
Αν γυρίζαμε στο 2008, τότε που η «ελληνική οικονομία

ήταν θωρακισμένη από την κρίση» και οι εργαζόμενοι

αυτού του τόπου δεν είχαν να ανησυχούν για τίποτα, (ακόμα

και αν δεν κούνησαν ποτέ το δάχτυλό τους για τίποτα, μιας και

οι ίδιοι και τα αφεντικά τους «δεν ήταν σαν όλους τους άλ-

λους»)· θα βρίσκαμε μια σειρά από ονόματα, θεσμούς και κα-

ταστάσεις που πλέον έχουν την θέση τους μόνο στα μουσεία

παλαιοντολογίας.

Ένας τέτοιος υπήρξε και ο θεσμός των κλαδικών συμβάσεων.
Οι κλαδικές συμβάσεις λοιπόν λειτουργούσαν περίπου ως εξής:
Από την μια υπήρχε η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Ερ-
γασίας που καθόριζε τα επαγγελματικά δικαιώματα του συνό-
λου της εργασίας (κατά βάση τον κατώτερο μισθό δηλαδή) και
από εκεί και πέρα μια σειρά διαφορετικών εργασιακών κλάδων
αποχωριζόταν από αυτήν, και μόνο προς όφελος του εργα-
ζόμενου. Έτσι η εργατική τάξη στην Ελλάδα, νομικά,
χωριζόταν σε δύο μέρη, το κάτω που καλυπτόταν
από την ΕΓΣΣΕ και το πάνω που κατάφερνε να
παίρνει ακόμα το κάτι τις παραπάνω (που φυσικά
και το ίδιο ήταν διαβαθμισμένο σε εκατοντάδες
κατηγορίες). Αν και εκτός του θέματός μας, θα
είναι τραγικό να μην αναφερθεί και εδώ: φυσικά,
για την εργατική τάξη υπήρχαν δύο ακόμα μεγά-
λες κατηγορίες. Πρώτον ο τεράστιος χώρος της
μαύρης εργασίας και δεύτερον το παρανομοποιημένο,
αόρατο κομμάτι της εργατικής τάξης, δηλαδή οι μετανάστες,
που παραδοσιακά υπόκεινται στην ανοιχτή φασιστική διαχεί-
ριση.

Να μια είδηση που εμφανίστηκε στην εφημερίδα «Καθημε-
ρινή» προσφάτως· άλλη μια είδηση μεταξύ των πολλών που
περιγράφουν στωικά την ήττα μας: 

«Μόλις 11 κλαδικές συμβάσεις εργασίας βρίσκονται πλέον εν
ισχύ, καλύπτοντας περίπου το 7% -10% των μισθωτών, όταν το
2008, σχεδόν το σύνολο των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα
καλύπτονταν από 161 κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συμ-
βάσεις με εθνική εμβέλεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο η
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση που καθόριζε τις κατώτατες
αποδοχές, το 2008 κάλυπτε περισσότερους εργαζόμενους από

αυτούς που σήμερα «προστατεύονται» από κλαδικές συμβά-
σεις. Το Εθνικό Ινστιτούτο που βρίσκεται υπό την εποπτεία
του υπουργείου Εργασίας, επισημαίνει ότι ο θεσμός των συλ-
λογικών συμβάσεων εργασίας εθνικού, κλαδικού και ομοιοε-
παγγελματικού επιπέδου τείνει να καταστεί ανενεργός»1.

Τέρμα λοιπόν οι κλαδικές συμβάσεις. Αν επιλέγουμε να στα-
θούμε λίγο σε αυτό το σημείο, είναι γιατί μπορεί κανείς να
βγάλει κάποια συμπεράσματα για τις εποχές που ζούμε. Οι
κλαδικές συμβάσεις δεν ήταν απλώς ένα μαξιλαράκι που κα-
τάφερνε να κατοχυρώσει η “πάνω” (η τέλος πάντων “λίγο πιο
πάνω”) εργατική τάξη, το οποίο χάθηκε μέσα στο γενικό χαμό. 

Οι κλαδικές συμβάσεις ήταν άμεσα και οργανικά συνδεδεμένες
με τον συνδικαλισμό, όπως ασκούνταν τα τελευταία 30 χρόνια
στην Ελλάδα. Άλλωστε η όλη ουσία των κλαδικών ήταν αυτή:
κάποια στιγμή ένας κλάδος αποκτούσε αρκετά δυνατό σωμα-
τείο ώστε να μπορεί να διαπραγματευτεί με το κράτος, ώσπου
τελικά πετύχαινε την εξαίρεσή του από την υπόλοιπη εργατική
τάξη.

Τα σωματεία στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια δεν αποτε-
λούσαν τίποτα μαχητικούς μηχανισμούς, που μπορεί να φαν-

τάζεται κανείς ως συνέχεια μιας εικόνας από το μακρινό
παρελθόν. Αντίθετα, υπήρξαν μηχανισμοί ενταγμέ-

νοι στην ίδια την ουσία του κράτους και της λο-
γικής του. Από την μια, το κράτος φρόντιζε να
διαπραγματεύεται μαζί τους και να τα συντηρεί
και από την άλλη, αυτά φρόντιζαν η εργατική
κινητικότητα να μην ξεφεύγει ποτέ από τα πλαί-
σια του πατριωτικού ρεαλισμού. Δεν εκπροσω-

πούσαν τα “δίκια των εργατών”, αλλά ρύθμιζαν
την υγιή λειτουργία του συστήματος. Μέρος αυτής

της λειτουργίας υπήρξε και η δημιουργία του τεράστιου
συστήματος εξαιρέσεων και διαχωρισμών  ή αλλιώς των κλα-
δικών συμβάσεων. Όπου ο κάθε αγώνας αφορούσε τον έναν
αλλά όχι τον άλλο (τους δασκάλους και όχι τους ντελιβεράδες,
του ντελιβεράδες και όχι τους σερβιτόρους, τους σερβιτόρους
και όχι τους μάγειρες κλπ κλπ κλπ) και όπου ακόμα και μέσα
στην ίδια επιχείρηση εργαζόμενοι που εμφανώς βρίσκονταν
στην ίδια κατάσταση αντιμετωπίζονταν με διαφορετικό τρόπο
ακόμη και νομικά.

Δεν είναι όμως εδώ το σημείο όπου θα λύσουμε ζητήματα που
πια μοιάζουν τόσο χαμένα στο παρελθόν, όπως «η μορφή του
σωματείου», «κλαδικό vs εργασιακό» κλπ κλπ… 

Το τέλος των κλαδικών συμβάσεων ουσιαστικά αποτελεί το
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τράβηγμα του χαλιού κάτω από τα πόδια των
κρατικών συνδικάτων. Για αυτά πια δεν υπάρ-
χει κανένας χώρος και κανένα έδαφος, το κρά-
τος τούς γύρισε την πλάτη και τα άφησε να
πεθάνουν από “ασιτία”. Πράγματι τα σωματεία
αυτά υπήρξαν μέρος του κράτους, αλλά το κρά-
τος κατά την διάρκεια της κρίσης επιτάχυνε τον
φασιστικό μετασχηματισμό του, αφήνοντας τέτοιες
“κεϋνσιανές” λογικές να μοιάζουν εικόνες από το πα-
ρελθόν.

Έτσι, το “πάνω” (η “λίγο πιο πάνω”) κομμάτι της εργατικής
τάξης μεταφέρθηκε μαζικά στην πιο κάτω κατηγορία (φυσικά
υπάρχουν και εξαιρέσεις), μια κατηγορία από την οποία νόμιζε
πως είχε ξεφύγει για πάντα....

Όπως και να έχει όμως, δεν θα κλάψουμε για τον θάνατο ενός
μηχανισμού που ποτέ δεν “αγαπήσαμε”. Στο διάολο να πάνε
όλοι οι εργατοπατέρες. Δεν θα κάνουμε όμως ότι δεν προσέ-
ξαμε πως η εξαφάνιση αυτή ήρθε από το κράτος και όχι από
ένα κίνημα που ασφυκτιούσε στις συντεχνιακές δομές διαμε-
σολάβησης. Δεν θα κάνουμε ότι δεν βλέπουμε πως στη θέση
του πασόκου εργατοπατέρα, μπαίνει ο ματατζής και όλο το
φασιστικό σινάφι του.

Ίσως όμως εκτός από τις περιττές οχλήσεις που ξεφορτώνον-
ται τα αφεντικά μαζί με τον κρατικό συνδικαλισμό, να εγκα-
ταλείπουν και κάτι ακόμα: την “ησυχία, τάξη και ασφάλεια”
που εξασφαλιζόταν μέσα από την διαίρεση της εργατικής
τάξης. Ίσως και να κατασκευάζουν μια ανασύνθεση της εργα-
τικής τάξης που (ποιός ξέρει;) θα δημιουργήσει πραγματικά
προβλήματα. Ίσως χωρίς τον καταραμένο κρατικό συνδικαλι-
σμό να βρεθεί ο χώρος για την πραγματική οργάνωση των ερ-
γατών. Αυτά όμως δεν θα μάς τα χαρίσουν τα αφεντικά, θα
πρέπει να τα φτιάξουμε μόνοι μας. Όπως και να έχει, καμιά
“κλωτσιά στο πτώμα” του κρατικού συνδικαλισμού ίσως και να
είναι μια καλή αρχή.

1. ««Είδος προς εξαφάνιση» οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας», Καθη-
μερινή, 02.11.2014.
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HΕλένη δουλεύει σε ένα μαγαζί με ρούχα στο κέν-
τρο της Αθήνας. Δουλεύει εκεί για πάνω από μια

δεκαετία. Με τετράωρη σύμβαση, δεν φεύγει ποτέ στο
τετράωρο. Άλλοτε έξι ώρες, άλλοτε οκτώ· «ανάλογα
με την κίνηση και τις ανάγκες της αγοράς”, που λέει
και το αφεντικό. Ο μισθός, φυσικά, ήταν πάντα τετρα-
ώρου: γύρω στα 400 ευρώ. Κι η Ελένη είχε κάνει τα
κουμάντα της και κάπως την έβγαζε με αυτά τα 400
ευρώ. Δεν είχε πάρει δάνειο, δεν ονειρευόταν “τη με-
γάλη ζωή” κι όλο αυτό το hype της κατανάλωσης φαι-
νόταν να μην την έχει αγγίξει καθόλου. Σιχτίριζε με
αυτή την κατάσταση, αλλά σκεφτόταν «τουλάχιστον
είμαι αξιοπρεπής και δεν μοιάζω με όλους αυτούς τους
σάπιους γύρω μου». Και κάπως ανάσαινε. Αυτά μέχρι
το 2012, βέβαια. Τότε, με την κρίση να καλπάζει για
τα καλά, η Ελένη γρήγορα θα ανακάλυπτε ότι ο ελλη-
νικός καπιταλισμός είχε άλλες βλέψεις γι' αυτήν. Το
αφεντικό της της ανακοίνωσε ότι “δεν βγαίνει” κι ότι
δεν μπορεί να της δίνει πια τα 400 ευρώ. Της ξεκαθά-
ρισε ότι ή θα υπέγραφε καινούρια, ατομική σύμβαση
και θα έπαιρνε στο εξής 250 ευρώ ή θα την απέλυε
(εννοείται χωρίς αποζημίωση).

Κι η Ελένη έβγαλε τα μπλοκάκια της, έβαλε κάτω τα
νέα δεδομένα κι είδε ότι πρέπει να κάνει νέα κου-
μάντα: «μα μπορεί κανείς να τα βγάζει πέρα με 250
ευρώ;», αναρωτήθηκε. Μόνο το νοίκι ήταν 140 ευρώ.
Και η “λύση” άρχισε να σχηματίζεται μέσα στο μυαλό
της και να της προκαλεί ταχυπαλμία: «πρέπει να βρεις
και δεύτερη δουλειά», είπε η φωνή της λογικής. Κι
έτσι έγινε. Μετά το σχόλασμα από το ρουχάδικο, η
Ελένη πηγαίνει σε μια καφετέρια και κάνει τη λάντζα.
Τρεις ώρες τη μέρα, 130 ευρώ το μήνα· εννοείται,
μαύρα. Μ' αυτά και μ' αυτά, για να καταφέρει να πλη-
σιάσει τα 400 ευρώ (χωρίς στο εξής να τα ξαναφτάσει,
πάντως), θα δουλεύει καθημερινά 9 με 12 ώρες. 

«Κρίση είναι όταν τα αφεντικά και το κράτος
ασχολούνται όλο και περισσότερο μαζί σου», είχε
διαβάσει σε έναν τοίχο πριν λίγο καιρό. Για κάποιο
λόγο τής είχε κάνει εντύπωση εκείνο το απλό σύν-
θημα που ούτε καν ομοιοκαταληξία δεν είχε. Κι ένα
βράδυ που έφευγε από το ρουχάδικο κι έτρεχε προς
την καφετέρια, η Ελένη μουρμούρισε: «Ναι, ρε συ.

Αυτό συμβαίνει και σε μένα· όλη μέρα μ' εμένα
ασχολούνται: το ελληνικό κράτος καθιέρωσε τις
ατομικές συμβάσεις και τα αφεντικά με βάζουν
να δουλεύω κοντά 12 ώρες τη μέρα για ούτε 400
ευρώ»...

Επιμήκυνση 
εργάσιμης ημέρας: 

Ο θάνατος του συνδι-
καλισμού σε γράφημα.
Στο διάγραμμα βλέ-
πουμε την μετατροπή
των κλαδικών συμβά-
σεων (που κουμάντο
έκανε το σωματείο) σε
επιχειρησιακές (που
κουμάντο κάνει το
αφεντικό) ως ενδιά-
μεσο βήμα για την
εξαφάνισή τους.
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