
Α
κουγα δημοσιογράφο της τηλεόρασης να
ρωτάει έναν νεαρό: «Πώς νιώθετε που θα
βγείτε στην αγορά εργασίας και θα παίρνε-
τε 700 ευρώ;». Έχω την αίσθηση ότι η προ-

σέγγιση αυτή -δηλαδή, η κρατούσα- είναι άκρως επι-
κίνδυνη. Η λέξη «γενιά» είναι πολύ βαριά. Σημαίνει
κάτι που σε στιγματίζει μια ζωή. Κάποιος, όμως, πρέ-
πει να πει στους εκπροσώπους αυτής, των «700 ευρώ»,
ότι, ναι μεν βγαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας με 700
ευρώ, αλλά έχουν μια ζωή μπροστά τους για να βγά-
λουν όσα χρήματα επιθυμούν και με αυτά να αποκτή-
σουν τα αγαθά των ονείρων τους! Δεν είναι υποχρεωτι-
κό να περάσουν μια ζωή με 700 ευρώ. Εάν, όμως,
πιστέψουν ότι είναι υποχρεωτικό, αναμφίβολα θα πε-
ράσουν μια ζωή μες στη μιζέρια. 
Βγήκα στην αγορά εργασίας σε πολύ νεαρή ηλικία, κά-
νοντας απίθανες δουλειές. Ο βασικός ήταν κάτω από
40.000 δραχμές, κάτι σαν 120 ευρώ, αλλά κανείς δεν
μας το θύμιζε και δεν μας λυπόταν. Μιλώντας με μια
φίλη μου, θυμηθήκαμε υπέροχες στιγμές της εποχής
εκείνης. Εκμεταλλευόμασταν στο έπακρο την κάθε
στιγμή. Χαιρόμασταν να κυκλοφορούμε με κάτι παλιά
μηχανάκια και μ’ ένα πανάρχαιο 2CV δικό μου. Εκείνη
δούλευε σε εταιρεία τροφίμων, κι ό,τι περίσσευε από
σολομό, μπρι, σοκολάτες, προσούτο και ακριβά τυριά
κατέληγε στο ψυγείο της. Εγώ ήμουν ασκούμενη -κι
απλήρωτη- δικηγόρος. «Θυμάσαι μια μέρα που έκανε
πολύ κρύο, δεν ήθελα να πάω με το μηχανάκι και με
πήγες με το 2CV στα μισά μπακάλικα της Θεσσαλονί-
κης και της Χαλκιδικής;» Το θυμήθηκα. Φέραμε πάλι
στο μυαλό μας τις ατελείωτες στιγμές γέλιου που κά-
ναμε, καθώς και της ευτυχίας που νιώθαμε. Βλέπετε,
θεωρούσαμε ότι η ζωή μας είναι υπερπολυτελής, κι ας
είχαμε ένα κατοστάρικο στην τσέπη μας. Εμείς κάνα-
με τα κέφια μας! Και, σήμερα, είμαστε και οι δύο μια
χαρά από κάθε άποψη, αφού ακόμη μπορούμε και γε-
λάμε ασταμάτητα! Στην εποχή του άκρατου κατανα-
λωτισμού, είναι πανεύκολο να παρασυρθείς αυτές τις
γιορτινές μέρες και να πιστέψεις ότι «οι άλλοι έχουν τα
πάντα κι εγώ τίποτα». Κι όμως, όσες «it bags» κι αν
αποκτήσεις, πάντα θα υπάρχει μία -τουλάχιστον- κα-
λύτερη και πιο ακριβή.
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2CV
Αλήθεια σας λέω, όταν είχα τέτοιο αµάξι,
όλοι ήθελαν βόλτες µε αυτό.
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