
Πρόκειται, λοιπόν, για ένα κόμικ που κυ-
κλοφόρησε στα αγγλικά το 2006 στην
ιστοσελίδα prole.infο και πρόσφατα εκ-
δόθηκε στα ελληνικά από το Κινηματικό
Αρχείο Ιωαννίνων. Εκδόσεις τέτοιου εί-
δους είναι ένας καλός τρόπος για να προ-
σεγγίσει κανείς βασικές έννοιες της
ταξικής ανάλυσης και είναι πάντα χρήσι-
μες για την οργάνωση της εργασίας μας
έξω από τη σχέση κεφάλαιο. Όποιος έχει
διαβάσει το βιβλίο-κόμικ «Το κεφάλαιο
του Μαρξ για αρχάριους», θα έχει πιθα-
νώς δει πόσο αποτελεσματικά μπορούν
να συνδυαστούν τα σκίτσα και τα λόγια
όταν μιλάει κανείς για εκ πρώτης όψεως
«δύστροπες έννοιες». Όσον αφορά τώρα
την μπροσούρα «Καταργήστε τα εστια-
τόρια», η αλήθεια είναι ότι πετυχαίνει να
αναδείξει τον καπιταλιστικό κόσμο με
έναν πιο στοχευμένο τρόπο απ' ό,τι γί-
νεται με τον αφηρημένο κόσμο του
«Μαρξ για αρχάριους». Δεν θέλουμε να
μειώσουμε βέβαια το δεύτερο (όχι ότι
μπορούμε κιόλας), πάντως ο συγκεκρι-
μένος κόσμος του εστιατορίου, με όλες
του τις αντιθέσεις και ιεραρχήσεις, μπορεί
να δημιουργήσει μια πλούσια συζήτηση
στο εσωτερικό οποιασδήποτε πολιτικής
ομάδας σκέφτεται να εισχωρήσει στον
περιθωριοποιημένο, απ’ την κυριαρχία
του μεταμοντερνισμού, κόσμο της ταξι-
κής ανάλυσης.

Η φιγούρα του εργάτη, περήφανου για
την γνώση που κατέχει επί της εργασια-
κής διαδικασίας, λουφαδόρου και κυρίως
νέου, μας θύμισε τον εργάτη-κούριερ-
παιδί που βρίσκεται στην εισήγηση των
Μητροπολιτικών Συμβουλίων «Κούριερ
στο μητροπολιτικό εργοστάσιο», η οποία
κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2004.
Για τους ανθρώπους που έγραψαν το
«Καταργείστε τα εστιατόρια» δεν γνωρί-
ζουμε και πολλά. Η κοινωνική όμως φι-
γούρα του κούριερ που γεννήθηκε κάπου
στα '80s-'90s, κι ένα της κομμάτι περιέ-
γραψε την κατάστασή της στην μπρο-
σούρα των Μητροπολιτικών, μας είναι

οικεία και μας φαίνεται ότι υπάρχουν πα-
νομοιότυπες, ως έναν βαθμό, διαδικα-
σίες που χαρακτηρίζουν και τις δύο πα-
ραπάνω φιγούρες. Καταδικασμένος να
υπάρχει σε έναν κόσμο όπου η μόνη ερ-
γατική παράδοση στους χώρους εργασίας
ήταν φτιαγμένη από πρώην αριστερούς
και νυν μικροαφεντικά, ο κούριερ όπως
περιγράφηκε το 2004 ήταν ένας γαμάτος
λουφαδόρος, δημιουργός της γνώσης
γύρω από το μηχανάκι και την πόλη, κά-
τοχος της γνώσης γύρω από την εργα-
σιακή διαδικασία. Αυτή του η κατάσταση,
συν την δόση καγκουριάς που χαρακτή-
ριζε το εν λόγο υποκείμενο, ενώ μπο-
ρούμε να το φανταστούμε αρκετά
δραστήριο σε μια κατάσταση όπου ο τα-
ξικός πόλεμος είναι στα ντουζένια του, ο
κούριερ-παιδί βρέθηκε να αναγνωρίζει
ένα κομμάτι από τη δύναμη της θέσης
του σε μια ιστορική συγκυρία που ο κυ-
ρίαρχος λόγος ήταν ότι δεν υπήρχε ερ-
γατική τάξη στην Ελλάδα. Δηλαδή μέσα
σε κενό.

Και απ’ την άλλη είναι ο αμερικάνος σερ-
βιτόρος του «Καταργείστε τα εστιατό-
ρια». Θα λέγαμε ότι όπως φαίνεται και
στην μπροσούρα ένα κομμάτι του έχει
πλήρη γνώση της θέσης του μέσα στη
βιομηχανία του επισιτισμού. Ένα σημαν-
τικό σημείο που αποκομίζει κανείς από
αυτή την μπροσούρα είναι η άποψη για
το πώς πρέπει να διεξάγεται η ταξική
πάλη σήμερα. Με απλά λόγια, ο σερβιτό-
ρος του «Καταργείστε τα εστιατόρια»
μετά από πολλές μπύρες με τους συνα-
δέρφους του και πολλή αλληλεγγύη, κα-
ταλήγει να είναι ικανός μια μέρα να
πετάξει έναν προϊστάμενο από το παρά-
θυρο. Θα παραήταν εύκολο να πούμε ότι
οι συγγραφείς είναι επηρεασμένοι από
τις απόψεις της «αισιόδοξης αυτονο-
μίας». Γι’αυτό και δεν θα το πούμε. Όπως
λέγαμε και πιο πάνω ο κούριερ-παιδί
βρέθηκε σε έναν κόσμο που η ταξική
πάλη δεν τσούλαγε με τίποτα και δεν
βρίσκονταν ο ίδιος σε θέση να δημιουρ-

γήσει ένα πλαίσιο, εκ του μηδενός, ώστε
να πάρει μπροστά. Γι’ αυτό μας φαίνεται
πως τα όρια αυτής της κατάστασης δεν
είναι όρια ανθρώπων που βουτήχτηκαν
σε μια ιδεολογία. Δεν χρειάζεται να είναι
καν τα όρια ανθρώπων ηθελημένα εγ-
κλωβισμένων στην ατομικότητά τους.
Είναι όρια που προκύπτουν από την κα-
τάσταση ολόκληρης της εργατικής τάξης,
απ’ το οργανωτικό της επίπεδο και το
επίπεδο της ήττας που έχει υποστεί.

Για όλα τα παραπάνω και φανταζόμαστε
και για πολλά άλλα, η μπροσούρα αυτή
μπορεί να βοηθήσει πολιτικές ομάδες να
εμπλουτίσουν τα εργαλεία τους και να
προικιστούν με διάφορους τρόπους.
Αρκεί βέβαια να φτιάχνονται και ομάδες
για να τα διαβάζουν και να τα κάνουν
κάτι!

ABOLISH RESTAURANTS

Μετά την άφιξη της μπροσούρας «Abolish Restaurants, μια εργατική κριτική στη

βιομηχανία του επισιτισμού» στο Αρχείο 71, τη διαβάσαμε, τη συζητήσαμε και

βρήκαμε χρήσιμο να μεταφέρουμε συνοπτικά ένα κομμάτι της συζήτησης που ανα-

πτύχθηκε στο εσωτερικό μας καθώς ετοιμάζαμε το περιοδικό που κρατάτε στα χέρια σας. 

Δ
ΙΑ

ΒΑ
ΖΩ

 Κ
ΑΙ

 Μ
ΑΘ

ΑΙ
Ν

Ω

30


