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Το 2009, στην αρχή της κρίσης, το ποσοστό της ανεργίας είχε φτάσει στο 9,5%.
Τότε, οι συζητήσεις που γίνονταν περιστρέφονταν γύρω από το ακριβό κόστος της
εργασίας και της αναπαραγωγής μας. Έτσι, μετά από πέντε χρόνια ο μισθός έφτασε
στο μισό, οι κοινωνικές παροχές ανήκουν στο παρελθόν και πλέον νέες μορφές
ευέλικτης εργασίας εφαρμόζονται. Παρόλα αυτά, τα ποσοστά της ανεργίας αυξά-
νονται ραγδαία φτάνοντας στο «26,1% στο τέταρτο τρίμηνο του 2014».1 Εν-
τάξει· και πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση; «Καμιά άσπρη μέρα θα
δούμε;», θα διερωτάται κανείς. Η αλήθεια είναι ότι για την εργατική
τάξη η μέρα που ξημερώνει είναι μαύρη κι άραχνη και θα παρα-
μείνει τέτοια για όσο καιρό δεν αντιλαμβάνεται ότι η κατάσταση
που βιώνει σήμερα δεν είναι αποτέλεσμα των μνημονίων και των
κακών δανειστών, αλλά του ταξικού ανταγωνισμού και του συ-
σχετισμού δυνάμεων που έχει διαμορφωθεί στους χώρους ερ-
γασίας και γενικότερα στην κοινωνία τα τελευταία τριάντα και
βάλε χρόνια.

Όσο για τα αφεντικά μας, μικρά και μεγάλα, καλά κρατούν. Έχουν με-
ταφέρει την χασούρα από τα κέρδη τους στις πλάτες της εργατικής
τάξης κι αυτοί δείχνουν το δάχτυλο προς διαφορετική κατεύθυνση. Κοινώς,
δεν κουνιέται φύλλο. Σ’ αυτό το κείμενο υποστηρίζουμε ότι τα μέτρα λιτότητας
που αφορούν την εργασία και την αναπαραγωγή μας, δεν εμφανίστηκαν τα τελευ-
ταία πέντε χρόνια, αλλά είναι κραυγές των αφεντικών μας που ηχούν από το πα-
ρελθόν.

Για να το πούμε αλλιώς, το κράτος, όχι σαν πρόσωπα και κόμματα, αλλά σαν συλ-
λογικός εκφραστής της κυρίαρχης τάξης, έχει στρατηγική γύρω από την οργάνωση
της εργασίας, κομμάτι της οποίας είναι η «ευελιξία μέχρι εκεί που δεν πάει», η
οποία κρατάει από τα μεταπολιτευτικά χρόνια και φτάνει έως τις μέρες μας.

Η ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Ας γίνουμε λοιπόν συγκεκριμένοι. Το 1985, σε 13 χώρες της Ευρώπης η ανεργία ξε-
πέρασε το 10% και διατηρήθηκε μέχρι την δεκαετία του 2000 σε υψηλά επίπεδα.
Οι αιτίες για αυτό, όπως είπαν, ήταν μεταξύ άλλων ότι το κόστος της εργασίας είχε
εκτοξευθεί στα ύψη κι ότι η ίδια η εργασία ήταν αρκετά άκαμπτη. Και το αποτέλε-
σμα ήταν, όπως και πάλι είπαν, οι επιχειρήσεις να μην μπορούν να απολύσουν εύ-
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Ηκατάσταση είναι δραματική. Όχι γιατί η Ελλάδα έχει πάρει τον κατήφορο, όχι

γιατί τα αφεντικά μας δεν βγαίνουν και κλείνουν τα μαγαζάκια τους, όχι γιατί

ο κύριος Ντάισελμπλουμ πιέζει τον κύριο Βαρουφάκη για να συνεχιστούν τα μέτρα

λιτότητας (έτσι δεν λέει ο κυρίαρχος λόγος;). Αλλά γιατί το διανοητικό επίπεδο της

εργατικής τάξης είναι σε τέτοιο βαθμό που ενώ η εργασία της έχει υποβαθμιστεί κι

η ανεργία έχει χτυπήσει κόκκινο, κάθε άλλο παρά τα αφεντικά της εχθρεύεται. 
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κολα προσωπικό, αλλά συνάμα ούτε και να κάνουν νέες προσλήψεις και επενδύσεις.
Αυτά ήταν τα επιχειρήματα των αφεντικών για τα σταθερά ποσοστά ανεργίας. Κι όσο
για τα μέτρα αντιμετώπισης που ακολούθησαν; Το εξής ένα: ελαστικότερη εργασία,
χαμηλότερου φυσικά κόστους. Σύμφωνα με μελέτη της ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,2 τη δεκαετία του
‘70 στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης το κεφάλαιο αναδιαρθρώθηκε κι από πο-

λιτικές πλήρους απασχόλησης πέρασε σε πολιτικές που στόχο είχαν την ευε-
λιξία και την ημι-απασχόληση. Το δικό μας εργαλείο τώρα για την

κατανόηση αυτής της αλλαγής δεν είναι άλλο από την ιστορική ματιά
στο παρελθόν. Για να καταλάβουμε, λοιπόν, τις αλλαγές στην ορ-
γάνωση της εργασίας θα εστιάσουμε στο μεταπολεμικό μοντέλο
παραγωγής. Ένα μοντέλο παραγωγής που ήταν στηριγμένο στην
αλυσίδα παραγωγής, στην αύξηση του μισθού παράλληλα με
την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και των κερδών,
στην οικιακή εργασία των γυναικών για την αναπαραγωγή του

εργάτη έξω από το εργοστάσιο και στην αναγνώριση των συνδι-
κάτων ως μηχανισμών εγγύησης της ταξικής ισορροπίας.

Το μοντέλο αυτό που περιγράφουμε θεμελίωνε μία κοινωνική ισορρο-
πία, η οποία στις αρχές της δεκαετίας του ‘70 έσπασε. Με όλα τα παραπάνω

υποκείμενα, άνδρες εργάτες, γυναίκες, νέοι, φοιτητές να αμφισβητούν τον τρόπο
αναπαραγωγής τους. Τα κινήματα του ‘70 ήταν η αιτία που τα κέρδη των αφεντι-
κών μειώθηκαν, την ώρα που οι μισθοί αυξάνονταν. Η εξίσωση αυτή οδήγησε στην
αναδιάρθρωση του κεφαλαίου. Οι δεκαετίες που ακολούθησαν, για τα περισσότερα
κράτη της Ευρώπης καθώς και τις ΗΠΑ, χαρακτηρίστηκαν από τα αυστηρά μέτρα λι-
τότητας και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Αυτή ήταν η απάντηση των αφεντικών
στους εργατικούς αγώνες. Βέβαια, το κάθε κράτος έχει και την ιστορία του κι έχει
διαφορετικά προβλήματα που πρέπει να λύσει στο εσωτερικό του. 

Έτσι και στην περίπτωση του ελληνικού κράτους, ενώ τα περισσότερα κράτη της Ευ-
ρώπης από το ‘70 και μετά άφησαν πίσω τους το εργασιακό μοντέλο που περιγρά-
ψαμε πιο πάνω και πέρασαν σε αυστηρά μέτρα λιτότητας (δείτε, για παράδειγμα,
την εποχή της Θάτσερ στην Αγγλία), στην Ελλάδα η πολιτική για την οργάνωση της
εργασίας θα λέγαμε ότι παιζόταν σε διπλό “ταμπλό”. Κι αυτό γιατί το ελληνικό κρά-
τος εκείνη την περίοδο κλήθηκε να λύσει προβλήματα κοινωνικής ισορροπίας στο
εσωτερικό του. Έτσι στόχος της περιόδου εκείνης, ανεξαρτήτως δεξιάς ή αριστε-
ρής κυβέρνησης, ήταν να φέρει την πολυπόθητη κοινωνική συνοχή μέσω της δη-

το 
κεφάλαιο 
πέρασε σε 
πολιτικές που
στόχο είχαν
την ευελιξία
και την 
ημιαπασχό-
ληση

Το παρακάτω άρθρο είναι του
2006, από τα οικονομικά φύλλα
της Καθημερινής, και προμήνυε τα
δύσκολα ήδη από τον τίτλο: «Από
χαμηλό βαθμό ευελιξίας χαρακτη-
ρίζεται η ελληνική αγορά εργα-
σίας, σύμφωνα με την Alpha
Bank»:

Αυτό επισημαίνεται σε μελέτη
της Alpha Bank, στην οποία ανα-
φέρεται ότι η δυσκαμψία της
αγοράς εργασίας στην Ελλάδα
συμβάλλει στην καθήλωση της
παραγωγικότητας της οικονομίας
και των μέσων μισθών σε χα-
μηλά επίπεδα.

Αντίθετα, η μεγάλη ευελιξία της
αγοράς εργασίας θεωρείται σή-
μερα ως ένα από τα ισχυρότερα
συγκριτικά πλεονεκτήματα των
ΗΠΑ, του Ην. Βασιλείου και
άλλων οικονομιών και συμβάλλει
στην επίτευξη υψηλών ρυθμών
ανάπτυξης σε αυτές τις χώρες,
στην προσέλκυση μεγάλου όγκου
ξένων επενδύσεων και σε εξαι-
ρετικά χαμηλά ποσοστά ανερ-
γίας.

Και συνεχίζει λέγοντας ότι η ελ-
ληνική αγορά εργασίας χαρακτηρί-
ζεται από χαμηλό βαθμό ευελιξίας
για τους ακόλουθους λόγους: 

ο υψηλός κατώτατος μισθός, η
μονιμότητα των υπαλλήλων στο
δημόσιο τομέα και το υψηλό κό-
στος των απολύσεων συμβάλουν
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μιουργίας ενός νέου εθνικού κορμού. Η κοινωνική συνοχή που προσπαθούσε να
επιτευχθεί από το ‘74 και μετά μεταφραζόταν στην αναγνώριση των «ηττημένων
του εμφυλίου» που δεν γινόταν άλλο να αποτελούν μια αποκλεισμένη κοινωνική
ομάδα, κυνηγημένη από στρατό και αστυνομία. Ήταν το μισό της ελληνικής κοινω-
νίας που έπρεπε πλέον να ενσωματωθεί και να απορροφηθεί πλήρως από τον ελ-
ληνικό καπιταλισμό. Για να επιτευχθεί αυτή η ταξική ισορροπία έπρεπε ροές
χρημάτων να κατευθυνθούν στην ενίσχυση των σχέσεων του κράτους με μικρότερα
αστικά κομμάτια της κοινωνίας. Έτσι, το ντόπιο κεφάλαιο έπρεπε να δημιουργήσει
θέσεις εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως και να αποκτήσουν πρόσβαση
τα πανεπιστήμια στην εργατική τάξη. Οι παλιές ταξικές έχθρες μπολιάστηκαν, οι ερ-
γάτες και τα αφεντικά έγιναν επιτέλους ο ελληνικός λαός που κούρνιαξε συγκατα-
βατικά πλάι στο κράτος του.

Έτσι λοιπόν, στο ένα “ταμπλό” της μεταπολιτευτικής περιόδου το κράτος ενσωμά-
τωνε παραγωγικά τα αιτήματα της εργατικής τάξης και στο δεύτερο δημιουργούσε
ένα οπλοστάσιο με νόμους και ρυθμίσεις γύρω από την ευελιξία της εργασίας και
το χαμηλό κόστος της. Αυτές οι διαδικασίες μπήκαν μπροστά από το '85 και μετά
και αποτύπωναν το άγχος του ελληνικού κεφαλαίου για την αντιμετώπιση της κρί-
σης που θα κορυφωνόταν στα τέλη της δεκαετίας. Τότε που «το 1989 ο Αβέρωφ
ζήτησε την προσφυγή της χώρας στο ΔΝΤ».3 Γι' αυτούς τους λόγους, η πρώτη από-
πειρα εισαγωγής νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την ευελιξία της εργασίας που
σημειώθηκε το 1986 μέσα στα πλαίσια του Εθνικού Συμβουλίου Απασχόλησης, δεν
είχε ουσιαστική συνέχεια λόγω της αντίδρασης των συνδικάτων που συμμετείχαν
σε αυτό. Όμως κατά την διάρκεια της δεκαετίας του '90, νόμοι και ρυθμίσεις για την
ευέλικτη εργασία πήραν σάρκα και οστά. Ας μην ξεχνάμε, βέβαια, ότι τα παράπονα
των αφεντικών και οι απαιτήσεις τους για πιο φτηνή κι ευέλικτη εργασία σε κάθε
φούρνο, στην οικοδομή, στα χωράφια, ικανοποιήθηκαν από την εκμετάλλευση εκα-
τομμυρίων μεταναστών από τις χώρες των πρώην κομμουνιστικών καθεστώτων. 

ΥΠΗΡΧΕ ΖΩΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ;
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ‘90-‘00

Τον πρόγονο των ευέλικτων μορφών εργασίας του σήμερα, μπορούμε να τον βρούμε
τρεις δεκαετίες πίσω· σε εποχές που λέξεις όπως «τρόικα και μνημόνια» ούτε καν
τις είχαμε ακούσει. Μια ματιά στη νομοθεσία της εποχής4 θα μας πείσει για του
λόγου το αληθές. Χαρακτηριστικά, ο νόμος 1982/90 εκτός των άλλων ρυθμίσεων
περιλάμβανε και: «την εισαγωγή του θεσμού της 4ης βάρδιας με αποκλειστικά απα-
σχολούμενο προσωπικό κατά τα Σαββατοκύριακα». Ακολούθησε ο νόμος 2639/98

στον περιορισμό των προσλή-
ψεων, ο βαθμός ευελιξίας του
ωραρίου εργασίας είναι ελάχι-
στος και ότι το ποσοστό της με-
ρικής απασχόλησης είναι
εξαιρετικά χαμηλό, ενώ το γενι-
κότερο θεσμικό πλαίσιο δεν ευ-
νοεί την ανάπτυξή του.

Και στο τέλος του άρθρου αναφέ-
ρει ως διαρθρωτικά χαρακτηρι-
στικά τα εξής:

Οι αρνητικές επιπτώσεις των
ανωτέρω χαρακτηριστικών στην
ευελιξία της ελληνικής αγοράς
εργασίας περιορίζονται σε κάποιο
βαθμό. Η ευελιξία της αγοράς ερ-
γασίας στην Ελλάδα ενισχύεται
από το υψηλό ποσοστό της αυτο-
απασχόλησης ή απασχόλησης
στην οικογενειακή επιχείρηση,
την εισροή στη 10ετία του 1990
περίπου 1 εκατ. μεταναστών από
τις γειτονικές χώρες και το υψηλό
ποσοστό απασχόλησης στην πα-
ράλληλη οικονομία (μεταναστών,
δημοσίων υπαλλήλων, δασκάλων,
καθηγητών, ιατρών κ.ά.). Η αυτο-
απασχόληση είναι ιδιαίτερα δια-
δεδομένη στην Ελλάδα και φτάνει
το 40,2% του εργατικού δυναμι-
κού το 2004, έναντι 15,6% στην
Ε.Ε.-25. Μπορεί να θεωρηθεί ως
επικουρικό εργαλείο αντιμετώπι-
σης της ανεργίας και σε μεγάλο
βαθμό ως μια άτυπη μορφή ευε-
λιξίας.

Αυτό το άρθρο, ενώ γράφτηκε
τέσσερα χρόνια πριν την κρίση,
έχει ακριβώς την ίδια γνώμη για
την οργάνωση της εργασίας με
αυτή που θα εκφραζόταν λίγα
χρόνια αργότερα, κάτω από το
υποτιθέμενο βάρος της εξωτερι-
κής πίεσης.Το ενδιαφέρον όμως
στοιχείο είναι ότι στο άρθρο δεν
μιλούσε κάποιο πρόσωπο, ούτε
παρουσιαζόταν η πρόταση κά-
ποιου κόμματος. Μιλούσε ένας
κρατικός μηχανισμός που πέρα
από το να συσσωρεύει χρήματα
είχε γνώμη για το πού θα έπρεπε
να κατευθυνθούν αυτά τα κεφά-
λαια, καθώς και με τι όρους θα
οργανωνόταν η εργασία για την
αναπαραγωγή του κεφαλαίου. Κι
όντως· τα προηγούμενα χρόνια
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που παρείχε: «…τη δυνατότητα διάβρωσης του περιεχομένου των κλαδικών συλ-
λογικών συμβάσεων εργασίας μέχρι του κατώτατου μισθού σε περιοχές με υψηλή
ανεργία μέσα από τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης, επιχειρησιακές συλλογικές
συμβάσεις ή και ατομικές συμβάσεις εργασίας».4 Από την άλλη, μέσω του νόμου
2874/00 ρυθμίστηκε η αύξηση του ορίου των ομαδικών απολύσεων για τις επιχει-
ρήσεις εκείνες που απασχολούσαν μεταξύ 50 και 90 εργαζομένων. Ενώ τέλος, ο
νόμος 2956/01 ήταν εκείνος που ρύθμιζε τη διαμόρφωση του πλαισίου για τη λει-
τουργία των γραφείων προσωρινής απασχόλησης με αντικείμενο το δανεισμό ή

την ενοικίαση των εργαζομένων. Ο δανεισμός εργαζομένων δεν ήταν
ιδιαίτερα διαδεδομένος στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά

όπως αναφέρεται και στα (τετράδια των ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ του
2002), παρουσίαζε ήδη μια δυναμική, αφού σύμφωνα με τις προ-
θέσεις των επιχειρήσεων, η προσαρμογή τους στην εν λόγω
πρακτική θα οκταπλασιαζόταν στα επόμενα χρόνια.

Το πιάνετε το νόημα; Μαζικές απολύσεις, ατομικές συμβάσεις,
ενοικίαση εργαζομένων· μήπως όλα αυτά «θυμίζουν κάτι»; Από

τότε τα αφεντικά μας προετοίμαζαν το έδαφος και σκεφτόντου-
σαν για το μέλλον της εργασίας, χωρίς καν να πιέζει η εργατική

τάξη και να καθορίζει τους ταξικούς συσχετισμούς δύναμης μέσα κι
έξω από τους χώρους εργασίας. Εντάξει· όποιος νομίζει ότι αυτές οι επο-

χές μιλάνε για το μακρινό παρελθόν, τότε μάλλον δεν έχει καταλάβει ότι από το '80
μέχρι σήμερα υπάρχει σταθερή στρατηγική του ελληνικού κράτους για την οργά-
νωση της εργασίας κι ότι μπορεί η κρίση και τα επακόλουθά της να πήραν παρά-
ταση για περίπου είκοσι χρόνια, αλλά εδώ και τέσσερα χρόνια μάς έχει χτυπήσει το
καμπανάκι κι οι ιαχές των αφεντικών μας επανέρχονται.

Άρα την εποχή τής τρόικας, (ωχ! μας συγχωρείτε θεσμών θέλαμε να πούμε, όπως
λένε οι παλιοί σύντροφοι που ανέλαβαν την εξουσία) ενώ τα μέτρα που αναφέραμε
παραπάνο παρουσιάστικαν ως καινούρια απο το 2010, καταλαβαίνουμε ότι είχαν
ένα βάθος 20 χρόνων.

1. «Στο 26,1% εκτινάχθηκε η ανεργία στο τέταρτο τρίμηνο 2014», Καθημερινή 13/03/15.
2. Νίκος Παλαιολόγος, Εργασία και συνδικάτα στον 21ο αιώνα, ΙΝΕ/ ΓΣΣΕ-ΑΔΕΔΥ, βλ. το κεφάλαιο
«Οι μεταβολές στο κόσμο της εργασίας».
3. «Όταν ο Αβέρωφ ζητούσε την προσφυγή της χώρας στο ΔΝΤ», Καθημερινή, 20/12/2009
4. Γιάννης Κουζής, «Η ευελιξία ως πολιτική διαχείρισης του εργασιακού κόστους», Τετράδια
ΙΝΕ/ ΓΣΣΕ-ΑΔΕΔΥ. 

κυριαρχούσαν μορφές ευελιξίας
όπως η οικογενειακή εργασία με
τα χιλιάδες μικρομάγαζα όπου γο-
νείς δεν κολλάγανε κανένα έν-
σημο στα παιδιά τους, όπως οι
αυτοαπασχολούμενοι (που αν κά-
ποιος τους παρατηρήσει θα δει
ότι είναι όλοι αυτοί που άνοιξαν
ένα μαγαζάκι με σκοπό να ξεφύ-
γουν από τα δεσμά της εργατικής
τάξης και τώρα με την κρίση
«προλεταριοποιούνται»), αλλά κι
η εργασία των μεταναστών. Η
τράπεζα AB αφού κάνει μία ανα-
δρομή στο παρελθόν για να φτά-
σει στις εγασιακές σχέσεις του
2006, μας λέει ότι αυτές οι άτυ-
πες μορφές εργασίας πρέπει να
επεκταθούν στους περισσότερους
τομείς και να πάρουν την μορφή
της τυπικής εργασίας. Τα αφεντικά
μας λοιπόν απο το 2006 ανησυ-
χούσαν για το μέλλον και πρότει-
ναν λύσεις, η εργατική τάξη από
την άλλη αδυνατώντας να κοιτά-
ξει κριτικά το παρελθόν με σκοπο
να εξηγήσει τι της συνέβαινε στο
παρόν, δεν μπόρεσε να βάλει
φραγμούς σε αυτά που υποτιμούν
την εργασία της μέχρι και σήμερα.

υπάρχει 
σταθερή
στρατηγική 
του ελληνικού
κράτους 
για την οργά-
νωση της ερ-
γασίας


