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ΔΟΥΛΙΤΣΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙ ΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΙ ΣΕ HOT SPOT;
Δεν σταματάει να μας φροντίζει το
υπουργείο Εργασίας: όπως μας ανακοί-
νωσε μέσα στον Απρίλη άλλοι 19.500
«τυχεροί» θα πάψουν, για ένα 8μηνο, να
είναι μακροχρόνια άνεργοι και θα δουλέ-
ψουν σε διάφορους δήμους της χώρας.
Τώρα τι ακριβώς θα κάνουν στους δήμους
δεν ξέρουμε, πάντως η έγκριτη Καθημε-
ρινή μάς υπενθύμισε ότι πρόσφατα το
υπουργείο δημιούργησε 5.000 θέσεις
προσωρινής εργασίας σε hot spot και πα-
ρόμοιες «δομές φιλοξενίας». Κάτι μας
λέει ότι και οι τωρινοί «ωφελούμενοι» για
αντίστοιχα πράγματα προορίζονται. Άξιο
το ελληνικό κράτος, λοιπόν. Και «νέες
θέσεις εργασίας» δημιουργεί, και απο-
δεικνύει έμπρακτα ότι «εδώ γίνεται δου-
λειά με τους μετανάστες, οπότε φέρτε κι
άλλα λεφτά από τα ΕΣΠΑ, να ανοίξουμε κι
άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης». Και
κάπως έτσι, χωρίς να πολυκαταλαβαί-
νουμε πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο,
το ένα κομμάτι του πάτου της εργατικής
τάξης βρίσκεται να δουλεύει στη διαχεί-
ριση του άλλου κομματιού.
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ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΚΡΥΨΕΙΣ ΤΟΣΟ ΚΟΚΚΙΝΑ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ;
Από τα 900 δις ευρώ που είναι τα «κόκ-
κινα δάνεια» στις χώρες της ευρωζώνης,
τα 100 δις αφορούν δάνεια στις ελληνι-
κές τράπεζες. Κι όλο προσπαθούν να μας
πείσουν ότι ο τραπεζικός τομέας είναι
ισχυρός και βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμ-
ψης, αλλά όλο εμφανίζεται ο σκελετός
στην ντουλάπα. Αν τώρα στα δάνεια που
έχουν ήδη καταχωρηθεί ως «κόκκινα»,
δηλαδή που δεν πρόκειται να αποπληρω-
θούν με την καμία, προσθέσουμε κι αυτό
που η Τράπεζα της Ελλάδας αποκαλεί «μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα», τα οποία
«εμφανίζουν μεγάλες πιθανότητες να κα-
ταστούν μη εξυπηρετούμενα» και το
ύψος των οποίων φτάνει στο 45%, φαί-
νεται ότι σε λίγο ούτε μια τετράφυλλη
ντουλάπα δεν θα χωράει αυτόν τον σκε-
λετό.
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ΒΑΘΥΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΞΙΑΚΕΣ
ΑΓΩΝΙΕΣ 
Η αλήθεια είναι ότι κάθε τρεις και λίγο
βγαίνει κι από μια έρευνα από το τάδε
πανεπιστήμιο και μια μελέτη από τη
δείνα ένωση εργοδοτών. Το θέμα δεν
είναι αν όλα όσα λένε έχουν όντως σχέση
με την πραγματικότητα ή αν πετάνε και
χιλιάδες μαλακίες, οι οποίες μόνο πονο-
κέφαλο προκαλούν σε όσους επιχειρή-

σουν να τις αποκρυπτογραφήσουν. Αντί-
θετα, το θέμα είναι ότι τα αφεντικά κι
όσοι παράγουν ιδέες για λογαριασμό τους
σκέφτονται τι θα γίνει σε αυτή τη χώρα.
Όπως δήλωσε πρόσφατα ο καθηγητής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κύριος Λαμ-
πριανίδης, αναφερόμενος στη μελέτη
που έκανε, 

η Ελλάδα είναι αδύνατον να ανταγωνι-
στεί τόσο τις χώρες χαμηλού κόστους
(race to the bottom) όσο και τις χώρες
με υψηλή τεχνολογία. (...) Το παραγω-
γικό μοντέλο της χώρας έφτασε στα
όριά του. (...) Χρειάζονται γενναία βή-
ματα με τολμηρές αποφάσεις, που θα
επιτρέψουν στη χώρα να μετακινηθεί
στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας, να
παράγει πιο σύνθετα προϊόντα και υπη-
ρεσίες και να εξασφαλίσει καλύτερη
θέση στον Διεθνή Καταμερισμό Εργα-
σίας. Αυτή την περίοδο λοιπόν συντάσ-
σεται η αναπτυξιακή στρατηγική της
χώρας (Growth strategy), η οποία και
θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο, που
θα αποτυπώνει την υπάρχουσα κατά-
σταση και κυρίως θα διατυπώνει την
αναπτυξιακή στρατηγική για τη διέξοδο
από την κρίση. 

Υπομονή μέχρι τον Ιούνιο, λοιπόν, μπας
και μάθουμε επιτέλους πώς πρέπει να γί-
νουμε στο εξής για να αρέσουμε στον ελ-
ληνικό καπιταλισμό.
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ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΛΙΚ ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΗΛΙΟ-
ΒΑΣΙΛΕΜΑ
Καλά εμείς να χάσουμε τη δουλειά μας,
αλλά να χάσει και η χώρα το «εμπορικό
της σήμα»; Να μην είναι πια γνωστή για
τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά μόνο για
την κρίση; Όπως διαβάσαμε στην εφημε-
ρίδα Το Βήμα, 

αν εισέλθει κάποιος σήμερα στη μηχανή
αναζήτησης της Google στο Ιnternet για
να διαπιστώσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον
για τον Παρθενώνα, γράφοντας τη λέξη
«Parthenon» -το σύμβολο της αρχαίας
Ελλάδας και του δυτικού κόσμου- λαμ-
βάνει περίπου 8.410.000 αποτελέσματα
και η λέξη «Santorini» 34.400.000. Αν
όμως αναζητήσει κανείς την καταγραφή
ενδιαφέροντος για την ελληνική κρίση,
με την εισαγωγή της φράσης «Greece cri-
sis», τότε τα αποτελέσματα θα είναι πολ-
λαπλάσια φτάνοντας περίπου τα
92.800.000.

Και ποιο είναι το συμπέρασμα; Ότι θα
χρειαστεί πάνω από μια δεκαετία για να
αποκατασταθεί το εμπορικό σήμα. Εμείς
να είμαστε καλά, να δουλεύουμε 12ωρο,
7ημερο, μπας και καταφέρουν τα κακό-
μοιρα τα αφεντικά μας και ξεπεράσουν
την κρίση και φύγει από πάνω τους αυτή
η ρετσινιά.
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ΗΛαρίσα ήρθε στην Αθήνα το 1993. Από τότε πρέπει να έχει καθαρίσει
όλες τις σκάλες των μεγάλων κτιρίων του κέντρου. Έχει πει εκατομ-

μύρια φορές «καλημέρα» σε ανθρώπους που σιχαινόταν βαθιά, έχει παλέ-
ψει σκληρά για να κυλάνε οι ώρες στη δουλειά χωρίς να της συντρίβεται
το ηθικό κι έχει χαρεί πολλές φορές που «ευτυχώς, δεν είναι όλοι ίδιοι»
και μπορεί να πει καμιά κουβέντα με μερικούς.

Τα τελευταία οκτώ χρόνια, η Λαρίσα δουλεύει σε ένα από εκείνα τα πο-
λυκαταστήματα που μοιάζουν με κωμόπολη. Τρέχει όλη την ημέρα από
όροφο σε όροφο, σκουπίζει, σφουγγαρίζει, ξεσκονίζει, καθαρίζει τουα-
λέτες, τακτοποιεί και γενικώς κάτι κάνει. Ποτέ δεν προλαβαίνει να πιει τον
καφέ που φτιάχνει πριν γεμίσει τον κουβά της με χλωρίνη και ξεχυθεί
στους διαδρόμους. Ο καφές μένει πάντοτε μισοτελειωμένος ανάμεσα στα
αμέτρητα άπλυτα ποτήρια. Κι επειδή η κούραση, οι απανωτές εντολές
της προϊσταμένης και οι παρατηρήσεις των πελατών δεν είναι αρκετά για
να της διαλύουν την καθημερινότητα, η Λαρίσα έχει να αντιμετωπίσει και
τους υπαλλήλους του πολυκαταστήματος που, εννοείται, δεν την θεω-
ρούν ίδια με αυτούς. Κι έτσι η Λαρίσα έχει να τα βγάλει πέρα και με τις
εντολές της ταμία που παίρνει 600 ευρώ για 9ωρο, 6ήμερο, και να πλύ-
νει τα ποτήρια του αποθηκάριου που δουλεύει για 250 ευρώ και σε δυο
μήνες λήγει η σύμβασή του κι έχει φρικάρει για το τι θα κάνει μετά. Και
μέσα σε όλα αυτά, να ακούει και σχολιάκια του είδους «μα ακόμα να μά-
θεις να μιλάς καλά ελληνικά; Τόσα χρόνια εδώ, μόνο εσύ κι ο Μπάγεβιτς
μιλάτε τόσο χάλια». 

Όμως η Λαρίσα δεν αφήνει κανέναν σε χλωρό κλαρί. Επιλέγει την κατάλ-
ληλη στιγμή και «χτυπάει». Περιμένει να έρθει η στιγμή του διαλείμμα-
τος· κάπως έχει συμβεί κι όλοι οι ρατσιστές κι οι αχώνευτοι τυχαίνει να
κάνουν μαζί διάλειμμα και πηγαίνουν να καπνίσουν στο ίδιο σημείο. Τους
αφήνει, λοιπόν, να φτιάξουν τους καφέδες τους, να ζεστάνουν τα φα-
γητά τους και να χαλαρώσουν λέγοντας μαλακίες. Τότε, παίρνει τα σύ-
νεργά της και ξεκινάει την εφόρμηση: τους σπρώχνει για να σκουπίσει,
τους λέει ότι εκεί που κάθονται ενοχλούν, τους λέει να μην καπνίζουν
γιατί λερώνουν και να μην τρώνε κουλούρια γιατί γεμίζουν τον τόπο ψί-
χουλα. Φυσικά, η Λαρίσα δεν έχει πρόβλημα ούτε με τα τσιγάρα ούτε με
τα ψίχουλα. Κι αυτή καπνίζει, κι αυτή τρώει κουλούρια. Η Λαρίσα τούς χα-
λάει την ηρεμία, υπενθυμίζοντάς τους ότι άμα είσαι ρατσιστής μπορεί και
να σου απαντήσει κανείς. 

Κι όταν τελειώσει με αυτούς, η Λαρίσα πηγαίνει στο βάθος του ορόφου
να πει μια καλημέρα στην Ειρήνη και τον Γιώργο, τους πωλητές που τους
είχε ακούσει να βρίζονται με έναν άλλο πωλητή που δεν ήθελε να εξυ-
πηρετήσει έναν νεαρό από το Πακιστάν. Η Ειρήνη κι ο Γιώργος δεν μιλάνε
με τους ρουφιάνους, δεν θέλουν να γίνουν «υπεύθυνοι τμήματος», δεν
θεωρούν τη Λαρίσα κατώτερή τους. Κι έτσι παρόλο που περνάνε το διά-
λειμμά τους κάνοντας το ένα τσιγάρο μετά το άλλο, όταν οι ρατσιστές
φωνάζουν στη Λαρίσα «μα καλά, σε αυτούς γιατί δεν λες τίποτα; Αυτοί
δεν λερώνουν;», η Λαρίσα απαντά με περισσή ψυχραιμία: «μα πότε τους
είδατε με τσιγάρο; Τα παιδιά δεν καπνίζουν».

Πόλωση 
στον χώρο εργασίας: 


