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Ο τριτογενής τομέας, ο τομέας υπηρε-
σιών, εδώ και τρεις δεκαετίες αναπτύσ-
σεται ασταμάτητα διεκδικώντας όλο και
μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής και
παγκόσμιας οικονομίας. Τα τελευταία χρό-
νια παρόλη την κρίση, ή ίσως και εξαιτίας
της, όλο και γιγαντώνεται. Στην ελληνική
περίπτωση αυτή η γιγάντωση έως τώρα
δεν φαίνεται να ακολουθεί με επιτακτικό
τρόπο την «ορθόδοξη» συγκέντρωση κε-
φαλαίου των καπιταλιστικών manuals, δη-
λαδή λιγότερες και μεγαλύτερες επιχειρή-
σεις. Αρκεί κανείς να περπατάει συχνά
στους δρόμους του κέντρου για να βλέ-
πει με τι ρυθμούς ανοίγουν (και κλείνουν)
μαγαζάκια κάθε είδους· κυρίως όμως μα-
γαζιά που έχουν να κάνουν με την αιχμή
του δόρατος αυτής της σύμπλευσης μι-
κροϊδιοκτησίας και παροχής υπηρεσιών·
τον επισιτισμό. 

Οπότε η ενασχόλησή μας με αυτό δεν
είναι κάποιου είδους θεωρητικό βίτσιο.
Σύντροφοι/ισσες δουλεύουν εκεί, φίλοι
και παρέες δουλεύουν εκεί -και όχι, δεν
«κοιτάνε να βγάλουν κάνα χαρτζηλίκι»·
και ναι, οι αυταπάτες περί «προσωρινής
απασχόλησης» και «μη κανονικής δου-

λειάς» τελειώνουν και για τους πιο νέους
και για κάποιους/ες που καβατζώνουν τα
δεύτερα -άντα. Και σα να μην έφτανε
αυτό, τα βασικά χαρακτηριστικά του, η
επισφάλεια, τα τεράστια ποσοστά μαύρης
εργασίας, τα τόσο αποτελεσματικά εργα-
λεία για τα αφεντικά και το απίστευτο
turn-over που όλα αυτά προκαλούν, τεί-
νουν να γίνουν η κανονικότητα σε όλες
τις εργασιακές σχέσεις, σε όλους
τους κλάδους. 

Έχουμε ξαναπεί ότι τα
αφεντικά έχουν φτιάξει
ένα ιδεολογικό οπλοστά-
σιο γύρω από την έννοια
της «κανονικής» και «μη
κανονικής εργασίας» με την
τελευταία να θεωρείται ανει-
δίκευτη, περιστασιακή και στην
τελική, τοποθετημένη στον πάτο της
εργασιακής πυραμίδας, κοινωνικά απα-
ξιωμένη.

Διαβάζοντας όμως τις συνεντεύξεις, εκεί
που ο καθένας προσπαθεί να πει για τη
δουλειά του, καταφεύγοντας στα βιώματά
του και τις εμπειρίες του, συνειδητοποι-
ούμε πως αυτό το απαξιωμένο πλάσμα, ο

«ανειδίκευτος εργάτης», κάθε άλλο παρά
τέτοιος είναι. Αντιθέτως, έχει γνώσεις·
γνώσεις χρήσιμες για τα αφεντικά που
ασταμάτητα προσπαθούν να τις αποσπά-
σουν και να τις στρέψουν εναντίον μας και
γνώσεις επικίνδυνες για τα αφεντικά που
προσπαθούν να τις εξαλείψουν. Ο «ανει-
δίκευτος» αργά ή γρήγορα καταλαβαίνει
ότι ξέρει πράγματα για τη δουλειά που

δεν ξέρει το αφεντικό του, μαθαί-
νει να λουφάρει, μαθαίνει

πόσο τον παίρνει να το
κάνει, μαθαίνει να απαιτεί
και να ελίσσεται. Άλλοτε
από ένστικτο, άλλοτε με
σκέψη. Αργά ή γρήγορα
καταλαβαίνει και μπορεί να

πει πώς είναι οργανωμένη η
εργασία στο χώρο δουλειάς

του. Καταλαβαίνει βιωματικά την
τεχνολογία ως εργαλείο των αφεντικών
για τον έλεγχό του, είτε πρόκειται για
υπερκαφετιέρα, είτε για χρονόμετρο, είτε
για GPS. Βιώνει τον ιεραρχικό καταμερι-
σμό εργασίας, τις διασπαστικές τακτικές
των αφεντικών, τον ρατσισμό και τον σε-
ξισμό ως εργαλεία στα χέρια τους. Κατα-
λαβαίνει με τον σκληρό τρόπο ότι αυτά τα

αυτό το απα-
ξιωμένο πλάσμα,

ο «ανειδίκευτος ερ-
γάτης», κάθε άλλο

παρά τέτοιος
είναι
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Συνέντευξη από άτομα που δουλεύουν στον χώρο του επισιτισμού δεν είναι

η πρώτη φορά που παίρνουμε σε αυτό το περιοδικό· και υποψιαζόμαστε ότι

δεν θα είναι και η τελευταία. Ο κλάδος αυτός του τριτογενούς τομέα που δείχνει

μια αξιοσημείωτη άνεση στο να συμβαδίζει με τον πυλώνα της ελληνικής οικο-

νομίας, την μικροϊδιοκτησία, όλο και μας γυροφέρνει.
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ClassWarDogz: Θέλεις να ξεκινήσουμε λέγοντας πώς ξεκίνησες
να δουλεύεις;

Νίκη: Κάτσε να σκεφτώ… Λοιπόν, ξεκίνησα να δουλεύω στα 18
γιατί ζούσα σε ένα καταπιεστικό σπίτι, και ήθελα πάρα πολύ να
φύγω. Οπότε με το που τέλειωσα το σχολείο την επόμενη μέρα
ακριβώς έπιασα δουλειά. Ξεκίνησα να δουλεύω στο ζαχαρο-
πλαστείο της θείας μου· η θεία μου μεσοαστή, ψωνάρα με ένα
σούπερ ζαχαροπλαστείο και με πελάτισσες τη Μπόμπολα, τη
Λάτση -τις έχω εξυπηρετήσει όλες αυτές. Δούλευα πωλήτρια
και σέρβις γιατί ήταν και καφέ. Ήθελα να δουλεύω για
να φύγω από το σπίτι και παράλληλα προσπαθούσα
να κάνω κάτι για σπουδές –αν και αυτό πήγε λίγο
κατά διαόλου. Δοκίμασα σε κάποια φάση να δου-
λέψω και στις πωλήσεις, αλλά ήταν βαρετό και
μου την έσπαγε να πείθω ανθρώπους να πάρουν
άχρηστα πράγματα. Στο ζαχαροπλαστείο, ήταν
απλά παροχή υπηρεσίας και ήταν και το πιο εύ-
κολο. Επίσης τσάντιζε τους γονείς μου, γιατί ως με-
σοαστοί είχαν φάει τρελό σκάλωμα, «Εσύ, σερβι-
τόρα;». Αλλά εντάξει, δεν ήταν μόνο αυτό.

CWD: Η θεία σε βοήθησε;

Ν: Καλά, η θεία ήθελε να είμαι η ρουφιάνα. Είχε πάρα πολύ
προσωπικό, τρία μαγαζιά είχε. Πήγαμε μαζί με την αδερφή μου
κι ήθελε να είμαστε οι ρουφιάνες, ήθελε κάπως να μας βάλει
ψηλά στην ιεραρχία, αλλά δεν της κάναμε και πολύ τη χάρη,
οπότε παραμείναμε απλές πωλήτριες και σερβιτόρες. Εκεί έκα-
τσα δύο χρόνια, αλλά πάνω στον ένα χρόνο είχα αρχίσει να δου-

λεύω και σε ένα πολύ κυριλέ εστιατόριο στο Κεφαλάρι. Εκεί
πρώτη φορά κράτησα δίσκο και πρώτη φορά φόρεσα τακούνια
-και τα δύο ταυτόχρονα [γέλια]. Γενικά έχω αλλάξει πάρα πολ-
λές δουλειές σ' αυτόν τον κλάδο. Α, έχω κάνει και ένα χρόνο
γραμματεία σε ωδείο. Πωλήσεις ελάχιστα, έφυγα αμέσως.

CWD: Και πώς τις έβρισκες αυτές τις δουλειές;

Ν: Με αγγελία ή από γνωστό. Υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών
των δύο. Tις αγγελίες πρέπει να ξέρεις να τις διαβάζεις, ειδικά

άμα είσαι γυναίκα, για να ξέρεις τι απαιτείται από εσένα.
Έμαθα τον πρώτο χρόνο να τις ξεσκαρτάρω. Δηλαδή

υπήρχαν πολλές αγγελίες που έλεγαν «Σερβιτόρα,
μπλα-μπλα-μπλα, όχι κονσομασιόν» κι εγώ ρώταγα
τη γιαγιά μου «Γιαγιά τι είναι κονσομασιόν;» και
δεν ήξερε και μου έλεγε «ε, να ετοιμάζεις πράγ-
ματα» [γέλια]. Πήγαινα να κόψω και την κατά-
σταση κι αν δεν μου έκανε έφευγα. Αλλά όταν

εγώ ήμουν 18 ήταν διαφορετικά και τα πράγματα,
υπήρχαν δουλειές και μπορούσες να διαλέξεις. Εγώ

ήμουν τυχερή γιατί όλοι ζητούσαν προϋπηρεσία κι εγώ
την είχα· λόγω της δουλειάς στο ζαχαροπλαστείο. Μετά

δούλεψα πάρα πολλά χρόνια σε μια καφετέρια στο Χαλάνδρι που
ήταν σταθερή δουλειά· και βραδινή και πρωινή βάρδια γιατί ήταν
καφέ-μπαρ. Κάποια στιγμή βαρέθηκα αυτόν τον συγκεκριμένο
γυναικείο ρόλο που σου ζητάνε στις καφετέριες· ξέρεις, όλη την
προετοιμασία, να ντύνεσαι αρκετά θηλυκά, να βάφεσαι, να είσαι
ευχάριστη, να μιλάς με τους πελάτες. Ευχάριστη σημαίνει πως
ό,τι μαλακία κι αν πει ο άλλος, εσύ πρέπει να απαντήσεις, να

εργαλεία δε δουλεύουν παρά μόνο με τη
συναίνεση ενός κομματιού της εργατικής
τάξης. 

Από όλα αυτά είναι προφανές ότι σκοπός
των συνεντεύξεων δεν είναι να αραδιά-
ζουμε κατεβατά γκρίνιας για το πόσο
σκατά είναι η φάση, τι δύσκολα που τη
βγάζουμε και πόσο καθίκια είναι τα αφεν-
τικά (που είναι μέγιστα). Δεν θέλουμε να
διαθέτουμε απλά σελίδες για την εκτό-
νωση πικραμένων και τσαντισμένων εργα-
τών (που είναι και καλά κάνουν). Σκοπός
των συνεντεύξεων είναι να αναδει-
κνύουμε τις μεμονωμένες εργασιακές εμ-
πειρίες, όσο αδιάφορες και μικρές κι αν
φαίνονται, να τις μοιραζόμαστε και να τις
κατανοούμε ως συλλογική μας γνώση, ως
πηγή συλλογικής δύναμης ενάντια στα
αφεντικά. Σκοπός μας είναι να αναδει-

κνύουμε την εργατική τάξη ως ενεργητικό
υποκείμενο. Οπότε όλο και θα κάνουμε
δημόσιο λόγο τις εμπειρίες μας, όλο και
θα ψαχνόμαστε με την οργάνωση της ερ-
γασίας σε αυτά τα μέρη που κάποιοι θεω-
ρητικοί θα τα έλεγαν «χώρους υψηλής
έντασης εργασίας» ή «χαμηλής οργανικής
σύνθεσης». Μέρη που για τους άμεσα εν-
διαφερόμενους δεν είναι παρά «χώροι
άμεσης υπερεκμετάλλευσης».

Πριν λίγο καιρό οι συντρόφισσες miγάδες
μας υπενθύμισαν με τον καλύτερο τρόπο
ότι όποιος θέλει να μιλάει για ταξικό αν-
ταγωνισμό θα πρέπει πάντα να παίρνει
υπόψιν του τους έμφυλους και φυλετικούς
διαχωρισμούς. Αυτό που περιέγραφε η
Davis,1 την πολλαπλή εκμετάλλευση της
μαύρης γυναίκας εργάτριας σε μια βαθιά
ρατσιστική Αμερική, το βλέπουμε στη συ-

νέντευξη με μεγάλη καθαρότητα ως
βίωμα, εμπειρία και κατανόηση στην εξί-
σου ρατσιστική Ελλάδα του σήμερα,
καθώς περιγράφεται η θέση των μετανα-
στών και των γυναικών σε ένα σαφή και
προκαθορισμένο καταμερισμό εργασίας. 

Αλλά δε βλέπουμε μόνο αυτό. Κατα και-
ρούς έχουμε δηλώσει ότι η ενότητα της
εργατικής τάξης ξεκινάει από την κατα-
νόηση των κοινών μας συμφερόντων και
του κοινού μας μίσους. Η ανατίμησή μας,
από την άλλη, ξεκινάει από την ταξική αλ-
ληλεγγύη σε αυτούς που βρίσκονται σε
δυσκολότερη θέση από εμάς. Η σημασία
αυτών που μπορεί να ακούγονται τετριμ-
μένα γίνεται εμφανής με μια απλή κίνηση:
με το να σταθείς δίπλα στους μετανάστες
συναδέλφους σου και απέναντι στο αφεν-
τικό σου.

Tις
αγγελίες πρέ-

πει να ξέρεις να τις
διαβάζεις, ειδικά άμα
είσαι γυναίκα, για να
ξέρεις τι απαιτείται

από εσένα
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είσαι σε καλή διάθεση, να μη φέρνεις αντιρρήσεις. 

CWD: Τώρα με αυτό που λες για την προετοιμασία και τα στε-
ρεότυπα καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες απαι-
τήσεις και καταμερισμός σε αυτές τις δουλειές. 

Ν: Προφανώς. Έχει καταρχάς ηλικιακό όριο. Για τις γυναίκες
είναι τα 35, εάν μικροδείχνεις. Τώρα με την ανεργία νομίζω έχει
μειωθεί και άλλο. Έχει επίσης στερεότυπα βάσει των οποίων
κρίνει το κάθε αφεντικό το τι κάνει μια γυναίκα και τι
ένας άντρας στο μαγαζί. Κοίτα, αν είσαι γυναίκα πρέ-
πει να είσαι όμορφη, σύμφωνα με τα κυρίαρχα πρό-
τυπα, ευχάριστη, θελκτική -το υπογραμμίζω το
θελκτική- σημαίνει να υπάρχει και μια αδιόρατη
υπόνοια υπόσχεσης… ότι θα μπορούσε να…
Οπότε, όσες είναι με τους κοινωνικούς όρους της
ομορφιάς, άσχημες και χοντρές πάνε στην κου-
ζίνα ή πουθενά. Επίσης για τις γυναίκες δε μετράει
μόνο η εμφάνιση, αλλά και το πώς στέκεσαι. Πρέπει
να είσαι ευχάριστη, να ακούς την κάθε μαλακία με χαμό-
γελο, να απαντάς με χαμόγελο, να κάνεις χαζοκουβέντα με τον
πελάτη. Υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα, από αυτό που σας λέω.
Φτάνει μέχρι και το να θεωρεί ΟΚ το αφεντικό να σου πιάνει τον
κώλο. Ο άντρας από την άλλη, αν εξαιρέσεις τς καινούριες
mainstream καφετέριες με τους μπρατσαράδες για baristas και
σερβιτόρους, δε χρειάζεται να είναι θελκτικός. Χρειάζεται να
είναι ευχάριστος και κυρίως πρέπει να είναι ευγενικός… τε-
λεία. Και καλά, τόση ώρα μιλάμε για άντρες και γυναίκες. Για τα
υπόλοιπα φύλα δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκα-
τομμύριο να πάρουν π.χ trans άτομο. Εγώ π.χ είμαι OK όσο συ-
νεχίζω να περνάω για fam γυναίκα. Τέτοια άτομα δεν έχουν
καμία ελπίδα, ούτε σε μεζεδοπωλεία ούτε σε καφετέριες, που-
θενά. Ακόμα και με χρόνια προϋπηρεσία και να ξέρουν τη δου-
λειά τέλεια, τίποτα…

CWD: Οπότε, αυτό το «ζητείται κοπέλα», σημαίνει και ένα σωρό
άλλα συγκεκριμένα πράγματα.

Ν: Κατεβατό. Οπότε κι εγώ, επειδή είχα αρχίσει να το βαριέμαι,

ψάχτηκα και με μεζεδοπωλεία και εστιατόρια. Εκεί βέβαια,
παίρνουν πιο δύσκολα γυναίκες. Γενικά, τα μεζεδοπωλεία και
οι ταβέρνες κυβερνώνται από άντρες, και αφεντικά αλλά και
υπαλλήλους. Όλοι με κοιτούσαν με μισό μάτι -και υπάλληλοι και
αφεντικά- με ρωτούσαν αν μπορώ να κρατήσω παραμάνα, ξέρεις
αυτόν τον τεράστιο δίσκο με τα πιάτα.

CWD: Θες να μας πεις από την αρχή πώς είναι οργανωμένο ένα
μεζεδοπωλείο;

Ν: Λοιπόν, είναι η κουζίνα που έχει τον λαντζιέρη,
τους βοηθούς μάγειρες (στο συγκεκριμένο μεζε-
δοπωλείο, τέσσερις) και τον σεφ. Δεν μιλάμε για
τεράστιο μεζεδοπωλείο, γενικά στην Ελλάδα δεν
υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες μονάδες, πέρα από
τα τεράστια ξενοδοχεία. Μιλάμε για χωρητικό-
τητα μάξιμουμ 100 πελατών. Έξω στη σάλα είναι

ο βοηθός σερβιτόρου (που στρώνει και μαζεύει τα
τραπέζια και γενικά κάνει ό,τι του ζητήσουν οι υπό-

λοιποι), οι σερβιτόροι (που έχουν περισσότερο το νου
τους στο κάθε τραπέζι), ο παραγγελιολήπτης κι ο πασαδόρος.
Ο πασαδόρος κάνει μία μόνο δουλειά όλο το βράδυ, παίρνει τα
πιάτα και τα πάει στους πελάτες. Με ιντρίγκαρε αυτή η δου-
λειά, ήταν δύσκολη κι είχε ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, αν το
μαγαζί έχει πάρα πολλή δουλειά, ο μάγειρας απλά βγάζει πιάτα
συνέχεια· είναι κι αυτός τρελαμένος. Πας λοιπόν εκεί, σου ΄χει
έτοιμη την παραμάνα -με 10 διαφορετικά πιάτα και πιατάκια-
και σου λέει σε ποιο τραπέζι πάει το καθένα. Έτσι και ξεχάσεις
κάτι και του πεις «Πού πάει αυτό, είπες;» σου λέει: «Μην με
γαμάς, τα ‘χω ξεχάσει ήδη». Είναι δηλαδή, στην ουσία, μια συ-
νεχής άσκηση μνήμης. Αλλά με ιντρίγκαρε επειδή είναι ομαδική
δουλειά κι έπρεπε να συνεργαστώ με άλλους ανθρώπους για να
πετύχω έναν στόχο. Επίσης στη σάλα είναι κι ο υπεύθυνος,
ο μετρ δηλαδή, που συνήθως κάνει την υποδοχή και
βάζει τους πελάτες στα τραπέζια. Ο ίδιος κατανέμει
τις δουλειές και κοιτάει αν όλα γίνονται σωστά.
Στη σάλα είναι κι ο/η ταμίας και το αφεντικό που

τα μεζεδοπω-
λεία και οι ταβέρ-

νες κυβερνώνται από
άντρες· αφεντικά και

υπαλλήλους
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είναι κάθε μέρα εκεί -είναι γελοίο, κάποιες φορές κάνει ότι βοη-
θάει και εννοείται ότι τα κάνει χειρότερα. 

CWD: Η σχέση μεταξύ όλων αυτών των εργαζομένων είναι ιε-
ραρχική;

Ν: Γενικά, η αξία σου προσδιορίζεται από το σε ποια θέση βρί-
σκεσαι και από αυτό εξαρτάται και το πώς σου μιλάει ο άλλος.
Σε αυτό το μαγαζί όλοι οι συνάδελφοί μου ήταν άντρες και οι
μόνες συζητήσεις που άκουγα ήταν για μπύρες, βυζιά, κώλους
και ποδόσφαιρο. Εννοείται ότι υπήρχε φουλ σεξισμός, δεν το
συζητάμε αυτό. Εγώ όμως καθόμουν γιατί, παρόλο που το με-
ροκάματο ήταν πολύ μέτριο, τα τιπς ήταν πάρα πολύ καλά -
στην ουσία έβγαινε άλλο ένα μεροκάματο. Σε αυτό υπολόγιζε ο
μαλάκας. Ένσημα, όμως, παίρναμε και τότε δεν έβαζαν και πολ-
λοί.  

CWD: Οι συνάδελφοί σου έφευγαν; Υπήρχε ανακύκλωση του
προσωπικού;

Ν: Όχι, σε αυτό το μαγαζί δεν υπήρχε ανακύκλωση. Εννοείται
ότι υπήρχε στράβωμα αν κάποιος ανέβαινε στην ιεραρχία, αλλά
κάπως έμπαινε πρώτο το «υπολογίζω την αξία σου». 

CWD: Και γιατί έφυγες από εκεί;

Ν: Έφυγα γιατί ήταν πάρα πολύ βαριά η δουλειά και γενικά τις
μέρες που δούλευες δεν μπορούσες να κάνεις πολλά πράγματα
μέσα στη μέρα· έπρεπε να κρατήσεις τη δύναμή σου για τη δου-
λειά. Δεν το είχα μόνο εγώ αυτό, συνέβαινε σε όλους -κάπως
έπρεπε να είσαι ξεκούραστη, αλλιώς δεν την έβγαζες. Μάζεψα
λοιπόν τα λεφτά που ήθελα κι έφυγα. Έπαθα και μια ζημιά με
το χέρι μου -τενοντίτιδα- από την παραμάνα, επειδή είμαι αρι-
στερόχειρας, και μετά από αυτό έμαθα να δουλεύω με το δεξί.  

CWD: Πάντως, απ’ όσο ξέρω το να δουλέψει γυναίκα πασαδό-
ρισα είναι κάτι που δε γίνεται συνήθως.  

Ν: Ναι, δίκιο έχεις, δε γίνεται. Η γυναίκα δε θεωρεί-
ται τόσο καλή στις δουλειές του επισιτισμού· εκτός
από σεβιτόρα που είναι δουλειά με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά και απαιτήσεις. Ξέρεις, υπάρχει
αυτό το φετίχ της σερβιτόρας -πώς είναι το φετίχ
της νοσοκόμας; Κάτι παρόμοιο. Γι’αυτό άλλωστε
επιλέγουν και γυναίκες με τα χαρακτηριστικά που
είπαμε πριν. Αν σκεφτείτε όλες τις δουλειές και τα
πόστα που υπάρχουν στον επισιτισμό, κατα κύριο λόγο
προτιμάνε άντρες. Στη λάντζα που είναι το χειρότερο
πόστο, το πιο κακοπληρωμένο και που δε φαίνεται αυτός που
δουλεύει, κλασικά δουλεύουν μετανάστες/μετανάστριες. Εννο-
είται πως μια γυναίκα σερβιτόρα που δεν είναι ελληνίδα τρώει
πολύ περισσότερο σεξισμό από ό,τι εγώ. Γενικά αλλιώς θα συμ-
περιφερθούν στον άντρα barman και αλλιώς στην barwoman.
Στο μαγαζί π.χ. που έγινα πασαδόρισα δεν ξέρω αν είχε ξανα-
γίνει καμιά γυναίκα ή να ξανάγινε από τότε. Και αυτό έγινε γιατί
εγώ επέμενα, έκανα τη διπλάσια δουλειά από τους άλλους -και
λίγα λέω αυτή την στιγμή- αλλά έπρεπε να επιμένω πάρα πολύ
γιατί αλλιώς θα έκανα μόνο σκούπισμα-σφουγγάρισμα και θα
έμενα σα βοηθός σερβιτόρας.

ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΣΑΙ, ΑΥΡΙΟ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ

CWD: Πήγαινες σερί στις ίδιες δουλειές; Δηλαδή έλε-
γες «τώρα δουλεύω σε μεζεδοπωλείο» και πήγαι-

νες σε 5-6 μεζεδοπωλεία ή ό,τι σου καθότανε;

Ν: Ανάλογα· ό,τι είχα όρεξη -αλλά αυτό μπορούσα να το κάνω
μέχρι το 2012. Το ‘12, λοιπόν, έμεινα άνεργη και ξαφνικά για
πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν έβρισκα δουλειά. Είχα κάποια
λεφτά στην άκρη, όπως πάντα σε περίπτωση που γίνει κάτι,
αλλά όπως είναι επόμενο αυτά τέλειωναν και εξακολουθούσα να

μην βρίσκω δουλειά. Έψαχνα από τον Σεπτέμβριο και γύρω στον
Μάρτη βρήκα μια τετράωρη σε ένα καφέ στην Ευελπίδων που
έκανε και delivery. Το ωράριό μου ήταν 6-10 το πρωί, μέχρι να
έρθει ο μόνιμος. Εγώ δούλευα μαύρα με το μηχανάκι delivery
καφέδες. Το αφεντικό ήταν ένας εθνικιστής, πρώην απόστρατος
που απ’ ό,τι ξέρω τώρα έχει κλείσει το μαγαζί κι έχει πάει μι-
σθοφόρος… Καταλαβαίνετε τι άκουγα εκεί πέρα και τι σόι τύποι
ήταν αυτοί που έρχονταν στο μαγαζί. Μετά από κάνα μήνα κα-
τάφερα να βρω δουλειά σε ένα μαγαζί στα Εξάρχεια· άθλιο, λίγο
mainstream, ό,τι να ‘ναι... Το αφεντικό τρελός κοκκάκιας, τα
είχε κάνει όλα σκατά και μετά από ενάμιση μήνα το έκλεισε.

Του είχαμε κάνει καταγγελία γιατί μας χρώσταγε τα έν-
σημα, αλλά αυτός είχε εξαφανιστεί. Για την ακρί-

βεια, στο ΙΚΑ έδωσαν σε εμένα τον φάκελο και
μου είπαν «αν τον βρεις...» (γέλια). Στη συνέ-
χεια βρήκα δουλειά σε ένα μαγαζί στο Χαλάν-
δρι από γνωστή. Μετά από ένα μήνα έκλεισε κι
αυτό. Γενικά τότε τα μαγαζιά άνοιγαν και έκλει-
ναν συνέχεια.  Η επόμενη δουλειά ήταν σε σου-

βλατζίδικο στο Θησείο. Εκεί πρέπει να ήταν το πιο
δύσκολο δοκιμαστικό που έχω κάνει. Ο διάλογος με

το αφεντικό πήγε κάπως έτσι: 

- Γιατί έχεις έρθει, για σερβιτόρα ή για βοηθός;
- Για σερβιτόρα.
- Ωραία, PDA, το ηλεκτρονικό σύστημα, το έχεις δουλέψει;
- Ναι, βέβαια! (Εννοείται ότι δεν το είχα ξαναδουλέψει, αλλά

πάντα έτσι λέω σε όλες τις συνεντεύξεις). 
- Πάρε το μηχάνημα, αν χαλάσει κάνει 700 ευρώ· τα χρεώνεσαι.

Ξεκινάς δουλειά σε 10 λεπτά.

Τώρα να γίνεται χαμός στο μαγαζί. Παίρνω τον κατάλογο,
παίρνω και το PDA, αρχίζω και βρίσκω πού είναι το κάθε τι. ΟΚ
ένα απλό πρόγραμμα είναι, ρωτάω και τον σερβιτόρο για τα τρα-
πέζια και ξεκινάω. Με προσέλαβαν τελικά, αλλά έκατσα μόνο
μια εβδομάδα, γιατί μου απάντησαν ταυτόχρονα από δύο άλλες
αγγελίες. Η μία στο Κολωνάκι που μου φάνηκε ότι ήταν πιο χα-
λαρά. Είπα ο μαλάκας να πάω. Και γιατί μαλάκας; Γιατί ξεκίνησε
μια ολόκληρη ιστορία. Είναι από τις πιο άθλιες ιστορίες που
έχω αντιμετωπίσει σε μαγαζί.  Εκεί, λοιπόν, που είχα πάρει το
κολάι, ξαφνικά σκάει ένας καινούριος υπεύθυνος (που εμφανι-

μια σερβιτόρα
που δεν είναι ελ-

ληνίδα τρώει πολύ
περισσότερο 

σεξισμό



σιακά ήταν σαν τον Ken της Barbie) και άρχισε μια δια-
δικασία εκφοβισμού προς όλους. Κάθε μέρα το
αφεντικό έκανε δοκιμαστικά για καινούριους σερ-
βιτόρους, baristas, barmen. Υπήρχε ένα πράγμα
σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι, ε κι εγώ τρελαι-
νόμουν. Πήγα και τον έπιασα και του λέω: «Ψά-
χνεις για άλλον, για να ξέρω. Εγώ ζω από αυτό.
Δεν σου κάνω, πες το μου». Απαντούσε: «Όχι,
όχι». 

Κάποια στιγμή μάς είπε ότι πρέπει να υπογράψουμε όλοι
οικειοθελη αποχώρηση και μετά επαναπρόσληψη γιατί έλεγε ότι
άλλαζε η εταιρία. Αλλά το ΑΦΜ του μαγαζιού δεν είχε αλλάξει,
οπότε μας έλεγε ψέματα. Ξεκίνησαν τα παιδιά να υπογράφουν
τα χαρτιά, κανείς δεν καταλάβαινε μα και κανείς δεν ασχολιό-
ταν. Αλλά κι εγώ που ασχολήθηκα, τους τα ‘λεγα, αλλά δεν εν-
διαφερόταν κανείς. Μας τα έλεγε πολύ μπερδεμένα, που είναι
μια κοινή τακτική. Για την οικειοθελή αποχώρηση του λέω: «Δεν
γίνεται έτσι, πρέπει να μας απολύσεις». Αυτός έβαλε τις φωνές:
«Αυτό είναι αν θέλετε, αλλιώς η πόρτα είναι ανοιχτή». Το λέω
στους συναδέλφους και με κοίταζαν σαν χάνοι. Υπέγραψαν όλοι
οικειοθελή αποχώρηση κι επαναπρόσληψη, με νέα σύμβαση ερ-
γασίας και χαμηλότερο μισθό. Ταυτόχρονα τους έδωσε να υπο-
γράψουν κι ένα εξτρά χαρτί οικειοθελούς αποχώρησης με κενή
ημερομηνία.

CWD: Σωστοοοός. Καβάτζα για το μέλλον!

Ν: Υπήρχε κλίμα πλήρους τρομοκρατίας στο μαγαζί. Εν τω με-
ταξύ ήταν δύο συναδέλφοι από το Πακιστάν που δούλευαν στην
κουζίνα, και τους χρώσταγαν 4.000 ευρώ. Δεν έφτανε που ήταν
κλεισμένοι σε ένα χώρο 3x1 σαν τα ποντίκια και δούλευαν από
το πρωί έως το βράδυ, χωρίς βάρδιες· ήταν και απλήρωτοι πάνω
από τέσσερις μήνες. Αυτοί αν υπέγραφαν θα έχαναν τα λεφτά
τους. Σε κάποια φάση ήταν στο παρατσάκ να πείσει τον έναν να
υπογράψει κάτι χαρτιά που δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν και πήγα
και χώθηκα. Ήμουν στην μπούκα από πριν, είχα ανάγκη και τη
δουλειά, αλλά λέω «τι να γίνει;». Ε, την επόμενη μέρα πήγα στη
δουλειά κι ήταν άλλη στη θέση μου. Του λέω «τι γίνεται εδώ;»
μου λέει «δεν είσαι στο πρόγραμμα». Σε περίπτωση λεκτικής από-

λυσης, έχεις επιλογή ως εργαζόμενος να φωνάξεις τους μπάτσους
για να κάνουν καταγραφή του γεγονότος. Οπότε φωνάζω τους
μπάτσους, έτσι και για λίγο εκφοβισμό. Ήρθαν οι μπάτσοι, οι
οποίοι δεν ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν και τους είπα ότι έπρεπε
να καταγράψουν το γεγονός. Στο τέλος το κατάλαβαν (γέλια). Ο
ένας μπάτσος ήταν και φιλεργατικός· δεν υπήρχε αυτό το
πράγμα... Μου έλεγε ότι κι εκείνος έκανε αυτή τη δουλειά, αλλά
δεν βρήκε άκρη... Ναι, και πήγε κι έγινε μπάτσος, αλλά εντάξει
αυτό δεν το είπα. Συναισθηματικά το είχα χάσει τελείως με τις
μαλακίες που έκανε αυτός ο τύπος οπότε άρχισα να φωνάζω μέσα
στο μαγαζί. Ε, λοιπόν σε κάποια φάση είπε ότι θα μου κάνει μή-
νυση κι ο φιλεργατικός μπάτσος είπε: «Κι αυτή θα σας κάνει αν-
τιμήνυση για ψευδή καταμήνυση και θα περάσετε μαζί όλο το
βράδυ στο τμήμα. Διαλέξτε κύριε». Κι έληξε εκεί.

CWD: Τα χαρτιά τα υπέγραψες;

Ν: Όχι, έκανα καταγγελία στο ΙΚΑ και την Επιθεώρηση Εργα-
σίας. Συνέχισα να δουλεύω για άλλη μια εβδομάδα για σπάσιμο
νεύρων και μετά δεν άντεξα άλλο,  πήρα την απόλυση κι έφυγα. 

Μετά πήγα σε ένα μαγαζί στην Πλάκα όπου έπρεπε τις πρώτες
τρεις μέρες να μαζεύουμε μπάζα γιατί τότε άνοιγε. Όταν άνοιξε,

είχε φουλ δουλειά γιατί ήταν σε πολύ καλό σημείο. Δού-
λευα πάλι με παραμάνες και για να φτάσεις στην κου-

ζίνα έπρεπε να κατέβεις μία πολύ στενή σκάλα·
δουλεύαμε 10 με 12 ώρες φουλ. Μετά από οκτώ
μέρες σερί δουλειά, έπιασα τον υπεύθυνο και τον
ρώτησα αν διαφαίνεται κάποιο ρεπό μέσα στον
επόμενο μήνα, μου είπε «δεν το βλέπω» -φαν-
ταστείτε, ήταν τόσο πιεστική η κατάσταση που ο

υπεύθυνος, ενώ ήταν φίλος του αφεντικού, κάπως
λειτουργούσε προς όφελός μας γιατί γαμιόταν κι

αυτός τελείως στη δουλειά. Το αφεντικό είχε πραγματικά
ψυχολογικό πρόβλημα· ξέσπαγε πάνω μας, φοβόσουν να του
μιλήσεις. Σε κάποια φάση με έπιασε νευρικό γέλιο από την
απελπισία, είπα «θα αφήσω εδώ τα κόκαλά μου» και γέλαγα. Ε,
κάπου εκεί θεώρησα καλό να φύγω κι άρχισα να ψάχνω για κάτι
άλλο. Εκείνο το καλοκαίρι μού έτυχε κι ένα μαγαζί όλο με φα-
σίστες· συνάδελφοι κι αφεντικά. 

CWD: Εκείνο το μαγαζί στην Ευελπίδων που έλεγες πριν;

Ν: Όχι καλέ. Εκείνος δεν ήταν τίποτα. Εδώ λέμε για βέρους χρυ-
σαυγίτες.

CWD: Πολύ καλά σου πήγαινε το ‘12.

Ν: Το καλοκαίρι του ‘12 ήταν τραγικό. ‘Αλλαξα γύρω στα 5 με 6
μαγαζιά επειδή δεν μπορούσα να κάτσω κάπου. Ε, τι να κάνω;
Έψαχνα για δουλειά και δεν έπαιζε τίποτα. Πήγα εκεί από αγ-
γελία. Η συνέντευξη έμοιαζε με ανάκριση. Στο τέλος με ρώτη-
σαν και τι ψηφίζω. Ως προς τη δουλειά, είχε ένα τρίωρο μες
στη μέρα που πραγματικά γινόταν χαμός. Εγώ τα πήγα ΟΚ κι
αυτοί το γουστάρανε. Μες στη βδομάδα όμως άρχισα να κατα-
λαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλο έπεφταν ρατσιστικά σχό-
λια, αν και δεν προλαβαίναμε να μιλήσουμε πολύ. Στο τέλος
της βδομάδας κατάλαβα ότι όλοι ψήφιζαν Χρυσή Αυγή και κά-
ποιοι ήταν κι οργανωμένοι. Ακόμη και μια κοπέλα στην κουζίνα
που μου είχε φανεί συμπαθητική μου είπε ότι ψηφίζει ΧΑ. Το
αποκορύφωμα ήταν ένα βράδυ που καθόμασταν όλοι μαζί, ξέ-
ρεις αυτή η φάση που δε μπορείς να μην κάτσεις. Ε, εκεί στο
μπλα-μπλα μου λέει το αφεντικό: «ξέρεις, εγώ έχω κι άλλη δου-
λειά - α, τι δουλειά; - είμαι αστυνομικός - α, τέλεια, και τι ει-
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δικότητα έχετε; - αντιτρομοκρατική». Ε, οπότε όλη την επό-
μενη βδομάδα δούλευα το βράδυ κι έψαχνα για δουλειά το
πρωί.

ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΑ, ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

CWD: Και τώρα; Τι βλέπεις να κάνεις;

Ν: Κοίτα, καθώς έκανα αυτή τη δουλειά για να επιβιώνω, κοι-
ταξα σε κάποια φάση ποιο από όλα αυτά τα πόστα θα προτι-
μούσα. Να υπάρχει ένα ελάχιστο ενδιαφέρον και να είναι και
λίγο πιο ξεκούραστο. Ε, είδα ότι υπήρχε και μια αυξανόμενη
ζήτηση για baristas και κατάφερα να κάνω κάτι τζάμπα σεμινά-
ρια από τις εταιρείες καφέ. Κατάλαβες· εξειδίκευση σε μαλακίες
του τύπου «η πίεση στο κλείστρο του καφέ πρέπει να είναι εί-
κοσι κιλά». Πάντως μπορείς να πας σε μια λίγο πιο ξε-
κούραστη θέση, με λίγο καλύτερα λεφτά. Το θέμα της
κούρασης είναι πολύ σημαντικό, σου κοστίζει αυτή
η δουλειά όσο μεγαλώνεις. Αλλά να σου πω κάτι;
Όλα όσα έλεγα τόση ώρα, πρέπει να είναι σαφές
ότι αφορούν αυτούς με ελληνική ταυτότητα κι όχι
τους μετανάστες. Δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος
στα πόστα που φαίνονται, να μην είναι ή τουλάχι-
στον να μη φαίνεται έλληνας. Εγώ πέτυχα την πρώτη
γενιά και δεν είχα καθόλου συναδέλφους αλβανούς.
Στις ταβέρνες, αλβανός ήταν ο λαντζιέρης κι ήταν ο μόνος
μετανάστης στο μαγαζί. Στα χειρότερα πόστα και τότε και τώρα.
Έναν τύπο που ξέρω από το Πακιστάν, τον είχαν βάλει να δου-
λεύει λάντζα με κρύο νερό! Αν είναι ποτέ δυνατόν· με κρύο
νερό! Και για τους δεύτερης γενιάς σκατά είναι η φάση γιατί αν
σου κάνουν πρόσληψη -τώρα επειδή τους κυνηγάει λίγο το ΙΚΑ,
σου βάζουν και κάνα ένσημο τη βδομάδα- τότε θα δουν την
καταγωγή σου. Όπως στην περίπτωσή μου, θα δουν την ηλικία
μου. Και μετά πάλι τρέξιμο.

CWD: Εσύ βασικά είκοσι χρόνια τώρα στο ψιλοτρέξιμο είσαι.

Ν: Κοίτα, κατά τη γνώμη μου, η προσωρινότητα είναι βασικό χα-
ρακτηριστικό αυτού του κλάδου -και βασικό εμπόδιο σε οποι-
αδήποτε ταξική συνείδηση. Συνήθως το κάνεις για να κάνεις κάτι

άλλο μετά. Και εγώ μέχρι τα 35 δούλευα σερβιτόρα προσπα-
θώντας να εξελίσσω την άλλη μου δουλειά, τη γραφιστική. Μετά
την κρίση βέβαια αυτά τελειώσανε. Αλλά, όταν όλοι θεωρούν
ότι είναι προσωρινά εκεί, όλο λένε «έλα μωρέ κι έλα μωρέ».

CWD: Να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι αυτή η προσωρινό-
τητα είναι φαινομενική. Εσύ δουλεύεις 20 χρόνια σε αυτή τη
δουλειά. Προσωρινά εδώ, προσωρινά εκεί, περνάνε τα χρόνια.  

Ν: Ναι, αλλά υπάρχει πάντα αυτή η αίσθηση. Άλλο η πραγματι-
κότητα. Άλλο αν θα τα καταφέρεις ή όχι. 

CWD: Δίκιο έχεις. Και για να κλείσουμε, τι είναι αυτό που σου
τι σπάει σε αυτή τη δουλειά;

Ν: Απ’ ό,τι κατάλαβες, πάρα πολλά. Α, να σου πω κάτι που είναι
τελείως σπάσιμο και το αφήσαμε ασχολίαστο. Ο πελάτης. Σε

αυτόν τον κλάδο οι απαιτήσεις των πελατών είναι φο-
βερές. Οι άνθρωποι δεν παίζονται. Ας πούμε, έχει

έρθει η ώρα να πάρω παραγγελία κι ενώ περιμένω
πόση ώρα να αποφασίσει, εκείνη την ώρα πες
ότι τυχαίνει να λέω μια κουβέντα με το συνά-
δελφο. Θα με διακόψει· με ύφος. Δεν μπορεί να
περιμένει 5 δευτερόλεπτα να τελειώσω τη γα-

μωπρόταση. Όταν σφουγγαρίζω, θεωρεί ότι μπο-
ρεί να πατήσει. Χωρίς ούτε καν να ρωτήσει.

Καταλαβαίνεις; Δεν είναι απλά παροχή υπηρεσίας.
Υπάρχεις για να τον υπηρετείς. Όπως και με τις καθαρί-

στριες, έτσι και σε αυτόν τον κλάδο, ανεξαρτήτως μαγαζιού,
εναλλακτικού ή όχι, αυτοί που δουλεύουν θεωρούνται υπηρέ-
τες του πελάτη. Τέλος πάντων. Εντάξει, το είπαμε στο τέλος,
αλλά είναι σημαντικό.

CWD: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη.

Ν: Κι εγώ ευχαριστώ!

1. Angela Davis, Γυναίκες, Φυλή και Τάξη, Αρχείο 71, miγaδa, 2014
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σε αυτόν τον
κλάδο, αυτοί που
δουλεύουν θεω-

ρούνται υπηρέτες
του πελάτη

«Θέλεις να σου φέρω μία πλεξούδες, έτσι με μπόλικο στυμένο λεμονάκι; - Αφού δεν πεινάω. - Θέλεις να πω του μάστορα να σου κόψει μία ψητό
με μπόλικα καροτάκια, πατατάκια; - Δεν πεινάω! - Δε θέλεις… καλά… Θέλεις να σου φέρω μία πιλάφι με γιαούρτι; - Δεν πεινάω! - Θέλεις ένα γι-
ουβετσάκι; - Δεν πεινάω! - Έλα παιδί μου, λέγε τελοσπάντων τι θέλεις! - Δεν πεινάω, δεν πεινάω!! - Τίποτα δε θέλεις δηλαδή; - Τίποτα! - Ε, να!!»
Ο Θανάσης Βέγγος σε κίνηση που φαντασιώνεται η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων του ευγενούς κλάδου του επισιτισμού.


