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Ενα µικρό χωριό 
 

Ηµέρα Πέµπτη, 26 Απριλίου 

2001. Ολοι οι εργαζόµενοι 

απεργούν εκφράζοντας την 

αντίθεσή τους στο ασφαλιστικό. 

Ολοι; Όχι, ακριβώς. Ολοι εκτός από 

ένα µικρό χωριό εκεί στα σύνορα 

της χώρας των εργαζοµένων µε τη 

χώρα των στελεχών πληροφορικής 

και νέας οικονοµίας. Οι 

περισσότεροι κάτοικοι του χωριού, 

µε εξαίρεση ελάχιστες γειτονιές, 

αποφάσισαν ότι το θέµα δεν τους 

αφορά, ότι δεν έχουν "το 

περιθώριο", "την πολυτέλεια", "τη 

δυνατότητα" και, τέλος πάντων, 

έχουν "δουλειά", να κλείσουν 

"εκείνη τη συµφωνία", να γράψουν 

"εκείνη την προσφορά" και άλλα 

συναφή. 

Είναι διαφορετικό το χωριό εκείνο, από τα γύρω 

χωριά των εργαζοµένων. Ο δρυίδης του έχει ένα µαγικό 

φίλτρο το οποίο το πίνουν οι εργαζόµενοι και 

µετατρέπονται σε στελέχη. Tο πίνουν τα στελέχη και 

γίνονται "team leaders", το πίνουν οι team leaders και 

γίνονται "section managers", κ.ο.κ. µέχρις ότου το µαγικό 

φίλτρο τους οδηγήσει στην όποια κορυφή της όποιας 

εταιρικής πυραµίδας του όποιου µεγαλο-µεσαίου οµίλου ή 

επίδοξου µικρού-αλλά-ευέλικτου εταιρικού σχήµατος. 

Εκτός όµως από τις ιδιότητες και τα ευεργετήµατα στον 

τοµέα της εταιρικής εξέλιξης, το µαγικό αυτό φίλτρο έχει 

και άλλες ιδιότητες.  

Πρώτη, καθιστά τον λήπτη του αδιάφθορο από 

ασθένειες, γήρας και τα σχετικά. ∆εύτερο, ακόµη και στην 

απίθανη περίπτωση που το στέλεχος για κάποιο λόγο 

εµφανίσει πρόβληµα υγείας, µετατρέπει αυτόµατα τη 

συνεργατική του σχέση µε τον Οµιλο, από σχέση των 12 

δελτίων παροχής υπηρεσιών, σε σχέση µε αξιοπρεπή (και 

όχι σε δηµόσιο νοσοκοµείο) διασφάλιση υγείας. 

Παράλληλα, το µαγικό αυτό φίλτρο πληρώνει τα γραµµάτια 

του στεγαστικού, τη δόση της CLK και τα δίδακτρα των 

παιδιών (όσων, ασφαλώς, στελεχών πρόλαβαν να έχουν). 

Τέλος, σε περίπτωση που το, παρά την προστασία του 

φίλτρου, ατυχές γεγονός, στοιχίσει σε κάποιον την 

ικανότητά του να εργάζεται, το φίλτρο αναλαµβάνει να τον 

συνταξιοδοτήσει µε τρόπο ώστε να συνεχίσει την 

αξιοπρεπή ζωή που του υποσχέθηκαν όταν έγινε πολίτης 

του µικρού εκείνου χωριού των στελεχών πληροφορικής 

και νέας οικονοµίας. 

Γιατί, λοιπόν, να απεργήσει το στέλεχος; Πώς θα 

τον/την κοιτάζει την επόµενη µέρα ο CEO, όταν 

διασταυρωθούν στο διάδροµο, αν απεργήσει; Τι θα 

απαντήσει στο σχόλιο του "θέλω-να-γίνω-στέλεχος-στη-

θέση-του-στελέχους", νεώτερου ανερχόµενου 

"συναδέλφου" του, το οποίο θα είναι του τύπου, "δε µας 

λες, στην απεργία πήγες µε την Z3;"; Αυτά και άλλα 

συναφή σκέφτονται οι κάτοικοι του µικρού µας χωριού και 

αφήνουν τους "εργάτες" µετάλλου να απεργήσουν. 

Εξάλλου, είναι τόσοι πολλοί αυτοί που απεργούν, που, δεν 

µπορεί, κάτι θα καταφέρουν. Αλήθεια, υπάρχουν ακόµη 

"εργάτες µετάλλου"; Πού είναι το δικό τους χωριό; Εχουν 

εκείνοι µαγικό φίλτρο;  

Αυτά, το στέλεχος του δικού µας χωριού δεν θα τα 

µάθει ποτέ, όχι γιατί είναι από "κακή πάστα", αλλά για έναν 

άλλο, πολύ πιο σοβαρό και πολύ πιο έγκυρο λόγο: Μια από 

τις µυστικές ιδιότητες του φίλτρου του δρυίδη µας, είναι η 

ικανότητα δηµιουργίας µιας "άλλης άποψης" περί του 

περιβάλλοντος χώρου του χωριού µας. Με όρους 

πληροφορικής και νέας οικονοµίας ίσως µιλούσαµε για 

εικονική πραγµατικότητα, αλλά το ποια από τις 

πραγµατικότητες γύρω µας είναι εικονική και ποια όχι, 

αφήνεται να φανεί στο µέλλον. Σηµασία έχει πως το φίλτρο 

είναι πολύ αποτελεσµατικό στη δουλειά αυτή και, ακόµη 

και αν δεν είναι τέλειο λ.χ. στην προστασία της υγείας των 

κατοίκων του χωριού, εδώ δεν κάνει ποτέ λάθος.  

Και ο χρόνος κυλά, οι κάτοικοι του µικρού µας 

χωριού πληθαίνουν και εθίζονται ολοένα και περισσότερο 

στο µαγικό τους φίλτρο. Οσο για τις απεργίες των 

"εργατών", τη διεκδίκηση αξιοπρεπούς δηµόσιας 

ασφάλισης και σύνταξης και τα σχετικά, η απάντηση του 

µαγικού φίλτρου, στην πράξη και όχι στη θεωρία και στις 

κατά βάθος ενοχές, είναι µία: "∆εν µας αφορά"... 
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