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Από τη Γεωργία 
στην Αθήνα 
μετ' επιστροφής 
Η εξιχνίασπ Tns δολοφονίαs του πθοποιού Νίκου Σεργιανόπουλου 

oδιiγπσε σε έναν r εωργιανό μετανάστπ στπν Aθιiνα , με τον οποίο ο 

πθοποιόs συναντπθπκε στπν Πλατεία Βικτωρίαs μία φορά μονάχα -

τπ μοιραία . Υπάρχουν πολλοί ακόμα r εωργιανοί ΚΟΙ πολλέs r εωρ

γιονέs στπν Aθιiνα που δεν θα επέτρεπαν OTIS συν9riκεs να TOUS οδn

γπσουν στο έγκλπμα. Συναντπσαμε μία απ' αυτέs, ίσωs τπν πιο επα

ναστάτρια και τπν π ιο χειραφετπμένπ, κα ι Ζπσαμε μαΖί TnS μερικέs μέ

pES στπν καθπμερινότπτό TnS. Πώs Ζει, τι ΠΡΟΟΠΤικέs έχει, τι επιλογέs 

rιis προσφέροντα ι ; Και γιατί n Aθιiνα τπν απoγoιiτευσε; 

ΚΕIΜΕΝο.φΟΤΟΓΡΑΦIΕΣ: ΧΡιΣΤIΝΑ ΒΑΖΟΥ 

8 
μόνοισ. Πλατεία Ayj.. 
ου Kωνcπσντίνoυ. Ku
ριοκή πρωί. Συνωστι 

ομός ανθρώπων. Μι 

κρές παρέες, κυρΙως 

γυνα ικών, κόθονται 

στα , ουζητόνε, το ιμπολογόνε. 
μιλόνε στο κ ινητό. Μένουν στο Ιδιο οημεΙο 

γιο ώρες. Πολλές φορές όλη την ημέρα. 

Κότοικο ι μιαςΠOλυKατolKΙαςσrηνσδό Βη

λαρό προσπαθούν να μπουν στο σπίτι 

τους. Εfναl σχεδόν αδύνατο να φτόσουν 

σrην εξώπορτα του κτιρίου. Οι γυνο Ικες 

που κόθονται στα σκαλοπότια απρόθυ~1CI 

κόνουν λίγο στηνόκΡη. 

«Οι lΙερ ιοο6τερες γυναίκες είνα ι OlldTn 
l'εωργΙα" , l!Ου λέε ι η φίλη μου ΑικατερΙνη. 

28 Τ .... ΥΔ!'ΟΜΟΙ 

_Δουλεύουν σε ελληνικό σπΙτισ ως ΟΙΚ!Ο 

KOI βοηθοί και πσραμόνες. 1·1 Κυριακή εί
ναι η μοναδική ημέρα που έχουν ρεηό. Η 

ΓlλατείαΛγίου ΚωνσταντΙνου και ο ι γίiρω 

δρόμοι είναι ένα οημεΙο αναφορός,. . 

Η Λίκο, έτΟ I φωνόζουν την Αικατερίνη 

στηνπατρίδοτης, τη Ι'εωργ[ο, είναι30χρό

νων. ΓεννnθηKε οε ~ι ιo χώρο που αντιμετω

πίζει συνεχιζόμενες οικονομικές κοι πολι

τικές κρίοεις μl.ίό την α"όκτηοη της ανε· 

ξαρτηοίαςτηςτο 1991. Όλα είναι αβέβαιο . 

θα ξεσπόσε ι ο πόλεμος που αναμένετα ι με· 

ταξύ Γεωργίας κοι ΛμπχαζΙσς; Ένα μεγόλο 

μέρος του πληθυσ~ιoύ εΙναι ξενιτεμένο, οι 

μισθοΙ δύσκολα ξεηερνoίiν τα 30 δολόρια 
το μήνα , οι τιμές εκτοξεύονται μέρα με m 
μέρα, 11 ανεργία είναι πολύ μεγάλn. ... 



ΝΕΑ.ΙYNAJΚΑΨΛΧΝΕΙ 

Η λόλι αnόm ... rεωΡΥio, φίλπ ιιοι 
Οι,ιΥιιάταιιιοι ms AiIιol ήρθ. om :ο:ώΡο μοl 

YIO"'O o ... ozιm'ιoeι μια ιιαλιΠερηηί:ο:η . 

Δυoτuxώι, το nτuxio ms από Υερμα",ικό 
ηο .... 'ιιοτήμιο 10 μόνο nou μπορεί νο ms 

~oαφoλίoεl ε;"'οl μια θέαπ Kαθαρioτρlα •. 

τ,ο,χVΔroΜΟΙ 29 



ΓΗΤΉΣ ErwrΈΛIAΣ 

Η Μκα μεγόλωσε στηνπρωτεύουσα της 

ΓεωργΙος. Η οικογΙνε lό της ανή κει στη 

μεοαΙο τόξη. ΤελεΙωσε το Οικονομικό 

Τμήμα του Πανεπιστημ{ουτηςΤιφλΙδας. 

Στα 24 της πήγε στη Γερμανία γιο να 
σπουδόσει Γερμανικι'\ Φιλολογfα. Έμενε 

στο φοιτητι κή εστία. Γιο να καλύψει τα 

tξοδό της, δούλευε σε μπαρόΚΙΩ, εστΙΩ

τόριο κοι σπίτια. Δεντης tμενε αρκετός 

χρόνος για μελέτη κοι δεν κοτόφερε να 

τελειώσει τις σπσυδtςτης μι!οα στα προ

καθορισμι!να χρον ικό περιθώρια. Η φοι

τητική της βίζα δεν ανανεώθηκε. Από συ

μπατρ ιώτες της έμαθε 611 στην Ελλόδα 
βρΙοκεις εύκολο δουλει6. Δεν ήθελε να 

γυρΙσε l στη Γεωργία χωρΙς να Ιχει μια 0'
κονομικn όνεση. Με βaριό κορδιό εγκα

τέλεlψε πριν από μερικtς εβδομόδει; τη 

l'ερμaνΙα και ήρθε στην Αθήνα. 

Προαnαθώνταs να εηιλέξει δουλειά 

Τα πρόγματα δεν ήταν τόσο εύκολα 

όπως τα φQvtdmnKE. Το γραφείο ευρέσε

ως εργασίας στην Ομόνοια μπόρεσε νοτης 

προσφέρει μόνο θέσε ις εργασίας σε σπί

ηα ως οικ ιακή βοηθό, παραμόνα ή για τη 

φροvtίδα ηλlκιωμένων.llλήρωσε50ευΡώ 

προκαταβολικό. Σε περ ίπτωσ η που θο 

έπιανεδουλειό, το γραφεΙοθαέπαφνεως 

30 ΤΜΥΔ'ΟΜΟ1 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΟΟΙ ... 
Imy nc.poδo 

Tn 5 Ayίou Kωνστανm.oυ, 

δύO,δ'WΠKCι 

ΤO llυδΡOμ'KCι YΡOφεio 
οναλαμβάνουν 
mν oπocπoλiι δεμάτων 
CΠ'O MnOKOU κο, 
crmν Τ υφλiδo . 

«ITn Γερμανία με . 
αvτιμετωπιzαν . 
παvτoτεμε 

σεβασμό. Ήταν 
ευγενικοί. Είχα και . . . 
ε-ιω, onws εκεινοι, . 
unoxPEwaEIs 
απεναvτι στο . . 
γερμανικο KpaTOS» 

αμοιβή όλλο ] ΟΟευρώ απότnν ΑΙκα κα ι 300 
από τον εργοδότη. Επισκέφτηκε αρκετό 

σπίτια. Όταντη ρώΤΟΥανπότεθααρΧίσεl. 

απαvtούσε ότι θέλει λίΥΟ Χρόνο για να το 

σκεφτεΙ ~Nα το σκεφτεΙς; Μα εσύ Ψόχνεις 

δουλε ιό, η να σKεφτείς! ~ της απαvtούοαν 

δυσαρεστημένα. Auτόδεντηςόρεσε. Επ(

σης. της φόνηκεαδύνατοννα προσέχε ι όλη 

την ημέρα κόποιο μικρό πOlδί χωρίς να μι

Μεl τη γλώοσατου. ΟΙ γovεIςδενέδειxνoν 

να αvtψετωπfζουνπρόβλημα. Η οκι!Ψη νο 

εκτελεί χρέη νοσοκόμας σε ηλlκ ιωμοένους 

τηντρόμαζε. Η διευθύvtρια ταυ γραφεlου, 

μ ια Αρμοένιαοα, θεώρησε όη η Αlκο είνα ι 

ένα πολύ δύστροπο παιδί. Συνήθως οι γυ

ναΙκες μένουν στο πρώτο σπίτι που επι

oκtτπOvtOI. Η Αlκα αποφάσισε ότι αuτή η 

δουλειό δεντηςταφιόζεl. Το γεγονός ότι 

σε λlγες ημέρες θα έληγε η γερμανική φαι

τητlκnτης βΙζα τηναναστότωνε. «Δεν μπο

ρώ να φα νroστώ τον εαιπό μου παρό νομο. 

ΟΙ περισοότεροι Γεωργιανοl δεν έχουν 

όδειαπαραμονής. Έxouνέρθει εfτε μετου

ριστlκή βΙζα που κόποιο στιγμή έληξε ήπα

ρόνομα μέσω Τουρκίας. Οι εργ0δ6τεςδεν 

δείχνουννα αγχώvovtOl, παρότι ~ωρΙζouν 

ότι οποιοδήποτε στιγμή μπορεί να βρεθεl 

ο όνθρωπος που δουλεύει σπΙτι τους στη 

φυλακή .. , μου διηγείτα ι . 



.Σοκαρίστηκα από τον ίδ ιο μου το λαό 

όταν tφταοα στην Aθτ1νo~, μου εξομολο· 

γείται 11 Αίκο. _Συνάντησα όβουλους ον· 

θρώπους, υποτελεΙς οτο ελληνικά οφε· 

ντ l κό . ΟΙ περιοσότερες γυναΙκες είνα ι λυ· 

ττημένες και ττεριμένουντηνώρα να γυρΙ· 

σουνττίσω στην πατρΙδα, έχοντας βάλε ι 

λΙγα λεφτά στην άκρη . Άλλες έχουν άντρα 

και παιδιά στη ΓεωργΙα και στέλνουν κό· 

Οε μ τ1νο το μ ιοθό στην οικογένε ιά τους. Ο 

Σαακοσβlλι. ο πρωθυπουργός της Χώρας 

μου, δεν υποστηρlζει τις γυναΙκες που εί· 

νοι ττόνω από 40 χρόνων. Δεν τους προ
σφtρονταl εττογγελματικές ευκαιΡlες. 

Όλοι γνωρίζουν ότι στην Ελλόδο και την 

lταλlο υπόρχουν πoλλtς θέσε ις εργοοlας 

σε σπΙτιο. Ο θεσμ6ςτού Μ μέσα" δεν υπάρ

ΧΕΙ σε άλλη ευρωπαϊκτ1 χώρα. Γι ' αυτό ζουν 

τόοες Γεωργιανέςστην Ελλόδα. Κα ι αςεΙ

ναι ηαράνομες. Φαντάσου ότι τις περισ

σότερες γυναίκες τις έχουνπι(ισει αρκε

τές φορές και έΧουν ττεράσει μήνες στη 

φυλακή. Εγώ ούτε δύο ώρες δεν θο άντε

χα. Το ε(πα σε μ ια παρέα και με κορό ιδευε: 

Μ Κορ(τοι μoυ~, μου έλεγαν, ''01 φυλακές 
στην Ελλάδα δεν έχουν καμία σΧέση με 

εκεΙνες στηνπcιτρlδα. Δεν περνάς άοχη 

μα . Μετό κάνειςαίτηση γιαόσυλο κα ι σσυ 

δίνετοι η ροζ κόρτα. Με αυτή δ l KαΙOιJoαι 

να μεΙνεις6 μήνες στην Ελλόδα. Μετά βλt

πειςτι κάνεις. Αν είσαι τυχερός, έχεις και 

έναν δ ι κό σου άνθρωπο, Έλληνα, που σε 

βοηθάει ",.. 

1·1 Μκα αηοφάσισε να γυρίσει στην πα

τρΙδο της, τη ΓεωργΙα .• Οι συμττατριώτισ-

ΑΝλΖΗΤΩΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η Αίκα ψάχνει δoυλaιά " . 
αναρτnμένα αyyελiεs 

(KCπw} . Kόπoια 

"υμπcπριώπσ"α mi 
σπ'ινoντaι κοθημερινό 

γωνίο Ayίou KωνaτavΠνoυ 

κοι Meνόνoρoυ για νοπι 

φωνόξουν γιο OIKIOKU 
φΥο"ία (πάνω) . 

οές μου εδώ δεν με καταλαβαίνουν. Με θε

ωρσύνπολύτυχερήπουμττόρεσανοέρθω 

στην Ελλάδα χωρίς να πληρώσω. Οι πε

ρισσότερες πήραν tνo δόνειο ύψους 4.000 
ευρώ για να μπορέσουν νcι μπουν Tl cιρά 

νομα στη Ελλάδα. Βρίσκουν μια δουλειά 

σε σπίτι , κερδίζουν γύρω στα 600-800 ευ
ρώ το μήνο. στο δ ιάστημα ενός Χρόνου ξε

χρεώνουντσδόνειο και κόθονται άλλα δύο 

Χρόνια στην Ελλάδα για να μαζtψουν λε

φτά. Υπάρχουν βέβαια και γυναΙκες 1Του 

εΙναι πολύ ευχαριστημένες από τη ζωή που 

κάνουν εδώ κα ι δεν οκέφτονται νο γυρί

σουν στην πατρ!δα~ . 

Κρεβάπ 5 ευρώ πννχτα, μπάνιο3 ευρώ 

Περνάμε από τηνοδό Ζήνωνος, όπου η 

Αίκα μού δεΙχνε ι ένα μπαλκόνι με κόκκινα 

ττλαστικό τρια νωφυλλόκια . • Εκεί βρ(οκε

ται το πρώτο διαμέρισμα στο οηοίο έμει

να όταν έφτασα στην Αθήνα. Ανήκει σε μ ια 

Γεωργιανή παντρεμένη με Έλληνα. Νοι

κιάζει κρεβάτια για 5 ευρώ τη νύχτα. Το 
δ lαμέρισμαέχειτρΙα δωμάτια, περΙπου 13 
Τ.μ. το καΟένο. ένα μπάνιο και μία κουζΙνα 

χωρίς ψυγεΙο. Σε κάθε δωμάτιο υl1(ιρχουν 

8 κρεβάτια. ΓΙα να κάνεις μπάνιο , ττληρώ

νε ις 3 ευρώ κάθε φορό. Για να σου εττ ι 

τραττεΙ να φτιόξεις tvov καφέ το ττρωι, 
ττληρώνεις επιπλtoν 2 ευρώ για ένα μήνα . 

Ι - Ι πόρτα του διαμερίσματος είναι πόντο 

ανοιχτή . Μόνο η ΚΕντρική εΙσοδοςτου κτι 

ρ ίου κλείνει στ ις 22:00. Τα πράγματά μου 
το έκρυβα κάτω από το κρεβάτι μου. Γl ρο

στταθούσα να μη λεΙπω ττολύ κοι, όταν 

έφευγο, έπαιρνα πάντστε μαζί μουτο φο

ρητό μου υπολογι στr'i. Άντεξα μία εβδο

μάδο. Τώρα μετακόμισα οε ένα όλλο δια

μέρισμα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου. 

Εκεί επ ιτρέπεται νο κάνε ις δύο φορΙς την 

εβδομόδα, κάΟεΔειπέρα και Τετάρτη, μπό

νιο δωρεάν. Η κόθε παραττάνω φορό κο

στίζει 2 ευρώ~. 

Μπαίνουμε σε μια στοά. Στο βάθος βρί

σκονται δύοταχυδΡοlιικά γραφε!α απότα 

οπο(ο στέλνε ις ττακέτα στη Γεωργία . ΤΟ 

κάθε κιλό σΤΟΙΧΙζεl2 ευρώ. ΑπαγορεύεΗI Ι 

να βάζε ις αντικεΙμενα αξίας ή χρήματα. Τα 

ττακέτο τυλΙγονται σφιχτά με κοφΙ αυτο

κόλλητη τα ινΙα κοι αποκτούν μια ομοιο

μορφία. Τώρα καταλαβαίνω γιατ! στα πε

ρίπτερα γύρω οπό την Ομόνοια πουλάνε 

oUΤOKόλλητη KcιφέταινΙα . Προοττ(lΟώ να 

βγάλω κάποιες φωτογραφ[ες, αλλά τα κα

Χύποπτα βλέμματα γύρω μου με σταμα-

ΙΑΧΥΔΡΟΜΟΙ 3 1 



ΓΗ ΤΗΣ EΓW1ΈΛIAΣ 

τούν. Τι ναθΙλε l μια Ελληνίδα ανάμεσα σε 

τόσους Γεωργιανούς; Η Κατερ(να κάθε τό

σο μου μετα φρόζει τις συζητι1σε ις που 

ακούει γύρωτης. "Aυrές Ο Ι γυνοΙκες μ ιλό

νε για τη ζωητoυςoτηνFλλόδα. Η μfα ').f 

ει ότι . όταν βγάλει 10.000 ευρω, δεν θα 

υτ,όρχε ι λόγος να ξαναγυρίσε ι πατέ στη 

ζωή της στην Ελλάδα. Η άλλη λtει ότι θα 

μείνει τρίο χρόνω και μετά ούτε λετπόπα

ρατιόνω και n τΡlτη ότι πρέπει να στείλει 

οπωσδήποτε τα λεφτά, ό,τι και να γΙνει ,. , 

Πάμε στο γεωργιονό εοτι ατόριο 

~ ri rosmanj» (οτιό το όνομα ενός μεγάλου 

λαϊκού Γεωργιανού ζωγράφου) στην Αγί

ου Kwvmovriνou για να φόμε χατζαΠΟύ

Ρl (πίτα με τυρι) κα\ να πωύμε ένα "ΟΤΟ

ττρόσ ι νο αναΨυκτικό με πολύ ιδlO(τερη 

γεύση. Εκε[ συναντάμε ης δύο φΙλες της 

ΑΙκας, τη Λόλι ΚΟΙ την' lα. Μένανε μαζί στη 

Γερμoνfo , στη φoιτητιιcι'i εστΙο . Τα δύο κα

ρίτσ ια δουλεύουν εδώ και λιγο καιρό ως 

εσωτερ ι κές σ ε δύο βίλες στην Κηφισιά. 

Αποφάσισαν να τσ κόνουν γ ια ένα χρόνο 

~Iόνo και μόνο για τσ χρήματα. Η Μίλι θα 

ήθελε κόποτε νο αγοράσει ένο διαμέρισμα 

σrηνTlφλίδα. Η Ία έχει ήδη δεσμευτε ί για 

ένα διαμέρισμα που χτίζεται και πρέπε ι να 

οτέλνε l κάθε μή να 500 ευρώ στην κατα 

σκευαστική εταιρεία. 

"Εδώ ζω τι θα πει σκληρή ζωή . Δενπε

ρίμενο ότι θα ήταν έτσ ι τα πράγματα. Και 

στη Γερμανία δούλευα παράλληλα με το 

πανεπισrήμ lo. ll ρόσεxα παιδιό. καθόριζα 

σπ ίτια. Ήμουν όμως ανεξάρτητη. ΟΙ όν

θρωποl εκεί με σέβoνrαν, με ανrψετώπι

ζαν ως άνθρωπο. Εδώ είμαι μόνο ~Koπέ

λαΝ,.,δ l ιιγείται ηΊα με παράπονο. Κα ι συ

νεχ[ζει: ~ H ο ι κογένεια στην οποlο μένω εί

νοι ευγενική. Δεν μηορεί όμως να 

φαvtαστεί ότι έχω προσωπικές ανάγκες. 

Πρέπει να είμαι πάνroτε παρούσα,. . 

Στη συζήτησ l, μπαίνε ι και η Λόλι : " Και 

εγώ δεν μπορώ νο πω κότι όσχημο για την 

κυρΙα μου. Όταν αρρώστησα. με πήγε 

στον γιατρό. Με Ρωτάει πάνrα αν μου ορέ

σε ι το φογητό κο ι αν χόρτασα. Δεν μπορώ 

όμως να πάω μιο βόλτα νο ξεσκάσω. Μ έ

νω στο σπίτι. αλλά δεν έχω κλειδιά . Έχω 

ρεπό κάθε δειίη:Ρrι Κυριακή . ΕΙμαι τελεί

ως εξαρτημένη απότοπρόγρομμα της οι

κογένειας. Φοβ(ιμαl και να κυκλοφορήσω 

γιατί Χθες έληξε η βίζα μου. Όποτε βλέπω 

αστυνομία. Χάνω μερικά χρόνια από τη 

ζω l\ μου. Στιι Γερμα νία θα ήταν αχεδόν 

αδύνατο να ζήοω παράνομα. Εγώ φταίω 
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που ι\pθa. Λλλάτι να Ικαναστη ΓεωργΙα; . 

Η ΑΙκα ως Τ1Ια δυναμικι\ πρασθΙτει: 

"ΦΤαΙνε αι Ιδιες οι γυναΙκεςπου δεν Ιχουν 

περισσότερα δικα ιώματα. Συνι\θως ε(ναι 

αγρόμματες. Έρχονται στην Ελλόδα γιατί 

ξέρουν ότι εδώ υπόρχουνδουλειΙς. Κόνουν 

τα πάντα. αρκεl να πληρωθούν. ΠολλΙς γιι

να ίκες πόνε στιιν κυρΙα τους στο τέλος του 

μι\νο και ζητάνε επ ιτακτ ι κά το μισθό τους. 

"Θα πεθόναυντα παιδιά μαυ στπ Γεωργία 

ονδενταυς στεΙλω ομέσωςτο λεφτά", ταυς 

λένε. Γ!oρaδIνoντoι έτσι στο χέρlο τωνοφε

ντικών . Συμφωνώ όη η ζω l\ στη Ι"εωργίο 

εΙναι δύσκολη. Για πολλούς η μετανά

στευση ε Ιναιη μόνη λύση. Δεν συμφωνώ 

όμως με τους νΙους ανθρώπους που πι" 

στεύουν ότι οτην lΞ.υρώπl1 τα λεφτά μεγα

λώνουν στα δέντρα. Δεν προσπαθούν καν 

να φτιόξουντη ζωήτouςστηνπατρΙδo μας. 

Δενσπουδόζουν. Κάνουντα πάντα. αρκεί 

"α βρεθούν στιιν lΞ.υρώπ l1 '" 

Άδοξη επιστροφή στn Γεωργία 

Σελίγες ημέρες 11 Λ(κα θα ταξιδtψει μετο 
τρlνo στη θεοσαλονίκη για να ουναντήσει 

10νττατέΡα της. Εμπορεύεται αιιτοκlνητα. 

ΤΟ αγορόζεl οτη ΓερμανΙα και πι πηγαίνει 

οδικώς μέσω Ελλάδας στην Τιφλlδα. Σκο

πεύουν "α περόσαυντα ελληνοτουρκικό 

ούνορο πριν λήξει 11 βΙζα της. "ΜπορεΙ νο 
είμαι υπεραισιόδοξη γιατομέλλονμουστη 

ΓεωργΙα. 1Ξ.(~l αι όμως νέα. έχω σπουδάσει, 

έχω ι κονότιπες.I3έβοια. σTl1 Χώρα μου με

τράνε ηερισοότερα αι προοωπ ικές δια

συνδΙοι:ις πορό οι γνώσεις σου». 

Η ΑΙκα ξΙρειότι Οα αρχΙσεl με ένανηο

λύ χαμηλό μ ισθό. το πολύ Ι 00 ευρώ μηνι
αlως. Θα αναγκαστεΙ να ξαναμείνει μετους 

γονείς της. Η αρΧή θα εΙνα l σlγουρα δύ

σκολη. 

ΤΙ της όφηοε το ούντομο πΙραομό της 

από την Ελλόδα; 

Μια ττικρή γεύση. 'Ελλειψη σεβασμού 

της ανθρώπινης αξισπρlπε ιας. Α ιαθήματα 

κατωτερότητας. "Στη l'ερμα"lα με αντψε

τώπιζανπάvrοτεμεσεβασμό. Ήτανευγε

νl κοί. Ε(χα και εΥώ. όπως εKεlνoι.lJΠoxρε

ώσεις oπΙνανn στα γερμανικό κράτος, Με

ρικΙς φορές ήτανττολύ δύσκολο να αντε

πεξέλθω αικοναμll<ό. Όλα ήταν καλά 

οργανωμένα. ΟΙ Γεωργιανσί που Ιρχονταl 

στην Ελλάδα έχουν ως μοναδικό οκοπό να 

βγάλουν λεφτό. γποιιένουν τα πόντα. ΟΙ 

περισσότεροι 'Ελλη νες το ξέρουν κο ι ΤΟ εκ

μεταλλεύονταΙ. Οι θεσμοι δενβοηθούν. Δεν 

«ΣυνάΥΓπσα 
άβουλουs 
αvθρώnουs, 
υποτελείs στα 
ελλπνικά αφεvrΙKά . 
Οι περισσότερεs . . 
γυναικεs ειναι 

λυπnμένεs και . . 
περιμενουντπν ωρα . . 
να γυρισουν πισω 

στπν πατρίδα, 
έχοvrαs fjάλει λίγα 
λεφτά στπν άκρπ» 

ΑΝΊΙΟ, ΕλλΑΔΑ 

Η " i .. o cπoστaθμόλoρ;O'η $. Η "θι'ινο 

δεντnι i:δωΟ' Ε .. ομio eu .. oιpio . EΠ'O"Tρi:φε. 

aτn Γ Εωργίο . θο δο .. ιμάΟ'ιι νο "ΕρδίΟ'ιΙ 
ολλιώι το μΒλλονmι -μ. πολλή 

προσηάθεια αλλά .. οι μ . οξιοηρέηεlο . 

ιmόρxεlιφαΤΙKι\ μΙρψvo,. . 

Συνόδεψα Τl1ν ΑΙκα στο σταθμό ΛαρΙ

σης. Ένας φίλος της Γεωργιανός ~ρθε να 

τη χαιρετήσε ι . Εκείνη κοίταζε γύρω της 

μ~πως δει συνταξ ιδιώτες σττό την πατΡ(

δοτης. Δεναvoκ6λυψε κανέναν. Μου εξn

γησε ότι εκείνοι που δεν έχουν χαρτιά το

ξιδεύουν με λεωφορείο, δεν τολμόνε να 

μπουν σε τΡΙνο. 

.ΑναρωτιΙιιαl ανθα ξοναδώ κάποια άτο

μα που Υνώρισα. Θα μπορέσω να ταξιδέ

ψω ξανά στην Ευρώπη; Μnτιως nταντελι

κό 11 μoναδΙK~ μου ευκα ιρ ία κοι τώρα κα

ταδικάζω τον εουτό μου; Έφυγα από τη 

ΓεωργΙα για να σπουδόσω στη Γερμανία. 

M~πως θα αναγκοστώ στο μέλλον να 

εγκαταλείψω τη χώρα μου ωςοl κονομικός 

πρόσφυγας; Και αν ξεσπάσει ο πόλεμος; 

Μnπως αναγκαστώ να δε:ιcτώ κοι εγώ κά, 

ποια πράγματα και ας νιώθω ότι με ιmoβl 

βόζουν;Δενειμαστε όλοι ισοl οε αιιτόντον 

κόσμο. Το συνειδητοποιώ όλο και περισ

σότερο. Και ας προέρχομαι από μια χώρα 

με φυσικΙςομορφιΙς κα ι anIIaVTIKn πολι 

τιστική κλl1ρονομιά •. 
Όλα φαΙνοντα l αβέβαια. ΤοσίΥουρο εί

ναι ότι η ΑΙκα εΙναι μια γυναίκα με θάρρος 

και πΙστη στον εαιπό της. θΙλει να κόνε l 

το όνε ιρό Τl1ς ττραγματικότητα. να δουλΙ

ψει στο πεδΙο πσυτην ενδ ιαφΙρε l . να νιώ, 

θε ι ότι τη σέβοντα ι γι' αιπό πσυ είναι. Θέ

λει να ακουστεί η φωνή της . • 
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