
Συνέντευξη συναδέλφου Σταυρούλας Νιάρχου 

Δ/ντρια Καταστήματος 066 Χαϊδαρίου  - Η κόρη της συναδέλφου , 

Αλεξία Κατσικογιάννη ,πέτυχε την εισαγωγή της στην Ιατρική Σχολή 

Αθηνών  με 19.854 μόρια) 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η συνάδελφος Σταυρούλα Νιάρχου, Διευθύντρια του Κατ.066  

Χαϊδαρίου 

 

Αγαπητή Σταυρούλα καλησπέρα 

Ερωτ. Θα ήθελα να μας περιγράψεις λίγο το πόσο δύσκολο ήταν για την 

Αλεξία   να πετύχει την είσοδό της στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και 

μάλιστα στην πρώτη θέση ακουμπώντας το άριστα αφού συγκέντρωσε 

19,854 μόρια; 

 

Σταυρούλα: Η Αλεξία είναι ένα παιδί που του άρεσε πάντοτε το διάβασμα 

και από μικρή ηλικία ήξερε τι ήθελε. Δεν διάβαζε μόνο για να είναι καλή 

μαθήτρια αλλά πάντοτε έψαχνε το κάτι παραπάνω . Ακόμη και σε 

μαθήματα που μπορεί να ήταν δευτερευούσης σημασίας αυτή δεν έμενε 

μόνο στην ύλη του σχολείου αλλά έψαχνε για το κάτι παραπάνω. Από 

μικρή ηλικία διάβαζε πολλές ώρες και δεν το έκανε μόνο την περίοδο που 

προετοιμάζονταν για  τις Πανελλαδικές εξετάσεις. 

 

Ερωτ.Πως προέκυψε η Ιατρική Σχολή; 

 

Σταυρούλα: Της αρέσει πάρα πολύ η προσφορά στον άνθρωπο, ο 

εθελοντισμός και γενικά το πως μπορεί να προσφέρει. Η Ιατρική ήλθε ως 

επιστέγασμα της αλτρουιστικής της διάθεσης. Εμείς ως γονείς δεν την 

προτρέψαμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν 100%  δική της επιλογή. 

 



 Σχετικά με το διάβασμα τώρα η αλήθεια είναι ότι διάβαζε πολλές ώρες. 

Όχι βέβαια με καθημερινά ξενύχτια αλλά σίγουρα με 5-6 ώρες ημερήσιου 

διαβάσματος. Ήταν όμως πολύ οργανωμένη . Πέρασε οπωσδήποτε 

μεγάλη πίεση . Η χρονιά της πέρασε μέσα στο γραφείο της 

προσπαθώντας να μην χάσει χρόνο .  

 

Ερωτ. Ποια πιστεύεις ότι ήταν η  δική σου προσφορά  και του συζύγου 

σου στην επιτυχία της Αλεξίας; 

 

Σταυρούλα: Κυρίως στο να της κερδίζουμε χρόνο. Την πηγαίναμε εμείς 

στο φροντιστήριο , προσπαθούσαμε να  της εξασφαλίζουμε καλό και 

ποιοτικό φαγητό , όσο και εάν ακούγεται αστείο, ήταν σημαντικό να τις 

προσφέρουμε σωστή και καλή διατροφή, και να βρισκόμαστε πάντα 

δίπλα μας όποτε το χρειάζονταν και το ζητούσε. Ακόμη και όταν ήθελε 

να μας μιλήσει για κάτι άσχετο . Δεν υπήρξε ποτέ από την πλευρά μας η 

στάση <<όχι τώρα , δεν μπορούμε, είμαστε κουρασμένοι κτλ>> . Σχεδόν 

κανένα Σαββατοκύριακο δεν λείψαμε από κοντά της όχι γιατί μας το 

ζητούσε αλλά γιατί πιστεύαμε ότι έτσι την στηρίζαμε με τον δικό μας 

τρόπο. Θέλαμε αν κάποια στιγμή ένοιωθε μια ψυχολογική αστάθεια να 

ήξερε ότι είμαστε εκεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την συνέντευξη ……. 

Ερωτ. Σταυρούλα είσαι διευθύντρια σε ένα κατάστημα. Οι απαιτήσεις 

είναι πολλές και η θέση υπεύθυνη. Πόσο δύσκολο ήταν για σένα να 

λειτουργήσεις ως εργαζόμενη και ως μητέρα και να είσαι δίπλα στην 

προσπάθεια του παιδιού σου; 

 



Σταυρούλα: Προσπαθούσα όλα τα χρόνια να κρατάω τις ισορροπίες 

στη ζωή μου για να είμαι πρώτα εγώ καλά ώστε να  μπορέσω να 

αποδώσω και στα δύο μέτωπα. Δεν είναι όμως δύσκολο . Θέλει δουλειά  

και πρώτα από όλα να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Προσπαθώ 

πάντα να είμαι καλή και στα δύο κομμάτια. Με την ισορροπία αποδίδεις 

εξίσου καλά και στον εργασιακό χώρο και στην οικογένεια σου. Δεν 

μεταφέρω ούτε τα οικογενειακά μου στην Τράπεζα αλλά ούτε και τα 

θέματα της εργασίας μου στο σπίτι. Η δουλεία μπορεί λόγω των εποχών 

να έχει δυσκολίες αλλά είναι αυτό που μου αρέσει να κάνω . Το γεγονός 

όμως ότι στο τέλος της ημέρας είμαι καλά στην δουλειά μου σίγουρα 

έχει σαν αποτέλεσμα να είμαι καλά και στο σπίτι μου. 

 

Ερωτ. Πως θα έκρινες τη στάση του Union ,  του οποίου είσαι μέλος; 

 

Σταυρούλα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ασχολούμαι πολύ με τα 

συνδικαλιστικά .  Όλοι ωστόσο γνωρίζουν την χρησιμότητα του 

Σωματείου μας και ίσως επαναπαυόμαστε λίγο στο γεγονός ότι κάποιοι 

φροντίζουν για εμάς. Πολλές φορές σε απορροφά η καθημερινότητα 

και λες ότι το κάνει κάποιος άλλος για εσένα. Ο Σύλλογος πρέπει να 

υπάρχει .Όλοι ξέρουμε  ωστόσο τι θα χάναμε χωρίς το Σωματείο.    

 

Ερωτ. Μίλησε μου λίγο για το θεσμό των Βραβείων  ΗΝΙΟΧΟΣ που 

θεσμοθέτησε το Union,  όπως το έζησες ως γονιός και εργαζόμενη . 

 

Σταυρούλα. Είναι από τα πράγματα που τα αξιολογώ πολύ θετικά 

καθώς μιλάμε με συναδέλφους και από άλλους ομίλους οι οποίοι δεν 

έχουν κάτι αντίστοιχο. . Αυτό  το στοιχείο ότι δίνετε  έμφαση και στην 

οικογένεια του υπαλλήλου είναι από τα πιο εύστοχα, από τα πιο 

σημαντικά που έχει πετύχει ο σύλλογος. Δείχνει μια οικογενειακή σχέση , 

εξαιρετική , και όχι κάτι τυπικό.  Η ιδέα αυτή του Προέδρου του Σωματείου 

μας Στάθη Χαρίτου αναδεικνύει την ανθρώπινη πλευρά του 100% 

δηλαδή  ότι τίποτα δεν είναι στημένο. Δείχνει ότι  είναι δίπλα στον 

εργαζόμενο όχι από ατομικό συνδικαλιστικό συμφέρον αλλά από 

επιθυμία   να ξεφύγει από τα στενά συνδικαλιστικά πλαίσια και να έρθει 

πιο κοντά σε εμάς και τις  οικογένειές μας. Όταν βλέπω ότι ο σύλλογος 

μας και η Τράπεζα  νοιάζεται και για την οικογένειά μου, αυτό μου δίνει 

θάρρος  και διάθεση να προσπαθήσω για όλους ακόμη περισσότερο. 

Μέσα από τέτοιες ενέργειες δεν νιώθω απρόσωπα σε έναν εργασιακό 

χώρο ο οποίος μου ζητά μόνο να δουλέψω αλλά ενδιαφέρεται και για 

κάποια πράγματα παραπάνω.  

 

Ερωτ. Σε λίγες ημέρες έχουμε τις εκλογές του Σωματείου μας. Θα ήθελα 

να δώσεις ένα μήνυμα στους συναδέλφους για το Σωματείο το οποίο  

το γνώρισες από κοντά  μέσα από τις δράσεις του. 

 

Σταυρούλα. Όσο  οι εργαζόμενοι σας νιώθουν κοντά τους είναι σίγουρο 

ότι και αυτοί θα είναι κοντά στο Σωματείο και όλη αυτή την προσπάθεια 



που κάνετε. Εσείς πετυχαίνετε πράγματα καθημερινά, απτά , πραγματικά 

.   Πετυχαίνετε  αυτά που θέλουμε εμείς ως εργαζόμενοι , αυτά που 

έχουμε ανάγκη . Από την πλευρά μας ως εργαζόμενοι και μέλη πρέπει 

να είμαστε κοντά σας , όπως στις επικείμενες  εκλογές στις οποίες θα 

πρέπει να συμμετέχουμε όλοι.  

 

Σταυρούλα σε ευχαριστούμε πολύ . Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια και 

κάθε επιτυχία στην Αλεξία.  

 

  

  


