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“Είμαι σαν την ανάρτηση 
που απορροφά  

τους κραδασμούς.„
Μιγάδα (M): Λοιπόν, για πες μας, πόσα χρόνια δουλεύεις ως γραμματέας;
Κατερίνα (Κ): Να τα πάρω με τη σειρά. Η πρώτη εμπειρία ήτανε στο πανεπιστήμιο 
όταν είχα πάει σε ένα γραφείο για να κάνω πρακτική. Πήγα λοιπόν εκεί όπου έβαζα κάτι 
στοιχεία στον υπολογιστή. Τίποτα… βιβλιοθήκη, αρχειοθέτηση. Μετά στο μεταπτυχια-
κό, αποφάσισα πάλι να δουλέψω ως γραμματέας. Είχα πάει σε ένα συμβολαιογραφείο. 
Εντελώς άλλη κατάσταση εκεί. Συμβόλαια, πελάτες, γιαγιάδες, γονικές παροχές, δωρε-
ές, γιατί δεν μου γράφεις εκείνο, γράψε μου το άλλο, έχει κάνει αλλαγή η γιαγιά γιατί θα 
πεθάνει και θέλει να τα γράψει στην ενορία και όχι στα εγγόνια γιατί την εκβιάζουν… 
και διάφορα τέτοια. Εκεί δούλευα � με 3, λιγότερες ώρες από ότι δουλεύω τώρα, και 
έπαιρνα 7�0 ευρώ, καθαρά.

Μ: Πριν πόσα χρόνια;
Κ: 7-8 χρόνια. Εκεί δούλεψα 7 περίπου μήνες. Μετά βαρέθηκα γιατί ήμουνα και άμαθη 
τότε και δεν μου άρεσε να μου μιλάνε άσχημα και να μου απαιτούνε πράγματα, οπό-
τε σηκώθηκα και έφυγα.

Μ: Ποιος σου μιλούσε άσχημα δηλαδή και γιατί;
Κ: Η συμβολαιογράφος. Γενικώς αυτή ήτανε λίγο άσχετη. Είχε μια κυρία εκεί, γύρω στα 
20 χρόνια που της έβγαζε όλη τη δουλειά και αυτή έκανε μόνο δημόσιες σχέσεις. Τέλος 
πάντων. Μετά, ήρθα στην Αθήνα. Είπα να κάνω ή σέρβις ή γραμματεία. Αλλά ήθελα μια 
δουλειά για το πρωί, γιατί θα είχα τη σχολή του θεάτρου το απόγευμα. Και η γραμμα-
τεία τότε, προ κρίσης, είχε πιο πολύ ζήτηση σε αγγελίες. Δεν πήγα να σπουδάσω γραμ-
ματεία βέβαια, το θεωρώ χαμένο χρόνο. Είναι κάτι σχολές για να γίνεις executive γραμ-
ματέας, του αφεντικού. Να εξυπηρετείς αυτόν δηλαδή. Οπότε λοιπόν βρήκα δουλειά 
σε ένα κατάστημα με ηλεκτρικά είδη όπου έκανα υπάλληλος γραφείου, βασικά γενι-
κών καθηκόντων, αλλά ας πούμε γραμματεία. Να σας πω τι έκανα εκεί;

Μ: Ναι.
Κ: Λοιπόν! Βασικά έπρεπε να λέω ψέματα σε όλους τους πελάτες και τους προμηθευ-
τές. Ότι τα προϊόντα έρχονται από μια εταιρία του εξωτερικού και είναι πιο φτηνά από 
το να τα πάρουν από τον Κοτσόβωλο. Πέρα από αυτό είχαμε προβλήματα με τις τράπε-
ζες. Οπότε εφόσον εγώ ήμουνα το πρόσωπο που ανακατευόταν με όλους, και το αφε-
ντικό δεν ήθελε να μιλήσει με τους τραπεζίτες, τους προμηθευτές και τους πελάτες, 
πόσα χρωστάς, πού είναι η επιταγή… εγώ έλεγα ό,τι ψέματα θες. 

Μ: Αυτά όλα έπρεπε να τα σκεφτείς εσύ ή σου έλεγε αυτός τι να πεις; 
Κ: Στην αρχή δεν ήξερα τι να πω. Αυτός έλεγε, δεν ξέρω πες μια δικαιολογία ή αν σε 
παίρνει ο τάδε θα λες αυτό. Ή, επειδή ήθελε να δίνουμε την εντύπωση ότι ήμαστε μια 
μεγάλη εταιρία, έπρεπε να λέω ότι ο κύριος Χ. τώρα είναι έξω και μιλάει με τον τάδε 
αντιπρόσωπο, να πάρετε σε ένα τρίωρο, ενδεχομένως και αύριο. Ε, κάποια στιγμή εί-
χαμε έναν ομηρικό καβγά από αυτούς τους πολύ ωραίους καβγάδες που κάναμε κατά 
καιρούς. Και έλεγα μα δεν είναι δυνατόν, λέω συνέχεια ψέματα, δεν είναι κατάσταση 
αυτή, δεν μπορώ. Μα, μου λέει αυτός, εγώ για αυτό σε πήρα. Είδα στο βιογραφικό σχο-
λή υποκριτικής και λέω ο άνθρωπός μου! (γέλια)

Μ: Ωραίος!
Κ: Ναι καλέ. Έτρωγα όλο το βρίσιμο στα τηλέφωνα και έπρεπε να εφευρίσκω διάφο-
ρους τρόπους. Έλεγα, ναι εντάξει έχετε δίκαιο, αλλά ξέρετε η τράπεζα δεν μας είχε ενη-
μερώσει… Οπότε, σε αυτόν έμαθα πολλά. Γιατί, μου λέει αυτός, εάν έχουμε ένα πρό-
βλημα, εσύ θα πρέπει να βρίσκεις λύση. Δεν δουλεύει ο εκτυπωτής; Θα πρέπει να βρί-
σκεις λύση.

Συνέντευξη με μια γραμματέα

Αν γκουγκλάρει κανείς τη λέξη «γραμματέας» οι εικόνες 

που βγαίνουν αυτόματα είναι: 2η σε σειρά μία γυμνή 

γραμματέας στημένη για άγριο σεξ, 4η και 5η σε σειρά 

δυο σέξυ γραμματείς με μακριά πόδια που χαμογελούν 

ευχαριστημένες και από κει και κάτω όλο φωτογραφίες με 

άντρες! Όχι, οι άντρες δεν είναι γραμματείς.  

Απλά έχουν γραμματείς.

Η συνέντευξη που μας έδωσε η Κατερίνα, χρόνια 

γραμματέας σε διάφορα γραφεία της Αθήνας, αναδεικνύει 

γλαφυρά τα παραπάνω σημεία, ως απαιτούμενα από τις 

σημερινές γραμματείς. Να είναι ευχάριστες, καλοντυμένες, 

υπομονετικές, ανοιχτές μέχρι και για σεξ, στην υπηρεσία 

των ανδρών, στην υπηρεσία όλων. Να ξέρουν και να κάνουν 

τα πάντα: βοηθοί λογιστών, εξωτερικές, ασφαλίστριες, 

καθαρίστριες!
 

Αυτό που μας έκανε εντύπωση στις ιστορίες της Κατερίνας 

είναι η αμεσότητα, η λεπτομέρεια και η πλήρης συνείδηση 

με τα οποία μας περιγράφει το δύσκολο επάγγελμά της. 

Είναι επειδή η δύσκολη συνθήκη αυτής της δουλειάς είναι 

βιωμένη έως το κόκαλο. Κανείς δε μπορεί να μιλήσει γι’ αυτή 

την εμπειρία εκτός από την ίδια. Γι’ αυτό και η ίδια είναι η 

μόνη που ξέρει πώς να επιβιώσει εκεί μέσα, πώς να εφεύρει 

κόλπα και λύσεις για να ξεκλέψει χρόνο για ξεκούραση και 

πώς να αντέξει με χιούμορ όλους τους απαιτητικούς πελάτες, 

συνάδελφους και αφεντικά που τις πρήζουν τον έρωτα.

Ευχαριστούμε λοιπόν την Κατερίνα που μας  

παραχώρησε τη συνέντευξη με τέτοια όρεξη.
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Μ: Εσύ; Να φτιάχνεις τον εκτυπωτή;
Κ: Ναι. Έπρεπε να κατεβάζω το μάνιουαλ από το ίντερνετ και να τον φτιάχνω μόνη μου! 
Ή, έλεγε, ο πελάτης είναι δυσαρεστημένος ή ο προμηθευτής δεν έχει πληρωθεί… πρέ-
πει να βρίσκεις λύση! Αυτή είναι η δική σου δουλεία. Και αυτός με είχε χωρίς ένσημα, 
παρεμπιπτόντως. Μου έβαλε ένσημα 1� μέρες πριν να φύγω από εκεί. 

Μ:Χωρίς ένσημα και με τι μισθό;
Κ: 800. 

Μ: Μάλιστα.
Κ: Μάλιστα! Μετά από εκεί τι έκανα; Α, ναι, πήγα σε ασφαλιστικές. Να τα πω και αυτά;

Μ: Πες τα!
Κ: Πήγα λοιπόν σε κάτι ασφαλιστικά γραφεία γιατί έψαχνα, έψαχνα και δεν έβρισκα τί-
ποτα και λέω δεν βαριέσαι θα πάω να γίνω ασφαλίστρια. Εκεί ήμουνα 4-� ώρες το πρωί 
με το τηλέφωνο στο χέρι. Έπαιρνα δηλαδή ή ένα τηλεφωνικό κατάλογο ή τέλος πά-
ντων για παράδειγμα, φούρνοι τις περιοχής τάδε. Και έπαιρνα τηλέφωνα και έλεγα ένα 
ποιηματάκι. Και μπορεί να έκλεινα κανένα ραντεβού. Έπαιρνα γύρω στα 200 με 300 τη-
λέφωνα την ημέρα, έκλεινα δύο ραντεβού και πήγαινα με αυτόν να συζητήσουμε για 
ασφαλιστικά προγράμματα. Και πληρωνόμουν μόνο από ποσοστά αυτών των πελα-
τών που τελικά υπέγραφαν συμβόλαιο. Με έστειλαν και σε κάτι σεμινάρια εκπαιδευτι-
κά και να δώσω και εξετάσεις για την άδεια του ασφαλιστή. Διάβασα δύο πυργοτου-
βλάκια, τα πάντα όλα.

Μ: Και αυτή την μετάβαση από γραμματέας γιατί την έκανες; 
Κ: Γιατί δεν έβρισκα τίποτα. Όμως με τις ασφαλίσεις σιχάθηκα. Δηλαδή ήμουνα δύο 
μήνες, με όλους αυτούς τους διάφορους, έπρεπε να λέω πάλι ψέματα, γιατί για να πεί-
σεις κάποιον ότι πρέπει να πάρει ασφάλεια πρέπει να τον πείσεις ότι έχει ανάγκη την 
οποία πρέπει να καλύψεις. Αυτός μπορεί να μην είχε ανάγκες αλλά εγώ έπρεπε να απο-
κτήσω την νοοτροπία να πείθω τον άλλον ότι το χρειάζεται. Και εγώ δεν μπορώ. Δεν εί-
μαι τέτοιος άνθρωπος. Στα σεμινάρια όμως που με έστειλε αυτός γνώρισα δύο κυρί-
ες, οι οποίες θέλανε καινούρια γραμματέα στην ασφαλιστική που δούλευαν και τελικά 
λέω εντάξει, θα πιεστώ, θα πνίγομαι, δεν θα προλαβαίνω τη ζωή μου, αλλά δεν πειρά-
ζει, πρέπει να βρω δουλειά. 

Μ: Τι έκανες στην νέα αυτή δουλειά;
Κ: Εκεί, παιδιά, έκανα τα πάντα. Δηλαδή, ξεκίναγα � η ώρα αλλά δεν πήγαινα � και ένα, 
πήγαινα � παρά κάτι το αργότερο. Γιατί τα τηλέφωνα χτυπούσανε σαν δαιμονισμένα, 
όχι όπως στη σημερινή μου δουλειά που χτυπάνε μια μέρα πολλά και λέω παναγία μου. 
Μιλάμε για τον τριπλάσιο όγκο τηλεφωνημάτων. Από το πιο απλό ‘τράκαρα και θέλω 
να έρθω να κάνω δήλωση’, μέχρι το να με ρωτάνε εάν το τάδε πρόγραμμα έχει μέσα 
κάλυψη θραύσης κρυστάλλων. Σήκωνα τηλέφωνα, έβγαζα ασφαλιστήρια και έκανα 
πάρα πολύ σκανάρισμα. Αυτός λοιπόν ο Γιώργος, ακόμα το θυμάμαι το όνομά του, δεν 
ήξερε να βγάλει συμβόλαιο ασφαλιστής άνθρωπος. Έπρεπε να το κάνω εγώ! Αυτό ση-
μαίνει αμέσως-αμέσως ότι έπρεπε τα συμβόλαια που σου δίνανε εκείνη τη μέρα να 
βγούνε εκείνη τη μέρα. Και όταν λέω εκείνη τη μέρα εννοώ μέχρι τις 12 παρά 1 για-
τί αλλιώς τη γάμησες. Αυτά γίνονταν κάθε μέρα. Και παράλληλα έπαιρνε και ο πελά-
της που έλεγε «έλα να σου πω, ο συναγερμός μου χτυπάει» και εγώ να λέω «τι να σας 
κάνω εγώ»; «Μα εσείς με έχετε ασφαλίσει». «Ναι αλλά ο συναγερμός δεν είναι θέμα της 
ασφάλειας, είναι θέμα ότι κάποια μαλακία πατήσατε!» (γέλια) Όχι, να μου φωνάζουν, 
θα έρθετε να μου το φτιάξετε.

Μ: Οπότε βασικά έκανες και τη γραμματεία και την ασφαλίστρια.
Κ: Ναι. Και όταν έλειπε μια από τις δύο γραμματείς από την δουλειά γινόταν χαμός, πε-
ριττό να σας πω.

Μ: Θέλαμε να σε ρωτήσουμε και γι’αυτό. Ποσό σημαντική είναι η δουλειά της 
γραμματείας μέσα σε μια εταιρία;
Κ: Γενικά, η γραμματεία τους συνδέει όλους, όλοι έχουν επαφή μαζί μου, όλοι περνάνε 
από μένα, από τους συνάδελφους μέχρι τους πελάτες. Επίσης, χωρίς εμάς δεν γινόταν 
τίποτα. Δεν γινότανε η δουλειά. Ο διευθυντής μέσα είχε τις δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή 
ερχόταν ένας και του έλεγε κοίταξε θέλω να κάνω εκείνο αλλά δεν ξέρω, τι προτείνεις 
εσύ; Πιστεύω ότι πρέπει να κάνεις αυτό ή εκείνο, αλλά πήγαινε στις κοπέλες μέσα να 
σου πούνε τι είναι καλύτερο να κάνεις… Αυτός έλειπε, πήγαινε στις εταιρίες, έκανε σε-
μινάρια, ταξίδια και τέτοια οπότε όλα, όλα, όλα εμείς. 

Μ: Κάνατε και άλλες δουλείες πέρα από τις βασικές; Πέρα από τα καθήκοντά 
σας;
Κ: Ε, μερικές φορές, άμα ζητούσανε καφέ... Σε πελάτες, αν ήτανε κάποιοι ιδιαίτεροι. Δη-
λαδή, ήρθε ο κύριος τάδε, περιποιηθείτε τον. Ή να κάνεις καφέ για το αφεντικό. Βεβαί-
ως! Άμα χτυπούσε και το τηλέφωνο δε, έπρεπε να έχεις 100 χέρια. Επίσης, στο συμβο-
λαιογραφείο έπρεπε οπωσδήποτε να καθαρίζω διότι δεν ήταν δυνατόν να μπαίνουν οι 
πελάτες μέσα και να έχει η τουαλέτα πεταμένα χαρτιά.

Μ: Την τουαλέτα καθάριζες;
Κ: Βεβαίως. Καθάριζα και την τουαλέτα και το γραφείο και τις επιφάνειες. Όλα τα 
καθάριζα.

Μ: Και καθαρίστρια δηλαδή, μαζί με όλα τα άλλα!
Κ: Ναι.

Μ: Γενικά απαιτούσαν να ντύνεσαι κάπως, να είσαι όμορφη;  
Κ: Ε, ναι, έλεγαν να είστε περιποιημένες, μην μπαίνει ο άλλος μέσα και σας βλέπει να... 
Να είστε λίγο εμφανίσιμες, ρε αδελφέ. Και βέβαια όταν πήγαινα για συνέντευξη ντυνό-
μουν καλύτερα από τις καθημερινές, γιατί ήξερα ότι για να πάρεις αυτήν τη θέση έπρε-
πε να είσαι λίγο πιο προσεγμένη.

Μ: Εσύ είχες καμία εμπειρία σεξουαλικής παρενόχλησης;
Κ: Ε, ναι, μου έχει τύχει. Αυτοί που την πέφτουν γενικά φαίνονται από την αρχή. Εμέ-
να προσωπικά μου έχει τύχει σε συνεντεύξεις. Είχα πάει σε μια συνέντευξη για δουλειά 
στα Πετράλωνα σε μεσιτικό γραφείο. Ήταν 800 ευρώ με ένσημα και 8ωρο. Αυτός εκεί 
μου είπε ότι «ντάξει, τόσες ώρες θα είμαστε μαζί, πρέπει να βρω έναν άνθρωπο που να 
μου ταιριάζει και σαν προσωπικότητα.». Τον κατάλαβα εγώ. Δηλαδή με το που μπήκα 
μέσα λέω ώ ρε γαμώτη... Μετά από λίγο μου λέει «δε γίνεται εγώ να σου κάνω ένα κο-
μπλιμέντο και να πάω να σε χαιδέψω κι εσύ να μου πεις άσε με». Ήταν ελληνάρας. Δεν 
ήταν σοβαρός. Άλλη φορά είχα πάει σε έναν έμπορα στον Πειραιά για συνέντευξη πάλι. 
Αυτός μου είπε ότι πάει πολλά επαγγελματικά ταξίδια. Και επειδή στα επαγγελματικά 
ταξίδια για να κλείσει η δουλειά, μου λέει, «δεν θα έρχεσαι σα γραμματέας μου, θα έρ-
χεσαι, ας πούμε, σαν σύντροφός μου». Μετά μου λέει «επειδή κάνουμε και οικονομία 
και εάν πρέπει να κάτσουμε μέρες, δε γίνεται να πληρώνουμε δύο δωμάτια, οπότε ένα 
δωμάτιο, θα μείνουμε μαζί. Ντάξει;». 

Μ: Σοβαρά μιλάς;
Κ: Ναι καλέ σου λέω! Μου είχε πει και ότι θα έπαιρνα 1�00 ευρώ. Αλλά εγώ δεν πήγα βέ-
βαια. Του είπα άσε φίλε, δεν κάνω! Μα να συζητήσουμε, μου λέει. Όχι, λέω εγώ, άστο, 
να βρεις κάποια άλλη!

Μ: Βασικά, και 600 ευρώ και να σου βάζει χέρι…δε γίνεται! Γι’ αυτό σου ’πε 
1500 ευρώ. Την ένταση της δουλειάς πώς την αισθάνεσαι;
Κ: Καλά, στη δουλειά στην ασφαλιστική δε σηκωνόμουν για κατούρημα. Δεν προλά-
βαινες να πάς τουαλέτα! Και για μεσημεριανό, ούτε αστείο! Θες να το πάρεις στο γρα-
φείο; Παρ’ το και άμα χτυπήσουνε πέντε το κουδούνι και μετά δούνε το πιάτο, θα σε 
πάρει ο διάολος. Τίποτα, έτρωγα το βράδυ στις 10, αν προλάβαινα. Περιττό να πω ότι 
δεν έφευγα ποτέ �. Έφευγα �. Και καμία υπερωρία πληρωμένη. Έφευγε αυτός κύριος 6 
η ώρα σε στυλ «γεια σας κορίτσια, τα λέμε». Αλλά εσύ έπρεπε να κάτσεις να τελειώσεις. 
Που να πας με τόσα που είχες να κάνεις; Αγχώθηκα μόνο που τα λέω τώρα! Με έχει πι-
άσει ένα πλάκωμα. Αφού ξυπνούσα το βράδυ και έλεγα στον φίλο μου «Δώσ’ μου τα 
συμβόλαια της εθνικής»! Οπότε λοιπόν έπαθα μια μικρή κρίση. Με έπιασαν τα στομά-
χια, όλα τα λοιπά. Ε, και γύρω στο Σεπτέμβρη λέω δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έπρεπε 
να βρω άλλη δουλειά. Βρίσκω λοιπόν ένα γραφείο, πάλι ασφαλιστικό και πάω. Τον βλέ-
πω αυτόν, τρελός μου φάνηκε. Λέω δεν πειράζει, να φύγω από τον άλλο τρελό και θα 
δω τι θα κάνω μετά. Σε αυτόν έκανα μόνο εκδόσεις συμβολαίων.

Μ: Έκανες εκδόσεις αφού είχες φτιάξει τον εκτυπωτή (γέλια)!
Κ: Βασικά αυτός απλά σου φώναζε. Έκανες εκδόσεις και σου φώναζε. Ήτανε διαταραγ-
μένος ο άνθρωπος. Αυτός τώρα τι έκανε, δώστε βάση. Μου έλεγε να αλλάζω ένα νού-
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μερο από το τηλέφωνο ή τον αριθμό σπιτιού των πελατών. Ας πούμε το τηλέφωνό του 
δεν τελείωνε σε 2�, τελείωνε σε 24. Μετά κατάλαβα ότι έπαιρνε τα λεφτά από τους πε-
λάτες, δεν τα έδινε ποτέ στην εταιρία και ο πελάτης νόμιζε ότι ήταν ασφαλισμένος! 
Έπαιρνε τηλέφωνο την ασφαλιστική και της ζητούσε κάλυψη μετά από το ατύχημα και 
η εταιρεία ποτέ δεν έβρισκε τον πελάτη στα αρχεία της. Έτσι πρέπει να έφαγε εκατο-
ντάδες χιλιάδες ευρώ.

Μ: Τρελή κομπίνα.
Κ: Ναι, αλλά μετά, η ασφαλιστική το ψιλιάστηκε κι άρχισε να στέλνει και δυο τρία εξώ-
δικα και μετά να κυνηγά κι εμένα. Και πια είσαι εσύ εδώ; Και που είναι ο κύριος τάδε; 
Και τι κάνεις που δουλεύεις εδώ; Με παίρνανε μέχρι και πέρυσι διάφοροι στο δικό μου 
τηλέφωνο και τον ψάχνανε!

Μ: Και τώρα; Στη δουλειά που είσαι τι συμβαίνει;
Κ: Τώρα πια κάνω αυτά που οπωσδήποτε πρέπει να κάνω κάθε μέρα. Δηλαδή ας πούμε 
πριν λίγες μέρες μου είχε δώσει μια συνάδελφος να σκανάρω κάτι πράγματα. Εγώ δεν 
πρόλαβα να τα κάνω όλα, μου μείνανε 20 σελίδες. Ρωτάω «τις βιάζεσαι ή μπορώ και αύ-
ριο;» Και όταν φτάνει � η ώρα, αλέ, γεια σας!

Μ: Γενικά θεωρείς ότι δέχεσαι περισσότερο κακή συμπεριφορά από ότι άλλοι 
συνάδελφοί σου;
Κ: Ναι. Γιατί όταν είσαι υπάλληλος γραφείου σημαίνει «είσαι της λάντζας». Πρέπει να 
κάνεις τα πάντα και να μην μιλάς κιόλας. Είναι όπως ένα αυτοκίνητο. Η βάση είναι δεν 
ξέρω κι εγώ φτιαγμένη από τι, και από κάτω είναι οι ρόδες. Εσύ είσαι η ρόδα και πρέ-
πει να σηκώσεις όλο το υπόλοιπο. 

Μ: Πολύ καλό. Έγραψες!
Κ: Μάλλον, καλύτερα, είσαι όλες οι ρόδες! Γιατί έπρεπε να ‘σαι ευγενική, άμα νευριάζει 
ο άλλος να μη θυμώνεις. Ρε παιδί μου σου λένε «Έχω μάθει ότι μιλάς άσχημα στο τηλέ-
φωνο. Είναι δυνατόν; Παίρνει ο άλλος να σου πει ότι θέλει να πληρώσει για να κάνει μια 
ασφάλεια και συ μιλάς άσχημα; Δε πα να ‘χεις νεύρα! Τελείωσε, χαμόγελο!». Αυτό το χα-
μόγελο πια… έχω αηδιάσει! Αυτή η δουλειά δεν είναι εργασία ακριβώς, είναι θέση που 
έχει δημιουργηθεί για να καλύψει ανάγκες. Αν όλοι αυτοί φύγουνε, η γραμματεία δεν 
θα έχει δουλειά, γιατί είναι εκεί για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των άλλων. Και γι’ αυτό 
έχω την εντύπωση ότι τη θεωρούνε λίγο υποτιμητική. Εγώ δε τη θεωρώ εργασία που 
μπορώ να την κάνω κάτι στη ζωή μου, την κάνω για λεφτά. Μόνο αυτό. 

Μ: Είναι αλήθεια ότι οι γραμματείς θεωρούνται σαν να μην έχουν ειδικότη-
τα, αλλά αυτό είναι ψέμα. Εμείς όλη αυτήν την ώρα που μας μιλάς σε ακούμε 
να χρησιμοποιείς απίστευτα εξειδικευμένες ορολογίες, πχ. για τα συμβόλαια. 
Επίσης, εσύ έχεις εξειδίκευση στο πώς πρέπει να μιλάς, πώς να χαμογελάς, 
πώς να’ σαι ψύχραιμη, πώς να περιποιείσαι, πώς να φτιάχνεις τον γαμημένο 
τον εκτυπωτή. Δηλαδή αυτό είναι επιστήμη! 
Κ: Σωστά, δε ξέρω αν αυτά είναι προσόντα, αλλά εμένα γενικά με κουράζουν. Ας πού-
με, στη σημερινή μου δουλειά σε μια ΜΚΟ, μου είπαν ότι ένας λόγος για τον οποίο με 
κάλεσαν για συνέντευξη είναι η φωτογραφία, φάνηκε ότι είχα ζωντανό βλέμμα. Μου 
είπαν ότι ήθελαν έναν άνθρωπο ο οποίος να χαμογελάει, να μη νευριάζει. Δε το κατά-
λαβα ποτέ αυτό. Δηλαδή έχεις κάποιον από τον οποίο όλοι κάτι θέλουνε και πρέπει να 
βγάζεις πάνω του όλα τα νεύρα σου. Με ενοχλεί γιατί νιώθω αντικείμενο μερικές φο-
ρές. Είμαι σαν την ανάρτηση που απορροφά τους κραδασμούς.

Μ: Αυτό το θεωρείς γυναικείο κοινωνικό χαρακτηριστικό; 
Κ: Έχω την εντύπωση ότι οι άντρες δεν θα ανέχονταν καν να κάνουν αυτήν τη δουλειά, 
γιατί θεωρούν ότι προορίζονται για κάτι άλλο. Δηλαδή θα κάνουν μια δουλειά και θα πά-
ρουν αυτοί βοηθό, όχι να είναι οι ίδιοι βοηθοί κάποιου άλλου. Θεωρούν ότι παράγουν 
έργο, ενώ εγώ απλά εξυπηρετώ αυτούς που παράγουν έργο. Αλλά το έχουν επιτρέψει και 
οι ίδιες οι γυναίκες και γι’ αυτό λυπάμαι. Βέβαια, υπάρχουν συγκεκριμένες προσδοκίες 

των γονέων από το κορίτσι. Ας πούμε ο πατέρας μου πάντα μου έλεγε ότι θα τελειώσεις 
το πανεπιστήμιο, θα τελειώσεις το μεταπτυχιακό και θα βρεις καμιά δουλειά σε κανένα 
γραφείο, σε κανένα γιατρό, σε κανέναν επιστήμονα. Συγγνώμη, δηλαδή εγώ τι κάθομαι 
και κάνω τόσα χρόνια, σπουδάζω για να πάω να γίνω υπηρέτρια του καθένα; Οι γονείς 
μου γενικά δεν περιμένανε κάτι άλλο από μένα. Ένα κοριτσάκι όμως, 8-10 χρονών, όταν 
την ρωτήσεις τί θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις δεν θα σου πει γραμματέας!

Μ: Η δουλειά αυτή που επέλεξες να κάνεις είναι αξιοπρεπέστατη, γιατί εσύ τα 
βγάζεις πέρα με τόσα πράγματα μόνη σου, ενώ οι άλλοι κάνουν το κομματάκι 
τους και λένε «είμαι γαμάτος». Το θέμα είναι και ότι δεν αναγνωρίζεται η δου-
λειά της γραμματείας ως αξιοπρεπής. Λόγω του κοινωνικού μας φύλου σαν να 
υπονοείται ότι προοριζόμαστε να κάνουμε μόνο κάτι που να’ ναι «εξυπηρέτη-
ση των αναγκών των άλλων».
Κ: Ναι, γι’ αυτό και πολλές γυναίκες γίνονται νοσηλεύτριες, οικιακές βοηθοί, αεροσυνο-
δοί, υπάλληλοι γραφείου. Σε ένα γραφείο κάποιος μου ‘χε πεί «δε γίνεται να θυμώνεις 
εσύ, πρέπει να είσαι ο άνθρωπος ο οποίος θα με ηρεμεί». Είναι αυτό που λέγαμε με τις 
αναρτήσεις και τους κραδασμούς. 

Μ: Εσύ όταν γίνεσαι αυτή η «ανάρτηση» τί ακριβώς κάνεις; Ποιός είναι ο μηχα-
νισμός που σε βοηθά να κρατάς την ψυχραιμία σου;
Κ: Τόσα χρόνια κατάλαβα ότι πρέπει να είσαι παρατηρητής. Δηλαδή όταν θυμώνει κά-
ποιος σκέφτομαι ότι δεν απευθύνεται σε μένα αυτό. Δε λέω ότι βγαίνω και από τον εαυ-
τό μου, αυτό θα ήταν σχιζοφρένεια. Αλλά κάθομαι και παρατηρώ τον άλλον,  πρέπει να 
νιώθω ότι δεν απευθύνεται σε μένα... Σαν να το βλέπω σε ταινία ρε παιδί μου... Σκέφτο-
μαι τι θα συμβούλευα αυτόν να κάνει. Έχω μάθει να αντιμετωπίζω τους άλλους σαν αρ-
ρώστους. Αλλιώς πρέπει να τα σπάσω όλα, δε γίνεται! Νομίζω ότι αυτή η δουλειά δεν 
είναι για να την κάνεις μια ζωή γιατί κουράζεσαι, δηλαδή 30, 3� το πολύ, παραπάνω δεν 
πάει. Γιατί έχεις τόσο κουραστεί από τη συλλογή ανθρώπων, πληροφοριών και προ-
βληματικών χαρακτήρων που μετά από κάποια ηλικία δεν την παλεύεις. 

Μ: Έχουν αλλάξει τα πράγματα στη γραμματειακή δουλειά τα τελευταία χρό-
νια με την κρίση;
Κ: Εγώ πριν 3 χρόνια έπαιρνα 800, τώρα παίρνω 600... Αν ήμουν οπουδήποτε αλλού 
που είχα να παράγω έργο θα μου πλήρωναν και τα πτυχία. Το λιγότερο ένα �00άρι θα 
το ‘παιρνα.

Μ: Γενικά πώς είναι η σχέση σου με την τεχνολογία στη δουλειά σου; 
Κ: Τα πιο πολλά τα’ μαθα πάνω στη δουλειά. Πριν ήξερα τα βασικά, δεν ήξερα εξειδι-
κευμένα πράγματα και ούτε και ήθελα ποτέ να μάθω, δε με ενδιέφεραν. Αλλά μου ζη-
τήθηκαν πολύ πιο πολύπλοκες γνώσεις, όπως ας πούμε να φτιάχνω τους εκτυπωτές. Ή 
ας πούμε τα τηλέφωνα που έχουν πολλές γραμμές. Μου έχουν τύχει μέρες, και δεν εί-
ναι λίγες, που � με 1 κάνω μόνο αυτό, τηλέφωνα. Πάρα πολύ εκνευριστικό ας πούμε εί-
ναι ότι χτυπάνε 2 τηλέφωνα, το 1 είναι για κάτι ήσσονος σημασίας και στο άλλο ζητάνε 
έναν. Συνδέω τον έναν, που δεν είναι στο γραφείο του, μετά χτυπάνε άλλα δύο που ζη-
τάνε έναν άλλο και έχω συνδέσει 3 τηλέφωνα, δεν είναι κανένας στο γραφείο και επι-
στρέφουν όλα σε μένα!! Να πάει τουαλέτα ο συνάδελφος, δεν είπα εγώ, αλλά πρέπει 
να πάω και ‘γω τουαλέτα. Και μετά άμα χτυπάει μια γραμμή και μετά χτυπάει δεύτερη 
και δεν τη σηκώνω, είναι δύο συγκεκριμένα άτομα που λένε ‘μα γιατί δεν σηκώνεις την 
άλλη γραμμή’. Επίσης αν ο άλλος πάει στου αλλουνού το γραφείο να χαζολογήσει, ο 
τρίτος πάει στην κουζίνα να καπνίσει και ο άλλος να χέσει και χτυπάνε τηλέφωνα, που 
συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό, άντε βρες μετά ένα ψέμα να πεις. Συμβαίνει πάρα 
πολύ συχνά να χτυπάνε πόρτες, τηλέφωνα, κουδούνια όλα μαζί! Αλήθεια σας λέω! Και 
εκείνη την ώρα νιώθω πραγματικά μηχανάκι. Και μου λένε από τη διεύθυνση συχνά ότι 
προτιμούν να μην πάω εκτός γραφείου σε εκδήλωση, γιατί εάν φύγω εγώ από το γρα-
φείο θα χοροπηδάνε όλοι! Ε, και τι θα γίνει όμως ρε παιδιά; Εγώ τι είμαι δηλαδή; Μηχα-
νάκι; Νιώθω δηλαδή πολύ σκατά, δε μ’αρέσει.    

Συνέντευξη με μια γραμματέα


