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Ο τύπος μπήκε στο δοκιμαστήριο  
και μου ζήτησε να μπω να δω αν το 
νούμερο είναι εντάξει πάνω του...»

καιώματα και την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώ-
ματος, το ΤΕΙ έχει να προσφέρει στις φοιτήτριές του 
και επίκαιρη (επιστημονική, πάντα) γνώση πάνω σε 
σύγχρονα θέματα που απασχολούν εμάς τις γυναί-
κες. Καθηγητής ενημέρωσε τις φοιτήτριες ότι ο HPV 
θερίζει και ότι «όλοι θα το πληρώσουμε αυτό ακρι-
βά». Ανοίξαμε τον καζαμία μπας και καταλάβουμε τι 
κακό θα μας βρει, αλλά το μήνυμα των καθηγητών 
είναι μάλλον σαφές: «οι νέες γυναίκες που είστε σε-
ξουαλικά ιδιαίτερα ενεργές πρέπει να φοβάστε». Να 
φοβάστε τον καρκίνο του τραχήλου, που προκαλεί-
ται από τον ιό HPV. Τo έχουμε ξαναγράψει εδώ στο 
περιοδικό όμως5: η σχέση μεταξύ του καρκίνου του 
τραχήλου και του ιού δεν είναι αιτιακή, κάτι τέτοιο 
δεν έχει αποδειχθεί ακόμη, καθώς πολλές γυναίκες 
έχουν καρκίνο τραχήλου χωρίς τον HPV και αντί-
στοιχα πάμπολλες δεν νοσούν μετά την προσβολή 
τους από τον ιό. Ο εκφοβισμός των φοιτητριών από 
τους καθηγητές αφορά ένα πράγμα μόνο, και αυτό 
είναι ο έλεγχος των σεξουαλικών συνηθειών των νε-
αρών γυναικών. Οι καθηγητές άλλωστε το υποστή-
ριξαν ανοιχτά αυτό λέγοντας ότι «φταίει η κακή σε-
ξουαλική συμπεριφορά των εφήβων που τα τελευ-
ταία χρόνια είναι πιο σεξουαλικά ενεργές». Αυτό μά-
λιστα! Η ελευθεριότητα των γυναικών προκαλεί καρ-
κίνο! Τι πιο παραγωγικό για το κράτος, αλλά και για 
τους γυναικολόγους, που θέλουν να προωθήσουν 
μαζικά ένα εμβόλιο που μας προφυλάσει μόνο από 
τα 3 από τα δεκάδες στελέχη του HPV και που ορι-
σμένες φορές γυναίκες έχουν κολλήσει τον ιό παρό-
τι έχουν εμβολιαστεί, ή ακόμα και εξαιτίας του εμ-
βολίου! Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Ε-
ταιρεία που αναφέραμε και παραπάνω πρωτοστατεί 
στην προσπάθεια προώθησης του εμβολίου και σε 
πρόσφατη ανακοίνωσή της «στηρίζει ανεπιφύλακτα 
τα μέτρα που προτείνει το Εθνικό Πρόγραμμα Εμ-
βολιασμών» του Υπουργείου Υγείας. Είναι φυσικό οι 
καθηγητές, μέρος ενός οργανωμένου κρατικού εκ-
παιδευτικού φορέα, να κάνουν χρήση της προνομια-
κής θέσης επαφής που έχουν με τις φοιτήτριες για να 
προωθήσουν την πολιτική μαζικής προώθησης του 
εμβολίου και εκφοβισμού των νεαρών γυναικών. Η 
νευραλγική τους θέση, τους επιτρέπει να διαμορφώ-

νουν τις νεαρές μαίες που στο μέλλον θα συμβου-
λέψουν αντίστοιχες νεαρές γυναίκες, προκαλώντας 
τους φόβο και ενοχή για τις σεξουαλικές τους επιλο-
γές. Οι επιπτώσεις της πολιτικής του ΤΕΙ είναι αλυσι-
δωτές και καταλήγουν, εν τέλει, στην ενοχοποίηση 
της σεξουαλικής ελευθερίας των γυναικών και στη 
λοιδωρία της ιστορικής απόπειρας των γυναικών να 
χειραφετηθούν. Κάπου διαβάζουμε: «Οι επιστήμο-
νες υποψιάζονται ότι τα κρούσματα HPV μολύνσεων 
έχουν αυξηθεί σαν αποτέλεσμα της αυξανόμενης α-
νηθικότητας που επικράτησε από την εποχή της σε-
ξουαλικής απελευθέρωσης των 60ς»6. Έτσι, το αί-
τημα για την αποσύνδεση του σεξ από την αναπα-
ραγωγή, το οποίο διεκδίκησαν οι γυναίκες στο πα-
ρελθόν, αποδυναμώνεται. Τώρα τα αντισυλληπτικά, 
το τσιγάρο, τα ποτά, η άστατη πολυγαμική ζωή σου 
φταίνε για τον καρκίνο σου και είναι δική σου ευθύ-
νη που νόσησες! 

γραμμή για τη θέση των γυναικών σήμερα: «ο 
φεμινισμός σας χάλασε»
Πάντως, οι φοιτήτριες του ΤΕΙ δεν πρέπει να μείνουν 
παραπονεμένες. Οι παραπάνω απόψεις των καθη-
γητών τους, όπως μας είπαν οι ίδιες, στηρίζονται σε 
μια πιο ολοκληρωμένη θεώρηση των έμφυλων σχέ-
σεων και μια κατανόηση την χαρακτηριστικών που 
κάνουν μια μαία σωστή! «Μια σωστή μαία, είναι μια 
σωστή γυναίκα», δήλωσε καθηγητής. Πως μοιάζει 
αυτή όμως; Η θέση της γυναίκας στη σημερινή κοι-
νωνία, σύμφωνα με τον καθηγητή, έχει ξεφτιλιστεί. 
Όπως ακριβώς μας το μετέφερε η φοιτήτρια, ο κύ-
ριος θεωρεί ότι «ο φεμινισμός έχει χαλάσει τις γυναί-
κες». Τις έχει κάνει να βγαίνουν στα διαλείμματα στη 
σχολή και «να καπνίζουν σαν νταλίκες», να χάνουν 
τη θελκτικότητά τους. Η εξίσωση που παρουσίασε 
ο καθηγητής είναι απλή: οι γυναίκες πρέπει να είμα-
στε θελκτικές ώστε να μας θέλουν οι άντρες, ώστε 
να αναπαράγεται το έθνος. Και να σου πάλι το δη-
μογραφικό πρόβλημα- τσουπ! Ο καθηγητής δεν πα-
ρέλειψε φυσικά να ενημερώσει τις φοιτήτριες για το 
πώς ο ίδιος εννοεί τον όρο «θελκτικές». Δεν εννοεί 
προκλητικές, είπε. Όχι βέβαια! Γιατί προκλητικές εί-
ναι «να τα θέλει ο κώλος σου/να είσαι διαθέσιμη», 
άρα σημαίνει ότι δεν είσαι ιδιοκτησία κανενός. Αυτό 
που εννοεί ο κύριος καθηγητής είναι να είμαστε α-
νοιχτά διαθέσιμες για τις ορέξεις του κάθε αρσενι-
κού, πειθαρχημένες πάντα στα δικά τους ενδυματο-
λογικά και σεξουαλικά κριτήρια. 

Φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής έχει μια 
ιδιαίτερη σχέση με αυτό που ονομάζουμε εμείς (οι 
φεμινίστριες!) «κουλτούρα του βιασμού». Και εξη-
γούμαστε... Ο κύριος καθηγητής έκλεισε την κατή-
χηση των πρωτοετών με ένα λογύδριο πάνω στη 
σχέση καθηγητή-φοιτήτριας. Θεωρεί την σχέση 
αυτή όχι τυπική, αλλά προσωπική. Ότι «όσες το κα-
ταλάβουν αυτό θα πάνε μπροστά». Προσοχή! Δε θα 
πρέπει καμία αναγνώστρια να κάνει κακεντρεχείς 
σκέψεις, όπως για παράδειγμα ότι εννοεί ότι αν του 
κάτσει καμιά φοιτήτρια θα τη βοηθήσει στη φοι-
τητική της σταδιοδρομία- αυτά άλλωστε δεν συμ-
βαίνουν στα ανώτατα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα. Οι φοιτήτριες ενημερώθηκαν ότι ακόμη και 
προσωπικά προβλήματα να έχουν, μπορούν να τον 
βρουν στο κινητό του τηλέφωνο. Και ότι ακόμη και 
για καφέ έχει πάει ή έχει καλέσει φοιτήτριες στο σπί-
τι του προκειμένου να τους λύσει απορίες σχετικές 
με το μάθημα! Ο άνθρωπος έχει μια τόσο ανιδιοτε-
λή σχέση με την επιστήμη και την εκπαίδευση, που 
μας έχει κατασυγκινήσει.

Μα, ποιοι είναι όλοι αυτοί;!
Ενθερμότατος φορέας αυτών των απόψεων είναι ο 
επίκουρος καθηγητής Νικόλαος Θαλασσινός. Μιλώ-
ντας σε περισσότερες από 100 φοιτήτριες, εξέφρα-
σε μέσα στα μούτρα τους τις μισογύνικες απόψεις 
περί της θέσης των γυναικών σήμερα ως σεξουαλι-
κό δόλωμα για τους άντρες. Ο κύριος είναι θωρακο-
χειρούργος, δηλώνει άγαμος, και βασικός συντελε-
στής στην ανακήρυξη του Αγ. Λουκά, Αρχιεπισκό-
που Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, ως  συμπρο-
στάτου Αγίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρεί-
ας (ΕΧΕ) το 2012! Σίγουρα μια καλή σχέση με την 
ορθόδοξη εκκλησία βοηθά στην βαθιά κατανόηση 
της γυναικείας χειραφέτησης. Επιπλέον, η κατήχη-
ση των φοιτητριών σχετικά με το πόσο αντι-σέξυ εί-
ναι το κάπνισμα δεν είναι δίχως όφελος. Ο καθηγη-
τής έχει συστήσει και είναι υπεύθυνος του «Συμβου-
λευτικού Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος» του ΤΕΙ-
Αθήνας, το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με την 
Α’ Πνευμονολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ. Είπε κανένας ότι ο κύριος χτίζει την καριέρα 
του πάνω στο σεξιστικό δόγμα που θέλει τις γυναί-
κες αντι-θηλυκές εάν καπνίζουν; Είπε κανείς ότι ο κύ-
ριος προωθεί την κρατική αντικαπνιστική εκστρα-
τεία που σκοπό έχει την ποινικοποίηση των ηδονών 
μας (για το καλό μας φυσικά); Εάν κάποιος το έλεγε, 
θα είχε δίκιο. 

Υπάρχουν και άλλοι καθηγητές, υποστηρικτές των 
παραπάνω απόψεων στο συγκεκριμένο ανώτατο ί-
δρυμα. Μαίες και ακαδημαϊκοί που έχουν διατελέσει 
σε δημόσια νοσοκομεία και έχουν πλούσιο επιστη-
μονικό έργο να επιδείξουν. Σχετικά με την «κακή σε-
ξουαλική συμπεριφορά» των νέων γυναικών και τον 
HPV, με τα αναπαραγωγικά δικαιώματα της εργατι-
κής τάξης και άλλα πολλά. Ελπίζουμε η φοιτήτρια 
που επικοινώνησε μαζί μας να μη πάψει να μας τρο-
φοδοτεί με τέτοιες ζουμερές πληροφορίες!

μ.α.σ... έσωσαν! (σίγουρα)
Μέσα σε αυτόν τον ζόφο πώς επιβιώνεις αν είσαι 
φοιτήτρια; Ευτυχώς! Εκεί που είχαμε αποθαρρυν-
θεί, ενημερωθήκαμε για την ηχηρή παρουσία του 
Μ.Α.Σ. (ΚΚΕ) στη Σχολή, με διαμαρτυρία στον Πρόε-
δρο του ΤΕΙ για τις ελλείψεις του ιδρύματος τη δεύ-
τερη κιόλας εβδομάδα του εξαμήνου. Μικρή παρά-
λειψη: δεν διαμαρτυρήθηκαν (ούτε άλλες φοιτητι-
κές οργανώσεις) ως φαίνεται για την μισογύνικη πο-
λιτική υγείας που διαγράφηκε ξεκάθαρα την πρώτη 
βδομάδα του εξαμήνου! Και εδώ που τα λέμε τόσα 
χρόνια, φαίνεται να μην έχει διαμαρτυρηθεί ούτε το 
Μ.Α.Σ., ούτε καμιά άλλη παράταξη, ούτε και κανείς 
άλλος για την ελευθεροστομία των καθηγητών στο 
ίδρυμα αυτό. Είμαστε σίγουρες ότι πολλές αγανα-
κτούν μέσα στα αμφιθέατρα με αυτά που ακούνε, 
και κάτω από το φόβο της αυθεντίας του καθηγητή 
δεν μιλάνε. Απόδειξη η φοιτήτρια που επικοινώνη-
σε μαζί μας. Όμως αυτά τα ζητήματα πρέπει να απα-
ντιούνται συλλογικά, συντονισμένα και με διάρκεια 
για να αναγκαστούν οι καθηγητές να είναι πιο προ-
σεχτικοί με αυτά που λένε. Σίγουρα θα το σκέφτο-
νταν διπλά, εάν την επόμενη φορά που θέλουν να 
υπερασπιστούν ξανά απόψεις που υποτιμούν ανοι-
χτά τις γυναίκες, πολλές φοιτήτριες αντιδράσουν. 
Στην τελική, υποτιμούν το κοινωνικό ρόλο των μαι-
ών αφού δίνουν έρεισμα και δύναμη σε απόψεις 
που συμφέρουν ξεκάθαρα μόνο τους άντρες γυναι-
κολόγους, οι οποίοι έτσι καταφέρνουν να έχουν το 
μονοπώλιο των αποφάσεων και της δεοντολογίας 
που θα διέπει τις υπηρεσίες γυναικείας υγείας.  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΑ: 18-35 ετών, εμφανίσιμη, ευγενική, 
πρόσχαρη, για πλήρη ή part time απασχόληση, με ευέ-
λικτα ωράρια, ικανοποιητικό μισθό, σε ευχάριστο εργα-
σιακό περιβάλλον.

Αν είσαι γυναίκα της εργατικής τάξης, σίγουρα κάποια στιγμή 
στη ζωή σου, έπεσε στα χέρια σου μια τέτοια αγγελία. Όπως στην 
περίπτωση της Ηλέκτρας,  η οποία μας μίλησε για την σύντομη 
αλλά δυνατή εμπειρία της  ως  πωλήτρια σε κατάστημα ρούχων 
και μας βοήθησε να ερμηνεύσουμε λίγο καλύτερα τα νοήματα 
αυτής της αγγελίας. Το να είσαι πρόσχαρη και ευγενική όπως μας 
είπε, μεταφράζεται σε ατσάλινα νεύρα απέναντι στον κάθε απαι-
τητικό και περίεργο πελάτη, ο ικανοποιητικός μισθός και οι ευ-
έλικτες ώρες μεταφράζεται σε ψίχουλα για μια καθημερινότητα 
με εξαντλητικό πρόγραμμα και εκτενή ωράρια, ενώ το ευχάρι-
στο εργασιακό περιβάλλον, στο να βγάζεις τον σκασμό μπροστά 
στον κάθε υπεύθυνο ή ρουφιάνο που έχεις πάνω απ' το κεφάλι 
σου και να λες ευχαριστώ που έχεις και δουλειά.

Η Ηλέκτρα ως φοιτήτρια έχει αναγκαστεί να αλλάξει πολλές 
σκατοδουλειές. Από το babysitting και την προώθηση προϊό-
ντων, σε κατάστημα ρούχων και άνεργη στο σήμερα. Ως πωλή-
τρια λοιπόν, μας περιγράφει το πως είναι να δουλεύεις σε έναν 
κλάδο που δουλεύουν κατά βάση γυναίκες, για τις συνθήκες ερ-
γασίας σε καιρούς γενικευμένης κρίσης, για τις σχέσεις που δια-
μορφώνονται μεταξύ εργαζομένων κάτω από τη συνεχή επιτή-
ρηση και εκφοβισμό του εκάστοτε υπευθύνου, για τους ρατσι-
στές συναδέλφους, ενώ δεν παραλείπει να σχολιάσει  εκτενώς  τη 
φιγούρα του πελάτη.  Αναδεικνύει πως σε περιόδους ήττας που 
διανύουμε, η υποτίμηση που βιώνουμε από τ΄αφεντικά, αναγκά-
ζει πολλές από εμάς να δουλεύουμε υπερωρίες χωρίς να τις πλη-
ρωνόμαστε, να είμαστε συνέχεια στο πόδι, διαθέσιμες, όποτε κι 
αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν να τρέξεις για δουλειά. 
Και όλα αυτά πάντα  υπό τον φόβο μιας μετάθεσης στου διαόλου 
τη μάνα ή ακόμα χειρότερα της απόλυσης αν δεν γεμίζεις το μάτι 
στον προϊστάμενο ή δεν είσαι άκρως παραγωγική. 'Οπως της εί-
παν και όταν ξεκίνησε να δουλεύει εκεί, “πάνω απ' όλα ο πελά-
της”. Κάνε τα στραβά μάτια σε κάθε ρατσιστικό ή σεξιστικό σχό-
λιο, μείνε χαμογελαστή μπροστά στο σωρό από ρούχα που αφή-
νουν πίσω οι βιαστικοί πελάτες που απλά “χαζεύουν”, απάντα ευ-
γενικά στους κακότροπους που θέλουν να τους εξυπηρετήσεις 
γρήγορα γιατί έχουν και δουλειές!

μ: Πότε ξεκίνησες να εργάζεσαι ως πωλήτρια 
στο συγκεκριμένο κατάστημα και για πόσο 
καιρό έμεινες;
Η: Έναν χρόνο περίπου εργάστηκα εκεί. Από τον Ι-
ούνιο του ΄14 μέχρι και τον Ιούλιο του ΄15. 

μ: τη δουλειά πως την βρήκες; μέσω αγγελίας 
ή μέσω κάποιου γραφείου;
Η: Όχι.. Βασικά την βρήκα μέσω κάποιας γνωστής 
μου, η οποία δούλευε παλιότερα εκεί και μου είπε 
πως έψαχναν κοπέλα για τετράωρο. Αν και έψαχνα 
κάτι για περισσότερες ώρες είπα θα πάω. Είχα κάνει 
διάφορες δουλειές του ποδαριού ως τότε και ήθε-
λα να βρω κάτι πιο μόνιμο.

μ: επομένως  ξεκίνησες για part time. Πόσες 
μέρες την εβδομάδα δούλευες;
Η: Είχα ένα ρεπό την εβδομάδα. Συνολικά δούλευα 
5 μέρες, εκτός από Κυριακές. Παρόλα αυτά υπήρ-
χαν κάποιες Κυριακές τις οποίες το κατάστημα ά-
νοιγε, στις γιορτές για παράδειγμα, όπου κανείς δεν 
έπαιρνε ρεπό.

μ: δηλαδή εκείνες τις εβδομάδες πόσο 
δουλεύατε;
Η: Έξι μέρες την εβδομάδα ή και επτά πολλές φο-
ρές. Δηλαδή όταν δούλευες και Κυριακή, δούλευες 
όλη την εβδομάδα και σου χρωστούσαν δυο ρεπό, 
που θα τα έπαιρνες κάποια στιγμή μαζεμένα.

μ: και τα πήρες ποτέ αυτά τα μαζεμένα ρεπό;
Η: Φυσικά και όχι. Εδώ κοπέλες που ενώ δούλευαν 
χρόνια στο κατάστημα και ήταν κατά κάποιο τρόπο 
“παλιές”, είχαν να πάρουν ρεπό πάνω από ένα μήνα 
πολλές φορές. Δεν μας άφηναν να κάνουμε διά-
λειμμα καλά-καλά. Εγώ έμαθα ένα μήνα πριν φύγω 
ότι δικαιούμουν ένα δεκάλεπτο διάλειμμα στο τε-
τράωρο. Γενικά το κλίμα ήταν αρκετά απαιτητι-
κό και οι κοπέλες συμβιβάζονταν με αυτό. Το πρό-
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γραμμα μας δεν ήταν ποτέ σταθερό και μας ενημέρωναν μια μέρα πριν 
για το ωράριο που θα δουλεύαμε την επόμενη μέρα. Δεν μπορούσες 
να προγραμματίσεις τίποτα.

μ: υπερωρίες αναγκαζόσασταν να κάνετε; Βασικά πληρωνόσα-
σταν γι' αυτές;
Η: Υπερωρίες γίνονταν, ναι. Αναγκαζόμουν να κάνω αρκετά συχνά. Ως 
τετράωρη πληρωνόμουν κανονικά, όπως και οι κοπέλες που δούλευ-
αν εξάωρο. Το θέμα ήταν ότι λεφτά από τις υπερωρίες έπαιρνε μόνο ό-
ποιος ήταν τετράωρος ή εξάωρος. Δηλαδή οι κοπέλες που ήταν οκτά-
ωρες και πολλές φορές αναγκάζονταν να κάτσουν και δέκα και δώδεκα 
ώρες, δεν πληρώνονταν ποτέ για αυτές τις παραπάνω ώρες  και πολλές 
φορές δεν έπαιρναν καν ρεπό όπως είπα. Ειδικά αυτές που ήταν υπεύ-
θυνες για τις βιτρίνες ή για το που πρέπει να τοποθετούνται οι στοίβες 
με τα ρούχα κάθε φορά, αυτές δούλευαν συχνά δωδεκάωρα. 

μ: υπήρχαν κοπέλες που δούλευαν χρόνια εκεί;
Η: Ναι. Βασικά εγώ ήμουν η πιο μικρή, που είχα πάει για το τετράωρο. 
Οι περισσότερες ήταν εκεί  σίγουρα μια πενταετία. Αλλά σε αυτή την 
πενταετία είχε γίνει και μια φάση και είχαν διώξει κοπέλες που δούλευ-
αν πολύ περισσότερα χρόνια. 

μ: τι είχε συμβεί δηλαδή;
Η: Τις έβαλαν να υπογράψουν ένα συμβόλαιο που τους έλεγε ουσια-
στικά ότι θα παίρνουν λιγότερα λεφτά. Κάποιες δεν το υπέγραψαν και 
τις έδιωξαν. Υπήρχαν όμως και εργαζόμενες που ενώ αρνήθηκαν να υ-
πογράψουν συνέχισαν να εργάζονται. Στην πραγματικότητα συνέφερε 
περισσότερο να τις κρατήσουν γιατί αλλιώς θα έπρεπε να τους κατα-
βάλουν υψηλή αποζημίωση. Προφανώς τα αφεντικά ξέρουν τι τα συμ-
φέρει περισσότερο!

μ: ως τετράωρη δηλαδή πόσα έπαιρνες καθαρά; Ένσημα σου 
κολλούσαν κανονικά;
Η: Χωρίς τις υπερωρίες, ο καθαρός μισθός για το τετράωρο ήταν 200 
ευρώ. Τρομερό ποσό! Ένσημα μου κολλούσαν για τετράωρο. Αν και 
δεν έχω πάει να δω τι παίζει, αλλά υποτίθεται ότι μου τα κολλούσαν 
όλα. Τώρα αν πάω στο ΙΚΑ και δω μηδέν...Μάλλον πρέπει να πάω να 
το κοιτάξω!

μ: οι αρμοδιότητές σου ποιές ήταν στο κατάστημα;
Η: Λοιπόν η φάση ήταν ότι πηγαίνεις στο τμήμα που είσαι, εγώ ήμουν στο γυ-
ναικείο κατά κύριο λόγο, βλέπεις αν χρειάζεται να τακτοποιήσεις, διπλώνεις, 
φέρνεις από την αποθήκη ότι λείπει, εξυπηρετείς τους πελάτες. Τις μέρες που 
γινόταν χαμός από κόσμο όπως τα Σάββατα για παράδειγμα αναγκαζόμουν να 
κάνω τα πάντα. Από το να μαζεύω ρούχα από το πάτωμα μέχρι να κρατάω τα-
μείο και να εξυπηρετώ κάμποσους που ήθελαν να ψωνίσουν σαν να μην υπάρ-
χει αύριο.

μ: καλή ευκαιρία να μιλήσουμε και για τους πελάτες! 
Η:  Κατά βάση οι πελάτες ήταν ότι να 'ναι. Υπήρχαν και κάποιοι που ήταν πολύ 
προσεκτικοί βέβαια και δεν τα άφηναν όλα όπου να ΄ναι για να τα μαζεύουμε ε-
μείς, αυτοί όμως ήταν ελάχιστοι. Οι περισσότεροι ήταν αγενείς, απαιτητικοί και 
μας επιβάρυναν με επιπλέον δουλειά αφήνοντάς τα πάντα άνω κάτω. Σε ήθε-
λαν πάντα διαθέσιμη και ξίνιζαν όταν δεν τους απαντούσες με προθυμία ή όταν 
καθυστερούσες να τους εξυπηρετήσεις. 

μ: το γεγονός ότι το κατάστημα ήταν στο Ψυχικό είχε ιδιαιτερότητες ως 
προς τους πελάτες
Η: Η αλήθεια είναι πως ναι. Για να δώσω μια εικόνα για το πως ήταν οι κυριλέ πε-
λάτισσες στο συγκεκριμένο κατάστημα, η καθημερινότητά τους ήταν ως εξής:  
οι περισσότερες δεν δούλευαν, οπότε ξυπνούσαν το πρωί, θα πήγαιναν κομ-
μωτήριο, μετά να φτιάξουν νύχια, μετά να ψωνίσουν για το σπίτι, όσες δεν έ-
στελναν την οικιακή βοηθό, και μετά ερχόντουσαν να δουν τι παίζει και σε μας, 
να πάρουν κάνα ρουχαλάκι μωρέ! Και αυτό κάθε μέρα σου λέω τώρα. Υπήρχαν 
πελάτες που αγόραζαν 2.000 ευρώ σε ρούχα, ενώ εγώ πολλές μέρες δεν είχα 
λεφτά να πάρω ούτε ένα μπουκαλάκι νερό. Μου έτυχαν διάφορα σκηνικά από 
φραγκάτους.

Μ: Για πες...
Η: Λοιπόν, σκηνικό νούμερο ένα από Ψυχικό.  Υπήρχαν όπως είπα και οι στα-
θερές πελάτισσες, που ήξερες ότι με το που έρθουν τα καινούρια ρούχα, θα 
έρθουν και θα ψωνίσουν 2.000 πράγματα. Και όποτε συνέβαινε αυτό, έσκαγε 
η Παπαδοπούλου για παράδειγμα, τυχαίο όνομα, και γινόταν ξαφνικά πανικός 
στο μαγαζί. Ενημερωνόμασταν όλοι. Και όταν ερχόταν έπρεπε να τα αφήσουμε 
όλα και να την βοηθάμε. Να φανταστείς μέχρι και ο υπεύθυνος έτρεχε να την 
εξυπηρετήσει. Αυτή λοιπόν έμπαινε και μας έλεγε θέλω αυτό κι αυτό και εμείς 
καροτσάκι. Έχει τύχει περιστατικό με την ίδια αυτή πελάτισσα λοιπόν, να μου 
λέει “αυτή τη στοίβα με τα μπλουζάκια, τη θέλω όλη”. Της εξηγώ ότι είναι το ίδιο 
μπλουζάκι σε πέντε διαφορετικά νούμερα και γυρνάει και μου λέει, εντάξει δεν 
πειράζει, θα το φοράμε για πιτζάμες στο ταξίδι μας στην Καραϊβική. Τέτοιες πε-
ριπτώσεις σου λέω. Πολλά φράγκα. 

μ: καθημερινές προλεταριακές ιστορίες δηλαδή!
Η: Μια άλλη φορά, ήμουν στο παιδικό και είχε άπειρο κόσμο. Αλλά εγώ ασχο-
λούμουν με ένα ζευγάρι που με είχε πρήξει. Και το κακομαθημένο κοριτσάκι 
τους είχε πέσει πάνω στη στοίβα με τα ρούχα κάνοντας ότι κολυμπάει. Τα είχε 
πετάξει όλα κάτω και εκείνοι δεν αντέδρασαν καν. Δεν της είπαν τίποτα. Συνέχι-
σαν να κοιτάνε ρούχα. Ήταν αυτονόητο ότι θα τα μαζέψω εγώ. Ανεξάρτητα από 
τους πελάτες, εννοώ είτε είχαν λεφτά, είτε όχι, η πωλήτρια ήταν κάτι σαν φάντα-
σμα για αυτούς. Μας έβλεπαν μόνο όταν ήθελαν τη βοήθεια μας. Δεν τους ενδι-
έφερε αν εσύ έπρεπε να διπλώνεις ότι άφηναν πίσω.

μ: Γενικά βλέπεις και ακούς πολλά ως πωλήτρια απ΄οτι φαίνεται!
Η: Ναι, είναι γεγονός! Μια άλλη φορά μου έτυχε ένα ζευγάρι πενήντα χρονών, 
κάπου εκεί, μεσήλικες, ήρθαν να ψωνίσουν κάτι στο παιδικό τμήμα. Τους δεί-
χνω διάφορα ρούχα ώσπου ο τύπος μου λέει: Αυτά τα ρούχα είναι μαύρικα. Του 
λέω συγνώμη τι εννοείται, και απαντάει ωμά αυτά τα φοράνε μαύροι, δεν τα 
φοράνε λευκοί. Ο παλιορατσιστής.

μ: υπήρχαν άντρες πελάτες οι οποίοι γίνονταν ενοχλητικοί; και πως 
τους αντιμετώπιζες;
Η: Ναι υπήρχαν πολλά τέτοια περιστατικά. Ερχόταν ο άλλος να πάρει μπλου-
ζάκι κι ήθελε να χτυπήσει και γκόμενα! Ήξεραν ότι εσύ δούλευες εκείνη την 
ώρα και δεν μπορούσες να γίνεις αγενής, οπότε το εκμεταλλεύονταν κατά κά-
ποιο τρόπο. Τις περισσότερες φορές δεν έλεγαν κάτι προκλητικό αλλά κατα-
λάβαινες από το τρόπο που σου μιλούσαν ότι στην πέφτουν. Τον πρώτο και-
ρό, δεν ήξερα ακριβώς πώς να αντιδράσω όταν μου συνέβαινε κάτι τέτοιο, 
αλλά μετά απλά τους αγνοείς όσο γίνεται. Λίγες ήταν οι φορές που ξεπερνού-
σαν τα όρια και γίνονταν πιο επιθετικοί.

μ: Όταν λες επιθετικοί; εννοείς στα σχόλια τους;
Η: Και όχι μόνο. Ας πούμε ήταν μια φορά που ήμουν στο αντρικό τμήμα και 
με ρώτησε ένας τύπος για το αν μπορεί να δοκιμάσει εσώρουχα. Του εξήγησα 
πως τα εσώρουχα δεν δοκιμάζονται αλλά εκείνος επέμεινε και θα το αγόραζε 
έτσι κι αλλιώς. Μπήκε στο δοκιμαστήριο και μετά από λίγο με φώναξε ζητώ-
ντας μου αν μπορώ να μπω μαζί του, να δω αν το νούμερο είναι εντάξει πάνω 
του. Του φώναξα όχι και σηκώθηκα κι έφυγα. Ακραίος ο τύπος, πολύ θράσος!

μ: σχετικά με την επιτήρηση; είχατε συνεχή επίβλεψη για το πως είστε 
και φέρεστε; υπήρχε υπεύθυνος;
Η: Ναι, υπήρχε υπεύθυνος σε κάθε κατάστημα. Γενικά ο υπεύθυνος καθόταν 
στο γραφείο και ερχόταν για να μας τσεκάρει πολύ συχνά. Συνήθως έσκαγε 
από τις σκάλες σε ανυποψίαστο χρόνο χωρίς να τον δούμε . Όταν ερχόταν έ-
πρεπε να είσαι πολύ προσεκτική στο πως συμπεριφέρεσαι γιατί πάντα κάτι θα 
έβρισκε για να σου κάνει παρατήρηση. Ακόμα και σε κοπέλες που ήταν χρό-
νια στη δουλειά. Επιπλέον, κάτι που δεν υπήρχε τον πρώτο καιρό σχετικά με 
τον έλεγχο, είναι ότι ξαφνικά κάποια στιγμή μας ανακοίνωσαν πως θα τσεκά-
ρουν τις τσάντες μας πριν σχολάσουμε, για να βεβαιωθούν ότι δεν έχουμε 
κλέψει κάτι. Και αυτό έτσι, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι. 

μ: Ποιες ήταν οι απαιτήσεις ως προς την παρουσία σας και την επαφή 
σας με τους πελάτες; 
Η: Προφανώς ήθελαν να είμαστε πάντα περιποιημένες και εμφανίσιμες. Με-
τρούσε πολύ αυτό. Γενικά ήθελαν να χαμογελάμε συνέχεια και να μην αγανα-
κτούμε ποτέ με τους πελάτες. Αυτό το είχε πολύ ο υπεύθυνος. Μας έλεγε να 
είστε πάντα ευγενικές, να μιλάτε πολύ. Επίσης θέλανε να προωθούμε τις προ-
σφορές, οπότε μας πίεζαν να το λέμε εκατό φορές σε κάθε πελάτη. Αλλά εγώ 
αυτό πολλές φορές δεν το έκανα οπότε μου έλεγε διαρκώς ότι είμαι μαγκω-
μένη και να προσπαθήσω περισσότερο. Με τσέκαρε συχνά για αυτό το λόγο.

μ: Γενικά οι σχέσεις με τους συναδέλφους ποιές ήταν; 
Η: Αναπτύσσαμε επικοινωνία κάπως άτυπα με τις υπόλοιπες κοπέλες. Όταν ή-
σουν στον ίδιο όροφο και δεν είχε κόσμο μπορούσες να μιλήσεις αλλά κάπως 
περιορισμένα. Υπήρχαν κάτι φάσεις που έπεφτε σύρμα ότι θα ερχόταν κά-
ποιος ανώτερος υπεύθυνος και έπρεπε να είμαστε όλη μέρα σαν κολώνες και 
να μην διασταυρώνονται τα βλέμματά μας καν.

μ: υπήρχαν άλλα άτομα που εργάζονταν στο κατάστημα εκτός από 
εσάς και τον υπεύθυνο;
Η: Ναι. Ήταν ένα συνεργείο καθαρισμού το οποίο ανήκει στον ίδιο όμιλο που 
ανήκει και το κατάστημα. Οι εργαζόμενοι εκτός από το ότι έπαιρναν 2 ευρώ 
την ώρα, είχαν να πληρωθούν αρκετούς μήνες. Εγώ είχα αναπτύξει επαφή με 
μια κυρία που δούλευε ως καθαρίστρια χρόνια στην εταιρία αυτή. Οι υπόλοι-
πες κοπέλες την σνόμπαραν γιατί ήταν από την Αλβανία και δεν της απευθύ-
νονταν συχνά ή της μιλούσαν στον ενικό κάπως υποτιμητικά. Να φανταστείς 
ήταν μια συγκεκριμένη πωλήτρια η οποία το είχε δει υπεύθυνη από μόνη της, 
και την είχε στοχοποιήσει. Κάθε φορά πριν φύγει από το κατάστημα η κυρία 
Μ., πήγαινε αυτή και της έλεγχε την τσάντα. Που γινόταν σε όλες μας έλεγχος, 
αλλά από τον υπεύθυνο.

μ: υπήρχαν και εργαζόμενες που είχαν πάρει τη δουλειά τους 
αρκετά σοβαρά απ' ότι φαίνεται...
Η: Δεν ξέρω πως το είχαν δει κάποιες εκεί μέσα. Έπαιρναν 480 ευρώ 
και νόμιζαν πως θα ανελιχθούν κάποια στιγμή. Συγκεκριμένα, αυτή 
που σας ανέφερα προηγουμένως, το είχε πιστέψει ότι θα την κάνουν 
υπεύθυνη στο μέλλον. 'Έγλειφε διαρκώς τον υπεύθυνο, μας την έλε-
γε όταν αργούσαμε, μας επέβλεπε για το αν κάνουμε σωστά το καθε-
τί. Και καλά σε μένα πες ήμουν και η πιο μικρή εκεί μέσα, αλλά υπήρ-
χαν κοπέλες που δούλευε μαζί τους χρόνια και όλη την ώρα τους έ-
κανε υποδείξεις και παρατηρήσεις. Και αυτή να φανταστείς ερχόταν 
από τον Πειραιά. Πειραιά - Ψυχικό κάθε μέρα για να παίρνει ψίχουλα 
όπως όλες, αλλά παρ 'όλα αυτά νόμιζε πως θα γίνει κάτι! Τώρα μπορεί 
να δουλεύει και εθελοντικά στα G.!

μ: Γιατί αποφάσισες να φύγεις;
Η: Σας το περιέγραψα τόσο ωραία που απορείτε γιατί έφυγα! Εντάξει 
στην αρχή η αλήθεια είναι πως δεν είχα ξαναδουλέψει σε μόνιμη δου-
λειά, δηλαδή από δω και από κει ότι έκανα και όταν άκουσα διακόσια 
ευρώ είπα καλή φάση. 

μ: Προφανώς βέβαια δεν ήταν καλή φάση!
Η: Ναι. Στην πορεία είδα πως δεν είναι καθόλου καλή φάση. Κουρα-
ζόμουν πάρα πολύ. Ήμουν δουλειά σχολή, δουλειά σχολή και είπα ας 
το αφήσω καλύτερα γιατί θα πάθω καμιά κατάθλιψη. Και εγώ είχα την 
δυνατότητα να το κάνω. Είχα τα περιθώρια να ψάξω για κάτι καλύτε-
ρο. Όχι ότι βρήκα! Κάποιες ξεκίνησαν πριν χρόνια την δουλειά για το 
χαρτζιλίκι όπως εγώ, και κατέληξαν να δουλεύουν μόνιμα ως πωλή-
τριες για 480 ευρώ. Με εξαντλητικά ωράρια. Γιατί άλλες είχαν παιδιά, 
είχαν πράγματα να πληρώσουν. Η  άλλη ερχόταν από την Χαλκίδα για 
να δουλέψει στο Ψυχικό. Και μετά την πήγαν στο κατάστημα στην Κη-
φισιά. Δηλαδή έκανε Χαλκίδα Κηφισιά κάθε μέρα. Γενικά όταν ήθελαν 
να σε απολύσουν σε πήγαιναν από κατάστημα σε κατάστημα για να 
εξαντληθείς και να παραιτηθείς. Για να γλιτώσουν την αποζημίωση.

μ: ναι κλασσική τακτική. εσύ απολύθηκες;
Η: Αν και έκανα τα πάντα για να απολυθώ, όχι. Δεν θα έπαιρνα και κα-
μιά τρελή αποζημίωση.  

Ο τύπος μπήκε στο δοκιμαστήριο  
και μου ζήτησε να μπω να δω αν το 
νούμερο είναι εντάξει πάνω του...»
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γραμμα μας δεν ήταν ποτέ σταθερό και μας ενημέρωναν μια μέρα πριν 
για το ωράριο που θα δουλεύαμε την επόμενη μέρα. Δεν μπορούσες 
να προγραμματίσεις τίποτα.

μ: υπερωρίες αναγκαζόσασταν να κάνετε; Βασικά πληρωνόσα-
σταν γι' αυτές;
Η: Υπερωρίες γίνονταν, ναι. Αναγκαζόμουν να κάνω αρκετά συχνά. Ως 
τετράωρη πληρωνόμουν κανονικά, όπως και οι κοπέλες που δούλευ-
αν εξάωρο. Το θέμα ήταν ότι λεφτά από τις υπερωρίες έπαιρνε μόνο ό-
ποιος ήταν τετράωρος ή εξάωρος. Δηλαδή οι κοπέλες που ήταν οκτά-
ωρες και πολλές φορές αναγκάζονταν να κάτσουν και δέκα και δώδεκα 
ώρες, δεν πληρώνονταν ποτέ για αυτές τις παραπάνω ώρες  και πολλές 
φορές δεν έπαιρναν καν ρεπό όπως είπα. Ειδικά αυτές που ήταν υπεύ-
θυνες για τις βιτρίνες ή για το που πρέπει να τοποθετούνται οι στοίβες 
με τα ρούχα κάθε φορά, αυτές δούλευαν συχνά δωδεκάωρα. 

μ: υπήρχαν κοπέλες που δούλευαν χρόνια εκεί;
Η: Ναι. Βασικά εγώ ήμουν η πιο μικρή, που είχα πάει για το τετράωρο. 
Οι περισσότερες ήταν εκεί  σίγουρα μια πενταετία. Αλλά σε αυτή την 
πενταετία είχε γίνει και μια φάση και είχαν διώξει κοπέλες που δούλευ-
αν πολύ περισσότερα χρόνια. 

μ: τι είχε συμβεί δηλαδή;
Η: Τις έβαλαν να υπογράψουν ένα συμβόλαιο που τους έλεγε ουσια-
στικά ότι θα παίρνουν λιγότερα λεφτά. Κάποιες δεν το υπέγραψαν και 
τις έδιωξαν. Υπήρχαν όμως και εργαζόμενες που ενώ αρνήθηκαν να υ-
πογράψουν συνέχισαν να εργάζονται. Στην πραγματικότητα συνέφερε 
περισσότερο να τις κρατήσουν γιατί αλλιώς θα έπρεπε να τους κατα-
βάλουν υψηλή αποζημίωση. Προφανώς τα αφεντικά ξέρουν τι τα συμ-
φέρει περισσότερο!

μ: ως τετράωρη δηλαδή πόσα έπαιρνες καθαρά; Ένσημα σου 
κολλούσαν κανονικά;
Η: Χωρίς τις υπερωρίες, ο καθαρός μισθός για το τετράωρο ήταν 200 
ευρώ. Τρομερό ποσό! Ένσημα μου κολλούσαν για τετράωρο. Αν και 
δεν έχω πάει να δω τι παίζει, αλλά υποτίθεται ότι μου τα κολλούσαν 
όλα. Τώρα αν πάω στο ΙΚΑ και δω μηδέν...Μάλλον πρέπει να πάω να 
το κοιτάξω!

μ: οι αρμοδιότητές σου ποιές ήταν στο κατάστημα;
Η: Λοιπόν η φάση ήταν ότι πηγαίνεις στο τμήμα που είσαι, εγώ ήμουν στο γυ-
ναικείο κατά κύριο λόγο, βλέπεις αν χρειάζεται να τακτοποιήσεις, διπλώνεις, 
φέρνεις από την αποθήκη ότι λείπει, εξυπηρετείς τους πελάτες. Τις μέρες που 
γινόταν χαμός από κόσμο όπως τα Σάββατα για παράδειγμα αναγκαζόμουν να 
κάνω τα πάντα. Από το να μαζεύω ρούχα από το πάτωμα μέχρι να κρατάω τα-
μείο και να εξυπηρετώ κάμποσους που ήθελαν να ψωνίσουν σαν να μην υπάρ-
χει αύριο.

μ: καλή ευκαιρία να μιλήσουμε και για τους πελάτες! 
Η:  Κατά βάση οι πελάτες ήταν ότι να 'ναι. Υπήρχαν και κάποιοι που ήταν πολύ 
προσεκτικοί βέβαια και δεν τα άφηναν όλα όπου να ΄ναι για να τα μαζεύουμε ε-
μείς, αυτοί όμως ήταν ελάχιστοι. Οι περισσότεροι ήταν αγενείς, απαιτητικοί και 
μας επιβάρυναν με επιπλέον δουλειά αφήνοντάς τα πάντα άνω κάτω. Σε ήθε-
λαν πάντα διαθέσιμη και ξίνιζαν όταν δεν τους απαντούσες με προθυμία ή όταν 
καθυστερούσες να τους εξυπηρετήσεις. 

μ: το γεγονός ότι το κατάστημα ήταν στο Ψυχικό είχε ιδιαιτερότητες ως 
προς τους πελάτες
Η: Η αλήθεια είναι πως ναι. Για να δώσω μια εικόνα για το πως ήταν οι κυριλέ πε-
λάτισσες στο συγκεκριμένο κατάστημα, η καθημερινότητά τους ήταν ως εξής:  
οι περισσότερες δεν δούλευαν, οπότε ξυπνούσαν το πρωί, θα πήγαιναν κομ-
μωτήριο, μετά να φτιάξουν νύχια, μετά να ψωνίσουν για το σπίτι, όσες δεν έ-
στελναν την οικιακή βοηθό, και μετά ερχόντουσαν να δουν τι παίζει και σε μας, 
να πάρουν κάνα ρουχαλάκι μωρέ! Και αυτό κάθε μέρα σου λέω τώρα. Υπήρχαν 
πελάτες που αγόραζαν 2.000 ευρώ σε ρούχα, ενώ εγώ πολλές μέρες δεν είχα 
λεφτά να πάρω ούτε ένα μπουκαλάκι νερό. Μου έτυχαν διάφορα σκηνικά από 
φραγκάτους.

Μ: Για πες...
Η: Λοιπόν, σκηνικό νούμερο ένα από Ψυχικό.  Υπήρχαν όπως είπα και οι στα-
θερές πελάτισσες, που ήξερες ότι με το που έρθουν τα καινούρια ρούχα, θα 
έρθουν και θα ψωνίσουν 2.000 πράγματα. Και όποτε συνέβαινε αυτό, έσκαγε 
η Παπαδοπούλου για παράδειγμα, τυχαίο όνομα, και γινόταν ξαφνικά πανικός 
στο μαγαζί. Ενημερωνόμασταν όλοι. Και όταν ερχόταν έπρεπε να τα αφήσουμε 
όλα και να την βοηθάμε. Να φανταστείς μέχρι και ο υπεύθυνος έτρεχε να την 
εξυπηρετήσει. Αυτή λοιπόν έμπαινε και μας έλεγε θέλω αυτό κι αυτό και εμείς 
καροτσάκι. Έχει τύχει περιστατικό με την ίδια αυτή πελάτισσα λοιπόν, να μου 
λέει “αυτή τη στοίβα με τα μπλουζάκια, τη θέλω όλη”. Της εξηγώ ότι είναι το ίδιο 
μπλουζάκι σε πέντε διαφορετικά νούμερα και γυρνάει και μου λέει, εντάξει δεν 
πειράζει, θα το φοράμε για πιτζάμες στο ταξίδι μας στην Καραϊβική. Τέτοιες πε-
ριπτώσεις σου λέω. Πολλά φράγκα. 

μ: καθημερινές προλεταριακές ιστορίες δηλαδή!
Η: Μια άλλη φορά, ήμουν στο παιδικό και είχε άπειρο κόσμο. Αλλά εγώ ασχο-
λούμουν με ένα ζευγάρι που με είχε πρήξει. Και το κακομαθημένο κοριτσάκι 
τους είχε πέσει πάνω στη στοίβα με τα ρούχα κάνοντας ότι κολυμπάει. Τα είχε 
πετάξει όλα κάτω και εκείνοι δεν αντέδρασαν καν. Δεν της είπαν τίποτα. Συνέχι-
σαν να κοιτάνε ρούχα. Ήταν αυτονόητο ότι θα τα μαζέψω εγώ. Ανεξάρτητα από 
τους πελάτες, εννοώ είτε είχαν λεφτά, είτε όχι, η πωλήτρια ήταν κάτι σαν φάντα-
σμα για αυτούς. Μας έβλεπαν μόνο όταν ήθελαν τη βοήθεια μας. Δεν τους ενδι-
έφερε αν εσύ έπρεπε να διπλώνεις ότι άφηναν πίσω.

μ: Γενικά βλέπεις και ακούς πολλά ως πωλήτρια απ΄οτι φαίνεται!
Η: Ναι, είναι γεγονός! Μια άλλη φορά μου έτυχε ένα ζευγάρι πενήντα χρονών, 
κάπου εκεί, μεσήλικες, ήρθαν να ψωνίσουν κάτι στο παιδικό τμήμα. Τους δεί-
χνω διάφορα ρούχα ώσπου ο τύπος μου λέει: Αυτά τα ρούχα είναι μαύρικα. Του 
λέω συγνώμη τι εννοείται, και απαντάει ωμά αυτά τα φοράνε μαύροι, δεν τα 
φοράνε λευκοί. Ο παλιορατσιστής.

μ: υπήρχαν άντρες πελάτες οι οποίοι γίνονταν ενοχλητικοί; και πως 
τους αντιμετώπιζες;
Η: Ναι υπήρχαν πολλά τέτοια περιστατικά. Ερχόταν ο άλλος να πάρει μπλου-
ζάκι κι ήθελε να χτυπήσει και γκόμενα! Ήξεραν ότι εσύ δούλευες εκείνη την 
ώρα και δεν μπορούσες να γίνεις αγενής, οπότε το εκμεταλλεύονταν κατά κά-
ποιο τρόπο. Τις περισσότερες φορές δεν έλεγαν κάτι προκλητικό αλλά κατα-
λάβαινες από το τρόπο που σου μιλούσαν ότι στην πέφτουν. Τον πρώτο και-
ρό, δεν ήξερα ακριβώς πώς να αντιδράσω όταν μου συνέβαινε κάτι τέτοιο, 
αλλά μετά απλά τους αγνοείς όσο γίνεται. Λίγες ήταν οι φορές που ξεπερνού-
σαν τα όρια και γίνονταν πιο επιθετικοί.

μ: Όταν λες επιθετικοί; εννοείς στα σχόλια τους;
Η: Και όχι μόνο. Ας πούμε ήταν μια φορά που ήμουν στο αντρικό τμήμα και 
με ρώτησε ένας τύπος για το αν μπορεί να δοκιμάσει εσώρουχα. Του εξήγησα 
πως τα εσώρουχα δεν δοκιμάζονται αλλά εκείνος επέμεινε και θα το αγόραζε 
έτσι κι αλλιώς. Μπήκε στο δοκιμαστήριο και μετά από λίγο με φώναξε ζητώ-
ντας μου αν μπορώ να μπω μαζί του, να δω αν το νούμερο είναι εντάξει πάνω 
του. Του φώναξα όχι και σηκώθηκα κι έφυγα. Ακραίος ο τύπος, πολύ θράσος!

μ: σχετικά με την επιτήρηση; είχατε συνεχή επίβλεψη για το πως είστε 
και φέρεστε; υπήρχε υπεύθυνος;
Η: Ναι, υπήρχε υπεύθυνος σε κάθε κατάστημα. Γενικά ο υπεύθυνος καθόταν 
στο γραφείο και ερχόταν για να μας τσεκάρει πολύ συχνά. Συνήθως έσκαγε 
από τις σκάλες σε ανυποψίαστο χρόνο χωρίς να τον δούμε . Όταν ερχόταν έ-
πρεπε να είσαι πολύ προσεκτική στο πως συμπεριφέρεσαι γιατί πάντα κάτι θα 
έβρισκε για να σου κάνει παρατήρηση. Ακόμα και σε κοπέλες που ήταν χρό-
νια στη δουλειά. Επιπλέον, κάτι που δεν υπήρχε τον πρώτο καιρό σχετικά με 
τον έλεγχο, είναι ότι ξαφνικά κάποια στιγμή μας ανακοίνωσαν πως θα τσεκά-
ρουν τις τσάντες μας πριν σχολάσουμε, για να βεβαιωθούν ότι δεν έχουμε 
κλέψει κάτι. Και αυτό έτσι, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι. 

μ: Ποιες ήταν οι απαιτήσεις ως προς την παρουσία σας και την επαφή 
σας με τους πελάτες; 
Η: Προφανώς ήθελαν να είμαστε πάντα περιποιημένες και εμφανίσιμες. Με-
τρούσε πολύ αυτό. Γενικά ήθελαν να χαμογελάμε συνέχεια και να μην αγανα-
κτούμε ποτέ με τους πελάτες. Αυτό το είχε πολύ ο υπεύθυνος. Μας έλεγε να 
είστε πάντα ευγενικές, να μιλάτε πολύ. Επίσης θέλανε να προωθούμε τις προ-
σφορές, οπότε μας πίεζαν να το λέμε εκατό φορές σε κάθε πελάτη. Αλλά εγώ 
αυτό πολλές φορές δεν το έκανα οπότε μου έλεγε διαρκώς ότι είμαι μαγκω-
μένη και να προσπαθήσω περισσότερο. Με τσέκαρε συχνά για αυτό το λόγο.

μ: Γενικά οι σχέσεις με τους συναδέλφους ποιές ήταν; 
Η: Αναπτύσσαμε επικοινωνία κάπως άτυπα με τις υπόλοιπες κοπέλες. Όταν ή-
σουν στον ίδιο όροφο και δεν είχε κόσμο μπορούσες να μιλήσεις αλλά κάπως 
περιορισμένα. Υπήρχαν κάτι φάσεις που έπεφτε σύρμα ότι θα ερχόταν κά-
ποιος ανώτερος υπεύθυνος και έπρεπε να είμαστε όλη μέρα σαν κολώνες και 
να μην διασταυρώνονται τα βλέμματά μας καν.

μ: υπήρχαν άλλα άτομα που εργάζονταν στο κατάστημα εκτός από 
εσάς και τον υπεύθυνο;
Η: Ναι. Ήταν ένα συνεργείο καθαρισμού το οποίο ανήκει στον ίδιο όμιλο που 
ανήκει και το κατάστημα. Οι εργαζόμενοι εκτός από το ότι έπαιρναν 2 ευρώ 
την ώρα, είχαν να πληρωθούν αρκετούς μήνες. Εγώ είχα αναπτύξει επαφή με 
μια κυρία που δούλευε ως καθαρίστρια χρόνια στην εταιρία αυτή. Οι υπόλοι-
πες κοπέλες την σνόμπαραν γιατί ήταν από την Αλβανία και δεν της απευθύ-
νονταν συχνά ή της μιλούσαν στον ενικό κάπως υποτιμητικά. Να φανταστείς 
ήταν μια συγκεκριμένη πωλήτρια η οποία το είχε δει υπεύθυνη από μόνη της, 
και την είχε στοχοποιήσει. Κάθε φορά πριν φύγει από το κατάστημα η κυρία 
Μ., πήγαινε αυτή και της έλεγχε την τσάντα. Που γινόταν σε όλες μας έλεγχος, 
αλλά από τον υπεύθυνο.

μ: υπήρχαν και εργαζόμενες που είχαν πάρει τη δουλειά τους 
αρκετά σοβαρά απ' ότι φαίνεται...
Η: Δεν ξέρω πως το είχαν δει κάποιες εκεί μέσα. Έπαιρναν 480 ευρώ 
και νόμιζαν πως θα ανελιχθούν κάποια στιγμή. Συγκεκριμένα, αυτή 
που σας ανέφερα προηγουμένως, το είχε πιστέψει ότι θα την κάνουν 
υπεύθυνη στο μέλλον. 'Έγλειφε διαρκώς τον υπεύθυνο, μας την έλε-
γε όταν αργούσαμε, μας επέβλεπε για το αν κάνουμε σωστά το καθε-
τί. Και καλά σε μένα πες ήμουν και η πιο μικρή εκεί μέσα, αλλά υπήρ-
χαν κοπέλες που δούλευε μαζί τους χρόνια και όλη την ώρα τους έ-
κανε υποδείξεις και παρατηρήσεις. Και αυτή να φανταστείς ερχόταν 
από τον Πειραιά. Πειραιά - Ψυχικό κάθε μέρα για να παίρνει ψίχουλα 
όπως όλες, αλλά παρ 'όλα αυτά νόμιζε πως θα γίνει κάτι! Τώρα μπορεί 
να δουλεύει και εθελοντικά στα G.!

μ: Γιατί αποφάσισες να φύγεις;
Η: Σας το περιέγραψα τόσο ωραία που απορείτε γιατί έφυγα! Εντάξει 
στην αρχή η αλήθεια είναι πως δεν είχα ξαναδουλέψει σε μόνιμη δου-
λειά, δηλαδή από δω και από κει ότι έκανα και όταν άκουσα διακόσια 
ευρώ είπα καλή φάση. 

μ: Προφανώς βέβαια δεν ήταν καλή φάση!
Η: Ναι. Στην πορεία είδα πως δεν είναι καθόλου καλή φάση. Κουρα-
ζόμουν πάρα πολύ. Ήμουν δουλειά σχολή, δουλειά σχολή και είπα ας 
το αφήσω καλύτερα γιατί θα πάθω καμιά κατάθλιψη. Και εγώ είχα την 
δυνατότητα να το κάνω. Είχα τα περιθώρια να ψάξω για κάτι καλύτε-
ρο. Όχι ότι βρήκα! Κάποιες ξεκίνησαν πριν χρόνια την δουλειά για το 
χαρτζιλίκι όπως εγώ, και κατέληξαν να δουλεύουν μόνιμα ως πωλή-
τριες για 480 ευρώ. Με εξαντλητικά ωράρια. Γιατί άλλες είχαν παιδιά, 
είχαν πράγματα να πληρώσουν. Η  άλλη ερχόταν από την Χαλκίδα για 
να δουλέψει στο Ψυχικό. Και μετά την πήγαν στο κατάστημα στην Κη-
φισιά. Δηλαδή έκανε Χαλκίδα Κηφισιά κάθε μέρα. Γενικά όταν ήθελαν 
να σε απολύσουν σε πήγαιναν από κατάστημα σε κατάστημα για να 
εξαντληθείς και να παραιτηθείς. Για να γλιτώσουν την αποζημίωση.

μ: ναι κλασσική τακτική. εσύ απολύθηκες;
Η: Αν και έκανα τα πάντα για να απολυθώ, όχι. Δεν θα έπαιρνα και κα-
μιά τρελή αποζημίωση.  

Ο τύπος μπήκε στο δοκιμαστήριο  
και μου ζήτησε να μπω να δω αν το 
νούμερο είναι εντάξει πάνω του...»
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