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Η ιδέα της καθημερινής δημοκρατικής συζήτησης για τη συνέχιση της απεργίας 
με εκείνους που είναι ενάντια στην απεργία είναι παράλογη. Η απεργία δεν ήταν 
ποτέ δημοκρατική πρακτική, αλλά ένα πολιτικό τετελεσμένο γεγονός, μια άμεση 

απαλλοτρίωση, μια σχέση δύναμης. Κανείς δεν ψήφισε ποτέ για την εγκαθίδρυση 
του καπιταλισμού. […]

Μια παράξενη ιδέα στοιχειώνει αυτό το κίνημα, η ιδέα της κατάληψης των πανε-
πιστημιακών κτιρίων μόνο κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας τους. Αυτή 

είναι μια κατάληψη που δεν απελευθερώνει το χώρο. Μια κατάληψη στην οποία 
οι πυροσβέστες, η διοίκηση και το πρόσχημα  της νομιμότητας και της ασφάλειας 
συνεχίζουν να μας κάνουν να φαινόμαστε σαν παιδιά. Μια κατάληψη στην οποία 

το πανεπιστήμιο παραμένει απλά ένα πανεπιστήμιο. Η αλήθεια είναι ότι από τη 
στιγμή που καταλαμβάνουμε αυτό το χώρο πρέπει να τον αποικίσουμε, να τον 

αποικίσουμε με πράγματα διαφορετικά από την επιθυμία για επιστροφή στο κανο-
νικό. Πρέπει να δεχτούμε με γαλήνη το γεγονός ότι δε θα υπάρξει επιστροφή στο 

κανονικό και στη συνέχεια να κατοικήσουμε σ’ αυτή τη μη αναστρεψιμότητα. […]
Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μας πει ότι αυτό που κάνουμε είναι «παρά-

νομο». Δεν πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας θεατές του αγώνα και ακόμη 
περισσότερο δεν πρέπει να βλέπουμε τους εαυτούς μας με τα μάτια του εχθρού. 

Η νομιμότητα ανήκει σε αυτούς που πιστεύουν στις πράξεις τους, σε αυτούς που 
ξέρουν τι κάνουν και γιατί το κάνουν. Αυτή η έννοια της νομιμότητας σαφώς αντι-

τίθεται σε εκείνη του Κράτους, της πλειοψηφίας και της αντιπροσώπευσης. Δεν 
υπακούει στην ίδια λογική, επιβάλλει τη δική της λογική. Αν η πολιτική συνίσταται 
στην πάλη μεταξύ διαφορετικών νομιμοτήτων, διαφορετικών αντιλήψεων σχετικά 
με την ευτυχία, το έργο μας από δω και πέρα είναι να παρέχουμε τα μέσα σ’ αυτόν 

τον αγώνα, χωρίς κανένα άλλο όριο εκτός από αυτό που μας φαίνεται δίκαιο και 
μας δημιουργεί χαρά.

Από κείμενο που κυκλοφόρησε
κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων του Μάρτη στη Γαλλία υπογεγραμμένο

από την «Εξορισμένη Επιτροπή Κατάληψης της Σορβόννης».

Ξεκινάμε αυτό το μικρό σημείωμα πιάνοντας το νήμα μιας στιγμής της κοινωνικής 
έκρηξης στη Γαλλία πριν από μερικούς μήνες. Πράγματι, η Γαλλία αποτελεί σημείο 
αναφοράς μας. Αλλά κυρίως όχι αυτό που έγινε στη Γαλλία, αλλά αυτό που δεν 
έγινε, οι ελλείψεις και οι αδυναμίες αυτού του κινήματος, το επαναστατικό περιεχό-
μενο που δεν υπήρξε και οι πρακτικές που δεν έλαβαν χώρα. Όλα αυτά που οφεί-
λουμε να ξεπεράσουμε καθώς θα κάνουμε αυτή την αγωνιστική παρακαταθήκη 

Έχουμε κατάληψη, όχι δημοκρατία!
Σημείωμα σχετικά με μερικούς αρκετά διαδεδομένους μύθους
προς χρήση των αγωνιζόμενων φοιτητών (και όχι μόνο) του Ιούνη
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κομμάτι της δικής μας μνήμης και του δικού μας αγώνα εδώ. Το κίνημα στη Γαλλία 
τελείωσε. Αυτό που άφησε δεν είναι μόνο η απόσυρση ενός μέρους του περιβόητου 
CPE. Είναι η κληρονομιά στα μυαλά των ανθρώπων που ήταν εκεί, στους δρόμους 
της «πόλης τους φωτός» και της υπόλοιπης Γαλλίας, οι στιγμές ανθρώπινης ποίησης 
και συλλογικής χαράς.

Ολόκληρο το πανεπιστήμιο της πόλης μας έχει πλέον καταληφθεί και βρί-
σκεται στα χέρια μας. Κατεβήκαμε στο δρόμο για να γκρεμίσουμε την επίθεση του 
κεφαλαίου στη ζωή μας που αντιπροσωπεύει ο νέος νόμος-πλαίσιο. Δεν αποδε-
χόμαστε τη λύση που μας προτείνει το κεφάλαιο. Αυτό δε σημαίνει ότι αυτό που 
ήδη υπάρχει μας ικανοποιεί. Με τις καταλήψεις και τον αγώνα μας στήνουμε ένα 
οδόφραγμα στο χρόνο, το οποίο επιθυμεί να μεταμορφωθεί σε μια ολοκληρωτική 
επίθεση σ’ αυτό που υπάρχει. Έχουμε βαρεθεί να δουλεύουμε όλο και περισσό-
τερο εντατικά και πάντα άμισθα. Έχουμε κουραστεί από τις φλυαρίες γύρω από 
τη «φοιτητική ζωή», τη γνώση και τη μόρφωση. Εξοργιζόμαστε από το γεγονός ότι 
μπαίνουμε σε μια διαδικασία να σκεφτούμε πως θα μπορούσε το κεφάλαιο να δια-
χειριστεί καλύτερα την εκμετάλλευσή μας. Μας θλίβουν τα πολιτικά παιχνίδια, οι 
πολιτικές τακτικές και κάθε σκέψη σχετικά με το πολιτικό κόστος. Πολιτικό κόστος 
μπορεί να έχει μόνο κάποιος που κάνει πολιτική. Η μοναδική πολιτική που επιθυ-
μούμε είναι η κατάργηση της πολιτικής. Είμαστε, λοιπόν, υποχρεωμένοι να τελειώ-
νουμε με ορισμένους μύθους που στοιχειώνουν τα μυαλά πολλών ανθρώπων με 
τους οποίους αγωνιζόμαστε πλάι-πλάι.

Μύθος πρώτος. Η πλειοψηφία έχει πάντα δίκιο.

Η ιδέα ότι μέσα σε ένα κίνημα κάποιος πρέπει, ή ακόμα και μπορεί, να μετράει 
κεφάλια δεν έχει κανένα νόημα. Το να ενδώσουμε σ’ αυτή την ιδέα σημαίνει να 
θέσουμε τους εαυτούς μας στο έλεος της δημοκρατικής ψευδαίσθησης σύμφωνα με 
την οποία η συλλογική βούληση είναι απλά το άθροισμα των κυρίαρχων ατομικών 
βουλήσεων, ενώ στην πραγματικότητα είναι πάντα το αποτέλεσμα μια πολύπλοκης 
συνθήκης αμοιβαίων επιδράσεων. Ο μύθος της δημοκρατίας θέλει να μας πείσει 
ότι υπάρχουν μόνο άτομα, το καθένα με τις δικές του ευθύνες (ας σκεφτούμε πόσο 
απέχει αυτό από την εύκολη δήλωση κάθε υπουργίσκου ότι «Είναι δική του ευθύνη 
που είναι άνεργος. Δεν προσπάθησε αρκετά»), τη δική του βούληση, τις δικές του 
σκέψεις. Η δικιά μας ζωή, όμως, μας λέει ότι υπάρχουν σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, 
υπάρχουν κοινότητες, υπάρχει η χαρά της ανθρώπινης επαφής και αυτό που βιώ-
νουμε είναι ότι όλα αυτά καταστρέφονται μέρα με τη μέρα, ότι η δημοκρατία τους 
μας θέλει όλο και περισσότερο μόνους, νευρωτικά, απομονωμένα υποκείμενα. Η 
αντίφασή τους είναι ότι απομονωμένοι δεν μπορούμε να παράγουμε κέρδος γι’ 
αυτούς, οπότε πρέπει πάντα να εξασφαλίζεται η παραγωγική συνεργασία μεταξύ 
μας. Κάπου εκεί βρίσκεται η δύναμή μας.

Όταν δημιουργούνται διαδικασίες δημόσιας διαμάχης (από τη συνέλευση 
και το συντονιστικό μέχρι το κοινοβούλιο) το βασικό ζήτημα δεν είναι οι διαδικα-
σίες μέσω των οποίων η βούληση όλων των συμμετεχόντων μπορεί να εκφραστεί, 
αλλά η σχέση ανάμεσα στη διαδικασία του διαλόγου και στη δράση, ένα ζήτημα 
που δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη φύση της ίδιας της δράσης. Δεν μας ενδι-
αφέρει η ύπαρξη διαδικασιών στις οποίες θα μπορεί να ακούγεται η άποψη όλων. 
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Δεν θέλουμε να συνδιαλλαγούμε με την άποψη όλων. Μας ενδιαφέρει η άποψη 
μόνο αυτών που προσπαθούν, σε κάθε δεδομένη στιγμή, να αλλάξουν την κατά-
σταση της ζωής τους. Αν μια κατάσταση είναι αρκετά πλούσια σε δυνατότητες, 
κάποιος μπορεί να φανταστεί μια μειοψηφία να αναλαμβάνει τη δική της δράση 
παράλληλα με την πλειοψηφία. Το αποτέλεσμα αυτής της δράσης είτε οδηγεί ένα 
μεγάλο μέρος της πλειοψηφίας να συνδεθεί με την μειοψηφία, ή διαφορετικά απο-
δεικνύει στη μειοψηφία ότι έκανε λάθος. Η επικράτηση της ψευδαίσθησης του 
δημοκρατισμού θα οδηγούσε τη μειοψηφία στο να μην κάνει τίποτα από σεβασμό 
προς τη διαδικασία – και το κίνημα ως σύνολο θα έχανε την ευκαιρία για ένα ποιο-
τικό άλμα.

Αυτό που λέμε εδώ μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό αν σκεφτούμε λίγο τη 
διαδικασία της γενικής συνέλευσης των συλλόγων των φοιτητών. Όλοι χαιρόμαστε 
που οι άνθρωποι που υποστηρίζουμε την κατάληψη και τις κινητοποιήσεις είμα-
στε πλειοψηφία μέσα στις γενικές συνελεύσεις. Τι θα γινόταν, όμως, αν οι ΔΑΠίτες 
(ή οποιοιδήποτε ΔΑΠίτες) σε μερικές σχολές (ή και σε όλες) μπορούσαν να μαζέ-
ψουν περισσότερα άτομα ώστε να γίνουν αυτοί πλειοψηφία; Θα αποδεχόμασταν 
την ήττα μας, παραμένοντας πιστοί στη δημοκρατική νομιμότητα; Κάθε δημοκρα-
τική διαδικασία στο τέλος καταλήγει να στρέφεται ενάντια στην ανταρσία μας. Το 
κράτος και κάθε κομματική οργάνωση ξέρουν πολύ καλά να περνούν τα όρια της 
δημοκρατικής νομιμότητας, όταν αυτή δεν τους εξυπηρετεί. Η απόδειξη βρίσκεται 
τόσο στην ιστορία των φασιστικών καθεστώτων όσο και στην άμεση εμπειρία του 
σημερινού μας αγώνα. Εμείς θα χαιρόμασταν ακόμα περισσότερο αν πεντακόσιοι 
άνθρωποι που είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν τον αγώνα, αλλά δεν είναι 
πλειοψηφία σε μια γενική συνέλευση, διαλύανε τη δικτατορία της πλειοψηφίας.

Μύθος δεύτερος. Η κατάληψη είναι απλά ένα μέσο.

Παρόλο που τα περισσότερα πανεπιστήμια της χώρας είναι κατειλημμένα, υπάρ-
χουν πολύ διαφορετικές εικόνες στα μυαλά των ανθρώπων αυτού του κινήματος 
σχετικά με τη σημασία της κατάληψης του χώρου στον οποίο καθημερινά δουλεύ-
ουμε. Η κατάληψη είναι μια πράξη που σταματά την παραγωγική δραστηριότητα, 
είτε αυτή παράγει αυτοκίνητα, είτε πανεπιστημιακή μόρφωση, είτε ανθρώπους-ε-
μπορεύματα, δηλαδή εμάς. Μ’ αυτή την έννοια, η κατάληψη μπορεί να θεωρηθεί 
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ένα μέσο άσκησης πίεσης, εφόσον παγώνει τη διαδικασία παραγωγής κέρδους (και 
κανένα αφεντικό, καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να ανεχτεί αυτό το πάγωμα). Αλλά, 
πολύ περισσότερο, η κατάληψη είναι μια πράξη που αποικιοποιεί το χώρο και το 
χρόνο που ανήκουν στο κεφάλαιο. Το σταμάτημα της λειτουργίας του πανεπιστη-
μίου σημαίνει ότι πρώτα απ’ όλα σταματάμε εμείς να δουλεύουμε, να διαβάζουμε, 
να τρέχουμε στα νοσοκομεία και τα εργαστήρια. Επιτέλους, έχουμε χρόνο…λίγο 
χρόνο για να ζήσουμε (κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε συχνά). Επιτέ-
λους, έχουμε την ευκαιρία να νιώσουμε ότι ο χώρος του πανεπιστημίου είναι δικός 
μας, να πάψουμε να ξοδεύουμε την καθημερινότητά μας σε ένα ξένο χώρο. Επιτέ-
λους, μπορούμε να βρεθούμε πραγματικά με άλλους ανθρώπους, να γελάσουμε, να 
τεμπελιάσουμε, να χαρούμε. Γνωρίζουμε ότι σε μια κατάσταση όπως η σημερινή, 
το πιθανότερο είναι ότι αυτές οι χειρονομίες άρνησης είναι προσωρινές. Μετά από 
μερικές εβδομάδες η κατάληψη θα τελειώσει. Οφείλουμε, όμως, να δεχτούμε με 
γαλήνη το γεγονός ότι δε θα υπάρξει επιστροφή στο κανονικό και στη συνέχεια να 
κατοικήσουμε σ’ αυτή τη μη αναστρεψιμότητα.

Το να εμποδίσουμε το ψήφισμα ή την εφαρμογή του νόμου είναι σημαντικό 
για τη ζωή μας, από τη στιγμή που αυτός κάνει τη ζωή μας χειρότερη. Είναι επίσης 
σημαντικό να φτιάξουμε εκείνες τις μορφές οργάνωσης που θα αμφισβητήσουν το 
δημοκρατικό μύθο και θα αποφύγουν να παγιωθούν ως τέτοιες, γιατί κάθε οργανω-
τική μορφή που παγιώνεται γίνεται ξένη απέναντί μας. Καμία μορφή δεν θα εγγυη-
θεί ποτέ τη φύση του κινήματος. Αυτό, όμως, που πρωταρχικά μας ενδιαφέρει είναι 
να κατασκευάσουμε καταστάσεις που θα κάνουν δύσκολη την επιστροφή στην 
προηγούμενη τάξη πραγμάτων. Είναι ζήτημα του να ξεκινήσει κανείς να αλλάζει, 
όσο μικρή και αν είναι αυτή η αλλαγή, τις συνθήκες ύπαρξης αυτών που επηρεάζει 
το κίνημα – είτε αυτοί είναι μέσα είτε έξω από αυτό. Πριν καμιά εικοσαριά χρόνια, 
στη Γαλλία ξανά, κάποιοι απεργοί ταχυδρόμοι ανέπτυξαν την ιδέα της δωρεάν δια-
νομής των γραμμάτων. Αν ακόμα και ένα ταχυδρομείο το είχε πραγματοποιήσει – 
για παράδειγμα βάζοντας γραμματόσημα σε όλα τα γράμματα χωρίς χρέωση – θα 
υπήρχε μια επίδραση από την οποία θα έβγαινε κερδισμένο όλο το κίνημα και οι 
δονήσεις της οποίας θα διαδίδονταν σε όλη την κοινωνία: η πράξη μιας μειοψηφίας 
θα είχε απεριόριστα μεγαλύτερο βάρος, τόσο για τους εαυτούς τους όσο και για 
άλλους, απ’ ό,τι εκατό χιλιάδες ψήφοι στις συνελεύσεις.

Μύθος τρίτος. Εικόνες και πράξεις.

Το σημερινό κίνημα, μέχρι τώρα, στοιχειώνεται από την ιδέα ότι θα πρέπει να προ-
σπαθήσουμε να προβάλλουν τα media τις κινητοποιήσεις μας και τα «δίκαια αιτή-
ματά» μας. Αυτή η ιδέα είναι για εμάς παράλογη και συνάμα εχθρική. Ο μοναδι-
κός ρόλος των media είναι να ενσωματώσει το λόγο του κινήματος στον κυρίαρχο 
λόγο, στον λόγο του κεφαλαίου. Η μοναδική στάση που μπορούμε να έχουμε απέ-
ναντι στα media είναι η συνολική άρνηση της κυριαρχίας της εικόνας. Όσο ο λόγος 
του κινήματος παραμένει μέσα στα πλαίσια της διαχείρισης των προβλημάτων του 
κεφαλαίου θα εναρμονίζεται με τον λόγο των media (ή τουλάχιστον με όσων από 
αυτά κάνουν αντιπολίτευση στη στρατηγική της κυβέρνησης). Ο μόνος τρόπος να 
ξεφύγει ο λόγος μας από τη διαμεσολάβηση της εικόνας και από τα ψέματα των 
δημοσιογράφων είναι η ανάπτυξη της ποιότητας αυτού του ίδιου του λόγου και η 
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έκφρασή του στις αντίστοιχες ξεκάθαρες πρακτικές. Οι πρακτικές της ανταρσίας 
έχουν ήδη ξεκινήσει με το σταμάτημα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής παρα-
γωγικής διαδικασίας στα πανεπιστήμια. Οι πρακτικές αυτές οφείλουν να εξαπλω-
θούν στο σταμάτημα της κυκλοφορίας εμπορευμάτων-αντικειμένων και εμπορευ-
μάτων-ανθρώπων, με μπλοκαρίσματα δρόμων και σιδηροδρομικών σταθμών. Η 
γαλλική εμπειρία είναι πολύ σημαντική ως προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που 
θέλουμε τελικά δεν είναι το μπλοκάρισμα της αναπαραγωγής των κοινωνικών σχέ-
σεων του κεφαλαίου, το σταμάτημα όλων αυτών που μας αποξενώνουν από την 
ίδια μας τη ζωή; Προς αυτή την κατεύθυνση το κίνημα οφείλει να βρει τα δικά του 
μέσα κυκλοφορίας του λόγου του, οφείλει να αναπτύξει τη δική του φωνή. Η ισχύς 
ενός κινήματος βρίσκεται στην πραγματική του δύναμη και όχι σε όσα λέγονται γι’ 
αυτό ή στα κακόβουλα κουτσομπολιά σχετικά με αυτό.

Η δικτατορία της εικόνας δεν περιορίζεται μόνο στη σχέση του κινήματος με 
τα media. Αφορά και στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων μέσα 
στο ίδιο το κίνημα. Ο διαχωρισμός είναι το άλφα και το ωμέγα του θεάματος. Ο 
διαχωρισμός ανάμεσα σ’ αυτούς που βρίσκονται μέσα σ’ ένα κίνημα και σ’ αυτούς 
που το βλέπουν (αποσπασματικά) από την τηλεόραση, ο διαχωρισμός ανάμεσα σ’ 
αυτούς που ψηφίζουν υπέρ των κινητοποιήσεων και σ’ αυτούς που συμμετέχουν σ’ 
αυτές, ο διαχωρισμός εντός των τελευταίων ανάμεσα σ’ αυτούς που απλά συμμετέ-
χουν και σ’ αυτούς που οργανώνουν και πάει λέγοντας…όλοι αυτοί οι διαχωρισμοί 
δημιουργούν σε διάφορα επίπεδα θεατές. Αυτός ο κόσμος, που στον πυρήνα του 
βασίζεται στο ότι είμαστε διαχωρισμένοι από το προϊόν της δραστηριότητας μας 
και από τη δυνατότητα να δημιουργούμε, μας παράγει ως θεατές της ίδιας μας της 
ζωής. Έχουμε μάθει να βλέπουμε τη ζωή μας αντί να τη φτιάχνουμε. Και αυτή η 
κατάσταση είναι τόσο ισχυρά αποτυπωμένη στα μυαλά μας και στα σώματά μας 
που διατηρείται και στους αγώνες μας. Ο θαυμασμός για αυτούς με «ηγετικές ικα-
νότητες» ή με ωραίο και συγκροτημένο λόγο, το χειροκρότημα των κενών συνδικα-
λιστικών τοποθετήσεων, οι άπειρες φωτογραφίες από τις μαζικές γενικές συνελεύ-
σεις, η εμμονή με τα κτίρια-σύμβολα λήψης αποφάσεων, η θεαματική σύγκρουση 
με τους μπάτσους…όλα αυτά είναι το θέαμα που καιροφυλακτεί. Το θέαμα είναι 
ο εφιάλτης της αλυσοδεμένης σύγχρονης κοινωνίας, που σε τελευταία ανάλυση 
εκφράζει μόνο την επιθυμία της να κοιμηθεί. Το θέαμα είναι ο φύλακας του ύπνου 
αυτού. Αυτό που είναι υποχρεωμένο το κίνημα να κάνει ώστε να προχωρήσει παρα-
κάτω είναι μέσα από τις δημιουργικές πράξεις όλων μας να τσακίσει τις εικόνες.

Μύθος τέταρτος. Ο συντονισμός.

Ο πανελλαδικός συντονισμός αντανακλά τη στειρότητα της πολιτικής και ουσια-
στικά τη δική μας αδυναμία. Οι συνδικαλιστές, οι δεκάδες αριστερές οργανώσεις 
προσφέρουν πλατφόρμες που έχουν γραφτεί εκ των προτέρων από τις ηγεσίες τους. 
Ο πανελλαδικός συντονισμός είναι η προσπάθεια να ηγεμονεύσει στο σημερινό 
κίνημα μια ορισμένη πολιτική δύναμη. Κατανοούμε την αναγκαιότητα οι δράσεις 
των διαφόρων κομματιών του κινήματος να συντονιστούν σε ένα ευρύτερο επί-
πεδο, καθώς και την ανάγκη να προχωρήσει η αντιπαράθεση των ιδεών και των 
απόψεων εντός του κινήματος. Ωστόσο, η ιδέα του πανελλαδικού συντονισμού, 
όπως έχει αναπτυχθεί μέχρι τώρα, όχι μόνο δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, 
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αλλά είναι εχθρική προς αυτή. Η όλη συζήτηση που γίνεται είναι για το αν χρειάζε-
ται ή όχι να συντονιστούμε, για το πότε και το που θα συντονιστούμε, αλλά καμία 
συζήτηση δεν γίνεται σχετικά με το τι ακριβώς θα συντονίσουμε. Η συζήτηση επί 
του περιεχομένου αυτών που κάνουμε απουσιάζει από όλες σχεδόν τις επιτροπές 
των καταλήψεων. Εκεί όπου κυριαρχεί μία πολιτική δύναμη το περιεχόμενο θεω-
ρείται αυτονόητο και είναι φυσικά η γραμμή της, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις η 
συζήτηση συνεχώς αναβάλλεται ώστε να μην διασπαστεί μια υποτιθέμενη ενότητα 
πάνω στα μίνιμουμ.

Είναι εύκολα αντιληπτό ότι υπό αυτές τις συνθήκες ο πανελλαδικός συντο-
νισμός σημαίνει την επικράτηση της πολιτικής γραμμής της οργάνωσης ή των 
οργανώσεων που θα κυριαρχήσουν (αριθμητικά κυρίως) στη σύγκρουση του αμφι-
θεάτρου. Και από εμάς ζητάνε να μείνουμε απλά θεατές. Επειδή, όμως, εμείς δεν 
θέλουμε απλά τα μίνιμουμ, αλλά το μάξιμουμ («δε θέλουμε απλά ένα καρβέλι, αλλά 
όλο το γαμημένο το φουρνάρικο», έλεγε ένα παλιό σύνθημα), οφείλουμε να διαλύ-
σουμε αυτή τη λογική και να δημιουργήσουμε τους όρους ώστε να συντονίσουμε 
αυτόνομα τις ανταρσίες μας.

Μύθος πέμπτος. Κάνατε ένα λάθος παραπάνω, εγώ δεν δουλεύω…
αλλά όταν μεγαλώσω θα γίνω γιατρός!

Ελάχιστοι είναι αυτοί που δεν έχουν καταλάβει ότι το πανεπιστήμιο συνδέεται με 
την αγορά εργασίας και κανείς πλέον δεν του αποδίδει τα χαρακτηριστικά της 
διεύρυνσης του πνεύματος, της πολύπλευρης μόρφωσης ή άλλα τέτοια ωραία που 
θυμίζουν την ακαδημία του Πλάτωνα (για τους αρχαιολάγνους να υπενθυμίσουμε 
πως στην αρχαία Αθήνα δεν υπήρχαν μόνο εκείνοι οι ωραίοι τύποι -άντρες βέβαια- 
που συζητούσαν στις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, αλλά και πολλοί, πάρα πολ-
λοί δούλοι που ευχαρίστως θα κατουρούσαν στις πύλες της «ιδανικής πολιτείας»). 
Από τη μια, στο πανεπιστήμιο παράγεται η αναγκαία γνώση για την αναπαραγωγή 
του συστήματος της μισθωτής εργασίας (νέες τεχνολογίες, ιδεολογίες συμβατές με 
την κοινωνία της εκμετάλλευσης κλπ). Από την άλλη, παράγονται και οι νέοι εργα-
ζόμενοι που θα φέρουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα τους κάνουν εύκολη λεία 
στα χέρια των εργοδοτών τους (ανειδίκευτοι, ευέλικτοι, κατηγοριοποιημένοι και 
φυσικά συμβιβασμένοι ψυχή τε και σώματι με την καπιταλιστική πραγματικότητα – 
τα διάφορα νέα νομοσχέδια που είναι τώρα στην επικαιρότητα κινούνται προς την 
ολοκλήρωση αυτής της κατάστασης).

Εκείνο που μένει καλά κρυμμένο είναι πως το πανεπιστήμιο είναι εργασία 
και όχι απλά εν δυνάμει εργασία. Ήδη συμμετέχουμε στην παραγωγική διαδικα-
σία, παράγοντας ένα άκρως περιζήτητο εμπόρευμα, τον εαυτό μας. Το ωράριο 
του φοιτητή μοιάζει με το ωράριο του «ελεύθερου» απασχολήσιμου, ή καλύτερα 
του πλήρως υπαγόμενου στην εργασιακή εκμετάλλευση, αυτού που όλη του η ζωή 
εργάζεται. Στην ιατρική σχολή (και μιλάμε γι’ αυτή γιατί οι περισσότεροι από εμάς 
εκεί σπαταλάμε την καθημερινότητά μας), που ξερνάει στην αγορά την υποτιθέ-
μενη αφρόκρεμα εργαζόμενων, η φοιτητική εργασία είναι όλο και περισσότερο 
εντατικοποιημένη. Εργαστήρια, νοσοκομεία, εφημερίες, υποχρεωτικά αμφιθέατρα, 
εξαντλητικές ώρες διαβάσματος φτιάχνουν το σύγχρονο μοντέλο του μέλλοντα 
γιατρού που απέχει έτη φωτός από τον αναγεννησιακό όνειρο του homo universalis, 
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καθώς όλη του η ύπαρξη είναι απορροφημένη στην ιατρική και μόνο. Κι όλα αυτά 
βέβαια με το προκάλυμμα της «μάθησης», του «επαγγελματισμού» και της «ευσυ-
νειδησίας». Γενιές ολόκληρες νέων έχουν γαλουχηθεί με τις αξίες του εγχώριου 
American dream των κοινωνικά ευυπόληπτων, δηλαδή δικηγόρων και γιατρών, που 
αν αφοσιωθούν στο αντικείμενο τους (βλέπε εξαντλητική εργασία, χωρίς παράλ-
ληλα ενδιαφέροντα), το αιέν αριστεύειν (βλέπε ατομικισμό και σκληρό ανταγω-
νισμό), το σεβασμό στους ιατρούς-παιδαγωγούς τους (βλέπε τυφλή υποταγή στο 
καθιερωμένο σύστημα εκπαίδευσης/υγείας), θα ανταμειφθούν με την ανάλογη κοι-
νωνική αναγνώριση και παχυλούς μισθούς.

Ίσως να χρειάζεται απλά να θυμίσουμε ότι η εποχή που αρκετοί γιατροί 
αποτελούσαν ένα εξασφαλισμένο κομμάτι της μεσαίας τάξης τελείωσε πριν χρόνια. 
Οι φοιτητές της ιατρικής πλέον στην πλειοψηφία τους προέρχονται από εργατικές 
οικογένειες, που ενδεχομένως αδυνατούν να καλύψουν ακόμα και τα έξοδα ενός 
ιδιωτικού ιατρείου, και το μέλλον των περισσότερων είναι είτε η απασχόληση στις 
διάφορες εταιρίες υπηρεσιών υγείας (κρατικές ή ιδιωτικές) είτε η ανεργία. Ένα 
μεγάλο ιατρικό προλεταριάτο έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και η μόνη λύση που 
το κεφάλαιο έχει έτοιμη να μας προσφέρει είναι οι εξετάσεις για τη λήψη ειδικότη-
τας και η συνεχής αξιολόγηση. Να προχωρήσουν «αυτοί που το αξίζουν». Αξίζουν, 
όμως, για ποιο πράγμα; Μα για να είναι όσο περισσότερο παραγωγικοί γίνεται για 
το κεφάλαιο. Εξαντλητική αλλοτριωμένη εργασία στο πανεπιστήμιο σημαίνει επι-
τυχία στις εξετάσεις και λήψη ειδικότητας, ειδικότητα σημαίνει εξαντλητική αλλο-
τριωμένη εργασία στο νοσοκομείο.

Μύθος έκτος. Όλοι οι μύθοι μαζί.

Για να ολοκληρώσουμε. Δεν μας ενδιαφέρει καμία συζήτηση σχετικά με τον τρόπο 
που παρέχεται η γνώση από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Δεν θέλουμε τη γνώση 
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που βρίσκεται απέναντί μας, ξένη, νεκρή, αδιάφορη, ακαταλαβίστική, που εμείς 
απλά την απορροφάμε. Δεν μας ενδιαφέρει καμία συζήτηση σχετικά με την ενί-
σχυση των δημοκρατικών θεσμών της κοινωνίας. Δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι 
μας, διαχωρισμένα άτομα που ανάμεσά τους παρεμβάλλεται πότε το χρήμα, πότε 
οι εικόνες, πότε η ψήφος, ή όλα μαζί. Δεν μας ενδιαφέρει καμία συζήτηση σχετικά 
με το πώς οι αντιπρόσωποί μας θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις μας 
(είτε αυτές είναι σημειώσεις για εξετάσεις, είτε αγωνιστικές κινητοποιήσεις). Δεν 
θέλουμε να είμαστε θεατές. Δεν μας ενδιαφέρει καμία συζήτηση σχετικά με το πώς 
θα μπορούσε να οργανωθεί διαφορετικά η εργασία μας. Δεν θέλουμε να δουλεύ-
ουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε χίλια κομμάτια: γιατροί, εργάτες, πολίτες, κατανα-
λωτές, άνδρες, γυναίκες, τώρα να δουλεύουμε, μετά να διασκεδάζουμε και κάποια 
στιγμή να ψηφίζουμε σε διαδικασίες εντελώς αποκομμένες από τη διαρκή κίνηση 
της ζωής. Μας ενδιαφέρει αυτή η κίνηση της ζωής, η οποία θέλουμε να γίνει ενιαία 
και δημιουργική ζωή. Για να φτάσουμε εκεί είμαστε αναγκασμένοι να καταστρέ-
ψουμε αυτό το πανεπιστήμιο και όλη την υπόλοιπη εμπορευματική κοινωνία.

«Κάναμε το σώμα μας ένα απέραντο νεκροταφείο δολοφονημένων επιθυμιών και 
προσδοκιών, αφήνουμε τα πιο σημαντικά, τα πιο ουσιαστικά πράγματα, όπως να 

παίξουμε και να κουβεντιάσουμε με τα παιδιά και τα ζώα, με τα λουλούδια και τα 
δέντρα, να παίξουμε και να χαρούμε μεταξύ μας, να κάνουμε έρωτα, να απολαύ-
σουμε τη φύση, τις ομορφιές του ανθρώπινου χεριού και του πνεύματος, να κατέ-

βουμε τρυφερά μέσα μας, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και τον διπλανό μας…» 

Χρόνης Μίσσιος, Χαμογέλα ρε…τι σου ζητάνε;

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
από την κατάληψη της ιατρικής του ΑΠΘ,

Luther Blissett
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Τα χρόνια περνάνε και η ζωή μένει ίδια. Ρουτίνα. Κάθε μέρα ξυπνάς και ξέρεις 
πάνω κάτω ποιο είναι το πρόγραμμα και για σήμερα. Ξυπνητήρι, μπάνιο, ντύσιμο, 
λίγο κρύο φαΐ και γρήγορα γρήγορα στο ίδρυμα που σε στείλανε λέγοντας σου πως 
είναι το κλειδί για την επιτυχία. 

Η καθημερινή βαρετή διαδρομή είναι ένα ακόμη συστατικό της πρέζας της 
καθημερινότητας την οποία θες δεν θες παίρνεις συστηματικά. Ασφάλεια και ησυ-
χία. Τίποτα δεν αλλάζει άρα τίποτα δεν μπορεί να είναι λάθος, άλλωστε η συνήθεια 
είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Άμα μάθεις να συνηθίζεις μπορείς να αντέ-
ξεις τα πάντα, την υποτίμηση, την εκμετάλλευση, τον ρατσισμό, τον σεξισμό, την 
ανισότητα, τον συμβιβασμό. 

Για να κρατήσεις το μυαλό σου λογικό και να μην αποκτήσεις ένα κάρο 
ψυχολογικά, κλειδαμπαρώνεις κάθε υπόνοια ηθικής και αίσθησης δικαίου που 
έχεις στο πίσω μέρος του εγκεφάλου σου και απλά κάνεις την δουλειά σου και 
μόνο. Είναι καλό να κάνεις την δουλειά σου και μόνο. Όταν κάνεις την δουλειά 
σου και μόνο είσαι σωστός, δεν πα’ γύρω σου ο κόσμος να πάει κατά διαόλου και 
η κοινωνία να σαπίζει ολικά, εσύ είσαι σωστός, έτσι σου είπανε. Η δουλειά είναι 
καλή, άμα κάνεις καλή δουλειά συνεπαγωγικά είσαι και εσύ καλός. Κανείς δεν θα 
σε πειράξει, είσαι καλός, κάνεις την δουλειά σου και μόνο. Ασφάλεια και ησυχία

Φτάνεις στο ίδρυμα. Βαριεσαι λιγάκι να μπεις μέσα και μόλις το αντικρίσεις, 
για μια τόσο δα στιγμούλα περνά από το μυαλό σου η σκέψη να φύγεις μακρυά από 
αυτό το διεστραμμένο μέρος, όλο το σώμα σου ζητά την φυγή, ένα καθαρό ορίζο-
ντα, κάτι άλλο, μια γαμημένη αλλαγή. Μα άμα σκέφτεσαι έτσι δεν θα μπορείς να 
κάνεις την δουλειά σου. Δεν θα μπορείς να βρεις το κλειδί για αυτήν την πολυπό-
θητη επιτυχία που σου τάζανε για δώδεκα χρόνια στο σπίτι και στα αντίστοιχα στα 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ιδρύματα. Διώχνεις την εκνευριστική τάση φυγής 
βιαστικά από το κεφάλι σου. Είσαι κοντά πια, δεν μπορείς να τα παρατήσεις τώρα, 
τώρα το ίδρυμα δεν λέγεται ούτε δημοτικό, ούτε γυμνάσιο, ούτε λύκειο, τώρα είσαι 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ. 

Αν είσαι τυχερός (όπου τύχη σημαίνει να βαράς δωδεκάωρα σκυμμένος 
πάνω από τις εργασίες που σου βάζουν, να σπαταλάς τα λεφτά των γωνιών σου για 
να έχεις τα καλύτερα υλικά ώστε η εργασία σου να είναι ανώτερη των άλλων και 
βεβαίως βεβαίως να γλείφεις τους καθηγητές σου) σε τρία-τέσσερα χρονάκια θα 
κάνεις μεταπτυχιακό κάπου στην ευρωπη, άμα είσαι κι άντρας με α κεφαλαίο θα 
πας στρατό και ύστερα σαν καλός πολίτης θα βρεις μια δουλειά που θα σε ανελήξει 
κοινωνικά θα σου αποφέρει δυο αμάξια και ένα σπίτι, ένα σύντροφο το ίδιο καλό 
πολίτη με σένα και δυο κουτσούβελα με τις ίδιες λαμπρές προοπτικές για να γίνουν 
επιτυχημένα σαν κι εσένα.

απολίτικε...
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Παίρνεις καφέ, κάνεις τσιγάρο και πας στο μάθημα. Στους διαδρόμους, 
μέχρι να φτάσεις στην αίθουσα σου περνάς δίπλα από αφίσες, τραπεζάκια, μικρο-
φωνικές, μοιράσματα. Πολιτική, φοιτητές που δεν έχουν τι να κάνουν και σπατα-
λάνε τον χρόνο τους, σκέφτεσαι, πωρωμένοι βλαμμένοι σκέφτεσαι κόμματα, ψεύ-
τες, αντιδραστικοί, πλουσιόπαιδα, βρομιάρηδες, χίππιδες, κουμμούνια, φρικιά, σκέ-
φτεσαι. Χωρίς περαιτέρω σκέψη τους μαζεύεις και τους πετάς σύσσωμους στο ίδιο 
νοητικό τσουβάλι, «ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ». έτσι απλά,  χωρίς διακρίσεις, άλλωστε όλοι 
ίδιοι είναι, αντί να κάνουν την δουλειά τους ασχολούνται με μαλακίες, σκέφτεσαι. 
Εσύ όμως ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, ξέρεις τον σκοπό για τον οποίο βρέθηκες εδώ 
«κάνω την δουλειά μου και την κάνω καλά», αυτό. Μόνο. Εσύ είσαι σωστός με 
καθαρό και ανεξάρτητο μυαλό. Δεν παραπονιέσαι, δεν βρίσκεις λόγο να διαμαρ-
τυρηθείς, όσοι διαμαρτύρονται δεν έκαναν καλά την δουλειά τους και αντί να προ-
σπαθήσουν παραπάνω αντιθέτως αποσπάνε τώρα κι εσένα για να μην γίνεις καλύ-
τερος τους. Κακομαθημένοι ηλίθιοι, σκέφτεσαι, πρόβατα, σκέφτεσαι.

Εσύ δεν βλέπεις κανένα πρόβλημα, το πρόβλημα υπάρχει για αυτόν που 
ψάχνει να βρει ένα πρόβλημα να ασχοληθεί. Η κοινωνία δεν έχει προβλήματα, οι 
πολιτικοποιημένοι είναι το πρόβλημα, ιδιαίτερα αυτοί οι «αναρχικοί» που το μόνο 
που κάνουν είναι να προκαλούν φασαρίες και να καίνε και να σπάνε διάφορα. 
Άμα δεν υπήρχαν τέτοιοι όλα θα πηγαίναν καλά. Ασφάλεια και ησυχία. Η αστυ-
νομία θα κανόνιζε τους κακούς και τους μετανάστες, θα πάταγε το έγκλημα και θα 
καθάριζε τις πόλεις από τα ναρκωτικά και κυριότερα από τα πρεζόνια θα γινόμα-
σταν ευρώπη επιτέλους, σκέφτεσαι. Και αυτοί φωνάζουν πως η αστυνομία πουλάει 
την ηρωίνη, κολλημένοι ηλίθιοι. Δεν θέλουν να κάνουν τίποτα στην ζωή τους και 
χαλάνε τις ζωές των άλλων, σκέφτεσαι.

 Εσύ από την άλλη, είσαι ο σωστός και νιώθεις γαμάτα. Κάνεις την δουλειά 
σου με συνέπεια και ζήλο τις καθημερινές, είσαι ευγενικός, έχεις καλές κοινωνικές 
σχέσεις με νορμάλ ανθρώπους, οι καθηγητές σε συμπαθούν. Έχεις και μια σχέση 
πολύ υγιή, δεν φιλιέστε ποτέ στο τραίνο και πάτε για καφέ και στα μαγαζιά παρέα.  
Τα σαββατοκύριακα πας σε κανά κλαμπ ή κανά σκυλάδικο να ξεσπάσεις λιγάκι, 
από όλα, σχολή και σχέση. Εσύ κάποια μέρα θα βλέπεις αυτούς του «κομματικούς» 
και θα γελάς, θα ‘σαι επιτυχημένος. Ας τρώγονται και ας φωνάζουν οι άλλοι όσο 
θέλουν, εσύ θα σαι μπροστά, σκέφτεσαι, δεν θα ακούς.

Μα δεν είσαι απόλυτος, και όταν κάποιο από αυτά τα «κολλημένα» σου χε 
μιλήσει εσύ τον έβαλες στην θέση του, ξέρεις εσύ, έχεις άποψη, έχεις προσωπικό-
τητα, είσαι ενεργός πολίτης, έχεις κάνει και εθελοντής, δεντροφύτευση ή κάτι αντί-
στοιχο τέλος πάντων. Τι κι αν τις περισσότερες φορές  σε έναν διάλογο δεν έχεις τι 
να πεις, ο άλλος πάντα έχει άδικο, αφού είναι άλλος ένας κολλημένος ηλίθιος. Αλλά 
ας είναι, ας κάνει ότι θέλει, ας γράψει κείμενα, ας κάνει παράπονα, ας κάνει πανό, 
ας βρομίσει τους τοίχους. Ίσα ίσα σε κάνει να νιώθεις ανώτερος κοιτάζοντας τον.

Πάντως ναι, καμιά φορά είσαι λίγο ασυνεπής, το ομολογείς. Τότε που πήγες 
στο κλαμπ με την πασπ και τότε που πήγες μπανσκο με την δαπ δεν σε πολυχάλα-
σαν οι κομματικές αυτές κινήσεις. Και ναι, ακόμα και εσύ ζωγράφισες στο βιβλίο 
σου μια σβάστιγκα και ένα σφυροδρέπανο καθώς σπαταλούσες την νύχτα σου 
πάνω από κάποια εργασία. Και ναι όταν σε μια δικιά τους παρέα από την σχολή σε 
ρωτήσανε, είχες πει ότι ψηφίζεις τα δικά τους. Ντάξει μια φορά όντως τους ψήφι-
σες στις φοιτητικές εκλογές, έτσι για το γαμώτο της υπόθεσης. 
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Αλλά ως εκεί, δεν καταδέχτηκες ποτέ να ασχοληθείς περαιτέρω με αυτά τα 
ευτελή πράγματα. Ότι έκανες το έκανες επειδή σε συνέφερε άμεσα. Πέρα από αυτά 
εσύ έμεινες καθαρός. Ιδιαίτερα με τους -και καλά- αναρχικούς δεν ασχολήθηκες 
ποτέ, οι χειρότερη ράτσα. Λένε πως δεν έχουν αρχηγούς, πως δεν είναι κόμμα, πως 
είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους. Μα πως γίνεται τότε να έχουν ομάδες που βγάζουν 
αποφάσεις; χωρίς ιεραρχία; αδύνατο. Ποιος τους δίνει τα λεφτά για τις αφίσες τους 
και τις εκδηλώσεις τους; χωρίς επιχορήγηση; αδύνατο. Καλούν σε αυτοοργάνωση, 
αλληλεγγύη και αντεπίθεση. Λες και μπορεί κάτι να οργανωθεί ερασιτεχνικά και 
να έχει απόδοση, λες και μπορεί να υπάρξει αλληλοβοήθεια μεταξύ των ανθρώ-
πων χωρίς κανένα προσωπικό συμφέρον στην μέση, λες και υπάρχει εχθρός που να 
κάνει κάποια επίθεση. Βλακείες. 

Αυτά τα ουτοπικά και φαντασμένα λόγια περί αταξικής κοινωνίας -λες και 
όλοι θα πρεπε να παίρνουμε τον ίδιο μισθό- και αυτοοργανωμένων οριζόντιων 
δομών δεν έπεισαν ποτέ κανέναν λογικό άνθρωπο. Άλλωστε ποιος λογικός άνθρω-
πος θα προτιμούσε να ζει σε μια τυπική γειτονιά σε ένα τυπικό σπιτάκι και να είναι 
«ίσος» και «ανεξάρτητος» αντί του να μένει στην Εκάλη σε βίλα και να οδηγά μερ-
σεντές; κάνεις βεβαίως βεβαίως. Και εσύ σαν λογικός άνθρωπος που είσαι αυτό 
ακριβώς σκοπεύεις να πετύχεις στην ζωή σου.

Η μέρα τελειώνει και εσύ σιγά σιγά μαζεύεις τα πράγματα σου, τον/την γκό-
μενο/α σου και την κάνεις για σπίτι. Ακολουθεί νυχτερινή διασκέδαση και διάβα-
σμα για το αυριανό εργαστήριο βεβαίως, βεβαίως.

Είσαι άλλο ένα γρανάζι στο τερατώδες μηχάνημα του καπιταλισμού, άλλος 
ένας λίθος στο οικοδόμημα της καταπίεσης, της εκμετάλλευσης και της κοινωνι-
κής ανισότητας. Είσαι κι εσύ ένα από τα κύρια συστατικά που κρατάνε αυτήν την 
σαθρή κοινωνία στο βάθρο του νικητή τόσο χρόνια, είσαι η αδιαφορία και η ανέ-
χια, η ουδετερότητα και η συνενοχή, η σύναιση και ο συμβιβασμός. Είσαι ένα εμπό-
διο προς την αλλαγή. Για μας είσαι εχθρός.
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ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

Η Κυριακή 28 Δεκέμβρη ήταν η όγδοη Κυριακή μέσα στο χρόνο και η τρίτη 
Κυριακή μέσα στο μήνα που κράτος και αφεντικά προσπάθησαν να επιβάλλουν 
το άνοιγμα των καταστημάτων. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Αττι-
κής, στο πλαίσιο της υπεράσπισης της Κυριακάτικης αργίας, κήρυξε απεργία στον 
κλάδο του Βιβλίου. Το Συντονιστικό Δράσης ενάντια στην κατάργηση της Κυρια-
κάτικης αργίας και τα “απελευθερωμένα” ωράρια στήριξε την απεργιακή κινητο-
ποίηση, ενισχύοντας μαζί με εργαζόμενους και αλληλέγγυους τις απεργιακές περι-
φρουρήσεις στα καταστήματα Ιανός και Παπασωτηρίου.

Κατά τη διάρκεια της απεργιακής συγκέντρωσης στον Ιανό, ο ιδιοκτήτης 
του καταστήματος Καρατζάς Νίκος και η διευθύντρια Λιαποπούλου Μαρία άσκη-
σαν μήνυση και με εντολή τους τα ΜΑΤ επιτέθηκαν περικυκλώνοντας, ψεκάζοντας 
με χημικά και χτυπώντας τους απεργούς. Η απεργιακή περιφρούρηση κράτησε σθε-
ναρή στάση. Ωστόσο, η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 4 
μετατράπηκαν σε συλλήψεις (οι δύο απ’ αυτές αφορούσαν περαστικούς!).

Στη συνέχεια οι απεργοί και οι αλληλέγγυοι συγκεντρώθηκαν έξω από το ΑΤ 
Ακροπόλεως, στο οποίο κρατούνταν οι συλληφθέντες και μέλη του ΣΥΒΧΑ κατέ-
θεταν μήνυση εναντίον της εργοδοσίας του Ιανού. Εκεί τα ΜΑΤ επιτέθηκαν ξανά 
απωθώντας βίαια τους συγκεντρωμένους και προχωρώντας σε 3 ακόμα συλλήψεις 
μελών σωματείων και εργατικών συλλογικοτήτων. Μάλιστα, τα ΜΑΤ συνέχισαν να 
βιαιοπραγούν στους συλληφθέντες, τόσο κατά τη σύλληψη όσο και στο κρατητή-
ριο. Αργότερα οι 3 τελευταίοι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στη ΓΑΔΑ. Η συγκέ-
ντρωση αλληλεγγύης προχώρησε σε εργατική διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, 
στάθηκε πάλι μπροστά στον Ιανό και σε άλλα μεγάλα βιβλιοπωλεία (Παπασωτη-
ρίου και Πολιτεία) και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στα κεντρικά της ΓΑΔΑ, όπου 
παρέμεινε ως αργά το βράδυ. Την επόμενη μέρα οι συλληφθέντες πέρασαν από 
αυτόφωρο, σε αντίθεση με την εργοδοσία του Ιανού, για την οποία είχε κατατεθεί 
μήνυση και την οποία ακόμα ψάχνουν... Η δίκη των συναδέλφων αναβλήθηκε από 
την έδρα για τις 9 Γενάρη.

Η εργοδοσία του Ιανού έχει πλήρη ευθύνη για ό,τι συνέβη εκείνη τη μέρα. 
Είναι γνωστή για τις μεσαιωνικές συνθήκες που επιβάλλει στους χώρους εργασίας 
εδώ και καιρό, με τη χρήση καταγραφικών ατομικής απόδοσης (scanners που κρέ-
μονται στο λαιμό των εργαζομένων), και την υποχρεωτική υπογραφή επιστολής 
από τους εργαζόμενους, στην οποία επικροτούν τις τακτικές της εργοδοσίας και 
λασπώνουν το ΣΥΒΧΑ. Οι μισοί από όσους δεν την υπέγραψαν εξαναγκάστηκαν 
σε παραίτηση ή απολύθηκαν. Αξίζει να σημειωθεί, πως η εργοδοσία του Ιανού έχει 
πρωτοστατήσει στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας, αναγκάζοντας τους 
εργαζομένους της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να ασπαστούν τη δουλειά τις Κυρια-

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ 7 ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 28/12
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κές υπογράφοντας σχετική δήλωση. Σε αγαστή συνεργασία με τις δυνάμεις κατα-
στολής έδειξε ακόμη πιο καθαρά το πρόσωπο που εμφανίζει εντός του χώρου εργα-
σίας, με τακτικές που αποσκοπούν στη φίμωση και τρομοκράτηση των εργαζομέ-
νων, με τις πλάτες του κράτους. Ο πολιτισμός που πρεσβεύει είναι χτισμένος πάνω 
στην εκμετάλλευση εργαζόμενων και τη σύνδεση εξουσίας με τους κατασταλτικούς 
μηχανισμούς ώστε να εξαλειφθεί κάθε εστία αντίστασης.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Αττικής έχει δώσει μια σειρά από 
αγώνες, απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία, για την υπεράσπιση των εργατικών 
δικαιωμάτων τόσο στον Ιανό όσο και στον υπόλοιπο κλάδο του Βιβλίου. Συνεπώς, 
δε μας εκπλήσσει καθόλου το γεγονός πως η εργοδοσία του Ιανού, όπως αναφέρει 
και σε σχετική ανακοίνωση ο ΣΥΒΧΑ, εκβίαζε πως δε θα προχωρούσε από την 
πλευρά της τη διαδικασία διώξεων, με τον όρο ότι το σωματείο θα δεσμευόταν ότι 
δε θα ασχολούνταν ποτέ ξανά με τον Ιανό.

Είναι αξιοσημείωτο ότι την ημέρα της προκηρυγμένης απεργίας, ο ραδιο-
φωνικός σταθμός «Στο Κόκκινο» θα συνδιοργάνωνε εκδήλωση με το βιβλιοπωλείο 
Ιανός, μέσω εμπορικής συμφωνίας, παρά το γεγονός ότι τα στελέχη του πρώτου 
ήταν ενήμερα για τις εργασιακές συνθήκες και την απεργιακή κινητοποίηση, νομι-
μοποιώντας έτσι από την πλευρά τους την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας. 
Υπό το βάρος της επίθεσης στην απεργιακή κινητοποίηση, που είχε ως αποτέλεσμα 
συλλήψεις και τραυματισμούς, ο ραδιοφωνικός σταθμός «Στο Κόκκινο» εξαναγκά-
στηκε να διακόψει τη συνεργασία του με την εργοδοσία του Ιανού.

Εμείς από την πλευρά μας, θεωρούμε ότι η επίθεση που δεχτήκαμε συνδέ-
εται άμεσα με την επίθεση που δέχονται όλοι οι εργατικοί αγώνες και εντάσσεται 
στη στρατηγική που ακολουθούν το κράτος και τα αφεντικά για την καταστολή και 
την ποινικοποίηση των εργατικών αγώνων και της συνδικαλιστικής δράσης. Χαρα-
κτηριστικό και το πρόσφατο περιστατικό της καταστολής που δέχτηκαν οι εργάτες 
στο εργοστάσιο «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε» στον Ασπρόπυργο τη Δευτέρα 5 
Γενάρη, όταν τα ΜΑΤ χτύπησαν την κατάληψη του εργοστασίου και την απεργία 
διαρκείας (από 29/12) και συνέλαβαν 40 εργάτες και αλληλέγγυους.

 Ο αγώνας ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας δεν κάμπτε-
ται. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την υπεράσπιση της Κυριακάτικης 
αργίας και τα συμφέροντα των εμποροϋπαλλήλων ακόμη πιο δυναμικά. Δίχως να 
βασιζόμαστε σε σωτήρες, αλλά παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια μας, θα βρι-
σκόμαστε στο δρόμο, ενόψει και του ανοίγματος των καταστημάτων στο εμπόριο 
την Κυριακή 18 Γενάρη. Το Συντονιστικό δράσης ενάντια στην κατάργηση της 
Κυριακάτικης αργίας και τα “απελευθερωμένα” ωράρια καλεί σωματεία, εργαζό-
μενους στο εμπόριο, συνελεύσεις γειτονιών, συλλογικότητες να πάρουν θέση, να 
σταθούν αλληλέγγυοι στον αγώνα μας με όποιο τρόπο αποφασίσουν και να στηρί-
ξουν τους συλληφθέντες και τις δράσεις με:

• Ψηφίσματα συμπαράστασης
• Συμμετοχή στην Εργατική Διαδήλωση στις 8/1/15 και ώρα 18.00 στο Πνευ-

ματικό Κέντρο Δ. Αθηναίων (Σόλωνος και Ασκληπιού)
• Συμμετοχή στη Συγκέντρωση αλληλεγγύης στα δικαστήρια Ευελπίδων στις 

9/1/15 και ώρα 9.00 π.μ. στα κτίρια 2 και 7
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ΚΑΜΙΑ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟΥΣ 7 ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ 28/12

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

ΟΥΤΕ 52 ΟΥΤΕ 8
ΚΑΝΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΟΙΧΤΟ

Συντονιστικό δράσης ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας 
και τα «απελευθερωμένα» ωράρια.

Το δικαστήριο των τεσσάρων συλληφθέντων
από τον Ιανό έχει οριστεί για τις 18/2
και θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση

στα δικαστήρια Ευελπίδων.
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«Μεγαλύτερο αδίκημα
και από τη ληστεία μιας τράπεζας, 
είναι η ίδρυσή της»

Στις αρχές του Οκτώβρη, εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση 
του Βελβεντού Κοζάνης. Πρόκειται για διπλή απαλλοτρίωση, ενός υποκαταστήμα-
τος των ΕΛΤΑ και ενός της ΑΤΕ, κατά την οποία, μετά από καταδίωξη συλλαμβά-
νονται τέσσερα άτομα. Τα άτομα αυτά δηλώνουν αναρχικοί και αναλαμβάνουν την 
ευθύνη της απαλλοτρίωσης. Σε άλλη στιγμή συλλαμβάνονται άλλοι δύο σύντροφοι 
και κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Το δικαστήριο «μοίρασε» συνολικά 85 
χρόνια φυλακής.

Οι θέσεις των συντρόφων για αυτή τους την επιλογή, ήταν εξ’ αρχής ξεκά-
θαρες. Υποστήριξαν την επιλογή τους αρνούμενοι την συνθήκη της μισθωτής εργα-
σίας και μάλιστα επιτιθέμενοι στον εχθρό σε δομές που τον συντηρούν, δηλαδή σε 
μία καπιταλιστική και σε μία κρατική. Επίσης, σημαντικότερος είναι ο λόγος που 
προχώρησαν στην πράξη αυτή, που δεν είναι άλλος από την χρηματοδότηση περαι-
τέρω δράσεων των συντρόφων.

Θεωρώ ότι η απαλλοτρίωση είναι πάντα μία ευχάριστη πράξη. Παρόλα 
αυτά, απαλλοτρίωση η οποία δεν έχει ως «όραμα» την ολική ανατροπή, πάντοτε θα 
είναι προβληματική. Μία απαλλοτρίωση πρέπει πάντα να πλήττει το σύστημα και 
να βοηθά στην κατάργηση του, αλλιώς κινδυνεύει να γίνει μία μέθοδος απόκτη-
σης χρημάτων. Προφανώς και η ταμπέλα «κλειστό λόγω ληστείας» μας ευχαριστεί, 
αλλά σίγουρα δεν μας αρκεί, καθώς θέλουμε η απαλλοτρίωση να εντάσσεται στον 
συνολικότερο αγώνα.

Όλα τα παραπάνω δεν αφορούν την συγκεκριμένη απαλλοτρίωση που πραγ-
ματοποίησαν οι σύντροφοι, αλλά εντάσσονται στο πλαίσιο της διερεύνησης των 
διαφόρων μεθόδων του ανταγωνιστικού κινήματος. Και αυτό συμβαίνει με αφορμή 
την παραπάνω υπόθεση. Άλλωστε ιστορικά, τα αντάρτικα πόλης σε λατινική Αμε-
ρική, Ευρώπη άρα και στην Ελλάδα, όπως και ο ΕΛΑΣ  έχουν κατά καιρούς χρησι-
μοποιήσει την μέθοδο αυτή ως πηγή εσόδων.

Υπάρχουν, επίσης, και εργάτες (φοιτητές, άνεργοι, μαθητές κτλ) οι οποίοι 
δεν σηκώνουν το βάρος μίας ένοπλης ληστείας, αλλά έχουν συνείδηση της θέσης 
τους στο ταξικό χάρτη. Παρόλα αυτά προσπαθούμε πάντα να βρίσκουμε τρόπους 
να αρνούμαστε την εργασία και τις συνθήκες της. Απεργία, κοπάνες, σαμποτάζ, 
μικροκλοπές, ειδικά σε είδη ανάγκης και άλλα καθημερινά τέτοια παραδείγματα 
συνθέτουν ένα μωσαϊκό ενεργειών που προσπαθεί να κάνει την ζωή λίγο πιο βιώ-
σιμη και να φέρνει έστω και μικρές ζημιές στο Κεφάλαιο.

Στο πρακτικό κομμάτι τώρα, απαλλοτριώσεις τέτοιου τύπου μπορεί να είναι 
αρκετές. Δεν περιορίζονται κατά την γνώμη μας καν από την έννοια «κλοπή» αλλά 
είναι κινήσεις οι οποίες θα κάνουν «ζημιά» στα αφεντικά. Έτσι, καταλήγουμε ότι 
οι εργάτες οφείλουν να δημιουργούν, πέραν από μεγάλους φραγμούς όποτε μπο-

Μ. Μπρέχτ
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ρούν, και μικρούς φραγμούς στην ροή του Κεφαλαίου, με σαμποτάζ ή τεμπελιά 
στην εργασία*, με μικρές κλοπές σε σούπερ μάρκετ ή γενικότερα σε είδη ανάγκης, 
με απεργίες όποτε δίνεται η ευκαιρία, με στρατηγική της όξυνσης του αγώνα.

Το εργατικό κίνημα πρέπει να αντιληφθεί ότι κανένας σωτήρας δεν μπορεί 
να τους βγάλει από τη θέση που βρίσκεται παρά μόνο η οργάνωση τους με μία επα-
ναστατική στάση. Θα διεκδικήσουμε πράγματα που μπορούμε να κερδίσουμε αλλά 
θα ήταν ελλιπές ή και αντεπαναστατικό να σταματάμε εκεί.

Είναι σαφές ότι οι απαλλοτριώσεις -όποια και αν είναι η δυναμική τους- 
βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση αλλά δεν αρκούν. Δημιουργούν όμως συνείδηση 
και αντίληψη του ποιός είναι ο ταξικός εχθρός. Αυτή η συνειδητοποίηση είναι που 
μας κάνει να δράμε, και με την δράση ανάλογα τη δυναμική της, να «κερδίζουμε» 
χρόνο από την συνθήκη της εργασίας.

Πολύμορφος αγώνας και κοινότητες αγώνα σε γειτονιές
και χώρους εργασίας (πανεπιστήμια, εργοστάσια, τηλεφωνικά κέντρα κτλ).

* με τον όρο τεμπελιά εννοούμε την σημασία όπως την δίνει ο Πώλ Λαφάργκ, 
δηλαδή την μείωση της εργασίας, άρα και της κατανάλωσης έτσι ώστε το προλε-
ταριάτο να δουλεύει όσο χρειάζεται (θέτει όριο 3 ωρών και 4 ημερών την εβδο-
μάδα). Δεν εννοώ την τεμπελιά, με την έννοια του χάσιμου χρόνου και φορτώματος 
δουλειάς σε άλλους, αλλά την συνειδητή επιλογή «χαλαρώματος» των εργασιακών 
συνθηκών, χωρίς να ρωτήσουμε τα αφεντικά προφανώς.

Άρνηση εργασίας,
ληστείες,
σαμποτάζ,
ενάντια στον κόσμο
της μισθωτής σκλαβιάς.



Η μπροσουρα αυτή, αποτελεί την «άλλη όψη» του εγχειρή-
ματος της εφημερίδας τοίχου. Αυτό σημαίνει ότι, υπάρχουν 
και οι δύο μορφές, για την μέγιστη διάχυση του λόγου μας 
και την εύκολη διανομή. Ο σκοπός μας δεν είναι άλλος από 
την ανάδειξη άλλων πτυχών για την σημερινή κατάσταση, 
είτε λειτουργώντας με την μορφή πληροφόρισης, από την 
δική μας σκοπιά βέβαια, αλλά και ως μία κριτική σκέψη σε 
διάφορα ζητήματα, διαχρονικά ή μη.

Η μπροσουρίτσα διανέμεται δωρεάν.


