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Ήταν κάπου εκεί στις αρχές του σωτήριου έτους 2010 που

μια καινούρια λέξη άρχιζε να αντηχεί στα αυτιά μας. Ήταν,

να θυμίσουμε, το μεταίχμιο της προ μνημονίου εποχής· εποχή

που ενώ η ανεργία ήταν ηδη στο 10% και ανηφόριζε και η αξία

της εργατικής μας δύναμης ήδη κατηφόριζε, οι μεταπολιτευτι-

κές αυταπάτες περί κρατικής θαλπωρής βαστούσαν ακόμη γερά.

Αυτή η νέα λέξη, -voucher, που στα ελληνικά μεταφραζόταν
στο δυσνόητο «επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας»- άρχισε
να διεκδικεί τάχιστα ρόλο ψωμοτυριού στην καθημερινότητα
ενός μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας. Αν έψαχνες
για δουλειά αργά ή γρήγορα -ειδικά αν ήσουν κάτω των 30-
διαπίστωνες ότι δουλειά (με την παλιά κλασική έννοια
του όρου: μισθός-ασφάλιση-σταθερή απασχόληση)
απλά δεν έπαιζε. Ο ΟΑΕΔ από την άλλη είχε ήδη
αρχίσει πολύ καιρό πριν να αναδιαρθρώνεται ως
μηχανισμός διαχείρισης της εργασίας. Το επίδομα
ανεργίας μειωνόταν, ο χρόνος διαρκείας του μει-
ωνόταν, μόνο οι απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις
για να το πάρεις αυξάνονταν. Τα προγράμματα
“Stage”, αυτό το μέγα επίτευγμα των ‘90s, είχαν
ήδη γαλουχήσει μια γενιά εργατών, τα διάφορα νέα
προγράμματα «απασχόλησης» και «επιδότησης επιχειρή-
σεων» πολλαπλασιάζονταν, ΜΚΟ και δήμοι την έβλεπαν εργο-
λάβοι εργασίας με τα πεντάμηνα “κοινωφελούς εργασίας” και
χώνονταν στο παιχνίδι του “φέρε/πάρε τσάμπα εργάτες με άλλο
όνομα”. Ε, μέσα σε όλα αυτά τα ωραία μάς φόρεσαν και τα
voucher. Ειδικά μετά τη σύμβαση του μνημονίου (αυτή την κο-
λυμβήθρα του Σιλωάμ για τα αφεντικά) και ενώ ο κατήφορος
της αξίας μας μετατρεπόταν σε κατολίσθιση και η ανεργία γκά-
ζωνε προς το αξιοθαύμαστο 30%, αυτή η νέα εξυπνάδα άρχισε
να γιγαντώνεται και να διευρύνεται ώστε να αφορά όλο και πιο
πολλούς τομείς της εργασίας και όλο και πιο μεγάλο κομμάτι
της εργατικής τάξης. Πέραν της νέας ευφάνταστης λέξης για να
ορίζουν τους εργάτες, το μόνο καινοτόμο και διαφορετικό
πράγμα που είχαν αυτά τα προγράμματα σε σχέση με τα ήδη
υπάρχοντα, ήταν ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της διαχείρισης
περνούσε από τον κρατικό μηχανισμό στον ιδιωτικό τομέα. Η
διανομή των ευρωπαϊκών και κρατικών κονδυλίων διευρυνόταν
εντάσσοντας πλέον στην διαδικασία, εκτός από τις επιχειρήσεις
που αναλάμβαναν να σε “απασχολήσουν” με το αζημίωτο και τα,

μικρά ή μεγάλα, μαγαζάκια -τα λεγόμενα Κέντρα Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης (ΚΕΚ)- που χρυσοπληρώνονταν για να σε “εκ-
παιδεύσουν” και τα οποία άρχισαν να ξεφυτρώνουν σαν τα
μανιτάρια. 

Λίαν συντόμως τα αφεντικά δεν είχαν θέση παρά για “ωφελού-
μενους”, το κράτος ανακοίνωνε κάθε λίγο χιλιάδες επί χιλιάδων
νέες θέσεις και νέα voucher για όλες τις προτημήσεις: για
25άρηδες, για 30ρηδες, για τον τουρισμό, την υγεία, τη μικρο-
μεσάια επιχείρηση· στις μεγάλες πόλεις, στην επαρχία. Πάρε
κόσμε τσάμπα εργάτες.

Κι όμως. Τα voucher ούτε πρωτοφανή είναι, ούτε συνιστούν κά-
ποια πρωτότυπη ιδέα που ξεπήδησε μέσα από την κρίση. Τα
voucher είναι απλά μια εξέλιξη, ένα βήμα παραπέρα, σε αυτή
την τελευταία παρατεταμένη προσπάθεια αναδιάρθρωσης του
ελληνικού καπιταλισμού ώστε να καταστεί πιο ανταγωνιστικός.
Αυτή η προσπάθεια, που τα πρώτα σκιρτήματα μπορεί κανείς να
τα δει ήδη στα μέσα της “ευλογημένης” μεταπολιτευτικής δε-
καετίας του ‘80, ως δομικό στοιχείο είχε -και έχει- την σημαν-
τική μείωση του εργατικού κόστους. Αυτό με τη σειρά του
πρέπει να το βλέπουμε ως μια μακροχρόνια διαδικασία που στο-

χεύει στην εκπαίδευση της εργατικής τάξης -βασικά του
κομματιού της με το προνόμιο της μπλε ταυτότητας-

προκειμένου να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες
υπερεκμετάλλευσης χωρίς να τις θεωρεί κάτι πα-
ράδοξο και παροδικό, αλλά ως την κανονικότητα
της εργασιακής σχέσης. Με πιο μαρξιστική ορο-
λογία: το ελληνικό κράτος και οι “προνοιακοί μη-
χανισμοί” του έχουν χαράξει εδώ και χρόνια το

βασικό σχέδιο της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης
και της νέας τεχνικής σύνθεσης της εργατικής

τάξης· σχέδιο που στον πυρήνα του βρίσκεται η
ακραία υποτίμηση της αξίας της εργατικής μας δύναμης.

Η συνέντευξη που ακολουθεί προσπαθεί να κάνει όλα αυτά λίγο
πιο διαυγή και να εξηγήσει κάπως αυτόν τον μηχανισμό των
voucher. Η Μαρία που μας μίλησε δουλεύει σε μια εταιρεία δια-
χείρισης και διανομής των προγραμμάτων σε ΚΕΚ και επιχειρή-
σεις. Μας έδωσε μια ενδιαφέρουσα, νομίζουμε, εικόνα για τα
όσα συμβαίνουν “εντός των τειχών”.

VOUCHER: 
ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΕΣ “ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ”
(ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ)
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ClassWarDogz: Θέλεις να μας πεις τι
είναι αυτό το καινούριο φρούτο;

Μαρία: Τα προγράμματα voucher υλο-
ποιούνται πάνω κάτω τα τελευταία

τρία χρόνια και εντάσσονται στο ίδιο
πλαίσιο με τα προγράμματα κοινωφελούς

εργασίας σε διάφορους δήμους και ΜΚΟ.
Είναι σαν όλα αυτά τα προγράμματα να αλλη-

λοσυμπληρώνονται. Τις περισσότερες φορές τα
διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ. Επίσης έχει παίξει ανάθεση από

τα κατά καιρούς αρμόδια υπουργεία, συνήθως από το υπουργείο
Εργασίας ή Ανάπτυξης. Πολλές φορές όμως τα δίνουν και σε ιδιω-
τικές εταιρείες για να τα διαχειριστούν. Υπάρχουν πολλά προ-
γράμματα voucher και στόχο έχουν να καλύψουν ένα μεγάλο
φάσμα στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν εκείνα που αφορούν όλες
τις επιχειρήσεις και άλλα που εστιάζουν σε συγκεκριμένες. Υπάρ-
χουν από voucher υγείας, μέχρι και Voucher φορτοεκφορτωτών.
Το κάθε πρόγραμμα έχει χρόνο υλοποίησης περίπου ένα χρόνο,
αλλά να φανταστείς όταν τελειώνει το ένα βγαίνει σχεδόν αμέ-
σως το επόμενο που πολλές φορές είναι σχεδόν ίδιο. Το τελευ-
ταίο που βγήκε είναι το voucher για αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και
ΕΠΑΣ, αφορά 7.000 αποφοίτους και κύριος φορέας είναι το
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Η ανάθεση έχει γίνει από το υπουργείο Παιδείας αυτή
τη φορά. Μεταξύ των άλλων, κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ότι
συνήθως έχουν ένα ηλικιακό όριο των συμμετεχόντων έως
29 χρονών. Παρεπιπτόντως, τους ονομάζουν “υπότρο-
φους”.

CWD: Ωραία, άλλος ένας τίτλος. Φέτος δεν βγήκε
και ένα άλλο που είναι ως 60 ετών;

Μ: Ναι, είναι έως 64 και νομίζω ότι βγήκε γιατί
υπήρχε πολύ μεγάλο turn over. Δεν μπορούσαν
να υλοποιηθούν όλα αυτά τα προγράμματα μόνο
με μικρές ηλικίες, γιατί πολλοί και πολλές έφευγαν.
Ε, αύξησαν και σε ένα πρόγραμμα τα όρια ηλικίας και
όπως πάει. Έτσι κι αλλιώς διάφοροι το θεωρούσαν βλακεία
να είναι ως τα 29, ανεργία δηλαδή δεν έχει μετά; Άσε που μπο-
ρεί να έχεις μεγαλύτερη ανάγκη και άρα περισσότερες πιθανό-
τητες να κάτσεις…

CWD: Πώς χρηματοδοτούνται αυτά τα προγράμματα; 

Μ: Το μεγαλύτερο μέρος είναι από την Eυρωπαϊκή Ένωση. Πα-
λιότερα το ποσοστό ήταν 75% και 25% από το ελληνικό κράτος,
τώρα με την κρίση είναι 85% από την ΕΕ και 15% από το ελλη-
νικό κράτος.

CWD: Δηλαδή, ένα πρόγραμμα έχει δύο πηγές χρηματοδότησης.
Κυρίως τα ΕΣΠΑ και ως δεύτερη τον προϋπολογισμό του ελλη-
νικού κράτους;

Μ: Ναι, από το κονδύλι για την καταπολέμηση της ανεργίας…

CWD: Αυτό που είναι όντως κρατική χρηματοδότηση είναι σα να
λέμε, από την τσέπη τη δικιά μου και τη δικιά σου, είναι από δη-
μόσια έσοδα;

Μ: Ναι, πολλά τα χρηματοδοτεί ο ΟΑΕΔ. Είναι αυτό που λέγεται
ότι ο ΟΑΕΔ θα επιδοτεί την απασχόληση και όχι την ανεργία. Θα
θα υπάρχουν περισσότεροι περιορισμοί για να μπεις στο ταμείο
ανεργίας· απ΄ την άλλη τα voucher θα είναι εκεί.
Πολύ περιγραφικά μπορούμε να πούμε πώς λειτουργεί το όλο
πράγμα. Το ελληνικό κράτος θέλει να βάλει σε εφαρμογή ένα
πρόγραμμα και θέλει “ωφελούμενους” γιατί έτσι λέγονται τώρα.
Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν αιτήσεις με τα στοιχεία και τα προ-
σόντα τους, συνήθως διαδικτυακά. Δίνεις όνομα, επίθετο, διάρ-

κεια ανεργίας, φορολογητέο εισόδημα, ξένες γλώσσες, πτυχίο
(αν έχεις) και σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης βγαίνουν
οι πίνακες αποτελεσμάτων, αν επιλέχθηκες ή όχι. Στην επόμενη
φάση πρέπει να πας -δεν γίνεται να μην πας- στον πάροχο κα-
τάρτισης που θα επιλέξεις. Μεσάζοντες λοιπόν σε αυτή την
φάση είναι οι πάροχοι κατάρτισης, δηλαδή τα Κέντρα Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης, που αναλαμβάνουν να σε καταρτίσουν και
να βρουν τις επιχειρήσεις στις οποίες θα εργαστούν οι επιλεχ-
θέντες. Πριν πας στην επιχείρηση να εργαστείς, μπαίνεις σε ένα
τμήμα να κάνεις τη θεωρία. Τώρα μη νομίζεις ότι υπάρχει πάντα
συνάφεια μεταξύ θεωρίας και πρακτικής. Τα περισσότερα μαθή-
ματα είναι τόσο γενικά (π.χ. εξυπηρέτηση πελατών) που χωράνε
τα πάντα. Μετά πηγαίνεις και κάνεις την πρακτική σου. 

CWD: Πόσο κρατάει αυτό;

Μ: Αυτά που έτρεξαν πέρσι ήταν 580 ώρες, 80 ώρες θεωρία και
500 ώρες πρακτικής που δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 5 μήνες.
Μπορείς να δουλεύεις ως και 6 μέρες την εβδομάδα, έως και 7
ώρες την ημέρα, όχι όμως μετά τις 22.00 και όχι Κυριακές και αρ-
γίες. Σε γενικές γραμμές, έτσι πάει το πράγμα με μικρές διαφο-
ρές. Για παράδειγμα, το καινούριο που σου είπα πριν με τους
αποφοίτους των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ έχει 80 ώρες θεωρία αλλά
6 μήνες πρακτική και πληρώνεσαι 480 ευρώ το μήνα.

CWD: Δηλαδή, τις 80 ώρες τις κάνεις στο KEK και το KEK πλη-
ρώνεται…

Μ: Το KEK για όλη αυτή τη δουλειά πληρώνεται 1.100
ευρώ το άτομο. Και παίρνει άλλα 300 ευρώ, εφόσον

μια πρακτική μετατραπεί μετά το τέλος του προ-
γράμματος σε τουλάχιστον εξάμηνη σύμβαση ερ-
γασίας. Τα KEK βγάζουν αρκετά λεφτά, γι’αυτό και
υπάρχει ένα τρελό κυνήγι για το ποιο θα πάρει
τους περισσότερους ωφελούμενους. Από πού θα

βρουν λίστες με τα ονόματα, ξέρεις κάποια δίνουν
δώρο και tablet αν πας στο KEK τους. Ή στήνουν

τραπεζάκια έξω από τους ΟΑΕΔ.

CWD: 1.100 το κεφάλι… Δεν είναι κι άσχημα. Και οι 500 ώρες
πρακτικής είναι η δουλειά που σου βρίσκουν σε εταιρεία;

Μ: Ναι· πολλές φορές βέβαια την επιχείρηση μπορείς να την
έχεις βρει και μόνος σου. Μπορεί τα KEK να μην κάνουν και τί-
ποτα.

CWD: Αυτά τα KEK είναι όλα ιδιωτικές επιχειρήσεις;

Μ: Νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια δημόσια, αλλά τα περισσό-
τερα που παίρνουν μέρος σε αυτά είναι ιδιωτικά. Μπορεί να
υπάρχει και κάποιος περιορισμός σε ορισμένα προγράμματα και
να μην μπορούν να πάρουν μέρος. Υπάρχουν δηλαδή κάποια με-
γάλα KEK που λειτουργούν πολλά χρόνια με προγράμματα π.χ.
εκμάθησης υπολογιστών κ.ά., αλλά τώρα με τα voucher έχει
ανοίξει ο κάθε “καημένος”. Ιδιαίτερα στην επαρχία· μπορείς να
δεις να έχουν φτιαχτεί KEK σε πολύ μικρές πόλεις. Υπάρχει με-
γάλος ανταγωνισμός. Σκέψου ότι στα καινούρια προγράμματα
που θα βγουν φέτος υπάρχουν σκέψεις να μπουν περιορισμοί,
έτσι ώστε να βγουν απ’ έξω τα μικρά KEK. π.χ. θα απαιτείται να
έχουν συγκεκριμένα χρόνια λειτουργίας ή έναν συγκεκριμένο
αριθμό εργαζομένων ή ακόμα να μην έχουν κάνει απολύσεις τα
τελευταία 6 χρόνια.

CWD: Και όσοι συμμετέχουν στα voucher -οι “ωφελούμενοι”- τι
χρήματα παίρνουν ;

Μ: Εξαρτάται από το πρόγραμμα. Σε γενικές γραμμές κυμαίνον-
ται στα 2.700 μεικτά για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 2.400 για

Τα KEK για
αυτή τη δουλειά

πληρώνονται
1.100 ευρώ το

άτομο
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τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης. Και μην ξεχνάς ότι τα χρήματα μπορεί να τα πάρεις
αρκετό καιρό αφού θα έχεις τελειώσει τη δουλειά. Είναι στη λο-
γική κάνουμε σεμινάρια και πληρωνόμαστε όποτε. Υπό μία έννοια 
είναι και αυτό μες στην εκπαίδευση. Να μάθεις να πληρώνεσαι
όποτε, να είσαι δηλαδή 3 μήνες απλήρωτος και να λες «έτσι
είναι αυτά». Πολυεπίπεδη εκπαίδευση. Και όσον αφορά την
ασφάλιση, τα ένσημα που κολλιούνται είναι μόνο υγειονομικής
περίθαλψης. Γενικώς οι επιχειρήσεις δεν πληρώνουν τίποτα σε
όλη αυτή τη φάση.

CWD: Αυτές οι επιχειρήσεις πρακτικής τι κριτήρια έχουν;

Μ: Τα κριτήρια τα βάζει κάθε επιχείρηση ανάλογα με τη δου-
λειά που πρέπει να γίνει. Πολύ λίγες είναι αυτές που δεν
περιμένουν και πολλά, μιας και έχουν κάποιους που
δουλεύουν τζάμπα. Κατά τ’αλλα, είναι κανονικά
αφεντικά (σε αντίθεση με τους μη κανονικούς ερ-
γαζόμενους). Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν
είναι πιο ελαστικοί, δεν είναι του στυλ αυτό το
παιδί κάνει πρακτική οπότε μην το πολυενοχλώ
κιόλας. Υπάρχουν γνωστά ξενοδοχεία στο κέντρο
της Αθήνας που δύο χρόνια τώρα έχουν πάρει πάρα
πολλούς εργαζομένους μέσω voucher. Ή μεγάλες αλυ-
σίδες καταστημάτων. Ε, αυτοί δεν κάθονται, τρέχουν σαν
τρελοί. Εκτός αν οι επιχειρήσεις που δουλεύουν είναι των γονιών
τους, γιατί υπάρχει και αυτή η δυνατότητα.

CWD: Πας για “πρακτική” και δουλεύεις κανονικά. Αλλά τι κριτή-
ρια θέτει το πρόγραμμα για να δεχθεί μια επιχείρηση;

Μ: Σε πολλά προγράμματα δεν πρέπει η επιχείρηση να έχει
άμεση σχέση με το δημόσιο. Κυρίως όμως να μην έχει κάνει
απολύσεις τον τελευταίο χρόνο, εκτός αν συντρέχουν ποινικοί
λόγοι, και για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα να κρατά σταθερό
τον αριθμό των εργαζομένων με τον αντίστοιχο περσινό.

CWD: Να μην έχει κάνει απολύσεις για να πάρει εργαζομένους με
voucher.

Μ: Ναι, απολύσεις: όχι όμως λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρό-
νου, παραιτήσεις, συνταξιοδοτήσεις. Οπότε ξέρεις τώρα, τα
πράγματα μπορούν να γίνουν πιο ευέλικτα… Ο άλλος περιορι-
σμός είναι πόσα άτομα από voucher δικαιούται ανάλογα με τον
αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί. Πληροφοριακά και
μόνο, αν έχεις από 0-4 εργαζομένους μπορείς να πάρεις ένα
άτομο, από 5 και πάνω μπορείς να πάρεις έως και το 30% των
εργαζομένων. Πολλές φορές ισχύει και το να έχουν τουλάχιστον
ένα χρόνο λειτουργίας. Ουσιαστικά, αυτοί που μπορούν να πά-
ρουν εργαζομένους μέσω voucher είναι πολλοί.

CWD: Κατάλαβα ότι είναι πολύ ελαστικά τα πράγματα. 

Μ: Πάντως όλα αυτά μπορεί να φαίνονται καινούρια και μπορεί
να μην ξέρεις τι σημαίνει η λέξη voucher, θέλω να πω ότι ανοί-
γεις την εφημερίδα για να βρεις δουλειά και πέφτεις πάνω στα
voucher, ότι η τάδε επιχείρηση αναζητά κατόχους voucher, επι-
ταγή εισόδου στην αγορά εργασίας τούς αρέσει να το λένε, και
λες τι σόι φρούτο είναι αυτό. Σαν ιδέα πάντως δεν είναι όμως κα-
θόλου έτσι. Υπήρχαν, όπως είπαμε, τα κοινωφελή.

CWD: Υπάρχουν ακόμα.

Μ: Ναι, νομίζω πάντως ότι έχουν πέσει λίγο, δεν ξέρω όμως για
ποιο λόγο.

CWD: Έχουν βγει τα voucher… (γέλια).

Μ: Πέρα από τα κοινωφελή, από τη δεκαετία του
‘90 και για πολλά χρόνια υπήρχαν τα γνωστά προ-

γράμματα stage.

CWD: Χοντρικά αλλάζει απλά η ταμπέλα; Τα stage π.χ. σε έλεγαν
μαθητευόμενο ή καταρτιζόμενο και όχι ωφελούμενο, σίγουρα
πάντως δε σε έλεγαν εργάτη.

Μ: Νομίζω ότι στα stage ένα μέρος του μισθού το έβαζε το
αφεντικό και το άλλο ο ΟΑΕΔ. Κάτι ανάλογο με τα τωρινά προ-
γράμματα επιδότησης των επιχειρήσεων που όταν προκηρύσ-
σονται, οι θέσεις καλύπτονται αμέσως. Τρίβουν τα χέρια τους
κάθε φορά που βγαίνουν.

CWD: Με την επιδότηση των επιχειρήσεων τι συμβαίνει;

Μ: Αν μια επιχείρηση προσλάβει μετά το τέλος της πρακτικής
τον εργαζόμενο και έχει μπει στο πρόγραμμα της επιδό-

τησης, τότε ο ΟΑΕΔ βάζει τα 18 ευρώ την ημέρα για
τον απόφοιτο ΑΕΙ/ΤΕΙ και τα 15 ευρώ για τους υπό-
λοιπους. Τα υπόλοιπα τα βάζει το αφεντικό. Κοι-
νώς, τα αφεντικά και θα έχουν εργαζόμενους που
θα έχουν εκπαιδευτεί χωρίς αυτά να έχουν πλη-
ρώσει τίποτα και μετά αν τους προσλάβουν θα
πληρώνουν τα μισά. Δεν τους κάθεται και άσχημα.

Γιατί, αν το σκεφτείς, όταν πας κανονικά σε μια
δουλειά, δεν μαθαίνεις τα πάντα από την πρώτη

μέρα. Μπορεί να χρειαστείς ένα μήνα, δύο, αλλά σε
πληρώνουν. 

CWD: Οι επιχειρήσεις πώς μαθαίνουν για τα προγράμματα;

Μ: Πολλές μικροεπιχειρήσεις δεν τα γνωρίζουν, ιδιαίτερα στην
επαρχία. Τα KEK αναλαμβάνουν μεταξύ των άλλων να τους ενη-
μερώσουν. Το τάδε KEK π.χ. ανοίγει χρυσό οδηγό, κοιτάζει ποιες
επιχειρήσεις υπάρχουν στα πέριξ του και αρχίζει τα τηλεφωνή-
ματα. Ξέρεις τώρα· υπάρχει το τάδε πρόγραμμα, μήπως ενδια-
φέρεστε; Λένε αυτές, ωραία φάση…

CWD: Τα KEK δηλαδή βάζουν και τα αφεντικά στο κόλπο. Διαχέ-
ουν την πληροφορία ότι εδώ παίζει τζάμπα εργασία.

Μ: Ακριβώς. Το όλο πράγμα έχει αναπτυχθεί τόσο που ακόμα και
εργαζόμενοι σε KEK παίζει να είναι εργαζόμενοι με voucher.
Ήταν βέβαια και αφεντικά που έπαιρναν από μόνοι τους να ενη-
μερωθούν για το πρόγραμμα. Κάποιοι κιόλας με αφοπλιστική ει-
λικρίνεια ρωτούσαν «Πώς μπορούμε να προμηθευτούμε τζάμπα
εργάτες;». Καταλαβαίνεις τώρα τι έχουμε ακούσει. Για παρά-
δειγμα τώρα που αναμένονται τα καινούρια προγράμματα, παίρ-
νουν τηλέφωνο και ρωτάνε εναγωνίως πότε θα βγουν. Δε
διανοούνται να μην πάρουν μέρος, γιατί ξέρεις μας λένε ότι τους
τελείωσαν οι προηγούμενοι. 

CWD: Δεν έχουν stock… τους τέλειωσε το εμπόρευμα (γέλια).
Όσον αφορά τώρα αυτό που λέμε εκπαίδευση εγώ αυτό που κα-
ταλαβαίνω είναι ότι εκπαιδεύονται με έναν τρόπο και τα αφεν-
τικά, διά της εμπειρικής μεθόδου. Έχουν αρχίσει δηλαδή να
συνειδητοποιούν ότι τώρα πια παίζει ένα καθεστώς που είναι οκ
να λες μαλακίες για τσάμπα εργάτες. Παλιότερα ίσως να μην
έπαιζε τόσο θράσος. Και αυτό ενός τύπου εκπαίδευση είναι. 
Και τι φιγούρες συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα; Αν προσ-
διορίζονται…

Μ: Όπως είπαμε τα περισσότερα έχουν ηλικιακό όριο έως τα 29,
που αν το σκεφτείς αν έχεις τελειώσει ΑΕΙ/ΤΕΙ, τότε περίπου
θα έχεις βγει απ’ τη σχολή και θα ψάχνεις για δουλειά - κυρίως

πάνω στο αντικείμενό σου. Πολλοί λοιπόν είναι αυτοί που
βλέπουν τι παίζει, ότι δεν έχει καμιά σχέση με αυτό

που έχουν σπουδάσει και φεύγουν. Ξέρεις, του στυλ
«εγώ διάβαζα τόσα χρόνια και δεν πάω να κάνω

Κάποιοι 
ρωτούσαν «Πώς 

μπορώ να προμη-
θευτώ τσάμπα 

εργάτες;»
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αυτή την κωλοδουλειά».

CWD: Δηλαδή, όταν έρχονταν δεν ήξεραν;

Μ: Ή ήξεραν, αλλά σκέφτονταν ας κάνουμε την αίτηση και αν με
πάρουνε, βλέπουμε. Βέβαια υπάρχουν και τα άτομα που ξέρουν
πολύ καλά περί τίνος πρόκειται, αλλά αφού δεν υπάρχει τίποτα
άλλο, τι να κάνουν;  Όσοι μένουν, και αυτοί δεν είναι λίγοι, έχουν
στο νου τους ότι εδώ παίζει εκμετάλλευση, ότι δεν μπορούμε να
βρούμε αλλού δουλειά και ότι ίσως έτσι να είναι από εδώ και
πέρα τα πράγματα. Να μάθουμε να δουλεύουμε για 400 ευρώ.
Ξέρεις όμως όλος ο σχεδιασμός δεν πηγαίνει ακριβώς όπως τον
θέλουν, πολλοί είναι αυτοί που σου λένε αφού κάνουν ότι μας
πληρώνουν και εμείς θα κάνουμε ότι δουλεύουμε. 
Καλά έχω ακούσει και πολύ αστείες καταστάσεις. Ήταν μια κο-
πέλα που δούλευε σε ένα ξενοδοχείο στην Τρίπολη και το αφεν-
τικό ήταν πολύ αυστηρό, πολλή πειθαρχία. Είχε το πόστο στη
reception, ορθοστασία κτλ. Eκεί που λες, πήγαινε και καθόταν
και ο παππούς της για να επιβλέπει. Ε, αυτά κανονικά δεν γί-
νονται σε δουλειές. Μετά μας έπαιρνε τηλέφωνο ο παππούς ότι
έχουν το κορίτσι του τόσες ώρες όρθιο. (γέλια)
Αυτό είναι που λέμε ότι εκπαιδεύεται, είναι δηλαδή μια διαδι-
κασία εν εξελίξει και άρα υπάρχουν κάποια κενά που ακόμα σε
παίρνει για διάφορα πράγματα.

CWD: Μπορούν να αλλάξουν επιχείρηση;

Μ: Καλά αυτό συμβαίνει με πολύ μεγάλη συχνότητα. Λένε ότι
συντρέχουν οι x λόγοι και βρίσκουν να δουλέψουν αλλού. Εντά-
ξει υπάρχει ένα όριο, δεν μπορείς να αλλάξεις επιχείρηση 10
φορές, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό έχει αλλάξει τουλάχιστον μία.
Υπήρχε ένα παιδί που δούλευε delivery σε πιτσαρία..

CWD: Σε πιτσαρία με voucher;

Μ: Ναι. Ήταν λοιπόν η επιχείρηση που έλεγε ότι
αφού δεν δουλεύεις Κυριακή εγώ χάνω λεφτά και
άρα θα μου πληρώνεις το άτομο που θα πάρω να
δουλεύει Κυριακές. ‘Η άλλες μεγάλες εταιρείες,
αεροπορικές π.χ., που σου έλεγαν ότι πρέπει να
αγοράσεις τα ρούχα εργασίας. Αυτοί είναι κάποιοι
από τους λόγους που ζητούσαν να αλλάξουν επιχεί-
ρηση. Πάντως, καθώς και για πολλούς αυτές οι δουλειές
ήταν οι πρώτες τους, έβλεπες ότι δεν έχουν “μάθει” να δου-
λεύουν. Πρόκειται όντως για εκπαίδευση. Ένα τελευταίο παρά-
δειγμα ας πούμε ήταν όταν μια κοπέλα ήθελε να αλλάξει
επιχείρηση γιατί το σπίτι της ήταν μακριά. Το θέμα όμως ήταν
ότι έμενε Χαλάνδρι και η δουλειά ήταν Αγ. Παρασκευή… (γέλια)

CWD: Έφευγαν δηλαδή κάποιοι που δεν τους απασχολούσε πολύ,
που θεωρούσαν ότι έχουν και το πλεονέκτημα των σπουδών, και
κάποιοι που το είχαν ανάγκη, αλλά δεν ήταν και στη φάση να
ακούνε τον κάθε μαλάκα. Οι επιχειρήσεις πώς αντιμετώπιζαν τη
φάση με αυτούς που έφευγαν;

Μ: Εντάξει τώρα, πολλά αφεντικά δεν γούσταραν καθόλου που
οι εργαζόμενοι έφευγαν χωρίς να ενημερώσουν μιας και, όπως
έλεγαν, είχαν βασιστεί πάνω τους. Σε άλλες περιπτώσεις όμως,
συμφωνούσαν και οι δυο πλευρές. 

CWD: Από το σύνολο της εργασίας όλο και μεγαλύτερα κομμάτια
είναι αυτά που δουλεύουν με voucher, κοινωφελή, με ΕΣΠΑ…

Μ: Ε, δεν είναι ότι μπορείς να βρεις εύκολα δουλειά και αλλού.

CWD: Ένας φίλος πάντως πήγε σε μια δουλειά που θα έμπαινε με
ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τελικά δεν μπήκε, αλλά τον πήραν και
δουλεύει με τους ίδιους όρους που θα δούλευε αν ήταν στο πρό-
γραμμα. Είναι η λογική του εγώ έχω μια επιχείρηση και ξέρω ότι

παίζει αυτό το καθεστώς έξω. Ξέρω ότι είναι ένα τεράστιο
σώμα ανθρώπων, οι οποίοι δουλεύουν περιμένοντας να

πάρουν 400 ευρώ και αυτό το πράγμα ξέρεις γίνεται
κανονικότητα, οπότε είναι πολύ οκ. Χέστα τα προ-
γράμματα. Θα έρθεις εδώ θα σου δίνω 400 ευρώ
και θα δουλεύεις 8ωρο χωρίς ένσημα. Το οποίο
είναι μια “αναβάθμιση”, όπως και να το κάνεις…
Είναι προφανές ότι με 380 και 400 ευρώ δεν ζεις,
το κύριο κομμάτι της επιβίωσής σου θα το έχουν

οι γονείς σου και όχι η δουλειά σου. Σπίτι, φαϊ,
έξοδα δεν γίνεται να την βγάλεις.

Μ: Και απεργίες αν δουλεύεις σε voucher δεν γίνονται.

CWD: Αφού δεν είσαι εργαζόμενος…

Μ: Απλά σου δικαιολογούν κάποιες ώρες απουσία. Στις 500 ώρες
πρακτική μπορείς να λείψεις 50 ώρες. Το 10%, εκτός αν έχεις
χαρτί από δημόσιο νοσοκομείο που μπορείς να κάνεις το 20%.

CWD: Κανονική εκπαίδευση, σαν το σχολείο. Πάντως δεν πι-
στεύω ότι όλοι αυτοί οι πιτσιρικάδες ή οι πιο μεγάλοι είναι βλαμ-
μένοι. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα σου πει ο άλλος έλα να
δουλέψεις τσάμπα και εσύ είσαι χαζός και θα πιστεύεις ότι είσαι
ωφελούμενος. Αυτό που φαίνεται να είναι το πιο ουσιαστικό απ’
όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι έτσι δημιουργείται σιγά-σιγά
μια συνθήκη που γενικά τα πάντα μετά δουλεύουν έτσι.

Μ: Ναι αυτό είναι που μένει, ακόμα με τα χίλια δυο προβλήματα
που μπορεί να έχει ένα πρόγραμμα.

CWD: Το απαισιόδοξο είναι ότι όλο αυτό το πράγμα έχει και όρια
στην αντίσταση. Ωραίο πράγμα το turn over, αλλά όσο και να
μην είσαι μαλάκας, αν αυτή η συνθήκη ισχύει π.χ. για 10 χρόνια
και έχει γίνει κανονικότητα αυτό που λέμε εργασιακό χάος όπου
everything goes για τα αφεντικά, ε, εντάξει, έχουν όρια αυτά
που μπορείς να κάνεις. Κάποια στιγμή έτσι θα είναι τα πράγ-
ματα. Θα ολοκληρωθεί η εκπαίδευση… 

Εταιρεία “κατάρτισης” ψάχνει θύματα…ε, ωφελούμενους. Νεαροί/ες
σενιαρισμένοι, με χαρτοφύλακες ανά χείρας, σου χαμογελούν και σε
προσκαλούν στην χαρωπή οικογένεια της δωρεάν εργασίας. Αν τυπω-
νόμασταν και τετραχρωμία, το μάτι σας θα έπηζε στο χρώμα. Και για
τελείωμα, το απαραίτητο αξεσουάρ για να δουλέψουν τέτοιες μαλα-
κίες: χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

Όσοι μένουν
έχουν στο νου
τους ότι εδώ 

παίζει 
εκμετάλλευση


