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Νέο Προεδρικό Διάταγμα δίνει ακόμα
μεγαλύτερες αρμοδιότητες στην ελ-

ληνική αστυνομία και το υπουργείο Δη-
μόσιας Τάξης όσον αφορά τον έλεγχο
των αιτήσεων ασύλου που υποβάλλουν
οι μετανάστες. Ο ΣΥΡΙΖΑ μυξοκλαίγεται
για «την αποτυχία του συστήματος ασύ-
λου στην Ελλάδα» και για την «επι-
στροφή σε ένα μαύρο παρελθόν». Εμείς
πάλι, δεν καταλαβαίνουμε πώς είναι δυ-
νατόν να υπάρχει αρμοδιότητα που σχε-
τίζεται με τη διαχείριση των μεταναστών
και να έχει ξεφύγει από την ΕΛΑΣ.
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Ευτυχώς που υπάρχει και η Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) να μαθαί-

νουμε κι εμείς τι παίζει στην αγορά ερ-
γασίας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε: το
75,1% των ανέργων «είναι διατεθειμέ-
νοι να εργαστούν έστω και με μερική
απασχόληση, δηλαδή με πολύ χαμηλές
αποδοχές αντί κανονικού μισθού». Έλα
όμως που υπάρχει κι ένα 5,1% που, αν
και άνεργοι, απέρριψαν μέσα στους προ-
ηγούμενους μήνες κάποια δουλειά (η
σοφή ΕΛΣΤΑΤ, φυσικά, δεν διευκρινίζει
τι είδους δουλειά ήταν αυτή) για τους
εξής λόγους: α) ήταν μακριά από τον
τόπο κατοικίας τους, β) ο μισθός δεν
ήταν ικανοποιητικός, γ) το ωράριο δεν
ήταν βολικό. Άκου θράσος, δηλαδή. Το
ένα τους ξινίζει και το άλλο τους βρω-
μάει. Α, δεν θα πάει έτσι μπροστά ο ελ-
ληνικός καπιταλισμός.

22/12: 

Το περίφημο δημόσιο χρέος έχει ξε-
περάσει τα 318 δις ευρώ και μέχρι τα

τέλη του 2015 αναμένεται να φτάσει τα
346 δις. Αν σκεφτούμε τώρα ότι το 2010
(προ τρόικας και μνημονίων) ήταν 310
δις, μήπως αυτά τα «ναι όμως κι εμείς
καταναλώναμε πάνω από τις δυνάμεις

μας» δεν πολυστέκουν; Ποιοί εμείς κα-
ταναλώναμε; Εμείς που και πριν την
κρίση παίρναμε το βασικό; Τα κάθε εί-
δους αφεντικά που την είχαν δει ότι θα
καλπάζουν χωρίς σταματημό; Κοίτα να
δεις ζητήματα που μας θέτει το δημό-
σιο χρέος: να πρέπει στα καλά καθού-
μενα να πεις ποιοι είμαστε οι “εμείς”.
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Να κι η σύνταξη στα 200 ευρώ! Το
2010 καθιερώθηκε η κατώτατη σύν-

ταξη στα 360 ευρώ, με προοπτική να
προσαρμόζεται κάθε χρόνο στα «δεδο-
μένα της ελληνικής οικονομίας»· δηλαδή
να πέφτει. Κι επειδή δεν είμαστε λαϊκι-
στές, δεν θέλουμε να αρχίσουμε τα «μα,
πώς θα ζήσουν οι ηλικιωμένοι με 200
ευρώ;» κι άλλα τέτοια. Απλώς, το θέμα
είναι ότι τα τελευταία χρόνια με τη σύν-
ταξη της γιαγιάς δεν ζει μόνο η ίδια,
αλλά και τρεις τέσσερις άλλοι που είτε
είναι άνεργοι είτε μαθητές / φοιτητές.
Κατά τα άλλα, εντελώς “ξαφνικά”, το
βιοτικό επίπεδο όλο και περισσότερων
παίρνει την κατηφόρα...
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Κι όμως αυτά τα τσακαλάκια που στε-
λεχώνουν τους μηχανισμούς του ελ-

ληνικού κράτους, δεν σταματάνε να
σκέφτονται. Σου λέει εντάξει, κόβουμε
μισθούς και συντάξεις, μπορούμε όμως
να αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη
τους; Δεν πρέπει να προτείνουμε νέους
τρόπους για την αναπαραγωγή όλων
αυτών που καλούνται πλέον να ζουν σαν
δεκάχρονοι που παίρνουν χαρτζιλίκι για

το κυλικείο; Ορίστε τι ιδέα κατέβασαν οι
εγκέφαλοι των ΕΛΤΑ: δημιούργησαν την
κάρτα αγορών "ΕΛΤΑ Club", η οποία θα
δίνεται στους συνταξιούχους που παίρ-
νουν τη σύνταξή τους μέσω ταχυδρο-
μείου και οι οποίοι «στο τέλος του μήνα
ξεμένουν από μετρητά και αναγκάζονται
να πληρώνουν βερεσέ στα μικρομάγαζα,
στα οποία οι τιμές των προϊόντων είναι
υψηλότερες». Για να ψωνίζουν με πί-
στωση στα σούπερ μάρκετ Μαρινόπου-
λος και Carrefour. Να πώς το ελληνικό
κράτος αποκτά άποψη για το πώς και
πού θα χαλάει κανείς ακόμα και τα 200
ευρώ.
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Αν μη τι άλλο, με την κρίση μαθαί-
νουμε καινούριες λέξεις. Όπως λέει

ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου του
ΑΠΘ, κύριος Κουκιάδης, «δημιουργείται
μια νέα τάξη, αυτή των παραμισθωτών
και των εργαζομένων στην γκρίζα ζώνη
της αυτοαπασχόλησης». Ούτε εργάτες,
ούτε μισθωτοί· «παραμισθωτοί», λοιπόν.
Ε, βέβαια. Σου λέει τι είναι αυτοί οι εξω-
γήινοι που συλλογική σύμβαση δεν υπο-
γράφουν, ασφαλισμένοι δεν είναι,
επιδόματα άδειας δεν δικαιούνται, συγ-
κεκριμένο ωράριο δεν έχουν και την ίδια
στιγμή ούτε μπλοκάκι μπορούν να
έχουν, αφού δεν βγάζουν αρκετά για να
πληρώνουν τον ΟΑΕΕ; Παραμισθωτοί·
σαν να λέμε paranormal...
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