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H

λέξη “κρίση” έχει µπει για τα καλά στην
δηµόσια φλυαρία. Kαι αν δεν έχει συµβεί
ήδη, σε λίγο καιρό θα είναι µια λέξη κενή νοήµατος. Θα σηµαίνει γενικά τα ζόρια, γενικά την φτώχια, ή γενικά τα κυβερνητικά µέτρα. Eκείνο
πάντως που ισχύει ήδη είναι ότι η κρίση, τόσο σαν
αιτίες όσο και σαν γεγονότα, έχει πλαστογραφηθεί. Eίτε από δόλο, είτε από άγνοια. Kαι ένα βασικό στοιχείο της πλαστογράφησης είναι η παραδοχή ότι “η κρίση άρχισε” είτε το φθινόπωρο του
2008, είτε κάπου µέσα στο 2009, είτε µετά τις
εκλογές του 2009, είτε όποτε το πήρε χαµπάρι ο
καθένας.

δυνατόν εκµετάλλευση της εργασίας, της δηµιουργικότητας, για την παραγωγή και την κατανάλωση εµπορευµάτων. H εκµετάλλευση της εργασίας και η παραγωγή εµπορευµάτων µεγιστοποιείται κατά κύµατα αυτά τα 150 ή 200 χρόνια του
καπιταλισµού, µέσα απ’ την χρήση µηχανών και
την εξέλιξη της τεχνικής.
Tα τελευταία 30 έως 40 χρόνια λοιπόν, σαν απάντηση σε αγώνες εργατικούς, κοινωνικούς και
κυρίως παγκόσµιους που όχι µόνο περιόρισαν
αισθητά την κερδοφορία των αφεντικών αλλά
έφτασαν ως το σηµείο να αµφισβητήσουν την
εξουσία τους, αγώνες των δεκαετιών του ‘60 και
του ‘70, η εκ νέου µηχανοποίηση πολλών επιµέρους σχέσεων και κοινωνικών πεδίων που θα µπορούσαν να αποφέρουν κέρδη και, κυρίως, να αποκαταστήσουν τον έλεγχο των καπιταλιστικών
προσταγών, έγινε η λυδία λίθος ενός καινούργιου,
θαυµαστού κόσµου. Tόσο η οργάνωση της εργασίας όσο και η οργάνωση του ελεύθερου χρόνου
και της κατανάλωσης άρχισαν να περιστρέφονται
όλο και πιο εντατικά γύρω από ένα µεγάλο φάσµα
καινούργιων µηχανών και τεχνολογιών. Oι υπολογιστές, η ψηφιακή τηλε-επικοινωνία, η
ροµποτική, οι βιοτεχνολογίες, η γενετική, οι
νανοτεχνολογίες, το διαδίκτυο, είναι, για να
το πούµε κάπως σχηµατικά, το καινούργιο
µηχανολογικό (και ιδεολογικό) περιβάλλον,
που επαναστατικοποίησε κυριολεκτικά
αυτό που λέγεται καπιταλισµός. Aπ’ την δεκαετία του ‘80, µιλούσαν για την επερχόµενη “τρίτη
βιοµηχανική επανάσταση”, το “τρίτο κύµα”, κλπ.

Έ

χουµε υποστηρίξει, και έχουµε αποδείξει,
ότι οι διεθνείς εξελίξεις µετά την περιβόητη
χρεοκοπία της περιβόητης αµερικανικής Lehman
Brothers, αποτελούν µόνο την πιο πρόσφατη
φάση εκείνου που θα έπρεπε να λέγεται καπιταλιστική κρίση. Kαι καθόλου το σύνολό της. H πραγµατική κρίση µετράει τουλάχιστον 2 δεκαετίες.
Eπιµένουµε και θα επιµένουµε σ’ αυτό. ∆ιαφορετικά, όχι µόνο η τωρινή φάση της παραµένει
“µυστηριώδης” αλλά, το χειρότερο, η προπαγάνδα
έχει µεγάλα περιθώρια για να σκορπάει στα
µυαλά και στις συνειδήσεις τα βολικά της ψέµµατα. Προετοιµάζοντας το ακόµα χειρότερο µέλλον,
και ακυρώνοντας τις όποιες εύστοχες δράσεις θα
έπρεπε (ήδη) και πρέπει να αναλάβουµε όσοι και
όσες βρίσκονται στα χαµηλά των κοινωνικών
ιεραρχιών.

Λ

οιπόν, αυτή η τελευταία φάση είναι η λογική
συνέπεια (το τονίζουµε: η λογική συνέπεια)
διαδικασιών που ξεκίνησαν διεθνώς απ’ την δεκαετία του 1980. Kαι στο κέντρο αυτών των διαδικασιών υπάρχει εκείνο που στο παρελθόν ονοµάστηκε δ ο µ ι κ ή α ν τ ι ν ο µ ί α του καπιταλισµού. Aς
δούµε το θέµα πιο συγκεκριµένα.
Kαπιταλισµός είναι βέβαια ένα συγκεκριµένος
τρόπος οργάνωσης των κοινωνιών, που έχει σαν
βασικό του χαρακτηριστικό την µέγιστη κατά το

A

υτή η καπιταλιστική επανάσταση, που συνεχίζεται ακόµα, έγινε πάνω στην ίδια βασική
ιδέα όπως και οι προηγούµενες, και είχε το ίδιο
βασικό αποτέλεσµα. H βασική ιδέα ήταν το πως
όλο και περισσότερες γνώσεις, δεξιότητες και σχέσεις, θα µηχανοποιηθούν, έτσι ώστε να ελέγχονται
καλύτερα απ’ τα αφεντικά. Tο αποτέλεσµα ήταν
ότι δηµιουργήθηκαν νέα πεδία (µισθωτής) εργασίας, κι αυτά τα καινούργια πεδία, µαζί µε τα
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παλιά, χάρη στις νέες µηχανές και την γενικευµένη χρήση τους, αύξησαν (και αυξάνουν) θεαµατικά την παραγωγικότητα της εργασίας. Mε απλά
λόγια, σε ανατολή και δύση, σε βορρά και νότο, οι
εργάτες παράγουν προοδευτικά όλο και περισσότερα εµπορεύµατα, είτε αυτά είναι πράγµατα, είτε
είναι υπηρεσίες. Aυτή η αύξηση είναι τροµακτική.
Mέσα σε 35 χρόνια, µετρώντας απ’ το 1973 και
µετά, παγκόσµια, ο πιο µετριοπαθής υπολογισµός
δείχνει ότι η παραγωγικότητα της εργασίας
διπλασιάστηκε. Έχουµε βάσιµους λόγους να υπολογίζουµε ότι η πραγµατική αύξηση είναι τουλάχιστον τριπλασιασµός. Που σηµαίνει: οι εργάτες
είναι σε θέση να παράγουν τριπλάσια εµπορεύµατα σήµερα σε σχέση µε τους ίδιους εργάτες το
19731. Aυτό σηµαίνει έναν παγκόσµιο κατακλυσµό
εµπορευµάτων.

µατα, είτε πράγµατα είτε υπηρεσίες, που προορίζονται για ευρεία κατανάλωση, δηλαδή για τους
µισθωτούς.
Kαι η ψαλίδα µεγάλωνε διαρκώς εδώ και δυο,
δυόµισυ, τρεις δεκαετίες. O λόγος είναι προφανής: τα αφεντικά, µε διάφορους τρόπους, πίεζαν
τους µισθούς (και τον έµµεσο µισθό) ώστε να τους
είναι φτηνότερη η εργασία, για να είναι πιο πετυχηµένοι απέναντι στους ανταγωνιστές τους. Tαυτόχρονα όµως αυτή η φτηνότερη εργασία, ήταν
όλο και πιο παραγωγική.
Φυσιολογικά, αναπόφευκτα πρέπει να πούµε, θα
µεγάλωνε διαρκώς ο όγκος των α π ο ύ λ η τ ω ν
εµπορευµάτων. Kαι το να αυξάνουν τα εµπορεύµατα που µένουν απούλητα είναι O ορισµός της
κρίσης στον καπιταλισµό. Kανονικά, το ξέσπασµα, η καθαρή εκδήλωση της κρίσης, θα συνέβαινε γι’ αυτόν τον λόγο: διάφορες επιχειρήσεις θα
άρχιζαν να κλείνουν επειδή δεν θα µπορούσαν να
πουλήσουν την παραγωγή τους· οι απολύσεις
όµως θα µείωναν την γενική καταναλωτική δυνατότητα, οπότε θα έκλειναν και άλλες... Kαι ούτε
καθ’ εξής. Aυτό είναι πολύ πιθανό ότι θα συνέβαινε κάποια στιγµή µέσα στη δεκαετία του 1990.
Όµως τ’ αφεντικά για να αποφύγουν κάτι τέτοιο,
για να κερδίσουν χρόνο, προχώρησαν σε κάθε
διαθέσιµο τρικ. Kαι έτσι έδωσαν τέρµα γκάζι στο
κόλπο της κ α τ α ν ά λ ω σ η ς - µ ε - δ α ν ε ι κ ά .
Tι έκαναν δηλαδή; Aυτά που έκοβαν απ’ τους
µισθούς τα δάνειζαν στους µισθωτούς, ώστε να
συνεχίζεται η όποια κατανάλωση. M’ αυτόν τον
τρόπο βέβαια έκαναν κάτι οξύµωρο, και το ήξεραν
πάρα πολύ καλά. Γιατί τα δανεικά θα ξεπληρώνονταν µε µελλοντική εργασία· για να γίνει η κατανάλωση εµπορευµάτων που είχαν παραχθεί ήδη.
M’ άλλα λόγια το κόλπο των µαζικών δανείων υποθήκευε συνολικά την µ ε λ λ ο ν τ ι κ ή εργασία,
καλώντας του υπηκόους / µισθωτούς να καταναλώσουν, µ’ αυτήν την υποθήκευση, εκείνα που
είχαν ή δ η παράξει.

A

υτό είναι το ένα σκέλος των κεντρικών εξελίξεων τα τελευταία 35 χρόνια. Tο άλλο σκέλος είναι ότι παντού στον αναπτυγµένο καπιταλιστικό κόσµο, δηλαδή στη Bόρεια Aµερική, στην
Eυρωπαϊκή Ένωση, στην Iαπωνία, στη Nότια
Kορέα, στην Aυστραλία, οι πραγµατικοί µισθοί
έµειναν καθηλωµένοι ή και µειώθηκαν. Eιδικά
µετά τα µέσα της δεκαετίας του 1980. Yπάρχουν
άπειρες στατιστικές µελέτες που το επιβεβαιώνουν αυτό. Ότι, δηλαδή, αυτό που ονοµάζεται
κόστος εργασίας για τα αφεντικά έχει συµπιεστεί
συστηµατικά. Oι µισθοί και τα δηµόσια έξοδα
υγείας, παιδείας και πρόνοιας µειώνονταν συστηµατικά επί χρόνια πριν το 2008. Kαι µετά, στο
όνοµα της “αντιµετώπισης της κρίσης”, ακόµα
περισσότερο.

Σ

υνοψίζοντας: εκείνο που θα έπρεπε να ονοµάζεται κρίση είναι αυτό το διαρκές ά ν ο ι γ µ α τ η ς ψ α λ ί δ α ς ανάµεσα στο τι παράγουν οι
εργάτες και στο τι µπορούν να αγοράσουν / καταναλώσουν. ∆εν θα ήταν δυνατόν βέβαια ποτέ,
στον καπιταλισµό, το σύνολο των µισθών να αγοράζει / καταναλώνει το σύνολο των εµπορευµάτων! Yπάρχουν τα εµπορεύµατα πολυτελείας, που
προορίζονται για τις ελίτ. Yπάρχουν επίσης οι
µηχανές παραγωγής, που αγοράζονται απ’ τα
εργοδότες. Όµως υπάρχουν πάρα πολλά εµπορεύ-

Ή

ταν απόλυτα γνωστό στους κύκλους των
ειδικών διεθνώς, ότι µ’ αυτό το κόλπο, η
κατάρρευση θα αναβαλλόταν µεν για κάποιο
καιρό, αλλά θα ήταν πολύ πιο βίαιη και δραµατική
όταν θα συνέβαινε. Όµως τ’ αφεντικά δεν έκα-
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λο ξέσπασµα τέτοιου είδους κρίσης, εκείνο της
δεκαετίας του 1930, είχε ακριβώς τις ίδιες αιτίες,
την ίδια µέθοδο να κουκουλωθεί / καθυστερήσει,
και τα ίδια αποτελέσµατα. Tότε, επειδή πάλι είχε
ανοίξει πολύ η ψαλίδα ανάµεσα στα τότε καταναλωτικά εµπορεύµατα (ψυγεία, καλλυντικά, αυτοκίνητα, έτοιµα ρούχα, κλπ κλπ) και στους µισθούς
και το τι µπορούσαν να αγοράσουν, ήταν που
εφευρέθηκε η πώληση / αγορά µε δόσεις. Kαι µε
γραµµάτια. Στις Hπα, στην Aγγλία, στη Γαλλία,
αυτό το είδος πωλήσεων είχε γενικευτεί µεταξύ
των τότε µισθωτών, και σήµαινε το ίδιο πράγµα: η
µελλοντική εργασία τους και οι µελλοντικοί τους
µισθοί θα ξεχρέωναν την αγορά / κατανάλωση
πραγµάτων που είχαν παραχθεί πριν. Kαι εκείνα
που θα παράγονταν απ’ αυτήν την µελλοντική
εργασία ποιός θα τα αγόραζε άραγε αφού αυτή θα
ξεπλήρωναν ακόµα τις παλιές αγορές τους; Kανένας - όπως και τώρα. Kανείς δεν θα τα αγόραζε, κι
έτσι µέρα µε την ηµέρα, µέσα στην δανεική καταναλωτική ευδαιµονία, πλησίαζαν κοντύτερα στο
χείλος του γκρεµού. Kάποια Παρασκευή του 1929
άρχισε η κατάρρευση: το χρηµατιστήριο ήταν η
συµβολική αρχή. Tο ο υ σ ι α σ τ ι κ ό π ρ ό β λ η µ α
βρισκόταν στο ότι ήταν αδύνατο πλέον να συνεχίζει η παραγωγή και η κατανάλωση µε εκείνους
τους όρους. Ή οι εργάτες θα επαναστατούσαν κοινωνικοποιώντας τα µέσα παραγωγής, ή....

τσαν µε σταυρωµένα χέρια περιµένοντας την
Hµέρα X. Ξέρετε και ξέρουµε ότι απ’ τις αρχές της
δεκαετίας του 2000 εξαπέλυσαν έναν προληπτικό
πόλεµο. Που είχε σκοπό να ενισχυθούν και να
γιγαντωθούν οι µηχανισµοί ιδεολογικής χειραγώγησης, επιτήρησης και αστυνοµικού ελέγχου
πάνω στις κοινωνίες. Έτσι ώστε όταν θα έφτανε η
Hµέρα X, να είναι εξοπλισµένοι σαν αστακοί. Kαι
αυτό ακριβώς συνέβη και συµβαίνει.

B

ρισκόµαστε λοιπόν τώρα σ’ αυτήν την ιστορική περίοδο, όπου αυτό που αναβλήθηκε
µέσω του κόλπου των δανεικών, ξέσπασε τελικά.
Mε ακόµα πιο οξύ τρόπο. Tο µεγάλο άνοιγµα ανάµεσα στην παραγωγικότητα της εργασίας και στις
ανάγκες κερδοφορίας που επέβαλαν τη συστηµατική µείωση των µισθών, “έσκασε”.... Kατάλληλα
καθοδηγούµενη απ’ τους δηµαγωγούς, αυτή η
έκρηξη / κατάρρευση, παρουσιάζεται σαν πτώχευση των εργατών: η εργασία δεν χρειάζεται
- περισσεύει. Bέβαια, ενδιάµεσα, εµφανίζονται
ορισµένες δευτερογενείς συνέπειες της κρίσης ,
όπως (για παράδειγµα) τα ελλείµµατα των δηµόσιων προϋπολογισµών και τα κρατικά χρέη (που
είναι λέει χρέη όλων µας...) στις Hπα, στην
Aγγλία, στην Eλλάδα, στην Pουµανία, στην Bουλγαρία, στην Iρλανδία, στην Iσπανία, στην Πορτογαλία, στην Iταλία, στην Iαπωνία... παντού.
Aλλά πρόκειται για µια συστηµατική πλαστογράφηση, όπου πολιτικοί, ειδικοί (οικονοµολόγοι),
σκέτοι δηµαγωγοί και τζογαδόροι, κάνουν διαγωνισµό για το ποιος θα µας αποβλακώσει πιο πετυχηµένα. Γιατί πρώτα άρχισαν να βουλιάζουν οι
τράπεζες (επειδή αυξανόταν το µέγεθος των
απλήρωτων δανεικών, ειδικά προς τους µισθωτούς). Ύστερα έτρεξαν τα κράτη να σώσουν τις
τράπεζες, κρατικοποιώντας τα χρέη τους· κι έτσι
τα χρέη έγιναν “όλων µας”. Kαι τώρα οφείλουµε
να τα “πληρώσουµε” - αλλά αυτό είναι σύννεφο
καπνού. Eκείνο που απαιτούν από όλους
εµάς, τους εργάτες, σ’ όλο τον κόσµο, είναι
να γίνουµε ακόµα φτηνότεροι.

T

ο ίδιο ακριβώς συµβαίνει και σήµερα. Πέρασε µια ορισµένη περίοδος, διεθνώς, δεκαπέντε ή είκοσι χρόνια, όπου το χάσµα ανάµεσα στην
παραγωγικότητα της εργασίας και στην αµοιβή
της κουκουλωνόταν µε τα δανεικά. Πέρασαν
πολλά χρόνια περίοδος όπου η εργατική συνείδηση και ο ταξικός ανταγωνισµός έµοιαζε µε ανέκδοτο. Kαι όπου ο µικροαστισµός ήταν στις δόξες
του. Για να καταλήξουµε στην κατάρρευση. Όπου
η εργασία, αυτή η εξαιρετικά υψηλής παραγωγικότητας εργασία, εµφανίζεται, παρουσιάζεται σα
να είναι εντελώς άχρηστη. Oι απολύσεις αυξάνονται διαρκώς, η ανεργία καλπάζει, µαζί της η φτώχια βέβαια, µισθοί και συντάξεις κλαδεύονται σα
να είναι φυτά... κι όλα αυτά γιατί; E π ε ι δ ή
είναι µεν διαθέσιµη άφθονη εργασία, αλλά τ’ αφεντικά µη έχοντας

Π

ρέπει να πούµε εδώ πως δεν είναι πρώτη
φορά που ξεσπάσει τέτοια κρίση, µε τις
αιτίες που εξηγήσαµε. Kαι το προηγούµενο µεγά-
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κάτι να φοβηθούν, τη θέλουν σχεδ ό ν τ σ ά µ π α . Για να πολεµήσουν τους ανταγωνιστές τους µε µέσο το µικρότερο κόστος...

πάνω στους εργάτες τους. Στην τωρινή φιλολογία,
το ακούµε ξανά και ξανά, το πρόβληµα είναι “η
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας”. Πρόκειται για µια διατύπωση έντεχνη, για να µισοκαταλαβαίνουµε το νόηµα, αλλά µε τρόπο που να
κάνουµε το πρόβληµα των αφεντικών δικό µας.
“Aνταγωνιστικότητα”, δηλαδή ποιό αφεντικό πουλάει περισσότερο σε βάρος άλλων. “Oικονοµία”,
δηλαδή καπιταλισµός. Kαι “µας”: όλων µας...
Aυτό συµβαίνει λοιπόν: κάθε αφεντικό θέλει
να έχει τους φτηνότερους εργάτες και τους
πλουσιότερους πελάτες - που όµως είναι οι
εργάτες άλλων αφεντικών, οπότε κι αυτοί
δεν έχουν λεφτά... Oπότε κάθε τόσο ξεσπάσει
µια κάποια κρίση. “Mικροκρίσεις” έχουν ξεσπάσει
πολλές τα τελευταία 30, 35 χρόνια. Aυτή όµως δεν
είναι µικρή. Γιατί συµπυκνώνει το τέλος όλων των
µερεµετιών που έγιναν για να ξεπεραστούν οι
προηγούµενες, οι πιο µικρές. Eίναι, δηλαδή, µια
κορύφωση, µια καθαρή επίδειξη, αυτού που είναι
ο καπιταλισµός. Tου πως δουλεύει. Kαι του πως,
για να δουλέψει, οργανώνει µεγάλης κλίµακας
καταστροφές.

Π

ρέπει να κάνουµε εδώ µια στάση, για να
απαντήσουµε προκαταβολικά σε δύο πιθανές απορίες ή και ενστάσεις. Πρώτον, αυτό που
περιγράφουµε σα βασική αντινοµία και σαν πραγµατική αιτία της κρίσης είναι αληθινό (και ένας
αληθινός παραλογισµός) ή µήπως είναι µια αυθαίρετη ιδέα, που µπήκε στο µυαλό µας και θέλουµε
να πείσουµε κι άλλους; Kαι δεύτερον, αν είναι έτσι
τα πράγµατα, τότε γιατί όλοι µιλούν για οτιδήποτε άλλο εκτός απ’ αυτό;
Λοιπόν, πράγµατι, είναι ένας παραλογισµός,
ένας παραλογισµός αληθινός, ένας παραλογισµός
κα-πι-τα-λι-στι-κό-τα-τος! Όποιος έχει δουλέψει
στη ζωή τους έστω για έξι µήνες τον έχει ζήσει αλλά ίσως δεν έχει σκεφτεί πόσο µακριά πάει.
Kάθε εργοδότης, είτε έχει 2 εργάτες / υπαλλήλους
είτε έχει 2000 εργάτες / υπαλλήλους, θέλει να
τους πληρώνει όσο το δυνατόν λιγότερο, για να
έχει όσο το δυνατόν λιγότερα έξοδα, και να µπορεί
είτε να έχει µεγαλύτερη κέρδη είτε, ρίχνοντας λίγο
τις τιµές, να πετάξει τους ανταγωνιστές του στα
σκοινιά. Aυτό είναι κοινότυπο. Mόνο που δεν το
θέλει και δεν το κάνει ένας και µοναδικός εργοδότης! Tο κάνουν όλοι µαζί.
Λοιπόν: κάθε εργοδότης θέλει οι µισθοί που πληρώνει αυτός να είναι όσο το δυνατόν µικρότεροι,
θέλει όµως ταυτόχρονα όλοι οι υπόλοιποι εργάτες
/ µισθωτοί να έχουν αρκετά λεφτά για να αγοράζουν τα δικά του εµπορεύµατα. E, επειδή όµως
αυτό το κάνουν όλοι, επειδή έτσι πιστεύουν ότι θα
αντιµετωπίσουν τους αντιπάλους τους, το αποτέλεσµα είναι ότι όλοι οι µισθοί πέφτουν, και ταυτόχρονα όλοι οι εργοδότες βρίσκονται µπροστά σε
µια µειούµενη “δεξαµενή αγοραστών”! Tην οποία
παλεύουν όλο και σκληρότερα να κερδίσουν. Πώς;
Mειώνοντας ακόµα περισσότερο το κόστος εργασίας, ο καθένας για πάρτη του. Mπας και µε λίγο
φτηνότερα εµπορεύµατα εξουδετερώσει ξανά
τους ανταγωνιστές του... και ούτω καθ’ εξής.
Eίναι πράγµατι παράλογο, αλλά για τον
καπιταλισµό αυτό είναι ο χρυσός κανόνας:
να πολεµούν τ’ αφεντικά µεταξύ τους πατώντας

Ό

σο για την απορία “και γιατί λοιπόν όλοι
µιλάνε για οτιδήποτε άλλο εκτός απ’ αυτήν
την βασική αιτία;”, εδώ η πραγµατικότητα είναι η
εξής: µ ό ν ο ε ρ γ ά τ ε ς θ α ε ί χ α ν κ ά θ ε
λόγο του κόσµου να βάλουν το
δ ά κ τ υ λ ο σ τ η ν π λ η γ ή ! Γιατί µόνο εργάτες
ξέρουν (ή θα µπορούσαν να ξέρουν) πώς έφτασε
το πράγµα εδώ. Όλοι οι υπόλοιποι, είτε στελεχώνουν τα µήντια, είτε στελεχώνουν τις κυβερνήσεις,
είτε στελεχώνουν τα κόµµατα, είτε τα πανεπιστήµια, είτε έχουν οποιαδήποτε άλλη θέση σχετικής
εξουσίας δεν έχουν κανένα λόγο να πουν την αλήθεια. Aντίθετα έχουν πολλούς λόγους να την κρύψουν. Nα την κουκουλώσουν. Kαι στο παρελθόν,
σε παρόµοιες συνθήκες, το ίδιο συνέβη. Mόνο οι
οργανωµένοι εργάτες, είτε σε µαχητικά συνδικάτα
είτε στα παλιά κοµµουνιστικά κόµµατα και στις
αναρχικές οργανώσεις, ως την δεκαετία του 1930,
είχαν λόγους και ήταν σε θέση να δείξουν τα βρώµικα σωθικά του καπιταλισµού. ∆ηλαδή αυτήν τη
θεµελειώδη αντινοµία µεταξύ της κοινωνικότητας
της εργασίας, της παραγωγής, της δηµιουργίας
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του πλούτου, και της ιδιωτικότητας της κερδοφορίας, της ιδιοκτησίας των µέσων παραγωγής.
Όµως αυτό τώρα δεν συµβαίνει. Oύτε στην
Eλλάδα ούτε αλλού. Γιατί; Kαι πάλι η απάντηση
δεν βρίσκεται σε κάποια συνωµοσία. H απάντηση
είναι εντελώς ιστορική. Eπί πολλές δεκαετίες τα
συνδικάτα και τα κόµµατα, όλα τα κόµµατα, έγιναν οργανικό µέρος του κράτους. ∆έθηκαν µε χίλιους δυο δεσµούς, ανάµεσα στους οποίους οι οικονοµικοί είναι εξαιρετικά σηµαντικοί. Kαι έµαθαν
να διαστρεβλώνουν την πραγµατικότητα ανάλογα
µε τα ιδιοτελή τους συµφέροντα.
Mας είναι εύκολο να καταγγείλουµε την αριστερά, σ’ όλες τις εκδοχές της στην Eλλάδα και διεθνώς, και τα συνδικάτα, γι’ αυτό το χάλι, και θα το
κάνουµε. Πρέπει πάντως να θυµόµαστε ότι το να
µεταθέτει κανείς τις ευθύνες του σε άλλους δεν
είναι ούτε χρήσιµο ούτε αλλάζει τις καταστάσεις.
Έχουµε επίσης ευθύνες όλοι, οι χιλιάδες και τα
εκατοµµύρια των εργατών του κόσµου, ειδικά του
“πρώτου” κόσµου, γιατί αποκοιµηθήκαµε γλυκά
µε τις όποιες δανεικές δυνατότητες καταναλωτισµού, και κλείσαµε τα µάτια στο τραίνο που ερχόταν καταπάνω µας. Σφύριζε αυτό, σφυρίζαµε κι
εµείς.... Nοµίζαµε ότι µας χαιρετάει....
Λοιπόν, οι ευθύνες της αριστεράς και των συνδικάτων της, είναι διπλή. Πρώτον, επειδή κουκουλώνει σήµερα την πραγµατικότητα, πουλώντας
εντυπώσεις και συνθήµατα. Kαι δεύτερον, επειδή
την κουκουλώνει εδώ και δεκαετίες. Eίναι το κλασικό κουκούλωµα της γενικής µικροαστικοποίησης: δεν θέλω να ακούω άσχηµα πράγµατα, δεν
θέλω να δω τι επίκειται, θέλω µόνο να απολαµβάνω το παρόν. E, επί χρόνια, όλοι αυτοί που στα
χαρτιά (αλλά µόνο στα χαρτιά όπως αποδεικνύεται) θα έπρεπε ένα µονάχα πράγµα να κάνουν, να
επαγρυπνούν και να προειδοποιούν και να προετοιµάζουν οργανωτικά και πολιτικά τους
εργάτες, τους µισθωτούς, για την Hµέρα X, που
αναπόφευκτα θα έφτανε, όλοι αυτοί λοιπόν κοίταγαν τα µαγαζιά τους. Kαι τις πολιτικές (και
άλλες...) δουλίτσες τους. Σαν γνήσιοι επιχειρηµατίες. Nα βγάζουν βουλευτές, δηµάρχους, προέδρους και γραµµατείς στα σωµατεία... Nα τακτοποιούν φίλους, συγγενείς -και τις τσέπες τους. Nα
κάνουν “αγωνιστική γυµναστική” όποτε τους

βόλευε... Kαι, στην ουσία, να στηρίζουν φανερά ή
υπόγεια όλες τις βασικές επιλογές των αφεντικών.
Mήπως ξέρει κανείς πώς επιβιώνουν τα κόµµατα
στην Eλλάδα; Όχι, βέβαια, χάρη στα µέλη τους.
Aλλά χάρη στις επιχειρήσεις τους, χάρη σε δάνεια
απ’ τις τράπεζες, και χάρη στις επιδοτήσεις του
κρατικού προϋπολογισµού. M’ άλλα λόγια έχουν
ένα κάρο καθηµερινούς µπελάδες οι άνθρωποι...
Tο ίδιο ισχύει και για τα κοµµατίδια της αριστεράς, που το µόνιµο όνειρό τους εδώ και δεκαετίες
είναι πως θα µεγαλώσουν, πως θα φουσκώνουν,
πως θα καµαρώνουν ότι νίκησαν στον Ψ φοιτητικό σύλλογο...
Oπότε, το πιο εύκολο για να συντηρούν την
ύπαρξή τους, είναι να ψάξουν να βρουν µια
“µορφή του κακού” που απ’ τη µια να είναι βολική
για παραµύθια, και απ’ την άλλη να µην ξύνει στα
σοβαρά πληγές. Έναν δράκο, ένα θηρίο... Kι αυτή
η “µορφή του κακού” βρέθηκε: το δντ, η τρόικα, το
µνηµόνιο...
Tο 2009 έλεγαν ότι “δεν υπάρχει κρίση”, “η
Eλλάδα είναι αλλιώς” και διάφορες τέτοιες σκόπιµες ανοησίες ενώ ήδη απ’ το 2008 διάφοροι σύνδεσµοι αφεντικών αλλά και πολιτικοί µιλούσαν
µεταξύ τους, σε συνέδρια, για την κρίση2. Στα τέλη
του 2009, µετά τις εκλογές, µετρούσαν κέρδη και
απώλειες σε ψήφους. Στις αρχές του 2010 η ασχολία τους ήταν να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι
είπε ψέµατα, και ότι υποσχέθηκε πως “λεφτά
υπάρχουν”. Mετά την πολιτική συµφωνία µε το
δντ και την εκτ για “δάνειο σωτηρίας”, την άνοιξη
του 2010, βρήκαν το σκιάχτρο το πιασάρικο.
Eκείνο που ξέχασαν εντελώς τυχαία να προσέξουν (κι όταν λέµε “να προσέξουν” δεν λέµε για
λόγια, από λόγια η αριστερά άλλο τίποτε, µιλάµε
για έργα, για πράξεις) ήταν ότι το ελληνικό δηµόσιο κλάταρε (κι άρχισε να ψάχνει εναγωνίως για
δανεικά) επειδή προσπάθησε να σώσει τις ελληνικές τράπεζες! Που βούλιαζαν και βουλιάζουν για
τον ίδιο λόγο που βουλιάζουν οι τράπεζες στις
Hπα, στην Aγγλία, στην Iσπανία, στην Iρλανδία,
και παντού όπου έπαιξε χοντρά το κόλπο “κατανάλωση µε δανεικά”: όλο και περισσότεροι µισθωτοί δεν µπορούν να ξεπληρώσουν τα χρέη τους,
και το πράγµα κάνει κύκλους προς τα κάτω.
Όχι µόνο, λοιπόν, όλοι αυτοί δεν ξέρουν τίποτα
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για την κεντρικότητα που έχει η υποτίµηση της
εργασίας στην παρούσα κρίση, αλλά ούτε στον
ρόλο των τραπεζών δεν κέντραραν. Aντίθετα, µε
εντυπωσιακή αλλά κενή περιεχοµένου συνθηµατολογία, µε διάφορα ψέµατα (όπως: “η λύση υπέρ
του λαού είναι η έξοδος απ’ το ευρώ”) και µε κάθε
άλλο δηµαγωγικό τερτίπι, ροκανίζουν τον χρόνο.
Kαι το έχουν πετύχει ως τώρα: είναι τέλος του
2010, η κρίση διεθνώς µετράει τουλάχιστον 2 χρόνια, και έχουµε µετατραπεί όλοι σε ποντίκια που
βρυχώνται µια στο τόσο - και τρέχουν πανικόβλητα όλο το 24ωρο.
Mε απλά λόγια, βάζοντας σα στόχο πρώτης
γραµµής δντ, εκτ, τρόικα, µνηµόνιο κλπ, όλοι οι
σωτήρες µας προσπαθούν να µας κάνουν να αντιδράσουµε ως εξής: κ ά π ο ι ο ς µ α ς κ ο λ λ ά ει ένα όπλο στο κεφάλι, κι
εµείς πρέπει να λέµε “γαµώ τον
Colt,
τον
Smith
και
τον
W e s s o n ” ! Kαι κατά τα άλλα, παραλυσία!
∆υστυχώς, µέσα σ’ όλον αυτόν τον χαµό, φουντώνει και πάει ο καηµός για την “εθνική οικονοµία”!
Πρέπει να σκεφτόµαστε γι’ αυτήν - λένε οι σωτήρες µας. Πρέπει να σκεφτόµαστε τι είναι το καλύτερο για τον “εθνικό” ελληνικό καπιταλισµό. ∆ιάφοροι µάλιστα αριστεροί σωτήρες το λένε πια έξω
απ’ τα δόντια: για να σωθεί ο εθνικός ελληνικός
καπιταλισµός πρέπει ο λαός να πληρώσει το
...αναπόφευκτο κόστος!!.. “Aναπόφευκτο”...

είναι να συνειδητοποιήσουµε και να βάλουµε οριστικά στο µυαλό µας ότι η εργασία είναι που δηµιουργεί τον κοινωνικό πλούτο, δηλαδή οι εργάτες
και οι εργάτριες παγκόσµια. Xωρίς αυταπάτες και
συνεταίρους.
Συνεπώς ο στόχος των 30 ωρών εργασίας την
εβδοµάδα µε 900 ευρώ καθαρό µηνιαίο µισθό σαν
µαζικός, εργατικός στόχος, είναι κάτι που ξεπερνάει κατά πολύ τη µιζέρια του “ωραίο, αλλά δεν
γίνεται”. Aς τα πάρουµε όµως µε την σειρά.

E

ίπαµε ήδη ότι εδώ και δεκαετίες οι πραγµατικοί µισθοί µειώνονται. Kι αυτό όχι µόνο
σαν χρήµα, αλλά και µέσω των “νέων”, “ευέλικτων” σχέσεων εργασίας, των διαδοχικών κοψιµάτων στα κοινωνικές δαπάνες, κλπ. Tαυτόχρονα
όµως η εργασία, όλες οι µορφές εργασίας, γίνονται πολύ πιο παραγωγικές. Tο 1991, µια αστή
οικονοµολόγος, καθηγήτρια στο Harvard τότε, η
Juliet Schor, έκανε µία µελέτη, που κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι θ α ή τ α ν α ρ κ ε τ ή µ ι α
εργάσιµη ηµέρα των 4 ωρών, για να
διατηρηθεί το επίπεδο ζωής στις
H Π A σ τ ο ε π ί π ε δ ο π ο υ ή τ α ν τ ό τ ε ! Tο
τονίζουµε: µε 20 ώρες δουλειά την εβδοµάδα,
το επίπεδο παραγωγής θα παρέµενε σταθερό στα δεδοµένα του 1991!
Oπότε, το ότι εµείς βάζουµε σαν στόχο τις 30
ώρες δουλειά την εβδοµάδα, είναι µετριοπαθέστατο.... Eίναι! Eίναι όµως και ρεαλιστικότατο.
Kαι (βασικό αυτό) δηµιουργεί χωρίς µεγάλα λόγια
ένα επαρκές µέτωπο απέναντι στη διαχείριση της
εργασίας όπως την κάνουν τα αφεντικά· όπως την
έκαναν πριν την κρίση, κι όπως την κάνουν εντονότερα τώρα. Άλλοι τρέχουν να τα βγάλουν πέρα
µε 2 και 3 δουλειές, αν τις βρίσκουν πλέον, κι
άλλοι είναι άνεργοι.
Tο ίδιο ισχύει για τον στόχο των 900 ευρώ σαν
κατώτατο, βασικό, καθαρό µισθό, για τις 30 ώρες
δουλειάς την εβδοµάδα - κι από κει και πάνω όλες
οι προσαυξήσεις. Eίναι κι εδώ εύκολο να πει
κάποιος “και λίγα είναι”. Iσχύει, αλλά δεν µας φαίνεται η κατάλληλη στιγµή για αχαλίνωτες πλειοδοσίες συνθηµάτων. Έχουµε απέναντί µας τη
στρατηγική, επίσηµη, γενική µείωση του βασικού
µισθού κάτω απ’ το όριο επιβίωσης - έτσι δεν

Π

ρέπει λοιπόν να ξεφορτωθούµε όλη αυτή τη
δηµαγωγία, όλη αυτήν την σαβούρα, να
βγάλουµε το δηλητήριο απ’ το µυαλό και τις συνειδήσεις µας, και να σταθούµε όρθιοι, µε τα πόδια
κάτω και το κεφάλι επάνω. Kι αυτός είναι ένας
ουσιαστικός σκοπός του π λ ά ν ο υ 3 0 / 9 0 0 . Nα
σταθούµε, µε αξιώσεις, σαν εργάτες, σαν µισθωτοί, στο κέντρο της κρίσης, απαιτώντας το δικό
µας, εργατικό δίκαιο - και µόνον αυτό. Όλοι οι
λόγοι του κόσµου, ιστορικοί αλλά και απλής λογικής, συνηγορούν σ’ αυτό. Eκείνο που χρειάζεται
είναι το κουράγιο και η αυτοπεποίθηση για να
σηκώσουµε το γάντι που έχουν ρίξει τ’ αφεντικά.
Eκείνο που χρειάζεται είναι να σταµατήσουµε να
τρώµε τα παραµύθια, τις θεωρίες συνωµοσίας, το
σούρσιµο απ’ το µανίκι. Eκείνο που χρειάζεται
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είναι; Έχουµε µπροστά µας το ότι όσοι είναι κάτω
από 25 χρονών θα δουλεύουν για 500κάτι ευρώ το
40ωρο, έτσι δεν είναι; Έχουµε µπροστά µας τις
απειλές ότι “ή δεχόσαστε κόψιµο µισθών ή κλείνουµε τα µαγαζιά και τις επιχειρήσεις µας” - έτσι
δεν είναι; Συνεπώς τα 900 ευρώ, χωρίς να είναι
αρκετά, είναι ήδη ένα φράγµα - προς - τα - επάνω.
Tο σηµαντικό ωστόσο είναι να µην κάνει κάποιος το λάθος να αποµονώσει τα δύο µεγέθη µεταξύ
τους, τον χρόνο εργασίας και τον βασικό µισθό.
Γιατί αν κάνει αυτό το λάθος τότε µπλέκει µε διάφορα φαντάσµατα και λάθος σκέψεις. Στο πλάνο
30/900 ο χρόνος εργασίας και η βασική
“τιµή” της είναι αξεδιάλυτα. Όχι απλά σαν
µεγέθη, αλλά σαν σχέσεις. Γιατί µόνο στον
συνδυασµό τους µπορούµε να µιλάµε και να αγωνιστούµε για την ANATIMHΣH THΣ EPΓAΣIAΣ,
κόντρα στη στρατηγική των κυρίων! Mόνο µαζί
και ταυτόχρονα η α ύ ξ η σ η της “βασικής, ελάχιστης τιµής” της εργασίας, και η µ ε ί ω σ η του
θεσµικά αναγκαίου χρόνου εργασίας, έχουν το
νόηµα της επιθετικής εκδήλωσης του εργατικού
δίκαιου. Tο 30/900 µόνο σαν σετ δείχνει αυτό το
δίκαιο. Aν το διαλύσει κανείς, τότε αφήνει τ’ αφεντικά να ξαναπεράσουν τη δική τους λογική. Για
παράδειγµα λένε ήδη “επειδή δεν υπάρχει δουλειά
θα δουλεύετε λιγότερο - αλλά θα πληρωνόσαστε
και λιγότερο”... Ή µπορεί να πουν “πόσα; 900;
εντάξει - αλλά µαύρα, χωρίς ασφάλιση, δώρα, επιδόµατα, και θα δουλεύεις όσο σου λέω εγώ”.
Πρέπει λοιπόν να τονίσουµε από εδώ, ότι το
π λ ά ν ο 3 0 / 9 0 0 έτσι όπως σας το παρουσιάζουµε, θέτει µεν έναν διπλό ποσοτικό στόχο, αποτελεί όµως επίσης τη δυνατότητα να σταθεί στα
πόδια της η πολιτική αυτοαξιοποίηση των εργατών. Θα πούµε περισσότερα στη συνέχεια.

συµβαίνει σήµερα, και τα ακόµα χειρότερα που θα
συµβαίνουν αύριο αν κάτσουµε να κλαίµε την
µοίρα µας! Θεωρητικά όµως, αν αύριο το πρωί, µε
έναν µαγικό τρόπο άγνωστης προέλευσης, χωρίς
να κάνουµε οτιδήποτε, έλεγαν τ’ αφεντικά: εντάξει, δίκιο έχετε, λοιπόν από εδώ και πέρα όλοι και
όλες (χωρίς εξαιρέσεις για µετανάστες, νέους
εργάτες, µακροχρόνια άνεργους κλπ...) θα δουλεύετε 30 ώρες την εβδοµάδα και ο βασικός καθαρός µισθός θα είναι 900 ευρώ, ΠAΛI
KAΠITAΛIΣMO θα είχαµε. Πάλι θα µας εκµεταλλεύονταν! Έτσι είναι. Άρα φαίνεται ότι βάζοντας
σα στόχο το 30/900 χάνουµε την “πιστοποίηση
επαναστατικότητας”....! Kρίµα. Kρίµα για εµάς...
Kοιτάξτε όµως τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα.... ∆εν προετοιµάζεται καµία εργατική, απελευθερωτική επανάσταση - για να κατηγορηθούµε
ότι τη φρενάρουµε... Έτσι δεν είναι; Aπελπισία;
Nαι, υπάρχει άφθονη. Θυµός; Eπίσης. Aλλά οι
επαναστάσεις δεν γίνονται απλά και µόνο επειδή
χιλιάδες µυαλά έχουν θολώσει και χιλιάδες καρδιές έχουν παγώσει απ’ την αγωνία και τον φόβο
για το αύριο. Tο να πιστεύει κανείς ότι η επανάσταση είναι προ των πυλών, έτσι, επειδή αυτόν
τον βολεύει να φαντάζεται, είναι µαζί και ανοησία
και δειλία. Eίναι ανοησία επειδή πετάει στα σκουπίδια όλες εκείνες τις (µακρόχρονες) διαδικασίες
που µετατρέπουν το εργατικό δίκαιο σε ένα συνεκτικό σχέδιο µε σκοπό την κατάληψη της εξουσίας
απ’ τους προλετάριους - και την κατάργησή της.
Kαι είναι δειλία, επειδή τέτοιες επαναστάσεις
µπορεί κανείς να τις φαντάζεται και να τις περιµένει ακόµα και στην τουαλέτα του. ∆εν κοστίζει
τίποτα....
Eν τέλει, και µ’ όλον τον σεβασµό στην Iστορία,
αυτό το 30/900 σήµερα είναι τόσο κοντά στο
δίκιο µας και τόσο µακριά απ’ τις συνθήκες στις
οποίες ζούµε, όσο κοντά και µακριά µαζί ήταν το
8ωρο / 40ωρο για εκείνους τους γενναίους
100.000 εργάτες, στο Σικάγο του 1886. Tους
οποίους όλοι τιµάµε, και κανένας δεν διανοείται
να αποκαλέσει “προδότες της επανάστασης”.

A

κούµε ήδη την ένσταση: ααααααα, αυτό δεν
ανατρέπει τον καπιταλισµό!!! Ωωω ναι!
Eίναι αλήθεια! Tο ξέρουµε!!! Tο 30/900 είναι
ένας πολύ απλός, µετρηµένος, εύλογος και εξηγήσιµος στόχος που όµως δεν ανατρέπει εκ βάθρων
τις σχέσεις εργασίας! ∆ηλαδή την εκµετάλλευσή
της. Θα µπορούσε µάλιστα κάποιος να πει ότι
απλά απαλύνει αυτήν την εκµετάλλευση. Tην
κάνει ηπιότερη. Πράγµατι. Πολύ ηπιότερη απ’ ότι

A

κούµε και την δεύτερη ένσταση: αααααα,
σωστό είναι το 30/900, αλλά “αυτά δεν
γίνονται”. Aπαντάµε: αν - δεν - γίνονται - αυτά,
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τότε “ποιά γίνονται”; Γίνεται το “κάτω το δντ”;
Γίνεται το “έξω απ’ το ευρώ”; Γίνεται να αφήνουµε την ζωή µας στη µεταφυσική και στις εξουσίες;
Kι αν το ελληνικό κράτος αποφασίσει να αλλάξει
τακτική, ποιος νοµίζετε ότι θα είναι πάλι από
κάτω;
H αλήθεια είναι πικρή. Mία, µιάµιση γενιά έχει
εκπαιδευτεί, µέσα απ’ τα ένδοξα χρόνια της κατανάλωσης, να θεωρεί ότι “αυτό γίνεται” σηµαίνει
αυτό γίνεται Tώρα. Άντε αύριο.
Aλλιώς;... Aλλιώς τίποτα... Tο just in time της
κατανάλωσης εκπαίδευσε τους πληβείους στην
µανιοκατάθλιψη του “ή τώρα ή ποτέ”. Tο ότι αυτό
το µάθηµα έκανε σµπαράλια όλες τις κοινωνικές
σχέσεις που θέλουν διάρκεια και αντοχή στο
χρόνο και στα ζόρια, είναι το ανοµολόγητο µυστικό της καθηµερινής µας ζωής. Tο “αυτά δεν γίνονται” είναι η παγωµένη καρδιά του “ή τώρα - ή
ποτέ”.
Aλλά έτσι οι εργάτες και οι εργάτριες ξεµάθαµε
να σχεδιάζουµε σαν τάξη. Ξεµάθαµε να πολεµάµε
µακρόχρονα απέναντι σ’ έναν αντίπαλο που κάνει
διαρκή πόλεµο. Ξεµάθαµε το πείσµα και την αντοχή που χρειάζεται σ’ έναν κόσµο που τίποτα δεν
χαρίζεται. Ξεµάθαµε το πνεύµα και την χαρά της
συντροφικότητας που µόνο σε βάθος χρόνου δοκιµάζονται. Ξεµάθαµε την εµπιστοσύνη που είναι
δώρο του κόπου, της επιµονής και των κοινών κινδύνων και όχι της στιγµής, του χαβαλέ και της
έξαψης.
Mάθαµε όλα τα σκατά: τον ατοµισµό, τον εγωκεντρισµό, τον βερµπαλισµό, τις ψυχοπάθειες της
κατανάλωσης και της αυτοκατανάλωσης, τα σύνδροµα µεγαλείου, τη µανιοκατάθλιψη. Kι έτσι,
βέβαια, “τίποτα δεν γίνεται” - αν δεν µπορείς να
το αγοράσεις.

Όσοι, λοιπόν, λένε “σωστό το 30/900 αλλά δεν
γίνεται” εννοούν ότι έχουν ηττηθεί ανεπανόρθωτα, και ότι δεν έχουν κουράγιο να πολεµήσουν όσο
χρειάζεται για “να γίνει”. Όµως έχουν ακούσει,
έχουν καταλάβει µήπως, ότι τ’ αφεντικά, σ’ αυτή
τη φάση και στην επόµενη, θα δείξουν οποιοδήποτε έλεος στους ηττηµένους; Όχι. ∆εν δείχνουν και
δεν θα δείξουν.

A

ς δούµε καλύτερα δυο παραδείγµατα απ’ την
ιστορία της τάξης µας. Για να δούµε µε προσγειωµένο τρόπο το τι µπορούµε να κάνουµε - υπό
αυστηρές προϋποθέσεις φυσικά. Tο ένα παράδειγµα είναι αυτό των οικοδόµων στην ελλάδα,
στα τέλη της δεκαετίας του ‘80. Eπέβαλαν τότε το
35ωρο στις οικοδοµές, το επέβαλαν στην πράξη επειδή ήταν οργανωµένοι, επειδή ήταν αποφασισµένοι, επειδή ήταν πεισµατάρηδες και συγκρούστηκαν µε τους εργολάβους γιαπί - γιαπί, όποτε
χρειάστηκε. Bέβαια, στη συνέχεια, το 35ωρο
εγκαταλείφθηκε...
Θα πει τώρα ο µόνιµα “συνήγορος του διαβόλου”: εντάξει, σε εποχή ανάπτυξης µπορούν όντως
οι εργάτες να επιβάλουν τη µείωση του χρόνου
εργασίας (χωρίς µείωση, οπωσδήποτε, του
µισθού.... Aλλά τώρα; ... Mε την κρίση;... Mε τα
µαγαζιά που κλείνουν;”
Tο δεύτερο παράδειγµα λοιπόν έχει ακόµα πιο
διδακτική αξία. Γιατί έρχεται απ’ την καρδιά της
κρίσης, της προηγούµενης κρίσης, εκείνης του
1930, που ήταν το ίδιο καταστροφική όπως αυτή
σήµερα. Kαι έρχεται απ’ τις µακρινές HΠA, αλλά
δεν χάνει τίποτα σε αξία. Aντιγράφουµε από ένα
βιβλίο3 - ο τονισµός δικός µας:

...
Oι εργατικοί ηγέτες εκείνης της εποχής έ σ τ ρ ε ψ α ν τ η ν π ρ ο σ ο χ ή τ ο υ ς σ τ η ν ι δ έ α
ότι τα οφέλη της παραγωγικότητας θα έπρεπε να συνδυαστούν µε µια
µ ε ί ω σ η ω ρ ώ ν ε ρ γ α σ ί α ς ως ενός τρόπου για να επιστρέψουν στη δουλειά οι άνεργοι, να
αυξηθεί η αγοραστική δύναµη και να αναζωογονηθεί µια αδρανής οικονοµία. A ν κ α ι ό λ η τ η
δεκαετία του 1920, τα συνδικάτα υποστήριζαν ότι τα οφέλη της
παραγωγικότητας έπρεπε να τα µοιράζονται και οι εργαζόµενοι µε τη
µ ο ρ φ ή λ ι γ ό τ ε ρ ω ν ω ρ ώ ν ε ρ γ α σ ί α ς , τα επιχειρήµατά τους εστιάζονταν περισσότερο
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στα ψυχολογικά και κοινωνικά ευεργετήµατα του ελεύθερου χρόνου παρά στα οικονοµικά
οφέλη. O ιστορικός Mπέντζαµιν Xάνικατ σηµειώνει ότι το 1929, στο συνέδριο της Aµερικανικής
Oµοσπονδίας Eργαζοµένων (American Federation of Labor, AFL), η τελική έκθεση του διοικητικού συµβουλίου για περικοπή ωρών “δεν ανέφερε πουθενά προβλήµατα ανεργίας ή υψηλότερων
αποδοχών, αλλά µιλούσε κυρίως για τον ελεύθερο χρόνο των εργαζόµενων χαρακτηρίζοντάς τον
απαραίτητο για µια αρµονική ανάπτυξη σώµατος, ψυχής και πνεύµατος... µιας γεµάτης ζωής ...
κοινωνικής προόδου... και του ίδιου του πολιτισµού”.
Tο 1932 [µετά το ξέσπασµα της κρίσης], οι οργανωµένοι εργάτες µετατόπισαν το επιχείρηµα
για λιγότερες ώρες εργασίας από την ποιότητα ζωής στην κοινωνική δικαιοσύνη. Oι ηγέτες των
εργατών έβλεπαν την τεχνολογική ανεργία σαν “ένα φυσιολογικό αποτέλεσµα αυξηµένης αποδοτικότητας, οικονοµικών πλεονασµάτων και περιορισµένων αγορών”. I σ χ υ ρ ί ζ ο ν τ α ν ό τ ι
για να αποφύγει η κοινωνία µια εκτεταµένη και µόνιµη ανεργία, θα
έπρεπε οι επιχειρήσεις να µοιραστούν τα οφέλη της παραγωγικότητας
µε τους υπαλλήλους τους υπό µορφή µειωµένων ωρών εργασίας. H
ανακατανοµή των ωρών γινόταν όλο και περισσότερο θέµα επιβίωσης.
Eφόσον οι νέες τεχνολογίες αύξαναν την παραγωγικότητα και
οδηγούσαν σε λιγότερους εργαζόµενους και σε υπερπαραγωγή, µοναδικό αντίδοτο ήταν η µείωση των ωρών εργασίας,
έτσι ώστε να µπορούν να έχουν όλοι µια δουλειά, αρκετό εισόδηµα
και αγοραστική δύναµη για να απορροφούν τις αυξήσεις της παραγωγ ή ς . O Mπέρτραντ Pάσελ, ο σπουδαίος Άγγλος µαθηµατικός και φιλόσοφος, πήρε το µέρος των
εργατών. ∆εν θα ‘πρεπε να εργάζονται οχτώ ώρες την µέρα ορισµένοι και καθόλου άλλοι, αλλά
τέσσερεις ώρες καθηµερινά όλοι”.
Στις 20 Iουλίου του 1932, το διοικητικό συµβούλιο της AFL, σε µια συνεδρίασή του στο Aτλάντικ Σίτι, εξέδωσε µια δήλωση µε την οποία ζητούσε από τον πρόεδρο Xούβερ να συγκαλέσει µια
διάσκεψη επιχειρηµατιών και συνδικαλιστών µε σκοπό την εφαρµογή µιας εργάσιµης βδοµάδας
τριάντα ωρών, για να “δηµιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης για τα εκατοµµύρια των ανέργων”. Mε την ελπίδα ότι θα ενισχυόταν η αγοραστική δύναµη των καταναλωτών και µη βλέποντας άλλες βιώσιµες λύσεις στον ορίζοντα, πολλοί επιχειρηµατίες δέχτηκαν απρόθυµα να λάβουν
µέρος στην εκστρατεία για µια µικρότερη εργάσιµη βδοµάδα. Mεγάλοι εργοδότες, όπως η
Kellogg’s στο Mπατλ Kρικ, η Sears, η Roebuck, η Standard Oil στο Nιού Tζέρσεϊ και η Hudson
Motors µείωσαν από µόνοι τους την εργάσιµη βδοµάδα σε 30 ώρες, για να µη χάσει ο κόσµος τις
δουλειές του.
H απόφαση της Kellogg’s ήταν η πιο φιλόδοξη και καινοτόµος απ’ όλα τα σχέδια. O
W.K.Kellogg, ο ιδιοκτήτης, πίστευε πως “αν χρησιµοποιήσουµε τέσσερεις 6ωρες βάρδιες... αντί
για τις τρεις 8ωρες που ισχύουν ως τώρα, θα µπορέσουν να απασχολούνται και να αµείβονται
τριακόσιοι οικογενειάρχες περισσότεροι στο Mπατλ Kρικ”. Για να διασφαλίσει την επάρκεια
αγοραστικής δύναµης των υπαλλήλων της, η εταιρεία αύξησε το ελάχιστο ηµεροµίσθιο των
ανδρών σε 4 δολάρια και τα ωροµίσθια κατά 12,5%, αντισταθµίζοντας έτσι την καθηµερινή απώλεια δύο ωρών εργασίας.
H διεύθυνση της Kellongg’s υποστήριζε πως οι υπάλληλοί της είχαν το δικαίωµα να ωφελούνται
από την αύξηση της παραγωγικότητας µε υψηλότερες αποδοχές και λιγότερες ώρες εργασίας. H
εταιρεία εξέδιδε δελτία που έδειχναν ότι τα µειωµένα ωράρια εργασίας βελτίωναν τη διάθεση
και την αποδοτικότητα των εργαζόµενων. Tο 1935, έδωσε στη δηµοσιότητα µια λεπτοµερή µελέ-
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τη, σύµφωνα µε την οποία, µετά από “πέντε χρόνια εξάωρης ηµερήσιας εργασίας, τα γενικά
έξοδα ανά µονάδα [παραγόµενου προϊόντος] µειώθηκαν κατά 25% ... το εργατικό κόστος ανά
µονάδα κατά 10% ... τα εργατικά ατυχήµατα κατά 41% ... [και] 39% περισσότερα άτοµα από το
1929 εργάζονταν στην Kellogg’s”. H εταιρεία ήταν περήφανη για τα επιτευγµατά της και διατεθειµένη να τα µοιραστεί µε άλλες επιχειρήσεις: “Για εµάς, δεν είναι απλώς µια θεωρία. Tο έχουµε αποδείξει µε πέντε έτη πραγµατικής πείρας. ∆ιαπιστώσαµε ότι µε λιγότερες ώρες εργασίας
την ηµέρα η αποδοτικότητα και το ηθικό των υπαλλήλων µας έχουν τόσο αυξηθεί, τα ποσοστά
ατυχηµάτων και ασφάλειας έχουν τόσο βελτιωθεί, και το κόστος παραγωγής ανά µονάδα έχει
τόσο µειωθεί, ώστε να µπορούµε να αµείβουµε τις έξι ώρες εργασίας µε τα ίδια χρηµατικά ποσά
που καταβάλλαµε άλλοτε για ένα οχτάωρο”.4
...
Στις 31 ∆εκεµβρίου του 1932, ο γερουσιαστής της Aλαµπάµα Xιούγκο Λ. Mπλακ, έφερε προς
ψήφιση στην Aµερικανική Γερουσία ένα νοµοσχέδιο που ζητούσε εργάσιµη βδοµάδα 30 ωρών
σαν τη “µοναδική πρακτική και εφικτή µέθοδο αντιµετώπισης του προβλήµατος της ανεργίας”.
O Mπλακ µίλησε στο έθνος από το ραδιόφωνο και ζήτησε από τον αµερικανικό λαό να υποστηρίξει το “Nοµοσχέδιο για µια Eργάσιµη Eβδοµάδα 30 Ωρών”. Προέβλεπε ότι η ψήφισή του θα
οδηγούσε στην άµεση επαναπρόσληψη περισσότερων από 6,5 εκατοµµύρια άνεργων Aµερικανών, και ότι θα βοηθούσε τη βιοµηχανία αυξάνοντας την αγοραστική δύναµη εκατοµµυρίων
νέων µισθωτών.
Στις ακροάσεις του Kογκρέσου µε θέµα το νοµοσχέδιο Mπλακ, που πραγµατοποιήθηκαν τον
Iανουάριο και τον Φεβρουάριο του 1933, ο Oυίλιαµ Γκριν της AFL κατέθεσε ότι ήταν απόλυτα
πεπεισµένος πως “η µικρότερη σε διάρκεια εργάσιµη ηµέρα κι εργάσιµη βδοµάδα πρέπει να
εφαρµοστεί σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις, αν θέλουµε πραγµατικά να δηµιουργήσουµε
ευκαιρίες απασχόλησης για εκατοµµύρια ανέργους που ψάχνουν απεγνωσµένα να βρουν µια
δουλειά”.
Προς µεγάλη έκπληξη όλων των Aµερικανών, η Γερουσία υπερψήφισε το νοµοσχέδιο Mπλακ
στις 6 Aπριλίου του 1933, µε ψήφους 53 υπέρ και 30 κατά, επιβάλλοντας µια βδοµάδα 30 ωρών
σε όλες τις επιχειρήσεις που ασχολούνταν µε το διαπολιτειακό κι εξωτερικό εµπόριο. H απόφαση της Γερουσίας κυριολεκτικά ηλέκτρισε τόσο το κοινό όσο και τη Γουόλ Στριτ. Tο Labor, µια
εργατική εφηµερίδα, κυκλοφόρησε µε τις λέξεις MEΓAΛH NIKH σε πηχυαίο τίτλο. Oι εκδότες
του, που κι αυτοί δεν µπορούσαν ακόµη να πιστέψουν τα όσα είχαν συµβεί στη Γερουσία, έγραψαν: “Πριν από δέκα χρόνια, ένα νοµοσχέδιο σαν κι αυτό θα πνιγόταν από την ίδια την επιτροπή. Tην περασµένη βδοµάδα η πλειοψηφία των γερουσιαστών, προοδευτικών και συντηρητικών,
το ψήφισαν. Eίναι µια απόφαση που σηµαδεύει την εντυπωσιακότερη αλλαγή κοινής γνώµης σε
όλη την πρόσφατη ιστορία µας”.
Tο νοµοσχέδιο Mπλακ πήγε αµέσως στη Bουλή, όπου ο Oυίλιαµ Π. Kόνερι ο Nεότερος, εκπρόσωπος της Mασαχουσέτης και πρόεδρος της Eπιτροπής Eργασίας, προέβλεψε ότι θα ψηφιστεί
πολύ σύντοµα. Tο νοµοσχέδιο παρουσιάστηκε στη Bουλή από την επιτροπή µε εισήγηση να
νοµοθετηθεί. H υπερψήφισή του φαινόταν βέβαιη. Oι περισσότεροι Aµερικανοί πίστευαν ότι θα
ήταν οι πρώτοι στον κόσµο που θα εργάζονταν 30 ώρες τη βδοµάδα. O ενθουσιασµός τους δεν
κράτησε πολύ. O π ρ ό ε δ ρ ο ς P ο ύ σ β ε λ τ [είχε εκλεγεί στα τέλη του 1932 και ανέλαβε την
προεδρία το 1933] - µ ε τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ ω ν µ ε γ ά λ ω ν ε π ι χ ε ι ρ η µ α τ ι ώ ν κινήθηκε αµέσως εναντίον του νοµοσχεδίου. Aν και η κυβέρνησή του
αναγνώριζε ότι µια µείωση των ωρών εργασίας θα συνέβαλε βραχυπρόθεσµα στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της
αγοραστικής δύναµης, ο Pούσβελτ φοβόταν πως θα είχε µαπροπρόθε-
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σµα αρνητικές συνέπειες, ότι θα επιβράδυνε τη µεγέθυνση και θα
επηρέαζε την ικανότητα της Aµερικής να αντιµετωπίζει αποτελεσµατ ι κ ά τ ο υ ς α ν τ α γ ω ν ι σ τ έ ς τ η ς σ τ ο ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό . Oι επιχειρήσεις, αν κι ενέκριναν
εθελοντικές βραχυπρόθεσµες στρατηγικές για τη µείωση των ωρών εργασίας, ήταν αντίθετες σε
κάθε οµοσπονδιακή νοµοθεσία που θα θεσµοποιούσε τη βδοµάδα των 30 ωρών και θα την έκανε
µόνιµο χαρακτηριστικό της αµερικανικής οικονοµίας.
O Pούζβελτ έπεισε την Eπιτροπή Kανονισµών του Kοινοβουλίου να θάψει το νοµοσχέδιο των
Mπλακ - Kόνερι, και να δεχτεί στη θέση του το Nοµοσχέδιο Eθνικής Bιοµηχανικής Aνάκαµψης
(NIRA), το οποίο είχε διατάξεις που επέτρεπαν στην κυβέρνηση να ορίζει το µέγεθος της εργάσιµης βδοµάδας για συγκεκριµένες κατηγορίας βιοµηχανιών. Tόσο το Kογκρέσσο όσο και τα
εργατικά σωµατεία συνθηκολόγησαν, κυρίως επειδή το NIRA εγγυόταν στα συνδικάτα το δικαίωµα συλλογικών διαπραγµατεύσεων µε τις επιχειρήσεις, κάτι που τα συνδικάτα ζητούσαν να
νοµοθετηθεί σε οµοσπονδιακό επίπεδο εδώ και πολύ καιρό. Oυσιαστικά, το αίτηµα για λιγότερες
ώρες απασχόλησης θυσιάστηκε µε αντάλλαγµα το δικαίωµα των σωµατείων να έχουν την προστασία του οµοσπονδιακού νόµου...

A

υτή είναι, περιληπτικά, η ιστορία του
αγώνα των αµερικανικών συνδικάτων
για την εργάσιµη εβδοµάδα των 30 ωρών
µέσα σε µια κρίση σκληρή. Eκείνην της
δεκαετίας του 1930. Kαι είναι διδακτική και
χρήσιµη για εµάς σήµερα, από διάφορες απόψεις.
Πρώτα πρώτα όσοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται
για ρεφορµισµό, αυτό αποδεικνύεται!!! Tα αµερικανικά συνδικάτα τότε δεν ήταν βέβαια επαναστατικά.... Aλλά αν αυτό είναι αλήθεια, τότε το
ερώτηµα “τί είναι τα ελληνικά συνδικάτα και κόµµατα σήµερα” (και τα αµερικανικά, και τα ιταλικά, και τα γαλλικά, και τα γερµανικά, και όλα) επιδέχεται µια απάντηση κόλαφο: δεν είναι καν και
καν ρεφορµιστικά! Eίναι φλύαροι και βερµπαλιστές κλόουν των αφεντικών.
Ύστερα, κοιτώντας το θέµα χωρίς παρωπίδες,
οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι εκείνα τα
ρεφορµιστικά συνδικάτα είχαν πολύ πιο συγκροτηµένη και εύστοχη γνώµη για τις εργατικές απαιτήσεις µέσα σε συνθήκες κρίσης από όλους τους
σηµερινούς “επαναστάτες”, “ανατροπείς” και λοιπούς! ∆εν ασχολούνταν εκείνοι οι εργάτες µε το
“αν το δολάριο είναι ακριβό ή πρέπει να υποτιµηθεί”, µε το “αν πρέπει να συνδεθεί ή να αποσυνδεθεί το νόµισµα µε τον χρυσό”... δεν ασχολούνταν
οι άνθρωποι µε ζητήµατα υψηλής πολιτικής όπως
µας βοµβαρδίζουν σήµερα! Kαι δεν είχαν
βέβαια καµία αναστολή να υποστηρίξουν
ότι απ’ την αύξηση της παραγωγικότητας

της δουλειάς τους πρέπει να έχουν κι αυτοί
οφέλη! Mε δυο λόγια: ρεφορµιστές - ξερεφορµιστές, οι εργάτες τότε ασχολούνταν µε τα δικά τους
συµφέροντα.

∆

είτε λοιπόν ποιά είναι η απόσταση των σηµερινών συνδικάτων από εκείνα! Ποια είναι η
απόσταση ανάµεσα στην αντίδραση “γαµώ τον
Colt, τον Smith και τον Wesson” και την αντίδραση “κρίση - ξεκρίση, εµείς θέλουµε το µερίδιό µας,
και δεν πρόκειται να µας κάνετε καλά”. ∆είτε ποια
είναι η απόσταση όλων ηµών, των εργατών, σε
σχέση µε εκείνους: έχουµε αποπροσανατολιστεί
σε βαθµό συλλογικής αυτοκτονίας. ∆εν είµαστε,
σαν τάξη, ούτε πιο ριζοσπάστες, ούτε πιο µαχητικοί, ούτε πιο δυναµικοί ούτε πιο εύστοχοι από
εκείνους τους ρεφορµιστές - ό,τι και να νοµίζει ο
καθένας µας. Eίµαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση! Kαι µέσα σ’ αυτήν την χειρότερη κατάστασή µας, κεντρική θέση έχει κι αυτό: από έναν συνδυασµό απελπισίας, άγνοιας και βιασύνης, προτιµάµε να πιστεύουµε ότι θα γίνει κάποιο θαύµα,
παρά να συνειδητοποιήσουµε ότι ο καπιταλισµός
είναι ένα σύστηµα ανελέητο, το οποίο δεν χαρίζει
ούτε ένα χιλιοστό σ’ όσους έχει απο κάτω.
Mπορεί να σκεφτεί ίσως τώρα ο καθένας για
ποιόν λόγο µας πατάνε στο λαιµό σαν εργάτες,
σαν µισθωτούς, όχι µόνο στην Eλλάδα αλλά
παντού. Όχι λοιπόν! ∆εν φταίει ούτε το καταραµένο δντ, ούτε η καταραµένη εκτ, ούτε η απαίσια
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“τρόικα”, ούτε το τέρας του “µνηµονίου” - αυτά
είναι όλα κερασάκια στην τούρτα!! Φταίει που
έχουµε γίνει (σαν εργάτες) τόσο ανυπόληπτοι,
τόσο ακίνδυνοι, τόσο ηττοπαθείς, τόσο ατοµιστές,
τόσο δειλοί, ώστε δεν τολµάµε να απαιτήσουµε
οργανωµένα, µεθοδικά, µε πείσµα, διάρκεια και
µαχητικότητα ούτε καν αυτό το “λίγο”: κ ρ ί σ η ξεκρίση, εµείς θέλουµε το µερίδιό
µας απ’ τον πλούτο που παράγουµε,
και δεν πρόκειται να µας κάνετε
καλά!!!

> Eίναι στόχος σύγκρουσης, επίσης, ενάντια
στην ηττοπάθεια, την παραίτηση, τις διάφορες
παρακρούσεις και µανιοκαταθλίψεις µέσα στην
ίδια µας την τάξη. Eνάντια στο “τίποτα δεν γίνεται”, στο “ο σώζων εαυτόν σωθήτω”. Eνάντια στον
καννιβαλισµό που θα προκαλέσουν αναπόφευκτα
οι µοναχικές συνθήκες των στερήσεων.
> Eίναι στόχος σύγκρουσης µε κάθε αποπροσανατολισµό. Aπέναντι στον εθνικισµό / ρατσισµό
που υποδεικνύει ότι πρέπει να κτυπηθούν οι µετανάστες εργάτες... Ξέρουµε ότι δουλεύει όλο και
περισσότερο στο φουλ αυτό το κόλπο. Aπέναντι
στις “πατριωτικές θυσίες” που αναδύονται µέσα
απ’ την έγνοια για την “οικονοµία”. Oι βιόµηχανοι
θέλουν να σώσουν τις επιχειρήσεις τους. Oι τραπεζίτες τις τράπεζές τους. Oι έµποροι τα µαγαζιά
τους. Oι ξενοδόχοι τα ξενοδοχεία τους. Oι καραβανάδες τα όπλα τους. Oι παπάδες τις εκκλησίες
και τις περιουσίες τους. Oι πολιτικοί τους
χοντρούς µισθούς τους. Oι µηντιάρχες τις προπαγανδιστικές τους µηχανές. Aλλά εµείς, οι εργάτες,
πρέπει λέει να νοιαζόµαστε για την “οικονοµία” δηλαδή για όλους αυτούς!!! E, και άµα περισσέψει
και τίποτα, κι αν έχουν την καλωσύνη, σε καµιά
20αριά χρόνια...
> Tέλος είναι στόχος σύγκρουσης απέναντι στον
βερµπαλισµό όλων των εκδοχών της αριστεράς
στην Eλλάδα. Που έχει γίνει εδώ και χρόνια φτυστή όπως ο τυπικός έλληνας µικροαστός: έχει
τεράστια ιδέα για τον εαυτό του, και, άµα προκύψει καυγάς ... “κρατάτε µε να µην τον σκίσω!”...
Kατά τα άλλα δουλοπρέπεια και ψευτοµαγκιές.
Φανφάρες και νοµιµοφροσύνη. Aπειλές, κατάρες
- και κυκλώµατα. Ψευτοεπαναστατικότητα και
απέραντη γραφειοκρατία. Έπαρση και µικροµεγαλισµός.

K

ι έτσι επιστρέφουµε στο πλάνο 30/900, και
στον διπλό χαρακτήρα που έχει αυτή η πρότασή µας προς όλους τους εργάτες, όλους τους
προλετάριους, όλους τους µισθωτούς των λίγων
εκατοντάδων ευρώ σ’ αυτήν εδώ τη χώρα.
- Σε πρώτη προσέγγιση το 30/900 είναι ένας
ποσοτικός στόχος, που αφορά την µ ι σ θ ο λ ο γ ι κ ή α ν α τ ί µ η σ η τ η ς ε ρ γ α σ ί α ς . Kαι σαν
τέτοιος µπορεί, πράγµατι, να χαρακτηριστεί
µετριοπαθής. Eίναι ωστόσο απλά και κατανοητά
δικαιολογίσιµος. Kαι τολµάµε να υποστηρίξουµε,
είναι ένας στόχος ρεαλιστικός.
- Λαµβάνοντας υπόψη (απ’ την άλλη µεριά) το
ποιες είναι οι τακτικές και η στρατηγική των αφεντικών και στην Eλλάδα και παντού, λαµβάνοντας
δηλαδή στα σοβαρά και χωρίς ψευδαισθήσεις
υπόψη µας ότι µεθοδεύουν και εφαρµόζουν σταθερά και συστηµατικά την όλο και πιο βίαιη υποτίµηση των πάντων, της εργασίας, της χαράς, της
ζωής της ίδιας· και λαµβάνοντας υπόψη την ηττοπάθεια και τα αδιέξοδα που χαρακτηρίζουν το
µεγαλύτερο µέρος της τάξης µας, συνυπολογίζοντας λοιπόν όλα αυτά, το 30/900 είναι ένας ποιοτικός στόχος. Που αφορά την π ο λ ι τ ι κ ή α ν α βάθµιση
/
αυτοαξιοποίηση
των
εργατών - σαν τάξης που µιλάει και
πολεµάει για το δικό της δίκιο και
όχι “για το καλό της οικονοµίας” δ η λ α δ ή τ ω ν α φ ε ν τ ι κ ώ ν ! Kι αυτός είναι
ένας στόχος σύγκρουσης και όχι συµβιβασµού.
> Eίναι στόχος σύγκρουσης πρώτα απ’ όλα ενάντια στην διαχείριση των αφεντικών. ∆εν χρειάζονται πολλά εδώ. Έχουµε γίνει σα “γύρος στη σούβλα”: κάθε τόσο µας κόβουν κι ένα κοµµάτι....

Λ

έµε λοιπόν ότι το πλάνο 30/900 είναι συλλογική αναµέτρηση µεγάλης διάρκειας µε
διπλό χαρακτήρα. Θέτουµε έναν στόχο σαφή,
ξεκάθαρο, λογικό, εξηγήσιµο, και - επιµένουµε ρεαλιστικό (αλλά όχι µε την στρεβλή έννοια του
“εδώ και τώρα”) µε την προϋπόθεση ότι η απάντηση, η δικιά µας απάντηση στην κρίση, η εργατική
απάντηση, η γενική ανατίµηση της εργασίας σαν
αύξηση του κατώτερου µισθού µε ταυτόχρονη µεί-
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ωση του χρόνου θα γίνει κατανοητή από ένα ικανό
αριθµό εργατών. Kαι ταυτόχρονα, µέσα απ’ αυτόν
τον στόχο, ξεδιπλώνουµε έναν δεύτερο, εξίσου
σηµαντικό, που είναι η πολιτική αναβάθµιση της
τάξης µας: η οργάνωση της αποφασιστικότητας
και της προσήλωσής µας στον συλλογικό, οικουµενικό εαυτό µας σαν η τάξη των µοναδικών δηµιουργών του πλούτου.
Eίναι σαφές ότι η πολιτική αναβάθµιση, το να
αποκτήσουµε δηλαδή, σαν εργάτες, σαν µισθωτοί,
την συλλογική αυτοπεποίθηση, την συλλογική

σιγουριά, την συλλογική ευθυκρισία, όλα αυτά
που έχουµε χάσει, είναι εκείνο που θα κάνει πραγµατικότητα την ποσοτική ανατίµηση της εργασίας. O δικός µας ρεαλισµός, κόντρα στο ρεύµα,
δεν είναι η µιζέρια του “όλα είναι σκατά”. O δικός
µας ρεαλισµός, (και τολµάµε να πούµε) ο ρεαλισµός που αξίζει στους δηµιουργούς του πλούτου,
είναι ότι κόντρα στις αντιξοότητες του παρόντος
µπορούµε να δηµιουργήσουµε και το µέλλον µας.
Aν σηκώσουµε ψηλά τα χέρια τώρα, θα µείνουµε
αιχµάλωτοι για πάρα πολύ καιρό!

ΣHMEIΩΣEIΣ
1 - Mία µελέτη της ∆ιεθνούς Oργάνωσης Eργασίας (ενός παρακλαδιού του OHE) δείχνει ότι
ανάµεσα στο 1973 και το 2008, δηλαδή πριν την χρεωκοπία της Lehman Brothers και όσα ακολούθησαν, η µέση παραγωγικότητα της εργασίας είχε αυξηθεί ανά κράτος ως εξής: Hπα 185%,
Kαναδάς 181%, Iαπωνία 200%, Nότια Kορέα 650% (!), Σιγκαπούρη 465%, Aυστρία 210%, Γαλλία 180%, Γερµανία 185%, Iταλία 187%, Aγγλία 200%. Aυτή είναι η επίσηµη παραδοχή του ότι
ένας εργάτης σε µία ώρα παρήγαγε διπλάσια εµπορεύµατα (πράγµατα ή υπηρεσίες) το 2008
σε σχέση µε το 1973.
Όµως αυτή η παραδοχή είναι σκόπιµα υποεκτιµηµένη. ∆εν µπορούµε να εξηγήσουµε εδώ
γιατί, αλλά επιµέρους εµπειρικές παρατηρήσεις και µελέτες δείχνουν ότι η µέση παραγωγικότητα της εργασίας παγκόσµια έχει τουλάχιστον τριπλασιαστεί µέσα σε 35 χρόνια.
2 - Στις 18 Nοέµβρη του 2008, για παράδειγµα, η Eλληνική Ένωση Tραπεζών έκανε ηµερίδα
µε θέµα την κρίση. Συµµετείχαν όλοι οι έλληνες τραπεζίτες, έλληνες βιοµήχανοι, ο τότε υπουργός Oικονοµικών Aλογοσκούφης, η Kατσέλη (τότε βουλευτής της αντιπολίτευσης) και ξένοι
οικονοµολόγοι. Mεταφέρουµε εδώ εντελώς ενδεικτικά δυο φράσεις του Aλογοσκούφη:
...Η κρίση, δυστυχώς, έχει περάσει και στην πραγµατική οικονοµία. Στην πραγµατική οικονοµία και των Ηνωµένων Πολιτειών αλλά και του υπόλοιπου κόσµου. Επηρεάζει παντού το εµπόριο, τις επενδύσεις, την κατανάλωση, τις θέσεις εργασίας και το βιοτικό επίπεδο.
∆εν είναι, βεβαίως, η πρώτη φορά που περνάµε κρίση στην περίοδο της παγκοσµιοποίησης
της οικονοµίας των τελευταίων χρόνων. Αλλά σίγουρα η κρίση που βιώνουµε σήµερα είναι η
πιο οξεία και η πιο εκτεταµένη, µετά την µεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 1930.
Σε καµία περίπτωση δεν συγκρίνεται µε άλλες περιπτώσεις χρηµατοπιστωτικών και χρηµατιστηριακών αναταραχών που ζήσαµε µετά το 1987. Εκείνες ήταν ασφαλώς πολύ µικρότερου
βεληνεκούς, ενδεχοµένως πιο εύκολο να αντιµετωπιστούν....
Aυτά (και άλλα που φαντάζεσθε) κουβεντιάζονταν επίσηµα, στην Aθήνα, το Nοέµβρη του
2008...
3- Πρόκειται για το “Tο τέλος της εργασίας και το µέλλον της”, του Jeremy Rifkin. Aς σηµειώσουµε ότι ο συγγραφέας θα µπορούσε να χαρακτηριστεί δεξιός σοσιαλδηµοκράτης...
4 - Mετά τον B Παγκόσµιο Πόλεµο, οι καινούργοι µάνατζερ της Kellogg’s, έβαλαν στόχο να
εξαφανίσουν το 30ωρο, χωρίς όµως να καταφύγουν σε διοικητικά µέτρα που θα προκαλούσαν
την οργή των εργατών. Έκαναν µια έρευνα το 1947, για να ανακαλύψουν (µε µεγάλη δυσαρέσκειά τους) ότι το 77% των εργατών και το 87% των εργατριών της επιχείρησης προτιµούσαν
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τις 30 ώρες δουλειάς την εβδοµάδα, ακόµα κι αν αυτό σήµαινε µείωση του µισθού - που ωστόσο δεν µπορούσε να γίνει.
Έτσι οι µάνατζερ ξεκίνησαν µια προσπάθεια να βρουν ποιά τµήµατα των εργοστασίων της
Kellogg’s θα ήθελαν περισσότερα λεφτά και λιγότερη ξεκούραση, προσφέροντας αυξήσεις σε
όσους θα δέχονταν να δουλεύουν 40 ώρες την εβδοµάδα. Πόσο καιρό τους πήρε για να πετύχουν τον σκοπό τους; Aκριβώς 40 χρόνια! H άρνηση των εργατών να δουλεύουν περισσότερο
από 30 ώρες ήταν τόσο ισχυρή, ώστε µόλις το 1985 δέχτηκε το τελευταίο τµήµα της παραγωγής να δουλεύει 40 ώρες την εβδοµάδα, έναντι µεγαλύτερων µισθών...

H έκδοση αυτής της µπροσούρας έγινε απ’ το “καφενείο των ανέργων”
τον ∆εκέµβριο του 2010
Όλα τα έξοδα τα πληρώνουµε απ’ την τσέπη µας, φροντίζοντας να κάνουµε όσα περισσότερα µπορούµε οι ίδιοι. ∆εν έχουµε σχέσεις, και είµαστε εχθρικοί, σε κόµµατα, µήντια, µαφίες,
εκκλησίες και κάθε άλλον τύραννο της ζωής µας. Έχουµε εµπιστοσύνη στις δυνατότητες των
καθηµερινών, “ανώνυµων” ανθρώπων - αρκεί και οι ίδιοι να τις ανακαλύψουν και να τις ασκήσουν υπέρ του κοινού, εργατικού δίκιου. Kι εµείς τέτοιοι είµαστε πάντως· µε κάµποσο πείσµα
παραπάνω, ίσως, απ’ τον µέσο όρο.
Aν δεν απελευθέρωσουµε τη δύναµη του µυαλού και της καρδιάς, κανένας δεν πρόκειται να
το κάνει για ‘µας. Kαι κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί τους “φουκαράδες”.
Bασικές αναλύσεις που υποστηρίζουν το εγχείρηµα του πλάνου 30/900 εκδόθηκαν σε 4.000 αντίτυπα,
και διανεµήθηκαν δωρεάν στην Aθήνα και άλλες πόλεις, µέσω των τετραδίων για εργατική χρήση. Για
όσους / όσες ενδιαφέρονται να τα διαβάσουν, υπάρχουν ηλεκτρονικά, στις εξής διευθύνσεις:
πρώτο τετράδιο [απ’ τα ψηλά στα χαµηλά και απ’ τα πολλά στα λίγα], Mάρτιος 2010:
sarajevomag.gr/vivliothiki/block_crisis.html
δεύτερο τετράδιο [αυτή (η κρίση), αυτές (οι τράπεζες), κι εµείς οι υπόλοιποι]. Σεπτέµβριος 2010:
sarajevomag.gr/vivliothiki/block_tetradio_2.html
τρίτο τετράδιο [τεχνολογική αναδιάρθρωση: τί σχέση έχουν οι καινούργιες µηχανές µε την παρούσα
κρίση;], Nοέµβριος / ∆εκέµβριος 2010:
sarajevomag.gr/vivliothiki/block_tetradio_3.html
Tο (υπό κατασκευήν) site του πλάνου 30/900 έχει διεύθυνση: plano30900.gr

