
Αγωνιστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας
πύρινης-φωνής-της-εργατικής-τάξης το
Μάρτιο που μας πέρασε έφερε στο φως
μια διαδικασία που εξελίσσεται στο σκο-
τάδι, μέσα σε ανήλιαγα υπόγεια. Οι ανι-
διοτελείς χειρώνακτες της ταξικής μας
ανατίμησης έκαναν λόγο για φασονά-
δικα, «δεκάδες» και «παράνομα», διά-
σπαρτα στην Αθήνα και τα προάστιά της,
στα οποία ράβονται ρούχα «επώνυμα και
κοινά από φθηνά εργατικά χέρια».2 Μόνο
να φανταστούμε μπορούμε την αυτο-
συγκράτηση του αγωνιστή ρεπόρτερ με
την οποία κράτησε τα δάκρυα της ταξι-
κής οργής για να μην πάθει καμιά ηλε-
κτροπληξία καθώς έγραφε αυτό το
κομμάτι. Όμως ας αφήσουμε το σουρεα-
λισμό και ας περάσουμε στο ψητό.

Στην αντίληψη της Καθημερινής λοιπόν
υπέπεσε η διαδικασία κατά την οποία,
σε διάφορες περιοχές της Αθήνας και
πέριξ, στήνονταν παράνομες
επιχειρήσεις φασόν. Ενδει-
κτικά αναφέρονται οι πε-
ριοχές της Κυψέλης, της
Νέας Ιωνίας και του Κο-
λωνού. Σε ημιυπόγεια
που νοικιάζονταν για πε-
ρίπου τρεις εβδομάδες 20
έως 40 μετανάστες εργάτες
βαρούσαν 12ωρες βάρδιες πάνω
από 20 έως 40 ραπτομηχανές ράβον-
τας «και επώνυμα ρούχα». Οι γειτόνοι
ενοχλούνταν από το θόρυβο αλλά, μόλις
η παραγγελία ολοκληρωνόταν και προ-
τού προλάβουν να αντιδράσουν (εδώ η
φαντασία αφήνεται ελεύθερη να οργιά-
σει!), αφού οι μετανάστες πληρώνονταν
την αξία που έχει για τον ελληνικό κα-
πιταλισμό η εργατική τους δύναμη, η
επιχείρηση μεταφερόταν στην επόμενη
προσωρινή της κατοικία.  Έτσι ειδυλ-
λιακά κυλούσε η ζωή κάτω από τον Ατ-
τικό ουρανό μέχρι που η Οικονομική
Αστυνομία, η Επιθεώρηση Εργασίας και
η Ελληνική Αστυνομία αποφάσισαν να

«διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγ-
χους» σε τρεις από αυτές τις επιχειρή-
σεις. Σε μια από αυτές συνελήφθη
Ελληνίδα αφεντικό της επιχείρησης, ενώ
21 μετανάστες εργάτες δούλευαν ανα-
σφάλιστοι(!) και 12 εξ'αυτών χωρίς
άδεια εργασίας. Το ρεπορτάζ κλείνει κα-
θησυχάζοντας τον αναγνώστη πως οι με-
τανάστες που η Ελληνική Αστυνομία
βρήκε χωρίς έγγραφα νόμιμης εισόδου
στη χώρα μπήκαν σε διαδικασία απέλα-
σης.3

Είναι εμφανώς μια από τις λειτουργίες
αυτού του ρεπορτάζ να προσπαθεί να
αποκρύψει το ρόλο της ελληνικής αστυ-
νομίας και της επιθεώρησης εργασίας ως
ρυθμιστών αυτής της διαδικασίας, την
ίδια στιγμή που αυτός ακριβώς είναι. Να
προσπαθεί να τους παρουσιάσει σαν
τους «αδιάφθορους» που «κάνουν εφό-

δους» για να πολεμήσουν το άδικο.
Το τι σκατά σημαίνει η αστυνο-

μία να «βρίσκει μετανάστες
χωρίς έγγραφα νόμιμης ει-
σόδου στη χώρα» είναι
κάτι που ο ιστορικός του
μέλλοντος (φανταστείτε
τον ως έννοια – όχι σαν τα

κρατικά καθάρματα που
έχουμε συνηθίσει) δε θα δυ-

σκολευτεί να το κατατάξει κάτω
από την ταμπέλα του φασισμού.4

Εν συνεχεία θα μπορούσε κανείς να εκ-
πλαγεί. Να αναγνωρίσει σε αυτή την πε-
ρίπτωση μια κάποια εξαίρεση στον
κανόνα της «τυπικής» εργασίας. Εκείνης
με τα ένσημα, τα σταθερά ωράρια και το
σταθερό μισθό. Οι «πιο ψυλλιασμένοι»
θα μπορούσαν να αντικρούσουν: «Καλά,
‘ντάξει, τα τελευταία χρόνια αυτά έχουν
γίνει είδος προς εξαφάνιση». Κάτι που
δεν απέχει και πολύ από την πραγματι-
κότητα. Είναι όμως πράγματι αυτή η
πραγματική... πραγματικότητα;  Ήταν η
ζωή στον ελληνικό καπιταλισμό βόλτα
σε ένα εύφορο λιβάδι με λιακάδα, τζι-

τζίκια και παγωμένο τσάι
στην αιώρα μέχρι να έρ-
θουν «τα τελευταία χρόνια»
εκείνοι οι καταραμένοι οι ξένοι με
τα μέτρα τους και να τα αλλάξουν όλα;
Η απάντηση έρχεται από ελπίδα μεριά.

Με την κυρία Μαρία Καραμεσίνη έχουμε
προλάβει να ασχοληθούμε ήδη σε αυτό
το περιοδικό.5 Η περίσταση όμως επι-
βάλλει να ξανασχοληθούμε. Η κυρία
Μαρία Καραμεσίνη λοιπόν ήταν επίκουρη
καθηγήτρια οικονομικών της εργασίας
στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
στο Πάντειο. Ήταν και άλλα πράγματα -
το πιο σημαντικό εκ των οποίων, για κά-
ποια σε τέτοια θέση, Σύριζα. Δηλαδή
ευαίσθητη, μέσα σε όσα εισαγωγικά νο-
μίζετε, όσο τις ευαισθησίες της καλ-
λιεργούσε το ζεστό κρατικό χρήμα. Το...
μακρινό 1999 στην εισαγωγή/περίληψη
έρευνάς της σχετικά με την άτυπη απα-
σχόληση στην επιθεώρηση κοινωνικών
ερευνών έγραφε τα εξής: 

Το εργασιακό πρότυπο στη μεταπολε-
μική Ελλάδα διέφερε σημαντικά από
αυτό της πλήρους, σταθερής και ρυθ-
μισμένης μισθωτής απασχόλησης [...]
και αποτέλεσε πρότυπο αναφοράς για
τον ορισμό της τυπικής απασχόλησης.
Η διαδικασία σύγκλισης με το φορντι-
στικό πρότυπο μισθωτής απασχόλησης
που έλαβε χώρα στην Ελλάδα μετά την
πτώση της δικτατορίας δεν περιόρισε
τις παραδοσιακές άτυπες μορφές απα-
σχόλησης (αυτοαπασχόληση, απλή-
ρωτη εργασία στην οικογενειακή
επιχείρηση, εποχιακή απασχόληση,
ανασφάλιστη εργασία). Αντίθετα, δίπλα
στις τελευταίες, προσέθεσε νέες, που
εμφανίστηκαν ως αντίδραση στην πα-
ραπάνω διαδικασία. Το κράτος συνέ-
βαλε στην εξάπλωση της άτυπης
απασχόλησης περισσότερο με την
ανοχή του στις παραβιάσεις της εργα-
τικής και κοινωνικής νομοθεσίας παρά
μέσω άμεσης παρέμβασης.6
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«Όσο υπάρχει κατώτερη τάξη θα είμαι μέλος της, όσο υπάρχουν εγκληματικά στοιχεία

θα είμαι ένα από αυτά, όσο υπάρχει μια ψυχή στη φυλακή, δεν θα είμαι λεύτερη».

Καθημερινή, 20151 

ΑΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΦΑΠΕΣ

Ήταν η ζωή
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Στο κυρίως σώμα της
έρευνας η κυρία Καρα-
μεσίνη τεκμηριώνει
παραθέτοντας νό-
μους, νομοθετήματα
και νομίσκους πως η
λεγόμενη άτυπη
απασχόληση στον
ελληνικό καπιταλισμό

είναι τυπική, δηλαδή
νόμιμη, με βούλα και

φιόγκο αν θέλετε, ήδη
από τη μεταπολεμική πε-

ρίοδο. Γράφει σχετικά: 

Ως προς τη ρύθμιση της αγοράς ερ-
γασίας κατά τη μεταπολεμική περίοδο,
να σημειώσουμε ότι ήδη μέχρι τα μέσα
της δεκαετίας του ’50 είχε ψηφιστεί η
νομοθεσία που αναγνώριζε όλες τις βα-
σικές άτυπες μορφές μισθωτής απα-
σχόλησης.7

Εμείς από την άλλη, είμαστε τέκνα μιας
παράδοσης που έχει μια γνώμη για τους
νόμους και το σύνταγμα της ταξικής μας
κοινωνίας που δεν εμπίπτει ακριβώς στο
mainstream, την έχουμε βρει όμως αρ-
κετά χρήσιμη. Τα λέγαμε και στο προ-
ηγούμενο τεύχος, αλλά η επανάληψη
είναι καλό πράγμα.8 Λέμε λοιπόν πως σε
μια κοινωνία που κυριαρχεί η αντίθεση
κεφαλαίου-εργασίας, οι νόμοι δεν είναι
γενικώς «αυτό που ισχύει». Αντίθετα,
αυτό που ισχύει πρώτα διαμορφώνεται
από την, άλλοτε ανελέητη - άλλοτε με
κατεβασμένα χέρια, σύγκρουση των τά-
ξεων και την έκβασή της, στους χώρους
εργασίας, στο δρόμο, στις σχολές κλπ.
Οι νόμοι δεν είναι παρά η γραπτή επικύ-
ρωση αυτής της έκβασης. Στην προκει-
μένη τώρα, τα πράγματα ακολούθησαν
μάλλον μια πορεία ανάστροφη.
Το ελληνικό κράτος νομοθε-
τούσε ασύστολα από τη με-
ταπολεμική περίοδο αλλά
η έκβαση της ταξικής
σύγκρουσης δεν ήταν
ακριβώς ληγμένη. Για να
φτάσουμε στην κατάσταση
που όλοι γνωρίζουμε, αλλά
«εκπλήσσει» τους συντάκτες
της Καθημερινής, έπρεπε να ζή-
σουμε τη δεκαετία του ’90. Έπρεπε οι
ντόπιοι εργάτες να ξεχάσουν με σιχα-
μάρα ότι είναι εργάτες και να παραδώ-
σουν βορά στις ορέξεις των ελληνικών
αφεντικών τους μετανάστες εργάτες.

Κατά τα άλλα, η κυρία Καραμεσίνη φαί-
νεται να ξέρει για ποιο πράγμα μιλάει.

Το πράγμα για το οποίο μιλάει βέβαια
δεν είναι κάτι απλό. Είναι η κατάσταση
της εργατικής τάξης στον ελληνικό κα-
πιταλισμό. Καλύτερα θα μπορούσαμε να
πούμε πως αυτό που προσπαθεί να μας
δώσει είναι μια ιστορία της κατάστασης
της εργατικής τάξης στον ελληνικό κα-
πιταλισμό. Όσοι, και φανταζόμαστε δεν
θα είναι και πάρα πολλοί, γνωρίζουν
τόσο καλά, όσο η κυρία Καραμεσίνη, να
μιλάνε ιστορικά για κάτι τόσο σημαντικό,
είναι σίγουρο πως είναι πολύ χρήσιμοι
για το ελληνικό κράτος. Γι’ αυτό και η
κυρία Καραμεσίνη είναι η νέα διοικήτρια
του ΟΑΕΔ. Έτσι έχει τη δυνατότητα να
«πάρει την αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ στα
χέρια της».9 Δηλαδή, με τον ελληνικό
καπιταλισμό να τραβάει τα ζόρια που
τραβάει, αυτή η κυρία είναι ο κατάλλη-
λος άνθρωπος να οργανώσει τους τρό-
πους με τους οποίους τα ελληνικά
αφεντικά θα μας πατάνε στο σβέρκο και
θα περιμένουν να ακούσουν ευχαριστώ.

Τα παραπάνω μάς βοηθούν να βγάλουμε
κάποια συμπεράσματα χρήσιμα για τους
σκοπούς μας. Καταρχήν πως το ελληνικό
κράτος ξέρει και παραξέρει τι συμβαίνει
στα υπόγεια της Κυψέλης, του Κολωνού,
της Νέας Ιωνίας και ούτω καθεξής. Το
ξέρει,  το γουστάρει, το επικροτεί και το
επιβάλλει. Δεν ήρθαν μια μέρα οι «ξένοι
δανειστές» με τους «επαχθείς όρους» να
το αναγκάσουν να ρίξει κλωτσιές στην
εργατική του τάξη. Όχι, αυτό το κάνει
εδώ και έξι δεκαετίες για τα μάτια των
ελληνικών αφεντικών και μόνο. Η ευέλι-
κτη, η μαύρη, η άτυπη εργασία και όλα
αυτά τα φρούτα που για κάποιους είναι
βολικά φρέσκα και εισαγωγής, για τον
ελληνικό καπιταλισμό είναι εκ των ων

ουκ άνευ. Είναι ο τρόπος με τον
οποίο τα ελληνικά αφεντικά

λένε «μείωση του εργατι-
κού κόστους» και ταυτό-
χρονα ο τρόπος που
επιβιώνουν στο διεθνή
ανταγωνισμό. Κάπου εκεί
όμως μπαίνει ένα ζήτημα.

Πώς γίνεται κάτι τόσο δο-
μικό για τον ελληνικό καπιτα-

λισμό να διαφεύγει σε τόσους
πολλούς; Η απάντηση είναι σχετικά
απλή. Το ελληνικό κράτος δεν είναι ένας
μηχανισμός που σκέφτεται σαν εμάς,
που σκεφτόμαστε ως άτομα γιατί έχουμε
ξεμάθει να σκεφτόμαστε ως τάξη. Ξέρει
τι έκανε, ξέρει τι κάνει, πού θέλει να
πάει και πώς. Είναι μια γνώση ιστορική,

ταξική και πολεμικά στραμμένη εναντίον
μας. Μια γνώση που θα πρέπει να βρει
απέναντί της το αντίπαλο δέος πριν να
είναι πολύ αργά.
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το ελληνικό
κράτος ξέρει και

παραξέρει τι συμ-
βαίνει στα υπόγεια

της Κυψέλης


