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Η αφίσα και το έντυπο  κυκλοφορούν

στους δρόμους της Αθήνας από την

αυτόνομη πολιτική ομάδα metro tools.
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t Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για το όταν η πληροφορία κυ-

ριαρχεί, χάνεται σε σημαντικό βαθμό η δυνατότητά μας να
συγκροτούμε μια συνεκτική και συλλογική αντίληψη για τον
κόσμο, τόσο στο μικροεπίπεδο της καθημερινότητας όσο και
στο μακροεπίπεδο των διεθνών εξελίξεων. Εκτός από την ευ-
κολία, που μπορεί να υπάρχει, στο να συλλέγεις πληροφορίες,
το να σχηματίσεις μια άποψη χρειάζεται επίπονη και επίμονη
εργασία, ατομική και συλλογική. Χρειάζονται υποδομές και
ένας μπούσουλας που να σου λέει και τώρα που τα μαζέψαμε
όλα αυτά, τι μπορούμε να τα κάνουμε. Χρειάζεται να αξιοποι-
ούμε όσα εργαλεία έχουμε στα χέρια μας και όσα θα αποκτή-
σουμε στο μέλλον για μορφωτικές εκδηλώσεις, εκδόσεις και
έρευνα με απεύθυνση σε αυτό που λέμε κίνημα. Έχουμε
ανάγκη να μπορούμε να κοιτάμε το παρελθόν και να το κρί-

νουμε, όχι με τα μάτια του ειδικού που όλα τα γνωρίζει, αλλά
με αυτού που προσπαθεί να μάθει. Αυτό που θέλουμε με λίγα
λόγια, δεν είναι να δημιουργήσουμε άλλον ένα όγκο πληροφο-
ριών, αλλά να σχηματίσουμε κινηματικές απόψεις που μπο-
ρούν να σταθούν με αξιοπρέπεια.
Σε αυτή την στήλη θα προσπαθούμε να αναδημοσιεύουμε
υλικό από τον ακροαριστερό, αυτόνομο και ευρύτερα αντιεξου-
σιαστικό χώρο, η συλλογή, η αρχειοθέτηση και αποδελτίωση
του οποίου έχει γίνει στους κόλπους των ομάδων που δραστη-
ριοποιούνται στο αυτόνομο εργαστήρι έρευνας και αυτομόρ-
φωσης του Αρχείου 71. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όσες και
όσους μας τροφοδοτούν με το υλικό τους και όσα οργανωμένα
εγχειρήματα μας εμπιστεύτηκαν το αρχείο τους. 

“Τα παιδιά της Γαλαρίας” είναι ένα περιοδικό που κυκλο-

φορεί από το 1992. Το  απόσπασμα που ακολουθεί είναι

η θέση 15 από το πρώτο μέρος των “θέσεων για τον μι-

κροαστισμό και την αντικουλτούρα στην Ελλάδα”, στο

τεύχος 3. Πρόκειται για ένα από τα λίγα κείμενα που

έχουν γραφτεί στην Ελλάδα και προσπαθούν να ερμη-

νεύσουν και να τοποθετήσουν την φιγούρα του μικροα-

στού στην θέση που του αρμόζει. 
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Η ενσωμάτωση μεγάλου μέρους του πληθυσμού στη μικροα-

στική τάξη ευνόησε την εξάπλωση της ιδεολογίας σ'όλα τα κοι-

νωνικά στρώματα. Η ήδη δύσκολα προσδιορίσιμη και

ανομοιογενής μικροαστική τάξη, με την έντονη κινητικότητα που

χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία, διευρυνόμενη εγκολπώνεται

ακόμα και μέλη της εργατικής τάξης. Είπαμε ήδη ότι ένας εργά-

της μπορεί να συμπληρώνει το εισόδημά του με μικροεμπορευ-

ματικές ασχολίες, ενώ είναι γνωστό το φαινόμενο της

μετατροπής των μαστόρων του '50 σε εργολάβους τη δεκαετία

του '60. Κάτω από τέτοιες συνθήκες η ταξική συνείδηση ακρο-

βατεί. Επόμενο η ταξική ανάλυση που επιχειρούμε εδώ να μην

προσφέρει καμμιά αμετακίνητη βεβαιότητα σχετικά με το “επα-

ναστατικό υποκείμενο”. Άλλωστε καμμιά κοινωνική τάξη δε μπο-

ρεί να θεωρείται επαναστατική ή μη. Αντίθετα, κάθε κοινωνική

τάξη ορίζεται ιστορικά, με βάση τι μπορεί  να κάνει ή να θέλει. Η

ταξική ανάλυση εξετάζει το συλλογικό είναι και γίγνεσθαι κάθε

τάξης βάσει των αγώνων της και της προοπτικής τους . Και

υπ'αυτό το πρίσμα, τι μπορεί να θέλουν οι μικροϊδιοκτήτες ή οι

“ελεύθεροι” επαγγελματίες; Τι μπορεί να τους κάνει να εξεγερ-

θούν; Κάποιο μέτρο της κυβέρνησης που τους θίγει, οικονομικό

πάντα' τα προβλήματα δεν μπορούν να τεθούν στο βάθος τους'

οι συγκρούσεις είναι -όταν υπάρχουν- μεταξύ αυτών και κάποιου

“κακού” υπουργού που πάει ενάντια στα συμφέροντά τους. Δεν

μπορούν να αντιληφθούν τις ουσιαστικές λειτουργίες του Κρά-

τους γιατί δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα όρια που η “δική τους”

δουλειά επιβάλλει στη ζωή τους.

Στη μεταπολεμική Δύση ο καπιταλισμός, μέσα από τον ανανεω-

μένο καταμερισμό της εργασίας που επέβαλλε η συγκεντρωποί-

ηση του κεφαλαίου, αποσύνθεσε το σώμα των παλιών

petit-bourgeois που είχαν τον έλεγχο των μέσων της εργασίας

τους (ανεξάρτητοι τεχνίτες, μαγαζάτορες κλπ).

Στην ελλάδα “νάτοι, πετιούνται από ξαρχής” και, αν και απειλού-

μενοι όχι απλώς επιβιώνουν αλλά κάνουν την ιδεολογία τους κυ-

ρίαρχη και, επομένως, την ενασχόληση μαζί τους απαραίτητη

αφετηρία κάθε σύγχρονης επαναστατικής ανάλυσης.

Ας δούμε από πιο κοντά τα στοιχεία που συνθέτουν το πορ-

τραίτο αυτής της τάξης. Όταν το Κράτος εγγυάται την ασφάλεια

των συμφερόντων τους η δουλοπρέπειά τους γίνεται κρατικι-

σμός' όταν τα συμφέροντα τους απειλούνται γίνονται εχθρικοί

απέναντί του. Στην πρώτη περίπτωση οδηγούνται σ'ένα φανα-

τικό εθνοκεντρισμό' στη δεύτερη σ'ένα συγκρατημένο αντικρα-

τισμό, που είναι διάχυτος άλλωστε σαν αίσθηση στην ελληνική

κοινωνία. Αναπόφευκτα αυτή η αμφιθυμία απέναντι στην εξου-
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Τα παρακάτω αποσπάσματα προέρχονται

από το βιβλίο “η έφοδος στον ουρανό” του

Steve Wright, που κυκλοφορεί από τις εκδό-

σεις “κόκκινο νήμα” από τον φετινό Σεπτέμ-

βρη. Το βιβλίο παρουσιάζει σύντομα την

ιστορία του κινήματος των αυτόνομων στην

Ιταλία των δεκαετιών 60-70, και ταυτόχρονα

την θεωρητική διαδρομή των Ιταλών και άρα

και τις απαρχές του κινήματος της αυτονο-

μίας διεθνώς. Ένα από τα λίγα βιβλία που

κυκλοφορούν για το θέμα.

“Σχεδόν κανείς από αυτούς που δεν είχε
ζήσει την αντίσταση, πόσο μάλλον το φασι-
στικό καθεστώς – γιατί λοιπόν ξεχύθηκαν
στους δρόμους με τέτοια αγριότητα; Μια
έρευνα του περιοδικού Rinascita επικεντρω-
μένη σε νεαρούς από τη Ρώμη που είχαν
συμμετάσχει στις οδομαχίες παρείχε ένα βα-
σικό στοιχείο: αποκάλυψε ότι για πολλούς
νέος ανθρώπους ο φασισμός ταυτιζόταν με
την ταξική κυριαρχία στην πιο καθαρή της
μορφή. “δεν γνώρισα το φασισμό”, είπε ένας
από αυτούς, “αν και ο πατέρας μου μιλάει με
τα χειρότερα για αυτόν. Ζούμε σαν σκλάβοι,
η δουλειά είναι βαριά και ούτε καν βγάζω αρ-
κετά για να ζήση. Αυτό είναι ο φασισμός για
μένα – το αφεντικό” (σελ53)

“Ενώ η υπαγωγή όλων των κοινωνικών σχέ-
σεων στο κεφάλαιο έφερε μαζί της και τη γε-
νίκευση της μισθωτής σχέσης, η αυξανόμενη
προλεταριοποίηση νέων κοινωνικών στρω-
μάτων προσέλαβε μια μυστικοποιημένη
μορφή. “Όταν όλη η κοινωνία ανάγεται σε ερ-
γοστάσιο, το εργοστάσιο -αυτό καθεαυτό- μοι-
άζει να εξαφανίζεται” Αυτό ήταν μόνο ένα από
τα ανεστραμμένα αποτελέσματα που συνδέ-
ονται με αυτό που ο Τρόντι αποκαλούσε το
κοινωνικό εργοστάσιο [...] Για τον Τρόντι αυτή
η αποκάλυψη των φαινομενικών μορφών θα
μπορούσε να επιτευχθεί μόνα αν εξετάζαμε
“το κράτος από τη σκοπιά της κοινωνίας, την
κοινωνία από την σκοπιά του εργοστασίου, το
εργοστάσιο από τη σκοπιά των εργατών”.
(σελ 56)

Η συλλογή κειμένων του George Caffentzis με

τίτλο “Η Εργασία, η Ενέργεια,και το Τέλος του

Κόσμου: Σκέψεις για την Εργασία την Τεχνολο-

γία και την Καπιταλιστική Κρίση (1980-2000)”

κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρχείου 71 τον

Ιούλιο του 2012.

σία-γλύψιμο, γκρίνια, αγανάκτηση και αμφισβήτηση, που συχνά παραπέμ-

πει στο γνωστό ρητό για τον ελληνικό τράχηλο και το ζυγό- εκφράζεται από

το διαρκές μπαλατζάρισμά τους ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, μέσα στα

οποία όποια κι αν είναι η ετικέτα τους, αισθάνονται σαν το σπίτι τους. Στην

Ελλάδα κάθε μαγαζάκι είναι μικρογραφία της Βουλής, η αθλιότητα της πο-

λιτικής μεταφέρεται στο μικρόκοσμο και η απέραντη πολιτικολογία φαντάζει

σαν ψυχολογική αναπλήρωση της έλλειψης συλλογικότητας που προκαλεί

η αναπόφευκτη ιδιώτευση του μικροαστού.

Πάντως για να είμαστε δίκαιοι, ο μικροαστός δεν θέλει να έχει μόνο πολιτική

άποψη αλλά και αισθητική. Το σκυλάδικο, που αρχίζει “ν'ανθίζει” από τα

μέσα της δεκαετίας του '70 για να φτάσει στο αποκορύφωμα των καλλιτε-

χνικών του επιτευγμάτων στις μέρες μας, είναι ο καθρέφτης των ψυχικών

του ανατάσεων. Όπως είπε η “Ομάδα συνοδοιπόρων στο σκοτεινό θάλαμο

της γης” η μόνη συγκίνηση που ο μικροαστός γνωρίζει στη ζωή του είναι η

“Ταραχή” του Λε Πα. Οι δρόμοι πάνω στους οποίους τσουλάει το τετρά-

τροχο φέρετρό του διασχίζουν άθλιες πολιτείες από μπετό, αισθητική αν-

τανάκλαση της νοοτροπίας του “να πιάσει τη καλή”. “Κάμετέ του τόπο”,

θάλεγε ο Λασκαράτος, “το πουλάρι κλωτσάει”. Στην παλαιότερή του εκδοχή

ήταν ένας φιλήσυχος και κοινότυπος οικογενειάρχης, δεμένος με τις παρα-

δοσιακές αξίες της ηθικής, της εργασίας, της τάξης, της οικογενειακής γα-

λήνης, της χριστιανικής πίστης. Όταν στη διάρκεια της δεκαετίας του '70 η

αναπτυσσόμενη καταναλωτική μαζική κουλτούρα έστησε τα πρότυπά της

πάνω στις ευνουχισμένες επιθυμίες του είδαμε όλη τη φρικαλεότητα που

μπορεί να εμπεριέχει ένα σύνθημα σαν το “η φαντασία στην εξουσία” όταν

αποκόβεται από τους ταξικούς αγώνες που το ενέπνευσαν και γίνεται motto

της διαφήμισης.

Η μαζική ψυχολογία του καταναλωτισμού γίνεται κατανοητή όταν εξετά-

σουμε τις μύχιες επιθυμίες αυτών που καταλαμβάνονται από το μικροα-

στικό όνειρο. Είναι το κοινό όραμα της επιτυχίας που προσπαθεί να

υπερβεί τις ταξικές διακρίσεις. Όταν η ταξική υπερπήδηση γίνεται όλο και

πιο δύσκολη ή και αδύνατη, τότε η αύξηση της κατανάλωσης έρχεται ν'ανα-

πληρώσει το κενό που δημιουργεί η απογοήτευση λόγω περιορισμών.

Μέσα από την κατανάλωση ο επίδοξος μικροαστός αποκτά υπόσταση και

status, ξεπερνά τις στερήσεις που βίωσε. Στον πολύχρωμο κόσμο των εμ-

πορευμάτων και των στυλ ζωής βρίσκει μια ταυτότητα ετοιμοπαράδοτη για

να επιδείξει σ'αυτούς που ακόμα δεν τα “κατάφεραν”, μια ταυτότητα που

έρχεται να πάρει τη θέση μιας άλλης, που φανέρωνε έναν πιο πλήρη άν-

θρωπο. Οι φωνές στη γειτονιά αυτών που παλιότερα μπορούσαν να συ-

ναντηθούν και να μιλήσουν κλειδώθηκαν στα διαμερίσματα μιας

αντιπαροχής οι δρόμοι έγιναν ατελείωτα πάρκινγκ για το εμπόρευμα-βεν-

τέτα. Δε μιλάμε απλά για ανθρωπιά αλλά για αίσθηση κοινότητας που η κυ-

ριαρχία της ποσότητας διέλυσε. Κάθε χρηματική ανταλλαγή πραγματοποιεί,

ακόμα και το παραδοσιακό φιλότιμο μετριέται σε φράγκα. Ένα τεσσάρι, ένα

εξοχικό, μια έγχρωμη, αργότερα βίντεο, CD, BMW, διακοπές σε πακέτο,

μια χοντρή κοιλιά, πούδρα πάνω από τις ρυτίδες, να οι απτές αποδείξεις

του μικροαστού. Η νίκη πρέπει να είναι ορατή στον καθένα. Η αξία χρήσης

των εμπορευμάτων αρχίζει πλέον να ανάγεται σε  αξία αναπαράστασης. Η

κατανάλωση γίνεται ιδεοληψία. Τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά υπόσχονται

τη διαρκή ευζωϊα και ο αιωνίως λαίμαργος μικροαστός δελεάζεται και πα-

ρασύρεται στο συνεχές κυνηγητό της αφθονίας. Στην ουσία όμως πρόκειται

για την ημιάφθονη κατανάλωση γιατί -μη ξεχνιόμαστε: τα παιδιά, οι υπο-

χρεώσεις- η αποταμίευση συνεχίζει να σφραγίζει τη μικροαστική οικονομία

και -αλοίμονο- περιορίζει την καταναλώσιμη ποσότητα.


