
9

συζήτηση με τη Μιρέλα για τις φιλικές και ερωτικές σχέσεις στο εν ελλάδι πολυεθνικό σχολείο

Ζουν, μεγαλώνουν, ερωτεύονται και μισούν κατά τα ήθη και τους κώδικες 
της εποχής. Έχουν περάσει από το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, έχουν 

γνωρίσει απ’ την καλή και την ανάποδη τους έλληνες δασκάλους, έχουν 
άμεση εμπειρία απ’ τις ταξικές αντιθέσεις του προαυλίου και του εξωσχολικού 

περιβάλλοντος, μιλούν τη γλώσσα όπως οι «ντόπιοι» συνομήλικοί τους, με 
λίγα λόγια είναι γέννημα-θρέμμα αυτής της κοινωνίας. Εκατοντάδες χιλιάδες 
νεαροί και νεαρές της λεγόμενης δεύτερης γενιάς μεταναστών έχουν πλέον 

ενηλικιωθεί μέσα στην εικοσαετή ιστορία του ελληνικού σχηματισμού. Η 
λαμπρή μας εικοσαετία απ’ την άλλη δεν στάθηκε διόλου γενναιόδωρη απέναντί 
τους. Τους φιλοδώρησε μια μεταναστευτική πολιτική απαγόρευσης, επένδυσε 

την καθημερινότητά τους με ένα κάρο εμπόδια, έκανε με νόμους, διατάξεις 
και εγκυκλίους τη ζωή τους δυσκολότερη. Κι όμως, η ύπαρξη της δεύτερης 

γενιάς είναι από τις συγκλονιστικότερες αλλαγές που έχουν συμβεί στην 
ελληνική κοινωνία! Σχολεία, γειτονιές, χώροι εργασίας και παρέες είναι πλέον 

τόποι πολυεθνικοί, τόποι όπου ζυμώνονται νέες κοινότητες συμφερόντων 
αλλά και νέες κοινότητες αντιθέσεων. Τόποι όπου συναντιούνται φιγούρες 

με διαφορετικές εμπειρίες και αποσκευές, τόποι που βράζουν από εντάσεις, 
ανακατωσούρες, φιλίες, έρωτες και έχθρες. Επιτέλους! Να και κάτι ενδιαφέρον, 

να και κάτι ελπιδοφόρο που έχει συμβεί σε τούτο τον τόπο! Να ένα πολλά 
υποσχόμενο κοινωνικό ανακάτεμα! 

Η συζήτηση που ακολουθεί έγινε ένα απόγευμα πίνοντας καφέ με τη Μιρέλα, 
αλβανικής καταγωγής. Γνωριστήκαμε στα εξάρχεια, έχουμε πιει πολλούς καφέδες 
μαζί, έχουμε πει πολλά για τον ρατσισμό, τους φασίστες, το σχολείο, τη δουλειά, 
τ΄ αφεντικά και φυσικά... τους άντρες. Στην παρακάτω συζήτηση ρωτήσαμε τη 
Μιρέλα για τις εμπειρίες της από τις σχέσεις της στο σχολείο. Ε! Το πολυεθνικό 

ανακάτεμα που λέγαμε και παραπάνω είναι ενδεικτικό των αλλαγών που έχουν 
συμβεί στην ελληνική κοινωνία αλλά και της ποιότητας και της δυναμικής αυτών 

των αλλαγών, ειδικά μάλιστα όπως αυτές εκτίθενται από γυναικεία σκοπιά. 
Αλβανίδες τα φτιάχνουν με έλληνες, πολωνοί με ελληνίδες, αλβανοί με ρωσίδες 
κ.ο.κ.: ναι λοιπόν στα ελληνικά σχολεία το σεξ είναι «διαπολιτισμικό», με όλες 

βέβαια τις σχετικές εντάσεις που αυτό κουβαλά ούτως ή άλλως από την ευρύτερη 
κοινωνική πραγματικότητα και όλο το βάρος των ταξικών αντιθέσεων που 

διατρέχουν τα σχολικά προαύλια. Αλλά ως φαινόμενο συμβαίνει κι έχει από όλα: 
ρατσισμό, αντιρατσισμό, τσαμπουκάδες, αρνήσεις, υποτίμηση, περηφάνεια και 

προκατάληψη! Και σε μια κοινωνία που επί χρόνια είχε περί πολλού τη «βιολογική 
της καθαρότητα», σε μια χώρα που στην ιστορική της πορεία κατέπνιξε ένα 

κάρο μειονότητες, σε έναν τόπο όπου οι αρσενικοί έμαθαν να εξασκούνται στο 
διαπολιτισμικό σεξ μέσω της πορνείας, αυτό που συμβαίνει στα σχολεία είναι 

από όλες αυτές τις πλευρές αλλαγή πρωτόγνωρη και συγκλονιστική! Και, τέλος, 
ενδιαφέρουσα, από αντιρατσιστική σκοπιά.

“Μαλάκας 
και μαμάκιας είναι! 

Τι περιμένεις;„
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Ήσουν πολύ  μικρή όταν ήρθες στην Ελλάδα. Θυ-
μάσαι πώς ήταν τα πρώτα χρόνια;
Θυμάμαι τότε που είχαμε πάει στην Κέρκυρα. Πρώτα ήρ-
θαμε Αθήνα, μετά πήγαμε στην Κέρκυρα για κανά μήνα, 
για να δουλέψουν οι δικοί μου, εκεί θα μέναμε υποτίθε-
ται. Φύγαμε όμως από Κέρκυρα κακήν κακώς γιατί βάζα-
νε τους γονείς μου να δουλεύουν όλη μέρα. Τα αφεντικά 
είχαν άλογα για τους τουρίστες, να κάνουν ιππασία. Έβα-
ζαν τους γονείς μου να κάνουν τα πάντα. Απ’ το να κα-
θαρίζουν τ’ άλογα μέχρι να δουλεύουν στο εστιατόριο 
κάθε μέρα. Εγώ και ο αδελφός μου ήμασταν μικροί τότε, 
και κλαίγαμε όλη μέρα γιατί δεν είχαμε καθόλου χρόνο 
με τους γονείς μας, δεν τους άφηναν ποτέ. Αναγκαστή-
καμε να φύγουμε. Αυτοί που είχανε την επιχείρηση μας 
δίνανε να τρώμε σχεδόν κάθε μέρα με το ζόρι λάχανα 
βραστά. Ε! είπε κι ο πατέρας μου «δεν πάει άλλο, εδώ 
πέρα» και φύγαμε βραδιάτικα κιόλας. 
Βραδιάτικα;
Ναι βραδιάτικα! Περπατούσαμε πολλή ώρα για να πάμε 
στο λιμάνι γιατί δεν είχαμε λεφτά για ταξί, ούτε αμάξι. 
Δεν είχαμε τίποτα, μόνο τα λεφτά για τα εισιτήρια. Θυμά-
μαι να διψάω, οπότε χτυπήσαμε την πόρτα ενός σπιτιού 
για να ζητήσουμε νερό και δεν άνοιγαν. Έλεγαν «φύγε-
τε από δω, δεν ανοίγω  σε κανέναν». Μάλλον είχαν κατα-
λάβει ότι ήμασταν ξένοι, οι γονείς μου μόλις είχαν έρθει, 
δεν μιλούσαν καλά τη γλώσσα. Και φύγαμε έτσι... Εκεί-
νο το βράδυ κοιμηθήκαμε έξω μέχρι το πρωί που έφευ-
γε το πλοίο.
Το θυμάσαι αυτό...
Το θυμάμαι πολύ καλά αυτό. Ήμουν 5 χρονών. Πριν από 
15 χρόνια.
Οπότε μετά επιστρέψατε στην Αθήνα μόνιμα.
Ναι επιστέψαμε στην Αθήνα μόνιμα. Βρήκαν δουλειά οι 
γονείς, ο μπαμπάς στις οικοδομές και η μάνα μου καθά-
ριζε σπίτια.
Και για πες, στο σχολείο έπειτα, οι παρέες πώς 
ήταν;  
Επειδή έτυχε να ΄ρθω πολύ μικρή, ήμουν 5 χρονών (αρχές 
του ‘98 ή του ‘97), έκανα παρέα με έλληνες. Ήταν και γει-
τονές μου και στη γειτονιά που έμενα δεν υπήρχαν ακόμα 
πολλοί αλβανοί. Και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο έτυχε 
να κάνω παρέα με έλληνες, οπότε δεν ένιωσα τον κλασικό 
ρατσισμό στο σχολείο γιατί μεγάλωσα μαζί τους και νόμι-
ζαν πάντα ότι είμαι μία από αυτούς. Οι φίλοι μου στο λύ-
κειο δεν ήξεραν καν ότι είμαι ξένη. Δεν μπορούσαν να το 
διανοηθούν γιατί δεν τους έκανε τίποτα εντύπωση. Ούτε 
στον τρόπο που μιλάω, τίποτα. Είχαμε μεγαλώσει μαζί, εί-
χαμε φωτογραφίες απ’ τα νήπια και λέγαν ε! δεν μπορεί 
από δω είναι. Κι όσοι το ’ξεραν δεν τους ενοχλούσε. Το 
μόνο που θυμάμαι είναι στο δημοτικό που μια συμμα-
θήτρια μού έφερε ρούχα και μου τα χάρισε, ενώ δεν της 
είχα ζητήσει ποτέ κάτι τέτοιο. Εντάξει ευχαριστώ, της λέω 
και τα πήρα αλλά στην ουσία δεν τα ήθελα! Σαν να έλεγε, 
εντάξει ξένη είναι αυτή θα τα θέλει!

«Ωραία» προσέγγιση... Οι φίλες στο σχολείο;
Οι φίλες μου ήταν και ρωσίδες και ελληνίδες. Δεν έτυχε, 
δεν ξέρω πώς, να κάνω παρέα με αλβανίδες. Δεν ξέρω 
γιατί. Αισθάνομαι μήπως εγώ ήμουν κατά βάθος ρατσί-
στρια και δεν τις έκανα παρέα. Δεν ξέρω γιατί. Φίλη κολ-
λητή δεν είχα αλβανίδα, ποτέ. Δεν ξέρω... Ίσως γιατί εγώ 
είμαι καθολική, το 95% των άλλων είναι μουσουλμάνοι. 
Η νοοτροπία ανάμεσα σε εμάς τους δύο είναι πολύ δια-
φορετική. Δηλαδή το πώς φέρεται μια αλβανίδα καθολι-
κή και το πώς μια μουσουλμάνα είναι πολύ διαφορετι-
κό. Μία μουσουλμάνα παίζει και να μη βγαίνει ποτέ απ’ 
το σπίτι της. 
Εκτός σχολείου εννοείς;
Ναι, τώρα έχουν αρχίσει ν’ αλλάζουν τα πράγματα αλλά 
θυμάμαι πιο μικρή, όταν εγώ πήγαινα τετραήμερες εκ-
δρομές στο γυμνάσιο, αυτές δεν ερχόντουσαν. Αυτή 
ήταν η διαφορά οπότε δεν είχαμε κοινές παρέες.
Εγώ δεν είχα τέτοια προβλήματα στο σπίτι. Δηλαδή πά-
ντα πήγαινα και στις εκδρομές και στους χορούς που κά-
ναμε στο γυμνάσιο, σ’ όλα αυτά. 
Οι κοπέλες αυτές έκαναν παρέα μεταξύ τους;
Ναι μεταξύ τους κάνανε παρέα. Ίσως να ’φταιγε το ότι εί-
χαν έρθει πιο μετά από μένα, οπότε όλοι τις είχαν απο-
μονώσει. Όσες είχαν έρθει όπως εγώ, είχανε γίνει πιο...  
αλλά αυτές που είχαν έρθει στα τέλη του δημοτικού, 
ήταν πάντα μαζί, δεν αλλάζανε οι παρέες.
Αυτές δηλαδή δέχονταν κάποιο είδος ρατσισμού. 
Με την έννοια ότι τις ξεχώριζαν.
Ναι, σίγουρα. Τις ξεχώριζαν πάρα πολύ. Όχι μόνο τις αλ-
βανίδες. Όλες τις εθνικότητες που έρχονταν στις μετέ-
πειτα τάξεις του σχολείου, αγόρια και κορίτσια.
Εσύ με την παρέα σου είχες κοινή διαδρομή στο 
δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο ή άλλαζες στη 
διαδρομή;
Όχι, είχα τις ίδιες παρέες πάντα. Μόνο στο λύκειο δεν πή-
γαμε όλες οι κολλητές παρέα. Εκεί γνώρισα κι άλλες κο-
πέλες, πάλι ελληνίδες. Η μία από αυτές μου είχε πει ότι 
είναι η πρώτη φορά που κάνω παρέα με μια ξένη γιατί 
εγώ δεν κάνω με ξένους παρέα. «Με σένα είναι διαφορε-
τικά»... Παραμένουμε πολύ καλές φίλες κι ας είχε πει κάτι 
τέτοιο, δεν είχα ενοχληθεί. Μου καθόταν  κάπως περίερ-
γα αυτό που είπε αλλά πάντα κάναμε παρέα.
Και με τους άντρες;
Μερικούς δεν τους ενδιέφερε καν από πού είσαι, τίπο-
τα. Εγώ, προς το τέλος της πρώτης λυκείου, γνώρισα 
τον Γιώργο και πήγαινα σπίτι του, όταν δεν ήταν οι γο-
νείς του. Δεν είχε τύχει να δω τους γονείς του, κανέναν. 
Σιγά-σιγά άρχιζα να τον γνωρίζω καλύτερα κι εκεί κοντά 
στον ένα χρόνο, ήμασταν σπίτι του, και γυρίζει και μου 
λέει ότι εγώ αποφεύγω να πω στους γονείς μου ότι εί-
σαι αλβανίδα. Μετά δεν ξέρω πώς το έμαθε ο πατέρας 
του και γύρισε και του ΄πε «αλβανίδα! Αυτές είναι που-
τάνες!». Δεν έμπαινα στο σπίτι του όταν ήταν αυτοί εκεί 
γιατί, ξέρω γω, ήμουν υποτίθεται πουτάνα. Δεν ξέρω 

ακριβώς πώς το εννοούσαν αυτό... Για να είναι αλβανί-
δα η άλλη πρέπει να είναι και λίγο πουτάνα. Γενικά με το 
«πουτάνα», καταλαβαίνεις, εννοούν μια κατηγόρια, ότι 
είσαι πιο κάτω, υποβιβασμένη. «Καμία σχέση με μια ελ-
ληνίδα, πώς θα φερόταν μια ελληνίδα». Ενώ με την πρώ-
ην του γιου τους, ήταν κάπου απ’ τη Μακεδονία, κάπου 
πάνω απ’ τη Βέροια... πρέπει να ήταν περήφανοι οι γο-
νείς του, που ήταν από κει! 
Κι ο φίλος σου τι είχε να πει;
Δεν είχε να πει τίποτα γιατί ήτανε μαμάκιας. Αυτό το κα-
τάλαβα τώρα, τότε δεν τα έβλεπα αυτά γιατί ήμουν και 
πιο μικρή. 16-17 χρονών. Στο μεταξύ, εδώ στα εξάρχεια 
συχνάζει ο τύπος, εδώ τον γνώρισα κιόλας. Είχε μια μπά-
ντα και καλά, ο ντράμερ ήταν αλβανός και ήτανε και 
πολύ καλοί φίλοι, φαντάσου! Δεν είχε να πει κάτι.
Μαμάκιας με τα όλα του!
Ε ναι, δεν τους έβρισε ποτέ, ούτε με υπερασπίστηκε. Η 
μόνη φορά που το έκανε ήταν όταν ο μικρότερος αδελ-
φός του είχε βρει το κινητό μου και μου έκανε αναπάντη-
τες με απόκρυψη και στο χαρτί που είχε γράψει τον αριθ-
μό μου από πάνω έγραφε «κωλοαλβανίδα». Ε το βρήκε 
το χαρτάκι ο Γιώργος και τον χτύπησε. Η μάνα τους μετά 
έκλαιγε και έλεγε ότι «αυτή σας βάζει να μαλώνετε»! Και 
όταν χωρίσαμε το πρώτο πράγμα που γύρισε να μου πει 
ήταν «Γαμώ την Αλβανία σου!». Ήρθε να με παρακαλέσει 
να τα ξαναβρούμε, εγώ του είπα όχι,  και μου ’πε αυτό το 
πράγμα! Και να φανταστείς ότι μου το ’παιζε και αναρ-
χικός και εξάρχεια κι έτσι... Μάλιστα ήξερα και τον φίλο 
του, από την Αλβανία αυτός, και μπήκα στο facebook 
και του λέω ο κολλητός σου το πρώτο πράγμα που μου 
είπε ήταν αυτό, κι εκείνος μου λέει τι να σου πω κι εγώ 
τώρα…
Σαν να το φύλαγε δηλαδή...
Ναι, ήταν το πρώτο πράγμα που μου πέταξε, αλλά έτσι 
πολύ άσχημα, με πολύ μίσος! Νομίζω ότι με έβρισε πιο 
πολύ για το μίσος που τον παράτησα, που δεν ήθελα κά-
ποια δέσμευση μαζί του. 
Συνήθως οι γυναίκες που παρατάνε τους άντρες γί-
νονται ξαφνικά «πουτάνες» κι ό,τι άλλο θες. 
Θυμήθηκα τώρα και το άλλο. Είχα γνωρίσει ένα αγόρι 
στο λύκειο, και βγαίναμε για ένα διάστημα μαζί. Σταμα-
τήσαμε να βλεπόμαστε μια μέρα που μου ’στειλε μήνυ-
μα «ότι δεν μπορώ, δεν έχω χρόνο, δίνω για πανελλήνι-
ες» και τέτοια. Αλλά εμένα ο φίλος του ήρθε και μου είπε 
ότι αυτός φοβάται ότι άμα σου κάνει κάτι -σε παρατήσει 
ας πούμε- εσύ θα του στείλεις αλβανούς να τον δείρουν, 
οπότε σε παρατάει τώρα που είναι νωρίς! Ναι, το θυμά-
μαι. Είχε πει αυτό, φοβότανε! Αλλά να σου πω κάτι, δεν 
με ένοιαζαν, δεν με πείραζαν τότε αυτά.  
Και τώρα;
Το αγόρι που έχω τώρα, πριν από μένα είχε μια σχέση 
κάτι μήνες με μια αλβανίδα-μουσουλμάνα. Αυτή είχε με-
γάλο πρόβλημα με τους γονείς της, πήγαινε κρυφά σπί-
τι του, κι αυτός φοβόταν τους γονείς της. Τελοσπάντων 
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χωρίσανε γιατί ήταν σχέση αδιέξοδο, έφυγε κι αυτή στην 
Πάτρα να σπουδάσει. Τώρα που είναι μαζί με μένα, μου 
λέει μην πούμε στους γονείς μου ότι είσαι αλβανίδα γιατί 
φοβάμαι λίγο την αντιδρασή τους αν τους πω ότι βρήκα 
μια κοπέλα πάλι από κει. Πειράχτηκα, θίχτηκα λίγο από 
μέσα μου, αλλά εντάξει του λέω. Πήγαμε λοιπόν σπίτι 
του και τους συστήθηκα, τους λέω «γεια σας είμαι η Μι-
ρέλλα απ’ τη Σερβία»! Τι να ’κανα;
Ε βέβαια! Η Σερβία είναι εγκεκριμένη για τους έλλη-
νες! Ελλάς- Σερβία- Ορθοδοξία. Καλή επιλογή.
Ε ναι! Η Σερβία δεν έχει μετανάστες στην Ελλάδα που 
δήθεν να έχουν κλέψει. Ο μπαμπάς του την αγαπάει 
πολύ τη Σερβία για κάποιο λόγο... ήταν και στρατιωτικός. 
Μετά σιγα-σιγά άρχισα να τους λέω ότι δεν είμαι ακρι-
βώς απ’ τη Σερβία γιατί μου ζητούσαν να τους μιλάω τη 
γλώσσα και τους έλεγα δεν μπορώ να σας μιλήσω, δεν 
ξέρω. Μου έλεγε και το αγόρι μου κοίτα κάπως να τους 
το πεις, να τους το φέρεις σιγά–σιγά, γιατί κι αυτός ντρε-
πόταν, άρχισε να νιώθει άσχημα. Ε, κι άρχισα να τους λέω 
ότι ξέρετε... εεε ο μπαμπάς μου είναι απ’ την Αλβανία... 
αλλά γνώρισε τη μαμά μου στη Σερβία... Κάτι τέτοια άρ-
χισα να τους ρίχνω. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει και 
δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα τον παντρευτώ κιόλας αυτόν, 
ας κάνουν ό,τι θέλουνε!
Αλλάξανε συμπεριφορά;
Όχι ίδια είναι η συμπεριφορά τους. Έτσι μου ’ρχεται να 
τους πω ότι άμα σας έλεγα εξαρχής ότι ήμουν απ’ την Αλ-
βανία, τι θα άλλαζε πραγματικά; Κατά τ’ άλλα και τα μαλλιά 
της μάνας του χτενίζω και πηγαίνω κανονικά στο σπίτι...
Γενικά, πάντα σ’ εσένα πέφτει η ευθύνη, σα να σου 
ζητιέται να πεις μια άλλη ιστορία για τη ζωή σου. 
Να εφεύρεις κάθε φορά και κάτι.
Ναι, κάπως έτσι. Π.χ. με ρώταγε η μάνα του τις προάλλες 
τι παραδοσιακό φτιάχνετε το Πάσχα στη Σερβία! Ε, τι να 
της πω! Δεν ήξερα τι να της πω... Της λέω εκεί διάφορα 
αλβανικά και ελπίζω να μην το καταλάβει. Σιγά-σιγά ελ-
πίζω να το καταλάβει. 
Οι δικοί σου τι λένε;
Δεν ξέρω γιατί οι γονείς μου δεν ασχολούνται και πολύ με 
τα ερωτικά μου. Η μάνα μου ξέρει ότι ο γκομενός μου εί-
ναι έλληνας. Πιστεύω ότι αν της έλεγα ότι ο γκομενός μου 
είναι αλβανός θα είχε μεγαλύτερο πρόβλημα. 
Γιατί;
Γιατί, δεν ξέρω... Η μάνα μου πιστεύει ότι αν ήμουν 
μ’έναν Αλβανό θα υπέφερα πιο πολύ απ’ ό,τι μ’ έναν έλ-
ληνα. Οι αλβανοί σαν άντρες στις σχέσεις τους είναι πιο 
επιθετικοί, πιο ζηλιάρηδες Αν της έλεγα ότι είμαι με αλ-
βανό θα μου ’λεγε χώρισέ τον! 
 Η μητέρα σου από ποια θέση το λέει; 
Απ’ τη θέση που έχει μεγαλώσει. Απ’ αυτά που έχει δει. 
Έχει μεγαλώσει εκεί πέρα, έχει δει πώς είναι οι σχέσεις, οι 
γάμοι εκεί. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για μια γυναί-
κα στην Αλβανία.
Δηλαδή; 

Η μάνα μου δούλευε στην Αλβανία, ήταν γεωπόνος, κι 
όταν αρχίσανε οι περικοπές στη δουλειά διώξανε όλες 
τις γυναίκες. Ήταν τα πρώτα θύματα. Αφήσανε μόνο τους 
άντρες και μετά τους διώξανε κι αυτούς. Μέχρι που κα-
τέρρευσαν όλα το 1997.
Παντού οι γυναίκες είναι τα πρώτα θύματα σε τέ-
τοιες περιπτώσεις κρίσης.
Δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων, έμεινε έγκυος και μετά την 
διώξανε. Θα τη διώχνανε ούτως ή άλλως αλλά βρήκαν 
πρόφαση ότι ήταν έγκυος. Αλλά γι’ αυτό που έλεγα πριν, 
νομίζω ότι η μάνα μου μου μιλούσε σε σχέση με τις δικές 
της εμπειρίες, είναι η νοοτροπία νομίζω. Βέβαια, ένας αλ-
βανός τώρα που έχει μεγαλώσει εδώ πέρα, είναι διαφο-
ρετικός απ’ τον πατέρα μου που μεγάλωσε εκεί πέρα.
Είναι και μια άλλη γενιά οι μανάδες μας...
Ναι... είναι μια άλλη γενιά. Αλλά εμένα μ’ επηρέασε αυτό 
και δεν είχα ποτέ φίλο αλβανό. Νομίζω ότι φταίει η μάνα 
μου σ’ αυτό. 
Πώς το βλέπεις το μέλλον σ’ αυτή την σχέση που εί-
σαι τώρα;
Κοίτα, δεν πολυσκοτίζομαι. Τώρα αν σταματήσω να ’μαι 
μ’ αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να γυρίσω να πω «α, τον 
μαλάκα κοίτα τι με έβαζε να κάνω ή κοίτα τι μου έλεγε» 
αλλά τώρα δεν μ’ ενοχλεί. Αν μου ’φερνε αντιρρήσεις και 
μου ’λεγε πως δεν μπορώ να σε φέρω σπίτι γιατί φοβάμαι 
μήπως καταλάβουν ότι είσαι ξένη και τέτοια, θα του ‘λεγα 
ας τ’ αφήσουμε. Δηλαδή αν ήταν η φάση σαν τον προη-
γούμενο που μου έλεγε για τους γονείς του, θα του έλε-
γα άντε γεια απ’ την αρχή, δεν θα το ανεχόμουνα. Από την 
άλλη, δεν ξέρω κι αυτοί τι σκέφτονται, δεν έχω κάτσει να 
μπω στο μυαλό κάποιου άλλου, ειδικά όταν βλέπω η σχέ-
ση να μην πηγαίνει και πολύ μακριά. Λέω ό,τι είναι να γίνει, 
θα γίνει. Ξέρω γω, κάπως έτσι.
Με τις φίλες σου τα συζητάτε αυτά τα θέματα για τις 
σχέσεις με τους άντρες; 
Ναι και μου λένε «μαλάκες είναι, τι περιμένεις;». Η κολλητή 
μου απ’ την άλλη, όταν βρήκε αγόρι, αυτός ήταν αλβανός. 
Η μητέρα της είναι ρωσίδα κι έχει παντρευτεί έλληνα. Μου 
’λεγε ότι ο μεγαλύτερός μου φόβος είναι το πώς θα το πω 
στον πατέρα μου. Και τους λέει μια μέρα θα φέρω το αγό-
ρι μου να το γνωρίσετε, είναι αλβανός. Ε, μου λέει, ο πατέ-
ρας της πάγωσε εκεί όπως έτρωγε! Είχε αντιρρήσεις στην 
αρχή αλλά μετά έγινε μέλος της οικογένειας, το καλύτερο 
παιδί. Τώρα τους βλέπω και τα πάνε καλά μαζί του κι επει-
δή ο Σ. φτιάχνει σπίτια, κάνει επισκευές, μια χαρά τους φτι-
άχνει και το σπίτι και όλα, οπότε εντάξει.
Προκομένος ο Σ, οπότε, είπανε, ας πάει και το παλι-
άμπελο... Για πες τώρα, σε τσακωμούς με άλλα κορί-
τσια, μπαίνει αυτό το στοιχείο ή δεν μπαίνει; Θέλω να 
πω, με τον άντρα τσακώνεσαι και στο πετάει αυτό το 
«γαμώ την αλβανία σου», με τα κορίτσια τι γίνεται;
Θυμάμαι τσακωμό στο σχολείο που είχε τύχει μεταξύ ελ-
ληνίδας και ρωσίδας το κλασικό που της απάντησε η ελ-
ληνίδα ήταν το «πουτάνες είστε όλες», «τράβα να δου-

λέψεις στη Συγγρού». Αυτό είναι πολύ κλασικό σαν να 
ακούς καλημέρα.
Τελικά, χαμός γίνεται!
Κοίτα, τώρα που τα λέω φαίνονται σαν μαζεμένα. Αλλά 
για καιρό εγώ δεν τα έβλεπα αυτά. Δεν με απασχολού-
σαν καν. 
Με την ιθαγένεια τι έγινε; 
Έχουν παγώσει όλα. Μάλλον δεν θα πάρω τίποτα. Πλη-
ρώσαμε με τα αδέλφια μου 900 ευρώ και οι τρεις μαζί κι 
επειδή αυτή η διαδικάσία είναι πολύ χρονοβόρα, είπαμε 
να βάλουμε έναν δικηγόρο να το τρέξει λίγο παραπάνω.  
Αλλά βγήκε η Ν.Δ και τα πάγωσε όλα μέχρι να βγει και-
νούριος νόμος μέσα στο 2013.
Οπότε πέσατε στο πάγωμα.
Ναι, μόνο δυο άτομα ξέρω που την έχουν πάρει. 
Και τώρα τι γίνεται;
Ο δικηγόρος μας λέει περιμένετε μέχρι να ξαναψηφιστεί 
ο νόμος. Κάθε Δεκέμβρη καταθέτω την αίτηση για την 
άδεια παραμονής και επειδή πηγαίνω σε σχολή, πληρώ-
νω λεφτά για ασφάλιση, πληρώνω λεφτά για παράβο-
λα, όλο λεφτά, λεφτά. Να φανταστείς, σκέφτομαι να βρω 
έναν φίλο μου να παντρευτούμε για πλάκα! Πραγματι-
κά, το ‘χω σκεφτεί!
Θα έμπαινε κανένας φίλος σου σ’ αυτή την 
διαδικασία;
Δεν ξέρω, δεν θα το ζητούσα ποτέ από κανέναν.
Γιατί;
Δεν έχω κάποιον τόσο καλό φίλο για να του το πω.
Με αυτόν που είσαι τώρα;
Δεν θέλω, δεν νομίζω ότι θέλω. Δεν θέλω να ζητήσω μια 
τέτοια χάρη. Εντάξει τώρα τα πάμε καλά κι αν του έλε-
γα έλα να παντρευτούμε θα σήμαινε να παντρευτούμε 
στ΄αλήθεια, κανονικά.
Κανάς άλλος υποψήφιος;
Ξέρω γω, ο αδελφός της κολλητής μου; Αλλά δεν νομίζω 
να το κάνω. Καλά άμα δω ότι κινδυνεύω να με διώξουνε, 
θα ζητήσω από κάποιον να με παντρευτεί. Τι να κάνω; Το 
θεωρώ άδικο να με διώξουν μετά από τόσα χρόνια ή να 
μην μου δώσουν την ιθαγένεια. Γιατί πιστεύω ότι την δι-
καιούμαι. Εδώ έχω μεγαλώσει, πληρώνω τους φόρους. Αν 
δεν την πάρω εγώ, ποιος θα την πάρει;
Οι γονείς σου πώς βλέπουν το μέλλον;  
Ο πατέρας μου θέλει να φύγει γιατί δεν δουλεύει. Βρίζει 
το κράτος όλη μέρα. Έχουμε χαμηλό εισόδημα και πλη-
ρώσαμε φόρο 500 ευρώ. Κι έβριζε. Πώς θα τα πληρώσω 
αυτά, λέει; Τους έχω πάει χαρτια από τον ΟΑΕΔ ότι είμαι 
άνεργος. Είχαμε καταφέρει να μαζέψουμε αυτά τα χρό-
νια λίγα λεφτά στη άκρη για ώρα ανάγκης. Αυτά τα χρή-
ματα εδώ και ενάμιση χρόνο, έχουν σχεδόν τελειώσει. 
Η μητέρα σου θέλει να γυρίσει;
Όχι! Ο πατέρας μου θέλει να φύγει. Έχει λυσσάξει να φύ-
γει, αν και μόνος του θα φύγει, αν φύγει. Νομίζω ότι το ξέ-
ρει γι’ αυτό δεν φεύγει ακόμα. Ξέρει ότι δεν θα τον ακο-
λουθήσει κανένας. Σιγά μη γυρίσω εγώ εκεί πέρα!  


