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ργαζόμενη 
σε σούπερ 

Ή
ταν καιρός σαν περιοδικό μιγάδα να πά-
ρουμε συνέντευξη από μια εργαζόμενη σε 
σούπερ μάρκετ. Πάμε μια βόλτα στο σού-
περ μάρκετ λοιπόν. Πώς είναι να δουλεύ-

εις στο σούπερ μάρκετ, αυτό το σύγχρονο ναό εμπο-
ρευμάτων, όπου κυριαρχούν οι γυναίκες τόσο ως ερ-
γαζόμενες, όσο και ως πελάτισσες; Η Μιράντα είχε 
την καλοσύνη να μας μιλήσει για τη δουλειά της, που 
κάνει τα τελευταία 15 χρόνια. 
Η δουλειά στο σούπερ μάρκετ είναι μια σχετικά στα-
θερή δουλειά μ’ ένα μισθό σχετικά αξιοπρεπή, αν δεν 
δουλεύεις παρτ τάιμ βέβαια. Κάτι που σήμερα με την 
κρίση εκτιμιέται και με το παραπάνω. Η Μιράντα μας 
λέει ότι μπήκε σ’ αυτή τη δουλειά όταν οι Έλληνες δε 
ζητούσαν και δε θέλανε να πάνε να δουλέψουν στα 
σούπερ μάρκετ. Η ίδια μας περιγράφει την ιεραρχία, 
τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων, τα καθήκοντα σ’ ένα 
σούπερ μάρκετ και αυτό που μας μεταφέρει δεν είναι 
ακριβώς μια ειδυλλιακή κατάσταση. Για την ακρίβεια 
μας μιλάει για όλα αυτά που υπέμεινε τα χρόνια που 
εργάζεται - σε συνθήκες γενικευμένης ήττας και απο-
μόνωσης που ζούμε. Για παράδειγμα στην αλυσίδα 
που δουλεύει, που ας την ονομάσουμε Πάρε Δώσε, η 
κάθε υπάλληλος βρίσκεται στο έλεος της αυθαιρεσί-
ας της κάθε διευθύντριας και προϊσταμένης, οι οποίες 
χρησιμοποιούν τις αιφνίδιες και τιμωρητικές μεταθέ-
σεις, ώστε να επιβληθούν στο προσωπικό. Ας πούμε 
προσλαμβάνεσαι σε κατάστημα στην Πατησίων, δε 
γεμίζεις στο μάτι της διευθύντριας ή της χαλάς τα σχέ-
δια και σε «στέλνει» την επομένη να δουλέψεις στην 
Παλλήνη. Στην καλή των περιπτώσεων, η κακή είναι 
απλά να χάσεις τη δουλειά σου.  

μιγ: πότε και πώς ξεκίνησες να δουλεύεις σε σού-
περ μάρκετ; 
μ: Ξεκίνησα πριν 15 χρόνια στο Σταρ. Μου είχανε πει 
ότι αν θέλω να μπω στη δουλειά να πάω στα κεντρι-
κά του Σταρ.

μιγ: είχες φίλες που δουλεύανε στο σταρ;
μ: Κάποιες γνωστές. Και μου είπανε θα πας στα κε-
ντρικά. Γιατί αν κάνεις αίτηση στα σουπερμάρκετ τις 
πετάνε. Έδωσα το βιογραφικό και με κρατήσανε αμέ-
σως. Κάναμε το σεμινάριο, μας είπανε πού θα πάμε η 
καθεμιά γιατί ήμασταν αρκετές κοπέλες και πήγαμε να 
εργαστούμε. 

μιγ: πριν ήσουν καιρό άνεργη;
μ: Δεν ήμουν καιρό άνεργη, μεγάλωνα τα παιδιά μου. 
Όταν η μικρή ήταν για τον παιδικό ξεκίνησα τη δου-
λειά. Εγώ πήγα στη δουλειά όταν είχα πιο μεγάλα παι-
διά, δεν είχα μωρά. Ήταν επιλογή μου να καθίσω στο 
σπίτι να μεγαλώσω τα παιδιά.

μιγ: ο σύζυγος;
μ: Δούλευε και δουλεύει παρά πολύ ο σύζυγος. 

μιγ: Γιατί πήγες να δουλέψεις;
μ: Γιατί πήγα; Δεν άντεχα άλλο στο σπίτι. Είναι κουρα-
στικό, είναι 2 παιδιά, είναι πολύ κουραστικό. Και εγώ ή-
θελα ψυχολογικά να ανέβω, να κάνω κάτι. 

μιγ: Έχεις και τα δικά σου λεφτά...
μ: Εμείς έχουμε κοινό λογαριασμό με τον άντρα μου, 
δεν είχαμε ποτέ ξεχωριστό. Και το σπίτι που πήραμε, 
που στην ουσία δούλεψε ο άντρας μου, είναι και στο ό-
νομά μου. Εμείς έχουμε άλλη νοοτροπία! Είμαι 25 χρό-
νια με το σύζυγο μου, δεν είναι.. αλλά κουράστηκα 
μέσα στο σπίτι, βαρέθηκα, δεν μπορούσα. Στην αρχή 
το έκανα για να κάνω κάτι για μένα, να φύγω από τη μι-
ζέρια του σπιτιού, να ανέβω ψυχολογικά. Μετά όμως έ-
γινε ανάγκη. Έγινε ανάγκη γιατί τα οικονομικά δε σε βο-
ηθάνε με 2 παιδιά. 

μιγ: οπότε ξεκίνησες να δουλεύεις στο σταρ.
μ: Ναι. Μου πρότειναν για το κατάστημα στην Αγίου 
Μελετίου γιατί ήταν 3-4 στάσεις από το σπίτι μου, δεν 
ήταν παραπάνω. Από τα κεντρικά όμως με είχανε στεί-
λει για άλλο πόστο και μ’ έβαλε σ’ άλλο πόστο ο διευθυ-
ντής εκεί. Είχα πάει για ταμείο εκεί και τελικά δούλεψα 
1 χρόνο στα ράφια. Να δεις πως αλλάζουν τα πράγμα-
τα και τι γίνεται στην πορεία. Στην αρχή ήμουνα 4ωρη. 
Ναι μεν ήμουν 4ωρη αλλά με προοπτική. Με κάνει εξά-
ωρη, όμως 6ωρη μου λέει θα σε βάλω στα ψάρια. Στα 
ψάρια όχι του λέω γιατί έχω πρόβλημα. Δε μπαίνω στα 
ψυγεία. Προσπάθησα, το πάλεψα, μπήκα μια φορά, δεν 
μπορούσα. Μου λέει δεν έχω κάτι άλλο να σου δώσω. 
Έτσι προτίμησα να φύγω. Ναι μεν μου είπε ότι θα είσαι 
6ωρη αλλά στα χαρτιά δεν με είχε κάνει. Και δε δού-
λευα ποτέ 4ωρη, ποτέ. Πληρωνόμουν για το εξτρά αλλά 
με βάση το 4ωρο. Γιατί έτσι πάει. 

μιγ: πόσες ώρες σε κρατούσαν;
μ: 6, 7, 8, πληρωνόμουν σαν υπερωρία αλλά με βάση 
το 4ωρο.

μιγ: σου τρώγανε λεφτά δηλαδή.
μ: Βεβαίως. Ήμουνα στο Σταρ, δεν είχα ακόμη φύγει, 
πήγα μια βόλτα στην πεθερά μου, στην Πατησίων και 
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μιγ: μάλιστα. ή προϊστάμενη είναι αυτή που δί-
νει αναφορά στη διευθύντρια τι κάνουν οι υπάλ-
ληλοι ή στον επιθεωρητή κατευθείαν, αν δεν υ-
πάρχει διευθύντρια;
μ: Ναι ναι, γιατί δεν μπορεί να με ελέγξει εμένα η δι-
ευθύντρια αν δουλεύω ή όχι, αν είμαι άλλη βάρδια, 
γιατί η διευθύντρια είναι συγκεκριμένες οι ώρες που 
δουλεύει...η προϊσταμένη βέβαια δεν δίνει αναφορά, 
το παίζει όμως ότι δίνει αναφορά γιατί στην ουσία και 
αυτή δουλεύει, δε μπορεί να κάνει διαφορετικά. Αλλά 
έχω δει προϊσταμένη να μη δουλεύει και να σου πει 
κάντο αυτό. 

μιγ: να σε τρέχει δηλαδή.
μ: Βέβαια. Έχω δει προϊστάμενη να γίνεται διευθύ-
ντρια γιατί το γλείψιμο πήγαινε σύννεφο στον επιθεω-
ρητή. Ή θα έδινε μια κοπέλα, να τη βγάζανε αυτήν την 
κοπέλα από τη δουλειά και να ανέβει αυτή, επί πτω-
μάτων, αυτό γίνεται. Γενικά πρέπει να είναι η γλώσσα 
σου μεγάλη για να γλείφεις. Δεν το έκανα ποτέ, δε θα 
το κάνω ποτέ!

μιγ: και με τους υπόλοιπους υπαλλήλους;
μ: Ο κώδικας είναι: δεν μιλάμε μεταξύ μας! Μετά εκ των 
υστέρων τα μαθαίνεις. Δεν μιλάει ο ένας υπάλληλος με 
τον άλλο υπάλληλο γιατί φοβάται μην τον δώσει!

μιγ: δε ξέρεις δηλαδή ποιον έχεις δίπλα σου.
μ: Ναι, δε ξέρεις τι σχέσεις έχει ο καθένας.

μιγ: με τον καιρό όμως...
μ: Με τον καιρό βγαίνουν πράγματα στη φόρα. Στην 
Πατησίων δούλεψα 3 μήνες. Έγινε ένα περιστατικό με 
τη διευθύντρια. Όχι μόνο σ’ έμενα, σε πολλά άτομα 
εκεί μέσα. Η διευθύντρια έκλεβε λεφτά. Και αυτή τη 
διευθύντρια την έχουν ακόμη στο κατάστημα.  Γιατί 
να πλήρωνα τα 100 ευρώ, γιατί να τα πλήρωνα; Αφού 
τα είχε πάρει η διευθύντρια. Πήρα τηλέφωνο τον ε-
πιθεωρητή, έβαλα δίπλα την τότε προϊσταμένη, που 
μου είχε κλείσει το ταμείο και η προϊσταμένη του το 
επιβεβαίωσε ότι το ταμείο μου ήταν εντάξει. Τη διώ-
ξανε αυτή την προϊσταμένη από τη δουλειά, παραιτή-
θηκε μόνη της δηλαδή η κοπέλα, γιατί της είχε κάνει 
τη ζωή κόλαση η διευθύντρια.  Και εμένα δεν ξέρανε 
πως να με διώξουνε, επειδή άνοιξα το στόμα μου και 
είπα αυτό το πράγμα, ότι κλέβονται λεφτά εδώ. Αυτό 
δεν γινόταν μόνο με μένα, γινόταν με πολλά κορίτσια, 
που εγώ το έμαθα μετά. Τα στόματα ήταν κλειστά με-
ταξύ μας, φοβόντουσαν όλες οι κοπέλες. Να φαντα-
στείς δυο μόνο κοπέλες είδα εγώ που ήταν εκεί από 
παλιά. Αυτή η διευθύντρια άλλαζε κάθε λίγο και λιγά-
κι υπαλλήλους, βέβαια δεν τους διώχνανε τους πήγαι-
ναν σε άλλο κατάστημα...  

μιγ: και μετά;
μ: Με πάει Μάρνης. Έκατσα εκεί κάπου 9 μήνες. Γιατί 
άλλαξε η διευθύντρια και μας έβγαλε όλους και έβαλε 
καινούριους υπαλλήλους αυτή. Και τα 10 άτομα που 

είδα μια αφίσα που έλεγε ζητούνται πωλήτριες. Μπή-
κα μέσα, γεια σας, στο Πάρε Δώσε. Με πήρανε αμέ-
σως. Χωρίς μέσο. Δε χρειάστηκε ούτε στο Σταρ, ούτε 
στο Πάρε Δώσε, με βιογραφικό μόνο και κατευθείαν με 
πήρανε. Εκ των υστερών έμαθα, μετά από 14 χρόνια, 
που είμαι τώρα πια έμπειρη, ότι για να γινόσουν μόνι-
μη στο Πάρε Δώσε, έπρεπε στην αρχή να υπογράφεις 
κάθε 3 μήνες. Αν ενέκρινε η διευθύντρια ότι είσαι καλός 
υπάλληλος, πάντα η διευθύντρια και μετά ο επιθεωρη-
τής, πήγαινες στα κεντρικά να υπογράψεις. Ήταν 9 μή-
νες στην ουσία η δοκιμασία, εκ των υστέρων το έμαθα. 
Δεν είχα δει ποτέ τι υπέγραψα, όχι εγώ μόνο, καμία άλλη 
κοπέλα δεν έχει δει τι έχουμε υπογράψει. Αν μέσα σε 9 
μήνες δεν είχες κάνει 3 φορές τις υπογραφές σου δεν σε 
παίρνανε. Στην ουσία αν άνοιγες το στόμα σου και ζή-
ταγες τα δικαιώματά σου σε διώχνανε. Εκ των υστέρων 
τα έμαθα αυτά εγώ. Αυτά δεν τα ξέραμε. 

μιγ: και τί σου λέγανε;
μ: Θα πας να υπογράψεις το συμβόλαιο. Δε σου λέγανε 
ποτέ ότι... βάλε εδώ την υπογραφή, βάλε εκεί, αυτό ήταν.

μιγ: δε σ’ άφηναν να το διαβάσεις;
μ: Όχι, όχι. Ήμουνα στα κεντρικά και μια κυρία ζήτη-
σε και δεν την προσλάβανε ποτέ. Μιλάμε τώρα για πριν 
14 χρόνια. 

μιγ: δημοκρατικές διαδικασίες, μάλιστα. ποια 
είναι η δομή, η ιεραρχία σ’ ένα σούπερ μάρκετ; 
και πώς είναι γενικά οι σχέσεις με τους άλλους 
εργαζόμενους;
μ: Θα μιλήσω για το κατάστημα που είμαι τώρα. Είμα-
στε 4 άτομα, οι δυο είναι προϊστάμενοι, δεν υπάρχει δι-
ευθυντής γιατί το κατάστημα είναι μικρό. Προϊστάμενος 
το πρωί, προϊστάμενος και το βράδυ. Κάθε βάρδια έχει 
έναν προϊστάμενο που σου κλείνει το ταμείο. Αν βγαί-
νεις μείον, γιατί γίνονται πολλές φορές λάθη στο ταμείο, 
τα πληρώνεις από την τσέπη σου. Αλλά τα συν ποτέ δεν 
είναι δικά μας! (γέλια) Τα πουρμπουάρ δεν έχεις δικαίω-
μα να τα παίρνεις ποτέ. Ο επιθεωρητής έχει 15 ή 20 κα-
ταστήματα υπό την εποπτεία του και η συνεργασία του 
είναι άμεση με τη διευθύντρια ή την προϊσταμένη.

μιγ: τι κάνει ο επιθεωρητής;
μ: Ο επιθεωρητής θα πάρει τηλέφωνο τη διευθύντρια 
ή την προϊσταμένη και θα ρωτήσει έχει έρθει αυτό; Έ-
χεις έλλειψη από αυτό; Πώς συμπεριφέρεται ο υπάλλη-
λος; Πώς; Πώς; Πώς; Αυτοί μετά δίνουν λόγο στα κεντρι-
κά, στο μεγάλο αφεντικό, στον ιδιοκτήτη της αλυσίδας. 
Αυτή είναι η δομή. Δηλαδή πώς παίζει ένα μαγαζί; Αν σε 
πάει η προϊστάμενη ή η διευθύντρια του καταστήματος 
σε κρατάει σ’ αυτό το κατάστημα, αλλιώς το ψέμα πάει 
και έρχεται...

μιγ: στον επιθεωρητή; και αυτός δίνει την εντολή 
για την μετάθεση;
μ: Ναι ναι. Εξαρτάται πώς είναι η σχέση επιθεωρητή και 
προϊσταμένης ή επιθεωρητή και διευθύντριας. 

ήμασταν ήδη εκεί. Δεν ήθελε κάποιον παλιό. Με ψέμα-
τα πάλι. Εγώ έφυγα όταν ζήτησα άδεια να πάω να δω το 
γιο μου σημαιοφόρο. Δεν μου έδωσαν ποτέ άδεια και 
την άλλη μέρα με πήγανε σε άλλο κατάστημα. Εκ των 
υστέρων έμαθα τι είχε πει η διευθύντρια.

μιγ: τι;
μ: Ψέματα, ότι είχα βρίσει τον επιθεωρητή. Από κει και 
πέρα με πήρανε και με πήγανε Παλλήνη. Πολύ μακριά. 
Εκεί δούλεψα 5 1/2 χρόνια. Στην ουσία είναι, μπορώ να 
το πω άνετα, ότι αν σε πάει η διευθύντρια και πας με 
τα νερά της διευθύντριας, αυτή κινεί τα νήματα παντού. 
Είναι πώς θα σε κόψει η διευθύντρια. Το ψέμα πάει και 
έρχεται. Έχει πάει κοπέλα μετά από σεμινάριο σε κατά-
στημα να δουλέψει και επειδή δεν άρεσε στη διευθύ-
ντρια δεν δούλεψε ποτέ. 

μιγ: είπες ότι και σ’ εσένα πρότειναν να γίνεις 
προϊσταμένη, έτσι;
μ: Μου πρότειναν ναι. Η διευθύντρια είδε πώς δου-
λεύω, εξαρτάται σε ποια διευθύντρια θα πέσεις. Εγώ 
όμως είπα όχι, δε μπορώ να το κάνω αυτό, δε μπορώ να 
γίνω κακιά, στα ίσια. 

μιγ: στην παλλήνη τι έγινε;
μ: Στο κατάστημα στην Παλλήνη όσο ήμουν εγώ 50 ά-
τομα είχαν αλλάξει, τους πήγαιναν σε άλλα καταστήμα-
τα. Βγάλανε και την προϊσταμένη, που ήταν πολύ καλή 
μου φίλη και πολύ καλός άνθρωπος. Δούλευε πάρα 
πολύ. Η διευθύντρια δεν της έδωσε τις 15 μέρες άδεια 
που δικαιούνταν. Ήθελε να πάει στην πατρίδα της στη 
Γεωργία. Πριν φύγει όμως μου πε εμένα εμπιστευτικά 
ότι θα καθόταν άλλη μια βδομάδα. Γυρίζοντας από Γε-
ωργία, δεν ήρθε ποτέ Παλλήνη, πήγε σε άλλο κατάστη-
μα. Αυτή είχε μιλήσει στον επιθεωρητή και του ζήτησε 
να με βοηθήσει και να με πάει σε άλλο κατάστημα. Και; 
Πήγα Παγκράτι. Παγκράτι έκατσα 6 μήνες. Αρρωσταί-
νει βαριά ο πατέρας μου και έκανε ανοικτής καρδιάς 
στη Θεσσαλονίκη. Ζήτησα άδεια από τον επιθεωρητή 
μέσα στην ημέρα και αυτός δέχτηκε. Την επομένη ενη-
μέρωσα και τη διευθύντρια, ότι είχα την άδεια του επι-
θεωρητή. Εκείνη την ημέρα αλλάζανε τον ΦΠΑ και είχα-
νε πάρα πολλή δουλειά. Η προϊσταμένη ήταν αυτή που 
τα ξέρασε. Το έμαθα εγώ μετά από χρόνια. Μίλησε για 
μένα ότι δεν τη θέλω εδώ. Ταξίδεψα Θεσσαλονίκη και 
γύρισα πάλι και την άλλη μέρα ήμουν στη δουλειά. Δεν 
μου το είπανε στο κατάστημα ποτέ. Με πήρε τηλέφωνο 
η διευθύντρια και μου είπε θα πας αλλού. Και ήρθα εδώ.

μιγ: κολωνό;
μ: Ναι και είμαι 7 χρόνια εδώ.

μιγ: καλύτερα δεν είναι εδώ;
μ: Είναι καλύτερα.

μιγ: πιο κοντά στο σπίτι σου.
μ: Ναι ναι.. 

μιγ: ο πατέρας σου καλά είναι;
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μ: Τώρα, ναι. Ένιωθα τύψεις που πήγα να δω τον πατέ-
ρα μου και έχασα τη δουλειά μου. Γιατί δεν είναι εύκο-
λο να αλλάξεις κατάστημα γιατί δε ξέρεις τι θα αντιμε-
τωπίσεις στο καινούριο.

μιγ: μιράντα, μπορείς να μας πεις, το πρωί που 
πηγαίνεις στη δουλειά, ποιες είναι οι πρώτες σου 
κινήσεις, οι υποχρεώσεις; σ’ αυτά τα πόστα που ή-
σουν, όπως και για τα ωράρια και τις βάρδιες;
μ: Πάω 7, πρέπει να είμαι εκεί 7 με 2 γιατί εφτάωρα 
δουλεύουμε και είμαστε δηλωμένοι. Η απογευματινή 
είναι 2 με 9. Η πρώτη κίνηση είναι να ανοίξω το μαγα-
ζί, είμαστε 2 άτομα, η προϊστάμενη και εγώ. Ανοίγουμε 
το μαγαζί, χτυπάμε κάρτα και πρέπει να βάλουμε άλλη 
μπλούζα. Παίρνω το ταμείο μου και ξεκινάω, πάω στο 
μανάβικο, αν έχει σάπια, αν αν, μέχρι να έρθει το φορ-
τηγό το καινούριο. Να παραλάβουμε, να βάλουμε όλα 
τα προϊόντα στα ράφια, να κάνουμε φεις απ, δηλαδή να 
φέρουμε τα προϊόντα μπροστά να είναι σε μια ευθεία. 
Τελειώνοντας, πρέπει να σφουγγαρίσω, να είναι καθα-
ρό το μαγαζί. Και αυτό γίνεται καθημερινά. Όταν το κα-
τάστημα είναι μικρό, κάνεις όλα τα πόστα. Ταμείο, ζυ-
γαριά, βλέπεις ημερομηνίες, δεν σταματά ποτέ, βλέπεις 
αυτά που λείπουν και πού είναι στην αποθήκη. Στα με-
γάλα σ/μ μπορείς να είσαι μόνο ταμείο αλλά και πάλι 
όχι στην αλυσίδα του Πάρε Δώσε.

μιγ: με τις άδειες τι γίνεται;
μ: Όταν κάποιος από εμάς παίρνει άδεια, τη μοιραζό-
μαστε τα 3 άτομα που μένουν και δουλεύουμε 2 μέρες 
την εβδομάδα 14ωρα, για να βγάλουμε την άδεια. Κα-
τάλαβες; Και αυτά είναι συν. Εγώ έχω 4 εβδομάδες και 2 
μέρες άδεια το χρόνο και σ’ αυτό το κατάστημα τα παίρ-
νω όποτε θέλω. Αλλού μου τα δίνανε όποτε θέλανε. Α-
κριβώς έτσι. Ευτυχώς, σ’ αυτό το κατάστημα έχουμε 
μοιράσει και τον Αύγουστο, μια φορά η μια, μια φορά η 
άλλη, δεν έχουμε χάσει ποτέ. 

μιγ: Άπογραφή κάθε πότε κάνετε;
μ: Μια φορά το χρόνο κάνουμε γενική απογραφή για 
να δούμε αν έχουνε κλέψει προϊόντα. Κάθε μήνα έχου-
με απογραφή μανάβικο και 2 φορές το χρόνο κάνουμε 
στα καλλυντικά, στις κονσέρβες, αυτά που είναι πολύ 
πιο ακριβά και μπορεί εύκολα κάποιος να τα πάρει. Κα-
φέδες, σοκολάτες, 2 φορές το χρόνο.

μιγ: και βάζεις και αντικλεπτικά;
μ: Στα προϊόντα που μας έχουν ενημερώσει πρέπει να 
βάλουμε αντικλεπτικά. 

μιγ: το αντικλεπτικό που βάζεις τι είναι;
μ: Είναι χαρτί με μυστικό μπαρκοντ που δεν πρέπει να 
έρθει σε επαφή με το ράφι, γιατί το ράφι είναι από σίδε-
ρο και το βγάζει οφ. Μετά είναι άκυρο και δε κτυπάει, 
αν κλέψει κάποιος το προϊόν. 

μιγ: Έχεις προβλήματα με τη μέση σου;
μ: Βεβαίως όλες οι γυναίκες έχουν πρόβλημα στη 
μέση, άμα σηκώνεις τόσο βάρος. 

μιγ: μισθός και ένσημα;
μ: Τα ένσημα όλα εντάξει. Από μισθό έπαιρνα 850 
και τώρα είμαι στα 670. Οι προϊστάμενες παίρνουν 50 
ευρώ παραπάνω. Πρέπει να σου πω ότι τον έναν χρό-
νο που δούλεψα στο Σταρ δεν μου το βάλανε ποτέ σαν 
προϋπηρεσία στο μισθό μου. Ακόμη να το πω και αυτό, 
μπορεί κάποια στιγμή να μας απολύσουν, και χωρίς α-
ποζημίωση μάλιστα.  

μιγ: Άν και ήδη είπες κάποια πράγματα μπορείς 
να πεις κάτι παραπάνω για τις διαφορές μεταξύ 
μικρού σ/μ γειτονιάς και μεγάλου;
μ: Είπαμε, τα μικρά έχουν μόνο προϊσταμένη. Στο με-
γάλο έχει διευθύντρια και έχει ο καθένας το πόστο του. 
Εκτός από το πόστο έχουν και ταμείο. Αυτοί όμως που 
είναι στα τυριά κάνουν μόνο τυριά και ψυγείο. Στην 
Παλλήνη είχα έναν όροφο μόνη μου, μόνη μου! Ενώ 
ήταν 7 άτομα πάνω εγώ έκανα απορρυπαντικά, έκα-
να μπισκότα, έκανα κορν φλεικς, έκανα χαρτικά, αυτά 
τα γέμιζα κάθε μέρα ΜΟ-ΝΗ-ΜΟΥ! Σκυλοτροφές, γα-
τοτροφές, σερβιέτες, όλα όλα όλα, 7 ρολά έβαζα μόνη 
μου. Η διευθύντρια σε βάζει στο πόστο, το τι θα κάνεις. 

μιγ: Άν δε σε συμπαθεί σε βάζει σε κακό πόστο;
μ: Ναι βέβαια...Ξέχασα να σου πω ότι αν σου βρουν 
κάποιο ληγμένο το πληρώνεις, βεβαίως, 10 φορές. Στο 
περνάνε 10 φορές και το πληρώνεις, έχουμε πληρώσει 
πολλές φορές. Αν έρθει κάποιος πελάτης και κάνει φα-
σαρία, σε μεγάλο κατάστημα, αυτός που έχει το ληγ-
μένο θα το πληρώσει 10 φορές. Κάποιες διευθύντριες 
δεν το κάνουν, εξαρτάται σε ποιον άνθρωπο θα πέσεις. 
Αλλά γενικά, η διευθύντρια, η κάθε διευθύντρια θα σε 
πει γλωσσού, θα σου φέρεται πολύ άσχημα, θα σου βά-
λει τις φωνές μπροστά στον πελάτη, θα σε προσβάλ-
λει. Και αυτά τα λόγια δε φτάνουν στον επιθεωρητή. 
Γιατί αν τον πάρω εγώ τον επιθεωρητή και του πω το 
και το, η διευθύντρια είναι τόσο καπατσωμένη που θα 
τουμπάρει τον επιθεωρητή. Αυτές είναι οι σχέσεις. Στο 
Πάρε Δώσε το επίπεδο είναι 0. 

μιγ: πάμε να μιλήσουμε για τους πελάτες, ποιο εί-
ναι το προφίλ τους; και πώς συμπεριφέρονται;
μ: Από όλους έχει. Εξαρτάται πως θα τον χειριστείς τον 
κάθε άνθρωπο.

μιγ: κυρίως είναι γυναίκες ή άντρες;
μ: Κυρίως γυναίκες. Έχουμε και το κομπλιμάν μας. Έρ-
χονται και κύριοι βέβαια. Εγώ δεν είχα πρόβλημα ποτέ 
με πελάτη, ξέρω να φερθώ στον κάθε πελάτη. Όμως σε 
εισαγωγικά γιατί έχουν έρθει πελάτες να κάνουν φα-
σαρία και δεν τα έχουν καταφέρει. Επειδή ήμουν πολύ 
ευγενική. Μπορεί ο καθένας να μην ξύπνησε καλά και 
ήρθε να ξεσπάσει σ’ εσένα γιατί έτσι. Δεν έχω τσακωθεί 
ποτέ με πελάτη. Δεν είμαι εκεί για να τσακωθώ. Έναν 
καινούριο πελάτη τον γνωρίζω αμέσως γιατί λόγω που 
δουλεύω ταμείο... θα συμπεριφερθώ ανθρώπινα, θα 
βοηθήσω και τον παππού, αυτή είναι η δουλειά μου, 

το κάνω με αγάπη. Θα πω για τις προσφορές για παρά-
δειγμα. Μ’ αρέσει η δουλειά μου. Αφού είμαι εκεί την ε-
πέλεξα. Αλλά δεν είναι αυτό που σπούδασα.

μιγ: τι σπούδασες;
μ: Marketing manager σπούδασα, όχι εδώ, στην 
Αλβανία.

μιγ: Υπάρχουν επίμονοι άνδρες πελάτες που την 
πέφτουν στις κοπέλες; 
μ: Σε όλα τα επαγγέλματα αυτό το αποφεύγεις με τον 
τρόπο σου. Μου χει τύχει, ναι. Του το κόβεις ευγενικά 1-
2-3 και μετά ξέρεις, αν το χοντραίνει πολύ του λες μέχρι 
εκεί σε παίρνει φίλε, δε σε παίρνει παραπάνω. 

μιγ: τελευταία ερώτηση, πώς τα καταφέρνεις να 
είσαι νοικοκυρά και εργαζόμενη; 
μ: Πως τα προλαβαίνω; Είναι εφτάωρη η δουλειά μου 
καθημερινά, Κυριακή όμως είναι ρεπό. Όταν είμαι πρω-
ινή θα μαγειρέψω το βράδυ για την άλλη μέρα και επει-
δή φεύγω πολύ νωρίς από το σπίτι ο σύζυγος ασχολεί-
ται με τα παιδιά. Όταν ήμουν Παλλήνη, δεν προλάβαινα 
να πάρω τα παιδιά από το σχολείο και πήγαινε ο πεθε-
ρός μου και τα έπαιρνε.

μιγ: ο σύζυγος σου είχε αντιρρήσεις να δουλέ-
ψεις έξω;
μ: Δεν ήθελε στην αρχή ο σύζυγος, δεν ήθελε, με αυτά 
που τραβούσα εγώ, δεν ήθελε δεν δεν δεν, από εδώ με 
παίρναν, με πήγαιναν από εκεί!

μιγ: εσύ όμως επέμεινες.
μ: Επέμεινα.. το οικονομικό δε σε βοηθάει. Σπουδάζει 
το ένα παιδί, δήλωσε μόνο στην Αθήνα, γιατί δεν είχα-
με δυνατότητα να το σπουδάσουμε εκτός.

μιγ: ή μικρή πόσο είναι; 
μ: 11.

μιγ: Άκόμη θέλει.
μ: Βέβαια θέλει, σιδέρωμα, πλύσιμο, ρούχα, φαγητό...

μιγ: μόνη σου τα κάνεις όλα;
μ: Με βοηθάει πάρα πολύ ο σύζυγος, πάρα πολύ. 

μιγ: σιδερώνει;
μ: Να σιδερώσει όχι, αλλά να κάνει ένα πρόχειρο φα-
γητό στα παιδιά θα το κάνει, θα μαζέψει τα πιάτα θα τα 
βάλει στο πλυντήριο, θα μαζέψει το κρεβάτι, όταν φεύ-
γω το πρωί το κρεβάτι μου δεν το φτιάχνω γιατί κοιμά-
ται ακόμα ο σύζυγος, τα παιδιά το ίδιο. 

μιγ: με την καθαριότητα;
μ: Όταν είμαι πρωινή κάνω γιατί όλο το απόγευμα εί-
ναι δικό μου. 

μιγ: με το μαγείρεμα πώς τα πας;
μ: Είμαι καλή μαγείρισσα από όσο μου λένε. 

μιγ: τόσα χρόνια, έχεις κρατήσεις κάποιες φιλίες 
από άτομα που γνώρισες στη δουλειά;
μ: Επαφές έχω κρατήσει με 2-3 κοπέλες, όχι με περισ-
σότερες. 


