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Σν  «εκείο» αιιάδεη από ζήκεξα ηνλ θόζκν 
 

ΣΟ   ΠΔΙΡΑΜΑ ΣΗ MARINALEDA 

 
ηνλ Απηόλνκν  Κνηλσληθό Χώξν Πεηξνύπνιεο παξνπζηάζηεθε ηε 

Γεπηέξα 13/9, κπξνζηά ζε ζρεδόλ 1000 πξνζειζόληεο, από ηνλ Γήκαξρν 

ηεο Marinaleda, ην πείξακα ηεο απηνδηνίθεζεο ηεο κηθξήο απηήο πόιεο 

ηεο Αλδαινπζίαο από ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο θαη ηεο ζπιινγηθήο 

δηαρείξηζεο  ησλ θνηλώλ ηνπο ππνζέζεσλ : ηεο εξγαζίαο , ηεο θαηνηθίαο, 

ηνπ πνιηηηζκνύ. Όπσο είπε, αλνίγνληαο ηε ζπδήηεζε ν Νώληαο 

θπθηνύιεο, ζηε  Marinaleda πήξαλ έλα εηεξόλνκν ζεζκό θαη ηνλ 

ιεηηνύξγεζαλ σο απηόλνκν. Γελ απνηειεί ππόδεηγκα αιιά πείξακα.  

Γηα όζνπο δελ ην γλσξίδνπλ, ν Απηόλνκνο Κνηλσληθόο Χώξνο θαη ν 

Βνηαληθόο Κήπνο Πεηξνύπνιεο, ιεηηνπξγνύλ εδώ θαη 10 κήλεο κε πινύζηα 

δξάζε θαη πξνζθνξά, θαη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κε ηελ άκεζε 

ζπκκεηνρή όισλ ζηηο αλνηρηέο ζπλειεύζεηο. Δπηδηώθεηαη ε νκνθσλία ή ε 

ζπλαίλεζε θαη, αλ απηό δελ είλαη δπλαηόλ, πξνζθεύγνπλ ζηελ πιεηνςεθία.  

ηελ Πεηξνύπνιε θαιιηεξγνύλ ηνπηθέο πνηθηιίεο από θπζηθνύο ζπόξνπο 

θαη πξνζθέξνπλ ρηιηάδεο ζπνξόθπηα. Με εζεινληηθή εξγαζία γίλνληαη 

καζήκαηα ηζπαληθώλ, γαιιηθώλ, ηηαιηθώλ, ζεάηξνπ θαη άιισλ ηερλώλ. 

Οξγαλώλνληαη εβδνκαδηαίεο ζπδεηήζεηο, κνξθσηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη 

πνιηηηθέο εθδειώζεηο - ζην πιαίζην απηό παξνπζηάζηεθε ζεαηξηθό έξγν 

ηνπ Μπξερη γηα 3 κήλεο .  

Σν πείξακα ηεο Marinaleda ελδηαθέξεη ηνλ Απηόλνκν Κνηλσληθό Χώξν 

γηαηί αλαδεηθλύεη ηηο αξρέο ηεο απηννξγάλσζεο, πνπ ζπλέρνπλ ην δηθό 

ηνπο πείξακα, ζε πνιύ κεγαιύηεξε θιίκαθα θαη κε πνιύ επξύηεξν 

αληηθείκελν. Θέινπλ λα καο πνπλ : νη νπηνπίεο δελ παξαπέκπνληαη ζ’ έλα 

ρηιηαζηηθό κέιινλ, αιιά κπνξνύλ λα γίλνπλ πξάμε εδώ θαη ηώξα. 

 

 

 

Παξνπζηάδνπκε ηελ νκηιία ηνπ δεκάξρνπ ηεο Marinaleda.  
 

Είλαη ηηκή κνπ πνπ βξίζθνκαη ζήκεξα ζηελ Αζήλα , κπξνζηά ζε ηφζν πνιχ θφζκν 

πνπ ελδηαθέξεηαη λ’ αθνχζεη ηελ 

εκπεηξία ηεο Marinaleda. Πξφθεηηαη γηα 

έλα ρψξν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

νπηνπίαο, ε νπνία κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη απφ ηνπο 

Αζελαίνπο κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν. 

Η Marinaleda είλαη ζην θέληξν ηεο 

Αλδαινπζίαο  ησλ 8. εθαη. θαηνίθσλ,  

ζηελ νπνία ππάξρνπλ 2,5 εθαη. άλεξγνη, 

3 εθαη. θησρνί θαη 500.000 αγξφηεο 

ρσξίο γε, γηαηί απηή βξίζθεηαη ζηα 

ρέξηα κηαο νκάδαο γαηνθηεκφλσλ – ην 
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2% ησλ ηδηνθηεηψλ γεο θαηέρεη ην 50% ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο. Σηελ Ιζπαλία, φπσο 

θαη ζηελ Ειιάδα, ε θπβέξλεζε Θαπαηέξν δειψλεη ζνζηαιηζηηθή αιιά είλαη δεμηά θαη 

θαπηηαιηζηηθή.  

Σηε Marinaleda ησλ 3.000 θαηνίθσλ δελ ππήξρε εξγαζία, κφλν κεηαλάζηεπζε. Εκείο 

απνθαζίζακε λ’ αληηζηαζνχκε. Έηζη, αξρηθά νξγαλσζήθακε ζπλδηθαιηζηηθά θαη 

πνιηηηθά. Δεκηνπξγήζακε ην ζπλδηθάην ησλ εξγαηψλ γεο πνπ εξγάδνληαη ζηελ 

επηθξάηεηα ηεο Αλδαινπζίαο θαη ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζηε Via Campesina, καδί κε 

άιιεο 300 νξγαλψζεηο. Τν 1979 απνθαζίζακε λα κεηάζρνπκε ζηηο εθινγέο. 

Κεξδίζακε απφιπηε πιεηνςεθία, ηελ νπνία δηαηεξήζακε κέρξη ζήκεξα  ( 85-90% ).  

Απνθαζίζακε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα λέα εμνπζία, ησλ θησρψλ ελαληίνλ ησλ 

πινπζίσλ, αιιά ζπλεηδεηνπνηήζακε φηη νη θησρνί έρνπκε πνιχ κηθξή δπλαηφηεηα λα 

ζηαζνχκε απέλαληη ζηνλ θαπηηαιηζκφ. Η δχλακή καο είλαη ε ελφηεηα, έηζη δψζακε 

ζηε ζπλέιεπζε φιε ηελ εμνπζία.  Έγηλε ην καδηθφ φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ. Εδψ 

απνθαζίδνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ δήκνπ, ην πνχ ζα δνζεί δειαδή ην δεκφζην 

ρξήκα, κέζα απφ δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη φιεο νη γεηηνληέο θαη φινη νη 

γείηνλεο.  

Όζνη έρνπλ ζπλδηθαιηζηηθφ ή πνιηηηθφ αμίσκα πξέπεη λα δνπλ φπσο νη ππφινηπνη. 

Καλείο δελ εηζπξάηηεη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα θαη φινη δνπλ απφ ηηο δνπιεηέο ηνπο. 

Πηζηεχνπκε φηη ε εζηθή είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηελ πνιηηηθή . Πξέπεη λα δεηο αθξηβψο 

φπσο δειψλεηο κε ηηο ηδέεο θαη ηηο ζέζεηο ζνπ. Γηα ηηο εξγαζίεο ηεο θνηλφηεηαο 

ζπγθαινχκε ηελ θφθθηλε Κπξηαθή ζηελ νπνία ζπλεξγάδνληαη φιεο νη γεηηνληέο. Η 

εξγαζία είλαη γηα καο ζπιινγηθή βνήζεηα απφ ηνλ έλα ζηνλ άιιν. Όηαλ 

θαηαζθεπάδεηαη έλα ζπίηη εξγαδφκαζηε φινη καδί . 

Η άκεζε δεκνθξαηία, φπσο ήδε είπακε, είλαη πεξηζζφηεξν απφ αλαγθαία αιιά ε 

πνιηηηθή δεκνθξαηία ρσξίο νηθνλνκηθή δεκνθξαηία δελ απνδίδεη. Τν κεγαιχηεξν 

πξφβιεκα ησλ θαηνίθσλ ηεο Marinaleda ήηαλ ε αλεξγία, έηζη ζε κηα ζπλέιεπζε 

ξσηήζακε ηνλ θφζκν πσο κπνξνχκε λα ηειεηψζνπκε κε ηελ αλεξγία θαη 

ζπκθσλήζακε φηη ν ηξφπνο είλαη λα έρνπκε γε. Η γε, φκσο, ζηελ πεξηνρή καο 

βξηζθφηαλ ζηελ θαηνρή ελφο κεγάινπ γαηνθηήκνλα – δνχθα (17.000 εθηάξηα). Είπακε 

φηη απηή ε γε είλαη δηθή καο θαη μεθηλήζακε ηε κάρε γηα λα ηελ απνθηήζνπκε. 

Αγσληζηήθακε  12 ρξφληα κε γεληθέο απεξγίεο, θαηαιήςεηο δξφκσλ, αεξνδξνκίσλ, 

ηξέλσλ, πνξείεο κέρξη θαη 1.000 ρηιηφκεηξα. Η αζηπλνκία καο θπιάθηδε, καο 

ρηππνχζε, καο έβαδε πξφζηηκα θαη νη δηθαζηέο καο θαηαδίθαδαλ. Εκείο 

εμαθνινπζνχζακε. Η επηκνλή είλαη επαλαζηαηηθή. Έπεηηα απφ πνιιά ρξφληα πήξακε 

ηε γε απφ ηνλ  δνχθα . Έλα παιηφ φλεηξν ζηελ ηζηνξία ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ηεο 

Αλδαινπζίαο  είλαη ε γε λα αλήθεη ζ’ απηφλ πνπ ηε δνπιεχεη.  

Παξά ηελ θαηνρή ηεο γεο , δελ θαηνξζψζακε λα ιήμνπκε νξηζηηθά κε ηελ αλεξγία. 

Δεκηνπξγήζακε, ινηπφλ,  βηνκεραλία ειηάο, ιαδηνχ, πηπεξηάο, αγθηλάξαο, ζθφξδνπ. 

Με ηε γε θαη ηε βηνκεραλία ζηα ρέξηα εθείλσλ πνπ ηηο δνπιεχνπλ, δειαδή κε ηα κέζα 

παξαγσγήο ζηα ρέξηα ησλ εξγαηψλ,  θαηαθέξακε λα έρνπκε εξγαζία γηα φινπο.  Έηζη 

πεηχρακε 3 πξάγκαηα : πξψηνλ δελ έρνπκε αλεξγία, δεχηεξνλ δελ έρνπκε 

εθκεηάιιεπζε απφ ηνπο γαηνθηήκνλεο, ηξίηνλ ν πινχηνο πνπ παξάγνπλ νη 

εξγαδφκελνη  επηζηξέθεη ζηνπο ίδηνπο. Έρνπκε αιιάμεη ην επίπεδν δσήο θαη έρνπκε 

θνηλσληθή ηδηνθηεζία. Όινη αλεμαίξεηα, ζε φινπο ηνπο ηνκείο εξγαζίαο, θεξδίδνπλ 

ηνλ ίδην κηζζφ - 47 € γηα θάζε εξγάζηκε εκέξα 6,5 σξψλ. Με απφθαζε ηεο 

ζπλέιεπζεο  δελ δηαλέκνληαη ηα θέξδε, αιιά φηη πεξηζζεχεη επαλεπελδχεηαη. Η γε 

είλαη έλα δάλεην απφ ηνπο γνλείο καο θαη πξέπεη λα επηζηξαθεί βειηησκέλε ζηα παηδηά 

καο.  

Είρακε θαηαθέξεη ηελ νηθνλνκηθή δεκνθξαηία, ζέιακε φκσο έλα βήκα παξαπάλσ. 

Θέζακε ζ’ εθαξκνγή ηελ θνηλσληθή δεκνθξαηία. Υπήξρε έιιεηςε θαηνηθηψλ θαη 
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κέρξη ηξεηο γεληέο δνχζαλ ζην ίδην ζπίηη. Με απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο, ε ηδησηηθή 

ηδηνθηεζία έγηλε δεκφζηα. Όηαλ νη λένη ζέινπλ θαηνηθία, θάλνπλ αίηεζε θαη ην 

έδαθνο ηνπο δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο θαη νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη ε 

αξρηηεθηνληθή κειέηε. Οη λένη πξνζθέξνπλ ηε δηθή ηνπο εξγαζία θαη πιεξψλνπλ γηα 

έλα ηέηνην ζπίηη 15€ ην κήλα. Τν πξφηππν είλαη 90 η.κ. θιεηζηφο ρψξνο θαη 100 η.κ. 

απιή.  

Με ηνλ ίδην ηξφπν έρνπκε δεκηνπξγήζεη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο. Τν θφζηνο γηα 

δηακνλή θαη δηαηξνθή ησλ παηδηψλ είλαη 12€ ην κήλα. Αληίζηνηρα εξγαδφκαζηε γηα 

δεκνηηθέο ππνδνκέο, φπσο πηζίλεο θ.ιπ. (εηήζην θφζηνο  εγγξαθήο ζε πηζίλα 3€). Γηα 

ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο έρνπκε νκάδεο βνήζεηαο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή 

ησλ ειηθησκέλσλ. Όι’ απηά είλαη δσξεάλ. Όηαλ θηάλεη ην παλεγχξη ηνπ ρσξηνχ ηνλ 

Ινχιην, νξγαλψλνπκε κηα ζπιινγηθή γηνξηή. Η ραξά είλαη δηθαίσκα ηνπ ιανχ. 300-

400 δεκφηεο εξγαδφκαζηε ρσξίο ακνηβή, πξνζθέξνληαο θζελφ θαγεηφ θαη ζεάκαηα 

δσξεάλ. Σηελ Αλδαινπζία θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζηε Marinaleda ππάξρεη ε 

κεγαιχηεξε αλαινγία πξάζηλνπ αλά θάηνηθν . 

Έρνπκε θαηαθέξεη λα ιεηηνπξγήζεη έλα πξφηππν θνηλσλίαο ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο. 

Τίπνηε δελ είλαη αδχλαηνλ, δελ είλαη ρίκαηξα ε νπηνπία. Τα φλεηξα κε ηνλ αγψλα ηνπ 

θφζκνπ γίλνληαη πξαγκαηηθφηεηα. Σηελ απαηζηνδνμία ηεο δεμηάο αληηπαξαζέηνπκε 

ηελ αηζηνδνμία ηεο αξηζηεξάο. Η εξγαηηθή ηάμε πξέπεη λα είλαη αηζηφδνμε. Ο θφζκνο 

ηεο Marinaleda είλαη ίδηνο κε απηφλ ηεο Αζήλαο , κε ηα ίδηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά. Αλ 

ζηε Marinaleda έρνπκε θάλεη εθηθηφ έλα κέξνο ηεο νπηνπίαο καο θη εζείο κπνξείηε λα 

ην θάλεηε. Αλ πηζηεχεηε ζηνπο εαπηνχο ζαο είζηε αήηηεηνη.  Ο ζηφρνο καο είλαη ηφζν 

δίθαηνο πνπ ζα ηα θαηαθέξνπκε. 

 

Δπηζεκάλζεηο ηνπ δεκάξρνπ, πνπ πξνέθπςαλ από ηηο εξσηήζεηο 
 

 Οη γπλαίθεο είλαη νη πιεηνςεθία απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη αγσλίδνληαη. Τν 

πείξακα ηεο Marinaleda δελ ζα είρε ππάξμεη ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ γπλαηθψλ. Όηαλ 

θαηαιακβάλακε ηε γε νη γπλαίθεο ήηαλ πξψηεο, ζηελ απεξγία πείλαο ζηακαηνχζαλ 

ηειεπηαίεο.  

 

 Πξνσζνχκε ηηο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο ψζηε λα απνηειέζνπλ ηνλ θπξίαξρν ηξφπν 

παξαγσγήο. Σήκεξα έρνπκε θαη παξαδνζηαθέο ιφγσ ηνπ θφζηνπο ησλ βηνινγηθψλ. 

 

 Υπάξρνπλ αλεμάξηεηνη κηθξνί αγξόηεο θαη κηθξά καγαδηά πνηέ φκσο δελ ζα 

ζπλαηλέζνπκε λα εγθαηαζηαζεί έλα super market κηαο πνιπεζληθήο. 

 

 Τν παηδαγσγηθφ ζχζηεκα ππάγεηαη ζηελ θνηλφηεηα ηεο Αλδαινπζίαο, αιιά 

παξεκβαίλνπκε. Τα παηδηά απφ 0 - 17 εηψλ θνηηνχλ δσξεάλ ζηε Marinaleda θαη κεηά 

κπνξνχλ λα θχγνπλ γηα ην Παλεπηζηήκην. 

 

 Υπάξρεη ζέκα κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ Marinaleda ιφγσ ησλ θαιψλ ζπλζεθψλ δσήο. 

Υπάξρεη έλαο κφλν πεξηνξηζκφο : γηα λα πάξεη θαλείο ζπίηη πξέπεη λα έρεη δήζεη θαη 

εξγαζηεί εδψ. Αλ θάπνηνο, πάλησο, ζέιεη λα έξζεη ζηελ Marinaleda κπνξεί, είλαη έλαο 

αλνηρηφο ηφπνο.   

 

 Αλάινγα πεηξάκαηα εκθαλίδνληαη θαη ζε άιια κέξε ηεο Αλδαινπζίαο : Μάιαγα, 

Σεβίιιε, Κάληηθ. Η θαηαζηνιή, φκσο, είλαη κεγάιε θαη ν θφβνο ησλ αλζξψπσλ 

ππαξθηφο. 
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 Τν κνληέιν ηεο Marinaleda είλαη δηθφ καο έξγν, πξντφλ ηεο ζπιινγηθήο καο ζθέςεο. 

Εκπλεφκαζηε θπζηθά απφ άιια γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο , απφ ηνλ Μπαθνχληλ, ηνλ Τζε, 

ηνλ Λέληλ, ηνλ Τξφηζθη. Έρνπκε, φκσο, λα δψζνπκε ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα θαη γη’ απηφ ην θαιχηεξν βηβιίν είλαη ε δσή. Μαζαίλνπκε 

απφ εκάο ηνπο ίδηνπο.  

 

 Όηαλ ε αζηηθή ηάμε ελψλεηαη δηεζλψο, ζηξαηησηηθά ζην ΝΑΤΟ, πνιηηηθά ζηνλ ΟΗΕ, 

νηθνλνκηθά ζην ΔΝΤ θαη ηελ Παγθφζκηα Τξάπεδα, εκείο νη εξγάηεο ηνπ θφζκνπ 

πξέπεη λ’ αληηζηαζνχκε. Ή ζα ιήμνπκε ηνλ θαπηηαιηζκό ή ζα καο ιήμεη. 

 

 Η ζρέζε καο κε ηελ θξαηηθή εμνπζία είλαη ζπγθξνπζηαθή. Όηη θεξδίζακε έγηλε 

θφληξα ζηελ θπβέξλεζε πνπ ππεξαζπίδεηαη ηνπο γαηνθηήκνλεο κε ηελ αζηπλνκία.  

 

 Η αξηζηεξά πξέπεη λα παιεχεη γηα κηα θνηλσλία ρσξίο ηάμεηο. Μέρξη λα θηάζνπκε 

εθεί πξέπεη ην φξακα λα κπεη ζε εθαξκνγή. Δελ ππάξρεη ρξφλνο. νζηαιηζκόο ή 

Βαξβαξόηεηα.  

 

 

Γηα ηελ αληηγξαθή : Διέλε Πνξηάιηνπ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


