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Συνέντευξη με μια κομμώτρια.

Η Άλμα είναι μια γυναίκα λίγο παραπάνω από 30 χρονών και κομμώτρια στο επάγγελμα. Ταυτόχρονα 
είναι σύζυγος και μητέρα δυο παιδιών. Η κουβέντα μαζί της έγινε στο μπαλκόνι του σπιτιού της, 

κάπου στα Πατήσια. Ενώ μιλούσαμε, τα παιδιά της εμφανίστηκαν αρκετές φορές για να της δείξουν, 
να γκρινιάξουν ή να ζητήσουν κάτι. Στο σαλόνι ο άντρας της χάζευε τούρκικες σαπουνόπερες ενώ 

αργότερα τον ακούγαμε να πλένει πιάτα στην κουζίνα. Μας έφτιαξε και τον καφέ όταν η Άλμα 
χρειάστηκε να φύγει για να βοηθήσει έναν νεαρό γείτονα της, που κρατούσε τa νεογέννητα της 

αδερφής του και δεν ήξερε πώς. 
   Στη συζήτηση που ακολουθεί σκιαγραφούνται διάφορες πτυχές από τη ζωή μιας κομμώτριας. 
Καταρχήν είναι προφανές ότι πρόκειται για εργασία που ανήκει στον τομέα των υπηρεσιών και 
που φέρεται εις πέρας κατά βάσει από γυναίκες. Πολλές διακόπτουν το σχολείο - κυρίως λόγω 

έλλειψης υποστηρικτικού περιβάλλοντος. Μετά από ένα χρόνο σε κάποια σχολή ρίχνονται στην 
αγορά εργασίας ως «βοηθοί». «Μαθητεύουν» δηλαδή σε κάποιο κομμωτήριο σε συνθήκες σχεδόν 
σκλαβιάς. Η Άλμα ως μετανάστρια γυναίκα έχει να υποστεί και το βάρος της ανανέωσης της άδειας 

παραμονής της κάθε δυο χρόνια. Αυτό αφενός σημαίνει την αδιάκοπη πληρωμή ενσήμων - από την 
ίδια, αφετέρου επιπλέον έξοδα, παράβολα, γραφειοκρατικές διαδικασίες, άγχος για το μέλλον και για 

το μέλλον των παιδιών της. 
   Η Άλμα μας μίλησε για τις πελάτισσές της και τις συνήθειές τους ανάλογα με την ηλικία και την 

κοινωνική τους τάξη. Μας μίλησε επίσης για το πώς διαχειρίζεται τις καταστάσεις που αντιμετωπίζει 
σε κάθε σπίτι που πηγαίνει. Γενικότερα αναγνωρίζει ότι υπάρχει μια «ένταση να είμαστε στην τρίχα» 

και ότι για αυτήν είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές βλέπει «γυναίκες να βάφονται στο αμάξι, 
βιαστικά». Η ίδια καταλαβαίνει ότι είναι κάτι που επιβάλλεται από παντού στις γυναίκες: από τα 
lifestyle περιοδικά, την τηλεόραση, τους χώρους εργασίας, ακόμη και από τους κομμωτές τους 

ίδιους. Η Άλμα προσπαθεί να πείσει τις πελάτισσές της τουλάχιστον να μην αυτο-καταστρέφονται και 
άλλοτε το καταφέρνει άλλοτε όχι. Για παράδειγμα, μας μιλάει για κορίτσια, που επειδή δεν έχουν να 

πληρώσουν, καταφεύγουν ακόμη και στο σίδερο των ρούχων προκειμένου να ισιώσουν τα μαλλιά 
τους, καίγοντάς τα εντέλει, σύμφωνα πάντα με τις επιταγές της μόδας. Εν ολίγοις, παρακάτω η Άλμα 

μας ξεδιπλώνει έναν ολόκληρο γυναικείο κόσμο. 

«Ε και εγώ, τα παίρνω  
τα βάζω στο ντεκαπάζ…» 
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m: Κοινότοπη αρχή αλλά δε γίνεται διαφορετικά. Πες μας λίγα λόγια για σένα. 
Άλμα: Γεννήθηκα στην Αλβανία σ’ ένα χωριό και ήρθα Ελλάδα 14 χρονών ακριβώς, το 
’97. Τον πρώτο μήνα μέναμε στο θείο μου, στη Βουλιαγμένη. Η μαμά μου έπιασε κα-
τευθείαν δουλειά σε μια γιαγιά και έτσι πήγαμε σε σπίτι δικό μας. 
m: Με τα χαρτιά πώς έγινε;
Άλμα: Είχε ο θείος μου και έτσι πήραμε και εμείς. Η γυναίκα του θείου είναι Βορειο-
ηπειρώτισσα. Δικαιούνταν εκείνη, μετά πήρε ο θείος μου, έτσι πήραμε και εμείς. Για 
τρία χρόνια. 
m: Η αλλαγή ήταν δύσκολη; 
Άλμα: Ήταν δύσκολη γιατί ήταν σε δύσκολο καιρό, ούτως ή άλλως. Ήταν το ‘97, που 
άρχισαν οι σφαίρες, ο πόλεμος, το ένα το άλλο.  
m: Ήταν τότε με τις πυραμίδες; Χαμός γινόταν ε;
Άλμα: Της κακομοίρας όχι απλώς χαμός. Όλοι είχανε όπλα. Τα παιδιά τα κρατούσανε 
σαν παιχνίδια. Καλύτερα όμως να μη μιλάμε για αυτήν την εποχή. Δεν είμαι η πιο κα-
τάλληλη να μιλήσω, ήμουν και παιδί τότε. Πρώτα ήρθαν εδώ η μαμά και τα αδέλφια 
μου και μια βδομάδα μετά ήρθα εγώ με τον μπαμπά. Έπιασε η μαμά δουλειά, έπιασε 
ο μεγάλος μου αδελφός σε μάντρα οικοδομών. Και εγώ πήγα σχολείο, γυμνάσιο αλλά 
μετά από ένα μήνα έφυγα. Δεν τα κατάφερα.   
m: Ελληνικά ήξερες; 
Άλμα: Όχι. Αυτό ήταν το δύσκολο. Αλλά έτσι ξεκινάς. Όλοι έτσι ξεκινούν. Ήμουν αγ-
χωμένη, δεν ήμουν συγκεντρωμένη. Δεν πήρα δάσκαλο, ποιος θα τον πλήρωνε το δά-
σκαλό μου, να μου κάνει ιδιαίτερα; 
m: Τα άλλα τα παιδιά πώς ήταν μαζί σου;
Άλμα: Πολύ άγρια. Δεν αισθανόμουν τίποτα, νόμιζα ότι με κουτσομπολεύανε. Φοβό-
μουν. Και δεν μπορούσα, έβλεπα μια κατάσταση πολύ διαφορετική. Γιατί από το να εί-
σαι με 100 ανθρώπους σ’ ένα χωριό και να τους ξέρεις όλους και έπειτα να είσαι σε μια 
άλλη κατάσταση και να νιώθεις τόσο μόνη σου, είναι λίγο πακέτο. Έκλαιγα συνέχεια. 
Δεν υπήρχε διαφυγή από πουθενά.  
m: Οι δάσκαλοι σε βοήθησαν καθόλου;
Άλμα: Τίποτα. Κανένα ενδιαφέρον. Ούτε εκ μέρους μου ούτε εκ μέρους τους. Πήγαι-
να και ερχόμουν σα χαζό. Ούτε φαγητό είχα, πέθαινα της πείνας, άγχος είχα, στεναχώ-
ρια... ήταν χάλια. Ήταν ένας μήνας άστα να πάνε. Ευτυχώς πέρασε γρήγορα. Μου βρή-
κε ο αδερφός μου δουλειά σε μια γιαγιά. Εκείνη δεν ήθελε να της κάνω κάτι, απλά πα-
ρέα. Να αισθανθεί ότι έχει κάποιον. Περπατούσε με το πι. Πήγαινα το πρωί και έφευ-
γα το μεσημέρι. Με πλήρωνε, κανονικά αυτό που συμφωνήσαμε. Αλλά ήταν φοβερή 
γυναίκα. Έγινε γιαγιά μου. Εγώ δεν ήξερα τίποτα, ούτε γεια να πω. Εκείνη μου διάβαζε 
κάθε μέρα, μου παιρνε σοκολάτα κάθε μέρα, ό,τι ήθελα, μ’ είχε από κοντά. Είχε ένα γιο. 
Ο γιος πήγαινε σ’ αυτήν μόνο όταν ήθελε να πάρει λεφτά. Και έτσι όλη την αγάπη και 
την προσοχή την έδωσε σ’ εμένα. Έναν χρόνο ήμουν μαζί της. Κάποια στιγμή γύρισα 
Αλβανία για δυο μήνες να φτιάξω τα δόντια μου. Μέχρι να γυρίσω είχε βάλει μια άλλη 
κοπέλα. Μετά από λίγο καιρό πέθανε… ύστερα ξεκίνησα εσωτερική σ’ ένα άλλο σπί-
τι. Κρατούσα ένα κοριτσάκι 7 χρονών. Εγώ τότε ήμουν 16 χρονών. Οι γονείς της μικρής 
είχαν δικό τους μπαρ και δούλευαν τη νύχτα και εγώ κοιμόμουν μαζί της. Ένα χρόνο 

και εκεί. Διάβαζα τη μικρή. Μετά ερχόταν η μαμά, όταν ξυπνούσε από τον ύπνο της, τα 
έλεγχε. Την πηγαινόφερνα από το σχολείο, μιλούσαμε, τραγουδούσαμε συνέχεια. Τις 
ώρες που ήμασταν ελεύθερες παίζαμε κανονικά μαζί. Όταν έλειπε η μικρή έκανα δου-
λειές στο σπίτι.
m: Δε σου άρεσε κανένα αγόρι, να θέλεις να βγεις έξω το βράδυ;
Άλμα: Όχι, όχι, αφού ήμουν μικρή, πόσο ήμουν, 17 χρονών! Είχα και τον έλεγχο της 
μαμάς, μ’ έπαιρνε τηλέφωνο εκεί. Δεν ήμουν τέτοιο παιδί, αλήθεια, φαντάσου ακό-
μη έπαιζα με κούκλες, δε σκεφτόμουν αγόρια. Βέβαια κοίταγα ένα αγόρι, από Αλβα-
νία και αυτός. Ξανθούλης. Ωραίο αγόρι. (γέλια.) Μ’ άρεσε, είχε μια μηχανή. Αλλά συ-
νέχεια άλλαζε κορίτσια ξέρεις... στη μηχανή του. Φαινόμουν ένα μικρό ήσυχο κορί-
τσι, παρόλο που ήμουν ψηλή. Έδειχνα πως ήμουν αθώα και λίγο προς χαζή... τελοσπά-
ντων. Με κυνηγούσε, ερχόταν ας πούμε από πίσω μου και μου έλεγε καλημέρα! Εμέ-
να μ’ άρεζε, ένοιωθα ένα κλακ στην καρδιά μου γιατί πρώτη φορά κιόλας, έτσι; Αλλά 
επειδή τον έβλεπα συνέχεια με κορίτσια δεν... ποτέ δε σκέφτηκα να κάνω κάτι μαζί 
του. Με τίποτα. 
m: Η μαμά σου σου δινε συμβουλές;
Άλμα: Απλά μου λεγε πρόσεχε μη μπλέξεις με αγόρια, έχεις μέλλον μπροστά σου και 
δε χρειάζεται από τώρα. Κοίτα τη ζωή σου μόνο, πρόσεχε! Η μαμά μου λεγε να πάω να 
τελειώσω τη σχολή για κομμωτική. Εγώ δεν ήθελα, βαριόμουν, δεν ήξερα τι ήθελα, ό,τι 
ήταν, ό,τι ερχόταν. Επέμενε η μαμά να κάνω αυτή δουλειά και άντε λέω ας το κάνω. Η 
σχολή ήταν στην Ομόνοια. Την πρώτη φορά που πήγα στη σχολή η μαμά μ’ έφερε μαζί 
με την πεθερά μου. Πήγαμε γυναικοπαρέα. Είχα γνωρίσει τότε και τον άντρα μου, τον 
Γιάννη. Είχαμε δώσει λόγο. 
m: Πώς έγινε αυτό;
Άλμα: Μια μέρα χτυπάει το τηλέφωνο. Ήταν ο πρώτος μου ξάδερφος και λέει έτσι και 
έτσι. Είδε ο πεθερός την Άλμα και τη συμπάθησε και θέλει να συζητήσουμε μήπως να 
βλέπαμε τα παιδιά για το μέλλον. Κανονίσαμε οι γονείς μου και τα πεθερικά μου, την 
πρωτοχρονιά, να βρεθούμε εκεί, στον πρώτο μας ξάδερφο. Και εκεί είδα για πρώτη 
φορά τον Γιάννη.
m: Και σου άρεσε;
Άλμα: Όχι δεν μου άρεσε. Σαν αρχή δεν ξέρω. Δεν ήθελα. Απλά δεν ήθελα. Και φεύγουμε 
και λέει η μαμά τι λες, θα γίνει τίποτα, σου άρεσε; Λέω όχι δεν μου άρεσε αλλά εντάξει τελο-
σπάντων δε ξέρω, θα δούμε. Και έρχεται ο Γιάννης την επόμενη μέρα στο σπίτι μου! 
m: Του καλάρεσες δηλαδή.
Άλμα: Ναι... ε, συγνώμη! Αθώο κοριτσάκι, 17 χρονών! Ούτε ντυμένη, ούτε βαμμένη, 
απλά παιδί. Έχουμε με τον άντρα μου 9 χρόνια διαφορά. Και ζητάει από τη μαμά μου 
να πάμε βόλτα, είχα ρεπό εγώ, πήγαμε βόλτα. Μ’ άρεσε, εντάξει... δεν ένιωθα την καρ-
διά μου να χτυπάει όπως όταν έβλεπα το άλλο παιδί με τη μηχανή, αλλά εντάξει μ’ άρε-
σε, πήγαμε για καφέ, με φίλησε.
m: Οπότε έγινε και αυτό, πολύ τσακ μπαμ όλα!
 Άλμα: Ναι! Τι να σου πω. Στα 18 παντρεύτηκα, στα 19 έμεινα έγκυος και στα 20 έκανα 
την κόρη μου. Κάθε χρόνο είχα νέα… οπότε άρχισα κάθε μέρα στην Ομόνοια, επί ένα 
χρόνο, έκανα την κομμωτική μου.
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m: Σου άρεσε η σχολή;
Άλμα: Στην αρχή που πήγα βαριόμουν πάρα πολύ, κοιμόμουν όρθια, δεν ήθελα. Αλλά 
μετά ξέρεις που μας έβαλε η κυρία στην κούκλα, που αρχίζαμε να κόβουμε, ήταν πολύ 
διαφορετικά. Άρχιζε να μ’ αρέσει, σιγά-σιγά το λάτρεψα. Και όταν πήρα το δίπλωμα 
ήμουν πολύ ευχαριστημένη. Μου ζήτησε και το χέρι ο Γιάννης, παντρευτήκαμε. Βρή-
καμε στο υπόγειο ένα σπίτι, ωραίο, ένα υπνοδωμάτιο, σαλόνι, μπάνιο και κουζίνα, 4 
άτομα, ζούσαμε μαζί με τα πεθερικά μου, μέχρι πριν δυο χρόνια που φύγανε Αλβα-
νία. Πήγαμε και μήνα του μέλιτος στη Νάξο. Το αφεντικό της μαμάς μου μας έδωσε τα 
κλειδιά από το σπίτι που είχε εκεί. Δε ζήτησε κάτι, απλά μας τα δωσε. Πολύ μεγάλο σπί-
τι, τρία υπνοδωμάτια, σαλονοτραπεζαρία τεράστια. Είχε πολύ ωραία θέα, φαινόταν η 
θάλασσα τέλεια. Και κατευθείαν μετά το γάμο, μετά το μήνα του μέλιτος, έπιασα δου-
λειά σε κομμωτήριο.
m: Ήταν αυτό το κομμωτήριο στο Γκύζη; Πώς βρήκες τη δουλειά;
Άλμα: Από την κουνιάδα μου. Καθάριζε σπίτια και η αφεντικίνα της ήταν φίλη με τη 
δική μου αφεντικίνα.
m: Και πώς ήτανε;
Άλμα: Δύσκολα ήτανε... δύσκολα!  Ήμουν βοηθός, μ’ έκανε ό,τι ήθελε. Στην αρχή δού-
λευα μόνο για 150 ευρώ το μήνα. Δούλευα 6 μέρες, το Σάββατο μας έβγαινε η πίστη. 
Μετά μου το έκανε 200, έφτασε μέχρι 500 ευρώ. Μ’ έβαλε και στο ΙΚΑ, μετά από ένα 
χρόνο. Τον πρώτο χρόνο έλουζα, καθάριζα το μαγαζί, τα πατζούρια, μάζευα τρίχες, 
πέρναγα βαφή. Μετά μ’ έβαλε και στο χτένισμα, μ’ έβαλε και σε μανικιούρ, πεντικιούρ, 
γιατί είχα τελειώσει και από αυτά, μετά της τα έκανα όλα. Τον τελευταίο χρόνο μ’ έβα-
λε να κουρεύω. Δηλαδή στον 6ο χρόνο.  
m: Γιατί στο κούρεμα τόσο αργά;
Άλμα: Το έκανε εκείνη στις πελάτισσες της. Και δεν ήθελε να το κάνω εγώ, εντάξει. Γε-
νικά μου βγαζε το λάδι. Ήθελε να έχει το πάνω χέρι εκείνη. Ότι είναι η αφεντικίνα. Στο 
χτένισμα της η ίδια ήταν πολύ δύσκολη, μου παιρνε μια ώρα να τη χτενίσω. Την έλου-
ζα μέρα παρά μέρα και τη χτένιζα κάθε μέρα. Αν μ’ έβλεπε να κάθομαι, έλεγε έλα να 
κάνουμε λίγο τα πατζούρια. Εγώ τα ξεκίναγα, εγώ τα τελείωνα. Πήγαινε πάρε τη μαμά 
μου από τη στάση, βοήθησε τη μαμά μου με τη βαλίτσα, πήγαινε στο σπίτι μου, πήγαινε 
στη λαϊκή. Τα δυο τελευταία χρόνια κιόλας, έφευγε και κρατούσα εγώ το μαγαζί. Αυτή 
ήταν πάνω από 50, δεν ήταν παντρεμένη, ούτε είχε παιδιά. 
m: Μάλιστα, ήσουν το δεξί της χέρι. Μάλλον με πολύ ζόρι καθόσουν εκεί. 
Άλμα: Εννοείται. Ένιωθα συνέχεια ότι ήθελα να τα παρατήσω. Ειδικά όταν χτένιζα την 
ίδια ήτανε… βάσανο! Κάθε μέρα κοιμόμουν με άγχος, πωπω θα χω να πάω να τη χτε-
νίσω πάλι! Μ’ έτρωγε αυτό το πράγμα. Και ήταν ο μόνος λόγος που ήθελα να φύγω. Τα 
άλλα τα άντεχα εντάξει. Και αυτό το άντεξα, αλλά... με βασάνιζε.
m: Αυτή σε βασάνιζε, επίτηδες. Πάντως αυτή τη χτένιζες, ενώ εσύ δεν είσαι ποτέ 
χτενισμένη! (γέλια.)
Άλμα: Μου την είπες τώρα (γέλια)! Πλάκα κάνω, ναι γαμώτο ποτέ δεν είμαι!
m: Περίεργο πάντως, κάποια θα περίμενε λόγω επαγγέλματος να είσαι. 
Άλμα: Όταν δούλευα εκεί ήμουν στην τρίχα. Ξέρεις κάτι; Στο κομμωτήριο θες δε θες 
υπάρχει και μια ώρα κενή, οπότε αυτήν την ώρα λες γιατί να κάτσω, άντε να χτενιστώ. 
Οπότε έβρισκες το χρόνο, ενώ τώρα δε βρίσκω το χρόνο και έτσι δεν... και πρέπει να τα 
χεις έτοιμα όλα, πάρε το πιστολάκι, βάλτο στη μπρίζα, πάρε τη βούρτσα από την τσά-
ντα, χτενίσου κάνε, ράνε, αμάν, δε γίνεται! 
m: Ε, ναι είναι εργασία που απαιτεί χρόνο, κόπο, ανάπτυξη τεχνικών και δεξιοτή-
των... πώς το αποφάσισες να φύγεις από το κομμωτήριο;
Άλμα: Μου δωσε την ιδέα μια φίλη που δούλευε και αυτή μόνη της. Εγώ τότε ταυτό-
χρονα είχα δουλειά στο μαγαζί και τα απογεύματα που είχα χρόνο ή τα μεσημέρια που 
κλείναμε, είχα πελάτισσα δικιά μου, πήγαινα σε σπίτια. Είχα και την κόρη μου. Κουρα-
ζόμουν πάρα πολύ. Στο κομμωτήριο τον τελευταίο καιρό δεν είχε πολλή δουλειά, έτσι 

και αλλιώς. Ένα μήνα το σκεφτόμουν και μετά το αποφάσισα. Το συζήτησα μαζί της, να 
φύγω εγώ, να με βγάλεις στο ταμείο ανεργίας και όταν με χρειάζεσαι να έρχομαι. Συμ-
φώνησε και έτσι έγινε. Είμαι 8 χρόνια τώρα που δουλεύω μόνη μου. Στην αρχή κουβα-
λούσα 3 τσάντες, πήγαινε έλα, όλη μέρα έξω με λεωφορεία. Ήταν τρέλα, επί ένα χρόνο 
είχα πεθάνει. Τσακωνόμουν με τον άντρα μου, του λεγα συνέχεια πάρε με από δω, πή-
γαινε με κει, δεν ήθελε, μου έλεγε πάρε ταξί. Άγχος, μ’ έπιανε το κεφάλι μου, περιμένει 
η τάδε, ωχ η άλλη. Και ταυτόχρονα η μαμά μου ζάλιζε το κεφάλι, πάρε δίπλωμα (οδή-
γησης). Εγώ φοβόμουν. Όμως τελικά έκανα μαθήματα και μόλις πήρα το αμάξι ανέβη-
κε και η δουλειά μου. 
m: Τι πελάτισσες έχεις συνήθως; Από άποψη εθνικότητας και ηλικίας ας πούμε.
Άλμα: Κάνω σε Ελληνίδες και Αλβανίδες. Κυρίως σε Ελληνίδες βέβαια. Οι Αλβανίδες δεν 
κάνουν όπως οι Ελληνίδες που κάθε βδομάδα θα χτενιστούν, κάθε μήνα θα κάνουν τα 
πόδια και τα χέρια. Η Αλβανίδα θα κουρευτεί και άντε θα με πάρει να με ενημερώσει για 
τη βαφή, θα πάει να τα βάψει μόνη της ή με τη γειτόνισσά της. Κάνουν, ξέρεις, πιο πολύ 
οικονομία οι Αλβανίδες. Θα βολευτούν η μια με την άλλη. Ενώ με το κούρεμα, εντάξει, 
δεν μπορούν να το κάνουν, θα με φωνάξουν. Οι Ελληνίδες χτενίζονται πολύ πιο συχνά. 
Έχω και μια από Αλβανία που χτενίζεται κάθε βδομάδα, αλλά μόνο μία. 
m: Οι Αλβανίδες δεν το βάζουν σε προτεραιότητα;
Άλμα: Δε το βάζουν γιατί έχουν παιδιά. Ξέρεις οι Αλβανίδες είναι μαμάδες από μικρές. 
Είναι το σχολείο, είναι τα φαγητά των παιδιών…
m: Και βολεύονται έτσι μεταξύ τους;
Άλμα: Δυστυχώς. Με καλούνε μόνο αν είναι να πάνε σε γάμους, βαφτίσεις. 
m: Και από άποψη ηλικίας;
Άλμα: Οι μικρούλες τα ισιώνουν μόνες τους, δε θέλουν πολύ κομμωτήριο. Τα κοριτσά-
κια είναι στο κούρεμα και πιο πολύ είναι στα μανικιούρ, πεντικιούρ. Έχω πιο πολύ από 
50 και πάνω. Και γιαγιάδες πάρα πολύ. Κάθε μήνα ραντεβού. Πόδια θέλουν πιο πολύ. 
Δεν μπορούν να το κάνουν μόνες τους και έτσι θέλουν βοήθεια και εκεί βοηθάω. Και 
τα μαλλιά τα κάνουν. Αλλά η γιαγιά δεν τα κάνει κάθε βδομάδα, τα κάνει κάθε 15 μέρες. 
Γιατί βάζουν ρόλει και κρατάει το χτένισμα. Αυτές που κάνουν κάθε βδομάδα χτένισμα 
είναι οι 50άρες, που έχουν δουλειά, έχω αισθητικούς, κάποιες δικηγορίνες, άλλες που 
δουλεύουν σε νοσοκομεία, αυτές έχουν συχνή δουλειά, οπότε εντάξει, δόξα τω θεώ. 
m: Και αυτό που έλεγες για τον ψυχολόγο; 
 Άλμα: Είναι η καλύτερή μου! Μου ανοίγουν τις καρδιές τους. Και εμένα μ’ αρέσει. Μ’ 
αρέσει πάρα πολύ. Γιατί μαθαίνω πολλά πράγματα. Από συζητήσεις και σχέσεις που 
έχουν κάνει. Και εγώ ανοίγομαι ξέρεις. Κάθε μια πελάτισσα που μου συζητάει κάτι είναι 
σίγουρη ότι θα μείνει εκεί. Και συζητάμε τα πάντα, γκομενικά, δουλειά, παιδιά.
m: Δεν έχουνε φίλες να τα πούνε;
Άλμα: Έχουνε. Απλά σ’ εμένα, σε κάθε κομμώτρια που όντως δεν πάει να τα πει αλλού, 
τα λένε, τα συζητάνε. Για παράδειγμα, χθες με πήρε μια πελάτισσα τηλέφωνο και μου 
συζήταγε για τον άντρα της πολύ ώρα και μετά που κλείσαμε ο άντρας μου με ρώτη-
σε καλά με ποιον μιλάς τόση ώρα! Μια άλλη φορά, είχα πάει σε μια πελάτισσα μου, που 
την έχω χρόνια και της έκανα πόδια. Και από 40 λεπτά που κάνω συνήθως τα πόδια τα 
έκανα σε 2 ώρες. (γέλια.) Μου διάβαζε γράμματα. Είχε έναν τρελό έρωτα, κάνανε πολ-
λές τρέλες, πήγε να χωρίσει τον άντρα της, να φύγει από το σπίτι αλλά τελικά κρατή-
θηκε εκεί, δεν έφυγε. Έχει 4 παιδιά. Και μετά από χρόνια, ξέρεις, ένιωθε νοσταλγία. Τον 
είχε δει κιόλας πρόσφατα και έτρεμε ολόκληρη.
m: Πραγματικά σου ανοίγεται ένας ολόκληρος γυναικείος κόσμος… 
Άλμα: Και τα ακούω όλα. Τελικά είναι πολύ όμορφη δουλειά να είσαι κομμώτρια. Μπαί-
νεις μέσα στα σπίτια, βλέπεις στην καθεμία τον τρόπο ζωής της, το πώς μεγαλώνει, το 
τι ζητάνε. Και με τα παιδιά και με τους άντρες τους. Με ξέρουν χρόνια και για αυτό με 
εμπιστεύονται. Καμιά φορά μου ζητάνε και τη γνώμη μου. Και αυτό με ανεβάζει σαν 
άνθρωπο, νιώθω ωραία, ότι έχω και άλλο ρόλο. 

Συνέντευξη με μια κομμώτρια.
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m: Πάντως είναι σχέση που εμπεριέχει και το χρήμα. Προφανώς μ’ αυτές που 
έχεις μείνει χρόνια δε σου μιλάνε άσχημα, δε σου ζητάνε παράλογα πράγματα, 
έχει σταθεροποιηθεί κάπως αυτό το κομμάτι.
Άλμα: Ναι βέβαια. Μ’ έχουν μάθει και τους έχω μάθει. Μου φτιάχνουν τον καφέ.
m: Σου τον λένε κιόλας; (γέλια.)
Άλμα: Η μία ξέρει αλλά δε θέλω. Εγώ κάνω τη δουλειά μου και ταυτόχρονα μου συζη-
τάνε, μου λένε, λένε, λένε… η κομμώτρια άμα δένεται με την πελάτισσα κάνει το ψυ-
χολόγο. Γιατί η σχέση είναι συχνή. Είναι δυο γυναίκες. Χαλαρώνει η κυρία και αν είναι 
και η κομμώτρια χαλαρή είναι το κάτι άλλο μετά. Όταν είναι πολύ έντονη η κομμώτρια 
είναι άσχημο. Για παράδειγμα έχω μια πελάτισσα τώρα 2 χρόνια. Η προηγούμενη κομ-
μώτριά της αντί για 1 ώρα να κάνει τη δουλειά της, έκανε 3 ώρες. Φλυαρούσε, έμπαι-
νε στα κομπιούτερ των παιδιών, έμπαινε στην κουζίνα, έκανε καφέ μόνη της. Να έχεις 
όρια είναι καλό. 
m: Σα στο σπίτι της αυτή! Και δεν άφηνε την πελάτισσά σου να μιλήσει! 
Άλμα: Εγώ ξέρω το στοπ μου, ξέρω τους κανόνες, δεν είμαι πολύ του μπλαμπλα. Ναι, 
κάνω τον τάφο, είμαι εδώ, πες τα εσύ. Πολλές φορές δε θυμάμαι τι μου λέει, δεν την 
ακούω πολλές φορές. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε πάρα πολύ, μπλαμπλα για ώρες 
και δεν αφήνουν περιθώριο. Και εκεί λες, εντάξει, βάζω καπάκι, μίλα εσύ. Πολλές φο-
ρές το χω κάνει και αυτό. Γενικά, μ’ αυτές που είμαι χρόνια όντως μου συμπεριφέρο-
νται πάρα πολύ καλά. Πολλές κυρίες με περιμένουν για να φάμε, το πιστεύεις δεν το πι-
στεύεις είναι αλήθεια. Άντε σε περιμένουμε να φάμε, να πιούμε τον καφέ. Αλλά εξαρ-
τάται και από τη ψυχολογία μου, αν εγώ δεν είμαι έτσι φουλ κεφάτη δε μπορώ να κά-
θομαι να ακούω την κάθε πελάτισσά μου, οπότε λέω ναι, έχεις δίκιο, μιλάει η άλλη, τα 
λέει, τα βγάζει από μέσα της και νιώθει ευχαριστημένη.
m: Όταν γυρνάς στο σπίτι το βράδυ, πώς είσαι; Και μ’ όλες αυτές τις ιστορίες που 
έχεις ακούσει;
Άλμα: Τις ιστορίες τις αφήνω σε κάθε σπίτι. Ταξιδεύω στα δικά μου. Είναι και το αμάξι 
που με βοηθάει γιατί ακούω τη μουσική μου και χαλαρώνω. Η μόνη κούραση σ’ εμένα 
είναι η μέση, εντάξει. Μεγάλο πρόβλημα η μέση. Έχω μείνει 4 μέρες στο κρεβάτι. Ευ-
τυχώς μια φορά μόνο.
m: Οι μετακινήσεις σου μέχρι που φτάνουν; 
Άλμα: Πατήσια, Γαλάτσι. Μια φορά στο τόσο πάω στην Πεύκη.
m: Καταλαβαίνεις διαφορές ανάμεσα σε μια γυναίκα που μένει στα Πατήσια και 
σε μια που μένει στην Πεύκη;
Άλμα: Καταλαβαίνεις άνετα. Αυτή που μένει στην Πεύκη ας πούμε, τα κάνει πολύ πιο 
συχνά, έχει πιο πολλά έξοδα, είναι το ντύσιμο διαφορετικό, είναι το χτένισμα διαφορε-
τικό, όλα, η ζωή της είναι πολύ διαφορετική από την κοπέλα στα Πατήσια. Εδώ οι άν-
θρωποι στα Πατήσια είναι πιο οικογενειάρχες, ενώ εκεί είναι πιο χαλαροί, πιο ελεύθε-
ροι, μπορούν να κάνουν τα πάντα, έχουν και τις τσέπες των γονιών, δε φοβούνται. 
m: Λες ότι στα Πατήσια οι άνθρωποι είναι πιο δεμένοι, είναι η ανάγκη που τους 
κάνει;
Άλμα: Η ανάγκη πολλές φορές γυρνάει και σε αγάπη… μαθαίνεις έτσι, αυτή είναι η 
ζωή σου…
m: Λες ότι αυτοί στην Πεύκη είναι πιο ψυχροί;
Άλμα: Είναι και κοιτάνε πιο πολύ το εγώ μου. Όταν είναι τυπικά, ότι είσαι ένας ξένος 
στο σπίτι μου, θα μου κάνεις τη δουλειά, θα σε πληρώσω, δεν το μπορώ αυτό. Θέλω 
λίγο δέσιμο, θέλω λίγο αίσθημα τελοσπάντων. Δεν μου το κανες αυτό, κάντο μου αλλι-
ώς, αυτή η αγριάδα δεν… την πάω. Και έτσι προτιμώ τα λίγα που έχω από εδώ.
m: Και τι σου ζητάνε οι πελάτισσες, πηγαίνουν σύμφωνα με τη μόδα;
Άλμα: Ναι, το κυνηγάνε αυτό. Είναι το καρέ στη μόδα, όλες με καρέ. Είναι το φιλαρι-
στό, όλες με φιλαριστό. Είναι το κόκκινο στη μόδα; Κόκκινο όλες. Κατάλαβες; Το κυνη-
γάνε. Το σελάκ, τα ψεύτικα νυχάκια έγινε και αυτό της μόδας. Δε σκέφτονται ότι αυτό 

καταστρέφει τα νύχια. Τα ψεύτικα γενικά καταστρέφουν. Και στο πρόσωπο. Άμα βάφε-
σαι και είσαι συνέχεια με μεηκ απ είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή 24ωρο με μεηκ απ; Δε 
σκέφτεσαι το αύριο; Εντάξει, σήμερα είσαι όμορφη, αύριο τι θα κάνεις; Αλλά τα βλέπει 
η μία από την άλλη. Στα περιοδικά, στις δουλειές, στα γραφεία, όλες είναι το ίδιο πράγ-
μα. Παντού έτσι είναι. Και από την τηλεόραση. Εγώ από την άλλη τη γνώμη μου τη λέω. 
Ας πούμε το σελάκ που ακούω ότι το ζητάνε τα μικρά κορίτσια. Λέω ότι δεν είναι καλό. 
Να τα βάφεις, να είναι ένα μήνα βαμμένα. Το νύχι δεν παίρνει αέρα. Άμα βάζεις εξτέν-
σιονς συνέχεια δεν είναι καλό. Αλλά δυστυχώς δεν ακούνε τα κορίτσια. Οι μόδες αλλά-
ζουν συνέχεια. Δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν οι άνθρωποι της μόδας και ψάχνο-
νται συνέχεια, ότι έτσι πρέπει να σαι, αλλιώς πρέπει να σαι. Εγώ επιμένω να είσαι όσο το 
δυνατόν πιο φυσική. Όσο πιο φυσική τόσο πιο όμορφη.
m: Ωραίο αυτό να το ακούς από μια κομμώτρια. Όσο πιο φυσική τόσο πιο όμορφη. 
Αλλά αυτό δεν είναι και πολύ υπέρ σου. Μετά δε θα σε φωνάζουν, ξέρεις (γέλια).
Άλμα: Όχι, κάνεις λάθος. Γιατί; Το χτένισμα αν διατηρείται τα χτενίζεις. Το βάψιμο δε 
χρειάζεται. Μια στο τόσο. Το κούρεμα όμως χρειάζεται. Τα νύχια χρειάζονται. Δεν είναι 
μόνο το βάψιμο ή να βάλεις σελάκ. Δε βγάζει αυτό μόνο χρήμα. Πρέπει να σκεφτόμα-
στε και λίγο το αύριο. Μια κοπέλα, 20 τόσο χρονών, ήταν ξανθιά και μου ζητάει σκού-
ρες ανταύγειες, τις κάνω μπόλικες και μετά από 2 βδομάδες μου λέει α παπαπα δε μ’ 
αρέσουν, δεν μπορώ να τα συνηθίσω, θέλω να τα κάνω ξανθά πάλι! Και της λέω απο-
κλείεται, δε στο κάνω τώρα, πρέπει να περάσει λίγος καιρός. Όχι, έλα να μου τα κάνεις. 
Αγάπη της λέω να στα κάνω εύκολο είναι, τα παίρνω τα βάζω στο ντεκαπάζ και εντάξει 
αλλά μετά θα σου καταστραφεί. Άστο να ξεθωριάσει λίγο το χρώμα να φύγει και μετά 
το κάνουμε. Επέμενα στο δικό μου, στο σωστό και έτσι και έγινε. Οι δικές μου οι πελά-
τισσες, που τις έχω χρόνια, είναι πιο σταθερές. Άντε το πολύ να βάζουν λίγες χρωματι-
στές ανταύγειες, να μην το κουράζουν πολύ το μαλλί. Αλλά τα μικρά τα κοριτσάκια το 
αλλάζουν το χρώμα συνέχεια. Δε σκέφτονται το αύριο, δεν το λυπούνται το μαλλί σαν 
τρίχα. Το περνάνε ακόμη και με σίδερο, για να μην πληρώσουν. Για να το ισιώσουν, το 
καίνε καλά-καλά το μαλλί τους. Και μετά το κουρεύουν κοντά-κοντά.
m: Κάνει ψαλίδα ε;
Άλμα: Μόνο ψαλίδα; Καίγεται κανονικά. Έτσι... κάνουμε πράγματα χωρίς να τα σκεφτό-
μαστε. Υπάρχει μια ένταση ότι πρέπει να είμαστε στην τρίχα γενικώς.
m: Έχουν άγχος οι γυναίκες να είναι αρεστές.
Άλμα: Όχι μόνο αυτό. Αλλά είναι και πολλοί κομμωτές. Τις βάζουν σ’ ένα δρόμο, που 
πρέπει, ναι κάντο. Στη σχολή μας μάθαιναν ότι δεν πρέπει να επιμένεις, εκεί που δεν σε 
παίρνει το μαλλί πρέπει να βάζεις την πελάτισσα να υπογράφει. Το θες τόσο πολύ; Υπό-
γραψε να στο κάνω. Αν έχεις ξανθό, το γυρνάς στο μαύρο. Δε σ’ αρέσει το μαύρο, το 
γυρνάς πάλι στο ξανθό: είναι ό,τι χειρότερο. Και το κάνουν πολύ συχνά οι γυναίκες. Ή 
βάζουν συνέχεια ανταύγειες, διάφορες δουλειές τελοσπάντων, κουράζεται η τρίχα. 
m: Έχεις βάλει κάποια γυναίκα να υπογράψει ότι ..
Άλμα: Όχι, την έχω πείσει να μην το κάνει. Είχε λεπτή τρίχα και μου ζήταγε περμανάντ 
και επέμενα όχι δεν πρέπει να κάνεις γιατί καίγεται. Είναι δυνατά φάρμακα και πρέπει 
να προσέχουμε.
m: Μετά αν τα κουρέψεις κοντά δε συνέρχεται το μαλλί; Η καινούρια τρίχα είναι οκ;
Άλμα: Συνέρχεται. Αλλά αν το κόψεις κοντό; Αν το έχεις μακρύ και το κόψεις κοντό, δε 
θα λυπάσαι πιο πολύ; Θα το μετανιώσεις, θα κλαις. Και μετά θα φταίει η κομμώτρια, κα-
τάλαβες; Το ‘χουμε δει σαν εμπόριο και οι κομμωτές το χουν δει κανονικά εμπόριο. Δεν 
έχουν πολύ δουλειά, ήρθες εσύ στο κομμωτήριο, θα σε πείσουν να σου κάνουν αυτό, 
να πάρουν ένα καλό ποσό, να βγάλουν την ημέρα. Κατάλαβες; Ενώ δεν είναι έτσι. 
m: Έχεις ρίξει τις τιμές από ό,τι παλιότερα;
Άλμα: Όχι, δεν έχω ρίξει τις τιμές. Έτσι χαμηλά έχω αρχίσει. 10 ευρώ, πόσο πιο λίγα να 
πάρω; Είναι η δουλειά μου, βάζω και εγώ τη δύναμή μου, βάζω τα προϊόντα μου γιατί 
τα παίρνω και καλά, είναι η βενζίνη… 


