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Γιατί, σκέφτεται, «τι να σου πει
μια σερβιτόρα που κουβαλάει κα-
φέδες μέσα στο μαγαζί ή ένας ντελι-
βεράς που τους πηγαίνει τρία στενά
παρακάτω; Σιγά, δουλειές είναι αυτές;».
Ξέρετε, αυτό το κλασικό επιχείρημα ότι
«δεν είναι δα και δουλειά σε εργοστά-
σιο». Η αλήθεια είναι ότι εάν καθίσουμε,
ο καθένας μόνος του, και σκεφτούμε το
παρελθόν μας στα διάφορα εργασιακά πε-
ριβάλλοντα που έχουμε βρεθεί, θα βγά-
λουμε αρκετό σιχτίρισμα και τίποτα άλλο.
Εάν όμως ανταλλάξουμε - μοιραστούμε
τις εμπειρίες αυτές με άλλους εργαζόμε-
νους και τις συζητήσουμε, τότε θα δούμε
να εμφανίζονται πολλά κοινά. Λέγοντάς
τα όλα αυτά, θέλουμε να καταλήξουμε
στο προφανές: μπορεί οι μεμονωμένες
εργασιακές εμπειρίες να φαίνονται αδιά-
φορες και ασήμαντες, αλλά πολλές μαζί
δημιουργούν μια συλλογική γνώση. Λέμε
ότι αυτή ακριβώς είναι και η πηγή της δύ-
ναμής μας. Λέμε επίσης ότι καμία εργα-
σία στην παραγωγική διαδικασία δεν είναι
ασήμαντη. Τα αφεντικά είναι εκείνα που
βρίσκουν τρόπους να διαιρούν (και με τη
συναίνεσή μας) την εργασία, με στόχο
από τη μία την υποτίμησή της και από την
άλλη την οικειοποίηση αυτής της γνώσης.
Μίας συλλογικής γνώσης γύρω από την
οργάνωση της εργασίας. 

Εμείς λοιπόν, μέσα από τις
λίγες συνεντεύξεις του περιοδι-

κού αυτού, έχουμε εστιάσει στα ακό-
λουθα σημεία: 

α) στο ζήτημα της τεχνολογίας ή αλλιώς
του σταθερού κεφαλαίου. Σε όλες σχεδόν
τις μέχρι τώρα συνεντεύξεις μας όλο και
μια μηχανή που εντατικοποιεί την εργασία
και αυξάνει τον έλεγχο μπορεί να
βρεθεί. Είτε πρόκειται για μία
σούπερ ντούπερ καφετιέρα
που φτιάχνει δέκα καφέδες
ταυτόχρονα είτε για μία τε-
ράστια οθόνη που κοκκινί-
ζει γιατί δεν παραδόθηκε
η πίτσα στον χρόνο της.
Στην περίπτωση της Μυρτώς
που δουλεύει σε τηλεφωνικό
κέντρο, ο υπολογιστής, το γρα-
φείο και τα αλλά γκατζετάκια που πλαι-
σιώνουν την εργασιακή της καθημε-
ρινότητα δεν χρησιμοποιούνται για ψυχα-
γωγία ή ανακούφιση. Αντίθετα, είναι οι
«μηχανές» που για έξι ώρες εντατικοποι-
ούν τον ρυθμό της εργασίας με τέτοιον
τρόπο που ή θα τον ακολουθήσει κανείς ή
θα πάρει το κουβαδάκι με το βιογραφικό
του και θα ψάξει σε άλλη παραλία για
δουλειά. Όπως χαρακτηριστικά μας λέει η
Μυρτώ, ο υπολογιστής στα τηλεφωνικά

κέντρα ρίχνει αυτόματα τις κλήσεις, οι
προϊστάμενοι σε ηχογραφούν διαρκώς,
ακούνε τις κλήσεις και μετράνε τους χρό-
νους, ενώ στο τέλος παίζει και αξιολό-
γηση.

Στις περισσότερες δουλειές του τομέα των
υπηρεσιών, οι οποίες θεωρούνται ως «μη
κανονικές» (θα το θίξουμε πιο κάτω αυτό),

η εργασία που πρέπει να γίνει έχει με-
λετηθεί πολύ συγκεκριμένα: με-

τρημένοι χρόνοι, σύντομες
κινήσεις, τυποποιημένες
ερωτήσεις. Τόσο που θυμί-
ζει την αλυσίδα συναρμο-
λόγησης. Έτσι, το σταθερό
κεφάλαιο που περιγράψαμε

πιο πάνω και ο προμελετη-
μένος καταμερισμός της εργα-

σίας, οδηγούν στον περαιτέρω
έλεγχο και την εντατικοποίησή της, με

σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας.
Την ίδια ώρα που οι μισθοί είναι πατωμέ-
νοι και τα νεύρα μας τεντωμένα. Όπως μας
λέει η Μυρτώ, η δουλειά στα τηλεφωνικά
κέντρα πάει κάπως έτσι: εκατό πενήντα
άτομα μέσα σε ένα χώρο μπροστά από τη
μηχανή, χωρισμένα σε ομάδες των δεκα-
πέντε, με έναν να τους ελέγχει και αυτός
με τη σειρά του να ελέγχεται και να αξιο-
λογείται από άλλους. Και τα λεφτά; 6

ο κόσμος 
της εργασίας 
υποτιμάει τις 
εμπειρίες του

Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΤΑΙ

ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ
ΕΝΤΑΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΙ: 
ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ένα από τα καλά των συνεντεύξεων είναι ότι από

την εξιστόρηση της εργασιακής εμπειρίας που προ-

κύπτει μέσα από τις ερωταπαντήσεις, μπορεί κανείς να

συγκεντρώσει ενδιαφέροντα στοιχεία και να οδηγηθεί

σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Το λέμε αυτό γιατί

νομίζουμε ότι ο κόσμος της εργασίας υποτιμάει συ-

στηματικά τις εμπειρίες του. Θεωρεί ότι είναι «ασή-

μαντες», όπως »ασήμαντες» είναι

και οι δουλειές που κάνει.
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ώρες/400 ευρώ.

β) Στο ότι όταν ήρθαν τα αφεντικά και
μας ανακοίνωσαν ότι θα κόψουν στο μισό
τους μισθούς μας, δεν χάσαμε μόνον τη
γη κάτω από τα πόδια μας. Οι περισσότε-
ροι από εμάς, άλλωστε, ζοριζόμασταν ήδη
αρκετά. Όχι μόνο εξαιτίας αυτού που μας
συνέβαινε, άλλα κι επειδή οι γνώμες που
διατυπώνονταν από όσους έτρωγαν
το ένα χαστούκι μετά το άλλο
ήταν γνώμες ατομικές, μη
συλλογικές, και τέλος τέλος
αταξικές. Γνώμες που δεν
έβαζαν απέναντί μας τα
αφεντικά, αλλά ό,τι άλλο
μπορεί να κατεβάσει ο νους
του καθενός. Αυτές οι γνώ-
μες, λοιπόν, δεν διατυπώθη-
καν για πρώτη φορά την εποχή
της καπιταλιστικής κρίσης. Πάνε αρ-
κετά χρόνια πίσω, στην εποχή που αρχί-
σαμε να ξεχνάμε ότι ο εργάτης έχει
αντίθετα συμφέροντα από τα αφεντικά,
την εποχή που καταλαβαίναμε την εργα-
σία ως χόμπι, γιατί στο κάτω κάτω σκο-
πός ήταν να «κάνουμε αυτό που μας
αρέσει». Τότε που οι περισσότεροι βά-
λανε τα κοστούμια τους και την είδαν
«μεγάλοι». Πέρα από τους μετανάστες
που ένιωθαν στο πετσί τους όλες αυτές

τις αντιθέσεις, υπήρχαν και
διάφορες άλλες φιγούρες μέσα
στην ελληνική κοινωνία, όπως οι νε-
ολαίοι εργατικής προέλευσης που έκαναν
δουλειές που κανείς άλλος δεν πλησίαζε.
Αυτές τις «μη κανονικές δουλειές» που
όπως έλεγαν τα αφεντικά (αλλά και ένα
μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας)
δεν απαιτούσαν και ιδιαίτερες ικανότητες·

ούτε καν απολυτήριο λυκείου.
Ανάλογη αίσθηση είχαν και οι

ίδιοι οι εργαζόμενοι που τις
θεωρούσαν απλές και φυσι-
κοποιημένες. Για την ακρί-
βεια, τις έβλεπαν ως ένα
μεταβατικό, προσωρινό
στάδιο «μέχρι να βρεθεί

κάτι καλύτερο». Εμείς, βέ-
βαια, συμφωνούμε με τα λόγια

της Μυρτώς: «τι έχουν οι κανονι-
κές δουλειές που δεν έχει αυτή; Μια χαρά
κανονική δουλειά είναι και δεν είναι ότι
την κάνουν οι λιγότερο ικανοί. Δεν είναι
ανειδίκευτη, μαθαίνεται και με πολύ
σκληρό τρόπο μάλιστα».

Γι' αυτό και υποστηρίζουμε ότι οι διαχω-
ρισμοί αυτοί περί «κανονικής» και «μη κα-
νονικής» εργασίας πέταξαν ένα μεγάλο
μέρος της εργασίας στον πάτο της εργα-
σιακής πυραμίδας· και μάλιστα φτηνό και

υποτιμημένο. Νομίζουμε πως
αυτή είναι και μια από τις μεγα-

λύτερες νίκες των αφεντικών, η
οποία και κερδήθηκε πρώτα στα μυαλά
της εργατικής τάξης και έπειτα στο υλικό
επίπεδο.

γ) Τέλος, στο ότι από την κρίση και μετά
οι εργασίες στα τηλεφωνικά κέντρα, στα
ντελιβεράδικα, στις κρεπερί, γνωστές τοις
πάσι και ως «προσωρινές» και «επισφα-
λείς εργασίες» γίνονται όλο και περισσό-
τερο ο κανόνας στην αγορά εργασίας. Κι
αυτό δεν συμβαίνει γιατί ανοίγουν ακόμα
πιο πολλές καφετέριες και πιτσαρίες, αλλά
γιατί το άλλο κομμάτι της «κανονικής
δουλειάς» που λέγαμε και πιο πάνω,
αφορά όλο και λιγότερους. Σήμερα, όλο
και περισσότεροι θα πρέπει να μάθουν να
δουλεύουν με εργασιακούς όρους τύπου
ντελίβερι και τηλεφωνικών κέντρων. Δια-
βάζοντας τη συνέντευξη που ακολουθεί,
ας έχουμε κατά νου ότι η διαδρομή και οι
εμπειρίες της Μυρτώς ούτε ακριβώς ατο-
μικές είναι ούτε μεμονωμένες. Είναι η κα-
θημερινότητα χιλιάδων από εμάς.

Ευχαριστούμε τον Χ για τη συμμετοχή του
στην κουβέντα μας με τη Μυρτώ.

την
εποχή που αρχί-

σαμε να ξεχνάμε ότι
ο εργάτης έχει αντί-
θετα συμφέροντα
από τα αφεντικά



20

CWD: Για πες μας λίγο, πότε ξεκίνησες να δουλεύεις ως τηλε-
φωνήτρια;

Μυρτώ: Ξεκίνησα να δουλεύω το 1998, γιατί έπρεπε να δου-
λέψω. Τότε ήμουν φοιτήτρια και η πρώτη μου δουλειά ήταν εκεί
που πάνε όλοι οι φοιτητές: στα Goody's. Η πρώτη φορά που δού-
λεψα σε τηλεφωνικό κέντρο, οργανωμένο, ήταν στον ΟΤΕ. Πιο
πριν είχα δουλέψει σε κάτι παπλώματα, σε κάτι telemarketing
αλλά καμία σχέση. Στον ΟΤΕ παίρνανε φοιτητές. Για ένα χρόνο,
οχτώ μήνες. Έχω δουλέψει 2 φορές έτσι στον ΟΤΕ. Η πρώτη ήταν
το 2004. Ήταν καλά τα λεφτά τότε, σε σχέση με όλα τα άλλα δη-
λαδή. Παλεύαμε να μπούμε κάθε φορά που έβγαζε προκηρύξεις.
Και έτσι μπήκε στο βιογραφικό μου μοιραία και με παίρνανε εύ-
κολα σαν τηλεφωνήτρια. Δούλεψα για ένα διάστημα στην
Altec Τelecoms, στην εξυπηρέτηση πελατών, εξερχό-
μενες πωλήσεις, έρευνα αγοράς και άλλα που θα πω
στη συνέχεια. Επειδή είναι μια δουλειά που δεν
αντέχεται για πολύ καιρό, συνήθως καθόμουν
έναν-ενάμιση χρόνο, τα έφτυνα και μετά έφευγα.

CWD: Και πολύ είναι ένας χρόνος...

M: Ναι, και πολύ είναι. Στην έρευνα αγοράς ήταν
πιο χαλαρά, είχες μπροστά σου μια τηλεφωνική συ-
σκευή, έναν κατάλογο, δεν ήταν τόσο οργανωμένα,
είχε και χαβαλέ και λούφα. Μετά έχω δουλέψει στη γραμ-
ματεία πωλήσεων, σε τηλέφωνα. Πάλι μια συσκευή, ένας κατά-
λογος, promotion, δηλαδή, και μετά εξυπηρέτηση πελατών στη
Forthnet, στη Vodafone. Με τετράμηνες, εξάμηνες συμβάσεις.

CWD: Όλες οι δουλειές αυτές ήταν προ κρίσης;

M: Όχι, η τελευταία που απολύθηκα ήταν πέρσι το Γενάρη, σε
εξυπηρέτηση πελατών. Στην Αltec που έλεγα πριν ήταν το 2006.
Γενικά ο κόσμος σε τηλεφωνικά κέντρα ανακυκλώνεται. Άμα ο
στόχος είναι οι πωλήσεις, πολύς κόσμος παραιτείται, γιατί δεν
αντέχει την πίεση ή σε απολύουν. Μετά με την ανεργία που παί-
ζει ξαναψάχνεις τα ίδια και όλοι σε παίρνουν γιατί αφού το έχεις
κάνει μια φορά, θα το ξανακάνεις. Είναι αποδοτικό γι' αυτούς.
Μπορεί εγώ να έχω παραιτηθεί από την προηγούμενη δουλειά,
αλλά ο άλλος ξέρει ότι γνωρίζω τη δουλειά και αν με πιέσει, θα
το βγάλω το μεροκάματο.

CWD: Πώς βρίσκεις δουλειά; Από εφημερίδα;

M: Ναι, στη Χρυσή Ευκαιρία υπήρχαν πολλές. Και τώρα φουλ είναι. 

ΞΕΡΕΙΣ, ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΣ 100 ΛΕΞΕΙΣ·
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

CWD: Μπορείς να περιγράψεις λίγο τη διαδικασία της δουλειάς;
Καταρχήν είχατε πάντοτε υπολογιστή μπροστά σας ή μόνο ένα
τηλέφωνο; 

M: Οι υπολογιστές υπάρχουν πολλά χρόνια. Όχι σε όλες τις εται-
ρείες, σίγουρα στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών που είχανε call
center από την αρχή. Ας πούμε στην Telephone net είχαν ανα-
λάβει το ΙΚΑ για πολλά χρόνια και είχαν υπολογιστή. Όταν λέμε
υπολογιστή εννοούμε ηχογράφηση, ενδοεπικοινωνία, να μπο-
ρούνε να ακούνε την κλήση σου, να πέφτουνε οι κλήσεις συνε-
χόμενα (όπως στον ΟΤΕ που ήταν εισερχόμενες και έπεφταν

αυτόματα) κτλ. Σίγουρα είναι πιο εντατικοποιημένη η δου-
λειά και σε σχέση με 10 χρόνια πριν έχει αυξηθεί φουλ

και ο έλεγχος πάνω στη δουλειά. Από την ώρα που
μπαίνεις, έλεγχος στο ασανσέρ, οι σεκιουριτάδες
γράφουν τι ώρα έφτασες, καταγράφεται το log in.
Συνεχής πίεση. Τώρα, όσον αφορά την έρευνα
αγοράς, εγώ έχω δουλέψει στην ίδια εταιρεία σε
θέση με υπολογιστή που με παρακολουθούσαν,

έπρεπε δηλαδή να είμαι πολύ προσεκτική στο τι
λέω, να είμαι πολύ γρήγορη, να κάνω τις ερωτήσεις

που πρέπει και μετά στην ίδια εταιρεία σε θέση με ένα
χαρτί και ένα τηλέφωνο που έβγαζα τη δουλειά πολύ εύκολα,
πολύ πιο άνετα χωρίς να πρέπει να πω το ποιηματάκι. Ξέρεις, σε
αυτές τις δουλειές πρέπει να λες 100 λέξεις· συγκεκριμένες.
Είναι παράνοια αυτό το πράγμα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η
διαδικασία δεν έχει αυτοματοποιηθεί τελείως. Καλά, δεν θα
μπορούσε κιόλας. Ο πελάτης θα έχει συνέχεια καινούριες απαι-
τήσεις που μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να τις αντιληφθεί. Τι θα
του πει ο υπολογιστής όταν ρωτάει επίμονα κάτι ή όταν βρίζει;
Πάτα το 1; Δεν γίνεται να κάνει μια μηχανή τα πάντα, μόνο πολύ
συγκεκριμένα πράγματα.

CWD: Τι ήταν πιο δύσκολο για σένα, οι πωλήσεις ή η εξυπηρέ-
τηση πελατών;

M: Η εξυπηρέτηση πελατών. Ειδικά εδώ και κάποια χρόνια που
έχουν μπει όλες αυτές οι εταιρείες που αναλαμβάνουν την εξυ-
πηρέτηση για τρίτους. Έχουν ηχογράφηση, πολλή παρακολού-
θηση, σε αξιολογούν με βάση αυτά που ακούνε, μετράνε
χρόνους. Συν οι πολλές κλήσεις. Σου λένε συγκεκριμένα πότε να
κάνεις διάλειμμα και μέχρι τότε σου έχει βγει το λάδι. Και τουα-

ο πελάτης έχει
απαιτήσεις που

μόνο ένας άνθρω-
πος μπορεί να αν-

τιληφθεί

Eάν γράψεις στο google «calling cen-
ter» τα αποτελέσματα είναι
σχιζοφρενικά. Από τη μία, ένα
κατεβατό από διαφημιστικές φώτος
σαν αυτή. Πρώτο πλάνο, όμορφη
νεαρά που είναι υπερβολικά
περιχαρής που δουλεύει σε έναν
τέτοιο εργασιακό παράδεισο. Πίσω
της, και άλλοι/ες χαρούμενοι. Μη
σιχτιρίζετε. Τέτοιες οργουελιανές
φωτογραφίες έχουν τη σημασία τους.
Τις κοιτάς και δε μπορεί παρά να
υποψιαστείς τι είναι αυτό που
πασχίζουν να κρύψουν τα αφεντικά.
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λέτα να πας, πρέπει να γράψεις «πάω τουαλέτα». Αλλά και άμα
έχεις να κάνεις εξερχόμενες κλήσεις, δεν κανονίζεις εσύ το
πότε· πέφτουν αυτόματα. Εκεί που πας να χαλαρώσεις, ακούς
ένα «Ναι;». Πιο παλιά και με υπολογιστή να ήσουν, είχες ένα κα-
τάλογο και πατούσες εσύ το κουμπί για να γίνει η κλήση. Να
παίρνεις μια ανάσα.

CWD: Νόμιζα ότι πιο δύσκολο θα ήταν οι πωλήσεις...

M: Έτσι νόμιζα και εγώ (γέλια). Η πίεση στην εξυπη-
ρέτηση είναι πολλή μεγαλύτερη. Στην πώληση έχεις
ένα στόχο, εντάξει. Και είναι και κάτι που το μα-
θαίνεις. Στην εξυπηρέτηση έχουν πολύ μεγαλύ-
τερες απαιτήσεις από εσένα, τι θα πεις, πώς θα
μιλήσεις, τι θα ακούσεις. Άμα κάποιος σε βρίσει
στις πωλήσεις, του λες «ευχαριστώ γεια σας» και
πας στον επόμενο. Στην εξυπηρέτηση πρέπει να το
διαχειριστείς αυτό και απαγορεύεται να δώσεις την
κλήση σε κάποιον προϊστάμενο· θα τα ακούσεις όλα εσύ.
Αυτό το ότι πρέπει να τα κάνεις όλα μόνο σου, σου γίνεται τόσο
μα τόσο ξεκάθαρο. Επίσης, υπάρχουν και κανόνες: δεν πρέπει να
πεις πάνω από 100 λέξεις, δεν πρέπει να δείξεις αγχωμένος ή
ότι δεν ξέρεις. Όταν ψάχνεις κάτι πρέπει να μιλάς, για να μη
νοιώθει ο πελάτης ότι έχεις φύγει.

Στις πωλήσεις κάπως έχεις το πάνω χέρι και είναι πολύ λιγότερα
αυτά που πρέπει να κάνεις. Κάνεις μια προσφορά, τέλος. Είναι
όμως εξίσου βαρετό, εξίσου βάναυσο, τα ίδια λόγια ξανά και
ξανά, αλλά είναι πολύ πιο συγκεκριμένο, αν το μάθεις… Στην
εξυπηρέτηση δεν είναι ποτέ το ίδιο. Ήξερα μια κοπέλα που
απαντούσε στο τηλέφωνο για τα ανταλλακτικά σε πλυντήρια
Phillips, για παραγγελίες για πίτσα…, είχε πέντε διαφορετικά
πράγματα να εξυπηρετεί στο ίδιο αυτί. Και εγώ στην Altec, τα
ίδια· μια για το ίντερνετ, μια για σταθερή τηλεφωνία, μια για
ανανεώσεις Cosmote, άσχετα όλα αυτά μεταξύ τους. Κοίταζες
τον κωδικό του τηλεφώνου και αναλόγως έπρεπε να απαντήσεις.
Είναι πολύ χειρότερο από το να πάρεις κάποιον και να σε βρί-
σει. 

CWD: Σε έχουν πάρει άσχετοι τηλέφωνο;

M: Ε, ναι! Ένας ήθελε ίντερνετ αλλά δεν είχε παραλάβει το ρού-
τερ. Πού να καταλάβει τι του έλεγα (γέλια).

CWD: Πώς την παλεύει κανείς να τρώει βρίσιμο και να πρέπει να
παραμείνει ευγενικός;

M: Έχω δει συναδέλφους να κλαίνε, να λιποθυμάνε… Εγώ είμαι
λίγο αναίσθητη, αν και πολλές φορές, ειδικά στην αρχή, σκε-
φτόμουνα διάφορα. Για παράδειγμα, ότι μπορώ να βρω αυτόν
που με έβρισε· έχω το τηλέφωνό του, τη διεύθυνσή του, το
ΑΦΜ του. Έχω πάρει και τηλέφωνο βράδυ, από καρτοτηλέφωνο,
στο σπίτι κάποιων και το έκλεινα. Μόνο και μόνο για να τους

σπάσω τα νεύρα (γέλια). Κάποια στιγμή, πάντως, το διαχειρί-
ζεσαι αυτό το ψυχολογικό. Αν και ακόμα κρατάω κάποια

τηλέφωνα… (γέλια). Εκείνο, όμως, που είναι πολύ
δύσκολο να διαχειριστείς είναι η πίεση των από
πάνω. Υπάρχει παρακολούθηση, υπάρχει απειλή
και μετά ό,τι μπορεί να σημαίνει να πέσεις σε δυ-
σμένεια στη δουλειά. Να μην παίρνεις άδεια
όποτε τη θες, να σε βάζουν στα χειρότερα ωρά-

ρια... Πολλοί οι τρόποι για να σου κάνουν τη ζωή
πατίνι. 

CWD: Υπάρχουν ώρες που πέφτει η δουλειά και μπορείς
να λες καμιά κουβέντα με τον διπλανό σου;

M: Στατιστικά έχουν βγάλει ποιες είναι αυτές οι ώρες, οπότε
δουλεύουν λιγότερα άτομα. Μετά έχεις και τον προϊστάμενο να
σου κάνει «σουτ, σουτ ησυχία».

CWD: Από λούφα; Έχω ακούσει άτομο που έλεγε ότι έβγαζε το
καλώδιο του υπολογιστή με το πόδι...

M: Παλιά ίσως αυτά. Τώρα θα σε πάνε αμέσως σε άλλον υπολο-
γιστή. Μόνο άμα πέσει το σύστημα σώζεσαι.

Ε, ΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΙΣ ΣΩΣΤΑ, ΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΥ ΘΑ
ΚΟΜΠΙΑΣΕΙΣ...

CWD: Ο έλεγχος και η αξιολόγηση πώς γίνονται; Πόσοι προϊστά-
μενοι υπάρχουν;

M: Ένας για 15 άτομα περίπου, ο team leader, και μετά αυτός
έχει από πάνω κάποιον προϊστάμενο πωλήσεων. Τις αξιολογή-
σεις τις κάνει ειδικό τμήμα, το τμήμα «διασφάλισης ποιότητας».
Αυτοί όλοι μέρα ακούνε. Ηχογραφούν καμιά τριανταριά κλήσεις
σου, ε, όλο και κάτι δε θα πεις σωστά, όλο και κάπου θα κομ-
πιάσεις. Μετά στις βάζουν να τις ακούσεις. Στη Forthnet, κάθε
μήνα σε φώναζε ο δικός σου προϊστάμενος, ο team leader, σε
ένα δωμάτιο και σου έλεγε «για έλα να ακούσουμε τι είπες».
Άκουγες τα σημεία που είχες κομπιάσει, έλεγες «αμάν πώς ακού-
γομαι έτσι», ένιωθες πολύ ευάλωτος. Εγώ είχα πάθει σοκ τότε. 

παλιά
και με υπολογι-

στή να ήσουν, είχες
έναν κατάλογο και
πατούσες εσύ το

κουμπί

Από την άλλη, εάν σκρολάρεις λίγο,
βρίσκεις και κάτι τέτοιες εικόνες. The
real thing. Εδώ, πιστέψτε μας, όσο
και να ζουμάρεις δεν θα βρεις κανέ-
ναν/καμία περιχαρή.
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Αυτός που είχα στη vodafone, ο supervisor, σα να λέμε ο υπεύ-
θυνος πωλήσεων του ορόφου, είχε παρελθόν σαν τηλεφωνητής.
Είχα δει το βιογραφικό του και δούλευε από τα 19. Τότε ήταν
γύρω στα 30 και είχε γίνει supervisor. Κάποια στιγμή κατάλαβε
ότι στην αναμονή για την επόμενη κλήση κοίταζα το παράθυρο.
Μου έκανε παρατήρηση και μου αύξησε τις κλήσεις. Στη δουλειά
ενός γνωστού μου, η supervisor που μετά έγινε διευθύντρια του
προγράμματος, κατάλαβε ότι οι τηλεφωνητές είχανε βρει έναν
τρόπο να μην έρχονται τα mail των πελατών με τα παράπονα.
Έκαναν «λάθος» στην πληκτρολόγηση του mail του πελάτη και
τα έστελναν σε άλλο mail. Έγινε διευθύντρια, αφού απέλυσε
τους περισσότερους. 

CWD: Καλό (γέλια)! Απολύθηκαν βέβαια, αλλά ήταν έξυπνο
αυτό που έκαναν. 

M: Ναι! Πάντως για να πω κάτι ακόμα για την αξιο-
λόγηση, τους πείραζε όλους τους συναδέλφους.
Ακόμα και τους πιο βλάκες. Και τους πιο αλλο-
τριωμένους. Είναι πολύ βάρβαρο πράγμα να ακούς
τη φωνή σου και να σε αξιολογούν για την ώρα,
για τον τρόπο που μιλάς. Αυτό το να φοβάσαι ότι
σε ακούνε, όλους τους τρώει. Μετά φοβόντουσαν
σε μια απεργία μην τυχόν και μιλήσουν. Ήταν από
κάτω το σωματείο της Forthnet, ΠΑΜήτικο, και είχε απο-
κλείσει τον χώρο. Εγώ είχα πει, ok ρε παιδί μου και δεν μπήκα
μέσα· εντάξει ευκαιρία να απεργήσω και εγώ. Παρόλο που δεν
ήμουν τυπικά υπάλληλος της Forthnet. Κάποιοι φοβόντουσαν να
μιλήσουν σε όσους απεργούσαν. Σε φάση, θα κατέβει ο προ-
ϊστάμενος και θα δει ότι μιλάς με το σωματείο και θα σου δώσει
δυσμενή μετάθεση. Κάποιοι έμπαιναν απ’ το γκαράζ κι ανέβαι-
ναν πάνω στη δουλειά. Εμείς κάναμε τον σταυρό μας, ξέρω εγώ,
ότι τι ωραία να μην φύγουν από εδώ για να μην πάμε για δου-
λειά και οι άλλοι έμπαιναν απ’ το γκαράζ.

CWD: Με ποιους άλλους τρόπους συγκεντρώνουν στοιχεία για
τον κάθε υπάλληλο;

M: Σε πολλές εταιρείες θέλουν απαραίτητα και ιατρικές εξετά-
σεις. Εγώ δεν το έκανα, αλλά σου στέλνουνε κάθε μήνα ένα έν-
τυπο να συμπληρώσεις, αν έχει πάθει καρκίνο η γιαγιά σου και
τέτοια. Όχι μόνο για σένα, δηλαδή, αλλά το ιστορικό όλης της
οικογένειάς σου και σου λένε να πας να κάνεις εξετάσεις. 

CWD: Μήπως και καλά ότι θα σε ασφαλίσουνε και ιδιωτικά μετά

από 3 χρόνια;

M: Μπορεί. Αν και το έντυπο στο δίνουνε από τον πρώτο μήνα
που ούτε καν ξέρουν για πόσο θα μείνεις. Ας πούμε η Icap έχει
δική μου ιατρική εξέταση. Δεν συμπλήρωσα το έντυπο, μου
στείλανε γιατρό, του είπα ότι όλοι είμαστε μια χαρά και με εξέ-
τασε. Μάλλον για στατιστικούς λόγους το κάνουνε ή αν πάθεις
κάτι να μην σε πληρώνουν, ενώ εσύ είσαι στο νοσοκομείο και
δεν δουλεύεις. Να προλάβουν να σε διώξουν, αν δουν ότι έχεις
κάποια ασθένεια. Ύποπτο πάντως. Από την άλλη, ίσως να βλέ-
πουνε πόσο καλό κάνει η δουλειά στην υγεία σου. Πώς μπήκες
και πως βγήκες (γέλια).

CWD: Ναι! Τι παθαίνεις από μια δουλειά με ένα ακουστικό στο
κεφάλι για 6 ώρες; 

M: Κατά βάση τενοντίτιδες, μέση και τα αυτιά πο-
νάνε από τα ακουστικά. Μια κοπέλα μού είχε πει
πως λίγες μέρες αφότου άρχισε να δουλεύει σαν
τηλεφωνήτρια, τη ρώτησε ο προϊστάμενος «πώς
πάει;», αυτή του είπε «καλά, αλλά έχω πονοκέ-
φαλο» και αυτός της χτύπησε φιλικά την πλάτη

λέγοντας: «ντεπονάκι πάρε, ντεπονάκι».

CWD: Πολλά από τα τηλεφωνικά κέντρα είναι μαζικά
και ως εργασιακός χώρος. Μπαίνεις μέσα και υπάρχουν

150 άτομα, με τα οποία όμως απαγορεύεται να μιλάς. Δου-
λεύεις 6 ώρες ασταμάτητα, χωρίς να μειώνεται λεπτό ο ρυθμός.
Κάνεις διάλειμμα και βγαίνεις μαζί με άλλον έναν ή μόνος σου.
Άσε και τον πίνακα όπου καταγράφονται οι αποδόσεις. Αυτό θε-
ωρητικά θα πρέπει να σας βάζει να ανταγωνίζεστε μεταξύ σας.

M: Στον πίνακα είχε διάφορα χρώματα ανάλογα με τις αποδό-
σεις μας· πράσινο, κίτρινο κόκκινο. Όταν ήταν κόκκινο ανέβαινε
η βαβούρα. Στις πωλήσεις έπρεπε να φωνάζεις, να φαίνεται ότι
δουλεύουμε. Ο προϊστάμενος φώναζε: «αγαπούλα, πούλα». Άμα
έχει ησυχία, κάτι συμβαίνει. Λένε: «εκκλησία είμαστε εδώ
μέσα;».

CWD: Αυτό αυξάνει και περισσότερο την ένταση της εργασίας.
Αν φωνάζεις, έχεις και περισσότερη κούραση. Οι 6 ώρες γίνον-
ται 8.

M: Με το που μπαίνεις μέσα και ακούς τη βαβούρα σε πιάνει πο-
νοκέφαλος. Αν ρωτήσεις άτομα που δούλευαν πιο παλιά π.χ.
στον ΟΤΕ για το πώς δούλευαν τότε και πώς τώρα, θα δεις ότι

αυτό το να 

φοβάσαι ότι σε

ακούνε, όλους 
τους τρώει
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υπάρχει μεγάλη διαφορά. Άλλο να σηκώνεις ένα τηλεφωνάκι, να
χτυπάει η γραμμή και να μην το σηκώνεις και άλλο το για να πας
στην τουαλέτα να πρέπει να γράψεις στον υπολογιστή «wc»
ώστε να καταγραφεί. Ότι, δηλαδή, κλείνω για να πάω τουαλέτα
και όχι για να πιω νερό. Νερό πίνεις και στη θέση σου, όταν
μιλάς.

CWD: Και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν κι όλα τα άλλα που κά-
νεις επαναλαμβανόμενα στη δουλειά και μετά σου μένουν· ει-
δικά άμα απαντάς στα τηλέφωνα.

M: Ναι, εγώ δεν ήθελα να μιλάω καθόλου στο τηλέφωνο... Και
ακόμα, δηλαδή, δεν θέλω. Είναι που λες και συγκεκριμένες λέ-
ξεις, ξεχνάς να μιλάς μετά. Για πολλή ώρα μετά τη δουλειά τα
λες ξανά και ξανά. Καλά για εφιάλτες με τηλέφωνα, δεν το συ-
ζητάω. Εκείνο που σε βοηθάει είναι να μιλάς για όλα αυτά με
τους συναδέλφους σου. Κάπως διακωμωδείς το βρίσιμο των πε-
λατών, το εκτονώνεις, αρχίζεις να το σκέφτεσαι πιο ορθολογικά.
Σταματάς να τα παίρνεις όλα προσωπικά, αρχίζεις να αναγνωρί-
ζεις ως εχθρούς τους υπευθύνους. Σε βοηθάει αν είσαι τυχερός
και μπορείς να μιλάς με τους συναδέλφους σου.

ΚΑΙ ΚΑΛΑ «ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ»... 

CWD: Ο μισθός στην τελευταία σου δουλειά πόσος ήταν;

M: Για 5 ώρες την ημέρα, 400 ευρώ. Είναι πολύ υποτιμημένη η
δουλειά στα τηλεφωνικά κέντρα. Υποτιμημένη κοινωνικά. Σου
λένε «τι δουλειά κάνεις, σιγά, μιλάς όλη την ώρα σε ένα τηλέ-
φωνο». Έτσι είναι υποτιμημένη. Και μισθολογικά, εντάξει. Γι’
αυτό και την κάνουνε γυναίκες και πολλές υποτιμημένες εργα-
σίες είναι «γυναικείες». Δεν θα καθόντουσαν να τις κάνουν άν-
τρες. Εντάξει, βέβαια τώρα με την κρίση όλο και περισσότεροι
θα κάνουν τέτοιες «σκατοδουλειές». 

CWD: Για πες λίγο για τις φιγούρες σε αυτές τις δου-
λειές; Οι πιο πολλοί είναι νέοι; Ποιοι είναι περισ-
σότερο πειθαρχημένοι; Οι εικοσάχρονοι ή οι
πενηντάρηδες με παιδιά;

M: Μόνο η e-value, μέλος της cosmote, που είναι
call center πρέπει να έχει πάνω από 1000 άτομα.
Στη Forthnet μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση που
έπαιρναν άτομα που ακόμα και εγώ έβλεπα ότι δεν
μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ήρθε μια κυρία που
δεν ήξερε ούτε υπολογιστή να χειριστεί. Την προσέλαβαν όμως
για την εκπαιδεύσουν. Πολλοί παραιτούνται μόνοι τους στον
μήνα πάνω και είναι κάτι που ξέρουν και οι δύο πλευρές. Αυτό
που παρατήρησα εγώ στη Forthnet είναι ότι κάποιοι πενηντά-
ρηδες δεν σηκώναν μύγα στο σπαθί τους: «Τσουπ γεια σας
έφυγα, σχόλασα». Και οι πιο νέοι έκαναν τις απλήρωτες υπερω-
ρίες. Παλιά δεν νομίζω ότι θα ίσχυε αυτό, αλλά τώρα είναι γιατί
προφανώς (οι παλιοί) έχουνε περάσει καλύτερες μέρες και
έχουνε δει άλλες συνθήκες εργασίας, δηλαδή έχουνε δει και
πληρωμένες υπερωρίες… Εμένα μου έκανε εντύπωση. Πάντως
οι εταιρείες δεν επενδύουν σε παλιούς. Δεν θέλουνε να προσ-
λάβουν κάποιον με μεγάλη εμπειρία. Ότι τον εκπαιδεύω, τον μα-
θαίνω και σαν αφεντικό επενδύω για να μου αποδώσει, ρε παιδί
μου. Όχι· είναι τέτοια η δουλειά και τόσο οργανωμένη που από
την ώρα που γίνεσαι τηλεφωνητής, δεν μπορεί παρά να αποδώ-
σεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Ε, και μόλις αρχίσεις να σταθερο-
ποιείσαι λίγο και να λες «εντάξει, το' χω τώρα», λίγη η σύμβαση
και φεύγεις. Κι έρχεται ο επόμενος.

CWD: Ναι, μπράβο. Και μετά είναι σαν όλες αυτές οι εταιρείες
μαζί να έχουν φτιάξει μερικούς χιλιάδες ανθρώπους που ξέρουν
να κάνουν κάπως αυτή τη δουλειά και άμα τους χρειαστούν και
πάλι, θα τους ξαναπάρουν με άλλη μια εξάμηνη σύμβαση.

M: Και, βέβαια, δεν είναι τυχαίο ότι κάποιος που έχει περάσει
από τέτοιες δουλειές, ακόμα κι αν έχει απολυθεί, θεωρείται από
τα αφεντικά (χωρίς, φυσικά, να το παραδέχονται) ως ειδικευμέ-
νος. Εγώ πέρασα από τη Vodafone, σε όποια εταιρεία έχω πάει
για συνέντευξη τούς έχω πει ότι απολύθηκα. Δεν μου έχουν πει
ποτέ «α γιατί σε έδιωξαν; άρα δεν είσαι καλή, οπότε δεν μας κά-
νεις». Μετά μου λέγαν να πάω για δουλειά και εγώ δεν πήγαινα.
Μεταξύ των αφεντικών θεωρείται «κανονική» αυτή η μετακί-
νηση από τη μια εταιρεία στην άλλη. Σαν να λένε: «Ε, ναι. Κά-

ποια στιγμή θα φύγεις, τι, θα κάτσεις για πάντα; Αν είναι
δυνατόν». Για τέτοια είμαστε τώρα, άλλωστε; Ή σε

παίρνουνε οι εταιρείες που σε απολύσανε. Σε παίρ-
νει η Forthnet, δεν λέει σε απολύσανε γιατί
ήσουν κακός. Ξέρει ότι θα διώξει το 90%.

Και μετά σου λένε όλοι «βρες μια κανονική δου-
λειά». Γιατί αυτό τι είναι; Τι έχουν οι κανονικές

δουλειές που δεν έχει αυτή; Μια χαρά σκατοκανο-
νική δουλειά είναι και δεν είναι ότι την κάνουν οι λι-

γότερο ικανοί άνθρωποι ή ότι όσοι την κάνουν είναι
αμόρφωτοι, αγράμματοι. Δεν είναι ανειδίκευτη δουλειά· μαθαί-
νεται και με πολύ σκληρό τρόπο μάλιστα. Δεν είναι ότι τα «σκου-
πίδια» της εργατικής τάξης είναι κατάλληλα για να κάνουν αυτή
τη δουλειά. Είμαστε πολύ σκληρά εργαζόμενοι, δεν μιλάμε στα
τηλέφωνα γιατί μας αρέσει, όπως κάνουμε σπίτι μας. Δεν πρέ-
πει να υπάρχει η στερεότυπη εικόνα της τηλεφωνήτριας με την
τσίχλα που χαζολογάει μιλώντας με τις φίλες της στο τηλέφωνο.
Πρέπει να σπάσει αυτό το πράγμα· αυτή η καθημερινή υποτί-
μηση. Αν κατέβαιναν όλοι όσοι δουλεύουν σε τηλεφωνικές εται-
ρείες σε απεργία, ξέρεις τι θα γινόταν; Δεν θα μπορούσε να
εξυπηρετηθεί κανένας. Άσε όλοι αυτοί που θα φώναζαν «τι είναι
αυτό που με βρήκε! Δεν έχω internet»…

CWD: Ναι, μαζική υστερία και πανικός! Κάπου εδώ πρέπει να
κλείσουμε την περιήγησή μας στα τηλεφωνικά κέντρα. Μυρτώ,
σε ευχαριστούμε πολύ.

M: Κι εγώ ευχαριστώ!

είναι
τόσο οργανω-

μένη η δουλειά που
από την ώρα που γί-
νεσαι τηλεφωνητής,

δεν μπορεί παρά
να αποδώσεις


