
 Ένα σύντομο ιστορικό για την κοινωνική εξέγερση στην Αργεντινή 

 “...ιταν πολφ πζρα από οτιδιποτε άλλο ζχω δει ςτο παρελκόν, ςτο Κεμπζκ, το Γκζτεμποργκ, τθ Γζνοβα... 
Προςπακιςαμε ςυγκρουόμενοι να φτάςουμε ςτθν Πλατεία του Μάθ (όπου βρίςκεται το Προεδρικό Μζγαρο). Οι 
ςκλθρότερεσ ςυγκροφςεισ που ζχω δει, ... βιμα-βιμα, μζτρο-μζτρο. Πζτρεσ ενάντια ςε δακρυγόνα, πλαςτικζσ ςφαίρεσ, 
τανκσ, νερό, άλογα... Μερικζσ φορζσ οι μπάτςοι υποχωροφςαν. Βάλαμε μπροςτά όςα οδοφράγματα μποροφςαμε, φτάςαμε 
μζχρι τθ γωνία τθσ Πλατείασ. Πιςτεφαμε πραγματικά πωσ κα παίρναμε το Μζγαρο, και ζτςι παλεφαμε ςαν να ιταν θ τελικι 
μάχθ. Δυςτυχϊσ δεν τα καταφζραμε. Αλλά παλεφαμε για επτά ϊρεσ ςυνζχεια, μπροσ-πίςω. Απίςτευτθ ζνταςθ. Ανάμεςα 
ςτουσ ανκρϊπουσ βρίςκονταν πολλοί διαφορετικοί: ...αριςτεριςτζσ, νζοι που ιταν εξοργιςμζνοι, γζροι εργάτεσ με μαντιλια 
και πζτρεσ, άνκρωποι με τα κοςτοφμια και τισ γραβάτεσ τουσ κατευκείαν απ’ τθ δουλειά, ιταν ''όλοι''. Τράπεηεσ και 
πολυεκνικζσ καταςτράφθκαν τελείωσ και πάρα πολλζσ κάθκαν... Φλεγόμενα οδοφράγματα υπιρχαν κυριολεκτικά παντοφ... 
Κακϊσ προχωροφςαμε οχυρϊναμε κάκε πάροδο για να μθ δεχτοφμε επίκεςθ από πίςω. Τελικά, άρχιςαν οι λεθλαςίεσ και 
ιταν πραγματικά κάτι διαφορετικό απ’ ό,τι ζχω δει μζχρι τϊρα... Τζςςερισ άνκρωποι ςκοτϊκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ 
μάχθσ... Υπάρχουν περίπου 1.200 ςυλλθφκζντεσ... ”  

λόγια ενόσ αναρχικοφ ςυντρόφου που ςυμμετείχε ςτα γεγονότα τθσ εξζγερςθσ 

 Η Αργεντινι είναι μια ακόμα χϊρα του αμερικανικοφ νότου όπου ο πλθκυςμόσ είναι για αρκετά χρόνια 
δζςμιοσ μιασ οικονομίασ καταχρεωμζνθσ ςε αμερικάνικεσ και ευρωπαϊκζσ τράπεηεσ κακϊσ και ςτο Διεκνζσ 
Νομιςματικό Σαμείο. Από τθ δεκαετία του ’90 ιδθ, όταν το αργεντίνικο πζςο ςυνδεόταν άμεςα με το 
αμερικάνικο δολάριο ςε μια περίοδο που θ Αργεντινι κεωροφνταν πρότυπο φιλελεφκερθσ αναδιάρκρωςθσ και 
οικονομικισ ανάπτυξθσ, οι άνκρωποι ζβλεπαν τθ ηωι τουσ να λεθλατείται από τουσ ςχεδιαςμοφσ των ντόπιων 
και υπερεκνικϊν ελίτ και για το λόγο αυτό δεν ιταν λίγεσ οι ςυγκροφςεισ, οι απεργίεσ και οι κινθτοποιιςεισ που 
είχαν πραγματοποιθκεί όλα αυτά τα χρόνια και που προμινυαν ςε ζνα βακμό το τι κα επακολουκοφςε. Σο 2001 
το εξωτερικό χρζοσ τθσ χϊρασ ξεπερνοφςε τα 132 δισ δολάρια και θ αποπλθρωμι δανείων και τόκων απαιτοφςε 
διαρκϊσ και νζεσ δανειοδοτιςεισ. Παράλλθλα, όταν θ αςιατικι και ρωςικι αγορά κατζρρευςαν το 1998, οι ξζνεσ 
επενδφςεισ αποςφρκθκαν από τισ λεγόμενεσ “αναδυόμενεσ αγορζσ” με αποτζλεςμα οι ξζνοι δανειςτζσ να 
ηθτιςουν τα λεφτά τουσ πίςω. Η οικονομικι φφεςθ που ζπλθξε τθ χϊρα ιταν πολφ ςοβαρι με αποτζλεςμα να 
λθφκοφν από τθν κυβζρνθςθ -φςτερα από υπόδειξθ του ΔΝΣ- ακόμα ςκλθρότερα μζτρα για να μπορζςει θ χϊρα 
να αποπλθρϋςει το υπζρογκο χρζοσ τθσ. 

 Οι ςυντάξεισ, τα επιδόματα ανεργίασ, οι δαπάνεσ για τθν υγεία και τθν εκπαίδευςθ, όλα μειϊκθκαν 
δραςτικά και όλοι οι μιςκοί των δθμοςίων υπαλλιλων περιορίςτθκαν κατά 13%, τθν ίδια ϊρα που οι απολφςεισ 
ιταν κακθμερινό φαινόμενο ςε ςθμείο που θ ανεργία αυξικθκε ραγδαία, με 1 ςτουσ 5 αργεντίνουσ να είναι το 
2001 άνεργοι ενϊ το 40% του πλθκυςμοφ να ηει κάτω από τα όρια τθσ φτϊχιασ. υγκεκριμζνα, υπολογίηεται ότι 
περίπου 2.000 άνκρωποι προςτίκονταν κάκε μζρα ςτα 17 εκατομμφρια που ηοφςαν κάτω από το επίςθμο όριο 
τθσ φτϊχειασ.  Παρά τα ςκλθρά μζτρα, θ φφεςθ χειροτζρευςε με αποτζλεςμα τα μζτρα λιτότθτασ να γίνονται 
ολοζνα και πιο άγρια, με αποκορφφωμα το Δεκζμβρθ του 2001 που θ κυβζρνθςθ μπροςτά ςτο φόβο 
κατάρρευςθσ ολόκλθρου του οικονομικοφ οικοδομιματοσ τθσ χϊρασ ζκεςε τα 1000 δολλάρια ωσ ανϊτατο όριο 
εκταμίευςθσ χρθμάτων από τισ τράπεηεσ το μινα. 

 τισ 17 και 18 Δεκζμβρθ οι πειναςμζνοι αρκετϊν περιοχϊν άρχιςαν να επιτίκενται ςε ςοφπερ-μάρκετ και 
εμπορικά καταςτιματα για τθν απαλλοτρίωςθ τροφίμων. τισ 19 Δεκζμβρθ, οι λεθλαςίεσ εξαπλϊκθκαν ςε όλθ 
ςχεδόν τθ χϊρα, όπωσ και οι επικζςεισ ςε κρατικά κτίρια και οι οδομαχίεσ με τθν αςτυνομία. Σο ίδιο βράδυ, ο 
υπουργόσ οικονομικϊν Καβάγιο παραιτικθκε και ο πρόεδροσ Ντε λα Ροφα κιρυξε τθ χϊρα ςε Κατάςταςθ 
Πολιορκίασ, αναςτζλλοντασ τα ςυνταγματικά δικαιϊματα όπωσ αυτό τθσ ςυνάκροιςθσ. Αψθφϊντασ τθν 
απαγόρευςθ δεκάδεσ χιλιάδεσ άνκρωποι κατζβθκαν ςτουσ δρόμουσ και ζξω από το Προεδρικό Μζγαρο ξζςπαςαν 
ςφοδρζσ ςυγκροφςεισ με τθν αςτυνομία. Σο υπουργείο οικονομικϊν πυρπολικθκε και οι οδομαχίεσ 
ςυνεχίςτθκαν όλθ τθ νφχτα. Οι πρϊτοι νεκροί από τα πυρά των μπάτςων και διαφόρων καταςτθματαρχϊν 
πζφτουν ςτο Ροςάριο, κι ακολουκοφν δολοφονίεσ διαδθλωτϊν και ςε άλλεσ πόλεισ. Οι ςυγκροφςεισ και οι 
διαδθλϊςεισ ςυνεχίςτθκαν όλο το μινα και ςυνολικά ςτα γεγονότα, ςκοτϊκθκαν πάνω από 30 άνκρωποι και 
τραυματίςτθκαν περιςςότεροι από δυο χιλιάδεσ από τουσ οποίουσ οι 200 ςοβαρά, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ από 
ςφαίρεσ...  

 Σο επόμενο διάςτθμα θ ςφγκρουςθ οξφνεται κακϊσ νζα υποτίμθςθ του αργεντίνικου πζςο οδθγεί ςε 
ακόμα ςκλθρότερα μζτρα. Οι ςυγκροφςεισ γενικεφονται και τον Ιανουάριο με χιλιάδεσ ανκρϊπουσ να βγαίνουν 
κάκε βράδυ ςτουσ δρόμουσ χτυπϊντασ κατςαρόλεσ (cacherolados) και απαιτϊντασ “να φφγουν όλοι, να μθ μείνει 
κανείσ”. Παράλλθλα, πολλαπλαςιάηονται και οριηόντιεσ μορφζσ κοινωνικισ οργάνωςθσ που είχαν εμφανιςτεί ιδθ 

από το προθγοφμενο διάςτθμα, όπωσ ζιναι οι ςυνελεφςεισ γειτονιάσ (asableas barriales).  



 “Σε γενικζσ γραμμζσ οι ςυνελεφςεισ λειτουργοφν οριηόντια, με εναλλαγι ςτουσ ςυντονιςτζσ, με χρόνουσ 
ομιλίασ κ.λπ. Οι άνκρωποι ςτισ ςυνελεφςεισ μιλοφν ελεφκερα και ζχουν τθν ευκαιρία να ακοφςουν ομιλίεσ όλων 
των ειδϊν: από αφελείσ γείτονεσ που επαναλαμβάνουν τον αποξενωτικό λόγο των ΜΜΕ μζχρι “αυτό-
κυςιαηόμενουσ” αγωνιςτζσ που επαναλαμβάνουν τον αποξενωτικό λόγο του κόμματοσ, από “διαπρεπείσ” 
φαςίςτεσ που εκςταςιάηονται μπροςτά ςτθ ςθμαία και τον εκνικό φμνο μζχρι ελευκεριακοφσ κ.ο.κ. Ωςτόςο  είναι 
θ “κοινι λογικι” που επικρατεί, κακϊσ και μια αξιοπρόςεκτθ δυςπιςτία και απόρριψθ κάκε ίχνουσ κεςμοφ, 
θγεςίασ ι πολιτικοφ κόμματοσ. Κάκε ςυνζλευςθ είναι αυτόνομθ από τισ υπόλοιπεσ. Καμία ςυνζλευςθ δεν μιλάει 
ι αποφαςίηει για λογαριαςμό κάποιου άλλου, πζρα απ’ τον εαυτό τθσ. Αυτι θ αυτονομία αντανακλάται ςτθ 
ςυντονιςτικι δια-ςυνοικιακι ςυνζλευςθ, όπου με ζναν τρόπο που πλθςιάηει περιςςότερο τον φεντεραλιςμό 
παρά τον ςυγκεντρωτιςμό, ακόμα και με τισ αναπόφευκτεσ ελλείψεισ κάκε νζου κινιματοσ, όλεσ οι ςυνελεφςεισ 
ζχουν ςυνικωσ τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ όταν παρουςιάηουν τισ προτάςεισ τουσ ςτισ υπόλοιπεσ”. 

Από κείμενο ςυντρόφων τθσ Λαϊκισ Βιβλιοκικθσ Jose Ingenieros, Μπουζνοσ Άιρεσ 22/2/02 

 

 Για το κατειλημμένο εργοστασιο  Ζανόν 

 
 Η Ζanon ιταν για πολλά χρόνια ζνα από τα μεγαλφτερα εργοςτάςια τθσ περιοχισ και θ μεγαλφτερθ 
κεραμοποιία τθσ Νότιασ Αμερικισ. Απαςχολοφςε εκατοντάδεσ εργαηομζνουσ, ςτθρίηοντασ ςθμαντικά τθν τοπικι 
οικονομία. τα τζλθ όμωσ τθσ δεκαετίασ του ’90, και ενϊ θ Αργεντινι βυκιηόταν ςτθν οικονομικι κρίςθ, ο 
ιδιοκτιτθσ του εργοςταςίου (ο ..Ζανόν δθλαδι) είδε τα κζρδθ του να πζφτουν και άρχιςε το λεγόμενο 
“downsizing”: απολφςεισ, περικοπζσ μιςκϊν και εργατικϊν δικαιωμάτων. 
 
 Από τότε ξεκινάει ο αυτοoργανωμζνοσ αγϊνασ των εργατϊν τθσ Ζανόν. Εκτόσ από τθν εργοδοςία, είχαν 
να αντιμετωπίςουν και τθν γραφειοκρατικι θγεςία του ςυνδικάτου των κεραμοποιϊν τθσ Νεουκζν (SOECN), που 
ςτθν ουςία δοφλευε για τα αφεντικά. Αφοφ κατάφεραν να τουσ ξεφορτωκοφν, αναλαμβάνοντασ τθν διοίκθςθ του 
ςυνδικάτου, ξεκίνθςαν τον αγϊνα, με απεργίεσ και διαδθλϊςεισ ςτθν πόλθ. Σο αποκορφφωμα τθσ διαμάχθσ ιρκε 
τον Οκτϊβρθ του 2001, όταν θ εργοδοςία απείλθςε ςτθν ουςία να κλείςει το εργοςτάςιο. Οι εργάτεσ ξεκίνθςαν 
απεργία διαρκείασ, θ οποία μετατράπθκε ςε κατάλθψθ του εργοςταςίου για να αποτραπεί θ μεταφορά υλικϊν 
και μθχανϊν. Παράλλθλα ξεκίνθςαν δικαςτικό αγϊνα ενάντια ςτθν διοίκθςθ, ο οποίοσ κατζλθξε ςε μια 
πρωτοφανι απόφαςθ υπζρ των εργαηομζνων, που τουσ αναγνϊριηε το δικαίωμα να παραμείνουν ςτισ δουλειζσ 
τουσ και απαγόρευε ςτθν διοίκθςθ να εκποιιςει ι να μεταφζρει τον πάγιο και κινθτό εξοπλιςμό του 
εργοςταςίου. Μετά από τζςςερισ μινεσ αγϊνα και περιφροφρθςθσ του εργοςταςίου, και με τον «αζρα» τθσ 
λαϊκισ εξζγερςθσ που είχε ςαρϊςει τον Δεκζμβρθ-Γενάρθ όλθ τθ χϊρα, οι περίπου 270 εργάτεσ που είχαν 
απομείνει αποφάςιςαν τον Μάρτιο του 2002 να επαναλειτουργιςουν το εργοςτάςιο, αυτι τθ φορά χωρίσ 
αφεντικά και επιςτάτεσ. 

 Οι εργάτεσ οργανϊνονται ςε επιτροπζσ εργαςίασ, ανάλογα με το αντικείμενο τθσ δουλειάσ. Τπάρχει π.χ. 
θ επιτροπι αςφάλειασ, θ επιτροπι τφπου και επικοινωνίασ (prensa y difusion), επιτροπι πωλιςεων κ.α., ενϊ 
κάκε παραγωγικι γραμμι ζχει τθ δικιά τθσ επιτροπι. Οι επιτροπζσ ςυνεδριάηουν ςε τακτζσ ολομελειακζσ 
ςυνελεφςεισ , ενϊ ορίηουν και ζναν ςυντονιςτι, ανακλθτό και προςωρινό, για αποφάςεισ ρουτίνασ ι 
διαδικαςτικζσ που δεν μποροφν να περιμζνουν ςυνζλευςθ. Ο ςυντονιςτισ, επίςθσ, κάκε επιτροπισ τθν 
«εκπροςωπεί» ςτθν γενικι και κακολικι ςυνζλευςθ των εργατϊν του εργοςταςίου, που λαμβάνει χϊρα κάκε 
δφο εβδομάδεσ περίπου και αποτελεί τθν ανϊτατθ «εξουςία». Καμία ςθμαντικι απόφαςθ δεν μπορεί να παρκεί 
αν δεν εγκρικεί ςτθν κακολικι ςυνζλευςθ των εργατϊν.  
 


