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διόρισε τη γυναικεία εργασία με πορνικούς όρους, κάτι που γίνεται φανερό και στις μέρες μας. Ενδει-
κτικά να αναφέρουμε πως όποια είχε την τύχη να ρίξει μια ματιά σε αγγελίες για δουλειά θα κατάλα-
βε ότι ο τρόπος που πρέπει να πουλάνε τις εαυτές τους οι σερβιτόρες ή οι κράχτισσες στα μαγαζιά στο 
κέντρο,για παράδειγμα, δεν διαφέρει και πολύ απ’ αυτόν των κοριτσιών στις pub, όπως περιγράφεται 
στο παρακάτω κείμενο. Οι υπάλληλοι των pub ήταν αναγκασμένες να δεχθούν το κέρασμα, να πουλή-
σουν εαυτές ως πιθανές ερωτικές κατακτήσεις, ε! κι αν έπεφτε και κανά χεράκι προς κώλο μεριά, δεν 
τρέχει… όλα μες το πρόγραμμα είναι.  Ο πελάτης έτσι, πλήρωνε και κέρδιζε «συντροφιά» και το αφε-
ντικό κατανάλωση. Τώρα, εμάς που είμαστε καχύποπτες, κάτι μας λέει πως οι άντρες που ήταν δια- 
τεθειμένοι να αγοράσουν τη γνωριμία μιας γυναίκας δεν θα είχαν και πολλούς ηθικούς φραγμούς να 
ακολουθήσουν τους μαγαζάτορες και στην άλλη πολύ πιθανή τους καριέρα, αυτή του νταβά. Κάπως 
έτσι χτίζονται οι κουλτούρες…
Οι σερβιτόρες στα ποτάδικα έπρεπε να ισορροπήσουν ανάμεσα στο φλερτ και την ευγενική άρνηση. 
Κάτι που δε διαφέρει νομίζουμε και πολύ απ’ αυτό που καλούμαστε και οι περισσότερες να κάνου-
με όταν βρισκόμαστε αντιμέτωπες με ερωτικά καλέσματα επίμονων αντρών, αφού η πείρα έχει δεί-
ξει πως το ξεκάθαρο και ξερό “όχι” πολλές φορές έχει τη μεταφυσική ικανότητα είτε να αγνοείται είτε 
να ερμηνεύεται ως πρόκληση και να καταλήγει μέχρι και επικίνδυνο. Δεν μπορούμε, λοιπόν, κι εμείς 
παρά να αναρωτηθούμε μήπως θα ‘πρεπε να ζητήσουμε αμοιβή από κάθε μαγαζάτορα στου οποίου 
το μπαρ περάσαμε τόσα βράδια επιτελώντας το ρόλο μας ως υποκείμενα ερωτικού ενδιαφέροντος, 
βοηθώντας εκείνον να κάνει τζίρο χιλιάδων ευρώ και τους άντρες θαμώνες να συνοδέψουν το ποτό 
τους με λίγο αντρικό βλέμμα σε γυναικεία σώματα. Η αλήθεια είναι πως θα προτιμούσαμε απλώς η σε-
ξουαλικότητά μας να μην είναι εργασία. Ωστόσο, στην ανάγκη… πού ξέρεις, τα μαγαζιά αυτά αποτε-
λούν τη διαρκή υπενθύμιση ότι μέχρι και αυτό καλούμαστε να πουλήσουμε.

Ψηφίδες Μνήμης από το Αρχείο 71
Το 1987, η Αυτόνομη Ομάδα Γυναικών Θεσσαλονίκης ξεκίνησε να εκδίδει το φεμινιστικό περιοδι-
κό Κατίνα. Εποχή κατά την οποία οι φεμινίστριες υφίσταντο ήδη τις συνέπειες της ήττας των κινημά-
των της προηγούμενης δεκαετίας, μαζί και του γυναικείου. Όπως θα φανεί και στο κείμενο που παρα-
θέτουμε από το πρώτο τεύχος της Κατίνας, η απάντηση των αφεντικών στους αγώνες των γυναικών 
ήταν άμεση και φρόντισε να χρησιμοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες αντρικές συνήθειες αλλά και να βά-
λει τις βάσεις για την ανάπτυξη καινούργιων τρόπων εκμετάλλευσης της γυναικείας εργασίας.
Οι γυναίκες της Κατίνας είχαν εντοπίσει έναν απ’ αυτούς. Ο λόγος περί των pub, γνωστά στις μέ-
ρες μας και ως ποτάδικα, μαγαζιά τα οποία έκαναν την εμφάνισή τους σε όλη την πόλη και χρησι-
μοποίησαν τις σερβιτόρες (και τη σεξουαλικότητά τους) ως εργαλεία με αποκλειστικό στόχο την 
ενθάρρυνση των αντρών πελατών για κατανάλωση ποτών και την παραμονή τους ως πελατών, με 
άλλα λόγια κονσομασιόν. Ουσιαστικά πρόκειται για τα νέας γενιάς κωλόμπαρα που αναγκάστηκαν 
να «εκλεπτυστούν» υπό την πίεση της πορνικής αγοράς για καινούργια και διαφορετικά πορνικά 
περιβάλλοντα. Ξεκινώντας τη λειτουργία τους λίγα χρόνια πριν το ‘80, τα τότε ποτάδικα αποτέλε-
σαν ένα μέρος της απάντησης στις απαιτήσεις της πορνοπελατείας, που μετά την εκπαίδευσή της 
στις τσόντες, ζητούσε νέους πορνικούς τόπους, νέες φιγούρες εκδιδόμενων και αποσύνδεση της 
πορνείας από τους παραδοσιακούς ηθικούς κώδικες της παλαιάς πόρνης, οι οποίοι την προστά-
τευαν και της επέτρεπαν κάποιες αρνήσεις.
Η μετάβαση από την πορνεία της εκτόνωσης, δηλαδή μιας γρήγορης επίσκεψης στο μπουρδέλο, σε 
αυτήν της απόλαυσης, συμβαδίζοντας με το εξοικειωμένο πια με την πορνογραφία συλλογικό αντρι-
κό ήθος, έθεσε τις βάσεις για την βίαιη και μαζική εισαγωγή αλλοδαπών γυναικών στην πορνεία. Αλ-
λαγή που συνέβη, όπως διαφαίνεται και στο άρθρο της Κατίνας, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των γυ-
ναικών της εποχής που στάθηκαν αμήχανες μπρος στη ζοφερή συνέχεια. Η κονσομασιόν επαναπροσ-

Ξεκίνησε πριν 10 χρόνια περίπου, σαν «θεσμός», ειδικός τρόπος διασκέδα-
σης, ενισχύθηκε και διαμορφώθηκε στη βάση άλλων κοινωνικών θεσμών, 
για να επιβάλλει με τη σειρά του μια πιο αναθεωρημένη, πλην καθόλου και-
νούρια, ιδεολογική άποψη «ψυχαγωγίας».

Ο λόγος δεν γίνεται για τα bar της νεολαίας, τα «μπαράκια» του Βαγγέλη Γερμανού, 
αλλά για κείνη την κατηγορία των μαγαζιών που έχουν το όνομα των pub, όμως την 
χάρη των bar (π.χ. της περιοχής του Βαρδαρίου), πλησιάζοντας τη χρήση και λειτουρ-
γία τους, παρ’ όλα αυτά περιορίζοντάς την μέσα σε κάποια όρια ασφαλείας επιφανεια-
κά, τουλάχιστον, για το καλό τους όνομα.

«Το μαγαζί μου είναι καθαρό», ακούστηκαν να λένε δύο στους τρεις ιδιοκτήτες 
«pub», κι η άποψή τους είχε μάλλον έμμεση σχέση με το σφουγγάρισμα.

Αλλά τι γίνεται σ’ αυτά τα μαγαζιά;
Σε ποια οικονομική κατάσταση και ηθική βάση-τάξη πραγμάτων λειτουργούν, κερ-

δοσκοπούν, ανανεώνονται, πληθαίνουν;
Πόσα είδη και παραλλαγές διατηρούν;
Τι λογής προσωπικό απασχολούν;
Σε τι είδους γούστο απευθύνονται;
Και τελευταία και χαριστική ερώτηση της υπογραφόμενης, που σχετίζεται με το σκο-

πό και το χαρακτήρα του παρόντος κειμένου: Πώς μπορεί κάποιος να μιλήσει με δια-
φάνεια για όλα αυτά που έζησε στα μέρη περί ων ο λόγος, και να ξεχρεωθεί το βάρος 
τούτης της γνώσης, μεταθέτοντάς το, από το χώρο της ζωντανής εμπειρίας και μνή-
μης, στον τρόπο ενός κειμένου, που εξελίσσεται θετικά μα και αντιθετικά στην πραγ-
ματικότητα και τα βιώματά της;

Και λίγο παραπάνω: Πώς γίνεται να ελέγξει κανείς με αντικειμενικότητα και να δια-
χωρίσει με σαφήνεια τη μνήμη από το βίωμα, τη ζωή απ’ την παράστασή της, τα πράγ-
ματα απ’ το νόημά τους;

Θέλω να πω, πως μιλώντας αναπόφευκτα μέσα απ’ τη δική μου εμπειρία, είναι ανά-
γκη αρχικά να την εξαρθρώσω, κατά το αναγκαίο δυνατό, χωρίς όμως να καταστρέψω 
τη συνοχή της∙ μονάχα να αποκρυσταλλώσω το χρόνο της, εξηγώντας ένα βίωμα, που 
πέρασε όχι κάτω απ’ τις συνθήκες της εποχής του, μα μέσα από τη θεώρηση και επε-
ξεργασία τούτης της στιγμής, στη δυνατή γενικότητά της.

Κι ως εδώ η στροφή στο α’ πρόσωπο.

I.Τα μέρη
Τα pub βρίσκονται μέσα αλλά κι έξω από την πόλη, στα περίχωρά της, τόσο στα κε-
ντρικά μέρη, όσο και στις συνοικίες της. 

Ο περισσότερο κοσμικός (μεγαλοαστικός γαρ) χαρακτήρας των πρώτων προτείνει 
και μια ανάλογη αισθητική- αναγκαία κι ικανή συνθήκη εξασφάλισης εμπορικότητας, 
ευρύτερης φήμης, νομιμότητας∙ δεν πρόκειται πια για τα «κακόφημα» bar εξίσου κα-
κόφημης περιοχής και μια πρώτη διαφορά: οι κοπέλες που σερβίρουν εδώ δεν είναι 
όλες μόνιμες επαγγελματίες. Μέσα σ’ αυτές βρίσκει κανείς και φοιτήτριες έκτακτες, 
ακόμα και μαθήτριες. (Ο μόνος απαραίτητος, πλην καθόλου επαρκής, όρος προσφο-
ράς υπηρεσιών, είναι η συμπλήρωση ορίου ηλικίας των δεκαοχτώ).

Από την άλλη μεριά, οι κύριοι που δηλώνουν προτιμήσεις στους συγκεκριμένους 
χώρους και που είναι ανάγκη ν’ ανταποκρίνονται στις δέουσες οικονομικές και αισθη-
τικές απαιτήσεις τους, συχνάζουν συνήθως με το ύφος και το ήθος του καλού και ακρι-
βού ντυσίματος, προβάλλοντας διαθέσεις και σκοπούς ευκολονόητους.

Η δεύτερη κατηγορία των pub. Περισσότερο λαϊκή, συνοικιακή κυρίως, προσελκύει 
κι ένα διαφορετικό είδος πελατείας, ανάλογό της∙ τα μεγάλα πορτοφόλια παραμερίζο-
νται (αλλ’ αυτό δεν εμποδίζει και τα μικρά ν’ αδειάζουν με την ίδια ευκολία) και μπορεί 
η ταπετσαρία στους τοίχους να μην είναι ακριβή και περιποιημένη, η μοκέτα ίσως λίγο 
τριμμένη και τα ποτά νοθευμένα∙ τα παραπάνω μοιάζουν να μην ενοχλούν άμεσα και 
να μην αποθαρρύνουν εύκολα κανέναν∙ το κέντρο της προσοχής βρίσκεται αλλού.

Μια άλλη διαφορά, που έχει σχέση τόσο με τη διακόσμηση, όσο και με τη σύνολη 
λειτουργία του μαγαζιού, που «δουλεύουνε κυρίως με πάγκο», όπως λέγεται ή κυρίως 
«με τραπέζια», ενώ τα περισσότερα και με τα δυο μαζί. Ο τρόπος δουλειάς με πάγκο ή 
με τραπέζια, επισημαίνει και τον γενικότερο τρόπο λειτουργίας του μαγαζιού.

Η διαφορά γίνεται αισθητή μονάχα στο ότι η μετατόπιση-μεταφορά του κέντρου 
βάρους στο pub, προϋποθέτει κι ευνοεί αντίστοιχες αλλαγές των κανόνων συμπερι-
φοράς και επικοινωνίας των πελατών και των υπαλλήλων∙ υπάρχουν μερικά «σημεία» 
στο χώρο, που καθορίζουν και ρυθμίζουν την τάξη των πραγμάτων, την κίνηση και τη 
φορά των συνδιαλλαγών κλπ., π.χ. στην περίπτωση λειτουργίας του πάγκου. 

Ο πάγκος χωρίζει στη μέση το κέντρο και προδιαγράφει την αντιπαράθεση του έξω 
(των πελατών) και του μέσα του κόσμου (των κοριτσιών), ερμηνεύει το διαχωρισμό και 
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τη διαφορά της εξουσίας των δύο πλευρών κι επισημοποιεί τις αντιθέσεις τους. Στην κα-
λύτερη πάλι περίπτωση, γίνεται το οχυρό, το τείχος προστασίας, ειδικά για τα νέα πρωτό-
πειρα και ως εκ τούτου δειλά κορίτσια της δουλειάς: πίσω από κει το… χάος.

Τα πράγματα αλλάζουν, όπως είναι φυσικό, στα μέρη εκείνα που το σύστημα σερβιρί-
σματος είναι εξωτερικό και γίνεται στα τραπέζια. Μια τέτοια τακτική ευνοεί την ενθάρ-
ρυνση, «προχωρεί» την επικοινωνία, καθορίζοντας μια πιο άμεση επαφή.

Μοιάζει ν’ αποτελεί το δεύτερο βήμα μιας γνωριμίας: ο κοινός χώρος πελάτη και υπαλ-
λήλου ευκολύνει κάποιο άγγιγμα, παρακινεί και εξάπτει τη φαντασία.

Μαρτυρία της Ελένης Κ. «Την πρώτη φορά που δούλεψα σε pub, βγήκα έξω απ’ τον πά-
γκο, αναγκαστικά, ύστερα από σχετικό κάλεσμα πελάτη. Δεν είχα ιδέα από τη λειτουργία 
τέτοιου είδους μαγαζιών, κι ένιωσα να βρίσκομαι απότομα και ξαφνικά σ’ έναν εχθρικό και 
άγνωστο κόσμο. Ο πελάτης που κάθισα στο τραπέζι του, διακρίνοντας προφανώς τη δει-
λία μου, πέρασε ενθαρρυντικά τα χέρια στους ώμους μου: με πήραν δάκρυα, ενώ ένιω-
θα μια ακατανίκητη επιθυμία να φύγω, μαζί και την παράλληλη υποχρέωση, ότι δεν έπρε-
πε και δεν μπορούσα, έτσι κι αλλιώς, να το κάνω. Αργότερα μου είπε ο υπεύθυνος ότι δεν 
ήμουνα υποχρεωμένη να δεχθώ τέτοιες χειρονομίες. Αλλά το γεγονός ότι δεν αντέδρασα 
απ’ την πρώτη στιγμή, δεν είχε να κάνει με την υπακοή μου σε τέτοιους κανόνες∙ όπως κα-
ταλαβαίνω, εκ των υστέρων, πρέπει να είχε άμεση σχέση με τη ζάλη και το γενικό «θόλω-
μά» μου. Όταν το ίδιο βράδυ χαιρέτησα (κι αποχαιρέτησα, βεβαίως) τον ιδιοκτήτη μου είπε 
πως δεν έπρεπε να με βγάλει έξω απ’ τον πάγκο, κιόλας απ’ την πρώτη φορά».

II.Η διαδικασία του κεράσματος.
Σχέση πελάτη-κοπέλας.

Η σχέση πελάτη-κοπέλας οργανώνεται κάτω από συγκεκριμένους όρους που συνθη-
κοποιούνται, κάθε φορά, ανάλογα με το είδος και την προαίρεση του πελάτη (κοινωνική 
θέση, εισόδημα, ηλικία) και τις κλίσεις και δυνατότητες της κοπέλας.

Ο πρώτος και σημαντικότερος όρος που αποτελεί προϋπόθεση επαφής και προσωρι-
νής, έστω, συνεύρεσης, είναι το «κέρασμα».

Το κέρασμα κατευθύνεται από τον πρώτο στην τελευταία, από τα έξω προς τα μέσα 
του πάγκου και παίρνει πολλές σημασίες, καθώς συνδέεται με διάφορα γραφτά και 
άγραφα καθήκοντα και υποχρεώσεις της υπαλλήλου. Και πρώτα-πρώτα της καθορίζει 
μια θέση: είναι υποχρεωμένη να καθήσει απέναντι ή δίπλα σ’ αυτόν που την κέρασε.

Το κέρασμα, λοιπόν, επιβάλλεται άγραφα και προηγείται της αναμενόμενης συν-
διαλλαγής, συνιστά τη βασική αφορμή της κουβέντας, αφού προσδιορίζει ένα μέσο 
επικοινωνίας.

Ακόμα: γνωστοποιεί και προβάλλει την οικονομική κατάσταση αυτού που πληρώνει, 
κι ανταποκρίνεται στην κύρια και βασική θέληση του μαγαζάτορα. Ο τελευταίος καρπώ-
νεται τα 2/� και πάνω της τιμής του κερασμένου ποτού, που σερβίρεται πάντα λιγότερο 
απ’ το κανονικό για να τελειώνει και πιο γρήγορα, επίσης, ενώ στην πιθανότερη  περίπτω-
ση δεν συνιστάται αλκοολούχο.

Είναι εύκολο για κάποιον, να καταλάβει υπολογίζοντας τα νούμερα και διακρίνοντας 
την αναλογία τους, το ποσοστό κέρδους της δουλειάς αυτής. Μια έμπειρη επαγγελμα- 
τίας εξασφαλίζοντας κάθε μέρα έναν μεγάλο αριθμό ποτών, ξεχρεώνει και με το παρα-
πάνω την πληρωμή της, ενώ μια άπειρη καινούρια (υπάρχει κι αυτή η κατηγορία, όπως 
θα δούμε παρακάτω) προσφέρει, με τη σειρά της, κέρδη διαφορετικά, ανανεώνοντας 
την πελατεία του μαγαζιού, δημιουργώντας νέα κίνητρα κλπ.

Το καθήκον, επομένως, της κοπέλας είναι πρώτα-πρώτα η δημιουργία της κατάλληλης 
θετικής εντύπωσης στον πελάτη, αποβλέποντας σε πιθανό κέρασμά του. Και κατόπιν η 
«σωστή» αντιμετώπισή του, όποια είναι ικανή να ρυθμίσει με τον θετικότερο δυνατό τρό-
πο την πορεία της «σχέσης» τους. Υπάρχουν και μερικοί βασικοί κανόνες δέουσας συμπε-
ριφοράς, που αποκτιούνται κατά βάση δια της πρακτικής και της πείρας, στους οποίους και 
δεν παρέλειψε να μας μυήσει, απ’ τις πρώτες κιόλας μέρες, ο καλόπιστος μαγαζάτορας:

Πώς πλησιάζει κανείς τον πελάτη.
Α. Αφού του σερβίρει, αρχικά, το ποτό της αρεσκείας του, κάθεται κοντά του με τον 

τρόπο που καταλαβαίνει ή δεν καταλαβαίνει.
Β. Φροντίζει να του ρίχνει και κανένα βλέμμα πολύ έως καθόλου συγκεκριμένο.
Γ. Τον ξαναρωτά, αν προτιμά να του σερβίρει, εκτός απ’ το ποτό και πιάτο ξηρών καρ-

πών κλπ.
(Μια φορά, ύστερα από σχετική άρνηση πελάτη, κι ενώ βρέθηκα σε αμηχανία, άκου-

σα από διπλανή μου συνάδελφο: «ξαναδοκίμασε με ελιές»).
Όλα αυτά και με λίγο αυτοσχεδιασμό, κατά βούληση (και συνείδηση) πάντα, μπορούν 

να βοηθήσουν στην προβίβαση της τεχνικής του κονσομασιόν σε… τέχνη. Δεν είναι έκ-
φραση του μυαλού μου, την άκουσα στ’ αλήθεια!

Αυτά για τα κορίτσια∙ από την άλλη όχθη τώρα.
Ό,τι επιδιώκουν οι άντρες των μαγαζιών αυτών, ξεπερνά την φαινομενική ανάγκη του 

ποτού και της κουβέντας και παραπέμπει σ’ ένα πλήθος άλλων ουσιαστικότερων στόχων.
Καταπιεσμένοι οικογενειάρχες, μοναχικοί μεσήλικες, πλούσιοι και θρασείς νέοι (η συ-

μπεριφορα των οποίων ειδικά διευκρινίζεται ως χυδαιότητα) προσδιορίζουν τον τακτικό 
πληθυσμό των pub του είδους και διαμορφώνουν, αντίστοιχα, τον μέσο όρο απαιτήσε-
ων-αξιώσεων της δουλειάς, συνιστώντας και μια ανάλογη ηθική τάξη πραγμάτων.

Ποια στάση, όμως, επιβάλλεται ως αναγκαία και απαραίτητη, απ’ τη μεριά της γυναί-

κας, που σερβίρει κι απασχολεί τον πελάτη και πώς πρέπει ν’ αντιμετωπίζει η τελευταία 
τις προτάσεις που της απευθύνονται, κύρια ερωτικές, έμμεσες, είτε άμεσες; Ορίστε τι 
έχει πάλι εδώ να συμβουλέψει ο προηγούμενος μαγαζάτορας: 

Σκοπός των γυναικών στο pub είναι να υπονοούν πολλά και να υπόσχονται ελάχιστα, 
αποφεύγοντας με τρόπο ν’ ανταποκρίνονται στα συγκεκριμένα ραντεβού που τους δί-
νονται (το τελευταίο, όμως, δεν ισχύει για τις επαγγελματίες). Κι αυτό δεν το καταφέρ-
νει καμιά απαντώντας απλώς αόριστα σε παρόμοιες εκκλήσεις∙ εκέινο που χρειάζεται εί-
ναι ν’ αποπροσανατολίζει με ικανότητα όποια σχετική συζήτηση, εμποδίζοντάς την να 
φτάσει σε επίμαχα σημεία. Όπως και να ‘χει, πάντως, δεν συνιστάται για μια κοπέλα, κι αν 
ακόμα βγει με τον πελάτη της, να φτάσει μαζί του ως το κρεβάτι: είναι φανερό, πως δεν 
θα τη θέλει μετά, αφού θα ‘χει καταφέρει να κερδίσει ό,τι ζητούσε απ’ αυτήν.

Η εξέλιξη της παραπάνω εργασίας διαρθρώνεται στην οργάνωση κι ανάπτυξη συ-
γκεκριμένων σχέσεων στο χώρο των μαγαζιών αυτών. Κι έχουμε τα εξής δεδομένα:

α) Η ανάγκη του πελάτη για κουβέντα (και ό,τι προκύψει) εξαργυρώνεται, καθώς η 
θέλησή του προβάλλεται μέσα από τη χρηματική προσφορά και ως χρηματική προ-
σφορά (εντέλει), με αποτέλεσμα την εξίσωσή της με το χρήμα, που την υποκαθιστά.

β) Από την άλλη μεριά, η πρόθεση της κοπέλας φανερά εξαγοράζεται, καθώς εκ-
δηλώνεται μέσα από προϋποθέσεις χρηματικής προσφοράς, που υποκαθιστούν την 
πραγματική θέληση.

Συμπέρασμα: Και σ’ αυτήν την περίπτωση, όπως και σε τόσες άλλες, το χρήμα έρ-
χεται να υποκαταστήσει τον άνθρωπο, τις εκδηλώσεις του, την ελευθερία. (Να κι άλλο 
ένα κατοστάρικο, έλεγε η Βούλα με το που έβλεπε κάποιον να πλησιάζει τον πάγκο). 
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αξίζει κανείς να προσέξει τη φορά και κατεύθυνση του χρή-
ματος, όπως ξεκινάει από τον άντρα προς τη γυναίκα, την προτιμά λίγο, ίσα που να της 
προκαλέσει κάποια κίνητρα, για να καταλήξει πάλι στον άντρα, που εκτός από άντρας 
είναι, στην περίπτωση αυτή, και εργοδότης: σχέσεις διπλής εξουσίας για τη γυναίκα, 
που απ’ τη στιγμή που μπαίνει να δουλέψει σε μπαρ ζει και υφίσταται τις δοσμένες 
συνθήκες της μόνιμης έκθεσης απέναντι στο βλέμμα των απέξω, απέναντι στην πρό-
θεσή τους, απέναντι στα λεφτά τους και μαζί, απέναντι στη σκοπιμότητα του εργοδό-
τη, απέναντι στο βλέμμα του άντρα εργοδότη και, τέλος, απέναντι στη συνείδηση της 
υπαλλήλου και στη δική της γυναικεία συνείδηση. Είναι σ’ όλα αυτά απέναντι, όντας, 
ταυτόχρονα, μέσα τους τόσο πολύ, ενώ το καθεστώς της τελευταίας αντίθεσης νομι-
μοποιείται κι ενισχύεται στη βάση του χρήματος.

Ποιες, όμως, είναι αυτές οι γυναίκες που δουλεύουν σε τέτοια pub και ποια τα κέρ-
δη τους, οι απώλειες και οι αποδοχές τους;

Χοντρικά μπορεί κανείς να ξεχωρίσει δύο κατηγορίες γυναικών, ανάλογα με τη μο-
νιμότητα της προσφοράς τους και το είδος και την έκταση της συνδιαλλαγής τους στο 
συγκεκριμένο χώρο: τις «επαγγελματίες» και τις «φοιτήτριες».

Μαρτυρία κάποιου άλλου ιδιοκτήτη pub, στην οποία προέβη, όχι με την ιδιότη-
τα του πελάτη∙ και πρέπει εδώ να εξηγήσει κανείς τη σκοπιμότητα των επισκέψεων 
ενός μαγαζάτορα σε άλλα pub του είδους∙ είναι ανάγκη να βρεθούν νέες κοπέλες για 
ν’ανανεώσουν τις παλιές, ήδη γνωστές, υπαλλήλους∙ το ψάξιμο των ιδιοκτητών στα 
παρεμφερή κέντρα γίνεται στην κατεύθυνση μιας τέτοιας αναζήτησης.

«Οι γυναίκες που δουλεύουν είναι δυο ειδών: οι επαγγελματίες και οι φοιτήτριες. Οι 
πρώτες είν’ αυτές που ξέρουν τη δουλειά, την κάνουν χρόνια, φέρνουν μόνιμους πε-
λάτες στο μαγαζί και βγαίνουν μαζί τους. Μια φοιτήτρια, συνήθως, δεν μπορεί να βγει 
μ’ένα πελάτη, αλλά είναι απαραίτητη στο μέτρο που είναι νέα, είναι συνήθως ωραία 
και προσελκύει κάποια μερίδα πελατών. Οι άλλες, οι επαγγελματίες είναι οι περισσότε-
ρες άσχημες (sic), αλλ’ αυτό δεν πειράζει. Μια φοιτήτρια, όμως, πρέπει να διαθέτει σχε-
τικά “προσόντα”». Οι… άσχημες επαγγελματίες και οι ωραίες (!) φοιτήτριες, που προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους, πληρώνονται συνήθως με κάποια διαφορά στο βασικό 
μισθό τους∙ και οι πρώτες και οι δεύτερες είναι εκμεταλλεύσιμες, αλλά οι δεύτερες εί-
ναι… λίγο πιο εκμεταλλεύσιμες απ’ τις πρώτες, σύμφωνα με μια δεοντολογία, που δεν 
είναι δύσκολο να εξηγηθεί.

Οι σχέσεις των γυναικών όπως αναπτύσσονται κάτω από τέτοιες συνθήκες, δεν εί-
ναι πάντα οι ευνοϊκότερες δυνατές. Οι ανταγωνισμοί, οι ζήλειες, που δε λείπουν από 
το χώρο οποιασδήποτε δουλειάς, ενθαρρύνονται κι ενισχύονται στην κατεύθυνση της 
μείζονος προσπάθειας. Από την άλλη μεριά, εκείνο που δεν μπορεί ν’αμφισβητηθεί εί-
ναι το ενωτικό στοιχείο της κοινής θέσης-μοίρας τους, απέναντι στην ενιαία κατεύ-
θυνση της αντρικής θεώρησης. Όπως και να το κάνουμε, όταν πιέζεται κανείς από ένα 
κοινό μέτωπο, δεν μπορεί παρά να εκτιμά περισσότερο τους συναδέλφους-συμμά-
χους της ίδιας γραμμής. Θέλω να πιστεύω, πως η τελευταία διαπίστωση δεν είναι κρί-
ση υποκειμενική, αποτέλεσμα κι εφαρμογή της ανασφάλειας μιας νεόκοπης υπαλλή-
λου. Κι αυτό γιατί οι προσωπικές μου εμπειρίες με τις κοπέλες της δουλειάς είναι εξί-
σου καλές όσο και κακές.

Αλλά πώς μπορεί κανείς σ’αυτή την περίπτωση ν’απομονώσει τα κίνητρα μιας συγκε-
κριμένης τακτικής, που έλαβε χώρα στις δύσκολες συνθήκες μιας τέτοιας εργασίας;

Οι έννοιες του καλού και του κακού, ως ηθικές πρακτικές, συνθηκοποιούνται και 
σχετικοποιούνται εδώ (και σιγά το καινούριο…). Το μόνο που μένει σταθερό και δεδο-
μένο, είναι το ποσοτικό και ποιοτικό αποτέλεσμα μιας εκμετάλλευσης, παλιάς όσο κι ο 
κόσμος: η καταγραφή της εξαντλεί τα όρια του συγκεκριμένου κειμένου, χωρίς, όμως, 
να καλύπτει κι εκείνα μιας γενικότερης αναθεωρητικής πρακτικής. 


