
«Μορφωμένος γιὰ ἐμένα δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔχει πολλὰ πτυχία, 
ἀλλὰ ἐκεῖνος ποὺ θὰ μιλήσει ἀκόμη καὶ στὴν σερβιτόρα ὅσο εὐγε-
νικὰ καὶ προσεκτικὰ θὰ μιλοῦσε στὸν Προϊστάμενό του».

Αὐτὴ ἡ παραπάνω σοφὴ κουβέντα δὲν ξέρουμε πόση ἀπήχηση μπορεῖ 
νὰ ἔχει σήμερα μὲ τὶς ἰδιοτροπίες τοῦ κόσμου ποὺ καθημερινὰ βλέπουμε...

Μία φράση «Βίβλος» θὰ λέγαμε, γιὰ ὅλα τὰ παιδιὰ ποὺ δουλεύουν 
σερβιτόροι καὶ μπουφετζῆδες, ποὺ ἀρκετὰ μάλιστα ἀπὸ αὐτὰ ἔχουν 
πτυχία καὶ μάστερ ἀκόμη, εἶναι ἡ παραπάνω φράση ποὺ ξεχωρίσαμε.

Μία φράση ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποτελεῖ κανόνα καὶ ὄχι ἐξαίρεση γιὰ 
ὅλο τὸν κόσμο...

Πέραν τοῦ ὅτι, ὅταν εἶσαι εὐγενικὸς θὰ ἐξυ-
πηρετηθεῖς καὶ πιὸ εὐ-διάθετα ἀπὸ τὸν ὑπάλλη-
λο, ταυτόχρονα δείχνεις καὶ ἕνα ἐπίπεδο μόρ-
φωσης ποὺ σπάνια τὸ συναντᾶμε στὶς ἡμέρες 
μας, ἀκόμη καὶ ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν τρία 
καὶ τέσσερα πτυχία νὰ φιγουράρουν στὸ γραφεῖο τους.

Οἱ σερβιτόροι καὶ μάλιστα οἱ νέοι, εἶναι καὶ αὐτοὶ βιοπαλαιστές! 
Εἶναι παιδιὰ μὲ χαμόγελο καὶ ὄρεξη γιὰ δουλειά. Δὲν εἶναι δοῦλοι 
σου, ἐπειδὴ σοῦ σερβίρουν ἕναν καφέ, οὔτε ρομποτάκια τηλεκατευ-
θυνόμενα ἀπὸ σένα νὰ κάνεις ζάπινγκ ἐπάνω τους...

Μάθε νὰ ἐκτιμᾶς καὶ νὰ σέβεσαι ἕναν ἄνθρωπο ποὺ προσπαθεῖ νὰ 
βγάλει τὸ μεροκάματό του, τὴν ὥρα ποὺ ἐσὺ πιάνεις μία καρέκλα καὶ 
κάθεσαι τεμπέλικα, μὲ τὶς ὧρες, κοιτάζοντας σὰν τὸ ζαγάρι τὸν κόσμο 
ποὺ περνάει στὸν δρόμο, ἂν σὲ εἶδαν καὶ ἂν θαύμασαν τὴν σπουδαία 
παρουσία σου...

Οἱ σερβιτόροι καὶ οἱ μπουφετζήδες ἐργάζονται σκληρά, καὶ πολλὲς 
φορὲς οἱ ὧρες καὶ οἱ συνθῆκες ἐργασίας ξεπερνοῦν τὸ ὅριο τῆς ἀνθρω-
πιᾶς καὶ ἀντοχῆς. 

Ἡ ἐκμετάλλευση εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν ἀπὸ τοὺς ἰδιοκτῆτες τῶν μα-
γαζιῶν ποὺ πλέον ἔχουν βρεῖ τὸ κουμπὶ μὲ τό: «Ἂν δὲν σοῦ ἀρέσει, 
φῦγε. Ξέρεις πόσοι ἄλλοι περιμένουν νὰ δουλέψουν στὴν θέση σου;».

Καὶ μπορεῖ αὐτὸ νὰ μὴν εἶναι ψέμα, ἀλλὰ δὲν εἶναι καὶ δικαιολογία 
γιὰ ἐκμετάλλευση...

Μία φράση «Βίβλος»
ἢ περὶ τοῦ ποιὸς εἶναι πραγματικὰ μορφωμένος
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