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Με αφορμή την περίπτωςη ΒΙΟ.ΜΕ. 

Ωσ πότε θ «επαναςτατικι» κοροϊδία τθσ ξεκομμζνθσ 

«αυτοδιαχείριςθσ» και «αμεςοδθμοκρατίασ» - ςε βάροσ και 

Εργαηομζνων;  

- Η επιτακτικι ανάγκθ για ζνα Λαϊκό Μζτωπο με ςτόχο τθν ζξοδο απο τθν Κρίςθ και τθ 

ςυνολικι κοινωνικι και εργατικι Αυτοκζςμιςθ/Αυτοδιαχείριςθ ζξω από τθν 

Παγκοςμιοποίθςθ και τθν ΕΕ.  

- Οι προτάςεισ τθσ Περιεκτικισ Δθμοκρατίασ 

 

Η «ΑΜΕΟΔΗΜΟΚΡΑΣΚΚΗ ΑΤΣΟΔΚΑΧΕΚΡΚΗ», ΔΕΚΓΜΑ ΕΚΦΤΛΚΜΟΤ ΣΗ ΚΚΝΗΜΑΣΚΚΗ ΚΡΚΣΚΚΗ ΚΑΚ ΣΗ 

ΑΝΣΚΤΣΗΜΚΚΗ ΜΝΗΜΗ 

τθ ςθμερινι καταςτροφικι κρίςθ και τθ ςυνακόλουκθ Χουντοποίθςθ του κακεςτϊτοσ μζςα από τθν Οικονομικι 

Κατοχι που επιβάλλει θ υπερεκνικι ελίτ, μζςω κυρίωσ τθσ ΕΕ και του ΔΝΣ, ςε αγαςτι ςυνεργαςία με τθν ντόπια 

ελίτ και ςθμαντικό μζροσ των προνομιοφχων ςτρωμάτων, δεν είναι λίγεσ οι απόπειρεσ «Επαναςτατικισ 

Γυμναςτικισ» απο τθν εκφυλιςμζνθ «Αριςτερά», που ουςιαςτικά ςυγκαλφπτουν τθν πραγματικι αδράνεια τθσ ςτθ 

ςυντελοφμενθ καταςτροφι, ενϊ ςυγχρόνωσ αποπροςανατολίηουν για τον τρόπο διεξόδου από τθν καταςτροφικι 

κρίςθ και τθν οικοδόμθςθ μιασ πραγματικά αυτοδιευκυνόμενθσ κοινωνίασ. Ιδιαίτερα ςτθ ςθμερινι εποχι τθσ 

ςχεδόν ολοκλθρωτικισ διείςδυςθσ τθσ Ιδεολογίασ τθσ Παγκοςμιοποίθςθσ ςτθν Κρατιςτικι και «Ελευκεριακι» 

«Αριςτερά» (Ατομικά «δικαιϊματα» ςε βάροσ κάκε Εκνικισ –και κατ’ επζκταςθ ςτο ςθμερινό διεκνοποιθμζνο 

ςφςτθμα, και Λαϊκισ— κυριαρχίασ), όπου επικρατοφν μεταμοντζρνοι μονοκεματικοί αγϊνεσ «ταυτότθτασ», lifestyle 

φιλελεφκερθ «αυτονομία» για τθν αυτό-ικανοποίθςθ μόνο ςτενϊν κοινωνικϊν ομάδων, ακτιβιςμόσ για τον 

ακτιβιςμό – πολλζσ φορζσ επαγγελματικοφ τφπου-- χωρίσ ςυνολικό πρόταγμα κτλ.. 

ε αυτό το πλαίςιο  περνοφν «ςτο ντοφκου» ειδιςεισ και δράςεισ ςτο λεγόμενο «κίνθμα», που ακόμα και πριν 

μερικά χρόνια, κα γίνονταν αντικείμενο ζντονθσ κριτικισ από τα πιο ςυνεπι μζρθ του αντιςυςτθμικοφ κινιματοσ, 

τα οποία δυςτυχϊσ ςιμερα είτε δίνουν τθ μάχθ για τθν επιβίωςθ, αφινοντασ ςε «επαγγελματίεσ ακτιβιςτζσ» και 

«ελευκεριακοφσ κεωρθτικοφσ» τθ διαχείριςθ των κεμάτων τουσ, είτε ζχουν οδθγθκεί ςε απογοιτευςθ και 

ιδιϊτευςθ, βλζποντασ τον εξευτελιςτικό και άχαρο εκφυλιςμό παλιϊν ςυντρόφων τουσ να ςυμπράττουν με τθν 

«Αριςτερά» αυτι! 

ΚΡΚΣΚΚΗ ΣΗΝ «ΕΛΕΤΙΕΡΚΑΚΗ» ΚΑΚ «ΕΡΓΑΣΚΚΗ» ΑΡΚΣΕΡΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΣΗΝ ΠΕΡΚΠΣΩΗ ΣΗ ΒΚΟ.ΜΕ. 

Ζτςι, ςτθν περίπτωςθ τθσ Βιομθχανικισ Μεταλλευτικισ (ΒΙΟ.ΜΕ.), ζχουμε από τθ μία, εργαηόμενουσ που, απ’ όςο 

γνωρίηουμε, βρίςκονταν χρόνια ςε κακεςτϊσ άγριασ εκμετάλλευςθσ και εμπαιγμοφ από τθν εργοδοςία, και είχαν 

φτάςει ςε ςθμείο απελπιςίασ. Οι εργαηόμενοι αυτοί αποφαςίηουν πρόςφατα να αναλάβουν με ζνα ςθμαντικό 

προςωπικό και οικονομικό κόςτοσ τθ διαχείριςθ του Εργοςταςίου, ζνα ζργο που δεν ςυγκρίνεται βζβαια με τα 

αποςπαςματικά μαγαηάκια-καφενεία τθσ «ελευκεριακισ» Αριςτεράσ που ζχει φτιάξει ανά τθν Ελλάδα (κάποιεσ 

φορζσ με …«χορθγίεσ») για να βαυκαλίηεται ι κάποιεσ φορζσ και να εξαπατά ότι κάνει «αυτοδιαχείριςθ» και να 

νομίηει ότι ςυμβάλλει ςτθν Αναρχικι και «αμεςοδθμοκρατικι» οργάνωςθ τθσ κοινωνίασ. Απ’ όςο μάλιςτα 
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γνωρίηουμε, οι εργάηομενοι, ςτθν πλειοψθφία τουσ, είναι προςωπικά πολφ προςγειωμζνοι για το εγχείρθμα αυτό, 

και δεν του δίνουν «επαναςτατικά» χαρακτθριςτικά.  

Σα κακεςτωτικά ΜΜΕ άλλωςτε, δεν είναι φειδωλά ακόμα και ςτθν ζμμεςθ ςτιριξθ τζτοιων εγχειρθμάτων, αφοφ 

είναι γνωςτό ότι τζτοια εγχειριματα, όταν δεν γίνονται μζροσ ενόσ κακολικοφ αντιςυςτθμικοφ προτάγματοσ, είναι 

ανϊδυνα για το φςτθμα, ενϊ κάποιεσ φορζσ αντικειμενικά το βολεφουν κιόλασ για να φαίνεται ότι μειϊνεται 

τεχνθτά θ Ανεργία χωρίσ βζβαια τθν παραμικρι επζνδυςθ από τθ μεριά των καπιταλιςτϊν και του Κράτουσ. Και 

φυςικά οποιαδιποτε ςτιγμι οι πρϊθν ιδιοκτιτεσ κατειλθμμζνων εργοςταςίων κζλουν να ξαναρχίςουν τθν 

επιχείρθςθ τουσ και, αφοφ ςτο μεταξφ θ «εργατικι αυτοδιαχείριςθ» τθν κράτθςε ενεργι γι’ αυτοφσ χωρίσ να 

βάλουν το χζρι ςτθν τςζπθ, μποροφν να επικαλεςτοφν τον «Νόμο» και να τθν κατάςχουν πάλι, όπωσ ζγινε 

επανειλθμμζνα με τζωσ κατειλθμμζνα εργοςτάςια ςτθν Αργεντινι!  

Από τθν άλλθ, όμωσ, ζχουμε μια περιςςότερο ι λιγότερο ςυνειδθτοποιθμζνθ ςυμμαχία «ελευκεριακϊν» και 

«αμεςοδθμοκρατικϊν» οργανϊςεων τθσ Αυτοδιαχείριςθσ που καιρό τϊρα παλεφουν, ςυςτθματικά, για απλά 

«τοπικοφ» χαρακτιρα δράςεισ, χωρίσ κανζνα ςυνολικό πρόταγμα, που κινείται, από : 

 τθ «ςυνικθ φποπτο» χρόνια τϊρα, απατεωνίςτικθ και ςυςτθμικι ΑΚ, 

 τθν «εργατικι» και «ελευκεριακι» Εφθμερίδα Δράςθ κ.α. που εμπλζκει, διεκδικϊντασ μάλιςτα δάφνεσ 
κεωρθτικισ κεμελίωςθσ, καιρό τϊρα τθν «άμεςθ δθμοκρατία» ωσ μια διαδικαςτικι ςάλτςα για τθν 
εργατικι αυτοδιαχείριςθ, και ζναν υπερ-επαναςτατικό αντικαπιταλιςτικό ακτιβιςμό,τθν 
αναρχοςυνδικαλιςτικι ΕΕ και διάφορα Πρωτοβάκμια ωματεία που επίςθσ δεν ζχουν παςχίςει ποτζ να 
πρωτοςτατιςουν ςτθν υιοκζτθςθ ενόσ ςυνολικοφ προτάγματοσ για τθν ζνωςθ των κυμάτων τθσ 
Παγκοςμιοποίθςθσ, 

 αλλά και το νεότευκτο ‘κίνθμα’ «ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΆΜΕΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ 
ΟΤΜΑΝΙΜΟ» με κεωρθτικό γκουροφ ζναν μζχρι πρότινοσ παντελϊσ άγνωςτο «κεωρθτικό» τθσ «Άμεςθσ 
Δθμοκρατίασ», που προςπακεί να ςυνδυάςει με ανιςτόρθτεσ κορϊνεσ, τθν «Άμεςθ Δθμοκρατία» ωσ 
«διαδικαςία», μαηί με Ουμανιςτικζσ ρθτορείεσ φιλελεφκερου τφπου (που είναι παντελϊσ άςχετεσ με τθν 
Αυτονομία και τθ Δθμοκρατία), και τθν «Αταξικι Κοινωνία», ςε μια απίςτευτθ Μεταμοντζρνα ςοφπα που 
δεν ζχει καμία ςχζςθ με το Δθμοκρατικό πρόταγμα. Και το βαςικότερο, όπωσ όλεσ ςχεδόν οι 
«ελευκεριακζσ» οργανϊςεισ που ςτθρίηουν διακαϊσ το εγχείρθμα, χωρίσ να αναφζρει τίποτα για τθν 
ανάγκθ εξόδου από τουσ ςθμερινοφσ κφριουσ κεςμοφσ τθσ ετερονομίασ ςτθν Παγκοςμιοποίθςθ, και τθν 
ανάγκθ για Οικονομικι Δθμοκρατία ϊςτε να υπάρξει πραγματικά Άμεςθ Δθμοκρατία για όλουσ και όλεσ… 

Οι περιςςότερεσ από τισ πολιτικζσ Οργανϊςεισ αυτζσ αντικειμενικά (και μερικζσ φορζσ και ςυνειδθτά) παίηουν 

καιρό τϊρα το παιχνίδι των μονοκεματικϊν και αποκομμζνων κοινωνικά, δράςεων, χωρίσ να «βλζπουν» τίποτα για 

τθν ανάγκθ ενόσ Λαϊκοφ Μετϊπου που κα μποροφςε να αγκαλιάςει και να εμπνεφςει μεγάλα λαϊκά ςτρϊματα 

μπροςτά ςτθν καταςτροφι τουσ που ςθματοδοτεί θ ςθμερινι Οικονομικι Κατοχι μζςα ςτθν ΕΕ και γενικότερα θ 

Νεοφιλελεφκερθ Παγκοςμιοποίθςθ. 

ΕΧΟΤΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΟΤ ΦΚΑΚΟΤ ΣΗ «ΑΜΕΟΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ» ΣΚ ΠΛΑΣΕΚΕ, ΣΩΡΑ ΜΕ «ΕΡΓΑΣΚΣΚΚΟ» 

ΜΑΝΔΤΑ; ΣΚ ΔΕΚΧΝΕΚ Η ΚΣΟΡΚΚΗ ΕΜΠΕΚΡΚΑ. 

το κοινό τουσ ανακοινωκζν οι παραπάνω ςυμμαχικζσ ελευκεριακζσ ςυλλογικότθτεσ τθσ «Αυτοδιαχείριςθσ» 

ςπζρνουν για ακόμθ μια φορά βολικζσ αυταπάτεσ και κάνουν «επαναςτατικι γυμναςτικι», χωρίσ να ςκζφτονται 

οφτε ςτιγμι ότι αυτζσ πικανότατα κα απογοθτεφςουν ςφντομα ακόμθ και τουσ τελευταίουσ βιοπαλαιςτζσ ανάμεςα 

ςτουσ εργαηόμενουσ, γράφοντασ ότι θ προςπάκεια αυτι:  

«…Είναι θ πρϊτθ πράξθ αποπομπισ των καπιτα-λθςτϊν από τθ παραγωγικι διαδικαςία, ςε ςυνκικεσ 

οξφτατθσ κοινωνικισ κρίςθσ και απόλυτθσ χρεοκοπίασ του ςυςτιματόσ τουσ…» 

http://www.tanea.gr/news/greece/article/5000814/phran-to-ergostasio-sta-xeria-toys/
http://biom-metal.blogspot.gr/2013/02/blog-post_12.html
http://biom-metal.blogspot.gr/2013/02/blog-post_12.html
http://periektikidimokratia.org/athina/2012/12/%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84/
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«…Ο αγϊνασ των εργατϊν τθσ ΒΙΟ.ΜΕ,για τθν αυτοδιαχείριςθ τθσ παραγωγισ, είναι αγϊνασ ηωισ και 
κανάτου για όλουσ τουσ ανζργουσ, τουσ εργαηόμενουσ, για ολόκλθρθ τθ κοινωνικι πλειοψθφία. 

Ο αγϊνασ των εργατϊν τθσ ΒΙΟ.ΜΕ είναι αγϊνασ για μία κοινωνία χωρίσ αφεντικά και εκμετάλλευςθ, είναι 
αγϊνασ όλων μασ!  
 
Θα νικιςουμε!» 
 
Ζτςι, θ «Ελευκεριακι» Αριςτερά αυτι, με φανερι (ι ςυνειδθτι;) άγνοια τθσ ιςτορικισ πορείασ του αντιςυςτθμικοφ 

κινιματοσ, και για χάρθ των «παρεϊν» που ζχουν διαμορφωκεί ςτον βολεμζνο –λίγο πολφ-- χϊρο του Lifestyle 

«αναρχιςμοφ», «ξεχνάει» ότι όλεσ οι απόπειρεσ Εργατικισ Αυτοδιαχείριςθσ που ζχουν γίνει τα τελευταία 

τουλάχιςτον 50 χρόνια, ζχουν οδθγιςει ςε ςφντομο διάςτθμα είτε ςε πλιρθ ενςωμάτωςθ μζςα ςτο Καπιταλιςτικό 

φςτθμα τθσ Οικονομίασ τθσ Αγοράσ, είτε ςε παρακμι και  κατάρρευςθ αυτϊν των εγχειρθμάτων, πολλζσ φορζσ με 

δυςαναπλιρωτεσ οικονομικζσ απϊλειεσ από τθν πλευρά των ςυμμετεχόντων. Αυτό ζγινε : 

 τόςο ςε πειράματα με Κο-οπερατίβεσ/υνεταιριςμοφσ ακόμα και ςε χϊρεσ με ιςχυρι εργατικι και 

ςυνεταιριςτικι παράδοςθ όπωσ ςτθ Μ. Βρετανία,  

 όςο και με «πειράματα» τθσ Κολλεκτίβασ Mondragon ςτθν Ιςπανία, που , μετά τθν ζνταξθ ιδιαίτερα τθσ 

Ιςπανίασ ςτθν ΕΕ λειτουργεί με άκρωσ ανταγωνιςτικοφσ όρουσ, πλιρωσ ενταγμζνθ ςτθ διεκνοποιθμζνθ 

Οικονομία τθσ Αγοράσ, με αποτζλεςμα θ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ να διαλφει τον κοινωνικό ιςτό ςε όλθ 

τθν περιοχι, με υψθλι ανεργία κτλ.,  

 αλλά και με τα πολυδιαφθμιηόμενα πειράματα αυτοδιαχείριςθσ Εργοςταςίων και υνεταιριςμϊν ςτθν 

Αργεντινι που ξεπιδθςαν ειδικά μετά τθν Εξζγερςθ του 2001-2, τα οποία ςιμερα βρίςκονται ςε ςτάδιο 

αποςφνκεςθσ, κάτω από τον αδίςτακτο οικονομικό πόλεμο του ςυςτιματοσ αλλά και τθν κρατικι βία, όταν 

γίνονται «ενοχλθτικά» ςτο ςφςτθμα, ενϊ ζχουν φτάςει και ςε πρακτικζσ όπωσ απολφςεων κτλ., ϊςτε να 

επιβιϊςουν (όςα ζχουν απομείνει) ςτον κτθνϊδθ, κανιβαλικό ανταγωνιςμό μζςα ςτθ διεκνοποιθμζνθ 

Οικονομία τθσ Αγοράσ.  

Και αυτό, πόςο μάλλον ςε μια χϊρα Προτεκτοράτο τθσ υπερεκνικισ ελίτ και τθσ ΕΕ, που ςιμερα βρίςκεται ςε 

άμεςθ Οικονομικι Κατοχι, όπωσ θ Ελλάδα, και όχι απλά κάτω από τον ζμμεςο ζλεγχο τθσ υπερεκνικισ ελίτ, όπωσ 

είναι θ Αργεντινι. Όταν αυτά τα εγχειριματα απζτυχαν ακόμθ και ςε εποχζσ «παχιϊν αγελάδων», μπορεί κανείσ να 

εκτιμιςει τι κα ςυμβεί πολφ πικανόν με ζνα τζτοιο εγχείρθμα, του οποίου το βάροσ τθσ αποτυχίασ δυςτυχϊσ κα 

τςακίςει ςχεδόν αποκλειςτικά τουσ εργαηόμενουσ που ςυμμετζχουν ςε αυτό το εγχείρθμα και πολφ λιγότερο 

βζβαια οριςμζνουσ υπερ-επαναςτάτεσ «Ινςτροφχτορεσ» τθσ «ελευκεριακισ» Αριςτεράσ που ςυνυπογράφουν το 

κείμενο αυτό. 

Τπάρχουν όμωσ και παραδείγματα ακόμα και ολόκλθρθσ χϊρασ θ οποία εφάρμοςε ζνα είδοσ ςοςιαλιςτικισ 

«Αυτοδιαχείριςθσ» ςτα Μζςα Παραγωγισ για χρόνια, όπωσ θ Γιουγκοςλαβία του Σίτο, εφαρμόηοντασ τθν εργατικι 

ιδιοκτθςία και ζλεγχο των μζςων παραγωγισ, πάλι ςε ςυνκικεσ όμωσ ενόσ ςυνδυαςμοφ Οικονομίασ τθσ Αγοράσ και 

χεδιαςμοφ. Αναπόφευκτο αποτζλεςμα και ςε αυτι τθν περίπτωςθ, ιταν να καταρρεφςει μακροπρόκεςμα το 

εγχείρθμα αυτό, αφοφ ςυνδφαηε τα αρνθτικά χαρακτθριςτικά και των δφο ςυςτθμάτων (ανταγωνιςμόσ και 

καπιταλιςτικι «ανάπτυξθ-ι-κάνατοσ» μαηί με γραφειοκρατικό ςχεδιαςμό) κακϊσ οι ανταγωνιςτικζσ και 

εμπορευματικζσ ςχζςεισ ουδζποτε κατζπεςαν, αφοφ οι «αυτοδιαχειριηόμενεσ» Επιχειριςεισ αυτζσ ξεκίνθςαν ζναν 

ανελζθτο ανταγωνιςμό μεταξφ τουσ, ο οποίοσ οδιγθςε ςε αυξθμζνθ Ανεργία, απολφςεισ και ακόμθ και 

μετανάςτευςθ ςτθ Γερμανία!  

Αυτι είναι θ «Ελευκεριακι» Οργάνωςθ τθσ Κοινωνίασ που ηθτοφν οι υπογράφοντεσ το κείμενο αυτό; Και αν 

εξαιρζςουμε τισ αποδεδειγμζνα «ελευκεριακζσ» οργανώςεισ-δεκανίκια του υςτιματοσ, όπωσ θ ΑΚ, για πόςο 

καιρό κα επιλζγουν τθν ιςτορικι και κεωρθτικι άγνοια και τον ακτιβιςμό για τουσ «φίλουσ», οι υπόλοιπεσ 
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οργανώςεισ; Πότε κα απευκυνκοφν πραγματικά ςτα πλατιά λαϊκά ςτρώματα που είναι τα πραγματικά κφματα 

τθσ παγκοςμιοποίθςθσ  και κα ξεφφγουν από τον life-style αναρχιςμό με επικλιςεισ «εργατιςμοφ» και «άμεςθσ 

δθμοκρατίασ»; Είναι δυνατό ποτζ μζςα ςε καπιταλιςτικι Οικονομία τθσ Αγοράσ να λειτουργιςει ζνα πραγματικά 

Αυτοδιαχειριηόμενο Εργοςτάςιο;  

Εκτόσ βζβαια αν με αυτό εννοοφν απλϊσ τθν «Άμεςθ Δθμοκρατια» ςαν διαδικαςία για τθ λιψθ των αποφάςεων 

μζςα ςτο Εργοςτάςιο, ανεξάρτθτα αν αυτό κα λειτουργεί με βάςθ τισ αρχζσ του κζρδουσ και τθσ 

Ανταγωνιςτικότθτασ και ό,τι αυτό ςυνεπάγεται για τα άλλα εργοςτάςια και τθν κοινωνία γενικότερα...  

 

ΟΚ ΠΡΟΣΑΕΚ ΣΗ ΠΕΡΚΕΚΣΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ Ε ΑΓΩΝΚΣΕ ΕΓΧΕΚΡΗΜΑΣΩΝ ΟΠΩ ΣΗ ΒΚΟ.ΜΕ. ΚΑΚ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ-Ε ΑΠΟ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ.  

ΑΝΑΓΚΑΚΑ Η ΑΝΣΚΤΣΗΜΚΚΗ-ΛΑΪΚΟΜΕΣΩΠΚΚΗ ΠΟΛΚΣΚΚΟΠΟΚΗΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 

Σο Δίκτυο Περιεκτικισ Δθμοκρατίασ, κροφει τον κϊδωνα του κινδφνου για τουσ βιοπαλαιςτζσ ςυμμετζχοντεσ 

εργαηόμενουσ ςτο ςχιμα αυτό, που ριςκάρουν ςιμερα βιωτικό κομμάτι των πόρων τουσ για να επιηιςει το 

εγχείρθμα τουσ, ότι οι πικανότθτεσ επιτυχίασ του, με βάςθ τθν ιςτορικι εμπειρία, ςε πολφ καλφτερεσ εποχζσ, είναι 

πολφ περιοριςμζνεσ, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν από πίςω κεφάλαια άλλου τφπου να το ςτθρίξουν, οπωσ π.χ. 

κατά πάςα πικανότθτα γίνεται  με άλλεσ «αυτοδιαχειριηόμενεσ» προςπάκειεσ όπωσ π.χ. τθσ «ςυνεταιριςτικισ» 

«Εφθμερίδασ των υντακτϊν»).  

Αλλά και να επιτφχει το πείραμα για κάποιο διάςτθμα, (εφόςον βζβαια το επιτρζψιυν οι οικονομικζσ και πολιτικζσ 

ελίτ αφοφ οποιαδιποτε ςτιγμι μπορεί να το ςταματιςουν) ασ μθ βαυκαλίηονται ι εξαπατϊνται ότι ζτςι 

ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία μιασ άλλθσ αυτοδιευκυνόμενθσ κοινωνίασ. Κάτι τζτοιο ποτζ δεν ζχει γίνει μζςα από τθ 

λειτουργία του ςυςτιματοσ τθσ καπιταλιςτικισ Οικονομίασ τθσ Αγοράσ που κα αναγκάςει οποιοδιποτε παρόμοιο 

επιχείρθμα να λειτουργεί και αυτό ςαν καπιταλιςτικι επιχείρθςθ --αλλά «αυτοδιευκυνόμενθ»! Μόνο εάν ζνα 

παρόμοιο πείραμα λειτουργεί ςαν τμιμα ενόσ αντιςυςτθμικοφ προτάγματοσ, όπωσ αυτό τθσ ΠΔ, κα μποροφςε να 

βγει ζξω από τουσ άγριουσ κανόνεσ τθσ Αγοράσ.  

Αλλά αυτό προχποκζτει τθν κατάκτθςθ τθσ Λαϊκισ Εξουςίασ τουλάχιςτον ςτο τοπικό επίπεδο, ώςτε οι Δθμοτικζσ 

υνελεφςεισ να επιβλζπουν το Αυτοδιευκυνόμενο Εργοςτάςιο, για να λειτουργεί αυτό με ςτόχο τθν ικανοποίθςθ 

των αναγκών του κοινωνικοφ ςυνόλου και όχι βζβαια απλά των αναγκών των εργαηομζνων ςτο εργοςτάςιο, που 

κα ανταγωνίηονται ςτθ ςυνζχεια εργαηόμενουσ ςε άλλα εργοςτάςια!  

Γι’ αυτό, προτείνουμε ςτουσ εργαηομζνουσ ςε αυτό το ςτάδιο να αγωνιςτοφν για να ςυμπαραςφρουν μεγάλο 

κομμάτι του λαοφ ςε ζναν κοινό αγώνα για τθν ζξοδο από τθν καταςτροφι που μασ ζχει επιβλθκεί,, ςε αντίκεςθ 

με τισ αποςπαςματικζσ και βαςικά, ελιτίςτικεσ ρθτορείεσ τθσ «ελευκεριακισ» Αριςτεράσ, και ζτςι να βάλουν και 

τισ πραγματικζσ βάςεισ μιασ αυτοδιευκυνόμενθσ κοινωνίασ ςτο μζλλον: 

Α) Να πολιτικοποιιςουν ΆΜΕΑ τον αγϊνα τουσ, μζςα από μια ςυλλογικι προςπάκεια ςυγκρότθςθσ ενόσ Λαϊκοφ 

Μετϊπου όπωσ αυτοφ για τθν Κοινωνικι και Εκνικι Απελευκζρωςθ που προτείνουμε, το οποίο περιζχει ςαφείσ 

όρουσ (ςε αντίκεςθ με τισ αλχθμείεσ και τα τςιτάτα τθσ ελευκεριακισ και «αμεςοδθμοκρατικισ» «Αριςτεράσ» που 

ζχει κάνει ςθμαία τθν αυτοδιαχείριςθ για τθν αυτοδιαχείριςθ), για τθ ςφνδεςθ των «τοπικϊν», Εργατικϊν, 

Εκπαιδευτικϊν και άλλων αγϊνων, με τθν ζξοδο από τθν Οικονομικι Κατοχι που εκφράηει ςιμερα ςτθ χϊρα μασ θ 

ΕΕ ωσ οργανικό τμιμα τθσ Νεοφιλελεφκερθσ Καπιταλιςτικισ Παγκοςμιοποίθςθσ. 

Β) Να παροτρφνουν τθ δθμιουργία Λαϊκομετωπικϊν πυρινων που κα αποτελοφνται από υνελεφςεισ Πολιτϊν κατά 

Διμουσ, Γειτονιζσ κακϊσ και ςυνελεφςεισ των Εργαηομζνων τζτοιων εγχειρθμάτων αλλά και τθσ μεγάλθσ 

http://www.periektikidimokratia.org/anakoinoseis/2012-02-29/metopo-koinonikis-ethnikis-apeleftherosis
http://www.periektikidimokratia.org/anakoinoseis/2012-02-29/metopo-koinonikis-ethnikis-apeleftherosis


5 - ΔΙΚΣΤΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ – 17 ΦΛΕΒΑΡΗ 2013 

 
πλειοψθφίασ των Εργαηομζνων που «από τα κάτω» κα πρζπει να χτίςουν δομζσ ςυνελεφςεων ςτουσ χϊρουσ 

δουλειάσ τουσ με κοινό ςτόχο τθν υλοποίθςθ του Μετϊπου αυτοφ.  

Γ) Οι υνελεφςεισ αυτζσ, κα ςυντονίςουν τθν πάλθ τουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτισ Εκνικζσ εκλογζσ, ϊςτε να πάρει 

τθν εξουςία μια Κυβζρνθςθ Λαϊκοφ Μετϊπου που κα ελζγχεται από «τα κάτω» και θ οποία, όπωσ περιγράφουμε 

ςτθν πρόταςθ μασ του Μετϊπου, κα πάρει άμεςα και μεςοπρόκεςμα μζτρα για τθν ζξοδο τθσ χϊρασ από τα δεςμά 

τθσ ΕΕ και τθσ Παγκοςμιοποίθςθσ, και για τθ ριηικι αποκζντρωςθ τθσ Οικονομίασ και των Πολιτικϊν κεςμϊν. Αυτι θ 

αποκζντρωςθ απαιτείται ςιμερα όςο ποτζ άλλοτε για να υπάρξει πραγματικά Άμεςθ Δθμοκρατία και 

Αυτοδιαχείριςθ από τον λαό. 

Δ) Μετά τθν ανάλθψθ τθσ εξουςίασ, οι υνελεφςεισ  κα ελζγχουν τόςο τθ μακρο-οικονομικι παραγωγι, μζςα από 

τον Ενδεικτικό χεδιαςμό που προτείνουμε για τθ γενικι κατανομι των πόρων ςφμφωνα με τισ πραγματικζσ 

ανάγκεσ όλων των πολιτϊν και όχι τισ ανάγκεσ των ελίτ, όςο και τθ μικρο-οικονομικι παραγωγι απευκείασ ςτισ 

τοπικζσ μονάδεσ Παραγωγισ (όπωσ π.χ. είναι το Εργοςτάςιο τθσ ΒΙΟ.ΜΕ.). Η παραγωγι λοιπόν κα λαμβάνει χϊρα 

με βάςθ τόςο τον Ενδεικτικό χεδιαςμό για τθν Αυτοδφναμθ Οικονομία, όςο και μζςω αποφάςεων ςτισ 

ςυνομοςπονδίεσ των Εργαηομζνων που κα ςχθματίηονται από τισ αντίςτοιχεσ υνελεφςεισ Εργαηομζνων ςε όλα τα 

εργοςτάςια και τισ μονάδεσ Παραγωγισ που παράγουν παρόμοια αγακά. 

Δ) Σο Λαϊκό Μζτωπο αυτό δεν κα μπορεί να ζχει μακροπρόκεςμθ επιτυχία και είναι πολφ πικανό να ανατραπεί, 

λόγω τθσ ίδιασ τθσ φφςθσ τθσ Δυναμικισ «ανάπτυξθ ι κάνατοσ» τθσ Οικονομίασ τθσ Αγοράσ αλλά και των 

γκεμπελικϊν και φαςιςτικϊν μεκόδων τθσ υπερεκνικισ ελίτ με τουσ ντόπιουσ ςυνεργάτεσ τθσ, αν δεν οργανϊςει, 

από τθν πρϊτθ ςτιγμι που κα αναλάβει θ Κυβζρνθςθ Λαϊκοφ Μετϊπου, ζναν εκτενι δθμοκρατικό διάλογο για το τι 

είδουσ Κοινωνία κζλουμε. Η νζα κοινωνία κεωροφμε ότι κα πρζπει να καταργεί οριςτικά το ςφςτθμα τθσ 

Οικονομίασ τθσ Αγοράσ και τθσ Αντιπροςωπευτικισ «Δθμοκρατίασ», που οδθγεί ςιμερα τον πολφ κόςμο ςε νζο 

Μεςαίωνα. Τπό αυτι τθν ζννοια, όλοι οι ςυμμετζχοντεσ, ωσ εργαηόμενοι και ωσ πολίτεσ κα πρζπει να προωκιςουν 

τον διάλογο για τθ μορφι εργατικισ Αυτοκζςμιςθσ ςε μια τζτοια Κοινωνία.  

Για τθν Περιεκτικι Δθμοκρατία, οι υνελεφςεισ των Εργαηομζνων είναι οργανικό τμιμα τθσ νζασ Κοινωνίασ, 

αποτελϊντασ τθ μια από τισ βαςικζσ υνιςτϊςεσ τθσ, τθ «Δθμοκρατία ςτο Κοινωνικό Πεδίο», που μαηί με τθν 

Οικονομικι Δθμοκρατία και τθν Πολιτικι- Άμεςθ Δθμοκρατία αποτελοφν τουσ ακρογωνιαίουσ λίκουσ του 

προτάγματοσ μασ. Όμωσ τισ τελικζσ ςθμαντικζσ αποφάςεισ για εμάσ (περιλαμβανομζνων τθσ κατανομισ των 

ςπάνιων πόρων), ςτο νζο ςφςτθμα κα πρζπει να λαμβάνουν οι πολίτεσ ωσ Πολίτεσ που ςυμμετζχουν ςτισ 

υνελεφςεισ των Διμων (ςτισ οποίεσ φυςικά κα ςυμμετζχουν και οι ίδιοι οι Εργαηόμενοι), ςε ςυνεργαςία με τισ 

υνελεφςεισ Εργαηομζνων ςτουσ χϊρουσ Δουλειάσ, οι οποίεσ κα λαμβάνουν κυρίωσ αποφάςεισ ςχετικά με τα μζςα 

επίτευξθσ των τόχων που κα κζτουν οι υνομοςπονδιακζσ και Σοπικζσ υνελεφςεισ Περιεκτικισ Δθμοκρατίασ. [Για 

μια αναλυτικι περιγραφι των κεμελίων τθσ Περιεκτικισ Δθμοκρατίασ κακϊσ και τθ ςτρατθγικι μετάβαςθσ ςε μια 

ΠΔ βλ. κεφάλαια 6-7 του βιβλίου Περιεκτικι Δθμοκρατία – 10 Χρόνια Μετά και ςυνοπτικά ςτο ειςαγωγικό βίντεο 

για τθν ΠΔ] 

Αντίςτοιχεσ προτάςεισ κα ζχουν ςοςιαλ-κρατικζσ οργανϊςεισ, αναρχοςυνδικαλιςτικζσ κλπ. που κα ςυμμετζχουν 

ςτο Μζτωπο.  

Σο Μείηον λοιπόν ηιτθμα, ςιμερα, μζχρι να οδθγθκοφμε ςε αυτόν τον παλλαϊκό Διάλογο, είναι να 

ςυμμετάςχουν οι αντιςυςτθμικζσ υλλογικότθτεσ και Ανζνταχτοι-εσ Αγωνιςτζσ-ςτριεσ ςε ζνα Μζτωπο 

ςαν αυτό που προτείνουμε, που αφοφ κα μασ βγάλει από τθν καταςτροφικι κρίςθ που απειλεί με 

καταςτροφι, αντικειμενικι και υποκειμενικι (ιδιώτευςθ, κοινωνικόσ κανιβαλιςμόσ κτλ.) τον λαό, και 

αφοφ ορκοποδιςει, να ςυμμετζχει ςτθ ςυνζχεια, με όρουσ ΑΞΚΟΠΡΕΠΕΚΑ, ςε ζναν τζτοιο Διάλογο, και 

όχι, όπωσ αποπροςανατολίηει θ ςθμερινι «ελευκεριακι» και «εργατικι» Αριςτερά, να επιβάλλει και 

http://www.inclusivedemocracy.org/pd/is3/issue_3_id.htm
http://www.inclusivedemocracy.org/pd/is1/issue_1_id_1.htm
http://inclusivedemocracy.org/fotopoulos/greek/grbookstid_2/Periektiki_Dimokratia_10_Xronia_Meta.pdf
http://vimeo.com/17038949
http://vimeo.com/17038949
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να προκαταλάβει με τθν ανζξοδθ, ςυνικωσ, και ςυνκθματολογικι «Επαναςτατικι» Ρθτορικι τθσ, που 

δεν διακζτει ίχνοσ ςυνολικοφ αντιςυςτθμικοφ προτάγματοσ, όςουσ και όςεσ ακόμα ζχουν απομείνει να 

παλεφουν τον αγώνα κατά του ςυςτιματοσ. 

- ΟΧΚ ΣΟΝ (ΔΗΙΕΝ ΤΠΕΡ-ΕΠΑΝΑΣΑΣΚΚΟ) ΑΠΟΠΡΟΑΝΑΣΟΛΚΜΟ ΣΗ «ΕΛΕΤΙΕΡΚΑΚΗ» 

ΑΡΚΣΕΡΑ ΓΚΑ ΣΑ ΑΚΣΚΑ ΣΗ ΚΡΚΗ ΚΑΚ ΣΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΑΤΣΗ. 

 

- ΟΧΚ ΣΟΝ ΑΙΕΛΗΣΟ Θ ΚΟΠΚΜΟ ΕΜΠΑΚΓΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ «ΑΜΕΟΔΗΜΟΚΡΑΣΚΚΗ» 

ΑΛΣΑ ΚΑΚ ΣΗΝ ΚΔΕΟΛΟΓΚΚΗ-ΚΚΝΗΜΑΣΚΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤ «ΠΟΝΟΤ ΣΟΤ ΑΛΛΟΤ» 

 

- Η ΕΡΓΑΣΚΚΗ ΑΤΣΟΔΚΕΤΙΤΝΗ ΠΡΕΠΕΚ ΝΑ ΕΚΝΑΚ ΟΡΓΑΝΚΚΟ ΚΟΜΜΑΣΚ ΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΚΑ 

ΣΗ ΤΝΟΛΚΚΗ ΚΟΚΝΩΝΚΚΗ ΑΠΕΛΕΤΙΕΡΩΗ ΑΛΛΚΩ ΑΠΟΣΤΓΧΑΝΕΚ Θ ΑΠΟΞΕΝΩΝΕΚ ΣΟΝ ΛΑΟ 

 

- Ο ΑΓΩΝΑ ΑΤΣΟ ΠΕΡΝΑΕΚ ΗΜΕΡΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΛΑΪΚΟ ΜΕΣΩΠΟ ΓΚΑ ΣΗΝ ΚΟΚΝΩΝΚΚΗ ΚΑΚ 

ΕΙΝΚΚΗ ΑΠΕΛΕΤΙΕΡΩΗ ΠΟΤ ΙΑ ΞΕΚΟΨΕΚ ΣΟΤ ΔΕΜΟΤ ΑΓΡΚΑ ΕΞΑΡΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ 

ΤΠΕΡΕΙΝΚΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΚΟΠΟΚΗΗ ΚΑΚ ΣΗΝ ΕΕ 

 

- ΕΜΠΡΟ ΓΚΑ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΜΕΣΩΠΟΤ ΑΤΣΟΤ, ΜΕ ΣΟΠΚΚΕ ΤΝΕΛΕΤΕΚ ΓΕΚΣΟΝΚΑ ΚΑΚ 

ΣΟΠΩΝ ΔΟΤΛΕΚΑ, ΠΟΤ ΟΜΟΠΟΝΔΚΟΠΟΚΟΤΝΣΑΚ Ε ΟΛΗ ΣΗ ΧΩΡΑ 
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