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Τι σημαίνει να είσαι χορεύτρια; Πρώτον βρίσκεσαι σε ένα σχεδόν αποκλειστικά γυναικείο επάγ-
γελμα. Δεύτερον σε αυτό το επάγγελμα αν θες να βρεις δουλειά δεν πρέπει να κάνεις το λάθος 
να είσαι γυναίκα. Τρίτον αν είσαι γυναίκα χορεύτρια οι περισσότεροι σε θεωρούν από χομπίστα 
μέχρι -ας το πούμε- «ελαφρών ηθών». Τέταρτον, αν είσαι γυναίκα, χορεύτρια και έχεις βρει δου-
λειά στα μπουζούκια συμβάλλουν και οι χορεύτριες-συνάδελφοι στην ολοκλήρωση ενός προφίλ 
ακόμα πιο υποτιμημένου. 
Βέβαια αυτές οι απόψεις για τις χορεύτριες που δουλεύουν στα μπουζουξίδικα δεν έχουν προκύ-
ψει τυχαία. Το μπαλέτο στα μπουζούκια εισήχθη και μαζικοποιήθηκε τη δεκαετία του ‘80. Τότε 
ο πελάτης μπορούσε να «πάει» με την τραγουδίστρια ή τις χορεύτριες μετά το live με τη λογική 
«αφού πληρώνω κάνω ό,τι γουστάρω».  Πλέον, αφού έχουν περάσει πάνω από τρεις δεκαετίες, 
τα αφεντικά της νύχτας έχουν αποκτήσει πείρα και τεχνογνωσία και πουλάνε στους πελάτες σε 
ξεχωριστά κέντρα αυτό που θέλουν. Αλλού πάει ο πελάτης για να γαμήσει, αλλού πάει για να δει 
γυμνό, αλλού για να δει ημίγυμνο και αλλού για ντυμένο. Βλέπουμε ότι έχει διαμορφωθεί η φι-
γούρα του λαϊκού βάρδου ο οποίος πλέον πουλάει «υψηλή τέχνη» στο κοινό. Οι άπληστοι πελά-
τες έχουν μπουχτίσει από τις κοινές θνητές χορεύτριες. Τώρα πια για να τους τραβήξεις την προ-
σοχή πρέπει να κρέμεσαι πάνω από τα κεφάλια τους. 
Εμείς λοιπόν, πλησιάσαμε αυτή τη μυθική φιγούρα της χορεύτριας που δουλεύει και στα μπουζού-
κια. Μιλήσαμε με την Κατερίνα. Η Κατερίνα τελείωσε τη σχολή χορού και έπιασε δουλειά στο μπα-
λέτο που ανοίγει τη βραδιά σε μεγάλο όνομα της μπουζουκοσκηνής (για να συνεννοούμαστε θα τον 
ονομάσουμε Βάρδο). Ταυτόχρονα κάνει χίλια δυο άλλα πράγματα σχετικά με το χορό (χορεύει σε δι-
άφορες ομάδες, διδάσκει) αλλά από αυτά δε βγάζει λεφτά… αυτό συμβαίνει γιατί και η δημιουργι-
κότητα δεν ξεφευγει από την ταξική διάρθρωση της κοινωνίας που ζούμε. Αν δεν έχεις τα φράγκα ή 
τις σχέσεις για να προωθηθείς, χρειάζεται πολλή τζάμπα εργασία για να πεις κάποια στιγμή ότι ζεις 
από το χορό με ένα τρόπο που να σε ικανοποιεί. Μέχρι τότε τη δημιουργικότητα σου την καρπώνε-
ται ο κάθε αρχιμπουζουκοτραγουδιστής και που σου επιβάλει τον τρόπο που θα χορέψεις (σεμνή 
και σέξι, πάντα χαμογελαστή και με τη θηλυκότητα να ξεχειλίζει)…
 Στη συνέντευξη που ακολουθεί, η Κατερίνα μας περιγράφει πώς είναι η δουλειά, οι σχέσεις με 
τους συναδέλφους της -φιγούρες όχι πολύ συμπαθείς. Αλλά σκιαγραφεί και τις φιγούρες «μεγά-
λων καλλιτεχνών», όπως ο τραγουδιστής και οι χορογράφοι, οι οποίοι ως αφεντικά αποφασί-
ζουν τα χαρακτηριστικά του μπαλέτου και τις πληρωμές των χορευτών.

m: Αρχικά να μας πεις πότε ξεκίνησες να δουλεύεις εκεί και πώς.
Κατερίνα: Ξεκίνησα τον Οκτώβρη του ΄14, μου βρήκε την δουλειά ένας φίλος μου 
–συμφοιτητής από τη σχολή χορού. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει ότι η δουλειά 
είναι για τον Βάρδο. Θέλουμε κάποιες κοπέλες, αδύνατες και μικρές σε ηλικία. Θα 
κάνουν μια πασαρέλα, ένα περπάτημα, τίποτα δεν θά ναι. Πόσα λεφτά τον ρωτάω. 
Ε, θα ναι 15-20 ευρώ για ένα δύο λεπτά. Το είπε και σε μια φίλη μου οπότε λέμε 
εντάξει ας το κάνουμε. 

m: Ωραία. Λοιπόν πας εκεί και;
Κατερίνα: Ναι πάω και μας δείχνει ο χορογράφος (ο Β΄ γιατί υπάρχει και Α΄ αλλά 
αυτός δεν ασχολείται) και λέω τι είναι τώρα αυτό;  Ήταν χορογραφία κανονική και 
δύσκολη. Εγώ υποτίθεται θα «περπατούσα». Τελοσπάντων συμφωνήσαμε για τα 
λεφτά, ήταν 20 ευρώ για δύο λεπτά που εμφανιζόμασταν. Οι πρόβες ήταν για 2-3 
εβδομαδες, 5 φορές την εβδομάδα για 2 ώρες και δεν πληρώνεσαι γι’ αυτά. Μετά 
δεν κάνεις άλλες πρόβες. Πας, γίνεται η έναρξη, πληρώνεσαι, φεύγεις. Οι μισοί που 
είχε πάρει δεν ήταν χορευτές. Χόρευε κι αυτή που είχε πάρει το χάλκινο στο Σίδ-
νεϋ στην ρυθμική, είχε διάφορους αθλητές μέσα γιατί ο χορογράφος ήθελε να έχει 
εφέ η χορογραφία. Να έχει ακροβατικά και επειδή τον ενδιέφερε στα ακροβατικά 
τι ανοίγματα μπορούσες να κάνεις, επέλεξε αυτούς που έχουν ανοίγματα να κά-
νουν τα ακροβατικά και αυτούς που χορεύουν να κάνουν τους χορευτικούς συν-
δυασμούς. Τα χώρισε κάπως έτσι. Εγώ ήμουν στο χορευτικό. 

m: Πριν είπες ότι ζητούσαν μικρές και αδύνατες, γιατί;
Κατερίνα: Ε, δεν θέλουν να είναι πάνω απο 30-35. Θέλουν να φαίνεται κάτι όμορ-
φο, νέο κλπ. Κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι αυτό το λένε μιας και οι περισσότεροι που διά-
λεξε δεν ήταν από audition αλλά πήγε από στόμα σε στόμα, δηλαδή είχε στάνταρ 
5 άτομα και τους είπε βρείτε άλλους, δεν έκανε κάλεσμα σε χορευτές για να διαλέ-
ξει. Αυτό ήταν το κριτήριο, να μην φέρουν κάποια κοπέλα που δεν θα του κάνει απ 
την αρχή. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι οι μισοί δεν ασχολούνται με τον χορό. 
Εγώ ποδοπατήθηκα στις πρόβες! Δεν γίνεται να βάζεις χορευτές, ακροβάτες και 
αθλητές από την μία κι απ την άλλοι κάποιους που να μην κάνουν χορό. Γιατί όταν 
τους λες «Τρέξε» κι αυτοί δεν έχουν ξαναβγεί στην σκηνή και δεν ξέρουν ούτε να 
τρέχουν σε πατάνε! Έφαγα πολλές κλωτσιές τον χειμώνα!

m: Αυτά τα πέντε άτομα που λες από πού είχανε σχέση με το χορογράφο;
Κατ: Ο Β΄ χορογράφος έχει μια σχολή χορού, που κάνει ακροβατικά, σύγχρονο, τέ-
τοιες μαλακίες και μια ομάδα χορού. Αυτοί είναι μαθητές του. Είμαστε γύρω στα 15 
άτομα που χορεύουμε χειμώνα, καλοκαίρι, όταν τελικά μας πήρε στο μαγαζί, μας 

Συνέντευξη με μια χορεύτρια

“σαν νταλικέρης μιλάω… ντροπή 
και έχω κάνει και μπαλετο!„
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είπε ότι αν θέλετε να μπείτε στην ομάδα μου, πρέπει να έρχεστε στην σχολή μου.
Ουσιαστικά ήταν σαν να έλεγε ότι αν θέλεις να μπεις στην φάση και να ξανάχεις 
δουλειά, τα λεφτά που παίρνεις απ το κέντρο πρέπει να τα δίνεις σε μένα. Δεν το 
είπε έτσι αλλά αυτό κατάλαβα.

m: Δηλαδή τα 20 ευρώ που παίρνεις στον Βάρδο μετά να τα δίνεις σ’ αυτόν!
Κατ: Ναι! Τον κοιτάω και λέω δεν μπορεί, μου κάνει πλάκα! Δεν υπάρχει περίπτω-
ση! Από όλους όσους χορεύουμε εκει μόνο 2 άτομα δεν πήγαν στην σχολή του. Και 
σ’ αυτά τα άτομα έχει τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Έχουμε αποκλειστεί.

 m: Δηλαδή, πώς συμπεριφέρεται;
Κατ: Γενικά υπάρχουνε διακρίσεις. Ο Β΄ χορογράφος προωθεί περισσότερο τα 
παιδιά που είναι στη σχολή του και με αυτούς που συνεργάζεται. Αλλά εμένα δε 
με πειράζει γιατί δεν έχω και κάποια ευθύνη. Με βάζει πάντα πίσω κι εγώ απλά 
τρέχω, πάω πάνω-κάτω, κάνω και μια κίνηση, δεν κάνω κάτι, και παίρνω τα ίδια λε-
φτά με αυτόν που είναι μπροστά και έχει την ευθύνη ότι πρέπει να κάνει ένα πιο 
δύσκολο χορευτικό. Απλά νομίζω ότι οι υπόλοιποι σφάζονται για το ποιος θα κά-
νει περισσότερα πράγματα. Για το ποιος θα φανεί στο κοινό περισσότερο. Αλλά 
εμένα δεν με πειράζει γιατί δεν έχω πάει εκεί για να χορέψω. Και μου φαίνεται και 
αστείο γιατί και να σε δει κάποιος, δεν ενδιαφέρεται, δεν έχει έρθει να δει εσένα. 
Δεν είναι όπως στις παραστάσεις που εκτίθεσαι γιατί ο άλλος έρχεται να σε δει που 
χορεύεις. Εδώ ο άλλος έρχεται να δει το Βάρδο, χέστηκε για το αν θα βγει κάποια 
και θα κουνηθεί λίγο.

m: Αυτός, ο Β΄ χορογράφος, δουλεύει για τον Βάρδο ή για το κατάστημα;
Κατ: Για τον Βάρδο. Υπάρχει ο χορογράφος ο Α΄ ο οποίος έχει τον Β΄ χορογράφο, 
ο οποίος βγάζει τις χορογραφίες. Ο Α΄ έχει την εποπτεία. Δηλαδή μόνο στις πρό-
βες προς το τέλος εμφανίζεται αυτός, να δει τι έχει κάνει ο Β΄, του κάνει διορθώ-
σεις και κάνει τις συνεννοήσεις με το Βάρδο. Όλη τη δουλειά τη βγάζει ο Β΄ αλλά 
το όνομα είναι του Α΄. Ο Α΄ είναι όνομα στην πιάτσα, είναι και σε άλλα μπουζού-
κια, όχι μόνο στο Βάρδο. Αλλά προφανώς δε θα κάτσει να βγάλει αυτός τη χορο-
γραφία. Γιατί να το κάνει; Άλλωστε αυτός ήταν κι όταν έφτιαχναν το μαγαζί- ψιλο-
επιβλέπει το προσωπικό, λέει που θα μπει αυτή η κολόνα, τι θα γίνει... Δηλαδή νο-
μίζω δεν είναι μόνο χορογράφος, κάνει λίγο τουρλού αυτός... Αυτός πρέπει να έχει 
και τα κονέ με τα μαγαζιά. 

m: Ο Α΄ αποφασίζει και για την εμφάνισή σας; Τι θα φοράτε π.χ.;
Κατ: Αυτός κάνει το κόνσεπτ αλλά σύμφωνα με αυτό που θέλει ο Βάρδος. Για να 
καταλάβεις ο Βάρδος όταν ήρθε την πρώτη φορά και μας είδε με το πρώτο φό-

ρεμα που φορούσαμε και ήταν πιο κοντό, ήταν σε φάση «τι είναι αυτό; Δεν σας 
είπα ότι θέλω να ‘ναι μακρύ; Δεν θέλω να είναι προκλητικό». Τώρα φοράμε κάτι 
φορέματα άσπρα, κι έχουμε κι ένα τσεμπέρι. Επίσης φοράμε άσπρες κάλτσες μέ-
χρι τη μέση της γάμπας. Και κάτι άσπρα παπουτσάκια σαν all star. Και καλά πρέπει 
να’μαστε 80’s, καμία σχέση με 80’s βέβαια..
Ό,τι του φανεί του λολο-Στεφανή είμαστε λίγο… Είμαστε σαν «Το μικρό σπίτι 
στο λιβάδι». Γενικά αυτός όλο κάτι τέτοια κάνει. Το χειμώνα μας είχε ντύσει σαν 
νεράιδες.

m: Πριν ανέφερες ότι οι υπόλοιποι χορευτές «σφάζονται» για το ποιος θα 
κανει περισσότερα πράγματα. Πώς κι έτσι;
Κατ: Οι μισοί από αυτούς δεν ξέρουνε χορό αλλά γουστάρουν να χορεύουν, γου-
στάρουνε Βάρδο και γενικά αυτή τη φάση (τα μπουζούκια), οπότε σου λέει να τα 
έχω καλά με το χορογράφο να με βάλει σε παραστάσεις του, αλλά δεν το κάνουν 
για τα λεφτά. Παράδειγμα, μια κοπέλα που χορεύαμε μαζί, βγαίναμε στη σκηνή 
και η παρέα της ήταν κάθε Σάββατο πρώτο τραπέζι. Και της λέω «τι γίνεται ρε συ; 
Κάθε Σάββατο εδώ είναι αυτοί;» Και μου λέει , «ναι ρε συ. Εμείς έτσι κάνουμε. Δεν 
βγαίνουμε. Πάμε στα μπουζούκια.» Το χειμώνα τα πράγματα ήταν πολύ πιο αντα-
γωνιστικά από τώρα. Τώρα έχουν ηρεμήσει. Το χειμώνα λοιπόν, επειδή εγώ πήγαι-
να με τις φόρμες, άβαφτη, χάλια, οι άλλες σκάγανε με την τακουνάρα, το φόρεμα 
απ’το γάμο ας πούμε... Οι οποίες μπορεί να ερχόντουσαν και να πήγαιναν στο κα-
μαρίνι, δηλαδή δεν τους έβλεπε κόσμος. Καθόντουσαν στο καμαρίνι με τη γόβα, 
βαμμένες έτσι, παστωμένες με τα φορέματα, άλλαζαν, έβγαιναν στη σκηνή, χο-
ρεύανε και μετά ξαναλλάζανε, βάζανε πάλι τη λατέρνα για να πάνε σπίτι τους. Κι 
έσκαγα εγώ με τη φόρμα κι ήταν πέντε γκόμενες σε φάση «Τώρα εσύ τι έρχεσαι με 
τη φόρμα και δηλαδή... τι είναι αυτό;».
Αλλά γενικά αυτοί θέλουν να τα έχουν καλά με όλους... Δεν θα σε προσβάλει και 
τελείως ο άλλος. Να τα έχω καλά με τον χορογράφο, να τα έχω καλά και λίγο με 
σένα γιατί δεν ξέρω αν θα σε χρειαστώ στο μέλλον. Θα σου πω και μια μαλακία 
να περάσει η ώρα... Αλλά όταν σκάσει ο χορογράφος και πει καμιά μαλακία 
χαζογελάνε όλοι κι είμαι εγώ και τους κοιτάω έτσι...

m: Οι άλλοι που δεν είναι χορευτές στο επάγγελμα, με τι ασχολούνται;
Κατ: Από τους υπόλοιπους ένας έχει τελειώσει φυσιοθεραπεία και κάνει τα ακρο-
βατικά, άλλος κάνει ενόργανη, μία άλλη σπουδάζει πληροφορική και δεν έχει κά-
νει χορό. Άλλος έχει σπουδάσει Αγγλική φιλολογία και διδάσκει σε φροντιστήριο 
και κάνει hip-hop, άλλος δουλεύει σε solarium, μία έχει τελειώσει επαγγελματική 
σχολή, μία άλλη έχει τελειώσει σχέδιο μόδας και δουλεύει σ ένα hostel γραμματέ-



14

ας... Αλλά εμένα το πρόβλημά μου σ’ αυτή τη δουλειά είναι ότι δεν ξέρω να οδηγώ. 
Και κανένας από τα υπόλοιπα παιδιά που χορεύουμε μαζί δεν δέχεται να με γυρίσει 
σπίτι μου. Κοιτάνε την πάρτη τους. Γιατί σου λέει ο άλλος και να μου βάλεις την βεν-
ζίνη - εφόσον θα σε πάω και θα σε φέρω στο μαγαζί- ποιος θα με πληρώσει εμένα αν 
γίνει κάποια ζημιά αφού μπαίνει ένα παραπάνω άτομο; Πρέπει να το παίζω καλή για 
να με πάνε κάπου κοντά στο σπίτι μου! Και υπάρχουν άτομα που μένουν μετά από 
μένα. Ρωτάω «πηγαίνει κανείς Συγγρού ή έστω Κουκάκι;» και ξέρω ότι ο χορευτής 
που χορεύουμε μαζί μένει Κουκάκι και ρωτάω και κοιτάει αλλού, γυρίζει το κεφάλι! 

m: Εκτός από τους άλλους χορευτές με ποιους συναναστρέφεσαι στο μα-
γαζί; Πώς είναι το περιβάλλον;
Κατ: Το περιβάλλον μου είναι αδιάφορο. Ούτε πάω εκεί και είμαι, πωπω τι είναι 
εδώ μέσα, ούτε θα έβγαινα να διασκεδάσω έτσι. Δηλαδή πιο πολύ με ενοχλούν τα 
παιδιά, παρά οι υπόλοιποι. Πιο άβολα αισθάνομαι με αυτούς. Εγώ δεν κάθομαι στα 
καμαρίνια μαζί τους γιατί με πιάνει υπερένταση, πηγαίνω πάνω-κάτω. Και βγαίνω 
έξω, πάω εκεί που κάθονται οι μουσικοί, καπνίζω, γιατί υπάρχει αυτή η ένταση. Με 
τους χορευτές που συναναστρέφομαι έχω πρόβλημα, με τους άλλους δε μιλάω.

m: Με τους πελάτες έχεις καθόλου πάρε-δώσε;
Κατ: ΄Όχι καθόλου. Βασικά ούτε όταν βγαίνεις στη σκηνή δε σε κοιτάνε . Δηλαδή 
εγώ θυμάμαι όλο το χειμώνα που έβγαινα, ήταν όλοι και κοιτάζανε τα iphone, και 
με το που βγαίναν τα ακροβατικά, γιατί ήταν τα σκοινιά κι ανέμιζαν πάνω απ’τα κε-
φάλια τους στα τραπέζια, κοιτάγανε σαν χαζοί, βλέπανε τους ακροβάτες, βγάζανε 
μια φωτογραφία και μετά πάλι στο iphone. 

m: Δηλαδή ο ρόλος σου είναι ότι φτιάχνεις ατμόσφαιρα, είσαι λίγο το 
background;
Κατ: Ναι είναι μια τέτοια φάση.

m: Σας έχει όμως ζητηθεί ποτέ να συναναστραφείτε με πελάτη;
Κατ: Όχι δεν γίνεται αυτό. Και συγκεκριμένα ο χορογράφος ο Α΄ όταν τελείωσε η σε-
ζόν τον χειμώνα, μας είπε ότι εσάς θέλω πάλι γιατί δεν μου δημιουργείτε πρόβλη-
μα, είστε καλά παιδιά πράγμα σπάνιο. Προβλήματα σημαίνει ό,τι φαντάζεται ο κα-
θένας...  Αυτό που μου είχε πει αυτός ο φίλος μου όταν πρωτοπήγα, είναι να προσέ-
χω γιατί στα μπουζούκια είναι περίεργα τα πράγματα και έχω ακούσει πολλά. Εμένα 
έναν ολόκληρο χειμώνα που δούλευα εκεί δεν μου την έπεσε κανένας. Ίσως να γίνο-
νταν πεσίματα και γι’ αυτό το είπε ο χορογράφος αυτό. Ίσως κοπέλες που δούλευε 
στο παρελθόν να του δημιουργούσαν προβλήματα με αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω κι 
χορογράφος τι πρόσωπο θέλει να δείξει...

m: Και ποια είναι η αναλογία αντρών -γυναικών πελατών εκεί μέσα; Τι 
ηλικίες;
 Κατ: Πιο πολλοί άντρες έρχονται. Εκεί γύρω στα 23-50.

m: Και τι οικονομικής τάξης είναι;
Κατ: Από τα αμάξια που βλέπω και τα τραπέζια, έχουν λεφτά. Δεν πεινάνε. Εγώ 
δεν περίμενα να έχει τόσο κόσμο. Και τον χειμώνα είχε. Απορώ που βρίσκουν τόσα 
λεφτά. Και ξέρω και άτομα που έρχονται κάθε Σάββατο. Γιατί αυτή είναι η φάση. 
Πάνε Παρασκευή στον Μαζωνάκη, το Σάββατο στον Βέρτη, Κυριακή στον Ρόκ-
κο ας πούμε ή οπουδήποτε αλλού. Και σκέψου το τραπέζι ανά 4 άτομα είναι 160 

ευρώ, η είσοδος για τους όρθιους 15 ευρώ και το πανέρι με τα γαρύφαλα έχει 15 
ευρώ. Ήτανε μια βραδιά, δεν θα το ξεχάσω αυτό, και τραγουδούσε αυτός και τα 
γαρύφαλα ήταν μέχρι τον θεό στην πίστα! Και αναρωτιόμουν «θεέ μου, πόσα χιλι-
άρικα είναι πάνω στην πίστα!». Πολλά λεφτά!

m: Στο μπαλέτο τι αναλογίες ανδρών- γυναικών έχετε; 
Κατ: Στους 15 οι 4 είναι άντρες, το χειμώνα ήταν πέντε.

m: Πληρώνεστε όλοι το ίδιο;
Κατ: Όχι. Το μπάτζετ για το μπαλέτο είναι 500 ευρώ. Ο Βάρδος π.χ λέει θέλω να εί-
ναι η σκηνή γεμάτη κόσμο, να φαίνεται η σκηνή γεμάτη. Δεν με νοιάζει αν θα εί-
ναι οι τέλειοι χορευτές. Είσαι ακροβάτης; Θα πάρεις 100 ευρώ. Παίρνουν πιο πολ-
λά από εμάς. Είναι κάποιες κοπέλες που υποθέτω, γιατί δεν δίνουν τα λεφτά μπρο-
στά μας, ότι παίρνουν παραπάνω γιατί κάνουν παραπάνω πράγματα  στην σκηνή, 
κάθονται 3 λεπτά αντί για 2 ή παίζει κάποια βιντεοπροβολή που φαίνονται αυτές  
και υποθέτω ότι παίρνουν παραπάνω λεφτά. Γύρω στα 30-50 ευρώ. Και μετά όλοι 
οι υπόλοιποι παίρνουν 25. Η αύξηση έγινε γιατί ο χορογράφος ο Α΄ ήθελε να γίνει 
30-35 ευρώ. Στην αρχή μας είπαν 30 μετά το κατεβάσανε στα 25 ευρώ.

m: Μαύρα;
Κατ: Όχι, μας κολάνε ένσημα. Είναι πολιτική του μαγαζιού. Όλα τα μαγαζιά δηλα-
δή γιατί τους κάνουν ελέγχους, πρέπει να ναι όλοι ασφαλισμένοι.

m: Ποιοι άλλοι δουλεύουν εκεί; Είστε εσείς, οι μουσικοί, οι σερβιτόροι, 
πόσοι είναι οι σερβιτόροι;
Κατ: Δεν ξέρω, είναι πάρα πολλοί. Έναν θυμάμαι μόνο απ όλους αυτούς, γιατί ήταν 
και το χειμώνα, τους υπόλοιπους δεν τους θυμάμαι.

m: Ούτε ξέρεις πόσο πληρώνονται.
Κατ: Όχι, οι φωτογράφοι ξέρω πόσο πληρώνονται, αλλά τώρα δεν έχουμε φωτο-
γράφους. Το χειμώνα είχαμε. Οι φωτογράφοι παίρνανε 50 ευρώ για όλο το βρά-
δυ. Εννιάωρο. Κι έπρεπε να πουλήσουνε και τις φωτογραφίες. Οι φωτογράφοι νο-
μίζω είναι το χειρότερο.

m: Και οι καθαρίστριες υποθέτω. Αυτές βγαίνουνε μετά.
Κατ: Αυτές δεν ξέρω πόσο παίρνουνε. Οι λουλουδούδες επίσης πρέπει να παίρ-
νουνε λίγα.

m: Αυτές τι κάνουνε;
Κατ: Αυτές ανεβαίνουν στη σκηνή αδειάζουν τα γαρίφαλα, περνάνε στο κοινό και 
μοιράζουνε καλάθια. Α έχουμε και τον μπράβο του Βάρδου και τους πορτιέρηδες 
που είναι του μαγαζιού που κάθονται όλο το βράδυ όποιο και να είναι το όνομα. 
Δεν έχει μπράβους όπως είναι στα κλαμπ, είναι αυτοί που σου ελέγχουνε το εισι-
τήριο. Είναι συνήθως ένας άντρας και μια κοπέλα. Ο μπράβος του Βάρδου δε μοι-
άζει και πολύ για μπράβος, είναι κοντούλης, κοκαλιάρης, ο οποίος τον θαυμάζει, 
όλη την ώρα τον κοιτάει σα θεό. Είναι γύρω του και κοιτάει να μη συμβεί κάτι. Πά-
ντως εγώ λυπάμαι και τους μουσικούς, όταν τελειώνω και βγαίνω απ΄έξω να πιω 
μια μπύρα κοιτάω λίγο το πρόγραμμα και φαίνονται όλοι να υποφέρουν. Ο άλλος 
τρώει τα νύχια του. Το χειμώνα μάλιστα που ήμασταν σε διπλανά καμαρίνια τους 
άκουγα που παίζανε κάτι κλασικά κομμάτια για ζέσταμα και μετά ξεκινούσανε το 
λαϊκό πρόγραμμα. 

15 ευρώ το πανέρι. Με έναν πρόχειρο 
υπολογισμό… αυτοί που πάνε στα 
μπουζούκια δεν έχουν λεφτά για πέταμα!

Όλοι αποθεώνουν τον εξωγήινο στο βάθος! Μόνο η σερβιτόρα 
είναι έτοιμη να κατεβάσει το δίσκο στο κεφάλι κάποιου 
συμπαθητικού πελάτη.

Συνέντευξη με μια χορεύτρια
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m: Ο Βάρδος πόσα παίρνει;
Κατ: Έχω ακούσει ότι παίρνει 3.000 τη βραδιά. 

m: Μάλιστα. Εσύ ως χορεύτρια, αποφοιτείς από τη σχολή και τι άλλες επι-
λογές δουλειάς έχεις;
Κατ: Μπορείς να χορεύεις σε παραστάσεις, να χορεύεις με κάποια ομάδα, να δισά-
σκεις σε σχολές ή υπάρχουν κάποια πτυχία που μπορείς να διδάσκεις σε σχολεία 
τα απογεύματα, στον σύλλογο γονέων. Να χορεύεις στην τηλεόραση, στα μπου-
ζούκια. Το θέμα είναι όταν βγαίνεις απ’ τη σχολή τι δυνατότητες σου δίνονται για 
να βγάλεις λεφτά. Πώς θα βγάλεις λεφτά; Με τις παραστάσεις δεν βγάζεις λεφτά. 
Με τις ομάδες χορού δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά.

m: Με τις ομάδες χορού γιατί δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά;
Κατ: Γιατί όταν έχεις 2-5 μήνες πρόβες... Τα εισιτήριά σου στο μετρό, οι ώρες που 
κλείνεις κάθε μέρα και δεν μπορείς να κάνεις κάποια άλλη δουλειά γιατί έχεις τις 
πρόβες για την παράσταση. Από την παράσταση αν πληρωθείς γιατί το 90%  δεν 
πληρώνεται. Αφού δεν έχουν επιχορήγηση.

m: Και κανένας δεν πληρώνει τις πρόβες; Αυτό δεν θεωρείται εργασία;
Κατ: Όχι, μάλιστα μπορεί να πληρώσεις εσύ τις πρόβες. Τον χώρο. Το μοιράζεσαι 
με τους άλλους.

m: Κι από πού βγάζει λεφτά μια χορεύτρια;
Κατ: Απ τον Βάρδο! (γέλια) Βέβαια θεωρείται υποδεέστερο επάγγελμα.

m:   Θεωρείται υποδεέστερο σαν επάγγελμα σε σχέση με...;
Κατ: Σε σχέση με το να είσαι καθηγητής σε μια σχολή ή να χορεύεις σε παραστά-
σεις. Ή αν χορεύεις σε παραστάσεις, τότε είναι εντάξει και να χορεύεις σε μπου-
ζούκια για να βγάλεις κάποια λεφτά από αυτό.

 m: Οπότε ο χώρος αν θέλεις να βιοποριστείς σε σπρώχνει προς αυτά τα 
πράγματα. Τηλεόραση, σκυλάδικα.
Κατ:  Ή σε άλλα επαγγέλματα. Σερβιτόρα, γραμματέας και παράλληλα κάνω κι 
αυτό που θέλω.

m: Δηλαδή κάνω 8ωρο πενθήμερο ή part time σερβιτόρα ή γραμματέας 
το πρωί και το απόγευμα κάνω πρόβες.
Κατ: Εγώ δεν περίμενα να πάω στα μπουζούκια να δουλέψω. Έλεγα δεν υπάρ-
χει περίπτωση ποτέ στην ζωή μου. Αλλά προτίμησα να κάνω αυτό από το να πάω 
σερβιτόρα ας πούμε. Να δουλεύω 8-9 ώρες για 25 ευρώ. Αυτό τουλάχιστον μου 
δίνει χρόνο για να κάνω πρόβες.

m: Από την σχολή σου πόσοι κάνουν και αυτές τις δεύτερες δουλειές;
Κατ: Είναι ένα ποσοστό 30%.

m: Αυτοί που το κάνουν το λένε ή το κρύβουν;
Κατ: Όχι το λένε. Κοίτα τώρα ένα άτομο σαν τον φίλο μου τον Αριστείδη δεν θα 
ήθελε να το πει, γιατί θέλει να τα έχει καλά με όλους. Τους άλλους δεν τους ενδια-
φέρει, σου λένε εγώ αυτό κάνω και δεν ντρέπομαι γι αυτό. Δεν ήθελε να πει σε άλ-
λες κοπέλες γιατί, ξέρω γω, μπορεί να τον κοροϊδεύανε, δεν ξέρω.

m: Η τηλεόραση είναι ίδια κατηγορία με τα μπουζούκια; Θεωρείται κι 

αυτό δευτερεύουσα κατηγορία; Από άποψη τέχνης;
Κατ: Ε, ναι. Δηλαδή εσένα μπορεί να σου αρέσει να το κάνεις. Είναι πολλά παιδιά 
που τους αρέσει, αυτό θέλουν να κάνουν. Να χορεύουν π.χ στο MEGA στον Σεφερ-
λή ξερω γω, θέλουν να χορεύουν με την Έλλη Κοκκίνου, δεν ξέρω, λένε «Είναι το 
όνειρό μου. Μ’ αρέσει να χορεύω εκεί». Ο άλλος θέλει να δουλέψει σε μια ομάδα 
στο εξωτερικό, οκ είναι ένα άλλο όνειρο. 

m: Και οι συγχορευτές σου από την σχολή σε λένε «δευτεροκλασάτη» και 
τέτοια;
Κατ: Ε, ναι . Τον χειμώνα κάτι σποντίτσες τις έφαγα! Του στυλ: « ε, τώρα που γινες 
μπουζουξού έχω ένα φίλο που γουστάρει μπουζούκια. Άμα είναι να τον φέρω εκεί, 
πρώτο τραπέζι πίστα να σε βλέπει. Είσαι κι ωραίο γκομενάκι...». Ή το άλλο «Κακό-
μοιρο...! Έχεις μπλέξει στα μπουζούκια, ε; Σε λυπάμαι...».

m: Το οποίο είναι και ηλίθιο να το λένε αυτό γιατί όταν λές πως παίζει η 
φάση με τα λεφτά, όντως συμφέρει περισσότερο αυτό που κάνεις εσύ.
Κατ: Εντάξει, ανάλογα τώρα. Είναι και κάποια παιδιά που βρήκανε καλές δου- 
λειές πάνω σ αυτό που τελειώσανε και παίρνουνε καλά λεφτα. Ως δασκάλες π.χ. Εί-
ναι ανάλογα και τι θα βρεις να κάνεις μετά. Είναι  κάποιες λίγες κοπέλες που τελει-
ώσανε την σχολή και διδάξανε κατευθείαν σε επαγγελματική σχολή. Αλλά αυτές οι 
περιπτώσεις είναι λίγες. Και προωθούνται και από τους καθηγητές της σχολής. 

m: Δύσκολο πάντως να βιοποριστείς από το επάγγελμα της χορεύτριας.
Κατ: Α να σου πω και ένα καλό σκηνικό. Πλακώθηκα με τον παρκαδόρο. Πάμε με 
το αμάξι με μια μαλακισμένη που θέλει τις βενζίνες. Ήτανε Σάββατο, είχε ανοίξει 
και το διπλανό κλαμπ και δεν υπάρχει παρκινγκ -έχουμε ένα συγκεκριμένο σημείο 
για τα αυτοκίνητα του προσωπικού. Δεν υπάρχει τίποτα κι εμείς βγαίνουμε σε μισή 
ώρα. Της λέω να πάμε στο παρκινγκ που είναι για τους πελάτες. Πάω στον ένα 
παρκαδόρο και του λέω ότι είμαστε από το μπαλέτο και πρέπει να αφήσουμε κά-
που το αυτοκίνητο γιατί βγαίνουμε σε μισή ώρα. Λέει εντάξει αυτός. Το αφήνουμε 
και αφήνουμε τα κλειδιά σε έναν άλλο τύπο. Έρχεται η ώρα να φύγουμε και φέρ-
νει απόδειξη. Λέει «παιδιά είναι 10 ευρώ». Του λέμε «τι 10 ευρώ, αφού είμαστε από 
το μπαλέτο», απαντάει αυτός «δε σας έχουν ενημερώσει;» και ξεκινάει αυτός τσα-
μπουκά, μας μιλούσε πολύ άσχημα. Βγαίνω κι εγώ από το αμάξι, η άλλη είχε χεστεί 
πάνω της. Και του λέω «κοίταξε να δεις μας κάνεις ερωτήσεις και μιλάς μόνος σου, 
να σου απαντήσω» αυτός «όχι, και δώστε μου τα 10 ευρώ και θα γίνει χαμός και 
μπλα μπλα μπλα.» και του λέω «θα πάω να βρω τον Α χορογράφο και θα δεις τι θα 
γίνει». Λέει «να πας και στον υπεύθυνο του μαγαζιού, τα ίδια θα σου πει» έχω και 
την άλλη που λέει «πού θα βρω 10 ευρώ και στο λεγα να μην πάμε εκεί» μέσα γινό-
ταν χαμός και τελικά πάμε στον υπεύθυνο. Του λέω εγώ το και το, κάντε κάτι. Λέει 
αυτός «έχεις απόλυτο δίκιο κοπέλα μου» βγαίνει έξω, πιάνει κάτι τύπους και τους 
λέει «πήγαινε να πεις σε αυτόν που είναι στο παρκινγκ» «δεν πάω εγώ σε αυτόν!» 
απαντάει. Τέλος πάντων έρχεται ο υπεύθυνος κάνει ένα σήμα στον τύπο με το χέρι 
και φύγαμε. Και πάμε την άλλη μέρα στο μαγαζί και αρχίζει αυτή με τις βενζίνες 
να λέει στους άλλους «δε φαντάζεστε, έγινε αυτό και τα πήρα εγώ και του λέω θα 
πάω στον υπεύθυνο, πήρα την Κατερίνα από τον ώμο και τα κανόνισα όλα!» και τι 
να της πεις μετά; Ντάξει αφού θέλει να δειχτεί. Να της χαλάσω το εφέ; 

Ε καλά! Σίγουρα είναι καλύτερα να χορεύεις στα μπουζούκια παρά να 
χορογραφείς όπως σου αρέσει μαζί με κάποια άλλη που σε ενδιαφέρει ο 
χορός της και μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί της.




