
ΛΕΝΕ «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ» – ΕΝΝΟΟΥΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ 

«Προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας», «ωφελούµενοι άνεργοι», «voucher»/«επιταγές εισόδου 
στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ως 29 ετών», «επιταγές επανένταξης», ηµεροµίσθιο 19,6 
την ηµέρα, 17,1 για όσους είναι κάτω των 25, όχι πάνω από 490 το µήνα. 

Σκόρπιες λέξεις που συγκροτούν ένα εχθρικό τοπίο και έχουν µπει το τελευταίο 1,5 χρόνο στο 
καθηµερινό λεξιλόγιο όσων ανέργων ψάχνουµε εναγωνίως ένα εισόδηµα µέσα από τα 
προγράµµατα «καταπολέµησης της ανεργίας» του ΟΑΕ∆. Η οργουελική γλώσσα αυτών των 
προγραµµάτων προσπαθεί να κρύψει την ασφυκτική πραγµατικότητα εργασιακής εκµετάλλευσης 
που υποµένουµε. ∆ε µας λένε ότι τα «προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας» αποτελούν ακραία 
νεοφιλελεύθερα µέτρα που εφαρµόστηκαν για παράδειγµα πρώτη φορά στην «αναπτυγµένη ∆ύση» 
ως µέτρα εξαγοράς της ποινής φυλάκισης για µικροπαραβάτες. Στην Ελλάδα του 2013 µπορεί να 
µην αφορούν ακόµα παραβάτες του νόµου, αλλά -καθόλου τυχαία- η όλη φιλοσοφία που διέπει 
οποιοδήποτε χρηµατοδοτούµενο από το ΕΣΠΑ πρόγραµµα το οποίο αναφέρεται σε «ωφελούµενους 
άνεργους», είναι ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση της ανεργίας τους και όχι τα 
µνηµόνια και η κρίση του συστήµατος και άρα, η εργασία που τους παρέχεται έχει ως σκοπό «να 
τους βοηθήσει να επανέλθουν στην αγορά εργασίας». 

Η αρχή έγινε πέρυσι µε τα 5µηνα «προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας» µέσω ενοικίασης 
ανέργων από ΜΚΟ και ΙΝΕ-ΓΣΕΕ σε δήµους, νοσοκοµεία, περιφέρειες κ.α., όποτε 57.000 
«ωφελούµενοι» πληρώθηκαν µετά από αρκετούς µήνες καθυστέρηση (και ύστερα από µαζικές 
κινητοποιήσεις) τα περισσότερα εκ των δεδουλευµένων των 625 ευρώ τον µήνα (σε πολλές 
περιπτώσεις χρωστάνε ακόµα ένα ποσό 200-300 ευρώ). Ίδια και ακόµα χειρότερη η κατάσταση 
στα µέχρι 7 µήνες «κοινωφελή» στο τοµέα του πολιτισµού, όπου υπάρχουν «ωφελούµενοι» που 
δουλεύουν απλήρωτοι κοντά 4 µήνες. Το φθινόπωρο του 2013 το σκλαβοπάζαρο της «κοινωφελούς 
εργασίας» συνεχίζεται αυτή τη φορά χωρίς τη διαµεσολάβηση των ΜΚΟ, αλλά µε τις µηνιαίες 
αποδοχές που προβλέπονται για 50.000 άνεργους να έχουν πέσει στα 490 ευρώ τον µήνα, 427 για 
τους κάτω των 25 ετών. Το νέο καθεστώς φθηνής εργασίας που κάλυψε τις πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες των –υποβαθµισµένων λόγω των εφαρµοζόµενων πολιτικών των απολύσεων και της 
ιδιωτικοποίησης κάθε δηµόσιου αγαθού- δηµόσιων υπηρεσιών πανελλαδικά, θεωρήθηκε τόσο 
πετυχηµένο ώστε φέτος εξαπλώνεται σε σχολεία, ΚΕΠ, ασφαλιστικά ταµεία, δικαστήρια και την 
Εκκλησία της Ελλάδος! Από το σύγχρονο δουλεµπόριο δε θα µπορούσε να µείνει απ’ έξω ο 
ιδιωτικός τοµέας, ο οποίος τροφοδοτήθηκε επίσης µε τζάµπα εργασία για τα αφεντικά µέσω της 
«επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» (2χρονα προγράµµατα για επιδοτούµενους 
ανέργους) και κυρίως της «επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας» 35.000 άνεργων νέων έως 
29 ετών, που εργάζονται µε τη µορφή «πρακτικής άσκησης» εδώ και µήνες απλήρωτοι (η πληρωµή 
προβλέπεται πολλούς µήνες µετά τη λήξη του 5µηνου, ενώ σε πολλούς δεν έχει δοθεί ούτε το ποσό 
που δικαιούνται από την παρακολούθηση του σεµιναρίου κατάρτισης). 

Κοινός παρονοµαστής όλων των παραπάνω προγραµµάτων είναι η µέσω του ΟΑΕ∆ ενοικίαση των 
ανέργων ως φθηνό εργατικό δυναµικό σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού/δηµοσίου τοµέα, µε 
αντάλλαγµα την παροχή ενός επιδόµατος πείνας που αντιστοιχεί στο προ κρίσης επίδοµα ανεργίας. 
Έτσι, οι εργαζόµενοι µετατρέπονται σε «ωφελούµενους ανέργους», «γυµνούς» από εργασιακά 
δικαιώµατα (άδειες, δώρα, επιδόµατα, συνδικαλιστικά δικαιώµατα) και ο µισθός µετατρέπεται σε 
µη τακτικά καταβαλλόµενο «επίδοµα εργασίας» που αντικαθιστά το απαρχαιωµένο και 
κατακρεουργηµένο επίδοµα ανεργίας. Με άλλα λόγια, τα αφεντικά µας λένε ότι για «τιµωρία» που 
είµαστε άνεργοι πρέπει να δουλεύουµε για µεγάλο διάστηµα απλήρωτοι και να τους λέµε και 
ευχαριστώ που κάποια στιγµή µας δίνουν και 400 ευρώ για να µη λιµοκτονήσουµε! «Η εργασία 
απελευθερώνει», όπως έλεγε και η επιγραφή έξω από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των ναζί. 

 

 



ΝΑ ΣΗΚΩΣΟΥΜΕ ΚΕΦΑΛΙ! ΝΑ ΜΗ ΖΗΣΟΥΜΕ ΣΑ ∆ΟΥΛΟΙ! 

 Απέναντι σε αυτή τη ζοφερή εργασιακή πραγµατικότητα που απειλεί να καταβροχθίσει τη ζωή µας 
δεν µας έχουν µείνει πολλά όπλα πέρα από τη συναδελφική/ταξική αλληλεγγύη εργαζοµένων-
ανέργων. Σε κάθε χώρο «κοινωφελούς εργασίας», «πρακτικής άσκησης», επισφαλούς εργασίας 
γνωριζόµαστε µεταξύ µας και αντιδρούµε συλλογικά στις αυθαιρεσίες των αφεντικών (π.χ. 
δουλειές άσχετες µε το αντικείµενο, υπερωρίες). Συζητάµε µεταξύ µας και αποµονώνουµε τις 
λογικές ατοµισµού και «γλειψίµατος», που βασίζονται στην ελπίδα να µας κρατήσει στο µέλλον το 
αφεντικό. Στην εποχή της κοινωνικής καταστροφής που διανύουµε, κάθε ατοµική βλέψη για 
«καβάτζωµα» ενισχύει τη συλλογική µας πτώση ως εργατική τάξη. Στεκόµαστε δίπλα στον/στην 
άλλον/η στα καθηµερινά προβλήµατα επιβίωσης και προσπαθούµε να υπενθυµίσουµε πρώτα στους 
εαυτούς µας κι έπειτα στα αφεντικά τα βασικά: ∆ουλεύουµε για την επιβίωση µας και όχι επειδή 
µας κάνουν χάρη. Από τη στιγµή που δουλεύουµε δικαιούµαστε κάθε µήνα έναν βασικό µισθό 
πάνω από τα όρια της φτώχειας για να µπορούµε να συντηρούµαστε. ∆ε φταίµε εµείς που 
είµαστε άνεργοι, αλλά τα αφεντικά και το κράτος που προωθούν τις µαζικές απολύσεις και 
την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. 

Ως «συνέλευση ανέργων/εργαζόµενων στην Κοινωφελή εργασία» στηρίξαµε και συµµετείχαµε 
πέρυσι στις κινητοποιήσεις χιλιάδων 5µηνων για την πληρωµή των καθυστερούµενων 
δεδουλευµένων. Είδαµε στην πράξη ότι η δαιδαλώδης γραφειοκρατία που µας αναγκάζει να 
δουλεύουµε απλήρωτοι σπάει κι επιταχύνονται οι διαδικασίες εκεί που αυτοοργανωνόµαστε µε 
τους συναδέλφους -µακριά από κόµµατα και εργατοπατέρες- και δε διαπραγµατευόµαστε το δίκιο 
µας. Από την άλλη, είδαµε ότι µας έχουν καταργήσει οποιοδήποτε θεσµικό µέσο προστασίας που 
γνωρίζαµε ως «εργατικό δίκαιο», ότι π.χ. δε θεωρούµαστε εργαζόµενοι για τις Επιθεωρήσεις 
εργασίας και ότι από τη στιγµή που αναγκαζόµαστε (λόγω του 30% ανεργίας κι όχι από «ελεύθερη 
επιλογή») να υπογράψουµε αυτές τις συµβάσεις λίγα δικαιώµατα µπορούµε να διεκδικήσουµε σε 
επίπεδο δικαστικών αγώνων. ∆ιαπιστώσαµε εντέλει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόµος από το να 
αγωνιστούµε ως ανακυκλώσιµοι άνεργοι και «γυµνοί» εργαζόµενοι συνολικά ενάντια σε αυτά τα 
προγράµµατα, µέσα κι έξω από αυτά, απαιτώντας αξιοπρεπή επιδόµατα για ανέργους, όπως και την 
προώθηση πολιτικών που θα προωθούν την εργασία µε δικαιώµατα και όχι την ανακύκλωση της 
φτώχειας µας. Απαιτούµε δηλαδή: 

- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗΣ – ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

- ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΜΑΣ 
- ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ 
ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ 

- ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Για να αγωνιστούµε προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να ξεκινήσουµε από τη συναδελφική 
οργάνωση στους χώρους που απασχολούµαστε εργαζόµενοι µέσω αυτών των προγραµµάτων. 
Έπειτα, να προχωρήσουµε στον «από τα κάτω» συντονισµό των επιµέρους πρωτοβουλιών σε ένα 
µαζικό, µαχητικό κίνηµα εργαζοµένων – ανέργων που θα έχει τη δύναµη να παρεµβαίνει σε κάθε 
µικρό ή µεγάλο αγώνα, να αναδεικνύει τη σύγχρονη δουλοπαροικία σε κάθε γειτονιά και τη 
διάθεση να συγκρουστεί συνολικά -και µε διάρκεια µεγαλύτερη του ενός 5µηνου- µε αυτή την 
πολιτική της εξαθλίωσης των ζωών µας, της καταστολής κάθε εργατικού-κοινωνικού αγώνα και 
του επιταχυνόµενου εκφασισµού. 

 Καλούµε κάθε άνεργο/η, «ωφελούµενο/η» και επισφαλώς εργαζόµενο/η σε:ΣΥΖΗΤΗΣΗ-
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ: Τετάρτη 20 Νοέµβρη 2013, ΑΣΟΕΕ στις 18.00 

Συνέλευση ανέργων/εργαζοµένων στην «κοινωφελή εργασία» 
και στα προγράµµατα ΟΑΕ∆/ ΕΣΠΑ 
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