
Οσκοπός αυτού του κειμένου είναι
απλός και ταυτόχρονα νομίζουμε

αρκετά δύσκολος. Το κείμενο φιλοδοξεί
να ασχοληθεί με το ξεχασμένο ζήτημα

της τεχνικής και πολιτικής σύνθεσης της ερ-
γατικής τάξης. Συγκεκριμένα φιλοδοξεί να μι-

λήσει στοιχειωδώς για την σύνθεσή της μέσα στον
ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό και για τις αλλαγές που συ-

νέβησαν στο αποκορύφωμα της μεταπολιτευτικής περιόδου -
την καταστροφικά απαστράπτουσα δεκαετία του ‘90- και το νέο
σκηνικό που αυτές διαμόρφωσαν. Εντάξει, δίκιο έχετε· βρω-
μάει ολίγον θεωριτικούρα. Οπότε λέμε εξαρχής ότι θα προ-
σπαθήσουμε να το κάνουμε μιλώντας με ένα παράδειγμα (ένα
case study που λένε και οι σπουδαγμένοι) που επειδή ακριβώς
είναι βιωματικά οικείο σε εμάς θα λέει αυτά τα στοιχειώδη,
αποφεύγοντας όσο μπορεί τα κατεβατά μαρξολογίας. Το παρά-
δειγμα λοιπόν θα είναι η ανάδυση (στον αφρό των ημερών)
της φιγούρας του γραφίστα και η κατοπινή κατάδυσή της στη
νέα πραγματικότητα της γενικής υποτίμησής μας ως εργάτες.

Ως γνωστοί εμμονικοί, θα ξεκινήσουμε με πράγματα που τα ‘χετε
ξανακούσει. Λίγη υπομονή, όσο θυμίζουμε εν τάχει: Τη δεκαε-
τία του ‘90 το παγκόσμιο σκηνικό άλλαζε ταχύτατα. Ο ψυχρός
πόλεμος τελείωνε με τον τρόπο που τελειώνουν οι πό-
λεμοι. Με νικητές και χαμένους. Στη βαλκανική γει-
τονιά μας που ήταν και ο πυρήνας των εξελίξεων
από τη μεριά των χαμένων δημιουργήθηκε μια τε-
ράστια δεξαμενή εξαθλιωμένων, την οποία η
μεριά των νικητών βάφτισε (φωναχτά ή ανομολό-
γητα) λάφυρα. Οι νικητές (και εμείς μέσα σε αυ-
τούς) δρέψαμε το μερτικό μας και κάτι παραπάνω.
Ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός ήταν εξάλλου
έτοιμος μετά από εντατικές διεργασίες δεκαπέντε χρό-
νων. Ο εθνικός κορμός έτοιμος να διατρανώσει τα συμφέροντα
του ελληνικού κράτους και τα ελληνικά αφεντικά (μικρά, μεγάλα
και νεοσύστατα) ήταν έτοιμα να εκμεταλλευτούν έως θανάτου
την άφθονη και πάμφθηνη εργατική δύναμη των σωματοποι-
ημένων λάφυρων. Όπως σε κάθε «μεταφορντική» κοινωνία, η

αναδιάρθρωση του ελληνικού καπιταλισμού σήμαινε, μεταξύ
άλλων, γιγάντωση του τομέα παροχής υπηρεσιών. Ο τριτογενής
τομέας αναπτυσσόταν ταχύτατα, παρέα με τον ιεραρχικό κατα-
μερισμό που αρμόζει σε κάθε κομμάτι της καπιταλιστικής παρα-
γωγής. Στην επιφάνεια οι μπουρμπουλήθρες του αναδυόμενου
κόσμου του θεάματος. Sex, drugs and rock 'n' roll φάση: αποε-
νοχοποίηση του πλουτισμού, αποθέωση του lifestyle και βασι-
λεία του ατομισμού· και όλα αυτά διαμεσολαβημένα από τα
media. Στον πάτο αναδευόταν ένα τεράστιο κομμάτι υποτιμη-
μένης εργασίας που «στελεχωνόταν» κυρίως από τα λάφυρα του
προαναφερθέντος πολέμου. Ενδιάμεσα και κάτω από την φλύδα
της γκλαμουριάς, στριμώχνονταν και όλα αυτά τα καινούρια
φρούτα, τα καινούρια εργατικά υποκείμενα της ντόπιας εργατι-
κής τάξης με κουλτούρα μικροαστού που αντιλαμβάνονταν τον
εαυτό τους ως οτιδήποτε άλλο εκτός από εργάτη.

Η «ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ»

Το 1995 λοιπόν, το «ευγενές επάγγελμα-τέχνη» του γραφίστα
ήταν στα πρόθυρα να γίνει, εάν δεν ήταν ήδη, «the new trend»
στην αγορά εργασίας. Ντυμένο με τον αστραφτερό μανδύα της
βιομηχανίας του θεάματος που αναπτυσσόταν γοργά σε αυτά
τα «υποανάπτυκτα» χώματα κατάφερνε κάτι που ελάχιστα πα-

ράγωγα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Β΄ διαλογής -των
ΤΕΙ- κατάφερναν ως επαγγέλματα· πλασαριζόταν σαν

μια «διανοητική και δημιουργική ασχολία» που εν-
ταγμένη μέσα στην θολόσφαιρα της κουλτούρας
και της τέχνης κοίταζε αφ’ υψηλού τα σωματι-
κοποιημένα και χειρωνακτικά επαγγέλματα. Αυτό
λίγα χρόνια πριν ήταν αδιανόητο μιας και τη δε-

καετία του ‘80 τις λίγες θέσεις που ζήταγε ο μι-
κροσκοπικός αυτός τομέας της καπιταλιστικής

παραγωγής, τις κάλυπταν μια πληθώρα σπουδαγμένων
σε κάτι παρεμφερές· καλλοτεχνίτες, μη φτασμένοι αρχιτέ-

κτονες, ψαγμένοι τυπο-λιθό-φλεξό-κλπ-γράφοι και γενικά «καλ-
λιτέχνες» κάθε είδους. Τότε ακόμη, ο γραφίστας, ως επάγγελμα
και ως λέξη δεν ήταν κάτι σταθερό και δεδομένο. Γραφιστής,
σχεδιαστής, μακετίστας και διάφορα άλλα ασαφή ονόματα προσ-
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ΤΑ «ΒΑΣΑΝΑ» ΤΟΥ ΓΡΑΦΙΣΤΑ
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΦΕΛΟΥΣ ΔΙΠΟΔΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
(μην ψαρώνετε, απλά ψάχναμε για βαρύγδουπο τίτλο)

[Σύμφωνα με τους ιταλούς αυτόνομους και εργατιστές των ‘70s] αυτό που λέμε σύνθεση της εργατικής τάξης έχει δύο συνιστώ-

σες. Η πρώτη συνιστώσα είναι η τεχνική σύνθεση. Η τεχνική σύνθεση είναι η κατάσταση της εργατικής τάξης όπως προσ-

διορίζεται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ιστορικής συγκυρίας. Πόσοι είναι οι εργάτες, τι εθνικότητας, τι

τεχνολογία χρησιμοποιείται στην παραγωγή και τι αλλαγές συμβαίνουν σε αυτή την τεχνολογία, ποιά είναι η ερ-

γατική νομοθεσία κλπ, κλπ. Η δεύτερη συνιστώσα είναι η πολιτική σύνθεση. Η πολιτική σύνθεση της εργα-

τικής τάξης είναι η κουλτούρα της, οι ιδεολογίες της και οι οργανωτικές μορφές στις οποίες καταλήγει στη

διαρκή μάχη της με τα αφεντικά.1

Tα καινούρια
εργατικά υποκεί-
μενα της ντόπιας 
εργατικής τάξης 
με κουλτούρα 
μικροαστού
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διόριζαν ένα ασαφές ακόμη επάγγελμα
που το έκαναν ασαφείς φιγούρες. Αυτό θα
άλλαζε πολύ σύντομα και πολύ ραγδαία. Μια
πλειάδα αλλαγών έλαβε χώρα που στο σύνολο τους
έβαλε σε κίνηση και συνέβαλε σε αυτό που με μαρξιστικούς
όρους θα ονομάζαμε μια νέα τεχνική σύνθεση της εργατικής
τάξης. 

Τρία είναι τα κομβικά σημεία που σηματοδοτούσαν εκείνη την
εποχή την ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου του τριτογενούς
τομέα, τόσο στο κομμάτι της εργασίας (εργατικά υποκείμενα)
όσο και στο κομμάτι των μέσων παραγωγής (νέες τεχνολογίες,
παραγωγικές δομές):

Α) Η μεγάλη έκρηξη που έγινε στα media. Το 1989 η φαινομε-
νικά παράδοξη, αλλά τόσο αναγκαία για τον ελληνικό καπιταλι-
σμό, συμμαχία Αριστεράς και Δεξιάς, «απελευθέρωσε» από τα
κρατικά δεσμά τα media. Αυτό που ακολούθησε σε όλη την πε-
ριβόητη δεκαετία του ‘90 ήταν μια πλημμύρα ιδιωτικών μέσων
κάθε μορφής. Κανάλια, σταθμοί, «ψαγμένα» περιοδικά, εφημε-
ρίδες για κάθε γούστο και μαζί με αυτά εταιρείες management,
διαφημιστικές εταιρείες, γραφιστικά ατελιέ και πάει λέγοντας, Η
glamourous πλευρά του τριτογενούς τομέα γιγαντωνόταν στην
«φτωχή και υπανάπτυκτη ελλαδίτσα» φέρνοντας μαζί της
μια εσανς πρωτοκοσμισμού (και μια μεγαλύτερη δυσω-
δία ελιτισμού). Νέα ήθη, νέα κουλτούρα. Η «απε-
λευθέρωση» καταπιεσμένων «αριστερών» από το
υβρίδιο αριστεροπροτεσταντισμού που παράχθηκε
από την ανάγκη επιβίωσης επί δεκαετίες, έφερνε
ένα νέο αέρα στην καπιταλιστική παραγωγή. 

Β) Οι νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονταν ταχύ-
τατα, κατέκλυζαν και αναδιαμόρφωναν το εργασιακό
τοπίο. Μέσα σε όλα και η πιο συμβολική έκφραση τους
(και αυτό στο οποίο θα εστιάσουμε, δεδομένου του παρα-
δείγματος που επιλέξαμε): ο personal computer. Αυτός ο απο-
δέκτης αναρίθμητων κατάρων και βρισιών και συνάμα αχώριστος
σύντροφος των μετα90s γενεών –το ΠιΣι μας.

Γ) Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου (ελληνιστί: ιντερνέτι). Η

τοποθέτησή του σε μια ξεχωριστή
κατηγορία έχει σημασία. Το internet εκτός

από νέα τεχνολογικά εργαλεία που απλόχερα
πρόσφερε, γεννούσε και ένα τεράστιο νέο πεδίο πα-

ραγωγής, εργασίας (και εκμετάλλευσης). Ένα πεδίο που κα-
λυμμένο με το μανδύα της απεριόριστης ελευθερίας εμφάνιζε
μια πολύ σημαντική ιδιότητα, την οποία όπως θα δούμε παρα-
κάτω, με κάποιο τρόπο ήταν η ίδια που εμφάνιζε και η φιγούρα
του γραφίστα. Η ραγδαία ανάπτυξή του, η ανεξάντλητη εξέλιξή
του και η πρωτοφανής καινοτομία του βασιζόταν (και εξακο-
λουθεί να βασίζεται) κυρίως στην τσάμπα κοινωνική εργασία.

Γα την κάθε μία από τις τρεις παραπάνω αλλαγές θα άξιζε (του-
λάχιστον) ένα ξεχωριστό μακροσκελές κείμενο. Προφανώς· αλλά
let us deminish and be Galadriel2 και ας ξαναγυρίσουμε στο συγ-
κεκριμένο φρούτο-υποκείμενο που ξεκινήσαμε να περιγράφουμε.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ…

Ο γραφίστας λοιπόν. Αυτό το αφελές δίποδον, το νέο εργατικό
υποκείμενο (που ποτέ, ακόμη και μέχρι τις μέρες μας, προς με-
γάλη χαρά των αφεντικών του, δεν ονόμασε τον εαυτό του έτσι)
ήταν ένα μικρούλι μεν, απαραίτητο δε, γρανάζι στην ολοκλή-

ρωση και λειτουργία του παραπάνω μετασχηματισμού. Άρ-
χισε να σχηματίζεται και να παράγεται σε μια

συγκεκριμένη μορφή και σε σχετικά μικρές ποσό-
τητες, κάπου στις αρχές της δεκαετίας του ‘90.
Τόποι παραγωγής του ήταν μια σχολή ΤΕΙ και δύο
με τρεις ιδιωτικές σχολές με μια σχετική ποι-
ότητα και με, καθόλου σχετικά, υψηλά δίδακτρα.
Καταλαβαίνει κανείς αμέσως ότι η αναντιστοιχία

ανάμεσα στη ζήτηση (γιγάντωση των media και συ-
ναφών πεδίων) και την προσφορά (με πρόχειρους

υπολογισμούς, 100-200 άτομα το χρόνο), δημιούργησε
μια ευνοϊκή συγκυρία και ταυτόχρονα μια ψευδαίσθηση μεγα-
λείου στους «δεν-είμαστε-εργάτες» γραφίστες. Ας περιγρά-
ψουμε όμως λίγο καλύτερα το τότε υποκείμενο και την
παραγωγή του, εστιάζοντας εκεί ακριβώς όπου η βιωματική
ματιά μας προσφέρει ένα πλεονέκτημα. Ο γραφίστας στο ΤΕΙ

23

Η ραγδαία
ανάπτυξή του βα-

σιζόταν κυρίως στην
τσάμπα κοινωνική

εργασία



σχηματιζόταν ως εμπόρευμα μέσα από μια διπλή διαδικασία: α)
αποκτούσε τις επίσημες ιδιότητες που συγκροτούσαν την ερ-
γατική του δύναμη (γνώση χρωματικών συνδυασμών, ισορροπία
εικόνας-κειμένου και πάει λέγοντας) παίρνοντας μια γενική και
στοιχειώδη γνώση από μια παρωχημένη σχολή που προσαρμο-
ζόταν στις νέες απαιτήσεις της παραγωγής με την ταχύτητα
ενός σαλιγκαριού που προχωρά φιλοσοφώντας για την ύπαρξη
και β) αποκτούσε τις ανεπίσημες ιδιότητες (ερασιτέχνης τεχνι-
κός υπολογιστών, γνώστης, αν όχι συνδημιουργός, των νέων
τεχνολογιών στο internet, κλπ.) με την αυτομόρφωση δια της
εμπειρικής οδού, δλδ γονική επένδυση σε αγορά υπολογιστή
(μέσο παραγωγής) και λιώσιμο (τσάμπα εργατοώρες) για να
μάθει με τον δύσκολο, αλλά διασκεδαστικό, τρόπο τα πάντα.
Αυτές τις ιδιότητες προφανώς δεν τις μάθαινε στη σχολή, γιατί
πολύ απλά, κανένας δεν τις ήξερε ακόμα για να του τις μάθει.3

Για όσους και όσες, λοιπόν, σπούδαζαν αυτή την «ευγενή
τέχνη» στα ΤΕΙ τότε, η εμπειρική γνώση και η εντατική «εξω-
σχολική» ενασχόληση με το αγαπητομισητό ΠιΣι, το Photoshop,
το Corel (φτωχό υποκατάστατο του Illustrator) και άλλα συ-
ναφή προγράμματα, αλλά και με τον νέο μαγικό κόσμο του in-
ternet, είχε φτάσει να έχει την ίδια βαρύτητα με τις γενικές
γνώσεις που παρείχε η σχολή. Ακόμα και το να παλεύεις μια
μέρα ολόκληρη να συναρμολογήσεις το ρημάδι (πού πάει η
καινούρια κάρτα γραφικών και γιατί κολλάει η κάρτα
ήχου ρε γαμώτι) για να παίξεις diablo επί δεκάωρο
είχε βαρύτητα. Ήταν στο σύνολο τους απαραίτη-
τες και περιζήτητες γνώσεις στον νέο κόσμο.

Να το πούμε αλλιώς· αυτό το κομμάτι της τεχνι-
κής σύνθεσης, η εξαρχής δημιουργία του γραφί-
στα που θα πουλάει την εργατική του δύναμη με
αυτή τη μορφή, αυτές τις γνώσεις, αυτές τις ικα-
νότητες, γινόταν μέσω του επίσημου εντεταλμένου,
του στατικού εκπαιδευτικού συστήματος (κρατικού και μη)
και ταυτόχρονα μέσω του ίδιου του συλλογικού υποκειμένου
και της κοινωνικής του ευφυΐας (βλέπε: αφελές) και εργασίας.
Έτσι, αυτή η νέα φιγούρα, η απαραίτητη για να λειτουργεί αυτός
ο νέος θαυμαστός κόσμος του θεάματος και να παράγει αέρα κο-
πανιστό με αισθητικά εύγευστο περιτύλιγμα, είχε το προνόμιο
να ξέρει πράγματα τα οποία δεν ήξεραν τα αφεντικά. Ήξερε, ή
τουλάχιστον μάθαινε πολύ πιο γρήγορα τι μπορεί –και τι δεν
μπορεί- να κάνει με τα προγράμματα. Επίσης, ως παραγωγός,
καταναλωτής και λάτρης της κοινωνίας του θεάματος που τον
παρήγαγε, οσμιζόταν νωρίτερα και καταλάβαινε καλύτερα τις
νέες κινήσεις, τις αναδυόμενες επιθυμίες της καταναλωτικής

κοινωνίας. Από την άλλη, ως ιστορικό υποκείμενο της συγκε-
κριμένης συνθήκης, αδυνατούσε να αντιληφθεί, πόσο μάλλον
να εκμεταλλευτεί, τέτοια ζητήματα ως εργαλεία ταξικού αντα-
γωνισμού. Ναι, σωστά υποψιάζεστε. Εδώ δεν είχε καμιά σκληρή
μάχη με τα αφεντικά για την κατοχή της γνώσης, δεν είχε καμιά
βίαιη ιδιοποίησή της από το κεφάλαιο. Εδώ είχε εξαρχής εθε-
λοντική συμμετοχή στην παραγωγή του πιο δημιουργικού, και-
νοτόμου και δυναμικού κομματιού γνώσης που έκανε τον
γραφίστα να είναι γραφίστας. 

Με τέτοια παρακαταθήκη φαντάζεστε οξύνοες αναγνώστες πως
εξελίχθηκε η ιστορική διαδρομή του. Οπότε, μετά την σκια-
γράφηση της παραγωγής ας περάσουμε και στην κατανάλωση
της εργατικής του δύναμης.

…ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Έχουμε μείνει λοιπόν στο αφελές δίποδον που ενω εξελίσσεται
σε γραφίστα, τα χώνει στους άχρηστους καθηγητές του και φαν-
τασιώνεται τον afterschool εργασιακό παράδεισο. Θυμίζουμε
εδώ την πρόσκαιρη αναντιστοιχία προσφοράς-ζήτησης που του
επέτρεπε τέτοιες φαντασιώσεις. Και όντως οι συνθήκες που επι-
κρατούν εκείνη την εποχή σε ένα νέο παραγωγικό τομέα με τόσο
δυναμική ανάπτυξη αντικειμενικά δεν είναι οι χειρότερες. Υπο-

κειμενικά δε, είναι γα-μά-τες. (Εξηγούμεθα: για το ιστο-
ρικό υποκείμενο που γεννήθηκε και γαλουχήθηκε με

τις ευγενείς ιδέες της κοινωνικοπολιτικής πραγμα-
τικότητας της ελληνικής μεταπολίτευσης).

Η εργασιακή πραγματικότητα για την πλειοψηφία
των γραφιστών τότε ήταν: σχετικά καλός έως
καλός μισθός, ευελιξία στο ωράριο και απαγόρευση

λέξεων όπως «πενθήμερο», «οκτάωρο», «υπερω-
ρίες» «κανονική άδεια» κλπ. Μετάφραση: Από τη μεριά

των αφεντικών η διαπραγμάτευση ήταν «πάρε 200 χιλιά-
ρικα (δραχμές) και έλα στη δουλειά και στις 10 άμα γουστάρεις.
Έτσι κι αλλιώς θα κάτσεις μέχρι να βγει η δουλειά –όσες ώρες και
όσες μέρες χρειαστεί». Αυτό τώρα το ζητηματάκι της ευελιξίας
που το αφελές δίποδον νόμιζε ότι του επιτρέπει απλά να κοι-
μηθεί παραπάνω ή να βγαίνει για μπύρες καθημερινή, δεν γινό-
ταν γιατί τα αφεντικά ήταν οικογένεια και καταλάβαιναν, ούτε
γιατί οι γραφίστες ήταν καλλιτεχνικά πνεύματα και δε μπορού-
σαν την καταπίεση. Όχι. Απλά, η παραγωγή ντιζαϊνάτου αέρα κο-
πανιστού με ηλεκτρονικά μέσα ήταν (ακόμη) μια νέα εργασία
που όπως είδαμε, ήταν κατά ένα βαθμό πιο άγνωστη στα αφεν-
τικά από τους εργάτ… ουπς συγνώμη, τους καλλιτέχνας γραφί-
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στες. Κοινώς, ο τεϋλορισμός, ως μέθοδος,
πολύ δύσκολα εφαρμοζόταν. Άρα; Άρα, αφού
δεν υπήρχε ένας πολύ συγκεκριμένος καθιερω-
μένος μέγιστος χρόνος να παραχθεί μια οπτικο-
ποιημένη ιδέα, ο ξενύχτης γραφίστας πολύ απλά
θα δούλευε μέχρι να την παράξει. Από την άλλη, τη
μεριά του αφελούς δίποδου, η ατομική διαπραγμάτευση συ-
νεχιζόταν ως εξής: «εντάξει, αφού έτσι και αλλιώς γουστάρω να
κάνω δημιουργικά πράγματα. Αλλά θα μου βγάλετε καρτούλα που
να λέει ότι είμαι κάτι πολύ ψαγμένο και κυρίως· ποτέ –μα ποτέ-
δε θα υπονοήσετε ότι εγώ είμαι εργάτης και εσείς αφεντικά. Ας
μιλάμε για δημιουργικότητα και project και τέτοια». 

Τέτοια η συνεννόηση, τέτοια η εργατική συνείδηση (εντάξει, μια
μαλακία είπαμε). Ταυτόχρονα, λόγω της γνωστής αναντιστοιχίας,
το αφελές δίποδον συγκρίνοντας τον εαυτό του με διάφορα κο-
ρεσμένα κοντινά του επαγγέλματα (π.χ δημοσιογράφους), κατέ-
ληγε στο συμπέρασμα ότι έχει πιάσει τον παπά από τα… και ότι
αυτό που πούλαγε -η trendy δημιουργικότητα του, η καλλιτε-
χνική του ευφυΐα και το ατομικό του ταπεραμέντο–προς θεού
όχι η εργατική του δύναμη-  θα έχει πάντα την ίδια ζήτηση και
θα μπορεί πάντα να τη διαπραγματεύεται ατομικά με τους κα-
λύτερους όρους. Χλεύαζε οποιαδήποτε συλλογική οργάνωση,
έστελνε παντού βιογραφικά και ό,τι κάτσει. Βεβαίως, αυτή η
αναντιστοιχία που πετάγεται συνέχεια και το πρόβλημα της κι-
νητικότητας που προκαλούσε μεταξύ άλλων, δε μπορούσε παρά
να λυθεί εντέλει, όπως λύνονται τέτοια ζητήματα στον ταξικό
ανταγωνισμό. Τα αφεντικά στοίβαζαν τα βιογραφικά και έκαναν
τα δικά τους σχέδια από αυτά που ονομάζουν «αυτορρύθμιση
της αγοράς». Σχέδια τα οποία συνήθως μπορεί να περιγραφούν
ως εξής: τα αφεντικά κλαίγονται και απαιτούν συλλογικά να βάλει
το κράτος το αόρατο χέρι του και να ρυθμίσει τα αρρύθμιστα.
Αυτό τώρα σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη εργατικής ορ-
γάνωσης οδηγεί σε θαυμάσια αποτελέσματα.

Έτσι μετά από τις σχετικές νομικές ρυθμίσεις, δημόσια και ιδιω-
τικά ΙΕΚ άρχισαν να ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια και κάθε μα-
νιτάρι είχε και ένα τμήμα που παρήγαγε γραφίστες. Προφανώς
όχι με την εκπαίδευση μιας τετραετούς σχολής, αλλά ούτε και
με την καθυστέρησή της. Τα ΙΕΚ πέταξαν την ξεπερασμένη
γνώση που αναμασούσε το ΤΕΙ και ταυτόχρονα άρχισαν να εν-
σωματώνουν κομμάτια της νεοπαραχθείσας εξωσχολι-
κής γνώσης. Το κομμάτι που δεν είχε ενσωματωθεί
ακόμη (και που συνεχώς αυξανόταν και εξελισ-
σόταν) συνέχιζε να είναι ευγενική συλλογική

προσφορά του γνωστού μας πια αφελούς υπο-
κειμένου που νόμιζε ότι εργάζεται για ατομικό

του όφελος σε έναν ενδοταξικό ανταγωνισμό για
το «ποιός θα επικρατήσει στην πιάτσα» ενώ στην

ουσία εργαζόταν προς όφελος των αφεντικών που
καρπώνονταν και ιδιοποιούνταν αυτή τη γνώση που

τους προσφερόταν απλόχερα. Και προφανώς οι γραφίστες που
άρχισαν να παράγονται στα παραπάνω μανιταροχώραφα ήταν ένα
ελαφρώς διαφορετικό εργατικό υποκείμενο. Η μικρή -αλλά ση-
μαντική- διαφορά ήταν ότι η ψευδαίσθηση μοναδικότητας και
σημαντικότητας μειωνόταν αντιστρόφως ανάλογα με την αύξηση
του πληθυσμού τους. Ο γραφίστας ως εμπόρευμα με συγκεκρι-
μένη εργατική δύναμη άρχισε να παράγεται μαζικά. Η αξία κατά
μονάδα μειώθηκε και τα ψεγάδια των πρώτων μοντέλων εξαλεί-
φθησαν. Καταρχάς τα αφεντικά είχαν κάπως λύσει το ζήτημα της
έλλειψης τεϋλορισμού. Στην αρχή με το να τοποθετήσουν στα
νευραλγικά πόστα του υπεύθυνου (λέγε με art director) άτομα
που ήξεραν τη δουλειά και τα κόλπα της. Ο art director δεν είχε
απλά άποψη για το αν πρέπει το έντυπο να είναι τρίπτυχο ή αν
έχεις βάλει τη «σωστή» γραμματοσειρά. Είχε άποψη για το πόσο
χρειάζεται να το φτιάξεις, για τους τρόπους λούφας (ναι, όσο και
αν σας παραξενεύει -και δικαίως- ακόμα και κάποιοι γραφίστες
έχουν ανακαλύψει τρόπους να λουφάρουν) και γενικότερα για
την παραγωγή. Αργότερα δε, το ζήτημα αντιμετωπίστηκε απο-
τελεσματικότερα με την σταδιακή ενσωμάτωση και τυποποίηση
τεχνογνωσίας και εργατικής εμπειρίας στη μηχανή (τι ποιά μη-
χανή; Προφανώς το ρημαδοΠιΣι που σταδιακά εκτοπιζόταν από
τον πολύ πιο «επαγγελματικό» Mac).4

Η ΚΡΊΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ «ΚΡΊΣΗ» ΚΑΙ ΜΕΤΆ

Δεν ξέρουμε αν ακούγονται κάπως περίεργα όλα αυτά. Πάντως
πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι όλο αυτό το κομμάτι του τρι-
τογενούς τομέα για το οποίο μιλάμε αναπτύχθηκε και διαρ-
θρώθηκε σε μια εποχή που γενικότερα ο ιδιωτικός τομέας
δεχόταν μια μεγάλη επίθεση. Ο κλάδος της διαφήμισης, των
media και της οπτικής επικοινωνίας (εύηχος όρος για το εργα-
σιακό πεδίο των αφελών διπόδων) εξελίχθηκε σε πεδίο δόξης
λαμπρό για την ευέλικτη εργασία, το part time, το μπλοκάκι και
άλλες πολλές καινοτόμες ιδέες των αφεντικών. Η έλλειψη ακόμα

και αυτού του απεχθούς μεταπολιτευτικού συνδικαλισμού
σε συνδυασμό με τη λατρεία του ατομισμού και τον

ελιτισμό έδωσε την απόλυτη πρωτοκαθεδρία στις
κινήσεις των αφεντικών. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα: Από το 1990 έως σήμερα δεν υπήρξε
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κανένα πρωτοβάθμιο σωματείο. Βασικά δεν υπήρξε
καν μια στοιχειώδης προσπάθεια να φτιαχτεί. Μέσα
σε ένα τέταρτο του αιώνα ο κλάδος των γραφι-
στών το μόνο που έχει να επιδείξει είναι μια
«Ένωση Γραφιστών».5 Για όσους δεν πιάνουν τη
«λεπτή» διαφορά εξηγούμε: Σωματείο = οργά-
νωση που έστω και τυπικά φροντίζει για τα εργα-
τικά δικαιώματα των εργατών του κλάδου. Ένωση =
οργάνωση μέσω της οποίας αφεντικά και εργάτες του
ίδιου κλάδου φροντίζουν για να βελτιωθεί η θέση των αφεν-
τικών στην αγορά. 

Από την άλλη, και αυτά που, με μια κατάχρηση του όρου, θα
ονομάζαμε «προωθημένα και ριζοσπαστικά» πολιτικά υποκεί-
μενα» εκείνη την εποχή σκέφτονταν και έπρατταν ακριβώς όπως
τους αναλογούσε, ως προϊόντα της κοινωνικής συνθήκης που
περιγράφουμε. Για την συντριπτική πλειοψηφία τα πράγματα
συνήθως ήταν κουκιά μετρημένα. «Η εργατική τάξη στην Ελ-
λάδα δεν υπάρχει πια (και ζήτημα είναι αν υπήρχε ποτέ). Εδώ
υπάρχει παρασιτικός καπιταλισμός και μια μικροαστική τάξη που
θρέφεται από τα ψίχουλα των καπιταλιστικών τεράτων». Η υγιής
του τάση κατέληγε ενστικτωδώς στο τρίπτυχο: γαμιέται το κρά-
τος, παίξε πάνκ ρε και να πεθάνουν οι μικροαστοί. Η προβλη-
ματική τάση ανακάλυπτε τις χαρές του μεταμοντερνισμού και
της ακαδημαϊκής θαλπωρής. Για όσους δε, ρίχνανε τα μούτρα
τους να ασχοληθούν με το ποταπό ζήτημα της εργασίας, οι εμ-
βριθείς αναλύσεις κατέληγαν στην αδιαμφισβήτητη επικράτηση
της παγκοσμιοποίησης και την αναζήτηση του νέου επανα-
στατικού υποκειμένου στην κοινωνία της πληροφορίας. Οι
νεγκρικές αμπελοφιλοσοφίες έδιναν και έπαιρναν. Ιδέες
για την άυλη εργασία και τα υποκείμενά της. Θεω-
ρητικούρες για το διανοητικό εργάτη ως το απαύ-
γασμα του κοινωνικού εργάτη που δεν παράγει
κατά μονάς και δεν του αποσπάται η υπε-
ραξία μέρα με τη μέρα, ώρα με την

ώρα, λεπτό με το λεπτό αλλά συμβάλλει στην παγκόσμια κοι-
νωνική γνώση. Που υπερέχει στον ταξικό ανταγωνισμό γιατί το
βασίλειό του είναι το πεδίο της διάνοιας και η άυλη εργασία· όχι
η σωματοποιημένη εργασία, όχι το σώμα με τα όρια του, με τις
υλικές του ανάγκες. Και να που το αφελές δίποδο, χωρίς να
κάνει τίποτα, ξεμυτούσε δειλά δειλά δίπλα σε hackers, πληρο-
φορικάριους και άλλα τέτοια ωραία, για να συμπληρώσει το παζλ
του νέου επαναστατικού υποκειμένου.

Με όλα τα παραπάνω λοιπόν, δεν είναι καθόλου περίεργο το
ότι την πρώτη πενταετία της νέας χιλιετίας τα αφεντικά στον
συγκεκριμένο κλάδο είχαν ήδη καβατζώσει την υπερπροσφορά
εργατικής δύναμης και τα αφελή δίποδα είχαν χάσει ανεπι-
στρεπτί τα ευκαιριακά τους προνόμια. Αρκετά πριν την κρίση,
η συνθήκη που είχε εδραιωθεί ήταν πάγωμα ή μείωση μισθού
και παγίωση ευέλικτης εργασίας. Μετάφραση: «έλα στη δουλειά
στις 9 και άμα γουστάρεις. Πάντως θα κάτσεις μέχρι να βγει η
δουλειά –όσες ώρες και όσες μέρες χρειαστεί. Τα χαϊλίκια με το
μισθό ξέχνα τα γιατί περιμένουν κι άλλοι στην ουρά. Και άμα
θες στείλε βιογραφικά και ό,τι σου κάτσει». Από τη μεριά των
«δεν είμαστε εργάτες» τώρα, η διανοητική τους κατάσταση τους

επέτρεπε να εκλαμβάνουν τέτοια ζητήματα ως αλλαγές στο
ρου της κοσμικής ενέργειας ή κάτι εξίσου μεταφυσικό,

παρά ως κάτι που εμπίπτει στον ταξικό ανταγωνι-
σμό. 

Όταν, λοιπόν, έσκασε η κρίση και τα αφεντικά με
την πλάτη κολλημένη στον τοίχο άρχισαν να μοι-
ράζουν τις σφαλιάρες μία μία -περικοπές προσω-

πικού, γενναιόδωρη μείωση μισθού και τρελή
εντατικοποίηση εργασίας- τα περιθώρια αντίδρασης

ήταν ήδη ανύπαρκτα. Εκεί που στη δεκαετία του ‘90 ο
κάθε φέρελπις νέος ξεκίναγε με 900-1000 ευρώ (εντάξει, σε

δραχμές πληρώνονταν, αλλά αναλογικά κάπου εκεί βγαίνει),
τώρα τα 450 ευρώ έφτασαν να ακούγονται δελεαστικά. Το ορ-
γανικό κομμάτι του συλλογικού διανοητικού εργάτη (ο γραφί-
στας ντε) έφαγε τη μείωση, άρχισε να δουλεύει με ακόμη πιο
γαμημένα ωράρια και συνέχισε να μην χαμπαριάζει. Βέβαια μετά
από κάποια χρόνια άυλης εργασίας διάφορα παράδοξα φαινό-
μενα έκαναν την εμφάνισή τους. Η μέση του πόναγε και περπά-
ταγε καμπουριαστά, η υπερμετρωπία από άγνωστη λέξη έγινε
κάτι απτό και μετρήσιμο (κάθε 2-3 χρόνια). Η τενοντίτιδα έγινε
ένας τακτικός λόγος να βρίζει το ποντίκι και το πληκτρολόγιο
και οι αιμορροΐδες να μισεί τη μισοχαλασμένη καρέκλα του. Το
σώμα του, οι κινήσεις του, μετά από κάνα δυο δεκαετίες δημι-
ουργικής διανόησης προσαρμοζόταν στην αόρατη, αλλά υλικό-
τατη μηχανή που ήταν το σύμπλεγμα γραφείο, υπολογιστής,
εκτυπωτής, δίκτυο. Και ενώ η συμβολή του στην παραγωγή της
παγκόσμιας κοινωνικής γνώσης, αλλά κυρίως στην παραγωγή
υπεραξίας για τα αφεντικά, συνεχίζεται μέχρι σήμερα με ακόμη

πιο εντατικούς ρυθμούς, η έξοδος του από τον μαγικό κόσμο
της μεταφυσικής δια της απόκτησης στοιχειώδους ταξικής

συνείδησης δεν προβλέπεται στο άμεσο μέλλον. Κοι-
νώς, συλλογική οργάνωση -ακόμη και ένα τυπικό γα-

μωσωματείο- ακόμη δεν παίζει, και το μέλλον
διαγράφεται λαμπρό. 

Το
σώμα του, μετά

από κάνα δυο δε-
καετίες δημιουργικής

διανόησης προσαρμο-
ζόταν στην αόρατη,

αλλά υλικότατη
μηχανή

Παντού τρυπώνει αυτός ο άτιμος ο τεϋλορισμός. Οδηγίες προς τον δια-
νοητικό εργάτη για να μη σκεβρώνει κατά την συμμετοχή του στην πα-
ραγωγή της παγκόσμιας κοινωνικής γνώσης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Εντάξει, κάπου εδώ θα πέσει και η αναπό-
φευκη μαρξολογία. Στις αρχές της δεκαετίας του
‘90 λοιπόν, η αναδιάρθρωση του ελληνικού καπιτα-
λισμού είχε πάρει για τα καλά μπρος. Νέες φιγούρες
ξεπηδούσαν για να στελεχώσουν τις ανάγκες αυτής της
αναδιάρθρωσης και συνεπώς η τεχνική σύνθεση της εργατι-
κής τάξης άλλαζε ραγδαία. Οι γραφίστες ήταν ένα μικρό οργα-
νικό κομμάτι αυτής της στελέχωσης και ενώ η τεχνική τους
σύνθεση σχηματιζόταν βάσει των παραγωγικών αλλαγών και τε-
χνολογικών καινοτομιών που εισήγαγαν τα αφεντικά, η πολιτική
τους σύνθεση καθοριζόταν από την υλική και διανοητική πραγ-
ματικότητα του κοινωνικού εργοστασίου τη συγκεκριμένη εποχή
και στον συγκεκριμένο τόπο. Αυτά τα δύο πεδία τώρα, δεν ήταν
ποτέ διακριτά· αντιθέτως, βρίσκονταν σε μια συνεχή αλληλοε-
πιρροή και αλληλοδιαμόρφωση. Η πολιτική σύνθεση του γρα-
φίστα –το πως σκεφτόταν και δρούσε, το πως αντιλαμβανόταν
τον εαυτό του, οι ιδέες του, η κουλτούρα του, οι επιθυμίες
του- ήταν αυτή που του επέτρεπε να συμμετέχει, με αρνητικούς
όρους για τον ίδιο και θετικούς για τα αφεντικά, στη διαμόρ-
φωση της τεχνικής του σύνθεσης που με τη σειρά της συνέ-
βαλε στην παρατεταμένη διανοητική του ερήμωση και στην
παντελή αδυναμία οποιασδήποτε πολιτικής του ανασύνθεσης.

Η ταπεινή μας άποψη είναι ότι η μαζική (αν και όχι τόσο ξαφ-
νική όσο την παρουσιάζουν) υποτίμηση της αξίας της εργατικής
μας δύναμης σε τούτο τον κωλότοπο οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στις διεργασίες που περιγράφονται σε αυτό το κείμενο.
Τη φιγούρα του γραφίστα μπορεί νομίζουμε να την αντικατα-
στήσει κανείς με μια πληθώρα παρόμοιων υποκειμένων χωρίς να
αλλοιώνεται το βασικό νόημα. Για όσους και όσες βρίσκουν το
κείμενο κάπως ενοχλητικά οικείο θα πούμε λίγα ακόμη ενοχλη-
τικά πραγματάκια. Η αλήθεια είναι ότι ενώ αυτές οι φι-
γούρες της εργατικής τάξης αλληθώριζαν προς τα
πάνω, βαυκαλιζόμενοι ότι η «έφοδος στον ουρανό»
ταυτιζόταν με την ατομική τους ανέλιξη, αδυνα-
τούσαν παντελώς να δουν το τεράστιο κομμάτι
που απάρτιζε τον πάτο της τάξης μας. Αόρατοι,
παράνομοι και υπερεκμεταλλευόμενοι οι μετανά-
στες εργάτες απλά δεν υπήρχαν στον οπτικό ορί-
ζοντά μας. Ενώ εμείς κοιτάζαμε προς τον αφρό της
γκλαμουρομικροαστίλας, τα αφεντικά εργάζονταν επι-
μελώς και με σχέδιο για την υποτίμησή μας, ξεκινώντας από
το πιο σημαντικό κομμάτι. Τον πάτο. Αυτό τώρα είναι ένα ζή-
τημα τεράστιο και τελείως υποβαθμισμένο που δεν του αναλο-
γεί να το αναλύσουμε στο κλείσιμο ενός κειμένου. Θα πούμε
μόνο πως η ιδέα ότι η ανατίμηση της τάξης μας ξεκινά από την
κατοχύρωση των ανώτερων και πιο προνομιούχων στρωμάτων
της και όχι από την υπεράσπιση του πιο αδύναμου και εκμε-
ταλλευόμενου κομματιού της, έχει συμβάλλει τα μάλα στην κα-
τρακύλα μας ως εργατική τάξη και τέτοιες ιδέες θα τις
πληρώνουμε για καιρό. Η όποια πολιτική ανασύνθεση της ερ-
γατικής τάξης, η όποια ανατίμησή μας ως εργάτες θα πρέπει να
περάσει πάνω από τα πτώματα τέτοιων ιδεολογημάτων.

1. Διοικητικοί και Ταχυδρόμοι – Η πραγματική γνώμη του Jurassic Re-
search Collective για τους διοικητικούς υπαλλήλους των ελληνικών πα-
νεπιστημίων» Jurassic Research Collective, τεύχος 2. Το εν λόγω άρθρο
ήταν και μια πηγή έμπνευσης για όσα γράφονται εδώ.
2. Για τους αδαείς: Lord of the rings – the fellowship of the ring.
3. Ιλαρόν παράδειγμα. Ενώ, ήδη από το Β΄ εξάμηνο, ήταν κοινή γνώση

ότι χωρίς PC δε βγάζεις σχολή, το εργαστήριο για τα γραφιστικά
προγράμματα στα δύο τελευταία εξάμηνα ήταν προαιρετικό

και στο έκανε κάποιος που σε ρώταγε να του εξηγήσεις πώς
δουλεύει το πρόγραμμα.
4. Για παράδειγμα τα περιβόητα image banks. Εκεί που
ο κάθε γραφίστας είχε ένα σχετικά ασαφές χρονικό πε-
ριθώριο για να φτιάξει μια γενική σήμανση (π.χ. εστία-
σης) τώρα την κατεβάζει έτοιμη. Κοινώς, δεν μπορείς
να φας μια ώρα ψάχνοντας για στυλιζαρισμένα μαχαιρο-

πήρουνα στο γαμωshutterstock. Ένα δεύτερο παράδειγμαι
είναι οι προσθαφαιρέσεις ευκολιών, εργαλείων και συντο-

μεύσεων στα προγράμματα.
5. Για όσους αντέχουν, μια σύντομη περιήγηση στα δαιδαλώδη μονοπά-
τια της συνδικαλιστικής πραγματικότητας των γραφιστών. Αν είσαι γρα-
φίστας σε γραφικές τέχνες ανήκεις (συνήθως) στην Πανελλαδική Ένωση
Λιθογράφων. Αν δουλεύεις σε εφημερίδα ή περιοδικό ανήκεις (συνήθως)
στην Ένωση Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου. Αν δουλεύεις
σε εκδόσεις, ανήκεις (συνήθως) στην Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και
Βιομηχανίας Χάρτου. Ο γραφίστας μπορεί να δηλώνεται και ως φωτο-
στοιχειοθέτης ή ως σελιδοποιητής. Γενικά αν είσαι γραφίστας και ψά-
χνεις να βρεις ποια συλλογική σύμβαση σε καλύπτει χρειάζεται μεγάλη
ψυχική αντοχή. Αυτή, τώρα, η «δημιουργική ασάφεια» από μεριάς αφεν-
τικών, κράτους και συνδικαλιστών που ήταν υλική πραγματικότητα πολύ
πριν εξοικειώσει το πανελλήνιο με τον όρο ο Γιάνης, οδηγούσε στο σύ-
νηθες αποτέλεσμα, ένα μεγάλο κομμάτι των γραφιστών να ασφαλίζεται
απλά ως υπάλληλος γραφείου. Και αυτά ισχύουν για τους μισθωτούς.
Μετά ξεκινά το ακόμη πιο ασαφές πεδίο του «ελεύθερου επαγγελματία».
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Ενώ
εμείς κοιτάζαμε

προς τον αφρό της
γκλαμουρομικροαστί-

λας, τα αφεντικά εργά-
ζονταν επιμελώς για

την υποτίμησή
μας

Εντάξει, το παραδεχόμαστε. Μαλακίες λέγαμε. Αφού η «Ένωση Γραφι-
στών» οργανώνει και «ανατρεπτικές» εκδηλώσεις. Τριήμερο παρακαλώ,
όπου «συζητήθηκαν τρόποι για την ουσιαστική συμβολή της ανατρε-
πτικής πολιτικής γραφιστικής στη διαμάχη για το νόημα». Εντάξει…
άμα δεν ανατριχιάξατε είναι γιατί είστε ακαλλιέργητοι.


