Αλκοόλες
Κολεκτίβα απόσταξης και δημιουργίας

Ποιοι είμαστε
Είμαστε μια αυτοοργανωμένη κολεκτίβα που έχει
σκοπό την παραγωγή οινοπνευματωδών ποτών. Η
γέννηση αυτής της ιδέας προήλθε από το γεγονός ότι
αναγκαζόμασταν τα ποτά τόσο για προσωπική μας
ευχαρίστηση όσο και για την ικανοποίηση
συλλογικών αναγκών, να τα αγοράζουμε. Η επιλογή
για την δημιουργία της κολεκτίβας έχει διττό
χαρακτήρα: από τη μια για να καταναλώνουμε
προϊόντα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που οι ίδιοι
καθορίζουμε και από την άλλη αποτελεί μια ξεκάθαρα
πολιτική επιλογή.

Γιατί η δημιουργία των Αλκοολών είναι
πολιτική επιλογή
Με τη δημιουργία και τη συμμετοχή μας στις
Αλκοόλες δείχνουμε έμπρακτα ότι η αυτοοργάνωση
λειτουργεί
καθώς
με
συλλογική
δουλειά
εκφραζόμαστε
δημιουργικά
και
καλύπτουμε
πραγματικές ανάγκες. Επίσης, αποδεικνύουμε πως
τέτοιου είδους δομές μπορούν να λειτουργήσουν
ανταγωνιστικά ως προς το καπιταλιστικό μοντέλο
καθώς δεν εμπεριέχουν την έννοια του κέρδους και
μπορούν να αποτελέσουν δίοδο ώστε χρήματα που
υπό “φυσιολογικές” συνθήκες ροής θα κατέληγαν
στην τσέπη κάποιου μεγαλοπαραγωγού ή στα ταμεία
κάποιας πολυεθνικής να παραμένουν στο κίνημα.

Για την ποιότητα των προϊόντων μας
Παρόλο που δεν έχουμε ακόμα την δυνατότητα να
παράγουμε μόνοι μας τις πρώτες ύλες, φροντίζουμε
όσο αυτό είναι εφικτό, να προμηθευόμαστε ποιοτικά
προϊόντα ως τέτοιες και να ακολουθούμε τις
καταλληλότερες διαδικασίες, ώστε ότι παράγεται από
την κολεκτίβα να ευφραίνει την καρδιά και να σέβεται
τον πότη.

Πώς λειτουργούμε
Η κολεκτίβα λειτουργεί:
•
Αυτοοργανωμένα, αποφασίζουμε δηλαδή
και δρούμε από κοινού, όλοι όσοι συμμετέχουμε
στις διαδικασίες παραγωγής και διάθεσης οι οποίες
προκύπτουν από τις συνελεύσεις μας.
•
Αντιιεραρχικά, με οριζόντιες δομές, δηλαδή
οι αποφάσεις παίρνονται ισότιμα από όλους όσους
συμμετέχουμε στη συνέλευση της κολεκτίβας και
η συνεισφορά του καθενός ορίζεται από τις
δυνατότητές του
•
Αδιαμεσολάβητα, δηλαδή χωρίς χορηγούς,
αποφασίζοντας αποκλειστικά οι ίδιοι που και πως
διαθέτουμε τα προϊόντα που παράγονται από την
κολεκτίβα.

Τρόποι και τόποι διάθεσης των προϊόντων
Τα προϊόντα μας δεν διατίθενται με σκοπό το
κέρδος. Η διάθεσή τους έχει ως κύριο σκοπό της την
ενίσχυση του κινήματος φροντίζοντας ωστόσο να
βγουν και τα έξοδα. Για το λόγο αυτό διατίθενται σε
αυτοοργανωμένους
χώρους
και
τα
έσοδα
χρησιμοποιούνται ώστε να καλυφθεί το κόστος ενώ το
πλεόνασμα πηγαίνει σε κινηματικούς σκοπούς.
Όσον αφορά τα οικονομικά, κάθε αρχή και
δύσκολη. Η αρχική προμήθεια των πρώτων υλών,
καθώς και μεγάλου μέρους του εξοπλισμού προήλθε
από τις μεταξύ μας εισφορές. Στο άμεσο μέλλον
σκοπεύουμε να αυξήσουμε την παραγωγή και να
αγοράσουμε και πρόσθετο άλλα αναγκαίο εξοπλισμό
ένεκα που οι ανάγκες για αλκοόλ είναι πολλές... Είναι
προφανές λοιπόν ότι η συνέχιση του εγχειρήματος
στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό και στον τρόπο που
αφήνουμε χρήματα όταν καταναλώνουμε στους
αυτοδιαχειριζόμενους χώρους.
Πού θα μας βρείτε
Ο χώρος που παρασκευάζονται και φυλάσσονται
τα προϊόντα μας βρίσκεται στην κατάληψη
Αντιβίωση. Επιθυμία μας είναι η πλαισίωση του
εγχειρήματος
από
κόσμο.
Ωστόσο
όποιος
ενδιαφέρεται πρέπει να λάβει υπόψιν ότι πρόκειται
για μια διαδικασία παραγωγής που χρειάζεται πολύ
προσοχή στην καθαριότητα και περιλαμβάνει
ακρίβεια στις θερμοκρασίες και ζυμώσεις (όπως και
στην πολιτική) και επομένως απαιτεί συνέπεια και
υπευθυνότητα. Οι ημερομηνίες παραγωγής για όσους
ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την διαδικασία
ανακοινώνονται στον Α.Κοι.Χ.Ι. και στην Αντιβίωση.

