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Το µηδέν είναι τόσο ριζοσπαστικός αριθµός που ο άνθρωπος άργησε πολύ να το 
ανακαλύψει. Είναι ο µόνος που εξαφανίζει οποιονδήποτε άλλον αριθµό 
πολλαπλασιάζεται µαζί του. Κι όταν πολλαπλασιαστεί µε τον µισθό του 
εργαζόµενου, κάνει την εµφάνισή της η σύγχρονη µορφή δουλείας, γνωστή κι ως 
internship.  
 
Οι µαθητευόµενοι τεχνίτες, οι εκπαιδευόµενοι εργαζόµενοι, ακόµα και 
«µπακαλόγατοι» των ασπρόµαυρων ελληνικών ταινιών, πληρώνονταν. Λίγο, 
αρκετά λιγότερο από τους εκπαιδευµένους υπαλλήλους, αλλά πάντως 
πληρώνονταν. Είτε στο φηµισµένο γερµανικό σύστηµα, που συνδυάζει το 
επαγγελµατικό λύκειο και την εργασία σε συµβεβληµένες εταιρείες, είτε σε 
λογιστικές εταιρείες του Λονδίνου, οι µαθητευόµενοι, στο τέλος της εβδοµάδας, 
λάµβαναν ένα µικρό κοµπόδεµα ικανό να τους καλύψει τα βασικά τους έξοδα.  
 
Από τότε όµως που το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, περί τα τέλη της δεκαετίας 
του 1990, «αποσπάστηκε» από την υπόλοιπη οικονοµία, και οι µισθοί των 
στελεχών του εκτοξεύτηκαν στην στρατόσφαιρα, παρατηρούµε το εξής 
ενδιαφέρον φαινόµενο: Χιλιάδες νέων ανθρώπων, οι περισσότεροι µε εξαιρετικές 
σπουδές, συναθροίζονταν στον «προθάλαµο» του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος – κάπου στην «νεκρά ζώνη» µεταξύ των τραπεζών και της 
υπόλοιπης οικονοµίας. Εκεί, οι µάζες αυτών των νέων περίµεναν υποµονετικά 
την σειρά τους για το «δικαίωµα» να δουλέψουν «εθελοντικά», άνευ πληρωµής, 
δίπλα τους «µάγους» των χρηµατιστηρίων και της αγοράς χρήµατος. Με την 
ελπίδα ότι, κάποια στιγµή, θα πηδούσαν από τον µηδενικό µισθό των interns 
στον ωκεανό των εκατοµµυρίων δολαρίων που πλήρωνε η Goldman Sachs, η 
Deutsche Bank, η Barclays τα στελέχη της. 
 
Αν το δει κανείς από πλευράς προσδοκώµενης ωφέλειας (δηλαδή, της 
πιθανότητας της επιτυχίας σε συνδυασµό µε τα εισοδήµατα που θα 
απολάµβαναν σε περίπτωση που το εγχείρηµα πετύχαινε), προ του 2008 είχε 
λογική βάση η προσφορά δωρεάν εργασίας από τις ορδές των νέων επίδοξων 
µαθητευόµενων «µάγων». Αν όµως το δούµε από την σκοπιά της κοινωνίας στο 
συνολό της, επρόκειτο για µια θλιβερή στιγµή στην ιστορία της ανθρωπότητας.  
 
Ό,τι ξεκινά στον κυρίαρχο τοµέα επεκτείνεται και στους υπόλοιπους κλάδους µιας 
οικονοµίας. Στον 19ο αιώνα, οι πρακτικές οργάνωσης των βιοµηχανιών 
επεκτάθηκαν στα γραφεία, στους δηµόσιους οργανισµούς, ακόµα και στα 
νοσοκοµεία. Λογικό ήταν ότι, από τότε που ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας 
κυριάρχησε (για κακή τύχη όλων µας – πλην των τραπεζιτών), οι πρακτικές του 
εισέβαλαν παντού. Έτσι, η πρακτική της «τζάµπα» εργασίας των 
εκπαιδεύοµενων εργαζόµενων, των λεγόµενων interns, πήδησε από το 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στο Χόλυγουντ, στην διαφήµιση, στον χώρο της 



τέχνης και, πολύ σύντοµα, παντού. Σήµερα, µια πλειοψηφία νέων εργαζόµενων 
εισπράτουν τον ριζοσπαστικό µισθό του... µηδενός. Είναι οι σύγχρονοι, 
µεταµοντέρνοι δούλοι. Η µόνη διαφορά τους από τους δούλους άλλων εποχών 
είναι ότι διατηρούν το δικαίωµα να «παραιτηθούν», και να επιστρέψουν στην 
αεργία χάνοντας το δικαίωµα στην ελπίδα µιας πραγµατικής πρόσληψης. 
 
Το επιχείρηµα υπέρ του internship, της µετανοντέρνα δουλείας, το γνωρίζουµε 
καλά, καθώς είναι χιλιοειπωµένο: «Οι νέοι αποκτούν εµπειρία, βελτιώνουν το 
βιογραφικό τους, εκπαιδεύονται, εµπλουτίζουν το ανθρώπινο κεφάλαιό τους και, 
τελικά, βρίσκουν καλοπληρωµένες θέσεις εργασίες, τόσο που αναπληρώνουν 
τους αρχικά µηδενικούς τους µισθούς µακροπρόθεσµα.» 
 
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι πολλοί νέοι καταφέρνουν να κάνουν αυτό το όνειρο 
πραγµατικότητα. Όµως, αυτοί είναι όλο και λιγότεροι. Μια συρρικνούµενη 
µειοψηφία. Όσο ο καιρός περνά, και ο θεσµός του internship επεκτείνεται, η 
πλειοψηφία των interns καταλήγει στα αζήτητα, στηµµένες λεµονόκουπες που η 
επιχειρηµατική κοινωνία έχει ξεζουµίσει πριν τις αποποιηθεί. Έτσι, η 
µεταµοντέρνα δουλεία τείνει προς τα εξής δύο αποτελέσµατα: ενισχύει την θέση 
των γόνων ισχυρών οικογενειών και, παράλληλα, θεσµοθετεί την δυστυχία και 
την εκµετάλλευση των υπόλοιπων. Κι αν υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις, νέων µη 
προνοµιούχων ανθρώπων που µέσω του internship ανελίσσονται κοινωνικο-
οικονοµικά, αυτές οι εξαιρέσεις δεν κάνουν τίποτα παραπάνω από το να 
ενισχύουν την πόλωση και τις διακρίσεις µεταξύ των δύο βασικών κατηγοριών. 
 
Για να δούµε πως ενισχύεται η θέση των γόνων ισχυρών οικογενειών, αρκεί ένα 
παράδειγµα: Κόρη καλής οικογένειας εξασφαλίζει θέση intern σε ταινία γνωστού 
αµερικανού σκηνοθέτη µε τον οποίο εργάζεται, δωρεάν, στο µοντάζ της 
τελευταίας του ταινίας. Παιδί µε αξιόλογες σπουδές, ιδρώνει πάνω από την 
µονταζιέρα δεκαπέντε ώρες την ηµέρα για µήνες ατελείωτους. Είµαι σίγουρος ότι 
κάποια στιγµή, θα καταφέρει να κάνει το άλµα από τo άµισθο internship σε 
κανονική δουλειά στο Χόλυγουντ. Δείτε όµως τι σηµαίνει αυτό: Σηµαίνει δύο 
πράγµατα.  
 
Πρώτον, ότι ένα παιδί του οποίου η οικογένεια δεν έχει τα χρήµατα για να το 
συντηρήσει µήνες πολλούς στην Αµερική (πληρώνοτας ενοίκιο, καθηµερινά 
έξοδα, εισιτήρια, κόστος βίζας κλπ) δεν έχει την δυνατότητα να κάνει αυτή την 
δουλειά – όσο ταλαντούχο και φιλότιµο κι αν είναι. Το ίδιο και για παιδιά που 
θέλουν να µείνουν στην Ελλάδα και να δουλέψουν σε τοµείς µε µικρές 
πιθανότητες επαγγελµατικής επιτυχίας (π.χ. στον χώρο της τέχνης ή της 
διαφήµισης, ιδίως εν µέσω Κρίσης) όπου όµως οι (λίγοι) επιτυχηµένοι ζουν καλά 
και σχετικά ευχάριστα. Αυτές τις θέσεις το σύστηµα internship τις εξασφαλίζει 
ακόµα πιο αυστηρά απ’ ότι στο παρελθόν για τους γόνους των «καλών» 
οικογενειών. 
 
Δεύτερον, ότι οι εταιρείες του χώρου εθίζονται στο να ελκύουν την δωρεάν 
εργασία φιλότιµων και ταλαντούχων παιδιών. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο 



µηδενικός µισθός των interns δικαιολογείται επειδή δεν έχουν την εµπειρία να 
προσφέρουν ανταλλακτική αξία στα «προϊόντα» των επιχειρήσεων. Δεν ισχύει 
αυτό. Απλά, οι εταιρείες δεν έχουν κανένα κίνητρο να πληρώνουν µισθούς όταν 
τόσοι ταλαντούχοι νέοι πασχίζουν να δουλέψουν δωρεάν. Έτσι, σιγά-σιγά, οι 
θέσεις που πληρώνονται αντικαθίστανται από θέσεις interns και, λίγο-λίγο, οι 
interns υπονοµεύουν όχι µόνο τους µεγαλύτερους των συναδέλφων τους αλλά 
και το ίδιο τους το µέλλον. Είναι ευρέως γνωστό ότι, όσο αυτή η διαδικασία 
εξελίσσεται, τριαντάρηδες, ακόµα και σαραντάρηδες, αναγκάζονται να 
αποδέχονται το ένα internship µετά το άλλο, καθώς οι επί µισθώ θέσεις εργασίας 
ολοένα και εξαφανίζονται. 
 
Βέβαια, για όλα αυτά δεν φταίνε οι νέοι άνθρωποι. Φταίµε εµείς οι µεγαλύτεροι 
που αποτύχαµε στο να διαφυλάξουµε ως κόρη οφθαλµού την απέχθεια προς την 
δωρεάν εργασία, κάνοντας τα στραβά µάτια στην επιστροφή της δουλείας, 
ντύνοντάς την µε τον µανδύα του «εθελοντισµού», της «επένδυσης στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο», του internship. Αυτό που θα έλεγα σε νέους που 
υπεραµύνονται της νέας καθεστηκυίας τάξης πραγµάτων, και δη του internship, 
είναι το εξής απλό: Οι επιχειρηµατίες γνωρίζουν πάνω από όλα ότι η θετική τιµή 
σηµατοδοτεί αξία. Αν δεν είναι διατεθειµένοι να σας πληρώσουν, έστω και λίγο, 
τότε σηµατοδοτούν ότι δεν σας εκτιµούν. Κι αν θέλετε αποδείξεις, ακούστε αυτό: 
Πρόσφατη έρευνα της Αµερικανικής Εθνικής Ένωσης Κολεγίων και Εργοδοτών 
κατέδειξε ότι το 60% των έµµισθων εκπαιδεύοµενων προσελήφθησαν από τους 
εργοδότες τους. Μόνο το 27% των interns είχαν την ίδια τύχη. Κι όταν οι 
εργοδότες ερωτήθηκαν γιατί αυτή η διάκριση, απάντησαν: «Επειδή όταν 
πληρώνουµε τους εκπαιδευόµενους, τους εκπαιδεύουµε καλύτερα για να µην 
πάει χαµένη η επένδυσή µας. Και επειδή τους εκτιµούµε περισσότερο.» 
 
 


