Ο Κίμωνας και το θεριό!
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Ο Κίμων είναι ένας από τους εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίους που
καθημερινά, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, κινούν την ελληνική οικονομία. Είναι και αυτός ένας
από τους μυριάδες αγωνιστές της, οι οποίοι την κράτησαν ζωντανή στα χρόνια της κρίσης.
Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με τη μαρξιστική φοροεισφοροεπιδρομή, υπέφερε τα πάνδεινα, αλλά
κατόρθωσε να επιβιώσει...
Αξίζεινα σημειωθεί πως ο Κίμωνας είναι από εκείνους τους επιχειρηματίες που θα προτιμήσουν να
μείνουν νηστικοί οι ίδιοι παρά ν’ αφήσουν τους εργαζόμενούς τους απλήρωτους ή χωρίς
ασφαλιστική κάλυψη (ένσημα κ.λπ.). Είχε την ατυχία, σαν εργαζόμενος ο ίδιος, να συνεργαστεί επί
έξι χρόνια με κάποιον, ο οποίος έπραττε τ' αντίθετα, οπότε έχει αποκτήσει "κουσούρι". Ως
γνωστόν, με αυτόν τον τρόπο χαρακτηρίζεται η νομοταγής συμπεριφορά, στο νότιο άκρο της
Βαλκανικής Χερσονήσου...
Ηευγένεια, η χαρούμενη ατμόσφαιρα και η ποιότητα δουλειάς που παρέχει η επιχείρηση του
Κίμωνα στους πελάτες του έχουν καταφέρει να έχει μια σχετική ευημερία. Παρ’ όλα αυτά, συνήθως
η επιχείρηση παραμένει ανοικτή όλο τον χρόνο, εκτός κάποιων ημερών, γύρω από τη γιορτή του
Δεκαπενταύγουστου.
Έτσικι εφέτος, ανακοίνωσε πως θα είναι κλειστά 15-20 Αυγούστου. Όπως είναι φυσικό, η κίνηση
στις ημέρες πριν τις 15 του μήνα αναμενόταν αυξημένη. Γι’ αυτό και ζητήθηκε από τους
εργαζόμενους που είχαν ρεπό (κανονικά το κατάστημα είναι ανοικτό επί έξι ημέρες την εβδομάδα)
να είναι παρόντες ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με την ικανοποιητική εξυπηρέτηση των
πελατών.
Τη Δευτέρα12 Αυγούστου, σε ώρα που το κατάστημα ήταν σε πλήρη λειτουργία, πραγματοποίησε
αιφνιδιαστικό έλεγχο το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Σε αυτόν διαπιστώθηκε ότι
απασχολούνταν ορισμένοι εργαζόμενοι που κανονικά θα έπρεπε να ξεκουράζονται, χωρίς
προηγουμένως αυτή η αλλαγή να έχει αναγγελθεί με τον δέοντα τρόπο και κατά το νόμο, στην
αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας. Οπότε και προχώρησε στη συμπλήρωση του

σχετικού φύλλου ελέγχου.
Ότανο Κίμωνας εξήγησε τους λόγους της παρουσίας τους (ολιγοήμερο κλείσιμο, αφού είχαν λάβει
την κανονική άδεια τους) και διαμαρτυρήθηκε, του υπεδείχθη να υποβάλλει την όποια αιτιολογία
και τις αντιρρήσεις του με fax ή email, "εντός λίγων ημερών". Ενέργεια στην οποία ο Κίμωνας, με
τη βοήθεια του λογιστή του, προχώρησε άμεσα.
Γιανα διαπιστώσει ύστερα από τηλεφώνημα, ότι "οι αρμόδιοι λείπουν διακοπές" και πως απάντηση
στην αγωνία του εάν θα υποστεί κυρώσεις και ποιες, θα έπρεπε να περιμένει να λάβει, μετά το
τέλος του μήνα!
Είναικάτι παραπάνω από προφανές ότι, μην ανακοινώνοντας την αλλαγή των ημερών αργίας
κάποιων μελών του προσωπικού του, ο Κίμωνας (στην θέση του οποίου θα μπορούσε να
βρίσκεται ο οποιοσδήποτε μικρομεσαίος επιχειρηματίας-μαγαζάτορας) έχει διαπράξει παράβαση
της εργατικής νομοθεσίας.
Άραείναι λογικό ν’ αναρωτηθεί κανείς ποιος ο λόγος να διαμαρτύρεται και ποια η αιτία αναφοράς
του περιστατικού στη στήλη. Υπό διαφορετικές συνθήκες πράγματι, ούτε θα έπρεπε να
διαμαρτύρεται ο επαγγελματίας, ούτε ν’ ασχοληθεί η στήλη με την περίπτωση. Πολύ δε
περισσότερο. να σπαταλήσετε εσείς τον χρόνο σας για να διαβάσετε τα βάσανα του Κίμωνα, που
ο ίδιος με την αβλεψία του προκάλεσε.
Όμωςεδώ έχουμε ένα κλασσικό δείγμα συμπεριφοράς κράτους-αφέντη, που αντιμετωπίζει τον
πολίτη σαν υποτακτικό και όχι ως υπήκοο και φορολογούμενό του. Διότι δεν ζούμε σ’ ένα κράτος
που παρέχει υπηρεσίες άνω του μέσου όρου, ούτε ένα κράτος το οποίο δίνει στους πολίτες του
εχέγγυα ασφάλειας, σταθερότητας και ευζωίας ή ένα κράτος σύγχρονο, που δίνει τη δυνατότητα
και συντρέχει τους πολίτες του για να προοδεύσουν, όπως και όσο επιθυμούν!
Αντίθετα, συζητάμε για ένα κράτος που ταλαιπωρεί όλους και που όλοι θέλουν και ζητούν
επιτακτικά, ν’ αλλάξει. Πριν ξεκινήσει να εφαρμόζει άτεγκτες πρακτικές, ν’ αλλάξει ριζικά, δραστικά
και να λειτουργήσει στον 21ο αιώνα!
Διαφορετικά, εάν πρόκειται ν’ αλλάξει και να επιστρέψει στα... χρόνια της Τουρκοκρατίας, ας μείνει
ως έχει. Τουλάχιστον τώρα, δεν χρειάζεται να κοιτά κανείς, κάθε τρεις και λίγο, πάνω από τον ώμο
του, μήπως τον κυνηγά… το θεριό!
ΥΓ. Ο Κίμωνας είναι υπαρκτό πρόσωπο, όπως και η επιχείρησή του και η στήλη έχει στη διάθεσή
της, όλα τα στοιχεία του περιστατικού!
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