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Το παρόν έντυπο αποτελεί την 
προσπάθεια της πρωτοβουλίας να 
αποτυπώσει στο γραπτό λόγο τις 
εργασιακές συνθήκες των εποχικών 
επαγγελμάτων στα νησιά, μέσα από μια 
σειρά συνεντεύξεων [οι οποίες θα 
παραθέτονται μια ανά τεύχος] με τους 
εργαζομένους διαφόρων τουριστικών 
επαγγελμάτων. Αναλύεται, επίσης, το πως 
βιώνουν οι εργαζόμενοι κάθε τουριστική 
περίοδο, ο τρόπος αντιμετώπισης των 
αφεντικών απέναντι στους εργαζομένους, 
οι “απαιτήσεις των 
καταναλωτών/πελατών, οι σχέσεις μεταξύ 
των συναδέλφων.

Η Πρωτοβουλία Εργαζομένων – 
Ανέργων Σύρου-Μυκόνου 
δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 
2016 στη Σύρο από μια ομάδα 
εργαζομένων , ανέργων και 
φοιτητών Σύρου και Μυκόνου, με 
σκοπό να γίνει μια πρωτοβουλία 
που να δρα σε όλες τις Κυκλάδες 
και ξεκίνησε από την ανάγκη να 
αντιτεθούμε, αντισταθούμε στη 
πορεία των πραγμάτων όπως τα 
βλέπουμε γύρω μας, γιατί μόνο 
εμείς οι ίδιοι μπορούμε να 
υπερασπιστούμε τα συμφέροντά 
μας και να διαμορφώσουμε τις 
ζωές μας, άνθρωποι που ζούμε 
και εργαζόμαστε έστω και εποχικά 
στις Κυκλάδες και βιώνουμε τις 
πλέον δύσκολες και αντίξοες 
εργασιακές συνθήκες. Μας 
ενδιαφέρει η έμπρακτη παρουσία 
και στήριξη σε ταξικούς και 
κοινωνικούς αγώνες, 
κινητοποιήσεις, η ενημέρωση για 
τις εξελίξεις και ό,τι συμβαίνει στα 
νησιά που ζούμε, η δημιουργία 
ενός περιβάλλοντος ανοιχτού σε 
ιδέες, πρόσωπα και δράσεις.

ποιοι είμαστε...

Το έντυπο που κρατάς στα χέρια σου δεν 
είναι τσάμπα. Πέρα από πάρα πολλές ώρες 
προσπάθειας ολοκλήρωσής του,  δώσαμε 
και αρκετα χρήματα για να τυπωθεί. 
Το παρόν μπροσουράκι όμως δε διακινείται 
αναγκαστικά με αντίτιμο, καθώς δεν 
συνηθίζουμε να τιμολογούμε την σκέψη 
μας! Μπορείς να το πάρεις και να το κάνεις 
οτιδήποτε(!) και άμα θέλεις να δείξεις την 
αλληλεγγύη σου προς την ομάδα μας να 
συνεισφέρεις ελεύθερα ώστε να βγει ένα 
μέρος των εξόδων. 

       protergaky@espiv.net
       https://protergaky.wordpress.com/
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Η Ηλέκτρα & 
τα Μαγικά Κοσμήματα

αυτή είναι η Ηλέκτρα
η Ηλέκτρα εργάστηκε ως υπάλληλος σε 

κοσμηματοπωλείο για τη θερινή σεζόν και 
της ζητήσαμε να μας πει την εμπειρία της



Είσαι φοιτήτρια;_
____Ναι , εδώ στο τμήμα της Σύρου.

Ποιά ήταν η ιδιότητά σου ως εργαζομένη;_
____Πωλήτρια σε κατάστημα, κοσμήματα 
κυρίως και μερικά ρούχα.

Ποιο ήταν το ωράριό σου;_
____Τον ιούλιο ήταν τετράωρο, κάποιες μέρες, 
απογευματινές 4-8, και τον αύγουστο ήταν 
σπαστό, 9-2 και πάλι το απόγευμα 4-8 είτε από 
τις 4  συνεχόμενα μέχρι τις 12. Το ωράριο ήταν 
προσυμφωνημένο, το ήξερα από την αρχή 
του μήνα για όλο τον μήνα. Έτυχε να αλλάξει 
όμως κάποιες φορές, γιατί η αφεντικήνα μου 
δεν μπορούσε να κάνει εκείνη τη βάρδια, είχε 
κάποιες δουλειές εκτός μαγαζιού για κάποιες 
ώρες , οπότε έπρεπε κάποιος να πάει στη 
θέση τηςτο ίδιο σύνολο των ωρών αλλά 
έπρεπε να αλλάξω το σπαστό με συνεχόμενο.

Ποια ήταν η αμοιβή σου;_
____Η αμοιβή μου ήταν τα καθαρά 410, τα 
νόμιμα, κάτω των 25 χωρίς προϋπηρεσία, 
που βέβαια ήταν για εξαήμερη εργασία όχι για 
εφταήμερη, που σημαίνει ένα ρεπό την 
εβδομάδα δηλαδή. Η σύμβασή μου ήταν 
διαφορετική από αυτό που δούλευα. Ήταν 
αορίστου χρόνου. Τώρα δε δουλεύω εκεί. 
Όταν πήγα τον ιούλιο ήξερα ότι θα ήμουν 
σίγουρα και τον αύγουστο και  κάπως έμμεσα 
χωρίς να έχει ειπωθεί ποτέ ότι θα ήμουν 
σίγουρα κια μέχρι τα μέσα σεπτεμβρίου. Όταν 
έφτασε προς το τέλος του αυγούστου ήξερα 
πως θα είμαι και όλο το σεπτέμβρη και έτσι 
έγινε η ανανέωση του αορίστου -εννοώ με 
ξαναέγραψε στο ίκα ή τελοσπάντων τα χαρτιά 
αυτά τα νόμιμα-  και για το σεπτέμβριο 
ολόκληρο, αλλα όταν μπήκε ο σεπτέμβρης, 
δεν είχε δουλειά καθόλου και προκειμένου να 
μην έχει  να με πληρώσει στο τέλος του μήνα, 
έκατσα μία βδμάδα από το σεπτέμβρη. Μου 
το 'πε δηλαδή τις πρώτες 2-3 μέρες ότι θα 
κλείσει η βδομάδα και ότι μετά δεν μπορώ να 
σε κρατήσω άλλο.
  Δεν παύει αυτό να σημαίνει [κάτι]. Ας πούμε 
τις φορές που αλλάξαμε ωράριο, με ρώτησε 
βέβαια αλλά εγώ δε θα μπορούσα να μην 
μπορούσα. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει 
καλές ή κακές σχέσεις βρε παιδί μου.
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Το αφεντικό σου επιδίωξε να έχετε φιλικές 
σχεσεις;_

____ Ε ναι, το επιδίωξε πάρα πολύ και από την 
πρώτη στιγμή, και περισσότερο από φιλικές 
μερικές φορές, αλλά μερικές φορές μου 
μιλούσε για τα προσωπικά της σαν να ήμουν 
χρόνια φίλη της, χωρίς στην πραγματικότητα 
να με ξέρει. Μάλλον ένιωθε άνετα. Και εγώ η 
αλήθεια είναι ότι ένοιωθα έτσι, από την πρώτη 
στιγμή της μιλούσα στον ενικό.
____Θεωρώ βέβαια ότι είναι με κάποιον τρόπο 
και λίγο παγίδα αυτό, δε θεωρώ ότι η 
συγκεκριμένη, όσο τουλάχιστον κατάλαβα, το 
έκανε επίτηδες, αλλά θεωρώ ότι είναι παγίδα 
στο ότι μετά, όταν ξέρεις την καθημερινότητα 
του άλλου, ξέρεις τα προβλήματά του, σου 
μεταφέρεται ένα τέτοιο πράγμα, ακόμα και αν 
δεν αφορά την γκρίνια του ότι δε βγάζουμε 
λεφτά και πως θα σε πληρώσω, όταν ξέρεις 
κάπως πως εντάξει και ο άλλος χρωστάει 
τώρα, αν δε μου δώσει άμεσα το επίδομα 
αδείας, να το ζητήσω; ένα τέτοιο πράγμα 
τέλοσπάντων που είναι παράξενο, ή μάλλον, 
που θεωρώ πως μερικές φορές μπορεί να 
γίνεται και επίτηδες εν πάσει περιπτώσει. 

Ο εργαζόμενος δε φέρει καμία 
ευθύνη για τυχόν παραβάσεις με 
τις αποδείξεις, ευθύνη φέρουν 
μόνον ο πελάτης και οι 
εργοδότες.

Έτυχες σε έλεγχο επιθεώρηση και τέτοια;_
____Όχι, αλλά ήξερα που είναι τα χαρτιά μου. 
Όχι όπως άλλοι που λένε ότι θα πεις πως είσαι 
συγγενής μου αν τύχαινε σε ώρες που δεν 
ήμουν δηλωμένη ή σε μέρες που υποτίθεται 
είχα ρεπό.

Ξέρεις αν σε περίπτωση παραβίασης, όπως 
το κόψιμο των αποδείξεων, έχεις εσύ 

επιπτώσεις;_
____Ξέρω σίγουρα πως έχει τόσο ο πελάτης 
όσο και το αφεντικό, εγώ δεν έχω... Νομίζω 
δηλαδή... μαλάκα φαντάζεσαι να έχω και να 
μην το ήξερα; Κρατάω μία επιφύλαξη για 
αυτό.
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Μπορείς να μας περιγράψεις λίγο πιο 
αναλυτικά το αντικείμενο της εργασίας 

σου;_

____Ναι, είχε σχέση βέβαια με την ώρα, 
όταν πήγαινα έκανα ένα σφουγγάρισμα 
και ένα ξεσκόνισμα σε κάποια πράγματα. 
Όταν έμπαινε κάποιος έπρεπε να τον 
εξυπηρετήσω, να του δείξω, να του 
απαντήσω κάτι αν με ρωτήσει, να του πω 
την τιμή, ολο αυτό που εμπεριέχει μία 
αγοραπωλησία τελοσπάντων, και 
προφανώς να πουλήσω. Να προωθήσω 
το προϊόν. Ένα άλλο πράγμα που έκανα 
για έξτρα χρήματα ήταν να φτιάχνω 
κάποια κοσμήματα που πουλούσε στο 
κατάστημα -επειδή πουλούσε χειροποίητα 
κοσμήματα. Για αυτά πληρωνόμουν με το 
κομμάτι. Με ρώτησε αν ήμουν οκ με την 
πληρωμή που θα έπαιρνα για το καθένα 
και όταν για ένα σχέδιο πίστευα ότι θα 
μπορούσα να πάρω παραπάνω της το 
είπα και συμφώνησε.

Ήσουν υποχρεωμένη να το κάνεις αυτό 
όμως; Δηλαδή αν δεν ήθελες να κάνεις 

την έξτρα δουλειά, θα μπορούσες;_

____Κοίτα, γενικά εγώ το διάλεγα, αλλά της 
το έλεγα από πρίν, ότι ας πούμε σήμερα 
θα φτιαξω 10 βραχιόλια. Τις ημέρες που 
δεν είχε βραχιόλια βέβαια, μάλλον δε θα 
μπορούσα να της πω εγώ δε φτιάχνω. 
Υπήρχαν κάποιες μέρες που επειδή 
έμπαινε πολύς κόσμος αντικειμενικά δεν 
μπορούσα να κάνω πολλά βραχιόλια, 
αλλά πιστεύω πως εάν πχ τρεις 
συνεχόμενες μέρες δεν έφτιαχνα κανένα, 
μάλλον θα μου έλεγε, μήπως να 
φτιάξουμε κα'νά βραχιόλι; Αλλά δεν έτυχε 
να περάσουν τόσες μέρες για να μπορώ 
να ξέρω και γενικά μου είχε εμπιστοσύνη 
πως όταν είχα διαθέσιμο χρόνο θα 
έφτιαχνα ότι προλάβαινα και δε θα τα 
έξυνα, και φυσικά και εγώ ήθελα να 
φτιάχνω για να έχω και έξτρα χρήματα.



Πώς θα χαρακτήριζες το περιβάλλον εργασίας 
σου;_

____Κοίτα αντικειμενικά από αυτές τις δουλειές τις 
καλοκαιρινές που κάνουμε όλοι, τις τουριστικές; 
αναγκαστικές; δεν ξέρω πως να το πω, αυτή η 
δουλειά πάντως, ήταν πολύ κυριλέ. Εννοώ είχα τον 
υπολογιστή μου, είχα το γραφείο μου, μπορούσα 
να καπνίζω μέσα όσο ήθελα, δε μου είχε πει ποτέ 
τίποτα. Εννοώ ήμουν κάπως ελεύθερη στο τι θα 
κάνω. Δεν είχα κιόλας συνεργάτες. Εντάξει, οι 
άνθρωποι που μπάιναν μέσα σαν πελάτες ήταν 
για τον πούτσο. Είναι ένα μαγαζί που έχει γενικώς 
πράγματα ακριβά οπότε οι  άνθρωποι που 
ερχόντουσαν μέσα ήταν πλούσιοι τύποι και 
τύπισσες και υπήρχε μία απόσταση μεταξύ μας, 
ένα κενό, πως να το κάνουμε. Από την αρχή το 
έβλεπα πολύ τυπικά, ότι πρέπει να κάνω αυτό και 
αυτό και πρέπει να πουλήσω. Αν έμπαινα στη 
διαδικασία να αναλύσω τι πουλάω, γιατί το 
πουλάω, σε τι χρησιμεύει αυτό,  γιατί να κοστίζει 
τόσο, εννοώ με αυτά τα πράγματα πάντα 
διαφωνούσα. Έβλεπες όλη την κακή αφρόκρεμα, 
δεν ξέρω πως να το πω ακριβώς αυτό, ήταν τώρα 
πλαστικές, τσάντες... κουλτούρα και την κυρίλα 
μαζί, η κατανάλωση βρε παιδί μου. 

Και έπρεπε να προσαρμοστείς εσύ σε αυτό..._

____Σίγουρα, προφανώς με ένα όριο. Δε φόραγα 
τα σκισμένα μου ρούχα, πήγαινα πιο 
περιποιημένη, έπρεπε να ήμουν καθαρή. Δεν είναι 
ότι πήγαινα κομμωτήριο αλλά δεν μπορούσα να 
σκάσω μύτη όπως ήθελα. Ας πούμε τις πρώτες 
μέρες πήγαινα άβαφη, ε μου είπε μετά από κανά 
δυο μέρες, έχω αφήσει και το κραγιόν μου εδώ αν 
θέλεις να βάλεις, οπότε έπιασα το μήνυμα και 
βαφόμουν έκτοτε. Δεν ξέρω αν αυτός ήταν ο 
σκοπός της στην πραγματικότητα, αλλά δε θέλει 
και πολύ να καταλάβεις, είναι ένας έμμεσος 
τρόπος. Έκανα και ένα κοινωνικό πείραμα και 
κανα δυο μέρες πήγα στη δουλειά όπως να 'ναι 
ντυμένη, αλλά δατήρησα την ίδια συμπεριφορά 
απένταντι στους πελάτες, να δω πως ήταν. Και η 
αλήθεια είναι πως είχα τελείως διαφορετική 
αντιμετώπιση. Οι πελάτες δε με έπαιρναν στα 
σοβαρά, δε μιλούσαμε ίσοις όροις. Έπαιζε πολύ 
σημαντικό ρόλο. 



Είχε διαφορά μία χαλαρή από μία έντονη μέρα στη δουλειά;_

____Ναι είχε κάπως. Οι χαλαρές μέρες ήταν αυτές που υπήρχε μία φυσική ροή, που έμπαινε 
κάποιος μία στο τόσο, τον εξυπηρετούσα και μέχρι να έμπαινε ο επόμενος είχα χρόνο είτε να 
κάνω ένα τσιγάρο, είτε να φτιάξω τα κοσμήματα, που εγώ ήθελα να το κάνω γενικά γιατί 
χρειαζόμουν τα χρήματα. Η έντονή μου μέρα είχε να κάνει με το ότι έμπαινε συνεχώς κόσμος και 
δεν είχα χρόνο να φτιάξω τα έξτρα πράγματα. Αντικειμενικά βέβαια, αυτή η δουλειά όσο έντονη 
και να είναι δεν είναι σαν άλλες. Εκτός από μία φορά που είχαν σκάσει 10 τουρίστριες 
αμερικανίδες, που ήταν πολύ αγενείς και τα κάναν όλα μπάχαλο. Δεν ήταν μόνο ότι θέλαν να τα 
δοκιμάσουν όλα και να τα δουν όλα, ήταν και ότι κάνανε ότι να 'ναι. Εντάξει εκείνη τη μέρα, όταν 
φύγανε μετά από μιάμιση ώρα, ήθελα να ξεράσω την ανθρωπότητα. Εννοώ, ήταν σιχαμένες 
εντάξει, είχαν το ύφος ότι επειδή είχαν φράγκα, θα κάνεις ό,τι θέλω εγώ. Η κούραση 
ήταν κυρίως εγκεφαλική, και σίγουρα και η κούραση ήταν λιγότερη από αυτή την 
αηδία που σε πιάνει για όλο αυτό. Και επίσης το πως αντιδράς σε όλο αυτό.
Σκέψου η μία με τσίμπησε στο μπράτσο κάποια στιγμή, μου είχε απλώσει το χέρι 
για να της βγάλω ένα βραχιόλι που μόλις της είχα φορέσει και επειδή δεν την είδα 
γιατί εξυπηρετούσα μία φίλη της εκείνη την ώρα, με τσίμπησε. Δε μου μίλησε, δε 
με σκούντηξε, δε με ακούμπησε, με τσίμπησε ρε φίλε. Εκείνη την ώρα, όταν την 
κοίταξα είχα το ύφος θα σου χώσω μπουκέτο, αλλά δεν έκανα κάτι, δεν είπα 
κάτι. Που προφανώς αν ήταν το αντίστοιχο περιστατικό σε μία άλλη φάση 
θα αντιδρούσα τελείως αλλιώς. Έπρεπε να ήμουν ευγενική ανεξάρτητα από 
το αν ήθελα να συναναστραφώ μαζί με αυτούς τους ανθρώπους ή όχι. 



Αυτό ήταν και το κομμάτι που δεν κατάφερα ποτέ να ξεπεράσω στο πως γινόταν, δεν ήθελα να 
το κάνω. Το άλλο κομμάτι, που εν μέρει κατάφερα να ξεπεράσω, ήταν ότι γιατί να τα πουλάω εγώ 
αυτά τα πράγματα που κοστίζουν τόσο πολλά χρήματα. Βέβαια νομίζω πως το γεγονός πως το 
ξεπέρασα αυτό ήταν γιατί συνειδητοποίησα πως αυτά τα πράγματα τα αγόραζαν οι ηλίθιοι, 

οπότε εμένα μου είχε γυρίσει ότι, μαλάκα, θα σας 
ξεβρακώσω. Ε, και ειδικά επειδή η φάση εκεί μέσα 
ήταν και λίγο ότι να 'ναι, πολλά πράγματα δεν 
είχαν τιμές επάνω και τέτοια, και στην αρχή την 
έπαιρνα τηλέφωνο κάθε φορά να τη ρωτάω και 
μετά από κάποια φάση μου είπε, εντάξει πέρασε 
καιρός τώρα, τα έμαθες πάνω κάτω, θα τα λες 
μόνη σου, οπότε σταμάτησα να την παίρνω 
τηλέφωνο, και τέλοσπάντων είχα ελευθερία να 
λέω εγώ πόσο κόστιζαν πάνω κάτω. Οπότε 
όταν έμπαινε κάποιος, έκοβα και εγώ τη 
φάση και του έλεγα όπως μου ερχόταν, 
σκεφτόμουν πως θα τα πάρω από εσένα 
και καλύτερα να τα έχει η άλλη [σ.σ. Η 
αφεντικίνα] που τέλοσπάντων δεν είναι ότι 
της τρέχαν και απ'τα παντελόνια τα 
φράγκα. Σε κάθε περίπτωση εγώ δε θα 
τα έπαιρνα, αλλά σκεφτόμουν πως από 
σένα, καλύτερα να τα έχει έστω και το 
αφεντικό μου. Είχα δημιουργήσει τέτοια 
άμυνα απέναντι σε αυτούς που 
ερχόντουσαν σαν πελάτες. 



Πέρασες από κάποια εκπαίδευση;_

____Όχι. Ήταν μία δουλειά που είχα 
ξανακάνει κάπως στο παρελθόν οπότε 
δε χρειαζόταν ακριβώς, δε ξεκινούσα 
από το μηδέν. Είχα νιώσει άβολα 
κάποιες στιγμές ας πούμε, όταν δεν 
είχαν τιμές και έπρεπε κάθε φορά να 
ρωτάω, αλλά γενικά το βρήκα κάπως. 
Στα κοσμήματα που έφτιαχνα 
μπορούμε να πούμε πως με 
εκπαίδευσε κάπως, αλλά δεν ήταν και 
κάτι εξειδικευμένο. 

Έχεις εργαστεί στο παρελθόν;_

____Έχω άτυπη προϋπηρεσία. Που 
σημαίνει χωρίς ένσημα και τα συναφή. 
Μαύρα!  Είχα εργαστεί στην αθήνα 
πριν έρθω εδώ, σε αντίστοιχο 
κατάστημα , σαν βοηθός κυρίως και 
έχω δουλέψει και λίγο σέρβις, αλλά για 
πολύ λίγο. 

Την αναζητούσες αυτή τη δουλεία._

____Αναζητούσα δουλειά. Δεν τη 
βρήκα εύκολα. Τη βρήκα μέσω 
γνωστού βασικά. Με πρότεινε μία 
κυρία που δουλεύαμε για λίγο μαζί 
πριν κάποιον καιρό. Έψαχνα πολύ 
καιρό γενικά. Έκανα 2 ή 3 συνεντεύξεις 
πριν από αυτή. Βιογραφικά είχα στείλει 
5-6 νομίζω. Αλλά γενικά ρωτούσα, είχα 
πάρει και πολλά τηλέφωνα από 
αγγελίες. Είχα ρωτήσει στα 
περισσότερα μαγαζιά, τα ας πούμε 
στάνταρ. Ήταν περίεργη διαδικασία 
γενικά, με δυσκόλεψε αρκετά. 

Και πως άλλαξε ο τρόπος 
αναζήτησης εργασίας μετά την 

απόλυσή σου από αυτή τη δουλειά;_

____Όταν ξεκίνησα να ψάχνω στην 
αρχή, είχα μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση, αλλά όσο περνούσε 
ο καιρός και έπαιρνα συνεχώς 
αρνητικές απαντήσεις ήταν όλο και πιο 
δύσκολο. Έστελνα βιογραφικά και 
κοιτούσα αγγελίες, το έλεγα στους 
γνωστούς αν ακούσουν κάτι, αλλά 
είναι περίεργη διαδικασία ούτως ή 
άλλως. Με ρωτούσαν, τώρα ήρθες ρε 
κοπελιά; τώρα τελείωσε η σεζόν, και 
σκεφτόμουν, ναι ρε φίλε, τελείωσε η 
σεζόν και για αυτό ψάχνω για δουλειά 
και εγώ.



Πως αισθάνθηκες ότι επηρεάζεται ο 
προσωπικός σου χρόνος από τη δουλειά 

σου;_

____Όταν ξεκίνησα, ακύρωσα ένα σεμινάριο 
που ήθελα να κάνω, για προσωπική μου εξέλιξη, 
αλλά εντάξει αυτό το ήξερα, δεν υπήρχε χρόνος 
να τα κάνω όλα, τι να κάνουμε τώρα. Στην αρχή 
αισθανόμουν ότι ήταν τρελό χάσιμο χρόνου, 
δυσκολευόμουν πολύ,  αλλά μετά από λίγο 
συνήθισα όμως, δεν ξέρω βέβαια αν αυτό είναι 
καλό ή κακό. Κατάλαβα ότι αυτός είναι ο 
χρόνος, τι να γίνει. Επίσης όταν συνήθησα, 
κάπως αντιμετώπιζα τον υπόλοιπο χρόνο μου 
διαφορετικά. Έλεγα στον εαυτό μου ότι τώρα 
που τελείωσες τη δουλειά δε θα ξεκουραστείς 
κιόλας, θα κάνεις πράγματα. Βέβαια και αυτό 
καταπιεστικό ήταν, με άγχωνε κάπως αλλά 
έπρεπε να κάνω και πράγματα που να θέλω να 
κάνω. Σίγουρα αν ήμουν σε μία πιο απαιτητική 
δουλειά -από σωματικής άποψης, αν ήμουν 
σερβιτόρα ας πούμε- μάλλον θα ήθελα απλά να 
ξαπλώσω και να ξεκουραστώ γιατί θα με 

πέθαιναν τα πόδια μου. Αλλά εγώ ήθελα απλά 
να κάνω πράγματα. Χρόνος δεν είναι 
μακροσκελής κάπως, είναι περιορισμένος και 
έπρεπε να μπει ένα πρόγραμμα και στην 
καθημερινότητά μου για να προλάβω να δω 
ανθρώπους που ήθελα να δω και να κάνω 
πράγματα που ήθελα να κάνω. Προφανώς 
μειώθηκε ο χρόνος συναναστροφής μου με 
ανθρώπους, και αυτό επηρεάζει τη σχέση σου 
μαζί τους. Είναι και ότι κάπως η δουλειά σε 
εξαντλεί και μειώνει την ανεκτικότητα σου 
απέναντι στους ανθρώπους, και αυτό επηρεάζει 
τις προσωπικές σου επαφές με τους 
ανθρώπους. Άσε που είχα μονίμως και την 
αίσθηση ότι ο χρόνος μου είναι περιορισμένος, 
ότι δεν προλαβαίνω, με άγχωνε αυτό, 
προφανώς. Με άγχωνε γιατί δεν ήθελα να γίνω 
ρομπότ, δεν ήθελα να μπω στη διαδικασία ότι 
κουράζομαι και απλά θέλω να ξεκουραστώ. 
Ήθελα να κάνω ότι θα έκανα ούτως ή άλλως ως 
άτομο, τον αύγουστο, σε αυτό το νησί. Δεν 
έπρεπε να πέσω στην παγίδα ότι υπάρχει μόνο η 
δουλειά μου.



 Είχες εισοδήματα εκτός από τη 
δουλειά σου; Από την 

οικογένειά σου;_

____Όχι, όχι.

Ιδανικά τι δουλειά θα ήθελες 
να κάνεις; Πως το σκέφτεσαι;_

____(γέλια) Τίποτα! (γέλια) 
Ιδανικά ιδανικά; Το μόνο που 
φαντάζομαι ότι σε βάθος 
χρόνου, όχι σε τέτοια one 
night stand δουλειάς, θα 
ήθελα να κάνω χωρίς να 
αλλοιωθεί η υπόλοιπή μου 
ζωή είναι ή το να δημιουργώ 
κάτι, να δημιουργώ θέατρο, 
σινεμά, ή να κάνω κάτι που να 
έχει σχέση με τη φύση. Βασικά 
το ιδανικό, ένα πολύ ωραίο 
σενάριο, ονειροπόλο κάπως, 
θα ήταν να κάνω κάτι, 
κοινοβιακά; κοινοτικά; Πως να 
το πω;  Να δημιουργήσω μία 
φάση με κάποιους 
ανθρώπους, που κάπως να 
μπορεί ίσως να επιφέρει και 
κάποια χρήματα. Να το 
δημιουργήσουμε μαζί, να το 
βιώνουμε μαζί, όχι να είμαστε 
συνέταιροι ή κάτι τέτοιο, θα 
ήθελα κάτι με οριζόντιες δομές. 
Αυτό συμαίνει και οτι θα ζούμε 
μαζί, όχι απαραίτητα ότι θα 
κοιμόμαστε στο ίδιο σπίτι, 
αλλά κάπως του στιλ ότι 
σήμερα έχω εγώ και δεν έχεις 
εσύ, αύριο θα γίνει το 
αντίστροφο και θα είμαστε 
μαζί σε αυτό. Να 
σημιουργήσουμε κάτι που να 
έχει κάτι να προσφέρει, θα είναι 
βιβλία, θα είναι τέχνη, θα είναι 
ντομάτες; Κάτι που έχει νόημα, 
είτε να είναι προϊόν είτε είναι 
υπηρεσία, να είναι κάτι που να 
αφορά και εμάς. Αυτό θα ήταν 
πάρα πολύ όμορφο σενάριο.

Θα το επιδιώξεις;_

____Ναι ξέρω 'γω; Αλλά αυτό 
έχει να κάνει και με τους 
ανθρώπους. Είναι σημαντικό 
να βρεις και τους ανθρώπους 
που θα ήθελαν να κάνουν 
κάτι τέτοιο. Άλλοι θέλουν να 
γίνουν δήμαρχοι, άλλοι 
θέλουν να γίνουν διάσημοι, 
αλλά έχω κάποιους 
ανθρώπους κοντά μου που 
έχουν τις ίδιες σκέψεις, οπότε 
γιατί να μην το επιδιώξω; Δε 
γίνεται βέβαια να μη βασίζεσαι 
σε ήδη υπάρχοντα πράγματα, 
ας πούμε χρειάζεται και για 
αυτό να υπάρχουν κάποια 
χρήματα, δεν μπορείς να τα 
αποφύγεις όλα και να κάνεις 
ότι θες. Αλλά όσο μπορώ να 
φέρω τα πράγματα πιο κοντά 
σε αυτό που εμένα με κάνουν 
να νιώθω καλύτερα, θα το 
κάνω. Δεν έχω την αυταπάτη 
ότι μπορώ να το κάνω σε όλα, 
εκτός αν αποφασίσω να 
πιάσω καμιά κορφή και να τη 
δω ερημίτης, που δε νομίζω.
  
Ακόμη θεωρώ πως τέτοιου 
είδους δουλείες σε βάθος 
χρόνου εμποδίζουν. Γιατί 
μπαίνεις σε μία λούπα και με 
το καιρό συνηθίζεις. Απλά 
θεωρώ πως αυτές οι δουλειές, 
όπως είναι η πώληση, το 
σερβιτοριλίκι και όλα αυτά, 
ανήκουν σε ένα πράγμα που 
πρέπει κάπως να περάσεις, 
πέρα από το ότι πρέπει να 
δουλέψεις για να ζεις , θεωρώ 
σου δίνουν εμπειρία, μέσα σε 
πολλά εισαγωγικά, να 
περάσεις άσχημα είναι πολύ 
σημαντικό για να σου δώσει 
ώθηση να κάνεις αυτό που 
θες πραγματικά. Υπάρχει 
αυτό που λέει ότι θα δουλέψω 

5 μήνες σε μαλακίες και θα 
γαμηθώ, γιατί όμως θα 
μαζέψω λεφτά για να κάνω 
αυτό. Αλλά θεωρώ εξίσου 
μεγάλη παγίδα, το αυτοί οι 5 
μήνες να γίνουν 10 μήνες, να 
γίνουν 2 χρόνια, να γίνουν 3 
χρόνια, και μετά για να 
ξεφύγεις από αυτό να είναι 
πολύ πιο δύσκολο. Ίσως να 
πρέπει να περάσεις από αυτές 
τις ηλίθιες γαμημένες δουλειές 
που θα σε εκμεταλλευτούν, 
που θα σκέφτεσαι ότι παίρνεις 
1,70 την ώρα και μαλάκα είναι 
δυνατόν; αλλά αυτό σου δίνει 
άλλη αίσθηση της 
πραγματικότητας, αλλιώς ζεις 
σε μία φούσκα, όταν ζεις με 
έτοιμα λεφτά. Και ίσως να 
ενδυναμώνουν και αυτά τα 
όνειρα που λέγαμε πριν γιατί 
σε κάποια φάση λες, δε με 
ενδιαφέρει αν είναι αληθινό ή 
όχι, εγώ θα το προσπαθήσω, 
γιατί δε γουστάρω τη φάση 
σας οπότε θα το κάνω. 
Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές 
περιπτώσεις όπου οι 
άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί 
σε αυτή τη λούπα  επ' άπειρον 
αλλά μπορεί να μη γίνεται και 
έτσι. 



Θέλεις να μου πεις κάποια πράγματα για 
σένα; Ας πούμε ποιο είναι το κοινωνικό σου 

φαντασιακό;_

____Λοιπόν, αυτό που φαντασιώνομαι, όχι, 
όχι, “φαντασιώνομαι”, θα το πω “που 
σκέφτομαι”, γιατί είναι πιο πραγματικό, γιατί 
αν χρησιμοποιείς λάθος ρήμα, πέφτεις στην 
παγίδα, ότι όχι, δεν είναι φαντασία φίλε μου. 
Αυτό που σκέφτομαι λοιπόν, είναι ότι δε θέλω 
η εργασία μου να είναι στη ζωή μου ένα 
οχτάωρο, δε θέλω να κοστολογείται η ώρα 
της ζωής μου. Αυτό σημαίνει ότι δε θα ζω στο 
χίλτον, δε θα ζω σε βίλλες, θα αρκεί να 
περνάω το χρόνο μου όπως θέλω και αυτό 
στο κεφάλι μου θα είναι πολυτέλεια. Δε ξέρω 
αν μπορώ να χτίσω ένα μοντέλο ώστε να ζω 
τελείως εκτός από αυτό το σύστημα που σε 
έχει αποθηκευμένο με ένα σωρό αριθμούς. 
Δηλαδή πήγα σήμερα στο ΙΚΑ, γιατί το έκανα 
και αυτό σήμερα, και συνηδητοποίησα ότι έχω 
ένα σωρό αριθμούς, ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, τι 
σκατά είναι αυτά ρε; Είναι σα να 
αυτοπροσδιορίζεσαι με νούμερα, και οι 
φυλακισμένοι έτσι είναι. Το ξέρω ότι μπορεί να 
ακούγομαι τώρα σαν drama queen αλλά έτσι 
μου φαίνεται στη βάση του. Από την άλλη δεν 
ξέρω πως αλλιώς μπορεί να γίνει. Για αυτό 
ίσως να είναι καλό αυτό που λέγαμε πριν,γιατί 
συνειδητοποιείς πως δεν είσαι ο μπατμαν και 
ο σουπερμαν ή ο χριστός, ο “θα σώσω τον 
κόσμο” ή ο “θα κάνω ότι θέλω”, εδώ είσαι και 
υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν 
ξεπερνιούνται. Δε σημαίνει ότι παύεις να 
προσπαθείς ακόμη και για αυτά να μην είναι 
έτσι, αλλά ότι τα βήματα είναι ότι ξεκινάς από 
τα πιο βασικά. Σίγουρα είναι πιο σημαντικό ότι 

οι μετανάστες πεθαίνουν στο χιόνι ας πούμε 
από το ότι εγώ νιώθω σα φυλακισμένη με όλα 
τα ΑΜΑ και ΑΜΚΑ. Υπάρχουν κάποιες 
προτεραιότητες. Παρόλα αυτά νομίζω πως σε 
προσωπικό επίπεδο, αυτό που σίγουρα δε 
θέλω είναι να κοστολογούμαι, από έναν 
νόμο, από έναν άνθρωπο... Καλύτερα να 
κάνεις κάτι μόνος σου σε συννενόηση με τους 
γύρω σου και όχι με κάποιον που είναι το 
αφεντικό σου και εξαρτάσαι από αυτόν.
Σκέφτομαι λοιπόν πως θέλω να κάνω ένα 
βιβλιοπωλείο, που θα έχει εκδόσεις και θα 
βρίσκει ανώνυμους, καημένους και 
δυστυχησμένους ανθρώπους, που γράφουν 
πράγματα και κανένας δε τους εκδίδει. Θα 
τους εκδίδω εγώ! Θα έχει θέατρο, μουσική και 
χορό και παιχνίδια! Αλλά και το βιβλιοπωλείο 
πως θα είναι; Κατάλαβες;

Θα τα πουλάς τα βιβλία;_

____Δε θέλω να τα πουλάω...

Θα τα δανείζεις; Θα έρχονται να διαβάζουν 
εκεί;_

____Δεν ξέρω! Πως θα γίνει αυτό; Έστω αυτοί 
να μου τα χαρίζουνε και εγώ να τα χαρίζω, 
πως θα γίνει όμως εγώ να τρώω συγχρόνως; 
Κατάλαβες; Δεν ξέρω πως θα γίνει ρε πούστη! 
Πολύ θα ήθελα, αλλά θα προσπαθήσω να 
δοκιμάσω.



Θέλεις να προσθέσεις τίποτα τώρα που τελειώνουμε;_

____Ναι να το σκεφτώ λίγο; [...] αυτό που σκέφτομαι είναι ότι τα αντίστοιχα 
όνειρα και οράματα και φαντασίες, τα έχουν και άλλοι άνθρωποι, και κάπως 
σίγουρα και άλλοι άνθρωποι βιώνουν αυτή τη σκατίλα και αυτό το ρούφηγμα. 
Αν είναι να δουλεύεις οχτάωρο με τον κάθε μαλάκα και να γυρνάς σπίτι σου και 
να κοιμάσαι σα ζόμπι και να περιφέρεσαι έτσι χωρίς να κάνεις τίποτα άλλο, όχι 
να διασκεδάζεις απαραίτητα και να γλεντάς και όλα αυτά, αλλά κάτι που να σε 
γεμίζει, να γεμίζει τη σκέψη σου, το συναίσθημά σου, οτιδήποτε είναι αυτό, αν δεν 
το κάνεις αυτό, ε δεν έχει νόημα. Και πολλοί άνθρωποι το βιώνουν όλο αυτό και 
κάπως είναι σα να προκαλεί φόβο αυτό το όραμα, η φαντασία. Ακόμα και το 
γεγονός ότι έχει αυτή τη λέξη δεν είναι τυχαίο. Θεωρώ όμως πως είναι μία 
απόφαση. Είναι σημαντικό όμως να ξέρεις κάποιες φορές τι δε θέλεις. Και είναι 
σημαντικό να μη το κάνεις αυτό που δε θέλεις. Και αυτός ο οποίος πεινάει, εγώ 
δεν μπορώ να του πω, μην πας να δουλέψεις μην αφήσεις αυτόν τον μαλάκα, 
που είναι έτσι, που είναι χρυσαυγίτης, τον οποιονδήποτε, να σε εκμεταλλευτεί. 
Προφανώς και θα πάει. Απλά είναι σημαντικό να πας προς την κατεύθυνση της 
μη αλλοίωσης, χρησιμοποιώντας πιθανώς και μέσα με τα οποία διαφωνείς, 
αλλά βρες έναν τρόπο να κρατάς καθαρό το κεφάλι σου και όταν γυρίζεις σπίτι 
να μην ανοίγεις απλά την τηλεόραση αλλά να κάνεις μία ωραία κουβέντα με 
τους φίλους σου, να κάνεις μία βόλτα, να πηγαίνεις σε μια συνελευση, να δεις 
μία ταινία. Το καταλαβαίνω πόσο εύκολο είναι να πέσεις στην παγίδα και να το 
αφήσεις αυτό το πράγμα να σε τρώει.  Οπότε είναι πολύ πιο χρήσιμο και 
κοινωνικά και σε όλους τους τομείς, να είσαι ενεργός και σε άλλα πράγματα. 
Είναι καλό για πολλούς να είσαι ρομπότ, πολλοί το θέλουν, όπως και να το 
κάνουμε είσαι μεταχειρήσιμος. Είναι μακρινό το να μην υπάρχει εκμετάλλευση και 
πορνεία ας πούμε, αλλά ας το πάμε βήμα βήμα. Μαλάκα κουνήσου και 
βλέπουμε. Είναι πάντα επιλογή το πως χρησιμοποιούμε το χρόνο μας. 



Ως εργαζόμενοι και μόνιμοι 
κάτοικοι των Κυκλάδων, έχουμε 
υπάρξει πολλά καλοκαίρια σε 
εποχικά επαγγέλματα, αντιμέτωποι 
με τα κύματα τουριστών που 
έρχονται να ξεφύγουν λίγες μέρες 
από την ρουτίνα τους, έχοντας την 
εικόνα πως όλο το νησί υπάρχει για 
να δουλεύει για αυτούς και για την 
ικανοποίηση των αναγκών τους, 
με το πιο μεγάλο χαμόγελο και την 
πιο όμορφη παρουσία που μπορεί 
το προσωπικό κάθε επιχείρησης να 
προσφέρει ! 

Παρακάτω παραθέτουμε την 
σκοπιά μας, ως εργαζόμενοι σε 
μαγαζιά εμπορικά και του 
επισιτισμού και ως κάτοικοι της 
Σύρου.

Ξεκινώντας αναφορικά, τις 
τελευταίες δεκαετίες η Σύρος 
φαίνεται να στοχεύει στην 
ανάπτυξη του τουριστικού της 
κλάδου. Ο κόσμος που 
επισκέπτεται το νησί είναι κυρίως 
εγχώριος, με το μεγαλύτερο 
ποσοστό αποτελούμενο από 
οικογένειες, ζευγάρια μεγάλης 
ηλικίας, διάσημοι της showbiz, 
κοτεράδες και γιοτάδες.
Η Σύρος, όπως –αν όχι όλα- τα 
περισσότερα νησιά, αποτελεί εδώ 
και δεκαετίες πηγή τουρισμού με τα 
τελευταία χρόνια να 
«εκσυγχρονίζει» τις τακτικές 
προώθησής της σε Ελλάδα και 
εξωτερικό. Δίνοντας έτσι την 
ευκαιρία στον τοπικό Δήμο να 
επενδύσει ακόμη περισσότερο σε 
αυτόν, μετατρέποντας τον από 
«τουρισμό αξιοθέατου» σε 
«ενεργητικό τουρισμό» που θα 
προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες σε 
απαιτητικούς τουρίστες-πελάτες. 
Τέτοιου είδους «εκσυγχρονισμένες» 
πολιτικές είναι: οι κοστοβόρες 
διοργανώσεις με “φτηνούς” 
καλλιτέχνες όπου έρχονται για 
αρπαχτές, καμπάνιες προώθησης 
της Σύρου ως αξέχαστο 
θρησκευτικό προορισμό το 

λίγα λόγια για τη Σύρο
& τη σχέση της με τον τουρισμό

Πάσχα, η ανάπλαση του λιμανιού 
και τα μελλοντικά σχέδια για 
διαμόρφωση ειδικής μαρίνας για 
γιοτ-κότερα. Ακόμη, τα μουσικά και 
κινηματογραφικά φεστιβάλ (βλ. 
anima-syros, siff, φεστιβάλ 
ρεμπέτικου), οι αθλητικές 
διοργανώσεις και φυσικά το 
φοιτητικό ted-x με όλα αυτά να 
στήνονται εθελοντικά και υπό τις 
ευχές του Δήμου  και φυσικά υπό 
ένα γκλάμορους και “επίσημο” 
κλίμα. Επιπλέον, πέρα από τα 
πολιτιστικά δρώμενα, ο Δήμος σε 
συνεργασία με τον  εμπορικό 
σύλλογο συμμετέχουν στις 
πανελλήνιες λευκές νύχτες και στο 
άνοιγμα των μαγαζιών τις 
Κυριακές μέχρι αργά το βράδυ, 
καθώς «μόνο τώρα είναι η 
περίοδος που θα δουλέψουμε, 
υπομονή» όπως μας 
συμβουλεύουν και τα αφεντικά.

Αυτού του είδους 
εμπορικό-τουριστικές στρατηγικές 
που Δήμος και μαγαζάτορες 
ακολουθούν για να ομορφύνουν 
την εικόνα του νησιού και για να 
προσελκύσουν περισσότερο 
κόσμο, οδηγεί στην δημιουργία 
πλασματικών απαιτήσεων από 
τους τουρίστες και επιφέρει 
μεγάλες επιβαρύνσεις σε 
εργαζόμενους!  Οι εργαζόμενοι 
είναι αυτοί που επηρεάζονται 
πρώτοι από οποιαδήποτε αλλαγή 
προκύψει. Η εντατικοποίηση της 
εργασίας, τα σχετικά φτηνά 
μεροκάματα, οι συχνοί έλεγχοι 
στους χώρους εργασίας των 
εργαζομένων, η μη κάλυψη των 
βασικών αναγκών για την δουλειά ( 
σπίτι, φαΐ, μεταφορικό) είναι τα 
βασικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει κάθε υπάλληλος 
εποχικός ή μη.  Ακόμη, το φιλόξενο 
κλίμα και το οικογενειακό 
περιβάλλον που θέλουν να 
προωθήσουν τα μαγαζιά 
επηρεάζει την ψυχολογία του 
εργαζομένου δημιουργώντας μια 
ατμόσφαιρα εξαναγκαστικής 

καλοσύνης, με τον ανταγωνισμό 
μεταξύ συναδέλφων να υποβόσκει 
και τη ρουφιανιά να υπερτερεί. 
Τέλος, αναφερόμενοι στην 
εντατικοποίηση της εργασίας 
εννοούμε την εξάντληση του 8
ώρου, την άμισθη εργασία μέχρι 
πολύ αργά την νύχτα που 
επιφέρουν οι Λευκές Νύχτες και την 
κατάργηση της κυριακάτικης 
αργίας, κερδίζοντας τον υπέροχο 
τίτλο της “φτηνής πολυμηχανής”.
Όλα αυτά τα προωθητικά μέσα 
που χρησιμοποιεί ο Δήμος ώστε να 
αναδείξει το νησί και να φέρει 
τουρίστες από μια σκοπιά 
μπορούν να θεωρηθούν 
ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις, 
δίνοντας μια προσεγμένη, επίσημη 
και κάποιες φορές εναλλακτική 
εικόνα του νησιού. Όμως από την 
άλλη αλλάζουν την φαινομενική 
κοινωνική τάξη των τουριστών 
μετατρέποντάς τους σε 
απαιτητικούς και αγενής 
καταναλωτές, ξεχνώντας πως όλη 
την υπόλοιπη διάρκεια -εκτός 
διακοπών- βρίσκονται στην ίδια 
δύσκολη θέση με το εργατικό 
δυναμικό του νησιού.

Να μην αναπαράγουμε την 
συμπεριφορά των αφεντικών. 

Οργανωνόμαστε σε Σωματεία  
ώστε να μπορούμε να διεκδικούμε 

τα αυτονόητα.



Μπροστά στην μεγάλη επίθεση των 
αφεντικών ενάντια στις ζωές μας, έχει 
ακόμα μεγαλύτερη σημασία να 
υπενθυμίζουμε ότι οι αγώνες συνεχίζονται 
και μπορούν να νικήσουν. Από αυτούς 
εμπνεόμαστε, δυναμώνουμε, μαζεύουμε 
εμπειρίες και προετοιμάζουμε την 
αντεπίθεσή μας

Ας θυμηθούμε λοιπόν ενδεικτικά από τον 
κλάδο του εμπορίου:
 
Περίπτωση πολυκαταστημάτων Η&Μ . 

Μάρτιος 2017 καταγγελία νέας σύμβασης 
που προέβλεπε αοριστία στα καθήκοντα 
των εργαζομένων, περικοπή επιδομάτων 
και δυνατότητα μετακίνησής τους σε 
οποιοδήποτε υποκατάστημα στην Ελλάδα, 
αναλόγως των «αναγκών» της εταιρείας, 
επίσης εκπαίδευση με έξοδα των 
εργαζομένων. Ακολούθησε 
δημοσιοποίηση, παρέμβαση του συλλόγου 
εμποροϋπαλλήλων και τελικά η εταιρεία  
απέσυρε τη νέα σύμβαση μετά και από 
συστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας.

 

Ενάντια στο άνοιγμα τις Κυριακές, τις 
Λευκές νύχτες η και τις Μαύρες 
Παρασκευές*  

Προβλέπεται μάλιστα και στους όρους των 
μνημονίων. Απελευθέρωση ωραρίου. 
Εργασία όλη τη μέρα, ανοιχτά καταστήματα 
πάντα. Ζωή λάστιχο για τους 
εμπορουπαλλήλους. 
Όμως οι αγώνες με αποκλεισμούς 
μαγαζιών, oι πορείες και παρεμβάσεις σε 
δρόμους / ζώνες εμπορίου π.χ. Ερμού στην 
Αθήνα, Λευκές νύχτες στο Μαρούσι, Ίλιο 
κλπ, aκόμα και οι συγκρούσεις με την 
αστυνομία έχουν καταφέρει να 
καθυστερήσουν τουλάχιστον τα μέτρα 
αυτά και να δώσουν ανάσα σε χιλιάδες 

εργαζομένους.  ‘Εχουν μάλιστα εμπλακεί 
πολυποίκιλες συλλογικότητες και 
διασταυρωθεί διαφορετικές οργανώσεις 
(πρωτοβάθμια σωματεία Βιβλίου Χάρτου, 
Εμποροϋπαλλήλων, δευτεροβάθμια 
Ιδιωτικών υπαλλήλων, άτυπες εργατικές 
συλλογικότητες πχ. Ορθοστασία, 
Συνελεύσεις Γειτονιών, Συνδικαλιστικές 
παρατάξεις, πολιτικές οργανώσεις, 
μεμονωμένοι αγωνιστές, εργαζόμενες και 
άνεργοι, κάτι που δημιουργεί ελπίδες για 
αποτελεσματικότερες συμπράξεις και στο 
μέλλον.   Ας μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι αγωνες 
κρατάνε χρόνια, δεκαετίες, και έχουν 
ξεκινήσει ήδη από την προσπάθεια 
επέκτασης του ωραρίου το 
απόγευμα-βράδυ και το Σάββατο. Αν ήδη 
αυτά θεωρούνται χαμένα να μην χάσουμε 
και τα πάντα. ‘Ηδη η καθυστέρηση στα 
μέτρα αυτά και η απαξίωσή τους από ένα 
τμήμα της κοινωνίας είναι μια κατάκτηση. 
Και όλα αυτά παρολο τη ρητορική περί 
επενδύσεων, ανάπτυξης και τρομοκρατίας 
των αφεντικών αλλά και δημάρχων που 
προσπαθούν να αμαυρώσουν π.χ τους 
αποκλεισμούς μαγαζιών αναφερόμενοι σε 
τραμπουκισμούς (προφανως κρίνοντας 
από τους εαυτούς τους) και στο δικαίωμα 
της απεργοσπασίας. 

ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ,ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
-και όμως υπάρχουν- και φέρνουν και νίκες

* εκπτωτικές προσφορές με καταναλωτική 
φρενίτιδα που προκαλούν τραυματισμούς 
θανάτους εξαντλημένων εργαζομένων.


