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Ε, ΝΑΙ· ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΝΕ ΝΑ ΜΑΣ
ΚΟΛΛΗΣΟΥΝ ΕΝΣΗΜΑ...
Δεν ζούμε στη χώρα της μαύρης εργα-
σίας, των εποχικών και ανασφάλιστων
σκατοδουλειών. Τα αφεντικά έτρεχαν
από πίσω μας και μας παρακάλαγαν να
μας βάλουν 8ωρα, συντάξιμα ένσημα κι
εμείς κάναμε τους δύσκολους. Αυτό προ-
σπαθούν να μας πουν, με περισσή περι-
φρόνηση, οι τρομεροί εγκέφαλοι που
φιλοξενούνται στις σελίδες της Καθημε-
ρινής. Πρόσφατα ένας από αυτούς, ο φο-
βερός ερευνητής κύριος Μιχάλης
Πεγκλής, υποστήριξε ούτε λίγο ούτε
πολύ ότι εμείς φταίμε που έχουν φαλι-
ρίσει τα ασφαλιστικά ταμεία γιατί «δεν
ενδιαφερόμαστε να κολλήσουμε ένσημα
για το σύνολο του εργασιακού μας βίου
υπονομεύοντας το μέλλον του συστήμα-
τος». Ε, βέβαια. Ο καθένας από εμάς,
άλλωστε, έχει να πει μια ιστορία από την
τάδε ή τη δείνα δουλειά που ενώ το
αφεντικό τού έλεγε «θα σου κολλάω έν-
σημα, θα σου δίνω άδειες και επιδό-
ματα», εκείνος απάνταγε «ρε, πας
καλά;»…

16/01/2016

ΧΕΣ’ ΤΑ ΛΕΦΤΑ· ΔΟΥΛΕΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ
Το ξέραμε ότι τα αφεντικά εκτιμούσαν
πάντα συγκεκριμένες αρετές, όπως για
παράδειγμα το να δουλεύουν οι άλλοι
για αυτούς τσάμπα. Ο εθελοντισμός πα-
ρουσιάζεται εδώ και δεκαετίες ως «ύψι-
στη αρετή» κι αν κρίνουμε από τα όσα
λέει ο κύριος Κριστιάν Μπογκός, πρό-
εδρος του ManpowerGroup στη Γαλλία,
στο εξής θα πρέπει όλο και περισσότε-
ροι να είναι διατεθειμένοι να δουλεύουν
απλήρωτοι: «Σήμερα η εμπειρία δεν
αποκτάται μόνο στους κόλπους μιας επι-
χείρησης. Μπορεί να αποκτηθεί από τη
συμμετοχή σε μια ανθρωπιστική απο-
στολή κάποιας οργάνωσης. Η εμπειρία
αποκτάται παντού! Για κάποιον νέο
δίχως εξειδίκευση που βρίσκεται στην
ανεργία, η συμμετοχή σε κάποια ανθρω-
πιστική αποστολή είναι προφανές ότι
είναι χρήσιμη. Ίσως η συμμετοχή του να
του δώσει μια ιδέα για τη μελλοντική
επιμόρφωσή του. Είναι σαφώς προτιμό-
τερο από το να εγκλωβίζεται κανείς στη
μαύρη τρύπα της ανεργίας». Αφού στε-
νοχωριούνται, λοιπόν, τα αφεντικά και
δεν θέλουν να μας βλέπουν να βυθιζό-
μαστε στην ανεργία, ας τους δουλέ-
ψουμε λίγο τσάμπα…

18/01/2016

ΜΑ ΠΟΣΟ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΕΛΟΣ
ΠΑΝΤΩΝ; 
Άντε πάλι με τα ρομπότ! Κι άλλη έρευνα
που αποφαίνεται ότι μέσα στα επόμενα
χρόνια θα χαθούν παγκοσμίως πάνω από
5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαιτίας
της επικράτησης των ρομπότ. Η έκθεση
με τίτλο «Το μέλλον των θέσεων εργα-
σίας» θέλει να μας πείσει ότι είμαστε
τόσο μπάζα που τα αφεντικά δεν θα μας
έχουν στο μέλλον ανάγκη και θα προτι-
μούν τα τόσο «επιδέξια» ρομπότ. Κι
όμως· κάτι μας λέει ότι τα ελληνικά
αφεντικά δεν πρόκειται να βρεθούν αν-
τιμέτωπα με τέτοια διλήμματα. Γιατί δεν
είναι μόνο που οι μηχανές δεν παράγουν
κέρδος (σε αντίθεση με την ανθρώπινη
εργασία). Είναι και που η μια εργατοώρα
στις χιλιάδες υποτιμημένες κωλοδου-
λειές αυτής της χώρας κοστίζει λιγότερο
και από τις βίδες στις αρθρώσεις ενός
ρομπότ. Με 2,5 και 3 ευρώ που παίρ-
νουμε εμείς για να σερβίρουμε, να κου-
βαλάμε, να κάνουμε μπέιμπι σίτινγκ, να
σηκώνουμε τηλέφωνα, να καθαρίζουμε
και χίλια δυο άλλα, όσο να πεις, είμαστε
πραγματική «ευκαιρία».
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Πώς μι το ‘πες; 
Ένσημα; 

Ρε ουουου!

Το νου σας 
ρεμάλια, 

ερχόμαστε



18/01/2016

ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΡΧΙΣΕΙΣ ΝΑ ΜΙΛΑΣ
ΓΙΑ «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ»
Ο γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο πριν από
μερικές ημέρες για μια «οικονομική κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης», με την
οποία έχει έρθει αντιμέτωπο το γαλλικό
κράτος. Μετά την «τρομοκρατική
απειλή», έρχεται τώρα να κυκλώσει τη
χώρα «των δικαιωμάτων και των ελευ-
θεριών» ένας νέος κίνδυνος που, όλως
τυχαίως, απαιτεί «τον επανακαθορισμό
του γαλλικού οικονομικού και κοινωνι-
κού μοντέλου». Κι επειδή όπως έχει δεί-
ξει η εμπειρία όλα επιτρέπονται όταν
μια χώρα βρίσκεται σε καθεστώς έκτα-
κτης ανάγκης, ο κύριος Ολάντ φαίνεται
να προετοιμάζει το έδαφος για την επι-
βολή «σωτήριων μέτρων». Μα, φυσικά,
για την καταπολέμηση της ανεργίας και
την αντιμετώπιση των συνεπειών της
κρίσης...
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ΟΤάσος δουλεύει σε μια τεχνική εταιρεία. Είναι εξωτερικός υπάλληλος,
δηλαδή κάνει λίγο πολύ τα πάντα: μεταφέρει έγγραφα κι επιταγές,

πληρώνει λογαριασμούς, κάθεται με τις ώρες στην ουρά της Εφορίας·
καμιά φορά κάνει και τον σοφέρ του αφεντικού. Όταν τον προσέλαβαν,
ο Τάσος υπέγραψε σύμβαση ορισμένου χρόνου για πεντάωρη εργασία και
μισθό 270 ευρώ. Στην πραγματικότητα, δουλεύει πενθήμερο 10ωρο, του
κολλάνε ένσημα τετράωρου και παίρνει 620 ευρώ. Βέβαια, τελευταία,
όλο κάτι συμβαίνει και δεν πληρώνεται ποτέ στην ώρα του ούτε παίρνει
όλο τον μισθό με τη μία. Όπως λέει συνέχεια το αφεντικό, «λίγο τα ca-
pital controls, λίγο ο κατασκευαστικός τομέας που δεν μπορεί να πάρει
τα πάνω του, λίγο οι κακές τράπεζες που δεν δίνουν κανένα δάνειο να
ξελασπώσουμε»... Ο Τάσος, όμως, πρέπει να είναι κάθε μέρα στην ώρα
του, να κάνει τις μαλακίες που του αναθέτουν, να δουλεύει το 10ωρο
του. Κι ο Τάσος αναρωτιέται: «τι είναι αυτό το πράγμα; Συγκεκριμένο
μισθό ακριβώς δεν έχω, αφού το αφεντικό μού δίνει «ό,τι μπορεί, όποτε
μπορεί». Τι δουλειές έχω να κάνω κάθε μέρα δεν ξέρω, αφού μου φορ-
τώνουν σχεδόν τα πάντα. Ευτυχώς, δηλαδή, που δεν με δέρνουν κιό-
λας». Κι όσο σκέφτεται την κατάστασή του, τόσο η δυσφορία αυξάνει:
«κοίτα να δεις, δηλαδή. Δουλεύω όλη μέρα, γυρνάω σπίτι ψόφιος και
πρέπει να ζητήσω και δανεικά για να βγει ο μήνας». 

Η αλήθεια είναι ότι η ζωή του Τάσου έχει γίνει κάπως πιο «βαριά κι ασή-
κωτη» τα τελευταία χρόνια. Όχι ότι πριν τα είχε όλα λυμένα. Ίσα ίσα. Μια
ζωή θυμάται τον εαυτό του να δουλεύει σε κωλοδουλειές με λίγο πάνω
από το βασικό μισθό· να κουβαλάει νοβοπάν σε αποθήκη ξυλείας, να
πλένει πιάτα σε ταβέρνα στο Μοναστηράκι, να συσκευάζει μπισκότα στο
εργοστάσιο. Πάντοτε, όμως, ήξερε ότι στις 30 του μήνα θα πληρωθεί· και
(εκτός απροόπτου) πληρωνόταν. Ο Τάσος ήξερε επίσης ότι δουλειά δεν
σημαίνει πάντα και για όλους «μισθός κι ένσημα»· έβλεπε, άλλωστε, με
τι συνθήκες δούλευε ο Γιούρι, η Νατάσα κι ο Αλί. Νόμιζε όμως ότι για τα
πολλά επόμενα χρόνια ο ίδιος κάπως θα τα βόλευε.

Αλλά όσο περνάει ο καιρός, ο Τάσος συνειδητοποιεί όλο και περισσό-
τερο ότι η εικόνα που είχε μέχρι τώρα για τη ζωή μπάζει από χίλιες με-
ριές: δουλεύει, αλλά μισθό δεν έχει, ένσημα παίρνει αλλά δεν θα είναι
ποτέ αρκετά για να βγει στη σύνταξη, έχει υπογράψει σύμβαση, αλλά η
λογίστρια τού λέει ότι δεν δικαιούται δώρο Χριστουγέννων, κάνει «λιτό
βίο», αλλά τα λεφτά δεν του φτάνουν ούτε για τα πάγια έξοδα. Ο Τάσος
ζορίζεται συνεχώς και βλέπει ότι όσο κι αν προσπαθήσει (μα τι άλλο να
κόψει τέλος πάντων;), δεν μπορεί να διατηρήσει το μέχρι πρότινος βιο-
τικό του επίπεδο. Είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι στο εξής «κα-
νονική» δουλειά θα σημαίνει όλο και μικρότερος μισθός, όλο και λιγότερα
ένσημα, όλο και πιο ευέλικτο ωράριο· για όλο και περισσότερους. 

Εξαρτημένη 
μισθωτή εργασία: 

Αυτή η Γαλλική
Δημοκρατία πάντα

ασπροπρόσωπο 
με βγάζει


