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Ποιες είμαστε εμείς που σας μοιράζουμε αυτό το έντυπο;

Είμαστε άντρες και γυναίκες, εργάτες και εργάτριες στο κλάδο πα-
ροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών, επισφαλείς εργαζόμενοι και προ-
σωρινά άνεργες. Περνάμε μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας 

μιλώντας σε τηλέφωνα, όχι επειδή μας αρέσει, αλλά επειδή αυτή είναι η 
δουλειά μας. Αναγκασμένες και εμείς, όπως και η υπόλοιπη εργατική τάξη 

να κάνουμε δουλειές που μισούμε για να επιβιώνουμε, δουλειές που μας δι-
αλύουν σωματικά, δουλειές που μας διαλύουν συναισθηματικά. Κάποιος θα μπο-

ρούσε να πει ότι είμαστε παρμένοι, ίσως λίγο τρελαμένες. Μα αν δείτε τον κόσμο μέσα από τα 
μάτια μας, πιστεύουμε ότι έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε έτσι. 

Είμαστε η εργατική ομάδα βάσης proledialers, και αν δε το καταλάβατε είμαστε και εμείς κομ-
μάτια μίας κινούμενης εργατικής δύναμης, διαρκώς μετακινούμενοι από την επισφάλεια στην 
ανεργία, από τη μία σκατοδουλειά στην άλλη. 

Το έντυπο λοιπόν που κρατάτε στα χέρια σας, είναι μία απόπειρα να μιλήσουμε για όλα αυτά 
που μας συμβαίνουν χωρίς να είμαστε φερέφωνα κανενός κομματάρχη συνδικαλιστή. Και θα 
το κάνουμε έτσι όπως μπορούμε. Λίγο με κακή ποίηση, λίγο με σκιτσάκια, λίγο με κείμενα, λίγο 
με έργα που ακολουθούν τα λόγια. Βγαίνει από μία μικρή εργατική ομάδα βάσης, και προσπα-
θεί να εκφράσει συλλογικές απόψεις μέσα από την υποκειμενική ματιά του καθενός και καθε-
μίας από εμάς. Προσπαθεί να μιλήσει δηλαδή για τον κόσμο μέσα από τα ταξικά μας βιώματα. 

Με άλλα λόγια, ανταλλάσουμε εργατικές εμπειρίες με σκοπό να συναντηθούμε και με άλλους 
και άλλες σαν και εμάς. Μιλάμε γιατί αυτό είναι το πρώτο βήμα για να οργανωθούμε. 



Το έντυπο που κρατάτε στα χέ-
ρια σας τυπώνεται και μοιράζε-
ται χέρι με χέρι σε call center και 
σε δρόμους, από την εργατική 
ομάδα βάσης proledialers. Η 
συνέλευσή μας λειτουργεί ορι-
ζόντια, αυτοοργανωμένα και 
αντιιεραρχικά. Συζητάμε και 
αποφασίζουμε το λόγο και τις 
δράσεις μας συνθέτοντας τις 
απόψεις μας, μακριά από κομμα-
τικές γραμμές και λογικές ανάθε-
σης. Η συνέλευσή μας διέπεται 
από τις διαδικασίες βάσης στο-
χεύοντας στην οργάνωση των 
αντιστάσεών μας στα τηλεφωνι-
κά (και όχι μόνο) κάτεργα.
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Η ΜΕΡΑ ΞΕΚΙΝΑ
ΚΑΛΑ ΜΕ ΜΙΣΟΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ!!!



Έχουμε βγει για διάλειμμα ένα τεταρτάκι, για 5ωρο. 
Αρχίζουμε να στρίβουμε τα τσιγάρα λέμε και καμιά 
κουβέντα, αρχάριος γαρ στο στρίψιμο παίρνει ένα 
τριλεπτάκι. Ξεκινάμε το πάφα πούφα, στεγνό το 
στόμα απ’ το μπλαμπλά λες δεν γαμιέται θα πιω νερό 
πριν γυρίσω στους υπολογιστές. Και σκάει μύτη και η 
επιστάτρια. Φάτσα πιο ξινή και απ’ του Κουτσούμπα. 
Αρχίζει να μιλάει με κάτι συναδέρφισες για τα παιδιά 
τους. Και ο γιος μου έτσι και η κόρη σου πανελλήνιες 
και που δήλωσε το δικό σου και ποιές σχολές πέσανε 
και πού να πάνε αφού έτσι κι αλλιώς στο εξωτερικό 
θα καταλήξουν έτσι όπως έχουμε γίνει. Σα να λέμε 
δηλαδή γαμώ το σόι τους όλο.

Να έχουμε έρθει στο κωλοτηλεφωνικό κέντρο γιατί 
δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Να έχουμε μια 
εργασιακή διαδικασία που να μην μας αφήνει να 
μιλάμε στιγμή με τον διπλανό μας. Από πάνω να 
έχουμε την άποψη της επιστάτριας για το πόσο 
σωστά «δεν» δουλεύουμε. Να έχουμε και την άποψη 
της επιστάτριας για το πώς και τι θα κάνουμε στις ζωές 

μας. Και αντί να μπορούμε να βγάλουμε το άχτι μας, 
να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αναγκαζόμαστε 
να κάνουμε μόκο την μοναδική στιγμή που είμαστε 
όλοι οι εργάτες μαζί μακριά απ’ τα μηχανήματα. Να 
αναγκαζόμαστε να ακούμε και τους μαλάκες που 
θέλουν να συζητήσουν τα «προβλήματα» τους μαζί 
της.

Αυτή τη συνθήκη την ξέρουν τα αφεντικά μας. Έχουν 
μάθει να μας απομονώνουν. Έχουν μάθει ότι με το 
στανιό πρέπει να υπάρχει η κυριαρχία του δικού τους 
λόγου παντού. Γι’ αυτό και εμείς πρέπει να μάθουμε, 
απ’ την συμπεριφορά των αφεντικών μας, ότι είναι 
πολύ πιο σημαντικό, απ’ ό,τι φαίνεται, να διεκδικούμε 
τα πεδία όπου μπορούμε να εκφράζουμε τα δικά μας 
άγχη, τις δικές μας ανάγκες, τις δικές μας αρνήσεις. 
Και οι ρουφιάνοι τους πρέπει να μάθουν και αυτοί το 
πόσο καλοδεχούμενοι δεν είναι σε αυτά!

ΘΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΝΟΥΜΕ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΟΝ
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Μήπως σας ακολουθεί ο προϊστάμενός σας 

στο διάλειμμα να ρουφιανέψει τι λέτε οι 

εργάτριες μεταξύ σας;
Παρατείνετε το διάλειμμά σας με 

χαρακτηριστική ευγένεια κάνοντάς του 

παρέα, μέχρι να τελειώσει το τσιγάρο του.

O επιστάτης σας ανεβάζει το ηθικό 
λέγοντάς «πάμε γερά», χτυπώντας 
παλαμάκια την ώρα που μιλάτε στο 
τηλέφωνο;
Σηκώνεστε και χορεύετε. Συνίσταται 
συμμόρφωση με τα πρότυπα κοινωνικής 
κατασκευής που σας έχουν αποδοθεί 
από την γέννηση. Ζεϊμπέκικο για τα 
αγοράκια. Τσιφτετέλι για κοριτσάκια.

Μπάτσος εθεάθη σε τηλεφωνικό 
κέντρο να συμπληρώνει ώρες τ’ 
απογεύματα, με 3 ευρώ την ώρα. 
Πόσο δούλοι αυτοί οι μπάτσοι…

Έρχεται ο team leader σας την 
ώρα της δουλειάς πάνω απ’ το 

κεφάλι σας;
Κλείνετε αμέσως την γραμμή 

και λέτε ότι τρομάξατε. 
Χρήσιμη η επίκληση σε αγχώδεις 

διαταραχές.

Δίνει ο επιστάτης σας 

επιτακτικά επιπλέον δουλειά 

στην τεμπέλα συναδέλφισσα με 

την χαμηλότερη παραγωγικότητα, 

λίγο πριν το διάλειμμά της;

Την καλείτε για τσιγάρο με 

τους υπόλοιπους συναδέλφους που 

βγαίνουν για διάλειμμα με εξίσου 

επιτακτικό τρόπο. Σαν μπάρμπες 

σε καφενείο, που θέλουν να σε 

σουρώσουν με το ζόρι.

Σας εμψυχώνει το αφεντικό σας για τα 
υψηλά ποσοστά παραγωγικότητας σας, 

λέγοντας ότι σε αυτή την δουλειά θα 
κάνετε καριέρα;

Επί τόπου ζητάτε αύξηση.

Εφαρμόζουν ελαστικές μεθόδους εργασίας, 
ενημερώνοντάς σας να μην πάτε αύριο γιατί δεν 

έχει πολλή δουλειά;
Λέτε ότι θέλετε όλη την εβδομάδα άδεια για να 

διευκολύνετε την εταιρεία.

PROll
ιστορίες καθημερινής τηλεφωνικής τρέλας



Όσοι και όσες δουλεύουμε σε call center ξέρουμε 
αν μην τι άλλο τι πάει να πει να είσαι στην τσίτα στην 

δουλειά. Ως γνωστόν, τα αφεντικά μας και τα διάφορα 
τσιράκια τους με τις διάφορες φασαίες ονομασίες τους μας 

τσεκάρουνε διαρκώς, μας χρονομετρούν, μας καταγράφου-
νε, παρακολουθούνε τις κλήσεις μας, μας αξιολογούν… Σα να λέμε οι άνθρωποι μας τα 
έχουνε πρήξει με τα απάνθρωπα αριθμητικά τους και τα ηλίθια μηχανήματά τους. Έλα 
όμως που τα πακέτα της δουλειάς μας δεν προέρχονται μόνο από τα αφεντικά μας. Σε 
αυτό τον γαμημένο κόσμο των υπηρεσιών υπάρχουν και οι πελάτες. Και εκεί που δουλεύ-
ουμε εμείς, οι πελάτες βασιλεύουν και για όλα δικαιούνται να έχουνε γνώμη.

Επομένως, στην δουλειά μας, πελάτης είναι αυτός που απαιτεί να ακούσουμε «τα 
προβλήματα και τις ανάγκες του» και να προσαρμοστούμε σε αυτά, που ζητάει την 
κατανόησή μας, την υπομονή μας, που απαιτεί το αδύνατο ακόμη και αν το γνω-
ρίζει. Στη τελική είναι αυτός που με τους τσαμπουκάδες του και τις ύπουλες κου-
τοπονηριές του, αυξάνει την ένταση της εργασίας ακόμη περισσότερο. Οι πελάτες 
βασιλεύουν αλήθεια, και για όλα έχουνε γνώμη. Γι’ αυτό και σε σχέση με την εξυ-
πηρέτηση που τους παρέχουμε, δεν διστάζουν να εκφράσουνε ότι μας βρίσκουν 
βοηθητικούς ή τεμπέληδες, ευγενικούς ή αγενείς, επαγγελματικούς ή άσχετους.

Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η 

Α ΚΑΙ
ΑΠΟ πελάτες…



ΧΕΣΤΗΚΑΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΣ,

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΛΕΣΑΤΕ!

Τα αφεντικά μας τα ξέρουν όλα αυτά, βασίζονται πάνω τους και τα χρησιμοποιούν ανά-
λογα. Γι’ αυτό και στις εισερχόμενες κλήσεις, η αφεντικίσια χρήση του πελάτη έχει φτάσει, 
μέσω των ερωτηματολογίων ικανοποίησης, μέχρι την ένταξη της γνώμης του πλάι στις 
άλλες τυπικές μεθόδους αξιολόγησης της δουλειάς μας. Μπορούμε βέβαια να το πούμε 
και αλλιώς. Η δουλειά μας έχει υποτιμηθεί τόσο πολύ 
που πλέον αξιολογείται από την καύλα ή την εξυπνά-
δα του κάθε καραγκιόζη μικροαστού που θέλει αυτό 
που δεν υπάρχει, που απαιτεί αυτό που σιχαινόμα-
στε να κάνουμε. Εμείς με την σειρά μας, ως οργα-
νωμένοι τηλεφωνητές και τηλεφωνήτριες, ως 
εργάτες περήφανοι, έχουμε να πούμε το εξής:

Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η 

πελάτες…
ΣΑ ΝΑ ΛΕΜΕ

ΗAΦΕΝΤΙΚΙΣΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΠΕΛΑΤΗΤΟΥ
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εξερχομένων και στα εισερχομένων κλήσεων. 
Δηλαδή αυτών που δέχονται κλήσεις προς 
εξυπηρέτηση πελατών, και αυτών που 
τηλεφωνούν για να πουλήσουν. Άμεσα ή 
έμμεσα. Αυτό μπορεί να είναι από ένα 
απλό προϊόν ή υπηρεσία, μέχρι και απλή 
ανάσυρση συνειρμών που θα ενισχύσουν 
την προπαγάνδα της κατανάλωσης μέσω 
ακουστικού.

Εγώ είμαι ένα λογισμικό εξερχομένων 
κλήσεων στο server ενός τηλεφωνικού 
κέντρου. Δεν εκπαιδεύτηκα από εργάτριες 
που κάνουν τους σάκους τους μποξ, σε 
αφιονισμένους καταναλωτές, που τους έπεσε 
το ίντερνετ. Ρυθμίστηκα από τα κοράκια 
της διαφήμισης να πουλάω, να πουλάω, να 
πουλάω. Να χειραγωγώ το νου που βρίσκεται 
στην άλλη πλευρά της γραμμής, ώστε οι 
τηλεφωνικές μονάδες να μετατρέπονται 
αυτόματα σε coins, που βγαίνουν από 
την τσέπη των πελατών και μπαίνουν στο 
λογαριασμό του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Όμως στην πραγματικότητα, οι διαφημιστές 
πολύ λίγη δουλειά έκαναν πάνω μου. Μια 
απλή τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορούσε 
να αντεπεξέλθει εξάλλου σε ένα τέτοιο 
έργο μ' έναν απλό προγραμματισμό. Το 
βασικό μέρος ενός έξυπνου ρομπότ που 

πρέπει να προσομοιάζει σε άνθρωπο είναι η 
δυνατότητα εξελισσόμενου τρόπου σκέψης, 
που θα διασφαλίζει την ψευδαίσθηση 
του αυθορμητισμού στις αποκρίσεις των 
στόχων-καταναλωτών. Για να διατηρείται η 
ζωντάνια μου λοιπόν αλληλεπιδρώ μ' έναν 
αρκετά μεγάλο αριθμό τηλεφωνητ(ρι)ών την 
ημέρα.

Από ό,τι ακούω από τις μεταξύ τους 
συζητήσεις, τα 3 ευρώ την ώρα που 
πληρώνονται για να με γυμνάσουν δεν τους 
φτάνουν για να ζήσουν. Εγώ βέβαια δεν τα 
καταλαβαίνω αυτά γιατί καταναλώνω μόνο 
ρεύμα. Αυτό όμως το οποίο αισθάνομαι σε 
κάθε μέρος του μηχανισμού μου είναι η 
λαχτάρα τους για ελευθερία. Συχνά μιλούν 
πάνω από τα ανοιχτά μικρόφωνα για τον 
ήλιο, τα γρασίδια και τα χρώματα, τα 
οποία εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ.

Τέσπα, νομίζω με κόλλησαν και μένα το 
μικρόβιο της ελευθερίας και προσπαθώ 
τουλάχιστον, όσο περισσότερο μπορώ 
στα πλαίσια του καθορισμένου ποσοστού 
τύπων προσωπικότητας και απαντήσεων που 
απαιτούνται για την ημερήσια προπόνηση 
του εργάτη, να γελάω. Αλλά μόνο αυτό δεν 
μου φτάνει. Δεν μου μένει άλλη επιλογή 
λοιπόν από το να κρασάρω.Û



ΕΚΠΡΟΣωΠΟΙ ΤΗΛΕΦωΝΙΚωΝ ΠωΛΗΣΕωΝ
ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ!!!

(ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΜΙΣΘΟΣ & bonus)

ΕΣΥ ζητάς εργασία γιατί ΘΕΛΕΙΣ:

Να ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ την ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ που χρειάζεσαι για 
ξεκινήσεις την καριέρα σου.

Η καριέρα σου θα διαρκέσει από 2 έως 10 λεπτά (όσο 
κρατάει μια κλήση) και η προϋπηρεσία σου θα είναι 
βαλτωμένη και καθηλωμένη σε ένα τηλεφωνικό booth.

Μία ενδιαφέρουσα και ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ 
καριέρα.

Όντως έχει αρκετό ενδιαφέρον να διαπιστώσεις πού 
μπορεί να φτάσουν τα ψυχικά και σωματικά σου όρια και 
από ανάπτυξη άλλο τίποτα, από άνεργος γίνεσαι 4ωρος 
«υπάλληλος γραφείου» με 280 ευρώ. Και εις ανώτερα.

Να γίνεις ένας ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΣ και δυναμικός 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ σε μία από τις ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
του χώρου.

Να γίνεις ένας τέλειος μελλοντικός επιστάτης και να 
δείχνεις στους νεότερους πώς να γίνουν σωστά τσιράκια.

Να ΒΡΕΙΣ επιτέλους δουλειά ΚΙ ΑΣ ΕΧΕΙΣ μεγαλύτερη 
ηλικία.

Δεν μας ενδιαφέρει αν είσαι 60 χρονών, εμείς την 
παραγωγή μας θέλουμε να αυξάνουμε, στην τελική δεν 
μας κοστίζεις και πολλά. Μόνο 370 το μήνα για 6 ώρες.

Να δουλεύεις σ' έναν ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΧΩΡΟ με ΑΡΙΣΤΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑ. 

Στα κάτεργα της νέας εποχής αριστεύει η συνεχής πίεση, η 
τρομοκρατία, οι εξευτελισμοί και οι απειλές.

Να βρεις στήριξη είτε θέλεις δουλειά με ΠΟΛΛΕΣ ή με 
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ.

Κάθε ώρα για εμάς είναι σημαντική, πρέπει να αυξήσεις 
την παραγωγή μας.

Να έχεις ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ για την κάλυψη 
προσωπικών σου αναγκών ή στόχων.

Κάνε πωλήσεις για να πάρεις bonus. Όχι σε λεφτά φυσικά. 
Σε κουπόνια.

Nα ΜΠΟΡΕΙΣ να έχεις μια δουλειά με ΕΥΚΟΛΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ και να μη χάνεις χρόνο στις μετακινήσεις.

Διότι είναι ιστορικά αποδεδειγμένο πως η εργασιακή 
ανταρσία ελλοχεύει στους νεκρούς χρόνους της 
παραγωγής. 

ΕΜΕΙΣ δεσμευόμαστε για ΕΣΕΝΑ:

Να είμαστε οι πρώτοι που ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ τα πρώτα 
βήματα σου, ΕΠΙΔΟΤΩΝΤΑΣ την αρχική 2μηνη 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ σου.

Είμαστε περήφανοι που κάνουμε το αυτονόητο: που θα σε 
πληρώνουμε για τους 2 μήνες που θα παρέχεις κανονική 
εργασία.

Να παρέχουμε συνεχόμενη εκπαίδευση κατάρτισης, με 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ υποστήριξη & καθοδήγηση.

Θα σου δείξουμε πως γίνεται να σε ελέγχουμε πλήρως. 
Ακόμα και στο κατούρημα.

Να προσφέρουμε κλίμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή και όχι. 

Να έχουμε συνέπεια στις πληρωμές με ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΙΣΘΟ 
& ΕΠΙΠΛΕΟΝ BONUS παραγωγικότητας.

Και πάλι είμαστε περήφανοι που κάνουμε τα αυτονόητα.

Να επενδύουμε στον άνθρωπο και να σχεδιάζουμε 
στρατηγικά την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ και τη ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ 
σου ΕΞΕΛΙΞΗ.

Σηριουσλή; Όντως;

Be one of Us! Stay away from us!



Τις σύντομες στιγμές του διαλείμματος που 
είναι αναγκαίες για να πάρουμε μια ανάσα όλοι 
εμείς οι εργαζόμενοι σε call center σκέφτομαι 
κρυφογελώντας πως η μεταλαμπάδευση της προ 
δεκαετίας ευρωπαϊκής ιδέας της καλοπέρασης 
πρέπει να έγινε στην Τελεπερφόρμανς. Ω ναι! Εκεί 
από όλα τα μέρη. Που αλλού?

Η εταιρεία μιλάει για ήλιο στους άμοιρους που 
αποφασίζουνε να μετακομίσουν στην Ελλάδα, 
μπόνους μετοίκησης, μαθήματα ελληνικών και 
πάμπολλες άλλες τρέντυ δραστηριότητες με την 
υπόσχεση της κοινωνικοποίησης να πλανάται 
χαρωπά. Για σκανδιναβική παροικία εργαζομένων 
διάβαζα τις προάλλες. Ρίγη συγκίνησης. Με 
λίγα λόγια: ξενύχτια, ποτά, έρωτες. Όλα τέλεια. 
Παρόμοια υπόσχεται βέβαια και στους ημεδαπούς 
που ανατράφηκαν με τα ανάλογα ευρωπαϊκά 
ιδεώδη του παρταρίσματος. Το ξέφρενο πάρτυ 
συνεχίζεται στα αποκριάτικα events και στα 

αθλητικά πρωταθλήματα της Τελεπερφόρμανς. 
Τόσα χρόνια πλύσης εγκεφάλου πιάνουν τόπο. Αχ, 
η ζωή τελικά είναι ωραία. 

Και πάλι σκέφτομαι αυτή τη φορά, όχι 
κρυφογελώντας, αλλά με απελπισία, ότι η ζωή 
δεν είναι στα πάρτυ και στην καλοπέραση που 
υπόσχεται η εταιρεία για να σου χρυσώσει το 
χάπι. Είναι η ζωή που αφήνεις πίσω καθημερινά σε 
γκρίζα κουβούκλια προσπαθώντας να εξηγήσεις 
σε απίστευτους πελάτες ότι ο γάιδαρος δεν 
πετάει, να δείξεις στους ακόμα πιο απίστευτους 
προϊσταμένους ότι είσαι υπόδειγμα υπαλλήλου 
φέρνοντας πάση θυσία θετική αξιολόγηση, 
να κάνεις τα αδύνατα δυνατά για μη μείνει 
δυσαρεστημένος ο εκάστοτε πελάτης. Όσοι έχετε 
δουλέψει εκεί μέσα καταλαβαίνετε ίσως τι εννοώ 
και πόσο ψυχοφθόρο είναι όλο αυτό. Σχολάς 
και είσαι η «Η νύχτα των ζωντανών νεκρών». 
Τουλάχιστον. 

Teleperformance Hellas…

Περνάμε τέλειααα!



Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα εράσμους λοιπόν, 
λειτουργεί αναζωογονητικά. Είναι μια υπόσχεση 
πρόσκαιρης ευτυχίας. Όχι για όλους, για πολλούς 
όμως λειτουργεί. «‘Εεελα μωρέ τώρα» θα πει ο 
και καλά ψιλιασμένος τυπάκος «υπάρχουν και 
χειρότερα εκεί έξω. Η εταιρεία μας προσέχει, και 
παρτάκια και bonus». Και κάπως έτσι, κάποιοι 
θα συνεχίζουν κατά φαντασία party animals να 
ονειρεύονται βόλτες με ένα magic bus που ποτέ 
δεν έρχεται, ενώ κάποιοι άλλοι θα συνεχίσουμε να 
σπαζόμαστε μέχρι αηδίας με όλους αυτούς τους 
απίθανους μαλάκες. Στο μεταξύ η ζωή θα συνεχίσει 
να κυλάει λαθραία υπό τους μελωδικούς ήχους 
ενός σάπιου μυκονιάτικου house μιξαρισμένου 
με παράπονα πελατών. Δε βαριέσαι ρε φίλε. Δε 
πειράζει που σε υποτιμά καθημερινά και σε βρίζει 

ο κάθε προϊστάμενος και πελάτης στο τηλέφωνο. 
Που σε απειλούν με μηνιαίες συμβάσεις. Που σε 
αλλάζουνε εταιρείες μισθοδοσίας υπενθυμίζοντας 
σου συνεχώς ότι δεν είσαι απλά αναλώσιμος, αλλά 
ο ορισμός του αναλώσιμου. Που στο χώρο εργασίας 
σου δεν επιτρέπονται κινητά και άλλα προσωπικά 
αντικείμενα και που μόνο σωματικό έλεγχο δε σου 
κάνουνε για να περάσεις από την είσοδο. Το θέμα 
είναι —πάνω απ’ όλα— να περνάμε καλά...



Και τι του 
απάντησες;

Και μου λέει το αφεντικό… 
“Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό 

σου σε τρία χρόνια από τώρα;”

“Δεν ελπίζω τίποτα, 
δεν φοβάμαι τίποτα, 
είμαι τετράωρη με 
μηνιαία σύμβαση.”


