
ΗΗ  µµόόννηη  µµααςς  δδυυννααττόόττηητταα
νναα  σσττααθθοούύµµεε  όόρρθθιιοοιι  ττώώρραα
εείίννααιι  νναα  σσκκεεφφττοούύµµεε  κκααιι  νναα  δδρράάσσοουυµµεε  ααλλλλιιώώςς!!......

ααννεερργγίίαα,,
άάννεερργγοοιι
κκααιι  χχρρόόννοοςς  εερργγαασσίίααςς

Ηανεργία είναι µια κατάσταση που βιώνεται ατοµικά. Μπορεί οι επίσηµες στατιστικές να
κατασκευάζουν ποσοστά ανεργίας τόσο ή τόσο τοις εκατό, αλλά ο άνεργος είναι 100%

τέτοιος. Και όσους ζουν απ’ τον µισθό, η ανεργία µπορεί να τους οδηγεί στην άκρη του γκρε-
µού. Ειδικά εάν είναι µακρόχρονη - όπως συµβαίνει όλο και περισσότερο στις µέρες µας. Θυ-
µός που συνήθως ξεσπάσει στους πιο κοντινούς, απελπισία, ένα προσωπικό αίσθηµα ανικα-
νότητας ή και αυτοενοχοποίησης, είναι τα πιο συνηθισµένα αισθήµατα. Που εντείνονται απ’
τις δυσκολίες στην υλική πλευρά της καθηµερινής ζωής. Νοίκι, λογαριασµοί, super market...
Κι αν απ’ τον µισθό που δεν υπάρχει εξαρτιώνται και άλλοι (παιδιά, ηλικιωµένοι) η κατάστα-
ση γίνεται ακόµα πιο ζοφερή.

Η εξατοµίκευση των συναισθηµάτων και των αντιδράσεων που προκαλεί η ανεργία, και η
αίσθηση ότι η ανεργία είναι µια κατάσταση διαχωρισµένη απ’ την εργασία ή και αντίθετη µ’
αυτήν, δεν είναι πάντως ο µοναδικός τρόπος για να καταλάβει κανείς τι συµβαίνει µέσα (και
πίσω) απ’ την ανεργία του. Ας δούµε πιο προσεκτικά γιατί.



Πρώτα πρώτα ας ονοµάσουµε την ανεργία “καθόλου εργασία”. “Εργασία µηδέν”. Η “κα-
θόλου εργασία”, η “εργασία µηδέν”, βρίσκεται στην άκρη ενός φάσµατος, που έχει και

τις εξής καταστάσεις: "λίγη δουλειά”, “λίγο περισσότερη δουλειά”, “µερική απασχόληση”,
“σκόρπια µεροκάµατα”, “µαύρη εργασία”, “κανονικό ωράριο”... Στην άλλη άκρη του φάσµα-
τος αυτού βρίσκεται το “εξαντλητική εργασία, 50, ή 60 ή και 70 ώρες την εβδοµάδα”.

Αν λοιπόν, προς στιγµήν, ξεχάσει ο καθένας µας την προσωπική κατάστασή του σε σχέση
µε την δουλειά, και σηκωθεί στον αέρα πάνω απ’ την πόλη, κοιτώντας προς τα κάτω, θα δει
αυτό: άντρες και γυναίκες που δεν έχουν καθόλου δουλειά αν και θα ήθελαν, άντρες και γυ-
ναίκες που δουλεύουν λίγο ή και ελάχιστα αν και αυτά που πληρώνονται έτσι δεν τους φτά-
νουν για να ζουν µε αξιοπρέπεια, άντρες και γυναίκες που αναγκάζονται όλο και περισσότε-
ρο να δουλεύουν χωρίς ένσηµα, άντρες και γυναίκες που δουλεύουν “κανονικά”
(8ωρο/40ωρο), και τέλος άντρες και γυναίκες που εξοντώνονται, δουλεύοντας όσο αντέχουν
(σε µία ή σε περισσότερες δουλειές), για να τα βγάλουν πέρα. 

Αν, τώρα, καθώς κοιτάµε “στο ταψί” όλη αυτήν την κατάσταση σκεφτούµε µε καθαρό µυα-
λό τι είναι αυτό που βλέπουµε, τότε η απάντηση είναι η εξής. Αν και όλες αυτές οι εκα-

τοντάδες χιλιάδες των αντρών και γυναικών θα ήθελαν να έχουν ένα λογικό ωράριο (και έναν
αξιοπρεπή µισθό) κάποιο “µυστηριώδες χέρι” φροντίζει έτσι ώστε η συντριπτική πλειοψηφία
τους να µπαίνει σε καταστάσεις εξαιρετικά µειονεκτικές, σε καταστάσεις πιεστικές. Σε κατα-
στάσεις, για να το πούµε µε το όνοµά του, ΥΠΟΤΙΜΗΤΙΚΕΣ. Σε κατα-
στάσεις που η εργασία τους υποτιµάται, και µαζί µ’ αυτήν η ίδια τους
η ζωή. Μια ΑΚΡΑΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ της εργασίας και της ζωής είναι η
ανεργία. Η “καθόλου εργασία”. Η “εργασία µηδέν”. Η άλλη ΑΚΡΑΙΑ
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ της εργασίας και της ζωής είναι η εξοντωτική εργασία. Η
“δουλειά συνέχεια”. Το “δούλευε όσο αντέχεις”. Ενδιάµεσα υπάρχουν
κι άλλοι σταθµοί υποτίµησης... Και πολλές εκατοντάδες χιλιάδες αν-
τρών και γυναικών αναγκάζονται να κινούνται ανάµεσα σε διάφορους
σταθµούς υποτίµησης. Απ’ την “καθόλου εργασία” στη “λίγη εργασία”,
απ’ την “λίγη εργασία” στη “µαύρη εργασία”, απ’ την “µαύρη εργασία”
ξανά στην “καθόλου εργασία”.... Ξαφνικά (νοιώθοντας “τυχεροί”) µπο-
ρεί να εκτοξευτούν στην άλλη άκρη, στην κατάσταση “δουλειά όσο αν-
τέχεις”... Ύστερα πάλι στην “καθόλου”... Και πάει έτσι. 

Εκτός απ’ την περίπτωση “κανονικό ωράριο / κανονικός µισθός / έν-
σηµα και λοιπές παροχές” (που γίνεται όλο και σπανιότερη, σχεδόν
ανύπαρκτη στον ιδιωτικό τοµέα), όλες οι άλλες καταστάσεις έχουν ένα
βασικό κοινό. ΑΑπποοττεελλοούύνν  µµοορρφφέέςς  πποουυ  ττοο  ααφφεεννττιικκόό,,  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ααφφεενν--
ττιικκόό  ((δδηηλλααδδήή  ΚΚΑΑΘΘΕΕ  ααφφεεννττιικκόό))  κκεερρδδίίζζεειι  όόσσαα  ππεερριισσσσόόττεερραα  µµπποορρεείί..  Απ’
την µύγα ξύγκι. Ακόµα και η “καθόλου εργασία”, όπου δεν υπάρχει
συγκεκριµένος εργοδότης, είναι µια κατάσταση όπου ΚΑΘΕ αφεντικό
κερδίζει! Γιατί; Επειδή είναι η αφετηριακή κατάσταση απ’ την οποία ο
καθένας (µιας και είναι µόνος του, στα ζόρια και στην απελπισία) ζη-
τάει, παρακαλάει να δουλέψει υπό οποιουσδήποτε όρους. Που (καθό-
λου περίεργο) είναι πολύ κακοί. Άρα λοιπόν η “εργασία µηδέν” είναι η
“βάση”, απ’ την οποία κάθε αφεντικό κερδίζει κατ’ αρχήν έµµεσα· και



κερδίζει άµεσα όταν ο άνεργος / η άνεργη βρεθεί σε µια απ’ τις υπόλοιπες καταστάσεις.

Τι συµβαίνει εδώ λοιπόν; ΑΑ υυ ττόό   ττ οο   ““ µµυυσσ ττ ηηρρ ιι ώώ δδεε ςς   χχ έέ ρρ ιι ””   µµ οο ιι ρρ άά ζζ εε ιι   ττ οο νν   γγ εε νν ιι --
κκ άά   κκ αα ιι   κκ οο ιι νν ωω νν ιι κκ άά   δδ ιι αα θθ έέ σσ ιι µµ οο   χχ ρρ όό νν οο   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   (( δδ ηηλλ ααδδ ήή   ττ αα   εε κκ αα ττ οο νν --

ττ άάδδ εε ςς   εε κκ αα ττοο µµ µµύύρρ ιι αα   ττ ωωνν   ωωρρώώ νν   ππ οουυ   ττ οο   σσ ύύ νν οο λλ οο   ττωω νν   µµ ιι σσθθ ωω ττώώνν   µµππ οορρ οούύ νν
νν αα   δδοο υυ λλέέψψ οουυ νν ))   µµ εε   ττ έέ ττ οο ιι οο   ττ ρρ όόπποο   ώώσσ ττ εε   νν αα   εε νν ττ εε ίί νν εε ιι   ττ ηη νν   υυπποο ττ ίί µµηη σσήή   µµαα ςς !!
Αυτό το “µυστηριώδες χέρι” ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ του να µοιράζει τον χρόνο εργασίας (και
τις αµοιβές φυσικά). Και το κάνει µε τέτοιον τρόπο ώστε να στριµωχνόµαστε όλο και περισ-
σότερο, να δουλεύουµε µε σκυµένο κεφάλι, να δουλεύουµε όσο πιο φτηνά γίνεται. Αν χρει-
άζεται µια απόδειξη πως έτσι ακριβώς συµβαίνουν τα πράγµατα, υπάρχει. Στον “δηµόσιο το-
µέα”, όπου το “µυστηριώδες χέρι” µπορεί κανείς να το φανταστεί εύκολα σαν “κράτος εργο-
δότη”, συµβαίνουν τώρα που µιλάµε και τα δύο. Απ’ την µια µεριά απολύσεις (άρα µερικές χι-
λιάδες µισθωτοί ρίχνονται στην κατάσταση “καθόλου δουλειά”) και απ’ την άλλη αύξηση του
ωραρίου (άλλες χιλιάδες θα δουλεύουν περισσότερο). Αλλά δεν είναι εξαίρεση. Ακριβώς το
ίδιο συµβαίνει εδώ και πολλά χρόνια, και τώρα όλο και πιο άγρια, και στον ιδιωτικό τοµέα.

Τ ε λ ι κ ά  τ ο  “ µ υ σ τ η ρ ι ώ δ ε ς  χ έ ρ ι ”  έ χ ε ι  ό ν ο µ α .  Λ έ γ ε τ α ι  κκ αα ππ ιι ττ αα λλ ιι σσ µµ όό ςς ..

∆εν θα κάνουµε όµως µαθήµατα επανάστασης!!! Λέµε κάτι αρκετά
πιο απλό. Εάν το σύνολο των αφεντικών έχει καταφέρει να απο-

κτήσει το µονοπώλιο της µοιρασιάς του χρόνου εργασίας, έτσι ώστε να
µας κάνει όλους φτηνότερους στις δουλειές και στη ζωή, τι πρέπει να
κάνουµε εµείς; Ένα πράγµα µόνο είναι το λογικό. ΝΝ αα   ξξ αα νν αα ππάά ρροουυ µµεε
ααυυ ττήή νν   ττ ηη νν   ίί δδ ιι αα   µµ οο ιι ρρ αασσ ιι άά   ττ οουυ   γγ εε νν ιι κκ οο ύύ ,,   κκ οο ιι ννωωνν ιι κκ άά   δδ ιι αα --
θθ έέ σσ ιι µµ οουυ   χχ ρρ όόνν οο υυ   εε ρρ γγ αασσ ίί αα ςς   σσ ττ αα   χχ έέ ρρ ιι αα   µµαα ςς !! ΝΝαα  εεππιιββάάλλλλοουυ--
µµεε  ττηηνν  δδίίκκααιιηη  κκααττααννοοµµήή  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  εερργγαασσίίααςς,,  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  µµηηνν  υυππάάρρ--
χχεειι  ηη  κκααττάάσστταασσηη  ““κκααθθόόλλοουυ  δδοουυλλεειιάά””  γγιιαα  όόσσοουυςς  //  όόσσεεςς  ζζοουυνν  ααππ’’  ττοονν  µµιι--
σσθθόό··  νναα  µµηηνν  υυππάάρρχχεειι  οούύττεε  ηη  κκααττάάσστταασσηη  ““δδοουυλλεειιάά  µµέέχχρριι  ττεελλιικκήήςς  ππττώώσσηηςς””..
ΚΚααιι  κκααµµίίαα  ααππ’’  ττιιςς  εεννδδιιάάµµεεσσεεςς  υυπποοττιιµµηηττιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς..

Λογικό ακούγεται αυτό.... Αλλά ποιοί είµαστε “εµείς”; Εδώ είναι τα
δύσκολα! Γιατί όσο ο καθένας και η καθεµιά, είτε δουλεύει, είτε µισο-
δουλεύει, είτε είναι άνεργος, είτε του βγαίνει η ψυχή στη δουλειά κά-
θε µέρα, θεωρεί πως “καλύτερα µόνος µου παρά να µπλέξω σε ιστο-
ρίες”, αυτό το “εµείς” δεν υπάρχει! Κι αφού δεν υπάρχει αυτό, δεν
υπάρχει και τίποτα άλλο: τα αφεντικά δεν έχουν καµία προκατάληψη να
δρουν µαζί όταν χρειάζεται, οπότε το “µυστηριώδες χέρι” τους, όχι µό-
νο θα συνεχίσει να µας τσακίζει, αλλά θα το κάνει όλο και πιο βίαια. 

Το “εµείς” είναι λοιπόν η συλλογικότητά µας, είναι η διάθεση και η
απόφασή µας (µεγάλοι άνθρωποι είµαστε!!!) να ενωθούµε και να

δράσουµε από κοινού µε έναν κοινό στόχο. Να ξαναπάρουµε, σαν ερ-
γάτες και εργάτριες, στα χέρια µας την γενική κατανοµή του κοινωνικά
διαθέσιµου χρόνου εργασίας. Και πως θα µπορούσε αυτός ο στόχος να
γίνει συγκεκριµένος; ΜΜεε  ττηηνν  ααππααίίττηησσηη  γγιιαα  µµεείίωωσσηη  ττοουυ  γγεεννιικκοούύ,,  ““ββαασσιι--



κκοούύ””  χχρρόόννοουυ  εερργγαασσίίααςς,,  γγιιαα  όόλλεεςς  κκααιι  όόλλοουυςς,,  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  δδοουυλλεειιέέςς..  Από τις 40 ώρες την εβδο-
µάδα (που είναι το τυπικό που ισχύει σήµερα) στις 30 ώρες. Φυσικά, όχι µε µείωση αλλά µε
αύξηση του βασικού µισθού, στα 900 ευρώ καθαρά.

Θα πει κάποιος “αυτά είναι όνειρα”. Θα πει ένας άλλος “αυτά δεν γίνονται”. Ναι, “από µό-
να τους” δεν γίνονται. Γι’ αυτό βρισκόµαστε άλλωστε στην κατάσταση που ξέρουµε. Γι’

αυτό τα αφεντικά πήραν τη δύναµη και το θράσος που έχουν σήµερα. Επειδή πολλοί και πολ-
λές είπαν στο πρόσφατο παρελθόν “αυτά δεν γίνονται”. Οπότε έγιναν τ’ αντίθετα!!!

Η µόνη δύναµη των κυβερνήσεων, των προηγούµενων, της τωρινής και των επόµενων, και,
κυρίως η δύναµη εκείνων που βρίσκονται πίσω τους (δηλαδή των εργοδοτών) είναι η δικιά
µας αδυναµία! 

Ας πάρει ο καθένας τις αποφάσεις του - συνέπειες θα υπάρχουν είτε έτσι είτε αλλιώς. Είτε
µένουµε στην εξατοµίκευσή µας και στα “προσωπικά µας συµφέροντα”, οπότε θα κοιτάµε
στραβά ο ένας τον άλλο και θα βρεθούµε να σκοτωνόµαστε για τα ψίχουλα... Είτε συνειδη-
τοποιούµε πόσο µεγάλο ρόλο έχει παίξει η δικιά µας αδυναµία για να φτάσουν τα πράγµατα
ως εδώ, οπότε φτιάχνουµε απ’ την αρχή την χαµένη εµπιστοσύνη, µε καθαρό µυαλό και κοι-
νούς προσανατολισµούς. ΠΠρροοσσααννααττοολλιισσµµοούύςς  εερργγααττιικκοούύςς!!!!!!

Η σσυυννέέλλεευυσσηη  ττοουυ  ππλλάάννοουυ  3300//990000
είναι µια εβδοµαδιαία συνάντηση εργατών (είτε δουλεύουν είτε όχι)

µε στόχο σε πρώτη φάση 
την όσο το δυνατόν πλατύτερη συνειδητοποίηση και προπαγάνδιση

της σηµασίας που έχει να οργανωθούµε και να δράσουµε µε τις δικές µας δυνάµεις
µε στόχους καθαρά εργατικούς. Όπως είναι η µείωση του βασικού εβδοµαδιαίου

ωραρίου στις 30 ώρες, µε ταυτόχρονη αύξηση του βασικού µισθού στα 900 ευρώ καθαρά.

Συναντιόµαστε
κάθε ∆ευτέρα

στις 8.30 το βράδυ
σε µια αίθουσα 

του Πολυτεχνείου
(κτ. Γκίνη - είσοδος από

Στουρνάρα).

Περισσότερα µπορεί κανείς να βρει 
στο site

wwwwww..ppllaannoo3300990000..ggrr


