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Μα ακόμα σε μια ελλάδα που αναδύει βρώμα
τα ζόρια μεγαλώνουν όσο σκουραίνει το χρώμα

οι λευκοί στην ανεργία την πιο άσχημη πριγκηπέσα
και οι σκούροι στην αμυγδαλέζα...

ΤΖΑΜΑΛ

Αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι το ηλεκτρονικό ημερολόγιο 
μιας πολύ τυπικής φιγούρας στην ελλάδα της κρίσης.  Ηλικία κάπου 
ανάμεσα στα εικοσιφεύγα και τριάντα-παρα, την ηλικία δηλαδή που 
οι αιώνιοι ή μη φοιτητές, απόφοιτοι λυκείων ή διάφορων σχολών με 
«μέλλον»,  προσπαθούν να ξεφύγουν από την οικονομική εξάρτηση 
της οικογένειας και ψάχνουν για οποιαδήποτε δουλεία παίζει με σκοπό 
να τα βγάλουν πέρα. Άλλο ένα νούμερο στις στατιστικές που τον 
κατατάσσουν στη γενιά της επισφάλειας δηλαδή. Λίγο χαρτζηλίκι, 
λίγα δέματα με φαγητό, μπύρες στο δρόμο αντί για μπαρ και μικρά 
διαλείμματα (μαύρης) εργασίας που σπάνε την κανονικότητα της 
ανεργίας.

Σε αυτή τη φάση λοιπόν και με κύριο όπλο τα μόρια ανεργίας του, ο 
ήρωάς μας κάνει τον Ιούλιο του 2015 αίτηση για τα voucher τουρισμού. 
80 ώρες θεωρία και 420 ώρες εργασία με πληρωμή 2240 ευρώ (μικτά) 
σε τρεις δόσεις. Τον Αύγουστο βγαίνουν τα αποτελέσματα και όντας 
στους επιλεγμένους περιμένει πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα – κάτι 
που θα γίνει τελικά στα μέσα Νοέμβρη με τα μαθήματα θεωρητικής 
κατάρτισης σε ένα ΚΕΚ της γειτονιάς του. Εννιά με τρεις κάθε μέρα 
για ένα δεκαπενθήμερο σε μια αίθουσα με άλλα 24 άτομα. Πρωινό 
ξύπνημα και απουσιολόγιο, λες και επέστρεψε στο σχολείο. Τα 
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μαθήματα υποτίθεται πως έχουν κάποια σχέση με την επιχείρηση που 
θα τοποθετηθεί κατόπιν. Τελικά, ολόκληρη η τάξη «εκπαιδεύεται» 
ως υπάλληλος ξενοδοχείου, παρόλο που σχεδόν οι μισοί μετά πήγαν 
σε τουριστικά γραφεία. Αλλά σιγά μην έκανε δύο τμήματα το ΚΕΚ. 
Θα αναγκαζόταν να προσλάβει και δεύτερο εκπαιδευτή, άρα να 
μειώσει το κέρδος του. Μιας και πιάσαμε τα ΚΕΚ, ας πούμε ότι από τα 
voucher αυτά θα πάρουν 1060 ευρώ το κεφάλι και 300 ακόμα ευρώ 
για όποιον ή όποια εκπαιδευόμενο/η κρατήσει τελικά η επιχείρηση 
στην οποία θα δουλέψουν οι εκπαιδευόμενοι. Το ΚΕΚ θα τσεπώσει 
τα έξτρα 300 διότι υποτίθεται πως παρείχε υπηρεσίες υποστήριξης 
και συμβουλευτικής καθοδήγησης και άρα αύξησε τις πιθανότητες 
εύρεσης εργασίας για τους επισφαλείς φίλους μας. 

Ο ήρωάς μας ακούει σχεδόν αποσβολωμένος από την πλήξη διάφορες 
συμβουλές για κανόνες συμπεριφοράς και ηθικής του τουρισμού και 
διάφορα tips για το πώς να είναι «πελατοκεντρικός» και πώς θα δείξει 
τον κατάλληλο ζήλο για να τον κρατήσουν στην επιχείρηση που θα 
πάει μετά. Παρακολουθεί μαζί με τους συναδέλφους του εκπαιδευτικά 
βιντεάκια με το σωστό τρόπο διπλώματος της χαρτοπετσέτας. 
Μαθαίνει πώς να κρατάει τη σωστή απόσταση από τον πελάτη για να 
μην μυρίζει την αναπνοή του ή νιώθει απειλή. Όταν έρχεται η ώρα της 
«συνέντευξης», ψάχνει να βρει «καλό» παντελόνι και παπούτσια. Έχει 
μονάχα αθλητικά. Μετά από μια σειρά αποτυχημένων προσπαθειών, 
που θυμίζουν σκηνή από το trainspotting, κάποιο γραφείο κάνει τη 
χάρη στο ΚΕΚ που τον «εκπαίδευσε» και τον παίρνει ως υπάλληλο.

Ο ήρωάς μας, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοί του δεν έχει καμιά 
ιδιαίτερη δουλειά να κάνει. Είναι άλλο ένα «κεφάλι» με το οποίο θα 
πληρωθεί το ΚΕΚ. Κάποτε, κάποιος κύριος με μούσια είπε ότι οι εργάτες 
δεν έχουν τίποτε άλλο να πουλήσουν πέρα από την ικανότητά τους 
για εργασία. Άραγε τι θα έλεγε αν έβλεπε τον ήρωά μας να παράγει 
κέρδος για κάποιους μόνο και μόνο με την παρουσία του; Βέβαια, 
κάποιοι ίσως τον κατηγορήσουν για τεμπέλη και λουφαδόρο. Την 
ίδια στιγμή που προσπαθεί να αποφύγει το βλέμμα του αφεντικού 
στο γραφείο, άλλοι και άλλες με τους οποίους εκπαιδεύτηκαν μαζί 
δουλεύουν – συχνά υπό απαράδεκτες συνθήκες σε ξενοδοχεία. Ίσως 
και ο ήρωάς μας να το σκέφτηκε αυτό και να αισθάνθηκε διπλά 
άχρηστος. Όμως, δεν είναι αυτός τελικά ο στόχος των αφεντικών; 
Να πειστεί αυτός και κάθε άλλος ή άλλη άνεργος ή άνεργη ότι είναι 
ο μοναδικός υπεύθυνος για την ανεργία του ή της; Να κοιτάζονται 
μεταξύ τους οι άνεργοι και οι άνεργες με φθόνο, νομίζοντας πως ο 
εχθρός τους βρίσκεται ανάμεσά τους, να ψάχνουν για βολεψάκηδες 
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και λουφαδόρους; Να αποδέχονται ευχαρίστως την υποτίμηση της 
εργασίας τους και του ίδιου τους του εαυτού;

Ο ήρωάς μας όσον καιρό δουλεύει, συνεχίζει να επιβιώνει με τον 
τρόπο που ζούσε και πριν. Φυσικό, αφού τα αφεντικά δεν τον 
πληρώνουν. Θεωρούν μάλιστα λογικότατο να πληρώνεται κάποιος 
μήνες ή και χρόνια αφότου έχει δουλέψει. Θεωρούν ότι είναι 
προνόμιό του που πληρώνεται ούτως ή άλλως. Το κράτος σιγοντάρει: 
ξεκινάει προγράμματα «καταπολέμησης της ανεργίας» χωρίς να έχει 
πάρει τα λεφτά από τα πακέτα στήριξης. Οι δεκάδες άνεργοι που ως 
τότε συντηρούνται με δικά τους χρήματα, προσθέτουν καινούριες 
λέξεις στο λεξιλόγιό τους: «εμπροσθοβαρή» προγράμματα, σα να 
λέμε αέρας κοπανιστός. Ο ήρωάς μας, μαζί με άλλους και άλλες, 
διεκδικεί μπροστά από το μαγαζάκι των αφεντικών, ένα δικαίωμα που 
δεν είναι πια αυτονόητο: αξιοπρεπή μισθό για αξιοπρεπή δουλειά, 
πληρωμή στην ώρα του, επίδομα ανεργίας για όλους και για όλες 
χωρίς προϋποθέσεις. Τελικά, κερδίζει μια μικρή νίκη σε ένα πόλεμο 
που ακόμα μαίνεται, χωρίς να έχει κοπάσει σε ένταση ή απανθρωπιά. 
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John Difool

John Difool

December 7

December 11

DAY 1
σκέψεις από την πρώτη μέρα εργασίας 
πρέπει να βρώ το κωδικό του wifi
πρέπει να βρώ το κωδικό του wifi
πρέπει να βρώ το κωδικό του wifi
πρέπει να βρώ το κωδικό του wifi
πρέπει να βρώ το κωδικό του wifi
πρέπει να βρώ το κωδικό του wifi
πρέπει να βρώ το κωδικό του wifi
πρέπει να βρώ το κωδικό του wifi
.
.
.

Ruthless Critique   Eυχαριστώ να λες που εχεις δουλίτσα

C.B.   Greek wpa finder – app

666 and others

666 and others

DAY 5  
Έχω διαβάσει όλο το internet!!
Είναι τόση η βαρεμάρα που κάνω δουλειά για να περάσει η ώρα!!



5

John Difool
December 14

DAY 6  
Κουβέντες από τους συναδέλφους για το τι θα κάναν αν πιάναν 
το τζόκερ. Τα δάχτυλα έχουν παγώσει καθώς δεν παίζει θέρμανση 
παρόλο που το αφεντικό φαίνεται να χέζεται στο τάληρο  

song of the day D-DEVILS - 6TH GATE

Joe   Ορίστε κύριοι που καταντήσαμε... Δε φτάνει που βρήκε 
δουλίτσα, θέλει και θέρμανση! Σε λίγο θα ζητήσει και μισθό!!

John John  Βγήκε καινούριο, internet of things, αν θέλεις 
ξεκίνα να διαβάζεις σένσορες και ψυγειοκαταψύκτες.

Random Vaso   να τι παθαίνεις αμα δεν καπνίζεις χεχε

Τζίνα   http://hmpg.net/ End of the Internet You have finally 
reached the end of the internet! There’s nothing more to see, 
no more links to visit.

666 and others

Όχι εγώ  xtes poy feugame apo mpilia kapoios to xe valei 
sto pwleitai sth diapaswn kai ta spagan kai legame ekanes 
takeover sta decks, tromero timing
Σαπφώ  mono an to epaize gia ekti fora...
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John Difool
December 30

DAY 16  
Μετά από αργοπορίες τις τελευταίες μέρες αποφάσισαν σήμερα να 
μας βάλουν χέρι και θα παίξει αναφορά στο ΚΕΚ για να μας τραβήξει 
το αυτί. Παρόλο που είμαστε σε ένα γραφείο 8 ώρες και κωλοβαράμε 
χωρίς κιόλας να κοστίζουμε και τίποτα στο αφεντικό. Αλλά πώς 
θα ήταν αφεντικό αν ανεχόταν την απείθεια μας? Στο κόλπο σαν 
σκυλί του αφεντικού (που θα κρατάει τις ώρες προσέλευσης και 
αποχώρησης) υπάλληλος, πρώην voucherou, την οποία και κρατήσαν 
στη δουλεία γιατί προφανώς έδειξε την απαιτούμενη πειθαρχία.

666 and others

John Difool
December 17

Σαπφώ   Captivity log, day 2657456: nothing again

Unholy Gollighty   Day 9: They still suspect nothing. They 
think I’m one of them.

DAY 9  
Οι εκλογές της ΝΔ απασχολούν σήμερα το γραφείο. Τα αφεντικά με 
έναν πελάτη συζητάνε εάν και ποιον θα ψηφίσουν. Άδωνις και Τζίτζι 
απο μία ψηφο...



7

John Difool

John Difool

January 5   

January 7

DAY 18  
Προς το παρόν σκυλί που γαβγίζει το αφεντικό. Ελάχιστη δουλίτσα 
για τους τύπους και ψάξιμο στο net για το νομικό πλαίσιο του 
προγράμματος τώρα που καθυστερούν οι πληρωμές μπας και 
κάνουμε καμιά μανούρα.

Αλλά που είναι το θέμα?  
-Στο ΚΕΚ?
-Στον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και την 
Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) που υλοποιούν το 
πρόγραμμα?
-Ή στο αρμόδιο υπουργείο?  
Άντε να βρεις που παίζει η καθυστέρηση των εγγράφων και θα χουμε 
πάει για μπάνια μέχρι να πληρωθούμε όλο το ποσό του voucher...

666 and others

Random Vaso   Εργατολόγος γίνεσαι προσπαθώντας να 
καταλάβεις αυτή την “ωφέλεια” αλλα έχουμε επιμονή :)

John Difool   Ξεκινησα τα τηλεφωνα. Απο το ΣΕΤΕ μου 
είπαν να παρω την ΕΕΔΕ να μου πουν αν εχει καταθεσει το 
φακελο το ΚΕΚ. Και αν ναι σε τι σταδιο ειναι ο ελεγχος. Αλλα 
ανεξαρτητα απο αυτο, περιμενουν ακομα τα κονδυλια απο το 
υπουργειο που θα εγκριθουν σε κανα μηνα....

DAY 19  
Σήμερα ανακάλυψα την ύπαρξη κρυφής κάμερας σε σημείο σχεδόν 
πίσω από την πλάτη μου...
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Μια Τύπα  sexting camera ouaou zoara

C.B.   Καλη φαση...

John Difool
January 14

DAY 24  
Αύριο συμπληρώνονται οι 200 ώρες της Α φάσης της πρακτικής για 
τις οποίες κάποια στιγμή στο μέλλον θα πάρω 880€.
Δηλαδή μας δίνουν 4.4€ την ώρα.
Μου φαίνεται πως ήρθε η ώρα να δηλώσω ασθένεια και να λείψω 
καμιά μέρα, δικαιούμαι εξάλλου 20% απουσίες με χαρτί γιατρού....
Κάπως έτσι πετυχαίνεις αύξηση μισθού στα voucher
ps 
Άγνωστη λέξη της ημέρας: άδεια
hint: εργατικό δίκαιο 
-Α? τι ναι τούτο?

666 and others

666 and others
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John Difool

John Difool

January 20

January 19

666 and others

666 and others

DAY 27  
Άλλη μια μέρα στο γραφείο.  
Την παρασκευή παραδώσαμε το απουσιολόγιο της πρώτης φάσης 
(πρακτικής) στο ΚΕΚ και κάποια στιγμή στο άγνωστο μέλλον θα 
πάρουμε τα 880€ (μειον τις κρατήσεις).
Οι voucherαδες του γραφείου νοιάζονται πιο πολύ να κράξουν την 
υπάλληλο που είναι τσιράκι του αφεντικού παρά το ίδιο το boss.
Το γεγονός ότι ακόμα περιμένουμε τα λεφτά της θεωρίας που 
τελείωσε τέλη Νοέμβρη δεν ενδιαφέρει κανέν@  
Εγώ περνάω κρατήσεις για άγγλους τουρίστες που θα σκάσουν σε 
λίγους μήνες με ζεστό χρήμα στο Greece. Προσπαθώ να βρω το 
σωστό ρυθμό εργασίας. Απ τη μια να φαίνεται ότι κάτι έκανα και 
σήμερα (γιατί υπάρχει και το τυράκι ότι κάποι@ θα κρατήσουν από 
μας), από την άλλη να ‘χω και χρόνο να ανεβάζω έδω καμία μαλακία.

DAY 28  
Same shit, different day
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John Difool

John Difool

January 22

January 26

DAY 30  
Πως πας στα Άγραφα και παίρνεις συνέχεια την ίδια πίτα κοτόπουλο 
απ όλα και μια μέρα έτσι για την αλλάγη βρε αδερφέ λες και με λίγο 
κόκκινο πιπέρι
Έτσι και σήμερα
Same shit different day με λίγο από hangover

ps
Έχετε καταλάβει ότι ο μόνος λόγος που σκάω δουλειά είναι για 
ανεβάζω Dilbert

666 and others

DAY 32  
Αυτές τις μέρες συμπληρώνονται σχεδόν 3 μήνες από τότε που 
ξεκινήσαμε το πρόγραμμα και 2 από τότε που τελείωσαμε την θεωρία 
τα χρήματα της οποίας δεν έχουμε δει ακόμα.
Σήμερα ήταν η μέρα των τηλεφωνημάτων..
Πρώτα στην ΕΕΔΕ που κάνει έλεγχο φακέλων
-Περιμένουμε από το υπουργείο τα χρήματα (λένε)
-Δώστε μας το τηλέφωνο του γραφείου που είναι υπεύθυνο να 
πάρουμε εμείς
-Δεν έχουμε το τηλέφωνο του
-Και πώς θα μάθετε πότε θα εγκριθούν τα κονδύλια;
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666 and others

-Πάρτε στο ΙΝΣΕΤΕ. Αυτοί μιλάνε με το υπουργείο. 
Τηλεφώνημα στο ΙΝΣΕΤΕ...
-Τι γινεται με τα χρήματα?
-Περιμένουμε την έγκριση από το υπουργείο
-Δώστε μας το τηλέφωνο να πάρουμε να ρωτήσουμε και μεις
-Δεν έχουμε τηλέφωνο.
-Μας δουλεύετε? Και πως θα μάθετε πότε θα εγκριθούν τα κονδύλια?
-Μισό λεπτό. Δώστε το νούμερο σας και θα σας πάρει η υπεύθυνη 
του προγράμματος μέσα στη μέρα
Προς το παρόν στο περίμενε δηλαδή....
Εντωμεταξύ στο γραφείο υπάρχει θέμα με μια από τις voucherουδες 
που έλειψε δυο μέρες γιατί βαρέθηκε να κάθεται μπροστά από την 
οθόνη και βρήκε και αλλού μεροκάματο. Έτσι ο γιος του αφεντικού, 
αυτή η φάρα τυπάδων που πάνε Αράχωβα τα χριστούγεννα, 
συχνάζουν στα clubs της παραλιακής και θα είναι οι πρώτοι στη λίστα 
των εκκαθαρίσεων όταν μπούμε στα χειμερινά ανάκτορα έχει βαλθεί 
να πάρει τηλέφωνο το ΚΕΚ και να κάνει παράπονα που δεν έρχεται η 
άλλη εδώ να βλέπει την οθόνη του pc.

Joe   Η εμπειρία μου λέει ότι μέχρι να πληρωθείς θα χετε 
γίνει «κολλητάρια» με τους υπαλλλήλους/τηλεφωνητές 5-6 
φορέων, με την έννοιά ότι θα μαθαίνεις πότε παίρνουν άδεια, 
πότε λουφάρουν κτλ. Φιλική συμβουλή: επειδή θα τους 
σπάσεις τα νεύρα με τα τηλέφωνα κι αυτοί αντίστοιχα με το 
«πινγκ-πονγκ» απέναντι σου, προσπάθησε να μην επικρατήσει 
στις συνομιλίες σου ο κοινωνικός αυτοματισμός για τους 
«μόνιμους-δημόσιους», όχι επειδή δεν είναι δικαιολογημένος 
μερικές φορές (ανάλογα και το ποιόν/α έχεις απέναντι σου) 
αλλα επειδή δεν βοηθάει για το αποτέλεσμα (να πληρωθείτε 
γρηγορότερα).
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John Difool

John Difool

January 27

February 3

DAY 33  
Μετά από καμιά ώρα τηλεφωνημάτων μεταξύ φορέων και υπουργείων 
κατάφερα να μάθω τελικά πως το πρόγραμμα που είμαστε δεν έχει 
ακόμα ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ. Άρα ξεκινήσαμε τη φάση το Νοέμβρη 
χωρίς να έχουν εγκριθεί τα κονδύλια από τα οποία θα πληρωθούμε...

666 and others

DAY 38  
Νεύρα, πολλά νεύρα...
και ξέρετε πόσο γλυκούλης είμαι όταν έχω νεύρα...
Στο υπουργείο σήμερα που το σήκωσαν η υπεύθυνη για τα voucher 
μου είπε ότι δεν είναι ευθύνη του υπουργείου αλλά του ΙΝΣΕΤΕ που 
δεν έχει ακομα ενταχθεί το πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ. Το ΙΝΣΕΤΕ είναι 
μια μη Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε στις αρχές 
του 2013, με πρωτοβουλία του ΣΕΤΕ. Δηλαδή ο σύνδεσμος των 
αφεντικών του τουρισμού έφτιαξε μια ΜΚΟ η οποία όλως τυχαίως 
διαχειρίζεται τα προγράμματα voucher τουρισμού τα οποία δίνουν 
τσάμπα εργαζόμενους στις επιχειρήσεις τους. Βέβαια, η υπεύθυνη 
για τα voucher στο υπουργείο την προηγούμενη βδομάδα δεν μου 
‘πε κάτι τέτοιο. Στο ΙΝΣΕΤΕ η γραμματέας του υπεύθυνου για τα 
voucher μου λέει για τρίτη φορά οτι λείπει και δεν μπορεί να μου 
μιλήσει. Αυτή δεν ξέρει κάτι τέτοιο και από το ΙΝΣΕΤΕ είναι και καλά 
όλα κομπλέ.
Και μέσα σ όλα αυτά μου ζητά κ ο υπεύθυνος εδώ να είμαι πιο 
παραγωγικός...
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John Difool
February 4   

666 and others

Katerina   like κυριως για το πόσο γλυκουλης είσαι όταν έχεις 
νευρα.χεχε

Ruthless Critique   αχάριστε, αλλοι ειναι άνεργοι. βάλε λίγο 
πλατη να πανε καλύτερα τα πράγματα

Joe    Καλά, όταν μέχρι τα Χριστούγενννα του 2016 θα 
διαβάζετε ακόμα για τα τηλέφωνα στο ΙΝΣΕΤΕ που τους 
παρέπεμψαν στο ΜΠΟΥΧΕΤΕ θα με θυμηθείτε πάλι (το Πάσχα 
του 17 όμως θα παίξει κανά κερασματάκι ε;)

Joe   Έγω σας τα χα πει πριν κανά μήνα. Στην αρχή θα 
ζητήσει θέρμανση στη δουλειά και μετά ο αχόρταγος θα θέλει 
να πληρωθει κιόλας για τις 3-4 ώρες συνολικής εργασίας που 
ξόδεψε και για τα κρουασάν που έφαγε στο ΚΕΚ.
Unholy Gollighty    ποστ κραξίματος για επισφαλή εργασία και 
από κάτω σχόλιο Joe που ξεκινάει “Έγω σας τα χα πει” = αξία 
ανεκτίμητηΚΕΚ.
Μανώλης Κεντάκης    Σταλεγακιας.

DAY 39  
Μέρα απεργίας σήμερα και οι voucheraδες συνεννοηθήκαμε και δεν 
πήγαμε δουλειά. 

Σήμερα λοιπόν, επειδή διάφοροι κακοπροαίρετοι θα πουν οτί 
γκρινιάζω χωρίς να δουλεύω και ιδιαίτερα, θα σας εξηγήσω πως εγώ 
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ήμουν από τις λίγους τυχερούς του προγράμματος και θα πω μερικές 
ιστορίες για να γίνει κατανοητή η φύση της φάσης.  

Για την ακρίβεια όσοι από τους περίπου 1600 voucherαδες δεν είχαν 
κάποιο φίλο ή συγγενή να τους βάλει εικονικά στην επιχείρηση 
τους και να πάρουν εύκολα τα χρήματα του ΕΣΠΑ, να η μαλακία 
να μην έχεις κονε με αφεντικά, ή δεν ήταν τυχεροί να δουλέψουν 
σε εργασιακό περιβάλλον σαν αυτό που έτυχε σε μένα δεν πέρνανε 
και τόσο καλά... Οι πιο πολλοί/ες δουλεύουν σε ξενοδοχεία όπου το 
ωράριο τηρείται με ευλάβεια και σκοτώνονται στη δουλειά.  

Συγκεκριμένα γνωστό ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης έχει πάνω 
από 50 voucherαδες οι οποίοι κάνουνε ό,τι χαμαλοδουλειές υπάρχουν 
από τη λάτζα, το σέρβις μέχρι και τις τουαλέτες. Εκεί τους ζήτησαν 
ποινικό μητρώο, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ήταν ποτέ στο παρελθόν 
και δεν είναι τώρα μέλη σωματείων. Τους έβαλαν να πληρώσουν 
μόνοι τους τη στολή και τα παπούτσια τους. Ενώ ως τιμωρία, όπως 
στο σχολείο παίρναμε κάποτε αποβολές, έτσι και κει για πειθάρχηση 
μια μέρα έδιωξαν μια κοπέλα βάζοντάς της απουσίες και αυτή τώρα 
διατρέχει τον κίνδυνο να περάσει το όριο και να χάσει τα χρήματα 
της. Προχθές σε άλλο ξενοδοχείο μια άλλη voucherου που είμασταν 
μαζί στα μαθήματα έπαθε εγκαύματα στα χέρια της δουλεύοντας στη 
λάντζα. Εργατικό ατύχημα ονομάζεται ως γνωστόν αυτό, στα vouch-
er όμως δεν υπάγεσαι στο εργατικό δίκαιο άρα who cares...

666 and others
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John Difool

John Difool

February 7 

February 9

666 and others

DAY OFF  
Κυριακή σήμερα, μέρα του θεού για κάποιους, μέρα του hangover 
για εμάς
Χτες συζητάγαμε μ ένα φίλο που ψάχνει δουλειά γιατί σ ένα μήνα 
του τελειώνουν τα χρήματα και η μόνη λύση στον ευρωπαικό νότο 
όπου δεν υπάρχουν επιδόματα είναι η οικογένεια με όλους τους 
ψυχολογικούς εκβιασμούς που πάνε πακέτο με τη βοήθεια της. 
Συζητάγαμε για κάποιες προκυρήξεις που χουν βγεί ή θα βγουν 
αλλά και για κάποια προγράμματα voucher και καταλήγαμε ότι δεν 
έχει ελπίδα να τον πάρουν σε κανένα από αυτά γιατί δεν είναι όσο 
άνεργος θα έπρεπε. Όταν σ όλες αυτές τις αιτήσεις τα πιο πολλά 
μόρια τα δίνουν οι μήνες ανεργίας, αυτός που δούλευε μέχρι τον 
Οκτώβρη δεν έχει καμία ελπίδα. Και κάπου εκεί συνειδητοποιείς για 
άλλη μια φορά ότι το μέλλον μας είναι 5-6 μήνες δουλειά ανά δυο 
χρόνια ανεργίας και στο μεσοδιάστημα κάνεις ό,τι μπορείς σε μαύρο 
μεροκάματο, από φυλλάδια μέχρι κανά ιδιαίτερο ή κανά babysitting.
Στο μυαλό μου ‘ρχετε μια κοπελιά από το voucher που ναι 23 και έχει 
ήδη συμετάσχει σε δύο προγράμματα χωρίς να την κρατήσουν μετά, 
και το μέλλον της θα είναι κατά πάσα πιθανότητα αυτή η εναλλαγή 
μεταξύ ανεργίας, κοινωφελών προγραμμάτων, μαύρης εργασίας και 
πάλι από την αρχή.  
Στις 6 το πρωί του κυριακής είναι όλα πιο ωραία...

Προτεινόμενο τραγούδι Fuck Buttons - Surf Solar

DAY 42  
11 εργάσιμες ημέρες μας έχουν μείνει ακόμα μέχρι να τελειώσει 
το πρόγραμμα και είναι πλέον προφανέστατο ότι δεν πρόκειται να 
πάρουμε ούτε ένα ευρώ μέχρι τότε. Τη παρασκευή που πήγαμε 
στο ΙΝΣΕΤΕ και στο Υπουργείο μάθαμε ότι το ΙΝΣΕΤΕ πρέπει να 
στείλει κάτι τελευταία εγγραφα και μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία 
στο υπουργείο. Θα γινόταν μέχρι τη δευτέρα είπαν. Πριν λίγο που 
ξαναπήρα τηλέφωνο δεν είχε γίνει, θα γίνει μέσα στη μέρα λένε... 
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Όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη γιατί είναι η 
ίδια τύπα η οποία μέχρι να πάμε από κει και να παραδεχτεί ότι δεν 
έχουν στείλει ακόμα τα έγγραφα έλεγε ότι το ΙΝΣΕΤΕ έχει κάνει όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες.
Όσο αφορά τη κουβέντα στο υπουργείο, αρχικά μας πατρονάρανε 
και μας λέγαν να κάνουμε επίσημες καταγγελίες, να μαζέψουμε 
υπογραφές και να στείλουμε κείμενα με προτάσεις για αλλαγές του 
προγράμματος τα οποία θα ληφθούν υπόψη. Όταν έπαιξε κριτική 
για τη φύση του προγράμματος η απάντηση ήταν ότι έχουμε και 
άλλα προγράμματα στα οποία μπορείτε να συμμετάσχετε, και αν 
δεν σας αρέσουν τα voucher γιατί κάνατε αίτηση; Εντωμεταξύ μετά 
από κάποιες αντιφάσεις η υπεύθυνη του προγράμματος ουσιαστικά 
παραδέχτηκε ότι ξεκίνησαν τη διαδικασία του προγράμματος τον 
Ιούνιο με σκοπό να δουλέψουμε το καλοκαίρι (γιατί τότε έχουν 
πιο πολλή δουλειά τα αφεντικά του τουρισμού, προσθέτω εγώ). 
Λόγω γραφειοκρατίας δημοσίου άργησε τόσο πολύ το πρόγραμμα 
και δεν τα κατάφεραν. Για να το καταφέρουν αυτό όμως μας είχαν 
εντάξει τυπικά στο ΕΣΠΑ 2007-2013 (παρόλο που ήταν Ιούνης 
2015). Πράγμα που σήμαινε πως ήξεραν ότι μετά για να πληρωθούμε 
πρέπει να ενταχθούμε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και άρα θα αργούσαν οι 
πληρωμές μας. Η διαδικασία ένταξης στο νέο ΕΣΠΑ μας αναφέρθηκε 
πως ξεκίνησε τον Νοέμβρη και όπως είπα και στην αρχή ακόμα δεν 
έχει τελειώσει. Άρα θα τελειώσουμε το πρόγραμμα και δεν θα έχουμε 
ακόμα πληρωθεί, αλλά φανταστείτε να είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα για 
να πιάσουμε τη τουριστική σεζόν και να περιμέναμε ακόμα τα πρώτα 
χρήματα. Μπορεί βέβαια να φταίει για την όλη φάση ότι πέσαμε στην 
αλλαγή των ΕΣΠΑ και απλά να είμαι κακοπροαίρετος και καχύποπτος 
εγώ. Ή και πονηρός όπως με αποκάλεσε στο τέλος η τύπα όταν της 
εξήγησα τον παραπάνω συλογισμό και ζήτησα σχολιασμό της.
– Είστε  πονηρός κύριε και δεν σας απαντάω τίποτα άλλο! Να στείλετε 
επίσημη επιστολή στο υπουργείο αν έχετε άλλες ερωτήσεις!  

ps
μια συνάδελφός της (αστειευόμενη;) είπε προς το τέλος της κουβέντας, 
ούτε απ’ το indymedia να ήσασταν με αυτά που ρωτάτε..........
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666 and others

Unholy Gollighty     ρε πώς περνάει ο καιρόοος...

Μανώλης Κεντάκης      Γεια σας ειμαστε απο το ιντιμιντια 
και θελουμε να ρωτησουμε ΠΟΤΕ επιτελους θα δουμε κανα 
φραγκο.

John Difool     Και ένα φρέσκο σχόλιο από τη κουζίνα 
που τρώγαμε τώρα οι voucherαδες. Το γεγονός ότι τα 
αποτελέσματα είχαν βγει 4 Αυγούστου και μας λέγαν ότι 
σε λίγο ξεκινάμε και σε λίγο ξεκινάμε είχε σαν αποτέλεσμα 
ότι ένα παιδί απέρριψε μια δουλεία που του ‘χε κάτσει στο 
μεσοδιάστημα γιατί θα έχανε την ανεργία του. Είσαι δηλαδή 
εγκλωβισμένος στο να περιμένεις το κάθε πρόγραμμα αν σου 
τύχει καμιά δουλειά η οποία βέβαια δεν είναι τρελή ευκαιρία 
καριέρας αλλά μπορεί να σε βόηθαγε να τα βγάλεις πέρα για 
κανά δίμηνο. Γιατί όπως λέγαμε και τις προάλλες σε όλες αυτές 
τις αιτήσεις το κυριότερο χαρτί είναι τα μόρια ανεργίας...

DAY 43
Σήμερα έδειχνα σε έναν voucherα τι δουλειά που κάνω εγώ για να 
ξεκινήσει κ αυτός από αύριο να κάνει το ίδιο. Αυτός δουλεύει 6ωρο και 
τελειώνει ένα μήνα πιο μετά, άρα θα συνεχίσει στο τρομερό μου πόστο 
όταν τη κάνω εγώ. Και μιας και είναι ο πιο τυπικός, είναι και αυτός 
που μάλλον θα κρατήσουν. Άρα μιας και το τυράκι απομακρύνεται 
ξεκινάν από αύριο νέα ρεκόρ χαμηλής παραγωγικότητας

John Difool
February 10
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John Difool
February 11

DAY 44  
Best day at work
Μιας και ήρθα με ελαφριά καθυστέρηση το παιδί που του ‘δειχνα χτες 
το πρόγραμμα μου είχε πάρει τη θέση. Και έτσι από το γραφείο που 
φαινόταν η οθόνη του pc απ όλες τις μπάντες πήγα στο γραφείο που 
δεν φαίνεσαι από πουθενά. Και μιας και οι πιθανότητες να διαλέξουν 
εμένα να μείνω στη δουλειά έχουν φτάσει στο μηδέν μπορώ να 
αράξω να δω καμιά σειρούλα και να περιμένω να φτάσει η γλυκιά 
μέρα που δεν θα ξυπνάω με ξυπνητήρι  
Nine to go!!!

666 and others

Σαπφώ  Yπέφερες πολύ φτωχέ μου, έρχεται η ώρα της 
λύτρωσης

Ruthless Critique  Η επισφάλεια είναι μια ήττα και μια νίκη 
όντως....

Ruthless Critique   οταν θα ερθει εκείνη η μέρα, θα είναι σα 
να είσαι πιο ξένοιαστος, αλλά δεν θα είσαι

John Difool  το εθεσες πολυ σωστα γεροντα

John Difool   dont ruin my mood man, εχω εξαλλου μια ακομα 
επισφαλη δουλεια all this time καβατζα.... Ένσημα δεν έχω 
βέβαια και κοντεύω τα 30 αλλά ελπίζω στον 3ο παγκόσμιο 
πόλεμο...
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John Difool
February 15

Ruthless Critique   Η αμήχανη στιγμή που η πυρηνική 
καταστροφή ειναι διέξοδος από την εργασία..

Ruthless Critique   μεγαλη κουβεντα ειπες....και εγω ειχα 
παρατηρήσει αυτη την αντιστροφη στη συνθηματολογια 
ενδεικτική της αντιφασης του προλεταριατου

John Difool   Η αμηχανία για μενα ξεκινησε οταν αρχισα να 
φωναζω το τρομοκρατια ειναι να ψαχνεις για δουλεια πριν 
καποια χρονια. Αναπολω τις εποχες που φώναζα μόνο το 
τρομοκρατια ειναι η μισθωτη σκλαβια

DAY 46  
τα ίδια παντελάκη μου τα ίδια παντελή μου
Tηλέφωνο στο υπουργείο...
-Μας στείλαν τα χαρτιά από το ΙΝΣΕΤΕ και τα στείλαμε πίσω με 
παρατηρήσεις. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο, μιλήστε με το 
ΙΝΣΕΤΕ  
Tηλέφωνο στο ΙΝΣΕΤΕ...
-γεια σας θα θελα να ρωτήσω για τα voucher τουρισμού, μπορώ να 
μιλήσω με την υπεύθυνη?
-δεν μπορεί τώρα, αλλά θα πληρωθείτε μέσα στο Φλεβάρη
-μίλησα με το υπουργείο και λένε ότι δεν στείλατε ακόμα τα χαρτιά
-μισό λεπτό να ρωτήσω....όχι, τα στείλαμε μέσα στη βδομάδα
-μίλησα και μου ‘παν ότι σας τα στείλαν πίσω γιατί δεν ήταν σωστά
-μισό λεπτό να ρωτήσω...πότε σας το ‘παν αυτό?
-μόλις τώρα
-εε να μου αφήσετε ένα τηλέφωνο να σας πάρουμε πίσω
-έχω ξαναφήσει και δεν πήρατε, θα πάρω πάλι εγώ
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John Difool

John Difool

February 19

February 23

DAY 49  
News from the office...
Συζήτηση για το θάνατο του παντελίδη και το αν ήταν καλό παιδί 
Για το αν είναι οι τοξότες λεπτοί ή όχι
Ο υπεύθυνος που μου βάζε δουλειά μέχρι προηγούμενη βδομάδα 
δεν ασχολείται άλλο με μένα και είναι πλεον κοινό μυστικό ότι απλά 
περιμένουμε να περάσουν οι τελευταίες μέρες  
Στο υπουργείο η υπεύθυνη από χθες είναι όλη την ώρα εκτός 
γραφείου και δεν σηκώνει τηλέφωνα να μας πει τι παίζει με τη 
διαδικασία ένταξης στο εσπα  
Αλλά who cares, σε λίγες ώρες την κάνω από αθήνα...

Kristi   πε8ανε ο παντελιδης? :ο

Joe   Η κυνική φάση... Νοιώθεις ότι κατάλαβες τους όρους 
του παιχνιδιού, άρα νιώθεις σοφότερος, άρα κάπως ωφελείσαι 
μέσα στην όλη μαλακία! (ρε λές να έχουν δικιο; αναρωτιέσαι 
και μετά θυμάσαι πότε θα πληρωθείς...)

666 and others

DAY 52
Τελικά δεν θα πατήσω καθόλου γραφείο σήμερα, ούτε για χαιρετούρες 
ούτε τίποτα. Το σχόλασα δηλαδή το voucher.
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Και μιας και δεν παίζει τίποτα καινούριο σήμερα θα γράψω δυο story 
που από Νοέμβρη και Δεκέμβρη που ξεκίναγε η φάση. 

****  
Τις πρώτες μέρες στο γραφείο πριν ξεκινήσω να περνάω τα ταξίδια 
των τουριστών στη βάση δεδομένων μου χε δώσει ένας από τους 
chiefακες να του περάσω τις κάρτες επαφών του σ ένα excel. Μεταξύ 
άλλων και μια κάρτα που δεν είχε όνομα εταιρείας και έλεγε την 
ατάκα “εμπόριο σκλάβων’’. Μετά από ψάξιμο είδα πως ο τυπάς έχει 
εταιρεία security. Lovely....  

****  
Πριν έρθω στο γραφείο, το Νοέμβρη που κάναμε ακόμα τη δήθεν 
εκπαίδευση έψαχναν από το ΚΕΚ πού θα πάω για πρακτική. Πρώτη 
συνέντευξη σε 5άστερο ξενοδοχείο:  
Κουστουμαρισμένος τυπάς με φάτσα λίγο λιγότερο γλοιώδη από 
τον στέφανο χίο σε καρέκλα που όπως κάθεται είναι δύο κεφάλια 
ψηλότερος από μένα που ‘μαι σ’ ένα πολύ χαμηλό καναπέ.  
Έχω πάει με λογική ότι τσάμπα εργασία τους προσφέρω και θα με 
πάρουν χαλαρά, όσο για το τι είναι τα σωστά ρούχα συνέντευξης, ε 
αρκεί να μην έχουν καμιά τρύπα φαντάζομαι. 
Αυτό που ακολούθησε ήταν σα να ‘ταν βγαλμένο από το trainspotting
-Γεια σας κύριε  Difool
-Γεια σας
-Τι θα κάνετε για εμάς κύριε Difool
-Δεν ξέρω, τι θα κάνετε εσείς για εμένα
I think i nailed it there αλλά όταν μετά είπα ότι δεν μπορώ να κάνω 
εργασίες που παίζει να σηκώνω βάρη και δεν έδειξα και κανένα 
ενδιαφέρον για τους διαφορετικούς τομείς εργασίας μέσα στο 
ξενοδοχείο η αποτυχία ήταν σίγουρη.
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John Difool
February 24

LAST ENTRY  
Πήγα σήμερα στο ΚΕΚ να παραδώσω το παρουσιολόγιο και πέτυχα 
μια κοπελιά από το γαμάτο ξενοδοχείο που σας έλεγα η οποία θα 
αλλάξει επιχείρηση για τις τελευταίες 15 μέρες που της έχουν μείνει. 
Αυτό γιατί εκεί που ήταν της ζήτησαν να αναπληρώσει τις απουσίες 
που έκανε, απουσίες που δικαιούταν κανονικά... 
Δυο άλλες κοπέλες που ταν επίσης εκεί και ήμασταν μαζί στη θεωρία 
ρώταγαν για τις αιτήσεις του voucher 18-24. Αν τις πάρουν θα είναι 
το τρίτο voucher που θα κάνουν. Το συγκεκριμένο εντωμεταξύ είναι 
ακόμα χειρότερο καθώς λέει πως οι «ωφελούμενοι» θα πληρωθούν 
μετά το τέλος του προγράμματος...  
As for me... 
Αυτή τη περίοδο μου σκασε τίγκα δουλειά από την «μόνιμη» 
επισφαλή και ανασφάλιστη εργασία που κάνω εδώ και κάποια χρόνια.  
Απογραφές στην ΕΛΣΤΑΤ όπου μεταξύ άλλων όντας άνεργος βγάζω τα 
στατιστικά ανεργίας. Ωραίο,ε; Έχω στην άκρη κάπου στο χιλιάρικο και 
περιμένω να πάρω κάποτε και απ τις δυο δουλειές κάτι λίγο λιγότερα 
από τριχίλιαρο. Άρα ανάλογα πότε θα τα πάρω θα δω τι θα κάνω με 
τους μήνες ανεργίας που μαζεύω και περιμένω να εξαργυρώσω τη 
κατάλληλη στιγμή. Αν θα κάνω αίτηση στο επόμενο voucher, στα 
κοινωφελή προγράμματα στους δήμους όταν αυτά βγουν ή αν θα 
μου φτάσουν τα λεφτά να τη βγάλω μέχρι και σεπτέμβρη και να πάω 
να λιώσω σε καμιά παραλία όλο το καλοκαίρι...  
Σήμερα δεν έχει Dilbert. Θα κλείσουμε με ΛΕΞ το cd του οποίου 
περιγράφει με το καλύτερο τρόπο, λίγο πιο μαγκιόρικα βέβαια, τη 
φάση την οποία βιώνουμε όσοι ζούμε την επισφάλεια στην ελλάδα 
της κρίσης...  
Ποιος θα κρίνει εμάς και όλα αυτά που βιώνουμε
κάποιες μέρες ζούμε, τις άλλες επιβιώνουμε
ΛΕΞ - Απλοί Άνθρωποι
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John Difool
February 25

666 and others

DAY έχω χάσει το μέτρημα
Nα ξυπνάς εκτός αθήνας, να έχει τέλειο καιρό, να μιλάς με τo ΙΝΣΕΤΕ 
και να σου λέει όλα κομπλέ και μετά στο υπουργείο να σου λένε ότι 
πάλι τα χαρτιά του ΙΝΣΕΤΕ είναι λάθος..

Μανώλης Κεντάκης  Εχεις σκεφτει ποσες εργατοωρες εχεις 
κοστισει στο δημοσιο κ στο Ινσετε ή στα @@ σου;

Joe   Τα χαρτιά ποτέ δεν είναι σωστα. Ακόμα κι αν σου 
πούνε και οι δυο-τρεις φορείς ότι ειναι σωστά εσύ μην τους 
πιστέψεις. Βασικά απλά κάποια στιγμή θα πληρωθείτε παρ’ 
όλο που τα χαρτιά θα εξακολουθουν να μην είναι σωστα.
Σαπφώ  
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John Difool_ shared SETE Training’ s post
March 1

ONE WEEK AFTER
Προφανώς και είμαι ακόμα απλήρωτος...
Και μόλις προχθές βγήκε από το ΙΝΣΕΤΕ η πρώτη δημόσια ανακοίνωση 
για να μας ενημερώσει ότι το πρόγραμμα εντάχθηκε τελικά στο ΕΣΠΑ 
στις 26/2. Ουσιαστικά παραδέχονται ότι τόσο καιρό μας έλεγαν 
ψέματα ενώ τολμούνε να πουν πως δεν έχουν ευθύνη...

SETE Training
March 1
Σε συνέχεια σχολίων σχετικά με το Voucher τουρισμού, σας 
ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 26.02.2016 εγκρίθηκε από 
την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 
& Τουρισμού, η ένταξη του προγράμματος στο νέο ΕΣΠΑ 
2014-2020 και η χρηματοδότησή του. Πλέον αναμένεται 
η άμεση μεταφορά των σχετικών πιστώσεων στο ΙΝΣΕΤΕ. 
Επαναλαμβάνουμε ότι το ΙΝΣΕΤΕ καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια, ώστε να περιοριστούν οι χρονοβόρες διαδικασίες, 
που σε καμία περίπτωση δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις 
του. Τις επόμενες ημέρες, θα σας ενημερώσουμε εκ νέου 
σχετικά με την πορεία των πληρωμών των ωφελουμένων του 
προγράμματος. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

ΝΟ ωφελούμενοι/ες     Μην μας λέτε ότι θέλετε πάντως. Υπάρχει 
σαφής ευθύνη του ΙΝΣΕΤΕ. Καταρχήν στα τηλεφωνήματα ως 
τώρα μας λέγατε συνήθως ψέματα και αφού μιλήσαμε με το 
υπουργείο μάθαμε ότι καθυστερεί η ένταξη στο ΕΣΠΑ.
Xrisa     Kαλα, μεχρι τωρα λεγατε στον κοσμο οτι εχει ενταχθει στο 
ΕΣΠΑ και ολα καλα και σημερα βγαζετε αυτη την ανακοινωση? 
απλα πειτε “σας δουλευαμε”. Τα λεφτα μας μεχρι τα μεσα του 
μηνα αλλιως δεν βλεπω μελλον...και οχι μονο την θεωρια, οι 
περισσοτεροι εχουν ολοκληρωσει το προγραμμα!
Thanos   Μήπως θα μας πείτε πάλι στο τέλος του μήνα ; Γιατί 
τα κεκ αρχισαν να το λενε αυτό απο τον ιανουαριο και φτάσαμε 
Μάρτιο χωρίς ούτε ένα ευρώ. Μέσα μπαίνουμε πηγαίνοντας στις 
δουλειές μας το καταλαβένετε καθόλου;
Ανδρονίκη   Πολυ ωραια ανακοινωση να τη χαιρεστε...εχουμε 
απο το Νοεμβρη παρακαλαμε για ψιχουλα..
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Panos Πέρασαν οι “επόμενες μέρες” και έφτασαν οι 
μεθεπομενες...
Fereniki   Όπως παει η δουλεια αντι για χριστουγεννα του ‘15 
βλεπω να τα παιρνουμε χριστουγεννα του ‘16....
Ζήνα  Δώστε τα δεδουλευμένα μας. Εγώ πηγαινοερχομουν στη 
δουλειά, ούτε τα έξοδα μετακίνησης δεν είχα να πληρώσω, 
δανειζομουν και από εσάς δεν πήρα δεκάρα

666 and others

John Difool
March 29

28 DAYS LATER  
Σήμερα πήγαμε 6 άτομα στο ΙΝΣΕΤΕ να δούμε τι παίζει με τις 
πληρωμές. Είμαστε μέσα και ενώ περιμένουμε, σκάει η γραμματέας 
του υπεύθυνου και μας λέει ότι λείπει και να βγούμε να περιμένουμε 
έξω στο δρόμο γιατί εδώ δεν είναι χώρος αναμονής. Θα μιλήσει μαζί 
του και θα μας πει σε πέντε λεπτά αν θα περάσει σήμερα από κει. 
Δυστυχώς ο μόνος που αντέδρασε με βάση τη κοινή λογική ότι μας 
έχετε πέντε μήνες απλήρωτους με δική σας ευθύνη και θέλετε να 
περιμένουμε σαν μαλάκες στην Αμαλίας μην τα πάρω τώρα, ήμουν 
εγώ. Και προφανώς άκουσα πως δεν έχω τρόπους απο την τύπα 
που τόσο καιρό στα τηλέφωνα μ’ έχει φλομώσει στα ψέματα. Eνώ 
αργότερα είχε τη γραμμή ότι εγώ υπάλληλος είμαι και λέω ότι μου 
λέει ο υπεύθυνος και δεν έλεγα ψέματα και πράσινα άλογα.... 
Με τα πολλά μας δίνουν τον υπεύθυνο στο τηλέφωνο ο οποίος 
περνάει μια κόλαση με αυτό που έχει γίνει και μας καταλαβαίνει και 
έχει βάλει λυτούς και δεμένους για να βρεθεί λύση γρήγορα και άλλα 
ωραία πατροναριστικά... Δεν μπορεί σήμερα αλλά να πάρουμε αύριο 
και να βρεθούμε το μεσημέρι. Το θέμα πλέον δεν είναι του ΙΝΣΕΤΕ 
αλλά του υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού που 
πρέπει να βάλει υπογραφή...  Και μιας και το υπουργείο είναι στην 
Νίκης πάμε προς τα κει με το σκεπτικό μήπως βγάλουμε καμιά άκρη 
για το αν μας λένε πάλι ψέματα από το ΙΝΣΕΤΕ και που ακριβώς έχει 
κολλήσει η διαδικασία... Στην είσοδο δεν μας επιτρέπουν να ανεβουμε 
χωρίς ραντεβού και μας δίνουν 3-4 τηλέφωνα να συνεννοηθούμε. 
Και κει χάρη σ ένα ωραίο μπέρδεμα με μια υπάλληλο που νομίζει 
πως έχουμε ραντεβού αφήνουν να μπούμε μέσα 2 άτομα τα οποία 
και φτάνουμε στο γραφείο του υφυπουργού ο οποίος βέβαια λείπει. 
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Αυτά να τα διαβάζουν όσοι λένε πως η συριζαρα δεν δέχεται κόσμο 
στα υπουργεία της :) ..
Με τα πολλά, και επειδή βαρέθηκα να γράφω άλλο, μας έδωσαν πάλι 
διάφορα τηλέφωνα και καταλάβαμε? ότι η φάση έχει κολλήσει κάπου 
μεταξύ υπουργείου εργασίας και οικονομίας.  Άρα no money no hon-
ey προς το παρόν...  Το άλλο ωραίο που μάθαμε είναι ότι για να 
πάρουμε τα χρήματα της Β φάσης πρέπει να περάσουμε πιστοποίηση 
και το ΙΝΣΕΤΕ δεν έχει κάνει ακόμα διαγωνισμό να βρει φορέα που 
θα μας πιστοποιήσει κ ακούστηκε κάτι για αύγουστο...  

ps1 Στον όροφο του υφυπουργού σκάω μούρη με μούρη με 
συντρόφισσα, φάση κόσμου που ξέρεις φατσικά αλλά δεν μιλάς, και 
έχουμε και οι δύο το βλέμα του οκκκκκκκ τι φάση κάνεις εσύ εδώ κ 
τώρα να πω κάτι ή όχι;  
ps2 Πρέπει να χω τηλεφωνίσει στα μισά γραφεία του οικονομικών και 
σε άλλα τόσα στο εργασίας από τότε που άρχισε το πρόγραμμα και 
άκρη ακόμα δεν έχω βγάλει...

666 and others

Κώστας Ταξικός  λαικ για το πρωτο υστερογραφο! αυτες ειναι 
αμηχανες καταστασεις.

Unholy Gollighty  ε εντάξει, εκεί του μιλάμε, δεν είμαστε και 
τίποτα ψηλομύτικες...
Σάββας  αχαχαχΧΑχΑ τι διάολο στημένα είναι το κομεντς ;

Joe  σκάω με πέντε στραβωμένους απ’ τ ανατολικά και λέω 
που είναι τα λεφτά λες και έχω κάνει δουλειά...

John Difool   σου χω καλύτερο. να πετυχαίνεις άτομο που 
δεν μιλάτε πια (μετά από αντιπαράθεση σε εκδήλωση) στην 
κορυφή του Mύτικα...
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John Difool_ shared ΝΟ ωφελούμενοι/ες’s post
April 1

ONE DAY BEFORE THE DAY AFTER TOMORROW
Ενημέρωση από τη παρέμβαση στο ΙΝΣΕΤΕ
Πλάκα θα ‘χει να πιστεύουν ότι πρόκειται να μείνουμε απλήρωτοι ;-)

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη ΜΚΟ ΙΝΣΕΤΕ για τους 
απλήρωτους voucherάδες του τουρισμού
Ο υπεύθυνος αρνήθηκε ότι έχει πει ψέμματα στους voucherαδες 
και μας “συμπαραστάθηκε”, επικαλούμενος το καθημερινό 
“φόρτο εργασίας” που έχει για να λύσει το “πρόβλημα” που έχει 
δημιουργηθεί λόγω του γεγονότος ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε ως 
εμπροσθοβαρές, χωρίς να έχει εγκριθεί η ένταξη του στο ΕΣΠΑ 
2014-2020. Με απλά λόγια, οι επιχειρήσεις τουρισμού δέχτηκαν 
κανονικά την εργασία των “ωφελούμενων”, χωρίς να έχει γίνει 
καμία διαδικασία για να πιστωθούν από το ΕΣΠΑ στο ΙΝΣΕΤΕ τα 
λεφτά με τα οποία οφείλει να πληρώσει τους voucherάδες. Το 
“πρόβλημα” αυτό δεν είναι βέβαια κάποιο “μοιραίο κακό” που 
μας έτυχε, αλλά απόρροια της φύσης αυτών των προγραμμάτων 
που θέλουν να προσφέρουν “τζάμπα” εργατικό δυναμικό για 
“εκπαίδευση” στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, χωρίς να 
ασχολούνται με πεπαλαιωμένες έννοιες, όπως μηνιαία πληρωμή 
μισθού, εργασιακά δικαιώματα κτλ. ….. Οι συγκεντρωμένοι/ες 
αποχωρήσαμε αφού ξεκαθαρίσαμε στον υπεύθυνο του ΙΝΣΕΤΕ 
ότι όσο δεν καταβάλλονται οι δόσεις και δεν επιβεβαιώνονται 
οι υποσχέσεις του αναγκαστικά θα ξανασυναντηθούμε και 
θα ασκήσουμε ότι διεκδικητικό μέσο έχουμε στο χέρι μας ως 
απλήρωτοι εργαζόμενοι/ες και ανακυκλώσιμοι άνεργοι/ες, που η 
υπομονή τους έχει εξαντληθεί προ πολλού. 
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John Difool_ shared ΝΟ ωφελούμενοι/ες’s post

John Difool

April 12

April 21

DAY 154678418415  
Σήμερα επιτέλους πληρωθήκαμε το τρομερό ποσό των 305.6€!!! 
μένουν άλλα 1942.4€....

ps
400 ήταν η δόση μικτά, το υπόλοιπο των 94.4€ θα τo πάρουμε 
κάποτε με επιστροφή φόρου

Πληρώθηκαν επιτέλους χθες την α’ δόση (κατάρτιση) των 
χρωστούμενων οι περίπου 1300 εργαζόμενοι/ες στα Vouch-
er τουρισμού, των οποίων η εργασία έχει ολοκληρωθεί εδώ 
και ένα-δύο μήνες. Η πληρωμή ήρθε μετά την παρέμβαση 
της συνέλευσης μας πριν 10 μέρες στη ΜΚΟ ΙΝΣΕΤΕ και των 
προφορικών δεσμεύσεων του υπεύθυνου του προγράμματος 
για την αποπληρωμή της α’ δόσης, αποδεικνύοντας ότι ακόμα 
και στις πιο βάρβαρες εργασιακές συνθήκες η συλλογική 
διεκδίκηση αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μας όπλο.
Υπενθυμίζουμε ότι η πρωτοφανής καθυστέρηση στην 
αποπληρωμή των όσων δικαιούνται οι εργαζόμενοι στα vouch-
er τουρισμού σχετίζεται με την καθυστέρηση ένταξης των 
προγραμμάτων στο ΕΣΠΑ 2014-2020, απ’ όπου και διατίθεται 
το σχετικό κονδύλι. Συνεχίζουμε να απαιτούμε την επιτάχυνση 
των γραφειοκρατικών διαδικασιών των εμπλεκόμενων φορέων 
ώστε να επιτευχθεί η άμεση αποπληρωμή όλων των δόσεων. 
Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε στην πληρωμή δεδουλευμένων 
μετά από μισό και ένα χρόνο από την ολοκλήρωση της εργασίας.

DAY Το αφεντικό τρελάθηκε / θα χεστούμε στο τάληρο
Μόλις έπαιξε ενημέρωση ότι στις επόμενες δύο μέρες θα πάρουμε και 
τη δεύτερη δόση της πληρωμής... Δηλάδη 672,32€ και μένουν άλλα 
1262€...  Και για όσ@ το χουν με τα νούμερα, από κάτω είναι και η 
πλήρης ανάλυση του πως πληρωνόμαστε  
Από το ΚΕΚ που ήμουν μου δώσανε τα εξής νούμερα (για όσους είναι 
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από δευτεροβάθμια): Συνολικό μικτό: 2.248,00 ευρώ. Θεωρία: μικτό 
400, καθαρό 305 ευρώ. Α’ φάση: μικτό 880, καθαρό 672,32 ευρώ. Β’ 
φάση: μικτό 968, καθαρό 739 ευρώ. Επίσης έχουμε: Συνολικό ποσό 
(καθαρό): 1717,47 ευρώ + παρακρατούμενος φόρος (20% ή 26% 
δεν θυμάμαι ακριβώς) 440,60 ευρώ = 2167,07 ευρώ. Επιστροφή με 
την επόμενη φορολογική δήλωση (2017 για εισοδήματα του 2016) = 
449,60 ευρώ. Τέλος έχουμε και χαρτόσημο 3.6% (80,93 ευρώ) που 
είναι η διαφορά από το συνολικό μικτό (2.248 ευρώ) και του 2.167,07 
ευρώ = 82,93 ευρώ. Για όσους είναι από τριτοβάθμια ισχύει: 2.458 € 
μικτά για αποφοίτους ΑΕΙ. Α΄ φάση: Μικτά 980€ ΑΕΙ/ΤΕΙ) και Β’ φάση: 
Μικτά 1078 € ΑΕΙ/ΤΕΙ με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. Τα 
ποσά της θεωρίας είναι ίδια για όλους. Τα καθαρά ποσά των φάσεων 
της πρακτικής είναι κάπου στα 80 ευρώ υψηλότερα, ξεχωριστά σε 
κάθε φάση, σε σχέση με της δευτεροβάθμιας. Αναφέρομαι πάντα 
στο voucher τουρισμού σε ιδιωτικές επιχειρήσεις έως 29 ετών (2015 
με 2016). Αυτά!!  

ps 
ποι@ θέλει σταθερό μισθό και παρόμοιες μαλακίες, με τέτοιες 
πληρωμές που έχουμε στα voucher εξασκούμε και τα μαθηματικά μας
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Αυτού του είδους η εργασιακή συνθήκη στον ιδιωτικό τομέα μαζί 
με την, παρόμοιας λογικής, «κοινωφελή» εργασία στο δημόσιο 
τομέα φαίνεται να είναι το εργασιακό μέλλον που τα αφεντικά 
επιφυλάσσουν για πολλούς/ες από εμάς. Είναι μια συνθήκη που θέλει 
να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι η εργασία είναι η ανταλλαγή του 
χρόνου μας, των ικανοτήτων, της δημιουργικότητας μας έναντι ενός 
μισθού που μας επιτρέπει να επιβιώσουμε. Αντίθετα, θέλει να μας 
εξοικειώσει με ένα μαρτύριο που ονομάζεται οτιδήποτε άλλο εκτός 
από εργασία («ωφέλεια», «μαθητεία», «πρακτική άσκηση»), για το 
οποίο πρέπει να παρακαλάμε αν θέλουμε στο μέλλον να ανέβουμε 
σκαλί και να γίνουμε «κανονικοί» εργαζόμενοι των 490 ευρώ. Ως 
«ωφελούμενοι» βοηθάμε σίγουρα να κερδοσκοπήσουν οι διάφοροι 
μεσάζοντες τύπου ΚΕΚ. Προοριζόμαστε όμως και να καλύψουμε 
ένα ολοένα και αυξανόμενο μέρος των αναγκών σε εργασία των 
αφεντικών κάθε λογής, και να αντικαταστήσουμε τους ακριβούς 
(για τ’ αφεντικά) εργαζόμενους που έχουν πλήρη εργασιακά και 
ασφαλιστικά δικαιώματα. 
Η ύπαρξη και μόνο ενός «ωφελούμενου» σε έναν εργασιακό 
χώρο συνεπάγεται την υποτίμηση όλων των εργαζομένων. Διότι 
εκείνοι γνωρίζουν ότι μπορεί στο μέλλον να απολυθούν για να 
αντικατασταθούν από κάποιον «κοινωφελή»/«voucherά» κι έπειτα 
να χρειαστεί και αυτοί να «μάθουν» από την αρχή κάποια δουλειά, 
για να «ωφεληθούν» ως άνεργοι. Απέναντι σε όλο αυτό το ζοφερό 
τοπίο εμείς οι «ωφελούμενοι/ες» πρέπει να απαντήσουμε συλλογικά 
στους χώρους εργασίας μας, ζητώντας αν χρειαστεί και τη βοήθεια 
των επιχειρησιακών σωματείων – όπου αυτά υπάρχουν και δρουν 
προς το συμφέρον των εργαζομένων – ή των αυτοοργανωμένων 
συνελεύσεων γειτονιάς, που μπορούν να κάνουν ορατές στην 
κοινωνία τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται το τζάμπα εργατικό 
δυναμικό που τους παρέχει ο ΟΑΕΔ. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά: 
δεν δουλεύουμε από χόμπι, αλλά από ανάγκη. Ας ξεπεράσουμε την 
ατομικίστικη λογική του «Χαϊλάντερ» που λέει ότι τα Voucher είναι 
μια ευκαιρία που πρέπει να αρπάζουμε από τα μαλλιά, ενάντια σε 
όλους τους συναδέλφους μας. Μόνο έτσι μπορούμε να επιβάλλουμε 
στην πράξη σιγά-σιγά διάφορες μικρές κατακτήσεις που δικαιούμαστε 
εμείς όσο και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.
Η μόνη ρεαλιστική στρατηγική για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια δεν 
είναι παρά να φτιάξουμε ένα κίνημα ανέργων-εργαζομένων που θα 
ζητά την κατάργηση των προγραμμάτων Voucher και κάθε μορφής 
ενοικιαζόμενης-επισφαλούς εργασίας, απαιτώντας αρχικά: 
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• Μηνιαία πληρωμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
• Ένσημα και όχι απλά ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
• Εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα 
• Αξιοπρεπές επίδομα ανεργίας για όλους/ες χωρίς

προϋποθέσεις 
  

ΤΑ VOUCHER ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ‘’ΕΥΚΑΙΡΙΑ’’ 
ΕΙΝΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΖΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

[Από προκήρυξη σε έντυπο για τα Voucher Τουρισμού, το 
οποίο εκδόθηκε από τη συλλογικότητα Νο-ωφελούμενοι/ες]





Το παρόν έντυπο εκδόθηκε από τη συλλόγικότητα 
ΝΟ-ωφελούμενοι/ες τον Ιούλιο 2016.

Ο “ωφελούμενος” μας, 4 μήνες μετά το τέλος της 
εργασίας του, δεν έχει πληρωθεί ακόμα ολόκληρο το 

ποσό που δικαιούται...


