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Με την εισαγωγή του τηλεφώνου στην Ελλάδα και την σύσταση 
της Τηλεφωνικής Υπηρεσίας το 1895, αλλά κυρίως την ίδρυ-
ση του ΟΤΕ το 1949, άνοιξε και στην Ελλάδα ένας νέος κλά-
δος εργασίας, αυτός των τηλεφωνικών κέντρων. Οι δεξιότη-
τες που είχαν αποκτήσει οι γυναίκες μέσα από την εργασία 
τους στο σπίτι όπως η πειθαρχία του σώματος και της σκέ-
ψης σε περιορισμένο χώρο, η επιδεξιότητα και ευλυγισία 
των χεριών, η συνεχής επανάληψη ορισμένων κινήσεων, η υ-
πακοή, η υπομονή, η καταδεκτικότητα και ευγενικές τους 
φωνές, τις έκαναν ιδανικές για τη δουλειά αυτή. Καθώς τα 
χαρακτηριστικά αυτά υποτίθεται πως τα είχαν οι γυναίκες 
«από τη φύση τους», και η δουλειά αυτή θεωρείτο «ανειδί-
κευτη», οι μισθοί ήταν ιδιαίτερα χαμηλοί και οι συνθήκες 
εργασίας άθλιες. Οι άντρες από την άλλη καταλάμβαναν α-
νώτερες θέσεις με καλύτερους μισθούς και πολύ λιγότερη 
δουλειά. Τη δεκαετία του ’80, μέσα στο γενικότερο κινη-
ματικό πνεύμα της περιόδου, οι γυναίκες τηλεφωνήτριες α-
πάντησαν με δυναμικούς και μαζικούς αγώνες, παραδειγμα-
τικούς στο χώρο των εργαζόμενων γενικά. Κάποια από τα αι-
τήματά τους αφορούσαν τη βελτίωση των συνθηκών δουλειάς 
τους και του ωραρίου, το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και 
τη δημιουργία παιδικού σταθμού. 
Παρακάτω θα παραθέσουμε από το 4ο τεύχος της εφημερίδας 
«για την απελευθέρωση των γυναικών», το άρθρο-αφιέρωμά 
τους πάνω στις τηλεφωνήτριες. Την εφημερίδα αυτή εξέδι-
δε η αυτόνομη γυναικεία ομάδα κίνηση για την άπελευθέρω-
ση των γυναικών από το 1978. Επρόκειτο για μια γυναικεία 
εφημερίδα που καταπιανόταν συχνά με θέματα γυναικείας 
εργασίας. Στο εισαγωγικό κείμενο του πρώτου τεύχους, το 
Φλεβάρη του 1978, όπου μιλούσαν για την εφημερίδα τους, 
το πώς και γιατί τη θέλουνε όπως τη θέλουνε, ξεκινούσαν 
με τα εξής λόγια. «Εμείς οι κακοπληρωμένες στη δουλειά, 
οι απομονωμένες στο σπίτι, οι διπλά εκμεταλλευόμενες θέ-
λουμε να μιλήσουμε για τη ζωή μας, για τα προβλήματά μας. 
Γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, κανείς δεν πρόκειται να το 
κάνει για μας…». 

Το κείμενο λοιπόν που θα παραθέσουμε αναφέρεται στις 
τότε συνθήκες εργασίας και τους αγώνες των τηλεφωνητριών 
αλλά και στην απαξίωση που δέχονταν από τα αφεντικά τους 
και από όσους συστρατεύονταν με αυτά. Για παράδειγμα, 
γιατροί και ψυχίατροι συντασσόμενοι με τα αφεντικά, υπο-
στήριξαν πως οι γυναίκες λιποθυμούσαν όχι γιατί οι χώροι 
ήταν ακατάλληλοι αλλά γιατί ήταν τρελές, υστερικές και 
σεξουαλικά ανικανοποίητες! Οι γυναίκες τηλεφωνήτριες 
αναγνώριζαν μια χαρά  πως η θέση τους στη δουλειά, οι συν-
θήκες και οι επιθέσεις που δέχονταν είχαν να κάνουν με το 
φύλο τους. Η δουλειά ήταν εξαιρετικά εντατική και αυτές 
έπρεπε ταυτόχρονα να είναι ήρεμες και γλυκές, «δηλαδή γυ-
ναίκες» όπως αναφέρει και το κείμενο. 

Το να κοιτάμε τους ταξικούς αγώνες μες στην ιστορία 
πιστεύουμε πως είναι χρήσιμο και για το σήμερα. Τα τηλε-
φωνικά κέντρα ζουν και βασιλεύουν. Φυσικά, η έμφυλη σύν-
θεσή τους έχει αλλάξει κατά πολύ, οι συνθήκες και οι μι-
σθοί εξακολουθούν όμως να μην είναι και ό,τι καλύτερο. 
Στο τεύχος της μιγάδας που κρατάτε στα χέρια σας, παρα-
θέτουμε μια συνέντευξη με φίλες τηλεφωνήτριες, η οποία 
μας δίνει μια εικόνα της κατάστασης σήμερα. Η δουλειά στο 
τηλεφωνικό κέντρο δε θεωρείται σήμερα μια δουλειά καθα-
ρά γυναικεία˙ παρόλα αυτά, όπως και σε πολλές άλλες δου-
λειές, οι γυναίκες πρέπει να προσπαθήσουν διπλά. Πρέ-
πει να είναι ευχάριστες, να πουλάνε αυτό που τους ορίζε-
ται σαν γυναικεία φύση κάθε στιγμή. Δεν πρέπει επίσης να 
μας διαφύγει το γεγονός ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες δεν 
ξεπήδησαν ξαφνικά, αλλά έχουν διαμορφωθεί μέσα από την 
τεχνογνωσία εκμετάλλευσης της εργασίας καιτων σωμάτων 
τόσων εργατριών και εργατών όλα τα προηγούμενα χρόνια. 

Ψηφίδες μνήμης από το Αρχείο '71 

Για την Απελευθέρωση των Γυναικών
Νοέμβρης-Δεκέμβρης του 1978

τηλεφωνήτριες
ΟΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ - ΛΙΠΟΘΥΜΙΕΣ

Από το 1954, που εγκαταστάθηκε το υπεραστικό τηλεφωνι-
κό κέντρο Αθήνας στο κτήριο της Πατησίων, οι τηλεφωνή-
τριες του ΟΤΕ ζουν και δουλεύουν σε φοβερές συνθήκες. Πιο 
συγκεκριμένα:

Οι περισσότερες αίθουσες που δουλεύουν σήμερα οι τη-
λεφωνήτριες είναι κατασκευασμένες για να τοποθετούνται 
μηχανήματα και όχι άνθρωποι. Οι αναθυμιάσεις λοιπόν των 
υλικών που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση των καλωδί-
ων όπως αυτών των μηχανημάτων, περνούν μέσα από την ορο-
φή και το πάτωμα και έτσι δηλητηριάζουν όλη την ατμόσφαι-
ρα του τόπου δουλειάς.

Όταν το 1975 ξανασημειώθηκαν κρούσματα λιποθυμιών, 
και ο ΟΤΕ αναγκάστηκε να δεχτεί να γίνει έρευνα για την ύ-
παρξη τοξικών στοιχείων στην ατμόσφαιρα, αποδείχθηκε ότι 
στις αίθουσες δουλειάς βρέθηκε υδράργυρος και αρσενικό, 
το δε διοξείδιο του άνθρακος είναι 41MGR αντί 13MGR που 
είναι το κανονικό όριο για κλειστούς χώρους.

Μια μικρή σημείωση: η έρευνα του 1975 θα μπορούσε να 
είχε καταλήξει σε ακόμα πιο «επιστημονικά» και προπαντός 
πραγματικά συμπεράσματα, αν οι πουλημένοι του ΟΤΕ δεν ά-
φηναν συνεχώς τα παράθυρα των αιθουσών ανοιχτά για να σα-
μποτάρουν τη δειγματολογία και να αλλοιώσουν την πραγ-
ματική σύνθεση της ατμόσφαιρας σ’ αυτές. (Από καταγγελία 
της 4/10/78 του Πανελληνίου Συλλόγου των Τηλεφωνητριών). 

Εκτός όμως από επιστημονικά πορίσματα και αντικειμε-
νικές έρευνες, μια ολόκληρη ζωή, η ζωή των τηλεφωνητριών 
είναι εδώ, μάρτυρας μιας καθημερινής δολοφονίας: «Όλες 
μας ανεξαρτήτως, φεύγουμε καθημερινά άρρωστες, ζαλισμέ-
νες… Τα μάτια μας τσούζουν,έχουμε κάψιμο στο λαιμό, ναυ-
τίες, τ’ άκρα μας μουδιάζουν και παγώνουν, ή μας πιάνει 
κρύος ιδρώτας… Βγαίνουμε στην Πατησίων και νομίζουμε ότι 
είμαστε στον παράδεισο…»

Μέχρι σήμερα έχουν παρουσιαστεί 4 τουλάχιστον κρού-
σματα λοιμώξεων των νεύρων με προσωρινή (9-10 μηνη) παρά-
λυση, ενώ μια τηλεφωνήτρια βρίσκεται ακόμα παράλυτη από 
το 1975. Ακόμα:

- Το ποσοστό αποβολών στις έγκυες τηλεφωνήτριες είναι 
υπερβολικά ψηλό (κυρίως στον 3ο, 4ο και 6ο μήνα). Υπάρχουν 
τηλεφωνήτριες που έχουν κάνει πάνω από 3 αποβολές,  ενώ ε-
λάχιστες είναι αυτές που δεν έχουν κάνει καμία.

- Έρχονται δεύτερες μετά τις αεροσυνοδούς στις κυστί-
τιδες και στις καισαρικές τομές. 

- Όλες σχεδόν υποφέρουν από τα αυτιά τους και από 
λαβύρινθο. 

τηλεφωνήτριες στα ’80s 

Οι συνθήκες εργασίες και οι αγώνες τους 
σε ένα καθαρά γυναικείο επάγγελμα 
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Βέβαια για τον ΟΤΕ και οι λιποθυμίες και η καθημερινή δηλητηρί-
αση του οργανισμού των τηλεφωνητριών με όλα τα παραπάνω συμπτώμα-
τα είτε είναι «φαντασίες» των ίδιων, είτε οφείλονται στο ότι εί-
ναι «υστερικές», ή επειδή: «οι τηλεφωνήτριες δεν ικανοποιούνται 
σεξουαλικά και λιποθυμούν» (επόπτης του ΟΤΕ). «Οι τηλεφωνήτρι-
ες έχουν όλα αυτά τα συμπτώματα γιατί δεν έχουν γκόμενο και όσες 
έχουν δεν ικανοποιούνται». (Μουτούσης, ψυχίατρος του ΤΑΠ-ΟΤΕ).

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΩΝ
Ο Σύλλογος των Τηλεφωνητριών Ελλάδας φτιάχτηκε το 1964 και από 
τότε μέχρι τη διχτατορία ανάπτυξε έντονη συνδικαλιστική δρά-
ση(...) για ανθρωπινότερες συνθήκες δουλειάς (οι λιποθυμίες-δη-
λητηριάσεις ήταν από τότε συχνό φαινόμενο) και παλεύοντας ενά-
ντια στις μισθολογικές και βαθμολογικές ανισότητες. Μέχρι σή-
μερα και μέσα από τον καθημερινό αγώνα τους, οι τηλεφωνήτριες έ-
χουν πετύχει:
Να μειώσουν τις καθημερινές ώρες δουλειάς σε 6.

Να έχουν 2 ρεπό.

Να έχουν διάλειμμα ξεκούρασης.

Ενώ αυτή τη στιγμή και έπειτα από την αποχή τους τον Οκτώβρη 1978 
εξαιτίας των καινούριων λιποθυμιών απαιτούν:

Να μεταφερθούν σε καινούρια υγιεινά κτήρια.

Να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια των λιποθυμιών από ερευ-
νητές που θα υποδείξουν οι ίδιες.

Να εξεταστούν όλες από πλευράς λαβύρινθου του αυτιού και νευρι-
κού συστήματος.

Να εξισωθούν μισθολογικά και βαθμολογικά με τους άντρες υπαλλή-
λους του ΟΤΕ.

Να δίνεται οικογενειακό επίδομα και στις ίδιες.

Να φτιαχτούν παιδικοί σταθμοί του ΟΤΕ και να λειτουργούν με 
βάρδιες.

Να σταματήσει η αστυνόμευση κι η τρομοκρατία του ΟΤΕ εναντίον 
τους.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Από τα πρώτα τηλεφωνικά κέντρα. Παρατηρούμε ότι ο μοναδικός 
άντρας που βρίσκεται στην αίθουσα έχει τη θέση επιβλέποντα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΤΡΙΕΣ 
ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

«Οι τηλεφωνήτριες είναι σαν τις αγελάδες, όσο πιο πολύ τις αρμέ-
γεις, τόσο πιο πολύ βγάζουνε…» Ένας προϊστάμενος του ΟΤΕ.

Η τηλεφωνήτρια ζει καθημερινά στη δουλειά της μια διπλή αντί-
φαση. Από τη μια, η δουλειά είναι πάντοτε στο φόρτε της, οι κλήσεις 
δε σταματάνε ποτέ. Οι γραμμές είναι πολλές και οι χειρίστριες λί-
γες (1 τηλεφωνήτρια για 7 κυκλώματα και 3 γραμμές). Οι συνθήκες 
δουλειάς και μέσων είναι άθλιες (τα ακουστικά που πρέπει να φορά-
νε συνέχεια είναι τα ίδια εδώ και 30 χρόνια). Ακόμα: είναι αναγκα-
σμένη να βρίσκεται σε διαρκή ένταση, η προσοχή της πάντα προσηλω-
μένη στους δείκτες, ν’ ακούει συνέχεια το «του-του» των ακουστι-
κών. Μ’ άλλα λόγια αναγκάζεται να δουλεύει σα ΡΟΜΠΟΤ.

Από την άλλη, κάθε φορά που μιλάει μ’ ένα συνδρομητή ΠΡΕΠΕΙ να 
ξεχάσει όλη της την κούραση, την εξάντληση και τον εκνευρισμό, 
ΠΡΕΠΕΙ να γίνει ΓΥΝΑΙΚΑ, πάει να πει ΠΡΕΠΕΙ να μιλήσει γλυκά, χα-
ριτωμένα, ευγενικά, πρέπει δηλαδή να δείξει ότι σαν γυναίκα πρώ-
τα απ’ όλα είναι πάντοτε και για οποιονδήποτε διαθέσιμη(ακόμα και 
στις πιο παράλογες απαιτήσεις ή στην εξευτελιστική συμπεριφο-
ρά του συνδρομητή): Ο ΟΤΕ ήξερε τι έκανε όταν άρχισε εδώ και μερι-
κά χρόνια να χρησιμοποιεί αποκλειστικά γυναίκες-τηλεφωνήτριες. 
Ευγένεια, γλυκιά φωνή, διαθεσιμότητα, εξυπηρέτηση κι άλλα τόσα, 
ΤΖΑΜΠΑ, μια και όλα αυτά τα έχει «εκ φύσεως» μια γυναίκα.

Παράλληλα οι τηλεφωνήτριες βρίσκονται στο τελευταίο σκαλοπά-
τι της ιεραρχικής δομής του ΟΤΕ, παρ’ όλο που κάνουν την πιο δύ-
σκολη και κουραστική δουλειά. Καταφάνερη ανισότητα που καλλιερ-
γείται συνειδητά με αποτέλεσμα:

Οι τηλεφωνήτριες να μην παίρνουν ίσους μισθούς με τους άντρες 
εργαζόμενους του ΟΤΕ, παρ’ όλο που και τα ίδια τυπικά προσόντα έ-
χουν και πολύ δυσκολότερη δουλειά κάνουν.

Να μην έχουν την ίδια βαθμολογική εξέλιξη κι έτσι, τηλεφωνή-
τριες που 'χουν σαπίσει 10 και 20 χρόνια στ’ ακουστικά να 'χουν ε-
λάχιστες αποδοχές.

Να μην επιτρέπεται στις τηλεφωνήτριες να φοιτήσουν στην Ανώ-
τερη Τηλεπικοινωνιακή Σχολή του ΟΤΕ μια και η παραπέρα επαγγελ-
ματική εκπαίδευση θεωρείται, κατά τον ΟΤΕ, αποκλειστικότητα των 
ανδρών υπαλλήλων.

Να παίρνουν οικογενειακό επίδομα μόνο οι άνδρες υπάλληλοι. 
Οι τηλεφωνήτριες που είναι παντρεμένες ή έχουν παιδιά δεν παίρ-
νουν τίποτα.

Τηλεφωνήτριες στην Πάτρα το 1963.Τηλεφωνικό κέντρο ΟΤΕ, Πάτρα, δεκαετία 1970.

Τηλεφωνήτριες εν ώρα εργασίας σε τηλεφωνικό κέντρο της Αθήνας, κατά την 
περίοδο του μεσοπολέμου.


