«Χρυσές»
Ευκαιρίες
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού στα Χρόνια
των Μνημονίων (Α’ Μέρος)
Μάκης Γεφυρόπουλος
Είσαι νέος, ωραίος αλλά έχεις ένα ελάττωμα, να μην εργάζεσαι;
Είσαι μεστωμένος, γεμάτος εμπειρίες αλλά έχεις την οικογένεια
να σου πρήζει τα ούμπαλα που κάθεσαι αραχτός στην πολυθρόνα
χωρίς να αναζητείς τη χαμένη σου θέση στην αγορά εργασίας;
Έχεις βαρεθεί τις πολιτικές δημαγωγικές υποσχέσεις βοήθειας;
Δεν έχεις μπάρμπα Υπουργό ή δεν θέλεις να φιλήσεις τις
κατουρημένες φανφαρώδεις συγγενικές ποδιές εν ώρα ανάγκης;
Διαθέτεις πτυχία επί πτυχίων και ικανότητες που πνίγονται στα
λιμνάζοντα ποτάμια των οικονομικών μέτρων στο όνομα της
«βελτίωσης» της ζωής σου; Αισθάνεσαι μελαγχολία για το παρόν
και κυρίως για το μέλλον σου; Κούλαρε φίλε μου, να είσαι
αισιόδοξος καθώς χρυσές ευκαιρίες υπάρχουν και σε περιμένουν
να τις ξετρυπώσεις κάτω από τους σκονισμένους ογκωδέστατους
τόμους των μνημονίων, έτοιμες να σε απορροφήσουν μαζί με τα
ταλέντα σου, εκτοξεύοντάς σε στην κορυφή της κοινωνικής
πυραμίδας, ενώ παράλληλα μπορούν να σε καταστήσουν λαοφιλή.
Τι άλλο θες;
επαγγέλματα.
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ. Ως «μαύρο κοράκι» δεν θα ιδρώνει το αυτί σου
για το πώς θα τα βγάζεις πέρα στην καθημερινότητα σου. Η
δουλειά μόνιμη, το φορτίο μεγάλο δεν θα σε αφήσουν λεπτό να
ξαποστάσεις. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι δεν θα πάψουν να
πεθαίνουν, είναι η άτιμη η μοίρα τους. Ανεξαρτήτως κοινωνικών
και οικονομικών συνθηκών, ενώ μάλιστα σε περιόδους πολέμων,
λιμών, πανδημιών ή απλά στοχευμένων οικονομικών δολοφονικών

μεθοδεύσεων, οι ρυθμοί εύρεσης της πελατείας σου θα αυξηθούν
με εσένα να κάνεις high five με τον Χάρο. Ο Χάρος δεν μένει
άνεργος, γι’ αυτό το μόνο ουσιαστικό προσόν που χρειάζεσαι
είναι να μην ξερνάς στην όψη του πτώματος. Το χρήμα θέλει γερό
στομάχι αγαπητέ μου και άλλωστε εσύ θα είσαι ένας ιδιαίτερος
καλλιτέχνης, μιας και θα καλλωπίζεις τους άτυχους πελάτες σου
παραδίδοντάς τους στην αποχαιρετιστήρια μακάβρια οικογενειακή
έκθεση μοιρολογιού.
ΚΥΝΗΓΟΣ ΚΕΦΑΛΩΝ. Ως ελεγκτής σε ΜΜΜ ή φοροεισπράκτορας θα
κυνηγάς κόσμο και κοσμάκη, λιώνοντας σόλες παπουτσιών,
στοχεύοντας σε «ακάλυπτους» που θεωρούν τον εαυτό τους
εξυπνότερο από σένα και το τρανό Κράτος. Ενίοτε χρησιμοποιείς
την εξουσία σου όπως δεν κάνεις με το πουλί σου, για να
στριμώξεις παραβάτες, κάνοντας απλά τη δουλειά σου χωρίς να
ακούς μα και σου, φτηνές δικαιολογίες περί ανεργίας ή
πρόσκαιρης αδυναμίας τέλεσης των καθηκόντων ενός νοικοκύρη
πολίτη. Και αν πηδάει κανένας μαθητής από λεωφορεία
τρομαγμένος, δικό του πρόβλημα, σάμπως το δικό σου κεφάλι θα
σπάσει; Χρειάζεσαι υπομονή και ευελιξία για να μην σε πιάνουν
κορόιδο οι αχρείοι στόχοι σου. Αν συλλέγεις τα χρέη στην ώρα
τους, τότε έχεις πιθανότητες να ριζώσεις στον κρατικό
μηχανισμό, άρα να γεμίσουν οι τσέπες σου εκτός από ψιλά και με
χαρτονομίσματα κύρους. Η είσπραξη φόρων ανέκαθεν αποτελούσε
συνυφασμένο λειτουργικά δομικό στοιχείο εδραίωσης της
Εξουσίας. Να είσαι πονηρός, ξύπνιος. Κατεργαριές στον
κατεργάρη δεν κάνουν.
ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΚΟΓΛΥΦΟΣ. Δεν είσαι της γυμναστικής; Προτιμάς τη
γαλήνια δουλειά των γκισέ; Είσαι γεννημένος γραφειοκράτης με
έφεση στα οικονομικά; Τότε γιατί δεν δοκιμάζεις την τύχη σου
σε μία τράπεζα; Θα αποκτήσεις κύρος, όντας ένας οικονομικός
μύστης, όλοι θα ζητούν εναγωνίως τις συμβουλές σου στα πιθανά
ανοίγματα τους. Θα δίνεις δάνεια αβέρτα για να βοηθήσεις τον
κόσμο να ζήσει το όνειρο της άνετης και χλιδάτης ζωάρας.
Ονειροδάνεια που εύκολα θα μετατραπούν σε εφιάλτες προς όφελος
σου. Πονόψυχος μέχρι ενός σημείου, θα χύνεις κροκοδείλια

δάκρυα στα προβλήματα των πελατών σου, μα θα βιάζεσαι να
τελειώνεις για να τους πάρεις τα περιουσιακά τους κινητά και
ακίνητα
συμπεριλαμβανομένων και των τρύπιων σώβρακων, σε
περίπτωση που έχουν φεσώσει και τον μπακάλη της γειτονιάς. Θα
ελέγχεις την πολιτική και κοινωνική δομή του τόπου σου καθώς
σχεδόν τίποτα δεν θα μπορεί να προχωρήσει χωρίς την έγκριση
σου.
Παίζοντας με τους αριθμούς θα έχεις την ικανότητα ως άλλος
μάγος να εμφανίζεις από το καπέλο σου επενδυτικά δάνεια με
άκρως ευνοϊκούς όρους για φίλους επιχειρηματίες, βοηθώντας
τους να βοηθήσουν στην οικονομική γιγάντωση της τσέπης τους.
Μαζί τους θα βιώσεις την μοναδική εμπειρία να γίνεις και εσύ
ένας πρώτης τάξεως businessman και αν καμιά φορά το καράβι
βρει ξέρα και κινδυνεύσει με βύθιση, ρίξε μία πτώχευση
σώζοντας τον εαυτό και τους φίλους σου, στέλνοντας στον πάτο
της οικονομικής καταστροφής τους «μεγαλοκαταθέτες» μίας
ολάκερης κοπιαστικής ζωής των μερικών εκατοντάδων ευρώ.
Προβάλλεις σθεναρή αντίσταση, λέγοντάς μου ότι δεν υπάρχουν
δάνεια και δεν κινείται τίποτα; Σταμάτα να κλαψουρίζεις και
κάνε υπομονή. Όσο περιμένεις την ανάσταση του ελληνικού
ξενοκίνητου κεφαλαίου μπορείς να ακονίσεις το οικονομικό σου
δαιμόνιο ως ενεχυροδανειστής συγκεντρώνοντας του κοσμάκη τα
καλούδια, μεταξύ των οποίων και συλλεκτικές χρυσές κουφάλες
ηλικιωμένων. Άλλωστε η μικρή κουφάλα θα πηγαίνει γάντι στη
μεγαλύτερη Κουφάλα.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΣΤΡΑΤΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ. Αχ, αυτοί οι
ένστολοι, πάντοτε περιζήτητοι. Ο κρυφός πόθος των μανάδων για
τους γιους τους, η ονείρωξη των νοικοκυραίων. Η κρυφή ερωτική
φαντασίωση χιλιάδων ατόμων του αντίθετου φύλου. Ανέκαθεν με
πρωταγωνιστικό ρόλο στο ρου της ιστορίας, με σταθερά καλούς
μισθούς, με πιθανότητες εμπλοκής στον πολιτικό κόσμο, μέσω
δικτατορικών αγημάτων. Απαράβατες προϋποθέσεις πρόσληψης, να
διατηρείς την έννομη τάξη ακόμη και όταν δεν συντρέχει λόγος
ανησυχίας, ακόμη διάολε και στον διαπροσωπικό σου περίγυρο. Να
μην κλείνεις τα μάτια στη βία, καθώς εσύ είσαι η θεσμοθετημένη

έκφραση της κρατικής και όχι μόνο βίας. Πρέπει να είσαι
ετοιμοπόλεμος να καταστείλεις πορείες, απεργίες και άλλες
φλώρικες ανθρωπιστικές δράσεις. Να ρίχνεις ληγμένα χημικά για
να μην πάνε και χαμένα, να ανοίγεις κεφάλια αιμοβόρων νέων,
αδίστακτων γέρων, σατανικών γυναικόπαιδων με τις ασπίδες και
τα γκλομπ σου. Τα αφεντικά σου ήλιοι και θεοί σου.
Επίσης ως άλλο φίδι, μπορείς να συμμετάσχεις σε «νομότυπα»
κυκλώματα διαφθοράς, να γαβγίζεις για τα μάτια του κόσμου
μπροστά στα αφεντικά σου και να δαγκώνεις τους πισινούς των
εχθρών τους, λιανίζοντας τους κυριολεκτικά. Μπορείς να
«σκουπίζεις» περιοχές μαζεύοντας μετανάστες, επαίτες, μα
συνάμα να κάθεσαι σούζα στην θέα της «αρχαιοελληνικής»
σβάστικας. Μπορείς επίσης να στιγματίζεις ανθρώπους,
φυλακίζοντας ζωές πίσω από τα κάγκελα, εξαιτίας φυτευτών
στοιχειοθετημένων ερευνών. Αν φοράς χακί ρίχνεις και καμία
πολεμική εκδρομή έξω από τα στενά σύνορα της χώρας σώζοντας
μας από τους οχτρούς, ενώ στο εσωτερικό χτίζεις δικτατορίες με
χουντικά ξενόφερτα οικοδομικά υλικά. Ως κρανοφόρος ένστολος το
μέλλον σου προβλέπεται λαμπρό, μα για την αγάπη του κόσμου και
την αποδοχή που θα τύχεις δεν σου βάζω το χέρι στη φωτιά
(εξαιρούνται οι ακροδεξιοί και στρατόκαυλοι).
REALITY (TV) SHOWS. Τα υπερθεάματα πολιτισμού και ποιοτικής
αναβάθμισης του ελεύθερου χρόνου, έχουν επιστρέψει με τα
μπούνια, δείχνοντας ότι το μέλλον ανήκει στο παρελθόν και η
δόξα του σήμερα δεν είναι άλλη από την επιτυχία του χθες. Δεν
γουστάρεις να περιμένεις με τις ώρες στην ουρά του ΟΑΕΔ ή να
στέλνεις χιλιάδες βιογραφικά που θα μείνουν εσαεί αναπάντητα;
Ε, τι κάθεσαι; Γίνε παίκτης σε reality. Δήλωσε γρήγορα
συμμετοχή σε παιχνίδια μουσικοχορευτικά, επιβίωσης,
μαγειρικής, υποκριτικής, ανάδειξης ταλέντων και γίνε εσύ ο
επόμενος διαγαλαξιακός τηλεοπτικός αστέρας της ελληνικής
σκηνής. Μέχρι τον επόμενο φυσικά, μην είσαι μονοφαγάς. Δεν
χρειάζεται να διαθέτεις υπέρ του δέοντος τάλαντο, αρκεί να
«γράφεις» στην κάμερα, να τα λες καλά, να τσαλακώνεσαι, να
τσακώνεσαι βρίζοντας τους συνομιλητές σου ή απλά να το παίζεις

τρελός. Άλλωστε και η ίδια η ζωή μία τρέλα δεν είναι; Βέβαια ο
ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος, καθώς σημαντική μερίδα των
σύγχρονων απογόνων του Πλάτωνα, ονειρεύονται να γίνουν λαϊκοί
τραγουδιστές, ηθοποιοί ή αθλητές. Μην κωλώνεις όμως, αν δεν
φείδεσαι προσόντων (πληθωρικό μπούστο ή να είσαι «φέτες»), ο
δρόμος της ελληνικής show biz είναι ορθάνοικτος. Και πού
ξέρεις ίσως σε καμαρώσουμε και στο Hollywood.
ΜΜΕ. Ονειρεύεσαι καριέρα στο μιντιακό star system; Φοβάσαι ότι
θα βρεις τις πόρτες κλειστές και τα σκυλιά της απόρριψης
αφημένα; Σκέφτεσαι την αξιοπρέπεια σου ζυγίζοντας τις
πιθανότητες να βγεις στο πολυπόθητο, μαγικό γυαλί; Μη
διστάζεις, πέσε με τα μούτρα στην τηλεοπτική αστερόσκονη. Μίλα
πολύ, συνέχεια, ακατάπαυστα. Σχολίαζε επί παντός επιστητού, τα
πάντα όλα. Μην αφήνεις καρφίτσα να πέφτει κάτω ασχολίαστη.
Πάρε μέρος σε «κίτρινες» εκπομπές lifestyle, προσποιήσου λίγο
τον σοβαροφανή και μπίνγκο! Απογειώθηκες ως έγκυρος
τηλεοπτικός δικαστής που δεν ορρωδεί μπροστά σε τίποτα.
Η δεοντολογία είναι για τους ανόητους αφελείς, εσύ μη μασάς.
Κουτσομπόλευε ζωές, οικογένειες, μίλα για έρωτες, πάθη και
μίση, επινόησε πικάντικες ροζ ιστορίες διασήμων και σπάσε τα
μηχανάκια τηλεθέασης. Γίνε τηλεκριτικός σε πάνελ ή χώσου σε
κάποια επιτροπή «ειδικών» τηλεοπτικών διαγωνιστικών
προγραμμάτων. Μπορείς επίσης να χαμογελάς σαν αγελάδα, να
κακαρίζεις
σαν να σου καθαρίζουν αυγά στο άκουσμα ενός
σεξουαλικού υπονοούμενου ή να είσαι ένας στρυφνός τσαρλατάνος.
Να είσαι όσο γίνεται περισσότερο «παρανοϊκός» ακόμα και όταν
υποχρεώνεσαι να φοράς το κοστούμι του περισπούδαστου καθηγητή.
Μα προς θεού, μην είσαι άχρωμος, άοσμος, απαρατήρητος. Θα
επιστρέψεις εκεί που ήσουν, στη λήθη της ανυπαρξίας. Εν
ολίγοις κάνε το τίποτα να σημαίνει κάτι, διαφορετικά το τίποτα
θα σε κατασπαράξει με τα ακονισμένα και διψασμένα για αίμα
δόντια της AGB.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ…

