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“Mαγείρεψα μωρέ 
   να φάνε σήμερα 
  γαϊδούρια μου„

Συνέντευξη με τις οικιακές εργάτριες Ιρίνα, Εύα, Νατέλα

Mιγάδα: Στην  Ελλάδα είσαι δύο χρόνια;  
Εύα: Ούτε δύο χρόνια, τώρα σε λίγο.
Mιγ: Και έχεις μάθει καλά ελληνικά.
Εύα: Ευχαριστώ. Όπως μπορούμε προσπαθούμε.
Ιρίνα: Εγώ 7 χρόνια εδώ είμαι, δε ξέρω λέξη. Η γιαγιά δε μιλάει τίποτα, 5 χρόνια δού-
λεψα. Μόνο τηλεόραση βλέπω τίποτα άλλο. Είναι μόνο η γιαγιά και εγώ, σπίτι. Αν δεν 
έχεις παρέα, πως;   
Mιγ: Με τη γιαγιά που δουλεύεις τώρα, ούτε αυτή μιλά;
Ιρίνα: Τώρα εγώ δουλεύω πωπωπω, πως δε μιλά, μιλά καλά αλλά εγώ δε μιλάω καλά. 
Μιλάω εγώ, σσσς, ΜΗ ΜΙΛΑΣ, ΜΗ ΜΙΛΑΣ, ΔΕ ΜΙΛΑΣ ΚΑΛΑ, ΔΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ, ΜΗ ΜΙ-
ΛΑΣ. Όλη μέρα έτσι. Κυρία είναι, όχι δεν είναι γιαγιά, ΚΥΡΙΑ είναι. Πωπω. Αίγυπτος, από 
κει ήρθε. 50 χρόνια εκεί ήταν. Τώρα �0 χρόνια εδώ. Είναι φασίστ.
Mιγ: Δηλαδή;
Ιρίνα: (Θυμωμένα.) Φασίστ δεν είναι; Μη μιλάς, κάτσε εκεί, δε θα φας… μαύρο έτσι; 
Φασίστ δεν είναι;
Mιγ: Ας τα πάρουμε από την αρχή, πες μας για τη γιαγιά πρώτα και μετά για τη 
κυρία.

Τις Κυριακές που έχουν ρεπό τις βλέπεις να συνωστίζονται στα βαγόνια του ηλε-
κτρικού. Οι υπόλοιποι επιβάτες τις κοιτάζουν αδιάφορα ή μπορεί να βρίσκουν την 
παρουσία τους αδιόρατα ενοχλητική.  Ίσως πρόκειται για τα τραχιά και φουσκω-
μένα τους δάχτυλα, φορτωμένα με δαχτυλίδια. Ίσως είναι κάτι στο παρουσιαστι-
κό τους, που περιφρονητικά θυμίζει στους ντόπιους πρώην ανατολικό μπλοκ. Ίσως 
είναι η γενικότερη φθορά που διαπερνάει τις υπάρξεις τους. Είναι οι γυναίκες, μέ-
ρους του θηλυκού πολυεθνικού προλεταριάτου αυτής της χώρας, που έχουν ανα-
λάβει να ταΐζουν και να ξεσκατίζουν μωρά, να φροντίζουν και να συνοδεύουν γρι-
ές και γέρους στο τάφο. Και όμως η κοπιαστική και σπουδαία δουλειά της κοινωνι-
κής αναπαραγωγής αυτού του έθνους όχι μόνο δεν αναγνωρίζεται ως τέτοια αλλά 
παραμένει εν πολλοίς αόρατη, κρυμμένη πίσω από τοίχους διαμερισμάτων και πο-
λυτελών κατοικιών. Ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος! Οι ιστορίες τους εί-
ναι απελπιστικά όμοιες, προϊόντα της ίδιας σκληρής ταξικής μοίρας: αυτής του με-
τανάστη εργάτη στην Ελλάδα του φασισμού που προελαύνει. 
    Οι Ιρίνα, Εύα, Νατέλα και Λάλι είναι μετανάστριες από τη Γεωργία, που ζούνε 
και εργάζονται στην Αθήνα. Η Ιρίνα κοντεύει τα 60, η Εύα είναι περίπου 40, ενώ οι 
Νατέλα και Λάλι γύρω στα 30. Στη συζήτηση που ακολουθεί συμμετείχαν οι τρεις 
πρώτες. Η Ιρίνα, μέχρι και τον πόλεμο το ’93 στη Γεωργία, δούλευε ως τεχνολόγος 
τροφίμων σε εργοστάσιο. Πίσω έχει μια κόρη και τρία εγγόνια. Ο άντρας της πέθα-
νε τρία χρόνια αφότου έφυγε για Ελλάδα. «Ήταν μόνος και πέθανε», λέει η Ιρίνα. Η 
Εύα δούλευε ως δημοσιογράφος σε εφημερίδα για πολλά χρόνια, μέχρι τον πόλε-
μο το ’08. Η Νατέλα και η Λάλι είναι παντρεμένες με παιδιά. Και των δυο οι άντρες 
είναι στη φυλακή. Γνωρίστηκαν στον Κορυδαλλό την ημέρα του επισκεπτηρίου και 
αργότερα συνέχισαν να βλέπονται στα δικαστήρια. Οι δυο Γεωργιανοί άντρες τους 
εκτίουν πολυετείς καθείρξεις για μικροαδικήματα, αφού στις δίκες τους, οι δικαστές 
τους φόρτωσαν το μισό ποινικό κώδικα. Ούτε τυχαίο, ούτε παράξενο βέβαια, είναι 
γνωστό ότι οι φυλακές σ’ αυτή τη χώρα είναι καζάνι που βράζει.  
    Μιλήσαμε μαζί τους κυρίως για τη δουλειά που κάνουν. Και μάθαμε τα χειρό-
τερα: οι γυναίκες αυτές αλλά και οι όμοιές τους βιώνουν μια καθολική ομηρία και 
απομόνωση (σωματική, εργατική, κοινωνική, γλωσσική, υπαρξιακή). Οι περισσό-
τερες δουλεύουν εσωτερικές σε σπίτια. Πολλές «κυρίες» τους τις αφήνουν κυρι-
ολεκτικά να πεινάνε. Δουλεύουν πολλές ώρες και σκληρά ενώ η κάθε τους κίνη-
ση τους ελέγχεται. Τα λεφτά που παίρνουν είναι ελάχιστα. Η εργασία τους δεν εί-
ναι καταγεγραμμένη σε κανένα κρατικό κιτάπι του ΟΑΕΔ. Ένσημα δεν πληρώνει 
κανένα αφεντικό. Επομένως οι περισσότερες δεν έχουν ούτε άδεια παραμονής, 
ούτε τίποτα. Από τις γυναίκες που μιλήσαμε μόνο η Λάλι έχει «κόκκινη κάρτα». 
Χρειάζεται να πηγαίνει κάθε έξι μήνες σ’ αυτό το «φρικτό μέρος», στην Πέτρου 
Ράλλη, για να της ανανεώνει κάποιο παχύδερμο την αίτηση ασύλου. Η βίζα της 
Ιρίνα- το ίδιο και της Εύας- είχε λήξει ήδη από τους πρώτους μήνες του ερχομού 
τους εδώ. Η Ιρίνα μας λέει ότι προσέχει πολύ όταν βγαίνει έξω και ότι «δε μιλάει 
στο τηλέφωνο στο δρόμο», για να μην γίνει αντιληπτή από τους μπάτσους. Κά-
ποιες γνωστές τους πήγανε φυλακή, στην Πέτρου Ράλλη, για χαρτιά. Για να βγουν 

αναγκάστηκαν να πληρώσουν ταρίφα 1000 ευρώ η καθεμία(!), σε κάποιο  από-
βρασμα που λέγεται δικηγόρος και που έχει τα κονέ του στους μπάτσους –για να 
τα φάνε όλοι μαζί. Η Λάλι ζει μαζί με τα δυο μικρά παιδιά της και οικογενειακώς 
κάθε τόσο κάνουν επισκέψεις στον Κορυδαλλό. Εδώ και καιρό ψάχνει για δουλειά 
χωρίς όμως αποτέλεσμα. Λόγω εξάλλου και των παιδιών δε μπορεί να κάνει το 
οτιδήποτε. Η Νατέλα όμως, όπως και άλλες σαν αυτή, και λόγω παντελούς έλλει-
ψης υποστήριξης, αποχωρίστηκε την κόρη της. Ήταν ήδη 4 χρόνια στην Ελλάδα 
εργαζόμενη όταν παντρεύτηκε τον άντρα της, που τον ήξερε από τα εφηβικά της 
χρόνια. Το μωρό τους ήταν 7 μηνών όταν αυτός βρέθηκε έγκλειστος. Τότε η Να-
τέλα «έπρεπε να πάρει μια απόφαση». Αποφάσισε να στείλει το μωρό πίσω στη 
γιαγιά του για να μπορέσει να δουλέψει. Ένα φιλικό ζευγάρι σε ταξίδι του στη Γε-
ωργία το πήρε μαζί τους. «Πριν μια βδομάδα, αυτή καταλαβαίνει… το θήλαζα και 
στο αεροδρόμιο, ούρλιαζε αυτή η καημένη πολύ, πολύ έκλαιγε, ακόμη ακούω το 
κλάμα της, στεναχωριέμαι…». Από τότε έχει δυο χρόνια να τη δει. «Πήρα κάτι πα-
πούτσια σήμερα για τη Μαρί, πολύ ωραία, τα έστειλα, θα τα πάρει αύριο, έστειλα 
και κάτι ροζ παντόφλες με αυτάκια, πολύ ωραία». Τελευταία παρηγοριά το Skype 
και φυσικά το κινητό τηλέφωνο. Η Λάλι και η Νατέλα είναι βαθιά θρησκευόμενες. 
Η Νατέλα όντας έγκλειστη σε σπίτι στην Κηφισιά δεν μπορεί ούτε στην εκκλησία 
να πάει, αφού τα αφεντικά της «ποτέ δε με ρωτήσανε μήπως θέλω να πάω και 
εγώ εκκλησία να ανάψω ένα κεράκι». Αυτοί πηγαίνουν τακτικά.
Βρισκόμαστε στο σπίτι της Λάλι. Τα παιδιά της είναι στην πεθερά της. Καθόμαστε 
με τη Ιρίνα και την Εύα στο μικρό σαλόνι του σπιτιού. Η Λάλι αφού μας σύστη-
σε μας άφησε για να πάει στην ακόμη πιο μικροσκοπική κουζίνα. Ακούγεται τη-
γάνι στη φωτιά. Η συνέντευξη έπεται της βραδιάς που η Λάλι με τις φίλες της το 
«κάψανε» σε γεωργιανό εστιατόριο στην πλατεία Βικτωρίας, μετά από πολύ και-
ρό που είχαν να βρεθούν. 
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Ιρίνα: Ήμουνα με γιαγιά 5 χρόνια. Στο Μεταξουργείο. Μετά πέθανε. Πάρα πολύ καλό 
ήταν, δεν μιλούσε τίποτα, άλλα πάρα πολύ καλό ήταν. Τα παιδιά της δεν έμεναν μαζί, 
ένα Καλαμάτα, ένα εδώ, ένα δε ξέρω, τρία παιδιά. Δούλευαν υπουργείο!
Mιγ: Δημόσιοι υπάλληλοι;
Ιρίνα: Εεε, ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ (γέλια), ήτανε ΠΑΣΟΚ (συνεχίζουν τα γέλια)... πάρα πολύ 
καλά ήμουν. � χρόνια είχα �000 ευρώ, 800 κανονικά και  4 ρεπό. Μετά � χρόνια, οικο-
νομία, κρίση, έβγαζα 800 ευρώ. Κόψανε.
Mιγ: Δύσκολα δεν ήταν να δουλεύεις συνέχεια μέσα;
Ιρίνα: Δύσκολα είναι αλλά τι να κάνεις; Αλλιώς γιατί είμαι εδώ; 
Mιγ: Και τι έκανες κάθε μέρα; Το πρωί τι ώρα σηκωνόσουν;
Ιρίνα: Ε, 7-8. Η γιαγιά μετά λίγο, 9 η ώρα. Εγώ καθαρίζω σπίτι, μετά σηκώνεται, καρό-
τσι, μετά γιαγιάς μπάνιο. Κάθε μέρα μπάνιο, ΚΑΘΕ μέρα εγώ, δικό μου χέρι, με πράσινο 
σαπούνι. Ήταν πολύ καθαρή, σουντόκρεμα κάθε φορά. Το μεσημέρι εγώ ψώνια, η για-
γιά κρεβάτι, δεν ήταν έτσι, ήταν κλειστό νοσοκομείου, δεν είχε δύναμη η γιαγιά. Φάει 
με το κουτάλι. Δε μπορούσε μόνη της, δε περπατά, ήμουν δίπλα, τίποτα άλλο πρόβλη-
μα. � φορές άλλαζα μπειμπιλίνο. Ήμουν προσοχή δε ήθελα πρόβλημα. Το βράδυ �0, 
��, ��, ό,τι ώρα. Έτσι ήταν γιαγιάς κρεβάτι, πολυθρόνα εγώ, και βλέπαμε τηλεόραση. 
Πάρα πολύ μεγάλη  τηλεόραση (γέλια)!
Mιγ: Χρειάστηκε ποτέ να πάτε στο νοσοκομείο με τη γιαγιά;
Ιρίνα: Όχι, ποτέ, καθόλου, ούτε DEPON! Δεν είχε τίποτα. Δεν ήταν άρρωστη, μόνο με-
γάλη ήταν, ούτε φάρμακα έπαιρνε, ούτε DEPON, τίποτα! 99 χρονών τη βρήκα και πέ-
θανε �04!
Mιγ: Μπράβο η γιαγιά! Και 5 χρόνια ήσασταν έτσι, δίχως να μιλάτε;
Ιρίνα: Η γιαγιά σα μικρό παιδί... με ρωτούσε εγώ τρία παιδιά εσύ πόσα; Λίγο μιλού-
σε… (συνεχίζει στα γεωργιανά με την Εύα.)
Εύα: Μιλούσε έτσι πάντα, μόνο ευχαριστώ εσένα, και όταν της έδινε να φάει, καλό να 
βρει εσένα όπως κάνεις σ’ εμένα.
Mιγ: Τα παιδιά της ερχόντουσαν να τη δούνε;
Ιρίνα: Τα παιδιά της πολύ ευχαριστημένα, δυο αγόρια, ένα κόρη, πάρα πολύ ευχαρι-
στημένοι, πάρα πολύ.
Mιγ: Και όταν πέθανε η γιαγιά, πως έγινε ακριβώς;
Ιρίνα: Ήταν νύχτα και όλη νύχτα μιλούσε, μιλούσε, τι θέλεις κύρια Σέρβια (έτσι τη λέ-
γανε), γιατί μιλάς, τι θέλεις, όλη τη νύχτα έτσι. Το πρωί 9 η ώρα, εγώ παίρνω τηλέφω-
νο τον Γιώργο. «Γιώργο έλα γρήγορα, δεν είναι καλά μητέρα». Πήγα να την αλλάξω και 
έτσι στο δικό μου χέρι πέθανε! 
Mιγ: Ο γιος είχε προλάβει να έρθει;
Ιρίνα: Μόνη μου ήμουν. Μετά ήρθε γιατρός και είπε ότι ήταν νεκρή. �04 χρονών ήταν, 
μεγάλη ήταν, δεν πόνεσε καθόλου, φάρμακο τίποτα.
Mιγ: Και μετά τι έκανες; 
Ιρίνα: Εγώ ένα μήνα έμενα στο σπίτι της γιαγιάς, μέχρι που βρήκα άλλη δουλειά.
Mιγ: Α, σ’ αφήσανε να μείνεις εκεί;
Ιρίνα: Ναι, μου παν, πόσο θέλεις, θέλεις ένα χρόνο, θέλεις δύο χρόνια, κάτσε εδώ χω-
ρίς νοίκι, αλλά χωρίς δουλειά τι να κάνω, καλά ήταν, σπίτι ωραίο ήτανε, ωραίο όλα, 
αλλά χωρίς δουλειά… μετά βρήκα κυρία αυτή. 8 μήνες τώρα. Στην Πανόρμου. Μου δί-
νει 500 αλλά δεν έχω φαγητό τίποτα, αχ, μόνο το μεσημέρι, � κουταλιές ρύζι, � κουτα-
λιές μακαρόνια, � κουταλιές ντομάτα, άλλο φαγητό δεν υπάρχει!
Εύα: Από όσο ξέρω � βδομάδες τρώει μόνο μακαρόνια και μετά � βδομάδες μόνο 
ρύζι, έτσι, ρύζι, μακαρόνια, ρύζι, μακαρόνια! Πολύ δύσκολο.

Ιρίνα: Ναι, σ’ ορκίζομαι! Μου λέει να ψωνίσω να φάω για μένα, τι να ψωνίσω, μόνο 500 
ευρώ έχω, με δικά μου λεφτά τι να ψωνίσω, αλλιώς γιατί είμαι εδώ… αυτή είναι 94 χρο-
νών, κάθε � βδομάδες πεντικιούρι, μανικιούρι και κομμωτήριο! (Γέλια.) Κομμωτήριο 
πήγε χθες αλλά σήμερα είπε ότι δεν της αρέσει, δεν είναι καλό και έκλεισε ραντεβού 
για αύριο! Ούτε μ’ αφήνει να μαγειρεύω! Όχι! Μόνο η κυρία μαγειρεύει, μόνο ρύζι και 
μακαρόνια! Και δε με θέλει κοντά της, στην κουζίνα, μου λέει πήγαινε κάτσε εκεί! Θέλω 
να αλλάξω δουλειά, αλλά… και αυτή μιλάει, εγώ δε μιλάω, αν μιλήσω, μου φωνάζει μη 
μιλάς, δε καταλαβαίνω τι λες, ΜΗ ΜΙΛΑΣ ΜΗ ΜΙΛΑΣ, έτσι, τρέλα!!
Εύα: Είναι τρελή! (Γέλια.)
Ιρίνα: …μακαρόνια ρύζι μακαρόνια, κουράστηκα, μακαρόνια ρύζι, πακιστανό είμαι; 
(Η Εύα γελάει.) ΑΜΑ ΘΕΛΕΙΣ ΤΡΩΓΕ ΑΜΑ ΔΕ ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΤΣΕ!
Εύα: Πως γίνεται να τρως κάθε μέρα ρύζι μακαρόνια, τι είναι αυτό, τς, τς...
(Η Λάλι έχει ανοίξει το λαπ τοπ. Χρησιμοποιεί κλεμμένο ίντερνετ και η σύνδεση είναι αργή. 
Σε λίγο ανοίγει τις φωτογραφίες από τη χθεσινή βραδιά. Κάποια φίλη τις έστειλε στο μέηλ 
της. Γελάνε και σχολιάζουνε στα γεωργιανά μεταξύ τους.)
Mιγ: Και η κυρία τρώει όλο τον καιρό ρύζι μακαρόνια; Ή τρώει και άλλα φαγητά;
Ιρίνα: Μαζί, τα ίδια. Έχει και μαρμελάδα και βούτυρο αλλά εγώ μαρμελάδα βούτυρο 
δεν τρώω. ΑΜΑ ΔΕΝ ΤΡΩΣ ΚΑΤΣΕ ΕΚΕΙ!
Εύα: (Σα να μονολογεί.) Τι είναι αυτό, μόνο ρύζι και μακαρόνια, πως ζει τώρα αυτή;
Ιρίνα: Δεν έχει πρόβλημα αυτή. Βέβαια Κυριακή θα έρθει η κόρη και μαζί φεύγουν τα-
βέρνα, μαζί τρώνε και… (συνεχίζει έντονα στα γεωργιανά να μιλάει και να εξηγεί στην 
Εύα και στη Λάλι.)
Λάλι: (Εξηγεί αυτό που μόλις είπε η Ιρίνα.) Every Sunday, this “kiria” and her daughter 
go somewhere to eat and when they finish and come home they bring with them 
food for her, like a dog! Yes!
Εύα: Παναγία μου, Παναγία μου!
Λάλι: She said what am I, Am I a dog? Like a dog they treat me!
Εύα: Tης φέρνουν ένα ταπεράκι, ένα κάτι από...
Mιγ: Κατάλαβα, από αυτά που περισσεύουν…
Ιρίνα: (Θυμωμένα.) Εγώ της λέω γιατί δεν τα τρως; Εγώ δε τα θέλω, τα πετάω στα σκου-
πίδια. Δική μου κόρη μου στέλνει πράγματα κάθε μήνα αλλά εκεί δε μπορώ να τα μα-
γειρέψω, δε μ’ αφήνουν. (Συνεχίζουν στα γεωργιανά. Μιλάνε έντονα μεταξύ τους.)
Εύα: Μια μέρα η κόρη της, της έστειλε πιροσκί, και όταν τα είδε η κυρία, δεν έδωσε 
ούτε ρύζι μακαρόνια!
Ιρίνα: …της λέω πιροσκί δεν είναι φαγητό, και μου λέει φαγητό δεν είναι; Τότε τι εί-
ναι, σκατά είναι; Και εγώ λέω εγώ δεν τρώω σκατά. Εσύ είπες σκατά εσύ να φας σκα-
τά! Έτσι είπα!
Εύα: Α μπράβο! Εμένα δε είχα τέτοια προβλήματα, μη μιλάς, όχι καθόλου, δόξας τω 
θεώ, όχι, όχι, δε μπορώ να δουλεύω σε τέτοια κατάσταση. Πολλές φορές γίνεται, και μη 
μιλάς, μη τρως αν δε θέλεις, να πας εκεί και κάτσε, τέτοια γίνονται πολλές φορές. Μια 
φίλη δουλεύει, μόνο μία φορά το μήνα έχει ρεπό, δουλεύει μέσα σπίτι μαζί με γιαγιά, 
αυτή είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και έχει παιδιά και έχει άντρα και μένουνε στη Γε-
ωργία, και αυτή είναι 7 χρόνια εδώ και… ούτε μπορεί να μιλάει στο τηλέφωνο, ούτε 
Skype έχει, ούτε τίποτα και φαγητό τρώει στη τουαλέτα!
Mιγ: Γιατί;
Εύα: Γιατί φοβάται! Σήμερα Κυριακή δεν έχει ρεπό. Δεν έχει φαγητό και μόνο μια φορά 
τρώει κάτι λίγο, μία φορά μόνο. Άλλη φορά κάτι έχει, έτσι κάνει να κρύβει και τρώει στη 
τουαλέτα. Τέτοια γίνονται πολλά!
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Mιγ: (Προς Ιρίνα) Για το μέλλον τι σκέφτεσαι; 
Ιρίνα: Η κόρη μου λέει, δε θέλω τίποτα, έλα εδώ, μόνο εσύ χρειάζομαι, δε χρειάζομαι 
ούτε λεφτά, ούτε τίποτα, έλα εδώ, δε χρειάζομαι τίποτα, έλα μαμά, αλλά βοήθεια θέλει 
δική μου, μισθοί στη Γεωργία πάρα πολύ λίγο, �00 ευρώ μισθό τι είναι; Τίποτα. Άλλα � 
χρόνια και μετά θα γυρίσω πίσω. Το �0�5, 60 χρονών, βγαίνω στη σύνταξη, 70 ευρώ 
θα πάρω, έχω ωραίο σπίτι, έχω χωράφι, δε θέλω τίποτα άλλο, κουράστηκα. Εδώ ΜΗ 
ΜΙΛΑΣ ΜΗ ΜΙΛΑΣ ΚΑΤΣΕ ΕΚΕΙ… καλά είναι τα λεφτά, αλλά εγώ μεγάλη είμαι, πόσο; Η 
κόρη μου είναι μικρή αν θέλει λεφτά, δρόμος ανοιχτός, θέλεις Ελλάδα, θέλεις Αμέρικα, 
θέλεις Κάναδα, εγώ κουράστηκα, εγώ δεν έχω πρόβλημα, πήγαινε, εγώ κουράστηκα. 
Mιγ: Με τον κομμουνισμό πως ήσασταν;
Εύα: Με το κομμουνισμό είχε δουλειά ο κόσμος, υπήρχαν δουλειές, τώρα δεν υπάρ-
χουν και ό,τι υπάρχει πολύ λίγο. Στην εφημερίδα, εμείς κάθε μέρα ερχόταν κόσμος αν 
μπορείτε να μας βοηθήσετε, δεν έχουμε φαγητό, ούτε φως έχουμε και εμείς βοηθήσα-
με πως, πήγαμε στο Υπουργείο, ρωτήσαμε αν μπορείτε να βοηθήσετε, να κάνετε φως, 
κάναμε όλα, ό,τι μπορούσαμε εμείς.
Mιγ: Πόσο καιρό δούλευες στην εφημερίδα; (Ακούγεται φασαρία και ομιλίες 
στην πόρτα.)
Εύα: �0 χρόνια. Όταν ήρθε ο πόλεμος, το �008, άλλαξε πολύ η κατάσταση και μετά…
(Μπαίνει η Νατέλα. Ω! Φιλιά και χαιρετούρες.)
Νατέλα: Έχω κουραστεί πολύ, πολύ κουράστηκα σου λέω, ήμουν στο δάσος!
Εύα: Ωραία είναι το δάσος εμένα μ’ αρέσει πολύ.
Mιγ: Για δουλειά πήγες εκεί ή για βόλτα; (Μιλάνε στα γεωργιανά μεταξύ τους.)
Εύα: Για δουλειά, γι’ αυτό κουράστηκε.
Νατέλα: Δε μπορείς να πάρεις τηλέφωνο. Βουνό και μπροστά θάλασσα, ούτε ένας άν-
θρωπος δεν περνάει. Έχεις ακούσει Πλατανίδιο; Πήλιο είναι. Όχι πολύ μέσα αλλά είναι 
Πήλιο.(Η Ιρίνα θέλει να φύγει και μας κάνει νόημα να βιαστούμε.)
Mιγ: (Στην Εύα) Οπότε δούλευες εκεί… και μετά τι έγινε; Έκλεισε η εφημερίδα;
Εύα: Όχι, δεν έκλεισε. Είχα μισθό, μ’ αρέσει δουλειά, δούλευα, όταν η κατάσταση άλ-
λαξε, έγινε πολύ δύσκολη, εγώ δε δούλευα και μετά σκέφτηκα που να πάω τι να κάνω, 
πως μπορώ, όλη ζωή μου δούλευα, έκανα κάτι, έτσι είμαι μαθημένη, δε μπορώ να κά-
τσω, δεν είμαι παντρεμένη… όλες δουλειές κάνω και μαγειρεύω, όλα. Έτσι αποφάσισα 
να ‘ρθω εδώ, κανείς δεν το ήξερε, μόνο η οικογένεια μου. 
Mιγ: Και που δούλευες στην αρχή;
Εύα: Στον Άγιο Αντώνιο, σε μια γιαγιά, ήταν πολύ καλή οικογένεια αλλά πέθανε ξαφνι-

κά. Αυτή δεν είχε ούτε μπειμπιλίνο ούτε τίποτα, περπατούσε, βοηθούσα εγώ, καθάρι-
ζα. Είχε μόνο κάτι πνευμονικά, δε κατάλαβα ακριβώς, μου δίνανε 400 το μήνα.
Mιγ: Μόνο τόσα λίγα;
Εύα: Ναι, γιατί δεν ήξερα, δε μιλούσα, ήμουν (Ελλάδα) μόνο ένα μήνα, όταν ήρθα και 
βρήκα αμέσως δουλειά, αυτοί με βοηθήσανε και διαβάζαμε και γράψαμε και πως μι-
λάω, με βοηθήσανε πάρα πολύ, ήταν πολύ καλοί. Μετά από κει πέρα, τώρα όπου δου-
λεύω, είναι �,�,�, τέταρτη δουλειά και δουλεύω � χρόνο και � μήνες. Είναι μια γιαγιά, 
είναι πολύ καλή, έχει οικογένεια. Εμείς μένουμε μαζί. Και είμαι ευχαριστημένη. Αυτή 
μου δίνει 500. Το πρωί μπορούμε να ξυπνήσουμε �0, εγώ 9 και κοιμόμαστε πολύ αργά, 
��,�,�. Αυτήν την αρέσει, βλέπει τηλεόραση, ξαπλώνει. ��-�� βγαίνουμε, ψωνίζουμε, 
όλα τα κάνουμε. Κάθε Κυριακή έχω ρεπό. Δε θέλει αλλαγή αλλά θέλει όλα τα υπόλοι-
πα, ούτε κάλτσες δεν αλλάζει μόνη της, όλα κάνω εγώ, όλα, όλα, και μπάνιο, δε μπορεί 
μόνη της, έχει πρόβλημα. Περπατάει, εντάξει. Κοντεύει 90. Μέσα όταν δουλεύεις είναι 
πολύ δύσκολα. Έχω κάποιες φίλες εκεί, �-� κοπέλες, μόνο �0 -�0 λεπτά μπορούμε να 
μιλήσουμε, όχι παραπάνω. Εγώ ήθελα παιδί να κρατάω γιατί με το παιδί μαθαίνεις πιο 
καλά ελληνικά αλλά δεν μπορούσα να βρω. Πάντα γιαγιά, γιαγιά, γιαγιά. Τώρα αυτή μι-
λάει και μια χαρά και έξυπνη και με βοηθάει και έμαθα κάτι παραπάνω. Όταν μιλάει εί-
ναι καλό, όταν δε μιλάει και ούτε εγώ δε μιλάω, δε μπορείς να μάθεις καθόλου.
Mιγ: Για το μέλλον τι σκέφτεσαι;
Εύα: Να δούμε, να κοιτάξω όπως μπορώ. Θέλει υπομονή, να κάτσεις και να διαβά-
ζεις, πριν διάβαζα πιο πολύ, δε διαβάζω τώρα. Θέλω να κάνω κάτι, δική μου δουλειά 
αν μπορώ.
Mιγ: Σα δημοσιογράφος πάλι…
Εύα: Κάτι, κάτι… φωτορεπορτάζ… στη Γεωργία, στην εφημερίδα έκανα όλα τα θέμα-
τα κοινωνικά, εργασιακά, πολιτικά, όλα, όλα, ό,τι ήτανε εκεί έκανα και μ’ αρέσει πάρα 
πολύ και θέλω να κάνω τώρα… δε μπορώ να γράψω ελληνικά αλλά μπορώ να παίρνω 
φωτογραφίες, αυτό θέλω να κάνω.
Mιγ: Έχεις φωτογραφική μηχανή;
Εύα: Έχω πιο μικρό, δε μπορούσα, είναι ακριβά αλλά θέλω… να πάρω. Χρειάζομαι 
καιρό, να γράψεις, να έτσι, τώρα είναι δύσκολο που δουλεύω, δεν έχω χρόνο, αν δου-
λεύεις εξωτερική πιο εύκολο αλλά εσωτερική δεν έχω χρόνο, να πάω στο Σύνταγμα. 
Ναι, μ’ αρέσει πάρα πολύ, κοινωνικά, καταστάσεις μ’ αρέσει πάρα πολύ, και ακόμα μ’ 
αρέσει, πάντα μου άρεζε.  Όταν είναι παράσταση, θέατρο πήγαινα.
Mιγ: Έγραφες κριτική;
Εύα: Όχι κριτική, πολύ λίγο καμιά φορά, φωτογραφίες έκανα και μ’ αρέσει πάρα 
πολύ… Όλες οι γυναίκες που είναι εδώ θέλουνε να πάνε πίσω στις οικογένειες τους, 
παιδιά τους. Εγώ δεν έχω παιδιά, ούτε άντρα, μόνο ανιψιά και ανιψιό. Η μαμά μου δου-
λεύει εδώ, πιο πολλά χρόνια, αυτή ξέρει πιο καλά ελληνικά. Και αυτό λέω, δεν έχω δυ-
σκολία, ούτε νοσταλγία για τη Γεωργία, ενώ άλλες γυναίκες έχουν οικογένεια εκεί και 
δεν μπορούν να κάνουν χαρτιά για να δουν την οικογένειά τους. Αυτό είναι πρόβλη-
μα εδώ και εκεί, πρέπει να κανονίσουν κάτι, ένα συμβούλιο, να κάνουν τέτοια πράγμα-
τα, αυτό είναι πολύ δύσκολο θέμα, τόσα χρόνια, εντάξει εγώ είμαι � χρόνια, αλλά άλ-
λες είναι 8,�0,�� χρόνια χωρίς χαρτιά, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό, 
δεν δίνουνε τίποτα, πρέπει να δώσουνε, είναι πολύ καλύτερα, μετά δεν πληρώνεις συ-
νέχεια, δε σκέφτεσαι…
Mιγ: Επίτηδες δεν δίνουν (η Ιρίνα βιάζεται να φύγει)… οκ πρέπει να φύγετε. Ευ-
χαριστώ πάρα πολύ.
Εύα: Παρακαλώ να σαι καλά.
Mιγ: Ευχαριστώ.
Ιρίνα: Γεια σας!
Mιγ: Γεια σου Ιρίνα, γεια!
Ιρίνα: (στην Εύα) Πάμε, πάμε, άντε, δημοσιογράφος, μιλάς, μιλάς, μιλάς! (Γέλια από 
την ομήγυρη.)
Εύα: Βοηθούσα εσένα! Εγώ μίλησα μόνο �0 λεπτά όχι παραπάνω (γέλια), εσύ μιλού-
σες παραπάνω!
Mιγ: Ναι Ιρίνα εσύ μίλησες πιο πολύ! (Συνεχίζουν τα γέλια.)
Ιρίνα: Άμα πάω στη δουλειά ΜΗ ΜΙΛΑΣ ΜΗ ΜΙΛΑΣ! (Γέλια.)
(Μιλάνε στα γεωργιανά μεταξύ τους και αποχαιρετίζονται, κινητά  χτυπάνε, φωνές, οδηγί-
ες, φιλιά. Μένουν η Νατέλα και η Λάλι.)
Mιγ: (Στη Νατέλα) Αδυνάτισες! Πολύ σου πάει! 
Νατέλα: Ευχαριστώ! Κουράστηκα μωρέ, δε μπορώ, κουράστηκα αχ!
Λάλι: (Στη Νατέλα φωνάζει στα γεωργιανά) Ιστόρια, ιστόρια!!
Νατέλα: Αν πω την αλήθεια εγώ… ξέρεις τι είναι, σηκώνομαι 7 η ώρα το πρωί, να σου 
πω αυτό είναι ανοιχτό τώρα; Και δουλεύω πολύ, μέχρι �0 δεν κάθομαι καθόλου. 
Mιγ: Ναι, φαίνεται, μισή έμεινες. Γέννησε η κυρία σου;
Νατέλα: Όχι, όχι, γαϊδούρι θα γεννήσει τώρα (γέλια). Είναι στο 9ο μήνα. Γαϊδούρι, γα-
ϊδουρίτσα είναι… ξέρεις αυτό το παιδικό… πως το λένε… παιδικό μωρέ με λιοντάρι 
Άλεξ, περίμενε θα σου πω ακριβώς... μόνο τώρα δε θυμάμαι πως το λένε... Μαγαδα-
σκάρη! Και εκεί που είναι ιπποπόταμος τεράστιος, περίμενε… η Gloria! (Αλλάζει τον 
τόνο της φωνής της περιπαιχτικά, σα να απευθύνεται στην κυρία.) Είσαι ίδια η Gloria 
λέω!! Είσαι η Gloria! (Γέλια.) Πόσο δε καταλαβαίνει ότι έχω και εγώ παιδί και μήπως 
πάρω τηλέφωνο �0 λεπτά, άφησε με να μιλήσω, όχι! Όταν βλέπει ότι κάθομαι εγώ και 
γράφω ένα μήνυμα, δεν έχει σημασία τι κάνω, κάτι τότε θέλει! Πολύ, πολύ γαϊδούρα, 
πολύ! Εντάξει αυτό είναι αλήθεια δε μπορεί να κουνηθεί, καλά μωρέ 45 χρονών εί-
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ναι και κάνει μωρό! Ε δε μπορεί βέβαια! Σε �0 μέρες θα γεννήσει, θα κάνει καισαρική, 
σιγά μη γεννήσει μπορεί; Θα κάνει καισαρική. Και ξέρεις τι μου λέει (μιμείται τη φωνή 
της κυρίας) Νατέλα μου! Λέω: Τι είναι; Εσύ που πλένεις τα ρούχα σου; (Σιγά μιλώντας) Τα 
ρούχα μου; Εγώ πλένω εκεί ρούχα μου, στο πλυντήριο. Εκεί πλένεις ρούχα σου εσύ; Γιατί 
τι έχω εγώ λέω; Ναι! Δεν έχω αλλάξει άντρες, ούτε γκόμενους, παντρεύτηκα, έχω έναν 
άντρα της λέω ενώ εσύ έχεις αλλάξει… ΕΓΩ ΦΟΒΑΜΑΙ λέω με ρούχα σου να βάλω λέω 
εσώρουχα, βρακί μου, δε βάζω λέω, πλένω με χέρι, γιατί εγώ φοβάμαι. Γιατί φοβάσαι; 
Μήπως έχεις κάτι αρρώστια λέω. Και σταμάτησε μετά. Άστα μωρέ γαϊδούρι είναι. Τώρα 
που πήγαμε εκεί στο δάσος, ήταν χωριό μωρέ, έχουνε σπίτι εκεί. Δεν υπάρχει περίπτε-
ρο εκεί, τίποτα, δεν υπάρχει σουπερμάρκετ, ούτε λεωφορείο δεν περνάει εκεί, αν δεν 
έχεις αυτοκίνητο, άστα, και πως έμεινα εγώ εκεί � βδομάδες; Και πήγαιναν κάθε μέρα 
βόλτα, αυτή, ο άντρας της και παιδί της και ούτε μια φορά δεν είπανε Νατέλα αν εσύ 
μήπως θέλεις κάτι να ψωνίσεις. Τίποτα άλλο, άστο! Και πρέπει να πληρώσει κάθε �0 και 
με πλήρωσε στις �0! Ούτε ένα συγνώμη που άργησε, δεν έχει σημασία που είμαι, τι σε 
νοιάζει εγώ, πρέπει να με πληρώσεις σήμερα, πλήρωσέ το σήμερα. Άστο! Αλλά τι να 
κάνω τώρα, αναγκαστικά πρέπει να δουλέψω.
Mιγ: Και με το φαγητό έχεις προβλήματα;
Νατέλα: Αυτό είναι αλήθεια τώρα. Όσο είμαι εκεί κανείς δε με ρώτησε: Έφαγες; Μα-
γειρεύω εγώ.  Έφαγες; Θα κάτσεις και θα φας όλο το φαγητό εσύ, ένα ταψί, δεν φαίνε-
ται ότι δεν πήρα εγώ τίποτα και δεν έφαγα; Για αυτό οι άνθρωποι… τι να σου πω τώρα, 
ορθόδοξοι άνθρωποι έτσι δεν κάνουνε... εμείς, δεν έχει σημασία ποιος είναι, έχουμε 
ένα ψωμί, τρώμε �0 άτομα μαζί, αυτοί δεν είναι έτσι, δε θυμάμαι εγώ να με ρωτήσου-
νε: Νατέλα έφαγες εσύ; Έχεις φάει; Αυτοί τρώνε έξω, μαζί, πολλές φορές και εγώ τι να 
μαγειρέψω, τίποτα. Ψωμί δεν τρώνε και τι να φας; 
Mιγ: Γι’ αυτό έμεινες έτσι…
Νατέλα: Ε, κάτι θα φάω, εντάξει, δε θα τρελαθώ, εντάξει, τι να κάνεις… Αχ, να σου πω 
κάτι. Μια φορά ο κύριος, αν είναι κύριος, έφερε ψάρι, σου λέω τεράστιο, το αγόρασε 
ολόκληρο και με ρωτάνε: Μπορείς να ψήσεις το ψάρι; Λέω: Χμ, ναι! Ήταν πολύ ωραίο 
ψάρι. Ψήνω εγώ, κάτι σαλάτες κάνω. Έκατσε γαϊδουρίτσα έφαγε μισό ψάρι από πάνω, 
μισό ψάρι σου λέω, εντάξει έφαγε, δεν πειράζει. Που έμεινε από κάτω μισό, έφαγε αυ-
τός και το παιδί.
Mιγ: Και σ’ εσένα τι έμεινε, το κεφάλι;
Νατέλα: Κεφάλι και κόκκαλο. Αλήθεια σου λέω. Εγώ τέτοιο δεν έχω ακούσει. Όχι μόνο 
δεν έχω δει, δεν έχω ακούσει. Και λέει αυτός: Έλα να ντυθεί το παιδί και να το πάρω 
έξω, βόλτα. Που θα πάτε; Θα πάρουμε κόκκαλο για να φάνε οι γατούλες. Ντάξει αυτό 
ό,τι είπε, είπε. Όχι, όχι, μη το πετάξεις λέει αυτή! Και αυτός τη ρωτάει γιατί; Η Νατέλα 
δεν έχει φάει!!  Άκου τώρα! Αλλά αφού είναι έγκυος δε θέλω να μιλήσω. Όπως ΠΡΕΠΕΙ, 
κατάλαβες; Όχι εγώ δεν έφαγα, όχι αλήθεια, εγώ λέω δε θέλω να φάω. Δυο μέρες ήταν 
στο ψυγείο, γιατί εγώ δεν πέταξα.
Mιγ: Μμμ… γιατί δεν το πέταξες; Φοβήθηκες τη…;
Νατέλα: Α σιγά! Όχι εγώ δεν πέταξα, αυτή που είπε ότι πρέπει να φάει η Νατέλα, δεν 
έχει φάει, ας περιμένει τη Νατέλα πότε θα φάει. Όχι μωρέ γαϊδούρα είναι. Και ξέρεις 
πως μιλάει με τη μαμά της; Παναγία μου! Πολύ άσχημα μιλάει! Όχι αυτή η γριά είναι 
καλή μωρέ, καλή γριά. Πολύ καλή. Έκλαιγε αυτή μαζί μου. Λέω: Γιατί κλαις; Λέει έτσι, 
έτσι, μου λέει, (πιο σιγά μιλώντας) ό,τι βλέπεις, μου λέει, εδώ Ό,ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ, όλα από 
εμένα έχουνε, μου λέει. Και… άστα… (χασμουριέται). Πολύ γαϊδουρίτσα.
Mιγ: Αυτοί τι δουλειά κάνουν; 
Νατέλα: Δε ξέρω, δε δουλεύουν αυτοί. Έχουν λεφτά πάρα πολλά, άστο (με αναστε-
ναγμό). Σήμερα 7 η ώρα που ξύπνησα, άπλωσα τα ρούχα, έκανα δουλειές στη κουζίνα 
που ήταν ΧΑΛΙΑ, γαϊδούρα τρώει το βράδυ 5 φορές. ΠΟΤΕ δεν έχει ζεστό νερό για να 
κάνω μπάνιο σαν άνθρωπος, ΠΟΤΕ! Γιατί αυτή τρελαίνεται (χασμουριέται)... δε θέλει να 

ανάψουμε θερμοσίφωνο, για να μη πληρώνουμε ρεύμα, λογαριασμούς. Τότε της λέω 
γιατί πήρες κοπέλα! Ωχ μωρέ! 
Mιγ: Τι θα κάνεις, θα μείνεις εκεί; 
Νατέλα: Τι να κάνω, εγώ αναγκαστικά πρέπει να δουλέψω, τι να κάνω, 700 ευρώ που 
να βρω, που να βρω, πες μου, αχ ξέρεις εσύ πρόβλημα μου τώρα, τι να κάνω… όσο ο 
άντρας μου είναι μέσα.
Mιγ: Ο άνδρας σου που είναι τώρα;
Νατέλα: Μαλανδρίνο είναι. Παρασκευή πρέπει να πάω ή Σάββατο. Δεν κάνει να μην 
πάω, δεν δίνουν έτσι άδεια μετά. Πρέπει να πας. Πώς μπορώ να πάω κάθε μήνα; Τώρα 
θα πάει μια κυρία και αυτή θα με πάρει μαζί, δε θα πληρώσω τίποτα, μόνο να πάρω 
κάτι για εκεί.
Mιγ: Καλά είναι ο άντρας σου;
Νατέλα: Καλά είναι, ντάξει (κουρασμένα).
Mιγ: Πότε υπολογίζετε ότι θα βγεί;
Νατέλα: Πλακίτσες μου κάνεις τώρα;
Mιγ: Το έχετε ψάξει με δικηγόρο;
Νατέλα: (Τσαντισμένα.) Δεν έχω λεφτά να ψάχνω με δικηγόρο, τι να μου πει ο δικη-
γόρος, να πληρώσω �000, �000 δικηγόρο, έχω; Δεν έχω. Τώρα, πως το λένε, το �0�5, 
καλά τώρα, ακριβώς σε �4 μήνες, άλλο Μάρτη όχι τώρα, πρέπει να δώσουνε πώς το 
λένε… άδεια.
(Η Λάλι βλέπει και άλλες φωτογραφίες από το γλέντι χθες στο γεωργιανό ρεστοράν.)
Νατέλα: (Πειράζει τη Λάλι γελώντας.) Ο άντρας της είναι κρατούμενος, αυτή πάει και 
ρεστοράν και χορεύει, τι κάνεις;
Λάλι: Τι να κάνω, τι να κάνω;
Νατέλα: Παναγία μου, όταν είδα το μήνυμα που μου στειλε, πώς να ρθω από το δά-
σος; Μαγείρεψα μωρέ να φάνε σήμερα γαϊδούρια μου! (Γέλια.)
Mιγ: Πολύ καλό! Θα το βάλουμε για τίτλο! «Μαγείρεψα μωρέ να φάνε γαϊδού-
ρια μου!» 
Νατέλα: Θα μου το δώσεις μετά και σ’ εμένα να το διαβάσω; Ξέρεις τι θέλω να κάνω; 
Θα το αφήσω έξω από την πόρτα της γαιδουρίτσας μου να το δει! (Γέλια.)
Mιγ: Νατέλα, μια τελευταία ερώτηση: Έχεις δουλέψει σε διάφορα σπίτια, σ’ 
έχουν ποτέ παρενοχλήσει σεξουαλικά τα αφεντικά σου;
Νατέλα: Όχι, ποτέ.
Mιγ: Έχεις ακούσει κάτι από άλλες κοπέλες;
Νατέλα: Έχω ακούσει αλλά θα πω αλήθεια τώρα, πολλές φορές φταίνε οι κοπέλες. 
Mιγ: Σιγά! Αλήθεια πιστεύεις κάτι τέτοιο;
Νατέλα: Γιατί εσύ δεν το πιστεύεις; 
Mιγ: Όχι. Πες τι έχεις ακούσει. 
Νατέλα: Υπάρχει μια κοπέλα, πάρα πολύ καλή όμως, δεν είναι αυτή τέτοια, έφυγε από 
τη δουλειά της. Παππούς σαν 60 χρονών, 60 χρονών για μας είναι παππούς. Η φίλη 
μου είναι �0 -�5 χρονών. Και ο παππούς ήθελε... Παναγία μου… σεξ! Και η κοπέλα έφυ-
γε από κεί. Τρελάθηκε! Πήρε το γιο του τηλέφωνο και είπε ο μπαμπάς σου μου μίλησε 
έτσι και έτσι και φεύγω! Ο γιος τρελάθηκε! 
Mιγ: Εσύ ήσουν τυχερή που δεν σου έτυχε ποτέ! Αν ερχόταν το αφεντικό και 
σου έλεγε Νατέλα έλα εδώ, τι θα έκανες;
Νατέλα: Αμέσως θα φάει χαστούκι από Νατέλα, μπούνια θα φάει και αμέσως έτσι λίγο 
να κάνω και δικαστήριο μετά! Αλήθεια σου λέω. Ένα μπούνια να φάει από Νατέλα. Να 
αφήσω έτσι να μου μιλήσει;! 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα θερμά τη Λάλι, που χωρίς τη δική της βοήθεια αυτή η συνάντηση 
δε θα είχε πραγματοποιηθεί.


