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Χαρακτηριστική είναι και η ποικιλία ονο-
μάτων που στοιχειώνει την επαγγελμα-
τική του ιδιότητα: κούριερ, ντελιβεράς,
εξωτερικός υπάλληλος. Μπορεί με την
πρώτη ματιά η πληθώρα των ονομάτων
να παραπέμπει σε διαφορετικού είδους
εργασία, παρ' όλα αυτά κάτι τέτοιο δεν
συμβαίνει στην πράξη. Όλες οι παρα-
πάνω μορφές εργασίας έχουν ως κοινό
συνδετικό κρίκο τη γνώση του μητροπο-
λιτικού πεδίου και την πολύ καλή χρήση
της μηχανής. 

Και αναφερόμαστε σε ένα
είδος γνώσης που δεν
είναι προϊόν κάποιου εκ-
παιδευτικού συστήματος.
Αντίθετα, πρόκειται για
μια γνώση που κατά βάση
αποκτιέται εκτός των χώρων
εκπαίδευσης και εργασίας
(στην περίπτωσή μας, από νεολαί-
ους 18 και άνω που κινούνται σε δια-
φορετικές γειτονιές στους δρόμους της
Αθήνας, όπως φαίνεται και από τα όσα
λέει ο Νίκος στην παρακάτω συνέντευξη)
και την οποία στη συνέχεια την βρίσκουν
τα αφεντικά μας έτοιμη προς εκμετάλ-
λευση. Έχουμε, δηλαδή, να κάνουμε με
μια κοινωνική γνώση που παρήγαγε τη
φιγούρα του εργαζόμενου με παπί, ο
οποίος με τη σειρά του επάνδρωσε διά-
φορα κομμάτια του τομέα των υπηρε-
σιών, όπως για παράδειγμα τη μεταφορά
δεμάτων και τα ταχυφαγεία που άνθισαν

στις αρχές της δεκαετίας του '90. Πάνω
στην εκμετάλλευση, λοιπόν, της γνώσης
που έχει παραχθεί σε διάφορα πεδία του
κοινωνικού, στηρίζεται θα λέγαμε μεγάλο
κομμάτι του τριτογενή τομέα των υπη-
ρεσιών. Καθαρίστριες, μπέιμπι σίτερς,
σερβιτόροι, διανομείς φυλλαδίων, κού-
ριερ, είναι όλοι τους εργαζόμενοι σε το-
μείς που και καλά δεν απαιτούν κάποια
εξειδίκευση. Σαν να λέμε, το έχεις στο
dna σου να καθαρίζεις κτίρια γραφείων,

να ταΐζεις παιδιά, να εξυπηρετείς
τον κάθε βλαμμένο, να οδη-

γάς στα όρια του σκοτωμού
για να φτάσει το πακέτο
στην ώρα του…

Να πώς, ενώ η εργασία με
εργαλείο το μηχανάκι είναι

πολύτιμη στην παραγωγική
διαδικασία, όπως χαρακτηρι-

στικά μας λέει ο συνεντευξιαζόμενός
μας, «Όποια εταιρία δεν έχει μηχανάκι,
είναι σαν να μην έχει πόδια», δεν παύει
να θεωρείται ανειδίκευτη, περιστασιακή,
«μη κανονική» και να είναι κοινωνικά
απαξιωμένη. Λέμε κοινωνικά απαξιωμένη
και εννοούμε ότι ενώ αυτή η εργασία
έχει μισθό, παρ' όλα αυτά έχει τοποθε-
τηθεί στον πάτο της εργασιακής πυραμί-
δας. Για να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει
αυτό, ας αφήσουμε λίγο το μηχανάκι κι
ας θυμηθούμε τι έλεγαν οι αυτόνομες
φεμινίστριες του '70 σε σχέση με την
κρυφή εργασία τους στο νοικοκυριό.

Εκείνες, λοιπόν, στήριζαν την ιδέα ότι
αυτό που ονομάζεται νοικοκυριό και
είναι για τους περισσότερους αποκλει-
στικά γυναικεία ευθύνη, στο εσωτερικό
του εμπεριέχει κρυμμένη εργασία, η
οποία και είναι άμισθη. Η ασχολία της
γυναίκας με την αναπαραγωγή του άνδρα
και των παιδιών της, από το φαγητό τους
και το πλύσιμο των ρούχων τους μέχρι
την παροχή υπηρεσιών ψυχικής και σω-
ματικής εκτόνωσης, είναι μία εργασία
που ο καπιταλισμός την κρατάει κρυφή
και στην οποία βέβαια στηρίζεται για την
ομαλή του λειτουργία. Μέσα σε αυτά τα
πλαίσια, δεν είναι περίεργο που ακόμα
και οι ίδιες οι γυναίκες θεωρούσαν, και
θεωρούν, την ενασχόλησή τους με το
νοικοκυριό μία φυσική διαδικασία. 

Έτσι ακριβώς και η εργασία με το μηχα-
νάκι, θα λέγαμε ότι εμπεριέχει στην
ουσία της μία «κρυμμένη εργασία», η
οποία μπορεί να είναι μισθωτή αλλά παρ'
όλα αυτά θεωρείται μη σημαντική και
είναι υποτιμημένη. Τα αφεντικά έχουν
φτιάξει ένα ιδεολογικό οπλοστάσιο γύρω
από την έννοια της «κανονικής εργα-
σίας», με σκοπό ακριβώς να προσδιορί-
σουν ποιες εργασίες θεωρούν «μη
κανονικές», που φυσικά δεν είναι άλλες
από εκείνες που καλύπτουν ένα μεγάλο
φάσμα του τομέα των υπηρεσιών. Με
αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, εξασφαλίζεται
από τα αφεντικά η υποτίμηση μεγάλου
κομματιού της εργατικής δύναμης. Μία
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Αξίζει κάποιος να κάνει τον κόπο και να ρίξει μία ματιά στις μικρές αγγελίες που δημοσιεύονταν εκεί γύρω στα μέσα της δε-

καετίας του 1990 με αρχές του 2000. Αυτό που σίγουρα θα παρατηρήσει είναι ότι το «παιδί με μηχανάκι» ήταν, και παρα-

μένει, κυριολεκτικά ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Το φάσμα της εργασίας του, άλλωστε, είναι ευρύτατο: από μεταφορά

καφέδων, πίτσας, βιβλίων, λουλουδιών μέχρι εξωτερικές εργασίες πάσης φύσεως.
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τέτοια περίπτωση είναι και η εργασία με
μηχανάκι. 

Στη συνέντευξη που ακολουθεί, θίγονται,
νομίζουμε, διάφορα σημαντικά ζητήματα
που σίγουρα θα μας απασχολήσουν και σε
επόμενα τεύχη του περιοδικού. Ένα από
αυτά έχει να κάνει με την εργασιακή δια-
δικασία: η δουλειά του εξωτερικού
υπαλλήλου μπορεί να εκτελείται τον πε-
ρισσότερο χρόνο στο δρόμο και να φαί-
νεται ότι χαίρει μιας σχετικής απουσίας
ελέγχου από το αφεντικό, η οργάνωσή
της όμως θυμίζει κατά πολύ την οργά-
νωση της εργασίας στο εργοστάσιο.
Όπως στα εργοστάσια τα αφεντικά επι-
στρατεύουν τις μηχανές, με σκοπό να
ελέγξουν την εργασία, να μετρήσουν
τους χρόνους και τις κινήσεις ώστε να
επιτευχθεί αύξηση της παραγωγικότη-
τας, αντίστοιχες μέθοδοι (τηρουμένων
των αναλογιών) χρησιμοποιούνται και
στους διάφορους τομείς των υπηρεσιών.
Βλέπουμε πως και εκεί η είσοδος της τε-
χνολογίας δεν διευκολύνει ούτε και μει-
ώνει τους ρυθμούς εργασίας των
εργαζομένων. Κάθε άλλο. Αυτό που
πραγματικά συμβαίνει είναι ότι ο όγκος

εργασίας αυξάνεται, η ένταση μεγαλώνει
και η κάθε κίνηση από την ώρα που ο
κούριερ θα πάρει το εμπόρευμα έως
ότου αυτό παραδοθεί, «χειμώνα- καλο-
καίρι», μπαίνει κάτω από τον έλεγχο του
χρονομέτρου. 

Κλείνοντας αυτή τη σύντομη εισαγωγή,
ας επαναλάβουμε για άλλη μια φορά το
προφανές: μπορεί στο παράδειγμα της
Ελλάδας να μην έχουμε μεγάλες αυτοκι-
νητοβιομηχανίες, αλλά από μικρές ιδιο-
κτησίες κοντεύουμε να σκάσουμε.  Από
βιβλιοπωλεία, καφέ, πιτσαρίες, μέχρι τις
σκάλες των πολυκατοικιών, η οργάνωση
της εργασίας έχει στηριχθεί σε ιδέες που
έχουν παραχθεί για την οργάνωση της
εργασίας στα εργοστάσια. Δεν το λέμε
αυτό για να υποστηρίξουμε ότι όλοι δου-
λεύουμε σε εργοστάσιο, αλλά για να
πούμε ότι δεν υπάρχουν «σημαντικές και
ασήμαντες» δουλειές για τα αφεν-
τικά· δεν υπάρχουν είδη ερ-
γασίας που οργανώνονται
από τους διευθυντές
με προσοχή και άλλα
που μένουν στο
έλεος της τύχης. 

Μάλιστα, στους καιρούς της καπιταλιστι-
κής κρίσης ο διαχωρισμός μεταξύ «ση-
μαντικής και μη σημαντικής» εργασίας θα
γίνεται για όλο και περισσότερους όλο
και πιο δυσδιάκριτος. Και πώς αλλιώς,
αφού ευρύτερα πεδία της εργασίας ορ-
γανώνονται συνεχώς με όρους «πιτσα-
ρίας», δηλαδή χωρίς οκτάωρο, χωρίς
σταθερό μισθό, χωρίς άδειες, κ.ά. Αυτό
για εμάς έχει τουλάχιστον δύο όψεις: η
αρνητική είναι ότι η πλειοψηφία μας κα-
λείται με όλο και μεγαλύτερη πίεση να
μάθει να δουλεύει με τέτοιους όρους. Η
θετική, και ίσως αισιόδοξη, είναι ότι αρ-
κετά κομμάτια της κοινωνίας ακριβώς
επειδή θα αποκτούν αναγκαστικά κοινή
υλική βάση, ίσως ηθελημένα να επιδιώ-
ξουν να αποκτήσουν και κοινή μοίρα. Ας
δώσουμε, λοιπόν, τον λόγο στον Νίκο
που δουλεύει στους δρόμους της Αθή-
νας για πάνω από είκοσι χρόνια και ο

οποίος περιγράφει με τον δικό
του τρόπο όσα εμείς προ-

σπαθήσαμε να πούμε
παραπάνω.

CWD: Ωραία, για να ξεκινήσουμε, θέλεις να μας πεις ποια ήταν
η πρώτη σου δουλειά;

Νίκος: Ναι, ήταν οικοδομή. Πήγαινα το πρωί στο σχολείο και
τα απoγεύματα και τα σαββατοκύριακα δούλευα για το χαρτζι-
λίκι μου. Μετά το λύκειο έπρεπε να πάω φαντάρος και όταν
τέλειωσα έκανα πάλι κάνα μεροκάματο σε οικοδομές. Είχα γρα-
φτεί και σε ένα ΙΕΚ για ένα εξάμηνο. Σ’αυτή τη φάση κατά τύχη
πιάνω δουλειά στο βιβλιοπωλείο…

CWD: Τι εποχή;

Ν: Στις αρχές του ’90. Ήμουν στα ΤΕΙ σε ένα πάρτι και όπως κα-
θόμουν ξημερώματα και έπινα καφέ, βλέπω εκδοτικός οίκος
ζητά υπαλλήλους. Εγώ δεν ήξερα καν τι είναι εκδοτικός οίκος.
Πάω και με παίρνουν αμέσως. Σταμάτησα τότε το ΙΕΚ γιατί τέ-
λειωνα τη δουλειά 17.30 με 18.00, ενώ η σχολή ξεκινούσε στις
15.00. Προτίμησα λοιπόν να την αφήσω μιας και ήταν σίγουρο
ότι θα έμενα από απουσίες.
CWD: Η δουλειά ποια ήταν; Τι έκανες;

Ν: Με πήραν για να πηγαίνω στην εφορία. Σκέψου ότι εγώ μέχρι
τότε δεν είχα πατήσει το πόδι μου σε τράπεζα ή εφορία. Πή-
γαινες από τις 5 το πρωί για να πιάσεις σειρά και τέλειωνες σε
ένα μήνα. Οι προηγούμενοι από μένα σε 3-4 μέρες έφευγαν.
Αλλά δεν είχα και άλλη επιλογή. Εγώ τα σύγκρινα όλα με την
οικοδομή και μου φαινόταν το όλο θέμα πολύ απλό. Πολύ μετά
κατάλαβα ότι ήταν άλλου είδους κούραση. Το να περιμένεις
κάθε μέρα σε μια σειρά ήταν νεύρα. Η κεντρική είσοδος άνοιγε
μετά τις 7.30, οπότε έγραφες το όνομά σου ή την εταιρεία σου
σε ένα χαρτάκι και το άφηνες κάτω από μια πέτρα. Συνήθως
είχα νούμερο μετά το 40 που αυτό σήμαινε ότι ίσως να με
έπαιρναν κατά τις 13.30. Σε διαφορετική περίπτωση, προσπα-
θούσες να πάρεις νούμερο για την επόμενη μέρα με την υπο-
γραφή του διευθυντή. Αν τελικά τα κατάφερνες, μετά έπρεπε
να πιάσεις άλλη σειρά, αυτή με τις μηχανές. Τότε τρυπούσαν
τα τιμολόγια και έπρεπε να τρυπήσεις 80.000, 100.000. Για
ένα μήνα λοιπόν ήμουν σερί στην εφορία και μετά τις 15.00
πήγαινα στο μαγαζί.
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CWD: Σου είχαν δώσει κάποιο μεταφορικό μέσο;

Ν: Στην αρχή ήμουν με συγκοινωνίες, όμως αναγκαστικά στη
συνέχεια μου έδωσαν ένα παπάκι για να κουβαλάω τις κούτες
με τα τιμολόγια και να πηγαίνω από το Περιστέρι που έμενα
στην εφορία στο Μαρούσι τα ξημερώματα. Το μηχανάκι που
μου έδωσαν μάλλον ήταν του προϊστάμενου να φανταστείς,
μετά πήραν καινούριο. Και τώρα πριν λίγο καιρό που αγόρασαν
άλλα, είχαν φτάσει στο σημείο που δεν φτιάχνονταν πια, ήταν
χρέπια. Και μη νομίζεις πήραν τα πιο φθηνά.

CWD: Ασφάλιση είχες;

Ν: Ναι από την πρώτη μέρα και το επίδομα επικινδυ-
νότητας, δεν συμφέρει σε μια ΑΕ να μην βάζουν
ένσημα. Έτσι τουλάχιστον λένε οι λογιστές. 

CWD: Πόσο καιρο δούλευες μόνος σου με μηχα-
νάκι;

Ν: Τα πρώτα τρία χρόνια ήμουν μόνος μου, ενώ
χρειάζονταν πέντε με έξι μηχανάκια για να βγει η
δουλειά. Ήταν βλέπεις η τρελή εποχή του βιβλίου.
Στη συνέχεια αναγκάστηκαν να κάνουν προσλήψεις.

CWD: Και τόσο καιρό που έκανες δουλειά για πέντε άτομα, προ-
λάβαινες να κάτσεις να πιεις έναν καφέ;

Ν: Οχι, με καμία Παναγία…

CWD: Οι άλλοι συνάδελφοι με μηχανάκι ήταν νεαρής ηλικίας;
Έμεναν στη δουλειά ή υπήρχε κινητικότητα;

Ν: Συνήθως ήταν νέα παιδιά και δεν κάθονταν πολύ, ήθελαν
όσο πιο γρήγορα να φύγουν από το μηχανάκι. Δεν τους παρε-
ξηγώ, έτσι το σκεφτόμουν και εγώ. Η δουλειά αυτή έχει πίεση,
άγχος αλλά το χειρότερο είναι που σε υποτιμούν. Την θεωρούν
ανειδίκευτη γιατί δεν χρειάζεσαι κάποιο πτυχίο για να την κά-
νεις. Σου λένε, «σιγά τι κάνεις; Στο μηχανάκι κάθεσαι». Και
συν τις άλλοις έχουν το στυλάκι «αφού είσαι έξω πάρε μου και
μια τυρόπιτα ή πήγαινε πλήρωσε αυτό το λογαριασμό». Μια
εταιρεία όμως είτε είναι μικρή είτε μεγάλη πρέπει να έχει μη-
χανάκι, χωρίς το μηχανάκι είναι σαν να μην έχει πόδια. Στην
ουσία είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Συν τοις άλλοις, έχεις να
κάνεις με τις καιρικές συνθήκες, με τους άλλους οδηγούς, να
προσέξεις να μην τρακάρεις, έχεις φορτώματα… 

CWD: Όταν ξεκίνησες δηλαδή να δουλεύεις με το μη-
χανάκι, το είδες ως κάτι που θα κάνεις για λίγο
καιρό, προσωρινά; 

Ν: Στην αρχή έλεγα να κάτσω κανά εξάμηνο και
μετά να βρω αλλού. Γλυκάθηκα όμως με τα
λεφτά, ήμουν και πιτσιρικάς και το αμέλησα.
Προέκυψαν εν τω μεταξύ και διάφορα οικογε-
νειακά προβλήματα. Έτσι πέρασαν δέκα χρό-
νια, ήμουν γύρω στα 30 και ό,τι και να έψαχνα
ή δεν με ήθελαν ή ήθελαν μόνο μηχανάκι. Είχα
κάνει και μια δυο αιτήσεις σε δήμους, αλλά εκεί
ήθελε βύσμα, εγώ δεν είχα τίποτα. 

CWD: Αν μπορείς περίγραψε λίγο το πώς ήταν η
δουλειά, πώς ήταν οργανωμένη.

Ν: Τα πρώτα χρόνια αυτό που δούλευε κυρίως ήταν το μα-
γαζί, το πωλητήριο. Είχαμε έξι ταμεία και τότε να σκεφτείς ότι
δεν υπήρχαν άλλα μεγάλα βιβλιοπωλεία, κάνα δυο ακόμα. Η
δουλειά ήταν πάνω κάτω όπως σας την έχω ήδη περιγράψει,
δηλαδή να πηγαίνεις σε τράπεζες και εφορίες. Μετά έφυγα από
το βιβλιοπωλείο και πήγα στις εκδόσεις, στη διακίνηση. Εκείνη
την περίοδο ήταν που ξεκίνησαν και οι παραγγελίες μέσω in-
ternet.  

CWD: Πότε περίπου έγινε αυτό;

Ν: Γύρω στο 2000 και μην φανταστείς πως ξεκίνησε με ενθου-
σιασμό, αλλά δειλά δειλά. Το βιβλιοπωλείο ήταν από τα πρώτα

που χρησιμοποίησαν το internet και μάλιστα όταν πήγα
την πρώτη παραγγελία, η υπεύθυνη μού είπε «πή-

γαινέ την και αν σε πληρώσει ο θεός βοηθός». Στα-
διακά που μεγάλωνε ο όγκος της δουλειάς μάς
πίεζαν όλο και περισσότερο και εμάς και όσους
έλεγχαν τις παραγγελίες από το internet.

Θα σας το περιγράψω με περισσότερη λεπτομέ-
ρεια, χωρίς όμως να θέλω να κουράσω. Το πρωί

όσοι δουλεύουν στους υπολογιστές, βλέπουν πόσες
παραγγελίες υπάρχουν και μετά τσεκάρουν τις ελλεί-

ψεις. Το επόμενο είναι να μας δώσουν μια λίστα με αυτές τις
ελλείψεις και εμείς τις συγκεντρώνουμε. Τι σημαίνει internet;
Ταχύτητα, είτε μένεις στην Καλαμάτα είτε στο Λονδίνο σε μία
ημέρα το βιβλίο σου θα έχει φτάσει και αν δεν έχει φτάσει σε
μία, θα έχει φύγει σε μία ημέρα από εμάς. Ταχύτητα σημαίνει
πιο γρήγορα… Στην αρχή είχα δέκα βιβλιοπωλεία να συγκεν-
τρώσω τις ελλείψεις, μετά είκοσι, μετά όλη την ημέρα και είχα
και όλα τα άλλα. Ανέβαινε η πίεση, ανέβαινε το άγχος, ανέ-
βαινε η τσαντίλα, ανέβαιναν οι πρίζες… Κάτι ακόμα που θέλω
να προσθέσω είναι πως αν και τα τελευταία χρόνια έχουν ανα-
θέσει την αποστολή των περισσότερων παραγγελιών σε εται-
ρεία courier, η δουλειά δεν έχει μειωθεί στο ελάχιστο.

CWD: Αυτό που περιγράφεις, εγώ το καταλαβαίνω ότι ήρθε το
internet και πενταπλασιάστηκε η δουλειά. Στα τελευταία που
ανέλαβε η εταιρεία, το κομμάτι των παραγγελιών, προσπαθώ
να καταλάβω γιατί αυξήθηκε η δουλειά. Θεωρητικά θα έπρεπε
να είναι λιγότερη, δεν είναι όμως...

Ν: Όχι δεν είναι, γιατί έχουν αυξηθεί πολύ οι παραγγελίες και
οι ελλείψεις σε βιβλία. Όποια παραγγελία έρχεται, εμείς πρέ-

Όταν μπήκε το
internet, εκεί που
έκανα δέκα δου-
λειές, μετά έκανα

σαράντα
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πει να τρέξουμε για το συγκεκριμένο βιβλίο. Παλιά που το βι-
βλιοπωλείο ήταν τίγκα στα βιβλία και είχε ένα πολύ μεγάλο
στοκ, μας έλειπαν π.χ. δέκα βιβλία, τώρα αν μας έρθουν 500
βιβλία παραγγελίες, μας λείπουν και τα 500. Θυμάμαι όταν
μπήκε το internet μού είχε κακοφανεί μιας και εκεί που έκανα
δέκα δουλειές, έπειτα έκανα σαράντα. Στον ίδιο χρόνο έπρεπε
να συμπιέσω τα πάντα.

CWD: Ήταν μια διαδικασία που φάνηκε αμέσως;

Ν: Όχι, την συνειδητοποίησα μετά από κάνα χρόνο και ήταν
λίγο μανίκι. Βέβαια, είχα μπει και εγώ σε ένα τρυπάκι, ότι πρέ-
πει να προλάβω τα πάντα.

CWD: Όλοι αυτοί οι πέλατες που έρχονταν στο βι-
βλιοπωλείο που ήταν όρατοι ως φυσικές παρου-
σίες, έχουν μεταφερθεί πίσω από μια οθόνη;

Ν: Κάποιος από την Κηφισιά γιατί να πάρει το
αμάξι του, να φάει την κίνηση, να πληρώσει βεν-
ζίνη ενώ μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού να
του φέρουν το βιβλίο στο σπίτι του; 

CWD: Εσύ λες ότι όλο αυτό το πράγμα είναι μια τερά-
στια αλυσίδα, αυτός από τη Κηφισιά το πατάει το κουμπάκι του
και παραγγέλνει το βιβλίο του, αλλά το να πάει σε αυτόν έχει
εργαζόμενους στον υπολογιστή που βλέπουν την παραγγελία
του, εσάς που σας τη δίνουν και τρέχετε να μαζέψετε το βι-
βλίο, να το φέρετε στο βιβλιοπωλείο, να το συσκευάσετε και
μετά να το πάρει η εταιρεία και να του το πάει. Το να δου-
λεύεις σε ένα βιβλιοπωλείο έχει ένα κρυφό πράγμα...

Ν: Ναι και όταν λέω ότι δουλεύω σε βιβλιοπωλείο, μου λένε
«τυχερέ διαβάζεις βιβλία». Και εγώ ούτε καν προλαβαίνω να
ξεφυλλίσω ένα βιβλίο, να δω πώς είναι μέσα.

CWD: Εγώ όταν είχα έρθει στη δουλειά και μου έλεγες τι κάνεις
δεν το πίστευα.

Ν: Και εγώ άργησα να το καταλάβω. Να φανταστείς μια μέρα
βγήκα με κάτι φίλους και ενώ εγώ είχα φτάσει στην Αλεξάν-
δρας, τα παιδιά ήταν ακόμα Ομόνοια. Γενικότερα έτρεχα και
εκτός δουλειάς, το τρέξιμο μου είχε γίνει τρόπος ζωής.

CWD: Ποιο σημείο από όλη αυτή τη δουλειά σού φαίνεται το
πιο δύσκολο;

Ν: Το ότι πρέπει να βγω έξω ανεξαρτήτως συνθηκών και όχι
μόνο πρέπει να βγω, αλλά πρέπει να τα τελειώσω όλα. Άσχετα
αν έχει 50 βαθμούς ή αν βρέχει πέντε μέρες σερί. Δεν θα σου
πουν κάτσε ένα λεπτό. Απ΄την άλλη, καταλαβαίνεις πως όσο
περνούν τα χρόνια, δεν έχεις τις ίδιες αντοχές...

CWD: Με βροχές δηλαδή έξω;

Ν: Έξω συνέχεια. Θυμάμαι σε κάτι μεγάλες πλημμύρες με είχαν
στείλει στην Ορφέως, επόμενο ήταν να πέσει το μηχανάκι σε
μια λούμπα και να έρθει το φορτηγό να το πάρει.

CWD: Μια διαφορετική ερώτηση που θέλουμε να σου κά-
νουμε είναι αν υπήρχαν γενικά αντιδράσεις εκ μέρους

του προσωπικού.

Ν: Ένα μήνα πριν πάω εγώ, είχαν γίνει κάποιες
κινητοποιήσεις. Είχαν κατασκηνώσει απ’ έξω οι
υπάλληλοι και έλεγαν στον κόσμο να μην ψωνί-
ζει. Δεν ξέρω όμως τι είχε γίνει, δεν ήμουν τότε

εκεί. Σε άλλες δουλειές, πολλοί συνάδελφοι που
ήταν σε μικρότερους εκδότες δεν τους κολλούσαν

ένσημα, δεν τους πλήρωναν, δούλευαν με δικό τους
μηχανάκι ή και Σάββατα. 

CWD: Μου έχουν πει ότι τότε ήταν πολλοί οργανωμένοι. Με το
σωματείο είχες καμία σχέση;

Ν: Όχι, αλλά ήξερα πολλά παιδιά που ήταν εκεί. Από ένα ση-
μείο και μετά πολλοί για να σε πάρουν στη δουλειά σε ρωτού-
σαν στα ίσια ή μάθαιναν από τον προηγούμενο εργοδότη σου
ή από τρίτους, αν συνδικαλίζεσαι. Στο έλεγαν στα ίσια: «Κοίτα
εδώ για να σε πάρω στη δουλειά δεν θέλω συνδικαλισμό και
μαλακίες». Το τελευταίο κρούσμα ήταν, θυμάσαι, με τη Γεωρ-
γία που την πάτησαν κιόλας…

CWD: Για πες, ήταν και στο σωματείο νομίζω...

Ν: Η Γεωργία είχε έρθει ως εξωτερικός υπάλληλος με μηχανάκι,
έκανε την ίδια δουλειά με μένα. Ήρθε μια μέρα λοιπόν η δικη-
γόρος και της είπε «πρέπει να σε διώξω γιατί είσαι γυναίκα και
δεν θα μπορείς να κουβαλάς κούτες, να ανταπεξέλθεις στη δου-
λειά». Πάει τότε στο γραφείο ισότητας. Αναγκάστηκαν και την
ξαναπήραν και για να μην τη βλέπουν, την έστειλαν στην απο-
θήκη στο Περιστέρι.

Στο έλεγαν στα
ίσια: «για να σε

πάρω στη δουλειά δεν
θέλω συνδικαλισμό

και μαλακίες»
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CWD: Και να σου πω τώρα, η απορία που έχω είναι ότι μετά
απ’όλα αυτά, έπιασες και δεύτερη δουλειά.

Ν: Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ: γιατί το έκανα; Έπαιζαν και οι-
κονομικά προβλήματα, όλη μέρα ήθελα να δουλεύω, μόνο αυτό
ήξερα να κάνω καλά. Και στην ουσία δεν έβγαζα και τίποτα
μιας και όσα έπαιρνα, τα έδινα σε σουβλάκια γιατί δεν προλά-
βαινα να μαγειρέψω. 

CWD: Στη δεύτερη δουλειά πότε πήγες;

Ν: Το 2004. Κοίτα για να είμαι ειλικρινής, αν είμαι ξεκούραστος
και πιω και κανά τσιπουράκι, τα λέω καλύτερα. Έχω και λίγο
άγχος, δεν σας το χαλάω τώρα, ε; (γέλια)

Η ΔΟΥΛΕΙΆ ΣΤΗΝ PIZZA HUT

Ν: Γενικά, η δεύτερη δουλειά ήταν μια τρύπα στο νερό και την
έκανα για εννιά χρόνια. Δούλευα στο κατάστημα στο Περιστέρι.
Η Pizza Hut ήταν μια μεγάλη εταιρεία και από τις χειρότερες,
η καλύτερη. Έλεγε, δηλαδή, «θα σε πληρώνω και πιο πολλά
λεφτά, θα σου δίνω τα “πάντα”, κράνος, παντελόνι, μπουφάν,
αδιάβροχο, μηχανάκι, βενζίνες, τα πάντα, αλλά θα κάνεις ακρι-
βώς ό,τι σου πω. Αν κάνεις το τόσο δα με δική σου πρωτο-
βουλία, έφυγες». Ρομποτάκι. Στη σύμβαση υπογράφεις,
μεταξύ των άλλων, ότι θα είσαι ευπρεπώς ενδεδυμέ-
νος, θα είσαι ξυρισμένος, θα φοράς κράνος.
Νόμος. Ξέρεις πόσα παιδιά έχουν χάσει τη δου-
λειά τους που ενώ είχαν σχολάσει και φορού-
σαν το μπουφάν της πιτσαρίας, δεν είχαν
κράνος; Τους έδιωχνε με ένα τηλέφωνο. Έχουν
διώξει ακόμα τυπά που φορούσε μπλούζα της
Hut γιατί είχε μουτζώσει έναν που πέρασε με κόκ-
κινο. Χαλάει λέει το prestige της εταιρείας. 

CWD: Όσον αφορά την περιοχή, σε βοήθησε που τη γνώ-
ριζες;

Ν: Ναι, το καλό ήταν ότι την ήξερα σαν το χέρι μου επειδή
εκεί μεγάλωσα και άσε που δούλευα ήδη 15 χρόνια με μηχα-
νάκι. Μέσα σε τέσσερις ώρες πήγαινα 30 πίτσες, ενώ άλλος συ-
νάδελφος μπορεί να πήγαινε στο 8ωρο τις ίδιες πίτσες, και
αυτό όχι γιατί έτρεχα πιο πολύ, αλλά ήξερα πολύ καλά τους
δρόμους. Στην αρχή που πήγα η περιοχή διανομής ήταν μικρή,

όμως συνεχώς μεγάλωνε. Όταν έφυγα, να καταλάβεις, η πε-
ριοχή είχε επεκταθεί από το Καματερό ως τα Πατήσια.

CWD: Πες μας λίγα πράγματα για τη δουλειά εκεί.

Ν: Όλα ήταν κανονισμένα και υπό πλήρη έλεγχο.  Έμπαινες στο
μαγαζί και πάταγες τον κωδικό σου για να ξεκινήσεις, ας πούμε
πως ήσουν ο 316 που είχες υπό την ευθύνη σου το τάδε μη-
χανάκι. Αν αργούσες, σε ρωτούσαν πάντα το λόγο. Στη συνέ-
χεια έπαιρνες τη θέση σου στην αλυσίδα όταν έβγαινε η πρώτη
πίτσα, την έπαιρνες και μετά ο επόμενος και ούτω καθεξής.
Όταν γινόταν καταχώρηση μιας παραγγελίας, έπεφτε ταυτό-
χρονα στην κουζίνα και σε εμάς. Έλεγε λοιπόν η κουζίνα
«έτοιμη η παραγγελία» και ο 316 έπαιρνε αυτή με τον αριθμό
5. Υπήρχε μια μεγάλη οθόνη που έβλεπες τις παραγγελίες,
οπότε τσέκαρες αν μπορούσες να κάνεις συνδυασμούς. Βέβαια,
μπορούσες να συνδυάσεις τις πρώτες τρεις, όχι π.χ. να περι-
μένεις να γίνει η τελευταία που μπορεί να σε βόλευε. Αν έκα-
νες πάνω από 12, 13 άντε 14 λεπτά να την παραδώσεις, η
οθόνη κοκκίνιζε και έβγαζε έναν ήχο σαν συναγερμό. Σε αυτή
την περίπτωση, έπαιρναν από το κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο
που συντόνιζε και ρωτούσαν γιατί ο 316 που έχει φύγει από τις
19.00 δεν έχει φτάσει ακόμα. Όταν επέστρεφες στο μαγαζί, η
πρώτη σου δουλειά λοιπόν ήταν να πατήσεις ότι ο 316 πήγε
την παραγγελία, ώστε να σβηστεί και να την χρεωθείς. Είχαμε
ένα μέσο όρο χρόνου παράδοσης της πίτσας ανάλογα με την
περιοχή, αλλά σκέψου όταν είχε κίνηση ή έβρεχε... 

CWD: Αυτά δεν άλλαζαν υπό τέτοιες περιστάσεις;

Ν: Όχι, όχι, είσαι τρελός; Τα ίδια έμεναν!

CWD: Ωραία...Τι άλλο έπρεπε να κάνετε;

Νίκος: Α ναι, είχαμε και τα κρυφά c.h.a.m.b.s.,1 τι είναι αυτό
ε; Σε έχει προσλάβει η εταιρεία για κρυφό chambs, κρυφό
έλεγχο δηλαδή, εσένα δεν σε ξέρει ούτε ο διευθυντής παρά
μόνο ένας μέτοχος που δεν τον βλέπεις ποτέ στη ζωή σου.
Παραγγέλνεις μια πίτσα, εγώ νομίζω ότι είσαι κανονικός πελά-
της και μέχρι να επιστρέψω στη δουλειά, εσύ συμπληρώνεις
μια λίστα με ερωτήματα. Αξιολογείς διάφορα πράγματα τον
χρόνο παράδοσης, αν ήμουν χαμογελαστός, περιποιημένος, αν
έδωσα ρέστα ή έκανα ότι δεν τα έβρισκα, αν η πίτσα ήταν

στραπατσαρισμένη. Ο νόμος ήταν ότι χτυπάμε το κου-
δούνι και λέμε «καλησπέρα κύριε τάδε, έχετε πα-

ραγγείλει τα εξής». Εννοείται ότι δεν μπαίνεις
μέσα στο σπίτι και ακόμα και αν μας βρίσει ο
άλλος, εμείς πρέπει να είμαστε με το χαμόγελο.
Μετά σου δίνουν το αποτέλεσμα του κρυφού ch-
ambs. 

CWD: Κάθε πότε γίνονταν αυτά τα κρυφά chambs,
ποια ήταν η συχνότητά τους;

Ν: Δεν ήξερες, μπορεί και δυο φορές την εβδομάδα, μπο-
ρεί και μια φορά τον μήνα. Συνήθως αν πήγαινες σε άγνωστη
διεύθυνση, πρόσεχες μήπως και είναι chambs. Είχαν διώξει
πολύ κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Όταν είχες 60% αξιολόγηση,
έπαιζε θέμα γιατί έλεγες αφού ήμουν «τέλειος», τι είχε συμ-
βεί; Αυτό που είχε συμβεί πολλές φορές και το έγραφαν στην
αξιολόγηση ήταν ότι δεν είχες χαμογελάσει απ’την καρδιά σου.
Κοίτα τώρα δηλαδή να είσαι μούσκεμα, να έχεις να δώσεις

Tην
περιοχή τη γνώ-
ριζα σαν το χέρι

μου. Εκεί μεγάλωσα,
άσε που δούλευα 

15 χρόνια με 
μηχανάκι
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άλλες δέκα πίτσες, να σε αγχώνουν τα λεπτά και να πρέπει να
χαμογελάσεις απ’την καρδιά σου…
CWD: Οπότε, πάρε 60%.

Ν: Θυμάσαι ένα σκηνικό που σου είχα πει παλιά;
Είχαν έρθει κάποιοι καινούριοι μέτοχοι να φάνε
στο μαγαζί, ήταν Γάλλοι. Επόμενο ήταν να παί-
ζει λίγο άγχος. Τους σέρβιρε μια κοπέλα που
δούλευε 13 χρόνια εκεί, αλλά ο τρόπος σερβιρί-
σματός της δεν ήταν ο τέλειος γιατί λέει ο αντί-
χειρας ήταν ελαφρώς σηκωμένος. Αμέσως έκαναν
νόημα και ο υπεύθυνος την απέλυσε. Τώρα αυτά που
σας λέω κάθε χρόνο χειροτέρευαν. Το αποκορύφωμα ήταν με
το μνημόνιο. Ρωτούσαν: Πόσες ώρες δουλεύεις την εβδομάδα;
40; Θα δουλεύεις 30 από εδώ και πέρα, δεν πα να έλεγες ότι
έχεις ανάγκη το μεροκάματο... Οι ώρες ολοένα μειώνονταν, με
αποτέλεσμα να βγάζεις όλο και λιγότερα χρήματα. Άσε που
μετά σου έλεγαν να φύγεις οικειοθελώς και να σε ξαναπροσ-
λάβουν με λιγότερα χρήματα, χωρίς να δείξεις τα ένσημά σου,
με 2,80 ευρώ την ώρα...

CWD: Το πόσο πληρωνόσουν την ώρα έπεσε δηλαδή;

Ν: Ναι, από 6 ευρώ την ώρα την χρύση εποχή ή 6,40 τις Κυ-
ριακές, μετά πήγε 2,80 την ώρα, με δικό σου μηχανάκι, δικιά
σου βενζίνη, δικό σου σέρβις. 

CWD: Κάτσε τώρα, ένας δηλαδή δουλεύει
δέκα χρόνια, έχει υπογράψει σύμβαση να
είναι τύπος και υπογραμμός, αλλά να του πλη-
ρώνουν τα πάντα και μετά του λένε «φύγε τώρα
εσύ, σε απολύουμε και αν θες έλα μεθαύριο και θα
έχεις καινούριο συμβόλαιο. Ξέχνα όμως τα δέκα χρό-
νια, φέρε το δικό σου μηχανάκι, πλήρωνε και τις βενζίνες
και η ώρα με τα μισά λεφτά».

Ν: Ναι. Είπαν, «πόσα παίρνεις τον μήνα; 800; Με 600 θέλεις;»

CWD: Τα κρυφά chambs έμειναν; 

Ν: Βέβαια! Είχαμε και άλλα, κάποια meetings για παράδειγμα,
σεμινάρια που αν δεν ερχόσουν την προκαθορισμένη ώρα, δεν
θα είχες την εύνοια του υπεύθυνου. Αυτό σήμαινε ότι θα σε
έβαζε για ένα μήνα στη χειρότερη βάρδια.  

CWD: Είχατε κοινούς χρόνους με τους συναδέλφους; Κάνατε
κάνα τσιγάρο μαζί;

Ν: Κάναμε, λέγαμε κάποια πράγματα αλλά όχι και αυτά που αι-
σθανόσουν, δεν είχαμε αναπτύξει σχέσεις πόσο μάλλον σχέ-
σεις εμπιστοσύνης. Δεν είχαμε και την πολυτέλεια από άποψη
χρόνου. Ούτε τουαλέτα δεν προλάβαινες να πας. Όσοι από εμάς
κάθονταν, ήταν αυτοί που είχαν πραγματικά ανάγκη. Έπαιζαν
και αστεία σκηνικά με συναδέλφους, αλλά γενικότερα υπήρχε
πολύ πίεση. Μια Κυριακή Πρωτομαγιάς που δούλευα, μου
έδωσε την εντύπωση ότι δούλευα σε εργοστάσιο. Ακόμα και
μέσα στο μαγαζί αν ήσουν σερβιτόρος, το πρωτόκολλο ήταν
να κάνεις 18 βήματα για να πλησιάσεις τον πελάτη και να του
πάρεις παραγγελία. Τα λέω και κουράζομαι, τώρα δεν έχω την
υπομονή. Τότε δεν το σκεφτόμουν, δεν τα έπαιρνα τοις με-
τρητοίς. Δεν μπορούσα να δω ότι η ζωή δεν είναι μόνο η δου-
λειά αλλά ότι είναι και άλλα πράγματα, οι βόλτες, οι σχέσεις,
οι διακοπές. Τώρα δεν είναι έτσι… Για να φανταστείς, στην

αρχή με τον Σταμάτη λέγαμε ένα γεια και μια μέρα μου λέει
«πάμε για ένα καφέ»; Τον κοιτούσα καλά καλά γιατί

αφενός δεν είχα ούτε την όρεξη, αλλά ούτε και την
εμπιστοσύνη. Και από τότε κάθε πρωί πίνουμε
καφεδάκι... 

CWD: Τι θα έλεγες για αυτούς τους τύπους που
δεν θεωρούν τη δουλειά με το μηχανάκι «κανο-
νική» δουλειά;

Ν: Δεν θέλω να πω κάτι για όσους δεν θέλουν να
δουλέψουν μηχανάκι, εγώ τώρα το κάνω τόσα πολλά

χρόνια που ναι μεν από τη μία το έχω σιχαθεί και βαρεθεί,
αλλά από την άλλη ξέρω να το κάνω πολύ καλά και μου αρέ-
σει. Αλλά δεν θα κατηγορήσω και κάποιον που δεν θέλει να
την κάνει. Έγω δεν θα δούλευα ποτέ ας πούμε ταξιτζής, δεν
έχω την υπομονή για κάτι τέτοιο…

CWD: Ευχαριστούμε πολύ Νίκο και καλή συνέχεια στα πρωινά
καφεδάκια!

1. C.H.A.M.P.S. αρκτικόλεξο για Cleanliness, Hospitality, Accuracy,
Maintenance, Product Quality και Speed.

Μια
Κυριακή πρω-

τομαγιάς που δού-
λευα, μου έδωσε την

εντύπωση ότι δού-
λευα σε εργο-

στάσιο

Διαφήμιση των '60ς. Το παπί ως μέσο για να πηγαίνει η ξένοιαστη νεο-
λαία της μεσαίας τάξης στας παραλίας. Με την ποδίτσα του και χωρίς
νικελωμένη εξάτμιση.


