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editorial
Κι όμως, υπάρχει ελπίδα...
Απελευθέρωση απολύσεων και μείωση αποζημιώσεων, ανεργία, φτώχεια,
συρρίκνωση στα όρια της κατάργησης της κοινωνικής ασφάλισης,
καταστολή και γκεμπελική προπαγάνδα, συνιστούν το εφιαλτικό σκηνικό
που απαιτείται για την «έξοδο» από την κρίση του συστήματος.

Η

οικονομική και η πολιτική ελίτ, πρέπει να
διασώσουν τα κέρδη και το μερίδιό τους
στη ρεμούλα και γι' αυτό «είναι αναγκαίο»,
όπως λένε, να τσακιστεί ο κόσμος της εργασίας, οι νέοι να καταδικαστούν στην αβεβαιότητα και οι μεγαλύτεροι να βιώσουν την
απόγνωση.
Τους τελευταίους μήνες, οι μάσκες έπεσαν,
το τέρας μιας δημοκρατίας που τρώει τους πολλούς και προστατεύει τους λίγους αποκαλύφθηκε. Όπως, εξάλλου, αποκαλύφθηκε το σιχαμένο πρόσωπο των εγκάθετων του συστήματος
που μέχρι τώρα είχαν αναλάβει με εργολαβία
την υπεράσπιση τάχα των εργατικών κατακτήσεων.
Κι όμως, μέσα στο σκοτάδι των εποχών
που ζούμε, υπάρχει μια χαραμάδα φως που
μπορεί τελικά να φωτίσει άπλετα μια νέα

πραγματικότητα, μια καινούργια κοινωνία χωρίς ιεραρχίες και εκμετάλλευση. Η ελπίδα
κρύβεται στις προσπάθειες μιας διαφορετικής
κοινωνικής συγκρότησης που ξεδιπλώνονται σε
πόλεις, εργασιακούς χώρους και κλάδους, σχολειά και γειτονιές.
Απολυμένοι ενώνονται με εργαζόμενους, άνθρωποι παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους σε
πλατείες, στέκια και κοινωνικά κέντρα. Επιχειρούνται άλλες προσεγγίσεις στη γνώση, την
εργασία, το περιβάλλον, την καθημερινότητα.
Οικονομική ή πολιτική, η εξουσία δεν είναι
ανίκητη, και όση καταστολή και προπαγάνδα κι
αν χρησιμοποιήσει, ούτε τρομάζει, ούτε πείθει
για την «αναγκαιότητα» αυτή να σωθεί και
όλοι οι υπόλοιποι να εξαφανιστούν ή να αποδεχθούν ότι είναι αναλώσιμοι. Κι αυτό θα το
διαπιστώσουν στους αγώνες που έρχονται...

Συναντώντας τη
Η εφημερίδα «ΔΡΑΣΗ»
είναι μια διμηνιαία μαχητική
εφημερίδα λόγου και
δράσης, που διανέμεται
δωρεάν σε εργασιακούς
και κοινωνικούς χώρους
και απευθύνεται σε όλο τον κόσμο
της εργασίας. Η βάση της λειτουργίας της είναι οι
ανοιχτές αμεσοδημοκρατικές συνελεύσεις, όπου καθένας
-μιά ενδιαφερόμενος- η καλείται να συμμετάσχει και να
συνεισφέρει σ’ αυτό το εγχείρημα.
Ο στόχος της είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός
πολύμορφου μαζικού χειραφετημένου κινήματος του
κόσμου της εργασίας, αποτελώντας παράλληλα φωνή
αντιπληροφόρησης από τους χώρους εργασίας, άμεσης
έκφρασης των εμπειριών και επικοινωνίας όλων των
αόρατων από τους καθεστωτικούς πολιτικούς και
συνδικαλιστικούς θεσμούς και φορείς, ενότητας των
εργαζομένων-ανέργων-νεολαίων-αγροτών-μεταναστών
και μαχητικής παρέμβασής τους σε κάθε πρόβλημα της
καθημερινότητας σε κάθε χώρο εργασίας. Αλλά και ανοιχτό
βήμα έμπρακτων μορφών αλληλεγγύης και συσπείρωσης,
ώστε ο κόσμος της εργασίας να πάρει την υπόθεσή του
και τους αγώνες στα χέρια του για ν’ αλλάξει τη ζωή του.

...

Θέλει να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός πραγματικού
αντίπαλου δέους του κόσμου της εργασίας στην επίθεση
του κεφαλαίου και του κράτους, στους «ειδικούς»,
στους επαγγελματίες «σωτήρες», σε όλο το φάσμα του
καθεστωτικού συνδικαλισμού (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΕΣΑΣΕ,
κ.λπ.) ή τύπου ΠΑΜΕ και ΠΑΣΥ. Ενός μαχητικού και
ακηδεμόνευτου κινήματος βάσης, ανεξάρτητου από
κράτος, αφεντικά, καθεστωτικό συνδικαλισμό, χωρίς
κοινοβουλευτικές αυταπάτες, που θα αφορά την
εργαζόμενη κοινωνική πλειοψηφία για τη χειραφέτηση
του κόσμου της εργασίας, την αδιαπραγμάτευτη
διεκδίκηση των αναγκών και των επιθυμιών μας και
την ανάπτυξη αμεσοδημοκρατικών -μη κρατικών, μη
καπιταλιστικών- μορφών εργατικής και κοινωνικής
συσπείρωσης, αλληλεγγύης, αντίστασης, αγώνα και
δράσης.
Η εφημερίδα «ΔΡΑΣΗ» αναδεικνύει και ενισχύει
κινηματικές παρεμβάσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες,
που απαλλαγμένες από φοβίες, κλισέ και δόγματα,
θα προβάλλουν σήμερα ένα απελευθερωτικό αξιακό
πρόταγμα, επιθετικό προς το κυρίαρχο, στους δρόμους
της επαναστατικής ανατροπής και της ελευθερίας.
Ώστε οι αγώνες του κόσμου της εργασίας να βάλουν
φραγμό στην εξατομίκευση, στην ηττοπάθεια, στον

Δεν υπάρχουν αδιάβατοι δρόμοι.
Οι δρόμοι γίνονται περπατώντας...
κατακερματισμό, στην αλλοτρίωση, στο συντεχνιασμό
και στην υποταγή.
Σήμερα ο κόσμος της εργασίας δέχεται έναν
ολομέτωπο πόλεμο από κράτος και κεφάλαιο με
ανεργία, καταστολή, επισφαλή εργασία, εργασιακές
σχέσεις λάστιχο, εργοδοτική τρομοκρατία, εκμετάλλευση
και καταπίεση. Στο βαθμό που της αναλογεί, η
εφημερίδα «ΔΡΑΣΗ» ενώνει τη φωνή της με τα
πραγματικά συμφέροντα όλου του κόσμου της εργασίας,
με τις συλλογικότητες και τα κοινωνικά κινήματα που
αντιτάσσουν το δικό τους πόλεμο για την αυτοοργάνωση,
την αλληλεγγύη, την άμεση δημοκρατία, τις εργατικές και
κοινωνικές συνελεύσεις βάσης και την άμεση συλλογική
αντίσταση και δράση. Για την καθολική απελευθέρωση
και χειραφέτηση του κόσμου της εργασίας. Για τη ριζική
επαναστατική κοινωνική αλλαγή.
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