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Εισαγωγή

Μετά από σχεδόν 2 χρόνια αδιαµφισβήτητης κρίσης τα έχουµε δει όλα. Από τις πλέον µετα-
φυσικές εξηγήσεις για το τι είναι, µέχρι τις πιο µεταφυσικές ιδέες για το πως θα αντιµετω-

πιστεί. Στην πρώτη γραµµή των εχθρών έχουν περάσει όλοι οι πιθανοί και απίθανοι, πλην εύκολοι,
στόχοι. Απ’ την τρόικα, το δντ και την µερκελ µέχρι τον ΓΑΠ και τους 300 της βουλής. Έχουν µυ-
θοποιηθεί, σαν οι κατ’ εξοχήν σωστές “αντιδράσεις”, απ’ το “δεν πληρώνω” τα διόδια µέχρι το “δεν
πληρώνω” τον φόρο ακίνητης περιουσίας - και, φυσικά, οι θρυλικοί “αγανακτισµένοι”. Τέλος έχει
αξιοποιηθεί όλη η γκάµα των ψυχικών αποθεµάτων των µικροαστών, απ’ την µιζέρια ως την αγα-
νάκτιση. Τίποτα απ’ αυτά δεν έχει φέρει το παραµικρό αποτέλεσµα, γιατί δεν θα ήταν δυνατόν να
γίνει έτσι.

Πριν µπούµε στο κυρίως θέµα µας, που είναι ο µισθός και η σηµασία του σα βασικό πεδίο αν-
ταγωνισµού, πρέπει προκαταβολικά να απαντήσουµε το γιατί οι βασικές παράµετρες της

υποτίµησης της εργασίας έχουν ξεπέσει στα “ψιλά” των διάφορων πολιτικών µενού που, υποτίθε-
ται, αποτελούν τον µπούσουλα για την “απάντηση στην κρίση”. Όπως θα δούµε και στη συνέχεια
πρόκειται για µια κάπως σύνθετη αλλοτρίωση της σκέψης και της συνείδησης, που έχει δουλευτεί
εδώ και δεκαετίες. Αυτή η αλλοτρίωση αφορά τόσο την κατανόηση της πραγµατικότητας όσο και
την οργάνωση των θεµελίων µιας αντιπολίτευσης εργατικής. Αφορά τόσο έννοιες όπως πολιτική
όσο και καθηµερινά βιώµατα στις δουλειές ή έξω απ’ αυτές. Αφορά, τέλος, την αποδοχή της ύπαρ-
ξης των ανεξάρτητων συµφερόντων της εργατικής τάξης, κι άρα της ύπαρξής της της ίδιας, απ’ την
αριστερά - πέρα απ’ τα κλισέ του βιοµηχανικού εργάτη. 

Ως τώρα, σε διάφορες εκδηλώσεις που έχει κάνει η συνέλευση του πλάνου 30/900, έχουµε προ-
σπαθήσει να εξηγήσουµε το γιατί η ταυτόχρονη µείωση του εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας και η
αύξηση του βασικού µισθού αποτελούν δίκαιους εργατικούς στόχους που, πέρα απ’ το ίδιο το πε-
ριεχόµενό τους, έχουν το πλεονέκτηµα να προσανατολίζουν την σκέψη και την δράση στην καρδιά
της παρούσας κρίσης, στην βίαιη υποτίµηση της εργασίας - και εναντίον της. Ενώνοντας εν δυνά-
µει, σε µια κοινή βάση, µεγάλο αριθµό µισθωτών. Αλλά αυτή µας η προσπάθεια σκόνταφτε συχνά
πάνω στο ίδιο θηρίο: στην βασική παρανόηση του τι είναι, τελικά, ο µισθός· και σε αφηρηµένες,
νεφελώδεις, ιδεολογικές προσεγγίσεις της εργασίας. Ακόµα και από εκείνους που δουλεύουν και
ζουν απ’ τη µισθωτή εργασία. 

Προέκυψε λοιπόν η ανάγκη να αναδείξουµε τα βασικά - γιατί αυτά τα βασικά έχουν ξεχαστεί. Εν
τω µεταξύ - καθόλου σύµπτωση - το ζήτηµα του βασικού µισθού ήρθε στον πάγκο του χασάπη επί-
σηµα και καθαρά. Και, ω του θαύµατος, µοιάζει να απασχολεί περισσότερο την γσεε, τον πρωθυ-
πουργό και τα µήντια, παρά τους εργάτες και τις εργάτριες αυτής εδώ της κοινωνίας. Βρισκόµαστε
λοιπόν στη µέση µιας επικαιρότητας δραµατικής - και, σαν εργατική τάξη, βρισκόµαστε µε τα χέ-
ρια και τα µυαλά δεµένα. 

Το πρόβληµά µας είναι πολύ σοβαρότερο απ’ το γεγονός ότι οι µισθοί, τόσο στον λεγόµενο δη-
µόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα τσακίζονται... Το προβληµά µας είναι ακόµα µεγαλύτερο

απ’ το γεγονός ότι χιλιάδες µισθωτοί εµφανίζονται να περισσεύουν και στριµώχνονται στα σπίτια
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τους σαν άνεργοι ή σε µαύρες δουλειές, δηλαδή σε ακόµα πιο βίαιη εκµετάλλευση. Το  π ρ ό β λ η -
µ α  µ α ς  ε ί ν α ι  ό τ ι  ό λ α  α υ τ ά  τ α  κ α τ α λ α β α ί ν ο υ µ ε  µ ε  ε ν τ ε λ ώ ς  λ α θ ε µ έ ν ο  τ ρ ό -
π ο . Είτε σαν προσωπικές τραγωδίες, είτε σαν αποτελέσµατα της κάκιας κάποιων παντοδύναµων,
που βρίσκονται εντός και εκτός συνόρων, και εποφθαλµιούν .... την πατρίδα! Και γιατί συµβαίνει
αυτό; 

Συµβαίνει, επειδή η µικροαστικοποίηση έχει αλλοτριώσει για πολύ καιρό την εργατική αντίληψη
της καθηµερινότητας. Συµβαίνει, επειδή, παρά τα σκληρά βιώµατα στις δουλειές, µαστορεύτηκαν
για καιρό διάφοροι τρόποι φανταστικών διαφυγών, όπου “όλα πήγαιναν καλά”. Συµβαίνει επειδή
έννοιες όπως πολιτική απαλλοτριώθηκαν απ’ τα κόµµατα και τα µήντια, και χρησιµοποιούνται τώ-
ρα σύµφωνα µε τους δικούς τους σκοπούς. Συµβαίνει επειδή γίναµε οπαδοί του “ή τώρα ή ποτέ”
χάνοντας την διάρκεια που µπορεί να έχουν πρακτικές στοχεύσεις. Συµβαίνει επειδή διάφορες ιδε-
ολογίες σκέπασαν και σκεπάζουν την ατοµική και συλλογική ζωή µας, άλλοτε σαν αναισθητικά κι
άλλοτε σαν αποβλακωτικά. 

Συνεπώς, ενώ τ’ αφεντικά πριν την κρίση και τώρα, ακόµα πιο βίαια, µέσα στη διαχείρισή της,
κάνουν το ίδιο πράγµα µε σταθερότητα και ακρίβεια, δηλαδή υποτιµούν µε κάθε τρόπο την εργα-
σία και την ζωή µας, κι ενώ όλα τα υπόλοιπα, τα χρέη, τα νοµίσµατα κλπ είναι δευτερεύοντα και
τριτεύοντα στοιχεία αυτής της γενικής επίθεσης, χρειάζεται να διαλύσουµε όλο αυτό το πυκνό σύν-
νεφο που παρουσιάζει τα αποτελέσµατα σαν αιτίες, και τα τρίτης σηµασίας ζητήµατα σαν τα πιο
σηµαντικά. 
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Τι είναι ο µισθός;

Μοιάζει εύκολη η απάντηση; Δεν είναι και τόσο! Για την συντριπτική πλειοψηφία των µι-
σθωτών, εδώ και πολλά χρόνια, ο µισθός είναι λεφτά! Όµως “λεφτά” είναι και πολλά άλλα

πράγµατα. Ας πούµε το να κερδίζει κανείς το “στοίχηµα”. Ή µια κληρονοµιά... 
Στη βάση της σιγουριάς, όµως, ότι ο µισθός - είναι - λεφτά, κι αυτό είναι όλο, δουλεύτηκαν διά-

φοροι τρόποι υποτίµησης της εργασίας τα προηγούµενα χρόνια, τις καλές εποχές. Ο ένας, πολύ γνω-
στός, ονοµάζεται µαύρη εργασία - ή, όπως λεγόταν κάποτε “τα ένσηµα στο χέρι”. Λεφτά ήταν λοι-
πόν και τα “ένσηµα στο χέρι”, λεφτά ήταν και ο µισθός, συνεπώς το αποτέλεσµα έµοιαζε ευνοϊκό:
περισσότερα λεφτά στην τσέπη! Αυτό (ποιός δεν το ξέρει πια;) αποδείχθηκε ιδιαίτερα βολικό για τ’
αφεντικά και καθόλου για εµάς. Γιατί έµοιαζε µε αύξηση της αµοιβής ενώ στην πραγµατικότητα
ήταν µείωσή της!!! 

Μια άλλη παρενέργεια του ο µισθός - είναι - λεφτά κι αυτό είναι όλο, ήταν το µεγάλο κόλπο των
καταναλωτικών δανείων, των πιστωτικών κλπ. Λεφτά τα δανεικά, λεφτά και ο µισθός, οπότε πε-
ρισσότερα λεφτά στην τσέπη. Οφθαλµαπάτη!!! Γιατί πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές σχέ-
σεις, που είναι µάλιστα ουσιαστικά εχθρικές µεταξύ τους. Τι συνέβαινε; Το “δεν µε φτάνουν τα λε-
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Αυτός είναι ένας συγκριτικός πίνακας του τι πληρωνόταν (“καθαρά”, στο χέρι) ένας ντελιβεράς το
2006, εάν ήταν “µαύρος” ή/και “λευκός”, µε βάση τα δεδοµένα της εποχής. Συντάχτηκε και δηµοσι-
εύτηκε απ’ τους caballeros. 

Αξίζει να προσέξει κανείς ότι στην αρχή, στο “µηνιάτικο”, ο “µαύρος” φαίνεται να βγάζει περισ-
σότερα. “λεφτά”. Αλλά καθώς ο υπολογισµός προχωράει σε ετήσια βάση περιλαµβάνοντας τις βασι-
κότερες χρηµατικές πλευρές του µισθού, η διαφορά γίνεται όλο και περισσότερο συντριπτική σε βά-
ρος της “µαύρης” δουλειάς. Αντίστοιχο είναι, προφανώς, το κέρδος του εργοδότη...



φτά του µισθού” δεν οδηγούσε σε απαιτήσεις, αγώνες, για την αύξησή του. Οδηγούσε στα δανεικά
- που θα ξεπληρώνονταν µε κάποιο µαγικό τρόπο απ’ τους µελλοντικούς µισθούς ή καινούργια δα-
νεικά. Το αποτέλεσµα αυτής της σοφίας είναι γνωστό πια.

Οµισθός, λοιπόν, δεν είναι λεφτά. Είναι ένα συγκεκριµένο πλέγµα σχέσεων, σχέσεων αντιθε-
τικών, σχέσεων εµπόλεµων· και τα λεφτά είναι µόνο µια έκφραση αυτού του πλέγµατος. Στο

σύνολό τους αυτές οι σχέσεις αφορούν το ότι ο καθένας µας νοικιάζει την δυνατότητά του να δου-
λεύει, τον χρόνο του, τις γνώσεις του, την διάθεσή του, την προσοχή του, την υπευθυνότητά του σε κά-
ποιον άλλο - στο αφεντικό. Το οποίο, απ’ τη µεριά του, για να αξιοποιήσει µε κέρδος το νοίκιασµα
όλων αυτών των δυνατοτήτων, της εργατικής δύναµης όπως λέγεται µε δυο λέξεις, ασκεί µια σειρά
λειτουργίες σε βάρος της. Φροντίζει να την ελέγχει αυτήν την νοικιασµένη εργατική δύναµη του
καθενός µας, να την κρατάει προσωποποιηµένη εκεί που βολεύεται, να την κάνει απρόσωπη αλ-
λού. Φροντίζει, επίσης, να την εντατικοποιεί. Και πάντα να την κλέβει όσο περισσότερο µπορεί.
Ανάµεσα σ’ όλα αυτά, την πληρώνει κι όλας. Και - έτσι έχει διαµορφωθεί η κατάσταση µετά από
σκληρούς αγώνες εργατικούς στο παρελθόν, και τυπικά ισχύει ακόµα (ουσιαστικά, όµως, όλο και
λιγότερο) - την πληρώνει µε δύο τρόπους. Άµεσα και έµµεσα. Αν ονοµάσουµε µισθό το σύνολο αυ-
τής της πληρωµής - και αυτό είναι το σωστό - τότε υπάρχουν δύο διαφορετικές µορφές του: ο άµε-
σος και ο έµµεσος.

Ο άµεσος µισθός είναι το χρήµα που πληρώνει το αφεντικό κατευθείαν στον εργάτη, στον µισθωτό
- ένα ποσό που έχει συµφωνηθεί εξ αρχής, και µπορεί να αφορά είτε έναν µήνα δουλειάς, είτε µια
µέρα (µεροκάµατο), είτε µια ώρα (ωροµίσθιο). Ο έµµεσος µισθός είναι το χρήµα που πληρώνει το
αφεντικό όχι κατευθείαν στον εργάτη, στον µισθωτό, αλλά σε άλλους οργανισµούς που φροντίζουν
για την καλή κατάσταση της εργατικής δύναµης γενικά. Έµµεσος µισθός, για παράδειγµα, είναι οι
πληρωµές που κάνει το αφεντικό στα ασφαλιστικά ταµεία (τα ένσηµα), τα οποία µε τη σειρά τους
πρέπει αυτά τα ποσά να τα διαθέτουν για την καλή υγεία των µισθωτών και την σύνταξή τους.  

Βλέπουµε λοιπόν αµέσως δύο βασικά. Πρώτον, ο µισθός ΔΕΝ είναι απλά λεφτά, αλλά το σε
χρήµα εκφρασµένο τµήµα του συνόλου των σχέσεων της εξαρτηµένης εργασίας. Και δεύτε-

ρον ότι ακόµα και ο µισθός ΔΕΝ έχει µόνο µια µορφή (το µηνιάτικο, το µεροκάµατο) αλλά δύο. Την
άµεση και την έµµεση. Και οι δύο όµως είναι το ίδιο ουσιαστικές, το ίδιο σηµαντικές για εµάς, σαν
εργάτες. Το να συγχωνεύονται αυτές οι δύο µορφές και να εµφανίζονται σαν η µία µόνο, η άµεση
(το µηνιάτικο, το µεροκάµατο) ενώ η έµµεση καταργείται, σηµαίνει υποτίµησή µας. 

Δεν έχουµε τελειώσει ακόµα µε τον µισθό και το τι είναι στην πραγµατικότητα. Ποιός, για πα-
ράδειγµα, κανονίζει ο άµεσος µισθός να είναι τόσος (σε χρήµα) και όχι διπλάσιος ή τριπλά-

σιος; Κανονικά θα έπρεπε να σκεφτούµε εδώ ότι όσος και να είναι ο µισθός, πίσω του υπάρχει πάν-
τα µια εµπόλεµη κατάσταση. Ο µεν εργάτης, ο µισθωτός, θέλει πάντα περισσότερα - και γιατί όχι;
Το δε αφεντικό, ο εργοδότης, θέλει πάντα να πληρώνει λιγότερα - και γιατί όχι απ’ τη δικιά του µε-
ριά; Φυσικά η ίδια ακριβώς αντίθεση υποβόσκει και σε κάθε άλλη πλευρά της εξαρτηµένης εργα-
σίας. Ο εργάτης έχει συµφέρον να δουλεύει λιγότερο, πιο χαλαρά - γιατί να είναι διαφορετικά; Το
αφεντικό απαιτεί περισσότερη δουλειά, πιο εντατική, ξεκόλωµα - γιατί να µην προσπαθεί να την απο-
σπάσει; Η κρίσιµη παρατήρηση εδώ είναι ότι σε κάθε περίπτωση και σε κάθε πλευρά της εξαρτη-
µένης εργασίας, αυτό που θα προκύψει σα συµφωνία µεταξύ εργατών και αφεντικού, καθώς και η
εφαρµογή των συµφωνηµένων, θα είναι πάντα ένα σηµείο ισορροπίας (συχνά αβέβαιης) ανάµεσα
σε ριζικά αντίθετα συµφέροντα, επιθυµίες, θελήσεις. Κι αυτό, η πανταχού παρούσα αντίθεση, όπως
θα δούµε πιο κάτω, κάνει και τον µισθό, και τον χρόνο εργασίας, και την ένταση εργασίας, ΚΑΤΕ-
ΞΟΧΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ!

Όµως ποιός τελικά ρυθµίζει τον µισθό σα χρηµατικό µέγεθος; Ποιός λέει ότι η άµεση µορφή του
θα είναι τόσο χρήµα; Ποιός εξασφαλίζει ότι η έµµεση µορφή του θα πληρώνεται κανονικά και ολό-
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κληρη; Ακόµα κι αν υπάρχει η ατοµικίστικη ψευδαίσθηση ότι ο καθένας µόνος του, σαν εργάτης,
διαπραγµατεύεται µε οποιοδήποτε αφεντικό, η αλήθεια είναι η ουσιαστική διαπραγµάτευση, δη-
λαδή η ουσιαστική αναµέτρηση των αντίθετων συµφερόντων, που θα καθορίσει τα σηµεία ισορ-
ροπίας σε όλες τις πλευρές της εξαρτηµένης εργασίας, αυτή η αναµέτρηση λοιπόν απ’ την µεριά
µας γίνεται µόνο συλλογικά. Πολλοί εργάτες µαζί. Γιατί - ποιός δεν το ξέρει; - ο καθένας µόνος του
είναι εξαιρετικά αδύνατος. 

Μόλις αναδείξαµε λοιπόν ένα ακόµα στοιχείο που ξεπερνάει κατά πολύ την απλοϊκή βεβαιότητα
πως µισθός είναι λεφτά, κι αυτό είναι όλο. Γιατί ακόµα και το Χ ή το Ψ ποσό είναι έκφραση σχέσε-
ων δύναµης· και, µάλιστα, απ’ την δική µας την µεριά, την εργατική, όχι σχέσεων ατοµικής δύνα-
µης (ή ευστροφίας, ή διαπραγµατευτικής ικανότητας, ή καπατσοσύνης), αλλά συλλογικής δύναµης.
Πράγµα που σηµαίνει ότι το Χ ή το Ψ ποσό του τάδε ή του δείνα άµεσου µισθού, δεν αντιστοιχεί
µονάχα στο τι ο καθένας µας χωριστά κάνει δουλεύοντας, αλλά και στο τι πολλοί µαζί από εµάς
µπορούν να κάνουν (εναντίον του αφεντικού) αν δράσουν συλλογικά. Τελικά, αν θέλει κανείς να το
δει εντελώς σχηµατικά, ακόµα και σαν χρήµα ο άµεσος µισθός περιλαµβάνει ένα ποσό που αντι-
στοιχεί στη συλλογική µαχητικότητα της τάξης µας. 

Ανάλογα ισχύουν και για την έµµεση µορφή του µισθού. Αφού δεν πρόκειται για κάτι που το πιά-
νεις στα χέρια και το βάζεις στην τσέπη κάθε µέρα, κάθε βδοµάδα ή κάθε µήνα, πως µπορείς να εί-
σαι σίγουρος ότι το αφεντικό εφαρµόζει το µέρος αυτό της συµφωνίας που αφορά την πληρωµή του
έµµεσου µισθού; Υπάρχουν οι νόµοι - θα πει κάποιος... Ναι. Αλλά είτε επειδή συµφωνούµε µε το
αφεντικό πως είµαστε “αντικρατιστές” από κοινού· είτε επειδή το αφεντικό είναι από µόνο του “κα-
τά των νόµων”, είτε επειδή, τέλος, οι νόµοι αλλάζουν υπέρ του, και σ’ αυτήν την πλευρά του µισθού
γίνεται φανερή η αξία της συλλογικής µαχητικότητας της τάξης µας. Το πρώτο πράγµα που κλα-
δεύεται χωρίς αυτήν την συλλογική µαχητικότητα είναι η έµµεση µορφή του µισθού. Επειδή “δεν
φαίνεται”... Στον πάγκο του χασάπη των τωρινών µέτρων (Γενάρης 2012) είναι οι εργοδοτικές ει-
σφορές (για την ασφάλιση των µισθωτών) και τα “δώρα” Χριστουγέννων και Πάσχα...  

Μπορούµε να δώσουµε ένα ακόµα παράδειγµα για το πόσο λαθεµένη είναι η αγνόηση όλων αυ-
τών των δεδοµένων σχετικά µε τον µισθό, και πόσο βλαβερή έχει υπάρξει η απλοϊκότητα ότι ο µι-
σθός - είναι - λεφτά, κι αυτό είναι όλο. Το παράδειγµα λέγεται επίδοµα. Όπως είναι γνωστό, τόσο
στον ιδιωτικό όσο, ακόµα περισσότερο, στον δηµόσιο τοµέα του καπιταλισµού, τα επιδόµατα ήταν
ένας σταθερός δορυφόρος του βασικού µισθού. Και, συχνά, σαν ποσό, τα επιδόµατα ήταν πιο πολ-
λά λεφτά απ’ αυτόν τον βασικό µισθό. Είχαν δε - σε διάφορες δουλειές του δηµόσιου - και διάφο-
ρα παράξενα έως εξωτικά ονόµατα. “Επίδοµα τακτικής προσέλευσης”, “επίδοµα υπευθυνότητας”,
και άλλα, ακόµα πιο ακραία. Μέχρι που άρχισε το τσεκούρωµά τους, και έχει πέσει - δικαιολογη-
µένα - µεγάλο κλάµα. Τι πράγµα είναι λοιπόν το “επίδοµα”;
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Αφού το επίδοµα είναι χρήµα µετρητό, που πληρώνεται κάθε µήνα, είναι βέβαια κι αυτό άµεσος
µισθός. Αλλά είναι και κάτι διαφορετικό. Είναι µεν µέρος του άµεσου µισθού, αλλά α) δεν το παίρ-
νουν όλοι (ακόµα κι αν κάνουν την ίδια ακριβώς δουλειά) και β) δεν έχει ό,τι του αναλογεί στο έµ-
µεσο τµήµα του µισθού. Δεν αντιστοιχούν ένσηµα, για παράδειγµα, σε διάφορα επιδόµατα. 

Οπότε; Το επίδοµα είναι µια µορφή εσωτερικού κλαδέµατος του µισθού (αφού έχει µόνο µια άµε-
ση µορφή και όχι και την έµµεση που θα έπρεπε να αντιστοιχεί). Και είναι µια µορφή διαφοροποί-
ησης του (συνολικού) µισθού από µισθωτό σε µισθωτό ή από κλάδο σε κλάδο. Άρα είναι µια µορ-
φή κοµµατιάσµατος και διάσπασης της τάξης, µε χρηµατικό τρόπο: εσείς το δικαιούστε το τάδε επί-
δοµα, εσείς όχι....

Έχει τη σηµασία του ότι αυτό το κοµµάτιασµα της τάξης µέσω της επιδοµατικής διαχείρισης των
µισθών βόλευε εξαιρετικά τους συνδικαλιστές. Πρώτον, επειδή τους επέτρεπε να επιδεικνύουν τα
ταλέντα τους στη µεσολάβηση των εργατικών συµφερόντων προς τους εργοδότες - οπότε τους εξυ-
πηρετούσε στην οργάνωση των συµβιβασµών. Και δεύτερον, επειδή µπορούσαν να αναπαραστή-
σουν την ενότητα της τάξης σαν ενότητα των συνδικαλιστών, δηλαδή µέσα απ’ τα κόµµατά τους.
Με έναν ακόµα τρόπο, η µετατόπιση απ’ τον µισθό στο επίδοµα δεν ήταν υπόθεση, απλά, “λεφτών”.
Αλλά ήταν µέρος της χειραγώγησης των εργατών. 

Εξωτερικά όµως, µια χαρά φαινόταν το επίδοµα!!! Λεφτά κι αυτό, µαζί µε τ’ άλλα λεφτά, στην
ίδια τσέπη, να την ζεσταίνουν... Μια χαρά και δυο τροµάρες - όταν η υποτίµηση άρχισε από εκεί,
που ήταν και το πιο εύκολο. Το επίδοµα ήταν ο αδύνατος κρίκος στη διαµόρφωση του µισθού!!!
Και ενώ αυτό ήταν ολοφάνερο και απλό να το σκεφτεί κανείς (αν αναρωτιόταν: µα καλά, αφού λε-
φτά και τα µεν λεφτά και τα δε γιατί δεν δίνουν αυξήσεις στο µισθό και δίνουν επιδόµατα; - έλα
ντε!!!), η λογική του επιδόµατος έγινε αποδεκτή. Ήταν αυτό το είδος υποχωρήσεων που εύκολα το
πανηγύριζαν πολλοί για νίκη.

Για να προχωρήσουµε πιο κάτω ας ανακεφαλαιώσουµε τα ως τώρα σχετικά µε το τι είναι και
τι δεν είναι ο µισθός.

Α) Η ιδέα ότι ο µισθός είναι λεφτά και τέλειωσε είναι εντελώς λαθεµένη. Και έχει οδηγήσει στην
οικτρή συνηγορία µας στην υποτίµησή µας.

Β) Ο µισθός είναι η σε χρήµα εκφρασµένη διάσταση ενός συνόλου σχέσεων, που είναι απ’ την
αρχή ως το τέλος εµπόλεµες στο εσωτερικό τους - είτε εµείς θέλουµε να κάνουµε αυτόν τον πόλε-
µο, είτε έχουµε κηρύξει ειρήνη! Τα αφεντικά ποτέ δεν κάνουν ειρήνη, όσο γλυκοµίλητα κι αν εµ-
φανίζονται.

Γ) Ο µισθός έχει δύο µορφές. Την άµεση και την έµµεση.
Δ) Και στις δύο µορφές του ο µισθός, σαν χρηµατική έκφραση, περικλείει ένα σηµαντικό “αντί-

κρυσµα” της συλλογικής δύναµης (ή αδυναµίας) της τάξης µας. 
Τα κρατάµε λοιπόν αυτά, είναι βασικά για την συνέχεια. Όµως  το είπαµε, τα αφεντικά ποτέ δεν

κάνουν ειρήνη! Κι αν τους έχεις χαρίσει το µυαλό και την συνείδησή σου, τότε κάποια στιγµή θα
το πληρώσεις πικρά.
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Τι είναι ο βασικός µισθός του ανειδίκευτου;

Έχουµε διαπιστώσει ότι πάρα πολλοί µισθωτοί αγνοούν απόλυτα αυτό το θέµα. Είναι µάλιστα
σίγουροι ότι “δεν τους αφορά” - γιατί παίρνουν “περισσότερα λεφτά”. Αφού λοιπόν δείξαµε

σε χοντρικές γραµµές ότι ο µισθός ΔΕΝ είναι απλά και µόνο λεφτά (πολλά ή λίγα) πρέπει τώρα να
δούµε τι είναι ο βασικός µισθός του ανειδίκευτου και την σηµασία που έχει ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ τους µι-
σθωτούς, ανεξάρτητα απ’ το πόσα λεφτά, πολλά ή περισσότερα, βγάζουν δουλεύοντας.

Πρώτα πρώτα ανειδίκευτος ονοµάζεται αυτός που δεν έχει καµία ειδική γνώση που να έχει ση-
µασία στη Χ ή στην Ψ δουλειά. Όµως τώρα, εάν είναι κάποιος σοβαρός και το ψάξει µε προ-

σοχή, θα δει ότι δεν υπάρχει καµία δουλειά που να µπορεί να γίνει από ανθρώπους µε γνώσεις µη-
δέν, από ανθρώπους µε απόλυτη άγνοια επί των πάντων... από ανθρώπους που δεν µπορούν να µι-
λήσουν, δεν καταλαβαίνουν το νόηµα των λέξεων, αν τους δείξει κάποιος κάτι δεν καταλαβαίνουν
τίποτα, κλπ. Το να σφουγγαρίσεις ή να ξεσκονίσεις ένα σπίτι, για παράδειγµα, είναι δουλειά που
δεν χρειάζεται καµία γνώση, µπορεί να την κάνει κι ένας γορίλας; Όχι...

Το ανειδίκευτος δεν είναι, λοιπόν, µια φυσική κατάσταση των ανθρώπων, ούτε µια φυσική κατά-
σταση των εργατών!!! Είναι απλά ο πάτος της κλίµακας µε την οποία τ’ αφεντικά αξιολογούν, τα-
ξινοµούν και ανάλογα πληρώνουν (ή δεν πληρώνουν) τους εργάτες. Δεν υπάρχει αµφιβολία, για πα-
ράδειγµα, ότι ένας 40χρονος µάστορας στην οικοδοµή ή στο συνεργείο, ή µια 40χρονη µαγείρισ-
σα, ξέρουν πολύπερισσότερα από έναν νεαρό ή µια νεαρή που µπαίνει για πρώτη φορά στο γιαπί,
στο συνεργείο ή στην κουζίνα. Δεν υπάρχει όµως και καµία αµφιβολία ότι ο πρωτάρης και η πρω-
τάρα, σε οποιαδήποτε δουλειά, σε µια βδοµάδα θα ξέρει περισσότερα απ’ όσα στην αρχή. Σε ένα
µήνα θα ξέρει περισσότερα απ’ ότι την πρώτη βδοµάδα. Σε έξι µήνες περισσότερα απ’ ότι τον πρώ-
το µήνα. Σε ένα χρόνο περισσότερα απ’ ότι σε έξι µήνες. Τελικά πόσο κρατάει το ανειδίκευτος; Ίσως
όχι περισσότερο από λίγες ώρες... Αλλά για τ’ αφεντικά και τις ταξινοµήσεις που κάνουν µπορεί να
κρατάει ολόκληρη τη ζωή - των εργατών.

Το πόσο τεχνητός, και µε ποιό σκοπό, είναι ο χαρακτηρισµός ανειδίκευτος φαίνεται και από κάτι
ακόµα. Πολλοί µισθωτοί που σε µια περίοδο της εργασιακής τους ζωής χαρακτηρίζονται (και πλη-
ρώνονται) σαν ειδικευµένοι, πέφτουν ύστερα στον πάτο του ανειδίκευτου: είτε επειδή η επιχείρη-
ση που δούλευαν έκλεισε· είτε επειδή τα εργαλεία / µηχανές που χρησιµοποιούσαν καταργήθηκαν
και αντικαταστάθηκαν από εντελώς διαφορετικά· είτε επειδή µια γενική αναδιοργάνωση της επι-
χείρησης ή του τοµέα καταργεί εντελώς την ειδικότητά τους. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, σ’ αυτό το
είδος οργανωµένης υποτίµησης µέσω της τεχνολογίας, η α π ο ε ι δ ί κ ε υ σ η γίνεται η µοίρα χιλιά-
δων εργατών. Και πρέπει να αρχίσουν απ’ το µηδέν σ’ ότι αφορά τον µισθό τους, καθώς ο παλιός
µηχανικός του συνεργείου ψάχνει δουλειά κούριερ.

Υπάρχει λοιπόν αυτός ο πάτος, ο ανειδίκευτος, που είναι εκείνος που θα πληρώνεται τα λιγό-
τερα, τόσο σαν άµεσο όσο και σαν έµµεσο µισθό· θα ακούει τις περισσότερες φωνές και µπι-

νελίκια, θα είναι “γενικών καθηκόντων” άµα χρειάζεται, κλπ κλπ. Για να κάνουµε τα πράγµατα
απλούστερα αγγίζοντας τον πυρήνα του θέµατος, µπορούµε να φανταστούµε τον ανειδίκευτο σαν
έναν 18χρονο ή µια 18χρονη, που µόλις τέλειωσε το γενικό λύκειο, και δεν έχει ξαναδουλέψει στη
ζωή του / της. Αυτός / αυτή λοιπόν θα πληρώνεται µε τον κατώτερο µισθό, δηλαδή µε τα λιγότερα
λεφτά.

Είναι αυτό προσωπικό του / της πρόβληµα; Όχι ακριβώς. Ο ανειδίκευτος είναι το ψευδώνυµο του
πάτου της ταξινόµησης και ιεράρχησης· και ο κατώτερος µισθός είναι αντίστοιχα ο πάτος της µι-
σθολογικής ιεραρχίας. Εάν, για παράδειγµα, ο µισθός του ανειδίκευτου, ο κατώτατος µισθός, είναι
100 δραχµές, ρούβλια, ευρώ, τότε µπορεί κάποιος άλλος που θεωρείται (και πληρώνεται σαν) ειδι-
κευµένος να παίρνει 500... Αλλά παίρνει 500 ακριβώς επειδή ο κατώτατος είναι 100. Αν αυτός ο κα-
τώτατος γίνει 500 τότε ο ειδικευµένος µας θα νοιώθει πολύ άσχηµα µε τα δικά του 500, και σίγου-
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ρα θα ζητήσει άλλα τόσα. Αν πάλι ο κατώτατος γίνει 50, τότε ο ειδικευµένος µας µε γκρίνια ίσως,
αλλά θα δεχτεί πιο εύκολα να πάει στα 450.

Η βάση, λοιπόν, είναι που κρατάει όλη την πυραµίδα - αυτή είναι η λογική των αφεντικών, και εί-
ναι η εφαρµοσµένη λογική σε ότι αφορά τους µισθούς, απ’ την γέννηση του καπιταλισµού ως σή-
µερα. Οτιδήποτε πάνω απ’ τον βασικό, τον κατώτατο µισθό, περιέχει µέσα του αυτήν την βάση. Και
κάθε αλλαγή σ’ αυτή τη βάση, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω επηρεάζει αργά ή γρήγορα όλη
την πυραµίδα. Μπορεί λοιπόν πολλοί να αγνοούν τι είναι ο µισθός του ανειδίκευτου και να νοι-
ώθουν ασφαλείς επειδή “παίρνουν περισσότερα” και δεν τους νοιάζει ποιοί και γιατί παίρνουν “λι-
γότερα”, αλλά κακό της κεφαλής τους. Είναι σα να κάθονται στην πρώτη θέση του πλοίου και να
αδιαφορούν για το αν υπάρχει κατάστρωµα. Ναι, έχει ανέσεις στην πρώτη θέση, αλλά αν το κατά-
στρωµα βουλιάζει, θα πάνε κι αυτές µαζί του προς το βυθό. 

Πώς όµως ορίζεται αυτός ο κατώτατος µισθός, ή βασικός µισθός, ή µισθός του ανειδίκευτου;
Είπαµε ήδη δυο κουβέντες για το πως ορίζεται γενικά ο µισθός. Στον κατώτατο όµως υπάρ-

χει ένα κρίσιµο ζήτηµα επιπλέον. Αυτός ο ανειδίκευτος που δουλεύει 40 ώρες την εβδοµάδα 4 βδο-
µάδες το µήνα πρέπει να µπορεί να ζει αξιοπρεπώς µε τον κατώτατο µισθό! Μ’ άλλα λόγια αφού ζει
δουλεύοντας θα πρέπει ο µισθός του, όσο χαµηλός κι αν είναι σαν λεφτά, να του επιτρέπει να ζει µε
αξιοπρέπεια. Να τρώει, να ντύνεται, να καλύπτει µε ικανοποιητικό τρόπο αυτό που θα λέγαµε “βα-
σικές ανάγκες”.

Όπως καταλαβαίνετε εδώ βάζουµε το δάκτυλο στην καρδιά του θέµατος!!! Κατ’ αρχήν επειδή
προκύπτει ότι αυτός ο κατώτατος µισθός, ο µισθός του ανειδίκευτου, δεν µπορεί (κατ’ αρχήν...) να
είναι απεριόριστα µικρός σαν ποσό!!! Δεν µπορεί να είναι όσο η καλή καρδιά του αφεντικού θέλει!
Πρέπει να καλύπτει αυτές τις βασικές ανάγκες, έτσι όπως είναι διαµορφωµένες σε κάθε εποχή, σε
κάθε κοινωνία. Οπότε το πράγµα πάει εδώ: Και ποιές είναι οι βασικές ανάγκες κάποιου που πιάνει
πρώτη φορά δουλειά σήµερα; Πόσο κοστίζουν αυτές οι βασικές ανάγκες; Και άρα πόσο κάτω επι-
τρέπεται να είναι αυτός ο κατώτατος µισθός, ο µισθός του ανειδίκευτου; 

Θεωρούµε ότι έχει πολύ µεγάλη σηµασία, πολύ νόηµα (και πολιτικό νόηµα) να προσδιορίζουν
οι βασικές ανάγκες και η ικανοποίησή τους τον βασικό µισθό, και όχι να συµβαίνει το ανά-

ποδο: τόσα σου δίνω, βγάλτα πέρα όπως µπορείς. Ακούγεται λογικό, ακούγεται ανθρωπιστικό, αλ-
λά είναι πολύ περισσότερα. Έχει να κάνει µε το πως αντιλαµβάνεται κανείς την εργασία· πιο σω-
στά πως αντιλαµβανόµαστε εµείς, σαν εργάτες, τη δουλειά. Γιατί σ’ ότι αφορά τ’ αφεντικά, είναι βέ-
βαιο, την αντιµετωπίζουν εντελώς διαφορετικά. Η δουλειά (και όχι µόνο η εξαρτηµένη) είναι λοι-
πόν κατάρα - αν εκείνος ο Αδάµ δεν είχε φάει το µήλο θα την είχαµε γλυτώσει. Αν όµως είναι ανάγ-
κη να δουλεύουµε, κι αν υφιστάµεθα την κλοπή της σε βάρος µας σαν µόνιµη κατάσταση (ως την
κατάργηση του καπιταλισµού...) για ποιόν άλλο λόγο να το κάνουµε απ’ το να καλύψουµε - µέσω
του µισθού - την χρηµατική πλευρά των αναγκών και των επιθυµιών µας; Οτιδήποτε λιγότερο απ’
αυτό είναι καθαρή δουλεία. 

Προφανώς είναι παντελώς αδιάφορο για τις δικές µας ανάγκες και τις δικές µας επιθυµίες, ειδικά
για εκείνο το µέρος τους που χρειάζεται χρήµα για να ικανοποιηθούν, το αν το Χ ή το Ψ αφεντικό
“τα βγάζει πέρα”, “ζορίζεται”, κλπ. Δική µας είναι η εργατική δύναµη, δικές µας και οι ανάγκες! Αν
ήταν να µειώνουµε αυτές τις ανάγκες (χωρίς να µειώνουµε όµως την εργατική µας δύναµη!!!) όταν
η επιχείρηση ζορίζεται, τότε δεν θα είµασταν εργάτες αλλά συνεταίροι. 

Ποιές είναι λοιπόν αυτές οι βασικές ανάγκες σήµερα; Κρατάµε κατά νου την φιγούρα του
18χρονου / της 18χρονης, που δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις (ας πούµε ένα παιδί) για να δού-

µε ποιά είναι η πραγµατική βάση των χρηµατικά µεσολαβηµένων αναγκών. Λέµε λοιπόν, ότι αυ-
τός ο ανειδίκευτος / η, µε τον µισθό του / της θα πρέπει να καλύπτει τα εξής:

10



α) Να µπορεί να φύγει απ’ το πατρικό σπίτι, και να µείνει αλλού, µόνος / µόνη ή µε φίλους. Οπό-
τε

α2) Να µπορεί να επιπλώσει και να συντηρήσει ένα χωριστό νοικοκυριό, µε σταθερά έξοδα ενοι-
κίου, ρεύµατος, θέρµανσης, τηλεπικοινωνιών.

β) Να µπορεί να αγοράζει κάποια ρούχα, όχι µε καταναλωτική µανία, όχι υποχρεωτικά ακριβές
φίρµες, οπωσδήποτε όµως να ντύνεται σύµφωνα µε τα γούστα του / της.

γ) Να µπορεί να κάνει νυχτερινή έξοδο σε µπαρ ή φαγάδικο µια φορά την εβδοµάδα τουλάχιστον.
δ) Να µπορεί να πάει σε µια συναυλία, σε ένα σινεµά ή σε ένα θέατρο µια φορά το µήνα τουλά-

χιστον.
ε) Να µπορεί να αγοράζει βιβλία.
στ) Να µπορεί να έχει και να συντηρεί ένα δικό του δίκυκλο µέσο µεταφοράς, ένα παπί.
ζ) Να µπορεί να κάνει διακοπές µε σκηνή τουλάχιστον 3 βδοµάδες το χρόνο.
η) Να µπορεί να κάνει ένα ταξίδι εκτός συνόρων µια φορά τον χρόνο. 
θ) Να µπορεί να κάνει δώρα στα αγαπηµένα του πρόσωπα.
ι) Μετά από όλα αυτά να αποµένει και κάποιο περίσσευµα ώστε συν τω χρόνω να µπορεί να αν-

τιµετωπίσει έκτακτα έξοδα χωρίς να καταφύγει στο ταµείο της οικογένειας.

Σε όποιον πει πως “αυτά είναι λίγα” θα πούµε ότι δεν κάνουµε ασκήσεις ύφους ούτε επίδειξη
όρεξης. Θα πούµε επίσης ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες, όχι µόνο 18χρονοι αλλά και

30χρονοι, που ενώ δουλεύουν δεν µπορούν να κάνουν ούτε τα µισά απ’ αυτά! Συνεπώς το ζητού-
µενό µας δεν είναι ο µαξιµαλισµός της απεριόριστα ευτυχηµένης ζωής (που, άλλωστε, δεν εξαρ-
τιέται µόνο απ’ το χρήµα...) αλλά ο προσδιορισµός των βασικών αναγκών. Εκείνων δηλαδή που
όταν η ικανοποίησή τους δεν είναι εφικτή, η ζωή γίνεται µίζερη.

Σε όποιον πει, αντίθετα, ότι “αυτά είναι πολλά - δεν βλέπεται τι γίνεται;” θα πούµε ότι δεν µπο-
ρεί να γίνει η µιζέρια και η συµπίεση στοιχειωδών αναγκών το µέτρο µας - µιλώντας για ανθρώπους
που δουλεύουν 40 ώρες την βδοµάδα, 4 βδοµάδες το µήνα! θεωρητικά µπορεί κανείς να ζήσει µε ένα
καρβέλι ψωµί και ένα µπουκάλι νερό την ηµέρα· και µια αλυσίδα στο πόδι. Αλλά δεν είναι αυτό
που θα ονοµάζαµε βασικές ανθρώπινες ανάγκες. 

Πρέπει να θυµίσουµε εδώ ότι απ’ το καλοκαίρι του 2010 ισχύει και στα µέρη µας το " σ ύ µ φ ω -
ν ο  π ρ ώ τ η ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς ” , που πέρασε απαρατήρητο και χωρίς τις ανάλογες κινητοποι-
ήσεις, σα να µην αφορά κανέναν. Σύµφωνα µ’ αυτό, όσοι / όσες είναι κάτω των 25 θεωρούνται de
facto ανειδίκευτοι, και σαν τέτοιοι πληρώνονται αρκετά λιγότερο απ’ τον τυπικά ισχύοντα βασικό
µισθό για τους ανειδίκευτους. Για 40 ώρες δουλειές την εβδοµάδα θα παίρνουν 500 ευρώ (καθα-
ρά), και ανάλογα ψίχουλα για την µερική απασχόληση. Αυτό, µε το επιχείρηµα της “µαθητείας”.

Για την ζωή των νέων εργατών και εργατριών το Σ.Π.Α. δεν σηµαίνει απλά “λιγότερα λεφτά”. Ση-
µαίνει ότι δεν µπορούν να ζήσουν σαν άνθρωποι. Σηµαίνει ότι µένουν υποχρεωτικά εξαρτηµένοι
απ’ την οικογένεια, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σηµαίνει “ψυχολογικά προβλήµατα” και εντάσεις
στις σχέσεις τους. Σηµαίνει ότι υποτιµάται µαζικά η ζωή τους.

Σε κάθε περίπτωση τα πιο πάνω είναι η γενική λίστα των βασικών αναγκών που, µεσολαβηµέ-
νες στην ικανοποίησή τους απ’ το χρήµα, θα έπρεπε να καλύπτει σήµερα ο βασικός µισθός

του ανειδίκευτου. Που στο πιο χαµηλό ποσοτικό του µέγεθος, και µιλώντας για την άµεση µορφή
του, θα έπρεπε να στηρίζει την πιο καθαρή φιγούρα τέτοιου είδους, δηλαδή εκείνους / εκείνες που
τελειώνουν το σχολείο και δεν συνεχίζουν σπουδές. Και είναι σ’ αυτή τη βάση που υπολογίσαµε οτι
αυτός ο βασικός µισθός δεν µπορεί να είναι χαµηλότερος από 900 ευρώ (καθαρά). 

Όµως, σηµαντικότερο απ’ το τι υπολογίζουµε, είναι ότι ο βασικός µισθός, ο µισθός του ανειδί-
κευτου, και πάλι δεν είναι απλά και µόνο λεφτά. Είναι σχέσεις. Μπορεί, άραγε, να υπολογίσει κα-
νείς το κόστος, την ζηµιά που υφίστανται εκατοντάδες χιλιάδες νεαροί και νεαρές που θα ήθελαν,
θα χρειάζονταν να φύγουν απ’ το σπίτι τους, για το καλό της ζωή τους, και παρότι δουλεύουν αυτό
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είναι αδύνατο; Μπορεί, άραγε, να υπολογίσει κανείς τι σηµαίνει για τις σχέσεις τους αυτή η επιβε-
βληµένη µισθολογικά - δηλαδή εντελώς καπιταλιστικά - κλεισούρα; Μπορεί, άραγε, να υπολογίσει
κανείς τα βάρη και την µαυρίλα που συσσωρεύονται σε εκατοµµύρια ανθρώπους µόνο και µόνο
επειδή τ’ αφεντικά αποφάσισαν ότι ο τωρινός κατώτατος µισθός για τους κάτω των 25 ανειδίκευ-
τους και για 40 ώρες δουλειάς την εβδοµάδα θα είναι 500 ευρώ; 

Είναι ολοφάνερο ότι ακόµα και το να υπερασπιστεί κανείς σήµερα τόσο την ποιότητα και την αξιο-
πρέπεια των βασικών αναγκών του όσο και την ποιότητα και την αξιοπρέπεια των καθηµερινών κοι-
νωνικών του σχέσεων, σηµαίνει ότι πρέπει να αναδείξει - και µάλιστα µαχητικά, διαφορετικά δεν
γίνεται - το θέµα του βασικού µισθού. Εκτός εάν πρόκειται να περάσουµε σε άυλες καταστάσεις
ζωής. 
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µισθός και πολιτική

Είναι βέβαιο ότι τα εµπειρικά δεδοµένα όσων δουλεύουν (κι όσων είναι άνεργοι) επαρκούν για
να υποστηρίξουν την κεντρική σηµασία που έχει ο µισθός σε οποιαδήποτε αντίθεση µεταξύ

εργατών και αφεντικών. Γιατί όµως αυτή η σηµασία θάβεται συστηµατικά εδώ και σχεδόν δύο χρό-
νια; Και γιατί οι (κατά τις δηλώσεις τους) “φίλοι των εργατών” πνίγουν αυτό το θέµα µέσα σε ατε-
λείωτες λίστες αιτηµάτων και συνθηµάτων;

Έχει εδραιωθεί σε πολλών τα µυαλά µια ιδεολογική κατασκευή, σύµφωνα µε την οποία τα ζητή-
µατα των ταξικών αντιθέσεων ιεραρχούνται σε µικρότερης και µεγαλύτερης αξίας, πάνω µε µια διά-
ταξη όπου απ’ την µια µεριά υπάρχει ο συνδικαλισµός και απ’ την άλλη η πολιτική. Αυτή η πολιτι-
κή, δε, περιλαµβάνει οτιδήποτε µπορεί να προσανατολιστεί στην λεγόµενη “κεντρική εξουσία”: το
κοινοβούλιο, τις εκλογές, την δύναµη των κοµµάτων - ή, για άλλους, την επανάσταση... Αυτά είναι
που δικαιούνται τον υψηλού προφίλ χαρακτηρισµό πολιτική. Αντίθετα, οι αντιθέσεις και οι εντά-
σεις της καθηµερινής εκµετάλλευσης της εργασίας σ’ όλο της το εύρος, τακτοποιούνται στην αρ-
µοδιότητα των συνδικάτων, άρα και πάλι των κοµµάτων µεν, αλλά µε “καθόλου” ή ελάχιστη πολι-
τική. Επιπλέον, εκείνες οι αντιθέσεις που τελικά αφορούν “λεφτά” κινδυνεύουν να πάρουν την ρε-
τσινιά του “οικονοµισµού”.

Δεν θα κάνουµε εδώ φιλολογική αναζήτηση του τι είναι και τι δεν είναι πολιτική. Οι πολώσεις
και οι αντιθέσεις στο πεδίο της εκµετάλλευσης της εργασίας, όσο ατοµικά κι αν βιώνονται,

φέρνουν αντιµέτωπα πολύ µεγάλα τµήµατα των καπιταλιστικών κοινωνιών. Αυτές οι πολώσεις κι
αυτές οι αντιθέσεις είναι το υλικό απ’ το οποίο φτιάχνεται η εργατική συνείδηση. Αυτές οι πολώ-
σεις κι αυτές οι αντιθέσεις είναι που διαµορφώνουν τους χιλιάδες εργάτες σε τάξη - και µάλιστα σε
τάξη εµπόλεµη. Αυτές οι πολώσεις κι αυτές οι αντιθέσεις είναι οι κρίσιµες για την καλή (ή κακή)
“τύχη” των αφεντικών. Τελικά, µέσα απ’ αυτές τις πολώσεις κι αυτές τις αντιθέσεις δηµιουργείται
η δυνατότητα των εργατών, σαν τάξης, να καταστρέψουν τον καπιταλισµό, την εκµετάλλευση της
εργασίας και την ταξική διαστρώµατωση των κοινωνιών. 

Με δυο λόγια, εάν πολιτική δεν σηµαίνει συµβιβασµούς και αντιπερισπασµούς σε βάρος του προ-
λεταριάτου, εάν πολιτική είναι µια άλλη λέξη για τον πόλεµο ανάµεσα στους δηµιουργούς του κοι-
νωνικού πλούτου και στους σφετεριστές του, τότε το ζήτηµα του µισθού (όπως και οι υπόλοιπες
παράµετροι της εκµετάλλευσης της εργασίας) είναι το ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ που
µας αφορά. Είναι ΖΗΤΗΜΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ -  όχι κυβερνητικής ή δηµοτικής, αλλά σ υ σ χ ε τ ι σ µ ώ ν
δ ύ ν α µ η ς  σ τ η  β ά σ η όλων των εξουσιών. Όταν οι εργάτες µπορούν να επιβάλλουν τη θέλησή
τους σε ότι αφορά την εργασία, µπορούν και πολύ περισσότερα. Όταν δεν µπορούν να επιβάλλουν
τη θέλησή τους σ’ ότι αφορά την εργασία, δεν µπορούν τίποτα. 

Το πρώτο κατεξοχήν πολιτικό στοιχείο της πόλωσης και των αντιθέσεων σε ότι αφορά τον µι-
σθό, και ειδικά τον βασικό µισθό, είναι ότι µπορεί να ενοποιήσει και να συγκροτήσει χιλιά-

δες µισθωτούς σαν τάξη. Όχι σαν πολίτες, όχι σαν αγανακτισµένους, όχι σαν ψηφοφόρους, όχι σαν
λαό, όχι σαν φουκαράδες. Σαν εργατική τάξη. Απ’ την απέναντι µεριά, απ’ την µεριά των αφεντι-
κών, ό,τι µπορεί να ονοµαστεί “µισθολογικοί χειρισµοί” δεν είναι µόνο ένα θέµα που αφορά “λε-
φτά”. Είναι, επίσης, ένα πολιτικό εργαλείο διάσπασης, διάλυσης των µισθωτών· εξατοµίκευσής τους
αν είναι δυνατό. Διάλυσης, δηλαδή, της τάξης και της συνείδησής της. 

Υπάρχει κι ένα δεύτερο εξαιρετικά πολιτικό στοιχείο του µισθού. Στην πλήρη διαµόρφωσή του,
ο µισθός, άµεσος και έµµεσος µαζί, επέβαλε ιστορικά στ’ αφεντικά την πολιτική αναγνώριση της
εργατικής τάξης σαν τέτοιας. Αναγνώριση, παραδοχή απ’ την µεριά τους, ότι δεν είναι δυνατό να
υπάρξει καπιταλισµός, κερδοφορία, κλπ χωρίς τη νοµή των εργατών σε ένα µέρος του πλούτου που
παράγουν.

Τις 3 τελευταίες δεκαετίες τ’ αφεντικά παγκόσµια, και οπωσδήποτε στον αναπτυγµένο καπιταλι-
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στικά κόσµο, άρχισαν να τροποποιούν και ουσιαστικά να αποσύρουν αυτήν την πολιτική αναγνώ-
ριση. Χρησιµοποίησαν και χρησιµοποιούν µια γκάµα τρόπων για να το πετύχουν. Ένας, που είναι
βασικός, είναι η αλλαγή - του - νοήµατος της αµοιβής της εργασίας, και η συστηµατική µετατόπι-
ση απ’ τον µισθό (σαν έννοια και θεσµίσεις) στο εισόδηµα. Η πολιτική έννοια του εισόδηµατος εί-
ναι η πλήρης χρηµατοποίηση του µισθού, η επικράτηση δηλαδή της ιδέας ότι ο µισθός (και το σύ-
νολο της εξαρτηµένης εργασίας) δεν είναι ένα πεδίο µαχών, πολέµου, αλλά µόνο ένας, ανάµεσα σε
άλλους, τρόπος να - βγάζει - κανείς - λεφτά. Εισόδηµα, λοιπόν, απ’ την εξαρτηµένη εργασία, όπως
εισόδηµα από νοίκια, προσόδους, ελεύθερο επάγγελµα - ακόµα και παράνοµες, εγκληµατικές δρα-
στηριότητες. Ενώ ο µισθός ήταν και παραµένει ο ατσάλινος δείκτης του γεγονότος ότι τα αφεντικά
χρειάζονται τους εργάτες πολύ περισσότερο απ’ ότι χρειάζονται οι εργάτες τ’ αφεντικά, το εισόδη-
µα είναι η λέξη που αντιστοιχεί στον πολύµορφο προσπορισµό χρήµατος, ανεξάρτητα απ’ τις σχέ-
σεις. Κι ενώ ο µισθός, άµεσος και έµµεσος µαζί, είναι η ανυπόφορη (για τα αφεντικά) υπενθύµιση
ότι έχουν να κάνουν µε την εργατική τάξη σαν τέτοια, το εισόδηµα είναι µια διαταξική έννοια, που
µπορεί να διατρέχει προς όλες τις κατευθύνσεις την ταξική πυραµίδα, ενισχύοντας την παράσταση
ότι “εργατική τάξη δεν υπάρχει”. Εν τέλει τα αφεντικά αρνούνται τον µισθό όχι µόνο σαν χρήµα
αλλά και σαν το σύνολο των “υποχρεώσεών” τους που απορρέουν απ’ την απόλυτη εξάρτησή τους
απ’ την εργασία· αρνούνται τον µισθό και σαν ποσότητα και σαν ποιότητα· προσπαθούν να τον υπο-
καταστήσουν µε οτιδήποτε άλλο, κινούµενοι πάνω στην διπλή τροχιά απ’ την µια µεριά της οικο-
νοµικής υποτίµησης της εργασίας, και απ’ την άλλη της πολιτικής υποτίµησής της.

Είναι γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο που, όλοι όσοι έχουν σφετεριστεί την έννοια της πολιτικής,
την έχουν υπεξαιρέσει απ’ τον εργατικό ανταγωνισµό, και την έχουν προσαρµόσει στις θέ-

σεις της “δηµοκρατικής εξουσίας”, είναι συνεταίροι των αφεντικών. Είναι για αυτό το λόγο που
όταν αυτή η κρίση ξεσπάει και εξελίσσεται σαν ακόµα πιο βίαιη υποτίµηση της εργασίας, αυτοί µι-
λάνε για οτιδήποτε άλλο - και δρουν µόνο για την συντήρηση των κοµµατικών µαγαζιών τους και
των συνδικαλιστικών και λοιπών κυκλωµάτων τους. Είναι γι’ αυτό το λόγο που η λέξη τρόικα εί-
ναι εκατοµύρια φορές πιο γνωστή απ’ τις λέξεις βασικός µισθός ή χρόνος εργασίας. Είναι γι’ αυτό
το λόγο που οτιδήποτε µπορεί να κτυπήσει, σε µεγάλη κλίµακα, την βάση της καπιταλιστικής δια-
χείρισης παραγράφεται, σχεδόν απαγορεύεται· και αντικαθίσταται µε αφηρηµένες και οµιχλώδεις
προτροπές για “αντίσταση”, “ανυπακοή” και “ανατροπή” - άδεια πουκάµισα µιας χειραγωγικής
φλυαρίας. Είναι γι’ αυτό το λόγο που διάφορες άµεσες και έµµεσες προτροπές προς την “εθνική
ενότητα” και το “εθνικό συµφέρον” έχουν κουκουλώσει την αλήθεια πως όταν ο καπιταλισµός δεί-
χνει τα άντερά του είναι η ιστορική στιγµή της ταξικής πόλωσης, όχι µόνο απ’ την µεριά των αφεν-
τικών (φαίνεται πόσο καλά κάνουν τον δικό τους πόλεµο) αλλά και απ’ την µεριά των εργατών. Συλ-
λογικά, διευρυµένα - σαν τάξης. 
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ο δίκαιος εργατικός στόχος

Για εµάς είναι ξεκάθαρο το γιατί το να µπει στην ηµερήσια διάταξη σήµερα, όπου “τ’ αφεντι-
κά δεν βγαίνουν”, από την δικιά µας την µεριά, την εργατική, τόσο το ζήτηµα του βασικού µι-

σθού (ενός βασικού µισθού που θα εξυπηρετεί ικανοποιητικά τις βασικές ανάγκες / επιθυµίες των
εργατών) και το ζήτηµα του χρόνου εργασίας (της µείωσής του στις 30 ώρες την εβδοµάδα) είναι
η µόνη κήρυξη πολέµου που αξίζει τ’ όνοµά της. Είναι όµως επίσης ξεκάθαρο πια τι εµποδίζει τους
εργάτες, τους µισθωτούς στα χαµηλά της εργασιακής ιεραρχίας, τους άνεργους, να συνειδητοποι-
ήσουν την δύναµη και την ευκαιρία που δίνει το να είναι εύστοχοι: η ιδεολογική και πολιτική θο-
λούρα των προηγούµενων χρόνων γεννάει τέρατα.

Αποτέλεσµα; Οι µόνοι που µιλούν και πράττουν σχετικά µε τον µισθό και τον χρόνο εργασίας εί-
ναι αυτοί που κράτανε τον µπαλτά στο χέρι.  



αυτή η 16σέλιδη µπροσούρα
είναι η γραπτή εισήγηση
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