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ΖΗΤΩ ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ (Ή ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ…)

Πριν μιλήσουμε όμως για το παρόν, ας
κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν και
πιο συγκεκριμένα στα μέσα της δεκαε-
τίας του '90. Τότε που ο Τζέρεμι Ρίφκιν,
αμερικανός καθηγητής οικονομικών (για
τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα φιλο-
πασοκ), είπε να μελετήσει «το μέλλον
της εργασίας διεθνώς». Η άποψη του
Ρίφκιν λοιπόν, ήταν ότι λόγω του υψη-
λού κόστους εργασίας, της ανάπτυξης
της τεχνολογίας καθώς και της εισόδου
της στην παραγωγή, η ανθρώπινη
εργασία θα μειώνεται ραγδαία
και θα αντικαθίσταται από
εξελιγμένες ρομποτικές μη-
χανές. Το αποτέλεσμα,
έλεγε, θα είναι ένα μεγάλο
ποσοστό των λεγόμενων
ανειδίκευτων εργατών να
μείνει εκτός της εργασιακής
διαδικασίας, ενώ οι υπόλοιποι
που θα δουλεύουν θα είναι κυρίως «ει-
δικευμένοι με υψηλές τεχνολογικές δε-
ξιότητες». Έτσι κατά τη γνώμη του, τα
αφεντικά θα απαλλάσσονταν από το
υψηλό κόστος της εργασίας, θα μείωναν

τους κενούς χρόνους θα αύξαναν την
παραγωγικότητα και θα δημιουργούσαν
μια νέα φιγούρα: τον εργάτη με τις
«υψηλές τεχνολογικές δεξιότητες»1. 

«Οι μηχανές είναι το νέο προλεταριάτο»,
«η εργατική τάξη παίρνει τα παπούτσια
της στο χέρι»2. Με τέτοιο θράσος μι-
λούσε ο γάλλος οικονομολόγος Ζακ
Αταλί, σύμβουλος τεχνολογίας του προ-
έδρου Μιτεράν τις δεκαετίες '70 και '80.
Βέβαια, ιδέες σαν αυτές των Ρίφκιν και
Αταλί δεν προέκυψαν από το πουθενά

ούτε ήταν αποτέλεσμα της ιδιο-
φυΐας κάποιων ικανών ατόμων

που κάθονταν με τις ώρες
στα γραφεία τους και σκέ-
φτονταν για το μέλλον της
καπιταλιστικής οργάνωσης.
Οι ιδέες αυτές έντυσαν τις

αλλαγές που αναγκάστηκαν
να κάνουν τα αφεντικά στην

παραγωγική διαδικασία, απαντών-
τας στους εργατικούς αγώνες των δε-
καετιών '60 και '70. Να αναφέρουμε
μόνο ότι ήταν το 1966 που ξεκίνησε η
ευρεία χρήση των ρομπότ στις αυτοκι-
νητοβιομηχανίες.

Ας επιστρέψουμε λοιπόν στην “αγαπη-
μένη” μας φυλλάδα και συγκεκριμένα
στις πορτοκαλί της σελίδες. Εκεί μπο-
ρούμε να βρούμε άρθρα με τίτλους
όπως: «Με ρομπότ θα αντικαθιστά εργα-
ζομένους η Volkswagen» που μας ξανα-
θυμίζουν την γνώμη του Ρίφκιν μετά
από δυο δεκαετίες.

O αρθρογράφος μάς πληροφορεί ότι η
αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen,
«λόγω της συνταξιοδότησης των εργα-
ζομένων της, μέσα στην 15ετία θα κα-
λύψει με ρομπότ τις ελλείψεις της σε
εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς το
ωριαίο κόστος ενός ρομπότ ανέρχεται σε
5 ευρώ ενώ του εργαζόμενου σε 40». Ο
Χορστ Νόιμαν, μέλος του διοικητικού
συμβουλίου της εταιρίας αναφέρει τα
εξής: 

Εμμένω στο ότι τα ρομπότ θα αναλά-
βουν να διεκπεραιώνουν μονότονες και
μη εργονομικές εργασίες, ενόσω την
ίδια στιγμή οι άνθρωποι θα επικεντρώ-
νονται σε καθήκοντα που απαιτούν
υψηλή εξειδίκευση

και συνεχίζει λέγοντας: 

ΟΤΑΝ 
ΟΙ “ΕΙΔΙΚΟΙ” 

ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μας αρέσει πολύ να σχολιάζουμε άρθρα σαν αυτά που θα διαβάσετε παρακάτω από την “αγαπημένη” μας φυλλάδα, την Κα-

θημερινή. Όχι γιατί συμφωνούμε με αυτά που γράφουν οι αρθρογράφοι της, αλλά γιατί μέσα σε αυτό το χάος που παίζεται

στο δημόσιο λόγο γύρω από την εργασία και το μέλλον της, χωρίς να βγαίνει κανένα νόημα, οι εκπρόσωποι των αφεντικών που

κόπτονται για το μέλλον του ελληνικού καπιταλισμού συζητάνε γύρω από την ευέλικτη εργασία. Συζητάνε για το αν οι μαζικές

απολύσεις είναι ένα ταμπού που ανήκει πια στο παρελθόν, για το αν η ρομποτοποίηση της παράγωγης μπορεί να είναι απάντηση

στο υψηλό κόστος εργασίας και άλλες τέτοιες εξυπνάδες. Το ζήτημα της τεχνολογίας μπορεί να φαίνεται πολύ μακρινό και έξω

από την καθημερινή εργασιακή εμπειρία των περισσοτέρων από εμάς, αφού θα έλεγε κανείς ότι η εργασία που συναντάμε γύρω

μας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ακραία εκμετάλλευσή της (δηλαδή, στις πολλές ώρες δουλειάς) και όχι στις τεχνολογικές

καινοτομίες. Αν τώρα, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα πολιτικά εργαλεία, σχολιάσει κανείς τέτοια άρθρα μπορεί νομίζουμε να βγει

κάποιο νόημα για το παρόν και το μέλλον της οργάνωσης της εργασίας. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε παρακάτω.
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δεν είμαστε σε θέση να αντισταθμί-
σουμε την εκροή του εργατικού δυνα-
μικού με προσλήψεις νέων εργαζομένων
με τις ίδιες δεξιότητες3.

Κατά την γνώμη μας, το ζήτημα του κυ-
ρίου Χορστ Νόιμαν δεν είναι να φτιάξει
μια παραγωγή με πολλά ρομπότ και λίγη
ανθρώπινη εργασία. Αυτό που τον καίει
είναι να δημιουργηθεί μια νέα φιγούρα
εργάτη με “νέες δεξιότητες”, δηλαδή
που θα κοστίζει λιγότερο για τα αφεν-
τικά. Και προς αυτή την κατεύθυνση πιέ-
ζει το γερμανικό κράτος. Το ζητούμενο,
λοιπόν, είναι η υποτίμηση της αξίας της
εργατικής δύναμης. Κάτι βέβαια που για
να πάρει σάρκα και οστά θέλει κάμποσο
χρόνο και μόνο οι μηχανισμοί (και οι κα-
τασταλτικοί, εννοείται) ενός κράτους
μπορούν να το εγγυηθούν.

Σε μια άλλη τώρα αυτοκινητοβιομηχανία
και συγκεκριμένα στην Τoyota της Ιαπω-
νίας, ενώ η παραγωγή ήταν αυτοματο-
ποιημένη επί χρόνια, ανώτατο τεχνικό
στέλεχος καλοβλέπει την αντικατάσταση
των ρομπότ με ανθρώπινη εργασία:

Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν δημι-
ουργηθεί στα εργοστάσια της Toyota
περίπου 100 χώροι αυξημένης χειρω-
νακτικής εργασίας, με στόχο να εφαρ-
μοστεί η εμπειρία που θα αποκτηθεί
από τη λειτουργία τους για τον επανα-
προγραμματισμό των μηχανών, ώστε
να μειωθούν οι σπατάλες και να βελ-
τιωθούν οι διαδικασίες. 

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος
Καβάι στο Automotive News, 

Δεν μπορούμε απλώς να βασιζόμαστε
σε μηχανές που επαναλαμβάνουν την
ίδια ενέργεια ξανά και ξανά. Για να
είσαι κύριος της μηχανής, πρέπει να
έχεις τη γνώση και τις δεξιότητες για
να τη διδάξεις4. 

Και εδώ ερχόμαστε εμείς και ρωτάμε:
ποιος είναι άραγε ο κάτοχος αυτής της
γνώσης; Εντάξει· το στέλεχος της Τoyota
μιλάει από πλεονεκτική θέση, δείχνον-
τας ότι ελέγχει αυτήν την γνώση και την
χρησιμοποιεί παραγωγικά. Παρόλα αυτά,
η γνώση δεν προκύπτει παρά από την
ανθρώπινη εργασία και αυτό είναι που
δεν λέει ο Ρίφκιν. Ότι δηλαδή, το μέλλον
του καπιταλισμού χωρίς ανθρώπινη ερ-
γασία απλά δεν νοείται. Και όταν αυτή η
εργασία βρίσκει τρόπους να ανατιμάται,
να αρνείται την υποτίμησή της, τότε
είναι που τα αφεντικά επιστρατεύουν
κάθε παρόμοια άποψη περί «του τέλους

της εργασίας» και της «κυριαρχίας της
αυτοματοποίησης». 

Βέβαια, πέρα από τις αυτοκι-
νητοβιομηχανίες και τα με-
γάλα εργοστάσια υπάρχουν
και τομείς της παραγωγής
που η τεχνολογία είναι του
είδους “ένας υπολογιστής
του ‘80, μια μηχανή του
καφέ, ένα παπί στρογγυλοφά-
ναρο” και από δίπλα ατελείωτες
ώρες δουλειάς με σκατά λεφτά. Από ένα
σωρό τέτοιες εταιρίες, μικροεπιχειρήσεις
και μαγαζιά που στηρίζονται κυρίως στην
ένταση της εργασίας και την υποτίμησή
της, έχουν περάσει λίγο πολύ οι περισ-
σότεροι από εμάς. Κι όσο για τους μετα-
νάστες, λόγω της με το ζόρι
παρανομοποίησής τους από το ελληνικό
κράτος, εκεί η φάση έχει σφαίρες, στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης και μαφία.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ 
“ΒΑΣΑΝΙΖΕΤΑΙ”

Εμείς τώρα που γράφουμε αυτό το πε-
ριοδικό έχουμε μια γνώμη για το πού το
πάει ο ελληνικός καπιταλισμός. Λέμε ότι
εδώ και τέσσερα χρόνια που το κράτος
βρέθηκε αντιμέτωπο με την καπιταλι-
στική κρίση και φράγκα δεν υπάρχουν,
έχει βάλει σκοπό να μετασχηματιστεί
και να πετάξει στα σκουπίδια σχεδόν

κάθε μορφή οργάνωσης
που αντιστοιχούσε στην
περίοδο της μεταπολίτευ-

σης, πετώντας μαζί και πολ-
λές κοινωνικές σχέσεις που

είχαν ριζώσει εδώ πέρα για πάνω
από 30 χρόνια. Τις τελευταίες δεκαε-
τίες, σε αυτή τη χώρα καθιερώθηκε
ένας εθνικός κορμός που ξέχασε τις τα-
ξικές του διαφορές. Παράλληλα, το ελ-
ληνικό κράτος λειτουργούσε σε μεγάλο
βαθμό με βάση τη σχέση πατέρα – παι-
διού: έδινε παροχές (συντάξεις, επιδό-
ματα, κτλ) και εξασφάλιζε για μεγάλες
κοινωνικές ομάδες συλλογικές συμβά-
σεις και εργασιακά δικαιώματα. Πότε
πότε υποχωρούσε στις “πιέσεις των
αγώνων της εργατικής τάξης”, έριχνε
χρήμα στην αγορά, στήριζε τις τράπε-
ζες να δίνουν αβέρτα δάνεια (κι ας
ήξερε ότι δεν θα τα πάρουν πίσω). Την
ίδια στιγμή, απέναντι στους κατόχους
μπλε ταυτότητας κράταγε τους κατα-
σταλτικούς του μηχανισμούς σε σχετικά
χαμηλή ένταση. Κάπως έτσι κολυμπών-
τας σε πελάγη καταναλωτικής και ρατσι-
στικής μανίας την δεκαετία του '90, η
συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής

η
συντριπτική

πλειοψηφία της
ελληνικής κοινω-
νίας ξέχασε την
ταξική της κα-

ταγωγή
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κοινωνίας ξέχασε την ταξική της κατα-
γωγή και προσπάθησε να βρει χίλιους
δυο τρόπους ανέλιξης. Την ώρα, βέ-
βαια, που τις σκατοδουλειές τις έκα-
ναν οι μετανάστες από τα Βαλκάνια και
την Ανατολική Ευρώπη. 

Αυτό το κράτος λοιπόν, πετάει πλέον
στον κάλαθο των αχρήστων κάποιες
από τις “παλιές σχέσεις” και ασκεί προ-
νοιακή πολιτική με την υποτίμηση της
εργατικής δύναμης και την αστυνομική
διαχείριση αυτών που περισσεύουν
(είτε είναι άνεργοι, είτε οροθετικές,
είτε παρανομοποιημένοι μετανάστες,
είτε ρομά). Κι όπως μας λέει η κυρία
Λυμπεράκη, καθηγήτρια οικονομικών
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, «η δημι-
ουργική καταστροφή φτιάχνει νέες θέ-
σεις εργασίας για το μέλλον».

Θεωρούμε λοιπόν ότι κάθε άλλο πάρα
τυχαίο είναι που στις στήλες των εφη-
μερίδων βρίσκει κανείς τέτοια άρθρα
από πανεπιστημιακούς και λοιπούς
που παίρνουν λεφτά με σκοπό
να παράγουν απόψεις που
έχουν να κάνουν με την
οργάνωση της εργασίας
σήμερα. Η καθηγήτρια οι-
κονομικών έχει καταλάβει
ότι το κράτος έχει ξεκινή-
σει από καιρό να μετασχη-
ματίζεται και καταθέτει τις
προτάσεις της. Ας ξεκινήσουμε
από τον τίτλο του άρθρου της: «Απο-
λύσεις, ανεργία, αναλγησία». Και συ-
νεχίζει: 

Ακόμη και Γάλλοι οικονομολόγοι ανα-
φέρουν σε πανεπιστημιακά εγχειρίδια
πως για να αυξηθεί η απασχόληση
πρέπει να χαλαρώσουν τα εμπόδια
στις απολύσεις. Όλοι οι διεθνείς ορ-
γανισμοί εντοπίζουν τις ασφυκτικές
ρυθμίσεις ως εμπόδιο στην απασχό-

ληση. Εξηγούμε την αντίφαση συνή-
θως λέγοντας ότι κακοί άνθρωποι
(σαν την τρόικα) προβαίνουν σε κακές
σκέψεις. Μήπως όμως, αντί άλλης
«ελληνικής ιδιαιτερότητας», έχουμε
απλώς άρνηση να κατανοήσουμε πώς
λειτουργεί η οικονομία και η αγορά
εργασίας. (...) Όλοι οι κλάδοι, ακόμη
και οι δύοντες, συνεχώς καταστρέ-
φουν και δημιουργούν θέσεις εργα-
σίας. Η παραγωγικότητα αυξάνεται και
νέος πλούτος δημιουργείται με την
ανακατανομή απασχόλησης μεταξύ
επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων,
αλλά και την καταστροφή άλλων. 

και κλείνει λέγοντας: 

Επιστρέφοντας, λοιπόν, στο αρχικό
ερώτημα, η λογική απελευθέρωσης
των απολύσεων είναι για να μπο-
ρούν να δημιουργηθούν νέες δου-
λειές, όταν επιτέλους έρθει η
ανάκαμψη5.

Η καθηγήτρια, λοιπόν, μπαίνει κατευ-
θείαν στο ζουμί και μας λέει ότι

οι μαζικές απολύσεις και η
ευέλικτη εργασία αφήνουν
πιο ελεύθερα τα αφεντικά
μας να κάνουν καινοτόμες
επενδύσεις, να δημιουρ-
γούν νέες θέσεις εργασίας

και ότι υπεύθυνοι για αυτό
δεν είναι οι κακοί τροϊκανοί

(όπως μας λένε οι αριστεροί),
ούτε η δήθεν ελληνική ιδιαιτερότητα.

Έτσι λειτουργεί η οικονομία και για να
λέμε τα πράγματα με το όνομά τους,
έτσι λειτουργεί η καπιταλιστική οργά-
νωση της εργασίας. Κι αφού η κυρία
Λυμπεράκη ενδιαφέρεται τόσο πολύ για
την καινοτομία των νέων επιχειρήσεων
μάς λέει ότι σε μια δεδομένη στιγμή η
καταστροφή εργασίας (δηλαδή οι μαζι-
κές απολύσεις), όπως και ο τρόπος που
αναπαραγόμασταν (δηλαδή, από το τι

θα τρώμε, αν θα μένουμε με τους γο-
νείς μας ή μόνοι μας, αν θα πηγαίνουμε
καλοκαιρινές διακοπές) μέχρι πριν με-
ρικά χρόνια αποτελούν πλέον θέματα
που πρέπει “να ξαναδούμε”. Με
άλλα λόγια, πρέπει να μά-
θουμε να δουλεύουμε και
να ζούμε με τα καινούρια
δεδομένα, έτσι ώστε τα
αφεντικά μας να πάρουν
καμιά ανάσα. Και όποιος
δεν προσαρμόζεται στα
παραπάνω, τότε το κράτος
και οι αστυνομικοί του μηχα-
νισμοί θα μοιράζουν φάπες.
Αυτό είναι το μέλλον. Η εργατική
τάξη πρέπει “να πάρει τα παπούτσια
της στο χέρι”, όχι για να αντικαταστα-
θεί από τα ρομπότ, αλλά για να μάθει
να ζει φτηνά και υποτιμημένα.

Εντάξει πέρα από τον ζόφο, εμείς λέμε
ότι όσο δεν αντιλαμβανόμαστε τις κοι-
νές εμπειρίες μας λόγω της ταξικής μας
θέσης, την οποία και ξεχάσαμε κάπου
εκεί στις δεκαετίες '80 και '90, όσο το
ντόπιο προλεταριάτο δεν αντιλαμβάνε-
ται τους μετανάστες ως το πιο υποτι-
μημένο κομμάτι της τάξης, όσο θα
στηριζόμαστε σε σωτήρες που τάχα θα
αναγεννήσουν κάπως μαγικά την εποχή
της μεταπολίτευσης, τόσο τα αφεντικά
μας θα παίζουν σε άδειο γήπεδο.
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2.  Rifkin, ό.π, σελ. 64.
3. «Με ρομπότ θα αντικαθιστά εργαζομένους
η Volkswagen», Καθημερινή, 8/10/14.
4. «Άνθρωποι στη θέση ρομπότ», Καθημε-
ρινή, 29/09/14.
5. «Απολύσεις, ανεργία, αναλγησία», Καθη-
μερινή, 5/10/14.
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