
τίποτα, δεν είναι «για να πατάξουν
κάτι», αλλά για να οργανώνουν, να ανα-
διαρθρώνουν ανάλογα με τις κάθε φορά
ανάγκες και σε τελική ανάλυση να εγ-
γυώνται ότι στη μαφιοζοχώρα μας οι
«εμπορικές οδοί» θα λειτουργούν όπως
πρέπει. Οπότε όχι μόνο μάτι, αλλά και
σκόρδα και μπλε χαντρούλα να βάλει ο
κύριος Νικολούδης στα θαλάσσια και
χερσαία σύνορα, για να συνεχίσουν οι
δουλειές να πηγαίνουν καλά.
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Πόσο μας αρέσει όταν η Καθημερινή τα
λέει «έξω από τα δόντια”: «με το πέρα-
σμα των ετών αυξάνονται τα ποσοστά
εκείνων που γίνονται πιο προσεχτικοί
και πιο «συντηρητικοί» στις αγορές
τους, φαινόμενο που οφείλεται σε με-
γάλο βαθμό βεβαίως στη μείωση των
διαθέσιμων εισοδημάτων, αλλά σε ση-
μαντικό βαθμό και στην οικοδόμηση -
έστω και μέσω της βίαιης προσαρμογής
στη λιτότητα- καταναλωτικής συνείδη-
σης”.

Μπορεί να μην έχουμε ταξική συνεί-
δηση, αλλά τουλάχιστον έχουμε κατα-
ναλωτική. Ορίστε κι ένα καλό που βγήκε
από την κρίση. Εκεί που ήμασταν κατα-
ναλωτικά γουρούνια και μπαίναμε στα
super market και τσακίζαμε τα γαριδάκια
και τις σοκοφρέτες, τα τελευταία χρό-
νια έχουμε γίνει πιο «προσεκτικοί στις
αγορές μας”. Τι ωραίος, στρογγυλεμένος
και μεταμοντέρνος τρόπος για να μιλάς
για την αγοραστική δύναμη της εργατι-
κής τάξης που έχει κατρακυλήσει· για
την αδυναμία της να καλύψει ακόμα και
τις βασικές βιοτικές της ανάγκες. 
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ΟΓιώργος δουλεύει σε ένα κρεοπωλείο στα Πατήσια. Όταν έπιασε
δουλειά, στις αρχές του 2010, το αφεντικό κλαιγόταν ότι «δεν

πάνε καλά τα πράγματα» κι ότι «όλα τα μαγαζιά κλείνουν». Σήμερα,
το κρεοπωλείο έχει επεκταθεί (πήρε τον διπλανό φούρνο που
έκλεισε) κι έχει πλέον τέσσερις υπαλλήλους. Το αφεντικό, ο κυρ-
Γιάννης, έκανε περικοπές στους παλιούς και προσέλαβε τους και-
νούριους για 8ωρο, 9ωρο για την ακρίβεια, με 450 ευρώ. Στόλισε
και τη βιτρίνα με μια τεράστια γαλανόλευκη κι ένα γιγαντιαίο «επι-
μένουμε ελληνικά» κι όλα υπό έλεγχο. Και περνάνε οι μέρες με κα-
τάρες στους Γερμανούς που «μας έχουν ρημάξει» και με βαθιές
αναλύσεις του είδους: «αν η οικονομία δεν γίνει ανταγωνιστική,
άσπρη μέρα δεν θα δούμε».

Ο Γιώργος, λοιπόν, παίρνει 520 ευρώ, δουλεύει 6ήμερο και με
σπαστό ωράριο. Ενώ έχει και το αφεντικό από το πρωί μέχρι το
βράδυ να τον σκοτίζει με τις θεωρίες του για το «πώς θα ανα-
κάμψει η ελληνική οικονομία». Κι ο Γιώργος ακούει, ακούει και
παράλληλα φοβάται· μην τυχόν και κόψει κανένα δάκτυλο με τον
μπαλτά. Μόνο αυτό του λείπει· ένα εργατικό ατύχημα. Να πώς
απογειώνεται το μίσος του για το αφεντικό. Δεν θέλει και πολύ.
Ειδικά μάλιστα όταν ακούει αυτή τη μαλακία περί ανταγωνιστικό-
τητας, όλο είναι στο τσακ να πετάξει καμιά κουβέντα. Πάντα, βέ-
βαια, την κρίσιμη στιγμή μπαίνει κανένας πελάτης κι έτσι
αναγκαστικά αφήνει το αφεντικίσιο παραλήρημα περί χρέους, τρόι-
κας και μνημονίων να πάει στο διάολο. Τι να πει κανείς; Ίσως να
είναι καλύτερα έτσι. Όμως αυτό το πράγμα δεν σταματάει να τού
τριβελίζει το μυαλό. Ποια μνημόνια και ποια Μέρκελ έχουν ξε-
ζουμίσει το αφεντικό του, το οποίο μέσα στην κρίση διπλασίασε
τα κέρδη του; Ποια ανταγωνιστικότητα υπονομεύουν οι Γερμανοί;
Κι από πότε το δικό του αφεντικό έχει άποψη για το ευρωπαϊκό
εμπόριο; Μήπως ο κυρ-Γιάννης εξάγει μπριζόλες στη Γερμανία και
δεν το έχει πάρει κανείς χαμπάρι; Γι' αυτό δίνει σκατά μισθούς
στους υπαλλήλους; Επειδή η φτωχή πλην τίμια σπαλομπριζόλα
του έχει να ανταγωνιστεί τον σούπερ γίγαντα της γαστρονομίας,
το λουκάνικο Φρανκφούρτης; Φυσικά και όχι. 

Κάθε φορά που ο Γιώργος χτυπάει τη σπαλομπριζόλα στον πάγκο,
η ίδια σκέψη γυρίζει μέσα στο κεφάλι του: ο κυρ-Γιάννης μιλάει για
τους «κακούς Γερμανούς», αλλά εννοεί το «καλό ελληνικό κρά-
τος» που του εγγυάται ότι, κρίση ξε-κρίση, θα συνεχίσει να βρί-
σκει φτηνούς, υποτιμημένους εργάτες. Μιλάει γενικά κι
αφηρημένα για «αύξηση της ανταγωνιστικότητας», αλλά εννοεί
ειδικά και συγκεκριμένα «αύξηση του κέρδους της επιχείρησής
του”. Κι όσο για το πώς εξασφαλίζει ο κυρ-Γιάννης την αύξηση της
κερδοφορίας του, εντάξει· δεν χρειάζεται να ανακαλύψει κανείς
την πυρίτιδα. Μα, με όλα εκείνα τα παλιά, δοκιμασμένα και “επι-
τυχημένα” όπλα: χαμηλούς μισθούς, ένσημα 4ώρου για δουλειά 8
και 9 ωρών, κ.ά. Κοίτα να δεις η Μέρκελ!

Αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας: 


