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Περίιευε 

Ζ πανμφζα ένεοκα ιεθεηά ηζξ ζοκεήηεξ ηαζ ηζξ αζηίεξ ακάδοζδξ ηςκ 

ημζκςκζηχκ ηζκδιάηςκ ζηδκ Ανβεκηζκή, ηδκ πενίμδμ 1990 – 2003. Μέζα απυ ηδκ 

ελέηαζδ ηδξ ελεθζηηζηήξ πμνείαξ ηςκ ημζκςκζηχκ ηζκδιάηςκ ακαθφεηαζ επίζδξ , ζακ 

ιζα πηοπή αοηχκ, δ έλανζδ ηςκ αοημδζαπεζνζζηζηχκ πεζναιάηςκ έηζζ υπςξ 

ειθακίζηδηακ ζηδκ Ανβεκηζκή ηονίςξ ιεηά ηδκ ελέβενζδ ημο 2001. Πανάθθδθα 

πανμοζζάγμκηαζ μζ ααζζηέξ μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφζακ ζηδκ Ανβεκηζκή 

ηδκ πενίμδμ ηδξ επζηάποκζδξ ηςκ κεμθζθεθεφεενςκ ιεηαννοειίζεςκ. Ο 

ιεηαζπδιαηζζιυξ ηδξ ηνίζδξ ημο 1989 ζε ηνίζδ ηδξ ενβαζίαξ ηα επυιεκα πνυκζα ηαζ 

δ ζζπονή πανμοζία ηςκ ζοκδζηάηςκ ιαγί ιε ηα ηζκήιαηα βζα ηα ακενχπζκα ηαζ 

πμθζηζηά δζηαζχιαηα, ζοκεέημοκ ημ ααζζηυ πθαίζζμ πμο ιαξ αμδεά ζημ κα 

ηαηακμήζμοιε ηζξ αζηίεξ βέκκδζδξ ηαζ ιεηέπεζηα ελέθζλδξ ηςκ ημζκςκζηχκ ηζκδιάηςκ 

ζηδκ Ανβεκηζκή.  
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Εηζαγφγή 

 

Οζ ημζκςκζημί αβχκεξ πμο ακαπηφπηδηακ ζηδκ Ανβεκηζκή απυ ημ 1990 ηαζ 

έπεζηα, απμηεθμφκ έκα ζδζαίηενμ ηαζ ηαοηυπνμκα ιμκαδζηυ παναηηδνζζηζηυ βζα 

μθυηθδνδ ηδκ ζζημνία ηδξ Λαηζκζηήξ Αιενζηήξ. Οζ ημζκςκζηέξ ζοβηνμφζεζξ ζημ 

ζφκμθμ εηείκδξ ηδξ βεςπμθζηζηήξ πενζμπήξ (Ανβεκηζκή, Υζθή, Οονμοβμοάδ) έπμοκ 

μλοκεεί δεηαεηίεξ πίζς, υηακ υθεξ μζ πχνεξ ημο ‘’κυηζμο ηχκμο’’ εζζένπμκηαζ ζηδκ 

πενίμδμ ημο κεμθζθεθεοεενζζιμφ ιέζα απυ ηοαενκήζεζξ απμθοηανπζηχκ ηαεεζηχηςκ 

(ζηναηζςηζηέξ δζηηαημνίεξ). οβηνμφζεζξ πμο έανζζηακ ακέηαεεκ ζδιεία επαθήξ υηακ 

βίκμκηακ ακαθμνά ζηδκ πμθζηζηή πανέιααζδ ηαζ μζημκμιζηή εηιεηάθθεοζδ ηδξ 

Λαηζκζηήξ Αιενζηήξ απυ ηδκ Γφζδ. 

 Αοηυ πμο δζαθμνμπμζεί ςζηυζμ ηζξ κέεξ ημζκςκζηέξ ζοβηνμφζεζξ πμο 

πνμέηορακ ζηδκ Ανβεκηζκή, είκαζ πςξ ηαιία δεκ είπε δζαιεζμθααδεεί απυ ημζκςκζηά 

ηζκήιαηα ακένβςκ. Οζ πζηεηένμξ εζζένπμκηαζ ζηδκ ζζημνζηή ζηδκή ηδξ Ανβεκηζκήξ 

ιεηά ημ 1990 ηαζ πανάβμοκ ηυζμ βνήβμνα πμθζηζηά απμηεθέζιαηα, υπμο ιέζα ζε θίβα 

πνυκζα ηαηαθένκμοκ κα βίκμοκ πανάδεζβια ακηίζηαζδξ ηαηά ιήημξ μθυηθδνδξ ηδξ 

πχναξ. 

 Ζ πανμφζα ένεοκα ιεθεηά ηζξ ζοκεήηεξ ηαζ ηζξ αζηίεξ ακάδοζδξ ηςκ 

ημζκςκζηχκ ηζκδιάηςκ ζηδκ Ανβεκηζκή, ηδκ πενίμδμ 1990 – 2003. Χξ ιζα πηοπή ηςκ 

ηζκδιάηςκ αοηχκ, ελεηάγεηαζ ηαζ δ ακάπηολδ ηςκ αοημδζαπεζνζζηζηχκ πεζναιάηςκ 

πμο θααακ ηονίςξ έηηαζδ ιεηά ηδκ ελέβενζδ ημο Γεηέιανδ ημ 2001. 

 Πμζμ ζοβηεηνζιέκα, ζημ πνχημ ηεθάθαζμ εηηζκμφιε ηδκ ακάθοζδ ιαξ 

παναεέημκηαξ ηζξ ααζζηέξ μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφζακ ζηδκ Ανβεκηζκή, 

ηδκ πενίμδμ πμο άνπζζακ κα ειθακίγμκηαζ ηα ηζκήιαηα ακένβςκ. Οζ ακαθμνέξ πμο 

βίκμκηαζ εζηζάγμοκ ζημ πνυβναιια ιεηαηνερζιυηδηαξ (Convertibility Plan) ηαζ ζε 

πηοπέξ ημο πνμβνάιιαημξ δμιζηχκ ιεηαννοειίζεςκ (Structural Adjustment Program) 

υπςξ βζα πανάδεζβια μζ ζδζςηζημπμζήζεζξ ηαζ δ απμνφειζζδ ηςκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ.  

Καζ ηα δομ πνμβνάιιαηα, εθανιυγμκηαζ απυ ημ ηυιια ηςκ πενμκζζηχκ (PJ) ημ 

1989 ,οπυ ηδκ δβεζία ημο Κάνθμξ Μέκει.  

Ο Μέκει ζε άιεζδ ζοκενβαζία ιε ημο δοηζημφξ πνδιαημπζζηςηζημφξ 

μνβακζζιμφξ (Γζεεκέξ Νμιζζιαηζηυ Σαιείμ ηαζ Παβηυζιζα Σνάπεγα), εβηαζκζάγεζ ιζα 

πενίμδμ κεμθζθεθεφεενδξ εεναπείαξ ζμη πμο επζθένεζ ηενάζηζεξ αθθαβέξ ζημ ζφκμθμ 

ηδξ Ανβεκηίκζηδξ ημζκςκίαξ. Όπςξ εα δμφιε, δ άηαιπηδ ιμκεηανζζηζηή πμθζηζηή, δ 

‘άκενβδ’ ακάπηολδ, δ εηπμίδζδ ημο δδιμζίμο ημιέα, δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ παναβςβήξ 
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ηαζ ημο πθμφημο, δ αθιαηχδεζξ αφλδζδ ημο πνέμοξ ηαζ δ ενβαζζαηή επζζθάθεζα 

απμηέθεζακ ηα ζοζηαηζηά ζημζπεία πμο δ ηνίζδ οπενπθδεςνζζιμφ ημ 1989 ζηδκ 

Ανβεκηζκή ιεημοζζχκεηαζ ζε ηνίζδ ενβαζίαξ ηα επυιεκα πνυκζα. 

Πενκχκηαξ ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ, ακαθφμοιε ηδκ ελεθζηηζηή πμνεία πμο 

θααακ ηα ηζκήιαηα ακένβςκ ιέπνζ ηαζ θίβα πνυκζα ιεηά ηδκ ελέβενζδ ημο 2001. 

Ανπζηά παναεέηεηαζ δ δνάζδ ημοξ ηαζ μζ ααζζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο θάαακ ιέζα 

απυ ηδκ ζηαδζαηή δζεφνοκζδ πμζηίθςκ δζηηφςκ αθθδθεββφδξ, ηονίςξ ζηδκ 

ιδηνμπμθζηζηή πενζμπή ημο Μπμοέκμξ Άζνεξ.  

Κναηχκηαξ οπυρδ ηζξ μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ πμο παναεέημκηαζ ζημ πνχημ 

ιένμξ, ιεθεηάιε ηζξ ααζζηέξ αζηίεξ πμο βέκκδζακ ημοξ πζηεηένμξ. Μέζα απυ ιζα 

ζζημνζηή πνμζέββζζδ ηςκ ημζκςκζηχκ αβχκςκ ζηδκ Ανβεκηζκή πνμζπαεμφιε κα 

ζοκδέζμοιε ηα ζζπονά ζοκδζηάηα ηςκ πνμδβμφιεκςκ δεηαεηζχκ ιε ηα ζφβπνμκα 

ηζκήιαηα ακένβςκ. Πνμηεζιέκμο κα επζηεοπηεί αοηυ, βίκμκηαζ ακαθμνέξ ηαζ ζηδκ 

Ανβεκηζκή ημο Υμοάκ Πενυκ υπμο εηηζκά ηαζ δ εκδοκάιςζδ ηςκ ενβαηζηχκ 

ζςιαηείςκ, πθάζ ζε ιζα αοζηδνχξ ηαεμδδβμφιεκδ απυ ημ ηνάημξ ακαπηολζαηή 

δζαδζηαζία.  Πανάθθδθα ελεηάγεηαζ ημ γήηδια ηδξ αοημκμιίαξ ηςκ ημζκςκζηχκ 

ηζκδιάηςκ, υπζ ζακ έκα παναηηδνζζηζηυ πμο ηα θένκεζ ζηδκ επζθάκεζα αθθά ςξ ιζα 

δζαδζηαζία πμο δ πμθζηζηή ακαααπηίγεηαζ ιέζα ζε έκα ζφζηδια πμο δεκ έπαζνε 

ηαιίαξ ημζκςκζηήξ κμιζιμπμίδζδξ.  

ημ ηνίημ ηεθάθαζμ, μθμηθδνχκεηαζ δ ζογήηδζδ ιαξ ιέζα απυ ηδκ ελέηαζδ 

ηςκ αοημδζαπεζνζζηζηχκ πεζναιάηςκ πμο ακαπηφπηδηακ ηδκ πενίμδμ πμο δ Ανβεκηζκή 

αδοκαηεί κα δζαπεζνζζηεί ημ ηενάζηζμ πνέμξ ηδξ ηαζ μδδβείηαζ ζημ ζδιείμ ηδξ 

μζημκμιζηήξ πνεμημπίαξ. διεζχκεηαζ πςξ δ ακάπηολδ ηςκ αοημδζαπεζνζγυιεκςκ 

ιμκάδςκ εηθαιαάκεηαζ ςξ ιζα πηοπή ηςκ ζδίςκ ηςκ ημζκςκζηχκ ηζκδιάηςκ. Απμηεθεί 

ιζα ημζκςκζηή δζενβαζία πζθζάδςκ ακένβςκ πμο απέκακηζ ζε ιζα ηαηάζηαζδ υπμο δ 

ενβαζία ήηακ πθήνςξ απνμζηάηεοηδ, μδδβμφκηαζ πίζς ζηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία 

ιε ηνυπμ νζγζηά δζαθμνεηζηυ απυ αοηυκ ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ παναβςβήξ. Ζ 

αοημδζαπείνζζδ ηαηαθένκεζ κα εέζεζ ζηδκ πμθζηζηή γςή ηδξ Ανβεκηζκήξ ημ γήηδια ηδξ 

δδιμηναηίαξ ηαζ ηδξ ζζυηζιδξ ζοιιεημπήξ εκηυξ ηδξ παναβςβήξ, βεβμκυξ πμο βζα ημκ 

ηαπζηαθζζιυ θακηάγεζ πακηεθχξ λέκμ ηαζ πμθθέξ θμνέξ ανηεηά επζηίκδοκμ. 
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Κεθάιαηο 1: Νεοθηιειεσζερηζκός θαη ε Νέα Φσζηογλφκία ηες Αργεληηλής  

 

1.1 Από ηελ Κρίζε Υπερπιεζφρηζκού ζηελ Περίοδο ηες Νοκηζκαηηθής 

Αθακυίας 

 

ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980, δ Ανβεκηζκή εζζένπεηαζ ζε ιζα πενίμδμ 

ααεζάξ ημζκςκζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ ακαδζάηαλδξ. Δίκαζ δ πενίμδμξ υπμο δ ηοαένκδζδ 

Alfonsin (1989) αδοκαηεί κα εθέβλεζ ηδκ ηενάζηζα δζαηφιακζδ ηςκ ηζιχκ
1
 (ηνίζδ 

οπενπθδεςνζζιμφ
2

) ηαζ ακαβηάγεηαζ κα παναζηδεεί έλζ ιήκεξ πνζκ ηδκ 

πνμηαεμνζζιέκδ  διενμιδκία δζελαβςβήξ ηςκ εεκζηχκ εηθμβχκ
3

, θυβς ηςκ 

βεκζηεοιέκςκ ημζκςκζηχκ ζοβηνμφζεςκ (Olmedo & Murray, 2002, ζ.425).  Μζα κέα 

πενίμδμξ εηηζκά ζηδκ Ανβεκηζκή ιε ηδκ κεμεηθεβείζα ηοαένκδζδ Μέκει κα 

δζαηδνφζζεζ πςξ μ ιμκαδζηυξ ηνυπμξ έηζζ χζηε δ Ανβεκηζκή κα επακέθεεζ ζε επίπεδα 

ακάπηολδξ, είκαζ μ δναζηζηυξ πενζμνζζιυξ ημο ελςηενζημφ πνέμοξ ηαζ δ ιδδεκζηή 

δζαηφιακζδ ημο εεκζημφ ηδξ κμιίζιαημξ. 

Ζ ζηναηδβζηή αοηή ένπεηαζ ζε απυθοηδ ζφιπθεοζδ ιε ηα ζοιθένμκηα ηδξ 

Γφζδξ πμο ακαγδημφζε εηείκδ ηδκ πενίμδμ, εοκμσηυηενμοξ ηνυπμοξ ζφιθςκα ιε ημοξ 

μπμίμοξ ημ δζεεκέξ ηεθάθαζμ εα εζζπςνμφζε δοκαιζηυηενα ζημ εζςηενζηυ ηδξ 

Ανβεκηίκζηδξ μζημκμιίαξ (Richards, 1995, ζ.60). Κάης απυ αοηήκ ηδκ θμβζηή ημ 

ηοαενκυκ ηυιια ηςκ πενμκζζηχκ ζε άιεζδ ζοκενβαζία ιε ημ Γζεεκέξ Νμιζζιαηζηυ 

Σαιείμ ηαζ ηδκ Παβηυζιζα Σνάπεγα, ζοκάπηεζ έκα πνυβναιια ιεηαηνερζιυηδηαξ 

υπμο έκα πέζμ ακηζζημζπείηαζ ζε έκα δμθάνζμ (Convertibility Plan). Βαζζηή 

                                                             
1
 Χωρίσ να αναλφονται περεταίρω οι λόγοι που οδιγθςαν τθν Αργεντινι ςε κρίςθ υπερπλθκωριςμοφ, 

πρζπει να ςθμειωκεί πωσ υπάρχει μια άμεςθ ςυνάφεια μεταξφ τθσ ραγδαίασ υποτίμθςθσ του πζςο 
με  πολιτικζσ που ςτόχευαν εκείνθ τθν περίοδο ςτθν εκνικοποίθςθ του ιδιωτικοφ εξωτερικοφ χρζουσ 
τθσ Αργεντινισ. κοπόσ αυτισ τθσ ςφνδεςθσ είναι να δείξει πωσ προτοφ ακόμθ θ Αργεντινι ειςζρκει 
ςτθν περίοδο τθσ ςκλθρισ νομιςματικισ ακαμψίασ και των ευρφτερων νεοφιλελεφκερων 
μεταρρυκμίςεων, ζχει πραγματοποιθκεί ιδθ μια εκτιμζνθ αναδιανομι πλοφτου ςε βάροσ των 
εργαηόμενων ςτρωμάτων. Για παράδειγμα ο Teubal (2004, ς.180), αναφζρει πωσ τθν περίοδο 1981-
89 οι ςυνολικοί χρθματικοί πόροι που μεταφζρονται από το κράτοσ ςε κλάδουσ που παρουςίαηαν 
υψθλι ςυγκζντρωςθ κεφαλαίου ανζρχονται ςτα 105 διςεκατομμφρια δολάρια, ποςό προςζγγιηε το 
ςφνολο του Ακακάριςτου Εκνικοφ Ειςοδιματοσ τθσ Αργεντινισ ςτο τζλοσ εκείνθσ τθσ περιόδου. Ζτςι 
για παράδειγμα μερικοί από τουσ ομίλουσ που επωφελικθκαν από τθν παραπάνω διαδικαςία είναι 
οι : Perez Company, FIAT, SIEMENS, Techint κ.α (Basualdo, 2000, ς.24-25).    
2 Για μια περεταίρω εξζταςθ του ηθτιματοσ του υπερπλθκωριςμοφ, τθν περίοδο εκείνθ ςτθν 
Αργεντινι βλζπε: Canitrot (1994) και Weyland (1998). 
3
 Προκειμζνου να κατανοιςουμε το βάκοσ τθσ κρίςθσ εκείνθ τθν περίοδο, αναφζρουμε πωσ το 

1989 ,ςφμφωνα με τθν INDEC (2003), ο πλθκωριςμόσ ζχει φτάςει ςτο 4,923% (!) ενϊ παράλλθλα το 
50% του πλθκυςμοφ ηοφςε κάτω από τα όρια τθσ φτϊχειασ κακϊσ οι μιςκοί αν αργοφςαν να 
καταναλωκοφν για λίγεσ μζρεσ δεν κα είχαν καμία απολφτωσ αγοραςτικι δφναμθ. 
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οπαβυνεοζδ ημο πνμβνάιιαημξ αοημφ είκαζ δ δέζιεοζδ ηδξ Ανβεκηζκήξ κα ιδκ 

εθανιυγεζ ηακέκα είδμξ κμιζζιαηζηήξ πμθζηζηήξ εκχ πανάθθδθα ηυζμ ημ Γζεεκέξ 

Νμιζζιαηζηυ Σαιείμ υζμ ηαζ δ Παβηυζιζα Σνάπεγα ηαείζηακηαζ ααζζημί ζοκενβάηεξ 

ηδξ ηοαένκδζδξ ζηδκ δζαδζηαζία ακαδυιδζδξ ημο ηναηζημφ ημιέα ηαζ ζημ αάεεια 

ηςκ κεμθζθεθεφεενςκ αθθαβχκ ζημ ζφκμθμ ηδξ μζημκμιίαξ
4
 (I.E.O, 2003, ζ.3). 

Κεκηνζηυξ ποθχκαξ ηςκ κεμθζθεθεφεενςκ ιεηαννοειίζεςκ απμηέθεζε ηαζ δ 

‘’αοζηδνή’’ δζαπείνζζδ ημο ελςηενζημφ πνέμοξ ηδξ Ανβεκηζκήξ. Ο πενζμνζζιυξ ημο 

πνέμοξ μνίγεηαζ απυ ηδκ ηοαένκδζδ Μέκει ηαζ απυ ημοξ δζεεκείξ 

πνδιαημπζζηςηζημφξ μνβακζζιμφξ ςξ ιμκυδνμιμξ χζηε δ Ανβεκηζκή κα επακέθεεζ ζε 

ακαπηολζαηή ηνμπζά. Αημθμφεςξ, πμθζηζηέξ υπςξ μζ ιαγζηέξ ζδζςηζημπμζήζεζξ 

αζημφκηαζ ιε ηδκ δζηαζμθμβία υηζ ημ ηνάημξ πνέπεζ κα απμηζκάλεζ απυ πάκς ημο ηα 

‘’πενζηηά αάνδ’’. Σμ ζφκμθμ ηςκ εζυδςκ απυ ζδζςηζημπμζήζεζξ ,πενζζζυηενεξ απυ 30 

ηναηζηέξ επζπεζνήζεζξ, δζαεέημκηαζ ζηδκ πνδιαημδυηδζδ ημο πνέμοξ. Μαγί ιε ηζξ 

εονφηενεξ πενζημπέξ ζημκ δδιυζζμ ημιέα,  μζ ζοβηεηνζιέκμζ πυνμζ απμηέθεζακ ημ 

ααζζηυ ιέζμ πθδνςιήξ ημο πνέμοξ (Ronchi, 2007, ζ.18). Χζηυζμ δ πμνεία ημο 

πνέμοξ δεκ έπαρε κα ηζκείηαζ ζε ακμδζηά επίπεδα ιέπνζ υημο κα μδδβήζεζ ηδκ 

Ανβεκηζκή ζηδκ μζημκμιζηή πνεμημπία (2001). Έηζζ βζα πανάδεζβια ακαθένμοιε πςξ 

εκχ ημ πνέμξ ηδξ Ανβεκηζκήξ ημ 1991 ακένπεηαζ ζηα 61 δζζεηαημιιφνζα δμθάνζα, ημ 

1998 έπεζ εηηζκαπηεί ζηα 139.3 δζζεηαημιιφνζα (Teubal, 2004, ζ.175).        

Όπςξ ζοκμρίγεηαζ ηαζ απυ ημοξ Cavallo ηαζ Mondino (1995, ζ.1) ζημ εηήζζμ 

ζοκέδνζμ ηδξ Παβηυζιζαξ Σνάπεγαξ, ημ πνυβναιια ιεηαηνερζιυηδηαξ πμο οζμεέηδζε 

δ Ανβεκηζκή ααζίγεηαζ ζε ηέζζενζξ ποθχκεξ : ημ άκμζβια ηδξ Ανβεκηίκζηδξ 

μζημκμιίαξ ζημκ δζεεκή ακηαβςκζζιυ, ζηδκ θζθεθεοεενμπμίδζδ ημο θμνμθμβζημφ 

ζοζηήιαημξ, ζηδκ ζδζςηζημπμίδζδ ημο δδιμζίμο ημιέα ιε ηαοηυπνμκμ πενζμνζζιυ ηδξ 

ηναηζηήξ πανέιααζδξ ζηδκ δζαδζηαζία ηαηακμιήξ ηςκ πυνςκ ηαζ πνμθακχξ ζηδκ 

ζηαεενμπμίδζδ ημο πθδεςνζζιμφ
5
.  Καηαηθείδα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ έηεεζδξ είκαζ ημ 

                                                             
4 θμειϊνεται πωσ εκείνθ τθν περίοδο θ Αργεντινι δεν είναι θ μοναδικι αναπτυςςόμενθ χϊρα που 
δοκιμάηεται από τα αδιζξοδα του νεοφιλελευκεριςμοφ. Η κρίςθ τθσ Αργεντινισ ςυνιςτά ζνα κρίκο 
τθσ αλυςίδασ οικονομικισ αναταραχισ που χτφπθςε όλεσ τισ αναπτυςςόμενεσ αγορζσ: Μεξικό το 95, 
Νοτιανατολικι Αςία το 97, Ρωςία το 98, Βραηιλία το 99, Εκουαδόρ το 2000. τθν τελευταία του 
μορφι εκδθλϊκθκε ωσ ντόμινο που επθρζαςε αδιακρίτωσ όλεσ τισ εξαρτθμζνεσ οικονομίεσ, 
ανεξάρτθτα από τθ γεωγραφικι τουσ κζςθ και τισ δθμοςιονομικζσ πρακτικζσ τουσ. ε όλεσ αυτζσ τισ 
περιπτϊςεισ θ πτϊςθ των τιμϊν των εξαγωγϊν και θ φυγι κεφαλαίων είχαν ζνα ιςχυρό κοινωνικό 
αντίκτυπο.  Για μια αντίςτοιχθ προςζγγιςθ βλζπε (Katz, 2001) 
5
  τουσ βαςικοφσ άξονεσ τθσ οικονομικισ πολιτικισ, παραλείπεται ωςτόςο θ απορφκμιςθ των 

εργαςιακϊν ςχζςεων, κάτι το οποίο διατελζςτθκε τόςο από τθν κυβζρνθςθ Μζνεμ όςο και από τθν 
επόμενθ κυβζρνθςθ De La Rua.  
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ζοιπέναζια πςξ δ πμθζηζηή αοηή επζαεααζχεδηε ηαζ ζηδκ πνάλδ. Γδθαδή υηζ δ 

Ανβεκηζκή έπεζ πενάζεζ πθέμκ ζε έκα δζαθμνεηζηυ ζηάδζμ απυ ηζξ πνμδβμφιεκεξ 

δεηαεηίεξ, ζημ ζηάδζμ ηδξ ιαηνμμζημκμιζηήξ ζηαεενυηδηαξ ηαζ ηδξ αζχζζιδξ 

ακάπηολδξ. 

Πανυηζ εη ημο απμηεθέζιαημξ δ παναπάκς δζαπίζηςζδ παναηηδνίγεηαζ 

ημοθάπζζημκ ςξ άημπδ, δ Ανβεκηζκή εζζένπεηαζ ζε ιζα πενίμδμ ζηαεενμπμίδζδξ ηαζ 

εεηζηχκ δεζηηχκ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ ιέπνζ ηαζ ημ 1994. Ζ Κοαένκδζδ ιαγί ιε 

ημοξ δζεεκείξ μνβακζζιμφξ (IMF ηαζ WB), δζαηδνφζζεζ πςξ ημ κεμθζθεθεφεενμ 

ζπέδζμ ιεηαηνερζιυηδηαξ ηαηάθενε κα εέζεζ λακά ηδκ μζημκμιζηή ιδπακή ηδξ 

Ανβεκηζκήξ ζε ηνμπζά ακάπηολδξ, βεβμκυξ πμο πνμζέθενε ζημκ Μέκει ηδκ 

απαναίηδηδ κμιζιμπμίδζδ πμο πνεζάζηδηε χζηε κα επακεηθέβεζ ημ 1995.
6
 

Όιςξ δ εη πνχηδξ υρεςξ ζηαεενμπμίδζδ ηδξ μζημκμιίαξ ηδξ Ανβεκηζκήξ ιε 

αάζδ ημ ιμκεηανζζηζηυ πθάκμ ιεηαηνερζιυηδηαξ δεκ πναβιαημπμζείηαζ μφηε 

ακαίιαηηα, μφηε πςνίξ ζδιακηζηέξ ζοκέπεζεξ βζα ηδκ ζζπφ ηδξ Ανβεκηίκζηδξ 

μζημκμιίαξ. Μέζα απυ ηζξ δμιζηέξ αθθαβέξ πμο επζθένεζ δ κμιζζιαηζηή αηαιρία 

επένπεηαζ ζηαδζαηά ιζα ζδιακηζηή ακαδζακμιή ημο πθμφημο απυ ηα παιδθά 

ημζκςκζηά ζηνχιαηα ηαζ ηζξ ιεζαίεξ ηάλεζξ πνμξ  ηα ακχηενα ημζκςκζηά ζηνχιαηα 

ηαζ ζηζξ ιεβάθεξ λέκεξ επζπεζνήζεζξ (Dumenil & Levy, 2006, ζ.6). Ζ Ανβεκηζκή 

εζζένπεηαζ ζηαδζαηά ζε ιζα δζαδζηαζία απμαζμιδπακμπμίδζδξ, υπμο απυ ηδκ ιζα ημ 

ηνάημξ δζαηυπηεζ ηδκ πνμζηαηεοηζηή πμθζηζηή ημο βζα ηζξ ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ 

ηαζ απυ ηδκ άθθδ ημ αηνζαυ κυιζζια ςεεί ηζξ ιζηνυηενεξ μζημκμιζηέξ ιμκάδεξ ζε 

εηηεηαιέκδ αδοκαιία κα ακηαπελέθεμοκ ζηζξ αολδιέκεξ πθέμκ απαζηήζεζξ ημο 

δζεεκμφξ ακηαβςκζζιμφ.
7
 

Πανάθθδθα, υζμ δ αλία ημο δμθανίμο ηοιαίκμκηακ ζε ορδθά επίπεδα 

αθαζνμφκηακ απυ ηδκ Ανβεκηζκή έκα απυ ηα ααζζηυηενα ζοβηνζηζηά ηδξ 

πθεμκεηηήιαηα, δδθαδή δ ιεβάθδ ελαβςβζηή δφκαιδ πμο ηαηείπε ηζξ πνμδβμφιεκεξ 

δεηαεηίεξ. Οζ επζπηχζεζξ πάκς ζημ ηθάδμ ηςκ ελαβςβχκ δζαθαίκμκηαζ ζπεδυκ άιεζα. 

Ο Μέκει ηαημνεχκεζ κα ιεηαθμνηχζεζ έκα πθεμκαζιαηζηυ ειπμνζηυ ζζμγφβζμ 8 

                                                             
6
 ‘’Η χϊρα αποηθτοφςε απεγνωςμζνα για ζνα ςτοιχειϊδεσ επίπεδο οικονομικισ ςτακερότθτασ και για 

αυτό το λόγο αρκετοί ιταν αυτοί που ικελαν να δουν αν το νεοφιλελεφκερο πρόγραμμα τθσ 
κυβζρνθςθσ Μζνεμ είχε τθν δυνατότθτα να πετφχει.’’ (Cooney, 2006, ς.17) 
7
 Χαρακτθριςτικά ο Teubal (2004, ς.181), αναφζρει πωσ θ κρατικι πολιτικι προϊκθςθσ των τοπικϊν 

βιομθχανικϊν δραςτθριοτιτων περιορίηεται δραςτικά, με τισ κρατικζσ επιδοτιςεισ ςε τοπικζσ 
βιομθχανικζσ μονάδεσ να μειϊνονται αντίςτοιχα. ε ςυνδυαςμό με μια φορολογικι πολιτικι που 
μειϊνει τθν άμεςθ φορολογία των μεγάλων επιχειριςεων και αυξάνει τθν ζμμεςθ φορολόγθςθ τθσ 
κατανάλωςθσ, τα μικρομεςαία ςτρϊματα είναι αυτά που βλζπουν τθν οικονομικι τουσ δφναμθ να 
πζφτει ςε όλο και χαμθλότερα επίπεδα. 
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δζζεηαημιιονίςκ (1990), ζε έκα ειπμνζηυ έθθεζιια 7 δζζεηαημιιονίςκ ηδκ πνμκζά 

1994 ιε ηζξ εζζαβςβέξ κα πανμοζζάγμοκ ζοκεπχξ αολδηζηέξ ηάζεζξ ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ 

ελαβςβέξ (Fernadez & Hogenboom, 2010, ζ.159). Έκα ειπμνζηυ έθθεζιια πμο πανυηζ 

ειθακίγεηαζ βζα πνχηδ θμνά ζηδκ Ανβεκηζκή, μ ζζμζηεθζζιυξ ημο εα επακέθεεζ ηδκ 

πενίμδμ πμο δ πχνα έπεζ θηάζεζ ζημ ζδιείμ ηδξ ααεζάξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ (Frenkel, 

2002, ζ.11). Πανμοζζάγεηαζ έηζζ ιζα ιεηάααζδ απυ ιζα μζημκμιία οπμηαηάζηαζδξ 

ηςκ εζζαβςβχκ ηαζ εβπχνζμο πνμζηαηεοηζζιμφ ζε έκα ιμκηέθμ ζοζζχνεοζδξ πμο 

ααζίγμκηακ ζηζξ λέκεξ άιεζεξ επεκδφζεζξ απυ δζεεκείξ πμθοεεκζημφξ μιίθμοξ, ζηδκ 

άηναηδ ηζκδηζηυηδηα ημο πνδιαημπζζηςηζημφ ηεθαθαίμο ηαζ ζηδκ πθήνδ 

απεθεοεένςζδ ηςκ δοκάιεςκ ηδξ εθεφεενδξ αβμνάξ.  

ακ απμηέθεζια ηςκ πνμακαθενεέκηςκ δ εέζδ ηδξ Ανβεκηίκζηδξ μζημκμιίαξ 

ιεηαααίκεζ ζε αηυιδ δοζιεκέζηενα επίπεδα υηακ ηαθείηαζ κα δζαπεζνζζηεί ελςηενζηά 

μζημκμιζηά ζμη. Απέκακηζ ζε κμιίζιαηα βεζημκζηχκ πςνχκ (υπςξ δ οπμηίιδζδ ημο 

Βναγζθζάκζημο κμιίζιαημξ ημ 1998) πμο οπμηζιυκηαζ πνμηεζιέκμο κα ημκςεμφκ μζ 

ελαβςβέξ, δ Ανβεκηζκή εκηείκεζ αηυιδ πενζζζυηενμ ηζξ εζζαβςβέξ ηδξ ηαζ 

απμιαηνφκεηαζ απυ αβμνέξ πμο ιέπνζ ηυηε ηαηείπε ζδιακηζηά ιενίδζα. 

 οιπεναζιαηζηά ημ άκμζβια ηδξ Ανβεκηίκζηδξ μζημκμιίαξ ηαζ δ αοζηδνή 

πνυζδεζδ ηδξ ιε ηδκ Αιενζηακζηή κμιζζιαηζηή πμθζηζηή ζοκεζζέθενε ζδιακηζηά 

ζηδκ δζαδζηαζία απμαζμιδπάκζζδξ ηδξ ηαζ δδιζμφνβδζε βζα πνχηδ θμνά ειπμνζηά 

εθθείιιαηα. Δθθείιιαηα, πμο ιε ηδκ ζεζνά ημοξ επζαάνοκακ έκα δζμβημφιεκμ 

ελςηενζηυ πνέμξ, ιε ηδκ Ανβεκηζκή κα εκηείκεζ ηζξ εζζαβςβέξ ηδξ ηάεε θμνά πμο 

πχνεξ υπςξ δ Βναγζθία ηαζ ημ Μελζηυ ηαεζζημφζακ θηδκυηενα ηα εεκζηά ημοξ 

κμιίζιαηα πνμηεζιέκμο κα εζζπςνήζμοκ ζε κέεξ αβμνέξ. Ζ μζημκμιία ηδξ Ανβεκηζκήξ 

ιεηαιμνθχκεηαζ ζηαδζαηά ζε ιζα μζημκμιία πνδιαημπζζηςηζηήξ ζοζζχνεοζδξ ηαζ 

λέκςκ επεκδφζεςκ υπμο ιέζα απυ ιζα δζαδζηαζία ‘’ιυκζιδξ θοβήξ ηεθαθαίςκ ζημ 

ελςηενζηυ’’ (Lozano, 2002, ζ.1) , ακμίβιαημξ ηδξ μζημκμιίαξ ηαζ δζεφνοκζδξ ημο 

πνέμοξ μδδβείηαζ ζηαδζαηά ζε αδζέλμδμ (Masseroni & Sauane, 2002, ζ.61).   
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1.2 Ιδηφηηθοποηήζεης θαη Απορύζκηζε ηες Αγοράς Εργαζίας 

 

Οζ δμιζηέξ ιεηαννοειίζεζξ ημο Μέκει δεκ αθμνμφζακ απμηθεζζηζηά ιζα 

ιμνθή ζηθδνήξ ιμκεηανζζηζηήξ πμθζηζηήξ. Όπςξ έπμοιε πνμακαθένεζ ζημ 

παναπάκς οπμηεθάθαζμ μ Μέκει εκηάζζεζ ημ πνυβναιια ιεηαηνερζιυηδηαξ ζε 

έκα εονφηενμ πθαίζζμ κεμθζθεθεφεενςκ πμθζηζηχκ. Μέζα απυ ημ δυβια ηδξ 

πθήνςξ αοημνοειζγυιεκδξ  ηαζ εθεφεενδξ αβμνάξ πνμηφπημοκ δομ ααζζηέξ 

ηοαενκδηζηέξ πμθζηζηέξ υκηαξ δομ υρεζξ ημο ίδζμο κμιίζιαημξ, δήθςζδ ημ ζπέδζμ 

ζδζςηζημπμζήζεςκ ημο δδιμζίμο ημιέα δίπθα ζηδκ απμνφειζζδ ηςκ ενβαζζαηχκ 

ζπέζεςκ. 

Μέζα απυ ημ δμιζηυ πνυβναιια ιεηαννοειίζεςκ (Structural Adjustment 

Program) πανμοζζάγεηαζ έκα ζπέδζμ ηαεμθζηήξ εηπμίδζδξ ημο δδιμζίμο ημιέα 

ζηα πένζα ζζπονχκ εβπχνζςκ ηαζ δζεεκχκ επζπεζνδιαηζηχκ μιίθςκ. Μέζα ζε 

θζβυηενμ απυ πέκηε πνυκζα ζδζςηζημπμζμφκηαζ πενζζζυηενεξ απυ 30 ηναηζηέξ 

επζπεζνήζεζξ. Οζ ηθάδμζ πμο πενκμφκ ζηδκ ζθαίνα ημο ζδζςηζημφ ηεθαθαίμο 

πανμοζζάγμοκ ιεβάθδ πμζηζθία ακαιεηαλφ ημοξ. 

Αοηυ θαίκεηαζ ηαζ πναηηζηά ακ απανζειήζεζ ηακείξ ημοξ ηθάδμοξ πνμξ 

ζδζςηζημπμίδζδ : Σναπεγζηυξ ημιέαξ, ηδθεπζημζκςκίεξ, αενμπμνζηέξ εηαζνείεξ, 

πεηνμπδιεία, πεηνέθαζμ,  10000 πζθζυιεηνα μδζηχκ δζηηφςκ, ζζδδνυδνμιμζ, 

αζθαθζζηζηυ ζφζηδια, εηαζνείεξ δζακμιήξ θοζζημφ αενίμο, δθεηηνζζιυξ, δίηηοα 

οδνμδυηδζδξ , οδνμδθεηηνζηά θνάβιαηα, ιεηαθθμονβζηέξ αζμιδπακίεξ ηαζ ιζα 

ζεζνά άθθςκ πμζηίθςκ επζπεζνήζεςκ υπςξ ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ, θζιάκζα, 

αενμδνυιζα ηαζ αεθδηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ (Teubal, 2004, ζ.181)
8
.  

 Υςνίξ κα ζημπεφμοιε ζε ιζα πθήνδ ακάθοζδ ηςκ επζπηχζεςκ πμο επέθενε δ 

ηαεμθζηή ζδζςηζημπμίδζδ ημο δδιμζίμο ημιέα, εεςνμφιε πςξ πνέπεζ κα 

ηναηήζμοιε οπυρδ ιαξ δομ ααζζηά ζημζπεία πμο ιαξ αμδεμφκ έηζζ χζηε κα 

ηαηακμήζμοιε ηζξ ζοκεήηεξ ιέζα ζηζξ μπμίεξ ειθακίζηδηακ ηα δίηηοα 

αθθδθεββφδξ ηαζ ηα ηζκήιαηα ακένβςκ ζηδκ Ανβεκηζκή. 

Πνχημκ: Μέζα απυ ηζξ κέεξ αβμνέξ πμο δδιζμφνβδζε δ εηπμίδζδ ημο 

δδιμζίμο ημιέα δδιζμονβήεδηακ ηενάζηζα πενζεχνζα ηένδμοξ ζημοξ δζεεκείξ ηαζ 

εβπχνζμοξ ιεβάθμοξ επεκδοηέξ-μιίθμοξ. Ζ ορδθή ηενδμθμνία ηςκ πμθοεεκζηχκ 

                                                             
8

 Για μια αναλυτικι παρουςίαςθ ςτοιχείων ςε ςχζςθ με τουσ βαςικότερουσ κλάδουσ που 
ιδιωτικοποιικθκαν από τθν περίοδο διακυβζρνθςθσ Μζνεμ και ζπειτα βλζπε Chisari & Estache & 
Romero (1998).  
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μιίθςκ ζηζξ ακαδουιεκεξ αβμνέξ ζοκδοάγεηαζ ιε ζεζνέξ απμθφζεςκ ζηζξ 

ζδζςηζημπμζδιέκεξ πθέμκ επζπεζνήζεζξ. Γδιζμονβείηαζ δδθαδή έκα μζημκμιζηυ 

πενζαάθθμκ πμο απυ ηδκ ιζα μζ ιεβάθεξ επζπεζνήζεζξ ζοβηεκηνχκμοκ ημκ 

παναβυιεκμ πθμφημ ιε ορδθά πμζμζηά ηενδμθμνίαξ
9

 ηαζ απυ ηδκ άθθδ μζ 

απχθεζεξ εέζεςκ ενβαζίαξ ηαζ δ ακενβία ηζκείηαζ ζε υθμ ηαζ πμζμ ακμδζηά 

επίπεδα. 

Πναηηζηά, δ παναπάκς δζαπίζηςζδ ιπμνεί κα θακεί ηαηά ηδκ άπμρδ ιαξ 

ιέζα απυ δομ ηνυπμοξ. φιθςκα ιε ηα ζημζπεία πμο παναεέημοκ μζ Ennis ηαζ 

Pinto (2003, ζ.38), δ ζδζςηζημπμίδζδ ηςκ επηά απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ εηαζνείεξ ημο 

ηναηζημφ ημιέα ζοκμδεφηδηε ιε ιζα ιείςζδ ηςκ εέζεςκ ενβαζίαξ ηαηά 67%, 

ιέζα απυ ζοκεπείξ απμθφζεζξ
10

! Γομ απυ ηζξ πμζμ παναηηδνζζηζηέξ πενζπηχζεζξ 

είκαζ δ FFAA υπμο μζ εέζεζξ ενβαζίαξ ιεζχκμκηαζ ηαηά 82% ηαζ δ πεηνεθασηή 

εηαζνεία YPF ιε ιείςζδ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ηδξ ηαηά 83%
11

 (Οιμίςξ, ζ.38-

39). 

Ζ ζοκεπζγυιεκδ απχθεζα ηςκ εέζεςκ ενβαζίαξ δεκ δζαθαίκεηαζ απμηθεζζηζηά 

ιέζα απυ ηζξ ζδζςηζημπμζήζεζξ. διεζχκμοιε πςξ μ ιέζμξ Όνμξ ακάπηολδξ ηδξ 

Ανβεκηζκήξ απυ ημ 1991 ιέπνζ ηαζ ημ 1997 ακένπμκηακ ημκηά ζημ 7%, ιε ηζξ 2 

αοηέξ πνμκζέξ δ ακάπηολδ κα ανίζηεηαζ ζημ 11.8% ηαζ 8.1% ακηίζημζπα 

(Gasparini & Bebczuk, 2000). Αοηυ απμηέθεζε ηαζ ημ βεβμκυξ αάζεζ ημο μπμίμο μ 

οπμονβυξ μζημκμιζηχκ Domingo Cavallo,  δζαηήνοζζε πςξ ημ πνυβναιια 

ιεηαηνερζιυηδηαξ ηαζ μζ δμιζηέξ ιεηαννοειίζεζξ ‘’ηαηάθενακ κα ηάκμοκ ηδκ 

Ανβεκηζκή κα οπεναεί μθυηθδνεξ δεηαεηίεξ ζηαζζιυηδηαξ ηαζ κα πενάζεζ ζε 

επίπεδα αζχζζιδξ ακάπηολδξ’’ (Cavallo & Mondino, 1995, ζ.1). 

                                                             
9 Σο ηιτθμα τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ παραγωγισ και του πλοφτου ςτθν Αργεντινι ζχει απαςχολιςει 
πλθκϊρα βιβλιογραφικϊν αναφορϊν και πικανότατα εκφεφγει από τισ δυνατότθτεσ τθσ παροφςασ 
ζρευνασ. Ωςτόςο κα πρζπει να αναφζρουμε πωσ θ ιςχφσ των μεγάλων ομίλων και ιδιαιτζρωσ των 
ξζνων πολυεκνικϊν, αυξικθκε ςε ιδιαίτερα μεγάλο βακμό από το 1990 και ζπειτα. Ζτςι για 
παράδειγμα ο Teubal (2001, ς.52) αναφζρει πωσ μζχρι και το 1997 οι ξζνοι όμιλοι ζχουν καταφζρει 
να ελζγξουν περιςςότερο από το 50% τθσ αξίασ των 1000 μεγαλφτερων επιχειριςεων, 
αντιπροςωπεφοντασ περίπου το 40% του ΑΕΠ τθσ Αργεντινισ.    
10 υγκεκριμζνα οι εταιρείεσ που εξετάηονται είναι οι: SEGBA (Ηλεκτριςμόσ), GE (Φυςικό Αζριο), OSN 
(Νερό), ENTEL (Σθλεπικοινωνίεσ), YPF (Πετρζλαιο), ΑΑ (Αερογραμμζσ) και FFAA (ιδθρόδρομοι). 
Αναλυτικότερα παραπζμπουμε ςτον πινάκα   
11

 Όπωσ κα δοφμε ςτο δεφτερο κεφάλαιο μζςα από τθν ιδιωτικοποίθςθ τθσ πετρελαϊκισ εταιρείασ 
YPF και των κατά ςειρά απολφςεων που ανακοινϊκθκαν, εμφανίηονται τα πρϊτα κινιματα ανζργων. 
Οι πικετζροσ αναδφονται ςτο ιςτορικό προςκινιο ωσ μια νζα μορφι αντίςταςθσ των εργατϊν που 
ζβλεπαν τισ δουλειζσ τουσ να χάνονται ακριβϊσ μζςα από τθν ιδιωτικοποίθςθ των κωμικότερων 
κλάδων που κατείχε μζχρι τότε ο κρατικόσ τομζασ.   
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Χζηυζμ, ηζξ ίδζεξ πνμκζέξ πμο δ Ανβεκηζκή πανμοζίαγε αοημφξ ημοξ ιεβάθμοξ 

δείηηεξ ακάπηολδξ δ ακενβία ηοιαίκεηαζ ζηαεενά ζε ακμδζηά επίπεδα. Έηζζ εκχ 

ημ 1990 δ ακενβία ανζζηυηακ ζημ 6.5% , ημ 1997 έπεζ ακέθεεζ ζημ 14.9%, ιε υθεξ 

ηζξ εκδζάιεζεξ πνμκζέξ κα δζαηοιαίκεηαζ ζε αολδηζηά επίπεδα (Gasparini & 

Bebczuk, 2000).  Ακ ζοκοπμθμβίζεζ ηακείξ ηδκ βζβάκηςζδ ηςκ δεζηηχκ ηδξ 

ακενβίαξ ηαζ ημο ιέζμο επζπέδμο θηχπεζαξ ιεηά ηδκ μζημκμιζηή ηαηάννεοζδ ηδξ 

Ανβεκηζκήξ (2001), ηζξ εηηεηαιέκεξ ιεζχζεζξ ηςκ ιζζεχκ
12

 ηαζ ηζξ επζζθαθείξ 

ιμνθέξ ενβαζίαξ, ιπμνεί κα δζαηνίκεζ πςξ δ αζχζζιδ ακάπηολδ πμο 

εοαββεθίγμκηακ μ Cavallo αθμνμφζε απμηθεζζηζηά ηα ιεβάθα μζημκμιζηά 

ζοιθένμκηα ηαζ υπζ ημκ ηυζιμ ηδξ ενβαζίαξ. 

  Καηαθδηηζηά, αοηυ πμο δζαηνίκεηαζ ζε πνχημ επίπεδμ είκαζ πςξ μζ 

ενβαγυιεκμζ ζηδκ Ανβεκηζκή αζχζακ, απυ ηδκ απανπή ηδξ δζαηοαένκδζδξ 

Μέκει ,ιέπνζ ηαζ ημ 1997, ιζα ηαηάζηαζδ υπμο πανυθα ηα ιεβάθα επίπεδα 

ακάπηολδξ ηαζ ηδκ ηενάζηζα ηενδμθμνία ηςκ ιεβάθςκ επζπεζνήζεςκ, ημ ιέθθμκ 

πμο ημοξ επζθοθάζζμκηακ ήηακ δ υθμ ηαζ ιεβαθφηενδ ακενβία ιε υηζ αοηυ 

ζοκεπάβεηαζ ζημ αζμηζηυ ημοξ επίπεδμ. Οζ ζδζςηζημπμζήζεζξ ζοκέααθακ ζδιακηζηά 

ζηδκ δζαδζηαζία δζεφνοκζδξ ηδξ ηνίζδξ ενβαζίαξ, ηυζμ ιέζα απυ ηζξ ιεζχζεζξ 

ζηζξ εέζεζξ ενβαζίαξ ηαζ ιζζεχκ υζμ ηαζ απυ ηδκ αθαίνεζδ ζημζπεζςδχκ 

ημζκςκζηχκ-δδιμζίςκ  πανμπχκ (ζδζςηζημπμίδζδ ημο ημζκςκζημφ ηνάημοξ).
13

 

Πενκχκηαξ ζημ δεφηενμ ζημζπείμ πμο ζοβηναημφιε απυ ηδκ δζαδζηαζία ηςκ 

ζδζςηζημπμζήζεςκ, είκαζ πςξ αοηέξ ζοκμδεφηδηακ ιε ζεζνά ιέηνςκ  πμο 

αθμνμφζακ ηδκ ηαεζένςζδ επζζθαθχκ ιμνθχκ απαζπυθδζδξ. Ζ επίζδιδ 

δζηαζμθυβδζδ ηςκ ιέηνςκ πμο ακαδζάηαζζακ ηζξ ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ, ήηακ δ 

ακάβηδ πθαζηζημπμίδζδξ ηδξ ενβαζίαξ πνμηεζιέκμο κα βίκεζ ακηαβςκζζηζηυηενδ 

ζηζξ δζεεκείξ αβμνέξ ηαζ δ ιείςζδ ημο ιζζεμθμβζημφ ηυζημοξ πμο ηαεζζημφζε ηδκ 

αζμιδπακία ηδξ Ανβεκηζκήξ ιδ ακηαβςκζζηζηή ηυζμ ζημ ελςηενζηυ υζμ ηαζ ζε 

εβπχνζμ επίπεδμ (Richards, 1995, ζ.62). 

Πνμηεζιέκμο κα θακεί πμζμ ζοβηεηνζιέκα μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δ 

εθαζηζημπμίδζδ ηςκ ζπέζεςκ ενβαζίαξ ζοκέααθε ζδιακηζηά ζηδκ ηνίζδ ηδξ 

                                                             
12

 Όπωσ αναφζρουμε και ςτο 3
ο
 κεφάλαιο ςφμφωνα με τουσ Petras και Veltmeyer (2005, ς.35), από 

το 1997 μζχρι και το 2003 θ πτϊςθ του μζςου επιπζδου των μιςκϊν φτάνει ςτο 22,3%. 
13

 Οι περικοπζσ ςτισ δθμόςιεσ δαπάνεσ δεν αφοροφν μόνο το πρόγραμμα ιδιωτικοποιιςεων, αλλά 
μια ςειρά κυβερνθτικϊν μζτρων που εκτείνονται ςε διάφορουσ τομείσ όπωσ πχ θ τοπικι 
αυτοδιοίκθςθ και θ παιδεία. Για μια αναλυτικι παρουςίαςθ των περικοπϊν που επιλκαν ςτισ 
κρατικζσ δαπάνεσ βλζπε : O’Donnell (1998) και Raczynski (1998).   
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ενβαζίαξ, πανμοζζάγμοιε παναηάης ηζξ ααζζηέξ αθθαβέξ πμο επήθεακ ζημ ημιέα 

ηςκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ. φιθςκα ιε ημκ Recalde (1994) μζ κέεξ ενβαζζαηέξ 

ζπέζεζξ μνίζηδηακ ζφιθςκα ιε ημ αηυθμοεμ πθαίζζμ:  

1) Χνάνζμ ενβαζίαξ ηαζ οπενςνίεξ : Ο ενβμδυηδξ ηαηέπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα 

επεηηείκεζ ημ ςνάνζμ ενβαζίαξ ζηζξ 12 χνεξ ηδκ διένα πςνίξ ηδκ 

ηαηααμθή ηςκ οπενςνζχκ, εθυζμκ μ ιέζμξ ιδκζαίμξ πνυκμξ ενβαζίαξ δεκ 

οπενααίκεζ ηζξ 8 χνεξ. ε πενίπηςζδ πμο μζ οπενςνίεξ είκαζ ακαβηαίμ κα 

πθδνςεμφκ, δ ηζιή ημοξ μνίγεηαζ ιεηά απυ ηδκ αημιζηή δζαπναβιάηεοζδ 

ημο ενβαγυιεκμο ιε ημκ ενβμδυηδ. Οζ ζοιαάζεζξ ενβαζίαξ ηαζ ημ ηνάημξ 

δεκ ιπμνμφκ κα πανέιαμοκ ζηδκ εκ θυβς δζαδζηαζία. 

2) Νέμζ ενβαγυιεκμζ ηαζ βοκαίηεξ: Πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημοξ ενβμδυηεξ 

κα πνμζθαιαάκμοκ βοκαίηεξ
14

 ηαζ κέμοξ ενβαγυιεκμοξ, ιέπνζ ηαζ ηα 24 

έηδ ημοξ, ςξ ακαζθάθζζηδ ενβαζία. Δπζπθέμκ, μζ ‘’εεζιζηά 

ηαημπονςιέκμζ’’
15

 ακαζθάθζζημζ ενβαγυιεκμζ ιπμνμφκ κα απμθοεμφκ 

μπμζαδήπμηε ζηζβιή πςνίξ ηαιία πνμεζδμπμίδζδ ηαζ απμγδιίςζδ.
16

 

3) Καηάνβδζδ ηςκ ζοθθμβζηχκ ζοιαάζεςκ ενβαζίαξ : Απμηεθεί έκα απυ ηα 

ηεκηνζηυηενα ιέηνα πμο έθααε δ ηοαένκδζδ Μέκει.  Σα ηαηχηενα 

επίπεδα ηςκ ιζζεχκ δεκ δεζιεφμκηαζ απυ ηδκ δζαπναβιάηεοζδ ιεηαλφ ηςκ 

ενβαηζηχκ ζςιαηείςκ ηαζ ηςκ ενβμδμηχκ, αθθά πνμηφπημοκ ιέζα απυ 

επζπεζνδζζαηέξ ζοιαάζεζξ πμο μοζζαζηζηά ελαημιζηεφμοκ ηζξ δζεηδζηήζεζξ 

ηςκ ενβαγμιέκςκ βζα αλζμπνεπή επίπεδα ιζζεχκ. 

                                                             
14  Η γυναικεία εργαςία αποτζλεςε βαςικι πτυχι των πολιτικϊν που επζβαλλαν τισ ελαςτικζσ μορφζσ 
απαςχόλθςθσ. Η κρίςθ τθσ εργαςίασ ςυμπεριλάμβανε μια άμεςθ υποτίμθςθ του βιοτικοφ επιπζδου 
των γυναικϊν εργαηόμενων και τθν αφαίρεςθ πολλϊν δικαιωμάτων που μζχρι τότε κεωροφνταν 
ςχεδόν δεδομζνα. Σο γεγονόσ αυτό αποτζλεςε και μια από τισ βαςικζσ αιτίεσ που ϊκθςε τισ γυναίκεσ 
να ςυμμετάςχουν ενεργά τόςο ςτα κινιματα ανζργων, όςο και ςτα ευρφτερα δίκτυα αλλθλεγγφθσ 
που αναπτφχτθκαν, ιδιαιτζρωσ μετά τθν εξζγερςθ του 2001.  Για μια εκτενζςτερθ παράκεςθ των 
αλλαγϊν που επιλκαν με τθν ελαςτικοποίθςθ τθσ γυναικείασ εργαςίασ βλζπε : (Masseroni & Sauane, 
2002, ς.1-23) 
15  Ο Όροσ ζρχεται από τουσ Murray και Olmedo (2002, ς.422) όπου χαρακτθρίηουν τθν 
ελαςτικοποίθςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων ωσ μια διαδικαςία ‘’επιςθμοποίθςθσ τθσ ανεπίςθμθσ 
εργαςίασ’’. Για περιςςότερα ςχετικά με τον ςυγκεκριμζνο όρο βλζπε επίςθσ Powers (1995) και 
Feldman & Ferretti (1998). 
16  φμφωνα με τουσ Olmado και Murray (2002), οι νεοφιλελεφκερθ πολιτικι που ςυνδυάηει τισ 
ιδιωτικοποιιςεισ του δθμοςίου τομζα και τισ όλο και περιςςότερεσ ελαςτικζσ μορφζσ εργαςίασ για 
τουσ νζουσ εργαηόμενουσ, οδιγθςε ςταδιακά και ςτθν ανάδυςθ ενόσ νζου υποτελοφσ κοινωνικοφ 
ςτρϊματοσ, αυτό του πρεκαριάτου. θμειϊνουμε πωσ ζνα ςθμαντικό κομμάτι του κινιματοσ των 
πικετζροσ αποτελοφνταν από εργαηόμενουσ – υποαπαςχολοφμενουσ όπου παρότι βρίςκονταν εντόσ 
τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, ηοφςαν ουςιαςτικά κάτω από τα όρια τθσ φτϊχειασ με μθδενικά 
εργαςιακά δικαιϊματα.      
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Κναηχκηαξ οπυρδ ηα ηνία παναπάκς ααζζηά ιέηνα πμο εεζιμπμίδζακ ηζξ 

επζζθαθείξ ζπέζεζξ ενβαζίαξ αθέπμοιε πςξ ημ κέμ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ πμο 

ακαπηφπηδηε ζηδκ Ανβεκηζκή, μδήβδζε ηα ιζηνά ηαζ ιεζαία ημζκςκζηά ζηνχιαηα είηε 

ζηδκ ακενβία, είηε ζηδκ ακαζθάθεζα ηαζ ζηδκ θηδκή ενβαζία βζα ημοξ ιεβάθμοξ 

επζπεζνδιαηζημφξ μιίθμοξ. Ζ ενβαζία ‘’ιέκεζ απνμζηάηεοηδ απέκακηζ ζηζξ μνέλεζξ ηδξ 

παβηυζιζαξ αβμνάξ (Masseroni & Sauane, 2002, ζ.1)’’ εκχ ημ ηνάημξ υπζ ιυκμ 

δζαζθαθίγεζ ηδκ ηενδμθμνία ηςκ ιεβάθςκ επζπεζνήζεςκ, αθθά θνμκηίγεζ πανάθθδθα 

δ ηενδμθμνία αοηή κα πνμηφπηεζ ηαζ ιέζα απυ ηδκ ζζμπέδςζδ ζημζπεζςδχκ 

ηεηηδιέκςκ ημο ηυζιμο ηδξ ενβαζίαξ. 

 Έκα επζπθέμκ ζδιακηζηυ βεβμκυξ πμο ζοκέααθε ζηδκ απμνφειζζδ ηδξ αβμνάξ 

ενβαζίαξ ήηακ ηαζ δ ζδία δ απμδοκάιςζδ ηςκ ενβαηζηχκ ζςιαηείςκ πμο έπακακ 

ζηαδζαηά ηδκ δζαπναβιαηεοηζηή ημοξ ζζπφ. Οζ θυβμζ πμο ζοκέααθακ ζε αοηυ 

εηηείκμκηαζ ζε δζαθμνέξ ηαηεοεφκζεζξ πμο εηθεφβμοκ ηςκ μζημκμιζηχκ ζοκεδηχκ 

πμο επζηναηήζακ εηείκδ ηδκ πενίμδμ ζηδκ Ανβεκηζκή (ππ δ ζηεκή πνυζδεζδ ανηεηχκ 

ζοκδζηάηςκ ιε ημ ηυιια ηςκ πενμκζζηχκ ηαζ ηα δίηηοα πεθαηεζαηχκ ζπέζεςκ
17

). 

 ημκ δδιυζζμ ημιέα ηα ζοκδζηάηα αθέπμοκ ηδκ δφκαιδ ημοξ κα 

ζοννζηκχκεηαζ ιέζα απυ ηζξ δεηάδεξ ζδζςηζημπμζήζεζξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζε 

ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια. Οζ ιαγζηέξ απμθφζεζξ ιαγί ιε ηζξ ιεζχζεζξ ζηζξ απμδμπέξ 

ηςκ ενβαγμιέκςκ δεκ άνβδζακ κα επέθεμοκ εκχ πανάθθδθα ημ ηνάημξ πνμςεμφζε 

ιζα ζεζνά επζπθέμκ ιέηνςκ πμο εοκμμφζακ ηδκ ηενδμθμνία ηςκ ιεβάθςκ 

επζπεζνήζεςκ ιέζα απυ ηδκ ζοιπίεζδ ημο ενβαηζημφ ηυζημοξ. Δπζπθέμκ ηα 

αζμιδπακζηά ζοκδζηάηα ημο ζδζςηζημφ ημιέα δέπμκηαζ ζδιακηζηά πθήβιαηα ιέζα απυ 

ηδκ δζαδζηαζία απμαζμιδπάκζζδξ ηδξ μζημκμιίαξ ηδξ Ανβεκηζκήξ (Richards, 1995, 

ζ.62). Σα πθήβιαηα πμο επζθένεζ ζημκ αζμιδπακζηυ ηθάδμ ημ πνυβναιια 

ιεηαηνερζιυηδηαξ θεζημονβμφκ ημιαζηά ηαζ βζα ηδκ φπανλδ πμθθχκ ζοκδζηάηςκ 

εκηυξ αοημφ. 

 Καηαθδηηζηά μζ μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ ιέζα ζηζξ μπμίεξ ηθήεδηακ μζ 

ενβαγυιεκμζ κα ακαπηφλμοκ κέεξ ιμνθέξ δζεηδίηδζδξ ηαζ ακηίζηαζδξ, 

παναηηδνίγμκηαζ απυ ιζα ηενάζηζα ηνίζδ ενβαζίαξ. Ζ ηενάζηζα ακενβία, δ ενβαζζαηή 

αζηάεεζα ηαζ ακαζθάθεζα, μ ηαηαηενιαηζζιυξ ηαζ δ ελαημιίηεοζδ ηςκ ενβαζζαηχκ 

δζηαζςιάηςκ, δ πενζημπή ηςκ ημζκςκζηχκ πανμπχκ, δ απμδοκάιςζδ ηςκ ζοκδζηάηςκ, 

δ ιμκεηανζζηζηή πμθζηζηή ηαζ δ ηαεμθζηή εηπμίδζδ ημο δδιμζίμο ημιέα απμηέθεζακ 

                                                             
17

 Σόςο θ ςχζςθ των ςυνδικάτων με το PJ, όςο και θ διαφκορά – πελατειακζσ ςχζςεισ που 
αναπτφχτθκαν μεταξφ αυτϊν αναλφονται περεταίρω από τθν Delamata (2004) 
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ηζξ μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ ακαδφεδηακ κέεξ ιμνθέξ ακηίζηαζδξ 

υπςξ ηα δίηηοα αθθδθεββφδξ ηαζ ηα ηζκήιαηα ακένβςκ (Dirnerstein, 2008, ζ.104)         
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Κεθάιαηο 2 :  Το θίλεκα ηφλ Piqueteros 

 

2.1 Έλα Νέο Κίλεκα ζηο Προζθήληο 

 

Σμ ηίκδια ηςκ Πζηεηένμξ ςξ έκα ηίκδια ακένβςκ, απμηεθεί έκα πνςημθακέξ 

πανάδεζβια ημζκςκζημφ ηζκήιαημξ
18

 πμο ηδκ επμπή ακάδοζδξ ημο (πενίπμο ζηα ιέζα 

ηδξ δεηαεηίαξ 1990), ηίπμηα ακηίζημζπμ δεκ είπε ειθακζζηεί ζε μθυηθδνδ ηδκ 

Λαηζκζηή Αιενζηή
19

. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ απμηηά αηυιδ πμζμ ζζημνζηά 

παναηηδνζζηζηά, ακ ζοκοπμθμβίζεζ ηακείξ ημκ ααειυ δοζημθίαξ πμο οπάνπεζ ζε 

μπμζαδήπμηε πνμζπάεεζα έκηαλδξ ακένβςκ ζε ζοθθμβζηέξ ηαζ ηζκδιαηζηέξ 

δζαδζηαζίεξ.  

Ζ εηηεηαιέκδ φπανλδ ακενβίαξ εηηυξ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ηαηαζηνέθεζ ημ 

αμζςηζηυ επίπεδμ ηςκ ενβαγυιεκςκ, πανάβεζ ηαζ έκα αηυιδ ζδζυηοπμ ανκδηζηυ 

παναηηδνζζηζηυ. Γδθαδή, ηδκ ιδ δοκαηυηδηα ηςκ ακένβςκ κα πνμζδζμνίγμκηαζ ηαζ κα 

μζηεζμπμζμφκηαζ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα ημοξ ιέζα απυ έκακ ζοβηεηνζιέκμ ημζκςκζηυ 

πχνμ.  

Κάεε είδμξ ηζκήιαημξ πδβάγεζ ηαζ έπεζ ζδιεία ακαθμνάξ απυ ζοβηεηνζιέκμοξ 

ημζκςκζημφξ πχνμοξ. Έκα θμζηδηζηυ ηίκδια ακαπηφζζεηαζ ιέζα απυ ημκ πχνμ ηδξ 

θμζηδηζχζαξ κεμθαίαξ, έκα ενβαηζηυ ηίκδια πδβάγεζ ιέζα απυ ηζξ δζενβαζίεξ ηςκ 

ζοκδζηάηςκ ηαζ ηςκ ενβαγυιεκςκ εκηυξ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ, έκα ημπζηυ 

ηίκδια πμθζηχκ δμιείηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ημζκή πςνμηαλζηή πνμέθεοζδ ηςκ πμθζηχκ 

πμο ημ απανηίγμοκ ημη. Σμ θαζκυιεκμ ηδξ ακενβίαξ δζαννδβκφεζ αηνζαχξ αοηήκ ηδκ 

εειεθζχδδ ζπέζδ ακάιεζα ζημ ενβαγυιεκμ ηαζ ζημκ ααζζηυηενμ ημζκςκζηυ ημο πχνμ. 

Σμο αθαζνεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα ακήηεζ ηαζ κα δνα ιέζα απυ αοηυκ, εκχ πανάθθδθα 

ελαημιζηεφεζ ηα ζοιθένμκηα ημο ιεηαηνέπμκηαξ ημκ ζε ιμκάδα ζοκεπμφξ ακαγήηδζδξ 

ενβαζίαξ, ζοπκά θεζημονβχκηαξ ακηαβςκζζηζηά απέκακηζ ζημοξ εκ εκενβεία 

ενβαγυιεκμοξ. 

                                                             
18 Προκειμζνου εξαρχισ να ζχουμε μια διάφανθ εικόνα για το πϊσ οικειοποιοφμαςτε τον όρο 
κοινωνικό κίνθμα, δανειηόμαςτε τον οριςμό των John McCarthy και Mayer Zald (1987) που 
ςυγκεκριμζνα αναφζρει : ‘ Ζνα κοινωνικό κίνθμα χαρακτθρίηεται από μια κοινι δζςμθ απόψεων και 
προςεγγίςεων , ςτο εςωτερικό μιασ ςυλλογικότθτασ που διεκδικεί τθν αλλαγι οριςμζνων πτυχϊν τθσ 
κοινωνικισ δομισ ι απαιτεί πολιτικζσ αναδιανομισ του πλοφτου ι και τα δυο’.   
19

  Η ακριβισ χρονικι περίοδοσ ςχετικά με τθν ςυγκρότθςθ των πικετζροσ παρουςιάηει αποκλίςεισ 
ανάμεςα ςε διαφορετικζσ πθγζσ. Οι Schneider και Rodrigo Conti (2003), ιςχυρίηονται πωσ οι πρϊτεσ 
ςυςτθματικζσ ακτιβίςτικεσ ενζργειεσ (καταλιψεισ δρόμων και λεωφόρων) εμφανίηονται ςτα μζςα 
του 1995. Από τθν άλλθ, οι  Svampa και Pereyra (2003) ιςχυρίηονται πωσ οι πικετζροσ αποκτοφν 
ςυμπαγισ οργανωτικι δομι μετά το 1997.  
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ε ηάεε πενίπηςζδ ημ πανάδεζβια ηδξ Ανβεκηζκήξ πανμοζζάγεζ ιεβάθδ 

δζαθμνμπμίδζδ
20

.  Piqueteros είκαζ ημ υκμια πμο έπεζ δμεεί ζε έκα απυ ηα πζμ 

δοκαιζηά ηαζ ζζπονυηενα, απυ ηα κέα ημζκςκζηά ηζκήιαηα ζηδκ Ανβεκηζκή. 

Ακαθένεηαζ ζε έκα ιεβάθμ ανζειυ δζαθμνεηζηχκ μιμζπμκδζχκ (πάκς απυ δχδεηα 

ζηδκ πενζμπή ημο Buenos Aires), μνβακχζεςκ θηςπχκ αθθά ηαζ ακένβςκ
21

. Αοηυξ 

είκαζ μ πθδεοζιυξ πμο άνπζζε κα μνβακχκεηαζ ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο '90, ζε 

εκχζεζξ ακένβςκ.  

Ζ ‘επίζδιδ’ ειθάκζζδ ηςκ πζηεηένμξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ζδζςηζημπμίδζδ ηδξ 

ιεβαθφηενδξ ηναηζηήξ εηαζνείαξ ελυνολδξ πεηνεθαίμο ζηζξ κυηζεξ πυθεζξ ημο Cultral 

Co ηαζ ηδξ Plaza Huincul, Nequem. Ζ εηαζνεία
22

 δδιζμονβήεδηε ζπεδυκ ζηζξ απανπέξ 

ηδξ εθανιμβήξ ημο πενμκζημφ ιμκηέθμο (1930), ιε ηζξ πνμακαθενεείζεξ πυθεζξ κα 

απμηεθμφκ ημκ πονήκα ελυνολδξ ηαζ δζακμιήξ πεηνεθαίμο ζε μθυηθδνδ ηδκ πχνα. ε 

αοηέξ ηζξ πενζμπέξ ακαπηφζζμκηαζ ζηαδζαηά δζεηδζηδηζηά ενβαηζηά ηζκήιαηα, 

δμιμφκηαζ ζζπονά ενβαηζηά ζςιαηεία ηαζ εβπανάζζμοκ ζηζξ πυθεζξ ημοξ ιζα πθμφζζα 

ζζημνία αβχκςκ , ενβαηζηχκ δζεηδζηήζεςκ ηαζ ημζκςκζηχκ ηαηαηηήζεςκ
23

.  

Χζηυζμ ιεηά ηδκ ζδζςηζημπμίδζδ ηδξ εηαζνείαξ δ εζηυκα ηςκ πενζμπχκ ηαζ μζ 

ενβαζζαηέξ ζοκεήηεξ ηςκ ενβαηχκ αθθάγμοκ δναζηζηά. Οζ ιαγζηέξ απμθφζεζξ ηαζ δ 

ιεβάθδ ζοννίηκςζδ ημο ιέζμο εζζμδήιαημξ ηςκ ενβαγυιεκςκ είκαζ μζ εζηυκεξ πμο 

επζηναημφκ ζηζξ πυθεζξ. Υςνίξ ηαιία εκαθθαηηζηή πδβή ενβαζίαξ, ενβαγυιεκμζ ηαζ 

ηάημζημζ ηδξ επανπίαξ Nequem, απμθαζίγμοκ κα ηθείζμοκ έκακ απυ ημο 

γςηζηυηενμοξ δζαηναηζημφξ δνυιμοξ ηδξ πενζμπήξ (22/06/96). Αθμνιή βζα ηδκ 

ζοβηεηνζιέκδ ηζκδημπμίδζδ απμηεθεί ηαζ δ αηφνςζδ ,δζα ζηυιαημξ ημο ηοαενκήηδ 

ηδξ επανπίαξ, αβνμηζηχκ ηναηζηχκ επεκδφζεςκ πμο είπακ ςξ ζημπυ ηδκ απμννυθδζδ 

εκυξ ημιιαηζμφ ηδξ ακενβίαξ. 

                                                             
20  Η αφξθςθ τθσ ανεργίασ ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990 δεν αποτελεί αποκλειςτικό 
χαρακτθριςτικό τθσ Αργεντινισ ςτθν Λατινικι Αμερικι. Εξίςου αυξθτικζσ τάςεισ ςτα επίπεδα 
ανεργίασ υπάρχουν ςτθν Κολομβία και ςτθν Νικαράγουα, χωρίσ τθν ανάπτυξθ κινθμάτων ανζργων 
και δικτφων αλλθλεγγφθσ παρά μόνο ςτθν Αργεντινι (Weitz-Shapiro, 2006).     
21  Ποιο ςυγκεκριμζνα ςφμφωνα με τον Ponce (2006), εφτά είναι τα ςθμαντικότερα δίκτυα 
αλλθλεγγφθσ των πικετζροσ : Federación Tierra y Vivienda (FTV με 125.000 μζλθ), Corriente Clasista y 
Combativa (CCC με 75.000 μζλθ), Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) με 
60.000 μζλθ, Barrios de Pie (60.000),  Polo Obrero (25.000) , Frente de Trabajadores Combativos 
(7000).   
22

 Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) 
23

 φμφωνα με τουσ Alchaniz & Shceier (2007,ς.159), θ κωμικότερθ πόλθ (Cultral Co) ςε ςχζςθ με τισ 
παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ YPF απαρτίηεται από εργατικά ςτρϊματα που κατζχουν πολφ 
ςθμαντικζσ κατακτιςεισ. Οι ςυγκριτικά υψθλότεροι μιςκοί, θ κοινωνικι πρόνοια, τα χαμθλά επίπεδα 
ανεργίασ  και θ διευρυμζνθ εξειδικευμζνθ γνϊςθ των εργατϊν αποτελοφν μερικά από τα προνόμια 
που κατείχαν μζχρι και τθν ιδιωτικοποίθςθ τθσ εταιρείασ.   
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Ζ παναπάκς ιμνθή ηζκδημπμίδζδξ απμηηά ηαηηζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ 

δδιζμονβεί πμθθαπθά πνμαθήιαηα ζημοξ κηυπζμοξ ηεθαθαζμφπμοξ. Με ημοξ μδζημφξ 

απμηθεζζιμφξ (cortas de Ruta) πνμηαθμφκ ακαζηάηςζδ ζηδκ μζημκμιζηή 

δναζηδνζυηδηα ημο ζοζηήιαημξ πνμηεζιέκμο κα δζεηδζηήζμοκ ηα αζηήιαηά ημοξ. Ζ 

εονεία πνήζδ αοηήξ ηδξ ηαηηζηήξ απυ ημοξ piqueteros είκαζ απυ πμθθέξ απυρεζξ ιζα 

θαιπνή ηαζκμημιία, ηαεχξ υζμζ είκαζ άκενβμζ ή οπμαπαζπμθμφιεκμζ δεκ ιπμνμφκ κα 

απενβήζμοκ. Οζ ηαηηζημί απμηθεζζιμί ηςκ μδζηχκ δζηηφςκ δδιζμονβμφκ ιεβάθα 

πνμαθήιαηα ζηδκ θεζημονβζά ηδξ ειπμνεοιαηζηήξ ηοηθμθμνίαξ, πμο ζε ηάεε 

πενίπηςζδ εεςνείηαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ ‘μιαθή’ ηενδμθμνία ημο ηεθαθαίμο.  

  Απέκακηζ ζηδκ πμζμ αίαζδ εθανιμβή ηςκ κεμθζθεθεφεενςκ πμθζηζηχκ ηδξ 

ηοαένκδζδξ Menem ηαζ ζηδκ δδιζμονβία ζηναηζχκ ακένβςκ ιέζα απυ ηζξ άηναηεξ 

ζδζςηζημπμζήζεζξ ηαζ ζηδκ ζοννίηκςζδ ημο δδιμζίμο ημιέα, ιζα κέα ακηίννμπδ 

ημζκςκζηή δφκαιδ βεκκζέηαζ. Σα ίδζα ηα αζηήιαηα ηςκ πζηεηένμξ ακηακαηθμφκ ηδκ 

ζφβηνμοζδ ιεηαλφ ηδξ ηονίανπδξ ημζκςκζηυ – μζημκμιζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ ηδξ 

πμθζηζηήξ πμο ζοβηνμηείηαζ ζηαδζαηά απυ ηα θηςπά ενβαγυιεκα ζηνχιαηα.  

Αζηήιαηα υπςξ ενβαζία βζα υθμοξ , ημζκςκζηή ζηήνζλδ ηςκ ακένβςκ ηαζ 

άπμνςκ, πανμπή ακηίζημζπςκ επζδμιάηςκ βζα ημοξ ημζκςκζηά αζεεκέζηενμοξ, 

δζαζθάθζζδ ηαζ πνυζααζδ υθςκ υζςκ ημ έπμοκ ακάβηδ ζε δςνεάκ ζοζζίηζα, ζηήνζλδ 

ημο ηνάημοξ ζηζξ άκενβεξ ιδηένεξ, ημζκςκζηή δζηαζμζφκδ εκάκηζα ζηα εηηεηαιέκα 

θαζκυιεκα δζαθεμνάξ, πνμζηαζία ηαζ εκίζποζδ ημο ημζκςκζημφ ηνάημοξ, απμηέθεζακ 

ηδκ πνςηυθεζα αάζδ πάκς ζηδκ μπμία δμιήεδηε έκα μθυηθδνμ δίηηομ ακηίζηαζδξ 

ηαζ ζοθθμβζηήξ δζεηδίηδζδξ
24

.  

Μέζα απυ ηδκ ζοκέπζζδ ηςκ ηζκδημπμζήζεςκ ζηδκ επανπία Nequem, μζ 

πζηεηένμξ βίκμκηαζ ζηαδζαηά βκςζημί ζε μθυηθδνδ ηδκ Ανβεκηζκή
25

. Έκα κέμ είδμξ 

ημζκςκζημφ ηζκήιαημξ δδιζμονβείηαζ ζηδκ Ανβεκηζκή, ιε ααζζημφξ πμθζηζημφξ 

πνςηαβςκζζηέξ ημοξ άκενβμοξ
26

.  Ζ δζάνηεζα ηςκ ηζκδημπμζήζεςκ ζηδκ επανπία, 

                                                             
24  φμφωνα με τθν Dirnestein (2002), τθν περίοδο 1994-95 πραγματοποιοφνται αυκόρμθτεσ 
διαδθλϊςεισ από εργαηόμενουσ του δθμοςίου τομζα εναντία ςτισ κακυςτεριςεισ καταβολισ μιςκϊν, 
ςτισ απολφςεισ, ςτισ περικοπζσ μιςκϊν  αλλά και ενάντια ςτον διαπλεκόμενο τρόπο διαχείριςθσ των 
δθμόςιων επιχειριςεων. Σα αιτιματα των πικετζροσ που προκφπτουν ςτθ ςυνζχεια πθγάηουν μζςα 
από τισ νζεσ κοινωνικζσ ςυγκροφςεισ που αναπτφςςονται ιδθ από τισ αρχζσ τθσ προεδρίασ Μζνεμ.   
25

 Χαρακτθριςτικι είναι θ διλωςθ μζλουσ του MTD : ‘’Κλείνουμε τουσ δρόμουσ. Αντιλαμβανόμαςτε 
αυτό το κομμάτι (του δρόμου) ςαν δικό μασ. Είναι ο μοναδικόσ τρόποσ να κάνουμε αιςκθτι τθν 
παρουςία μασ και να μασ ακοφςουν. Αν ιμαςταν περιςςότερο ςυναινετικοί, τότε δεν κα είχαμε 
απολφτωσ καμία τφχθ.’’ Allen  (2003).  
26

 Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ θ Αργεντινι από τισ αρχζσ του 20
ου

 αιϊνα μζχρι και τθν περίοδο 1990, 
κατείχε ζνα από τα χαμθλότερα ποςοςτά ανεργίασ ςτθν Λατινικι Αμερικι (κάτω από 6%). Κάτω από 
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ακαβηάγεζ ημκ ηοαενκήηδ κα δζαπναβιαηεοηεί ηα αζηήιαηα ηςκ πζηεηένμξ, εκχ 

ακαβηάγεηαζ κα οθμπμζήζεζ ηα πενζζζυηενα, υπςξ βζα πανάδεζβια ηδκ εφνεζδ κέςκ 

πυνςκ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ενβμζηαζίμο παναβςβήξ θζπάζιαημξ, πανμπή εη κέμο 

κενμφ ηαζ δθεηηνζζιμφ ζε πζθζάδεξ θηςπέξ μζημβέκεζεξ ηαζ επακέκανλδ ημζκςκζηχκ 

πνμβναιιάηςκ ζηήνζλδξ πνμξ ημκ άκενβμ πθδεοζιυ
27

.  

Μζα ελαζνεηζηά ζδιακηζηή κίηδ ακαδφεηαζ ιέζα απυ αοηέξ ηζξ κέεξ ιμνθέξ 

ημζκςκζηήξ δζεηδίηδζδξ. To Cultralcazo, έηζζ υπςξ μκμιάζηδηακ μζ ηζκδημπμζήζεζξ, 

ηαηάθενε κα εέζεζ ημ ζοκεπή αολακυιεκμ ανζειυ ηςκ ακένβςκ ζημ ηέκηνμ ηδξ 

εεκζηήξ πμθζηζηήξ ζηδκήξ (Auyero, 2003). Σμ βεβμκυξ αοηυ ηαηέπεζ ιεβαθφηενδ 

ζδιαζία, ηαευηζ ζε ιζα πενίμδμ πμο δ δφκαιδ ηαζ δ δζαπναβιαηεοηζηή ζζπφξ ηςκ 

ζοκδζηάηςκ δέπεηαζ ηενάζηζα πθήβιαηα, ακαπηφζζεηαζ ιζα κέα ημζκςκζηή δφκαιδ 

πμο πθαζζζχκεζ ηαζ ακαδζαηάζζεζ δοκαιζηά ηδκ ακηίζηαζδ ηςκ οπμηεθχκ ημζκςκζηχκ 

ζηνςιάηςκ
28

. Σμ ηίκδια ηςκ πζηεηένμξ αάγεζ πθέμκ ηζξ αάζεζξ βζα ηδκ ελάπθςζδ ημο 

ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ηδξ Ανβεκηζκήξ ηαζ ζδζαζηένςξ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ημο 

Μπμοέκμξ Άζνεξ.   

 

2.2 Οη Piqueteros φς παράδεηγκα αληίζηαζες ζε οιόθιερε ηελ Αργεληηλή  

 

Ύζηενα απυ αοηή ηδ ιενζηή κίηδ, δ ηαηηζηή ημο ιπθμηανίζιαημξ δνυιςκ ηςκ 

piqueteros ζφκημια επεηηάεδηε ηαζ ζε άθθεξ πυθεζξ, βζα κα θηάζμοκ μζ ηαηηζηέξ ηαζ 

μζ ιμνθέξ μνβάκςζδξ ημοξ ημ 1999, ηδ La Matanza ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ημο 

Buenos Aires. Δίκαζ ηονίςξ άκενβμζ ενβάηεξ πμο έπμοκ μνβακςεεί αοηυκμια ζηα 

πνμαζηζαηά barrios - βεζημκζέξ πμο παίγμοκ ααζζηυ νυθμ ζηδκ αίζεδζδ πμο έπμοκ 

πμθθμί ανβεκηζκμί βζα ημ πχνμ
29

 ηαζ ηδκ ηαοηυηδηα.  

                                                                                                                                                                               
αυτζσ τισ ςυνκικεσ τα ςυνδικάτα αποτζλεςαν το βαςικό όχθμα για τισ εργατικζσ κινθτοποιιςεισ. Για 
περιςςότερα : (Falleti, 2005) 
27 Αναλυτικότερα βλζπε : (Kohan, 2002) και (Young, Guanginni, Amato,2002) 
28 ‘’Σα αίτια ανάδυςθσ αυτϊν των δικτφων αλλθλεγγφθσ ςυνδζονται αναμφίβολα με τθν αφξθςθ τθσ 
ανεργίασ . Ζνα από τα ποιο διάφανα αποτελζςματα που επζφερε θ κοινωνικό – οικονομικι κρίςθ, 
είναι μια ςθμαντικι μεταφορά δφναμθσ από τα παραδοςιακά ιςχυρά ςυνδικάτα ςτα κοινωνικά 
δίκτυα των ανζργων.’’ (Salvochea, 2006, ς.304)  
29 Για να εντοπίςει κανείσ τον τρόπο με τον οποίο ςυγκροτοφνται χωρικά τα κινιματα των πικετζροσ 
πρζπει να μεταβεί ςτθν περίοδο του 1980, όπου αναδυκικε και το λεγόμενο νζο ‘κφμα φτϊχειασ’ 
ςτθν επαρχία του Μπουζνοσ Άιρεσ. Αναφζρεται ςτθν δθμιουργία νζων φτωχϊν ςτρωμάτων που 
προζρχονται από τομείσ που υπειςζρχονταν ςε μεγάλεσ περιόδουσ κρίςεων. Ο βαςικότεροσ αυτϊν 
είναι ο δθμόςιοσ τομζασ που από τθν δεκαετία του 1970 ειςζρχεται ςε μια διαδικαςία 
φιλελευκεροποίθςθσ. Είναι περιοχζσ που δομοφνται γριγορα νζεσ εργατικζσ ςυνοικίεσ, ςαν 
αποτζλεςμα των αναγκϊν που υπιρχαν για τθν λειτουργία των περιφερειακϊν κρατικϊν 
επιχειριςεων.  Αυτι θ μεγάλθ κοινωνικι ςυγκζντρωςθ των φτωχϊν ςτρωμάτων ςτθν αςτικι 
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ε πμθθέξ ηςκ πενζπηχζεςκ, απέκακηζ ζε αοηέξ ηζξ κέεξ ηζκδιαηζηέξ 

πναηηζηέξ μζ ηναηζημί ηαηαζηαθηζημί ιδπακζζιμί ζηέημκηαζ αιήπακα. Ζ αζηοκμιία 

είκαζ ζοπκά ακίηακδ κα ακηζιεηςπίζεζ ημοξ piqueteros, θυβμ ηδξ θασηήξ οπμζηήνζλδξ 

πμο πενζθαιαάκμοκ. Οζ εεκζηέξ μδμί παίνκμοκ ζοπκά δίπθα απυ ηζξ θηςπμβεζημκζέξ 

ζηζξ άηνεξ ηςκ πυθεςκ ηαζ οπάνπεζ πάκηα δ απεζθή υηζ μπμζμδήπμηε ηαηαζημθή 

εκάκηζα ζημοξ piqueteros, εα έθενκε πζθζάδεξ ακενχπςκ απυ αοηέξ ηζξ πενζμπέξ ζημοξ 

δνυιμοξ βζα οπμζηήνζλδ ηαζ εα πνμηαθμφκηακ ζμαανυηενα επεζζυδζα.  

Ονζζιέκα ιένδ ηδξ Ανβεκηζκήξ έπμοκ δδιζμονβήζεζ ζπεδυκ απεθεοεενςιέκεξ 

γχκεξ, υπμο δ δοκαηυηδηα ημοξ κα ηζκδημπμζμφκ ηυζιμ είκαζ πμθφ ιεβαθφηενδ απυ 

αοηή ηςκ ημπζηχκ ηοαενκήζεςκ. ημ General Mosconi, πμο ζημ πανεθευκ ήηακ ιζα 

πθμφζζα πυθδ πεηνεθαίμο ζημ αμνά ηδξ πχναξ, ηαζ πμο ηχνα ημ πμζμζηυ ακενβίαξ 

λεπενκά ημ 40%, ημ ηίκδια έπεζ πάνεζ ηδκ ηαηάζηαζδ ζηα πένζα ημο ηαζ δζαπεζνίγεηαζ 

πάκς απυ 300 δζαθμνεηζηά εβπεζνήιαηα, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ανημπμζζχκ, 

αζμθμβζηχκ ηαθθζενβεζχκ, ηθζκζηχκ ηαζ ημκ ηαεανζζιυ ηςκ οδάηςκ.  

Σμ ελαζνεηζηυ είκαζ υηζ αοηέξ μζ νζγμζπαζηζηέξ εκένβεζεξ πμο αζηήεδηακ απυ 

ιενζημφξ απυ ημοξ πζμ θηςπμφξ ηαζ πενζεςνζμπμζμφιεκμοξ ακενχπμοξ ζηδκ 

Ανβεκηζκή, μζ μπμίμζ πνδζζιμπμίδζακ ζηναηζςηζηέξ ηαηηζηέξ ηαζ εκηοπςζζαηά 

θθεβυιεκα μδμθνάβιαηα, ηθείκμκηαξ δνυιμοξ, ηάκμκηαξ πμνείεξ θμνχκηαξ 

ημοημφθεξ ηαζ ηναηχκηαξ λφθα ηαζ πέηνεξ, δεκ έπεζ απμιαηνφκεζ αθθά ηιήιαηα ηδξ 

ημζκςκίαξ
30

. ηδκ πναβιαηζηυηδηα δ οπμζηήνζλδ πνμένπεηαζ απυ υθμοξ. Μζα κεανή 

piquetera, δ Rosa θέεζ εκ ζοκημιία : «υηακ μζ βοκαίηεξ δεκ έπμοκ πθέμκ ηα αβαεά βζα 

κα ηαΐζμοκ ηα παΐδζα ημοξ, δ ηοαένκδζδ πέθηεζ, άζπεηα ιε ημ ηζ είδμξ ηοαένκδζδξ 

είκαζ»
31

. 

Έκα αηυιδ ζδιακηζηυ παναηηδνζζηζηυ ημο ηζκήιαημξ ηςκ piqueteros είκαζ ημ 

βεβμκυξ ηδξ ακάδεζλδξ ημο ζε ηυιαμ αβςκζζηζηήξ ζοκάκηδζδξ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ 

ενβαηχκ ηαζ ιζζεςηχκ ακελάνηδηα ηδξ ηαλζηήξ εέζδξ πμο ημοξ έπεζ δμεεί. 

Δνβαγυιεκμζ πμο μζ εέζεζξ ενβαζίαξ ημοξ ήηακ οπυ απεζθή, ζοιιεηείπακ εονέςξ ζε 

ηζκήζεζξ ηςκ piqueteros. Δπίζδξ, ακ ηαζ ηα πθάκα ενβαζίαξ πμο δυεδηακ ζημοξ 

ακένβμοξ ιπμνεί ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ κα μδδβμφζακ ζηδ ιείςζδ ηςκ ιζζεχκ 

                                                                                                                                                                               
περιφζρεια  τθσ πρωτεφουςασ δθμιουργεί ςταδιακά και μια νζα ςυλλογικι αντίλθψθ για τθν 
οργάνωςθ των κοινοτιτων. Αναλυτικότερα βλζπε Delamata (2004). 
30

  ‘’Μζλθ των πικετζροσ φωράνε μάςκεσ κρφβοντασ τθν ταυτότθτα τουσ, κρατάνε καδρόνια και 
ςυγκροφονται με τθν αςτυνομία..θ τακτικι τουσ είναι προςεκτικά ςχεδιαςμζνθ και εκτελείται με 
ςτρατιωτικι ακρίβεια’’. Young & Guagnini & Amato (2006) 
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άθθςκ ενβαηχκ, εκημφημζξ ηα δζαθμνεηζηά ‘ημιιάηζα’ ηςκ ενβαγμιέκςκ 

ακαβκςνίγμοκ ηζξ ακάβηεξ ημοξ ημ έκα ζημοξ αβχκεξ ημο άθθμο.  

Δδχ αηνζαχξ έβηεζηαζ ηαζ ιία εειεθζχδδ δοκαιζηή αοημφ ημο ηζκήιαημξ, 

ηαεχξ δ ηονίανπδ ηάλδ ζοκακηά ιεβάθεξ δοζημθίεξ ζημ κα απυ- ζοκεέζεζ ηδκ ηάλδ 

ζε ημιιάηζα πμο ακηαβςκίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ βζα εέζεζξ ενβαζίαξ. Υαναηηδνζζηζηυ 

πανάδεζβια αοηήξ ηδξ αθθδθεββφδξ απμηεθεί δ πμνεία ηςκ piqueteros ζηζξ 4 

Απνίθζμο 2002 ζηδκ παναθζαηή πυθδ La Plata. Ζ πμνεία πέναζε πνχηα απυ ημ 

επανπζαηυ ηοαενκδηζηυ ηηίνζμ βζα κα δείλεζ ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ ζημοξ ηναηζημφξ 

ενβάηεξ πμο απενβμφζακ εηεί. Γζαιανηονυιεκμζ βζα ηζξ πενζημπέξ ζημοξ ιζζεμφξ ηαζ 

ζε άθθεξ πανμπέξ, μζ ενβάηεξ είπακ ηαηαθάαεζ δζάθμνα ηηίνζα ηαζ ήηακ ζε δζανηείξ 

ζοκεθεφζεζξ. Όηακ έθηαζακ μζ piqueteros δ αζηοκμιία είπε ιπεζ ήδδ ζημ ηηίνζμ ηαζ δ 

ζοκέθεοζδ είπε δζαημπεί, υηακ υιςξ μζ ενβάηεξ είδακ ημ ιέβεεμξ ημο πθήεμοξ πμο 

είπε ιαγεοηεί απμιάηνοκακ ημοξ αζηοκμιζημφξ ηαζ ζοκέπζζακ ηδ ζοκέθεοζδ ημοξ. Οζ 

piqueteros, ιαγί ιε ιέθδ ημπζηχκ ζοκεθεφζεςκ αθθά ηαζ βείημκεξ, έπμοκ επίζδξ 

οπεναζπζζηεί ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, ηαηεζθδιιέκα ενβμζηάζζα πμο ανίζημκηακ οπυ 

ηδκ απεζθή εηηέκςζδξ, απμηνμφμκηαξ ηζξ επζεέζεζξ ηδξ αζηοκμιίαξ.  

ηζξ 30 Μαΐμο 2002, μζ piqueteros ιπθυηανακ 1.000 δνυιμοξ, βέθονεξ ηαζ 

ζζδδνμδνμιζηέξ βναιιέξ ζε υθδ ηδκ Ανβεκηζκή. Ζ ιαγζηή ημοξ ηζκδημπμίδζδ 

ζοκμδεφηδηε ηδκ ίδζα ιένα ιε απενβία ηςκ ενβαηχκ ημο αενμδνμιίμο Ezeiza ημο 

Buenos Aires, ημο μπμίμο ζηαιάηδζακ ηδ θεζημονβία. Ο πνυεδνμξ Duhalde δήθςζε 

υηζ ηα ιπθυηα ηςκ δνυιςκ δεκ ιπμνμφκ κα παίνμοκ άθθδξ ακμπήξ. Μεηά απυ αοηυ 

είκαζ πνμθακέξ υηζ δ επίεεζδ ηδξ αζηοκμιίαξ ζηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ piqueteros ζηζξ 

26 Ημοκίμο 2002 ζηδκ Avellaneda, πμο άθδζε κεηνμφξ ημοξ κεανμφξ piqueteros, 

Dario Santill ηαζ Maximiliano Kosteki, ηαεχξ  ηαζ 40 ηναοιαηίεξ δεκ ήηακ απθά ένβμ 

ηάπμζςκ ‘ακελέθεβηηςκ αζηοκμιζηχκ’. Παναιέκεζ πμθφ ζδιακηζηυ ημ υηζ 50.000 

δζαδδθςηέξ ζοβηεκηνχεδηακ ζηδκ Plaza de Mayo ςξ απάκηδζδ ζημοξ θυκμοξ.  

Με ημ ιπθμηάνζζια ηςκ αοημηζκδημδνυιςκ, μζ piqueteros ακαδείηκοακ 

αζηήιαηα ηα μπμία πενζθαιαάκμοκ: ηδκ απυζονζδ ηδξ αζηοκμιίαξ ηαζ ηδκ ηαηαδίηδ 

ηδξ ηναηζηήξ ηαηαζημθήξ, ηδκ απεθεοεένςζδ θοθαηζζιέκςκ ζοκηνυθςκ, πανμπέξ βζα 

ημοξ ακένβμοξ, ηνυθζια, οβεζμκμιζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, υπςξ ηαζ αζηήιαηα βζα 

πναβιαηζηέξ δμοθεζέξ ή πθάκα ενβαζίαξ, ιζηνά επζδυιαηα δδθαδή βζα ημοξ ακένβμοξ 

πμο δίκμκηακ απυ ημ ηνάημξ βζα κα ηαηεοκαζηεί δ δοζανέζηεζα. (Allen, 2003)  

Μυκμ πμο ηαζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ αοηή δ πμθζηζηή βφνζζε ιπμφιενακβη 

(ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνμεδνίαξ ημο De La Rua), ηαεχξ μζ μνβακχζεζξ ακένβςκ 
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δδιζμφνβδζακ ηζξ δζηέξ ημοξ Μ.Κ.Ο. χζηε κα δζεοεφκμοκ ηα πθάκα ενβαζίαξ ηαζ κα 

ζηήζμοκ δζηά ημοξ ημζκςκζηά πνμβνάιιαηα, πνδζζιμπμζχκηαξ ημοξ πνδιαηζημφξ 

πυνμοξ απυ αοηά
32

. ηήκμοκ δδθαδή εβπεζνήιαηα ζηζξ πενζμπέξ ημοξ, υπςξ 

ανημπμζεία, ενβαζηήνζα ιεηάθθμο ηαζ λφθμο, ζπμθεία ηαζ εενιμηήπζα
33

.  

ηδκ πνχηδ επέηεζμ ηδξ ελέβενζδξ ημο Γεηέιανζμο ημο 2001, μζ μνβακχζεζξ 

ηςκ MST πμο πνυζηεζηαζ ζηδκ μιμζπμκδία Anibal Veron δζμνβάκςζακ έκακ 

ζδζαίηενμ μδζηυ απμηθεζζιυ, υπμο απέηθεζζακ 8 μζημδμιζηά ηεηνάβςκα, ζημ ειπμνζηυ 

ηέκηνμ ημο Buenos Aires, ιπθμηάνμκηαξ ηζξ εζζυδμοξ ζε supermarket ηαζ ειπμνζηά 

ηέκηνα ιία διένα πνζκ απυ ηα Υνζζημφβεκκα, δδθαδή ηδκ ιεβαθφηενδ διένα αβμνχκ 

υθμο ημο έημοξ. Οζ εκ θυβς εκένβεζεξ είπακ ςξ απμηέθεζια ηδκ άιεζδ πίεζδ ζηζξ 

εηαζνείεξ ιε ηδκ μζημκμιζηή ακαζηάηςζδ πμο πνμηαθμφζακ ηαζ ηδκ έιιεζδ πίεζδ 

ζηδκ ηοαένκδζδ. Παναηδνείηαζ δδθαδή ιία πμζηζθμιμνθία ακάιεζλδξ δνάζεςκ ηυζμ 

ζημ πμθζηζηυ υζμ ηαζ ζημ επίπεδμ άιεζςκ δζεηδζηήζεςκ αθμφ ζημ ηέθμξ ηδξ ιέναξ ηα 

supermarkets ακαβηάζηδηακ κα δχζμοκ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ηνμθίιςκ βζα ηζξ 

μζημβέκεζεξ αοηχκ ηςκ μνβακχζεςκ
34

.  

Ζ ηαηηζηή ημοξ κα ιπθμηάνμοκ ιεβάθμοξ αοημηζκδηυδνμιμοξ, ιενζηέξ θμνέξ 

βζα μθυηθδνεξ ιένεξ, απμδείπεδηε ελαζνεηζηά επζηοπήξ. Οζημβέκεζεξ μθυηθδνεξ 

παίνκμοκ ιένμξ ζηα μδμθνάβιαηα ζηήκμκηαξ ζηδκέξ ηαζ ιαβεζνεία πμο θεζημονβμφκ 

ζοθθμβζηά ζηδ ιέζδ ημο δνυιμο ηαζ είκαζ μπονςιέκα πίζς απυ θάζηζπα πμο 

ηαίβμκηαζ. Πμθθμί απυ αοημφξ πμο ζοιιεηέπμοκ είκαζ κέμζ ηαζ έκα πμζμζηυ 

ιεβαθφηενμ απυ 60% είκαζ βοκαίηεξ
35

.  

                                                             
32  Οι δραςτθριότθτεσ των κοινωνικϊν προγραμμάτων που αναπτφχτθκαν από τουσ πικετζροσ 
παρουςιάηονται αναλυτικότερα από τουσ Young & Guagnini & Amato (2006). Αξίηει να ςθμειωκεί 
πωσ μζςα από τζτοιου είδουσ πρακτικζσ ςυλλογικισ οργάνωςθσ τθσ κακθμερινότθτασ ,εγείρονται 
άμεςα ηθτιματα που αφοροφν εναλλακτικοφσ τρόπουσ πρόςβαςθσ των φτωχϊν ςτρωμάτων ςτισ 
βαςικζσ τουσ υλικζσ ανάγκεσ. Όπωσ κα δοφμε ςτθν πορεία τθσ ζρευνασ μασ θ κορφφωςθ αυτισ 
πρακτικισ εμφανίηεται με τθν εξάπλωςθ εναλλακτικϊν τρόπων παραγωγισ ςτθν βάςθ τθσ 
αυτοργάνωςθσ και τθσ αυτοδιαχείριςθσ.  
33 Η ςφγκρουςθ για των ζλεγχο των κοινωνικϊν πλάνων ιταν ηωτικισ ςθμαςίασ. Από τθν μια οι 
πικετζροσ τα διεκδικοφν προκειμζνου να ενιςχφςουν τισ δραςτθριότθτεσ των δικτφων 
αλλθλεγγφθσ ,όπωσ αναφζρουμε ςτο κυρίωσ κείμενο, ενϊ από τθν άλλθ αναπτφςςεται μια 
ανταγωνιςτικι ςχζςθ μεταξφ τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ και των τοπικϊν κυβερνθτϊν για το ποιοσ κα 
καρπϊνεται το πολιτικό όφελοσ από τισ ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ παροχζσ. Αναλυτικότερα βλζπε 
Laborda (2000).  
34 Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ κατάλθψθ των McDonalds τον Ιοφνιο του 2004. Οι 
πικετζροσ απαιτοφν άμεςα να τουσ δοκοφν 20000 κουτιά με γάλα και 10000 ςχολικά τετράδια. Σθν 
ιδία  περίοδο κλείνεται θ είςοδοσ ςτα ςοφπερ μάρκετ Carrefour, απαιτϊντασ τθν πρόςλθψθ 200 
νζων εργαηόμενων. Αναλυτικότερα βλζπε INFOBAE (2004).  
35

 Η εκτεταμζνθ και δυναμικι παρουςία των γυναικϊν ςτα τοπικά δίκτυα αλλθλεγγφθσ παρουςιάηει 
ςθμαντικό ενδιαφζρον. φμφωνα με τισ Frey & Crivelli (2007) ο λόγοσ που θ γυναίκεσ ζκαναν 
εντονότερθ τθν παρουςία τουσ ςτα τοπικά κινιματα είναι θ ίδια θ κζςθ τουσ ςτον κοινωνικό 
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Με ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο ημ αοηυκμιμ αοηυ ηίκδια απυ μιυζπμκδεξ μιάδεξ 

ιε παθανμφξ δεζιμφξ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ιε αάζδ ηζξ ζοκμζηίεξ, έπεζ ακαβηάζεζ ηαζ ηζξ 

ημπζηέξ ηαζ ηζξ ηεκηνζηέξ ανπέξ κα ηάκμοκ παναπςνήζεζξ ιε ηδ ιμνθή επζδμιάηςκ 

πνυκμζαξ ηνμθίιςκ ηαζ πνμζθμνάξ ιενζηήξ απαζπυθδζδξ. Δθανιυγμκηαξ πναηηζηέξ 

άιεζδξ δδιμηναηίαξ ηαζ επζεοιχκηαξ κα θένμοκ ημζκςκζηέξ αθθαβέξ ζημ πανυκ, μζ 

piqueteros πνδζζιμπμζμφκ ηα επζδυιαηα ηδξ πνυκμζαξ πμο ελαζθαθίγμοκ βζα κα 

ακαπηφλμοκ εκαθθαηηζηέξ δμιέξ ζημ πθαίζζμ ηςκ ζοκμζηζχκ ημοξ, δδιζμονβχκηαξ 

ιαβεζνεία βζα υθδ ηδκ ημζκυηδηα, θμφνκμοξ, ενβαζηήνζα θασηήξ επζιυνθςζδξ, 

αζαθζμεήηεξ θαπακυηδπμοξ, ηαζ πμθθά αηυια – υθα ηιήιαηα αοημφ πμο απμηαθμφκ 

μζημκμιία ηδξ αθθδθεββφδξ. Αοηά πενζθαιαάκμοκ ηα πάκηα, απυ ηζξ ζοθθμβζηέξ 

ηαηαζηεοέξ ζηδκ ημζκυηδηα ή ηα ηέκηνα οβείαξ, εκαθθαηηζηά πεζναηζηά ιέζα 

εκδιένςζδξ, ηήπμοξ ηαζ ηηδκμηνμθία, πνμβνάιιαηα κεμθαίαξ, θεζηζαάθ, ηαεχξ ηαζ 

ιεβάθμ ανζειυξ ζοθθμβζηχκ ζοζζζηίςκ βεζημκζάξ.  

Οζ Piqueteros ζοκενβάγμκηαζ ζηδκ ηδπμονζηή ή ημ ρήζζιμ ημο ρςιζμφ, ζηδ 

ζοκέπεζα ζημ ιαβείνεια, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ηα ηνυθζια ζεναίνμκηαζ ζε ζοθθμβζηέξ 

ημογίκεξ υπμο μζ άκενβμζ ηαζ μζ πεζκαζιέκμζ ηνχκε ιε πναβιαηζηή αλζμπνέπεζα ηαζ 

αθθδθεββφδ. Πένα δδθαδή, απυ ηδκ ακάπηολδ ηαζ εθανιμβή θφζεςκ ζε πναηηζηά 

γδηήιαηα, ημ ηίκδια ηςκ piqueteros αβςκίγεηαζ επίζδξ βζα ιία κέα ιμνθή 

αλζμπνέπεζαξ, ηαεχξ πζζηεφμοκ πςξ μζ άκενςπμζ πμο είκαζ πνςηαβςκζζηέξ ηδξ γςήξ 

ημοξ έπμοκ ααζζηυ νυθμ ζηδκ μζημδυιδζδ ηδξ δφκαιδξ ηςκ ζοκμζηζχκ ημοξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               
καταμεριςμό τθσ εργαςίασ, δθλαδι τα ςτενά δεςμά που κατείχαν με τισ ανάγκεσ που απαιτοφςε θ 
οργάνωςθ τθσ κακθμερινότθτασ. Κάτω από αυτι τθν λογικι το γυναίκειο φφλο ορίηεται ωσ ζνασ από 
του βαςικότερουσ κινθτιριουσ μοχλοφσ των πικετζροσ .     
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2.3.1 Προβιεκαηηθές πάλφ ζηο δήηεκα ηες Ασηολοκίας  

 

ηα δομ παναπάκς οπμηεθάθαζα πνμζπαεήζαιε κα πανμοζζάζμοιε ηδκ 

ελεθζηηζηή πμνεία πμο έθααακ ηα ημζκςκζηά ηζκήιαηα ηςκ πζηεηένμξ, ημ πενζεπυιεκμ 

ηςκ δνάζεςκ ημοξ ηαζ ηα ααζζηά ζοζηαηζηά ζημζπεία πμο ηα πονμδυηδζακ. Χζηυζμ 

ηαθμφιαζηε κα απακηήζμοιε έκα ενχηδια πμο ιέπνζ ζηζβιήξ δεκ έπεζ επελενβαζηεί 

ιε ημκ ηνυπμ πμο ημο ανιυγεζ . Δίκαζ μζ πζηεηένμξ έκα ηίκδια πμο απμννίπηεζ ημοξ 

παναδμζζαημφξ ζοκδζηαθζζηζημφξ θμνείξ, ηα ημιιαηζηά οπμηείιεκα ηαζ ηα αζηήιαηα 

πμο ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ημ ηνάημξ; Ήηακ μζ Ανβεκηίκζημζ ημζκςκζημί αβχκεξ, ηδκ 

επμπή ημο αζαίμο κεμθζθεθεοεενζζιμφ, αβχκεξ πμο απέννζπηακ ημ ηνάημξ ηαζ 

ζοκμθζηά ημοξ παναδμζζαημφξ ακηζπνμζςπεοηζημφξ εεζιμφξ;
36

 

Δη πνχηδξ υρεςξ εα ιπμνμφζε ηακείξ κα ζζπονζζηεί πςξ ηα κέα ημζκςκζηά 

ηζκήιαηα ζηδκ Ανβεκηζκή ειθακίγμκηαζ ιέζα απυ ιζα αοευνιδηδ-αδζαιεζμθάαδηδ 

ακηίδναζδ πμο ηςκ ενβαγυιεκςκ
37

 πμο έαθεπακ ηζξ δμοθεζέξ ημοξ κα πάκμκηαζ ηαζ ηα 

δζηαζχιαηα ημοξ εονφηενα κα ζοννζηκχκμκηαζ. Μζα ηίκδζδ εηηυξ ηςκ παναδμζζαηχκ 

εεζιχκ πμο ακηζδνά, έζης ηαζ ζοβηεποιέκα, ζημ κεμθζθεθεφεενμ ιμκηέθμ 

ζοζζχνεοζδξ πμο εκημπίγεηαζ πίζς ζηζξ ανπέξ 1976 ηαζ επζηαπφκεηαζ ζηζξ ανπέξ ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 1990. Σμ ζοβηεηνζιέκμ επζπείνδια εκδοκαιχκεηαζ ιε ιζα ζεζνά απυ 

αηυθμοεα, υπςξ δ ζοκμθζηή απαλίςζδ ημο πμθζηζημφ ζοζηήιαημξ, δ ηνίζδ 

ακηζπνμζχπεοζδξ ςξ ακηακάηθαζδ ηδξ οζμεέηδζδξ αιεζμδδιμηναηζηχκ πμθζηζηχκ 

δμιχκ ιε απμημνφθςια ηδκ ακάπηολδ αοημδζαπεζνζζηζηχκ ηνυπςκ παναβςβήξ, δ 

δζαθεμνά ηαζ μζ εηηεηαιέκεξ πεθαηεζαηέξ ζπέζεζξ, δ απυννζρδ ηςκ παναδμζζαηχκ 

ιμνθχκ ενβαηζηχκ αβχκςκ (ζςιαηεία) ηαζ δ έκηαλδ αοηχκ ζημ εζςηενζηυ ημο 

ζοζηήιαημξ ςξ ζοιαζααζιέκα ηαζ ακίηακα κα δζαιεζμθααήζμοκ ζηα αζηήιαηα ηςκ 

ενβαγυιεκςκ ζηνςιάηςκ. Σέθμξ ακ ζοκοπμθμβίζεζ ηακείξ ηαζ ημ ηεκηνζηυ ζφκεδια 

                                                             
36 ε κεωρθτικό επίπεδο, οι προςεγγίςεισ που ορίηουν τθν αυτονομία ωσ γενετικό ςτοιχείο των 
κοινωνικϊν κινθμάτων κατζχουν ςθμαντικό μερίδιο. Για παράδειγμα ο Offe (1987) ςθμειϊνει πωσ 
ζνα από χαρακτθριςτικά που ξεχωρίηει τθν ‘νζα γενιά κοινωνικϊν κινθμάτων’ είναι θ προςιλωςθ 
τουσ  ςτθν άςκθςθ εξω-κεςμικϊν πολιτικϊν και θ αυτονομία τουσ από τισ υπάρχουςεσ 
γραφειοκρατικζσ δομζσ όπωσ τα ςυνδικάτα και το κράτοσ. τθν ίδια λογικι ο Scott (1990) αναφζρει 
πωσ το βαςικότερο ιδεολογικό ςτοιχείο των νζων κοινωνικϊν κινθμάτων είναι θ πλιρθσ αυτονομία 
των  αγϊνων τουσ και αυτϊν που αντιπροςωπεφουν.     
37

 Προκειμζνου να αποκτιςουμε ποιο ςαφι εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο οικειοποιοφμαςτε τθν 
ζννοια τθσ αυτονομίασ ςε ςχζςθ με τα κοινωνικά κινιματα, παρακζτουμε τον ακόλουκο οριςμό : 
‘’Αυτονομία ορίηεται ωσ θ πράξθ του αυτό – προςδιοριςμοφ και τθσ ανεξάρτθτθσ από το κράτοσ 
δράςθσ.  Αυτι θ πρακτικι νοείται παράλλθλα και ωσ μια δυναμικι, μια κατάςταςθ που μπορεί να 
δϊςει από μόνθ τθσ εναλλακτικζσ απαντιςεισ ςτισ κεφαλαιοκρατικζσ πολιτικζσ και οικονομικζσ 
ςχζςεισ.’’ (Boehm, Dinerstein, Spicer, 2008)      
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ηδξ ελέβενζδξ ημο 2001 ‘κα θφβμοκ υθμζ’, δ άιεζδ δδιμηναηία ηαζ δ 

αδζαιεζμθάαδηδ δνάζδ θακηάγεζ ςξ μ απμηθεζζηζηυξ ηζκδηήνζμξ ιμπθυξ ηςκ κέςκ 

ημζκςκζηχκ αβχκςκ
38

. 

 Πανυηζ δ παναπάκς επζπεζνδιαημθμβία ιπμνεί κα ανεζ ανηεηά ζδιεία επαθήξ 

ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα, εεςνμφιε πςξ οπμηφπηεζ ζε μνζζιέκα ζθάθιαηα. Καηά ηδκ 

άπμρδ ιαξ ηα ημζκςκζηά ηζκήιαηα πμο ακαπηφπηδηακ ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

1990 ζηδκ Ανβεκηζκή ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε δομ ααζζημφξ πανάβμκηεξ. Ο πνχημξ 

ακαθένεηαζ ζηδκ θοζζμβκςιία, ζηδκ δοκαιζηή ηςκ ενβαηζηχκ ζςιαηείςκ ηαζ ηςκ 

ζοκδζηαθζζηζηχκ δμιχκ πμο ακαπηφπηδηακ ζηδκ Ανβεκηζκή ηζξ πεναζιέκεξ δεηαεηίεξ. 

Καζ μ δεφηενμξ, ζακ απμηέθεζια ηςκ ημζκςκζηχκ ζοβηνμφζεςκ ημο πανεθευκημξ, 

ελεηάγεζ ημκ νυθμ πμο δζαδναιαηίγεζ ημ ηνάημξ ζηα εηάζημηε ιμκηέθα ζοζζχνεοζδξ 

ημο Ανβεκηίκζημο ημζκςκζημφ ζπδιαηζζιμφ. Ζ πμθζηζηή ηαζ μζημκμιζηή ζοκάθεζα ηςκ 

δομ αοηχκ παναβυκηςκ ιπμνεί κα απεζημκίζεζ ηαζ ηζξ πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ αάζδ 

ηςκ μπμίςκ ειθακίζηδηακ ζημ ζζημνζηυ πνμζηήκζμ ηζκήιαηα ζακ αοηά ηςκ πζηεηένμξ. 

Μπνμζηά ζε αοηήκ ηδκ θμβζηή εεςνμφιε ακαβηαίμ κα παναεέζμοιε ιζα ζφκημιδ 

ζζημνζηή ακαδνμιή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38

  Ο λογικι αυτι μπορεί να γενικευτεί για αρκετά από τα νζα κοινωνικά κινιματα ςτθν περιοχι τθσ 
Λατινικισ Αμερικισ (Hellman, 1992). Ωσ παραδείγματα αναφζρονται τα δίκτυα αλλθλεγγφθσ των 
πικετζροσ και τα αυτοδιαχειριηόμενα εργοςτάςια ςτθν Αργεντινι, θ ομοςπονδία των τοπικϊν 
ςυμβουλίων ςτο El Alto τθσ Βολιβίασ (Federación de Juntas vecinales) , ηα ημπζηά ζοιαμφθζα ηςκ 

Εαπαηίζηαξ ζημ Μελζηυ ηαζ μζ αβνμηζηέξ ημθεηηίαεξ ζηζξ κυηζεξ επανπίεξ ηδξ Βναγζθίαξ. Κφνζμ 

επζπείνδια είκαζ δ υθμ ηαζ πενζζζυηενδ απαίηδζδ ηςκ ηζκδιάηςκ βζα αοημκμιία ηαζ αδζαιεζμθάαδηδ 

δνάζδ.   
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2.3.2 Προζεγγίζεης κέζα από ηελ Ιζηορηθή Πορεία ηες Αργεληηλής  

 

Σδκ δεηαεηία ημο ’50 μζ κυηζεξ πχνεξ ηδξ Λαηζκζηήξ Αιενζηήξ (Ανβεκηζκή, 

Υζθή, Οονμοβμοάδ ηαζ έκα ημιιάηζ ηδξ Βναγζθίαξ) εθανιυγμοκ έκα ιμκηέθμ 

ακάπηολδξ πμο πανμοζζάγεζ ελαζνεηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ απυ αοηυ ημο 

κεμθζθεθεφεενμο. Δίκαζ δ πενίμδμξ πμο ηα ακαπηολζαηά μζημκμιζηά
39

 απμηεθμφκ ηδκ 

ηαηεοεοκηήνζα βναιιή ηδξ ηναηζηήξ μζημκμιζηήξ πμθζηζηήξ αοηχκ ηςκ πςνχκ.  

Ζ θμβζηή πμο ηνφαεηαζ πίζς απυ αοηή ηδκ πμθζηζηή είκαζ δ ελήξ : ‘’Οζ πχνεξ 

αοηέξ έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα λεθφβμοκ απυ ημκ θαφθμ ηφηθμ ηδξ θηχπεζαξ ιυκμ ακ 

οζμεεηήζμοκ ιζα ζηναηδβζηή εηαζμιδπάκζζδξ πμο εα ήηακ πνμζακαημθζζιέκδ ζημ 

εζςηενζηυ ημοξ ακηί κα ααζίγμκηαζ ζηζξ ελαβςβέξ θοζζηχκ πυνςκ ζηδκ Δονχπδ ηαζ 

ζηδκ αυνεζα Αιενζηή, ηαεχξ μζ ηζιέξ ημοξ αηθμοεμφζακ πηςηζηή πμνεία. Πνμηείκεηαζ 

έηζζ δ επζαμθή νοειζζηζημφ εθέβπμο ή αηυια ηαζ δ εεκζημπμίδζδ ημο πεηνεθαίμο, 

ηςκ μνοηηχκ ηαζ άθθςκ ημιαζηχκ αζμιδπακζχκ, χζηε έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ εζυδςκ  

κα πνδιαημδμηεί ιζα ηαεμδδβμφιεκδ απυ ηδκ ηοαένκδζδ ακαπηολζαηή δζαδζηαζία’’ 

(Klein, 2007, ζ.83)
40

.  

Σμ ηυιια ηςκ πενμκζζηχκ ιε επζηεθαθήξ ημκ Υμοάκ Πενυκ, οζμεέηεζ 

πανυιμζεξ μζημκμιζηέξ πμθζηζηέξ ζηδκ Ανβεκηζκή, δζμπεηεφμκηαξ ηενάζηζα δδιυζζα 

ημκδφθζα  ζε ζπέδζα οπμδμιχκ υπςξ αοημηζκδηυδνμιμοξ ηαζ παθοαμονβίεξ, επζδμηεί 

ηζξ εβπχνζεξ επζπεζνήζεζξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή κέςκ αζμιδπακζηχκ ιμκάδςκ (ππ 

αοημηζκδημαζμιδπακίεξ) ηαζ πανάθθδθα επζαάθθεζ ζζπονμφξ δαζιμφξ πμο 

θεζημονβμφκ απμηνεπηζηά ζηδκ αφλδζδ ηςκ εζζαβςβχκ. Γδιζμονβείηαζ ζηαδζαηά έκα 

ηνάημξ ιε ζζπονυ δδιυζζμ ημιέα ηαζ ιε ιζα ζοβηεκηνςηζηή δφκαιδ ζημ κα νοειίγεζ 

ηδκ εονφηενδ πμνεία ηδξ Ανβεκηίκζηδξ μζημκμιίαξ
41

.  

                                                             
39 Αναφερόμαςτε κυρίωσ ςτο ρεφμα του ςοςιαλδθμοκρατικοφ κευνςιανιςμοφ που μετά τθν λιξθ του 
δευτζρου παγκοςμίου αποτελεί το επικρατζςτερο ρεφμα εντόσ τθσ κυρίαρχθσ οικονομικισ ςκζψθσ. 
40 Η Klein ορίηει το ςυγκεκριμζνο ρεφμα και ωσ ‘τριτοκοςμικό εκνικιςμό’, όροσ ο οποίοσ μπορεί να 
βρει ςθμεία επαφισ και με τα χαρακτθριςτικά που ςυγκρότθςαν τθν παραδοςιακι εκδοχι του 
περονιςμοφ. 
41

 φμφωνα με τον Ayres (2011, ς.473) το βαςικότερο χαρακτθριςτικό που προςδιορίηει τον 
περονιςμό εκείνθσ τθσ περιόδου είναι μια πολιτικι που ςυνδυάηει ,από τθν μια, μια πολιτικι 
αφξθςθσ του μεριδίου τθσ εργατικισ τάξθσ ςτο εκνικό ειςόδθμα και ,από τθν άλλθ, τθν προςταςία 
τθσ εγχϊριασ αςτικισ τάξθσ από τον διεκνι ανταγωνιςμό. Για μια αναλυτικότερθ παρουςίαςθ των 
πολιτικϊν του περονιςμοφ βλζπε Ayres (2011). 
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ε αοηυ ημ κέμ πμθζηζηυ ηαζ μζημκμιζηυ πενζαάθθμκ πμο πνμζδζμνίγεηαζ απυ 

ζζπονμφξ νοειμφξ ακάπηολδξ
42

 ηαζ ελαζνεηζηά παιδθά πμζμζηά ακενβίαξ
43

, μζ 

δζεηδζηήζεζξ ηςκ ενβαγυιεκςκ ζηνςιάηςκ ζοβηνμημφκηαζ ιέζα απυ ηδκ δδιζμονβία 

ζζπονχκ ζοκδζηάηςκ. Μέζς ηςκ ζοκδζηάηςκ ημοξ, μζ ενβάηεξ ζηα κέα ενβμζηάζζα 

δζεηδζημφκ ακάθμβμοξ ιζζεμφξ ιε εηείκμοξ ηςκ ιεζμαζηζηχκ ζηνςιάηςκ, εκχ 

πανάθθδθα ηα παζδζά ημοξ απμηημφκ ζηαδζαηά πνυζααζδ ζηα κεμζφζηαηα δδιυζζα 

πακεπζζηήιζα
44

. Ζ ζζπονή πανμοζία ηςκ ζοκδζηάηςκ ηαζ μζ οθζηέξ κίηεξ πμο 

επζηοβπάκμοκ εκηυξ εκυξ δζεονοιέκμο δδιμζίμο ημιέα ηαζ εονφηενα ζηδκ ,οπυ 

ηναηζηή νφειζζδ, ζδζςηζηή ζθαίνα απμηέθεζε ηδκ ζζημνζηή αάζδ ζφιθςκα ιε ηδκ 

μπμία δ ενβαηζηή ηάλδ ηδξ Ανβεκηζκήξ μνβακχεδηε, απέηηδζε ζοκείδδζδ ηαζ έιαεε 

κα δζεηδζηεί ηα αζηήιαηα ηδξ
45

. Αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε λακά πςξ ζηζξ επανπίεξ πμο μ 

ηφνζμξ υβημξ ηδξ ενβαηζηήξ δφκαιδξ δζμπεηεφεηαζ ζηδκ ηναηζηή πεηνεθασηή εηαζνεία 

(YPF) , μζ ηαηαηηήζεζξ ηςκ ενβαηζηχκ ζςιαηείςκ ανίζημκηακ πάκς απυ ημκ ιέζμ 

υνμ. Πενζμπέξ υπμο θίβα πνυκζα ανβυηενα εα είκαζ μζ πνχηεξ πμο εα ακαδείλμοκ ημ 

ηίκδια ηςκ πζηεηένμξ
46

. 

Χζηυζμ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’70 μ πάνηδξ ημο ημζκςκζημφ 

ζοζπεηζζιμφ δφκαιδξ ζηζξ κυηζεξ πχνεξ ηδξ Λαηζκζηήξ Αιενζηήξ οπυηεζηαζ ζε 

ζδιακηζηέξ αθθαβέξ. Με ηα ζηναηζςηζηά πναλζημπήιαηα ζηδκ Οονμοβμοάδ (1973), 

ζηδκ Υζθή (1973) ηαζ ζηδκ Ανβεκηζκή (1976), εθανιυγεηαζ ιζα πμθζηζηή πμο 

ζοκδοάγεζ, απυ ηδκ ιζα, ηδκ κεμθζθεθεοεενμπμίδζδ ηςκ μζημκμιζχκ ηαζ ,απυ ηδκ 

                                                             
42 το επίπεδο τθσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ, αξίηει να ςθμειωκεί πωσ θ Αργεντινι ςυγκρίνεται εκείνθ 
τθν περίοδο με οικονομίεσ που ςιμερα κεωροφνται από τισ ποιο ανεπτυγμζνεσ του κόςμου, όπωσ 
για παράδειγμα αυτζσ του Καναδά και τθσ Αυςτραλίασ. Για μια ποςοτικι μελζτθ ςφγκριςθσ των 
οικονομιϊν αυτϊν παραπζμπουμε ςτθν Villarroya (2009)   
43

 Ζχει προαναφερκεί πωσ θ ανεργία εκείνθ τθν περίοδο βρίςκεται κάτω από 6%. 
44 φμφωνα με τθν Klein, τθν δεκαετία του ’50 θ Αργεντινι διακζτει τθν μεγαλφτερθ μεςαία τάξθ 
ςτθν ιπειρο. τθν γειτονικι Ουρουγουάθ το ποςοςτό των εγγράμματων ανκρϊπων ανζρχονταν ςτο 
95% και παρζχονταν δωρεάν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ ςε όλουσ τουσ πολίτεσ. Προτοφ 
καταλάβει τθν εξουςία θ ςτρατιωτικι χοφντα (1976), ο πλθκυςμόσ που ηοφςε κάτω από τα όρια τθσ 
φτϊχειασ ςτθν Αργεντινι ιταν μικρότεροσ από ότι ςτθν Γαλλία ι ςτισ ΗΠΑ (περίπου 9%) ενϊ το 
ποςοςτό τθσ ανεργίασ ανζρχονταν μόλισ ςτο 4%. Για περιςςότερα βλζπε Klein (2007, ς.125)   
45

 ‘’Δεν υπάρχει αμφιβολία πωσ τθν εποχι του περονιςμοφ θ φυςιογνωμία των εργατικϊν 
ςωματείων άλλαξε ριηικά. Σο εργατικό κίνθμα αναηωογονείται και παράλλθλα γίνεται μαηικότερο. 
Για πρϊτθ φορά  ςτθν ιςτορία , τα εργατικά ςωματεία αποτελοφν ζναν από τουσ βαςικότερουσ 
παράγοντεσ τθσ Αργεντίνικθσ πολιτικισ ςκθνισ’’ (Horrowitz,1983, ς.101)  
46

 Ζτςι για παράδειγμα ο Grigera κεωρεί πωσ θ εμφάνιςθ των πικετζροσ δεν αποτελείται από ζνα 
κίνθμα ανζργων, αλλά από ζνα κίνθμα άνεργων εργατϊν. Η διάκριςθ ςτοχεφει να καταδείξει πωσ οι 
πικετζροσ κλθρονομοφν πολλζσ από τισ πρακτικζσ των εργατικϊν ςωματείων, ακόμθ και ςε μια 
περίοδο που οι κοινι τουσ πολιτικι δράςθ ιταν εξαιρετικά δφςκολθ και περιοριςμζνθ. 
Αναλυτικότερα βλζπε Grigera (2006, ς.231) 
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άθθδ, ηδκ αίαζδ πεζεάνπδζδ ηςκ ενβαγυιεκςκ πάκς ζηζξ ζηθδνυηενεξ ενβαζζαηέξ 

ζοκεήηεξ πμο ζηαδζαηά επζαθήεδηακ
47

. 

Ζ ακηίζηαζδ πμο πνμηφπηεζ ιέζα ζηζξ ζοκεήηεξ ημο απμθοηανπζημφ 

κεμθζθεθεοεενζζιμφ, ένπεηαζ απυ ιζα ζδζυηοπδ ζοιιαπία ιεηαλφ ηςκ ζοκδζηάηςκ ημο 

δδιμζίμο ημιέα, εκυξ ιένμοξ ημο πενμκζζηζημφ ηυιιαημξ (υκηαξ εηείκδ ηδκ πενίμδμ 

πανάκμιμ) ηαζ ηζκδιάηςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ ακενχπζκςκ δζηαζςιάηςκ. Ζ 

ζζημνζηή ιεηάααζδ ηδξ Ανβεκηζκήξ ζημκ κεμθζθεθεοεενζζιυ ηφπμο εεναπείαξ ζμη, 

ένπεηαζ κα δείλεζ πςξ μζ κέεξ ιμνθέξ ακηίζηαζδξ ακαδφμκηαζ ιέζα απυ ηδκ 

πνμακαθενεείζα ημζκςκζηή ζοιιαπία. Σα πνχηα ιπθυηα ηςκ πζηεηένμξ ζηήκμκηαζ 

απυ απμθοιέκμοξ ενβαγυιεκμοξ, απενβίεξ ζημκ δδιυζζμ ημιέα ηαζ απυ έκακ ιεβάθμ 

ανζειυ εηενυηθδηςκ μνβακχζεςκ
48

.   

      Αοηή δ ζζημνζηή ζφκδεζδ ηςκ κέςκ ημζκςκζηχκ ηζκδιάηςκ ιε ηδκ ειπεζνία ημο 

πανεθευκημξ ιπμνεί κα δείλεζ πςξ δ ζοβηνυηδζδ ημοξ ηάεε άθθμ πανά αοηυκμιδ ηαζ 

εηηυξ ηςκ μνίςκ ημο ηνάημοξ ήηακ. Ζ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ οπάνπμκηςκ ζοκδζηάηςκ, 

ζδζαζηένςξ αοηά ημο δδιμζίμο ημιέα, ηαζ ηςκ πζηεηένμξ δεκ είκαζ ακηζπαναεεηζηή. Ζ 

ζζημνία ηςκ ημζκςκζηχκ ηαζ ενβαηζηχκ αβχκςκ ηδξ Ανβεκηζκήξ εββνάθεηαζ ηαζ ιέζα 

ζηα δίηηοα αθθδθεββφδξ ηςκ πζηεηένμξ. Ζ επμπή ηςκ ζζπονχκ ζοκδζηάηςκ εκηυξ εκυξ 

δζεονοιέκμο ηαζ ζοβηεκηνςηζημφ ηναηζημφ ημιέα, δίκεζ ηδκ εέζδ ηδξ ζηδκ επμπή ημο 

αίαζμο κεμθζθεθεοεενζζιμφ, ηςκ άηναηςκ ζδζςηζημπμζήζεςκ, ηδξ εηηεηαιέκδξ 

ακενβίαξ ηαζ θηχπεζαξ ηαζ ζοκεπχξ δδιζμονβεί ηδκ ακάβηδ ηαηαζηεοήξ κέςκ δμιχκ 

ημζκςκζηήξ αθθδθεββφδξ, δζεηδίηδζδξ ηαζ ακηίζηαζδξ
49

.  

                                                             
47

 υγκεκριμζνα ςτο παράδειγμα τθσ Αργεντινισ οι πρϊτεσ ενζργειεσ του υπουργείου οικονομικϊν 
ιταν να κζςει εκτόσ νόμου τισ απεργίεσ και να απελευκερϊςει το όριο απολφςεων. φμφωνα με τον 

Feitlowitz (1998), ζε ζνα διάςτθμα οκτϊ ετϊν υπολογίηεται πωσ εξαφανίςτθκαν περίπου 30000 
πολίτεσ. Παράλλθλα βαςικόσ ςτόχοσ ιταν θ Αργεντινι να γίνει ποιο ‘φιλόξενθ’ ςτισ διεκνείσ αγορζσ 
και ςτουσ πολυεκνικοφσ ομίλουσ. Ζτςι καταργοφνται οι περιοριςμοί ιδιοκτθςίασ για το διεκνζσ 
κεφάλαιο και παράλλθλα ιδιωτικοποιείται ζνα μεγάλο κομμάτι του δθμοςίου τομζα.     
48 Για μια αναλυτικι παράκεςθ των οργανϊςεων που ςυμμετείχαν ςτισ αρχικζσ κινθτοποιιςεισ των 
πικετζροσ παραπζμπουμε ςτθν Delamata (2004, ς.13-14). 
49 Μια ενδιαφζρουςα προςζγγιςθ ςε ςχζςθ με τθν ιςτορικι μεταβολι τθσ κρατικισ πολιτικισ ζρχεται 
από τον Lindenboim (2004,ς.23). Μετά τθν λιξθ του 1ου παγκοςμίου πολζμου, αναδφονται μια ςειρά 
δεκαετιϊν όπου θ προςταςία και πλαιςίωςθ τθσ εργαςίασ κεωρείται αναγκαία για τθν ομαλι 
αναπαραγωγι του οικονομικοφ και κοινωνικοφ ςυςτιματοσ. Η ομαλι αναπαραγωγι τθσ εργατικισ 
δφναμθσ κεωρείται ωσ ο πυρινασ τθσ διευρυμζνθσ αναπαραγωγισ του ςυςτιματοσ αυτοφ 
κακεαυτοφ. Αυτι θ ςτάςθ προκφπτει και μζςα από τθν μεγάλθ ιςχφ που κατείχαν τα ςυνδικάτα και 
τθν ικανότθτα τουσ να διαπραγματεφονται με τισ δυνάμεισ του κεφαλαίου υπζρ των εργαηόμενων 
ςτρωμάτων. Ωςτόςο τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, ιδιαίτερα από το 1990 και ζπειτα, θ πολιτικι και 
ιδεολογικι αντίλθψθ για τον ρόλο του κράτουσ απζναντι ςτισ δυνάμεισ τισ εργαςίασ αλλάηει ριηικά. 
Πυλϊνασ αυτισ τθσ αλλαγισ αποτελεί θ αντίλθψθ πωσ το κράτοσ κα πρζπει να είναι παντελϊσ 
αμζτοχο ςτθν ρφκμιςθ των άνιςων ςχζςεων μεταξφ κεφαλαίου και εργαςίασ. Ωςτόςο θ μθ 
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Απμθοιέκμζ ενβάηεξ, πμο ηζξ δεηαεηίεξ πνζκ ημ 1990 είπακ εζζένεεζ ζε ιμνθέξ 

μνβακςιέκδξ ηζκδιαηζηήξ δνάζδξ ιέζς ηςκ ζοκδζηάηςκ ημοξ, ιεηαζπδιαηίγμοκ ημκ 

αβχκα ημοξ ηαζ μνβακχκμοκ δμιέξ ακηίζηαζδξ ςξ άκενβμζ. Αοηέξ μζ δμιέξ δεκ 

απμννίπημοκ ηδκ ζφκδεζδ ημοξ ιε νζγμζπαζηζηά ημιιαηζηά οπμηείιεκα
50

, μφηε 

απμζηνέθμκηαζ ηδκ έκκμζα ηδξ ακηζπνμζχπεοζδξ ζημ εζςηενζηυ ημοξ. Δπζπθέμκ, δ 

αοημκμιία ηαζ δ εθανιμβή αιεζμδδιμηναηζηχκ δζαδζηαζζχκ δεκ δζαπςνίγμκηαζ απυ 

ηδκ έκκμζα ημο ηνάημοξ αθθά εββνάθμκηαζ ιέζα ζε αοηυ. Απμηεθμφκ δζαδζηαζίεξ πμο 

πανάβμοκ πμθζηζηέξ νήλδξ ιε πηοπέξ ηδξ ηναηζηήξ πμθζηζηήξ, δζεηδίηδζδξ 

ηεηηδιέκςκ πμο είπακ πνμηφρεζ απυ πνμδβμφιεκμοξ ζοκδζηαθζζηζημφξ αβχκεξ εκηυξ 

ημο ηνάημοξ ηαζ ακαδζάηαλδξ ηδξ ηαηηζηήξ ημοξ ακάθμβα ιε ηζξ επζαμθέξ ηδξ 

ζοβηονίαξ
51

.  

 

 

2.3.3 Η έλλοηα ηες Ασηολοκίας κέζα από ηελ ‘’Επαλεθεύρεζε ηες Ποιηηηθής’’  

 

Πανυηζ ζημ παναπάκς οπμηεθάθαζμ πνμζπαεήζαιε κα δείλμοιε πςξ δ 

βεκεζζμονβυξ αζηία ακάδοζδξ ηςκ πζηεηένμξ εκημπίγεηαζ ζηδκ ζζπονή πανμοζία ηςκ 

ζοκδζηάηςκ ηζξ πνμδβμφιεκεξ δεηαεηίεξ, αοηυ δεκ ζδιαίκεζ πςξ μ νυθμξ ηδξ 

αοηυκμιδξ ηαζ αδζαιεζμθάαδηδξ δνάζδξ ηαείζηαηαζ αιεθδηέμξ.  ηαδζαηά ιέζα ζηδκ 

πενίμδμ ηδξ κεμθζθεθεοεενμπμίδζδξ ηδξ Ανβεκηίκζηδξ ημζκςκίαξ, μζ ζπέζεζξ ηςκ 

δζηηφςκ αθθδθεββφδξ ιε ημοξ ακηζπνμζςπεοηζημφξ εεζιμφξ ηαζ ηςκ παναδμζζαηχκ 

ιμνθχκ ημζκςκζηήξ ηζκδημπμίδζδξ οπεζζένπμκηαζ ζε ζδιακηζημφξ ιεηαζπδιαηζζιμφξ. 

                                                                                                                                                                               
ςυμμετοχι δεν δθλϊνει ουδετερότθτα, αλλά μια αντίςτροφθ λογικι όπου το κεφάλαιο ορίηεται ωσ ο 
βαςικότεροσ κινθτιριοσ μοχλόσ τθσ οικονομικισ μθχανισ και όχι θ εργαςία.         
50 Ακόμθ και θ ιδζα ενόσ ‘κακαροφ περονιςμοφ’ δεν ζχει εγκαταλειφτεί από τα δίκτυα αλλθλεγγφθσ. 
Η ςφνδεςθ μεταξφ των πικετζροσ και του κόμματοσ των περονιςτϊν, παρότι εξαιρετικά αντιφατικι, 
είναι υπαρκτι ωσ ςτο πρϊτο μιςό τθσ δεκαετίασ του 1990, όταν οι αςτικοί πολιτικοί κεςμοί δεν είχαν 
περάςει ακόμθ ςτθ φάςθ τθσ κοινωνικισ απονομιμοποίθςθσ. φμφωνα με τουσ Levitzky και Way, 
(1998, ς.171) θ φπαρξθ αυτισ τθσ αντιφατικισ ςχζςθσ δεν μπορεί να εξθγθκεί ςε χρόνο ενεςτϊτα, 
αλλά διάμεςου τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ όπου ςυνδικάτα και περονιςτεσ ςυνάπτουν πολιτικζσ 
ςυμμαχίεσ ενάντια ςτο ςτρατιωτικό κακεςτϊσ τθσ χοφντασ.  
51 Μια ενδιαφζρουςα προςζγγιςθ ζρχεται από Alchaniz και Scheier (2007, ςς.157-158)  . Βαςικό 
επιχείρθμα, είναι πωσ παρότι οι ςκλθρζσ νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ τθσ κυβζρνθςθσ Μζνεμ (αφξθςθ 
τθσ ανεργίασ ςε ςυνδυαςμό με τθν αποκζντρωςθ του Αργεντίνικου κοινωνικοφ κράτουσ) ϊκθςαν τθν 
δθμιουργία νζων μορφϊν αντίςταςθσ, θ a priori φπαρξθ δικτφων αλλθλεγγφθσ και θ ςφνδεςθ αυτϊν 
με κεςμικζσ πολιτικζσ δυνάμεισ αποτζλεςε τθν βάςθ δια τθσ οποίασ δομικθκαν οι κοινωνικζσ 
ςυμμαχίεσ των πικετζροσ. Αυτζσ οι ςυμμαχίεσ με τθν ςειρά τουσ ςυγκεκριμενοποίθςαν το εφροσ των 
ςτρατθγικϊν, ζδωςαν τθν δυνατότθτα ςτα νζα αυτά κινιματα να αποκτιςουν ςυςτθματικι δράςθ 
και να αποκτιςουν αντοχι μζςα ςτον χρόνο. 
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Καηά ηδκ ελέβενζδ ημο 2001, έκα κέμ ‘ηφια’ δζηηφςκ αθθδθεββφδξ ακαπηφζζεηαζ 

πμο δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ ιμνθή αοηχκ.  

Με ηδκ ελέβενζδ ημο 2001, δζαθαίκεηαζ πθέμκ ιε ημκ πμζμ ακάβθοθμ ηνυπμ 

πςξ δ  ηνίζδ δζαπενκά ημ ζφκμθμ ημο ζοζηήιαημξ. Δίκαζ δ ζηζβιή υπμο υθεξ μζ 

ηοαενκδηζηέξ πμθζηζηέξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηα μπμία πανήπεδζακ απυ αοηέξ, 

θηάκμοκ ζημ ηνζζζιυηενμ ζδιείμ ημνφθςζδξ ημοξ. Οζ κεμθζθεθεφεενεξ 

ιεηαννοειίζεζξ οπυ ηδκ αζβίδα ηδξ ηοαένκδζδξ ηαζ ημο Γζεεκμφξ Νμιζζιαηζημφ 

Σαιείμο ένπμκηαζ ζε πθήνεξ αδζέλμδμ, μζ ημζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ έπμοκ εηημλεοηεί ζε 

ηενάζηζα φρδ (ιε υηζ ηαζ ακ ζοκεπάβεηαζ αοηυ, υπςξ ππ ακενβία, θηχπεζα ημη), ημ 

πμθζηυ ζφζηδια αδοκαηεί πθήνςξ κα δζαιεζμθααήζεζ ζηα μπμζμζδήπμηε ημζκςκζηά 

αζηήιαηα ηδξ πενζυδμο ηαζ βεκζηά μ Ανβεκηίκζημξ ημζκςκζηυξ ζπδιαηζζιυξ δζένπεηαζ 

ζε ιζα ηνμπζά μλφηαηςκ ημζκςκζηχκ ζοβηνμφζεςκ. 

 Πνμηεζιέκμο κα ηαηακμήζμοιε ηδκ ζζημνζηή ημιή πμο πανμοζίαζακ ηα 

ημζκςκζηά ηζκήιαηα ηδκ πενίμδμ πμο δ ηνίζδ ζηδκ Ανβεκηζκή ημνοθχεδηε, 

δακεζγυιαζηε ημκ υνμ ηδξ Dirnestein (2008) πενί ‘’επακεθεφνεζδξ ηδξ πμθζηζηήξ’’. Ο 

υνμξ ένπεηαζ κα ηαηαδείλεζ ημκ ζδζαίηενμ νυθμ πμο δζαδναιάηζζε δ αοευνιδηδ ηαζ 

ακηζενανπζηή δνάζδ ζημ εζςηενζηυ ηςκ ημζκςκζηχκ ηζκδιάηςκ ζε ιζα πενίμδμ υπμο 

ημ πμθζηζηυ ζφζηδια δζένπμκηακ ιζα εηηεηαιέκδ ηνίζδ ακηζπνμζχπεοζδξ ηαζ 

ακαλζμπζζηίαξ.  

Ονίγεηαζ δδθαδή ιζα κέα ημζκςκζηή ηζκδηζηυηδηα ιε ηδκ ιμνθή ημζκςκζηχκ 

ηαζκμημιζχκ, επακμζηεζμπμίδζδξ ηςκ δδιυζζςκ πχνςκ (πάνηα, πθαηείεξ ημη.) 

ζοκεθεφζεςκ βεζημκζάξ, αοημδζαπεζνζγυιεκςκ ζοκαζηενζζιχκ ηαζ δζεφνοκζδξ  ηςκ 

δζηηφςκ αθθδθεββφδξ ζε πμζηίθμοξ ηθάδμοξ ιε επίηεκηνμ ηδκ αοηυκμιδ ηαζ ιδ 

δζαιεζμθααμφιεκδ δνάζδ
52

.  

Ζ επακεθεφνεζδ ηδξ πμθζηζηήξ πονμδμηείηε εηείκδ ηδκ ζζημνζηή ζηζβιή πμο δ 

ηνίζδ ηδξ ενβαζίαξ θηάκεζ ζημ απυβεζμ ηδξ ιέζα ζε έκα κεμθζθεθεφεενμ ζφζηδια 

πμο αδοκαημφζε πναηηζηά κα εββοδεεί ηδκ αζςζζιυηδηα ημο. Απυ ηδκ ιζα δ πμθζηζηή 

δβεζία ηδξ Ανβεκηζκήξ αδοκαηεί κα δζαπεζνζζηεί ημ ηενάζηζμ πνέμξ ηδξ εκχ 

                                                             
52

 Οι πρωταγωνιςτζσ ςε αυτιν τθν κατάςταςθ δεν προζρχονταν αναγκαςτικά από κόμματα ι 
εργατικά ςωματεία ενϊ παράλλθλα εμφανιςτικαν μορφζσ κινθτοποίθςθσ χωρίσ τθν παραδοςιακι 
ζννοια τθσ θγεςίασ… μζςα από αυτά τα δίκτυα αντίςταςθσ αναπτφχτθκαν καινοφργιεσ πρακτικζσ 
πολιτικισ ανυπακοισ. Σο πολιτικό πλαίςιο που απαιτοφςε μια ριηοςπαςτικότερθ δθμοκρατία, 
αυτόνομθ δράςθ και αξιοπρζπεια επανατοποκετεί τα δίκτυα αλλθλεγγφθσ ςτο κζντρο τθσ πολιτικισ 
ηωισ ςτθν Αργεντινι. Dirnerstein (2008, ς.104)  
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πανάθθδθα ημ βεβμκυξ πςξ δ ηοαένκδζδ De la Rua εηθέβεηαζ ιε δεζιεφζεζξ βζα 

ημζκςκζηή πμθζηζηή ηαζ ακη’ αοημφ εθανιυγεζ κέεξ πενζημπέξ πμο μδδβμφκ ζηδκ 

πνεμημπία, ηαεζζηά ημ πμθζηζηυ ζφζηδια ακαλζυπζζημ ηαζ πναηηζηά απνυεοιμ κα 

εκηάλεζ ζηδκ ηοαενκδηζηή πμθζηζηή ημο ηακέκα απυ ηα ημζκςκζηά αζηήιαηα πμο 

ακαδφμκηακ απυ ηδκ ιενζά ηςκ ηζκδιάηςκ. 

Απυ ηδκ άθθδ, δ πθήνδξ απμνφειζζδ ηςκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ, δ ηεναζηία 

ακενβία, δ ενβαζζαηή ακαζθάθεζα ηαζ δ απμδζμνβάκςζδ ηςκ ενβαηζηχκ ζςιαηείςκ 

απέκακηζ ζηζξ ηαπφηαηεξ ελεθίλεζξ πμο επζθένεζ δ ηνίζδ μδδβεί ηα ημζκςκζηά 

ηζκήιαηα ζε ιζα ζπεηζηή αοημκυιδζδ. Μζα δζαδζηαζία πμο δζαδναιαηίγεζ ηνίζζιμ 

νυθμ, δδθαδή ηδκ πνμζπάεεζα ακααάπηζζδξ ηδξ πμθζηζηήξ ιέζα απυ ηδκ 

ιαγζημπμίδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ αθθδθεββφδξ.  

οιπεναζιαηζηά, δ ελέβενζδ ημο 2001 ζδιαημδυηδζε ιζα ημιή ζηδκ πμθζηζηή 

θοζζμβκςιία ηςκ ημζκςκζηχκ ηζκδιάηςκ. ημ ιζηνυ δζάζηδια ηδξ ελέβενζδξ μζ 

ηζκδημπμζήζεζξ ιαγζημπμζμφκηαζ, πμθθαπθαζζάγμκηαζ ηαζ θένκμοκ ζηδκ επζθάκεζα 

υθεξ ηζξ πνμτπάνπμοζεξ ακηζθάζεζξ ιέζα απυ ημ ζφκεδια ‘’κα θφβμοκ υθμζ’’. 

Πανάβςβα αοηήξ ηδξ ηαηάζηαζδξ είκαζ ηαζ ηα πμθθά κέα δίηηοα αθθδθεββφδξ πμο 

δδιζμονβμφκηαζ, δ ιαγζημπμίδζδ ηςκ θασηχκ ζοκεθεφζεςκ βεζημκζάξ, εκχ ημ 

παναηηδνζζηζηυηενμ απυ αοηά είκαζ δ έλανζδ ηςκ αοημδζαπεζνζζηζηχκ πεζναιάηςκ 

πμο πνμζπαεμφκ κα εζζάβμοκ ηδκ αθθδθεββφδ ηαζ ηδκ δδιμηναηία ζημκ πονήκα ημο 

ηαπζηαθζζηζημφ ηνυπμο παναβςβήξ.    
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Κεθάιαηο 3 : Το Αληηπαράδεηγκα ηες Ασηοδηατείρηζες 

 

3.1 Το Πιαίζηο θαη ηα Πρώηα Βήκαηα ηες Ασηοδηατείρηζες 

 

Μεηαλφ ημο 2000 ηαζ ημο Γεηειανίμο 2001, δ ηνίζδ ημο κεμθζθεθεφεενμο 

ιμκηέθμο ηδξ Ανβεκηζκήξ πνμηάθεζε ζε πζθζάδεξ επζπεζνήζεζξ πναβιαηζηέξ απχθεζεξ 

ηαζ λεηίκδζε ιζα ηενάζηζα θοβή ηεθαθαίςκ ιέζα απυ ιζα «θεδθαζία» ηςκ 

πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ. Ζ αφλδζδ ηςκ πνεχκ ηαζ δ απμηοπία ηςκ επεκδφζεςκ 

ηεθζηά μδήβδζε ζηδκ παφζδ ηςκ πθδνςιχκ πνμξ ημοξ πζζηςηέξ. Παναβςβζηέξ 

εβηαηαζηάζεζξ δεκ ιπμνμφζακ πθέμκ κα ζοκηδνδεμφκ ηαζ ηα απμεέιαηα έηεζκακ κα 

ελακηθδεμφκ. Σμ ενβαηζηυ δοκαιζηυ είπε απμζηαεενμπμζδεεί απυ ηζξ πενζημπέξ ζηζξ 

πανμπέξ, ηζξ ιεβάθεξ ηαεοζηενήζεζξ ζηζξ πθδνςιέξ ηςκ ιζζεχκ ηαζ, ηεθζηά, ηζξ 

απμθφζεζξ. Σα ημζκςκζηά αδζέλμδα πμο πανάβμκηαζ, δζαπενκμφκ ημ ζφκμθμ ημο 

ζοζηήιαημξ ιέζα ζε έκα πενζαάθθμκ πμο πνμζδζμνίγεηαζ απυ πθήνδ αζηάεεζα ηαζ 

απμζηαεενμπμίδζδ.    

Ζ απμηοπία ημο κεμθζθεθεφεενμο ιμκηέθμο αθήκεζ ηενάζηζα ‘ημζκςκζηά ηεκά’, 

ακεηιεηάθθεοηεξ παναβςβζηέξ δοκάιεζξ ηαζ πμθθαπθά ενςηήιαηα ζηζξ ενβαγυιεκεξ 

ηάλεζξ βζα ημ ακ δ εθεφεενδ αβμνά ιπμνεί κα εββοδεεί ηδκ εοδιενία ηαζ πνςηίζηςξ ημ 

δζηαίςια ζηδκ ενβαζία. Ζ αθιαηχδδξ αφλδζδ ηδξ ακενβίαξ 
53

, μζ πενζημπέξ ιζζεχκ 

ζε ζδζςηζηυ ηαζ δδιυζζμ ημιέα 
54

, δ εηηίκαλδ ημο επζπέδμο θηχπεζαξ δίπθα ζε ιζα 

ηενάζηζα ζοβηέκηνςζδ ημο πθμφημο, δ ιδδαιζκή πανμπή ημζκςκζηχκ οπδνεζζχκ, δ 

απμηοπία δδιζμονβίαξ κέςκ ‘απμηεθεζιαηζηχκ’ αβμνχκ δζαιέζμο ηδξ ηαεμθζηήξ 

ζδζςηζημπμίδζδξ ηδξ ηναηζηήξ πενζμοζίαξ, δ ζηαδζαηή δζυβηςζδ ημο πνέμοξ ,δ 

ηαηάννεοζδ ημο πνδιαημπζζηςηζημφ ζοζηήιαημξ, μ εηηεηαιέκμξ επακαπαηνζζιυξ 

                                                             
53 Η εξαιρετικά μεγάλθ κρίςθ τθσ εργαςίασ απθχεί ανάγλυφα και ςε μια απλι ποςοτικι παράκεςθ 
δεδομζνων που καταδεικνφουν του λόγου το αλθκζσ. φμφωνα με τθν Trigona (2006), μετά το πζρασ 
τθσ εξζγερςθσ του 2001, 53% του Αργεντίνικου πλθκυςμοφ ηει κάτω από τα όρια τθσ φτϊχειασ, θ 
ανεργία ζχει εκτιναχτεί ςτο 20% και ςχεδόν θ απόλυτθ πλειοψθφία των κατϊτερων κοινωνικϊν 
ςτρωμάτων εργάηεται υπό κακεςτϊσ ελαςτικϊν ςχζςεων εργαςίασ και μθδαμινισ δυνατότθτασ 
πρόςβαςθσ ςε κρατικοφσ μθχανιςμοφσ ςχετικισ αναδιανομισ του πλοφτου όπωσ αυτόσ του 
κοινωνικοφ κράτουσ.  
54 Και ςτθν περίπτωςθ των μιςκϊν θ κατάςταςθ παρουςιάηει αντίςτοιχα χαρακτθριςτικά. φμφωνα 
με τουσ Petras και Veltmeyer (2005, ς.35), από το 1997 μζχρι και το 2003 θ πτϊςθ του μζςου 
επιπζδου των μιςκϊν φτάνει ςτο 22,3% ! Ακόμθ και τθν χρονιά 2003 που θ Αργεντινι παρουςιάηει 
μετά από χρόνια κετικοφσ δείκτεσ ανάπτυξθσ, οι μιςκοί μειϊνονται κατά 0.8%. Αυτό οφείλεται 
κυρίωσ διότι ότι ο δθμόςιοσ τομζασ αδυνατεί να ανακάμψει ακόμθ, ενϊ παράλλθλα τα ςυνδικάτα, 
φίλα προςκείμενα ςτθν κυβζρνθςθ Kirchner, ςυνάπτουν ςυμφωνία παγϊματοσ των μιςκϊν μζχρι και 
τον Μάιο του 2004 με ςκοπό τθν μθ διαταραχι του δυναμιςμοφ που παρουςίαηε θ Αργεντινι ςε 
αναπτυξιακό επίπεδο. 
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ηενδχκ ηαζ ηεθαθαίςκ ηαζ δ ακαδζάνενςζδ ηςκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ ιε ααζζηυ 

ζηυπμ ηδκ έκηαζδ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ άκηθδζδξ απυθοηδξ οπεναλίαξ
55

 (ιείςζδ 

ιζζεχκ, αφλδζδ πνυκμο ενβαζίαξ, απμνφειζζδ ζημζπεζςδχκ ενβαζζαηχκ 

δζηαζςιάηςκ ) εα απμηεθέζμοκ ηζξ ζοκεήηεξ ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ ακαπηφζζμκηαζ μζ 

ακηίννμπεξ δοκάιεζξ ημο ηνίπηοπμο Καηάθδρδ – Ακηίζηαζδ – Παναβςβή
56

. 

Απέκακηζ ζοκεπχξ ζηδκ δζανηή εζηυκα ηςκ επζπεζνήζεςκ οπυ πνεςημπία ,ζε 

πμθθέξ  πενζπηχζεζξ, μζ ενβαγυιεκμζ δεκ πενίιεκακ ιέπνζξ υημο απμθοεμφκ, αθθά 

ακηέδναζακ ακαθαιαάκμκηαξ ηαζ πνμζπαεχκηαξ κα ηζξ ηναηήζμοκ οπυ θεζημονβία. 

Γεδμιέκμο υιςξ υηζ πμθθέξ επζπεζνήζεζξ θηάκμοκ ζημ ζδιείμ ηδξ πνεμημπίαξ, μζ 

ενβαγυιεκμζ , πμο ακηζιεηχπζγακ εθάπζζηεξ  εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ ζηα πθαίζζα ηδξ 

βεκζηεοιέκδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, ακαβηάγμκηαζ κα μδδβδεμφκ πίζς ζηζξ 

επζπεζνήζεζξ ηαζ κα ηζξ ηαηαθάαμοκ, ακαηηχκηαξ ζηαδζαηά ηδκ εέζδ ημοξ ζηδκ 

ενβαζία. 

  Σέημζμο είδμοξ ηζκήζεζξ, έζης ηαζ ζε ανπζηυ ζηάδζμ, απμηέθεζακ ηα πνχηα 

ζδιάδζα δοκαηυηδηαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ κα οπεναμφκ έκα ιμκηέθμ πμο είπε μδδβήζεζ 

ηδκ ημζκςκία ζηα υνζα ηδξ. Αοημφ ημο είδμοξ μζ πνμζπάεεζεξ δεκ πνμηφπημοκ ιέζα 

απυ έκα ακηζπαναεεηζηυ πμθζηζηυ πνυβναιια πμο αιθζζαδηεί ηαεμθζηά ηδκ δβειμκία 

ημο κεμθζθεθεοεενζζιμφ ηαζ ηδξ εθεφεενδξ αβμνάξ. ηδκ πμθζηζηή ζηδκή ηδξ 

Ανβεκηζκήξ δεκ οπάνπεζ ηακέκα πμθζηζηυ οπμηείιεκμ-ηυιια πμο κα είκαζ ζηακυ κα 

δζαιεζμθααήζεζ πνμβναιιαηζηά, ζηα αζηήιαηα ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ ζηζξ 

πμθοπμίηζθεξ ημζκςκζηέξ ακηζδνάζεζξ. Με αοηή ηδκ έκκμζα, δ ακηίζηαζδ πανάβεηαζ 

ηαζ ακαπηφζζεηαζ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά ιέζα απυ πνςηυθεζεξ δμιέξ ημζκςκζηήξ 

αθθδθεββφδξ, ζοθθμβζηήξ αοημνβάκςζδξ ηαζ ηζκδιαηζηήξ έλανζδξ. Ζ 

ζοκεηαζνζζηζηή – αοημδζαπεζνζζηζηή παναβςβή ένπεηαζ απθχξ κα ζοιπθδνχζεζ έκα 

πάγθ ημζκςκζηχκ δεζιχκ πμο έεεηε ηδκ ηαεδιενζκυηδηα ηςκ πμθζηχκ ζηα ίδζα ημοξ 

ηα πένζα, ιε ημ δζηαίςια ζηδκ ενβαζία κα ηίεεηαζ ςξ ιζα απυ ηζξ ααζζηυηενεξ 

ηζκδηήνζεξ δοκάιεζξ
57

. Ακ ζοκοπμθμβίζεζ ηακείξ ηαζ ηδκ ηενάζηζα ηνίζδ 

                                                             
55 Για μια περεταίρω διερεφνθςθ των επιπτϊςεων που επζφερε θ νεοφιλελεφκερθ απορφκμιςθ των 
εργαςιακϊν ςχζςεων, παραπζμπουμε Lindenboim (2004). 
56 Από το ντοκιμαντζρ τθσ Naomi Klein The Take. Αποτελεί το κεντρικό ςφνκθμα των κινθμάτων 
ανάκτθςθσ και επαναλειτουργίασ των επιχειριςεων που χρεοκοποφςαν και προφανϊσ διζκοπταν τθν 
λειτουργία τουσ.  
57

 ‘’Με αοηήκ ηδκ θμβζηή, μζ ηαηαθήρεζξ ενβμζηαζίςκ παναηηδνίγμκηαζ ςξ αιοκηζηέξ εκένβεζεξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ εκάκηζα ζηδκ απχθεζα ενβαζίαξ, ζε ζοκεήηεξ υπμο ημ επίπεδμ ηδξ ακενβίαξ ηοιαίκεηαζ 

ζε ηενάζηζα επίπεδα.’’ (Martinez, Vocos, 2002) ακαθμνά απυ (Atzeni, Ghigliani, 2007, p.654) 
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ειπζζημζφκδξ ηαζ ακηζπνμζχπεοζδξ πμο δζαπενκμφζε υθμ ημ θάζια ημο πμθζημφ 

ζοζηήιαημξ δ παναπάκς δζαπίζηςζδ απμηηά αηυιδ ιεβαθφηενδ ζδιαζία
58

.  

Χζηυζμ δ ζηναηδβζηή αοηή ζοκακηά ζδιακηζηά ειπυδζα ηυζμ απυ ηδκ ιενζά 

ημο ηεθαθαίμο, υζμ ηαζ απυ ηδκ πθεονά ημο ηνάημοξ ηαζ ηςκ εεζιχκ ημο. Ανπζηά μζ 

ακηζδνάζεζξ ηςκ ζδζμηηδηχκ ήηακ ακάιεζηηεξ, μνζζιέκμζ εβηαηέθεζπακ ηεθείςξ ηζξ 

απμηοπδιέκεξ επζπεζνήζεζξ, εκχ άθθμζ δεκ επζεοιμφζακ κα παναζηδεμφκ απυ ηα 

δζηαζχιαηα ζδζμηηδζίαξ ημοξ. ηδ ζοκέπεζα, δ ηοαένκδζδ ηαζ ηα δζηαζηήνζα δεκ 

ακαβκχνζγακ επίζδια ηζξ ηαηαθήρεζξ, ηαζ πανυθμ πμο ανβυηενα μνζζιέκεξ εη ηςκ 

επζπεζνήζεςκ, ζδζαίηενα εηείκςκ πμο έθααακ αμήεεζα απυ ζοκδζηάηα, πακεπζζηήιζα ή 

εζδζηεοιέκμοξ μνβακζζιμφξ, ηαηάθενακ κα απμηηήζμοκ ιενζηή ή ηαεμθζηή κμιζηή 

ακαβκχνζζδ, ζήιενα δ πθεζμρδθία ηςκ ηαηεζθδιιέκςκ επζπεζνήζεςκ παναιέκεζ ζε 

ααέααζδ ηαηάζηαζδ υζμκ αθμνά ηα δζηαζχιαηα ζδζμηηδζίαξ ηςκ ενβαηζηχκ 

ημθεηηίαςκ. Γζαηνέπμοκ αηυια ημκ ηίκδοκμ απυ ημοξ ανπζημφξ ζδζμηηήηεξ μζ μπμίμζ 

πνμζπαεμφκ κα ακαηηήζμοκ ηζξ κέεξ επζηοπδιέκεξ επζπεζνήζεζξ πμο ανίζημκηαζ οπυ 

ενβαηζηυ έθεβπμ 
59

.  

Ζ έκανλδ ηςκ πνμζπαεεζχκ βζα επακαθεζημονβία ηςκ επζπεζνήζεςκ απμηηά 

ζοκεπχξ  πμθθαπθέξ υρεζξ. Οζ ενβαγυιεκμζ υπζ ιυκμ ηαθμφκηαζ κα λακαμνβακχζμοκ 

ηαζ κα λακαεέζμοκ ηζξ επζπεζνήζεζξ ζε ηίκδζδ, αθθά πανάθθδθα είκαζ ακαβηαζιέκμζ 

κα αβςκζζημφκ βζα ηδκ κμιζιμπμίδζδ ημοξ απυ ημ ηνάημξ.  Ζ επίηεολδ αοηχκ ηςκ 

πνμζπαεεζχκ δεκ απαζηεί ιμκάπα ζηακμπμζδηζηά πεζζηήνζα βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ αζςζζιυηδηα ηςκ αοημδζαπεζνζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ, ηαζ ιε 

αοηήκ ηδκ έκκμζα μζ ενβαγυιεκμζ δεκ δφκαηαζ κα ακηζιεηςπίζμοκ ημ πνυαθδια ιυκμζ 

ημοξ.  

οκεθεφζεζξ βεζημκζχκ, ημπζηά ηζκήιαηα, δίηηοα αθθδθεββφδξ ακένβςκ, 

βοκαζηεία ηζκήιαηα, πνςημαάειζα ζοκδζηάηα, ζοκημκζζηζηά ηαηεζθδιιέκςκ 

                                                             
58  Ενδεικτικό τθσ κρίςθσ που διαπερνοφςε τουσ κεςμοφσ τθσ αςτικισ – αντιπροςωπευτικισ 
δθμοκρατίασ είναι το κεντρικό ςφνκθμα τθσ εξζγερςθσ του 2001 : Να φφγουν όλοι! (Que se vayan 
todos!). Κανζνασ πολιτικόσ κεςμόσ και κανζνα από τα κυρίαρχα πολιτικά κόμματα δεν ιταν ικανά να 
εκφράςουν τθν τεράςτια κοινωνικι δυςαρζςκεια εκείνθσ τθσ εποχισ. 
59         Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί το εργοςτάςιο κεραμοποιίασ γνωςτό ωσ Zanon, όπου 
αφοφ θ επιχείρθςθ πτϊχευςε (2001) αφινοντασ χωρίσ δουλειά εκατοντάδεσ εργαηόμενουσ, 
επαναλειτουργεί (2002) και ξαναφτάνει ςε υγιι επίπεδα μζςα από τον ζλεγχο των ίδιων των 
εργατϊν. Μετά από όλθ τθν διαδικαςία επαναφοράσ τθσ Zanon, ο πρϊθν κάτοχοσ τθσ Luigi Zanon 
διεκδικεί διαμζςου νομικϊν διαδικαςιϊν και μθνφςεων τθν επανοικειοποίθςθ του εργοςταςίου. 
Κφριο επιχείρθμα του ιδιοκτιτθ είναι ότι θ κατοχφρωςθ του εργοςταςίου υπό εργατικό ζλεγχο, 
προςβάλλει ςυνολικά τον κεςμό τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ ςτθν Αργεντινι!   
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επζπεζνήζεςκ
60

 ηαζ απθμί πμθίηεξ αζημφκ ζοκημκζζιέκα πίεζδ ζημοξ ηναηζημφξ 

εεζιμφξ. Ονβακχκμοκ δζαδδθχζεζξ, πμθζηζζηζηχκ βεβμκυηα ηαζ ακμζηηέξ ζογδηήζεζξ, 

βκςζημπμζμφκ ηδκ ηαηάζηαζδ ζηζξ ειπθεηυιεκεξ ημπζηέξ ημζκυηδηεξ ιε ζηυπμ ηδκ 

υζμκ ημ δοκαηυκ ιεβαθφηενδ ημζκςκζηή κμιζιμπμίδζδ, πανίζηακηαζ ιαγζηά ζηζξ 

δζηαζηζηέξ δζαδζηαζίεξ βζα πεναζηένς άζηδζδ πίεζδξ, πζέγμοκ ηζξ ημπζηέξ 

ηοαενκήζεζξ ηαζ ημοξ ακηίζημζπμοξ θμνείξ ελμοζίαξ, πενζθνμονμφκ ηα ηαηδθεζιέκα 

ενβμζηάζζα ηαζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ζοβηνμφμκηαζ ιε ημοξ ηαηαζηαθηζημφξ 

ιδπακζζιμφξ. Ζ δζεηδίηδζδ ζημ δζηαίςια ηδξ ζοθθμβζηήξ μνβάκςζδξ ηδξ παναβςβήξ 

εηθνάγεηαζ ιέζα απυ ιζα ακηζπανάεεζδ πμο εηηείκεηαζ ζε μθυηθδνμ ημ ημζκςκζηυ 

μζημδυιδια ηδξ Ανβεκηζκήξ. Όπςξ έπεζ πνμακαθενεεί, δ αοημδζαπείνζζδ 

πανμοζζάγεηαζ απθχξ ζακ ιζα ακηακάηθαζδ εκυξ ‘ηζκδιαηζημφ υθμο’ πμο 

ακαπηφζζεηαζ ζηδκ Ανβεκηζκή παναπάκς απυ ιζα δεηαεηία.    

Ακ ηαζ πενζμνζζιέκεξ ζε ανζειυ ηαζ ηθίιαηα (πενίπμο 200 επζπεζνήζεζξ πμο 

απαζπμθμφκ ζήιενα 10.000 ενβαγυιεκμοξ
61

), αοηέξ μζ «ακαηηδιέκεξ» επζπεζνήζεζξ 

πμο ιεηαηνάπδηακ ζε αοημδζαπεζνζγυιεκμοξ ζοκεηαζνζζιμφξ, πανά ηδκ επζζθαθή 

κμιζηή οπυζηαζδ ημοξ, δείπκμοκ ηδ δοκαηυηδηα ιζαξ δζαθμνεηζηήξ ζζμννμπίαξ ιεηαλφ 

ηςκ ημζκςκζηχκ ηαζ ηςκ ζδζςηζηχκ δζηαζςιάηςκ ζδζμηηδζίαξ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ, μζ 

ζοθθμβζημί θμνείξ ιπμνμφκ, οπυ ηζξ κυιζιεξ πνμζπάεεζεξ, κα επζηφπμοκ ακαδζακμιή 

ζηα πενζμοζζαηά ζημζπεία αθθά ηαζ αθθαβή ζημκ ηνυπμ θήρδξ απμθάζεςκ.  

Αοηέξ μζ αθθαβέξ δείπκμοκ επίζδξ ηδ δοκαηυηδηα βζα ιζα ζοιαμθζηή αθθαβή: 

κέεξ αλίεξ, ζοιπενζθμνέξ ηαζ δ ζηακυηδηα κα μζημδμιδεεί έκα δζαθμνεηζηυ είδμξ 

                                                             
60

  Σο μεγαλφτερο δίκτυο ςυντονιςμοφ των κατθλθμενων επιχειριςεων ανικει ςτο MNER 
(National Movement of Recuperated Enterprises) με επικεφαλισ τον περονιςτι Eduardo Marua. ε 
αυτό ςυμμετζχουν παραπάνω από 40 αυδιαχειριηόμενεσ επιχειριςεισ. Μερικζσ από αυτζσ είναι τα 
ξενοδοχεία Bauen, Pismada και Spa, το εργοςτάςιο χαρτοποιίασ Chilavert, το εργοςτάςιο καταςκευισ 
αγροτικϊν μθχανθμάτων Zanello και θ βιοτεχνία ξυλουργικϊν καταςκευϊν Maderera Cordoba.  Ζνα 
μικρότερο κομμάτι ανικει ςτο MNFR ( National Movement of Recuparated Factories) με επικεφαλισ 
τον χριςτιανοδθμοκράτθ Luis Caro. Η ιδεολογικι ςυγκρότθςθ του MNFR κινείται ςε πόλθ 
ςυντθρθτικότερθ κατεφκυνςθ. Για παράδειγμα το εργοςτάςιο ρουχοποιίασ Brukman, όντασ υπό τθν 
επιρροι του MNFR, αντιτίκενται ςτθν ‘πολιτικοποίθςθ’ τθσ παραγωγισ, αρνείται τθν ςυνεργαςία με 
τα τοπικά κοινωνικά κινιματα και βάηει ςαν προοπτικι τθν επιςτροφι ςτθν παραγωγι υπό 
ιεραρχικό ζλεγχο, ςτο βακμό που το επιτρζψουν ξανά οι ςυνκικεσ. Για περιςςότερα : (Teubal, 
2000/2001)    
61       ηδκ πμνεία ηδξ ένεοκαξ ιαξ αοηυ πμο παναηδνήεδηε είκαζ πςξ οπάνπεζ ιζα ζπεηζηή απυηθζζδ 

ακάιεζα ζηζξ πδβέξ, βζα ημ πυζεξ ζοκεηαζνζζηζηέξ – αοημδζαπεζνζγυιεκεξ επζπεζνήζεζξ οπάνπμοκ ζηδκ 
Ανβεκηζκή ιέπνζ ηαζ ημ έημξ 2007. Πδβέξ υπςξ δ (Ministerio de Trabajo, 2005), ηαηαβνάθμοκ 161 

αοημδζαπεζνζγυιεκεξ επζπεζνήζεζξ, απαζπμθχκηαξ 7135 ενβαγυιεκμοξ εκχ δζαθμνεηζηά κμφιενα 

παναεέημκηαζ απυ άθθεξ πδβέξ υπςξ ππ. (Fajn, 2003 ηαζ Palomino, 2005). Πνμηεζιέκμο δ ένεοκα ιαξ 

κα απμθφβεζ μπμζαδήπμηε αζάθεζα ζε ζπέζδ ιε ημκ ανζειυ ηςκ ζοκαζηενζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ, 

ακαθένεηαζ πςξ ηάεε κμφιενμ πμο δίκεηαζ βζα αοηυ ημ γήηδια εα ηζκείηαζ πάκηα ζε πνμζεββζζηζηά 

επίπεδα. Σέθμξ ημ παναπάκς κμφιενμ πνμένπεηαζ απυ (Sattin, 2004)   
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μζημκμιίαξ. Δκηυξ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ δ ζφβηνμοζδ ιεηαλφ δομ μθυηεθα 

δζαθμνεηζηχκ ημζκςκζηχκ πνμηφπςκ είκαζ πθέμκ ειθακήξ. Απυ ηδ ιζα, ημ ηθαζζηυ 

δυβια ημο εθεφεενμο ακηαβςκζζιμφ δβειμκεφεζ πάκς ζηδκ παναβςβζηή ιδπακή ιε 

απμηθεζζηζηυ ηνζηήνζμ ηδκ ιεβζζημπμίδζδ ημο ηένδμοξ, ηδκ οπαβςβή ηδξ ιζζεςηήξ 

ενβαζίαξ ζε αοηυκ ημκ ζημπυ ηαζ ηδκ δυιδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ ζε έκα αηένιμκμ 

‘μνεμθμβζηυ’ ηοκήβζ ημο αημιζημφ ζοιθένμκημξ. Πανάθθδθα ζφιθςκα ιε ημοξ 

κυιμοξ ηδξ αβμνάξ, μζ παναβςβζηέξ ιμκάδεξ πμο αδοκαημφκ κα ακηαπελέθεμοκ ζηζξ 

απαζηήζεζξ ημο εθεφεενμο ακηαβςκζζιμφ μδδβμφκηαζ ζε ηθείζζιμ ιέζς ηδξ 

δζαδζηαζίαξ εηηαεάνζζδξ. 

Απυ ηδκ άθθδ, ιζα δζαθμνεηζηή απάκηδζδ ακαδφεηαζ ζημοξ αδφκαιμοξ 

ηνίημοξ ημο εθεφεενμο ακηαβςκζζιμφ. Δηεί πμο μζ κυιμζ ηδξ ειπμνεοιαηζηήξ 

παναβςβήξ ςεμφκ ηζξ επζπεζνήζεζξ ζε πνεμημπία ηαζ ηθείζζιμ, δμιέξ ενβαηζημφ 

εθέβπμο ηαζ άιεζδξ δδιμηναηίαξ λακαεέημοκ ηδκ παναβςβή ζε ηίκδζδ.  

Μζα κέα ακηίεεζδ βεκκάηαζ  ζηδκ μζημκμιζηή οπμδμιή ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ 

Ανβεκηζκήξ. Ακαδφμκηαζ πονήκεξ πμο έζης ηαζ ζε πνςηυθεζμ επίπεδμ δδιζμονβμφκ 

αζοκέπεζεξ ζηα δυβιαηα ημο ηεθαθαζμηναηζημφ ηνυπμο παναβςβήξ. ημ επίηεκηνμ 

αοηχκ, οπεζζένπμκηαζ ηακυκεξ υπςξ δ ζοθθμβζηή μνβάκςζδ ηδξ παναβςβήξ ηαζ δ 

ζοθθμβζηή ζδζμπμίδζδ ηςκ ιέζςκ ηδξ, δ απμηέκηνςζδ ηςκ μζημκμιζηχκ απμθάζεςκ, 

δ ημζκςκζηή αθθδθεββφδ
62

, δ άιεζδ δδιμηναηία ηαζ μζ ακηζενανπζηέξ δμιέξ, δ 

παναβςβή αάζεζ ημζκςκζηχκ ακαβηχκ, δ ζοθθμβζηή ζδζμπμίδζδ ημο ηένδμοξ ηαζ δ 

αιθζζαήηδζδ ημο δζαπςνζζιμφ πκεοιαηζηήξ ηαζ πεζνςκαηηζηήξ ενβαζίαξ
63

.  

                                                             
62  Αναφζρουμε τον όρο κοινωνικι αλλθλεγγφθ κακότι ςε πολλζσ των περιπτϊςεων υπάρχει 
μια αμφίδρομθ ςχζςθ μεταξφ των αυτοδιαχειριηόμενων επιχειριςεων και των τοπικϊν κοινοτιτων. 
Για παράδειγμα επιχειριςεισ όπωσ θ Zanon, θ Chilavert και θ Bauen ζχουν χρθματοδοτιςει κοινοτικά 
προγράμματα ςτιριξθσ ςε αςκενείσ κοινωνικζσ ομάδεσ, αντίςτοιχα ανκρωπιςτικά ιδρφματα, 
διάφορεσ χρθματικζσ ανάγκεσ τοπικϊν δικτφων αλλθλεγγφθσ  ενϊ ζχουν προβεί ακόμθ και ςε 
απευκείασ οικονομικι ενίςχυςθ φτωχϊν οικογενειϊν που αδυνατοφν να ανταπεξζλκουν ςε βαςικζσ 
βιοτικζσ ανάγκεσ. Με αυτιν ζννοια θ αλλθλεγγφθ που επιδεικνφεται δεν περιορίηεται μόνο ςτο 
εςωτερικό του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ, αλλά επεκτείνεται ςε ευρφτερα κοινωνικά δίκτυα.    
63  Η ςυηιτθςθ γφρω από τθν κατάργθςθ του διαχωριςμοφ χειρωνακτικισ και πνευματικισ 
εργαςίασ λαμβάνει τεράςτια ζκταςθ, που αντικειμενικά δεν καλφπτεται από το εφροσ τθσ παροφςασ 
εργαςίασ. τθν περίπτωςθ μασ, αναφερόμαςτε κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι ςτισ περιςςότερεσ 
επιχειριςεισ, οι μιςκοί είναι ίδιοι για όλουσ, αςχζτωσ τθσ κζςθσ που κατζχουν οι εργαηόμενοι ςτον 
τεχνικό καταμεριςμό τθσ εργαςίασ. Ζτςι για παράδειγμα θ πνευματικι εργαςία ενόσ ατόμου που 
διερευνά τισ τεχνολογικζσ υποδομζσ, τισ επιλογζσ διαχείριςθσ του παραγόμενου προϊόντοσ και τισ 
επενδυτικζσ δυνατότθτεσ, ζχει ιςότιμθ χρθματικι ανταμοιβι με ζναν απλό εργάτθ που τοποκετείται 
ςε μια ςυγκεκριμζνθ γραμμι παραγωγισ. Σζλοσ ςθμειϊνουμε πωσ θ προαναφερκείςα περίπτωςθ, 
δεν αντιςτοιχεί ςε όλεσ τισ αυτοδιαχειριηόμενεσ μονάδεσ. Η Zanello για παράδειγμα είναι μια από τισ 
επιχειριςεισ που επζλεξε να διατθριςει τισ μιςκολογικζσ διάφορεσ που υπιρχαν προτοφ ειςζρκει 
υπό εργατικό ζλεγχο.  
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Μέζα απυ έκα θαζκμιεκζηά απθυ αίηδια ηςκ ενβαγμιέκςκ, δδθαδή ημ 

δζηαίςια ζηδκ ενβαζία ηαζ ζηδκ αλζμπνέπεζα, πνμηφπηεζ ζηαδζαηά έκα κέμ αλζαηυ 

ζφζηδια παναβςβήξ ηαζ δ ηαηεφεοκζδ πμο εα θάαεζ ηα επυιεκα πνυκζα είκαζ ζε 

πθήνδ ζοκάνηδζδ ιε ηδκ έηααζδ ηςκ ιεθθμκηζηχκ ημζκςκζηχκ αβχκςκ. 

Ακηζιεηςπίγμκηαξ ακμζπηά ημκ ζδζςηζηυ ηαπζηαθζζιυ ηαζ ημ ηαεεζηχξ ηςκ 

δζηαζςιάηςκ ζδζμηηδζίαξ ημο, εκ ιέζς ιζαξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, μζ κέμζ 

ζοκεηαζνζζιμί δείπκμοκ υηζ δ ημζκςκζηή μζημκμιία ιπμνεί κα αμδεήζεζ ζηδκ 

μζημδυιδζδ εκυξ κέμο είδμοξ ‘μζημκμιίαξ’. 

Χζηυζμ εεςνμφιε ‘αεαζαζιέκεξ’ μπμζμοδήπμηε είδμοξ πνμζεββίζεζξ πμο 

ακηζθαιαάκμκηαζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ αοημδζαπείνζζδξ ςξ άιεζδ έκδεζλδ  βζα ιζα 

ζοζηδιζηή ακαηνμπή ηαζ ζοκεπχξ ηαηάνβδζδξ ημο ηεθαθαζμηναηζημφ ηνυπμο 

παναβςβήξ. Ζ ακηζπανάεεζδ ιε πηοπέξ ηδξ μζημκμιίαξ ηδξ αβμνάξ, δεκ ζοκεπάβεζ ηαζ 

ακαβηαζηζηά ζοκμθζηή ακηζπανάεεζδ ιε ημκ ηαπζηαθζζιυ. Οζ ενβαγυιεκμζ δεκ 

οπμηζκμφκηαζ απυ ιζα πακμπηζηή ζδεμθμβία ηδξ αοημδζαπείνζζδξ ςξ εκαθθαηηζηή θφζδ 

ζηδκ ελανηδιέκδ ιζζεςηή ενβαζία, αθθά απυ ηδκ επζεοιία κα ακηζιεηςπίζμοκ ηδκ 

ημζκςκζηή αδζηία, ηαζ ηδκ θηχπεζα πμο πνμηάθεζε δ απμηοπία ημο κεμθζθεθεφεενμο 

ιμκηέθμο
64

.  

ε ηάεε πενίπηςζδ υιςξ ηα παναπάκς βεβμκυηα ιαξ δείπκμοκ ζμαανά ζδιεία 

βναθήξ βζα ημ πχξ ηα ίδζα ηα οπμηεθή ημζκςκζηά ζηνχιαηα, πανά ηζξ ελαζνεηζηά 

ακηίλμεξ ζοκεήηεξ, ιπμνμφκ κα δμιμφκ εκαθθαηηζηέξ ημζκςκζηέξ δμιέξ, 

δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ημζκςκζηήξ μνβάκςζδξ ηδξ παναβςβήξ ηαζ κα επακαεέημοκ ημ 

γήηδια ηδξ δδιμηναηίαξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ παναβςβήξ. Ο δνυιμξ βζα ημκ ζοκμθζηυ 

ιεηαζπδιαηζζιυ ημο Ανβεκηίκζημο ημζκςκζημφ ζπδιαηζζιμφ είκαζ αηυιδ οπυ 

δζαηφαεοζδ ηαζ ζοκανηάηαζ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ πμο οπενααίκμοκ ακηζηεζιεκζηά 

ηα υνζα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ. Οζ αάζεζξ ηαζ δ πνςηυθεζα ιαβζά βζα ηάηζ ηέημζμ είκαζ 

πθέμκ ιπνμζηά ζημκ ηυζιμ ηδξ ακηίζηαζδξ. Ζ ελέθζλδ ημοξ υιςξ είκαζ αηυιδ 

ελαζνεηζηά αζηάειδηδ, ιέζα ζε έκα ζφζηδια πμο έηζζ ηαζ αθθζχξ πνμζδζμνίγεηαζ, 

ακαπανάβεηαζ, ιεηαζπδιαηίγεηαζ ηαζ εκ δοκάιεζ ηαηαννέεζ απυ ηζξ ίδζεξ ημζκςκζηέξ 

ζοβηνμφζεζξ δεκ εα ιπμνμφζε κα είκαζ ηαζ δζαθμνεηζηά.    

Έπμκηαξ πενζβνάρεζ ημ πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ πνμέηορε δ αοημδζαπείνζζδ 

ζηδκ Ανβεκηζκή, ηζξ πνμζπάεεζεξ ηςκ ενβαγμιέκςκ κα δδιζμονβήζμοκ ζηαεενέξ 

                                                             
64

  Γεγονόσ που διαφαίνεται ακόμθ ποιο ξεκάκαρα μζςα από το επόμενο υποκεφάλαιο. Σα ίδια 
τα λεγόμενα των εργαηομζνων εντόσ των ςυναιτεριςτικϊν μονάδων μποροφν να βρουν ιδιαίτερθ 
αντιςτοίχιςθ με τθν επιχειρθματολογία του παρόντοσ υποκεφαλαίου. 
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αάζεζξ ζε αοηυ ημ δζηαίςια (ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εονφηενδ ημζκςκία) ηαζ ηα 

ημζκςκζηά πνυηοπα ηα υπμζα ακαδοεήηακ ζηαδζαηά ιέζα απυ αοηέξ ηζξ πναηηζηέξ, 

είιαζηε ζε εέζδ κα πνμπςνήζμοιε ηδκ ένεοκα ιαξ έκα αήια πεναζηένς. 

 οβηεηνζιέκα ζημ επυιεκμ οπμηεθάθαζμ επζπεζνείηαζ ιζα ακαθοηζηυηενδ 

πανάεεζδ ηςκ ζηαδίςκ ακάηηδζδξ ηαζ επακαθεζημονβίαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ οπυ 

ζοκαζηενζζηζηυ ηαεεζηχξ. Ζ ιμνθή ηδξ ένεοκαξ απμηηά ζηδκ πμνεία ειπεζνζηυ 

παναηηήνα, ιέζα απυ ηδκ πανάεεζδ ζοκεκηεφλεςκ απυ ενβαγυιεκμοξ υπμο εκηυξ ηςκ 

αοημδζαπεζνζγυιεκςκ ιμκάδςκ ιαξ δίκμοκ πθδνμθμνίεξ βζα ημ πχξ ακηζθαιαάκμκηαζ 

μζ ίδζμζ ηδκ ζοιιέημπδ ημοξ ζε ηέημζα εβπεζνήιαηα. Πένακ ηδξ εεςνδηζηήξ 

επελενβαζίαξ ηςκ δεδμιέκςκ πμο έπμοιε οπυ ηδκ ηαημπή ιαξ, εεςνμφιε πςξ δ 

άιεζδ πανάεεζδ βεβμκυηςκ ηαζ πνμζεββίζεςκ ιπμνεί κα πνμζδχζεζ ιζα ζαθέζηενδ 

ηαζ πμζμ ακάβθοθδ εζηυκα βζα ηδκ ηαηάζηαζδ πμο δζέπεζ ηδκ Ανβεκηίκζηδ 

αοημδζαπείνζζδ ηαζ ημοξ ενβαγυιεκμοξ εκηυξ αοηήξ. Ακηίζημζπδ είκαζ ζοκεπχξ ηαζ δ 

θμβζηή ημο επυιεκμο οπμηεθαθαίμο. 

 

3.2 Σηάδηα Αλάθηεζες ηφλ Επητεηρήζεφλ 

 

Σμ ηεθάθαζμ αοηυ αζπμθείηαζ ιε ηζξ πνςημαμοθίεξ ηςκ ενβαγμιέκςκ κα 

δζαζχζμοκ ηζξ επζπεζνήζεζξ πμο πάκμκηαζ, ηαζ εκ ηέθεζ κα ηζξ ιεηαηνέρμοκ ζε 

ζοκεηαζνζζιμφξ. Βαζίγεηαζ ζημ άνενμ «Μζα δζαδνμιή βζα ηδκ ημζκςκζηή μζημκμιία 

ζηδκ Ανβεκηζκή: ηαηαθήρεζξ ενβαγυιεκςκ ζε οπυ πηχπεοζδ εηαζνείεξ» ηςκ Jose Luis 

Coraggio ηαζ Maria Sol Arroyo, «A path to the social economy in Argentina: worker 

takeovers of bankrupt companies», ζημ Ash Amin (ed.) The Social economy, 

International perspectives on economic solidarity, Zed books, 2009. Σμ άνενμ αοηυ 

ζηδνίγεηαζ ζε ιεθέηεξ πμο δζελήπεδζακ ιεηαλφ 2003 ηαζ 2007 ζε ακαηηδεέκηεξ 

επζπεζνήζεζξ πμο εδνεφμοκ ζηδκ Μδηνμπμθζηζηή πενζμπή ημο Μπμοέκμξ Άζνεξ, ημ 

ζφκμθμ ηςκ μπμίςκ ελαημθμοεμφζε κα ανίζηεηαζ οπυ ηαηάθδρδ ηαηά ημ πνυκμ 

ζφκηαλήξ ημο άνενμο ζηα ηέθδ ημο 2008
65

. 

                                                             
65

  Κάκε διλωςθ εργατϊν ι εργατριϊν που παρακζτεται ςτθν ςυνζχεια, προζρχεται από τθν 
προαναφερκείςα ζρευνα. Παράλλθλα μζςα από τισ εξαιρετικά διαφωτιςτικζσ απόψεισ των 
ανκρϊπων που βιϊνουν εκ των ζςο τθν αυτοδιαχειριηόμενθ παραγωγι, επιχειριςουμε μζςα από 
αφαιρετικά ςχόλια να μεταςχθματίςουμε τθν ειδικι και ςυγκεκριμζνθ εμπειρία ςε γενικευμζνεσ 
παρατθριςεισ ζτςι ϊςτε θ ςυηιτθςθ που διεξάγουμε να διατθρεί τισ βαςικζσ τθσ κατευκυντιριεσ 
γραμμζσ.  
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Σέζζενα είκαζ ηα ααζζηά ζηάδζα ιέζα απυ ηα μπμία μζ ενβαγυιεκμζ 

πνμααίκμοκ ζε ηζκήζεζξ ακάηηδζδξ ηςκ πνεμημπδιέκςκ επζπεζνήζεςκ. 

Πνχημκ, ημ ενβμζηάζζμ ηαηαθαιαάκμκηακ απυ ημοξ ενβαγυιεκμοξ, μζ μπμίμζ 

δζεηδζημφζακ ημοξ ιζζεμφξ πμο μθείθμκηακ. Οζ ενβαγυιεκμζ ακηζζηέημκηακ ζηδκ 

έλςζδ απυ ηδκ αζηοκμιία ηαζ ηα δζηαζηήνζα, ηαεχξ ηαζ ζηδκ επζαμθή ηςκ 

ρδθζζιάηςκ πηχπεοζδξ βζα εηπμίδζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ ημο ελμπθζζιμφ, ςξ έκα 

ιένμξ βζα ηδκ πθδνςιή ημο πνέμοξ πνμξ ημοξ πζζηςηέξ.  

Γεφηενμκ, μζ ενβαγυιεκμζ ζοζηέπημκηακ βζα ηδκ εκδεδεζβιέκδ πμνεία δνάζδξ, 

δεδμιέκδξ ηδξ απμοζίαξ ελςηενζηχκ θφζεςκ (μφηε μζ ζδζμηηήηεξ, μφηε ημ ηνάημξ 

πανείπακ αμήεεζα). Γίκμκηακ πνμηάζεζξ βζα ηδκ επελενβαζία ηςκ οθζζηάιεκςκ 

πνχηςκ οθχκ ηαζ βζα ηδ δζάεεζδ ηςκ πνμσυκηςκ πμο είπακ ήδδ παναββεθεεί. Οζ 

ζενανπίεξ ζηδκ ενβαζία ακαζνέεδηακ ηαζ μζ δζενβαζίεξ παναβςβήξ 

ακαδζμνβακχεδηακ. ηαδζαηά, μζ πθδνςιέξ ηςκ ιζζεχκ ηαζ ηςκ ειπμνζηχκ ζπέζεςκ 

απμηαηαζηάεδηακ.  

Σνίημκ, αημθμφεδζε ιζα κμιζηή ιάπδ βζα κα ακαβκςνζζημφκ ηα δζηαζχιαηα 

ηςκ ενβαγμιέκςκ κα πνδζζιμπμζμφκ ηαζ κα απμηηήζμοκ ηα ιέζα παναβςβήξ, 

ιεηαηνέπμκηαξ ημ ζπήια ηςκ επζπεζνήζεςκ ζε ζοκεηαζνζζιμφξ, ιε εκζςιάηςζδ 

ηοπζηχκ ηακυκςκ ιζαξ δδιμηναηζηήξ δζαπείνζζδξ.  

            Σέηανημκ, ακαπηφζζμκηακ κέα ζπεδία παναβςβήξ. Ζ ημπζηή ηοαένκδζδ 

(αοηυκμιδ πυθδ ημο Μπμοέκμξ Άζνεξ ή επανπία ημο Buenos Aires) ακηαπμηνίεδηε ιε 

δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ακάθμβα ιε ημ πμζμξ ήηακ ζηδκ ελμοζία ιεηαλφ 2000 ηαζ 2007. 

Χζηυζμ, ιζα ημζκή ζηάζδ πμο οζμεεηήεδηε ήηακ δ επζθοθαηηζηυηδηα πμο επζδείηκοακ 

έκακηζ ηςκ δζηαζςιάηςκ ζδζμηηδζίαξ ηςκ πνχδκ ζδζμηηδηχκ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ 

ιεθθμκηζηέξ απεζθέξ απυ ημοξ ζδζμηηήηεξ πνμξ ηζξ ενβαγυιεκμοξ βζα ηα εκ θυβς 

δζηαζχιαηα.  

Σα ηίκδηνα ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ ενβαγμιέκςκ ανπζηά παναηηδνίγμκηακ 

ςξ ιζα ακηζδναζηζηή απάκηδζδ ζημ θυαμ ηδξ ακενβίαξ, απυ ιζα αβακάηηδζδ βζα ηδ 

δζαπναπεείζα αδζηία, ηαζ ηδκ άπμρδ υηζ μζ ενβαγυιεκμζ είπακ ελαπαηδεεί απυ ημοξ 

ενβμδυηεξ: 

<<Σμ κα ιείκμοιε δεκ ήηακ πνμβναιιαηζζιέκμ, αθθά ηυηε ήιαζηακ ηυζμ έλαθθμζ... 

Γζα πανάδεζβια, είπακ γδηήζεζ κα δμοθεφμοιε πμθφ ζηθδνά ηαζ απαζημφζακ 

ιεβαθφηενδ παναβςβή... Πμφ πήβακ υθα αοηά ηαζ βζαηί δεκ οπήνπακ ηαευθμο 

πνήιαηα, εθυζμκ είπαιε ηυζμ πμθφ δμοθεζά κα ηάκμοιε; Οζ άκενςπμζ ιπμνμφκ κα 

πμοκ πμθθά πνάβιαηα απυ πζηνία, αθθά υηακ ανίζηεζαζ ζηδκ ακάβηδ, είκαζ δφζημθμ 
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κα αημφξ «ηζ είκαζ αοηυ πμο εέθεηε; Να ζαξ θένς ηα πνήιαηα απυ ημ ελςηενζηυ; 

Δίκαζ ζακ κα ηάκμοκ πθάηα ιαγί ζμο. Έκζςεα πθδβςιέκδ, ζακ κα είπα δεπεεί έκα 

εακάζζιμ πθήβια. (Ines, 2006) >> 

<<Σμ εέια είκαζ υηζ δεκ είπαιε πναβιαηζηά ιζα επζθμβή. Ζ ηαηάθδρδ ήηακ έζπαηδ 

θφζδ ιαξ. Ήηακ θακενυ υηζ επνυηεζημ κα ιαξ πεηάλμοκ έλς ζημοξ δνυιμοξ. (Η, 

2004)>> 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακαδζμνβάκςζδξ ηδξ ηαηάθδρδξ, ιζα ζδιακηζηή 

επακενιδκεία ηδξ έκκμζαξ ηδξ ενβαζίαξ είπε ζοιαεί. Αοηή δ ηαζκμφνβζα ηαηάζηαζδ 

ζοβηνίκεηαζ απυ ημοξ ενβαγυιεκμοξ ιε ηζξ δφμ πνμδβμφιεκεξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ 

ειπεζνίαξ ημοξ ςξ ενβαγυιεκμζ ιζζεςημί:  

υηακ μζ ζπέζεζξ ενβαζίαξ εα ιπμνμφζακ κα μκμιαζημφκ «ηακμκζηέξ» ηαζ υηακ δ 

ηνίζδ ηδξ εηαζνείαξ ηαζ δ αζηάεεζα ηδξ ενβαζίαξ ειθακίζηδηακ. Ζ έκκμζα ηδξ 

ενβαζίαξ είκαζ ζηεκά ζοκδεδειέκδ ιε ημ δζηαίςια ζηδκ ηάθορδ ααζζηχκ ακαβηχκ, 

ζηδ γςή ηαζ ζηδκ αλζμπνέπεζα, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ αδνάκεζα, ηδκ ακενβία ή ηδκ 

επαζηεία: 

<<Ζ ενβαζία είκαζ ηα πάκηα, βζαηί πςνίξ αοηυ δεκ ιπμνείξ κα ηα αβάθεζξ πένα. 

Έπμκηαξ ιζα δμοθεζά έπεζξ έκα εζζυδδια, ηαζ ιε αοηυ ιπμνείξ κα πθδνχζεζξ ημοξ 

θμβανζαζιμφξ ζμο, κα οπμζηδνίλεζξ ημκ εαοηυ ζμο, κα ηαΐζεζξ ηα παζδζά ζαξ... ημ πζμ 

ζδιακηζηυ πνάβια βζα ιέκα είκαζ κα έπς ιζα δμοθεζά... είιαζ παιδθυιζζεδ αθθά 

ημοθάπζζημκ ιπμνχ κα ζοκηδνμφιαζ ιυκδ ιμο... ηακείξ δεκ εα πνέπεζ κα θοπάηαζ βζα 

ιέκα. Σμ κα έπεζξ δμοθεζά ζδιαίκεζ κα έπεζξ αλζμπνέπεζα. >> (Rosana, 2006). <<Σμ 

ιυκμ πμο εέθαιε ήηακ κα δμοθέρμοιε. Δπεζδή δ ενβαζία είκαζ ιένμξ ηδξ ακενχπζκδξ 

αλζμπνέπεζαξ. Δάκ πάζμοιε ηδ δμοθεζά ιαξ, πάκμοιε αοηυιαηα ηδκ αλζμπνέπεζά ιαξ. 

Γζα ιέκα δ ενβαζία είκαζ ημ πακ. >> (Mirta, 2006). <<Πμθθμί ενβαγυιεκμζ 

ζοιπμθίηεξ έπαεακ ηαηάεθζρδ ιέκμκηαξ ζημ ζπίηζ, μνζζιέκμζ απυ αοημφξ έπμοκ 

πεεάκεζ. >>(Luis,2005)
66

 

Οζ ενβαγυιεκμζ ζοβηνίκμοκ ηδ ζδιενζκή ημοξ ηαηάζηαζδ ιε εηείκδ ηςκ 

αηυιςκ πμο θαιαάκμοκ ημζκςκζηή αμήεεζα. ογδημφκ ηα ενβαζζαηά μθέθδ πμο 

απμθάιαακακ πνζκ απυ ηδκ ηνίζδ, ηαζ ηδκ εκδεπυιεκδ απυθοζή ημοξ: <<Δίκαζ πίθζεξ 

θμνέξ ηαθφηενα κα απαζπμθείζαζ, απυ ημ κα θαιαάκεζξ ημζκςκζηή αμήεεζα, δ ενβαζία 

                                                             
66

 Για μια αναλυτικι παρουςίαςθ ςτισ διαφορζσ που παρουςιάηονται ςχετικά με τθν ςυμπεριφορά 
των εργαηόμενων ςτισ καπιταλιςτικζσ και αυτοδιαχειριηόμενεσ επιχειριςεισ βλζπε Burdin και Dean 
(2009) 
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είκαζ ημ ιυκμ πνάβια πμο παναηηδνίγεζ ημκ άκενςπμ. (Νμιμεέηδξ ηδξ πυθδξ ημο 

Μπμοέκμξ Άζνεξ) 

<<Γζα ιέκα, δ ενβαζία ζδιαίκεζ γςή... βζαηί ημ κα έπεζξ ιζα εέζδ ενβαζίαξ δεκ 

είκαζ ημ ίδζμ ιε ημ κα είζαζ ζε ακαγήηδζδ ιζαξ... ή ιε ημ κα είζαζ ζε έκα πνυβναιια. 

Γεκ επζηνίκς ημοξ ακενχπμοξ πμο ανίζημκηαζ ζε έκα πνυβναιια, αθθά εβχ δεκ εα 

ιπμνμφζα κα γήζς ιε 150 πέζμξ ηαζ ιζα ‘ηζάκηα’ πμο κα πενζέπεζ ηνυθζια. Νμιίγς 

υηζ αοημί δεκ έπμοκ γςή. Δπεζδή πνέπεζ κα ενβαζηείξ, δεκ οπάνπεζ άθθδ δζέλμδμξ.>> 

(Δ,2005)
67

 

<<ηδκ παθζέξ ηαθέξ διένεξ, πθδνςκυιαζηακ ηάεε δεηαπέκηε διένεξ, οπήνπε πμθθή 

δμοθεζά, είπαιε αηυια ηαζ ηάπμζα ιπυκμοξ - βζα κα είιαζ αηνζαήξ, βζα κα ενπυιαζηε 

κςνίηενα, βζα κα είιαζηε πζμ παναβςβζημί... Δίπαιε αηυιδ ηαζ ημοπυκζα ηνμθίιςκ, 

πμθφ ηαθέξ πανμπέξ, ήιαζηακ ηαθά αιεζαυιεκμζ ηαζ, λαθκζηά, ανπίζαιε κα πάκμοιε 

ηα δζηαζχιαηά ιαξ, ημ έκα ιεηά ημ άθθμ. Αηυιδ ηαζ μ πνυκμξ ηςκ δζαημπχκ ήηακ επί 

πθδνςιή, αθθά ζφκημια δεκ εα πθδνχκμοκ βζα ηζξ δζαημπέξ ή ημ δχνμ 

Υνζζημοβέκκςκ. Όθα ηα μθέθδ έθδλακ… επεζδή δεκ οπήνπακ ηαευθμο πνήιαηα. 

(Clara, 2006)>> 

ηαδζαηά, δ άπμρδ βζα ημοξ ιζζεμφξ ηαζ βζα ηα επζδυιαηα ζακ έκα απθυ 

δζηαίςια έπεζ αθθάλεζ. Σχνα δ άπμρδ υηζ μ ενβμδυηδξ παναπςνεί δζηαζχιαηα ηαζ 

οπμπνεχζεζξ, ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ εεςνείηαζ ςξ ηαπεζκςηζηή, ηαζ 

ακηζηαηαζηάεδηε απυ ιζα πζμ ακμζηηή ζηάζδ απέκακηζ ζηδκ ενβαζία ιε έιθαζδ ζημ 

κα ηενδίζεζξ ημ δζηαίςια αοηυ. Ζ ενβαζία εεςνείηαζ επίζδξ ζακ ιζα πζμ αλζμπνεπήξ 

ηαζ εθεφεενδ πνάλδ, ηαζ μζ ενβαγυιεκμζ ιζθμφκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ πνμηθήζεςκ 

ιέζα απυ δζηά ημοξ ιέζα ηαζ ιέζς ιζαξ ημζκήξ πνμζπάεεζα: 

<<Γεκ ιπμνμφζαιε κα ακηζιεηςπίζμοιε πμθθμφξ απυ ημοξ θμβανζαζιμφξ ηαζ έηζζ 

έπμοιε ιάεεζ κα είιαζηε δδιζμονβζημί, κα ηάκμοιε δζαπναβιαηεφζεζξ ιε ημοξ 

πνμιδεεοηέξ ηαεχξ ηαζ ιε αοημφξ πμο ιαξ υθεζθακ πνήιαηα... ζζβά ζζβά εα 

ελμθθδεμφκ υθα ηα πνέδ ιαξ... ζήιενα έπμοιε δζπθαζζάζεζ ηδκ παναβςβή ημο 

πνμδβμφιεκμο έημοξ. >> (Δ, 2005) 

                                                             
67   Μζςα από τισ πρϊτεσ δθλϊςεισ που παρακζτουμε παραπάνω, είναι ολοφάνερο πωσ θ 
κινθτιριοσ δφναμθ για τισ καταλιψεισ των εργοςταςίων δεν ιταν μια επαναςτατικι παρόρμθςθ για 
τθν κατάλυςθ του παλαιοφ τρόπου παραγωγισ, αλλά θ δεδομζνθ ανάγκθ των εργαηομζνων για 
επιβίωςθ μζςα από ςχετικά επίπεδα αξιοπρζπειασ. το βακμό που θ πρόςβαςθ ςτθν εργαςία  
προςδιορίηει καταλυτικά αυτιν τθν ανάγκθ, ο δρόμοσ για μια διαφορετικι μορφι παραγωγισ 
υπειςζρχεται ςχεδόν αυτόματα μζςα ςτα ιδθ υπάρχοντα κινιματα και ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ τθσ 
Αργεντινισ.   
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<<Βθέπεζξ ηδκ πνμζπάεεζα πμο ηάκεζξ ακηακαηθάηαζ ζηδκ πθδνςιή ζμο. Γεκ ήηακ 

έηζζ πνζκ. Ακ ηαζ ενβαγυιμοκ πάκηα ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ, υκηαξ πμθφ οπεφεοκμξ ζηδκ 

δμοθεζά ιμο, αηυιδ ηαζ μζ ηαθφηενέξ ιμο πνμζπάεεζεξ δεκ ακηαπμηνίκμκηακ ζε αοηυ 

πμο ηένδζγα ζημ ηέθμξ ημο ιήκα. Σχνα αοηυ πναβιαημπμζείηαζ, έηζζ χζηε ακ ηάπμζμξ 

εέθεζ ιπμνεί κα ηάκεζ αηυιδ ιεβαθφηενδ πνμζπάεεζα. (Δ, 2005) 

Πίζς απυ ιζα ηέημζα ιεηαζηνμθή ζηδ ζηάζδ απέκακηζ ζηδκ ενβαζία 

ανίζημκηαζ δζαθμνεηζηέξ απυρεζξ ζπεηζηά ιε ημοξ ζοκεηαζνζζιμφξ ηαζ ηζξ ιεθθμκηζηέξ 

πνμζδμηίεξ, πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ δθζηία, ημ θφθμ ηαζ ηδκ πνμζςπζηή ζζημνία ημο 

ηαεεκυξ. Οζ απυρεζξ δεκ ζοιθςκμφκ:  

<<Κάπμζμζ αθέπμοκ ημ ζοκεηαζνζζιυ ςξ έκα πνμζςνζκυ ‘ηαηαθφβζμ’, ηάπμζμζ άθθμζ 

ζακ ημ δζηυ ημοξ πναβιαημπμζδιέκμ ένβμ, ηαζ άθθμζ ςξ έκα πενζμοζζαηυ ζημζπείμ πμο 

πνέπεζ κα παναδμεεί ζηζξ ιεθθμκηζηέξ βεκζέξ>>
68

 (J, 2005) 

<<Με ημ θυαμ ημο ηζ εα ζοιαεί, δεκ ιπμνμφζαιε κα απμθαζίζμοιε ζπεηζηά ιε ηδκ 

επακέκανλδ ηδξ ενβαζίαξ. Δηείκδ ηδκ επμπή, οπήνπακ άκενςπμζ πμο γμφζακ ιαηνζά 

ηαζ ιυκμ βζα κα επζαζχζμοκ πνεζάγμκηακ πνήιαηα. Μενζηά απυ ηα άημια αοηά δεκ εα 

δέπμκηακ κα ημ ηάκμοκ... αθθά ακ ανπίζεηε κα νςηάηε ηζξ βοκαίηεξ εδχ βφνς εα 

ανείηε υηζ μζ πενζζζυηενεξ απυ αοηέξ είκαζ δζαγεοβιέκεξ, πήνεξ, ή ακφπακηνεξ 

ιδηένεξ... είκαζ δ ιυκδ πδβή εζζμδήιαημξ βζα ημ ζπίηζ.>> (Manuela, 2006) 

<<Αοηή είκαζ ιζα ακαηηδιέκδ εηαζνεία βζα εηείκμοξ πμο εα ένεμοκ ιεηά απυ ιαξ, 

επεζδή αοηά ηα είδδ ηςκ εηαζνεζχκ απαζπμθμφκ δθζηζςιέκμοξ. Δδχ πμθθμί απυ ιαξ 

είκαζ ζπεδυκ έημζιμζ βζα ζοκηαλζμδυηδζδ, έπμοιε αηυιδ ηαζ ζοκηαλζμφπμοξ ηαζ αοημί 

είκαζ άκενςπμζ πμο είπακ ήδδ γήζεζ ανηεηά. Αοηυ εα ζοκεπζζηεί βζα ημ ιέθθμκ ηςκ 

άθθςκ, βζα ηδκ επυιεκδ βεκζά.>> (Luis, 2005) 

<<Γεκ είκαζ ιυκμ ιζα ‘πδβή’ ενβαζίαξ πμο έπεζ ζςεεί, αθθά έπμοιε ζχζεζ επίζδξ 

ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ δάδςκ ζηδκ Ανβεκηζκή. Γζαθμνεηζηά, μζ άκενςπμζ εα έπνεπε κα 

ηζξ εζζάβμοκ ζε ορδθυηενδ ηζιή ηαζ κα πθδνχκμοκ ζε δμθάνζα... έιιεζα, έπμοιε 

αμδεήζεζ πμθθμφξ ακενχπμοξ ηαζ επίζδξ πνμζθένεδηακ εέζεζξ ενβαζίαξ ζε πμθθμφξ 

ενβαγυιεκμοξ.>> (Δ, 2005)
69

 

                                                             
68  Εν ολίγοισ, τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά που λαμβάνει θ νζα μορφι παραγωγισ προςδιορίηονται 
με ετερόκλθτο τρόπο. Οι ίδιεσ οι εςωτερικζσ πολιτικζσ και ιδεολογικζσ διεργαςίεσ των εργατϊν (ςε 
ςυνάφεια με τα ευρφτερα κοινωνικά μζτωπα) κα διξουν αν θ αυτοδιαχείριςθ κα καταλιξει ωσ κάτι 
εφιμερο και ςαν μια διαδικαςία επανζνταξθσ ςτθν κανονικι μορφι του κεφαλαιοκρατικοφ τρόπου 
παραγωγισ ι ςαν ζνα όχθμα ριηικοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ κοινωνίασ.  
69

  Η πάγια και αντικειμενικι ανάγκθ των εργαηομζνων να ςυνεχίςουν να ζχουν πρόςβαςθ 
ςτθν εργαςία, ανατρζπει τα ίδια τα δόγματα του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ και τθσ διαδικαςίασ 
εκκακάριςθσ των αγορϊν. Κάτι το οποίο παρουςιάηει εξαιρετικό ενδιαφζρον. Εκεί όπου ο εγχϊριοσ 
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Όζα έπμοκ εζπςεεί έςξ ηχνα, υζμκ αθμνά ηζξ αθθαβέξ ςξ πνμξ ηα ηίκδηνα ηαζ 

ηζξ αλίεξ δείπκμοκ ηδκ ακάπηολδ ιζαξ «δεζηήξ μζημκμιίαξ». Οζ ηαηαθήρεζξ δεκ 

πνμμνίγμκηακ κα είκαζ έκα ιέζμ βζα ηδκ ζδζςηζηή ζδζμηηδζία, αθθά ςξ έκαξ ηνυπμξ κα 

δζαηδνδεεί ιία ‘πδβή’ ενβαζίαξ. Ζ έηθναζδ «ακαηηδεείζα επζπείνδζδ», ακαθένεηαζ 

ζηδκ ηαηάθδρδ ημο ενβμζηαζίμο ηαζ ηδκ επζζηνμθή ζηδκ παναβςβή, ζδιαημδμηεί 

ηάηζ δζαθμνεηζηυ απυ ηδκ απαθθμηνίςζδ ηςκ ιέζςκ παναβςβήξ απυ ημοξ 

ενβαγυιεκμοξ. Έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ επακαθμνά ηςκ δεζηχκ ηακυκςκ: ηα ιδπακήιαηα 

ηαζ μζ επεκδφζεζξ οπάνπμοκ βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ παναβςβήξ, κα απαζπμθμφκ 

ενβαγυιεκμοξ πμο πθδνχκμκηαζ βζα κα επζαζχζμοκ. Τπάνπεζ έκημκδ δ αίζεδζδ υηζ μζ 

ενβμδυηεξ απέηοπακ κα εηπθδνχζμοκ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ, αθήκμκηαξ ζημοξ 

ενβαγμιέκμοξ ημ κα απμηαηαζηήζμοκ ιζα ενβαζζαηή δεζηή. 

Ανπζηά, ηα ιέηνα πμο εθήθεδζακ ήηακ δζζηαηηζηά, ιε ημοξ ενβαγυιεκμοξ κα 

είκαζ θμαζζιέκμζ κα πανααζάζμοκ ημ κυιμ. Οζ δδιυζζεξ δνάζεζξ (δ ίδζα δ ηαηάθδρδ, 

μζ πζηεημθμνίεξ, ημ ιπθμηάνζζια ηςκ δνυιςκ, ηα ηνυθζια ζε υζμοξ έπμοκ ακάβηδ, μζ 

ηαηαζηδκχζεζξ έλς απυ ηα ενβμζηάζζα ηα μπμία θνμονμφκηακ απυ ηδκ αζηοκμιία, δ 

δζαθςκία ιε ημοξ κμιμεέηεξ ηθπ.) ζηαδζαηά αμήεδζακ κα επακαπνμζδζμνζζημφκ ηα 

κμιζηά υνζα. Αοηυ πμο θαζκυηακ μνευ ηαζ εειζηυ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ πνμζηαζίαξ ηςκ 

ιέζςκ δζααίςζδξ, έβζκε μ μδδβυξ βζα κα ακηζιεηςπίζμοκ ηαζ κα ελακηθήζμοκ ηα 

κμιζηά ηνζηήνζα.  

Αοηή δ «αθφπκζζδ», είκαζ ειθακήξ ζημ αηυθμοεμ ζπυθζμ: 

<<Γεκ είκαζ υπςξ πμθθμί άκενςπμζ θέκε: «έπμοκ ηαηαθάαεζ ημ ενβμζηάζζμ!». Διείξ 

πμηέ δεκ ηαηαθάααιε ημ ενβμζηάζζμ, ιείκαιε ιέζα ζε αοηυ. Γεκ έβζκε υπςξ ιε ηα 

άθθα ενβμζηάζζα ηα μπμία είπακ ηθείζεζ ηαζ ιεηά ηαηαθήθεδηακ. Ζ πενίπηςζδ ιαξ 

δεκ είκαζ έηζζ, έπνεπε κα ημ πνμζηαηεφζμοιε. Πάκημηε ημ θνμκηίγαιε. ηζξ 

μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ, υπςξ εκ πνμηεζιέκς, ημοξ βκςνίγεζξ (ημοξ ζδζμηηήηεξ), 

αθθά είκαζ ηάπςξ απνυζζημζ. Λμζπυκ, ήηακ δφζημθμ υηακ έπνεπε κα ημοξ πεηάλμοιε 

έλς. Σμ κα πεηάξ έλς ημοξ «ζδζμηηήηεξ», είκαζ απθχξ έκα ζπήια θυβμο, έηζζ; Απυ  

κμιζηή άπμρδ, δεκ ήηακ μζ ζδζμηηήηεξ πθέμκ, αθθά μζ άκενςπμζ δεκ ημ βκχνζγακ 

αοηυ ... δ δζαδζηαζία πηχπεοζδξ ζοκεπζγυηακ... ηαζ ηεθζηά ιζα ιένα, απθά έπνεπε κα 

ημοξ πμφιε: «εα πνέπεζ κα θφβεηε, δεκ έπεηε ηαιία δμοθεζά πθέμκ εδχ». Σα 

ιδπακήιαηα είπακ ζςεεί πάνδ ζε ειάξ, ήηακ έημζιμζ κα ηα πάνμοκ, δ αζηοκμιία ήηακ 

                                                                                                                                                                               
καταμεριςμόσ τθσ εργαςίασ, βάςει ελεφκερου ανταγωνιςμοφ, καταςτρζφει τον ςυγκεκριμζνο κλάδο 
παραγωγισ ωσ μθ αποδοτικό και βιϊςιμο, ζρχεται θ ςυνεταιριςτικι παραγωγι να απαντιςει με τον 
ακριβϊσ αντίκετο τρόπο. 
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ήδδ εδχ. Αηνζαχξ, ήιαζηακ ειείξ, μ θαυξ, μ μπμίμξ ημοξ ειπυδζζε κα ηα πάνμοκ. Γεκ 

είκαζ υηζ πήναιε ημ ενβμζηάζζμ απυ ημκ ζδζμηηήηδ, αοηυξ ημ έπαζε ηαζ εα 

ακαηηήζμοιε υηζ έπεζ απμιείκεζ, μηζδήπμηε ηαζ ακ ήηακ οπυ πθεζζηδνζαζιυ.>>(Δ, 

2005) 

Οζ ιανηονίεξ ηςκ ενβαγμιέκςκ απμδμηζιάγμοκ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ 

ενβμδμηχκ, δ μπμία ηαηά ηαζνμφξ ήηακ ιζα παηενκαθζζηζηή ηαηακυδζδ ηδξ ζπέζδξ  

ενβαζίαξ:  

<<Ο ζδζμηηήηδξ ηαζ εβχ ηα πδβαίκαιε ανηεηά ηαθά... ήιμοκ πναβιαηζηά 

απμβμδηεοιέκμξ ιαγί ημο, κυιζγα υηζ ήηακ ηαθφηενμξ άκενςπμξ. Αθθά, εκ μθίβμζξ, 

πνμζπάεδζε κα ιαξ οπμααειίζεζ ηαζ κα ιεζχζεζ ηδ κμδιμζφκδ ηαζ ηδκ ζηακυηδηά 

ιαξ.>>  (H, 2005) 

<<Ζ δζαθμνά ιεηαλφ ημο ηχνα ηαζ ηυηε είκαζ υηζ ζημ πανεθευκ, ειείξ δεκ 

εκδζαθενυιαζηακ βζα ημ πχξ παναβυηακ (ημ πνμσυκ), βζαηί παναβυηακ βζα ηάπμζμκ 

άθθμ, ζήιενα υιςξ ημ ηάκμοιε πνυεοια, ιε πενζζζυηενδ πνμζμπή ηαζ θνμκηίδα έηζζ 

χζηε ημ πνμσυκ κα ιδκ απμννζθεεί.>> (Α, 2005) 

Οζ ανπζηέξ δφζημθεξ πνμζπάεεζεξ ιεηέηνερακ ζηαδζαηά ημοξ ιειμκςιέκμοξ 

ενβαγυιεκμοξ ζε ‘αοηυ-πνμζδζμνζγυιεκεξ’ μιάδεξ. Έκαξ ηέημζμξ ζοθθμβζηυξ 

πνμζακαημθζζιυξ πμζηίθθεζ απυ ηδ ιζα επζπείνδζδ ζε άθθδ, ακάθμβα ιε ηδκ 

πνμζπάεεζα πμο ηαηααθήεδηε βζα ηδκ δδιζμονβία κμήιαημξ ιέζα απυ ιζα ηέημζα 

‘ακηίθαζδ’.  

Ζ ακηίθαζδ αοηή είκαζ επίζδξ επδνεαζιέκδ απυ ηδ ζηάζδ ημοξ απέκακηζ ζηα 

ζοκδζηάηα, δ μπμία εκ ιένεζ είκαζ ακηακάηθαζδ ηδξ ζοιιεημπή ηςκ ζοκδζηάηςκ ζε 

πνμδβμφιεκμοξ αβχκεξ ηαζ δ μπμία ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ αθθδθεββφδ ηςκ 

ενβαγυιεκςκ, πμο ηαοηίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ αθθά ηαζ ιε ηζξ ημπζηέξ ημζκυηδηεξ. Ζ 

ζηήνζλδ ηςκ ζοκδζηάηςκ πνμξ ηζξ ακαηηδιέκεξ εηαζνείεξ δεκ ήηακ ζζπονή (μζ ιεθέηεξ 

δείπκμοκ υηζ ιυκμ ημ 15-20 ημζξ εηαηυ ηςκ επζπεζνήζεςκ ακαθένμοκ πςξ έπμοκ θάαεζ 

οπμζηήνζλδ απυ ζοκδζηάηα, εκχ μζ πενζζζυηενμζ ακαθένμοκ υηζ έπμοκ θάαεζ αμήεεζα 

απυ άθθεξ ακαηηδιέκεξ επζπεζνήζεζξ).  

Σα παναηάης ζπυθζα απμηαθφπημοκ ηζξ δζαθμνεηζηέξ απυρεζξ ιεηαλφ ηδξ 

ημζκυηδηαξ, ηςκ ζοκαδέθθςκ ηαζ ηςκ ζοκδζηάηςκ: 

<<Οζ δζεοεοκηέξ, ημ ζενανπδιέκμ πνμζςπζηυ, μζ άκενςπμζ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ηςκ 

πςθήζεςκ έιεζκακ εηηυξ. Μυκμ μζ ενβάηεξ πνμζπχνδζακ ζηδκ πνάλδ (ηδξ 

ηαηάθδρδξ) βζα κα πνμζηαηεφζμοιε ηζξ εέζεζξ ενβαζίαξ ημοξ. Οζ ζδζμηηήηεξ δεκ 
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οπήνπακ πμοεεκά. Διείξ μζ ίδζμζ μνβακςκυιαζηακ ζε μιάδεξ ηαζ ιμζνάγαιε ηδ 

δμοθεζά ζε υθμοξ.>>  (Pedro, 2006)
70

 

Πμθθμί είπακ αηυια ηδ παθαζά κμμηνμπία ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ δεκ 

ηαηαθάααζκακ υηζ ήηακ ηχνα ηα ιέθδ ή μζ ‘ζδζμηηήηεξ’ εκυξ ζοκεηαζνζζιμφ. ηδ 

ζοκέπεζα, υηακ έιεκακ πμθθέξ χνεξ, επεζδή οπήνπε πμθθή δμοθεζά, απαζημφζακ κα 

πθδνςεμφκ επζπθέμκ.  

Κάπμζμξ έπνεπε κα ημοξ ελδβήζεζ: «Πμζμκ εα πνέπεζ κα πνεχζεζξ βζα ηζξ 

οπενςνίεξ, υηακ ενβάγεζαζ βζα ημκ εαοηυ ζμο;» (Δ, 2005) 

<<Κακείξ δεκ ηαηέπεζ εέζδ ορδθυηενα απυ ηάπμζμκ άθθμ. Δάκ ηαεανίγεζξ ηα 

παηχιαηα, εα πάνεζξ ηα ίδζα πνήιαηα ιε ειέκα πμο δμοθεφς ζημ ζζδένςια ζηδκ 

πνέζα. Αοηή είκαζ δ δζαθμνά απυ ημ κα έπεζξ έκα αθεκηζηυ.>> (Carolina, 2006) 

<<Αοημί (μζ κέμζ ενβαγυιεκμζ) εα πνέπεζ κα δχζμοκ ηδ δέμοζα πνμζμπή ημοξ ιέπνζ 

κα ιάεμοκ. ηδ ζοκέπεζα, φζηενα απυ ηνεζξ ιήκεξ, ακ έπμοκ ζοιπενζθενεεί ζςζηά 

ηαζ έπμοκ ιάεεζ, εα ημοξ επζηναπεί κα ζοιιεηάζπμοκ ζημ ζοκεηαζνζζιυ... ακ ηαζ εα 

ζοκεπίζεζ κα οπάνπεζ δζαθμνά ζημοξ ιζζεμφξ, δεδμιέκμο υηζ δεκ ειθακίζηδηακ ηδκ 

ίδζα ζηζβιή ιε ειάξ.>> (Α, 2005)
71

 

<<Σμ ενβμζηάζζμ αοηυ έπεζ πανάδμζδ αβχκςκ... υπςξ υηακ μζ ενβάηεξ ηδξ 

έκςζδξ ιεηαθθςνφπςκ ήνεακ ιε ηδκ «θμβζηή» ημοξ: «Μζθάηε βζα αβχκα βζα αολήζεζξ, 

αθθά ημ ηαηαζηαηζηυ θέεζ υηζ εα πνέπεζ κα ηενδίγεζξ $1 ακά χνα ηαζ εζείξ ηενδίγεηε 

1,20 δμθάνζα>> (Juan, 2005) 

Οζ ηαεδιενζκέξ έκκμζεξ ημο πχνμο ηαζ ημο πνυκμο έπμοκ οπμζηεί ζδιακηζηέξ 

αθθαβέξ. ε ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια, δ κμμηνμπία πμο δζαπςνίγεζ ημ ζπίηζ απυ ηδκ 

ενβαζία ηαζ δ ακαιμκή βζα ημ δεηαπεκεήιενμ ιζζευ έπεζ δχζεζ ηδ εέζδ ηδξ ζε ιζα 

άθθδ:  

«ημ ενβμζηάζζμ, ιμζάγεζ ιε ημ ζπίηζ». Οζ πχνμ-πνμκζηέξ απμζηάζεζξ απυ ημ 

ενβμζηάζζμ, δ βεζημκζά, ημ ζπίηζ ηαζ δ ενβαζία έπμοκ ζοβπςκεοηεί, βζα κα 

ακηζηαηαζηήζμοκ ηδκ εηενμκμιία ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ βναιιήξ παναβςβήξ ηαζ ηδκ 

απυζηαζή ηδξ απυ ημκ ηυζιμ.  

ημ επίηεκηνμ αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ είκαζ δ αθθαβή ζηα ενβαζζαηά πνυηοπα. 

Απυ αοηυ πμο ααζζγυηακ ζηα πνμζυκηα ή ηζξ επακαθαιαακυιεκεξ ενβαζίεξ πμο 

εηηεθμφκηακ οπυ ημ αθέιια εκυξ πνμζεηηζημφ δζαπεζνζζηή ηαζ ιε εθάπζζηδ 

επζημζκςκία ιεηαλφ ηςκ ενβαγμιέκςκ, ζε αοηυ πμο ααζίγεηαζ ζηδκ εη πενζηνμπήξ 

                                                             
70

 Ενδεικτικό του αμεςοδθμοκρατικοφ τρόπου οργάνωςθσ του τεχνικοφ καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ. 
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ενβαζία (πμθθαπθέξ ζηακυηδηεξ), ηαζ υπμο δ παναβςβή μνβακχκεηαζ ιε ηέημζμ ηνυπμ 

πμο επζηνέπεζ κα ακαθάαεζξ κέεξ ανιμδζυηδηεξ (πμθθαπθά ηαεήημκηα) ηαζ επζηνέπεζ 

ιζα μνζγυκηζα δζααμφθεοζδ ηαζ έκα άκμζβια ζηδκ ακηαθθαβή βκχζεςκ. Δπζπθέμκ, δ 

κέα μνβάκςζδ επζηνέπεζ ζημ πνμζςπζηυ κα ηαθφρεζ πνμζςνζκέξ ηεκέξ εέζεζξ 

ενβαζίαξ ηαζ κα ακαεέζεζ ηαεήημκηα γςηζηήξ ζδιαζίαξ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ 

ενβαγυιεκμοξ ζε μνζζιέκεξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ. Παθαζά ηαζ κέα ηνζηήνζα 

απμδμηζηυηδηαξ δζαπθέημκηαζ ιε αοηέξ ηζξ αθθαβέξ. Χζηυζμ, δ ημζκςκζηή 

οπμηεζιεκζηυηδηα έπεζ αθθάλεζ, δεκ αλζμπμζείηαζ βζα ηδκ ηαπζηαθζζηζηή ενβαζία 

(πθδνςιή ζε ακηάθθαβια βζα ηδκ ενβαζία), αθθά βζα ηδκ ανπή ηδξ αθθδθεββφδξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ. 

Υςνίξ κα πνμααίκμοιε ζε αεαζαζιέκα ζοιπενάζιαηα, πμο αθέπμοκ ηδκ 

αοημδζαπείνζζδ ζηδκ Ανβεκηζκή ςξ ιζα δζαδζηαζία πμο ιεηαιμνθχκεζ νζγζηά ηδκ 

‘θφζδ’ ηδξ ενβαζίαξ οπυ ζοκεήηεξ ηαπζηαθζζιμφ, ιπμνμφιε κα ελάβμοιε μνζζιέκεξ 

παναηδνήζεζξ πμο εζηζάγμοκ ζηδκ ακάπηολδ ακηζεέζεςκ ιε ααζζηυ ακηζηείιεκμ 

αοηήκ (ηδκ ενβαζία). 

οβηεηνζιέκα, αοηή δ ιεηαζηνμθή απυ ηδκ ενβαζία ςξ απμηθεζζηζηυ ιέζμ 

παναβςβήξ αλίαξ ηαζ ηένδμοξ, ζηδκ ενβαζία αάζεζ ημζκςκζηήξ αθθδθεββφδξ, 

ακάπηολδξ δεζιχκ,  ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ, ζοθθμβζηήξ μνβάκςζδξ 

- δδιζμονβίαξ, έθθμβδξ ζφκδεζδξ ιε ημ ηεθζηυ πνμσυκ ηαζ ιπμθζάζιαημξ ηδξ 

δδιμηναηίαξ ζηδκ παναβςβή, έζης ηαζ ζε ανεθμκδπζαηυ ζηάδζμ, ζοιποηκχκεζ 

ελαζνεηζηά ζδιακηζηέξ ακηζεέζεζξ. Απυ ιζα ιανλζζηζηή ζημπζά, δζαηνίκεηαζ πςξ δίπθα 

ζε ιζα μζημκμιία υπμο δ ακενχπζκδ ενβαζία ‘απμκεηνχκεηαζ’ απυ ηα ζδζαίηενα 

δδιζμονβζηά ηαζ πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιε ζημπυ ηδκ αθυβζζηδ ζοζζχνεοζδ 

ηαζ ιεηάθναζδξ αοηήξ ζε ηένδμξ, ακαπηφζζεηαζ έκα είδμξ ενβαζίαξ πμο επενςηά ηζξ 

ημζκςκζηέξ ακάβηεξ πμο ηαθείηαζ κα ελοπδνεηήζεζ
72

. Απμηεθεί ιζα ακηίθδρδ πμο 

ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ δδιμηναηία ζηδκ παναβςβή ςξ απαναίηδημ ζημζπείμ ζοκμθζηά 

βζα ηδκ έκκμζα ηδξ δδιμηναηίαξ (Jossa, 2005, ζ.5). Γίπθα ζε ιζα μζημκμιία πμο 

δβειμκεφεζ μ ειπμνεοιαηζηυξ θεηζπζζιυξ, δ δζμπέηεοζδ ηςκ ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ 

                                                             
72  θμειϊνουμε πωσ θ ςυηιτθςθ γφρω από τθν Μαρξιανι κεϊρθςθ τθσ αφθρθμζνθσ εργαςίασ 
αποκτά τεράςτιεσ διαςτάςεισ. Η δευτερεφουςα βιβλιογραφία που αςχολείται με το πλαίςιο τθσ 
αφθρθμζνθσ εργαςίασ εκτείνεται ςε διάφορεσ και πολφ ςυχνά ςε αντιπαρακετικζσ κατευκφνςεισ. 
Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι ςτθν εξζλιξθ τθσ πολιτικισ και ακαδθμαϊκισ ςυηιτθςθσ γφρω από 
αυτό το κζμα, κφκλοι μαρξιςτικϊν ςχολϊν εξζλαβαν με διαφορετικοφσ τρόπουσ τθν Μαρξιανι 
κεωρία τθσ αξίασ. Ωςτόςο παρακζτουμε οριςμζνεσ προςεγγίςεισ μζςα από κεωρθτικζσ οπτικζσ που 
μποροφν να υποςτυλϊςουν τθν επιχειρθματολογία που αναπτφςςουμε ςτο κυρίωσ κείμενο : (Marx, 
1993, p.104), (Harvey, 2006, p.108) 
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ιέζα ζηδκ παναβυιεκδ φθδ ηαζ ζηα ειπμνεφιαηα, ακαδφμκηαζ αιεζμδδιμηναηζημί 

ιδπακζζιμί αθθδθεββφδξ πμο δζαιεζμθααμφκ ακάιεζα ζηδκ  ενβαζία ηαζ ζημ ηεθζηυ 

πνμσυκ ηδξ.  

Ονζζιέκεξ δδθχζεζξ βζα ημ πχξ ιζα κέα αίζεδζδ ηδξ εοεφκδξ ηαζ ηδξ 

δοκαηυηδηαξ πνμέηορε ηαηά ηδ ιεηάααζδ απυ ηδκ αιεζαυιεκδ ενβαζία ζημκ 

ενβαηζηυ έθεβπμ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Πνχημκ, ιζα άπμρδ βζα ηδκ ενβαζία ηαζ ημ ζπίηζ: 

<<Γζα ιέκα πνμζςπζηά, αοηυ ημ ενβμζηάζζμ είκαζ ζακ ημ ζπίηζ ιμο. Πνέπεζ κα είιαζ 

εδχ βζα κα ζοκηδνήζς ημ ζπίηζ ιμο. Έηζζ είκαζ δ ηαεδιενζκή δμοθεζά, δ αλζμπνέπεζα 

ηδξ ηάεε ιένα. Αοηυ είκαζ ημ δεφηενμ ζπίηζ ιμο, εηείκμ ημ μπμίμ ζηδνίγεζ ηδκ 

μζημβέκεζά ιμο, έηζζ πνέπεζ κα είιαζ εδχ υθδ ηδκ χνα.>> (Roberto,2006) 

<<Πνμξ ημ πανυκ, αοηή είκαζ υθδ δ γςή ιμο... Θέθς κα πς, υηακ είιαζ ζημ ζπίηζ 

ζηέθημιαζ ηδκ ενβαζία - αοηυ είκαζ, ηα εκμπμζείξ υθα ζημ ζπίηζ ζμο. ηδκ πενίπηςζή 

ιμο, δ βοκαίηα ιμο είκαζ ιαγί ιμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαηάθδρδξ, ζημ δζηαζηήνζμ, 

ζημ Νμιμεέηδ... παίνκεζ ακενχπμοξ ηαζ επζζηέπημκηαζ άθθεξ επζπεζνήζεζξ, υηακ δεκ 

ιπμνχ εβχ... ημ πενζαάθθμκ ημο ζπζηζμφ, ζηδ δζηή ιμο πενίπηςζδ, πενζζηνέθεηαζ 

βφνς απυ ηδκ ηαηάθδρδ ημο ενβμζηαζίμο, βφνς απυ αοηή ηδ κέα πνμζπάεεζα. (NN, 

2003)
73

 

ηδ ζοκέπεζα, ηάπμζεξ απυρεζξ βζα ηδκ επαββεθιαηζηή εοεφκδ ηαζ ηα αζηήιαηά 

ηδξ: 

<<Έκα πνάβια είκαζ κα θηζάλεζξ έκακ ζοκεηαζνζζιυ, ηαζ έκα άθθμ ημ κα παξ κα 

δμοθέρεζξ, αθθά ηάηζ εκηεθχξ δζαθμνεηζηυ ημ κα ημκ οπεναζπζζηείξ. Γζα ιαξ ήηακ 

ζδιακηζηυ... ηαζ ηαηέθδλε ηαθά... πςνίξ πμθφ ζπεδζαζιυ.>> (NN, 2003) 

<<ε πενίπηςζδ πμο ημ ενβμζηάζζμ απμηφπεζ έηζζ εα βίκεζ ηαζ ιε ημ πμθζηζζηζηυ 

ηέκηνμ ηαζ ιε ηδ ζπέζδ ιε ηδ βεζημκζά.>> (ZZ, 2003) 

<<Αζζεακυιαζηε πζμ οπεφεοκμζ ηαζ ζηακμί ηαζ έπμοιε κα ιάεμοιε πμθθά πνάβιαηα. 

Πνζκ, ημ εέια ηςκ πνδιάηςκ ήηακ ζηα πένζα ηςκ ζδζμηηδηχκ, μζ βναιιαηείξ ήηακ 

επζθμνηζζιέκμζ ιε ηδ δζμίηδζδ, μζ άκενςπμζ ηςκ πςθήζεςκ 

αζπμθμφκηακ ιε ηα ειπμνζηά εέιαηα, ηα νφειζγακ υθα. Αθθά ηχνα δζαπζζηχκμοιε 

υηζ πνέπεζ κα ημ ηάκμοιε υθα ειείξ... είκαζ ιζα ηενάζηζα εοεφκδ. >> (Pedro, 2006) 

<<ηδκ ανπή, ακδζοπμφζαιε πενζζζυηενμ βζα ηζξ παναββεθίεξ ηαζ ενβαγυιαζηακ βζα 

ηδκ ηάθορδ ηδξ γήηδζδξ. Ζ παναβςβή ήηακ ιεζςιέκδξ ελαζθάθζζδξ βζα ηζξ 

παναββεθίεξ ηαζ ήηακ ακαπμηεθεζιαηζηή επεζδή ενβαγυιαζηακ βζα ιζηνέξ πανηίδεξ. 

                                                             
 



50 
 

Οζ άκενςπμζ έπνεπε κα ιαξ οπμζημφκ βζα ηνεζξ ιήκεξ, εκχ ημοξ ελδβμφζαιε υηζ 

έπνεπε κα πνμζανιμζηεί δ παναβςβή ζημοξ νοειμφξ ιαξ. ηδ ζοκέπεζα, ανπίζαιε κα 

δμοθεφμοιε βζα ιεβαθφηενεξ πανηίδεξ. Μενζηέξ θμνέξ παίνκμοιε ιζα παναββεθία ηαζ 

ιπμνμφιε κα ηδκ παναδχζμοιε αιέζςξ. (άβκςζηδ)>> 

Σέθμξ, ηάπμζεξ απυρεζξ βζα ημ πχξ έπεζ πνμηφρεζ ιζα κέα ζπέζδ ιε ηζξ αβμνέξ, 

ιε αάζδ ηδ ζοκεπή ιάεδζδ ηαζ ηδκ πνμζανιμβή, ζηζξ πεναζηένς οπμηεζιεκζηέξ 

αθθαβέξ: 

<<Ήηακ ιζα ειπεζνία εηιάεδζδξ... Γεκ ήιαζηακ μνβακςιέκμζ, υπςξ ήιαζηακ πνζκ, 

υηακ οπήνπε έκα άημιμ αθζενςιέκμ ιυκμ ζημκ πμζμηζηυ έθεβπμ. Έηζζ, μ ηαεέκαξ απυ 

ειάξ πνέπεζ κα είκαζ ζοκεζδδημπμζδιέκμξ ηαζ πνμζέπεζ. Δίιαζηε υθμζ ιένμξ ιζαξ 

δζαδζηαζίαξ. Έκα ημιιάηζ οπμαάθθεηαζ ζε πμθθέξ δζενβαζίεξ πνζκ θηάζεζ εδχ βζα κα 

ζοκανιμθμβδεεί, αθθά εα πνέπεζ κα αεααζςεείξ υηζ υθα ηα ημιιάηζα εα ένεμοκ εδχ 

ηδκ ίδζα ζηζβιή.>> (Δ, 2005) 

<<ημ πανεθευκ, υηακ δζαπζζηχκαιε υηζ δεκ οπήνπε πνχηδ φθδ βζα κα ενβαζημφιε, 

πενζιέκαιε ζοκεπχξ ημ δζμζηδηζηυ πνμζςπζηυ. Σχνα δεκ πενζιέκμοιε ιέπνζ κα 

απμθαζίζμοκ κα αβμνάζμοκ! Όθμζ λένμοιε ηζ πνέπεζ κα ηάκμοιε... ηαζ ηάκμοιε ημ 

ηαθφηενμ πμο ιπμνμφιε. Κακείξ δεκ ιαξ αημθμοεεί πακημφ, πζέγμκηάξ ιαξ, αοηή 

είκαζ δ δζαθμνά. (Α, 2003) 

<<Σμ εέια είκαζ κα θνμκηίγεζξ ηδ δμοθεζά ζμο, κα παίνκεζξ ημ ηαθφηενμ απυ 

αοηήκ. Γζα πανάδεζβια, δεκ είιαζηε εδχ ιε ημ ιαζηίβζμ ή ηάηζ ηέημζμ. Θα πζμφιε ημκ 

ηαθέ ιαξ, εα δζααάζμοιε ηδκ εθδιενίδα, αεααζςιέκμζ υηζ ημ πνμσυκ είκαζ εκηάλεζ. 

Βθέπεηε, ημ πνμσυκ έπεζ πμθθά ημιιάηζα, αθθά υηακ δ βναιιή είκαζ ηαθά 

μνβακςιέκδ, θεζημονβεί μιαθά. Δίκαζ πναβιαηζηά εηπθδηηζηυ- πίκς ημκ ηαθέ ιμο, 

δζααάγς ηδκ εθδιενίδα, αθθά ιεηά είιαζ πμθφ παναβςβζηυξ.>> (J, 2005)
74

 

Πμθφ εκηοπςζζαηά, μζ ενβαγυιεκμζ πενζβνάθμοκ ιζα αηιυζθαζνα παθανή, 

δδιμηναηζηή: 

                                                             
74

 ε αυτιν τθν διλωςθ μια εναλλακτικι οπτικι προςφζρεται ςε ςχζςθ με τθν ζννοια τθσ 
παραγωγικότθτασ. Από τα νεοκλαςικά οικονομικά γνωρίηουμε πωσ υπάρχει μια γονιδιακι ςφνδεςθ 
μεταξφ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ εντατικοποίθςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. Η πεικάρχθςθ 
τθσ εργαςίασ πάνω ςτθν γραμμι παραγωγισ με τουσ όρουσ που επιβάλλει το κεφάλαιο, προςφζρει 
για πολλζσ δεκαετίεσ ςτο ςφςτθμα εντόνουσ ρυκμοφσ ςυςςϊρευςθσ πλοφτου. Ωςτόςο ςε αυτι τθν 
περίςταςθ θ παραγωγικότθτα των εργαηομζνων ορίηεται μζςα από τισ ανάγκεσ τθσ ίδιασ τθσ 
εργαςίασ. Οι ρυκμοί παραγωγισ προκφπτουν μζςα από τον τρόπο που ικανοποιεί θ ίδια θ εργαςία 
τθν ηιτθςθ ςτθν αγορά και όχι μζςα από τθν μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ ςτο ελάχιςτο δυνατό 
κόςτοσ προσ όφελοσ του κεφαλαίου. 
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<<Δίπαιε ζοκδείζεζ κα ενβαγυιαζηε πζμ βνήβμνα επεζδή ήιαζηακ πζεζιέκμζ κα 

πανάβμοιε πενζζζυηενα. ήιενα, ενβαγυιαζηε ζημ δζηυ ιαξ νοειυ... ηάκμοιε υ, ηζ 

πνέπεζ κα ηάκμοιε, ηίπμηε παναπάκς.>> (Α, 2005)
75

 

<<ε ηάκεζ κα εκδζαθένεζαζ βζα ηα δζηαζχιαηά ζμο ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ιπμνείξ κα 

ιζθήζεζξ επεζδή έπεζξ ημ δζηαίςια κα ημ ηάκεζξ. Δίζαζ έκαξ ενβαγυιεκμξ πμο 

οπεναζπίγεηαζ ηδ δμοθεζά ημο.>> (NN, 2003) 

Οζ ενβαγυιεκμζ ακηζιεηχπζγακ ιζα δζανηή αζηάεεζα. Μέζα ζηα πνμαθήιαηα 

πμο είπακ κα ακηζιεηςπίζμοκ οπήνπε μ ζοκεπήξ ηίκδοκμξ ημο κα πάζμοκ ηδ δμοθεζά 

ημοξ, δ πνμζπάεεζα κα ηναηήζμοκ ηδ εέζδ ημοξ ηάης απυ ζοκεήηεξ ακαηαηαηάλεςκ, 

μζ μπμίεξ είπακ ςξ απμηέθεζια ηδκ απυθοζδ ενβαγμιέκςκ. Με ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ 

μζημβεκεζχκ ημοξ, μζ ενβάηεξ πνδζζιμπμίδζακ δζάθμνα ιέζα βζα κα οπμζηδνίλμοκ ηζξ 

εέζεζξ ημοξ, ζηδκ ημπζηή ημζκςκία, ζηα ηοαενκδηζηά ηέκηνα ιε ελμοζία θήρδξ 

απμθάζεςκ ή ζημ κμιζηυ ζφζηδια. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ήνεακ ακηζιέηςπμζ ιε ηδκ 

αζηοκμιία. Ένπμκηακ ακηζιέηςπμζ ιε ημοξ ζδζμηηήηεξ ηςκ εηαζνεζχκ αθθά ηαζ ημοξ 

δακεζζηέξ, εκχ πνμζπαεμφζακ ζοβπνυκςξ κα ηναηήζμοκ ηζξ δμοθεζέξ ημοξ (ηαηά ηδκ 

πενίμδμ ηςκ ηαηαθήρεςκ ήηακ λεηάεανμ υηζ δ ακενβία εα δζανημφζε πμθφ 

πενζζζυηενμ αηυια ηαζ ιυκζια βζα αοημφξ πμο ήηακ άκς ηςκ 40). Σμ ιέθθμκ ημοξ 

ααζίγεηαζ υπζ ιυκμ ζηδκ αβμνά, αθθά ζηδ κμιζιμπμίδζδ ηδξ εέζδξ ημοξ ςξ 

αοημδζαπεζνζγυιεκμζ ενβάηεξ οπυ ηδ δμιή ιζαξ ηοπζηήξ ζοθθμβζηυηδηαξ ηαζ ζηδκ 

οπμζηήνζλδ ηδξ ημζκυηδηαξ. 

Οζ ενβάηεξ πμο ηαηάθενακ κα απμθφβμοκ ηδκ πηχπεοζδ πήνακ ηδ εέζδ ηςκ 

απμθοιέκςκ ενβαηχκ ηαζ ακαβηάζηδηακ κα απμηηήζμοκ βκχζεζξ πάκς ζηδ 

δζαδζηαζία ηδξ παναβςβήξ ζημ ζφκμθυ ηδξ. Έηζζ δδιζμονβήεδηακ ηαζκμφνβζεξ 

ακηζθήρεζξ ςξ πνμξ ημ πχνμ ηαζ ημ πνυκμ, επζηνέπμκηάξ ημοξ κα παίνκμοκ ζοθθμβζηέξ 

απμθάζεζξ. Έβζκακ επίζδξ αθθαβέξ ηαζ ζηζξ δμιέξ ηδξ ηαοηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

επζημζκςκίαξ. Γδιζμονβήεδηε έκαξ κέμξ ηνυπμξ «μνζγυκηζαξ επζημζκςκίαξ». Οζ 

ηαζκμφνβζεξ ζδέεξ ήηακ θζβυηενμ εεςνδηζηέξ ηαζ μζ ενβάηεξ ζοκήεζζακ ζημ κα 

ηαθφπημοκ ηα ηεκά απυ άθθεξ εέζεζξ πςνίξ πνμεζδμπμίδζδ. Σμ κέμ ενβαζζαηυ πκεφια 

πμο δδιζμονβήεδηε ααζζγυηακ ζηζξ ιμζναζιέκεξ εοεφκεξ ηαζ ηζκδηήνζα δφκαιδ ήηακ 

ημ μιαδζηυ ηένδμξ απυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ενβαζίαξ ημοξ. οκέπζζε κα ζζπφεζ δ 

παιδθή ακμπή πνμξ αοημφξ πμο δεκ πδβαίκμοκ ζηδ δμοθεζά ημοξ (βζκυηακ αθαίνεζδ 

απυ ημ ιζζευ ημοξ) πανυθα αοηά δεκ πνδζζιμπμζμφηακ πθέμκ δ απυθοζδ ςξ απεζθή. 

                                                             
75 Αντιςτοιχία παρουςιάηει και θ ςυγκεκριμζνθ τοποκζτθςθ… 
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ημοξ ενβάηεξ ηςκ ακαηηδιέκςκ εηαζνεζχκ δυεδηε δ εοηαζνία κα εηηζιήζμοκ 

ημ υηζ ιπμνμφζακ κα ειπθμοηίζμοκ ηζξ βκχζεζξ ημοξ. Αοηυ έβζκε επεζδή ζοιιεηείπακ 

υθμζ ζηδκ δζαπείνζζδ ηδξ εηαζνείαξ, βζκυηακ εκαθθαβή ηςκ εέζεςκ ενβαζίαξ ηαζ 

ζοκαθθάζζμκηακ ιε ελςηενζημφξ πανάβμκηεξ (ακενχπμοξ ηδξ αβμνάξ, δδιυζζμοξ 

θμνείξ, ιέζα εκδιένςζδξ ηαζ ημζκςκζηέξ μνβακχζεζξ). Σδκ ζηακυηδηα πμο 

απέηηδζακ κα ιζθάκε δδιυζζα πμθθμί απυ ημοξ ενβάηεξ ηδκ ζοβηαηαθέβμοκ ιέζα ζε 

υθεξ ηζξ βκχζεζξ πμο ζοβηέκηνςζακ ηαηά ηδ δζάνηεζα αοηή. Άθθμ έκα πνάβια πμο 

άθθαλε είκαζ υηζ υθμζ είπακ ίζδ ηαζ δίηαζδ ακηζιεηχπζζδ. Γζα πανάδεζβια, ακ 

ειθακζζηεί ηάπμζα δμοθεζά πμο είκαζ πζμ δφζημθδ ή δοζάνεζηδ, δεκ εεςνείηαζ 

εοεφκδ ιυκμ εκυξ αηυιμο. Δπίζδξ υθμζ μζ ενβαγυιεκμζ πθδνχκμκηαζ δίηαζα 

ακελάνηδηα απυ ηδ εέζδ ημοξ.  

Οζ ιζζεμί δζαθένμοκ ιε αάζδ ημ είδμξ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ημ επίπεδμ ηδξ 

ηεπκζηήξ βκχζδξ ηαζ εζδζηυηδηαξ ημο ηαεεκυξ. ηα μιαδζηά ζοιαμφθζα απμθαζίγμοκ 

υθμζ πμζμζ εα έπμοκ ηζξ πζμ μνβακςηζηέξ εέζεζξ ηαζ αοηυ ααζίγεηαζ ζηζξ πνμζςπζηέξ 

ζηακυηδηεξ ημο ηάεε αηυιμο. Αοηέξ μζ αθθαβέξ ηάκμοκ ηδκ ηαεδιενζκή νμοηίκα κα 

θαίκεηαζ θζβυηενμ ημοναζηζηή ηαζ δδιζμονβμφκ ιζα αίζεδζδ μιαδζηυηδηαξ ηαζ 

ζηακμπμίδζδξ ζημοξ ενβάηεξ. Οζ ενβάηεξ εεχνδζακ υηζ μ νυθμξ ημοξ ήηακ κα ηάκμοκ 

ηα ενβμζηάζζα κα λακαδμοθέρμοκ ηαζ κα δδιζμονβήζμοκ ίζεξ ηαζ ζηακμπμζδηζηέξ 

μζημκμιζηέξ ακηαιμζαέξ.  

Δίκαζ θακενυ υηζ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ δ ιμνθή ηδξ μιαδζηήξ δνάζδξ έπεζ 

αθθάλεζ. Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δζαπναβιαηεφμκηαζ πζα μζ ενβαγυιεκμζ ιε ημοξ 

ενβμδυηεξ έπεζ αθθάλεζ. Σα ηοπζηά ιέζα υπςξ δ ζοκδζηαθζζηζηή εηπνμζχπδζδ ή δ 

δζαπναβιάηεοζδ ιε ημοξ ενβμδυηεξ έπμοκ ακηζηαηαζηαεεί απυ οπμηεζιεκζηέξ ζπέζεζξ 

ααζζζιέκεξ ζηδκ ζοιιεημπζηή αοημδζαπείνζζδ, ζηζξ δδιυζζεξ δζαιανηονίεξ, ζηδκ 

αθθδθεββφδ ιε ηζξ άθθεξ ακαηηδιέκεξ εηαζνείεξ ή ημζκςκζημφξ θμνείξ πμο ανίζημκηαζ 

ζε πανυιμζα δφζημθή ηαηάζηαζδ ηαζ ζηζξ πανειαάζεζξ ζε ιέζα εκδιένςζδξ ή ζε 

δδιυζζμοξ μνβακζζιμφξ. Όπςξ απμδεζηκφμοκ μζ ιανηονίεξ, αοηυξ μ ηνυπμξ κα 

μζημδμιδεεί ιζα ημζκςκζηή μζημκμιία ακαπυθεοηηα ηαηαθήβεζ ζε ιζα ακμζηηή 

ζφβηνμοζδ ςξ πνμξ ηα δζηαζχιαηα ζδζμηηδζίαξ (ππ. πνμζηαζία ηςκ ζδζςηζηχκ 

δζηαζςιάηςκ ζδζμηηδζίαξ) ηαζ ημο ημζκςκζημφ δζηαζχιαημξ ηδξ ενβαζίαξ.  

Έπμοκ πνμηφρεζ πνμηάζεζξ βζα δδιυζζεξ πμθζηζηέξ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ 

ηςκ ιεηαννοειίζεςκ ημο Νυιμο πενί πηςπεφζεςκ βζα κα ελαζθαθζζημφκ μζ ιζζεμί 

ηςκ ενβαγμιέκςκ πμο δεκ ηαηααάθθμκηαζ, κα δζεοημθφκεηαζ δ απαθθμηνίςζδ ζηδκ 

πενίπηςζδ επζπεζνήζεςκ πμο δδθχκμοκ παναπθακδηζηά εηηαεανζζηζηά ζημζπεία ηαζ 
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κα πανέπεηαζ ζηαεενή οπμζηήνζλδ ζηζξ ακαηηδιέκεξ εηαζνείεξ πνμηεζιέκμο κα 

παναηείκεηαζ δ επζαίςζή ημοξ. Γεδμιέκμο υηζ πζθζάδεξ επζπεζνήζεζξ πηςπεφμοκ ηάεε 

ιήκα, δ ημζκςκζηή δζηαζμζφκδ πμο οπμζηδνίγεζ ημοξ ενβαγυιεκμοξ εα πνέπεζ κα 

ζοκδέεηαζ ιε ηδκ πθήνδ απμηαηάζηαζδ ηςκ ενβαζζαηχκ ημοξ δζηαζςιάηςκ ζε 

πενίπηςζδ απυθοζήξ ημοξ. Αοηέξ μζ πνμηάζεζξ πενζθαιαάκμοκ ηαζ εέιαηα 

δζαπείνζζδξ – βζα πανάδεζβια δ δζμίηδζδ ιζαξ ακαηηδιέκδξ εηαζνείαξ εα πνέπεζ κα 

βίκεηαζ απυ ιζα μιάδα ζηδκ μπμία ζοιιεηέπμοκ ενβαγυιεκμζ, δδιυζζεξ ηνάπεγεξ, 

ημπζηή ηοαένκδζδ, ηεπκμθμβζηά ζκζηζημφηα ηαζ ζοθθμβζηυηδηεξ. 

Έκα ζδιακηζηυ ζοιπέναζια ζπεηίγεηαζ ιε ημ πχνμ. Απμδείπεδηε πςξ, εζδζηά 

βζα ηζξ βοκαίηεξ, μ πχνμξ ενβαζίαξ έπεζ ιεηαηναπεί ζε έκα πμθοθεζημονβζηυ πχνμ: 

 μζ ηαεδιενζκυηδηεξ ηζξ μζηζαηήξ γςήξ (δ θνμκηίδα ηςκ παζδζχκ, δ δζαηνμθή, μζ 

ημζκςκζηέξ ζοκακηήζεζξ, πμθζηζζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ) έπμοκ εκζςιαηςεεί ζηδ γςή 

ζημ ενβμζηάζζμ. Πανυιμζα, μ δνυιμξ έπεζ ιεηαηναπεί ζε ηυπμ δζαιανηονίαξ ηαζ 

εκίμηε μζ ενβαγυιεκμζ θςκάγμοκ βζα ημζκςκζηή αθθδθεββφδ. Οζ έκκμζεξ ημο πχνμο 

ηαζ ημο πνυκμο ηαζ μζ μζηζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ επακαπνμζδζμνίγμκηαζ ιέζα απυ ηζξ 

κέεξ ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ. ηδ ζοκέπεζα ημο ηεθαθαίμο πανμοζζάγμκηαζ εκδεζηηζηά 

παναδείβιαηα «ακαηηδιέκςκ» επζπεζνήζεςκ.__ 

 

3.3 Παραδείγκαηα Αλαθηεκέλφλ Επητεηρήζεφλ 

 

 

� FASINPAT /ZANON 

Cooperativa de Trabajo FASINPAT /ZANON 

Πανάβεζ: Πθαηίδζα ηεναιζηχκ ηαζ πμνζεθάκδξ 

Έδνα: Ruta Nacional 7, Parque Industrial, 7 km απυ ηδκ επανπία Neuquén 

Παθζυ υκμια: Zanón 

 

Σμ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ ηεναιζηχκ πθαηζδίςκ Zanon ανίζηεηαζ 7 

πζθζυιεηνα έλς απυ ηδκ επανπία ημο Νεμοηέκ ηαζ πίθζα πζθζυιεηνα κυηζα ημο 

Μπμοέκμξ Άζνεξ. Ηδνφεδηε ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ δζηηαημνίαξ ημο Βζκηέθα, δ μπμία 

επί ηδξ μοζίαξ παναπχνδζε ζηδκ ζηαθζηήξ ηαηαβςβήξ μζημβέκεζα Zanon ηενάζηζεξ 

εηηάζεζξ ηαζ πνμκυιζα βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ θεζημονβία ημο ενβμζηαζίμο. Δπί ηδξ 
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πνμεδνίαξ Μέκει είπακ δμεεί ηενάζηζεξ επζδμηήζεζξ πνμξ ηδκ επζπείνδζδ, δ μπμία 

εοδιενμφζε αθθά δ ζδζμηηδζία ηδξ ηδκ οπενπνέςκε ζοκεπχξ.  

Ζ ηαηάζηαζδ ζηδ Zanon έβζκε έηνοειδ απυ ημ 1998 υηακ θυβς ηδξ 

ζοκεπυιεκδξ οπενπνέςζδξ ημο ενβμζηαζίμο δ ενβμδμζία απμθάζζζε κα βίκμοκ 

εηηεηαιέκεξ απμθφζεζξ ενβαγμιέκςκ δίπςξ κα δμεμφκ απμγδιζχζεζξ. Αημθμοεμφκ 

ηνία πνυκζα ηζκδημπμζήζεςκ απυ ημοξ ενβαγυιεκμοξ, απενβίεξ, δζαδδθχζεζξ ηαζ 

ιπθμηανίζιαηα δνυιςκ. Απυ ηδκ 1δ Οηηςανίμο ημο 2001 μζ ζδζμηηήηεξ ημο 

ενβμζηαζίμο δεκ ειθακίζηδηακ λακά. 

 Ζ απάκηδζδ απυ ηδκ πθεονά ηςκ ενβαγμιέκςκ ήηακ άιεζδ. Πνζκ 

πνμπςνήζμοκ ζε ηαηάθδρδ ημο ενβμζηαζίμο, μζ ενβαγυιεκμζ πνμζπάεδζακ κα 

απμδείλμοκ ζημ οπμονβείμ ενβαζίαξ ηαζ ζηα δζηαζηήνζα υηζ ημ ενβμζηάζζμ ιπμνμφζε 

κα πμοθήζεζ ηδκ παναβςβή ημο. Σεθζηά ημ δζηαζηήνζμ ημοξ δζηαίςζε ηαζ απμθάζζζε 

υηζ ημ lock out ήηακ επζεεηζηή πμθζηζηή πνμξ ημοξ ενβαγυιεκμοξ ηαζ υηζ έπνεπε κα 

λεηζκήζεζ δ επακαθεζημονβία ημο ενβμζηαζίμο δίκμκηάξ ημοξ ηδ δοκαηυηδηα κα 

ενβαζημφκ ιε ηα απμεέιαηα ηςκ πνχηςκ οθχκ πμο ανίζημκηακ εκηυξ ημο 

ενβμζηαζίμο. Ζ ενβμδμζία έζηεζθε ιία επζζημθή ιε ηδκ μπμία πνυηεζκε ςξ θφζδ ηδκ 

απυθοζδ 500 ενβαγμιέκςκ ηαζ ημ ηθείζζιμ ημο ενβμζηαζίμο. Οζ ενβαγυιεκμζ 

πνμπχνδζακ ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ πενζθνμφνδζδξ ημο ενβμζηαζίμο. Πανέιεζκακ ζε 

ζηδκέξ ηαζ πνυζεπακ κα ιδκ ηάκμοκ έθμδμ μζ αζηοκμιζηέξ δοκάιεζξ. Σεθζηά ηα 

δζηαζηήνζα επέηνερακ μζ ενβαγυιεκμζ κα πενζθνμονήζμοκ ημ ενβμζηάζζμ βζα κα ιδκ 

ιπμοκ ιέζα άκενςπμζ ηδξ ενβμδμζίαξ ηαζ θεδθαηήζμοκ ηδκ παναβςβή.  

Μεηαλφ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηίεεκηαζ ημ ελήξ δίθθδια: εα δεπημφκ ηα 150 πέζμξ 

πμο είκαζ ημ επίδμια ακενβίαξ, ηδκ χνα πμο μζ ααζζηέξ μζημβεκεζαηέξ ακάβηεξ ιζαξ 

4ιεθήξ μζημβέκεζαξ ήηακ 800 πέζμξ, ή εα ζοκεπίζμοκ ηδκ ηαηάθδρδ ηαζ 

επακαθεζημονβία ημο ενβμζηαζίμο. Τπήνπε δζάζπαζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαεχξ μζ 

ιζζμί δεκ ήεεθακ ηδκ ηαηάθδρδ. Αοημί πμο δεκ ήεεθακ ήηακ ηονίςξ ημ ακχηενμ 

ελεζδζηεοιέκμ, ακχηενμ, ηεπκζηυ πνμζςπζηυ ημο ενβμζηαζίμο πμο έαθεπε κα 

πενζμνίγμκηαζ ηα πνμκυιζα πμο είπακ ιε ημ πνμδβμφιεκμ ηαεεζηχξ θεζημονβίαξ. Σμ 

πζμ ζδιακηζηυ ζημζπείμ υιςξ βζα ημοξ ενβαγυιεκμοξ πμο απμθάζζζακ κα ζοκεπίζμοκ 

ηδκ ηαηάθδρδ ήηακ δ ακαηνμπή ημο πνμδβμφιεκμο ιμκηέθμο ηαπζηαθζζηζηήξ 

παναβςβήξ ηαζ ηδξ κμμηνμπίαξ ημο αημιζημφ, ζδζςηζημφ ζοιθένμκημξ. Θεςνχκηαξ 

φρζζημ ζδακζηυ ηδκ ενβαζζαηή αθθδθεββφδ θχκαγακ: «εάκ πεζνάλμοκ έκακ απυ ειάξ, 

πεζνάγμοκ υθμοξ ιαξ».  
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Μεηά απυ ηδκ επακαθεζημονβία ημο ενβμζηαζίμο υιςξ λεηίκδζακ κέμζ αβχκεξ. 

Ζ ενβμδμζία ιε ηδ αμήεεζα ηδξ δζηαζηζηήξ ελμοζίαξ πνμζπάεδζε 5 θμνέξ ιε 

δζηαζηζηέξ απμθάζεζξ ηαζ αίαζμ ηνυπμ βζα ηδκ ακαβηαζηζηή εηηέκςζδ ημο 

ενβμζηαζίμο. Οζ ενβαγυιεκμζ ηζξ ακηέηνμοζακ υθεξ ιε επζηοπία ηαεχξ είπακ ηδ 

αμήεεζα απυ άθθμοξ πανάβμκηεξ εηηυξ ενβμζηαζίμο, υπςξ ζοκδζηάηα, ζπμθεία, ΜΜΔ 

ηαζ ηδκ ημπζηή ημζκςκία ημο Νεμοηέκ. ηδκ ηεθεοηαία απυθαζδ εηηέκςζδξ ζηζξ 3 

Μανηίμο 2003 ειθακίζηδηακ ηαναιπζκζένμζ ηδξ ημπζηήξ αζηοκμιίαξ ημο Μπμοέκμξ 

Άζνεξ. Ζ εηηέκςζδ απμηνάπδηε ηαεχξ 5000 άημια πενζηφηθςζακ ημ ενβμζηάζζμ ιε 

ηδ αμήεεζα ημο ζοκδζηάημο ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ηςκ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ ηαζ ηςκ 

ενβαγυιεκςκ ζημκ ημιέα ηδξ οβείαξ.  

Ηδζαίηενα ζδιακηζηή είκαζ ηαζ δ ζοκεζζθμνά ηδξ ημπζηήξ ημζκυηδηαξ ηςκ 

ζκδζάκςκ Mapuche μζ μπμίμζ παναπχνδζακ ηζξ πνχηεξ ιένεξ ηδξ ηαηάθδρδξ ηα 

θαημιεία πδθμφ βζα κα δμοθέρμοκ μζ ενβαγυιεκμζ ηδξ Zanon. ακ ακηαπυδμζδ 

εηείκμζ πνδζζιμπμίδζακ ζημζπεία απυ ηδκ πανάδμζδ ηαζ ηδ θζθμζμθία ηςκ Mapuche 

ζηα πθαηίδζα πμο ηαηαζηεοάγμοκ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ παθαζά ζδζμηηδζία πμο 

ηαηαζηεφαγε πθαηάηζα ιε ακαθμνά ζηδ ιεζαία ηαζ ακχηενδ ηάλδ ημο δοηζημφ 

ηυζιμο. Δπίζδξ ζδιακηζηή ήηακ δ αμήεεζα πμο πνμζέθενακ μζ θοθαηζζιέκμζ ηδξ 

βεζημκζηήξ θοθαηήξ ημο Νεμοηέκ, μζ μπμίμζ πνμζέθενακ ημ θαβδηυ ηνζχκ διενχκ 

υηακ μζ ενβαγυιεκμζ είπακ ζηήζεζ ζηδκέξ εηηυξ ενβμζηαζίμο ηαζ έηακακ βζα ιήκεξ 

πενζθνμφνδζδ άκενβμζ ηαζ απυ δφζημθεξ ζοκεήηεξ. ακ ακηαπυδμζδ εηείκμζ 

πνμζθένεδηακ κα ηαηαζηεοάζμοκ έκα πχνμ οπμδμπήξ ηςκ ζοββεκχκ ηςκ 

θοθαηζζιέκςκ ηαζ έκακ ζοθθμβζηυ θαπακυηδπμ βζα ηαθθζένβεζα θαπακζηχκ.  

Όζμκ αθμνά ηδκ παναβςβή ηαζ ηζξ εέζεζξ ενβαζίαξ ζημ FASINPAT, ημ 2002 

δμφθεοακ 150 ενβαγυιεκμζ ηαζ πανάβμκηακ 15.000 m2 πθαηίδζα δαπέδμο ηαζ ημίπμο, 

εκχ ημ 2010 μζ ενβαγυιεκμζ είκαζ 437 ηαζ δ παναβςβή αολήεδηε ζε 400.000 m2 

πθαηίδζα δαπέδμο ηαζ ημίπμο. Απυ αοηήκ ηδκ παναβςβή 3.000 m2 πδβαίκμοκ ζε 

αμήεεζα ηςκ ζπμθείςκ, ηςκ κμζμημιείςκ ηαζ υζςκ άθθςκ ημοξ οπμζηήνζλακ απυ ηδκ 

ημζκυηδηα ημο Νεμοηέκ.  

Βαζζηυ υνβακμ θήρδξ απμθάζεςκ είκαζ δ ιδκζαία βεκζηή ζοκέθεοζδ ημο 

ενβμζηαζίμο. ε αοηήκ απμθαζίγμκηαζ υθα ηα γδηήιαηα πμθζηζηήξ ηαζ παναβςβήξ ηαζ 

ζοιιεηέπμοκ υθμζ μζ ενβαγυιεκμζ ιε δζηαίςια ρήθμο. Δηθέβμκηαζ 3 ακχηενμζ, 

ακαηθδημί, ακηζπνυζςπμζ βζα ηζξ αβμνέξ, ηζξ πςθήζεζξ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ημο 

ενβμζηαζίμο. Ακά εαδμιάδα βίκμκηαζ ηαζ ζοκεθεφζεζξ ακά ημιέα βζα κα οπάνπεζ 

μνζγυκηζα ακηζπνμζχπεοζδ. Οζ ενβαγυιεκμζ πμο εηθέβμκηαζ βζα ζοκημκζζηέξ έπμοκ 
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εδηεία ημ πμθφ 2 πνυκςκ ηαζ ιεηά απυ αοηή επζζηνέθμοκ ζηα ηαεήημκηά ημοξ. Με 

αοηυ ημκ ηνυπμ απμθεφβμκηαζ θαζκυιεκα βναθεζμηναηίαξ ηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμζ 

πενκμφκ απυ ηζξ δζμζηδηζηέξ εέζεζξ. «Γεκ είιαζηε ηάπμζμ εοηοπζζιέκμ κδζί. Εμφιε 

ιέζα ζημκ ηαπζηαθζζιυ ηαζ ακηζιεηςπίγμοιε ανηεηά πνμαθήιαηα» ημκίγμοκ 

παναηηδνζζηζηά. 

 Έκα απυ ηα πνμαθήιαηα είκαζ αοηυ ηδξ εηπαίδεοζδξ ημο πνμζςπζημφ ηαεχξ 

ημ δζμζηδηζηυ ηαζ ηεπκζηυ πνμζςπζηυ δεκ ζοιιεηείπε ζηδκ ηαηάθδρδ. Γζα ηδ θφζδ 

ημο πνμαθήιαημξ αοημφ δυεδηε αμήεεζα ηαζ ζοκενβαζία απυ ηα Κναηζηά 

Πακεπζζηήιζα ημο Νεμοηέκ ηαζ ημο Μπμοέκμξ Άζνεξ. Οζ ζπμθέξ ηςκ Οζημκμιζηχκ 

ηαζ ηςκ Μδπακζηχκ πανείπακ βκχζδ, εηπαίδεοζδ ηαζ ηάεε είδμοξ αμήεεζα ζημοξ 

ζοκημκζζηέξ ημο ενβμζηαζίμο. Δπίζδξ ηαεχξ μζ πμθζηζηέξ ημο ΓΝΣ είπακ οπμααειίζεζ 

ηαζ ηδ ααζζηή δδιυζζα εηπαίδεοζδ ηδξ Ανβεκηζκήξ (ημ 50% ημο πθδεοζιμφ δεκ έπεζ 

ηεθεζχζεζ ημ Λφηεζμ), έπεζ δδιζμονβδεεί εδχ ηαζ 2 πνυκζα ιε ηδ αμήεεζα 

εηπαζδεοηζηχκ, ζπμθείμ 2
δξ

 εοηαζνίαξ εκηυξ ηδξ Zanon (60 άημια δεκ είπακ 

απμθοηήνζμ Λοηείμο ηαζ μνζζιέκμζ μφηε Γοικαζίμο). 

Σμ 1998 δ ζοκδζηαθζζηζηή επζηνμπή ημο ενβμζηαζίμο απαβηζζηνχεδηε απυ ημ 

βναθεζμηναηζηυ ζοκδζηάημ ηεναιμπμζίαξ. Σμ 2000 ηαηάθενακ κα έπμοκ ιε ημ ιένμξ 

ημοξ μθυηθδνμ ημ ζοκδζηάημ ημο Νεμοηέκ υπμο ζοιιεηέπμοκ 4 επζπεζνήζεζξ πμο 

ανίζημκηαζ οπυ ενβαηζηυ έθεβπμ.  

Γδιζμφνβδζακ έκα ηαηαζηαηζηυ θεζημονβίαξ ηςκ ηαηεζθδιιέκςκ ενβμζηαζίςκ 

ιε ααζζηέξ ανπέξ: υθεξ μζ απμθάζεζξ κα παίνκμκηαζ ζηζξ 

βεκζηέξ ζοκεθεφζεζξ ηαζ δ ζοκδζηαθζζηζηή εδηεία κα δζανηεί βζα 2 πνυκζα, ιυκμ βζα 2 

θμνέξ ηαζ ιεηά κα επζζηνέθμοκ ζηζξ ενβαζίεξ ημοξ (μζ πνχημζ ζοκδζηαθζζηέξ ημο 2002 

έπμοκ ήδδ επζζηνέρεζ ζηα πνμδβμφιεκα ηαεήημκηά ημοξ). Όθμζ μζ ιζζεμί κα είκαζ 

ίζμζ ακελάνηδηα ηδξ εέζδξ, ιε εθάπζζηεξ ελαζνέζεζξ υπςξ ηζξ αναδζκέξ αάνδζεξ ηαζ ηζξ 

εέζεζξ ζε ηθζαάκμοξ. Αηυια ηαζ δ εηπνμζχπδζδ ηςκ ενβαγυιεκςκ ζε δζάθμνεξ 

δζεεκείξ εηδδθχζεζξ ζοιπανάζηαζδξ (υπςξ ημ 15Ο Ακηζναηζζζηζηυ Φεζηζαάθ ηδξ 

Αεήκαξ) απμθαζίγεηαζ ζηζξ ζοκεθεφζεζξ έπεζηα απυ δδθχζεζξ επζεοιίαξ 

ηςκ ενβαγμιέκςκ.  

Ονζζιέκα θυβζα ηςκ ενβαγμιέκςκ ηδξ FASINPAT: «…Γεκ ιπμνείξ κα γεζξ 

εθεφεενμξ ζε έκα ιμκαδζηυ ενβμζηάζζμ βζαηί παναιέκεζξ ιένμξ ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ 

αβμνάξ… Εμφιε ζηα πενζεχνζα ημο ζοζηήιαημξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ κδζίδεξ πμο 

ιαξ πνμζθένμκηαζ...Σίπμηα δεκ ιαξ εββοάηαζ υηζ δ ημζκςκία εα είκαζ πζμ αοηανπζηή 

ζημ ιέθθμκ… Ζ πνάλδ είκαζ πμο ιεηνάεζ, δ δζανηήξ δζαδζηαζία ιάεδζδξ… Ζ 
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δζανηήξ πναηηζηή άιεζδξ δδιμηναηίαξ ηαζ δνάζδξ… Έκα ενβμζηάζζμ ιπμνεί κα 

δμοθέρεζ πςνίξ αθεκηζηά, πςνίξ ενβαγυιεκμοξ υπζ… Γεκ είιαζηε ιυκμζ οπάνπμοκ ηαζ 

άθθμζ ζημκ ηυζιμ...Έπμοιε υθμζ δζηαίςια κα γμφιε ιε αλζμπνέπεζα…» 

 

� Forja San Martin 

 

Cooperativa de Trabajo Forja San Martin 

Πανάβεζ: θονήθαηα ακηαθθαηηζηά αοημηζκήηςκ 

Έδνα: Alsina 5453, Villa Bonich, San Martín, Buenos Aires 

Παθζυ υκμια: Forja San Martin S.A. 

 

Πνυηεζηαζ βζα ενβμζηάζζμ παναβςβήξ ζθονήθαηςκ πνμσυκηςκ πμο 

πνμμνίγμκηαζ βζα πνήζδ ζε ααζζημφξ ημιείξ ηδξ εεκζηήξ αζμιδπακίαξ υπςξ 

ακηαθθαηηζηά αοημηζκήηςκ, θμνηδβχκ, βεςνβζηχκ ιδπακδιάηςκ ηαζ ηναηηέν. Χξ 

πνχηδ φθδ πνδζζιμπμζείηαζ ηαηάθθδθδξ έθαζδξ πάθοααξ απυ ηα ιεβάθα παθοαμονβία 

ηδξ Ανβεκηζκήξ. Έπεζ ζοκμθζηή έηηαζδ πενίπμο 20.500 m2, ιε 12.400 m2 πμο 

ηαθφπημκηαζ, εη ηςκ μπμίςκ 9200 m2 ακηζζημζπμφκ ζε πενζμπέξ παναβςβήξ ηαζ 3200 

m2 ζε οπδνεζίεξ ημο ενβμζηαζίμο.  

Σμ ενβμζηάζζμ ηδξ Forja έηθεζζε ζηζξ ανπέξ ημο 2000 ηαεχξ δ ζδζμηηδζία ημο 

ζηα πθαίζζα ηδξ βεκζηεοιέκδξ ηνίζδξ ημο ιμκηέθμο παναβςβήξ αδοκαημφζε κα 

ακηαπελέθεεζ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηζξ οπμπνεχζεζξ. Πνμδβμοιέκςξ, αημθμοεχκηαξ ηδκ 

πμθζηζηή ηδξ πθεζμρδθίαξ ηςκ ενβμδμηχκ, είπε πνμπςνήζεζ ζε πενζημπέξ ιζζεχκ, 

απμθφζεζξ ενβαγμιέκςκ πςνίξ απμγδιζχζεζξ ιε απμηθεζζηζηυ ζημπυ ηδξ ελαζθάθζζδ 

ηςκ ηενδχκ ηαζ ηδ ιζηνυηενδ δοκαηή γδιία απυ ημ ηθείζζιμ ημο ενβμζηαζίμο. 

 Γφμ πνυκζα ανβυηενα, φζηενα απυ πμθθμφξ ιήκεξ ακενβίαξ ηαζ γχκηαξ ζε 

μνζαηά επίπεδα θηχπεζαξ, μζ πνχδκ ενβαγυιεκμζ ζηδ Forja απμθαζίγμοκ υηζ ημ 

ενβμζηάζζμ ιπμνεί ηαζ πνέπεζ κα θεζημονβήζεζ λακά. Πνμπςνμφκ ζε ηαηάθδρδ ημο 

ενβμζηαζίμο ζηζξ 14 Νμειανίμο 2002 ηαζ δδιζμονβμφκ ιζα cooperativa υπμο 

ζοιιεηέπμοκ 30 ιέθδ απυ ημοξ απμθοιέκμοξ ενβαγυιεκμοξ. Ανπζηά δδιζμονβμφκ έκα 

ζπέδζμ επακαθεζημονβίαξ ημο ενβμζηαζίμο ηαζ πνμζπαεμφκ κα απμδείλμοκ ιέζς ηδξ 

δζηαζηζηήξ μδμφ υηζ ιπμνμφκ κα θεζημονβήζμοκ ημ ενβμζηάζζμ πςνίξ ηδξ ενβμδμζία.   

Πναβιαημπμζμφκ ζοκεθεφζεζξ ζηζξ μπμίεξ απμθαζίγμοκ πςξ εα πνέπεζ κα 

βίκεηαζ θφθαλδ ημο ενβμζηαζίμο ζε ιυκζιδ αάζδ. ηυπμξ ημοξ είκαζ ηαηανπήκ δ 

πνμζηαζία ημο πχνμο ηαζ δ απμηνμπή ημο αδεζάζιαηυξ ημο. Δίκαζ απμθαζζζιέκμζ κα 
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παναιείκμοκ εηεί: «ιέπνζ κα ιαξ πεηάλμοκ έλς». Γζαπζζηχκμοκ υηζ θείπεζ ζδιακηζηυξ 

ανζειυξ πναβιάηςκ, αθθά οπάνπμοκ οπμρίεξ υηζ πανά ημ ηθείζζιμ βίκμκηακ ηάπμζεξ 

θεζημονβίεξ ζηα ηνοθά απυ ημοξ ενβμδυηεξ. Οζ ιδπακέξ παναιέκμοκ ηθεζζηέξ ιέπνζ 

κα ηενδίζμοκ ηδ δζηαζηζηή ιάπδ ηαζ ζημ δζάζηδια αοηυ θνμκηίγμοκ ημ πχνμ ημο 

ενβμζηαζίμο, ηζξ ιδπακέξ, ηζξ πνχηεξ φθεξ ζηζξ απμεήηεξ ηαζ επζδζμνεχκμοκ υηζ είπε 

θεανεί απυ ημ ηθείζζιμ ηαζ ιεηά. Ζ δζηαζηήξ Adela Fernandez δεκ ηάκεζ δεηηέξ ηζξ 

πνμηάζεζξ ημοξ εάκ δεκ ζηαιαηήζμοκ ηδκ ηαηάθδρδ ηαζ ζζπονίγεηαζ πςξ «ηακείξ δεκ 

ηάκεζ πνμζθμνά βζα έκα ηαηεζθδιιέκμ ενβμζηάζζμ».  

Δίκαζ απμθαζζζιέκμζ υιςξ κα ζοκεπίζμοκ ημκ αβχκα ημοξ ηαζ απεοεφκμκηαζ 

ζημκ πμθζηζηυ ηυζιμ. Έπμκηαξ ήδδ απμθαζίζεζ βζα ιζα ζεζνά απυ ηαηεζθδιιέκα 

ενβμζηάζζα δ Βμοθή ηςκ Ακηζπνμζχπςκ ηαζ δ Γενμοζία απμθαζίγεζ πςξ ημ 

ενβμζηάζζμ ηδξ Forja πνέπεζ κα επακαθεζημονβήζεζ οπυ ενβαηζηυ έθεβπμ. Πθέμκ υθμζ 

ζηδ Forja ενβάγμκηαζ πζμ εοζοκείδδηα απυ παθαζυηενα πμο δμφθεοακ βζα ημοξ 

ενβμδυηεξ. Καηά έκα ηνυπμ είκαζ υθμζ δζεοεοκηέξ βζα ηα πάκηα. Οζ ιζζεμί είκαζ ίζμζ 

βζα υθμοξ ηαζ δεκ οπάνπμοκ ηενάζηζεξ απμθααέξ βζα μνζζιέκμοξ. Ζ ζοκέθεοζδ ηδξ 

cooperativa ηδξ Forja ζοιιεηέπεζ ζημ εεκζηυ ηίκδια ηαηεζθδιιέκςκ ενβμζηαζίςκ ηαζ 

είκαζ ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ ζοκεθεφζεζξ άθθςκ ενβμζηαζίςκ βζα ακηαθθαβή ειπεζνζχκ 

αθθά ηαζ βζα έιπναηηδ οπμζηήνζλδ. 

 

� Las Varillas / Zanello 

 

Cooperativa de trabajo Metalúrgica Las Varillas / Zanello 

Πανάβεζ: Σναηηέν ηαζ ιδπακήιαηα δνυιμο 

Έδνα: Maipú y Reconquista, Las Varillas, επανπία ηδξ Córdoba 

Παθζυ υκμια: Zanello S.A. 

 

ήιενα δ Zanello απανζειεί 180 ιέθδ, ηαζ πέναζε ζηα πένζα ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ημκ Ημφθζμ ημο 2001. Σμ ενβμζηάζζμ βεςνβζηχκ ιδπακδιάηςκ Zanello 

ήηακ απυ αοηά πμο αμήεδζε ημοξ ενβαγυιεκμοξ ηδξ Forja ζημ δφζημθμ λεηίκδιά ημοξ. 

Τπήνλε ζοιθςκία δ Zanello κα πνμιδεεφεζ ιε πνχηεξ φθεξ ηδ Forja ηαζ αοηή κα 

ζθονδθαηεί ηαζ κα παναδίδεζ πάθζ πίζς ζηδ Zanello ηα πνμσυκηα πμο πνεζάγεηαζ βζα 

ηα βεςνβζηά ιδπακήιαηα. Έπεζηα απυ αοηή ηδ ζοιθςκία ημ 87% ηςκ ζθονήθαηςκ 

ελανηδιάηςκ ηναηηέν ηδξ Zanello πανάβμκηακ ζηδ Forja. 
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� 2 de Diciembre / Coventry 

 

Cooperativa de trabajo 2 de Diciembre / Coventry 

Πανάβεζ: Φοβεία 

Έδνα: Juan Manuel de Rosas 4858, José León Suárez, Buenos Aires 

Παθζυ υκμια: Adzen, de Desio Zen 

ήιενα δ Cooperativa de trabajo 2 de Diciembre / Coventry απανζειεί 60 

ιέθδ, ηαζ πέναζε ζηα πένζα ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηζξ 2 Γεηειανίμο 2002. 

 

� 18 de Diciembre / Brukman 

 

Cooperativa de trabajo 18 de Diciembre / Brukman 

Πανάβεζ: Δκδφιαηα, ναπηζηή ηαζ επζδζυνεςζδ 

Έδνα: Jujuy 554, Capital Federal 

Παθζυ υκμια: Cebex S.A., επζηεθαθήξ ηδξ ιάνηαξ Brukman 

 

Ζ ηθςζημτθακημονβία Brukman, ανίζηεηαζ ζηδ ζοκμζηία Once ημο Μπμοέκμξ 

Άζνεξ ηαζ πνυηεζηαζ βζα ιζα παναδμζζαηή αζμηεπκία εκδοιάηςκ δ μπμία ηαηαθείθεδηε 

απυ ηζξ 58 ενβαγυιεκεξ ιμδίζηνεξ πμο δμφθεοακ ζε αοηυ ζηζξ 18 Γεηειανίμο ημο 

2001. Οζ βοκαίηεξ ημο Brukman έβζκακ ζφιαμθμ ημο αβχκα βζα ιζα κέα πμθζηζηή 

ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ, οζμεεηήεδηακ απυ ηζξ Μδηένεξ ηδξ πθαηείαξ ημο Μαΐμο 

(αοηέξ πμο έπμοκ πάζεζ ηα παζδζά ημοξ ζηδκ πενίμδμ ηδξ πμφκηαξ) ηαζ 

παναηηδνίγμκηαζ ςξ θάνμξ αηηζαζζιμφ ηαεχξ έβζκακ πανάδεζβια ακηίζηαζδξ βζα ημοξ 

ενβαγυιεκμοξ.  

Γίπθα ζηζξ ναπημιδπακέξ, ηα ζααααημηφνζαηα, πναβιαημπμζμφκ ζοκεθεφζεζξ 

ζηζξ μπμίεξ απμθαζίγμοκ βζα ηδκ παναβςβή, ηζξ πνχηεξ φθεξ ηαζ ηζξ πςθήζεζξ. «Γζα 

ηζξ ενβάηνζεξ μζ θμβανζαζιμί είκαζ εφημθμ πνάβια. Γεκ ιπμνχ κα ηαηαθάας βζαηί υπζ 

βζα ηα αθεκηζηά. Μζζεμί, οθζηά, θμβανζαζιμί: απθή πνυζεεζδ ηαζ αθαίνεζδ!!» θέεζ 

παναηηδνζζηζηά ιία απυ ηζξ ενβαγυιεκεξ ημο Brukman. Μέζα ζηα επυιεκα δομ 

πνυκζα έβζκακ ηνεζξ πνμζπάεεζεξ εηηέκςζδξ ημο ενβμζηαζίμο. Σζξ δφμ πνχηεξ θμνέξ, 

δ ημζκςκζηή ακηίζηαζδ ηαζ δ αθθδθεββφδ πνμξ ημοξ ηαηαθδρίεξ απέηνερακ ηζξ 

αζηοκμιζηέξ επζεέζεζξ. ηδκ ηνίηδ πνμζπάεεζα ημ ενβμζηάζζμ εηηεκχεδηε απυ ηζξ 

δζηαζηζηέξ ανπέξ ζηζξ 24 Νμέιανδ 2002 ηαζ ιέζα ζε 3 ιένεξ υθα ηα ημζκςκζηά 

ηζκήιαηα έζηεζθακ ακηζπνμζχπμοξ βζα κα αμδεήζμοκ ζηδκ ακαηαηάθδρδ ημο 
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ενβμζηαζίμο δ μπμία ηαζ επεηεφπεδ φζηενα απυ ζηθδνέξ ιάπεξ ιε ηζξ αζηοκμιζηέξ 

ανπέξ ηαζ άβνζα ηαηαζημθή ηςκ 10000 οπμζηδνζηηχκ ηδξ ηαηάθδρδξ. 

 

� Vieytes 

 

Cooperativa de Trabajo Chelco Vieytes LTDA 

Πανάβεζ: Πνχηεξ φθεξ βζα παβςηά ηαζ γαπανμπθαζηζηή 

Έδνα: Capital Federal, ζημ ημ ηέκηνμ ηδξ Gran Buenos Aires 

Παθζυ υκμια: Ghelco 

 

Ζ πνχηδ recuperada πναβιαημπμζήεδηε ζημ Capital Federal, ηδκ πνςηεφμοζα 

ηδξ Ανβεκηζκήξ ηαζ ημ ηέκηνμ ηδξ Gran Buenos Aires, ήηακ δ Cooperativa de Trabajo 

Vieytes, Ltda.. Γκςζηή επίζδξ ηαζ ιε ημ υκμια ημο πνχδκ ζδζςηζηήξ Ghelco, ιζα 

εηαζνεία γαπανςηχκ πμο πανάβεζ βθοηά, ηέζη ηαζ παβςηυ. Οζ πνχδκ ζδζμηηήηεξ ηδξ 

Ghelco ακαηίκδζε ζημοξ ενβαγυιεκμοξ υηζ ημ ενβμζηάζζμ ηθείκεζ, ηαζ πνέπεζ κα 

απέθοζε έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ενβαηχκ. Όπςξ δ ηνίζδ επζδεζκχεδηε, πνμζέθααε 

κέμοξ ενβαγυιεκμοξ ιε παιδθυηενεξ απμδμπέξ. Όηακ μ αεηενάκμξ ενβαγυιεκμζ 

Ghelco έιαεε υηζ ημ ενβμζηάζζμ θεζημονβμφζε ιε κέεξ, ζοκεήηεξ παιδθμφ ιζζεμφ,  

απυ ημοξ παθζμφξ ενβαγυιεκμοξ ηαηέθααακ ηα πεγμδνυιζα βφνς απυ ηςκ πνχδκ πχνμ 

ενβαζίαξ ημοξ, χζηε κα ειπμδίζμοκ ηδκ είζμδμ ηςκ κέςκ ενβαγμιέκςκ ή ηςκ 

ζδζμηηδηχκ.  

Γφμ ιήκεξ ανβυηενα, μζ ζδζμηηήηεξ ηαζ μζ πζζηςηέξ εβηαηέθεζρακ ημ 

ενβμζηάζζμ, ηαζ ημκ Ημφθζμ ιε δζηαζηζηή απυθαζδ ηνίεδηε υηζ ημ ζοκηαβιαηζηυ 

δζηαίςια ζηδκ απαζπυθδζδ επζηνέπεζ ζημοξ ενβαγυιεκμοξ κα λακακμίλμοκ ημ 

ενβμζηάζζμ. ηζξ 14 Ημοθίμο 2002, μζ 43 πνχδκ ενβαγυιεκμζ ηδξ Ghelco απμηέθεζακ 

ηδ Cooperativa de Trabajo Vieytes, Ltda, πμο άνπζζε ηδκ παναβςβή ιε έκα δάκεζμ 

800 πέζμξ απυ ηδκ Union y Fuerza, ιζα recuperada απυ ηδκ επανπία ημο Μπμοέκμξ 

Άζνεξ. Γεδμιέκμο υηζ δ ακάηηδζδ ηςκ δοκάιεςκ ημο ενβμζηαζίμο, 10 κέμζ 

ενβαγυιεκμζ έπμοκ εκηαπεεί ζημ πθαίζζμ ηδξ ζοκενβαζίαξ ηαεχξ δ παναβςβή έπεζ 

αολδεεί. Ζ Cooperativa Vieytes έπεζ πθέμκ πεθάηεξ ζηδκ Ηζπακία, ηδ Βναγζθία ηαζ 

ηδκ Οονμοβμοάδ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηδκ Ανβεκηζκή. Οζ ιζζεμί έπμοκ αολδεεί 

πανάθθδθα ιε ηδκ παναβςβή, ηαζ μζ ενβαγυιεκμζ ηενδίγμοκ πενζζζυηενα ηχνα ηαζ 

θαιαάκμοκ πενζζζυηενα μθέθδ απυ υ, ηζ έηακακ ιε ηδκ ζδζςηζηή εηαζνεία. 
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� MVH 

 

Cooperativa de trabajo MVH LTDA 

Πανάβεζ: Ακηαθθαηηζηά Φφλδξ-Θένιακζδξ 

Έδνα: FLORENCIO VARELA 761 - VILLA MARTELLI- BUENOS AIRES- 

ARGENTINA- 

Παθζυ υκμια: Vicente Hnos 

ήιενα ημ ΜVH απανζειεί 16 ιέθδ, ηαζ πέναζε ζηα πένζα ηςκ ενβαγμιέκςκ 

ζηζξ 12 Μανηίμο 2002. 

 

� Frigorifico /Torgelon 

 

Trabajadores del FRIGORIFICO BUENOS AIRES – TORGELON 

Πανάβεζ: Αθθακηζηά - Φοβεία 

Έδνα: BUENOS AIRES 

Παθζυ υκμια: FRIGORIFICO BUENOS AIRES S.A.I.C.A.I 

 

ηζξ ανπέξ Γεηειανίμο ημο 2007, βζα ηδκ εηαζνεία FRIGORIFICO BUENOS 

AIRES S.A.I.C.A.I, άνπζζε πενίμδμξ παιδθήξ παναβςβή ιέπνζ ημ Μανηίμο ημο 2008, 

υπμο  ηαζ ζηαιάηδζε κα πανάβεζ. ηδ ζοκέπεζα, ημκ Απνίθζμ ημο 2008 μζ δζεοεοκηέξ 

απμπχνδζακ απυ ηδκ εηαζνεία αθήκμκηαξ ημοξ ενβαγυιεκμοξ πςνίξ απακηήζεζξ. Απυ 

εηείκδ ηδ ζηζβιή μζ ενβαγυιεκμζ ήνεακ ζε επαθή ιε ημ Movimiento de Fabricas 

Recuperada. 

 ηζξ 5 Νμειανίμο 2008 ηδνφπεδηε δ πηχπεοζδ ηδξ εηαζνίαξ ηαζ μζ ίδζμζ μζ 

ενβαγυιεκμζ άνπζζακ κα πανάβμοκ ηαζ κα πανέπμοκ ηζξ ααζζηέξ ακάβηεξ ηδξ 

εβηαηάζηαζδξ. Ο ζοκεηαζνζζιυξ έπεζ 64 ενβαγυιεκμοξ πμο πςνίγμοκ ηα ηαεήημκηά 

ακάθμβα ιε ημ πχνμ ενβαζίαξ, μνβακχκμκηαζ ηαζ πναβιαημπμζμφκηαζ. 

 

� Los Manzanares 

 

Cooperativa de Trabajo Los Manzanares Limitada 

Πανάβεζ: Κμιπυζηεξ θνμφηςκ - Φοβεία 

Έδνα: Río Negro- Buenos Aires 

Παθζυ υκμια: Fruticola BL 
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Ζ Cooperativa de Trabajo Los Manzanares Limitada απμηεθείηε απυ 40 

ενβαγυιεκμοξ μζ μπμίμζ ήηακ ενβαγυιεκμζ ζημ πνχδκ FRUTICOLA BL S.A, πμο 

θυβς ηδξ πηχπεοζδξ έηθζζε. Οζ ενβαγυιεκμζ πνμεημίιαζακ ηαζ οπέααθε έκα ζπέδζμ 

αζχζζιςκ επεκδφζεςκ, παναβςβήξ ηαζ πςθήζεςκ, ιε οπεοεοκυηδηα ηαζ ζμαανυηδηα, 

ιε αάζδ ηδκ ειπεζνία ηςκ άθθςκ ζοκεηαζνζζιχκ, ιε ζημπυ ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ 

μζημβεκεζχκ ημοξ, πμο βζα ζπεδυκ ηέζζενζξ δεηαεηίεξ ηνμθμδμημφζακ ενβαηζηυ 

δοκαιζηυ ηδκ επζπείνδζδ. Ζ Cooperativa de Trabajo Los Manzanares Limitada είκαζ 

ενβμζηάζζμ ζοζηεοαζίαξ θνμφηςκ ηαζ ροβείμ ηαζ ανίζηεηαζ ζηδκ πυθδ 

Contralmirante Cordero, ζηδκ επανπία Black River. 

 

� Lavalan 

 

Cooperativa de Trabajo Lavalan Limitada 

Πανάβεζ: Δπελενβαζία Μαθίμο 

Έδνα: Avellaneda- Gral. Conesa 1727 

Παθζυ υκμια: El Triunfo S. A. C. I. F. E. I. 

 

Ο αβχκαξ λεηίκδζε ιε ιζα απενβία ζηα ηέθδ ημο 2001 ηαζ δ ημνφθςζδ ήηακ 

ηδκ Σνίηδ 3 επηειανίμο ημο 2002, πμο ααπηίζηδηε "la guerra de la lana." ηζξ 25 

επηειανίμο 2002 μζ ενβάηεξ ηένδζζακ ημκ “ημκ πυθειμ ημο ιαθθζμφ’’ ηαζ πήνακ ηδκ 

παναβςβή ζηα πένζα ημοξ. ήιενα ηα Lavalan απαζπμθεί 22 ενβαγμιέκςκ (23 ήηακ 

πνζκ ημ αθήζεζ μ πνχδκ ζδζμηηήηδξ, Daniel Retamozo). Οζ ενβαγυιεκμζ πθέκμοκ ηαζ 

επελενβάγμκηαζ ημ ιαθθί πνμημιιέκμο κα γήζμοκ αλζμπνεπχξ αοημί ηαζ μζ 

μζημβέκεζεξ ημοξ. 

 

� La Piensa 

 

Cooperativa de Trabajo La Prensa 

Πανάβεζ: Δθδιενίδα 

Έδνα: Villa María 

Παθζυ υκμια: Diario Comercio y Justicia 
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Ζ ημπζηή εθδιενίδα Diario Comercio y Justicia, ζδνφεδηε 2 Οηηχανδ ημο 

1939 ηαζ ζοκμδεφεζ ηδκ φβπνμκδξ Ηζημνίαξ ηδξ Κυνδμαα, ςξ ιεζαίμο ιεβέεμοξ 

επζπείνδζδ ηαηάθενε κα εδναζςεεί πμθφ ζφκημια. Τπέιεζκε πμθθέξ μζημκμιζηέξ 

ηνίζεζξ, ζηδξ έλζ δεηαεηίεξ θεζημονβίαξ ηδξ, ημ 1996 ηέεδηε ζε δζαδζηαζία πηχπεοζδξ. 

Δηείκδ ηδκ επμπή δ εηαζνεία είπε πενίπμο 40 οπαθθήθμοξ ηαζ απμθάζζζε κα απμθφζεζ 

10 απυ αοημφξ. Απυ ηυηε λεηίκδζακ δζαδζηαζίεξ χζηε κα πενάζεζ δ επζπείνδζδ ζηα 

πένζα ηςκ ενβαηχκ, μζ μπμίεξ έανζζηακ ιεβάθεξ ακηζζηάζεζξ ηαζ ακηζδνάζεζξ υπζ ιυκμ 

απυ ημοξ ζδζμηηήηεξ αθά ηαζ απυ ηδκ ίδζα ηδκ ηοαένκδζδ. Σέθμξ ζηδξ 9 Απνίθζμο 

2002 δ εθδιενίδα πέναζε ζηα πένζα ηδξ Cooperativa de Trabajo La Prensa, πμο 

ζήιενα θηάκεζ ηα 60 άημια. 

 

� Fenix 

 

Cooperativa de Trabajo FENIX Limitada 

Πανάβεζ: Κανδζμθμβζηή Κθζκζηή 

Έδνα: Díaz Vélez 4790/6, Capital Federal 

Παθζυ υκμια: Clínica Danae S.A., a cargo del Instituto de Medicina y Cirugía 

Cardiovascular (IMECC) 

 

Σμ 2000 δ εηαζνεία ανπίγεζ κα ιδκ πθδνχκμοκ ιζζεμφξ, επζδυιαηα ηαζ 

δζαημπέξ ζημοξ ενβαγμιέκμοξ. Σμκ Αφβμοζημ μζ ζδζμηηήηεξ απμπςνμφκ απυ ηδκ 

εηαζνεία, θυβς πνέμοξ πμο λεπενκμφζε ηα 300.000 δμθάνζα. Οζ ενβαγυιεκμζ 

απμθαζίγμοκ κα ιδκ επζημζκςκήζμοκ ιε ηδκ Unión de Obreros Metalúrgicos, ηαζ 

ελαημθμοεμφκ κα ενβάγμκηαζ. Απυ ηα ηνία άημια πμο ενβάγμκηαζ ζηδ δζμίηδζδ, ιυκμ 

έκα παναιέκεζ. 

Σμκ Ημφθζμ ημο 2002, πανμοζζάγεηαζ δ INSA S. C. A., ςξ δακεζζηήξ-επεκδοηή- 

επζεεςνδηήξ ηαζ ζοκζζηά κα ιεηαηναπμφκ ζε Cooperativa de Trabajo. ήιενα δ 

επζπείνδζδ απμηεθείηε απυ 300 πεθάηεξ ηαζ 12 ενβαγυιεκμοξ. 

 

� Stefani 

 

Cooperativa de Trabajo Stefani 

Πανάβεζ: ηεναιζηά ηαζ ημφαθα 

Έδνα: πυθδ Cutral Co ζηδκ επανπία Neuquén 
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Σμ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ ηεναιζηχκ (εζδζηυηενα ημφαθςκ) Stefani, ανίζηεηαζ ζηδκ 

πυθδ Cutral Co ηδξ επανπίαξ ημο Neuquén ηαζ απμηεθεί ηδκ ηεθεοηαία 

επακμζηεζμπμίδζδ ενβμζηαζίμο έςξ ζήιενα. Καζ ζε αοηυ ημ ενβμζηάζζμ, υπςξ ηαζ 

ζημ FaSinPat, ηα αθεκηζηά αημθμφεδζακ ηδκ ίδζα ιέεμδμ. Έηζζ θμζπυκ, ζηζξ 28 

Γεηειανίμο ημο 2009, μζ δζεοεοκηέξ ηδξ εηαζνείαξ εβηαηέθεζρακ ημ ενβμζηάζζμ 

επζηαθμφιεκμζ ιζα μζημκμιζηή ηνίζδ πμο πμηέ δεκ έπεζ απμδεζπεεί, πανά ηζξ 

επακεζθδιιέκεξ αζηήζεζξ απυ ημοξ 60 ενβαγυιεκμοξ πμο ενβάγμκηαζ εηεί βζα κα έπμοκ 

πνυζααζδ ζηα θμβζζηζηά αζαθία ημο ενβμζηαζίμο. Απυ ηδκ πνχηδ ζηζβιή μζ 

ενβαγυιεκμζ ημο Stefani δήθςκακ πςξ δεκ πνυηεζηαζ κα αθήζμοκ ημ ενβμζηάζζμ κα 

ιεηαηναπεί ζε έκα άδεζμ οπυζηεβμ, ζε ιζα ιάκηνα.  

Σμ Μάζμ θμζπυκ, ημ ενβμζηάζζμ άνπζζε κα πανάβεζ οπυ ημκ έθεβπμ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ, αημθμοεχκηαξ ημ ιμκμπάηζ ηδξ Zanon (κοκ FaSinPat) ηαζ ηδξ Cerámica 

del Sur. Γζμνβακχκμκηαξ ζοκεθεφζεζξ πμο πενζαάθθμκηαζ απυ εηαημκηάδεξ ενβάηεξ, 

βείημκεξ, θζθακενςπζηέξ μνβακχζεζξ ηαζ ηζξ 60 μζημβέκεζεξ ηςκ ενβαηχκ, 

απμθαζίγμοκ κα λεηζκήζμοκ ηδκ παναβςβή ηεναιζηχκ πμο απαζηείηαζ βζα ηα ζπίηζα, 

ηα ζπμθεία ηαζ ηα κμζμημιεία, ηυζμ ακαβηαία βζα ηζξ πζθζάδεξ μζημβέκεζεξ πμο είκαζ 

άζηεβεξ.  

Σδκ Κονζαηή 4 Ημοθίμο δ πυθδ Cutral-Cμ έγδζε ιζα λεπςνζζηή ιένα ηαζ 

θζθμλέκδζε έκα ζδιακηζηυ πμθζηζηυ βεβμκυξ ιεβάθδξ ζδιαζίαξ βζα ημοξ 

ενβαγμιέκμοξ, αθμφ πναβιαημπμζήεδηε δδιμρήθζζια βζα κα πενάζεζ ημ ενβμζηάζζμ 

ηάης απυ ενβαηζηυ έθεβπμ. Οζ 5.000 ρήθμζ πμο ζοβηεκηνχεδηακ ιπμνεί κα είκαζ 

θίβεξ, ηαεχξ πνεζάγμκηακ ημ 50% ημο εηθμβζημφ ζχιαημξ, πμο εα ζήιαζκε 13000 

ρήθμοξ, εκημφημζξ εκδεζηηζηά ακαθένεηαζ υηζ ημ ηοαενκχκ ηυιια ζηδκ Cutral Co  

(Neuquén Concertación para la Victoria), ζηζξ ηεθεοηαίεξ εηθμβέξ έθααε ιυκμ 4.621 

ρήθμοξ, δδθαδή πανά ηα εηαημιιφνζα πμο λμδεφμκηαζ βζα ηδκ πνμεηθμβζηή 

εηζηναηεία ηαζ ημ οπμπνεςηζηυ ηδξ ρήθμο, έθααακ θζβυηενεξ ρήθμοξ απυ υ, ηζ μζ 

ενβαγυιεκμζ ζηζξ εηθμβέξ ζημ ηεθεοηαίμ ιδ δεζιεοηζηυ δδιμρήθζζια βζα ημ Stefani. 

Γζα ημοξ ενβαγυιεκμοξ ήηακ ιζα ιένα πμο ημνοθχεδηε ιε βζμνηέξ ηαζ πανά. Μεηά 

απυ επηά ιήκεξ αβχκα, ακέπηολακ ζζπονμφξ δεζιμφξ αθθδθεββφδξ ιε ηδκ ημπζηή 

ημζκςκία.  

Ζ εηζηναηεία βζα ημ ΝΑΗ ηένδζζε ηδκ οπμζηήνζλδ ζδιακηζηχκ ημιέςκ ηδξ 

ημζκςκίαξ ημο Neuquén, ημζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ μνβακχζεζξ ηδξ ανζζηενάξ, 

ζπμοδαζηέξ, ηαεδβδηέξ, ηαθθζηέπκεξ ηαζ αεθδηζηέξ πνμζςπζηυηδηεξ ανέεδηακ ζημ 
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πθεονυ ηςκ ενβαηχκ ηαζ ηςκ μζημβεκεζχκ ημοξ, απμδεζηκφμκηαξ υηζ αηυιδ ηαζ 

ζήιενα 10 ζπεδυκ πνυκζα ιεηά ηδκ ελέβενζδ ημο Γεηέιανδ ημο 2001, ημ αίζεδια 

αθθδθεββφδξ οπάνπεζ ηαζ εκζζπφεηαζ ζηδκ Ανβεκηζκή, πνμςεχκηαξ ιζα ζοθθμβζηή 

ημοθημφνα δζεηδίηδζδξ δζηαζςιάηςκ, λεημιιέκδ απυ ηδκ αημιζηζζηζηή θμβζηή ηςκ 

ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ ημο ηαπζηαθζζηζημφ μζημκμιζημφ ιμκηέθμο. 
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Σσκπεράζκαηα 

 

 Δίιαζηε πθέμκ ζε εέζδ κα ζοκμρίζμοιε ηδκ ζογήηδζδ πμο δζελαβάβαιε ζηδκ 

πανμφζα ενβαζία.  Ζ ακάθοζδ εηηίκδζε πνμζπαεχκηαξ κα ζηζαβναθήζμοιε ηζξ 

ααζζηέξ μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ ιέζα ζηζξ μπμίεξ ακαδείπηδηακ κέεξ ιμνθέξ 

ημζκςκζηχκ ηζκδιάηςκ, ηδκ πενίμδμ πμο μ κεμθζθεθεοεενζζιυξ επέθενε δμιζηέξ 

αθθαβέξ ζε μθυηθδνμ ημκ ημζκςκζηυ ζζηυ ηδξ Ανβεκηζκήξ. 

 Δίδαιε πςξ ιε ηδκ έκανλδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 90’, ακαδφεηαζ ιζα κέα ζοιιαπία 

ιεηαλφ ηςκ πμθζηζημ – μζημκμιζηχκ ζοιθενυκηςκ ηδξ Γφζδξ ηαζ ηςκ ζζπονχκ 

μζημκμιζηχκ εθίη ηδξ Ανβεκηζκήξ. διείμ ημιήξ αοηήξ ηδξ εκμπμίδζδξ ηςκ ιεβάθςκ 

ζοιθενυκηςκ, απμηέθεζε δ πμθζηζηή πνυζδεζδ ημο κεμθζθεθεοεενζζιμφ ιε ηδκ 

θμβζηή ημο ιμκυδνμιμο. ε εβπχνζμ επίπεδμ, πμθζηζηυξ εηπνυζςπμξ ηδξ 

πνμακαθενεείζαξ ζοιιαπίαξ απμηέθεζε ημ ηυιια ηςκ πενμκζζηχκ οπυ ηδκ πνμεδνία 

ημο Carlos Menem, εκχ ζοκεπίγεηαζ δ ίδζα πμθζηζηή οπυ ηζξ ηοαενκήζεζξ ημο Fernado 

de la Rua ηαζ ημο Duhalde αηυιδ ηαζ υηακ δ Ανβεκηζκή έπεζ θηάζεζ ζημ ζδιείμ ηδξ 

πνεμημπίαξ. 

 Πανυθεξ ηζξ πνμεηθμβζηέξ δζαηδνφλεζξ ημο Μέκει βζα ζεζνά ιέηνςκ ζηήνζλδξ 

ζημοξ ημζκςκζηά αζεεκέζηενμοξ ιέζς ηναηζηχκ δαπακχκ, δ πμθζηζηή πμο αζηεί 

ηζκείηαζ ζημκ ακηίπμδα. Ζ εβπχνζα αβμνά θζθεθεοεενμπμζείηαζ, ιε ηδκ πνμζέηθοζδ 

ηςκ λέκςκ επεκδφζεςκ κα βίκεηαζ άκεο υνςκ ηαζ πνμτπμεέζεςκ. Ζ Ανβεκηζκή 

ιεηαιμνθχκεηαζ ζε έκα κέμ επεκδοηζηυ πανάδεζζμ βζα ημοξ ζζπονμφξ πμθοεεκζημφξ 

μιίθμοξ ιε ημ ηνάημξ κα απμζφνεζ μπμζμδήπμηε πνμζηαηεοηζηή πμθζηζηή ζπεηζηά ιε 

ηα ζοβηνζηζηά πθεμκεηηήιαηα πμο ηαηείπε ιέπνζ ηυηε δ μζημκμιία ηδξ Ανβεκηζκήξ.     

Πανάθθδθα πανυηζ ημ πνέμξ δεκ έπαρε πμηέ κα αημθμοεεί ακμδζηή πμνεία 

ιέπνζ ηαζ ηδκ μζημκμιζηή ηαηάννεοζδ ηδξ Ανβεκηζκήξ, δ άιεζδ ακάβηδ βζα ημκ 

πενζμνζζιυ ημο πνδζζιμπμζήεδηε έηζζ χζηε κα πενάζμοκ ιζα ζεζνά ιέηνςκ 

εηπμίδζδξ ηδξ ηναηζηήξ πενζμοζίαξ. Οζ κέεξ αβμνέξ πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδκ 

ζδζςηζημπμίδζδ εκυξ πθμφζζμο ηναηζημφ ημιέα πονμδμημφκ ιζα ηενάζηζα 

ζοβηέκηνςζδ ημο πθμφημο ηαζ ηδξ παναβςβήξ ζηα πένζα ηςκ ιεβάθςκ επζπεζνήζεςκ.  

Ζ ηαηάζηαζδ ημο ενβαγυιεκςκ ζηνςιάηςκ ηζκείηαζ ζηδκ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ. Όζμ 

εκζζπφμκηαζ δ ιεβάθμζ δείηηεξ ακάπηολδξ, ηυζμ δ ηνίζδ ηδξ ενβαζίαξ εκηείκεηαζ. 

Γίπθα ζηδκ ζζπονή ακάπηολδ αολάκμκηαζ ηαζ ημζκςκζημί δείηηεξ υπςξ δ ακενβία, ημ 

ιέζμ επίπεδμ θηχπεζαξ ηαζ ηα επίπεδα επζζθαθμφξ ενβαζίαξ. 
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ημ κεμθζθεθεφεενμ ιμκηέθμ ζοζζχνεοζδξ, δ πμθφπθεονδ επίεεζδ ζηδκ 

ενβαζία πάνζκ ηδξ αοημνοειζγυιεκδξ αβμνάξ ηαζ ηδξ πνμζηαζίαξ ηςκ οπενηενδχκ, 

απμηέθεζε ηαζ ημ ααζζηυ μζημκμιζηυ πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ ακαδφεδηακ κέεξ 

ηζκδιαηζηέξ ηαοηυηδηεξ ζηδκ Ανβεκηζκή, υπςξ αοηή ημο ηζκήιαημξ ακένβςκ. Οζ 

ανπζηέξ κίηεξ πμο επένπμκηαζ ζηδκ επανπία Nequem ηαζ δ επζιμκή ηςκ πζηεηένμξ 

ζηδκ ζοκέπζζδ ηςκ ηζκδημπμζήζεςκ, ημοξ ηαεζζηά ςξ πανάδεζβια ακηίζηαζδξ ζε 

μθυηθδνδ ηδκ πχνα. ηαδζαηά ημ ηίκδια αοηυ, ειπθμοηίγεζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο, 

μζημδμιεί πμζηίθα δίηηοα αθθδθεββφδξ,  ζοβηνμηεί κέα ημζκςκζηά δεζιά ηαζ 

επακαπνμζδζμνίγεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μνβακχκμκηαζ μζ ημζκςκζηέξ 

ηζκδημπμζήζεζξ.  

ε ακηίεεζδ ιε πμθθέξ πνμζεββίζεζξ πμο ενιήκεοζακ ηδκ δδιζμονβία ηςκ 

πζηεηένμξ ςξ ιζα ακάβηδ αοημκυιδζδξ απυ ημ ηνάημξ ηαζ ηζξ παναδμζζαηέξ 

ζοκδζηαθζζηζηέξ δμιέξ (ενβαηζηά ζςιαηεία, πμθζηζηά ηυιιαηα), πνμζπαεήζαιε ιέζα 

απυ ιζα ζζημνζηή ακάθοζδ, κα δείλμοιε πςξ δ δδιζμονβία ημοξ μθείθεηαζ αηνζαχξ 

ζηδκ ζζπονή ειπεζνία ηςκ ζοκδζηαθζζηζηχκ αβχκςκ ηαζ ζε έκα ηεοκζζακυ δδιυζζμ 

ημιέα πμο απμηνοζηάθθςκε ηζξ οθζηέξ κίηεξ πμο είπε πεηφπεζ ημ ενβαηζηυ ηίκδια ηα 

πνμδβμφιεκα πνυκζα. Με άθθα θυβζα, οπμζηδνίλαιε πςξ μζ βέκκδζδ ηςκ πζηεηένμξ 

μθείθεηαζ ζηδκ πνμΰπανλδ ζζπονχκ ενβαηζηχκ αβχκςκ, δοκαιζηχκ ζςιαηείςκ ιε 

ζδιακηζηέξ κίηεξ ζημ ζζημνζηυ ημοξ (ζδζαζηένςξ αοηά ημο δδιμζίμο ημιέα)  ηαζ 

ηζκδιάηςκ πμο ηζξ πνμδβμφιεκεξ δεηαεηίεξ οπεναζπίγμκηακ ηα ακενχπζκα ηαζ 

πμθζηζηά δζηαζχιαηα. 

Χζηυζμ δ ηαηηζηή ηδξ αοηυκμιδξ ηαζ αδζαιεζμθάαδηδξ δνάζδξ δζαδναιάηζζε 

ζδζαίηενμ νυθμ ζηδκ ιαγζημπμίδζδ ηαζ ζημκ ειπθμοηζζιυ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο 

ακέθααακ ηα δίηηοα αθθδθεββφδξ. Ζ ηαηάννεοζδ ηδξ κεμθζθεθεφεενδξ μζημκμιζηήξ 

πμθζηζηήξ ζοκμδεφηδηε ηαζ απυ ιζα εηηεηαιέκδ ηνίζδ ημο Ανβεκηίκζημο πμθζηζημφ 

ζοζηήιαημξ. Ζ ελέβενζδ ημο 2001 ζδιαημδυηδζε ιζα ημιή ζηδκ πμθζηζηή 

θοζζμβκςιία ηςκ ημζκςκζηχκ ηζκδιάηςκ. ημ ιζηνυ δζάζηδια ηδξ ελέβενζδξ μζ 

ηζκδημπμζήζεζξ ιαγζημπμζμφκηαζ, πμθθαπθαζζάγμκηαζ ηαζ θένκμοκ ζηδκ επζθάκεζα 

υθεξ ηζξ πνμτπάνπμοζεξ ακηζθάζεζξ ιέζα απυ ημ ζφκεδια ‘’κα θφβμοκ υθμζ’’. Αοηή 

ηδκ θμνά δ πμθζηζηή ακαααπηίγεηαζ υπζ ιέζα απυ ημο εεζιμφξ ημο ζοζηήιαημξ, αθθά 

ιέζα απυ ηζξ αοηυκμιεξ δνάζεζξ ηςκ δζηηφςκ αθθδθεββφδξ, ηζξ θασηέξ ζοκεθεφζεζξ 

βεζημκζχκ  ηαζ ηδξ πνμζπάεεζαξ κα ανεεμφκ εκαθθαηηζημί ηνυπμζ παναβςβήξ πμο εα 

εέημοκ ζημ επίηεκηνμ ημοξ ηδκ ενβαζία ηαζ υπζ ηδκ ιεβζζημπμίδζδ ημο ηένδμοξ. 
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Ζ έλανζδ ηςκ αοημδζαπεζνζζηζηχκ πεζναιάηςκ ζηδκ Ανβεκηζκή ειθακίγεηαζ 

αηνζαχξ ζηδκ πενίμδμ επακεθεφνεζδξ ηδξ πμθζηζηήξ ιέζα ζε έκα ζφζηδια πμο 

πάζπζγε κα ηναηήζεζ γςκηακή ηδκ αλζμπζζηία ημο. Σα αοημδζαπεζνζζηζηά πεζνάιαηα 

ζηδκ Ανβεκηζκή απμηέθεζακ ιζα ζδιακηζηή πηοπή ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο 

ακέθααακ ηα ημζκςκζηά ηζκήιαηα ζηδκ πενζμπή. Κεκηνζηυ ζημζπείμ υθςκ ηςκ 

πεζναιάηςκ απμηεθμφζε δ παναδμπή πςξ μζ ενβαγυιεκμζ ,ακηί κα αθέπμοκ ηζξ 

δμοθείεξ ημοξ κα πάκμκηαζ δ ιζα ιεηά ηδκ άθθδ, ιπμνμφκ ηαζ απυ ιυκμζ ημοξ κα 

επακαεέζμοκ ηδκ παναβςβή ζε ηίκδζδ. Δπζπθέμκ ιέζα απυ ηζξ πνμζπάεεζεξ αοηέξ 

ακαδφμκηαζ ηαζ κέεξ αλίεξ πμο εέημοκ ηδκ δδιμηναηία εκηυξ ηδξ παναβςβήξ, ηάηζ ημ 

μπμίμ είκαζ πακηεθχξ λέκμ ζημκ ηαπζηαθζζηζηυ ηνυπμ παναβςβήξ πμο μνίγεζ ηδκ 

δδιμηναηία απμηθεζζηζηά εκηυξ ηδξ ζθαίναξ ηςκ πμθζηζηχκ δζηαζςιάηςκ. Βάζεζ ηςκ 

κέςκ ημζκςκζηχκ πνμηφπςκ πμο ακαπηφζζμκηαζ, δ ενβαζία μνίγεηαζ ζφιθςκα ιε 

αλίεξ υπςξ  δ ημζκςκζηή αθθδθεββφδ, δ ακάπηολδ δεζιχκ,  δ ημζκςκζηή δζηηφςζδ ηαζ 

επζημζκςκία, δ ζοθθμβζηή μνβάκςζδ - δδιζμονβία, δ έθθμβδ ζφκδεζδ ιε ημ ηεθζηυ 

πνμσυκ ηαζ ημ ‘’ιπυθζαζια’’ ηδξ δδιμηναηίαξ ζηδκ παναβςβή. 

Χζηυζμ εα πνέπεζ κα ηναηήζμοιε οπυρδ, υηζ δ αοημδζαπείνζζδ απμηέθεζε ιζα 

ιυκμ πηοπή (απυ ηζξ πμθθέξ πμο ακαπηφπηδηακ) ηςκ ημζκςκζηχκ ηζκδιάηςκ ζηδκ 

Ανβεκηζκή. ημ ααειυ πμο δ ακάπηολδ ηδξ ζοκαζηενζζηζηήξ παναβςβήξ ακαθφεηαζ 

απμημιιέκα απυ ηδκ εονφηενδ ημζκςκζηή ηζκδηζηυηδηα, ηυηε ηαηά ηδκ άπμρδ ιαξ ηα 

ζοβηεηνζιέκα πεζνάιαηα δεκ εα άλζγακ ζδζαίηενδξ ζδιαζίαξ. Πανυηζ πμθθέξ απυ ηζξ 

αοημδζαπεζνζγυιεκεξ ιμκάδεξ θεζημφνβδζακ οπμδεζβιαηζηά ηαζ έθενακ ζηδκ 

επζθάκεζα γδηήιαηα πμο ιέπνζ πνυηζκμξ ήηακ εηηυξ πμθζηζηήξ αηγέκηαξ, δ δβειμκία 

ημο ηαπζηαθζζηζημφ ηνυπμο παναβςβήξ δεκ απεζθήεδηε πμηέ. Υαναηηδνζζηζηά 

ακαθένμοιε πςξ αηυιδ ηαζ ιε ηα πμζμ αζζζυδμλα ζημζπεία πμο υνζγακ 10000 

ενβαγυιεκμοξ κα απαζπμθμφκηαζ ζε ζοκεηαζνζζιμφξ,  ημ ζοκμθζηυ πμζμζηυ 

ακαθένεηαζ ζημ 0,1% ημο ζοκμθζημφ ενβαηζημφ δοκαιζημφ ηδξ Ανβεκηζκήξ ηαζ ζημ 

0.07% ημο μζημκμιζηά εκενβμφ ηδξ πθδεοζιμφ (Grigera, 2006, ζ.227). 

Καηαθδηηζηά, ηα ημζκςκζηά ηζκήιαηα ζηδκ Ανβεκηζκή ακαπηφπηδηακ ζε 

ζοκεήηεξ δζεονοιέκδξ ηνίζδξ ενβαζίαξ ηαζ ζοβηνμηήεδηακ ελαζηίαξ ηδξ ζζπονήξ 

πανμοζίαξ ηςκ ζοκδζηάηςκ ηζξ πνμδβμφιεκεξ δεηαεηίεξ. Ο Γεηέιανδξ ημο 2001 

ακαααπηίγεζ ηδκ ηζκδιαηζηή πμθζηζηή ηαζ ζακ πνμέηηαζδ αοηήξ εεςνείηαζ δ έλανζδ 

ηδξ ζοκαζηενζζηζηήξ παναβςβήξ ηα επυιεκα πνυκζα. Ζ πμνεία πμο εα θάαμοκ μζ 

ιεθθμκηζημί αβχκεξ ζηδκ ‘’ιεηά ΓΝΣ’’ Ανβεκηζκή εα είκαζ ηαζ αοηυξ μ πανάβμκηαξ 

πμο εα ηαεμνίζεζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ.    
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