
Ορισμένες βιομηχανίες της Κίνας έχουν
ήδη κατορθώσει να αυξήσουν την αν-
ταγωνιστικότητα των προϊόντων τους
αντικαθιστώντας σημαντικό τμήμα του
προσωπικού τους με ρομπότ […] Το
γραφείο Οικονομίας και Πληροφορίας
Τεχνολογίας της ίδιας πόλης αναφέρει
πως μέσα στους τελευταίους 12
μήνες 505 βιομηχανίες
έχουν επενδύσει 4,2 δις
γουάν για τον εξοπλισμό
τους με ρομπότ, καθώς
σκοπεύουν να αντικα-
ταστήσουν περισσότε-
ρους από 30.000 εργα-
ζομένους.1

Όπως έχουμε ξαναπεί2 οι από-
ψεις του συρμού που συνοδεύουν
τέτοιες ειδήσεις πρέπει να ξεπερνιούν-
ται ως απλό προπέτασμα βλακείας. Η
ιδέα ότι τα αφεντικά ξοδεύουν τόσο με-
γάλα ποσά σε ρομποτάκια γιατί πλακώ-
νονται μεταξύ τους για την τεχνολογική
πρωτοπορία είναι τόσο προβληματική
όσο και η ιδέα ότι αυτό γίνεται γιατί
απλά οι μηχανές δουλεύουν καλύτερα
από τους εργάτες. Απεναντίας, η ιστο-
ρία μάς έχει δείξει ότι όποτε τα αφεν-
τικά επένδυσαν σε μαζικές τεχνολογικές
αναδιαρθρώσεις αυτό έγινε γιατί πρέκυ-
ψαν «προβληματάκια» στον εργασιακό
τομέα. Προβληματάκια του είδους: «Οι
μισθοί για χειρωνακτική εργασία στην
Κίνα έχουν σχεδόν διπλασιαστεί τα τε-
λευταία πέντε χρόνια και φθάνουν τα
2,800 γουάν».3 Αυτή η απλή πρόταση
δηλώνει ότι η Κίνα μπορεί να αποτε-
λούσε παράδεισο για το κεφάλαιο 2-3
δεκαετίες πριν, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται τα
πράγματα αρχίζουν και αλλάζουν. Το
πόσο αλλάζουν και γιατί ίσως είναι θέμα
ενός μελλοντικού κειμένου. Το σίγουρο
πάντως είναι ότι η εργατική δύναμη
στην Κίνα γίνεται ένα όλο και πιο ακριβό

εμπόρευμα. Κατά την ταπεινή μας
άποψη, εκεί ακριβώς βρίσκεται και ο
λόγος για τα 4,2 δις των επενδύσεων.
Για να το πούμε αλλιώς, έχουμε να κά-
νουμε με κάποιου είδους απάντηση της
κινεζικής αστικής τάξης σε αυτή την επί-

θεση που δέχεται και  η οποία έχει
ως αποτέλεσμα τη μείωση των

κερδών της. Η αλήθεια είναι
πως τέτοιου τύπου απαν-
τήσεις ποτέ δεν είναι μο-
νοθεματικές. Η έμπνευση
των αφεντικών όσον
αφορά το πώς να «τιθασεύ-

σουν το ατίθασο χέρι της ερ-
γασίας» είναι μεγάλη και η

επίθεση συνήθως εξελίσσεται σε
πολλά μέτωπα. Με αυτό κατά νου, ψα-
χουλέψαμε και για άλλα άρθρα που να
δείχνουν αυτές τις όψεις της επίθεσης.
Ε, και ψάξε, ψάξε, όλο και κάτι βρίσκεις.  
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α) Θα ξεκινήσουμε με κάτι πολύ οικείο:
με την πετυχημένη ιδέα των αφεντικών
από τα βάθη των αιώνων. Αναφερόμαστε,
φυσικά, στην εκμετάλλευση των μετανα-
στών, οι οποίοι αποτελούν συνώνυμο της
ακραία υποτιμημένης εργατικής δύναμης.
Στην περίπτωση της Κίνας δεν πρόκειται
για Αλβανούς ή Πακιστανούς, αλλά κυ-
ρίως για Βιετναμέζους:

[…] τουλάχιστον 30.000 παράνομοι
μετανάστες απασχολούνται μόνο στη
βιομηχανική πόλη Ντονγκγκουάν, όπου
βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες βιομηχα-
νίες […]. Πολλοί Βιετναμέζοι αμεί-
βονται με τα μισά από αυτά [που
παίρνουν οι ντόπιοι εργάτες], αλλά
ακόμη κι όταν αμείβονται όσο και οι Κι-
νέζοι, κοστίζουν πολύ λιγότερο στους
εργοδότες επειδή δεν τους καταβάλ-
λουν ασφαλιστικές εισφορές.4

Όταν λοιπόν δεν μπορούν να υποτιμη-

θούν αρκετά οι ντόπιοι, πάντα υπάρχουν
πιο εξαθλιωμένοι πληθυσμοί για να στε-
λεχώσουν τον πάτο του καπιταλιστικού
βούρκου -στην ανάγκη τους δημιουργείς,
βρε αδερφέ- και όπως παντού, όπως και
στα λημέρια μας, οι μετανάστες εργάτες
αντιμετωπίζονται με παρανομοποίηση,
στρατιωτική διαχείριση και μεροκάματα
στα όρια της επιβίωσης. Και το κερασάκι
στην τούρτα δεν είναι άλλο από τα απί-
στευτα κέρδη που κονομάνε τα μαφιόζικα
αφεντικά που διακινούν όλο το μετανα-
στευτικό ρεύμα προς την ενδοχώρα.

β) Συνεχίζοντας την αφήγησή μας, βλέ-
πουμε πως το κινέζικο κεφάλαιο δεν ψά-
χνει λύσεις για τα προβλήματά του μόνο
στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και έξω
από αυτήν. Με τα λόγια της αφεντικο-
φυλλάδας: 

[…] κάποτε η Κίνα ήταν η επιτομή της
φθηνής μαζικής μεταποίησης και τώρα
οι δικοί της κλωστοϋφαντουργοί αρχί-
ζουν να δημιουργούν εταιρίες στις ΗΠΑ
[…]. Στην κομητεία του Λάνκαστερ
στη Ν. Καρολίνα ο όμιλος Keer βρήκε
ντόπιους που ήθελαν απελπισμένα να
εργαστούν ακόμα και σε χαμηλές αμοι-
βές καθώς και απρόσκοπτη πρόσβαση
σε φθηνή γη και ενέργεια αλλά και σε
επιδοτούμενο βαμβάκι.5

Δηλαδή, υπάρχουν περιοχές της Αμερι-
κής όπου οι εργάτες αμείβονται λιγότερο
από ό,τι ένας Κινέζος εργάτης; Θα τολ-
μήσουμε να υποθέσουμε πως οι λόγοι
είναι περισσότεροι (όπως π.χ. η επιθυ-
μία του κινέζικου κεφαλαίου να χωθεί
στην αμερικάνικη αγορά μεταποίησης),
αλλά ας θυμόμαστε πως τα σύνορα με το
Μεξικό πληρούν τις παραπάνω προδια-
γραφές. Έτσι κι αλλιώς, αυτή τη διαδικα-
σία όπου τα αφεντικά μεταφέρουν ένα
μέρος (ή το σύνολο) του σταθερού τους
κεφαλαίου εκεί όπου παίζει φτηνή εργα-
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Αφορμή για να γράψουμε αυτό το κείμενο ήταν το ότι διαβάζοντας τη φυλλάδα που αγαπάμε να μισούμε, έπεσε το μάτι μας

σε μία έρευνα της Οξφόρδης η οποία λίγο πολύ συμπέραινε πως «στα επόμενα 20 χρόνια θα έχει χαθεί το 35% των θέσεων

εργασίας στη Βρετανία, καθώς θα έχουν εκτοπισθεί από τον αυτοματισμό». «Παραδόξως» το άρθρο στη συνέχεια σταμάτησε να

έχει οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τους Βρετανούς μελλοντικούς άνεργους και βάλθηκε να μας ενημερώσει για τα ζόρια της κινέ-

ζικης οικονομίας και την αντιμετώπισή τους:
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σία, το αμερικάνικο κεφά-
λαιο την έχει κατακτήσει
εδώ και δεκαετίες, όταν
πλήθος μεγάλες εται-
ρίες μετέφεραν όλη
τους την παραγωγή
στην Κίνα. Αυτή η
μικρή αντιστροφή ρό-
λων απλώς καταδεικνύει
την πρόσκαιρη αποτελε-
σματικότητα του εργα-
λείου.

γ) Last but not least: σε αυτή
την πολυεπίπεδη επίθεση του
κεφαλαίου στην εργατική τάξη,
μπορούμε να εντάξουμε και τα παρα-
κάτω: 

Αιφνιδίασε χθες τις αγορές η Κίνα,
καθώς υποτίμησε το γουάν κατά 2%
[…] Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπο-
τίμηση του γουάν από το 1994 και τη
σύνδεσή του με το δολάριο και απο-
φασίζεται σε μία στιγμη που η κινεζική
οικονομία επιβραδύνεται ραγδαία.6

Ως γνωστόν, το αποτέλεσμα της υποτί-
μησης οποιουδήποτε εθνικού νομίσμα-
τος είναι η αύξηση των εξαγωγών και η
μείωση των εισαγωγών. Για παράδειγμα,
έστω ότι 1 γουάν = 1 δολάριο και ένα κι-
νέζικο τηλέφωνο «XIAOMI» κάνει 100
γουάν. Στην Αμερική αυτό το κινητό θα
πουλιέται για 100 δολάρια. Εάν το γουάν
υποτιμηθεί έναντι του δολαρίου και
έστω 1 γουάν = 0,5 δολάριο, τότε το
ίδιο κινητό θα συνεχίσει να κοστίζει 100
γουάν στην Κίνα, αλλά στις ΗΠΑ θα κο-
στίζει 50 δολάρια· δηλαδή τα
μισά απ’ ό,τι πριν. Αντί-
στοιχα, οι τιμές των αμερι-
κανικών προϊόντων που
εισάγονται στην Κίνα δι-
πλασιάζονται. Σαν τελικό
αποτέλεσμα οι Κινέζοι κα-
πιταλιστές θα πουλάνε φτη-
νότερα -και άρα περισσότερα-
προϊόντα στο εξωτερικό και οι
Κινέζοι εργάτες θα αγοράζουν ακριβό-
τερα τα εισαγόμενα προϊόντα. Αυτομά-
τως, δηλαδή, και κέρδη για τα αφεντικά
και υποτίμηση για τους εργάτες.
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Με τη συντομότατη περιήγησή μας θέ-
λαμε απλώς να υποστηρίξουμε ότι πίσω
από τις σκόρπιες αυτές ειδήσεις, περι-
γράφεται, για όποιον έχει ταξική ματιά, 

μια οργανωμένη απάντηση του κινεζικού
κεφαλαίου απέναντι σε αυτό που μοιάζει
να είναι μια εργατική τάξη που ανατιμά-
ται ταχύτατα. Οι παραπάνω αναφορές -
από το μέγα πλήθος που υπάρχει στην
πρόσφατη ειδησιογραφία-  δείχνουν ότι
στον ταξικό πόλεμο τα αφεντικά έχουν
πολλά εναλλακτικά σχέδια με τα οποία
όχι μόνο είναι έτοιμα να αντικαταστή-
σουν όποιο αποτύχει, αλλά συνήθως τα
ρίχνουν όλα στη μάχη με τον άσπονδο
εχθρό,  συνθέτοντας έτσι ένα «αφεντι-
κίσιο αριστούργημα». 

Το ότι ο κλάδος της μεταποίησης στην
Κίνα δεν είναι τόσο φθηνός όπως πα-
λιότερα είναι γεγονός. Οι διεργασίες που

έχουν μπει μπροστά από τη μεριά των
αφεντικών είναι και αυτές εμ-

φανέστατες. Το ότι διστά-
ζουμε να πούμε παραπάνω
για το πώς και το γιατί,
οφείλεται κυρίως στο γε-
γονός ότι θεωρούμε πολύ
πιο δύσκολο να καταλά-

βουμε τις αλλαγές στην τα-
ξική σύνθεση ή το πώς

διεξάγεται ο ταξικός ανταγωνι-
σμός χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μας και
μάλιστα σε μια διαφορετική κοινωνική
πραγματικότητα. Πάντως, το κείμενο δεν
το γράφουμε μόνο ενάντια στα κινέζικα
αφεντικά, αλλά για να δείξουμε ότι στις
κινήσεις των πανταχού αφεντικών ανα-
γνωρίζουμε μία κοινή γλώσσα ενάντια
στον ταξικό τους εχθρό. Αυτή η διαδι-
κασία που συμβαίνει εκεί είναι κάτι που

συμβαίνει παγκόσμια. Εν
μέσω καπιταλιστικής
κρίσης, το κεφάλαιο εν-
τείνει τις προσπάθειές
του για την καθιέρωση
μιας νέας φιγούρας ερ-
γάτη που θα κοστίζει
ακόμα λιγότερο. Εμείς,
τα παιδιά του δυτικού

καπιταλισμού, δεν θα
έπρεπε να λησμονούμε

ότι στη βάση των αλλαγών
που αναγκάστηκαν να κά-

νουν τα αφεντικά στην παρα-
γωγική διαδικασία για να

απαντήσουν στους εργατικούς αγώ-
νες των δεκαετιών ΄60 και ΄70 βρί-
σκονταν τα ίδια εργαλεία: Ρατσισμός και
εκμετάλλευση των μεταναστών εργατών,
υποτίμηση του εθνικού νομίσματος, με-
ταφορά των μονάδων παραγωγής σε πε-
ριοχές με φτηνή εργατική δύναμη και
κυρίως τεχνολογική αναδιάρθρωση.

Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η ανά-
πτυξη της τεχνολογίας δεν είναι καμιά
φυσική εξέλιξη, δεν θα συνεχίζεται επ’
αόριστον και σίγουρα η τεχνολογία δεν
υπάρχει για να μας βοηθάει στην καθη-
μερινή μας ζωή. Με λίγα λόγια η τεχνο-
λογία δεν είναι κάτι ουδέτερο, αλλά
αποτελεί εργαλείο στα χέρια των αφεν-
τικών, το οποίο και χρησιμοποιούν όταν
νιώθουν άβολα με την επίθεση του τα-
ξικού τους εχθρού. Γι’ αυτό να μην πε-
ριμένουμε ότι θα έρθει η εποχή όπου
γιγαντιαία ρομπότ με σπαθιά και λέιζερ
θα προστατεύουν τη γη από την επίθεση
τιτανοτεράστιων ιαγουάρων, όπως συ-
νέβη και στην ταινία “Pacific Rim”. Βα-
σικά, ακόμη και τότε να είστε σίγουροι
ότι θα προστατεύουν τα αφεντικά μας
και όχι την αφεντομουτσουνάδα μας.

1. «Τα ρομπότ εισβάλουν στον χώρο εργα-
σίας», Καθημερινή, 15/09/2015.
2. «Όταν οι ειδικοί σκέφτονται για το μέλλον
της εργασίας», ClassWarDogz #1.
3. «Λαθρομετανάστες και Οικονομία», Καθη-
μερινή 7/08/2015.
4. Το ίδιο.
5. «Η κινέζικη μεταποίηση… μετακόμισε στις
ΗΠΑ και ανθεί», Καθημερινή 08/08/2015.
6. «Η υποτίμηση γουάν 2% αιφνιδίασε τις αγο-
ρές», Καθημερινή 12/08/2015.

29

Στις κινήσεις των
απανταχού αφεντικών
αναγνωρίζουμε μία

κοινή γλώσσα ενάντια
στον ταξικό τους

εχθρό

Τα αφεντικά εξακο-
λουθούν να ισχυρίζονται

ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας
θα μας μετατρέψει σε Jedi Kni-
ghts. Αχ, αυτές οι παλιές αγαθές
μέρες όπου το starwars κατοικούσε
βαθιά μέσα στις καρδιές μας. Εν-

τάξει, αλλά πόσο καιρό μπο-
ρείς να είσαι πεντάχρονο;


