
Πολλές από εμάς, μετακινούμενες από τη μία σκατοδουλειά στην 
άλλη, έχουμε δουλέψει ή δουλεύουμε ακόμη ως τηλεφωνήτριες. 
Έχοντας λοιπόν ακούσει από βρισιές επειδή «ενοχλούμε» μέχρι 
σεξιστικά σχόλια, ακούστε και εσείς κάτι!

Δουλεύουμε με μισθούς 200 και 400 ευρώ. Με ένσημα μισά ή ανύπαρκτα. 
Με υπερωρίες πληρωμένες μαύρα. Με ασφυκτικό στρίμωγμα σε μία κα-
ρέκλα. Με αφεντικά και υπευθύνους να ουρλιάζουν πάνω από τα κεφάλια 
μας, υπό καθεστώς συνεχούς επιτήρησης και ρυθμούς πολύ εντατικούς. 
Ηχογραφείται η κάθε μας κλήση και καταμετρούνται τα λεπτά που ήμα-
σταν αποσυνδεδεμένες προκειμένου να μας κρατούν πειθαρχημένες και 
να αυξάνουν διαρκώς την παραγωγικότητά μας. Λες και αν αυξηθούν τα 
κέρδη τους, θα αυξηθεί και ο μισθός μας!

Πληρωνόμαστε ως ανειδίκευτες εργάτριες λες και δε μαθαίνουμε να κου-
μαντάρουμε ένα σωρό υπολογιστικά προγράμματα και να διαχειριζό-
μαστε την συμπεριφορά των πελατών! Στην τελική ποιά εργασία είναι 
ανειδίκευτη; Καμία! Ο διαχωρισμός μεταξύ ειδικευμένης και ανειδίκευτης 
εργασίας είναι ένας από τους πολλούς τρόπους που έχουν βρει τα αφεντι-
κά για να διασπούν την εργατική τάξη και να ρίχνουν ακόμη περισσότερο 
το κόστος εργασίας. 

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ως γυναίκες απαιτείται να επιστρατεύ-
σουμε και όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που τα αφεντικά αποδίδουν στην 
«γυναικεία φύση» μας: να είμαστε γλυκομίλητες, ευγενικές, συνεργάσι-
μες, αλλά ταυτόχρονα ευέλικτες και καπάτσες με κάθε μαλάκα πελάτη.

Ε λοιπόν ακούστε! Πίσω απο τις γλυκές φωνούλες μας κρύβεται το μίσος 
για τα αφεντικά και τα κάθε λογής τσιράκια τους! Εμείς είμαστε αυτές που 
κλείνουμε το τηλέφωνο στην μάπα των πελατών. Αυτές που «ξεχνάμε» να 
γυρίσουμε απο το διάλειμμα και λουφάρουμε. Αυτές που κανουμε κοπάνα 
οχι γιατί είμαστε άρρωστες, αλλά γιατί τα ψίχουλα που μας δίνουν για μι-
σθό δεν είναι αρκετά για να μας πείσουν να πάμε την επόμενη μέρα στη 
δουλειά. Αυτές που όταν ακούμε παραγωγικότητα καταλαβαίνουμε εντατι-
κοποίηση και υποτίμηση για μας και κέρδος για τα αφεντικά. Είμαστε όλες 
αυτές που αναγνωρίζουμε όλους αυτούς ως ταξικούς εχθρούς και τους 
αγριοκοιτάμε κάθε πρωί!

 


