÞìåñá ðåñéóóüôåñï åõðñïóÜñìïóôïò áðü ðïôÝ
Üëëïôå, ìåôáìïñöþíåôáé êáé åðéâéþíåé
äéá÷åéñßæïíôáò ôáõôü÷ñïíá ðïëëáðëÜ
ìïíôÝëá ðáñáãùãÞò, äßêôõá åñãáóßáò,
êáôáíÜëùóçò êáé ðåéèÜñ÷çóçò.
Ôï óçìåñéíü óýóôçìá åîïõóßáò Ý÷åé
åöåýñåé ðñïðïëëïý ôçí äéêéÜ ôïõ Ýîïäï. Áðü ôç ìéá åîüñéóå, êñýâïíôáò áðü
ôá åõáßóèçôá ìÜôéá ôùí äõôéêþí êáôáíáëùôþí, ôçí öåïõäáñ÷éêïý ôýðïõ ÷åéñùíáêôéêÞ
åñãáóßá, ôéò áëõóßäåò ðáñáãùãÞò êáé ôá ìðïõñäÝëá óôçí Éíäïíçóßá êáé ôçí Êßíá. Áðü
ôçí Üëëç óôç äýóç áöïìïéþíïíôáò ôéò åðéèõìßåò ãéá áõôïêáèïñéóìü êáé ãéá Üñíçóç
ôçò åñãáóßáò ôùí ðåñáóìÝíùí äåêáåôéþí, ç óôñáôçãéêÞ äéáöïñïðïéåßôáé. Åäþ åðéëÝãåé
íá êáôáñãåß óõóôçìáôéêÜ êáé ìáæéêÜ ôçí åñãáóßá. Áöïý áðïäüìçóå ôéò åñãáóéáêÝò
ó÷Ýóåéò êáé áäñáíïðïßçóå ôéò áíôéóôÜóåéò, ðáëéíïñèþíåé ôþñá ôéò ÷åéñüôåñåò ìïñöÝò
êáôáäõíÜóôåõóçò, õðïäïýëùóçò, åêìåôÜëëåõóçò, åîáíáãêÜæïíôáò üëïõò íá ðïëåìïýí
ìå üëïõò ôïõò Üëëïõò þóôå íá áðïêôÞóïõí áõôÞ ôçí åñãáóßá ôçí ïðïßá êáôáñãåß. Ùóôüóï áõôü ôï ïðïßï ðñÝðåé íá ðñïóÜøïõìå óôï êáðéôáëéóìü äåí åßíáé ç êáôÜñãçóç ôçò
åñãáóßáò (åîÜëëïõ ðÜíôá áõôü äå èÝëáìå;), áëëÜ ç êïéíùíéêÞ áîßá ðïõ ôçò ðñïóäßäåé
ôçí ßäéá óôéãìÞ ðïõ ôçí êáôáñãåß.

ç åñãáóßá óôïí óýã÷ñïíï
êáðéôáëéóìü äåí ðáñÜãåé
áðëÜ Þ êýñéá êÜðïéá åìðïñåýìáôá, êÜðïéá áíôéêåßìåíá, åßíáé ðñþôá áðü üëá
ìéá ôåñÜóôéá ðáñáãùãÞ
õðïêåéìåíéêüôçôáò.

Ä

åí õðÜñ÷åé ðéá åñãáóßá üðùò ôçí îÝñáìå êáé äåí ðñüêåéôáé íá åðáíÝëèåé. Ôï ìüíï
ðïõ áðïìÝíåé åßíáé íá ôïëìÞóïõìå ôçí äéêéÜ ìáò Ýîïäï áðü ôçí êïéíùíßá ôçò åñãáóßáò, áðï÷áéñåôþíôáò ôçí êïìøÜ ìå ôï ìåóáßï äÜ÷ôõëï ôåíôùìÝíï.

Ç Ýîïäïò ôïõ êåöáëáßïõ

Ð

ïéïé åßíáé üìùò ïé ëüãïé ôùí óçìåñéíþí åîåëßîåùí; Ïé Ýôïéìåò áðáíôÞóåéò ðåñß
äõóìåíïýò óõó÷åôéóìïý äõíÜìåùí ìåôáîý óõíäéêÜôùí êáé åñãïäïóßáò, ðåñß ôçò
óõíå÷éæüìåíçò áðÞ÷çóçò ôçò Þôôáò ôïõ ðáñåëèüíôïò, ðåñß ôçò áðïðïëéôéêïðïßçóçò êáé
ðáñáßôçóçò, üëá áõôÜ äåí åîçãïýí ðëÝïí ôßðïôá, áðåíáíôßáò ðñïêáëïýí óýã÷õóç äéüôé
åíèáññýíïõí ôçí ðßóôç ðùò äéáó÷ßæïõìå Ýíá óêïôåéíü ôïýíåë óôçí Üêñç ôïõ ïðïßïõ üëá
èá ãßíïõí üðùò ðñéí êáé èá õðÜñîåé ðÜëé «äïõëåéÜ ãéá üëïõò».

¼

ìùò ôï êïìâéêü óçìåßï óÞìåñá åßíáé üôé ç åñãáóßá ðñÝðåé íá ÷Üóåé ôçí êåíôñéêÞ
ôçò èÝóç óôç óõíåßäçóç, ôç óêÝøç, ôçí öáíôáóßá ìáò. ÐñÝðåé íá ìÜèïõìå íá ôçí
âëÝðïõìå ìå äéáöïñåôéêü ôñüðï. Íá ìçí ôç óêåöôüìáóôå ðéá óáí áõôü ðïõ äåí Ý÷ïõìå, áëëÜ óáí áõôü ðïõ êÜíïõìå. Ç åñãáóßá Ý÷åé áëëÜîåé ìïñöÞ. ¸÷åé åîÝëèåé áðü ôéò
âáñéÝò ðüñôåò ôùí åñãïóôáóßùí êáé äåí ðåñéïñßæåôáé áðü ÷ñïíéêÜ üñéá. ×èåò ï ÷Ýíñé
öïñíô êáé ï öñÝíôåñéê ïõßíóëïïõ ôÝéëïñ áó÷ïëïýíôáí áðëþò ìå ôá êïñìéÜ êáé ôéò êéíÞóåéò óôá åñãïóôÜóéá, óÞìåñá ïé åôáéñßåò åîåôÜæïõí åðéðëÝïí ôéò áîßåò, ôá ðéóôåýù,
ôçí åóùôåñéêüôçôá, ôçí ðñïóùðéêüôçôá ôùí «óõíåñãáôþí» ôïõò. Ç åñãáóßá, üðùò êáé ï
Ýëåã÷ïò äïõëåýïõí ðëÝïí óå Ýíá Üëëï åðßðåäï, Ý÷ïõí ðåñÜóåé áðü ôïí áõóôçñÜ êáèïñéóìÝíï ÷þñï, óôïí äéÜ÷õôï ÷ñüíï. ÁíÜ ðÜóá óôéãìÞ ôï ÷ôýðçìá ôïõ êéíçôïý óå öÝñíåé
Ýíá âÞìá áðü ôï áöåíôéêü óïõ, êáé ðñÝðåé íá ðáò ãéáôß áõôÞ åßíáé ç äïõëåéÜ óïõ.
Ôéò ôåëåõôáßåò äåêáåôßåò ç åñãáóßá Ý÷åé åðåêôáèåß êáé êáôáäõèåß óå ðåäßá Üãíùóôá,
áíÝããé÷ôá, ßóùò áêüìá êáé áðñïóðÝëáóôá ãéá ôçí åîïõóßá óôï ðáñåëèüí. Äåí êáôïéêåß
ðéá ìüíï óôï åñãïóôÜóéï, áëëÜ äéáñêþò äéåéóäýåé êáé áðïéêåß óå üëï êáé ðåñéóóüôåñåò
ðôõ÷Ýò ôçò æùÞò ìáò. Âñßóêåôáé óôá åôáéñéêÜ ñïý÷á, óôï Ýôïéìï öáãçôü, óôç ìðïôéëéáñéóìÝíç ëåùöüñï, óôá äÜíåéá ãéá äéáêïðÝò. ¸÷åé óðÜóåé ôéò áëõóßäåò ôïõ 8ùñïõ êáé
üëï êáé ðåñéóóüôåñï äéáðëÝêåôáé ìå ôïí åëåýèåñï ÷ñüíï, åñùôïôñïðåß ìå ôá üíåéñÜ
ìáò, áðïäéáñèñþíåé ôéò åðéèõìßåò ìáò êáé ôñÝöåôáé áðü ôç êÜèå ìáò ìéêñÞ óôéãìÞ êáôáíÜëùóçò.
ÐëÞèïò íÝùí ëÝîåùí (Üôõðç, åðï÷éáêÞ, Üõëç, åõÝëéêôç, ðñïóùñéíÞ, ìåñéêÞ) ðñïóðáèïýí íá ïñßóïõí áõôÞ ôç íÝá ìïñöÞ ôçò åñãáóßáò. Ôï óýíïëï ôùí ðáñáðÜíù ïñéóìþí
óôü÷ï Ý÷ïõí íá áðïíïçìáôïäïôÞóïõí ôçí åñãáóßá íá ôçí êüøïõí êáé íá ôç ñÜøïõí
Ýôóé þóôå íá ìáò ðåßóïõí üôé äïõëåýïõìå ëéãüôåñï, áðïêñýðôïíôáò üôé ôï óýíïëï ôçò
æùÞò Ý÷åé ìåôáôñáðåß óå áôåëåßùôç åñãáóßá. Áõôü ðïõ Ý÷åé óçìáóßá åßíáé íá êáôáíïÞóïõìå üôé ç åñãáóßá óôïí óýã÷ñïíï êáðéôáëéóìü äåí ðáñÜãåé áðëÜ Þ êýñéá êÜðïéá
åìðïñåýìáôá, êÜðïéá áíôéêåßìåíá, åßíáé ðñþôá áðü üëá ìéá ôåñÜóôéá ðáñáãùãÞ õðïêåéìåíéêüôçôáò.

×

èåò áêüìç, ïé õðåýèõíïé ðñïóùðéêïý, åêôüò áðü ôéò áíçóõ÷ßåò ôïõò ãéá ôéò ðïëéôéêÝò êáé óõíäéêáëéóôéêÝò áðüøåéò ôïõ õðïøÞöéïõ åñãáæüìåíïõ, åîÝôáæáí êõñßùò ôéò «ôå÷íéêÝò» ôïõ éêáíüôçôåò, ôéò ïðïßåò áðïäåßêíõáí ôá äéðëþìáôá
êáé ç ðñïûðçñåóßá ôïõ. ÓÞìåñá, ïé äéåõèõíôÝò ðñïóùðéêïý
ìåëåôïýí ìå åîáéñåôéêÞ ðñïóï÷Þ ôçí ðñïóùðéêüôçôá ôïõ õðïøçößïõ, ôéò êïéíùíéêÝò ôïõ éêáíüôçôåò, ôïí äåßêôç óõíáéóèçìáôéêÞò íïçìïóýíçò, ôï ôáëÝíôï ôïõ íá äçìéïõñãåß äåóìïýò,
íá çãåßôáé ôùí åóùôåñéêþí äéêôýùí, íá äéá÷åéñßæåôáé ôéò êñßóåéò. ¼ëïé ìáò Ý÷ïõìå âñåèåß êáôÜ ôçí äéÜñêåéá óõíåíôåýîåùí óôçí çëßèéá èÝóç íá
áðáíôÞóïõìå óå åñùôÞóåéò ôçò ìïñöÞò «Åßóôå
áñ÷çãéêüò ôýðïò Þ ôýðïò
ðïõ áêïëïõèåß», «åßóôå
ðåñéóóüôåñï óõíáéóèçìáôéêüò Þ ïñèïëïãéêüò;», «áéóèÜíåóôå ôçí
áíÜãêç áíáãíþñéóçò;
ãéáôß ðÞñáôå äéáæýãéï;»,
«áíáöÝñáôå ôá ôñßá äõíáôÜ óáò óçìåßá».
Åíþ üëïé ìáò îÝñïõìå
üôé ç åñãáóßá ðïõ Ý÷ïõìå Þ ðïõ äåí Ý÷ïõìå, äåí
ìðïñåß íá ìáò êÜíåé íá
íéþóïõìå ÷ñÞóéìïé, íá åéóðñÜîïõìå áõôåêôßìçóç, íá íéþóïõìå üôé áîßæïõìå äéüôé óôçí êáëýôåñç ðåñßðôùóç äåí ðáñÜãïõìå ôßðïôá, åíþ óôç ÷åéñüôåñç ðïõ áöïñÜ ôçí ðëåéïøçößá ðáñÜãïõìå óêïõðßäéá êáé èÜíáôï, ïé åðé÷åéñÞóåéò èÝëïõí íá ìáò
ðåßóïõí ãéá ôï áíôßèåôï. Åíþ ôá êéíÞìáôá áìöéóâÞôçóçò åäþ
êáé ôïõëÜ÷éóôïí ôñéÜíôá ÷ñüíéá áðÝäåéîáí üôé ç ÷åãêåëéáíÞ
éäéüôçôá ôçò åñãáóßáò ðåñß «áõôïðñáãìÜôùóçò ôïõ áôüìïõ»
áðïôåëåß ìéá áðÜôç, (éäéüôçôá ç ïðïßá óôçí áêñáßá ôçò öáóéóôéêÞ ìïñöÞ äéáôõðþèçêå ìå ôï «ç åñãáóßá áðåëåõèåñþíåé» êáé óôçí ðéï
ïéêåßá ðáôñéáñ÷éêÞ åëëçíéêÞ
ôçò åêäï÷Þ ùò «ç äïõëåéÜ êÜíåé ôïí Üíôñá»)
óÞìåñá âëÝðïõìå ôçí
ìåôáìïíôÝñíá åðáíáöïñÜ ôçò.
Ôï åãþ äåí åßíáé ðéá ìüíï ãéá
«ìÝíá»,
åßíáé
ðåäßï êáôÜêôçóçò ôçò åôáéñßáò.
ÓÞìåñá
èÝëïõí íá ìáò
ðåßóïõí üôé äåí
êÜíïõìå ìéá åñãáóßá, áëëÜ

Ôï åãþ äåí åßíáé ðéá
ìüíï ãéá «ìÝíá»,
åßíáé ðåäßï êáôÜêôçóçò ôçò åôáéñßáò.
ÓÞìåñá èÝëïõí íá
ìáò ðåßóïõí üôé äåí
êÜíïõìå ìéá åñãáóßá,
áëëÜ üôé åßìáóôå ìéá
åñãáóßá.

üôé åßìáóôå ìéá åñãáóßá. Ç ðñïóùðéêÞ áíáæÞôçóç ôïõ íïõ êáé
ôïõ óþìáôïò äåí áöïñÜ ôïí åðïíïìáæüìåíï åëåýèåñï ÷ñüíï,
áëëÜ áðïôåëåß ðñïûðüèåóç ãéá ôçí åîÝëéîç ôùí ìïñöþí ðáñáãùãÞò. Ïé åðé÷åéñÞóåéò äéáêçñýôôïõí üôé áðïññßðôïõí ôïí
áëëïôñéùôéêü äéá÷ùñéóìü óå åëåýèåñï ÷ñüíï êáé óå ÷ñüíï
åñãáóßáò ðïõ èåùñåß ôçí åñãáóßá ùò «ìç æùÞ». Ðñüêåéôáé
óôçí ïõóßá ãéá ìéá ðáñùäßá áõôïðñáãìÜôùóçò*2…
Áí ôá ðáñáðÜíù áöïñïýí ìüíï ôá ìåóáßá êáé áíþôåñá óôåëÝ÷ç, ôïõò ôáõôéóìÝíïõò ìå ôéò åðé÷åéñÞóåéò íÝï-óêëÜâïõò ôïõ
ôñéôïãåíÞ ôïìÝá, ôüôå êáôçöïñßæïíôáò ðñïò ôïí ðõèìÝíá ôçò
éåñáñ÷ßáò ôï ìïíôÝëï ôçò åñãáóßáò ðáñÜãåé ôïõò ÷éëéÜäåò áüñáôïõò, åðéóöáëåßò, «åîùôåñéêïýò», ðñïóùñéíïýò, ìáýñïõò,
åëáóôéêïýò, äéáóêïñðéóìÝíïõò êáé áðïìïíùìÝíïõò åñãÜôåò.
Ãéá ôéò áäåñöÝò êáé ôïõò áäåñöïýò ìáò ðïõ êÜíïõí äõï êáé
ôñåéò óêáôïäïõëåéÝò ôç ìÝñá ï ÷ñüíïò Ý÷åé åðéóôñÝøåé óôéò
áñ÷Ýò ôïõ 19ïõ áéþíá üôáí ç åñãáóßá Þôáí óêëáâéÜ, ÷ùñßò
Ýíóçìá, ÷ùñßò áóöÜëéóç, äß÷ùò Üäåéåò ïýôå áðïæçìéþóåéò.

Ç

ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ôçò åîüäïõ ôïõ êáðéôáëéóìïý åßíáé üôé
åîáêïëïõèåß íá ðåßèåé üôé åßíáé öõóéïëïãéêü «ï êáèÝíáò íá åðéèõìåß óöïäñÜ» áõôü áêñéâþò ðïõ äåí õðÜñ÷åé ðéá
êáé ðïõ äåí èá åßíáé ðïôÝ ðéá äéáèÝóéìï ãéá üëïõò, äçëáäÞ
«ìéá áìåéâüìåíç åñãáóßá óå óôáèåñÞ èÝóç». Áêüìá ÷åéñüôåñá ãéá ðïëëïýò åîáêïëïõèåß íá áðïôåëåß ôç ìïíáäéêÞ åõêáéñßá «íá áõôïêáèïñéóôïýí êáé íá ïéêïäïìÞóïõí Ýíá íüçìá
óôçí ðïñåßá ôçò æùÞò ôïõò».
Áðïêñýðôåé öõóéêÜ üôé ç åñãáóßá âñßóêåôáé ðáíôïý, êáé üôé
üëïé ïé ðáñáðÜíù ìç÷áíéóìïß óôü÷ï Ý÷ïõí íá åîáöáíßóïõí
ôçí áðüóôáóç êáé êõñßùò ôïí áíôáãùíéóìü áíÜìåóá óôïí åñãáæüìåíï êáé óôï áöåíôéêü ôïõ, íá êÜíïõí ôïí åñãáæüìåíï íá
åíóôåñíéóôåß ôéò áîßåò ôçò åðé÷åßñçóçò, íá ôáõôéóôåß ìáæß ôçò,
íá ôïí åëÝãîïõí, íá ôïí ðéÜóïõí óôçí ðáãßäá ôùí ßäéùí ôïõ
ôùí åðéèõìéþí.

Ç äéêéÜ ìáò Ýîïäïò

Ï

êáèÝíáò/ìéá ìáò áéóèÜíåôáé, îÝñåé, öïâÜôáé üôé åßíáé Ýíáò/ìéá äõíçôéêÜ Üíåñãïò/ç, Ýíáò/ìéá äõíçôéêÜ
õðïáðáó÷ïëïýìåíïò/ç, Ýíáò/ìéá
äõíçôéêÜ åñãáæüìåíïò/ç óå åðéóöáëÞ èÝóç, åðï÷éáêüò, ðñïóùñéíüò - ìåñéêÜ áðáó÷ïëÞóéìïò.
Åðßóçò üëïé ìáò îÝñïõìå üôé
êáìßá áóöÜëåéá, êáìßá ÷ñçóéìüôçôá, êáìßá áîéïðñÝðåéá äåí
ìáò äßíåé ç åñãáóßá. Äåí åðéèõìïýìå íá âáäßóïõìå ðÜíù óå
áíáììÝíá êÜñâïõíá, ïýôå íá
ðÜñïõìå ìáèÞìáôá åðéâßùóçò
ïýôå íá êÜíïõìå øõ÷áíÜëõóç.
Äåí ãïõóôÜñïõìå íá äïõëåýïõìå. Ôï êõñéüôåñï, äåí èÝëïõìå
íá ðñïóöÝñïõìå óôá áöåíôéêÜ ôçí
ðñüóâáóç óôç äéêéÜ ìáò æùÞ. ¼ìùò
áõôü ðïõ ãíùñßæåé ï êáèÝíáò/ìéá ìáò äåí
Ý÷åé ìåôáôñÝðåé áêüìá êáé åìðïäßæåôáé íá
ìåôáôñáðåß óå êïéíÞ óå üëïõò ìáò óõíåßäçóç ôçò
êïéíÞò ìáò êáôÜóôáóçò.

Å

ìåßò èÝëïõìå íá áöáéñÝóïõìå áðü ôçí åñãáóßá ôï äéêáßùìá íá ëåçëáôåß ôç óêÝøç ìáò, ôï ÷ñüíï ìáò, ôç öáíôáóßá ìáò, ôá óõíáéóèÞìáôÜ ìáò, ôéò åðéèõìßåò ìáò, ôá óþìáôÜ
ìáò. ÈÝëïõìå íá êüøïõìå ôïí äåóìü ðïõ óõíäÝåé ôçí óêÝøç ìáò, ôç öáíôáóßá ìáò, ôéò åðéèõìßåò ìáò ìå ôçí ðáñáãùãÞ åìðïñåõìÜôùí êáé ôç ìéóèùôÞ åñãáóßá. ÈÝëïõìå ç óêÝøç
ìáò, ç öáíôáóßá ìáò, ôá óþìáôÜ ìáò íá ãßíïõíå ôá üðëá ðïõ
èá óôñáöïýí åíÜíôéá óôçí åñãáóßá, åíÜíôéá óå êÜèå ìïñöÞ
õðïäïýëùóçò. ÈÝëïõìå ç óêÝøç ìáò, ç öáíôáóßá ìáò, ïé åðéèõìßåò ìáò íá ãßíïõí ôá åñãáëåßá ìå ôá ïðïßá èá ïéêïäïìÞóïõìå ìéá íÝá æùÞ.

Ô

ï æÞôçìá äåí åßíáé íá äéåêäéêÞóïõìå êáëýôåñåò óõíèÞêåò
åñãáóßáò, ïýôå íá åðéóôñÝøïõìå óôï êñÜôïò ðñüíïéáò.
ÈÝóç ìáò åßíáé ðùò óå üëá ôá óõóôÞìáôá åîïõóßáò ç åêìåôÜëëåõóç Þôáí êáé èá ðáñáìÝíåé ìüíéìç. Óôü÷ïò ìáò åßíáé íá
áðïäåßîïõìå üôé ç Þôôá ìáò åßíáé ðñïóùñéíÞ. ÐñüôáãìÜ ìáò
åßíáé ç ãåíéêåõìÝíç óõëëïãéêÞ ëéðïôáîßá áðü ôçí êïéíùíßá
ôçò åñãáóßáò. Êáëýôåñá, ç Ýîïäïò áðü üëåò ôéò ðåéèáñ÷Þóåéò
êáé ç êïéíùíéêÞ áðåñãßá óå üëåò ôéò ðôõ÷Ýò ôçò êáðéôáëéóôéêÞò
æùÞò. ÌÝóá áðü áõôïïñãáíùìÝíåò êïéíüôçôåò äçìéïõñãïýìå
ìéá íÝá æùÞ, óðÜìå ôá äåóìÜ ôçò ìåñéêüôçôáò, ðñïôÜóóïíôáò
ôçí óõíïëéêÞ åðßèåóç óôçí Üìõíá.

Åìåßò èÝëïõìå
íá áöáéñÝóïõìå
áðü ôçí åñãáóßá
ôï äéêáßùìá íá ëåçëáôåß
ôç óêÝøç ìáò,
ôï ÷ñüíï ìáò,
ôç öáíôáóßá ìáò,
ôá óõíáéóèÞìáôÜ ìáò,
ôéò åðéèõìßåò ìáò, ôá
óþìáôÜ ìáò.

2. Χαρακτηριστικό των παραπάνω εξελίξεων
είναι τα σεµινάρια των επιχειρήσεων που τελευταία έχουν µεγάλη πέραση: ράφτινγκ στα
ποτάµια, βάδισµα σε αναµµένα κάρβουνα, πήδηµα στο κενό µε ελαστικό σκοινί. Αν τα παραπάνω φαίνονται αστεία, τότε τι να πούµε για
τις επιχειρήσεις που στέλνουν τα υψηλόβαθµα
στελέχη τους να παρακολουθήσουν σεµινάρια
επιβίωσης σε τροπικό δάσος, φορώντας στολές καµουφλάζ, µεταµφιεσµένοι σε ρέιτζερς
που κοιµούνται σε σκηνές για µια ολόκληρη
εβδοµάδα. Ακόµα πιο πέρα, πρόσφατα τα στελέχη µεγάλης ελβετικής τράπεζας πέρασαν µια
εβδοµάδα σε ένα ιατρικό κέντρο, µαζί µε ασθενείς που υποφέρουν από aids και βρίσκονται
στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους! Υπάρχουν
ακόµα, τα κλασικά πλέον επιµορφωτικά σεµινάρια ψυχολογίας της επιτυχίας, αυτοσυγκέντρωσης, απελευθέρωσης θετικής ενέργειας,
προβολής στο µέλλον, µάνατζµεντ του εαυτού
µας, αυτοεπιβεβαίωσης. Το µεταµοντέρνο µάρκετινγκ έχει µεταµορφωθεί σε θρησκεία του
«ψυχο-µάνατζµεντ».

ØÜ÷íïíôáò óôï êõâåñíï÷þñï ãéá íá
âñïýìå óôïé÷åßá ãéá êéíÞóåéò êáé êéíçôïðïéÞóåéò ðïõ Ý÷ïõí ùò êåíôñéêü ÜîïíÜ ôïõò ôçí åëáóôéêÞ åñãáóßá, áíáêáëýøáìå óå Ýíá éôáëéêü äéêôõáêü ôüðï
ôçí ðáñïýóá óõíÝíôåõîç êáé ôçí ìåôáöñÜóáìå. Ôï åíäéáöÝñïí ìáò íá óôñáöïýìå êáé ðÜëé ðñïò ôï áíôáãùíéóôéêü
êßíçìá ôçò ãåßôïíïò äåí åßíáé ôõ÷áßï.
Ãéá áêüìç ìéá öïñÜ âëÝðïõìå ìáæéêÝò
êéíçôïðïééÞóåéò ïé ïðïßåò ÷ñçóéìïðïéïýíå íÝåò ïñïëïãßåò (åðéóöáëÞò åñãáóßá,
Üõëïé åñãáæüìåíïé, âéïóõíäéêÜôá êôë.)
êáé ðñïóðáèïýí íá åðáíïñßóïõí ìÝóá
ôïõò íÝåò õðïêåéìåíéêüôçôåò. Ç áëÞèåéá
åßíáé ðùò óå åëÜ÷éóôá ðëÝïí ìÝñç ôïõ
êüóìïõ ãßíåôáé ìéá ôüóï óõíåðÞò ðñïóðÜèåéá óýíäåóçò ìéáò èåùñßáò ìå

ðñáêôéêÝò áíôßóôáóçò êáé äñÜóçò, ôïõëÜ÷éóôïí áõôü öáßíåôáé áðü ôçí åî áðïóôÜóåùò ðáñáôÞñçóç. Ôï ðåñéå÷üìåíï êáé
ïé áðüøåéò ðïõ ðáñïõóéÜæïíôáé Ý÷ïõí
åíäéáöÝñïí ãéá ìáò óôï âáèìü ðïõ
îåêáèáñßæïõí êÜðïéá ðñÜãìáôá ãéá ôéò
êéíÞóåéò êáé ôïõò ôñüðïõò ïñãÜíùóçò
ôùí áõôïáðïêáëïýìåíùí «ðñåêÜñéùí»,
ôùí åñãáæïìÝíùí äçëáäÞ óå åëáóôéêÝò ìïñöÝò åñãáóßáò. ÐïëëÜ ðñÜãìáôá
ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí óõíÝíôåõîç óå
ó÷Ýóç ìå ôïõò ôñüðïõò êéíçôïðïßçóçò
êáé äéá÷åßñéóçò ôçò åíçìÝñùóçò, óôçí
åäþ ðñáãìáôéêüôçôá êáé ôéò áíôéëÞøåéò
ðïõ Ý÷åé äéáìïñöþóåé ï åäþ áíôáãùíéóôéêüò ÷þñïò, öáßíïíôáé åîùöñåíéêÜ Þ
ôÝëïò ðÜíôùí ìáò ÷ùñßæåé ìéá Üâõóóïò.
Óôçí áíáãêáéüôçôá íá õðÜñîåé ìáæéêÞ

äñÜóç öáßíåôáé ðùò ç êñéôéêÞ óôá ìÝóá
Ý÷åé õðïóêåëéóôåß ðëÞñùò. Ðáñ’ üë’ áõôÜ
äåí ìðïñïýìå íá ðáñáãíùñßóïõìå ðùò
ôï éôáëéêü áíôáãùíéóôéêü êßíçìá Ý÷åé äéáöïñåôéêÝò êáôáâïëÝò êáé áíáöïñÝò ïé
ïðïßåò, ôïõëÜ÷éóôïí, äåß÷íïõí íá óêÝöôïíôáé ãéá ôïí åáõôü ôïõò, íá ðñïóðáèïýí óõíå÷þò íá åðåîåñãÜæïíôáé êáé íá
ðåéñáìáôßæïíôáé óå íÝá ðåäßá ðïõ âáóßæïíôáé óôá íÝá äåäïìÝíá ôüóï óôçí
åñãáóßá üóï êáé óå üëá ôá ðåäßá ôçò
áíèñþðéíçò äñáóôçñéüôçôáò ìÝóá óôïí
êáðéôáëéóìü. Ëüãù ôïõ ìåãÝèïõò ôçò óõíÝíôåõîçò êñáôÞóáìå åêåßíá ôá óçìåßá
ðïõ èåùñïýìå üôé óõìðõêíþíïõí êÜðùò
êáëýôåñá ôéò èÝóåéò ôïõ Alex Foti. Ôï áñ÷éêü êåßìåíï âñßóêåôáé óôï http://info.
interactivist.net/

ÅðéóöáëÞò ÆùÞ êáé ÍÝá
ÅõñùðáúêÞ Ôáõôüôçôá:

GreenPepper (åöåîÞò Å.): Alex, ìðïñåßò
íá ðáñïõóéÜóåéò ôïí åáõôü óïõ êáé ôïõò
Chainworkers;

ìéá óõíÝíôåõîç ìå ôïí Alex Foti

Alex Foti (Á): Äñáóôçñéïðïéïýìáé óôï ÷þñï
ôùí óõíäéêÜôùí êáé ôùí media (media
activist), åßìáé áðü ôï ÌéëÜíï ôçò Éôáëßáò
êáé óõììåôåß÷á óôïõò ChainWorkers áðü
ôï îåêßíçìÜ ôïõò ôï 1999-2000. Ç ðéï
áîéïóçìåßùôç äñÜóç ìáò áöïñÜ ôç äéáäÞëùóç ôçò ÐñùôïìáãéÜò – ðïõ öÝôïò Ýãéíå
ãéá ôÝôáñôç ÷ñïíéÜ, öÝñíïíôáò óôïõò äñüìïõò ãýñù óôïõò 100.000 ðñïóùñéíÜ êáé
ìåñéêÜ áðáó÷ïëïýìåíïõò, åñãáæüìåíïõò
åëåýèåñçò áðáó÷üëçóçò êáé Üëëïõò Üôõðá åñãáæüìåíïõò, óå ìéá ÷áñïýìåíç (áëëÜ
ïñãéóìÝíç) Ýêöñáóç äéáöùíßáò ó÷åôéêÜ
ìå ôéò õðïâáèìéóìÝíåò óõíèÞêåò åñãáóßáò
êáé æùÞò. ÖÝôïò ç äéáäÞëùóç ôçò ÐñùôïìáãéÜò Ýãéíå äéáìÝóïõ ôùí åìðïñéêþí áñôçñéþí ôïõ ÌéëÜíïõ. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá,
ìÝóá óôçí ðüëç äåí Üíïéîå êáìßá ìåãÜëç
áëõóßäá êáé êáíÝíá ðïëõêáôÜóôçìá ëéáíéêÞò ðþëçóçò – åßôå åðåéäÞ öïâÞèçêáí
áðü ôçí êáìðÜíéá ðïõ åß÷áìå êÜíåé ôïõò
ìÞíåò ðñéí ôçí ÐñùôïìáãéÜ åßôå åîáéôßáò
ôùí ðéêåôïöïñéþí ðïõ 2000-3000 Üíèñùðïé Ýêáíáí ôï ðñùß ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç
ôçò äéáäÞëùóçò. ÖÝôïò, ç äéáäÞëùóç Þôáí
êáé ÅõñùðáúêÞ, êáèþò Ýãéíå ôáõôü÷ñïíá
ìå áäåñöÝò êáé áäåñöïýò óôçí Âáñêåëþíç, êáé ïñãáíþèçêå ìå óõíåëåýóåéò
ðïõ Ýãéíáí óôï ÌéëÜíï, ôç Âáñêåëþíç, ôç
Ñþìç êáé (êõñßùò) ôï Ðáñßóé – ìå ôç óõììåôï÷Þ ôùí Intermittents: ôùí ðñïóùñéíþí
öñïíôéóôþí êáé çèïðïéþí ðïõ ðñüóöáôá
ìðëüêáñáí ôï êéíçìáôïãñáöéêü öåóôéâÜë
ôùí Êáííþí.

óÞìåñá äýï êõñßùò åñìçíåßåò ôïõ üñïõ.
Ìßá åßíáé ç õðáñîéáêÞ åðéóöáëÞò êáôÜóôáóç. Ðïõ óçìáßíåé üôé ç æùÞ åßíáé åðéóöáëÞò
óå êáéñïýò äéåèíïðïéçìÝíïõ ðïëÝìïõ, åßôå
ôï óþìá óïõ åßíáé åêôåèåéìÝíï óå âïìâáñäéóìïýò êáé óôñáôéùôéêÝò óõãêñïýóåéò åßôå
åßóáé êñáôïýìåíïò ôïõ ïðïßïõ ôï habeas
corpus ðáñáâéÜæåôáé óôï ¢ìðïõ ÃêñÜéìð
Þ óå êÜðïéá Üëëç äõôéêÞ öõëáêÞ. ¼ðïõ
õðÜñ÷åé ïëïêëçñùôéêÞ êõñéáñ÷ßá åêåß
õðÜñ÷åé êáé õðáñîéáêÜ åðéóöáëÞò æùÞ.
ÁëëÜ ç åðéóöáëÞò æùÞ åßíáé åðßóçò ç
óõíèÞêç üðïõ åßíáé áäýíáôï íá ðñïâëÝøïõìå ôï ìÝëëïí ìáò, Ýóôù êáé óå êÜðïéï
âáèìü, êáé ìå âÜóç áõôÞ ôçí ðñüâëåøç
íá äçìéïõñãÞóïõìå êïéíùíéêÝò ó÷Ýóåéò
êáé óõíáéóèÞìáôá áãÜðçò. Ç äéÜ÷õóç ôçò
ðåñéïäéêÞò áðáó÷üëçóçò êáé ïé åðéèÝóåéò
óôï êñÜôïò ðñüíïéáò Ý÷ïõí ïäçãÞóåé óôçí
åõñýôáôç áýîçóç ôçò õðáñîéáêÞò åðéóöáëïýò êáôÜóôáóçò ó’ üëç ôçí Åõñþðç
– åðçñåÜæïíôáò ïëïÝíá êáé ðåñéóóüôåñïõò
áíèñþðïõò áêüìá êáé óå ðëïýóéåò ÷þñåò
üðùò ç Ïëëáíäßá. Áõôü öáßíåôáé êáèáñÜ áðü ôçí áðßóôåõôç Üíïäï ôçò ÷ñÞóçò
øõ÷ïöáñìÜêùí êáé áíôéêáôáèëéðôéêþí.
Ïé þñåò åñãáóßáò Ý÷ïõí áõîçèåß ðáíôïý
– óôçí Åõñþðç, óôéò ÇÐÁ, óôçí Éáðùíßá.
Åßíáé áîéïóçìåßùôï üôé óôçí Åõñþðç ï
åñãÜóéìïò ÷ñüíïò Ý÷åé áõîçèåß. Åñãáóßá
ôçí ÊõñéáêÞ, ôï ÓÜââáôï, áðßóôåõôåò þñåò
êáé íõ÷ôåñéíÝò âÜñäéåò –êÜôé ðïõ ðáëéüôåñá áöïñïýóå ìüíï Ýíá ìéêñü ðïóïóôü
åñãáæïìÝíùí– Ý÷åé ôþñá äéåõñõíèåß êáé
áõîçèåß. ÁõôÞ åßíáé ç åðéóöáëÞò æùÞ:
ôï íá ìçí ìðïñåßò íá ðñïãñáììáôßóåéò
ôï ÷ñüíï óïõ, íá åßóáé ðÜíôá Ýôïéìïò íá
áíôáðïêñéèåßò óå ìéá ôçëåöùíéêÞ êëÞóç,
íá êáèïñßæåôáé ç æùÞ óïõ êáé ï ÷ñüíïò
óïõ áðü åîùôåñéêÝò äõíÜìåéò. Êáé öõóéêÜ,
áí äåí Ý÷åéò êáíïíéêÞ óýìâáóç åñãáóßáò
äåí Ý÷åéò êáé ðëÞñç äéêáéþìáôá ôïõ ðïëßôç
óôçí êïéíùíßá. Áõôü åßíáé ôï áíôéêåßìåíï
ôçò ÐñùôïìáãéÜò: ç áðáßôçóç êïéíùíéêþí
äéêáéùìÜôùí ãéá Ýíá áíáäõüìåíï õðïêåßìåíï ðïõ åßíáé ïõóéáóôéêü ãéá ôç íåïöéëåëåýèåñç äéÜñèñùóç ôçò ðáñáãùãÞò. Ç
íåïöéëåëåýèåñç ðáñáãùãÞ åßíáé ìåôáâéïìç÷áíéêÞ – óôçñßæåôáé óôéò õðçñåóßåò, ôéò
ðëçñïöïñßåò êáé ôç ãíþóç, êáé åìåßò èÝëïõìå íá ìðïýìå ó’ áõôü, ãéáôß âñßóêåôáé

óôçí êáñäéÜ ôçò äéáäéêáóßáò óõóóþñåõóçò
ðïõ óõìâáßíåé ôþñá óôçí Åõñþðç êáé ó’
üëåò ôéò áíåðôõãìÝíåò êáðéôáëéóôéêÝò ÷þñåò. Ðáíôïý üðïõ õðÜñ÷ïõí íåïöéëåëåýèåñåò áëõóßäåò ðáñáãùãÞò, êáé óôéò ðÝíôå
çðåßñïõò, ç æùÞ èá ãßíåé åðéóöáëÞò – ìéá
êáôÜóôáóç ðåñéöåñåéáêÞ áðü ôçí Üðïøç
ôùí äéêáéùìÜôùí, áëëÜ êåíôñéêÞ áðü ôçí
Üðïøç ôïõ ïéêïíïìéêïý äéêôýïõ ôçò äçìéïõñãéêÞò áîßáò ðïõ ðáñÜãåôáé.
Åðéêåíôñùíüìáóôå óå äýï êáôçãïñßåò åñãáæïìÝíùí: ôïõò Chainworkers (áõôïýò äçëáäÞ ðïõ åñãÜæïíôáé óå åìðïñéêÜ êÝíôñá,
ðïëõêáôáóôÞìáôá, óïõðåñìÜñêåô êáé óôéò
ìõñéÜäåò åñãáóßåò ìåôáöïñþí, äéáíïìþí
êáé ðùëÞóåùí óôéò ìçôñïðüëåéò), êáé áõôïýò ðïõ ïíïìÜæïõìå Brainworkers (ôïõò
ðíåõìáôéêÜ åñãáæüìåíïõò, áõôïýò ðïõ
÷ñçóéìïðïéïýí ôç ãíþóç ôïõò, ôïõò ðñïãñáììáôéóôÝò, ôïõò åñãáæüìåíïõò åëåý-

Ç óõæÞôçóç áõôÞ Ýãéíå ôïí Éïýëéï ôïõ
2004 óôçí êáôÜëçøç Mill óôï ¢ìóôåñíôáì. Ïé Merijn Oudenampsen
êáé Gavin Sullivan áðü ôï ðåñéïäéêü
Greenpepper ìßëçóáí ìå ôïí Alex
Foti áðü ôï ÌéëÜíï, ðáëéüôåñá ìÝëïò ôïõ óõíäéêÜôïõ åëáóôéêÞò áðáó÷üëçóçò ChainWorkers (www.
chainworkers.org), ãéá ôçí åðéóöáëÞ
æùÞ (precarity), ôéò åñãáóéáêÝò óõãêñïýóåéò êáé ôçí åîÜðëùóç íÝùí
áíáôñåðôéêþí ìïñöþí óõíäéêáëéóôéêÞò óõëëïãéêÞò äñÜóçò óå üëç ôç
Íåõñþðç (Neuropa).

á÷áëßíùôï ðïäçëáôïðñåêáñéÜôï
flyer ãéá ôo óõíôïíéóìÝíï óå ÌéëÜíï
êáé Âáñêåëþíç ðñùôïìáãéÜôéêï
Parade ôïõ 2004

E: Ïñãáíþíåóôå ãýñù áðü ôï æÞôçìá ôçò
åðéóöáëïýò êáôÜóôáóçò. ÁëëÜ åäþ óôçí
Ïëëáíäßá ìÜëëïí áãíïïýìå áõôÞ ôçí Ýííïéá. Ç éäÝá ôçò åðéóöáëïýò áðáó÷üëçóçò, äçëáäÞ ôùí åðéêßíäõíùí óõíèçêþí
åñãáóßáò, åßíáé êÜðùò åõñýôåñá äéáäåäïìÝíç, áëëÜ ç éäÝá ôçò åðéóöáëïýò
æùÞò äåí Ý÷åé öôÜóåé áêüìç óôç Âüñåéá
Åõñþðç. Ìðïñåßò íá åîçãÞóåéò ôé åííïåßôå ìå ôïí üñï åðéóöáëÞò æùÞ;
Á: Óôç ñéæïóðáóôéêÞ áñéóôåñÜ õðÜñ÷ïõí

èåñçò áðáó÷üëçóçò ðïõ Ý÷ïõí éäéáßôåñç
áîßá óôçí áãïñÜ åñãáóßáò áëëÜ äåí Ý÷ïõí
áêüìá óõëëïãéêÞ äýíáìç, äåí áðïôåëïýí
Ýíá õðïêåßìåíï ìå êïéíùíéêÜ äéêáéþìáôá – ðïõ óçìáßíåé üôé ìðïñåß íá Ý÷ïõí
ìéóèïýò áíþôåñïõò ôïõ âáóéêïý áëëÜ
áí ÷Üóïõí ôç äïõëåéÜ ôïõò ðÝöôïõí óôç
öôþ÷åéá). Ïé Chainworkers, áðü ôçí Üëëç,
âñßóêïíôáé ðÜíôïôå óôá üñéá ôïõ êïéíùíéêïý áðïêëåéóìïý. Åßíáé áíïñãÜíùôïé óå
óõëëïãéêü åðßðåäï, áëëÜ èá ìðïñïýóáí
íá ïñãáíùèïýí. Áõôü ðïõ ðñïóðáèïýìå
åìåßò åßíáé íá áíáðôýîïõìå ôçí áëëçëåããýç. Åäþ “ìðáßíåé” êáé ç äñÜóç óôï ðåäßï
ôùí media – ãéá ôçí õðïóôÞñéîç áðåñãéþí,
äéáäçëþóåùí, óáìðïôÜæ, ìðïûêïôÜæ óõìðáñÜóôáóçò óôïõò ôáéõëïñïðïéçìÝíïõò
ðñïëåôáñéïðïéçìÝíïõò åñãáæüìåíïõò óôéò
õðçñåóßåò, êáé óõã÷ñüíùò ãéá ôçí êéíçôïðïßçóç ôùí ðáíåðéóôçìéáêþí åñåõíçôþí,
ôùí êáèçãçôþí, ôùí åñãáæüìåíùí óôéò
âéïìç÷áíßåò ôçò ðëçñïöïñéêÞò êáé óôïõò
ðñïçãìÝíïõò ôïìåßò ôùí õðçñåóéþí.
Å: Ç âáóéêÞ éäÝá ôçò åðéóöáëïýò æùÞò
åßíáé ëïéðüí áõôÞ ç óõíå÷Þò Ýëëåéøç
áóöÜëåéáò. Ç åðéóöáëÞò æùÞ êáèïñßæåôáé üìùò ìüíïí áñíçôéêÜ – ùò ìéá êáôÜóôáóç ðïõ óçìáäåýåôáé áðü ôçí Ýëëåéøç
äéÜ âßïõ åñãáóßáò;
Á: Áêñéâþò. Ç õðáñîéáêÞ åðéóöáëÞò êáôÜóôáóç ðñïêáëåß ôï åíäéáöÝñïí åðåéäÞ
âéþíåôáé áð’ üëïõò ìáò – óùìáôéêÜ êáé
ðíåõìáôéêÜ· èåùñïýìå üìùò üôé ç åðéóöáëÞò êáôÜóôáóç Ý÷åé ðåñéóóüôåñï íá êÜíåé
ìå ôç èÝóç óôçí áãïñÜ åñãáóßáò. Åßíáé Ýíá
ìåôá-ôáîéêü æÞôçìá, áí èÝëåôå. Ðáëéüôåñá,
áò ðïýìå, äéáêñßíáìå ó’ áõôÞ ôçí êïéíùíßá ôïõò âéïìç÷áíéêïýò åñãÜôåò êáé ôïõò
õðÜëëçëïõò ãñáöåßùí. Ôþñá âëÝðïõìå
ìéá ìåôÜâáóç óå ìéá ðéï áóôáèÞ êïéíùíéêÞ óõãêñüôçóç ðïõ âáóßæåôáé óôçí åñãáóßá óôïõò ôïìåßò ôùí õðçñåóéþí êáé ôçò
ãíþóçò. Ìå ôïõò ðáëéïýò ôáîéêïýò üñïõò,
áõôÞ ç ôÜîç õðÜñ÷åé êáè’ åáõôÞ áëëÜ ü÷é
áêüìá äé’ åáõôÞ. Ðïõ óçìáßíåé üôé ðáñüôé Ý÷åé Ýíáí îåêÜèáñï ñüëï óôçí êïéíù-

íéêÞ ðáñáãùãÞ, äåí Ý÷åé áêüìá ôñüðï
Ýêöñáóçò ôùí óõëëïãéêþí ôçò áíáãêþí
– áíÜãêåò êïéíùíéêÞò óõíÜèñïéóçò, ðñüóâáóçò óå ìéá óôïé÷åéþäç êïéíùíéêüôçôá,
óôÝãáóçò, ðñüóâáóçò óôç ãíþóç, óå áíïé÷ôÝò ìïñöÝò ïñãÜíùóçò, óõíäéêáëéóôéêÜ
êáé äéáðñáãìáôåõôéêÜ äéêáéþìáôá. ¸÷ïõìå äéáðéóôþóåé üôé ïé äçìéïõñãéêÜ åñãáæüìåíïé äåí èåùñïýí ðëÝïí ôïí åáõôü ôïõò
ùò åñãÜôåò. Ç áíôéóôñïöÞ ôïõ ñåýìáôïò
ôçò íÝáò ïéêïíïìßáò áðïêÜëõøå üôé Þôáí
ìýèïò üôé ïé ôáëáíôïý÷ïé Üíèñùðïé äåí èá
êéíäýíåõáí ðïôÝ áðü ôéò äéáêõìÜíóåéò ôçò
áãïñÜò.
ÐñÝðåé íá åðéêåíôñùèïýìå óôïí áãþíá
åíÜíôéá óôïí áðïêëåéóìü êáé ôçí áíéóüôçôá, êáé íá äçìéïõñãÞóïõìå ìéá íÝá ñéæïóðáóôéêÞ õðïêåéìåíéêüôçôá êáé ôáõôüôçôá
ìÝóá ó’ áõôÝò ôéò äéáäéêáóßåò äçìéïõñãéêÞò
ðáñáãùãÞò êáé äéáíïìÞò üðïõ ïé êïéíùíéêÝò ó÷Ýóåéò êáé ïé äéáóõíïñéáêÝò áíôáëëáãÝò åßíáé æùôéêÞò óçìáóßáò. ÐñÝðåé åéäéêÜ íá åðéêåíôñùèïýìå óôïõò üñïõò ôçò
ðïëéôéêÞò ìáò óõãêñüôçóçò üðïõ èÝëïõìå
íá âáóßóïõìå ôá êïéíùíéêÜ ìáò áéôÞìáôá
êáé ôéò êéíçôïðïéÞóåéò ìáò. Ðéóôåýïõìå üôé
óôçí Åõñþðç, óôç óçìåñéíÞ óõãêõñßá ôçò
ðáãêüóìéáò êñßóçò ôïõ íåïöéëåëåõèåñéóìïý, õðÜñ÷åé ÷þñïò ãéá ðáíåõñùðáúêÞ
ñéæïóðáóôéêÞ ïñãÜíùóç. Ç ÅõñùðáúêÞ
ÐñùôïìáãéÜ åßíáé Ýíá ðñþôï âÞìá ó’ áõôÞ
ôç äéáäéêáóßá. Ïé áãþíåò ôùí ìåôáíáóôþí
åßíáé Ýíá áêüìç ðáñÜäåéãìá áãþíùí ðïõ
óõíáñèñþíïíôáé ó’ Ýíá åõñýôåñï ðëáßóéï.
Ôá âáóéêÜ áíèñþðéíá äéêáéþìáôá êáèïñßæïíôáé áõôÞ ôç óôéãìÞ, êáé åìåßò èÝëïõìå
íá óõìðåñéëçöèïýí âáóéêÜ äéêáéþìáôá
ãéá ôïõò ðñüóêáéñá êáé ìåñéêÜ áðáó÷ïëïýìåíïõò êáé ôïõò ìåôáíÜóôåò åñãáæüìåíïõò ó’ ïëüêëçñç ôçí åõñùðáúêÞ Þðåéñï.
E: Ôï êëáóéêü åñãáôéêü êßíçìá êéíçôïðïéåßôáé åðßóçò ãéá ðáñüìïéá æçôÞìáôá:
ðëÞñç áðáó÷üëçóç, åñãáôéêÜ äéêáéþìáôá, êïéíùíéêÝò õðçñåóßåò, êïéíùíéêü
áðïêëåéóìü êáé ðñïóùñéíÞ åñãáóßá. Ôé
åßíáé áõôü ðïõ îå÷ùñßæåé ôéò äéêÝò óáò
ðïëéôéêÝò åðéëïãÝò (Þ ôç ñéæïóðáóôéêÞ
äñÜóç ãýñù áðü ôçí åðéóöáëÞ æùÞ)
áðü ôéò ðáñáäïóéáêÝò;
Á: ÐëÞñçò áðáó÷üëçóç õðÜñ÷åé Þäç.
¼ëïé êáé üëåò äïõëåýïõí ôï 100% ôïõ
÷ñüíïõ – åßôå üôáí äïõëåýïõí åßôå üôáí
êáôáíáëþíïõí, üôáí ðñïâÜëëïõí óÞìáôá êáé óýìâïëá, óùìáôéêÜ óÞìáôá, ïðôéêÜ
óÞìáôá, åðéëïãÝò. Ôï ãåãïíüò üôé öïñÜò
Ýíá óõãêåêñéìÝíï æåõãÜñé áèëçôéêþí ðáðïõôóéþí, Þ üôé ãñÜöåéò ìéá óýíèåóç, Ýíá
e-mail, ìéá ðáíôïìßìá ðïõ ãßíåôáé äéáöÞìéóç. Êáé öõóéêÜ ôç ìÝñá ðáñÜãåéò óå êáèåóôþò ìéóèùôÞò åñãáóßáò. Ôá ðñïóùðéêÜ
óïõ äåäïìÝíá åßíáé êåöÜëáéï ãéá ôçí Ýñåõíá áãïñÜò. Ôá âéïìåôñéêÜ óïõ äåäïìÝíá
åßíáé êåöÜëáéï ãéá åôáéñåßåò âéïôå÷íïëïãßáò. Åßìáóôå óôï 100% ôïõ ÷ñüíïõ ìÝñïò
ôçò (áíá)ðáñáãùãÞò ôïõ êåöáëáßïõ. Ì’
áõôÞ ôçí Ýííïéá, ç ðëÞñçò áðáó÷üëçóç
Ý÷åé Þäç îåðåñáóôåß, ìå áñíçôéêü ôñüðï.
Áõôü ðïõ åííïþ åßíáé üôé ðñÝðåé íá âñïýìå
ôñüðïõò êïéíùíéêÞò Ýêöñáóçò êé áíôéðñïóþðåõóçò ðïõ íá åßíáé äéáöïñåôéêïß áðü
ôïõò óïóéáëäçìïêñÜôåò êáé ôá åñãáôéêÜ
êüììáôá. Ãéáôß áí óôï ÓçÜôë óçìåéþèçêå
ðñáãìáôéêÜ ìéá ìåôÜâáóç óå Ýíá íÝï åßäïò ðïëéôéêÞò –ìéá óõììåôï÷éêÞ ðïëéôéêÞ,
ìéá âéïðïëéôéêÞ áí èÝëåôå, üðïõ åêåßíç ç
ðáëéÜ äéÜêñéóç ìåôáîý ðïëéôéêÞò äïõëåéÜò,
óõíäéêáëéóôéêÞò äïõëåéÜò êáé ðïëéôéóìéêÞò

äïõëåéÜò Ý÷åé ðÜøåé íá éó÷ýåé– ôüôå áõôüò
ï ðáëéüò êüóìïò äåí õðÜñ÷åé ðéá.
Ðéóôåýù üôé ôï ìÝëëïí âñßóêåôáé óôçí
áíÜðôõîç ìïñöþí áõôïäéá÷åßñéóçò ôùí
óõãêñïýóåùí, ðïõ èá ïìïóðïíäéïðïéïýíôáé ðÝñá áðü óýíïñá êáé èá áãêáëéÜæïõí
åõñýôåñïõò ðïëéôéêïýò ÷þñïõò – áðü ôï
ðåñéöåñåéáêü åðßðåäï ìÝ÷ñé ôï äéçðåéñùôéêü. Óáí Ýíáò áíåîÜñôçôïò ôñüðïò Ýêöñáóçò ðïëéôéêþí êáé êïéíùíéêþí áéôçìÜôùí
–óôéò ðïëéôéêÝò ìïñöÝò ôçò óõíåñãáóßáò
ìå õðÜñ÷ïíôá ñéæïóðáóôéêÜ êüììáôá, óõíäéêÜôá êáé åíþóåéò– áëëÜ áðü ôçí Üëëç
óáí ìéá áõôüíïìç äýíáìç. Ïé ñéæïóðáóôéêÝò ïñãáíþóåéò åßíáé ðïëý âáëôùìÝíåò
êáé ïðéóèïäñïìéêÝò ãéá íá êáôáíïÞóïõí
ðïéåò åßíáé ïé êéíçôïðïéÞóåéò ðïõ æçôÜåé ç
êïéíùíßá áðü ìáò. Óôç Ãáëëßá, ôçí Éóðáíßá
êáé ôç Ãåñìáíßá âëÝðïõìå áíèñþðïõò íá
äéáìáñôýñïíôáé ìáæéêÜ åíÜíôéá óôéò ðåñéêïðÝò ôçò ðñüíïéáò êáé óôïí åõñùðáúêü
ìïíåôáñéóìü (áõôü ôï åíôåëþò äåîéü äçìéïýñãçìá ôùí ôñáðåæþí ðïõ êñáôÜåé ôá
êïéíùíéêÜ åðéäüìáôá ÷áìçëÜ êáé ôá åðéôüêéá øçëÜ).
¼ëç áõôÞ ç äñáóôçñéüôçôá ÷ñåéÜæåôáé ìéá
íÝá ìïñöÞ ïñãÜíùóçò. ÐñïóùðéêÜ ðéóôåýù üôé ç Áíáñ÷éêÞ Ïéêïëïãßá (AnarchoGreen) åßíáé ôï ìÞíõìá êáé ï ðñïïñéóìüò
ìáò. Íïìßæù üôé ôþñá ðïõ ï Øõ÷ñüò Ðüëåìïò Ý÷åé åðßóçìá ôåëåéþóåé óôçí åõñùðáúêÞ Þðåéñï, ìðïñïýìå íá áíáìåßîïõìå ôïí
åëåõèåñéáêü, ôïí áíôéñáôóéóôéêü êáé ôïí
äéáöõëåôéêü (transgender) êïéíùíéêü áêôéâéóìü ãéá íá äçìéïõñãÞóïõìå êáéíïýñéåò
ñéæïóðáóôéêÝò ôáõôüôçôåò ðïõ íá ìðïñïýí
íá åíþóïõí ôïõò Áíáôïëéêïåõñùðáßïõò
êáé ôïõò Äõôéêïåõñùðáßïõò áäåñöïýò êáé
áäåñöÝò óå Ýíá êáéíïýñéï ðïëéôéêü åã÷åßñçìá, éêáíü íá áíôéìåôùðßóåé ôïí öáóßóôá
Ìðïõò. Èåùñþ üôé áõôü åßíáé ôï êáèÞêïí
ìáò óÞìåñá ìðñïóôÜ óôçí Ýíôáóç ôùí êïéíùíéêþí óõãêñïýóåùí. ÕðÜñ÷ïõí, öõóéêÜ, êé Üëëåò äõíáôüôçôåò: ôï åéñçíéóôéêü
êßíçìá, ôï êßíçìá ãéá áíïé÷ôü êé åëåýèåñï
ëïãéóìéêü (open source), ôï êßíçìá ãéá ìéá
åíáëëáêôéêÞ, ðáãêüóìéá, ðéï äßêáéç áãïñÜ
êëð. ÁëëÜ ðñÝðåé íá áíáñùôçèïýìå ðÜíù
óôï æÞôçìá ôçò åîïõóßáò êáé ôùí èåóìéêþí
ìïñöþí ôçò. Áõôü åßíáé æùôéêü ó’ áõôü ôï
óôÜäéï.
E: ¸íá áðü ôá ðñÜãìáôá ðïõ ðáñáôÞñçóá óôéò ðñïêçñýîåéò ðïõ êõêëïöïñïýóáí óôç äéÜñêåéá ôçò ÅõñùðñùôïìáãéÜò
öÝôïò Þôáí ïé íÝåò ëÝîåéò ðïõ äåí ãíùñßæïõìå óôç Âüñåéá Åõñþðç – üðùò ç
åëáóôéêÞ áóöÜëéóç (flexicurity). Ìðïñåßò íá åîçãÞóåéò ôé åííïåßôå ìå ôïí üñï
åëáóôéêÞ áóöÜëéóç êáé ðþò óõìâáäßæåé
ìå ôçí åðéóöáëÞ æùÞ;

ìðïñïýìå íá áíáìåßîïõìå ôïí åëåõèåñéáêü, ôïí
áíôéñáôóéóôéêü êáé ôïí äéáöõëåôéêü (transgender)
êïéíùíéêü áêôéâéóìü ãéá íá
äçìéïõñãÞóïõìå êáéíïýñéåò ñéæïóðáóôéêÝò ôáõôüôçôåò ðïõ íá ìðïñïýí íá
åíþóïõí ôïõò Áíáôïëéêïåõñùðáßïõò êáé ôïõò Äõôéêïåõñùðáßïõò áäåñöïýò êáé
áäåñöÝò óå Ýíá êáéíïýñéï
ðïëéôéêü åã÷åßñçìá...

ðñåêáñéüðïëç

êÜñôåò ôùí chainworkers ãéá ôçí ðñùôïìáãéÜ
ôïõ 2002 óôï ÌéëÜíï

Á: Íáé. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, êáôÜ ìßá Ýííïéá ç åëáóôéêÞ áóöÜëéóç óçìáßíåé üôé äåí
åðéèõìïýìå íá ãõñßóïõìå óôçí «äéÜ âßïõ
áðáó÷üëçóç» – óôï óýóôçìá ôçò ðñïçãïýìåíçò ãåíéÜò. Áðïäå÷üìáóôå ôçí åëáóôéêüôçôá ðïõ åßíáé åããåíÞò óå Ýíáí ôñüðï
ðáñáãùãÞò ðïõ âáóßæåôáé óôïõò Ç/Õ, áëëÜ
èÝëïõìå íá áðáëëáãïýìå áðü ôçí åðéóöáëÞ êáôÜóôáóç ðïõ õðïíïåßôáé ó’ áõôÞ ôçí
åîáíáãêáóôéêÞ (ÖáïõóôéêÞ) óõíáëëáãÞ.
Óôçí Ïëëáíäßá, ç åëáóôéêÞ áóöÜëéóç åßíáé
ðñáãìáôéêüôçôá – êáèþò óôçí Ïëëáíäßá,
äéÜ íüìïõ, äåí õðÜñ÷åé äéÜêñéóç ìåôáîý
óôáìáôÞóôå üëïé ïé ðñåêÜñéïé, åðáíáêéïðïéçåíüò åñãáæüìåíïõ ìåñéêÞò áðáó÷üëçóçò
èåßôáé ÷ñÞìáôá êáé íÝá äéêáéþìáôá
êáé åíüò ðëÞñïõò, üóïí áöïñÜ ôï ùñïìßσυνέχεια στην επόµενη σελίδα

áößóá ãéá ôçí ðñùôïìáãéÜôéêï parade ôïõ
2001 óôï ÌéëÜíï

Åßíáé Ýíá óýóôçìá
âáóéóìÝíï óôçí åñãáóßá
óôéò öõëáêÝò – áõôü åßíáé
ôï ìïíôÝëï åñãáóßáò êáé
ðáñáãùãÞò óôá ðïëõêáôáóôÞìáôá êáé óôéò ìåãÜëåò
åðé÷åéñÞóåéò ëéáíéêÞò
ðþëçóçò.
Ç ÌåãÜëç Óõììá÷ßá ôùí Ðñïóùñéíþí
ðáñïõóéÜæåé
6 íïåìâñßïõ 2004
óôáìáôÞóôå ôçí ïéêïíïìßá
ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÃÉÁ ÏËÏÕÓ/ÅÓ
áößóá ãéá ðïñåßá ðïõ Ýãéíå óôç Ñþìç ìå 20
÷éëéÜäåò Üôïìá êáôÜ ôçí ïðïßá ìåôáîý Üëëùí
ðñáãìáôïðïéÞèçêáí êáé ìáæéêÝò áðáëëïôñéþóåéò óå super market.

ÕÐÅÈÅÓÅ...
ôï ðñåêáñéÜôï åðáíáóôáóôåß
êÜñôá ãéá ôçí ðñùôïìáãéÜ ôïõ 2003 óôï ÌéëÜíï

ÁÕÔÏÍÏÌÏÓ...
¹ ÐÑÏÓÙÑÉÍÏÓ
ôï ðñåêáñéÜôï åðáíáóôáóôåß
êÜñôá ãéá ôçí ðñùôïìáãéÜ ôïõ 2003 óôï ÌéëÜíï

ÄÅÍ ÈÅËÏÕÌÅ ÔÇÍ ÈËÉØÇ
ÔÇÓ ÐÑÏÓÙÑÉÍÏÔÇÔÁÓ

óèéï. Èá Þôáí ëïéðüí êáëü áí ìðïñïýóáìå
íá åðåêôåßíïõìå áõôÞ ôçí áñ÷Þ, ðïõ åßíáé
Ýíá åëÜ÷éóôï êïéíùíéêü áßôçìá, óå üëç ôçí
Å.Å. Ôï ãåãïíüò üôé ïé ìåñéêÜ áðáó÷ïëïýìåíïé äåí ìðïñïýí íá ïñãáíùèïýí åðåéäÞ õðÜñ÷åé ôï åíäå÷üìåíï íá áðïëõèïýí,
áðïôåëåß óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ìéá Üäéêç
äéÜêñéóç óå âÜñïò ôïõò ôüóï óå ìéóèïëïãéêü üóï êáé óå óõíäéêáëéóôéêü åðßðåäï.
Èá ìðïñïýóáìå åðßóçò íá óôçñßîïõìå ó’
áõôÞ ôçí áðáßôçóç ôç äéåêäßêçóç åíüò åõñùðáúêïý åëÜ÷éóôïõ ìéóèïý, 10 åõñþ ôçí
þñá, ó’ üëç ôçí Å.Å. ÁõôÝò åßíáé ïé âÜóåéò,
ôá õëéêÜ ìå ôá ïðïßá ìðïñïýìå íá ïéêïäïìÞóïõìå ìéá ðåñéóóüôåñï ðñïçãìÝíç,
áëëçëÝããõá, ëéãüôåñï äáñâéíéóôéêÞ êïéíùíßá – ðïõ èá ìðïñïýóå íá ãßíåé ôï «åõñùðáúêü ìïíôÝëï», óå áíôéðáñÜèåóç ìå ôï
íåïöéëåëåýèåñï ìïíôÝëï Þ ôï êéíÝæéêï Þ ôï
åèíéêéóôéêü êáðéôáëéóôéêü ìïíôÝëï. ÃÜìçóÝ
ôá üëá áõôÜ! Äåí äéÜëåîá åãþ ôçí åðéóöáëÞ æùÞ óáí ôï ìÝëëïí ìïõ. ÁëëÜ ðéóôåýù
üôé áðü áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç ç ãåíéÜ ìáò
–ç ìåôÜ ôïí Øõ÷ñü Ðüëåìï ãåíéÜ– ìðïñåß
íá ðáëÝøåé ãéá ìéá êïéíùíéêÜ ðñïïäåõôéêÞ
áëëáãÞ. Óôçí Éóðáíßá Þäç óõìâáßíåé. Óôçí
Áããëßá èá óõìâåß. Óôçí Éôáëßá èá óõìâåß.
Ìéá áëëáãÞ ðïõ ðñïûðïèÝôåé ìéá íÝá ñéæïóðáóôéêÞ áñéóôåñÜ. Áêñéâþò üðùò ïé
äåêáåôßåò ôïõ ’30 êáé ôïõ ’40 Þôáí åðï÷Ýò
êïéíùíéêïý ðåéñáìáôéóìïý ãéá íÝåò ñéæïóðáóôéêÝò ôáõôüôçôåò, ôþñá åßíáé ï êáéñüò
íá åöåýñïõìå íÝåò ìïñöÝò ðïëéôéóìéêïý
öáíôáóéáêïý. Íá öáíôáóôïýìå ìå íÝï ôñüðï ôéò óõãêñïýóåéò, ôéò äéáäçëþóåéò, ôïí
êïéíùíéêü áêôéâéóìü. ÖõóéêÜ, ôá media
ðïõ áíáðôýóóåéò åßíáé ïõóéáóôéêÜ ó’ áõôÞ
ôç äéáäéêáóßá.

êÜñôá ãéá ôçí ðñùôïìáãéÜ ôïõ 2003 óôç Âáñêåëþíç

Ï ÅÕÅËÉÊÔÏÓ ÁÍÈÑÙÐÏÓ
åõÝëéêôïé åñãÜôåò åíùìÝíïé
êÜñôá ãéá ôçí åõñùðñùôïìáãéÜ 2004
óôï ÌéëÜíï

Å: Ç åðéóöáëÞò æùÞ ùò üñïò ðïõ ðåñéãñÜöåé ôçí ýðáñîç ìéáò êáôáêåñìáôéóìÝíçò åñãáôéêÞò äýíáìçò óôéò áíåðôõãìÝíåò êáðéôáëéóôéêÝò ïéêïíïìßåò
öáßíåôáé ðïëý ÷ñÞóéìïò êáé áíáìöéóâÞôçôá Ý÷åé ÷ñçóéìïðïéçèåß áëçèéíÜ
áðïôåëåóìáôéêÜ óôá ãåãïíüôá ôçò ÅõñùðáúêÞò ÐñùôïìáãéÜò öÝôïò, üðïõ
üðùò áíÝöåñåò õðÞñ÷áí äåêÜäåò, Þ
ìÜëëïí åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò Üíèñùðïé
ðïõ äéáäÞëùíáí ó÷åôéêÜ ìå ôï èÝìá ôçò
åðéóöáëïýò æùÞò. ÁëëÜ åðßóçò áíÝöåñåò üôé õðÜñ÷ïõí ðïëëïß äéáöïñåôéêïß
ôýðïé åñãáæïìÝíùí ðïõ “óôåãÜæïíôáé”
êÜôù áðü áõôüí ôïí üñï – áðü ìç-áíáãíùñéóìÝíïõò ìåôáíÜóôåò êáé ãõíáßêåò
åñãÜôñéåò ìÝ÷ñé äçìéïõñãéêÜ åñãáæüìåíïõò óôéò âéïìç÷áíßåò ôùí media êáé ôïõ
design. Ðüóï ÷ñÞóéìç êáé áðïôåëåóìáôéêÞ èåùñåßò üôé åßíáé ç éäÝá ôçò åðéóöáëïýò æùÞò óôç óýíäåóç áíèñþðùí ðïõ
Ý÷ïõí ôüóï äéáöïñåôéêÜ åéóïäÞìáôá; Ç
åðéóöáëÞò æùÞ ìïéÜæåé íá åßíáé äéáöïñåôéêÞ áðü ôç äéÜêñéóç óå ÷åéñþíáêôåò

êáé ðíåõìáôéêÜ åñãáæüìåíïõò. Öáßíåôáé
íá óõíåíþíåé ðïëëïýò äéáöïñåôéêïýò
ôýðïõò áíèñþðùí áðü ðïëý äéáöïñåôéêÝò êïéíùíéêÝò âáèìßäåò. Èåùñåßò üôé
êÜôé ôÝôïéï ðåñéïñßæåé ôç ÷ñçóéìüôçôá
áõôÞò ôçò Ýííïéáò óôç äçìéïõñãßá êáé
ïñãÜíùóç áõôÞò ôçò íÝáò ñéæïóðáóôéêÞò õðïêåéìåíéêüôçôáò;
Á: Åßíáé ìéá âáóéêÞ áíôßññçóç êáé èÝëù íá
áðáíôÞóù ìå Ýíá óýã÷ñïíï ðáñÜäåéãìá,
üðùò ï áãþíáò ôùí intermittents óôç Ãáëëßá ðïõ îåêßíçóå ó÷åäüí Ýíá ÷ñüíï ðñéí.
Áõôü ðïõ óõíÝâç Þôáí üôé õðÞñîå ìéá ìåôáññýèìéóç óôï óýóôçìá êïéíùíéêþí ðáñï÷þí ãéá ôïõò áíÝñãïõò ðïõ áðÝêëåéóå
÷éëéÜäåò áíèñþðïõò áðü Üäåéåò ìçôñüôçôáò êáé Üëëåò äåóìåýóåéò ðïõ áöïñïýóáí
ôçí áðáó÷üëçóç, åéäéêÜ êáôÜ ôç äéÜñêåéá
ôïõ ÷åéìþíá üôáí ôá êáëëéôå÷íéêÜ êáé ðïëéôéóôéêÜ öåóôéâÜë õðïëåéôïõñãïýí. Áõôü
ðïõ óõíÝâç Þôáí üôé áõôïß ïé Üíèñùðïé
Üñ÷éóáí íá ìðëïêÜñïõí üëåò ôéò öåóôéâáëéêÝò ðáñáãùãÝò óôç Ãáëëßá êáé áðïöÜóéóáí íá óáìðïôÜñïõí ôéò ôçëåïðôéêÝò åéäÞóåéò ôùí 8:00, åéóâÜëëïíôáò óôá óôïýíôéï
êáé äéáâÜæïíôáò ôéò áíáêïéíþóåéò ôïõò,
áíáãêÜæïíôáò íá ôïõò ðñïóÝîåé ôåëéêÜ
ôï óýíïëï ôçò êáëëéôå÷íéêÞò äéáíüçóçò,
Ýíá óôñþìá ðéï “õøçëü” ôáîéêÜ áðü ôïõò
ßäéïõò ôïõò intermittents ðïõ Þôáí êõñßùò
öñïíôéóôÝò êáé ðñïóùñéíÜ áðáó÷ïëïýìåíïé. ÐñÝðåé íá èõìüìáóôå üôé ãéá êÜèå öåóôéâÜë äïõëåýïõí ðåñßðïõ ÷ßëéïé åñãÜôåò
ðïõ óôÞíïõí ôç óêçíÞ êáé åßíáé åðßóçò åñãÜôåò óôïí ôïìÝá ôïõ ðïëéôéóìïý. ¸ôóé åßäáìå üôé óêçíïèÝôåò êáé ìåãÜëïé çèïðïéïß
óôÜèçêáí áëëçëÝããõïé óôçí õðüèåóç ôùí
intermittents. Êáé ùò áðïôÝëåóìá, ôåëéêÜ ç
êïéíÞ ãíþìç Üñ÷éóå íá åíäéáöÝñåôáé. Áðü
óõæÞôçóç ãéá ôï óõãêåêñéìÝíï óýóôçìá
åðéäïìÜôùí áíåñãßáò ðïõ ôïõò áöïñïýóå,
ãñÞãïñá ìåôáôñÜðçêå óå óõæÞôçóç ãéá ôï
óýóôçìá åðéäïìÜôùí áíåñãßáò ãåíéêüôåñá. Êáé áðü åéäéêÞ óõæÞôçóç ãéá ìéá óõãêåêñéìÝíç ðïëéôéóìéêÞ óöáßñá, óýíôïìá
ìåôáìïñöþèçêå óå åèíéêÞ óõæÞôçóç ãéá
ôç èÝóç ôçò ãíþóçò êáé ôïõ ðïëéôéóìïý óôç
ãáëëéêÞ êïéíùíßá, êáé ðïéá äéêáéþìáôá èá
ðñÝðåé íá áíáãíùñßæïíôáé óå áõôüí ôïí ôïìÝá. Óôéò ÊÜííåò åßäáìå ôïí Æáí-Ëõê ÃêïíôÜñ íá äßíåé ôç óõíÝíôåõîç ôýðïõ ôïõò êáé
ôïí ÌÜéêë Ìïõñ íá åêöñÜæåé ôçí áëëçëåããýç ôïõ. Ôþñá ï áãþíáò ôïõò åßíáé ãíùóôüò óå áíáãíþóôåò áðü ôï Óßäíåû ìÝ÷ñé
ôç Óéíãêáðïýñç êáé ôç ÍÝá Õüñêç. Áõôü
ðïõ âëÝðïõìå óôç óõãêåêñéìÝíç ðåñßðôùóç åßíáé üôé áðü ìéá ðïëý ìåñéêÞ óýãêñïõóç –÷Üñç óôç äéêôýùóç êáé ôç óõíåñãáóßá
áíèñþðùí äéáöïñåôéêþí êïéíùíéêþí ôÜîåùí êáé ñüëùí óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá– Üíèñùðïé ôçò åëßô êáé Üíèñùðïé ðïõ
äåí áíÞêïõí óôçí åëßô, åêìåôáëëåõüìåíïé
ìåôáíÜóôåò êáé ìåóïáóôÝò ãõíáßêåò, üëïé
êáé üëåò óõëëïãéêÜ êáôÜöåñáí íá ðñïêáëÝóïõí ìéá óõíïëéêÞ áëëáãÞ êé Ýíá êßíçìá
åíÜíôéá óôçí åðéóöáëÞ æùÞ.
Ç åðéóöáëÞò æùÞ, ëïéðüí, êéíçôïðïéåß äéáöïñåôéêïýò áíèñþðïõò. Ùò ÌéëáíÝæïé êáé
ïñãáíùôÝò ôçò ÐñùôïìáãéÜò èåùñïýìå
üôé ïñéóìÝíïé íÝïé Üíèñùðïé, ãõíáßêåò êáé
ìåôáíÜóôåò åñãÜôåò Ý÷ïõí Ýíá åéäéêüôåñï
åíäéáöÝñïí ãéá ôï æÞôçìá ãéáôß åßíáé ïé êïéíùíéêÝò êáôçãïñßåò ðïõ åðçñåÜæïíôáé ðåñéóóüôåñï áðü ôçí åðéóöáëÞ æùÞ. Áðü ìéá
Üëëç ïðôéêÞ, íïìßæù üôé ïé âéïìç÷áíßåò ôùí

õðçñåóéþí êáé ôçò ãíþóçò –ïé ôå÷íéêïß, ïé
ðñïãñáììáôéóôÝò, ïé ôáìßåò êáé ïé ðùëçôÝò,
ïé ÷åéñéóôÝò óôïí ðïëéôéóôéêü ôïìÝá, ïé ïäçãïß öïñôçãþí êáé ïé íôåëéâåñÜäåò– åßíáé
éäéáßôåñá óçìáíôéêÝò. Áõôïß ïé äýï éäéáßôåñá åíôáôéêïðïéçìÝíïé ôïìåßò åßíáé óôáôéóôéêÜ áõôïß üðïõ Ý÷åé õðÜñîåé ç ìåãáëýôåñç
áýîçóç áðáó÷üëçóçò ôá ôåëåõôáßá 20 ÷ñüíéá ôïõ íåïöéëåëåõèåñéóìïý.
Å: Äåí óïõ öáßíåôáé ëïéðüí üëï áõôü óáí
ìéá öÜóç ôïõ ðáí-êáðéôáëéóìïý, üðïõ ç
êáôÜññåõóç ôïõ êñÜôïõò ðñüíïéáò êáé
ôùí êïéíùíéêþí äéêáéùìÜôùí óõìâáßíåé
üóï õðÜñ÷åé ç êñßóç óôçí ïéêïíïìßá;
Äåí íïìßæåéò üôé üôáí ç ïéêïíïìßá áíÝâåé îáíÜ, ïé ðïëéôéêïß èá ìðïñïýí íá
äþóïõí ðåñéóóüôåñá ÷ñÞìáôá, êáé üôé ïé
ìéóèïß èá áíÝâïõí, êëð;
Á: Áõôü ôï óýóôçìá åßíáé äïìéêü. Ï êïéíùíéïëüãïò Manuel Castells, åîåôÜæïíôáò
ôá ôåëåõôáßá åßêïóé ÷ñüíéá, áíáãíþñéóå
ôç äéÜ÷õóç ôçò åðéóöáëïýò åñãáóéáêÞò
êáôÜóôáóçò óôï Ýíá ôÝôáñôï ìå Ýíá ôñßôï
ôçò åñãáôéêÞò äýíáìçò óôéò áíåðôõãìÝíåò
êáðéôáëéóôéêÝò ÷þñåò ùò äïìéêü ÷áñáêôçñéóôéêü ôïõ óõóôÞìáôïò. Äåí ðñüêåéôáé íá
åîáëåéöèåß ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç. Ç
áíÜðôõîç ìðïñåß áðëþò íá ðáñáóýñåé Ýíá
ôìÞìá ôùí åñãáæïìÝíùí óôïí ôïìÝá ôçò
ãíþóçò ðñïò ôçí áóôéêÞ ôÜîç. ÁëëÜ ìüëéò
õðï÷ùñÞóåé ç ïéêïíïìßá, èá ðñïóôåèïýí
íÝïé Üíåñãïé êáé ç äåîáìåíÞ åðéóöáëþí
åñãáæïìÝíùí èá äéåõñõíèåß. Áõôü åßíáé
êÜôé ðïõ Ý÷ïõìå Þäç äåé. Ç Éôáëßá îåêßíçóå
ôç äåêáåôßá ôïõ 1980 ìå 10% åðéóöáëþí

åñãáæïìÝíùí, åíÜìéóç åêáôïììýñéï åñãáæïìÝíùí “ìáýñá”. ÓÞìåñá, Ý÷ïõìå åöôÜ
åêáôïììýñéá åðéóöáëåßò åñãáæüìåíïõò
(åõêáéñéáêïýò, åëåýèåñçò áðáó÷üëçóçò
êáé ðñïóùñéíïýò) êáé ôÝóóåñá åêáôïììýñéá åñãáæüìåíïõò “ìáýñá”. Åßíáé ó÷åäüí
ôï ìéóü åñãáôéêü äõíáìéêü! Êáé äåí èá
óôáìáôÞóåé. Åêôüò –êé áõôü åßíáé âáóéêü
ãéá ìáò– áí áðåñãÞóïõìå óôïõò ÷þñïõò
åñãáóßáò, áí ïñãáíþóïõìå äéáìáñôõñßåò
êáé äéáäçëþóåéò óôïõò ÷þñïõò åñãáóßáò
êáé êáôïñèþóïõìå íá ðÜñïõìå ôá ëåöôÜ:
ü÷é áðü ôï êñÜôïò, áëëÜ áðü ôéò Üðëçóôåò
åðé÷åéñÞóåéò. Ãé’ áõôü ÷ñåéÜæåôáé ç ïñãÜíùóç, åêåß âñßóêïíôáé ôá ëåöôÜ.
E: Ðïëëïß åðéóöáëåßò åñãáæüìåíïé
äïõëåýïõí óå ôïìåßò üðïõ äåí õðÜñ÷åé
êáèüëïõ áõôï-ïñãÜíùóç. Ôé ìåèüäïõò
÷ñçóéìïðïéåßôå ãéá íá ðåéñáìáôéóôåßôå
ìå ôçí ïñãÜíùóç ðáñáäïóéáêÜ áíïñãÜíùôùí áíèñþðùí ó’ áõôïýò ôïõò íÝïõò ïéêïíïìéêïýò ôïìåßò;
A: Áñ÷ßóáìå ðñïóðáèþíôáò íá áíáìåßîïõìå ôçí áíôé-äéáöÞìéóç (ùò ìÝóï åðéêïéíùíßáò) ìå ðáñáäïóéáêÝò ìïñöÝò
áíáñ÷ïóõíäéêáëéóìïý, üðùò ç ðéêåôïöïñßá, ç Üìåóç äñÜóç, áðü ôï óðÜóéìï
ôïõ ôæáìéïý ôïõ ðïëõêáôáóôÞìáôïò ìÝ÷ñé
ôï ìðëïêÜñéóìá ôùí öïñôçãþí ðáñÜäïóçò ðïõ öôÜíïõí óôá öáóôöïõíôÜäéêá,
ôï ìïßñáóìá ðñïêçñýîåùí óôïõò áõôïêéíçôüäñïìïõò êáé óå êÜèå êáíôßíá.
ÓêåöôÞêáìå üôé ìéáò êáé ïé íÝïé åñãáæüìåíïé áðïäÝ÷ïíôáé ôá ðñüôõðá ôùí íåïöéëåëåýèåñùí êáíüíùí åñãáóßáò Þ ôç

“íÝá åëáóôéêüôçôá” üðùò ëÝãåôáé, êáé äåí
Ý÷ïõí áíáìíÞóåéò ôáîéêþí áãþíùí, èá
ðñÝðåé íá ôï êÜíïõìå åëêõóôéêü. ÌéëÜù
ãé’ áõôü áëëÜ äåí ôï êÜíù åãþ. ÎÝñåéò, åßíáé ïé ãñáößóôñéÝò ìáò, ç Karen êáé ç Zoe
– ðïõ âñßóêïíôáé ðßóù áðü ôçí éóôïóåëßäá
ôçò EuroMayDay êáé ôï äéêôõáêü ðåñéïäéêü ôùí Chainworkers. ×ñåéáæüôáí, ëïéðüí,
íá ìéëÜìå ìéá ãëþóóá ðïõ áëëÜæåé ìå ôïí
êáéñü. Åííïþ üôé ç íåáíéêÞ ãëþóóá áëëÜæåé, ç áéóèçôéêÞ ôùí íÝùí áëëÜæåé, ïé ôÜóåéò
êáé ïé ìüäåò áëëÜæïõí. ÈÝëáìå íá ðñïùèÞóïõìå ìéá áíôßëçøç ñéæïóðáóôéêÞò óõíäéêáëéóôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò, íá äïýìå áí
åßíáé äõíáôü íá êÜíïõìå ôïí ñéæïóðáóôéêü
óõíäéêáëéóìü åëêõóôéêü óôéò ìÜæåò. ¸ôóé,
öôéÜîáìå ìéá éóôïóåëßäá, äçìéïõñãÞóáìå
ðñïúüíôá, Ý÷ïõìå Ýíá åðéôñáðÝæéï ðáé÷íßäé
ðïõ ëÝãåôáé Precariopoly, ôç äéáäéêôõáêÞ
äéáäÞëùóç üðïõ ìðïñåß íá óõììåôÜó÷åé
ï êáèÝíáò (êáé ðïõ óõóðåßñùóå 20.000
áíèñþðïõò – ó÷åäüí üóïõò êáé ç ðñáãìáôéêÞ ÐñùôïìáãéÜ). ¼ðùò îÝñåôå, ïé
ðáñáäïóéáêÝò áñéóôåñßóôéêåò ïñãáíþóåéò
ôåßíïõí íá áðïññßðôïõí áõôïý ôïõ åßäïõò
ôçí åðéêïéíùíßá ùò Üó÷åôç, áëëÜ óÞìåñá
ïé Üíèñùðïé äéáìïñöþíïõí ôéò ôáõôüôçôÝò
ôïõò êáôáñ÷Þí ìÝóù ôùí media êáé ìåôÜ
áðü ôçí ðñáãìáôéêüôçôá. Áí Ý÷åéò, ëïéðüí, Ýíá åëêõóôéêü ìÝóï, üðùò áõôü ðïõ
êáôïñèþóáìå íá äéáìïñöþóïõìå, Ý÷åéò
Ýíá ðáíßó÷õñï åñãáëåßï ïñãÜíùóçò êáé
åíåñãïðïßçóçò. ÌÝóù ôçò éóôïóåëßäáò ïé
Üíèñùðïé Üñ÷éóáí íá Ýñ÷ïíôáé óå åðáöÞ
ìáæß ìáò êáé óéãÜ-óéãÜ öôéÜîáìå Ýíá äßêôõï
óôç Ëïìâáñäßá ðïõ Ýãéíå åèíéêü êáé óôç
óõíÝ÷åéá äéåèíÝò. ÐñÝðåé íá åßóáé óõãêåíôñùìÝíïò êáé íá ìçí öïâÜóáé íá åêôåèåßò
óå áíèñþðïõò ðïõ äåí Ý÷ïõí ðÜñåé åßäçóç áêüìá. Ãéáôß åßíáé åýêïëï íá ðåßóåéò
ôïõò áíáñ÷éêïýò, ôïõò êïììïõíéóôÝò, ôïõò
æáðáôßóôáò, ôïõò êáôáóôáóéáêïýò êëð. Ôï
äýóêïëï åßíáé íá ìéëÜò óôïõò áíèñþðïõò
ðïõ íéþèïõí ôá âÜóáíá óôï ðåôóß ôïõò
áëëÜ äåí Ý÷ïõí äéÝîïäï ãéáôß äåí Ý÷ïõí
Ýíá ðïëéôéóìéêü óýóôçìá áíáöïñÜò ðïõ
íá ôïõò âïçèÜ íá îåóçêùèïýí åíÜíôéá ó’
Ýíá éäéáßôåñá êáôáðéåóôéêü óýóôçìá. Áí
äéáâÜóåéò ãéá ôá Wal-Mart, áí äéáâÜóåéò
ôé Ý÷åé ðåé ï Mike Davis ãéá ôá Wal-Mart, Þ
áêüìá êáé ôé ëÝåé ôï Business Week ãéá ôá
Wal-Mart… Åßíáé Ýíá óýóôçìá âáóéóìÝíï
óôçí åñãáóßá óôéò öõëáêÝò – áõôü åßíáé
ôï ìïíôÝëï åñãáóßáò êáé ðáñáãùãÞò óôá
ðïëõêáôáóôÞìáôá êáé óôéò ìåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò ëéáíéêÞò ðþëçóçò.
Å: ¸ëåãåò ðñéí üôé ç éäÝá ôçò ïñãÜíùóçò ãýñù áðü ôï èÝìá ôçò åðéóöáëïýò
æùÞò äåí Ý÷åé íá êÜíåé ìå ôá áéôÞìáôá
åðéâßùóçò ôùí åñãáôþí óôéò äåêáåôßåò
1960 êáé 1970. ÁëëÜ ÷ñçóéìïðïéåßò
üñïõò üðùò “öõãÞ” Þ “Ýîïäïò” ãéá íá
ìéëÞóåéò ãéá ôçí áðüäñáóç áðü ôï üëï
óýóôçìá ðáñáãùãÞò. Ìå ðïéïí ôñüðï,
ðéóôåýåéò, ç åíáó÷üëçóç ì’ áõôÜ ôá æçôÞìáôá ìðïñåß íá äþóåé óôïõò áíèñþðïõò ôçí éêáíüôçôá íá âñïõí ìéá äéÝîïäï êáé íá ìçí äïõëåýïõí üëç ôïõò ôç
æùÞ ó’ áõôÝò ôéò óêáôïäïõëåéÝò;
Á: Ôï íá åñãÜæåóáé ùò áãêéôÜôïñáò åßíáé
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åõÝëéêôïé üëïõ ôïõ êüóìïõ
áò óõíùìïôÞóïõìå!

ÐñÝðåé íá áðåëåõèåñùèïýìå áðü ôï ìýèï üôé
äåí õðïêåßìåèá óôçí ôáîéêÞ êõñéáñ÷ßá. Ãéáôß áõôü
óõìâáßíåé, ñå ãáìþôï.
Þäç ìéá êáëýôåñç äïõëåéÜ… [ãÝëéá], áëëÜ
óõãíþìç áí áóôåéåýïìáé. Ôï æÞôçìá åßíáé
üôé ôá ôåëåõôáßá 20 ÷ñüíéá Ý÷ïõí õðÜñîåé
ðïëëÝò éäÝåò áðüäñáóçò – ãéá ðáñÜäåéãìá ôùí Deleuze êáé Guattari. ÁëëÜ áõôü
ðïõ Ý÷ïõìå äåé, êáé ç Áõôïêñáôïñßá åßíáé
óáöÞò ùò ðñïò áõôü, åßíáé üôé äåí õðÜñ÷åé ðëÝïí åîùôåñéêÞ äéÜóôáóç ôïõ óõóôÞìáôïò: åßíáé åßôå ðüëåìïò åßôå óõíáëëáãÞ.
Äåí õðÜñ÷åé äéáöõãÞ.
Áí êáé ôï êÜèå Üôïìï äåí ïñßæåé ôï åáõôü
ôïõ ìå âÜóç ìüíï ôç äïõëåéÜ ðïõ êÜíåé.
Åííïþ üôé åßóáé áêôéâéóôÞò, åñùôåõìÝíïò,
ðáôÝñáò Þ ìçôÝñá, ìïõóïõëìÜíïò, åâñáßïò, óõëëÝêôçò ãñáììáôïóÞìùí. ÁëëÜ äåí
åßóáé åñãÜôçò, üðùò óôïí 20ü áéþíá. Ðáñáäüîùò, üìùò, åñãÜæåóáé ðåñéóóüôåñï
áðü ôïí ðáôÝñá óïõ. Áõôü åßíáé ôï æÞôçìá. ÅñãÜæåóáé ðåñéóóüôåñï áðü Ýíáí åñãÜôç óå ãñáììÞ ðáñáãùãÞò áõôïêéíÞôùí
ôïõ 1960 êáé 1970. ¼ëïé ïé áãþíåò ãéá
ðëçñùìÝíåò äéáêïðÝò, ãéá áñãßá ôá óáââáôïêýñéáêá, ãéá õãåéïíïìéêÞ ðåñßèáëøç
ãéá üëïõò êáé üëåò êáôáññÝïõí. Áêüìá
êáé óôçí Ïëëáíäßá, üðïõ õðÜñ÷åé õãåéïíïìéêÞ ðåñßèáëøç ãéá üëïõò, áí åßóáé
ìåôáíÜóôçò ÷ùñßò ÷áñôéÜ (êáé õðÜñ÷ïõí
÷éëéÜäåò) äåí ðñüêåéôáé íá ôçí Ý÷åéò. Áí
åßóáé øõ÷éêÜ áóèåíÞò èá êáôáëÞîåéò Üóôåãïò êáé äåí èá Ý÷åéò éáôñéêÞ êÜëõøç. Ï
áðïêëåéóìüò åßíáé ðáíôïý.
Íïìßæåéò ëïéðüí üôé åßóáé Üíåôá óôç ãùíßôóá óïõ, ìå ôçí êïéíùíéêÞ êé åñãáóéáêÞ
óïõ ôáõôüôçôá. ÁëëÜ, óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, åîõðçñåôåßò ôï óýóôçìá ôïõ íåïöéëåëåýèåñïõ êáðéôáëéóìïý, ãéáôß äåí áíôéðáëåýåéò ôéò ó÷Ýóåéò åîïõóßáò óôçí åñãáóßá
óïõ, üðïõ Ý÷ïõí êáé ôçí ðåñéóóüôåñç
óçìáóßá. Êáé üëï êáé ðåñéóóüôåñï, ìå äåäïìÝíç ôçí áðïõóßá ôùí äçìüóéùí êïéíùíéêþí ÷þñùí, ðïéïò åßíáé ï ôåëåõôáßïò äçìüóéïò ÷þñïò ðïõ Ý÷åé áðïìåßíåé óôç ãç;
Åßíáé ôï åñãáóéáêü ðåñéâÜëëïí, üðïõ ïé
Üíèñùðïé óõíáíôéïýíôáé, óõæçôïýí, ìïéñÜæïíôáé, ìéëÜíå ãéá ðïëéôéêÞ, ãéá óåî, ãéá
ôéò æùÝò ôïõò, ãéá ïôéäÞðïôå. ¸ôóé, ìéëÜìå
ãéá ðñüóâáóç, áëëÜ åßìáóôå åêåß óõíå÷þò
êáé ìéëÜìå ãéá êÜôé Üëëï – âñéóêüìáóôå
áëëïý, ìå ôï ßíôåñíåô, ìå ôï ìõáëü ìáò,
áëëÜ åßìáóôå åêåß. Êáé ìå ôï êéíçôü óïõ,
åßóáé ðÜíôá óôç äéÜèåóç ôïõ áöåíôéêïý
óïõ, üôáí ôñùò, üôáí êÜíåéò Ýñùôá... êáé
ðñÝðåé íá ðáò ãéáôß óå êáëåß. ÁõôÞ åßíáé ç
åðéóöáëÞò æùÞ.
ÐñÝðåé íá áðåëåõèåñùèïýìå áðü ôï ìýèï
üôé äåí õðïêåßìåèá óôçí ôáîéêÞ êõñéáñ÷ßá.
Ãéáôß áõôü óõìâáßíåé, ñå ãáìþôï. Ðïéåò
íÝåò ìïñöÝò ðáßñíåé ç ôáîéêÞ êõñéáñ÷ßá;
Äåí åßíáé ï ËÝíéí, äåí åßíáé ç Ñüæá Ëïýîåìðïõñãê, äåí åßíáé ï Ôñüôóêõ. Åßíáé
êÜôé Üëëï ðïõ ìáæß ðïëåìÜìå êáé áíáêáëýðôïõìå ìÝóá óôç óýãêñïõóÞ ìáò. Áõôü
åãþ èåùñþ ùò áõôïíïìßá, ìéá Üëëç ùñáßá
Ýííïéá…

Η περιστασιακότητα / αβεβαιότητα –precarityείναι πλεον στην Ευρώπη η πιο διαδεδοµένη
κατάσταση εργασίας και ζωής. Έχει επιπτώσεις στον καθένα καθηµερινά σε κάθε µέρος της
ζωής: από επιλογή ή αναγκαστικά, η επισφαλής
ζωή είναι µία γενικευµένη συνθήκη που βιώνεται
από την πλειοψηφία των ανθρώπων.
Οι πρεκάριοι αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο
της παραγωγικής διαδικασίας του πλούτου.
Παρ’ όλα αυτά, είµαστε αόρατοι και δεν υπολογιζόµαστε στις παραδοσιακές µορφές κοινωνικής
και πολιτικής αντιπροσώπευσης καθώς και στην
ευρωπαϊκή ηµερήσια διάταξη.
Ως ευρωπαίοι πρεκάριοι, ευέλικτοι, προσωρινοί
και εύκαµπτοι εργάτες, µετανάστες, φοιτητές,
ερευνητές, µισθωτοί σκλάβοι, νευριασµένοι και
χαρούµενοι µε µερική απασχόληση, ανασφαλείς,
συνειδητά ή ασυνείδητα άνεργοι, ενεργούµε µέχρι να πάρουµε το παρόν µας στα χέρια µας και
αγωνιζόµαστε για νέα συλλογικά δικαιώµατα
και για τη δυνατότητά µας να επιλέξουµε. Για
αυτό χτίζουµε έναν ευρωπαϊκό δηµόσιο χώρο για
να παρουσιάσουµε νέες µορφές κοινωνικής συνεργασίας, νέες δυνατότητες για να µοιράσουµε
τις δεξιότητές µας και την εµπειρία µας, ώστε να
κατασκευάσουµε και να ζήσουµε ως πρωταγωνιστές στη ζωή µας.
Καλούµε τον καθένα-καθεµία να συµµετέχουµε
στο Ελσίνκι, τη Βαρκελώνη, το Αµβούργο, τη
Λιέγη, τη Λιουµπλιάνα, τη Σεβίλλη, το Μιλάνο,
την Κοπεγχάγη, το Παρίσι, το Άµστερνταµ, τη
Βιέννη, το Λονδίνο και τη Στοκχόλµη στην ευρωπαϊκή πρωτοµαγιά (euromayday).
Στις 2 Απριλίου, συµµετέχετε στη δεύτερη διεθνή
ηµέρα δράσης ενάντια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στην ελευθερία µετακίνησης και στο
δικαιώµα διαµονής.
Τη 1 Μαΐου, ελάτε στις παρελάσεις της πρωτοµαγιάς και συµµετέχετε στις δράσεις στους δρόµους της Ευρώπης.
Ενεργούµε για να είµαστε οι πρωταγωνιστές των
ζωών µας.
Ορισµένα ενδιαφέροντα site:
http://www.chainworkers.org/
http://prekariaatti.org/
http://www.euromayday.org/
http://euromayday.at/
http://www.euromayday.tk/
http://euromayday.be/
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Ìéá êõñéáêÞ ãéá ôá ðáãêüóìéá äéêáéþìáôá

íôåëéâåñÜäåò, êïýñéåñ, “åîùôåñéêïé”
Óôéò 26 Öåâñïõáñßïõ äéïñãáíþèçêå óôçí
ÁèÞíá ç ðñþôç ìüôï-ðïñåßá ôùí caballeros.
Ðñüêåéôáé ãéá ôçí ðñþôç ðïñåßá ôùí êïýñéåñ, ôùí íôåëéâåñÜäùí, ôùí «åîùôåñéêþí».
ÐÞñáíå ôá ìç÷áíÜêéá ôïõò êáé êáôÝâçêáí
åêåß ðïõ âñßóêïíôáé êÜèå ìÝñá, óôçí Üóöáëôï, áëëÜ ü÷é ãéá íá äïõëÝøïõíå, ü÷é ãéá íá
ôñÝîïõíå, ü÷é ãéá íá óáêáôåõôïýíå, áëëÜ ãéá
íá äéáäçëþóïõíå ìå áõôüíïìï ôñüðï Ýîù
áðü êüììáôá êáé åðßóçìá óõíäéêÜôá ôç äýíáìç ôçò åíüôçôÜò ôïõò.
Áò äïýìå ôé ëÝíå ïé ßäéïé/éåò ïé caballeros
ãéá ôçí ðïñåßá, ôïõò óôü÷ïõò êáé ôéò ðñïïðôéêÝò áõôïý ôïõ åã÷åéñÞìáôïò.
Σάββατο 26/2: αυτή η μότο-πορεία ήταν η προκαταβολή, έτσι δεν είναι;
Αυτό που τόσοι λογαριάζουν για αδύνατο έγινε!
Εκατοντάδες «δυο τελευταίοι τροχοί της άμαξας» στο δρόμο, να διαδηλώνουν: ΕΙΜΑΣΤΕ
ΜΑΖΙ-ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΔΕΝ
ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ!
Για όσους ήταν το Σάββατο 26/2 το μεσημέρι τι
άλλο να πούμε; Ήμασταν όλοι απίστευτοι – κι –
όμως αληθινοί! Για όσους ήθελαν να έρθουν αλλά
τους φόβισε ο καιρός, λέμε «θα βρεθούμε σύντομα
αδέλφια, πάλι στο δρόμο». Για όσους ήθελαν να
έρθουν αλλά δούλευαν λέμε μόνο «αδέρφια, διαδηλώσαμε και για πάρτη σας – και την επόμενη
φορά κάπως θα προσπαθήσουμε να το κανονίσουμε καλύτερα». Για όσους, τέλος, ήξεραν γι’αυτήν
την πρώτη μότο-διαδήλωση και την θεώρησαν
άχρηστη, θα πούμε: «αδέλφια, δεν υπάρχει τίποτα
λιγότερο σημαντικό σήμερα από το να νοιώσουμε
την χαρά, την μεγάλη χαρά, του να είμαστε μαζί –
Πάνω σ’ αυτήν μπορούμε να κτίσουμε τα πάντα».
áðüóðáóìá áðü ôï caballeros Ýêäïóç äñüìïõ -áðï
couriers ãéá couriers - íï12 ìÜñôçò 2005

ÄÉÁÊÇÑÕÎÇ
ôçò ìüôï-äéáäÞëùóçò ôùí êïýñéåñ,
ôùí íôåëéâåñÜäùí, ôùí “åîùôåñéêþí”
- Tι είναι αυτό που δουλεύει εγγυημένα σε οποιαδήποτε θερμοκρασία ανάμεσα στους -5°C και
στους 45°C;
- Τα θερμόμετρα... και “τα κούριερ”.

Ε

ίμαστε οι χιλιάδες που δουλεύουν - με - το μηχανάκι. Είμαστε τα “παιδιά με τα παπιά”.
Είμαστε οι αόρατοι εργάτες ενός εργοστασίου
που απλώνεται κάθε στιγμή σε κάθε σημείο αυ-

τής της πόλης, μ’ ένα απλό τηλεφώνημα· για να
εξαφανιστεί πίσω απ’ την εξάτμιση ενός παπιού.
Μεταφέρουμε οτιδήποτε μπορεί να κουβαληθεί
πάνω σε δύο ρόδες, κι ακόμα πολλά από εκείνα που θα χρειάζονταν τέσσερεις. Το γιατί είναι
απλό: το δίκυκλο - φορτηγό συμφέρει τόσο τους
εργοδότες, όσο και τους πελάτες. Το εργοστάσιο
της άμεσης εξυπηρέτησης απλώνει τον κύκλο εργασιών του σ’ όλο και περισσότερες καθημερινές
δραστηριότητες, εργασιακές και καταναλωτικές.
Κι εκατοντάδες, χιλιάδες “παιδιά με παπιά”,
είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή να ξεχυθούν
στο δρόμο. Τρέχουμε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, από οποιαδήποτε αφετηρία προς οποιονδήποτε προορισμό, τις περισσότερες ώρες του
24ωρου, υπό οποιεσδήποτε καιρικές ή κυκλοφοριακές συνθήκες, με οποιοδήποτε “καθήκον”.
Μετατρέπουμε τα χιλιόμετρα σε λεπτά “πολύτιμου χρόνου”, όλο και περισσότερα χιλιόμετρα σε
όλο και λιγότερο χρόνο. Μικραίνουμε τις αποστάσεις προς μεγάλη χαρά του εμπορίου.

Ε

ίμαστε οι χιλιάδες που δουλεύουν - με - το
- μηχανάκι. Δουλεύουμε σε διαφορετικές
δουλειές, σε χιλιάδες διαφορετικούς εργοδότες - αλλά έχουμε πολλά κοινά. Γλυτώνουμε
κόπο και χρόνο εκατομμύρια άλλους, παράγουμε χρόνο και ξεκούραση για εκατομμυρια άλλους, κάθε μέρα, στις σύγχρονες πόλεις.
Διατρέχουμε δρόμους που συνήθως είναι απροσπέλαστοι απ’ την κυκλοφοριακή συμφόρηση
των ι.χ. Διατρέχουμε αποστάσεις που στο μηνιάτικο άθροισμα τους ισοδυναμούν με διακρατικά ταξίδια. Ισορροπούμε σε δυο ρόδες μέσα σε
βροχές, κρύα, αέρηδες, καύσωνες, άσχετα με το
ποια είναι η συναισθηματική ή η σωματική μας
κατάσταση. Ισορροπούμε σε δυο ρόδες πάνω σε
δρόμους που για την κλίμακα του δικύκλου είναι γεμάτοι θανατηφόρες παγίδες. Ισορροπούμε
σε δύο ρόδες ανάμεσα σε-εκατοντάδες χιλιάδες
κυβικά και λαμαρίνες που ορμάνε να καταπιούν
κάθε πόντο δημόσιου χώρου. Λύνουμε κάθε
πρόβλημα κυκλοφορίας, και η δουλειά
“βγαίνει”.

Ε

ίμαστε οι χιλιάδες που δουλεύουν - με - το - μηχανάκι.
Οι χιλιάδες μόνιμα τσαλακωμένοι, μόνιμα συγχυσμένοι, μόνιμα ατσούμπαλοι,
μόνιμα δύστροποι και
μόνιμα “τυχεροί” που
την γλυτώσαμε ακόμα μια φορά απ’
το ΚΑΤ, οφεί-

λοντας ωστόσο να χαμογελάμε ευχαριστημένοι,
να είμαστε ευγενικοί και εξυπηρετικοί. Είμαστε
οι χιλιάδες δικυκλιστές που κανείς δεν σέβεται
στο δρόμο και όλοι έχουν ανάγκη έξω απ’ την
πόρτα τους. Είμαστε αυτοί που χαλάνε τα ντεκόρ
των γραφείων και των σπιτιών, που γεμίζουμε με
νερά τον χειμώνα και ιδρώτα το καλοκαίρι τους
κλιματιζόμενους χώρους... κι έτσι η μόνη αξία
που μας αναγνωρίζεται είναι του “αναγκαίου κακού”. Είμαστε εκείνοι που όλοι χρησιμοποιούν
και κανείς δε λογαριάζει, παρά μόνο για λύπηση.
Είμαστε ανάμεσα στους πλέον πολύτιμους εργάτες της σύγχρονης οργάνωσης της εργασίας.
Και ταυτόχρονα είμαστε ανάμεσα στους πλέον
υποτιμημένους.

Γ

ια τους εργοδότες είμαστε η δουλειά που
“μπορεί να την κάνει ο καθένας”, και γι’
αυτό πρέπει να πληρώνεται όσο λιγότερο είναι
δυνατόν. Δουλεύουμε με ωρομίσθια που ακόμα
και πριν 15 χρόνια θα ήταν “πείνας”, συχνά χωρίς επίσημες προσλήψεις, ένσημα, άδειες, δώρα,
δικαιώματα, συχνά βάζοντας και το μηχανάκι.
Ώστε έτσι λοιπόν; Δουλειά στην οποία πρέπει
να έχεις (το λιγότερο) δίπλωμα (οδήγησης) και
πολύ συχνά και το ίδιο της το βασικό εργαλείο
(το μηχανάκι) είναι δουλειά “ανειδίκευτη”;

Γ

ια τους πελάτες είμαστε η πλέον στιγμιαία
δουλειά, κάτι σαν φραπές θελήματος και αγένειας, αφού ο καθένας τους χωριστά θεωρεί πως
“κάνουμε κάτι” μόνο στα δευτερόλεπτα που κάτι
παραδίδουμε ή παραλαμβάνουμε. Μας έχουν για
μισο-δούλους, όπου θα έπρεπε να ανταποκρινόμαστε αστραπιαία στο σφύριγμα του κυρίου,
και όπου κάθε καθυστέρηση σημαίνει ότι κάπου
κρυβόμαστε. Η γνώμη των πελατών είναι ότι
δεν δουλεύουμε καν και καν, αλλά ότι κάνουμε
βόλτες πίνοντας καφέδες. Ώστε έτσι λοιπόν; θα
έπρεπε να συμπεριφερόμαστε δουλικά για να
λογαριαζόμαστε απ’ την “κοινή γνώμη” σαν εργαζόμενοι;

Γ

ια τους φύλακες των τρόπων καλής κυκλοφορίας είμαστε αλήτες, μόνιμοι παραβάτες, ταραξίες, ύποπτοι πρόκλησης
ατυχημάτων... και μια καλή πηγή
προστίμων! Είναι, κατά τη

Åßìáóôå ïé áüñáôïé åñãÜôåò åíüò åñãïóôÜóéïõ
ðïõ áðëþíåôáé êÜèå óôéãìÞ óå êÜèå óçìåßï áõôÞò
ôçò ðüëçò, ì’ Ýíá áðëü
ôçëåöþíçìá
γνώμη τους, από κάποια “νεανική τρέλα” που
παραβιάζουμε τον Κ.Ο.Κ. και όχι επειδή ένα
αφεντικό στη μία άκρη της διαδρομής και ένας
πελάτης στην άλλη ουρλιάζουν ήδη “τσακίσου”
Ώστε έτσι λοιπόν; Για να συμπεριφερόμαστε
(δηλαδή: για να δουλεύουμε) “σωστά” χρειαζόμαστε έναν χωροφύλακα πάνω απ’ το κεφάλι μας, να ξαλαφρώνει τις ρηχές μας τσέπες
για “να γίνουμε άνθρωποι” - και για να
αυξηθούν τα κρατικά έσοδα;

Γ

ια τους νόμους είμαστε “πιτσιρικάδες που
βγάζουν χαρτζιλίκι”. Πώς άλλωστε μπορεί
να αναπτυχθεί ο κορμός της εθνικής οικονομίας,
οι λεγόμενες “μικρομεσαίες επιχειρήσεις” (όλα
αυτά τα μικρομάγαζα, από τα γραφεία παροχής
κάθε είδους υπηρεσιών μέχρι τα σουβλατζίδικα)
αν δεν συμπιεστεί το κόστος της εργασίας; Γιατί
λοιπόν να κυνηγηθεί συστηματικά η εισφοροδιαφυγή, η λεηλασία των ωραρίων, η ευελιξία
των προσλήψεων και η ακαμψία των καθυστερημένων πληρωμών μας; ΑΝ κάνει κάποιος από
εμάς καταγγελία... κι ΑΝ μπορεί να αποδείξει
οτιδήποτε.... κι ΑΝ έχει την αντοχή να φτάσει
μέχρι τα δικαστήρια... κι ΑΝ έχει υπομονή... κι
ΑΝ τα βγάλει πέρα με τους δικηγόρους... μπορεί
να πάρει κάποια απ’ τα ψίχουλα που προβλέπουν
οι νομοθεσίες των “κατώτατων μισθών” και των
“κατώτατων δικαιωμάτων”. Στο τέλος τέλος τι
κάνουμε; Βόλτες στην πόλη! Ώστε έτσι λοιπόν;
Το χαμαλίκι της δίκυκλης οδήγησης σε δρόμους
καρμανιόλες, ανάμεσα σε χιλιάδες τρελαμένους
γιωταχήδες, βρέχει · χιονίζει, με το κοντέρ και
τις αισθήσεις στο κόκκινο, με τα κορμιά αγκυλωμένα πάνω στη σέλα, δεν είναι ούτε βαριά
ούτε ανθυγιεινή δουλειά; (Αλλοίμονο: “βαριά”
είναι η δουλειά των υπουργών!...)

Ðåñß äéáöèïñÜò êáé êÜèáñóçò ï ëüãïò…
Εφηµερίδα τοίχου γιατί φοράς κλουβί; & Jean Paul Mara

Γ

ια τις επίσημες μετρήσεις είμαστε μισο-ανύπαρκτοι. Πού να μας βάλει κανείς άλλωστε, πού να
μας κατατάξει; Στους υπαλλήλους γραφείου; Στους
εξωτερικούς υπαλλήλους; Στους οδηγούς; Στους ταχυδρόμους; Στους σερβιτόρους μεγάλων αποστάσεων;
Στους κασκαντέρ; Στους τρομοκράτες των δρόμων;
Η μόνη θέση που έχουμε εξασφαλισμένη σίγουρα
είναι στις στατιστικές των τροχαίων ατυχημάτων.
Ναι! Όταν τσακιζόμαστε γινόμαστε, επιτέλους, κάτι
αναγνωρίσιμο: τροχαίο ατύχημα! Ώστε έτσι λοιπόν; Το
να σκοτώνεσαι την ώρα της δουλειάς και εξαιτίας της
οφείλεται στην “κακιά στιγμή”; Η οδήγηση “υπό την
επήρεια” διαταγών και χρονομέτρων είναι δικιά μας
οδική παρανομία;
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ - ΠΟΥ - ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΕ - ΜΗΧΑΝΑΚΙ
Έχει χιλιάδες πρόσωπα το δίκιο μας σαν εργαζόμενων
- το δίκιο που παραβιάζεται τόσο ωφέλιμα υπέρ των
άλλων. Έχει χιλιάδες πρόσωπα η αξιοπρέπεια μας - η
αξιοπρέπεια που προσβάλεται τόσο εύκολα από τόσους
πολλούς. Έχει χιλιάδες καρδιές το κουράγιο μας να βρισκόμαστε καθημερινά στο δρόμο - αυτό το ανεκτίμητο
κουράγιο που αποσπάται από εμάς στο τζάμπα. Αλλά
ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ
ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ!
Εδώ και πάνω από 15 χρόνια οι δουλειές - με - το μηχανάκι πολλαπλασιάζονται ραγδαία, παράλληλα
με την οικονομική ανάπτυξη. Η αύξηση της ιδιωτικής
γραφειοκρατίας, τα καινούργια πρότυπα ζωής, η ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών στο σύνολο του, τα
ήθη της βαρεμάρας και των διαταγών, απαιτούν όλο
και περισσότερους “ευέλικτους και γρήγορους” μεταφορείς. Αυτή είναι η παγκόσμια πραγματικότητα.
Χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, κάθε ηλικίας, κάθε εθνικότητας, και των δύο φύλων,
μπαίνουμε μαζικά

σ’ αυτό το είδος δουλειάς, κάνοντας το κάποτε σα λύση
ανάγκης, σα δεύτερη δουλειά, ή με την ελπίδα ότι...
Φταίμε κι εμείς οι ίδιοι για την υποτίμηση μας σαν εργαζόμενοι: την ιδεολογία της δουλειάς του ποδαριού,
που είναι τάχα ασήμαντη κι άρα δεν μπορεί παρά να
είναι φτηνή, την έχουμε κουβαλήσει οι ίδιοι πάνω στα
μηχανάκια και μέσα στο μυαλό μας για άπειρα χιλιόμετρα.
Αλλά αυτό το είδος σύγχυσης και αυτο-υποτίμησης
οδεύει στο τέλος του. Η σημερινή μας διαδήλωση είναι
η πρώτη διακήρυξη της ατομικής και της συλλογικής
μας αξιοπρέπειας σαν εργαζόμενων. Δεν θέλουμε άλλο
ούτε ψίχουλα της “συμπάθειας” ούτε την “καλοσύνη”
του “εγώ σου δίνω ψωμί”. Θέλουμε, αξίζουμε πολλά
περισσότερα.
ΑΞΙΖΟΥΜΕ ανεβασμένους μισθούς μιας ενιαίας ειδικότητας, σαν οδηγοί / μεταφορείς (το λιγότερο).
ΑΞΙΖΟΥΜΕ λογικά όρια στα χιλιόμετρα που καταπίνουμε καθημερινά.
ΑΞΙΖΟΥΜΕ απαλλαγή από κάθε οδικό πρόστιμο που
αφορά το είδος της δουλειάς που κάνουμε (ή τα πρόστιμα να πηγαίνουν κατευθείαν στους εργοδότες!).
ΑΞΙΖΟΥΜΕ πλήρη δημόσια ασφαλιστική κάλυψη, με
ένσημα βαρέα και ανθυγιεινά.
ΑΞΙΖΟΥΜΕ να πληρωνόμαστε χωρίς να δουλεύουμε
όταν επικρατούν οριακές καιρικές συνθήκες.
ΑΞΙΖΟΥΜΕ κάθε δίκιο σαν εργαζόμενοι, ακόμα και
(κυρίως) κόντρα στην αλαζονεία του περιβόητου “δίκιου του πελάτη”.
Κι αυτά τα “πολλά περισσότερα” στους μισθούς, στην
ασφάλιση, στα ωράρια, στις συνθήκες, αυτά τα πολλά
περισσότερα στη στάση των εργοδοτών, των πελατών,
των νόμων απέναντι μας, ξέρουμε ότι δεν θα μας χαριστούν. Θα τα διεκδικήσουμε και θα τα πετύχουμε με
τους αγώνες μας. Όλοι μαζί.
Γιατί είμαστε πολλοί, είμαστε παντού. Είμαστε το
νευρικό σύστημα των εμπορικών δοσοληψιών στις
πόλεις.
Αν μέχρι τώρα είμασταν απλά εκείνοι “που δουλεύουν γρηγορότερα απ’ τον άνεμο” θα γίνουμε ο ίδιος
ο άνεμος της αξιοπρέπειας!

¼óïé äåí âñåèÞêáôå óå áõôÞ ôç ðïñåßá êáé èÝëåôå íá ôïõò óõíáíôÞóåôå ÊÜèå ÓÜââáôï ìåóçìÝñé 11 ìå 1 ðßíïõíå
caballeroêáöÝ óôï êáöåíåßï time out, ãùíßá
Ñåèýìíïõ êáé ÊõâÝëçò
äéðëÜ óôï áñ÷áéïëïãéêü ìïõóåßï. Åðßóçò ãéá
ãñÜììáôá Ô.È. 3586,
Ô.Ê. 10210 ÁèÞíá êáé e-mail:
stamatin@otenet.gr

∆

υο νέες λέξεις έχουν µπει για τα
καλά στο λεξιλόγιο µας τον τελευταίο καιρό. ∆ιαφθορά και κάθαρση. Κάποιοι διεφθαρµένοι ήταν απρόσεκτοι. Τους πιάσανε λοιπόν και τους
χρησιµοποίησαν ως εξιλαστήρια θύµατα, έτσι ώστε να τη «βγάλουν καθαρή»
όλοι οι υπόλοιποι διεφθαρµένοι.
ην ίδια στιγµή τα κοράκια των
µµε κραυγάζουν πως πρέπει να τιµωρηθούν οι ένοχοι, να επέλθει η κάθαρση και ο δηµόσιος βίος να γυρίσει
για ακόµα µια φορά στην οµαλότητα.
Κι έτσι καταδικάζοντας κάποιους «κακούς» (λες και οι άλλοι οι «έντιµοι»
είναι οι καλοί της υπόθεσης), όλοι θα
µείνουν ικανοποιηµένοι που επιτέλους
αποδόθηκε η δικαιοσύνη! Στην πιο
ικανοποιητική θέση όµως θα βρεθεί
το ίδιο το σύστηµα που παράγει την
αδικία και την εκµετάλλευση. Θεσµοί
του όπως η εκκλησία, η δικαιοσύνη
και η δηµοσιογραφία θα µείνουν για
ακόµα µια φορά στο απυρόβλητο, κι
εποµένως αυτό (το σύστηµα) θα βγει
ενδυναµωµένο κι εξιλεωµένο στα µάτια της κοινής γνώµης καθώς διαθέτει
«µηχανισµούς αυτοκάθαρσης» και δεν
υπάρχει λόγος ν’ ανησυχεί κανείς.

Τ

Γ

ια µας ωστόσο το πρόβληµα δεν
είναι τόσο η κατάχρηση εξουσίας,
όσο η ίδια η ύπαρξη εξουσίας, που
γεννάει αυτήν τη κατάχρηση (καθώς
όπως είναι λογικό αν δεν υπήρχε εξουσία, δε θα υπήρχε ούτε κατάχρηση
ούτε διαφθορά της).

Π

ρόβληµα δεν είναι ότι κάποιοι
δικαστές λαδώνονται, όσο
το ίδιο το σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης και οι νόµοι που αυτό
εφαρµόζει για να προστατεύει την
ανισότητα των κοινωνικών και οικονοµικών σχέσεων και για να συντηρεί την εκµεταλλευτική δόµηση
της κοινωνίας. Λες και οι νόµοι δεν
είναι ξεκάθαρα ταξικό ζήτηµα, λες κι
η δικαιοσύνη είναι ουδέτερη –κάτι
σαν διαιτητής στον κοινωνικοταξικό πόλεµο- και όχι µε τη µεριά των
εκµεταλλευτών. Πόσες φορές στο
παρελθόν άλλωστε οι «αδέκαστοι»
δικαστές δεν έχουν κηρύξει παράνοµες και καταχρηστικές τις απεργίες
των εργατών, όταν βέβαια αυτές δεν
υποκινούνται από γσεε και αδεδυ;

Π

ρόβληµα δεν είναι τόσο ότι κάποιοι µπάτσοι είναι νταβάδες

και πρεζέµποροι, όσο ότι υπάρχουν
άνθρωποι που επιλέγουν να περάσουν µε τη µεριά των αφεντικών και
να γίνουν τα µαντρόσκυλα τους, οι
φύλακες της άρχουσας τάξης. Και σα
να µη φτάνουν όλ’ αυτά, τώρα τελευταία το κράτος µας καλεί να γίνουµε
και εθελοντές µπάτσοι στη γειτονιά
µας(!!!) για να ενισχυθεί λεει το επίπεδο της ασφάλειας.

Π

ρόβληµα δεν είναι τόσο ότι κάποιοι δηµοσιογράφοι σιτίζονται
από τα κρατικά ταµεία, όσο ότι ο ρόλος τους είναι να αναπαράγουν το
υπάρχον, µε το να παραπληροφορούν,
να ελέγχουν, να χειραγωγούν και να
διαµορφώνουν την κοινή γνώµη. ∆εν
πάει καιρός από την εποχή της τροµοϋστερίας ύστερα από τη σύλληψη του
Σ. Ξηρού στον πειραιά και τις τροµοδίκες που ακολούθησαν στα τηλεοπτικά παράθυρα. Πρόβληµα είναι ότι τα
µµε χαράζουν τα όρια του υπάρχοντος
και προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι
κανείς δε θα κινηθεί έξω από αυτά. Ότι
προσπαθούν να αντικαταστήσουν τις
αδιαµεσολάβητες κοινωνικές σχέσεις
και τη συνεύρεση ανθρώπων στο δρόµο και σε χώρους που δεν είναι απόλυτα ελεγχόµενοι από την εξουσία.
Ότι δρουν εκτονωτικά εκεί όπου κυοφορούνται ανεξέλεγκτες καταστάσεις
και υποβιβάζουν το κοινωνικό σύνολο
σε ρόλο θεατή, µε το να διεκπεραιώνουν αυτά (τα µµε) τις υποθέσεις που
το αφορούν αντί γι’ αυτό, µε τη συναίνεση ή και την ενεργή συµµετοχή του.

Π

ρόβληµα δεν είναι τόσο οι ερωτικές περιπτύξεις των παπάδων,
όσο ότι πλουτίζουν επειδή τους πληρώνουµε εµείς και ότι η οργανωµένη
κρατική θρησκεία είναι αυτή που διδάσκει την υποταγή και αποµακρύνει
τον κόσµο από τα πραγµατικά του
προβλήµατα, γινόµενη βοηθός στα
σχέδια της κυριαρχίας.

Π

ρόβληµα δεν είναι η βία από τη
µεριά της εξουσίας, όσο η κοινωνική απάθεια που τη συντηρεί.

Π

ρόβληµα είναι οι ίδιοι οι θεσµοί
που παράγουν την εκµετάλλευση και την καταπίεση.
∆Ε ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ
ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ – ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥΣ

κουίζ

Στις 30 Μάρτη πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα ο επαναληπτικός
αγώνας ελλάδας- αλβανίας. Αυτός ο αγώνας όπως και ο προηγούµενος στις 4 Σεπτεµβρίου δεν ήταν από αυτούς που απλά κάποιοι
κέρδισαν και πανηγύρισαν την νίκη της εθνικής τους οµάδας, αν
ήταν κάτι τόσο συνηθισµένο δεν θα µιλούσε τώρα κανείς για αυτό.
Το τραγικό µε αυτόν τον αγώνα ήταν πως θα µπορούσε να σταθεί αφορµή για ένα ακόµα ρατσιστικό πογκρόµ εναντίον κυρίως
αλβανών µεταναστών, όπως αυτό στις 4/9. Αφορµή για άλλη µια
στιγµή συµπύκνωσης του ελληνικού κοινωνικού φασισµού και της
έκφρασης του στον δρόµο. Ναι, φτάσαµε στο σηµείο να µιλάµε για
φασισµό, γιατί το να είσαι ή να δηλώνεις πατριώτης σήµερα δεν είναι ουδέτερο. Σηµαίνει πως αποδέχεσαι την κυρίαρχη προπαγάνδα
περί ισχυρής ελλάδας, που µε την σειρά του σηµαίνει αποδοχή των
εγκληµάτων του ελληνικού κράτους και του ελληνικού κεφαλαίου
σε βάρος των ντόπιων και των ξένων εργατών, σε βάρος αυτών
που διασχίζουν τα σύνορα µε κίνδυνο την ζωή τους, σε βάρος των
βαλκάνιων προλετάριων στα ελληνικά εργοστάσια της βαλκανικής
επικράτειας, σε βάρος των πληθυσµών που υφίστανται την βία της
δυτικής στρατιωτικής µηχανής. Η κοινωνία του καναπέ δεν είναι
επίσης ουδέτερη, όταν χρειαστεί - και το έχει αποδείξει – βγαίνει
στους δρόµους και αναλαµβάνει δράση, τότε και τα ακραία εθνικιστικά στοιχεία και οι φασιστικές συµµορίες βρίσκουν έδαφος για
να νοµιµοποιήσουν τα εγκλήµατά τους. Τάχαµου οι αλβανοί προκάλεσαν πρώτοι. Αυτή τη φορά
τα media προσπάθησαν
κάπως να συµµαζέψουν

Τ

ο ποδόσφαιρο ανέκαθεν είχε ρόλο παραπλάνησης της κοινωνίας, µέσω της ικανότητας του να χειραγωγεί τα άτοµα σε πολωµένες οµαδοποιήσεις, να τα εντάσσει στους κόλπους του, προσφέροντας χώρο και λόγο εκτόνωσης και την ψευδαίσθηση ότι πάντα
υπάρχει ένας εχθρός που πρέπει να νικηθεί και να αντιµετωπιστεί
εντός και εκτός γηπέδων. Ο αγώνας στις 30 Μαρτίου είναι µία
ακόµα ευκαιρία στα χέρια των εθνικιστών και των ρατσιστών να
δράσουν, προπαγανδίζοντας από τη µία το ρατσισµό και τη φυλετική καθαρότητα και από την άλλη χτυπώντας µετανάστες. Μόνο
αυτούς συµφέρει τούτο το παιχνίδι. Όχι το αποτέλεσµα του σκορ,
αλλά τα αποτελέσµατα της αντιπαλότητας ντόπιων και ξένων εργατών (όχι µόνο ελλήνων και αλβανών). “∆ιαίρει και βασίλευε”. Η
ταυτότητα µας, όµως, δεν καθορίζεται από σηµαίες εθνικές αλλά
σηµαίες ταξικές. Ο εχθρός µας δεν είναι ο µετανάστης εργάτης
αλλά το κράτος, τα αφεντικά και όσοι παράγουν εθνικούς
διαχωρισµούς.

τα ασυµµάζευτα, προσπάθεια µήπως για να µην αγγίξει και πάλι
τα άκρα µια ήδη υπάρχουσα συνθήκη; Αν και όλοι συµφώνησαν
στα τηλεοπτικά παράθυρα πως δεν συµπαθούµε σαν λαός τους
αλβανούς, αυτό δεν σηµαίνει πως πρέπει και να τους δέρνουµε
– αρκεί να δουλεύουν µε χαµηλούς µισθούς, ηµιπαράνοµα, ανασφάλιστοι και εν πάση περιπτώσει όποτε θέλουµε τους στέλνουµε
και πίσω… Ε, λοιπόν κάτω από αυτές τις συνθήκες το να παίρνεις
θέση ενάντια στον ελληνικό εθνικισµό κυρίως και τις ποικίλες εκφάνσεις του παρ’ ότι δεν περιµένεις και µεγάλη αναπόκριση από
την κοινωνία τουλάχιστον είσαι ξεκάθαρος απέναντί της: όσο
αυτή θα τρέφεται µε τα εθνικιστικά και πατριωτικά µπαλαµούτια
θα συνεχίζει να αναπαράγει το εκµεταλλευτικό σύστηµα και της
δοµές του, θα αναµασάει την µιζέρια της και την έλλειψη πραγµατικών νοηµάτων για την ζωή.
Έχουµε ανάγκη να αναδείξουµε ή να δηµιουργήσουµε νέες ανταγωνιστικές συλλογικές ταυτότητες, βασισµένες στις δικές µας αξίες, στα δικά µας προτάγµατα, στα δικά µας νοήµατα για την ζωή.
Να τελειώνουµε µε τις πατρίδες, τα σύνορα, τα έθνη, τα κράτη
και τα φύλα - όχι άλλοι διαχωρισµοί µεταξύ των καταπιεσµένων.
Μέχρι να δούµε τον πολιτισµό της εκµετάλλευσης να καταρέει, θα
παραµένουµε ξένοι απέναντι σε ό,τι µας στερεί την ζωή - απάτριδες ονειροπόλοι µιας εφικτής ουτοπίας.
Την ίδια µέρα του αγώνα και λίγο πριν την έναρξη του, η κατάληψη
Φάµπρικα ΥΦΑΝΕΤ κάλεσε πορεία ενάντια στον ελληνικό εθνικισµό και τις εκφάνσεις του και κυρίως ενάντια στα εθνοπανηγύρια
και τα ρατσιστικά πογκρόµ. Με κεντρικό πανό
«Καµιά εθνική ενότητα, καµιά
ειρήνη µε τα αφεντικά» πορεύτηκαν περίπου 300 άτοµα
σε κεντρικούς δρόµους της
Θεσσαλονίκης. Κατά την
διάρκεια της πορείας φωνάζονταν αντιπατριωτικά
συνθήµατα και µοιράζονταν σχετικές προκηρύξεις.

Ό

λοι εµείς (έλληνες και µετανάστες) που δεν αποδεχόµαστε το
έθνος και την πατρίδα σαν κοµµάτι της ταυτότητας µας. Οι
εργάτες που αποτελούµε αντικείµενο καθηµερινής εκµετάλλευσης στα διάφορα κάτεργα της µισθωτής σκλαβιάς. Οι άνεργοι που
βιώνουµε καθηµερινά τους εκβιασµούς των αφεντικών και του
κράτους (ενοίκιο, αγχωτικό τρέξιµο επιβίωσης...). Οι µαθητές
που βρισκόµαστε σε ένα καθεστώς εντατικής και ανούσιας εκπαίδευσης µε σκοπό τη βίαιη ένταξη µας στην παραγωγή και στις αξίες του κυρίαρχου πολιτισµού (αδιαφορία, “κοιτώ την πάρτη µου”,
ρουφιανιά, ανταγωνισµός...). Όλοι εµείς που από πεποίθηση ή
βιώµατα βρισκόµαστε σε αντιπαράθεση µε τις κυρίαρχες επιλογές
δεχόµαστε τις επιθέσεις των κατασταλτικών µηχανισµών (εξακριβώσεις, προσαγωγές, βία). Όλοι εµείς δεν αποδεχόµαστε,
αυτήν την βαρβαρότητα που ζούµε και γι’αυτό την πολεµάµε. Όλοι
εµείς έχουµε πολλά κοινά να µοιραστούµε µεταξύ µας και αρκετούς
λόγους για να εναντιωθούµε σε ό,τι µας καταπιέζει. Οι µόνοι
αγώνες που συµµετέχουµε είναι οι κοινωνικοί και οι ταξικοί.

Óôéò 29 Ìáñôßïõ ïñãáíþèçêå áðü ôçí áíôåèíéêÞ äñÜóç
ðïñåßá óå êåíôñéêïýò äñüìïõò
ôçò ÁèÞíáò

η πρέζα δεν σκοτώνει
η τηλεόραση δεν αποβλακώνει
το θέαµα δεν αναπαράγει τα µέσα διαιώνισής του
και ...

ÅÑÙÔÇÓÇ:
ç áñéóôåñÜ
á) Ý÷åé ÷Üóåé ôçí ìðÜëá
â) äåí Ý÷åé ÷Üóåé ôçí ìðÜëá
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: το ποδόσφαιρο ως θέαµα, εργοστάσιο παραγωγής υποκειµενικοτήτων, θρήσκεια, οικονοµικό πατιρντί, χαβούζα τεστοστερόνης, αποτελεί κοµµάτι
του πολέµου που εχει κύρηξε η εξουσία για την καταστροφή των εγκεφαλικών
µας κυττάρων. Το ξεπέρασµα των εθνικιστικών ιδεολογιών δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την παρότρυνση να υπαχθούν together έλληνες και ξένοι προλετάριοι στην κυριαρχία του θεάµατος.

ÊÜðïéïé ðÞñáí èÝóç

¼ôáí ôá áöåíôéêÜ óå èÝëïõí îåêïýñáóôï
Σύµφωνα µε µια πρόσφατη έρευνα µιας αγγλικής εταιρίας το 75%
των εργαζοµένων κουράζονται
ιδιαίτερα µετά το µεσηµέρι µε
αποτέλεσµα να µην είναι παραγωγικοί. Με την κούραση και
την εξάντληση που νιώθουν
τείνουν να κάνουν περισσότερα λάθη κάτι που, σύµφωνα
πάντα µε την εταιρία που διεξήγαγε την έρευνα, στοιχίζει
εκατοµµύρια στερλίνες το
χρόνο στις βρετανικές επιχειρήσεις. Μάλιστα το φαινόµενο αυτό το ονοµάζουν
το «σύνδροµο της σιέστας».
Κανείς φυσικά δε χρειάζεται µια καλοπληρωµένη έρευνα για να
καταλάβει πόσο εξαντλητική είναι η 8ωρη (στην καλύτερη των
περιπτώσεων που δεν υπάρχουν υπερωρίες) δουλειά. Τα αφεντικά
µέσω της εν λόγω εταιρίας βρήκαν και πάλι τη λύση! Οι εργοδότες
οφείλουν να παρακινούν τους εργαζόµενους να τρώνε καλύτερα και
υγιεινά κατά τις µεσηµεριανές ώρες, αλλά και να ξεκουράζονται για
λίγη ώρα. Η γενναιοδωρία τους δύσκολα περιγράφεται…
Βέβαια η γενναιοδωρία τους αυτή σε καµία περίπτωση δεν έχει να
κάνει µε το ενδιαφέρον τους για την ψυχική και σωµατική υγειά των
υπαλλήλων τους, αλλά µε την ακράδαντη επιθυµία τους να αυξήσουν τους ρυθµούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων τους. Όσο και να
προσπαθούν πάντως να µας πείσουν ότι η βελτίωση των συνθηκών
εργασίας βελτιώνει και την ιδία τη φύση της µισθωτής εργασίας,
εµείς ένα έχουµε να τους πούµε: αν θεωρούν πως η δουλειά
είναι χαρά, να την κρατήσουν για πάρτη
τους....
Νέφη
πυκνά συσσωρεύτηκαν πάνω απο τη πόλη,
µπαίνουν και στα στήθη µας,
Εγώ δε θέλω να µπουν
Σκίσαµε τον ουρανό
στο δικό µου
µε τις κεραίες
ουρλιάζει η ζωή µου εκεί µέσα!
Σκίσαµε και τα µάτια µας
Ανοίγω τα ρουθούνια για να
σιγά σιγά.
µπούνε οι αύρες τρέχω, χορεύω,
τα ρουθούνια είναι προ πολλού
γίνοµαι στρόβιλος κάνω έρωτα
βουλωµένα µε σακούλες σκουστο ηµίγυµνο φως
πιδιών τα χέρια και τα πόδια
φωνάζω για να ραγίσουν
µας είναι άρρωστα, ξεψυχάνε
τα πατζούρια.
βασικά είναι νεκρά πλέον δε
Ελαφριά σαν ψίθυρος
ζούνε, µόνο κουρδίζονται
και βαριά σαν σταγόνα
για να φάνε, να πάνε στη
Πέφτω, ραγίζω το χώµα και
δουλειά, να χαϊδέψουν την τηανθίζω σε µια άλλη χαραγµατιά.
λεόραση και να κοιµηθούνε το
Σαν αυτές που τα χαµόγελα
βράδυ αγκαλιά χωρίς αγκαλιά.
χαράζουν στα πρόσωπά µας.

