
27-10-2015

ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ,
ΑΦΕΝΤΙΚΟ;
«Σε μια εποχή που η ανεργία έχει εκτο-
ξευθεί στο 26% και η μια επιχείρηση
μετά την άλλη βάζουν λουκέτο, κάθε
αύξηση του μισθολογικού κόστους απο-
τελεί βόμβα στην εύρυθμη λειτουργία
της επιχειρηματικής αγοράς αλλά και της
αγοράς εργασίας». Έχει τα δίκια του ο
πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμε-
λητηρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ, Κων-
σταντίνος Μίχαλος. Σου λέει, τόσα
χρόνια δεν κολλάγαμε ένσημα ή κολλά-
γαμε μισά ή τα καθυστερούσαμε και δεν
μίλαγε κανείς, τώρα θα μας βγείτε κι από
πάνω; Όμως κακώς αγχώθηκε ο κύριος
Μίχαλος. Το ελληνικό κράτος έχει ήδη
σπεύσει να δώσει απάντηση στο ποιος
τελικά θα δώσει κανένα φράγκο στα
ασφαλιστικά ταμεία: μα οι μετανάστες!
Ναι, ναι. Το είπε ο πρόεδρος της Βου-
λής, κύριος Βούτσης, πριν από λίγες
ημέρες. Ο αντιρατσιστής κύριος Βού-
τσης, λοιπόν, πρότεινε να αποτελέσουν
οι 550.000 μετανάστες με χαρτιά την
«πρώτη ύλη» για τη συγκέντρωση ασφα-
λιστικών εισφορών. Ε, τι έτσι; Ας στηρί-
ξουν κι αυτοί λίγο το φιλόξενο ελληνικό
κράτος που τόσα χρόνια τούς δείχνει
την αγάπη του. Η συριζοξεφτίλα δεν
φαίνεται να έχει τελειωμό.
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ΟΘανάσης είναι άνεργος εδώ και τρία περίπου χρόνια. Πριν, δού-
λευε σε έναν φούρνο στον Πειραιά. Σκληρή δουλειά, σκληρά

ωράρια, αλλά τουλάχιστον έπαιρνε 800 ευρώ καθαρά και ένσημα.
Αυτά μέχρι το 2012, βέβαια, όταν ο φούρνος έκλεισε λόγω του αιφνί-

διου θανάτου του αφεντικού. Κι ο Θανάσης βρέθηκε με την κάρτα του
ΟΑΕΔ στο χέρι, να ξυπνάει από συνήθεια μέσα στα άγρια χαράματα και να μην

ξέρει τι να κάνει. Για πρώτη φορά στη ζωή του, ο Θανάσης δεν είχε κάποια από τις
μέχρι τότε γνωστές του ιδιότητες: δεν ήταν μαθητής, δεν ήταν σπουδαστής στη
σχολή ζαχαροπλαστικής, δεν ήταν αρτεργάτης. Ήταν άνεργος. Αυτή θα ήταν στο
εξής η ιδιότητά του και πλέον θα άρχιζε να ασχολείται με πράγματα που μέχρι πριν
τον άφηναν αδιάφορο: προκηρύξεις για 5μηνα προγράμματα voucher, για 8μηνα
στα ΕΛΤΑ και τις υπηρεσίες των δήμων και γενικά για κάθε είδους «ευκαιρία» που
προσφέρει το ελληνικό κράτος στους ανέργους. Ο Θανάσης δεν άργησε να καταλά-
βει ότι η κάρτα του ΟΑΕΔ τού γινόταν όλο και πιο «πολύτιμη»: όσους περισσότε-
ρους μήνες ανεργίας κουβάλαγε η κάρτα του, τόσο πιο ψηλά στη λίστα με τους
«ωφελούμενους» θα τον τοποθετούσε το σύστημα μηχανοργάνωσης. Με κοντά 36
μήνες ανεργίας που είχε αυτός, δεν είχε να φοβάται τίποτα: μα ένα 8μηνο μα ένα
5μηνο, δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα το άρπαζε.

Φυσικά, καμία κρατική υπηρεσία διαχείρισης ανέργων δεν ρώτησε ποτέ τον Θα-
νάση τι έκανε όλους αυτούς τους 36 μήνες. Κι η αλήθεια είναι ότι έκανε πολλά:
δούλεψε ντελίβερι σε μια πιτσαρία για 3 ευρώ την ώρα, μοίρασε διαφημιστικά φυλ-
λάδια και καθάρισε πολυκατοικίες για λιγότερο από 2 ευρώ την ώρα, το καλοκαίρι
του 2013 έκανε λάντζα σε ψαροταβέρνα της Ρόδου. Κι όλα αυτά χωρίς ένσημα, εν-
νοείται. Άλλωστε, «τι να τα κάνεις τα ένσημα; Μήπως θα πάρεις σύνταξη;», όπως
του είπε και το αφεντικό του στην ταβέρνα. Κι ο Θανάσης δεν μπορούσε να πι-
στέψει το πόσο γρήγορα είχαν αλλάξει όλα στην καθημερινότητά του: έκανε κω-
λοδουλειές που ποτέ δεν φανταζόταν, ψόφαγε στην κούραση χωρίς να βγάζει
αρκετά ούτε για το νοίκι και τους λογαριασμούς, δεν είχε ένσημα. Αλλά στο ΙΚΑ του
έλεγαν: «δεν πειράζει, είσαι τυχερός που ως άνεργος δικαιούσαι ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη». Κι έτσι άρχισε να θεωρεί το 8μηνο στα ΕΛΤΑ «καλή περίπτωση»,
κρίνοντας με βάση το τι υπάρχει εκεί έξω.

Και κάθε φορά που ο Θανάσης συμπλήρωνε την αίτηση για το επόμενο πρόγραμμα,
voucher ή όπως στο διάολο λεγόταν η «νέα ευκαιρία που του δινόταν για να γλι-
τώσει από την ανεργία», η ίδια σκέψη γύρναγε μέσα στο κεφάλι του: το ελληνικό
κράτος πριμοδοτεί όλο και περισσότερο τη μαύρη εργασία, αφού εγκλωβίζει όλο και
μεγαλύτερα κομμάτια του εργατικού δυναμικού σε ένα καθεστώς ημι-ανεργίας, ημι-
δουλειάς, ωθώντας τα σε σκατοδουλειές όλων των ειδών. Ο Θανάσης το έβλεπε ξε-
κάθαρα: τα 8μηνα και τα 5μηνα είναι μια στιγμή της εργασιακής διαδικασίας κι όχι
η διαδικασία η ίδια. Κάθε άνεργος έχει πίσω του (και μπροστά του, εδώ που τα
λέμε) μεγάλες περιόδους εναγκαλισμού με τη μαύρη εργασία, έχει αμέτρητες ερ-
γατοώρες στις πιο ευφάνταστες δουλειές που όμως δεν καταγράφονται πουθενά·
έχει χιλιάδες αόρατες εργατοώρες, τις οποίες τα αφεντικά χρησιμοποιούν για να ξε-
λασπώσουν σε συνθήκες κρίσης. Το τυροπιτάδικο που επεκτάθηκε, ενώ τα διπλανά
έκλεισαν, το μανάβικο που γλίτωσε τον πλειστηριασμό, η ταβέρνα που «αντιστά-
θηκε στην κρίση», επιβίωσαν και συνεχίζουν να επιβιώνουν σε μεγάλο βαθμό γιατί
το ελληνικό κράτος δημιουργεί και εγγυάται τους όρους επέκτασης της μαύρης ερ-
γασίας που σταδιακά αφορά όλο και περισσότερους.

Το αποφάσισε, λοιπόν, ο Θανάσης. Όταν τον ξαναρωτήσει κανείς πόσους μήνες
ανεργίας έχει, αυτός θα απαντήσει «36 μήνες μαύρης εργασίας». Κάποιοι θα τον
κοιτάξουν με απορία, ίσως και αποστροφή, κάποιοι άλλοι όμως θα καταλάβουν αμέ-
σως τι εννοεί. Έχουν κι αυτοί άλλους τόσους μήνες και ξέρουν.
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