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Η Ράνια και η Ιωάννα στα 24 τους αλλάζουν τη μια σκατοδουλειά μετά 
την άλλη, με μισθούς που δε φτάνουν για τίποτα, πολλές φορές χω-
ρίς ασφάλεια, ωράρια τρελά και συνθήκες για ατσάλινα νεύρα. Κατα-
στάσεις με τις οποίες είμαστε τόσο εξοικειωμένες πια που δε μας κά-
νουν καθόλου εντύπωση. Στη συνέντευξη αυτή μας διηγούνται την ε-
μπειρία τους ως πρώην εργαζόμενες σε τηλεφωνικό κέντρο. Πρόκει-
ται για έναν τομέα που έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια και συνε-
χίζει να μεγαλώνει, με τεράστιο turnover λόγω εντατικών συνθηκών 
και χαμηλών μισθών. Όπως θα διαβάσετε και στις ψηφίδες μνήμης 
στο παρόν τεύχος, όταν ξεκίνησε ο κλάδος αυτός, θεωρείτο μια γυ-
ναικεία εργασία με τους άντρες να καταλαμβάνουν μόνο τις ανώτε-
ρες θέσεις. Χρειάστηκαν πολλοί αγώνες για να κατακτηθούν έστω κά-
ποια πολύ βασικά, όπως για παράδειγμα το διάλειμμα. Με τη όλο και 
μεγαλύτερη υποτίμηση της αξίας της εργατικής δύναμης της ελληνι-
κής κοινωνίας, η σκατοδουλειά αυτή που γινόταν κυρίως από γυναί-
κες, άρχισε να απευθύνεται σε όλο και περισσότερους, άντρες και γυ-
ναίκες, είτε μεγάλης ηλικίας που δεν μπορούν να βρουν κάπου αλλού 
δουλειά, απολυμένοι με παιδιά στα 50 τους, είτε νέες που θέλουν να 
ξεφύγουν από την ορθοστασία του σέρβις. Η δουλειά θεωρείται α-
νειδίκευτη˙ απαιτεί όμως ένα σωρό δεξιότητες. Πρέπει να κάθεσαι σε 

μια καρέκλα επί ώρες, με ένα ακουστικό στο κεφάλι, με τις κλήσεις να 
πέφτουν η μια μετά την άλλη και συ να είσαι πάντα ευγενική, να που-
λάς έξυπνα και να έχεις από πάνω τον υπεύθυνο να ουρλιάζει οδηγί-
ες, παράλληλα με τον πελάτη στο ακουστικό, παράλληλα με την οθό-
νη που τρέχει τα πακέτα, στοιχεία για τον πελάτη, ονόματα και τηλέ-
φωνα που σου δημιουργούν πονοκέφαλο. Το να αντέχεις στον καθη-
μερινό εξευτελισμό των ανωτέρων σου ή να μην αντιδράς στα αγενή 
πεσίματα των πελατών είναι μια δεξιότητα που πλέον θεωρείται δε-
δομένη. Επίσης, όπως φαίνεται και στη συνέντευξη, έχει πολύ μεγάλη 
σημασία ο ρόλος που παίζει η τεχνολογία και η στατιστική στην ορ-
γάνωση και εντατικοποίηση της εργασίας. Οι κλήσεις ηχογραφούνται 
με σκοπό την πειθάρχηση, με το να λέγονται σωστά τα ποιηματάκια 
ή το να μην μπορείς να το κλείσεις στον κάθε τρελό αλλά και τη συ-
νεχή μελέτη και καταγραφή των καλύτερα δυνατών απαντήσεων. Οι 
λίστες τρέχουν στην οθόνη με άπειρα ονόματα και στοιχεία, ώστε να 
προτείνεται το σωστό πακέτο στη σωστή τιμή. Χρονομετρούνται τα 
πάντα, από τις κλήσεις, μέχρι το χρόνο από τη μία κλήση στην άλλη, 
μην αφήνοντας κανένα έλεγχο της διαδικασίας στους εργάτες. Ακό-
μα και ο χρόνος για κατούρημα είναι κάθε φορά υπό διαπραγμάτευ-
ση όπως μας λένε και τα κορίτσια. 
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Μιγ: Είχατε δουλέψει κάπου αλλού πριν το τηλεφωνικό 
κέντρο; Πως βρήκατε αυτή τη δουλειά, πώς και πότε σας 
καλέσανε για συνέντευξη;

Ρ: Την προηγούμενη χρονιά δούλευα στα Public, μετά για ένα μήνα το 
καλοκαίρι στα H&M, και σε ένα γραφείο που έκανα επιμέλεια και επιδι-
όρθωση σε περιοδικό και εφημερίδες. Για τη δουλειά αυτή έμαθα από 
ένα φίλο που δούλευε εκεί. Έστειλα βιογραφικό και την επόμενη μέρα 
με καλέσανε. Την ίδια μέρα της συνέντευξης μου είπαν πως γίνεται η 
πρόσληψη.
Ι: Εγώ τον προηγούμενο χρόνο δούλευα σε ένα μπαρ στην Κέρκυρα 
όπου σπούδαζα. Όταν ήρθα Αθήνα άρχισα να ψάχνω δουλειά μέσω 
αγγελιών. Εκεί είδα ότι υπήρχαν διάφορες για τηλεφωνικά κέντρα και 
είπα να το προσπαθήσω. Με το βιογραφικό και τη συνέντευξη έγινε η 
ίδια φάση. Κάθε μέρα έχουνε συνεντεύξεις. Πάρα πολύς κόσμος πάει 
και φεύγει.

Μιγ: Σε ποιο τηλεφωνικό κέντρο δουλέψατε και πόσα 
άτομα ήσασταν περίπου;

Ρ: Εγώ ήμουν στην Cosmote e-value. Αρχικά στεγαζόμασταν σε ένα τε-
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τραώροφο κτήριο όπου ο κάθε όροφος είχε 80 άτομα ανά βάρδια. Τον 
περασμένο Δεκέμβρη όμως μεταφερθήκαμε στην Πειραιώς κοντά στον 
Κεραμικό. Άμα δεν το ξέρετε, φτιάξανε ένα γιγάντιο πράγμα με 3-4 κτή-
ρια που πιάνουν ένα οικοδομικό τετράγωνο, υπερλούξ, στο οποίο τρέ-
χανε διάφορα έργα. Εκεί έπρεπε να χτυπάμε κάρτα μπαίνοντας και βγαί-
νοντας, έχει σεκιουριτάδες και κάμερες. Ο κάθε όροφος είναι ένας ενιαί-
ος τεράστιος χώρος στον οποίο δουλεύουν περίπου 200 άτομα. 
Ι: Εγώ δούλεψα σε μια μικρή εταιρία, την Tubi – Tel, που πουλούσε πα-
κέτα της nova. Κάθισα κοντά 3 μήνες. Ήμασταν περίπου 70 άτομα ανά 
βάρδια. Έτσι τελειωμένο που ήταν το κτήριο που στεγαζόμασταν και 
με τον τρόπο που το δουλεύαν, πιο πολύ για μαφία μου έμοιαζε.

Μιγ: Τι ακριβώς κάνατε εκεί;

Ρ: Ήμουν στις εξερχόμενες κλήσεις, δηλαδή πωλήσεις. Προωθούσαμε 
διάφορα πακέτα, ανάλογα την ομάδα, όπως για παράδειγμα προσφο-
ρές για σταθερό ή τηλεόραση. Η ομάδα ανά καιρούς μπορεί να άλλαζε 
το πακέτο που τρέχει ή μπορεί να σε άλλαζαν ομάδα, είτε γιατί δεν έ-
πιανες τους στόχους της ομάδας που ήσουν, είτε για να βοηθήσεις την 
άλλη ομάδα που δεν έπιανε τους δικούς της. 
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πάρεις μια ιδέα και μετά μπαίνεις στις γραμμές τις τελευταίες τρεις μέρες του μήνα.

Μιγ: Πόσες μέρες, ώρες δουλεύατε; Υπερωρίες υπήρχαν; Μισθός;

Ρ: 6ωρο, πενθήμερο και μπορούσα να πάω τα Σάββατο σαν υπερωρία. Ο μισθός 
ήταν ο βασικός για κάτω των 25 και ένσημα το ίδιο. Υπερωρίες μας ζητούσαν α-
νάλογα το πρόγραμμα που τρέχαμε. Εγώ δεν είχα κάτσει ποτέ γιατί έκλεινε και η 
φωνή μου μετά από κάποιες ώρες.
Ι: Εγώ ήμουν 5ωρο πενθήμερο. Μου βγαίνανε κάπου στα 300€. Δεν φτάνανε για τί-
ποτα. Άσε που τα βάζανε 15 μέρες αφότου είχε τελειώσει ο μήνας. Τα Σάββατα μας 
πιέζανε να πάμε με διάφορους τρόπους του τύπου «να βελτιώσεις την απόδοσή 
σου και να βοηθήσεις την ομάδα…» και τα λεφτά του Σαββάτου, αν τα έπαιρνες, 
ήταν μαύρα. Αν κάποια μέρα δεν είχες κάνει αίτηση, ερχόταν ο υπεύθυνος πάνω 
από το κεφάλι σου και έλεγε «ξέρεις, σήμερα θα κάτσεις παραπάνω». Με τον και-
ρό το κλίμα γινόταν όλο και πιο πιεστικό. 

Μιγ: Τι είναι τα μπόνους, οι στόχοι;

Ρ: Τα μπόνους είχαν να κάνουν με το πόσα πακέτα θα πουλήσεις, τι στόχους θα πιά-
σεις. Βέβαια υπήρχαν μπόνους και ανεξάρτητα από το πόσο θα πουλούσες, απλά 
ήταν λιγότερα.  Ήταν σαν μέρος του μισθού μας αλλά όχι και ακριβώς, γιατί μπο-
ρούσες να πάρεις πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Για παράδειγμα ήταν τα ticket 
restaurants, δηλαδή κουπόνια που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για φαγητό, στο 
σούπερ μάρκετ. Υπήρχε και το bonus star όπου κέρδιζες να απαλλαγείς από εξερ-
χόμενες κλήσεις, κάτι σαν έξτρα διάλειμμα. Μετά ήταν κάτι διαγωνισμοί που έτρε-
χαν για τρεις μήνες και οι καλύτεροι πωλητές θα παίρνανε από ταξίδια μέχρι κα-
φετιέρες, μέχρι δωροεπιταγές για σούπερ μάρκετ. Οι στόχοι βασικά ήταν το κέ-
ντρο της ζωής μας εκεί πέρα. Υπήρχε ένας πίνακας λευκός όπου είχε κολλημέ-
νο ένα χαρτί με τα ονόματα όλων των εκπροσώπων της μιας ομάδας και εκεί γρά-
φαμε τις πωλήσεις και το στόχο της ημέρας. Ο πίνακας έπρεπε να γεμίζει με τους 
στόχους που έχουν επιτευχθεί και όταν δεν γέμιζε ερχότανε η γκρίνια. Μας λέγανε 
«Μα δε βλέπετε τον πίνακα; Γιατί δεν κάνετε πωλήσεις;» λες και γίνεται κάτι μαγικό 
με αυτόν τον πίνακα. Επίσης όταν κάναμε πωλήσεις χειροκροτούσαν όλοι σαν να 
ήμασταν σε τσίρκο. Υπήρχαν και κάτι άλλες φάσεις, τα bonus time όπου μπορού-
σες να πας 10 λεπτά για μασάζ ή τα Χριστούγεννα να ζωγραφίσεις κάτι μπισκοτά-
κια για «καλό σκοπό». Το είχα κάνει και εγώ για να γλυτώσω χρόνο απ’ τη δουλειά.  
Ι: Σε μας το μπόνους ήταν ένα αστείο πράγμα. Αν κάνεις 2-3 πωλήσεις θα πάρεις 
ένα τάλιρο. Μπαίνανε μέσα στο άκυρο με ένα πεντάευρω στο χέρι, το κουνούσα-
νε στον αέρα και φωνάζανε «Επ για κοιτάξτε το ταλιράκι εδώ! Όποιος κάνει αίτη-
ση μέχρι τις 2.30 παίρνει το ταλιράκι!». Τελείως ξεφτίλα. Υπήρχαν και τα μηνιαία 
όπου αν είχες συμπληρώσει ένα μεγάλο αριθμό αιτήσεων, έμπαινες σε μια κλήρω-
ση στην οποία μπορεί να κέρδιζες ένα λάπτοπ (μούφα), ή ένα κινητό, ή μια καφε-
τιέρα. Πολλές φορές λόγω αυτών των διαγωνισμών ήταν πολύ ανταγωνιστικό το 
κλίμα. Εγώ είχα κερδίσει ένα notebook. Δεν το ένιωσα καθόλου σα νίκη.
Ρ: Επικρατούσε μια τρέλα. Ήταν πολύ συνηθισμένα τα κλάματα στη δουλειά. Είχε 
τύχει μέσα σε μια βδομάδα να βάλουνε τρία άτομα τα κλάματα μεταξύ των οποί-
ων και εγώ. Γιατί σου σπαν τα νεύρα, υπάρχει πάρα πολλή πίεση. Σου λένε συνεχώς 
πράγματα όπως «γιατί δεν κάνεις πωλήσεις, εγώ σε βοηθάω και εσύ δεν κάνεις τί-
ποτα» και άλλα τέτοια. Έχει τόση ένταση, είσαι συνέχεια στην τσίτα, 6 ώρες μιλάς 
σε ένα ακουστικό και κάθεσαι σε μια καρέκλα. Έχει τύχει να σηκωθώ και να μου 
πει ο team leader να κάτσω κάτω απλά επειδή δε γούσταρε να με βλέπει όρθια.

Μιγ: Πόσες κλήσεις μπορεί να κάνατε σε μια μέρα; 

Ρ: Γύρω στις 100. Συνήθως το πρώτο ποιηματάκι για ένα λεπτό το ακούγανε. Υπήρ-
χε η κλασική ατάκα από τους υπεύθυνους «κλήση και πώληση – κλήση και πώλη-
ση». Επίσης μας στέλνανε mail για να μας πούνε διάφορα, όπως το ότι μέχρι την 
τάδε ώρα θέλουνε 5 πωλήσεις και άμα δεν τις κάναμε μας λέγανε: «σας έχω στεί-
λει τόσα mail τι κάνετε;!». 
Ι: Εμείς είχαμε από 180 μέχρι 300 κλήσεις το πεντάωρο με μέσω όρο ανά κλήση 
30’’. Θυμάμαι που έμπαιναν μέσα και μας έκαναν μια ολόκληρη παράσταση για 
το τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε την απόδοσή μας. Έλεγαν πράγμα-
τα όπως «Μην απαιτείτε από τον πελάτη, η απαίτηση είναι αντισυμπαντική λέξη, 
εσείς πρέπει να διεκδικείτε». Το γελοιότερο όλων ήταν το «βάλτε στην πλάτη τη 
nova και πάμε ποδηλατάδα». Αυτό που σκεφτόμουν είναι πως δεν ξέρω ποδήλατο!

Μιγ: Το ότι είσαστε γυναίκες έπαιζε κάποιο ρόλο στον τρόπο που 
σας ζητούσαν να προωθείτε τα πακέτα; 

Ι: Εκτός του ότι έπρεπε φυσικά να είμαστε ευγενικές (πράγμα πολύ δύσκολο κά-
ποιες στιγμές), όταν έπεφτε άντρας στη γραμμή μας έλεγαν να είμαστε προσιτές. 
Αυτό το  μεταφράζανε σε πιο γλυκιές, ακόμα και να κάνω πιο ερωτική τη φωνή μου 

 Στην εφημερίδα Athens voice έχουν βαλθεί να μας πείσουν πως 
η εργασία είναι χαρά. Δημοσιογράφοι της  εν λόγω φυλλάδας δεν 

παρέλειψαν να επισκεφτούν το καινούριο τηλεφωνικό κέντρο της 
Cosmote e-value. Στο άρθρο που έγραψαν μετά, υποστηρίζουν πως 

μπορεί οι πελάτες να είναι παλαβοί και αγενείς, τουλάχιστον όμως οι 
συνθήκες εργασίας έχουν αλλάξει. Η εταιρεία, όπως λένε σαν γνήσια 

τσιράκια των αφεντικών, έχει καταφέρει να κάνει αυτή τη δύσκολη 
δουλειά κάτι παραπάνω από ευχάριστη! Η Ράνια πάντως άλλα μας 

είπε. Είχε μάλιστα και την μέγιστη ατυχία να δουλεύει την ημέρα της 
επίσκεψής τους και πολύ της τη σπάσανε! Στην πάνω φωτογραφία, 

βλέπουμε δημοσιογράφο της Athens voice σε μια από τις αίθουσες του 
τηλεφωνικού κέντρου να σηκώνει χαρωπή το χέρι. Κάτι μας λέει ότι είναι 

στημένο. Να ‘ναι άραγε η κακεντρέχειά μας ή μήπως η μαύρη οθόνη; 

Το καινούριο μεγαθήριο του ΟΤΕ στην Πειραιώς. Το ντιζάιν μοντέρνο,  το 
εργασιακό καθεστώς του τηλεφωνικού του κέντρου...βικτωριανό.

Ι: Σε μας, ήταν πάλι εξερχόμενες κλήσης με προώθηση πακέτων της nova.

Μιγ: Τα πακέτα τα ξέρατε απ’ έξω;

Ρ: Εμείς είχαμε excel με την εμπορική πολιτική που έτρεχε κάθε μέρα. Θυμάμαι 
πως την ίδια ημέρα μπορεί να δίναμε το ίδιο πρόγραμμα σε άλλον πελάτη στα 
14€ και σε άλλον πελάτη στα 19€. Υπήρχαν λίστες που έτρεχαν στην οθόνη, τις 
οποίες έφτιαχνε ένα άλλο τμήμα, που σου έλεγαν σε ποια λίστα είναι ο καθένας 
και ανάλογα του πρότεινες την τιμή.
Ι: Εμείς είχαμε πιο φιξαρισμένα πράγματα. Βέβαια ήταν πολλά τα πακέτα, ανά-
λογα με το τι ήθελε ο πελάτης, οπότε φυσικά και είχα μπροστά μας σημειώσεις. 

Μιγ: Περάσατε κάποια εκπαίδευση πριν ξεκινήσετε να δουλεύετε;

Ι: Ναι εμείς είχαμε ένα πενταήμερο εκπαίδευση. Απλήρωτο. Ήμασταν σε ένα δω-
ματιάκι με την υπεύθυνη προϊστάμενη, ανά γκρουπάκια. Κάθε μέρα μας μοίρα-
ζε κάτι χαρτιά για το πώς πρέπει να λες το ένα και πώς το άλλο. Η τύπισσα ήταν 
ακραία. Έλεγε πως πάντα φταίει ο πωλητής και πως εμείς έπρεπε να δημιουργή-
σουμε την επιθυμία στον πελάτη. Το χειρότερό μου ήταν να κάνω τα role-playing 
όπου ο υπεύθυνος έκανε τον πελάτη και εγώ έπρεπε να κάνω τον πωλητή. Παρί-
σταναν και καλά έναν πελάτη μες την άρνηση. Ήταν φουλ υποτιμητικοί.
Ρ: Εμείς είχαμε ένα μήνα εκπαίδευση όπου πληρωνόμασταν κανονικά και είχαμε 
και μπόνους. Σε τσεκάρουν αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον υπολογιστή, σου 
δείχνουνε κάτι βλακείες για την εταιρία, όπως το «πόσο γαμάτη είναι η Cosmote», 
σου αλλάζουν τρία διαφορετικά κτήρια στην εκπαίδευση. Κάναμε λίγο εκπαίδευ-
ση στο διπλό ακουστικό, δηλαδή ακούς τον άλλο συνάδελφο που μιλάει για να 
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μου έχει ζητηθεί. Λέγανε πως άμα βλέπω να γλυκαίνεται ο άλλος μπορώ να κάνω 
αστειάκια για να έρθουμε πιο κοντά. «Δεν είσαι απλά ένας πωλητής, το υπερθέ-
αμα της nova πρέπει να το παρουσιάσεις έτσι ώστε να νιώσει ο άνθρωπος σε οι-
κείο περιβάλλον»! 
Ρ: Γλυκιά, ευγενική, μας αρέσει και να μιλάμε και στο τηλέφωνο… Όλα αυτά που 
τα έχουμε από τη φύση μας. Ξέρετε εσείς!

Μιγ: Έχετε ακούσει τίποτα περίεργο από πελάτη;

Ρ: Γενικά οι πιο πολλοί ευγενικοί ήταν, δεν μπορώ να πω. Αλλά είχαμε και τις «κα-
κές» περιπτώσεις. Για παράδειγμα θυμάμαι έναν να μου λέει τα εξής: «Κάλεσες 
σε πολύ ακατάλληλη στιγμή, είμαι εδώ με το γυναικάκι και μου παίρνει μία πίπα. 
Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ πίπες παίρνεις τέτοια ώρα;» Του απάντησα ότι εγώ ερ-
γάζομαι αυτή τη στιγμή και του το έκλεισα που κανονικά απαγορεύεται να το 
κλείσεις στον πελάτη, οπότε μετά ενημέρωσα και τον υπεύθυνο. Μετά σκεφτό-
μουνα πως θα μπορούσα να του προτείνω τις τσόντες του ΟΤΕ tv. Και καλά.
Ι: Καλά και εγώ έχω ιστορίες με το τσουβάλι. Ένας μου είχε πει: «Αν πας πακέτο 
με το πακέτο το θέλω». Ένας άλλος μου είχε δώσει τη διεύθυνσή του στη Σαλαμί-
να λέγοντας: «πήδα το μπλε παραθυράκι και έλα να τη βρούμε». Διάφοροι παπ-
πούδες έκαναν πως τους ενδιέφερε και καλά το πακέτο για να τους ξαναπάρου-
με και να έχουν κάποια να μιλάνε… Διάφορα. 

Μιγ: Καλά άντε γεια! Φανταζόμαστε πως δεν τελείωσαν οι φρίκες. 
Τι είναι αυτές οι τσόντες του ΟΤΕ tv που ανέφερες Ρ;

Ρ: Στον ΟΤΕ tv υπάρχει το λεγόμενο adult pack, δηλαδή πακέτο ενηλίκων ή πακέτο 
αισθησιακού περιεχομένου. Τσόντες δηλαδή. Ευτυχώς δεν απαιτούσαν από την ε-
ταιρία να τα προωθούμε, αλλά να ενημερώνουμε μόνο άμα τα ζητούσε ο πελάτης. 
Έχει τύχει να με ρωτήσει ένας πελάτης αν έχουμε ταινιούλες και αφού των ρώτη-
σα τι ταινίες βλέπει μου απάντησε: «καμιά τσόντα ρε κοπέλα μου, δεν καταλαβαί-
νεις;». Ένας άλλος με είχε ρωτήσει αν έχουμε καμιά τσόντα για το ξαδερφάκι του… 
Ι: Είχαμε τα ίδια πακέτα ενηλίκων με τα οποία έπρεπε να είσαι πολύ παραστατική. 
Είχαμε ένα μίζερο ποιηματάκι που έλεγε περίπου τα εξής: «Είσαι εξοντωμένος-
η από μια μέρα στη δουλειά, γυρίζεις το βράδυ στο σπίτι, τι καλύτερο μπορεί να 
κάνεις για να ξεκουραστείς από το να κάτσεις στον καναπέ με έναν ποτήρι κρα-
σί και να απολαύσεις με τον – την σύντροφό σου…»

Μιγ: Μάλιστα … Τι ποσοστό αντρών – γυναικών υπήρχε στους 
προϊστάμενους και τι στους εργαζόμενους; Και από ηλικίες?

Ρ: Στους προϊστάμενους οι περισσότερες ήταν γυναίκες και σε μας, δηλαδή τις 
τηλεφωνήτριες είμασταν περίπου οι μισές γυναίκες, οι μισοί άντρες. Υπήρχαν 
περίπου από 18 μέχρι 55 χρονών, με το μέσο όρο στα 32. Πολύς κόσμος με παι-
διά, που τους είχαν απολύσει από τη δουλειά τους και είχαν βρει στο τηλεφωνι-
κό κέντρο γιατί είναι εύκολο καθώς ζητάνε συνέχεια κόσμο και χωρίς προϋπηρε-
σία. Δε φαίνεσαι κιόλας οπότε δε νοιάζει κανέναν η εξωτερική εμφάνιση.
Ι: Ναι και σε μας κάπως έτσι ήταν. Ο μέσος όρος ηλικίας όμως νομίζω ότι ήταν 
στα 40-50. 

Μιγ: Είχατε δημιουργήσει σχέσεις με τους συναδέλφους; 

Ρ: Γενικά καλές σχέσεις είχαμε. Οι περισσότεροι βγαίναμε μαζί διάλειμμα και 
σχολιάζαμε πάντα την γκρίνια, τα μούτρα, τις φωνές… Όλοι χάρηκαν που έφυ-
γα. Που γλύτωσα από εκεί μέσα δηλαδή. 
Ι: Ναι και για μένα το ίδιο! 

Μιγ: Με το διάλειμμα τι γινόταν; 

Ι: Στο πεντάωρο είχαμε ένα τέταρτο διάλειμμα. Βέβαια μας έλεγαν να πηγαίνουμε 
15-20 λεπτά νωρίτερα πριν πιάσουμε δουλειά. Αν πήγαινες τουαλέτα πριν το διά-
λειμμα ήταν σε φάση «άργησες, τι έκανες τόση ώρα». Και κάποιες φορές που εί-
χαν πάει και άλλοι πριν από μένα μύριζε τσιγάρο. Κάπνιζαν να ξεμπουκώσουνε. Η 
τουαλέτα βέβαια ήταν απέναντι από το «μεγάλο κεφάλι» ο οποίος τσέκαρε τα πά-
ντα. Επίσης το μέρος που μπορούσαμε να αράξουμε στο διάλειμμα για τσιγάρο 
είχε κάμερα. Λες και τι μπορούσαμε να κάνουμε; 
Ρ: Σε μας το διάλειμμα ήταν 26 λεπτά με το χρονόμετρο. Μπορούσες να το σπά-
σεις. Δηλαδή να πάρεις αρχικά 5 λεπτά αν θες να πας τουαλέτα και στη συνέχεια 
τα υπόλοιπα. Και εμείς έπρεπε να είμαστε 10 λεπτά νωρίτερα γιατί στις 9:00 ακρι-
βώς έπρεπε να πέσει η πρώτη κλήση. Δε βγαίναμε όλοι μαζί για να μη σταματή-
σει να υπάρχει παραγωγή.

Μιγ: Καφέ μπορούσατε να πίνετε μέσα;

Ι: Ναι μπορείς να ρουφάς πριν πέσει η επόμενη κλήση τσάκ μπαμ.
Ρ: Θυμάμαι να έχεις κρυώσει, να θες να βήξεις, να σε πιάνει λόξιγκας και να έχεις 
το ακουστικό˙ ήταν πολύ περίεργο. Ειδικά το χασμουρητό έχει πολύ πλάκα. 

Μιγ: Τι εξοπλισμό χρησιμοποιούσατε για τη δουλειά;

Ρ: Ο υπολογιστής που έχει τις λίστες για τις κλήσεις και τις φόρμες με τα προγράμ-
ματα και το ακουστικό με το μικρόφωνο το οποίο φορούσαμε όλη την ώρα.
Ι: Ε ναι, αφού δεν προλαβαίνεις να πάρεις ανάσα, πέφτουν οι κλήσεις έτσι μπαμ 
μπαμ μπαμ! Καλά το χειρότερό μου ήταν όταν άρχιζε να ενδιαφέρεται ο πελά-
της με κάποιον τρόπο και ο υπεύθυνος έμπαινε στη γραμμή και μου έλεγε τι να 
πω. Έπρεπε να συγχρονίσω εμένα, τον πελάτη και αυτόν. Άλλοτε αρπάζαν το α-
κουστικό από το κεφάλι μου. Έπαιρνα μια ευχαρίστηση όταν δεν πουλούσαν! Βέ-
βαια άμα δεν πουλούσε αυτός δεν έτρεχε και τίποτα, ενώ εγώ θα ήμουνα το λι-
γότερο άχρηστη. 

Μιγ: Απ’ ότι καταλάβαμε χρόνος για λούφα δεν έπαιζε, ε;

Ρ: Έπαιζε μερικές φορές να αργούν να πέσουνε οι κλήσεις. Έχει τύχει να κάτσω και 
πέντε λεπτά να περιμένω.
Ι: Σε μας αυτό το πεντάλεπτο δεν έπαιζε. Ήταν «θα κάνεις role-playing τώρα»! Μια 
φορά που έπεσε το σύστημα, για να μην καθόμαστε, μας άρχισαν πάλι με αυτό. 
Εγώ κάπως δεν ήθελα καθόλου και αρνήθηκα. Μου απάντησε εκεί ένας ανώτε-
ρος πως έπρεπε να το κάνουμε όλοι γιατί βρισκόμαστε σε μια διαρκή εκπαίδευ-
ση ώστε να αναβαθμίσουμε τους εαυτούς μας ως πωλητές. Στη συνέχεια με πήρε 
ο υπεύθυνός μου σε ένα δωματιάκι και μου έκανε κήρυγμα που μίλησα έτσι και 
δεν έκανα το role-playing!

Μιγ: Αρνιόντουσαν και οι υπόλοιποι να κάνουν πράγματα όπως 
δηλαδή εσύ στην περίπτωση αυτή; 

Ι: Εγώ κάπως επειδή είχα την αίσθηση ότι θα μπορούσα να βρω και αλλού τέτοια 
σκατοδουλειά δε με ένοιαζε και πολύ για το τι έλεγα. Ενώ οι περισσότεροι ήταν 
μεγάλοι και πιο προσεκτικοί. Εντάξει και οι άλλοι τσινούσαν, το έβλεπα. Όλη αυτή 
την απέχθεια φαινόταν στα πρόσωπά τους όταν γυρνούσαν την πλάτη τους οι 
υπεύθυνοι.

Μιγ: Έφευγε εύκολα κόσμος όπως και ερχόταν;

Ρ: Φεύγανε αλλά πολύ λιγότερο απ’ ότι περίμενα. Διάφοροι μένουν αρκετό καιρό. 
Ακόμα και γω έλεγα θα κάτσω δύο μήνες και εν τέλει έκατσα ένα χρόνο και πέντε 
μήνες. Κάποιοι ήταν και τέσσερα χρόνια. 
Ι: Σε μας, συνήθως μία με δύο βδομάδες μετά την εκπαίδευση έφευγαν. Και αμέ-
σως έπαιρναν άλλους. Μπαίνουν άπειροι κάθε μέρα, δεν ξέρω που τους βάζουν. 

Μιγ: Μάλιστα, ωραία πράγματα… Τώρα καμία σας δε δουλεύει εκεί, 
σωστά; Θα το ξανακάνατε;

Ρ: Έχω σταματήσει τη δουλειά εδώ και δύο μέρες αφού πρώτα βρήκα άλλη στα 
MediaMarkt. Πάλι πωλήσεις, πάλι συνδέσεις απλά είναι σε κατάστημα πλέον, όχι 
τηλεφωνικό ευτυχώς. Τα λεφτά είναι πολύ καλύτερα. Προσπάθησα πολύ για να 
με απολύσουν μπας και βγω ταμείο, αλλά δεν τα κατάφερα. Ε, στην ανάγκη θα 
το ξανάκανα.
Ι: Εγώ δεν την πάλευα καθόλου και ήθελα να φύγω από την πολύ αρχή. Στον δεύ-
τερο μήνα όταν πήγα να δω αν είχαν μπει ο μισθός και είχαν βάλει τα μισά, τα 
είδα όλα. Μιλάμε για 150€ και εγώ έπρεπε με αυτά να βγάλω ένα μήνα.  Όταν 
τους ρωτήσαμε τι γίνεται, είπαν πως κάνουν κάτι εκκαθαρίσεις και θα μπουν κά-
ποια στιγμή. Φύγαμε διάφοροι. Τώρα ψάχνω. Σε εξερχόμενες δε θα το ξανάκανα. 
Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. 

Τυπική ιντερνετική φωτογραφία τηλεφωνήτριας. Σίγουρα όχι τυπική 
τηλεφωνήτρια. 


