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Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία προσεγγίζει το θέμα της μετανάστευσης μέσα από τη σκοπιά του φύλου και 

σε σχέση με το ζήτημα της θρησκείας. Διερευνώνται οι εμπειρίες και τα βιώματα δώδεκα 

μουσουλμάνων μεταναστριών, που προέρχονται από τρεις διαφορετικές χώρες (Αίγυπτος, 

Μπαγκλαντές, Αιθιοπία) και οι οποίες σήμερα κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου 

της Αθήνας. Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι ζουν πλέον σε μια χώρα στην οποία η κυρίαρχη 

θρησκεία είναι η χριστιανική, επιχειρείται η καταγραφή των στάσεων και των απόψεών τους ως 

προς τον τρόπο που οι ίδιες βιώνουν την αλλαγή αυτού του πολιτισμικού και θρησκευτικού 

περιβάλλοντος. Η έρευνα εστίασε σε θέματα που άπτονται της καθημερινότητας των 

μεταναστριών όπως η εργασία, οι κοινωνικές σχέσεις, η θρησκεία και η διαπολιτισμική 

επικοινωνία και οι δυσκολίες κάθε είδους που αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα. Οι τρεις άξονες 

(μετανάστευση, φύλο, θρησκεία) υπό τους οποίους αρθρώνεται η έρευνα αποτελούν τη βάση για 

την ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

 

Λέξεις - κλειδιά: μετανάστευση, φύλο, Ισλάμ, Ελλάδα, Αίγυπτος, Μπαγκλαντές, κοινωνικότητα, 

διαπολιτισμική επικοινωνία  

 

Abstract 

 
This study approaches migration through gender and religion. It focuses on the experience of 

twelve Muslim women immigrants, originating from three different countries (Egypt, 

Bangladesh, Ethiopia), who live in the wider area of Athens. Taking into consideration that they 

now live in a country where the predominant religion is Orthodox Christianity, the study 

attempts to examine their   positions and attitudes as regards a new cultural and religious 

environment. The research  focused on issues concerning the everyday life of interviewees such 

as work, religion and intercultural communication, social relations as well as difficulties they 

face in Greece. The analysis focuses on  the three axes (immigration, gender, religion) around 

which this study was constructed   

 

Keywords : immigration, gender, Islam, Greece, Egypt, Bangladesh, sociability, intercultural 

communication 
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Εισαγωγή 
 

Σε μια εποχή εντεινόμενης παγκοσμιοποίησης που οι μεταναστευτικές ροές ολοένα και 

αυξάνονται, το ζήτημα της μετανάστευσης έρχεται ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και 

διαπερνά ολόκληρη την Ευρώπη. Συγκεκριμένες κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις 

αναγκάζουν τις τελευταίες δεκαετίες τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και 

να αναζητήσουν μια νέα ζωή στις αναπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου. Η Ελλάδα, ενώ 

αποτελούσε μια κατ’ εξοχήν χώρα εκροής μεταναστών, μετατρέπεται με τα νέα δεδομένα σε 

χώρα εισροής μεταναστών, δεχόμενη στα εδάφη της ανθρώπους από πολλά και διαφορετικά 

κράτη και κατ’ επέκταση από διαφορετικά εθνοπολιτισμικά και θρησκευτικά περιβάλλοντα.  

Ένα σημαντικό πληθυσμιακά κομμάτι των μεταναστών που διαβιούν σήμερα στην Ελλάδα 

προέρχεται από χώρες με κυρίως μουσουλμανικό πληθυσμό. Οι μουσουλμάνοι του «νέου 

Ισλάμ», όπως και οι υπόλοιποι μετανάστες, δεν αποτελούν μια ενιαία κοινωνική ομάδα αλλά 

διαφέρουν ως προς το φύλο, τη χώρα προέλευσης, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την 

εκπαίδευση. Με τους μουσουλμάνους του «παλαιού Ισλάμ» μοιράζονται κοινές αγωνίες και 

προσδοκίες για μια πιο δίκαιη συμμετοχή στην ελληνική κοινωνία, καθώς στην Ελλάδα το 

Ισλάμ αφενός, έχει ταυτιστεί με τον «εχθρικό Οθωμανικό Άλλο», αφετέρου, όπως και στις 

υπόλοιπες δυτικές χώρες, λαμβάνει τα στερεοτυπικά χαρακτηριστικά μιας οπισθοδρομικής, 

ομογενοποιημένης, φονταμεταλιστικής θρησκείας.  

Στις σύγχρονες δυτικές πολυπολιτισμικές κοινωνίες οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κοινωνικών 

ομάδων και κυρίως των μουσουλμάνων μεταναστών αντιμετωπίζονται ως απειλή της κυρίαρχης 

ταυτότητας με αποτέλεσμα πολλές φορές να δημιουργούνται εντάσεις και να αναπτύσσονται 

ρατσιστικές στάσεις και συμπεριφορές εναντίον τους. Ένα τέτοιο παράδειγμα έντονης 

αντιπαράθεσης αφορά στο ζήτημα που έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια στη Γαλλία σχετικά 

με την ισλαμική ενδυμασία και ιδιαίτερα τη μαντίλα. Παρόμοιες αντιπαραθέσεις συναντώνται 

όλο και συχνότερα στα ανομοιογενή πλέον πολιτισμικά κράτη επιφέροντας βαθιές κοινωνικές 

και πολιτικές μεταβολές στο εσωτερικό τους.  

Στην παρούσα εργασία μελετάται η διαθρησκειακή και διαπολιτισμική εμπειρία μουσουλμάνων 

μεταναστριών στην Αθήνα. Θα εξετάσουμε και θα αναλύσουμε τα προσωπικά μεταναστευτικά 

βιώματα δώδεκα μουσουλμάνων γυναικών στα πλαίσια της ελληνοχριστιανικής κοινωνίας. Θα 

διερευνήσουμε επομένως τη σχέση μεταξύ της μετανάστευσης και της θρησκείας μέσα από τη 

σκοπιά του φύλου. Οι τρεις αυτοί διαφορετικοί άξονες υπό τους οποίους αρθρώνεται η έρευνα 

θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάλυση των αποτελεσμάτων.  
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Προσεγγίζουμε τις γυναίκες με την έννοια του κοινωνικού φύλου, δηλαδή ως μια κοινωνικά και 

πολιτισμικά συγκροτημένη κατηγορία. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η έμφυλη ταυτότητα 

και οι ρόλοι και οι πρακτικές που αυτή συνεπάγεται δεν αποτελούν αναλλοίωτη βιολογική 

ουσία του υποκειμένου, αλλά τελούν υπό κοινωνικούς, πολιτισμικούς και ιστορικούς 

προσδιορισμούς. Παράγοντες όπως για παράδειγμα η εργασία και η κοινωνικότητα επηρεάζουν 

και διαμορφώνουν τη γυναικεία ταυτότητα, η οποία δεν παραμένει στατική αλλά εξελίσσεται 

στο χώρο και το χρόνο και μεταβάλλεται με βάση το πολιτισμικό πλαίσιο. Η ταυτότητα του 

κοινωνικού φύλου ποικίλει κατά ηλικία, κοινωνική τάξη, μορφωτικό υπόβαθρο, θρησκευτική 

συνείδηση, εθνοτική αναφορά, βαθμό ένταξης. 

Το θέμα του φύλου έχει απασχολήσει συστηματικά τις τελευταίες δεκαετίες την επιστημονική 

κοινότητα στην Ευρώπη αλλά και την Ελλάδα. Οι γυναίκες αναδεικνύονται πλέον ως ιστορικά 

υποκείμενα και διερευνώνται οι ταυτότητες, οι εμπειρίες και οι δράσεις τους. Αντίστοιχα, στις 

μεταναστευτικές σπουδές, όπου μέχρι τη δεκαετία του ΄70 κυρίαρχη αναπαράσταση του 

μεταναστευτικού υποκειμένου ήταν αποκλειστικά ο άνδρας μετανάστης, σήμερα αναδεικνύεται 

η ορατότητα της κινητικότητας των γυναικών και γίνεται αντικείμενο πολλών επιστημονικών 

μελετών. Τέλος, είναι σημαντικό να επισημανθεί πως αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον 

παρουσιάζει στην Ευρώπη η μελέτη του φύλου σε συνδυασμό με ζητήματα που άπτονται της 

θρησκείας και ιδιαίτερα του Ισλάμ. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

Η σύγχρονη μετανάστευση                                                                                                                             
 

Α. Εννοιολόγηση: μετανάστευση και μετανάστες                             

 

Η μετανάστευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης κινητικότητας και ιστορίας. 

Είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό καθώς οικονομικοί, ιστορικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί και 

πολιτισμικοί λόγοι ανέκαθεν ωθούσαν τους ανθρώπους να μεταναστεύουν σε νέες πατρίδες 

αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, γεγονός που αποτελούσε πάντοτε πεδίο 

συζητήσεων και προβληματισμού. Σήμερα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, η μετανάστευση 

έχει βρεθεί στο επίκεντρο αναλύσεων, πολιτικών σχεδιασμών αλλά και συγκρούσεων καθώς και 

επιστημονικών ερευνών. Άλλωστε, ως σύγχρονο φαινόμενο αποτελεί μια περίπλοκη και 

σύνθετη διαδικασία σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 Ως μετανάστευση θα μπορούσαμε να ορίσουμε τη φυσική μετάβαση ατόμων και ομάδων από 

μία κοινωνία σε κάποια άλλη ή κάθε γεωγραφική μετακίνηση μεγάλου αριθμού ατόμων ή τη 

μεταφορά ανθρώπινου και εργατικού δυναμικού από μια περιοχή σε κάποια άλλη (Ράπτη, 2007 : 

149).  

Σύμφωνα με έναν άλλο κλασσικό ορισμό, αυτόν του Population Reference Bureau (1980), 

μετανάστευση θεωρείται η μετακίνηση των ανθρώπων που διασχίζουν κάποια όρια με σκοπό να 

εγκαθιδρύσουν μια νέα κατοικία αλλού (Κοκκάλη, 2010: 217). Ο συγκεκριμένος ορισμός 

ουσιαστικά λαμβάνει υπόψη τις μετακινήσεις που θεωρούνται οριστικές. Στη σημερινή 

πραγματικότητα όμως, της πληθώρας των μετακινήσεων και της διάρκειάς τους, σε πολλές 

περιπτώσεις είναι δύσκολο να διαχωριστεί η προσωρινότητα από τη μονιμότητα. 

Η προσωρινότητα, αντίθετα, είναι μια έννοια που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον όρο της 

διέλευσης.  Ο όρος αυτός που έχει εμφανιστεί τα τελευταία είκοσι χρόνια στη διεθνή 

βιβλιογραφία, αν και δε χρησιμοποιείται ευρέως, θα μπορούσε να είναι χρήσιμος για την 

κατανόηση ενός μέρους του μεταναστευτικού φαινομένου στην Ελλάδα.  Η Α. Δημητριάδη 

ορίζει τη διέλευση ως μια διαδικασία μετακίνησης-στάσης, που επαναλαμβάνεται όσο φορές είναι 

απαραίτητο , έως ότου επιτευχθεί η άφιξη στον τελικό προορισμό (Δημητριάδη, 2013 : 23).  



 11 

Όσον αφορά τον όρο μετανάστης, έχει αποδοθεί με διαφορετικούς τρόπους, ενώ οι ερμηνείες 

που έχουν επιχειρηθεί γι αυτόν συχνά συγκρούονται μεταξύ τους. Ταυτόχρονα, η εννοιολογική 

του σημασία διαφοροποιείται μέσα στο χρόνο και το χώρο. Οι ορισμοί του μετανάστη σε κάθε 

χώρα διατυπώνονται σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της μεταναστευτικής της ιστορίας καθώς 

και τους στόχους της μεταναστευτικής πολιτικής που εφαρμόζει (Μαράτου - Αλιμπράντη κ.ά., 

2007: 21). 

Αφετηρία για την ακαδημαϊκή συζήτηση του όρου αποτελούν οι προτάσεις του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Η συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των 

μεταναστών ορίζει ως οικονομικό μετανάστη ένα πρόσωπο που πρόκειται να προσληφθεί ή έχει 

προσληφθεί σε μια έμμισθη δραστηριότητα σε ένα κράτος του οποίου δεν είναι υπήκοος (Μαράτου 

- Αλιμπράντη κ.ά., 2007: 21). Σε άρθρο της, τονίζεται ότι η απόφαση να μεταναστεύσει 

λαμβάνεται ελεύθερα από το ενδιαφερόμενο άτομο για λόγους «προσωπικής ευκολίας» και 

χωρίς την επέμβαση κάποιου εξωτερικού καταναγκαστικού παράγοντα. Τον ίδιο ορισμό για το 

μετανάστη χρησιμοποιεί και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.  

Σύμφωνα με τους Tapinos και Delaulay, ως διεθνείς μετανάστες ορίζονται τα άτομα τα οποία 

διασχίζουν τα σύνορα, αλλάζουν τόπο διαμονής και είναι ξένης εθνικότητας τη στιγμή που 

εισέρχονται στη χώρα της μεταναστευτικής εισροής. (Μαράτου - Αλιμπράντη κ.ά., 2007: 21). 

Όπως επισημάνθηκε, οι ορισμοί μπορεί να αποκλίνουν μεταξύ τους ανάλογα με τη χώρα και τις 

διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Έτσι, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η χρήση του όρου 

μετανάστης παραπέμπει, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, σε κάθε 

υπήκοο κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής  Ένωσης που έχει εισέλθει νόμιμα ή παράνομα στην 

Ελλάδα, με σκοπό την εγκατάσταση και την ανεύρεση προσωρινής ή μόνιμης εργασίας ( Κοκκάλη, 

2010 : 217) . 

Σε αντίθεση με τους μετανάστες, οι οποίοι αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους 

οικειοθελώς, οι πρόσφυγες εξαναγκάζονται να το κάνουν καθώς υπάρχει βάσιμος φόβος για τη 

ζωή τους. Ο όρος πρόσφυγας, επομένως, αναφέρεται σε εκείνο το μέλος μιας κοινωνίας, το 

οποίο λόγω διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων, διώξεων και σοβαρών καταστρατηγήσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκαταλείπει ακούσια τη χώρα του για να αναζητήσει άσυλο στους 

κόλπους μιας άλλης κοινωνίας που δεν αντιμετωπίζει κατά κανόνα αυτά τα προβλήματα. 

(Μαράτου - Αλιμπράντη κ.ά., 2007: 22). 

 

Η μετανάστευση αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο δεν έχει σταθερό και μόνιμο 

χαρακτήρα αλλά διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή (Αλεξιάς, 

2001: 257). Είναι μια δυναμική διαδικασία καθώς και μια μορφή κοινωνικών σχέσεων που έχει 

ως αποτέλεσμα να ανασυγκροτείται και να αναδιαμορφώνεται στη διάρκεια του χρόνου. 

Προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις και αντιδράσεις τόσο στη ζωή και τη συμπεριφορά των 
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μεταναστών και των ομοεθνών τους στη χώρα από την οποία προέρχονται (συγγενείς, φίλοι, 

οικογένεια) όσο και των μελών της κοινωνίας στην οποία εντάσσονται. Κατά συνέπεια θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ένας σημαντικός παράγοντας μεταβολής των παραδοσιακών ορίων 

μεταξύ των γλωσσών, των πολιτισμών, των εθνικών ομάδων καθώς και των εθνών κρατών.  

Είναι σημαντικό εδώ να τονιστεί ότι οι παρούσες συνθήκες της εντεινόμενης οικονομικής 

παγκοσμιοποίησης επηρεάζουν καθοριστικά τις μετακινήσεις των μεταναστευτικών ροών αλλά 

παράλληλα και την οπτική μέσα από την οποία σήμερα τις ερμηνεύουμε. Οι παλιότερες μορφές 

μετανάστευσης που σχετίζονταν με αποικιακούς δεσμούς και διακρατικές συμφωνίες σταδιακά 

μειώθηκαν. Σ’ αυτό συνετέλεσαν η διάχυση των  πληροφοριών μέσω της εξάπλωσης των νέων 

τεχνολογιών, οι σχετικά χαμηλές τιμές καθώς και η ταχύτητα και ευκολία των μετακινήσεων, οι 

πολιτικές ανατροπές του 1989-91 και συνακόλουθα η μεταβολή των κρατικών πολιτικών των 

χωρών που δέχονται μετανάστες. Σήμερα, έχουν αυξηθεί οι τόποι αποστολής και υποδοχής ενώ 

πολλά κράτη αποστολής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, μετατράπηκαν σε χώρες υποδοχής ( 

Βεντούρα, 2006: 121). Οι ερευνητές του μεταναστευτικού φαινομένου, επομένως, έρχονται 

αντιμέτωποι με μια σειρά νέων ζητημάτων τα οποία τους απασχολούν :  τον επαναπροσδιορισμό 

της σημασίας του έθνους-κράτους και κατ επέκταση τις επιπτώσεις που φέρει σε πολλαπλά 

επίπεδα, τη σημασία της συνεχούς διαπραγμάτευσης γεωγραφικών και κοινωνικών ορίων, 

ταυτόχρονα όμως και τις ανισότητες  επιλογών και τις περιπτώσεις καθήλωσης και, τέλος,  την 

έμφαση στη δράση των υποκειμένων και στη συγκρότηση ατομικών και συλλογικών 

ταυτοτήτων σε σχέση με συγκεκριμένους τόπους (Βαϊου, 2009 : 33). 

 Η νέα μετανάστευση, όπως έχει ονομαστεί το μεταναστευτικό ρεύμα προς τις χώρες της νότιας 

Ευρώπης τις τελευταίες δεκαετίες, προκλήθηκε από την κατάρρευση των καθεστώτων στην 

πρώην Σοβιετική Ένωση και την Ανατολική Ευρώπη, την οικονομική κατάρρευση,  πολέμους 

και διώξεις  σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής, τις εξεγέρσεις  στη Μέση Ανατολή.  Σε 

διάκριση από τη λεγόμενη «παλαιά μετανάστευση» στις υπερατλαντικές και βορειο-ευρωπαϊκές 

χώρες, που οφειλόταν κυρίως σε ανάγκες της αγοράς εργασίας (pull factor) και είχε βασικά 

συντεταγμένο χαρακτήρα, ρυθμιζόμενη με διακρατικές συμφωνίες και εντασσόμενη ουσιαστικά 

στην επίσημη οικονομία, η «νέα μετανάστευση» προκλήθηκε κυρίως από τον παράγοντα 

«ώθησης» (push factor) των πολέμων, πολιτικών και θρησκευτικών διώξεων, οικονομικής 

κατάρρευσης και ανθρωπιστικών κρίσεων, οπότε έλαβε κυρίως αντικανονικό χαρακτήρα και  

μετέτρεψε για πρώτη φορά τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, συμπεριλαμβανομένης της 

Ελλάδας, σε χώρες υποδοχής μεταναστών και προσφύγων, αιφνιδιαστικά και απροσδόκητα. Οι 

νεοφερμένες αυτές εθνοτικές ομάδες, κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το νομικό καθεστώς που  

διέπει τις διαφορετικές κατηγορίες αλλοδαπών σε «νόμιμους» και «παράτυπους» ή 

«αντικανονικούς»  οικονομικούς μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, ομογενείς, 

παλλινοστούντες και ανιθαγενείς. Συνοπτικά, τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου 
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μεταναστευτικού ρεύματος, που εκδηλώθηκε  αιφνίδια και μαζικά στις αρχές της δεκαετίας του 

1990, είναι  ο, σε μεγάλο βαθμό, ανεπίσημος χαρακτήρας των μεταναστεύσεων, ο μεγάλος 

αριθμός των εθνικοτήτων των μεταναστών και των χωρών αποστολής, η γειτνίαση με χώρες 

αποστολής μεταναστών, το σημαντικά διαφορετικό δημογραφικό καθεστώς μεταξύ των χωρών 

αποστολής και υποδοχής, ο ιδιαίτερος ρόλος της παραοικονομίας και των ανεπίσημων αγορών 

εργασίας, καθώς και η απουσία μεταναστευτικής πολιτικής στις χώρες υποδοχής (Καρύδης, 

2004 :207 ).  

 

Β. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής μεταναστών 

 

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, αποτελούσε ένα από τα κατ’ εξοχήν παραδείγματα χωρών αποστολής 

μεταναστών, ιδιαίτερα το 19ο και τον 20ο αιώνα. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως το δίκαιο 

ιθαγένειας της χώρα είναι με τέτοιο τρόπο διαμορφωμένο ώστε το άτομο να μην μπορεί ποτέ να 

απολέσει  την εθνική του (ελληνική) ιθαγένεια, ανεξάρτητα της χώρας στην οποία πλέον ζει.1 

Από τη δεκαετία του 1990 όμως, η Ελλάδα μετατρέπεται και σιγά σιγά καθιερώνεται σε χώρα 

υποδοχής οικονομικών μεταναστών κυρίως, προερχόμενων από χώρες της ανατολικής 

Ευρώπης, μετά την αλλαγή των καθεστώτων τους, στην πλειοψηφία τους Αλβανούς, αλλά και 

από χώρες της Αφρικής και της Ασίας χωρίς επαρκείς πόρους συντήρησης. Η ανάπτυξη αυτού 

του έντονου μεταναστευτικού ρεύματος, που αποτελεί μέρος των ευρύτερων αλλαγών στο 

γεωπολιτικό χάρτη της Ευρώπης αλλά και στην παγκόσμια μετακίνηση των πληθυσμών, έφερε 

βαθιές μεταβολές στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Η Ελλάδα απέκτησε όλα τα γνωστά 

και άγνωστα πλεονεκτήματα μιας χώρας υποδοχής μεταναστών (ανάπτυξη, φτηνό εργατικό 

δυναμικό, πολυπολιτισμικότητα), αλλά ταυτόχρονα και όλα εκείνα τα προβλήματα 

(αμφισβήτηση της εθνικής ταυτότητας, προβλήματα ένταξης και ενσωμάτωσης, ρατσισμό, 

κοινωνικές διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό στις μεταναστευτικές ομάδες, ιδεολογική και 

ηθική διάσπαση του εθνικού πληθυσμού υπέρ ή κατά της μετανάστευσης) που αντιμετωπίζουν 

οι κατά παράδοση μεταναστευτικές χώρες (ΗΠΑ, Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία). Τα στατιστικά 

στοιχεία αποτυπώνουν την καινούργια κατάσταση : ενώ μέχρι το 1989 ο αριθμός των 

μεταναστών δεν ξεπερνούσε τους 50.000 (Αμίτσης-Λαζαρίδη 2001 : 26), στην απογραφή 

πληθυσμού του 2001 ανέρχονται σε 762.191 (54.5% άνδρες και 45.5% γυναίκες) (Δημούλας, 

2006 : 257). 

Αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους οι μετανάστες επέλεξαν να εγκατασταθούν στην 

Ελλάδα, διάφοροι παράγοντες έπαιξαν ρόλο σε αυτή τους την απόφαση. Ο πρώτος συνδέεται με 

                                                
1 Παρόμοια ρύθμιση, εκτός της Ελλάδας, μεταξύ  όλων των χωρών του κόσμου, έχουν μόνο το Ισραήλ και η Βραζιλία.  
(Παπαδοπούλου, 2006 : 292) 
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την ανάπτυξη της παραοικονομίας. Η αύξηση του τριτογενούς τομέα στηρίχτηκε κυρίως σε 

μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες, προσπαθώντας να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά 

στην τοπική αγορά, μείωναν το κόστος εργασίας τους, ενισχύοντας έτσι τη ζήτηση για 

ανειδίκευτο και χαμηλά αμειβόμενο εργατικό δυναμικό σε θέσεις χαμηλής ποιότητας που δεν 

καλύπτονταν από Έλληνες εργαζομένους. Ταυτόχρονα η εποχιακή φύση συγκεκριμένων 

κλάδων απασχόλησης (γεωργία, τουρισμός, αλιεία και κατασκευές) ενίσχυε την ανάγκη 

υιοθέτησης ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Τέλος, σημαντικός είναι ο αριθμός γυναικών 

μεταναστριών που απασχολούνταν στη φροντίδα παιδιών ή ανήμπορων και σε οικιακές 

εργασίες. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια πληθώρα ευκαιριών για τους μετανάστες, οι οποίοι 

σταδιακά διαμόρφωσαν ένα κύμα παράνομου εργατικού δυναμικού.  

Ο δεύτερος παράγοντας συνδέεται με τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας και τη μορφολογία του 

εδάφους της. Η θέση της χώρας στο γεωγραφικό χάρτη τής προσδίδει αυξημένη πολιτική και 

στρατηγική σημασία. Παράλληλα, η μεγάλη έκταση των ακτών της και η έκταση των 

περιφερειακών της συνόρων κάνουν αδύνατη τη φύλαξη των συνόρων της. Έτσι, τα σύνορά της 

είναι ανοιχτά για την είσοδο παράτυπων μεταναστών με διάφορους τρόπους.  

Ο τρίτος παράγοντας επικεντρώνεται στα αποτελέσματα της μετανάστευσης που σχετίζονται με 

την παραμονή των μεταναστών σε χώρες του ευρωπαϊκού νότου, όπου και εισέρχονται αρχικά 

οι μετανάστες. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως τόπο προσωρινής διαμονής 

μέχρι να μπορέσουν να μετεγκασταθούν στην χώρα της επιλογής τους -κάτι που πολλές φορές 

δεν επιτυγχάνεται επιβεβαιώνοντας το «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού»- ενώ άλλοι 

παραμένουν τελικά στο έδαφός της καθώς τη θεωρούν έναν επιθυμητό προορισμό. 

Τέλος, ένας ακόμη παράγοντας προσέγγισης του μεταναστευτικού φαινομένου συνδέεται με την 

ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών που επέτρεπε τη διάδοση των πληροφοριών για τα 

πλεονεκτήματα απασχόλησης στην Ελλάδα κατά τα χρόνια πριν την οικονομική κρίση. Οι 

αμοιβές στη χώρα ήταν κατά πολύ υψηλότερες από τα αντίστοιχα ποσοστά στις χώρες 

προέλευσης των περισσότερων μεταναστών. Ακόμη, η είσοδος της χώρας στο κοινό ευρωπαϊκό 

νόμισμα αύξησε τις θετικές προοπτικές παραμονής σε αυτήν (Αμίτσης-Λαζαρίδη, 2001:27-29). 

Σήμερα, βέβαια, η εντεινόμενη οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σαφώς και τους μετανάστες, οι 

οποίοι πλήττονται άμεσα εφόσον η διαμονή τους στην Ελλάδα εξαρτάται από την ύπαρξη 

εργασίας και συνακόλουθα από το παρεχόμενο εισόδημα. Καθώς πλέον οι ευκαιρίες 

απασχόλησης είναι ιδιαίτερα περιορισμένες, σε σχέση με την περίοδο της άφιξης και αρχικής 

τους εγκατάστασης, αρκετοί είναι εκείνοι που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Ελλάδα, είτε  

επιστρέφοντας στη χώρα προέλευσής τους, είτε αναζητώντας μια καλύτερη τύχη σε άλλες 
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ευρωπαϊκές χώρες2. Ο αριθμός των νόμιμων μεταναστών που επέστρεψαν στην πατρίδα τους 

έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά, η επαναπροώθηση Πακιστανών 

μεταναστών από την Ελλάδα στη χώρα τους, με τη βοήθεια και στήριξη του Διεθνούς 

Οργανισμού Μετανάστευσης, αυξήθηκε από 300 άτομα το 2009 σε 1.300 το 2011 και 5.100 το 

2012. (O.E.C.D. , 2015:208)  

 

Β 1. Μεταναστευτική πολιτική 
 

Οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα, πάντως, βρήκαν τη χώρα απροετοίμαστη να 

διαχειριστεί το νέο φαινόμενο. Αναδείχθηκε έτσι η αναγκαιότητα υιοθέτησης μέτρων που 

συνδέονται τόσο με ζητήματα εισόδου στην ελληνική επικράτεια όσο και με ζητήματα 

μεταχείρισης των μεταναστών κατά τη διάρκεια παραμονής τους , τα οποία και οδήγησαν 

σταδιακά στην ανάπτυξη μιας σύνθετης μεταναστευτικής πολιτικής. Ως μεταναστευτική 

πολιτική ορίζουμε το σύνολο των μέτρων και των αναγκαίων υιοθετημένων κοινωνικών 

πρακτικών –σύμφωνα με δύο αναγκαίους και συμπληρωματικούς άξονες- οι οποίοι : 

 Ρυθμίζουν και ελέγχουν την είσοδο, τη διαμονή και την απασχόληση των μη πολιτών μιας 

συγκεκριμένης κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για ενθάρρυνση για επιστροφή ή 

προσωρινή διαμονή και για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης. 

 Αντιμετωπίζουν τους ήδη εγκατεστημένους μεταναστευτικούς πληθυσμούς σε εθνικό 

έδαφος. Αυτός ο άξονας ουσιαστικά περιλαμβάνει τις επιμέρους εθνικές πολιτικές ένταξης και 

ενσωμάτωσης που εφαρμόζει ένα κράτος για τους μετανάστες, που αφορούν ένα ευρύ φάσμα 

πολιτικών όπως :  εκπαιδευτική πολιτική, στεγαστική πολιτική, πολιτικές κοινωνικής 

ασφάλειας, υγείας και πρόνοιας, πολιτικές απασχόλησης. (Παπαδοπούλου, 2006 : 293)  

Ο πρώτος άξονας, επομένως, αντιστοιχεί στην καθαρή «μεταναστευτική πολιτική» μιας χώρας 

και έχει χαρακτήρα περισσότερο «κατασταλτικό», και άρα αρνητικό ως προς το περιεχόμενό 

του. Ο δεύτερος αντιστοιχεί στις λεγόμενες «πολιτικές ένταξης και ενσωμάτωσης» που έχουν 

χαρακτήρα καταρχήν θετικό και τείνουν να δημιουργήσουν τις νομικές και τυπικές 

προϋποθέσεις σύγκλισης των μεταναστευτικών πληθυσμών με τους πολίτες μιας κοινωνίας 

(Παπαδοπούλου, 2006 :294). 

Συνεπώς, η μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί ένα κράτος  καταδεικνύει τη σημασία που 

δίνει το ίδιο τόσο στην εξωτερική επιβεβαίωση της εθνικής κυριαρχίας του όσο και στην 

εσωτερική συνοχή του.  

Ένα βασικό κομμάτι της μεταναστευτικής πολιτικής αποτελούν τα προγράμματα 

νομιμοποίησης, τα οποία και αντιπροσωπεύουν μια ιδιαίτερα σημαντική πράξη του κράτους : 
                                                
2 Η περίπτωση της αναζήτηση εργασίας σε άλλες χώρες της Ε.Ε. αποτελεί περιορισμένη επιλογή που απευθύνεται μόνο 
σε εκείνους που είναι κάτοχοι άδειας «επί μακρόν διαμένοντος» ή κάτοχοι «Ε.Δ.Τ.Ο.» ( ειδικού δελτίου ταυτότητας 
ομογενούς) 
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την αναγνώριση της παρουσίας και της εργασίας μεγάλου αριθμού εργαζομένων, που έως 

εκείνη τη στιγμή βρίσκονται στη χώρα χωρίς καμιά απολύτως προστασία και σε μια μετέωρη 

προσωρινότητα.  

Η νομιμοποίηση εκφράζεται σε τρεις εκδοχές : 

 Έκτακτο μέτρο γενικής και καθολικής νομιμοποίησης (χωρίς αυστηρά κριτήρια και 

δικαιολογητικά) 

 Έκτακτη περιορισμένη νομιμοποίηση (ως προς τις κατηγορίες που νομιμοποιούνται , τα 

κριτήρια, και δικαιολογητικά) 

 Διαρκής νομιμοποίηση (ως δομικό στοιχείο της μεταναστευτικής πολιτικής) 

Η Ελλάδα έχει επιλέξει δύο φορές (το 1997 και το 2005) τη δεύτερη εκδοχή, της περιορισμένης 

νομιμοποίησης και μια (το 2001) την πρώτη, με στοιχεία της δεύτερης εκδοχής : την καθολική 

νομιμοποίηση υπό κάποιες γενικά χαλαρές προϋποθέσεις , αλλά με υψηλά χρηματικά παράβολα 

(Παύλου, 2010 : 33). Τα ελληνικά προγράμματα νομιμοποίησης , εκτός του εισπρακτικού 

μέρους, χαρακτηρίστηκαν από περιορισμένη επιτυχία καθώς το πρόβλημα της νόμιμης 

παραμονής σημαντικού μέρους των αλλοδαπών δεν επιλύθηκε.  Το ελληνικό κράτος σε γενικές 

γραμμές δε φάνηκε ικανό να διαχειριστεί αξιοπρεπώς το πρόβλημα της μαζικής και παράνομης 

μετανάστευσης.  

Όπως είδαμε, το πρώτο πρόγραμμα νομιμοποίησης υλοποιήθηκε το 1997 («πράσινη κάρτα»→ 

σύνδεση με την εξαρτημένη εργασία). Μέχρι τότε, όσοι μετανάστες είχαν εγκατασταθεί και 

ζούσαν στην Ελλάδα  βρίσκονταν σε καθεστώς «παράνομης» διαμονής. Η μετανάστευση 

θεωρούνταν προσωρινή και ως «ιστορικό ατύχημα» που έπρεπε να αντιμετωπιστεί μέσω της 

καταστολής και της αστυνομικής διαχείρισης. Στο δημόσιο λόγο κυριαρχεί ο νεολογισμός 

«λαθρομετανάστες». Μετά το 1997, η ξενοφοβία παραμένει ενώ από την άρνηση της 

οικονομικής μετανάστευσης περνάμε στην προσωρινή ανοχή της. Από το 2001, οπότε και 

λαμβάνει χώρα το πρόγραμμα της γενικής και παρατεταμένης νομιμοποίησης, γίνονται δειλά 

βήματα υποτυπώδους μεταναστευτικής πολιτικής. Η μεγαλύτερη τομή είναι η εισαγωγή της 

πολιτικής διαχείρισης του μεταναστευτικού φαινομένου (περιφέρειες –ΥΠΕΣΔΑ-δήμοι). Από 

το 2004 έως το 2007 είναι η περίοδος της θετικής μεταστροφής του δημόσιου λόγου. Με την 

τελευταία νομιμοποίηση, του 2005, αναγνωρίζεται η ένταξη και η παραχώρηση του καθεστώτος 

της μακράς διαμονής που ξεκινά από το σημείο μηδέν, ενώ εμφανίζονται ειδικές δημόσιες 

πολιτικές, που υπαγορεύονται από την ανάγκη ενσωμάτωσης κοινοτικού δικαίου (Παύλου, 2010 

:42).  Από το 2008 αρχίζει να αυξάνεται σταδιακά ξανά η ξενοφοβία και η ρατσιστική βία που 

στόχο έχει πλέον μετανάστες από την Ασία. Η είσοδος αρχικά στη βουλή του ακροδεξιού 

κόμματος ΛΑΟΣ το 2007 και της ναζιστικής χρυσής αυγής το 2012 διαμορφώνουν ένα νέο 

τοπίο στην ελληνική κοινωνική πραγματικότητα. Επανεμφανίζεται έτσι ο  ακραίος ξενοφοβικός 

δημόσιος λόγος ενώ τα φαινόμενα βίας εναντίον μεταναστών παίρνουν ανησυχητικές 
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διαστάσεις. Ταυτόχρονα, το καταρρέον σύστημα ασύλου και υποδοχής μεταναστών αδυνατεί να 

εξυπηρετήσει τις αυξανόμενες εισροές των νέων μεταναστών και προσφύγων από Κεντρική 

Ασία, Μέση Ανατολή και Αφρική, από χώρες δηλαδή που υποφέρουν από συρράξεις και 

εμφυλίους. Τέλος, η επερχόμενη κρίση και η δραματική επιδείνωση της οικονομίας της χώρας 

ασκεί ακόμη περισσότερη πίεση στην ένταξη των μεταναστών, καθώς απειλεί την εργατική 

διαπραγματευτική τους δύναμη (Παύλου, 2010 :50). 

 Συνοπτικά, ως γενικά χαρακτηριστικά του μοντέλου μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα 

θα μπορούσαν να αναφερθούν η προσωρινότητα της παραμονής του αλλοδαπού, η 

αντιμετώπισή του ως εργάτη και όχι ως πολίτη και μάλιστα με προσφορά θέσεων εργασίας 

κοινωνικά ανεπιθύμητων, η αδιαφορία για την ανάπτυξη δικτύων κοινωνικής προστασίας, η 

έμφαση στην κατασταλτική πολιτική και η αναπαραγωγή και διατήρηση της παράνομης 

μετανάστευσης. Το ζήτημα της νόμιμης παραμονής των αλλοδαπών αποτελεί ακόμα και σήμερα 

ένα θέμα που παραμένει δυσεπίλυτο. Αρχικά, η κακή οργάνωση των διαδικασιών νομιμοποίησης, 

η ανεπάρκεια υποδομών και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δυσκόλευαν και ταλαιπωρούσαν τους 

μετανάστες οι οποίοι αναγκάζονταν να καταφεύγουν σε διάφορες υπηρεσίες μεσαζόντων. Επίσης 

πολλές φορές σημειώνονταν καθυστερήσεις στην απόδοση των αδειών παραμονής και εργασίας 

τους, οι οποίες έχουν ούτως ή άλλως μικρή διάρκεια, (1-2 χρόνια) με αποτέλεσμα να 

παραλαμβάνονται από τους μετανάστες ληγμένες και να τους θέτουν μ αυτό τον τρόπο σε ένα 

καθεστώς «εσαεί παρανομίας». (Δημούλας 2006 : 256)  

Η έννοια κλειδί πάνω στην οποία βασίζεται η ελληνική μεταναστευτική πολιτική είναι τα ένσημα. Η 

απόδειξη συγκεκριμένου αριθμού ενσήμων κατά έτος συνεπάγεται τη διατήρηση του επίσημου 

καθεστώτος διαμονής και εργασίας. Μάλιστα, ο αριθμητικός προσδιορισμός των απαιτούμενων 

ενσήμων δεν συνεπάγεται πάντοτε ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, αφότου πλέον υπάρχει η 

δυνατότητα εξαγοράς των υπόλοιπων ενσήμων από τον ίδιο τον εργαζόμενο. Εάν, λοιπόν, ο 

μετανάστης δεν καταφέρει να βρει έναν εργοδότη, ο οποίος να εκπληρώνει τις 

κοινωνικοασφαλιστικές του υποχρεώσεις στο προβλεπόμενο όριο, χάνει οριστικά την άδεια 

παραμονής του και άρα το δικαίωμα να εργαστεί νόμιμα στη χώρα. Κατά συνέπεια η μόνη 

προοπτική πλέον για τον ίδιο είναι η μετάβαση σε καθεστώς παραοικονομίας και στην πλήρως 

αδήλωτη απασχόληση. (Καψάλης, 2011: 91) 

Σύμφωνα με στοιχεία του OECD, οι νόμιμοι μετανάστες που κατείχαν άδεια παραμονής το 2013 

στην Ελλάδα και προέρχονταν από χώρες που δεν ανήκουν στην Ε.Ε. ανέρχονταν σε 507.000 (σελ 

208 OECD). Την επόμενη χρονιά ο αντίστοιχος αριθμός μειώθηκε κατά 57.000. Αυτό μπορεί να 

αποδεικνύει πως κάποιοι μετανάστες εγκατέλειψαν τη χώρα αλλά υπό μία άλλη οπτική θα μπορούσε 

να σημαίνει ότι μετατράπηκαν από νόμιμοι σε παράνομοι καθώς δεν κατέστη εφικτό γι αυτούς να 

ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους με αποτέλεσμα να αποδεχτούν σε συνθήκες κρίσης μία θέση 

εργασίας που τους οδήγησε στην παραοικονομία. Δυστυχώς, σήμερα πολλοί είναι εκείνοι οι 
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μετανάστες που μετά από πολύχρονη νόμιμη παραμονή στη χώρα χάνουν τη νομιμότητα της 

παραμονής τους. 

 Συμπερασματικά, η μεταναστευτική πολιτική που ακολουθείται στην Ελλάδα ανατροφοδοτεί, εν 

τέλει, το φαινόμενο της αδήλωτης απασχόλησης. Έτσι, η πλέον αναμενόμενη συνέπεια της 

οικονομικής κρίσης στη μετανάστευση στην Ελλάδα είναι η επιπλέον αύξηση της αδήλωτης 

εργασίας καθώς και η ακόλουθη αύξηση των ποσοστών των ανεπίσημων μεταναστών (Καψάλης, 

2011: 41) 

 

Β 2. Η πολιτική της ιθαγένειας 
 

Σε ότι αφορά την πολιτική της ιθαγένειας στην Ελλάδα, μέχρι το 2010 ήταν κλειστή και 

περιοριστική, με πλήρη απουσία ευνοϊκών όρων πολιτογράφησης για τους μετανάστες που είχαν 

γεννηθεί στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με τους ομογενείς που είναι μετανάστες από άλλες χώρες, 

των οποίων όμως η καταγωγή πηγάζει από το “ελληνικό έθνος” και οι οποίοι απολαμβάνουν 

ειδικά προνόμια, οι αλλογενείς μετανάστες υπόκεινται σε μία διαφοροποίηση ως προς την 

αντιμετώπιση τους από την πλευρά του κράτους καθώς έχουν περιορισμένη πρόσβαση 

συμμετοχής στην δημόσια, κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας στην οποία ζουν. Για 

παράδειγμα, μέχρι το 2010 έπρεπε να αποδείξουν την διαμονή δέκα χρόνων στην Ελλάδα και να 

πληρώσουν 1.500 € προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση πολιτογράφησης· οι ομογενείς, 

αντίθετα, εξαιρούνταν και από τις δύο αυτές υποχρεώσεις (jus sanguinis) (Tsitselikis, 2012 

:207). Αξίζει να σημειωθεί πως το  συγκεκριμένο παράβολο πολιτογράφησης ήταν το πιο 

ακριβό της Ε.Ε (Παύλου, 2010: 38). 

Η κατάσταση φαίνεται να βελτιώνεται το 2010, με την τροποποίηση του κώδικα της ιθαγένειας 

και την προώθηση μιας σειράς νόμων που καθιστούν την πολιτογράφηση σε περισσότερο 

λογικά πλαίσια για τους μετανάστες εκείνους που έχουν ισχυρούς βιώσιμους δεσμούς με τη 

χώρα (απαιτείται νόμιμη διαμονή επτά χρόνων). Επιπρόσθετα, παρέχεται πρόσβαση στην 

ιθαγένεια στη δεύτερη γενιά των μεταναστών μέσω αντικειμενικών κριτηρίων που σχετίζονται 

με τη διαμονή και τη σχολική φοίτηση. Είναι η  πρώτη φορά που ο ελληνικός νόμος για την 

ιθαγένεια εντάσσει στοιχεία δικαίου του εδάφους (jus soli). Αυτή η νομοθετική αλλαγή 

πυροδοτεί έντονες αντιδράσεις στους εθνικιστικούς πολιτικούς κύκλους καθώς η προσκόλληση 

στο δίκαιο του αίματος ακόμη είναι πολύ ισχυρή στην Ελλάδα ( Tsitselikis, 2012 :207-208).  

Για να κατανοηθεί η εμμονή στη διατήρηση του jus sanguinis, χρειάζεται να γίνει μια μικρή 

ιστορική αναδρομή. Η Ελλάδα, από τη στιγμή της δημιουργίας της ως έθνος κράτος, παράλληλα 

με τη σταδιακή προσάρτηση εδαφών και τη συνακόλουθη αύξηση των γεωγραφικών της ορίων, 

εφάρμοσε μια συνεπή στυγνή πολιτική πολιτισμικής αφομοίωσης όλων των ετερόκλητων 

πληθυσμών που εντάσσονταν στην επικράτειά της. Αυτές οι απόπειρες ενδυνάμωσης της 
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εθνικής ομοιογένειας εξακολούθησαν να εφαρμόζονται συστηματικά για πολλές δεκαετίες, 

ανεξαρτήτως πολιτικού καθεστώτος. Είναι χαρακτηριστικό πως η ελληνική κοινωνία μετά το 

τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και του εμφυλίου πολέμου αποτελεί μαζί με τη Νορβηγία 

και τη μεταπολεμική Πολωνία μία από τις εθνολογικά, θρησκευτικά και γλωσσικά πιο 

ομοιογενείς χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου. Επιπλέον, η υιοθέτηση και διατήρηση του δικαίου 

του αίματος συνδέεται με την εθνικιστική αντίληψη της Μεγάλης Ιδέας και τη συσχέτιση αυτής 

με τη διαβίωση υποσυνόλων του ελληνικού έθνους εκτός των ορίων του κράτους – είτε 

«αλύτρωτους αδερφούς» που ζούσαν σε οθωμανικά εδάφη, είτε Έλληνες της διασποράς 

(Βεντούρα, 2006: 108). Λαμβάνοντας αυτά υπόψη μπορεί να γίνει ευκολότερα κατανοητή η 

αθρόα πολιτογράφηση από πλευράς του ελληνικού κράτους μεταναστών που θεωρητικά 

ανήκουν στο ελληνικό έθνος, έχοντας ελληνική καταγωγή, (από χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. για 

παράδειγμα) σε αντίθεση με άλλους μετανάστες (π.χ. μουσουλμάνους) που δυσκολεύονται 

υπερβολικά να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, παρά τη μακροχρόνια διαμονή τους στην 

Ελλάδα.  

 

 

Κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση μεταναστών 
 

Α. Ορισμοί  

 

Οι όροι ένταξη και ενσωμάτωση αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους όρους της 

κοινωνιολογικής επιστήμης οι οποίοι περιγράφουν και αναλύουν τις διαδικασίες συμμετοχής, 

ελλιπούς συμμετοχής ή μη συμμετοχής του ατόμου σ ένα κοινωνικό σύστημα και σ ένα 

οργανωμένο κοινωνικό σύνολο. 

Η καταγωγή του όρου της κοινωνικής ενσωμάτωσης, που έχει σήμερα ευρεία πολιτική χρήση, 

αποδίδεται στον πατέρα της γαλλικής κοινωνιολογίας Emile Durkheim, ο οποίος, από τις αρχές 

του 20ου αιώνα, αναφερόμενος στη σχέση του ατόμου με την κοινωνία, μιλούσε για 

ενσωμάτωση στην κοινωνία (intégration à la société)  (Παπαδοπούλου, 2011:19). Εκτός όμως 

από την παραδοσιακή ευρωπαϊκή κοινωνιολογία ο όρος χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον και από 

τη σχολή του Σικάγο συσχετιζόμενος για πρώτη φορά επίσημα με το φαινόμενο της 

μετανάστευσης και τα κριτήρια συμμετοχής των μεταναστών στην κοινωνία υποδοχής.  

(Παπαδοπούλου, 2011 :21) 

Στην Αμερική της μετανάστευσης του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου, όπου μια 

ολόκληρη ήπειρος συγκροτείται και δομείται μέσα από τις ευρωπαϊκές μετακινήσεις, η 
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ενσωμάτωση κάτω από τους όρους αφομοίωση-επιπολιτισμός αποδεικνύεται ως η κύρια 

διαδικασία σύστασης των «νέων κοινωνιών». Στο νεοϊδρυθέν πανεπιστήμιο του Σικάγο (1890) 

κάποιοι κοινωνιολόγοι ανταποκρίθηκαν  στην πρόκληση να κατανοήσουν τις εμπειρίες των 

μεταναστών στην πόλη, της οποίας ο πληθυσμός, ενδεικτικά το 1910, αποτελούνταν κατά 70% 

από μετανάστες (Alba- Nee, 2011: 66). Οι R. Park   και E. W. Burgess έδωσαν έναν πρώιμο 

ορισμό της αφομοίωσης που έγινε ευρέως γνωστός :  μια διαδικασία αλληλοδιείσδυσης και 

συγχώνευσης στην οποία πρόσωπα και ομάδες αποκτούν τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις 

στάσεις άλλων προσώπων και ομάδων και, καθώς μοιράζονται τη δική τους εμπειρία και ιστορία, 

ενσωματώνονται μαζί τους σε μια κοινή πολιτισμική ζωή. Σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό που 

συνέθεσε αργότερα ο Park (1930) η «κοινωνική» αφομοίωση είναι η ονομασία που δόθηκε στη 

διαδικασία ή τις διαδικασίες μέσω των οποίων οι άνθρωποι με ετερόκλητη φυλετική καταγωγή και 

διαφορετική πολιτισμική κληρονομιά που καταλαμβάνουν μια κοινή περιοχή, επιτυγχάνουν μια 

πολιτισμική αλληλεγγύη που είναι τουλάχιστον αρκετή για να υποστηρίξει την εθνική ύπαρξη. 

Παρατηρεί κανείς πως, σε αντίθεση με τη σημασία που διατηρεί σήμερα η έννοια της 

αφομοίωσης, τότε δεν απαιτούνταν η απαλοιφή κάθε ίχνους εθνοτικής καταγωγής και 

πολιτισμικών στοιχείων της ταυτότητας (Alba- Nee, 2011:66-7). 

Αργότερα ο Gordon του οποίου η συμβολή (Η αφομοίωση στην αμερικανική ζωή, 1964)  στην 

ανάλυση της αφομοίωσης υπήρξε καθοριστική στη σχετική έρευνα ορίζει τον επιπολιτισμό με 

πολύ ευρύ τρόπο, ως την υιοθέτηση των πολιτισμικών προτύπων της κοινωνίας υποδοχής εκ 

μέρους της μειονοτικής ομάδας, προτύπων τα οποία εκτείνονται πέρα από την εκμάθηση της 

γλώσσας και άλλα εμφανή εξωτερικά στοιχεία όπως η ενδυμασία, για να συμπεριλάβουν όψεις, οι 

οποίες κατά κανόνα θεωρούνται κομμάτι του βαθύτερου εαυτού ή της ιδιωτικότητας, όπως είναι η 

χαρακτηριστική συναισθηματική έκφραση ή οι πυρηνικές αξίες και οι στόχοι ζωής (Alba-Nee , 

2011:72). 

Η χρήση των προαναφερόμενων όρων δεν έχει μια γραμμική πορεία στο χρόνο. Κάποιοι όροι 

αρχίζουν να χρησιμοποιούνται με διαφορετικό περιεχόμενο απ ότι συνηθιζόταν παλιότερα, και 

σταδιακά αντικαθίστανται από άλλους. Αυτή η αλλαγή έρχεται ως απόρροια της αύξησης της 

μετανάστευσης στην Ευρώπη και του συνακόλουθου επιστημονικού ενδιαφέροντος για αυτές 

τις έννοιες. Καθώς λοιπόν η αποικιοκρατία έχει αφήσει ως κληροδότημα τη νομιμοποίηση των 

όρων επιπολιτισμός και αφομοίωση, η συνακόλουθη στενή σύνδεσή τους με τη συγκεκριμένη 

περίοδο που παραπέμπει σε σχέσεις ακραίων κοινωνικών και πολιτικών ανισοτήτων, τους 

προσδίδει μια ξεκάθαρα αρνητική χροιά. Έτσι, ενώ πολλοί αμερικανοί  συγγραφείς διατηρούν 

την έννοια της αφομοίωσης, η πλειοψηφία των γάλλων ερευνητών υιοθετούν πλέον την έννοια 

της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Πράγματι, η δριμεία κριτική που ασκήθηκε από διανοούμενους 

τη δεκαετία του 1970, συνέβαλε στο να κατακριθεί η αφομοίωση ως διαδικασία που 

καταστρέφει τον πολιτισμό των χωρών προέλευσης των μεταναστών και να συνδεθεί συνεπώς 
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με την πολιτισμική ισοπέδωση τους και τη συγχώνευσή τους στην κοινωνία υποδοχής μέσα από 

την απώλεια της ιδιαίτερης πολιτισμικής τους ταυτότητας. Μ αυτό τον τρόπο η Ευρώπη και 

κυρίως η Γαλλία περνάει από τις πολιτικές αφομοίωσης στις πολιτικές ενσωμάτωσης. Περνάει 

δηλαδή «από τη νομιμοποίηση της επιβολής της απώλειας της πολιτισμικής ταυτότητας των 

μεταναστών στη νομιμοποίηση της επιβολής του περιορισμού της πολιτισμικής ταυτότητας 

στην ιδιωτική σφαίρα των μεταναστών» (Παπαδοπούλου, 2011: 23 ) 

 

Β. Μοντέλα ενσωμάτωσης 

 

Οι χώρες επομένως που δέχονται  αυξημένο αριθμό μεταναστών καλούνται να εφαρμόσουν 

πολιτικές, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν την καινούργια αυτή κατάσταση και να 

ενσωματώσουν τους μετανάστες στο εσωτερικό τους με επιτυχία. Μπροστά στη νέα πρόκληση 

των μεγάλων μεταναστεύσεων από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και σήμερα, δοκιμάστηκαν μια 

σειρά από μοντέλα που ως στόχο είχαν την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και τα 

οποία διαφοροποιούνται με βάση το σκοπό που ήθελαν να επιτύχουν.  

Ο W. Newman (American pluralism, 1973) χρησιμοποίησε έναν μαθηματικό τύπο ώστε να 

εκφράσει τους διαφορετικούς αυτούς τρόπους διαχείρισης της μετανάστευσης. Σύμφωνα με 

αυτόν, η αφομοίωση (Α+Β+Γ =Α, όπου το Α ισούται με την πλειοψηφική κουλτούρα) είναι το 

προϊόν  της περιόδου της μαζικής μετανάστευσης μεταξύ 1860 και 1940, αντανακλώντας την 

οπτική της πλειοψηφίας. Το αφομοιωτικό μοντέλο έχει σαν στόχο την πλήρη αφομοίωση του 

κοινωνικά και εθνικά διαφορετικού στην κυρίαρχη κουλτούρα. Του ασκήθηκε εντονότατη 

κριτική καθώς λόγω του καταπιεστικού του χαρακτήρα εκμηδενίζει τον πολιτισμό και την 

κουλτούρα των μεταναστών, προκαλώντας ταυτόχρονα κοινωνικές προστριβές. Το 

συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται σήμερα στην Ελλάδα.  

Αντιθέτως, η ιδέα της συγχώνευσης (Α+Β+Γ=Δ, όπου το Δ ισούται με τον «νέο άνθρωπο»), η 

οποία αναδύεται στις αρχές του 20ου αιώνα, απέβλεπε στην αλληλεπίδραση των πολιτισμών, τη 

συγχώνευσή τους και τελικά τη δημιουργία μίας νέας πραγματικότητας συνύπαρξης. Το 

συγκεκριμένο μοντέλο είναι προϊόν των ίδιων των μειονοτήτων, όπως και εκείνο του 

πολιτισμικού πλουραλισμού/ή της πολυπολιτισμικότητας (Α+Β+Γ=Α+Β+Γ), που αναφύεται στη 

δεκαετία του 1920 και εκ νέου από τη δεκαετία του 1960. Σύμφωνα με αυτό, η πολιτισμική 

ιδιαιτερότητα όχι μόνο γίνεται ανεκτή αλλά ενθαρρύνεται στην κατεύθυνση της αρμονικής 

συνύπαρξης των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων. Παρόλα αυτά η εφαρμογή του δεν είχε σε 

όλες τις περιπτώσεις τα αναμενόμενα αποτελέσματα καθώς σε κάποιες περιπτώσεις η κοινωνική 

διαντίδραση των μεταναστευτικών ομάδων με την κυρίαρχη κουλτούρα οδήγησε στην 
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καθήλωση των μεταναστών στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα (βλ. γκετοποίηση 

Αφροαμερικανών στην Αμερική) (Green, 2004:83-84).  

 

 

Γ. Το περιεχόμενο των εννοιών 

 

Για να κατανοηθεί πληρέστερα το περιεχόμενό των όρων της κοινωνικής ένταξης και 

ενσωμάτωσης θα ήταν ωφέλιμο να προηγηθεί μια αναφορά στον όρο της ένταξης. Ο άνθρωπος 

εντάσσεται στο κοινωνικό σύνολο με τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης. Σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής του, από τη γέννηση μέχρι και το θάνατο, βιώνει τη διαδικασία της προσαρμογής του 

στην κοινωνία. Κατά τη διάρκεια επομένως της κοινωνικοποίησης, παράγοντες όπως η 

οικογένεια, το σχολείο, η εργασία, αλλά και το σύνολο των θεσμών της εκάστοτε κοινωνίας 

παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην επιτυχή, την εν μέρει ή την αποτυχημένη ένταξη του ατόμου. 

Κατά συνέπεια, ο όρος αποκλεισμός είναι απόλυτα συμπληρωματικός του όρου ένταξη. Εκεί 

που το περιεχόμενο του ενός τελειώνει αρχίζει το περιεχόμενο του άλλου. 

Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει μία και δεδομένη ένταξη ή ενσωμάτωση. Η κοινωνία προωθεί 

πολλές, διαφορετικές και καμιά φορά αλληλοσυγκρουόμενες μορφές ένταξης και ενσωμάτωσης. 

Το τι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι σε μια κοινωνία αποτελεί πάντα προϊόν πολιτικής 

ερμηνείας αλλά και κοινωνικής αποδοχής ή μη αποδοχής. Το παράδειγμα της πολυγαμίας είναι 

χαρακτηριστικό. Η πολυγαμία είναι ανεκτή στις μουσουλμανικές κοινωνίες, ενώ αποτελεί 

προσβολή, είναι απορριπτέα και δεν αναγνωρίζεται στις δυτικές κοινωνίες. Οι δε μουσουλμάνοι 

μετανάστες που την μεταφέρουν ως πρακτική στην κοινωνία υποδοχής, λόγω πολιτισμικής και 

θρησκευτικής ταυτότητας, αντιμετωπίζουν σοβαρές πιθανότητες περιθωριοποίησης· δε 

θεωρούνται «ενσωματωμένοι» αφού δεν υιοθετούν τις αξίες της (Παπαδοπούλου, 2006:304). 

 Ανάλογα λοιπόν με τις πολιτικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην κάθε κοινωνία 

διαμορφώνεται και το περιεχόμενο του όρου της κοινωνική ενσωμάτωσης, το οποίο διαφέρει 

από εποχή σε εποχή και από κοινωνία σε κοινωνία. Ο τρόπος με τον οποίο έχει συγκροτηθεί μια 

εθνική κοινωνία αποτυπώνει τις αντίστοιχες διαδικασίες ενσωμάτωσης που αυτή ακολουθεί. 

Ενσωματώνει, επί της ουσίας, τα μέλη της, σύμφωνα με τις αξίες και το ιδεολογικό υπόβαθρο 

πάνω στο οποίο έχει κατασκευαστεί.  

Στην περίπτωση των μεταναστών, η σχέση τους με την κοινωνία υποδοχής είναι λογικό να μην 

είναι παρόμοια, ιδίως στην αρχή  της εγκατάστασής τους, με εκείνη των γηγενών. Αυτό 

συμβαίνει επειδή έχουν ήδη υποστεί μια πρώτη κοινωνικοποίηση στη χώρα προέλευσής τους, 

έχουν δηλαδή ενσωματωθεί σε μια άλλη κοινωνία, με αποτέλεσμα να έρχονται 

κοινωνικοποιημένοι. Προκειμένου να συμμετάσχουν στη νέα κοινωνία, της οποίας έγιναν 
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μέλος, θα πρέπει να αποβάλλουν μέρος των αξιών και συνηθειών της προηγούμενης που 

εγκατέλειψαν και να υιοθετήσουν μέρος των αξιών της κοινωνίας υποδοχής (Παπαδοπούλου, 

2006:302) . 

Αν και ο συγκερασμός διαφορετικών πολιτισμικών προτύπων κάποιες φορές παράγει 

σύγκρουση, ωστόσο παράγει και ευκαιρίες αργής και σταδιακής διαπολιτισμικής ταυτότητας. 

Προϋπόθεση για τη δεύτερη θεωρείται η αμοιβαία ανοχή, που ενισχύεται με καταστάσεις 

πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης.  

Σύμφωνα με τον Κόντη η ενσωμάτωση ορίζεται ως μια διαδικασία που χαρακτηρίζει τη δυναμική 

πορεία προς μια επιθυμητή κατάσταση και ως κατάσταση που χαρακτηρίζει την απουσία 

διακρίσεων μεταξύ συγκρίσιμων ομάδων (ως προς την ηλικία, φύλο, εκπαίδευση κ.λπ.) ημεδαπών 

και αλλοδαπών στη χώρα υποδοχής (Κόντης, 2001:190). Άρα, επιτυχής ενσωμάτωση 

μεταναστών σημαίνει  ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή 

της χώρας υποδοχής με ταυτόχρονο αλληλοσεβασμό των διαφορετικών πολιτιστικών προτύπων.  

Συνοψίζοντας, η ενσωμάτωση, σε διάκριση από την αφομοίωση που προϋποθέτει την πλήρη 

αποδοχή των αξιών της χώρας υποδοχής, καθώς και την πλήρη άρνηση της διαφορετικής 

εθνοτικής ταυτότητας, προσδιορίζεται κυρίως από την ανασύνθεση των αξιών της χώρας 

υποδοχής με τη διαμόρφωση ενός νέου μείγματος που συνεπάγεται την ισότιμη παρουσία των 

διαφορετικών εθνοτικών ταυτοτήτων.  

Από την άλλη μεριά, η ένταξη προϋποθέτει την ανάπτυξη μέτρων κοινωνικής οργάνωσης από 

μέρους του κράτους, αλλά και την υιοθέτηση πρακτικών σύμφωνα με τους κανόνες της 

κοινωνικής οργάνωσης της χώρας υποδοχής από την πλευρά του μετανάστη (Δημούλας, 2006 

:247). 

Κατά συνέπεια, οι τομείς της καθημερινής ζωής του ατόμου που άπτονται του δημόσιου βίου 

του (η απασχόληση, η κατοικία, η γλώσσα, το εκπαιδευτικό επίπεδο) αποτελούν τους βασικούς 

παράγοντες μιας κοινωνικής ένταξης, ενώ αντίθετα η σφαίρα του ιδιωτικού βίου (οικογένεια, 

θρησκεία, πολιτισμικές διαστάσεις) και οι δραστηριότητες του ατόμου μέσα σε αυτήν 

παραπέμπουν σε μια κοινωνική ενσωμάτωση (Παπαδοπούλου, 2006:307). 

Στην πράξη βέβαια οι δύο διαδικασίες αλληλοπλέκονται, η δε ένταξη αναμφισβήτητα 

τροφοδοτεί τη διαδικασία της ενσωμάτωσης και προηγείται αυτής. Η πραγματικότητα όμως 

είναι πολύπλοκη και δε στηρίζεται πάντα σε γραμμικές σχέσεις. Έτσι η ένταξη δεν οδηγεί πάντα 

σε ενσωμάτωση.  

 

Από εμπειρικές κοινωνικές έρευνες προκύπτει ότι η πρώτη γενιά μεταναστών χαρακτηρίζεται 

από μερική ή μηδενική ενσωμάτωση, ενώ η δεύτερη ενσωματώνεται χωρίς δυσκολίες στην 

ημεδαπή κοινωνικοοικονομική ζωή και η τρίτη «επιστρέφει στις ρίζες» , δηλαδή σε αναζήτηση 

χαρακτηριστικών της χώρας καταγωγής της πρώτης γενιάς. Η πρώτη γενιά συνδέεται στενά με 
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αξίες και κανόνες της κοινωνίας καταγωγής και καταρτίζει τα οικονομικά της σχέδια με 

επίκεντρο την οικογένεια και τα περιουσιακά στοιχεία του τόπου προέλευσης. Προσαρμόζεται 

μερικώς στις αξίες και απαιτήσεις της κοινωνικής αποδοχής και στον ελεύθερο χρόνο 

σχηματίζει θύλακες με ομοεθνείς της που συνήθως κατοικούν στην ίδια περιοχή. (Κόντης, 2001: 

183)  

 

 Σε διεθνές συνέδριο  του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1995 με θέμα τη μέτρηση της 

ενσωμάτωσης, παρά τις δυσκολίες του εγχειρήματος, προκρίθηκε μια επιλογή των κατάλληλων 

δεικτών μέτρησής της. Μπορούν να διακριθούν σε τρεις τύπους, ως εξής :  

α ) δείκτες πρόσβασης σε κρίσιμους θεσμούς του κράτους υποδοχής, όπως η άδεια παραμονής, η 

ένταξη στην αγορά εργασίας (άδεια εργασίας), στο εκπαιδευτικό σύστημα, το δικαίωμα στη 

συνένωση οικογενειών, στην ιθαγένεια κ.λπ.  

β) δείκτες κατάστασης των μεταναστών σε κρίσιμους τομείς όπως η εκπαίδευση (εκπαιδευτικό 

επίπεδο), η αγορά εργασίας (ανεργία, εισόδημα), η κατοικία, το πολιτισμικό σύστημα  

γ) δείκτες στάσης των μεταναστών, όπως οι προσωπικές τους προσδοκίες, η συμμετοχή τους 

στην κοινωνική, πολιτική, συνδικαλιστική ζωή, η πολιτισμική τους ταυτότητα, η σχέση τους με 

τους ημεδαπούς αλλά και η στάση των ημεδαπών απέναντί τους (Κόντης, 2001: 192). 

 

 

Δ. Θεωρίες προσαρμογής μεταναστών 

 

Οι μετανάστες στις διάφορες εκφάνσεις της ζωής τους στη χώρα υποδοχής εκδηλώνουν 

διαφορετικές τακτικές προσαρμογής. Αυτές προσδιορίζονται ανάλογα με τις προσωπικές 

δυνατότητες και προτιμήσεις, τα κίνητρα και τους στόχους της μετανάστευσης, τις κοινωνικές 

σχέσεις, το πολιτισμικό σύστημα, τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς που θέτει το 

μεταναστευτικό καθεστώς της χώρας υποδοχής κ.α. 

Κατά τη θεωρία επιπολιτισμού (acculturation theory), από το χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας, 

ο Berry διακρίνει τέσσερις τακτικές ή επιλογές προσαρμογής των μεταναστών στις νέες 

συνθήκες της χώρας υποδοχής.  (Κόντης, 2001: 198). Οι στρατηγικές επιπολιτισμοποίησης3 

βασίζονται σε δύο ερωτήματα : α) αν είναι σημαντική η διατήρηση της πολιτισμικής 

κληρονομιάς των μεταναστών και β) αν είναι επιθυμητή η επαφή τους με την κουλτούρα 

υποδοχής. Τα ερωτήματα αυτά τίθενται τόσο στους νεοφερμένους όσο και στους γηγενείς. Η 

                                                
3 Η επιπολιτισμοποίηση συμπεριλαμβάνει όλα εκείνα τα φαινόμενα που παράγονται από τη συνεχή και άμεση επαφή 
ανθρώπινων ομάδων που ανήκουν σε διαφορετικά πολιτισμικά συστήματα και αφορά τις αλλαγές που επακολουθούν 
τόσο στην καθεμία ξεχωριστά όσο και στις δύο ομάδες. 
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θετική απάντηση και στα δύο ερωτήματα οδηγεί στη στρατηγική της ενσωμάτωσης, ενώ η 

αρνητική απάντηση και στα δύο ερωτήματα στην περιθωριοποίηση. Αντίθετα, αν κάποιος δεν 

επιθυμεί τη διατήρηση της πολιτισμικής του κληρονομιάς αλλά επιθυμεί την επαφή, επιλέγει μια 

στρατηγική αφομοίωσης. Τέλος, αν επιθυμεί τη διατήρηση της κουλτούρας και δεν αποζητά την 

επαφή, οδηγείται στην απόσχιση. (Χρυσοχόου, 2010:440) 

 

 

 

 

 

 

 

Καταστάσεις επιπολιτισμού κατά Berry 

 

 

 

 

 

 

Παρότι η επιπολιτισμοποίηση παρουσιάζεται σαν μια «επιλογή», αυτή επηρεάζεται από 

δομικούς, ιδεολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες, οι οποίοι την περιορίζουν.  Ένας απ 

αυτούς τους παράγοντες είναι οι στάσεις των κατοίκων της κοινωνίας υποδοχής, καθώς και οι 

πολιτικές επιλογές ένταξης των μεταναστών. Η ένταξη επομένως φαίνεται να είναι συνάρτηση 

των επιλογών που κάνουν οι μετανάστες και η κοινωνία υποδοχής σχετικά με τη σημασία που 

έχει για τον καθένα η διατήρηση της εθνοπολιτισμικής του ταυτότητας. Για παράδειγμα, αν και 

οι δύο πλευρές συγκλίνουν στις επιλογές της ενσωμάτωσης ή της αφομοίωσης οι σχέσεις τους  

 Είναι σημαντικό για το άτομο να διατηρήσει την 

πολιτισμική κληρονομιά της χώρας προέλευσης ; 

Είναι 

επιθυμητή 

για το 

άτομο η 

επαφή του 

με την 

κουλτούρα 

της χώρας 

υποδοχής ; 

 NAI OXI 

NAI Ενσωμάτωση 

(integration) 

Αφομοίωση 

(Assimilation) 

OXI Διαχωρισμός 

(segregation, 

separation) 

Περιθωριοποίηση 

(marginalization) 
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θα είναι αρμονικές. Απ την άλλη, η διαφορετική διαχείριση της διαφορετικότητας από τις δύο 

πλευρές θα προκαλέσει ένταση (Χρυσοχόου, 2010: 441). 

Με βασικούς άξονες τις έννοιες του κοινωνικού και οικονομικού κεφαλαίου4 ο Κόντης 

προτείνει ένα ακόμη υπόδειγμα που ερμηνεύει ικανοποιητικά  τις επιλογές προσαρμογής του 

μετανάστη στη χώρα υποδοχής (Κόντης, 2001: 197). Ανάλογα με το βαθμό διαθεσιμότητας σε 

κοινωνικό και οικονομικό κεφάλαιο διακρίνει τέσσερις επιλογές. Υψηλή (χαμηλή) 

διαθεσιμότητα σε κοινωνικό και οικονομικό κεφάλαιο (δεν) ευνοεί την ενσωμάτωση στην 

ημεδαπή κοινότητα αλλά (ούτε) και στην εθνοτική -μεταναστευτική κοινότητα. Απεναντίας, η 

αφομοίωση (ο διαχωρισμός) δείχνει επιλογή μονομερούς ένταξης στην κοινότητα των 

ημεδαπών (μεταναστών) προσδιοριζόμενη από υψηλή (χαμηλή) διαθεσιμότητα σε οικονομικό 

κεφάλαιο και χαμηλή (υψηλή) σε κοινωνικό. Τέλος, η έλλειψη ικανοποιητικού οικονομικού και 

κοινωνικού κεφαλαίου οδηγεί σε κατάσταση περιθωριοποίησης.  

 

Καταστάσεις επιπολιτισμού 

 

 

 

 

Ζητούμενο, συνεπώς, της ενσωμάτωσης είναι ο σχηματισμός υψηλού οικονομικού και 

κοινωνικού κεφαλαίου στο μεταναστευτικό πληθυσμό προς όφελος του ίδιου του μετανάστη, 

της χώρας υποδοχής αλλά και της χώρας καταγωγής.  

Ταυτόχρονα δεν πρέπει να παραβλέπει κανείς πως εκτός του κοινωνικού και του οικονομικού 

κεφαλαίου, την κατάσταση επιπολιτισμού της εθνοτικής ομάδας επηρεάζει και το πολιτισμικό 

                                                
4 «Κοινωνικό κεφάλαιο» ορίζουμε την ικανότητα πρόσβασης του ατόμου σε υλικά και άυλα αγαθά, προσδιοριζόμενη 
από την αξιοποίηση της συμμετοχής του σε θεσμούς της μεταναστευτικής και της ημεδαπής κοινότητας. Είναι, 
σύμφωνα με το Μπουρντιέ, το σύνολο των εν ενεργεία ή των εν δυνάμει πόρων που συνδέονται με την κατοχή ενός 
δικτύου μόνιμων σχέσεων, περισσότερο ή λιγότερο θεσμοθετημένων, αλληλογνωριμίας και αλληλοαναγνώρισης ή, με άλλα 
λόγια, με την ένταξη σε μια ομάδα. 
«Οικονομικό ή ανθρώπινο κεφάλαιο» είναι οι ενσωματωμένες στα άτομα ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις, 
προσδιοριστικές της ένταξής τους στην αγορά εργασίας, και ακολούθως, της εισοδηματικής τους κατάστασης (Κόντης, 
2001:198-99). 

Κοινωνικό κεφάλαιο 

 

Οικονομικό 

κεφάλαιο 

 Υψηλό Χαμηλό 

Υψηλό Ενσωμάτωση 

(integration) 

Αφομοίωση 

(Assimilation) 

Χαμηλό Διαχωρισμός 

(segregation, 

separation) 

Περιθωριοποίηση 

(marginalization) 
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της σύστημα, το σύνολο δηλαδή των αντικειμενικών γνωρισμάτων -γλώσσα, θρησκεία, αξίες, 

παραδόσεις, ήθη και έθιμα- καθώς και τα υποκειμενικά γνωρίσματα της συνείδησης του ανήκειν 

σε ένα έθνος.  

 

 

Εθνικισμός και μετανάστευση 
 

Α. Εννοιολόγηση : εθνικισμός, εθνική ταυτότητα, ρατσισμός 

 

Πριν αναφερθούμε στην ελληνική περίπτωση και στο πώς διαμορφώνει και επηρεάζει η 

μετανάστευση  την ελληνική εθνική ταυτότητα και κατ’ επέκταση τη δημιουργία  και διάχυση 

του εθνικιστικού λόγου θα ήταν σκόπιμο να προηγηθεί μια γενική αναφορά στις έννοιες 

εθνικισμός, εθνική ταυτότητα, ρατσισμός.  

Ως ιδεολογία ο εθνικισμός εμφανίζεται στη νεωτερικότητα και πρεσβεύει ότι ο κόσμος είναι 

χωρισμένος σε διακριτά έθνη, το καθένα απ’ τα οποία οφείλει να βρει πολιτική έκφραση στο 

δικό του κυρίαρχο κράτος, το έθνος-κράτος. Επίσης πρεσβεύει ότι τα συμφέροντα των εθνών 

είναι πρωταρχικής σημασίας σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο συμφέρον και ο ρόλος του κράτους 

είναι να τα προασπίζει ( Ψαρρού, 2005 :89). 

Στον εθνικισμό είναι χαρακτηριστική η αυτοεκτίμηση του κάθε έθνους ότι τα διακριτικά του 

γνωρίσματα είναι μοναδικά, ενίοτε και με  μια ανώτερη αξία ή ποιότητα σε σχέση με τα άλλα 

έθνη. Επιπλέον, οι ρίζες του έθνους  συνήθως τοποθετούνται στο μακρινό παρελθόν και 

συνδέονται με το παρόν μέσω της συνέχειας. Ένα από τα βασικά στοιχεία του εθνικισμού είναι 

η επιθυμία αποκατάστασης του ένδοξου παρελθόντος.  

Ως συναίσθημα ο εθνικισμός είναι η αίσθηση περηφάνιας και ανωτερότητας που νιώθουν τα 

άτομα επειδή ανήκουν στο έθνος τους, το οποίο αξιολογείται πάντα θετικά και εκλαμβάνεται ως 

μια ανώτερη μορφή συμμετοχής. Η υποτίμηση «του άλλου» σχεδόν απαιτείται για τη διατήρηση 

των συναισθημάτων αξίας «του εαυτού». Το έθνος προβάλλεται ως η πρωταρχική μορφή 

συλλογικού ανήκειν (Ψαρρού, 2005 :95). Η ταύτιση των ατόμων με το έθνος εντείνεται με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται μια συμπαγής ομάδα ανθρώπων η οποία είναι ανά πάσα στιγμή 

έτοιμη να κινητοποιηθεί για την υπεράσπισή του.  Η εθνικιστική ιδεολογία, επομένως, 

προσφέρει ισχυρές ομαδικές ταυτότητες, τις εθνικές ταυτότητες.  

Ως εθνική ταυτότητα λοιπόν θα ορίζαμε την ταυτότητα που αποκτά κανείς ως αποτέλεσμα της 

διαδικασίας ταύτισής του με το έθνος δηλαδή με μια πολιτισμική ομάδα με κοινές παραδόσεις, 

μνήμες, γλώσσα, ιστορία, πατρίδα και συχνά θρησκεία. Η εθνική ταυτότητα είναι μια κοινωνική 
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και πολιτική ταυτότητα. Κοινωνική γιατί διαμορφώνεται λόγω του ότι τα άτομα αποτελούν μέλη 

αυτής της ομάδας, και μάλιστα από τη γέννησή τους, και μεγαλώνουν μέσα στο κοινωνικό 

περιβάλλον που περιχαρακώνει η ίδια. Πολιτική γιατί αφενός αποδίδεται συλλογικά στα μέλη 

του έθνους μέσω θεσμοθετημένων διαδικασιών και αφετέρου, επειδή  επηρεάζεται και 

σημασιοδοτείται από την  πολιτική ιδεολογία του εθνικισμού (Ψαρρού, 2005 :87). 

Συμπερασματικά η έννοια του εθνικισμού ενέχει μια αρνητική χροιά καθώς εκφράζει την 

παθολογική σχέση  των ατόμων με το έθνος τους (σε αντίθεση με την έννοια του πατριωτισμού5 

η οποία θεωρείται κατά βάση θετική). Στις ακραίες του εκφάνσεις ο εθνικισμός, και ειδικότερα 

όταν συνδυάζεται με το ρατσισμό, διακηρύσσει ανοιχτά την ανωτερότητα της ομάδας και 

εκφράζεται ή λειτουργεί επιθετικά απέναντι στους άλλους, προκαλώντας διακρίσεις, βία και 

αποκλεισμό.  

Όσον αφορά το ρατσισμό, αποτελεί ένα σύστημα αντιλήψεων και ενεργειών που καθιστά ορατή 

και ορίζει ως διαφορετική μια κοινωνική ομάδα για να την υποτιμήσει, ώστε τα άτομα που 

θεωρούνται ότι την αποτελούν να ταξινομηθούν στις κατώτερες κοινωνικά θέσεις, να 

περιθωριοποιηθούν ή να αποκλειστούν. Η διάκριση και ο στιγματισμός μπορούν να βασιστούν 

σε οποιοδήποτε υπαρκτό ή φανταστικό χαρακτηριστικό, όπως είναι το χρώμα του δέρματος, ή 

σε κάποιο πολιτιστικό στοιχείο, όπως η θρησκεία, η γλώσσα ή οι συνήθειες. Τα άτομα γίνονται 

αντιληπτά όχι ως υποκείμενα, αλλά ως εκπρόσωποι της ομάδας στην οποία θεωρείται ότι 

ανήκουν και μέσω μιας στερεοτυπικής εικόνας γι αυτήν (Βεντούρα, 2010 : 31). 

 

 

 

 

Β. Η μετανάστευση ως απειλή 

 

 Πώς λοιπόν σχετίζεται η μετανάστευση με τις προαναφερόμενες έννοιες; Είναι φανερό πως οι 

μεγάλες πληθυσμιακές μετακινήσεις μεταναστών που φέρουν τα δικά τους πολιτισμικά, 

γλωσσικά, θρησκευτικά (ενδεχομένως) στοιχεία στο εσωτερικό ενός άλλου έθνος τείνουν να 

αλλάζουν την ανθρωπογεωγραφία και τη σύσταση των κοινωνιών στις οποίες εντάσσονται.  Με 

το σύγχρονο ρατσισμό προβάλλεται η εικόνα ενός ομοιογενούς και αμετάβλητου εθνικού 

πολιτισμού ο οποίος ξαφνικά διαταράσσεται. Η ομοιογένειά του δείχνει να απειλείται καθώς 
                                                
5 Ο πατριωτισμός θεωρείται ως υγιής ταύτιση με το έθνος. Είναι ένας φυσιολογικός δεσμός που δημιουργείται με το 
μέρος όπου γεννιόμαστε και αισθανόμαστε οικειότητα, μια ταύτιση με τα πάτρια εδάφη που εμπεριέχει συναισθηματική 
φόρτιση. Χαρακτηριστικά του είναι η αγάπη για την πατρίδα, η προσήλωση στις εθνικές αξίες με ταυτόχρονα όμως 
σεβασμό προς τα άλλα έθνη (Ψαρρού, 2005 :135). 
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ελλοχεύει ο κίνδυνος αλλοίωσης του έθνους  από τη διείσδυση «εξωτερικών εχθρών». 

Παράλληλα, προκαλούνται φόβοι για την απώλεια ελέγχου στα εθνικά σύνορα.  Ο ρατσιστικός 

λόγος βρίσκει χώρο να επέμβει παίρνοντας τη μορφή της υπεράσπισης  τόσο της πολιτισμικής 

ταυτότητας όσο και των συνόρων (Βεντούρα, 2004: 180).  

Η έλευση του μετανάστη προσλαμβάνεται ως εν δυνάμει απειλή για το εθνικό «εγώ» καθώς 

εκείνος αναπαριστά το μη οικείο, το άγνωστο, το ξένο. Η εθνική ταυτότητα θεωρείται ότι 

βρίσκεται σε μια διαδικασία επίθεσης και ο μόνος τρόπος για να κατασταλεί είναι να 

αποκλειστούν κοινωνικά τα άτομα που δεν υιοθετούν τις ισχύουσες αξίες. Πυροδοτούνται έτσι 

ρατσιστικές συμπεριφορές που στερεοτυπικά αναπαράγουν το μετανάστη, τον «άλλο»,  ως 

αρνητικό στοιχείο της κοινωνίας και της ομαλής της λειτουργίας.  Ο «άλλος» συγκροτείται ως 

κοινωνική εικόνα, η οποία έχει μια σειρά από ελαττωματικά χαρακτηριστικά, όπως άσχημο 

ντύσιμο και εμφάνιση, είναι βρώμικος, πεινασμένος, άνεργος,  και επιρρεπής σε εγκληματικές 

πράξεις (Αλεξιάς, 2001 :260).  

Ο υποτιθέμενος «εχθρός» πρέπει να τεθεί στο περιθώριο προκειμένου να μη διαρραγεί η 

κρατική κυριαρχία και ασφάλεια, αλλά και η κοινωνική συνοχή του κράτους. Σαφώς αυτή η 

λογική δε λαμβάνει υπόψη  πως ο μετανάστης έχει μια διαφορετική κουλτούρα η οποία 

κάλλιστα θα μπορούσε να εμπλουτίσει γόνιμα την καινούργια κοινωνία στην οποία εισέρχεται.  

Ένα ακόμη στοιχείο που πολλές φορές παρατηρείται στις εθνικές κοινωνίες που αποκτούν 

μετανάστες είναι ο ενιαίος και ομογενοποιημένος τρόπος με τον οποίο τους αντιμετωπίζουν. 

Συνιστούν την κατηγορία «μετανάστες» στην οποία το μόνο κοινό χαρακτηριστικό που τους 

προσδίδεται είναι ότι όλοι τους είναι ξένοι σε μια ξένη χώρα· όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που 

συγκροτούν  την ιδιαίτερη υπόστασή τους ισοπεδώνονται. Δεν έχει σημασία η ηλικία τους, το 

επάγγελμά τους, το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, η χώρα από την οποία προέρχονται, η θρησκεία 

τους… Όλοι χρωματίζονται ως μετανάστες στο πλαίσιο μιας απόλυτης, εξισωτικής λογικής 

(Αλεξιάς, 2001 :264-66).  

Αντίστοιχα, όμως, όπως υπογραμμίζουν οι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις της μετανάστευσης, 

και οι κοινωνίες υποδοχής δεν συνιστούν ένα ενιαίο σύνολο αλλά υπάρχουν πολλαπλές 

διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό τους (τοπικές, ταξικές, έμφυλες κ.α).   

 

 

Γ. Η διαμόρφωση του ελληνικού εθνικισμού 

 

Πολλές εθνικές ταυτότητες στηρίζουν την κατασκευή τους στη θρησκεία. Η Ελλάδα είναι ένα 

αντιπροσωπευτικό παράδειγμα. Ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της ελληνικής εθνικής 

ταυτότητας  αποτελεί η ορθόδοξη πίστη (ακολουθούμενη από τη γλώσσα και την καταγωγή). Η 
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επί αιώνες συμπόρευση με τον οθωμανικό «άλλο» προφανώς ώθησε τη νέα, υπό διαμόρφωση, 

κοινωνία μετά την δημιουργία του ελληνικού έθνους κράτους, να υπερτονίσει το στοιχείο της 

ορθοδοξίας ως κριτήριο διαχωρισμού του «εμείς» από «τους άλλους». Η εδραίωση της 

ελληνικότητας και η ανάπτυξη του εθνικού φρονήματος στη βάση της χριστιανικής πίστης 

δείχνει επομένως να είναι μια προσπάθεια αποτίναξης της οθωμανικής παράδοσης (Πετράκου, 

2001 :37). 

Προς αυτή την αντίληψη συνηγορεί το γεγονός ότι υπάρχει καταφανής αντίθεση μεταξύ της 

«ορατότητας» των χριστιανικών ορθόδοξων εκκλησιών και της «αορατότητας» των παλιών 

εναπομείναντων τζαμιών. Η θρησκευτική αρχιτεκτονική και οι συμβολισμοί υπάρχουν παντού 

στους ελληνικούς αστικούς χώρους. Οι ορθόδοξες εκκλησίες κάθε είδους αποτελούν σχεδόν 

φυσικό στοιχείο του τοπίου, δημόσια επίδειξη των θρησκευτικών συμβόλων. Αντίθετα, ο 

πλούτος της οθωμανικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς παραμένει αόρατος και παραμελημένος 

καθώς συνδέεται με τη λατρεία της «εχθρικής» θρησκείας. Πολλά ισλαμικά τεμένη μετά την 

ίδρυση του ελληνικού κράτους χρησιμοποιούνταν ως στρατώνες, φυλακές και αποθήκες. 

Παραδοσιακά, λοιπόν, γινόταν συνειδητή προσπάθεια να κρυφτούν τα θρησκευτικά 

χαρακτηριστικά των οθωμανικών κτιρίων σε μια απόπειρα να ξαναανακαλυφθεί η ελληνική 

εθνική ταυτότητα μέσω της σύνδεσής της  με την ελληνική ορθοδοξία (Hatziprokopiou-

Evergeti, 2014: 609-10). 

Ταυτόχρονα, η ελληνική συλλογική ταυτότητα αρθρώθηκε με πλαίσιο αναφοράς την ιστορική 

συνέχεια και τη διάρκεια της εγκατάστασης του έθνους στο χώρο. Για να ενισχυθεί η εθνική 

συνείδηση επιδιώχθηκε η παρουσίαση της ιστορίας του ελληνισμού υπό το σχήμα της 

αδιάσπαστης συνέχειας μέσω της διαμόρφωσής της σε τρία μέρη : αρχαιότητα-βυζάντιο-

νεώτερος ελληνισμός. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στο νέο έθνος να εκπροσωπεί το «Αρχαίο 

Πνεύμα» αποτελώντας μ αυτόν τον τρόπο τη συνέχεια των αρχαίων Ελλήνων. Είναι γεγονός, 

άλλωστε, πως το ένδοξο παρελθόν της αρχαίας Ελλάδας κατέχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της εθνικής ταυτότητας. Ενδεικτικό είναι επίσης, πως η καλλιέργεια της εθνικής 

ταυτότητας στο ελληνικό σχολείο πραγματοποιείται με συστηματικό τρόπο μέσα από το μάθημα 

ιδίως της ιστορίας από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι ακόμη και σήμερα6. Συνεπώς, η γλώσσα 

και η θρησκεία αποτελούν τα μέσα επιβεβαίωσης της συνέχειας του ελληνικού έθνους ανά τους 

αιώνες, ενώ επικρατεί η αντίληψη ότι η ελληνικότητα κληρονομείται χωρίς να είναι δυνατό να 

αποκτηθεί.  

                                                
6 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Αβδελά, Ε. (1997), Η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας στο ελληνικό σχολείο: 
«εμείς» και οι «άλλοι», στο Α. Φραγκουδάκη- Θ. Δραγώνα (επιμ) «Τι είν η πατρίδα μας ;» Εθνοκεντρισμός στην 
εκπαίδευση, Αθήνα : Αλεξάνδρεια 
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Ερχόμενοι στο σήμερα και στην ελληνική κοινωνική πραγματικότητα που πλέον περιλαμβάνει 

πολλούς μετανάστες, παρατηρούμε πως για ένα μέρος της κοινής γνώμης η είσοδος και η 

εγκατάστασή των μεταναστών απειλεί την ελληνικότητα και συντελεί στη νόθευση της εθνικής 

ολότητας και ομοιογένειας. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια τα ακραία ρατσιστικά περιστατικά 

εναντίον των ξένων αυξήθηκαν επικίνδυνα, ιδιαίτερα δε η στοχοποίηση μουσουλμάνων 

μεταναστών. Οι συγκεκριμένες συμπεριφορές είναι απόρροια της προσκόλλησης και της τυφλής 

προσήλωσης των ατόμων στα εθνικά ιδεώδη με τα οποία έχουν γαλουχηθεί με συνέπεια τη μη 

ανοχή του διαφορετικού. Όσον αφορά τους μουσουλμάνους ειδικότερα, οι αντιδράσεις εναντίον 

τους σχετίζονται με το γεγονός πως  η θρησκεία τους, το Ισλάμ, παραδοσιακά και ιδεολογικά 

αντικατοπτρίζει τον εχθρικό ξένο για τους Έλληνες, αν λάβει κανείς υπόψη το Οθωμανικό 

παρελθόν της χώρας (Tsitselikis, 2012: 159). Αδιαμφισβήτητα, οι ίδιοι βιώνουν σε μεγαλύτερη 

κλίμακα τον κοινωνικό αποκλεισμό σε σχέση με άλλες μεταναστευτικές ομάδες χριστιανικού 

θρησκεύματος. Γενικά, πάντως στην Ελλάδα το δίκαιο του αίματος είναι ακόμη πολύ ισχυρό, 

κάτι που λειτουργεί εις βάρος των μεταναστών αφού παρεμποδίζει τις διαδικασίες 

ενσωμάτωσής τους και την ισότιμη συμμετοχή τους στην πολιτική και κοινωνική ζωή της 

χώρας.  Εν τέλει, ο τρόπος διαμόρφωσης της εθνικής μας ταυτότητας φαίνεται να αποτελεί το 

κλειδί ως προς την επεξήγηση της σημερινής κατάστασης και ειδικότερα των ρατσιστικών 

κρουσμάτων.   

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποδεικνύονται με γλαφυρότητα στην πράξη σε ευρωπαϊκή έρευνα 

που διεξήχθη το 2003 που αποτύπωνε το ρατσισμό, την ξενοφοβία αλλά και την αίσθηση του 

ανήκειν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Ακολουθούν κάποια από τα συμπεράσματα της εν 

λόγω έρευνας που μας αφορούν : 

 το ελληνικό κοινό συμφωνεί, σε ποσοστό 70%, ότι οι μετανάστες είναι απειλή για τον τρόπο 

ζωής μας [1οι στη σχετική κατάταξη με μεγάλη διαφορά από το ευρωπαϊκό κοινό (42%) ] 

 Η μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού κοινού διαφωνεί με την άποψη ότι οι μετανάστες 

εμπλουτίζουν την πολιτιστική ζωή της χώρας (πάλι με σημαντική διαφορά από τα υπόλοιπα 

ευρωπαϊκά κοινά) 

 Το ελληνικό κοινό συμφωνεί σχεδόν ομόθυμα (83%) ότι είναι καλύτερο για μία χώρα εάν 

σχεδόν όλοι μοιράζονται τα ίδια έθιμα και τις ίδιες παραδόσεις (ξανά 1οι  και με σημαντική 

διαφορά από τα κοινά των άλλων χωρών της έρευνας) 

 Σε ότι αφορά τη σημασία που έχει η θρησκεία στη ζωή τους, με τη σχετική μέση τιμή να 

αγγίζει το 8.5 σε κλίματα μέτρησης 0-10, οι Έλληνες κατατάσσονται στην 1η θέση, ξανά με 

σημαντική διαφορά από τα κοινά των 22 άλλων χωρών.  

Τέλος σε έρευνα που επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για περισσότερο από 

είκοσι χρόνια, οι Έλληνες διακρίνονται σταθερά από ένα ισχυρό αίσθημα υπηρηφάνειας για την 

εθνική τους ταυτότητα, και ξεχωρίζουν έντονα όλα αυτά τα χρόνια από το κοινό της Ευρώπης 
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των 12, των 14 ή των 25, αφού το ποσοστό όσων δηλώνουν πολύ υπερήφανοι για την ταυτότητά 

τους κυμαίνεται πάντα σε επίπεδα άνω του 80% - ένα ποσοστό διπλάσιο του ευρωπαϊκού 

αντίστοιχου (Καφετζής, 2010: 346-349). 

 

 

Το Ισλάμ στην Ελλάδα 
 

Α. Παλαιό και νέο Ισλάμ 

 

Η Ελλάδα, ανεξάρτητα από τη σημερινή έντονη παρουσία μουσουλμάνων μεταναστών στο 

έδαφός της, και σε αντίθεση με άλλες χώρες που πρόσφατα για πρώτη φορά ήρθαν σε επαφή με 

το Ισλάμ μέσω της μετανάστευσης, είχε ήδη αναπτύξει μια πολυδιάστατη σχέση με το Ισλάμ σε 

επίπεδο ιστορίας, γεωγραφίας, ιδεολογίας αλλά και πολιτικής. Αυτό που κάνει την ελληνική 

περίπτωση ιδιάζουσα είναι αφενός η οθωμανική της κληρονομιά και αφετέρου η παρουσία μιας 

μικρής, αλλά πολιτικά σημαντικής, μουσουλμανικής μειονότητας στη περιοχή της δυτικής 

Θράκης.  

Η εδαφικά συμπαγής ομάδα των 100-120 χιλιάδων μουσουλμάνων της δυτικής Θράκης 

αποτελεί σήμερα τη μοναδική αναγνωρισμένη μειονότητα στην Ελλάδα η οποία κατοχυρώθηκε 

νομικά με την ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία το 1923 και 

υπαγορεύτηκε από τη συνθήκη της Λοζάνης7. Τα μέλη της μειονότητας είναι Έλληνες πολίτες 

καθώς κατέχουν την ελληνική ιθαγένεια ενώ το ειδικό καθεστώς του «μειονοτικού» στο οποίο 

εντάσσονται τους παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα που αφορούν τη θρησκευτική τους 

ελευθερία. Σε αυτά περιλαμβάνονται η δίγλωσση μειονοτική εκπαίδευση και διδασκαλία του 

κορανίου, η αναγνώριση του μουφτή ως κατά τόπο θρησκευτικό αρχηγό  με θρησκευτικά 

καθήκοντα και αρμοδιότητες σε θέματα οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, η διαχείριση 

των βακουφίων, (θρησκευτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων) (Τσιτσελίκης, 2004: 268-270). 

Ο πληθυσμός της μειονότητας, όμως, κάθε άλλο παρά κατέχει ισάξια θέση στην κοινωνία σε 

σχέση με τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες καθώς η «αυτονομία» τους αυτή τους απομονώνει 

κοινωνικά και τους περιορίζει στη γεωγραφική τους περιοχή. 

 Εκτός από το «παλαιό Ισλάμ» υπάρχει σήμερα και μια δεύτερη κατηγορία του Ισλάμ στην 

Ελλάδα, η οποία είναι αποτέλεσμα της μετανάστευσης προς τη χώρα ήδη από τη δεκαετία του 
                                                

7 Οι περίπου 7.000 μουσουλμάνοι των Δωδεκανήσων (Ρόδου και Κω) με την ένταξή τους στην Ελλάδα το 1948, έγιναν 
πολίτες του ελληνικού κράτους χωρίς να υπαχθούν, όπως εκείνοι της Θράκης, στους όρους της Συνθήκης της Λοζάνης. 
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1970 με σταδιακή αύξηση τις επόμενες δεκαετίες. Το «νέο Ισλάμ» αποτελούν οι μουσουλμάνοι 

μετανάστες που εργάζονται και εγκαθίστανται στην Ελλάδα σε αναζήτηση καλύτερης ζωής. 

Κάνοντας μια σύντομη χαρτογράφηση του νέου Ισλάμ γνωρίζουμε ότι η πρώτη εγκατάσταση 

μουσουλμάνων μεταναστών στη χώρα πραγματοποιήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1970, 

όταν περίπου 20.000 άτομα από το Μαρόκο, την Αίγυπτο και το Πακιστάν ήρθαν για να 

εργαστούν σε κάποιους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής που είχε παρουσιαστεί έλλειμμα 

εργατών. Την ίδια περίοδο μεταναστεύουν για πολιτικούς λόγους στην Ελλάδα 12.000 

Παλαιστίνιοι και Λιβανέζοι ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 1980 έρχονται ακόμη 10.000 

Σύριοι (Tsitselikis, 2012: 160). Η Ελλάδα δέχεται μετανάστες σε ευρεία κλίμακα από την Ασία 

και την Αφρική από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 ενώ μία δεκαετία αργότερα τα 

μεταναστευτικά ρεύματα μεταναστών προερχόμενων από μουσουλμανικές χώρες γίνονται 

ακόμη πιο μαζικά καθώς οικονομικοί και πολιτικοί λόγοι και εμπόλεμες συγκρούσεις 

αναγκάζουν τους ανθρώπους να αναζητήσουν μια νέα, αξιοπρεπή ζωή στη χώρα μας.  

Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να αναγνωριστεί και να εκτιμηθεί ο ακριβής αριθμός των 

μουσουλμάνων μεταναστών. Τα υπάρχοντα νούμερα είναι αμφισβητήσιμα  γιατί είτε αρκετοί 

(παράτυποι συνήθως) ξεφεύγουν από τις επίσημες στατιστικές είτε επειδή ο αριθμός αυτός 

απεικονίζει τους μετανάστες εντάσσοντάς τους σε κατηγορίες όπως η εθνικότητα (και όχι το 

θρήσκευμα), οι οποίες δημιουργούν σύγχυση(Tsitselikis, 2012:160 και Skoulariki,2010: 305). 

Άλλωστε ένας συνδυασμός παραγόντων δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την εκτίμηση, αν λάβει 

κανείς υπόψη τα πολυπληθή προσφυγικά ρεύματα από τη Συρία και τις υπόλοιπες χώρες που 

βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση προς την Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα, αλλά και τη 

φυγή από τη χώρα νόμιμων μεταναστών προς άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ή, σε άλλες 

περιπτώσεις, τον επαναπατρισμό στη χώρα καταγωγής τους. Αδιευκρίνιστος είναι και ο αριθμός 

των ατόμων που βρίσκονται σε διέλευση, καταλήγοντας όμως να μένουν για παρατεταμένα 

χρονικά διαστήματα στην Ελλάδα. 

Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί πως συχνά οι αριθμοί χρησιμοποιούνται μεγεθυμένοι : 

αφενός από συντηρητικές και ακραίες πολιτικές φωνές, όπως το ΛΑΟΣ παλιότερα και η Χρυσή 

Αυγή σήμερα,  ώστε να τροφοδοτήσουν το φόβο στους πολίτες πως η Ελλάδα βρίσκεται υπό 

πολιτισμική απειλή· αφετέρου από τους επικεφαλής των μουσουλμανικών κοινοτήτων, οι οποίοι 

υπερεκτιμούν το μέγεθος των κοινοτήτων τους σε μια προσπάθεια να στηρίξουν τις απαιτήσεις 

τους για πιο διευρυμένα δικαιώματα στρέφοντας έτσι προς αυτούς το κοινωνικό ενδιαφέρον. Με 

βάση τα επίσημα στοιχεία της απογραφής του 2001, ο συνολικός αριθμός των μεταναστών 

υπερέβαινε τους 820.000 εκ των οποίων οι 200.000 προέρχονταν από μουσουλμανικές χώρες 

της Ασίας και της Αφρικής (Tsitselikis, 2012: 162). Σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις οι 

μουσουλμάνοι μετανάστες στην Ελλάδα ανέρχονται μεταξύ 200.000 και 300.000 (Skoulariki, 

2010: 305) ενώ πανευρωπαϊκή έρευνα του Pew Research Center, τους υπολογίζει 530.000, 
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αριθμός που αντιστοιχεί στο 4,7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. H Μουσουλμανική 

Ένωση Ελλάδος κάνει λόγο για 500.000 στην Αθήνα, ενώ στο υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων αποφαίνονται ότι τα παραπάνω νούμερα είναι υπερβολικά καταλήγοντας ότι το 

συγκεκριμένο νούμερο για την πρωτεύουσα δεν υπερβαίνει τις 220.000.8   

Μεταξύ των κρατών από τα οποία προέρχονται οι μουσουλμάνοι μετανάστες που ζουν σήμερα 

στην Ελλάδα είναι η Αίγυπτος, η Αλγερία, το Αφγανιστάν, το Σουδάν, η Τουρκία, η 

Παλαιστίνη, το Ιράκ, το Ιράν, η Συρία, η Ινδία, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, το Μαρόκο, ο 

Λίβανος, η Λιβύη, η Ιορδανία, η Γκάνα, η Νιγηρία, η Σιέρα Λεόνε, η Ουγκάντα κ.ά 9. Οι 

περισσότεροι μουσουλμάνοι της Αθήνας  ανήκουν στο σουνιτικό Ισλάμ ενώ εντοπίσιμη είναι 

και η ομάδα που πρεσβεύει το σιιτικό Ισλάμ (κυρίως Πακιστανοί, Ιρακινοί, Λιβανέζοι και 

Κούρδοι) (Tsitselikis, 2012 :161). 

 

 

Β. Η «ισλαμοφοβία» στην Ευρώπη και την Ελλάδα 

 

Σε ότι αφορά την Ευρώπη, σημαντικό στατιστικά κομμάτι του πληθυσμού των μεγάλων 

ευρωπαϊκών χωρών αντιστοιχεί σε μουσουλμάνους μετανάστες. Για παράδειγμα, μεταξύ του 4 

και του 6 % (αναλογικά του συνολικού πληθυσμού) κυμαίνονται οι μουσουλμάνοι  σε χώρες 

όπως το Βέλγιο, η Ελβετία, η Αυστρία, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Σουηδία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο και η Δανία, ενώ μικρότερο είναι το ποσοστό γιατην Ισπανία και την Ιταλία, (της 

τάξης περίπου του 2, 5 %) και μεγαλύτερο (7,5%) για τη Γαλλία10.   

Σε ιδεολογικό επίπεδο το Ισλάμ στην Ευρώπη συγκροτείται ως διχαστικός παράγοντας ανάμεσα 

στους γηγενείς και τους μετανάστες. Γενικότερα στη Δύση επικρατεί μια στερεότυπη εικόνα για 

το Ισλάμ που συνοψίζεται στην αντιπαραβολή του πολιτισμού και της νεοτερικότητας των 

Δυτικών με την οπισθοδρομικότητα των μουσουλμάνων-Άλλων. Πολλές φορές η άποψη αυτή 

ενισχύεται από το λόγο περί κατωτερότητας της θέσης των γυναικών στο μουσουλμανικό 

κόσμο. Οι μουσουλμάνοι μετανάστες θεωρούνται ως εν δυνάμει απειλή καθώς ταυτίζονται με 

το θρησκευτικό φονταμενταλισμό και την τρομοκρατία ενώ ο συνακόλουθος αποκλεισμός που 

τους «επιβάλλεται»  υπό αυτό το φόβο τείνει να θεωρείται δική τους αδυναμία ενσωμάτωσης. 

Ταυτόχρονα, η μειονεκτική κοινωνικοοικονομική θέση τους αποδίδεται στην πολιτισμική 

                                                
8 Εφημερίδα το Βήμα, 19/10/2015  
 
9 Από την πληθυσμιακή ομάδα των μουσουλμάνων της Ελλάδας εξαιρούμε αυτούς που προέρχονται από την Αλβανία, 
των οποίων η θρησκευτικότητά είναι μάλλον αμφιλεγόμενη καθώς το Ισλάμ στην πλειοψηφία τους παίζει από 
δευτερεύοντα έως ανύπαρκτο ρόλο.  
  
10 Εφημερίδα το Βήμα, 19/10/2015  
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διαφορά και «καθυστέρησή» τους, η οποία τονίζει την «ανικανότητά» τους να προσαρμοστούν 

στη «νεοτερικότητα» (Βεντούρα, 2010 :31). 

Παρά τις μεγάλες διαφορές στα κοινωνικοπολιτικά περιβάλλοντα των ευρωπαϊκών κρατών στα 

οποία ζουν μουσουλμάνοι μετανάστες, εντοπίζονται πολλές ομοιότητες σε πολιτικό και 

ιδεολογικό επίπεδο σε ότι αφορά την αποδοχή τους. Για παράδειγμα, ποικίλες συγκρούσεις 

έχουν λάβει χώρα στην Ευρώπη που σχετίζονται με την ίδρυση χώρων λατρείας· στην Ιταλία 

και την Ισπανία, όπου η μετανάστευση μουσουλμάνων είναι πρόσφατο φαινόμενο έχει υπάρξει 

σκληρή αντίσταση στη δημιουργία νέων τζαμιών 11 ενώ στη Γαλλία και την Ολλανδία είχε 

προταθεί στις μουσουλμανικές μεταναστευτικές οργανώσεις βελτίωση της αισθητικής των 

τζαμιών τους, μέσω πιο μοντέρνων κτιρίων  έτσι ώστε αυτό να αποτελέσει δείγμα ότι 

συμβολικά οι ίδιοι είναι πρόθυμοι να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Παράλληλα, διάφορες 

σχετικές μελέτες στη δυτική Ευρώπη αποδεικνύουν πως η μάζα των Μ.Μ.Ε. συχνά παίζει 

καταλυτικό ρόλο στην καλλιέργεια ενός κλίματος φόβου προς το Ισλάμ (Hatziprokopiou-

Evergeti, 2014: 607-8). Η 11η Σεπτεμβρίου του 2001, οι πολύνεκρες επιθέσεις σε Ισπανία και 

Μεγάλη Βρετανία, το 2004 και 2005 αντίστοιχα, και τα πρόσφατα τρομοκρατικά χτυπήματα στη 

Γαλλία επέτειναν για πρώτη φορά και σε ευρωπαϊκό έδαφος τη συλλογική ενοχοποίηση των 

μουσουλμάνων ως ομάδα η οποία δυνάμει εμπλέκεται σε τρομοκρατικές ενέργειες, υποθάλπει ή 

έστω ανέχεται τέτοιες πρακτικές. Βιώνουμε χωρίς αμφιβολία την εδραίωση ενός κοινωνικού 

στίγματος σε βάρος μιας θρησκευτικής ομάδας εν γένει.  

Παρόμοια τάση διάχυτης «Ισλαμοφοβίας» παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα. 

Στην περίπτωση της χώρας μας μάλιστα, η «Ισλαμοφοβία» διαδέχτηκε την «Αλβανοφοβία». Ας 

δούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο  διαμορφώθηκαν αυτές οι εξελίξεις. 

Σε μία ομοιογενή, μέχρι πρότινος, χώρα όπως η Ελλάδα, στην οποία κυριαρχεί η επιθυμία 

διατήρησης των πολιτιστικών, γλωσσικών και θρησκευτικών παραδόσεων, η εισροή ενός 

μεγάλου αριθμού μεταναστών είναι δυνατόν να εκληφθεί ως απειλή για την εθνική της 

ταυτότητα.  

Έτσι, όταν αρχίζουν να εισέρχονται στις αρχές της δεκαετίας του 1990 μαζικά μετανάστες στην 

Ελλάδα, κυρίως από την Αλβανία, στην ελληνική κοινωνία προκλήθηκε το φαινόμενο του 

κοινωνικού ηθικού πανικού. Τα άτομα-μέλη του συγκεκριμένου μεταναστευτικού πληθυσμού 

στοχοποιούνται, παύουν να περιγράφονται και να αναγνωρίζονται ως προσωπικότητες με 

ατομικά χαρακτηριστικά, και πλέον εκλαμβάνονται ως απρόσωπα μέλη μίας εχθρικής ομάδας 

που φέρεται άμεσα να απειλεί την ελληνική κοινωνία. Στην Ελλάδα, αυτή η διαδικασία 

εκδηλώθηκε κατ’ αρχήν στη συλλογική κοινωνική συνείδηση με την μετατροπή της γενικής 

                                                
11 Στην Ιταλία εκτός των τριών επίσημων τζαμιών σε Ρώμη, Μιλάνο και Καταλονία, η πλειοψηφία των χώρων λατρείας 
και (ισλαμικού) πολιτισμού δεν αναγνωρίζονται από το κράτος και λειτουργούν ανεπίσημα σε διαμερίσματα και 
καταστήματα (Hatziprokopiou-Evergeti, 2014: 608).  
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κατηγορίας του «αλλοδαπού» σε «λαθρομετανάστη». Στη συνέχεια, ο λαθρομετανάστης 

ταυτίστηκε κυρίως με τον «Αλβανό», ακόμη και αν στη συνέχεια  διέμενε νόμιμα και μόνιμα 

στη χώρα.  

Ωστόσο, με την πάροδο των χρόνων η αρνητική εικόνα προς τους Αλβανούς μετανάστες αρχίζει 

να μετατρέπεται σε ουδέτερη, αν όχι σε θετική, καθώς εκείνοι ενσωματώνονται σιγά σιγά στην 

ελληνική κοινωνία και τη θέση τους ως θύματα ενός νέου κοινωνικού ηθικού πανικού παίρνουν 

πλέον εθνοτικές ομάδες μουσουλμανικού κυρίως θρησκεύματος, οι οποίοι αρχίζουν να έρχονται 

στην Ελλάδα από τα τέλη του 1990 και με αυξανόμενους ρυθμούς και αριθμούς από το 2006 και 

μετά. Σ αυτή την περίπτωση, στην κατηγορία του απειλητικού γενικευμένου «άλλου» 

τοποθετούνται όλοι οι μουσουλμάνοι μετανάστες, ανεξαρτήτως εθνικότητας και άλλων 

διαφοροποιητικών χαρακτηριστικών. Μάλιστα, καθώς η ελληνική εθνική ταυτότητα ανέκαθεν 

έχει ως βασικό πυλώνα της τη  χριστιανική θρησκεία, έχοντας δομηθεί σε αντίθεση με τον 

οθωμανικό «άλλο», δημιουργείται μια έντονη εχθρότητα εναντίον τους, συν τοις άλλοις, 

εξαιτίας της ενδεχόμενης πολιτισμικής και θρησκευτικής αλλοίωσης της σύστασης της 

ελληνικής κοινωνίας.  

Οι μετανάστες και αιτούντες άσυλο που στοχοποιούνται αυτή τη φορά προέρχονται από χώρες 

της Ασίας (ιδίως Ιράν, Ιράκ, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Αφγανιστάν) και της Αφρικής (ιδίως 

Σομαλία, Σουδάν και Νιγηρία). Το φαινόμενο θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί  ως 

«Ισλαμοφοβία», κυρίως λόγω πραγματικών ή υποτιθέμενων «ιδιαιτεροτήτων» ως προς τις 

συνήθειες και τους πολιτισμικούς κώδικες αξιών και συμπεριφοράς που ξενίζουν και 

αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη δυσπιστία και καχυποψία.  

Ιδιαίτερη ανησυχία δημιούργησε η ανάδειξη και διάχυση του ξενοφοβικού λόγου και κυρίως η 

γενικευμένη και αδιάκριτη ταύτιση των μεταναστών με την απειλή μετάδοσης μολυσματικών 

ασθενειών, την υπονόμευση της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας, το σοβαρό έγκλημα και 

την τρομοκρατία. Οι μουσουλμάνοι μετανάστες παρουσιάζονται ως σοβαρή και καθολική 

κοινωνική απειλή που πρέπει με κάθε μέσον να εξαλειφθεί. Η είσοδος (2012) και  έκτοτε 

σταθερή πλέον παρουσία της Χρυσής Αυγής στην ελληνική βουλή αποτυπώνει ξεκάθαρα αυτή 

την εικόνα. Οι επιθέσεις εναντίον αλλοδαπών μουσουλμάνων τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει 

ανησυχητικές διαστάσεις με την καταγραφή των επιθέσεων να ποικίλει : από «απλά» 

περιστατικά παρεμπόδισης τέλεσης των λατρευτικών τους καθηκόντων μέχρι οργανωμένες 

επιθέσεις σε τζαμιά και καταστήματα ιδιοκτησίας τους και σοβαρά κρούσματα βίας εναντίον 

τους, με αποκορύφωμα τη δολοφονία ενός Πακιστανού μετανάστη τον Ιανουάριο του 2013 από 

τη Χρυσή Αυγή. Παρά το γεγονός πως η δολοφονία του Παύλου Φύσσα, το Σεπτέμβρη του 

2013, σηματοδότησε τη μετακίνηση των κυβερνητικών προσεγγίσεων εναντίον του 

οργανωμένου ρατσισμού φαίνεται πως οι «εκστρατείες του μίσους» παραμένουν ευκρινείς και 

αμετάβλητες. Συνεπώς, αυτός ο νέος κοινωνικός πανικός βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ 
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εκφράζονται φόβοι για μεγαλύτερη αύξησή του μετά και τις τρομοκρατικές ενέργειες στο 

Παρίσι, το Νοέμβριο του 2015.   

 

 

Γ. Μουσουλμάνοι μετανάστες στην Αθήνα 

 

 

Γ 1. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
 

Σε όλες τις κοινωνίες που εισέρχονται  μετανάστες, εκείνοι κατέχουν μια καινούργια ταυτότητα, 

εντασσόμενοι σε μία ξεχωριστή κατηγορία πολιτών, «ξένων» ως προς τον τοπικό εθνικό 

πληθυσμό. Αυτή η κατάσταση τούς τοποθετεί εξ ορισμού σε μία κατώτερη θέση σε σχέση με 

τους γηγενείς καθώς το κράτος (και οι νόμοι που απορρέουν από αυτό) είναι υπεύθυνο για την 

παραχώρηση (ή μη) δικαιωμάτων στους πληθυσμούς που βρίσκονται εντός του. Από το κράτος 

επομένως εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό το αν και κατά πόσο οι μετανάστες θα μπορούν να 

απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα που απολαμβάνουν και οι γηγενείς.  

Στην ελληνική περίπτωση, η κυριαρχία των στοιχείων του αίματος παρεμποδίζει την ομαλή 

ενσωμάτωση των μεταναστών, οι οποίοι ακόμη κι αν το θέλουν δε μπορούν να γίνουν νομικά 

και πραγματικά ίσοι με τους γηγενείς.  Το νομοσχέδιο για την τροποποίηση του κώδικα της 

ιθαγένειας που, μεταξύ άλλων σημαντικών διατάξεων, ρυθμίζει και το ζήτημα της ιθαγένειας 

της δεύτερης γενιάς και το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα μετά από αλλεπάλληλες καθυστερήσεις, 

έστω και τώρα αποτελεί ένα θετικό βήμα προς μια κοινωνία περισσότερη «ανοιχτή» και 

λιγότερο προσκολλημένη στην εμμονική και ξεπερασμένη αντίληψη της εθνοτικής και 

θρησκευτικής καθαρότητας (Tsitselikis, 2012:207). Όπως αναμενόταν, η συζήτηση για το 

συγκεκριμένο νομοσχέδιο προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση η οποία επεκτάθηκε στο 

διαδίκτυο, στα ΜΜΕ και στη δημόσια ζωή. Η ξενοφοβική αντίληψη ότι το Ισλάμ αποτελεί ένα 

ξένο στοιχείο που είναι αδύνατον να αφομοιωθεί στην ελληνική κοινωνία έρχεται σε 

αντιδιαστολή με τις φωνές που προτείνουν  ότι «μπορείς να γεννηθείς Έλληνας αλλά και να 

γίνεις Έλληνας» (Tsitselikis, 2012 :208). 

Τέτοιες μεταρρυθμίσεις οπωσδήποτε χρειάζονται ώστε σταδιακά η ελληνική κοινωνία, 

κατανοώντας τις διαφορετικές εθνικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές πραγματικότητες, να 

γίνει περισσότερο ανεκτική στις μειονοτικές της ομάδες. Οι μουσουλμάνοι του παλιού και του 

νέου Ισλάμ μοιράζονται κοινές προσδοκίες για μια πιο δίκαιη συμμετοχή στην κοινωνία η οποία 

και θα απορρέει από μια πιο δίκαιη θέση στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο. Άλλωστε, ακριβώς 

επειδή προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα η ενσωμάτωση για αυτούς, 
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μέσα σε ένα χριστιανικό πλαίσιο,  δεν είναι ούτε μια εύκολη ούτε μια γραμμική διαδικασία. Για 

να κατακτηθεί απαιτείται ένα άθροισμα παραγόντων που εξαρτώνται τόσο από τη στάση και τη 

συμπεριφορά του κράτους και της πλειοψηφίας όσο φυσικά και από τους ίδιους (Tsitselikis, 

2012 :165). Εκτός από τις προαναφερόμενες δυσκολίες, οι μουσουλμάνοι μετανάστες 

αντιμετωπίζουν όλα τα γνωστά κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιποι 

μεταναστευτικοί πληθυσμοί, μεταξύ των οποίων τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας, η εργασιακή 

εκμετάλλευση, η ασφάλιση, το καθεστώς νομιμότητας, η υγειονομική περίθαλψη, η στέγαση. 

Επιπρόσθετα, τους απασχολούν έντονα ζητήματα που σχετίζονται με τα θρησκευτικά τους 

δικαιώματα, τα οποία δεν είναι διασφαλισμένα στην Ελλάδα. Τα σημαντικότερα πεδία όπου 

δοκιμάζεται η θρησκευτική τους ελευθερία αφορούν την απουσία νεκροταφείου και τη μη 

αναγνώριση τόπων λατρείας και θρησκευτικών ιερουργών. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι το 

ελληνικό κράτος, με την παρουσία της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, είχε μια 

μακρά εμπειρία σε ό, τι αφορά ισλαμικούς θρησκευτικούς θεσμούς, αποδείχτηκε παντελώς 

απροετοίμαστο να παράσχει ίσα θρησκευτικά δικαιώματα στους μουσουλμανικούς 

μεταναστευτικούς του πληθυσμούς.  

 

Γ 2. Το προφίλ τους 
 

Οι μετανάστες με την εγκατάστασή τους στη χώρα υποδοχής συνήθως συσπειρώνονται και 

αναπτύσσουν δίκτυα και σχέσεις με ομοεθνείς τους προκειμένου να νιώσουν οικεία αλλά και να 

μπορέσουν να βοηθηθούν ως προς την ένταξή τους δεχόμενοι πληροφορίες από όσους ήδη 

γνωρίζουν. Πολλές φορές συγκεντρώνονται κατά εθνικότητα σε διάφορες γειτονιές καθώς 

προτιμούν συνήθως τις περιοχές όπου κατοικούν συγγενείς ή γνωστοί, αφενός γιατί χρειάζονται 

την υλική και συναισθηματική στήριξή τους, αφετέρου επειδή η απόρριψη και ο στιγματισμός 

από το γηγενή πληθυσμό δημιουργεί μηχανισμούς άμυνας και στρατηγικές αποφυγής της 

επαφής και των συγκρούσεων. 

Σε ότι αφορά τους αλλοδαπούς μουσουλμάνους, στη πλειοψηφία τους ζουν στην Αθήνα· 

περίπου το 90% των Μπαγκλαντεσιανών και των Ιρακινών, το 70% των Πακιστανών, και 

παραπάνω από τα 2/3 των Αιγύπτιων και των Σύριων (Hatziprokopiou-Evergeti, 2014: 611). Οι 

περισσότεροι ζουν σε γειτονιές με χαμηλά ενοίκια,  σε περιοχές που σταδιακά εγκαταλείφθηκαν 

από τους Έλληνες κατοίκους τους. Για παράδειγμα ο ιστορικός εμπορικός πυρήνας γύρω από 

την περιοχή της Ομόνοιας συγκεντρώνει μια μεγάλη μάζα νεοφερμένων που την έχουν επιλέξει 

ως τόπο εγκατάστασης, μια ποικιλία εθνικών μικρών επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί από 

μουσουλμάνους μετανάστες, γραφεία μεταναστευτικών οργανώσεων καθώς και διάφορους 

χώρους λατρείας. 
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Αναφορικά με την εργασιακή τους απασχόληση, υπηρετούν ως φθηνό εργατικό δυναμικό στις 

κατασκευές, στον εργοστασιακό τομέα, στην εστίαση και στη γεωργία (όσοι είναι 

εγκατεστημένοι στην επαρχία). Επιπλέον, αρκετοί είναι εκείνοι που διατηρούν δικά τους 

μαγαζιά και επιχειρήσεις όπως μικρά παντοπωλεία ή εστιατόρια ( Tsitselikis, 2012:163). 

 

 

Γ 3. Η αυτοοργάνωσή τους 
 

Οι μουσουλμάνοι μετανάστες οργανώνονται δημιουργώντας συλλόγους, οι οποίοι έχουν είτε τη 

μορφή εθνικών κοινοτήτων, είτε τη μορφή θρησκευτικών οργανώσεων. Οι πρώτοι συστάθηκαν 

σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο με στόχο τη δημιουργία δομών αλληλεγγύης μεταξύ των 

μεταναστών, μελών μιας εθνικής κοινότητας ενώ οι δεύτεροι ιδρύθηκαν με στόχο την προαγωγή 

της θρησκευτικής πίστης. Στην πρώτη κατηγορία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ενδεικτικά τον 

πακιστανο-ελληνικό πολιτιστικό σύλλογο ενώ στη δεύτερη τον πολιτιστικό σύλλογο Σιιτών 

Ελλάδας με μέλη Πακιστανούς  (Τσιτσελίκης, 2004: 275). 

Ο ρόλος που κατέχει το Ισλάμ στη ζωή των μελών των κοινοτήτων ποικίλει από πολύ έως 

λιγότερο ισχυρός ή ακόμη και με «κοσμικές παραλλαγές» και είναι αποτέλεσμα της σημασίας 

και του ρόλου που έπαιζε η θρησκεία στην προσωπική και κοινωνική ζωή τους πριν από τη 

μετανάστευση. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι δεσμοί των εθνικών κοινοτήτων είναι ισχυροί 

ανεξάρτητα από το επίπεδο της πίστης.  Σχεδόν όλες οι εθνικές κοινότητες έχουν δημιουργήσει 

τους δικούς τους συλλόγους. Μεταξύ των πολυπληθέστερων κοινοτήτων είναι η πακιστανική, η 

αιγυπτιακή, η μπαγκλαντεσιανή, η αφγανική, η συριακή, η παλαιστινιακή  και η ιορδανική, η 

νιγηριανή, η αλγερινή, η μαροκινή και η ιρακινή. Τέλος, υπάρχουν γυναικείες μεταναστευτικές 

οργανώσεις θρησκευτικού χαρακτήρα, όπως οι οργανώσεις γυναικών του Αφγανιστάν και του 

Σουδάν (Tsitselikis, 2012: 254-255). 

Όσον αφορά τη δράση αυτών των συλλόγων, βασικός σκοπός τους είναι η διατήρηση των 

θρησκευτικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών της ταυτότητας. Στα μέλη τους μπορεί να 

προσφερθεί βοήθεια σε σχέση με προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα 

(διαδικασίες νομιμοποίησης, ιατρική περίθαλψη, στέγαση κλπ) ενώ βοήθεια παρέχεται, επίσης, 

και στα παιδιά των μεταναστών σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας, γραφειοκρατίας (π.χ. 

εγγραφή των γεννήσεων) κ.α. Επιπλέον εκεί δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν τη 

μητρική τους γλώσσα και παράλληλα να διδαχθούν τις αρχές του Ισλάμ, και τα δύο εξίσου 

ουσιαστικής σημασίας για τους συλλόγους.  

Παρόλα αυτά, ενώ τέτοιου είδους σύλλογοι αποτελούν ένα «θεσμικό καταφύγιο» για ευάλωτους 

πληθυσμούς, πολλές φορές η ηγεσία τους αποκτά τέτοια πολιτική δύναμη που ως αποτέλεσμα 

έχει να δημιουργούνται σχέσεις εξάρτησης και εκμετάλλευσης. Κατά συνέπεια, συγκρούσεις 
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που βασίζονται σε πολιτικά, εθνικά, ταξικά, φυλετικά χαρακτηριστικά και υπήρχαν στις χώρες 

προέλευσής τους, αναπαράγονται τώρα εδώ μεταξύ των μελών της εκάστοτε κοινότητας.  

 

 

Γ 4. Από την «αορατότητα» στην «έκθεση» 
 

Οι μουσουλμάνοι μετανάστες αποτελούν σήμερα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Οι ίδιοι 

επιζητούν να αποδείξουν ότι δεν είναι κατώτερα υποκείμενα εξωθημένα από τη δημόσια σφαίρα 

και κατά συνέπεια καταδικασμένα σε μια περιθωριοποιημένη παρουσία. Ένας αριθμός 

γεγονότων τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει την ορατότητά τους στο δημόσιο χώρο της Αθήνας. 

Σ’ αυτόν περιλαμβάνονται οι μεγάλες πορείες διαμαρτυρίας τους το Μάιο του 2009 και το 

Σεπτέμβριο του 2012 (με αφορμή επιθετικές συμπεριφορές εναντίον τους που θεωρήθηκαν από 

τους ίδιους ως προσβλητικές12), καθώς και οι ειρηνικές προσευχές που οργανώνουν σε 

σημαντικές θρησκευτικές γιορτές τους σε κεντρικά σημεία της πόλης (Hatziprokopiou-Evergeti, 

2014:603). 

Την τελευταία δεκαετία οι μουσουλμάνοι της Αθήνας, άντρες, γυναίκες και παιδιά, ανεξάρτητα 

από την εθνικότητά τους γιορτάζουν τις θρησκευτικές γιορτές τους σε δημόσιους χώρους. Η 

οργάνωση αναλαμβάνεται από τη Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδος, σε συνεργασία με 

μικρότερες ομάδες μεταναστευτικών κοινοτήτων. Παρόλο που η Μ.Ε.Ε. αντιπροσωπεύει 

περισσότερο μουσουλμάνους προερχόμενους από Αραβικές χώρες, το κοινό των πιστών αυτών 

των συγκεντρώσεων περιλαμβάνει και μετανάστες από χώρες ασιατικές, αφρικανικές και άλλες 

(Hatziprokopiou-Evergeti, 2014:618).  Αυτό είναι μια ένδειξη πως το Ισλάμ στην Ελλάδα, πέρα 

από εθνικές και πολιτισμικές διαφορές, επιθυμεί να γίνει δημόσια γνωστό και κατ’ επέκταση 

ορατό. Η επιλογή του τόπου προσευχής, επίσης, είναι δηλωτική αυτής της στάσης. Το ότι  

επιλέγουν κεντρικές πλατείες όπως η πλατεία Κοτζιά και τα Προπύλαια στο κέντρο της Αθήνας 

φανερώνει τη διάθεση τους να δείξουν πως αποτελούν και αυτοί οργανικό μέρος της ελληνικής 

κοινωνίας, όπως και οι υπόλοιποι συμπολίτες τους. Μετά από αντιδράσεις συντηρητικών 

ορθόδοξων εκκλησιαστικών κύκλων, το 2013, και ενώ το νεοναζιστικό κόμμα της Χρυσής 

Αυγής αναδυόταν επικίνδυνα, οι αρχές αποφάσισαν να μην επιτρέψουν τις ανοιχτές 

συγκεντρώσεις στους μουσουλμάνους αλλά να τους παραχωρήσουν ένα μεγάλο στάδιο για τις 

μεγάλες προσευχές τους.  

 

 

                                                
12 To 2009 η αφορμή για τη διαδήλωσή τους δόθηκε όταν ένας αστυνομικός στα πλαίσια ενός συνηθισμένου ελέγχου 
έσκισε μερικές σελίδες από το κοράνι που είχε στην κατοχή του ένας Πακιστανός μετανάστης. Το ίδιο προκλητικό 
θεωρήθηκε και ένα βίντεο στο διαδίκτυο με τίτλο «Η αθωότητα των μουσουλμάνων»  που προκάλεσε τη διαδήλωση του 
2012.  
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Δ. Ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας 

 

Σύμφωνα με το ελληνικό σύνταγμα η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία είναι η κυρίαρχη θρησκεία. 

Παράλληλα, στο άρθρο 13 του συντάγματος διακηρύσσεται η θρησκευτική ελευθερία και 

επιτρέπεται η ελεύθερη πίστη σε κάθε γνωστή θρησκεία (Skoulariki, 2010:301). Άλλωστε 

παραδοσιακά στη χώρα υπήρχαν πολλές θρησκευτικές κοινότητες, μεταξύ των οποίων 

καθολικοί και άλλοι χριστιανοί, Εβραίοι, Αρμένιοι και μουσουλμάνοι. Παρόλα αυτά κατά 

καιρούς εκφράστηκαν διαμαρτυρίες περί διακρίσεων εναντίον θρησκευτικών ομάδων που δεν 

ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι ο διαχωρισμός κράτους- 

εκκλησίας δεν έχει επέλθει, με συνέπεια η εκκλησία της Ελλάδας να έχει τη δυνατότητα να 

παρεμβαίνει σε ζητήματα που αφορούν διαφορετικές θρησκευτικές ομάδες. Μάλιστα, μέχρι το 

2006 στην εκκλησία ανήκε το δικαίωμα να παραχωρεί την άδεια για την ίδρυση οποιουδήποτε 

χώρου λατρείας. Με νόμο, το δικαίωμα της αυτό καταργείται και πλέον παραχωρείται στον 

υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  (Skoulariki, 2010:301). Σε κάθε περίπτωση όμως η 

ελληνική ορθόδοξη εκκλησία παραμένει ισχυρή ενώ υπό την πίεσή της, οι εκάστοτε 

κυβερνήσεις δείχνουν απροθυμία να εφαρμόσουν πολιτικές ίσων αποστάσεων μεταξύ των 

θρησκειών, ευνοώντας πάντοτε την κρατούσα θρησκεία. Σαφής απόδειξη αυτής της πολιτικής 

αποτελεί η απουσία ισλαμικού τεμένους στην Αθήνα.  

 

Δ 1. Η έλλειψη ισλαμικού τεμένους και νεκροταφείου στην Αθήνα 
 

Ενώ στη Θράκη λειτουργούν περίπου 300 νόμιμα τζαμιά, το ελληνικό κράτος δεν έχει ακόμη 

ανταποκριθεί στο αίτημα των μουσουλμανικών πληθυσμών της Αθήνας να κατασκευάσει ένα 

τζαμί στην πρωτεύουσα. Η έλλειψή του είναι ένα ζήτημα που επανέρχεται συνεχώς στις 

συζητήσεις μεταξύ μεταναστών και γηγενών μουσουλμάνων. Συχνά υπογραμμίζουν ότι είναι 

ταυτόχρονα ζήτημα ανάγκης αλλά και ζήτημα συμβολικής σημασίας. Το πρώτο εστιάζει στο 

δικαίωμα του ιδιωτικού χώρου για τη θρησκευτική πρακτική· η κατασκευή ενός μεγάλου, 

κατάλληλου, ανοιχτού τζαμιού είναι αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν οι λατρευτικές 

ανάγκες του μουσουλμανικού πληθυσμού της πόλης. Το δεύτερο ζήτημα τοποθετείται στη 

δημόσια σφαίρα. Είναι μία συμβολική απαίτηση προς την αποδοχή της μουσουλμανικής 

παρουσίας στην ελληνική πρωτεύουσα, μία ανάγκη να γίνει δημόσια δεκτή και αναγνωρίσιμη η 

διαφορετικότητα της θρησκευτικής ταυτότητας (Hatziprokopiou-Evergeti, 2014 :615) . 

Είναι γεγονός πως το ελληνικό κράτος πάντα έβλεπε με καχυποψία αν όχι με εχθρότητα την 

πιθανότητα ανέγερσης ενός τζαμιού στην Αθήνα. Το πρόβλημα εδράζεται κυρίως στην 

εκάστοτε απουσία κρατικής πολιτικής βούλησης στο να δοθεί χώρος ώστε να τελέσουν 
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απρόσκοπτα οι μουσουλμάνοι μετανάστες τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Πολλοί Έλληνες 

πολίτες συμμερίζονται την άποψη αυτή καθώς στα μάτια τους το Ισλάμ θεωρείται μία 

ομοιογενοποιημένη, ή ακόμη και φονταμενταλιστική θρησκεία που απειλεί άμεσα τη 

χριστιανική. Ο μέσος Έλληνας αγνοεί την ποικιλία των πολιτιστικών στοιχείων, των πολιτικών 

και εθνικών χαρακτηριστικών που φέρουν οι μουσουλμάνοι μετανάστες.  

Η επιθυμία ανέγερσης τζαμιού στην Αθήνα χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 

1970. Οι αραβικές χώρες έφεραν το θέμα στο προσκήνιο το 1971, οπότε και προτάθηκε να 

χρησιμοποιηθεί ένα τζαμί του 15ου αιώνα στην περιοχή της Πλάκας, αφού πρώτα θα γινόταν η 

αποκατάστασή του. Με το επιχείρημα του τότε υπουργού Πολιτισμού πως ολόκληρη η περιοχή 

κάτω από την Ακρόπολη πρέπει να προστατεύεται σαν μουσείο, η υλοποίησή του δεν 

πραγματοποιήθηκε (Skoylariki, 2010: 305). Το αίτημα εκφράστηκε ξανά το 1978 και ο τότε 

πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής ανταποκρίθηκε θετικά. Η παραχώρηση οικοπέδου στο Μαρούσι 

για τη δημιουργία του όμως συνάντησε αντιδράσεις από το δήμο και τους κατοίκους του με 

αποτέλεσμα το σχέδιο να εγκαταλειφθεί. Παρόμοια κατάληξη είχαν και επόμενες  προσπάθειες 

σε Κορωπί και Άλιμο λίγα χρόνια αργότερα (Skoylariki,2010: 305). Το αίτημα συνδέθηκε ξανά 

με την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων, στο πλαίσιο των οποίων θα έπρεπε να διατεθεί 

χώρος λατρείας και στους μουσουλμάνους, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες θρησκείες. Η 

ελληνική κυβέρνηση, με πρόταση της Σαουδικής Αραβίας, συμφώνησε για την ανέγερση ενός 

τζαμιού και την ίδρυση ισλαμικού πολιτιστικού κέντρου με σκοπό την προώθηση των διμερών 

ελληνοαραβικών σχέσεων καθώς και της μελέτης του ισλαμικού πολιτισμού. Ψηφίστηκε, έτσι, 

νόμος το 2000  ο οποίος προέβλεπε αυτά να ανεγερθούν στην Παιανία, αρκετά μακριά όμως 

από τους τόπους διαμονής των μουσουλμάνων της Αθήνας. Ωστόσο, οι εργασίες ανέγερσης 

πάλι αναβλήθηκε καθώς νέες διαπραγματεύσεις λαμβάνουν χώρα μεταξύ της ελληνικής 

κυβέρνησης και του σαουδαραβικού ιδρύματος που χρηματοδοτούσε το εγχείρημα. Επίσης, οι 

άμεσες ή έμμεσες πιέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος έπαιξαν ασφαλώς σημαντικό ρόλο στην 

άκαρπη έκβαση της πολυετούς προσπάθειας. Ενδεικτικά παρατίθεται η άποψη εκπρόσωπων της 

εκκλησίας οι οποίοι θεωρούσαν πως το τζαμί που επρόκειτο να χτιστεί στην Παιανία, κοντά 

σχετικά στο αεροδρόμιο της Αθήνας «δεν πρέπει να προσβάλλει το θρησκευτικό συναίσθημα των 

Ορθόδοξων Ελλήνων και δεν πρέπει να δημιουργηθεί σε μια περιοχή όπου οι ξένοι φτάνοντας 

στην Ελλάδα θα μπορούσαν να πιστέψουν πως είναι μια μουσουλμανική χώρα» (Skoulariki, 2010: 

306). 

Το παράδοξο πάντως στη περίπτωση της ανέγερσης του τεμένους στην Παιανία είναι πως η 

ελληνική κυβέρνηση δεν διαπραγματεύτηκε το ζήτημα με το μουσουλμανικό πληθυσμό της 

Αθήνας, όπως θα ήταν λογικό, αλλά με τη Σαουδική Αραβία, της οποίας η εξωτερική πολιτική 

επικεντρώνεται στην τόνωση των θρησκευτικών ισλαμικών υποδομών, όπου υπάρχουν 

μουσουλμάνοι. Ουσιαστικά δηλαδή το όλο εγχείρημα απέβλεπε στην αναβάθμιση των 



 43 

πολιτικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας και των άλλων ισλαμικών κρατών 

(Τσιτσελίκης, 2004 :289). 

Το 2006 το ζήτημα επανεξετάζεται. Η πρόταση για την επαναλειτουργία του παλιού ιστορικού 

τζαμιού στο κέντρο της πόλης, στο Μοναστηράκι, εγείρει ξανά αντιδράσεις τόσο στους κόλπους 

της εκκλησίας όσο και στην κοινή γνώμη και στα ΜΜΕ καθώς θεωρούν ότι θα υποβαθμιστεί η 

περιοχή, «η καρδιά της αρχαίας πόλης αλλά και συμβολικά η καρδιά του ελληνικού 

πολιτισμού» (Skoulariki, 2010: 309). Η ιδέα εγκαταλείπεται. 

Την ίδια χρονιά η Ένωση Μουσουλμάνων Ελλάδος13 στέλνει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων μια λίστα υπογεγραμμένη από 10.000 άτομα απαιτώντας ένα τζαμί και 

καλώντας σε διάλογο τις κρατικές αρχές. Λίγους μήνες αργότερα, η κυβέρνηση, με τη σύμφωνη 

γνώμη της εκκλησίας, ανακοίνωσε την απόφασή της να κτιστεί ένα τζαμί στην περιοχή του 

Ελαιώνα. Ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε το 2006, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις του ακραία 

συντηρητικού κόμματος ΛΑ.Ο.Σ. Τα έξοδα θα καλύπτονταν από το κράτος και ο 

προϋπολογισμός του ανερχόταν στα 15 εκατομμύρια (Skoulariki , 2010:310). Η αργή πρόοδος 

των διαδικασιών καθυστέρησε την πορεία των έργων μέχρι το 2011, ενώ ένα χρόνο αργότερα η 

κυβέρνηση ανακοινώνει πως λόγω της δύσκολης  οικονομικής κατάστασης της χώρας υπάρχει 

έλλειψη κεφαλαίου. Το 2013, τελικά τα χρήματα είναι διαθέσιμα αλλά ένα άλλο πρόβλημα 

ανακύπτει. Στις δημοπρασίες του έργου δεν υπάρχουν προσφορές από πλευράς 

κατασκευαστικών εταιρειών για την ανάληψή του (Hatziprokopiou-Evergeti, 2014: 615).  Έτσι, 

σήμερα, η κατασκευή του τζαμιού στην Αθήνα ακόμη παραμένει στα χαρτιά, παρά τα διαδοχικά 

νομοθετήματα και τις διαβεβαιώσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων για την υλοποίησή του.  Η 

βαθιά οικονομική κρίση που βιώνει πλέον η χώρα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την εξεύρεση 

λύσης. Παρόλα αυτά, είναι φανερό ότι το συγκεκριμένο θέμα προφανώς δεν ήταν ποτέ 

πρωταρχικής σημασίας για το κράτος.  

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό ζήτημα που δεν έχει επιλυθεί όλα αυτά τα χρόνια και απασχολεί 

τους μουσουλμάνους μετανάστες είναι η έλλειψη ισλαμικού νεκροταφείου στην Αθήνα. Η 

ανάγκη δημιουργίας ξεχωριστού νεκροταφείου για τους μουσουλμάνους απορρέει από την 

επιταγή της μουσουλμανικής θρησκείας ότι ο νεκρός πρέπει να παραμένει αιωνίως στον τάφο 

του. Ενώ, λοιπόν, κατά το Ισλάμ θεωρείται βέβηλη πράξη η αποκομιδή των οστών, η ταφή 

μουσουλμάνων στα υπάρχοντα νεκροταφεία της Αττικής καθίσταται αδύνατη. Η κατάσταση 

αυτή προκαλεί αμηχανία καθώς και πρακτικές δυσκολίες για τις οικογένειες όσων πεθαίνουν. Ο 

νεκρός αποστέλλεται στην πατρίδα του με χρήματα τα οποία διαθέτει η ίδια η οικογένεια ή σε 

                                                
13 Η Μουσουλμανική Ένωση της Ελλάδας είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος. 
Αποτελεί τον πιο σημαντικό οργανισμό για θέματα που αφορούν τους μουσουλμάνους μετανάστες στην Ελλάδα. Από 
την ίδρυσή της, το 2003, άσκησε συντονισμένες πιέσεις προς το ελληνικό κράτος ώστε να δημιουργηθεί επίσημο τζαμί 
στην Αθήνα αλλά και ισλαμικό νεκροταφείο.  
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εναλλακτική περίπτωση θάβεται στα μουσουλμανικά νεκροταφεία της Θράκης (Tsitselikis, 

2012: 271). 

Ο επίτροπος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του συμβουλίου της Ευρώπης, το 2005, είχε πιέσει 

για την ανάγκη εξεύρεσης λύσης στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ο ίδιος είχε ζητήσει να 

τροποποιηθεί ο νόμος που βρίσκεται σε ισχύ και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες δημιουργίας  

νεκροταφείου αλλά και λατρευτικού χώρου για τους μουσουλμάνους. Το 2006, κάτω από 

πολιτικές πιέσεις αλλά και επίμονες απαιτήσεις των μουσουλμανικών κοινοτήτων, η Εκκλησία 

της Ελλάδας ανακοίνωσε την απόφασή της να παραχωρήσει ένα χώρο στην περιοχή του 

Σχιστού ώστε να δημιουργηθεί εκεί το νεκροταφείο. Η κοινότητα του Κερατσινίου ισχυρίστηκε 

πως ο χώρος ανήκε στη δικαιοδοσία της, όμως η εκκλησία κέρδισε την υπόθεση στα 

δικαστήρια.  Μετά από τρία χρόνια καθυστερήσεων εξαιτίας διενέξεων μεταξύ της διοίκησης 

του δήμου και της εκκλησίας, το κράτος πληροφορεί την εκκλησία ότι η τοποθεσία είναι 

ακατάλληλη (Skoulariki, 2010: 310). Έτσι, παρά το γεγονός πως η κυβέρνηση δήλωσε πως θα 

είναι συνεπής στις  διεθνείς δεσμεύσεις της τελικά καμία πρόοδος δεν επετεύχθη ούτε σ’ αυτό 

το ζήτημα μέχρι και σήμερα. 

 

 
 
Δ 2. Τα άτυπα τζαμιά της Αθήνας και ο ρόλος τους στη ζωή των μεταναστών 

 

Στο μεταξύ, οι μουσουλμάνοι μετανάστες σήμερα έχουν αυτό-οργανωθεί δημιουργώντας τους 

δικούς τους προσωρινούς χώρους προσευχής. Στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας σήμερα 

λειτουργούν άτυπα χωρίς την επίσημη άδεια του κράτους περίπου εκατό τζαμιά 

(Hatziprokopiou –Evergeti, 2014 :612) ενώ υπάρχουν και κάποια ακόμα σε άλλες πόλεις της 

Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λάρισα και Χανιά). Η μεγάλη πλειονότητα των -

ακατάλληλων από κάθε άποψη- χώρων λατρείας φιλοξενούνται σε  υπόγεια, γκαράζ, αποθήκες, 

διαμερίσματα ή μαγαζιά και φυσικά δε διαθέτουν τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά ενός 

τζαμιού, ιδιαίτερα δε το μιναρέ που χρησιμοποιείται για το εζάν (κάλεσμα του μουεζίνη για 

προσευχή).14 Τα περισσότερα εγγράφονται ως σύνδεσμοι/σύλλογοι κοινοτήτων και όχι ως χώροι 

προσευχής καθώς το υπάρχον νομικό πλαίσιο δεν τους το επιτρέπει. (απαιτείται συγκεκριμένη 

διαδικασία που επιβλέπεται από τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων μαζί με τη 

συγκατάθεση της εκκλησίας) (616 Hatziprokopiou-Evergeti:616). Η πρωτοβουλία για τη 

δημιουργία τους ανήκει συνήθως στις ξεχωριστές εθνικές μουσουλμανικές κοινότητες οι οποίες 

                                                
14 Μόνο τέσσερα από αυτά λειτουργούν σε ιδιωτικά κτίρια, παράλληλα με πολιτιστικά κέντρα. Μεταξύ αυτών  το 
ελληνοαραβικό πολιτιστικό κέντρο μαζί με το τζαμί που ιδρύθηκαν στην περιοχή του Μοσχάτου το 2007 και 
λειτουργούν σε ένα χώρο 1.800 τ.μ., δωρεά ενός Σουδάραβα επιχειρηματία και το ισλαμικό κέντρο μαζί με το τζαμί που 
δημιουργήθηκε στην περιοχή του Ψυρρή το 2009 από κοινότητα Μπαγκλαντεσιανών, με χρήματα που συγκεντρώθηκαν 
από τους ίδιους τους μετανάστες αλλά και βοήθεια από τη Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδος (Tsitselikis, 2012: 269). 
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χρηματοδοτούνται από τις κυβερνήσεις ή άλλες οργανώσεις των χωρών καταγωγής τους ή από 

διεθνείς μουσουλμανικές οργανώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις η οικονομική τους 

συντήρηση γίνεται από την ίδια την τοπική κοινότητα [ενοίκιο, παροχές λογαριασμών (ΔΕΗ, 

νερό κλπ)]. Σήμερα, πάντως, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, κάποια  παλεύουν με μεγάλη 

δυσκολία να κρατηθούν σε λειτουργία.  

Όσον αφορά τους ιμάμηδες, είναι οι ίδιοι μετανάστες και συνήθως κανένας από αυτούς δεν είχε 

υπηρετήσει ως ιμάμης στη χώρα καταγωγής του. Οι περισσότεροι είναι εθελοντές, ενώ κάποιοι 

άλλοι παίρνουν ένα σεμνό μισθό, όταν υπάρχει δυνατότητα εξωτερικής χρηματοδότησης.   

Λαμβάνοντας υπόψη τις γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές μπορεί να γίνει ένας διαχωρισμός 

μεταξύ των αραβομουσουλμανικών κοινοτήτων, των Πακιστανικών και των 

Μπαγκλαντεσιανών. Τα τζαμιά δηλαδή δυνητικά λειτουργούν στη βάση της εθνικότητας όμως 

σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την κοινότητα υπό την οποία λειτουργεί ένα τζαμί, οι 

μετανάστες μπορούν να επιλέξουν εκείνο που βρίσκεται πιο κοντά στην περιοχή στην οποία 

ζουν(Skoulariki, 2010:312). 

Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλοί τέτοιοι χώροι δεν δείχνουν δημόσια τη λειτουργία τους· κάποιος 

μη μουσουλμάνος δεν θα αναγνώριζε βλέποντας την πρόσοψη ενός τέτοιου κτιρίου το τι 

εξυπηρετεί. Φυσικά, δεν υπάρχει τίποτα το μυστικιστικό σε ό,τι αφορά τη χρήση του. Οι 

υπεύθυνοι των τζαμιών πάντα προσέχουν να έχουν καλές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη του χώρου 

που νοικιάζουν, με τους γείτονες καθώς και με τις τοπικές αρχές και την αστυνομία. Τα 

τελευταία χρόνια, με την εδραίωση της Χρυσής Αυγής στο πολιτικό και κοινωνικό στερέωμα, 

οπότε και οι ρατσιστικές επιθέσεις τόσο εναντίον μεμονωμένων μεταναστών όσο και εναντίον 

χώρων λατρείας αυξήθηκαν, οι «διοικούντες» των τζαμιών προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν 

περισσότερο αόρατοι. 

Τέλος, είναι σημαντικό να επισημανθεί πως τα τζαμιά κατέχουν πολλαπλούς ρόλους στη ζωή 

των μεταναστών. Εκτός από την κάλυψη αναγκών θρησκευτικής πίστης, επιτρέπουν στους 

μετανάστες να διατηρήσουν πρακτικούς και συμβολικούς δεσμούς με τις χώρες προέλευσής 

τους ενώ την ίδια στιγμή τελώντας τις θρησκευτικές τους πρακτικές στη νέα χώρα που πλέον 

ζουν, δημιουργούν κατά κάποιο τρόπο τη δική τους σημαντική, ξεχωριστή ταυτότητα. 

Ταυτόχρονα, αποτελούν ένα μέρος κοινωνικοποίησης και κοινωνικής αλληλεγγύης. Συνεπώς, 

ακόμη κι αν χτιστεί ένα κεντρικό μεγάλο τζαμί κάποια μέρα, τα μικρότερα που είναι 

διασκορπισμένα στις διάφορες γειτονιές της Αθήνας πολύ δύσκολα θα εγκαταλειφθούν καθώς η 

ύπαρξή τους θεωρείται σημαντική σε μια καθημερινή τοπική βάση (Hatziprokopiou-Evergeti 

2014:613-4). 
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Η μελέτη της μετανάστευσης μέσα από την προσέγγιση της δια-εθνικότητας  

 
Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη εξέτασης κοινωνικών φαινομένων στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης έχει οδηγήσει σε ιδιαίτερη ανάπτυξη το ερευνητικό ρεύμα της δια-

εθνικότητας (transnationalism). Παλαιότερα οι κοινωνικοί επιστήμονες θεωρούσαν τον 

παγκόσμιο πληθυσμό ένα σύνολο διακριτών κοινωνικών και πολιτισμικών μονάδων και οι 

περισσότερες μελέτες διερευνούσαν τα κοινωνικά φαινόμενα στο πλαίσιο των εθνών κρατών. 

Η έννοια της δια-εθνικότητας, αντίθετα, που εισάγεται στη δεκαετίας του 1990, συνδέεται 

άμεσα με την απόρριψη της αντιμετώπισης των ορίων των εθνών κρατών ως φυσικών 

(Καμπούρη-Λαφαζάνη, 2009 :40). Η  μετανάστευση εδώ νοείται ως μια διαδικασία που 

διαπερνά τα όρια του έθνους-κράτους και επιτρέπει τη διαμόρφωση δια-εθνικών δικτύων και 

αλληλεπιδράσεων που λειτουργούν παράλληλα και συνενώνουν διαφορετικούς τόπους στις 

χώρες αποστολής και υποδοχής. Κεντρικό ρόλο στη νέα αυτή θεώρηση παίζει η έννοια της 

συγχρονίας των κοινωνικών σχέσεων η οποία ανατρέπει την κυρίαρχη άποψη που συσχετίζει το 

«εκεί» με το «πριν» και το «εδώ» με το «μετά»(Καμπούρη-Λαφαζάνη, 2009 :42-3). Τα άτομα 

που βρίσκονται σε μεγάλη γεωγραφική απόσταση έχουν σήμερα, στην εποχή της 

παγκοσμιοποίησης, περισσότερο απ ότι παλιότερα, τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή άμεσα, 

να επικοινωνούν και να ανταλλάσουν πληροφορίες μέσω των νέων τεχνολογιών.  

 Η «δια- εθνικότητα» εστιάζει στην κατανόηση των σύγχρονων διεργασιών της κινητικότητας, 

οι οποίες παράγουν πολλαπλά αποτελέσματα, ικανά να αμφισβητήσουν την κυριαρχία και την 

επάρκεια του έθνους-κράτους. Η μετανάστευση δεν αποτελεί «πρόβλημα» ούτε και μπορεί να 

περιγραφεί απλώς ως μια γραμμική πορεία από έναν τόπο σε έναν άλλο. Οι οικονομικές, 

πολιτικές και κοινωνικοπολιτισμικές διεργασίες που συντελούνται χαρακτηρίζονται από την 

εμπλοκή περισσότερων του ενός εθνών κρατών καθώς και από τη διαρκή διάβαση των συνόρων 

(Καββαδία- Στρατηγάκη, 2013 :196).  Σε αντίθεση, επομένως, με τις παραδοσιακές θεωρίες για 

τη μετανάστευση που αντιμετώπιζαν το φαινόμενο της μετανάστευσης ως φαινόμενο που 

περιορίζεται στην ενσωμάτωση, την ένταξη ή την αφομοίωση στις κοινωνίες υποδοχής, η νέα 

έννοια παρέχει μια εναλλακτική προσέγγιση, όπου οι εμπειρίες των μεταναστών/στριών 

αναλύονται υπό το πρίσμα πολλαπλών εξαρτήσεων και δεσμεύσεων αλλά και πολλών 

ταυτόχρονων «θέσεων» σε διαφορετικές κοινωνικές και γεωγραφικές περιοχές. Τα κύρια πεδία 

μελέτης της δια-εθνικότητας αφορούν τα δια-εθνικά δίκτυα μεταναστών/στριών, τη δια-εθνική 

πολιτική δράση, τη δια-εθνική υπηκοότητα, τα εξωτερικά εμβάσματα και τις δια-εθνικές 

οικογένειες (Καββαδία-Στρατηγάκη,2013:196). 

Επιπλέον, η «δια-εθνικότητα» προσεγγίζει τη μετανάστευση τόσο από τη σκοπιά του δρώντος 

όσο και των θεσμών. Αφενός δίνει έμφαση σε πτυχές της μετανάστευσης που αφορούν την ίδια 
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τη δράση των μεταναστών/στριών,  όπως τις πρακτικές επιβίωσής τους αλλά και τις επιθυμίες 

τους, αφετέρου μάς επιτρέπει να μελετάμε την ενίσχυση των συνόρων και των θεσμών 

περιορισμού και ελέγχου σε υπερεθνικό επίπεδο. 

Από θεσμική άποψη, η σημασία των εθνών -κρατών στη ρύθμιση της κινητικότητας, της 

εργασίας και της ιδιότητας του πολίτη δεν έχει μειωθεί, παρά το γεγονός ότι η κρατική 

δικαιοδοσία πάνω στα εδάφη και τους πληθυσμούς έχει σε κάποιο βαθμό περιοριστεί εξαιτίας 

του προεξάρχοντος ρόλου υπερεθνικών θεσμών όπως αυτών που έχει εγκαθιδρύσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. της Frontex) (Ζαββού-Καμπούρη,2013: 16). Παράλληλα, δεν έχει 

μειωθεί επίσης η συμβολική και πολιτική σημασία των εθνικών ταυτοτήτων και της δυτικής 

πολιτισμικής υπεροχής, όπως καταδεικνύουν η αναβίωση ποικίλων εθνικισμών και η εδραίωση 

νέων πολιτισμικών και θρησκευτικών μορφών ρατσισμού ανά την Ευρώπη. 

Όσον αφορά τους ίδιους τους μετανάστες/στριες, συγκροτούνται ως δρώντες μέσα από την 

κινητικότητα, τον εκτοπισμό, τη μετατόπιση και τη μετεγκατάσταση. Προφανώς, οι δια-εθνικοί 

τρόποι ζωής εμπεριέχουν τόσο την αίσθηση της ενδυνάμωσης όσο και την εμπειρία του 

εκτοπισμού, της ανασφάλειας, ακόμα και του αποκλεισμού. Η εμπειρία και οι συνθήκες της 

μετανάστευσης δεν είναι ίδιες για όλους ούτε πανομοιότυπες σε όλες τις χώρες προορισμού. 

Πράγματι, σε μελέτες μετανάστευσης που εμπεριέχουν την έμφυλη οπτική, σημαντικές 

αλληλοτεμνόμενες διαφορές φύλου, εθνικότητας, φυλής, χρώματος, θρησκείας, ηλικίας και 

κοινωνικοοικονομικών πόρων επηρεάζουν τις μεταναστευτικές διαδρομές διαφορετικών 

κοινωνικών υποκειμένων, παράλληλα με τις διαφοροποιούμενες εθνικές πολιτικές και 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες (Ζαββού-Καμπούρη, 2013: 17).  

Παράλληλα, η αντίληψη της δια-εθνικότητας δεν επηρέασε μόνο τον τρόπο προσέγγισης της 

μετανάστευσης και των μεταναστευτικών κοινοτήτων αλλά και την οπτική με την οποία 

κατανοούμε την οικογένεια. Ειδικότερα, από την κατανόηση της οικογένειας με βάση την «συν-

κατοίκηση», γίνεται λόγος πλέον για την οικογένεια που είναι χωρικά διασκορπισμένη και 

διασπασμένη. Τα μέλη των δια-εθνικών οικογενειών διατηρούν σχέσεις συγγένειας διαμέσου 

των συνόρων και στηρίζουν νοικοκυριά που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερα κράτη. Συχνά 

παρατηρούνται αλλαγές των στερεοτύπων και των έμφυλων συμπεριφορών (π.χ. διαχωρισμός 

μεταξύ συζύγων, διαχωρισμός μεταξύ γονέων και παιδιών), τους οποίους χωρίζουν μεγάλες 

γεωγραφικές αποστάσεις. Η νέας μορφής οικογένεια επιβιώνει με νέους οικονομικούς και 

κοινωνικούς ρόλους αλλά συχνά με εύθραυστες ισορροπίες. Εντοπίζονται έτσι νέοι τρόποι 

διάρθρωσης των οικογενειακών σχέσεων, ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης και των αλλαγών 

που προκλήθηκαν εξαιτίας της στη δομή της οικογένειας, στις λειτουργίες της και στο ρόλο του 

φύλου και των γυναικών μέσα στην οικογένεια. Άλλωστε είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός πως η 

οικογένεια και η ανάγκη επιβίωσής της μέσω εμβασμάτων και άλλων μορφών βοήθειας 
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αποτελεί τον κύριο παράγοντα πρόκλησης του φαινομένου της μετανάστευσης (Καββαδία-

Στρατηγάκη,2013:196). 

Έχουν διαπιστωθεί δύο γενικές θεωρητικές προσεγγίσεις των δια-εθνικών οικογενειών. Η μία 

εστιάζει στις αρνητικές και η άλλη στις θετικές πλευρές της δια-εθνικής οικογενειακής ζωής. Οι 

αρνητικές όψεις περιστρέφονται γύρω από την έννοια της μεταφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο της 

εργασίας φροντίδας από τις φτωχές προς τις πλούσιες χώρες και συνεπακόλουθη μεταφορά 

συναισθηματικών πόρων, η οποία έχει εξαιρετικά αρνητική επίδραση στα παιδιά που μένουν 

πίσω (Καββαδία-Στρατηγάκη,2013:197). 

Μεταξύ των θετικών πτυχών επισημάνθηκαν οι ανθεκτικές πρακτικές διατήρησης και 

αναπαραγωγής των οικογενειακών δεσμών, οι οποίοι παραμένουν ζωντανοί παρά τις μεγάλες 

αποστάσεις και τους παρατεταμένους αποχωρισμούς. Άλλωστε η ίδια η ύπαρξη των δια-εθνικών 

οικογενειών βασίζεται στο γεγονός ότι οι συγγενικοί δεσμοί παραμένουν ζωντανοί και 

επιμένουν στο χρόνο και τον χώρο.  

 Επίσης είναι πολύ σημαντικό να αναδειχτεί με ποιους τρόπους, μέσα από ποιες διαδικασίες και 

σε ποιο βαθμό οι δια-εθνικές σχέσεις διαμορφώνουν την προσωπική ζωή των μεταναστών 

αφενός και ποιος είναι ο ρόλος των τοπικών συγκείμενων μέσα στα οποία εργάζονται και 

κατοικούν αφετέρου. 

Οι μετανάστες/στριες οργανώνουν υλικά και συναισθηματικά τη ζωή τους ανάμεσα στη χώρα 

καταγωγής και τη χώρα διαμονής τους (μερικές φορές ανάμεσα σε περισσότερες χώρες 

διαδοχικής διαμονής και ανάμεσα σε γεωγραφικά διασκορπισμένα μέλη της οικογένειας). 

Επέρχονται ανατροπές στα παραδοσιακά σχήματα πρόσληψης των έμφυλων ρόλων μέσα στην 

οικογένεια, δημιουργούνται νέα μοντέλα επικοινωνίας (τηλεφωνική, επικοινωνία μέσω 

διαδικτύου), καταμερίζεται με διαφορετικό τρόπο πλέον η αμειβόμενη (ή μη) εργασία. Το 

μεταναστευτικό «ανήκειν» σκιαγραφεί μια διπλή παρουσία που χαρακτηρίζεται από πολλές 

αντιφάσεις και εντάσεις, αφού οι μετανάστες ισορροπούν ανάμεσα «στην αναμονή για την 

ημέρα της επιστροφής» και την επιθυμία να στήσουν ένα καινούργιο «σπιτικό» στη χώρα 

προορισμού. Προσπαθούν να  καλλιεργήσουν νέους δεσμούς, διατηρώντας παράλληλα τους 

παλιούς, συμμετέχοντας στις αποκαλούμενες πρακτικές «συν-παρουσίας» που καταργούν τις 

χωροχρονικές αποστάσεις μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών (Ζαββού-Καμπούρη, 

2013: 19).  

Ταυτόχρονα, ζουν και εργάζονται στην πόλη, έχουν πρόσβαση και συμμετοχή στον καθημερινό 

δημόσιο χώρο, ενώ επίσης δημιουργούν τη δική τους καθημερινότητα συνδέοντας πρακτικά και 

συμβολικά το εδώ (Αθήνα) με το εκεί (πόλη/χωριό καταγωγής τους). Παύουν να αποτελούν ένα 

ενιαίο και ομοιογενές σύνολο «αναξιοπαθούντων» και «ανεπιθύμητων» του οποίου το μόνο 

στοιχείο συγκρότησης είναι ότι «έρχονται από αλλού. Αποκτούν τη δική τους ταυτότητα που 

εμπεριέχει τα προσωπικά χαρακτηριστικά του καθενός (έμφυλα, ηλικιακά, εθνοτικά, 
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θρησκευτικά, πολιτισμικά), αποκτούν όνομα και φωνή. Καθίστανται υποκείμενα που μπορεί να 

υπομένουν και να συμβιβάζονται αλλά και να ενεργούν, να διαπραγματεύονται και να 

επαναπροσδιορίζουν τους όρους ύπαρξής τους, μεταξύ άλλων, και στην πόλη. Η ορατότητα των 

μεταναστών/στριών και η καθημερινή αλληλεπίδραση με το γηγενή πληθυσμό γίνονται οι 

καταλύτες για την οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαιότητας. Άλλωστε, η συνεχής παρουσία τους 

μέσα στο χρόνο είναι αυτή που διευκολύνει την ανάπτυξη της οικειότητας και της εμπιστοσύνης 

(Βαϊου-Λαφαζάνη κ.ά, 2013 :94-99). 

 Συνεπώς η γειτονιά και κατ’ επέκταση η πόλη αναδύεται ως χώρος της πολιτικής , της εργασίας 

και της εμπορικής επιχειρηματικότητας και καθίσταται «ανοιχτός» και γι αυτό χώρος 

ενδυνάμωσης. Οι μεταναστευτικές πρακτικές κοινής χρήσης του δημόσιου χώρου και οι 

μεταναστευτικές κινητοποιήσεις για το δικαίωμα «στο ανήκειν» καθιστά τη γειτονιά τόπο 

συνεχούς διαπραγμάτευσης των πολιτικών της δημοκρατικής συμμετοχής.  

 Συνοψίζοντας, είτε στο τοπικό επίπεδο της γειτονιάς ή της πόλης είτε στον οικείο χώρο της 

οικογένειας ή ακόμα στο εικονικό χώρο του διαδικτύου, η παρουσία των μεταναστών ως 

κατοίκων, εργαζομένων, οικογενειακών μελών και χρηστών, καθώς και τα εκτεταμένα δίκτυα 

που διαμορφώνουν και στα οποία στηρίζονται, αλλάζουν την κοινωνικοπολιτισμική δυναμική 

του τρόπου και της ταυτότητας. Γι αυτό το λόγο, η πόλη, η οικογένεια, και το διαδίκτυο 

αναδεικνύονται ως πεδία- κλειδί προκειμένου να μελετήσει κανείς τις δια-εθνικές αλληλεπιδράσεις 

και πρακτικές αμοιβαίων εξαρτήσεων ή/και συγκρούσεων ανάμεσα σε διαφορετικούς πληθυσμούς, 

γλώσσες, κοινωνικοπολιτισμικές ταυτότητες καθώς και κοινωνικοοικονομικές και νομικές 

ανισότητες  (Ζαββού-Καμπούρη, 2013: 19).  

 Ένα ακόμη θεματικό πεδίο στο οποίο εντοπίζονται δια-εθνικές πρακτικές είναι εκείνο που 

αφορά τη θρησκεία. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε 15, ανέδειξε πως η ανάμειξη του τοπικού 

και του δια-εθνικού στις θρησκευτικές πρακτικές έχει ισχυρή επίδραση στους τρόπους με τους 

οποίους διαμορφώνονται οι μεταναστευτικοί δεσμοί και ταυτότητες πέρα από τα όρια του 

έθνους- κράτους. Επιπλέον, ανέδειξε πόσο συνδεδεμένοι στην καθημερινή ζωή των 

μεταναστών/στριών είναι ο τόπος υποδοχής και ο τόπος αποστολής. 

Καθίσταται σαφές πως η μελέτη της μετανάστευσης ως δια-εθνικού -και όχι ως μονοδιάστατου- 

φαινομένου φωτίζει την ταυτόχρονη εκδήλωση διαφορετικών ειδών του «ανήκειν» και της 

ένταξης, που αποσταθεροποιούν την αποκλειστικότητα του έθνους κράτους. Είναι επομένως 

αναγκαίο, να σταματήσουμε να αντιλαμβανόμαστε τη μετανάστευσης ως πρόβλημα που 

ταλαιπωρεί τις κοινωνίες υποδοχής και να προσπαθήσουμε να την κατανοήσουμε ως μια θετική 

κοινωνικοπολιτισμική αλλαγή που παράγεται από τις συνεχείς κοινωνικές, οικονομικές, 

                                                
15 Πρόκειται για το διακρατικό ερευνητικό πρόγραμμα GEMIC (Gender,Migration,and Intercultural Interaction) , 
Βλ.Ζαββού-Καμπούρη, 2013: 22-23. 
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πολιτικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές, γλωσσικές, προσωπικές, και συλλογικές επιδράσεις, σε 

πολλαπλές κλίμακες και σύνορα (Ζαββού-Καμπούρη, 2013: 18).  

 

 

Η στροφή του ερευνητικού ενδιαφέροντος προς τη γυναικεία μετανάστευση 
 
 
Η  διεθνής βιβλιογραφία που μελετά τη μετανάστευση την παρουσιάζει ως αποκλειστικά σχεδόν 

ανδρική υπόθεση καθώς εύκολα διαπιστώνεται η απουσία των γυναικών, ιδιαίτερα σε μελέτες 

πριν το 1970. Παρόλο που μετανάστριες υπήρχαν πάντα, ακόμη και σε περιπτώσεις 

μεταναστευτικών κινήσεων στις οποίες οι γυναίκες υπερείχαν αριθμητικά των ανδρών, 

κυρίαρχη αναπαράσταση του υποκειμένου της μετανάστευσης παρέμενε (και σε κάποιο βαθμό 

ακόμη παραμένει) ένας άνδρας μόνος, νέος, στην ακμή της ηλικίας και της εργατικής του 

δύναμης (Βαϊου, 2009:17). Αυτή η τάση να θεωρείται το μεταναστευτικό υποκείμενο σαν να 

είναι ήδη αρσενικό, πριν δηλαδή του αποδοθεί μια ξεκάθαρα έμφυλη ταυτότητα, παραπέμπει 

στο πρότυπο του περιπετειώδους μετανάστη-ταξιδιώτη που συμβολικά συνδέεται με την 

αρρενωπότητα (Καμπούρη-Λαφαζανη, 2009: 45). 

Στις λίγες περιπτώσεις, πάντως, που γίνεται λόγος για γυναίκες μετανάστριες, εκείνες αναφέρονται 

συνήθως μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας που μεταναστεύει, ως εξαρτημένα «από το μετανάστη» 

μέλη. Με την αύξηση της «κοινωνικής ορατότητας» της μεταναστευτικής οικογένειας, 

δημιουργήθηκε κάποιο επιστημονικό ενδιαφέρον για τις συζύγους και μητέρες των 

μεταναστευτικών οικογενειών. Οι λιγοστοί επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την μετανάστευση 

των γυναικών τόνισαν την εκμετάλλευση τους από τους συζύγους τους και το οικονομικό σύστημα. 

Ακόμη όμως και αυτή η μικρή τους εμφάνιση στη βιβλιογραφία συνοδεύεται από στερεότυπα  που 

ομογενοποιούν : φτωχές, απομονωμένες, χωρίς μόρφωση και επιφορτισμένες αποκλειστικά με 

την ανατροφή των παιδιών. 

Από τη δεκαετία του 1970 η ανδροκεντρική προσέγγιση της μετανάστευσης αρχίζει να 

αμφισβητείται καθώς πλέον σε διάφορες μελέτες εμφανίζονται συστηματικά γυναίκες 

μετανάστριες οι οποίες αποφασίζουν να μεταναστεύσουν αυτόνομα ή να πάρουν οι ίδιες 

πρωτοβουλίες για τις οικογένειές τους. Η εξέλιξη αυτή ιστορικά σχετίζεται με την ανάπτυξη 

γυναικείων κινημάτων και γυναικείων σπουδών παγκόσμια (Μαράτου – Αλιμπράντη κ.ά, 2007: 

28). Έτσι οι γυναίκες γίνονται αντικείμενο πολλών ερευνών και ειδικών τόμων και 

αφιερωμάτων σε όλη τη δεκαετία του 1980. Είναι η πρώτη φορά που η μετανάστρια 

αντιμετωπίζεται ως αυτόνομο υποκείμενο. Παράλληλα μελετώνται  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

γυναικείας μετανάστευσης και της ιστορίας της. 
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Η ερευνητική αυτή προσπάθεια διερευνά την ποσοτική (κυρίως) παρουσία γυναικών στα 

διάφορα μεταναστευτικά ρεύματα, τα χαρακτηριστικά των γυναικών που μεταναστεύουν, τις 

διαδικασίες ένταξής τους στις κοινωνίες υποδοχής, το ρόλο των εμβασμάτων για τις κοινωνίες 

προέλευσης. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι οι γυναίκες ήταν τόσο εξαρτημένα μέλη οικογενειών, 

μετακινούμενα στο πλαίσιο οικογενειακής συνένωσης, όσο και ανεξάρτητες οικονομικές 

μετανάστριες (Βαϊου, 2009:19-20).  

Είναι κοινά αποδεκτό πως από το 1989 και μετά βρισκόμαστε μπροστά σε παγκοσμιοποιημένες 

και ετερογενείς μεταναστευτικές ροές που αλλάζουν το τοπίο της μετανάστευσης. Την ίδια 

εποχή, παρατηρείται στροφή προς τη συγκρότηση έμφυλων προσεγγίσεων στην έρευνα για τη 

μετανάστευση. Οι γυναίκες δεν παρουσιάζονται ως παθητικά θύματα των παγκόσμιων 

συγκυριών αλλά πλέον είναι ενεργά υποκείμενα σε ένα σχέδιο μετανάστευσης που συνήθως 

εμπλέκει σύνθετες διαπραγματεύσεις ταυτοτήτων και σχέσεων φύλου στον τόπο προέλευσης, 

στη διαδρομή, στον τόπο προορισμού και μέσα στα κοινωνικά δίκτυα των μεταναστριών 

(Βαϊου, 2009:33).  

Παράλληλα, οι εικόνες και οι αναπαραστάσεις των πληθυσμών που μεταναστεύουν είναι 

έμφυλες : για παράδειγμα οι ίδιοι οι μετανάστες και οι μετανάστριες δεν αφηγούνται 

ταυτόσημες ιστορίες ούτε ανακαλούν όμοιες μνήμες εμπειριών μετανάστευσης.  

Υπό αυτό το πρίσμα, αποκαλύπτονται οι πολλαπλές μορφές και αιτίες κινητικότητας των 

γυναικών. Η αύξηση μάλιστα της αυτόνομης γυναικείας μετανάστευσης οδήγησε σε ποικίλες 

αναλύσεις που καταδεικνύουν ότι οι μετανάστριες διαφέρουν πολλαπλά μεταξύ τους : υπάρχουν 

γυναίκες που μεταναστεύουν ως συνέπεια της οικογενειακής επανένωσης ακολουθώντας τον 

άντρα τους σε μια νέα πατρίδα ενώ άλλες το κάνουν για να βρουν οι ίδιες δουλειά και να είναι 

ανεξάρτητες οικονομικά. Μερικές μετακινούνται μόνες, προκειμένου να εξασφαλίσουν την 

επιβίωση ή/και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής της οικογένειάς τους αλλά και την προσωπική 

τους επιβίωση. Γυναίκες από αγροτικές περιοχές μεταναστεύουν αυτόνομα ή μέσω 

προγραμμάτων οικογενειακής επανένωσης. Κάποιες άλλες, οι οποίες είναι ανειδίκευτες, 

μεταναστεύουν αυτόνομα και με αυξανόμενους ρυθμούς από αστικές περιοχές εξαιτίας της 

φτώχειας ή οικογενειακών προβλημάτων. Όσες διαθέτουν δευτεροβάθμια ή ανώτερη 

εκπαίδευση μεταναστεύουν αυτόνομα επειδή δε μπορούν να καταλάβουν θέσεις εργασίας 

ανάλογες των προσόντων τους. Τέλος, μια ακόμα ομάδα γυναικών περιλαμβάνει αυτές που 

μεταναστεύουν εξαιτίας πολιτικών αναταραχών, γενικευμένης βίας και έμφυλων διακρίσεων. 

Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι ομογενοποιητικές αναπαραστάσεις της μετανάστριας που ίσχυαν 

μέχρι πρότινος, κλονίζονται συθέμελα (Μαράτου – Αλιμπράντη κ.ά, 2007: 28). 

Η εξέλιξη της διεθνούς μετανάστευσης σε σχέση με τη συμμετοχή των γυναικών καταγράφεται 

στη βιβλιογραφία με τον όρο «θηλυκοποίηση της μετανάστευσης». Ο όρος αυτός περιγράφει 

την τάση να αποτελούνται τα μεταναστευτικά ρεύματα όλο και περισσότερο από γυναίκες όχι 
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τόσο ως εξαρτημένα άτομα που συνοδεύουν άνδρες μετανάστες αλλά περισσότερο ως αυτόνομα 

υποκείμενα. Ενδεικτικά, το έτος 2005 υπήρχαν περισσότερες γυναίκες μετανάστριες απ ότι 

άνδρες σε όλες τις περιοχές του κόσμου εκτός από την Αφρική και την Ασία (Μαράτου – 

Αλιμπράντη κ.ά, 2007: σελ 26). 

Εκτός από τους λόγους της μετανάστευσης των γυναικών , τους ερευνητές του φαινομένου της 

γυναικείας μετανάστευσης, απασχόλησαν, επιπλέον, ζητήματα όπως ο ρόλος της γυναίκας 

γενικά στη μεταναστευτική διαδικασία αλλά κυρίως η επίδραση της μεταναστευτικής εμπειρίας 

πάνω στο ρόλο και τη θέση της γυναίκας στην οικογένεια, στην εργασία και στην κοινωνία.  

Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, έχει υποστηριχθεί ότι οι γυναίκες που μεταναστεύουν 

συμβάλλουν καθοριστικά στην επιβίωση και την κοινωνική άνοδο της οικογένειας στη χώρα 

υποδοχής, ενώ ακόμη και εκείνες που μένουν πίσω στη χώρα τους, μη μπορώντας να 

ακολουθήσουν το σύζυγό τους, φαίνεται πως πάλι συμβάλλουν στη μεταναστευτική διαδικασία 

με έμμεσο τρόπο (π.χ. με την ανάληψη της φροντίδας του νοικοκυριού) (Τσίγκανου κ.ά. 

2001:107). 

 Σε ότι αφορά το δεύτερο ζήτημα, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Σύμφωνα με μία 

άποψη, η διαδικασία της μετανάστευσης έχει θετική επίδραση για τη θέση και το ρόλο της 

γυναίκας στην οικογένεια και την κοινωνία γενικά. Υποστηρίζεται δηλαδή ότι μέσω της 

διαδικασίας της μετανάστευσης η γυναίκα ισχυροποιεί τη θέση της.  

Λόγω της απομάκρυνσης από την ευρύτερη οικογένεια χαλαρώνει ο κοινωνικός έλεγχος και 

βελτιώνεται η σχέση του ζευγαριού. Επιπρόσθετα, η επαφή της γυναίκας με τη χώρα υποδοχής 

οδηγεί στην εγκατάλειψη των παραδοσιακών τρόπων συμπεριφοράς και στην υιοθέτηση νέων 

που είναι σύμφωνες με τις κυρίαρχες αντιλήψεις για τις σχέσεις των δύο φύλων στη χώρα 

υποδοχής.  

Παράλληλα, η είσοδος της μετανάστριας στην αγορά εργασίας συντελεί στη μετατόπιση της 

εξουσίας στο ζευγάρι, στην αύξηση της συμμετοχής της γυναίκας στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων και στην απελευθέρωσή της από παραδοσιακούς ρόλους και καθήκοντα τα οποία 

αντικαθίστανται με το νέο οικονομικό της ρόλο.  

Από την άλλη μεριά, υπάρχουν θεωρητικές προσεγγίσεις σύμφωνα με τις οποίες η 

μετανάστευση επιδεινώνει τη θέση της γυναίκας στην οικογένεια και την κοινωνία. Η διπλή 

εργασία της μετανάστριας ως εργάτριας αλλά και ως υπεύθυνης του νοικοκυριού, η κατώτερη 

θέση της στην αγορά εργασίας, τόσο σε σχέση με τους άνδρες μετανάστες όσο και με τις γηγενείς 

γυναίκες, η έλλειψη δικτύων υποστήριξης, η άγνοια της γλώσσας και τέλος, το γεγονός ότι η 

άδεια εργασίας και παραμονής είναι νομικά εξαρτημένη από τον σύζυγο είναι παράγοντες που 

αποδυναμώνουν τη θέση της (Τσίγκανου κ.ά. 2001:108). 

Επιπλέον, επειδή οι γυναίκες θεωρούνται ότι αποτελούν τους βασικούς πυλώνες διατήρησης και 

αναπαραγωγής οικογενειακών και συναισθηματικών δεσμών καθώς και διατήρησης στοιχείων 
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της ταυτότητας (εθνικών και θρησκευτικών) και μετάδοσης αυτών στα παιδιά, υφίστανται 

αυστηρότερο οικογενειακό έλεγχο απ’ ότι οι άνδρες. Η οποιαδήποτε απόκλιση από τον 

παραδοσιακό τρόπο ζωής και συμπεριφοράς αυξάνει τις συγκρούσεις μεταξύ του ζευγαριού και 

έχει ως συνέπεια την επαναφορά της γυναίκας στον παραδοσιακό της ρόλο (Τσίγκανου κ.ά. 

2001: 108-9). Τέλος, υπάρχουν και οι προσεγγίσεις σύμφωνα με τις οποίες η μετανάστευση έχει, 

ταυτόχρονα, και θετική και αρνητική επίδραση στη θέση και το ρόλο των γυναικών. 
Γενικά, οι επιδράσεις της μετανάστευσης στη θέση των μεταναστριών εξαρτώνται από πολλούς 

παράγοντες όπως είναι ο τόπος, ο χρόνος, η οικονομική συγκυρία, τα δίκτυα αλληλοβοήθειας, η 

εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία της μετανάστριας, η θέση της στη χώρα προέλευσης, η 

κατάσταση στην αγορά εργασίας στη χώρα υποδοχής, τα χαρακτηριστικά του κατά φύλο 

καταμερισμού εργασίας στη χώρα υποδοχής. Επίσης, η επιρροή της μετανάστευσης στις γυναίκες 

σχετίζεται με την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τον αγροτικό ή αστικό χαρακτήρα της 

περιοχής προέλευσης, τις αιτίες της μετανάστευσης και το είδος της – αυτόνομη/εξαρτημένη - 

καθώς και τον χρόνο παραμονής στη χώρα υποδοχής (Τσίγκανου κ.ά. 2001: 110 – 111) 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

 

Μέθοδος έρευνας 
 

Η μέθοδος που επιλέχθηκε στην παρούσα έρευνα είναι η ποιοτική καθώς έχει ως στόχο τον 

εντοπισμό των συνδέσεων μεταξύ κοινωνικού φαινομένου και των υποκειμένων του, 

λαμβάνοντας υπόψη πρωταρχικώς τη σκοπιά του υποκειμένου, στην προκειμένη περίπτωση 

δηλαδή, των γυναικών μουσουλμάνων μεταναστριών. Μέσω της ποιοτικής έρευνας κατακτάται 

η διερεύνηση σε βάθος, η ανάδειξη και η κατανόηση της εμπειρίας των ερευνώμενων. 
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Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 
 

 

Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων είναι η ημι-δομημένη 

συνέντευξη. Ο οδηγός των συνεντεύξεων σχεδιάστηκε με βάση συγκεκριμένες θεματικές, οι οποίες 

όμως εν δυνάμει θα μπορούσαν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή αναλόγως των απαντήσεων των 

συνεντευξιαζόμενων. Γενικά, η χρήση ημιδομημένου ερωτηματολογίου βοηθά στη διαχείριση 

περιπτώσεων κατά τις οποίες ενθαρρύνεται η αφήγηση και εξιδανικεύονται καταστάσεις και μνήμες, 

καθώς δεν προσφέρουν απόλυτο έλεγχο στον ερευνητή (Ιωσηφίδης, 2008 : 113). Εν προκειμένω, 

χρησιμοποιήθηκαν περιγραφικές ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που «κατηύθυναν» τη συνέντευξη, 

χωρίς όμως να την περιορίζουν, εφόσον προέκυπτε κάποιο άλλο θέμα.  

 

Οι αρχικοί θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους δομήθηκαν οι συνεντεύξεις είναι οι εξής: 

υποκειμενικές στάσεις, εργασία, θρησκευτικότητα, κοινωνικές πρακτικές, οικογενειακές 

σχέσεις. 

Οι θεματικές παρατίθενται πιο αναλυτικά στο παράρτημα, στο τέλος της εργασίας. 

 

 

 

Στοιχεία δείγματος – Ερευνητική διαδικασία - Προβληματισμοί/Δυσκολίες 
  

Στην έρευνα πήραν μέρος συνολικά δώδεκα γυναίκες, μεταξύ 33 και 53 ετών, προερχόμενες 

από τρεις διαφορετικές χώρες (πέντε από την Αίγυπτο, πέντε από το Μπαγκλαντές και δύο από 

την Αιθιοπία). Στην πλειοψηφία τους διαμένουν σε περιοχές εντός του δήμου Αθηναίων, εκτός 

από δύο που ζουν σε όμορους δήμους. Όλες τους δήλωσαν μουσουλμάνες ως προς το 

θρήσκευμα.   

Η επαφή με τις περισσότερες γυναίκες στηρίχτηκε σε σχέσεις που είχαν δημιουργηθεί και 

οικοδομηθεί ήδη μεταξύ μας παλαιότερα, καθώς οι μισές εκ του δείγματος της έρευνας είχαν 

παρακολουθήσει τα μαθήματα ελληνικών τα οποία δίδασκα, στα πλαίσια προγράμματος σε 

Κ.Ε.Κ για την εκπαίδευση μεταναστών, την περίοδο 2013-14. Με ακόμη δύο γυναίκες ήρθα σε 

επικοινωνία μετά από συνεννόηση με τους συζύγους τους, οι οποίοι επίσης είχαν 
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παρακολουθήσει τα μαθήματα, ενώ τις υπόλοιπες τέσσερεις μου τις σύστησαν όσοι/ες 

μετανάστες/στριες ήδη γνώριζα.  

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν την περίοδο Ιουνίου-Νοεμβρίου 2015. Οι πέντε εξ αυτών 

διενεργήθηκαν σε εξωτερικό χώρο (καφετέρια), οι έξι στα σπίτια των γυναικών ενώ μία 

διεξήχθη τηλεφωνικά μέσω viber (καθότι είχε προηγηθεί η επανεγκατάσταση της γυναίκας και 

της οικογένειάς της, λίγους μήνες πριν, στη χώρα καταγωγής της). Όσον αφορά το επίπεδό τους 

ως προς τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αυτό κυμαίνεται από κάτω του μετρίου έως πολύ 

καλό. Κατά συνέπεια, πέραν τεσσάρων, στις υπόλοιπες οκτώ περιπτώσεις χρειάστηκε η βοήθεια 

παράλληλης μετάφρασης, την οποία ανέλαβαν στην πλειονότητά τους τα παιδιά των 

μεταναστριών. Όλα, ηλικίας δώδεκα ετών και άνω, γνώριζαν πολύ καλά και τη μητρική τους 

γλώσσα και φυσικά την ελληνική, αφ’ ης στιγμής φοιτούν σε ελληνικά σχολεία. Σε μία 

περίπτωση ο μεταφραστής ήταν οικογενειακός φίλος. Αναφορικά με το λόγο εγκατάστασης 

στην Ελλάδα, για εννιά από τις γυναίκες αιτία αποτέλεσε η οικογενειακή επανένωση, δύο 

μετανάστευσαν αυτόνομα έχοντας όμως κάποιο φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο ήδη στη χώρα, 

ενώ μία γυναίκα ήρθε στην Ελλάδα ακολουθώντας τον άντρα της στο ταξίδι προς μια 

καινούργια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις τα κίνητρα συνδέονται 

με οικονομικούς λόγους αλλά και με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και γενικότερα των 

συνθηκών διαβίωσης. Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο αλλά και τα χρόνια παραμονής στη 

χώρα, υπάρχουν έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των μεταναστριών. Η εκπαίδευση τους 

ποικίλει από καθόλου έως πανεπιστημιακή ενώ τα χρόνια παραμονής τους κυμαίνονται σε ένα 

εύρος από 7 μέχρι 28. Όλες διαμένουν στη χώρα νόμιμα, κατέχοντας άδεια παραμονής, εκτός από 

μία που έχει αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα. 
Αναφορικά με την εργασιακή κατάσταση των μεταναστριών την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, 

τέσσερις δηλώνουν ότι εργάζονται, τέσσερις ότι εργάζονταν παλαιότερα περιστασιακά εκ των 

οποίων οι 2 είναι σήμερα ξανά σε αναζήτηση εργασίας, ενώ τέλος, οι υπόλοιπες δηλώνουν πως δεν 

έχουν βγει ποτέ στην ελληνική αγορά εργασίας και συντηρούνται οικονομικά από τους συζύγους 

τους.  

Όσον αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση, οι δέκα είναι παντρεμένες και όλες πλην μίας 

έχουν παιδιά, ενώ οι δύο γυναίκες που προέρχονται από την Αιθιοπία υπήρξαν παντρεμένες στο 

παρελθόν αλλά πλέον ζουν στην Ελλάδα μόνες. Η πρώτη δεν είχε αποκτήσει παιδιά ενώ η 

δεύτερη έχει ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει στη χώρα καταγωγής της.  

Σε όλες τις συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκε καταγραφικό μαγνητόφωνο, έπειτα από τη σύμφωνη 

γνώμη των  συνεντευξιαζόμενων. Η δεοντολογία τηρήθηκε με τη διαβεβαίωση διασφάλισης 

ανωνυμίας των στοιχείων τους και των προσωπικών τους δεδομένων. Τα πραγματικά ονόματα 

των συμμετεχουσών δεν αναφέρονται και αντικαθίστανται από ψευδή.  
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Παρά τις αρχικές μου αμφιβολίες, όλες οι γυναίκες δέχτηκαν πρόθυμα να μου μιλήσουν, ενώ 

υπέρ της όλης διαδικασίας συνέβαλε το γεγονός ότι είχε αναπτυχθεί μια σχέση εμπιστοσύνης 

και ένα κλίμα οικειότητας με εκείνες που γνώριζα ήδη, ενώ ακόμη και όσες συναντούσα για 

πρώτη φορά, μετά την αρχική αμηχανία, έδειχναν να αισθάνονται άνετα και απαντούσαν 

αβίαστα στις ερωτήσεις που τους έθετα.  

Ένα ακόμη σημείο το οποίο αρχικά μου προκάλεσε ενδοιασμούς ως προς τη διαχείρισή του, 

αφορούσε τις ερωτήσεις που σχετίζονταν με τη θρησκεία και τον τρόπο ζωής που ακολουθείται 

με βάση αυτή. Είχα ήδη αποφασίσει να μην εμπλέξω  θέματα που αφορούσαν τη σχέση των δύο 

φύλων στις συζητήσεις μας καθώς έκρινα πως θα δυσχεράνει την επικοινωνία και ίσως 

Όνομα Χώρα Χρόνος 
παραμονής 

Εκπαίδευση Επίπεδο 
ελληνομάθειας 

Φατία Αιθιοπία 28 Δευτεροβάθμια Πολύ καλό 

Γιασίν Αιθιοπία 11 Καθόλου Μέτριο 
Ζιχάν Αίγυπτος 15 Δευτεροβάθμια Κάτω του 

μετρίου 
Σουζάν Αίγυπτος 18 Τριτοβάθμια Κάτω του 

μετρίου 
Μαντίχα Αίγυπτος 23 Τριτοβάθμια Καλό 

Νουρ Αίγυπτος 20 Τριτοβάθμια Καλό 
Ζάχρα Αίγυπτος 26 Δευτεροβάθμια Πολύ καλό 

Ρίπα Μπαγκλαντές 9 Τριτοβάθμια Κάτω του 
μετρίου 

Αϊσέ Μπαγκλαντές 9 Δευτεροβάθμια Κάτω του 
μετρίου 

Σάλμα Μπαγκλαντές 7 Τριτοβάθμια Κάτω του 
μετρίου 

Μάριαμ Μπαγκλαντές 14 Πρωτοβάθμια Μέτριο 

Ραχιμά Μπαγκλαντές 13 Πρωτοβάθμια Κάτω του 
μετρίου 
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δημιουργήσει επιφυλακτικότητα και εσωστρέφεια στις γυναίκες και ενδεχομένως παρεμποδίσει 

την πορεία της συνέντευξης. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ενδυμασίας και της μαντίλας, είχα 

καταλήξει να κάνω κάποιες πολύ γενικές διερευνητικές ερωτήσεις και από την αντίδρασή τους 

και την επιθυμία τους (ή μη)  να εκφραστούν ελεύθερα θα εξαρτιόταν η συνέχεια της 

συζήτησης. Να επισημάνω εδώ πως είχα ζητήσει εξαρχής από τις συνεντευξιαζόμενες να 

διακόψουν οποιαδήποτε στιγμή οι ίδιες δεν ένιωθαν άνετα με κάποιο συγκεκριμένο θέμα. 

Τελικά, δεν προέκυψε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, αντιθέτως πολλές φορές με διευκόλυναν 

απαντώντας μου για προσωπικά θέματα χωρίς ουσιαστικά να τις ρωτήσω κάτι ευθέως. Στις 

λίγες φορές που ένιωσα ότι κάποιο ζήτημα που θίγω τις φέρνει σε δύσκολη θέση προτίμησα να 

προχωρήσω σε διαφορετική ερώτηση.  

Ένα ζήτημα που έπρεπε να διευθετηθεί εξ αρχής σχετιζόταν με το θέμα της παράλληλης 

μετάφρασης, καθώς ένα μεγάλο μέρος των γυναικών δε γνώριζε καλά την ελληνική γλώσσα. 

Επέλεξα να μην περιορίσω το δείγμα προσεγγίζοντας αποκλειστικά ελληνομαθείς γυναίκες, 

καθώς μ’ αυτό τον τρόπο τα βιώματα και οι απόψεις των υπολοίπων θα παρέμεναν στην 

αφάνεια. Οι επιλογές επομένως ήταν συγκεκριμένες. Ή η παράλληλη μετάφραση θα 

πραγματοποιούνταν από έναν επαγγελματία ή από τα παιδιά των ερευνώμενων. Απέκλεισα 

συνειδητά την πρώτη επιλογή καθώς η παρουσία κάποιου τρίτου άγνωστου προσώπου θα 

εμπόδιζε ίσως τις γυναίκες να εκφραστούν ελεύθερα. Προκρίθηκε έτσι η λύση της ταυτόχρονης 

μετάφρασης  από τα παιδιά τους, μια λύση που ικανοποιούσε και τις ίδιες καθώς έτσι είχαν τη 

δυνατότητα να μιλήσουν ανεμπόδιστα για το οτιδήποτε, νιώθοντας παράλληλα σιγουριά και 

ασφάλεια. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις ήταν εκείνα που ενθάρρυναν τις μητέρες να 

παραθέσουν διάφορα γεγονότα, συμπληρώνοντας τις αφηγήσεις τους. Η συγκεκριμένη εξέλιξη 

θα μπορούσε να ειπωθεί πως εξυπηρέτησε και εμένα καθώς μου δόθηκε η ευκαιρία να 

συνομιλήσω με τα παιδιά, τα οποία ουσιαστικά αποτελούσαν και μια δεύτερη ομάδα 

πληροφορητών, να τα ρωτήσω για τα βιώματά τους στην Ελλάδα αλλά και να τους ζητήσω τις 

απόψεις τους πάνω σε ορισμένα ζητήματα, παρατηρώντας παράλληλα αν οι απόψεις τους 

ταυτίζονται με εκείνες των μητέρων τους. Τα παιδιά, επομένως, αποκτούσαν ενεργό ρόλο ενώ 

ταυτόχρονα αποτελούσαν μια γέφυρα μεταξύ πληροφορήτριας και ερευνήτριας.  

Βέβαια επειδή κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων με ταυτόχρονη μετάφραση υπάρχει πάντα η 

πιθανότητα τα λεγόμενα να μη μεταφερθούν επακριβώς από τη μία γλώσσα στην άλλη, έγινε 

ανώνυμα προσπάθεια διασταύρωσης του περιεχομένου των συνεντεύξεων με άλλους φυσικούς 

ομιλητές.  
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ-Η ΕΡΕΥΝΑ 
 
 
 

 

Μεταναστευτικές διαδρομές 
 

Για τις περισσότερες συνεντευξιαζόμενες η επιλογή της χώρας μετανάστευσης συνδεόταν με 

την οικογενειακή επανένωση. Η προσδοκία τους για μια πιο άνετη οικονομικά και με καλύτερες 

συνθήκες ζωή σε σχέση με εκείνη που βίωναν στην πατρίδα τους, τις παρακίνησε να λάβουν τη 

σημαντική απόφαση να ακολουθήσουν τους συζύγους τους όχι μόνο σε μια νέα χώρα αλλά και 

σε μια νέα ήπειρο. 

 Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων παρατηρείται ένα συγκεκριμένο μοτίβο 

μετανάστευσης. Αρχικά μεταναστεύει ο άντρας στην Ελλάδα, άλλοτε με νόμιμο τρόπο, άλλοτε 

παράτυπα· όταν μετά από κάποια χρόνια αποφασίσει να παντρευτεί, και έχοντας καταφέρει στο 

μεταξύ να εξασφαλίσει τα απαραίτητα έγγραφα που καθιστούν την παραμονή του στη χώρα 

νόμιμη, επιστρέφει στη χώρα καταγωγής του, παντρεύεται, και αφού συγκεντρώσει και 

προσκομίσει ό,τι απαιτείται για τη νόμιμη πλέον μετανάστευση της γυναίκας του, τη μεταφέρει 

μαζί του στην Ελλάδα. Ιδιαιτερότητα παρουσιάζει η τέλεση του γάμου της Σουζάν,  στον οπoίο 

ο σύζυγος δεν  ήταν παρών. Όπως επισημαίνει η ίδια, είναι μια τακτική που δεν είναι 

ασυνήθιστη στην Αίγυπτο : «Ο άντρας μου ήταν στην Ελλάδα. Εγώ ήμουν στην Αίγυπτο. Αλλά 

στην Αίγυπτο γίνεται ο άντρας να γράψει ένα χαρτί στον κουμπάρο του ότι εκείνος είναι υπεύθυνος 

για το γάμο. Ο πατέρας του άντρα μου υπέγραψε στη θέση του άντρα μου». Όλες οι γυναίκες από 

την Αίγυπτο και οι δύο από το Μπαγκλαντές εγκατέλειψαν την πατρίδα τους και ακολούθησαν 

το σύζυγό τους στην Ελλάδα αμέσως μετά την τέλεση του γάμου τους, σε διάστημα ενός μήνα 

το πολύ. Υπάρχει όμως και η περίπτωση δύο άλλων γυναικών από το Μπαγκλαντές, οι οποίες 

μετά το γάμο τους παρέμειναν στη χώρα τους για δύο και δέκα χρόνια αντίστοιχα, μέχρι να 

δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη μετεγκατάστασή τους. Η Ρίπα για παράδειγμα, περίμενε 

υπομονετικά δέκα χρόνια την πρόσκληση στην Ελλάδα από το σύζυγό της με τον οποίο είχαν 

ήδη αποκτήσει δύο παιδιά που μεγάλωναν μαζί της στο Μπαγκλαντές. Η οικογένεια 

επανενώθηκε το 2006 όμως σήμερα, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν εδώ 

ενδέχεται να τους ωθήσουν να επαναλάβουν την ιδιότυπη αυτή μεταναστευτική οικογενειακή 

σχέση.  

Επανερχόμενοι στις περιπτώσεις οικογενειακής συνένωσης εντοπίζουμε τον διαφορετικό τρόπο 

με τον οποίο αυτή πραγματοποιήθηκε στην περίπτωση της Ραχιμά από το Μπαγκλαντές.  Εκείνη 
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δεν ταξίδεψε προς την Ελλάδα αεροπορικώς έχοντας εξασφαλίσει βίζα, όπως οι υπόλοιπες 

συμπατριώτισσές της, αλλά αναγκάστηκε να έρθει με παράτυπο τρόπο διαμέσου άλλων χωρών, 

όπως η πλειονότητα των ανδρών Μπαγκλαντεσιανών μεταναστών. Στο ταξίδι συνοδευόταν από 

τον αδερφό του μέλλοντα συζύγου της. Ο γάμος τους είχε προαποφασιστεί ότι θα λάμβανε χώρα 

στην Ελλάδα εφόσον προφανώς είχε καταστεί αδύνατο για το σύζυγό της να μπορέσει να τη 

φέρει με νόμιμο τρόπο. Η ίδια εξηγεί : «Κανονικά δεν είναι έτσι στο Μπαγκλαντές, δεν πρέπει 

όπως εγώ που ήρθα χωρίς τον άντρα μου και δεν ήμουν παντρεμένη και ήρθα εδώ και 

παντρεύτηκα. Θα έπρεπε  να παντρευτούμε εκεί και να πάει ο άντρας μου να καταθέσει ληξιαρχική 

πράξη δική του και δική μου και οικογενειακή κατάσταση και μετά να πει «θέλω να φέρω τη 

γυναίκα μου», να κάνει αίτηση. Δεν είναι όλοι όπως εγώ, ένα 3% μπορεί, ούτε 3%.» 

Πέραν της οικογενειακής συνένωσης, διακρίνονται και άλλες αιτίες επιλογής της χώρας νέας 

εγκατάστασης. Η Ζάχρα από την Αίγυπτο θέλοντας να ανεξαρτητοποιηθεί οικονομικά και να 

βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής της αποφάσισε να μετοικήσει μόνη της στην Ελλάδα, όπου 

είχε εγκατασταθεί μια παιδική της φίλη μετά το γάμο της. Για τη Φατία οι λόγοι που 

συνετέλεσαν στη μετακίνησή της από την Αιθιοπία στην Ελλάδα είναι διαφορετικοί. Οι 

πολιτικές ταραχές στη χώρα της ώθησαν τους γονείς της να λάβουν την απόφαση για τη 

μετανάστευση της κόρη τους λίγο πριν την ενηλικίωσή της,  προτείνοντας ως λύση την Ελλάδα,  

στην οποία διέμενε ένας συγγενής τους. Και στις δύο αυτόνομες μεταναστεύσεις, επομένως, 

παρατηρούμε πως τα δίκτυα πληροφόρησης συγγενών και φίλων αποτέλεσαν σημαντικό 

παράγοντα επιρροής ως προς την επιλογή του τόπου προορισμού.  Η Γιασίν από την Αιθιοπία 

παρακινούμενη από τον άντρα της, έφτασε στην Ελλάδα μαζί του περνώντας με βάρκα από τα 

τουρκικά παράλια. Οι λόγοι που τους παρακίνησαν να το κάνουν ήταν οικονομικοί καθώς 

ήλπιζαν στο καλύτερο μέλλον που θα τους εξασφάλιζε μία ευρωπαϊκή χώρα. Για εκείνη μάλιστα 

ήταν η δεύτερη μεταναστευτική εμπειρία καθώς ήδη στα 9 της χρόνια εξαιτίας σοβαρών 

οικογενειακών προβλημάτων, είχε μετακινηθεί από την Αιθιοπία όπου γεννήθηκε, προς το 

Σουδάν, όπου και διέμεινε 10 χρόνια περίπου μέχρις ότου φύγει για την Ελλάδα. Όπως 

περιγράφει,  η χώρα μας (προφανώς εξαιτίας της εύκολης προσβασιμότητάς της σε σχέση με 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες)  αποτελούσε πόλο έλξης για πολλούς μετανάστες που προέρχονταν 

από αφρικανικές χώρες.  «Τότε όλοι έρχονταν εδώ· ο άντρας μου μού είπε «θα πάμε στην Ελλάδα, 

όλοι εκεί πάνε»· εγώ φοβόμουν ήμουν μικρή, ούτε είκοσι χρονών». 

 

 

 

Πρώτες εντυπώσεις και προσαρμογή στην Ελλάδα 
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Οι αρχικές εντυπώσεις των μεταναστριών στη νέα τους πατρίδα ήταν ως επί το πλείστον πολύ 

θετικές. Η εικόνα που απέκτησαν γι αυτή  με την έλευσή τους αποτυπώνεται στις εκφράσεις που 

χρησιμοποιούν :   

Ήταν ωραία, όλος ο κόσμος χαμογελάει, μου άρεσε πολύ.. Μαντίχα, Αίγυπτος 

Μ αρέσει πολύ η Ελλάδα, όταν κατέβηκα απ’ το αεροπλάνο πρώτη φορά μού φάνηκε σαν κήπος. 

Νουρ, Αίγυπτος  

Όταν πρωτοήρθα ήμουν πολύ χαρούμενη γιατί μου άρεσε η χώρα και γιατί είναι λιγότερα τα άτομα 

εδώ, ήταν καθαρά και πιο άνετα από εκεί. Ζιχάν, Αίγυπτος 

Ήταν πολύ ωραία, εντυπωσιακά θα έλεγα. Στο Μπαγκλαντές ήταν όλα πράσινα, γιατί είχε πολύ 

πράσινο γενικά. Εδώ όλα φαίνονται άσπρα, τα κτίρια, οι πολυκατοικίες, ήταν διαφορετικά, μου 

άρεσε αυτό. Ρίπα, Μπαγκλαντές 

 

Προβαίνοντας σε μια σύγκριση της καθημερινότητας και του τρόπου ζωής του «εκεί» με το 

«εδώ» θεωρούν πως η «εδώ» πραγματικότητα είναι καλύτερη σε διάφορους τομείς. Κάποιες 

από τις διαφορές που εντοπίζουν σχετίζονται με προβλήματα πολιτικά, υπερπληθυσμού (με τις 

συνέπειες που αυτός επιφέρει), ασφάλειας, φτώχειας, περιβαλλοντικά κ.ά…   

 

Εδώ είχε ησυχία, δεν είχε πολύ κόσμο όπως στην Αίγυπτο που γινόταν χαμός, είναι καθαρή, πολύ 

καθαρή πόλη, προβλήματα δεν υπήρχαν καθόλου, εκεί πάντα υπήρχαν προβλήματα…Μαντίχα, 

Αίγυπτος 

Είναι πολύ ήσυχα εδώ, για παράδειγμα εδώ έχουν ωράριο για ύπνο, εκεί όλες τις ώρες κάνουν 

φασαρία, πρωί να είναι μεσημέρι, βράδυ… Εκεί ασχολούνται με τη ζωή των άλλων ενώ εδώ ο 

καθένας έχει τη ζωή του. Ζιχάν, Αίγυπτος 

Πρώτα την ελευθερία, εκεί ο κόσμος ετοιμαζόταν να κρυφτεί, σχολεία κλείνανε και ανοίγανε. 

Όταν ήρθα εδώ ήταν τόσο καθαρά, τόσο ήρεμα τα πράγματα.. Φατία, Αιθιοπία 

Στη χώρα μου δεν είναι καλά τα πράγματα, οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε…Εκεί φτιάχνουν τα 

κτίρια, του δρόμους να φαίνονται όμορφα αλλά μέσα στα σπίτια οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε· 

βλέπεις πόσα παιδιά, πόσα προβλήματα…Αν δεν έχει κάποιος πρόβλημα στη χώρα του γιατί να 

φύγει να πάει σε άλλη χώρα; Γιασίν, Αιθιοπία 

Στο Μπαγκλαντές έχουμε προβλήματα πολιτικά, ο ένας κατηγορεί τον άλλο, δε μπορείς να 

προχωρήσεις στο δρόμο, είσαι φοβισμένος, ρίχνουνε βόμβες και συχνά γίνονται ατυχήματα στους 

δρόμους με τα αυτοκίνητα γιατί δεν έχουμε καλούς δρόμους. Σάλμα, Μπαγκλαντές  

Εδώ είναι όλα ήρεμα, δεν ακούγεται τίποτα, έχει ηχομόνωση. Στο Μπαγκλαντές γενικά έχει πολύ 

κόσμο, πολλή φασαρία. Ρίπα, Μπαγκλαντές 



 61 

Εκεί είχε πολύ κόσμο, εδώ κανένας δε τσακώνεται με κάποιον άλλο, είναι ήσυχα, ήρεμα. Τα 

φαγητά εδώ όλα είναι φρέσκα, τα λαχανικά, εκεί βάζουν πολλά χημικά μέσα, δε μπορείς εύκολα να 

ξεχωρίσεις ποιο είναι με χημικά... Αϊσέ, Μπαγκλαντές 

Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει ασφάλεια, εδώ νιώθω ασφαλής, εκεί δεν είναι τόσο άνετα να 

προχωράω στο δρόμο. Ραχιμά, Μπαγκλαντές  

 

Θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε εδώ πως η κάθε μετανάστρια ανάλογα με τις εμπειρίες και τα 

βιώματά της από την πατρίδα της σχηματίζει τη δική της γνώμη για την Ελλάδα. Επομένως κάθε 

διαφορετική κατάσταση στη χώρα καταγωγής δημιουργεί διαφορετική εικόνα για την Ελλάδα. 

 

Σε ότι αφορά στην προσαρμογή τους, όπως είναι λογικό στην αρχή συνάντησαν ποικίλες 

δυσκολίες, οι οποίες σχετίζονταν τόσο με την ένταξη σε ένα καινούργιο περιβάλλον στο οποίο 

δεν ήταν συνηθισμένες όσο και με την απότομη αποκοπή τους από τον οικογενειακό και φιλικό 

περίγυρο στη χώρα καταγωγής τους.  

 

Η Φατία, ήταν η πρώτη από τα εννιά αδέρφια της που με την προτροπή και την οικονομική 

στήριξη του πατέρα της άφησε την οικογενειακή εστία στην Αιθιοπία για να  εγκατασταθεί 

μόνιμα πλέον στην Ελλάδα.  

 

Πρώτα απ’ όλα τα παιδιά έφυγα εγώ. Ήρθα με το αεροπλάνο, ήταν ο θείος μου εδώ, είχαμε 

κάποιον δηλαδή.. Αλλά μετά που ήρθα εδώ και έβλεπα τη θάλασσα έπαθα σοκ, τότε κατάλαβα ότι 

θα ναι μακρύς ο καιρός και τότε κατάλαβα τι θα πει χωρισμός απ’ την οικογένεια. Τρόμαξα, 

έχασα τον εαυτό μου μέχρι να συνηθίσω... Κλάματα για ένα χρόνο...Παίρνω τηλέφωνο στο 

μπαμπά, του λέω «είδες τι έκανες, όλους τους άλλους τους κράτησες και εμένα με πέταξες, μήπως 

δεν είμαι παιδί σου;»… και  μίλαγα άσχημα αλλά μετά συνήθισα...  

 

Παρόμοια ρευστή συναισθηματική κατάσταση περιγράφουν και  δύο γυναίκες από το 

Μπαγκλαντές : 

 

Όταν είχα πρωτοέρθει δεν μου άρεσε, έκλαιγα, είχα αφήσει τη μητέρα μου πίσω, τον πατέρα μου, 

ήμουν μόνη μου, όλη μέρα καθόμουν στο σπίτι γιατί ο άντρας μου έλειπε στη δουλειά· μετά που 

γύριζε μιλούσαμε λίγο και ήταν καλά· δύσκολα πέρασα εγώ. Όταν έκανα παιδί άρχισαν να γίνονται 

καλά τα πράγματα. Στην αρχή τρία χρόνια πέρασα δύσκολα. (…)Δεν ήξερα τη γλώσσα, φοβόμουν 

να βγω, γι αυτό έμενα όλη μέρα σπίτι… Μάριαμ 
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Όταν ήρθα στην αρχή μαζί με τον άντρα μου δε μου άρεσε πολύ γιατί ήμουν στο σπίτι μόνη μου, 

δεν περνούσε η ώρα, ο άντρας μου έλειπε συνέχεια στη δουλειά, στο μαγαζί, και εγώ ήμουν 

συνέχεια μέσα στο σπίτι.. Είχα αφήσει τη χώρα μου, την οικογένειά μου, τους φίλους 

μου…Ένιωθα πολύ μόνη. Όταν πήγα ξανά δύο χρόνια μετά στην πατρίδα μου για διακοπές και 

ξαναγύρισα στην Ελλάδα, από τότε και μετά δεν έχω πρόβλημα, μου άρεσε πολύ. Σάλμα  

 

 

Παρατηρούμε πως η συνειδητοποίηση της απόστασης αλλά και του γεγονότος ότι είναι πλέον 

ανέφικτη η επιστροφή, καθώς η μετεγκατάσταση έχει οριστικό χαρακτήρα, δημιουργούν 

δυσάρεστα αισθήματα στις μετανάστριες. Για τις Μπαγκλαντεσιανές το διαφοροποιητικό 

στοιχείο εντοπίζεται στο ότι οι ίδιες δεν εργάζονται, κάτι που δυσχεραίνει τη θέση τους καθώς 

δεν έχουν επαφή και επικοινωνία με κανέναν άλλο, τουλάχιστον στην αρχή,  πέρα από το 

σύζυγό τους. Με τον καιρό όμως, τα αρνητικά αρχικά συναισθήματά τους δείχνουν να 

μεταβάλλονται και να μετατρέπονται σε θετικά καθώς σταδιακά εντάσσονται στην ελληνική 

κοινωνία. Γενικότερα, πάντως σε όλες τις μετανάστριες παρατηρούμε μεταβολές των 

συναισθημάτων τους στο χρόνο. Σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα, τα αρχικά 

συναισθήματα ενθουσιασμού και χαράς με τον καιρό δίνουν τη θέση τους στη νοσταλγία και τη 

θλίψη επειδή βρίσκονται μακριά από τους δικούς τους ανθρώπους.  

 

Για την Αϊσέ από το Μπαγκλαντές βασικό πρόβλημα προσαρμογής αποτέλεσαν οι διαφορετικές 

κλιματολογικές συνθήκες : 

Ήταν δύσκολα γιατί είχε πολύ κρύο, στο Μπαγκλαντές εννιά μήνες έχει ζέστη! Εδώ είναι εννιά 

μήνες κρύο! 

 

Η Ζάχρα από την Αίγυπτο εξιστορεί κάποια περιστατικά από την πρώτη περίοδο διαμονής της 

στην Ελλάδα, όταν δούλευε εσωτερική σε σπίτι, φροντίζοντας έναν ηλικιωμένο.  

 

Εντάξει, δεν ήταν όλα τέλεια ούτε είναι τα ίδια παντού. Μια φορά θυμάμαι προσπαθούσα τη λέξη 

σπανάκι  να εξηγήσω στον ηλικιωμένο : μου ζήτησε να φέρω απ’ το σούπερ μάρκετ σαπένεχ αλλά 

δε μου είπε σπανάκι μου λέει σαπένεχ -εμείς το λέμε έτσι στα αραβικά- και πάω στο σούπερ 

μάρκετ και ζητάω ένα πακέτο σαπένεχ. Μου λένε δεν έχει κάτι που να λέγεται σαπένεχ. Γυρνάω 

και του το πα και δε με πίστευε και άρχισα να χτυπάω το κεφάλι μου στο τραπέζι αφού δε με 

πίστευε… Ήταν πολύ δύσκολα στην αρχή.. 

 Μια άλλη μέρα μου ζήτησε λουκάνικα και ήταν από χοιρινό -εμείς στην Αίγυπτο δεν έχουμε 

χοιρινό- και φαντάστηκα ότι είναι από μοσχάρι και το έτρωγα, τρώγαμε μαζί. Εκείνος δε μου πε 

τίποτα, μόνο μου λέει «εσύ τρως και χοιρινό και μου λες ότι κάνεις και προσευχή».. Του λέω «όχι 
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ψέματα, δεν είναι χοιρινό και εμείς το τρώμε στην Αίγυπτο το λουκάνικο». Μετά έβγαλα το κουτί 

απ’ τα σκουπίδια, το διάβασα, τρελάθηκα, το χοιρινό το σιχαίνομαι… Βρήκα δυσκολίες στην αρχή 

αλλά μετά μου φάνηκαν σιγά σιγά πιο εύκολα τα πράγματα.. 

 

 Θα ήταν χρήσιμο σ’ αυτό το σημείο να σημειωθεί πως στην Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές η 

κυρίαρχη θρησκεία για την πλειοψηφία των κατοίκων τους είναι το Ισλάμ ενώ στην Αιθιοπία 

συνυπάρχουν χριστιανοί κόπτες και μουσουλμάνοι, με τους χριστιανούς να υπερτερούν 

αριθμητικά έναντι των μουσουλμάνων. Με αυτά τα δεδομένα κατανοεί κανείς τη 

διαφορετικότητα της Ελλάδας σε πολιτισμικό και θρησκευτικό επίπεδο σε σχέση με τις χώρες 

αυτές. Πώς βίωσαν όμως οι ίδιες οι μουσουλμάνες μετανάστριες την αλλαγή αυτού του 

περιβάλλοντος; Ποιες διαφορές διακρίνουν; 

 

Η Νουρ από την Αίγυπτο σκιαγραφεί τα  διαφορετικά πλαίσια υπό τα οποία διαμορφώνονται οι 

δύο κοινωνίες  ενώ αναφέρεται και στον τρόπο που η ίδια βιώνει αυτή τη διαφορά. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει τέλος, η αντιπαραβολή που κάνει μεταξύ του χριστιανισμού της Ελλάδας και της 

Αιγύπτου.  

 

Στην Αίγυπτο (οι γυναίκες) δε φοράνε όπως εδώ κοντά ρούχα, πολλές εκεί φοράνε μαντήλι και να 

σου πω την αλήθεια, (γέλια) εδώ επιτρέπονται οι σχέσεις, ενώ εκεί όχι τόσο, δεν υπάρχουν αυτά, 

εδώ ντρέπομαι όταν τα βλέπω στο δρόμο. Στην Αίγυπτο όταν κάθονται με κάποιον μαζί 

παντρεύονται κατευθείαν, πρέπει να πάνε σπίτι μετά μαζί. Εδώ όχι. Για μένα νομίζω ότι είναι 

αμαρτία, σωστά; Αλλά είναι καλές γυναίκες, με καλή καρδιά, ομορφιά, είναι ευγενικές, μιλάνε με 

καλό τρόπο, είναι σαν τους Άραβες, μοιάζουμε δηλαδή, αλλά… αυτό είναι… 

Και στην Αίγυπτο υπάρχουν χριστιανοί αλλά εκεί πάνε στην εκκλησία με μακριά ρούχα και φοράνε 

μαντήλι και βγάζουν τα παπούτσια. Μια φορά ήρθε μια φίλη μου απ’ την Αίγυπτο (εννοεί 

χριστιανή) και πήγαμε εκκλησία εδώ και ο παπάς τη ρώτησε «εσύ είσαι απ’ την Αίγυπτο;» ,το 

κατάλαβε δηλαδή. 

 

Παρατηρούμε πάντως πως οι θέσεις της Νουρ περί χαλαρότητας των ηθών των Ελληνίδων 

φαίνεται πως αντισταθμίζονται από την καλοσύνη και την ευγένεια τους.  

 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι απόψεις της Σουζάν : 

 

Στην Ελλάδα όταν ήρθα είδα ότι είναι πολύ πιο «ανοιχτή» απ’ την Αίγυπτο. Ήμουν ενοχλημένη. 

Ήθελα να γυρίσω πίσω, ο τρόπος ζωής ήταν τελείως διαφορετικός.   
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[…](Εδώ) Ήταν πιο ελεύθερα τα πράγματα και δε μπορούσα να ζήσω όπως οι Έλληνες, είχα 

συνηθίσει αλλιώς. Ειδικά ας πούμε όταν πηγαίνω στην παραλία και οι γυναίκες είναι με μπικίνι, 

εμείς δε μπορούμε να φορέσουμε έτσι. Στη δική μας κοινωνία λέμε “μην κάνεις το ένα είναι 

αμαρτία, μην κάνεις το άλλο είναι ντροπή”, στην Ελλάδα είναι πιο ελεύθερα. Γενικά σοκαρίστηκα 

απ’ τον τρόπο που ζουν οι Έλληνες, ότι μπορούν να κάνουν σχέση χωρίς να είναι παντρεμένοι, να 

κάνουν παιδιά πριν το γάμο. Για μας είναι αμαρτία.  

 

Στην αφήγηση και των δύο γυναικών κυριαρχούν οι έννοιες της ηθικής, της τιμής και της 

ντροπής, όπως αυτές ορίζονται από τη μουσουλμανική θρησκεία. Το γεγονός ότι οι ίδιες είχαν 

μεγαλώσει με βάση τα πρότυπα της κοινωνίας της Αιγύπτου τις δυσκόλεψε να αποδεχτούν και 

να προσαρμοστούν στα καινούργια πολιτισμικά και θρησκευτικά πρότυπα που επικρατούν στην 

Ελλάδα.  

 

Ιδιαίτερη είναι επίσης η αποτύπωση της σκέψης της Ζιχάν η οποία ταυτίζει την ύπαρξη ηθικών 

αξιών  με το Ισλάμ. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει :  

 

Κάποιες φορές βλέπω ανθρώπους να κάνουν καλά πράγματα εδώ και αναρωτιέμαι «γιατί δεν 

είναι και αυτοί μουσουλμάνοι»;  

 
Σε γενικές γραμμές, οι περισσότερες γυναίκες αισθάνονται οικεία στο ελληνικό αλλόθρησκο για 

αυτές περιβάλλον. Αρκετές όμως τονίζουν πως παρά το γεγονός πως οι ίδιες δεν νιώθουν 

διαφορετικές από τους γηγενείς χριστιανούς, υπάρχουν κάποιοι που τους επισημαίνουν αυτή τη 

θρησκευτική διαφορά προβαίνοντας σε αρνητικά σχόλια για την ενδυμασία τους και κυρίως για 

τη μαντίλα/ή και τη μπούργκα.  

Αντιπροσωπευτικές είναι οι δύο παρακάτω αναφορές :  

 

Πως αισθάνεσαι που είσαι από μουσουλμανική χώρα και ζεις σε μια χώρα που έχει διαφορετική 

θρησκεία από τη δική σου; 

 

Εντάξει είναι, γενικά είναι ωραία, αλλά καμιά φορά κάποιοι με βλέπουν που φοράω μπούργκα και 

νευριάζουν χωρίς λόγο. Ρίπα, Μπαγκλαντές 

 

Μέχρι πριν πέντε χρόνια όλα ήταν καλά, δεν ένιωθα τίποτα που είμαι μουσουλμάνα και μένω σε 

μια χώρα που είναι χριστιανική. Τώρα εδώ και 3-4 χρόνια μάς ενοχλούν κάποιοι, «είσαι 

μουσουλμάνα», «πρέπει να φύγεις από εδώ», «τι κάνεις εδώ στην Ελλάδα». Όλοι τώρα στο δρόμο 

είναι έτσι.. Ραχιμά, Μπαγκλαντές 
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Ο ρατσισμός ως βίωμα 
 

Στο σύνολό τους όλες οι ερευνώμενες αναφέρθηκαν άλλοτε ακροθιγώς, άλλοτε αναλυτικότερα 

σε ρατσιστικά περιστατικά εναντίον τους ή εναντίον συγγενικών τους προσώπων. Στην 

πλειοψηφία τους, οι γυναίκες νιώθουν την ανάγκη να τα κοινοποιήσουν παραθέτοντας 

λεπτομερώς τα γεγονότα, ενώ λιγότερες απλώς κάνουν μια μικρή  αναφορά σ’ αυτά. Ας δούμε 

κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα :  

 

Η Ζιχάν περιγράφει εναργέστερα μια σειρά άκρως προσβλητικών συμπεριφορών προς εκείνη 

αλλά και προς την οικογένειά της οι οποίες της προκάλεσαν έντονο θυμό. Η ίδια αδυνατεί να 

ανταπαντήσει στις προσβολές όχι επειδή δεν το θέλει αλλά επειδή η έλλειψη της ελληνομάθειας 

την περιορίζει. Μάλιστα, δεν κρύβει την απογοήτευσή της, ενοχοποιώντας παράλληλα τον 

εαυτό της, για το γεγονός πως δεν έμαθε καλά τα ελληνικά.  

 

Μια μέρα ήταν ένας άντρας έξω από το σούπερ μάρκετ και κάπνιζε και πέταξε το τσιγάρο μπροστά 

στα πόδια μου και του λέω «γιατί έκανες αυτό το πράγμα; δε μπορείς να πεις συγγνώμη γι αυτό 

που έκανες;» και μου απαντάει «γιατί, σου λέει ο άλλος συγνώμη; εσείς οι Άραβες δεν είσαστε για 

να σας πούμε συγγνώμη». Ήθελα να του απαντήσω αλλά δεν ήξερα καλά ελληνικά για να του 

απαντήσω. Μετά ήρθα στον σπίτι και το είπα στον άντρα μου. Αν ήξερα ελληνικά καλά θα 

μπορούσα να του αντιμιλήσω αλλά τώρα δε μπορούσα να κάνω τίποτα.. Και υπάρχουν και πολλά 

πράγματα τέτοιου είδους που όταν τα παθαίνω νιώθω πολύ ενοχλημένη και μετανιώνω γιατί δεν 

έμαθα ελληνικά. Μερικές φορές όμως αν εγώ δε μπορώ να απαντήσω είναι κάποιοι άλλοι που 

παίρνουν το μέρος μου και απαντούν σ’ αυτόν που με κατηγορεί.  

Σου έχει τύχει αυτό; 

Ναι. Μια μέρα ήταν ένας άντρας που μου έλεγε «γύρισε στη χώρα σου, τι κάθεσαι εδώ» και του 

απάντησε μια γυναίκα «και εσένα τι σε νοιάζει, θα κάνουν ό, τι θέλουν, να φύγεις εσύ». Μια άλλη 

μέρα ήμασταν στο δρόμο και τα φανάρια ήταν πράσινα για τους πεζούς και ένας έτρεχε με το 

αυτοκίνητο, δεν περίμενε και βγήκε και φώναζε σε μας «επειδή έχετε πολλά παιδιά δε δίνετε 

σημασία αν κάποιος πάθει τίποτα γιατί γεννάτε συνέχεια» και μια άλλη γυναίκα του είπε «το 

φταίξιμο ήταν δικό σου γιατί έπρεπε να περιμένεις». Αν βλέπω τέτοια περιστατικά θέλω πολύ να 

απαντήσω αλλά δεν ξέρω ελληνικά.  
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Η Σουζάν, η οποία μετά από σχεδόν 20 χρόνια συνεχούς παραμονής στην Ελλάδα πλέον 

μετακόμισε μόνιμα στην Αίγυπτο,  επίσης, παραθέτει περιστατικά που της προξένησαν οργή 

στην χώρα μας. Αναφέρεται δε και σε άλλες εθνοτικές ομάδες από τις οποίες δεχόταν ρατσισμό. 

Τα ρατσιστικά αυτά περιστατικά, όπως η ίδια επισημαίνει,  συνδέονται κατά βάση με τη 

θρησκεία και ιδιαίτερα με την αποστροφή που δημιουργεί σε κάποιους η μαντίλα.  

Να σημειώσουμε, τέλος πως ένα κοινό στοιχείο που προκύπτει από τα δύο αποσπάσματα είναι η 

υποστήριξη που δέχονται οι μουσουλμάνες μετανάστριες από άλλους παρευρισκόμενους, οι 

οποίοι σπεύδουν να τις  υπερασπιστούν κατακρίνοντας τον άδικο και κακόβουλο τρόπο 

συμπεριφοράς αυτών που τις κατηγορούν.  

 

Γενικά στην Ελλάδα το «μουσουλμάνα» το θεωρούν βρισιά οπότε μου έλεγαν «μουσουλμάνα 

βγάλε τη μαντίλα». Στην τράπεζα οι ταμίες συμπεριφέρονταν με ρατσιστικό τρόπο, όχι όλοι, αλλά 

ήταν ένας συγκεκριμένος που όποια μουσουλμάνα πήγαινε συμπεριφερόταν με άσχημο τρόπο.  

Πώς αντιδρούσες; 

Δε μπορούσα να μιλήσω ελληνικά, νευρίαζα αλλά το κρατούσα μέσα μου. Κάποιες φορές που ήταν 

μαζί μου η κόρη μου μπορούσα να αντιδράσω γιατί η κόρη μου ξέρει ελληνικά. Πιο πολύ στο 

σούπερ μάρκετ γινόταν αυτό. Αυτοί που πιο πολύ συμπεριφέρονταν με ρατσιστικό τρόπο είναι 

κάποιοι που είναι ξένοι, Ρώσοι ή Αλβανοί. Μια φορά ήθελα να δοκιμάσω ένα παπούτσι στο 

Carrefour και μία μου είπε «γιατί το δοκιμάζεις, δεν πρέπει να το δοκιμάζεις» και όλοι 

τσακώθηκαν μαζί της «πως θα το αγοράσει αφού δεν το δοκίμασε;»   

 

Η Αϊσέ από το Μπαγκλαντές, παρόλο που ενοχλείται, αντιμετωπίζει με στωικότητα τις 

ρατσιστικές λεκτικές επιθέσεις, τις υπομένει χωρίς να αντιδρά καθώς όπως αναφέρει «είναι η 

χώρα σας, δε μπορούμε να πούμε κάτι εμείς ελεύθερα». Συνειδητά επομένως δεν επιθυμεί να 

έρθει σε αντιπαράθεση με όσους της μιλούν υποτιμητικά, θίγοντας τη θρησκεία της. Παρόμοια 

στάση παρατηρούμε ότι κρατούν και άλλες συνεντευξιαζόμενες.  Λαμβάνοντας υπόψη μας τα 

ακραία αναίτια κρούσματα βίας των τελευταίων χρόνων εναντίον μεταναστών, υποθέτουμε πως 

προφανώς οι γυναίκες φοβούνται πως αν εκδηλώσουν την αντίδρασή τους σε όσους τις 

παρενοχλούν θα προκαλέσουν ακόμα μεγαλύτερη οργή σε εκείνους· προτιμούν έτσι να 

αποφεύγουν καταστάσεις που ενδεχομένως θα τις θέσουν σε κίνδυνο.  

 

Δεν υπάρχει ελευθερία, όταν βγαίνω έξω μου λένε «γιατί δεν τα βγάζεις που ήρθες εδώ πέρα».. 

Δεν προσπαθούν να καταλάβουν ότι είναι η θρησκεία μας, ότι το ζητάει η θρησκεία μας και ότι 

πρέπει να το κάνουμε αυτό.  «Πήγαινε στη χώρα σου να τα φοράς αυτά», μου λένε διάφορα τέτοια, 

δεν καταλαβαίνω πάντα τι λένε, ή άλλες φορές γελάνε·  
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Αυτά τα ρατσιστικά περιστατικά εσύ πως τα διαχειρίζεσαι; 

Δεν αντιδράω, δεν μιλάω, γιατί είναι η χώρα σας οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι εμείς 

ελεύθερα, εξάλλου δεν ξέρω και τη γλώσσα. Δεν μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα. 

Αν ήξερες τη γλώσσα; 

Και πάλι δε θα έλεγα κάτι, δε θέλω να εμπλακώ σε αυτό, και έτσι είμαι μια χαρά.  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αφήγηση της Μαντίχα, η οποία σημειωτέον είναι η μόνη 

από τις μουσουλμάνες μετανάστριες που έχει αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα. Εκκινώντας 

από την περιγραφή μίας υποτιμητικής συμπεριφοράς που έχει βιώσει, καταλήγει τελικά να 

δικαιολογεί κατά κάποιο τρόπο παρόμοιες συμπεριφορές προς ξένους. Η ίδια, ούσα πλέον 

Ελληνίδα πολίτης, μοιάζει να εξαιρεί τον εαυτό της από τους υπόλοιπους μετανάστες. 

Παράλληλα, δείχνει να ενστερνίζεται ξενοφοβικές αντιλήψεις των γηγενών  εκφράζοντας την 

ανησυχία αλλά και την αγανάκτησή της για παράνομες πράξεις μεταναστών που εκτός των 

άλλων, όπως υποστηρίζει, ζημιώνουν οικονομικά το κράτος. Επιπλέον, εκφράζει τις επιφυλάξεις 

της ως προς πολιτικές του κράτους που ευνοούν για παράδειγμα την επιχειρηματικότητα και την 

παροχή δανείων χωρίς να ελέγχεται αν οι δυνάμει δικαιούχοι πληρούν τις προϋποθέσεις που 

τίθενται κάθε φορά. Για να ενισχύσει τα λεγόμενά της προβαίνει σε σύγκριση της Ελλάδας με 

την Αγγλία (όπου σπουδάζουν οι γιοι της) αναφέροντας  συγκεκριμένα παραδείγματα.  

 

Σας έχουν τύχει ποτέ ρατσιστικά περιστατικά; 

Μία φορά μου φώναζε μια γυναίκα στο δρόμο «φύγε μουσουλμάνα, είσαι βρωμιάρα». Tης λέω 

«γιατί να φύγω, είμαι εγώ βρωμιάρα; Εγώ πλένομαι πέντε φορές για να κάνω προσευχή, πως είμαι 

βρωμιάρα»… Εντάξει, αν το μυαλό δεν πάει καλά. (γέλια) 

Αλλά ίσως έχουν δίκιο, οι ξένοι φέρνουν προβλήματα. Και εγώ όταν βλέπω ξένους ξέρω ότι 

έρχονται προβλήματα. 

[…] Ξέρεις τι γίνεται; Άλλες οικογένειες έρχονται εδώ για κάτι, να κάνουν λεφτά και να φύγουν. 

Εμείς επειδή έχουμε ελληνική ταυτότητα δεν το σκεφτόμαστε αυτό καθόλου, εγώ δεν έχω και σπίτι 

στην Αίγυπτο γι αυτό δεν πάω, οι άλλοι έχουν σπίτι, έχουν λεφτά εκεί…Εγώ γι αυτό θέλω να 

φύγουν όλοι οι ξένοι από εδώ, γιατί μαζεύουν από εδώ και τα πάνε εκεί, γι αυτό χάλασαν τη 

χώρα…Δεν πληρώνουν εφορία, δε ζούνε σε καλά σπίτια όπως μένουμε εμείς, δε δουλεύουν σε 

σωστές δουλειές.. Στέλνουν πολλά λεφτά πίσω, κάθε μήνα 30.000. Ποια δουλειά βγάζει 30.000; Τι 

δουλειά κάνουν;; Κάτι δεν πάει καλά, η χώρα χάλασε απ’ αυτούς. Στην Αγγλία αν είσαι ξένη δεν 

παίρνεις τόσα δικαιώματα. Εγώ ξέρω έναν εδώ που είχε τιμολόγιο, είχε γράψει τιμολόγια 

200.000- πόσο είναι το ΦΠΑ; νομίζω 26-  πήρε τα 26 και έφυγε, δεν έδωσε για την εφορία και 

τώρα μένει στο χωριό του. Πρέπει να μπει κάποιος στο υπουργείο να κάνει έλεγχο, για να βλέπει τι 

κόλπα κάνουν στα χαρτιά, για να προχωράει η χώρα καλά. Στην Αγγλία ούτε κομπιούτερ δεν 
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αγοράζεις με δόσεις αν είσαι ξένος, δεν μπορείς να πάρεις αυτοκίνητο με δόσεις. Εδώ πααάρε 

αυτοκίνητο με 40.000, πααάρε δάνειο, άνοιξε μαγαζί…Οι ξένοι χάλασαν τη χώρα και βοηθάνε σ’ 

αυτό οι Έλληνες. Εγώ ξέρω έναν που μου δίνει 5.000 για να πάρει την ταυτότητά μου και να πάει 

Σουηδία. Του  λέω  «όχι δε γίνεται, θα πάω φυλακή μετά». Oι ξένοι χάλασαν τη χώρα, εγώ ξέρω 

τι κάνουν, oι Έλληνες δεν έχουν ανοιχτά μάτια, ή μάλλον τους βοηθάνε και παίρνουν μίζα, τους 

φτιάχνουν πλαστά χαρτιά… 

 

Κάποιες από τις συνεντευξιαζόμενες έχουν δεχτεί οι ίδιες ή κάποιο μέλος της οικογένειάς τους 

λεκτική ή ακόμα και σωματική βία από τη χρυσή αυγή.  Κάποιες άλλες, περισσότερο τυχερές, 

απλώς αναφέρονται στο φόβο που τους προκαλούν τα μέλη της. Οι περισσότερες γυναίκες 

πάντως συμφωνούν πως η ακροδεξιά  δυναμική και τα συνακόλουθα φαινόμενα ρατσισμού και 

βίας εναντίον μουσουλμάνων μεταναστών βρίσκονταν στην κορύφωσή τους πριν από περίπου 

2-3 χρόνια. Σήμερα, φαίνεται πως η παρουσία της χρυσής αυγής δεν είναι τόσο έντονη όσο 

παλιότερα,  παρόλα αυτά ο λόγος της παραμένει ακόμα ιδιαίτερα ισχυρός.   

Η απόφαση αρκετών μεταναστριών να σταματήσουν να φορούν τη μαντίλα όταν κυκλοφορούν 

στο δρόμο είναι ενδεικτική του κλίματος φόβου που είχε δημιουργηθεί σε αυτές, ειδικότερα την 

περίοδο που η δράση της χρυσής αυγής εξαπλωνόταν ανεξέλεγκτα. Επιπλέον, όσες είχαν κόρες 

τις συμβούλευαν να βγάζουν και εκείνες τη μαντίλα ώστε να μη θεωρηθεί ότι προκαλούν.  

 

Παρακάτω παρατίθενται κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα που αφορούν τη χρυσή αυγή.   

Μέσα από τις αφηγήσεις των γυναικών αποκαλύπτεται η διατάραξη της ζωής και της 

καθημερινότητάς τους, άλλοτε σε μικρότερο και άλλοτε σε μεγαλύτερο βαθμό. 

 

Παλιά είχαμε ένα μαγαζί και κάποιοι είχαν σπάσει τα τζάμια, την πόρτα.. Ήταν μικρός ο γιος 

μου… Μου έλεγαν να μη βγω απ’ το σπίτι γιατί θα με σκοτώσουν, με απειλούσαν... «Θα σε 

σκοτώσω, θα σου δώσω ξύλο». Τρομάξαμε πάρα πολύ. 

Ποιοι σου το έλεγαν αυτό και πότε; 

Κάποιοι που φορούσαν μαύρα και κουκούλα για να μη φαίνεται το πρόσωπο. Το 2010. Έρχονταν 

εδώ, μου έλεγαν «φύγε να γυρίσεις στην πατρίδα σου, θα σου βάλουμε φωτιά». Εγώ τόσο 

φοβήθηκα, δεν πιστεύεις πόσο. 

 Ήμασταν μαζί όλοι μια φορά, ο άντρας μου πήρε το παιδί, πήγε κάπου αλλού, εγώ έφυγα απ’ την 

άλλη μεριά. Έλεγαν ότι εμείς έχουμε λεφτά και ήθελαν να τους τα δώσουμε σε λίγες μέρες. 

Χτύπησαν τον άντρα μου, του έδινε ένας κλωτσιές, και ένας άλλος Έλληνας που έμενε στη 

πολυκατοικία μάς υποστήριξε, ήρθε να μας βοηθήσει, μάς ξέρει πολλά χρόνια. Ρωτάει τον άντρα 

μου «τι έγινε» και λέει αυτός που τον χτύπησε «έκανε αυτά αυτά και αυτά» και λέει ο άλλος «μα 
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δεν έχει πολλά λεφτά, πώς το λες αυτό, έχει προβλήματα οικονομικά» και του λέει «εσύ μη μιλάς, 

έχει σπίτι, έχει μαγαζί» και του έδωσε και αυτού μια κλωτσιά. Μάριαμ, Μπαγκλαντές 

 

Μου είχαν πάρει μια φορά την τσάντα στην πλατεία Αττικής, πριν 2-3 χρόνια, είχα λεφτά, 150 

ευρώ. Ήταν ψηλοί, λέει «είμαστε αστυνομία»,  «τι έκανα τους λέω» -κατάλαβα ότι δεν ήταν 

αστυνομία, δε μου έχει τύχει ποτέ, ούτε μία φορά δε με έχει σταματήσει η αστυνομία- και μου λένε 

«τα χαρτιά σου», εγώ νόμιζα ότι θα μου κλέβανε την τσάντα, «εσείς ποιος είστε για να σας δώσω 

τα χαρτιά μου» και με χτυπάει μπαμ ο ένας στο κεφάλι και λέει «άκου να δεις ρωτάει κιόλας» λέω 

«ρώτησα κάτι κακό, αν είστε αστυνομία δείξτε μου να σας δείξω κ εγώ»- τρόμαξα- και μου δείχνει 

έτσι το όπλο του. Τους έβγαλα τα χαρτιά μου απ’ την τσάντα και το πάσπορτ ούτε καν το κοίταξαν, 

θέλανε λεφτά. «φέρτα όλα» μου λέει, 150 ευρώ μου τα πήρε απ’ τα χέρια.  «Τι κάνετε τώρα» τους 

λέω, «θέλεις να πας στο αστυνομικό τμήμα ή θέλεις να φύγεις» μου λέει. Καλοκαίρι ήταν, 1η 

Αυγούστου, δεν υπήρχε κανένας εκεί και ήταν μεσημέρι. Δεν είπα κουβέντα, μου δίνει μια κλωτσιά 

«φύγε γρήγορα και μη ρωτάς τι είστε, ποιοι είστε» μου λέει. Φατία, Αιθιοπία 

 

Και συνεχίζει σε άλλο σημείο της αφήγησής της:  

 

Αυτά γίνονται συνέχεια εδώ, το τι βλέπω εγώ απ’ το μπαλκόνι μου... Στην Αιθιοπία εγώ δεν έχω 

δει όπλα, εδώ είδα όπλα. Χτυπούσανε με όπλα αυτούς από το Μπαγκλαντές για να τους 

ληστέψουνε και αμέσως αυτοί τρέχανε να κλείσουν τα μαγαζιά τους ή να κρυφτούνε στο υπόγειο. 

Χαμός... Η χειρότερη περιοχή είναι εκεί που μένω εγώ στο σταθμό Λαρίσης. Δίπλα είναι τα 

γραφεία τους. Αυτοί είναι άρρωστοι άνθρωποι, δε μπορείς να πεις τίποτα.. Για μένα ούτε ναζί ούτε 

τίποτα δεν είναι, δεν ξέρουνε τι κάνουνε, δε βλέπεις μέσα στη βουλή πως κυκλοφορούνε... Μεγάλη 

ντροπή... Τώρα απλώς μου έγινε μάθημα, όταν τους βλέπω έτσι άγριοι άνθρωποι, εξαφανίζομαι 

γιατί φοβάμαι. Βλέπω συνέχεια καβγάδες απ’ το μπαλκόνι μου, όχι τώρα τόσο πολύ, πριν... Τη 

μικρή, την ανιψιά μου, δε μπορούσαμε να τη βγάλουμε έξω τότε.. Εδώ οι Έλληνες πόσες φορές 

έχουνε φάει ξύλο απ’ αυτούς, τι περιμένεις...  

 

 

Κανονικά εγώ κυκλοφορώ με αυτά τα ρούχα, του Μπαγκλαντές.. Δεν μπορώ να περπατήσω στο 

δρόμο. Μας ενοχλούν. Είναι παιδιά, 15-20 χρονών. Παλιά ήταν καλύτερα, καθόμασταν στην 

πλατεία, μιλούσαμε με Έλληνες… 

Φοράς μαντήλα όταν βγαίνεις έξω; 

Φοράω μαντήλα, ναι. Τώρα φοβάμαι και γι αυτό δε φοράω συνέχεια. Παλιά φορούσα, τώρα όχι 

πάντα. Ραχιμά, Μπαγκλαντές 
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Μια φορά είχανε δικαστήριο (τα μέλη της χρυσής αυγής) εκεί και όταν εγώ κατέβηκα εκείνος ήρθε 

δίπλα μου και με έβρισε, έβρισε τη θρησκεία μου και εγώ έκανα το κορόιδο γιατί ήταν 1.000-2.000 

άτομα έξω απ’ το δικαστήριο. Έρχεται με ξαναβρίζει «γαμώ τη θρησκεία σου, γαμώ το Ισλάμ , το 

Moχάμεντ..» Είναι τρελός, αν είναι να πολεμήσεις έναν μπορείς, αν είναι να πολεμήσεις χιλιάδες 

άτομα είναι τρέλα να κάνεις κάτι ας πούμε.. Μια άλλη φορά, στα δικαστήρια πάλι, με βάλανε σε 

μια υπόθεση με χρυσή αυγή, αυτή με τους Άραβες ψαράδες και ήμουν εγώ η διερμηνέας. Με 

έβρισε μέσα στο δικαστήριο μπροστά στον πρόεδρο και πήγα στον εισαγγελέα και μας είπαν να 

μην πάμε μέχρι να μας ειδοποιήσουν αυτοί με το τηλέφωνο πότε θα εξετάσουν τους μάρτυρες για 

να πάμε.  

Φοβηθήκατε ; 

Στην αρχή φοβήθηκα, για να πας στο δικαστήριο με τόσα άτομα έξω απ’ το δικαστήριο σίγουρα 

φοβάσαι,  αλλά έχουμε εμείς λόγια που λέμε… Δεν είναι προσευχή αλλά κάποια λόγια που λέμε. 

Και είπα αυτά τα λόγια που μας προστατεύουνε, πέντε-έξι λέξεις που λες για τα πάντα, και τις είπα 

και με ηρεμήσανε λίγο.. Αλλά οπωσδήποτε φοβάσαι, ναι…Ζάχρα, Αίγυπτος 

 

Πριν 2-3 χρόνια ήταν ένα παιδί, 18-20 που ήταν χρυσή αυγή αλλά εγώ τότε δεν τους ήξερα και 

μου έλεγε «κυρία να βγάλετε το μαντήλι». Εγώ τότε του είπα «είμαι Ελληνίδα» μου λέει «δεν είσαι 

Ελληνίδα, αν είσαι Ελληνίδα βγάλτο». Τότε πριν 2-3 χρόνια έτσι μας κοίταζαν εμάς (κάνει 

μορφασμό βλοσυρής απέχθειας), φοβόμουν να βγω να σου πω την αλήθεια, είχα πει στην κόρη 

μου που φοράει μαντήλα «αν είναι έτσι βγάλτο». Αλλά δεν κάνουν τίποτα, μόνο κοιτάζουν. Νουρ, 

Αίγυπτος 

 

Η γλαφυρότητα των περιγραφών αποτυπώνει την κατάσταση που επικρατεί στην Αθήνα τα 

τελευταία χρόνια με την αύξηση του αντιμεταναστευτικού κλίματος και κυρίως τη στόχευση 

μουσουλμάνων μεταναστών/στριών μετά την πολιτική άνοδο της ακροδεξιάς στην ελληνική 

κοινωνία.  

Ωστόσο, παρά τα συγκεκριμένα προβλήματα, οι ερευνώμενες δείχνουν να έχουν σχηματίσει 

θετική εικόνα για τους Έλληνες. Οι αρνητικές συμπεριφορές που έχουν αντιμετωπίσει φαίνεται 

πως υπερκαλύπτονται από τις αντίστοιχες θετικές. Η άποψή τους θα μπορούσε να συνοψιστεί 

στη φράση της Ζάχρα από την Αίγυπτο «Yπάρχουν  λίγοι που έχουν ρατσισμό αλλά είναι πολύ 

περισσότεροι οι άλλοι που σε κάνουν να μη βλέπεις αυτούς τους λίγους που είναι κακοί».   

Ένα βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την παρούσα έρευνα είναι πως οι 

συνεντευξιαζόμενες στην πλειοψηφία τους έχουν αναπτύξει φιλικές σχέσεις με Ελληνίδες ή 

οικογένειες Ελλήνων οι οποίοι τους είχαν βοηθήσει να ορθοποδήσουν στα πρώτα χρόνια της 
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εγκατάστασής τους στη χώρα16. Πολλές γυναίκες αφιερώνουν αρκετό χρόνο της  αφήγησής τους 

σε εκείνους και κυρίως εκείνες που τις στήριξαν κατά την περίοδο προσαρμογής τους. Αρκετές 

γυναίκες επίσης αναφέρονται γενικά στους Έλληνες ως λαό, αποδίδοντας τους συγκεκριμένα 

θετικά χαρακτηριστικά όπως θερμοί, φιλόξενοι, ευγενικοί, φιλεύσπλαχνοι. Οι διαπιστώσεις τους 

απορρέουν τόσο από την ανάπτυξη σχέσεων σε διαπροσωπικό επίπεδο όσο και από την 

παράλληλη συμμετοχή και των δύο στον καθημερινό δημόσιο χώρο της πόλης ή της γειτονιάς. 

Ας δούμε μερικά παραδείγματα : 

 

Η αντιμετώπιση των Ελλήνων απέναντί σου πώς ήταν; Πως ήταν η συμπεριφορά τους; 

Μου άρεσε πάρα πολύ η συμπεριφορά των Ελλήνων. Στη αρχή που μέναμε Καλλιθέα, μια μέρα 

είχα πάρει το λεωφορείο για να έρθω στην Ομόνοια, στο μαγαζί και ήμουν έγκυος. Και ένιωσα 

λίγο άσχημα στο λεωφορείο, ζαλίστηκα και μερικοί Έλληνες με βοήθησαν πάρα πολύ και μου 

άρεσε πολύ αυτό· δεν το καταλάβαιναν ότι ήμουν έγκυος, δε φαινόταν, νόμιζαν ότι έχω πρόβλημα, 

ότι είμαι άρρωστη αλλά με βοήθησαν πολύ και τους ευχαρίστησα. Στη δικιά μας χώρα δεν υπάρχει 

τέτοιος σεβασμός, εκεί μερικές γυναίκες όταν προχωρούν στο δρόμο τους κάνουν πλάκα, γενικά 

δεν σέβονται.  

Όταν πήγα στο πανεπιστήμιο στο Μπαγκλαντές -τελείωσα το πανεπιστήμιο, έχω σπουδάσει 

δασκάλα- από τότε έμαθα για το Σωκράτη, τον Αριστοτέλη, έμαθα λίγο λίγο όλη την ελληνική 

ιστορία, ότι υπάρχει σεβασμός στη Ελλάδα, ότι είναι φιλόξενοι άνθρωποι. Και μετά όταν 

παντρεύτηκα και ήρθα εδώ που γεννήθηκε ο Σωκράτης και ο Αριστοτέλης μου άρεσε πάρα πολύ, 

οι Έλληνες είναι φιλόξενοι άνθρωποι.. Στη δική μας χώρα δεν είναι έτσι, δεν ενδιαφέρονται ο 

ένας για τον άλλον. Σάλμα, Μπαγκλαντές 

 

Πώς σας  αντιμετώπισαν οι Έλληνες όταν πρωτοήρθατε; 

Πολύ καλά. Εγώ γνώρισα πολλές Ελληνίδες που ξέρουν αραβικά, όχι πολύ καλά, αλλά ξέρουν. 

Ήταν ευγενικές, με αγάπησαν, αγαπούν τα παιδιά μου. Εγώ παντρεύτηκα στην Αίγυπτο έντεκα 

μέρες μόνο και ήρθα μετά εδώ και γέννησα την κόρη μου το 1996, ήταν μαζί μου πάρα πολύ 

καλές. Γενικά ο λαός είναι θερμοί άνθρωποι. Αν χρειαζόμουν κάτι στο δρόμο για παράδειγμα, 

ρωτούσα και με βοηθούσαν, και γυναίκες και άντρες· ποιο λεωφορείο να πάρω, αν δεν ήξερα τις 

στάσεις… Νουρ, Αίγυπτος  

 

Ο πατέρας μου είχε διαβάσει  για την Ελλάδα και μας είχε πει πολύ όμορφα πράγματα. Είναι 

θετικοί οι άνθρωποι, η γειτονιά, χωρίς να σε ξέρουνε σου μιλάνε… Είναι πολύ όμορφη πόλη, έχω 

καλή επαφή με τους Έλληνες...Μέχρι τώρα ο Έλληνας ακόμα και κακός να είναι λέει μια καλή 

κουβέντα και τέλος! Μην πας να κάνεις κάτι από πίσω του μόνο… 
                                                
16 Σε επόμενο κεφάλαιο θα αναλυθούν διεξοδικότερα οι κοινωνικές σχέσεις των μεταναστριών με τους Έλληνες. 
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[…] Δε μπορώ να πω τίποτα για εδώ, τους Έλληνες εγώ τους έχω ψηλά, ο Έλληνας να έχει, να 

μην έχει, ξέρει να βοηθήσει, να σου πει κουβέντα... Φατία, Αιθιοπία  

 

 

Δυσκολίες στην Ελλάδα - Μελλοντικά σχέδια 
 
 
 
Αναφορικά με τις δυσκολίες που έχουν συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια της παραμονής τους 

στην Ελλάδα αλλά και τα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζουν, οι απαντήσεις των 

συνεντευξιαζόμενων καλύπτουν  ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων τα οποία περιλαμβάνουν την 

οικονομική κρίση και τη συνακόλουθη δυσκολία στο να ανταποκριθούν στις καθημερινές 

ανάγκες επιβίωσης, τη γλώσσα, την ανανέωση των αδειών παραμονής τους, την εργασιακή 

ανασφάλεια και σε κάποιες περιπτώσεις τη δυσκολία εύρεσης εργασίας  για τις ίδιες αλλά και 

για τους συζύγους τους και τέλος το κλίμα φόβου που επικρατεί λόγω της σταθερής παρουσίας 

της ακροδεξιάς στην ελληνική κοινωνία, το οποίο κλονίζει την έως πρότινος ήρεμη ζωή τους. 

Αξίζει σ’ αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι κάποιες γυναίκες πριν αναφερθούν σε οποιοδήποτε 

πρόβλημα, υπογραμμίζουν πως σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιημένες με τη ζωή στην 

Ελλάδα. Ακόμα και όταν κάνουν λόγο για την οικονομική κρίση, η οποία τις αγχώνει, 

συμπληρώνουν άμεσα πως αποτελεί πρόβλημα για όλους σήμερα (εννοώντας και για τους 

Έλληνες). Σε άλλες περιπτώσεις, για να ισχυροποιήσουν τους ισχυρισμούς τους συγκρίνουν την 

Ελλάδα με τη χώρα καταγωγής τους και καταλήγουν πως εδώ, παρά τις όποιες αντιξοότητες, η 

ζωή τους είναι περισσότερο άνετη και η καθημερινότητά τους καλύτερη. Στην πορεία της 

συζήτησης, βέβαια,  ξεδιπλώνοντας τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους εκφράζουν τις ανησυχίες 

τους για ό, τι τις προβληματίζει. Ίσως με αυτή την αρχική αντίδρασή τους επιδιώκουν να 

αποδείξουν πως αποτελούν οργανικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, πως νιώθουν 

ενσωματωμένες και ίσες με τους υπόλοιπους πολίτες. Ενδόμυχα επομένως αισθάνονται την 

υποχρέωση να υπερασπιστούν εξ αρχής τη χώρα στην οποία ζουν, ώστε να μη δώσουν την 

εντύπωση ότι βλέπουν τους εαυτούς τους ως «ξένες» που κατηγορούν τη χώρα που τις 

«φιλοξενεί».  

 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η απάντηση της Μαντίχα, η οποία, συν τοις άλλοις, 

νιώθει την ανάγκη να εκφράσει το πόσο σέβεται και νοιάζεται την Ελλάδα.  

 

Όχι, δε βλέπω προβλήματα. Τα οικονομικά τώρα που έχουμε, πριν ήταν ωραία η ζωή. Μόνο την 

οικονομική κρίση φοβάμαι, κάτι άλλο όχι. Κατά τα άλλα δε βλέπω ούτε διαφορά, ούτε θέλω να 
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φύγω από εδώ, είναι χωριό μου. Αν βλέπω ένας να πετάει σκουπίδια του φωνάζω. Το προσέχω 

πάρα πολύ. Είναι χωριό μου, έζησα εδώ, είναι σαν παιδί μου…Μαντίχα,, Αίγυπτος 

 

Αντίστοιχα η Γιασίν, δε δίνει τόση έμφαση στα υπαρκτά προβλήματα που αντιμετωπίζει στην 

Ελλάδα· αντίθετα, με κάθε ευκαιρία τονίζει την αγάπη της για την χώρα καθώς όπως λέει τη 

θεωρεί πατρίδα της. Το γεγονός ότι την υπερασπίζεται σε όποιον την κατηγορεί και ότι 

συμπάσχει με τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας καταδεικνύει μια έντονη διάθεση 

κοινωνικής ενσωμάτωσης.  

 

Ποια προβλήματα θα έλεγες γενικά ότι αντιμετωπίζεις στην Ελλάδα; Ό,τι σκέφτεσαι… 

Μόνο το πρόβλημα με την υγεία μου.. 

Με τα χαρτιά; 

Ναι, και εκεί. Μου έδωσαν ένα χαρτί, είναι για δύο χρόνια αλλά τώρα δεν το έχω ανανεώσει, έχει 

λήξει.  

Πάω για κάποιες πληροφορίες στον Κολωνό, σε έναν οργανισμό που βοηθούν πρόσφυγες. Πήγα 

2-3 φορές και μου είπαν θα με πάρουν τηλέφωνο αλλά δε με πήραν.. Έχω πολλά προβλήματα.. 

Η γλώσσα; 

Η γλώσσα, ναι, πολύ πρόβλημα (γέλια).Πολύ πρόβλημα, αλήθεια. Αλλά εμένα μου αρέσει εδώ. 

Όλοι μιλάνε για την Ελλάδα και την κατηγορούν αλλά εγώ αντιδρώ, γιατί, ξέρεις, εγώ αγαπώ την 

Ελλάδα. 

Οικονομικά προβλήματα; 

Πολλά προβλήματα (γέλια). Η μάμα συνέχεια λέει για την οικονομία, όλη την ώρα· γι αυτό 

προσεύχομαι κάθε μέρα, δε θέλω να συμβαίνει κακό στη Ελλάδα, είναι πατρίδα μου, την αγαπώ, 

δεν θέλω να πάω πουθενά αλλού. Γιασίν, Αιθιοπία 

 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, οι οικονομικές δυσκολίες είναι αυτές που 

επαναλαμβάνονται πιο συχνά στις απαντήσεις των μεταναστριών. Η επιδείνωση της οικονομίας 

της Ελλάδας έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις περισσότερες γυναίκες και τις οικογένειές 

τους καθώς από το παρεχόμενο εισόδημα των ίδιων (εκείνων που δουλεύουν) και των συζύγων 

τους εξαρτάται η επιβίωσή τους και η παραμονή τους στη χώρα. Για κάποιες από τις γυναίκες 

που δε δουλεύουν καθόλου και που ολόκληρη η οικογένεια στηρίζεται μόνο στο εισόδημα του 

συζύγου, η κατάσταση είναι ακόμη πιο δυσμενής. Δύο ερευνώμενες, επίσης, αναφέρονται στις 

περιορισμένες και ευκαιριακές πλέον επιλογές απασχόλησης των συζύγων τους, οι οποίες τους 

δημιουργούν ανασφάλεια, εκτός των άλλων, και ως προς τη μελλοντική δυνατότητα ανανέωσης 

της άδειας παραμονής τους. Τέλος, τρεις ερευνώμενες επισημαίνουν πως επιζητούν να βρουν 

δουλειά όμως παρά τις προσπάθειές τους κάτι τέτοιο δεν έχει καταστεί εφικτό.  
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Ένα ακόμη πρόβλημα που εντοπίζεται σε αρκετές συνεντευξιαζόμενες και το οποίο τις 

δυσκολεύει στις καθημερινές συναλλαγές τους είναι η γλώσσα. Να σημειωθεί εδώ πως το 

επίπεδο των ελληνικών των μισών εκ του δείγματος είναι κάτω του μετρίου. Συνήθως μπορούν 

να κατανοήσουν το συνομιλητή τους αλλά οι ίδιες δυσκολεύονται να εκφραστούν. Σε κάθε 

περίπτωση είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός πως η άγνοια της γλώσσας της χώρας υποδοχής 

δημιουργεί εμπόδια στην ομαλή ενσωμάτωση των μεταναστών/στριών.  Πρέπει να επισημανθεί 

πάραυτα πως αρκετές από τις πληροφορήτριες έχουν παρακολουθήσει προγράμματα εκμάθησης 

ελληνικών. Στην πορεία όμως κάποιες δεν εξάσκησαν καθόλου τη γλώσσα καθώς αφενός δεν 

εργάζονται και αφετέρου δεν έχουν ιδιαίτερες επαφές με Έλληνες.  

Ένας τρόπος που διευκολύνει την εκμάθηση της γλώσσας υποδοχής και με τον οποίο μπορεί 

κανείς να εξοικειωθεί με αυτή είναι η παρακολούθηση εκπομπών της χώρας υποδοχής στην 

τηλεόραση. Παρόλα αυτά κάποιες ερευνώμενες αναφέρουν ότι δε βλέπουν καθόλου ελληνικά 

κανάλια αλλά μόνο κανάλια της χώρας τους. Ασφαλώς, το γεγονός ότι σήμερα είναι εφικτό οι 

μετανάστες να έχουν πρόσβαση σε ό,τι συμβαίνει στην πατρίδα τους διαμέσου της δορυφορικής 

τηλεόρασης και του διαδικτύου αποτελεί σημαντικό παράγοντα διατήρησης των συμβολικών 

δεσμών τους με αυτή. Απ’ την άλλη μεριά όμως, η συνειδητή ή ασυνείδητη απουσία επαφής με 

τη γλώσσα της χώρας υποδοχής  παρεμποδίζει την ενσωμάτωσή τους και τους καθιστά 

αυτόματα σε μειονεκτική θέση.    

 

Η Σάλμα από το Μπαγκλαντές εξηγεί γιατί δεν προσπάθησε ιδιαίτερα να μάθει ελληνικά τα 7 

χρόνια που βρίσκεται στην Ελλάδα : 

 

Όταν στην αρχή ήρθα, δεν έδωσα σημασία να μάθω ελληνικά. Τώρα πέρασε καιρός και σκέφτομαι 

σιγά σιγά ότι πρέπει να μάθω τη γλώσσα. Εγώ που είμαι από το Μπαγκλαντές σπούδασα τη 

γλώσσα τη δική μας, μου άρεσε η γλώσσα μας, ήμουν δασκάλα και γι αυτό το λόγο άργησα να 

μάθω τα ελληνικά. Ξέρω να διαβάζω σιγά σιγά λίγο, αλλά δεν ξέρω να μιλάω τόσο καλά. 

Καταλαβαίνω αλλά όχι πολύ καλά. 

Τηλεόραση ελληνική βλέπεις καθόλου; Θα σε βοηθήσει ίσως να εξοικειωθείς με τη γλώσσα. 

Ναι σωστά, αλλά δεν βλέπω· όταν ήρθα στη Ελλάδα όλα τα κανάλια ήταν από το Μπαγκλαντές· 

έχουμε nova, παρακολουθούσα μόνο δικά μας κανάλια, όχι ελληνικά, δε με ενδιέφεραν.  

Ανέφερες πριν τους γιατρούς. Πώς συνεννοείσαι όταν πηγαίνεις; Δεν σε δυσκολεύει; 

Ναι δυσκολεύομαι πάρα πολύ γιατί δεν ξέρω να μιλάω, παίρνω τηλέφωνο τον άντρα μου και 

βοηθάει, δε μπορώ μόνη μου. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. 

 

Παρόμοια είναι και η διήγηση της Ρίπα από το Μπαγκλαντές που ζει στην Ελλάδα 9 χρόνια:  
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Αρχικά όταν πήγαινε ο γιος μου σχολείο τότε είχα κάποια προβλήματα, δε μπορούσα να μιλήσω με 

τους καθηγητές.. Μετά αν πάω καμιά φορά στο νοσοκομείο μόνη μου δε μπορώ να επικοινωνήσω 

με τους γιατρούς και όταν ο άντρας μου είναι στη δουλειά και εγώ πρέπει να κάνω κάποια δουλειά 

με τα χαρτιά, να τα καταθέσω δε μπορώ να το κάνω, δυσκολεύομαι. 

Ελληνικά κανάλια στην τηλεόραση έχετε; 

Έχουμε τηλεόραση αλλά δεν έχουμε αποκωδικοποιητή, δεν έχουμε αγοράσει ακόμα, οπότε δεν 

πιάνουμε. Εμείς βλέπουμε μέσω internet δικές μας εκπομπές.  

 

Μέσα από τα δύο ενδεικτικά προηγούμενα παραδείγματα μπορούμε να κάνουμε τις εξής 

διαπιστώσεις: παρατηρούμε πως στη σημερινή εποχή των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων 

ευνοείται η διατήρηση των δεσμών, υλικών και ιδεατών, των μεταναστών με τη χώρα 

καταγωγής. Εκτός των άλλων, οι μετανάστες μπορούν πλέον, με τη βοήθεια τεχνολογικών 

μέσων όπως η δορυφορική τηλεόραση και το διαδίκτυο, να διατηρούν πολύ πιο εύκολα την 

επαφή με τη μητρική τους γλώσσα. Παρόλα αυτά πρέπει να υπογραμμίσουμε πως ακριβώς 

εξαιτίας των τεχνολογικών μέσων αρκετές μετανάστριες καταλήγουν να παραμένουν 

αποκλειστικά στον οικείο πολιτισμικό χώρο της πατρίδας τους.  Είδαμε άλλωστε  

χαρακτηριστικά το παράδειγμα της Σάλμα η οποία παρακολουθούσε μόνο μπαγκλαντεσιανά 

κανάλια και απέφευγε  συνειδητά να μάθει ελληνικά επειδή φοβόταν πως θα χάσει την επαφή με 

τη γλώσσα της χώρας της. 

 

Η Σουζάν και η Ζιχάν, αμφότερες από την Αίγυπτο, ζουν 18 και 15 χρόνια αντίστοιχα στην 

Αθήνα, όμως τα ελληνικά τους είναι αρκετά φτωχά. Να σημειώσουμε πως καμία απ’ τις δύο δεν 

εργάστηκε ποτέ στην Ελλάδα. Οι ίδιες αναφερόμενες  στο ζήτημα της μη ελληνομάθειά τους 

τονίζουν πόσο αυτό τις κάνει να αισθάνονται εγκλωβισμένες : 

 

Κάποιο άλλο πρόβλημα; 

Η γλώσσα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, πολύ δύσκολη (γέλια). Και εγώ ξεχνάω εύκολα γενικά! 

Όταν πρωτοήρθα δεν ήξερα τίποτα, μόνο το όχι, το ναι, το ευχαριστώ, για πολλά χρόνια και μέχρι 

τώρα ακόμη που ξέρω λίγο καλύτερα. Αν πάω νοσοκομείο, για τα εμβόλια στους γιατρούς… Τους 

καταλαβαίνω αλλά δε μπορώ εγώ να απαντήσω. Αυτό είναι πρόβλημα γιατί δε δουλεύω.  

Μια φορά πήγα στο σούπερ μάρκετ και ήθελα ψωμί με σουσάμι και δεν ήξερα το σουσάμι. Ρωτάω 

την κυρία, δεν κατάλαβε. Μετά ήρθε μαζί μου, περπατήσαμε, μέχρι που είδα ένα ψωμί με σουσάμι 

και της το έδειξα και μου λέει σουσάμι! Ναι αυτό της λέω! Τώρα το ξέρω : σουσάμι! (γέλια) Ζιχάν 

 

Ποια προβλήματα αντιμετώπισες στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια; 
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Πρώτο και πιο σημαντικό πρόβλημα η γλώσσα, δεν την ήξερα και δεν μπορούσα να επικοινωνήσω 

με τους Έλληνες. Ήθελα να μάθω νωρίτερα ελληνικά, να κάνω μαθήματα αλλά δε με άφηνε ο 

άντρας μου. Σουζάν 

 

Όπως ήδη έχει προαναφερθεί, οι ακραία ρατσιστικές συμπεριφορές και πράξεις εναντίον 

μεταναστών κυρίως προερχόμενων από χώρες της Ασίας έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση 

στον ψυχισμό των ανθρώπων που τις υφίστανται. Τρεις γυναίκες από το Μπαγκλαντές που ζουν 

σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας και έχουν βιώσει ρατσιστικές επιθέσεις, τις εντάσσουν στα 

σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα σήμερα. Όπως επισημαίνουν η 

επιδείνωση της χώρας τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο έχει αναγκάσει πολλούς 

συμπατριώτες τους να γυρίσουν ξανά πίσω στην πατρίδα τους.  

 

Όσον αφορά τα σχέδιά τους για το μέλλον και το αν αυτά συνδέονται με την παραμονή στην 

Ελλάδα ή με τον επαναπατρισμό τους στη χώρα καταγωγής τους ή ακόμη και με τη μετάβαση 

σε κάποια άλλη χώρα, οι απαντήσεις των ερωτώμενων ποικίλουν. Κατά πόσο όμως η 

οικονομική κρίση επιδρά στην ενδεχόμενη απόφαση των μεταναστριών να εγκαταλείψουν τη 

χώρα; Υπάρχουν άλλοι λόγοι οι οποίοι ωθούν τις μετανάστριες στη σκέψη για επιστροφή στην 

πατρίδα τους ή για μία εκ νέου μετανάστευση; 

 Όπως προκύπτει από την παρούσα ερευνητική προσπάθεια, οι 7 από τις 12 συνολικά 

συνεντευξιαζόμενες εκφράζουν την επιθυμία τους να παραμείνουν στην Ελλάδα. Όπως 

δηλώνουν είναι ευχαριστημένες εδώ καθώς έχουν συνηθίσει τον τρόπο ζωής της χώρας. Απ’ την 

άλλη μεριά, τέσσερις γυναίκες αναφέρουν πως υπάρχει πιθανότητα στο άμεσο ή έμμεσο μέλλον 

να εγκαταλείψουν τη χώρα, χωρίς όμως να έχουν λάβει μια ξεκάθαρη απόφαση την παρούσα 

χρονική στιγμή. Να τονίσουμε εδώ πως η καθεμία φαίνεται πως έχει τους δικούς της λόγους για 

να φύγει. Τέλος, μια γυναίκα ήδη έχει γυρίσει πίσω στην πατρίδα της.  

Ας δούμε αναλυτικότερα μέσα από τα ίδια τα λεγόμενα των πληροφορητριών με ποιες 

δυσκολίες έρχονται αντιμέτωπες στην Ελλάδα και κατά πόσο εκείνες δείχνουν να  επηρεάζουν 

την συνέχιση ή μη της διαμονής τους στη χώρα. 

Μια κατηγορία γυναικών αποτελούν όσες αισθάνονται ικανοποιημένες στην Ελλάδα και δε 

σκοπεύουν να την εγκαταλείψουν αν δεν προκύψει κάποιος σοβαρός λόγος που να ανατρέπει τα 

σχέδιά τους. Όπως τονίζουν, ο μόνος παράγοντας που θα μπορούσε στο μέλλον να τις 

αναγκάσει να φύγουν είναι η επιδείνωση των οικονομικών της χώρας· οι ίδιες αναφέρονται στις 

δυσκολίες να ανταπεξέλθουν στις αυξανόμενες οικονομικές τους υποχρεώσεις και στην κάλυψη 

των πάγιων εξόδων της οικογένειάς τους. Έτσι, αν η κατάσταση στην Ελλάδα χειροτερέψει 

δηλώνουν πως δε θα έχουν άλλη επιλογή παρά να καταφύγουν στη λύση της επιστροφής στη 

χώρα καταγωγής τους. Κάποιες μάλιστα θεωρούν πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα ήταν ιδιαίτερα 
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επιζήμιο και για τα παιδιά τους, τα οποία θα πρέπει να κάνουν μια νέα αρχή, να εγκλιματιστούν 

σε μια κοινωνία στην οποία δεν έχουν ζήσει καθόλου. Παράλληλα εκδηλώνουν την 

απογοήτευσή τους καθώς αν κάτι τέτοιο συμβεί η ελληνική εκπαίδευση των παιδιών τους δεν θα 

έχει πλέον καμία αξία.  

 

Τι σκέφτεστε για το μέλλον; Θέλετε να μείνετε στην Ελλάδα ή σκέφτεστε να φύγετε κάποια στιγμή; 

Εμένα μ’ αρέσει εδώ. Εμείς εδώ ξέρουμε, εδώ έχουμε συνηθίσει, είναι ωραία, είναι σαν πατρίδα 

μου, θέλουμε να μείνουμε. Τώρα βέβαια η Ελλάδα έχει προβλήματα. Η ζωή είναι δύσκολη, να 

πληρώσουμε το ενοίκιο, να πληρώσουμε το ρεύμα, το νερό, θέλουμε λεφτά. Τώρα πρέπει να 

δουλεύουμε πάρα πάρα πολύ να τα πληρώσουμε. Όταν τελειώσουν τη σχολή τα παιδιά θα δούμε.. 

Αν δεν βρουν καλή δουλειά τι να κάνουμε, θα φύγουμε… Αλλά τα παιδιά μου πρώτη γλώσσα 

ξέρουν τα ελληνικά , είναι αμαρτία να φύγουμε. Νουρ, Αίγυπτος 

 

Όλα αυτά τα χρόνια που είσαι στην Ελλάδα, έχεις αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα; Οτιδήποτε 

σκέφτεσαι… 

Εδώ νιώθω πολύ ανεξάρτητη, στην πατρίδα μας δεν είναι έτσι, εκεί δε μπορεί να βγει μια γυναίκα 

μόνη της βράδυ ας πούμε, εδώ ό,τι ώρα να είναι μπορεί να προχωράει έξω. Μόνο μια φορά είχα 

πρόβλημα, που χτύπησε η χρυσή αυγή τον άντρα μου, τότε μόνο στεναχωρήθηκα17. Η ζωή μου 

κατά τα άλλα είναι εντάξει. 

Ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον; Θέλεις να μείνεις εδώ; Θέλεις να γυρίσεις πίσω ή να πας 

σε κάποια άλλη χώρα; 

Από όταν έμαθα για την ιστορία της Ελλάδας, είπα ότι εδώ θέλω να ζήσω, μ’ αρέσει πολύ εδώ. Ο 

άντρας μου είναι επιχειρηματίας, έχει μαγαζιά, το τουριστικό γραφείο, το εστιατόριο.. Αν θα 

γίνουν τα πράγματα  στην Ελλάδα πιο καλά εδώ θέλω να μείνω, αν θα γίνουν χειρότερα μπορεί να 

γυρίσουμε στη πατρίδα· αλλά δεν μ’ αρέσει άλλη χώρα, δε θα έφευγα για να πάω σε άλλη χώρα. 

Σάλμα, Μπαγκλαντές 

 

Γενικά ποια προβλήματα θα έλεγες ότι αντιμετωπίζεις στην Ελλάδα; 

Αυτές τις φασαρίες (εννοεί με τη χρυσή αυγή)… Και ότι δεν είμαστε και τόσο καλά οικονομικά 

γιατί και το μαγαζί δεν πάει πολύ καλά.  

Τι σκέψεις κάνεις για το μέλλον; Θέλετε να μείνετε στην Ελλάδα, θέλετε να φύγετε; 

Θέλουμε να μείνουμε στην Ελλάδα. Τώρα το παιδί μου μεγάλωσε και πάει στο σχολείο, στο 

ελληνικό. Εδώ γεννήθηκε, και εδώ και χρόνια δεν έμαθε τη δική μας γλώσσα, πάει δημοτικό τώρα. 

                                                
17 Η  γυναίκα δεν αναφέρεται λεπτομερώς στο περιστατικό. Σύμφωνα με όσα μου έχει εξιστορήσει ο άντρας της, ο ίδιος  
έπεσε θύμα ρατσιστικής δολοφονικής επίθεσης το 2013, προφανώς από μέλη ακροδεξιών οργανώσεων ενώ γυρνούσε 
από τη δουλειά στο σπίτι του. Ο τραυματισμός του ήταν σοβαρός με αποτέλεσμα να  χρειαστεί να νοσηλευτεί έως ότου 
αναρρώσει πλήρως.  
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Αν φύγει από εδώ και αυτά τα μαθήματα που έκανε θα ήταν σαν να μην έκανε τίποτα, άδικα τα 

έκανε και πρέπει να τα μάθει πάλι απ’ την αρχή· γι αυτό πρέπει να μείνουμε εδώ για να τελειώσει. 

Ραχιμά , Μπαγκλαντές  

 

Τι σε προβληματίζει στην Ελλάδα, τι σε ανησυχεί; 

Τώρα όλοι έχουν οικονομικά προβλήματα, αυτό είναι το πρόβλημα μόνο, με το ενοίκιο, τα 

κοινόχρηστα, τους λογαριασμούς είναι όλα ίσα ίσα , δεν περισσεύει κάτι. Κατά τα άλλα είναι όλα 

εντάξει, και το σχολείο είναι καλά γιατί είναι δημόσιο, στο Μπαγκλαντές είναι ιδιωτικά, 

πληρώνεις.  

Πώς βλέπεις το μέλλον σου στην Ελλάδα; Σκέφτεσαι να φύγετε, να μείνετε; 

Δε θέλω να πάω πουθενά (γέλια). Αν το κράτος εφαρμόσει κάποιους νόμους να έχουμε κάποια 

προνόμια περισσότερα ας πούμε, ευκολία για να ζήσουμε εδώ, θα κάτσουμε, δεν θα φύγουμε. Αϊσέ, 

Μπαγκλαντές 

 
Η δυσχερής οικονομική θέση της οικογένειας της Ρίπα από το Μπαγκλαντές, τους αναγκάζει να 

σκεφτούν εναλλακτικές λύσεις ώστε να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Ο άντρας της είναι ο 

μόνος που συνεισφέρει οικονομικά καθώς η ίδια δεν εργάζεται. Όπως εξηγεί η γυναίκα, εκείνος 

σκοπεύει, δοθείσης ευκαιρίας, να μετακομίσει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για να δουλέψει ενώ 

εκείνη με τα δύο παιδιά τους θα παραμείνει στην Ελλάδα, τουλάχιστον, όπως υπογραμμίζει, 

μέχρι να τελειώσει ο μεγάλος της γιος το λύκειο. Αξίζει να σημειωθεί πως εάν τελικά αυτό 

πραγματοποιηθεί θα είναι η δεύτερη φορά που η συγκεκριμένη οικογένεια θα χωριστεί με τον 

ίδιο τρόπο (την πρώτη φορά ο σύζυγος είχε μεταναστεύσει στην Ελλάδα, με τα υπόλοιπα μέλη 

της οικογένειας να παραμένουν στο Μπαγκλαντές).   

 
Η Ρίπα αναφέρει χαρακτηριστικά με έκδηλη την ανησυχία της : 

 
Τι θα έλεγες ότι σε δυσκολεύει στην Ελλάδα; 

Τα οικονομικά προβλήματα.. Πώς θα είναι η κατάσταση, αν θα βρει ο άντρας μου δουλειά.. Πως 

θα γίνει, αν θα φύγουμε από εδώ, αν θα τελειώσουν εδώ τα παιδιά τα μαθήματά τους, το σχολείο, 

ή αν θα πρέπει να μετακομίσουμε πάλι και να πάμε σε άλλη χώρα. Ο άντρας μου λέει ότι θέλει να 

φύγει αν μπορεί, αν βρει κάποιον τρόπο να πάει, αν τον ζητήσουν στη δουλειά, ως μάγειρας πάλι. 

Έχει κάποιους γνωστούς Γερμανία, Σουηδία, αλλά αν θα πάει θα πάει μόνος του γιατί ο γιος μου 

έχει ξεκινήσει το λύκειο οπότε θέλουμε να το τελειώσει, εμείς δε μπορούμε να φύγουμε.  

 

Παρόμοιες σκέψεις για μετανάστευση σε κάποια βορειοευρωπαϊκή χώρα κάνει και η Ζάχρα από 

την Αίγυπτο, αφού σύμφωνα με ενημέρωση που έχει από φίλους της εκεί θα είναι πολύ πιο 
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εύκολο για το σύζυγό της να βρει δουλειά που θα του αποφέρει μάλιστα ικανοποιητικά 

χρήματα. Να σημειωθεί ότι εκείνος πλέον εργάζεται περιστασιακά στην Ελλάδα, γεγονός που 

του δημιουργεί πρόβλημα στην ανανέωση της άδειας παραμονής του. Αντίστοιχη δυσκολία 

συναντά και η Ζάχρα, η οποία δουλεύει ως διερμηνέας στα δικαστήρια. Με το χειμαρρώδη λόγο 

της περιγράφει την κατάσταση που βιώνουν εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκεια και την 

αγανάκτησή της :  

 

Τώρα εγώ δουλεύω στο εφετείο, δε μου βάζουν ένσημα, τώρα κάναμε και σύλλογο για να 

προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να είμαστε νόμιμοι, γιατί και εγώ σε λίγο θα καταθέσω και για 

υπηκοότητα, μετά από τόσα χρόνια δικαιολογούμαι. Για να ανανεώσω την άδεια παραμονής θέλω 

ένσημα, ο άντρας μου μετά από τρία χρόνια δεν έχει ένσημα. Είναι προβλήματα, βέβαια είναι 

προβλήματα μεγάλα. Μετά από τριάντα χρόνια ένας που δεν έχει προβλήματα με κανέναν, με την 

αστυνομία, τα δικαστήρια, είναι νόμιμος, γιατί να μην έχει άδεια παραμονής; Aφού δούλευε, έκανε 

οικογένεια, σπούδασε, γιατί να μη μείνει εκεί που διαλέγει; 

 Tώρα χωρίς ένσημα πως ανανεώνετε την κάρτα σας; 

Ανανέωσα δεκαετία, τώρα πέντε χρόνια από πού να βρω ένσημα; Στα δικαστήρια τώρα 

προσπαθούμε να κανονίσουμε με το σύλλογο έναν τρόπο να είμαστε ασφαλισμένοι για να 

μπορούμε να ανανεώσουμε τα χαρτιά μας και να είναι ασφαλισμένος και ο άντρας μου. Μετά από 

τριάντα χρόνια έχει σταματήσει την άδεια παραμονής τη δική του , μετά από τριάντα χρόνια 

νόμιμα απ’ την πρώτη μέρα στην Ελλάδα, ήρθε εκείνος νόμιμα και έμεινε από την πρώτη μέρα 

νόμιμα στην Ελλάδα. 

Επομένως δε σκέφτεστε να φύγετε. 

Όχι, σκέφτομαι να φύγουμε ή Σουηδία ή Δανία. Μου είπαν ότι εκεί θα μπορεί ο άντρας μου να 

βρει πολύ εύκολα δουλειά γιατί είναι πολύ καλός στη δουλειά του -ξέρει πέντε-έξι δουλειές- ήταν 

συντηρητής σε ξενοδοχείο πολλά χρόνια, είναι υδραυλικός, ηλεκτρολόγος.. Μας είπαν οι φίλοι μας 

ότι εκεί είναι πιο καλά τα χρήματα και θα βρει εύκολα δουλειά, εγώ πήρα απόφαση αλλά εκείνος 

ακόμα το σκέφτεται. Αν βγούνε τα χαρτιά θα πάμε νόμιμα και θα γίνει, αν δε βγούνε τα χαρτιά 

αναγκαστικά θα κάτσουμε εδώ γιατί εκείνος περιμένει να βγει η άδεια παραμονής ακόμα, έχει 

βεβαίωση και περιμένει να βγει. 

  

Δυσκολία στην ανανέωση των νομιμοποιητικών εγγράφων του άντρα της και κατ’ επέκταση της 

ίδιας, δεδομένου ότι ασφαλίζεται μέσω εκείνου, εντοπίζεται και στην περίπτωση της Μάριαμ 

από το Μπαγκλαντές. Στο παρελθόν ο σύζυγός της διατηρούσε μανάβικο το οποίο τελικά 

αναγκάστηκε να κλείσει εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών αλλά και συνεχών επιθέσεων από 

ακροδεξιούς. Ερωτώμενη για τα μελλοντικά της σχέδια, η Μάριαμ απαντά πως θα προτιμούσε 
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κάποια στιγμή στο μέλλον να επιστρέψει στην πατρίδα της. Όπως σημειώνει, σήμερα στην 

Ελλάδα αισθάνεται ανίσχυρη απέναντι στις ρατσιστικές ενέργειες και δεν θα ήθελε τα παιδιά 

της να βιώσουν τέτοιες καταστάσεις. Με τα λόγια της ίδιας : 

 

Ποια άλλα προβλήματα θα έλεγες ότι αντιμετωπίζεις στην Ελλάδα; (είχε ήδη αναφερθεί στις 

ρατσιστικές επιθέσεις) 

Οικονομικά προβλήματα περισσότερο. 

Τώρα έχετε μαγαζί; 

Όχι, τώρα δεν έχουμε τίποτα. Είχαμε ένα μανάβικο αλλά γίνονταν κλεψιές συνέχεια, τώρα 

χάθηκαν όλα. 

Τι σχέδια κάνεις για το μέλλον, θέλεις να μείνεις στην Ελλάδα, θέλεις να φύγεις; 

Κάποιες φορές που φοβάμαι θέλω να πάω στο Μπαγκλαντές· αν είμαι καλά οικονομικά θα ήθελα 

να φύγω γιατί δε θέλω να είναι τρομαγμένα τα παιδιά με αυτά που γίνονται, που χτυπάνε κτλ, αλλά 

δεν είμαι τόσο πλούσια για να μπορέσουμε να φύγουμε, δε μπορούμε τώρα.  

Με τα χαρτιά έχετε καθόλου προβλήματα; 

Ναι, τώρα δεν έχει ο άντρας μου τα ένσημα γιατί δε δουλεύει, αυτό είναι πρόβλημα τώρα. Εδώ στο 

δρόμο που μένουμε ήμασταν πολλές οικογένειες, 6-7· τώρα έφυγαν, μόνο εμείς έχουμε μείνει.  

 
Για τη Ζιχάν, το ενδεχόμενο επιστροφής στην Αίγυπτο υπάρχει στο μυαλό της, προς το παρόν 

σαν απλή σκέψη. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν οι λόγοι που την ωθούν σε μια τέτοια σκέψη.  

 

Θέλω να μείνω εδώ αλλά θέλω να πάω  και Αίγυπτο, να πάνε και τα παιδιά εκεί σχολείο, να 

μάθουν τη γλώσσα καλύτερα. Αν μεγαλώσει η κόρη μου εγώ θέλω να παντρευτεί στην Αίγυπτο, 

γιατί δε γίνεται οι μουσουλμάνες να παντρεύονται χριστιανούς. Έχει και εδώ μουσουλμάνους αλλά 

δε ξέρω από τι σπίτι είναι, δεν είναι μόνο να παντρευτεί απλώς , θέλω να ξέρω την οικογένειά του. 

 

Για τη Φατία η επιστροφή στην Αιθιοπία συνδέεται με ένα μακρόπνοο σχέδιο που σκοπεύει 

κάποια στιγμή στο απώτερο μέλλον να υλοποιήσει. Η επιθυμία της να βοηθήσει ανθρώπους στη 

χώρα της, παρέχοντας τους γνώσεις που έλαβε στην Ελλάδα είναι ένα δείγμα της ευαισθησία 

της αλλά παράλληλα και της αγάπης που τρέφει για την πατρίδα της, την οποία ποτέ δεν ξέχασε 

παρά το γεγονός ότι έφυγε από εκεί ανήλικη ακόμη για να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό είναι «το 

μεγάλο της όνειρο», το οποίο περιγράφει με ενθουσιασμό :  

 

Θα ήθελα να μαζέψω αρκετά λεφτά, να δουλέψω για να πάρω εργαλεία για τη γλυπτική για να 

σκαλίζω. Έχω δουλέψει οχτώ  χρόνια εδώ σε μια εταιρεία σαν βοηθός γλύπτη σε έναν καλλιτέχνη 

πολύ γνωστό. Τα μηχανήματα είναι ακριβά στην Αιθιοπία. Όταν θα μεγαλώσω πιο πολύ ακόμα θα 
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πάω εκεί για να δουλέψω, για να δώσω γνώσεις, να δείξω στα άλλα παιδιά με τι εύκολο τρόπο 

μπορούνε να δουλεύουνε, να βοηθήσω να μάθουν. Δεν έχουμε τόσα πολλά πράγματα στην 

Αιθιοπία, στη μαγειρική  ας πούμε ο κόσμος έχει τα πάντα δίπλα του αλλά δεν ξέρει πώς να τα 

μαγειρέψει. Στις γυναίκες που είναι στην περιοχή μου θα δείξω αυτά που έχω μάθει κα θα 

δουλέψω κ εγώ μαζί με τα άλλα παιδιά. Αυτό είναι το μεγάλο μου όνειρο. Δούλεψα καλά, δεν έχω 

παράπονο καθόλου, η εταιρεία ήταν καλή και μάζεψα λεφτά, δεν ξόδευα από εδώ και εκεί.. Με 

ευχαριστεί να το κάνω αυτό, απ’ την ψυχή μου θα το κάνω. 

 

Σε αντίθεση με τη Φατία, η οποία προσβλέπει σε μια κυκλική μεταναστευτική πορεία, η Γιασίν 

δεν ενδιαφέρεται καθόλου να επιστρέψει στην Αιθιοπία. Οι πολύ άσχημες μνήμες της παιδικής 

της ηλικίας από το οικογενειακό της περιβάλλον έχουν συμβάλει καθοριστικά στην απουσία 

οποιασδήποτε σκέψης για επανεγκατάσταση εκεί. Επίσης, όπως περιγράφει η κατάσταση στη 

χώρα της είναι πολύ άσχημη καθώς επικρατεί πολλή φτώχεια. Επιθυμεί να παραμείνει στην 

Ελλάδα και το καθιστά σαφές με κάθε τρόπο :  

 

Ποια είναι τα όνειρά σου, τα σχέδιά σου για το μέλλον; 

Εγώ θέλω να δω μόνο το παιδί μου, όταν το δω θα είμαι ευτυχισμένη, μόνο εκεί είναι το μυαλό 

μου. 

Θα ήθελες να γυρίσεις πίσω στην Αιθιοπία; 

 Όχι. Εγώ εδώ θα είμαι. Δε θέλω να πάω πουθενά αλλού. Αν με ψάξεις μετά από δέκα χρόνια και 

με πάρεις τηλέφωνο, το ίδιο τηλέφωνο θα έχω και θα είμαι εδώ (γέλια). Πολλοί φίλοι μου, 

γνωστοί μου από την Αιθιοπία που ήταν εδώ φεύγουν τώρα και πηγαίνουν σε άλλες χώρες… 

Είμαστε λίγοι τώρα στην Ελλάδα. Στη χώρα μου δεν είναι καλά τα πράγματα, οι άνθρωποι δεν 

έχουν να φάνε… Αν δεν έχει κάποιος πρόβλημα στη χώρα του γιατί να φύγει να πάει σε άλλη 

χώρα; Για ποιο λόγο; Αν ήταν καλά τα πράγματα στην οικογένειά μου θα έμενα…Εδώ στη χώρα 

σας μου αρέσει, δεν έχω καθόλου λεφτά στα χέρια μου αλλά είναι καλύτερα από τη δική μου χώρα. 

Δε θέλω να φύγω.   

 

 
Φύλο και εργασία 

 
 
Από το σύνολο των ερευνώμενων την παρούσα χρονική στιγμή εργάζονται οι τέσσερις. Κατά το 

παρελθόν εργάζονταν σε μόνιμη ή περιστασιακή απασχόληση στην Ελλάδα ακόμη τέσσερις 

ερευνώμενες. Οι υπόλοιπες δεν δούλεψαν ποτέ· ήταν επιφορτισμένες μόνο με τη φροντίδα του 

σπιτιού και της οικογένειά τους.  
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Παρατηρούμε ότι οι εργαζόμενες αλλά και οι μη εργαζόμενες μουσουλμάνες μετανάστριες δεν 

αποτελούν ομογενοποιημένες κατηγορίες. Διακρίνουμε γυναίκες που επιλέγουν συνειδητά να 

μη δουλεύουν, γυναίκες που υφίστανται έλεγχο και ίσως καταπίεση από τους συζύγους τους ως 

προς το θέμα της εργασίας, γυναίκες που επιθυμούν να εργαστούν αλλά οι επιλογές τους είναι 

περιορισμένες έως ανύπαρκτες και τέλος γυναίκες που δουλεύουν, άλλες σε καλές συνθήκες 

εργασίας και άλλες σε λιγότερο καλές. 

Ας τα δούμε όμως αναλυτικότερα:  

Η μόνη που δουλεύει σταθερά στον ίδιο τομέα εργασίας τα χρόνια που βρίσκεται στην Ελλάδα 

είναι η Νουρ από την Αίγυπτο. Την τελευταία δεκαετία εργάζεται ως δασκάλα μαθηματικών σε 

μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε γνωστό αραβικό σχολείο της 

πρωτεύουσας ενώ τα προηγούμενα χρόνια παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα. Η συγκεκριμένη 

ερευνώμενη θεωρείται προνομιούχα καθώς είναι η μόνη εκ του δείγματος που εργάζεται με 

βάση το πτυχίο της. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην αναρωτηθούμε κατά πόσο θα ήταν εύκολο 

να προσληφθεί σε ένα αντίστοιχο ελληνικό ιδιωτικό σχολείο, αν λάβουμε υπόψη τη μαντίλα που 

φοράει, η οποία στην ελληνική κοινωνία συνδέεται κυρίως με οπισθοδρομικές αντιλήψεις, 

φέροντας έτσι αρνητικό πρόσημο, αλλά και το λίγο άνω του μετρίου επίπεδο των ελληνικών 

της.  

Με την παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων αραβικής γλώσσας για 5-6 χρόνια ασχολούνταν και η 

Μαντίχα, επίσης από την Αίγυπτο, για ένα διάστημα 5-6 χρόνων. Όπως υποστηρίζει, την εποχή 

προ οικονομικής κρίσης δεν είχε χρειαστεί να ψάξει για μια πιο μόνιμη δουλειά, καθώς το 

εισόδημα του συζύγου της επαρκούσε και με το παραπάνω στην κάλυψη των εξόδων της 

οικογένειας. Σήμερα η μεγάλη οικονομική ύφεση έχει ανατρέψει τις ισορροπίες της οικογένειας. 

Ο σύζυγός της τα δύο τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου 

σπουδάζουν και οι δύο γιοι της ενώ η ίδια με τη μικρότερη κόρη της έχουν παραμείνει στην 

Αθήνα. Πλέον η Μαντίχα ψάχνει για δουλειά αφενός για να συνδράμει απ’ την πλευρά της όσο 

μπορεί στις διάφορες υποχρεώσεις αφετέρου όμως γιατί επιθυμεί να αποτελέσει ξανά 

λειτουργικό μέρος της κοινωνίας καθώς τώρα που τα παιδιά της μεγάλωσαν αισθάνεται πως 

πρέπει να ξοδέψει εποικοδομητικά τον ελεύθερο χρόνο της : 

 

Θέλω να δουλέψω και μέχρι τώρα ψάχνω δουλειά και, ξέρεις, όταν μεγαλώνουν τα παιδιά έχεις 

πολύ χρόνο και δεν ξέρεις τι να κάνεις, πρέπει κάτι να βρω… 

(…)Βρήκα μια εταιρία που ήθελε κάποιον να μιλάει αραβικά. Έκανα όλα τα τεστ τέλεια αλλά μόνο 

που ήθελε μεγαλύτερη ταχύτητα στο να γράφω στον υπολογιστή και μου είπαν «κάνε εξάσκηση και 

θα δούμε». Kαι έκανα εξάσκηση δύο μήνες αλλά τώρα που πήρα τηλέφωνο μου είπαν δεν 

χρειάζονταν. Δε με πήραν… Τώρα χτες βρήκα κάτι στο internet, ότι η αστυνομία χρειάζεται άτομα 

να ξέρουν αραβικά, να κάνουν μεταφράσεις. Θα κάνω και εκεί αίτηση και θα τη στείλω… 
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Η Ζάχρα από την Αίγυπτο μετανάστευσε αυτόνομα στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να επισημανθεί  

καθώς η ίδια δεν είχε την πολυτέλεια να δουλεύει σποραδικά, όπως για παράδειγμα η Μαντίχα· 

έπρεπε να εργάζεται συνεχώς προκειμένου να εξασφαλίζει τα προς το ζην για να διατηρεί την 

οικονομική αυτονομία της και να παραμείνει στη χώρα.  

Τα τελευταία 7 χρόνια απασχολείται ως διερμηνέας στα δικαστήρια. Πριν από τη συγκεκριμένη 

δουλειά όμως είχε απασχοληθεί σε μια πληθώρα άλλων. Άλλωστε ο λόγος που μετανάστευσε 

ήταν για να εργαστεί και να βελτιώσει το βιοτικό της επίπεδο. Το αρχικό διάστημα μετά την 

έλευσή της στην Ελλάδα εργάστηκε ως εσωτερική οικιακή βοηθός. Τα επόμενα χρόνια 

εξακολούθησε να δουλεύει στον τομέα της οικιακής εργασίας πλέον όμως ως εξωτερική οικιακή 

βοηθός, σε διάφορα σπίτια. Όπως υπογραμμίζει, είχε άριστες σχέσεις με όλες τις εργοδότριές 

της : «πάντα όπου και να πήγαινα ένιωθα ότι αυτοί που δουλεύω δεν είναι ξένοι, είναι φίλοι μου  

στα σπίτια ».  

 Παράλληλα πηγαινοερχόταν στην Αίγυπτο κάνοντας ανταλλαγή τροφίμων τα οποία πουλούσε 

εναλλάξ στις δύο χώρες. Αργότερα προσελήφθη σε ένα μικρό σούπερ μάρκετ στο οποίο 

δούλεψε για λίγο χρονικό διάστημα· όταν εκείνη φόρεσε τη μαντίλα τις μέρες της νηστείας κατά 

το ραμαζάνι, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος τής ζήτησε να τη βγάλει· η γυναίκα αρνήθηκε και 

αποχώρησε από τη δουλειά. Έκτοτε σταμάτησε να δουλεύει για ένα διάστημα καθώς 

παντρεύτηκε και ο σύζυγός της την απέτρεψε από το να εργάζεται. Με τα νέα όμως οικονομικά 

δεδομένα της κρίσης η γυναίκα τον πίεσε να της επιτρέψει να ξαναδουλέψει  και εκείνος 

υποχώρησε. Σήμερα οι ρόλοι μεταξύ τους έχουν αντιστραφεί : Η Ζάχρα είναι αυτή που συντηρεί 

την οικογένειά τους καθώς εκείνος εργάζεται περιστασιακά.   

Ας δούμε πώς διηγείται τις εργασιακές της διαδρομές στην Αθήνα :  

 

 (Όταν πρωτοήρθα) λίγες μέρες έμεινα μαζί με τη φίλη μου και μετά βρήκα κατευθείαν δουλειά, 

πήγα εσωτερική σε ένα σπίτι, σε έναν ηλικιωμένο στο Ν. Κόσμο. Έμενα μαζί του,  δούλευα εκεί, 

καθάριζα, μαγείρευα, έκανα τα πάντα. Μετά αρρώστησε εκείνος, πήγε στα νοσοκομεία, εγώ ήμουν 

μαζί του συνέχεια -δεν είχε κανέναν άλλο- μόνο ο αδερφός του ερχόταν λίγο μας έβλεπε και 

έφευγε…Μετά από λίγο πέθανε ο ηλικιωμένος και βρέθηκα στο δρόμο, απ’ τη αρχή όλα μετά… 

Πόσο καιρό δουλέψατε εκεί; 

6 μήνες περίπου. 

Μετά τι κάνατε, πού δουλέψατε; 

Η κοπέλα η Ελληνοαιγύπτια με βοήθησε, βρήκα δουλειά, να καθαρίζω σκάλες και σπίτια και 

μπορούσα οικονομικά να τα βγάζω πέρα. Μετά με γνώριζαν ο ένας στον άλλο, δούλευα από το ένα 

σπίτι στο άλλο, είχα πολλή δουλειά. Έμεινα 1.5 χρόνο εδώ, έφυγα πίσω και μετά ξαναγύρισα εδώ. 

Έπαιρνα βίζα και πήγαινα συνέχεια Αίγυπτο, έπαιρνα τρόφιμα από δω και τα πουλούσα στην 
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Αίγυπτο και έπαιρνα τρόφιμα από κει και τα έφερνα στην Ελλάδα να τα πουλήσω. Ενδιάμεσα, όσο 

καιρό έμενα εδώ δούλευα σε σπίτια. Καθόμουν ας πούμε ένα μήνα εδώ, όλο το μήνα δούλευα, 

πλήρωνα το ενοίκιο και έφερνα τρόφιμα μαζί μου και τα πουλούσα σε γνωστούς απ’ την Αίγυπτο 

και όταν έφευγα από δω έπαιρνα τρόφιμα π.χ. σολομό, αστακούς, χαβιάρι, ρέγκα και τα πουλούσα 

με παραγγελία στην Αίγυπτο. Έτσι έκανα πολλά χρόνια μέχρι που βρήκα δουλειά σε ένα σούπερ 

μάρκετ που έπαιρνα τα τρόφιμα. Εκεί με ρώτησε ο ιδιοκτήτης αν θέλω να δουλεύω σ’ αυτόν και 

δέχτηκα.  

Στην αρχή με είχε προσέξει πολύ, μου λέει «να μη με κλέβουν, θέλω να ελέγχεις το χασάπη, τη 

διευθύντρια, όλα» αλλά μετά από λίγο όταν ήρθε η νηστεία και έβαλα το μαντήλι μου λέει «πρέπει 

να το βγάλεις, άμα θες να βρεις δουλειά πήγαινε στην Τουρκία» . Του λέω «αν δε σ’ αρέσει και με 

ενοχλείς πολύ εγώ θα το φοράω για πάντα και αν επιμένεις μπορώ να πάρω άνευ αποδοχών ή 

διώξε με και δώσε μου τα δικαιώματά μου». Ήταν ο μοναδικός που με ενόχλησε για τη θρησκεία, 

κανένας άλλος στην Ελλάδα.  

(…)Ο άντρας μου δεν ήθελε να δουλεύω εδώ και κάποια στιγμή σταμάτησα όταν παντρεύτηκα. 

Εγώ του είπα «αφού δεν δουλεύω γιατί να μείνω εδώ, αν είναι γυρίζω και σπίτι μου, εγώ ήρθα για 

να δουλεύω». (…)Αλλά όταν είδα ότι δεν έχουμε καθόλου εισόδημα, να πληρώσουμε το ενοίκιο, 

τα τρόφιμα, επιμένω, του λέω θέλω να δουλέψω, μου λέει δε γίνεται…Πήγα μια μέρα να βοηθήσω 

μια φίλη μου στα δικαστήρια και μου λέει ο δικαστής «να γραφτείς ως διερμηνέας». Περνάει ένας 

χρόνος, δύο, τρεις, δεν πήγα καθόλου στην Αίγυπτο.. Μετά από τρία χρόνια παίρνω απόφαση και 

λέω θα δουλέψω, μου λέει «με τους εγκληματίες, με τον ένα τον άλλο», του λέω «θα είμαι και με 

δικηγόρους και με εισαγγελέα, με διάφορο κόσμο και θα δούμε αργότερα και αν δε μ’ αρέσει θα το 

σταματήσω». Και επέμεινα και έτσι ξεκίνησα και είμαι μέχρι σήμερα, δόξα τω θεώ, με μεγάλη 

επιτυχία και στο εφετείο με το μαντήλι. 

 

 Αυτό που διαπιστώνουμε στην περίπτωση της συγκεκριμένης ερευνώμενης είναι πως ενώ 

ξεκίνησε από μια δουλειά χαμηλού κοινωνικού στάτους και χαμηλών αμοιβών κατέληξε σήμερα 

να εργάζεται ως διερμηνέας, επάγγελμα που σίγουρα της προσδίδει αυξημένο κοινωνικό 

στάτους. Το γεγονός ότι έμαθε τόσο καλά την ελληνική γλώσσα τη βοήθησε σημαντικά στην 

κοινωνική της ανέλιξη. 

Επίσης, άξια σχολιασμού είναι η απαγόρευση της μαντίλας στη γυναίκα από τον ιδιοκτήτη του 

σούπερ μάρκετ. Όπως παρατηρούμε, ο ίδιος δεν είχε πρόβλημα να την προσλάβει γνωρίζοντας 

πως είναι μουσουλμάνα αλλά ενοχλήθηκε όταν εκείνη φόρεσε τη μαντίλα. Ενδεχομένως 

φοβήθηκε πως μπορεί να στιγματιστεί εκείνος και η επιχείρησή του, κάτι που θα τον οδηγούσε 

πιθανώς στο να χάσει πελάτες. Όποιοι και αν ήταν οι λόγοι που αντέδρασε έτσι, αυτό που  

μπορούμε να αντιληφθούμε είναι πως ένα εμφανές θρησκευτικό σύμβολο, όπως η μαντίλα, στο 
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ελληνικό περιβάλλον μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στην εργασιακή αναζήτηση και να  

περιορίσει τις εργασιακές επιλογές.  

 
Το συγκεκριμένο ζήτημα θίγεται και από τη Ζιχάν, η οποία θα ήθελε να δουλεύει αλλά μία 

σειρά παραγόντων την «υποχρεώνουν» να παραμένει στο σπίτι. Να ποιοι είναι αυτοί :  

 

Θα ήθελες να δουλεύεις? 

Θα ήθελα, ναι. Δε μπορώ όμως πρώτον γιατί δεν ξέρω τη γλώσσα, δεύτερον είναι τα παιδιά (σ.σ. 

έχει πέντε παιδιά), τρίτον  λόγω της μαντίλας. Επειδή είμαι μουσουλμάνα και φοράω μαντίλα, 

είναι δύσκολο να δουλέψω, μπορεί να μου αρνηθούν οι εργοδότες γιατί εδώ όταν μπει ο πελάτης 

θέλει να βλέπει τις εργαζόμενες περιποιημένες, όμορφες. Ζιχάν, Αίγυπτος 

 

Διαπιστώνουμε επομένως πως η έννοιες της εργασίας και της θρησκευτικότητας δεν είναι 

ανεξάρτητες η μία από την άλλη· αντίθετα είναι αλληλοτεμνόμενες.  

Η Ζιχάν, όπως και η Μάριαμ από το Μπαγκλαντές, δούλευαν από το σπίτι τους για 2 και 5 

χρόνια αντίστοιχα, ράβοντας ρούχα τα οποία μετά έδιναν σε καταστήματα. Ήταν ένας τρόπος να 

αποκομίσουν χρήματα, χωρίς όμως να αποκτούν την κοινωνική εμπειρία που θα αποκτούσαν αν 

δούλευαν σε μια εξωτερική δουλειά. Εργάζονταν  κατά κάποιο τρόπο αποκλεισμένες στο 

φυσικό εσωτερικό  χώρο του σπιτιού τους.  

 
Η Ραχιμά από το Μπαγκλαντές αντίθετα, ήρθε στην Ελλάδα με σκοπό να δουλέψει. Η 

μετανάστευσή της ήταν μια λύση ανάγκης, κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός πως δεν 

ταξίδεψε νόμιμα με το αεροπλάνο όπως οι περισσότερες συνεντευξιαζόμενες, αλλά 

διακινδύνευσε τη ζωή της περνώντας από πολλές χώρες μέχρι να καταλήξει εδώ, όπου την 

περίμενε ο σύζυγός της. Όπως λέει χαρακτηριστικά «Όταν πέθαναν οι γονείς μου πέρασα πολύ 

δύσκολα, γι αυτό ήρθα στην Ελλάδα να δουλέψω. Εδώ μπορώ να δουλέψω παντού, σε καλύτερη 

δουλειά, δεν είναι το ίδιο μεροκάματο με το Μπαγκλαντές».  

Για επτά χρόνια πουλούσε ρούχα στη λαϊκή ενώ με τα χρήματα που συγκέντρωσαν μαζί με τον 

άντρα της, ο οποίος διατηρεί mini market με τοπικά προϊόντα της χώρας τους, κατόρθωσαν να 

αποκτήσουν το δικό τους ιδιόκτητο σπίτι. Σήμερα εκείνη ασχολείται με τις οικιακές δουλειές 

και με τη φροντίδα του γιου της. Θέλει να ξαναβγεί στην αγορά εργασίας αλλά παρά τις 

προσπάθειές αναζήτησης εργασίας προς το παρόν δεν τα έχει καταφέρει.  

 
Η περίπτωση της Φατία από την Αιθιοπία είναι διαφορετική. Λίγο καιρό αφότου ήρθε στην 

Ελλάδα στην ηλικία των 17 ετών το 1987, φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΧΕΝ 

(γυναικεία χριστιανική μη κυβερνητική οργάνωση) στην Αθήνα. Μένοντας εκεί τρία χρόνια, 

απέκτησε διάφορες γνώσεις, οι οποίες τις χρησίμευσαν στην πορεία της ζωής της, 
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συμπεριλαμβανομένου του τομέα της εργασίας. Η ίδια μιλάει με ευγνωμοσύνη για τους 

ανθρώπους που τη βοήθησαν τότε και οι οποίοι εξακολουθούν να είναι μέχρι σήμερα δίπλα της 

όταν τους χρειάζεται. «Εγώ έμεινα  στη ΧΕΝ τρία χρόνια, δεν πλήρωσα, δεν έκανα τίποτα, με 

βοηθήσανε πάρα πολύ, έμαθα ζωγραφική εκεί, γλυπτική, μαγειρική,  ό,τι μάθημα είχαν με έβαζαν 

μέσα. Έμαθα πολύ όμορφα πράγματα.» 

Αργότερα δούλεψε για αρκετά χρόνια σε ένα εργαστήριο γλυπτικής. Έχει πολύ όμορφες 

αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο : 

 

Εννιά χρόνια δούλεψα στο εργαστήριο, κάναμε γύψινη διακόσμηση, γλυπτική, σκαλίσματα, 

καλούπια. Στο King George, Μεγάλη Βρετανία, εγώ τα σκάλισα τα λιοντάρια που είναι απ’ έξω! 

Έχω φτιάξει πολύ ωραία πράγματα. 

Δούλευες οχτάωρο με ένσημα? 

Ναι κανονικά 8ωρο με ένσημα. Ήταν πολύ καλά, την αγαπούσα τη δουλειά αυτή αλλά έκλεισαν 

απότομα. Τρεις μήνες δε με πλήρωσαν αλλά δεν είναι τίποτα για μένα τρεις μήνες γιατί μου είχαν 

δώσει αρκετά λεφτά, δε μπορώ να πω.  

 

Στη συνέχεια εργάστηκε για μικρό διάστημα ως «αποκλειστική» αλλά επειδή εκεί «πρέπει να 

είσαι πολύ σκληρός» πλέον απασχολείται κυρίως στον τομέα της έμμισθης οικιακής εργασίας. 

Πρέπει να σημειωθεί εδώ πως ο τομέας αυτός περιλαμβάνει ένα πλήθος καθηκόντων τα οποία 

σχετίζονται άλλοτε με τον οικιακό χώρο και άλλοτε με τη φροντίδα των μελών της οικιακής 

ομάδας. Έτσι η έμμισθη οικιακή εργαζόμενη είναι μια ετερογενής κατηγορία η οποία είναι 

δύσκολο τόσο να οριστεί όσο και να προστατευτεί κατ’ επέκταση (Παπαταξιάρχης κ.ά., 2009: 

4). Η Φατία στο παρελθόν είχε αναλάβει τη φροντίδα ηλικιωμένων, ενώ σήμερα ο εργασιακός 

της ρόλος περιορίζεται σε μαγείρεμα και βοήθεια σε εξωτερικές δουλειές,  όπως για παράδειγμα 

η αγορά εφημερίδων ή η εξόφληση λογαριασμών. Σε γενικές γραμμές δείχνει να μην έχει 

παράπονο απ’ τη δουλειά της και τους εργοδότες της, με εξαίρεση μία συγκεκριμένη 

συμπεριφορά από εργοδότριά της που τη στεναχώρησε ιδιαίτερα.  

 

Το μονό που με στεναχώρησε -δε μου έχει τύχει τίποτα άλλο στη ζωή μου- ήταν πέρσι. Πήγα να 

δουλέψω σε μια γυναίκα που γνώρισα από τη ΧΕΝ και με έβγαλε κλέφτη! Ήρθε η αστυνομία στο 

σπίτι μου, το ανακάτεψε όλο, έψαχνε το παλιό της νυφικό! Το έκανε για να με εκδικηθεί επειδή 

έφυγα· με χρησιμοποιούσε 14 ώρες ορθοστασία. 

Τι δουλειά έκανες;  

Βοηθούσα τη μαμά της, ήταν ανάπηρη και την πρόσεχα. Ενδιάμεσα η μαμά της πήγε στο 

νοσοκομείο για 15 μέρες. 15 μέρες δε μπόρεσα να κοιμηθώ, δε μπορούσα να ανοίξω τα μάτια μου, 

τουλάχιστον 16 ώρες δούλευα, λόγω της ανάγκης που έχω είπα δεν πειράζει θα περάσει. Η μαμά 
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της τόσο χρυσός άνθρωπος, η κόρη της τόσο διάβολος, ποτέ δε μπορώ να την ξεχάσω. Εγώ ήθελα 

να σταματήσω, να ξεκουραστώ γιατί έκανα εμετό χωρίς λόγο, είχα χάσει πολύ βάρος και δεν είχα 

λεφτά να πάω στο νοσοκομείο γιατί είχε λήξει το ΙΚΑ μου. Φαντάσου, έξι μήνες που δούλευα δε 

μου είχε βάλει ένσημα, μου έλεγε στα έβαλα και εγώ την πίστευα. Εννιά ένσημα από έξι μήνες, 

τίποτα δεν είχε βάλει... Μου κράτησε κακία. Μετά από εννιά μέρες πήγα να πάρω τα λεφτά μου 

που μου χρωστούσε γιατί τα χρειαζόμουν, δεν μου τα έδωσε και όταν γύρισα σπίτι μου,  ήρθε η 

αστυνομία και μου ζήτησαν να βάλω χειροπέδες. Λέω «για ποιο λόγο;» , «συλλαμβάνεσαι γιατί 

έκανες αυτά και αυτά». Αυτή ήταν μπροστά, το έκανε για να με τρομάξει, κάποιον θα είχε στην 

αστυνομία. Μου ήρθε τρέλα, «δεν ντρέπεσαι, της λέω, εγώ να κλέψω από σένα,  ξέχασες τι έκανα 

15 μέρες χωρίς φαί, χωρίς νερό στο νοσοκομείο, φέρε μου όλα τα λεφτά μου τώρα, φτου σου», της 

λέω. Τρόμαξε και μου τα έδωσε όλα μπροστά στην αστυνομία. Αυτοί κατάλαβαν τι έκανε, είναι 

καλά παιδιά, στεναχωρήθηκαν κιόλας. Μου είπαν «μη στεναχωριέσαι, το κάνει για να σε 

τρομάξει».. Με πήγανε μέσα, μπήκα στο περιπολικό, σειρήνες σου λέω, κακοποιός! (γέλια) Αν είχα 

λεφτά θα της έκανα μεγάλη ζημιά αλλά είναι δύσκολο, δε θα έβγαζα άκρη..  

 

Η υπερεκμετάλλευση που υπέστη η Φατία στη συγκεκριμένη περίπτωση από την εργοδότριά 

της αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των αποτελεσμάτων της απουσίας νομοθετικού 

πλαισίου στο χώρο της οικιακής εργασίας στην Ελλάδα. Καθώς δεν υπάρχουν επίσημες 

συμβάσεις, ζητήματα όπως ο μισθός, οι άδειες, ο καθορισμός των ωραρίων και των 

αρμοδιοτήτων και ο τερματισμός της εργασιακής σχέσης προσδιορίζονται εξ ολοκλήρου από τις 

ανάγκες των εργοδοτών (Καμπούρη-Λαφαζάνη, 2009 48). 

Κατά συνέπεια δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την προστασία των βασικών εργασιακών 

δικαιωμάτων των μεταναστριών, οι οποίες ως επί το πλείστον είναι εκείνες που καλύπτουν 

αντίστοιχες θέσεις στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς η οικιακή εργασία παραμένει 

μια υποβαθμισμένη, χαμηλά αμειβόμενη και άτυπη μορφή απασχόλησης. 

Στον ίδιο ευρύτερο τομέα, ως «εσωτερική» όμως, εργάζεται τον τελευταίο χρόνο και η δεύτερη 

γυναίκα από την Αιθιοπία, η Γιασίν. Τα επτά πρώτα χρόνια διαμονής της στην Ελλάδα 

συντηρούνταν οικονομικά μοιράζοντας φυλλάδια στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της 

χώρας. Όπως αναφέρει, ήταν ευχαριστημένη από τη δουλειά της. Ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας 

που προέκυψε εντούτοις, άλλαξε τα δεδομένα στη ζωή της. Ο σύζυγός της την εγκατέλειψε με 

αποτέλεσμα ούσα ανίκανη να εργαστεί να μη μπορεί να συντηρεί τον εαυτό της και κατ’ 

επέκταση τα έξοδα του σπιτιού της. Τα τελευταία χρόνια, όπως εξομολογείται, ήταν πολύ 

δύσκολα για εκείνη. Μετά την τρίμηνη νοσηλεία της σε νοσοκομείο της Αθήνας, για διάστημα 

ενός έτους φιλοξενήθηκε σε ξενώνα. Φεύγοντας από εκεί, με τη βοήθεια κοινωνικών δικτύων 

βρήκε το σπίτι στο οποίο σήμερα ζει και εργάζεται. Τα χρήματα που παίρνει δεν είναι πολλά 

(σημαντικό μέρος των οποίων στέλνει στην Αιθιοπία στο γιο της), όμως έχει πλέον βρει τις 
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ισορροπίες της και εκεί αισθάνεται ικανοποιημένη, τουλάχιστον προς το παρόν. Ζει μαζί με τη 

μάμα (έτσι αποκαλεί τη γυναίκα που φροντίζει), με την οποία έχουν οικοδομήσει μια όμορφη 

σχέση, όπως φανερώνουν τα λόγια στοργής και αγάπης με τα οποία εκφράζεται για εκείνη. Στο 

μέλλον ελπίζει να καταφέρει να βρει μια δουλειά που θα της εξασφαλίζει την αυτονομία της σε 

ένα δικό της σπίτι, ώστε να μπορέσει έτσι να φέρει και το γιο της στην Ελλάδα. 

Αναφέρει σχετικά :  

 

(Απαντά στο αν θέλει να φέρει το γιο της την παρούσα χρονική στιγμή στην Ελλάδα) 

Τώρα είναι μεγάλος, είναι 15 χρονών, πηγαίνει στο σχολείο. Όχι δε θέλω…Εγώ εδώ δεν έχω 

τίποτα, δε θέλω να δει τη ζωή μου. 

Πιστεύεις ότι δεν είναι καλή η ζωή σου στην Ελλάδα; 

Δεν είναι καλή η ζωή μου τώρα, γι αυτό δε θέλω να τον φέρω. Τώρα πρέπει να πάει σχολείο, 

πρέπει να τελειώσει το σχολείο. Εδώ δε μπορώ να του προσφέρω τίποτα. Όταν θα είμαι καλά, 

όταν βρω μια καλύτερη δουλειά και θα έχω δικό μου σπίτι αργότερα, τότε εντάξει…  

 

Μέσα από το παράδειγμα της Γιασίν πάντως δε μπορούμε να μην αναλογιστούμε το πόσο 

εύθραυστες και ρευστές είναι οι ισορροπίες στη ζωή και στην εργασία μίας μετανάστριας στην 

Ελλάδα.  

 

Τέλος, εντοπίζουμε την κατηγορία των μουσουλμάνων γυναικών που δεν έχουν εργαστεί ποτέ 

στην Ελλάδα. Σ’ αυτή περιλαμβάνονται 4 ερευνώμενες. Άξιο αναφοράς πάντως είναι το γεγονός 

ότι οι τρεις από αυτές εργάζονταν στη χώρα καταγωγής τους (δύο Μπαγκλαντεσιανές ως 

δασκάλες και μία Αιγύπτια ως ψυχολόγος).  

Η Σουζάν από την Αίγυπτο μάλιστα, εκφράζει την απογοήτευσή της πως στην Ελλάδα δεν 

αναγνωρίζονται οι σπουδές των αλλοδαπών, αναφέροντας χαρακτηριστικά το παράδειγμα του 

συζύγου της ο οποίος είχε σπουδάσει δικηγόρος στην Αίγυπτο ενώ στην Ελλάδα εργαζόταν ως 

παρκαδόρος. Γενικότερα, η συγκεκριμένη ερευνώμενη, ίσως επειδή είχε ήδη επιστρέψει στην 

πατρίδα της, δε νοιάζεται να ωραιοποιήσει τις καταστάσεις που βίωσε στην Ελλάδα θίγοντας 

αρκετές φορές θέματα τα οποία την ενοχλούσαν.  

Ως προς το λόγο όμως για τον οποίο δεν εργαζόταν εδώ, αυτός δε σχετίζεται με τη μη 

αναγνώριση των σπουδών αλλά με τις παραδοσιακές ισλαμικές αντιλήψεις του άντρα της περί 

έμφυλων σχέσεων εξουσίας. Όπως αναφέρει χωρίς δισταγμό η Σουζάν, εκείνος αφότου 

παντρεύτηκαν της απαγόρεψε να εργάζεται, παρά τις αντιρρήσεις της ίδιας.  Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα λόγια της κόρης της για το συγκεκριμένο ζήτημα :  
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Ο πατέρας μου ας πούμε δεν αφήνει τη μητέρα μου να εργάζεται, λέει ότι είναι καλύτερα να είναι 

στο σπίτι για να φροντίσει καλύτερα το σπίτι. Ίσως ζηλεύει γιατί αν δουλεύει η μητέρα μου, θα 

βγάλει τα δικά της χρήματα και θα έχει τη δική της γνώμη και έτσι θα κυριαρχεί πιο πολύ. Ενώ 

τώρα αυτός μας πληρώνει οπότε γίνεται ότι θέλει εκείνος, γιατί αυτός είναι υπεύθυνος για μας. 

Κάποιοι άλλοι όμως είναι ανοιχτοί. Ο θείος μου για παράδειγμα αφήνει τη γυναίκα του να 

δουλεύει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Χάγκαν, 18  

 

Διαφαίνεται εδώ μια διάθεση έμμεσης αλλά έντονης παράλληλα κριτικής της κόρης προς τα 

πρότυπα συμπεριφοράς που έχει θέσει ο πατέρας στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στη γυναίκα 

του. Τα όσα λέει υπονοούν την αντίθεσή της στις συντηρητικές του απόψεις. Η αντιπαραβολή 

με το θείο της τονίζει ακόμα περισσότερο αυτή τη αντίθεση.  

Παρόμοιες αντιλήψεις έχει και ο σύζυγος της Ρίπα, ο οποίος σε παλαιότερη συζήτησή μας είχε 

παραθέσει την άποψή του για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ούτε ο ίδιος ήταν υπέρ του να εργάζεται 

η γυναίκα του στο διαφορετικό θρησκευτικό και πολιτισμικό περιβάλλον της Ελλάδας. Οι 

απόψεις αυτές, πάραυτα, που αποδοκιμάζονται  στις δυτικές κοινωνίες, είναι αποδεκτές στις 

μουσουλμανικές χώρες, όπου πολλές οικογένειες δομούνται σε αυστηρά πατριαρχικά πλαίσια. 

Η ίδια η συνεντευξιαζόμενη πάντως, ερωτώμενη αν θα ήθελε να εργάζεται απάντησε αρνητικά. 

Βέβαια, καθώς η ταυτόχρονη μετάφραση γινόταν από το γιο της το πιο πιθανό είναι να 

φοβήθηκε ή απλά να μην επιθυμούσε να εκφράσει ελεύθερα την άποψή της επί του θέματος.  

Οι υπόλοιπες δύο γυναίκες υποστήριξαν ότι δεν τους ενοχλεί που δεν δουλεύουν καθώς γι αυτές 

προέχει η φροντίδα και η σωστή  ανατροφή των παιδιών τους.  

Χρειάζεται, τέλος να υπογραμμιστεί πως στις περισσότερες περιπτώσεις, εκτός λίγων 

εξαιρέσεων, οι εργαζόμενες δεν είχαν ασφάλιση στις εκάστοτε δουλειές που δούλευαν. 

Καταλήγουμε επομένως πως η θέση  των μουσουλμάνων μεταναστριών  σε ότι αφορά την 

εργασία είναι επισφαλής και εύθραυστη. Δε μπορούμε επιπλέον να παραβλέψουμε το γεγονός 

ότι μπορούν εύκολα να πέσουν θύματα αποκλεισμού στην εργασία για διάφορους λόγους οι 

οποίοι σχετίζονται τόσο με τις έμφυλες ανισότητες όσο και με ανισότητες εθνοτικής καταγωγής 

και θρησκεύματος.  
 
 
 

Θρησκεία και διαπολιτισμική επικοινωνία 
 
 
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε το ρόλο που κατέχει η 

θρησκεία στη ζωή των μουσουλμάνων μεταναστριών αλλά και το πώς βιώνουν οι ίδιες αυτή τη 

σχέση σε ένα θρησκευτικό και πολιτισμικό περιβάλλον διαφορετικό από αυτό της χώρας 
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καταγωγής τους. Επίσης, θα εξετάσουμε τις απόψεις τους σχετικά με το αν υπάρχει ή όχι 

θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα.  

 

Όλες οι πληροφορήτριες δήλωσαν θρησκευόμενες, με την έκφραση της θρησκευτικότητά τους 

όμως να ποικίλει. Αυτό κυρίως ισχύει για τις δύο γυναίκες από την Αιθιοπία, που ουσιαστικά 

μπορούν να ενταχθούν σε ξεχωριστή κατηγορία καθώς έχουν μια υβριδική θρησκευτική 

ταυτότητα, τα στοιχεία της οποίας θα αναδείξουμε στη συνέχεια. 

Από το σύνολο των ερευνώμενων οι δύο φορούν νικάμπ18 όταν κυκλοφορούν εκτός σπιτιού, οι 

επτά μαντίλα, ενώ τρεις αφήνουν ακάλυπτα τα μαλλιά και το πρόσωπό τους19.  

 

Όπως έχουμε προαναφέρει, στην πλειοψηφία τους οι γυναίκες αισθάνονται άνετα στο 

διαφορετικό γι αυτές χριστιανικό περιβάλλον της Ελλάδας. Παρόλα αυτά είναι γεγονός πως η 

παραδοσιακή ισλαμική ενδυμασία και ιδιαίτερα η μαντίλα, στην Ελλάδα όπως και γενικότερα 

στις δυτικές κοινωνίες διχάζει την κοινή γνώμη καθώς από πολλούς θεωρείται δείκτης 

κοινωνικής οπισθοδρόμησης αλλά και απόδειξη της γυναικείας καταπίεσης. Σχεδόν όλες οι 

συνεντευξιαζόμενες αναφέρουν ότι έχουν εισπράξει έντονα βλέμματα, αποδοκιμασίας αλλά 

κυρίως συμπόνιας και οίκτου. Αντιλαμβανόμαστε  λοιπόν πως τα διαφορετικά θρησκευτικά και 

πολιτισμικά πλαίσια υπό τα οποία δομούνται οι δυτικές με τις μουσουλμανικές κοινωνίες 

διαμορφώνουν διαφορετικούς κώδικες αξιών, αντιλήψεων, συμπεριφορών και στάσεων. Εν 

προκειμένω, οι Έλληνες δεν κατανοούν το λόγο που οι μουσουλμάνες επιμένουν να ντύνονται 

κατ’ αυτό τον τρόπο, ειδικά όταν είναι δική τους επιλογή ενώ οι μουσουλμάνες δε μπορούν να 

κατανοήσουν γιατί το ντύσιμό τους προξενεί απορία και τέτοιες αντιδράσεις στους Έλληνες. 

Ας δούμε κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα των συνεντεύξεων : 
  

Όταν ήρθα εδώ βρήκα λίγο δυσκολία επειδή φοράω μαντίλα. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπαν να 

φοράει κάποια. Είχα πρόβλημα. Όλοι με ρωτούσαν «γιατί κάνεις έτσι, γιατί φοράς αυτό», αλλά 

τώρα εντάξει.. Και οι Έλληνες έχουν θρησκεία γιατί πάνε στην εκκλησία, κάνουν προσευχή. 

Ξέρουν κάτι. Αλλά στην αρχή ήταν δύσκολα, πολύ δύσκολα…Ήταν κάτι που δεν το είχαν ξαναδεί 

καθόλου.. Μέχρι τώρα μου λένε «κάνει ζέστη, γιατί φοράς μακριά ρούχα, γιατί φοράς μαντήλι…». 

Αλλά αν το βγάλω αυτό θα θέλω κομμωτήριο, ο άντρας μου θα πρέπει να δώσει λεφτά (γέλια). 

Μαντίχα, Αίγυπτος  

 

                                                
18 Νικάμπ είναι το κομμάτι του υφάσματος των γυναικείου ρούχου που καλύπτει όλο το πρόσωπο εκτός από τα μάτια.  
19 Αναλυτικότερα : νικάμπ φορούν δύο γυναίκες από το Μπαγκλαντές, μαντίλα πέντε γυναίκες από την Αίγυπτο, μία 
από το Μπαγκλαντές και μία από την Αιθιοπία, ενώ αυτές που αφήνουν ακάλυπτα μαλλιά και πρόσωπο προέρχονται οι 
δύο από το Μπαγκλαντές και η μία από την Αιθιοπία.  
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Στο δρόμο, στο τραμ , ρωτάνε «γιατί φοράει μαντήλι, γιατί φοράει μαντήλι».. Οι γυναίκες μού λένε 

«γιατί φοράς μαντήλι, τώρα έχει ζέστη». Αλλά ξέρεις καλύτερα να φοράς μαντήλι, δε σε καίει και ο 

ήλιος (γέλια) Νουρ, Αίγυπτος 

 

Μόλις με έβλεπαν κάποιοι με ρωτούσαν «γιατί φοράς μαντήλι», το καλοκαίρι «γιατί φοράς μακριά 

ρούχα, δε ζεσταίνεσαι; βγάλτα, γιατί τα φοράς..» Τώρα αυτοί που με γνωρίζουν χρόνια δε με 

ρωτάνε, έχουν συνηθίσει. Ζιχάν, Αίγυπτος  
 

Γενικότερα, η εικόνα που έχει δημιουργηθεί στους μη μουσουλμάνους για το Ισλάμ είναι αυτή 

μιας αδιάλλακτης θρησκείας που επιβάλλει περιορισμούς και αντιμετωπίζει με σκληρότητα 

οποιαδήποτε παρέκκλιση. Στην Ελλάδα κυριαρχεί μια ομογενοποιητική τάση για το Ισλάμ αλλά 

και για τους πιστούς του. Όλοι οι μουσουλμάνοι θεωρούνται ότι έχουν κοινά χαρακτηριστικά, 

παρόλο που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, διαφορετικές χώρες, 

κοινωνικές τάξεις κτλ. Το ίδιο συμβαίνει και με τις μουσουλμάνες γυναίκες. Για παράδειγμα 

επικρατεί η άποψη πως όλες φορούν τη μαντίλα χωρίς τη θέλησή τους, επειδή τους έχει 

υποχρεώσει ένας καταπιεστικός σύζυγος.   Όμως,  μια γυναίκα μουσουλμάνα που φοράει 

μαντίλα ενδέχεται να το κάνει για πολλούς και διάφορους λόγους : για να εκφράσει την πίστη 

της και το σεβασμό της προς το θεό, από σεμνότητα για να μην προκαλεί τα ανδρικά βλέμματα, 

για να δηλώσει την πολιτισμική της ταυτότητα ή και την αντίθεσή της προς τα χαλαρά ήθη των 

δυτικών κοινωνιών, ή τέλος επειδή αναγκάζεται από το οικογενειακό της περιβάλλον ή το 

σύζυγό της.  

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων της έρευνας αρκετές ήταν οι γυναίκες που θέλησαν να 

μιλήσουν από μόνες τους για την επιλογή τους να φορούν τη μαντίλα στην Ελλάδα. Είναι 

χαρακτηριστικό πως όλες τους τόνισαν πως η απόφαση ελήφθη καθαρά από τις ίδιες.  

 

Η Σουζάν από την Αίγυπτο θυμάται πως το ΄97 που πρωτοήρθε στην Ελλάδα οι μουσουλμάνες 

ήταν πολύ λιγότερες απ’ ότι είναι σήμερα. Ο άντρας της, προκειμένου να τη βοηθήσει ώστε η 

ενσωμάτωσή της να εξελιχθεί πιο βατά στην ελληνική κοινωνία, ξέροντας προφανώς πως η 

μαντίλα θα αποτελούσε εμπόδιο, την πίεσε να τη βγάλει. Εκείνη το δέχτηκε παρά την αντίθετη 

γνώμη της, όμως ύστερα από δύο χρόνια αποφάσισε να την ξαναφορέσει με δική της 

πρωτοβουλία. Η Σουζάν θεωρεί πως  ο μουσουλμανικός τρόπος ζωής είναι τελείως 

διαφορετικός από το δυτικό, από τον οποίο δεν ήθελε να επηρεαστεί και να τον ακολουθήσει. 

Τις αρχές της έχει φροντίσει να τις μεταβιβάσει και στις δύο κόρες της, οι οποίες από την 

εφηβεία τους ήδη φορούν τη μαντίλα. Αξίζει να δούμε πως περιγράφει η μεγάλη της κόρη τα 

διαφοροποιητικά στοιχεία του δικού τους τρόπου ζωής : 
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Ας πούμε εμείς έχουμε τη νηστεία, την προσευχή. Δεν πρέπει να φοράμε ανοιχτά ρούχα και να 

είμαστε προκλητικοί απέναντι στους άλλους. Τα κορίτσια αν κάνουν κάτι κακό, θα είναι άσχημο γι 

αυτές, θα χάσουν την τιμή τους. Τα αγόρια μπορούν να κάνουν ό, τι θέλουν γιατί είναι αγόρια, ενώ 

τα κορίτσια όχι. Εγώ πρέπει να φοράω κλειστά ρούχα γιατί μου έλεγε ο μπαμπάς μου ότι αν 

φοράω ανοιχτά ρούχα οι άλλοι θα μιλάνε για μένα. 

Και συνεχίζει σε άλλο σημείο της αφήγησής της :  

Αφού φόρεσα μαντίλα πρέπει να συμπεριφέρομαι σε όλους τους ανθρώπους καλά για να ξέρουν 

ότι εγώ είμαι μουσουλμάνα και ότι εμείς έχουμε καλή συμπεριφορά. Όσοι με αντιμετώπιζαν με 

καλό τρόπο, εγώ ήμουν περήφανη για τη θρησκεία μου αλλά όσοι μου συμπεριφέρονταν με κακό 

τρόπο εγώ δεν απαντούσα ή τους έλεγα ότι αυτή είναι η θρησκεία μου και αυτή η ζωή μου, όπως 

ας πούμε έχουμε δημοκρατία εγώ αυτό επέλεξα, τη μαντίλα, τη θρησκεία μου. Χάγκαν, 18 

 

Όπως η Σουζάν, έτσι και η Ζιχάν πιστεύει πως οι μουσουλμάνες πρέπει να φορούν τη μαντίλα. 

Ερχόμενη στην Ελλάδα, τα πρώτα χρόνια, με τη σύμφωνη γνώμη του άντρα της, την έβγαλε. 

Όμως όταν γέννησε την κόρη της θεώρησε χρέος της να την ξαναφορέσει προκειμένου να γίνει 

ένα σωστό πρότυπο μητέρας :   

 

Όταν γέννησα την κόρη μου τη φόρεσα γιατί ήθελα να με βλέπει η κόρη μου που θα μεγαλώνει ότι 

φοράω μαντίλα για να μην πει ότι έχει διαφορά με την Αίγυπτο. Αν κάνω κάτι καλό μετά η κόρη 

μου θα είναι καλή μαζί μου, θα με βλέπει σαν παράδειγμα, δε θα πει «γιατί εσύ δε φορούσες 

μαντίλα και εγώ φοράω».Ζιχάν, Αίγυπτος 

 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η κόρη της που έκανε την παράλληλη μετάφραση εξέφρασε 

την έντονη αντίθεσή της σε αυτά που  έλεγε η μητέρα της. Τα λόγια της είναι χαρακτηριστικά :  

 

Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω ως κάτι σημαντικό, αν δε φορέσω μαντίλα δε θα έχω πρόβλημα. Εγώ 

δε θέλω καν να φορέσω.  

Είναι κάπως διαφορετικό, δηλαδή δε μ’ αρέσει εμένα η ιδέα, για ποιο λόγο να κρύψεις τα μαλλιά 

σου; 

[…]Eδώ δε φοράνε και δε θέλω να είμαι διαφορετική απ’ τους άλλους. Θα με κοιτάζουν κάπως, 

δε θα είμαι ίδια…Αλλά και εκεί στην Αίγυπτο δεν φοράνε όλοι, σχεδόν οι μισοί δε φοράνε.  

Φατίμα, 14 

 

Παρατηρούμε επομένως πως η μικρή δε θέλει να συμμορφωθεί στις αξίες και τους κανόνες που 

της θέτει η μητέρα της και οι οποίοι συνδέονται με την κοινωνία καταγωγής τους. Άλλωστε 

επειδή η ίδια έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα έχει προσαρμοστεί πλήρως στα εδώ πολιτισμικά 
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δεδομένα. Επίσης, φαίνεται πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση φοβάται πως 

θα της δημιουργήσει προβλήματα αποδοχής στην Ελλάδα. 

Παρόμοια σύγκρουση μεταξύ μητέρας και κόρης σχετικά με ζητήματα που προκύπτουν εξαιτίας 

των διαφορετικών θρησκευτικών και πολιτισμικών συνηθειών χώρας καταγωγής και υποδοχής, 

περιγράφει και η Μαντίχα :  

 

Η κόρη σας φοράει μαντίλα; 

Όχι, δε θέλει να φοράει. Δε θέλω να την πιέσω γιατί μόνη της πρέπει να διαλέξει, κάθε ένας πρέπει 

να το βάλει μόνος του. Ερχόταν φορούσε κοντά ρούχα, εγώ της έλεγα «δε γίνεται», «μα αφού όλες 

έτσι φοράνε». Σιγά σιγά πρέπει να φοράει καλά ρούχα, της φωνάζω «τώρα μεγάλωσες, είναι 

αμαρτία να φοράς κοντά». Εντάξει, τώρα σιγά σιγά… 

Δεν είναι λίγο δύσκολο να προσαρμοστεί σ’ αυτό αφού μένει στην Ελλάδα; 

Έχω πρόβλημα τώρα με την κόρη μου επειδή όλα τα κορίτσια έχουν αγόρι και αυτή δεν έχει γιατί 

εμείς λέμε όχι, δε γίνεται αυτό. Αυτή όμως έχει πρόβλημα «μόνη μου ξέρω γώ, όλες φεύγουν με το 

αγόρι»… Αλλά τα αγόρια έχουν! (γέλια) (σ.σ. εννοεί οι γιοι της).  Αυτή η καημένη δε 

γίνεται…Μαντίχα, Αίγυπτος 

 

Αντίθετα, η κόρη της Νουρ ακολουθεί τα θρησκευτικά και πολιτισμικά πρότυπα των γονιών της 

χωρίς να αντιτίθεται σ’ αυτά.  Τουναντίον, φοράει μαντίλα από τα 12, αισθάνεται περήφανη για 

την επιλογή της και παρά τις άσχημες συμπεριφορές και τα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί 

κατά καιρούς, δε θα σκεφτόταν ποτέ να τη βγάλει : 

 

Το γεγονός ότι φορούσες μαντίλα στο σχολείο σού είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα ; 

Ναι, είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί ήμασταν επτά σχολεία γύρω γύρω, τρία σε μία αυλή και 

ήμουν η μόνη ανάμεσα σ’ όλα τα παιδιά που φορούσε μαντήλι. Έρχονταν όλοι και με ρωτούσαν 

«γιατί το φοράς αυτό το πράγμα, ποιος σου είπε, γιατί το κάνεις»,  να σε δείχνουν με το 

χέρι…Ήταν πολύ καταπιεστικό, αλλά εντάξει πέρασε και αυτό…Στο λύκειο μεγαλώνεις κάπως, 

αλλάζει και η νοοτροπία, ήταν λίγο πιο χαλαρά.. 

Σκέφτηκες ποτέ να τη βγάλεις για να μη έχεις αυτά τα προβλήματα; 

Όχι, γιατί να τη βγάλω αφού μετά θα την ξαναβάλω. Στο μουσουλμανισμό οι γυναίκες πρέπει να 

φορούν τη μαντίλα. Τώρα όταν τη βάζεις να τη βγάλεις δεν είναι σωστό, ή τη βάζεις και προχωράς 

και αυτός είναι ο δρόμος σου ή τη βάζεις τη βγάζεις τη βάζεις τη βγάζεις, δεν είμαστε παιδιά για 

να παίζουμε, κάνεις κάτι, υποστήριξέ το αλλιώς μην το κάνεις καν. Λέιλα, Αίγυπτος 19 

 

Να σημειώσουμε εδώ πως η μητέρα της δε φορούσε μαντίλα για αρκετά χρόνια ενώ βρισκόταν 

στην Ελλάδα, καθώς όπως λέει «δε φοράνε όλοι, αν θες φοράς, αν δε θες όχι». Αφορμή να τη 
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φορέσει και να τη διατηρήσει έκτοτε, υπήρξε η επίσκεψή της στην ιερή για τους 

μουσουλμάνους πόλη, Μέκκα.  
 

Αντίστοιχη είναι και η περίπτωση της Ζάχρα : ένα συγκεκριμένο γεγονός στάθηκε αφορμή για 

να τη βάλει σε σκέψεις και να την ωθήσει στο να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με το θείο, 

υιοθετώντας ξανά μετά από πολλά χρόνια τους παραδοσιακούς μουσουλμανικούς κώδικες 

ενδυμασίας. Η ίδια διηγείται :  
 

Στην αρχή αυτή η οικογένεια που ήρθα κοντά τους, της φίλης μου,  μου είπαν ότι απαγορεύεται το 

μαντήλι -εγώ μόλις το είχα πρωτοφορέσει στην Αίγυπτο λίγες μέρες πριν έρθω, είχα μεγαλώσει 

ήθελα να βάλω- μου έλεγαν «δεν έχεις άδεια παραμονής, είναι επικίνδυνο, πρέπει να το βγάλεις, 

θα έρθει η αστυνομία εδώ»… E  φοβήθηκα και το έβγαλα. […]Μετά ήμουν σαν Ελληνίδα, όπως 

φοράς και εσύ ας πούμε, και πολλά χρόνια αργότερα αποφάσισα να ξαναβάλω μαντήλι, από μόνη 

μου, δε με πίεσε κανείς. 

Για ποιο λόγο αποφασίσατε να το ξαναφορέσετε μετά από τόσα χρόνια; Τι σας έκανε να αλλάξετε; 

Το φόρεσα μετά από χρόνια γιατί νομίζω ότι μεγάλωσα αρκετά να καταλάβω πολλά πράγματα. 

Είδα ότι τα ανίψια μου που τα μεγάλωσα εγώ, πήραν απόφαση από μόνα τους να το βάλουν σε 

μικρή ηλικία -14,15- χωρίς να τους μιλήσει κανείς.  Αυτά τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει εδώ -

μετά από λίγο καιρό έφερα στην Ελλάδα και την αδερφή μου με τα παιδιά της και τον άντρα της, 

νοίκιασα σπίτι και μέναμε όλοι μαζί σαν οικογένεια για αρκετά χρόνια. Όταν είδα τα ανίψια μου 

λέω «αυτοί σκέφτηκαν μόνοι τους να βάλουν το μαντήλι. Αυτοί φοβούνται πιο πολύ από μένα το 

Θεό; Καταλαβαίνουν πιο πολύ από μένα, έχουν μυαλό πιο πολύ από μένα και καταλαβαίνουν για 

τη θρησκεία κάτι παραπάνω που δεν καταλαβαίνω εγώ;» Έτσι πήρα απόφαση και το έβαλα, αλλά 

πάντα το μήνα που νήστευα το φορούσα σίγουρα, και στη δουλειά και παντού, όπου και να 

πήγαινα. Τώρα το έχω παραπάνω από δέκα χρόνια και δεν το ξαναέβγαλα ούτε για πέντε λεπτά , 

στην αρχή με τζην και μαντήλι αλλά μετά σιγά σιγά όταν μάζεψα λεφτά να αγοράσω άλλα ρούχα. 

Άλλαξα από μόνη μου, δε με πίεσε κανείς. Ζάχρα, Αίγυπτος 

 

Τέλος, η Γιασίν από την Αιθιοπία φόρεσε πρώτη φορά τη μαντίλα πριν από 4 χρόνια, μετά από 

μία σοβαρή περιπέτεια υγείας. Πλέον αισθάνεται υποχρέωση να τη φορά καθώς θεωρεί πως ο 

Θεός τη βοήθησε να γίνει καλά:  
 
Από τότε που αρρώστησα τη φοράω, τα τελευταία χρόνια. Οι μουσουλμάνες φοράνε… Δεν έβλεπα, 

δε δούλευα, προσευχόμουν συνέχεια, εγώ την έβαλα όχι για τους ανθρώπους, για το Θεό. Ο Θεός 

με βοήθησε, τώρα βλέπω, μιλάω, βγαίνω, είμαι καλά. 
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Σε ότι αφορά τις γυναίκες που δε φορούν μαντίλα, οι δύο εκ των τριών δε φορούσαν ούτε στην 

πατρίδα τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα λεγόμενα της τρίτης, της Μάριαμ από το 

Μπαγκλαντές η οποία υπαινίσσεται πως στην πατρίδα της αναγκάζεται να το κάνει επειδή το 

«επιβάλλουν» οι κοινωνικές συμβάσεις.  

 

Φοράς μαντίλα έξω; 

Όχι, πάντα ανοιχτό είναι. Όταν πάω στην πατρίδα ναι.  

Εδώ γιατί δε φοράς; 

Ξέρεις, καμιά φορά ζεσταίνομαι πολύ· εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα, δε φωνάζει εδώ κανένας. 

(γέλια)  

 
Εκτός από την τήρηση της ισλαμικής ενδυμασίας η οποία εντάσσεται στους τρόπους εκδήλωσης 

της πίστης, υπάρχουν κάποια υποχρεωτικά καθήκοντα που ορίζονται από τη μουσουλμανική 

παράδοση και τα οποία οφείλουν να εκπληρώνουν οι πιστοί. Η ομολογία της πίστης, η προσευχή, 

η νόμιμη ελεημοσύνη, η νηστεία του ραμαζανιού και το προσκύνημα στη Μέκκα αποτελούν τους 

πέντε πυλώνες του Ισλάμ20.  

Εξαιρώντας τις μετανάστριες από την Αιθιοπία, στο σύνολό τους οι υπόλοιπες δέκα 

μουσουλμάνες μετανάστριες αναφέρουν πως ακολουθούν με συνέπεια όλα όσα ορίζει η 

θρησκεία τους. Μιλούν με ιδιαίτερο σεβασμό για αυτή, περιγράφουν τις θρησκευτικές τους 

πρακτικές και  απαριθμούν την τέλεση των λατρευτικών τους καθηκόντων. Όλες δηλώνουν ότι 

πάντα νηστεύουν κατά το ραμαζάνι αλλά και ότι προσεύχονται σταθερά και τις πέντε φορές την 

                                                
20  
Η ομολογία της πίστης : συμπυκνώνεται στη φράση «ομολογώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός από τον Αλλάχ και ότι ο 
Μωάμεθ είναι ο προφήτης του». Αρκεί να ειπωθεί δυνατά σε δύο ειδικούς μάρτυρες και για να θεωρηθεί ότι κάποιος 
μυήθηκε στο Ισλάμ.  
 
Η προσευχή : είναι ο άμεσος σύνδεσμος μεταξύ του πιστού και του Θεού και πρέπει να γίνεται πέντε φορές τη μέρα, σε 
συγκεκριμένες ώρες που καθορίζονται από τη θέση του ήλιου, κατά προτίμηση σε μέρος προσευχής ή σε τζαμί, ή 
οπουδήποτε αλλού, πάνω σε ένα χαλί προσευχής που ορίζει τον ιερό χώρο. 
 
Η νόμιμη ελεημοσύνη: 
είναι μία από τις σημαντικότερες αρχές του Ισλάμ και αποτελεί φιλανθρωπική προσφορά που «εξαγνίζει»τον πλούτο  
εξασφλίζοντας ένα μερίδιο σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Ισοδυναμεί με το 10% των ετήσιων εισοδημάτων. 
 
Η νηστεία :  
γίνεται κάθε χρόνο στον Ισλαμικό σεληνιακό μήνα Ραμαντάν και πρόκειται ουσιαστικά για μια μέθοδο αυτοεξαγνισμού. 
Οι πιστοί πρέπει να νηστέψουν από την ανατολή ως τη δύση του ηλίου.   
 
Το προσκύνημα στη Μέκκα : είναι υποχρεωτικό για τους οικονομικά και σωματικά ικανούς μουσουλμάνους, 
κατά τη διάρκεια του 12ου  μήνα του ισλαμικού ημερολογίου. Πρέπει να γίνει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή ενός 
μουσουλμάνου. 

Πηγή : Buresi, P. (2007), Ο κόσμος του Ισλάμ : μία πίστη, πολλοί πολιτισμοί, Αθήνα : Κασταλία  
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ημέρα, είτε σε τζαμί (αν υπάρχει σε κοντινή απόσταση) είτε στο σπίτι, καθώς όπως εξηγούν, για 

τις γυναίκες σε αντίθεση με τους άντρες, η προσευχή στο τζαμί δεν είναι υποχρεωτική. Κάποιες 

αναφέρονται ακόμη στη μελέτη του κορανίου, στην αποφυγή αμαρτιών, στην πραγματοποίηση 

φιλανθρωπιών αλλά και στην απουσία κατανάλωσης αλκοόλ και καπνίσματος. Οι 

πληροφορήτριες επομένως, εξακολουθούν να είναι απολύτως αφοσιωμένες στις επιταγές του 

Ισλάμ, όπως προφανώς έκαναν και στην πατρίδα τους· η αλλαγή θρησκευτικού περιβάλλοντος 

δεν έχει επηρεάσει τις θρησκευτικές τους συνήθειες.  

Η θρησκεία διακρίνουμε πως αποτελεί πολύ βασικό στοιχείο της καθημερινότητάς τους που σε 

πολλές περιπτώσεις καθορίζει τις προσωπικές τους θέσεις και επιλογές στη ζωή αλλά και τη 

συμπεριφορά τους απέναντι στους συνανθρώπους τους.   

Ακολουθούν δύο παρασταστικές περιγραφές στις οποίες διαφαίνεται η ισχυρή προσήλωση των 

μεταναστριών στη θρησκευτική πίστη: 

 

Τηρείτε την προσευχή, τις ώρες;  

Ναι και το πρωί κάνουμε προσευχή, σηκωνόμαστε γιατί δεν πρέπει να χει βγει ο ήλιος και τρώμε 

κάτι και μετά κοιμόμαστε, 5 με 7 γίνεται. Και πριν κάνεις προσευχή πρέπει να πλυθείς. Πρέπει να 

κάνεις μπάνιο, να είναι όλα καθαρά, καθαρά ρούχα, δε γίνεται με κάτι βρώμικο καθόλου. 

[..]Εμείς τώρα έχουμε ραμαζάνι και έρχονται τα παιδιά να φάνε μαζί μας πάντα, μας λένε «εννιά 

η ώρα θα φάτε»(γέλια). Αύριο θα ρθουν κάποια παιδιά, φίλοι της κόρης μου. Μια φορά είχε έρθει 

μια κοπέλα χριστιανή και δε μπόρεσε να κρατηθεί μέχρι εννιά, πεινούσε, και στις οκτώ της έβαλα 

και έφαγε (γέλια). Ξέρουν ότι είμαστε μουσουλμάνοι και τώρα στο ραμαζάνι νηστεύουμε και δεν 

πίνουμε ούτε νερό.. Μας λένε -«ούτε νερό?» -«όχι , ούτε νερό…»  Μαντίχα, Αίγυπτος 

 

Τηρείτε τις θρησκευτικές πρακτικές; 

Ναι όλα…Κάνουμε νηστεία, τώρα ήταν 18 ώρες απ τις 4 μέχρι 9 , ούτε νερό ούτε καφές, το 

πρόβλημα είναι ο καφές περισσότερο (γέλια). Κουράστηκα λίγο απ’ τον πονοκέφαλο αλλά τι να 

κάνω… […]Κάνω προσευχή, κάνω νηστεία, κάνω ζάκατ (ελεημοσύνη), βοηθάω φτωχούς 

ανθρώπους, έχω πάει Μέκκα δύο φορές, δόξα τω θεό. Αυτό είναι το Ισλάμ : να μη λέω ψέματα, να 

μην κάνω κάτι κακό σε κάποιον. Όπως και εσείς δεν έχετε τις δέκα εντολές; Το ίδιο είναι και σε 

εμάς. Νουρ, Αίγυπτος 

 

Η διατήρηση των θρησκευτικών τους χαρακτηριστικών αλλά και η συνακόλουθη μετάδοσή 

τους στα παιδιά τους κρίνεται ως πολύ σημαντική από τις ερευνώμενες. Όλες απαντούν πως 

δίνουν μεγάλη βαρύτητα στη θρησκευτική αγωγή των παιδιών τους. Άλλωστε γνωρίζουν πως η 

ισλαμική θρησκευτική παιδεία των παιδιών λαμβάνεται αποκλειστικά μέσα στους κόλπους της 
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οικογένειας αφ’ ης στιγμής εκείνα μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που η κυρίαρχη θρησκεία 

είναι η χριστιανική. 

Μερικά παραδείγματα : 

 

Θεωρείς σημαντικό να μεταφέρεις τα θρησκευτικά σου χαρακτηριστικά στην κόρη σου; 

Ναι, η προτεραιότητα είναι να μάθει τη θρησκεία και τα έθιμα αυτά. Μετά να μάθει αυτά που 

χρειάζονται για να ζήσει εδώ πέρα και να κυκλοφορήσει, να μάθει κάτι, να σπουδάσει.  Αϊσέ, 

Μπαγκλαντές 

 

Εγώ τα παίρνω στο τζαμί, με βλέπουν που κάνω προσευχή στο σπίτι, ακούνε το κοράνι, 

ξέρουν…Με βλέπουν εμένα και τον πατέρα τους πώς κάνουμε και κάνουν και αυτοί. Τώρα το 

καλοκαίρι κάνουν και νηστεία.. Μαντίχα, Αίγυπτος 

 

Ναι! Είναι πολύ σημαντικό! Τώρα τα ξέρουν όλα, πηγαίνουν στο τζαμί, διαβάζουν το κοράνι. 

Μάριαμ, Μπαγκλαντές  

 
Οι γονείς επομένως γνωρίζουν πως μόνο από τους ίδιους εξαρτάται η διατήρηση των ισλαμικών 

αξιών και παραδόσεων στο σπίτι. Συνεπώς θεωρούν τους εαυτούς τους υπεύθυνους για την 

ενημέρωση και τη μετάδοση τους στα μικρότερα μέλη της οικογένειας.  

Δύο γυναίκες εξέφρασαν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους για το αν αυτό είναι 

πάντα εφικτό, δεδομένου πως ζουν στην Ελλάδα :  

 

Θεωρείς σημαντικό να διατηρείς τα θρησκευτικά σου χαρακτηριστικά και να τα μεταφέρεις στα 

παιδιά?  

Ναι. Εντάξει, τώρα είναι μικρά, δεν ξέρω όταν μεγαλώσουν τι να κάνω. Π.χ. κάποιοι μου λένε 

«γιατί νηστεύουν τα παιδιά, είναι ακόμα μικρά, περίμενε να μεγαλώσουν λίγο». Τα δύο μεγάλα 

παιδιά νηστεύουν (14 χρ., 11χρ.) 

[…] δεν έχει να κάνει με την ηλικία αλλά με το αν θα μπορέσουν, πόσο θα αντέξουν, σήμερα π.χ. 

μέχρι 1, αύριο μέχρι 2, την επόμενη χρονιά πιο αργά και σιγά σιγά ελπίζω να κάνουν όλη μέρα. 

Ζιχάν, Αίγυπτος  

 

Τα δικά μου χαρακτηριστικά θέλω να τα δώσω και στα παιδιά μου αλλά τώρα δεν ξέρω αν θα τα 

κρατήσουν γιατί  εδώ γεννήθηκαν, εδώ μεγαλώνουν… Είναι δύο αγόρια, είναι λίγο δύσκολο.  

Σάλμα, Μπαγκλαντές 
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Παρατηρήσαμε λοιπόν τον ιδιαίτερο ρόλο που κατέχει το Ισλάμ στη ζωή των μουσουλμάνων 

μεταναστριών και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τις στάσεις ζωής των πιστών του. 

Αξίζει σε αυτό το σημείο να εξετάσουμε τις διαφορετικές μορφές θρησκευτικότητας που 

λαμβάνει η πίστη των δύο μουσουλμάνων γυναικών από την Αιθιοπία. Μέσα από τις 

συνεντεύξεις τους αναδεικνύεται η ρευστότητα των θρησκευτικών πεποιθήσεων και πρακτικών 

που υιοθετούν καθώς η θρησκευτική τους ταυτότητα εμπεριέχει στοιχεία και από το Ισλάμ και 

από το χριστιανισμό.  

Όπως εξηγούν οι ίδιες, στην Αιθιοπία ζουν αρμονικά χριστιανοί και μουσουλμάνοι, χωρίς να 

έχουν αντιπαράθεση ο ένας με τον άλλο. Και οι δύο αναφέρουν πως είχαν στον ευρύτερο κύκλο 

τους φίλους και συγγενείς τόσο χριστιανούς όσο και μουσουλμάνους· ήταν επομένως 

εξοικειωμένες με τις θρησκευτικές πρακτικές και των δύο θρησκειών.  

Η οικογένεια της Φατία μάλιστα είναι αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτής της ισορροπημένης 

συνύπαρξης των δύο θρησκειών: η μητέρα της ήταν χριστιανή, μέχρι πριν παντρευτεί τον 

πατέρα της, ο οποίος ήταν μουσουλμάνος. Όπως επισημαίνει η Φατία, παρόμοιοι γάμοι 

αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο στη χώρα της. Φέρνοντας στο νου παιδικές της αναμνήσεις 

θυμάται πως πήγαιναν όλοι μαζί σε ισλαμικές θρησκευτικές γιορτές αλλά όπως λέει 

χαρακτηριστικά «Εμείς  δεν ήμασταν κολλημένη  οικογένεια. Ο μπαμπάς  είναι πολύ ανοιχτός. 

Είναι μουσουλμάνος αλλά δεν πηγαίνει στο τζαμί και τέτοια. Δεν ήταν φανατικός. Για παράδειγμα 

είχα μία θεία μου που ήταν φανατική μουσουλμάνα αλλά και πάλι δεν είχαμε θέμα. Στην Αιθιοπία 

έτσι είναι».  

Όταν έφτασε στην Ελλάδα προσάρμοσε τη θρησκευτική της ταυτότητα στο χριστιανικό 

ορθόδοξο περιβάλλον. Σ’ αυτό ίσως έπαιξε ρόλο το ότι τα τρία πρώτα χρόνια της παραμονής 

της στη χώρα φιλοξενήθηκε σε χριστιανική μη κυβερνητική οργάνωση. Σήμερα μετά από 28 

χρόνια εδώ θα μπορούσε να ειπωθεί πως είναι πλέον κατ’ όνομα μουσουλμάνα. Η ίδια 

αυτοπροσδιορίζεται ως μουσουλμάνα όμως τα λεγόμενά της μαρτυρούν πως οι θρησκευτικές 

της συνήθειες είναι πλέον αποκλειστικά χριστιανικές.  

Ας δούμε κάποια αποσπάσματα που επιβεβαιώνουν αυτή την ευρεία ταυτοποίησή της με τη 

χριστιανική θρησκεία:  

 

Η θρησκεία είναι δικό σου θέμα, δεν είναι επειδή είσαι χριστιανή δεν σ’ αγαπάω ή επειδή είσαι 

ιαχωβάς ή μουσουλμάνος.. Αυτά είναι δικό σας πρόβλημα. Στην Αιθιοπία οι ορθόδοξοι είναι 

φανατικοί, αλλά δεν έχουν κόντρα, είναι φανατικοί στη ψυχή τους, αγαπούν το θεό. Όχι επειδή 

είσαι φανατική να σε μισώ και αυτά.. Ο μουσουλμάνος έχει το δικό του, ο χριστιανός το δικό του. 

Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι εδώ στην Ελλάδα, δεν είμαι; Κάτι να μου συμβεί πού θα πάω; Όταν 

βλέπω τα πράγματα λίγο δύσκολα και δεν έχω κανέναν να μιλήσω, όταν έχω ένα προσωπικό μου 

πρόβλημα πάω στην εκκλησία, κάθομαι σε μια εικόνα κάτω και μιλάω, αν έχω στεναχώρια  
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κλαίω.. Έτσι ανακουφίζομαι, ανάβω κεράκι και φεύγω. Τελείωσε, τι θα πει... Δεν έχω εγώ 

πρόβλημα. 

Δηλαδή σαν να έχεις γίνει χριστιανή, ε; 

Περίπου, ναι.. 

Ούτε πας σε τζαμί , ούτε τηρείς το ραμαζάνι.. 

Όχι, όχι δεν τα κάνω αυτά.. 

 

Η θρησκευτική ταυτότητα της Γιασίν, απ’ την άλλη μεριά, είναι ακόμη πιο σύνθετη καθώς  σ’ 

αυτή εμπεριέχονται ετερογενή στοιχεία από το Ισλάμ αλλά και το χριστιανισμό. Οι 

θρησκευτικές της εμπειρίες ποικίλουν. Δηλώνει ότι επισκέπτεται τόσο εκκλησίες όσο και 

τζαμιά. Παρόλο που δε νηστεύει την περίοδο του ραμαζανιού, κάνει τις καθημερινές προσευχές 

που υπαγορεύει το Ισλάμ και πότε πότε διαβάζει το κοράνι.  Ταυτόχρονα, πηγαίνει συχνά με τις 

χριστιανές συμπατριώτισσες και φίλες της στην εκκλησία. Μιλά για την εκκλησία με 

ενθουσιασμό, δείχνει να της είναι ένα πολύ οικείο περιβάλλον :  

 

«Εγώ πηγαίνω στην εκκλησία, αλήθεια σου λέω! Παίρνω αυτό το υγρό, σαν νερό που δίνει ο 

παπάς, δεν ξέρω το όνομά του… 

Τον αγιασμό εννοείς μάλλον. 

Ναι! Πηγαίνω στην εκκλησία που πάνε όσοι είναι από τη χώρα μου. Δεν έχω πρόβλημα! Πηγαίνω 

στην Αγία Ειρήνη,  φέρνω το λάδι, δεν έχω κανένα πρόβλημα!» 

 

Παρατηρούμε πως αυτή η υβριδική θρησκευτική της ταυτότητα δε μένει στατική αλλά 

προσαρμόζεται και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις συλλογικές και προσωπικές της 

εμπειρίες. Το γεγονός ότι όλες της οι φίλες είναι χριστιανές στην Ελλάδα προφανώς παίζει ρόλο 

και στη διαμόρφωση της δικής της θρησκευτικότητας, αφού ακολουθώντας τες μυείται και 

εκείνη σε όλο και περισσότερες χριστιανικές πρακτικές. Άλλωστε όπως χαρακτηριστικά λέει 

«Δεν ξέρω για τους άλλους ανθρώπους αλλά για μένα ο θεός είναι ένας. Αν πάω στο τζαμί ο θεός 

είναι ένας, αν πάω στην εκκλησία πάλι ο θεός είναι ένας, είναι για όλους, δεν υπάρχει διαφορά..» 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των πληροφορητριών για το αν υπάρχει θρησκευτική 

ελευθερία στην Ελλάδα. Όλες πλην μίας απαντούν εξ αρχής θετικά, χωρίς διστακτικότητα και 

χωρίς να το σκεφτούν ιδιαίτερα. Ζητώντας τους να το αιτιολογήσουν, στέκονται κυρίως στο 

γεγονός ότι μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα με τη μαντίλα στο δρόμο χωρίς να τις 

ενοχλούν, εκτός από λίγες μεμονωμένες ρατσιστικές αντιδράσεις που τους έχουν τύχει. Επίσης,  

πολλές αναφέρονται στο ότι έχουν τη δυνατότητα να τελούν απρόσκοπτα τις προσευχές τους 

είτε στο σπίτι είτε στα κατά τόπους τζαμιά αλλά και τις θρησκευτικές τους γιορτές χωρίς, όπως 
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επισημαίνουν, να τους δημιουργεί κανείς κάποιο πρόβλημα. Όταν καλούνται να σχολιάσουν την 

ανυπαρξία επίσημου ισλαμικού τεμένους και νεκροταφείου στην Αθήνα, δεν κρύβουν πως 

αισθάνονται άσχημα γι αυτό, εκφράζοντας τη θλίψη και την απογοήτευσή τους που ακόμα δεν 

έχουν πραγματοποιηθεί ούτε ο χώρος ταφής ούτε ένας επίσημος από το κράτος λατρευτικός 

χώρος για τους μουσουλμάνους της Αθήνας. Είναι αξιοσημείωτο  πάντως πως στην πλειοψηφία 

τους δεν αντιδρούν με έντονη ενόχληση ή δυσαρέσκεια, δεν κατηγορούν τη χώρα, δεν 

επιθυμούν να επιρρίψουν ευθύνες πουθενά. Προτιμούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, 

διατηρώντας μια στάση καρτερικότητας…  

Αρκετές μετανάστριες κάνουν λόγο για τις χριστιανικές εκκλησίες και τα νεκροταφεία που 

υπάρχουν και λειτουργούν στις χώρες καταγωγής τους. Η σύγκριση με την Ελλάδα γίνεται 

αναπόφευκτα, όμως και πάλι δεν την επικρίνουν άμεσα. Παρόλο που το κράτος δεν σέβεται τα 

θρησκευτικά δικαιώματα και τις ελευθερίες τους εκείνες επιμένουν να μη θέλουν να 

καταφερθούν εναντίον του. Συμβιβάζονται και υπομένουν στωικά την παρούσα κατάσταση. 

Άλλωστε γνωρίζουν ότι για τους περισσότερους Έλληνες θα θεωρούνται πάντα ξένες. Ίσως και 

οι ίδιες πιστεύουν πως αφού είναι φιλοξενούμενες εδώ, δε δικαιούνται να ζητήσουν κάτι 

παραπάνω. Δεν θέλουν να απαιτήσουν κάτι που θα εγείρει αντιδράσεις… Τα παρακάτω 

αποσπάσματα είναι χαρακτηριστικά :  

 

Πως σχολιάζεις το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσημο τζαμί και νεκροταφείο στην Ελλάδα; 

 

Δεν είναι καλό που δεν υπάρχει, όμως αν υπήρχε θα ήταν πολύ καλύτερο. Αλλά δεν μπορώ να 

ζητάω και πολλά στην Ελλάδα γιατί είμαστε σε ξένη χώρα.  Μάριαμ, Μπαγκλαντές  

 

Δεν μας έδωσαν άδεια, αλλά όλοι κάνουν προσευχή, νοικιάζουν ένα μικρό χώρο, ένα διαμέρισμα 

και έχουμε  τζαμιά: αραβικά, μπαγκλαντεσιανά, πακιστανικά…Αλλά εδώ είναι χριστιανή χώρα, 

δεν είναι μουσουλμανική χώρα να ελπίζω σε κάτι περισσότερο, ότι θα μας δώσουνε τζαμί και 

νεκροταφείο. 

[…]Στη δική μας χώρα και οι μουσουλμάνοι έχουν τζαμί και οι χριστιανοί έχουν εκκλησία, οι 

ινδουιστές έχουν ναούς, το κράτος τους δίνει. Νιώθω λίγο άσχημα, κανονικά θα έπρεπε να έχει 

και στην Ελλάδα. Στο Μπαγκλαντές όταν έχει γιορτή η κάθε θρησκεία, στο δημόσιο είναι όλα 

κλειστά. Όταν έχουν οι χριστιανοί, οι ινδουιστές…Σάλμα, Μπαγκλαντές  
 

Οι Έλληνες δε δέχονται, εμείς στην Αίγυπτο έχουμε νεκροταφείο ελληνικό, σχολείο ελληνικό, 

γηροκομείο ελληνικό, ε τι άλλο… Εμείς εδώ δεν έχουμε τίποτα, σχολεία, νεκροταφεία δεν έχουμε. 

Αν πεθάνω εγώ αύριο πρέπει να στείλουν το πτώμα στην Αίγυπτο και με ποια έξοδα.. Έχουμε 

πολλά προβλήματα αλλά τι να λέμε, δεν είμαστε στη χώρα μας, μας φιλοξενούν.. Δε γίνεται όταν 
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έρθω εγώ να με φιλοξενήσεις στο σπίτι σου να σου πω «όχι δε μ’ αρέσει η κόκα κόλα θέλω να μου 

φέρεις χυμό φρέσκο, δε θέλω ψωμί θέλω κρουασάν», ό, τι μπορείς εσύ... Βέβαια μετά από τόσα 

χρόνια αποκτάς και εσύ δικαιώματα, νόμιμα, πληρώνεις φόρους, πληρώνεις εισιτήριο, σπίτι… 

Ζάχρα, Αίγυπτος 

 

Θέλω να φτιάξουν ένα τζαμί.. Αν γίνεται! Γιατί τώρα υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, δε 

μπορώ να πω τίποτα τώρα, η οικονομία δεν είναι καλή… Αλλά ας δώσουν ένα χώρο, όλες οι 

χώρες έχουν τζαμί (γέλια). Εγώ όμως δεν λέω τίποτα γιατί υπάρχουν προβλήματα τώρα 

οικονομικά…Εντάξει, προσευχόμαστε στα σπίτια, νοικιάζουν χώρους υπόγειους.. Γιασίν, Αιθιοπία 

 

Η μόνη που θεωρεί ότι δεν υπάρχει θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα είναι η Σουζάν από 

την Αίγυπτο, η οποία μιλά καταγγελτικά για τη στάση του κράτους αλλά και των πολιτών του 

απέναντι στους μουσουλμάνους. Το γεγονός ότι έχει ξαναγυρίσει μόνιμα στην πατρίδα της ίσως 

συμβάλλει στο να μη φοβάται να εκφράσει ανοιχτά και ξεκάθαρα τη γνώμη της.   
 
Πιστεύεις ότι υπάρχει θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα; 

Για μένα όχι.  

Εξήγησέ μου γιατί. 

Δεν σέβονται τις γυναίκες που φοράνε μαντήλα, σε κοιτούν περίεργα, κάποιοι μιλούν με άσχημο 

τρόπο, όταν σε βλέπουν λένε “γιατί φοράς τη μαντήλα, να τη φοράς στη χώρα σου…” . 

Το ότι δεν υπάρχει επίσημο τζαμί ενισχύει την άποψή σου; 

Ναι. Αυτό με ενοχλεί. Υπάρχουν μέρη που έχουν φτιάξει τζαμί και δεν είναι ωραία μέρη, δεν είναι 

κατάλληλα για τζαμί, είναι υπόγεια τα περισσότερα εκτός από ένα που είναι στο Μοσχάτο. Αυτά σε 

εξωτερική εμφάνιση δεν είναι τζαμιά ούτε αναφέρουν ότι είναι τζαμιά, αναφέρουν ότι είναι κάτι 

για τους μουσουλμάνους, σαν κοινότητες.  

Για την απουσία νεκροταφείου ποια είναι η γνώμη σου; 

Θα έπρεπε να υπάρχει γιατί πολλοί πεθαίνουν στην Ελλάδα που είναι μουσουλμάνοι και είναι 

δύσκολο να τους φέρουν εδώ στην Αίγυπτο. Ενώ στην Αίγυπτο έχουμε νεκροταφεία για τους 

χριστιανούς και πολλές εκκλησίες.  

 

 

Κοινωνικές σχέσεις 
 
Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε τις κοινωνικές σχέσεις των συνεντευξιαζόμενων στο 

πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας. Ο εργασιακός χώρος, το φιλικό και συγγενικό περιβάλλον, 

καθώς και ο ευρύτερος κοινωνικός κύκλος θα αποτελέσουν το πεδίο διερεύνησης των άτυπων 
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κοινωνικών σχέσεων των μουσουλμάνων μεταναστριών. Εδώ κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί πως 

οι άτυπες κοινωνικές σχέσεις σχετίζονται άμεσα με τις διαδικασίες της ένταξης και της 

ενσωμάτωσης στη χώρα υποδοχής· συμπληρώνουν ή ακόμα και υποκαθιστούν τις επίσημες 

κρατικές πολιτικές, όταν εκείνες εμφανίζονται αρκετά αδύναμες.  

 

Όπως έχουμε αναφέρει, στην πλειοψηφία τους οι ερευνώμενες μεταναστεύουν στην Ελλάδα 

προκειμένου να ζήσουν μαζί με τους συζύγους τους, οι οποίοι σε όλες τις περιπτώσεις 

βρίσκονταν ήδη αρκετά χρόνια στη χώρα πριν από εκείνες. Αυτό σημαίνει πως είχαν ήδη 

δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο κύκλο επαφών στην πόλη, κάτι που όπως φαίνεται από τις 

συνεντεύξεις, διευκόλυνε τις γυναίκες στην προσαρμογή τους στο νέο περιβάλλον, καθώς, εκτός 

των άλλων, αισθάνονταν ασφάλεια γιατί οποιοδήποτε πρόβλημα προέκυπτε μπορούσε να 

διευθετηθεί από το σύζυγό τους. Παράλληλα, μέσω του συζύγου έρχονταν σε επαφή με διάφορα 

άτομα από τον κοινωνικό του περίγυρο που τις βοηθούσαν να εξοικειωθούν με τα καινούργια 

δεδομένα της χώρας υποδοχής. Μέσα σ’ αυτά περιλαμβάνονται τόσο ομοεθνείς τους όσο και 

Έλληνες. Αρκετές είναι οι ερευνώμενες οι οποίες εκφράζονται με λόγια ευγνωμοσύνης για 

Έλληνες/ίδες που τις είχαν στηρίξει την αρχική περίοδο προσαρμογής τους στην Ελλάδα. 

Συνήθως είναι γείτονες, ιδιοκτήτες του σπιτιού που νοίκιαζαν, εργοδότες των συζύγων τους ή 

δικοί τους.  

 
Η Ζιχάν φέρνει στη μνήμη της τη γυναίκα που της συμπαραστάθηκε τον πρώτο καιρό διαμονής 

της στην Ελλάδα. Μιλάει με πολλή τρυφερότητα για εκείνη περιγράφοντας την αμοιβαία σχέση 

αγάπης που είχαν αναπτύξει παρά τις διαφορές που τις χώριζαν, καθώς σχεδόν φαίνεται να μην 

είχαν κανένα σημείο κοινό, αν λάβουμε  υπόψη τις διαφορές σε βιώματα, θρησκεία, ηλικία, 

γλώσσα (η Ζιχάν ακόμη και σήμερα αντιμετωπίζει σημαντική δυσκολία στο να εκφραστεί στα 

ελληνικά, πολλώ δε μάλλον τότε). Παρόλα αυτά την ένιωθε οικογένειά της και αυτό για τη 

Ζιχάν ήταν το σπουδαιότερο. Παρόμοιες σχέσεις θα αναδείξουμε και στη συνέχεια.  

 

Εκεί που ζούσα στην αρχή είχα από κάτω μια κυρία, μεγάλη σε ηλικία  και αυτή με έκανε να 

αγαπήσω τη χώρα περισσότερο. Ήταν πολύ καλή, με φώναζε, «έλα να κάτσουμε», μαγείρευε 

ελληνικά φαγητά και πήγαινα και εγώ και μάθαινα από εκείνη…Eμένα μου άρεσε πολύ , από 

εκείνη έμαθα να φτιάχνω διάφορα φαγητά, όπως σπανακόπιτα! Ήταν πάρα πολύ καλή, την ένιωθα 

δικό μου άνθρωπο, πήγαινα και καθόμουν μαζί της και μου μιλούσε και δεν ένιωθα ότι είμαι έξω 

απ’ τη χώρα μου, κάπου που είμαι ξένη δηλαδή. Ήμουν και μικρή τότε, 21 χρονών, και δεν ήξερα 

κάποια πράγματα στο σπίτι και μου τα έμαθε εκείνη. Μετά όταν μετακόμισα πήγαινα και την 

έβλεπα.  
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Αξίζει να υπογραμμιστεί πως μέσω της Ελληνίδας φίλης της  η Ζιχάν έρχεται για πρώτη φορά 

σε επαφή με τα πολιτισμικά πρότυπα της Ελλάδας, τον τρόπο ζωής, τα φαγητά κτλ. 

 

Η Νουρ, Η Μάριαμ, η Ραχιμά και η Σάλμα αναφέρονται επίσης σε Έλληνες/ίδες που τις 

βοήθησαν πολύ κατά το αρχικό δύσκολο διάστημα της προσαρμογής τους. Τα συναισθήματα 

που τρέφουν/έτρεφαν γι αυτούς αναδεικνύονται όχι μόνο μέσα από τα ίδια τα λόγια τους αλλά 

και από το χαμόγελό τους, από τις εκφράσεις του προσώπου τους (π.χ. λύπη για ανθρώπους που 

πέθαναν) ή  ακόμη και από τον τρόπο με τον οποίο δίνουν έμφαση στις λέξεις.  Νιώθουν 

τυχερές που τους/τις γνώρισαν και δείχνουν να εκτιμούν ιδιαίτερα όλα όσα εκείνοι/ες τους 

πρόσφεραν. 

 
Κοινωνικές σχέσεις με Έλληνες έχεις; 

Έχουμε ένα φίλο, το Γιάννη, που μένει από πάνω· και την αδερφή του… Η μητέρα του με είχε 

βοηθήσει πολύ όταν πρωτοήρθα, τώρα πέθανε. Παλιά μας βοηθούσε πάρα πολύ. Ερχόταν 

συνέχεια σπίτι και κάναμε παρέα.  

Σε ποιους τομείς σε είχε βοηθήσει; 

Πηγαίναμε μαζί βόλτες, στη λαϊκή, κάναμε ψώνια, έπαιρνε πράγματα και για μένα. Μάριαμ, 

Μπαγκλαντές  

 
 
Όταν πρωτοήρθες στην Ελλάδα σε βοήθησε κάποιος στην προσαρμογή σου; 

Ο ιδιοκτήτης που νοικιάζαμε το σπίτι ήταν Έλληνας και βοηθούσε σε ό,τι χρειάστηκε· εγώ δεν 

ήξερα ελληνικά τότε αλλά με σεβάστηκε πάρα πολύ, σαν κόρη του. Όταν γεννήθηκε το πρώτο παιδί 

μου, το 2009, μας βοήθησε πάρα πολύ. Σάλμα, Μπαγκλαντές 

 
 
 
Τα ελληνικά πως τα έμαθες; 

Ήταν μια κυρία μεγάλη που μου έμαθε αυτή λίγα ελληνικά· πήγαινα σπίτι της, καθόμασταν μαζί, 

κάναμε παρέα. Ήταν πολύ καλή. 

Πως τη γνώρισες; 

Τη γνώρισε ο άντρας μου πρώτα. Είχε πάει στο σπίτι της για μια δουλειά. Αυτή η κυρία είχε μια 

κόρη, δεν είχε γιο. Τον άντρα μου τον είχε σαν γιο, τον αγαπούσε σαν παιδί της.  Έτσι πήγαινα στο 

σπίτι της και έμαθα λίγο λίγο τα ελληνικά και τώρα μπορώ να μιλάω λίγο καλύτερα. Ραχιμά, 

Μπαγκλαντές 

 



 104

Παρατηρούμε εδώ πως η Σάλμα και η Ραχιμά για να εστιάσουν στο σεβασμό με τον οποίο τις 

αντιμετώπισαν αλλά και στο ενδιαφέρον που επέδειξαν για τις ίδιες και τις οικογένειές τους 

χρησιμοποιούν όρους συγγένειας. 
 
Η δοτικότητα και η ευγένεια με τις οποίες φέρθηκε ένα ζευγάρι Ελλήνων στη Ρίπα και στην 

οικογένειά της αναγνωρίζεται τόσο από τη μετανάστρια από το Μπαγκλαντές, που τους τιμά 

τοποθετώντας μία φωτογραφία τους  σε κορνίζα στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού της. Μάλιστα σ’ 

αυτή απεικονίζονται φορώντας παραδοσιακή ενδυμασία του Μπαγκλαντές! Η Ρίπα εξηγεί 

χαμογελώντας πως της είχαν ζητήσει τη βοήθειά της για τα ρούχα που θα φορούσαν σε κάποια 

γιορτή για τις απόκριες.  

Μέσα από το συγκεκριμένο παράδειγμα διαπιστώνουμε πως τόσο οι μετανάστες όσο και οι 

Έλληνες, μέσω της ανάπτυξης των μεταξύ τους φιλικών σχέσεων, αναδιαμορφώνουν την 

πολιτισμική τους ταυτότητα.  Αποτελεί κοινό τόπο άλλωστε ότι στις συναντήσεις των λαών η 

πολιτισμική ταυτότητα των ατόμων δεν παραμένει μια σταθερή ταυτότητα αλλά εξελίσσεται 

μέσω της εποικοδομητικής ανταλλαγής των πολιτισμικών στοιχείων.   

 

Πολύ ξεχωριστή είναι η αφήγηση της Φατία για το ιδιαίτερο δέσιμο που σταδιακά 

δημιουργήθηκε μεταξύ της ίδιας και της Ελληνίδας δασκάλας της και το οποίο εξελίχτηκε σε 

μια σχέση βαθιάς αγάπης και αφοσίωσης. Η γυναίκα αυτή η οποία δεν είχε παιδιά, συμπάθησε 

τόσο την εικοσάχρονη τότε μετανάστρια από την Αιθιοπία που της πρότεινε να εγκατασταθεί 

μαζί της στο σπίτι της, θέλοντας τρόπον τινά να την υιοθετήσει. Ας δούμε την εξέλιξη των 

γεγονότων μέσα από την αμεσότητα και την παραστατικότητα της περιγραφής της Φατία :  
 
Μετά, μέσα στη ΧΕΝ όταν έμενα, ήταν μια φιλόλογος, έκανε μάθημα για μας και το πιο σημαντικό 

που με αγγίζει μέσα στην ψυχή μου, είναι μάνα μου... Η μάνα που με γέννησε δεν είναι μάνα μου, 

για μένα μάνα είναι αυτή που με βοήθησε, η νονά μου.. Όταν μάθαινα ελληνικά στη ΧΕΝ με 

ακολούθησε, με έβλεπε όταν βοηθούσα στην κουζίνα πως είμαι ανοιχτός άνθρωπος και με ζήτησε 

«έλα, μου λέει, στο σπίτι να καθίσουμε, να πιούμε καφέ»… Εγώ δεν ήθελα με τίποτα να πάω, δεν 

ξέρω γιατί, μετά πήγε στη διευθύντρια στη ΧΕΝ και της είπε να μου μιλήσει, γιατί αυτή ήθελε να με 

πάρει σαν κόρη της, να με υιοθετήσει. Μου έλεγε «θα κάνεις ό,τι θες εσύ, ό,τι ζητάς, εγώ δεν έχω 

παιδιά είμαι μόνη μου» αλλά εγώ δεν ήθελα με τίποτα...Η διευθύντρια μου λέει «δε θα χάσεις 

τίποτα, πήγαινε δεν πειράζει, έχει πει πολλά καλά πράγματα για σένα». Τελικά πήγα, κατάλαβα ότι 

έχει ανάγκη από παρέα, οι δικοί της άνθρωποι δεν ενδιαφερόταν. Μου έδειχνε με διάφορους 

τρόπους πως είχε ανάγκη από βοήθεια και την πίστεψα. Και εγώ είχα ανάγκη από μία οικογένεια 

να είμαι μέσα, ζήλευα όταν έβλεπα μαμά και παιδί. Μετά έμεινα μαζί της, ήμασταν κολλητές, 4-5 

χρόνια ήμασταν μαζί, την περιποιούμουν, με αγκάλιαζε, με φιλούσε.. Ήταν κοκέτα, κούκλα, ήταν 

δασκάλα στο Saint Joseph τριάντα χρόνια. Έφυγε απ’ τη ζωή στα  96 και άφησε ό,τι είχε και δεν 
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είχε σε μένα. Και όταν έφυγε, κατάθλιψη για μένα... Πρώτη φορά που μου συμβαίνει αυτό. 

Αρρώστησα, δεν το περίμενα αυτό που μου έκανε, δεν μπορείς να φανταστείς... Δεν το περίμενα, 

της φέρθηκα σωστά, καθαρά με όλη την ψυχή μου αλλά δε μου είχε πει ποτέ τίποτα, ότι σου 

αφήνω το σπίτι. Για μένα είναι μάνα μου, ζωή μου και ακόμα μένω μαζί με τη αδερφή μου στο 

ίδιο σπίτι. Τα πράγματά της, οι ντουλάπες, τα ρούχα της, τα πάντα της όπως ήταν παλιά, νιώθω 

ότι είναι μαζί μου. Είχαμε πάει ταξίδια μαζί έξω στην Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία, σε νησιά, έχουμε 

περάσει πολύ όμορφα, τι άλλο θέλεις από μία μάνα... Έτσι είμαι πολύ δεμένη στην Ελλάδα και δεν 

έχω πάθει τίποτα αλλά και να πάθω δε μπορώ να πω κουβέντα. 

 

Η τελευταία φράση της Φατία είναι χαρακτηριστική καθώς εμπερικλείει όλα τα όμορφα 

συναισθήματα από τα οποία διακατέχεται στην Ελλάδα και τα οποία συνδέονται άρρηκτα με τις 

στιγμές που μοιράστηκε με την Ελληνίδα «μάνα» της.  Μάλιστα, αποδεικνύει έμπρακτα την 

ευγνωμοσύνη της προς εκείνη,  αποτίοντας ένα φόρο τιμής στη μνήμη της με τον εξής τρόπο :  

 

Τα χρυσαφικά της, ό,τι λεφτά είχε αφήσει, τα πήγα στην Αιθιοπία και έκανα μερικά πράγματα : μία 

μικρή παιδική χαρά με το όνομά της στην Αντίς Αμπέμπα, πήρα απ’ το δημαρχείο το μέρος και 

έκανα πολύ ωραία πράγματα..  
 
 
Σε ότι αφορά τις κοινωνικές επαφές των μεταναστριών σήμερα, ένα γενικό συμπέρασμα που 

συνάγεται είναι πως στην πλειοψηφία τους φαίνεται πως συναναστρέφονται περισσότερο με 

ομοεθνείς τους παρά με Έλληνες. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί το γεγονός πως δε διατηρούν  

φιλικούς δεσμούς και με Έλληνες/ίδες.  Ας δούμε όμως τις δύο ξεχωριστές κατηγορίες που 

προκύπτουν με βάση τις απαντήσεις τους. Χρειάζεται να υπογραμμιστεί σε αυτό το σημείο πως 

ο αριθμός των γυναικών μοιράζεται ισόποσα στις δύο κατηγορίες ενώ το ίδιο σχεδόν συμβαίνει 

και με τις χώρες προέλευσής τους.  

 

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι πληροφορήτριες που δηλώνουν πως έχουν φίλους/ες 

τόσο από την πατρίδα τους όσο και ντόπιους. Όταν ερωτώνται για το είδος των σχέσεων με τους 

δεύτερους, αναφέρονται στη διατήρηση επαφών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, στην 

καθημερινή συνδιαλλαγή με τους γείτονες αλλά στην ανταλλαγή επισκέψεων στα σπίτια, είτε με 

πιο «επίσημη» μορφή π.χ. προσκλήσεων για φαγητό (συνήθως καλούν στο σπίτι εργοδότες ή 

συνεργάτες από το εργασιακό περιβάλλον των συζύγων τους) είτε με τη μορφή «καθημερινών» 

επισκέψεων. Τέλος, αναφέρονται στις άριστες σχέσεις που είχαν πάντα με Έλληνες/ίδες παρόλο 

που πλέον για διάφορους λόγους δεν έχουν κρατήσει ιδιαίτερη επαφή.  

Μερικά παραδείγματα : 
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Έρχονται στο σπίτι μου, πάω εγώ στο δικό τους, είναι πολύ καλές γυναίκες.. Αν έχω καιρό να τις 

δω μιλάμε στο τηλέφωνο, στις γιορτές , το Πάσχα, τα Χριστούγεννα. Νουρ, Αίγυπτος  

 

Έχω καλές σχέσεις με όλους.. Με μία γειτόνισσα που είμαστε, ο άντρας μου είναι φίλος είκοσι 

χρόνια. Και με μια φίλη μου που πέθανε και με είχε βοηθήσει πάρα πολύ, Ελληνίδα, τη θεωρούσα 

αδερφή μου, είχε πάθει εγκεφαλικό και πολύ στεναχωρήθηκα όταν πέθανε. 

Με ποιο τρόπο σας βοήθησε; 

Μου έβρισκε δουλειά, θεωρούσα το σπίτι της δικό μου σπίτι, όταν ήρθε η αδερφή μου με βοήθησε 

να βρει δουλειά, όταν ήρθαν τα ανίψια μου τους έκανε δώρα, τους έφερνε ρούχα, παπούτσια στις 

γιορτές.. Επίσης έχω σχέση με μια άλλη φίλη μου Ελληνίδα και έχω το κλειδί του σπιτιού της μέχρι 

σήμερα. Δούλευα κοντά της, γίναμε φίλοι, μετά παντρεύτηκε η κόρη της, αυτή πήγε Θήβα και τα 

κλειδιά από το σπίτι στην Αθήνα τα έχω εγώ. «Ό, τι ώρα θες πήγαινε, δικό σου σπίτι» μου λέει. 

Ζάχρα, Αίγυπτος 

 

Ναι έχω επαφές με Έλληνες.  

Πάω στο σπίτι, καθόμαστε, μιλάμε.. Περνάμε ωραία μαζί. Ραχιμά, Μπαγκλαντές  

 

Με Ελληνίδες έχω σχέσεις αλλά εντάξει, καλές σχέσεις αλλά τυπικές. Για παράδειγμα έκανε 

δουλειά ο άντρας μου για μια οικογένεια ας πούμε, μας καλούσαν σπίτι τους…Και εγώ τους 

καλούσα, έφτιαχνα αραβικά φαγητά, τους αρέσει… Έχω και μια φίλη μου Ελληνίδα, έμενε δίπλα 

μου όταν ήμασταν στη Ν. Σμύρνη και κάθε μέρα μιλούσαμε.. Τα παιδιά μας έχουν την ίδια ηλικία 

και μου έλεγε για τον πεθερό της, για την πεθερά της (γέλια), είμαστε φίλες 17 χρόνια. Μαντίχα, 

Αίγυπτος 

 

Έχω φίλες Ελληνίδες. Μια φίλη μου που με βοήθησε όταν ήμουν στη νονά μου -ήταν μαθήτριά 

της, και με τα παιδιά της έχω πολύ καλή σχέση.  Και με τη γειτονιά έχουμε καλές σχέσεις. Δίπλα 

μου είναι μια φοιτήτρια. Μιλάω με τους γείτονες, με γνωρίζουν καλά και αυτοί ποια είμαι. Αυτοί 

που είναι πιο νέοι έρχονται στο σπίτι μου,  μιλάμε ελεύθερα. Με τους μεγαλύτερους αν θέλουν 

βοήθεια τους βοηθάω. Σαν οικογένειά μου είναι, αν βγω για ψώνια  «Φατία μου δε θα βγω, αν 

μπορείς να μου πάρεις αυτό», αν πάω στο φούρνο «φέρε μου και εμένα ένα ψωμί», αν πάω 

λαϊκή..  Φατία 

 

Σε αντίθεση με αυτές τις μετανάστριες που δείχνουν να έχουν υψηλό επίπεδο ενσωμάτωσης 

στην ελληνική κοινωνία, οι μετανάστριες της δεύτερης κατηγορίας δηλώνουν πως δεν έχουν 

φιλικές επαφές με Έλληνες/ίδες, παρά μόνο με οικογένειες συμπατριωτών τους. Συνήθως, 

σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά τους, η επαφή με τους Έλληνες περιορίζεται στην τυπική 
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επικοινωνία με γείτονες, με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που νοικιάζουν, με γονείς συμμαθητών 

των παιδιών τους καθώς και με τους δασκάλους και τους καθηγητές τους.  Αυτό που 

επισημαίνουν ωστόσο οι ίδιες είναι πως θα επιθυμούσαν να συναναστραφούν με Έλληνες όμως 

η άγνοια της γλώσσας τις εμποδίζει. Να σημειώσουμε εδώ πως όλες οι γυναίκες αυτής της 

κατηγορίας είναι ελάχιστα ελληνομαθείς. Παρατηρούμε συνεπώς ότι υπάρχει έντονη συσχέτιση 

μεταξύ της άγνοιας της γλώσσας και της δυσκολίας δημιουργίας και διατήρησης σχέσεων με 

τους γηγενείς.  
 
Κάποια ενδεικτικά παραδείγματα :  

 

Με ποιους κάνεις παρέα, με ποιους έχεις κοινωνικές σχέσεις? 

 

Θέλω να κάνω παρέα περισσότερο με Έλληνες αλλά δε μπορώ να συνεννοηθώ εύκολα. Κυρίως με 

Αιγύπτιους έχουμε σχέσεις. [...] Μιλάω με τους γονείς των συμμαθητών των παιδιών, στο 

φροντιστήριο, στο σχολείο.. Δεν κάνουμε παρέα απλά μιλάμε.  Ζιχάν, Αίγυπτος  

 

Με τους γύρω γείτονες βασικά, οικογένειες περισσότερο, με άλλες μαμάδες.. Όλοι 

Μπαγκλαντεσιανοί, όλοι εδώ γύρω μένουν. […] Οι Έλληνες, ο τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς 

τους μου αρέσει αλλά δε μπορώ να μιλήσω καλά οπότε δε μπορώ να έχω σχέσεις εύκολα. Ρίπα, 

Μπαγκλαντές  

 

Οι οικογένειες που είναι απ’ το Μπαγκλαντές που μένουν εδώ κοντά, με αυτούς έχουμε σχέσεις. 

Με Έλληνες έχετε καθόλου σχέσεις; 

Όχι δεν έχουμε , μόνο ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, αν κάτι συμβεί στο σπίτι έρχεται καμιά φορά. 

Θα ήθελες να έχεις περισσότερες σχέσεις με Έλληνες και Ελληνίδες;  

Ναι, εφόσον μένουμε εδώ, αν και αυτές θέλουν να μας γνωρίσουν. Η γλώσσα είναι το πρόβλημα. 

Αϊσέ, Μπαγκλαντές 

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετές γυναίκες έχουν συγγενείς στην Ελλάδα, είτε δικούς τους είτε 

του συζύγου τους με τους οποίους οι σχέσεις τους είναι ιδιαίτερα στενές. Τρεις ερευνώμενες 

αναφέρουν πως ζει στην Αθήνα ο/η αδερφός/αδερφή τους ενώ ακόμη τρεις αναφέρονται σε 

αδέρφια τους πως ζούσαν παλαιότερα στη χώρα, τα οποία όμως σήμερα έχουν επαναπατριστεί. 

Ένα επιπλέον στοιχείο εξίσου ενδιαφέρον που αναδύεται μέσα από τις συνεντεύξεις είναι πως 

και άλλα μέλη από τις οικογένειες των πληροφορητριών έχουν εγκαταλείψει την πατρίδα τους 

και πλέον βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες, εκτός της Ελλάδας και της χώρας καταγωγής. 

Τέσσερις  γυναίκες κάνουν λόγο για δια-εθνικές οικογένειες διασκορπισμένες σε πολλές 
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διαφορετικές «πατρίδες». Ουσιαστικά, από το σύνολο των συνεντευξιαζόμενων μόνο τρεις 

γυναίκες αποτελούν το μόνο μέλος της οικογένειάς τους το οποίο έχει μεταναστεύσει.  

Στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι συμμετέχουσες της έρευνας ερωτώμενες σχετικά με τον 

τρόπο διατήρησης των επαφών τους με τους συγγενείς στη χώρα καταγωγής ή οπουδήποτε 

αλλού, απάντησαν πως επικοινωνούν πλέον σε σχεδόν καθημερινή βάση μέσω δωρεάν 

εφαρμογών του διαδικτύου (skype, viber), εκμηδενίζοντας κατά κάποιον τρόπο τη γεωγραφική 

απόσταση που τους χωρίζει. Γενικότερα τα νέα τεχνολογικά δεδομένα έχουν διευκολύνει την 

διατήρηση των συστηματικών σχέσεων των μεταναστών τόσο με την ευρύτερη οικογένειά τους 

όσο και με όλα όσα τους ένωναν με τη χώρα προέλευσής τους. Διαμορφώνονται έτσι δια-εθνικά 

δίκτυα που λειτουργούν παράλληλα σε πολλές χώρες του κόσμου και που επηρεάζουν την 

προσωπική ζωή των μεταναστών δημιουργώντας υβριδικές ταυτότητες.  
 

 

 

 

Συμπεράσματα 
 

 

Η μετανάστευση προς την Ελλάδα έδωσε το έναυσμα για την διάνοιξη ενός νέου ερευνητικού 

πεδίου ενδιαφέροντος με το οποίο πολλοί μελετητές άρχισαν να ασχολούνται διεξοδικά. Στη 

βιβλιογραφία, ξεχωριστό χώρο καταλαμβάνουν οι μουσουλμάνοι μετανάστες, η παρουσία των 

οποίων άρχισε να γίνεται ήδη αισθητή από τα τέλη της δεκαετίας του ΄90 με σταδιακή αύξηση 

τα επόμενα χρόνια.  

Στη συγκεκριμένη έρευνα προσπαθήσαμε να αναδείξουμε το θέμα της μετανάστευσης σε σχέση 

με ζητήματα θρησκείας αλλά και φύλου. Μέσα από τη μέθοδο της ποιοτικής προσέγγισης, με τη 

χρήση ημιδομημένου ερωτηματολογίου πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με δώδεκα 

μουσουλμάνες γυναίκες που ζουν στην Αθήνα. Επιχειρήσαμε να παρουσιάσουμε πτυχές της 

καθημερινότητάς τους και να αποτυπώσουμε τις εμπειρίες τους στην Ελλάδα, όπου τα 

πολιτισμικά και θρησκευτικά πρότυπα είναι τελείως διαφορετικά από εκείνα της χώρας 

καταγωγής τους. 

Είναι γεγονός πως δεν υπάρχουν πολλές μελέτες γύρω από το φύλο και τη θρησκευτικότητα για 

τις μουσουλμανικές μεταναστευτικές κοινότητες στην Ελλάδα. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με 

τις μεταναστευτικές εμπειρίες γυναικών από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης για τις οποίες η 

βιβλιογραφία είναι εκτενής, η θέση των μουσουλμάνων μεταναστριών είναι μάλλον 

περιθωριοποιημένη στην ελληνική βιβλιογραφία. Βέβαια, χρειάζεται να επισημανθεί πως οι 
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άντρες μετανάστες που προέρχονται από χώρες με κυρίως μουσουλμανικό πληθυσμό είναι, 

σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές, συντριπτικά περισσότεροι σε σύγκριση με τις γυναίκες 

από τις ίδιες χώρες. Παρόλα αυτά δε μπορούμε να αγνοήσουμε την ύπαρξη των γυναικών που, 

όπως και όλες οι υπόλοιπες μετανάστριες, αποτελούν μέρος του κοινωνικού συνόλου καθώς 

συμμετέχουν στον καθημερινό δημόσιο χώρο τον οποίο μοιράζονται  με Έλληνες αλλά και με 

μετανάστες της δικής τους εθνικότητας ή άλλων εθνικοτήτων, δημιουργούν δίκτυα σχέσεων, 

εντάσσονται στον εργασιακό τομέα… Τις προσεγγίζουμε επομένως ως δρώντα υποκείμενα και 

όχι ως παθητικούς δέκτες των εξωτερικών συνθηκών. 

 Μέσα από την έρευνα  διαφάνηκε ευκρινέστερα πως οι ίδιες διαμορφώνουν την κατάσταση 

ζωής και εργασίας τους στις συγκεκριμένες κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες της Ελλάδας. Οι 

μουσουλμάνες μετανάστριες κατέθεσαν τις προσωπικές υποκειμενικές τους εμπειρίες και 

αφηγήθηκαν διάφορα περιστατικά από την καθημερινότητά τους. Αναφέρθηκαν στις κάθε 

είδους δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει στη χώρα, στο ρόλο που κατέχει η θρησκεία στη ζωή 

τους, περιέγραψαν τις θρησκευτικές τους πρακτικές και τη θρησκευτική αγωγή που δίνουν στα 

παιδιά τους, σχολίασαν την καθημερινή συνύπαρξη στα πλαίσια της πόλης ή της γειτονιάς με 

τους Έλληνες αλλά και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις μαζί τους, ανέλυσαν θέματα που 

αφορούν τις εργασιακές τους εμπειρίες και τη σχέση που έχουν με τους εργοδότες τους, μίλησαν 

για το ρατσισμό και για το πώς τον αντιμετωπίζουν και παρέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά με 

το αν θεωρούν την Ελλάδα μια χώρα ανεκτική στη θρησκευτική διαφορετικότητα. Επιπρόσθετα, 

μέσα από τα λεγόμενά τους αποτυπώθηκαν οι οικογενειακές τους σχέσεις ενώ αναδείχτηκαν και 

οι δια-εθνικοί δεσμοί που διατηρούν με τους συγγενείς τους τόσο στον τόπο καταγωγής τους 

όσο και σε άλλες χώρες.  

Οι αφηγήσεις τους συνεπώς, αποκάλυψαν τις διαδικασίες πολιτισμικής τους προσαρμογής, τις 

διαδικασίες ένταξης και ενσωμάτωσής τους, καθώς και τη φύση και το είδος των σχέσεων που 

έχουν αναπτύξει με τους Έλληνες. Τέλος, από την έρευνα προέκυψε πως οι πολιτισμικές και 

κοινωνικές ταυτότητες των ανθρώπων (γηγενών και μεταναστών) που έχουν διαφορετική 

θρησκεία, εθνική καταγωγή και πολιτισμική προέλευση δεν παραμένουν αδιαπραγμάτευτες και 

σταθερές αλλά αναδιαμορφώνονται σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία όπως αυτή της Ελλάδας 

σήμερα. 

Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε πως η παρούσα έρευνα μάς παρείχε σημαντικές πληροφορίες 

για ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά περιορισμένο στην ελληνική βιβλιογραφία. Αναδείχθηκαν 

πλευρές των αγνοημένων εν πολλοίς γυναικείων μουσουλμανικών ταυτοτήτων σχετικά με 

θέματα που αφορούν την εργασία, τις καθημερινές πρακτικές, τις κοινωνικές σχέσεις, τη 

διαπολιτισμική επικοινωνία. Η έρευνα αποτέλεσε επομένως ένα πρώτο βήμα για ένα πεδίο που 

τώρα αρχίζει να διευρύνεται και με το οποίο αποδεικνύεται πως αξίζει κανείς να ασχοληθεί.  
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Ελλάδα, με ποιον, για ποιο λόγο… 
Ήρθα με τον άντρα μου πριν 23 χρόνια. Ήταν  εκείνος εδώ, μετά ήρθε στην Αίγυπτο για να 
παντρευτεί και μετά ήρθαμε μαζί παντρεμένοι το 92. Αλλά ήρθαμε κανονικά με νόμους και με 
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Μετά και εγώ ήρθα στο πολυτεχνείο και σπούδαζα δύο χρόνια. 
Πώς σας φάνηκε η χώρα όταν πρωτοήρθατε; 
Ήταν ωραία, όλος ο κόσμος χαμογελάει, μου άρεσε πολύ.. Να ξέρεις ότι σε 23 χρόνια εγώ 
έφυγα απ’ την Ελλάδα ενενήντα μέρες μόνο, ήμουν εδώ περισσότερο απ’ το χωριό μου, δηλαδή 
ήμουν εκεί 22 χρόνια τώρα είμαι εδώ 23.. Μου άρεσε, είναι ωραία χώρα.  
Ποιες διαφορές είδατε με την Αίγυπτο; 
Εδώ είχε ησυχία, δεν είχε πολύ κόσμο όπως στην Αίγυπτο που γινόταν χαμός, είναι καθαρή, 
πολύ καθαρή πόλη, προβλήματα δεν υπήρχαν καθόλου, εκεί πάντα υπήρχαν προβλήματα…  
Πως είναι για μια μουσουλμάνα να ζει στην Ελλάδα, μια χριστιανική χώρα; Αισθάνεστε 
διαφορετική εδώ σε σχέση με τη θρησκεία;   
Όταν ήρθα εδώ βρήκα λίγο δυσκολία επειδή φοράω μαντήλα και ήταν η πρώτη φορά που 
έβλεπαν να φοράει κάποια. Είχα πρόβλημα. Όλοι με ρωτούσαν «γιατί κάνεις έτσι, γιατί φοράς 
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είχαν ξαναδεί καθόλου.. Μέχρι τώρα μου λένε «κάνει ζέστη, γιατί φοράς μακριά ρούχα, γιατί 
φοράς μαντήλι…». Αλλά αν το βγάλω αυτό θα θέλω κομμωτήριο, ο άντρας μου θα πρέπει να 
δώσει λεφτά (γέλια) 
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Κάποια άλλα προβλήματα που έχετε αντιμετωπίσει; Κάθε είδους, ό, τι σκέφτεστε.. Για 
παράδειγμα με τα χαρτιά νομιμότητας, με γραφειοκρατία… 
Όχι, δε βλέπω προβλήματα.. Τα οικονομικά τώρα που έχουμε, πριν ήταν ωραία ζωή. Ούτε με τα 
χαρτιά είχα πρόβλημα, προχωράω μια χαρά και τώρα έχω και την ελληνική υπηκοότητα. 
Πότε την πήρατε; 
Τώρα πρόσφατα, το 2013. Την πήρα το 12 κανονικά, αλλά είχα πρόβλημα με τα χαρτιά, 
άργησαν να μου βγάλουνε άδεια παραμονής και άργησα ένα χρόνο. Αλλά ο άντρας μου την είχε 
πάρει πριν 12 χρόνια.   
Τι χρειάστηκε για να την πάρετε; 
Κάναμε αίτηση, όταν έκανα παιδί, το 93. Ένας Έλληνας φίλος μου λέει «πήγαινε κάνε αίτηση 
στο δήμο επειδή έκανες παιδί εδώ». Τώρα υπάρχει ένας ευρωπαϊκός νόμος, που δεν υπήρχε πριν 
και λέει ότι αν φτάσει το παιδί 18 χρονών και έχει ελληνική ταυτότητα πρέπει να πάρει και ο 
γονιός κατευθείαν, χωρίς εξετάσεις, χωρίς τίποτα. Εγώ πήγαινα και έσπρωχνα το φάκελο κάθε 
βδομάδα μόνη μου, χωρίς δικηγόρο. Ήταν δύσκολα για μένα, αν τον αφήνεις το φάκελο έτσι, 
δεν παίρνεις. 
Δώσατε χρήματα; 
Εγώ δεν έδωσα λεφτά να σου πω την αλήθεια, ο άντρας μου είχε πληρώσει δικηγόρο 12.000 
ευρώ γιατί κάθε χαρτί παίρνει 2.000. 
Πότε πήρε ο άντρας σας την υπηκοότητα; 
Το 2004. Αλλά ήταν καλύτερο για μας γιατί αγοράσαμε σπίτι, δεν έχουμε πληρώσει τόση 
εφορία, έχουμε πάρει δάνειο εύκολα, τα παιδιά πήγαν τώρα Αγγλία... Έχουμε 23 χρόνια εδώ, δε 
θα έπρεπε να πάρω; Έχουμε δικαίωμα.. Έζησα εδώ περισσότερο απ το χωριό μου! Ο άντρας 
μου ξέρεις πόσον καιρό στην Ελλάδα δεν έχει φύγει; Ένα μήνα μόνο!23 χρόνια έφυγε απ την 
Ελλάδα έναν μήνα μόνο. Μετράει αυτό, πότε έφυγες , πότε ήρθες.. Κάθε έξι μήνες μέχρι να 
πάρεις υπηκοότητα χρειαζόταν ποινικό μητρώο, ότι δεν έχεις κάνει πρόβλημα καθόλου και 
χρειαζόταν και ένα χαρτί να μην είχες πάρει απέλαση. 
Δηλαδή εσείς το 93 είχατε κάνει πρώτη φορά την αίτηση και την πήρατε τώρα την υπηκοότητα; 
Ναι, απ το 93 είναι είκοσι χρόνια. Μετά από είκοσι χρόνια την πήρα, ναι (γέλια). Αλλά εκεί 
στην Αίγυπτο, επειδή παντρεύτηκα Αιγύπτιο είχα πάρει μετά από δύο χρόνια την αιγυπτιακή.  
Δεν την είχατε την αιγυπτιακή, γεννηθήκατε στο Λίβανο; 
Όχι στην Αίγυπτο γεννήθηκα, από γονείς Λιβανέζους αλλά δεν την είχα. Οι γονείς μου έχουν 
πεθάνει και δεν είχαν αιγυπτιακή υπηκοότητα καθόλου, όπως και ο αδερφός μου, μέχρι τώρα 
δεν έχει.  Εγώ έχω τρεις υπηκοότητες, αλλά του Λιβάνου δεν τη χρησιμοποιώ καθόλου. Έκανα 
υπεύθυνη δήλωση ότι έχω μόνο δύο, την ελληνική και την αιγυπτιακή. Μου είπαν εδώ στην 
Ελλάδα να αφήσω μία, άφησα τη λιβανική.  
Ποια είναι τα σχέδια σας για το μέλλον; Σας φοβίζει κάτι; 
Μόνο την οικονομική κρίση φοβάμαι, κάτι άλλο όχι.. Τώρα αν θα βγούμε από το ευρώ θα 
έχουμε μεγάλο πρόβλημα, η Ελλάδα θα πεθάνει, μόνο λάδι έχει. Δε θα μπορείς να πας Αγγλία, 
θα χρειάζεται βίζα. Ο άντρας μου που δουλεύει έξω τώρα και τα παιδιά που δεν έχουν τελειώσει 
τις σπουδές εκεί, θα γυρίσουν. Κατά τα άλλα δε βλέπω ούτε διαφορά, ούτε θέλω να φύγω από 
εδώ, είναι χωριό μου. Αν βλέπω ένας να πετάει σκουπίδια του φωνάζω. Το προσέχω πάρα 
πολύ.. Είναι χωριό μου, έζησα εδώ, είναι σαν παιδί μου… 
Αυτά τα χρόνια εδώ δουλέψατε καθόλου ή μεγαλώνατε τα παιδιά; 
Δούλεψα λίγο, έκανα ιδιωτικά μαθήματα αραβικά σε Άραβες 5-6 χρόνια. Δούλευε ο άντρας 
μου, μια χαρά, έφτανε… Τώρα έψαξα δουλειά, βρήκα μια εταιρία που ήθελε κάποιον να μιλάει 
αραβικά. Έκανα όλα τα τεστ τέλεια αλλά μόνο που ήθελε μεγαλύτερη ταχύτητα στο να γράφω 
στον υπολογιστή και μου είπαν «κάνε εξάσκηση και θα δούμε». Kαι έκανα εξάσκηση δύο μήνες 
αλλά τώρα που πήρα τηλέφωνο μου είπαν δεν χρειάζονταν. Δε με πήραν… Τώρα χτες βρήκα 
κάτι στο internet, ότι η αστυνομία χρειάζεται άτομα να ξέρουν αραβικά, να κάνουν 
μεταφράσεις. Θα κάνω και εκεί αίτηση και θα τη στείλω… 
Κοινωνικές σχέσεις με ποιους έχετε, με ποιους κάνετε παρέα; 
Έχω απ’ όλες τις χώρες φίλους, από Αίγυπτο, από Συρία, από Λίβανο..Kαι Έλληνες έχω… 
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Βγαίνουμε έξω, τρώμε έξω, όταν έχουμε γιορτές κάνουμε τραπέζια ο ένας στον άλλο, όχι 
συνέχεια αλλά κάνουμε..  
Με Ελληνίδες έχετε σχέσεις; 
Με Ελληνίδες έχω σχέσεις αλλά εντάξει, καλές σχέσεις αλλά τυπικές. Για παράδειγμα έκανε 
δουλειά ο άντρας μου για μια οικογένεια ας πούμε, μας καλούσαν σπίτι τους…Και εγώ τους 
καλούσα, έφτιαχνα αραβικά φαγητά, τους αρέσει… Έχω και μια φίλη μου Ελληνίδα, έμενε 
δίπλα μου όταν ήμασταν στη Ν. Σμύρνη και κάθε μέρα μιλούσαμε.. Τα παιδιά μας έχουν την 
ίδια ηλικία και μου έλεγε για τον πεθερό της, για την πεθερά της (γέλια), είμαστε φίλες 17 
χρόνια. 
Έχετε σχέσεις με την κοινότητα των Αιγυπτίων;  
Όχι, καθόλου δεν πηγαίνω.. Έχει κάπου εδώ στην Ερμού νομίζω αλλά εγώ δεν πήγα ποτέ. 
Με ΜΚΟ ; 
Όχι, δεν έχω καθόλου σχέσεις. 
Διατηρείτε σχέσεις με τους συγγενείς σας στη χώρα καταγωγής σας; 
Έχουμε σχέσεις, μιλούσαμε με τα τηλέφωνα πιο παλιά αλλά όχι πολύ γιατί ήταν ακριβά. Τώρα 
που έχουμε skype, viber μιλάμε πολύ. Αλλά ξέρεις όταν φεύγουν η μαμά και ο μπαμπάς δε 
μιλάμε τόσο πολύ τώρα, ο καθένας έχει τη ζωή του.. Όταν ήταν ο πατέρας μου μιλούσαμε πολύ 
γιατί οι γονείς μαζεύουν τα παιδιά …  
Έχετε αδέρφια; 
Έχω άλλα δύο κορίτσια και ένα αγόρι  αλλά δε μένουν Αίγυπτο. Η μικρή είναι στην Αμερική, η 
μεγάλη στην Ιορδανία, ο αδερφός μου στη Σαουδική Αραβία. Δεν μένει κανείς Αίγυπτο, 
πηγαίναμε εμείς όταν ήταν οι γονείς μας αλλά τώρα δεν πάμε καθόλου.  
Πηγαίνετε στις χώρες που ζουν τα αδέρφια σας; 
Όχι, δεν πήγα ποτέ εγώ εκεί. Αυτοί ήρθαν εδώ για βόλτα.  Εγώ είχα πάει στην Αίγυπτο όταν 
είχαμε γάμο, όταν παντρεύτηκε η κόρη της αδερφής μου. Μεγάλωσε στην Ιορδανία αλλά την 
έστειλε η αδερφή μου να σπουδάσει ιατρική στο πανεπιστήμιο στην Αίγυπτο.. Και αυτή και τον 
αδερφό της. Εκεί γνώρισε και παντρεύτηκε ένα παιδί Αιγύπτιο που η μητέρα του με την αδερφή 
μου ήταν συμμαθήτριες και φίλες στο σχολείο! 
Είστε διασκορπισμένοι δηλαδή σε πολλές χώρες! 
Ναι είμαστε international! Θα ήθελα και εγώ να πάω να τους δω εκεί που ζουν αλλά η ανάγκη 
με κάνει να μη πηγαίνω. Για να πας Αμερική θέλεις εφτά χιλιάδες, για να πας Ιορδανία πάλι 
είναι πολλά, δε θέλεις και δώρα; Είναι δύσκολα... Αλλά όταν θα έχουμε γάμο θα πάω! Όλο τους 
ρωτάω, «Έχουμε γάμο; Έχουμε γάμο να παντρευτεί κανένας;» (γέλια).  Και στο γάμο της ανιψιάς 
μου μόνη μου πήγα για να μη χαλάσω πολλά λεφτά, πριν ήταν εύκολα, τώρα όλα είναι ακριβά. 
Βλέπετε διαφορά στη νοοτροπία, στον τρόπο ζωής στα αδέρφια σας  λόγω των διαφορετικών 
χωρών που ζουν; 
Ναι, ναι βλέπω διαφορά.. Αυτός που μένει Σαουδική Αραβία δουλεύει σε καλή δουλειά, έκανε 
πολλά χρήματα επειδή είναι γιατρός και αυτός και η γυναίκα του.. Βλέπω διαφορά και απ αυτή 
που μένει στην Αμερική, άλλη ζωή εκεί…Νομίζω δηλαδή ότι εγώ είμαι το πιο κάτω (γέλια). 
Ίσως επειδή δε δούλευα, εγώ τώρα το σκέφτηκα αλλά είναι αργά…Θέλω να δουλέψω και μέχρι 
τώρα ψάχνω δουλειά και, ξέρεις, όταν μεγαλώνουν τα παιδιά έχεις πολύ χρόνο και δεν ξέρεις τι 
να κάνεις, πρέπει κάτι να βρω … 
Πόσο συχνά πηγαίνετε στην Αίγυπτο;  
Έχω οχτώ χρόνια να πάω, τρεις φορές μόνο έχω γυρίσει πίσω , κάθε οχτώ χρόνια πηγαίνω.. 
Ξέρεις τι γίνεται; Άλλες οικογένειες έρχονται εδώ για κάτι, να κάνουν λεφτά και να φύγουν. 
Εμείς επειδή έχουμε ελληνική ταυτότητα δεν το σκεφτόμαστε αυτό καθόλου, εγώ δεν έχω και 
σπίτι στην Αίγυπτο γι αυτό δεν πάω, οι άλλοι έχουν σπίτι, έχουν λεφτά εκεί…Εγώ γι αυτό θέλω 
να φύγουν όλοι οι ξένοι από εδώ, γιατί μαζεύουν από εδώ και τα πάνε εκεί, γι αυτό χάλασαν τη 
χώρα…Δεν πληρώνουν εφορία, δε ζούνε σε καλά σπίτια όπως μένουμε εμείς, δε δουλεύουν σε 
σωστές δουλειές.. Στέλνουν πολλά λεφτά πίσω, κάθε μήνα 30.000. Ποια δουλειά βγάζει 30.000; 
Τι δουλειά κάνουν;; Κάτι δεν πάει καλά, η χώρα χάλασε απ’ αυτούς. Στην Αγγλία αν είσαι ξένη 
δεν παίρνεις τόσα δικαιώματα. Εγώ ξέρω έναν εδώ που είχε τιμολόγιο, είχε γράψει τιμολόγια 
200.000- πόσο είναι το ΦΠΑ; Νομίζω 26,  πήρε τα 26 και έφυγε, δεν έδωσε για την εφορία και 



 118

τώρα μένει στο χωριό του. Πρέπει να μπει κάποιος στο υπουργείο να κάνει έλεγχο, για να 
βλέπει τι κόλπα κάνουν στα χαρτιά, για να προχωράει η χώρα καλά. Στην Αγγλία ούτε 
κομπιούτερ δεν αγοράζεις με δόσεις αν είσαι ξένος, δεν μπορείς να πάρεις αυτοκίνητο με 
δόσεις. Εδώ πααάρε αυτοκίνητο με 40.000, πααάρε δάνειο, άνοιξε μαγαζί…Οι ξένοι χάλασαν τη 
χώρα και βοηθάνε σ’ αυτό οι Έλληνες. Εγώ ξέρω έναν που μου δίνει 5.000 για να πάρει την 
ταυτότητά μου και να πάει Σουηδία. Του  λέω  «όχι δε γίνεται, θα πάω φυλακή μετά». Oι ξένοι 
χάλασαν τη χώρα, εγώ ξέρω τι κάνουν, oι Έλληνες δεν έχουν ανοιχτά μάτια, ή μάλλον τους 
βοηθάνε και παίρνουν μίζα, φτιάχνουν πλαστά χαρτιά, άσε…  
Ποια είναι η σχέση σας με τη θρησκεία, πιστεύετε; 
Πιστεύω ναι. Οι Έλληνες λένε ότι ο Θεός είναι ένας. Και εγώ πιστεύω έτσι, ξέρεις, δηλαδή ότι 
υπάρχει Θεός. Εμείς έχουμε διαφορά μόνο με εσάς στο ότι ο Χριστός είναι γιος του Αλλάχ. 
Εμείς λέμε ότι δεν έχει παιδιά, ούτε γυναίκα. Εσείς μόνο έχετε τέτοιο πρόβλημα, ότι έχει παιδί 
(γέλια)  Είναι ένας, είναι κάτι σαν φως. Μόνο αυτή τη διαφορά έχουμε. Εμείς κάνουμε 
προσευχή πέντε φορές την ημέρα, εσείς κάνετε μόνο Κυριακή. Εμείς την Παρασκευή κάνουμε 
τη μεγάλη προσευχή.  
Πηγαίνετε στο τζαμί;  
Ναι, αλλά Παρασκευή όχι να σου πω την αλήθεια. Αλλά τώρα που έχουμε ραμαζάνι πάω κάθε 
μέρα. Είναι καλό να κάνεις στο τζαμί προσευχή, παίρνεις καλύτερη βαθμολογία , αλλά και στο 
σπίτι μπορείς. 
Στο τζαμί πηγαίνουν και γυναίκες και άντρες; 
Ναι, στο τζαμί είναι και γυναίκες και άντρες, έχουν διαχωριστικό. Και παιδιά πηγαίνουν. Και 
δίνουν και γλυκά, ό,τι φέρνει ο καθένας. Μπορείς και να μιλήσεις.. Τώρα έφυγαν όλοι, πριν 
ήταν γεμάτο κόσμο, τώρα είμαστε δύο γυναίκες μόνο και επτά άντρες. Έφυγαν όλοι και νομίζω 
ακόμα θα φύγουν και άλλοι… 
Τηρείτε δηλαδή την προσευχή, τις ώρες.. 
Ναι και το πρωί κάνουμε προσευχή, σηκωνόμαστε γιατί δεν πρέπει να χει βγει ο ήλιος και 
τρώμε κάτι και μετά κοιμόμαστε, 5 με 7 γίνεται. Και πριν κάνεις προσευχή πρέπει να πλυθείς, 
ούτε να κάνει η γυναίκα με τον άντρα κάτι, δε γίνεται.. Πρέπει να κάνεις μπάνιο, να είναι όλα 
καθαρά, καθαρά ρούχα, δε γίνεται με κάτι βρώμικο καθόλου. 
Η κόρη σας φοράει μαντήλα; 
Όχι, δε θέλει να φοράει. Δε θέλω να την πιέσω γιατί μόνη της πρέπει να διαλέξει, κάθε ένας 
πρέπει να το βάλει μόνος του. Ερχόταν φορούσε κοντά ρούχα, εγώ της έλεγα  «δε γίνεται» -« μα 
αφού όλες έτσι φοράνε» ..Σιγά σιγά πρέπει να φοράει καλά ρούχα, της φωνάζω «τώρα 
μεγάλωσες, είναι αμαρτία να φοράς κοντά». Εντάξει τώρα σιγά σιγά.. 
Δεν είναι λίγο δύσκολο να προσαρμοστεί σ’ αυτό αφού μένει στην Ελλάδα; 
Έχω πρόβλημα τώρα με την κόρη μου επειδή όλα τα κορίτσια έχουν αγόρι και αυτή δεν έχει 
γιατί εμείς λέμε όχι, δε γίνεται αυτό. Αυτή όμως έχει πρόβλημα «μόνη μου ξέρω γώ, όλες 
φεύγουν με το αγόρι»… Αλλά τα αγόρια έχουν !(γέλια) Αυτή η καημένη δε γίνεται… 
Αν βρει Έλληνα; 
Δε νομίζω, ξέρει, ξέρει καλά ότι δε γίνεται… Δε γίνεται μουσουλμάνα να παντρευτεί χριστιανό. 
Γιατί τα παιδιά όταν θα βγούνε, θα βγούνε χριστιανοί. Για το αγόρι γίνεται, δεν έχουμε 
πρόβλημα, και καλύτερο να παντρευτεί χριστιανή για να την τραβήξει και να γίνει 
μουσουλμάνα…Το παιδί βγαίνει μουσουλμάνος. Εμάς στη θρησκεία μας γεννιέται ένα παιδί 
μουσουλμάνος, δεν κάνουμε όπως εσείς βάφτιση…Αλλά όταν τον παίρνεις και τον βάζεις στην 
εκκλησία, αλλάζει..  
Μου λέει η κόρη μου την άλλη φορά, 
 -«είναι ένα παιδί στο σχολείο που είναι από Ισραήλ»  
-«δε γίνεται από Ισραήλ καθόλου»,  
-«η μαμά του έχει μαγαζί με κοσμήματα»  
-«όχι, όχι άστον, θα βρεις άλλους» (γέλια) 
Η κόρη μου πηγαίνει σε αγγλικό σχολείο, ιδιωτικό. Βέβαια αν θέλουν κάνουν ως ξένη γλώσσα 
αραβικά. Όλα τα παιδιά είναι ξένοι, δουλεύουν οι γονείς τους σε πρεσβείες, εταιρείες, 
απαγορεύεται να έχει Έλληνες, μόνο αν έχουν άλλα διαβατήρια. 
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Οπότε εκεί δεν κάνουν φαντάζομαι θρησκευτικά ούτε πρωινή προσευχή όπως στα δημόσια 
σχολεία.. 
 Ναι στα international school δεν κάνουν προσευχή, δε σπουδάζουν θρησκεία γι αυτό δε 
βγαίνουν καλά παιδιά.  
 Εσείς θα θέλατε να έπαιρναν θρησκευτική παιδεία στο σχολείο; 
Δεν ξέρω.. Εγώ όμως τα παίρνω στο τζαμί, με βλέπουν που κάνω προσευχή στο σπίτι, ακούνε 
το κοράνι, ξέρουν…Με βλέπουν εμένα και τον πατέρα τους πώς κάνουμε και κάνουν και αυτοί. 
Τώρα το καλοκαίρι κάνουν και νηστεία.. 
Τα παιδιά στο σχολείο με ποιους έκαναν παρέα; Με μουσουλμάνους, με χριστιανούς; 
Με όλους, με όλους και με Έλληνες και με ξένους. Ερχόταν τα παιδιά εδώ, μια χαρά.. 
Εμείς τώρα έχουμε ραμαζάνι και έρχονται τα παιδιά να φάνε μαζί μας πάντα, μας λένε «εννιά η 
ώρα θα φάτε»(γέλια). Αύριο θα ρθουν κάποια παιδιά, φίλοι της κόρης μου,  είναι Έλληνες αλλά 
έχουν άλλη υπηκοότητα. Μια φορά είχε έρθει μια κοπέλα χριστιανή και δε μπόρεσε να κρατηθεί 
μέχρι εννιά, πεινούσε, και στις οκτώ της έβαλα και έφαγε (γέλια). Ξέρουν ότι είμαστε 
μουσουλμάνοι και τώρα στο ραμαζάνι νηστεύουμε και δεν πίνουμε ούτε νερό.. Μας λένε –«ούτε 
νερό?» -«όχι , ούτε νερό…».  
Σας έχουν τύχει ποτέ ρατσιστικά περιστατικά; 
Μία φορά μου φώναζε μια γυναίκα στο δρόμο «φύγε μουσουλμάνα, είσαι βρωμιάρα». Tης λέω 
«γιατί να φύγω, είμαι εγώ βρωμιάρα; Εγώ πλένομαι πέντε φορές για να κάνω προσευχή, πως 
είμαι βρωμιάρα»… Εντάξει, αν το μυαλό δεν πάει καλά. (γέλια) Αλλά ίσως έχουν δίκιο, οι ξένοι 
φέρνουν προβλήματα. Και εγώ όταν βλέπω ξένους ξέρω ότι έρχονται προβλήματα. 
Πιστεύετε ότι υπάρχει θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα; (Δηλαδή αφήνει το κράτος τους 
ανθρώπους να πιστεύουν όπου θέλουν ή όχι;) 
Ναι αφήνει, αφήνει…Όταν πήγα να δώσω εξετάσεις για ελληνική ταυτότητα δε με ρώτησαν 
γιατί φοράς αυτό, τι πιστεύεις… 
Τζαμί όμως επίσημο δεν υπάρχει.. 
Αυτό ναι, δεν αφήνει.. Αφήνει όμως ο κάθε ένας να κάνει ό,τι θέλει, αλλά βέβαια για το τζαμί 
δεν ξέρω γιατί, στην Αγγλία, στη Γερμανία βλέπεις.. 
Όπως και νεκροταφεία δεν υπάρχουν… 
Έχουμε στην Κομοτηνή, εκεί είναι πολλοί μουσουλμάνοι και είναι Έλληνες, βλέπεις οι γυναίκες 
δε φοράνε τέτοια ρούχα. Έχω πάει 2-3 φορές, σε κηδείες, ήταν Παλαιστίνιοι. Γιατί αν πεθάνει 
ένας Αιγύπτιος η πρεσβεία τα πληρώνει όλα , δίνεις διαβατήριο και στα κάνουν όλα. 
 
 
 
 
Νουρ, Αίγυπτος 
 
Πείτε μου κάποια πράγματα για τη μεταναστευτική σας πορεία. Πότε ήρθατε στην Ελλάδα, για 
ποιο λόγο.. 
Ήρθα στην Ελλάδα 1η Σεπτεμβρίου του 1995 επειδή παντρεύτηκα, παντρευτήκαμε  στην 
Αίγυπτο και ήρθαμε εδώ γιατί ο άντρας μου δούλευε στην Ελλάδα, ήταν 15 χρόνια πριν από 
μένα.  
Ποιες ήταν ο πρώτες σας εντυπώσεις; 
Μ’ αρέσει πολύ η Ελλάδα, είναι ωραία χώρα, όταν κατέβηκα απ’ το αεροπλάνο πρώτη φορά 
μού φάνηκε σαν κήπος. 
Ποιες διαφορές υπάρχουν με την Αίγυπτο; 
Εκεί είναι πολύς κόσμος , εδώ λίγοι. 
Πολιτισμικές διαφορές βλέπετε; Στον τρόπο ζωής, στο ντύσιμο; 
Υπάρχουν διαφορές. Στην Αίγυπτο δε φοράνε όπως εδώ κοντά ρούχα, πολλές εκεί φοράνε 
μαντήλι και να σου πω τη αλήθεια, (γέλια) εδώ επιτρέπονται οι σχέσεις, ενώ εκεί όχι τόσο, δεν 
υπάρχουν αυτά, εδώ ντρέπομαι όταν τα βλέπω στο δρόμο. Στην Αίγυπτο όταν κάθονται με 
κάποιον μαζί παντρεύονται κατευθείαν, πρέπει να πάνε σπίτι μετά μαζί. Εδώ όχι. Για μένα 
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νομίζω ότι είναι αμαρτία, σωστά; Αλλά είναι καλές γυναίκες, με καλή καρδιά, ομορφιά, είναι 
ευγενικές, μιλάνε με καλό τρόπο, είναι σαν τους Άραβες, μοιάζουμε δηλαδή, αλλά… Αυτό 
είναι… Και στην Αίγυπτο υπάρχουν χριστιανοί αλλά εκεί πάνε στην εκκλησία με μακριά ρούχα 
και φοράνε μαντήλι και βγάζουν τα παπούτσια. Μια φορά ήρθε μια φίλη μου απ την Αίγυπτο 
(εννοεί χριστιανή) και πήγαμε εκκλησία εδώ και ο παπάς τη ρώτησε «εσύ είσαι απ’ την 
Αίγυπτο;» ,το κατάλαβε δηλαδή.  
Πώς σας  αντιμετώπισαν οι Έλληνες όταν πρωτοήρθατε; 
Πολύ καλά. Εγώ γνώρισα πολλές Ελληνίδες που ξέρουν αραβικά, όχι πολύ καλά, αλλά ξέρουν. 
Ήταν ευγενικές, με αγάπησαν, αγαπούν τα παιδιά μου. Εγώ παντρεύτηκα στην Αίγυπτο έντεκα 
μέρες μόνο και ήρθα μετά εδώ και γέννησα την κόρη μου το 1996, ήταν μαζί μου πάρα πολύ 
καλές. Γενικά ο λαός είναι θερμοί άνθρωποι. Αν χρειαζόμουν κάτι στο δρόμο για παράδειγμα, 
ρωτούσα και με βοηθούσαν, και γυναίκες και άντρες· ποιο λεωφορείο να πάρω, αν δεν ήξερα τις 
στάσεις… 
Ποια προβλήματα θα λέγατε ότι έχετε αντιμετωπίσει στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια; (π.χ. 
χαρτιά, γλώσσα..) 
Με τα χαρτιά δεν έχω πρόβλημα,  με τη γλώσσα είχα πρόβλημα πέντε χρόνια επειδή ήμουν στο 
σπίτι. Γεννήθηκαν τα δύο παιδιά μου και μετά από πέντε χρόνια άρχισα να μαθαίνω ελληνικά. 
Στο σούπερ μάρκετ ας πούμε μιλούσα αγγλικά αλλά στο γιατρό έπρεπε να πάρω τον άντρα μου 
μαζί. Μετά για έναν χρόνο πήγαινα και έκανα μαθήματα ελληνικών στη σχολή στου Ζωγράφου 
και αργότερα έκανα και εδώ κοντά, ήταν ένα μικρό σχολείο απ’ το δήμο. 
Τι σκέφτεστε για το μέλλον; Θέλετε να μείνετε στην Ελλάδα ή σκέφτεστε να φύγετε κάποια 
στιγμή; 
Εμένα μ’ αρέσει εδώ. Εμείς εδώ ξέρουμε, εδώ έχουμε συνηθίσει, είναι ωραία, είναι σαν πατρίδα 
μου, θέλουμε να μείνουμε. Τώρα βέβαια η Ελλάδα έχει προβλήματα. Η ζωή είναι δύσκολη, να 
πληρώσουμε το ενοίκιο, να πληρώσουμε το ρεύμα, το νερό, θέλουμε λεφτά. Τώρα πρέπει να 
δουλεύουμε πάρα πάρα πολύ να τα πληρώσουμε. Όταν τελειώσουν τη σχολή τα παιδιά θα 
δούμε.. Αν δεν βρουν καλή δουλειά τι να κάνουμε, θα φύγουμε… Αλλά τα παιδιά μου πρώτη 
γλώσσα ξέρουν τα ελληνικά , είναι αμαρτία να φύγουμε.  
Εσείς δουλεύετε τώρα; 
Ναι, είμαι δασκάλα σε αραβικό σχολείο. Εγώ έχω τελειώσει πολυτεχνείο και στο σχολείο κάνω 
μαθηματικά σε παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Είμαι εκεί παραπάνω από δέκα 
χρόνια. Παλιά έκανα και ιδιαίτερα μαθήματα.  
Είχατε ποτέ Έλληνες εργοδότες; Ποια ήταν η σχέση σας; 
Είχα πολύ καλές σχέσεις, εγώ δούλευα μόνο με γυναίκες, δε δούλευα με άντρες. Μέχρι τώρα 
που τελειώσαμε μιλάμε στο τηλέφωνο, έρχονται στο σπίτι μου, πάω εγώ στο δικό τους, είναι 
πολύ καλές γυναίκες.. Αν έχω καιρό να τις δω μιλάμε στο τηλέφωνο, στις γιορτές , το Πάσχα, τα 
Χριστούγεννα. 
Γενικότερα με ποιους έχετε κοινωνικές σχέσεις, με ποιους κάνετε παρέα; 
Με όλους, όλες τις εθνικότητες, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πολύ χρόνο για να κάνω 
παρέα. 
Επαφές με την αιγυπτιακή κοινότητα έχετε; 
Τους ξέρω αλλά δεν πάω στα σπίτια τους, έχουμε τα τυπικά όμως, στις γιορτές μιλάμε. 
Με ΜΚΟ είχατε ποτέ κάποια σχέση; 
Όχι. Αυτά είναι για φτωχούς ανθρώπους, εμείς δεν είμαστε φτωχοί και είναι αμαρτία να πάω 
εγώ εκεί αφού υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια. Εγώ για γιατρούς πηγαίνω 
στο ΙΚΑ, έχω ΙΚΑ απ την πρώτη μέρα που ήρθα, έχω βιβλιάριο. Μόνο όταν ήμουν έγκυος είχα 
πάει έξω απ το ΙΚΑ, σε ιδιωτικό μαιευτήριο.  
Ελληνική ταυτότητα έχετε; 
Όχι, εγώ δεν έχω, τα παιδιά και ο άντρας μου έχουν. Εγώ έχω καταθέσει τα χαρτιά μου απ’ το 
2008, θα πάρω πρώτα ο θεός. Κανονικά θα έπρεπε να έχω πάρει αλλά κάτι έγινε και 
μπερδεύτηκαν τα χαρτιά μου, αλλά θα πάρω. 
Έχετε δώσει χρήματα; 
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Όχι, με σειρά, δεν πειράζει, έχω άδεια παραμονής μέχρι 2023. Τώρα η άδεια παραμονής είναι 
για δέκα χρόνια. Δε φοβάμαι για την ταυτότητα, αν δεν έρθει τι να κάνουμε… 
Η σχέση με την οικογένεια σας στην Αίγυπτο ποια είναι; Ποια είναι η συχνότητα των επαφών 
σας; 
Μιλάμε κάθε μέρα τώρα με την τεχνολογία (γέλια), αλλά πριν όχι, παλιά στις γιορτές μιλούσαμε 
κάθε μήνα μόνο.  
Κάθε πότε πηγαίνετε στην Αίγυπτο; 
Εξαρτάται, φέτος δε θα πάμε, κανονικά πηγαίνουμε κάθε δύο χρόνια συνήθως, τρία το πολύ. 
Όλοι οι συγγενείς απ την οικογένειά σας βρίσκονται στην Αίγυπτο ή είναι και σε άλλες χώρες; 
Τώρα όλοι είναι στην Αίγυπτο, παλιά ήταν εδώ οι δύο αδερφές μου αλλά γύρισαν, τώρα είμαι 
μόνο εγώ στην Ελλάδα.  
Ποια είναι η σχέση σας με τη θρησκεία; Πιστεύετε; 
Πιστεύω ναι.. 
Τηρείτε τις θρησκευτικές πρακτικές; 
Ναι όλα…Κάνουμε νηστεία, τώρα ήταν 18 ώρες απ τις 4 μέχρι 9 , ούτε νερό ούτε καφές, το 
πρόβλημα είναι ο καφές περισσότερο (γέλια). Κουράστηκα λίγο, απ’ τον πονοκέφαλο αλλά τι 
να κάνω… Κάνω προσευχή, κάνω νηστεία, κάνω ζακάτ (ελεημοσύνη), βοηθάω φτωχούς 
ανθρώπους, έχω πάει Μέκκα δύο φορές, δόξα τω θεό. Αυτό είναι το Ισλάμ : να μη λέω ψέματα, 
να μην κάνω κάτι κακό σε κάποιον. Όπως και εσείς δεν έχετε τις δέκα εντολές; Το ίδιο είναι και 
σε εμάς. 
Στο τζαμί πηγαίνετε; 
Ναι πάω, είναι δίπλα μας. 
Είναι υποχρεωτικό να πηγαίνουν οι γυναίκες; 
Όχι, για τους άντρες είναι υποχρεωτικό, για τις γυναίκες δεν είναι. Εμείς κάνουμε προσευχή 
πέντε φορές τη μέρα. Αν δεν είμαστε σπίτι, μπορούμε να κάνουμε οπουδήποτε.  
Πόσο σημαντικό είναι για σας να μεταδώσετε τη θρησκεία στα παιδιά σας; 
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα παιδιά τα ξέρουν όλα. 
Πιστεύετε ότι υπάρχει θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα; 
Ναι υπάρχει. Εδώ είστε οι περισσότεροι χριστιανοί αλλά υπάρχουν και άθεοι, ιουδαίοι, 
μουσουλμάνοι.  
Σας είχε δημιουργήσει ποτέ κάποιος πρόβλημα επειδή φοράτε μαντήλα ή επειδή είστε 
μουσουλμάνα; 
Στο δρόμο, στο τραμ , ρωτάνε «γιατί φοράει μαντήλι, γιατί φοράει μαντήλι», μόνο αυτό, αλλά δεν 
κάνουν τίποτα. Οι γυναίκες μού λένε «γιατί φοράς μαντήλι, τώρα έχει ζέστη». Αλλά ξέρεις 
καλύτερα να φοράς μαντήλι, δε σε καίει και ο ήλιος (γέλια). Παλιά δε φορούσα, δε φοράνε όλοι, 
αν θες φοράς, αν δε θες όχι. Εγώ φόρεσα πριν περίπου 15 χρόνια. 
Για ποιο λόγο το φορέσατε τότε; 
Το έβαλα όταν πήγα στη Μέκκα. Μα και η Παναγία φοράει μαντήλι και όλες οι αγίες..  
Επομένως δε σας είχε τύχει κάποια έντονα ρατσιστική συμπεριφορά. 
Μία φορά μόνο πριν 2-3 χρόνια ήταν ένα παιδί, 18-20 που ήταν χρυσή αυγή αλλά εγώ τότε δεν 
τους ήξερα και μου έλεγε «κυρία να βγάλετε το μαντήλι». Εγώ τότε του είπα «είμαι Ελληνίδα» 
μου λέει «δεν είσαι Ελληνίδα, αν είσαι Ελληνίδα βγάλτο». Τότε πριν 2-3 χρόνια έτσι μας 
κοίταζαν εμάς (κάνει μορφασμό βλοσυρής απέχθειας), φοβόμουν να βγω να σου πω την 
αλήθεια, είχα πει στην κόρη μου που φοράει μαντήλα «αν είναι έτσι βγάλτο». Αλλά δεν κάνουν 
τίποτα, μόνο κοιτάζουν. 
Θα ήθελα την άποψή σας για τα τζαμιά στην Ελλάδα. Σας ενοχλεί που δεν υπάρχει επίσημο 
τζαμί στην Ελλάδα; 
Θα κάνουνε είπαν, αλλά ακόμα.. Υπάρχουν πολλά όμως, στο Μοσχάτο έχει ένα μεγάλο. 
Ούτε νεκροταφείο ισλαμικό υπάρχει, σωστά; 
Εδώ όχι δεν υπάρχει, γι’ αυτό όταν πεθάνει κάποιος ή τον στέλνουν στην Κομοτηνή ή στην 
πατρίδα τους. Ναι χρόνια τώρα θέλουμε να γίνουν αυτά τα δύο αλλά δε μας αφήνουν να τα 
κάνουμε. 
Επομένως τελικά υπάρχει θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα ή όχι;  
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Υπάρχει. Εγώ πώς βλέπω τι σημαίνει ελευθερία:  αν κάποιος έρθει σε εμένα να μου πει να μην 
κάνεις προσευχή, βγάλε το μαντήλι…Δεν είναι δεν έχω τζαμί, νεκροταφείο… Εδώ τώρα είναι 
χριστιανικό κράτος, μπορεί να κάνει ότι θέλει, βέβαια σε άλλες χώρες υπάρχουν, αλλά εντάξει 
έχουμε τζαμί… 
 
 
 
Ζάχρα, Αίγυπτος 
 
Αρχικά, θα ήθελα να μου πείτε κάποια πράγματα για τη μεταναστευτική σας πορεία: πως 
ξεκινήσατε  να έρθετε στην Ελλάδα, πότε, για ποιο λόγο… 
Όταν τελείωσα το λύκειο, πήγα σε πανεπιστήμιο και τότε σκέφτηκα να πάρω τουριστική βίζα 
και να ρθω να δουλεύω το καλοκαίρι στην Ελλάδα και να γυρίσω το χειμώνα να σπουδάζω. 
Αλλά μας “δούλευαν” τότε στην πρεσβεία, το καλοκαίρι μάς έλεγαν Σεπτέμβριο, μετά μας είπαν 
Οκτώβριο και αυτό έγινε για 2-3 χρόνια περίπου και δεν κατάφερνα να πάρω βίζα. Μετά έμαθα 
ότι βίζα μόνο με χρήματα δίνουνε, αν πληρώσεις 2.000 δολάρια τότε παίρνεις…Ε και μετά αφού 
έμαθα, βρήκα τον τρόπο και πήρα βίζα, ήρθα, άφησα το πανεπιστήμιο εκεί –οικονομία 
σπούδαζα- και δεν κατάφερα ποτέ να γυρίσω να το τελειώσω γιατί ήμουν παράνομη. 
Αυτά πότε γίνονται; 
Το 89. 
Εδώ πώς ήρθατε; Mόνη σας την πήρατε την απόφαση; 
Μόνη μου ήρθα αλλά ήταν μια φίλη μου εδώ, παντρεμένη, στο σπίτι της ήρθα. Ήμασταν πολύ 
φίλες, σαν αδέρφια.. Και είχαμε επικοινωνία, της έστελνα γράμματα και κάποια στιγμή της 
έγραψα, της είπα θέλω να έρθω να δουλέψω.. Και μου είπε να έρθεις, μπορείς. 
Γιατί φύγατε απ’ την Αίγυπτο; 
Έφυγα απ’ την Αίγυπτο για οικονομικούς λόγους, ήμασταν έξι παιδιά εγώ ήμουν η πιο μικρή 
της οικογένειας. Ήθελα να τελειώσω το πανεπιστήμιο και να βρω δουλειά, όχι να τελειώσω 
απλά το πανεπιστήμιο αλλά να κάνω κάτι για τον εαυτό μου.  
Όταν πρωτοήρθατε λοιπόν μείνατε στη φίλη σας… 
Λίγες μέρες έμεινα μαζί με τη φίλη μου και μετά βρήκα κατευθείαν δουλειά, πήγα εσωτερική σε 
ένα σπίτι, σε έναν ηλικιωμένο στο Ν. Κόσμο. Έμενα μαζί του,  δούλευα εκεί, καθάριζα, 
μαγείρευα, έκανα τα πάντα. Μετά αρρώστησε εκείνος, πήγε στα νοσοκομεία, εγώ ήμουν μαζί 
του συνέχεια -δεν είχε κανέναν άλλο- μόνο ο αδερφός του ερχόταν λίγο μας έβλεπε και 
έφευγε…Μετά από λίγο πέθανε ο ηλικιωμένος και βρέθηκα στο δρόμο , απ’ τη αρχή όλα 
μετά… 
Πόσο καιρό δουλέψατε εκεί; 
6 μήνες περίπου. 
Είχατε μάθει ελληνικά ; Πως συνεννοούσασταν; 
Έμαθα γρήγορα τα ελληνικά γιατί ήθελα να μάθω και ήμουν μορφωμένη.. Είχα πάρει βιβλία, 
μερικές λέξεις μοιάζουν με τα αγγλικά που τα ξέρω και με διευκόλυνε αυτό στο να μάθω πιο 
γρήγορα τα ελληνικά και να μην τα ξεχνάω… Όταν πήγαινα να αγοράσω κάτι απ’ το σούπερ 
μάρκετ έβλεπα ας πούμε από πάνω τι γράφει και το έγραφα στο τετράδιο. Για παράδειγμα το 
γάλα, για να δει ο αδερφός του όταν έρθει να ελέγχει τι πήραμε, τι έχουμε ξοδέψει στο σπίτι,  
που πάνε τα λεφτά κτλ.. Και όταν πήγαινα στο σούπερ μάρκετ δεν ήξερα να μιλήσω και ήταν 
μια κοπέλα απ’ έξω  ακριβώς που ήταν Ελληνοαιγύπτια και τη ρωτούσα να μου πει ας πούμε 
πώς λέγεται μια λέξη, της έλεγα να μου τα γράψει  και προσπαθούσα να τα διαβάζω. Έτσι, 
νωρίς έμαθα να γράφω και να διαβάζω αλλά βέβαια όχι πολύ καλά, έτσι όπως τα άκουγα , δεν 
ξέρω πότε να γράφω έψιλον πότε άλφα γιώτα… Δεν πήγα σχολείο, μόνη μου,  ήθελα να τα 
μάθω για να μην είναι δύσκολη η ζωή.  
Ποιες ήταν οι πρώτες σας εντυπώσεις στην Ελλάδα, υπήρχε διαφορά με την Αίγυπτο; 
Σίγουρα είχε διαφορά με την Αίγυπτο αλλά εντάξει, δεν ήταν όλα τέλεια ούτε είναι τα ίδια 
παντού. Μια φορά θυμάμαι προσπαθούσα τη λέξη σπανάκι  να εξηγήσω στον ηλικιωμένο : μου 
ζήτησε να φέρω απ’ το σούπερ μάρκετ σαπένεχ αλλά δε μου είπε σπανάκι μου λέει σαπένεχ -
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εμείς το λέμε έτσι στα αραβικά- και πάω στο σούπερ μάρκετ και ζητάω ένα πακέτο σαπένεχ. 
Μου λένε δεν έχει κάτι που να λέγεται σαπένεχ. Γυρνάω και του το πα και δε με πίστευε και 
άρχισα να χτυπάω το κεφάλι μου στο τραπέζι αφού δε με πίστευε… Ήταν πολύ δύσκολα στην 
αρχή.. Μια άλλη μέρα μου ζήτησε λουκάνικα και ήταν από χοιρινό-εμείς στην Αίγυπτο δεν 
έχουμε χοιρινό- και φαντάστηκα ότι είναι από μοσχάρι και το έτρωγα, τρώγαμε μαζί. Εκείνος δε 
μου πε τίποτα, μόνο μου λέει «εσύ τρως και χοιρινό και μου λες ότι κάνεις και προσευχή»..  
Του λέω «όχι ψέματα, δεν είναι χοιρινό και εμείς το τρώμε στην Αίγυπτο το λουκάνικο». Μετά 
έβγαλα το κουτί απ τα σκουπίδια, το διάβασα, τρελάθηκα, το χοιρινό το σιχαίνομαι… Βρήκα 
δυσκολίες στην αρχή αλλά μετά μου φάνηκαν σιγά σιγά πιο εύκολα τα πράγματα.. 
Πολιτισμικές διαφορές; 
Στην αρχή αυτή η οικογένεια που ήρθα κοντά τους, της φίλης μου,  μου είπαν ότι απαγορεύεται 
το μαντήλι -εγώ μόλις το είχα πρωτοφορέσει στην Αίγυπτο λίγες μέρες πριν έρθω, είχα 
μεγαλώσει ήθελα να βάλω- μου έλεγαν «δεν έχεις άδεια παραμονής, είναι επικίνδυνο, πρέπει να 
το βγάλεις, θα σε κυνηγήσουν, θα έρθει η αστυνομία εδώ»… E  φοβήθηκα και το έβγαλα και μετά 
αποφάσισα να το ξαναβάλω όταν έφυγα απ το σπίτι αυτό και έμενα στη δουλειά μου. Το έβαλα 
λίγο καιρό αλλά μετά το έβγαλα εντελώς και δεν έβαλα τίποτα, ήταν δική μου επιλογή δηλαδή, 
δε μου το επέβαλε κάποιος. Μετά ήμουν σαν Ελληνίδα, όπως φοράς και εσύ ας πούμε, και 
πολλά χρόνια αργότερα αποφάσισα να ξαναβάλω μαντήλι, από μόνη μου, δε με πίεσε κανείς. 
Για ποιο λόγο αποφασίσατε να το ξαναφορέσετε μετά από τόσα χρόνια; Τι σας έκανε να 
αλλάξετε; 
Το φόρεσα μετά από χρόνια γιατί νομίζω ότι μεγάλωσα αρκετά να καταλάβω πολλά πράγματα. 
Είδα ότι τα ανίψια μου που τα μεγάλωσα εγώ, πήραν απόφαση από μόνα τους να το βάλουν σε 
μικρή ηλικία -14,15- χωρίς να τους μιλήσει κανείς.  Αυτά τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει εδώ – 
δε σου είπα, μετά από λίγο καιρό έφερα στην Ελλάδα και την αδερφή μου με τα παιδιά της και 
τον άντρα της, νοίκιασα σπίτι και μέναμε όλοι μαζί σαν οικογένεια για αρκετά χρόνια, μέχρι 
που αρρώστησε ο γαμπρός μου και γύρισαν πίσω στην Αίγυπτο- αλλά πώς πήρα την απόφαση 
και έβαλα μαντήλι : όταν είδα τα ανίψια μου λέω «αυτοί σκέφτηκαν μόνοι τους να βάλουν το 
μαντήλι. Αυτοί φοβούνται πιο πολύ από μένα το Θεό; Καταλαβαίνουν πιο πολύ από μένα, έχουν 
μυαλό πιο πολύ από μένα και καταλαβαίνουν για τη θρησκεία κάτι παραπάνω που δεν 
καταλαβαίνω εγώ;» Έτσι πήρα απόφαση και το έβαλα, αλλά πάντα το μήνα που νήστευα το 
φορούσα σίγουρα, και στη δουλειά και παντού, όπου και να πήγαινα.  Όταν είδα λοιπόν τα 
ανίψια μου το φόρεσα και εγώ και τώρα το έχω παραπάνω από δέκα χρόνια και δεν το 
ξαναέβγαλα ούτε για πέντε λεπτά , στην αρχή με τζην και μαντήλι αλλά μετά σιγά σιγά όταν 
μάζεψα λεφτά να αγοράσω άλλα ρούχα άλλαξα από μόνη μου, δε με πίεσε κανείς. 
Μετά τι κάνατε, πού δουλέψατε; 
Η κοπέλα η Ελληνοαιγύπτια με βοήθησε, βρήκα δουλειά, να καθαρίζω σκάλες και σπίτια και 
μπορούσα οικονομικά να τα βγάζω πέρα. Μετά με γνώριζαν ο ένας στον άλλο, δούλευα από το 
ένα σπίτι στο άλλο, είχα πολλή δουλειά και κατάφερα σε λίγους μήνες να φέρω και την αδερφή 
μου, να πληρώσω για βίζα και τα έξοδα για τα εισιτήρια, δεν ήταν και λίγα, ήταν πολλά 
χρήματα και κατάφερα να τους φέρω όλη την οικογένεια, δύο παιδιά και ο άντρας της. Βέβαια 
μετά από λίγο έμειναν αυτοί εδώ και γύρισα εγώ πίσω στην Αίγυπτο. 
Για ποιο λόγο γυρίσατε; 
Γιατί ήμουν αρραβωνιασμένη δεν ήθελα να τον χάσω αλλά τελικά κατέβηκα, τα χάλασα και 
ξαναγύρισα στη Ελλάδα! Μιλούσαμε από τα τηλέφωνα και γράμματα κτλ, του είχα πει πριν 
φύγω «άσε με να πάω να δω πως είναι τα πράγματα, ίσως και να γυρίσω σε μια βδομάδα, άσε  να 
μιλήσουμε όταν πάω εκεί και μετά ίσως να έρθεις και εσύ και να παντρευτούμε και να μείνουμε 
εκεί». Αλλά δεν έγινε τίποτα τελικά.. 
Μετά δεν παντρευτήκατε; 
Μετά παντρεύτηκα πριν δέκα χρόνια περίπου με έναν άλλο, εδώ στην Ελλάδα.  
Πώς σας αντιμετώπισαν οι Έλληνες; 
Μέχρι τελευταία στιγμή ποτέ δε μου μίλησε κανείς για το μαντήλι στη δουλειά που δούλευα. 
Με ρώτησαν πολλές φορές, αλλά όταν είδαν ότι είμαι μορφωμένη, έχω φτάσει στο 
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πανεπιστήμιο κτλ γίναμε φίλοι, σε όποιο σπίτι και να πάω εκτίμησε ότι σπουδάζω, πάντα όπου 
και να πάω ένιωθα ότι αυτοί που δουλεύω δεν είναι ξένοι, είναι φίλοι μου, στα σπίτια.. 
Όταν ήρθατε , ήρθατε με βίζα μου είπατε… 
Ναι, τουριστική βίζα που ισχύει για  ένα μήνα , τότε πήραν 2.000 δολάρια, πολλά δηλαδή, δεν 
είναι νόμιμα, είναι παράνομα τα λεφτά. Ο πρέσβης που ήταν στην Αίγυπτο τώρα έχει 
δικαστήριο στο εφετείο, τον είδα πριν μια βδομάδα και του μίλησα πολύ άσχημα και μου λέει ο 
γραμματέας «τι έπαθες, γιατί του μιλάς έτσι»; Δεν ήξερε ότι εγώ πονάω τόσα χρόνια που έχω 
πληρώσει τόσα χρήματα.. Όταν ήρθα δε μου περισσεύανε χρήματα, δούλευα το καλοκαίρι για 
να σπουδάσω το χειμώνα.. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για μένα.  
Μου είπατε ότι φύγατε ξανά κάποια στιγμή στην Αίγυπτο.. Μετά πότε ξαναγυρίσατε εδώ; 
Έμεινα 1.5 χρόνο εδώ, έφυγα πίσω και μετά ξαναγύρισα εδώ. Έπαιρνα βίζα και πήγαινα 
συνέχεια Αίγυπτο, έπαιρνα τρόφιμα από δω και τα πουλούσα στην Αίγυπτο και έπαιρνα 
τρόφιμα από κει και τα έφερνα στην Ελλάδα να τα πουλήσω. Ενδιάμεσα, όσο καιρό έμενα εδώ 
δούλευα σε σπίτια. Καθόμουν ας πούμε ένα μήνα εδώ, όλο το μήνα δούλευα, πλήρωνα το 
ενοίκιο και έφερνα τρόφιμα μαζί μου και τα πουλούσα σε γνωστούς απ’ την Αίγυπτο και όταν 
έφευγα από δω έπαιρνα τρόφιμα π.χ. σολομό, αστακούς, χαβιάρι, ρέγκα και τα πουλούσα με 
παραγγελία στην Αίγυπτο. Έτσι έκανα πολλά χρόνια μέχρι που βρήκα δουλειά σε ένα σούπερ 
μάρκετ που έπαιρνα τα τρόφιμα. Εκεί με ρώτησε ο ιδιοκτήτης αν θέλω να δουλεύω σ’ αυτόν και 
δέχτηκα, ώσπου μετά από λίγο σταμάτησα και μετά βρήκα άλλη δουλειά. 
Όλο αυτό το διάστημα είχατε πρόβλημα με τα χαρτιά σας, είχατε βγάλει άδεια παραμονής;  
Στην αρχή δεν είχα άδεια παραμονής. Μετά όταν δούλευα νόμιμα και έβαζα ένσημα, π.χ. στο 
σούπερ μάρκετ έβγαλα άδεια παραμονής, στην πρώτη ευκαιρία που είδα ότι βγάζουν χαρτιά 
κατέθεσα και εγώ. Η αδερφή μου δεν πρόλαβε να καταθέσει τα χαρτιά της γιατί έφυγε, εγώ 
έμεινα μέχρι σήμερα.. 
Θέλετε να μείνετε στην Ελλάδα ή σκέφτεστε κάποια στιγμή να φύγετε; 
Ο άντρας μου δεν ήθελε να δουλεύω εδώ και κάποια στιγμή σταμάτησα όταν παντρεύτηκα. Εγώ 
του είπα «αφού δεν δουλεύω γιατί να μείνω εδώ, αν είναι γυρίζω και σπίτι μου, εγώ ήρθα για να 
δουλεύω». Όταν πήρα απόφαση να φύγω γιατί ένιωθα ότι μπορώ να κάνω κάτι στην Αίγυπτο ας 
πούμε, μέχρι να πάρει εκείνος απόφαση έγινε το πραξικόπημα και χάλασε το σχέδιο που είχαμε 
φτιάξει. Περιμέναμε και εδώ κάποια χρήματα που μας τα φάγανε.. Ο άντρας μου δούλευε και 
μας χρωστάγανε λεφτά γύρω στα 10.000 ευρώ, από εταιρίες, από σπίτια, από διάφορα. Από τα 
10.000 ευρώ μας έδωσαν μόνο 5.000 και μας είπαν «θα υπογράψετε ότι δε σας  χρωστάμε».. 
Σκέψου μετά από τρία χρόνια τα πήραμε. Και έτσι δεν είχα ελπίδα να γυρίσω αφού με αυτά τα 
χρήματα σκεφτόμουν να κάνω κάτι στην Αίγυπτο, να ξεκινήσω αλλά δεν ήρθαν ποτέ, τα φάγανε 
και μετά ξεκίνησα απ’ το μηδέν, βγήκα εγώ να δουλεύω ξανά αφού του άντρα μου στη δουλειά 
τού έτρωγαν τα λεφτά. 
Τι δουλειά κάνει ο άντρα σας; 
 Οικοδόμος ήταν ο άντρας μου, εγώ δούλευα μετά και μέχρι τώρα στα δικαστήρια. Εγώ όταν 
παντρεύτηκα σταμάτησα για ένα διάστημα να δουλεύω αλλά όταν είδα ότι δεν έχουμε καθόλου 
εισόδημα, να πληρώσουμε το ενοίκιο, τα τρόφιμα, επιμένω, του λέω θέλω να δουλέψω, μου λέει 
δε γίνεται…Πήγα μια μέρα να βοηθήσω μια φίλη μου στα δικαστήρια και μου λέει ο δικαστής 
«να γραφτείς ως διερμηνέας». Περνάει ένας χρόνος, δύο, τρεις, δεν πήγα καθόλου στην 
Αίγυπτο.. Μετά από τρία χρόνια παίρνω απόφαση και λέω θα δουλέψω, μου λέει «με τους 
εγκληματίες, με τον ένα τον άλλο», του λέω «θα είμαι και με δικηγόρους και με εισαγγελέα, με 
διάφορο κόσμο και θα δούμε αργότερα και αν δε μ αρέσει θα το σταματήσω». Και επέμεινα και 
έτσι ξεκίνησα και είμαι μέχρι σήμερα, δόξα τω θεώ, με μεγάλη επιτυχία και στο εφετείο με το 
μαντήλι. 
Πώς είναι για μια μουσουλμάνα να ζει στην Ελλάδα, σε μια χριστιανική χώρα; Βλέπετε διαφορά 
στη θρησκεία, στον τρόπο ζωής; 
 Ναι σίγουρα, εσείς είστε εδώ οι περισσότεροι χριστιανοί, οπότε μεγάλη διαφορά στη θρησκεία, 
δεν έχουμε καμία σχέση… 
Σας έχει δημιουργήσει εσάς προβλήματα αυτό στον τρόπο ζωής σας; 
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Όχι, ό,τι έκανα στην πατρίδα μου κάνω και εδώ, και πριν φορούσα το μαντήλι, δεν πίνω δεν 
καπνίζω, και όταν έκανα προσευχή και με είδαν δε με ενόχλησε ποτέ κανένας γιατί όλοι  όσοι 
με γνώρισαν με εκτίμησαν, δηλαδή δεν πήγαινα στα κρυφά να κάνω προσευχή, τους έλεγα την 
τάδε ώρα θα πρέπει να κάνω προσευχή, με άφηναν, δε μου είπαν τίποτα, δεν είχα κανένα 
πρόβλημα. Μόνο στο σούπερ μάρκετ ο ιδιοκτήτης όταν έβαλα το μαντήλι με ενόχλησε πάρα 
πολύ. Στην αρχή με είχε προσέξει πολύ, μου λέει «να μη με κλέβουν, θέλω να ελέγχεις το 
χασάπη, τη διευθύντρια, όλα» αλλά μετά από λίγο όταν ήρθε η νηστεία και έβαλα το μαντήλι 
μου λέει «πρέπει να το βγάλεις, άμα θες να βρεις δουλειά πήγαινε στην Τουρκία» . Του λέω «αν 
δε σ αρέσει και με ενοχλείς πολύ εγώ θα το φοράω για πάντα και αν επιμένεις μπορώ να πάρω 
άνευ αποδοχών ή διώξε με και δώσε μου τα δικαιώματά μου». Ήταν ο μοναδικός που με 
ενόχλησε για τη θρησκεία, κανένας άλλος στην Ελλάδα.  
Κάποιο άλλο ρατσιστικό περιστατικό; 
Ναι με έναν από τη χρυσή αυγή. Μια φορά είχανε δικαστήριο εκεί και όταν εγώ κατέβηκα 
εκείνος ήρθε δίπλα μου και με έβρισε, έβρισε τη θρησκεία μου και εγώ έκανα το κορόιδο γιατί 
ήταν 1.000-2.000 άτομα έξω απ το δικαστήριο. Έρχεται με ξαναβρίζει «γαμώ τη θρησκεία σου, 
γαμώ το Ισλάμ , το Moχάμεντ..» Είναι τρελός, αν είναι να πολεμήσεις έναν μπορείς, αν είναι να 
πολεμήσεις χιλιάδες άτομα είναι τρέλα να κάνεις κάτι ας πούμε.. Μια άλλη φορά, στα 
δικαστήρια πάλι, με βάλανε σε μια υπόθεση με χρυσή αυγή, αυτή με τους Άραβες ψαράδες και 
ήμουν εγώ η διερμηνέας. Με έβρισε μέσα στο δικαστήριο μπροστά στον πρόεδρο και πήγα στον 
εισαγγελέα και μας είπαν να μην πάμε μέχρι να μας ειδοποιήσουν αυτοί με το τηλέφωνο πότε θα 
εξετάσουν τους μάρτυρες για να πάμε.  
Φοβηθήκατε ; 
Στην αρχή φοβήθηκα, για να πας στο δικαστήριο με τόσα άτομα έξω απ το δικαστήριο σίγουρα 
φοβάσαι,  αλλά έχουμε εμείς λόγια που λέμε… Για διάφορα: για να μη φοβόμαστε, ή όταν είναι 
να κοιμηθούμε, όταν τρώμε…Δεν είναι προσευχή αλλά κάποια λόγια που λέμε. Και είπα αυτά 
τα λόγια που μας προστατεύουνε, πέντε-έξι λέξεις που λες για τα πάντα, και τις είπα και με 
ηρεμήσανε λίγο.. Αλλά οπωσδήποτε φοβάσαι, ναι… 
Γενικότερα, ποια προβλήματα θα λέγατε ότι αντιμετωπίζετε στην Ελλάδα; Για παράδειγμα 
γραφειοκρατία, χαρτιά νομιμότητας… 
Τώρα εγώ δουλεύω στο εφετείο, δε μου βάζουν ένσημα, τώρα κάναμε και σύλλογο για να 
προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να είμαστε νόμιμοι, γιατί και εγώ σε λίγο θα καταθέσω και για 
υπηκοότητα, μετά από τόσα χρόνια δικαιολογούμαι. Για να ανανεώσω την άδεια παραμονής 
θέλω ένσημα, ο άντρας μου μετά από τρία χρόνια δεν έχει ένσημα. Είναι προβλήματα, βέβαια 
είναι προβλήματα μεγάλα. Μετά από τριάντα χρόνια ένας που δεν έχει προβλήματα με κανέναν, 
με την αστυνομία, τα δικαστήρια, είναι νόμιμος, γιατί να μην έχει άδεια παραμονής; Aφού 
δούλευε, έκανε οικογένεια, σπούδασε, γιατί να μη μείνει εκεί που διαλέγει; 
 Tώρα χωρίς ένσημα πως ανανεώνετε την κάρτα σας; 
Ανανέωσα δεκαετία, τώρα πέντε χρόνια από πού να βρω ένσημα; Στα δικαστήρια τώρα 
προσπαθούμε να κανονίσουμε με το σύλλογο έναν τρόπο να είμαστε ασφαλισμένοι για να 
μπορούμε να ανανεώσουμε τα χαρτιά μας και να είναι ασφαλισμένος και ο άντρας μου. Μετά 
από τριάντα χρόνια έχει σταματήσει την άδεια παραμονής τη δική του , μετά από τριάντα χρόνια 
νόμιμα απ’ την πρώτη μέρα στην Ελλάδα, ήρθε εκείνος νόμιμα και έμεινε από την πρώτη μέρα 
νόμιμα στην Ελλάδα.  
Ποιο άλλο πρόβλημα θα μου αναφέρατε; Η οικονομική κρίση ας πούμε σας φοβίζει; 
Εμείς με λίγα χρήματα μπορούμε να ζήσουμε με όσο έχουμε, δηλαδή έχεις πολλά, ζεις με 
πολλά, έχεις λίγα με αυτά τα λίγα μπορείς να περάσεις άνετα. Τα τρόφιμα έχουν εδώ όσο έχουν 
και στην Αίγυπτο, οι τιμές εδώ είναι μια χαρά, είναι ευρωπαϊκή χώρα αλλά φτηνή σχετικά. Αν 
δουλεύω, με αυτά τα λίγα που παίρνω περνάω μια χαρά, δεν έχω πρόβλημα, νοικιάζουμε φτηνό 
σπίτι. 
Επομένως δε σκέφτεστε να φύγετε. 
Όχι, σκέφτομαι να φύγουμε ή Σουηδία ή Δανία. Μου είπαν ότι εκεί θα μπορεί ο άντρας μου να 
βρει πολύ εύκολα δουλειά γιατί είναι πολύ καλός στη δουλειά του -ξέρει πέντε-έξι δουλειές- 
ήταν συντηρητής σε ξενοδοχείο πολλά χρόνια, είναι υδραυλικός, ηλεκτρολόγος.. Μας είπαν οι 
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φίλοι μας ότι εκεί είναι πιο καλά τα χρήματα και θα βρει εύκολα δουλειά, εγώ πήρα απόφαση 
αλλά εκείνος ακόμα το σκέφτεται. Αν βγούνε τα χαρτιά θα πάμε νόμιμα και θα γίνει, αν δε 
βγούνε τα χαρτιά αναγκαστικά θα κάτσουμε εδώ γιατί εκείνος περιμένει να βγει η άδεια 
παραμονής ακόμα, έχει βεβαίωση και περιμένει να βγει. 
Να γυρίσετε πίσω στην Αίγυπτο δεν το σκέφτεστε τώρα φαντάζομαι.. 
Το σκέφτομαι, αλλά τώρα ναι, έχουμε πραξικόπημα. Αν γίνουν καλά τα πράγματα αύριο θα 
κατέβω, αν πέσει το στρατιωτικό πραξικόπημα σίγουρα θα κατέβω. Προτιμώ να γυρίσω μετά 
από τόσα χρόνια παρά να μείνω ή παρά να πάω αλλού να ξεκινήσω… 
Με ποιους έχετε κοινωνικές σχέσεις, με ποιους κάνετε παρέα; Mε Έλληνες, με Αιγύπτιους; 
Με λίγα άτομα, και με Έλληνες και με Αιγύπτιους αλλά λίγα άτομα, δεν έχω χρόνο για τέτοια 
πράγματα. Δε με νοιάζει να είναι μουσουλμάνος, να είναι εβραίος, να είναι χριστιανός, δεν έχω 
πρόβλημα, αρκεί να είναι σωστός άνθρωπος, να μην είναι κλέφτης… 
Όσον αφορά στη σχέση σας με τους Έλληνες, μου λέγατε πριν ότι πάντα είχατε πολύ καλή 
σχέση με όλους.. Έχετε κρατήσει επαφές; 
Όχι, αλλά είχα καλές σχέσεις με όλους.. Άλλαξαν τα τηλέφωνα, άλλαξα και εγώ το παλιό κινητό 
και δε μετέφερα τους αριθμούς αλλά με μία γειτόνισσα που είμαστε, ο άντρας μου είναι φίλος 
είκοσι χρόνια. Τώρα γίναμε φίλοι με άλλα άτομα, με άτομα που σπούδασα -δε σου είπα, 
σπούδασα εδώ τεχνολογία τροφίμων, χρωστάω ένα μάθημα και τελειώνω. 
Έχει τύχει να έχετε πάει σε κάποια χριστιανική κοινωνική εκδήλωση όπως για παράδειγμα σε 
γάμο ή σε κηδεία? 
Έχω πάει παλιά. Όταν πέθανε ο ηλικιωμένος που δούλευα πήγα στην κηδεία και 
στεναχωρήθηκα πολύ γιατί έζησα μαζί του μήνες, δεν έβλεπα κανένα άλλο. Και σε μια φίλη μου 
που πέθανε και με είχε βοηθήσει πάρα πολύ, Ελληνίδα, τη θεωρούσα αδερφή μου, είχε πάθει 
εγκεφαλικό και πολύ στεναχωρήθηκα όταν πέθανε. Μετά σε γάμο είχα πάει σε μια συγγενή της, 
μια ανιψιά της.  
Με ποιο τρόπο σας βοήθησε; 
Μου έβρισκε δουλειά, θεωρούσα το σπίτι της δικό μου σπίτι, όταν ήρθε η αδερφή μου με 
βοήθησε να βρει δουλειά, όταν ήρθαν τα ανίψια μου τους έκανε δώρα, τους έφερνε ρούχα, 
παπούτσια στις γιορτές..  
Πώς την είχατε γνωρίσει; Μέσω της δουλειάς; 
Ναι, την είχα γνωρίσει από τη δουλειά, δούλευα κοντά της.  
Επίσης έχω σχέση με μια άλλη φίλη μου Ελληνίδα και έχω το κλειδί του σπιτιού της μέχρι 
σήμερα. Δούλευα κοντά της, γίναμε φίλοι, μετά παντρεύτηκε η κόρη της, αυτή πήγε Θήβα και 
τα κλειδιά από το σπίτι στην Αθήνα τα έχω εγώ. «Ό, τι ώρα θες πήγαινε, δικό σου σπίτι» μου 
λέει.  
Με την κοινότητα της Αιγύπτου έχετε επαφές; 
Δεν έχω χρόνο, το πρωί πάω στο δικαστήριο, το απόγευμα πάω σε νυχτερινό γυμνάσιο για να 
μην ξεχάσω τα ελληνικά και να τα μάθω καλύτερα και δέκα το βράδυ γυρνάω σπίτι μου. Ούτε 
προλαβαίνω να μαγειρέψω, ούτε να φάω δεν έχω χρόνο. Πήγαινα για ένα τέταρτο/μισή ώρα να 
κάνω προσευχή, να φάω και μετά να τρέξω να προλάβω να πάω στο σχολείο. 
Είχατε ποτέ κάποια σχέση με ΜΚΟ, σας έχουν βοηθήσει με κάποιο τρόπο? 
Πήγα μια φορά-μου χε πει ένας Ιρακινός ότι υπάρχει στο Ν. Κόσμο- αρρώστησα κάποια στιγμή 
και δεν είχα ασφάλεια. Μετά ήμουν ασφαλισμένη, αλλά δεν προσέχουν οι γιατροί, δε σου 
μιλούν, πρέπει να δώσεις του γιατρού τα είκοσι ευρώ για να σου απαντήσει το καλημέρα. 
Έδωσα μία, δύο, τρεις φορές, μετά βαρέθηκα, λέω ό, τι και να πάθω σε νοσοκομείο δεν 
πηγαίνω, πονάω αλλά δεν πηγαίνω στους γιατρούς εδώ. Όταν θα πάω θα μου πει -σήμερα 
έγινε;” , -“όχι θα του πω” ,-“έ τότε πήγαινε στα επείγοντα , γιατί έρχεσαι εδώ..” 
Με την οικογένεια σας στην Αίγυπτο ποιες είναι οι σχέσεις σας; Φαντάζομαι έχετε αφήσει τους 
δικούς σας πίσω.. 
Τη μάνα μου την άφησα και τα αδέρφια μου. Όταν κατέβηκα η μάνα μου δεν έβλεπε, μετά από 
λίγο έγινε καλά αλλά μετά πέθανε. Τώρα εκεί είναι τα αδέρφια μου, τα ανίψια μου και τα 
εγγόνια μου απ τα αδέρφια μου..  
Κάθε πότε πηγαίνετε; 
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Πήγαινα τακτικά κάθε χρόνο αλλά τώρα τα τελευταία τρία χρόνια δεν πάω καθόλου, για το 
πραξικόπημα. Είναι πολύ χάλια η κατάσταση αλλά δε τα δείχνει η τηλεόραση, εκεί τα 
δικαστήρια και η τηλεόραση είναι μαζί με το πραξικόπημα. Όπως είναι στη Συρία είναι και στην 
Αίγυπτο. 
Με ποιο τρόπο διατηρείτε τη σχέση σας με τους συγγενείς σας; 
Με τα αδέρφια μου μιλάμε μέσω viber κάθε μέρα και με what s up, μέσω internet δηλαδή. Το  
τηλέφωνο μετά από λίγα χρόνια δε μπορούσαμε να το πληρώσουμε, να τα πληρώνουμε όλα 
μαζί, και το internet στο σπίτι και τα τηλέφωνα εδώ και το τηλέφωνο στην  Αίγυπτο. Τώρα 
σταματήσαμε και χρησιμοποιούμε μόνο το internet. 
Όλα τα αδέρφια σας είναι στην Αίγυπτο; 
Ναι, ναι όλα. Και η αδερφή μου που ήταν εδώ έφυγε. Εμείς στην Αίγυπτο οι άντρες μόνο 
πηγαίνουν και οι γυναίκες μένουν πίσω, ή ας πούμε φεύγει η γυναίκα με τον άντρα της μαζί, 
αλλά συνήθως μόνο οι άντρες φεύγουν. 
Εσείς πώς είχατε φύγει μόνη σας; 
 Εγώ είμαι κάτι που δε γίνεται πουθενά, δε θα το βρείτε, όσο και να μιλήσεις με άτομα δε θα 
βρεις τα ίδια. Η Χ…. για παράδειγμα (σ.σ. η γυναίκα που μου τη σύστησε για τη συνέντευξη) 
έχει σπουδάσει για να έχει άδεια παραμονής. Εγώ είχα άδεια παραμονής και σκέφτηκα να 
σπουδάσω εδώ και τώρα που τελειώνω θέλω να σπουδάσω ελληνική γλώσσα, θέλω να μιλήσω 
καλά ελληνικά, να μην κάνω λάθη, δεν είναι για να έχω άδεια παραμονής. 
Τι σας είπαν οι δικοί σας πριν φύγετε, έφεραν αντίρρηση; 
Η μάνα μου όταν αρρώστησε της λέω «αν είμαι στο αεροδρόμιο και μου πείτε ότι δε θέλετε να 
φύγω και θέλετε να μείνω μαζί σας θα μείνω» μου λέει «κάνε ό,τι νομίζεις,  ό,τι είναι σωστό για 
τον εαυτό σου μη με σκέφτεσαι». O αδερφός μου ο μεγάλος μου πε ότι θα με βοηθήσει για το 
εισιτήριο και όταν του είπα ότι ίσως να γυρίσω αμέσως αν δε βρω δουλειά, φοβήθηκε και δε 
μου έφερε το εισιτήριο τελευταία στιγμή, τελευταία μέρα. Έμεινα όλο το βράδυ να γυρίζω στο 
δρόμο, να βρω ένα φίλο που δούλευα μαζί του να μου βρει από γνωστούς τα δολάρια που πρέπει 
να σου ελέγξουν στο αεροδρόμιο -ότι έχω δολάρια και θα μείνω μ’ αυτά τα λεφτά στην Ελλάδα. 
Με άφηνε με ξένο κόσμο δηλαδή ενώ μπορούσε να με βοηθήσει τουλάχιστον με το εισιτήριο. 
Εγώ όμως είχα καλές σχέσεις και τα βρήκα εύκολα, δόξα τω θεώ. 
Τηρείτε τις θρησκευτικές πρακτικές; Πηγαίνετε στο τζαμί για παράδειγμα; 
Ο άντρας είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει στο τζαμί τουλάχιστον δύο φορές τη μέρα,  η γυναίκα 
δεν είναι υποχρεωμένη. Πρέπει όμως να κάνεις πέντε φορές την ημέρα προσευχή, το πού δεν 
έχει σημασία. Εγώ το τηρώ αυτό, ο άντρας μου πηγαίνει δύο φορές την ημέρα στο τζαμί και 
τώρα που δεν έχει δουλειά πάει και περισσότερες. Επίσης μία Παρασκευή είναι υποχρεωτικό το 
μεσημέρι, εγώ κάνω στο σπίτι. Όταν νηστεύουμε αυτό το μήνα καλό είναι να πας σε τζαμί να 
κάνεις, αλλά τώρα ήμουν τόσο χάλια που πήγα μια μέρα μόνο. 
Οι θρησκευτικές σας γιορτές ποιες είναι; 
Το Ραμαζάνι, και μετά απ’ αυτό μετά από εβδομήντα μέρες μια άλλη μεγάλη γιορτή που είναι 
τέσσερις μέρες. Πηγαίνουμε στη Μέκκα και σφάζουμε αρνί γιατί ήταν ένας προφήτης που 
έπρεπε να σφάξει το γιο του. Είχε δει ένα όνειρο ότι πρέπει να σφάξει το παιδί του αλλά όταν το 
πήγε και πήγε εκεί τού έστειλε ο Θεός ένα πρόβατο. Και έτσι κάνουμε γιορτή γιατί αν δεν 
έστελνε ο Θεός αυτό το πρόβατο θα έπρεπε να πάει ο καθένας το πιο μεγάλο παιδί και να το 
σφάξει. 
Πιστεύετε ότι υπάρχει θρησκευτική ελευθερία στη Ελλάδα; 
Αν συγκρίνουμε με άλλες χώρες ναι, π.χ. στη Γαλλία δεν υπάρχει, δε μπορείς να βάλεις το 
μαντήλι στο δικαστήριο. Εγώ στο δικαστήριο μπαίνω με το μαντήλι, δεν με ενοχλούνε. Στην 
αρχή τούς φάνηκε λίγο παράξενο, ακόμα και μέχρι σήμερα υπάρχουν κάποιοι που με ενοχλούνε 
αλλά υπάρχουν άλλοι περισσότεροι από αυτούς τους λίγους που με εκτιμούνε για το μαντήλι 
και μου έχουν εμπιστοσύνη επειδή είμαι θρησκευόμενη. Υπάρχει εισαγγελέας που λέει «θέλω 
αυτή τη διερμηνέα»,  υπάρχει άλλος πρόεδρος που μου έχει πολλή εμπιστοσύνη, πιστεύει τα 
πάντα. Yπάρχουν  λίγοι που έχουν ρατσισμό αλλά είναι περισσότεροι οι άλλοι που σε κάνουν να 
μη βλέπεις αυτούς τους λίγους που είναι κακοί. Υπάρχει ελευθερία μεγάλη.. Εντάξει, ενοχλεί το 
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μαντήλι.. Κάποια άτομα  σου λένε «γιατί το φοράς, βγάλτο, εδώ δεν είναι ο Θεός ο δικός σου». 
Υπάρχει όμως ελευθερία πιο πολύ από άλλες χώρες, είναι λίγοι αυτοί… 
Τζαμί όμως δεν υπάρχει επίσημο, σωστά; 
Δεν υπάρχει επίσημο τζαμί ναι, μας κορόιδευαν τόσα χρόνια… Εντάξει δεν έχουμε πρόβλημα 
και στο δρόμο μπορείς να κάνεις αν δεν ενοχλείς τους άλλους, δηλαδή αν είναι η ώρα και στο 
δρόμο μπορώ να κάνω. Είτε επίσημο είτε όχι, θα μαζευτούμε όλοι; Δηλαδή εγώ που μένω 
Κυψέλη θα έρθω να κάνω Mοναστηράκι επειδή έχει τζαμί επίσημο; Με βολεύει αυτό που είναι 
στη περιοχή που μένω. Καλύτερα είναι να έχουμε τζαμί, να νιώθεις ότι στη γιορτή θα 
μαζευτούμε και θα μας χωρέσει όλους, αλλά για κάθε μέρα θα ναι άδειο, θα έρθουν αυτοί που 
μένουν κοντά μόνο. Δεν είναι σωστό, κατά τη γνώμη μου, να έχουμε ένα χώρο μεγάλο επίσημο 
και να κλείσουμε τα άλλα, καλύτερα να έχουμε ένα μικρό χώρο και να είναι σε πιο πολλές 
γειτονιές, για παράδειγμα ένα στην Κυψέλη, ένα στην Καλλιθέα γιατί δε θα έρθει ο κάθε ένας 
από εκεί που μένει για να πάει στο επίσημο, μόνο στις γιορτές και αφού ο δήμος μάς επιτρέπει 
να κάνουμε προσευχή στις γιορτές σε χώρο δικό του, δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Κάποιοι 
έχουν πρόβλημα, επιθυμούν να έχουν τζαμί αλλά εγώ δεν έχω πρόβλημα… 
Ίσως μ’ αυτό τον τρόπο το κράτος είναι σαν να θεωρεί αόρατους τους μουσουλμάνους, σαν να 
μη θέλει να πιστοποιήσει ότι υπάρχουν. 
Ε ναι, οι Έλληνες δε δέχονται, εμείς στην Αίγυπτο έχουμε νεκροταφείο ελληνικό, σχολείο 
ελληνικό, γηροκομείο ελληνικό, ε τι άλλο… Εμείς εδώ δεν έχουμε τίποτα, σχολεία, 
νεκροταφεία δεν έχουμε. Αν πεθάνω εγώ αύριο πρέπει να στείλουν το πτώμα στην Αίγυπτο και 
με ποια έξοδα.. Έχουμε πολλά προβλήματα αλλά τι να λέμε, δεν είμαστε στη χώρα μας, μας 
φιλοξενούν.. Δε γίνεται όταν έρθω εγώ να με φιλοξενήσεις στο σπίτι σου να σου πω «όχι δε μ’ 
αρέσει η κόκα κόλα θέλω να μου φέρεις χυμό φρέσκο, δε θέλω ψωμί θέλω κρουασάν», ό, τι 
μπορείς εσύ... Βέβαια μετά από τόσα χρόνια αποκτάς και εσύ δικαιώματα, νόμιμα, πληρώνεις 
φόρους, πληρώνεις εισιτήριο, σπίτι… Σε όλες τις χώρες μετά από τέσσερα χρόνια παίρνεις 
υπηκοότητα , εδώ μετά από είκοσι και τριάντα χρόνια δεν παίρνεις τίποτα, τι να λέμε…Δεν 
παίρνεις πάντα ό,τι θέλεις… 
Μου αναφέρατε τα νεκροταφεία. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν νεκροταφεία μόνο στη Θράκη. 
Αυτοί δεν έχουν σχέση με τη θρησκεία, αυτοί είναι ονομαστικά μουσουλμάνοι, δεν ξέρουν 
τίποτα για τη θρησκεία. Έχουμε τρία-τέσσερα παιδιά μουσουλμάνους στο νυχτερινό σχολείο. 
Πίνουνε, δεν κάνουν προσευχή ποτέ, φοράνε ρούχα τέτοια, τρώνε χοιρινό…Απλά γράφονται 
στο θρήσκευμα… -«Παιδί μου γιατί δεν πας να αλλάξεις να γίνεις χριστιανός, αφού είστε και 
Έλληνες;» -«Όχι δεν αλλάζω, ο παππούς μου και ο πατέρας μου ήταν μουσουλμάνος, δε μπορώ να 
αλλάξω»…Yπάρχουν και οι δικοί μας μουσουλμάνοι απ’ την  Αίγυπτο που δεν τηρούνε, που 
πίνουν, λίγοι είναι αλλά υπάρχουν , παντού υπάρχουν και καλοί και κακοί άνθρωποι… 
Τα έξοδα της μεταφοράς για μια κηδεία στην Αίγυπτο τα πληρώνει η πρεσβεία, σωστά; 
Παλιά πληρώναμε εμείς χίλια-δύο χιλιάδες ευρώ για να στείλουμε το πτώμα κάτω, και ξέρεις 
τώρα που καλύπτει η πρεσβεία τα έξοδα, οι δικοί σας όταν είναι να πάρουν τα χαρτιά παίρνουν 
πολλά χρήματα. Δεν είναι μόνο ότι κόβεις εισιτήριο για πτώμα και το στέλνεις, για να βγάλεις 
τα χαρτιά πρέπει να δώσεις και εκεί χρήματα. Κάποιο παιχνίδι γίνεται, κάτι γίνεται, δεν είμαι 
σίγουρη αλλά έτσι νομίζω.. 
 
Σουζάν, Αίγυπτος 
 
Πες μου κάποια πράγματα για την πρώτη σου επαφή με την Ελλάδα. Πότε ήρθες πρώτη φορά, 
με ποιον, για ποιο λόγο… 
Ήρθα στις 25 Ιουλίου του 1997 μόνη μου. Ο άντρας μου με περίμενε εκεί.  
Πώς την επιλέξατε την Ελλάδα και αποφασίσατε να έρθετε εδώ; 
Ο άντρας μου ήθελε στην αρχή να πάει στο Κουβέιτ αλλά δε βρήκε δουλειά εκεί. Μετά 
αποφάσισε να πάει Γαλλία μέσω Ελλάδας μαζί με ένα φίλο του. Όταν έφτασε στην Ελλάδα 
έψαξε για δουλειά και μετά έμεινε. Εκείνος πριν παντρευτούμε ζούσε εφτά χρόνια στην Ελλάδα. 
Είχατε παντρευτεί στην Αίγυπτο πριν έρθεις στην Ελλάδα; 



 129

Ο άντρας μου ήταν στην Ελλάδα. Εγώ ήμουν στην Αίγυπτο. Αλλά στην Αίγυπτο γίνεται ο 
άντρας να γράψει ένα χαρτί στον κουμπάρο του ότι εκείνος είναι υπεύθυνος για το γάμο. Ο 
πατέρας του άντρα μου υπέγραψε στη θέση του άντρα μου. 
Οπότε ο γάμος ήταν έγκυρος έτσι χωρίς να χρειαστεί ο άντρας σου να είναι παρών. 
Ναι. 
Όταν πρωτοήρθες εδώ λοιπόν ποιες ήταν οι αρχικές σου εντυπώσεις και ποιες πολιτισμικές 
διαφορές είδες σε σχέση με την Αίγυπτο; 
Στην Ελλάδα όταν ήρθα είδα ότι είναι πολύ πιο “ανοιχτή” απ’ την Αίγυπτο. Τη χρονιά που ήρθα 
δεν υπήρχαν πολλοί ξένοι και πολλές μουσουλμάνες. Στην αρχή, ακριβώς γι αυτό το λόγο 
κανείς δεν ήξερε για την ισλαμική θρησκεία και ο άντρας μου μου είπε να βγάλω τη μαντίλα για 
να μη με ενοχλούν. Έτσι δεν ήξεραν ότι είμαι ξένη. Αλλά απ’ την άλλη, επειδή δεν υπήρχαν 
τόσοι πολλοί ξένοι, τότε σέβονταν τους Αιγύπτιους, τους Σύριους και τους Παλαιστίνιους.  
Πότε την ξαναφόρεσες τη μαντίλα; 
Την ξαναφόρεσα μετά από δύο χρόνια περίπου όταν άρχισαν να έρχονται μουσουλμάνοι στην 
Ελλάδα.  
Πώς αισθανόσουν που ήσουν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον που η κυρίαρχη θρησκεία ήταν 
διαφορετική; 
Ήμουν ενοχλημένη. Ήθελα να γυρίσω στην Αίγυπτο, ο τρόπος ζωής ήταν τελείως διαφορετικός.   
Ποια προβλήματα αντιμετώπισες στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια; 
Πρώτο και πιο σημαντικό πρόβλημα η γλώσσα, δεν την ήξερα και δεν μπορούσα να 
επικοινωνήσω με τους Έλληνες. Ήθελα να μάθω νωρίτερα ελληνικά, να κάνω μαθήματα αλλά 
δε με άφηνε ο άντρας μου.  
Κάποιο άλλο πρόβλημα; 
Ήταν πιο ελεύθερα τα πράγματα στην Ελλάδα και δε μπορούσα να ζήσω όπως οι Έλληνες, είχα 
συνηθίσει αλλιώς. Ειδικά ας πούμε όταν πηγαίνω στην παραλία και οι γυναίκες είναι με μπικίνι, 
εμείς δε μπορούμε να φορέσουμε έτσι. Στη δική μας κοινωνία λέμε “μην κάνεις το ένα είναι 
αμαρτία, μην κάνεις το άλλο είναι ντροπή”, στην Ελλάδα είναι πιο ελεύθερα. Γενικά 
σοκαρίστηκα απ’ τον τρόπο που ζουν οι Έλληνες, ότι μπορούν να κάνουν σχέση χωρίς να είναι 
παντρεμένοι, να κάνουν παιδιά πριν το γάμο. Για μας είναι αμαρτία.  
Ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον; 
Γενικά για το μέλλον σκέφτομαι τα παιδιά μου περισσότερο, όχι τον εαυτό μου. Θα ήθελα να 
ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να εργαστούν εκεί.  
Με ποιους είχες κοινωνικές σχέσεις; Με Αιγύπτιους, Έλληνες, με άλλες εθνικότητες; 
Δεν είχαμε φίλους Έλληνες, ίσως Αιγύπτιους περισσότερο, αλλά και πάλι όχι πολλούς. 
Συγγενείς στην Ελλάδα ποτέ δεν είχαμε. Απλά ο άντρας μου ήξερε Αιγύπτιους που είναι 
παντρεμένοι, άλλοι με Ελληνίδες, άλλοι με Αιγύπτιες και κάναμε παρέα με αυτούς. Ήμουν πιο 
κοντά με μία Ελληνίδα, γυναίκα Αιγύπτιου, που ήξερε αραβικά απ’ τη γιαγιά της και αυτή μου 
έμαθε πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Με βοηθούσε στην προσαρμογή μου, πού να πάω να 
αγοράσω κάτι που θέλω,  πώς να μιλάω, πώς να επικοινωνώ.. Βγαίναμε μαζί, ερχόταν στο σπίτι, 
ήμασταν κολλητές φίλες. 
Άλλες επαφές με Έλληνες; 
Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού που ήταν στον ίδιο όροφο με εμάς, ήταν πολύ καλή γυναίκα. Γενικά 
είχαμε καλές σχέσεις με αυτούς που ζούσαμε στην ίδια πολυκατοικία, εκτός από πολύ λίγες 
εξαιρέσεις. 
Είχες νιώσει ρατσισμό στην Ελλάδα; 
Ναι , σίγουρα. 
Θέλεις να μου πεις κάποια περιστατικά; 
Ναι, η γειτόνισσά μας, ήταν Ρωσίδα και είχε παντρευτεί Έλληνα, δεν συμπεριφερόταν σε μας με 
καλό τρόπο, γενικά δημιουργούσε προβλήματα σε όλους αλλά κυρίως σε εμάς που μέναμε 
ακριβώς από κάτω. 
Αυτό είχε σχέση με τη θρησκεία όμως ή με την καθημερινότητα; 
Με τη θρησκεία και τη διαφορετική εθνικότητα. Οι περισσότεροι γείτονες όμως μας 
συμπεριφέρονταν με καλό τρόπο. Γενικά στην Ελλάδα το “μουσουλμάνα” το θεωρούν βρισιά 
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οπότε μου έλεγαν “μουσουλμάνα βγάλε τη μαντίλα”. Στην τράπεζα οι ταμίες συμπεριφέρονταν 
με ρατσιστικό τρόπο, όχι όλοι, αλλά ήταν ένας συγκεκριμένος που όποια μουσουλμάνα πήγαινε 
συμπεριφερόταν με άσχημο τρόπο.  
Πώς αντιδρούσες; 
Δε μπορούσα να μιλήσω ελληνικά, νευρίαζα αλλά το κρατούσα μέσα μου. Κάποιες φορές που 
ήταν μαζί μου η κόρη μου μπορούσα να αντιδράσω γιατί η κόρη μου ξέρει ελληνικά. Πιο πολύ 
στο σούπερ μάρκετ γινόταν αυτό. Αυτοί που πιο πολύ συμπεριφέρονταν με ρατσιστικό τρόπο 
είναι κάποιοι που είναι ξένοι , Ρώσοι ή Αλβανοί. Μια φορά ήθελα να δοκιμάσω ένα παπούτσι 
στο Carrefour και μία μου είπε “γιατί το δοκιμάζεις, δεν πρέπει να το δοκιμάζεις” και όλοι 
τσακώθηκαν μαζί της “πως θα το αγοράσει αφού δεν το δοκίμασε;” 
Με ΜΚΟ είχατε κάποια σχέση; 
Γενικά όχι.  
Με την Αίγυπτο ποιες ήταν οι σχέσεις σου όσα χρόνια ζούσες στην Ελλάδα; Κρατούσες επαφές 
με οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον; 
Παίρναμε τηλέφωνο τη μητέρα μου-ο πατέρας μου δεν ζει-, μιλούσαμε πάντα μαζί της. Το ίδιο 
και ο άντρας μου, μιλούσε συχνά με τον πατέρα του. Όταν πέθανε ο πατέρας του, ο άντρας μου 
ήταν στην Ελλάδα και δε μπόρεσε να πάει στην Αίγυπτο επειδή είχε πρόβλημα με τα χαρτιά 
τότε, είχε λήξει το διαβατήριό του.  
Γενικά τι συχνότητα είχαν τα ταξίδια σας στην Αίγυπτο; 
Πιο πολύ κάθε δύο χρόνια το καλοκαίρι πηγαίναμε.  
Έχετε συγγενείς σε άλλες χώρες εκτός Αιγύπτου; 
Γενικά η οικογένειά μας-επειδή εγώ και ο άντρας μου είμαστε ξαδέρφια- ήταν στο Κουβέιτ, από 
παλιά κάποιοι είχαν φύγει στο Κουβέιτ. Τώρα είναι εκεί τα αδέρφια μου με τις οικογένειές τους. 
Εκεί δουλεύουν με το δικό τους απολυτήριο, δηλαδή κάποιος που έχει σπουδάσει δικηγόρος 
στην Αίγυπτο μπορεί να εργαστεί ως δικηγόρος εκεί και όποιος είναι ταμίας θα εργαστεί ως 
ταμίας στο Κουβέιτ. Αυτό σε ευρωπαϊκές χώρες δε γίνεται. Ο άντρας μου εργαζόταν ως 
παρκαδόρος στην Ελλάδα ενώ στην Αίγυπτο ήταν δικηγόρος. Έπρεπε να ξαναμπεί στην Ελλάδα 
στο πανεπιστήμιο για να εργαστεί με το δικό του πτυχίο. Δεν πήγε γιατί έπρεπε να ξανακάνει 
άλλα τέσσερα χρόνια στο πανεπιστήμιο και ήταν δύσκολο γι αυτόν.  
Ποια είναι η σχέση σου με τη θρησκεία; 
Κάνω προσευχή, νηστεία, φοράω τη μαντίλα.. Πρωτοέβαλα τη μαντίλα το 94, αλλά την έβγαλα 
το 97 όταν ήρθα στην Ελλάδα -εγώ ήθελα να τη φοράω αλλά ο άντρας μου με πίεσε να τη 
βγάλω- και μετά από δύο χρόνια αποφάσισα να την ξαναφορέσω.  
Πιστεύεις ότι υπάρχει θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα; 
Για μένα όχι.  
Εξήγησέ μου γιατί. 
 Δεν σέβονται τις γυναίκες που φοράνε μαντίλα, σε κοιτούν περίεργα, κάποιοι μιλούν με 
άσχημο τρόπο, όταν σε βλέπουν λένε “γιατί φοράς τη μαντίλα, να τη φοράς στη χώρα σου…” . 
Το ότι δεν υπάρχει επίσημο τζαμί ενισχύει την άποψή σου; 
Ναι. Αυτό με ενοχλεί. Υπάρχουν μέρη που έχουν φτιάξει τζαμί και δεν είναι ωραία μέρη, δεν 
είναι κατάλληλα για τζαμί, είναι υπόγεια τα περισσότερα εκτός από ένα που είναι στο Μοσχάτο. 
Αυτά σε εξωτερική εμφάνιση δεν είναι τζαμιά και επίσης δεν αναφέρουν ότι είναι τζαμιά αλλά 
αναφέρουν ότι είναι κάτι για τους μουσουλμάνους, σαν κοινότητες.  
Για την απουσία νεκροταφείου ποια είναι η γνώμη σου; 
Θα έπρεπε να υπάρχει γιατί πολλοί πεθαίνουν στην Ελλάδα που είναι μουσουλμάνοι και είναι 
δύσκολο να τους φέρουν εδώ στην Αίγυπτο. Ενώ στην Αίγυπτο έχουμε νεκροταφεία για τους 
χριστιανούς και πολλές εκκλησίες.  
 
 
Ζιχάν, Αίγυπτος  
 
Πες μου κάποια πράγματα για τη μεταναστευτική σου πορεία. Πότε ήρθες στην Ελλάδα, με 
ποιον, για ποιο λόγο… 
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Εγώ ήρθα στην Ελλάδα το 2000. Ο άντρας μου ήδη έμενε εδώ δώδεκα χρόνια μόνος του. 
Παντρευτήκαμε στην Αίγυπτο, μετά από είκοσι μέρες εκείνος γύρισε στην Αθήνα και εγώ μέχρι 
να φτιάξω τα χαρτιά μου ήρθα πρώτη φορά περίπου ένα μήνα αργότερα… Έμεινα για ένα χρόνο 
και μετά κατέβηκα Αίγυπτο γιατί έμεινα έγκυος και ήθελα να γεννήσω εκεί για να είμαι μαζί με 
τους δικούς μου, με τη μαμά μου, επειδή ήταν το πρώτο παιδί και φοβόμουν.. Όταν έγινε έξι 
μηνών η κόρη μου ξαναγύρισα στην Ελλάδα. 
Ποιες ήταν οι αρχικές σου εντυπώσεις, πώς σου φάνηκε εδώ; 
Όταν πρωτοήρθα ήμουν πολύ χαρούμενη γιατί μου άρεσε η χώρα και γιατί είναι λιγότερα τα 
άτομα εδώ, ήταν καθαρά και πιο άνετα από εκεί. Εκεί που ζούσα στην αρχή -στην Καλλιθέα 
πάλι αλλά σε ένα άλλο σπίτι- είχα από κάτω μια κυρία, λίγο μεγάλη σε ηλικία  και αυτή με 
έκανε να αγαπήσω τη χώρα περισσότερο. Ήταν πολύ καλή, με φώναζε, «έλα να κάτσουμε», 
μαγείρευε ελληνικά φαγητά και πήγαινα και εγώ και μάθαινα από εκείνη…Eμένα μου άρεσε 
πολύ , από εκείνη έμαθα να φτιάχνω διάφορα φαγητά, όπως σπανακόπιτα. Ήταν πάρα πολύ 
καλή, την ένιωθα δικό μου άνθρωπο, πήγαινα και καθόμουν μαζί της και μου μιλούσε και δεν 
ένιωθα ότι είμαι έξω απ’ τη χώρα μου, κάπου που είμαι ξένη δηλαδή. Ήμουν και μικρή τότε, 21 
χρονών, και δεν ήξερα κάποια πράγματα στο σπίτι και μου τα έμαθε εκείνη. Μετά όταν 
μετακόμισα πήγαινα και την έβλεπα. Πριν τρία χρόνια πέθανε, αρρώστησε και πέθανε. Και 
τώρα έχω σχέσεις με την κόρη της , όταν τη βλέπω στο δρόμο σταματάει, μου μιλάει, έρχεται 
και σπίτι καμιά φορά. 
Ποιες είναι οι πολιτισμικές διαφορές με την Αίγυπτο, τι διαφορές είδες στην κουλτούρα, στον 
τρόπο ζωής; 
Είναι πολύ ήσυχα εδώ, για παράδειγμα εδώ έχουν ωράριο για ύπνο, εκεί όλες τις ώρες κάνουν 
φασαρία, πρωί να είναι μεσημέρι, βράδυ…Όταν ήρθα εδώ πολλοί άνθρωποι με συμπάθησαν και 
πολλοί είπαν «τι κάνεις εδώ πέρα στη χώρα». Εκεί όμως ασχολούνται με τη ζωή των άλλων ενώ 
εδώ ο καθένας έχει τη ζωή του.  
Φορούσες μαντίλα όταν ήρθες; 
Στην Αίγυπτο φορούσα. Μετά όταν ήρθα εδώ, την πρώτη χρονιά ο άντρας μου μου είπε «αν θες 
να φοράς τη μαντίλα βάλτη αν δε θες μην τη βάζεις». Δεν είχε πρόβλημα δηλαδή, δε με 
ανάγκασε και εγώ την έβγαλα. Μετά όμως εγώ αποφάσισα να τη φορέσω. 
Για ποιο λόγο; 
 Όταν γέννησα την κόρη μου τη φόρεσα γιατί ήθελα να με βλέπει η κόρη μου που θα μεγαλώνει 
ότι φοράω μαντίλα για να μην πει ότι έχει διαφορά με την Αίγυπτο. Αν κάνω κάτι καλό μετά η 
κόρη μου θα είναι καλή μαζί μου, θα με βλέπει σαν παράδειγμα, δε θα πει «γιατί εσύ δε 
φορούσες μαντίλα και εγώ φοράω». 
(κόρη) -Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω ως κάτι σημαντικό, αν δε φορέσω μαντίλα δε θα έχω 
πρόβλημα. Εγώ δε θέλω καν να φορέσω.  
 (Ζιχάν) -Εγώ θέλω. Δε μπορώ να την αναγκάσω αλλά σιγά σιγά θα της πω κάποια 
παραδείγματα ώστε να αγαπήσει την ιδέα για τη μαντίλα. 
-Αλλά εγώ δε θέλω! 
Είναι κάπως διαφορετικό, δηλαδή δε μ αρέσει εμένα η ιδέα, για ποιο λόγο να κρύψεις τα μαλλιά 
σου;  
Εδώ δε φοράνε και δε θέλω να είμαι διαφορετική απ’ τους άλλους. Θα με κοιτάζουν κάπως, δε 
θα είμαι ίδια…Αλλά και εκεί στην Αίγυπτο δεν φοράνε όλοι, σχεδόν οι μισοί δε φοράνε.  
(Ζιχάν)  -Είναι πολύ καλό για τους μουσουλμάνες να φοράνε το μαντήλι. 
 
Πώς σε αντιμετώπισαν  οι Έλληνες; 
Μόλις με έβλεπαν κάποιοι με ρωτούσαν «γιατί φοράς μαντήλι» το καλοκαίρι «γιατί φοράς 
μακριά ρούχα, δε ζεσταίνεσαι; βγάλτα, γιατί τα φοράς..» Τώρα αυτοί που με γνωρίζουν χρόνια δε 
με ρωτάνε, έχουν συνηθίσει. 
Πως είναι για μια γυναίκα μουσουλμάνα να ζει στην Ελλάδα; Αισθάνεσαι διαφορετική;  
Κάποιες φορές βλέπω ανθρώπους να κάνουν καλά πράγματα εδώ και αναρωτιέμαι γιατί δεν 
είναι και αυτοί μουσουλμάνοι;  Ένιωθα κάπως διαφορετική στην αρχή γιατί ήταν οι 
περισσότερες γυναίκες χωρίς μαντίλα, αλλά μετά συνήθισα. 
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Γενικότερα, σε όλους τους τομείς, ποια προβλήματα θα έλεγες ότι αντιμετώπισες στην Ελλάδα; 
Αν αντιμετώπισες… (π.χ. χαρτιά νομιμότητας, γλώσσα..) 
Όταν πρωτοήρθα δεν είχα καθόλου χαρτιά και για εφτά χρόνια δεν είχα κατέβει καθόλου στην 
Αίγυπτο, δε μπορούσα να γυρίσω. Ζητούσα χαρτιά στο δήμο και μου έλεγαν δε γίνεται τώρα, 
ρωτούσα συνέχεια και μου έλεγαν όχι τώρα. Και το 2006 αν γεννούσες εδώ μπορούσες να πας 
να φτιάξεις τα χαρτιά. Πριν το 2006 δεν είχα τίποτα αλλά τώρα δεν έχουμε πρόβλημα. Τώρα ο 
άντρας μου ανανεώνει κάθε δέκα χρόνια και εγώ κάθε τρία. Και τα παιδιά το ίδιο με το μπαμπά 
τους.  
Κάποιο άλλο πρόβλημα; 
Η γλώσσα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, πολύ δύσκολη (γέλια). Και εγώ ξεχνάω εύκολα γενικά! 
Όταν πρωτοήρθα δεν ήξερα τίποτα, μόνο το όχι, το ναι, το ευχαριστώ, για πολλά χρόνια και 
μέχρι τώρα ακόμη που ξέρω λίγο καλύτερα. Αν πάω νοσοκομείο, για τα εμβόλια στους 
γιατρούς. Τους καταλαβαίνω αλλά δε μπορώ εγώ να απαντήσω. Αυτό είναι πρόβλημα γιατί δε 
δουλεύω.  
Μια φορά πήγα στο σούπερ μάρκετ και ήθελα ψωμί με σουσάμι και δεν ήξερα το σουσάμι. 
Ρωτάω την κυρία, δεν κατάλαβε. Μετά ήρθε μαζί μου, περπατήσαμε, μέχρι που είδα ένα ψωμί 
με σουσάμι και της το έδειξα και μου λέει σουσάμι! Ναι αυτό της λέω! Τώρα το ξέρω : 
σουσάμι! (γέλια) 
Που αλλού σε έχει δυσκολέψει η γλώσσα? 
Μερικές φορές γίνονται τσακωμοί και δε μπορώ να απαντήσω. Μια μέρα ήταν ένας άντρας έξω 
από το σούπερ μάρκετ και κάπνιζε και πέταξε το τσιγάρο μπροστά στα πόδια μου και του λέω 
«γιατί έκανες αυτό το πράγμα; δε μπορείς να πεις συγγνώμη γι αυτό που έκανες;» και μου 
απαντάει «γιατί, σου λέει ο άλλος συγνώμη; εσείς οι Άραβες δεν είσαστε για να σας πούμε 
συγγνώμη» Ήθελα να του απαντήσω αλλά δεν ήξερα καλά ελληνικά για να του απαντήσω. Μετά 
ήρθα στον σπίτι και το είπα στον άντρα μου. Αν ήξερα ελληνικά καλά θα μπορούσα να του 
αντιμιλήσω αλλά τώρα δε μπορούσα να κάνω τίποτα.. Και υπάρχουν και πολλά πράγματα 
τέτοιου είδους που όταν τα παθαίνω νιώθω πολύ ενοχλημένη και μετανιώνω γιατί δεν έμαθα 
ελληνικά. Μερικές φορές όμως αν εγώ δε μπορώ να απαντήσω είναι κάποιοι άλλοι που 
παίρνουν το μέρος μου και απαντούν σ’ αυτόν που με κατηγορεί.  
Σου έχει τύχει αυτό; 
Ναι. Μια μέρα ήταν ένας άντρας που μου έλεγε «γύρισε στη χώρα σου , τι κάθεσαι εδώ» και του 
απάντησε μια γυναίκα “και εσένα τι σε νοιάζει, θα κάνουν ό, τι θέλουν, να φύγεις εσύ”. Μια 
άλλη μέρα ήμασταν στο δρόμο και τα φανάρια ήταν πράσινα για τους πεζούς και ένας έτρεχε με 
το αυτοκίνητο, δεν περίμενε και βγήκε και φώναζε σε μας «επειδή έχετε πολλά παιδιά δε δίνετε 
σημασία αν κάποιος πάθει τίποτα γιατί γεννάτε συνέχεια» και μια άλλη γυναίκα του είπε «το 
φταίξιμο ήταν δικό σου γιατί έπρεπε να περιμένεις». Αν βλέπω τέτοια περιστατικά θέλω πολύ να 
απαντήσω αλλά δεν ξέρω ελληνικά και το πρόβλημα είναι ότι ξεχνάω εύκολα γενικά, όχι μόνο 
τα ελληνικά, ακόμα και στο σπίτι, το πού έβαλα τη ζάχαρη στην κουζίνα..  
Φοβάσαι κάτι γενικά στην Ελλάδα; 
Φοβήθηκα την περίοδο που είχε βγει η χρυσή αυγή και έλεγαν ότι αν δουν κανέναν ξένο έξω 
στο δρόμο θα τον σκοτώσουν κτλ. Αλλά γενικά όχι…Εδώ δηλαδή μπορώ να νιώθω πιο ασφαλής 
απ’ την Αίγυπτο. 
Για το μέλλον τι σκέφτεσαι; Σκέφτεσαι να γυρίσεις πίσω ή θα μείνετε εδώ; 
Ο άντρας μου έχει εδώ τη δουλειά του- μόλις έφυγε από εκεί απ’ το πανεπιστήμιο ήρθε στην 
Ελλάδα. Θέλω να μείνω εδώ αλλά θέλω να πάω  και Αίγυπτο, να πάνε και τα παιδιά εκεί 
σχολείο, να μάθουν τη γλώσσα καλύτερα. Δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνουμε…Υπάρχει όμως 
πιθανότητα να γυρίσουμε.  
Εσύ θέλεις να γυρίσετε; 
(κόρη) Όχι και πολύ γιατί εδώ μεγάλωσα και θα ναι δύσκολα για μένα και εδώ έχω τους φίλους 
μου.  
(Ζιχάν) Αν μεγαλώσει η κόρη μου εγώ θέλω να παντρευτεί στην Αίγυπτο, γιατί δε γίνεται οι 
μουσουλμάνες να παντρεύονται χριστιανούς. Έχει και εδώ μουσουλμάνους αλλά δε ξέρω από τι 
σπίτι είναι, δεν είναι μόνο να παντρευτεί απλώς , θέλω να ξέρω την οικογένειά του. 
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Έχεις δουλέψει καθόλου εδώ? 
Δούλεψα δύο χρόνια με μία από την Τυνησία, στο σπίτι μου, έραβα ρούχα και τα δίναμε σε 
ελληνικό μαγαζί αλλά μετά σταμάτησα γιατί είχα ένα πρόβλημα στο μάτι και έπρεπε να πάω 
στο νοσοκομείο και δε μπόρεσα να συνεχίσω. 
Θεωρείς σημαντικό να διατηρείς τα θρησκευτικά χαρακτηριστικά και να τα μεταφέρεις στα 
παιδιά?  
Ναι. Εντάξει, τώρα είναι μικρά, δεν ξέρω όταν μεγαλώσουν τι να κάνω. Πχ κάποιοι μου λένε 
«γιατί νηστεύουν τα παιδιά, είναι ακόμα μικρά, περίμενε να μεγαλώσουν λίγο». Τα δύο μεγάλα 
παιδιά νηστεύουν (14 χρ., 11χρ.), δεν έχει να κάνει με την ηλικία αλλά με το αν θα μπορέσουν, 
πόσο θα αντέξουν, σήμερα π.χ. μέχρι 1, αύριο μέχρι 2, την επόμενη χρονιά πιο αργά και σιγά 
σιγά ελπίζω να κάνουν όλη μέρα.  
Ποια είναι η σχέση σου με τη θρησκεία; 
Ακολουθώ αυτά που πρέπει, π.χ. φοράω μαντίλα, νηστεύω, κάνω προσευχή, προσπαθώ να μην 
κάνω αμαρτίες. Στη Μέκκα δεν έχω πάει ακόμα, κάποια στιγμή θα πάω. 
Στο τζαμί πηγαίνεις; 
Πηγαίνω ναι, όχι όμως πολύ συχνά γιατί δεν έχει πολύ κοντά και πηγαίνω μαζί με τον άντρα 
μου όταν δεν έχει δουλειά με το αυτοκίνητο. τώρα θα πηγαίνουμε όλοι μαζί με τα παιδιά. Στη 
Μέκκα δεν έχω πάει ακόμα, κάποια στιγμή θα πάω.  
Πιστεύεις ότι υπάρχει θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα; 
Υπάρχει, ναι. 
Πώς το δικαιολογείς αυτό; 
Κάποιοι άνθρωποι μας βλέπουν με τη μαντίλα και δεν τους αρέσει και κάποιοι άλλοι είναι 
αδιάφοροι. Και έτσι είναι και στην Αίγυπτο που έχουμε διαφορετικές θρησκείες. Απ τη στιγμή 
που δε μας πειράζουν δεν πειράζει. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές θρησκείες αλλά η 
συμπεριφορά μας προς τους άλλους πρέπει να είναι καλή. Σημασία δεν έχει η θρησκεία αλλά να 
είσαι καλός άνθρωπος. 
Πιστεύεις ότι θα έπρεπε να υπάρχει επίσημο τζαμί στην Ελλάδα? 
Ναι γιατί και στην Αίγυπτο έχει πολλές εκκλησίες.  
Στο ραμαζάνι ήθελα πολύ να πάω στο τζαμί αλλά δε μπορώ γιατί μερικές φορές είναι κλειστό. 
Η διαδρομή είναι μεγάλη και αν πάω δε θα μπορώ μετά να γυρίσω γιατί θα είναι αργά.  
Και ισλαμικό νεκροταφείο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. 
Ναι. Αλλά και αν υπήρχε πάλι θα θελα να πάω εκεί και έχω πει στον άντρα μου αν πεθάνω να 
μην μπω εδώ στο νεκροταφείο αλλά να ταφώ μαζί με την οικογένειά μου, τους γονείς, την 
αδερφή μου, τον άντρα μου. Δεν είναι κάτι σημαντικό για μένα γιατί θα θελα περισσότερο να 
μαι μαζί με τους δικούς μου όταν πεθάνω. 
Θα θελες να δουλεύεις; 
Θα ήθελα, ναι. Δε μπορώ όμως πρώτον γιατί δεν ξέρω τη γλώσσα, δεύτερον είναι τα παιδιά, 
τρίτον  λόγω της μαντίλας. Επειδή είμαι μουσουλμάνα και φοράω μαντίλα, είναι δύσκολο να 
δουλέψω, μπορεί να μου αρνηθούν οι εργοδότες γιατί εδώ όταν μπει ο πελάτης θέλει να βλέπει 
τις εργαζόμενες περιποιημένες, όμορφες.  
Με ποιους κάνεις παρέα, με ποιους έχεις κοινωνικές σχέσεις? 
Θέλω να κάνω παρέα περισσότερο με Έλληνες αλλά δε μπορώ να συνεννοηθώ εύκολα. Κυρίως 
με Αιγύπτιους έχουμε σχέσεις.  
Κοινωνικές σχέσεις με Έλληνες έχεις καθόλου? 
Μιλάω με τους γονείς των συμμαθητών των παιδιών, στο φροντιστήριο, στο σχολείο.. Δεν 
κάνουμε παρέα αλλά μιλάμε.  
Είχατε κάποια σχέση με ΜΚΟ?  
Όχι. 
Με την οικογένεια σου στην Αίγυπτο ποιες είναι οι σχέσεις σου, πως διατηρείτε την επαφή σας? 
Μιλάμε συχνά στο viber, με what s up, έχουμε συχνή επαφή. Εγώ ήμουν η πρώτη απ’ τα 
αδέρφια μου που είχα παντρευτεί και όταν το είχαν μάθει ότι θα φύγω είχαν στεναχωρηθεί πολύ, 
ειδικά η μητέρα μου περισσότερο απ όλους. Μετά όμως το συνήθισαν, δεν είχαν πρόβλημα.  
Από την οικογένειά σου όλοι ζουν στην Αίγυπτο ή ζουν και σε άλλες χώρες? 
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Οι δικοί μου ζουν στην Αίγυπτο. Ο αδερφός μου είχε πάει στο Κουβέιτ παλιότερα αλλά γύρισε 
πίσω στην Αίγυπτο. Αλλά έχω ξαδέρφια στη Γαλλία, την Ιταλία, το Κουβέιτ.. Και ο πατέρας 
μου είχε πάει παλιά στην Ουκρανία αλλά για τη δουλειά του, ήταν στρατιωτικός, όχι ως 
μετανάστης δηλαδή..  
Οπότε εδώ στην Ελλάδα δεν έχεις συγγενείς.  
Εγώ απ’ τη δική μου οικογένεια είμαι μόνη μου εδώ αλλά απ’ την οικογένεια του άντρα μου 
είναι κάποια ξαδέρφια του, δύο-τρία, με τους οποίους έχουμε σχέσεις, τους βλέπουμε συχνά. 
Κάθε πότε πηγαίνετε στην Αίγυπτο? 
Χρόνο παρά χρόνο πηγαίνουμε οικογενειακώς, όλοι μαζί.  
 
 
Φατία, Αιθιοπία 
 
Πες μου κάποια πράγματα για τη μεταναστευτική σου πορεία. Πότε φεύγεις από την Αιθιοπία 
και έρχεσαι στην Ελλάδα; 
Ήρθα το 86 στην Ελλάδα. Είχαμε εμφύλιο πόλεμο στην Αιθιοπία για χρόνια. Όταν έπεσε ο 
Χαϊλέ Σελασιέ, ο βασιλιά της Αιθιοπίας, ήταν δικτατορία, ήταν κομμουνισμός. Όποια 
οικογένεια εκείνη την εποχή είχε λεφτά τα έδινε στα παιδιά του και τα έστελνε έξω. Δεν είχαμε 
ελευθερία, ήταν χάλια, πόλεμος, φοβόσουν... Πρώτα έφυγαν τα κορίτσια, είχε πιο πολύ 
αδυναμία ο μπαμπάς σε μας...  
Πόσα αδέρφια ήσασταν; 
Ήμασταν εννιά, επτά κορίτσια και δύο αγόρια. Είμαστε εγώ και η αδερφή μου στην Ελλάδα,  
δύο είναι στην Αμερική, τρεις στον Καναδά και μία στην Αιθιοπία, που  θα φύγει και αυτή και 
θα πάει στον Καναδά. Είχα πάει και εγώ το 93 στον Καναδά αλλά σε τρεις μήνες γύρισα, δε 
μπόρεσα με τίποτα χωρίς ήλιο να ζήσω. 
Πώς ήρθες στην Eλλάδα τότε το 86; Είχες  φτιάξει χαρτιά; 
Ναι, με πασπορτ, κανονικά, με βίζα. Δεν είχα προλάβει να τελειώσω το λύκειο εκεί αλλά  δε 
μπορούσαμε να ζήσουμε στην Αντίς Αμπέμπα,  έπρεπε να φύγουμε, δε γινόταν, σε πιάνανε σε 
βάζανε φυλακή, ήταν άσχημη κατάσταση. Και ήρθα εδώ και έμεινα στη ΧΕΝ , ΧΑΝ είναι για 
άντρες. 
Δεν είσαι μουσουλμάνα όμως; Πώς έμεινες εκεί; Σε δέχτηκαν; 
Δε με πειράζει εμένα, γιατί; Ούτε αυτοί είχανε πρόβλημα για να με δεχτούνε. Και εγώ δεν έχω 
πρόβλημα τέτοιο γιατί είμαι στην Ελλάδα, όταν βλέπω τα πράγματα λίγο δύσκολα και δεν έχω 
κανέναν να μιλήσω εδώ, όταν έχω ένα προσωπικό μου πρόβλημα πάω στην εκκλησία, κάθομαι 
σε μια εικόνα κάτω και μιλάω, αν έχω στεναχώρια  κλαίω.. Έτσι ανακουφίζομαι, ανάβω κεράκι 
και φεύγω. Τελείωσε, τι θα πει... Δεν έχω εγώ πρόβλημα. 
Δεν πας σε τζαμί δηλαδή.. 
Όχι, γιατί δεν έχει και εδώ κιόλας και δε με νοιάζει...  
Εκεί στην Αιθιοπία πριν φύγεις τι σχέση είχες με τη θρησκεία; Ήσουν θρησκευόμενη; Σε τι 
ηλικία έφυγες;  
17-18 έφυγα. Στην Αιθιοπία είμαστε πολύ λίγοι μουσουλμάνοι. Και υπάρχουν και χριστιανοί. 
Δεν υπάρχει θέμα με τη θρησκεία. Ακόμα παντρεύονται μουσουλμάνοι και χριστιανοί, η μαμά 
μου ήταν χριστιανή και ο πατέρας μου μουσουλμάνος, ο κάθε ένας διαλέγει το δικό του. Εμείς  
δεν ήμασταν κολλημένη  οικογένεια. 
Γενικά στην Αιθιοπία είναι έτσι ή εσείς σαν οικογένεια; 
Όχι, γενικά είναι έτσι, δεν έχουν θρησκευτικό κόλλημα, πως να σου πω. Ο μπαμπάς  είναι πολύ 
ανοιχτός, δεν έχει θέμα. Είναι μουσουλμάνος αλλά δεν πηγαίνει στο τζαμί και τέτοια... Και μετά 
που άλλαξε η μαμά και έγινε μουσουλμάνα, όταν ήμασταν μικρά όταν ήταν γιορτές κτλ 
πηγαίναμε και εμείς μαζί, αλλά δεν ήταν φανατικοί, ήταν νορμάλ τα πράγματα.. Για παράδειγμα 
είχα μία θεία μου που ήταν φανατική μουσουλμάνα αλλά δεν είχαμε θέμα. Στην Αιθιοπία έτσι 
είναι. Να δεις τώρα αυτό που έγινε με την isis, έσφαξαν τριάντα παιδιά οι τζιχαντιστές στην 
Αιθιοπία, πιο πολύ ξεσηκώθηκαν οι μουσουλμάνοι...Για μία βδομάδα ήταν στην πλατεία, 
γινόταν χαμός. Η θρησκεία είναι δικό σου θέμα, δεν είναι επειδή είσαι χριστιανή δεν σ’ αγαπάω 
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ή επειδή είσαι ιαχωβάς η μουσουλμάνος.. Αυτά είναι δικό σας πρόβλημα. Εκεί  έχουμε και 
τζαμί αλλά όχι πολλά, οι πιο πολύ είναι κόπτες ορθόδοξοι. 
Μου έλεγες πριν ότι η οικογένειά σου μάζευε χρήματα και έναν έναν σας έστελνε  σε άλλες 
χώρες. Εσύ ήρθες μόνη σου στην Ελλάδα; Είχες κάποιο γνωστό εδώ; 
Πρώτα απ’ όλα τα παιδιά έφυγα εγώ. Ήρθα με το αεροπλάνο, ήταν ο θείος μου εδώ, είχαμε 
κάποιον δηλαδή.. Αλλά μετά που ήρθα εδώ και έβλεπα τη θάλασσα έπαθα σοκ, τότε κατάλαβα 
ότι θα ναι μακρύς ο καιρός και τότε κατάλαβα τι θα πει χωρισμός απ’ την οικογένεια. Τρόμαξα, 
έχασα τον εαυτό μου μέχρι να συνηθίσω... Κλάματα για ένα χρόνο...Παίρνω τηλέφωνο στο 
μπαμπά, του λέω “είδες τι έκανες, όλους τους άλλους τους κράτησες και εμένα με πέταξες, 
μήπως δεν είμαι παιδί σου;” και  μίλαγα άσχημα αλλά μετά συνήθισα...  
Πού έμεινες; 
Για δύο μήνες έμεινα με το θείο μου και μετά πήγα στη ΧΕΝ. Αυτός ήθελε να δουλεύω για 
αυτόν όμως δεν άντεξα πολύ, έμαθα διάφορα πράγματα από δω από εκεί και αφού πήγα στη 
ΧΕΝ σταμάτησα να έχω επαφές μαζί του. Επειδή ήμουν ανήλικη αυτός έπαιρνε από το united 
nation 50 δραχμές, του άρεσε βέβαια και με έβαζε και να δουλεύω. Εγώ δεν ήξερα τίποτα απ’ 
αυτά και μετά όταν τα έμαθα και κατάλαβα τι είχε κάνει στεναχωρήθηκα και σταμάτησα επαφή 
μαζί του. Αυτός μετά έφυγε Καναδά και μετά και εγώ έκανα interview στον Καναδά, έμεινα 
εκεί  τρεις μήνες, δεν μου άρεσε καθόλου και γύρισα. Το 87 ήρθε η μία αδερφή μου στην 
Ελλάδα, το 89 η άλλη και μετά τα δύο αγόρια. Και από την Ελλάδα πήγαν Αμερική, από εκεί 
δεν μπορούσες να πας αλλιώς, αν έχει λεφτά η οικογένειά σου έτσι σε βγάζει, μόνο μ’ αυτό τον 
τρόπο, ήταν πολύ άσχημη κατάσταση τότε. Και ζητήσαμε από εδώ πολιτικό άσυλο και το 
πήραμε, αλλά  πρέπει να γράψεις σωστή ιστορία όχι ό,τι κ ό,τι , με βοήθησε ο θείος μου τότε σ’ 
αυτό. Μετά σταμάτησαν να δίνουν πολιτικό άσυλο, μου δώσανε μπλου καρντ, σαν γκριν καρντ 
και μετά το κόψανε, σταμάτησε ο ΟΗΕ νομίζω το 96 που φύγανε και μετά όλοι εδώ που 
μείναμε πήραμε άδεια παραμονής για ένα χρόνο. Αλλά την επόμενη χρονιά μας είπανε σε 15 
μέρες να βγείτε έξω, να φύγετε πίσω στην Αιθιοπία χωρίς να μας ρωτήσουν, χωρίς 
συζήτηση...Μετά μείναμε έτσι μέχρι το 98 που  βρήκαν από την ΕΕ ένα καινούριο πρόγραμμα 
με την πράσινη κάρτα.. Απ’ την αρχή γραφτήκαμε πάλι και τότε βρήκαμε την άκρη λίγο, μας 
δώσανε άδεια παραμονής. Από κει μέχρι τώρα είμαστε κανονικοί, με ΑΦΜ, τα πάντα.. 
Πώς σου φάνηκε η Ελλάδα όταν ήρθες; Ποιες διαφορές βλέπεις σε σχέση με την Αιθιοπία, στον 
τρόπο ζωής ας πούμε.. 
Πρώτα την ελευθερία, εκεί ο κόσμος ετοιμαζόταν να κρυφτεί, σχολεία κλείνανε και ανοίγανε. 
Όταν ήρθα εδώ ήταν τόσο καθαρά, τόσο ήρεμα τα πράγματα.. Ο πατέρας μου είχε διαβάσει  για 
την Ελλάδα και μας είχε πει πολύ όμορφα πράγματα. Είναι θετικοί οι άνθρωποι, η γειτονιά, 
χωρίς να σε ξέρουνε σου μιλάνε, καλημέρα τι κάνεις, ήταν καλή εποχή τότε, σε άγγιζαν, σου 
μιλούσαν, είναι πολύ όμορφη πόλη, έχω καλή επαφή με τους Έλληνες...Μέχρι τώρα ο Έλληνας 
ακόμα και κακός να είναι λέει μια καλή κουβέντα και τέλος. Μην πας να κάνεις κάτι από πίσω 
του μόνο! Έχω πολύ καλή εικόνα για την Ελλάδα. Εγώ έμεινα  στη ΧΕΝ τρία χρόνια, δεν 
πλήρωσα, δεν έκανα τίποτα, με βοηθήσανε πάρα πολύ, έμαθα ζωγραφική εκεί, γλυπτική, 
μαγειρική,  ό,τι μάθημα είχαν με έβαζαν μέσα. Έμαθα πολύ όμορφα πράγματα και επειδή με 
βοηθούσαν αυτοί μου άρεσε να τους βοηθάω και εγώ. Τους βοηθούσα στην κουζίνα, δεν ένιωθα 
όμορφα αφού με φιλοξενούσαν.. Ήταν πολύ καλή εποχή για μένα, ξέρανε που είμαι και μόνη 
μου.. Μετά ήρθε η αδερφή μου και αρχίσαμε να μένουμε μαζί γιατί εκείνη δεν είχε βρει θέση 
στη ΧΕΝ, δε μπόρεσε επειδή είναι μεγαλύτερη και νοικιάσαμε ένα σπίτι στο Λυκαβηττό, κοντά 
στο ναυτικό νοσοκομείο και εκεί  μείναμε για αρκετά χρόνια μαζί. Μετά ήρθε και η αδερφή μου 
η άλλη αλλά έφυγε για την Αμερική. Η πρώτη όμως έμεινε για να είμαστε μαζί, πώς να με 
άφηνε μόνη μου, φοβόταν...Οπότε μείναμε εδώ, μας άρεσε, μια χαρά...(γέλια) 
Σε βοήθησαν λοιπόν οι άνθρωποι στη ΧΕΝ και προσαρμόστηκες σιγά σιγά εδώ. Ήταν όλα 
καλά.. Δεν αντιμετώπισες κάποιο πρόβλημα; Με χαρτιά,γραφειοκρατία π.χ. 
Όχι ούτε ασχολιόμουνα με χαρτιά και τέτοια, βρήκα ήσυχη ζωή προχώρησα εγώ, έτοιμα (γέλια). 
Μετά, μέσα στη ΧΕΝ όταν έμενα, ήταν μια φιλόλογος, έκανε μάθημα για μας και το πιο 
σημαντικό που με αγγίζει μέσα στην ψυχή μου, είναι μάνα μου... Η μάνα που με γέννησε δεν 
είναι μάνα μου, για μένα μάνα είναι αυτή που με βοήθησε, η νονά μου.. Όταν μάθαινα ελληνικά 
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στη ΧΕΝ με ακολούθησε, με έβλεπε όταν βοηθούσα στην κουζίνα πως είμαι ανοιχτός άνθρωπος 
και με ζήτησε “έλα, μου λέει, στο σπίτι να καθίσουμε, να πιούμε καφέ”… Eγώ δεν ήθελα με 
τίποτα να πάω, δεν ξέρω γιατί, μετά πήγε στη διευθύντρια στη ΧΕΝ και της είπε να μου 
μιλήσει, γιατί αυτή ήθελε να με πάρει σαν κόρη της, να με υιοθετήσει. Μου έλεγε “θα κάνεις 
ό,τι θες εσύ, ό,τι ζητάς, εγώ δεν έχω παιδιά είμαι μόνη μου” αλλά εγώ δεν ήθελα με τίποτα...Η 
διευθύντρια μου λέει “δε θα χάσεις τίποτα, πήγαινε δεν πειράζει, έχει πει πολλά καλά πράγματα 
για σένα”. Τελικά πήγα, κατάλαβα ότι έχει ανάγκη από παρέα, οι δικοί της άνθρωποι δεν 
ενδιαφερόταν. Μου έδειχνε με διάφορους τρόπους πως είχε ανάγκη από βοήθεια και την 
πίστεψα. Και εγώ είχα ανάγκη από μία οικογένεια να είμαι μέσα, ζήλευα όταν έβλεπα μαμά και 
παιδί. Μετά έμεινα μαζί της, ήμασταν κολλητές, 4-5 χρόνια ήμασταν μαζί, την περιποιούμουν, 
με αγκάλιαζε, με φιλούσε.. Ήταν κοκέτα, κούκλα, ήταν δασκάλα στο σαν ζοζέφ στις καλόγριες 
τριάντα χρόνια. Έφυγε απ τη ζωή στα  96 και άφησε ό,τι είχε και δεν είχε σε μένα. Και όταν 
έφυγε, κατάθλιψη για μένα... Πρώτη φορά που μου συμβαίνει αυτό. Αρρώστησα, δεν το 
περίμενα αυτό που μου έκανε, δεν μπορείς να φανταστείς.. Δεν το περίμενα, της φέρθηκα 
σωστά, καθαρά με όλη την ψυχή μου αλλά δε μου είχε πει ποτέ τίποτα, ότι σου αφήνω το σπίτι. 
Για μένα είναι μάνα μου, ζωή μου και ακόμα μένω μαζί με τη αδερφή μου στο ίδιο σπίτι. Τα 
πράγματά της, οι ντουλάπες, τα ρούχα της, τα πάντα της όπως ήταν παλιά, νιώθω ότι είναι μαζί 
μου. Είχαμε πάει ταξίδια μαζί έξω στην Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία, σε νησιά, έχουμε περάσει 
πολύ όμορφα, τι άλλο θέλεις από μία μάνα... Έτσι είμαι πολύ δεμένη στην Ελλάδα και δεν έχω 
πάθει τίποτα αλλά και να πάθω δε μπορώ να πω κουβέντα. Τα χρυσαφικά της, ό,τι λεφτά είχε 
αφήσει, τα πήγα στην Αιθιοπία και έκανα μερικά πράγματα : μία μικρή παιδική χαρά με το 
όνομά της στην Αντίς Αμπέμπα, πήρα απ’ το δημαρχείο το μέρος και έκανα πολύ ωραία 
πράγματα.. Αυτά που χάλασε ο μπαμπάς ήταν πάρα πολλά, του έδωσα τα μισά. Δε μπορώ να πω 
τίποτα για εδώ, τους Έλληνες εγώ τους έχω ψηλά, ο Έλληνας να έχει, να μην έχει, ξέρει να 
βοηθήσει, να σου πει κουβέντα, καταλαβαίνεις απ’ τα μάτια... 
Πως βλέπεις τη ζωή σου σήμερα, τι σκέψεις έχεις για το μέλλον;  
Θα ήθελα να μαζέψω αρκετά λεφτά, να δουλέψω για να πάρω εργαλεία για τη γλυπτική για να 
σκαλίζω, μηχανήματα. Έχω δουλέψει οχτώ  χρόνια εδώ σε μια εταιρεία σαν βοηθός γλύπτη σε 
έναν καλλιτέχνη πολύ γνωστό. Τα μηχανήματα είναι ακριβά στην Αιθιοπία. Όταν θα μεγαλώσω 
πιο πολύ ακόμα θα πάω εκεί για να δουλέψω, για να δώσω γνώσεις, να δείξω στα άλλα παιδιά 
με τι εύκολο τρόπο μπορούνε να δουλεύουνε, να βοηθήσω να μάθουν. Δεν έχουμε τόσα πολλά 
πράγματα στην Αιθιοπία, στη μαγειρική  ας πούμε ο κόσμος έχει τα πάντα δίπλα του αλλά δεν 
ξέρει πώς να τα μαγειρέψει. Στις γυναίκες που είναι στην περιοχή μου θα δείξω αυτά που έχω 
μάθει κα θα δουλέψω κ εγώ μαζί με τα άλλα παιδιά. Αυτό είναι το μεγάλο μου όνειρο. Δούλεψα 
καλά, δεν έχω παράπονο καθόλου, η εταιρεία ήταν καλή και μάζεψα λεφτά, δεν ξόδευα από εδώ 
και εκεί.. Με ευχαριστεί να το κάνω αυτό, απ την ψυχή μου θα το κάνω. 
Σε προβληματίζει, σε φοβίζει κάτι στην Ελλάδα; 
Δε με φοβίζει τίποτα στην Ελλάδα τη σημερινή, με φοβίζει η κατάσταση, να μην έχω εγώ  δεν 
έχω πρόβλημα, ένα ψωμάκι θα το βρίσκω, αλλά με φοβίζει, αυτοί οι άνθρωποι, οι παππούδες, οι 
γιαγιάδες, όταν πας στο νοσοκομείο, όλοι τόσα χρόνια δούλευαν, να ταλαιπωρούνται τώρα... Με 
φοβίζει πολύ, με πονάει... Κατά τα άλλα δε φοβάμαι τίποτα, ό,τι είναι να έρθει θα έρθει στην 
ώρα του και αν αντέχω, αντέχω, αλλιώς πάει τελείωσε.  
Τη χρυσή αυγή; 
Μου είχαν πάρει μια φορά την τσάντα στην πλατεία Αττικής, πριν 2-3 χρόνια, είχα λεφτά 150 
ευρώ. Ήταν ψηλοί, λέει “είμαστε αστυνομία”,  “τι έκανα τους λέω” -κατάλαβα ότι δεν ήταν 
αστυνομία, δε μου έχει τύχει ποτέ, ούτε μία φορά δε με έχει σταματήσει η αστυνομία- και μου 
λένε “τα χαρτιά σου”, εγώ νόμιζα ότι θα μου κλέβανε την τσάντα, “εσείς ποιος είστε για να σας 
δώσω τα χαρτιά μου” και με χτυπάει μπαμ ο ένας στο κεφάλι και λέει “άκου να δεις ρωτάει 
κιόλας” λέω “ρώτησα κάτι κακό, αν είστε αστυνομία δείξτε μου να σας δείξω κ εγώ”- τρόμαξα- 
και μου δείχνει έτσι το όπλο του. Τους έβγαλα τα χαρτιά μου απ’ την τσάντα και το πάσπορτ 
ούτε καν το κοίταξαν, θέλανε λεφτά. “φέρτα όλα” μου λέει, 150 ευρώ μου τα πήρε απ’ τα χέρια.  
“Τι κάνετε τώρα” τους λέω, “θέλεις να πας στο αστυνομικό τμήμα ή θέλεις να φύγεις” μου λέει. 
Καλοκαίρι ήταν, 1η Αυγούστου, δεν υπήρχε κανένας εκεί και ήταν μεσημέρι. Δεν είπα 
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κουβέντα, μου δίνει μια κλωτσιά “φύγε γρήγορα και μη ρωτάς τι είστε, ποιοι είστε” μου λέει. 
Μετά πήγα στο αστυνομικό τμήμα στη Μιχαήλ Βόδα που είναι ίδιοι όλοι, δεν το ήξερα -όλοι 
είναι χρυσή αυγή, μπορώ να σου πω το 90% - και μου είπαν “περίμενε, κάτσε εκεί πέρα”. Όλη 
μέρα περίμενα για να δώσω κατάθεση, το βράδυ δέκα η ώρα έφυγα. Δεν είχε κανέναν, το 
έκαναν επίτηδες και σηκώθηκα -τα πόδια μου είχαν πρηστεί- δε μπόρεσα να κάνω τίποτα άλλο 
και λέω “συγνώμη μπορώ να έρθω αύριο” και γύρισα σπίτι και μου λέει η αδερφή μου “είσαι 
χαζή, δεν ξέρεις τι γίνεται” και δεν ξαναπήγα στο αστυνομικό τμήμα… 
Αυτά γίνονται συνέχεια εδώ, το τι βλέπω εγώ απ το μπαλκόνι μου.. Στην Αιθιοπία εγώ δεν έχω 
δει όπλα, εδώ είδα όπλα. Χτυπάνε με όπλα αυτούς από το Μπαγκλαντές για να τους ληστέψουνε 
και αμέσως αυτοί τρέχανε να κλείσουν τα μαγαζιά τους ή να κρυφτούνε στο υπόγειο. Χαμός... 
Η χειρότερη περιοχή είναι εκεί που μένω εγώ στο σταθμό Λαρίσης. Δίπλα είναι τα γραφεία 
τους. Αυτοί είναι άρρωστοι άνθρωποι, δε μπορείς να πεις τίποτα.. Για μένα ούτε ναζί ούτε 
τίποτα δεν είναι, δεν ξέρουνε τι κάνουνε, δε βλέπεις μέσα στη βουλή πως κυκλοφορούνε.. 
Μεγάλη ντροπή.. Τώρα απλώς μου έγινε μάθημα, όταν τους βλέπω έτσι άγριοι άνθρωποι, 
εξαφανίζομαι γιατί φοβάμαι. Βλέπω συνέχεια καβγάδες απ το μπαλκόνι μου, όχι τώρα τόσο 
πολύ, πριν...Τη μικρή, την ανιψιά μου, δε μπορούσαμε να τη βγάλουμε έξω τότε.. Εδώ οι 
Έλληνες πόσες φορές έχουνε φάει ξύλο απ’ αυτούς, τι περιμένεις...  
Κάποιο άλλο πρόβλημα που έχεις αντιμετωπίσει στην Ελλάδα? Με τη γλώσσα για παράδειγμα; 
Με τη γλώσσα δεν έχω πρόβλημα, αν έχεις θέληση και να μη μιλάς σε καταλαβαίνει ο άλλος, αν 
θέλει να βοηθήσει. Επίσης και τα αγγλικά που ξέρω με βοηθάνε.. 
Ούτε με τα χαρτιά είχα προβλήματα. Με τον καινούριο νόμο, αν έχεις περιουσία ή αν έχεις 
λεφτά, λογαριασμούς, σου δίνουνε άδεια παραμονής. Εγώ δεν είχα δουλειά αρκετά χρόνια αλλά 
αυτό με βοήθησε, όλα τα βρήκα εύκολα (γέλια), είμαι τυχερή.  
Το μονό που με στεναχώρησε –δε μου έχει τύχει τίποτα άλλο στη ζωή μου – ήταν πέρσι. Πήγα 
να δουλέψω σε μια γυναίκα που γνώρισα από τη ΧΕΝ και με έβγαλε κλέφτη! Ήρθε η αστυνομία 
στο σπίτι μου, το ανακάτεψε όλο -έψαχνε το παλιό της νυφικό! Το έκανε για να με εκδικηθεί 
επειδή έφυγα -με χρησιμοποιούσε 14 ώρες ορθοστασία. 
Τι δουλειά έκανες;  
Βοηθούσα τη μαμά της, ήταν ανάπηρη και την πρόσεχα. Ενδιάμεσα η μαμά της πήγε στο 
νοσοκομείο για 15 μέρες. 15 μέρες δε μπόρεσα να κοιμηθώ, δε μπορούσα να ανοίξω τα μάτια 
μου, τουλάχιστον 16 ώρες δούλευα, λόγω της ανάγκης που έχω είπα δεν πειράζει θα περάσει. Η 
μαμά της τόσο χρυσός άνθρωπος, η κόρη της τόσο διάβολος, ποτέ δε μπορώ να την ξεχάσω. 
Εγώ ήθελα να σταματήσω, να ξεκουραστώ γιατί έκανα εμετό χωρίς λόγο, είχα χάσει πολύ βάρος 
και δεν είχα λεφτά να πάω στο νοσοκομείο γιατί είχε λήξει το ΙΚΑ μου. Φαντάσου έξι μήνες 
που δούλευα δε μου είχε βάλει ένσημα, μου έλεγε στα έβαλα και εγώ την πίστευα. Εννιά 
ένσημα από έξι μήνες, τίποτα δεν είχε βάλει... Μου κράτησε κακία. Μετά από εννιά μέρες πήγα 
να πάρω τα λεφτά μου που μου χρωστούσε γιατί τα χρειαζόμουν, δεν μου τα έδωσε και όταν 
γύρισα σπίτι μου ήρθε η αστυνομία και μου ζήτησαν να βάλω χειροπέδες. Λέω “για ποιο λόγο” , 
“συλλαμβάνεσαι γιατί έκανες αυτά και αυτά”. Αυτή ήταν μπροστά, το έκανε για να με τρομάξει, 
κάποιον θα είχε στην αστυνομία. Μου ήρθε τρέλα, “δεν ντρέπεσαι, της λέω, εγώ να κλέψω από 
σένα,  ξέχασες τι έκανα 15 μέρες χωρίς φαί, χωρίς νερό στο νοσοκομείο, φέρε μου όλα τα λεφτά 
μου τώρα, φτου σου, της λέω. Τρόμαξε και μου τα έδωσε όλα μπροστά στην αστυνομία. Αυτοί 
κατάλαβαν τι έκανε, είναι καλά παιδιά, στεναχωρήθηκαν κιόλας. Μου είπαν “μη 
στεναχωριέσαι, το κάνει για να σε τρομάξει”.. Με πήγανε μέσα, μπήκα στο περιπολικό, 
σειρήνες σου λέω, κακοποιός! (γέλια) Μου έδωσαν 2-3 χαρτιά και υπέγραψα και μετά την άλλη 
βδομάδα πήγα 1-2 φορές στο τμήμα. Αν είχα λεφτά θα της έκανα μεγάλη ζημιά αλλά είναι 
δύσκολο, δε θα έβγαζα άκρη.. Έτσι και αλλιώς είναι άρρωστη, να δεις πώς της μιλάει ο γιος της, 
μου φτάνει αυτό εμένα, απ’ το θεό θα το βρει. Αλλά τρόμαξα πολύ, στεναχωρήθηκα, ήταν 
άδικο...  
Θα θελα τώρα να μου πεις πού έχεις δουλέψει, τι δουλειές έχεις κάνει.. 
Στη ΧΕΝ ήμουν στην αρχή που με φιλοξενούσαν και εγώ τους βοηθούσα, στη νονά μου ήμουν 
4-5 χρόνια, μετά δούλεψα αποκλειστική για δύο μήνες αλλά πρέπει να είσαι πολύ σκληρός και 
δε μπόρεσα.. Μετά ψαχνόμουν από δω, από κει.. Ό,τι δουλειά έβρισκα. Εννιά χρόνια δούλεψα 
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στο εργαστήριο, κάναμε γύψινη διακόσμηση, γλυπτική, σκαλίσματα, καλούπια. Στο Κing 
George ,Μεγάλη Βρετανία, εγώ τα σκάλισα τα λιοντάρια που είναι από έξω. Έχω φτιάξει πολύ 
ωραία πράγματα. 
Δούλευες οχτάωρο με ένσημα? 
 Ναι κανονικά 8ωρο με ένσημα. Ήταν πολύ καλά, την αγαπούσα τη δουλειά αυτή αλλά 
έκλεισαν απότομα. Τρεις μήνες δε με πλήρωσαν αλλά δεν είναι τίποτα για μένα τρεις μήνες 
γιατί μου είχαν δώσει αρκετά λεφτά, δε μπορώ να πω. Μετά δούλεψα σ’ αυτή τη γυναίκα που με 
έβγαλε κλέφτη και τώρα βοηθάω έναν κύριο, πολύ τζέντλεμαν που έχει ζήσει στην Αμερική, 
είναι προχωρημένος. Τον βοηθάω στη μαγειρική, του παίρνω εφημερίδες, πληρώνω 
λογαριασμούς.. Είναι πολύ καλή οικογένεια, έχω αρχίσει να ηρεμώ. Αλλά ό,τι δουλειά μου πεις 
να κάνω, θα την κάνω, σκουπιδιάρα να  μου πεις, θα πάω, δε θέλω να χάσω το χρόνο έτσι να 
φύγει μέχρι να κάνω αυτά που θέλω. 
Εκεί που είσαι τώρα έχεις ένσημα; 
Έχω ναι, μου βάζουν. 
Με ποιους έχεις κοινωνικές σχέσεις, με ποιον κάνεις παρέα; Με συντοπίτες σου, με Έλληνες; 
Γενικά με όποιον να είναι που να αισθάνομαι καλά να είναι θετικός άνθρωπος, Έλληνας, ξένος, 
από την Αιθιοπία.. Όπου νιώθω καλά, δεν έχω θέμα. Αλλά πιο πολύ με αυτούς στη δουλειά που 
είμαι.. Με τη αδερφή μου και την ανιψιά μου βγαίνουμε, κάνουμε πικνίκ -ο άντρας της δουλεύει 
στη Γαλλία και πηγαινοέρχεται- πάμε μόνες μας εκδρομές έξω απ την Αθήνα, πάμε βόλτες με 2-
3 φίλους από την Αιθιοπία.  
Με Έλληνες; 
Έχω φίλες Ελληνίδες. Μια φίλη μου που με βοήθησε όταν ήμουν στη νονά μου -ήταν μαθήτριά 
της, και με τα παιδιά της έχω πολύ καλή σχέση.  Και με τη γειτονιά έχουμε καλές σχέσεις. 
Δίπλα μου είναι μια φοιτήτρια. Aν έχω κάποιο πρόβλημα συμβουλεύομαι τους φίλους μου, με 
βοηθάνε. Με τους Έλληνες πιο πολύ τα βρίσκω. Μιλάω με τους γείτονες, με γνωρίζουν καλά 
και αυτοί ποια είμαι. Αυτοί που είναι πιο νέοι έρχονται στο σπίτι μου,  μιλάμε ελεύθερα.. Με 
τους μεγαλύτερους αν θέλουν βοήθεια τους βοηθάω.. Σαν οικογένειά μου είναι, αν βγω για 
ψώνια  “Φατία μου δε θα βγω, αν μπορείς να μου πάρεις αυτό”, αν πάω στο φούρνο “φέρε μου 
και εμένα ένα ψωμί”, αν πάω λαϊκή.. Mου αρέσει πολύ η ελληνική λαϊκή! 
Με την κοινότητα έχεις επαφές; 
Έχω επαφή καλή με τη κοινότητα, στο προξενείο πάω και ανανεώνω το πάσπορτ.. Είναι πολύ 
λίγοι πια στην κοινότητα, πολλοί φεύγουν, γυρίζουν στην Αιθιοπία ή φεύγουν Σουηδία, 
Γερμανία.. Πολλοί έρχονται τώρα, με αυτούς δεν έχουμε σχέση..  
Έχεις κάποια σχέση με ΜΚΟ? 
Οι  ΜΚΟ μας βοηθάνε σε ό,τι έχει να κάνει με ιατρικά, με γιατρούς. Όχι σε μένα συγκεκριμένα, 
στην αδερφή μου τώρα που δε δουλεύει, στη μικρή αν χρειαστεί κάτι. 
Δηλαδή όταν χρειαστείς κάποιο γιατρό πας στα δημόσια νοσοκομεία η στις ΜΚΟ? 
Στις ΜΚΟ. Στην Praksis, αλλά πιο πολύ στους γιατρούς χωρίς σύνορα.  
Ποιες είναι οι σχέσεις σου με τους συγγενείς σου στην Αιθιοπία? Με ποιο τρόπο μιλάτε, μέσα 
από ποια δίκτυα... 
Τηλεφωνικά μιλάμε με την οικογένειά μου, με γράμματα -κανένα μυστικό η μαμά που θέλει, 
γράφει και μου το στέλνει προσωπικά-  με τηλέφωνο πιο πολύ, μέσω Skype, με viber συνέχεια, 
είναι οικονομικά. 
Εσύ πηγαίνεις καθόλου στην Αμερική ?  
Ούτε να τους θυμάμαι (γέλια). Στην Αμερική είναι selfish. Εγώ θέλω ήρεμη ζωή. Τα αδέρφια 
μου είναι Αμερικάνοι, κανονικά, έχουν αλλάξει πάρα πολύ.. Η  μαμά μου είχε πάει πριν τρία 
χρόνια, όλοι τρέχουν.. Όταν έρχεται εδώ στην Ελλάδα καταλαβαίνει τι όμορφη χώρα είναι. 
Βγαίνουμε στην πλατεία, καθόμαστε, συζητάμε , έχει ζωή, καταλαβαίνεις ότι ζεις, δεν 
καταλαβαίνεις ότι δουλεύεις. Εκεί δε βγαίνεις έξω, δε βλέπεις κόσμο, είναι όλα κλειστά. Και ο 
καιρός δεν είναι καλός. 
Κάθε πότε πας εσύ στην Αιθιοπία?  
Αν έχω λεφτά πηγαίνω κάθε χρόνο. Τώρα έχω να πάω δύο χρόνια.  
Εκείνοι κάθε πότε έρχονται?  
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Εκείνοι δεν έρχονται, δεν θέλουν πια. Ο πατέρας μου έχει έρθει τρεις φορές, η μαμά μου 
τέσσερις. Έρχονται Αθήνα, κάνουν Αντίς Αμπέμπα-Αθήνα-Αμερική, κύκλος. Αλλά πιο πολύ 
εδώ στην Ελλάδα τους αρέσει. Τώρα τι να περιμένουν από μας, ανησυχούν κιόλας, λένε ελάτε 
πίσω.. Η μαμά έχει πάρει τρία παιδιά, αγόρια, που έχουν χάσει τους γονείς τους από HIV και 
τους μεγαλώνει με τέτοια αγάπη που ζηλεύουμε εμείς. Γι  αυτούς ζει, αυτά είναι πραγματικά 
μου παιδιά λέει, είναι δίπλα της. 
Είσαι θρησκευόμενη; Πιστεύεις;  
Πιστεύω ναι. Η θρησκεία είναι δικό σου θέμα. Στην Αιθιοπία οι ορθόδοξοι είναι φανατικοί, 
αλλά δεν έχουν κόντρα, είναι φανατικοί στη ψυχή τους, αγαπούν το θεό. Όχι επειδή είσαι 
φανατική να σε μισώ και αυτά..Ο μουσουλμάνος έχει το δικό του, ο χριστιανός το δικό του.. 
Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι εδώ στην Ελλάδα, δεν είμαι; Κάτι να μου συμβεί πού θα πάω; Ούτε 
σε δικηγόρο, ούτε σε συμβολαιογράφο, ούτε σε ψυχολόγο, δε με ενδιαφέρουν αυτά. Πάω στην 
εκκλησία και εκεί τα βγάζω και ηρεμώ. Και μετά πάω σπίτι μου. Έτσι το έχω βρει εγώ.  
Δηλαδή σαν να έχεις γίνει χριστιανή, ε; 
Περίπου, ναι.. 
Ούτε πας σε τζαμί , ούτε τηρείς το ραμαζάνι.. 
Όχι, όχι δεν τα κάνω αυτά.. 
Άρα είσαι κατ’ όνομα μουσουλμάνα! 
Ναι, δεν έχω θέμα (γέλια) 
 
 
Γιασίν, Αιθιοπία 
 
Πες μου κάποια πράγματα για τη ζωή σου και για τη μεταναστευτική σου εμπειρία.. Είσαι από 
την Αιθιοπία αλλά έζησες χρόνια και στο Σουδάν… 
Εγώ είμαι από την Αιθιοπία, έζησα εκεί μέχρι τα εννιά αλλά είχα προβλήματα με την οικογένειά 
μου και έφυγα και πήγα στο Σουδάν. Εμένα δε μ’ αρέσει να λέω ψέματα , δε θέλω να πω κανένα 
ψέμα· τώρα όλοι λένε ψέματα, είναι από άλλες χώρες και λένε ότι είναι από αλλού· μου έλεγε ο 
άντρας μου θα πεις ότι είσαι από αλλού…Όχι  εγώ απ’ την Αιθιοπία είμαι, αλλά δεν θέλω να 
πάω ποτέ πίσω εκεί ξανά. Όλοι έχουν οικογένειες και γυρίζουν πίσω, εγώ δεν έχω οικογένεια, 
δεν έχω κανέναν. Δεν είμαι καλά μέσα μου, παίρνω φάρμακα για να κοιμάμαι αλλά και για τα 
προβλήματά μου. Όλοι με βοηθούν· οι γιατροί, η ψυχολόγος μου…Πηγαίνω συχνά. Με 
βοηθούν όλοι, γι αυτό είμαι καλά τώρα.  
Πώς ήταν η καθημερινότητα σου στο Σουδάν, πώς ζούσες; 
Δούλευα σε ένα σπίτι, συνέχεια· 24 ώρες το 24ωρο. Η κυρία που της καθάριζα το σπίτι μου 
έκλεινε την πόρτα και δεν έβλεπα καθόλου έξω, δεν είχα καμία επιλογή. Ήμουν μικρή, δεν είχα 
παπούτσια, δεν είχα τίποτα… Εκεί γνώρισα τον άντρα μου. Δούλευα μια μέρα και με είδε ο 
άντρας μου στο μπαλκόνι -αυτός είχε μαγαζί απέναντι- και μου λέει «έλα κάτω, έλα μέσα» και 
μου άνοιξε την πόρτα, πήγα και από τότε μείναμε μαζί.  Τον αγαπούσα πολύ, δεν ήξερα κανένα 
άλλο, είχα μόνο αυτόν, ήταν τα πάντα για μένα , όχι μόνο άντρας μου αλλά και μάνα και φίλος... 
Ήμασταν πολλά χρόνια μαζί, εγώ τώρα είμαι 34 αυτός είναι 38. Με αγαπούσε πολύ αλλά τώρα 
που αρρώστησα-έχω προβλήματα υγείας με τα πνευμόνια μου- δεν ήθελε να είναι μαζί μου. Δε 
με χρειαζόταν άλλο και έφυγε. Τώρα με παίρνει τηλέφωνο καμιά φορά αλλά δεν θέλω να τον 
βλέπω, πριν τον αγαπούσα πολύ, τώρα δεν θέλω τίποτα.  
Στην Ελλάδα πότε ήρθες; 
Ήρθα πριν από έντεκα χρόνια με τον άντρα μου από τη Λιβύη. Είχαμε παντρευτεί και είχα 
επίσης ένα παιδί, ένα αγόρι, το οποίο  το άφησα στη Λιβύη με τον αδερφό του άντρα μου.  Το 
φέραμε απ’ το Σουδάν και ζούσε μαζί του στη Λιβύη.  
Το παιδί τώρα είναι στη Λιβύη; 
Ήταν στην αρχή με τον αδερφό του άντρα μου και αργότερα το πήρε η μητέρα του άντρα μου 
στο Σουδάν. Μετά εκείνη πέθανε και τώρα το παιδί είναι στην Αιθιοπία. Το έχει μια φίλη μου.  
Πώς διαλέξατε την Ελλάδα ως χώρα προορισμού;  
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Δεν ξέρω. Τότε όλοι έρχονταν εδώ· ο άντρας μου μού είπε «θα πάμε στην Ελλάδα, όλοι εκεί 
πάνε»· εγώ φοβόμουν ήμουν μικρή, ούτε είκοσι χρονών. Περάσαμε στην Ελλάδα από την 
Τουρκία με βάρκα.  
Πώς σου φάνηκε η Ελλάδα όταν πρωτοήρθες; Είδες διαφορές με το Σουδάν; 
Πολύ μου άρεσε εδώ. Πολύ! Όλα! Ο κόσμος ήταν καλός, δεν κάνουν τίποτα στο δρόμο, στο 
λεωφορείο… Στο Σουδάν οι περισσότεροι είναι μουσουλμάνοι, αν μια κοπέλα φοράει 
παντελόνι, τότε πηγαίνει στη φυλακή. Πρέπει να φοράει μακριά ρούχα, αλήθεια! 
Δουλεύεις κάπου αυτά τα χρόνια που είσαι στην Ελλάδα; 
Ναι, για επτά χρόνια μοίραζα διαφημιστικά χαρτιά, δούλευα εκεί.  
Ήσουν ευχαριστημένη; 
Ναι καλά ήταν, βγάζαμε 20-30 ευρώ τη μέρα.  
Ένσημα είχες; 
Όχι, έτσι. Αλλά μετά αρρώστησα και δε δούλευα. Ήμουν τρεις μήνες στο νοσοκομείο. Πριν που 
δούλευα ήταν όλα καλά, τώρα τέσσερα χρόνια είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για μένα. 
Μέχρι τότε είχα το δικό μου σπίτι, όταν αρρώστησα και έφυγε ο άντρας μου με φιλοξενούσαν 
περίπου για ένα χρόνο σε έναν ξενώνα. Μετά μου είπαν «είσαι πολύ καιρό, το δωμάτιό σου 
πρέπει να το δώσουμε αλλού».. Εντάξει αν δεν θέλουν τι να κάνω, εγώ βοήθεια ήθελα…Τώρα 
δέκα μήνες δουλεύω εσωτερική σε σπίτι στην Κυψέλη μαζί με τη μάμα.  
Τη δουλειά πώς τη βρήκες; Σε βοήθησαν απ’ τον ξενώνα; 
Όχι. Ήταν μια φίλη μου που δούλευε εκεί που γύρισε στην Αιθιοπία και πήγα στη θέση της.  
Είσαι καλά εκεί; 
Ναι είναι καλή γυναίκα. Και ο γιος της καλός άνθρωπος. Παίρνω 350 ευρώ και στέλνω στο 
παιδί μου· για να ζει καλά και να είναι χαρούμενος. Μιλάμε κάθε μέρα. 
Θέλεις να το φέρεις εδώ; 
Τώρα είναι μεγάλος, είναι 15 χρονών, πηγαίνει στο σχολείο. Όχι δε θέλω…Εγώ εδώ δεν έχω 
τίποτα, δε θέλω να δει τη ζωή μου. 
Πιστεύεις ότι δεν είναι καλή εδώ η ζωή σου στην Ελλάδα; 
Δεν είναι καλή η ζωή μου τώρα, γι αυτό δε θέλω να τον φέρω. Τώρα πρέπει να πάει σχολείο, 
πρέπει να τελειώσει το σχολείο. Εδώ δε μπορώ να του προσφέρω τίποτα. Όταν θα είμαι καλά, 
όταν βρω μια καλύτερη δουλειά και θα έχω δικό μου σπίτι αργότερα, τότε εντάξει. Μιλάμε 
συνέχεια, είναι μεγάλος τώρα, ξέρει τα πάντα, καταλαβαίνει…Από τότε που πέθανε η μαμά του 
άντρα μου, με βοήθησε μια φίλη μου και τον πήρε στην Αιθιοπία. Κάνει τα πάντα γι αυτόν. 
Τώρα που δουλεύω τους στέλνω χρήματα, κάθε μήνα στέλνω εκατό ευρώ. Κάθε μήνα.  Ζει σε 
μια πόλη έξω από την Αντίς Αμπέμπα. Θέλω να είναι ευτυχισμένος.  
Μπορείς να πας να τον δεις; 
Θέλω πολύ να τον δω…Πρέπει να πάω στην πρεσβεία και να ανανεώσω τα χαρτιά μου.. Τότε 
μπορώ. Πήγα στην πρεσβεία και είπαν ότι θα με βοηθήσουν. Ξέρουν ότι είμαι άρρωστη και 
κλαίω κάθε μέρα για το παιδί μου.  
Με την υπόλοιπη οικογένειά σου στην Αιθιοπία έχεις επαφές; 
Όχι , με κανέναν, μόνο με το παιδί μου, δε θέλω να μιλάω με κανέναν άλλο. 
Έχεις μεγάλη οικογένεια; 
Ναι ήμασταν μεγάλη οικογένεια. Δε μιλάμε όμως.. 
Καθόλου; Δεν ξέρεις τι κάνουν; Πώς είναι, αν ζουν… 
Ποτέ. Πού είμαι, δεν ξέρουν. Εγώ δεν θέλω, αλήθεια, μόνο το παιδί μου, άλλο δε θέλω τίποτα. 
Όταν ήμουν μικρή είχα προβλήματα, είναι δικά μου, δεν τα έχω πει πουθενά· όταν τα θυμάμαι 
κλαίω, δε θέλω να τα θυμάμαι.. Είχα προβλήματα με την οικογένειά μου, έχω πολύ πόνο μέσα 
μου.  
Εδώ στην Ελλάδα με ποιους έχεις επαφές; Με ποιους κάνεις παρέα; 
Έχω φίλες. Τα σαββατοκύριακα βγαίνουμε έξω για 2-3 ώρες. 
Από ποιες χώρες είναι οι φίλες σου; 
Από Αιθιοπία, όλες. Μόνο με γυναίκες βγαίνω, ξέρεις είμαι μουσουλμάνα, στη χώρα μας είναι 
ντροπή να πηγαίνεις έξω με άντρα· και εμένα δε μου αρέσει.  
Σχέσεις με Έλληνες, με Ελληνίδες έχεις; 



 141

Ναι, έχω την ψυχολόγο μου, είναι φίλη μου, της μιλώ για τα πάντα, είναι σαν οικογένειά μου. 
Μου λέει «οτιδήποτε θέλεις θα έρχεσαι εδώ». Επίσης ο Γιώργος , είναι κοινωνικός λειτουργός, 
είναι σαν αδερφός μου. Με είχαν βοηθήσει όλοι εκεί που φιλοξενούμουν στον ξενώνα όταν 
αρρώστησα.  
Με την κοινότητα της Αιθιοπίας εδώ στην Αθήνα έχεις κάποια σχέση; Πηγαίνεις; 
Εγώ δεν πηγαίνω αλλά όταν αρρώστησα όλοι από την κοινότητα με στήριξαν, με βοήθησαν, με 
το νοσοκομείο, με όλα… 
Ποια είναι τα όνειρά σου, τα σχέδιά σου για το μέλλον; 
Εγώ θέλω να δω μόνο το παιδί μου, όταν το δω θα είμαι ευτυχισμένη, μόνο εκεί είναι το μυαλό 
μου. 
Θα ήθελες να γυρίσεις πίσω στην Αιθιοπία; 
 Όχι. Εγώ εδώ θα είμαι. Δε θέλω να πάω πουθενά αλλού. Αν με ψάξεις μετά από δέκα χρόνια 
και με πάρεις τηλέφωνο, το ίδιο τηλέφωνο θα έχω και θα είμαι εδώ (γέλια). Δε θέλω να φύγω να 
πάω πουθενά, γιατί να φύγω… Πολλοί φίλοι μου, γνωστοί μου από την Αιθιοπία που ήταν εδώ 
φεύγουν τώρα και πηγαίνουν σε άλλες χώρες… Είμαστε λίγοι τώρα στην Ελλάδα. Στη χώρα 
μου δεν είναι καλά τα πράγματα, οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε…Εκεί φτιάχνουν τα κτίρια, 
του δρόμους να φαίνονται όμορφα αλλά μέσα στα σπίτια οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε· 
βλέπεις πόσα παιδιά, πόσα προβλήματα…Αν δεν έχει κάποιος πρόβλημα στη χώρα του γιατί να 
φύγει να πάει σε άλλη χώρα; Για ποιο λόγο; Αν ήταν καλά τα πράγματα στην οικογένειά μου θα 
έμενα…Εδώ στη χώρα σας μου αρέσει, δεν έχω καθόλου λεφτά στα χέρια μου αλλά είναι 
καλύτερα από τη δική μου χώρα. Δε θέλω να φύγω.   
Ποια προβλήματα θα έλεγες γενικά ότι αντιμετωπίζεις στην Ελλάδα; Ό,τι σκέφτεσαι… 
Μόνο το πρόβλημα με την υγεία μου.. 
Με τα χαρτιά; 
Ναι, και εκεί. Μου έδωσαν ένα χαρτί, είναι για δύο χρόνια αλλά τώρα δεν το έχω ανανεώσει, 
έχει λήξει.  
Σε έχει βοηθήσει κάποιος σε αυτά; 
Πάω για κάποιες πληροφορίες στον Κολωνό, σε έναν οργανισμό που βοηθούν πρόσφυγες. Πήγα 
2-3 φορές και μου είπαν θα με πάρουν τηλέφωνο αλλά δε με πήραν.. Έχω πολλά προβλήματα.. 
Η γλώσσα; 
Η γλώσσα, ναι, πολύ πρόβλημα (γέλια).Πολύ πρόβλημα, αλήθεια. Αλλά εμένα μου αρέσει εδώ. 
Όλοι μιλάνε για την Ελλάδα και την κατηγορούν αλλά εγώ αντιδρώ, γιατί, ξέρεις, εγώ αγαπώ 
την Ελλάδα. 
Οικονομικά προβλήματα; 
Πολλά προβλήματα (γέλια). Η μάμα συνέχεια λέει για την οικονομία, όλη την ώρα· γι αυτό 
προσεύχομαι κάθε μέρα, δε θέλω να συμβαίνει κακό στη Ελλάδα, είναι πατρίδα μου, την αγαπώ, 
δεν θέλω να πάω πουθενά αλλού. 
Σου είχε τύχει ποτέ κάποια ρατσιστική συμπεριφορά εναντίον σου; 
Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον κόσμο έξω στο δρόμο, κανένας δε μου έχει μιλήσει 
άσχημα. 
Η σχέση σου με τη θρησκεία ποια είναι; 
Όλες μου οι φίλες είναι χριστιανές. Εγώ πηγαίνω στην εκκλησία, αλήθεια σου λέω! Παίρνω 
αυτό το υγρό, σαν νερό που δίνει ο παπάς, δεν ξέρω το όνομά του… 
Τον αγιασμό εννοείς μάλλον! 
Ναι! Πηγαίνω στην εκκλησία που πάνε όσοι είναι από τη χώρα μου. Δεν έχω πρόβλημα! 
Πηγαίνω στην Αγία Ειρήνη,  φέρνω αυτό το λάδι, δεν έχω κανένα πρόβλημα! 
Στο τζαμί πηγαίνεις; 
Όχι τόσο συχνά, κάποιες φορές. Στο ραμαζάνι πηγαίνω, πιο πολύ στο ραμαζάνι.  
Κάνεις και νηστεία; 
Όχι, δεν κάνω γιατί παίρνω φάρμακα. 
Παλιά; 
Να σου πω την αλήθεια, όχι, ούτε παλιά, δε μπορούσα να κάνω. 
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Δεν ξέρω για τους άλλους ανθρώπους αλλά για μένα ο θεός είναι ένας, προσεύχομαι μέσα μου. 
Η μάμα που είναι χριστιανή δεν έχει κανένα πρόβλημα με τους μουσουλμάνους, πριν δουλέψω 
εγώ σ’ αυτή είχε τρεις άλλες κοπέλες μουσουλμάνες.  
Τις προσευχές πέντε φορές τη μέρα τις κάνεις; 
Ναι! Τις κάνω στο σπίτι.  
Το κοράνι το διαβάζεις; 
Ναι! Όχι πολύ, λίγο.. Δεν ξέρω να διαβάζω πολύ καλά, δε ξέρω να γράφω, προσπαθώ να μάθω 
να διαβάζω. Δεν είχα πάει καθόλου σχολείο, ούτε στην Αιθιοπία ούτε στο Σουδάν, γι αυτό σου 
λέω δεν είμαι χαρούμενη, δεν έχω να θυμάμαι τίποτα καλό από εκεί.  
Πώς θα σχολίαζες το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσημο τζαμί στην Αθήνα καθώς και ισλαμικό 
νεκροταφείο; 
Θέλω να φτιάξουν ένα τζαμί.. Αν γίνεται! Γιατί τώρα υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, δε 
μπορώ να πω τίποτα τώρα, η οικονομία δεν είναι καλή… Αλλά ας δώσουν ένα χώρο, όλες οι 
χώρες έχουν τζαμί (γέλια). Εγώ όμως δεν λέω τίποτα γιατί υπάρχουν προβλήματα τώρα 
οικονομικά…Εντάξει, προσευχόμαστε στα σπίτια, νοικιάζουν χώρους υπόγειους.. 
Εσύ πηγαίνεις; 
Ναι, έχει και για άντρες και για γυναίκες! Κοντά σε μένα, στην πλατεία Κολιάτσου, έχει τζαμί 
και πηγαίνω , είναι και για άντρες και για γυναίκες. 
Κάθε πότε πηγαίνεις; 
Τις Παρασκευές συνήθως.  
Και πηγαίνεις και στην εκκλησία! 
Ναι! Μα αν πάω στο τζαμί ο Θεός είναι ένας, αν πάω στην εκκλησία πάλι ο Θεός είναι ένας, 
είναι για όλους, δεν υπάρχει διαφορά.. Οι φίλες μου πηγαίνουν στην εκκλησία, όλες είναι 
χριστιανές. Στην Αιθιοπία είναι οι περισσότεροι  χριστιανοί. Για μένα δε χωρίζονται οι 
άνθρωποι σε μουσουλμάνους και χριστιανούς. 
Τη μαντίλα γιατί τη φοράς; 
Από τότε που αρρώστησα τη φοράω, τα τελευταία χρόνια. Οι μουσουλμάνες φοράνε… Δεν 
έβλεπα, δε δούλευα, προσευχόμουν συνέχεια, εγώ την έβαλα όχι για τους ανθρώπους, για το 
Θεό. Ο Θεός με βοήθησε, τώρα βλέπω, μιλάω, βγαίνω, είμαι καλά. 
Παλιά δεν τη φορούσες; 
Όχι. Παλιά κυκλοφορούσα έτσι, δε τη φορούσα.  
Πιστεύεις ότι υπάρχει θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα; 
Ναι, αν δεν υπάρχει πώς φοράω εγώ μαντίλα; Δε θα μπορούσα. Δεν ξέρω αλλά εμένα μ’ αρέσει 
πολύ εδώ, στην πατρίδα μου δεν ήταν καλά, εμένα πολύ μ αρέσει εδώ, αλήθεια… 
 
 
Σάλμα, Μπαγκλαντές 
 
Θα ήθελα αρχικά να μου πεις πόσα χρόνια είσαι στην Ελλάδα και για ποιο λόγο τη διάλεξες ως 
χώρα προορισμού. 
Είμαι επτά χρόνια στην Ελλάδα. Την είχε επιλέξει ο άντρας μου. Εγώ πριν το γάμο δεν τον 
ήξερα τον άντρα μου. Κανόνισαν οι γονείς μας, οι οικογένειές μας να παντρευτούμε, το 
διάλεξαν εκείνοι. Αλλά ο άντρας μου είχε ένα όρο , μου είπε  «αν παντρευτείς εμένα πρέπει να 
έρθεις μαζί μου στην Ελλάδα».  
Παντρευτήκατε στο Μπαγκλαντές; 
Ναι, εκεί κάναμε μεγάλο γλέντι, είχαμε πολύ κόσμο, πεντακόσια άτομα, τέσσερις φορές κάναμε 
μεγάλο γλέντι και στα δύο σπίτια. 
Ο άντρας σου πριν παντρευτείτε ζούσε στην Ελλάδα ή στο Μπαγκλαντές; 
Ο άντρας μου είχε έρθει στην Ελλάδα ως μετανάστης, ήταν εδώ από το 1997. Πριν 
παντρευτούμε γύρισε στην πατρίδα και με είδε· με είδε, του άρεσα, βγήκαμε έξω για καφέ,  
κάναμε τρεις συναντήσεις, συναντηθήκαμε τρείς φορές και μιλήσαμε, τα κανονίσαμε οι δυό μας 
και συμφωνήσαμε να παντρευτούμε. Μετά έφτιαξε τα χαρτιά και με έφερε στην Ελλάδα. Αλλά 
πριν δεν τον ήξερα καθόλου.  
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Αν δε σου άρεσε εσένα ή δεν άρεσες εσύ σε αυτόν θα μπορούσε να μην προχωρήσει ο γάμος; 
Αν δεν του άρεσα δε θα συμφωνούσαμε να παντρευτούμε· αλλά υπάρχουν και μερικές 
οικογένειες στο Μπαγκλαντές που διαλέγουν και τα κανονίζουν οι οικογένειες, ο πατέρας, η 
μητέρα, ο μεγάλος αδερφός αν υπάρχει και δε μπορούν να αρνηθούν· υπάρχουν όμως και άλλες 
οικογένειες που αν δεν αρέσει ο ένας στον άλλο δεν παντρεύονται τελικά. 
Έρχεσαι στην Ελλάδα, λοιπόν, πριν επτά χρόνια. Πώς σου φάνηκε στην αρχή, ποιες ήταν οι 
πρώτες σου εντυπώσεις; 
Όταν ήρθα στην αρχή μαζί με τον άντρα μου δε μου άρεσε πολύ γιατί ήμουν στο σπίτι μόνη 
μου, δεν περνούσε η ώρα, ο άντρας μου έλειπε συνέχεια στη δουλειά, στο μαγαζί, και εγώ 
ήμουν συνέχεια μέσα στο σπίτι.. Είχα αφήσει τη χώρα μου, την οικογένειά μου, τους φίλους 
μου…Ένιωθα πολύ μόνη. Όταν πήγα ξανά δύο χρόνια μετά στην πατρίδα μου για διακοπές και 
ξαναγύρισα στην Ελλάδα, από τότε και μετά δεν έχω πρόβλημα, μου άρεσε πολύ. Τώρα μου 
αρέσει πολύ εδώ. Στο Μπαγκλαντές έχουμε προβλήματα πολιτικά, ο ένας κατηγορεί τον άλλο, 
δε μπορείς να προχωρήσεις στο δρόμο, είσαι φοβισμένος, ρίχνουνε βόμβες και συχνά γίνονται 
ατυχήματα στους δρόμους με τα αυτοκίνητα γιατί δεν έχουμε καλούς δρόμους.  
Πότε έκανες το ταξίδι στο Μπαγκλαντές; 
Πρώτη φορά πήγα το 2010, έκατσα τέσσερις μήνες και γύρισα. Έφυγα ξανά το 2012, έκατσα 
επτά μήνες και γύρισα πίσω. Τη δεύτερη φορά παντρεύτηκε ο αδερφός μου και η αδερφή μου, 
είχαμε δύο γάμους, γι αυτό έμεινα τόσον καιρό.   
Η αντιμετώπιση των Ελλήνων απέναντί σου πώς ήταν; Πως ήταν η συμπεριφορά τους; 
Μου άρεσε πάρα πολύ η συμπεριφορά των Ελλήνων. Στη αρχή που μέναμε Καλλιθέα, μια μέρα 
είχα πάρει το λεωφορείο για να έρθω στην Ομόνοια, στο μαγαζί και ήμουν έγκυος. Και ένιωσα 
λίγο άσχημα στο λεωφορείο, ζαλίστηκα και μερικοί Έλληνες με βοήθησαν πάρα πολύ και μου 
άρεσε πολύ αυτό· δεν το καταλάβαιναν ότι ήμουν έγκυος, δε φαινόταν, νόμιζαν ότι έχω 
πρόβλημα, ότι είμαι άρρωστη αλλά με βοήθησαν πολύ και τους ευχαρίστησα. Στη δικιά μας 
χώρα δεν υπάρχει τέτοιος σεβασμός, όπως με σεβάστηκαν εδώ οι Έλληνες, εκεί μερικές 
γυναίκες όταν προχωρούν στο δρόμο τους κάνουν πλάκα, γενικά δεν σέβονται.  
Όταν πρωτοήρθες στην Ελλάδα σε βοήθησε κάποιος στην προσαρμογή σου; 
Ο ιδιοκτήτης που νοικιάζαμε το σπίτι ήταν Έλληνας και βοηθούσε σε ό,τι χρειάστηκε· εγώ δεν 
ήξερα ελληνικά τότε αλλά με σεβάστηκε πάρα πολύ, σαν κόρη του. Όταν γεννήθηκε το πρώτο 
παιδί μου, το 2009, μας βοήθησε πάρα πολύ. 
Πως αισθάνεσαι που είσαι μουσουλμάνα και ζεις σε μια χώρα χριστιανική; Αισθάνεσαι 
διαφορετική; 
Εδώ μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ είμαι μουσουλμάνα αλλά δεν έχω πρόβλημα με τη θρησκεία, 
νιώθω άνετα, εδώ δεν κάνουν κάτι κακό, ο καθένας έχει όποια θρησκεία του αρέσει, νιώθω 
ελεύθερα, πάω στο τζαμί κάθε μέρα, προσεύχομαι… 
Όλα αυτά τα χρόνια που είσαι στην Ελλάδα, έχεις αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα; Οτιδήποτε 
σκέφτεσαι… 
Εδώ νιώθω πολύ ανεξάρτητη, στην πατρίδα μας δεν είναι έτσι, εκεί δε μπορεί να βγει μια 
γυναίκα μόνη της βράδυ ας πούμε, εδώ ό,τι ώρα να είναι μπορεί να προχωράει έξω. Μόνο μια 
φορά είχα πρόβλημα, που χτύπησε η χρυσή αυγή τον άντρα μου, τότε μόνο στεναχωρήθηκα. Η 
ζωή μου κατά τα άλλα είναι εντάξει. Και επίσης το παιδί μου το μικρό που γεννήθηκε με 
πρόβλημα στην καρδιά του. Πήγα πολλές φορές στο νοσοκομείο, τώρα είχα πάει στο Ωνάσειο, 
όλοι οι γιατροί μάς βοήθησαν, πολύ καλοί όλοι. 
Όταν πήγα στο πανεπιστήμιο στο Μπαγκλαντές -τελείωσα το πανεπιστήμιο, έχω σπουδάσει 
δασκάλα- από τότε έμαθα για το Σωκράτη, τον Αριστοτέλη, έμαθα λίγο λίγο όλη την ελληνική 
ιστορία, ότι υπάρχει σεβασμός στη Ελλάδα, ότι είναι φιλόξενοι άνθρωποι. Και μετά όταν 
παντρεύτηκα και ήρθα εδώ που γεννήθηκε ο Σωκράτης και ο Αριστοτέλης μου άρεσε πάρα 
πολύ, οι Έλληνες είναι φιλόξενοι άνθρωποι.. Στη δική μας χώρα δεν είναι έτσι, δεν 
ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλον.  
Η γλώσσα σε έχει δυσκολέψει στην καθημερινότητα, το ότι δε μιλάς καλά ελληνικά; 
Όταν στην αρχή ήρθα, δεν έδωσα σημασία να μάθω ελληνικά. Τώρα πέρασε καιρός και 
σκέφτομαι σιγά σιγά ότι πρέπει να μάθω τη γλώσσα. Εγώ που είμαι από το Μπαγκλαντές 
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σπούδασα τη γλώσσα τη δική μας, μου άρεσε η γλώσσα μας, ήμουν δασκάλα και γι αυτό το 
λόγο άργησα να μάθω τα ελληνικά. Ξέρω να διαβάζω σιγά σιγά λίγο, αλλά δεν ξέρω να μιλάω 
τόσο καλά. Καταλαβαίνω αλλά όχι πολύ καλά.  
Έκανες κάπου μαθήματα ελληνικών, πώς τα έμαθες; 
Όταν είχαμε το τουριστικό γραφείο, δούλευε μια κοπέλα Ελληνίδα σε μας. Από τότε έμαθα κάτι 
βασικά ελληνικά, όταν είχε ελεύθερο χρόνο και δεν είχε δουλειά με βοηθούσε, είκοσι μέρες 
περίπου, τα βασικά, την άλφα βήτα· αλλά δεν πρόλαβα να μάθω γραμματική, τους τόνους, τα 
σύμφωνα , τα φωνήεντα… 
Τηλεόραση ελληνική βλέπεις καθόλου; Θα σε βοηθήσει ίσως να εξοικειωθείς με τη γλώσσα. 
Ναι σωστά, αλλά δεν βλέπω· όταν ήρθα στη Ελλάδα όλα τα κανάλια ήταν από το Μπαγκλαντές· 
έχουμε nova, παρακολουθούσα μόνο δικά μας κανάλια, όχι ελληνικά, δε με ενδιέφεραν.  
Ανέφερες πριν τους γιατρούς. Πώς συνεννοείσαι όταν πηγαίνεις; Δεν σε δυσκολεύει; 
Ναι δυσκολεύομαι πάρα πολύ γιατί δεν ξέρω να μιλάω, παίρνω τηλέφωνο τον άντρα μου και 
βοηθάει, δε μπορώ μόνη μου. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα· ξέρω αγγλικά λίγο. Όταν γίνει 
καλά το παιδί μου, θέλω να έρχομαι στα μαθήματα, ενδιαφέρομαι να μάθω.  
Προβλήματα με τα χαρτιά είχατε καθόλου; 
Όχι , εγώ έχω χαρτιά , μπορώ να γυρίζω στο Μπαγκλαντές όποτε θέλω, να πάω στην Ευρώπη.. 
Ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον; Θέλεις να μείνεις εδώ; Θέλεις να γυρίσεις πίσω ή να 
πας σε κάποια άλλη χώρα; 
Από όταν έμαθα για την ιστορία της Ελλάδας, είπα ότι εδώ θέλω να ζήσω, μ’ αρέσει πολύ εδώ. 
Ο άντρας μου είναι επιχειρηματίας, έχει μαγαζιά, το τουριστικό γραφείο, το εστιατόριο.. Αν θα 
γίνουν τα πράγματα  στην Ελλάδα πιο καλά εδώ θέλω να μείνω, αν θα γίνουν χειρότερα μπορεί 
να γυρίσουμε στη πατρίδα· αλλά δεν μ’ αρέσει άλλη χώρα, δε θα έφευγα για να πάω σε άλλη 
χώρα. Εδώ ο καιρός είναι καλός, λίγο χρόνο έχει κρύο και τον υπόλοιπο καιρό είναι μια χαρά, 
ζέστη.  
Έχεις δουλέψει καθόλου στην Ελλάδα; 
Όχι, δεν δουλεύω, μόνο έρχομαι εδώ στο μαγαζί μια βόλτα, αλλιώς δεν έχω ανάγκη να 
δουλέψω. 
Στο Μπαγκλαντές δούλευες ως δασκάλα; 
Ναι δούλευα, ήμουν δασκάλα σε παιδάκια δημοτικού, γυμνασίου και δούλεψα και ως δασκάλα 
έξι μήνες στο πανεπιστήμιο· μετά σταμάτησα γιατί παντρεύτηκα και ήρθα εδώ.  
Με ποιους έχεις κοινωνικές σχέσεις, με ποιους κάνεις παρέα στην Ελλάδα; 
Είναι μερικές οικογένειες Μπαγκλαντεσιανών που κάνουμε παρέα, αλλά δε μένουν τόσο κοντά, 
μένουν Παγκράτι, Πατησίων. Κάθε Σάββατο και Κυριακή συνεννοούμαστε και βγαίνουμε και 
κάνουμε παρέα. 
Με Έλληνες έχεις καθόλου επαφές φιλικές; 
Όχι, εγώ δεν έχω σχέσεις με Ελληνίδες, ο άντρας μου περισσότερο έχει σχέσεις με Έλληνες. 
Πολλές φορές έχουν έρθει σπίτι μας, μας έχουν καλέσει και εκείνοι. 
Έχεις κάποια συμμετοχή, επαφή με την κοινότητά σας; 
Ναι, έχω καλές σχέσεις, ο άντρας μου είναι μέλος· και με την πρεσβεία έχουμε καλές σχέσεις, 
έρχονται σπίτι μας, τους κάνουμε τραπέζι. 
Με την οικογένεια σου στο Μπαγκλαντές ποιες είναι οι σχέσεις σου; Κάθε πότε μιλάτε; 
Έχω καλές σχέσεις και με την οικογένειά μου και με την οικογένεια του άντρα μου, έχουμε 
επικοινωνία. Πριν γεννηθεί ο γιος μου μιλούσαμε κάθε μέρα, τώρα την εβδομάδα, 2-3 φορές, 
όσο μπορώ.  
Μέσα από ποια δίκτυα; 
Αρχικά μιλούσαμε μέσω τηλεφώνου, τώρα και μέσω internet, viber, skype, υπάρχει και ένα 
άλλο πρόγραμμα, emo λέγεται. 
Από την οικογένειά σου ή από την οικογένεια του άντρα σου έχει μεταναστεύσει κάποιος άλλος 
σε άλλη χώρα; 
Ναι, έχω ξαδέρφια στην Αμερική, στη Αγγλία, στη Σουηδία. Ο μικρότερος αδερφός μου είναι 
εδώ, όπως και ο αδερφός του άντρα μου.  
Μόνοι τους ή με τις οικογένειές τους; 
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Όχι, μόνοι τους, δεν έχουν παντρευτεί ακόμα. Η γυναίκα που θα παντρευτεί ο αδερφός του 
άντρα μου είναι τώρα στο πανεπιστήμιο, πρώτα θα τελειώσει τις σπουδές της και μετά θα 
παντρευτούν.  
Με τους συγγενείς σου στη Σουηδία, την Αγγλία έχεις σχέσεις; Τους έχεις επισκεφτεί ποτέ; 
Όχι δεν έχω πάει αλλά έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Έρχονται και εκείνοι στην πατρίδα κάθε 
χρόνο, κάθε δύο χρόνια, όποτε μπορούν, συναντιόμαστε εκεί… 
Ποια είναι η σχέση σου με τη θρησκεία;  
Πιστεύω 100% στη δική μας θρησκεία. Αλλά δεν έχω πρόβλημα με τις άλλες θρησκείες. Όταν 
ήμουν στην πατρίδα μου που πήγαινα σχολείο και πανεπιστήμιο, είχα πολύ καλές φίλες 
χριστιανές που κάναμε παρέα, έρχονταν σπίτι μου και τρώγαμε μαζί. 
Τηρείς τις θρησκευτικές πρακτικές; (προσευχές, νηστείες..) 
Ναι, η δική μας οικογένεια, οι συγγενείς μου, όπως αγαπάω και εγώ τη θρησκεία, την αγαπούν 
όλοι. Αλλά δεν μισούμε τις άλλες θρησκείες, τις σεβόμαστε, ο καθένας μπορεί να έχει όποια 
θρησκεία του αρέσει.  
Φοράς μαντίλα; 
Δεν φοράω εγώ πολύ. Έτσι μου αρέσει.  
Όταν ήρθες φορούσες; 
Όχι, δεν φορούσα μαντίλα, ούτε εδώ ούτε στο Μπαγκλαντές. Κανονικά πρέπει να φοράω, έτσι 
λέει η θρησκεία μου, θέλω δηλαδή να φορέσω αλλά ίσως αργότερα, πιο μετά.  
Πιστεύεις ότι υπάρχει θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα; 
Ναι, έτσι πιστεύω. Κάποιοι Έλληνες σέβονται τις άλλες θρησκείες αλλά πιστεύω ότι σε 
μερικούς άλλους δεν αρέσουν οι άλλες θρησκείες, έτσι νιώθω. Κάποιες φορές εγώ έβαζα τη 
μαντήλα αλλά στον ιδιοκτήτη του σπιτιού που μέναμε δεν άρεσε, μου έλεγε «γιατί τη φοράς».. 
μόνο αυτό· κατά τα άλλα δεν είχε πρόβλημα , που κάναμε προσευχή για παράδειγμα, δεν τον 
πείραξε τίποτα. 
Έχεις ζήσει ρατσισμό στην Ελλάδα; 
Εγώ με λίγους ανθρώπους που είναι από την πατρίδα μου μιλάω συνήθως, δεν έχω σχέσεις με 
άλλους, αλλά και με κάποιες Ελληνίδες που έχει τύχει να μιλήσω δεν ήταν ρατσίστριες. Μόνο 
μια φορά, όταν γεννήθηκε το παιδί μου στο νοσοκομείο Παίδων , εκεί μια νοσηλεύτρια ήταν 
ρατσίστρια· δεν ήθελε να μιλάει μαζί μου, μου μιλούσε άσχημα, «γιατί ήρθες στην Ελλάδα , δεν 
ξέρεις ελληνικά» και τέτοια… 
Πως σχολιάζεις το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσημο τζαμί και νεκροταφείο στην Ελλάδα; 
Δεν μας έδωσαν άδεια, αλλά όλοι κάνουν προσευχή, νοικιάζουν ένα μικρό χώρο, ένα 
διαμέρισμα και έχουμε  τζαμιά: αραβικά, μπαγκλαντεσιανά, πακιστανικά…Αλλά εδώ είναι 
χριστιανή χώρα, δεν είναι μουσουλμανική χώρα να ελπίζω σε κάτι περισσότερο, ότι θα μας 
δώσουνε τζαμί και νεκροταφείο. 
Στις άλλες χώρες όμως υπάρχουν. 
Στη δική μας χώρα και οι μουσουλμάνοι έχουν τζαμί και οι χριστιανοί έχουν εκκλησία, οι 
ινδουιστές έχουν ναούς, το κράτος τους δίνει. Νιώθω λίγο άσχημα, κανονικά θα έπρεπε να έχει 
και στην Ελλάδα. Στο Μπαγκλαντές όταν έχει γιορτή η κάθε θρησκεία στο δημόσιο είναι όλα 
κλειστά. Όταν έχουν οι χριστιανοί, οι ινδουιστές… 
Θεωρείς ότι είναι σημαντικό να διατηρήσεις τα δικά σου πολιτισμικά και θρησκευτικά 
χαρακτηριστικά  στην Ελλάδα? 
Ναι γιατί δεν είναι τα ίδια. Όταν ήρθα στην Ελλάδα δε φορούσα ποτέ ρούχα όπως φοράνε οι 
Ευρωπαίοι, φορούσα τα δικά μας ρούχα, τα κράτησα, αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Δεν έχω τέτοια 
επιλογή να αλλάξω τα δικά μου χαρακτηριστικά, θέλω να τα κρατήσω. 
Θεωρείς σημαντικό να τα μεταδώσεις και στα παιδιά σου? 
 Τα δικά μου χαρακτηριστικά θέλω να τα δώσω και στα παιδιά μου αλλά τώρα δεν ξέρω αν θα 
τα κρατήσουν γιατί  εδώ γεννήθηκαν, εδώ μεγαλώνουν…Είναι δύο αγόρια, είναι λίγο δύσκολο.  
Τι κάνεις στο ελεύθερό σου χρόνο; 
Δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο γιατί έχω και δύο παιδιά αλλά όταν έχω μου αρέσει να ράβω· 
φτιάχνω δικά μου ρούχα, έχω μηχανή στο σπίτι και ξέρω να ράβω καλά· αυτό που φοράω το 
έχω φτιάξει εγώ. (φοράει ένα παραδοσιακό κεντητό φόρεμα της χώρας της) 
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Ρίπα, Μπαγκλαντές 
 
Πες μου λιγάκι κάποια πράγματα για τη μεταναστευτική σου πορεία : πότε ήρθες στην Ελλάδα, 
με ποιον… 
Το 2006 ήρθα με τα παιδιά μου, με το αεροπλάνο.  
Δηλαδή είχες παντρευτεί και είχες κάνει οικογένεια στο Μπαγκλαντές και ο άντρας σου  είχε 
μεταναστεύσει στην Ελλάδα, σωστά; 
Ακριβώς. Παντρευτήκαμε το 1996, ο άντρας μου μετά από λίγα χρόνια έφυγε στην Ελλάδα και 
μετά ήρθαμε και εμείς οι τρεις.  
Ποιες ήταν οι αρχικές σου εντυπώσεις εδώ; 
Ήταν πολύ ωραία, μου άρεσε, ήταν εντυπωσιακά θα έλεγα. 
Τι διαφορές είδες με το Μπαγκλαντές; 
Στο Μπαγκλαντές ήταν όλα πράσινα, γιατί είχε πολύ πράσινο γενικά. Εδώ όλα φαίνονται 
άσπρα, τα κτίρια, οι πολυκατοικίες, ήταν διαφορετικά, μου άρεσε αυτό. 
Διαφορές ως προς τον τρόπο ζωής; 
Εδώ είναι όλα ήρεμα, δεν ακούγεται τίποτα, έχει ηχομόνωση. Στο Μπαγκλαντές γενικά έχει 
πολύ κόσμο, πολλή φασαρία. 
Πώς ήταν η προσαρμογή σου; 
Είχαμε προετοιμαστεί από πριν, πριν έρθουμε εδώ ξέραμε κάποια πράγματα. Όταν ήρθαμε, 
είχαμε κάποιους Έλληνες γείτονες, οπότε μιλούσαμε μαζί τους και μετά  ο γιος μου μπήκε στο 
σχολείο, έτσι ήρθα σε επαφή με την κοινωνία, ήταν εύκολα δηλαδή.  
Φαντάζομαι σε βοήθησε το γεγονός ότι τον άντρα σου τον ήξεραν ήδη. 
Ναι, είχε φίλους, γείτονες… 
Πως αισθάνεσαι που είσαι από διαφορετική χώρα και ζεις σε μια χώρα που έχει διαφορετική 
θρησκεία από τη δική σου; 
 Εντάξει είναι, γενικά είναι ωραία, αλλά καμιά φορά κάποιοι με βλέπουν που φοράω μπούργκα 
και νευριάζουν χωρίς λόγο. Αλλά κατά τα άλλα είναι πολύ καλά, οι περισσότεροι που έχω 
γνωρίσει είναι καλοί άνθρωποι, η συμπεριφορά τους είναι πολύ καλή.  
Έχεις αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα όλα αυτά τα χρόνια που είσαι εδώ; Για παράδειγμα με τη 
γλώσσα, με τα χαρτιά… 
Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τα χαρτιά αλλά με τη γλώσσα. Μου φαίνεται δύσκολη. 
Προσπάθησες ποτέ να μάθεις; 
Είχα εγγραφεί δύο φορές, είχα πάει σχολείο. Είχα ξεκινήσει μαζί με τον άντρα μου μια φορά και 
άλλη μια φορά μόνη μου και είχα πάρει και βεβαίωση. 
Τι άλλο θα έλεγες ότι σε δυσκολεύει στην Ελλάδα; 
Τα οικονομικά προβλήματα.. Πώς θα είναι η κατάσταση, αν θα βρει ο άντρας μου δουλειά, πως 
θα γίνει, αν θα φύγουμε από εδώ, αν θα τελειώσουν εδώ τα παιδιά τα μαθήματά τους, το 
σχολείο, ή αν θα πρέπει να μετακομίσουμε πάλι και να πάμε σε άλλη χώρα. Ο άντρας μου λέει 
ότι θέλει να φύγει αν μπορεί, αν βρει κάποιον τρόπο να πάει, αν τον ζητήσουν στη δουλειά, ως 
μάγειρας πάλι. Έχει κάποιους γνωστούς Γερμανία, Σουηδία, αλλά αν θα πάει θα πάει μόνος του 
γιατί ο γιος μου έχει ξεκινήσει το λύκειο οπότε θέλουμε να το τελειώσει, εμείς δε μπορούμε να 
φύγουμε. 
Έχεις δουλέψει καθόλου εδώ στην Ελλάδα; 
Όχι εδώ δεν έχω δουλέψει ποτέ. 
Θα ήθελες; 
Όχι.  
Στο Μπαγκλαντές δούλευες; 
Ναι, ήμουν δασκάλα. Και είχα δουλέψει και ως δημοσιογράφος. Είχα κάνει εξειδίκευση, ειδικά 
μαθήματα. Αν δηλαδή σε κάποιο άρθρο υπήρχε κάποιο λάθος το διόρθωνα. Όταν ήταν τα παιδιά 
μικρά δούλευα, μετά όταν άρχισε ο γιος μου σχολείο σταμάτησα. 
Ο άντρας σου τι δουλειά έκανε στο Μπαγκλαντές; 
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Δούλευε σε τυπογραφείο, τύπωνε βιβλία. 
Εσύ εκεί φορούσες μπούργκα ή εδώ έβαλες; 
Φορούσα και εκεί.  
Εδώ στην Ελλάδα με ποιους έχεις κοινωνικές σχέσεις, με ποιους κάνεις παρέα; 
Με τους γύρω γείτονες βασικά, οικογένειες περισσότερο, με άλλες μαμάδες.. 
Τι εθνικότητας; 
Όλοι Μπαγκλαντεσιανοί, όλοι εδώ γύρω μένουν.  
Έχετε επαφές με Έλληνες; Σε τι επίπεδο;  
Δεν έχουμε κάποια σχέση με Έλληνες, περισσότερο με τους καθηγητές των παιδιών. Όταν ήταν 
μικρός ο γιος μου πήγαινα για να πάρω τους βαθμούς, τώρα που μεγάλωσε πηγαίνει μόνος του. 
Εντάξει, μιλάμε κανονικά και με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού αλλά δεν έχουμε παραπάνω σχέσεις. 
Θα ήθελες να έχεις παραπάνω επαφές με Έλληνες ; 
Οι Έλληνες, ο τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς τους μου αρέσει αλλά δε μπορώ να μιλήσω 
καλά οπότε δε μπορώ να έχω σχέσεις εύκολα.  
Η όχι τόσο καλή γνώση των ελληνικών δεν σε έχει δυσκολέψει στην καθημερινότητα; 
Αρχικά όταν πήγαινε ο γιος μου σχολείο τότε είχα κάποια προβλήματα, δε μπορούσα να μιλήσω 
με τους καθηγητές.. Μετά αν πάω καμιά φορά στο νοσοκομείο μόνη μου δε μπορώ να 
επικοινωνήσω με τους γιατρούς και όταν ο άντρας μου είναι στη δουλειά και εγώ πρέπει να 
κάνω κάποια δουλειά με τα χαρτιά, να τα καταθέσω δε μπορώ να το κάνω, δυσκολεύομαι. 
Ελληνικά κανάλια στην τηλεόραση έχετε; Από εκεί ίσως μπορέσεις να μάθεις καλύτερα τη 
γλώσσα. 
Έχουμε τηλεόραση αλλά δεν έχουμε αποκωδικοποιητή, δεν έχουμε αγοράσει ακόμα, οπότε δεν 
πιάνουμε. Εμείς βλέπουμε μέσω internet δικές μας εκπομπές. 
Υπάρχει κοινότητα Μπαγκλαντεσιανών στην Αθήνα; Έχετε σχέση με την κοινότητα; 
Υπάρχει αλλά δεν έχουμε σχέση.  
(Γιος : Δε μπλέκουμε, εκεί κάνουν άλλα πράγματα, δεν μας αρέσει η συμπεριφορά τους ) 
Κάποια σχέση με μεταναστευτική οργάνωση έχετε; Ή με κάποια ΜΚΟ, αν ποτέ έχετε δεχτεί τη 
βοήθειά τους (πχ ιατρική, νομική).. 
Όχι εμείς έχουμε ασφάλεια, δεν έχει τύχει να πάμε.  
Με την οικογένειά σου στο Μπαγκλαντές διατηρείτε επαφές; 
Ναι, είναι πολύ καλές οι σχέσεις μας, τηλεφωνιόμαστε, ή μέσω internet και μέσω skype, έτσι… 
Η συχνότητα των επαφών σας; 
Σχεδόν κάθε μέρα. Ο πατέρας μου έχει γεράσει, είναι ηλικιωμένος οπότε παίρνω τηλέφωνο 
συχνά. Θα ήθελα να τον φέρω εδώ πέρα.  
Μπορείς να τον φέρεις; 
Υπάρχει τρόπος αλλά δεν ξέρω, το σκεφτόμαστε. Θα δούμε. 
Αδέρφια έχεις; Είναι όλοι οι συγγενείς σου στο Μπαγκλαντές ή ζουν και σε κάποια άλλη χώρα; 
Είμαστε έξι αδέρφια. Όλοι είναι στο Μπαγκλαντές τώρα. Ο ένας ήταν για μεταπτυχιακό και 
διδακτορικό (business economist) στο Τόκιο και μετά στη Νέα Ζηλανδία και τώρα που τελείωσε 
διδάσκει στο πανεπιστήμιο στη Ντάκα, στο Μπαγκλαντές. 
Δεν έχετε άλλους συγγενείς, ούτε και απ την πλευρά του άντρα σου που να έχουν 
μεταναστεύσει αλλού και να μη ζουν το Μπαγκλαντές; 
Όχι, όχι, μόνο εμείς. 
Στέλνετε χρήματα εκεί; 
Όταν κάποιος έχει ανάγκη τότε στέλνουμε, τώρα συχνά δεν στέλνουμε γιατί ούτε και εμείς 
έχουμε, παλιά που είχαμε στέλναμε αν κάποιος χρειαζόταν. 
Ποια είναι η σχέση σου με τη θρησκεία; 
Πιστεύω, τηρώ όσα μπορώ.  
Περιέγραψέ μου λιγάκι ποια είναι αυτά. 
Ας πούμε φοράω μπούργκα όταν πηγαίνω έξω.  
Μπούργκα εννοείς να καλύπτεται όλο το πρόσωπο; Ή μαντίλα; 
Όλο. Κάποιες γυναίκες φοράνε μόνο μαντίλα και φοράνε τζιν ας πούμε, εγώ δε φοράω τζιν. Και 
το στόμα είναι καλυμμένο, μόνο τα μάτια φαίνονται και φοράω και γάντια. 
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Τηρώ τη νηστεία, κάνω τις προσευχές μας πέντε φορές τη μέρα.  
Σε τζαμί πηγαίνεις; 
Όχι, δεν πηγαίνω. Επιτρέπεται για τις γυναίκες αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιος 
ειδικός χώρος, δεν έχει φτιαχτεί ακόμα ξεχωριστός για τις γυναίκες στα τζαμιά που είναι κοντά 
μας. Έχει στο Μοσχάτο αλλά είναι πολύ μακριά από εδώ για να πάω.   
Πιστεύεις ότι υπάρχει θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα; 
Τις περισσότερες φορές οι γυναίκες τις προσευχές και τις γιορτές και αυτά τα έθιμα τα κάνουμε 
στο σπίτι οπότε κανείς δε μας λέει κάτι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να με εμποδίσει 
κάποιος. Αν κάτι χρειαστεί να κάνω, να γιορτάσουμε κάτι, ή να πάω βόλτα, μπορώ να πάω με 
τον άντρα μου έξω ή με φίλες μου ή με το γιο μου. Για παράδειγμα, μετά το τέλος του 
ραμαζανιού που έχουμε τη γιορτή, αν θέλουμε να γιορτάσουμε, μπορούμε να πάμε έξω.  
Τι κάνεις στο χρόνο που δεν ασχολείσαι με  το σπίτι, πώς διασκεδάζεις ας πούμε; 
Βγαίνω συνήθως για ψώνια, πηγαίνουμε βόλτα, μου αρέσει πολύ η Ακρόπολη.  
Το ότι δεν υπάρχει επίσημο τζαμί όπως και ισλαμικό νεκροταφείο πώς θα το σχολίαζες; Μήπως 
τελικά είναι δείγμα ότι δεν υπάρχει θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα; 
Ναι εντάξει, δεν υπάρχουν. Σίγουρα αν υπήρχαν θα ήταν ακόμα καλύτερα. Αλλά εμένα 
τουλάχιστον δε με εμποδίζει κάποιος να κάνω κάτι θρησκευτικό.  
Όταν καμιά φορά πηγαίνω με τις φίλες μου έξω, εδώ οι αστυνομικοί ρωτάνε ας πούμε «τι είναι 
αυτό που φοράτε, γιατί ήρθατε εδώ, γιατί δεν το βγάζετε αφού ήρθατε εδώ, τι πιστεύεις»…Kαι 
κάποιοι ηλικιωμένοι που δεν καταλαβαίνουν ρωτάνε.  
Πως αισθάνεσαι μ αυτό; 
Νιώθω άσχημα.  
Θεωρείς σημαντικό να διατηρήσεις τα θρησκευτικά σου χαρακτηριστικά; 
Nαι, βέβαια. 
Nα τα μεταδώσεις στα παιδιά; 
Ναι, το θεωρώ πολύ σημαντικό. 
 
 
Αϊσέ, Μπαγκλαντές 
 
Πες μου κάποια πράγματα για τη μεταναστευτική σου πορεία: πότε ήρθες στην Ελλάδα, με 
ποιον, πως.. 
Εγώ ήρθα εδώ το 2006 μαζί με τον άντρα μου, με αεροπλάνο. 
Είχατε παντρευτεί πρώτα στο Μπαγκλαντές; 
Ναι, παντρευτήκαμε εκεί. Μετά το γάμο, μετά από δύο χρόνια ήρθα στην Ελλάδα. Ο άντρας 
μου ήταν στην Ελλάδα. Φτιάξαμε τα χαρτιά και ήρθε και με πήρε. 
Πώς σου φάνηκε η Ελλάδα, ποιες ήταν οι εντυπώσεις σου; 
Είναι καλά εδώ, μου άρεσε πολύ.  
Πώς ήταν η προσαρμογή στην αρχή; 
Ήταν δύσκολα γιατί είχε πολύ κρύο, στο Μπαγκλαντές εννιά μήνες έχει ζέστη! Εδώ είναι εννιά 
μήνες κρύο! 
Τι διαφορές είδες πολιτισμικές, στον τρόπο ζωής σε σχέση με το Μπαγκλαντές; 
Εκεί είχε πολύ κόσμο, εδώ κανένας δε τσακώνεται με κάποιον άλλο, είναι ήσυχα, ήρεμα. Τα 
φαγητά εδώ όλα είναι φρέσκα, τα λαχανικά, εκεί βάζουν πολλά χημικά μέσα, δε μπορείς εύκολα 
να ξεχωρίσεις ποιο είναι με χημικά...Γενικά όλα είναι καλά εδώ, μόνο που η οικογένειά μας 
είναι μακριά. 
Έχεις πάει καθόλου στο Μπαγκλαντές ξανά από τότε που ήρθες; 
Ναι μία φορά, το 2009, μετά όχι. Τώρα έχουμε και λίγο πρόβλημα με τα λεφτά. 
Ποια ήταν η αντιμετώπιση των Ελλήνων απέναντί σου; 
Υπάρχουν αρκετοί που ενδιαφέρονται για μας, συμπεριφέρονται ωραία, ρωτάνε πώς είναι το 
Μπαγκλαντές, γενικώς έρχονται μαζί μας σε επαφή. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι ρατσιστές.. Είναι 
άσχημο αυτό. 
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Όταν είχες πρωτοέρθει υπήρχε κάποιος που σε βοήθησε να ενσωματωθείς πιο εύκολα, να μάθεις 
κάποια πράγματα πώς λειτουργούν στην Ελλάδα; 
Με είχε βοηθήσει ο ιδιοκτήτης που δούλευε ο άντρας μου. Τα ελληνικά τα έμαθα βλέποντας 
τηλεόραση και με βοήθησε και ο άντρας μου να μάθω. 
Είχες πάει καθόλου σχολείο να μάθεις ελληνικά; 
Είχα πάει για τρεις μήνες, μία φορά την εβδομάδα, όταν πήγαινε και το παιδί, στο ίδιο σχολείο, 
με βοήθησαν να μάθω… Ήταν καλή η δασκάλα, ήταν έξτρα , δεν έπαιρνε λεφτά. Το παιδί μου 
έχει ειδικές ανάγκες, δε μπορεί να μιλήσει καλά και η δασκάλα αυτή η ίδια τη βοήθησε να βρει 
σχολείο ειδικό για αυτήν. Τώρα είναι καλύτερα. Κάνει λογοθεραπεία.  
Πώς αισθάνεσαι που είσαι μουσουλμάνα σε μια χώρα χριστιανική; 
Σέβομαι όλες τις θρησκείες και μου αρέσει να είναι όλοι μαζί. 
Έχεις αισθανθεί ρατσισμό στην Ελλάδα; 
Δεν υπάρχει ελευθερία, όταν βγαίνω έξω βγαίνω έτσι όπως είμαι τώρα, (σ.σ. φοράει μπούργκα· 
μέσα στο σπίτι έχει κατεβάσει το κομμάτι του υφάσματος που καλύπτει το υπόλοιπο πρόσωπο 
κάτω απ’ τα μάτια), μου λένε «γιατί δεν τα βγάζεις που ήρθες εδώ πέρα».. Δεν προσπαθούν να 
καταλάβουν ότι είναι η θρησκεία μας, ότι το ζητάει η θρησκεία μας και ότι πρέπει να το 
κάνουμε αυτό. «Γιατί κάνεις έτσι», «πήγαινε στο Μπαγκλαντές να τα φοράς αυτά», μου λένε 
διάφορα τέτοια, δεν καταλαβαίνω πάντα τι λένε, ή άλλες φορές γελάνε· κάποιοι άλλοι όμως 
λένε ότι είναι πολύ καλό αυτό.  
 Αυτά τα ρατσιστικά περιστατικά εσύ πως τα διαχειρίζεσαι; 
Δεν αντιδράω, δεν μιλάω, γιατί είναι η χώρα σας οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι εμείς 
ελεύθερα, εξάλλου δεν ξέρω και τη γλώσσα. Δεν μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα. 
Αν ήξερες τη γλώσσα; 
Και πάλι δε θα έλεγα κάτι, δε θέλω να εμπλακώ σε αυτό, και έτσι είμαι μια χαρά. 
Πρόβλημα με τα χαρτιά είχες καθόλου; 
Εγώ έχω χαρτιά και ο άντρας μου έχει χαρτιά. Απλώς θέλω να πάρω ελληνικό διαβατήριο και σ’ 
αυτό υπάρχει λίγο πρόβλημα. Έτσι μπορείς να πας και σε άλλες χώρες, στην Αμερική.. Θέλουν 
κάποια χαρτιά απ’ την Ινδία γιατί στο Μπαγκλαντές δεν υπάρχει πρεσβεία της Ελλάδας, πρέπει 
να πας στην Ινδία και υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, π.χ. για να πάρω πιστοποιητικό ότι έχουμε 
παντρευτεί, θέλει μετάφραση από εκεί. Το κράτος το λέει έτσι, αν ήθελε μπορούσε να το κάνουν 
και εδώ.  
Τι σε προβληματίζει στην Ελλάδα, τι σε ανησυχεί; 
Τώρα όλοι έχουν οικονομικά προβλήματα, αυτό είναι το πρόβλημα μόνο, με το ενοίκιο, τα 
κοινόχρηστα, τους λογαριασμούς είναι όλα ίσα ίσα , δεν περισσεύει κάτι. Κατά τα άλλα είναι 
όλα εντάξει, και το σχολείο είναι καλά γιατί είναι δημόσιο, στο Μπαγκλαντές είναι ιδιωτικά, 
πληρώνεις.  
Εσύ φαντάζομαι δε δουλεύεις.. 
Ναι δουλεύει ο άντρας μου, έχουμε μαγαζί με ψιλικά.  
Πώς βλέπεις το μέλλον σου στην Ελλάδα; Σκέφτεσαι να φύγετε, να μείνετε; 
Δε θέλω να πάω πουθενά (γέλια). Αν το κράτος εφαρμόσει κάποιους νόμους και να έχουμε 
κάποια προνόμια περισσότερα ας πούμε, ευκολία για να ζήσουμε εδώ, θα κάτσουμε, δεν θα 
φύγουμε. 
Κοινωνικές σχέσεις (οικογενειακές, φιλικές), με ποιους έχεις; 
Οι οικογένειες που είναι απ’ το Μπαγκλαντές που μένουν εδώ κοντά, με αυτούς έχουμε σχέσεις. 
Με Έλληνες έχετε καθόλου σχέσεις; 
Όχι δεν έχουμε , μόνο ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, αν κάτι συμβεί στο σπίτι έρχεται καμιά φορά. 
Θα ήθελες να έχεις περισσότερες σχέσεις με Έλληνες και Ελληνίδες; 
Ναι, εφόσον μένουμε εδώ πέρα, αν και αυτές θέλουν να μας γνωρίσουν. Και η γλώσσα είναι το 
πρόβλημα. 
Με την κοινότητα έχεις κάποια σχέση; 
Όχι, με τους κανονικούς ανθρώπους, εκεί μπλέκονται με πολιτικά, οπότε δε μας ενδιαφέρει, δε 
μας αρέσει. 
Είχες ποτέ επαφές με ΜΚΟ; 
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Εδώ κάτω έχει ένα ιατρείο, οι Γιατροί του κόσμου. Η συμπεριφορά τους δεν είναι πάντα τόσο 
καλή, αλλά βοηθάνε.. Ήθελα να μου φτιάξουν ένα χαρτί για την κόρη μου για το σχολείο, είχα 
πάρει πάνω από είκοσι φορές τηλέφωνο στο ΙΚΑ και δεν απαντούσαν και ήρθα εδώ και μου το 
έφτιαξαν. Κάποιοι γιατροί είναι καλοί, κάποιοι δεν είναι,  υπάρχουν καλοί άνθρωποι και κακοί 
άνθρωποι παντού.  
Έχεις επαφές με την οικογένειά σου στη χώρα καταγωγής; 
Ναι, μιλάμε δύο τρεις φορές τη βδομάδα από το τηλέφωνο. Με το internet υπάρχει λίγο 
πρόβλημα, με κάρτα μιλάμε και skype καμιά φορά, αν δεν υπάρχει πρόβλημα με το internet.  
Ο άντρας σου κάθε πότε πηγαίνει στο Μπαγκλαντές; 
Τρεις φορές έχει πάει μόνο, όχι πολύ. Τα εισιτήρια για να πας και να έρθεις είναι εφτακόσια 
ευρώ, είναι πολλά χρήματα.  
Υπάρχει κάποιος απ’ την οικογένειά σου στο Μπαγκλαντές που να έχει μεταναστεύσει σε άλλη 
χώρα εκτός από εσάς; 
Όχι δεν υπάρχει, όλοι είναι εκεί. Είχε έρθει ένας συγγενής μας εδώ αλλά έφυγε πάλι, γύρισε 
πίσω. Κανένας από μας, από όσες οικογένειες μένουμε εδώ πέρα, δεν έχει συγγενείς. 
Γνωριζόμαστε και κάνουμε παρέα, είμαστε σαν οικογένεια. 
Ποια είναι η σχέση σου με τη θρησκεία; 
Προσπαθώ να τα τηρώ όλα, κάνω τις προσευχές, διαβάζω το κοράνι όταν έχω χρόνο, κάνω το 
ραμαζάνι, γιορτάζω τις γιορτές εδώ μαζί με τις φίλες μου, τα τηρώ όλα.  
Στο τζαμί πηγαίνεις; 
Όχι , εγώ δεν πηγαίνω, ο άντρας μου πηγαίνει.  
Θεωρείς σημαντικό να μεταφέρεις τα θρησκευτικά χαρακτηριστικά και τα πολιτισμικά στην 
κόρη σου; 
Ναι, η προτεραιότητα είναι να μάθει τη θρησκεία και τα έθιμα αυτά. Μετά να μάθει αυτά που 
χρειάζονται για να ζήσει εδώ πέρα και να κυκλοφορήσει, να μάθει κάτι, να σπουδάσει. 
Πώς σχολιάζεις το ότι δεν υπάρχει επίσημο τζαμί καθώς και ισλαμικό νεκροταφείο στην Αθήνα; 
Ναι, δεν υπάρχει επίσημο τζαμί και το νεκροταφείο είναι ένα πρόβλημα και αυτό. Καμιά φορά 
αυτοί που δεν έχουν χαρτιά πηγαίνουν στο τζαμί και όταν πηγαίνουν εκεί περιμένουν οι 
αστυνομικοί απ’ έξω και τους παίρνουν. Τους εμποδίζουν βασικά οι αστυνομικοί να πηγαίνουν 
στο τζαμί.  
 
 
Ραχιμά, Μπαγκλαντές 
 
Θα ήθελα να μου πεις αρχικά πότε ήρθες στην Ελλάδα… 
Ήρθα το 2002. Ήταν ο άντρας μου στην Ελλάδα.  
Είχες παντρευτεί πριν στο Μπαγκλαντές; 
Όχι, εδώ. Αλλά τον ήξερα από πριν.  
Πόσα χρόνια πριν από σένα είχε έρθει εκείνος στην Ελλάδα; 
Αυτός τώρα είναι εδώ 16 χρόνια.  
Εσύ ήρθες με το αεροπλάνο; 
Όχι. Ήρθα μέσω του Λιβάνου, μετά από εκεί Τουρκία και μετά αυτοκίνητο, περπάτημα. Ήρθα 
μαζί με τον μεγάλο αδερφό του άντρα μου. 
Πώς παντρευτήκατε εδώ; Για το κράτος στα χαρτιά φαίνεται ότι είστε παντρεμένοι; 
Εδώ έχει δικό μας παπά. Ναι φαίνεται. Πήρα χαρτιά από το Μπαγκλαντές, από την πρεσβεία, 
όχι από το ελληνικό κράτος. Κανονικά δεν είναι έτσι στο Μπαγκλαντές, δεν πρέπει όπως εγώ 
που ήρθα χωρίς τον άντρα μου και δεν ήμουν παντρεμένη και ήρθα εδώ και παντρεύτηκα. Θα 
έπρεπε  να παντρευτούμε εκεί και να πάει ο άντρας μου να καταθέσει ληξιαρχική πράξη δική 
του και δική μου και οικογενειακή κατάσταση και μετά να πει «θέλω να φέρω τη γυναίκα μου», 
να κάνει αίτηση. Δεν είναι όλοι όπως εγώ, ένα 3% μπορεί, ούτε 3%.  
Τώρα έχεις άδεια παραμονής; 
Πρώτα είχα κόκκινη κάρτα και από το 2005 είμαι μαζί με τον άντρα μου στα χαρτιά. Και με τα 
παιδιά μου. 
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Πες μου πως σου φάνηκε στην αρχή η Ελλάδα όταν πρωτοήρθες. 
Καλύτερα ήταν τότε. Εμείς είμαστε μια χώρα με πολύ κόσμο. Έχει πρόβλημα η πατρίδα μας γι 
αυτό ήρθα στην Ελλάδα. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει ασφάλεια, εδώ νιώθω ασφαλής, εκεί 
δεν είναι τόσο άνετα να προχωράω στο δρόμο. Όταν πέθαναν οι γονείς μου πέρασα πολύ 
δύσκολα γι αυτό ήρθα στην Ελλάδα να δουλέψω. Εδώ μπορώ να γυρίζω άνετα όπου θέλω, εκεί 
δε μπορώ…Και εδώ μπορώ να δουλέψω παντού, σε καλύτερη δουλειά, δεν είναι το ίδιο 
μεροκάματο με το Μπαγκλαντές.  
Πολιτισμικές διαφορές; 
Το Μπαγκλαντές είναι μια χώρα που είναι όλοι μουσουλμάνοι, εσείς εδώ είστε μια χώρα που 
είστε όλοι χριστιανοί. Είναι διαφορετικό· εμείς δεν τρώμε χοιρινό, δεν πίνουμε.. Αυτό, τίποτα 
παραπάνω, τα άλλα είναι τα ίδια.  
Πως αισθάνεσαι που είσαι μουσουλμάνα σε μια χώρα χριστιανική; 
Μέχρι πριν πέντε χρόνια όλα ήταν καλά, δεν ένιωθα τίποτα που είμαι μουσουλμάνα και μένω σε 
μια χώρα που είναι χριστιανική. Τώρα εδώ και 3-4 χρόνια μάς ενοχλούν κάποιοι, «είσαι 
μουσουλμάνα», «πρέπει να φύγεις από εδώ», «τι κάνεις εδώ στην Ελλάδα», όλοι τώρα στο 
δρόμο είναι έτσι.. Δεν μπορώ να περπατήσω στο δρόμο.. Αλλά  η ζωή μου εμένα εδώ είναι, όλα 
εδώ είναι, έχω παιδί που πάει σχολείο..  
Για πες μου ένα παράδειγμα, τι συμπεριφορές; 
Κανονικά εγώ κυκλοφορώ με αυτά τα ρούχα, του Μπαγκλαντές.. Δεν μπορώ να περπατήσω στο 
δρόμο. Μας ενοχλούν. Είναι παιδιά, 15-20 χρονών. Παλιά ήταν καλύτερα, καθόμασταν στην 
πλατεία, μιλούσαμε με Έλληνες, μεγάλες γυναίκες , πήγαινα σπίτι τους, όλα. 
Τι κάνεις όταν έχεις τέτοιες συμπεριφορές, αντιδράς; 
Όχι, δεν λέω τίποτα, συνεχίζω το δρόμο μου, ανάλογα που πάω· στο σπίτι, να ψωνίσω.. Δε 
μιλάω καθόλου. 
Φοράς μαντίλα όταν βγαίνεις έξω; 
Φοράω μαντίλα, ναι. Τώρα φοβάμαι και γι αυτό δε φοράω συνέχεια. Παλιά φορούσα, τώρα όχι 
πάντα. 
Πώς ήταν η προσαρμογή στην αρχή; Ήταν εύκολα τα πράγματα για σένα; Με τα χαρτιά, με τη 
γλώσσα… 
Η γλώσσα ήταν πιο δύσκολη. 
Τα ελληνικά πως τα έμαθες; 
Ήταν μια κυρία μεγάλη που μου έμαθε αυτή λίγα ελληνικά· πήγαινα σπίτι της, καθόμασταν 
μαζί, κάναμε παρέα. Ήταν πολύ καλή.  
Πως τη γνώρισες; 
Τη γνώρισε ο άντρας μου πρώτα. Είχε πάει στο σπίτι της για μια δουλειά. Αυτή η κυρία είχε μια 
κόρη, δεν είχε γιο. Τον άντρα μου τον είχε σαν γιο, τον αγαπούσε σαν παιδί της.  Έτσι πήγαινα 
στο σπίτι της και έμαθα λίγο λίγο τα ελληνικά και τώρα μπορώ να μιλάω καλύτερα. 
Άλλες σχέσεις, επαφές με Έλληνες έχεις; 
Ναι έχω.  
Τι σχέσεις έχετε, πας στο σπίτι τους ας πούμε; 
Πάω στο σπίτι, καθόμαστε, μιλάμε.. Περνάμε ωραία μαζί. 
Με ποιο τρόπο σε βοήθησαν οι Έλληνες να προσαρμοστείς; 
Πρώτα μου έδωσαν σπίτι. Μετά δουλεύαμε και σιγά σιγά βγάλαμε λεφτά και αγοράσαμε δικό 
μας σπίτι. 
Που δούλευες; 
Στην αρχή στη λαϊκή, πουλούσα ρούχα. Επτά χρόνια δούλευα, τώρα δεν έχω δουλειά. Έχω το 
παιδί που πάει σχολείο, είναι δώδεκα χρονών ο γιος μου, τώρα δε δουλεύω, κοιτάω το παιδί.  
Ο άντρας σου τι δουλειά κάνει; 
Ο άντρας μου έχει μαγαζί, mini market με προϊόντα δικά μας.  
Τι σκέψεις κάνεις για το μέλλον; Θέλετε να μείνετε στην Ελλάδα, θέλετε να φύγετε; 
Θέλουμε να μείνουμε στην Ελλάδα. Τώρα το παιδί μου μεγάλωσε και πάει στο σχολείο, στο 
ελληνικό. Εδώ γεννήθηκε, και εδώ και χρόνια δεν έμαθε τη δική μας γλώσσα, πάει δημοτικό 
τώρα. Αν φύγει από εδώ και αυτά τα μαθήματα που έκανε θα ήταν σαν να μην έκανε τίποτα, 
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άδικα τα έκανε και πρέπει να τα μάθει πάλι απ την αρχή· γι αυτό πρέπει να μείνουμε εδώ για να 
τελειώσει.  
Γενικά ποια προβλήματα θα έλεγες ότι αντιμετωπίζεις στην Ελλάδα; 
Αυτές τις φασαρίες…Και ότι δεν είμαστε και τόσο καλά οικονομικά γιατί και το μαγαζί δεν 
πάει πολύ καλά. Θέλω να δουλέψω και εγώ αλλά δε βρίσκω δουλειά.  
Συμμετέχεις στην κοινότητα την μπαγκλαντεσιανή; 
Ναι, πηγαίνω. 
Τι κάνετε ακριβώς εκεί; Περιέγραψέ μου λιγάκι… 
Όταν έχουμε εθνικές γιορτές στο Μπαγκλαντές τις κάνουμε και εδώ. Τα οργανώνει η κοινότητα 
και μας λένε που θα το κάνουνε και πάμε. Εκεί εκείνη τη μέρα κάνουμε διάφορα πράγματα. 
Όλοι πηγαίνουμε. Γιορτάζουμε, τραγουδάμε, πολλές φορές έρχονται και Έλληνες, υπάρχουν και 
φαγητά. Υπάρχει και άλλη κοινότητα που κάνει άλλα, σε σχέση με τη θρησκεία μας. Και  εκεί 
πηγαίνουμε.  
Εμείς έχουμε μια γιορτή στο Μπαγκλαντές, σαν πρωτοχρονιά αλλά άλλο μήνα την κάνουμε 
εμείς, και έρχονται πολλοί-πάνω από εκατό άνθρωποι- μετά γιορτάζουμε, έχουμε φαγητά δικά 
μας, γλυκά, τρεις μέρες συνέχεια γίνεται σαν πανηγύρι. 
Που γίνεται αυτή η γιορτή;  
Στην πλατεία Κουμουνδούρου.  
Είχες κάποια σχέση με ΜΚΟ, σε είχαν βοηθήσει κάπου; 
Κάποιες φορές πάμε εδώ στο σταθμό Λαρίσης στο γιατρό, είναι το παλιό δίκτυο, Δομοκού 2, 
τώρα έχει ανοίξει καινούργιο· έχει γιατρούς, δικηγόρους.. Αλλά εγώ έχω και ΙΚΑ, έχουμε πάει 
στο Παίδων, στο Αλεξάνδρας. 
Ποιες είναι οι σχέσεις σου με την οικογένειά σου στο Μπαγκλαντές; Έχετε επικοινωνία; 
Παλιά καλούσα μια φορά την εβδομάδα, αλλά τώρα που έχουμε internet μιλάμε πολύ πιο συχνά, 
με το skype και αυτά… 
Έχεις γυρίσει καθόλου πίσω στο Μπαγκλαντές αυτά τα χρόνια που είναι στην Ελλάδα; 
Όχι, ούτε μία φορά. 
Για ποιο λόγο? 
Δεν έχω λεφτά. 
Κάποιος άλλος από την οικογένειά σου στο Μπαγκλαντές έχει μεταναστεύσει σε άλλη χώρα? 
Όχι, κανείς. 
Ποια είναι η σχέση σου με τη θρησκεία; Πιστεύεις; Τηρείς τις προσευχές, τη νηστεία; 
Πιστεύω. Ναι, τα κάνω. Εμείς πρέπει να προσευχόμαστε πέντε φορές τη μέρα, εγώ κάνω και τα 
πέντε, και στο ραμαζάνι και τις τριάντα μέρες κάνω νηστεία. 
Στις μεγάλες γιορτές τι κάνετε, που γιορτάζετε; 
Τις πιο πολλές φορές τις κάνουμε στο σπίτι, μαζευόμαστε με άλλους ανθρώπους, φίλους.. 
Θεωρείς ότι υπάρχει θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα; 
Ναι, υπάρχει.  
Θέλω να μου σχολιάσεις το γεγονός ότι δεν υπάρχει τζαμί στην Αθήνα και ισλαμικό 
νεκροταφείο.. 
Δεν υπάρχει, ναι  όμως εμείς προσπαθούμε να τα κάνουμε καλύτερα στο σπίτι. Όσο για το 
νεκροταφείο, όταν πεθαίνει κάποιος στέλνουμε το νεκρό στο Μπαγκλαντές· για να τους δει η 
οικογένειά τους για τελευταία φορά και να είναι κοντά τους στο νεκροταφείο για να πηγαίνουν 
κάθε μέρα μετά. Τα χρήματα τα πληρώνει η πρεσβεία, το εισιτήριο, τα έξοδα… 
Θεωρείς σημαντικό να διατηρήσεις τα θρησκευτικά και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά στην 
Ελλάδα; 
Ναι. 
Να τα μεταδώσεις στα παιδιά σου; 
Ναι. 
Αν παντρευτεί ο γιος σου μια Ελληνίδα; 
Αυτό είναι μετά δεν ξέρω ακόμα (γέλια), αλλά αν θα παντρευτεί θα πρέπει να γίνει 
μουσουλμάνα. 
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Μάριαμ, Μπαγκλαντές 
 
Πες μου κάποια πράγματα για τη μεταναστευτική σου πορεία. Πότε ήρθες στην Ελλάδα, με 
ποιον, πώς… 
Είχα έρθει με visa, είχα παντρευτεί στο Μπαγκλαντές και μετά ήρθα με τον άντρα μου στην 
Ελλάδα. Με το αεροπλάνο ήρθαμε. 
Ο άντρας σου ζούσε στην Ελλάδα πριν; 
Ναι, ο άντρας μου ήταν εδώ έξι χρόνια πριν από μένα. Εγώ ήρθα το 2001. 
Ποιες ήταν οι πρώτες σου εντυπώσεις εδώ; 
Όταν είχα πρωτοέρθει δεν μου άρεσε πολύ, έκλαιγα, είχα αφήσει τη μητέρα μου πίσω, τον 
πατέρα μου, ήμουν μόνη μου, όλη μέρα καθόμουν στο σπίτι γιατί ο άντρας μου έλειπε στη 
δουλειά· μετά που γύριζε μιλούσαμε λίγο και ήταν καλά· δύσκολα πέρασα εγώ. Όταν έκανα 
παιδί άρχισαν να γίνονται καλά τα πράγματα. Στην αρχή τρία χρόνια πέρασα δύσκολα. 
Σε είχε βοηθήσει κάποιος να προσαρμοστείς; 
Όχι. 
Δεν είχες εκτός από τον άντρα σου κάποιο συγγενή εδώ; 
Όχι, ο αδερφός μου ήρθε μετά. Στην αρχή δεν ήξερα τη γλώσσα, φοβόμουν να βγω, γι αυτό 
έμενα όλη μέρα σπίτι. 
Τα ελληνικά πώς τα έμαθες; 
Όταν ήμουν έξω, κάποιοι ρώταγαν, μιλούσαν και σιγά σιγά κάποια τα καταλάβαινα και άρχισα 
να μαθαίνω. Παλιά υπήρχε ένα σχολείο, αλλά τώρα έχει κλείσει, πήγαινα πού και πού. Έχει και 
ένα άλλο εδώ κοντά, πηγαίνω όταν μπορώ. Σταυροδρόμι λέγεται, εδώ στο σταθμό Λαρίσης· 
είναι ένας Έλληνας και κάθε Τρίτη και Πέμπτη έχουν μαθήματα ελληνικών στους Πακιστανούς 
και στους Μπαγκλαντεσιανούς· και όταν τελειώνει δίνουν μαγειρεμένο φαγητό.  
Πως αισθάνεσαι που είσαι μουσουλμάνα σε μια χώρα χριστιανική. Αισθάνεσαι διαφορετική; 
Όχι, δεν είχα τέτοια φοβία, δε φοβήθηκα τίποτα τέτοιο. 
Έχεις αντιμετωπίσει ρατσισμό; Πες μου κάποια περιστατικά…  
Παλιά είχαμε ένα μαγαζί και κάποιοι είχαν σπάσει τα τζάμια, την πόρτα.. Ήταν μικρός ο γιος 
μου… Μου έλεγαν να μη βγω απ’ το σπίτι γιατί θα με σκοτώσουν, με απειλούσαν... «Θα σε 
σκοτώσω, θα σου δώσω ξύλο». Τρομάξαμε πάρα πολύ. 
Ποιοι σου το έλεγαν αυτό και πότε; 
Κάποιοι που φορούσαν μαύρα και κουκούλα για να μη φαίνεται το πρόσωπο. Το 2010. 
Έρχονταν εδώ, μου έλεγαν «φύγε να γυρίσεις στην πατρίδα σου, θα σου βάλουμε φωτιά». Εγώ 
τόσο φοβήθηκα, δεν πιστεύεις πόσο. Ήμασταν μαζί όλοι μια φορά, ο άντρας μου πήρε το παιδί, 
πήγε κάπου αλλού, εγώ έφυγα απ’ την άλλη μεριά. Έλεγαν ότι εμείς έχουμε λεφτά και ήθελαν 
να τους τα δώσουμε σε λίγες μέρες. Χτύπησαν τον άντρα μου, του έδινε ένας κλωτσιές, και ένας 
άλλος Έλληνας που έμενε στη πολυκατοικία μάς υποστήριξε, ήρθε να μας βοηθήσει, μάς ξέρει 
πολλά χρόνια. Ρωτάει τον άντρα μου «τι έγινε» και λέει αυτός που τον χτύπησε «έκανε αυτά 
αυτά και αυτά» και λέει ο άλλος «μα δεν έχει πολλά λεφτά, πώς το λες αυτό, έχει προβλήματα 
οικονομικά» και του λέει «εσύ μη μιλάς, έχει σπίτι, έχει μαγαζί» και του έδωσε και αυτού μια 
κλωτσιά. 
Μία φορά έγινε αυτό; 
Όχι πολλές φορές το έκανε αυτό. Ήταν ένας συγκεκριμένος.  
Ποια άλλα προβλήματα θα έλεγες ότι αντιμετωπίζεις στην Ελλάδα; 
Οικονομικά προβλήματα περισσότερο. 
Τώρα έχετε μαγαζί; 
Όχι, τώρα δεν έχουμε τίποτα. Είχαμε ένα μανάβικο αλλά γίνονταν κλεψιές συνέχεια, τώρα 
χάθηκαν όλα. 
Πώς ζείτε σήμερα; Πού δουλεύει ο άντρας σου; 
Ο άντρας μου τώρα ό,τι δουλειά βρει κάνει, στο δρόμο δουλειά. 
Εσύ δουλεύεις; 
Εγώ στην αρχή έφτιαχνα ρούχα για πέντε χρόνια στο σπίτι, μετά έκανα δύο παιδιά, δε δούλευα. 
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Τι σχέδια κάνεις για το μέλλον, θέλεις να μείνεις στην Ελλάδα, θέλεις να φύγεις; 
Κάποιες φορές που φοβάμαι θέλω να πάω στο Μπαγκλαντές· αν είμαι καλά οικονομικά θα 
ήθελα να φύγω γιατί δε θέλω να είναι τρομαγμένα τα παιδιά με αυτά που γίνονται, που χτυπάνε 
κτλ, αλλά δεν είμαι τόσο πλούσια για να μπορέσουμε να φύγουμε, δε μπορούμε τώρα.  
Με τα χαρτιά έχετε καθόλου προβλήματα; 
Ναι, τώρα δεν έχει ο άντρας μου τα ένσημα γιατί δε δουλεύει, αυτό είναι πρόβλημα τώρα. Εδώ 
στο δρόμο που μένουμε ήμασταν πολλές οικογένειες, 6-7· τώρα έφυγαν, μόνο εμείς έχουμε 
μείνει.  
Με ποιους έχεις κοινωνικές σχέσεις, με ποιους κάνεις παρέα; 
Κάνω παρέα πιο πολύ με την οικογένειά μου (γέλια). Ε έχουμε και φίλους..  
Κοινωνικές σχέσεις με Έλληνες έχεις; 
Έχουμε ένα φίλο, το Γιάννη, που μένει από πάνω, την αδερφή του… Η μητέρα του με είχε 
βοηθήσει πολύ όταν είχα πρωτοέρθει, τώρα πέθανε. Παλιά μας βοηθούσε πάρα πολύ. Ερχόταν 
συνέχεια σπίτι και κάναμε παρέα.  
(Γιος : Όταν ήμουν εγώ μικρός μου έδινε παγωτά πάρα πολλά, θυμάμαι. ) 
Σε ποιους τομείς σε είχε βοηθήσει; 
Πηγαίναμε μαζί βόλτες, στη λαϊκή, κάναμε ψώνια, έπαιρνε πράγματα και για μένα.  
Με ΜΚΟ έχετε κάποια σχέση; 
Παλιά πήγαινα στο ΙΚΑ αλλά τώρα πάω πιο πολύ στην Praxis, στους γιατρούς του Κόσμου… 
Με την οικογένεια στη χώρα καταγωγής ποιες είναι οι σχέσεις σου; Έχεις επαφές; 
Ναι, τώρα με το internet κάθε μέρα.  
Ποιους έχεις αφήσει πίσω; 
Τη μητέρα, τον πατέρα, τον αδερφό, την αδερφή μου. Ο ένας ο αδερφός μου είναι εδώ στην 
Ελλάδα. Και έχω και δύο αδερφούς, ο ένας είναι στη Σαουδική Αραβία, ο άλλος στο Κουβέιτ, 
είναι παντρεμένοι και ζουν εκεί. 
Έχεις γυρίσει καθόλου στο Μπαγκλαντές από τότε που ήρθες στην Ελλάδα; 
Ναι, είχαμε πάει στο το 2008 το Νοέμβρη και κάτσαμε τρεις μήνες· όλη η οικογένεια μαζί 
πήγαμε.  
Ποια είναι η σχέση σου με τη θρησκεία; Πιστεύεις; Τελείς τα θρησκευτικά σου καθήκοντα; 
Πιστεύω, τα κάνω όλα. 
Πηγαίνεις στο τζαμί; 
Οι γυναίκες δε χρειάζεται να πάνε. Υπάρχει στον Ταύρο ένα τζαμί που είναι από κάτω οι άντρες 
και από πάνω οι γυναίκες, και κάποιες φορές αν καταφέρνω πηγαίνω εκεί· αλλιώς τις πιο πολλές 
φορές τις κάνω στο σπίτι τις προσευχές. 
Εδώ κοντά δεν έχει τζαμί; 
Έχει, εδώ πηγαίνουν οι άντρες· είναι μικρά, είναι υπόγεια. 
Στις μεγάλες γιορτές τι κάνετε; 
Μετά το ραμαζάνι που κάνουμε γιορτή πάμε στο τζαμί. Οι γυναίκες το πρωί πάνε στο τζαμί, 
μετά μαγειρεύουν και μετά πάνε σε κάποιο άλλο σπίτι, οικογενειακό ή φιλικό ή αν θέλουν 
μένουν στο δικό τους· φτιάχνουμε πολλά φαγητά, νόστιμα φαγητά.  
Πιστεύεις ότι υπάρχει ή όχι θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα; 
Έχει ελευθερία, ναι. 
Πώς θα σχολίαζες το γεγονός ότι δεν υπάρχει τζαμί επίσημο ούτε ισλαμικό νεκροταφείο… 
Δεν είναι καλό που δεν υπάρχει, όμως αν υπήρχε θα ήταν πολύ καλύτερο. Αλλά δεν μπορώ να 
ζητάω και πολλά στην Ελλάδα γιατί είμαστε σε ξένη χώρα..   
Πως αισθάνεσαι που δεν υπάρχει; Σε ενοχλεί; 
Νιώθω λίγο άβολα. Αν είχε οργανωμένο θα ήταν ακόμα καλύτερα να πάμε να προσευχηθούμε.  
Θεωρείς σημαντικό να διατηρείς τα χαρακτηριστικά τα πολιτισμικά και τα θρησκευτικά; 
Ναι, είναι σημαντικό. Βεβαίως, έχω κρατήσει τα δικά μου χαρακτηριστικά. 
Να τα μεταδώσεις στα παιδιά σου το θεωρείς σημαντικό; 
Ναι! Είναι πολύ σημαντικό! Τώρα τα ξέρουν όλα, πηγαίνουν στο τζαμί, διαβάζουν το κοράνι… 
Φοράς μαντίλα έξω; 
Όχι, πάντα ανοιχτό είναι. (γέλια). Όταν πάω στην πατρίδα ναι.  
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Εδώ γιατί δε φοράς; 
Ξέρεις, καμιά φορά ζεσταίνομαι πολύ· εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα, δε φωνάζει εδώ κανένας.  
Όχι δηλαδή ότι φοβάσαι τη χρυσή αυγή. 
Εγώ όχι, απλώς δε θέλω να φοράω.  
 
 
 
 

 

 


