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miγaδa: Για την συνέντευξή μας έχουμε σκεφτεί κάποιες ερωτήσεις. Κατ’ αρ-
χάς, αναρωτιόμαστε κατά πόσο η παρανομοποίηση του συντρόφου σου από 
το ελληνικό κράτος επηρεάζει την καθημερινότητα της σχέσης σας. Αλλά μή-
πως για αρχή να μας πεις πώς γνωριστήκατε; Έχει και αυτό την ιδιαίτερη ση-
μασία του. 
Ελένη: Εντάξει, απλά αυτό το κομμάτι έχει ιδιαίτερο ύφος και λεπτομέρειες.
m:Τι εννοείς;
Ε: Εννοώ ότι κινητοποιούνται συναισθήματα αν αρχίσουμε να μιλάμε γι’ αυτό. Αλλά 
εντάξει, αφού γνωριστήκαμε μέσα από πολιτικές διαδικασίες, έχει ένα ενδιαφέρον 
ίσως. Τον συνάντησα στα πλαίσια της απεργίας πείνας των 300 μεταναστών εργατών 
όπου είχαμε βρεθεί εκεί και οι δύο, ο καθένας με τη συνέλευσή του, για λόγους στήρι-
ξης ή περιφρούρησης. Τι να πω τώρα; Παίχτηκε άμεσα έρωτας. Ήτανε κάπως κεραυ-
νοβόλος. Και συνεχίστηκε. Βρισκόμασταν όσο καιρό ήταν εδώ, μετά ξαναγύρισε στην 
Αθήνα γι’ αυτό το λόγο, διότι έμενε στην Κρήτη.
m:είστε καιρό μαζί;
Ε:  Τώρα είμαστε 3.� χρόνια. Από το Φεβρουάριο του 2011, μετά από την απεργία. 
m:Και να σου πω αυτό το Κρήτη - Αθήνα πώς είναι; Γιατί δεν έρχεται εδώ ή γιατί εσύ 
δεν πας κάτω; 
Ε: Γενικότερα μας αρέσει πάρα πολύ όταν είμαστε μαζί αλλά από κει κι ύστερα, επειδή 
κι ο Γ. είναι πολύ ανεξάρτητος κι ελεύθερος, με την έννοια ότι έχει τη δική του κοινωνι-
κή και πολιτική ζωή εκεί αλλά και τη δουλειά. Ποτέ δεν προσανατολιστήκαμε προς μία 
κατεύθυνση να είμαστε μαζί στον ίδιο τόπο εγκαταλείποντας ο καθένας από την πλευ-
ρά του αυτά που κάνει. Απλά φτάνουμε σε ένα σημείο που όταν μου λείπει πολύ θα ση-
κωθώ να πάω τριήμερο ή σαββατοκύριακο. 
m:Αυτός ταξιδεύει ελεύθερα για να έρχεται να σε βλέπει;
Ε: Το καλό είναι αυτό ότι από τη στιγμή που τον γνώρισα εγώ είχε ήδη χαρτιά οπό-
τε δεν υπήρξε κάποιο σοβαρό πρόβλημα στις μετακινήσεις ή εδώ στην Αθήνα. Πρό-
βλημα με την έννοια του να το σκέφτεται να μπει στο πλοίο ή να βγει έξω. Σε επίπεδο 
καθημερινότητας όμως, το να βγει έξω και να τον σταματήσουνε ανά πάσα στιγμή οι 
μπάτσοι για να ζητήσουνε χαρτιά, να έχει χαρτιά και να τον τραβάν στα τμήματα… ε, 
αυτό είναι κάτι συνηθισμένο. 
m:Όταν έρχεται;
Ε: Ναι, όταν έρχεται στην Αθήνα ειδικά. Στην Κρήτη επειδή, ως επαρχία, γνωρίζονται 
μεταξύ τους όλοι και οι μπάτσοι ξέρουν ειδικά αυτά τα άτομα τα οποία μπλέκονται και 
με πολιτικές διαδικασίες, δεν πολυπροχωράνε σε άσκοπα τραβήγματα. Το έχουνε κα-
τακτήσει και έχουν και μία διεκδικητική συμπεριφορά, βάζουνε κάποια όρια απέναντι 
σε αυτό. Θα απαντήσουν «τι θέλεις, έχω χαρτιά, ποιος είσαι, γιατί με σταματάς». Στην 
Κρήτη είναι διαφορετική η λογική αντιμετώπισης από τους μπάτσους. Αλλά βέβαια, 
στο καράβι, ενώ μπορεί να είμαστε μαζί κι εγώ να περάσω ελεύθερα, αυτόν θα τον 
σταματήσουνε για έλεγχο. Θα του ζητήσουνε χαρτιά οι λιμενικοί, θα τους δείξει χαρ-

Συνέντευξη με την Ελένη για τις ερωτικές σχέσεις 

ελληνίδων με μετανάστες και το ρατσισμό

Στο τεύχος 5 της Μιγάδας δημοσιεύσαμε τη συνέντευξή που μας έδωσε 
η Μιρέλλα, η οποία μας είχε μιλήσει για τις φιλικές και σεξουαλικές 

της σχέσεις ως δεύτερης γενιάς μαθήτρια στο πολυεθνικό σχολείο της 
στην Αθήνα. Οι «διαφυλετικές σχέσεις» είναι μια νέα μεν, πολύ απτή 

δε, πραγματικότητα για την ελληνική κοινωνία. Πραγματικότητα 
στην οποία οι αγαπημένοι μας έλληνες ρατσιστές αντιστέκονται με 

διάφορα μέσα, αλλά κυρίως θέτοντας υλικά και συναισθηματικά 
εμπόδια για την αποτροπή των ερωτικών σχέσεων μεταξύ ελλήνων και 
μεταναστών. Δεν καρποφορούν όμως πάντα οι προσπάθειές τους. Γιατί 
η σεξουαλικότητα είναι ένα πεδίο πολύπλοκο: μπορεί να είναι διάτρητο 

για την εισχώρηση των κοινωνικών στερεότυπων, αλλά παράλληλα 
είναι τόσο βιωματικό και τόσο χωρίς όρια που δύσκολα ελέγχεται.

Στην συνέντευξη αυτού του τεύχους μιλάμε με την Ελένη, η οποία 
γνώρισε τον σύντροφό της όταν τα «αόρατα τείχη» μεταξύ ντόπιων 

και μεταναστών έπεσαν προσωρινά κατά τη διάρκεια απεργίας 
πείνας των 300 μεταναστών εργατών στην Αθήνα. Ο ρατσισμός με 

τον οποίο έχει έρθει αντιμέτωπη η σχέση της Ελένης μας φαίνεται ότι 
είναι ενδεικτικός των πιέσεων που δέχονται αυτές οι σχέσεις από την 

ρατσιστική ελληνική κοινωνία. Οι σχέσεις διαβρώνονται, με απώτερο 
σκοπό να αναχαιτιστούν, να γίνουν αόρατες, ιδανικά να μην υπάρχουν. 

Ανάμεσα στη στρατηγική παρανομοποίησης των μεταναστών από 
το ελληνικό κράτος και τις προσδοκίες της ελληνικής μικροαστικής 

οικογένειας για τις κόρες της, η Ελένη μας περιγράφει πώς η σχέση της 
έχει πληγεί αλλά και πώς έχει αναπτύξει στρατηγικές ώστε τα πλήγματα 
αυτά να επουλώνονται. Πρόκειται για μια διόλου εύκολη κατάσταση και 

γι’ αυτό την ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε.

Ο Δένδιας στο κρεβάτι μας
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τιά, θα του πούνε άνοιξε την τσάντα. Επικρατεί αυτός ο γενικός ρατσισμός.
m:Κι εσύ τι κάνεις εκείνη την ώρα;
Ε: Όταν είμαι μαζί του είμαι δίπλα του, και λέω «τι πρόβλημα υπάρχει»… ξέρω γω. Για 
παράδειγμα, για το sleeping bag του λέγανε ότι απαγορεύεται να έχεις μαζί σου sleep-
ing bag. Κι εγώ τους είπα ότι εγώ έχω sleeping bag και γιατί έμενα δεν μου είπατε τί-
ποτα; Γενικότερα στην Αθήνα, πώς να το πω, νιώθεις συνέχεια ότι έχεις απέναντί σου 
τους μπάτσους. Θυμάμαι ένα περιστατικό στη πλατεία Βικτώριας όταν κάνανε τις κα-
θημερινές σκούπες κάποια στιγμή μπάτσοι, πρόπερσι. Τότε ήταν εδώ ο Γ. και ένας φί-
λος του. Αυτοί βλέποντας ότι γενικά είναι καβατζωμένοι οι μπάτσοι και σταματάνε κό-
σμο, περνούσανε από μπροστά τους για να τους καθυστερήσουνε, για να μη ζητήσου-
νε χαρτιά από τον άλλο που δεν έχει, για να προλάβει να φύγει. 
m:Άντε, ρε. Αντιπερισπασμός!
Ε: Ναι, γενικότερα χρησιμοποιεί το προνόμιο του ότι έχει χαρτιά. Γιατί εντάξει τον στα-
ματάνε πάντα, καθαρά λόγω του εμφανισιακού. 
m:Όταν είστε μαζί, όταν έρχεται εδώ πέρα και είναι να κάτσει κάποιο καιρό, 
αυτή η πίεση που λες ότι υπάρχει πάντα στο νου του κι αυτά, είναι παράγο-
ντας στη σχέση; είναι κάτι που το λαμβάνεις υπόψη εσύ;
Ε: Κοίτα, ο Γ. έχει και ένα τσαμπουκά, ένα θυμό. Μπορεί να κυκλοφορούμε μαζί στο 
δρόμο και να βλέπουμε μπροστά μπάτσους και εγώ να πω «άντε, πάμε από την άλλη 
μεριά γιατί δεν θέλω να τους βλέπω, δεν είναι ανάγκη να περάσουμε ανάμεσά τους». 
Και αυτός θα πει «όχι, να περάσουμε ανάμεσά τους, να πάνε να γαμηθούνε». Δηλαδή 
δε θέλει να μας επηρεάζουν, να μη μας κάνουν να αλλάξουμε και πεζοδρόμιο. Γιατί κα-
ταλαβαίνεις πότε είναι μπλόκο και ζητάνε χαρτιά και πότε απλά κάθονται εκεί πέρα και 
θα σε κοιτάνε μόνο.
m:Έχεις μάθει να το ξεχωρίζεις αυτό, ε;
Ε: Ναι. Αλλά είναι διαφορετικά όταν έρχεται μαζί με μια άλλη φίλη μας που δεν έχει 
χαρτιά, η οποία κιόλας έβγαλε το μαντήλι της για να περνά πιο απαρατήρητη, να μη τη 
σταματάνε στην Αθήνα. Όταν είναι αυτή μαζί μας είμαστε σε διαφορετική επιφυλακή 
όταν βγαίνουμε βόλτα έξω. Γιατί σκεφτόμαστε ότι έχουμε βγει μια βόλτα έξω κι ότι εί-
ναι πιθανόν από μια ατυχή συνάντηση να την ψάχνεις στο στρατόπεδο συγκέντρωσης 
στον Έβρο. Οπότε σε σημεία που είναι επικίνδυνα για μπλόκα θα πάμε εμείς μπροστά 
για να τσεκάρουμε άμα έχει μπάτσους στη γωνία. Ξέρεις, έχεις το νου σου συνέχεια.
m:Έχετε σκεφτεί ποτέ το γάμο για να πάρει πιο μόνιμα χαρτιά; 
Ε: Αυτός έπρεπε και πρέπει να πληρώνει πολλά λεφτά για τα ένσημα, γιατί στο σύστη-
μα με τη διετία μέσω εξαρτημένης εργασίας εννοείται ότι τα πληρώνεις όλα μόνος 
σου. Δηλαδή δουλεύει πάντα μαύρα και ό,τι ένσημο θα έπρεπε να συμπληρώσει για 
να πάρει την άδεια, πηγαίνει και το αγοράζει, οπότε του βγαίνουν πολλά λεφτά. Οπότε 
πριν ενάμιση χρόνο που ήταν να κάνει την ανανέωση για τη διετία σκαφτόμασταν να 
κάνουμε γάμο για  να πάρει την πενταετία. Γιατί η διετία θα είναι πάντα άδεια παραμο-
νής που είναι συνδεδεμένη με τον αριθμό των ενσήμων. Δικαιολογείται δηλαδή η πα-

ραμονή σου επειδή εργάζεσαι εδώ και θα πρέπει να έχεις συμπληρώσει συγκεκριμέ-
νο αριθμό ενσήμων για να μπορέσεις να ανανεώσεις την άδεια. Κι όλα αυτά τα ένσημα 
που είναι προϋπόθεση για να γίνει η ανανέωση της διετίας τα αγοράζει μόνος του. Εί-
ναι πολλά λεφτά, μεγάλο ποσό. Εμείς το σκεφτόμασταν για να μην έχει το τρέξιμο και 
να πληρώνει ανά δύο χρόνια. Με γάμο θα έπαιρνε άδεια παραμονής για μια πενταετία 
χωρίς να έχει υποχρεώσεις απέναντι σε ασφαλιστικούς φορείς. Ας πούμε στον ΟΓΑ. 
m:Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία του γάμου;
Ε: Είναι  μια διαδικασία που έχει πολύ τσεκάρισμα. Πέρα από κάποια χαρτιά που του 
ζητάνε να φέρει από τη χώρα του, μετά ότι μπαίνεις σε ένα καθεστώς επιτήρησης. 
Ελέγχουνε άμα είσαι όντως ζευγάρι, άμα μένετε μαζί, με ερωτήσεις του στυλ πώς λένε 
τον πρώτο του ξάδερφό του, το παιδί της... Περισσότερο αυτά τα τσεκάρουν εντα-
τικά αν κάποιος έχει κόκκινη κάρτα, και όχι τόσο αν έχει χαρτιά. Γιατί υποτίθεται ότι 
δεν είναι τόσο ύποπτος για ψεύτικο γάμο όσο αυτός που έχει κόκκινη κάρτα και θέ-
λει να νομιμοποιηθεί. Τότε είναι πολύ πιο ασφυκτική αυτή η διαδικασία. Μπορεί να εί-
σαι στο σπίτι σου και ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου χτυπήσουν το κουδούνι και να 
σου πουν ήρθα να τσεκάρω αν κοιμάστε και τέτοια. Τώρα πια όμως ο γάμος για αυ-
τούς που έχουν κόκκινη κάρτα έχει καταργηθεί τελείως, δεν μπορεί να κάνει κάποιος  
γάμο άμα δεν έχει χαρτιά.
m:Τώρα που έχει χαρτιά είναι εύκολο να βρεις κάποιο δήμαρχο να σε παντρέ-
ψει; Γιατί, εντάξει, δε συζητάμε για την εκκλησία.
Ε: Καλά, ναι, μόνο στο δημαρχείο. Στο δημαρχείο τυπικά αν τους πας όλα τα χαρτιά 
είναι υποχρεωμένοι να σε παντρέψουν. Απλά σε κάποια δημαρχεία είναι πιο εύκολο. 
Στην Αθήνα για να το κάνεις ας πούμε οι φίλοι που το έχουν ψάξει μας έστειλαν σε συ-
γκεκριμένους δήμους που μπορεί να ξεμπερδέψεις πιο γρήγορα. Δηλαδή προτείνουν 
δήμους που ο δήμαρχος είναι πιο χαλαρός και το κάνει. Αλλά γενικά παρακωλύουν το 
να παντρεύονται ελληνίδες μετανάστες. Βέβαια, τώρα που είμαι έγκυος ο Γ. θα θεωρεί-
ται «πατέρας ημεδαπού» κι όχι απλά «σύζυγος ημεδαπού», δηλαδή θα έχει μια ιδιότη-
τα που δεν αφαιρείται ποτέ, όπως θα μπορούσε με το διαζύγιο. Μέχρι να ενηλικιωθεί 
το παιδί θα ανανεώνεται αυτόματα η πενταετία του και δε θα χρειάζεται να τρέχει για 
χαρτιά. Τουλάχιστον σε ότι αφορά την άδεια παραμονής του. 
m:Και για πες μας και ποιοι άλλοι γύρω σου επηρεάζουν τη σχέση σας; Η οικο-
γένεια ας πούμε, πώς σας αντιμετωπίζει;
Ε:  Εντάξει αυτό δεν είναι γραφειοκρατικό θέμα, αφορά το ρατσισμό της ελληνικής 
κοινωνίας που ξεκινάει από το δρόμο. Όμως όταν αφορά την οικογένεια μου είναι 
πιο… ξέρω ‘γω, θλιβερό. Δηλαδή αυτά που ακούω στο λεωφορείο και εξοργίζομαι, 
άμα τα ακούω από ανθρώπους δικούς μου είναι πιο πληγωτικά. Είναι πράγματα που 
δε θες να ακούς και τσατίζεσαι. Σε αυτό το θέμα επικρατεί το συναίσθημα της απογοή-
τευσης και της θλίψης, το οποίο υπερισχύει του θυμού που έχεις απέναντι στον άγνω-
στο ρατσιστή που είστε απλά στο ίδιο λεωφορείο.
m:εσύ πώς διαχειρίζεσαι τις αντιδράσεις της οικογένειάς σου;
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Ε: Εντάξει εγώ ρε παιδί μου… Ε, οι πρώτες αντιδράσεις ήτανε πάρα πολύ συγκρουσι-
ακές με τους γονείς μου. Δε μπορούσα να ακούω πράγματα που με σύγχυζαν και τσα-
κωνόμασταν. Περισσότερο με τη μάνα μου. Γενικότερα με κάποιον άνθρωπο που εν 
πάση περιπτώσει τον θεωρείς οικογένεια, όταν ακούς τέτοια πληγώνεσαι. Με τον και-
ρό προσπαθούσα να βρω την ψυχραιμία να τα κουβεντιάζω. Εν μέρει περίμενα αντι-
δράσεις αλλά δε μου αρέσει να τα ακούω. 
Ντάξει, εμένα οι γονείς μου είναι εν πάση περιπτώσει αριστερών καταβολών, που δεν 
είναι από τις χειρότερες περιπτώσεις. Δηλαδή, θεωρητικά! Γιατί η μάνα μου που είναι 
καθηγήτρια στο σχολείο ξέρει πολύ ωραία να λέει για το ρατσισμό ότι είναι κακό πράγ-
μα. Αλλά στην πράξη η στάση της είναι «να μην έρθει και μέσα στο σπίτι μου». Όταν 
αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι γενικά και αόριστα μια θεωρητική περίπτωση και γίνονται 
άνθρωποι που ζούμε μαζί, κάνουμε παρέα, ερωτευόμαστε φέρνει μια αμηχανία. Δη-
λαδή γενικώς να λέμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, αλλά «τι σχέση έχεις εσύ με αυ-
τόν» ας πούμε… «Πού ταιριάζετε;»
m:Α, πού ταιριάζετε!
Ε: Δεν είναι σχόλια ή συναισθήματα λογικά. Είναι μια αντίδραση που βγαίνει άνευ δε-
δομένων. Δηλαδή κατευθείαν σκέφτονται ότι είναι μετανάστης και οι μετανάστες είναι 
έτσι. Και που είναι άραβας και οι άραβες είναι έτσι. Στερεότυπα ανεπεξέργαστα που 
όμως τα συζητάνε ως δεδομένα. Το πιο ευγενικό που έχω ακούσει είναι το «μα έχε-
τε διαφορετική κουλτούρα και τι σχέση μπορεί να έχεις εσύ με αυτόν» μέχρι και πιο 
άσχημα πράγματα όπως «μη σκουπίζεστε με την ίδια πετσέτα». Αυτό όταν αρχίσαμε 
να βγαίνουμε. Και η απάντησή μου ήταν «μα κοιμόμαστε μαζί!». Με το που το άκουσα 
μού έφυγε το κεφάλι! Αλλά έχει συμβεί και το εξής ακόμη χειρότερο. Για κάποια περί-
οδο είχα στο στομάχι μου ένα ελικοβακτηρίδιο, το οποίο γενικά το ‘χει ένας στους δύο 
ανθρώπους. Σε κάποια φάση με ενόχλησε και άρχισα θεραπεία. Η μάνα μου τότε στο 
τηλέφωνο άφηνε συνέχεια υπονοούμενα ότι μου το κόλλησε ο Γ. κι έλεγε ότι «εγώ δι-
άβασα στο ίντερνετ ότι στις χώρες τις αναπτυσσόμενες είναι πιο διαδεδομένο». Ήταν 
απίστευτα ενοχλητικό, ενοχλητικό δηλαδή τσατιστικό, και εγώ έκανα πως δεν κατα-
λαβαίνω τα υπονοούμενα. Δηλαδή αν είναι να το πεις στα ίσια και να σε βρίσω τόλ-
μα να το πεις. Απαντούσα με τον ίδιο έμμεσο τρόπο. Και ξέρεις αυτό την έκανε να το 
λέει με υπονοούμενα συνέχεια, έμμεσα αλλά όλο και πιο καθαρά και συχνά. Ήμουν 
έξω φρενών.
m:Μα αυτό είναι το δόγμα του Δένδια μέσα στο υπνοδωμάτιό σου ρε! ο Άδω-
νις Γεωργιάδης στο σαλόνι μας είναι η κατάσταση που περιγράφεις! 
Ε: Ήταν πολύ χαρντ κορ. Ήταν πράγματα που με ρίχνανε πάρα πολύ κι έκανα καιρό 
να τα ξεπεράσω. Δηλαδή κάποιες ατάκες τις είχα στο μυαλό μου για ένα χρόνο-ενά-
μιση μετά, συγχυζόμουν ακόμα που την έβλεπα. Και βέβαια έχει επηρεάσει τη σχέση 
μου με τη μάνα μου. Την αντιμετωπίζω αλλιώς. Έχει αυξηθεί η απόσταση πάρα πολύ 
και κάποια στιγμή της το είπα ξεκάθαρα. Ότι «αυτό που κάνεις έχει ως αποτέλεσμα όχι 
να αλλάξω εγώ τις επιλογές μου, αλλά να μεγαλώνει η απόσταση μεταξύ μας, οπότε 
σκέψου τι κάνεις». 
m:Σωστό είναι αυτό, να ξεκαθαρίσεις ποιανού είναι η ευθύνη…
Ε: Ναι, και πιστεύω ότι τους κοστίζει αυτή η απόσταση. Αλλά από την άλλη, πρόσφα-
τα πάλι έβαλα τη συζήτηση σε μια τέτοια βάση και άρχισε να λέει ότι «εσύ φταις με τις 
επιλογές σου». Γιατί τώρα είμαι έγκυος και με αφορμή αυτό συζητούσαμε τα οικονο-
μικά και για τις δουλειές μας και το γεγονός ότι είμαστε μετέωροι. Ε, αυτή έλεγε ότι με 
τις επιλογές μου να μην κυνηγήσω καριέρα και με το να είμαι με τον Γ. Σαν να λέει «τα 
θελες και τα ‘παθες». Αυτοί είχαν στο μυαλό τους το μοντέλο γνωρίζω κάποιον ο οποί-
ος προέρχεται από την ίδια κοινωνική τάξη με μένα, είναι απόφοιτος αρχιτεκτονικής, 
παντρευόμαστε, παίρνουμε αυτοκίνητο και τέτοια... Το μικροαστικό μοντέλο έχει πα-
γιωθεί ως η μόνη αποδεκτή κατάσταση. Οτιδήποτε άλλο το θεωρούν πρόβλημα. Για 

τη μάνα μου είναι πολύ δύσκολο ας πούμε να πει στη φίλη της που βγαίνουν για καφέ 
στην επαρχία ότι η κόρη της θα κάνει παιδί με έναν τύπο που είναι μετανάστης, δεν εί-
ναι παντρεμένοι και είναι και εργάτης στο μεροκάματο από δω κι από κει. Μέχρι πρό-
σφατα έλεγε περήφανα ότι «η κόρη μου δουλεύει στην ακρόπολη και ο γιος μου στο 
υπουργείο παιδείας» και έλαμπε. Μετά όμως θα πρέπει να πει αυτά για τα οποία δε λά-
μπει… Αλλά διαλέγουνε μια βιτρίνα, γιατί αυτό που πιστεύει είναι ψεύτικο. Η μάνα μου 
δε βλέπει ότι εγώ είμαι με μια κωλοσύμβαση εκεί πέρα και θα τελειώσει κάποια στιγ-
μή και θα είμαι πάλι στη ανεργία και θα ψάχνομαι. Δουλεύεις στην ακρόπολη και αυτό 
είναι καλό από μόνο του! Παραβλέπει ότι είμαι εκεί πέρα του πεταμάτου, συμβασιού-
χος με τον κατώτερο μισθό. 
Γενικά, όλα αυτά συμβάλουν στο να κάνει σαν να μην υπάρχει αυτή η σχέση. Δεν παίζει 
ποτέ να με ρωτήσουν τι κάνει ο Γ. Όμως με την εξέλιξη της σχέσης έχουν αλλάξει συ-
μπεριφορά. Γιατί μέχρι ένα σημείο σκέφτονταν «θα την ανεχτούμε μέχρι να χωρίσουν 
και θα λυθεί το πρόβλημά μας». Και τώρα που προέκυψε εγκυμοσύνη είναι στη φάση 
«κοίτα να δεις που δε λύθηκε». Τώρα θα πρέπει να συμβιβαστούν με την ιδέα, να έχουν 
προσεκτική συμπεριφορά και να το διαχειριστούν πιο πολύ μόνοι τους. Τώρα πια τους 
αρέσει-δε τους αρέσει θα πρέπει να το δουν αλλιώς. 
m:Αυτά τα περιστατικά που μιλάνε άσχημα γι’αυτόν του τα λες;
Ε: Όχι, δεν του τα χω πει. Έχω αυτόν το ρόλο, να φιλτράρω. Ντάξει βέβαια το καταλα-
βαίνει ότι υπάρχει απόσταση λόγω της συμπεριφοράς της μάνας μου. Το καταλαβαί-
νει αμέσως. 
m:Αλλά αυτό, το να φιλτράρεις πράγματα, πρέπει να είναι για σένα αρκετή 
συναισθηματική δουλειά… 
Ε: Ναι, μια λύση ας πούμε, σκεφτόμενη τη δικιά μου ψυχική ηρεμία αλλά και για να 
προστατέψω τον Γ., ήτανε αυτή της απομάκρυνσης. Ενώ σε προηγούμενες σχέσεις πιο 
άνετα θα πηγαίναμε μαζί διακοπές στο σπίτι των γονιών, τώρα δεν έχουμε πάει μαζί. Δε 
θέλω να υπάρχουν σχόλια, ένα ξίνισμα φάτσας ή αυτή η αδιόρατη αποδοκιμασία…
m:Και από τον υπόλοιπο περίγυρό σου; είχες προβλήματα; 
Ε: Από τους φίλους όχι. Αλλά με αγνώστους ή γενικά «γνωστούς» ο ρατσισμός βγαί-
νει σε καθημερινές συμπεριφορές. Ας πούμε θα μπούμε σε ένα μαγαζί και θα απευ-
θύνουν το λόγο σε μένα. Σαν ο Γ. να μην υπάρχει. Ή αν δεν μιλήσει πρώτος αυτός δε 
θα του απευθύνουν το λόγο. Σε αυτό βοηθάει και η στάση του Γ. ότι δεν κάθεται ήσυ-
χος, το τσιγκλάει το θέμα. Σε ένα καφέ ας πούμε θα παραγγέλλει πρώτος ή θα απευθύ-
νει σε αυτόν που τον αγνοεί συνέχεια το λόγο. Πάντως εμένα πάντα με σοκάρει αυτή 
η άνεση με την οποία τα λένε όλοι. Ας πούμε στη δουλειά, γίνεσαι εσύ η περίεργη που 
δε γέλασες με το ανέκδοτο το ρατσιστικό. Αλλά εκεί δε με ενδιαφέρει να μιλήσω για 
τη ζωή μου, γιατί είναι ένα περιβάλλον που υπάρχει πολύ ο απενοχοποιημένος ρατσι-
σμός. Μερικές φορές αν κάποιος γνωρίζει ότι είμαι με τον Γ. θα σκεφτεί πριν πει το ρα-
τσιστικό του, δηλαδή θα το βουλώσει ή θα πει «δεν το εννοούσα έτσι». Έχουμε παρα-
τηρήσει επίσης και το ότι όταν περπατάμε στο δρόμο τώρα που είμαι έγκυος, ειδικά οι 
γυναίκες, κατευθείαν κοιτάζουν με δυσπιστία τον Γ., σαν να λένε «τι κάνει αυτή η έγκυ-
ος με τον μετανάστη;».
m:είναι δύσκολο το να μετακομίσει εδώ τώρα που θα έχετε και το παιδί; 
Ε: Θα ήταν πολύ ωραία να είμαστε μαζί, να μένουμε μαζί σ’ αυτή τη φάση εν αναμο-
νή της γέννας και μετά που θα γεννηθεί. Και για πρακτικούς λόγους, γιατί εγώ θα θέλω 
βοήθεια, αλλά και για να το ζήσουμε μαζί. Αλλά η δουλειά είναι βασικός παράγοντας. 
Δηλαδή άμα δε βρει δουλειά, που είναι δύσκολο να βρει, θα πρέπει ή να γυρνάει πίσω 
για τη σεζόν. Ας πούμε, τώρα που ξεκινάνε τα σταφύλια, αν δεν βρει δουλειά, θα πρέ-
πει να γυρίσει στην Κρήτη για το καλοκαίρι. Ή το χειμώνα αντίστοιχα για τις ελιές. Αλλά 
αν είχε δουλειά εδώ θα μπορούσαμε να το οργανώσουμε να μείνουμε μαζί. Πρακτικά 
όμως είναι σχεδόν αδύνατο. 

Συνέντευξη με την Ελένη για τις ερωτικές σχέσεις 

ελληνίδων με μετανάστες και το ρατσισμό


