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Τέλη του Μαίου ’08 εφημερί-
δες και διάφορα τηλεοπτικά 

κανάλια μιλούσανε για ένα τεχνο-
λογικό επίτευγμα όπου στο μέλ-
λον θα δώσει λύση στα άτομα που 
έχουν σοβαρά κινητικά προβλήμα-
τα. Η ανακάλυψη αφορούσε ένα 
πείραμα στο οποίο πίθηκοι, που οι 

εγκέφαλοί τους είχαν συνδεθεί με αμέτρητα ηλεκτρόδια, κατάφεραν να μετακινήσουν ένα 
ρομποτικό βραχίονα που έπαιρνε εντολές μέσω αυτών των ηλεκτροδίων, μόνο με τη δύναμη 
της σκέψης τους. Το εν λόγω πείραμα, πραγματικά εντυπωσιακό και βγαλμένο από σενάριο 
επιστημονικής φαντασίας, συνέβη σε πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα στις ΗΠΑ.

Ας αφήσουμε το μεγάλο ζήτημα του βασανισμού των ζώων για χάρη επιστημονικών ανα-
καλύψεων για το καλό της ανθρωπότητας, που είναι σοβαρό και σημαντικό αλλά όχι επί 

του παρόντος και ας πιάσουμε το καθαυτό ζήτημα, δηλαδή το περιεχόμενο του πειράματος. 
Οι δημοσιογράφοι που το δημοσίευσαν και η επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με 
το πείραμα το παρουσίασαν μέσα από ένα πρίσμα αγνού επιστημονικού ανθρωπισμού και 
αλτρουϊσμού. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους «τώρα ανοίγει ο δρόμος και δίνονται ελπίδες 
στα άτομα που έχουν σοβαρά κινητικά προβλήματα ή μόνιμες αναπηρίες», και άλλες τέτοιες 
εξαγγελίες που δείχνουν και αποδεικνύουν την αφοσίωση της επιστήμης στην βελτίωση της 
ζωής των ανθρώπων. Πόσο όμως ισχύουν αυτά στην πραγματικότητα; Διότι η καθημερινό-
τητα απέχει πολύ απ’ αυτές τις κοινότοπες εξαγγελίες.

Αυτό που όλοι μας γνωρίζουμε ότι συμβαίνει, είναι ότι συνήθως αυτοί που επωφελούνται 
από τις νέες τεχνολογίες και τα επιτεύγματά τους, είναι οι πλούσιοι και όχι οι εργάτες 

και οι φτωχοί. Η ίδια η ζωή μας διδάσκει ότι αν δεν έχεις λεφτά και πάθεις κάτι σοβαρό είναι 
δύσκολο να την βγάλεις καθαρός. Και δε χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε παραπάνω 
για την ταξικότητα της επιστήμης …

Αλλά επί του συγκεκριμένου μπορούμε να αποδείξουμε ότι η επιστήμη όχι απλώς δου-
λεύει κυρίως- αν όχι μόνο- για τα αφεντικά και τους ισχυρούς αυτού του κόσμου και 

δεν δίνει δεκάρα για τον κάθε φτωχοδιάολο και την βελτίωση της επιβίωσής του, αλλά και 
πως οι βρώμικοι σκοποί της καλύπτονται από ανθρωπιστικά φούμαρα.

Σ’ ένα έντυπο που εκδίδεται από την εφημερίδα «καθημερινή» και αποτελεί την ελληνική 
μετάφραση του αμερικάνικου τίτλου, το  POPULAR SCIENCE στο τεύχος του Φεβρου-

αρίου 2004 αναφέρεται σε αυτά ακριβώς τα 
πειράματα πάνω σε πιθήκους που γίνονται 
σε διάφορα αμερικάνικα πανεπιστημιακά 
ερευνητικά κέντρα. Στο άρθρο αναφέρεται 
ότι τα πειράματα έχουν την εκκίνηση τους 
κάπου στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Η ιδέα για την κίνηση μέσω της σκέψης έχει την αφε-
τηρία της στη δεκαετία του ’60. Μέσα σε άλλα αναφέρονται και τα εξής: Τα πειράματα αυτά 
είχαν τότε ως βασικός χρηματοδότη την αμερικάνικη DEFENSE ADVANCED RESEARCH 
PROJECTS AGENCY εν συντομία DARPA (Υπηρεσία Εξελιγμένων Αμυντικών Ερευνητικών 
Έργων), η οποία έως το 2004 είχε επενδύσει 24 εκατ. δολάρια σε διάφορα πανεπιστημι-
ακά  ερευνητικά κέντρα ενώ χρηματοδοτεί και άλλα προγράμματα ερευνών στον τομέα της 
ρομποτικής και εξελιγμένων οπλικών συστημάτων. Αργότερα και άλλες εταιρείες όπλων και 
ρομποτικής άρχισαν να χρηματοδοτούν παρόμοια πανεπιστημιακά προγράμματα. Η DARPA 
προσδοκούσε στην κατασκευή μαχητικών ρομπότ και αεροπλάνων που θα ελέγχονται με την 

Εφημερίδα “ΕΘΝΟΣ” 
Παρασκευή 30/05/08
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Τον τελευταίο καιρό έπειτα από τις συνεχιζόμενες κλιματικές αλλαγές και τα ανεξέλεγκτα καιρικά 
φαινόμενα που συμβαίνουν στο πλανήτη όπου ζούμε έχει μπει στην καθημερινότητά μας το ζήτημα της 
οικολογίας ή τουλάχιστον μιας πιο οικολογικής προσέγγισης του τρόπου ζωής στις σύγχρονες μητρο-
πόλεις. Λίγο πολύ όλοι οι άνθρωποι προβληματιζόμαστε στο τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ώστε να 
γίνει ο πλανήτης πιο βιώσιμος και οι προβλέψεις για το μέλλον πιο θετικές. 

Η απάντηση σε αυτή την πραγματικότητα, είναι νέα επιχειρηματικά σχέδια με σεβασμό στο περιβαλ-
λόν και στον καταναλωτή. Η οικολογία της εποχής μας 
φέρνει στο προσκήνιο μια νέα επέκταση του κεφαλαί-
ου, ένα “καινοτόμο” πεδίο κατανάλωσης, μία νέα αγο-
ρά με εκατοντάδες εταιρείες που λανσάρουν προϊόντα 
τα οποία τώρα έχουν «οικολογικό προφίλ». Προϊόντα 
που απευθύνονται σε συγκεκριμένα, γεμάτα “ πράσινα 
πορτοφόλια” και φουσκωμένες “ευαίσθητες” τσέπες.  
Τώρα ο καταναλωτής αγοράζει χωρίς ενοχές εκπλη-
ρώνοντας κάθε εγωιστική του επιθυμία, ζει μέσα στην 
αφθονία και ταυτόχρονα έχει ήσυχη και «πράσινη» τη 
συνείδησή του, αφού νομίζει ότι καταναλώνει χωρίς να 
βλάπτει το περιβάλλον. Ο ίδιος άνθρωπος που γκρι-
νιάζει για το νέφος την ίδια στιγμή μπορεί να έχει 2 
ή και τρία αυτοκίνητα στην οικογένειά του. Καταλήγει 
να διαμορφώνεται “ο κανόνας του καλού οικολόγου” που διηγείται ότι ο καταναλωτής μπορεί να 
καταναλώνει ότι καινούρια μαλακία βλέπει στα περιοδικά ή αλλού, να χτίζει το αυθαιρετάκι του στη 
παραλία ή στο βουνό, να μην πάει πουθενά με τα πόδια και γενικώς να έχει μια σχέση «στενού τύπου 
με τον υλικό κόσμο» και από την άλλη να το παίζει οικολόγος διότι όλα τα παραπάνω τα κάνει με 
σεβασμό στο περιβάλλον και χρησιμοποιώντας πράσινα προϊόντα. 

Οι εταιρείες, από την μεριά τους κάνουν το «πράσινο» καθήκον τους. Λανσάρουν κοινωνικό πρό-

σκέψη. Σε άλλο σημείο του άρθρου οι ίδιοι αναφέρουν «Φανταστείτε ένα στρατιώτη να μπορεί να 
χρησιμοποιεί μόνο τη σκέψη του και να προβεί σε ενέργειες από μεγάλη απόσταση». 

Μετά απο 4 χρόνια δεν συμβαίνει απλά η αποσιώπηση των αληθινών κινήτρων αλλά και μια τερά-
στια διαστρέβλωση. Η κίνηση μέσω της σκέψης δεν θα παράγει «ιατρικά θαύματα» αλλά ακόμα 

περισσότερους ανάπηρους και δολοφονημένους στα πεδία των μαχών. Μια τέτοια δυνατότητα στα 
χέρια των αφεντικών και των κυρίαρχων μόνο περισσότερη στέρηση ελευθερίας, φόβο, καταστολή, 
εκμετάλλευση και πόνο στους «από κάτω» μπορεί να προκαλέσει…

Και φυσικά αυτό είναι ένα από τα αμέτρητα πειράματα που είναι εν εξελίξει και τα παρουσιάζει η 
επιστημονική κοινότητα ως κάτι καλό κλπ κλπ για την ανθρωπότητα. Πίσω συνήθως βρίσκονται 

διάφορες στρατιωτικές βιομηχανίες που εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους και ανταγωνίζονται για το 
πια θα έχει το πάνω χέρι σε αυτό τον αγώνα απληστίας, παραλογισμού και εξουσίας. 

Όποιος/α μιλάει ακόμα για την αθωότητα και ουδετερότητα της επιστήμης 
καλά θα κάνει να σκέφτεται και όχι απλά να  αναμασάει δημοσιογραφικές ή 

επιστημονικές δηλώσεις... 

ΠΡΩΤΑ ΠΕΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 
ΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΟΙΚΟΛΟΓΟΣ

Συνέδριο που διοργανώθηκε από ΣΕΒ και MICROSOFT, 
στο μέγαρο μουσικής, στις 28/01/08, όπου βραβεύτη-

καν καινοτόμες οικολογικές επιχειρήσεις.
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σωπο και αυξάνουν τα κέρδη τους, τόσο από τη δημιουργία της νέας αγοράς αυτή των «πράσινων 
προϊόντων», όσο και μέσα από φοροαπαλλαγές ως αναγνώριση του οικολογικού τους έργου από 
τα εκάστοτε κράτη. Βέβαια οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να έχουν μη “πράσινα” εργοστάσια που 
παράγουν σκουπίδια, νέφος, χημικά λύμματα. Ενώ ακόμα και οι νέες οικοεπενδύσεις τους προϋποθέ-
τουν την καταστροφή και την αλοίωση του περιβάλλοντος για την κατασκευή οικολογικών μονάδων 
παραγωγής.

Ο καπιταλισμός προϋποθέτει την υπερκατανάλωση. Δε-
κάδες χιλιάδες βιομηχανίες και βιοτεχνίες υπάρχουν για να 
ικανοποιούν τις μαζικές, αυξανόμενες υλικές επιθυμίες μας. 
Το περιβάλλον καταστρέφεται στο βωμό της κάλυψης αυτών 
των επιθυμιών, μιας και αποτελεί ζωτικό χώρο για επέκταση 
και εκμετάλλευση από το κεφάλαιο και τα αφεντικά. Η κα-
ταστροφή του είναι αναγκαία προϋπόθεση για να περνάμε 
εμείς καλά και στην αφθονία, για να υπάρχει αυτός ο τρόπος 
ζωής..

Ούτε το χρηματιστήριο ρύπων- κάθε χώρα μπορεί να ρυ-
παίνει την ατμόσφαιρα της με ορισμένη ποσότητα ρύπων π.χ οξείδια θείου, άνθρακα κλπ, στο χρη-
ματιστήριο ρύπων ένα κράτος μπορεί να πουλά ή να αγοράζει ρύπους από, σε άλλες χώρες ώστε να 
μην πληρώνει πρόστιμο - ούτε η ανακύκλωση, ούτε η κατανάλωση οικολογικών προϊόντων μπορεί να 
σταματήσει, τη λεηλασία του φυσικού περιβάλλοντος, των ζώων και των ανθρώπων.

Οι επιλογές μας και ο καταναλωτικός τρόπος ζωής που ακολουθούμε 
οδηγεί σε αυτή την μαζική καταστροφή του περιβάλλοντος στη γιγάντω-
ση της μόλυνσης και στα «ακραία» καιρικά φαινόμενα, που παρεμπιπτώ-
ντος την πληρώνουν και κάτοικοι του πλανήτη που η καθημερινότητα 
τους δεν είναι βουτηγμένη στην κατανάλωση και επιβιώνουν ακόμα 
και από τα σκουπίδια του δυτικού κόσμου.  Και οικολογικός τρόπος 
ζωής δεν σημαίνει να βάφουμε το σπίτι μας με οικολογικά χρώματα ή 
να πλένουμε τα ρούχα μας με απορρυπαντικά «φιλικά προς το περιβάλ-
λον» ή να οδηγούμε υβριδικό αυτοκίνητο ή να χρησιμοποιούμε ανακυ-
κλωμένο χαρτί ή να ψωνίζουμε προϊόντα βιολογικής προέλευσης κλπ αλλά 
κάτι πολύ διαφορετικό και πολύ πιο ουσιαστικό. Διότι το ζήτημα δεν είναι ν’ 
αντικαταστήσουμε τις καταναλωτικές μας συνήθειες με τις ίδιες ακριβώς ή και 
περισσότερες, αλλά “πράσινες”. Έχει να κάνει μέσα από πιο πρίσμα βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε 
τους γύρω μας, τις σχέσεις μας, τους εαυτούς μας, τον κόσμο, τον πλανήτη, το σύμπαν συνολικά, έχει 
να κάνει με τον βαθμό που ενσωματώνουμε και αναπαράγουμε στην καθημερινότητα μας τις καπιταλι-
στικές σχέσεις. Όποιος/α νομίζει ότι το φυσικό περιβάλλον του ανήκει και υπάρχει για να ικανοποιεί 
καθετί που καρφώνεται στο κεφάλι του όσο κουπόνια και να 
αγοράσει για την τρύπα του όζοντος, για την διάσωση της «κα-
ρέτα- καρέτα», των δασών κλπ κλπ δεν πρόκειται ν’ αλλάξει 
τίποτα.

Ο πολιτισμός που παράγει πόνο, 
εκμετάλλευση, βρώμα, μόλυνση δεν 
βελτιώνεται αλλά καταστρέφεται…

και μετά βλέπουμε.
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είτε ενοικιαζόμενοι
είτε μόνιμοι

Οι επιδιώξεις των αφεντικών στον εργασιακό χώρο για όλο και πιο ελαστικούς και 
pass partout εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα και προσωπικές ανάγκες, βρίσκουν 
την πλήρη εφαρμογή τους στο καθεστώς της «ενοικίασης εργαζομένων». 

Πρόκειται για μία νόμιμη μορφή υπερεκμετάλλευσης εργαζομένων, 
οι οποίοι ενοικιάζονται από τις λεγόμενες «εταιρίες προσωρινής απα-
σχόλησης» σε έμμεσους εργοδότες έναντι υψηλών απολαβών για τις 
πρώτες. Οι εργαζόμενοι αυτοί δεν καλύπτονται από τις συλλογικές 
συμβάσεις, ούτε από τα σωματεία της δουλειάς τους, καθώς μονα-
δικός εκπρόσωπος τους αποτελεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλή-
λων. Έχουν επιβαρυμένα και σούπερ ελαστικά ωράρια, χαμηλότερες 
αμοιβές και δεν ασφαλίζονται στα ίδια ταμεία με τους μόνιμους συνα-
δέλφους τους. Επιπλέον δε δικαιούνται επιπρόσθετες αμοιβές, όπως 
το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα πολυτέκνου, επιδόματα 
Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ξένης γλώσσας κ.τ.λ.

Η διάρκεια δε της ενοικίασης τυπικά δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 
8 μήνες, με περιθώριο ανανέωσης για άλλους τόσους. Με το πέρας 
αυτού του χρόνου και με τη συνέχιση της απασχόλησης στον ίδιο 
έμμεσο εργοδότη, κανονικά η σύμβαση με την εταιρία απασχόλησης 
μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου χρόνου, αυτή τη φορά μεταξύ 
μισθωτού και έμμεσου. Για να αντιπαρέλθουν αυτή την «αδυναμία του 
νόμου», οι εκάστοτε εργοδότες συνηθίζουν να αλλάζουν διαρκώς 
πόστα στους υπαλλήλους, ώστε να μη φαίνεται ότι καλύπτουν πάγιες 
ανάγκες. Σε πολλές περιπτώσεις, η έλλειψη κατάρτισης, εμπειρίας και 
η μη διασφάλιση των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας από τον εργο-

δότη, οδηγεί σε αύξηση των ατυχημάτων στον εργασιακό χώρο.

Το δέλεαρ της ενοικίασης «εγγυημένων» ως προς την εργατικότητα, με δυνατότη-
τα αντικατάστασης και χωρίς δικαιώματα εργατών αντισταθμίζει το γεγονός ότι σε 
πολλές περιπτώσεις, κοστίζουν πολύ περισσότερο από τους μόνιμους εργαζόμε-
νους, αφού οι εταιρίες ενοικίασης καρπώνονται έως και το 50% από το ποσό που 
πληρώνει το έμμεσο αφεντικό.

Η αρχή αυτής της εργασιακής αποθράσυνσης έγινε σχεδόν 20 χρόνια πριν, όταν η 
πρώτη εταιρία τέτοιου τύπου νοίκιασε υπαλλήλους στο χρηματιστήριο για την αποϋ-
λοποίηση μετοχών – μιας εκ φύσεως προσωρινής εργασίας. Λίγο αργότερα, μετά τη 
νομιμοποίηση αυτού του τύπου εργασίας, τη σκυτάλη πήραν οι τράπεζες με πρώτη 
την Εθνική και ακολούθησαν η Πίστεως, η Πειραιώς, η Eurobank κ.τ.λ. Σ’ αυτή τη 
φάση και καθ’ ότι συνεργαζόμενοι σ’ αυτή τη διαδικασία υπήρξαν και συνδικαλι-
στές, δεν αντέδρασε καμία επίσημη συνδικαλιστική αρχή. Γρήγορα και σταθερά το 
σύστημα επεκτάθηκε σε πολλούς άλλους εργασιακούς χώρους∙ από βενζινάδικα και 
εταιρίες καθαρισμού μέχρι λογιστικές επιχειρήσεις και εταιρίες σεκιούριτι. Σήμερα 
λειτουργούν στην  Ελλάδα τουλάχιστον11 τέτοιες εταιρίες.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα αφεντικά γίνονται όλο και πιο εφευρετικά στη δημιουργία 
συνθηκών τέτοιων που να τους αποφέρουν το υψηλότερο κέρδος με το λιγότερο 
κόστος. Έτσι οι εταιρίες αυτές αναλαμβάνουν τη «βρώμικη δουλειά», παρέχοντας σε 
μεγαλοεπιχειρήσεις και οικονομικούς παράγοντες εργαζόμενους που να αποφέρουν 
το περισσότερο δυνατό, ζητώντας το λιγότερο αντίστοιχα. Το κέρδος είναι πολύ-

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΟΛΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ

Πρώτος και καλύτε-
ρος πελάτης είναι το 
τραπεζικό σύστημα, 
το οποίο απασχολεί 

5.000 ενοικιαζο-
μένους, το κρατικό 

Ταχυδρομικό Ταμιευ-
τήριο έχει 1.200 μόνι-
μους υπαλλήλους και 
950 νοικιασμένους, 

οι οποίοι κάνουν όλες 
τις δουλειές και οι 

αποδοχές τους είναι 
680-750 ευρώ τον 

μήνα. Ενώ, συνολικά, 
στην ελλάδα οι ενοι-
κιαζόμενοι φτάνουν 

τους 40.000 και τα εί-
κοσι εκατομμύρια στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης.

Ιστοσελίδες 
εταιρειών ενοικίασης 

εργαζομένων
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πλευρο για τις εταιρείες -πελάτες: Καταρχήν, δεν χρειάζεται όχι μόνο ν’ αναλαμβάνουν οτιδήποτε έχει σχέση 
με ΙΚΑ, ασφάλιση κλπ για τους ενοικιαζόμενους εργάτες και άρα δεν χρειάζεται να μεγαλώσουν το τμήμα του 
λογιστηρίου τους και να εμπλέκνται στην γραφειοκρατία που συνεπάγεται αυτό, αλλά και δεν πληρώνουν 
καμία εισφορά!!!  Επίσης φαίνεται ότι απασχολούν λιγότερους εργαζόμενους από ότι στην πραγματικότητα 
και όχι για «πάγιες και διαρκείς ανάγκες της επιχείρησης», με αποτέλεσμα το πραγματικό τους μέγεθος στα 
χαρτιά να είναι μικρότερο και να μπορούν αφενώς να προβαίνουν σε περισσότερες απολύσεις επί του μόνι-
μου προσωπικού (τ’ αφεντικά μπορούν ν’ απολύουν μέχρι ένα αριθμό εργαζομένων το χρόνο ανάλογα με 
το συνολικό αριθμό των απασχολούμενων), αφετέρου και να κερδίζουν από φοροαπαλλαγές, εισφορές στο 
ΙΚΑ κλπ. Επιπλέον, τέρμα οι μπελάδες και το πονοκεφάλιασμα που προκαλούν οι διεκδικήσεις των εκάστοτε 
εργατικών σωματείων, τέρμα οι εργαζόμενοι που αντιδρούν ατομικά ή συλλογικά έχοντας συνείδηση της 
τάξης και των συμφερόντων τους. Τέρμα με τις συλλογικές συμβάσεις και τους νόμους που διασφαλίζουν 
έστω το ελάχιστο και το αυτονόητο. Η ενοικίαση διευκολύνει το ξεγλίστρημα των αφεντικών από πολλά πα-
ρόμοια «εμπόδια» και φυσικά καθ’ όλα νόμιμα, αποδεικνεύοντας για άλλη μια φορά την αγαστή συνεργασία 
των αφεντικών με τον κρατικό μηχανισμό: Υπενθυμίζουν ότι μπορούν να αντιπαρέλθουν τις αντιδράσεις μιας 
άμεσης αλλαγής της εργατικής νομοθεσίας εκ μέρους του κράτους μέσω της μεταφοράς της σε ιδιωτικά πλέον 

πλαίσια, σε ιδιωτικούς νόμους και δικαιώματα, νομιμοποιώντας άφοβα πια 
την επισφαλή εργασία.

Η ιδιότυπη μορφή αυτής της εργασίας δεν έγκειται στην εισαγω-
γή ενός διαφορετικού εργασιακού καθεστώτος, αλλά σε μια νέου 
τύπου μορφή εκμετάλλευσης των εργαζομένων υπό τη σκέπη 
της διευρυμένης μισθωτής εργασίας, με αποτέλεσμα να αποτελεί 
στην ουσία μια εναρμονισμένη με τις συνεχείς επιδιώξεις κρά-
τους και αφεντικών προσπάθεια για επέκταση της τελευταίας. Σ’ 
αυτή τη βάση, η ενοικίαση των ατόμων δεν εξυπηρετεί απλώς 
τις ανάγκες του κεφαλαίου για φθηνότερο εργατικό δυναμικό, 
αλλά και τις προσπάθειες του για την καθολική  επιβολή της 
εκμετάλλευσης των εργαζομένων και την άνευ όρων υποταγή 
τους σε κάθε μορφή που αυτή τείνει να παίρνει. Έτσι, το βα-
σικό μέλημα των αφεντικών για μια πειθήνια εργατική τάξη, 
μακριά από διεκδικητικές τάσεις, βρίσκει πλήρη εφαρμογή 
στο μοντέλο της ενοικίασης των εργαζομένων, καθώς επι-

τυγχάνεται έντεχνα και με κάθε μέσο και τρόπο η απομάκρυνση 
των συγκρούσεων και η απαλοιφή των όποιων οξύνσεων στους ερ-

γατικούς κύκλους. 

Το παραπάνω «χρόνιο» ζητούμενο των αφεντικών επιτυγχάνεται με 
ποικίλους τρόπους: Η έλλειψη οργάνωσης από τα κάτω και επίσημης 

συνδικαλιστικής κάλυψης προκαλεί ανασφάλεια, ενώ ο φόβος της 
«διακοπής ενοικίασης» των προσωρινά εργαζόμενων, δηλαδή 

της απόλυσης ή της μη ανανέωσης της σύμβασης, οδηγεί τους 
περισσότερους στο να παραιτούνται από σκέψεις διεκδίκησης και να συμμορφώνονται στις εκάστοτε συν-
θήκες άνευ όρων. Παράλληλα ο απρόσωπος εργοδότης δυσχεραίνει αναγκαστικά την όποια προσπάθεια 
διεκδίκησης, πράγμα που εντείνεται από την ανάγκη και το προφανώς χαμηλό βιοτικό επίπεδο που οδηγεί 
πολλούς εργάτες/τριες στο να νοικιάζουν την εργατική τους δύναμη με αυτούς τους όρους (για παράδειγμα 
εργαζόμενοι/ες σε μεγάλη ηλικία είναι δύσκολο να βρούν εργασία όταν απολυθούν και γίνονται βορά στα 
δόντια εταιρειών ενοικίασης). Το άμεσο αποτέλεσμα όλων αυτών είναι τα αφεντικά να βγαίνουν πλήρως 
κερδισμένα και άτρωτα δίνοντας «σάρκα και οστά» στα πιο αλλαζονικά και εφιαλτικά- για εμάς- όνειρά τους 
για πειθήνιους, φοβισμένους, παραγωγικούς εργάτες/τριες έχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να στήσουν 
ένα τέλειο απεργοσπαστικό μηχανισμό. Τέλος, τους δίνεται μία λύση στην ανεύρεση προσωπικού, που τους 
εγγυάται ότι οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνουν είναι πρόθυμοι για τα πάντα. Άλλο να προσλάβει ένα τυ-
χαίο αφεντικό κάποιον/α από αγγελία χωρίς να γνωρίζει το παρελθόν του, τους αγώνες του, την οικονομική 
του κατάσταση και γενικά πληροφορίες για το προφίλ του, και άλλο έναν που έχει προσφέρει τον εαυτό του 
για ενοικίαση. Ο πρώτος μπορεί να μην κάνει για πολύ καιρό το «μαλάκα», ενώ για τον δεύτερο έχει μάλλον 
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εξασφαλισμένη την υπακοή του. Αυτό το καθεστώς δεν οφείλεται μόνο στην αδηφαγία και πλεονεξία των 
αφεντικών - αυτή είναι πάντα αυτονόητη- αλλά και στην σιωπή, συναίνεση και αδιαφορία των απο κάτω, των 
ίδιων των εργαζομένων και των επίσημων αντιπροσώπων τους/μας.

Είναι ενδιαφέρον, εδώ να ρίξουμε μια ματιά στην αντιμετώπιση του όλου θέματος από την πλευρά της 
Γ.Σ.Ε.Ε. Σε πρώτη φάση αποσιώπησε εσκεμμένα και παντελώς το γεγονός. Μετά το 1993-4 υπήρξε συγκά-
λυψη και στη συνέχεια πρότεινε κάποια μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα το 
να μην υπερβαίνει η σύμβαση το τρίμηνο. Το γεγονός ότι δεν ετέθη καν, εκ μέρους της, ζήτημα κατάργησης 
αυτού του τύπου δανεισμού ατόμων, δεν πρέπει να εκπλήσσει. Είναι απόλυτο συμβατό με την πορεία της 
Γ.Σ.Ε.Ε. σχεδόν από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής της: μια ιστορίας συνεχούς προδοσίας και επαναλαμβα-
νόμενου ξεπουλήματος των εργατικών αγώνων.

Από την άλλη όμως και οι μόνιμοι συνάδελφοι των ενοικιαζόμενων αδιαφόρησαν πλήρως γι’ αυτούς 
και τις συνθήκες εργασίας τους. Χαμένοι στο βόλεμα και στη σιγουριά της αόριστης σύμβασης -που τώρα 
αφισβητείται και για τους ίδιους-, αντιλαμβανόμενοι τη μεταχείρισή τους μεμονωμένα και όχι συγκριτικά 
προνομιακή, δεν επιδίωξαν να αγωνιστούν ενάντια στο καθεστώς ενοικίασης και να δουν τα συμφέροντά 
τους συνολικά σαν τάξη. Αντιθέτως συναίνεσαν χαμηλόφωνα, αναπαράγοντας με αυτό τον τρόπο την κα-
χυποψία και διαχωρισμούς μέσα στον εργασιακό χώρο όπως «παλιός-νέος» ή/και «μόνιμος-επισφαλής». Ο 
διαχωρισμός των εργαζομένων έχει ως αποτέλεσμα τόσο η ταξική συνείδηση, όποτε εμφανίζεται να είναι 
τουλάχιστον μεμονωμένη, άρα και ανίκανη να οδηγήσει σε συλλογικές δράσεις, όσο και οι εργαζόμενοι να 
παραμένουν αποκομμένοι, χωρίς αλληλεγγύη ανάμεσά τους, γεγονότα που με την σειρά τους προετοιμάζουν 
το έδαφος από την μία για περισσότερη, πιο εξόφθαλμη και άγρια εκμετάλλευση και από την άλλη για το στή-
σιμο ενός τέλειου απεργοσπαστικού μηχανισμού, στο οποίο θα μετέχουν οι ίδιοι οι εργάτες, ενοικιαζόμενοι 
και μόνιμοι. Περαιτέρω ο εργασιακός χώρος ζουγκλοποιείται -αν και στη ζούγκλα είναι μια χαρά- ακόμα 
περισσότερο, αφού ισχύει το ο καθένας μόνος του και στο πόστο του.

 Όλο αυτό το έκτρωμα πατάει φυσικά πάνω σε ανθρώπους που προκειμένου να πιάσουν και να διατηρή-
σουν τη δουλίτσα τους δε βάζουν κανέναν όρο και όριο, όχι μόνο στην αξιοπρέπειά τους αλλά και στην 
εργοδοτική αυθαιρεσία και αλλαζονεία. Σε ανθρώπους που τους ενδιαφέρει περισσότερο το καταναλωτικό 
στάτους και η ταύτιση με καταναλωτικά πρότυπα, κουβαλώντας μια νοοτροπία που βάζει τη δουλειά και τα 
λεφτά στην ανώτατη κλίμακα αξιών, πετώντας έξω οποιαδήποτε μορφή αλληλεγγύης και προσωπικής αξιο-
πρέπειας και ξεχνώντας ότι η εργασία είναι παραλογισμός και εκβιασμός, πράγμα που για ν’ αλλάξει πρέπει 
καταρχήν να μην προσφέρουν τον εαυτό τους απεριόριστα για χρήση από τ’ αφεντικά. Αν οι ανάγκες (π.χ 
home cinema, δεύτερο αυτοκίνητο, καινούρια ρούχα, κινητό κλπ, σαββατόβραδα μέσα στην κατανάλωση...) 
έφτασαν να αποτελούν βιοτικές ανάγκες, πρέπει ο καθένας ν’ αναρωτηθεί για τις επιλογές του. Είναι παράλο-
γο να θυσιάζει κανείς την ελευθερία και το χρόνο του και όχι μόνο να μην εξασφαλίζει ούτε καν τα αυτονόη-
τα, αλλά επιπρόσθετα να απαξιώνει και να αδιαφορεί για τα κεκτημένα με στρώνοντας έτσι το έδαφος για ένα 
καθεστώς σύγχρονης φεουδαρχίας, όπου τα εργατικά κεκτημένα φαντάζουν αναμνήσεις από το παρελθόν .

 Όταν σε μια δουλειά παίρνεις 500 ευρώ για επιπλέον 8 ώρες εργασίας, 
χωρίς ασφάλιση, αλλάζοντας συνεχώς πόστα, επιβαρυμένος με διαφορετικής 
φύσεως πολλά καθήκοντα, τότε το μόνο που σου μένει είναι να αγωνίζεσαι, 
να τα σπας και να επιτίθεσαι. Τίποτα και από κανένα αφεντικό ή πολιτικό δεν 
πρόκειται να χαριστεί στην εργατική τάξη ...
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ÍÜîïõ 75 & ÊñáóóÜ, Πλ. ÊïëéÜôóïõ.

Τετάρτη 11 Νοέβρη:
-Η μάχη των Ναυπηγείων 

Euskalduna.
- Μικρή αναφορά στον 

αγώνα των εργατριών της 
Τρικολάν, Νάουσα.

Προβολές στο χώρο του σκεκιού 
Άνω-Κάτω Πατησίων

Τετάρτη 29 Οκτώβρη: 
«Jacob’s ladder».

Στο 
χώρο 
της κατάληψης 
λειτουργεί καθημερινά 
εκτός Τετάρτης και Κυ-
ριακής δανειστική 
βιβλιοθήκη.


