
Η δουλειά είναι φυλακή.. 
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Ταυτόχρονα, οι νεοπροσληφθέντες πετιούνται 
εκβιαστικά έξω από τα μητρώα του ΟΑΕΔ, 
στερώντας τους όποια “προνόμια” είχαν ως 
άνεργοι. Αυτοί οι άθλιοι όροι εργασίας, οι οποίοι 
εισάγονται και νομιμοποιούνται κατά την περίοδο 
της αναδιάρθρωσης που διανύουμε, ήρθαν για να 
μείνουν. Αποτελούν ουσιαστικό όρο για την ανάπτυξη 
του Κεφαλαίου, δηλαδή για να γεμίζουν οι τσέπες των 
αφεντικών με φράγκα και οι ζωές μας με εκμετάλλευση.

 Η “ανάπτυξη” που ευαγγελίζονται 
τα αφεντικά θα έρθει μόνο με μια 
διασπασμένη εργατική τάξη, εξαθλιωμένη 
και αλλοτριωμένη σε τέτοιο βαθμό που κάθε έννοια 
ταξικής διεκδίκησης θα έχει χαθεί τόσο από την 
συλλογική μνήμη όσο και από τη σφαίρα της 
φαντασίας. Για αυτό το λόγο μας πλασάρουν το 
διαχωρισμό της ιδιότητας του καταναλωτή με αυτής 
του εργαζόμενου προσπαθώντας να αναιρέσουν 
το γεγονός ότι αυτές οι ιδιότητες συνυπάρχουν σε 
κάθε έναν από εμάς. Επιδιώκουν να μας πείσουν 
ότι τα συμφέροντα μας έρχονται σε σύγκρουση έτσι 
ώστε να διασπάσουν την όποια ταξική ενότητα και να 
αποσυλλογικοποιήσουν τους πιθανούς αγώνες για 
την διεκδίκηση των συμφερόντων της τάξης μας.

 Το στοίχημα λοιπόν είναι να αναγνωρίσουμε 
τα πραγματική μας θέση στο σύστημα και να 
αντισταθούμε ενάντια στην προώθηση αυτού του 
ενδοταξικού κανιβαλισμού. Δηλαδή, αντί οι εργάτες 
να στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου για 
λίγα ψίχουλα, να στραφούν ενάντια στα αφεντικά 
τους,  Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι όλα 
αυτά τα οποία σήμερα θεωρούμε αυτονόητα -πχ 
οκτάωρο, κυριακάτικη αργία, Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας- δεν μας τα χάρισε κανένα αφεντικό και 
καμία κυβέρνηση. Έχουν κατακτηθεί με αιματηρούς 
αγώνες ενάντια στις επιδιώξεις των αφεντικών για 
μεγιστοποίηση του κέρδους και κατά συνέπεια 
της εκμετάλλευσης των εργατών. Σήμερα, 
καλούμαστε να τα υπερασπιστούμε ξανά 
με αδιαμεσολάβητο ταξικό αγώνα. Γιατί, 
από τη πρώτη κυριακάτικη αργία μέχρι 
σήμερα...

 Νοέμβρης του 2013: η ψήφιση του νόμου 
που θέλει τα μαγαζιά ανοιχτά 7 Κυριακές το χρόνο, 
έρχεται να προστεθεί στην συνεχώς αυξανόμενη 
όξυνση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Άλλη 
μια άγρια επίθεση του Κεφαλαίου και του κράτους 
του, με δύο στόχους. Από τη μία οι εμποροϋπάλληλοι 
και η κατάργηση αυτής της μέρας ως αργία για τον 
κλάδο τους, κάτι που είναι ήδη καθεστώς για τους 
χώρους εστίασης και για τις λεγόμενες “τουριστικές 
περιοχές”• από την άλλη η περαιτέρω επιβολή ενός 
μοντέλου σύμφωνα με το οποίο κάθε ώρα, μέρα και 
στιγμή της ζωής του εργάτη είναι εργάσιμη. Το μέλλον 
που προετοιμάζουν 4 χρόνια τώρα, με πρόσχημα 
την κρίση, έχει γίνει παρόν. Ελαστικά ωράρια, λευκές 
νύχτες και εργάσιμες Κυριακές. Απελευθερωμένες 
απολύσεις, άμισθη εργασία και ατομικές συμβάσεις 
εργασίας. Αυτή η κατάσταση φυσικά δεν περιορίζεται 
στον ιδιωτικό τομέα, αλλά νομοτελειακά επεκτείνεται και 
στο δημόσιο καθώς το κίνητρο της διαδικασίας είναι 
η αύξηση του κέρδους για τα αφεντικά. Ο δημόσιος 
τομέας έχει αρχίσει ήδη να συρρικνώνεται και να 
ιδιωτικοποιείται και, κατά συνέπεια, είναι ψευδαίσθηση 
η πεποίθηση ότι είναι ασφαλής από τέτοιου είδους 
αναδιαρθρώσεις.

 Με θρασύτατους λαϊκισμούς και πάντα με 
την βοήθεια των ΜΜΕ, οι κυβερνώντες προσπαθούν 
να κρύψουν τα σχέδια τους πίσω από ένα κοινωνικό 
προσωπείο. Θέλουν να μας πείσουν πως με τις 
εργάσιμες Κυριακές θα ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, 
η “εθνική οικονομία” θα γίνει πιο ανταγωνιστική και θα 
έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη. Αυτό που δεν μας λένε 
όμως είναι πως η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη 
της οικονομίας χτίζεται πάντα πάνω στις πλάτες των 
εργατών και ποτέ προς όφελος τους. Η πτώση του 
δείκτη ανεργίας που μας υπόσχονται είναι πλασματική. 
Είτε γίνουν νέες προσλήψεις είτε όχι, η πραγματικότητα 
είναι μία: περισσότερη ελαστικοποίηση των ωραρίων, 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα 5μηνης εργασίας 
-τύπου ΕΣΠΑ-, μείωση μισθών σε επίπεδα που οι 
εργαζόμενοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε καν 
τα απαραίτητα.


