
10ωρο 400€ είναι η ζωή μας
τα εθνικά συμφέροντα

μισούμε απ’την ψυχή μας
Σ’ αυτήν την πόλη ζούνε κάποιες που ξυπνάνε 6:30 το πρωί και δουλεύουν όρθιες 8 και 9 ώρες για να πάρουν 20 ευρώ. Σ’ αυτήν την πόλη 

ζούνε φοιτητές που το πρωί σπουδάζουν «Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία» και το απόγευμα μαθαίνουν πώς να φτιάχνουν φυσικούς χυμούς 
από τζίντζερ, μήλο και παντζάρι ή πώς γίνεται η κρέπα ολοστρόγγυλη. Σ’ αυτήν την πόλη ζούνε μαθητές που σκυλοβαριούνται στην τάξη, 
που σιχαίνονται τα «καλό παιδί αλλά δεν διαβάζει», τα φυτά, τους γλείφτες και τις μαλακίες του είδους «ο καλός δεν χάνεται». Ξέρουν ότι 
το «λαμπρό» μέλλον που τους περιμένει είναι μια δουλειά της κακιάς ώρας. Σ’ αυτήν την πόλη ζούνε τύποι και τύπισσες που τ’ αφεντικά 
τους κόλλησαν το όνομα «2η γενιά μεταναστών» και τρώνε τον ελληνικό ρατσισμό με το κουτάλι. Δουλεύουν όλη μέρα πάνω στο μηχανάκι, 
στο κρύο, στον αέρα, στη βροχή και ξέρουν ότι αύριο θα ξημερώσει η ίδια σκατομέρα. Στις πλάτες των γονιών τους πάτησε η ευημερία των 
ελληνικών αφεντικών τη δεκαετία του ‘90 τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Στις οικοδομές, στις σκάλες και στα μπουρδέλα των Ιωαννίνων 
αλλά και στις ελληνικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στην αλβανία[1]. Σ’αυτήν την πόλη ζούνε σκληρά εργαζόμενες νοικοκυρές, που όταν δεν 
νοικοκυρεύουν το δικό τους σπίτι καθαρίζουν τα σπίτια των καθωσπρέπει νοικοκυραίων των Ιωαννίνων. 

Στην ίδια πόλη πάλι, η ανεργία, λέει, δεν έχει ταβάνι και υπολογίζεται στο 27.4%[2]. Εντάξει, όποιος έχει ελάχιστη επαφή με το υποκείμενο 
ελληνικά αφεντικά θα το έχει διαπιστώσει: η ανεργία υπάρχει και μεταφράζεται στο γνωστό «ξέρεις πόσοι περιμένουν στην ουρά». Από 
την άλλη βέβαια, όχι ότι θέλουμε να είμαστε καχύποπτοι με τους θεσμούς του ελληνικού κράτους και τις ευγενείς έρευνές του αλλά σα να 
«ξεχνάνε» κάτι πολύ σημαντικό: ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών που θεωρητικά είναι άνεργοι, δουλεύουν και δουλεύουν όπως είθισται χρόνια 
τώρα, μαύρα στις πιο υποτιμημένες εργασίες.

Μισούμε τις σάπιες φάτσες των μπάτσων και των φίλων τους όταν τους σερβίρουμε καφέδες, μισούμε τα μαγαζιά που δουλεύουμε και δεν 
έχουμε ποτέ τα φράγκα να βγούμε σε αυτά. Μισούμε τα αφεντικά για τη ζωή που μας κλέβουν: για τα μπάνια που δεν κάναμε το καλοκαίρι, για 
τα αγόρια μας που δεν προλαβαίνουμε να δούμε, για τα 10ευρα που σκάμε κάθε Κυριακή στους νταβάδες των ΠΑΕ, για τα απλήρωτα νοίκια… 
Για, για, για….

Με άλλα λόγια, πάει καιρός τώρα που τα αφεντικά (όχι ο Σόιμπλε αλλά τα εντελώς ελληνικά αφεντικά) μας μέτρησαν έναν προς μία. Μας 
μέτρησαν από πάνω μέχρι κάτω και αποφάσισαν τί θα γίνει με τις ζωές μας. Αποφάσισαν ότι θα δουλεύουμε 10ωρο, μαύρα, 400 ευρώ και μη 
διανοηθούμε να μη χαμογελάμε.

Δεν αντιδράσαμε. Είχαμε εκπαιδευτεί χρόνια τώρα από την ελληνική κρατική αριστερά στο να αναγνωρίζουμε εχθρούς μόνο στις πολυεθνικές. 
Ο αποπροσανατολισμός μας είναι ενδεικτικός: ενώ δουλεύαμε με τους χειρότερους όρους στις τρύπες του ελληνικού καπιταλισμού για κάποιον 
κυρ Τάσο, για κάποια Ντίνα ή για κάποιον Τζώνυ τα τελευταία 6 χρόνια, αντί να βρίζουμε τα αφεντικά μας καταλήξαμενα διαδηλώνουμε 
«ενάντια σε Ε.Ε και Δ.Ν.Τ».

Εντωμεταξύ τα ίδια αφεντικά και το κράτος τους μας ψήνουν να υπερασπιστούμε τα εθνικά δίκια. Μας ψήνουν να μισούμε τους αλβανούς 
που θέλουν λέει να μας κλέψουν την ΑΟΖ[3]. Μας ψήνουν να μισούμε τους τούρκους γιατί κι αυτοί θέλουν να μας κλέψουν την ΑΟΖ αφού 
πρώτα μας έκλεψαν την πολυαγαπημένη μας κύπρο[4]. Τόσο τα εθνικής εμβέλειας think tank, όσο και οι τοπικοί υπάλληλοι β’ κατηγορίας 
του υπ.εξ μας ψήνουν για θερμά επεισόδια και αν κάτσει για πόλεμο[5]. Ε, λοιπόν είμαστε πολλές και πολλοί με 1000 και βάλε λόγους  
ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΟΛΟΥ. Και δεν θα βαρεθούμε να το λέμε: ο μόνος πόλεμος που γουστάρουμε είναι αυτός ενάντια στη μοναξιά, στο 
φόβο και στο αλληλοφάγωμα της τάξης μας.

Στα Γιάννενα ζούμε, δουλεύουμε, μισούμε.
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