


Τεμπελιάδα zine, τιμώντας την ομώνυμη παράγκα αθλητικών 
δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρο κάθε καλοκαίρι στις υπερσύγχρονες 
αθλητικές εγκαταστάσεις του Αυτοδιαχειριζόμενου στεκιού Άνω – Κάτω 
Πατησίων.
Τεμπελιάδα zine, γιατί το περιεχόμενο αυτού του zine είναι για την τεμπελιά 
(και όλες τις εκφράσεις της) και δημιουργείται την ώρα της δουλειάς. 
Όλες μας και όλοι, έχουμε κάτι να πούμε και να μοιραστούμε για αυτή 
την κωλοσχέση που τρώει το χρόνο μας, την ενέργεια, την όρεξη μας. 
Η δουλειά μας τσακίζει το είναι, αλλά κατά τη διάρκεια της μπορεί να 
γεννηθούν οι καλύτερες ιδέες. 
Η πρώτη κι αποκλειστική διανομή του 
Τεμπελιάδα zine  θα γίνει την Τρίτη 21 Ιουλίου 
του 2015 ώρα 21.00 στην τελετή έναρξης 
της τεμπελιάδας, στο στέκι. Ότι μείνει, θα 
διακινηθεί χέρι με χέρι, χωρίς αντίτιμο, σε 
επιλεγμένα φατσόνια και διαλεχτά παρεάκια.
Τα έξοδα της έκδοσης πήγαν να καλυφθούν 
από τις εισφορές μας, αλλά εν τέλει ήταν λίγες 
και τραγικές. Καθότι φτωχοί από τη μία και 
πολέμιοι των blogs από την άλλη, καταλήξαμε 
να ζητιανεύουμε τα υπόλοιπα μέλη του στεκιού για μαζέψουμε τα λεφτά. Το 
ξέρουμε ότι έχει να παίξει κράξιμο, αλλά χαλάλι τους. 

Η (ε)κεντρική επιτροπή του Τεμπελιάδα zine #1: 
Αόρατη επιτροπή για τη διευθέτηση του αρχείου του στεκιού 
Ομάδα ξεσκατίσματος της Jessy 
Πρωτοβουλία για τον εξωραϊσμό του κάτω στεκιού 
Πρωτοβουλία για την αποκατάσταση των ζημιών της μηχανής του γείτονα 
Δρομολόγιο αφισοκόλλησης Εξαρχείων 
Ομάδα καψίματος της μικροφωνικής 
Πρωτοβουλία για την διοργάνωση κάμπινγκ «3 γεφυρών» στην πλατεία 
Κολιάτσου 
 Σύντροφοι/ισσες

Εντιτόριαλ



Eκεί όπου η κανονικότητα της μικροαστίλας έχει πάρει 
τέλος εγώ έχω πάρει το δρόμο προς την πιτσαρία για 

να μαγειρέψω πίτσες, μακαρονάδες και άλλες αμερικάνικες 
μαλακίες για 4 ώρες σε μια βραδιά μητέρα των μαχών. 
Γι ’αυτό το λόγο πρίν πάω στη δουλειά ήμουν σε ένα 
φιλαράκι και κάναμε δυο γάρα. Φτάνω στη δουλειά 
μπαίνοντας μέσα βλέπω την υπεύθυνη να με κοιτάζει με 
ένα αυστηρό βλέμμα και μου λέει «Άντε τέλειωνε δεν 
υπάρχει χρόνος να χασομεράς». Ανεβαίνω στο δωμάτιο 
να αλλάξω και να ντυθώ σαν διαφημιστικό  με τα ρούχα 
της εταιρείας. Κατεβαίνοντας βλέπω τον ντελιβερά τον 
Φάνη  να μου κουνάει το κεφάλι του πάνω-κάτω γεμάτος 
βαρεμάρα. Φρίκη ,φρίκη μόνο φρίκη. 

Σκέφτομαι τι κάνω εδώ με όλους αυτούς αντί να 
βρίσκομαι κάπου αλλού, δεν ξέρω πού, αλλά 

κάπου που να θέλω, δεν μ’ αρέσει να βρίσκομαι κάπου 
υποχρεωτικά και να δουλεύω 
για κάποιον που δεν τον 
γνωρίζω γιατί έχει βγάλει πόσα 
δισεκατομμύρια  χωρίς καν να 
έχει κουνήσει τον κώλο του και 
να φτύνουν άλλοι αίμα πάνω 
στα γρανάζια του φούρνου που 
του βγάζουν τα λεφτά μέσα σε 
5 λεπτά. Πάω να χτυπήσω κάρτα 
μέσω υπολογιστή και να ξεκινήσω. 
Δεν προλαβαίνω και πέφτουν οι 
παραγγελίες σαν βροχή. Πανικός! 
Τι να πρωτοκάνεις; Πιστεύω πως 
αν είχα και δίπλωμα θα με έβγαζε 
έξω και για ντελίβερι. Μέσα στην 
αναμπουμπούλα, τσακ! εμφανίζεται 
και ένας πελάτης για take a way. 

Τον καλησπερίζω και τον ρωτάω τι θα πάρει. Μου ζητάει 
μισό κιλό κιμά ωμό και δύο χοιρινές μαγειρεμένες. 

Τρελαίνομαι σμίγω τα φρύδια μου με ύφος γεμάτο 
ερωτηματικά και τον ρωτάω «πως είπατε;» Μου απαντάει 
το ίδιο. Εκείνη την στιγμή φοβήθηκα με τον εαυτό μου 
πιστεύοντας πως άκουγα ότι ήθελα λόγω των τσιγάρων 
που έκανα με τον φίλο μου. Παράνοια! Κοιτάζω προς τα 
πίσω για να βεβαιωθώ ότι βρίσκομαι σε πιτσαρία και όχι 
σε καμία ψησταριά, επιβεβαιώνομαι αλλά πάλι δεν μπορώ 
να καταλάβω γιατί συνεχίζει. Καθόλα τη διάρκεια της 
παραγγελίας η υπεύθυνη παρακολουθεί παρεμβαίνοντας 
λέγοντάς μου «τελείωνε μην καθυστερείς» αναρωτιόταν 
γιατί κάνω τόση ώρα και μου ανέφερε συνεχώς πως θα 
σταματήσω τη βάρδια μου αν δεν ξεμπερδέψω νωρίς. 
Μπρός γκρεμός αφεντικό, πίσω ρέμα πελάτης και εγώ 
στη μέση να παλεύω με δράκους της μισθωτής σκλαβιάς 

για να επιβιώσω. Κάποια στιγμή 
παίρνω ανάποδες και τον ρωτάω 
με σοβαρό ύφος αν τα εννοεί αυτά 
που μου λέει γιατί αν κάνει πλάκα 
δεν βρίσκεται στο σωστό μέρος. 
Του λέω να σεβαστεί το φόρτο 
εργασίας που είχα να βγάλω εις 
πέρας. Τελειώνοντας του λέω 
ότι βρίσκεται σε πιτσαρία με τα 
χέρια στην ανάταση «Βρίσκεστε 
σε πιτσαρία κύριε». Έκπληκτος 
μου απαντάει «καλώς» και ότι 
θα προτιμήσει μία σπέσιαλ με 
δώδεκα κομμάτια συν μια χοιρινή 
τεμαχισμένη.

Παρασκευή βράδυ.



Η εργασία στον καπιταλισμό είναι αλλοτριωμένη. 

ΝΟΜΟΣ. Ποιο ατυχής από αυτόν του Μέρφυ, πιο συνεπής και από αυτόν της βαρύτητας. Αυτό σκέφτομαι ενώ βρίσκομαι στο 
γραφείο, βιδωμένος σε μια καρέκλα, μπροστά από έναν υπολογιστή και μια δουλειά που πρέπει να γίνει αλλά βαριέμαι. Πρώτα θα 
τελειώσω αυτό το κείμενο. Θα αρχίσω σε δέκα λεπτά, η σε είκοσι καλύτερα, ή σε … καλά ο χρόνος είναι σχετικός έτσι κι αλλιώς. 
Αυτό θα πω στο αφεντικό. Θα του μιλήσω για τη θεωρία της σχετικότητας. Ελπίζω να μην μου απαντήσει με τη σχετικοποίηση 
της απόλυσης. Είμαι αναβλητικός. Τέλος. Και η δουλειά μου οξύνει ακόμα περισσότερο αυτό το χάρισμα. Όμως μαθαίνω με τον 
καιρό, μαθαίνω πως λειτουργεί η γραμμή παραγωγής. Το πλάνο είναι πολύ απλό. ΔΕΝ υπάρχει πλάνο. Όπως χτες, με πήραν 
τηλέφωνο να πουν πως πρέπει να φιάξω ένα excel με 1000 περίπου καταχωρήσεις  και να το έχω έτοιμο σήμερα. Το χιούμορ 
τους δεν το αντιλαμβάνομαι, μια εβδομάδα εννοούσαν... Γνωρίζω όμως πλέον, πως σε λίγο θα μου πουν «άσε αυτό που κάνεις 

σου στέλνω ένα e-mail να ασχοληθείς με αυτό». 
Κρίμα. Πολύ κρίμα και μόλις ήμουν έτοιμος να 
ανοίξω το excel  να δω τι έχει. Ωπ… Τηλέφωνο. 
Δικαίωση. Για άλλη μια φορά ήμουν σωστός. Όλα 
δούλεψαν σαν καλοκουρδισμένο ρολόι. Το πλάνο 
λειτούργησε για άλλη μια φορά όπως το περίμενα. 
Ναι, ξεκινάω άλλο project, που κι αυτό δεν θα 
ολοκληρωθεί.  Άλλωστε σημασία δεν έχει ο 
προορισμός, το ταξίδι μετράει. Οι από πάνω μου 
μάλλον διαβάζουν πολύ Καβάφη.

Μόλις μπήκε ο συνάδελφος που κάνει τις εξωτερικές 
δουλειές του λογιστηρίου. Έχει φάει πολύ βροχή 
και φαίνεται κάπως εκστασιασμένος μιλώντας με 
ερωτόλογα για τη μητέρα του αφεντικού. Μόλις 
είπε κάτι  και για τη μανούλα του Χριστούλη.  Από 
ότι καταλαβαίνω δε θα αφήσει μάνα για μάνα 
σήμερα. Χρειάζομαι ηρεμία όμως, δεν μπορώ τις 

φωνές, ειδικά όταν σερφάρω στο ίντερνετ . Ώρα για διάβασμα επαναστατικών κειμένων. Ναι αυτά που σιχαίνονται τα αφεντικά. 
Αυτά που μας κάνουν και σκεφτόμαστε πώς να γκρεμίσουμε τον κόσμο τους. Το να σκέφτεσαι στη δουλειά είναι επικίνδυνο 
για αυτούς. Αν ήξεραν πως περνάω το χρόνο μου θα μου χτυπούσαν tattoo στο κούτελο το “Arbeit  macht frei”. Αισθάνομαι 
απείθαρχος και το μεταφέρω και στο συνάδελφο. Οι συζητήσεις δίνουν και παίρνουν. Σε μικρό χρονικό διάστημα έχω μάθει 
τις σχέσεις εργαζομένων – αφεντικού. Λέμε με ποιους μπορούμε να κάνουμε συμμαχίες. Όλοι σκανάρονται. Οι γλείφτες, οι 
αντιδραστικοί, οι ‘’όπου φυσάει ο άνεμος’’.  Αυτές τις σχέσεις πρέπει να αλλάξουμε. Να τις διαχωρίσουμε. Να τις οξύνουμε. Καλά 
σας συνεπήρα ε; Έτοιμοι να κατέβετε στο δρόμο είστε. Δυστυχώς πρέπει να δουλέψω και λίγο. Έτσι για να μην σκουριάζω. Ως 
τότε θα σκέφτομαι το τσιτάτο ενός αρχαίου ψωλίστα που είπε «Κάθε εργασία επί πληρωμή, αποσπά και φθείρει το μυαλό».



H εργασιμη μερα ξεκινησε οπως θα επρεπε για μια Κυριακη 
δουλειας ενος ανθρωπου καταδικασμενου να ξεχναει το 
ψυχολογικο του ρολοι στο κομοδινο οταν προκειται να 
σηκωθει για να μοιρασει, τους πρωινους καφεδες. Είναι 
11, ολοκληρη ωρα μπροστα μου μεχρι το ραντεβουδακι 
με τη βαρεμαρα και τη χασουρα και σαλιαρισμα με τον 
χρονο που πεισματικα γλιστραει καθε φορα πριν απο 
ενα ωραριο. Παπουτσια, κλειδια, μπουφαν και εξω 
για μια γρηγορη βολτα με τον σκυλο, ξεμουδιασμα 
αλλα και να χεσει σε κανα παρτερι και να αποφυγω τα 
σφουγγαρισματα με το κρυο στο μπαλκονι. Καλη επιλογη 
για να ξεκλεψω απο τον ετσι και αλλιως χαμενο χρονο.

 Αν και σε τετοιες περιπτωσεις φευγαλεες ανησυχιες 
τεινουν να ακουστουν σαν σκεψεις στο μυαλο μου. 
Σε αυτη την περιπτωση το αφεντικο, οι ανηπομονοι 
πελατες που χαρμανιαζαν πρωινιατικα μεχρι να τραβιξουν 
την πρωτη τζουρα του καφε και αυτη η αβυσσαλεα 
κλεψιδρα που κουβαλαω μονιμως για να συντελειται 

χωρις κολληματα η πρωτη πραξη της κλοπης της επεκτασης του 
εργασιμου χρονου, εμειναν ολα πισω. Αλλωστε το μονοτονο 
γκριζο που προμηνυε βροχη δεν αφηνε περιθωρια για αλλες 
σκοτουρες, η μερα ηδη ειχε γινει καπως πιο δυσκολη. Πισω στο 
σπιτι πλυσιμο και μια γρηγορη ματια στο ρολοι της κουζινας για 
να επιβεβαιωσω πως σημερα ο δρομος για την δουλεια θα ηταν 
οντως μια Κυριακατικη βολτα με την παπια χωρις εγνοιες. Μια 
υποπτη διαφωνια με το ρολοι της κουζινας εκλεισε την πορτα 
πισω μου χωρις να με πολυαπασχολησει. Οι λεωφοροι ηταν 
ερημοι αλλα με τετοιο καιρο καλυτερα και στο κρεβατι μεχρι 
το απογευματινο σκοταδι να αμβλυνει τις αντιθεσεις μεταξυ 
φαντασιακου και πραγματικοτητας, οπως και να εχει η Κυριακη θα 
παραμεινει το μισογκρεμισμενο οχυρο μας. Τελευταια στροφη και 
να το μαγαζι. 

Ακουγοντας τα κλασικα για την καθημερινη αργοποροια μου 
προσπερασα με ενα χαμογελακι και νευμα του στυλ "εχω ηδη 
αργισει" και εφυγα για το παταρι να αλλαξω. Στο κατεβα ολο 
επιμονη ξανααρχισαν οι πλακες για την ωρα μεχρι που φτασαμε 
και στο αναποφεκτο οπως φανηκε σημειο να συγκρινουμε 

ρολογια. Εκεινη την στιγμη ο,τι και αν ηταν αυτο, που οπως 
στο ονειρο, σε αποδεσμευει απο τη σημαντοτητα της στιγμης, 
εξαφανιστηκε και με αφησε να τσακιστο στο σκηνικο που 
δεν ειχα φροντησει να αποφυγω. Ετσι μονομιας ολες οι 
παρελθοντικες στιγμες απεκτησαν αυτη τη τραγικη σημασια 
που τους ειχε αφερεθει, το μελλον βουτηγμενο στο θυμο και 
απροσπελαστο και το παρον αγωνιουσε να εκτονωσει τον 
συναισθηματικο χειμαρο που παντα αφου πρωτα φουσκωσει 
παρασερνει αντιδρασεις, λογικες και συμπαιρασματα. Πως ομως, 
τα σημαδια εμοιαζαν να γελουν πισω απο την πλατη μου, το 
χαλασμενο ρολοι στον τοιχο, οι νεκροι δρομοι, οι συναδελφοι 
που βαραγαν υπερωριες σε αδειο μαγαζι αλλα και αυτη η υπουλη 
υποψια κουρασης και νυστας μετα απο 10ωρες υπνο που 
προσπερασα όπως τη πραγματικοτα που αποκαλυπτε τα σημεια 
της.

Σφυριζε τις δολοπλοκιες της εργασιμης ημερας, σε ενα τονο 
καθολου συμπαγη, γεματο τρυπες που αφηνει την ουσια του 
να διαποτιζει γειτονικους χωρους και χρονους. Παρουσιαζει 
ατελειες που εμεις οι ιδιοι σχεδιασαμε επιμελως ολες τις φορες 
που αν και φαινομενικα περναμε τον χρονο μας δινομασταν στην 
ορμητικοτητα του βελους αυτου και χαναμε την επαφη με το τωρα 
και με τον αγωνα να διατηρησουμε δικο μας το χρονο που δεν 
θα πληρωθουμε και παρ'ολ'αυτα θελει τοσο προσοχη για να τον 
ζησουμε. Ακουσα λοιπον εκεινη τη θυμιση που αγκωμαχουσε 
να φτασει στα αυτια μου. Κουβεντες απο μια μια χθεσινη 
συντροφικη συζητηση περι αρνησης της τυπικοτητας στη δουλεια 
και συγκεκριμενα κατορθωματα και μικρες καθυστερημενες 
νικες. Ετσι ο επιλογος εφτασε απο το χθες με μπολικη ειρωνια 
για τον χαμενο χρονο που αναδυεται μεσα απο τα καθημερινα 
σημεια των αντιφασεων μου και τον αποηχο των ευκαιριων να 
χασκογελουν με την παρτη μου.

Ετσι και αλλιως την επομενη το πρωι ισως χρειαζοταν να τα 
ξανααντιμετωπισω αλλα τοτε σιγουρα θα ρεφαρα.
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Κοιτάω το ρολόι στη δουλειά και είναι ακόμα –πόσο λέει δεν 
θυμάμαι– σχετικά νωρίς για να φαντασιώνομαι ότι σχολάω 
πριν την ώρα μου. Κάθομαι και χαριεντίζομαι με τον μάγειρα 
και συζητάμε για τις ενδεχόμενες αφίξεις αιθέριων υπάρξεων 
που συνοδεύουν κάθε χρόνο τον ερχομό της άνοιξης στα 
μαγαζιά του είδους που δουλεύω. Εκεί που περιμένουμε και οι 
δύο την λύτρωση, μια ωραία και ενδιαφέρουσα κοριτσοπαρέα 
για να αποκτήσει κάποιο νόημα το μίζερο βράδυ μας, χαζεύω, 
και κοιτάζω του καθρέπτες της σάλας, σαν αυτάρεσκος και 
αυτιστικός που είμαι. 

Κοιτιέμαι στον καθρέφτη λοιπόν και βλέπω μια επικίνδυνη 
αραίωση στα μαλλιά μου. Το σκεφτόμουνα στη δουλειά και 
με είχε πάρει από κάτω. Η φίλη μου, μεταξύ σοβαρού και 
αστείου με κοροϊδεύει.  Όποτε την μπαίνουμε η μία στον 
άλλον με λέει κοντοστούπη, αλλά σαν τάπα και σαν μπιζέλι 
που είναι δεν την παίρνει να το συνεχίσει. Τώρα πια για να 
με πικάρει με λέει «φλας». Συνειδητοποίησα όμως κάτι το 
ενδιαφέρον. Η λούφα, η μείωση της παραγωγικότητας και το 

ψωλάρισμα στη δουλειά είναι για το αφεντικό ότι είναι για 
τον πιτσιρικά η καράφλα. Στην αρχή ξενερώνει και παίρνει 
δραστικά μέτρα εναντίον της. Φωνάζει και την πολεμά 
αλλά δεν την καταλαβαίνει, γιατί είναι είτε νομοτελειακό, 
είτε ψυχοσωματική αντίδραση του οργανισμού. Συνεχίζει 
γκρινιάζοντας και την καταριέται , αλλά η καράφλα τον 
γράφει στις ψόφιες τρίχες του. Κάνει πως δεν υπάρχει, το 
παίζει άνετος, αλλά τα κρύα βράδια του χειμώνα χρεώνει την 
συνολικότερη αχρηστία του στην κατάρα που τον βρήκε. Κάνει  
όνειρα για πλούσιες χαίτες και φανταχτερές ροδόχρωμες 
μπούκλες που υποτάσσονται στα θέλω και τους στόχους του, 
την ίδια στιγμή γκρινιάζει που το κεφάλι του γυαλίζει αλλά δεν 
είναι χρυσός. Μπορεί να βάλει περούκες και να προκαλέσει 
ακραίες αντιδράσεις. Στο τέλος συμβιβάζεται μ’ αυτήν αλλά 
πάντα έχει στο μυαλό του ότι κάτι μπορεί να μην πηγαίνει 
καλά με το τριχωτό της κεφαλής του. 

Υς. Προσοχή. Βέβαια υπάρχουν και τα αφεντικά που δεν 
συνηθίζουν με τίποτα και κάνουν κατευθείαν εμφύτευση.

Καράφλα & παραγωγικότητα



Είναι ωραίο να αργείς στη δουλειά… Αφήνει προηγούμενο. Ειδικά άμα αργήσεις μερικές τυχαίες μέρες της πρώτης 
βδομάδας και δεν σε διώξουν. Καταρχάς απελευθερώνεις έναν δημιουργικό κυνισμό. Με το που συνειδητοποιήσεις ότι 
άργησες, αργείς ακόμα περισσότερο γιατί λες, «δεν γαμιέται, έχω ήδη αργήσει»… Στην προηγούμενη δουλειά που ήμουν 
πρωινός ήταν ακόμα πιο ωραίο να αργείς.  Ο χρόνος που έκλεβα ήτανε pure χρόνος, χρόνος ύπνου, όχι νεκρός χρόνος. 
Συν της άλλης,  την αργοπορία μου την πληρωνόμουν. Εγώ έπιανα δέκα, η γραφίστρια άνοιγε δέκα παρά, το αφεντικό 
συνήθως αργούσε κανά δυο ωρίτσες, βασικά αυτό ήταν το πρόγραμμα του.  Η γραφίστρια ήταν έμπιστη, οπότε … έσκαγα 
κατά τις έντεκα και  κάτι, ανάλογα, οπότε να το να! Ταλιράκι  κεράσει… Καθώς δουλεύω, επειδή ακριβώς αντιλαμβάνομαι  
το ξεπούλημα της εργατικής μου δύναμης για 3 ή 4 ευρώ την ώρα, κάνω διάφορα παιχνίδια στο μυαλό  μου για να μην 
με παίρνει από κάτω. Ε, ένα “παιχνίδι” ήταν ακριβώς αυτό. Στο τέλος της βδομάδας που πληρωνόμουνα, μέτραγα λεπτό 
προς λεπτό την αργοπορία που πληρωνόμουν. Στη τωρινή μου δουλειά τα αφεντικά είναι πάντα παρόν οπότε δύσκολα 
κερδίζω αρκετό χρόνο. Επειδή όμως με άλλο αφεντικό δουλεύω Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και με άλλο τις Κυριακές 
που πληρώνομαι, έχω την ευχέρεια να «χτυπάω» το μισαωράκι, που είναι και δύσκολο να το θυμάται κανείς. Μια καλή 
μπάζα έχει ως  εξής: τρεις στις τέσσερις μέρες από 30 λεπτά, έχουμε τρία επί τριάντα ίσον μιάμιση ώρα. Μιάμιση ώρα επί 
τέσσερα ευρώ την ώρα ίσον έξι ευρώ. Έξι ευρώ επί τρεις από τις τέσσερις βδομάδες ίσον τρία επί έξι μας κάνει δεκαοκτώ. 
Δεκαοκτώ ευρώ το μήνα «τσάμπα» πληρωμένα λεφτά από την κυριολεκτικά όμως τσάμπα εργασία μου... Τίποτα δεν είναι 
μπροστά στο ξεζούμισμα υπεραξίας, αλλά έτσι για να  μην μας παίρνει από κάτω.

Τα παιχνίδια του μυαλού

Είδε και έπαθε ο Κος Φώτης
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015-07-27
Προς: υπεύθυνο του καταστήματος Κο Φώτη
**ρτυθιοππλκξασ* PIZZA
Θέμα: σύμβαση και όροι εργασίας,

Εμείς οι εργαζόμενοι διανομείς στο κατάστημα ***** Pizza, αιτούμαστε αναπροσαρμογής της σύμβασης εργασίας ώστε να καθίσταται 
συμβατή με τα σημερινά νομίμως δικαιούμενα και επιπροσθέτως να ανταποκρίνεται σε μια αξιοπρεπή διαβίωση για εμάς και τις 
οικογένειες μας.
Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τις διατάξεις του εργατικού δικαίου απαιτούμε 1) το ωρομίσθιο να ορισθεί  στα 4 ευρώ και η πληρωμή 
της εργασίας μας να γίνεται βάσει των ωρών εργασίας, 2) την σύμφωνα με τον νόμο καταβολή της ασφάλισης μας βάσει των 
πραγματικών ορών εργασίας, 3) η νυκτερινή εργασία μετά τις 22.00 να αμείβεται σύμφωνα με το συμφωνημένο ωρομίσθιο με 25% 
προσαύξηση, 4) η εργασία την Κυριακή να αμείβεται σύμφωνα με το συμφωνημένο ωρομίσθιο με 75% προσαύξηση, 5) η εργασία 
το Σάββατο να αμείβεται σύμφωνα με το συμφωνημένο ωρομίσθιο με 30% προσαύξηση, 6) την καταβολή όλων των επιδομάτων και 
δώρων όπως έχουν οριστεί από τον νόμο, 7) την καταβολή των απαραίτητων κάθε φορά χρημάτων για την συντήρηση και επισκευή 
των μοτοσυκλετών  μας ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν κανονικά και με ασφάλεια για την απρόκοπη διεκπεραίωση της 
προσληφθείσας εργασίας, 8)  την καταβολή των εξόδων κίνησης που αναλογούν στα δρομολόγια εν ώρα εργασίας.



Τον Μάη του 2005 η αφραγκία με πλησίαζε 
απειλητικά, λεφτά από γονείς δεν έπαιρνα, εισοδήματα 
από ακίνητα κληρονομιές κλπ δεν έπαιζαν ποτέ- και 
ποτέ δεν το επιδίωξα- οπότε, για άλλη μια φορά, η 
κατάσταση με οδηγούσε στη μισθωτή εργασία. Το 
πρόβλημα που με απασχολούσε δεν ήταν πως θα βρω 
δουλειά. Αυτό λυνόταν εύκολα, ζούσαμε ακόμα τον 
πυρετό της ανάπτυξης: εφημερίδα, αγγελίες, ραντεβού 
και τις επόμενες μέρες θα έβρισκα κάτι που οι συνθήκες 
θα ήταν τουλάχιστον ανεκτές. Το πρόβλημα που με 
απασχολούσε ήταν πως θα πήγαινα διακοπές, αν η 
εταιρεία δεν έκλεινε.

Ξεκίνησα σε μια εταιρεία, ως οδηγός δικύκλου 
παραδίδοντας προϊόντα από τηλεμάρκετιγκ. Για μένα 
ήταν ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ποιοι καίνε το κεφάλι 
τους μπροστά στην τηλεόραση κάθε βράδυ και ποιοι 
είναι αυτοί που αγοράζουν αυτές τις σαβούρες; Σύντομα 
πήρα τις απαντήσεις μου. Πήρα πόστο στον βόρειο 
τομέα, Ψυχικό, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι, Μαρούσι, 
Πεύκη, Μελίσσια, Βριλήσσια, Κηφισιά, Διόνυσος, 
Εκάλη... Τα χιτάκια της εποχής, μιας και ήταν και 
καλοκαίρι, ήταν το μπρελόκ κουνουποδιώκτης, φόρμα 
αδυνατίσματος και τα αυτοκόλλητα κουνοποδιωκτικά. 
Κατά τα άλλα, διάφορες άλλες σαβούρες, που πρώτη 
φορά τις άκουγα, τις έχω ξεχάσει κιόλας.

Μετά από δύο εβδομάδες είχα μάθει τα δρομολόγια, 
ρύθμιζα λούφα και άλλες δουλειές που ήθελα να κάνω 
κατά τη διάρκεια της δουλειάς. Έμεινα έκπληκτος από τι 

μαλακίες αγοράζει ο κόσμος, διότι είχε αρκετή δουλειά 
και ήταν και πανάκριβα όλα αυτά τα καπιταλιστικά 
καλούδια. Οι πελάτες ήταν όλη η κοινωνία: από 
λούμπεν μικροαστούς μέχρι λούμπεν μεγαλοαστούς. 
Γέροι, γριές, νιόπαντροι, χωρισμένοι, αργόσχολοι, ότι 
θες .Καθημερινά οι εισπράξεις κυμαινόντουσαν από 
250 έως 400 ευρώ

Είχε φτάσει αρχές Ιούλη, οι ζέστες έσφιγγαν όλα και 
περισσότερο, ενώ η δουλειά συνέχιζε ακάθεκτη ενώ 
τα χιτάκια κτυπούσαν συνεχώς κόκκινο και γίνονταν 
ανάρπαστα (τα κουνούπια δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα 
εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με έγκυρες επιστημονικές 
έρευνες και στατιστικές). Ένα μεσημέρι λοιπόν, κάνα 
δίωρο πριν σχολάσω, βρισκόμουν κοντά στο ΚΑΤ, 
αποφάσισα να το επισκεφτώ. Λέρωσα λίγο το πόδι 
μου με λάδια και χώμα και στήθηκα στην ούρα για τα 
επείγοντα. Πήρα τηλέφωνο τον αφεντικάνο και του 
είπα ότι έπεσα εν ώρα εργασίας και βρίσκομαι στο 
νοσοκομείο, περιμένοντας να με εξετάσουν. Στους 
γιατρούς ισχυρίστηκα ότι με πόναγε το γόνατο, οι 
ακτινογραφίες δεν έδειξαν κάτι, μαγνητική ούτε για 
συζήτηση να μου κάνουν και το ιατρικό κατεστημένο 
αποφανθεί πως είχα κάκωση γονάτου. Μου έδεσαν το 
πόδι από το μπούτι ως τον αστράγαλο, μου έγραψαν 15 
μέρες αναρρωτική άδεια, το δήλωσα εργατικό στο ΙΚΑ 
και πήγα σπίτι μου, οδηγώντας. 

Το πρώτο στάδιο είχε ολοκληρωθεί με επιτυχία. 
Την άλλη μέρα πήγα στη δουλεία με πατερίτσες και 

Π
ως π

ήγα διακοπές το καλοκαίρι του 2005

ένας οδηγός για όσους και όσες 
θέλουν να πάνε διακοπές αλλά δεν

«δικαιούνται» άδεια.



πανταρισμένος με είδαν, υπογράψαμε κάτι χαρτιά και την επόμενη έφυγα για παραλία. Μετά από 13 μέρες 
επέστρεψα για δουλεία. Ο αφεντικάνος και η γραμματέας του ήταν φουλ στραβωμένοι. Τσακωθήκαμε 
και μετά από λίγες μέρες με απέλυσαν. Απερίγραπτη χαρά εγώ, βέβαια τους έδειχνα ακριβώς το 
αντίθετο. Μαζί με τα λεφτά από την αναρρωτική, πήρα την αποζημίωσή μου- έναν μικτός 
μισθός- πήρα αυτά που μου αναλογούσαν για την άδεια, το επίδομα αδείας και το δώρο των 
Χριστουγέννων και γραμμή στο ΙΚΑ για καταγγελία.

Το εγχείρημα τελείωσε με απόλυτη επιτυχία: ένσημα, λεφτά και χρόνος για διακοπές. 
Στον αντίποδα ο αφεντικάνος, στραβωμένος να πληρώνει για τα καμποσιλίκια και τα 
δαγκώματά του, να πήζει στην ζέστα του καλοκαιριού...

Κοίταξα την 
ώρα στη 
δουλειά 

και με ζώσανε 
τα φίδια



Αφεντικό σεσημασμένου μπούφου του στεκιού 
δήλωσε πως έχει να ψηφίσει 25 χρόνια, αλλά στο 
δημοψήφισμα θα ψηφίσει όχι δαγκωτό. Εφορευτική 
επιτροπή στα Γιάννενα ανακάλυψε ψηφοδέλτιο 
σταυρωμένο, δαγκωμένο και με υστερόγραφο: «και 
τα μικρά αφεντικά κουφάλες είναι, αλλά ψηφίζουν 
όχι γιατί αυτοί οι Γερμανοί μας έχουνε πηδήξει».

Φασίστες επιτέθηκαν σε ομάδα συντρόφων/ισσών στα κάτω 
Πατήσια και αυτή την φορά εκτός από μαχαίρι βγάλανε και πιστόλι.  
Οι φασίστες κεράστηκαν σφαλιάρες, καδρονιές και γλυκόλογα 
και γύρισαν στις τρύπες τους. Η (εκ)κεντρική επιτροπή δέχεται 
παραγγελίες για μπλουζάκια με τις εξής στάμπες: 1) Φασίστες στα 
Πατήσια; Στην σκοποβολή ερασιτέχνες στο τρέξιμο πρωταθλητές. 
2) Ήμουνα κι εγώ στα Κάτω Πατήσια. 3) Ελάτε με πιστόλια, ελάτε 
με μαχαίρια, φασίστες θα σας σπάσουμε τα πόδια και τα χέρια. Κτλ. 
κτλ. κτλ.

Επιστημονικό κλιμάκιο νεοναζί απέδειξε θεώρημα 
σύμφωνα με τον οποίο το ποσοστό της εκατό μπορεί και 
να «τεντώνεται» κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. 
Στη φωτογραφία η απόδειξη του θεωρήματος.
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NEA - NEA - NEA - NEA - NEA - NEA - NEA



Κάποιος μπάσταρδος 
χτύπησε τη Jessy 
στο πόδι και 
τον ψάχνουμε. 
[[[[[[[[[[

Σύντροφος «παλιοσειρά» του στεκιού δήλωσε ότι διαφωνεί με 
το σύνθημα της ταμπέλας «Κατάληψη για πάντα». Ύστερα από 
εξαντλητικές συνελεύσεις το σύνθημα άλλαξε σε «Κατάληψη για 
PANDA» με τις απαραίτητες εικαστικές διορθώσεις.

Ομάδα συντρόφων διαδήλωσε εντός, εκτός και 
επί τα αυτού γνωστού λόφου της Γκράβας με 
κεντρικό σύνθημα σε δεκάδες πλακάτ, «Κοινωνική 
επανάσταση με όλα τα Μέσα». Τα περισσότερα πλακάτ 
είχαν φωτογραφίες από λεωφορεία ή τρόλεϊ, ενώ 
την τιμητική του είχε και το Τραμ. Η έλλειψη 
δικύκλων στα πλακάτ φανερώνει ότι οι αγώνες 
ενάντια στην μείωση του έμμεσου μισθού (μέσω της 
αύξησης των εισιτηρίων) είναι και πάλι επίκαιροι 
κι αναγκαίοι. Επίσης απομακρύνθηκε διαδηλωτής 
από την περιφρούρηση καθώς το πλακάτ που 
κρατούσε, «Πιλοτική γραμμή: σε 3΄λεπτά Κοινωνική 
Επανάσταση» θεωρήθηκε εκτός πολιτικού πλαισίου.
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Βίντεο στο youtube 
απαθανατίζει συντρόφους 
να κρεμάνε γιγαντοπανό 
στην Ακροπόλη με το 
εξής σύνθημα: «Η εθνική 
ενότητα είναι μια παγίδα. 
Στον τάφο της Αμφίπολης 
κρυβόταν κατσαρίδα»
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“Tebeliada zine” από την (εκ)κεντρική επιτροπή του αυτοδιαχειριζόμενου στεκιού Άνω 
Κάτω Πατησίων. Για επικοινωνία μπορείται να μας βρείτε στο χώρο του στεκιού,
Νάξου 75 & Κρασσά, Πλ. Κολιάτσου, κάθε Τρίτη, Παρασκευή μετά τις 20:30 και 
Σάββατο μετά τις 15:00 εκτός απροόπτου. Για όσους προτιμούν το σερφάρισμα: 
http://anokatopatision.espivblogs.net/,και μέιλ: anokato [papi]espiv.net


