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Η εργαλειοθήκη της διαβίωσης: savoir-vivre για κλέφτρες με συνείδηση 

(εισήγηση της πολιτικής συνέλευσης της κατάληψης Τερμίτα, για την εκδήλωση στα πλαίσια των 

5ων γενεθλίων της κατάληψης, Μάιος 2016, Βόλος) 

Περικοπές, μειώσεις, απολύσεις, χαράτσια, φόροι, μνημόνια. Η κρίση βαθαίνει, 

το κράτος χωλαίνει, η Ευρώπη τα ‘χει φτύσει.  

Τα αξιακά τους, οι δομές και οι κατασκευές τους, κρατών ευρωπαϊκών και μη, 

αποσυντίθενται σταθερά στο πέρας των τελευταίων 7-8 χρόνων, εμφανίζοντας τη 

σαπίλα στα θεμέλιά τους. Νεοναζιστικές πρακτικές, φασιστικές πολιτικές και εξαθλιωτικό 

μίσος δημιουργούν για μία ακόμη φορά στην ιστορία των κρίσεων του καπιταλισμού 

βαλβίδες συμπίεσης και αποσυμπίεσης των κοινωνικών ορμών. 

Για την κοινωνία της ελλάδας μπορεί κανείς να σκεφτεί και να πει πολλά. 

Οικονομική κρίση και μνημόνια, άνοδος της χ.α., κρίση και προσφυγικό. Κρίση και 

καπιταλισμός. Πόσο;  Όσο. 

Η κρίση ως ένα ακόμη σταθερό σημείο στην ιστορία του καπιταλισμού, ήρθε 

από το 2008 κι έπειτα να κεφαλαιοποιήσει νέες παραγωγές αξίας και νοήματος. Η 

«κρίση» ελληνική, ευρωπαϊκή και καπιταλιστική, η κρίση του ευρώ, η κρίση του ύστερου 

καπιταλισμού. Η «κρίση» όπως θες πες τη. Αν ζεις ή ζούσες στην ελλάδα (τότε και τώρα) 

μάλλον έχεις καταλάβει για πιο πράγμα μιλάμε. 

Η κρίση λοιπόν πέρα από αντικείμενο και πεδίο μελέτης, πέρα από οικονομικό, 

πολιτικό κ.ο.κ φαινόμενο, πέρα από αλλαγή παραδείγματος για τον καπιταλισμό, είναι 

ένα (ή πολλά) ακόμη πράγματα. 

Είναι ένας τόπος κατασκευής της κοινωνικής πραγματικότητας. Ένας τόπος 

φαντασιακός και μια πραγματικότητα πέρα για πέρα αληθινή. Τα μίντια, ο δημόσιος 

λόγος, οι παντός τύπου αφηγήσεις, οι αλλαγές στις κοινοβουλευτικές πολιτικές, η 

παγκόσμια αλλά και εγχώρια ταραχή, οι νέες τρύπες, τα νέα δάνεια, οι νέες φούσκες και 

οι νέες ευκαιρίες. Ο πλούτος, η φτώχεια, ο πόλεμος και πάλι ο πλούτος. Πλούτος υλικός 

ή άυλος, ζωές πειθαρχημένες μέσα σε χάρτες εξουσίας. 

Τα έθνη κράτη, τα ορόσημα αυτά του ‘καλού μας πολιτισμού’. Γραμμές στο 

χάρτη διαχωρίζουν εξουσίες, αλλοτριώνουν εδάφη και διακομίζουν τον πλούτο. Σε 

αντίδραση οι άνθρωποι όλο και ξεφεύγουν από τα όρια αυτά. Όρια για κάποιους 

ασφυκτικά στενά και για άλλους σκέτη άπλα. Εκεί που οι εξουσιαστές μετακινούνται στη 

γη με μισθωμένα σκάφη, σαν η γη να τους ανήκει. Άλλοι ταξιδεύουν με βάρκες 

τεχνολογίας του 19ου αιώνα. Αυτοί που διεκδικούν τις ζωές τους, από πού κι αν 

προέρχονται, όπου κι αν πηγαίνουν. Είτε γεννηθήκαμε με άπλα, είτε μισοφυλακισμένοι, 

αυτοί που διεκδικούν είναι αυτοί που μας εμπνέουν. Κι επειδή δε δεχόμαστε κανένα 

σερβίρισμα δυστυχίας, απαντάμε ειλικρινείς. 

Με κάθε κίνηση παίρνουμε πίσω αυτό που μας ανήκει, γιατί ο καπιταλισμός είναι 

μονάχα ένα σύστημα εκμετάλλευσης. 

Αλλοτριωμένη εργασία, υποτίμηση και περιφράξεις 

Στο σύστημα αυτό, έχουμε μια βαθιά πεποίθηση πως η εργασία είναι 

αλλοτριωμένη, δηλαδή αποξενωμένη-κλεμμένη από όσους/ες είναι αναγκασμένοι/ες να 

εργάζονται για να επιβιώσουν. Δεν έχει σημασία αν αυτή η πεποίθηση προέκυψε σε 

κάποιον διαβάζοντας το Κεφάλαιο του Μαρξ, ή σε κάποια άλλη τη στιγμή που ήθελε να 

χώσει τη μούρη του αφεντικού της στη λεκάνη της τουαλέτας. Δεν γουστάρουμε το 

διαχωρισμό της θεωρίας από την πραγματικότητα, και ούτε θα αραδιάσουμε τόμους 

βιβλιογραφίας για να στηρίξουμε αυτή την απλή διαπίστωση. Η εργασία σήμερα 
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οργανώνεται και εκμεταλλεύεται από αυτούς που κατέχουν πολλά ή λίγα μέσα 

παραγωγής1, τα μεγάλα και μικρά αφεντικά. Οι καρποί της γίνονται εμπόρευμα στα 

χέρια των ίδιων, και όποιος δεν το εκλαμβάνει αυτό ως κλοπή είναι ή εθελόδουλος ή 

ηλίθιος. 

Τα παραπάνω δεν είναι μια αναπαραγωγή της εικόνας του βιομηχανικού εργάτη 

και του αστού του 19ου αιώνα. Έχουν συμβεί έκτοτε αμέτρητοι αγώνες, κρίσεις, 

τεχνολογικές καινοτομίες, αναδιαρθρώσεις που έχουν αλλάξει το τοπίο, χωρίς βέβαια να 

αλλάξουν την αλλοτριωμένη μορφή της εργασίας. Η τελευταία είναι και ο κοινός 

παρανομαστής μεταξύ ενός ντελιβερά, μιας που δουλεύει πωλήτρια πόρτα-πόρτα, ενός 

part-time υπαλλήλου σε τεχνικό/λογιστικό/δικηγορικό γραφείο, μιας σεξεργάτριας, 

αλλά και όσων δουλεύουν στα 5μηνα προγράμματα και σε εθελοντικές πρακτικές2, και 

τέλος των ανέργων. 

Η κρίση εμφανίστηκε μεν το 2007-08, έγινε καραμέλα στα ΜΜΕ με την έλευση του 

ΔΝΤ στην Ελλάδα, δεν ήταν όμως κάτι που ήρθε από τον ουρανό. Η χρηματοπιστωτική 

σφαίρα και ο νεοφιλελευθερισμός έδωσαν μονάχα μια ανάσα στην κρίση του ’703, μια 

αναβολή που αναγκαστικά κάποτε θα τέλειωνε. Και τώρα που τελείωσε, για να 

αναδιαρθρωθεί το κεφάλαιο και να αναπαραχθεί πρέπει να υποτιμήσει την εργασία και 

να εμπορευματοποιήσει νέες σφαίρες της ανθρώπινης ζωής. Είναι σημαντικό να 

αρχίσουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους έξω από τις επιβολές της κυρίαρχης 

ιδεολογίας. Αυτό που βιώνουμε δεν είναι ούτε ένα νοικοκύρεμα της εθνικής οικονομίας 

που ισχυρίζονται οι φιλελεύθεροι, ούτε μια εθνοκτόνα πολιτική από δωσίλογους και 

αποικιοκράτες που ισχυρίζονται διάφοροι αριστεροί και δεξιοί εθνοπαρμένοι. Λέγεται 

υποτίμηση της εργασίας και νέες περιφράξεις4 στην καθημερινή μας ζωή, που άμεσα 

σημαίνει αύξηση του κόστους ζωής και τεράστια δυσκολία ακόμα και στη στοιχειώδη 

επιβίωση για μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού. 

Ο ανθρώπινος παράγοντας όμως, δεν είναι μια παράμετρος αλλά η 

καθοριστικότερη μεταβλητή στον κύκλο της καπιταλιστικής συσσώρευσης5. Είναι αυτός 

που θα καθορίσει με τη στάση του αν το κεφάλαιο θα αντλήσει ένα μεγάλο ποσοστό 

κέρδους ή θα βυθιστεί ακόμα πιο βαθιά στην κρίση του. Για την στάση αυτή θα 

                                                           
1 Μέσα παραγωγής δεν εννοόυμε μόνο τεχνολογικά μηχαμήματα της βαριάς βιομηχανίας, αλλά και πιο απλά 

πράγματα που αποτελούν τον εξοπλισμό μιας μικρής επιχείρησης (ο εξοπλισμός μιας καφετέριας, η γη και τα 

αγροτικά μηχανήματα ενός αγροτο-αφεντικού κλπ). Αυτό έρχεται σε αντιστοιχία με τις νέες ταξικές συνθήκες 

που περιγράφονται παρακάτω. 
2 5μηνα: δήθεν προγράμματα πρόνοιας προς ανέργους, που ουσιαστικά καθιερώνουν μια ακόμα πιο 

κακοπληρωμένη εργασία. Ξεκίνησαν με χαλαρούς ελέγχους, που δίνουν την ευκαιρία σε κάποιον/α να κάνει 

ένα σχεδόν εικονικό voucher, παίρνοντας λεφτά χωρίς να εργάζεται. Στην πραγματικότητα αυτό είναι το τυράκι 

για να γίνουν αποδεκτά, καθώς και ένα τέχνασμα για εικονική μείωση της ανεργίας. Σταδιακά 

αυστηροποιούνται οι όροι συμμετοχής. 

Εθελοντισμός-πρακτική: άμμισθη εργασία που τείνει να θεωρείται απαραίτητο στοιχείο ενός βιογραφικού. 

Καθαρή υπεραξία στα χέρια των αφεντικών. 
3 Η εξέλιξη από την αναβολή της κρίσης του ’70 μέχρι σήμερα δεν ήταν ούτε σημειακή (δύο μπαμ και στη μέση 

γαλήνη) ούτε και απλώς γραμμική. Εμπεριέχει από την πλευρά του κεφαλαίου τη σταδιακή διόγκωση του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, τη μεταφορά παραγωγικών μονάδων στις υποανάπτυκτες χώρες, την 

καταστροφή του περιβάλλοντος, τα Προγράμματα Δομικής Αναπροσαρμογής του ΔΝΤ, πολέμους και μαζικές 

δολοφονίες. Επιπλέον εμπεριέχει και τις αντιστάσεις σε όλα τα παραπάνω, άλλοτε χλιαρές κι άλλοτε σκληρές, 

από διαμαρτυρίες μέχρι μητροπολιτικά αντάρτικα. 
4 Ο όρος Νέες Περιφράξεις περιγράφει τη λειτουργία εκείνη του κεφαλαίου να εντάσσει στην εμπορευματική 

σφαίρα αξιοποίησης νέες πτυχές της ζωής, συνήθως με ωμό και βίαιο τρόπο (αποψιλώσεις δασών, εκδιώξεις 

τοπικών πληθυσμών, μεταλλαγμένα τρόφιμα, εμπόριο οργάνων, trafficking κλπ). Είναι η σύγχρονη μορφή 

αυτού που ο Μαρξ ονόμασε πρωταρχική συσσώρευση, και αφορούσε την περίφραξη των κοινών γαιών και 

την ανάδυση των καπιταλιστών στην Αγγλία. 
5 Χ -> Ε(=ΕΔ+ΜΠ) -> Π -> Ε’ -> Χ’ 

Ένα ποσό Χ μπαίνει στην αγορά και αγοράζει δύο εμπορεύματα (Ε), εργατική δύναμη(ΕΔ) και μέσα 

παραγωγής (ΜΠ). Αυτά μπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία (Π) και αποδίδουν ένα νέο εμπόρευμα-προϊόν 

(Ε’) μεγαλύτερης αξίας. Η κυκλοφορία αυτού του εμπορεύματος αποδίδει ένα ποσό Χ’, συνήθως μεγαλύτερο 

από το αρχικό. 
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συζητήσουμε σήμερα, και πιο συγκεκριμένα τους αγώνες που αφορούν τον τελευταίο 

κόμβο αυτού τυ κύκλου, εκεί όπου το αγαθό-εμπόρευμα πωλείται και επιστρέφει στα 

αφεντικά το κεφάλαιο και το κέρδος. Δεν θα ασχοληθούμε δηλαδή εδώ ούτε με τους 

εργατικούς αγώνες για το μισθό, ούτε και με οικολογικούς αγώνες που μπλοκάρουν την 

επέκταση του κεφαλαίου, όχι γιατί μας είναι αδιάφοροι, αλλά για να επικεντρώσουμε 

καλύτερα τη συζήτηση στις αυτομειώσεις, τις απαλλοτριώσεις, τις αρνήσεις πληρωμών 

κλπ. 

Το πρόταγμα της άρνησης εργασίας 

Δεν αντιμετωπίζουμε τα υποκείμενα που υφίστανται την καπιταλιστική 

εκμετάλλευση (στα οποία ανήκουμε κι εμείς) μοιρολατρικά, σαν πιόνια μιας σκακιέρας 

που κινούν τα αφεντικά, ούτε βέβαια σαν καθολικά αγωνιστικά υποκείμενα. Θέλουμε να 

εντοπίσουμε τα στοιχεία που είτε ασυνείδητα, είτε με πολιτική συνείδηση επιτίθονται στη 

συνθήκη της μισθωτής εργασίας, και να τους δώσουμε μια προοπτική.  

Ανήκουμε στην επαναστατική παράδοση που απεχθάνεται την αλλοτριωμένη 

εργασία, γενικότερα την εργασία σαν διαχωρισμένη σφαίρα από την καθημερινή ζωή, 

προτάσσουμε την άρνηση της εργασίας6 και την δυναμική της συλλογικής μας 

τεμπελιάς απέναντι στον κόσμο του κεφαλαίου. 

Τι θα πει άρνηση εργασίας; Χρειάζεται να απαντήσουμε σοβαρά σε όσους θα 

σκεφτούν ότι αυτό σημαίνει αναχώρηση και ασκητισμό σε κάποιο απομονωμένο νησί, 

ή αυτούς που θα νομίσουν ότι θέλουμε να ζούμε εις βάρος της τσέπης των γονιών ή 

των γειτόνων μας; Όχι, αυτό που χρειάζεται είναι να σκιαγραφήσουμε τις μορφές που 

παίρνει σήμερα η άρνηση εργασίας, τι ανάγκες καλύπτει, και τι στοιχήματα για την 

αναβάθμιση της μπορούμε να θέσουμε, μέχρι την κατάργηση της μισθωτής εργασίας. 

Καταρχήν, η άρνηση εργασίας είναι μια διάχυτη πραγματικότητα, και όχι 

απαραίτητα όμορφη. Οι αφορμές είναι ετερογενείς: οικονομική εξαθλίωση και 

περιθωριοποίηση, πολιτική συνείδηση, ακόμα και απλή βαρεμάρα για δουλειά. Το ίδιο 

ετερογενείς είναι και οι μορφές που παίρνει: «τυφλές» κλοπές στο δρόμο (φέρμες), 

κλοπές σε σούπερ-μάρκετ και εμπορικά καταστήματα, κλοπή ρεύματος και νερού, μέχρι 

ληστείες τραπεζών και απαγωγές πλουσίων. Και σε μια πιο συλλογική διάσταση: 

καταλήψεις στέγης, αρνήσεις πληρωμών, συλλογικές απαλλοτριώσεις κλπ. 

Είναι λοιπόν μια πραγματικότητα, που χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά μπορεί 

εύκολα να γίνει κανιβαλισμός, όταν δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός που κλέβεις και γιατί το 

κάνεις. Είναι επίσης μια πραγματικότητα που όταν μένει μόνο στην ατομική σφαίρα, 

αποτελεί απλώς μια καβάτζα. 

Το στοίχημα είναι αφενός να αντλήσουμε ώθηση από αυτή τη διάχυτη συνθήκη, 

να σπείρουμε μια συνείδηση για το τι είναι και που στοχεύουν οι απαλλοτριώσεις, και 

διαρκώς να οξύνουμε αυτές τις αρνήσεις με συλλογικό τρόπο, αλληλοβοήθεια, 

ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. 

Αυτομείωση-Αρνήσεις πληρωμών-Απαλλοτρίωση 

Οι απαλλοτριώσεις τίθενται και θα τίθενται συνεχώς μέσα στον καπιταλισμό. Γιατί 

αυτό το σύστημα βασίζεται στο γεγονός ότι τα πάντα -από τη γη και το νερό μέχρι τη 

συλλογική γνώση αιώνων- περιφράσσονται και μετατρέπονται σε ιδιοκτησία και προς 

αξιοποίηση κεφάλαιο, αποκλείοντας τους περισσότερους ανθρώπους από τα 

                                                           
6 Δεν εννούμε εδώ μια απόλυτη-καθολική άρνηση. Αυτό ενδεχομένως γίνεται από κάποιον που βρίσκεται σε 

μια μόνιμη παρανομία. Εννοούμε όλες τις στιγμιαίες και μερικές αρνήσεις, που μειώνουν το κόστος ζωής, 

απελευθερώνουν χρόνο από το κεφάλαιο και βάζουν εμπόδια στην κυκλοφορία του. Αυτές τις στιγμές που 

θέλουμε να πυκνώσουμε και να συλλογικοποιήσουμε. 
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απαραίτητα μέσα για την αυτοσυντήρησή τους και εκβιάζοντάς τους μεταξύ ανέχειας 

και εργασιακής εκμετάλλευσης. 

Αυτομείωση είναι η συλλογική πρακτική, που αναπτύχθηκε από κομμάτια της 

εργατικής τάξης σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε να πληρώνονται τα διάφορα κοινωνικά 

αγαθά, που θεωρούνταν δικαίωμα (ενοίκια για σπίτια, μετακινήσεις, ρεύμα, νερό κ.λπ.) 

σε τιμές χαμηλότερες από τις καθορισμένες τιμές των αντίστοιχων εταιρειών και 

οργανισμών (συνήθως κρατικών). Οι τιμές καθοριζόταν, είτε συλλογικά, είτε ατομικά, 

από τη δυνατότητα του καθενός να πληρώσει, ή ως ένα ποσοστό επί του μισθού, που 

φαινόταν λογικό να δίνει ένας εργάτης για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, ενώ σαν τακτική 

έφταναν ως και την ολική άρνηση πληρωμής. Όσο αφορά το ζήτημα της 

απαλλοτρίωσης, ως κινηματική διεργασία,  δεν μπορούμε παρά να αναφερθούμε σε 

ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών και πρακτικών που εκδηλώνονται από τα κάτω, είτε 

συνειδητά είτε αυθόρμητα και συχνά με όλες τις αντιφάσεις που μπορεί να φέρουν μέσα 

τους οι καταπιεσμένοι. 

Τόσο η  αυτομείωση όσο και η απαλλοτρίωση, ιστορικά, αποτελούν κινηματικές 

πρακτικές των κινημάτων της αυτονομίας και της αναρχίας7. Ωστόσο, μέσα στην 

τελευταία οχταετία της κρίσης, παρατηρήθηκε μια πιο μαζική συμμετοχή των 

καταπιεζόμενων κομματιών της κοινωνίας, στα οποία, η κοινωνική και οικονομική 

διαστρωμάτωση ήταν εμφανής.  

Στην Ελλάδα, τα κινήματα αυτομείωσης εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια 

αμφισβητώντας και καταργώντας στην πράξη την επιβολή κομίστρων στα δημόσια 

αγαθά (διόδια, εισιτήρια αστικών λεωφορείων, εισιτήριο εισόδου στα νοσοκομεία) αλλά 

και το πάγωμα των πλειστηριασμών. Όλα τα παραπάνω υιοθετήθηκαν από μεγάλα 

κομμάτια κόσμου, χωρίς ιδιαίτερα ριζοσπαστικές πολιτικές καταβολές,  τα οποία 

κινητοποιήθηκαν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους.  

Επίσης, πολλές κινήσεις απαλλοτρίωσης έλαβαν χώρα στη περίοδο της κρίσης, 

όπως ήταν οι (επανα)συνδέσεις της ΔΕΗ, οι πιο μαζικές απαλλοτριώσεις super market, 

καθώς και οι νέες μαζικές καταλήψεις που ξεπήδησαν σε πολλές επαρχιακές πόλεις. 

Ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν νέα στέκια καθώς και  συνελεύσεις κατοίκων γειτονιάς σε 

μικρές και μεγάλες πόλεις. Ωστόσο, πολύ μικρή συζήτηση γίνεται για το δικαίωμα στην 

κατοικία παρά τις νέες καταλήψεις στέγης που δημιουργήθηκαν. Αυτό μπορεί εύκολα να 

εξηγηθεί, λόγω του καθεστώτος κατοίκησης στην Ελλάδα8.   

Μια σημείωση πρέπει να γίνει ως προς τις απαλλοτριώσεις (π.χ σουπερμάρκετ) 

που αν και δεν είχαν τη μαζικότητα των κινημάτων των αρνήσεων, μέσα από τα κείμενα 

των απαλλοτριωτών κυκλοφόρησε ο αντίλογος στην θεαματική τους απεικόνιση ως 

πρακτικές του περιθωρίου ή ονειρικά ξεσπάσματα (“ρομπέν των ραφιών9”). 

                                                           
7 Το πιο πρόσφατο ιστορικό παράδειγμα παρουσιάστηκε στην Ιταλία στη δεκαετία του '70 και πήρε μαζικά 

χαρακτηριστικά όταν το κίνημα της ιταλικής αυτονομίας, περνώντας από την εργατική πάλη στον κοινωνικό 

αγώνα, υιοθέτησε τα κινήματα της αυτομείωσης σε πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητας. Ένα ακόμα 

ιστορικό παράδειγμα, παρουσιάστηκε τόσο στον ελληνικό όσο και στον ισπανικό εμφύλιο, όπου έλαβαν χώρα 

μαζικές απαλλοτριώσεις τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης και  έπειτα μοιράστηκαν. 
8 Στην Ελλάδα η κοινωνική πολιτική για την κατοικία ήταν και είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Στην Ιταλία, η έστω και 

μικρή κρατική παροχή σε κοινωνική κατοικία, σε συνδυασμό με τις παροχές καταλυμάτων από τους 

ιδιοκτήτες των εργοστασίων για τους εργάτες τους, διαμόρφωσε τη συνείδηση της εργατικής τάξης για το 

δικαίωμα στην κατοικία. Στον ελλαδικό χώρο, από τους λίγους αγώνες της εργατικής τάξης  για την 

υπεράσπιση της κατοικίας είναι αυτοί των εργατικών παραγκουπόλεων στη Δραπετσώνα το 1960 και οι 

συνεχιζόμενοι αγώνες στο Πέραμα ενάντια στην κατεδάφιση των αυθαιρέτων από το 1973 μέχρι το 1976. Σε 

γενικές γραμμές όμως,  η ιδιόκτητη κατοικία αποτέλεσε για περισσότερο από μισό αιώνα σύμβολο status για 

κάθε κοινωνική τάξη, πράγμα που κατάφερε να διαμορφώσει εύκολα η κρατική πολιτική της αντιπαροχής, 

της εμπορευματοποίησης της γης και της κατοικίας και τελικά η καταστρατήγηση του δικαιώματος σ’ αυτή. 
9 Ο χαρακτηρισμός όσων απαλλοτριώνουν σουπερ μαρκετ ως «Ρομπέν των ραφιών» από τα ΜΜΕ δεν είναι 

τυχαίος. Στοχεύει στη συνειρμική εξωτικοποίηση των συμμετεχόντων σε αυτές. Στην παρουσίασή τους, αυτών 



Πολιτική Συνέλευση Κατάληψης Τερμίτα – Μάιος 2016 
 

Η σημασία και η πλήρωση των καθημερινών αναγκών στιγματίζει τη πολιτική 

δράση και αντανακλάται στα εγχειρήματα που εξαπλώνονται. Ο αγώνας, η θεωρία και 

οι πράξεις του, ιστορικά αναφέρονται στις ανάγκες μας, στη διαχείριση των ζωών και 

των επιθυμιών μας, ωστόσο στο σήμερα, μέσα στην κατακερματισμένη από τη κρίση 

ζωή μας, φαίνεται πως ο αγώνας για τη κάλυψη των αναγκών μας αποκτά κομβική 

σημασία.  

Η ζωή αρχίζει μετά την εργασία 

Οδηγίες προς ναυτιλλόμενα υποκείμενα σε περίοδο κρίσης παρέχονται από 

πολλών ειδών σοφέρ του συστήματος, με σκοπό την συνέχιση και διαιώνιση της μίζερης 

παρούσας καθημερινότητας. Μα πρέπει να σταματήσουμε να εφαρμόζουμε τις εντολές 

που ανακοινώνονται από τα μεγάφωνα (ΜΜΕ, παπάδες, νόμους) και να 

επιβεβαιώνουμε τον καθοδηγητικό τους ρόλο.  Εμείς θα ψάξουμε να βρούμε τους 

ανοικτούς πόρους  στο γιγάντιο τείχος που ορθώνεται, ώστε να το διαβρώσουμε και να 

το καταστήσουμε άχρηστο. 

Σε μια περίοδο όπου το κόστος διαβίωσης έχει αυξηθεί τόσο ώστε ακόμα και η 

επιβίωση δεν είναι δεδομένη (βλ. αυτοκτονίες, άστεγοι/ες), το να δημιουργήσουμε 

πρακτικές που έχουν άμεσα απτά αποτελέσματα είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαίο για μια 

στοιχειώδη αξιοπρεπή ζωή. Οι όροι ζωής καθορίζονται από εμάς και όχι από όρους 

ελεύθερης αγοράς και από καθεστώτα μόνιμης απειλής των ζωών μας, με κορώνα τη 

συσσώρευση πλούτου. Το κράτος έχει συνέχεια, μεγεθύνει και θωρακίζει το τείχος 

περιορίζοντας μας όλο και περισσότερο, μέχρις ότου αναδιαρθρωθεί πλήρως και 

ξαναεπιλέξει να μοιράσει ευμάρεια.  

Δεν τρέφουμε αυταπάτες. Καμία ενδοσυστημική αλλαγή φρουράς δεν θα μας 

παραδώσει τον κόσμο που θεωρούμε αυτονόητο. Δεν μας καλύπτουν καθεστωτικές 

επιλογές και παροχές ελεημοσύνης (φιλανθρωπικά συσσίτια, εκπτωτικά κουπόνια, κ.α) 

από καμουφλαρισμένα αφεντικά. Επιλέγουμε τρόπους έμπρακτης αμφισβήτησης των 

''εκτελεστικών οργάνων'' που συντηρούν το παρόν και πραγματώνουν τις συνθήκες για 

ένα δυστοπικό μέλλον.  

Ξεχωρίζουμε λοιπόν την απαλλοτρίωση αγαθών πρώτης και μη ανάγκης, τις 

αρνήσεις πληρωμών ή κινήσεις αυτομείωσης της αξίας τους ως μέσα με ξεκάθαρο 

πολιτικό υπόβαθρο. Αναγνωρίζουμε μεν το άμεσο πρακτικό προσωπικό όφελος, όχι 

όμως ως καιροσκοπική επιλογή, αλλά ως μια διττή πρακτική που εναντιώνεται και 

βραχυκυκλώνει τις υπηρεσίες που εξυπηρετούν κρατικά συμφέροντα. 

Ριζοσπαστικοποιώντας και πολιτικοποιώντας τις αρνήσεις μας δημιουργείται ένα 

εύφορο πεδίο για την διεκδίκηση ολων αυτών των αγαθών που η κυριαρχία του κράτους 

και του κεφαλαίου διαχειρίζεται εις βάρος μας. Η απαλλοτρίωση αποτελεί  ένα εργαλείο 

διαβίωσης ή μέσο επιβίωσης, χωρίς να χρειαστεί να νεκρώσουμε όλες τις πτυχές των 

ζωών μας. Μιας επιβίωσης όπου πλέον θεωρείται προνόμιο των υπέρμαχων της 

επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας πλάσματα με εργασιομανιακές τάσεις. 

Αποδομώντας ταυτόχρονα την έννοια της ιδιοκτησίας,  ως μια πλαστή φούσκα 

που περιβάλλει την εξουσία του κράτους και την κρατάει ανέπαφη. Μας εξοργίζει ο 

συνεχής βομβαρδισμός απο τις διαφημίσεις νέων προιόντων που ξεχυλίζουν απο τα 

ράφια των σουπερμάρκετ και όχι μόνο, ενώ συγχρόνως δεν υπάρχει η οικονομική 

δυνατότητα κάλυψης αναγκών. Για αυτό επιλέγουμε την άμεση απόκτηση και 

                                                           
ως φυσικά πρόσωπα αλλά και των ίδιων των δράσεων, ως κάτι το μακρινό, διαχωρισμένο και εξωτερικό 

προς την καθημερινότητα των «απλών» ανθρώπων, οι οποίοι αν γυρίσουν σπίτι τους και με ένα δωρεάν 

εξτραδάκι στην τσέπη, δεν τρέχει και τίποτα, αρκεί να μείνει εκεί το θέμα. (βλ.[μπροσούρα] Απαλλοτριώσεις 

στα super market - Πόλεμος στα αφεντικά) 
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επανοικειοποίηση τους χωρίς να λογαριάζουμε την οικονομική τους αξία, γλυτώνοντας 

τα απο τη φυλακή των barcode και αγνοώντας την φωτεινή πινακίδα των σουπερ 

ντουπερ αναλώσιμων. 

Αντίστοιχα η άρνηση πληρωμών είναι ένα εργαλείο της εργαλειοθήκης 

επιβίωσης. Η άρνηση αυτή συνειδητά δείχνει τα δόντια της στους εισπρακτικούς 

μηχανισμούς, οι οποίοι έχουν μετονομάσει την αισχροκέρδεια των λίγων ως λειτουργικά 

έξοδα, μεροκάματα κ.ο.κ  Η αισχροκέρδεια αυτή νομιμοποιείται κοινωνικά, στρώνοντας 

το χαλί στην απονοηματοδότηση τέτοιων πρακτικών (βλ. ''κλοπή'') μεν και σε διώξεις 

όσων τις επιλέξουν χρησημοποιώντας κατασταλτικούς μηχανισμούς. 

Tα δημόσια αγαθά έχουν γίνει πεδίο κερδοφορίας για το κράτος ή για ιδιώτες 

καταστώντας σε όλους αδύνατη την απόκτησή τους. Τέτοιες λογικές απορρίπτονται είτε 

ατομικά είτε συλλογικά, σαμποτάροντας έτσι την ομαλή λειτουργία αυτου του πεδίου. Η 

(υπερ)κοστολόγηση των στοιχειωδών αγαθών εν δυνάμει στοχεύει στην περαιτέρω 

μείωση των μισθών (αφου 50% ή και παραπάνω του μισθού ξοδεύεται σε λοιπούς 

λογαριασμους), τη συσσώρευση του κεφαλαίου και τη δημιουργία μιας αίσθησης 

κατωτερότητας. Δεν μπορούμε παρα να την αγνοήσουμε, αρνούμενοι ταυτόχρονα την 

καταβολή ενοικίων και την αποπληρωμή λογαριασμών.  

Έτσι και η αυτομείωση συμπληρώνει την εργαλειοθήκη επιβίωσης. Ως ένας 

τρόπος άρνησης της καταβολής ενός μέρους ή του συνόλου της αξίας που χρεώνεται 

για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών. Πραγματώνεται έτσι μια μορφή ανυπακοής και 

απόρριψης του συστήματος κερδοφορίας που περιστρέφεται γύρω απο αγαθά και 

υπηρεσίες.  

Τη σημερινή εποχή οι αυξήσεις διαδέχονται η μια την άλλη, ενώ ταυτόχρονα οι 

μειώσεις μισθών, συντάξεων, επιδομάτων κλπ είναι στην καθημερινή ατζέντα των σοφέρ 

του συστήματος αυτού. Θέτωντας σε αμφισβήτηση το σεβασμό στη δημόσια και 

ιδιωτική περιουσία, εφαρμόζεται στην πράξη η συλλογική επαν-οικειοποίηση, 

χλευάζοντας το διαχωρισμό παραγωγής και κατανάλωσης. 

Συγχρόνως δεν μας αγγίζει καθόλου η παράβαση των νόμων και η 'υπέρβαση' 

όποιας κοινωνικής νόρμας μας τοποθετεί στην αντίπερα όχθη. Κάθε προσπάθεια 

αμφισβήτησης των νόμων και των θεσμών καταστέλλεται μέσω των κρατικών και 

εξουσιαστικών δομών που συντηρούν και διαιωνίζουν εκμεταλλευτικές σχέσεις. 

Εναντιωνόμαστε στους νόμους γιατί αποτελούν την έκφραση της επιβολής, της 

ισχυροποίησης και της θωράκισης  των συμφερόντων των κυρίαρχων.  Λόγω της 

ασύδοτης θέσπισης και βίαιης διατήρησης του προνόμιου της ιδιοκτησίας 

δημιουργούμε το δικό μας μετερίζι υιοθετώντας τη λογική οτι όλα είναι κλεμμένα. 

 

 

We will stare at the 

state, so that it can 

see in our eyes the 

rebellion that is 

rising to overflow 

the streets. 

we will let them know 

That we don’t forget / we don’t forgive 

 

                    FUCK THE NATIONS, SQUAT THE WORLD 
 

piou
Typewriter




