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Η Εντροπία αποτελεί συλλογικό εγχείρηµα, ενώ επιχειρεί να εντείνει τον διάλογο στο εσωτερικό του ριζοσπαστικού κινήµατος
(χωρίς απαραίτητα οι απόψεις που εκφράζονται να συνιστούν θέσεις της συλλογικότητας) και κάνει γνωστούς τους τοπικούς
αγώνες σε ένα ευρύτερο κοινό. Είναι κοµµάτι των δράσεων που αναπτύσσουµε στην κατεύθυνση της ανατροπής του
υπάρχοντος καπιταλιστικού και αστικού συστήµατος και της οικοδόµησης µιας κοινωνίας αλληλεγγύης-αυτοοργάνωσης-
ελευθερίας.

Η χρήση του @ στη θέση των έµφυλων καταλήξεων, όταν το υποκείµενο είναι γενικό, γίνεται προκειµένου να µην
αναπαράγουµε πατριαρχικές δοµές στη γλώσσα, οι οποίες θέτουν ένα φύλο (ή στην «καλύτερη» περίπτωση δύο φύλα) και τα
άτοµα που το εκφράζουν στην κορυφή της έµφυλης πυραµίδας, αποσιωπώντας, αποκλείοντας και περιθωριοποιώντας άλλα
(εκτός από τα κυρίαρχα) φύλα, καθώς και τα άτοµα που εκφράζονται στα φύλα αυτά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

03 3. Απο την συντακτική οµάδα

04
06

4. ∆ηµόσια Παιδεία σε καθεστώς επισφάλειας

~ΦΥΛΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ

08 8. Στάση εργασίας στο Πανεπιστήµιο Κύπρου

@

Η Εντροπία αποτελεί συλλογικό εγχείρηµα, ενώ επιχειρεί να εντείνει τον διάλογο στο εσωτερικό του ριζοσπαστικού κινήµατος
(χωρίς απαραίτητα οι απόψεις που εκφράζονται να συνιστούν θέσεις της συλλογικότητας) και κάνει γνωστούς τους τοπικούς
αγώνες σε ένα ευρύτερο κοινό. Είναι κοµµάτι των δράσεων που αναπτύσσουµε στην κατεύθυνση της ανατροπής του
υπάρχοντος καπιταλιστικού και αστικού συστήµατος και της οικοδόµησης µιας κοινωνίας αλληλεγγύης-αυτοοργάνωσης-
ελευθερίας.

Η χρήση του @ στη θέση των έµφυλων καταλήξεων, όταν το υποκείµενο είναι γενικό, γίνεται προκειµένου να µην
αναπαράγουµε πατριαρχικές δοµές στη γλώσσα, οι οποίες θέτουν ένα φύλο (ή στην «καλύτερη» περίπτωση δύο φύλα) και τα
άτοµα που το εκφράζουν στην κορυφή της έµφυλης πυραµίδας, αποσιωπώντας, αποκλείοντας και περιθωριοποιώντας άλλα
(εκτός από τα κυρίαρχα) φύλα, καθώς και τα άτοµα που εκφράζονται στα φύλα αυτά.

Η Εντροπία προετοιµάζεται χρησιµοποιώντας ελεύθερο λογισµικό-λογισµικό ανοιχτού κώδικα. Μεταξύ άλλων χρησιµοποιούµε
τη σουίτα γραφείου LibreOffice, το λογισµικό σελίδωσης Scribus και το πρόγραµµα επεξεργασίας γραφικών The GIMP, σε
πλατφόρµα GNU/Linux.

6. «Απρόβλεπτες» στιγµές αδιανόητων «αιτηµάτων»
Η πολιτική δράση της∆Ε∆Ε

8. Occupying in Solidarity to the UCU strike
action
11 . Eπιτήρηση, Αποθήκευση & «Έξυπνο»
Μέλλον: Η Περίπτωση τηςAmazon11
Labour Struggles in Spain: ANewChapter1 7

08

Η κατάσταση της Εργασίας στην Ευρώπη: Απολογισµός της
συνάντησης του Beyond Europe1 9
Η κατάσταση της Εργασίας στην Ευρώπη: Απολογισµός της
συνάντησης του Beyond Europe1 7

~ΦΥΛΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ



3

Κρύβεται µέσα µου βαθιά γρυλίζει και δεν ηµερεύει

Γιατί ο λύκος για το τσίρκο δε δουλεύει

Κι αν προσκυνάτε βασιλιά το λέοντα που σας

διαφεντεύει

Όµως ο λύκος για το τσίρκο δε δουλεύει

Για τη µιζέρια σας φυλάει όλου του κόσµου τη χλεύη

Γιατί ο λύκος για το τσίρκο δε δουλεύει

Με την αγέλη του γυρνά ελεύθερος και αλητεύει

Γιατί ο λύκος για το τσίρκο δε δουλεύει

Θκιαβάστε στο 1 3ο τεύχος της Εντροπίας για λύκαινες τζαι λύκους που την Κύπρο ως την Αγγλία

τζαι που την Ισπανία ως την Γερµανία τζαι την Ελλάδα, που στο τσίρκο έν δουλεύκουν τζαι

αποδείξαν -µε τες στάσεις τζαι αντι-στάσεις, δράσεις τζαι αντί-δράσεις τους- ότι σε καµιά περίπτωση

έννεν για δούλεµα.

Καλές αναγνώσεις τζαι εννά τα πούµε σίουρα πριν την έκδοση του επόµενου τεύχους, στο Φεστιβάλ

Οικοπόλις τον Ιούλη.

Από την συντακτική οµάδα

Ο Λύκος για το τσίρκο δε δουλεύει, από τον δίσκο Το hip hop της

Μεσογείου - Αντίποινα & Social Waste (201 7, ανεξάρτητη παραγωγή)
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Στα χρόνια της οικονοµικής κατάρρευσης της Κύπρου,

της Ελλάδας, της µεσογειακής και όχι µόνο Ευρώπης,

της Τουρκίας, του κόσµου ολόκληρου, οι πρακτικές των

αφεντικών για περαιτέρω εκµετάλλευση του εργατικού

δυναµικού έχουν επεκταθεί. Έτσι, µετά τα ατοµικά

συµβόλαια, οι εργαζόµενοι βρίσκονται πλέον

αντιµέτωποι µε το φαινόµενο της «αγοράς

υπηρεσιών», όπου -ακόµα και στο δηµόσιο- ως

αυτοεργοδοτούµενοι στερούνται βασικών εργασιακών

δικαιωµάτων όπως πληρωµένη άδεια, ανεργιακό

επίδοµα, εργοδοτικές εισφορές στο -λεηλατηµένο-

Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κλπ.

Μια τέτοια περίπτωση είναι και οι εκπαιδευτικοί στα

κρατικά ινστιτούτα επιµόρφωσης (ΚΙΕ ή επιµορφωτικά

όπως τα γνωρίζει ο περισσότερος κόσµος) και στα

ολοήµερα και απογευµατινά σχολεία. Οι οποίοι/ες από

το 201 3 βρέθηκαν σε αυτό το καθεστώς µε συνέπεια

τους µήνες που δεν εργάζονται να µην έχουν κανένα

επιδοµατικό δικαίωµα, ενώ σε περίπτωση ασθένειας ή

τραυµατισµού ή ατυχήµατος που να τους/ις καθιστά

ανίκανους/ες να εργαστούν, ουδεµία ασφαλιστική

κάλυψη διαθέτουν. Επιπλέον, τους µήνες που δεν

έχουν απασχόληση έχουν χάσει την ελάχιστη πίστωση

εισφορών για σκοπούς υπολογισµού σύνταξης

γήρατος, όπως προνοεί η νοµοθεσία για όσους

λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας.

∆αιµονοποίηση συνδικαλισµού/απεργίας

Οι εργαζόµενοι/ες στα ΚΙΕ και τα

ολοήµερα/απογευµατινά σχολεία κατέβηκαν σε

απεργία στις 1 7 Απριλίου διεκδικώντας τα αυτονόητα.

Πέραν του ΑΚΕΛ και του µιντιακού του συγκροτήµατος,

ελάχιστη υποστήριξη βρήκαν. Αντιθέτως, στη -µεγάλη-

φιλοκυβερνητική µερίδα του Τύπου και στα µέσα

κοινωνικής δικτύωσης υπήρξε µια προσπάθεια

απαξίωσης της απεργίας. Η δαιµονοποίηση του

συνδικαλισµού έχει γίνει πλέον µια κανονικότητα, ενώ

οι όποιες διεκδικήσεις περιγράφονται από την

κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη θεώρηση ως ανεδαφικές «τη

στιγµή που έχουµε τόση ανεργία».

Και όλα αυτά ενώ τα συνδικάτα για πέντε χρόνια για

ελάχιστα πάλεψαν διότι σε κάποιο βαθµό όντως δεν

υπήρξε έδαφος για διεκδικήσεις. Πλέον όµως

δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Οι επιχειρήσεις βλέπουν

τα κέρδη τους να αυξάνονται, η δεξιά κυβέρνηση

πανηγυρίζει για ανάπτυξη και (πρωτογενή)

πλεονάσµατα, άρα γιατί να µην επωφεληθούν και οι

εργαζόµενοι/ες µε αντίστοιχες επιστροφές [όχι

αυξήσεις, επιστροφές], έχοντας δεκτεί αλλεπάλληλες

περικοπές ή/και απώλειες θέσεων εργασίας όλα αυτά

τα χρόνια;

Ας επιστρέψουµε όµως στην απεργία των

εκπαιδευτικών στα ΚΙΕ, η οποία πρέπει να εξεταστεί σε

ένα ευρύτερο πλαίσιο κινητοποιήσεων στον χώρο της

παιδείας:

• τον Ιανουάριο είχαµε την επιτυχηµένη απεργία της

συντεχνίας ∆ιδακτορικών Επιστηµόνων ∆ιδασκαλίας

και Έρευνας στο Πανεπιστήµιο Κύπρου οι οποίοι/ες

κατάφεραν να βελτιώσουν τους όρους εργοδότησής

τους και να άρουν αδικίες εναντίον τους από το

Πανεπιστήµιο Κύπρου,

• ανοιχτό παραµένει και το µέτωπο µεταξύ ΟΕΛΜΕΚ

και κυβέρνησης για τις εξετάσεις των µαθητών ανά

τετράµηνο στα σχολεία µέσης εκπαίδευσης και

• υπήρξαν και οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών στην

αλλαγή του συστήµατος διορισµών εδώ να

σηµειώσουµε ότι «εν τη σοφία τους», οι τεχνοκράτες

και πολιτικοί προϊστάµενοι στο υπουργείο Παιδείας µε

τη σύµφωνη γνώµη της πλειοψηφίας των βουλευτών

αποφάσισαν ότι η εµπειρία των αυτοεργοδοτούµενων

εκπαιδευτικών δεν θα προσµετράται στη µοριοδότησή

τουςZ

∆ηµόσια Παιδεία σε καθεστώς επισφάλειας

Ανδρέας Ριρής

Η απεργία των εκπαιδευτικών στα επιµορφωτικά κέντρα και τα ολοήµερα σχολεία

Συνειδητή πολιτική υποβάθµισης του δηµόσιου σχολείου η «αγορά υπηρεσιών»
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Εµπειρογνώµονες διά πάσαν νόσον

Μετά την απεργία τους λοιπόν, στις 1 7 Απριλίου, οι

εκπαιδευτικοί των ΚΙΕ και των

ολοήµερων/απογευµατινών σχολείων είχαν συνάντηση

µε τον υπουργό Παιδείας Κώστα Χαµπιαούρη. Αυτόν

που µοιράζεται τα ίδια ιδανικά µε το ΕΛΑΜ και που

εγκαινιάζει φουντάνες στα πλαίσια της εκπαιδευτικής

µεταρρύθµισηςZ

Οι δύο πλευρές συµφώνησαν να διοριστεί

εµπειρογνώµονας, ο/η οποίος/α να αναλάβει τον

εξορθολογισµό προγραµµάτων των επιµορφωτικών

[εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών από την ΠΕΟ µας

διευκρίνισε ότι αυτή η συµφωνία δεν καταγράφηκε στο

χαρτίZ]. Ο διορισµός εµπειρογνωµόνων/συµβούλων

από την κυβέρνηση αποτελεί πάγια συνταγή για

αποφυγή ικανοποίησης αιτηµάτων και µετάθεση

ευθυνών σε τρίτους.

Τι ζητούν όµως οι εκπαιδευτικοί στα ΚΙΕ και τα

ολοήµερα/απογευµατινά σχολεία;

• Αύξηση απολαβών κατά 5%: Το υπουργείο Παιδείας

& Πολιτισµού απέρριψε το αίτηµα αυτό και

αντιπρότεινε αύξηση 2% κάτι που δείχνει εµφανέστατα

την απαξίωση µε την οποία οι κυβερνώντες

αντιµετωπίζουν τους εκπαιδευτικούς. Προς αποφυγήν

του αδιεξόδου, οι εκπαιδευτικοί επανήλθαν µε νέα

πρόταση για απόδοση από το κράτος του ποσοστού

που καταθέτουν στις κοινωνικές ασφαλίσεις ως

αυτοεργοδοτούµενοι

• Εξασφάλιση για το καθεστώς εργοδότησής τους: Οι

αρµόδιοι του ΥΠΠ επιφυλάχθηκαν να δώσουν

απάντηση σε αυτό το αίτηµαZ τον Μάρτη του 201 9•

άρα οι αυτοεργοδοτούµενοι εκπαιδευτικοί θα

παραµείνουν µε ετήσια συµβόλαια και για την επόµενη

σχολική χρονιά.

Σε µια προσπάθεια να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα

στην ολότητά του, οι αυτοεργοδοτούµενοι εκπαιδευτικοί

κατέθεσαν πρόταση να επεκταθεί ο θεσµός του

ολοήµερου σχολείου από τη δηµοτική και στη µέση

εκπαίδευση, ούτως ώστε τα γυµνάσια και λύκεια να

έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν µαθήµατα

γλωσσών και να προετοιµάζουν τους µαθητές για

διεθνείς εξετάσεις. Με αυτό τον τρόπο θα µπορούσαν

να δουν τα αιτήµατά τους να ικανοποιούνται µε

αµοιβαίο όφελος για τα δηµόσια σχολεία και τους

µαθητές.

Σκέψεις επέκτασης της ανασφάλειας

Το φαινόµενο των αυτοεργοδοτούµενων δεν είναι

«µεµονωµένο». Σύµφωνα µε εκπρόσωπο της ΠΕΟ,

περίπου 5,500 εκπαιδευτικοί «πουλούν υπηρεσίες»

στο δηµόσιο µε το συγκεκριµένο καθεστώς. Σε αυτούς

περιλαµβάνονται οι εκπαιδευτικοί των ΚΙΕ, των

µουσικών και απογευµατινών σχολείων, ενώ το ΥΠΠ

προσανατολίζεται να εντάξει σε αυτή την κατηγορία και

τους ψυχολόγους. Η πρόθεση αυτή είναι ενδεικτική της

σηµασίας που δίνει το κράτος στην ποιότητα που

µπορούν να προσφέρουν τα δηµόσια σχολεία. Σε µια

εποχή που οι ψυχολόγοι στα σχολεία είναι

σηµαντικότεροι από ποτέ, το ΥΠΠ αποφασίζει να

καταστήσει επισφαλείς, άρα και µη ελκυστικές, τις

νευραλγικές αυτές θέσεις.

Η εργασιακή ανασφάλεια λοιπόν, γίνεται κανόνας στον

χώρο της παιδείας, µε χιλιάδες εκπαιδευτικούς να

µπαίνουν κάθε χρόνο στη διαδικασία να υποβάλλουν

προτάσεις για «πώληση υπηρεσιών» στο δηµόσιο µετά

τις σχετικές προκηρύξεις. Εύκολα αντιλαµβάνεται

κανείς ότι όταν το κράτος εντάσσει όλο και

περισσότερους εκπαιδευτικούς σε καθεστώς

ανασφάλειας, τόσο υποβαθµίζει την ποιότητα της

παρεχόµενης εκπαίδευσης στα δηµόσια σχολεία.

Ο αγώνας των αυτοεργοδοτούµενων εκπαιδευτικών

δεν είναι σηµερινός. Ευτυχώς για αυτούς, µετά την

αλλαγή στην ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ, έχουν έναν ακόµα

υποστηρικτή. Περιττό να σηµειώσουµε ότι η

προηγούµενη ηγεσία του συνδικάτου των

εκπαιδευτικών µέσης εκπαίδευσης, υπό τον ∆ηµήτρη

Ταλιαδώρο, αγνοούσε τα αιτήµατά τους.
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Η Πολιτική, λέει ο Ζακ Ρανσιέρ, δεν είναι η ρουτινιάρικη

διαχείριση της συµβίωσης των ατόµων και των κοινών.

Η Πολιτική είναι στιγµές που επιτρέπουν την ανάδυση

µορφών λόγου, που διαφορετικά µένουν στη σιωπή,

και δρώντων, που διαφορετικά µένουν αόρατοι. Είναι

στιγµές «απρόβλεπτες» από το σύστηµα, που

αναδεικνύουν ζητήµατα «αδιανόητα» και δρώντες

«χωρίς µέρισµα». Η Πολιτική είναι «διαφωνία», είναι

σύγκρουση µεταξύ διαφορετικών κοινών λογικών. Όχι

µεταξύ αυτών που λένε «άσπρο» και αυτών που λένε

«µαύρο», αλλά µεταξύ αυτών που όταν λένε «άσπρο»

εννοούν διαφορετικά πράγµατα. Είναι η διαφωνία

µεταξύ αυτών που νοηµατοδοτούν διαφορετικά την

ισότητα, το δίκαιο, την αξιοπρέπεια.

Μέσα από αυτό το πρίσµα, η δράση των ∆ιδακτορικών

Επιστηµόνων ∆ιδασκαλίας και Έρευνας (∆Ε∆Ε) δεν

µπορεί παρά να θεωρηθεί ως βαθύτατα Πολιτική.

Ανέδειξε ζητήµατα ανισότητας, αδικίας και

εκµετάλλευσης σε ένα χώρο που συµπεριλαµβανόταν

στην ηµερήσια διάταξη µόνο για σκοπούς εκθειασµού

και εξύµνησης των «επιτευγµάτων» αυτών που τον

διαχειρίζονται. Απρόσµενα αναδύθηκαν οι «χωρίς

µέρισµα» στον ακαδηµαϊκό χώρο, αυτές και αυτοί που

είναι εκτός όντας εντός, γνωστοποιήθηκε η ύπαρξη

των ανύπαρκτωνZ. Ποιος θα προέβλεπε ότι οι

ωροµίσθιοι, τριµηνιαίοι συµβασιούχοι, µια αναλώσιµη

µάζα επιστηµόνων, θα διαφωνούσαν, θα

οργανώνονταν συλλογικά (αυτό είναι το πρώτο

κατόρθωµα αν αναλογιστεί κανείς τις συνθήκες), θα

διεκδικούσαν, θα απαιτούσαν, θα απεργούσανZ και

σταδιακά θα κέρδιζαν πρώτα απ’ όλα ύπαρξη, ύστερα

φωνή για την υπεράσπιση µιας «αδιανόητα»

διαφορετικής νοηµατοδότησης της ισότητας:

«Επιτελούµε υψηλής ποιότητας έρευνα και

διδασκαλία»[1 ].

Μια πολυδιάστατη, µελετηµένη και συλλογική

δράση

Ο αγώνας της ∆Ε∆Ε δεν συνοψίζεται στην, κατά τ’

άλλα ιστορική, απεργία του Γενάρη του 201 8 στο

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Το ιστορικό των διεκδικήσεων

είναι µακρύ και καταγεγραµµένο[2]. Η απόπειρα

ξεκίνησε ήδη από τις αρχές του 201 5, αρχικά ως

άτυπη αντίδραση στα αλλεπάλληλα χτυπήµατα κατά

των όρων εργασίας των ∆Ε∆Ε και συνεχίστηκε από τα

τέλη του ίδιου χρόνου υπό τη µορφή θεσµοθετηµένης

πλέον συντεχνίας. Η δράση της συντεχνίας κατά τη

διάρκεια αυτών των χρόνων ήταν πολυδιάστατη.

Περιελάµβανε συναντήσεις µεταξύ µελών, εκδηλώσεις

που εστίαζαν στις συνθήκες εργασίας των ∆Ε∆Ε,

επικοινωνιακή δράση µε παρεµβάσεις στα ΜΜΕ και

δελτία τύπου. Ταυτόχρονα γίνονταν συναντήσεις και

διαβουλεύσεις µε τις αρχές των κυπριακών

«Απρόβλεπτες» στιγµές «αδιανόητων» αιτηµάτων

Η Πολιτική δράση της ∆Ε∆Ε

∆ηµήτρης, µέλος ∆Ε∆Ε
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πανεπιστηµίων. Ο στόχος ήταν διττός: να

συνειδητοποιήσουν τόσο οι συµβασιούχοι ερευνητές

και διδάσκοντες στα κυπριακά πανεπιστήµια όσο και οι

αρχές των πανεπιστηµίων την εκµετάλλευση και την

άδικη µεταχείριση των ∆Ε∆Ε. Η διαδραστική σχέση

που αναπτύχθηκε ανάµεσα στη µαζικότητα και τη

διεκδίκηση ήταν µεγάλης σηµασίας. Αποκτώντας

σταδιακά µαζικότητα, η διεκδίκηση των αιτηµάτων

µπορούσε να γίνει µε πιο συγκρουσιακούς όρους. Η

δυναµική διεκδίκηση µε τη σειρά της οδηγούσε σε

περισσότερη µαζικότητα.

Κλειδί της διαδραστικής αυτής σχέσης ήταν η

σοβαρότητα που χαρακτήριζε τη δράση της συντεχνίας

σε οργανωτικό και επικοινωνιακό επίπεδο. Σοβαρότητα

η οποία πήγαζε µέσα από τη µελέτη και την πολύ καλή

γνώση των ζητηµάτων που αφορούσαν τις συνθήκες

των ∆Ε∆Ε. Σε αυτό συνέβαλαν βεβαίως σε µεγάλο

βαθµό κάποιες προσωπικότητες-στελέχη της

συντεχνίας, που µετάφεραν απαραίτητες γνώσεις και

εµπειρία στις αποφάσεις και τη δράση της Συντεχνίας.

Το όλο εγχείρηµα θα ήταν όµως ανέφικτο χωρίς τη

συµβολή, µικρή και µεγαλύτερη, από ένα σηµαντικό

αριθµό µελών της ∆Ε∆Ε, µέσα από οριζόντιες

διαδικασίες διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων.

Ανέφικτη θα ήταν επίσης και η απεργιακή δράση της

∆Ε∆Ε, χωρίς τα µελετηµένα επιχειρήµατα, τη

σοβαρότητα στο λόγο και την υποµονή στις ενέργειες

(παρά τις ευκαιρίες που δόθηκαν για λαϊκισµό από τις

Αρχές του Πανεπιστηµίου Κύπρου).

Η περίπτωση της ∆Ε∆Ε ως προοπτική

Μέσα από την απεργία, η Συντεχνία υποχρέωσε τις

Αρχές του Πανεπιστηµίου Κύπρου να αισθανθούν την

«ύπαρξη» των ∆Ε∆Ε καθώς και τη διαφορετική από

αυτές νοηµατοδότηση του έργου και των συνθηκών

εργασίας τους. Οι διαβουλεύσεις που ακολούθησαν

την απεργία οδήγησαν στην τροποποίηση κανονισµών

και τη θέσπιση προνοιών επιτυγχάνοντας έτσι

σηµαντικές βελτιώσεις της υφιστάµενης κατάστασης[3].

Ο αγώνας δεν κερδήθηκε ακόµηZ Οι όροι

εργοδότησης των συµβασιούχων επιστηµόνων

διδασκαλίας και έρευνας συνεχίζουν να είναι

απαράδεχτοι και να µην συνάδουν µε τα εργασιακά

κεκτηµένα του εικοστού πρώτου αιώνα. Φαινόµενο

βεβαίως που δεν είναι κυπριακό. Η υποταγή της

ακαδηµίας σε νόρµες και λογικές της αγοράς και η

αποξένωση των πανεπιστηµίων από την κοινωνική

τους βάση είναι φαινόµενο παγκόσµιο. Άρα και η

αναχαίτιση του φαινοµένου θα πρέπει να οργανωθεί

(και) σε διεθνή δίκτυα.

Μα ούτε χάθηκεZ Ο αγώνας της ∆Ε∆Ε αποτελεί ήδη

αναφορά για µελλοντικές δράσεις και αντιστάσεις, όχι

µόνο για τον ακαδηµαϊκό χώρο. Ιδιαίτερα αν

συνυπολογιστεί το συντηρητικό πλαίσιο µέσα στο

οποίο διεξάγεται και η κουλτούρα συναίνεσης που

χαρακτηρίζει την κυπριακή κοινωνία. Ο αγώνας της

∆Ε∆Ε δεν στηρίχθηκε µόνο από τους/τις άµεσα

ενδιαφερόµενους/ες. Στηρίχτηκε από µια σηµαντική

µερίδα ακαδηµαϊκών σε οργανικές θέσεις και από

ακαδηµαϊκές συντεχνίες. Είχε στο πλευρό της

φοιτητικές παρατάξεις και εργατικές συντεχνίες. Η

υποστήριξη όµως που βρήκε από άλλα οργανωµένα

σύνολα και από µεγάλη µερίδα πολιτών είναι ίσως το

πιο ελπιδοφόρο στοιχείο. Είναι ένδειξη αλληλεγγύης.

Είναι συνάµα ένδειξη κατανόησης του ότι ο αγώνας για

καλύτερες συνθήκες εργασίας στα πανεπιστήµια είναι

υπόθεση όλων. Και ότι το Πανεπιστήµιο Κύπρου, αλλά

και κάθε πανεπιστήµιο, δεν ανήκει στους όποιους

προσωρινούς διαχειριστές του, αλλά στην κοινωνία

ολόκληρη. Η δράση της ∆Ε∆Ε, ως απρόβλεπτες

Πολιτικές στιγµές, αποτελεί πηγή έµπνευσης για τους

«ανύπαρκτους» και τις «ανύπαρκτες» τους

συστήµατος, για το «αδιανόητο» σε όλους τους τοµείς,

όλα τα πεδία και όλους τους εργασιακούς χώρους.

[1 ] ∆ελτίο Τύπου ∆Ε∆Ε, 1 6/01 /201 8, dede.org.cy

[2] «Ένα ιστορικό των διεκδικήσεων 201 5-201 8», dede.org.cy

[3] ∆ελτίο Τύπου ∆Ε∆Ε, 26/04/201 8, dede.org.cy
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On the March 1 2th we, the University of Reading

Marxist Society, led a five-day-long closed-occupation

of the third floor in the Vice-Chancellor’s building on

Whiteknights Campus, Reading. In order to express

solidarity towards UCU (University and College Union)

strike action, the occupation was material ised – putting

pressure onto University management, UUK

(Universities UK), and amplifying the strikers’ voices.

The Vice-Chancellor of the University of Reading,

David Bell , holds the position of Vice-President in

UUK, making this occupation al l the more important.

The occupation had a total of five demands. Our first

demand was that the Vice Chancellor (David Bell)

brings in an independent advisory board to take a new

look at the risk evaluation of the USS pension scheme.

The academic integrity of the research does not hold

up to any University standards, therefore the decision

to slash pensions by 40% is invalid and absurd.

Occupying in Solidarity to the UCU strike action

Σε στάση εργασίας κατέβηκαν στις 27/4/1 8 οι

εργαζόµενοι στο εργοτάξιο της νέας βιβλιοθήκης του

Πανεπιστηµίου Κύπρου, καταγγέλλοντας ότι ο

εργολάβος, J&P Avax, δεν έχει καταβάλει µισθούς για

τους τελευταίους δύο µήνες. Αίτηµα τους ασφαλώς η

άµεση καταβολή των µισθών τους.

Η απεργία στηρίζεται από τις συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ,

και ∆ΕΟΚ. Οι οικοδόµοι αναµένουν την αντίδραση της

εταιρίας για να αποφασίσουν σχετικά µε περαιτέρω

κλιµάκωση.

Πηγή: kontrasusta.org

Στάση εργασίας στο Πανεπιστήµιο Κύπρου — Απλήρωτοι για δύο µήνες

Aristidis Shukuroglou
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The second demand is that al l with-held strike pay

should be allocated to student services, disabil ity and

mental health services.

Furthermore, the university must engage with the UCU

specifical ly around the Hourly Paid staff as a separate

issue from the rest of the pension scheme. Those that

are striking on an Hourly Paid contract are showing an

exemplary level of sol idarity to the Industrial Action

strike. They clearly indicate the severity of these cuts

in terms of the larger picture – the future of university

education.

Fourthly, the university must become ful ly democratic

with a horizontal organization, where all university staff

and students must have the abil ity to control the

University’s decisions.

Final ly, we called for the Vice Chancellor to resign. The

university has held a vote of no confidence, where the

vast majority (88%) of staff has voted for the

resignation of the Vice Chancellor. We, the students,

are now demanding his resignation as we do not see

him fit in running our university’s future.

I t is clear that the scheme is in a secure position to

meet its future l iabi l ities, except on the incredible

assumption that the scheme risks finding itself in a

position of receiving no contributions at some point in

the future. Since valuations are highly sensitive to

small changes in inconsistent discount rates, they

constantly fluctuate unpredictably; temporary

‘technical ’ deficits in the scheme are unrel iable so as to

launch extreme attacks on pensions.

False advisabil ity forms the fundamental basis of the

USS valuations – not only by requiring costly

insurance against hypothetical scenarios, but by also

committing fund managers to invest in less ‘risky’ but

lower yielding assets to meet these requirements.

These are only some of the methodological flaws that

have been widely identified in the USS valuations. I t is

important to remember, however, that this dispute

transcends mere disagreements over technical ities:

there is also a clash of interests at the heart of this

dispute. Especial ly as the higher education sector

becomes increasingly marketised, University

managements have a vested interest in reducing their

employment costs. Given the dubious basis for the

USS valuations, we are sceptical that UUK is

concerned simply with ensuring the viabil ity of

universities’ pension schemes.

UUK has a history, since the Jarratt report in 1 985, of

promoting a factory model of higher education in which

students are regarded more as consumers and staff as

manufacturers of a product. As we have noted

previously, what we witnessed in this dispute, we

believe, is the predictable outcome of al lowing market

fundamental ism to infect the academy, thus

reproducing the pre-existing neo-l iberal hegemony

upon the students.

Furthermore, Hourly Paid work is typical ly insecure,

poorly paid and under-appreciated; its increasing

prevalence in the higher education sector is part of the

broader trend towards increasing casualisation and

anxiety in the higher education labour market that our

protest signifies opposition to.

During the occupation we held workshops between us

by presenting topics of our l iking then discussing them.

Topics that were discussed included: post-colonial

capital ism and our colonist universities, The

Palestinian Freedom Theatre and how theatre can

bring about social change, drag culture and on the

2011 Student Uprising.

Furthermore, the occupation created ‘Radio Occupy’,

in which we played music ‘for the people, by the

people’. The radio was useful in communicating our

occupation’s aims and our ful l support for the pension

strikes. The stance against the marketisation of higher

education was important to get across in a casual way

to the students, as Reading, being one of the most

right-wing Universities in the UK, had little immediate

sympathies towards our movement.

Occupying Whiteknights building required a non-stop

battle. The management used a number of intimidation

tactics against us so as to encourage the abandoning

of the occupation. On the second day, we were

informed at around 7:50am that management had

consulted ‘legal advice’. They arrived at the decision

that we were not al lowed to bring food from outside,

due to possible ‘health and safety hazards’. We

protested against this decision, finding it ridiculous and

insulting that our own University management would

use such inhumane methods against its own students.

We had contacted our solidarity l inks across the UK,

alongside numerous lecturers, and prepared to go on

hunger strike. Assuming University management is not
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astonishingly naïve – this was a deliberate attempt to

force us to capitulate under the implied threat of

starvation. A PhD student and a third-year student

attempted to deliver food to us, but were denied

access – the security guards evidently at ease with the

starvation tactic used. We therefore decided to ‘string’

food in from the window by creating a make-shift bag

and string. Lowering it down three floors, people were

able to put food inside for us to pull up. The second

time aid came by to drop off food, security used

physical force – putting innocent people at risk of

serious injury for trying to help. We fail to see how

pull ing a lecturer off a high wall is in any way ‘healthy’

or ‘safe’. At around 9:1 5am the University informed us

that they would provide food. The establishment had

realised their mistake in taking such aggressive

actions against its students, which de-legitimised any

authority that they might have had in the first place.

I t became clear to the University management that we

were not occupying alone. The occupation did not take

a vanguard position on the strikes: it was a collective

action where everyone showed their comrades

solidarity, and only through solidarity was that battle

won.

Later that day, management called police onto the

premises to accompany the Deputy Vice-Chancellor in

addressing the occupation. This was another

intimidation tactic – there was no reason for the police

to be present considering the fact that the Deputy VC

had already large numbers of security on the scene.

Due to the knowledge gained of our legal rights from

the Green and Black Cross, the police had no option

but to leave. The Green and Black Cross are legal

advisors who work for free in sol idarity of movements

such as these, whom we contacted pre-occupation to

secure the welfare of our members.

The extensive attempts of the University management

to force us to surrender only served to demonstrate

that the University wanted to frustrate the success our

protest was achieving in showing solidarity with the

strikers and in getting across our message.

The occupation has ended as all possible outcomes

that were in the favour of the movement had been

exhausted. Having entered into constructive written

discussions with the University management, we have

expressed our position and applied pressure to the

Vice-Chancellor. Our interactions can be found

published on social media.

(https://www.facebook.com/UoRMarxSoc/). The

occupation has demonstrated mass solidarity towards

the striking lecturers and had created solidarity l inks

across the UK. I t has raised awareness for more

organisations and unions to now openly supporting the

strikes. Organisations that had nothing to do with

higher education then showed open support.

Furthermore, it had/s created l inks of sol idarity

amongst al l of the student occupations across the UK,

specifical ly from: Sussex, Exeter, Bath, Dundee,

Aberdeen, Edinburgh, Cambridge, Queen Mary, York,

Stirl ing, Sheffield, Surrey, KCL, UCL, and UoL. This

shows an organised student body which did not simply

spontaneously rise up. I t is possibly the greatest fear

of University management and the neo-l iberal

government.

Our occupation cost the University management

£50,000. That is a £1 0,000 of capital damage a day.

The University of Reading Marxist society does not

believe that the Universities were once pure place of

learning and neo-l iberal ism has just disrupted this

process. Universities have been used by elites in the

past producing “knowledge” that was needed by the

upper classes in order to maintain the status-quo both

domestical ly but also to legitimise their rule over their

colonies. Universities where the ones who were

producing narratives that Othered people beyond the

West.

The post-colonial capital ist Universities that exist now

produce workers burdened with debt, leaving

graduates fearing of unemployment. Universities are

and have always have been a factory. Only the aims of

the factory have slightly changed. Oppressive

narratives sti l l permeate academia.

So how can we radical ly change this industrial

learning? If there was never a golden age of

Universities, to recognise the colonial purposes that

universities have held in the past and recognise the

industrial learning of our time, then there is nothing

keeping us from continuing this dehumanising,

industrial form of learning!

University factories are inseparable from the profit

motives of capital ism. The struggle against the

industrial isation of universities is part of a wider

struggle we have against capital ism itself. The
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University factory is a mere symptom of capital ism.

Thus this leads to our final point:

The struggle of the student and the worker should be

united. What is a student if not a worker that pays or is

in debt for their own training? The University factory

merely creates special ized workers.

As the worker is al ienated from their labour, the

student is al ienated from their knowledge and vice-

versa, the worker from their knowledge and the

student from their labour. We believe in an education

that l iberates every single member of the community.

Education should be a human right and its role is to

create critical thinkers who aim to better society rather

than oppress certain marginal ised groups. The

University of Reading Marxist Society and its friends

wil l not end its battle here. We wil l continue to fight

against the marketisation of higher education, both

actively and academical ly.

Our movement has only just begun.

Solidarity!

Επιτήρηση, Αποθήκευση & «Έξυπνο» Μέλλον: Η

Περίπτωση της Amazon* John Malamatinas

Πόσο διαφορετικό θα είναι το µέλλον µας σε 30 χρόνια

από τώρα; Η συζήτηση για την εποχή του ψηφιακού

καπιταλισµού είναι πλέον εδώ και όλοι παίρνουµε

µέρος σ’ αυτήν.

Κατά τη διάρκεια των µεταπολεµικών χρόνων, υπήρχε

το όνειρο του να δουλεύουµε λιγότερο µέσω της

καινοτοµίας και του αυτοµατισµού . Παρόλο που η

γενιά του «Back to the future» µεγάλωσε στη δεκαετία

του ’80 µε τέτοιες αφηγήσεις, ενώ προετοίµαζαν

ταυτόχρονα τον δρόµο για τη γενιά των «Mil lennials»,

η οποία θα έµπαινε στην Εποχή της Πληροφορίας,

Ο John Malamatinas ζει στις Βρυξέλλες, στην Κολωνία και στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται σε αντικαπιταλιστικές οµάδες

και δίκτυα. Ασχολείται κυρίως µε θέµατα εθνικισµού, κοινωνικών αγώνων και κρίσης στην Ελλάδα.
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ιπτάµενα αυτοκίνητα δεν κατάφεραν να υπάρξουν

ακόµα. Οι λεγόµενοι «Trekkies», που ήταν κατά βάση

άνδρες και οι οποίοι το ’80 και το ’90 ήταν αρχικά

ηγέτες στο λογισµικό (Bil l Gates), µετά καινοτόµοι

(Steve Jobs) και τώρα πολυτάλαντοι (Jeff Bezos),

έχουν µεταλλαχθεί και πλέον καθορίζουν τον ρυθµό

της αλλαγής εδώ και 20 χρόνια.

Μέσα σ’ όλα αυτά, όµως, οι σκοποί όλων των ονείρων

αυτών δεν έχουν ουσιαστικά αλλάξει τίποτε: κάθε µία

από τις τρελές λεπτοµέρειες της σειράς του Star Trek,

είτε η αυτόµατη τηλεµεταφορά, είτε η τεχνητή

νοηµοσύνη ή η αιώνια ζωή, παραµένουν ακόµη στα

µακρινά σχέδια των ηγετών της Sil icon Valley και των

άλλων τεχνολογικών κέντρων σε όλο τον κόσµο. Η

επανάσταση του διαδικτύου, η ψηφιοποίηση και η

καταµέτρηση του υπαρκτού κόσµου, δηµιουργούν τη

βάση ενός φουτουριστικού κόσµου, κάτι το οποίο δεν

φαίνεται πλέον και τόσο ουτοπικό, όπως έχει δείξει και

η τηλεοπτική σειρά Black Mirror. Η κωµική σειρά

Sil icon Valley δείχνει επίσης πολύ γραφικά τη

φιλοδοξία όλων αυτών των ηγετών στον τοµέα της

τεχνολογίας, να προσφέρουν ευτυχία σε όλη την

ανθρωπότητα. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχουν καταφέρει

κάτι τέτοιο ως τώρα. . .

Ψηφιοποίηση: Εκεί όπου η Αριστερά και η

Αντιεξουσία παραµένουν απούσες

Εδώ και πολύ καιρό η Αριστερά δεν δείχνει να κάνει

καµία προσπάθεια να µάθει από την τραυµατική και

αποτυχηµένη εµπειρία του τεχνο-φουτουριστικού

οράµατος της Σοβιετικής Ένωσης. Μπροστά στο

θεωρούµενο, και παραδεκτό από καιρό, τέλος αυτής

της ιστορίας, δεν έχουµε καταφέρει να βρούµε πάνω

απ’ όλα έναν εναλλακτικό ρόλο της τεχνολογίας στον

κόσµο µας. Κάθε τέτοια συζήτηση ξεκινά κάπως έτσι:

µας έχουν όλους κυριέψει οι ψηφιακές διαδικασίες και

σήµερα έχουµε ήδη γίνει µέρος τους.

Ταυτόχρονα όµως, καµία πολιτική οµάδα δεν µπορεί

να επιβιώσει χωρίς τη χρήση των µέσων κοινωνικής

δικτύωσης στις δηµόσιες σχέσεις της. Πολλοί από

εµάς µετράµε την επιτυχία µας σύµφωνα µε τον

αριθµό των «likes» που έχουµε λάβει. Για τις

συνδικαλιστικές οργανώσεις, παρόλα αυτά, η

αυτοµατοποίηση συνεχίζει να ακούγεται µια τροµακτική

λέξη.

Η ριζοσπαστική Αριστερά έχει αναφερθεί αρκετές

φορές στην εξέλιξη των Google, Facebook, Amazon,

κλπ. Φαίνεται όµως σαν να κοιµούνται επί της ουσίας.

Τα προγράµµατα του γερµανικού κόµµατος Die Linke

και διαφόρων τεχνοκρατικών οµάδων και ΜΚΟ έχουν

επικεντρωθεί µόνο στα θέµατα των ψηφιακών

δικαιωµάτων, χωρίς να υπάρχει ίχνος κάποιας

καινοτοµίας από την Αριστερά. Οι µαζικές αλλαγές

στην παραγωγή και αναπαραγωγή στην κοινωνία

έχουν αναγνωριστεί, αλλά οι αντίπαλοι είναι ήδη πολύ

µεγάλοι και παντοδύναµοι και το σύστηµα είναι

πολύπλοκο και υπερφορτωµένο. Επίσης, οι ευκαιρίες

για την οργάνωση των εργατών µερικής

απασχόλησης, εργατών γνώσης, εργατών στον τοµέα

των µεταφορών και σε start-up επιχειρήσεις µένουν

ακόµη ανεκµετάλλευτες (εκτός από πολύ λίγες

εξαιρέσεις).

Ο αγώνας εντός του γίγαντα της εφοδιαστικής

αλυσίδας και του διαδικτύου Amazon, ο οποίος

καταφέρνει να κρύψει τους πραγµατικούς του

σκοπούς πίσω από ένα προσωπείο λιανικού

εµπορίου, µπορεί να αποτελέσει την ευκαιρία για

τα κινήµατα να ξεφύγουν από την πλήξη και την

απραξία.

Η Amazon εγκαθιδρύει το νέο σχέδιο για την

αναδιοργάνωση του κόσµου της εργασίας και αυτό θα

επεκταθεί σε όλη τη βιοµηχανία. Γι ’ αυτό, είναι

σηµαντικό να αναλύσουµε τη λογική της και τη λογική

της αντίστασης εναντίον της.

Το «παντοπωλείο» Amazon - Ο γίγαντας της

εφοδιαστικής αλυσίδας και της τεχνολογίας

Εδώ πρόκειται για τη φανταστική ιστορία µιας

νεοφυούς (start-up) επιχείρησης που δηµιουργήθηκε

από έναν µύθο. Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος,

προέρχεται από το κεφάλαιο (hedge fund) DE Shaw

της Wall Street, κατευθείαν από τους κύκλους των

λεγόµενων nerds, των οποίων αποκλειστικός σκοπός

είναι να βγάζουν πολύ χρήµα. Ο Τζεφ Μπέζος άφησε

την καλοπληρωµένη δουλειά του για να ξεκινήσει τη

ριψοκίνδυνη διαδροµή του πάνω στα κύµατα του

τεράστιου κόσµου του διαδικτύου.

Η ιστοσελίδα amazon.com εγγράφηκε την 1 η

Νοεµβρίου του 1 994. Στις 9 Αυγούστου του ίδιου

χρόνου, η Netscape Communications ξεκινάει τον
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πρώτο browser Mosaic Web, ανοίγοντας τον δρόµο

του διαδικτύου στο ευρύ κοινό. Το ίντερνετ ετοιµάζεται

να απογειωθεί. Ο Μπέζος και η µικρή του οµάδα,

µεταξύ τους η γυναίκα του Mackenzie και ο τεχνικός

Shel Kaphan, εργάστηκαν για 2 χρόνια,

προετοιµάζοντας το επιτυχές λανσάρισµά τους.

Την πρώτη εβδοµάδα µετά το ξεκίνηµα της Amazon,

τον Απρίλιο του 1 995, ήρθαν παραγγελίες 1 2.000

δολαρίων, αλλά παραδόθηκαν βιβλία αξίας µόνο 846

δολαρίων. Τη δεύτερη εβδοµάδα έλαβαν παραγγελίες

1 4.000 δολαρίων και έκαναν παραδόσεις αξίας 7.000

δολαρίων. Ο µακρύς δρόµος µέχρι το σηµερινό άριστο

σύστηµα παράδοσης -η εταιρεία διαφηµίζει ότι

µπορούν να παραδώσουν µέσα σε µια µόλις ώρα-

ξεκίνησε στην πραγµατικότητα µε ιδιαιτέρως µικρά

βήµατα. Αφού λύθηκαν τα εφοδιαστικά προβλήµατα µε

το χάος της αποθήκευσης και της παράδοσης, άρχισε

η επέκταση, η οποία οδήγησε στο κεντρικό σύνθηµα

του µελλοντικού οράµατος της Amazon. Οι

παραγγελίες ανέβαιναν καθηµερινά, όπως και οι

επενδύσεις. Επέκταση για τον Μπέζος και την

οµάδα του σήµαινε άµεση επανεπένδυση όλων

των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων.

Η πρωτόγνωρη εξέλιξη του διαδικτύου, από το 2000

και µετά, συνεισέφερε σηµαντικά σε όλα αυτά. Η

βασική αρχή ήταν απλή: Ας πούµε πως έχουµε ένα

µαγαζί το οποίο πουλάει καταρχήν βιβλία και µετά

διαδοχικά πολλά άλλα αγαθά, κάτι που προφανώς

βρίσκεται πέρα από τις δυνατότητες των κανονικών

πολυκαταστηµάτων. Πώς γίνεται αυτό;

Η βασική αρχή της πλατφόρµας στην

πραγµατικότητα παρακάµπτει τους φυσιολογικούς

περιορισµούς των δύο άκρων της αγοράς, δηλαδή

τον παραγωγό και τον καταναλωτή. Η εµπιστοσύνη

προς την Amazon µεγαλώνει ολοένα χωρίς όρια και

έχει λάβει προφητικές διαστάσεις. Επιχειρήσεις που

βασίζονται σε παρόµοιες καπιταλιστικές πλατφόρµες

εµφανίζονται σαν µανιτάρια.

Σήµερα το όραµα των διαδικτυακών «παντοπωλείων»

είναι µια πραγµατικότητα. Στο µεταξύ, αλγόριθµοι

καθορίζουν τα βήµατα των εργατών στις αποθήκες και

ο νέος τρόπος αγορών έχει τέλεια προσαρµοστεί στις

ευέλικτες συνθήκες εργασίας της κοινωνίας. Η

Amazon απασχολεί 11 8.000 άτοµα παγκοσµίως.

Λειτουργεί υπεράνω όλων των συνόρων και έχει γίνει ο

φόβος του κάθε λιανοπωλητή -και όχι µόνο. Ακόµη και

ο γίγαντας στην πώληση επίπλων ΙΚΕΑ σκέφτεται να

πωλεί τα προϊόντα του µέσω της Amazon. Οι

αποθήκες διαµορφώνουν ένα δίκτυο που κάνει τον

χρόνο παράδοσης ολοένα και πιο σύντοµο. Τα

προϊόντα πρέπει να παραδοθούν σε όλο τον πλανήτη,

στον καθένα ξεχωριστά, όλο και πιο γρήγορα και

σωστά.

Σε µία τέτοια διαδικασία, δεν υπάρχει όριο στη χρήση

της νέας τεχνολογίας. Η Amazon πειραµατίζεται στην

Καλιφόρνια και αλλού µε πλήρως αυτοµατοποιηµένα

ροµπότ και τεχνητή νοηµοσύνη. Το πρώτο πλήρως

αυτοµατοποιηµένο κέντρο εκτέλεσης παραγγελιών

βρίσκεται κιόλας σε λειτουργία. Τα drones (ιπτάµενα

ροµπότ) σύντοµα θα καταργήσουν τους παλιούς

καλούς ταχυδρόµους, ενώ θα µπορούσαν ακόµη και

να ανοίγουν µόνα τους την εξώπορτα ενός σπιτιού για

να αφήσουν το πακέτο.

Όλα τα νέα και σχεδιαζόµενα πρότζεκτ δείχνουν

καθαρά ότι η νέα τάση δεν πρόκειται να περιοριστεί

µόνο στο κατάστηµα-θαύµα της Amazon. Από τον

χειµώνα του 201 6, η Alexa, το «έξυπνο σύστηµα

επικοινωνίας», έχει µπει στην αγορά. Η Alexa έχει

εκθειαστεί σαν η νέα οικιακή βοηθός, που ψάχνει για

εµάς στο διαδίκτυο ή κάνει άλλα πράγµατα για εµάς σ’

ένα έξυπνο σπίτι. Η διαφορά µε τις κλασικές µηχανές

αναζήτησης είναι ότι η Alexa δίνει µόνο µια απάντηση:

σε κάθε περίπτωση οι απαντήσεις της θεωρούνται

δεδοµένες, χωρίς δυνατότητα επιλογής.

Σε συνδυασµό µε άλλα στοιχεία, εγκατεστηµένα

µέσα και έξω από το σπίτι, η Amazon συµµετέχει

στο µελλοντικό «στοίχηµα» για ένα έξυπνο σπίτι

σε µία έξυπνη πόλη. Ο στόχος είναι να ενοποιηθούν

όλες οι σφαίρες της ζωής, από την οδήγηση του

αυτοκινήτου και τη διαφήµιση εντός του αστικού ιστού,

εώς την αυτόµατη παραγγελία γάλακτος όταν αυτό έχει

τελειώσει.

Η παλιά «ρήση» του Μπέζος «µεγαλώστε γρήγορα!»,

κυριαρχεί ακόµη και σήµερα στην Amazon -οι

δυνατότητες επέκτασης φαντάζουν απεριόριστες.

Στο µεταξύ, µέσα σε όλα αυτά, δεν ακούγεται ούτε λέξη

για τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν την πραγµατική

δουλειά πίσω από τον Μπέζος και τον εσωτερικό του

κύκλο συνεργατών. Από πολύ νωρίς φάνηκε το ύφος

της διαχείρισης του Μπέζος. Έχει αντικαταστήσει

βαθµιαία την παλιά του οµάδα µε νέα άτοµα -αυτή η

µανιώδης αναζήτηση «υπερεγκεφάλων» που

αντικαθιστούν τα παλιά σκουριασµένα µυαλά
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συνεχίζεται εώς σήµερα, κάτι που φυσικά δεν είναι

µονοπώλιο της Amazon. Τα ίδια ισχύουν και για τους

εργαζόµενους στο κάτω µέρος της πυραµίδας - για την

άλλη «οµάδα»-, αυτούς που η Amazon προσποιείται

ότι βρίσκονται κάτω από το σλόγκαν «∆ούλεψε

σκληρά, διασκέδασε και γράψε ιστορία» ως εργοδότης

µε χιλιάδες εργοδηγούς και εργαζόµενους χαµηλών

προσόντων.

Μόνο µ’ αυτό το εξουσιαστικό και άκρως τεχνικό

µοντέλο εργασίας, η Amazon θα κάνει πραγµατικότητα

τα όνειρα του Μπέζος για ένα δικτυωµένο µέλλον.

Μέσω της µεγάλης ισχύος της στην αγορά, η Amazon

ασκεί πίεση σε παραγωγούς και επηρεάζει έµµεσα τις

συνθήκες εργασίας τους.

Το εργασιακό καθεστώς της Amazon - η βάση για

µία παγκόσµια εκµετάλλευση

Το κεφάλαιο έχει αλλάξει µε πολλούς τρόπους από την

εποχή του Μαρξ. Η πιο πρόσφατη εξέλιξή του έγινε

υπό το όνοµα της «ψηφιοποίησης». Βιώνουµε νέους

και παλιούς τύπους υποταγής των ανθρώπων υπό το

καπιταλιστικό σύστηµα διοίκησης. Η ψηφιοποίηση

όµως, όπως τη βλέπουµε σήµερα, δεν αποτελεί

κανενός είδους επανάσταση.

Οι νέες συνθήκες εργασίας δεν αποτελούν παρά µία

πρόσµιξη του τεϊλορισµού, δηλαδή του διαχωρισµού

και της αναδιοργάνωσης των εργασιακών διαδικασιών,

µε το κατασκευαστικό σύστηµα του φορντισµού καθώς

και µε τις ευέλικτες και επισφαλείς συνθήκες εργασίας

του µετα-φορντισµού. Οι συνέπειες αυτών των

µετασχηµατισµών για τον εργαζόµενο κόσµο

συνεχίζουν να είναι σοβαρές και τα συνδικάτα πολύ

δύσκολα βρίσκουν απαντήσεις σ’ αυτές τις αλλαγές.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναστάτωσης -το

λεγόµενο disruption- ένα υπάρχον µοντέλο

επιχείρησης ή αγοράς αντικαθίσταται από µια νέα

εφεύρεση - όπως αποδεικνύει η Amazon µε την

επιθετική και επεκτατική της συµπεριφορά, και

συγκρούονται µεταξύ τους προωθώντας, όπως

περιγράφηκε πιο πάνω, την ψηφιοποίηση ολόκληρων

τοµέων της οικονοµίας.

Οι επιστήµονες Barthes και Rottenbach, στην ανάλυσή

τους για τις συνθήκες εργασίας στην Amazon,

υποστηρίζουν πως «η καπιταλιστική χρήση του

ψηφιακού µηχανισµού από την Amazon και οι

στρατηγικές υπαγωγής του στην εργασία δείχνουν τις

συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα αυξανόµενο µέρος

των εργατών θα πρέπει να ζει και να παλεύει τα

επόµενα χρόνια». Κάτι τέτοιο παρουσιάζει πολλές

δυνατότητες αντίστασης: εκατοντάδες υπάλληλοι,

όπως στην Amazon στη Λειψία, δοκιµάζουν ατοµικούς

και συλλογικούς τρόπους ώστε να ξεφύγουν από τον

απόλυτο έλεγχο των προϊσταµένων τους και των

σκάνερ χειρός, παίρνοντας µεγαλύτερα διαλείµµατα ή

αναλαµβάνοντας κοινές απεργιακές κινήσεις.

Τα κέντρα εκτέλεσης των παραγγελιών της

Amazon είναι οι βιοµηχανικοί χώροι του σηµερινού

καπιταλισµού. Εγκαθίστανται σε περιοχές µε

ελάχιστες υποδοµές και όπου οι θέσεις εργασίας είναι

σπάνιες. Τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά εδώ είναι:

µικρή πόλη µε συνδέσεις αυτοκινητοδρόµων και

σιδηροδρόµων. Χιλιάδες άνθρωποι εκτελούν

καθηµερινά µία εξαντλητική και µονότονη εργασία

όπου δεν τους επιτρέπεται να χρησιµοποιήσουν το

µυαλό τους ενώ ό,τι κάνουν ηχογραφείται και

αναφέρεται στους ανωτέρους τους. Από αυτό το είδος

εργασίας κερδίζει ένα µεγάλο µέρος της κοινωνίας

-τουλάχιστον όλοι όσοι έχουν υποκύψει στον εθισµό

παραγγελιών µέσω του διαδικτύου ή όσοι εξαρτώνται

από το σύστηµα παράδοσης πακέτων. Η παραγγελία

µε την Amazon έχει γίνει ένας σηµαντικός

αναπαραγωγικός πυλώνας, όπως το ταχυδροµείο

και η παροχή νερού. Η διαφορά είναι ότι η Amazon

βρίσκεται εξαρχής σε ιδιωτικά χέρια.

Προσαρµοσµένο στις σηµερινές τεχνολογικές

απαιτήσεις, το βιοµηχανικό σύστηµα έχει

εκµοντερνιστεί σύµφωνα µε τις νέες καπιταλιστικές

ανάγκες: το σκάνερ χειρός, ως το νέο εργαλείο γενικής

παραγωγής, το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα

αποθήκευσης, η µηχανογραφηµένη πλοήγηση µέσω

ενός αλγορίθµου και ο απόλυτος έλεγχος είναι τα κύρια

στοιχεία αυτών των µοντέρνων βιοµηχανικών

συστηµάτων. Κάθε διάλειµµα για τουαλέτα ή κάπνισµα,

κάθε συνοµιλία, µπορεί να παρακολουθείται, όπως

πράγµατι συµβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Τις

τελευταίες δεκαετίες, οι δυνατότητες για άµεσο έλεγχο

έχουν γίνει πολύ φθηνές και χρησιµοποιούνται όλο και

περισσότερο. Λόγω όλων αυτών των νέων εξελίξεων,

δεν χρειάζεται πλέον η δικαιολογία της προστασίας

από κλοπή για την τοποθέτηση καµερών, στις οποίες

είχαν αντισταθεί οι εργάτες κατά το παρελθόν.

Πολλές χιλιάδες άνθρωποι εργάζονται άµεσα µε την

Amazon µέσω teleworking στο σπίτι, όντας κι αυτοί



1 5

εργαζόµενοι. Επίσης, δεν µετράµε καν τους

καταναλωτές που προσθέτουν καθηµερινά αξία στον

µηχανισµό αυτό, µε πληροφορίες και αξιολογήσεις που

κάνουν δωρεάν. Από το 2005, η Amazon χρησιµοποιεί

την πλατφόρµα Mechanical Turk, µία ψηφιακή

crowdwork πλατφόρµα της «οικονοµίας κατά

παραγγελία» (on-demand economy), η οποία

επιτρέπει σε επιχειρήσεις να συµπεριλάβουν χιλιάδες

εργαζοµένους «clickworkers» σε διάφορες εργασίες,

τις λεγόµενες µικροεργασίες. Οι cl ickworkers

διακρίνονται µε την εκτέλεση µικρών, όχι σύνθετων

εργασιών, όπως η απάλειψη άχρηστου περιεχοµένου

που διαγράφεται µε ένα κλικ του ποντικιού -και το

κάνουν αυτό για ώρες. Στη Γερµανία µόνο, ο

αριθµός των clickworkers ξεπερνάει το ένα

εκατοµµύριο.

Τα κέντρα εκτέλεσης παραγγελιών και οι χιλιάδες των

clickworkers αποτελούν τη βάση του παγκόσµιου

µοντέλου τεχνο-εκµετάλλευσης του µέλλοντος. Η

τεχνική εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, όχι

µόνο στην Amazon, έχει οδηγήσει σε λίγους

ειδικευµένους ανθρώπους και σε µία µάζα

ανειδίκευτων. Η σύνθεση των κοινωνικών τάξεων

αλλάζει: για παράδειγµα, πολλοί πρώην άνεργοι ή µε

προσωρινή απασχόληση έχουν πλέον προσληφθεί.

Αυτή η νέα ταξική σύνθεση βασίζεται στα

«επιτεύγµατα» του κεφαλαίου τις τελευταίες δεκαετίες,

όπως είναι η υψηλή ευελιξία και η επισφάλεια, που

πλέον «αγγίζει» και τους εργαζόµενους σε γραφεία.

Στα επόµενα χρόνια και δεκαετίες, οράµατα, όπως το

εγγυηµένο βασικό εισόδηµα και τα αυτοκίνητα χωρίς

οδηγό, όπου ο καθένας θα µπορεί να κάνει

τουλάχιστον µερικά ταξίδια µε την Uber, θα γίνουν

πραγµατικότητα. Αλλά όχι και χωρίς τις χιλιάδες

ανθρώπων που µε τους σκάνερ χειρός ή τους 3D

εκτυπωτές κάνουν όλο αυτό το πάρτυ δυνατό.

«∆εν είµαστε ροµπότ!» - Ο µακροχρόνιος αγώνας

των εργαζοµένων της Amazon

Από το 201 3, οι εργαζόµενοι στην Amazon κάνουν

απεργίες. Μόνο στο Ράινµπεργκ, κοντά στο

Ντίσελντορφ, είχαν 80 µέρες απεργίας. Για τη Γερµανία

αυτό αποτελεί εξαίρεση, αλλά για τους εργαζόµενους

στην Amazon είναι µία κανονικότητα. Η Γερµανία είναι,

µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, αυτή µε τις λιγότερες

απεργίες, πράγµα που σηµαίνει ότι είναι µία χώρα

φιλική προς τις επιχειρήσεις. Με την υποστήριξη του

συνδικάτου «ver.di», οι απεργοί απαιτούν ενιαία

συµβόλαια µισθού, τα ίδια µε αυτά που ισχύουν στο

λιανικό εµπόριο.

Οι εργαζόµενοι στην Amazon δεν πληρώνονται

«άσχηµα». Για µερικούς από τους νεότερους

υπαλλήλους, που είναι συνηθισµένοι στην ανεργία και

σε δουλειά υπεργολαβίας, µια τέτοια δουλειά συχνά

σηµαίνει κοινωνική άνοδος. Η κοινωνική πρόοδος και η

αναγκαστική οµαδοποίηση είναι δύο πτυχές που η

Amazon χρησιµοποιεί σαν θετικούς παράγοντες στην

προπαγανδιστική πολιτική της. Για άλλους, που

εργάζονται στο λιανικό εµπόριο ή στις εταιρείες

µεταφορών-εφοδιασµού, οι νέες αυτές µέθοδοι που

σχετίζονται µε την οργάνωση της εργασίας και την

επικοινωνία θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε

εργασιακή υπερφόρτωση.

Οι εργαζόµενοι στο διαδικτυακό εµπόριο, σε

σύγκριση µε τους συναδέλφους τους στο

«κανονικό» εµπόριο, αντιµετωπίζουν ιδιαιτέρως

µειωµένο εισόδηµα και περιορισµούς στα

δικαιώµατά τους. Αυτό συµβαίνει ειδικά διότι οι

µεγάλες εταιρείες δεν δέχονται καθόλου συνδικάτα,

που σηµαίνει ότι δεν διαπραγµατεύονται µε συνδικάτα,

εµποδίζουν ενεργά την οργάνωση τους και

εγκαταλείπουν ακόµη και τις ενώσεις εργοδοτών.

Οι απεργίες οργανώνονται σε εταιρείες από πρόσωπα

που έχουν την εµπιστοσύνη του ver.di και

υποστηρίζονται από τη γραµµατεία του ver.di. Σε

πολλές περιπτώσεις, οι απεργίες αυτές συντονίζονται.

Σε µέρη σαν το Ράινµπεργκ έχουν χρησιµοποιηθεί νέες

απεργιακές στρατηγικές, όπως η αλλαγή στις

ηµεροµηνίες των απεργιών. Η µυστικότητα της

ηµεροµηνίας µιας απεργίας έχει τεράστια σηµασία για

το αποτέλεσµα του αγώνα, εξαιτίας του µεγάλου

αριθµού των διαφορετικών περιοχών που αυτός

διεξάγεται. Η οργάνωση µίας απεργίας είναι µία

άσκηση ισορροπίας. Από τον αγώνα στην Amazon

µπορούµε να µάθουµε πολλά για την οργάνωση

τέτοιων συλλογικών διαδικασιών.

Η µελέτη της Sabrina Apicel la του Ιδρύµατος Rosa-

Luxembourg αναλύει τους λόγους που γίνονται

απεργίες στην Amazon της Γερµανίας. Ένα από τα

αποτελέσµατα της µελέτης είναι ότι η απολαβή

υψηλότερου µισθού δεν είναι ο κύριος σκοπός των

απεργών. Πιο σπουδαία πράγµατα είναι οι συνθήκες

εργασίας και η έλλειψη δικαιωµάτων διαβούλευσης.
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Στις συνεντεύξεις που έγιναν για τη µελέτη, µε τους

εργαζόµενους στα διάφορα εργασιακά τους

περιβάλλοντα, τονιζόταν πάντοτε ότι αισθάνονται σαν

µηχανές. Τα αυστηρά καθήκοντα εργασίας και ο

τεχνικός έλεγχος θεωρούνται ως επιθέσεις στα ίδια

τους τα σώµατα, το οποίο σηµαίνει ότι συγκρίνουν,

αστειευόµενοι, τους εαυτούς τους µε ροµπότ και

σάιµποργκ, ως θύµατα δηλαδή µίας επιβαλλόµενης

µηχανοποίησης.

Στις συνεντεύξεις, οι εργαζόµενοι αναφέρουν ότι το

εργασιακό συµβόλαιο είναι σηµαντικό, αλλά η δουλειά

του ver.di φτάνει πλέον στα όριά της. Εδώ δεν

χρειάζεται, όπως λέει η Apicel la, να ξαναεφεύρουµε τον

τροχό: στη Λειψία οι ακτιβιστές µέσα στην εταιρεία και

η υπεύθυνη γραµµατεία του συνδικάτου έχουν ήδη

αναλάβει δράσεις που περιλαµβάνουν συζητήσεις για

τέτοιες ροµποτικές συνθήκες εργασίας.

Έχουν µοιραστεί φυλλάδια για τα θέµατα της «κλοπής

των διαλειµµάτων τους» ή «την απαράδεκτη πρακτική

ελέγχου από διάφορους µηχανισµούς αναφοράς

(feedback) λόγω λίγων λεπτών αδράνειας». Οι

εργαζόµενοι πειραµατίζονται ευρέως µε διάφορες

µορφές αντίστασης, όπως περιγράφει ο εργαζόµενος

Christian Krâhling στη συνέντευξή του (ak 631 ): «Οι

συνάδελφοι συνηθίζουν να αναλαµβάνουν δράσεις

όπως τις ‘απεργίες ζήλου’ ή αλλιώς κάνοντας

‘σχολαστική εργασία µε την κατά γράµµα τήρηση των

κανόνων’ (work-to-rule). Υπάρχει ένας τεράστιος

αριθµός κανόνων και οδηγιών εργασίας από την

Amazon που αν πραγµατικά ακολουθήσεις όλα αυτά

δεν µπορείς να δουλέψεις!».

Η οργάνωση των δράσεων των εργαζοµένων στην

Amazon έχει προχωρήσει και σε διεθνές επίπεδο.

Εργάτες από Πολωνία, Γερµανία και Γαλλία βρίσκονται

σε επαφή εδώ και 2 χρόνια στα πλαίσια του σχεδίου

«Amworkers». Υπάρχουν επίσης επαφές µε Ισπανία,

Ιταλία, ακόµη και µε τις ΗΠΑ. Ένα από τα θετικά

αποτελέσµατα όλων αυτών είναι το ακόλουθο: όταν οι

εργαζόµενοι στη Γερµανική Amazon απεργούν, οι

συνάδελφοί τους στο Πόζναν της Πολωνίας

αναλαµβάνουν µία «απεργία καθυστερήσεων» αντί να

γίνουν απεργοσπάστες.

Ας γίνουµε η Λερναία Ύδρα του καπιταλισµού

Στο εντυπωσιακό τους βιβλίο The Many-Headed

Hydra, οι Peter Linebaugh και Marcus Rediker

εξετάζουν την ιστορία των αγώνων στην πρώιµη φάση

του καπιταλισµού, ιδιαίτερα στη φάση της επέκτασης

της Βρετανικής Αυτοκρατορίας πέρα από τους

ωκεανούς. Παρουσιάζουν την ιστορία όσων

εκδιώχθηκαν και στερήθηκαν τα µέχρι πρότινος κοινά

αγαθά, τους βίαια απαχθέντες Αφρικανούς σκλάβους,

το αστικό προλεταριάτο που στρατολογήθηκε βίαια για

να υπηρετήσει στις στρατιωτικές ή ναυτικές δυνάµεις,

καθώς και τους αυτόχθονες κατοίκους της Καραϊβικής

και τους «Ινδιάνους» των δύο Αµερικών. Όλοι τους

εξεγέρθηκαν εναντίον της ανελέητης βίας του

επεκτατικού καπιταλισµού.

Η καπιταλιστική αυτή βαρβαρότητα συνεχίζει όµως να

αναπτύσσεται και να αλλάζει. Η φάση της αρχικής

συσσώρευσης πλούτου µε την κατάληψη γης κατά το

παρελθόν, φαίνεται πολύ διαφορετική από το σηµερινό

άνοιγµα νέων περιοχών για τον καπιταλισµό µέσω της

συλλογής στοιχείων και τη χρήση αλγορίθµων. Παρόλα

αυτά, νέες αγορές κατακτώνται, στις οποίες µισθωτοί

εργαζόµενοι µαζί µε κοινωνικά αποκλεισµένους

ανθρώπους γίνονται θύµατα εκµετάλλευσης µε

διαρκώς νέους τρόπους. Στις φυτείες και στις

αποικίες των σκλάβων του πρώιµου

καπιταλισµού, αποκτήθηκε η εµπειρία όχι µόνο

του να βγαίνει το κέρδος αλλά ιδιαίτερα και της

οργάνωσης της εργασίας, δηλαδή η τροµοκρατία

εναντίον των σκλάβων. Αυτές οι εµπειρίες

επέστρεψαν αργότερα στην Ευρώπη και έφτασαν

ως τα εργοστάσια.

Αυτή η σύνδεση µεταξύ των διηπειρωτικών εµπειριών

και η αντίσταση εναντίον τους, «οι Ατλαντικές

Επαναστάσεις», συγκρούστηκαν µε το αναδυόµενο

παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα. Ο σηµερινός

αγώνας εναντίον της Amazon αποτελεί κι αυτός ένα

µέρος µίας πιθανής παγκόσµιας αντίστασης, που

παράγεται από τις σκληρές εργασιακές συνθήκες και

θα µπορούσε να θέσει σε αµφισβήτηση την επιτυχία

ολόκληρου του συστήµατος.

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να διερωτηθούµε για τη

µόνιµη εστίαση της προσοχής στον δυτικό κόσµο.

Αγώνες εναντίον της εκµετάλλευσης πόρων και των

απάνθρωπων συνθηκών εργασίας διεξάγονται σε όλη

την υδρόγειο. Η κριτική στις πειθαρχικές ποινές και τον

έλεγχο του ανθρώπινου σώµατος -λέξη κλειδί: αυτο-

βελτιστοποίηση- καθώς και στα νέα είδη ελέγχου και

διαχωρισµού, θα µπορούσε να ισχυροποιηθεί. Οι

αγώνες για την εργασία και τον ψηφιακό έλεγχο θα
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πρέπει να συνδέονται µε αγώνες εναντίον της

ανάπλασης περιοχών (gentrification), όπως δείχνουν

οι διαµαρτυρίες στο Κρόιτσµπεργκ του Βερολίνου,

εναντίον των σχεδιαζόµενων εγκαταστάσεων της

Google, και η συνολική αναδόµηση των µικρών

πόλεων σύµφωνα µε τα επιχειρηµατικά σχέδια, όπως

κάνει η Amazon µε τα κέντρα εφοδιασµού.

Επιπλέον, δεν θα πρέπει να περιοριστούµε στον τοµέα

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας της Amazon:

υπάρχουν εργάτες που θέλουν να παλέψουν για έναν

κοινό σκοπό και σε άλλες εταιρείες όπως στις Zalando,

DHL και Obi. Αυτοί οι εργαζόµενοι συζητούν και

προσβλέπουν σε πολλά περισσότερα από µία αύξηση

µισθών.

Πώς µπορούµε να πετύχουµε να γνωστοποιήσουµε

στον κόσµο την απαίτηση να διαπραγµατευτούµε ως

κοινωνία τις εργασιακές συνθήκες και την

αυτοµατοποίηση; Μπορούµε να ενώσουµε όλους

αυτούς τους αγώνες; Το Make Amazon Pay! είναι το

πρώτο βήµα.

* Το παρόν κείµενο αποτελεί απόσπασµα µιας µακροσκελούς

ανάλυσης του John Malamatinas. Ολόκληρη η ανάλυση φιλοξενείται

υπό τον οµώνυµο τίτλο στο babylonia.gr.

Επιµέλεια: Ιωάννα Μαραβελίδη

Photo: From a strike in Andalusia, in the province of Cadiz. Thousands of workers were layed off after Delphi (old General Motors company)

decided to leave for cheaper workers in Poland.

Labour Struggles in Spain: A New Chapter
Marta Lobato

Spain is entering a new chapter in its history of labour

struggles.

Some scholars, and especial ly economists, have

always criticized the Spanish labour market for being

‘too rigid’, making it difficult for employers to fire

employees whenever the businesses need reducing

costs (re-structuring, as they say). However, this fact

has nothing to do with a caring system that looks for

the workers’ protection. Spain comes from a very top-

down, hierarchical culture in terms of power relations

that originates in Francoist times and that has left a

serous imprint in the way workers relate to unions and

the State for the improvement of their conditions.

Spain went rapidly from building heavy industry in the

late 60’s and 70’s to building the structures of the post-

Fordist type; a service-led economy relying in more

Marta Lobato is an Anthropologist at the Department of Social and Cultural Anthropology, Universitat Autònoma de Barcelona
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special ized production and in work rhythms very

different to those of the industrial economies. With the

advent of post-Fordist type of production, jobs begun

being more ‘flexible’ in the industrial sectors as well ,

which looked into reducing costs by separating

workers into two groups: the permanent ones and a

pool of workers on short-term contracts. Now, after the

2008 crisis hit, another wave of labour ‘flexibi l ity’ has

taken place.

Worker struggles in the midst of precariousness

and labour de-regulation

Despite efforts of the Spanish government to assure

and re-assure people of the success of the reforms

under “austerity” pol icies, the labour situation has been

worsening since the crisis hit. Unemployment, freezing

and/or decreasing wages, short-term contracts and

irregular work shifts that monopolize workers’ time and

resources, have increasingly become the norm. Spain

has one of the highest rates of labour precarity in the

whole of the EU. According to the labour union CCOO,

the precarity rate in Spain in 201 6 stood at 26,1 %,

almost the double of the EU (1 4,2%). In 201 7, 9 out of

1 0 jobs created were temporary, and due to the 201 2

labour reform, which gave employers more freedom to

hire under conditions that work for their benefit, these

new jobs are highly precarious.

The challenges that these new labour reconfigurations

are posing on labour struggles and capacities for

organization are various. Firstly, in the neoliberal era,

workers tend to blame themselves for their

‘unemployabil ity’ , thus very often they become

marginal ized and isolated. There are no collectives, no

organizational structures to defend their rights as a

collective. Society tends to make them invisible in their

condition of non-productive subjects. Secondly, there is

no tradition of worker resistance in the service sector,

as it is something that people’s imaginaries attach to

factories and the old days of industrial capital ism. In

the service sector, workers tend to be more

individual ized, and with a constant fear of losing their

jobs in the event of strikes. They also have to perform

tasks under greater control, and this creates

uncertainty and anxiety as one is never sure that

contracts wil l be renewed.

All in al l , the lack of structures for organization is also

the result of years of inactivity due to the prosperous

times that Spain experienced in the years up to the

economic crisis. Instead of looking for ways to unionize

workers and build structures when the market was

more abundant and rel iable, labour unions have had to

‘catch up’ with the recent worsening conditions, making

it even more difficult for them to attract attention from

workers and support from the wider society. On top of

this, labour unions have paid a high price for

maintaining financial stabil ity through corporatization

and State funding. Nowadays, conversations with

members of the unions that saw the transitioning from

being a bottom-up organization to a top-down,

formalized and highly bureaucratic one, know that in

the long-term, it worked in the detriment of workers.

This is something that the crisis has made even more

visible, with negotiations in which the two major labour

unions were unable to defend and protect workers

from the de-regulation of the labour market and the

consequent loss of rights.

What is happening now?

Even though the challenges for organizing and

unionizing workers are more difficult and complex

today than ever before, it does not mean that

resistance is non-existent. Just months ago, for

example, Barcelona has seen the birth of a new

independent syndicate, Sindicato de Inquil inos, which

provides legal advice and civi l street-actions for

tenants who are being threatened with losing their

homes due to the sell ing of entire buildings to

speculative housing agencies. The syndicate is born in

the midst of rising, disproportionate rents in the city as

the housing bubble moves from mortgages to rents.

These events are, although not evolving around

labour, fresh air to social movements from which

worker organizations could also rise. Moreover, we are

seeing more frequently small , independent actions

carried out by groups of workers, who sometimes

make small achievements. These actions are,

however, more usual in big multinationals and

corporations, and not in medium-sized companies,

which represent most of the employment in the

Spanish economy. We have also seen an increase in

strikes, the latest coming from associate professors at

the University of Valencia, who declared the start of an

indefinite strike that is currently ongoing.

Interestingly, strikes grew by 1 0,41% in the years

fol lowing the crisis in 2008. The number of work hours

lost as a consequence also increased by 1 3,62% with

respect to previous years. In 201 0, for instance, 75%
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of al l active workers supported the general strike called

by CCOO and UGT, the two main unions. With the rise

of the social movement 1 5-M, workers also called for

strikes in the health and education sectors, which were

all very successful. However, these actions have

decreased in more recent years with the re-election of

the Conservative party for a second time.

We are therefore seeing, on the one hand, the two

main labour unions concentrating their actions in

State-level negotiations, with a more or less stable

number of affi l iates, and a significant mobil izing power

for national strikes. However, their abil ity to improve

the working conditions of workers has to be remarked,

especial ly when recall ing their weak performance

concerning labour deregulations and informal

governance that is enabling employers to outsource

services and to offer increasingly precarious contracts

to ‘on-cal l ’ workers.

This not to say that these unions are worthless in the

work-place level. On the contrary, just 1 0 days ago, for

instance, Amazon fired 1 00 temporal workers from its

personnel in one of Madrid’s logistical centers. This

action has come as a reprisal for the strikes they had

been participating in, to improve their work conditions.

CGT, the union that represents some of these workers,

is already organizing protests and taking actions with

the support of the permanent workers.

Hopes for the future?

We are now living in an interesting time, when workers

can look back with some perspective and consider al l

that has been lost in the past years, but also all that

was gained before and that could be lost in the near

future. I t is evident that neoliberal ism is sti l l al ive,

feeding from speculative, profit-making corporate

capital ism, while also appropriating labour value and

disempowering workers. Today, the sentence “if labour

unions did not exist, they would have to be invented”,

makes a lot of sense.

I am all for small , independent actions, but I fear that

fai lure to organize properly to build larger associative

ties, wil l prevent substantial changes from happening.

Perhaps both types of actions need to occur at the

same time, pressurizing the larger unions to challenge

government actions and organizing small actions in

sectors where there are no collective bargaining

agreements and where workers experience deep

alienation.

Η κατάσταση της Εργασίας στην Ευρώπη:

Απολογισµός της συνάντησης του Beyond Europe

Τον Μάρτη εσυναντήθηκεν στο Καϊµακλί η

πανευρωπαϊκή αντιεξουσιαστική πλατφόρµα Beyond

Europe, της οποίας η Συσπείρωση Ατάκτων έν µέλος.

Συντρόφισσες τζιαι σύντροφοι που τις οργανώσεις

Αντιεξουσιατική Κίνηση (Ελλάδα), Plan C (Βρεττανία),

umsGanze (Γερµανία/Αυστρία), τζιαι σύντροφοι που

την υπό σύσταση αντιεξουσιαστική οµάδα της Πράγας

(Τσεχία) ήρταµεν µαζί στες 2 µε 4 Μάρτη του 201 8, για

να χαρτογραφήσουµε το πεδίο της δράσης µας ενάντια

σε Κράτος, kεφάλαιο, τζιαι συστηµικές ιεραρχίες.

Έναν που τα θέµατα που µας απασχόλησε ήταν η νέα

κατάσταση των εργασιακών σχέσεων στην

νεοφιλελεύθερην Ευρώπη. Πιο κάτω συνοψίζουµε τες

ανταποκρίσεις κάθε οµάδας της πλατφόρµας, όπως

εσυζητηθήκαν στην οµάδαν εργασίας “Εργασία,
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Ψηφιοποίηση τζιαι το Μέλλον”.

Γερµανία (umsGanze)

Για τις οµάδες της umzGanze στην Γερµανία,

σηµαντικά ήταν τα ζητήµατα της (τεχνολογικής)

αυτοµατοποίησης της εργασίας, τζιαι της

εξατοµίκευσης των εργασιακών σχέσεων στα πλαίσια

του “gig economy” (δηλαδή της εξαρτηµένης

περιστασιακής απασχόλησης, βλ. Uber, Lyft κ.ά.). Για

την umsGanze, η αριστερά καλείται να απαντήσει το

ερώτηµα «µήπως έφτασε το τέλος της Εργασίας»;

Σηµαντική ένι η δράση της umsGanze γύρω που την

καµπάνια Make Amazon Pay (Αναγκάστε την Amazon

να πληρώσει). Η καµπάνια δρα αλληλέγγυα προς τον

πανευρωπαϊκό συντονισµό των εργαζοµένων, που

οργάνωσεν µια σειρά που µεγάλες απεργίας στα κατά

τόπους διακοµιστικά κέντρα του εµπορικού κολοσσού

του Τζεφ Μπέζος, όπου επικρατούν συνθήκες

δουλοπαροικίας.

Όπως παρατηρούν, ο συντονισµός των ίδιων των

εργαζοµένων έδειξε τα όρια του µοντέλλου του

γραφειοκρατικού συνδικαλισµού. Η συντεχνία αδυνατεί

να κλιµακώσει την δράση της, κάτι που αναγνωρίζει

τζιαι µια µερίδα των ίδιων των εργατών που

συµµετέχουν στις απεργίες. Σκοπός της καµπάνιας

Make Amazon Pay ένι ακριβώς η δηµιουργία των

συνθηκών µέσα στην κοινωνία που εννά

ενδυναµώσουν την προσπάθεια των εργατών στην

Amazon να διεκδικήσουν δραστική βελτίωση στες

συνθήκες δουλειάς τους.

Πιο ευρύττερα, ασχοληθήκαν µε το ζήτηµαν της

αυτοµατοποίησης της Εργασίας, στο οποίον

αφιέρωσαν τζιαι την 4η Σύνοδον του δικτύου τους, µε

τίτλο reproduce(future) [Αναπαράγαγε(το µέλλον)].

Στο συνέδριο υπήρξε και εισήγηση από τους απεργούς

της Amazon.

Βρεττανία (Plan C)

Στο δίκτυο του Plan C υπάρχει ανοιχτή συζήτηση

σχετικά µε την ιδέα του Fully Automated Luxury

Communism (Πλήρως Αυτοµατοποιηµένου

Κοµµουνισµού µε Πολυτέλειες) που βλέπει την

επιτάχυνση της αυτοµατοποίησης της Εργασίας ως τον

τρόπο να χειραφετηθεί το προλεταριάτο που την

µισθωτή σκλαβιά. Παρατηρούν όµως ότι στην

συζήτηση περί αυτοµατοποιηµένου κοµµουνισµού

λείπει η ανάλυση για το περιβαλλοντικόν κόστος της

παραγωγής, τζιαι ότι η διάδοση των νέων

τεχνολογικών ένι γεωγραφικά άνιση.

Οι σύντροφοι που την Βρεττανίαν ετονίσαν τον

σηµαντικόν ρόλο του κράτους στην αναπαραγωγή του

καπιταλισµού, τζιαι θεωρούν ότι οι κρατικές

παρεµβάσεις που προµηθέυκουν τους καπιταλιστές µε

φτηνή εργασία όταν χρειάζεται, ή που καταφεύκουν

στην αποβιοµηχανικοποίησην όταν η Εργασία ξεκινά

να οργανώνεται, συχνά µεινίσκουν εκτός της πολιτικής

ανάλυσης της βρεττανικής αριστεράς. Απουσιάζει,

παρατηρούν, τζιαι η πολιτική ανάλυση της

τεχνολογικής εξέλιξης, µε αποτέλεσµα οι συντεχνίες

σήµµερα να µεν µπορούν να αντιδράσουν στην

αυτοµατοποίηση της όποιας βιοµηχανικής παραγωγής

επιστρέφει πίσω στο ΗΒ.

Κύπρος (Συσπείρωση Ατάκτων)

Για την Συσπείρωση Ατάκτων, πέρα που τα ερωτήµατα

περί αυτοµατοποίησης, ένι ακόµα ουσιώδη τζιαι τα

“κλασσικά” ζητήµατα γύρω που την Εργασία. Θέµατα

όπως ο κατώτατος µισθός, ο υπερβολικός φόρτος

εργασίας, η διάρκεια της εργάσιµης µέρας, τζιαι η

αναγνώριση του δικαιώµατος στην συλλογική

διεκδίκηση ένι ακόµα ανοιχτά µέτωπα στην Κύπρο.

Η οικονοµία στην Κύπρο ένι κατά βάση οικονοµία των

υπηρεσιών, µε ελάχιστη βιοµηχανική δραστηριότητα.

Οι πλείστοι εργάτες έν είναι οργανωµένοι σε

συντεχνίες, ούτε καλύπτουνται που συλλογικές

συµβάσεις. Η ιδέα του συνδικαλισµού γίνεται

αντιληπτή σαν παρωχηµένος θεσµός που όσα άτοµα

προσχωρούν τωρά στην αγορά εργασίες, τζιαι οι

υπάρχουσες συντεχνίες στην πλειοψηφία τους

πάσχουν κάτω που το βάρος της ίδιας τους της

γραφειοκρατίας.

Εγινήκαν όµως σηµαντικά ρήγµατα. Η παρατεταµένη

απεργία των νοσοκόµων της ΠΑΣΥΝΟ ήταν η πιο

µεγάλη σε διάρκειαν απεργία που τες απεργίες των

µεταλλωρύχων του 1 948. Εξίσου σηµαντική, τζιαι

νικηφόρα, ήταν η απεργία των διδακτορικών

επιστηµόνων σε θέσεις έρευνας τζιαι διδασκαλίας στο

Πανεπιστήµιο Κύπρου, που οργανώθηκε που την

∆Ε∆Ε. Η απεργία έσπασε το ταµπού της απεργίας

τζιαι εκατάφερε να αποφύγει την δαιµονοποίηση που
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µεθοδεύκεται που την εργοδοσία πάντα σε έτσι

περιπτώσεις.

Για το gig economy τζιαι τις ευέλικτες σχέσεις εργασίας,

ακόµα έν είδαµε κάποια απότοµη αλλαγή, αλλά

αναγνωρίζουµε ότι η δοµή της κυπριακής οικονοµίας,

µε έµφαση στες υπηρεσίες, κάµνει την επιρρεπή σε

ξαφνική χαλάρωση των σχέσεων εργασίας.

Σηµειώνουµε πάντως τζιαι την απόλυτη κοινωνική τζιαι

πολιτική αορατότητα της µεγάλης µερίδας του

προλεταριάτου που ήρτεν που τρίτες χώρες για να

καλύψει θέσεις βαρετής χειρονακτικής εργασίας

εργασίας, τζιαι της οποίας τα εργασιακά δικαιώµατα ένι

στο έλεος του κράτους, που συνδέεται τζιαι µε την

παρατήρηση των συντρόφων του Plan C για τον ρόλο

του κράτους στην αναπαραγωγή του καπιταλισµού.

Τσεχία (Πράγα)

Στην Τσεχία συζητούν το ζήτηµα του κοινωνικού

ντάµπινγκ, της εκµετάλλευσης των πιο δυσµενών

εργασιακών δικαιωµάτων σε χώρες της ανατολικής

Ευρώπης, για να µεγιστοποιήσουν οι εταιρίες τα κέρδη

τους, εις βάρος µάλιστα των οικονοµιών άλλων

περιοχών στες οποίες τα εργατικά δικαιώµατα ένι

θεωρητικά πιο εξασφαλισµένα. Θέτουν την περίπτωση

της Amazon στην Γερµανία σαν έναν τέθκοιο

παράδειγµα.

Συζητούν επίσης για τον ρόλο των συντεχνιών, στην

συντηρητική τζιαι ιεραρχική µορφή που έχουν σήµερα,

τζιαι προβληµατίζονται για το πώς µπόρουν να

δουλέψουν µαζί, ή αν χρειάζεται, εναντίον τους.

Ελλάδα (Αντιεξουσιαστική Κίνηση)

Για τις οµάδες της Α/Κ στην Ελλάδα σηµαντικά

παραδείγµατα ήταν το Κίνηµα Ενάντια στην Εξόρυξη

Χρυσού στη Θεσσαλονίκη, τζιαι η αυτοδιαχείριση του

εργοστασίου της ΒΙΟΜΕ για πάνω που 6 χρόνια

πλέον.

Στην πρώτη περίπτωση το ζήτηµα ήταν να καταφέρουν

να απεµπλακούν που το εργατίστικο σύνθηµα για νέες

θέσεις εργασίας τζιαι να προτείνουν µια εναλλακτική

στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Στην

δεύτερη περίπτωση το δίδαγµα έσιει να κάµει µε το

πώς οι εργαζόµενοι µπορούν να συνεχίσουν να έχουν

αγωνιστικούς στόχους τζιαι µετά την λήξη µιας

απεργίας, µε επιτυχία ή όι.

Η κατεύθυνση του Beyond Europe

Η οµάδα εργασίας αναγνώρισε τουλάχιστον τρία

διαφορετικά εργασιακά καθεστώτα στην Ευρώπη, το

βιοµηχανικό δυτικό/βόρειο, το καθεστώς κοινωνικού

ντάµπινγκ στην ανατολική Ευρώπη, τζιαι το

αποβιοµηχανοποιήµενο καθεστώς στο νότο.

Προσπάθεια της πλατφόρµας θα ένι η ανάπτυξη µιας

νέας ιδεολογικής τοποθέτησης, πέρα που τον

Αυτοµατοποιηµένο Κοµµουνισµό µε Πολυτέλειες ή τον

αντι-τεχνολογικό πεσσιµισµό.
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Last weekend antiauthoritarian groups from all over

Europe came together in the divided town of Nicosia

on the Island of Cyprus, located in the eastern corner

of the Mediterranean Sea. Some of us hadn’t seen

each other since the riotous nights of the G20 summit

in Hamburg in July of last year, while many met for the

first time. In 201 3, when the platform Beyond Europe

was formed, we were riding a wave of emancipatory

unrest al l over Europe, the United States of America

and Northern Africa. This unrest was reacting to the

economic crisis of 2008 and how it was handled

political ly. Today we are facing a different beast. I t has

risen out of the crackdown of this wave of unrest by

the cooperation of neoliberal and authoritarian

regimes. What we find as a result of the normalisation

of the crisis through the policing of the social and

mil itarization of the police-force is this: A massive

resurgence of nationalism and populism in their many

intersections with the various guises of

authoritarianism and patriarchy. Going back to the

recipes of the past, their promise is the promise of an

easy solution. Politicians of al l colors keep tel l ing us

that what separates us are the irreconcilable ‘natures’

of our ethnicities, nationalities, identity cards and

genders, of our belonging. But if three days of

discussions with fifty people from five countries and

eleven cities has proven one thing, it is that this is a

l ie.

Under global capital ism, more connects us than it

Short-statement on the gathering of Beyond Europe – Antiauthoritarian

Platform Against Capitalism in Nicosia (Cyprus) from the 2nd to the 4th of
March 201 8

We won't accept anything less

Beyond Europe
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separates us. The cultural isation and natural isation of

bourgeois politics and capital ist economy does not

solve one single contradiction arising from them. I t

simply displaces and externalises them. In this way it

hinders progressive politics. I ts discursive and material

prominence is a danger for the safety and livel ihood of

everything different. The changed situation thus

demands of us to take critical stock of our previous

attempts. We are sti l l few, weak and isolated. Our own

reproduction often depends on the system and the

mechanisms we seek to overcome. And we struggle to

make our different histories as movements and the

circumstances under which they were formed

productive. But in a world divided by borders and

classes, brutal ized and depraved, we are far more

surprised by how much common ground there is

among us – how similar our desires for a different

world are, and how careful we sometimes can be with

each other. In several working groups this weekend –

on labour and digital isation, eco-social-struggles,

feminist pol itics, the authoritarian formation and the

rise of new fascisms – it became clear that our answer

cannot be retreating into a position of self-defense.

Even though they were won only by and after hard-

fought battles of social movements, l iberal rights or the

social-democratic welfare state would not be able to

counter Nationalism and Capitals even if they were

tenable in the current situation. Nationalism and

Capital ism are implicated in l iberal ism and social

democracy, managing their on-going proceedings and

enacting their exclusions. Instead, we need to expand

and prol iferate our struggles over the collective self-

organisation of our l ives: In the household and the

neighborhood, the factory, the call-center, cyberspace,

on the school-yard or the lecture hall , the fruit

plantation, the coal mine or the hospital. The social

and democratic experiment of Rojava, erected and

defended admit the horrors of the Syrian war, surely is

one example. The movement of #blackl ivesmatter is

another.

Together we wil l have to figure out what is to be done

with so many issues and only very l imited resources

on our hands. This wil l take some time and we warmly

invite you to join the discussion. This much is clear: I t

is only together that we can overcome the obstacles

erected between us and the construction of a better

l ife – be it the exploitation of our work, of our l ife or of

our environment for the sake of profit and power.

Whatever its form, Capital ism wil l continue to produce

misery, surplus populations, war and the destruction of

the Earth. So antiauthoritarian politics wil l have to

change, but our goal remains the same: To move

beyond state, nation and capital, be it in their national

or supernational European incarnations. We won’t

accept anything less.

Nicosia, 4.3.201 8.
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AΠΟΨΕΙΣ

Aneipwtos

Όταν εστράφηκα στην Κύπρο µετά τις σπουδές µου

εγυρεφκούµασταν µε διάφορους φίλους να έβρουµε

έναν χώρο να µεινίσκουµε. Λλίο τζιαιρό πριν είσιεν

περάσει η περιβόητη νοµοθεσία για τους «εκ

µητρογονίας πρόσφυγες», πράµα που εσήµαινε ότι

εµπορούσα – αν ακολουθούσα τις σωστές διαδικασίες-

να γίνω τζιαι µε τη βούλα πρόσφυγας. Είχα φύει ως

µη-πρόσφυγας που την Κύπρο τζιαι µε την επιστροφή

στα πάτρια εδάφη εκάµαν µε τζιαι πρόσφυγα. Εθύµησε

µου µιαν κουβέντα του Αλτουσέρ που εξηγεί πώς το

Κράτος «επιστρατεύει» υποκείµενα ή αλλιώς

«µετατρέπει» τα άτοµα σε υποκείµενα βάσει

«χρήσιµων ιδεολογικών κατηγοριών».[1 ] Ας πούµε

δηλαδή ότι η αναπαραγωγή της ταυτότητας του

πρόσφυγα στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, 44 χρόνια µετά

το κακό µε τη θάλασσα της Κερύνειας, είναι ζωτικής

σηµασίας για την ύπαρξή της. Εν επίσης γνωστό

µεταξύ στρουκτουραλιστικών κυκλωµάτων στην

Ανθρωπολογία ότι ως άτοµα είµαστε, ένα περίπου,

προϊόν (σκοτεινών και φωτεινών) σχέσεων εξουσίας

που ενσαρκώνονται, µεταξύ άλλων, στους

µηχανισµούς που παρέχουν οικονοµική και άλλη

στήριξη στους πολίτες. [2] ∆ώκε βάση στο «οικονοµική»,

γιατί εν που τζιαµέ που επήγαζε τζιαι η αγωνία µου να

πάω αµάν-αµάν να γραφτώ στους προσφυγικούς

καταλόγους τζιαι να φκάλω τζιαι την περιβόητη

Προσφυγική Ταυτότητα. Είχαµε πει µε έναν φίλο,

επίσης ξεριζωµένο, να ενοικιάζαµε κανένα φτηνό

τουρκοκυπριακό σπίτι (που εν είσιεν ππέσει ακόµα),

αφού εδιούσε µας τέτοιο δικαίωµα ο τότε Κηδεµόνας

(των περιουσιών) Σωκράτης Χάσικος. Γι ’ αυτό εθέλαµε

τζιαι την ταυτότητα.

Για να κάµουµε την αίτηση για το τουρκοκυπριακό

είπαν µας ότι έπρεπε να πάρουµε µια σειρά που

έγγραφα, για να διασφαλιστεί το «δίκαιο της

διαδικασίας»: την προσφυγική ταυτότητα την όποια

εφκάλαµε στο άψε-σβήσε επί τόπου, κάτι περιουσιακά

που εν εκατάλαβα τζιαι δήλωση εισοδήµατος που για

µας εσήµαινε βασικά εγγραφή στον κατάλογο των

ανέργων. Και πρόσφυγες και άνεργοι οι νεαροί. Τούτη

ούλλη η διαδικασία µε τα έγγραφα τζιαι ξέρω γω

κατανοείται που τα ίδια ακαδηµαϊκά κυκλώµατα ως «η

επιστήµη του Κράτους»[3], που «εγκαθιδρύει το πλέγµα

γνώσης-εξουσίας, το οποίο επεξεργάζεται και καθιστά

τα άτοµα ως διαχειρίσιµα υποκείµενά του».[4]

Ως εκ τούτων, εβρέθηκα µετά που σύντοµο χρονικό

διάστηµα (2 µέρες) να κάθουµαι στο λόµπι του

ανεργιακού τζιαµέ στη Λάρνακος. Επειδή θέλω να

παίζω τζιαι τον προνοητικό, έπιασά τους τζιαι ένα

τηλέφωνο πριν τζιαι ερώτησά τους ίντα χαρκιά

εθέλασιν. Ταυτότητα, απολυτήριο σχολείου,

απολυτήριο στρατού, απολυτήριο πανεπιστηµίου.

Ήταν ούλλα έτοιµα τζιαι καθισµένα στη θέση δίπλα

µου. Εκτός το απολυτήριο πανεπιστηµίου, το οποίο

φυσικά εννά έπρεπε να πάω να µεταφράσω πρώτα.

Αντί να βουρώ στο Ππι Άι Όου, είπα να γραφτώ χωρίς

δίπλωµα ανώτατης εκπαίδευσης, αφού, ούτως ή

άλλως, απλά ήθελα το χαρτί να το πάρω του

Έπαρχου. Μετά έµαθα µε δέος ότι εδιέτρεχα τον

σοβαρότατο κίνδυνο να µου εξεύρουν απασχόληση

κατώτερη των ικανοτήτων και προσόντων µου. Όπως

εκάθουµουν τζιαµέ επέτυχα τζιαι µιαν συµµαθήτριά

µου που το δηµοτικό -έτσι να βρέθεται- τόσο για να

διασφαλιστεί όσο και να αναπαραχθεί η αβολοσύνη

που διέπει τα λόµπι κρατικών υπηρεσιών.

Ήρτε η σείρα µου τζιαι έκατσα περήφανος πολίτης

µπροστά που την κυρία τζιαµέ στο γραφείο. Άµαν µε

ερώτησε αν έφκαλα πανεπιστήµιο, απάντησα της

ολόισια πως ναι. Μαλακία. Λαλεί µου πως για να

προχωρήσουµε εν αναγκαίο να προσκοµίσω το

δίπλωµα. Λαλώ της πως εν το έχω ακόµα. «Πήαιννε

δαµέ στα computer γιε µου, έµπα στη πλατφόρµα του

πανεπιστηµίου τζιαι κατέβας το 5 λεπτά, όπως

κάµνουν τζιαι τα άλλα κοπελλούθκια». Εν φως φανάρι

ότι η γραφειοκρατία στην Κύπρο έννεν σε καµιά

περίπτωση ορθολογική, όπως την εφαντάστηκε ο

Βέµπερ, αντιθέτως θεωρώ ότι εν ένα που τα κατεξοχήν

µέρη όπου αναπαράγονται οι ηθικές αξίες της νήσου

µας. Το τι έπαιζε βασικά εν ότι η κατηγορία

«κοπελλούι» στην Κύπρο, σύµφωνα µε το φουκωικό

µοντέλο, λειτουργά ως µηχανισµός πειθάρχησης

κάποιων ατόµων στο βαθµό που ο ενήλικας εν πάντα

ανώτερος, εξυπνόττερος, καλλύτερος που το

κοπελλούι. Επίσης, θα µπορούσαµε να πούµε ότι στην

Κύπρο η τέχνη της διακυβέρνησης βασίζεται σε

Μια εποχή στο σύνορο

«Κάµνοντας δουλειές»: Εµπειρικές τζιαι θεωρητικές περιπλανήσεις

Π.
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µεγάλο βαθµό στην παραδοσιακή τεχνική «του

σωστού τρόπου διαχείρισης των ατόµων, των αγαθών

τζιαι του πλούτου µέσα στην οικογένεια».[5] Σαµπώς

τζιαι το κράτος εν φάση ένα µεγάλο νοικοτζυρκό. [6]

Βασικά η κυρία τζείνη έκαµνε τη µάνα µου παρά το

γραφειοκράτη µε τα χοντρά γυαλιά. Ήταν η άγνωστη

µάνα του άγνωστου κοπελλουθκιού που πάει να

γραφτεί στο ανεργιακό, ο «εγκέφαλος ενός

ανεγκέφαλου κόσµου»[7] (ή ανεγκέφαλων

κοπελλουθκιών). Μια φορά που επήα στην αστυνοµία

για την ταυτότητά µου εσυνάντησα τζιαι τον άγνωστο

πατέρα τζιαι τον άγνωστο αδελφό. Αφού, λαλεί σου, εν

έρκουνται µε τους κηδεµόνες τους, κάποιος άλλος

πρέπει να κάµει τη δουλειά. Έτσι κάποια άτοµα

«εναγκαλίζονται»[8] που το κράτος ως παιδιά του πέρα

που απλά του µέλη.

Εµάχουµουν να της εξηγήσω το περίπλοκο της

υπόθεσης µου σε σχέση µε το γεγονός ότι το χαρτί εν

στα ισπανικά. Ατού ο Γαβρίλης τζείνη, να µου λαλεί

πως δεν θα µπορούν να µου έβρουν εργασία ανάλογη

των προσόντων µου, αν δεν πάρω το πτυχίο.

Νοµίζοντας ότι ήταν να τη χαλαρώσει λλίον, λαλώ της

σε µια φάση πως εν τζιαι καρτερώ να µου έβρουν

δουλειά τζιαι ότι εν θέλω κάτι που λλόου τους, ούτε καν

επίδοµα εν θα έπιανα, αφού εν έχω κοινωνικές

ασφαλίσεις. Γυρίζει τζιαι λαλεί µου «αν δεν

ενδιαφέρεσαι να δουλέψεις, να φύεις». ΟΚ, εκατάλαβα

τι επαίζετουν, λαλώ της «µα ναι, εννοείται ότι θέλω να

έβρω δουλειά τζιαι ότι εν για τούτο που ήρτα». Υπήρχε

η ανάγκη εκ µέρους της, ως εκπρόσωπος του κράτους

τζείνη τη στιγµή, να επιβεβαιώσει το λόγο ύπαρξης

τόσο της ίδιας (ως λειτουργού) όσο τζιαι του

Ανεργιακού Γραφείου ως θεσµού. [9]

Επήε το παναϋρι αλλό λλία λεπτά, σε µια φάση εν

άντεξα άλλο τζιαι εµολόησα τζείνο που τζιαι οι θκυό

εξέραµε εξ αρχής: «Καλάν, αν δεν σου το ελάλουν εγώ

ο ίδιος ότι έχω πτυχίο εν θα εµπορούσες να το ξέρεις

καν, so µπορείς να κάµεις ότι απλά είµαι κάποιος που

εν έσιει πτυχίο ή ότι εν σου το είπα καν ή ότι

επαράκουσες». Όπως ήταν φυσικά λογικό, επόµπαρε.

«Μα τι ενόµισες ότι είµαστε δαµέ; Εν τζιαι εν το Χάνι

του Ππάντζιαρου, υπάρχουν κανόνες τζιαι διαδικασίες

που ακολουθούµε, είµαστε επαγγελµατίες». Τα υψηλά

ντεσιµπέλ τζιαι το γεγονός ότι εσηκώστηκε πάνω τζιαι

εφώναζε µου οδήγησε τους υπόλοιπους

παρευρισκόµενους, πελάτες και γραφειοκράτες, να

σταµατήσουν για µια στιγµή τις µίζερες τους ασχολίες

για να απολαύσουν το απροσδόκητο θέαµα. Με την

άκρη του µµαθκιού µου ένιωθα το βάρος του

βλέµµατος της συµµαθήτριας που το δηµοτικό, η

οποία εξυπηρετήτουν στο πίσω γραφείο. «Εµείς

είµαστε δαµέ για να σε βοηθήσουµε», εσυνέχιζε, «τζιαι

αν δε θέλεις τη βοήθειά µας, είσαι ελεύθερος να

φύεις».

Άµα αµφισβητείται µε τούντον τρόπο ο ρόλος τζιαι το

νόηµα των γραφειοκρατικών διαδικασιών, πρώτον µε

την ανάδειξη της αδυναµίας τους να ξέρουν που µόνοι

τους τζείνα που πρέπει να ξέρουν (αν έχω πτυχίο ή όι)

τζιαι δεύτερο µε την ανοικτή πρόταση να παρακαµφθεί

η προβλεπόµενη διαδικασία (σε ένα κράτος που η

διαφθορά εν ο κανόνας), είναι ένα σοβαρό casus bell i

για τον εκάστοτε γραφειοκράτη. Υπάρχουν τζιαι οι

λεγόµενες φαντασιώσεις για κυριαρχία που οδηγούν

κάτι τέθκοια άτοµα στο να ταυτίζουνται πλήρως µε το

Κράτος, να θεωρούν δηλαδή εαυτόν ως κοµµάτι του,

ειδικότερα σε ένα πλαίσιο στρατιωτικοποιηµένου

εθνικισµού. [1 0] Η τύπισσα επροσβάλτηκε επειδή είχα

προσβάλει βασικά την ιδεολογία του κράτους. Επήρε

το προσωπικά πολιτικοποιώντας εποµένως το ζήτηµα

µε ένα πολλά συγκεκριµένο τρόπο. Στην ουσία, τζείνο

που έκαµνε ήταν να ενσαρκώσει φαντασιώσεις

κυριαρχίας (όπου τάχα οι γραφειοκρατικές διαδικασίες

λειτουργούν σωστά τζιαι διάφανα τζιαι το κράτος εν ο

καλός και δίκαιος πατέρας) σε µια Κυπριακή

∆ηµοκρατία η οποία εν όγδοη ξαδέρφη µε την

οποιαδήποτε έννοια αξιοκρατίας ή διαφάνειας.

Ε, τέλοσπαντων, είπα της ότι εννά πάω να φέρω το

πτυχίο µου. Επήρε µου πας τα 20 λεπτά να οδηγήσω

σε ένα άλλο γραφείο του ανεργιακού, τζιαµέ στον

πρώην ΘΟΚ, τούντην στράτα ως µη-πτυχιούχος.

Προφανώς.

Βιβλιογραφία

1 . Luis Althusser, “Ideology and Ideological State Apparatuses”, 1 05.

2. Timothy Mitchell , “Society, Economy, and the State Effect”, 1 78.

3. Michel Foucault, “Govermental ity”, 1 38.

4. John Torpey, “Coming and Going: On the State Monopolization of

the Legitimate ‘Means of Movement”, 248.

5. Michel Foucault, “Govermental ity”, 1 35.

6. Wendy Brown, “Walled States, Waning Sovereignty” 11 8

7. Phil ip Abrams, “Notes on the Difficulty of Studying the State”, 1 25.

8. John Torpey, “Coming and Going: On the State Monopolization of

the Legitimate ‘Means of Movement”.

9. Madeleine Reeves, “Border Work: Spatial Lives of the State in

Central Asia”, 1 3.

1 0. Wendy Brown, “Walled States, Waning Sovereignty”, 1 08.



26

Α) Πολιτική ταυτότητα των ποδοσφαιρικών

σωµατείων

Που την αρχή της βρετανικής κυριαρχίας, η εκκλησία,

ως ηγεµονική δύναµη των ελληνοκυπρίων, µαζί µε

τους δάσκαλους τζιαι µια µικρή πολιτική τζιαι

οικονοµική ελίτ είχαν τον έλεγχο της ε/κ κοινότητας, µε

το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού να ζει σε

συνθήκες φτώχειας. Η ελληνοκυπριακή ελίτ αρχές του

20ου αιώνα έθεσε στους άγγλους αίτηµα για ένωση της

κύπρου µε την ελλάδα. Η ένωση ήταν η κυρίαρχη

ιδεολογία στα σχολεία, που εσυντηρούσε η εκκλησία,

ενώ ήταν η εκκλησία µαζί µε την πολιτική ελίτ που

εδηµιούργησε τα πρώτα ποδοσφαιρικά σωµατεία τζιαι

αθλητικούς συλλόγους στην Κύπρο. Μέσω αυτών

προώθησαν την ενωτική ιδέα και την εθνική ελληνική

ταυτότητα. Που τους πρώτους πολιτιστικούς

συλλόγους που δηµιουργήθηκαν ήταν το 1 911 η

Ανόρθωσις, αρχικά ως πολιτιστικός σύλλογος µε στόχο

την καλλιέργεια των ελληνικών ιδεωδών, ενώ το

ποδοσφαιρικό κοµµάτι ιδρύθηκε το 1 928. Το ΠΟΕΛ

επίσης ιδρύθηκε το 1 926 ως ένα καθαρά ελληνικό

σωµατείο τζιαι το 1 928 µετονοµάστηκε σε ΑΠΟΕΛ.

Εχρησιµοποιήθηκε λοιπόν το ποδόσφαιρο σαν ένα

µέσο για την ανάπτυξη της συλλογικής ταύτισης τζιαι

είσσιεν κεντρικό ρόλο στη διαµόρφωση της ελληνικής

ταυτότητας.

Το ίδιο διάστηµα η Οκτωβριανή επανάσταση, εν άφησε

ανεπηρέαστη την κυπριακή πραγµατικότητα τζιαι το

1 91 9 ξεκίνησαν να δηµιουργούνται οι πρώτοι εργατικοί

πυρήνες στην Κύπρο. Το 1 925 ιδρύθηκε το εργατικό

κέντρο στη λεµεσό, στο οποίο έγινε τζιαι ο πρώτος

εορτασµός της 1 ης Μαΐου. Αµέσως µετά ιδρύθηκε το

1 926 το ΚΚΚ. Η αριστερά εδηµιούργησε µορφωτικούς

συλλόγους τζιαι λαϊκά σωµατεία τζιαι επροσπάθησε να

καλλιεργήσει στον κόσµο την αριστερή ταυτότητα. Τα

λαϊκά στρώµατα αγκάλιασαν τούτη την προσπάθεια,

καθώς εδινόταν τους η ευκαιρία να επιµορφωθούν τζιαι

να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους µε τες απεργίες

των συντεχνιών. Το ΑΚΕΛ το 1 946 εκέρδισε τες

δηµοτικές εκλογές τζιαι τούτο οδήγησε την άρχουσα

τάξη να νιώσει ότι απειλείται.

Ως το 1 948 είσσιεν ήδη δηµιουργηθεί ένα αρκετά

πολωµένο κλίµα στην κύπρο µεταξύ δεξιάς τζιαι

αριστεράς, το οποίο εντάθηκε που τα γεγονότα του

εµφυλίου στην ελλάδα, το ψυχροπολεµικό κλίµα, την

όξυνση των ταξικών σχέσεων µε τη δηµιουργία

συνδικαλιστικών οργανώσεων, απεργιών κλπ. Τα

σωµατεία της αριστεράς εµιλούσαν για τους ήρωες της

αντίστασης στην ελλάδα που εδιώκουνταν που µια νέα

κατοχή, ενώ τα σωµατεία της δεξιάς εµιλούσαν για

συνωµοσία των σλαβοκοµµουνιστών ενάντια στην

ελλάδα. Σε τούτο το πολιτικό κλίµα εχωριστήκαν

καφενεία, µπακάλικα, κουρεία, θέατρα σε αριστερά και

δεξιά, ενώ ο διαχωρισµός έφτασε τζιαι στο

ποδόσφαιρο, όταν η δεξιά αποφάσισε να αποµακρύνει

τους αριστερούς αθλητές που τα δεξιά σωµατεία τζιαι

τους δεξιούς συλλόγους. Το 1 948 η επιστολή που

εζητήθηκε να υπογραφεί για να σταλεί στον βασιλιά

της ελλάδας τζιαι να καταδικάζει την «εθνοκτόνο

Και του Λαού οµάδα;

Η ιδιωτικοποίηση του µεγαλύτερου αριστερού σωµατείου της κύπρου

α.γ.
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ανταρσία», οδήγησε στη διαγραφή, διάσπαση τζιαι

στην ίδρυση σωµατείων καθαρά αριστερών. Από τον

Αποέλ αποχώρησαν/διαγράφηκαν αριστεροί

ποδοσφαιριστές τον Μάιο του 1 948 διαφωνώντας µε

την αποστολή τηλεγραφήµατος που καταδίκαζε τη

δράση των κοµµουνιστών στον ελληνικό εµφύλιο ως

«εθνοκτόνο ανταρσία» και ίδρυσαν την Οµόνοια. Άλλα

αριστερά σωµατεία που ιδρύθηκαν την ίδια περίοδο

ήταν η Νέα Σαλαµίνα, η Αλκή, ο Ορφέας Λευκωσίας, ο

ΑΜΟΛ Λεµεσού (αργότερα Ανταίος) και ο Νέος

Αστέρας (σήµερα ΑΕΜ Μόρφου).

Β) Παράλληλα πρωταθλήµατα - Ενοποίηση

Στην Κύπρο υπήρχαν µεταξύ 1 948 και 1 953 δύο

οµοσπονδίες, της αριστεράς και δεξιάς, καθώς η ΚΟΠ

ως κυρίαρχη οµοσπονδία της δεξιάς δεν επέτρεπε στις

αριστερές οµάδες να συµµετέχουν. Ο θεσµός της

ΚΕΠΟ (κυπριακή ερασιτεχνική ποδοσφαιρική

οµοσπονδία – αριστερά σωµατεία) αµφισβητούσε µε

τούτο τον τρόπο τον θεσµό της δεξιάς. Η αριστερά

είσσιεν πολλούς παραπάνω οπαδούς να συρρέουν στα

γήπεδα, αφού το ποδόσφαιρο εν ένα λαϊκό άθληµα. Το

ποδόσφαιρο/οι αθλητικοί σύλλογοι ως αναπόσπαστο

κοµµάτι του λαϊκού κινήµατος ήταν ένα µέρος της

πολιτικής αυτονόµησης της αριστεράς.

Το 1 953 έγινε η ενοποίηση του ποδοσφαίρου στην

Κύπρο. Tο ΑΚΕΛ ακολουθεί τη γραµµή της εθνικής

ενότητας ήδη που το 1 949, κάµνοντας στροφή που την

πολιτική της αυτοκυβέρνησης-ένωσης στη γραµµή της

δεξιάς «Ένωσις και µόνον Ένωσις» τζιαι µε διαγραφές

µελών του. Σε µια προσπάθεια να κρατήσει µια πιο

µέτρια πολιτική στάση τζιαι να αυξήσει τζιαι τα

οικονοµικά έσοδα των αριστερών σωµατείων

εσυνέβαλε στο να γίνει η ενοποίηση του ποδοσφαίρου

στην Κύπρο. Η δεξιά εκράτησε µε τούτο τον τρόπο τον

ηγεµονικό της ρόλο, ενώ παράλληλα είσσιεν τζιαι τα

οικονοµικά οφέλη της επανένταξης των αριστερών

σωµατείων στο πρωτάθληµα της ΚΟΠ. Η πολιτική

ταυτότητα όµως επαρέµεινε στα σωµατεία τζιαι στις

κερκίδες. «Εν καλλύτερα να έχουµεν ένα µιτσή που να

αγχώνεται αν η Εταιρεία Α που ελέγχει την Α οµάδα θα

πάει καλά ή όι; Ας τον αφήκουµε τουλάχιστον να

κουβαλά σύµβολα που µισοκαταλαβαίνει αλλά µπορεί

να τον κάµουν να υποψιαστεί τζιαι να ανακαλύψει κάτι

παραπάνω, θετικά ή αρνητικά, να µάθει κάτι», όπως

λέει τζιαι ο Α. Παναγιώτου στο ντοκιµαντέρ «Οι

κερκίδες της πολιτικής»[1 ].

Γ) Οργανωµένοι Οπαδοί

Το 1 992 ιδρύεται η Θύρα 9, το οπαδικό σύνολο της

Οµόνοιας, που τα πρώτα χρόνια έσσιει έντονες

επιρροές που το ελληνικό οπαδικό κίνηµα, µε έντονο

πολιτικό περιεχόµενο, όπως το να σηκώνει

σφυροδρέπανα στες κερκίδες τζιαι σηµαίες του ΑΚΕΛ.

Οι οπαδοί των διάφορων οµάδων ήταν συνδεδεµένοι

µε τα κόµµατα τζιαι τις φοιτητικές παρατάξεις, τζιαι

επαίζουνταν διάφορα σκηνικά µε τους οπαδούς σε

εκλογές, αφισοκολλήσεις τζιαι δράσεις των πολιτικών

κοµµάτων. Τον Οκτώβριο του 201 0 έγιναν οι πρώτες

εκλογές της Θύρα 9, µε δύο συνδυασµούς, ο ένας

επροερχόταν που το ΑΚΕΛ τζιαι ο δεύτερος που κάτι

«χασικλίες τζιαι αναρχικούς», όπως τους ονόµαζαν

τότε οι κοµµατικοί[2]. Τότε ήταν η χρονιά που η

Οµόνοια, µε τον Μιλτιάδη Νεοφύτου πρόεδρο, είσσιεν

πιάσει πρωτάθληµα, τζιαι το ΑΚΕΛ ήταν στην

κυβέρνηση. Ο δεύτερος συνδυασµός, που

αποτελείτουν κυρίως που νεολαία εκέρδισε στις

εκλογές, τζιαι το ΑΚΕΛ, για να αποδυναµώσει τη Θύρα

9 που δεν ήταν πλέον υπό τον έλεγχό του,
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επροσπάθησε να δυναµώσει τους Σύνδεσµους

Φιλάθλων της Οµόνοιας.

Το νέο συµβούλιο της Θύρας 9 έκαµεν ριζικές αλλαγές

στη λειτουργία της για να γίνει αυτόνοµη, να ακούει τον

κόσµο της τζιαι να παίξει ρόλο στην Οµόνοια τζιαι στην

κοινωνία. Τότε εξεκίνησε τζιαι η κόντρα της Θύρας 9 µε

το διοικητικό συµβούλιο, για την κάρτα οπαδού, τα

απαγορευτικά, το µοντέρνο ποδόσφαιρο τζιαι τη

συνεργασία µε το κατεστηµένο. Έκτοτε υπήρξε µια

κόντρα µεταξύ ΑΚΕΛ τζιαι Θύρας 9 [3-6]. Σηµαντικές

αποφάσεις-δράσεις της Θύρας 9 ήταν µεταξύ άλλων

να σχηµατίσει κορεό σφυροδρέπανο, για να απαντήσει

στις κατηγορίες περί αποπολιτικοποίησης της κερκίδας

λόγω του νέου συµβουλίου, να απέχει από τελικό το

2011 λόγω ψηλού εισιτηρίου και της απαγόρευσης να

παίρνουν πανό στο γήπεδο, καθώς τζιαι η

θεσµοθέτηση του φεστιβάλ της.

Γ) Παρόν πλαίσιο - ∆ηµιουργία Εταιρείας

Μέσα στην καπιταλιστική λογική της εποχής µας, η

µπάλα επήρε τζιαι το ποδόσφαιρο. Η αύξηση στες

τιµές των εισιτηρίων, τα µέτρα ασφάλειας, η κάρτα

φιλάθλου, η οµάδα-εταιρεία, οι διαφηµίσεις των

εταιρειών πάνω στες φανέλες, τα τηλεοπτικά

δικαιώµατα, οι µέρες τζιαι ώρες των αγώνων για να

αυξάνονται τα λεφτά που τες διαφηµίσεις, οι

απαγορεύσεις στες µετακινήσεις οπαδών τζιαι της

χρήσης πυροτεχνηµάτων τζιαι καπνογόνων, οι

ισοσκελισµένοι προϋπολογισµοί τζιαι τα κέρδη πάνω

που ούλλα είναι τούτα που συνιστούν το «Μοντέρνο

Ποδόσφαιρο». Ενάντια σε τούτη την λογική εξεκίνησε

το κίνηµα «Αgainst Modern Football» το 2008 που τους

απογοητευµένους οργανωµένους οπαδούς οµάδων

της Πρέµιερ Λιγκ. Ποδόσφαιρο που τα κάτω σηµαίνει

ότι σκεφτούµαστε το ποδόσφαιρο σαν άθληµα τζιαι όι

σαν µια επιχείρηση προορισµένη για το κέρδος [7].

Που τούτη την λαίλαπα του «Μοντέρνου

Ποδοσφαίρου» δεν θα µπορούσε να ξεφύγει τζιαι η

Οµόνοια. Η κακή διαχείριση που το ∆ιοικητικό

Συµβούλιο οδήγησε το ποδοσφαιρικό τµήµα του

σωµατείου το 201 8 στη χειρότερη χρονιά της ιστορίας

του αγωνιστικά τζιαι οικονοµικά, µε χρέη που

εσυσσωρεύουνταν την τελευταία δεκαετία. Με

διαδικασίες εξπρές τα µέλη του σωµατείου οδηγηθήκαν

σε εκλογική συνέλευση, µε το προηγούµενο διοικητικό

συµβούλιο να κατεβάζει συνδυασµό-πρόταση για

µετατροπή του ποδοσφαιρικού τµήµατος του

σωµατείου σε εταιρεία, κάµνοντας συµφωνία µε

συγκεκριµένο επενδυτή, για να σωθεί η Οµόνοια. Που

τον αντίποδα εσχηµατίστηκε ένας δεύτερος

συνδυασµός «που τα κάτω», µε άτοµα της Θύρας 9,

προηγούµενα µέλη του ∆.Σ. που αποχώρησαν τζιαι

άλλα µέλη. Τούτος ο συνδυασµός επρότεινε ένα νέο

µοντέλο λειτουργίας, το οποίο θα αποφασίζετουν µε

συλλογικές αποφάσεις, µέσα που συνελεύσεις όλων

των µελών σε κάποιο µικρό χρονικό διάστηµα. Η

εκλογική συνέλευση στις 2 Μαΐου έδωσε τη νίκη 1 5-0

στον «που τα πάνω» συνδυασµό, αφήνοντας µεγάλη

µερίδα των µελών του σωµατείου να µην έχουν ρόλο

τζιαι λόγο (εν τούτα που έχουµε µε τες µειοψηφίες τζιαι

τη δηµοκρατία).

Έτσι λοιπόν εφτάσαµεν ένα βήµα πριν την

ιδιωτικοποίηση του µεγαλύτερου λαϊκού σωµατείου της

κύπρου. Οι οργανωµένοι οπαδοί, τζιαι κυρίως η νέα

γενιά, φωνάζουν ενάντια στην ιδιωτικοποίηση,

θεωρούν ότι το 201 8 η Οµόνοια µε την µετατροπή της

σε εταιρεία έκλεισε τον κύκλο ζωής της. Στις 29 Μαΐου

το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκάλεσεν Καταστατική

Συνέλευση µέσα σε ένα πολεµικό κλίµα όπου τα µέλη

διαπληκτίζονται µε το νέο ∆.Σ. αν χρειάζονται 50%+1 ή

75% των ψήφων για να περάσει η ιδιωτικοποίηση του

ποδοσφαιρικού τµήµατος. Οι οργανωµένοι οπαδοί

εξήγγειλαν ότι θα αποφασίσουν για τα επόµενα βήµατα

τους µέσα που γενικές συνελεύσεις των µελών τους,

χωρίς να κατέβει η γραµµατεία στις συνελεύσεις µε

προειληµµένες αποφάσεις. Έχουν αποφασίσει να

έρτουν σε πλήρη ρήξη µε το νέο ∆.Σ. καθώς θεωρούν

ότι η ιδιωτικοποίηση είναι µια προειληµµένη απόφαση

τζιαι δεν θέλουν να συµµετέχουν «στο κουκλοθέατρο

που έχουν στήσει». Την ίδια µέρα µε την Καταστατική η

Θύρα 9 καλέι σε γενική συνέλευση για να παρθούν

σηµαντικές αποφάσεις.

Μέσα που τούτες τες γενικές συνελεύσεις οι αποφάσεις

που µπορούν να παρθούν εν άπειρες, ξεκινώντας που

το να συνεχίζουν να στηρίζουν την Οµόνοια Λτδ µέχρι

το να δηµιουργήσουν ένα νέο σωµατείο τζιαι

ποδοσφαιρική οµάδα. Πολλές είναι επίσης τζιαι οι

προβληµατικές, γιατί ένα οπαδικό σύνολο δεν µπορεί

να υπάρξει χωρίς ποδοσφαιρική οµάδα, τζιαι ίσως τζιαι

πολλοί που τους οργανωµένους οπαδούς να µεν

µπορούν να κρατηθούν µακρυά που τα γήπεδα όταν

ξεκινήσει η επόµενη χρονιά. Το σηµαντικότερο όµως

µέρος της διαδικασίας είναι ότι όλα τα µέλη του

οργανωµένου συνόλου, µέσα που τες γενικές

συνελεύσεις, στις οποίες θα θεωρούνται ισότιµα µέλη

για να πουν την άποψη τους, να διαφωνήσουν, να
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συµφωνήσουν, να λογοµαχήσουν τζιαι ίσως τζιαι

συναινετικά να συνδιαµορφώσουν την απόφασή τους,

θα έχουν κάµει ένα δηµιουργικό βήµα µπροστά.

Επειδή εν εύκολο να καταγγέλεις τζιαι να συγκρούεσαι

µε την εξουσία που σε καταπιέζει, το σηµαντικό όµως

είναι να δηµιουργείς παράλληλες δοµές, όπως έγινε

τζιαι µε τη διάσπαση της Οµόνοιας το ’48, να

οικοδοµείς τζιαινούρκους κόσµους εκτός της

καπιταλιστικής λογικής τζιαι του µοντέρνου

ποδοσφαίρου, τζιαι να ζεις το παρόν χωρίς να

καρτεράς στο µέλλον να περάσουν 1 5 χρόνια πέρκει

µου την πιάσεις πίσω.

Αναφορές
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Πάνω: "ούτε οι ηµικρατικοί, ούτε η συνεργατική, ούτε η οµόνοια να ξεπουληθεί", µπλοκ Θ9 στην πορεία της πρωτοµαγιάς

Κάτω: πανό αλληλεγγύης από Ultras Sankt Pauli
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∆εν προτίθεµαι να συµµετάσχω µε κανέναν τρόπο στις

όποιες µελλοντικές δραστηριότητες της Εθνικής

Φρουράς, καθότι η συνείδησή µου και οι φιλοσοφικές

και ηθικές µου πεποιθήσεις δεν µου επιτρέπουν µε

κανένα τρόπο να συµβάλω σε καµιά τυχόν µελλοντική

πολεµική σύγκρουση στην Κύπρο ή οπουδήποτε

αλλού στον κόσµο. Ως εκ τούτου δεν τίθεµαι στη

διάθεση της Εθνικής Φρουράς για τους σκοπούς

εκπλήρωσης εφεδρικής στρατιωτικής ή εναλλακτικής

εφεδρικής στρατιωτικής υπηρεσίας και βάση της

κείµενης νοµοθεσίας αιτούµαι την αναγνώριση µου ως

«αντιρρησία συνείδησης».

Στοιχεία ή/και δικαιολογητικά προς την υποστήριξη

της αίτησης

Ολοκλήρωσα 26µηνη στρατιωτική θητεία την περίοδο

Ιούλιος 1 998 – Σεπτέµβριος 2000. Ακολούθως

µετέβηκα για σπουδές στο Ηνωµένο Βασίλειο.

Σπούδασα σύγχρονη διεθνή ιστορία στο Πανεπιστήµιο

του Λονδίνου και είχα την ευκαιρία να µελετήσω σειρά

πολεµικών συγκρούσεων, εθνικών, περιφερειακών και

παγκοσµίων, που διεξήχθησαν τους τελευταίους δυο

αιώνες. Η εντατική αυτή ενασχόληση µε τη σύγχρονη

ιστορία της ανθρωπότητας υπήρξε καθοριστική για την

αντίληψη εκ µέρους µου της καταστροφικότητας των

πολέµων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Επιπλέον, αντιλήφθηκα τις προϋποθέσεις πάνω στις

οποίες βασίζεται η στρατολόγηση των πολιτών και η

µετατροπή τους σε εργαλεία θανάτου.

Συνειδητοποίησα, τέλος, τις ευθύνες που έχει ο κάθε

πολίτης κάθε χώρας για την αποτροπή του πολέµου

και την οικοδόµηση της ειρήνης.

Από τα τέλη του 2000, παράλληλα µε το ξεκίνηµα των

σπουδών µου, ξεκίνησε και η ενεργή συµµετοχή µου

σε διάφορα διεθνή αντιπολεµικά κινήµατα, στο κίνηµα

επαναπροσέγγισης Ελληνοκυπρίων και

Τουρκοκυπρίων για την επίτευξη της ειρήνης και της

επανένωσης της Κύπρου και αργότερα και στο κίνηµα

για την αποστρατιωτικοποίηση της Κύπρου. Έχω

αρθρογραφήσει δηµόσια πολλές φορές τα τελευταία 1 5

χρόνια ενάντια στον πόλεµο και στους στρατούς

γενικά, στη στράτευση και στην Εθνική Φρουρά και

έχω συµµετάσχει σε πληθώρα εκδηλώσεων µε αίτηµα

την κατάργηση όλων των κυπριακών στρατιωτικών

δυνάµεων και την αποχώρηση όλων των ξένων

στρατευµάτων, όπως γίνεται ξεκάθαρο από τα

ενδεικτικά βιογραφικά στοιχεία που παρατίθενται στο

τέλος του παρόντος εγγράφου.

Τάσσοµαι ενάντια στη χρήση στρατιωτικής βίας γενικά,

και ενάντια στη χρήση στρατιωτικής βίας στην Κύπρο

ειδικότερα. Έχω δεκάδες στενούς φίλους και

συνεργάτες και εκατοντάδες φίλους µε τουρκοκυπριακή

ή/και τουρκική καταγωγή και σε καµιά περίπτωση δεν

προτίθεµαι να πολεµήσω εναντίον τους.

Συναναστρέφοµαι µαζί τους στην καθηµερινότητά µου

σε κοινωνικό και επαγγελµατικό επίπεδο και

µοιραζόµαστε κοινές αξίες, απόψεις και οράµατα.

Εκφράζω την αντίθεσή µου στην εθνοτική σύγκρουση

που µαίνεται στην Κύπρο από το 1 963 και την

αντίρρησή µου να µετέχω σε δοµές που τη συντηρούν,

την αναπαράγουν και την επιτείνουν. Είναι πεποίθησή

µου ότι η Εθνική Φρουρά αποτελεί κοινοτικό στρατό

των Ελληνοκυπρίων και, όπως και το αντίστοιχο

τουρκοκυπριακό ένοπλο σχήµα, υπηρετεί τη συνέχιση

της διαίρεσης της χώρας σε εθνοτική βάση. Περεταίρω,

θεωρώ ότι η λειτουργία της Εθνικής Φρουράς παρέχει

το δικαίωµα στην Τουρκία να επικαλείται την

αναγκαιότητα της παρουσίας του στρατού της στην

Κύπρο λόγω του κινδύνου για την ασφάλεια των

Τουρκοκυπρίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η Κύπρος

∆ήλωση αντίρρησης συνείδησης

Γρηγόρης Ιωάννου, Σεπτέµβρης 201 7
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να έχει τη θλιβερή πρωτιά ως µια από τις πιο

στρατιωτικοποιηµένες περιοχές του πλανήτη. Είµαι

κάθετα αντίθετος σε οποιαδήποτε συµµετοχή µου στην

παράταση της εθνοτικής αντιπαράθεσης, της

διχοτόµησης και της συνέχισης της

στρατιωτικοποίησης της χώρας από την οποία

κατάγοµαι και στην οποία ζω και εργάζοµαι.

Η Εθνική Φρουρά, όπως κάθε οργανωµένος στρατός,

βασίζεται στην καλλιέργεια της εθνικιστικής ιδεολογίας

µε όλες τις ρατσιστικές και σοβινιστικές της διαστάσεις,

αναπαράγει έµφυλα, σεξιστικά και πατριαρχικά

στερεότυπα και αντιλήψεις και προωθεί την εξάπλωση

του αυταρχισµού στην κοινωνία. Επιπλέον, η Εθνική

Φρουρά απορροφά ένα συγκριτικά τεράστιο ποσοστό

του ΑΕΠ, από τα ψηλότερα στον κόσµο, δηµόσιο

χρήµα που κατασπαταλείται σε στρατιωτικούς

εξοπλισµούς και έξοδα συντήρησης και διατήρησης

πολλών χιλιάδων µισθωτών, κληρωτών και έφεδρων

στο στρατό, λεφτά τα οποία θα µπορούσαν να

χρησιµοποιηθούν παραγωγικά και για σκοπούς

κοινωνικής πρόνοιας ιδιαίτερα στις σηµερινές

συνθήκες της κρίσης. Θεωρώ την Εθνική Φρουρά ένα

θεσµό που βλάπτει την κυπριακή κοινωνία, την οποία

υπηρετώ ως πολίτης και ως επιστήµονας.

Η υπηρεσία στον στρατό είναι εξ ορισµού η εξάσκηση

για τον πόλεµο, δηλαδή η συστηµατική προετοιµασία

για συµµετοχή σε δολοφονίες. Αρνούµαι να συµµετέχω

σε οποιαδήποτε προγράµµατα εκπαίδευσης και

ασκήσεων που στοχεύουν στη µετατροπή των ατόµων

σε απάνθρωπες µηχανές που είναι διατεθειµένες να

σκοτώσουν ή/και να βοηθήσουν αυτούς που είναι

έτοιµοι να σκοτώσουν. Αρνούµαι να συµµετέχω σε

οποιεσδήποτε στρατιωτικές παρεµβάσεις δύναται να

προκύψουν από συµµαχίες ή/και διακρατικές ή

πολυµερείς συµφωνίες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Ανατολικής

Μεσογείου και αλλού στον κόσµο.

Συνοψίζοντας, για λόγους συνείδησης και ηθικής,

ιδεολογικής συνέπειας και φιλοσοφικής πεποίθησης

δεν µπορώ να µετέχω σε στρατιωτικές δοµές και δεν

προτίθεµαι να εκπληρώσω καµιά εφεδρική στρατιωτική

υπηρεσία. ∆εν προτίθεµαι να πολεµήσω εναντίον

κανενός ανθρώπου οποιασδήποτε εθνοτικής ή εθνικής

καταγωγής.

Ολόκληρο το κείµενο της επιστολής – αίτησης, µε τα

βιογραφικά στοιχεία υποστήριξης στο ιστολόγιο

https://nekatomata.blogspot.com.cy/2018/03/blog-

post.html

Τι είναι η πακετοποίηση και τιτλοποίηση δανείων

∆ηµήτρης ∆ηµητρίου

Στην απλή της µορφή είναι η οµαδοποίηση κάποιων

ενυπόθηκων δανείων (στεγαστικών ή επαγγελµατικών

ανάλογα µε την περίπτωση). Ακολουθεί είτε η έκδοση

τίτλου ή οµολόγου. Τα εισοδήµατα που θα λαµβάνουν

οι κάτοχοι αυτών των τίτλων (αποδόσεις) εξαρτώνται

από την αύξηση της αξίας της υποθηκευµένης

περιουσίας ενός συγκεκριµένου πακέτου δανείων (π.χ.

ανοδική πορεία στις τιµές των ακινήτων) ή /και από την

αποπληρωµή (κεφάλαιο + τόκοι) αυτών των δανείων

από τους δανειολήπτες. Σήµερα έχουµε πολλούς και

διαφορετικούς τίτλους οµολόγων και τίτλων που

βασίζονται πάνω στα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και

συνδυάζουν διάφορες µορφές αποδόσεων. Στην

Κύπρο το νοµοσχέδιο για τη πακετοποίηση –

τιτλοποιήση βρίσκεται στη βουλή και όπως όλοι

οµολογούν αναµένεται να περάσει από τη πλειοψηφία.

Η αγορά του πακέτου και η έκδοση τίτλων ή οµολόγων

γίνεται συνήθως από κυβερνητικούς οργανισµούς,

ιδιωτικές τράπεζες επενδύσεων ή από δηµόσιους ή

ιδιωτικούς φορείς που ιδρύονται αποκλειστικά γι’ αυτό

το σκοπό (special purpose vehicles). Στη βάση αυτής

της φιλοσοφίας δηµιουργήθηκαν διάφορες παραλλαγές

ή, όπως ονοµάζονται στη χρηµατιστηριακή ορολογία,

«χρηµατοοικονοµικά εργαλεία», που σκοπό έχουν να

πετύχουν τη µεγαλύτερη δυνατή διασπορά κινδύνου

και να αυξήσουν παράλληλα τα περιθώρια

κερδοσκοπίας. Για παράδειγµα, τα subprimes είναι µια

µορφή οµολόγων πολύ ψηλού ρίσκου (η αποπληρωµή

Μέλος του Κινήµατος Ενάντια στις Εκποιήσεις. Μπορείτε να ενηµερώνεστε για τις ανακοινώσεις και δράσεις του Κινήµατος από

τη σελίδα του kinimaoxiekpiiseis.com



32

τους γίνεται σταδιακά και αφού ικανοποιηθούν πρώτα

οι απαιτήσεις όλων των άλλων πιστωτών). Όσο πιο

ψηλό είναι το ρίσκο τόσο πιο ψηλή είναι και η

απόδοση. Ακόµα ένα παράδειγµα είναι τα CMO

(collateral ized mortgage obligation) εκδίδονται από

έναν οργανισµό ειδικού σκοπού, ο οποίος κατέχει

διάφορα πακέτα από ενυπόθηκα δάνεια. ∆ηµιουργείται

σ’ αυτή την περίπτωση µια δεξαµενή από διάφορα

πακέτα µε διαφορετικό είδος αντικρίσµατος (π.χ.

σπίτια, επαγγελµατικές στέγες, εµπορικά κτίρια,

τουριστικά καταλύµατα κ.λπ.) και διαφορετικό επίπεδο

κινδύνου (καλά δάνεια – δάνεια ψηλού κινδύνου κ.λπ.).

Από αυτή τη δεξαµενή των δανείων επιλέγονται

σύµφωνα µε κάποιους ειδικούς κανόνες διάφορα

δάνεια για τα όποια εκδίδεται τίτλος. Οι κάτοχοι του

τίτλου έχουν απόδοση από το εισόδηµα που

δηµιουργείται από την αποπληρωµή αυτών των

δανείων ή την αξία εκποίησης του ενεργητικού-

υποθήκης (π.χ. της οικίας). Πολύ σύντοµα

δηµιουργήθηκαν τίτλοι που δεν είχαν άµεση σχέση µε

τις υποθήκες των δανείων, αλλά βασίζονταν σ’ ένα

αρχικό τίτλο που µόνον αυτός είχε σχέση µε τα

ενυπόθηκα δάνεια. Αυτά τα ούτω καλούµενα

παράγωγα µπορούσαν να δηµιουργήσουν µιαν

ολόκληρη σειρά από τίτλους χωρίς άµεσο αντίκρισµα

και όπου το πραγµατικό αντίκρισµα (οι υποθήκες των

δανείων) κρυβόταν µόνο σ’ ένα αρχικό τίτλο. Αυτός ο

φαύλος κύκλος ήταν στην ουσία το φυτίλι που άναψε

την βόµβα της οικονοµικής κρίσης που ξέσπασε στις

ΗΠΑ το 2007 αρχικά από την Lehman Bros και που

επεκτάθηκε σ’ ολόκληρο τον κόσµο εξαιτίας της

µεγάλης διασποράς αυτών των τίτλων.

Αυτό που πραγµατικά συνέβηκε δεν ήταν µια στιγµιαία

αστοχία κάποιων χρηµατοοικονοµικών οργανισµών

αλλά µια πορεία του καπιταλιστικού συστήµατος που

ξεκίνησε από τη δεκαετία του 80. Απλά τα διάφορα

«χρηµατοοικονοµικά εργαλεία», όπως

παρουσιάστηκαν πιο πάνω, επέτειναν την εξάπλωση

της κρίσης σε παγκόσµιο επίπεδο.

Τα συνθετικά στοιχεία της κρίσης

1 . Είχαµε από το 1 980 και µετά µια στροφή του τρόπου

διάθεσης των κερδών. Αυξήθηκε το µερίδιο των

κερδών που πήγαινε στην κατανάλωση σε είδη

πολυτελείας (ακριβά αυτοκίνητα, σπίτια, γιότ, τζετ

κ.λπ.). Αυξήθηκε, επίσης, το µερίδιο από τα κέρδη που

διοχετευόταν στα διάφορα κερδοσκοπικά ταµεία (στο

χρηµατιστήριο δηλαδή) µε τις επενδυτικές τράπεζες να

παίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Αναπόφευκτα το

µερίδιο που διοχετευόταν στην πραγµατική οικονοµία,

π.χ. επενδύσεις σε µηχανήµατα, εξοπλισµό,

τεχνολογία, µειώθηκε δραστικά.

2. Οι πραγµατικοί µισθοί των εργαζοµένων µειώθηκαν

αισθητά σαν αποτέλεσµα των νεοφιλελεύθερων

πολιτικών που ακολούθησαν Ρέιγκαν και Θάτσερ και

της ήττας των συντεχνιών σε µια σειρά από εργατικές

µάχες (ανθρακωρύχοι στη Μ. Βρετανία, απεργίες

ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ µε τον

Ρέιγκαν να τους απολύει όλους).

3. Οι τράπεζες είχαν µεγάλα αποθέµατα ρευστού, µιας

και τα κέρδη δεν επενδύονταν στην πραγµατική

οικονοµία αλλά διοχετεύονταν σε κερδοσκοπικούς, µη

παραγωγικούς τοµείς µε τον χρηµατοοικονοµικό τοµέα

να αυξάνεται µε πολύ ψηλούς ρυθµούς. Την

υπερβάλλουσα ρευστότητα ενίσχυσε και η Κίνα, όπου

πολύ µεγάλα ποσά ελλιµενίζονταν σε αµερικανικές

τράπεζες.

4. Ο εύκολος δανεισµός ήταν για τις τράπεζες ένας

τρόπος να αξιοποιήσουν τα ρευστά διαθέσιµα που

είχαν. Η εργατική τάξη ενθαρρύνθηκε («σκέψου το,

µπορείς») να κάνει δάνεια για την απόκτηση οικίας

πολλές φορές 2 και 3 φορές µέσα σε µια πενταετία

αγορά –πώληση σε πιο ψηλές τιµές – και επανάληψη

του κύκλου.

5. Εν τω µεταξύ οι διάφορες τράπεζες τιτλοποιούσαν

συνεχώς πακέτα από αυτά τα ενυπόθηκα δάνεια

εκδίδοντας παράλληλα και δεκάδες άλλα συναφή

παράγωγα. Στο τέλος όλες οι τράπεζες ανά το

παγκόσµιο κατείχαν λίγο ή πολύ τίτλους που

βασίζονταν πάνω στις αποδόσεις αυτών των δανείων.

6. Αφού οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές είχαν καθηλώσει

τους µισθούς και αφού οι τιµές στην οικοδοµική

βιοµηχανία έφτασαν στα ύψη λόγω υπερβάλλουσας

ζήτησης, άρχισε σιγά - σιγά µια µεγάλη µερίδα

εργαζοµένων να µην µπορεί να αποπληρώνει τα χρέη

της. Η µεγάλη φούσκα των ακινήτων άρχισε να

ξεφουσκώνει.

7. Οι πρώτοι τίτλοι που κατέρρευσαν ήταν τα

subprimes (τίτλοι ψηλού ρίσκου-απόδοσης). Στη

συνέχεια και όπως ήταν φυσικό, άρχισαν να

καταρρέουν και οι υπόλοιποι τίτλοι, µε αποτέλεσµα

όλες οι µεγάλες τράπεζες να κατέχουν χαρτιά µε

µηδενική αξία. Τεράστιες οι ζηµιές.
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8. Οι τράπεζες δεν είχαν πλέον την ευχέρεια να

δανειοδοτούν χώρες αυξηµένου ρίσκου, όπως η

Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία κ.λπ. Στην προσπάθειά

τους αυτές οι χώρες να βρουν νέα δάνεια για να

αποπληρώσουν παλαιότερες υποχρεώσεις, κατέφυγαν

σε ευρωπαϊκούς µηχανισµούς στήριξης και στη

συνοµολόγηση µνηµονίων.

9. Βασική φιλοσοφία των δανειστών (∆ιεθνές

Νοµισµατικό Ταµείο, Ε.Ε.) βασιζόταν πάνω σε

νεοφιλελεύθερες πολιτικές µε έµφαση στη δραστική

µείωση των κοινωνικών παροχών και κουτσούρεµα

των µεροκάµατων. Μ΄ αυτό τον τρόπο υπολόγιζαν ότι

θα πετύχαιναν εσωτερική υποτίµηση (µείωση τιµών)

που θα αύξανε τις εξαγωγές και την κερδοφορία και µε

αυτό τον τρόπο θα ξεπερνιόταν η κρίση. Φυσικά αυτό

το σενάριο δεν επαληθεύτηκε ποτέ. Το µόνο που

είδαµε ήταν µείωση των µισθών, αύξηση των κερδών

και µεγέθυνση των ανισοτήτων, που στην ουσία

εµποδίζουν την αειφόρα ανάπτυξη της οικονοµίας.

1 0. Ενώ στην Κύπρο δεν είχαµε αξιόλογες επενδύσεις

σε τοξικούς τίτλους, οι τράπεζες ακολούθησαν τις ίδιες

συνταγές όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια µε τις ίδιες

ασφαλώς συνέπειες. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση, η

υπερβολική τους έκθεση στα ελληνικά οµόλογα, οι

αλόγιστες επεκτάσεις στο εξωτερικό καθώς και

γενικότερα η κακοδιαχείριση της ιδιωτικής

πρωτοβουλίας στις τράπεζες έφεραν την οικονοµική

καταστροφή στον τόπο.

Ανακεφαλαίωση

Η πακετοποίηση και τιτλοποίηση δανείων είναι µέρος

ενός µεγαλύτερου παιγνιδιού διοχέτευσης κερδών σε

κερδοσκοπικά ταµεία για την αποκόµιση γρήγορων και

ψηλών αποδόσεων. Προσοµοιάζει µε την γκάµα των

παιχνιδιών που προσφέρει ένα καζίνο.

Η τιτλοποίηση στην πατρίδα µας δεν θα αποτελέσει

εξαίρεση στον κανόνα. Θα συµβάλει αργά ή γρήγορα

σε νέες φούσκες, που το σπάσιµό τους θα

συµπαρασύρει ολόκληρη την κοινωνία µε τα µεγάλα

θύµατα και πάλι την εργατική τάξη. Ο

νεοφιλελευθερισµός αναπαράγει τις ίδιες συνταγές

µέσα σε µιαν απέλπιδα προσπάθεια να διασώσει ένα

σύστηµα που δεν έχει να προσφέρει τίποτα πλέον

στην κοινωνία εκτός από τη συσσώρευση πλούτου και

δύναµης σε µια χούφτα ανθρώπων.
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Going for the revolutionary 8th of March!

On this 8th of March, Beyond Europe takes an

antiauthoritarian, anti-capital ist and anti-nationalist

stance in the feminist struggles. This means that we

are moving beyond traditional borders and radical izing

hegemonic narratives. The traditional approaches that

l ink patriarchy either only to the state or capital ism

need to be overridden so that they can be considered

antiauthoritarian.

By drawing attention to the facts that patriarchy is the

oldest system of oppression but also has the abil ity to

move beyond borders and norms, we call upon its

authoritarian structure.

Let’s fight authority on all its levels: from the local to

the transnational. Join us in sol idarity by supporting

your local groups which strive for feminist demands.

We, as Beyond Europe, gathered today outside the

Archbishop’s Palace in solidarity of feminist struggles.

Particularly, we aim to support the demands for

reproductive justice in Cyprus, since abortion is sti l l

i l legal. There are currently initiatives for decriminal izing

abortion in the law and Church of Cyprus is one of the

forces who are actively against abortion as well as

other political and wider eco-social struggles.

MY BODY – MY CHOICE! OUR RIOT – OUR VOICE!

Beyond Europe, 5th of March

∆ΡΑΣΕΙΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Going for the revolutionary 8th of March!

Αλληλεγγύη στην Libertatia, Τσακίζουµε τον Φασισµό

Στην Ελλάδα, µε αφορµή τις διαπραγµατεύσεις που

ξεκίνησαν για το Μακεδονικό, εθνικιστικές/φασιστικές

οµάδες βρήκαν ξανά την ευκαιρία να συσπειρωθούν

και να σπείρουν την µισαλλοδοξία τους στην ελληνική

κοινωνία, έχοντας και αυτή τη φορά βοήθεια από την

πλειοψηφία των συστηµικών ΜΜΕ. Την Κυριακή 21

Ιανουαρίου πραγµατοποιήθηκε από τους πιο πάνω

κύκλους στην Θεσσαλονίκη µεγάλο συλλαλητήριο µε

στόχο την αποτροπή κάποιας τυχόν συµφωνίας για το

θέµα του ονόµατος. Το εθνικιστικό συλλαλητήριο,

πέραν της απόπειρας αναβίωσης των ακραίων

εθνικιστικών εξάρσεων της δεκαετίας του 90,

λειτούργησε ως κάλυψη σε οµάδες για να επιτεθούν σε

νησίδες ελευθερίας της πόλης, όπως η κατάληψη

Libertatia και ο ελεύθερος κοινωνικός χώρος Σχολείο,
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καταφέρνοντας µάλιστα να κάψουν ολοκληρωτικά το

κτίριο της κατάληψης. Και σε αυτή την περίπτωση

φάνηκε ότι ο εσωτερικός εχθρός που µε τόσο πάθος

αναζητούν οι κύκλοι του εθνικισµού δεν είναι άλλος

από τον ταξικό αντίπαλο των ελίτ, είναι οι δυνάµεις που

µάχονται για κοινωνική δικαιοσύνη και ελευθερία.

Καθώς ξεθωριάζει το όνειρο της προσδοκώµενης

οικονοµικής ανάπτυξης η οποία θα έφερνε την

ευηµερία στους λαούς, και τα κράτη των Βαλκανίων και

της Ανατολικής Μεσογείου βλέπουν τα σχέδια τους για

περιφερειακή οικονοµική κυριαρχία να καταρρέουν,

αρχίζει να φαίνεται ξεκάθαρα και το πραγµατικό

πρόσωπο του καπιταλισµού, αυτό της στυγνής

εκµετάλλευσης των ανθρώπων και της φύσης προς

όφελος µίας ελίτ. Σε αυτό το κοινωνικό περιβάλλον και

καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αυξάνουν

τις αντιστάσεις τους απέναντι στην κυριαρχία και

αµφισβητούν έµπρακτα την ηγεµονία του

οικονοµισµού, οι άρχουσες τάξεις καταφεύγουν στο

αποτελεσµατικότερο εργαλείο που τους ανέδειξε και

ισχυροποίησε τους τελευταίους αιώνες, τον εθνικισµό.

Έτσι, δηµιουργείται ένα κλίµα έντασης στην περιοχή,

είτε µέσω στρατιωτικής επίδειξης ισχύος είτε µέσω

δηλώσεων, το οποίο έχει ως κύριο στόχο την

ενθάρρυνση του εγχώριου εθνικισµού. Άλλωστε, το

σηµαντικότερο χαρακτηριστικό του εθνικισµού είναι ότι

αναπαράγεται τροφοδοτώντας τον εθνικισµό του

«αντιπάλου».

Στη δική µας βραχονησίδα, όπου βιώνουµε τα

αποτελέσµατα των εθνικισµών καθηµερινά, η

πρόσφατη µεγέθυνση του εθνικισµού εκδηλώνεται

µέσα από την εδραίωση των φασιστών του ΕΛΑΜ στη

δηµόσια σφαίρα, οι οποίοι έµµεσα και άµεσα

υποστηρίζονται από την Εκκλησία της Κύπρου.

Ακολουθώντας το παράδειγµα της «Μητέρας

Πατρίδας», οι ελληνοκύπριοι εθνικιστές διοργάνωσαν

–υπό τον µανδύα οπαδών- εκδήλωση για την

ελληνικότητα της Mακεδονίας συνδέοντάς την µε την

“ελληνικότητα της Κύπρου”. Οι τυχοδιωκτισµοί της ε/κ

αστικής τάξης για (προεκλογική) εξόρυξη

υδρογονανθράκων και οι επιδιώξεις του τουρκικού

κράτους να λειτουργεί ως νταβατζής στην περιοχή, µε

τις επακόλουθες εντάσεις, έχουν οδηγήσει στο να

εµφανίζεται και ανοιχτά η διχοτόµηση σαν ενδεχόµενο

λύσης, εξυπηρετώντας τις επιδιώξεις των εθνικιστών

είτε αυτές είναι φανερές (για τους τ/κ) είτε κρυφές (για

τους ε/κ). Στην αντίπερα πλευρά του

συρµατοπλέγµατος, πριν από λίγο καιρό εθνικιστές

επιτέθηκαν στα γραφεία της εφηµερίδας Afrika και σε

συνδυασµό µε την επίθεση κατά της Τουρκοκύπριας

βουλευτή Doğuş Derya προκάλεσαν τις αντιδράσεις

των Τουρκοκυπρίων, που κατέβηκαν κατά χιλιάδες

στους δρόµους υπό καταρρακτώδη βροχή για να

διαδηλώσουν ενάντια στον φασισµό.

Για τους λαούς των Βαλκανίων και της ανατολικής

Μεσογείου, των οποίων η πρόσφατη ιστορία έχει

διαµορφωθεί από τους συγκρουόµενους εθνικισµούς

και τα δεινά που αυτοί έχουν επιφέρει, οι τελευταίοι

εθνικιστικοί παροξυσµοί δεν πρέπει να µείνουν

αναπάντητοι και δεν πρέπει να αφεθούν να

δηλητηριάσουν για ακόµα µία φορά την περιοχή. Σε

αυτό το πλαίσιο, η διεθνιστική αντιφασιστική πορεία

στην Θεσσαλονίκη στις 1 0 Μαρτίου είναι πολύ

σηµαντική για την ανάδειξη της αλληλεγγύης των

λαών.

Και εδώ στην Κύπρο όµως δεν πρέπει να

παρακολουθούµε τις εξελίξεις παθητικά. Τώρα που οι

εθνικισµοί οξύνονται είναι που πρέπει να βρεθούµε

ξανά στους δρόµους µε όλες τις δυνάµεις που

αγωνίζονται για επανένωση. Για εµάς εδώ είναι

ξεκάθαρο ότι ο αγώνας ενάντια στον εθνικισµό είναι και

αγώνας για την επανένωση της Κύπρου, όπως και το

αντίθετο, ο αγώνας για επανένωση είναι αγώνας

ενάντια στον εθνικισµό.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ LIBERTATIA

ΤΣΑΚΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ/ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ ΑΠΟ

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ

Συσπείρωση Ατάκτων, 9 Μαρτίου 201 8
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Τες τελευταίες µέρες εγίναµε µάρτυρες µιας υπόθεσης

που είδε τα φώτα της δηµοσιότητας πολλά αργά. Μιαν

υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός κοριτσιού,

σήµερα 29 ετών, που τον ιερωµένο ανάδοχο γονιό της,

το οποίο πριν που λλίες µέρες επέθανε κάτω που

άγνωστα αίτια. Ξέρουµε καλά ότι τέθκοιες περιπτώσεις

υπάρχουν, αλλά τζείνο που λείπει που την δηµόσια

σφαίρα εν η συζήτηση που αφορά στο πώς το σώµα

ενός κοριτσιού ή µιας νεαρής γυναίκας µπαίνει σε µια

διαλεκτική όπου στο τέλος της ιστορίας αµφισβητείται η

αξία της ίδιας της της ύπαρξης. Είναι, λοιπόν, κάποια

άτοµα πιο άξια να προστατευτούν ή ακόµα τζιαι να

υπάρχουν που άλλα στην κυπριακή κοινωνία;

Μια πτυχή τούτης της υπόθεσης αφορά τον ρόλο τζιαι

τη στάση της ηγεσίας της εκκλησίας, που βέβαια έν

προκαλούν έκπληξη. Η εκκλησιαστική ηγεσία -όπως

εσυνέβηκε τζιαι σε άλλες περιπτώσεις παιδοφιλίας από

ιερωµένους που είδαν την δηµοσιότητα στο παρελθόν

στην Κύπρο, αλλά τζιαι όπως είδαµε να συµβαίνει τζιαι

σε άλλες χώρες (π.χ µε την καθολική εκκλησία)-

επιχείρησε, τούτα ούλλα τα χρόνια που την

«απασχόλησε» η υπόθεση αλλά τζιαι τωρά, να

διατηρήσει την τάξη πραγµάτων, για να συνεχίζει ο

ιερέας ναν ο φορέας της αλήθκειας, ακόµα τζιαι όταν

τούτος λειτουργεί εις βάρος της ψυχικής τζιαι

σωµατικής υπόστασης των παιδιών. Τότε, η Ιερά

Σύνοδος αθώωσε τον ιερέα -θύτη τζιαι επανέφερε τον

στα ιερατικά του καθήκοντα. Μάλιστα, όπως

παρακολουθούµε στο βίντεο που κυκλοφορεί στο

διαδίκτυο, ο θύτης ιερωµένος, αµέσως µετά την

αποφυλάκισή του, απευθύνθηκε στην θεία εξουσία για

να τον στηρίξει, τζιαι ένας που τους επί γης

αντιπροσώπους της επαρείχεν του δηµόσια στήριξη.

Σήµερα, όταν ανακινήθηκε το θέµα µετά τον θάνατο

της Έλενας, παρακολουθούµε την αλληλοεπίρριψη

ευθυνών µεταξύ αρχιεπισκόπου και µητροπολίτη

Ταµασού συνεχίζοντας στην ουσία την προσπάθεια

συγκάλυψης των ευθυνών τους.

Μια άλλη πτυχή, τζιαι τζείνη που µας αφορά

παραπάνω, εν η τοπική κοινότητα τζιαι τα σεξιστικά

αντανακλαστικά της. Αφορµολοηµένη που αντιλήψεις

περί ηθικής τζιαι γυναικείας σεξουαλικότητας, µέρος

της τοπικής κοινότητας καταδικάζει την κακοποιηµένη

γυναίκα τζιαι µετά τον θάνατο της, αρνούµενη ακόµα

τζιαι την καταδίκη του ιερέα. Στην ρητορική που βλέπει

την δηµοσιότητα η τοπική στήριξη στον ιερωµένο

αναφέρεται σε ανάρµοστη σεξουαλική συµπεριφορά

της νεαρής γυναίκας, για να στηρίξει το στήσιµο µιας

υπόθεσης ότι τάχα η όλη δικαστική διαδικασία ήταν µια

σκευωρία τζιαι ότι ένα δεκάχρονο κορίτσι τζιαι

αργότερα µια νεαρή γυναίκα, που υποβλήθηκε σε

επίπονες δικαστικές διαδικασίες, είσιεν ως κίνητρο τον

διασυρµό ενός «άγιου» ανθρώπου. Μια ρητορική που

εν αρκετά κοινή σε τέθκοιες περιπτώσεις που την

πλευρά του θύτη, πλην όµως βρίσκει στήριξη στο

εύφορο έδαφος του εγκληµατικού µισογυνισµού της

κοινότητας, απόρροια τζιαι της πατριαρχίας που

χαρακτηρίζει ευρύτερα την κυπριακή κοινωνία. Η

σεξουαλικότητα της νεαρής κοπέλας χρησιµοποιείται όι

µόνο ως δικαιολογία για τον εξευτελισµό της, αλλά τζιαι

σαν µια ένδειξη ότι, επειδή εν λερωµένη, εν µια ζωή

που έν αξίζει σηµασίας ίσως ακόµα τζιαι ύπαρξης

γενικότερα. Η µικρή κοινωνία ενός χωρκού της Κύπρου

ξερνά εγκληµατικό σεξισµό που δηµιουργεί τες

προϋποθέσεις όι µόνο της συγκεκριµένης

κακοποίησης, αλλά τζιαι άλλων µεταγενέστερων

κακοποιήσεων τζιαι θυµατοποίησης.

Όταν κάποια άτοµα εν πιο άξια να προστατευτούν ή να υπάρχουν που άλλα στην κυπριακή κοινωνίαA.
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Ταυτόχρονα, τζείνο που πρέπει να µας απασχολήσει

πιο πολλά που την εκκλησσιά, εν η εγκληµατική στάση

του κράτους τζιαι των θεσµών του. Το αίµα της νεαρής

κοπέλας έλουσε τζιαι τα σιέρκα του κράτους. Αν τζιαι

έξερε, ταυτιζόµενο µε την εκκλησία τζιαι την κοινότητα,

υποκινούµενο που την πατριαρχία τζιαι τον

µισογυνισµό τζιαι εγκλωβισµένο µέσα στην αδιέξοδη

εξάρτηση του που την εκκλησσιά, αµέλησε την

προστασία της τζιαι εκαθόρισε µε την αδιάφορη

αδράνεια του τες προϋποθέσεις για τον θάνατο της. Το

κράτος τζιαι οι υπηρεσίες του, που ετοποθετήσαν

τούτην την κοπέλα όταν ήταν παιδί σε ανάδοχη

οικογένεια λόγω ακατάλληλων συνθηκών στην

βιολογική της οικογένεια, αντιµετωπίσαν την σαν µιας

άλλης κατηγορίας άνθρωπο. Εάν ένα παιδί 1 0 χρονών

που κακοποιήθηκε αγνοείται µε τούντον τρόπο που τες

υπηρεσίες ευηµερίας, αντιλαµβανόµαστε (όπως πολύ

πιθανό τζιαι η ίδια η κοπέλα) ότι για το κράτος η ζωή

της εν λιόττερο αξιοβίωτη. Στην συνέχεια, όταν ήταν

πλέον ενήλικας τζιαι αποφάσισε να προχωρήσει σε

καταγγελία, όσο τζιαι να κατάφερε να στοιχειοθετήσει

την ποινική υπόθεση, ένα µεγάλο µέρος της κοινότητας

εστράφηκε εναντίον της, θυµατοποιώντας την ξανά.

Τότε οι υπηρεσίες του κράτους ήταν πάλε απούσες για

να την προστατέψουν τζιαι να την στηρίξουν, όπως

τζιαι πιο µετά, όταν πλέον είσιεν περάσει που πολλές

διαδικασίες ανακρίσεων τζιαι επανεξετάσεων στο

δικαστήριο για να καταδικαστεί ο θύτης, τζιαι η

εκκλησία αθώωσεν τον τζιαι τζείνος επέστρεψε στα

ιερά του καθήκοντα.

Η κοινωνία µας έννεν µόνο µια βαθκιά πατριαρχική

κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα µια κοινωνία όπου

κυριαρχεί η σχέση εξουσίας εκκλησίας τζιαι κράτους

πάνω στις ζωές µας. Τούτη η σχέση εκφράστηκε στη

ζωή της Έλενας σαν ένας επαναλαµβανόµενος

βιασµός. Χρειάζεται να δοθούν αγώνες για να

ανατραπεί τούτη η καταπιεστική για µας συνθήκη.

Χρειάζεται να δοθούν αγώνες για να διεκδικήσουµε

τζιαι να κερδίσουµε χώρο, για να ακούεται ο λόγος τζιαι

η φωνή των γυναικών που βιώνουν βία. Έν

ανεχούµαστε µια κοινωνία τζιαι ένα κράτος που

υπερασπίζεται τους βιαστές, την πατριαρχία, τον

µισογυνισµό τζιαι εγκληµατεί εις βάρος των γυναικών,

λες τζιαι τα σώµατα, οι ζωές τζιαι οι φωνές τους

µετρούν λλιόττερο. Οι ευθύνες ούλλων εν

εγκληµατικές. Έν θέλουµε άλλα τέθκοια περιστατικά

ξανά. Κανεί πκιον.

Συσπείρωση Ατάκτων, 31 /3/201 8

Όταν κάποια άτοµα εν πιο άξια να προστατευτούν ή να υπάρχουν που άλλα στην κυπριακή κοινωνίαA.

Παρέµβαση την ώρα της λειτουργίας της Μεγάλης Παρασκευής (6/4) έξω από την εκκλησία της Παλλουριώτισσας, όπου

παρευρέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, µε αφορµή τον θάνατο της Έλενας Φραντζή.
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Η συγκεκριµένη παρέµβαση ήταν µια αντίδραση όι

µόνο για τον θάνατο της Έλενας Φραντζή, αλλά τζιαι

στα όσα αναδεικνύει το συµβάν. Το πώς δηλαδή ο

θεσµός της εκκλησίας τζιαι η κυριαρχία του στες ζωές

µας, αλλά τζιαι ο έντονα πατριαρχικός χαρακτήρας της

κοινωνίας που ζούµε, µπορούν να επηρεάσουν ζωές

(κάποιες πιο πολλά που άλλες). Προφανώς η έννοια

της ελευθερίας έννεν καθολική, ούτε αφορά ούλλες

τζιαι ούλλους στον ίδιο βαθµό. Μάλλον εν απόλυτα

διαµεσολαβηµένη που εξουσιαστικές δοµές, όπως

εφάνηκε τζιαι που τη συστηµική δολοφονία της

Φραντζή, η οποία απλώς εδιεκδίκησε το δικαίωµα στην

ελευθερία του λόγου που τελικά της αρνήθηκε, ή

µάλλον απαγορεύτηκε.

Φυσικά έννεν τυχαία η επιλογή του συγκεκριµένου

µνηµείου. Το µνηµείο τούτο εν αντιπροσωπευτικό του

φαντασιακού που εδόµησε ολόκληρη την αφήγηση της

σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου. Εν ένα µνηµείο που

απεικονίζει τον αντιαποικιακό αγώνα της ΕΟΚA, ο

οποίος όµως υπήρξε βαθκιά εθνικιστικός. Για την

ΕΟΚΑ ελευθερία δεν εσήµαινε ανεξαρτησία της

Κύπρου, αλλά ένωσή της µε την Ελλάδα. Ηγετικό ρόλο

στον αγώνα τούτο διαδραµάτισε η Εκκλησία, η οποία

εσυνέχισεν να διατηρεί τον ηγεµονικό της ρόλο στην

πολιτική, οικονοµική τζιαι κοινωνική ζωή του τόπου

ακόµα τζιαι µετά την ίδρυση του δικοινοτικού κράτους

το 1 960. Τούτη η διαχρονική επιρροή της εκκλησίας

έσιει καταστήσει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία περίπου

αιχµάλωτην της τζιαι ήταν, κατά τη δική µας αντίληψη,

ένας από τους κύριους παράγοντες που οδήγησαν στη

µη απόδοση δικαιοσύνης που τους θεσµούς του

κράτους, καθώς τζιαι πιθανόν στην παραµέληση της

Έλενας που τες υπηρεσίες. Η θέση εξάλλου του

µνηµείου απέναντι που την Αρχιεπισκοπή δίνει ένα

µήνυµα απευθείας στην ηγεσία της Εκκλησίας της

Κύπρου όσον αφορά τις ευθύνες της για τον θάνατο

της Έλενας.

Μια παρέµβαση σε ένα τέθκοιο µνηµείο, λοιπόν, εν

απόλυτα συνυφασµένη µε την αποδόµηση µύθων

γυρώ που το υποτιθέµενο καταφύγιο που σου

προσφέρει είτε η θρησκεία είτε το κοινωνικό κράτος.

Χρειάζεται να προκαλέσουµε τις σχέσεις εξουσίας που

οδήγησαν στον θάνατο της Έλενας τζιαι να

αποδοµήσουµε την «ιερότητά» τους, για να

µπορέσουµε να καταλήξουµε σε θεσµούς που εννά

προστατεύκουν την κάθε Έλενα στο µέλλον.

Η εκκλησιά σας, σκοτώννει: παρέµβαση ενάντια στην
ανοχήν της σεξουαλικής κακοποίησης που την

Εκκλησιά

Πηγή: kontrasusta.org
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Την Κυριακή 22 Απριλίου, η ώρα 1 6:00 στις βάσεις Ακρωτηρίου, διαδηλώσαµε ενάντια στην έξαρση των πολέµων

στην ευρύτερη περιοχή.

ΠΟΛΕΜΟΙ που άλλο στόχο δεν έχουν παρά την αναδιανοµή των ζωνών επιρροής των µεγάλων δυνάµεων εις βάρος

και µε σφαγή των λαών.

ΠΟΛΕΜΟΙ που ανακόπτουν κάθε προσπάθεια εκδηµοκρατισµού.

ΠΟΛΕΜΟΙ στους οποίους εναντιωνόµαστε.

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

ΟΧΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ

Αντιπολεµική Πρωτοβουλία

Αντιπολεµική διαδήλωση στο Ακρωτήρι
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Στις 1 5 Απριλίου συµµετέχουµε στην πορεία και

συναυλία διαµαρτυρίας που διοργανώνεται από την

Κίνηση Save Akamas / Save Cyprus για την

προάσπιση της κοινής φυσικής και πολιτιστικής µας

κληρονοµιάς. Οι τελευταίες υποθέσεις υποβάθµισης

του περιβάλλοντος και αλλοίωσης του τοπίου στις

Θαλασσινές Σπηλιές της Πέγειας και στο Κάβο Γκρέκο

αποτελούν απλά την αφορµή γι’ αυτήν τη διαµαρτυρία.

Για εµάς, αυτές οι υποθέσεις αποτελούν τα πιο

πρόσφατα παραδείγµατα µίας συστηµατικής πολιτικής

καταστροφής του περιβάλλοντος και οικειοποίησης των

οικολογικών µας κοινών.

Η εµπειρία των τελευταίων χρόνων δείχνει ότι δεν

πρόκειται για µεµονωµένα περιστατικά απλών

«παραλείψεων» των αρµόδιων τµηµάτων και

υπηρεσιών (Περιβάλλοντος, ∆ασών, Αλιείας και

Θαλάσσιων Ερευνών, Θήρας και Πανίδας,

Πολεοδοµίας και Οικήσεως, Επαρχιακών ∆ιοικήσεων,

∆ηµοτικών και Κοινοτικών Συµβουλίων, κτλ.). Ούτε

πρόκειται για µερικά «παραθυράκια» που

εκµεταλλεύονται οι µεγάλες εταιρίες ανάπτυξης γης και

οι ντιβέλοπερς. Αντίθετα, πρόκειται για µία πολύ

συγκεκριµένη και µεθοδευµένη πολιτική, µέσω της

οποίας οποιοιδήποτε νόµοι ή κανονισµοί που αφορούν

την προστασία του περιβάλλοντος και που δυνητικά

στέκονται εµπόδιο στους κυβερνητικούς και

επιχειρηµατικούς σχεδιασµούς «ανάπτυξης»

αγνοούνται. Όταν ο ίδιος ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας

αναφερόταν σε «αξιοποίηση των περιοχών Natura

2000» στις προγραµµατικές του δηλώσεις στην Βουλή

των Αντιπροσώπων καθιστούσε σαφείς τις προθέσεις

της άρχουσας τάξης για το τι θα ακολουθήσει. Μπορεί

οι τελευταίες υποθέσεις να αποτελούσαν εξόφθαλµες

παραβιάσεις ακόµα και των δικών τους νόµων, µάλλον

λόγω της αλαζονείας που συνεπάγεται η διατήρηση της

εξουσίας αµέσως µετά την επανεκλογή τους. Ωστόσο,

όπως έχουµε δει τα τελευταία χρόνια, υφίσταται µια

συνεχής και συστηµατική προσπάθεια αποδυνάµωσης

και «χαλάρωσης» ακόµα και των πιο βασικών

νοµοθεσιών και οδηγιών προστασίας της φύσης και

της άγριας ζωής. Αναµένουµε να συνεχιστεί η πολιτική

που οδηγεί στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος, τον

κατακερµατισµό του τοπίου και την καταστροφή της

Για εµάς, η αντιπαράθεση αυτή δεν πρέπει να γίνεται

µόνο σε νοµικοτεχνικό επίπεδο, αλλά προπάντων σε

ιδεολογικό. Για εµάς, δεν πρόκειται απλά και µόνο για

απληστία εκ µέρους κάποιων εχόντων και

προνοµιούχων, αλλά για αναπόσπαστο κοµµάτι της

ίδιας της λειτουργίας του συστήµατος. Το ιδεολόγηµα

της «αέναης ανάπτυξης» και της συσσώρευσης

πλούτου από την άρχουσα τάξη είναι ο ακρογωνιαίος

λίθος του καπιταλιστικού συστήµατος. Άλλωστε, ως

ανάπτυξη νοείται ουσιαστικά η αύξηση των κερδών

(της άρχουσας τάξης φυσικά) και σε αυτό το πλαίσιο

οποιαδήποτε ενέργεια αυξάνει τα κέρδη τους θεωρείται

θετική και επιθυµητή. Στη βάση της οικονοµιστικής

λογικής, λοιπόν, η καταστροφή ενός δάσους θεωρείται

«ανάπτυξη», καθώς θα χρειαστούνε µηχανήµατα και

µισθωτοί για να κόψουν και να µεταφέρουν τα δέντρα,

ενώ τα οικόπεδα που θα δηµιουργηθούν θα επιφέρουν

κέρδη στους εργολάβους που θα πουλήσουν επαύλεις

στους έχοντες (πλέον µε αντάλλαγµα την παραχώρηση

της κυπριακής υπηκοότητας σε «στρατηγικούς

επενδυτές», την ίδια ώρα που οικογένειες απάτριδων

και προσφύγων αγωνίζονται να επιβιώσουν σε

στρατόπεδα συγκέντρωσης που καλούνται «κέντρα

Πέρα απ’ την κυρίαρχη ιδεολογία του οικονοµισµού
και της ανάπτυξης
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φιλοξενίας», χωρίς να έχουν καν πρόσβαση σε

στοιχειώδεις υπηρεσίες πρόνοιας, υγείας και παιδείας).

Η διαδικασία αυτή επιφέρει τεράστια κέρδη στις ελίτ και

µερικά ψίχουλα στους µισθωτούς. Αντιθέτως, η

διατήρηση του δάσους στην φυσική του κατάσταση,

ασχέτως εάν αποτελεί πηγή ζωής για ολόκληρη την

κοινωνία και βιότοπο για απειλούµενα είδη άγριας

ζωής, δεν συνεισφέρει καθόλου στην ανάπτυξη µιας

και δεν επιφέρει µετρήσιµα κέρδη. Αντίστοιχη

αντιµετώπιση υπάρχει και εκ µέρους της πολιτικής

ηγεσίας, η οποία µετατρέπει το δηµόσιο (δηλαδή κάτι

που ανήκει σε όλες και όλους µας και συνεπώς είναι

υποχρέωση όλων µας να το διαφυλάξουµε) σε κρατικό

(δηλαδή κάτι που ανήκει στο κράτος –µία αόριστη

έννοια– και κατ’ επέκταση αντιµετωπίζεται σαν κτήµα

των εξουσιαστών που θεωρούνται οι διαχειριστές του

στο πλαίσιο του κυρίαρχου φαντασιακού της

ανάπτυξης).

Μέσα από το πρίσµα του οικονοµισµού και της

ανάπτυξης που ευαγγελίζονται οι θιασώτες του, οι

παράκτιες περιοχές αντιµετωπίζονται σαν ξενοδοχεία

που δεν κτίστηκαν ακόµη, οι παραλίες σαν

διαφεύγοντα κέρδη από ενοικιαζόµενα κρεβατάκια και

µπαράκια, τα δάση σαν δυνητικοί κήποι επαύλεων και

µελλοντικές εκτάσεις γηπέδων γκολφ, ενώ οι δηµόσιοι

χώροι στην πόλη σαν πάρκινγκ αυτοκινήτων και

τραπεζάκια καφεστιατορίων. Σ’ έναν πεπερασµένο

κόσµο, όµως, ο στόχος της αέναης ανάπτυξης και η

συσσώρευση αγαθών στα χέρια των λίγων

πραγµατώνεται µόνο όταν γίνεται εις βάρος όλων των

υπόλοιπων µελών της κοινωνίας και µέσω της

καταστροφής του περιβάλλοντος και της υφαρπαγής

των φυσικών πόρων. Συνεπώς, η αποτελεσµατική

προάσπιση του περιβάλλοντος δεν µπορεί να

επιτευχθεί εάν δεν αµφισβητηθεί η ίδια η λογική της

ανάπτυξης και αν δεν αντιταχθούµε στις κοινωνικές

ανισότητες που επιφέρει ο καπιταλισµός. Πόσο άραγε

επιθυµητή είναι η δηµιουργία πολυτελών ξενοδοχείων

µε δωµάτια να κοστίζουν την ηµέρα όσο ο µηνιαίος

µισθός της υπαλλήλου που το καθαρίζει; Πόσο

επωφελής για τον τόπο µας είναι η δηµιουργία

γηπέδων γκολφ για την αναψυχή των λίγων τη στιγµή

που το νερό που απαιτείται για την συντήρηση του

τεχνητού γκαζόν γίνεται εις βάρος των διαθέσιµων

υδάτινων πόρων που προορίζονται για την ύδρευση

κοινοτήτων και άρδευση καλλιεργειών, δηλαδή για την

επιβίωση όλων µας;

Πρέπει να ξεφύγουµε από την ψευδαίσθηση ότι η

ευηµερία είναι συνυφασµένη µε την κατανάλωση.

Πρέπει να δηµιουργήσουµε εναλλακτικές δοµές

κοινωνικής οργάνωσης, µέσω των οποίων η ποιότητα

θα αξίζει περισσότερο από την ποσότητα, η

συνεργασία θα επιβάλλεται στον ανταγωνισµό και η

κοινωνική δικαιοσύνη θα θέτει στο περιθώριο τον

οικονοµισµό. Απέναντι στην αδηφάγα ανάπτυξη

προτάσσουµε την αποανάπτυξη, δηλαδή, την

αναδιανοµή των φυσικών πόρων σε ένα περιβάλλον

που χαρακτηρίζεται από ολιγάρκεια, εκούσια απλότητα

και λιτή κατανάλωση. Για µία εναλλακτική οικονοµία

βασισµένη στις κοινωνικές ανάγκες και στην

αλληλεγγύη και όχι στον ανταγωνισµό και στην

υφαρπαγή πόρων. Είναι χρέος µας να

υπερασπιστούµε τον ελεύθερο χώρο και χρόνο από

την εντατικοποίηση, την αποξένωση, την οικειοποίηση

και την εµπορευµατοποίηση. Είναι χρέος µας να

επαναδιεκδικήσουµε τα κοινά, χωρίς να αναθέτουµε τη

διαφύλαξη, διατήρηση και διαχείριση τους στις ελίτ της

εξουσίας και του κεφαλαίου.

Αγώνας για τα Κοινά και την Αποανάπτυξη!

Συσπείρωση Ατάκτων, 1 3 Απριλίου 201 8



42

Η Πρωτοµαγιά δεν είναι αργία, είναι µέρα µνήµης,

αγώνα και διεκδίκησης όσων ο καπιταλισµός µας

στερεί.

∆ιεκδικούµε:

* Αξιοπρέπεια στην εργασία για όλους και για όλες

*Ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη για τους λαούς

*Ο µόνος πόλεµος που θα λάβουµε µέρος είναι για να

σπάσουµε τις αλυσίδες της καπιταλιστικής σκλαβιάς

Πορεία από την Πλατεία Φανερωµένης στο γήπεδο

της Τσετίνκαγια για τη δικοινοτική πρωτοµαγιά.

Παρεµβάσεις µε πανό έξω από το Υπουργείο

Οικονοµικών, την Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα και

το Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λευκωσίας.

Aντικαπιταλιστική Πρωτοµαγιάτικη Πορεία
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Γενάρης 201 8: «Φύλο στην Εργασία»

Στο αυτόνοµο σχολείο του Γενάρη φιλοξενήσαµε τον Γρηγόρη Ιωάννου και συζητήσαµε για την

εµφυλοποίηση της εργασίας στην Κύπρο

Φεβράρης 201 8: «Τραίνο Στην Πόλη: Ιδεολογικές τοποθετήσεις του
Κυπριακού Αναρχισµού της ∆εκαετίας του 80»

Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στις γενικές ιδεολογικές θέσεις του κυπριακού αναρχισµού της

δεκαετίας του 80, όπως αυτές εκφράστηκαν στο περιοδικό Τραίνο στην Πόλη, σε σύγκριση µε τις

ιδεολογικές τάσεις του κυπριακού αναρχισµού που εµφανίστηκαν µετά το 2000.

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
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Οδυσσέας Ιωάννου Κωνσταντίνου

Εδώ µωρή θα λέγεσαι Ελένη

Εδώ µωρή θα λέγεσαι όπως θέλουµε.

Θα σε βιάζουµε µωρό

Και θα σε λέµε ψεύτρα

Πληρωµένη ψεύτρα

Θα σε βιάζουµε έφηβη

Και θα σε λέµε πουτάνα

Πρεζού πουτάνα

Θα σε βιάζουµε ενήλικη

Και θα αυτοκτονείς

Συνέχεια

Ξανά

Και ξανά

Και δεν θα πεθαίνεις

Γιατί ο Θεός

Τις πουτάνες δεν τις πάει

Και τις βιασµένες ο Θεός

Τις ασυγχώρητες ψεύτρες

∆εν τις θέλει

Εδώ µωρή θα λέγεσαι ελληνίδα

Θα σε βιάζει η εκκλησία

Θα τους πληρώνεις το µισθό

Θα σε βιάζει το κράτος

Θα τους πληρώνεις τον φόρο

Θα σε βιάζουν οι γονείς σου

Θα πληρώνεις το φτύσιµο

Θα σε βιάζει η κοινωνία

Θα λες ευχαριστώ

Εδώ µωρή θα λέγεσαι Ελένη

Και όπως κάθε Ελένη

∆εν έχεις σηµασία

∆εν υπάρχεις

Και δεν δικαιούσαι να υπάρχεις

∆εν δικαιούσαι να µιλάς

∆εν δικαιούσαι να πεθαίνεις

Όταν πεθαίνεις σε φοβούνται πιο πολύ.

ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ

Εδώ µωρή θα λέγεσαι Ελένη

Μαθητικό σκίτσο, απο τον τοίχο του Β.

Καφαντάρη
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Εδώ µωρή θα λέγεσαι Ελένη

Εδώ µωρή θα λέγεσαι όπως θέλουµε.

Θα σε βιάζουµε µωρό

Και θα σε λέµε ψεύτρα

Πληρωµένη ψεύτρα

Θα σε βιάζουµε έφηβη

Και θα σε λέµε πουτάνα

Πρεζού πουτάνα

Θα σε βιάζουµε ενήλικη

Και θα αυτοκτονείς

Συνέχεια

Ξανά

Και ξανά

Και δεν θα πεθαίνεις

Γιατί ο Θεός

Τις πουτάνες δεν τις πάει

Και τις βιασµένες ο Θεός

Τις ασυγχώρητες ψεύτρες

∆εν τις θέλει

Εδώ µωρή θα λέγεσαι ελληνίδα

Θα σε βιάζει η εκκλησία

Θα τους πληρώνεις το µισθό

Θα σε βιάζει το κράτος

Θα τους πληρώνεις τον φόρο

Θα σε βιάζουν οι γονείς σου

Θα πληρώνεις το φτύσιµο

Θα σε βιάζει η κοινωνία

Θα λες ευχαριστώ

Εδώ µωρή θα λέγεσαι Ελένη

Και όπως κάθε Ελένη

∆εν έχεις σηµασία

∆εν υπάρχεις

Και δεν δικαιούσαι να υπάρχεις

∆εν δικαιούσαι να µιλάς

∆εν δικαιούσαι να πεθαίνεις

Όταν πεθαίνεις σε φοβούνται πιο πολύ.

KOBANE CALLING

Καθώς η κατάσταση στα πολεµικά µέτωπα της Συρίας

ξεκαθαρίζει, οι επαναστατικές δυνάµεις της Ροτζάβα

δικαιώνονται όχι µόνο στο στρατιωτικό αλλά κύρια στο

ηθικό και πολιτικό πεδίο.

Προκρίνοντας ως µοντέλο συνύπαρξης των λαών της

περιοχής τη δηµοκρατική συνοµοσπονδία κατάφεραν,

στις συνθήκες του σκληρού πολυµέτωπου πολέµου της

Συρίας, να αποφύγουν φαινόµενα εθνοκάθαρσης στην

περιοχή τους, να αποκρούσουν την επίθεση του

Ισλαµικού Κράτους και ταυτόχρονα να δηµιουργήσουν

µια όαση αυτο-διακυβέρνησης βασισµένη σε

συνελεύσεις, δηµοτικά συµβούλια και συνεταιρισµούς.

∆εν είναι λοιπόν παράξενο που το βλέµµα του

ανταγωνιστικού κινήµατος στράφηκε τα τελευταία

χρόνια στην µικρή και άγνωστη αυτή περιοχή της

γειτονιάς µας. Το κοινωνικό πείραµα της Ροτζάβα τόσο

σε συµβολικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο αποτελεί

τον επαναστατικό τρίτο δρόµο, απάντηση τόσο στον

ισλαµικό όσο και τον κοσµικό αυταρχισµό.

Έτσι χωρίς καµιά διάθεση εξιδανίκευσης ή και

οριενταλισµού αποφασίσαµε το «KOBANE CALLING»

να είναι η πρώτη εκδοτική προσπάθεια του Θούπου.

Μια ενέργεια κύρια αλληλεγγύης αλλά και κατάργησης

των νοητικών αποστάσεων που µας χωρίζουν από τα

τεκταινόµενα στην περιοχή.

Το «Kobane Call ing» διηγείται την ιστορία της

επίσκεψης του Ιταλού καρτουνίστα Zerocalcare στη

Ροτζάβα κατά τη διάρκεια της µάχης για το Κοµπανέ το

201 4. Αποτελεί το πρώτο επεισόδιο του µεγαλύτερου

και βραβευµένου «Rojava Call ing».

Η µετάφραση στα Ελληνικά βασίστηκε στην αγγλική

έκδοση των συντρόφων του Plan C και αποτελεί µέρος

των δράσεων του δικτύου Beyond Europe για την

Ροτζάβα.

Ευχαριστούµε τη «Συσπείρωση Ατάκτων» που ως

µέλος του Beyond Europe µας πρότεινε να

αναλάβουµε την ελληνική έκδοση.

Όλα τα κέρδη από την έκδοση θα ενισχύσουν τον

αγώνα στη Ροτζάβα.

Θούπος Συνεργατικές Εκδόσεις

∆ελτίο Τύπου 7/2/201 8
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Η πόλη ως το κατεξοχήν πεδίο κοινωνικής δραστηριότητας & δράσης αντικατοπτρίζει το ευρύτερο

κοινωνικό περιβάλλον. Το φεστιβάλ Οικοπόλις έσχιει στόχο την ανάδειξη, αµφισβήτηση και

επαναδιαπραγµάτευση των κοινωνικών εντάσεων της καθηµερινότητας µέστους δρόµους, τες

πλατείες τζιαι τα παγκάκια τούντης πόλης. Mιας πόλης που πλέον πνίεται µες τα καφέ, τα

τραπεζάκια, τζιαι τα µοδάτα µπαράκια. Η παλιά πόλη της Λευκωσίας άλλαξε φάτσα: που υπο-

ανάπτυκτο ιστορικό κέντρο εκπληρώνει πλέον τη δυνατότητά της ως ιδανική πόλη-εµπόρευµα.

Που τη µια διατηρώντας τη διαφηµιστική εικόνα της “τελευταίας µοιρασµένης πρωτεύουσας”, τζιαι

που την άλλη η ριζική ανάπλαση των τελευταίων χρόνων να την καθιστά ως βιτρίνα “καθαρή” που

κοινωνικές σχέσεις τζιαι καταστάσεις που αντιτίθενται στις εµπορευµατικές σχέσεις

διαµεσολαβηµένες που το θέαµα.

Ουρανοξύστες για high class διαµερίσµατα τζιαι επιχειρήσεις, πεζόδροµοι κατηληµµένοι που τα

τραπεζάκια των δεκάδων οµοιότυπων µαγαζιών, ελάχιστα παγκάκια, κάτζελα που χρόνο µε το

χρόνο ψηλώνουν στην εκκλησία της Φανερωµένης, πεζοδρόµια γεµάτα παρκαρισµένα

αυτοκίνητα, ενοίκια που ανεβαίνουν τζιαι γίνουνται απαγορευτικά για µετανάστες κατοίκους –

ούλλα κοµµάτι της κοσµοσυρροής ως αποτέλεσµα του gentrification, δηµιουργώντας µια πόλη

όπου η µόνη αποδεκτή κοινωνική/πολιτική δραστηριότητα εν η κατανάλωση. Ταυτόχρονα, ττέλια,

βαρέλλες τζιαι στρατοί αναγκάζουν µας να ζούµε το γεωγραφικό τζιαι ιστορικό µας χώρο ως µισό,

διαµεσολαβηµένο που τα συµβολα του µισους τζιαι τις κουραστικες αναµονες στα οδοφραγµατα

για να περπατησουµε µια αποσταση 1 00 µετρων.

Για εµάς τούτοι εν παράγοντες που συνθέτουν ένα προκλητικό τοπίο δράσης, στο οποίο

παρεµβαίνουµε δηµιουργικά εκφράζοντας τζιαι πραγµατώνοντας προτάσεις για κοινωνίες

οργανωµένες έξω που ιεραρχικούς, καπιταλιστικούς τζιαι σεξιστικούς θεσµούς τζιαι λογικές, στη

βάση της αυτοοργάνωσης, της κοινωνικής αλληλεγγύης τζιαι της συντροφικότητας. Το φεστιβάλ

Οικοπόλις διοργανώνεται φέτος για πρώτη φορά, που την οµώνυµη οµάδα εργασίας για την

οικολογία τζιαι την πόλη. Έσχιει ως στόχο να βάλει κάτω το πρόταγµα της διεκδίκησης της πόλης

ως ένα Κοινό, ως πεδίο αντίστασης στην κοινωνική τζιαι περιβαλλοντική επέλαση του

νεοφιλελευθερισµού. Θέλουµε να δηµιουργήσουµε τες συνθήκες όπου η πόλη βιώνεται ως σηµείο

αναφοράς τζιαι κοινωνικοποίησης, δράσης τζιαι πειραµατισµού, παρά ως γυαλιστερό real estate-

εµπόρευµα που αγοράζεται τζιαι πουλιέται σύµφωνα µε τους νόµους της αγοράς τζιαι τις εκάστοτε

µόδες.

fb: Φεστιβάλ Οικοπόλις_Ecopolis Festival 201 8




