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Μιγ: Πώς πήρες την απόφαση να πας για σεζόν;
Β: Δεν ήταν και κάνα ονειρικό σκηνικό. Έψαχνα δουλειά στην Αθήνα 
απ’ τον  Απρίλη, είχε φτάσει Μάης, η ζέστη γινόταν ανυπόφορη. Εν  τω 
μεταξύ είχα φάει και το προηγούμενο καλοκαίρι στην Αθήνα δουλεύο-
ντας σερβιτόρα, οπότε σκέφτηκα τουλάχιστον να αλλάξω περιβάλλον, 
χωρίς να περιμένω κάτι καλύτερο, θέλοντας απλά να πάω κάπου αλλού.  
Κι έτσι προέκυψε η Σαμοθράκη. 

Μιγ: βρήκες άκρη από αγγελίες ή μέσω γνωστών;
Β: Άρχισα με γνωστούς εκείνη την περίοδο. Δεν το ’χα πάλι να κοιτάω 
αγγελίες.. Ψυχολογικά δεν το άντεχα άλλο. Είχα κάνει και πολλές γύρες 
οπότε δεν το είχα. Έτσι με ερωτήσεις από δω κι από κει, σε γνωστούς 
γνωστών και τα σχετικά, προέκυψαν διάφορα νησιά και άρχισα τα τη-
λέφωνα. Κάποια, ήταν αισχρά.. Η συνθήκη «40 ευρώ το 8ωρο» που μου 
παρουσίασε η αφεντικίνα απ’ τη Σαμοθράκη μου φάνηκε μεν ουτοπι-
κή (γέλια), αλλά πιο δελεαστική, οπότε πήρα το δρόμο για τα βόρεια. 

Μιγ: σε τι μαγαζί δούλευες και τι έπρεπε να κάνεις στο πόστο σου;
Β: Το μαγαζί είναι ένα τύπου καφενείο, σε ένα κεντρικό χωριό στο νησί 
και βρίσκεται στην πλατεία του χωριού, οπότε μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. 
Έχει πολλά τραπέζια λόγω τεράστιας αυλής, αλλά το κτήριο του μαγα-
ζιού είναι υπερβολικά μικρό. Έχει ανά βάρδια δυο άτομα έξω για σέρβις 
και δυο άτομα μέσα σε μια κουζίνα 12 τ.μ. υπεύθυνα για καφέδες, ποτά, 
λάντζα, προετοιμασία και μεζέδες. Να σημειώσω ότι το μαγαζί είχε γύρω 
στα 50-55 τραπέζια για τα οποία τρέχαμε μόνο 4 άνθρωποι. Στην κουζί-
να, το ποιος έκανε τι δεν ήταν ποτέ ξεκαθαρισμένο, κάπως έπρεπε μόνοι 
μας να χωρίσουμε δουλειές  για να βγαίνει μία άκρη. Έτσι εμένα, αν και έ-
ψαχνα για σέρβις, με έχωσε το αφεντικό μέσα να κάνω κυρίως τη λάντζα 
και τους μεζέδες. Οπότε η φάση ήταν 7ήμερη δουλειά, δήθεν 8ωρο που 
μετά έγινε 12ωρο. Στην αρχή μας είχε πει ότι προβλέπονταν ρεπό. Θυμά-
μαι όμως ότι όταν πήγα «για να με δοκιμάσει», ήμουν 15 μέρες σερί χω-

σε «εναλλακτικό» 
ελληνικό νησί

με την   β.      | σεζονού

ο Ιούλης έχει καταφτάσει, η ζέστη έχει βαρέσει κόκκινο, τα νεύρα 
μας δεν είναι και πολύ καλά και διάφορες, έχουμε μια ευκαιρία να 
την κάνουμε για λίγο απ’ την ασφυκτική καθημερινότητα των πό-
λεων και τις σκατοδουλειές που αγαπάμε να μισούμε. Κι η κατά-

σταση πάει ως εξής: ψάχνεις ένα κοντινό ή ακόμα και μακρινό νησί, που να 
το αντέχει η τσέπη σου, βγάζεις το μαγιό απ’ τη ναφθαλίνη, βγάζεις εισιτη-
ριάκι και μην την είδατε. Βασικά συστατικά του ελληνικού καλοκαιριού, άλ-
λωστε, είναι οι αχανείς παραλίες με τα γαλάζια νερά, τα ποτάμια και οι λίμνες, 
τα τσιπουράκια σε ταβερνάκια, οι μουσικές και τα πάρτι μέχρι να σκάσει μύτη 
η πρώτη πρωινή ηλιαχτίδα. Φτάνει όμως με τη διαφήμιση, γιατί θα κάνουμε 
εμετό. Διότι πίσω από το αθάνατο ειδυλλιακό ελληνικό καλοκαίρι, κρύβεται 
ένα μυθικό είδος.  Μυθικό για δυο λόγους: πρώτον, για τις υπεράνθρωπες δυ-
νατότητες που αυτό τελικά έχει, αλλά και δεύτερον για το γεγονός ότι πολλοί 
τείνουν να ξεχνάνε ότι υπάρχει. Ο λόγος για όλες αυτές τις φιγούρες που βα-
ράνε 12ωρα και 15ωρα σε δουλειές τύπου σέρβις, λάντζα, μπουφέ, κουζίνα, 
καθαριότητα, μπαρ και άλλα τέτοια σπουδαία και ξεκούραστα.  Για όλες αυτές 
που κάθε καλοκαίρι ξεχνάνε να νιώσουν και τρέχουν σαν παλαβές για να δου-
λέψουν τα μαγαζιά που τουρίστες ξοδεύουν μέρες και νύχτες διακοπάροντας 
χαλαροί. Η εποχιακή δουλειά είναι μια συνθήκη ζόρικη, μια εξουθενωτική δί-
οδος για να την παλέψεις λίγο καλύτερα (ας πούμε) το χειμώνα, μια δύσκολη 
εμπειρία που όλες, λίγο-πολύ, γνωρίζουμε και μοιραζόμαστε. Δεν έχουμε κα-
μία αυταπάτη πως αντίστοιχες δουλειές εκτός σεζόν γίνονται σε ευνοϊκότερες 
συνθήκες. Όταν όμως γίνονται τόσο εντατικοποιημένα, όπως απαιτεί το ελλη-
νικό καλοκαίρι, με αφεντικά που κοιτάν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα 
να αρπάξουν ό,τι μπορούν ξεζουμίζοντάς μας, μπαίνει σίγουρα ακόμη πιο πι-
εστικά. Η Β. λοιπόν μας μιλά για τη δική της εμπειρία σε σεζόν, εξηγώντας μά-
λιστα, πολύ καλά, πώς είναι η εμπειρία αυτή όταν δε βρίσκεσαι σε κάποιο νησί 
με έντονα κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, αλλά αποφασίζεις να πας σε ένα νησί 
πιο εναλλακτικό, εκεί όπου τα πράγματα κυλάνε «αλλιώς» και η φάση είναι πιο 
«χαλαρή». Ή έτσι νομίζουμε.

και ναι, είναι δόκιμος ο όρος 
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ρίς ρεπό. Η άλλη η συναδέλφισσά μου δούλευε 50 
μέρες χωρίς ένα ρεπό… 

Μιγ: Δηλαδή φτάνοντας εκεί η συμφωνία άλλαξε; 
Β: Ναι. Πριν πάω, μου’ χε κάνει μια νύξη ότι μάλ-
λον για μέσα με θέλει. Αλλά όλα τα υπόλοιπα, αλ-
λιώς τα συνεννοηθήκαμε από το τηλέφωνο και 
αλλιώς τα βρήκα. Το πρώτο συννεφάκι που δι-
αλύθηκε ήταν το «40 ευρώ το 8ωρο». Τα’ χουμε 
ξαναδεί αυτά, δεν ήταν 8 οι ώρες αλλά κυμαίνο-
νταν από 10 έως 12, κι αυτό από αρχές Ιούλη, που 
δεν το λες και το peak της σεζόν για το νησί. Βα-
σικό θέμα επίσης όταν πηγαίνεις για σεζόν, είναι 
το πού στο καλό θα μείνεις τελικά. Αρχικά η συμ-
φωνία ήταν πως η διαμονή είναι καλυμμένη, θα έ-
μενα σε κάτι δωμάτια με τα άλλα παιδιά που δου-
λεύαμε μαζί. Το είχα έτσι αυτονόητο, έμεινα για 
2-3 μέρες στα δωμάτια μέχρι που έμαθα από συ-
ναδέλφισσα ότι το δωμάτιο το πληρώνουμε από 
μισό όσες το μοιραζόμαστε(!!). Και τώρα μιλάμε 
για ποσά τύπου 140 ευρώ για μία τρώγλη 2x2!! 
Χάλι μαύρο σου λέω.. πάω λοιπόν και την πιάνω 
και η κυρία απαντάει «Θα το βρούμε …» Δεν είχα-
με τίποτα να βρούμε. Ή θα μου το πλήρωνε αυτή 
ή θα έφευγα απ’ το δωμάτιο.. Δεν είχα πάει για να 
πετάξω λεφτά στους ντόπιους. Εε και έφυγα.. (γέ-
λια). Πήγα, όπως και όλοι οι συνάδελφοι,  να μείνω 
σε σκηνή. Αυτό κάνανε όλοι οι εργαζόμενοι. Βά-
ζανε σκηνές είτε μέσα στο δημοτικό κάμπινγκ είτε 
σε ένα από τα δάση γύρω απ’ τα ποτάμια για ε-
λεύθερο. Κι όσο σκέφτομαι πόσο κράζανε τα ντό-
πια αφεντικά όσους έκαναν κάμπινγκ και τι κυνήγι 
τους έριξαν, ενώ οι ίδιοι ωθούσαν εμάς που δου-
λεύαμε στα μαγαζιά τους εκεί, τρελαίνομαι. 

Μιγ: Μάλιστα. από ένσημα; 
Β: Είχα ρωτήσει για τα ένσημα και αυτή μου είχε πει 
όλα. Πρώτη φορά το άκουγα.. (γέλια) Κράτησα μια 
πισινή, ρώτησα και ξαναρώτησα, επέμενε ότι θα τα 
κόλλαγε όλα. Τελικά, που λες, μισά έμπαιναν τα έν-
σημα. Εμένα με είχε τουλάχιστον πενθήμερη. Κά-
ποιους άλλους όμως τους κόλλαγε μόνο σαββατο-
κύριακα κι ας δούλευαν κάθε μέρα τα παιδιά.

Μιγ: κι αν ζήταγες ρεπό τι έλεγε; Έδινε κανένα;
Β: Κάποιοι δούλευαν μέρα παρά μέρα και κά-
ποιοι μόνιμα.  Άρα αν ήσουν μόνιμος κάπως «δε 
δούλευε» το πράμα χωρίς εσένα. Μόνο αν η ίδια 
έκρινε κάποια στιγμή ότι τα έχεις παίξει και δεν 
μπορούσες να της βγάλεις τη δουλειά, σου έδινε 
ρεπό, αν της κάπνιζε. Κατά τ’ άλλα όταν ζήταγες 
εσύ, αυτή για «κάποιο σοβαρό λόγο» δεν μπορού-

σε να στο δώσει.  Έτσι μέναμε στα τυπικά. 7ήμε-
ρο 12ωρο για 40 ευρώ. Και υπερωρίες ούτε λόγος.

Μιγ: κι από τιπς;
Β: Από τιπς, ό,τι μπορούσαν κάνανε τα παιδιά στο 
σέρβις, γιατί τα μοιραζόμασταν όλοι ισόποσα οι 4 
της βάρδιας. Το πάλευαν, αλλά το μαγαζί μάζευε 
πολύ νέο κόσμο, κι αυτοί συνήθως δεν αφήνανε. 
Υπήρχαν όμως και μερικοί καλοί πελάτες που α-
φήνανε ποσά και κάτι έβγαινε στο τέλος. 

Μιγ: Η αφεντικίνα σάς κάλυπτε κανένα γεύμα;
Β: Αυτή μου ’χε πει ότι μπορώ να τρώω και «κα-
νένα τοστάκι» στη δουλειά.  Μετά από 10 και 12 
ώρες βάρδια, λοιπόν, έτρωγα κι εγώ κανένα... 5 
τοστάκια! (γέλια)  Υπήρχε αλληλεγγύη και με τα 
παιδιά που δούλευαν έξω και πάντα τους βγάζα-
με κάτι να φάνε στην τρεχάλα, αλλά εμείς στην 
κουζίνα μετά από τόσες ώρες δουλειά τσιμπολο-
γούσαμε ό,τι βρίσκαμε μπροστά μας. Θυμήθηκα 
μια αστεία φάση που είχαμε πει όλοι μαζί να φτιά-
ξουμε μακαρονάδα και να την πάρουμε μαζί στο 
μαγαζί για να φάμε. Είχαμε τόση δουλειά εκείνη 
τη μέρα που ξεχάσαμε, όχι για ώρες, αλλά για μέ-
ρες τη μακαρονάδα στην αποθήκη με αποτέλε-
σμα αυτή να.. φυτρώσει (ίου).

Μιγ: από υγεία και αντοχή για δουλειά πρέπει να 
σκίζατε δηλαδή! (γέλια) Όσον αφορά την αφεντι-
κίνα σου, είχατε καθημερινή επαφή; Ήταν παρού-
σα στο μαγαζί; 
Β: Λοιπόν... Θα στρίψω ένα τσιγάρο! (γέλια) Αυτή 
ήταν κάθε μέρα εκεί. Στο μαγαζί δεν υπήρχαν κά-
μερες, αλλά υπήρχε ένα συγκεκριμένο τραπέ-
ζι, ακριβώς απ’ έξω, όπου καθόταν η αφεντικί-
να με όλα της τα φιλαράκια απ’ το νησί , δηλα-
δή κάθε λογής τοπικό άρχοντα.  Οπότε δεν είχες 
κάμερες, αλλά είχες μάτια. Μάτια που κοιτούσαν 
μονίμως κάθε κίνηση, μέσα κι έξω από το μαγα-
ζί. Βολικό. Και υπήρχαν και αυτιά. Ό,τι και να έκα-
νες, μαθευόταν. Αν δεν ήταν εκεί η αφεντικίνα, 
θα ’ταν ο άντρας της, η κόρη της, μια φίλη που 
’χει κάτι bungalows πιο πέρα και τέτοια. Είναι χω-
ριό η φάση εκεί, το τοπικό «αρχονταριάτο» σκάει, 
στρογγυλοκάθεται και σχολιάζει τα πάντα και μά-
λιστα φωναχτά. 

Μιγ: Πέφτανε και προσβολές κατά τη διάρκεια της 
δουλειάς;
Β: Ξεκάθαρα ναι, και απ’ το αφεντικό αλλά και απ’ 
το τραπέζι των “VIP”.  Σε είχε άχτι για μια ολόκλη-
ρη βάρδια και καθόταν στο τέλος, στις 5 το πρωί, 

μετά από 12 ώρες και μας ξέχεζε. Έφτανε να ξη-
μερώσει, κι αυτή εκεί, σε κράταγε επίτηδες. Δεν 
ήταν απλά προσβλητικό, εμένα μου ’χει μείνει ψυ-
χολογικό και το κουβαλάω. Θυμάμαι μια φορά 
που με καλόπιανε τονίζοντας τις αντοχές μου και 
μετά μου το γύρναγε, λέγοντας μου ότι με έχει 
πιάσει “κώτσο” ο συνάδελφός μου για να κάνω 
όλες τις δουλειές μέσα και αυτός να αράζει. Και 
φεύγει συμπληρώνοντας «Τόσο καλό σεξ κάνει 
πια;!»… Δεν το πίστευα αυτό που άκουσα.

Μιγ: Πλάκα κάνεις!!
Β: Όχι, όχι, κι είχαμε κι άλλα τέτοια. Όταν τραυ-
μάτισα το γόνατο μου από τη λάντζα που κουβα-
λούσα, πήγα Αλεξανδρούπολη για εξετάσεις, δε 
μου πλήρωσε τίποτα και είχε το θράσος να μου 
πει στο τέλος ότι φταίω εγώ που το έπαθα, επειδή 
«είμαι ατσούμπαλη»!

Μιγ: Μάλιστα. αυτά είναι. Θα θέλαμε να μας πεις και 
για τη διαφορά του περιβάλλοντος όπου δούλεψες 
σε σχέση με τη μητρόπολη. Πώς ήταν να δουλεύεις 
σε μία μικρή κοινωνία;
Β: Αρχικά εμένα ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα 
σε ένα νησί για να μείνω εκεί για μήνες, να το βιώ-
σω δουλεύοντας, να έρθω σε επαφή με την τοπι-
κή κοινωνία από μέσα κατευθείαν. Ξέρεις δηλαδή 
την Αθήνα, που ισχύουν καπιταλιστικοί όροι, και 
ξαφνικά βρίσκεσαι στο φέουδο που λέγεται Σα-
μοθράκη, που τα πράγματα λειτουργούν με συ-
γκεκριμένο τρόπο. Όλες οι αλληλοδιαπλεκόμε-
νες σχέσεις μεταξύ ντόπιων, αφεντικών, εργαζο-
μένων κτλ., αυτή την ατμόσφαιρα δημιουργού-
σαν. Παρ’ όλα αυτά ο ανταγωνισμός και οι συμ-
μαχίες καλά κρατούσαν. Υπήρχαν 2 μεγάλα μα-
γαζιά, αυτό που δούλευα εγώ και ένα μπιτσόμπα-
ρο, που είχαν τρελαθεί στις μηνύσεις μεταξύ τους. 
Τόσο που από ένα σημείο και έπειτα οι μηνύσεις 
που τρώγαμε για διατάραξη ήταν τόσες πολλές 
που απαγορεύτηκαν οι περίφημες βραδιές λάιβ 
μουσικής. Η δική μας η χαρά φυσικά που δε θα έ-
πρεπε να υποστούμε άλλο τον πανζουρλισμό των 
λάιβ με τους μεθυσμένους πελάτες να χορεύουν 
από δω κι από κει σαν τρελοί και όλο να ζητάνε, 
δεν κρύφτηκε εύκολα! Ταυτόχρονα, υπήρχε έντο-
νη και η τάση απ’ τα κεφάλια του νησιού να αλλά-
ξουν το χαρακτήρα του.

Μιγ: Δηλαδή; 
Β:. Τους την είχε βιδώσει, ρε παιδί μου, η ελευθε-
ριακότητα, το ελεύθερο κάμπινγκ, τα Εξάρχεια, οι 
χίπηδες. Θέλανε να κρατήσουν τον εναλλακτικό 
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χαρακτήρα του νησιού, αλλά και να το μαζέψουν 
κάπως, μπας και πέσει κάνα φράγκο παραπάνω. Ο 
στόχος δεν ήταν δηλαδή το ποιόν των τουριστών, 
αλλά τα πορτοφόλια τους. Και ως γνωστόν όλοι 
οι χαλέοι ούτε λεφτά έχουν, ούτε δωμάτια νοικιά-
ζουν, ούτε κατανάλωση κάνουν. Γι’ αυτό και κου-
βάλησαν στο νησί ένα σκασμό από μπάτσους και 
φάγαμε καταστολή. Τα πεσίματα για κάμπινγκ και 
ντραγκζ έπεφταν βροχή και δεν ξέραμε γιατί θα 
μας πρωτοδέσουνε. Τους γύρισε μπούμερανγκ 
όμως γιατί αυτό μαθεύτηκε σιγά σιγά και κανείς 
δεν γούσταρε να κάνει διακοπές σε μπατσοκρα-
τούμενο περιβάλλον. Πάρε λοιπόν και 30% πτώ-
ση στον τουρισμό για φέτος.

Μιγ: καλά να πάθουνε! εσύ λοιπόν πήγες εκεί για 
να αλλάξεις περιβάλλον, αλλά για να βγάλεις και 
φράγκα. σκεφτόμασταν πως, όταν φεύγεις για σε-
ζόν, μεταφέρεται όλη σου η ζωή σε έναν άλλο τόπο 
και πρέπει να προσαρμοστείς και να την παλέψεις. 
Έχουμε ακούσει πολλά για τη νησιώτικη φιλοξενία 
και την αγάπη των ντόπιων για τους τουρίστες. ως 
εργαζόμενη πώς σε αντιμετώπισαν;
Β: Για αρχή εμένα με αντιμετώπιζαν ως «την πρω-
τευουσιάνα» (γέλια). Ως κάτι εξωτικό. Η αλήθεια 
είναι πως η δουλειά ήταν τόσο έντονη και πολύω-
ρη, που δεν προλάβαινα ακριβώς να σκεφτώ και 
αισθανθώ τη φάση στην οποία βρισκόμουν. Που 
σημαίνει ότι όλες τις κωλοσυμπεριφορές τους, τις 
έκανα γαργάρα και τις κράταγα μέσα μου. Το είχα 
κουκουλώσει τόσο πολύ όλο αυτό επειδή με έ-
τρωγε η δουλειά, που δεν καθόμουν καλά καλά 
ούτε εγώ με την εαυτή μου να συνειδητοποιήσω 
τον αντίκτυπο της καταπίεσης που έτρωγα. Με α-
ποτέλεσμα να μου βγουν όλα στο τέλος ξεσπα-
σματικά. Και το δικό μου ξέσπασμα ήταν ότι απλά 
μια μέρα εξαφανίστηκα. 

Μιγ: και πώς εξαφανίστηκες δηλαδή;
Β: Απλά μια μέρα ήρθε η ώρα να πιάσω δουλειά, 
και εγώ έτυχε να μην είμαι εκεί. Και με ψάχνανε. 
Η κόρη της αφεντικίνας με έψαχνε μέχρι και στη 
σκηνή μου. Όταν με βρήκαν τελικά τις επόμενες 
μέρες μου είπαν ότι «εσύ μας χρωστάς πολλές 
εξηγήσεις».

Μγδ: τις έδωσες εντάξει; (γέλια). λοιπόν. Θέλουμε 
να πάμε λίγο στο κομμάτι που αφορά όλους αυτούς 
που τρώγανε το ίδιο πακέτο με σένα. Πώς κύλησε η 
επαφή με τους συναδέλφους σου;
Β: Σε όποια δουλειά και να πας είναι λογικό ότι δε 
θα ‘σαι με όλους τους συνάδελφους στο ίδιο μή-

κος κύματος. Και δεν μιλώ για το στυλ ή τις μουσι-
κές προτιμήσεις. Μιλώ για το πώς θα αντιμετωπί-
σετε τις καταστάσεις πάνω στη δουλειά. Ποιος θα 
δείξει αλληλεγγύη και ποιος όχι. Γενικότερα. Όχι 
μόνο στις δυσκολίες. Στην καθημερινότητα και 
σε αυτούς τους ρυθμούς που βιώνετε παρέα είναι 
σημαντικό αν θα δεις ψήγματα που θα σου δώ-
σουν περισσότερη δύναμη να την παλέψεις στη 
διάρκεια της δουλειάς σου.

Μγδ: αν θα βρεις συμμάχους, δηλαδή.
Β: Ναι. Αυτό ακριβώς. Αν θα βρεις έστω ένα άτο-
μο που στο τέλος της βάρδιας σου να λες το πε-
ράσαμε μαζί και το σημερινό. Οπότε εγώ αυτό 
που κατάλαβα πηγαίνοντας στο νησί και στις νέες 
συνθήκες ήταν ότι ουσιαστικά υπήρχαν δύο ει-
δών εργαζόμενοι. Αυτοί με τους οποίους ήμα-
σταν πραγματικά “μαζί” και αυτοί που ήταν περισ-
σότερο “κοιτάω την πάρτη μου”. Έτυχε ευτυχώς 
να είμαστε στην ίδια βάρδια εμείς που ήμασταν 
σε κοινό μήκος κύματος και έτσι υπήρχε support 
ακόμη και στα πιο απλά. Κάναμε, ας πούμε, ολό-
κληρη εκστρατεία για να δούμε τι θα φάμε μέσα 
στη μέρα και αυτό μας γέμιζε για κάποιο λόγο. 
Κατάλαβες τώρα. Ήταν πολλές λεπτομέρειες που 
τώρα σου φαίνονται λίγο αμελητέες. Εμάς όμως 
μας έφτιαχναν τη μέρα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά 
τις πρώτες μέρες που είχα πάει στη δουλειά είχα 
κάνει μια μαλακία, τέλος πάντων, που θα μπορού-
σε άνετα να μου χρέωνε και απόλυση και μια συ-
ναδέλφισσά μου το πήρε πάνω της γιατί ήταν πα-
λιά. Γενικά υπήρχαν διάφορα τέτοια. Πολλά μικρά 
πράγματα που σε έκαναν να νιώθεις ότι δεν το 
περνάς μόνη σου. Κι έτσι καταλάβαινες ποιοι θα 
είναι φίλοι σου.

Μγδ: υπήρχε δηλαδή μια άλφα συντροφικότητα.
Β: Ναι ναι. Σκέψου ότι μπορεί να βρισκόμασταν 
και εκτός δουλειάς. Όσο μπορούσε να γίνει βέ-
βαια αυτό και αν υπήρχε χρόνος. Γιατί με τόσα 
12ωρα ήμασταν έτσι κι αλλιώς όλη τη μέρα μαζί! 
(γέλια)

Μγδ: σίγουρα η υποστήριξη βοηθάει πολύ. Μας 
είπες, όμως, και για μια ομάδα συναδέλφων που 
ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα μαζί τους. Πώς το 
βίωσες;
Β: Ρε παιδί μου, όσες δουλειές κι αν έχεις κάνει, όταν 
πρωτοπιάνεις δουλειά σε κάποιο μαγαζί, το πρώ-
το πράγμα που κάνεις είναι να σκιαγραφήσεις λίγο 
την κατάσταση εκεί. Ξέρεις. Να δεις τι σχέσεις υ-
πάρχουν. Να γνωρίσεις τους συναδέλφους, να δεις 

τους φί-
λους των 
α φ ε ν τ ι κ ώ ν 
κλπ. Ε, υπήρχαν συνά-
δελφοι που τους έβλεπα 
από το πρωί μέχρι το βρά-
δυ να τρέχουν από πίσω ή 
να μιλάνε όλη την ώρα με 
τους φίλους της αφεντικίνας ή με 
την ίδια την αφεντικίνα. Και να ‘ναι στο 
γλυκομιλητό, ρε παιδί μου. Από την άλλη, έ-
βλεπα άλλους συναδέλφους που ναι μεν μι-
λούσαν με αυτούς (γιατί προφανώς είναι αναπό-
φευκτο), αλλά ενδιαφέρονταν περισσότερο να έ-
χουν σχέσεις με τους συναδέλφους τους και όχι με 
την αφεντικίνα και την παρέα της. Οπότε σιγά σιγά 
κατανοείς τι σχέσεις δημιουργούνται, ποιους μπο-
ρείς να εμπιστευτείς και ποιους όχι. Επίσης, έπαιζε 
ρουφιανιλίκι ακόμη και για το τι έκανες εκτός δου-
λειάς. Εδώ κολλάει όντως η φάση της μικρής τοπι-
κής κοινωνίας. Δηλαδή το μάθαιναν όλοι και μπο-
ρεί να πεταγόταν κάποιος τυχαίος πελάτης ή κά-
ποιος εργαζόμενος σε άλλο μαγαζί και να έλεγε 
της αφεντικίνας  “πρόσεχε, γιατί είδανε την τάδε να 
κάνει το τάδε κι εσύ την έχεις στο μαγαζί σου”. Κι 
έτσι δημιουργούνταν ταμπέλες. Μπορεί, ας πού-
με, μετά τη δουλειά να πήγαινες σε ένα πάρτι. Γιατί 
προφανώς υπήρχαν μέρες που θέλαμε να πάμε να 
ξεραθούμε μετά τη δουλειά, υπήρχαν όμως και μέ-
ρες, μεγάλες περίοδοι βασικά (γέλια), που θέλαμε 
να ξεδώσουμε φουλ και δεν πηγαίναμε για ύπνο. 
Σε αυτά τα πάρτι μπορεί να θέλαμε να παρτάρου-
με, να πιούμε ό,τι βρούμε και απλά να την παλέ-
ψουμε καλύτερα. Να ξεσπάσουμε και τούμπαλιν 
την επόμενη μέρα. Ε, ωραία. Αυτό δεν άρεσε σε 
πολλούς. Δεν άρεσε ότι έβγαινες, έκανες ό,τι ήθε-
λες, με όποιον ήθελες και μπορεί να έπινες και ό,τι 
ήθελες τέλος πάντων. Και αυτό φαινόταν από τις 
συμπεριφορές μετά στη δουλειά.

Μγδ: κατάλαβα. Θέλουμε να εστιάσουμε σε ένα α-
κόμη σημείο. Όταν δουλεύεις σεζόν και ζεις το ελ-
ληνικό καλοκαίρι ως εργαζόμενη, φανταζόμαστε 
πως έρχεσαι αντιμέτωπη με μια βασική αντίφαση: 
εσύ να τρέχεις και να διαχειρίζεσαι όλα αυτά που 
μας έχεις πει μέχρι τώρα, ενώ παράλληλα γύρω σου 
ο κόσμος  χαλαρώνει, διασκεδάζει, ξεσαλώνει και 
ζει το καλοκαίρι φουλ ον. Πώς το βίωσες αυτό;
Β: Θα σου πω. Προφανώς και ήταν ζόρικη αυτή 
η φάση και ήταν ένα κομμάτι της πίεσης που έ-
νιωθα. Όμως όταν αποφασίζεις να πας σεζόν αρ-
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χίζεις να συμβιβάζεσαι με το γεγονός ότι θα πας 
εκεί πέρα για ένα καθορισμένο χρονικό διάστη-
μα για να βγάλεις λεφτά. Οπότε μειώνεις κι εσύ τα 
στάνταρ σου για αυτό το καλοκαίρι και προσαρ-
μόζεσαι πιο άνετα στη καινούρια κατάσταση που 
έχεις να αντιμετωπίσεις στο νησί. Δυο - τρεις μή-
νες, λες, είναι, θα περάσουν και θα μου μείνουν 
και κάποια χρήματα. Μετά θα φύγεις, θα εξαφα-
νιστείς. Αυτό που προσπαθείς και σίγουρα βοη-
θάει είναι αυτούς τους μήνες να χτίσεις από την 
αρχή μια καθημερινότητα όσο το δυνατόν πιο υ-
ποφερτή. Όλο αυτό, βέβαια, είναι πολύ βεβιασμέ-
νο. Τώρα στο κομμάτι περί διακοπών, θυμάμαι 
χαρακτηριστικά ότι υπήρχαν άνθρωποι στο νησί 
είτε ντόπιοι, είτε αφεντικά, είτε πελάτες που, επει-
δή το συγκεκριμένο νησί είναι και alternative, πί-
στευαν ότι κι εσύ έχεις πάει εκεί για τη φάση. Ότι, 
ντάξει, ήρθες βασικά για να περάσεις καλά και να 
βγάλεις κάνα χαρτζιλίκι. 

Μγδ: Ότι έχεις πάει για τη φάση, αλλά κοπανάς και 
ένα 12ωρο τη μέρα έτσι για να μη βαριέσαι, δηλα-
δή! (γέλια)
Β: Ναι! Υπήρχε έντονα η γνώμη ότι ως εργαζόμε-
νη στο νησί ή σε ένα τέτοιο νησί, τέλος πάντων, 
είσαι κερδισμένη. Ότι βγάζεις χαρτζιλικάκι, ενώ 
παράλληλα περνάς καλά, γιολάρεις και παρτά-
ρεις. Επίσης, επειδή στο νησί αυτό η πλειοψηφία 
των εργαζομένων ήταν άτομα πιο μικρής ηλικίας, 
είχε δημιουργηθεί ακόμα πιο έντονα αυτή η αντί-
ληψη. Σου κολλούσαν αυτή την ταυτότητα. Και ας 
δούλευες 12 ώρες κάθε μέρα! Υπάρχει μια μεγάλη 
αντίφαση εδώ. Καταλαβαίνεις. Ψόφαγες στη δου-
λειά, αλλά ούτε οι μεν, ούτε οι δε, σε παίρνανε στα 
σοβαρά.

Μγδ: Μάλιστα. Πρέπει να ήταν πολύ εξουθενωτι-
κό αυτό.  Πώς ήταν να εργάζεσαι κάπου όπου όλοι 
τριγύρω διακοπάρουν, φλερτάρουν, ξεσαλώνουν, 
χαλαρώνουν και τέλος πάντων περνάνε καλά; το 
ελληνικό καλοκαιράκι στα νησιά έχουμε την εντύ-
πωση πως φημίζεται για μια διάχυτη χαλαρότητα, 
μια αίσθηση απελευθέρωσης, έναν περιρρέοντα 
ερωτισμό.
Β: Ναι, αυτός ο ερωτισμός, ο χωρίς όρια! Που όταν 

εσύ τύχαινε να θες να βάλεις τα όριά σου, αυτά 
δεν υπήρχαν πουθενά. Γιατί βασικά στο νησί έ-
πρεπε να είσαι χαλαρή και σεξουαλικά απελευθε-
ρωμένη και σε κάθε μαλακία του κάθε τύπου, εσύ 
έπρεπε να είσαι κομπλέ με όλο αυτό γιατί “χαλά-
ρωσε, καλοκαιράκι είναι και στην τελική δε σου 
είπα και κάτι. Δε σου έκανα και κάτι”. Θυμάμαι χα-
ρακτηριστικά ότι όσο δούλευα υπήρχε ένας φί-
λος της αφεντικίνας, αφεντικό ενός άλλου μα-
γαζιού στο νησί, που για ένα διάστημα μου έκα-
νε όλο κοπλιμέντα κατά τη διάρκεια της δουλειάς 
που με έκαναν και αισθανόμουν εντελώς αμήχα-
να. Ξέρεις αυτά που συμβαίνουν γενικά σε τέτοιες 
δουλειές. Απλά στο νησί αυτοί οι τύποι έπαιρ-
ναν ένα παραπάνω θάρρος και είχαν περισσότε-
ρο θράσος, ακριβώς λόγω αυτής της καλοκαιρι-
νής χαλαρότητας. Οπότε έπρεπε να διαχειριστείς 
και αυτό μαζί με τ’ άλλα. Συν τον γενικότερο έλεγ-
χο που υπήρχε. Πέρα από το τι έκανες στη διάρ-
κεια της βάρδιας σου, το τι έκανες και εκτός βάρ-
διας καθόριζε πολύ την αντιμετώπιση που θα εί-
χες εντός βάρδιας, αλλά και συνολικότερα την πο-
ρεία σου στο μαγαζί.

Μγδ: Έλεγχος, δηλαδή, στα πάντα προκειμένου να 
σου θέτουν όρια για να είσαι πιο αποδοτική. εναλ-
λακτικό νησί, λοιπόν, η σαμοθράκη. για τα εναλλα-
κτικά αφεντικά μας είπες. όι εναλλακτικοί άντρες 
τουρίστες τι έλεγαν;
Β: Ως πελάτες μπορεί να στην πέφτουν κατά τη δι-
άρκεια της δουλειάς. Και να έχεις να διαχειριστείς 
και αυτό ανάμεσα σε άλλα 5 ξέρω ‘γω τραπέζια 
που σε φωνάζουν. Και να σε πιάνουν τα νεύρα 
σου! Από τη μια να εύχεσαι να εξαφανιστεί τώρα 
αμέσως από το μαγαζί αυτός ο μαλάκας που σε 
κοιτάει έτσι ή σου μιλάει ή το ο,τιδήποτε. Κι απ’ 
την άλλη να είναι άλλοι που σε φωνάζουν χωρίς 
να τους νοιάζει που εσύ έχεις δυο χέρια και δυο 
πόδια και εκατό τραπέζια να βγάλεις εις πέρας. 
Αυτοί θέλουν το κρασάκι τους τώρα. Και ο άλλος 
θέλει την αποδοχή στο κοπλιμέντο που σου έκα-
νε εδώ και τώρα! Νομίζω πως η ουσία είναι η ίδια, 
η μορφή της αλλάζει. Δεν είναι κάτι άλλο, άξιο λό-
γου να αναλυθεί. Αυτά που βιώνεις εσύ είναι τα 
ίδια, άσχετα με το τι διαφορετική μαλακία θα σου 

έλεγε ο άλλος. Δηλαδή, ο χίπης θα σου έλεγε “χα-
λάρωσε, το νησί έχει τα vibes του και ό, τι κι αν σου 
πω εγώ, εντάξει ένα βράδυ είναι και μπορεί να ‘χω 
πιει, μπορεί να ‘χεις πιει κι εσύ κι ό, τι έγινε έγινε”. 
Αυτός είχε αυτό το ύφος. Ενώ αντίστοιχα, ένας ντό-
πιος είχε θέση εξουσίας και ύφος που εκμεταλλεύ-
εται τη δική σου θέση και φοβία. Οι alternative τύ-
ποι γενικά, γιατί έχω συναναστραφεί πολλούς τέ-
τοιους δουλεύοντας και σε άλλες δουλειές με αντί-
στοιχο κοινό, είναι αυτοί που δεν ξεχνάνε να βγά-
ζουν προς τα έξω τη ματσίλα τους. Το κάνουν απλά 
με έναν πιο προχωρημένο, υποτίθεται, τρόπο που 
βασικά νομίζουν ότι δεν τον παίρνεις χαμπάρι για 
κάποιο λόγο. Και τους το τονίζεις, αλλά κάνουν ότι 
δεν καταλαβαίνουν!

Μγδ: Μάλιστα. Η σαμοθράκη είναι και ιν προορισμός 
του “χώρου” γενικά, οπότε θα συναντήθηκες με αρ-
κετές γνωστές φιγούρες. Πώς ήταν η επαφή μαζί τους;
Β: (γελάει, ξεφυσάει)  Αυτό που με εντυπωσίασε πε-
ρισσότερο με αυτούς είναι ότι, ενώ εσύ αισθανό-
σουν ευάλωτη στο νησί, αυτοί ένιωθαν φουλ ότι το 
‘χουν κι ότι είναι η φάση τους. Τουλάχιστον πιο πολύ 
από σένα. Και το θάρρος τους μεγάλωνε κι άλλο.  
Αυτό φαινόταν ακόμα και στους συντρόφους που 
μπορεί να εργάζονταν όπως εσύ στο νησί. Που μπο-
ρεί κάποια να πει πως εντάξει και οι δυο εργαζόμε-
νοι ήσασταν. Αλλά υπήρχε μια μεγάλη διαφορά. Εσύ 
έτρωγες διπλό σκατό από αυτούς. Και μπορεί να το 
έτρωγες και εκτός δουλειάς ακόμη κι από αυτούς 
τους ίδιους. Ε, αυτό τους έβαζε σε μια πιο προνομια-
κή θέση σε σχέση με σένα κατευθείαν. Είχες να δια-
χειριστείς το αφεντικό, την πίεση της δουλειάς, τους 
πελάτες, τα πεσίματα, τον έλεγχο. Ε, όλα αυτά είναι 
πρόσθετη δουλειά.  Και άντε μετά να σκεφτείς τι σε 
καταπιέζει και σε πρεσάρει πάνω από όλα!

Μγδ: Θα το ξανακάνεις; Θα ξαναπάς σεζόν;
Β: Δεν είναι τόσο αν θέλω να το ξανακάνω, όσο αν 
θα βρεθώ στην ανάγκη να το κάνω. Λογικά το επό-
μενο καλοκαίρι θα έχω και πάλι ανάγκη από λεφτά, 
άρα θα το ξανακάνω! Οπότε, ξέρετε. Το επόμενο 
φθινόπωρο, εδώ θα είμαστε πάλι να τα λέμε! (γέλια)

Μγδ: ευχαριστούμε πολύ!
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