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Το κείμενο που ακολουκεί βρζκθκε ςτθν παρακάτω ιςτοςελίδα: 

http://theanarchistlibrary.org/HTML/Peter_Gelderloos__Dreams__Demands__and_t

he_Pragmatic_Pitfall__The_Barcelona_Bus_Drivers_Strike.html, μεταφράςτθκε από 

ςυντρόφουσ και ςυντρόφιςςεσ τθσ πρωτοβουλίασ για ελεφκερεσ μετακινιςεισ από 

τθν κατάλθψθ κτιματοσ Πραποποφλου με αφορμι τθν ανοιχτι ςυηιτθςθ/εκδιλωςθ 

«Το κίνθμα άρνθςθσ πλθρωμισ ςτα Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ. Οι προοπτικζσ, θ 

ςυλλογικοποίθςθ και οργάνωςθ των αντιςτάςεων ςτισ γειτονιζσ μασ» που ζλαβε 

χϊρα ςτο ΚΕΠ Χαλανδρίου ςτισ 13 Μαρτίου 2011. Όλεσ οι φράςεισ με bold είναι 

παρεμβάςεισ των μεταφραςτ(ρι)ϊν, ενϊ οι φράςεισ ςε italics είναι του ςυγγραφζα. 
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Όνειρα, αιτιματα, και θ πραγματικι παγίδα: Η απεργία των 

οδθγϊν λεωφορείου τθσ Βαρκελϊνθσ *2009+ 

Peter Gelderloos 

 

 

  Όταν οι οδθγοί λεωφορείου τθσ Βαρκελϊνθσ κατζφυγαν ςτισ πικετοφορίεσ κάτω 

από τθν κοκκινόμαυρθ ςθμαία, όχι εβδομιντα χρόνια πριν αλλά ακριβϊσ αυτοφσ 

τουσ προθγοφμενουσ μινεσ, ιταν μια αιτία ενκουςιαςμοφ και μια ευκαιρία να 

μάκει κανείσ για τθν καταλλθλότθτα του ριηοςπαςτικοφ ςυνδικαλιςμοφ ςε ζνα 

μεταβιομθχανικό κόςμο. Η Καταλονία ζχει ζναν πολιτιςμό και μια ιςτορία που τθν 

κακιςτοφν ζνα πικανό ςθμείο για μια ςθμαντικι αναρχοςυνδικαλιςτικι απεργία 

ςτισ μετακινιςεισ, αλλά από τθν άλλθ δεν πρζπει να τθν εξιδανικεφουμε τόςο πολφ 

ϊςτε να τθ φανταηόμαςτε πολφ διαφορετικι από τον υπόλοιπο υπερκαταναλωτικό, 

αλλοτριωμζνο Παγκόςμιο Βορρά. 

  Η Confederaciόn Nacional del Trabajo (CNT–Εκνικι Συνομοςπονδία Εργαςίασ) ιταν 

μια ςθμαντικι δφναμθ ςτθν Ιςπανία και ςτθν Καταλονία τθ δεκαετία του '30, με 

περιςςότερα από ζνα εκατομμφριο μζλθ και με θγετικό ρόλο ςτον πόλεμο ενάντια 

ςτο φαςιςμό. Κατά τθ διάρκεια τθσ δικτατορίασ του Franco, θ CNT ζπαιξε ζναν 

κφριο ρόλο ςτο ςυντονιςμό τθσ αντίςταςθσ από τθν εξορία, παρότι είχε ςφμφωνα 

με πολλοφσ μια μετριοπακι, περιοριςτικι επίδραςθ, εξαιτίασ μιασ ςυντθρθτικισ 

νοοτροπίασ και του νομικοφ κακεςτϊτοσ τθσ, που επιδεινϊκθκε από τθν πίεςθ των 

γαλλικϊν αρχϊν. Αντίςτοιχα, το μεγαλφτερο μζροσ των αναρχικϊν ανταρτϊν πόλθσ 

που αγωνίςτθκαν εκείνεσ τισ δεκαετίεσ ενάντια ςτθν αςτυνομία του Franco, ζδραςε 

ζξω από τθ CNT. Παρ’ όλ’ αυτά, το βάροσ τθσ κλθρονομιάσ τθσ κατζςτθςε τθ CNT 

ζνα μείηον ςθμείο αναςφνταξθσ για το κίνθμα ανυπακοισ (insubmission) όταν οι 

φαςίςτεσ άλλαξαν αιςκθτικά το κράτοσ ςε μια ςυνταγματικι μοναρχία μετά από το 

κάνατο του Franco (και τθ δολοφονία του χειροτονθμζνου διαδόχου του από τθ 

βαςκικι οργάνωςθ ETA). Εκείνο το κίνθμα, αν και οδιγθςε εκατοντάδεσ χιλιάδεσ 

κόςμο ζξω ςτουσ δρόμουσ ςε αυτό που εμφανίςτθκε ζτοιμο να γίνει μια 

επανάςταςθ, απζτυχε, παρεμποδιςμζνο ςφμφωνα με μερικοφσ από τθ μετριοπακι 

επίδραςθ τθσ πανίςχυρθσ1 CNT και ςφμφωνα ςχεδόν με τον κακζνα από ζναν 

                                                           
1
 [ς.τ.μ.] Στο πρωτότυπο θ φράςθ είναι: «*...+ the moderating effect of the beemoth CNT*..+». 

Behemoth (Μπζεμοκ) είναι ζνα μυκικό τζρασ που αναφζρεται ςτθν Παλαιά Διακικθ (Ιωβ 40: 15-24). 

Υποτίκεται ότι δθμιουργικθκε μαηί με τον άνκρωπο, είναι φυτοφάγο και ηει ςε βάλτουσ, ενϊ όπωσ ο 

Λεβιάκαν είναι το μεγαλφτερο ηϊο τθσ κάλαςςασ, ζτςι και ο Μπεεμόκ είναι το μεγαλφτερο ηϊο τθσ 

ξθράσ. Μεταφορικά το όνομα Μπζεμοκ χρθςιμοποιείται για κάκε μεγάλθ ι ιςχυρι οντότθτα. 
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τρομοκρατικό εμπρθςμό που ςυνζβθ ςε ζνα ςθμείο-κλειδί για τισ κινθτοποιιςεισ, ο 

οποίοσ καταςκευάςτθκε από ςτρατιωτικοφσ και για τον οποίο κατθγορικθκαν οι 

αναρχικοί. 

  Τα τελευταία χρόνια, θ CNT αποτελεί μια μικροςκοπικι δφναμθ ςτουσ κοινωνικοφσ 

αγϊνεσ, παρόλο που ςε κάποια μζρθ τθσ Ιςπανίασ είναι ηωτικι θ ςθμαςία τθσ για τθ 

διάδοςθ τθσ μνιμθσ των κοινωνικϊν αγϊνων. Πρόςφατα, μζλθ τθσ πιραν μζροσ 

επίςθσ ςτισ ςθμαντικζσ απεργίεσ των εργαηομζνων ςτισ μετακινιςεισ ςτθ Μαδρίτθ, 

και των εργαηομζνων ςτθν αλυςίδα ςουπερμάρκετ Mercadona ςτθν Καταλονία. Το 

1979 θ CNT ζχαςε το μεγαλφτερο μζροσ των μελϊν τθσ ςε μια διάςπαςθ. Η 

πλειονότθτα ςχθματοποίθςε τθν πιο ρεφορμιςτικι, ιςυχα αναρχοςυνδικαλιςτικι 

Confederacion General del Trabajo (CGT–Γενικι Συνομοςπονδία Εργαςίασ). Σε 

αντίκεςθ με τισ αρχζσ τθσ CNT ςχετικά με τθν αυτοοργάνωςθ, θ CGT υιοκζτθςε τισ 

εκλογζσ ςτα ςυνδικάτα, μια νομικι μορφι που δθμιουργεί επιτροπζσ από 

αντιπροςϊπουσ των ςθμαντικότερων ςυνδικάτων ςε ζναν εργαςιακό χϊρο και 

εγγυάται κρατικζσ επιχορθγιςεισ.  

  Η CGT ανεμίηει ακόμα τθν κοκκινόμαυρθ ςθμαία, αλλά δεν είναι πλζον ζνα μζροσ 

τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Εργατϊν, εξαιτίασ τθσ διάςπαςθσ. Ζχουν, ωςτόςο, επιρροι 

ανάμεςα ςτουσ οδθγοφσ λεωφορείων τθσ Βαρκελϊνθσ· και εδϊ είναι που θ ιςτορία 

μασ ξεκινάει. 

  Για ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα, οι οδθγοί λεωφορείου απαιτοφςαν ρεπό δφο 

μζρεσ τθ βδομάδα. Πιραν μόνο μια μζρα, με ζνα πλιρεσ Σαββατοκφριακο μακριά 

απ’ τθ δουλειά να τουσ ζρχεται περίπου μόνο μια φορά κάκε μινα. Κατά τθ 

διάρκεια των προθγοφμενων ετϊν θ CGT είχε κερδίςει διάφορα επιπρόςκετα οφζλθ 

για τουσ οδθγοφσ, αλλά ποτζ το λατρεμζνο «dos dies de descans», δφο θμζρεσ 

ξεκοφραςθσ (κάκε εβδομάδα). Το Νοζμβριο του 2007 αποφάςιςαν ότι είχε ζρκει θ 

ϊρα για απεργία. Οι πρϊτεσ θμζρεσ απεργίασ ιρκαν ςτισ αρχζσ Δεκζμβρθ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των θμερϊν ακριβϊσ γφρω από τα Χριςτοφγεννα και τθν 

Πρωτοχρονιά. Αλλά θ απεργία ξεκίνθςε με κάτι περιςςότερο από πικετοφορίεσ. 

Άνκρωποι από ζναν εξ ολοκλιρου διαφορετικό κοινωνικό τομζα πιραν μζροσ 

επίςθσ. Σε γενικζσ γραμμζσ χωρίσ να εργάηονται ςτθν Transports Metropolitan de 

Barcelona (TMB–Μθτροπολιτικζσ Μετακινιςεισ Βαρκελϊνθσ), τθν εταιρία 

λεωφορείων, ι ςε οποιαδιποτε άλλθ, ςθκϊκθκαν παρ’ όλ’ αυτά νωρίσ το πρωί για 

να ςαμποτάρουν τα λεωφορεία που τα οδθγοφςαν απεργοςπάςτεσ. 

  Αξίηει να εξθγιςουμε πϊσ θ CGT βρικε αυτόν τον απίκανο ςφμμαχο, και ποιοσ 

είναι: καταλθψίεσ ι αυτόνομοι. Θεωρθτικά, το αυτόνομο κίνθμα αντιτάςςεται ςτθν 

εργαςία. Τα μζλθ του κάνουν καταλιψεισ, χρθςιμοποιοφν πράγματα που βρίςκουν 

ςτα ςκουπίδια (dumpster), μοιράηονται τα αγακά και αποφεφγουν τισ 

εμπορευματικζσ ςχζςεισ και τθν ανάγκθ για χριματα όςο το δυνατόν περιςςότερο. 
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Ζνα μεγάλο κομμάτι των αναρχικϊν ςτθ Βαρκελϊνθ είναι καταλθψίεσ ενϊ μια 

πλατιά διαδεδομζνθ κριτικι ενάντια ςτο ςυνδικαλιςμό και ενάντια ςτθν εργαςία 

απομακρφνει πολλοφσ από αυτοφσ ακόμθ και από τθ CNT, θ οποία είναι 

κοντινότερθ και πιο αγαπθτι, χάριν των παλιϊν χρόνων, από τθ CGT. Εν τοφτοισ 

υπάρχουν ζντονα ςυναιςκιματα αλλθλεγγφθσ ςτο κίνθμα, και μεγάλθ 

ςυνδεςιμότθτα μεταξφ ςυγκεκριμζνων αγϊνων. Ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ ςε 

αυτιν τθν ςυνδεςιμότθτα είναι ότι όλοι ςυναντιοφνται ςτα κοινωνικά κζντρα, τα 

περιςςότερα εκ των οποίων είναι κατειλθμμζνα, που παρζχουν τον κφριο χϊρο για 

γεγονότα των κοινωνικϊν κινθμάτων ςτθ Βαρκελϊνθ. 

  Σε μια περίπτωςθ θ CGT βοικθςε τουσ καταλθψίεσ τθσ Can Vies, ενόσ ςθμαντικοφ 

κοινωνικοφ κζντρου που ιταν κατειλθμμζνο για περιςςότερο από μια δεκαετία, να 

κερδίςουν τθ δικαςτικι υπόκεςι τουσ ενάντια ςτον ιδιοκτιτθ (που ςυνζβθ να είναι 

θ TMB). Ζτςι όταν ζγινε γνωςτό ότι πολλοί απεργοί οδθγοί λεωφορείων μπορεί να 

εκτιμιςουν τισ δολιοφκορζσ ενάντια ςτα λεωφορεία που κινοφνταν από 

απεργοςπάςτεσ (δυςτυχϊσ δεν μποροφμε να είμαςτε πιο ςυγκεκριμζνοι για το πϊσ 

αυτό “επικοινωνικθκε”, ι από ποιουσ, μόνο ότι υπιρξαν ωσ προχποκζςεισ λίγθ 

κραςφτθτα και μεγάλθ υπευκυνότθτα), οι καταλθψίεσ τουσ εξυπθρζτθςαν με όλεσ 

τουσ τισ δυνάμεισ. Ενδυναμϊκθκαν από τθν εγγφθςθ ότι οποιαδιποτε 

ςυλλαμβανόταν κα τφχαινε υπεράςπιςθσ, και όλα τα νομικά ζξοδα και τα πρόςτιμα 

κα πλθρϊνονταν από το αγωνιςτικό ταμείο τθσ απεργιακισ επιτροπισ. 

  Η CGT είχε ςυμφωνιςει να επιτρζψει τισ ελάχιςτεσ υπθρεςίεσ κατά τθ διάρκεια 

των θμερϊν τθσ απεργίασ, για τθν εξυπθρζτθςθ γειτονιϊν χωρίσ πρόςβαςθ ςε 

μετρό ι τραμ. Όλεσ οι άλλεσ γραμμζσ λεωφορείων ιταν ςτόχοι. Οι απεργιακζσ 

περιφρουριςεισ ζξω από τα αμαξοςτάςια των λεωφορείων “κακαρίςτθκαν” 

γριγορα από τθν αςτυνομία. Η τιρθςθ τθσ απεργίασ κυμαινόταν μεταξφ 50-85%, 

ανάλογα με τθν πθγι. Αλλά δεν υπιρξε καμία ζλλειψθ ςε απεργοςπάςτεσ, ζτςι το 

πρωί που θ απεργία ξεκίνθςε, τα λεωφορεία άρχιςαν να κινοφνται ςτουσ δρόμουσ, 

με κακυςτζρθςθ αλλά χωρίσ να ςταματιςουν. Κατόπιν κάτι άρχιςε να ςυμβαίνει, αν 

και νωρίσ ακόμθ ςτθν ϊρα κυκλοφοριακισ αιχμισ. Τα λάςτιχα άρχιςαν 

μυςτθριωδϊσ να χάνουν αζρα (καρφιά που είχαν πεταχτεί κρυφά ςτθ μζςθ τθσ 

προθγοφμενθσ ςτάςθσ λεωφορείου, με τζςςερισ αιχμθρζσ μεταλλικζσ ακίδεσ που 

προςγειϊνονται πάντα με τθ μια πλευρά επάνω, κα ανακαλφπτονταν προεξζχοντασ 

από τα λάςτιχα). Οι “τρομοκράτεσ”, είτε με μάςκεσ είτε μεταμφιεςμζνοι, κα 

εμφανίηονταν από το πλικοσ, κα ςυνζκλιβαν ζναν κακρζφτθ λεωφορείου ι κα 

πετοφςαν μπογιζσ ςτο παρμπρίη, και κα εξαφανίηονταν. Σε μερικζσ γειτονιζσ, 

ιδιαίτερα ςτο Sants, οι ςυμμορίεσ περιπλανικθκαν ατιμϊρθτεσ ςτουσ δρόμουσ, 

ψάχνοντασ λεωφορεία προκειμζνου να τα ςταματιςουν, να τα ςαμποτάρουν, ι 

ακόμα να επιβιβαςτοφν και να εκδιϊξουν τουσ οδθγοφσ και τουσ επιβάτεσ. Σε κάκε 

περίπτωςθ, οι ηθμιζσ που κατάφεραν ςτο λεωφορείο το κατζςτθςαν, βάςει των 



[6] 

 

κανονιςμϊν, ακατάλλθλο για χριςθ. Το καλφτερο ιταν, πωσ υπιρχαν μόνο δφο 

γερανοί ςτθν πόλθ που μποροφςαν να μεταφζρουν τα λεωφορεία πίςω ςτο 

αμαξοςτάςιο. 

  Τθν πρϊτθ μζρα ζγιναν ςαράντα ενζργειεσ ςαμποτάη· μζχρι το τζλοσ τθσ απεργίασ, 

ςυνολικά περίπου ογδόντα. Άλλεσ δθμιουργικζσ τακτικζσ προζκυψαν επίςθσ. Οι 

απεργοί τφπωςαν δεκάδεσ χιλιάδεσ πλαςτά ειςιτιρια λεωφορείων, απαιτϊντασ 

ρεπό για δφο μζρεσ, και ανακοινϊνοντασ πωσ ο επιβάτθσ δεν κα πλιρωνε το 

χρθματικό αντίτιμο των ειςιτθρίων των λεωφορείων κατά τθ διάρκεια τθσ 

απεργίασ. Αυτά τα ειςιτιρια πζραςαν ζξω ςτισ ςτάςεισ λεωφορείων γφρω από τθν 

πόλθ και πολλοί από τουσ οδθγοφσ τα παρζλαβαν με ευχαρίςτθςθ. Το δυναμικό 

ξεκίνθμα τθσ απεργίασ ιταν ςθμαντικό για να καταδείξει τθν επιρροι των οδθγϊν 

λεωφορείων και τθν προκυμία τουσ να αγωνιςτοφν ζξω από τισ αςτικζσ-πολιτικζσ 

(civil) παραμζτρουσ που αδικοφν πάντα τουσ διαφωνοφντεσ. Αλλά τα πλαςτά 

ειςιτιρια παρείχαν μια ιρεμθ, φιλικισ μορφισ ανατροπι που ενκάρρυνε μια 

εφκολθ αλλθλεγγφθ από ζναν ευρφ πλθκυςμό που κα ιταν απρόκυμοσ να ςκάςει 

λάςτιχα. Υπιρξαν καταγγελίεσ για ςθμαντικζσ δυςχζρειεσ ςτισ λαϊκζσ μετακινιςεισ, 

(ζτςι) ϊςτε οι οδθγοί λεωφορείου υποχρεϊκθκαν ςτθν ελεφκερθ μεταφορά, 

διευκολφνοντασ τισ ανάγκεσ των ςυνανκρϊπων τουσ προλετάριων, τουσ οποίουσ 

τα εταιρικά Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ προςπακοφςαν να απομακρφνουν από 

τουσ απεργοφσ και ακόμα βλάπτοντασ τα κζρδθ τθσ TMB. Και ασ μθν ξεχάςουμε 

ότι, ςτρατθγικά, θ ενκάρρυνςθ τθσ μαηικισ παρανομίασ δεν είναι κακόλου μικρι 

ςυμβολι ςε ζναν επαναςτατικό αγϊνα. 

  Φυςικά, υπιρξε μια μεγάλθ καμπάνια των ΜΜΕ εναντίον των εγωιςτϊν απεργϊν· 

κάκε άρκρο τουσ ςυνοδευόταν από ςυνεντεφξεισ μιασ γραμμισ με απλοφσ 

ανκρϊπουσ που αποςτρζφονταν πλιρωσ τον ατομικιςμό των οδθγϊν λεωφορείου, 

ο οποίοσ τουσ είχε κοςτίςει μιςι ϊρα κακυςτζρθςθ. Ζνα απαραίτθτο μζροσ τθσ 

απεργίασ ιταν θ αντιπλθροφόρθςθ. Οι οδθγοί λεωφορείου πραγματοποίθςαν 

ςυηθτιςεισ ςε κοινωνικά κζντρα ςε όλθ τθν πόλθ και τφπωςαν χιλιάδεσ 

εφθμερίδεσ που εξθγοφςαν τον αγϊνα τουσ, και τουσ λόγουσ τθσ απεργίασ τουσ. 

Στουσ τοίχουσ και ςτα υπόςτεγα των ςτάςεων των λεωφορείων ςε όλθ τθν πόλθ 

γράφτθκαν *ςυνκιματα+ με ςπρζι ι κολλικθκαν αφίςεσ, καλϊντασ ςε 

αλλθλεγγφθ με τθν απεργία. 

  Αν και οι καταλθψίεσ και άλλοι υποςτθρικτζσ βοικθςαν πολφ, το μεγαλφτερο 

μζροσ τθσ προετοιμαςίασ για τθν απεργία και όλων των υποςτθρικτικϊν τακτικϊν 

– εκτφπωςθ εφθμερίδων και πλαςτϊν ειςιτθρίων λεωφορείων – προιλκε από 

τουσ ίδιουσ τουσ οδθγοφσ λεωφορείων. Ήταν κατά ζνα μεγάλο μζροσ μια απεργία 

ςε επίπεδο βάςθσ, θ οποία ζπαιρνε τισ αποφάςεισ ςε γενικζσ ςυνελεφςεισ. Η CGT 

τθν υποςτιριξε, και παρείχε τουσ πόρουσ και τθν οργανωτικι ικανότθτα, αλλά δεν 
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ιταν δικι τθσ πρωτοβουλία τόςο πολφ όςο πρωτοβουλία τθσ πλειοψθφίασ των 

οδθγϊν λεωφορείου, είτε ιταν μζλθ είτε όχι. Πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι άλλεσ 

ςθμαντικζσ ςυνομοςπονδίεσ, θ UGT (Uniόn General de Trabajadores–Γενικι 

Συνομοςπονδία Εργαηομζνων) και θ CCOO (Confederatiόn sindical de COmisiones 

Obreras–Συνδικαλιςτικι Συνομοςπονδία των Ανοιχτϊν Επιτροπϊν), δεν 

υποςτιριξαν τθν απεργία. 

  Μετά από αρκετζσ ακόμα περιοδικζσ θμζρεσ απεργίασ, θ ςυνζλευςθ των 

εργαηομζνων ανιγγειλε απεργία διαρκείασ, που κα ξεκινοφςε ςτα μζςα Απριλίου. 

Είχαν αποδείξει ιδθ τθ δυνατότθτά τουσ να υπομείνουν τθν καταςτολι, να 

κινθτοποιιςουν τθν υποςτιριξθ, να αντζξουν ακόμθ και ςτον πόλεμο 

προπαγάνδασ, να προκαλζςουν οικονομικζσ απϊλειεσ ςτθν TMB, και να 

επιβραδφνουν, εάν όχι να παραλφςουν, τισ μετακινιςεισ ςτισ πόλεισ. Σχεδόν 

αμζςωσ μετά τθν αρχι τθσ απεργίασ διαρκείασ, θ TMB προςφζρκθκε να 

διαπραγματευτεί και ςε μια γενικι ςυνζλευςθ ςτισ 15 Απριλίου θ οποία 

ςυγκζντρωςε περιςςότερουσ από χίλιουσ απεργοφσ, οι οδθγοί ψιφιςαν να δεχτοφν 

τθν προςφορά και να δθλϊςουν τθ νίκθ τουσ. Οι προςφερκείςεσ ςυμφωνίεσ, που 

κα οριςτικοποιθκοφν ςτισ ερχόμενεσ ςυηθτιςεισ, κα περιλαμβάνουν 26 

περιςςότερεσ μζρεσ αδείασ ετθςίωσ και περιςςότερα λεπτά ξεκοφραςθσ ςε κάκε 

εργάςιμθ μζρα. Οι 26 θμζρεσ δεν είναι το ςφνολο των θμερϊν που απαιτικθκε 

αρχικά από τουσ οδθγοφσ λεωφορείου, αλλά *ς.τ.μ., θ TMB+ κα επιτρζψει ςτουσ 

οδθγοφσ λεωφορείου να απολαφςουν ζνα διιμερο Σαββατοκφριακο ςτθν 

πλειοψθφία των εβδομάδων τθσ χρονιάσ. Ωσ αντάλλαγμα δεν είναι απαραίτθτο να 

εγκαταλείψουν οποιεςδιποτε αποδοχζσ, οφτε να χάςουν οποιαδιποτε οφζλθ που 

είχαν κερδίςει προθγουμζνωσ. Επίςθσ οι ςωφρονιςτικζσ διαδικαςίεσ που είχαν 

εγκρικεί από τθν εταιρία για ςυμμετοχι ςτθν απεργία κα εκπζςουν και για τουσ 54 

εργαηόμενουσ (αυτό ιταν ζνα βαςικό αίτθμα). 

  Η απεργία υπιρξε πετυχθμζνθ όςον αφορά τθν επίτευξθ των βραχυπρόκεςμων 

ςτόχων, τθν ανάπτυξθ δυναμικϊν τακτικϊν και τθν ενίςχυςθ των ςχζςεων 

αλλθλεγγφθσ. Τί προςφζρει όμωσ ςτο μακροπρόκεςμο αγϊνα ενάντια ςτον 

καπιταλιςμό; Για δεκαετίεσ ζχουν υπάρξει, με λογικά επιχειριματα, κριτικζσ τθσ 

ςυντθρθτικισ επιρροισ των εργατικϊν ςυνδικάτων, του ρόλου τουσ ςτθ 

διαμεςολάβθςθ των ςυγκροφςεων με το κεφάλαιο, ι ακόμθ χειρότερα, τθσ 

κεφαλαιοποίθςθσ αυτϊν των ςυγκροφςεων: ξεποφλθμα τθσ υπακοισ των 

εργαηομζνων για να πλθρϊςουν το κόςτοσ ειςόδου ςτθ λζςχθ τθσ πολιτικισ ελίτ. 

Με κάποιον τρόπο, τα ςυνδικάτα παρζχουν ςτα αφεντικά ακριβείσ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με το πόςο πρζπει να ςυνεχίςουν να δουλεφουν οι εργαηόμενοι, εάν όχι με 

ικανοποίθςθ τότε τουλάχιςτον με αδιαφορία. Θζλετε δφο θμζρεσ ρεπό κάκε 

εβδομάδα. Τι λζτε για περίπου τρία Σαββατοκφριακα το μινα; Η ςυμφωνία ζκλειςε. 

Τα κζρδθ ςυνεχίηουν, μειωμζνα ελαφρϊσ, αλλά οι εργαηόμενοι πθγαίνουν πίςω ςτθ 
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δουλειά για τα επόμενα λίγα χρόνια, κατά τθ διάρκεια των οποίων κα επινοθκοφν 

νζοι τρόποι ϊςτε να βγουν με πίεςθ περιςςότερα χριματα *ς.τ.μ., για τθν εταιρία+ 

από τουσ ίδιουσ τουσ εργαηόμενουσ και από τουσ πελάτεσ. 

  Μια ςεβαςτι κριτικι τθσ ςυνδικαλιςτικισ ςτρατθγικισ εμφανίςτθκε ςτθ πρϊτθ 

ςελίδα τθσ αναρχικισ εφθμερίδασ τθσ Βαρκελϊνθσ Antisistema. Το άρκρο, ςτο 

τεφχοσ 13 του Απριλίου 2008, απαιτεί τθ ςυνεχι αλλθλεγγφθ ςτθν απεργία, αλλά 

και επιςθμαίνει ζναν αρικμό αποςυνδζςεων μεταξφ του βραχυπρόκεςμου ςτόχου 

των καλφτερων ςυνκθκϊν εργαςίασ και του μακροπρόκεςμου ςτόχου τθσ 

επανάςταςθσ. «Δεν είναι ζνα κζμα ρεφορμιςμοφ ι επανάςταςθσ, το ενδιαφζρον 

ηιτθμα είναι να ςφίξουμε το ςκοινί τθσ κοινωνικισ ςυγκρουςιακότθτασ 

(conflictivity), να επεκτείνουμε τθν αλλθλεγγφθ, να δθμιουργιςουμε ςυνείδθςθ…» 

Και ενϊ, όπωσ ςθμειϊνεται, θ απεργία όντωσ επζκτεινε τθν αλλθλεγγφθ, φαίνεται, 

και οι ςυντάκτεσ τθσ κριτικισ ςυμφωνοφν, ότι είχε ωσ τίμθμα τθ μθ δθμιουργία 

ςυνείδθςθσ. Η κατάργθςθ του καπιταλιςμοφ μζςω των εργαςιακϊν αγϊνων 

απαιτεί, μεταξφ άλλων δραςτθριοτιτων, τθν αφξθςθ τθσ ταξικισ ςφγκρουςθσ και 

τθν ενδυνάμωςθ των εργαηομζνων βιμα-βιμα, μζςα από μικρζσ νίκεσ που 

κερδίηονται ςτουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ. Αλλά θ κοινι προςζγγιςθ για ζνα 

ςυνδικάτο, και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ ζνα αναρχοςυνδικαλιςτικό ςυνδικάτο δεν 

είναι διαφορετικό, είναι να ζλξει τισ μάηεσ κάνοντασ τα παρόντα αιτιματα να 

φανοφν αμζςωσ λογικά. Αυτοί οι οδθγοί λεωφορείου δεν είναι τρελοί ριηοςπάςτεσ. 

Είναι ακριβϊσ όπωσ εςείσ και εγϊ. Το μόνο που κζλουν είναι δφο θμζρεσ ρεπό. Γι’ 

αυτό ζνασ ελάχιςτοσ ςτόχοσ – το επόμενο βιμα ςε ζνα μακροχρόνιο αγϊνα – 

παρουςιάηεται ωσ μζγιςτοσ ςτόχοσ για να αποφφγει να ςοκάρει τον απλό άνκρωπο. 

  Αντί να οικοδομιςει τθ ςυνείδθςθ αυτι θ προςζγγιςθ τθν παρεμποδίηει. Οι 

δεκάδεσ χιλιάδεσ εφθμερίδεσ και θ υπόλοιπθ προπαγάνδα που μοιράηονταν ςε 

ολόκλθρθ τθν πόλθ για να κερδίςουν τθν υποςτιριξθ για τουσ απεργοφσ δεν 

χρθςιμοποίθςαν τθν ευκαιρία ακόμθ και για να υπαινιχτοφν ζνα ςυγκεκριμζνο 

κοινωνικό μεταςχθματιςμό – να αναλάβουν οι εργαηόμενοι τελικά τθν εταιρία των 

λεωφορείων, παραδείγματοσ χάρθ. Για τουσ αντικαπιταλιςτζσ, θ υπονόμευςθ τθσ 

αλλοτρίωςθσ με το να ζλξουμε το μζςο άνκρωπο είναι ιδιαίτερα προβλθματικι 

δεδομζνου ότι ο μζςοσ άνκρωποσ είναι ζνα καταςκεφαςμα των ΜΜΕ, όχι μόνο ζνα 

καπιταλιςτικό προϊόν, αλλά ζνασ παραγωγόσ και καταναλωτισ κατάλλθλοσ για να 

ηει ςε μια καπιταλιςτικι κοινωνία. Είναι εκείνοσ που παρακζτουν οι εφθμερίδεσ ότι 

παραπονιζται για το πϊσ εκείνοι οι εγωιςτζσ απεργοί τον ζκαναν να αργιςει ςτθ 

δουλειά του. *Είναι εκείνθ που+ δε κζλει να αναλάβει τθ διεφκυνςθ του εργαςιακοφ 

τθσ χϊρου επειδι αυτό κα ιταν μια ενόχλθςθ. *Είναι εκείνοσ που+ κζλει να εργαςτεί 

για ζναν καλό μιςκό, να πάει για ψϊνια, και να βλζπει τθλεόραςθ. 
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  Γιατί να μεταμφιζςουμε τθν επανάςταςθ ςε μετριοπακζσ αίτθμα και να 

αποφφγουμε τα τολμθρά όνειρα όπωσ μια μθ-ορκι πολιτικά μάςτιγα, όταν οι 

άνκρωποι τόςο ξεκάκαρα κζλουν όνειρα που κα τα αγοράηουν από το Hollywood. 

Με τισ αυξανόμενεσ τιμζσ τροφίμων, τα προβλιματα ςτζγαςθσ, τθ ςυνεχϊσ 

υποτιμοφμενθ αξία των μιςκϊν, κα υπάρχουν πάντα αμεςότερεσ αδικίεσ για κάποια 

ϊςτε να διαμαρτυρθκεί και να ςυμμετάςχει ςτθν απεργία, χωρίσ ποτζ να πάμε πιο 

κοντά ςτον εργατικι διεφκυνςθ. Η πραγματικι προςζγγιςθ είναι απελπιςτικά μθ 

ρεαλιςτικι. 

  Οι αγϊνεσ ςτο πεδίο τθσ εργαςίασ κα ςυνεχιςτοφν, παρότι ζχουν μια φκίνουςα 

ορατι κζςθ ςτισ οικονομίεσ των πλθροφοριϊν και των υπθρεςιϊν. Οι απεργίεσ 

όπωσ αυτι που οργανϊκθκε από τουσ οδθγοφσ λεωφορείων τθσ Βαρκελϊνθσ 

ειςχωροφν ςτθ ςυλλογικι ςυνείδθςθ, υπερνικοφν τθν απομόνωςθ και 

κακίςτανται το επίκεντρο τθσ προςοχισ περιςςότερο από πολλζσ άλλεσ 

ςυγκροφςεισ. Είναι απίκανο οι εργατικζσ οργανϊςεισ να παίξουν ζναν ενεργθτικό 

ρόλο ςτθν κατάργθςθ του καπιταλιςμοφ, αλλά ςτο μεταξφ αυτζσ οι ςυγκροφςεισ 

μποροφν να επεκτείνουν τθν αλλθλεγγφθ, να αναπτφξουν τθ μαχθτικότθτα και 

μια ιςχυρι ποικιλομορφία τακτικϊν, και να καταςτιςουν τουσ κοινωνικοφσ 

αγϊνεσ εμφανείσ. Αυτό που λείπει είναι θ δυνατότθτα να διαδϊςουμε  τθν 

κριτικι μασ για το ςφςτθμα ςτισ ρίηεσ του και να εξαπλϊςουμε τα όνειρά μασ για 

ζναν νζο κόςμο. Το να το κάνουμε αυτό μπορεί να μασ ξεγυμνϊςει από τθ 

μεταμφίεςι μασ ωσ μθ απειλθτικϊν, ςτεροφμενων φανταςίασ μζςων ανκρϊπων, 

και μπορεί να φανεί μια μθ ςυνετι κίνθςθ ςε μια ςυγκεκριμζνθ καμπάνια. Αλλά θ 

βελτίωςθ των βραχυπρόκεςμων όρων με οποιοδιποτε κόςτοσ είναι εντελϊσ 

διαφορετικι από τον αγϊνα για τθ βελτίωςθ των ηωϊν μασ ςτθν πορεία προσ 

ζναν κόςμο χωρίσ καπιταλιςμό, ςτον οποίο *κόςμο+ οι άνκρωποι και οι 

κοινότθτεσ οργανϊνουν τισ ηωζσ τουσ, χωρίσ αφεντικά και πολιτικοφσ. Μποροφμε 

να δοφμε από εδϊ ότι ο ςφντομοσ δρόμοσ δεν μασ πθγαίνει εκεί. 
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥ 

Επιλζξαμε να μεταφράςουμε το παραπάνω κείμενο κακϊσ κεωροφμε καταρχάσ, 

ςθμαντικι τθν κυκλοφορία των αγϊνων και των βιωμάτων που απορρζουν από 

αυτοφσ, ζχοντασ ωσ ζναν πρϊτο ςτόχο τθ μεταξφ τουσ ςφνδεςθ. Επιπλζον, το 

κείμενο αναδεικνφει πρακτικζσ που υιοκζτθςε ζνα αγωνιηόμενο κομμάτι ςτον τομζα 

των αςτικϊν μεταφορϊν-μετακινιςεων, οι οποίεσ αφενόσ κατάφεραν να οδθγιςουν 

ςτθν επίτευξθ των ςτόχων που ζκεςαν οι ίδιοι οι αγωνιηόμενοι και οι αγωνιηόμενεσ, 

αφετζρου να ςυνδζςουν κομμάτια του κοινωνικοφ ανταγωνιςμοφ – γεγονόσ που κα 

μποροφςε να αποτελζςει αντικείμενο ηφμωςθσ για τον αγϊνα ενάντια ςτθν 

αναδιάρκρωςθ των Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ που διεξάγεται αυτι τθν περίοδο 

ςτθν Ελλάδα· αφοφ, όπωσ ζχουμε ξαναγράψει, «θ ςθμαςία του να ςυνδεκοφν οι 

αντιςτάςεισ, παράλλθλα ςτο πεδίο τθσ παραγωγισ και τθσ κατανάλωςθσ είναι 

κακοριςτικι για τθν ζκβαςθ του κοινοφ αγϊνα». Ένα ςτοιχείο που αξίηει να τονιςτεί, 

ειδικά αν ςκεφτοφμε τθν ζλλειψι του ςτο “ελλθνικό” παράδειγμα, είναι θ 

αυτοοργάνωςθ των ίδιων των οδθγϊν λεωφορείου μζςα από οριηόντιεσ 

αμεςοδθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ ςτισ οποίεσ αποφαςίηουν οι ίδιοι αποκλείοντασ 

κομματικζσ ςκοπιμότθτεσ. Παρουςιάηονται επίςθσ, κάποιεσ προβλθματικζσ ςχετικά 

με τθν (μθ) ανάδειξθ νζων ςθμαςιϊν και κεςμίςεων από τα υποκείμενα του αγϊνα, 

που να αντιτίκενται πλιρωσ ςτθν κυριαρχία. Παρότι, ο ςυγγραφζασ του κειμζνου 

υιοκετεί τθν άποψθ τθσ αυτοδιαχείριςθσ των Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ – με τθν 

οποία δε ςυμφωνοφμε όλοι όςοι μεταφράςαμε το κείμενο – κεωροφμε πολφ 

κομβικι τθν ανάδειξθ, εντόσ των αγϊνων, οπτικϊν, προβλθματιςμϊν και ηθτθμάτων 

που προχωροφν πζρα από τουσ ςυγκεκριμζνουσ αγϊνεσ. Γιατί είναι, δίχωσ 

αμφιβολία, θ δράςθ και ο λόγοσ μασ που όςο κακορίηονται από τισ ςχζςεισ και τισ 

διαδικαςίεσ μασ άλλο τόςο τισ κακορίηουν. Τζλοσ, να ςθμειϊςουμε πωσ 

ακολουκιςαμε τθν τυχαία εναλλαγι των φφλων ςε προςδιοριςμοφσ που εννοείται 

μόνο το αρςενικό, επιλζγοντασ να μθν αναπαράγουμε τόςο το κυρίαρχο ςφςτθμα 

ζμφυλων ςχζςεων (πατριαρχία) όςο και τθν κυρίαρχθ γλωςςικι κζςμιςθ (υιοκζτθςθ 

του αρςενικοφ γραμματικοφ γζνουσ ωσ αυτονόθτου). 
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