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MERDEALORS!



ΕΙΝΑΙ η ρευστή ζωντάνια του συν-
δικαλισμού που κυκλοφορεί στις 
μ ο ρ φ έ ς - ζ ω ή ς

ΕΙΝΑΙ η π υ κ ν ό τ η τ α  τ ω ν 
σ υ ν α ν τ ή σ ε ω ν , η πολύβουη 
μουσική ενός δικτύου π ρ ω τ ο -
π ρ ό σ ω π ω ν  αντιστάσεων     

ΕΙΝΑΙ η επινόηση μιας πο λ ι τ ι -
κ ή ς  τ η ς  ε π ι θ υ μ ί α ς , η 
υπέρβαση της ανάγκης μέσω της 
α π ό λ α υ σ η ς  τ ο υ  α γ ώ να 
που στοχεύει στην κατάργησή της

ΕΙΝΑΙ η ο ρ γ ά ν ω σ η  που νι-
κάει, η α λ λ η λ ε γ γ ύ η  που 
κερδίζει, η σ μ η ν ο υ ρ γ ί α  της 
σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η νεκρική ακαμψία του 
συνδικαλισμού που ταριχεύθηκε 
σε θ ε σ μ ό

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ οι εκκενωμένες δ ο μ έ ς 
που αντηχούν την κουφότητα του 
γ ρ α φ ε ι ο κ ρ α τ ι κ ο ύ  σκυλο-
λογιού και των κομματόσκυλων 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ο συμφεροντολογικός 
καιροσκοπισμός του π α ρ α -
τ α ξ ι α κ ο ύ  σ υ ν δ ι κ α λ ι -
σ μ ο ύ , η καθήλωση μέσα στην 
ανάγκη και η διαχείριση της για 
κομματικούς σκοπούς

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η ανεπάρκεια της 
α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ε υ σ η ς  λί-
γων κ ρ α τ ι κ ά  ε γ γ υ η μ έ -
ν ω ν   συνδικαλιστών   
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η ένταση που υπαρχέι μέταξυ του συνδι-

καλισμου-θέσμου και του συνδικαλισμου 

μορφη-ζωησ στην παρούσα συγκυ-
ρία είναι ασυμβίβαστη. Εκφράζει με 
ακρίβεια τις πωρωμένες συνθήκες 
που ο νεοφιλελευθερισμός επιβάλ-
λει παντού: 
στην οικονομία όπου οι ευέλικτες 
μορφές κεφαλαιακής συσσώρευσης 
και η χρηματοπιστωτική κερδοσκο-
πία διαλύουν την παραγωγή· 
στην κρατική διοίκηση όπου οι προ-
νοιακές δομές αντικαθίστανται από 
ένα νέο ποινικό υπόδειγμα 
στον ανθρωπολογικό τύπο που κα-
τασκευάζει όπου η υπόσχεση μιας 
μοναδικής ταυτότητας και η εξύμνη-
ση του ατόμου καταρρέουν μέσα 
στην πιο βαρετή ποσοτικοποίηση 
του εαυτού και την πλέον βλακώδη 
κόπωση χωρίς απόλαυση 
στις μορφές και τους θεσμούς δημο-
κρατικής αντιπροσώπευσης όπου 
στα πλαίσια μιας διττής πολιτειακό-
τητας  οι ελευθερίες και τα δικαιώμα-
τα αναστέλλονται για τις εργατικές 
τάξεις ενώ εξαιρούνται από περιορι-
σμούς τα μεγάλα οικονομικά συμφέ-
ροντα·
στην οργάνωση της εργασίας όπου 
επιβάλλεται ένας σπασμωδικός 
χρόνος της εργασίας, μια ασυνεχής 
ένταση της εργασιακής εμπειρίας, 
ένας διαρκής κατακερματισμός των 
εργασιακών δραστηριοτήτων και 
επιπλέον μέσω τεχνολογικών καινο-
τομιών η απορρόφηση κοινωνικών 
δεξιοτήτων και προσωπικών συμπε-
ριφορών εντός του κερδοσκοπικού 
ωφελιμισμού. 





Να περιμένεις δηλητήριο από το στάσιμο νερό.

Μπλέηκ, Παροιμίες της Κόλασης

απο την διακυΒέρνηση τησ κρισησ στην κριση ωσ διακυΒέρνηση

Αν υπάρχει κάτι καινούργιο στην παρούσα κρίση δεν είναι η φύση της ή η γε-
νεσιουργός αιτία της –θέμα, άλλωστε που κατέληξε στην αφόρητη βυζαντι-
νολογία των «ειδικών» των πορτοκαλί σελίδων και των τηλεοπτικών πάνελ 
που δεν πείθουν πια κανέναν ούτε καν ως διασκεδαστές- αλλά στον τρόπο 
διαχείρισής της από αυτούς τους ίδιους ειδικούς, κυβερνώντες ή μη, που 
προσπαθούν να μας την εξηγήσουν. Αν η ενδημικότητα των κρίσεων στο 
παρελθόν επέτρεπε την ανανέωση των μορφών διακυβέρνησης -πολιτικών 
και οικονομικών- σήμερα η κρίση επιβάλλεται ως η μοναδική και αδιαπραγ-
μάτευτη μορφή διακυβέρνησης. Ότι είναι νέο στο νέο-φιλελευθερισμό είναι 
ακριβώς αυτή η αλλαγή πρόσημου. Και όχι μόνο. Εξαπλώνει γενικευτικά τα 
χαρακτηριστικά της σε όλη την επικράτεια του επιστητού: κρίση οικονομική, 
χρηματοπιστωτική, κοινωνική, εκπαιδευτική, οικολογική, ταυτοτήτων, νοή-
ματος, κρίση παντού και στα πάντα. 

Το new deal, το κράτος πρόνοιας, η κοινωνία της αφθονίας, η συνδιαχει-
ριστική οικονομία, όλα τα παλιά οράματα που προτάθηκαν για το τέλος των 
κρίσεων εγκαταλείφθηκαν μαζί με την υπόσχεση μιας μελλοντικής βελτίωσης 
των κοινωνικών συνθηκών. Εφεξής είναι προτιμότερο να διανοηθεί κανείς 
την καταστροφή του κόσμου παρά το τέλος του καπιταλισμού. Η ακύρωση 
του μέλλοντος εκφράζει τις δύο όψεις της κρίσης του εφικτού απατηλά. Από 
τη μια πλευρά η κρίση προβάλλεται ως μια απρόσιτη και αδιαμφισβήτητη 
θετικότητα, ως «το τέλος του κόσμου»· από την άλλη πλευρά οι διαχειριστές 
της την προβάλλουν ως καινοτομία, ως ευκαιρία ατομική και κοινωνική, ως 
δεσμευτική πρόκληση «όλοι μαζί» να τα καταφέρουμε. Το κίβδηλο νόμισμα 
απ’ όποια πλευρά και αν το στρίψεις παραμένει κίβδηλο. Προφανώς η απά-
τη της κρίσης θα ήθελε να μας δει «όλους μαζί» να καταπολεμάμε τις ανισό-
τητες, να προνοούμε για την οικολογική καταστροφή, να βοηθάμε στην ανα-
κεφαλαίωση των τραπεζών, να υποθάλπουμε τις αστυνομικές τεχνικές που 
μας παρέχουν «ασφάλεια» και να εγκαταλείπουμε οριστικά τη «εργατική 
διεκδικητικότητα»  για να γίνουμε επιχειρηματίες του ίδιου μας του εαυτού. 

Ένα αποκαλυψιακό όραμα καταστροφής και ευκαιρίας, να ποια είναι όλη 
κι όλη η φιλελεύθερη ιδέα περί ευτυχίας που την εκκενώνει από το νόημά 
της: μια start up της κρίσης. Είναι σ’ αυτό το σημείο που αναζητάμε τη δικιά 
μας εκκίνηση, όχι όμως στους προκαθορισμένους διαδρόμους μιας κούρ-
σας δίχως τέλος που κερδίζει όποιος πεθάνει γρηγορότερα από εξάντληση. 
Πρόκειται για την χάραξη μιας γραμμής φυγής από τη λογική της κρίσης, μια 
γραμμή φυγής από την κρίση της λογικής.



Υπάρχει ήδη μια νέα γενιά εργαζόμενων που γεννήθηκε μέσα στην κρίση 
όπου δεν τρομοκρατείται από το προϋπολογισμένο μέγεθος της ανεργίας, 
που δε γνώρισε ποτέ ότι καταχρηστικά αποκαλούνταν «ρύθμιση» και «εργα-
σιακή ειρήνη», που χλευάζει τη στυλιστική κουφότητα δηλώσεων όπως «τα 
ξαναφτιάχνουμε όλα μαζί» ή «ξεκινάμε από το μηδέν». Είναι ήδη στο μηδέν 
και αρνείται να σφίξει το χέρι όσων την τοποθέτησαν σ’ αυτή την περίοπτη 
θέση.

Και έπειτα ακολουθούν όλοι εκείνοι οι εργαζόμενοι που αντιστάθηκαν 
στην κρίση και ηττήθηκαν, φορείς μιας πολύτιμης εμπειρίας: δεν υπάρχει 
επιστροφή σε μια «παλιά καλή κατάσταση». Όλοι αυτοί που αναγνωρίζουν 
ότι τα όρια των παλιών αυταπατών περί συνδιαχείρισης του συστήματος, 
περί συνδιαλλαγής ήταν η προετοιμασία της σημερινής κατάστασης.

Είναι όλοι αυτοί που συνεχώς πολλαπλασιάζονται ανησυχητικά, όλοι αυ-
τοί που τα ρετάλια του συνδικαλισμού-θεσμού εγκαλούν με παρακάλια και 
απειλές να ενταχθούν στις γραφειοκρατικές και κομματικές δομές για να το-
νώσουν την χαμένη αίγλη του, που άλλωστε ξέρουμε τώρα ότι ήταν δανεική. 
Ποιος μπορεί ακόμα να πιστέψει τα φληναφήματά τους για μια ακόμα «με-
ταβατική περίοδο», για «ορθολογικές λύσεις», για «αναπτυξιακή λογική», 
για διάλογο μεταξύ εταίρων», για συμμετοχή σε μερικές ακόμα «εκλογές» 
που «δυναμώνουν το εργατικό κίνημα». Ποιος μπορεί ακόμα να συναινεί 
μ’ αυτούς που διοργάνωναν συλλαλητήριο μαζί με τους εργοδότες, που το 
Δεκέμβρη του 2008 ακύρωσαν την προγραμματισμένη διαδήλωση για να 
βοηθήσουν την αποκατάσταση της τάξης, που επικρότησαν τα εθνικιστικά 
συλλαλητήρια, που κρύβονται πίσω από τους περιορισμούς μιας δήθεν νο-
μιμότητας που τους δένει τα χέρια όταν όλοι ξέρουν ότι από δειλία ή υπολο-
γισμό βοηθάνε στην κατασκευή αυτής της δεσμευτικής νομιμότητας.

Στα χνάρια όλων αυτών ανιχνεύουμε τη γραμμή φυγής που χαράσσεται 
όλο και πιο καθαρά. Όχι μια γραμμή φυγής προς τα πίσω στην απογοή-
τευση: δεν νοσταλγούμε. Ακόμα περισσότερο όχι μια γραμμή φυγής προς 
τα εμπρός: στην προδοσία, την απόγνωση της προσμονής του αργότερα. 
Είναι στο διάκενο μεταξύ αντίστασης και συναίνεσης, μεταξύ απογοήτευσης 
και προδοσίας που εκκινούμε, γιατί τώρα πια το ξέρουμε με την ακρίβεια 
του πόνου, με τη διαύγεια του θανάτου ότι η μόνη γραμμή διαφυγής από το 
θανάσιμο εναγκαλισμό της κρίσης είναι η επίθεση. 

Ας μη γελιούνται όσοι ψάχνουν αποκούμπι για την φθαρμένη τους ταυτό-
τητα, όσοι αναζητούν τα προνόμια της ιεραρχίας, όσοι αποζητούν τον έλεγχο 
του κινήματος, όσοι προσφέρουν έτοιμες λύσεις, όσοι αναζητούν ένα κοπάδι 
ψηφοφόρων, όσοι θέλουν το θαυμασμό του εκλεγμένου και τα λεφτά του 
γραφειοκράτη, όσοι ακονίζουν το ναρκισσισμό τους σε άσκοπες συνελεύ-
σεις, όσοι ηγούνται σε κοιμισμένες διαδηλώσεις, όσοι καταστρέφουν την συ-
ζήτηση για να διδάξουν την πίστη σε κάποια απαρχαιωμένη ιδεολογία, όσοι 
αρκούνται στη συγκίνηση να ανακοινώνουν υπερήφανοι ότι χάσαμε με τα 
βρακιά κατεβασμένα, όσοι υποκλίνονται στο νόμο, όσοι χαιρετάνε την αστυ-



νομία, όσοι θέλουν μια καριέρα που είναι ανίκανοι να κάνουν αλλού, όσοι 
δηλώνουν με το μισθό στην τσέπη επαγγελματίες συνδικαλιστές. Η πρό-
σκληση δεν είναι γι’ αυτούς. 

Τουναντίον, η γραμμή φυγής μας χαράσσει μια τοξοτή καμπύλη πολύ μα-
κρυά τους, στην απέναντι όχθη. Δεν ζητάμε φιλαράκια για να πιούμε κοκ-
κινέλι σε μια λαική ταβέρνα αναπολώντας τους αγώνες της «δοξασμένης 
εργατιάς» και που σίγουρα δεν είναι αυτοί. Η έλλειψη οργάνωσης δεν είναι 
ακόμα μια αφορμή να οργανώσουμε τις ελλείψεις μας. Η θεσμοθέτηση της 
ανεπάρκειας δεν την βελτιώνει την πολλαπλασιάζει. Δεν αναζητούμε ένα 
πολλαπλασιασμό που μας εκμηδενίζει.

Αναζητούμε συνενόχους. Αναζητούμε την επιθετικότητα της συνενοχής. 
Αυτές που γεννιούνται στις συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ ερ-
γατών που απέναντι στους μάνατζερ και τους διευθυντές είναι αποφασισμέ-
νοι να προστατέψουν ο ένας τον άλλο, να δράσουν χωρίς ζώνη ασφαλείας, 
χωρίς αλεξίπτωτο, χωρίς περιορισμούς. Αναζητούμε τις συνενοχές που γεν-
νιούνται όταν σε κάθε παραλογισμό του εργοδότη υπάρχουν εργάτες απο-
φασισμένοι να του προκαλέσουν οικονομική ζημιά. Αυτές που γεννιούνται 
όταν σε κάθε παραλογισμό του πολιτικού διευθυντηρίου υπάρχουν εργά-
τες αποφασισμένοι να προκαλέσουν πολιτική κρίση. Αυτές που γεννιούνται 
στην αποφασιστικότητα του απεργού και στο σφίξιμο των χεριών της απερ-
γιακής φρουράς. Αυτές που γεννιούνται στο κλείσιμο των δρόμων και στην 
οργάνωση της άμυνας απέναντι στην αστυνομία και τους τραμπούκους.

Αναζητούμε όσους οργανώνουν την επιθυμία τους και όσους επιθυμούν 
να οργανωθούν. Όσους γκρινιάζουν και όσους βαρέθηκαν να γκρινιάζουν. 
Όσους θέλουν να συναντηθούμε και όσους έχουμε ήδη συναντηθεί εκεί που 
οι αγώνες δεν ήταν της ΓΣΕΕ αλλά δικοί μας, εκεί που τα συνθήματα δεν 
ζέχναν «καλούς τρόπους» αλλά ξεχείλιζαν από χλευασμό, εκεί όπου οι συ-
νελεύσεις δεν βρωμάνε ιεραρχία, διαταγή, παραταξιακή σκοπιμότητα, γρα-
φειοκρατικό ωφελιμισμό, τρικ και ξεγέλασμα, αλλά εκχυλίζουν από χιούμορ, 
ευφυΐα, συντροφικότητα και ειλικρίνια, εκεί που οι ιδέες γίνονται πράξεις και 
οι πράξεις δεν διαφωνούν με τη ζωή μας.

Υπήρξαμε για πολύ καιρό καθηλωμένοι στο γραφειοκρατικό ζουρλομαν-
δύα του συνδικαλισμού-θεσμού. Φορτωθήκαμε την ανεπάρκεια και τα λάθη 
του. Όχι όμως τους συμβιβασμούς του. Ήρθε η στιγμή που απαιτεί να φα-
νερωθούμε και να απομακρυνθούμε από αυτό το δηλητηριασμένο περιβάλ-
λον. Αν συνεχίσουμε να κουβαλάμε το γαγγραινιασμένο πτώμα η γάγγραινα 
θα περάσει σε ότι είναι ακόμα ζωντανό και θα το μολύνει. Το γεγονός ότι 
έχουμε ήδη μια ιστορία, κάποιους αγώνες, ένα παρελθόν, δεν μας απομα-
κρύνει από τον κίνδυνο να τα περιφέρουμε σαν λείψανο κάθε Πρωτομαγιά 
στο Πολυτεχνείο. Πράγματι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Είμαστε στο μηδέν. 
Κανείς έντιμος συνδικαλιστής δεν θα μπορούσε να σκεφθεί πιο προνομιακό 
έδαφος για να αρχίσει την επίθεση.    





Μην κλαίτε δημόσια

Λωτρεαμόν, Ποιήσεις Ι,ΙΙ 

απο την ανημπορια τησ καταγγέλιασ στην καταγγέλια τησ 
ανημποριασ

Από τη στιγμή που το κράτος και η οικονομία αποκρυσταλλώνονται στην 
κρίση ως μορφή διακυβέρνησης, η κρίση γίνεται «αντικειμενική», ένα αδιάλ-
λακτο «έτσι είναι». Κάθε απόφαση, όσο χυδαία, όσο βλακώδης και να είναι 
γίνεται αναιτιολόγητη. Και απαγγέλλεται εναντίον μας με το αδιάλλακτο ύφος 
του πολεμικού ανακοινωθέντος.

Οι επαγγελματίες συνδικαλιστές που αρκούνται στην καταγγελία της αδι-
κίας δίχως να κάνουν τίποτα άλλο από το να αποδέχονται την αναιτιολόγητη 
κατάντια, όπως παλαιότερα ο παπάς του χωριού, ενεργοποιούν την ενοχή, 
τις τύψεις, πιστεύοντας ότι θα προκαλέσουν τη συμπόνια για το θύμα όπως 
για τους πληγέντες μιας φυσικής καταστροφής. Η καταγγελία είναι η σύγχρο-
νη έκφραση της προσευχής, η αποδοχή ότι είμαστε θύματα και η έκφραση 
της ανημπόριας του θύματος.

Αν υπάρχει μία και μοναδική καταγγελία στην οποία αρκούμαστε είναι 
ενάντια σε εκείνους που αρκούνται να κλαίνε δημόσια για τα θύματα του 
εργασιακού μεσαίωνα. Η έχθρα μας για τον «παπά του χωριού», είτε λέ-
γεται συνδικαλιστής είτε επαγγελματίας των ψηφισμάτων και των καταγγε-
λιών είναι προαιώνια. Θα είμαστε τα πρόθυμα θύματα της κρίσης όσο δεν 
αναγκάζουμε αυτούς που ελεεινολογούν να το βουλώσουν. Η αφετηρία του 
συνδικαλισμού είναι ακριβώς το σημείο που καταρρέει ο πληθωρισμός των 
καταγγελιών. Αν υπάρχει κάτι ολόφρεσκο, ολοκαίνουργιο και ζωντανό στον 
συνδικαλισμό-μορφή ζωής είναι το στοιχειώδες πρόγραμμα που τον κάνει 
να μας συγκινεί από τις απαρχές του έως σήμερα: η οργάνωση αντικαθιστά 
την προσευχή· η δράση αντικαθιστά τα δάκρυα.

Ο συνδικαλισμός δεν είναι παρακάλια και καταγγελίες είναι έφοδος και 
πολεμική μηχανή. Γνωρίζουμε σήμερα ότι η καταστατική πράξη ίδρυσης 
της αυτονομίας του εργατικού κινήματος υπήρξε η εξέγερση του Ιουνίου του 
1848. Ακόμα και ο Μαρξ, νεαρός στοχαστής τότε που είχε προβλέψει την 
αναπόφευκτη εμφάνιση των εργατικών τάξεων στο προσκήνιο της Ιστορίας 
έμεινε άναυδος αντιμέτωπός με την ορμητικότητα της εμφάνισής τους. Στην 
αποτίμηση που έκανε αναγκάστηκε να καταφύγει μάλλον στην ποίηση παρά 
στη θεωρία, γράφοντας μία από τις συγκλονιστικότερες φράσεις του όταν 
αποκάλεσε το εργατικό κίνημα «έφοδο στον ουρανό». Από τότε μέχρι σήμε-
ρα έχουν αλλάξει ελάχιστα: η μόνη μας σχέση με τον ουρανό είναι η έφοδος 
εναντίον του. 



Όσους καταμετράνε τις ήττες κάνοντας την μπακαλική της απρόθυμης 
παραίτησης ίσα για να προσχωρήσουν στην πρόθυμη συγκατάβαση του 
«έτσι είναι», του «δε γίνεται τίποτα», της «στρατηγικής της υπομονής», της 
«ωρίμανσης των συνθηκών», όσους μας «ανακαλούν στην τάξη»,με τη σει-
ρά μας τους ανακαλούμε στην ταξική συνείδηση. Δεν κάνεις αριθμητική με 
τους αυτοκτονημένους, τους χρεωμένους, τους φτωχούς, τους ξεσπιτωμέ-
νους, τα συσσίτια στα σχολεία, τα σπίτια χωρίς ρεύμα, τους άνεργους, τους 
απολυμένους, τους υποκατώτατους μισθούς και τις συντάξεις. Δεν ωριμάζει 
ότι είναι ήδη σάπιο. Σήπεται και μολύνει ότι είναι ακόμα ζωντανό. Συνδικαλι-
σμός δεν σημαίνει να πρυτανεύεις σε μια παρέλαση νεκροζώντανων.

Δεν υπάρχουν αποφασιστικές μάχες, αλλά η μαχητική αποφασιστικό-
τητα· όπου μπορούμε στρατός, όπου δεν μπορούμε αντάρτικο. Δεν είναι 
δύσκολο εφόσον δεν λείπει η αποφασιστικότητα. Όλα τα αφεντικά είναι λι-
γούρια και αυτό τα κάνει ευάλωτα. Όλοι οι πολιτικοί είναι φιλόδοξοι και αυτό 
τους κάνει ευάλωτους. Κάθε δράση πρέπει να στοχεύει στην οικονομική 
ζημιά του εκάστοτε εργοδότη ή της οικονομίας στο σύνολό της. Κάθε πολι-
τική παρέμβαση πρέπει να εγκαινιάζει πολιτική κρίση είτε εναντίον συγκε-
κριμένου αριθμού του πολιτικού προσωπικού είτε εναντίον του πολιτικού 
συστήματος εν γένει. Οι νόμοι δεν σημαίνουν τίποτα αν μπορείς να τους 
αρνηθείς μέσα στο χώρο εργασίας. Οι απολύσεις μας κάνουν να γελάμε 
αν κάθε μία απ’ αυτές σημαίνει ότι η επιχείρηση διακινδυνεύει να κλείσει 
μετά από αυτές. Οπωσδήποτε πρέπει να γεμίσουν τα γραφεία ανεργίας με 
μανατζερόνια που θα είναι πια ανίκανα να επιβάλλουν την πειθαρχία στους 
χώρους δουλειάς. Η αστυνομία τους μας κάνει να γελάμε και είναι εύκολο 
να διώξεις μερικά καθάρματα από τους δρόμους.

Έπειτα υπάρχουν οι υπερεθνικοί οργανισμοί αυτό το αδιαφανές κέντρο 
εξουσίας που αποδυναμώνει τη συνδικαλιστική δράση όπως αντιτείνουν 
όσοι νοσταλγούν τη δραχμούλα και τα εθνικά αναπτυξιακά μοντέλα. Το 
ντόπιο αφεντικό είναι κομμάτι πιο συμπαθητικό από το ξένο όπως η φέτα 
είναι καλύτερη από το καμαμπέρ. Οι εθνοπενθούντες μας φαίνονταν πά-
ντα ύποπτοι. Η μεταβολή των όρων κυριαρχίας είναι ανεπίστρεπτη και το 
συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να προσαρμοστεί σ’ αυτή. Σίγουρα κάνει 
κόπο σε όσους πιπιλούσαν την εθνική καραμέλα το γεγονός ότι η εργατική 
οργάνωση πρέπει να ανακαλύψει εκ νέου τα διεθνή και διεθνιστικά της χα-
ρακτηριστικά. Μένει μάλιστα κανείς άναυδος, δεδομένης της ταχύτητας και 
της έκτασης των μέσων επικοινωνίας γιατί έχει καθυστερήσει τόσο πολύ. 
Αρκεί να δει κάποιος την απεργία των εργατών της amazon για να μην του 
φαίνεται τόσο ντόπια η εργατική τάξη. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. 

Το ΔΝΤ που κατά γενική ομολογία κάνει κουμάντο και επιβάλλει την κρί-
ση ως μορφή διακυβέρνησης επινοήθηκε ως φάρσα. Η αρχική του κατά-
σταση ήταν να συντηρήσει τη θετική εικόνα του δημόσιου χρέους μερικών 
εκατοντάδων κρατών. Αφού με αυτό τον τρόπο μετρήθηκε η αποβλάκωση 
των πληθυσμών κατόπιν έγινε εύκολο να επιβληθεί η πολιτική της λιτότητας 
ως ξεπέρασμα της κρίσης που επίσης ανακοινώνεται από τον ίδιο διευθυ-



ντικό μηχανισμό. Όλοι γνωρίζουν ότι οι πολιτικές της λιτότητας δεν εξυπη-
ρετούν κανένα πραγματικό οικονομικό μέγεθος. Εξυπηρετούν όμως οικο-
νομικά συμφέροντα. Είναι το δώρο προς τους εργοδότες που μπορούν να 
επικαλούνται την κρίση για να περάσουν όλες τις συνθήκες υποτίμησης της 
εργασίας που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν με ορθολογικό τρόπο. Αν 
λοιπόν παλαιότερα μιλούσαμε για πολιτική οικονομία, σήμερα πρέπει να μι-
λάμε για οικονομική θεολογία. Δεν έχει κανένα νόημα να ασχολείται κάποιος 
σε επίπεδο θεωρίας μαζί τους. Είναι όμως πολύ εύκολο κάθε ανακοίνωση 
μέτρων που επιβάλλονται από το ΔΝΤ να συνοδεύεται από πολλαπλάσια 
οικονομική ζημιά για τις τράπεζες και τους εργοδότες. Είναι ακόμα πιο εύ-
κολο κάθε εμφάνιση του πολιτικού προσωπικού τους να απαιτεί την κινη-
τοποίηση τουλάχιστον του στρατού για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί. 

Αυτό που δεν είναι εύκολο είναι να αποδεχθούμε την ισχύ ως πραγματι-
κότητα, το ψέμα ως αλήθεια και την ανημπόρια ως δικαιολογία για μνα μην 
κάνουμε τίποτα. Αυτό που δεν είναι εύκολο είναι να γίνουμε ηλίθιοι, βουβα-
μένοι και ανάπηροι ψυχικά και κοινωνικά. Αυτό που δεν είναι εύκολο είναι 
αποδεχθούμε  το φόβο, την εθελοτυφλία και τη εθελοδουλία.    





Υπάρχει ένα σημείο χωρίς επιστροφή. 

Εκεί πρέπει να φτάσουμε.

Κάφκα

απο την κριση του συνδικαλισμου στον συνδικαλισμο έναντια 
στην κριση

Ό,τι αφήνουμε στα πεδία των μαχών γίνεται λάφυρο για τον εχθρό που 
θα το χρησιμοποιήσει εναντίον μας. Ο συνδικαλισμός έγινε βρισιά. Ο 
συνδικαλισμός έγινε κρατική ιδεολογία. Ο συνδικαλισμός έγινε όπλο 
στα χέρια των αφεντικών. Σε ποιο σημείο της ιστορίας μας εγκαταλεί-
ψαμε τη σημαία μας; Ποιο σχέδιο προδόθηκε; Ποιο ψέμα, ποια απογο-
ήτευση μας απομάκρυνε; Αφήσαμε τον εχθρό να μιλάει τη γλώσσα μας. 
Αφήσαμε τον εχθρό να κάνει ότι θέλει. Είναι η στιγμή που πρέπει να 
διαφύγουμε από αυτή τη σύγχυση. Να ξαναφτιάξουμε τη γλώσσα μας 
και τη συνοχή μας. Να κάνουμε τον εχθρό να το βουλώσει.

Η ζωή του συνδικαλισμού, η ζωή του εργατικού κινήματος μοιάζει 
με τη ζωή μας: είναι φτιαγμένη από ασυνεχείς εντάσεις της εμπειρίας. 
Οι αγώνες μας διαδέχονται ο ένας τον άλλο χωρίς να αφήνουν κάτι 
χειροπιαστό. Πρέπει ωστόσο να αναγνωρίσουμε σ’ αυτά τα παλιρροια-
κά κύματα κάτι κοινό και συνεχές. Εμμένουν· επιμένουν· επανέρχονται. 
Αυτός είναι δεσμός, αληθινός όσο η ζωή μας, που δεν εγκαθίσταται 
στην επικαιρότητα του συμβάντος.. Η αποτυχία είναι μονάχα φαινομε-
νική. Ο παραλογισμός της απαίτησης για την απόσυρση ενός νομο-
σχεδίου, μιας ανέφικτης μεταρρύθμισης ή κάποιου άλλου προσχήματος 
για δράση, είναι παραλογισμός και απογοήτευση μόνον εφόσον ειδωθεί 
έτσι, μέσα από τη γλώσσα του εχθρού, την real time αναμετάδοση του 
ψέματος.

Υπ’ αυτήν την έννοια και επιπλέον επειδή ανάμεσα μας υπάρχουν 
πρόθυμοι ηλίθιοι πράγματι ο συνδικαλισμός αποτυγχάνει· πράγματι, ο 
συνδικαλισμός γίνεται μαστίγιο στα χέρια του προϊσταμένου· πράγματι, 
γίνεται ξεπεσμός στις διαταγές των μάνατζερ· πράγματι, γίνεται ασχή-
μισμα, η εποποιία των πρόθυμων ηλιθίων, του γραφειοκρατικού σκυλο-
λογιού και των κομματόσκυλων. 

Και εμείς; Τι γινόμαστε σ’ αυτή την άμπωτη της συνείδησης, σ’ αυτή 
την άμπωτη του συμβάντος; Η ερώτηση είναι ήδη η απάντησή της αν 
δεν είμαστε αφελείς. Είναι αυτό το εμείς, ένας δεσμός αληθινός όσο η 
ζωή μας, η εμμονή στο κοινό, η επιμονή στη μαχητικότητα, η επερχόμε-
νη ανταρσία.



Μεταξύ αυτού που διαπράττουμε και αυτού που είμαστε δεν υπάρχει 
καμία διαφορά. Να ποια είναι η αλήθεια που βραχυκυκλώνει τους μη-
χανισμούς ψευδούς επικοινωνίας και μας επανεγκαθιστά ανεμπόδιστα 
στην πραγματική μας ύπαρξη και όχι στην μονοδιάστατη αναπαράστα-
σή της που ψευδομαρτυρεί για τη ζωή μας, στην φαινομενικότητα που 
οργανώνεται από τον εχθρό μας.

Εμείς ονομάζουμε συνδικαλισμό αυτή την εμπειρία, την ασυνέχεια της 
ομορφιάς μας, την συνέχεια του αγώνα μας, την συνεργασία και τη συνα-
δελφική αλληλεγγύη, την μοιρασιά της κοινότητας, την συνενοχή της συ-
ντροφικότητας. Εμείς ονομάζουμε συνδικαλισμό αυτό που έχουμε πράξει, 
αυτό που απομένει να πράξουμε, αυτό που γινόμαστε και αυτό που είμαστε. 
Είναι αυτό που δεν θα βρει κανείς στην αντανάκλαση του ειδώλου του στις 
οθόνες του εχθρού, στα λεξικά του εχθρού και στη γλώσσα του.

Μια λέξη γίνεται τόσο όμορφη όσο εμείς μπορέσαμε να την κάνουμε. Η 
ιστορία του συνδικαλισμού είναι η ιστορία ενός αγώνα ειρηνικού και βίαιου, 
πολιτικού και πολιτισμικού, ατομικού και συλλογικού, αυθόρμητου και οργα-
νωμένου, πειραματικού και παιγνιώδους. Οι αντιφάσεις του είναι οι αντιφά-
σεις αυτού του αγώνα, είναι οι αντιφάσεις μας. 

Ο συνδικαλισμός υπήρξε η πρώτη και μοναδική μορφή οργάνωσης του 
εργατικού κινήματος, ο τόπος όπου απέκτησε την αυτοσυνειδησία του, την 
πρακτική του και τη γλώσσα του. Ο συνδικαλισμός είναι ιστορική μορφή 
και όπως αλλάζουν οι ιστορικές συνθήκες μιας εποχής έτσι αλλάζουν και οι 
μορφές του συνδικαλισμού. 

Η προσπάθεια να παρουσιαστεί μια οριστική σχηματοποίηση, μια δομή 
απαράλλαχτη μέσα στο χρόνο δεν είναι μόνο λανθασμένη είναι και ύποπτη. 
Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στο γεγονός ότι όποτε μια ορισμένη μορφή 
του συνδικάτου στάθηκε εμπόδιο για το εργατικό κίνημα ξεπεράστηκε μέσα 
στις συνθήκες του αγώνα και αντικαταστάθηκε από άλλες. Η πολυμορφία 
του συνδικαλισμού και η ικανότητά του να αλλάζει είναι η πραγματική του 
επιτυχία και η υπενθύμιση του πλούτου της δημοκρατίας του εργατικού κι-
νήματος. Συνδικαλισμός είναι το όνομα του εργατικού κινήματος κάθε φορά 
που οργανώνεται για να επιτεθεί. Είναι το όνομα της αυτοσυνειδησίας του. 
Και η γλώσσα του.

Ποιος περιμένει να δει έπειτα από μια ανταρσία τους μαχητές της να πα-
ρελαύνουν με γυαλισμένη στολή; Είναι γεμάτη σκόνη και αίμα· είναι κου-
ρελιασμένη και βρώμικη· και κάποιες φορές είναι γεμάτη πίκρα. Παρόλα 
αυτά είναι το ρούχο που μας αρέσει, αυτό που δεν μπορούν να φορέσουν 
οι γραβατωμένοι της ΓΣΕΕ, οι κάθε λογής επαγγελματίες διαχειριστές της 
κρίσης, οι κάθε λογής συμβουλάτορες των κομμάτων, κοντολογίς όλος αυ-
τός ο συφερτός που στο άκουσμα της λέξης «ανάγκη» απαντάνε «κρίση», 
που όταν ακούν «επίθεση» απαντούν «διάλογος». Όσοι μιλάνε μαζί τους για 
«κρίση του συνδικαλισμού» ή με το θάρρος του απατεώνα για το «τέλος του 



συνδικαλισμού» για «συμβιβασμένη εργατική τάξη», για «εργάτες ψηφοφό-
ρους των ναζί», για «ενσωμάτωση των εργαζομένων», για το γεγονός ότι 
«η διαρκής βελτίωση των συνθηκών ζωής που επιτυγχάνει ο καπιταλισμός 
μετασχημάτισε το προλεταριάτο σε μεσαία τάξη», και μαζί τους όλοι αυτοί οι 
υποτιθέμενοι ριζοσπάστες που αντιπροτείνουν τη μισογνώμη τους για ένα 
μισοσχέδιο άλλο τόσο παράλογο όσο και ναρκισσιστικό, σοι δείχνουν με το 
δάχτυλο καμπόσους γραφειοκράτες και μερικά κομματόσκυλα ως επαρκή 
απόδειξη για το «τέλος του συνδικαλισμού», είναι όλοι αυτοί που μιλάνε τη 
γλώσσα του εχθρού. Το βολικό συμπλήρωμα των γραφειοκρατών που κα-
ταγγέλλουν σαν να μην υπήρξε ποτέ τίποτα άλλο στο εργατικό κίνημα έξω 
από αυτούς.

Θες από έπαρση, θες από συνήθεια –όσοι «ασυμβίβαστοι» ας διαλέξουν 
το κατηγορητήριο που θα μας απαγγείλουν – εμείς φοράμε αυτά τα κουρέ-
λια. Όπως δεν αφήνουμε κανένα συνάδελφο μόνο απέναντι στο αφεντικό, 
στον εργοδότη, στο μάνατζερ, στο διευθυντή, στον προϊστάμενο, στον τρα-
μπούκο, στο μπάτσο, έτσι δεν αφήνουμε την μαχητικότητά μας, την οργανω-
σή μας, τη γλώσσα μας στα χέρια του εχθρού.

Η ιστορία του συνδικαλισμού είναι η ιστορία των αντιφάσεων του εργατι-
κού κινήματος. Τίποτα δεν μπόρεσε να την κάνει άσχημη. Έξω από αυτήν 
την περιπέτεια της ταξικής συνείδησης και των αγώνων της δεν βρίσκουμε 
καμία άλλη που να αξίζει τον κόπο να συμμετάσχουμε. Να ξανακάνουμε το 
συνδικαλισμό μια όμορφη λέξη σημαίνει να ξαναδώσουμε στη στολή του τη 
λάμψη που της αναλογεί: το μπαρουτοκάπνισμά της.  

                                                                 

                                                               συνδικαλισμοσ σημαινέι έπιθέση    

συνέχιζέται...
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