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Εισαγωγή 

 

Έρωτας υπό κρίση 

 

 

Τον Φεβρουάριο του 2013 το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters 

κυκλοφόρησε 25 φωτογραφίες υπό τον τίτλο «Νέα Ζωή στην Ελλάδα», οι οποίες 

αποτύπωναν την ελληνική πραγματικότητα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.1 Ο 

φωτογραφικός φακός συνέλαβε και βάφτισε ως «Νέα Ζωή» την απόγνωση ενός 

άνεργου άνδρα -πατέρα δυο παιδιών- λόγω της αδυναμίας εξασφάλισης των «προς το 

ζην», την αγανάκτηση και την οργή όσων διαδήλωναν στο κέντρο της πρωτεύουσας 

κατά της οικονομικής πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης, την αγωνία για επιβίωση 

που μαρτυρούσαν τα υψωμένα χέρια των Αθηναίων που προσπαθούσαν να αρπάξουν 

μια σακούλα με λαχανικά, τα οποία μοίραζαν δωρεάν οι Έλληνες αγρότες. Τον πόνο 

που μαρτυρούσαν οι ουλές στο σώμα ενός μετανάστη -σημάδια της ρατσιστικής 

επίθεσης εναντίον του, τα ίχνη ανασφάλειας στα βήματα των προσφύγων που μόλις 

διέσχισαν τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Αυτά τα εικοσιπέντε καρέ – ή αλλιώς οι 

εικοσιπέντε στιγμές που συνοψίζουν τη «Νέα ζωή στην Ελλάδα»- σκιαγραφούν την 

οικονομική και πολιτική πραγματικότητα, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε η 

παρούσα εθνογραφική έρευνα που αφορά τα ερωτικά βιώματα των μεταναστών και 

των μεταναστριών που προέρχονται από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Αλβανίας 

και της Βουλγαρίας.  

 Υπό συνθήκες –οικονομικής, πολιτικής, πολιτισμικής- κρίσης μια εθνογραφία 

για τον έρωτα και πιο συγκεκριμένα για το ερωτικό συναίσθημα των 

μεταναστών/τριών έμοιαζε «εκτός τόπου». Την ασυμβατότητα της μελέτης του 

ερωτικού συναισθήματος και της κρισιμότητας γενικά της πολιτικής και ειδικότερα της 

μεταναστευτικής κατάστασης στον ελλαδικό χώρο μαρτυρούσαν τα πικάντικα σχόλια 

και κυρίως τα βλέμματα απορίας των συνομιλητών μου στο άκουσμα του θέματος της 

διδακτορικής μου διατριβής. Στην πραγματικότητα, τα βλέμματα τους υπονοούσαν και 

αναπαρήγαγαν την κυρίαρχη αντίληψη του ερωτικού συναισθήματος στον δυτικό 

επιστημολογικό κόσμο, σύμφωνα με την οποία θεωρείται ένα κατεξοχήν «προσωπικό» 

                                                 
1 Βλέπε http://www.reuters.com/news/picture/2013/02/07/life-in-the-new 
greece?articleId=USRTR2ZQ9V.  
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και αφελές ζήτημα ψυχολογικού -παρά ανθρωπολογικού- ενδιαφέροντος. Και 

υποδήλωναν ένα ερώτημα: Πώς ο «φτερωτός έρωτας» που υπάγεται στα ασφαλή όρια 

της ατομικής διαχείρισης, που ενοικεί στην εσώτερη φύση του ανθρώπου και ανήκει 

στην επικράτεια της ψυχολογίας, θα μπορούσε να προαχθεί σε αναλυτικό εργαλείο 

μιας ανθρωπολογικής μελέτης για τη μετανάστευση σε περίοδο κρίσης;  

Η Ελεονόρα Σκουτέρη-Διδασκάλου παρατήρησε εύστοχα πως ο καθημερινός 

ερωτικός λόγος είναι ίσως ο πιο φλύαρος, αλλά ταυτόχρονα και ο πιο κατασιγασμένος 

και σιωπηλός λόγος της ιστορίας, επισημαίνοντας πως οι κοινωνικές επιστήμες 

ασχολούνται εκ των υστέρων και εξ αποστάσεως με ορισμένα μόνο θέματα, 

προσεκτικά επιλεγμένα, γεγονός που σχετίζεται άμεσα με τις εκάστοτε κυρίαρχες 

επιστημολογικές παραδόσεις (1991: 264-265). Στην προκείμενη περίπτωση, θα 

μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως η σιωπή των κοινωνικών και πολιτισμικών 

επιστημών σε σχέση με τον έρωτα οφείλεται στην κυρίαρχη πρόσληψη των 

συναισθημάτων από πλευράς του δυτικού φιλοσοφικού, θρησκευτικού και 

επιστημονικού κόσμου ως μέρος της βιολογικά προσδιορισμένης ανθρώπινης φύσης, 

αλλά και στη νοηματοδότηση τους -στο πλαίσιο της καρτεσιανής αντίληψης του 

ανθρώπινου σώματος- ως παράλογων σωματικών παθών και παθημάτων.  

Ακολουθώντας την δυτική επιστημολογική παράδοση του θετικισμού, στο πλαίσιο της 

οποίας ο ορθός λόγος αναγνωρίστηκε ως καταστατική συνθήκη του δυτικού 

υποκειμένου και η λογική καθιερώθηκε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάκτηση 

της επιστημονικής αλήθειας, οι κοινωνικοί επιστήμονες επέλεξαν να μην μελετήσουν 

τα ά-λογα συναισθήματα, υποτιμώντας με αυτόν τον τρόπο τις συναισθηματικές 

διαστάσεις της κοινωνικότητας (Svasek 2005: 2-3). Οι Anderson και Smith προσθέτουν 

μια ακόμα οπτική στο ζήτημα αναφέροντας πως ο εκτοπισμός των συναισθημάτων από 

το ερευνητικό πεδίο των κοινωνικών επιστημών σχετίζεται άμεσα με την έμφυλη 

πολιτική της παραγωγής γνώσης, στο πλαίσιο της οποίας η επιθυμία, η 

συναισθηματικότητα και η υποκειμενικότητα, λόγω ακριβώς της θηλυκοποίησης τους, 

απαξιώθηκαν ως επιστημονικά αντικείμενα (2001: 7).2 

                                                 
2 Σε μια διαφορετική κατεύθυνση, η bell hooks σχολιάζει τις έμφυλες διαστάσεις της παραγωγής 
γνώσης σε σχέση με το ερωτικό συναίσθημα στη συγχρονία. Παρατηρεί πώς οι περισσότεροι 
συγγραφείς των βιβλίων αυτο-βοήθειας αλλά και των κυρίαρχων αφηγημάτων αγάπης είναι άνδρες και 
υποστηρίζει πως μέσω αυτής της θεωρητικής ενασχόλησης οι άνδρες προβάλλονται ως οι εκπρόσωποι 
της λογικής σε αντίθεση με τις γυναίκες που παρουσιάζονται απλώς να επιθυμούν την αγάπη. Η ίδια 
επίσης αναφέρει πως η επιστημονική ενασχόληση μιας γυναίκας με το συγκεκριμένο ζήτημα 
προσλαμβάνεται από τους άλλους και συσχετίζεται με τη διακαής αναζήτηση συντρόφου (hooks 2000: 
xx). 
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Μολονότι, από την δεκαετία του 1980 πραγματοποιήθηκαν εθνογραφικές 

μελέτες που συνέβαλαν καθοριστικά στην ένταξη των συναισθημάτων στη σφαίρα του 

πολιτισμού (Γκέφου-Μαδιανού 1999: 203), οι περισσότεροι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, 

όπως παρατηρεί σχετικά η Nancy Scheper – Hughes, περιόρισαν το ενδιαφέρον τους 

στη μελέτη συναισθημάτων που σχετίζονταν με δημόσια και συλλογικά έθιμα και 

τελετουργικά αλλά και γεγονότα που αφορούσαν τον κύκλο της ζωής, τοποθετώντας τα  

«ιδιωτικά» συναισθήματα στην επικράτεια της οικουμενικής φύσης (1993: 431). Η 

σχετική απουσία εθνογραφικών μελετών για το ερωτικό συναίσθημα μαρτυρά πως η 

επιστήμη της κοινωνικής ανθρωπολογίας3 εξακολουθώντας να αποστρέφεται το 

ερωτικό συναίσθημα - ή ο έρωτας εξακολουθώντας να αντιστέκεται στην 

ανθρωπολογική ματιά - στην πραγματικότητα, συντηρεί τη ρομαντική ή παράλογη 

φύση του, νομιμοποιεί τη φυσικοποίηση και θηλυκοποίηση του και αναπαράγει μέσω 

της επιστημονικής σιγής τον ιδιωτικό και ατομικό του χαρακτήρα. 

 Η παρούσα εθνογραφική έρευνα, η οποία στηρίζεται και εμπνέεται από τις 

ανθρωπολογικές έρευνες που κατέδειξαν πως τα συναισθήματα δεν αφορούν την 

εσώτερη ή ψυχική φύση, αλλά συνιστούν πολιτισμικές και κοινωνικές κατασκευές 

(Abu-Lughod 1986, Abu-Lughod και Lutz 1990,  Lutz 1988, Lutz and White 1986; 

Rebhun 1999, Rosaldo 1984), εξετάζει πώς το ερωτικό συναίσθημα παράγεται σε ένα 

συγκεκριμένο ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, αποδομώντας 

τον ιδιωτικό και ρομαντικό του χαρακτήρα και ανασύροντάς το από την 

φυσικοποιημένη προφάνεια της βιολογικά προσδιορισμένης και οικουμενικής 

ανθρώπινης φύσης. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθώντας τις σύγχρονες θεωρητικές 

αναλύσεις περί συναισθημάτων, οι οποίες «έστρεψαν»4 το ενδιαφέρον τους στη μελέτη 

του ρόλου των συναισθημάτων στη διαμόρφωση συλλογικών υποκειμενικοτήτων και 

την παραγωγή κοινωνικών ιεραρχιών, καθιστώντας εμφανή και ταυτόχρονα 

υπερβαίνοντας τα στενά όρια της κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης5 των 

συναισθημάτων (Athanasiou, Hatzaroula, Yannakopoylos 2008: 8), επιχειρώ μια  

πολιτική ανάγνωση του ερωτικού συναισθήματος, θέτοντας στο επίκεντρο του 

                                                 
3 Οι περισσότερες μελέτες – αν και περιορισμένες σε αριθμό- για τον έρωτα και τις ερωτικές σχέσεις 
προέρχονται από το πεδίο της κοινωνιολογίας. Ενδεικτικά αναφέρω Μπάουμαν (2006), Beck (1990), 
Giddens (2005), Illoyz (1997).  
4 Η Patricia Clough παρατηρεί ότι στα μέσα της δεκαετίας του 1990 σημειώθηκε μια συναισθηματική 
στροφή (affective turn) των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Θα πρέπει να σημειώσουμε 
ότι η συναισθηματική στροφή συμβαδίζει με μια ευρύτερη αλλαγή στην κοινωνική σκέψη, και πιο 
συγκεκριμένα με την ανάπτυξη θεωρητικών ρευμάτων και σχολών που εστίασαν στην κατανόηση των 
κοινωνικών και πολιτισμικών εμπειριών από τη σκοπιά των υποκειμένων (Lutz και White 1986: 405).  
5 Για μια κριτική της κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης των συναισθημάτων, βλέπε Lyon  (1995). 
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προβληματισμού τη συνάρθρωση του συναισθήματος, της εξουσίας και της 

υποκειμενικότητας. 

Στην προκείμενη περίπτωση, η θεωρητική ανάλυση των συναισθημάτων από 

την Sara Ahmed (2004), η οποία τα προσεγγίζει ως παράγωγα σύνθετων κοινωνικών 

επαφών, εισάγοντας τη διάσταση της επιτελεστικότητας, επιτρέπει να στοχαστούμε την 

κοινωνικότητα του ερωτικού συναισθήματος, αλλά και τις πολιτισμικές και 

πολιτικοοικονομικές όψεις που διαμορφώνουν τα ερωτικά βιώματα και τα όρια των 

συναισθηματικών επαφών των κοινωνικών υποκειμένων. Η διερεύνηση των πολιτικών 

και οικονομικών συνθηκών συγκρότησης των ερωτικών πρακτικών και λόγων των 

υποκειμένων, αλλά και της σύνδεσης του ερωτικού συναισθήματος με τις οικονομικές 

και πολιτικές ιεραρχίες, δηλαδή η εξέταση της «πολιτικής οικονομίας του έρωτα» 

(Padilla κ.α. 2007), πέρα από το γεγονός ότι θέτει υπό αμφισβήτηση συμβατικές 

εννοιολογικές διχοτομίες μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου, κοινωνικού και ατομικού, 

λογικής και συναισθήματος, προσφέρει τη δυνατότητα ανάγνωσης των πολυεπίπεδων 

σχέσεων εξουσίας (φύλου, φυλής, κοινωνικής τάξης, εθνικής ταυτότητας) που διέπουν 

τις οικείες σχέσεις.  

Το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο των ερωτικών εμπειριών που 

τίθενται υπό εξέταση στην παρούσα διατριβή περιγράφεται και αποτυπώνεται 

ευσύνοπτα μέσω των 25 φωτογραφιών του πρακτορείου Reuters. Η οικονομική κρίση 

ή διαφορετικά η αυξημένη ανεργία, οι περικοπές των συντάξεων και των μισθών, η 

άνοδος της ακροδεξιάς, η πολιτική αστάθεια, η συνεχής απειλή πτώχευσης της χώρας 

δεν συνθέτουν απλώς το σκηνικό, πάνω στο οποίο εκτυλίσσονται οι έρωτες των 

πληροφορητών και των πληροφορητριών, αλλά καθορίζουν την «προσωπική» ζωή 

τους, τις επιθυμίες και τις επιλογές τους. Και παρόλο που στις ερωτικές εξιστορήσεις 

των πληροφορητών/τριών η οικονομική κρίση σπάνια αναφέρεται με ένα σαφή και 

ευθύ τρόπο, τα συναισθήματα που οι 25 φωτογραφίες αποτύπωσαν -μέσω των 

βλεμμάτων και των σωμάτων των φωτογραφιζόμενων- είναι κυρίαρχα. Ο φόβος, ο 

πόνος, η οργή, η επισφάλεια, το μίσος, όμως, δεν προσεγγίζονται ως συναισθηματικές 

συνέπειες της οικονομικής κρίσης, αλλά ως μορφές υποκειμενοποίησης στο πλαίσιο 

αυτής (Αθανασίου 2012α).6  

                                                 
6 Η Αθηνά Αθανασίου αναφέρει πως η διαχείριση της κρίσης, δηλαδή το πώς καλούμαστε να 
ενσαρκώσουμε και να συν-αισθανθούμε τις ρυθμιστικές της νόρμες- πώς εγκαλούμαστε ως υποκείμενα 
του χρέους, της επισφάλειας, της οργής,-, «απηχεί τον τρόπο με τον οποίο ο Μισέλ Φουκώ αναφέρεται 
στην εξουσία ως πρακτική συγκρότησης των υποκειμένων: ως πρακτική που κατηγοριοποιεί 
σημαδεύει [ένα υποκείμενο] με την ίδια του την ατομικότητα, το προσαρτά στην ίδια του την 
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Επομένως, εξετάζοντας πώς ο έρωτας συσχετίζεται με την επισφάλεια, τον 

φόβο ή την οδύνη, πρόθεση μου δεν είναι μόνο να εντάξω τη μελέτη του έρωτα σε ένα 

συγκεκριμένο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο, αλλά να διερευνήσω πώς το 

συναίσθημα του έρωτα διαμορφώνεται σε συνάρτηση με την επισφάλεια, τον φόβο, τον 

πόνο. Πώς, δηλαδή, οι μετανάστες/τριές νοηματοδοτούν και βιώνουν τον έρωτα μέσω 

συναισθηματικών επαφών, που μορφοποιούνται και οριοθετούνται με γνώμονα τα 

συναισθήματα του φόβου, της φροντίδας, του οίκτου, της επισφάλειας του Άλλου, και 

στη συνέχεια πως βιώνουν και εννοιολογούν την επισφάλεια και τη φροντίδα μέσω του 

έρωτα; Επεκτείνοντας το επιχείρημα της Ahmed (2004), η οποία ισχυρίζεται πως τα 

συναισθήματα είναι αποτελέσματα της κυκλοφορίας των σημείων ή των σωμάτων, 

υποστηρίζω πως το ερωτικό συναίσθημα παράγεται, υλοποιείται, βιώνεται και 

νοηματοδοτείται στο πλαίσιο κυκλοφορίας ποικίλων και πολλαπλών συναισθηματικών 

ροών. Μέσω αυτής της προσέγγισης, επιχειρώ να ιχνηλατήσω πώς οι μετανάστες/τριες 

συγκροτούν την υποκειμενικότητα τους, καθώς βιώνουν ποικίλες και 

αλληλοδιαπλεκόμενες συναισθηματικές εμπειρίες στο πλαίσιο της δια-εθνικής 

κινητικότητας, ανιχνεύοντας κατ’ επέκταση τη διαπλοκή του ερωτικού βιώματος με 

την εργασιακή απασχόληση, τη μεταναστευτική νομοθεσία, τις εμπειρίες ετεροποίησης 

και την πολιτική θέση που κατέχουν οι ίδιοι στη χώρα υποδοχής. 

Παράλληλα, επιλέγοντας ως ερευνητικό αντικείμενο το ερωτικό συναίσθημα 

των μεταναστών/τριών και εξετάζοντας τη συγκρότηση της υποκειμενικότητας τους 

στο πλαίσιο ερωτικών εμπειριών, επιχειρώ και προτείνω μια θεωρητική και αναλυτική 

προσέγγιση της μεταναστευτικής κίνησης που φέρει στο προσκήνιο και εστιάζει στα – 

αγνοημένα- συναισθήματα των μεταναστών/τριών, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό 

τους ρόλο στην κατανόηση της μεταναστευτικής εμπειρίας (Faier 2011, Mai και King 

2009). Σε αυτό το σημείο, πρέπει κανείς να αναφέρει πως παρόλο που η σύγχρονη 

γεωπολιτική κατάσταση- η παγκοσμιοποίηση, η ισλαμοφοβία, η τρομοκρατία, ο 

εθνικισμός, η ξενοφοβία, ο συγκινησιακός ακτιβισμός- διαμορφώνοντας ετερογενή 

πολιτισμικά μορφώματα, νέες υποκειμενικότητες και εγκαθιδρύοντας νέα 

συναισθηματικά τοπία ώθησε τους/τις κοινωνικούς επιστήμονες να θέσουν υπό 

ερευνητική εξέταση συναισθήματα όπως ο φόβος, ο πόνος, ο οίκτος, στο επίπεδο των 

μεταναστευτικών σπουδών είναι περιορισμένες οι έρευνες που αφορούν στις 

                                                                                                                                            
ταυτότητα, του επιβάλλει ένα νόμο αλήθειας που το ίδιο πρέπει να αναγνωρίζει και οι άλλοι να 
αναγνωρίζουν σε αυτό» (2012α: 13).  
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συναισθηματικές όψεις της μεταναστευτικής κίνησης και τα συναισθήματα των 

μεταναστών/τριών (Mai και King 2009: 295).  

Αντίθετα, συναντάει κανείς έναν ανεξάντλητο αριθμό ποσοτικών και ποιοτικών 

μελετών που αφορούν τους οικονομικούς όρους της μεταναστευτικής κίνησης και 

επικεντρώνονται σε ζητήματα εργασιακής απασχόλησης, εμβασμάτων και 

πολιτισμικής αφομοίωσης ή ένταξης των μεταναστών και μεταναστριών. Η ελληνική 

βιβλιογραφία και αρθρογραφία για την μετανάστευση κινείται σε παρόμοια 

κατεύθυνση, διερευνώντας στο πλαίσιο μιας εθνοκεντρικής προσέγγισης με όρους 

ωφέλειας ή ζημιάς τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που επέφερε στην 

ελληνική κοινωνία η είσοδος των μεταναστών/μεταναστριών από την Νοτιοανατολική 

Ευρώπη στις αρχές της δεκαετίας του 1990, την ξενοφοβία και τον ρατσισμό, 

αναλύοντας τον «κόσμο της εργασίας», αλλά και την πολιτισμική ένταξη των 

μεταναστών και μεταναστριών με έμφαση στην εκπαίδευση (Τσιμουρής 2011: 305).7  

Η ερευνητική προσήλωση στις οικονομικές διαστάσεις του μεταναστευτικού 

φαινομένου και η επικέντρωση σε συγκεκριμένες όψεις της μεταναστευτικής εμπειρίας 

οδηγεί σε μια περιοριστική και περιορισμένη θεώρηση της μεταναστευτικής κίνησης, 

στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσεται μια ουσιοκρατική προσέγγιση της 

μεταναστευτικής ταυτότητας, η οποία εδραιώνει τη στερεοτυπική αντίληψη του 

μετανάστη ως πρωταγωνιστή ή θύμα μεταβαλλόμενων οικονομικών και πολιτικών 

συστημάτων. Υπό αυτήν την οπτική, η αποσιώπηση των συναισθημάτων των 

μεταναστών/τριών από τις έρευνες της μετανάστευσης, που σχετίζεται άμεσα με τη 

θεωρητική προσέγγιση της μεταναστευτικής κινητικότητας ως μιας εκλογικευμένης 

ενέργειας και συμβάλλει στην παγίωση της αναπαράστασης των μεταναστών/τριών ως 

«κοινωνικά απονεκρωμένων» (Anderson 2000: 121), καταδεικνύει τους περιορισμούς 

που τίθενται σε σχέση με το τι μπορεί να αρθρωθεί και να αναγνωριστεί δημόσια ως 

μεταναστευτική ιστορία ή ως βιογραφία των μεταναστευτικών υποκειμένων.  

Εντούτοις, η μελέτη επιλεκτικών πτυχών της μεταναστευτικής εμπειρίας, ενώ 

σκιάζει τα συναισθήματα των μεταναστών/τριων, στην πραγματικότητα, προβάλλει ως 

κοινωνικά αναγνωρίσιμες «κάποιες» ιστορίες συναισθήματος, φυσικοποιώντας και 

νομιμοποιώντας τη σύνδεση των μεταναστευτικών υποκειμένων με ορισμένες 

πολιτισμικά προσδιορισμένες συναισθηματικές επιτελέσεις. Η μελέτη της εργασιακής 

απασχόλησης των μεταναστριών υπό το πρίσμα της επιτέλεσης της φροντίδας- που 

                                                 
7 Ενδεικτικά βλέπε, Λαμπριανίδης και Λυμπεράκη (2001), Παπαγεωργίου (2011), Παπαταξιάρχης, 
Τοπάλη και Αθανασοπούλου  (2008), Παύλου (2001), Ψημμένος (2004), 
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πρόσφεραν στους/στις εργοδότες/τριες στη χώρα υποδοχής και στερούσαν από τα 

οικογενειακά μέλη που παρέμεναν στη χώρα καταγωγής- υποστασιοποίησε τις 

μετανάστριες ως κατεξοχήν παρόχους φροντίδας, οριοθετώντας το βίωμα της 

μεταναστευτικής κίνησης και τις επιθυμίες τους στο πλαίσιο του εργασιακού και 

οικογενειακού πλαισίου και εγκλωβίζοντάς τες στον κοινωνικά αναγνωρίσιμο και 

φυσικοποιημένο ρόλο της θυσιαζόμενης μητέρας.8 

Από την άλλη πλευρά, η μελέτη της παράνομης διακίνησης των γυναικών 

μεταναστριών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση (trafficking) τόσο σε παγκόσμιο 

όσο και σε τοπικό επίπεδο9 οδήγησε στις μεγάλες αφηγήσεις της θυματοποίησης, οι 

οποίες επιβεβαίωσαν την κοινωνικά προσδιορισμένη ευάλωτη «φύση» της γυναικείας 

ταυτότητας και καθήλωσαν τη μορφή της μετανάστριας σε μια σταθερή ταυτότητα 

ακραίας, αξιοθρήνητης ή/και επικίνδυνης τρωτότητας (Αθανασίου και Τσιμουρής 

2013: 28). Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, συσκοτίστηκαν σημαντικές όψεις στη 

διαδικασία έκθεσης κάποιων γυναικών στην βία του trafficking, αλλά κυρίως 

περιορίστηκε το ενδεχόμενο να προσεγγίσει και να μελετήσει κανείς την οδύνη ως 

όχημα και πεδίο ενδυνάμωσης και επαναδιαπραγμάτευσης του έμφυλου και 

μεταναστευτικού εαυτού, που θα απέτρεπε την αναπαραγωγή ιεραρχικών δίπολων 

μεταξύ εμπρόθετης δράσης και  θυματοποίησης. 

Επιπλέον, η ερευνητική ενασχόληση με τη σεξουαλικότητα των γυναικών 

μεταναστριών στο πλαίσιο εξέτασης της σεξουαλικής εργασίας ή της βιομηχανίας 

εύρεσης ερωτικού συντρόφου (matchmaking industry και mail order brides), και η 

παράλληλη αποσιώπηση της σεξουαλικότητας των ανδρών μεταναστών, η οποία 

ανακύπτει στο δημόσιο λόγο συνήθως με όρους απειλής της κοινωνίας υποδοχής, 

οδηγεί εξίσου σε μια στατική και στερεοτυπική προσέγγιση των μεταναστών/τριών είτε 

ως ανίσχυρων θυμάτων (Kitiarsa 2008: 596) είτε ως επικίνδυνων Άλλων. Η Nicole 

Constable (2005, 2006)10 επισημαίνει σχετικά ότι στο πλαίσιο των ερευνών για τις 

«νύφες κατά παραγγελία» (mail order brides) οι γυναίκες μετανάστριες 

αντιμετωπίστηκαν είτε ως θύματα των οικονομικών συνθηκών που βιώνουν και της 

                                                 
8 Όπως επισημαίνει ο Martin Manalansan (2006, 2008), εξετάζοντας τη σχετική βιβλιογραφία για τις 
Φιλιππινέζες μετανάστριες, η έμφαση που αποδίδεται στο πλαίσιο αυτών των μελετών στις δια-εθνικές 
οικογένειες των οικιακών εργαζόμενων ενισχύει καθιερωμένες εννοιολογήσεις της οικειότητας, 
επισκιάζοντας τη συζήτηση περί σεξουαλικότητας και απόλαυσης στις ζωές αυτών των γυναικών. 
9 Οι πρώτες δημοσιεύσεις για την μετανάστευση και συγκεκριμένα για τις γυναίκες μετανάστριες στην 
ελληνική βιβλιογραφία αφορούσαν την πορνεία και το trafficking  (βλέπε, Λάζος 2002). 
10 Σε αντίθεση με αυτές τις έρευνες, η Constable, εξετάζοντας το ζήτημα των δια-συνοριακών γάμων 
που προκύπτουν δια αλληλογραφίας, προσπάθησε να καταδείξει και να αναγνωρίσει τα όρια αλλά και 
τις διαφορετικές κλίμακες εμπρόθετης δράσης των γυναικών που εμπλέκονται σε αυτούς (2005: 7).  
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εξωτικοποίησης της εθνικής, φυλετικής και έμφυλης ταυτότητας τους, είτε ως ενεργά 

υποκείμενα και θύτες, προσποιούμενες συναισθήματα αγάπης με απώτερο σκοπό την 

εξασφάλιση μιας άδειας παραμονής που ισοδυναμούσε με μια οικονομικά ευκατάστατη 

ζωή στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι 

η εστίαση του ενδιαφέροντος των ερευνητών/τριών στην εμπορευματοποίηση της 

σεξουαλικότητας και της οικειότητας των μεταναστριών, αναπαράγει την 

αναπαράσταση των μεταναστριών ως περιθωριακών στοιχείων, ενώ, εγείροντας άμεσα 

και έμμεσα ζητήματα ηθικότητας, οδηγεί σε προσεγγίσεις και ερμηνείες της 

μεταναστευτικής ταυτότητας με όρους σεξουαλικής και έμφυλης αταξίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, διαπιστώνει κανείς ότι οι «συναισθηματικές» 

ιστορίες της μετανάστευσης που έρχονται στο φως περιχαρακώνουν το πεδίο 

αναγνωρισιμότητας των μεταναστευτικών υποκειμένων. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε 

κανείς να υποστηρίξει  ότι στην έρευνα της μετανάστευσης αναπτύχθηκαν και 

υιοθετήθηκαν συγκεκριμένες «πολιτικές του συναισθήματος» (Lutz και Abu-Lughod 

1990), μέσω των οποίων σταθεροποιούνται και αναπαράγονται οι εδραιωμένες 

κοινωνικές και πολιτικές ιεραρχίες μεταξύ γηγενών και μεταναστών. 

Επιπλέον, διαπιστώνει κανείς ότι στο πλαίσιο αυτής της περιοριστικής και 

περιορισμένης προσέγγισης της μεταναστευτικής εμπειρίας, το ερωτικό συναίσθημα 

και η ερωτική ζωή των μεταναστών/τριών, μέσω ακριβώς της απάλειψης τους, 

νοηματοδοτούνται ως ένα είδος πολυτέλειας για τους ίδιους και όχι ως μια συστατική 

συνθήκη της καθημερινότητας τους. Η εννοιολόγηση του ερωτικού συναισθήματος των 

μεταναστών με όρους  μιας σπάνιας και περιττής απόλαυσης υπογραμμίζει την άνιση 

πρόσβαση και τους περιορισμούς στο ερωτικό αισθάνεσαι, γεγονός που δηλώνει –με 

έναν πλάγιο τρόπο- τα εθνικά, φυλετικά, έμφυλα όρια του ερωτικού συναισθήματος 

και της οικειότητας. 

Θέτοντας, λοιπόν, στο επίκεντρο την ερωτική ζωή των μεταναστών και 

μεταναστριών, η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή επιχειρεί να εξετάσει τις ιστορίες 

αυτών των συναισθημάτων των μεταναστών και των μεταναστριών που συνήθως 

αποσιωπούνται από τον κοινωνικό και επιστημονικό λόγο (Mai και King 2009). 

Αναδεικνύοντας μια πτυχή της μεταναστευτικής εμπειρίας που παρέμεινε 

συσκοτισμένη, διευρύνει την ανάλυση και ταυτόχρονα την εννόηση της μετανάστευσης 

και των μεταναστευτικών υποκειμένων, καθώς απομακρύνεται από τη στατική 

θεώρηση της μεταναστευτικής κίνησης αποκλειστικά ως μετακίνησης φθηνού 

εργατικού δυναμικού, προσφέροντας τη δυνατότητα στους μετανάστες να αρθρώσουν 
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έναν διαφορετικό -από τα συνηθισμένα- λόγο για την υποκειμενικότητα τους και τη 

βιογραφία τους. Όπως σημειώνει η Helen Kampouri: «το να «προσφέρεις φωνή» στους 

μετανάστες/τριες συνεπάγεται τον κριτικό αναστοχασμό των τρόπων με τους οποίους 

οι μετανάστες/τριες συμμετέχουν και συνεισφέρουν στην παραγωγή Λόγου περί 

μετανάστευσης, υιοθετώντας, αναπαράγοντας, αλλά και θέτοντας υπό αμφισβήτηση τις 

έμφυλες ταυτότητες που τους/τις έχουν αποδοθεί στο πλαίσιο του δημόσιου λόγου» 

(2008: 8-9).  

Ακολουθώντας, λοιπόν, τον Manalansan (2006), ο οποίος στο πλαίσιο της 

κριτικής ανάλυσης της μεταναστευτικής βιβλιογραφίας για τις Φιλιππινέζες οικιακές 

βοηθούς επισημαίνει τη σημασία εξέτασης της σεξουαλικότητας των μεταναστών και 

της μεταναστευτικής εμπειρίας υπό την οπτική της queer θεωρίας, προτείνω μια queer 

προσέγγιση τόσο της έμφυλης και μεταναστευτικής ταυτότητας, όσο και της 

προσωπικής ζωής των μεταναστών/τριών. Υπό την επιρροή αυτού του θεωρητικού 

πλαισίου, αντιμετωπίζω και προσεγγίζω την έμφυλη, σεξουαλική και μεταναστευτική 

ταυτότητα των μεταναστών όχι ως αμετάκλητες και προδιαγεγραμμένες ιδιότητες των 

υποκειμένων, αλλά ως αμφίλογες, θραυσματικές και ενδεχομενικές επιτελέσεις, 

γεγονός το οποίο μου επιτρέπει να εξετάσω και να αναδείξω τις δυνατότητες και τις 

ενέργειες των μεταναστών/τριών να αποφυσικοποιήσουν τις ηγεμονικές στερεοτυπικές 

ταυτότητες τους ως παρόχων φροντίδας, σεξουαλικής απόλαυσης, συζύγων και 

μητέρων, αλλά και αξιοθρήνητων μοναχικών και α-σεξουαλικών φιγούρων, 

προβληματοποιώντας παράλληλα τις ηγεμονικές ετεροκανονικές μορφές οικειότητας.   

Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώ πώς η οπτική του ερωτικού συναισθήματος 

συμβάλλει σε αυτή την προσέγγιση, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα εξέτασης της 

συγκρότησης της έμφυλης και σεξουαλικής υποκειμενικότητας των μεταναστών/τριών 

όχι αποκλειστικά εντός της επικράτειας του κανονιστικού έγγαμου και οικογενειακού 

προτύπου. Η μετατόπιση του ερευνητικού ενδιαφέροντος από τη γαμήλια και 

οικογενειακή ζωή στα ερωτικά βιώματα των μεταναστών/τριών επιτρέπει να 

συλλογιστεί κανείς με διαφορετικούς όρους την έμφυλη και σεξουαλική ταυτότητά 

τους, υπερβαίνοντας και αποδομώντας τη στερεοτυπική και καθολική ταύτιση τους με 

οικογενειακούς και συζυγικούς ρόλους, ενώ φέρει στο προσκήνιο την έννοια της 

ερωτικής επιθυμίας, της ερωτικής απόρριψης και της ερωτικής μοναξιάς. Από την άλλη 

πλευρά, θεωρώ εξίσου θεμελιώδους σημασίας να θέσει κανείς στο επίκεντρο της 

προσοχής του την επαναδιαμόρφωση, την αναδιαπραγμάτευση και την ανατροπή των 

αντιλήψεων αλλά και των ίδιων των κανονιστικών μορφών οικειότητας στο πλαίσιο 
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της δια-εθνικής κινητικότητας των μεταναστών/τριών, προσεγγίζοντας την 

οικογενειακή σφαίρα όχι ως τόπο-σύμβολο των παραδοσιακών έμφυλων αξιών της 

χώρας καταγωγής, αλλά ως δυναμικό πεδίο διαπραγμάτευσης και αναπροσδιορισμού 

των έμφυλων ρόλων και σχέσεων εξουσίας και διαταράσσοντας παράλληλα την 

κανονιστική αντίληψη περί ανιδιοτελών και συνεκτικών δεσμών αγάπης μεταξύ 

συγγενών.  

Στην προκείμενη περίπτωση, δεν εξετάζω την αναδιαπραγμάτευση των 

πολιτισμικών ιδεολογιών του φύλου της χώρας καταγωγής ως ένδειξη της αφομοίωσης 

των μεταναστών στη χώρα υποδοχής, ούτε ερμηνεύω την υπονόμευση των 

κανονιστικών προτύπων σχεσιακότητας με όρους νεωτερικότητας. Με ενδιαφέρει να 

διερευνήσω πώς στο συγκεκριμένο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο οι 

μετανάστες μέσω του ερωτικού συναισθήματος, του αναπροσδιορισμού των ερωτικών 

επιθυμιών, των συναισθηματικών και έμφυλων αξιών, αλλά και των πολιτικών 

διαχείρισης του ερωτικού συναισθήματος που υιοθετούν, βιώνουν, κατανοούν, αλλά 

και ανασυγκροτούν την έμφυλη, εθνική και ταξική υποκειμενικότητά τους στο 

ιστορικό συγκείμενο πολυσύνθετων και μεταβαλλόμενων σχέσεων εξουσίας.  

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να διευκρινίσω πως στη συγκεκριμένη εθνογραφία 

με ενδιαφέρει να διερευνήσω πως παράγονται και υλοποιούνται τα ερωτικά βιώματα 

στα σημεία συνάντησης του τοπικού και του παγκόσμιου (sites of global encounter) 

(Faier 2007: 149) και κατ’ επέκταση αποστασιοποιούμαι από θεωρήσεις 

ομοιογενοποίησης των υποκειμένων στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης, καθολικής 

ερωτικής κουλτούρας. Επομένως, εξετάζοντας την πολιτισμική και κοινωνική 

υλοποίηση του ερωτικού συναισθήματος στο πλαίσιο σύζευξης του τοπικού και του 

παγκόσμιου ανιχνεύω πως οι μετανάστες και οι μετανάστριες ρυθμίζονται από, αλλά 

ταυτόχρονα υπονομεύουν τις παγκόσμιες ιεραρχίες του φύλου, της φυλής, της τάξης 

και τις παγκοσμιοποιημένες πολιτισμικές αντιλήψεις περί συναισθηματικών σχέσεων,11 

καταδεικνύοντας τον ετερογενή, ασταθή, μερικό, ενδεχομενικό κι όχι απαραίτητα νέο 

χαρακτήρα (Ong και Collier 2005)12 των ερωτικών πρακτικών. 

                                                 
11 Στο ίδιο πνεύμα κινείται ο συλλογικός τόμος των Hirsch και Wardlow (2006) Modern Loves, στο 
πλαίσιο του οποίου παρουσιάζονται εθνογραφικές μελέτες που εξετάζουν πως τα υποκείμενα σε 
διαφορετικά τοπικά, κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα διαπραγματεύονται την ιδεολογία του 
«συντροφικού γάμου», καταδεικνύοντας την τοπική ιδιοποίηση μιας παγκόσμιας συναισθηματικής 
πρακτικής. 
12 Στην προκείμενη περίπτωση, βασίζομαι στη θεωρία των Ong και Collier, οι οποίες μέσω του 
αναλυτικού όρου «παγκόσμιες συναρθρώσεις» (global assemblages) προβληματοποιούν τον όρο 
παγκοσμιοποίηση εξετάζοντας τις αλληλεπιδράσεις των παγκόσμιων σχημάτων με άλλα στοιχεία. Πιο 
συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους συγγραφείς οι παγκόσμιες συναρθρώσεις αποτελούν ιστορικά 
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Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρώ πως στην προκείμενη περίπτωση η δια-εθνική 

προσέγγιση της μετανάστευσης, δηλαδή η εξέταση των σύγχρονων διεργασιών 

κινητικότητας που προσδιορίζονται από τη διαρκή διάβαση συνόρων (Ζαββού και 

Καμπούρη 2013: 16), συμβάλλει στην ανίχνευση των πολλαπλών και 

αλληλοδιαπλεκόμενων γεωγραφικών κλιμάκων στη διαμόρφωση των ερωτικών 

βιωμάτων και επιθυμιών των μεταναστών και μεταναστριών στη συγκεκριμένη 

ιστορική συγκυρία. Επιπλέον, θεωρώντας ότι η μεταναστευτική κίνηση δεν 

εγκαθίδρυσε μια χρονολογική τομή μεταξύ «σοσιαλιστικού» παρελθόντος και 

μεταναστευτικού παρόντος, (με αποτέλεσμα να συσχετίζεται το «εκεί» με το «πριν» 

και το «εδώ» με το «μετά»), δεν προσεγγίζω ως δυο διακριτές ιστορικές και τοπικές 

πραγματικότητες τη χώρα καταγωγής και τη χώρα υποδοχής των μεταναστών. 

Αντίθετα, ζητούμενο της συγκεκριμένης διατριβής είναι το να διερευνηθεί πώς το 

ερωτικό συναίσθημα και οι ερωτικές επιθυμίες βιώνονται και μορφοποιούνται σε 

συνάρτηση με τις μνήμες, τις φαντασιώσεις, τις προσδοκίες, τις πολιτισμικά 

προσδιορισμένες αντιλήψεις (Svasek 2008) που παράγονται διαρκώς εν τω μέσω του 

«εδώ» και του «εκεί» στο πλαίσιο σύνθετων και δια-εθνικών συναισθηματικών 

επαφών.  

Μέσω μιας τέτοιου είδους ανάλυσης δύναται να ανιχνεύσει και να αναγνώσει 

κανείς τη συνεχή και ρευστή διαδικασία συγκρότησης της έμφυλης υποκειμενικότητας 

σε ένα πλέγμα δια-εθνικών σχέσεων και συνθηκών (Βαΐου 2013), αναδεικνύοντας 

παράλληλα τους τρόπους, με τους οποίους το ερωτικό συναίσθημα και η πολιτική 

οικονομία συνυφαίνονται. Η μεταναστευτική πολιτική, η οικονομική πραγματικότητα 

της κρίσης της χώρας υποδοχής, η μετασοσιαλιστική πραγματικότητα της χώρας 

καταγωγής διαμορφώνουν καθοριστικά τα ερωτικά βιώματα και τις επιθυμίες των 

μεταναστών και μεταναστριών, μέσω των οποίων επαναπροσδιορίζουν την 

υποκειμενικότητά τους και τη θέση τους στον κόσμο.  

Ως εκ τούτου, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η «συναισθηματική» προσέγγιση της 

μεταναστευτικής κινητικότητας δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανάλυσης των 

οικονομικών και πολιτικών διαστάσεων της. Ωστόσο, στην προκείμενη περίπτωση η 

οικονομική ανάλυση του ερωτικού συναισθήματος δεν ταυτίζεται με την εξέταση της 

εμπορευματοποίησης της οικειότητας των μεταναστών και μεταναστριών στο πλαίσιο 

                                                                                                                                            
προσδιορισμένα φαινόμενα που έχουν την ποιότητα του παγκόσμιου, αλλά παίρνουν ποικίλες άνισα 
κατανεμημένες μορφές λόγω του ότι συνίστανται σε συναρθρώσεις ετερογενών στοιχείων, που δεν 
υπόκεινται σε μια μόνο λογική, αλλά αναδύονται με ένα ασταθή, μερικό, ενδεχομενικό χαρακτήρα  
(2005: 12-13).     
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του παγκόσμιου καπιταλισμού, στην οποία επικεντρώθηκαν εθνογραφικές έρευνες 

(Brennan 2004, Hochschild 2000, 2004, Parrenas 2001), αναπαράγοντας σε αρκετές 

περιπτώσεις την πρόσληψη των συναισθημάτων και της οικονομίας ως δυο εχθρικών 

κόσμων (Zalizer 2000). Η συγκεκριμένη διατριβή επιχειρεί να διευρύνει τη θεώρηση 

των οικονομικών όψεων των συναισθηματικών επαφών αναδεικνύοντας παράλληλα τα 

θολά όρια μεταξύ τους (Constable 2009, Patico 2009, Rebhun 1999).   

Από την άλλη πλευρά, η παρούσα μελέτη συνομιλώντας κριτικά με την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία περί μετανάστευσης εντοπίζει τις κοινωνικά αναγνωρίσιμες 

ιστορίες των συναισθημάτων σε επίπεδο έρευνας και αντιπροτείνει μια εναλλακτική 

προσέγγιση των «οικείων» θεματικών της μετανάστευσης μέσα από τη μελέτη των 

τρόπων συνύφανσης της εργασιακής απασχόλησης της φροντίδας, του πόνου και της 

σεξουαλικότητας με το ερωτικό συναίσθημα, η οποία αποδιαρθρώνει τις στερεοτυπικές 

και σταθερές αναπαραστάσεις της έμφυλης μεταναστευτικής ταυτότητας και 

αναδεικνύει τις διαρκείς και δυναμικές διεργασίες συγκρότησης της έμφυλης 

υποκειμενικότητας.  

Τα τέσσερα κεφάλαια αυτής της διατριβής, καθώς εστιάζουν σε διαφορετικές 

ερωτικές πρακτικές και πτυχές της καθημερινότητας των μεταναστών/τριών και 

αναλύουν μέσα από διαφορετικά συναισθηματικά πρίσματα τα ερωτικά βιώματα τους 

(της φροντίδας, του φόβου, του πόνου, της ερωτικής επιθυμίας), εξετάζουν και 

χαρτογραφούν πώς οι μετανάστες/τριές μέσω του ερωτικού συναισθήματος βιώνουν 

την πολιτική τους θέση στη χώρα υποδοχής, αλλά και επιχειρούν να αναδιατάξουν τους 

όρους του πολιτικού. Με άλλα λόγια, η συγκεκριμένη διατριβή επιχειρεί να 

ιχνηλατήσει πώς καθίσταται απτό, ορατό και αισθητό το πολιτικό σώμα (Αθανασίου 

2012β) στο πλαίσιο των ερωτικών σχέσεων των μεταναστών/τριών. Πώς η διαδικασία 

της νοητικής και ενσώματης αναγνώρισης των οικείων και των έτερων σωμάτων 

συντελείται μέσω του ερωτικού συναισθήματος; Πως συνδέεται το πολιτικό ανήκειν με 

τη θαλπωρή του ερωτικού ανήκειν;  

Ακολουθώντας τη συλλογιστική της Τζούντιθ Μπάτλερ, η οποία στο βιβλίο της 

Ευάλωτη Ζωή στρέφοντας την προσοχή της στις δημόσιες επιτελέσεις του πένθους 

εξετάζει ποιες είναι οι πολιτικές προϋποθέσεις που καθιστούν κάποιες ζωές άξιες 

πένθους (2008α), διερευνώ ποιές είναι οι έμφυλες, σεξουαλικές, εθνικές, ταξικές, αλλά 

και συναισθηματικές προϋποθέσεις που καθορίζουν ποιά σώματα καθίστανται άξια να 

αγαπηθούν και ποια όχι. Πώς η υλοποίηση των υποκειμένων ως «σώματα με σημασία» 

(Μπάτλερ 2008) –όχι μόνο με όρους έμφυλους- συνδέεται με το ποιος/ποια 
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νομιμοποιείται να βιώσει τον έρωτα και το ποιος/ποια κατοχυρώνεται ως άξιος/α 

αγάπης; Και πως μέσω αυτής της οριοθέτησης και αναγνώρισης των σωμάτων ως 

άξιων να αγαπηθούν ορίζεται το ποιος/ποια ανήκει στην επικράτεια του «ανθρώπινου»;  

Προσεγγίζοντας και εξετάζοντας το ερωτικό συναίσθημα ως ένα κανονιστικό 

ιδεώδες που θέτει τους όρους και τα πρότυπα της αναγνωρισιμότητας του 

«ανθρώπινου», με ενδιαφέρει να εξετάσω επίσης πώς τα υποκείμενα που εκτοπίζονται 

από την επικράτεια του έρωτα, άρα και του «ανθρώπινου», και αντίστροφα, 

διαχειρίζονται την κανονιστική βία του έρωτα. Και τελικά, πώς σε συνθήκες 

εκτοπισμού από τις συναισθηματικές οικειότητες και, επομένως, επιτελέσεων των 

αδυνατοτήτων του ανήκειν το ερωτικό συναίσθημα, και πιο συγκεκριμένα η 

οικειοποίηση, αλλά και η από-οικειοποίηση του, αναδεικνύεται το μέσο 

αναπροσδιορισμού της πολιτικής θέση και ανασυγκρότησης της έμφυλης, εθνικής, 

ταξικής και κοινωνικής υποκειμενικότητας των μεταναστών και μεταναστριών; 

Στα επιμέρους κεφάλαια αυτής της διατριβής εξετάζεται, λοιπόν, η 

υποκειμενοποίηση των μεταναστών/τριών μέσω της νόρμας του έρωτα και 

καταδεικνύονται τόσο οι ρυθμιστικοί περιορισμοί της όσο και οι ανατρεπτικές 

δυνατότητας ιδιοποίησης της νόρμας. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο 

διερευνάται η σχέση του ερωτικού συναισθήματος με τον τόπο. Εστιάζοντας την 

προσοχή σε συγκεκριμένους τόπους που ανακηρύσσονται κατάλληλοι, αλλά και 

ακατάλληλοι ως προς τη εύρεση ερωτικού συντρόφου, εξετάζω πώς οι 

μετανάστες/τριές στο πλαίσιο σύνθετων δια-εθνικών συναισθηματικών επαφών 

υιοθετούν συγκεκριμένες πολιτικές διαχείρισης του ερωτικού συναισθήματος με 

γνώμονα την ανασυγκρότηση της έμφυλης, εθνικής και ταξικής υποκειμενικότητάς 

τους. Τo δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στις εργασιακές εμπειρίες των Αλβανίδων και 

Βουλγάρων μεταναστριών στον τομέα υπηρεσιών φροντίδας και επιχειρεί να εξετάσει 

πώς η φροντίδα του Άλλου διαπλέκεται με τη φροντίδα του Εαυτού και με το ερωτικό 

συναίσθημα. Μέσω της μελέτης των αγγιγμάτων φροντίδας, των σπιτικών εδεσμάτων 

και των ρομαντικών εξόδων των μεταναστών και των μεταναστριών διερευνάται πώς 

οι καθημερινές επιτελέσεις φροντίδας καθίστανται ένα πεδίο άσκησης εξουσίας αλλά 

και πολιτικής διαπραγμάτευσης του έμφυλου, εθνικού και ερωτικού εαυτού. Στο τρίτο 

κεφάλαιο, αναλύω τις τραυματικές ερωτικές εμπειρίες των μεταναστριών ως 

συστηματική απόρροια αθέατων σχέσεων εξουσίας και στη συνέχεια εξετάζω πως ο 

ερωτικός πόνος μετατρέπεται σε ένα εφόδιο ενδυνάμωσης της έμφυλης 

υποκειμενικότητας τους στο πλαίσιο κοινωνικών και πολιτικών περιορισμών. Το 
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τέταρτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις τεχνολογικά διαμεσολαβημένες ερωτικές 

εμπειρίες των μεταναστών/τριών και  μελετάει πώς η κατανάλωση των νέων 

κανονιστικών προτύπων σχεσιακότητας (dating sites, αγγελίες εύρεσης ερωτικού 

συντρόφου στον έντυπο τύπο, facebook, sms) από πλευράς των μεταναστών/τριών 

ισοδυναμεί με μια απόπειρα διεκδίκησης της ορατότητας του ερωτικού τους εαυτού και 

αναπροσδιορισμού της μεταναστευτικής τους ταυτότητας. Στο πέμπτο κεφάλαιο, 

αναλύεται πως η πολιτισμική κανονικότητα του έρωτα καθορίζει το περιεχόμενο του 

«ανθρώπινου». Υπό αυτό το πρίσμα εξετάζω πως σε ένα πλαίσιο αδυνατοτήτων του 

ανήκειν οι μετανάστες/τριες, μέσω των πολιτικών διαχείρισης του ερωτικού 

συναισθήματος που υιοθετούν, δηλαδή οικειοποιώντας ανατρεπτικά την νόρμα του 

έρωτα, διεκδικούν την ανασημασιοδότηση της μεταναστευτικής, εθνικής και έμφυλης 

υποκειμενικότητάς τους, διευρύνοντας την έννοια του «ανθρώπινου». 

Στα πλαίσια αυτά, μια εθνογραφική έρευνα που εξετάζει τη βιοπολιτική 

διάσταση του ερωτικού συναισθήματος, αποφυσικοποιώντας τον ρομαντικό, ιδιωτικό 

και οικιακό του χαρακτήρα, θα έλεγε κανείς ότι φωτίζει από μια άλλη οπτική– και 

ούτως ή άλλως συνομιλεί- την «εκπαίδευση καρδιάς»13 (Stoler 2004) που συντελείται 

κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Ελλάδα μέσα από Λόγους τρομολαγνίας, ντροπής 

και χρέους, μίσους για τους ανεπιθύμητους και αγάπης για τους οικείους, μιας αγάπης 

που μετριέται με όρους έμφυλης και εθνικής τάξης, σεξουαλικής και οικογενειακής 

ομοθυμίας –με την έννοια τόσο του οικογενειακού όσο και εθνικού οίκου- 

καταδεικνύοντας ότι ο έρωτας συνιστά ένα επίκαιρο και «με σημασία» ζήτημα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Η Ann Laura Stoler (2004) χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο αναφερόμενη στην πολιτικά οργανωμένη 
οριοθέτηση και ρύθμιση των συναισθημάτων -μέσω πυκνών Λόγων και τεχνικών ελέγχου που 
στόχευαν στη τιθάσευση των παθών-, η οποία αποτέλεσε μια από τις κυρίαρχες τεχνολογίες 
κυριαρχίας στην αποικιοκρατημένη Ινδία.   

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:18:14 EEST - 44.213.66.193



 21

«Μη μου ζαλίζεις τον έρωτα»14: Μεθοδο-λογίες του έρωτα 

 

 «Μεταβλήθη εντός μου 

Και ο ρυθμός του κόσμου»15 

 

Οι πρωταγωνιστές και οι πρωταγωνίστριες της συγκεκριμένης εθνογραφικής 

έρευνας προέρχονται από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Αλβανίας και της 

Βουλγαρίας και διαμένουν στην πόλη του Βόλου. Πρόκειται για άνδρες και γυναίκες 

που ανήκουν σε ένα ευρύ φάσμα ηλικιών και κυρίως συναισθηματικών καθεστώτων 

(εργένηδες/εργένισσες, παντρεμένοι/παντρεμένες, εν διαστάσει, διαζευγμένοι/ες, σε 

ερωτική σχέση, σε ερωτική αναζήτηση ενός συντρόφου ή πολλών παράλληλων 

σχέσεων, ερωτευμένοι, προδομένοι κ.ο.κ). Τις «ιστορίες» τους και τα συναισθήματα 

τους τα μοιραστήκαν μαζί μου το διάστημα Σεπτέμβριος 2011- Ιανουάριος του 2013, 

που αποτελεί τον χρονικό ορίζοντα της συγκεκριμένης εθνογραφικής έρευνας.  

Στην πραγματικότητα, όμως, η συγκεκριμένη εθνογραφία εκκινεί προτού την 

τυπική και επίσημη ημερομηνία έναρξης της παρούσας διδακτορικής έρευνας. Κατά τη 

διάρκεια της συμμετοχής μου στο ερευνητικό πρόγραμμα «Έμφυλες διαστάσεις της 

μετανάστευσης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη»16 που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο 

κατά την τριετία 2004-2007, οι συζητήσεις με τους πληροφορητές και τις 

πληροφορήτριες συχνά κατέληγαν σε ζητήματα «καρδιάς». Στο πλαίσιο αυτών των 

επαφών, διαπίστωσα πώς οι εξομολογήσεις ερωτικών παθών και παθημάτων και τα 

αμφίθυμα συναισθήματα που τις συνόδευαν, στην πραγματικότητα, αφηγούνταν 

ιστορίες μεταναστευτικής κινητικότητας και με μυούσαν στην καθημερινότητα της 

μεταναστευτικής εμπειρίας. Συνεπώς, οι «φωνές» των υποκειμένων δεν 

πρωταγωνιστούν απλώς στην συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή, αλλά στην ουσία 

προσανατόλισαν το βλέμμα μου σε αυτό που συνήθως παραβλέπεται στις έρευνες της 

μετανάστευσης, ωθώντας με να ξεδιπλώσω το νήμα συναισθημάτων και λόγων που 

                                                 
14 Ο τίτλος του συγκεκριμένου υποκεφαλαίου είναι έμπνευση της Ελευθερίας Δέλτσου, την οποία 
ευχαριστώ θερμά.  
15 «Στίχοι γραμμένοι στο φρενοκομείο», Γεώργιος Βιζυηνός. 

  

 
16 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα, βλέπε τον σχετικό κόμβο 
http://gendermigration.ha.uth.gr/el/index.asp 
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τελούσαν σε εκκρεμότητα και καταδικάζονταν στην σιωπή και να επιλέξω ως 

αντικείμενο μελέτης το ερωτικό συναίσθημα.  

Ακολουθώντας τα «ασφαλή» και «οικεία» εθνογραφικά μονοπάτια, επέλεξα να 

εστιάσω στα ερωτικά βιώματα των Αλβανών και Βούλγαρων μεταναστών και 

μεταναστριών και να οριοθετήσω ως πεδίο έρευνας την πόλη του Βόλου. Στην 

προκείμενη περίπτωση, δεν θα έλεγα πως η επιλογή του «δείγματος» σχετίζεται με τη 

διατύπωση ενός συγκεκριμένου και σαφούς συγκριτικού ερωτήματος και συνεπώς με 

μια διάθεση αντιπαραβολής μεταναστευτικών υποκειμένων διαφορετικών εθνικοτήτων 

και των ερωτικών τους πρακτικών. Εντούτοις, θεωρώ πως το διαφορετικό προφίλ ως 

προς την σύνθεση του φύλου, της οικογένειας και της απασχόλησης17 που 

παρουσιάζουν οι δυο συγκεκριμένες μεταναστευτικές ομάδες κατά την παραμονή τους 

στη χώρα υποδοχής επιτρέπει να διερευνήσει κανείς το ερωτικό συναίσθημα σε 

διαφορετικά μεταναστευτικά συμφραζόμενα, υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον 

πλουραλισμό των μεταναστευτικών «φωνών» και αναδεικνύοντας μέσα από αυτές την 

πολιτισμική και κοινωνική συγκρότηση του ερωτικού συναισθήματος.  

Επισημαίνοντας τις ιδιαιτερότητες των μεταναστευτικών κινήσεων και των 

μεταναστευτικών υποκειμένων (Green 2004: 38) και καταδεικνύοντας τις 

συγκεκριμένες και διαφορετικές ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές και έμφυλες 

διαστάσεις των μεταναστευτικών κινήσεων και βιωμάτων μέσω της εξέτασης των 

ερωτικών εμπειριών των Αλβανών/Αλβανίδων και Βούλγαρων/Βουλγάρων 

μεταναστών/τριών επιχειρώ να υπονομεύσω την ουσιοκρατικής και οντολογικής 

ακεραιότητας κατηγορία «μετανάστης». Όπως αναφέρουν η Ζαββού και Καμπούρη, η 

εμπειρία και οι συνθήκες της μετανάστευσης και της γεωγραφικής (και κοινωνικής) 

κινητικότητας δεν είναι ίδιες για όλους/ όλες, ούτε πανομοιότυπες σε όλες τις χώρες 

προορισμού (2013: 17).  

Στην προκείμενη περίπτωση, η ανίχνευση των διαφορετικών εμπειριών και 

συνθηκών της μετανάστευσης των Αλβανών και Βούλγαρων ανδρών και γυναικών 

συνεπάγεται την ανάδειξη των εθνικών διαφοροποιήσεων και διαφορετικών εκδοχών 

                                                 
17 Οι μεταναστευτικές κοινότητες των Αλβανών και Βούλγαρων ανδρών και γυναικών, αποτελώντας 
τις δυο μεγαλύτερες αριθμητικά ομάδες μεταναστών στον ελλαδικό χώρο και στην πόλη του Βόλου, 
παρουσιάζουν ένα διαφορετικό προφίλ ως προς την σύνθεση του φύλου, της οικογένειας και της 
απασχόλησης κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από 
μετανάστες/ μετανάστριες από την Αλβανία, όπου κυριαρχούσαν οι άντρες έως το 1997, οπότε 
παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της επανένωσης οικογενειών. Ενώ η δεύτερη ομάδα αποτελείται 
από μετανάστες και μετανάστριες από τη Βουλγαρία, όπου κυριαρχούν οι γυναίκες- που επί το 
πλείστον ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 40-60 και είναι διαζευγμένες-, οι οποίες συνήθως 
αφήνουν την οικογένειά τους πίσω στη χώρα καταγωγής. 
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του σοσιαλιστικού καθεστώτος, την ανάλυση των ιδιαίτερων πολιτικών, κοινωνικών 

και πολιτισμικών συνθηκών συγκρότησης των έμφυλων ταυτοτήτων κατά τη διάρκεια 

της σοσιαλιστικής διακυβέρνησης, αλλά και την εξέταση των μετασχηματισμών που 

έλαβαν χώρα σε επίπεδο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και έμφυλο στο πλαίσιο των 

μετα-σοσιαλιστικών πολιτικών. Υπό αυτήν την έννοια,  θα έλεγα ότι στην προκείμενη 

περίπτωση η εξέταση των ερωτικών ιστοριών των πρωταγωνιστών και 

πρωταγωνιστριών αναδεικνύοντας τους τρόπους συγκρότησης της έμφυλης ταυτότητας 

σε δια-εθνικά συμφραζόμενα προσφέρει παράλληλα μια ματιά στις μετασοσιαλιστικές 

κοινωνικές και οικονομικές πραγματικότητες, επιβεβαιώνοντας το επιχείρημα των Gal 

και Kligman (2000) ότι η έμφυλη οπτική συμβάλλει και εμβαθύνει την κατανόηση των 

κοινωνικών και θεσμικών μετασχηματισμών που πραγματοποιήθηκαν στον 

μετασοσιαλιστικό κόσμο. 

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να διευκρινιστεί πως η εξέταση του ερωτικού 

συναισθήματος υπό τη οπτική του φύλου δεν υπαγορεύεται από την ανάγκη 

καταγραφής των ερωτικών βιωμάτων των ανδρών και των γυναικών, αλλά σχετίζεται 

με την ανάγνωση της μεταναστευτικής κινητικότητας ως μιας έμφυλης διαδικασίας που 

διαπερνά όλες τις πλευρές της καθημερινής ζωής σε μια πλειάδα γεωγραφικών 

σχέσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, η έμφυλη διάσταση της συγκεκριμένη έρευνας, χωρίς 

να ερμηνεύεται με όρους προσθήκης των γυναικών και των ανδρών και απλής 

συμπερίληψης των ερωτικών τους βιωμάτων, συμβάλλει καθοριστικά στη διερεύνηση 

μέσω του ερωτικού συναισθήματος των «έμφυλων γεωγραφιών ισχύος» (Mahler και 

Pessar 2001), της επιτελεστικής υλοποίησης του φύλου (Butler 2009) στο πλαίσιο της 

δια-εθνικότητας, των έμφυλων ιεραρχήσεων και του επαναπροσδιορισμού των 

έμφυλων σχέσεων εξουσίας, και στην αντίστοιχη ανάδειξη και αποδιάρθρωση των 

έμφυλων κανονικοτήτων. Μέσω μιας τέτοιου είδους προσέγγισης, στην ουσία 

επιχειρείται η αποσταθεροποίηση των στερεοτυπικών και παγιωμένων έμφυλων 

αναπαραστάσεων και ουσιοκρατικών έμφυλων ταυτίσεων των μεταναστών και 

μεταναστριών - που τους περιορίζουν σε συγκεκριμένους έμφυλους ρόλους «εδώ» και 

«εκεί», προδιαγράφοντας παράλληλα την πορεία τους και το βίο τους- αναδεικνύοντας 

την πολυπλοκότητα της διαρκούς συγκρότησης της έμφυλης υποκειμενικότητας αλλά 

και τον πλουραλισμό των έμφυλων ταυτοτήτων των μεταναστών και μεταναστριών, ή 

όπως αναφέρει σχετικά η Nancy Green τις «πολλαπλές μορφές των μεταναστών» (και 

μεταναστριών) (2004: 143).  
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 Η μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας περί φύλου και σεξουαλικότητας με 

ώθησε να επικεντρωθώ στο πλαίσιο της εθνογραφικής έρευνας στις ετεροσεξουαλικές 

ερωτικές σχέσεις.18 Η στροφή προς την queer θεωρία τις τελευταίες δεκαετίες 

συνέβαλε στην έκρηξη επιστημονικών λόγων και ερευνητικών προγραμμάτων που 

εστίαζαν την προσοχή εξ ολοκλήρου σε αυτό που παρέμεινε ανείπωτο μέχρι στιγμής 

και συνιστούσε την Άλλη ή περιθωριακή σεξουαλικότητα- ομοφυλοφιλία, 

διεμφυλικότητα, ΛΟΑΤΚ κινήματα. Στο πλαίσιο μιας πληθωρικής παραγωγής ενός 

πλουραλιστικού λόγου για τις ομοφυλοφιλικές, τρανσεξουαλικές, queer ερωτικές και 

σεξουαλικές σχέσεις, η ετεροφυλοφιλία μοιάζει, αν και αποτελεί το κανονιστικό 

πρότυπο σχεσιακότητας, να καταδικάζεται στη σιωπή. Όπως αναφέρουν, όμως, οι 

Hirsh και Nathanson, η άρνηση των κοινωνικών επιστημόνων να διερευνήσουν κριτικά 

την ετεροσεξουαλικότητα, στην ουσία, την φυσικοποιοιεί με τρόπους που είναι 

πολιτικά προβληματικοί (2001: 423). Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη εθνογραφική 

έρευνα εστιάζει στις παραγκωνισμένες –ερευνητικά- ετεροσεξουαλικές ερωτικές 

σχέσεις, χωρίς καμία διάθεση αναπαραγωγής και σταθεροποίησης των κανονιστικών 

προτύπων του «μαζί», αλλά με σαφή πρόθεση να καταδείξει την κανονιστική τους 

διάσταση, αποφυσικοποιώντας τον «προφανή» ετεροσεξουαλικό χαρακτήρα του 

ερωτικού «μαζί».   

Αν πρέπει να συνοψίσω και να μεταφέρω τα ερευνητικά δεδομένα με 

ποσοτικούς όρους, θα πρέπει τότε εδώ να σημειώσω πως από τον Σεπτέμβριο του 2011 

έως τον Ιανουάριο του 2013, διάστημα κατά το οποίο έλαβε χώρα η επιτόπια έρευνα 

στον Βόλο, συνομίλησα συνολικά με 36 Αλβανούς μετανάστες, εκ των οποίων οι 18 

γυναίκες και οι 18 άνδρες, και με 14 Βουλγάρες μετανάστριες και 2 Βούλγαρους 

μετανάστες. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συνομιλίες19 αυτές ηχογραφήθηκαν.  

Όμως, μια εθνογραφία δεν μπορεί να αποδοθεί με αριθμητικά δεδομένα που 

καταμετρούν γεγονότα, συναντήσεις, συνεντεύξεις, ημερολόγια και λοιπά παραδοτέα. 

Μέσα από μια τέτοιου είδους περιγραφή, η εθνογραφική διαδικασία μοιάζει να 

ισοδυναμεί με τη συλλογή εμπειριών και καταγραφή γεγονότων, μειώνοντας 

παράλληλα τον ρόλο του εθνογράφου σε ένα αντικειμενικό κι εξωτερικό παρατηρητή 

                                                 
18 Χωρίς αυτό, όμως, να σημαίνει πως σε περίπτωση που συναντούσα ομοφυλόφιλα ζευγάρια ή 
υποκείμενα, θα τα απέκλεια από το δείγμα μου. 
19 Χρησιμοποιώ εδώ τον όρο συνομιλίες, γιατί ενώ αρχικά είχα συντάξει έναν οδηγό ερωτήσεων για τις 
συνεντεύξεις που θα λάμβανα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, για λόγους που θα εξηγηθούν στην 
συνέχεια, οι συνεντεύξεις αντικαταστάθηκαν από πιο «ανοιχτές» ερωτήσεις και συνομιλίες, οι οποίες 
επί το πλείστον προέκυψαν με τους περισσότερους πληροφορητές στο πλαίσιο της συμμετοχικής και 
στην προκείμενη περίπτωση συναισθηματικής συμμετοχής.    
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της ζωής που εκτυλίσσεται στο πεδίο. Όπως αναφέρει η Scheper- Hughes, ολόκληρες 

γενιές εθνογράφων υποκρίνονταν σα να μην υπήρχε ο εθνογράφος στο πεδίο, 

εξισώνοντας κι αντιμετωπίζοντας τον εαυτό τους ως μια αόρατη και διαπερατή οθόνη 

μέσω της οποίας συλλέγονταν, καταγράφονταν, φιλτράρονταν αντικειμενικά τα 

ακέραια γεγονότα, διεκδικώντας με αυτόν τον τρόπο την αυθεντικότητα της 

επιστημονικής γνώσης (1993: 23). Ή όπως επισημαίνει η Σκουτέρη- Διδασκάλου, 

«θετικιστικός στόχος του κοινωνικού επιστήμονα γίνεται το να εξοπλιστεί με την 

τελειότερη τεχνολογία παρατήρησης και να μετατραπεί σε ρομπότ-παρατηρητή, ενώ 

ανθρωπιστικός του στόχος παραμένει η προσπάθεια να γίνουν τα τείχη αόρατα ή και να 

ξεθεμελιωθούν» (1998: 163). Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα έλεγε κανείς πως δεν 

παραγνωρίζεται μόνο η θέση του εθνογράφου στο πεδίο, αλλά κυρίως αμβλύνεται η 

απόσταση μεταξύ του εθνογράφου και της κοινωνίας υπό μελέτη προς χάριν της 

επιστημονικής εγκυρότητας των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Στην προκείμενη 

περίπτωση, περιγράφοντας τη δική μου εθνογραφική περιπέτεια, θα ήθελα να εστιάσω 

στη σημασία και στην αξία της συμμετοχής στη διαδικασία ανάλυσης 

συναισθηματικών και αισθητηριακών επικοινωνιών (Favret – Saada 1977),20 και 

κυρίως να αναφερθώ στη συναισθηματική συμμετοχή. 

Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας αναρωτήθηκα αρκετές φορές, όπως και  

η Ann Cvetkovich, τι συνιστά και τι εκτιμάται ως αρχείο ή εθνογραφικό υλικό στην 

περίπτωση των συναισθημάτων. Όπως σημειώνει η ίδια, τα συναισθήματα παραμένουν 

ανείπωτα, δεν αφήνουν ίχνη, γεγονός που υπονομεύει τις κλασικές μορφές 

τεκμηρίωσης και αναπαράστασης (2003: 7). Η ανεπάρκεια μου να εντοπίσω το «ορθό» 

μεθοδολογικό εργαλείο, που θα εξασφάλιζε τη θεωρητική προσέγγιση και ανάλυση του 

ερωτικού συναισθήματος ταυτόχρονα ως ερμηνευτικού λόγου και ως σωματικού 

βιώματος (Levitt 1996), με ώθησε να ακολουθήσω το αντικείμενο της έρευνας∙ να 

ακολουθήσω τους πρωταγωνιστές, καθώς κινούνταν και διέβαιναν σύνορα νοερά, 

συναισθηματικά, χωρικά, κοινωνικά, να ακολουθήσω την πλοκή των ερωτικών τους 

ιστοριών και των παραπόνων τους, την «μεταφορά» των συναισθημάτων, τις ρήξεις και 

τις ταλαντώσεις τους, να ακολουθήσω τη ζωή συγκεκριμένων υποκειμένων της 

έρευνας, παρακολουθώντας σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα τις εξελίξεις της 
                                                 
20 Η Favret – Saada (1977) ήδη την δεκαετία του 1970 υποστήριζε πως τα «συναισθήματα που δεν 
μπορούν να αναπαρασταθούν» υπονομεύουν τις μεθοδολογικές και θεωρητικές παραδοχές της 
ανθρωπολογίας, δηλαδή την έμφαση που αποδίδεται στις αφηγήσεις των πληροφορητών στο πλαίσιο 
μιας δομημένης συνέντευξης, υποτιμώντας την άρρητη επικοινωνία που λαμβάνει χώρα πέραν του 
σκοπού της συνέντευξης. Θεωρούσε ότι η συμμετοχή του εθνογράφου ήταν απαραίτητη προϋπόθεση 
για την ανάλυση αυτής της άρρητης και αισθητηριακής επικοινωνίας.   
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ερωτικής τους ζωής, τα κοινωνικά, εργασιακά, φιλικά «δίκτυα»21 τους, τις καθημερινές 

δραστηριότητες σε πολλαπλές σφαίρες εμπειρίας, τους αντικρουόμενους λόγους τους, 

ευελπιστώντας στην ουσία σε μια πολυπρισματική προσέγγιση και ανάλυση των 

ερωτικών βιωμάτων (Marcus 1998: 90-94).  

Στην προκείμενη περίπτωση, η «πολύ-τοπική» ή «κινητή» εθνογραφία κατά 

Marcus (1998), δηλαδή, η παρακολούθηση των διαδικασιών του ερωτικού «μαζί» και 

του «χώρια» εν κινήσει, εν συνεχή διαμόρφωση, συνεπάγεται τη στροφή του 

ερευνητικού βλέμματος στις «πεζές» και «ταπεινές» στιγμές της καθημερινής ζωής των 

μεταναστών/τριών που συνήθως διαφεύγουν της προσοχής, σε αυτές «τις “μικρές” 

ανησυχίες, στα χιλιάδες πράγματα που πρέπει να γίνουν κάθε μέρα για τον εαυτό και 

για τους άλλους» (Βαΐου 2013: 73). Οι ταπεινές και αυτονόητες επιτελέσεις της 

καθημερινότητας ανέδειξαν πως τα ίχνη των συναισθημάτων ελλοχεύουν στις παρυφές 

των λόγων, στο χειροπιαστό των σχέσεων, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η Veena 

Das (2000: 209). Στην προκείμενη περίπτωση, αυτό, όμως, δεν κατέστη κατανοητό 

μόνο μέσω της στροφής της προσοχής στα «πεζά», αλλά προϋπόθετε μια 

αναστοχαστική προσέγγιση των προς διάθεση θεωρητικών και μεθοδολογικών 

εργαλείων.   

Η ίδια καθ’ εαυτή ανθρωπολογική διερεύνηση του ερωτικού συναισθήματος 

μετατράπηκε σε ένα πεδίο συνεχούς παραγωγής αντικρουόμενων συναισθημάτων που 

σχετίζονταν καθαρά με την ορθολογικότητα των μεθοδολογικών εργαλείων και των 

χειρισμών που καλούμουν να ακολουθήσω στο εθνογραφικό πεδίο. Οι αμφίσημες 

αντιδράσεις των υποψήφιων πληροφορητών/τριών στο άκουσμα του αντικειμένου της 

έρευνας, η προσδοκία της θεραπείας του ερωτικού τραύματος μέσω της συνέντευξης – 

που συνδεόταν με την απόδοση της ταυτότητας της ψυχολόγου-, η αδυναμία 

διαχείρισης από πλευράς μου του πόνου που προκαλούσε η αναμόχλευση ερωτικών –

οδυνηρών και μη- μνημών, αλλά και η προθυμία των πληροφορητριών μου να 

«γίνουμε φίλες», που στοιχειοθετούταν σε αυτήν την από καρδιάς εκμυστήρευση, 

αποτελούσαν, στην πραγματικότητα, συναισθηματικές προκλήσεις, δημιουργώντας 

σύγχυση, ενοχές,22 αμηχανία και εγείροντας ηθικά ζητήματα και έντονους 

                                                 
21 Στη προκείμενη περίπτωση ακολουθώ την Rebhun, που προσεγγίζει την έννοια του δικτύου όχι ως 
ένα καθαρά οργανωμένο πλέγμα σχέσεων αλλά ως τη μεταβαλλόμενη σειρά γεγονότων ανάμεσα σε 
δρώντα υποκείμενα (1999: 151). 
 
22 Η ενοχή σχετιζόταν κυρίως με το γεγονός ότι ευθύς εξαρχής αντιμετώπιζα τις ερωτικές ιστορίες των 
πληροφορητών μου ως ένα προσωπικό ζήτημα. Προσεγγίζοντας τις ερωτικές τους εξιστορήσεις ως ένα 
προσωπικό και ταυτόχρονα κρυφό δεδομένο της βιογραφίας τους, ένιωθα πως εισέβαλα στην ιδιωτική 
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προβληματισμούς για το πώς όφειλα να χειριστώ τα συναισθήματα των άλλων και τα 

δικά μου στο πλαίσιο μιας ανθρωπολογικής έρευνας για το συναίσθημα.  

Στην πραγματικότητα, το συναίσθημα της αμηχανίας που ανέγειρε η 

συναισθηματική εμπλοκή με τους πληροφορητές/τριες ενέγραφε τις βασικές αρχές της 

δυτικής επιστημολογίας, οι οποίες πριμοδοτούσαν τη λογική έναντι των 

συναισθημάτων και επομένως καθιστούσαν την συναισθηματική αποστασιοποίηση στο 

πεδίο την καταλληλότερη και την επιστημονικά ασφαλέστερη μεθοδολογική 

προσέγγιση. Η Esther Newton σημειώνει σχετικά πως οι περισσότεροι οδηγοί για τη 

διεξαγωγή της επιτόπιας έρευνας παραμερίζουν την επιθυμία με απροσδιόριστες 

προειδοποιήσεις εναντίον του να εμπλακεί κανείς υπερβολικά, εννοώντας σε αυτήν την 

περίπτωση τη σύναψη ερωτικής σχέσης του ερευνητή με έναν πληροφορητή (2006: 

574). 

Έστω και «ασυναίσθητα», επιθυμούσα να παραβρεθώ στο πεδίο ως εξωτερικός 

παρατηρητής, μειώνοντας τη συμμετοχή μου και αποφεύγοντας τις συναισθηματικές 

διασυνδέσεις με τους/τις πληροφορητές/τριες μου και ως εκ τούτου την ανταλλαγή που 

επιφέρει το συν-άπτεσθαι. Σε αυτό το πλαίσιο, προσπαθούσα να εδραιώσω και να 

κρατήσω αποστάσεις ανάμεσα στον Εαυτό και στον Άλλον, προκειμένου 

ελαχιστοποιώντας την αλληλεπίδραση να συλλάβω ατόφια τη δικιά τους αλήθεια, με 

αποτέλεσμα να καταστήσω τον Εαυτό μου Άλλον σε αυτήν την σχέση μεταμφιέζοντας 

τις απόψεις, τις ιδέες, τα συναισθήματα μου. Παρόλο, λοιπόν, που επιθυμούσα να 

μελετήσω τα συναισθήματα, την ίδια στιγμή είχα επιλέξει να προσεγγίσω τους/τις 

πληροφορητές/τριες μου υπό όρους συναισθηματικής αποχής υπηρετώντας ασυνείδητα 

τις ηγεμονικές δυτικές επιστημολογικές παραδοχές. Ζητούμενο για μένα ήταν η 

μετάβαση από την παρατήρηση στη συναισθηματική συμμετοχή.  

Στο συλλογικό βιβλίο Emotions in the field (Davies 2010) χρησιμοποιείται ο 

όρος συναισθηματική συμμετοχή, προκειμένου να αποδοθεί η αξία και βαρύτητα των 

συναισθημάτων του εθνογράφου στο πεδίο και ο καταλυτικός τους ρόλος στην 

εθνογραφία (με την διττή σημασία). Στην προκείμενη περίπτωση, όμως, η 

συναισθηματική συμμετοχή δεν συνεπάγεται την εξέταση των συναισθημάτων του 

εθνογράφου, αλλά τη θεώρηση του πεδίου ως ένα δίκτυο σύνθετων συναισθηματικών 

επαφών, στο οποίο εμπλέκεται –και συνδιαμορφώνει- ο εθνογράφος ενσώματα, 

                                                                                                                                            
τους ζωή και πως ήταν ανήθικο που έθετα τον προσωπικό τους πόνο ή χαρά υπό επιστημονική έρευνα. 
Στην πραγματικότητα, είχα παγιδευτεί στις δικές μου –δυτικές- πολιτισμικές προσλαμβάνουσες του 
συναισθήματος. 
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αισθητηριακά και συναισθηματικά. Στο πλαίσιο αυτό, η προσοχή του εθνογράφου 

μετατοπίζεται από την διατύπωση «εύστοχων» ερωτήσεων «που ζαλίζουν τον έρωτα» 

στη συναισθηματική αλληλεπίδραση και στην ενσώματη και αισθητηριακή εμπειρία 

της καθημερινότητας των πληροφορητών/τριών.  

Μέσω του συναισθηματικού συν-άπτεσθαι, που μεταφράζεται ως ισχυρές 

φιλίες, εκρηκτικές συνυπάρξεις, εύθραυστους δεσμούς, αλλά και ως χαρούμενες 

στιγμές, έντονες διαφωνίες, παρανοήσεις και συμβουλές, έρχεται κανείς αντιμέτωπος 

με τις δυτικές στερεοτυπικές και παγιωμένες αντιλήψεις περί επιστημονικής αλήθειας, 

αλλά και τους δυτικούς μύθους του ερωτικού συναισθήματος εισάγοντας με έναν 

αποφασιστικό τρόπο το στοιχείο της ανατροπής και της ενδεχομενικότητας στην ίδια 

την εθνογραφική έρευνα. Στην προκείμενη περίπτωση, οι συναισθηματικές επιτελέσεις 

του «μαζί» και του «χώρια» κατά τη διάρκεια της εθνογραφικής έρευνας μου 

επέτρεψαν να αναμετριέμαι με εγγενή ζητήματα της έρευνας, όπως η επιτελεστική 

υλοποίηση του ερωτικού συναισθήματος, η εξουσιαστική και κανονιστική του 

διάσταση, η σχέση εαυτού και άλλου, αλλά και να ανιχνεύσω μέσα από τις αντιφάσεις 

και τους αργούς ρυθμούς της καθημερινότητας τη διαρκή και ρευστή συγκρότηση του 

εαυτού αποδεικνύοντας ότι στην πραγματικότητα η εθνογραφία αποτελεί έναν τρόπο 

να επιτελέσει κανείς ταυτόχρονα τη θεωρία. Παράλληλα, η συγκεκριμένη 

μεθοδολογική επιλογή μου επέτρεψε να ανακαλύψω το ερωτικό συναίσθημα σε αυτά 

που αποσιωπούνται ή τουλάχιστον δεν εκφέρονται λεκτικά, και σε αυτά που 

διαγράφονται από το οπτικό πεδίο ή παραβλέπονται ως προφανή και επουσιώδη σε μια 

διαδικασία επανοριοθέτησης των αισθήσεων και του ρόλου τους στην εθνογραφική 

έρευνα και επαναπροσδιορισμού της παρατήρησης.  

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως επισημαίνει η Έφη Μαστοροδήμου (2010) ο 

«οξύμωρος χαρακτήρας της συμμετοχικής παρατήρησης» (Γκέφου- Μαδιανού 1999) 

παύει να είναι τόσο οξύμωρος, δεδομένου ότι η παρατήρηση δεν σημαίνει την 

αντικειμενική και εξ αποστάσεως παρακολούθηση των τεκταινόμενων, αλλά την 

προσοχή με την έννοια που αποδίδεται από την Παπαγαρουφάλη: «όχι ως μια 

διανοητική υποκειμενική διασαφήνιση δεδομένων που προϋπάρχουν, καταγράφονται 

στις αισθήσεις, δημιουργούν μια αντιστοιχία ανάμεσα στην εξωτερική πραγματικότητα 

και τη εσωτερική πρόσληψη- αντίληψη, αλλά ως μια πολυαισθητηριακή και 

συναισθηματική εμπλοκή στον κόσμο» (2002: 48).  

Επιτρέποντας τις αισθήσεις μου να διαπεραστούν από τον κόσμο των 

υποκειμένων της έρευνας (Stoller 1989: 39), εντόπισα το ερωτικό συναίσθημα σε μη 
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προβλέψιμα πεδία ενδιαφέροντος και διαπίστωσα πως δεν θα μπορούσε να διερευνηθεί 

μέσα από ερωτοαπαντήσεις, αλλά εστιάζοντας σε συναισθηματικές ροές που 

προκύπτουν, υλοποιούνται και κυκλοφορούν στο καθιστικό της χαρτορίχτρας, στην 

οθόνη ενός υπολογιστή, σε «παρά-ξενες συναντήσεις»23 κατά την διάρκεια του 

μεσημεριανού εργασιακού ρεπό, στις τηλεφωνικές γραμμές που σίγησαν. Στο πλαίσιο 

αυτό, τα κεφάλαια της συγκεκριμένης διατριβής, ακολουθώντας τις απρόσμενες 

διαδρομές- συναισθηματικές και αισθητηριακές- των υποκειμένων σε πολλαπλά πεδία 

εμπειρίας, άπτονται και συναλλάσσονται με την ερωτική φροντίδα στην δημόσια και 

ιδιωτική σφαίρα, την καφεμαντεία, την αναζήτηση ερωτικού συντρόφου «εδώ» κι 

«εκεί», τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας. 

Ως εκ τούτου, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το εθνογραφικό υλικό ή το αρχείο του 

ερωτικού συναισθήματος συνίσταται σε ετερόκλητες και θραυσματικές επιτελέσεις του 

έρωτα/των ερώτων των υποκειμένων. Ζητούμενο στην προκείμενη περίπτωση, δεν 

συνιστά η σύνθεση μέσω αυτών των αποσπασματικών λόγων και πρακτικών της 

ερωτικής πραγματικότητας των μεταναστών, αλλά η επισήμανση των αδιόρατων 

συνδέσεων και δεσμών μεταξύ αυτών των ετερόκλητων επιτελέσεων του ερωτικού 

συναισθήματος. Θα έλεγα πως το συγκεκριμένο αρχείο συνιστά ένα «πλέγμα επαφών» 

(Ahmed 2004: 12), όχι μόνο γιατί προέκυψε ως προϊόν πολλαπλών μορφών επαφών 

(επαφή με θεσμικές δομές, βιβλιογραφία, επιστημονικές θεωρήσεις, με συναδέλφους, 

με τα υποκείμενα της έρευνας κ.ο.κ), αλλά λόγω των αλληλένδετων σχέσεων και 

συνάψεων των επιμέρους κεφαλαίων και επιτελέσεων μεταξύ τους.   

Υπό το πρίσμα όσων ειπώθηκαν, καταλήγω πως εθνογραφικό πεδίο δεν 

αποτελεί ο εδαφικά προσδιορισμένος και χωρικά οριοθετημένος τόπος της πόλης του 

Βόλου, αλλά οι δια-εθνικές, σύνθετες, μεταβαλλόμενες, ρευστές και δυναμικές 

κοινωνικές σχέσεις και οι διαδρομές των υποκειμένων της έρευνας, οι οποίες, στην 

προκείμενη περίπτωση, όπως επισημαίνει ο Γιώργος Τσιμουρής, αναδεικνύουν «τη 

σημασία και τις συνέπειες της μετακίνησης διαμέσου πραγματικών συνόρων και 

συμβολικών ορίων» (2009: 205). Και θα τολμούσα να προσθέσω πως πεδίο θα 

αποκαλούσα κυρίως τον χρόνο, κατά την διάρκεια του οποίου συμμετείχαμε ενσώματα, 

συναισθηματικά, αισθητηριακά, νοητικά ο ένας στην ζωή του άλλου -εναλλάσσοντας 

τους ρόλους του παρατηρητή και του παρατηρούμενου και αντιστρέφοντας σε κάποιες 

περιπτώσεις τις σχέσεις εξουσίας μεταξύ ερευνητή και ερευνούμενου. 

                                                 
23 Αναφέρομαι στον όρο «strange encounters» της Ahmed, ο οποίος θα αναλυθεί στο πρώτο κεφάλαιο 
της διατριβής. 
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Σε αυτό το σημείο, ίσως είναι περιττό να αναφέρει κανείς πως η επιτόπια 

έρευνα αποτελεί μια δυναμική διαδικασία και πως στο πλαίσιο της διυποκειμενικής 

αλληλόδρασης τα ερωτήματα του ερευνητή πάντα ανατρέπονται και 

αναδιατυπώνονται. Ίσως ακόμα δεν χρειάζεται να επισημάνει κανείς την εσφαλμένη 

αντίληψη της ανθρωπολογίας «οίκοι» ως μια ασφαλούς λύσης για τους εθνογράφους, 

αφού και σε αυτήν την περίπτωση αποδείχτηκε πως τελικά η μακρύτερη απόσταση που 

πρέπει ένας εθνογράφος να διανύσει είναι αυτή από τις οικείες του παραστάσεις -περί 

συναισθημάτων, έρωτα και επιστημονικής εγκυρότητας. Στο τέλος αυτής της 

αναστοχαστικής πορείας της εθνογραφικής έρευνας θα άξιζε κανείς να φέρει το ζήτημα 

της ηθικότητας που εγείρει η ίδια η εξέταση των συναισθημάτων. Στην προκείμενη 

περίπτωση, η αν-ηθικότητα σχετίζεται άμεσα με την πρόσληψη του συναισθήματος ως 

ιδιωτικού και υποκειμενικού στοιχείου, αλλά και με τις σχέσεις εξουσίας που 

υποδηλώνονται και ασκούνται καθιστώντας τον/την πληροφορητή/τρια υπό 

παρατήρηση «Άλλο». Αντιστρέφοντας τους ρόλους –στο βαθμό που είναι εφικτό- 

καθιστώντας δηλαδή ο/η ερευνητής/τρια τον εαυτό του υπό παρατήρηση και κυρίως 

παρόντα/παρούσα στην ερευνητική διαδικασία και προσεγγίζοντας τις πολιτικές και 

κοινωνικές διαστάσεις των συναισθημάτων, το ερευνητικό βλέμμα παύει να είναι 

εχθρικό και ανήθικο. Αντίθετα, θα έλεγε κανείς πως μέσω αυτού παρέχεται η 

δυνατότητα στους μετανάστες και στις μετανάστριες να διεκδικήσουν τη φωνή τους 

αρθρώνοντας αυτό που παρέμεινε για καιρό ανείπωτο. Όπως αναφέρει η Scheper- 

Hughes «το να μην κοιτάξεις, να μην ακούσεις, να μην αγγίξεις ενδέχεται να είναι η 

εχθρική πράξη, μια πράξη που εγγράφει αδιαφορία» (1993: 28).  

 

 

 

«Μοναχικοί» διά-λογοι και αναστοχασμοί 

 

Ακολουθώντας την έμμεση προτροπή της Δήμητρας Γκέφου- Μαδιανού, η 

οποία στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης περί παραγωγής της ανθρωπολογικής 

γνώσης, αναρωτιέται μήπως η όλη διαδικασία της εθνογραφικής πρακτικής θα πρέπει 

να εξεταστεί με κύρια αναφορά στον εθνογράφο κι όχι στον τόπο (2011:35), επιθυμώ 

σε αυτό το σημείο να θέσω σε κριτική ανάλυση τον ρόλο και πιο συγκεκριμένα την 

έμφυλη, σεξουαλική και εθνική ταυτότητα μου ως εθνογράφου, προκειμένου να 

αποσαφηνίσω τη «μερική» αλλά και πολιτική διάσταση της συγκεκριμένης 
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εθνογραφίας. Δεδομένου ότι στην προκείμενη περίπτωση οι συναισθηματικές επαφές 

με τους πληροφορητές και τις πληροφορήτριες συνιστούν τις συνθήκες παραγωγής της 

ανθρωπολογικής γνώσης, θεωρώ σημαντικό να διευκρινίσω το ιστορικό και κοινωνικό 

πλαίσιο, στο οποίο έλαβαν χώρα, αλλά και τις ταυτότητες των εμπλεκομένων, τα οποία 

συνδιαμόρφωσαν καθοριστικά τη συναισθηματική ροή, τις σιωπές και τα λεγόμενα, τις 

πρακτικές και τις δραστηριότητες, κι εν τέλει την ίδια την εθνογραφική διαδικασία.  

Η δυσπιστία, η επιφυλακτικότητα και η καχύποπτη στάση των 

μεταναστών/τριών απέναντι στην έρευνα24 και σε μένα αρχικά έμοιαζαν να θέτουν 

φραγμούς στην ανάπτυξη δεσμών και στην εκμυστήρευση ερωτικών βιωμάτων, 

δημιουργώντας αντιξοότητες και νέες προκλήσεις. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, 

διαπίστωσα πως οι επιφυλάξεις τους δεν σχετιζόταν μόνο με το ανοίκειο της 

ταυτότητας και της ερευνητικής μου ιδιότητας, αλλά ήταν απόρροια της 

κοινωνικοποίησης τους σε ένα περιβάλλον έντονης καχυποψίας και συναισθηματικής 

ρευστότητας.25 Η αυξανόμενη επισφάλεια- οικονομική, πολιτική και κοινωνική- που 

βιώνουν οι μετανάστες/τριές ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης  και 

η συνεπακόλουθη ανταγωνιστική διάθεση ανάμεσα τους επέφερε ρήξεις εντός των 

συγγενικών και φιλικών δικτύων, οδηγώντας τους πολλές φορές σε μια εκούσια 

κοινωνική απομόνωση και ωθώντας τους στην συνέχεια να ανανοηματοδοτήσουν τις 

συναισθηματικές αξίες και να χαράξουν εκ νέου τους όρους του συν-άπτεσθαι.26 Το 

πλαίσιο αυτής της συναισθηματικής αστάθειας καθόρισε σε ένα σημαντικό βαθμό την 

εξέλιξη των γνωριμιών με τους πληροφορητές/τριες και κυρίως τη συλλογή 

εθνογραφικών δεδομένων. Άλλες φορές, η καχυποψία αποτελούσε αποτρεπτικό 

παράγοντα στην ανάπτυξη μιας οικείας σχέσης μεταξύ εμού και των 

πληροφορητών/τριών, και άλλες φορές ενεργοποιούσε μηχανισμούς άμυνας από την 

πλευρά των πληροφορητών, ωθώντας τους ίδιους είτε να αποσιωπήσουν σκέψεις και 

στοιχεία της βιογραφίας τους ή να θέσουν σαφή όρια σε σχέση με όσα 

εκμυστηρεύονταν οι ίδιοι σε μένα.  

                                                 
24 Αυτό συνέβη κυρίως με τους «καινούριους» πληροφορητές και πληροφορήτριες, αλλά και με 
κάποιους/κάποιες που ήδη είχα αναπτύξει σχέσεις στο παρελθόν, των οποίων η επιφυλακτικότητα 
σχετιζόταν κυρίως με την αδυναμία τους να κατανοήσουν τους λόγους και την διάθεση από μέρους 
μου να εξετάσω ερευνητικά ένα κατεξοχήν «ιδιωτικό» ζήτημα, το οποίο βρισκόταν στο επίκεντρο των 
συζητήσεων μας στο παρελθόν.   
25 Για το ζήτημα καλλιέργειας σχέσεων οικειότητες και εμπιστοσύνης με πληροφορητές/τριες σε 
συνθήκες έντονης καχυποψίας, βλέπε επίσης Αγγελίδου (2011).  
26 Τα ζητήματα αυτά θα αναλυθούν εκτενώς στο κεφάλαιο 1 και 5.  
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Σε άλλες, όμως, περιπτώσεις, η απουσία έμπιστων και οικείων προσώπων λόγω 

της γενικευμένης δυσπιστίας των μεταναστών/τριών και το συναισθηματικό κενό που 

αυτό δημιουργούσε έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιθυμία τους να συνάψουν μια 

σχέση οικειότητας με μένα, η οποία εδραιωνόταν ακριβώς σε αυτήν την αποκλειστική 

εξομολόγηση των παθών και των παθημάτων. Στην πραγματικότητα, η ταυτότητα της 

ετερότητας, το γεγονός ότι δεν ανήκα στο κοινωνικό, συγγενικό, επαγγελματικό τους 

περιβάλλον, εγγυόταν την εχεμύθεια μου και εξασφάλιζε τη «μυστικότητα» όσων μου 

εκμυστηρεύονταν και κυρίως την μη αναπαραγωγή τους σε έτερα πρόσωπα του οικείου 

περιβάλλοντός τους, χρήζοντάς με ιδανική ακροάτρια της προσωπικής τους ζωής ή 

ιδανική φίλη. Εντούτοις, αυτές οι σχέσεις εμπιστοσύνης επέβαλαν τους δικούς τους 

περιορισμούς στην εθνογραφική έρευνα, καθώς συνυφασμένες με έννοιες 

αποκλειστικότητας και εχεμύθειας, περιόριζαν τις κινήσεις και τις επαφές στα δίκτυα 

των μεταναστών. Υπό αυτήν την έννοια, οι αρχικοί περιορισμοί που έθεσε το 

περιβάλλον έντονης καχυποψίας και συναισθηματικής ανασφάλειας μετατράπηκαν σε 

θετικούς συντελεστές της εθνογραφικής έρευνας, αφενός προσφέροντας τη δυνατότητα 

να κατανοήσω μέσω των δισταγμών, των αμφιταλαντεύσεων, των καχύποπτων 

βλεμμάτων, της σιγής και του επιτακτικού αιτήματος φιλίας τις σύνθετες σχέσεις 

εξουσίας που αναπτύσσονται εντός και εκτός των μεταναστευτικών κοινοτήτων και 

τους τρόπους συνάρθρωσης αυτών με τα ερωτικά βιώματα των μεταναστών/τριών, 

αφετέρου δημιουργώντας ένα πρόσφορο έδαφος καλλιέργειας δεσμών οικειότητας και 

εμπιστοσύνης.  

Οι εντάσεις, τα επιθετικά σχόλια, οι υπεκφυγές, αλλά και οι «στενές» 

οικειότητες με τους πληροφορητές/τριες λειτούργησαν δημιουργικά και αναστοχαστικά 

στην εθνογραφική διαδικασία, ακόμα και στην περίπτωση που αυτές οι 

συναισθηματικές επιτελέσεις προέκυψαν από τα εμπόδια που έθετε η έμφυλη, 

σεξουαλική, εθνική, ταξική ταυτότητά μου. Η εθνογραφική διαδικασία διαπερνάται εκ 

προοιμίου από πολυεπίπεδες σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στον/στην εθνογράφο και στα 

υποκείμενα της έρευνας. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εθνογραφικής έρευνας, 

ένιωσα πολλές φορές να ανατρέπονται οι δεδομένοι συσχετισμοί δυνάμεων ανάμεσα σε 

γηγενείς και μετανάστες/τριές, εφόσον στο πεδίο η κυρίαρχη ταυτότητα που μου είχε 

επιβληθεί ήταν αυτή της «Ελληνίδας μόνης –σε ηλικία γάμου».   

Η εργένικη ταυτότητά μου - και πιο συγκεκριμένα το γεγονός ότι δεν είχα 

«φτιάξει» τη δική μου οικογένεια- προέκυπτε ανελλιπώς ως  θέμα συζήτησης με τους 

πληροφορητές/τριες, εγείροντας διφορούμενα συναισθήματα και εντυπώσεις σε σχέση 
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με την προσωπικότητα μου. Κάποιοι πληροφορητές θεωρούσαν πως η μοναξιά μου 

αποτελούσε προσωπική επιλογή και συνδεόταν με την ακαδημαϊκή μου καριέρα, ενώ 

κάποιοι άλλοι τη συσχέτιζαν με την εθνικότητά μου και την ερωτική κουλτούρα της 

χώρας υποδοχής, κι ανάλογα επικροτούσαν και θαύμαζαν την εργένικη ζωή μου ή 

απεύθυναν σε μένα ένα βλέμμα απαξίωσης, οίκτου ή έστω ανησυχίας. Στην 

πραγματικότητα, αυτό το βλέμμα υποδήλωνε την απόκλιση μου από τα κανονιστικά 

έμφυλα πρότυπα της συζύγου και μητέρας, γεγονός που πυροδοτούσε την ανησυχία 

τους.  

Στο συναισθηματικό αυτό πλαίσιο, οι πληροφορητές, αναλαμβάνοντας 

πρωτοβουλία και κατά κάποιο τρόπο παίρνοντας το «παιχνίδι» στα χέρια τους, 

δρούσαν κατά το δοκούν, προκειμένου να με «αποκαταστήσουν». Οι Βουλγάρες 

μετανάστριες φρόντιζαν να ρωτήσουν τις χαρτορίχτρες που συμβουλεύονταν οι ίδιες 

για το ερωτικό μου μέλλον, εστιάζοντας στην προοπτική δημιουργίας οικογένειας, ενώ 

άλλοτε αναζητούσαν να βρουν έναν κατάλληλο σύντροφο να μου τον προξενεύσουν, 

όπως άλλωστε έκαναν και αρκετοί Αλβανοί/Αλβανίδες μετανάστες/τριες. Αυτή η 

απεγνωσμένη προσπάθεια να με επαναφέρουν στο σωστό δρόμο, αυτόν της αγάπης, 

αφενός αποκάλυπτε τις πολιτισμικά προσδιορισμένες και κοινωνικά καθιερωμένες 

αντιλήψεις τους για τον έρωτα, αλλά και τις κανονιστικές μορφές οικειότητας, 

αφετέρου με ετεροποιούσε ανατρέποντας τους ισχύοντες όρους εξουσίας στην σχέση 

ερευνητή – πληροφορητή. Στην προκείμενη περίπτωση, αναρωτιέται κανείς ποιος 

παρατηρεί ποιον, και κυρίως ποιος σημειώνει την ετερότητα του άλλου μέσω του 

βλέμματος και της διορθωτικής κίνησης του προξενιού. 

Η ετερότητα που ενσάρκωνα, καθώς δεν έφερα τον τίτλο της συζύγου και 

μητέρας, χάραζε ξανά τα σύνορα ανάμεσα σε μένα και στα υποκείμενα της έρευνας, 

οριοθετώντας παράλληλα αυτά που λέγονταν και αυτά που αποσιωπούνταν. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι πληροφορητές αντλούσαν δύναμη και κύρος όχι μόνο μέσω των 

κανονιστικών έμφυλων ρόλων που υλοποιούσαν σε αντίθεση με μένα, αλλά μέσω της 

ανοιχτής αμφισβήτησης της ικανότητάς μου να κατανοήσω τη δική τους 

συναισθηματική κατάσταση λόγω της εργένικης ταυτότητας μου, και της 

συνεπακόλουθης άρνησης τους να μεταφέρουν σε μένα τη γνώση που διεκδικούσα. 

Ωστόσο, δεν ήταν λίγες οι φορές που ακριβώς η έλλειψη από πλευράς μου της 

βιωματικής και συναισθηματικής εμπειρίας του γαμήλιου βίου προέτρεπε τους 

πληροφορητές/τριες να με συμβουλεύσουν, και πιο συγκεκριμένα να με νουθετήσουν, 
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τοποθετώντας με, στην ουσία, στην θέση του μαθητευόμενου, γεγονός που εγκαθίδρυε 

νέες ιεραρχίες ανάμεσα μας.  

Όμως, η αμφισβήτηση της ερευνητικής μου ικανότητας, -αλλά και της επίσημης 

γνώσης που αντιπροσώπευα- προήλθε κυρίως από τους άνδρες πληροφορητές. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις, η απαξίωση της ίδιας της έρευνας, των γνώσεων μου, αλλά και η 

υποτίμηση των διανοητικών μου ικανοτήτων σχετιζόταν άμεσα με την έμφυλη, εθνική 

και ταξική μου ταυτότητα.27 Οι «κοφτές» απαντήσεις, τα αστεία πειράγματα, οι αντι-

ερωτήσεις, οι υπεκφυγές και η αλλαγή θέματος, στην πραγματικότητα, δεν 

διασφάλιζαν τα όρια του κόσμου τους, αλλά αποτελούσαν μέσα διεκδίκησης και 

επίδειξης της εθνικής και κυρίως έμφυλης ανωτερότητας τους, μετατρέποντας την 

ερευνητική διαδικασία σε ένα πεδίο έμφυλων αντιπαλοτήτων. Στην προκείμενη 

περίπτωση, αυτές οι έμφυλες αντιπαλότητες που συνήθως κατέληγαν στη σιωπή ή στην 

μερική αποκάλυψη πληροφοριών, αποτέλεσαν τις δικές μου «χαραμάδες» (Ιωσηφίδου 

1998) προσφέροντας δυνατότητες κατανόησης μέσω της παρανόησης, της 

απομάκρυνσης, ή, όπως χαρακτηριστικά λέει η Das, μέσω των παθημάτων (2000: 

221).28  

«Χαραμάδες» αποτέλεσαν εξίσου και οι περιπτώσεις που ορισμένοι άνδρες 

πληροφορητές μετέφρασαν τη δική μου προθυμία κι ενδεχομένως επιμονή να μάθω τις 

ερωτικές τους ιστορίες ως ερωτικό ενδιαφέρον ή θεώρησαν πως μια τέτοιου είδους 

συζήτηση αποτελούσε ένα πρόσφορο έδαφος ερωτικής προσέγγισης, γεγονός που τους 

ωθούσε να με παρουσιάζουν στους άλλους ως μια ερωτική τους κατάκτηση. 

Αποκαλώντας με  «αγάπη μου» εν παρουσία τρίτων προσώπων –κυρίως ανδρών- 

ένιωσα πολλές φορές να μετατρέπεται η έρευνα σε ένα πεδίο επίδειξης της 

αρρενωπότητας των μεταναστών και άντλησης κύρους μέσω του εθνικού, έμφυλου, 

σεξουαλικού –αυτονόητα ετεροφυλόφιλου- σώματος μου. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

έμμεσου ή άμεσου ερωτικού καλέσματος, οι ισορροπίες γινόντουσαν εύθραυστες, 

                                                 
27 Σε αυτήν την περίπτωση, δεν αναφέρομαι μόνο στην ακαδημαϊκή μου μόρφωση. Ένιωσα πολλές 
φορές πώς η εθνική μου ταυτότητα έθετε εξαρχής τα ταξικά όρια ανάμεσα μας, ασχέτως με το ποια 
ήταν η οικονομική μου και ταξική μου ταυτότητα. Αυτό μαρτυρούσαν, άλλωστε, και τα σχόλια που 
απεύθυναν σε μένα σχετικά με την οικονομική κρίση της Ελλάδας, που δήλωναν μια κρυφή 
ικανοποίηση για την «κατάντια» της χώρας, συνιστώντας μια ηθική δικαίωση για τους ίδιους, εφόσον 
θεωρούσαν πώς μέσω της φτωχοποίησης τους οι Έλληνες θα πλήρωναν με το ίδιο νόμισμα, δηλαδή τη 
μετανάστευση, για τη ρατσιστική τους στάση απέναντι στους μετανάστες. Σε αυτό το σημείο, θα 
πρέπει να αναφέρω πως σε άλλες περιπτώσεις ένιωθα πως η οικονομική κρίση, χωρίς να εκλαμβάνεται 
με όρους εμπάθειας,  λειτουργούσε συνενωτικά, καθώς μας έθετε σε έναν κοινό παρανομαστή, αυτόν 
της ευαλωτότητας.   
28 Όπως αναφέρει η Das, η γνώση μπορεί να προέλθει από το υποφέρειν, από τις τραυματικές εμπειρίες 
του παρελθόντος, που με αυτόν τον τρόπο ενοικούν και διαμορφώνουν το παρόν (2000:221).  
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καθώς καλούμασταν να υπερασπιστούμε ο καθένας με τον τρόπο του την έμφυλη 

(πολιτισμική και εθνική) ταυτότητα του,29 γεγονός που καθιστούσε ξεκάθαρο τις 

διαφορετικές, πολλαπλές-και κυρίως άνισες- κοινωνικές θέσεις που κατείχαμε κάθε 

φορά σε αυτό το παιχνίδι. Αυτή η ερωτική προσέγγιση, στην πραγματικότητα, έφερε 

στο προσκήνιο ερωτήματα που, όπως υποστήριξε ο Don Kulick, βρίσκονται στην 

καρδιά της ανθρωπολογικής γνώσης -και στην προκείμενη περίπτωση στο επίκεντρο 

αυτής της διατριβής- αναφορικά με την σχέση Εαυτού- Άλλου, με τις κοινωνικές και 

πολιτικές ιεραρχίες, με ζητήματα εξουσίας και φύλου (1995: 12-20), αλλά και με το 

ίδιο το ερωτικό συναίσθημα.  

Οι συγκεκριμένες συναισθηματικές επαφές, που συνίστανται σε αστεϊσμούς, σε 

οικείες και έτερες εμπειρίες του «μαζί» και του «χώρια», σε αντιπαράθεση απόψεων, 

σε συμβουλές και εντάσεις, έλαβαν χώρα μέσα σε ένα σύνθετο πλέγμα σχέσεων 

εξουσίας (φύλου, έθνους, τάξης), οι οποίες υποκινώντας τη σιωπή που επικοινωνεί, και 

την επικοινωνία που σωπαίνει, διαμόρφωσαν  εκ νέου τον Εαυτό και τον Άλλον, 

καθορίζοντας αυτόματα την επαφή κι ως εκ τούτου την τροπή της ίδιας της 

εθνογραφικής διαδικασίας και τα ζητήματα που διαπραγματεύεται η συγκεκριμένη 

διατριβή.  

 

Συν- γράφοντας τον έρωτα 

Απορρίπτοντας πότε το ένα ταρό και πότε το άλλο, έμεινα με λίγα χαρτιά 

στο χέρι. Οι Ιππότης Σπαθί, Ερημίτης, Μάγος είναι πάντα εγώ, έτσι όπως 

φαντάστηκα συχνά τον εαυτό μου, ενώ συνέχιζα να κάθομαι μετακινώντας 

πάνω-κάτω την πένα μου στο χαρτί. Καλπάζοντας φεύγουν μέσα από τα 

μονοπάτια του μελανιού η πολεμική ορμή των νεανικών μου χρόνων, η 

υπαρξιακή μου αγωνία, η αίσθηση της περιπέτειας που ξοδεύτηκε σε ένα 

μακελειό διορθώσεων και σκισμένων χαρτιών. Κι ύστερα, στο ταρό που 

ακολουθεί βρίσκω πάλι τον εαυτό μου στο ρόλο ενός γέρου μοναχού, ποντικού 

της βιβλιοθήκης, απομονωμένου εδώ και χρόνια στο κελί του, να αναζητά στο 

φως μιας λάμπας κάποια ξεχασμένη γνώση στις σημειώσεις του βάθους 

κάποιας σελίδας ή στις παραπομπές σε κάποιους αναλυτικούς δείκτες. Ίσως 

                                                 
29 Το ίδιο συνέβη και στις περιπτώσεις αυτές που οι πληροφορητές με έθεσαν άτυπα υπό τον 
προστασία τους, λαμβάνοντας την πρωτοβουλία να απομακρύνουν «θαυμαστές», όπου ένιωσα πώς 
ασκούσαν εξουσία ελέγχοντας τόσο το πεδίο και την έκβαση της έρευνας, όσο και τη σεξουαλικότητα 
μου.  
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ήρθε η στιγμή να παραδεχτώ ότι η Αρκάνα Αριθμός Ένα είναι η μόνη που 

εκφράζει τίμια αυτό που κατάφερα να γίνω: ένας θαυματοποιός, ένας 

ταχυδακτυλουργός, που διαθέτει στον πανηγυριώτικο πάγκο του ένα άλφα 

αριθμών μορφών τις οποίες μετακινεί, συνδέει, αλλάζει, κατορθώνοντας έτσι να 

δημιουργήσει έναν άλφα αριθμό εντυπώσεων.  

Italo Calvino 

(Το Κάστρο Των Διασταυρωμένων Πεπρωμένων)  

 

 

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των εθνογραφικών δεδομένων και της 

συγγραφής της διατριβής κατέφευγα συχνά στο πεδίο. Άλλωστε οι «φιλικές» σχέσεις 

που είχα αναπτύξει με τους/τις πληροφορητές/τριες μου δεν μου επέτρεπαν την πλήρη 

αποστασιοποίηση μου. Αυτές οι επαφές μου φανέρωσαν πως στην περίπτωση της 

έρευνας των συναισθημάτων, δεν θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει με ευκολία και 

απόλυτη σιγουριά πως «άκουσε αρκετά». Οι συναισθηματικές αλλαγές στις ζωές των 

πληροφορητών/τριών μου ήταν καταιγιστικές. Καινούρια πρόσωπα εμφανίζονταν στη 

ζωή τους, γεγονός που σήμαινε νέα επεισόδια καρδιάς, τα οποία με χαρά μου 

εξιστορούσαν, επιμένοντας να μου παραχωρήσουν μια καινούρια συνέντευξη, όπου θα 

μπορούσαν να επανατοποθετηθούν σε σχέση με όσα είχαν νωρίτερα αναφέρει για το 

ερωτικό συναίσθημα, γεγονός που επιβεβαίωνε την διαρκή και ρευστή διαδικασία 

διαμόρφωσης της υποκειμενικότητας.  

Σε αυτές τις επαφές, όμως, είχε ανακύψει ένα νέο ζήτημα συζήτησης. Οι 

πληροφορητές/τριες με ρωτούσαν με αγωνία για την πορεία του «βιβλίου» και τα 

συμπεράσματα της έρευνας, ενώ επεσήμαναν αυτά που θα έπρεπε να γράψω «με 

μεγάλα γράμματα», αντιστρέφοντας για λίγο τις ασύμμετρες σχέσεις εξουσίας μεταξύ 

ερευνητή- συγγραφέα και πληροφορητών. Συνήθως τους απαντούσα αφηρημένα, 

καθώς κατά τη διάρκεια της συγγραφής διαπίστωνα πόσες διαφορετικές ιστορίες θα 

μπορούσα να αφηγηθώ μέσω της συρραφής και της σύνθεσης διαφορετικών στιγμών 

της εθνογραφίας, εστιάζοντας κάθε φορά την προσοχή μου σε -κι αναδεικνύοντας 

αυτόματα- ένα διαφορετικό ζήτημα.  

Μέσω αυτής της διαδικασίας που αποκαλείται συγγραφή – της επεξεργασίας 

των ερευνητικών δεδομένων, της ανάλυσης, της σύνθεσης, και κυρίως της επιλογής- 

διαπίστωσα τη δύναμη του εθνογραφικού κειμένου, έναντι ακόμα και της ίδιας της 

εθνογραφικής έρευνας. Παρόλο που η εθνογραφία αποτελεί μια συλλογική και 
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διαλογική δημιουργία, η εξουσία της εκπροσώπησης παραμένει στα χέρια του 

συγγραφέα. Η Γκέφου-Μαδιανού αναφέρει συγκεκριμένα: «Ο εθνογράφος είναι αυτός 

που επιλέγει τα γράμματα, τις λέξεις και τις φράσεις και διατυπώνει στο χαρτί τα 

κείμενα, αποφασίζοντας τελικά ποιους διαλόγους να αναπαραστήσει» (1999: 360).  

Μιας και δεν θα μπορούσε εύκολα κανείς να αποποιηθεί της εξουσίας του 

συγγραφέα στο εθνογραφικό κείμενο, φαίνεται πώς όλο το παιχνίδι μετατοπίζεται στην 

επιλογή αυτών των λέξεων που θα αποδώσουν την πολιτική και «μερική» διάσταση της 

παραγωγής γνώσης. Όπως αναφέρει ο Stoller, θα πρέπει να συγγράφουμε με τέτοιο 

τρόπο, που να αναγνωρίζουμε στα κείμενα μας τον εθνογράφο που εμπλέκεται σε έναν 

διάλογο με τα υποκείμενα της έρευνας (1989: 140). 

Αντιμέτωπη με αυτή την συγγραφική πρόκληση κατέφυγα στην συμπερίληψη και 

ανάλυση εκτενών και μη λογοκριμένων αποσπασμάτων των σημειώσεων πεδίου, στις 

οποίες περιγράφεται λεπτομερώς το πλαίσιο των «λέξεων», η συναισθηματική ροή 

ανάμεσα στον εθνογράφο και στους πληροφορητές, που αποκαλύπτουν την 

πολιτισμικά προσδιορισμένη γνώση και άγνοια, αλλά και τους συσχετισμούς 

δυνάμεων, είτε αυτές προβάλλονται σε πρώτο πλάνο είτε στο παρασκήνιο. Θεωρώ πως 

στην προκείμενη περίπτωση «οι μνήμες του εθνογράφου που έγραψε τις εθνογραφικές 

σημειώσεις, οι συνθηματικές ενθυμήσεις, οι εικόνες, οι μυρωδιές, οι τροφές, οι 

ελεύθεροι συνειρμοί, οι φαντασιώσεις, οι αρνήσεις και οι μετατοπίσεις που όλα τα 

παραπάνω συναισθήματα συνεπάγονται, μέσω των οποίων αυτές είναι δυνατόν να 

«αποκτήσουν» συνάφεια» (Γκέφου-Μαδιανού 2011: 35), προσφέρουν τη δυνατότητα 

κατανόησης και ανάγνωσης αυτών των συναισθηματικών επαφών όχι μόνο από τον 

εθνογράφο, αλλά και από τρίτους.  

Επιπλέον, η επιλογή της συμπερίληψης σημειώσεων πεδίου σχετίζεται εξίσου με 

την ανάγκη απόδοσης όλων αυτών των άρρητων και αισθητηριακών επικοινωνιών που 

ανταλλάχθηκαν μεταξύ εμού και των πληροφορητών, κι επομένως με την ανάγκη 

υιοθέτησης μιας συγγραφικής προσέγγισης που να αναδεικνύει και να προσφέρει τη 

δυνατότητα μελέτης της αλληλεξάρτησης της γλώσσας, στάσεων σώματος και 

χειρονομιών, καθώς και συγκεκριμένων κοινωνικών σχέσεων και διαντιδράσεων στο 

πλαίσιο σύνθετων συναισθηματικών, αισθητηριακών και ενσώματων επαφών (Herzfeld 

1998).   

 Οι σημειώσεις πεδίου συνομιλούν εξίσου με τα αποσπάσματα των 

ηχογραφημένων συνεντεύξεων των πληροφορητών/τριών, όπως με αγγελίες εύρεσης 

ερωτικού συντρόφου, αναρτήσεις στο Facebook, κείμενα ιστοσελίδων, αλλά και με 
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κινηματογραφικές ταινίες και μεταναστευτικές νομοθεσίες. Στο σύνολο τους, οι 

διαφορετικές «φωνές» διασταυρώνονται, όπως άλλωστε διαπλέκονταν καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εθνογραφικής έρευνας, και προσεγγίζονται ως μορφές «συναισθηματικής 

εμπλοκής με κοινωνικές και πολιτικές πραγματικότητες» (Papagaroufali 2008: 124).  

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να προσθέσω πώς προσπάθησα να κρατήσω μια 

ισορροπία ανάμεσα στις ιστορίες των διαφορετικών υποκειμένων που 

πρωταγωνίστησαν στην εθνογραφική έρευνα, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Ας μην 

εκληφθεί αυτή η ανισομέρεια ως μια άλλου είδους ανισότητα και ασυμμετρία.  

Ως άλλος ταχυδακτυλουργός, επιλέγοντας και συνδυάζοντας τα χαρτιά της 

τράπουλας, δημιούργησα έναν συγκεκριμένο αριθμό «ιστοριών», που αποτελούν τις 

δικές μου κατασκευές των κατασκευών των υποκειμένων της έρευνας, που προέκυψαν 

στο πλαίσιο αυτών των συναισθηματικών εμπειριών, και που ελπίζω να μεταφέρουν 

πώς η εθνογραφική ερμηνεία δεν αποτελεί απλώς μια νοητική ή διανοητική διαδικασία, 

αλλά μια «αισθητηριακή και συναισθηματική δέσμευση με τον κόσμο» (Papagaroufali 

2008: 115). 
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Κεφάλαιο 1ο  

Αναζητώντας τον ερωτικό Άλλον: δια-εθνικές προσεγγίσεις του έρωτα 

 

 

 Στο παρόν κεφάλαιο, το ερωτικό συναίσθημα συνδιαλέγεται με τον τόπο. Η 

εμφατική αναφορά των μεταναστών/τριών στις γεωγραφικές συντεταγμένες, μέσω των 

οποίων προσδιορίζουν την ακριβή θέση εντοπισμού του ιδεατού Άλλου, εγείρει 

ερωτήματα σε σχέση με το πώς κάποιοι τόποι ανακηρύσσονται ιδανικοί ή αντίστοιχα 

ακατάλληλοι ως προς την εύρεση ερωτικού συντρόφου. Ακολουθώντας τον Henri 

Lefebvre (1991) προσεγγίζω τον «τόπο» όχι ως μια σταθερή και αμετάβλητη οντότητα, 

ως ένα φυσικό και στατικό σκηνικό, όπου επιτελείται η κοινωνική ζωή, αλλά ως έναν 

χώρο που συγκροτεί και συγκροτείται από κοινωνικές σχέσεις, που είναι αποτέλεσμα 

των κοινωνικών/πολιτισμικών νοημάτων και σχέσεων αλλά και μέσο ύπαρξής τους. 

Στην προκείμενη περίπτωση, όμως, εστιάζω στις συναισθηματικές σχέσεις που 

συγκροτούν και συγκροτούνται στους τόπους και επιχειρώ να διερευνήσω πώς τα 

συναισθήματα που παράγονται και κυκλοφορούν στο πλαίσιο σύνθετων 

αισθητηριακών κοινωνικών επαφών (Ahmed 2004) και παρά-ξενων συναντήσεων 

μεταξύ του Εαυτού και του Άλλου (Ahmed 2000) συγκροτούν και προσδιορίζουν τους 

τόπους – ως κατάλληλους ή ακατάλληλους.  

Στρέφοντας την προσοχή μου στην «επαφή», επιχειρώ να ανιχνεύσω τη δια-

εθνική διάσταση της ερωτικής καθημερινότητας των μεταναστών/τριών. 

Ακολουθώντας τη σύγχρονη βιβλιογραφία περί μετανάστευσης, προσεγγίζω τη 

μεταναστευτική κινητικότητα ως ένα δια-εθνικό φαινόμενο, θέτοντας υπό 

αμφισβήτηση τις γραμμικές αφηγήσεις περί χώρας καταγωγής και χώρας 

μετανάστευσης και αναδεικνύοντας τις πολλαπλές κλίμακες ανήκειν των 

μεταναστών/τριών και τη διατήρηση συστηματικών σχέσεων τόσο με την χώρα 

προέλευσης, όσο και με τη χώρα διαμονής- με τη μορφή συχνών μετακινήσεων, 

πρακτικών συν-παρουσίας, υλικής και πολιτισμικής ροής ή ακόμα και νοερών 

διαδρομών (Ζαββού και Καμπούρη 2013, Καμπούρη και Λαφαζάνη 2008).  

Υπό αυτό το πρίσμα, εξετάζω πώς οι πολλαπλές διαδρομές και κλίμακες του 

ανήκειν, οι δια-εθνικές επαφές –νοερές και μη- και οι πρακτικές  των μεταναστών και 

μεταναστριών συμβάλλουν στην ανάδειξη των κατάλληλων και ακατάλληλων τόπων 
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εύρεσης συντρόφου, συνδιαμορφώνοντας το ερωτικό φαντασιακό, τις πολιτικές 

διαχείρισης του ερωτικού συναισθήματος και τα έμφυλα ιδεώδη. Αυτή η προσέγγιση 

επιτρέπει την ανάγνωση των έμφυλων γεωγραφιών εξουσίας, δηλαδή την εξέταση της 

εμπρόθετης δράσης των έμφυλων υποκειμένων ανάλογα με την κοινωνική θέση που 

κατέχουν στο πλαίσιο πολλαπλών σχέσεων ιεραρχίας και διαφορετικών γεωγραφικών 

κλιμάκων (Mahler και Pessar 2001).  

Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου, εξετάζεται το δημόσιο πάρκο του Αγίου 

Κωνσταντίνου στον Βόλο, το οποίο ανακηρύσσεται ακατάλληλος τόπος εύρεσης 

ερωτικού συντρόφου από τις Βουλγάρες μετανάστριες που εργάζονται ως εσωτερικές 

οικιακές βοηθοί. Το ερευνητικό βλέμμα παρακολουθεί τις κινήσεις μιας μικρής 

αριθμητικά γυναικείας μεταναστευτικής κοινότητας και τις συναισθηματικές επαφές 

εντός ενός οριοθετημένου χώρου. Στο δεύτερο μέρος, αναλύεται η διάβαση των 

συνόρων από τους Αλβανούς μετανάστες προς αναζήτηση μιας κατάλληλης νύφης –

μιας «γυναίκας για σπίτι»- στη χώρα καταγωγής. Οι συναισθηματικές εμπειρίες των 

μεταναστευτικών υποκειμένων και στις δυο περιπτώσεις –με διαφορετικούς όρους, 

ωστόσο- καταδεικνύουν πώς οι πολιτικές διαχείρισης του ερωτικού συναισθήματος 

διαμορφώνονται σε συνάρτηση με την επιθυμία ανασυγκρότησης της έμφυλης και 

εθνικής υποκειμενικότητας τους στο πλαίσιο δια-εθνικών επαφών και σύνθετων 

σχέσεων εξουσίας ανάμεσα σε τόπους και ανάμεσα σε υποκείμενα (Gardner 1995). 

 

 

Α. Χαρτογραφώντας τις ερωτικές επιθυμίες των Βουλγάρων μεταναστριών 

Το πάρκο των ανεπιθύμητων «εραστών»  

 

Μεσημέρι Τετάρτης. Περπατάμε με την Σουλτάνα κατά μήκος της παραλίας του 

Βόλου, παράλληλα του πάρκου του Αγίου Κωνσταντίνου. Κατάμεστη, πολύβουη, 

επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό της ως το κέντρο της πόλης. Τα σώματα κινούνται 

ζωηρά ή μένουν ακίνητα, χαλαρώνοντας προσωρινά από τους έντονους ρυθμούς της 

ζώσας πραγματικότητας. Η Σουλτάνα ξαφνικά μου θέτει ένα ανεπάντεχο ερώτημα. 

«Θα μπορούσα να βρω κάποιον εδώ με τον οποίο θα έκανα σχέση;». Το βλέμμα μου 

εκτείνεται τριγύρω αναζητώντας (με μια αφέλεια) κάποιον «κατάλληλο» σύντροφο. 

Πριν προλάβω να δώσω μια κάποια απάντηση, η Σουλτάνα σχολιάζει πως «είναι 
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δύσκολο, γιατί στην παραλία κυκλοφορεί πρόστυχος κόσμος». Πώς ένας τόπος (δεν) 

καθίσταται ιδανικός τόπος εύρεσης συντρόφου; Πώς ένας τόπος προσδίδει στα 

υποκείμενα που προς στιγμήν τον ενοικούν τον χαρακτηρισμό «πρόστυχος»;  

Το πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου, έκτασης μερικών στρεμμάτων, αποτελεί 

τον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στην εκκλησία του 

Αγίου Κωνσταντίνου.30 Ή, αλλιώς, αποτελεί το προσωρινό καταφύγιο ετερόκλητων 

κοινωνικών ομάδων της πόλης του Βόλου, δημιουργώντας την αίσθηση πως η 

κοινωνική ζωή του πάρκου είναι κατατετμημένη σε χρονικές ζώνες. Τις βραδινές ώρες 

τα πεζούλια του πάρκου φιλοξενούν τη νεολαία του Βόλου, φοιτητική ή μη, που η 

ομοιομορφία των δράσεων, του ντυσίματος και της συγκεκριμένης χωρικής επιλογής 

διασκέδασης θα τους απέδιδε τον χαρακτηρισμό «εναλλακτικός». Τις πρωινές ώρες 

κάτοικοι του Βόλου, μεσοαστοί, οικογενειάρχες, φιλόζωοι διασχίζουν το πάρκο, 

συνυπάρχοντας πρόσκαιρα με τους Άλλους αυτής της πόλης, άστεγους που βρίσκουν 

προσωρινό καταφύγιο εκεί και άνεργους μετανάστες που περνούν τον χρόνο τους 

παίζοντας σε αυτοσχέδια τραπέζια ντόμινο. 2 με 4 το μεσημέρι το σκηνικό αλλάζει.  

Τις συγκεκριμένες ώρες το πάρκο συνιστά το άτυπο σημείο συνάντησης των  

μεταναστριών από την Βουλγαρία, οι περισσότερες από τις οποίες εργάζονται ως 

εσωτερικές οικιακές βοηθοί και επιλέγουν τον συγκεκριμένο χώρο, για να περάσουν τις 

λίγες ώρες του καθημερινού ρεπό τους. Τα σώματά τους, άλλοτε φροντισμένα και 

άλλοτε κουρασμένα, ενοικούν προσωρινά τον δημόσιο χώρο, τον οποίο στερούνται τις 

υπόλοιπες ώρες της ημέρας φροντίζοντας ηλικιωμένα άτομα στον οικιακό τους χώρο. 

Κατά κάποιο τρόπο ο ελεύθερος χρόνος από την εργασιακή τους απασχόληση αποκτά 

μια χωρική εκφορά και ταυτίζεται με την κοινωνική (και συναισθηματική) ζωή που 

λαμβάνει χώρα εκεί. Συνήθως, οι Βουλγάρες μετανάστριες συναθροίζονται στην 

κεντρική πλατεία του πάρκου, κάθονται στα παγκάκια κατά ομάδες, συζητούν έντονα, 

γελάνε, καθιστώντας αισθητή την σωματική τους παρουσία.  

Ακολουθώντας τους Dyck και McLaren (2004) θα μπορούσε κανείς να 

υποστηρίξει πως το πάρκο αποτελεί ένα «γυναικείο τοπίο κατοίκησης», εφόσον οι 

γυναίκες συγκροτούν έναν τόπο μέσα στον δημόσιο χώρο της πόλης, όπου επιχειρούν 

να αναδιαμορφώσουν την καθημερινότητά τους. Η επιλογή του συγκεκριμένου 

εξωτερικού δημόσιου χώρου φαίνεται να συνάδει με το «εντός» που χαρακτηρίζει το 

                                                 
30 Το πάρκο αναψυχής του Αγίου Κωνσταντίνου διαμορφώθηκε τη δεκαετία του 1920 σε σχέδια του 
αρχιτέκτονα Ν. Κιτσίκη και σήμερα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πολυσύχναστους 
δημόσιους χώρους στο κέντρο της πόλης του Βόλου.  
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εργασιακό τους καθεστώς. Κατ’ επέκταση, θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι μέσω 

αυτής της χωρικής επιλογής κοινωνικοποίησης οι Βουλγάρες μετανάστριες 

επαναδιεκδικούν τη θεατότητα του σώματος τους, που λόγω της εργασιακής τους 

απασχόλησης περιχαρακώθηκε και εγκλωβίστηκε στον οικιακό χώρο. Πώς εκτίθενται, 

όμως, στον δημόσιο χώρο; Το σώμα τους, καθώς καθίσταται ορατό, σε τι είδους 

αναγνώσεις προσφέρεται και από ποιους;  

Κατά την διάρκεια της καθιερωμένης βόλτας στο πάρκο η Πέτια, μια Βουλγάρα 

μετανάστρια, 56 ετών από την Φιλιππούπολη, σχολίασε πως δεν της αρέσει που οι 

συμπατριώτισσές της κάθονται συγκεντρωμένες όλες μαζί στο συγκεκριμένο σημείο 

του πάρκου, γιατί με αυτόν τον τρόπο «προκαλούν». Όταν την ρώτησα τι ακριβώς 

εννοεί, η Πέτια απάντησε: «Πώς να σου πω; Είναι χτυπητό στο μάτι και σχολιάζει ο 

κόσμος». Ο δημόσιος χώρος την εξέθετε παραπάνω απ’ όσο ήθελε η ίδια. Όμως, ποιον 

και πώς προκαλούσαν τα σώματά τους; Η υπερβολική έκθεσή τους στον δημόσιο 

χώρο, λόγω της επιλογής του συγκεκριμένου σημείου στο πάρκο και της μαζικής 

παρουσίας τους, τι σηματοδοτεί; Και για ποιους λόγους το δημόσιο φαίνεσθαι πρέπει 

να οριοθετηθεί; Προκειμένου να απαντηθούν τα συγκεκριμένα ερωτήματα, θα πρέπει 

κανείς να παρατηρήσει τις ενσώματες και συναισθηματικές επιτελέσεις των έμφυλων 

ταυτοτήτων των Βουλγάρων μεταναστριών που λαμβάνουν χώρα στο συγκεκριμένο 

χωρικό πλαίσιο και τις κοινωνικές δυναμικές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της 

συνύπαρξής τους με τα κυρίαρχα σώματα.  

Έως ότου να σημάνει η ώρα της επιστροφής στον εργασιακό τους χώρο, 

δηλαδή στον οικιακό χώρο των εργοδοτών, οι Βουλγάρες μετανάστριες κάθονται στο 

πάρκο και συζητάνε – στα αστεία και στα σοβαρά- τα εργασιακά τους προβλήματα, τις 

ανησυχίες τους σε σχέση με το μέλλον, τα νέα της οικογένειάς τους που παραμένει 

στην Βουλγαρία, τα επερχόμενα ταξίδια επιστροφής στη χώρα καταγωγής, 

απαλύνοντας τον πόνο τους κυριολεκτικά και μεταφορικά, μιας και κάποιες γυναίκες 

προσφέρονται να θεραπεύσουν τον σωματικό πόνο των άλλων κάνοντάς τους μασάζ. 

Οι κουβέντες τους, αλλά και οι καθημερινές μικροπρακτικές, χαρτογραφούν την 

παρουσία τους σε δυο παράλληλες τοπικές πραγματικότητες, στη χώρα υποδοχής και 

στη χώρα καταγωγής, που διαπλέκονται μέσα από μια συνεχή σχέση φροντίδας, που 

άλλοτε απαλύνει και άλλοτε εντείνει την αίσθηση της απουσίας.  

Αυτό διαφαίνεται ξεκάθαρα στην περίπτωση της Λουσιένα. Η Λουσιένα είναι  

θαμώνας του πάρκου. Κατάγεται από την Σόφια και βρίσκεται στην Ελλάδα τα 

τελευταία 10 χρόνια. Εργάζεται ως εσωτερική οικιακή βοηθός, προκειμένου να 
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βοηθήσει οικονομικά την κόρη της και τον γιο της που ζουν στην Σόφια. Έχει ένα 

εγγονάκι. Παραθέτω απόσπασμα από τις σημειώσεις πεδίου.  

Συνάντησα τη Λουσιένα στο πάρκο. Καθόταν σε ένα παγκάκι κι έπλεκε ένα 

ζακετάκι για το εγγονάκι της. Συνειρμικά μου ήρθαν στο μυαλό τα λόγια της που 

περιέγραφαν τη θλίψη που ένιωσε, όταν συνάντησε τον εγγονό της στην Βουλγαρία κι 

αυτός δεν την αναγνώρισε. Βλέποντάς την να πλέκει, σκέφτηκα πως αυτό το νήμα ένωνε 

τη δια-εθνική οικογένεια και έτσι έπαιρνε μορφή η φροντίδα, μια φροντίδα που την 

ώθησε να μεταναστεύσει στην Ελλάδα και που υλοποιούταν και καθίστατο ορατή μέσω 

των χρημάτων που απέφερε η φροντίδα που προσέφερε η ίδια σε μια άλλη ηλικιωμένη 

γυναίκα, που με την σειρά της στερούταν την φροντίδα της οικογένειας, αλλά και του 

κοινωνικού κράτους.  

Καθώς η Λουσιένα έπλεκε το ζακετάκι, φέρνοντας το ιδιωτικό στο δημόσιο 

μέσα από λειτουργίες και δουλειές που συνήθως θεωρούνται ιδιωτικές (Βαΐου και 

Καλαντίδης 2009: 26-27), αφηγούταν την προσωπική βιογραφία της μετανάστευσης 

και πρόβαλλε δημόσια τον εαυτό της ως μια μητέρα, παρούσα εν τη απουσία της, 

δηλαδή ως μια μεταναστευτική φιγούρα που παίρνει σάρκα και οστά λόγω και μέσω 

αυτής της οικογενειακής σχέσης και του συγκεκριμένου έμφυλου ρόλου, 

προβληματοποιώντας, ωστόσο, το ζήτημα της θηλυκοποίησης της φροντίδας.31 Υπό το 

πρίσμα αυτής της σωματοποιημένης επιτέλεσης της φροντίδας και της μητρικής 

αγάπης το άγαλμα που βρίσκεται στο κέντρο του πάρκου, ένα άγαλμα που αναπαριστά 

μια γυναίκα να αγκαλιάζει ένα μικρό παιδί, μοιάζει ανεπίκαιρο και ανεπαρκές να 

καταγράψει τη νοηματοδότηση της μητρότητας στη δια-εθνική της εκδοχή.  

Οι λόγοι περί μητρότητας και φροντίδας οικείων και ανοίκειων σωμάτων (των 

εργοδοτών) πρωτοστατούν στις συζητήσεις που εκτυλίσσονται στο πάρκο ανάμεσα 

στις Βουλγάρες μετανάστριες δημιουργώντας την εντύπωση πως το κοινό βίωμα της 

δια-εθνικής παροχής φροντίδας λειτουργεί ενωτικά, συσπειρώνοντάς τες σε ένα 

«εμείς». Ο τρόπος έκθεσής τους στον δημόσιο χώρο, η εγγύτητα των σωμάτων τους 

και η συστηματική και μαζική παρουσία τους στον χώρο για συγκεκριμένη χρονική 

διάρκεια ενισχύει αυτήν την εντύπωση, συνηγορώντας στην αναπαράστασή τους ως 

μιας κοινότητας και διακρίνοντάς τες παράλληλα από τα υπόλοιπα σώματα που 

ενοικούν το πάρκο.  

                                                 
31 Το ζήτημα της φροντίδας αναλύεται διεξοδικά στο 2ο κεφάλαιο.  
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Αυτό, άλλωστε, υποδηλώνει και η φράση της Πέτια. Η παρουσία των 

Βουλγάρων μεταναστριών στο δημόσιο πάρκο καθίσταται αντικείμενο παρατήρησης 

και ταυτόχρονα επιτήρησης, καθώς οι ίδιες βρίσκονται «εκτός τόπου», γεγονός που 

«υπογραμμίζει το θέμα πρόσβασης στους δημόσιους χώρους από διαφορετικά 

υποκείμενα που δεν εμπίπτουν στο κανονικό πρότυπο, σύμφωνα με μια σειρά από 

προσδιορισμούς –φύλου, σεξουαλικότητας, εθνότητας, τάξης-, αλλά κυρίως με 

συνδυασμούς αυτών των προσδιορισμών, που ήδη αποσταθεροποιούν τον τρόπο 

σκέψης με δίπολα» (Βαΐου και Καλαντίδης 2009: 31-32). Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, 

αυτό που χτυπάει στο μάτι είναι η ετερότητά τους, που μέσω και λόγω της ενοίκησης 

του δημόσιου χώρου, προκαλεί ποικίλα σχόλια, αναγνώσεις, δράσεις κι αντιδράσεις, 

όπως θα διαφανεί στην συνέχεια.   

Αρκετές φορές κατά την διάρκεια της επιτόπιας έρευνας παρατήρησα τους 

Έλληνες άνδρες του πάρκου, συνήθως συνταξιούχοι ηλικίας 55-70 χρονών, που 

καθόντουσαν σε ακτίνα βολής από τις Βουλγάρες μετανάστριες, να τις κοιτάζουν 

επίμονα προσδοκώντας ένα βλέμμα ανταπόκρισης. Παραθέτω απόσπασμα από τις 

σημειώσεις πεδίου. 

 Καθόμαστε μαζί με την Σουλτάνα και την Ελπίδα σε ένα παγκάκι που βρίσκεται 

στην πρώτη μικρή πλατεία του πάρκου του Αγίου Κωνσταντίνου. Οι δυο τους έχουν 

στρέψει το βλέμμα τους στην θάλασσα. Ρωτάω την Σουλτάνα «πώς είναι» κι αβίαστα η 

κουβέντα καταλήγει στον σύντροφό της. Μου λέει πως χώρισαν. Η Σουλτάνα 

παραπονιέται πως ο σύντροφός της δεν την πρόσεχε και η Ελπίδα σχολιάζει πως σήμερα 

σπάνια συναντάει κανείς άνδρες που συμπεριφέρονται σαν καβαλιέρ. Η Σουλτάνα 

σχολιάζει πως δεν της αξίζει αυτή η συμπεριφορά του συντρόφου της, «γιατί μπορεί εδώ 

να μην είναι τίποτα, αλλά στην Βουλγαρία ήταν κάποια». Σε λίγη ώρα η Ελπίδα φεύγει. 

Πρέπει να επιστρέψει «σπίτι», δηλαδή στο σπίτι όπου εργάζεται. Ετοιμάζομαι να φύγω κι 

εγώ. Η Σουλτάνα μου ζητάει να μείνω μαζί της, μέχρις ότου έρθει η ώρα να πάει στη 

δουλειά της. Μου εξηγεί πως αν φύγω, ο κύριος που κάθεται μόνος του στο διπλανό 

παγκάκι, ένας Έλληνας ηλικίας 60 ετών, θα την πλησιάσει. Κι άλλες φορές έχει 

επιχειρήσει να της μιλήσει. Θέλει παρέα. Η ίδια δεν έχει καμία όρεξη. Καλούμαι με τη 

συντροφιά μου να την προστατεύσω από μια ερωτική συντροφιά, ανεπιθύμητη. Κατά τη 

διάρκεια της κουβέντας μας συνειδητοποιώ πως ένας άνδρας, σχετικά νέος, που κάθεται 

ακριβώς απέναντί μας την κοιτάζει έντονα σα να περιμένει κάτι. Εν τω μεταξύ, ο κύριος 

από το διπλανό παγκάκι έχει φύγει. Τη θέση του έχουν πάρει δυο Έλληνες, 60-70 

χρονών. Κοιτάζουν κι αυτοί έντονα. Σχολιάζω με έναν ενθουσιασμό πως υπάρχει 
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κινητικότητα στο πάρκο και πως η ίδια έχει τις επιτυχίες της στον ερωτικό τομέα. Η 

Σουλτάνα δεν συμμερίζεται τον ενθουσιασμό μου. Επαναλαμβάνει πως δεν έχει καμία 

διάθεση για τέτοιου είδους γνωριμίες και στρέφει αλλού το βλέμμα. Σε λίγη ώρα φεύγει 

για τη δουλειά της. Η αποστολή εξετελέσθη. Ετοιμάζομαι να φύγω κι εγώ, όταν ακούω 

τους κυρίους, που κάθονται στο διπλανό παγκάκι, να με ρωτάνε: «Θα μας κάνεις 

παρέα;». Ξαφνιάζομαι, χαμογελάω και τους απαντώ, «Όχι, να μείνετε μόνοι σας», και 

πριν φύγω τους ξανακούω να με ρωτάνε «Είσαι Βουλγάρα;».  

Οι δεσμοί οικειότητας που έχω αναπτύξει με την Σουλτάνα και κυρίως το 

γεγονός ότι υλοποιούνται και προβάλλονται στο συγκεκριμένο χωρικό πλαίσιο με 

καθιστούν μέλος της άτυπης κοινότητας των Βουλγάρων μεταναστριών μεταδίδοντας 

σε μένα τη μεταναστευτική ταυτότητα ή την ταυτότητα του Άλλου. Στο πλαίσιο, 

λοιπόν, αυτής της πολλαπλής συναισθηματικής και αισθητηριακής επαφής -μεταξύ της 

Σουλτάνας, των Ελλήνων ανδρών και εμού της ιδίας- που λαμβάνει χώρα στο πάρκο 

αποδίδονται και συγκροτούνται οι ταυτότητες του ξένου και του οικείου, γεγονός που 

επιβεβαιώνει πως ξένος δεν είναι εκείνος που δεν αναγνωρίζουμε στον δημόσιο χώρο, 

αλλά εκείνος που ήδη αναγνωρίζουμε ως διαφορετικό από εμάς και τον εντάσσουμε 

στην κατηγορία του «ξένου» (Ahmed 2000: 21). Αυτού του είδους η αναγνώριση 

εμπλέκει «σχέσεις εξουσίας, στο πλαίσιο των οποίων κάποιοι ξένοι ορίζονται ως πιο 

ξένοι από τους άλλους, καθιερώνοντας και ενισχύοντας τα όρια μεταξύ όσων είναι 

«εντός» και όσων αναγνωρίζονται «εκτός τόπου», ως outsiders, ως  

(απο)νομιμοποιημένες μορφές παρουσίας, κίνησης και δράσης στον δημόσιο χώρο 

(Βαΐου και Καλαντίδης 2009: 42).  

Στην προκείμενη περίπτωση, όμως, κρίνοντας από όσα διαδραματίστηκαν 

εκείνο το απόγευμα, η  ταυτότητα του ξένου, η ταυτότητα του Άλλου, του «εκτός 

τόπου» δεν εγείρει –ως είθισται- τον τρόμο, δεν απομακρύνει τους «εντός» από τους 

«εκτός», αλλά προκαλεί το φλερτ των Ελλήνων ανδρών του πάρκου. Τι είναι, όμως, 

αυτό που καθιστά το σώμα της ετερότητας που εκτίθεται στο πάρκο επιθυμητό στους 

συγκεκριμένους άνδρες; Τι εγγράφει το βλέμμα τους; Και για ποιο λόγο η Σουλτάνα 

δεν ανταποκρίνεται στα βλέμματα των Ελλήνων ανδρών;  

Αυτή η αισθητηριακή και συναισθηματική μορφή επαφής μεταξύ των Ελλήνων 

ανδρών του πάρκου που επιθυμούν και των Βουλγάρων μεταναστριών που 

αποστρέφουν το βλέμμα -εγγράφοντας με αυτόν τον τρόπο την απέχθειά τους απέναντι 

στους συγκεκριμένους Έλληνες άνδρες- διαμορφώνεται και ενσωματώνει 

παρελθοντικές εμπειρίες ανάλογων επαφών, που παραμένουν αθέατες στον 
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συγκεκριμένο χωροχρόνο (Ahmed 2004: 7). Μέσω των  ερωτικών εμπειριών που έχει 

αποκτήσει τα τελευταία 12 χρόνια που διαμένει στην Ελλάδα η Σουλτάνα έχει 

διαπιστώσει πως η μεταναστευτική, ταξική και ηλικιακή ταυτότητα32 των Βουλγάρων 

μεταναστριών, και οι συμπαραδηλώσεις που αυτές φέρουν στην ελληνική κοινωνία, 

ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες να αναζητήσουν και να βρουν έναν «καβαλιέρο», 

δηλαδή έναν άνδρα που φροντίζει τη σύντροφό του, όπως οι ίδιες ονειρεύονται.  

Παράλληλα, όμως, έχει διαπιστώσει πως οι Βουλγάρες μετανάστριες, λόγω του 

ότι αποκλίνουν των κανονικοποιητικών προτύπων ερωτικού συντρόφου που ισχύουν 

στη χώρα υποδοχής εξαιτίας της μεταναστευτικής και ταξικής ταυτότητάς τους, 

καθίστανται επιθυμητές από τους ερωτικά ανεπιθύμητους άνδρες της ελληνικής 

κοινωνίας. Όπως εμφατικά δηλώνει η ίδια: «Κανένας τέλειος άνδρας δεν θα μας θελήσει 

ποτέ. Αυτοί που μας θέλουν είναι οι άνδρες που οι γυναίκες τους τούς έχουν διώξει από 

το σπίτι. Ενώ, σε περίπτωση που βρούμε έναν χήρο, η οικογένειά του θα τον πιέσει να 

γράψει πρώτα όλη την περιουσία του σε αυτούς και μετά θα τον αφήσουν να παντρευτεί 

με την Βουλγάρα, γιατί καμία Ελληνίδα δεν θα δεχόταν να τον παντρευτεί σε αυτήν την 

κατάσταση». Επισημαίνοντας ότι οι περισσότεροι εκ των ανδρών του πάρκου είναι 

συνταξιούχοι, χωρισμένοι, εν διαστάσει ή ακόμα και παντρεμένοι που αναζητούν μια 

εφήμερη ερωτική περιπέτεια, στην πραγματικότητα, η Σουλτάνα υποδηλώνει και 

κατατάσσει τους άνδρες του πάρκου στους ανεπιθύμητους άνδρες της ελληνικής 

κοινωνίας, επιβεβαιώνοντας την προαναφερθείσα άποψή της. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ερωτικά βιώματα των Βουλγάρων μεταναστριών, τις 

μαρτυρίες τους και τις συναισθηματικές επαφές του πάρκου αντιλαμβάνεται κανείς ότι 

το ανεπιθύμητο σώμα των Βουλγάρων μεταναστριών καθίσταται θελκτικό από τα 

ανεπιθύμητα σώματα των Ελλήνων ανδρών και θεωρείται προσιτό, ακριβώς επειδή 

τοποθετείται στο περιθώριο της ελληνικής κοινωνίας λόγω της μεταναστευτικής τους 

ταυτότητας. 

Θα έλεγε κανείς ότι η ερωτική προσέγγιση από την πλευρά των ανεπιθύμητων 

ανδρών του πάρκου -που εκφράζεται με όρους ιεραρχικούς («Θα μας κάνεις παρέα;»)- 

μαρτυρά το πώς προσλαμβάνουν τη μεταναστευτική ταυτότητα των Βουλγάρων 

μεταναστριών. Για τους Έλληνες άνδρες, η μεταναστευτική κίνηση που οδήγησε τις 

Βουλγάρες μετανάστριες στα παγκάκια του πάρκου τις μετατρέπει σε έκπτωτα σώματα 

και, παράλληλα, σώματα εν ανάγκη οικονομική, υλική, συναισθηματική, γεγονός που 

                                                 
32 Οι περισσότερες Βουλγάρες μετανάστριες που απασχολούνται ως εσωτερικές οικιακές βοηθοί στον 
Βόλο ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 55-65 ετών. Η Σουλτάνα είναι 61 ετών.  
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τις καθιστά ευάλωτες. Στο πλαίσιο αυτό, οι Έλληνες άνδρες θεωρούν ότι τα σώματα 

των Βουλγάρων μεταναστριών στο πάρκο εκθέτουν την ανάγκη τους και την προθυμία 

τους για συντροφικότητα με κάθε κόστος.  

Στην προκείμενη περίπτωση, η μεταναστευτική ταυτότητα των Βουλγάρων 

μεταναστριών νοηματοδοτεί την ερωτική και σεξουαλική τους συμπεριφορά, 

καθιστώντας τες στα μάτια των Ελλήνων ανδρών σεξουαλικά διαθέσιμες ή 

συναισθηματικά και οικονομικά ευάλωτες, ούτως ώστε να αποδεχτούν να συνάψουν 

μια σχέση μαζί τους με τους όρους που οι ίδιοι θέτουν. Ουσιαστικά, οι Έλληνες 

άνδρες, αποκλεισμένοι κι αυτοί με τη σειρά τους από την ερωτική πραγματικότητα της 

χώρας υποδοχής, προσλαμβάνουν και διαχειρίζονται τα σώματα των Βουλγάρων 

μεταναστριών ως πρόσφορο έδαφος, προκειμένου να επιτελέσουν τη σεξουαλική τους 

ταυτότητα με ευνοϊκούς όρους για τους ίδιους, προσδοκώντας μέσω αυτής της κίνησης 

να ανακτήσουν το κύρος τους και να αποκαταστήσουν την ανδρική τους ταυτότητα, 

που στην πάροδο του χρόνου έχει υποστεί ρήγματα. Με λίγα λόγια, τα σώματα των 

Βουλγάρων μεταναστριών αποτελούν τον χώρο πάνω και μέσα στον οποίο οι Έλληνες 

άνδρες δύνανται να καταστούν ανδρεία και κυρίαρχα υποκείμενα.  

Το ανδρικό βλέμμα στην προκείμενη περίπτωση δεν εκφράζει τη «ρομαντική 

αγάπη», αλλά μέσω μιας συγκαλυμμένης ερωτικής διάθεσης εγγράφει και απευθύνει 

τις κυρίαρχες αναπαραστάσεις της χώρας υποδοχής για την έμφυλη και σεξουαλική 

ταυτότητα των Βουλγάρων μεταναστριών. Η μαζική είσοδος των Βουλγάρων 

μεταναστριών στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 1990 συνοδεύτηκε από 

δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο, τα οποία, είτε εστιάζοντας στην εμπλοκή των 

μεταναστριών σε δίκτυα πορνείας είτε εκθειάζοντας την εξωτερική τους εμφάνιση και 

την ικανότητα τους να αποπλανούν ερωτικά ανυπεράσπιστους Έλληνες άνδρες, 

συνέβαλαν καθοριστικά στη σεξουαλικοποίηση33 και εξωτικοποίηση της εθνικής τους 

ταυτότητας. Παράλληλα, όμως, στο πλαίσιο αυτών των δημοσιευμάτων τα 

σεξουαλικοποιημένα σωμάτα των Βουλγάρων μεταναστριών προβλήθηκαν και κατ’ 

επέκταση φυσικοποιήθηκαν ως φιγούρες οικονομικής εξαθλίωσης και ως φορείς 

ανηθικότητας και πολιτισμικής κατωτερότητας. Μέσω της αντιληπτικής σύνδεσης των 

οικονομικών κινήτρων της μεταναστευτικής κινητικότητας των Βουλγάρων 

μεταναστριών με τη σεξουαλικότητα τους, εδραιώθηκε στο συλλογικό φαντασιακό η 

                                                 
33 Η έκφραση «Προσεχώς Βουλγάρες», η οποία συνήθως αναγραφόταν σε ταμπέλες στην είσοδο οίκων 
ανοχής στις αρχές του 2000, αποδίδει τη σεξουαλικοποίηση της εθνικής ταυτότητας των Βουλγάρων 
μεταναστριών.  
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αναπαράσταση τους ως «εύκολων», σεξουαλικά διαθέσιμων αλλά και «επικίνδυνων» 

θηλυκών που απειλούν τη συνεκτικότητα της ελληνικής οικογένειας,34 αλλά και την 

ελληνική οικονομία.  

Όπως αναφέρει η Μπάτλερ, το δέρμα και η σάρκα μας εκθέτουν στο βλέμμα 

των άλλων και φέρουν το αποτύπωμα τους (2008α: 75). Στην προκείμενη περίπτωση, 

τα σώματα των Βουλγάρων μεταναστριών φέρουν το αποτύπωμα των βλεμμάτων των 

Ελλήνων ανδρών του πάρκου, τα οποία κατασκευάζουν τις Βουλγάρες μετανάστριες 

ως τον Άλλον προσδίδοντας συγκεκριμένες έμφυλες και σεξουαλικές σημασιοδοτήσεις 

στην ετερότητα τους. Ή,  διαφορετικά, αντλώντας από την ανάλυση του Κώστα 

Γιαννακόπουλου (2010) για την συνύπαρξη μεταναστών και νέων μεσοαστών Ελλήνων 

στην γειτονιά του Γκαζιού, είναι βλέμματα «ετεροποιητικής» κυριαρχίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η κινητικότητα που παρατηρείται στο 

πάρκο αφηγείται ιστορίες ανεπιθύμητων σωμάτων, τόσο των Ελλήνων ανδρών όσο και 

των Βουλγάρων μεταναστριών, φέρνοντας στο προσκήνιο- χωρικό ή μη- το ζήτημα της 

εξουσίας και πιο συγκεκριμένα της ιεραρχικής οριοθέτησης του Εαυτού απέναντι στον 

Άλλον με όρους έμφυλους και εθνικούς. Οι Έλληνες άνδρες του πάρκου, υιοθετώντας 

αυτή την ερωτική προσέγγιση που φανερώνει και συγκαλύπτει μια συγκεκριμένη γωνία 

θέασης των σωμάτων των Βουλγάρων γυναικών στο πάρκο, επιχειρώντας να 

επιβεβαιώσουν τη θέση ισχύος που τους προσδίδει η εθνική κι έμφυλή τους ταυτότητα, 

αναπαράγουν τις ισχύουσες ασύμμετρες σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στην κοινωνία της 

χώρας υποδοχής και τα γυναικεία σώματα των Βουλγάρων μεταναστριών.  

Προς στιγμήν, όμως, το παιχνίδι εξουσίας που λαμβάνει χώρα στο 

συγκεκριμένο χώρο αντιστρέφεται. Τα ερωτικά βλέμματα των Ελλήνων ανδρών δεν 

βρίσκουν ανταπόκριση. Αντίθετα, οι Βουλγάρες μετανάστριες στρέφουν το βλέμμα 

αλλού ή σε κάποιες περιπτώσεις, αγνοώντας τα επίμονα βλέμματα των ανδρών, 

συνεχίζουν να συζητάνε μεταξύ τους. Τα σώματά τους ανασυντάσσονται στον χώρο, 

καθώς συναντούν βλέμματα που, καθιστώντας τες αντικείμενα ερωτικής επιθυμίας, τις 

κατασκευάζουν ως τον Άλλον. Η χωρική και σωματική τους μετατόπιση, στην ουσία, 

μαρτυρά πως οι Βουλγάρες μετανάστριες στο πλαίσιο της ερωτικής συνύπαρξης με τα 

κυρίαρχα ανδρικά σώματα στο πάρκο αντιλαμβάνονται ότι η μεταναστευτική τους 

                                                 
34 Ακόμα και σήμερα, όμως, οι τίτλοι των άρθρων σε ειδησεογραφικούς ιστότοπους και οι συζητήσεις 
σε blogs αποτυπώνουν τον κίνδυνο που εγκυμονεί η άφιξη στη χώρα υποδοχής και η εργασιακή 
απασχόληση των Βουλγάρων μεταναστριών για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ενδεικτικά αναφέρω: 
«Όμορφες Βουλγάρες διαδίδουν τη σεξουαλική επανάσταση σε ηλικιωμένους». 
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ταυτότητα μειώνει την αξία τους ως ερωτικά υποκείμενα, συνεπώς δεν προσλαμβάνουν 

τον εαυτό τους ως επιθυμητό, αλλά ως ευάλωτο και ανοίκειο.  

Την ίδια στιγμή, όμως, η αποστροφή του βλέμματός τους, εγγράφοντας τη 

δυσανασχέτηση των Βουλγάρων μεταναστριών, δεν αναγνωρίζει το δημόσιο πρωτείο 

των Ελλήνων ανδρών του πάρκου και επαναδιατυπώνει το ερώτημα του ποιος/ποια 

είναι επιθυμητός/ή. Η Σουλτάνα, επιλέγοντας να αποχωρήσει χωρίς να ενδώσει στα 

ερωτικά καλέσματα των Ελλήνων ανδρών του πάρκου, αμφισβητεί το σεξουαλικό, 

έμφυλο και εθνικό στάτους των θαυμαστών της και διαταράσσει τις ισχύουσες σχέσεις 

κυριαρχίας μεταξύ τους. Μη προσφέροντας τη δική της συντροφιά, τους καθιστά πάλι 

ανεπιθύμητους.  

Από την άλλη, η Σουλτάνα, μη νιώθοντας κολακευμένη από το φλερτ των 

Ελλήνων ανδρών του πάρκου και επιλέγοντας να μην ενδώσει στα ερωτικά βλέμματά 

τους, αντιστέκεται στις κυρίαρχες αναπαραστάσεις της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση 

με το έμφυλο και μεταναστευτικό της σώμα και ανανοηματοδοτεί την ετερότητά της 

στον συγκεκριμένο δημόσιο χώρο. Στην πραγματικότητα αυτή η αισθητηριακή επαφή 

–η φευγαλέα συνάντηση βλεμμάτων- δημιουργεί την επιθυμία και παρέχει παράλληλα 

την ευκαιρία αναγνώρισης της ανασημασιοδοτημένης έμφυλης ταυτότητας των 

Βουλγάρων μεταναστριών στον χώρο. Ο John Berger (1986) αναφέρει ότι οι γυναίκες 

παρατηρούν τον εαυτό τους μέσα από το βλέμμα των ανδρών που τις κοιτάζουν. Στην 

προκείμενη περίπτωση, οι Βουλγάρες μετανάστριες, παρατηρώντας τους εαυτούς τους 

υπό το πρίσμα του βλέμματος των Ελλήνων ανδρών του πάρκου, αντιδρούν και 

διεκδικούν έναν άλλον τρόπο παρουσίας και επιτέλεσης του Εαυτού στον δημόσιο 

χώρο. Μέσω της ερωτικής απομάκρυνσης, που εκφράζεται χωρικά και 

σωματοποιημένα, η Σουλτάνα στην πραγματικότητα προτάσσοντας τις δικές της 

επιθυμίες, τα δικά της συναισθήματα αναπροσδιορίζει και προβάλλει παράλληλα την 

αξία της ως ερωτικό υποκείμενο στον δημόσιο χώρο.  

Υπό αυτό το πρίσμα, στο πλαίσιο αυτής της κοινωνικής και συναισθηματικής 

σχέσης που αναπτύσσεται στο πάρκο μέσω της επαφής των σωμάτων -που υλοποιείται 

ακόμα και σε συνθήκες απόστασης- ο δημόσιος χώρος, ως αποτέλεσμα πολλαπλών και 

συγκρουσιακών σχέσεων, παράγοντας συναισθήματα, αφηγήσεις και βιώματα, 

εντείνοντας και διαμορφώνοντας νέες διακρίσεις, ωθεί τους πρωταγωνιστές να 

οριοθετήσουν τον Εαυτό τους σε σχέση με τον Άλλον. Επομένως, όπως αναφέρουν οι 

Βαΐου, Λαφαζάνη και Λυκογιάννη, η πλατεία- και στην προκείμενη περίπτωση το 

δημόσιο πάρκο- συνιστά έναν τόπο ποικίλων συναντήσεων, που περιλαμβάνουν όχι 
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μόνο πρόσωπο με πρόσωπο ανταμώματα, αλλά τη συγκρότηση και υπέρβαση ορίων 

και οριοθετήσεων στην καθημερινή επαφή και τη χρήση του χώρου (2013: 78). Μέσω 

αυτής της επαναχάραξης συμβολικών συνόρων οι Βουλγάρες μετανάστριες 

ανασυγκροτούν, μετασχηματίζουν και ανασημασιοδοτούν ταυτόχρονα τον δημόσιο 

αστικό χώρο. Στην προκείμενη περίπτωση, οι Βουλγάρες μετανάστριες στο πλαίσιο 

αυτής της συναισθηματικής και αισθητηριακής επαφής προσλαμβάνουν τον δημόσιο 

χώρο ως ακατάλληλο χώρο εύρεσης του ιδανικού ερωτικού συντρόφου. Όπως 

άλλωστε, είχε αναφέρει η Σουλτάνα «θα ήταν αδύνατο να βρει κάποιον κατάλληλο 

σύντροφο στο πάρκο, γιατί εκεί κυκλοφορεί πρόστυχος κόσμος».  

Ανακηρύσσοντας τους άνδρες του πάρκου σε ακατάλληλους συντρόφους, λόγω 

της «προστυχιάς» τους, η Σουλτάνα αποκαλύπτει αντίστοιχα ποιον νοηματοδοτεί ως 

κατάλληλο ερωτικό σύντροφο. Η μοναχικότητα της στο συγκεκριμένο χωρικό πλαίσιο 

διεκδικεί την ιδανική συντροφικότητα, που στην προκείμενη περίπτωση ενσαρκώνει ο 

«καβαλιέρ», μια ανδρική φιγούρα που ανασύρουν οι Βουλγάρες μετανάστριες από το 

σοσιαλιστικό παρελθόν. Σύμφωνα με τα λεγόμενα τους, ο «καβαλιέρ» σεβόταν και 

φρόντιζε συνεχώς την ερωτική του σύντροφο (μια φροντίδα που επιτελούταν με 

ποικίλους τρόπους: οικονομική στήριξη, βοήθεια στις οικιακές εργασίες, αλλά κυρίως 

τήρηση των κανόνων καλής συμπεριφοράς). Ωστόσο, στις μαρτυρίες τους σχετικά με 

τη συζυγική ζωή οι Βουλγάρες μετανάστριες σπάνια περιγράφουν την έμφυλη 

ταυτότητα του Βούλγαρου άνδρα ως «καβαλιέρ». Αντίθετα, σκιαγραφούν το λεγόμενο 

«διπλό φορτίο» που ανέλαβαν οι ίδιες κατά τη διάρκεια της σοσιαλιστικής 

διακυβέρνησης στην Βουλγαρία και την πενιχρή συνεισφορά του Βούλγαρου συζύγου 

στα οικογενειακά και οικιακά καθήκοντα.  

Η είσοδος των Βουλγάρων γυναικών στην αγορά εργασίας και η χειραφέτηση 

τους δεν σήμανε την απαλλαγή τους από την ευθύνη της φροντίδας του σπιτιού και της 

οικογένειας. Αντίθετα, οι ίδιες επωμίστηκαν πλήρως τις «δουλειές» του σπιτιού και το 

ιερό και εθνικό καθήκον - όπως προπαγάνδιζε η ηγεσία του κόμματος- της ανατροφής 

των παιδιών (Kaneva και Ibroscheva 2013: 346). Συνεπώς, παρόλο που το 

σοσιαλιστικό καθεστώς προωθούσε το πρότυπο της δημοκρατικής οικογένειας, που 

βασιζόταν στην αμοιβαία αγάπη, στον σεβασμό και στην ισότητα των δυο συζύγων 

(Brunnbauer και Taylor 2004: 287-88), εντός του συζυγικού οίκου η ισότητα 

αμφισβητούταν σε καθημερινό επίπεδο μέσω των έμφυλων επιτελέσεων της φροντίδας. 

Πώς, όμως, θα μπορούσε κανείς να ερμηνεύσει αυτήν την αντίφαση ανάμεσα 

στις μαρτυρίες των Βούλγαρων μεταναστριών σχετικά με τη μη παροχή φροντίδας από 
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την πλευρά των συζύγων τους και τον νοσταλγικό λόγο για τον «καβαλιέρ», ο οποίος 

ανακηρύσσεται σε ιδανικό σύντροφο ακριβώς λόγω της αφοσίωσης και της συνεχούς 

φροντίδας της γυναίκας συντρόφου; Αντλώντας από τον συλλογισμό των Burawoy και 

Verdery, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν θα πρέπει να ερμηνεύουμε τα σύμβολα του 

σοσιαλιστικού παρελθόντος που επιβιώνουν στο μετασοσιαλιστικό παρόν ως 

απομεινάρια μιας παλιάς νοοτροπίας, θεωρώ πως θα πρέπει να εξετάσουμε την 

φιγούρα του «καβαλιέρ» στο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο, στο οποίο παράγεται, 

προκειμένου να ανιχνεύσουμε τα νέα νοήματα και τους νέους σκοπούς που καλείται να 

επιτύχει (1999: 2). Υπό αυτό το πρίσμα, ο «καβαλιέρ» δεν αντιστοιχεί σε μια 

οντολογικής ακεραιότητας έμφυλη ταυτότητα του πολιτισμικού και πολιτικού 

παρελθόντος της χώρας καταγωγής, την οποία ανασύρουν και οικειοποιούνται οι 

Βουλγάρες μετανάστριες, αλλά συνιστά προϊόν της μεταναστευτικής τους εμπειρίας 

και πιο συγκεκριμένα των συναισθηματικών και αισθητηριακών επαφών που 

αναπτύσσουν με τους κατοίκους της χώρας καταγωγής. 

Ως εκ τούτου, ο «καβαλιέρ» αποκτά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, καθώς 

συνομιλεί με τις εμπειρίες ετεροποίησης που βιώνουν οι Βουλγάρες μετανάστριες στο 

πλαίσιο της παρά-ξενης συνάντησης με τους κατοίκους της χώρας καταγωγής. Πιο 

συγκεκριμένα, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς πως στην προκείμενη περίπτωση ο 

ιδεατός ερωτικός άλλος διαμορφώνεται σε συνάρτηση με την επιθυμία αμφισβήτησης 

των καθιερωμένων ιεραρχιών (φύλου, τάξης, εθνικότητας) από πλευράς των 

Βουλγάρων μεταναστριών. Στην πραγματικότητα, οι Βουλγάρες μετανάστριες καθώς 

ανανοηματοδοτούν τον «καβαλιέρ» ως μια ιπποτική φιγούρα, φέρουν ένα πλήγμα στην 

υποτιθέμενη πολιτισμική και έμφυλη ανωτερότητα των Ελλήνων ανδρών, οι οποίοι στο 

πλαίσιο αυτής της σύγκρισης αναγνωρίζονται από τις ίδιες ως «πρόστυχοι» και 

«κατώτεροι». Μεταπλάθοντας την έμφυλη ταυτότητα του Βούλγαρου άνδρα και 

απαξιώνοντας αντίστοιχα την πολιτισμική και έμφυλη ταυτότητα των Ελλήνων 

ανδρών, οι Βουλγάρες μετανάστριες αναπροσδιορίζουν την δική τους εθνική, ταξική 

και έμφυλη ταυτότητα, εφόσον διεκδικούν την αναγνώριση του πολιτισμικού 

κεφαλαίου που κατέχουν και που επιδεικνύεται μέσω της παραστασιακής επιτέλεσης 

των έμφυλων ταυτοτήτων. 

 Παράλληλα, οι Βουλγάρες μετανάστριες ανακτούν την αξία τους και 

ενδυναμώνουν τον θιγμένο έμφυλο Εαυτό, καθώς μέσω της σαφούς διατύπωσης 

συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής ενός ερωτικού συντρόφου και κατ’ επέκταση της 

επιθυμίας σύναψης ενός ερωτικού δεσμού καταρρίπτουν την αναπαράσταση τους ως 
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«εύκολης σεξουαλικής λείας». Υπό αυτήν την έννοια, η αναζήτηση αγάπης και 

φροντίδας στο πρόσωπο ενός «καβαλιέρ» λειτουργεί ως ένα μέσο ανατροπής της 

στερεοτυπικής και παγιωμένης ταυτότητας τους στη χώρα υποδοχής ως σωμάτων 

προσφοράς σεξουαλικής απόλαυσης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα συναισθηματικά 

βιώματα του μεταναστευτικού παρόντος, καθώς αλληλοδιαπλέκονται με ρητορικές 

απαξίωσης, σεξουαλικοποίησης και φροντίδας, διαμορφώνουν το ερωτικό φαντασιακό 

και αντίστοιχα κατασκευάζουν την ερωτική επιθυμία και νοηματοδοτούν το ερωτικό 

συναίσθημα. Η χωρική επιτέλεση αυτής της μορφής συναισθηματικής και ενσώματης 

επαφής, αφηγηματοποιώντας και εκθέτοντας τις εσωτερικές εντάσεις του πάρκου, 

καταδεικνύει πως οι πολιτικές διαχείρισης του ερωτικού συναισθήματος που υιοθετούν 

οι Βουλγάρες μετανάστριες συσχετίζονται με τη διάθεση ανασυγκρότησης της εθνικής, 

έμφυλης και σεξουαλικής τους υποκειμενικότητας και συγκροτούνται στο πλαίσιο μιας 

ιστορικά προσδιορισμένης πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής  

πραγματικότητας.  

 

Το πάρκο των «άσπονδων φίλων»  

 

Ας στρέψουμε, όμως, ξανά την προσοχή μας στην άτυπη κοινότητα που 

συνθέτουν τα σώματα των Βουλγάρων μεταναστριών στο πάρκο. Αν και με μια πρώτη 

ματιά στον χώρο δημιουργείται η αίσθηση της συνεκτικότητας της κοινότητας των 

Βουλγάρων μεταναστριών που ενοικούν το πάρκο, παρακολουθώντας κανείς στο 

πέρασμα του χρόνου την εναλλαγή των θέσεών τους στα παγκάκια που τοποθετούνται 

περιμετρικά του αγάλματος, διαπιστώνει τη ρευστότητα αυτών των δεσμών 

οικειότητας. Μέσω αυτών των κινήσεων των γυναικείων σωμάτων χαρτογραφούνται οι 

δεσμοί αλληλεγγύης και αντίστροφα οι ρήξεις που ανακύπτουν ανάμεσά τους.  

Παράλληλα, όμως, οι ροές που παρατηρούνται στο πάρκο εγγράφουν τις 

περίπλοκες ιεραρχίες που αναπτύσσονται εντός της άτυπης κοινότητας, οι οποίες συν-

διαμορφώνουν την ταυτότητα του πάρκου ως ακατάλληλου τόπου εύρεσης ερωτικού 

συντρόφου. Αρκετές Βουλγάρες μετανάστριες μου ανέφεραν ότι κατά καιρούς 

απομακρύνονται χωρικά και συναισθηματικά από την κοινότητα του πάρκου, καθώς 

δυσανασχετούν με την έντονη και κακόβουλη κριτική που ασκούν κάποιες Βουλγάρες 

μετανάστριες για την προσωπική ζωή και τις ερωτικές επιλογές άλλων Βουλγάρων 
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γυναικών. Συγκεκριμένα, η Πέτια είχε ενοχληθεί ιδιαίτερα, όταν άκουσε τις Βουλγάρες 

μετανάστριες του πάρκου να υποστηρίζουν πως μια συμπατριώτισσα τους 

προσπαθούσε να «βρει γκόμενο», επειδή προτιμούσε να κάνει βόλτα στην παραλία, 

αντί να κάθεται μαζί τους στο πάρκο, σχολιάζοντας κακοπροαίρετα: «ποια είναι και 

νομίζει πως μπορεί ένας άνδρας να την κοιτάξει;». Στην προκείμενη περίπτωση, αυτό 

που ενοχλεί είναι ότι οι Βουλγάρες μετανάστριες του πάρκου υιοθετούν τις κυρίαρχες 

αναπαραστάσεις της κοινωνίας υποδοχής περί των σωμάτων των Βουλγάρων 

μεταναστριών και της αξίας αυτών. Μεταφράζοντας οποιαδήποτε κίνηση των 

μεταναστριών (μια βόλτα στην παραλία, δηλαδή εκτός της εμβέλειας της 

συγκεκριμένης κοινότητας) ως αναζήτηση συντρόφου, αναπαράγουν την 

αναπαράσταση της Βουλγάρας μετανάστριας ως σεξουαλικά διαθέσιμης 

ευθυγραμμίζοντας το βλέμμα τους με αυτό της ελληνικής κοινωνίας.  

Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι οι Βουλγάρες μετανάστριες μέσω 

αυτής της κακόβουλης κριτικής επιχειρούν να προασπίσουν την έμφυλη και εθνική 

τους ταυτότητα, διαχωρίζοντας τον εαυτό τους από όσες συμπατριώτισσες τους 

επιβεβαιώνουν- κατά την άποψη τους- με τη σεξουαλική και ερωτική τους στάση αυτή 

την αναπαράσταση. Μέσω, όμως, αυτών των σχολίων οι Βουλγάρες μετανάστριες 

διαμορφώνουν και επιβάλλουν νέες κανονικότητες όσον αφορά τη μεταναστευτική και 

έμφυλη συμπεριφορά, προωθώντας ως ορθό το κοινωνικό πρότυπο της εργαζόμενης 

γυναίκας/μητέρας χωρίς σεξουαλικές και ερωτικές επιθυμίες, και εγκαλούν τις 

Βουλγάρες μετανάστριες να παρουσιαστούν υπό το συγκεκριμένο τρόπο στον χώρο 

του πάρκου. Επομένως, η κριτική που ασκούν οι Βουλγάρες μετανάστριες συνιστά ένα 

ρυθμιστικό ιδεώδες της σεξουαλικότητας και της ερωτικής επιθυμίας των γυναικών 

μεταναστριών, που αποκαλύπτει αλλά και διαμορφώνει νέα χωρικά και κοινωνικά 

σύνορα.  

Ωστόσο, αυτή η αυστηρή κριτική των κινήσεων και των έμφυλων επιτελέσεων 

που υλοποιείται στο πλαίσιο του γυναικείου κουτσομπολιού – από γυναίκες για 

γυναίκες- θα μπορούσε ταυτόχρονα να ερμηνευτεί ως μια αποτύπωση του φθόνου που 

αισθάνονται οι Βουλγάρες μετανάστριες για όσα απολαμβάνουν κάποιες ομοεθνείς 

τους και αντίστοιχα στερούνται οι ίδιες. Υπό αυτό το πρίσμα ανάγνωσης, η ερωτική 

ζωή ή η δυνατότητα αυτής μοιάζει να διακρίνει και να διαχωρίζει τις Βουλγάρες 

μετανάστριες, καθώς φανερώνει πως κάποιες ανάμεσά τους δεν αποκλίνουν από τα 

κανονιστικά πρότυπα ερωτικού συντρόφου της χώρας υποδοχής και κατ’ επέκταση 

βιώνουν μια καθημερινότητα που δεν περιορίζεται στην επιτέλεση των εργασιακών 
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τους καθηκόντων. Στο πλαίσιο αυτό, ο φθόνος συνιστά έναν μηχανισμό κοινωνικού 

ελέγχου των γυναικείων σωμάτων, μέσω του οποίου οι Βουλγάρες μετανάστριες που 

εκτοπίζονται από το συναίσθημα της αγάπης επιχειρούν να ανατρέψουν τις ισχύουσες 

ιεραρχίες και πιο συγκεκριμένα να αντιστρέψουν τις σχέσεις δύναμης μεταξύ 

επιθυμητών και ανεπιθύμητων γυναικείων σωμάτων εντός της κοινότητας.  

Προκειμένου να αποφύγουν τα αρνητικά σχόλια, οι περισσότερες Βουλγάρες 

μετανάστριες δεν μοιράζονται με τις ομοεθνείς του πάρκου τις εξελίξεις της ερωτικής 

τους ζωής, αποσιωπώντας ή αποκρύπτοντας αυτήν την πτυχή της προσωπικής τους 

ζωής. Κατά κάποιο τρόπο, η αποσιώπηση της προσωπικής ζωής συνιστά μια 

στρατηγική άμυνας του εαυτού, έμφυλου και σεξουαλικού, απέναντι σε μια κοινότητα 

που κρίνει αυστηρά και συνήθως αποδοκιμάζει τις ερωτικές επιλογές και συμπεριφορές 

των συμπατριωτισσών τους. Κυρίως, όμως, φροντίζουν να μένει αθέατη η προσωπική 

τους ζωή, δηλαδή να μην προβάλλεται ενώπιον των άλλων γυναικών.  Ίσως γι’ αυτόν 

τον λόγο, η Σουλτάνα μιλώντας για τη συμπεριφορά του συντρόφου της μου αναφέρει 

πως ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από το γεγονός ότι ο σύντροφός της φλέρταρε μια άλλη 

γυναίκα στο πάρκο, «εκεί όπου όλοι την ξέρουνε». Επιλέγοντας τον συγκεκριμένο τόπο, 

το πάρκο, ο σύντροφος της Σουλτάνας καθιστά ορατή την προβληματική τους σχέση 

στα μάτια των Βουλγάρων μεταναστριών δίνοντάς τους λαβή για πικρόχολα σχόλια, 

που απαξιώνουν την ίδια ως έμφυλο υποκείμενο.  

Αποσιωπώντας και διατηρώντας την προσωπική τους ζωή αθέατη, οι 

Βουλγάρες μετανάστριες προασπίζουν τον έμφυλο εαυτό τους όχι μόνο στη χώρα 

υποδοχής, αλλά και στη χώρα καταγωγής. Σύμφωνα με τα λεγόμενα τους, οι φήμες για 

τη σεξουαλική ζωή των Βουλγάρων μεταναστριών που διαδίδονται εντός της 

κοινότητας ξεπερνούν γρήγορα τα χωρικά όρια του πάρκου, διανύουν τα σύνορα και 

συναντούν τα μέλη της οικογένειας που παραμένουν στη χώρα καταγωγής. Σε αυτήν 

την περίπτωση, η ερωτική ζωή των Βουλγάρων μεταναστριών στη χώρα υποδοχής 

υπονομεύει τους δεσμούς της δια-εθνικής οικογένειας, ειδικότερα τις ήδη τεταμένες 

συζυγικές σχέσεις35, και θέτει υπό αμφισβήτηση την κοινωνικά προσδιορισμένη 

έμφυλη αξία τους στη χώρα καταγωγής, καθώς αποσταθεροποιεί την παγιωμένη 

αναπαράσταση της γυναίκας μετανάστριας ως αποκλειστικά εργαζόμενης και 

θυσιαζόμενης μάνας.   

                                                 
35 Οι περισσότερες Βουλγάρες μετανάστριες βρίσκονται σε καθεστώς διάστασης με τους συζύγους 
τους, ζήτημα το οποίο θα εξεταστεί στο 2ο κεφάλαιο.  
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Τα κακόβουλα σχόλια για τη σεξουαλική ζωή των Βουλγάρων μεταναστριών 

πέρα από την έμφυλη αξία τους διακυβεύουν, όμως, και το εργασιακό τους στάτους. 

Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική ζωή των εργαζομένων- και κυρίως όταν 

περιγράφουν μια «υπέρμετρη» ή «ανάρμοστη» σεξουαλική και ερωτική συμπεριφορά- 

δημιουργούν δυσπιστία στους εργοδότες/τριες ως προς την ορθή επιτέλεση των 

εργασιακών καθηκόντων που αναλαμβάνουν οι πρώτες, αλλά και ανησυχία όσον 

αφορά τον «χαρακτήρα» τους, γεγονός που αναδεικνύει τον ετεροπροσδιορισμό της 

έμφυλης ταυτότητας της μετανάστριας εντός του εργασιακού πλαισίου. Διαδίδοντας, 

λοιπόν, οι Βουλγάρες μετανάστριες στις εργοδότριες ανυπόστατες φήμες για την 

ερωτική ζωή των εργαζομένων τους, καταφέρνουν να αμαυρώσουν την υπόληψη των 

δεύτερων, με σκοπό να εξασφαλίσουν οι ίδιες την εργασιακή τους θέση και να 

βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση.  

Επομένως, όπως αναφέρουν οι Tapias και Escandel (2011), μελετώντας τις 

κοινωνικές σχέσεις των Βολιβιανών μεταναστών στην Ισπανία, οι ρητορικές του 

φθόνου στο πλαίσιο της μεταναστευτικής κινητικότητας προσφέρουν τη δυνατότητα να 

αναγνώσει κανείς πέρα από τις κοινωνικές αξίες και τις ιδεολογίες, τους τρόπους με 

τους οποίους βιώνουν οι μετανάστες/τριές στο εσωτερικό μιας κοινότητας τις 

κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Στην προκείμενη περίπτωση, το γυναικείο 

κουτσομπολιό αναδεικνύει τις επισφαλείς εργασιακές συνθήκες και την οικονομική 

αστάθεια, που εντείνεται λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας υποδοχής, και 

υπογραμμίζει τις σύνθετες ιεραρχίες εντός της κοινότητας που διαμορφώνονται με 

γνώμονα την οικονομική δεινότητα αλλά και τη συναισθηματική ζωή. Επομένως, οι 

οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες εντός της κοινότητας των Βουλγάρων 

μεταναστριών, και πιο συγκεκριμένα ο γυναικείος εργασιακός ανταγωνισμός και η 

οικονομική επισφάλεια, επιφέρουν τη σιωπή και επανακαθορίζουν το πώς επιδεικνύει 

κανείς το ερωτικό συναίσθημα, την ερωτική επιθυμία και κυρίως την έμφυλη και 

σεξουαλική ταυτότητα στον δημόσιο χώρο.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το πάρκο ανακηρύσσεται ακατάλληλος  

τόπος εύρεσης ερωτικού συντρόφου λόγω των αλληλοσυσχετίσεων και των 

πολυεπίπεδων και πολύπλοκων σχέσεων εξουσίας που λαμβάνουν χώρα εκεί- μεταξύ 

των γηγενών και των μεταναστών, γυναικών και ανδρών, αλλά και εντός της 

κοινότητας των Βουλγάρων μεταναστριών και των δια-εθνικων σχέσεων οικειότητας. 

Οι συναισθηματικές επαφές του πάρκου και οι διαπραγματεύσεις των έμφυλων 

ερωτικών σχέσεων και των δεσμών οικειότητας καταδεικνύουν τις συνδέσεις των δια-
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εθνικών κοινωνικών διαδικασιών και κοινωνικών ιεραρχιών με την καθημερινή ζωή 

των μεταναστριών και τις πολλαπλές θέσεις που κατέχουν σε διαφορετικές 

γεωγραφικές κλίμακες και ιεραρχικές σχέσεις (Βαΐου και Καλαντίδης 2009: 43). Στο 

πλαίσιο αυτών των σύνθετων δια-εθνικών –νοερών και μη- επαφών οι Βουλγάρες 

μετανάστριες υιοθετούν συγκεκριμένες πολιτικές διαχείρισης του ερωτικού 

συναισθήματος, μέσω των οποίων ασκούν την εμπρόθετη δράση τους. Υπό αυτό το 

πρίσμα, η αποστροφή του βλέμματος της Σουλτάνας δεν καταγράφει μόνο την 

αναζήτηση ενός «καβαλιέρ» και την απαξίωση των Ελλήνων ανδρών του πάρκου, 

αλλά κυρίως τον αναπροσδιορισμό της έμφυλης ταυτότητας της σε αυτό το δίκτυο 

περιορισμών και δυνατοτήτων επιβεβαιώνοντας πως «το φύλο επιτελείται διαρκώς σε 

μια σπειροειδή συνύφανση κοινωνικής πίεσης και δράσης, κατά την οποία τα 

υποκείμενα επινοούν, επαναλαμβάνουν και διαδραματίζουν δυνατότητες έμφυλης 

σωματικότητας (Αθανασίου 2008: 23). 

Β. Οι περαστικοί έρωτες και οι δια-εθνικές διαδρομές των Αλβανών μεταναστών 

 

«Ανησυχητικές ενδείξεις στις γυναικολογικές κλινικές»: οι Αλβανίδες 

“ράβονται”, όταν επιστρέφουν οι μετανάστες. Έτσι τιτλοφορείται το άρθρο που 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Πρακτορείου Ειδήσεων Αλβανίας NOA,36 

πληροφορώντας μας ότι τα τελευταία χρόνια στην Αλβανία έχει παρατηρηθεί μια 

σημαντική αύξηση των παρθενορραφών κατά τη θερινή περίοδο, την περίοδο δηλαδή 

που οι Αλβανοί άνδρες μετανάστες επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής για διακοπές και 

παράλληλα για αναζήτηση συζύγου. Πώς συνδέεται η αποκατάσταση του παρθενικού 

υμένα με την ανδρική μετανάστευση; Πιο συγκεκριμένα, πώς η δια-εθνική 

κινητικότητα των Αλβανών ανδρών μεταναστών σχετίζεται με τον επανασχηματισμό 

και την αξίωση του παρθενικού γυναικείου σώματος; Στο συγκεκριμένο υποκεφάλαιο, 

εξετάζονται οι λόγοι που ωθούν τους Αλβανούς μετανάστες να επιστρέφουν στη χώρα 

καταγωγής αναζητώντας παρθένες γυναίκες ως μόνιμες ερωτικές συντρόφους. 

Χαρτογραφώντας τους συναισθηματικούς λόγους και τις πρακτικές των Αλβανών 

μεταναστών και μεταναστριών, μελετώ πώς η χώρα καταγωγής ανακηρύσσεται ένας 

ιδανικός τόπος αναζήτησης μόνιμου ερωτικού συντρόφου για τους άνδρες μετανάστες 

και επιχειρώ να ανιχνεύσω την αλληλοδιαπλοκή των έμφυλων γεωγραφιών της 

                                                 
36 Βλέπε συγκεκριμένα: http://www.noa.al/artikull/post/232490.html 
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εξουσίας (Mahler και Pessar 2001), του ερωτικού συναισθήματος και της 

κινητικότητας.  

Το «όνομα» και η «πλούσια» ερωτική ζωή των Αλβανών μεταναστών 

 

Τα λεγόμενα των Αλβανών πληροφορητών της έρευνας, ανδρών που ανήκουν 

στην ηλικιακή κατηγορία 28-35 και στην πλειοψηφία τους μετανάστευσαν στα μέσα 

της δεκαετίας του 1990 στην Ελλάδα, επιβεβαιώνουν όσα αναφέρει το συγκεκριμένο 

άρθρο, δηλαδή την επιθυμία τους να παντρευτούν μια παρθένα νύφη στην Αλβανία. Ο 

Τόλης, ένας Αλβανός μετανάστης, 36 ετών, που ζει στην Ελλάδα τα τελευταία 15 

χρόνια, αναφέρει πως στο πλαίσιο της ολιγοήμερης επιστροφής του στην Αλβανία το 

2010 αρραβωνιάστηκε μια κοπέλα από την γειτονιά του. Εξηγεί πως αποφάσισε να 

παντρευτεί λόγω της μοναξιάς που βίωνε στην Ελλάδα. Στην συνέχεια, επισημαίνει 

πως παρόλο που είχε συνάψει αρκετές μακροχρόνιες ερωτικές σχέσεις κατά τη 

διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα, εξακολουθούσε να αισθάνεται μόνος, 

εφόσον καμία από τις πρώην συντρόφους του, όπως χαρακτηριστικά ο ίδιος αναφέρει, 

«δεν τον νοιάστηκε, δεν του έφτιαξε ένα φαγητό, δεν τον βοηθούσε με το σπίτι». 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη ρητορική των Αλβανών μεταναστών, η απουσία γυναικείας 

φροντίδας νοηματοδοτεί και μεγεθύνει το αίσθημα της μοναξιάς, καλλιεργώντας την 

επιθυμία στους Αλβανούς άνδρες να παντρευτούν ή αλλιώς να «συμμαζευτούν».  

Η επιθυμία του «συμμαζέματος», η οποία έχει σαφείς αναφορές στην έννοια 

του οίκου, εκφράζεται σε αντιδιαστολή με τα προσωπικά ερωτικά βιώματα των 

Αλβανών μεταναστών στο πλαίσιο της διαμονής τους στη χώρα υποδοχής και δηλώνει 

τη διάθεση ελέγχου της προσωπικής ζωής μέσω της εκλογικευμένης διαχείρισης των 

προσωπικών σχέσεων και περιορισμού της ερωτικής κινητικότητας. Ο Παύλος, 30 

ετών, αναφέρει: «Εγώ βασικά έχω περάσει μια χαρά τη ζωή, να σου πω την αλήθεια, 

έως τώρα. Αλλά ξέρεις τι έγινε; Πήρα μια απόφαση ύστερα. Δεν κάνει, λέω, δεν μπορείς 

να κάνεις κάτι. Τώρα να γυρνάς από εδώ ή από δω, δεν λέει. Οπότε πήρα μια απόφαση 

να παντρευτώ, να συμμαζευτώ λίγο. Κατάλαβες; Δεν γινόταν αλλιώς».  

Άφθονες ερωτικές σύντροφοι, διαφορετικών εθνικοτήτων, σεξουαλικές 

περιπέτειες της μιας βραδιάς, επισκέψεις σε οίκους ανοχής και μπαρ, όπου 

προσφέρεται παρέα με ποτό, έρωτες ατελέσφοροι, πάθη και λάθη συνθέτουν την 

προσωπική ζωή των περισσότερων Αλβανών πληροφορητών, αποτυπώνοντας μέσω 

αυτών των αφηγήσεων τη διάθεση ενός ερωτικού πειραματισμού και ταυτόχρονα την 
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αίσθηση της αφθονίας και της πληρότητας ερωτικών εμπειριών. Οι αφηγήσεις των 

ερωτικών περιπετειών των μεταναστών χαρακτηρίζονται θα έλεγε κανείς από μια 

γκροτέσκα διάθεση, που σκοπό έχει να επισημάνει τον υπερθετικό βαθμό στον όποιο 

βίωσαν την ερωτική πραγματικότητα και την κουλτούρα της διασκέδασης της χώρας 

υποδοχής. Αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο, όμως, ενώ βιώνουν μια πλούσια ερωτική 

ζωή στη χώρα διαμονής, καταφεύγουν στην Αλβανία, ούτως ώστε να αναζητήσουν μια 

μόνιμη σύντροφο. 

Η απόδοση της προσωπικής ζωής με αριθμητικούς όρους και η εμφατική 

αναφορά στη δυνατότητα εναλλαγής ερωτικών συντρόφων στη χώρα διαμονής συνιστά 

μια ρητορική των Αλβανών μεταναστών, που συγκαλύπτει σε πολλές περιπτώσεις τις 

ερωτικές απορρίψεις που δέχτηκαν το πρώτο διάστημα της παραμονής τους και κυρίως 

τη ματαίωση του μεταναστευτικού ονείρου.  

Οι πληροφορητές αποφασίζουν να μεταναστεύσουν στην Ελλάδα 

παρασυρόμενοι από το μαζικό κύμα εξόδου, επιθυμώντας να βιώσουν αισθητηριακά 

και ενσώματα την κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα άλλων χωρών που 

παρέμεναν άγνωστες λόγω της απαγόρευσης της διέλευσης των συνόρων και της 

κοινωνικής απομόνωσης της χώρας κατά την διάρκεια του σοσιαλιστικού καθεστώτος 

του Έμβερ Χότζα.37 Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Τόλης: «Βλέπαμε αυτούς που 

επέστρεφαν, πουλούσαν μούρη. Είχανε ακριβά ρολόγια, ωραία ρούχα και λέγαμε “η ζωή 

είναι αλλού”». Όπως αναφέρει ο Ali Nobil Ahmad στην έρευνα του για τους 

Πακιστανούς μετανάστες που ζουν στην Βρετανία και την Ιταλία, στο πλαίσιο αυτών 

των συναντήσεων, στις οποίες κυριαρχεί κυρίως η οπτική επαφή παρά η λεκτική 

ανταλλαγή, τα νεοαποκτηθέντα αντικείμενα, αντανακλώντας την ζωή «αλλού», 

μετουσιώνουν τους μετανάστες που επιστρέφουν σε έναν εξωτικό Άλλο, 

δημιουργώντας ένα εναλλακτικό πρότυπο αρρενωπότητας και ενισχύοντας την 

επιθυμία των εναπομεινάντων ανδρών στη χώρα καταγωγής να μεταναστεύσουν (2009: 

312-13).   

Αναζητώντας τη «ζωή αλλού», οι Αλβανοί άνδρες μεταναστεύουν και οι ίδιοι 

στην Ελλάδα και εισέρχονται σε μια κοινωνική πραγματικότητα που διαφέρει όχι μόνο 

                                                 
37 Οι King και Vullnetari αναφέρουν ότι οι λόγοι της μετανάστευσης των νεαρών μεταναστών στις 
αρχές του 1990 δεν σχετίζονται μόνο με την οικονομική αστάθεια, που χαρακτήριζε την περίοδο της 
πτώσης του κομμουνιστικού καθεστώτος, και την ανάγκη οικονομικής επιβίωσης, αλλά με την 
απογοήτευση που ένιωθαν σε σχέση με την πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική ζωή στην Αλβανία. 
Επιπλέον, αναφέρουν ότι η παρακολούθηση προγραμμάτων της ιταλικής τηλεόρασης συνέβαλε 
καθοριστικά στην απόφαση μετανάστευσης των Αλβανών μεταναστών, οι οποίοι θεωρούσαν πως θα 
μπορούσαν να βρουν τον εαυτό τους ταξιδεύοντας σε άλλες χώρες (2012: 210-211).  
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ως προς τις οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες που επικρατούσαν στην 

Αλβανία αλλά και ως προς τις συναισθηματικές, ερωτικές και σεξουαλικές πρακτικές 

και συμπεριφορές. Φιλιά και ερωτικοί εναγκαλισμοί σε δημόσια θέα, αλλά και κάθε 

είδους σωματική έκφραση και εκδήλωση της αγάπης και του έρωτα αιχμαλωτίζουν το 

βλέμμα και προκαλούν την έκπληξη των Αλβανών μεταναστών, καθώς έρχονται σε 

αντίθεση με τον ιδιωτικό χαρακτήρα της ερωτικής ζωής στη χώρα καταγωγής λόγω 

των περιορισμών που επέβαλε τόσο το σοσιαλιστικό καθεστώς όσο και η αλβανική 

πατριαρχική κοινωνία σε σχέση με τις προγαμιαίες ερωτικές σχέσεις.38 Συνεπώς, η 

διάβαση των συνόρων σήμαινε ταυτόχρονα τη γνωριμία και την επαφή με μια ερωτική 

κουλτούρα, στο πλαίσιο της οποίας θα μπορούσαν να αποδεσμευτούν από τα όρια που 

επέβαλλαν η πατριαρχική οικογένεια αλλά και το σοσιαλιστικό κράτος σε σχέση με την 

ερωτική ζωή και να αναπροσδιορίσουν την ερωτική τους συμπεριφορά. 

Παράλληλα, όμως, η μεταναστευτική κίνηση τους έφερε αντιμέτωπους με τα 

όρια που έθετε σε σχέση με τη διαχείριση της προσωπικής τους ζωής η μεταναστευτική 

και συγκεκριμένα η εθνική τους ταυτότητα. Αρκετοί πληροφορητές αναφέρουν ότι στις 

αρχές της παραμονής τους στην Ελλάδα, όταν προσέγγιζαν ερωτικά τις Ελληνίδες, οι 

ίδιες δεν ανταποκρίνονταν και τους απέφευγαν λόγω της εθνικής τους ταυτότητας.39 Ο 

Ορέστης, 36 ετών από το Τεπελένι, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μέχρι το ’95 ήταν 

ταμπού για μας. Δεν μας θέλανε. “Με Αλβανό, μωρέ;”, έλεγαν. Ήταν το όνομα. 

Αλβανός». Το όνομα προδιαγράφει την έκβαση της προσωπικής ζωής, όπως συνέβαινε, 

άλλωστε, στο παρελθόν στην Αλβανία. Την περίοδο της σοσιαλιστικής διακυβέρνησης 

το όνομα, και πιο συγκεκριμένα το πολιτικό βιογραφικό της κάθε οικογένειας, που 

κατέγραφε τα πολιτικά φρονήματα, αλλά και πρακτικές και συμπεριφορές που 

                                                 
38 Οι κρυφές συναντήσεις και τα ραβασάκια που αντάλλαζαν τα ερωτευμένα ζευγάρια δεν φανερώνουν 
μόνο τον εκτοπισμό του έρωτα από την δημόσια σφαίρα, αλλά τη νοηματοδότηση των ερωτικών 
σχέσεων από το σοσιαλιστικό καθεστώς ως δεσμών αγάπης- μιας αγάπης που βρίσκεται στον αντίποδα 
της καπιταλιστικής αγάπης και της αγάπης της μπουρζουαζίας- δηλαδή δεσμών που δεν είχαν 
οικονομικό, ανταγωνιστικό και σεξουαλικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, το σοσιαλιστικό καθεστώς, 
θέτοντας στο στόχαστρο το σεξουαλικό σώμα και τη σαρκική απόλαυση, απαγόρευε τις ερωτικές 
σκηνές στις κινηματογραφικές ταινίες, τη μίσθωση σε ανύπαντρα ζευγάρια δωματίων ξενοδοχείων και 
απονομιμοποίησε την άμβλωση. Η απαγόρευση των προγαμιαίων σεξουαλικών σχέσεων σχετιζόταν 
άμεσα με την απέχθεια που αισθανόταν ο Έμβερ Χότζα για την εικόνα που εμφάνιζε η νεολαία της 
Δύσης τη δεκαετία του 1960, την οποία χαρακτήριζε «ανθρώπους με παντελόνια ή χωρίς παντελόνια, 
αξύριστους και μακρυμάλληδες χίπηδες, που θα υποκαταστήσουν με τα όργια τους ωραίους χορούς του 
λαού μας» (Πέτιφερ και Βίκερς 1998: 206). Για τους περιορισμούς που έθετε η αλβανική πατριαρχική 
οικογένεια θα γίνει λόγος στην συνέχεια του κεφαλαίου.  
39 Άλλοι πληροφορητές αποδίδουν την ερωτική αποτυχία εκείνης της περιόδου στην μη εξοικείωσή 
τους με τους επικοινωνιακούς κώδικες της χώρας υποδοχής σε μια προσπάθεια να μετριάσουν ή να 
αποσιωπήσουν τις σημασιοδοτήσεις της ερωτικής απόρριψης, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από την 
υπέρμετρη αναφορά στις ερωτικές επιτυχίες τους. 
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αντετίθεντο στην ιδεολογία του καθεστώτος (Van Boeschoten 2007), προσδιόριζε το 

κοινωνικό κύρος των  μελών της οικογένειας και αντίστοιχα καθόριζε ποια σώματα 

αναγνωρίζονταν ως επιθυμητά και ποια ως ανεπιθύμητα όσον αφορά τη σύναψη 

συζυγικών σχέσεων. Σε αντίθεση με το σοσιαλιστικό παρελθόν, στο πλαίσιο της 

μεταναστευτικής εμπειρίας η φήμη του υποκειμένου και η εξαργύρωση της σε 

κοινωνικό επίπεδο καθορίζεται από τη συλλογική αλβανική ταυτότητα και τις 

συμπαραδηλώσεις που αυτή φέρει στη χώρα διαμονής. 

Όπως αναφέρει η Ηλέκτρα Πετράκου, «η επιλογή της μεταναστευτικής 

πολιτικής στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με τον ρόλο και την ανάμειξη της 

αστυνομίας ως σχεδόν αποκλειστικού μηχανισμού του κράτους στη «δημόσια 

επικοινωνία» με τους μετανάστες διαμόρφωσε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 

μετανάστευση συνδέθηκε τόσο με την εγκληματικότητα, όσο και με τη ταύτιση της 

μετανάστευσης με μια εθνική ομάδα, κυρίως με τους Αλβανούς», γεγονός που 

επέτρεψε να ενταθούν οι ανορθολογικές συμπεριφορές και να δημιουργηθεί κλίμα 

αβεβαιότητας και εχθρότητας (2001: 41). Σε αυτό συνέβαλαν καθοριστικά τα 

δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου που αφορούσαν το μαζικό κύμα μετανάστευσης 

από την Αλβανία την δεκαετία του 1990, τα οποία διαστρεβλώνοντας σε πολλές 

περιπτώσεις τα πραγματικά γεγονότα και προβάλλοντας εμμονικά την εθνικότητα των 

μεταναστών «μετέτρεψαν την αλβανική εθνικότητα σε μια ιδιότητα, αναγόμενη σε 

τεκμήριο εγκληματικής ή εγκληματογενούς συμπεριφοράς» (Παύλου 2001: 135). Υπό 

αυτήν την έννοια, η βία αγκιστρώθηκε στα σώματά τους ως πολιτισμική ταυτότητα και 

ως στίγμα που έφεραν από την χώρα καταγωγής σε όλη τη διάρκεια των διαδρομών 

τους (Καμπούρη 2013: 104-105). Μέσω της επαναληπτικής έγκλησης του ονόματος 

«Αλβανός» εμπεδώθηκε η φυσικοποίηση της αλβανικότητας ως κοινωνική μυθοπλασία 

οντολογικής ακεραιότητας με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: την επικινδυνότητα, την 

κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική κατωτερότητα (Καρύδης 1996). Στο πλαίσιο 

αυτό, το όνομα, όπως σημειώνει ο Τόλης, προκαλούσε φόβο, απομακρύνοντας τις 

πιθανές ερωτικές συντρόφους. Στην πραγματικότητα, όμως, ο συλλογικός φόβος της 

ελληνικής κοινωνίας νοηματοδοτούσε και μεταμόρφωνε τα μεταναστευτικά σώματα 

των Αλβανών σε επικίνδυνα σώματα, σώματα που θα έπρεπε να κρατηθούν σε 

απόσταση ασφαλείας.  

 Από την άλλη πλευρά, την ίδια χρονική περίοδο ο δημόσιος λόγος 

προσλάμβανε, αντιμετώπιζε και προέβαλλε τους Αλβανούς μετανάστες ως εργατικά 

χέρια (Πετράκου 2001: 51). Εστιάζοντας στο συγκεκριμένο τμήμα του σώματος στην 
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πραγματικότητα η κοινωνία υποδοχής διαμόρφωσε και υιοθέτησε μια σωματικά 

κατατετμημένη αναπαράσταση του Αλβανού μετανάστη, αναγνωρίζοντας ως μοναδική 

ταυτότητά του την εργασιακή και εξαλείφοντας ταυτόχρονα τις επιθυμίες, τα 

συναισθήματα και τη σεξουαλικότητά του. Η έρευνα του Ahmad (2009) για τους 

Πακιστανούς μετανάστες στην Βρετανία και στην Ιταλία επιβεβαιώνει τα παραπάνω. 

Συγκεκριμένα, ο ίδιος παρατηρεί πως η εργασιακή διαδικασία στον τομέα των 

υπηρεσιών αποσεξουαλικοποιούσε τους μετανάστες, επιτρέποντας την οπτική 

πρόσβαση των καταναλωτών μόνο στο πάνω μέρος των σωμάτων των μεταναστών 

(2009: 320).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, διαπιστώνει κανείς ότι η εθνική και ταξική 

ταυτότητα των Αλβανών μεταναστών, έτσι όπως αναπαρίστατο στα ελληνικά μέσα 

ενημέρωσης, είτε υπονόμευε τη σεξουαλική τους ταυτότητα, είτε αποτελούσε μια 

αρνητική σεξουαλική σήμανση, προκαλώντας τον φόβο ή την αδιαφορία παρά τον 

πόθο. Ακολουθώντας την Ahmed (2004), θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως στο 

πλαίσιο αυτής της αισθητηριακής –κυρίως οπτικής- και ενσώματης επαφής των 

Ελλήνων και των Αλβανών το συναίσθημα του φόβου διαμορφώνει τις επιφάνειες των 

σωμάτων τους, χαράσσοντας νέα σύνορα ανάμεσά τους και οριοθετώντας τον τρόπο με 

τον οποίο βίωναν οι Αλβανοί μετανάστες το ερωτικό συναίσθημα και τη σεξουαλική 

τους ταυτότητα. Στην προκείμενη περίπτωση, η ερωτική επιθυμία και προσέγγιση 

προκαλεί την οδύνη, καθώς βιώνεται ως μια εμπειρία ετεροποίησης, μέσω της οποίας 

αντιλαμβάνονται την κοινωνική και πολιτική τους θέση στη χώρα διαμονής. 

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Σωτήρη, ο οποίος αναφέρει πως παρόλο που του 

άρεσε πάρα πολύ μια Ελληνίδα, δεν τόλμησε ποτέ να της εκμυστηρευτεί τα 

συναισθήματά του, επειδή φοβόταν την αντίδρασή της. Στα συγκεκριμένα κοινωνικά 

συμφραζόμενα, η αποσιώπηση του ερωτικού συναισθήματος συνιστά μια στρατηγική 

διαχείρισης των συναισθημάτων και προάσπισης του εαυτού.  

Υπό αυτό το πρίσμα, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η ταξική και 

εθνική ταυτότητα των Αλβανών μεταναστών, απόλυτα συνυφασμένες με τη 

σεξουαλική ταυτότητά τους, τους καθιστούσαν στη χώρα υποδοχής «σώματα χωρίς 

σημασία». Η Μπάτλερ (2008) επεκτείνοντας τη θεωρία της για τις έμφυλες κατηγορίες, 

τις οποίες προσεγγίζει ως κανονιστικές μυθοπλασίες που παράγονται μέσα από 

επαναλαμβανόμενες κοινωνικές τελετουργίες της εξιδανικευμένης κανονικότητας, 

υποστηρίζει ότι η υλικότητα του έμφυλου σώματος παράγεται μέσα σε πειθαρχικά 

καθεστώτα λόγου. Στο πλαίσιο ιστορικά προσδιορισμένων και πολιτισμικά διανοητών 
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και  εμπεδομένων συμβάσεων, η οντολογία της σεξουαλικής διαφοράς 

προσλαμβάνεται ως το έμβλημα μιας αυτονόητης και δεδομένης σωματικής 

υλικότητας, με αποτέλεσμα να αποδίδεται σημασία στην υλικότητα κάποιων σωμάτων, 

τα οποία απολαμβάνουν τη νομιμότητα, ενώ σε κάποια άλλα όχι. Η ίδια επισημαίνει 

πως η κανονικοποίηση του φύλου και της σεξουαλικότητας δεν μπορεί να αποσυνδεθεί 

από άλλες κοινωνικές ιεραρχήσεις, όπως αυτές που αφορούν φυλετικές, εθνικές, 

εθνοτικές ταυτότητες. Αντλώντας από τον συλλογισμό της Μπάτλερ, θεωρώ πως οι 

εθνικές και ταξικές νόρμες οριοθετούν εξίσου την επικράτεια της υλικότητας του 

έμφυλου σώματος, με αποτέλεσμα στην προκείμενη περίπτωση τα σώματα των 

Αλβανών μεταναστών να αναγνωρίζονται χωρίς σημαίνουσα υλικότητα και νόημα, 

«αποτελώντας το αναγκαίο εκτός για τα σώματα που, υλοποιώντας τη νόρμα, 

πιστοποιούνται ως σώματα σημαντικά» (2008: 68).  Μην υλοποιώντας οι Αλβανοί 

μετανάστες τις προσδοκίες και τα κελεύσματα της καθιερωμένης έμφυλης 

κανονικότητας στη χώρα υποδοχής –λόγω της κοινωνικά στιγματισμένης εθνικής και 

ταξικής τους ταυτότητας- αποκηρύττονται σε αδιανόητες εκδοχές σωματικότητας.  

Αποτελώντας «σώματα χωρίς σημασία», οι άνδρες Αλβανοί μετανάστες μένουν 

εκτός του ερωτικού παιχνιδιού και καθίστανται θεατές από απόσταση της ερωτικής 

πραγματικότητας της χώρας υποδοχής. Η επιθυμία να βιώσουν αισθητηριακά μια 

διαφορετική κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα, να γευτούν τη «ζωή αλλού» 

μένει μετέωρη. Υπό αυτήν την οπτική, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως η 

τραυματική εμπειρία της ερωτικής απόρριψης ενισχύει την επιθυμία ερωτικών 

εμπειριών που επικυρώνουν την κανονικότητά τους και πραγματώνουν το 

μεταναστευτικό όνειρο.  

Ίσως, γι’ αυτόν τον λόγο ο Παύλος ενοχλείται τόσο έντονα από το γεγονός ότι 

οι συμπατριώτες του στις αρχές της παραμονής τους στην Ελλάδα επέλεγαν «άσχημες» 

γυναίκες. «Όποιος ήρθε στην Ελλάδα, ήταν όλοι αυτοί από χωριά που δεν είχαν δει 

τίποτα με τα μάτια τους. Απολύτως τίποτα, τίποτα! Νέκρα. Και είδαν μια κοπέλα, ξέρω 

‘γω, άσχημη.  Και λέω, τώρα, ρε πούστη, πώς πας, Αλβανέ; Εγώ την βλέπω, με πιάνει 

τρέλα. Και αυτό σε μένα δεν μ’ αρέσει». Η επιλογή ανεπιθύμητων γυναικείων σωμάτων 

από την πλευρά των νεαρών Αλβανών μεταναστών δεν αποδίδει αξία στους ίδιους. 

Αντίθετα, επιβεβαιώνει την απόκλισή τους από τα πρότυπα έμφυλης και ερωτικής 

κανονικότητας της χώρας υποδοχής και απαξιώνει συλλογικά την αλβανική και έμφυλη 

ταυτότητα των μεταναστών. Στην προκείμενη περίπτωση, ο σεξισμός συνιστά ένα 

μέσο διαχείρισης της μεταναστευτικής ταυτότητας και των αρνητικών 
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συμπαραδηλώσεών της υποδεικνύοντας την ιδιότυπη αξιοδότηση των ερωτικών 

συντρόφων στο πλαίσιο της αγοράς της έμφυλης και σεξουαλικής τάξης.  

Το συγκεκριμένο ερωτικό σκηνικό, σύμφωνα με τα λεγόμενα των 

πληροφορητών, ανατρέπεται στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Οι κοινωνικές, 

οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στη χώρα υποδοχής εκείνη τη 

χρονική περίοδο, και πιο συγκεκριμένα, οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τη μετανάστευση 

(η νομιμοποίηση των Αλβανών μεταναστών και η έγκριση του νόμου περί επανένωσης 

των οικογενειών των Αλβανών μεταναστών),40 η είσοδος μεταναστών από χώρες της 

Κεντρικής Ασίας, η υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και η συνακόλουθη προσφορά 

εργασίας, η κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία μέσω της 

εκπαίδευσης, συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση των ρατσιστικών διακρίσεων 

απέναντι στην αλβανική μεταναστευτική κοινότητα και στην οικονομική και κοινωνική 

ενδυνάμωση των Αλβανών μεταναστών. Στο πλαίσιο αυτό, ανασημασιοδοτήθηκε η 

μεταναστευτική και εθνική τους ταυτότητα.  

Οι νεαροί Αλβανοί μετανάστες, καταναλώνοντας –κυριολεκτικά και 

μεταφορικά- τις στάσεις και τις πρακτικές της νεανικής κουλτούρας της χώρας 

υποδοχής, αναπροσδιόρισαν την κοινωνική τους θέση και μετέβαλαν ταυτόχρονα τους 

όρους, με τους οποίους βίωναν την ερωτική τους ζωή. Την ερωτική απόρριψη του 

πρώτου διαστήματος, που πολλές φορές αποσιωπάται, τη διαδέχτηκαν οι πολυάριθμες 

ερωτικές κατακτήσεις, η εναλλαγή ερωτικών συντρόφων, η ελευθερία που ταυτίζεται 

με τη δυνατότητα επιλογής και κινητικότητας, που εκφράζονται με έπαρση. Ο Παύλος 

αναφέρει συγκεκριμένα: «[Είχα] Πάρα πολλές, όχι μία σχέση! Με Τουρκάλα, Ρουμάνα, 

Αλβανίδα, από όλες τις χώρες. Μ’ άρεσε πάντα τα όμορφα και τα ωραία. Διάλεγα πάντα. 

Δεν πήγαινα με όποια να ‘ναι».  

Λαμβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν, συνειδητοποιεί κανείς πως οι 

Αλβανοί μετανάστες αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στην απαρίθμηση των ερωτικών 

σχέσεων που έχουν συνάψει στη χώρα υποδοχής επιθυμώντας να εγκαθιδρύσουν και 

να επιδείξουν την ανασημασιοδοτούμενη σεξουαλική, έμφυλη, εθνική και 

μεταναστευτική τους ταυτότητα. Το «πολύ» που χαρακτηρίζει την ερωτική ζωή τους 

στο παρόν νοηματοδοτείται, καθώς συνομιλεί και αντικρούει το «λίγο» που 

                                                 
40 Οι King και Vullnetari αναφέρουν πως τα μέτρα νομιμοποίησης των μεταναστών επηρέασαν θετικά 
την ψυχολογία των μεταναστών, οι οποίοι έπαψαν να βρίσκονται υπό καθεστώς συνεχούς φόβου λόγω 
της πιθανότητας σύλληψης τους από την αστυνομία, και συνέβαλαν στη βελτίωση των εργασιακών 
απολαβών τους (2012: 212).  
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προσδιορίζει τις ερωτικές σχέσεις του πρώτου διαστήματος της παραμονής τους στη 

χώρα υποδοχής.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι νεαροί μετανάστες, απαριθμώντας τις ερωτικές σχέσεις, 

προβάλλοντας την υιοθέτηση από πλευράς τους μιας συγκεκριμένης ερωτικής στάσης 

και συμπεριφοράς, πιστοποιούν την κανονικότητά τους αποσιωπώντας ταυτόχρονα την 

τραυματική εμπειρία της ερωτικής απόρριψης και της αποκειμενοποίησής41 τους το 

πρώτο διάστημα της παραμονής τους στη χώρα υποδοχής. Υπό αυτό το πρίσμα, οι 

ερωτικές σχέσεις συνιστούν υλικά εφόδια διεκδίκησης ενός «σώματος με σημασία» 

(Μπάτλερ 2008) και επιτέλεσης μιας ανταγωνιστικής αρρενωπότητας στο πλαίσιο μιας 

άρρητης σύγκρισης με την αρρενωπότητα των Ελλήνων ανδρών. 

 Ακολουθώντας την Penelope Papailias (2003), θεωρώ πως η επιθυμία 

συγκρότησης μιας ισχυρής εθνικής αρρενωπότητας θα πρέπει να ερμηνευτεί σε 

συνάρτηση (και) με τις εμπειρίες εργασιακής απαξίωσης και εκμετάλλευσης που 

βίωσαν οι Αλβανοί μετανάστες το πρώτο διάστημα της παραμονής τους στη χώρα 

υποδοχής. Όπως αναφέρει η Papailias, οι Αλβανοί μετανάστες στο βαθμό που 

βρίσκονταν πάντα εν αναμονή εργασιακής απασχόλησης, σε ένα καθεστώς εξάρτησης 

από τους εργοδότες τους και σύνδεσης με συγκεκριμένα νοικοκυριά, στα οποία 

καλούνταν να τελέσουν διάφορες εργασίες, βίωσαν τη θηλυκοποίηση της εργασίας στο 

πλαίσιο του μεταφορντικού συστήματος παραγωγής. Υπό αυτό το πρίσμα ανάγνωσης, 

οι Αλβανοί μετανάστες, απαριθμώντας τις ερωτικές συντρόφους, επιχειρούν να 

αποκαταστήσουν τη θιγμένη ανδρική τους ταυτότητα λόγω της θηλυκοποίησης που 

βίωσαν μέσω της εργασιακής απαξίωσης και εκμετάλλευσης και της 

αποσεξουαλικοποίησης τους. 

Επικίνδυνες συναισθηματικές επαφές στη χώρα υποδοχής  

 

Καθώς οι νεαροί Αλβανοί μετανάστες έρχονται σε επαφή με ερωτικά σώματα, 

βιώνουν αισθητηριακά και ενσώματα την κοινωνική και έμφυλη πραγματικότητα της 

χώρας διαμονής. Ο Τόλης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εδώ όλα ήταν ελεύθερα. 

                                                 
41 Η Julia Kristeva (2006)  χρησιμοποιεί τον όρο αποκείμενο (abject), για να αποδώσει αυτό που 
εκπίπτει από το συμβολικό σύστημα, που διαφεύγει από την κοινωνική ορθολογικότητα, τη μιαρή ύλη 
που εκδιώκεται με αποστροφή από το σώμα ως ετερότητα, παγιώνοντας έτσι έναν ασφαλή, σταθερό 
και ακέραιο εαυτό. Όπως, η ίδια επισημαίνει, το αποκείμενο, οριοθετώντας στην ουσία τον εαυτό, 
αποτελεί μέρος του εαυτού, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποβληθεί από τον εαυτό. Με αυτόν τον 
όρο, λοιπόν, η Kristeva επιχειρεί να αποδώσει την απαξιωμένη ή απόβλητη υπόσταση στο εσωτερικό 
των όρων της κοινωνικότητας.   
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Μπορούσα να βγαίνω με πολλές γυναίκες χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα, χωρίς καμία 

υποχρέωση, χωρίς να το γνωρίζει η μία για την άλλη, ελεύθερα, σε κοινή θέα». Το «εδώ» 

νοηματοδοτείται μέσω των διυποκειμενικών επαφών και πιο συγκεκριμένα μέσω της 

δυνατότητας επιλογής ερωτικής συντρόφου και της διατήρησης παράλληλων 

ανεπίσημων ερωτικών σχέσεων- μέσω δηλαδή της δυνατότητας μιας ερωτικής ζωής 

που διαφεύγει των περιορισμών που επέβαλε το σοσιαλιστικό καθεστώς της Αλβανίας- 

ως μια χώρα ελευθερίας.  

Ωστόσο, αναλύοντας τον λόγο τους παρατηρεί κανείς πως η ελευθερία που 

απολαμβάνουν στη χώρα διαμονής φέρει ταυτόχρονα αρνητικές σημασιοδοτήσεις42, 

καθώς οι ίδιοι θεωρούν ότι αυτή ευθύνεται για την ηθική κατάπτωση της ελληνικής 

κοινωνίας και για την υπονόμευση σημαντικών κοινωνικών θεσμών, όπως ο γάμος και 

η οικογένεια. Ο Μικέλ, 29 ετών, αναφέρει σχετικά: «Πήγε ένας ξάδελφος μου στα 

δικαστήρια. Το τι γινόταν από διαζύγια και διατροφές δε λέγεται. Από την πολλή 

ελευθερία γίνεται αυτό. Ό,τι γουστάρει ο καθένας, κάνει. Δεν συμβιβάζονται με τίποτα οι 

ανθρώποι τώρα». Σύμφωνα με τον Μικέλ, τα ποσοστά διαζυγίων της ελληνικής 

κοινωνίας αποδίδουν με αριθμητικά στοιχεία τις συνέπειες της ανεξέλεγκτης 

ελευθερίας των ερωτικών σχέσεων στη χώρα υποδοχής, δηλαδή την κρίση των 

έμφυλων διαπροσωπικών σχέσεων ή διαφορετικά τη σταδιακή 

αποσυναισθηματοποίηση.  

Οι περισσότεροι πληροφορητές επισημαίνουν πως οι γάμοι των Ελλήνων στην 

Ελλάδα προκύπτουν βάσει μαθηματικών υπολογισμών, δηλαδή με γνώμονα το 

οικονομικό συμφέρον, που στην προκείμενη περίπτωση ισοδυναμεί με την απόκτηση 

ακίνητης περιουσίας. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, λοιπόν, οι κοινωνικές σχέσεις και 

πολύ περισσότεροι οι συζυγικές σχέσεις στη χώρα υποδοχής διακρίνονται από μια 

λογική που αποβλέπει στο κέρδος και που παράλληλα υποδηλώνει την απουσία 

αληθινής αγάπης ή έρωτα. Υπό αυτό το πρίσμα, η χώρα υποδοχής νοηματοδοτείται 

αρνητικά ως ένας τόπος, όπου τα συναισθήματα εκτοπίζονται και εκλείπουν λόγω είτε 

της ανεξέλεγκτης ελευθερίας, είτε της επιδίωξης οικονομικού κέρδους. Ο Μπλέντι 

επιβεβαιώνει τα παραπάνω, όταν παρατηρεί πως οι Ελληνίδες λειτουργούν «σαν 

ρομπότ, είναι απόμακρες, δεν γελάνε και δεν αισθάνονται». Η απουσία συναισθημάτων 

απο-ανθρωποποιεί τα κοινωνικά υποκείμενα, και πιο συγκεκριμένα τις Ελληνίδες 

                                                 
42 Όπως αναφέρει η Van Boeschoten (2007) στον λόγο των Αλβανών μεταναστών η Ελλάδα 
παρουσιάζεται ως η «χώρα όλων των κινδύνων», συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των 
σεξουαλικών σχέσεων.   
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γυναίκες, και κατ’ επέκταση παρουσιάζεται ως μια προβληματική έκφανση της χώρας 

υποδοχής.   

Οι σχέσεις οικειότητας που αναπτύσσουν οι μετανάστες με τους Έλληνες, η 

είσοδός τους σε χώρους διασκέδασης, η εργασιακή απασχόληση στους ιδιωτικούς 

χώρους των ελληνικών οικογενειών τους παρέχουν παράλληλα τη δυνατότητα να 

αντικρίσουν πλέον σε απόσταση αναπνοής τους έμφυλους ρόλους στο πλαίσιο των 

διαπροσωπικών σχέσεων στη χώρα υποδοχής. Ο Κοσμάς αναφέρει συγκεκριμένα: 

«Έβλεπα τη ζωή πώς γίνεται εδώ πέρα, έβλεπα, εβγαίναμε για καφέ, πήγαινα από δω, 

από κει, κι έβλεπα ότι το κουμάντο το είχαν οι γυναίκες εδώ στην Ελλάδα, το κουμάντο 

το είχαν οι γυναίκες. Δεν μπορεί να με βάλει μια φωνή μια γυναίκα χωρίς λόγο ή επειδή 

ζω στο σπίτι σου, πες ότι είναι το σπίτι σου, τώρα γιατί, προίκα… η προίκα είναι από την 

πλευρά της νύφης κι έχει δικαίωμα να σε βγάλει έξω. Με το παραμικρό παρεξηγείσαι, και 

τί θα κάνεις; Πάρε δρόμο και φύγε. Και δε μ’ άρεσε αυτό το πράγμα, και λέω καλύτερα 

να πας, να γνωρίσεις μια κοπέλα και να είσαι ο αρχηγός του σπιτιού». Ενώ ο Παύλος 

συμπληρώνει: «Επειδή πάω στα σπίτια και ξέρω όλο τον Βόλο δεν μ’ αρέσουνε αυτά που 

βλέπω. Καφέ και τσιγάρο και να καθαρίζει τα τζάμια ο άνδρας».  

Καθώς οι Αλβανοί μετανάστες εισχωρούν βαθύτερα στην ελληνική κοινωνία, 

συνάπτοντας συναισθηματικούς δεσμούς, και εισέρχονται στον οικιακό και καθημερινό 

χώρο της  έμφυλης πραγματικότητας, η χώρα υποδοχής μετατρέπεται από παράδεισο 

σεξουαλικής ελευθερίας σε «ξένο» τόπο έμφυλης αταξίας, γεγονός που αναδεικνύει το 

ζήτημα των αντιτιθέμενων έμφυλων ρυθμιστικών ιδεωδών της αλβανικής και 

ελληνικής κοινωνίας. Ο Στράτος λέει χαρακτηριστικά: «Εγώ είμαι από Αλβανία, θέλω 

να είμαι ο αρχηγός του σπιτιού. Εδώ οι Ελληνίδες θέλουν να είναι ένα βήμα πάνω από 

τον άνδρα». Η επιθυμία των Ελληνίδων γυναικών να υπερισχύουν των ανδρών 

συγκρούεται με την επιθυμία των Αλβανών μεταναστών να διαφεντεύουν τον οικιακό 

χώρο, δηλαδή να θέτουν τις συζύγους τους υπό την εξουσία τους, η οποία προβάλλεται 

ως εθνικό κεφάλαιο, μαρτυρώντας και πιστοποιώντας την αλβανική τους ταυτότητα. 

Ως εκ τούτου, οι Αλβανοί μετανάστες, απορρίπτοντας τις Ελληνίδες γυναίκες ως 

υποψήφιες συζύγους, επιτελούν την έμφυλη ταυτότητα τους και προασπίζουν -και 

ισχυροποιούν- την εθνική τους ταυτότητα, η οποία, σε αντίθεση με το πρώτο διάστημα 

της παραμονής τους στη χώρα διαμονής, αυτή την φορά διατυπώνεται με έπαρση. Θα 

μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως οι Αλβανοί μετανάστες, ανασύροντας και 

επενδύοντας στο κεφάλαιο των έμφυλων αξιών της αλβανικής κοινωνίας, καταφέρνουν 

στο πλαίσιο ενός άρρητου ανταγωνισμού εθνικών αρρενωποτήτων, μέσω δηλαδή της 
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σύγκρισης της αρρενωπότητας τους με την θηλυκοποιημένη ταυτότητα των Ελλήνων 

συζύγων, να ανασημασιοδοτήσουν την εθνική τους ταυτότητα καθιστώντας την από 

συνώνυμο κοινωνικής απαξίωσης σε σύμβολο ανδρισμού.  

Υπό το πρίσμα όσων προαναφέρθηκαν, η έμφυλη ταυτότητα των Ελληνίδων 

γυναικών προσδιορίζεται ως κίνδυνος για την εθνική, έμφυλη αλλά και ταξική 

ταυτότητα των Αλβανών μεταναστών. Επανακαθορίζοντας το ποιος/ποια συνιστά 

απειλή για τον Άλλον στη χώρα διαμονής, οι Αλβανοί μετανάστες αντιστρέφουν τις 

ισχύουσες σχέσεις εξουσίας ανάμεσα σε γηγενείς και μετανάστες που εκφράστηκαν 

μέσω της φυσικοποίησης της αλβανικής ταυτότητας ως επικίνδυνου ανδρικού 

σώματος. Οι συχνές αναφορές των Αλβανών μεταναστών στην «έμφυτη» τάση των 

Ελληνίδων γυναικών να απιστούν τους συντρόφους τους συμπληρώνουν την 

αναπαράσταση της Ελληνίδας γυναίκας ως ενός επικίνδυνου γυναικείου σώματος κι ως 

εκ τούτου ανεπιθύμητης συζύγου. Στον λόγο τους υπονοείται ότι μια τέτοιου είδους 

σεξουαλική συμπεριφορά αντιβαίνει στο πρότυπο -σύμφωνα με το κυρίαρχο 

φαντασιακό - της αφοσιωμένης, πιστής και τίμιας Αλβανίδας συζύγου. Μέσω αυτής 

της αναφοράς οι Αλβανοί μετανάστες παράλληλα καταφέρνουν να (ανα)συστήσουν 

την εθνική τους αρρενωπότητα και να αναδείξουν την ανωτερότητά τους σε σύγκριση 

με τους Έλληνες άνδρες σχολιάζοντας τον κατ’ αυτούς θηλυκοποιημένο ανδρισμό των 

Ελλήνων ανδρών, οι οποίοι αποδεικνύονται ανίκανοι να ελέγξουν και να 

περιχαρακώσουν την σεξουαλικότητα των γυναικών «κρατώντας τες στην θέση  τους».  

Όπως υποστηρίζουν οι Gopalkrishnan και Babacan (2007), μελετώντας τα 

κριτήρια επιλογής συζύγων που υιοθετούν τα μέλη μιας κοινότητας Ινδών στην 

Αυστραλία, κεντρική σημασία στις διαπραγματεύσεις για την επιλογή συντρόφου 

κατέχει η συγκρότηση και η προβολή του Εαυτού στο πλαίσιο της μεταναστευτικής 

εμπειρίας. Στην προκείμενη περίπτωση, οι Αλβανοί μετανάστες προσδιορίζουν τι 

λογίζεται ως επιθυμητό συντροφικό σώμα με άξονα την εθνική τους αρρενωπότητα 

αλλά και την επιθυμία συγκρότησης μιας ισχυρής ταξικής ταυτότητας στη χώρα 

διαμονής. Όπως θα διαφανεί στην συνέχεια, η επισημοποίηση της ερωτικής σχέσης με 

μια Ελληνίδα γυναίκα, δεν απειλεί μόνο τον ανδρισμό των Αλβανών μεταναστών, αλλά 

θέτει υπό αμφισβήτηση την κοινωνική αξία που ανέκτησαν στο πλαίσιο της 

μεταναστευτικής τους πορείας.   

Ο Μικέλ αναφέρει σχετικά: «Και πολλοί μου ‘χουν πει, άντε, να παντρευτείς 

καμία Ελληνίδα να φτιάξεις και τα χαρτιά σου. Και κάπως δεν μ’ αρέσει. Γιατί φοβάμαι 

ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μου, μου φαίνεται εμένα σα να το κάνω γι’ αυτό το 
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πράγμα, ενώ δεν είναι έτσι. (…) Δηλαδή φοβάμαι τον εαυτό μου. Δεν θέλω ούτε να 

ακούσω από κάποιον ότι να, για να κάνει τα χαρτιά του, (παντρεύτηκε Ελληνίδα), ούτε 

καν θέλω να το σκεφτώ αυτό το πράγμα. Θα μπορούσα να το κάνω εύκολα. Εύκολα. Και 

με λεφτά κιόλας, να μη χρειαστώ να δουλεύω, να, αλλά εντάξει, δεν, δεν θέλω. 

Στηρίζομαι στα χέρια μου, δεν, έτσι έχω μάθει, μπορεί επειδή έχω δουλέψει από 

πιτσιρικάς; Τα φέραν έτσι τα πράγματα; Συνήθως όλοι οι μετανάστες όπου πηγαίνανε, 

γίνανε αξιόλογοι άνθρωποι, προκόψανε. Πολλοί το έχουν κάνει και την έχουν πατήσει, 

έχουν φάει κάτι κέρατα, τους έχουν διώξει από το σπίτι και το ένα και το άλλο, τους 

έχουν φέρει σε μειονεκτική θέση».  

Αν και στην αρχή της συνέντευξης ο Μικέλ αναφέρει πως θα ήθελε να 

παντρευτεί Ελληνίδα, στην συνέχεια αποκαλύπτει πως δεν θα προέβαινε σε μια τέτοια 

επιλογή από φόβο μήπως κάποιος τον κατηγορήσει πως επεδίωκε μέσω του γάμου την 

νομιμοποίησή του. Μια τέτοιου είδους κατηγορία αποκτάει βαρύτητα, εφόσον οι 

κατήγοροι φαίνεται να υπαινίσσονται όχι μόνο ότι ο μετανάστης λειτουργεί 

ωφελιμιστικά, αλλά κυρίως ότι δεν είναι αυτοδύναμος, ότι είναι ανίκανος να «στηριχτεί 

στα χέρια του». Ενώ, λοιπόν, η εργασιακή απασχόληση (εργατικά χέρια) αρχικά 

αποϋλοποιούσε τη σεξουαλικότητα των Αλβανών μεταναστών, στη συνέχεια τους 

καθιστά «σώματα με σημασία», κατά την Μπάτλερ (2008), δηλαδή καθιστά διανοητή 

και ως σημαίνουσας υλικότητας τη σεξουαλική, έμφυλη και ταξική ταυτότητα τους στο 

πλαίσιο της μεταναστευτικής εμπειρίας.  

Επεκτείνοντας το επιχείρημα της Papailias, ο ιδρώτας του εργασιακού μόχθου 

ωθεί τους Αλβανούς μετανάστες να διεκδικήσουν τη δίκαιη μεταχείριση του σώματος 

τους όχι μόνο στο πλαίσιο της εργασίας (2003: 1065), αλλά και των οικείων σχέσεων. 

Η χειρονακτική εργασιακή απασχόληση των Αλβανών μεταναστών, συμβάλλοντας 

ουσιαστικά στην οικονομική, ταξική και κοινωνική άνοδο και διασφαλίζοντας τη 

νομιμοποιημένη παρουσία τους στη χώρα υποδοχής, συνιστά τεκμήριο της αυταξίας 

τους και έμβλημα της ατομικής επιτυχίας της μεταναστευτικής τους πορείας. Μέσω 

του γάμου των Αλβανών μεταναστών με μια Ελληνίδα γυναίκα, όμως, εγκυμονεί ο 

κίνδυνος να απαξιωθεί το κατεκτημένο μέσω της εργασίας έμφυλο και κοινωνικό 

κεφάλαιο τους, καθώς περνάει στα χέρια της Ελληνίδας συζύγου η διαδικασία της 

νομιμοποίησης του μετανάστη και σε ένα βαθμό η οικονομική του ανέλιξη.  

Τα λεγόμενα του Μικέλ φανερώνουν πως στην ουσία η γαμήλια δέσμευση με 

μια Ελληνίδα γυναίκα σηματοδοτεί τη σύναψη μιας σχέσης εξάρτησης (οικονομικής, 

κοινωνικής, υλικής), γεγονός που θα τον καθιστούσε ευάλωτο με όρους έμφυλους και 
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ταξικούς, επιβεβαιώνοντας και αναπαράγοντας τις ιεραρχικές σχέσεις εξουσίας μεταξύ 

γηγενών και μεταναστών. Η Katharine Charsley (2005) στην έρευνα της για τους 

Πακιστανούς άνδρες, οι οποίοι μεταναστεύουν στην Αγγλία κατόπιν προξενιού, 

περιγράφει τη σχέση εξάρτησης που αναπτύσσεται ανάμεσα στους ίδιους και στις 

συζύγους τους και τους πολλαπλούς περιορισμούς που βιώνουν εντός της οικογένειας 

της νύφης, αναφέροντας πως ο ρόλος του σώγαμπρου που ενσαρκώνουν υπονομεύει 

την ιδεατή αρρενωπότητα της χώρας καταγωγής. Στην περίπτωση, όμως, των Αλβανών 

μεταναστών, ο ρόλος του «γαμπρού από την Αλβανία» θέτει υπό αμφισβήτηση την 

έμφυλη αξία που ανέκτησαν μέσω της τίμιας εργασίας τους κατά την διάρκεια της 

παραμονής τους στη χώρα υποδοχής. Ως εκ τούτου, απορρίπτοντας ο Μικέλ το 

ενδεχόμενο γαμήλιας δέσμευσης με μια Ελληνίδα, στην πραγματικότητα επιχειρεί να 

προασπίσει την εδραιωμένη «στα χέρια του» ταξική και έμφυλη ταυτότητά του.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, διαπιστώνει κανείς πως οι Αλβανοί 

μετανάστες θέτουν τα δικά τους όρια σε σχέση με τη διαχείριση των ερωτικών 

σχέσεων στη χώρα υποδοχής, επιλέγοντας τις Ελληνίδες συντρόφους ως πρόσκαιρες 

ερωτικούς συντρόφους. Στην προκείμενη περίπτωση, οι Αλβανοί μετανάστες αντλούν 

κύρος και ενισχύουν την εθνική τους αρρενωπότητα όχι μέσω της απόκτησης και της 

συσχέτισης τους με μια Ελληνίδα σύντροφο, αλλά κυρίως μέσω της ερωτικής 

πρακτικής της «κυκλοφορίας» ερωτικών συντρόφων, που καθιστά τις Ελληνίδες 

γυναίκες αναλώσιμες, εφόδια «καλοπέρασης», στοιχειοθετώντας την ικανοποιητική 

μεταναστευτική διαδρομή τους στη χώρα διαμονής. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο 

Παύλος: «Είχαμε σχέσεις, ‘ντάξει, αλλά όχι για να παντρευτούμε, να περάσουμε ωραία, 

έτσι».43 Η έκφραση «περνάμε καλά» αποδίδει στην ουσία περιφραστικά το πρότυπο των 

ερωτικών σχέσεων της σύγχρονης εποχής: σχέσεις χωρίς δεσμεύσεις που αποσκοπούν 

κυρίως στη σαρκική και πρόσκαιρη συναισθηματική απόλαυση (Μπάουμαν 2006).  

Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως οι Αλβανοί μετανάστες υιοθετώντας 

αυτήν την ερωτική στάση διαμορφώνουν μια «πλαστική σεξουαλικότητα» κατά τον 

Giddens (2005), δηλαδή μια σεξουαλικότητα απελευθερωμένη από τη συγγενή της 

σχέση με την αναπαραγωγή. Υπό αυτήν την οπτική, μια τέτοιου είδους πολιτική 

διαχείρισης των σχέσεων καθιστά τους Αλβανούς μετανάστες νεωτερικά υποκείμενα. 

Όμως, στην προκείμενη περίπτωση, η ερωτική επιλογή του «περνάμε καλά» 

υποδεικνύει τους όρους σύναψης μιας σχέσης, αλλά παράλληλα νοηματοδοτεί ποιος 

                                                 
43 Το ζήτημα των σχέσεων «για κέφι» αναλύεται και στο 4ο κεφάλαιο.  
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λογίζεται ως επιθυμητός μόνιμος σύντροφος στο πλαίσιο της μεταναστευτικής 

εμπειρίας. Έτσι, παρόλο που η ερωτική στάση του «περνάμε καλά» συνιστά πολιτική 

διαχείρισης των ερωτικών σχέσεων που τους φέρνει σε επαφή με την ερωτική 

πραγματικότητα της χώρας υποδοχής, παρέχοντας τους την ευκαιρία να συμμετέχουν 

ενεργά σε αυτήν, δεν πιστοποιεί την επιθυμία συγκρότησης ενός νεωτερικού εαυτού, 

αλλά σχετίζεται με τη νοηματοδότηση του επιθυμητού ερωτικού συντρόφου -με άξονα 

την εθνική αρρενωπότητα- στο πλαίσιο της μεταναστευτικής εμπειρίας. 

 Οι Αλβανοί μετανάστες, οριοθετώντας τις ερωτικές τους σχέσεις με τις 

Ελληνίδες γυναίκες, προκειμένου να αποφύγουν να βιώσουν τραυματικές εμπειρίες, 

όπως την απόρριψη, την εξαπάτηση, την υποταγή, αντιμάχονται στην ουσία το ερωτικό 

συναίσθημα. Στις περιπτώσεις, όμως, αυτές που οι Αλβανοί μετανάστες δεν 

καταφέρνουν να περιχαρακώσουν την καρδιά τους και τελικά ερωτεύονται, «η καρδιά 

γίνεται πέτρα». Ο έλεγχος των συναισθημάτων και η αυτοπειθαρχία αποτελεί ένα 

σταθερό μοτίβο στις προσωπικές αφηγήσεις των Αλβανών μεταναστών. Όρκοι αιώνιας 

απάρνησης του έρωτα, γάμοι που προκύπτουν κατόπιν λογικής σκέψης με προξενιά, 

ιστορίες που μιλούν για τη θυσία του έρωτα χάριν της επιβίωσης στη χώρα υποδοχής 

μαρτυρούν την επιθυμία και πολλές φορές την επιτυχημένη προσπάθεια των νεαρών 

μεταναστών να χαλιναγωγήσουν τα συναισθήματά τους προτάσσοντας τη λογική. 

Υιοθετώντας αυτή την στάση, προβάλλουν το προσωπείο ενός σκληρού και άτρωτου 

άνδρα, υποδηλώνοντας έμμεσα πως τα συναισθήματα αποδυναμώνουν τον φορέα τους 

και πιο συγκεκριμένα τον θηλυκοποιούν. Κατά ένα παράδοξο τρόπο, όμως, οι 

αναφορές των μεταναστών στον τρόπο με τον οποίο τιθάσευσαν το ερωτικό 

συναίσθημα που βίωσαν, ούτως ώστε να προασπίσουν τον εαυτό τους, συγκαλύπτουν 

μια ρητορική του υποφέρειν.  

Αυτό διαφαίνεται ξεκάθαρα στην περίπτωση του Μέλσι, ενός νεαρού 

μετανάστη από το Κούκσι της Αλβανίας. Παραθέτω απόσπασμα από τις σημειώσεις 

πεδίου. 

Γνώρισα τον Μέλσι μέσω της Μάριας, μιας Βουλγάρας μετανάστριας. Οι δυο 

τους είχανε σχέση εδώ και δυο χρόνια. Εμφανίστηκαν μπροστά μου και κατά κάποιο 

τρόπο συστήθηκαν σε μένα ως ένα ερωτευμένο ζευγάρι. Στην πορεία της κουβέντας μας 

διαπίστωσα την αδυναμία μου να διαχειριστώ τον «έρωτα» τους. Τι ερωτήσεις θέτει 

κανείς σε ένα ερωτευμένο ζευγάρι; Πώς καταγράφει και αποκωδικοποιεί το ερωτικό 

συναίσθημα που βιώνουν; Κάπως απλοϊκά τους ρωτώ ποια είναι τα όνειρα τους. Ο 

Μέλσι απαντάει πως δεν έχουνε όνειρα. Τα έχει καταστρέψει όλα αυτός. Η Μάρια 
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κοιτάζει από την άλλη πλευρά ενοχλημένη. Ο Μέλσι μου λέει πως πρόσφατα 

αρραβωνιάστηκε μια κοπέλα στην Αλβανία. Μου εξηγεί πως ουσιαστικά το έκανε για 

χάρη των γονιών του. Ο πατέρας του είναι ηλικιωμένος, έχει ήδη υποστεί ένα έμφραγμα 

και θα ήταν σα να του έδινε τη χαριστική βολή, αν έφερνε στο σπίτι για νύφη την Μάρια, 

μια Βουλγάρα. Μου εξηγεί πως το τελευταίο διάστημα το οικογενειακό του περιβάλλον 

τον πίεζε να παντρευτεί, εφόσον θεωρούσανε πως όντας 27 χρονών είχε καθυστερήσει 

αρκετά να προχωρήσει τη ζωή του και να κάνει οικογένεια. Αναφέρει συγκεκριμένα πως 

κάθε φορά που πήγαινε πάνω στην Αλβανία, περνούσε έναν Γολγοθά. Δεν μπορούσε πια 

να πάει σπίτι του και να ηρεμήσει. Δεν πήγαινε άλλο. Έτσι αποφάσισε να αρραβωνιαστεί, 

παρόλο που αγαπάει πολύ την Μάρια. Τον ρωτάω πώς γίνεται να αγαπάς κάποιον και να 

αρραβωνιάζεσαι κάποιον άλλον και μου απαντάει: «Την καρδιά μου εγώ την έχω 

χαλάσει, δεν την αφήνω να με κάνει ό,τι θέλει».  

Η αφήγηση του Μέλσι είναι ενδεικτική των αφηγήσεων των νεαρών 

μεταναστών που επέλεξαν να αρραβωνιαστούν μια Αλβανίδα, την ίδια στιγμή που 

υποστήριζαν πως ήταν ερωτευμένοι με μια γυναίκα στην Ελλάδα. Αν και οι αφηγήσεις 

αυτές παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους, ο βασικός κορμός παραμένει ίδιος. Ένας 

μετανάστης αρραβωνιάζεται μια κοπέλα στην Αλβανία. Οι αναφορές του σε αυτήν την 

γυναίκα είναι πενιχρές, τόσες ώστε να σχηματίσουν μια θολή φιγούρα, σχεδόν 

απρόσωπη. Στην αφήγησή του δεν αναφέρει καν το όνομα της. Παίζει ένα 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας, αλλά την ίδια στιγμή παραμένει στην 

αφάνεια. Η προσοχή του στρέφεται στους λόγους που τον ωθούν να αποφασίσει να 

δεσμευτεί μαζί της. Από την μια πλευρά, η πίεση που ασκεί το οικογενειακό 

περιβάλλον στην Αλβανία, προκειμένου να συντηρήσει ο ίδιος τα κοινωνικά και 

πολιτισμικά πρότυπα της χώρας καταγωγής, και από την άλλη, η ερωτική σχέση που 

διατηρεί στη χώρα υποδοχής. Μια ερωτική σχέση που συνήθως απειλεί να διασαλεύσει 

τις οικογενειακές ισορροπίες στη χώρα καταγωγής και να υπονομεύσει την αξία του 

μετανάστη εκεί. Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα έλεγε κανείς πως οι συναισθηματικές 

πραγματικότητες που βιώνουν οι μετανάστες τόσο στη χώρα υποδοχής, όσο και στη 

χώρα καταγωγής διασταυρώνονται διαρκώς, επανακαθορίζοντας άμεσα η μια την 

άλλη. 

Οι ερωτικοί σύντροφοι της χώρας υποδοχής επαναξιολογούνται, καθώς 

αναμετριούνται με τις κοινωνικές αξίες της χώρας καταγωγής, την ίδια στιγμή που το 

ερωτικό συναίσθημα αναμετριέται με τα αμφίθυμα συναισθήματα των μεταναστών για 

την οικογένειά τους. Μέσω αυτής της συναισθηματικής αναμέτρησης, τις περισσότερες 
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φορές τα ερωτικά σώματα που κρίνονται επιθυμητά από τους Αλβανούς μετανάστες 

στη χώρα υποδοχής καθίστανται ανεπιθύμητα στη χώρα καταγωγής. Στο πλαίσιο αυτής 

της χωρικής μετατόπισης η αξία τους μεταβάλλεται, καθώς αποκλίνουν από τα 

κοινωνικά καθιερωμένα και πολιτισμικά προσδιορισμένα πρότυπα επιλογής συντρόφου 

της χώρας καταγωγής. Η μη αλβανική ταυτότητα των ερωτικών σωμάτων, που 

υποδηλώνει την πολιτισμική τους ετερότητα, τα καθιστά σώματα εκτός τόπου στη 

χώρα καταγωγής και επιφέρει ντροπή όχι μόνο στους μετανάστες, αλλά και στο 

οικογενειακό τους περιβάλλον. Μια ντροπή που τους κινητοποιεί να απεμπολήσουν 

τον έρωτα χάριν της οικογένειας, επιθυμώντας να την προστατεύσουν από την ντροπή 

των ατομικών τους πράξεων.   

Στο πλαίσιο αυτής της αναμέτρησης, ο έρωτας, λοιπόν, θυσιάζεται στο βωμό 

της αγάπης προς την οικογένεια, όπως συνέβαινε αντίστοιχα και στο παρελθόν.44 Στην 

περίπτωση αυτή, οι Αλβανοί μετανάστες, στην πραγματικότητα, τηρούν πιστά τις 

συναισθηματικές και κοινωνικές νόρμες της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τις οποίες 

η αγάπη των παιδιών προς τους γονείς ιεραρχείται υψηλότερα σε σχέση με την αγάπη 

προς τον/την σύζυγο, φίλο/η, λοιπούς συγγενείς και εκφράζεται μέσω της απόλυτης 

αφοσίωσης και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους απέναντι στην πατριαρχική 

οικογένεια. Υιοθετώντας αυτήν τη στάση, τιθασεύοντας τις δικές τους επιθυμίες και 

προτάσσοντας αντίστοιχα το χρέος προς την οικογένεια, συνθέτουν μια ρητορική του 

υποφέρειν. Στην προκείμενη περίπτωση, όμως, οι εμπειρίες του υποφέρειν δεν τους 

θυματοποιούν. Αντίθετα, οι μετανάστες αποδίδοντας έμφαση στο ότι καθυποτάσσουν 

τον πόνο, τον ανέχονται και τον αντιμετωπίζουν, αντλούν και επιδεικνύουν την δύναμή 

τους και ταυτόχρονα συνθέτουν την αρρενωπότητα τους. Χαλώντας ή σκληραίνοντας 

την καρδιά τους, παραμερίζοντας τα συναισθήματά τους, προκειμένου να 

προστατεύσουν την οικογένεια τους από την ντροπή, συγκροτούν και επιδεικνύουν, 

στην ουσία, μια ισχυροποιημένη ανδρική ταυτότητα. 

 Κατά πόσο, όμως, «θυσιάζουν» τον έρωτα που βιώνουν στη χώρα υποδοχής 

σκληραίνοντας την καρδιά τους από αγάπη προς την πατρική τους οικογένεια ή 

διαφορετικά από σεβασμό στις συναισθηματικές νόρμες της χώρας καταγωγής; Η 

ντροπή, οικογενειακή ή ατομική, απαξιώνει την ταυτότητα του μετανάστη στη χώρα 

                                                 
44 Οι πληροφορητές/τριες μεγαλύτερης ηλικίας αναφέρουν πως όφειλαν να υπακούσουν στις επιθυμίες 
του πατέρα τους, ο οποίος υποδείκνυε και αποφάσιζε ποιος/ποια θα ήταν ο/η σύζυγος τους. Όπως 
αναφέρει, η Van Boeschoten (2007) στην Αλβανία οι ατομικές επιθυμίες νομιμοποιούνταν μόνο με 
αναφορά σε μια ευρύτερη συλλογικότητα, που στη προκείμενη περίπτωση ήταν η πατριαρχική 
οικογένεια.   

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:18:14 EEST - 44.213.66.193



 73

καταγωγής και καθορίζει αντίστοιχα τη δυνατότητα επιστροφής και μόνιμης 

παραμονής του στην Αλβανία, που φαντάζει πιο πιθανή σε σχέση με το παρελθόν λόγω 

των πολιτικών και οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα υποδοχής. 

Λαμβάνοντας αυτήν την παράμετρο υπόψη, αντιλαμβάνεται κανείς πως η πολιτική και 

οικονομική πραγματικότητα της χώρας υποδοχής και κατ’ επέκταση το μεταναστευτικό 

καθεστώς που βιώνουν οι μετανάστες, δηλαδή ένα καθεστώς πολιτικής αστάθειας και 

κοινωνικής αδυναμίας, τους ωθεί να επαναπροσδιορίσουν την αξία του ερωτικού 

συναισθήματος επιλέγοντας, στην ουσία, τη δέσμευση αυτή που θα τους παρέχει μια 

ασφάλεια∙ αυτήν που θα τους κατοχυρώνει ως «σώματα με σημασία» και δεν θα 

υπονομεύει την αξία τους στη χώρα καταγωγής.  

Η Θανοπούλου στην έρευνα της για τους Αλβανούς μετανάστες, που 

τοποθετείται χρονικά προ της οικονομικής κρίσης, διαπιστώνει την ενδυνάμωση της 

παράδοσης σε σχέση με τους γάμους με προξενιό στη γενιά των νεότερων ηλικιακά 

Αλβανών και τη συσχετίζει με την ανάγκη επιβίωσης και εξασφάλισης σταθερότητας 

σε ένα κοινωνικό περιβάλλον ραγδαία μετασχηματιζόμενο, όπως είναι η ελληνική 

κοινωνία, όπου παραμένουν αστάθμητοι οι παράγοντες και οι όροι ένταξης των 

μεταναστών στην ελληνική κοινωνία (2007: 213- 214). Υπό συνθήκες οικονομικής 

κρίσης, όμως, θεωρώ πως η δέσμευση με μια Αλβανίδα γυναίκα που ζει στη χώρα 

καταγωγής παρέχει αίσθημα σταθερότητας για τους Αλβανούς μετανάστες, στο βαθμό 

που εξασφαλίζει την οικογενειακή υποστήριξη και την κοινωνική αναγνώριση του 

κύρους των μεταναστών στο ενδεχόμενο επιστροφής τους στην Αλβανία. Στην 

προκείμενη περίπτωση, αναδεικνύεται πώς η κοινωνική και οικονομική 

πραγματικότητα της χώρας υποδοχής αλληλεπιδρά και διαπλέκεται με τις ηγεμονικές 

συναισθηματικές νόρμες και την πατριαρχική κοινωνία της χώρας καταγωγής, 

καθορίζοντας τα κριτήρια επιλογής των Αλβανών μεταναστών όσον αφορά τη 

μελλοντική σύζυγό τους.   

Τα σύνορα του έρωτα: η αναζήτηση «γυναικών για σπίτι» στη χώρα καταγωγής 

 

Αποκλείοντας, λοιπόν, το ενδεχόμενο να δεσμευτούν επίσημα με τις γυναίκες 

που ερωτεύονται -Ελληνίδες, μετανάστριες ανατολικών χωρών της Ευρώπης, αλλά και 

τις Αλβανίδες που ανατράφηκαν στην Ελλάδα-, οι Αλβανοί μετανάστες στρέφονται 

στην Αλβανία, προκειμένου να αναζητήσουν μια κατάλληλη νύφη, όπως οι ίδιοι, αλλά 
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και το οικογενειακό τους περιβάλλον, την επιθυμούν.45 Το κίνητρο της συγκεκριμένης 

κινητικότητας μαρτυρά ακόμα πως οι Αλβανοί μετανάστες αφενός νοηματοδοτούν τη 

δημιουργία οικογένειας στο πλαίσιο της εθνικής συνάφειας, αποδεικνύοντας, όπως 

αναφέρουν οι Αθανασίου και Τσιμουρής, πως το εθνικό σύνορο φυλάσσεται και 

χαράσσεται με όρους έμφυλους και σεξουαλικούς (2013: 22), αφετέρου 

προσλαμβάνουν τη χώρα καταγωγής ως μια αγορά υποψήφιων νυφών, συμβατών με τις 

επιθυμίες τους, εξιδανικεύοντας την.  

  Αργά ή γρήγορα, λοιπόν, οι Αλβανοί μετανάστες, διαβαίνουν ξανά τα σύνορα 

προς αναζήτηση μιας «γυναίκας για σπίτι», όπως οι ίδιοι αναφέρουν χαρακτηριστικά, 

μια έμφυλη ταυτότητα που φαίνεται να εκλείπει στη χώρα υποδοχής. Όπως αναφέρει η 

Σκουτέρη-Διδασκάλου, ο όρος «οικόσιτη γυναίκα» παραπέμπει στην κατά φύλο 

οργάνωση της κοινωνίας και υποδηλώνει την διαφοροποίηση των χώρων ανάμεσα σε 

έναν άγριο έξω κόσμο και σε έναν εξημερωμένο μέσα κόσμο (1991: 284). Επομένως, η 

έκφραση «γυναίκα για σπίτι» δεν σκιαγραφεί απλώς μια γυναίκα που αναλαμβάνει -

θεωρώντας χρέος της- τη φροντίδα του οίκου και των μελών που διαμένουν σε αυτόν. 

Η συγκεκριμένη έκφραση χαρτογραφεί τη θέση της γυναίκας στον κόσμο- 

εγκλωβισμένη και κυρίως ακινητοποιημένη στον ιδιωτικό και πιο συγκεκριμένα στον 

οικογενειακό χώρο- και αντίστοιχα τη θέση του άνδρα στον δημόσιο χώρο. Σε αυτό το 

σημείο πρέπει να διευκρινιστεί πως δεν υιοθετώ τη διχοτομική διάκριση 

δημόσιου/οικιακού. Εστιάζω, όμως, στους συγκεκριμένους όρους από την στιγμή που 

αποτελούν εντόπιες διακριτές κατηγορίες με σκοπό να εξετάσω τί ακριβώς 

συμβολίζουν αυτές για τα υποκείμενα της έρευνας σε συνδυασμό με την επιλογή 

ερωτικού συντρόφου και να ανιχνεύσω τις «πολιτικές διαστάσεις της οικιακότητας» 

και πώς συνυφαίνονται με την γυναικεία ταυτότητα (Γκέφου- Μαδιανού 2003: 158-

59). 

Το επίθετο που χρησιμοποιεί ο Μέλσι για να χαρακτηρίσει τις γυναίκες στην 

Αλβανία, «μαζεμένες», αποδίδει εύγλωττα τα σαφή χωρικά όρια, εντός των οποίων 

δρουν οι ίδιες, και εκφράζει τη σωματική εγκράτεια ή ακαμψία που επιδεικνύουν, 

προκειμένου να χωρέσουν στα έμφυλα πρότυπα της αλβανικής κοινωνίας. Άλλωστε, η 

περιορισμένη κινητικότητα και η παραμονή στον οίκο νοηματοδοτεί την κοινωνικά 

αποδεκτή έμφυλη ταυτότητα της γυναίκας στην Αλβανία, ενώ ταυτόχρονα τη 

διασφαλίζει. Το σχόλιο της Τζούλι, όταν την ρώτησα αν μια γυναίκα θα μπορούσε να 

                                                 
45 Τα ταξίδια προς αναζήτηση νύφης που εξετάζονται σε αυτήν την ενότητα πραγματοποιήθηκαν το 
χρονικό διάστημα 2000 - 2005. 
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πάει για καφέ με ένα αγόρι, είναι κατατοπιστικό: «Τι λέει; Καφέ. Σε έφαγαν λάχανο. 

Τότε καφέ; Αν θα πάει μια κορίτσι εκεί που είναι ο Βίκτωρ (Βόρεια Αλβανία), για καφέ, 

μετά συγγνώμη αλλά είναι πουτάνα. Και στο, στο, στη λαϊκή να πάει, όπως λένε εκεί 

παζάρι, δεν είναι καλό κορίτσι, λένε, για σπίτι». Η αντίστροφη κίνηση, η έξοδος, 

δηλαδή, από το σπίτι, δηλώνει αυτόματα την παρέκκλιση των γυναικών από τα 

κυρίαρχα έμφυλα πρότυπα της αλβανικής κοινωνίας, μαρτυρώντας πως ο δημόσιος 

χώρος νοηματοδοτείται ως ένας τόπος επικίνδυνος για τη γυναικεία ταυτότητα, 

ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές της Βόρειας Αλβανίας. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, 

λοιπόν, οι πληροφορητές/τριες, οι Αλβανίδες γυναίκες, στην ουσία, επιτελούν και 

επιδεικνύουν δημόσια την κοινωνικά αποδεκτή έμφυλη ταυτότητά τους μέσω της 

απουσίας τους από τον δημόσιο χώρο και της συνεπακόλουθης παραμονής τους στον 

οικιακό χώρο, γεγονός που αποδεικνύει πώς η ιδιωτική σφαίρα διαπλέκεται με την 

δημόσια φανερώνοντας τη συνάφεια τους. 

Η καθήλωση των γυναικών στο σπίτι επιτυγχάνεται μέσω της αυστηρής 

επιτήρησης και του συνεχούς ελέγχου των κινήσεων και της τιθάσευσης της 

σεξουαλικότητας των γυναικείων σωμάτων από το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον. Οι 

περιγραφές των συναντήσεων των Αλβανών μεταναστών με τις υποψήφιες νύφες το 

επιβεβαιώνουν. Ο Κοσμάς αναφέρει συγκεκριμένα: «Να σου πω την αλήθεια δεν το 

έζησα πολύ εγώ αυτό. Να την έχω κοντά μου, να την αγκαλιάσω, να τη χαϊδέψω, να τη 

φιλήσω(…) Τα συζητήσαμε με τους συγγενείς, μετά μπήκε στο δωμάτιο αυτή, της έβαλα 

βέρα και ρολόι στο χέρι, τόσο.. Ούτε φιλιά, ούτε τίποτα». Παρόλο που τα περιοριστικά 

μέτρα που επέβαλαν οι γονείς της νύφης δυσχέραιναν τη γνωριμία των Αλβανών 

μεταναστών μαζί τους, θεωρούνταν από τους ίδιους ως δείγμα της «σωστής» 

ανατροφής που είχαν λάβει οι γυναίκες και ως τεκμήριο των έμφυλων 

χαρακτηριστικών που επιθυμούσαν οι ίδιοι να διαθέτουν αυτές. Πιο συγκεκριμένα, η 

υπακοή των γυναικών στους κοινωνικούς και χωρικούς περιορισμούς που επέβαλε το 

οικογενειακό περιβάλλον, η οποία εκφραζόταν σωματοποιημένα, επικύρωνε 

παράλληλα την παρθενία τους, που συνιστά βασικό κριτήριο επιλογής μόνιμου 

συντρόφου των Αλβανών μεταναστών.  

Ο περιορισμός τους στο σπίτι, στην πραγματικότητα, περιχαράκωνε τη 

γυναικεία σεξουαλικότητα και ταυτόχρονα κατασκεύαζε την παρθενία ως πολύτιμο 

αγαθό, ως κοινωνικό και οικονομικό κεφάλαιο, που έπρεπε να προστατευθεί και να 

προσφερθεί αποκλειστικά και μόνο στον μέλλοντα σύζυγο, παραπέμποντας, όπως 

αναφέρει η Marilyn Strathern, σε ιδεολογίες περί ιδιωτικής ιδιοκτησίας (1988: 338, 
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373). Ο παρθενικός υμένας, στην προκείμενη περίπτωση, σωματοποιούσε τα σαφή 

κοινωνικά όρια της έμφυλης και σεξουαλικής ταυτότητας της Αλβανίδας γυναίκας, 

υπογραμμίζοντας πως η κοινωνική της θέση είναι προσδιορισμένη εντός ενός οίκου, 

εντός ενός οικογενειακού πλαισίου, πατρικού ή συζυγικού. Άλλωστε, αυτό 

αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η παρθενία, συνυφασμένη στα συγκεκριμένα 

κοινωνικά συμφραζόμενα με την έννοια της τιμής, διασφάλιζε για τις Αλβανίδες 

γυναίκες έναν επιτυχημένο γάμο.46 Υπό αυτήν την έννοια, η γαμήλια δέσμευση 

εξαργύρωνε τη σεξουαλική αποχή και την ακινητοποίηση των γυναικών. 

 Στο πλαίσιο αυτό, η παρθενία και η καθήλωση των υποψήφιων νυφών στο 

σπίτι κατά κάποιο τρόπο διέλυε κάθε αμφιβολία που είχαν οι Αλβανοί μετανάστες σε 

σχέση με την μελλοντική εξέλιξη της συζυγικής σχέσης. Οι ίδιοι θεωρούσαν ότι μια 

γυναίκα μεγαλωμένη στο σπίτι «για σπίτι» δεν θα τους απατούσε ποτέ και δεν θα 

αποφάσιζε να αιτηθεί διαζυγίου, συμπεριφορές που αποδίδονταν στις Ελληνίδες 

γυναίκες. Επομένως, για τους Αλβανούς μετανάστες η ανατροφή μιας γυναίκας 

σύμφωνα με τα έμφυλα ιδεώδη της αλβανικής κοινωνίας συνεπάγεται την πλήρη 

αφοσίωση της στον σύζυγο και κυρίως την απουσία αντίστασης από την πλευρά της. 

Με λίγα λόγια, η υπακοή της Αλβανίδας κόρης στα πατριαρχικά κοινωνικά πρότυπα 

και η παρθενία της, στην ουσία, κατασκεύαζε την εθνική αρρενωπότητα του συζύγου 

και διασφάλιζε τις άνισες έμφυλες σχέσεις εξουσίας εντός της ιδιωτικής, αλλά και 

δημόσιας σφαίρας. 

Παράλληλα, κατά την εκτίμηση των Αλβανών μεταναστών η τυφλή τήρηση 

των παραδοσιακών έμφυλων αξιών της αλβανικής κοινωνίας από την πλευρά των 

Αλβανίδων γυναικών φανέρωνε ταυτόχρονα την μη εξοικείωσή τους με νεωτερικές 

έμφυλες συμπεριφορές. Όπως επισημαίνουν οι Αλβανοί μετανάστες για τις Αλβανίδες 

γυναίκες της χώρας καταγωγής, «τα μάτια τους παρέμεναν κλειστά». Αυτή η τυφλότητα, 

η έλλειψη της αισθητηριακής γνώσης σχετιζόταν και διασφαλιζόταν από την 

περιορισμένη κινητικότητά τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλωστε, και οι περισσότεροι 

πληροφορητές επιθυμούσαν η σύζυγός τους να εξακολουθεί να παραμένει εντός 

σπιτιού και κατόπιν του γάμου τους και δεν της επέτρεπαν να εργαστεί. 

Διασφαλίζοντας την παραμονή των μελλοντικών συζύγων τους στο σπίτι, οι Αλβανοί 

μετανάστες θεωρούσαν ότι θα κατάφερναν να εξαλείψουν την πιθανότητα κοινωνικών 

                                                 
46 Γι’ αυτόν τον λόγο, οι Αλβανίδες γυναίκες, οι οποίες εγκαταλείπονταν από τους αρραβωνιαστικούς 
τους, αφού ήδη είχαν κάνει έρωτα μαζί τους, προσφέροντας την παρθενιά τους, θεωρούνταν 
«κατεστραμμένες», με την έννοια ότι δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν τον σκοπό της ζωής τους, 
δηλαδή να παντρευτούν.   
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επαφών που θα έθεταν σε αμφισβήτηση τόσο τις κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες που 

είχαν ενστερνιστεί στη χώρα καταγωγής, όσο και την τυφλή αφοσίωση που έδειχναν οι 

ίδιες στους συζύγους τους. Επιλέγοντας οι Αλβανοί μετανάστες μια «γυναίκα για 

σπίτι», στην πραγματικότητα προδιέγραφαν την πορεία της γυναίκας εντός του σπιτιού, 

την «χωρική της υπόσταση» (Σκουτέρη-Διδασκάλου 1991: 318).  

Μέσω της έκφρασης «γυναίκα για σπίτι», στην πραγματικότητα, οι Αλβανοί 

μετανάστες αναπαριστούν μια κοινωνία, στην οποία ενυπάρχει ένας κάθετος και 

απόλυτος διαχωρισμός των φύλων στον χώρο, αποσιωπώντας με αυτόν τον τρόπο την 

παρουσία της γυναίκας σε δημόσιες σφαίρες δράσης, όπως την εργασία, την 

εκπαίδευση, χώρους διασκέδασης κ.ο.κ., η οποία ήταν έντονη στο σοσιαλιστικό 

παρελθόν. Στην ουσία, οι Αλβανοί μετανάστες, επιθυμώντας ως σύζυγο μια «γυναίκα 

για σπίτι», διακρίνοντας τη γυναικεία οικιακή σφαίρα και την ανδρική δημόσια σφαίρα 

και νοηματοδοτώντας την δεύτερη ως τόπο πειρασμών και κινδύνων για τη γυναικεία 

ταυτότητα, αναπλάθουν –και φυσικοποιούν- την έμφυλη ταυτότητα της Αλβανίδας 

γυναίκας, με σκοπό να εξυπηρετήσουν τη δικιά τους αποτελεσματικότητα και να 

εδραιώσουν τη δικιά τους ιεραρχική θέση εντός του οικογενειακού και κοινωνικού 

πλαισίου (Βλέπε, Γκέφου -Μαδιανού 2003). 

Στην προκείμενη περίπτωση, όμως, θα πρέπει να αναγνώσουμε την επίμονη  

επιθυμία των Αλβανών μεταναστών να αναζητήσουνε ως μόνιμη ερωτική σύντροφο 

μια «γυναίκα για σπίτι» και υπό το πρίσμα της στερεοτυπικής αναπαράστασης που 

υιοθετούν οι Αλβανοί μετανάστες για τις Ελληνίδες γυναίκες, η οποία θα μπορούσε να 

αποδοθεί κατ’ αναλογία με την έκφραση «γυναίκες του καφέ». Οι περισσότεροι 

πληροφορητές, σκιαγραφώντας τα έμφυλα χαρακτηριστικά των Ελληνίδων γυναικών, 

εστιάζουν στο γεγονός ότι οι ίδιες προτιμούν να περνούν τον χρόνο τους εκτός σπιτιού 

πίνοντας καφέ στις καφετέριες, γεγονός το οποίο προκαλεί την δυσανασχέτηση τους. Ο 

καφές, στην προκείμενη περίπτωση, πέρα από το γεγονός ότι υποδηλώνει τη σπατάλη 

χρόνου σε δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τον οίκο και τη φροντίδα του, 

σηματοδοτεί την ελευθερία κινήσεων των Ελληνίδων γυναικών και κυρίως την 

πρόσβαση σε μια κατεξοχήν ανδρική δημόσια σφαίρα διασκέδασης (Παπαταξιάρχης 

1998). Μέσω αυτής της μετατόπισης εγγράφεται και χωρικά η ανατροπή των 

«παραδοσιακών» έμφυλων πρότυπων και επιτελείται και επιδεικνύεται η χειραφέτηση 

της Ελληνίδας γυναίκας (Cowan 1998), η οποία υπονομεύει την καθιερωμένη θέση 

ισχύος των ανδρών. Υπό το πρίσμα των «γυναικών του καφέ» και των 

συμπαραδηλώσεων τους, οι «γυναίκες για σπίτι» επαναξιολογούνται ως ένα πρόσφορο 
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πεδίο άσκησης της ανδρικής εξουσίας και ως ένα αποτελεσματικό μέσο επιτέλεσης της 

αρρενωπότητας των Αλβανών μεταναστών. Ακολουθώντας την Σκουτέρη- 

Διδασκάλου, θα μπορούσε, λοιπόν, κανείς να υποστηρίξει πως σε σύγκριση με τις 

«γυναίκες του καφέ» οι «γυναίκες του σπιτιού» κρίνονται προτιμότερες, καθώς 

χρειάζεται λιγότερος κόπος για να τις δαμάσει κανείς και να τις κρατήσει «μέσα» 

(1991: 314), εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι «τα μάτια τους θα παραμείνουν 

κλειστά»  

Αντιπαραβάλλοντας τις «γυναίκες για σπίτι» με τις «γυναίκες του καφέ», οι 

Αλβανοί μετανάστες επαναξιολογούν τα έμφυλα πρότυπα της χώρας υποδοχής και της 

χώρας καταγωγής υπό το πρίσμα της έννοιας της κινητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, 

ενισχύεται η πολιτισμικά προσδιορισμένη αντίληψη τους για την κινητικότητα, 

σύμφωνα με την οποία η κινητικότητα θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική αξία των 

Αλβανίδων γυναικών, σε αντίθεση με τους άνδρες, οι οποίοι αντλούν αξία μέσω αυτής. 

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από το γεγονός ότι μετά την κατάρρευση του 

σοσιαλιστικού καθεστώτος το οικογενειακό περιβάλλον απέτρεπε τις Αλβανίδες 

γυναίκες να μεταναστεύσουν χωρίς την συνοδεία ενός αρσενικού μέλους στις 

γειτονικές χώρες. Η Φιόνα αναφέρει σχετικά: «Δεν θα μπορούσε ένα κορίτσι να πάει 

στην Ελλάδα. έτσι ήτανε τότε, ότι δεν, άμα έφευγε στην Ελλάδα και ξαναερχότανε, θα 

είχε γίνει…Έτσι το είχαμε από κει. Τώρα όχι βέβαια, αλλά τότε στην αρχή. Μόνη της μια 

γυναίκα να φύγει στην Ελλάδα και να ξαναγυρίσει, θα είναι τελειωμένη. Έτσι μας το 

είχανε βάλει. Χωρίς να ξέρω εγώ τι είναι η Ελλάδα, καθόλου». Οι αφηγήσεις αυτές 

καθιστούσαν πολιτισμικά αδιανόητη την κινητικότητα των γυναικών, αντανακλώντας 

και αναπαράγοντας τις έμφυλες ιεραρχίες της χώρας καταγωγής (Vullnetari και King 

2013). 

Όπως επισημαίνουν οι Ahmed, Castaneda, Fortier και Scheller (2003), η 

καθήλωση κάποιων υποκειμένων συμπαράγεται με την αυξημένη κινητικότητα 

κάποιων άλλων υποκειμένων. Στην προκείμενη περίπτωση, η μαζική κινητικότητα των 

Αλβανών μεταναστών διαμορφώθηκε παράλληλα με την απαγόρευση της 

κινητικότητας των Αλβανίδων γυναικών. Ακολουθώντας την Doreen Massey (1994: 

149), η οποία μας προτρέπει να εξετάσουμε όχι μόνο το ποιος έχει πρόσβαση στην 

κινητικότητα, αλλά κυρίως το ποιος ελέγχει αυτή την πρόσβαση, θα μπορούσε κανείς 

να υποστηρίξει πως η αλβανική πατριαρχική κοινωνία ελέγχοντας και 

παρεμποδίζοντας τη μεταναστευτική κίνηση των Αλβανίδων γυναικών -

νοηματοδοτώντας την καταστροφική ως προς την αρεστή έμφυλη ταυτότητά της- 
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αναγνώρισε στους άνδρες το αποκλειστικό προνόμιο της κινητικότητας (King και 

Vullnetari 2012) ενδυναμώνοντας τη θέση ισχύος των ανδρών. Ως εκ τούτου, 

επιθυμώντας οι Αλβανοί μετανάστες «γυναίκες για σπίτι», στην πραγματικότητα, 

επιλέγουν τα καθηλωμένα υποκείμενα στη χώρα καταγωγής και στον οίκο και 

διασφαλίζουν με αυτόν τον τρόπο την υπεροχή τους στο πλαίσιο των έμφυλων 

διαπροσωπικών σχέσεων, εφόσον κατέχουν μια κοινωνική εμπειρία απαγορευμένη για 

τις ίδιες, η οποία ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο νοηματοδοτείται και εκτιμάται ως 

κοινωνικό κεφάλαιο. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, διαπιστώνει κανείς πως ακόμα κι αν στον 

λόγο των πληροφορητών η χώρα υποδοχής και η χώρα καταγωγής προβάλλονται ως 

τόποι παραγωγής συγκεκριμένων και διαφοροποιημένων μεταξύ τους έμφυλων 

γυναικείων και ανδρικών ταυτοτήτων, οι οποίες συνδέονται εξίσου με τοπικές 

πραγματικότητες, οι συγκεκριμένες ταυτότητες συν-παράγονται, 

αλληλονοηματοδοτούνται και επαναξιολογούνται στο πλαίσιο της δια-εθνικής 

κινητικότητας των μεταναστών, όπου διατέμνονται οι τοπικές, εθνικές, δια-εθνικές 

ιστορικές, έμφυλες και εθνικές πραγματικότητες που βιώνουν τα κοινωνικά 

υποκείμενα. Στο πλαίσιο αυτών των συνεχών και πολυεπίπεδων διασταυρώσεων των 

μικρό- και μακρο-ιστοριών, τα αλβανικά γυναικεία σώματα, εννοιολογημένα με όρους 

θηλυκοποιημένης οικιακότητας και εθνικής οικειότητας, συγκροτούν ένα εθνικό και 

δια-εθνικό φαντασιακό, συνιστώντας τις ιδανικές νύφες για τους Αλβανούς 

μετανάστες.   

Ωστόσο, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να προστεθεί και να συν-εξεταστεί το 

γεγονός ότι στη χώρα καταγωγής οι Αλβανοί μετανάστες αναγνωρίζονται και οι ίδιοι 

ως ιδανικοί σύντροφοι. Η οικονομική και κατ’ επέκταση καταναλωτική δύναμη που 

απέκτησαν οι Αλβανοί μετανάστες κατά την διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα 

υποδοχής, η εμπειρία που αποκόμισαν στο πλαίσιο αυτής, τους εξιδανίκευσε ως 

μόνιμους ερωτικούς συντρόφους, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην αποδοχή 

της πρότασης γάμου που απεύθυναν στις υποψήφιες νύφες. Σύμφωνα με τα λεγόμενα 

των πληροφορητριών, στην Αλβανία είχε διαμορφωθεί μια άτυπη ιεραρχική κλίμακα 

των χωρών, στις οποίες είχαν μεταναστεύσει οι Αλβανοί άνδρες. Ανάλογα με την θέση 

που κατείχε η χώρα μετανάστευσης του Αλβανού άνδρα σε αυτήν την ιεραρχική 

κλίμακα, καθοριζόταν αντίστοιχα η κοινωνική αξία του και ο βαθμός προτίμησης ως 
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υποψήφιου συζύγου.47 Ως εκ τούτου, το μεταναστευτικό βιογραφικό των Αλβανών 

ανδρών, κατ’ αναλογία του πολιτικού βιογραφικού που ίσχυε επί σοσιαλισμού στην 

Αλβανία, καθόριζε και εξασφάλιζε την τέλεση ενός γάμου σύμφωνα με τα δικά τους 

κριτήρια.  

Σε αντίθεση, λοιπόν, με τη χώρα υποδοχής, όπου ιδιαίτερα το πρώτο διάστημα 

της παραμονής τους η μεταναστευτική ταυτότητα αποτελούσε κριτήριο ερωτικής 

απόρριψης, στην Αλβανία η μεταναστευτική ταυτότητα απέδιδε αξία στους μετανάστες 

και συνιστούσε κριτήριο επιλογής συντρόφου από την πλευρά των Αλβανίδων 

γυναικών. Υπό αυτό το πρίσμα, η μεταναστευτική εμπειρία συνιστά ένα κοινωνικό 

κεφάλαιο που εξαργυρώνεται στη χώρα καταγωγής μέσω της τέλεσης ενός γάμου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως οι 

Αλβανοί μετανάστες αναζητώντας μια «γυναίκα για σπίτι» στην Αλβανία, στην 

πραγματικότητα επέλεγαν το κοινωνικό και χωρικό πλαίσιο, όπου εκτιμούνταν και 

υλοποιούνταν οι ίδιοι ως «σώματα με σημασία».48   

Από την άλλη, η εξιδανίκευση των ανδρικών σωμάτων των Αλβανών 

μεταναστών αντανακλά τον τρόπο με τον οποίον τα καθηλωμένα υποκείμενα της 

χώρας καταγωγής προσλαμβάνουν την μεταναστευτική εμπειρία των πρώτων στο 

πλαίσιο της επαφής τους. Οι «γυναίκες του σπιτιού» ανακηρύσσουν τους Αλβανούς 

μετανάστες ιδανικούς συντρόφους, καθώς οι ίδιες θεωρούν ότι η μεταναστευτική 

εμπειρία σηματοδοτεί την υιοθέτηση νεωτερικών συμπεριφορών από πλευράς των 

ανδρών μεταναστών και κυρίως υπόσχεται την κινητικότητα των ίδιων των Αλβανίδων 

γυναικών και τον επαναπροσδιορισμό της έμφυλης και ταξικής τους ταυτότητας.49 Το 

                                                 
47 Για παράδειγμα, η Ελλάδα ιεραρχείται σε κατώτερη θέση σε σχέση με την Αγγλία. Ως εκ τούτου, οι 
περισσότερες Αλβανίδες γυναίκες προτιμούσαν για σύζυγό τους έναν Αλβανό άνδρα που είχε 
μεταναστεύσει στην Αγγλία, παρά στην Ελλάδα, καθώς θεωρούσαν πως είχε καλύτερες οικονομικές 
απολαβές και κατείχε μια ανώτερη κοινωνική θέση.  
48 Σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι περισσότεροι πληροφορητές της συγκεκριμένης 
έρευνας κατέφυγαν στην Αλβανία να αναζητήσουν σύντροφο προ οικονομικής κρίσης. Εικάζω πως οι 
συγκεκριμένες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και έχουν 
επηρεάσει τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας των Αλβανών μεταναστών, δυσχεραίνοντας την 
οικονομική τους κατάσταση, έχουν επαναπροσδιορίσει την αξία τους και το κοινωνικό τους κεφάλαιο, 
και αντίστοιχα την αναπαράσταση τους ως ιδανικών συντρόφων και στη χώρα καταγωγής.  
49 Με την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς εργασίας κατέρρευσε μαζί 
με τις διάφορες κοινωνικές παροχές που πρόσφερε το κομμουνιστικό καθεστώς, με αποτέλεσμα οι 
γυναίκες, οι οποίες θεωρητικά απολάμβαναν ένα καθεστώς ισότητας επί σοσιαλισμού, να βρεθούν 
μπροστά σε μια κατάσταση ιδιαίτερης αβεβαιότητας από τη στιγμή που το κράτος έπαψε να εγγυάται 
την εξασφάλιση εργασίας σε όλους (Vickers 1998: 236). Η ανεργία, αλλά και οι κοινωνικοί και ταξικοί 
μετασχηματισμοί που έλαβαν χώρα μετά την κατάρρευση του σοσιαλισμού, επανακαθόρισαν σε ένα 
σημαντικό βαθμό την έμφυλη καθημερινότητα τους, αλλά και τις προσδοκίες των Αλβανίδων 
γυναικών. 
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παράδοξο σε αυτήν την περίπτωση, το οποίο έχει παρατηρηθεί και σε άλλες έρευνες 

που αφορούν δια-εθνικούς και μικτούς γάμους (Constable 2005α, Freeman 2005, 

Patico 2009), είναι ότι ενώ οι άνδρες μετανάστες αναζητούν «γυναίκες για σπίτι» 

υπερτιμώντας τις παραδοσιακές έμφυλες αξίες των Αλβανίδων γυναικών, οι ίδιες 

επιλέγουν τους μετανάστες για τη νεωτερική τους συμπεριφορά, που προμηνύει τη 

διάθεσή τους να αναδιαπραγματευτούν τους στερεοτυπικούς έμφυλους ρόλους εντός 

του οικογενειακού πλαισίου. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, διαπιστώνει κανείς 

τον ρόλο που διαδραματίζουν σε αυτές τις δια-εθνικές οικειότητες οι –συχνά 

αντιφατικές- φαντασιώσεις και οι επιθυμίες των εμπλεκόμενων υποκειμένων, οι οποίες 

διαμορφώνονται στο πλαίσιο διαπλεκόμενων τοπικών, εθνικών και παγκόσμιων 

ιστορικών πραγματικοτήτων.  

Σε αυτό το αντιληπτικό πλαίσιο πρέπει κανείς να εξετάσει την αύξηση των 

παρθενορραφών, συσχετίζοντάς την τόσο με την επιθυμία των γυναικών να 

μετακινηθούν, όσο και με την πρόσληψη της χώρας καταγωγής ως ενός ιδανικού τόπου 

εύρεσης συντρόφων, η οποία συνδιαμορφώνει, στην πραγματικότητα, την ταυτότητα 

της50 – ως χώρα παραγωγής παρθένων ή παρθενοραμμένων νυφών. Στο πλαίσιο της 

πολιτισμικής επαφής με την ερωτική κουλτούρα της χώρας υποδοχής, οι Αλβανοί 

μετανάστες, καταξιώνοντας τα παρθενικά σώματα των Αλβανίδων γυναικών, 

συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής αξίας της παρθενιάς και στον 

επανασχηματισμό του παρθενικού σώματος εκεί. Οι παρθενορραφές, στην ουσία, 

φανερώνουν πως στη χώρα καταγωγής σε ένα βαθμό έχει φθίνει η αξία της παρθενίας, 

η οποία όμως  επανέρχεται δυναμικά λόγω της επιστροφής των Αλβανών μεταναστών 

και των κριτηρίων επιλογής συντρόφου. Οι Αλβανοί μετανάστες, επιθυμώντας 

παρθένες νύφες, όχι μόνο αναπολούν ένα έμφυλο πολιτισμικό παρελθόν, που δεν 

υπάρχει πια ακριβώς όπως ήταν, αλλά το ανασυνθέτουν. Σε αυτήν την περίπτωση, οι 

εξιδανικευμένες αναμνήσεις του «εκεί» που δεν υπάρχει πια δεν νοηματοδοτούν μόνο 

τις στρατηγικές της μεταναστευτικής διαδρομής (Καμπούρη και Λαφαζάνη 2008: 60) 

των Αλβανών μεταναστών, αλλά συνδιαμορφώνουν το έμφυλο παρόν της χώρας 

καταγωγής, καθώς διαπλέκονται με τις εξιδανικευμένες αναπαραστάσεις των 

Αλβανίδων γυναικών για τη χώρα υποδοχής.  

Παρατηρεί, λοιπόν, κανείς ότι η κινητικότητα των μεταναστών στη χώρα 

καταγωγής προς αναζήτηση μιας «γυναίκας για σπίτι» λειτουργεί ως ντόμινο, 

                                                 
50 Εξαιρώντας οι πληροφορητές την πρωτεύουσα της Αλβανίας, όπου συντρέχουν ιδιαίτερες 
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και λαμβάνουν χώρα νεωτερικές έμφυλες συμπεριφορές. 
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προκαλώντας μια αλληλουχία πρακτικών και δράσεων- προξενιά, παρθενορραφές, 

αρραβώνες- που με τη σειρά τους αποδίδουν διαφορετικές σημασίες και νοήματα στην 

κινητικότητα, στα ανδρικά σώματα που κινούνται και σε αυτά που μένουν 

ακινητοποιημένα. Η προσδοκία της κινητικότητας μέσω του γάμου για τις Αλβανίδες 

γυναίκες, που σηματοδοτεί την απαλλαγή τους από τον γονεϊκό έλεγχο και την 

αφετηρία μιας ευτυχισμένης και ελεύθερης ζωής, που δρομολογεί δηλαδή την αλλαγή 

των συνθηκών ζωής τους, τις κινητοποιεί να ενδυθούν την ταυτότητα της παρθένας και 

των συμπαραδηλώσεων που αυτή φέρει. Κομμένες και ραμμένες στα μέτρα και τις 

επιθυμίες των Αλβανών μεταναστών οι Αλβανίδες γυναίκες μέσω αυτής της σωματικής 

επέμβασης επιδιώκουν να επιτύχουν να διαβούν τα σύνορα, όχι μόνο τα τοπικά, αλλά 

αυτά που θέτει το κοινωνικό τους φύλο. Εκπληρώνουν την φαντασίωση των Αλβανών 

μεταναστών, το παρθενικό σώμα της νύφης, προκειμένου να εκπληρώσουν στην 

συνέχεια τη δική τους φαντασίωση, να μεταβούν και να γευτούν μια «άλλη» κοινωνική 

πραγματικότητα, σπάζοντας το καθεστώς της ακινησίας. Άλλωστε, όπως αναφέρει η 

Janice Boddy (1982 σε Lindisfarne 1994: 89), οι χειρουργικές επεμβάσεις 

επαναδιόρθωσης του παρθενικού υμένα δεν αποβλέπουν τόσο στον έλεγχο της 

γυναικείας σεξουαλικότητας, όσο στις δυνατότητες επανακοινωνικοποίησης του 

γυναικείου σώματος.  

Υπό αυτό το πρίσμα, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως οι 

παρθενορραφές συγκαλύπτουν την εμπρόθετη δράση των γυναικών, έτσι όπως αυτή 

ορίζεται και διαμορφώνεται στο πλαίσιο των τοπικών και δια-εθνικών έμφυλων 

σχέσεων εξουσίας. Ακολουθώντας την Pilapa Esara (2009), θα μπορούσε κανείς να 

υποστηρίξει πως οι Αλβανίδες γυναίκες, επανασχηματίζοντας το σώμα τους, 

επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο τους στην τοπική γαμήλια αγορά, εφόσον σε ένα βαθμό 

αποφασίζουν οι ίδιες τον σύντροφό τους. Οι φαντασιώσεις τους, οι προσδοκίες τους 

μαρτυρούν πως οι ίδιες δεν συνιστούν διαθέσιμα προϊόντα στο πλαίσιο μιας γαμήλιας 

αγοράς, ως είθισται στο παρελθόν, αλλά πως οι ίδιες συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν την 

διαδικασία παρά τους χωρικούς περιορισμούς (Constable 2005: 13), επιθυμώντας έναν 

νεωτερικό εαυτό, επιβεβαιώνοντας πως η αλλαγή δεν είναι συνώνυμο της 

κινητικότητας, αλλά αντίθετα μπορεί εξίσου να λάβει χώρα σε όσα υποκείμενα 

παραμένουν πίσω, «καθηλωμένα» στη χώρα καταγωγής.  

Η έμμονη αναφορά των Αλβανών μεταναστών στα επιθυμητά έμφυλα 

χαρακτηριστικά της υποψήφιας συζύγου δημιουργεί την εντύπωση πως οι ίδιοι στο 

πλαίσιο αυτής της διαδικασίας απαξιώνουν το ερωτικό συναίσθημα μη θεωρώντας το 
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απαραίτητο και συστατικό στοιχείο της συζυγικής σχέσης. Σε αυτήν την εντύπωση 

συμβάλλουν, άλλωστε, και οι μαρτυρίες των Αλβανών μεταναστών από την μια και 

των Αλβανίδων γυναικών51 από την άλλη σε σχέση με τη γνωριμία τους, μην 

καταγράφοντας ιστορίες αγάπης και έρωτα, έτσι όπως αυτές είθισται να προκύπτουν 

και να προβάλλονται στην δυτική Ευρώπη. Αντί των τυχαίων γνωριμιών, των 

ρομαντικών ραντεβού και των μοιραίων παθών, των ερωτικών εξομολογήσεων και των 

φλογερών αγγιγμάτων, οι πληροφορητές και οι πληροφορήτριες αναφέρουν 

προγραμματισμένες, τυπικές συναντήσεις του άνδρα μετανάστη μετά την μεσολάβηση 

ενός συγγενικού ή φιλικού του προσώπου με την οικογένεια της υποψήφιας νύφης, η 

οποία είτε του άρεσε εμφανισιακά, είτε διέθετε κατάλληλες συστάσεις. Δεδομένου ότι 

αρκετοί ερευνητές52  μελετούν τις σχέσεις οικειότητας υπό το πρίσμα της 

νεωτερικότητας, εξετάζοντας σε διαφορετικά τοπικά συμφραζόμενα πώς η επιλογή του 

«συντροφικού γάμου» και της «ρομαντικής» αγάπης συσχετίζεται με ευρύτερες 

διαδικασίες μοντερνοποίησης (modernization) –την άνοδο του ατομικισμού, την 

πολιτική οικονομία του ύστερου καπιταλισμού, τον καταναλωτισμό- και έχει 

καθιερωθεί ως ένα «νεωτερικό» συναισθηματικό πρότυπο, θα μπορούσε κανείς να 

υποστηρίξει και να αναγνώσει την υιοθέτηση των προξενιών ως ένα δείγμα 

συντηρητικοποίησης των Αλβανών μεταναστών και ως μια συνειδητή απάρνηση 

νεωτερικών συμπεριφορών, λόγω ακριβώς των συναισθηματικών τους εμπειριών στο 

πλαίσιο της μετανάστευσης. 

Ωστόσο, η απουσία του ερωτικού συναισθήματος στις αφηγήσεις και η επιλογή 

αναφοράς στα προξενιά ως τρόπο εύρεσης συντρόφου δεν μαρτυρά την απαξίωση του 

ερωτικού συναισθήματος εκ μέρους των Αλβανών μεταναστών και επομένως τη μη 

νεωτερικότητά τους, αλλά σχετίζεται άμεσα με τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές 

και συναισθηματικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα καταγωγής. Πιο 

συγκεκριμένα, η κοινωνική ανασφάλεια και ο φόβος που καλλιεργήθηκαν και 

εντάθηκαν λόγω της πολιτικής αστάθειας μετά την χρηματοπιστωτική κατάρρευση 

(πτώση των πυραμίδων) το 1997, αλλά και των κοινωνικών συνθηκών που 

διαμόρφωσε η κινητικότητα των μεταναστών, ώθησε τις αλβανικές οικογένειες να 

αυξήσουν τα μέτρα προφύλαξης και περιορισμού των νεαρών γυναικών,53 προκειμένου 

                                                 
51 Οι εμπειρίες των Αλβανίδων «νυφών» εξετάζονται αναλυτικά στο 3ο κεφάλαιο.  
52 Βλέπε, Ahearn (2001), Collier (1997), Hirsch (2003), Hirsch  και Wardlow (2006), Rebhun (1999). 
53 Οι King και Vullnetari αναφέρουν συγκεκριμένα ότι οι γονείς δεν έστελναν τις κόρες τους στο 
σχολείο και τις κρατούσαν σπίτι, επειδή φοβόντουσαν το ενδεχόμενο απαγωγής τους από μέλη 
δικτύων σωματεμπορίας (2012 : 137).    
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να διασφαλίσουν τη σωματική ακεραιότητα τους, την αξία της παρθενίας και κατ’ 

επέκταση το ενδεχόμενο ενός καλού γάμου. Σε αυτό συνετέλεσαν και οι φήμες που 

κυκλοφορούσαν εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με τις οποίες υπήρξαν περιστατικά, 

όπου μετανάστες παντρεύτηκαν Αλβανίδες, με σκοπό να τις προωθήσουν στην 

πορνεία, δημιουργώντας ένα έντονο κλίμα καχυποψίας απέναντι στους άνδρες 

μετανάστες. Στο πλαίσιο αυτό, τα προξενιά καθιερώθηκαν ως ένας αποδεκτός και 

ασφαλής τρόπος εύρεσης συντρόφου, τον οποίο υιοθέτησαν και οι Αλβανοί μετανάστες 

ακολουθώντας ή αδυνατώντας να ανατρέψουν τις επιταγές της αλβανικής κοινωνίας. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νικήτας για την απόφασή του να γνωρίσει μέσω 

προξενιού τη σύζυγό του, «Όταν είσαι πάνω, μπαίνεις στην εκεί κατάσταση και ξεχνάς 

όσα ζεις στην Ελλάδα και μετά έρχεσαι εδώ και λες τι έκανα».  

 Μπαίνοντας στην κοινωνική πραγματικότητα της χώρας καταγωγής κατά την 

διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, οι Αλβανοί μετανάστες κάπως αναπάντεχα -  αν 

και είχαν προαποφασίσει πως θα παντρευτούν μια Αλβανίδα γυναίκα για τους λόγους 

που προαναφέραμε- δεσμεύονται επίσημα γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν θα 

έχουν το περιθώριο να ερωτευτούν τις συντρόφους τους. Δεδομένου ότι τα προξενιά 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλει η αλβανική 

οικογένεια της νύφης, διαφυλάττοντας τη γυναικεία τιμή της, το ζευγάρι δεν έχει χρόνο 

στη διάθεση του να γνωριστεί, να φλερτάρει, να νιώσει και να εκφράσει συναισθήματα. 

Επιπλέον, οι ολιγόωρες συναντήσεις μεταξύ τους λαμβάνουν χώρα αρκετές φορές υπό 

την επίβλεψη συγγενών. Ο Τόλης αναφέρει χαρακτηριστικά πως το σύντομο χρονικό 

διάστημα  που βρίσκεται στην Αλβανία, οι γονείς της αρραβωνιαστικιάς του τού 

επιτρέπουν να βγαίνει μαζί της δυο ώρες μόνο κάθε μέρα, γεγονός που δεν επιτρέπει να 

αναπτυχθεί οικειότητα μεταξύ τους. Η περιορισμένη χρονικά παραμονή των 

μεταναστών στη χώρα καταγωγής και η επερχόμενη επιστροφή τους στη χώρα 

υποδοχής χωρίς την συνοδεία των αρραβωνιαστικών τους, εφόσον οι γονείς δεν 

επιτρέπουν πριν την τέλεση του γάμου να μεταναστεύσουν οι κόρες τους στην Ελλάδα, 

συντελούν εξίσου, ούτως ώστε οι Αλβανοί μετανάστες να μην δεσμευτούν 

συναισθηματικά με την επίσημη σύντροφο τους.  

Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι περισσότεροι πληροφορητές 

αναφέρουν πως παρόλο που ήταν αρραβωνιασμένοι ή παντρεμένοι, επιστρέφοντας 

στην Ελλάδα, αισθάνθηκαν πως δεν είχε συμβεί μια καθοριστική αλλαγή στη ζωή τους. 

Λόγω της χιλιομετρικής και κυρίως της συναισθηματικής απόστασης που τους χώριζε 

από την επίσημη σύντροφό τους οι Αλβανοί μετανάστες εξακολουθούσαν μετά την 
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επιστροφή τους στην Ελλάδα να συμπεριφέρονται ως ελεύθεροι, ενώ πολλοί από 

αυτούς συνέχισαν να διατηρούν παράλληλα ερωτικό δεσμό με μια σύντροφο στη χώρα 

υποδοχής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το μεταναστευτικό και νομοθετικό πλαίσιο που 

αφορά την επανένωση οικογενειών, με τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, 

και η οικονομική κρίση, επηρεάζοντας άμεσα τη δυνατότητα τέλεσης μιας γαμήλιας 

τελετής, λειτουργούσαν υπέρ των ερωτικών δεσμών που διατηρούσαν οι Αλβανοί 

μετανάστες στην Ελλάδα και εναντίον των επίσημων δεσμών που είχαν συνάψει στην 

Αλβανία, εφόσον επιβράδυναν και παρεμπόδιζαν την επανένωση του ζευγαριού.  

Προβάλλοντας, όμως, μια πλούσια ερωτική ζωή στη χώρα υποδοχής παρά την 

επίσημη δέσμευσή τους με την Αλβανίδα γυναίκα, οι Αλβανοί μετανάστες, στην 

πραγματικότητα, εξακολουθούν να αρθρώνουν μια ρητορική που συμβάλλει στην 

ανάδειξη της αρρενωπότητάς τους. Ακόμα και στις περιπτώσεις που η συμπεριφορά 

τους αποτελεί ένα προσωπικό αίνιγμα και καταλήγει στην έκφραση του «πώς τα 

κατάφερα έτσι», στην πραγματικότητα, οι Αλβανοί μετανάστες, θέτοντας τον εαυτό 

τους στο επίκεντρο δυο παράλληλων –άβολων- συναισθηματικών καταστάσεων που 

διαδραματίζονται σε δυο διακριτές, αλλά συνδεδεμένες τοπικές πραγματικότητες, 

καταμετρούν έμμεσα την ισχυροποιημένη τους αρρενωπότητα.  

Αυτό διαφαίνεται και από το γεγονός ότι στις αφηγήσεις των Αλβανών 

πληροφορητών η Αλβανίδα νύφη αποκτά υπόσταση μέσω του ερωτικού 

συναισθήματος που εκφράζει και βιώνει για τους ίδιους. Έτσι, την έλλειψη εκτενών 

αναφορών στον χαρακτήρα της Αλβανίδας αρραβωνιαστικιάς αντισταθμίζει η έμφαση 

που αποδίδουν οι ίδιοι είτε στον υπέρμετρο έρωτα που νιώθουν οι Αλβανίδες γυναίκες, 

είτε στην σχέση εξάρτησης που λαμβάνει διαστάσεις ζωής και θανάτου. Ο Τόλης 

αναφέρει σχετικά πως η αρραβωνιαστικιά του, παρά το μικρό χρονικό διάστημα της 

γνωριμίας τους, είναι τρελά ερωτευμένη μαζί του και συχνά του λέει πως αν την 

εγκαταλείψει, θα αυτοκτονήσει. Ο ίδιος σχολιάζει πως από την στιγμή που της είπαν 

πως «ο Τόλης θα είναι ο άνδρας σου, αυτή μόνο τον Τόλη σκέφτεται». Προσθέτει πως η 

αρραβωνιαστικιά του δεν εργάζεται και πως τα περισσότερα κορίτσια στην Αλβανία 

«έτσι είναι». Σε αντίθεση με τη διαδεδομένη δυτική αντίληψη του υπέρμετρου έρωτα 

των γυναικών ως μιας παθολογικής ένδειξης, στην προκείμενη περίπτωση ο «τρελός» 

έρωτας εκλαμβάνεται ως απόρροια του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, 

στο οποίο έχει ανατραφεί η αρραβωνιαστικιά του Τόλη, που επιβεβαιώνει την 

οριοθετημένη κοινωνική της θέση ως αφοσιωμένης συζύγου, αποδίδοντας αξία και 

υλοποιώντας την εθνική του αρρενωπότητα. Επιπλέον, οι Αλβανοί μετανάστες, 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:18:14 EEST - 44.213.66.193



 86

προσλαμβάνοντας τον εαυτό τους ως υπεύθυνο για την ερωτική, σωματική και κυρίως 

κοινωνική επιβίωση των γυναικείων σωμάτων, αναγνωρίζουν και ισχυροποιούν την 

κοινωνική και έμφυλη αξία τους παραβλέποντας το γεγονός πως ο έρωτας των 

Αλβανίδων γυναικών διαθλάται και διογκώνεται μέσω της ελπίδας και προσμονής της 

κινητικότητάς τους που θα διασφαλίσει την προσωπική τους ευτυχία. 

Υπ’ αυτό το πρίσμα, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς πως σε ένα βαθμό οι 

Αλβανοί μετανάστες διαμορφώνουν μια συναισθηματική συνθήκη στην ζωή τους –

αποδέκτες ενός υπέρμετρου έρωτα που μεγιστοποιείται λόγω των νομικών δυσχερειών 

από την μια και ενός απαγορευμένου και ατελέσφορου έρωτα από την άλλη- που 

επικυρώνει σε δια-εθνικό επίπεδο πως οι ίδιοι συνιστούν «σώματα με σημασία», ενόσω 

δρουν εν τω μέσω των παράλληλων κοινωνικών, πολιτισμικών και συναισθηματικών 

πραγματικοτήτων της χώρας υποδοχής και της χώρας καταγωγής.   

 

Συμπέρασμα 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, επιχείρησα να εξετάσω πώς οι τόποι 

συγκροτούνται ως ιδανικοί ή ακατάλληλοι τόποι αναζήτησης ερωτικού συντρόφου 

αναλύοντας τα πολλαπλά, διφορούμενα, ερωτικά και μη, βλέμματα που 

ανταλλάσσονται στο πλαίσιο των πολυεπίπεδων συναισθηματικών επαφών των 

μεταναστευτικών υποκειμένων. Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης, διαφάνηκε πώς μέσω 

της κυκλοφορίας συναισθημάτων και της συνεπακόλουθης οριοθέτησης των 

συναισθηματικών επαφών υποστασιοποιούνται και πιο συγκεκριμένα ετεροποιούνται 

και στη συνέχεια ρυθμίζονται τα σώματα των μεταναστών/τριών. Παράλληλα, όμως,  

διαπιστώθηκε πως αυτές οι σύνθετες αισθητηριακές και συναισθηματικές επαφές 

ωθούν τους/τις μετανάστες/τριές να ανατρέψουν τους ισχύοντες όρους 

αναγνωρισιμότητας τους μέσω της αναζήτησης και διεκδίκησης ενός ιδεατού ερωτικού 

άλλου. Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχτηκε η δια-εθνική συγκρότηση της ερωτικής 

επιθυμίας, δηλαδή πως το ερωτικό φαντασιακό διαμορφώνεται στο πλαίσιο δια-

εθνικών επαφών, νοερών και μη, και συγκροτείται, καθώς αλληλοδιαπλέκονται οι 

τοπικές, εθνικές πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές πραγματικότητες της χώρας 

καταγωγής και υποδοχής, αναπροσδιορίζοντας παράλληλα τις πολιτισμικά 

προσδιορισμένες έννοιες της αξίας και της προσωπικής ευτυχίας (Collier 1997) αλλά 

και τα έμφυλα ιδεώδη. Υπό αυτό το πρίσμα, η πρόσληψη του πάρκου ως ακατάλληλου 

τόπου εύρεσης ερωτικού συντρόφου για τις Βουλγάρες μετανάστριες και αντίστοιχα η 

συγκρότηση της χώρας καταγωγής των Αλβανών μεταναστών ως ιδανικού τόπου 
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αναζήτησης νύφης αντανακλούν τις πολιτικές διαχείρισης του ερωτικού 

συναισθήματος στο πλαίσιο σύνθετων και πολυεπίπεδων δια-εθνικών επαφών και 

ιεραρχιών, μέσω των οποίων οι μετανάστες και οι μετανάστριες επιχειρούν στο πλαίσιο 

αδυνατοτήτων και δυνατοτήτων του ανήκειν, ροών και καθηλώσεων να 

ανασυγκροτήσουν την εθνική, ταξική και έμφυλη υποκειμενικότητά τους εν τω μέσω 

του «εδώ» και του «εκεί».  
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Κεφάλαιο 2ο 

Σχέσεις φροντίδας: επιτελέσεις του ερωτικού συναισθήματος μέσω της καθημερινής 

παροχής και προσφοράς φροντίδας 

 

Στη δυτική κουλτούρα ο έρωτας, είτε κεραυνοβόλος, είτε παντοτινός, 

νοηματοδοτείται, αλλά και αναμετριέται κάθε φορά με τον χρόνο. Η στιγμιαία 

έκφραση «θα σε αγαπώ για πάντα» εγγυάται όχι μόνο ένα ευτυχισμένο μέλλον, αλλά 

και την αυθεντικότητα του ερωτικού συναισθήματος. Από την άλλη πλευρά, η πεζή 

καθημερινότητα θεωρείται υπαίτια για την αποδυνάμωση του ερωτικού συναισθήματος 

και τη διάλυση των ερωτικών δεσμών. Παράλληλα, οι αφηγήσεις της καθημερινότητας 

του έρωτα –οπτικές ή λεκτικές- πρωτοστατούν την εποχή της θεαματοποίησης της 

στιγμής, δίνοντας πρόσβαση σε οικείους και ξένους να ρίξουν ένα βλέμμα μέσω της 

κλειδαρότρυπας στα άδυτα του ιδιωτικού χώρου και να εισχωρήσουν σε ιδιωτικά 

ζητήματα, που ως τέτοια καταδικάζονταν ή όφειλαν να παραμείνουν αθέατα και 

σιωπηρά. Στο παρόν κεφάλαιο, όμως, η προσοχή στρέφεται στις στιγμές της 

καθημερινότητας που συνήθως δεν προσελκύουν την προσοχή στο πλαίσιο της μελέτης 

ή της αφήγησης του έρωτα.  

Σε αυτές τις ταπεινές στιγμές με προσανατόλισαν οι ιστορίες των 

πληροφορητών/τριών μου, οι οποίοι/ες καταμετρούσαν συνεχώς την αγάπη και τον 

έρωτα μέσα από ρητορικές και επιτελέσεις της καθημερινής φροντίδας του Άλλου. 

Πώς, όμως, η φροντίδα προς τους άλλους και η φροντίδα προς τον εαυτό εμπλέκεται με 

το ερωτικό συναίσθημα; Ποιες μορφές λαμβάνει η φροντίδα που διεκδικούν ή 

προσφέρουν τα μεταναστευτικά υποκείμενα στο πλαίσιο της ερωτικής σχέσης και πώς 

αυτές μορφοποιούν το ερωτικό συναίσθημα; Πώς καθίστανται οι επιτελέσεις της 

καθημερινής φροντίδας πεδίο πολιτικής διαπραγμάτευσης του έμφυλου, εθνικού και 

ερωτικού εαυτού;  

Αυτά τα ερωτήματα πραγματεύεται το συγκεκριμένο κεφάλαιο διερευνώντας  

τις αόρατες πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις των ταπεινών στιγμών και επαφών 

των κοινωνικών υποκειμένων. Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου, εξετάζονται οι 

εργασιακές εμπειρίες των Βουλγάρων και των Αλβανίδων μεταναστριών στον τομέα 

υπηρεσιών φροντίδας και ο τρόπος που αυτές συνδέονται με την ερωτική ζωή. Στο 

δεύτερο μέρος, αναλύεται πώς οι μετανάστες/τριες, νοηματοδοτώντας συγκεκριμένες 
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μορφές επιτέλεσης φροντίδας ως τεκμήρια αγάπης, αποφυσικοποιούν τις 

ουσιοκρατικές έμφυλες ταυτότητες και τις αναπαραστάσεις του μεταναστευτικού 

εαυτού και ανασυγκροτούν την έμφυλη, εθνική και ταξική υποκειμενικότητα τους. 

Μέσω της μελέτης των αγγιγμάτων φροντίδας, των σπιτικών εδεσμάτων και των 

ρομαντικών εξόδων των μεταναστών και των μεταναστριών καταδεικνύεται πως τα 

συναισθήματα των μεταναστών/τριών συνιστούν μέρος των πολιτικών της 

καθημερινότητας (Abu-Lughod και Lutz 1990: 19) που βιώνουν στο πλαίσιο της 

μεταναστευτικής εμπειρίας.  

  

 

Α. Αγγίγματα φροντίδας: συναισθηματικές εργασίες και εργασιακά συναισθήματα 

 

Στο παρόν υποκεφάλαιο, θα ακολουθήσουμε τις μετανάστριες στο καθημερινό 

δρομολόγιό τους προς τα σπίτια των εργοδοτών/τριών και γενικότερα προς τους 

χώρους της εργασίας. Ανάμεσα σε απορρυπαντικά και αγγίγματα φροντίδας θα 

ξεγλιστρήσουν ιστορίες που θα αναδείξουν πώς διαπλέκεται ο κόσμος της οικιακής και 

συγκεκριμένα της γυναικείας εργασίας με τις ερωτικές ζωές των μεταναστριών. 

 Δεδομένου ότι οι πληροφορήτριες εργάζονται στην πλειοψηφία τους στον τομέα 

υπηρεσιών φροντίδας,54 με ενδιαφέρει να εξετάσω εάν και πώς οι συναισθηματικές 

ποιότητες της συγκεκριμένης εργασιακής εμπειρίας αναδιαμορφώνουν και 

ανανοηματοδοτούν το ερωτικό συναίσθημα. Υιοθετώντας την συγκεκριμένη 

προσέγγιση, επιχειρώ να αναδείξω μια όψη της εργασιακής καθημερινότητας των 

μεταναστριών, την οποία οι μεταναστευτικές σπουδές παραμέλησαν να θέσουν υπό 

εξέταση. Μολονότι η εργασιακή εμπειρία των γυναικών μεταναστριών στον τομέα της 

φροντίδας μονοπώλησε το ενδιαφέρον των ερευνητών/τριών και πολλά λέχθηκαν σε 

σχέση με το έλλειμμα φροντίδας που καλύπτεται στον δυτικό κόσμο μέσω της 

μετακίνησης φτωχών γυναικών από υποανάπτυκτες χώρες της Ανατολής και του 

                                                 
54 Στην πλειοψηφία τους, οι Αλβανίδες μετανάστριες αναλαμβάνουν τον καθαρισμό σπιτιών, ενώ οι 
Βουλγάρες μετανάστριες εργάζονται ως εσωτερικές οικιακές βοηθοί, αναλαμβάνοντας κυρίως την 
φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων. Όπως, όμως, αναφέρουν οι Παπαταξιάρχης, Τοπάλη και 
Αθανασοπούλου, οι τομείς της καθαριότητας και της φροντίδας είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι, καθώς 
ορισμένες οικιακές εργασίες ταλαντεύονται μεταξύ της καθαριότητας και του ευμετάβλητου πεδίου 
της φροντίδας, όπως το μαγείρεμα ή η τακτοποίηση (2008: 4). Υπό αυτήν την έννοια, θεωρώ πως και 
στις δυο περιπτώσεις οι γυναίκες μετανάστριες εργάζονται στον τομέα υπηρεσιών φροντίδας, αν και 
αυτή λαμβάνει διαφορετικά χαρακτηριστικά και επιτελείται με διαφορετικούς όρους.   
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Νότου (Hochschild 2000, 2004, Parrenas 2001), αλλά και με το έλλειμμα φροντίδας 

που δημιουργούσε η απουσία τους στη χώρα υποδοχής (Andall 2000, Hondagneu- 

Sotelo και Avila 1997), εντούτοις σπάνια μελετήθηκε η φροντίδα που οι ίδιες δέχονται 

στο πλαίσιο της μεταναστευτικής τους εμπειρίας. Θα έλεγε κανείς πως η αναλυτική 

προσέγγιση της «παγκόσμιας αλυσίδας της φροντίδας» (Hochschild 2000, Ehrenreich 

και Hochschild 2004), ενώ ανέδειξε τις συναισθηματικές ανισότητες μεταξύ Δύσης και 

Ανατολής, την ίδια στιγμή παγίωσε τον ρόλο των μεταναστριών ως παρόχων 

φροντίδας, είτε ως προς τους/τις εργοδότες/τριες, είτε ως προς τα μέλη της οικογένειάς 

τους στη χώρα υποδοχής.55  

Σε αυτό το αναλυτικό πλαίσιο, μέσω της από κοινού εξέτασης των οικογενειακών 

και εργασιακών σχέσεων των μεταναστριών, η φροντίδα προσεγγίζεται ως ένα προϊόν 

που εξορύσσεται όχι μόνο από τις υποανάπτυκτες χώρες, αλλά κυρίως από τα 

γυναικεία σώματα- με έμφαση στα γυναικεία σώματα αυτά που εντάσσονται στο 

πλαίσιο μιας ετεροκανονικής οικογένειας- και διοχετεύεται σε μια παγκόσμια, αλλά και 

τοπική καπιταλιστική αγορά. Υπό αυτό το πρίσμα, η θηλυκοποίηση της φροντίδας 

συμβάλλει στην εδραίωση και αναπαραγωγή έμφυλων ιεραρχιών μεταξύ ανδρών και 

γυναικών, και παράλληλα στην αποσιώπηση κι ως εκ τούτου στην μη αναγνώριση της 

επιθυμίας και της ανάγκης από μέρους των γυναικών να καταστούν οι ίδιες αποδέκτες 

φροντίδας. Όπως αναφέρει ο Manalansan (2008), επιχειρώντας μια κριτική ανάλυση 

της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για τις μετανάστριες οικιακές βοηθούς,56 η «αλυσίδα 

της φροντίδας» στρέφεται γύρω από μια διαδικασία εμφυλοποίησης, η οποία βασίζεται 

στην εδραίωση και αναπαραγωγή κανονιστικών εννοιών της φροντίδας, της αγάπης και 

άλλων συναισθημάτων. 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, λοιπόν, δεν εστιάζω στο έλλειμμα φροντίδας που 

καλύπτουν ή παράγουν οι μετανάστριες μέσω της κινητικότητάς τους, αλλά στο 

έλλειμμα φροντίδας που οι ίδιες βιώνουν και στον τρόπο με τον οποίο η εργασιακή 

απασχόληση στον τομέα της φροντίδας αναπροσδιορίζει το ερωτικό συναίσθημα. Υπό 

αυτό το πρίσμα, επιχειρώ μια ανάγνωση της φροντίδας ως αυτής που υπονομεύει την 

φυσικοποιημένη σύνδεσή της με την γυναικεία ταυτότητα και οικιακότητα. Επίσης, 

                                                 
55Για μια διαφορετική προσέγγιση και εξέταση της φροντίδας στο πλαίσιο των δια-εθνικών 
μεταναστευτικών οικογενειών, βλέπε Fedyuk (2012). 
56 Ο Manalansan (2008) εστιάζει την κριτική του στο γεγονός ότι οι ερευνητές/τριές στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου θεωρητικού σχήματος εξετάζουν τη συναισθηματική εργασία κυρίως παντρεμένων 
γυναικών μεταναστριών, αποκλείοντας από το δείγμα τους τις ανύπαντρες γυναίκες ή τους γκέι άνδρες 
που ασχολούνται στον τομέα της οικιακής εργασίας, με αποτέλεσμα να αναπαράγουν το ιδεώδες της 
ετεροκανονικότητας.  
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επιχειρώ μια προσέγγιση των μεταναστευτικών εμπειριών των γυναικείων υποκειμένων 

που υπογραμμίζει και αναδεικνύει την συνθετότητα της ταυτότητας τους, 

αποδεσμεύοντάς τα από το στερεότυπο της αγαπητής νοικοκυράς, συζύγου, ερωμένης, 

εργαζόμενης, ή, όπως αναφέρει ο Manalansan, της παρόχου «αυθεντικής» φροντίδας 

και παραγωγού «σπιτικών» συναισθημάτων (2008: 5).   

  24ωρα φροντίδας: η εργασιακή καθημερινότητα των Βουλγάρων μεταναστριών 

 

Το εργασιακό χρονοδιάγραμμα της μέρας ανακύπτει συνεχώς στον λόγο των 

Βουλγάρων μεταναστριών, αποδεικνύοντας πως η εργασιακή απασχόληση συνιστά το 

σημαντικότερο άξονα της ζωής τους στη χώρα υποδοχής. Η 24ωρη φροντίδα των 

εργοδοτών/τριών, άλλωστε, συνεπάγεται την 24ωρη παραμονή των μεταναστριών στο 

σπίτι – με ένα μικρό διάλειμμα δυο ωρών κάθε μέρα- θολώνοντας τα όρια μεταξύ 

εργασιακού και προσωπικού χρόνου και χώρου. Η απουσία επαρκούς ελεύθερου 

χρόνου, στην πραγματικότητα, προσδίδει στις ίδιες μια μονοδιάστατη ταυτότητα, αυτή 

της εργαζόμενης, από την οποία δεν μπορούν να απαλλαχτούν λόγω των 

συγκεκριμένων εργασιακών συνθηκών. Το εργασιακό καθεστώς θα έλεγε κανείς ότι 

διαιωνίζει και αναπαράγει αυτήν την μονοδιάστατη ταυτότητα. Έτσι, οι 

εργοδότες/τριές, καθορίζοντας το εργασιακό ωράριο των Βουλγάρων μεταναστριών 

σύμφωνα με τις ανάγκες της φροντίδας των ιδίων, αδιαφορώντας στην ουσία για τις 

επιθυμίες και τα συναισθήματα των εργαζομένων, διαμορφώνουν όχι μόνο τις 

συνθήκες της καθημερινότητας, αλλά και περιορίζουν τον κοινωνικό χαρακτήρα της 

ζωής τους. 

Στο πλαίσιο αυτού του χρονοδιαγράμματος, οι Βουλγάρες μετανάστριες μετράνε 

επί καθημερινής βάσης αντίστροφα τον χρόνο - 2 ώρες ακόμα που απομένουν μέχρι να 

επιστρέψουν στον εργασιακό χώρο, 2 μήνες μέχρι να επιστρέψουν στη χώρα 

καταγωγής-, καταμετρώντας στην πραγματικότητα επιθυμίες που δεν υλοποιούνται. 

Την επιθυμία να ταξιδέψουν στην πατρίδα τους, να πάνε μια εκδρομή, μια βόλτα εκτός 

ωραρίου, να απολαύσουν τη νυχτερινή διασκέδαση, να γνωρίσουν έναν ερωτικό 

σύντροφο, να έχουν «προσωπική» ζωή.  

Σε αυτές τις αφηγήσεις των εργατοωρών, η ερωτική ζωή μοιάζει να μην «χωράει» ή 

να μην συμβαδίζει με το καθημερινό εργασιακό πρόγραμμα των εσωτερικών οικιακών 

βοηθών. Εγκλωβισμένες οι Βουλγάρες μετανάστριες το μεγαλύτερο διάστημα της 

μέρας -και κυρίως της νύχτας- στον ιδιωτικό χώρο των εργοδοτών/τριών, έχουν 
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περιορισμένες δυνατότητες εξόδου από το σπίτι, κατά τη διάρκεια των οποίων θα 

μπορούσαν να παραβρεθούν και να αναζητήσουν μια ερωτική σχέση. Δεν είναι τυχαίο, 

άλλωστε, το γεγονός ότι οι Βουλγάρες μετανάστριες που διατηρούν ερωτική σχέση, 

δεν εργάζονται ως εσωτερικές οικιακές βοηθοί.57 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, δεν θεωρείται υπερβολική η παρομοίωση που 

χρησιμοποίησε η Σουλτάνα αναφερόμενη σε μια Βουλγάρα μετανάστρια που 

δικαιούται μόνο τέσσερις ώρες ρεπό την εβδομάδα: «Αυτό είναι φυλακή».58 Η 

συγκεκριμένη φράση, «το σπίτι-φυλακή», αποτυπώνει γλαφυρά το καθεστώς 

εγκλεισμού, τη στέρηση της ελευθερίας, τη συνεχή επιτήρηση, στην οποία 

υποβάλλονται οι μετανάστριες λόγω της έλλειψης προσωπικού χρόνου και χώρου, και 

κυρίως τη διαμόρφωση μιας επιβλεπόμενης και χρονικά προσδιορισμένης 

κοινωνικότητας (επισκεπτήριο, προαυλισμός), υποδηλώνοντας ταυτόχρονα το πώς 

βιώνουν συναισθηματικά και αισθητηριακά την εργασιακή τους απασχόληση και το 

ρεπό που δικαιούνται.  

Ενώ, όμως, το συγκεκριμένο εργασιακό καθεστώς των Βουλγάρων μεταναστριών 

περιορίζει και παρεμποδίζει την ερωτική και κοινωνική ζωή τους, παράλληλα 

μεγιστοποιεί την επιθυμία κοινωνικοποίησης και ειδικότερα εύρεσης ερωτικής 

συντροφιάς. Το συναίσθημα του έρωτα, η προοπτική μιας ερωτικής περιπέτειας 

φαίνεται ότι αντισταθμίζει τη ζωή «σοκ» που βιώνουν οι μετανάστριες φροντίζοντας 

συνήθως ένα ηλικιωμένο και αδύναμο άτομο. Περιγράφοντας τα εργασιακά τους 

καθήκοντα, οι μετανάστριες αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στις συναισθηματικές 

διαστάσεις της εργασιακής σχέσης. Στη θλίψη που προκαλεί το γεγονός ότι βιώνουν σε 

καθημερινό επίπεδο τη λιγοστή ζωή ή τον θάνατο των εργοδοτών/τριών τους, τον θυμό 

σε σχέση με το ότι έχουν την υποχρέωση να ανέχονται τις ιδιοτροπίες τους και πολλές 

φορές τις προσβολές τους, την αποστροφή που τις προκαλούν τα αγγίγματα φροντίδας 

των γερασμένων τους σωμάτων, τον προσωπικό εξευτελισμό που βιώνουν 

αναλαμβάνοντας καθήκοντα που δεν αναλογούν στο εργασιακό και κοινωνικό στάτους 

                                                 
57 Για να είμαι πιο ακριβής, η Πέτια και η Σουλτάνα που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο 
εργαζόντουσαν στο παρελθόν ως εσωτερικές οικιακές βοηθοί. Αποφάσισαν να αναζητήσουν μια 
εργασία «ωρών», όπως την ονομάζουν, επειδή είτε σύναψαν ερωτική σχέση, είτε κουράστηκαν 
σωματικά και ψυχολογικά από την 24ώρη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων. Σήμερα εξακολουθούν να 
ασκούν την ίδια εργασιακή απασχόληση αλλά έχοντας μειωμένο ωράριο, που στην πραγματικότητα 
τους προσφέρει τη δυνατότητα να βρίσκονται εκτός εργασιακού χώρου λίγες ώρες το μεσημέρι και 
καθ’ όλη τη νύχτα. Από την άλλη, η Ελένα, 30 ετών, δεν εργάστηκε ποτέ ως εσωτερική οικιακή 
βοηθός. Τα τελευταία χρόνια «φροντίζει» μια ηλικιωμένη κυρία πρωινές και βραδινές ώρες, αλλά και 
πέραν αυτών των ωρών, όποτε, δηλαδή, η εργοδότρια έχει ανάγκη.    
58 Η Nayla Moukarbel στην έρευνα της για τις οικιακές βοηθούς από Σρι- Λάνκα που εργάζονται στο 
Λίβανο αναφέρει ότι οι εργοδότριες τις κλειδώνουν μέσα στο σπίτι (2009).  
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που είχαν στη χώρα υποδοχής. 24ωρα φροντίδας που αφήνουν τα σημάδια στην ψυχή 

και στο σώμα των εργαζομένων, καθώς «βαραίνουν και γερνάνε μαζί τους», όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει η Πέτια. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι πληροφορήτριες ή αφήνουν να εννοηθούν μέσα από 

σιωπές κι άλλοτε αστεϊσμούς, ο έρωτας προσλαμβάνεται ως μια διέξοδος από τη 

μίζερη εργασιακή τους καθημερινότητα, που παρέχει τη δυνατότητα να αποβάλλουν 

προσωρινά τα αρνητικά συναισθήματα που βιώνουν έχοντας αναλάβει τη φροντίδα 

ηλικιωμένων ατόμων και να απαλείψουν τη μοναξιά που φαίνεται να μεγεθύνεται υπό 

την σκιά της φροντίδας σιωπηλών εργοδοτών/τριών. Δεν είναι, όμως, μόνο, η επώδυνη 

καθημερινότητα των γερασμένων και βαριών κορμιών που επιχειρούν να απαλύνουν 

και να ωραιοποιήσουν μέσω ενός έρωτα. Οι Βουλγάρες μετανάστριες, αναζητώντας 

και βιώνοντας έναν έρωτα, επιθυμούν να αποκαταστήσουν εντός και εκτός του 

εργασιακού -και συνάμα οικιακού -χώρου την έμφυλη και κοινωνική τους αξία, που 

βάλλεται στο πλαίσιο των σχέσεων φροντίδας, θέτοντας ως διακύβευμα την ίδια την 

φροντίδα.  

  Το διακύβευμα της φροντίδας στις σχέσεις οικιακών βοηθών και εργοδοτριών 

 

Η ένταση της φωνής των Βουλγάρων μεταναστριών διακυμαίνεται, όταν συζητούν 

για την εργασιακή τους απασχόληση, και συνήθως υψώνεται απότομα, όταν 

αναφέρονται στη συμπεριφορά των ιδιότροπων εργοδοτριών τους απέναντί τους 

περιγράφοντας τις περισσότερες φορές μια περίπλοκη και συγκρουσιακή σχέση. Στο 

πλαίσιο των συζητήσεών μας, η Σουλτάνα αναφερόταν στην εργοδότριά της 

χρησιμοποιώντας την έκφραση «κροκόδειλος». Έτσι απεικονιζόταν συνήθως η 

εργοδότρια της Σουλτάνας στα τοιχώματα του φλιτζανιού, όταν της έλεγαν τον καφέ οι 

φίλες της. Ο «κροκόδειλος» συμπλήρωνε και κατά κάποιο τρόπο χρωμάτιζε την 

αφήγηση της Σουλτάνας σε σχέση με τις αντίξοες συνθήκες εργασίας της λόγω της 

δυστροπίας και οξυθυμίας της συγκεκριμένης εργοδότριας. Η φιγούρα, οπτικοποιώντας 

τον χαρακτήρα της συγκεκριμένης εργοδότριας, αποκάλυπτε και δικαίωνε ταυτόχρονα 

τα συναισθήματα δυσαρέσκειας και απέχθειας που ένιωθε η Σουλτάνα για την 

εργοδότριά της.  

Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Σουλτάνας, η εργοδότριά της – που κατείχε γνώσεις 

ψυχολογίας- της συμπεριφερόταν με τέτοιο τρόπο, ώστε να την εκνευρίζει και να την 
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καταρρακώνει συναισθηματικά.59 Για παράδειγμα, μου είχε αναφέρει πως συνήθιζε να 

ζητάει από την Σουλτάνα να την ταΐσει λίγο πριν λήξει η βάρδια της, προκειμένου να 

την καθυστερεί στην έξοδό της με τον σύντροφό της. Η Σουλτάνα επέμενε πως ενώ η 

εργοδότριά της ήξερε πως η ίδια ήθελε να έχει ολοκληρώσει τα εργασιακά της 

καθήκοντα μίση ώρα πριν φύγει από το σπίτι, ούτως ώστε να μην αργεί στο ραντεβού 

της, αυτή εσκεμμένα προέβαινε σε αυτή την ξαφνική μεταβολή προγράμματος, για να 

της χαλάσει την διάθεση. 

Η απαίτηση της εργοδότριας να λάβει φροντίδα την ώρα που επιθυμεί συνιστά μια 

επίδειξη εξουσίας από πλευρά της και μαρτυρά τη θέση ισχύος που κατέχει στο 

πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασιακής σχέσης. Απαιτώντας, όμως, την προσοχή της 

Σουλτάνας, η εργοδότρια τροποποιεί το εργασιακό πρόγραμμα της επεμβαίνοντας με 

ένα καίριο τρόπο στην προσωπική της ζωή. Μέσω αυτής της συστηματικής επέμβασης 

η εργοδότρια στην πραγματικότητα δηλώνει την αδιαφορία της απέναντι στο 

«προσωπικό» πρόγραμμα της Σουλτάνας, μην αναγνωρίζοντάς της το δικαίωμα να 

«υπάρχει» πέραν του εργασιακού χώρου και χρόνου. Παραβλέποντας τις επιθυμίες και 

τις ανάγκες της Σουλτάνας, απαιτώντας να τελέσει με κάθε κόστος το εργασιακό της 

καθήκον, ιεραρχώντας υψηλότερα τη δική της επιθυμία έναντι της εργαζομένης της, η 

εργοδότρια «μειώνει» την Σουλτάνα, όπως η ίδια χαρακτηριστικά αναφέρει, ή 

ορθότερα την αντιμετωπίζει αποκλειστικά ως πάροχο φροντίδας, καθορίζοντας μέσω 

αυτής της πρακτικής την αξία της, έμφυλη και κοινωνική.  

Όπως αναφέρει η Αθανασίου, «από την σκοπιά της κυρίαρχης αντίληψης, ο 

καθαρισμός δεν αναγνωρίζεται ως εργασία, δεν μετράει για πραγματική έμμισθη 

απασχόληση, καθώς υπάγεται στις αξιωματικές ιεραρχίες του έμφυλου και ταξικού 

καταμερισμού της εργασίας, […], δεν λογίζεται παρά ως προέκταση του «φυσικού 

προορισμού» των γυναικών» (2009: 8).60 Κατ’ επέκταση, θα λέγαμε πως γενικότερα η 

οικιακή εργασία, εννοιολογημένη μέσω της σύνδεσής της με την γυναικεία ταυτότητα 

και τη φύση, θεωρήθηκε και αντιμετωπίστηκε ως μια υποβαθμισμένη, χαμηλά 

                                                 
59 Και σωματικά. Πολλές φορές η Σουλτάνα παραπονιόταν πως, λόγω της αναστάτωσης που της 
δημιουργούσε η συμπεριφορά της εργοδότριάς της, αυξανόταν η τιμή του σακχάρου της και υπέφερε. 
Άλλες φορές, η ψυχική εξάντληση ήταν τέτοια που μου έλεγε πως «δεν είχε δύναμη να περπατήσει», 
ενώ μου είχε εκμυστηρευτεί πως, προκειμένου να βρει την ψυχική της ηρεμία η ίδια, παρακαλούσε τον 
προστάτη άγγελό της να «ηρεμήσει τα νεύρα της εργοδότριάς της».  
60 Για την κατασκευή της έμμισθης οικιακής εργασίας ως μη εργασίας, βλέπε Χαντζαρούλα (2009) και 
Παπαταξιάρχης, Τοπάλη και Αθανασοπούλου (2008).  
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αμειβόμενη και άτυπη μορφή απασχόλησης που παρέχεται από γυναίκες61, 

καθορίζοντας αντίστοιχα την κοινωνική εικόνα και αξία αυτών που την 

«υπηρετούσαν». Παρότι, λοιπόν, η εργασία της φροντίδας παρείχε την δυνατότητα στις 

Βουλγάρες μετανάστριες είτε να υλοποιήσουν τον ρόλο τους ως παρόχων 

«οικογενειακής φροντίδας» στη χώρα καταγωγής, αναπαράγοντας στερεοτυπικούς 

έμφυλους ρόλους, είτε να «φροντίσουν» τον εαυτό τους, ξεφεύγοντας από την 

επισφάλεια της μετασοσιαλιστικής περιόδου, στη χώρα υποδοχής τις έθετε πάλι σε μια 

ευάλωτη θέση και αποδυνάμωνε τον έμφυλο εαυτό (Angelidou 2013).  

Στην προκείμενη περίπτωση, η αδιαφορία που εκφράζει η εργοδότρια για το 

προσωπικό πρόγραμμα της Σουλτάνας υπογραμμίζει και υπενθυμίζει στην Σουλτάνα το 

εργασιακό της στάτους, έτσι όπως αυτό προσλαμβάνεται στη χώρα υποδοχής, που 

αντανακλά αντίστοιχα την κοινωνική της αξία. Ως εκ τούτου, η Σουλτάνα δεν έρχεται 

αντιμέτωπη μόνο με τις παραξενιές ενός ηλικιωμένου ατόμου, αλλά με την 

αναπαράσταση της έμφυλης υποκειμενικότητας της μέσω της εργασιακής και ταξικής 

της ταυτότητας ως εσωτερικής οικιακής βοηθού, και την υποστασιοποίησή της ως υπ-

ανθρώπου ή διαφορετικά ενός ανθρώπου «κοινωνικά απονεκρωμένου» (Anderson 

2000: 121). Ο θυμός της Σουλτάνας σχετίζεται, στην ουσία, με τις σχέσεις εξουσίας 

που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης και εκφράζονται στο επίπεδο 

της αποκλειστικότητας της παροχής φροντίδας.  

Όμως, η υπονόμευση της έμφυλης και κοινωνικής αξίας της Σουλτάνας, αλλά και 

των άλλων Βουλγάρων μεταναστριών, επιτελείται και λαμβάνει χώρα, ακόμα κι όταν η 

σχέση με τις εργοδότριές τους παύει να έχει έναν εμφανή συγκρουσιακό χαρακτήρα 

και μετουσιώνεται σε μια σχέση φροντίδας, που εκδηλώνεται μέσω ενός έντονου 

ενδιαφέροντος για την προσωπική ζωή των εργαζομένων τους.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εργοδότριες, γνωρίζοντας λεπτομερώς την 

ερωτική ζωή των εργαζομένων τους - αν είναι μόνες τους ή αν διατηρούν μια ερωτική 

σχέση με κάποιον-, αναλαμβάνουν δράση υιοθετώντας τον ρόλο της προξενήτρας ή της 

συμβούλου αντίστοιχα. Η Λουσιένα είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι όταν η 

εργοδότριά της την είδε καλά ντυμένη, σχολίασε πως δεν έμοιαζε πια με υπηρέτρια και 

της πρότεινε να της βρει γαμπρό. Η επίσημη ενδυμασία της Λουσιένας αποκάλυψε τη 

γυναικεία και σεξουαλική ταυτότητά της στην εργοδότρια, αυτήν που όλο το 

                                                 
61 Η απασχόληση γυναικών χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων και στην συνέχεια μεταναστριών στον 
τομέα υπηρεσιών φροντίδας με έναν τρόπο συνέβαλε και καθιέρωσε την αναπαράσταση της οικιακής 
εργασίας ως μιας γυναικείας και απαξιωμένης εργασιακής απασχόλησης. 
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προηγούμενο διάστημα συγκάλυπτε η εργασιακή απασχόληση της φροντίδας,62 

κινητοποιώντας την να της βρει τον κατάλληλο σύντροφο.  

Στην περίπτωση της Ελένας, η εργοδότριά της επέμενε πως ο πλέον κατάλληλος 

σύντροφος για την Ελένα ήταν ένας νέος και ευκατάστατος Έλληνας, για τον οποίον, 

όμως, η Ελένα δεν αισθανόταν τίποτα. Η εργοδότρια της, παραβλέποντας τα 

συναισθήματα της Ελένας, προσπαθούσε να τη νουθετήσει. Της έλεγε χαρακτηριστικά 

πως ο νέος που της προξένευε «θα την είχε σαν βασίλισσα». Την προέτρεπε να ακούσει 

τις συμβουλές της, καθώς ως μεγαλύτερη ηλικιακά γνώριζε καλύτερα το καλό της. Η 

Ελένα αντιπαρατίθετο μαζί της σε καθημερινή βάση και αντιδρούσε, απορώντας πώς 

ήταν δυνατόν να της προτείνει κάτι τέτοιο, τη στιγμή που η εργοδότριά της είχε 

εκμυστηρευτεί πως είχε παντρευτεί έναν άνδρα για οικονομικούς λόγους, ενώ ήταν 

ερωτευμένη με κάποιον άλλο, και πως δεν έζησε ευτυχισμένη.  

Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι οι εργοδότριες της Λουσιένας και της Ελένας 

επιθυμούσαν να «αποκαταστήσουν»63 τις εργαζόμενες τους, θεωρώντας ενδεχομένως 

χρέος τους να τους παρέχουν αυτό που λαμβάνουν οι ίδιες: φροντίδα, προσοχή και 

συντροφιά. Υπό αυτό το πρίσμα, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως μέσω αυτών 

των κινήσεων οι εργοδότριες επιθυμούν και επιδιώκουν να καλλιεργήσουν μια 

αμφίδρομη σχέση φροντίδας. 

Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για πρακτικές, οι οποίες υποκινούνται, και 

στη μια και στην άλλη περίπτωση, από την πολιτισμικά προσδιορισμένη στη χώρα 

υποδοχής μεταναστευτική, εθνική και εργασιακή ταυτότητα των οικιακών βοηθών και 

υπονομεύουν – έστω και υπόρρητα- την έμφυλη και κοινωνική τους αξία. Στη μια 

περίπτωση, η εργαζόμενη έπρεπε να αποβάλλει την εργασιακή αμφίεση-ταυτότητα, 

προκειμένου να αποτελέσει αντικείμενο προξενιού, ενώ στην άλλη περίπτωση, 

αναζητείται ένας πλούσιος γαμπρός. Στην πραγματικότητα, τα κριτήρια επιλογής 

συντρόφου που υιοθετεί η εργοδότρια αντικατοπτρίζουν τον τρόπο που προσλαμβάνει 

την μεταναστευτική ταυτότητα της Ελένας στη χώρα υποδοχής δηλαδή, ως οικονομικά 

και κοινωνικά ανίσχυρη. Στην περίπτωση της Ελένας, ένας γάμος θα της απέδιδε αξία 

                                                 
62 Η Wanning Sun αναφέρει ότι στην Κίνα οι εργοδότες, τα γραφεία εύρεσης εργασίας, αλλά και τα 
εγχειρίδια που εκδίδονται από το κράτος αναφορικά με τις οικιακές βοηθούς επισημαίνουν στις 
τελευταίες ότι από την στιγμή που αναλαμβάνουν την τέλεση οικιακών καθηκόντων, οφείλουν να 
ντύνονται αναλόγως, ούτως ώστε να φαίνεται η εργασιακή τους ταυτότητα  (2009: 282).  
63 Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι στην στις αρχές του 20ου αιώνα Ελλάδα πολλές 
εργοδότριες αναλάμβαναν να προικίσουν τις «ψυχοκόρες», τις γυναίκες αυτές που στο πλαίσιο μιας 
άτυπης μορφής υιοθεσίας εισέρχονταν στον οικιακό χώρο των εργοδοτριών, αναλαμβάνοντας εις αεί 
τη φροντίδα τους (Hantzaroula 2002 στο Παπαταξιάρχης, Τοπάλη και Αθανασοπούλου 2008: 62).  
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και οικονομική δύναμη. Με αυτόν τον τρόπο, θεωρώντας ως καταλληλότερο έναν 

σύντροφο ικανό να υπερ-καλύψει τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες της Ελένας, 

η εργοδότρια υποστασιοποιεί ταξικά και κοινωνικά την Ελένα, ενώ παράλληλα την 

τοποθετεί σε μια υποτελή θέση στο πλαίσιο του οικογενειακού περιβάλλοντος, καθώς 

θα συνιστά το οικογενειακό μέλος που χρήζει της φροντίδας του άλλου, σε τέτοιο 

βαθμό μάλιστα που θα «θυσιάσει τον έρωτα», που ήταν ζητούμενο της. Ενώ οι 

συγκεκριμένες προτάσεις των εργοδοτριών, μεταμφιεσμένες μέσω της ρητορικής της 

φροντίδας, θα μπορούσαν να γίνουν αντιληπτές -και από το κοινωνικό περιβάλλον και 

από τις εργαζόμενες - ως τεκμήριο οικειοποίησης και απο-ξενοποίησης των 

εργαζομένων, στην πραγματικότητα επισημαίνουν και αναπαράγουν τη στερεοτυπική 

αντίληψη περί τρωτότητας των γυναικών μεταναστριών.  

Όπως αναφέρουν οι Παπαταξιάρχης, Τοπάλη και Αθανασοπούλου, «το παράδοξο 

με αυτό τον τύπο γυναικείας σχέσης (η οικιακή εργασία ως σχέση ανάμεσα σε 

γυναίκες) είναι ότι το «προσωπικό» στοιχείο δεν μειώνει, αλλά μάλλον αυξάνει την 

εκμετάλλευση, την αναβαθμίζει ποιοτικά. (…) Οι ματερναλιστικές συμπεριφορές όπως 

η εξίσωση της οικιακής εργαζόμενης με «παιδί» ή «κορίτσι», η επίδοση δώρων ή η 

ανάληψη διάφορων εξόδων για λογαριασμό της εργαζόμενης και των παιδιών της, ως 

εκδηλώσεις «φροντίδας» της εργοδότριας υποβαθμίζουν και προσβάλλουν την οικιακή 

εργαζόμενη υποστασιοποιώντας τις διαφορές ανάμεσα στα μέρη και αυξάνοντας την 

ανισότητα της σχέσης» (2008: 27-28). 

Στις συγκεκριμένες έμπρακτες εκδηλώσεις φροντίδας των εργοδοτριών δεν 

εγγράφονται -και κατ’ επέκταση δεν εισακούονται- οι επιθυμίες και οι ανάγκες των 

εργαζομένων. Αντίθετα, αφανίζονται κάτω από τις παραινέσεις και τις συμβουλές των 

εργοδοτριών, οι οποίες επιβάλλουν τις δικές της κοινωνικές προσλαμβάνουσες και 

πολιτισμικές αντιλήψεις σε σχέση με τον γάμο ή τον έρωτα, απαξιώνοντας παράλληλα 

τις ερωτικές εμπειρίες και αξίες των εργαζομένων τους. Η Nayla Moukarbel (2009) 

στην έρευνα της για τις οικιακές βοηθούς που μετανάστευσαν από την Σρι- Λάνκα στο 

Λίβανο κατέδειξε πώς οι εργοδότριες απαξιώνουν την έμφυλη ταυτότητα των 

εργαζομένων, θεωρώντας τες ανώριμες ερωτικά και σεξουαλικά και ως εκ τούτου 

πρόσφορο έδαφος προς εκμετάλλευση από την πλευρά των ανδρών, γεγονός που 

εξουσιοδοτούσε τις ίδιες να επέμβουν, να καθοδηγήσουν ή να αποτρέψουν τυχόν 

ερωτικές γνωριμίες.  

Αλλά πού αποσκοπούν οι Ελληνίδες εργοδότριες μέσω των καμουφλαρισμένων 

πρακτικών της φροντίδας και πώς σχετίζεται η συμπεριφορά των εργοδοτριών με την 
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ερωτική ζωή των Βουλγάρων μεταναστριών και τη νοηματοδότηση του ερωτικού 

συναισθήματος; Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, γίνεται αντιληπτό πως οι 

εργοδότριες επιχειρούν στην ουσία να ελέγξουν τη συναισθηματική ζωή των 

εργαζομένων τους. Ακόμα και στις περιπτώσεις που οι εργοδότριες δείχνουν 

ενδιαφέρον για την ερωτική ζωή των μεταναστριών εργαζομένων-αποδιαρθρώνοντας 

προς στιγμήν το στερεότυπο της κοινωνικά απονεκρωμένης οικιακής βοηθού - μέσω 

των καθοδηγήσεών τους, της συνεχούς ανάκρισης και των συμβουλών τους επιτηρούν 

και επεμβαίνουν στις ερωτικές τους σχέσεις, υπονομεύοντας έμμεσα την έμφυλη και 

κοινωνική αξία των μεταναστριών.64 Όταν ρώτησα τη Σουλτάνα πώς έμαθε η 

εργοδότρια της τη σχέση της με τον κο Πέτρο, μου απάντησε πως είχε παρατηρήσει 

πως ένας άνδρας την περίμενε να σχολάσει από τη δουλειά της. Έκτοτε καθημερινά 

την υπέβαλλε σε μια μικρή ανάκριση σε σχέση με το αν επρόκειτο να τον συναντήσει, 

τι σχεδιάζανε να κάνουνε, τι συζητούσανε. Ζητώντας να της διηγηθεί την ερωτική της 

ζωή, η εργοδότρια επιτηρούσε την εργαζόμενή της εντός και εκτός οικιακού χώρου και 

αποκτούσε το δικαίωμα να επεμβαίνει στη ζωή της, είτε δίνοντας της σχετικές 

συμβουλές, είτε ασκώντας αυστηρή κριτική σε σχέση με την ερωτική συμπεριφορά της 

και γενικότερα τη σχέση της.  

Οι Βουλγάρες μετανάστριες με τη σειρά τους άλλοτε θεωρούσαν καλοπροαίρετα τα 

σχόλια των εργοδοτριών τους και άλλοτε τα σχόλια αυτά πυροδοτούσαν συγκρούσεις 

και εκλαμβάνονταν από τις ίδιες ως προσβλητικά. Έτσι, υπήρχαν φορές που η 

Σουλτάνα πίστευε πως η εργοδότρια τη συμβούλευε να απομακρυνθεί από τον 

παντρεμένο σύντροφό της, επειδή νοιαζόταν για την ίδια και θεωρούσε πως της άξιζε 

κάποιος καλύτερος, και άλλες φορές ερμήνευε την κριτική της ως μια απόπειρα από 

πλευράς της να την καταρρακώσει. Έλεγε χαρακτηριστικά, «πως ήταν σαν κάποιος 

διάβολος να βάζει την γιαγιά να μιλάει όλη την ώρα για τον Πέτρο». Το ίδιο συνέβαινε 

και με την Ελένα, η οποία εξομολογιόταν με λεπτομέρειες την ερωτική της ζωή στην 

εργοδότριά της και πολλές φορές μνημόνευε με θαυμασμό τα σχόλιά της, θεωρώντας 

τα εύστοχα. Ωστόσο, αντιδρούσε έντονα κάθε φορά που η εργοδότρια της έλεγε «Εσύ 

φταις, Ελένα, που είσαι μόνη σου, είσαι πολύ περίεργη» και σχολίαζε πως είχανε 

«παραγνωριστεί με τη γιαγιά».  

                                                 
64 Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως αυτή η συνεχής επιτήρηση της ερωτικής ζωής των 
εργαζομένων από πλευράς των εργοδοτριών ενδεχομένως να σχετίζεται και με την κυρίαρχη 
αναπαράσταση της Βουλγάρας μετανάστριας ως ενός «εύκολου» και διαθέσιμου σεξουαλικού 
σώματος, την οποία και αναπαράγουν μέσω των μηχανισμών ελέγχου που υιοθετούν οι εργοδότριες. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα έλεγε κανείς πως οι εργαζόμενες κατά 

κάποιο τρόπο παραχωρούν στις εργοδότριες το δικαίωμα επέμβασης στην προσωπική 

τους ζωή, αναζητώντας έναν συμπαραστάτη, κάποιον να τις νοιαστεί και να τις 

στηρίξει, με αποτέλεσμα να καλλιεργείται και από τις δυο πλευρές μια σχέση που 

υπερβαίνει τα όρια της επαγγελματικής σχέσης. Ακολουθώντας τις σημαντικές 

εθνογραφίες της οικιακής εργασίας γυναικών μεταναστριών, οι οποίες χρησιμοποιούν 

ως αναλυτικό εργαλείο τη σχέση μητέρας -κόρης (Constable 1997, Anderson 2000, 

Parrenas 2001), θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως οι συζητήσεις περί της 

προσωπικής ζωής των μεταναστριών εντάσσονται και παράλληλα πραγματώνουν μια 

σχέση οικειότητας αντίστοιχη της μητέρας-κόρης. Από την άλλη πλευρά, λαμβάνοντας 

υπόψη  το γεγονός ότι στην περίπτωση των Βουλγάρων μεταναστριών η αγάπη της 

μητέρας-εργοδότριας δεν είναι χωρίς ανταπόδοση65 (Papataxiarchis 1991)66 και ότι 

συνήθως εντοπίζεται μια μονόπλευρη προσφορά φροντίδας και αίσθηση χρέους από 

την πλευρά της κόρης, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως συναντάμε μια σχέση 

πεθεράς-νύφης, κατά την Τοπάλη (2008). Η ίδια υποστηρίζει σχετικά: «Η οικιακή 

βοηθός, κατ’ αναλογία με τη νύφη, οφείλει υπακοή στην εργοδότρια-πεθερά και πάνω 

απ’ όλα οφείλει να της δουλεύει, δεν της επιτρέπεται ανεξαρτησία κινήσεων, δεν της 

αποδίδεται σεβασμός, ενώ παραμένει πάντοτε ξένη» (2008: 145).  

Σε αυτό το αναλυτικό πλαίσιο, η ίδια η προσωπική ζωή της εργαζόμενης- νύφης 

θα μπορούσε να εκληφθεί ως ανυπακοή απέναντι στην εργοδότρια-πεθερά. Μέσω των 

ευρύτερων κοινωνικών σχέσεων και ειδικότερα των ερωτικών επαφών που αποκτά η 

εργαζόμενη, η εργοδότρια αισθάνεται πως παραγκωνίζεται, χάνοντας το μονοπώλιο της 

αφοσίωσης, της αγάπης και κατ’ επέκταση της φροντίδας, γεγονός που υπονομεύει την 

αξία που η ίδια αντλεί μέσω αυτής της αφοσίωσης. Στην πραγματικότητα, πρόκειται 

για ένα παιχνίδι εξουσίας γύρω από επιτελέσεις φροντίδας, το οποίο υλοποιείται και 

επιτελείται μέσω ρητορικών φροντίδας.    

Η ανεκδοτολογική ιστορία που αναφέρει η Constable στο βιβλίο της «Maid to 

Order in Hong- Kong: Stories of Filippina Workers» σκιαγραφεί εύστοχα αυτό το 

παιχνίδι εξουσίας που αποτυπώνεται και επιτελείται μέσα από τις συναισθηματικές 

διαστάσεις της σχέσης εργοδότριας και εργαζομένης. Συγκεκριμένα, η ιστορία μιλάει 

                                                 
65 Αυτό διαφαίνεται από την απάντηση της Ελένας σε ένα κοινό φίλο μας, ο οποίος σχολίασε πως οι 
συνεχόμενες κλήσεις της εργοδότριας προς την Ελένα υποδήλωναν μια μεγάλη αγάπη. Η Ελένα 
απάντησε πως πρόκειται για μια μεγάλη ανάγκη κι όχι για μια μεγάλη αγάπη.  
66 Ο Παπαταξιάρχης αναφέρει ότι η μητρική αγάπη στον ελλαδικό χώρο εκδηλώνεται ως μια άνευ 
όρων προσφορά που δεν απαιτεί κάποια αντίστοιχη ανταπόδοση (1991:  177). 
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για το πώς η εργοδότρια ζητάει από την εσωτερική βοηθό να μείνει, να μαγειρέψει και 

να φάει μαζί με την οικογένειά της την Κυριακή, παρόλο που έχει ρεπό, καθώς την 

θεωρεί μέλος της οικογένειας (1997: 104-5). Ανακηρύσσοντάς την εργαζόμενη μέλος 

της οικογένειας και απαλείφοντας τα εργασιακό της στάτους, η εργοδότρια προβαίνει 

σε μια πράξη αποδοχής και αγάπης. Παράλληλα, όμως, της στερεί τα εργασιακά της 

δικαιώματα και την περιχαρακώνει στο οικογενειακό πλαίσιο της εργοδότριας, 

εγκλωβίζοντάς την στο εσωτερικό του εργασιακού χώρου και απομονώνοντάς την από 

τις κοινωνικές της επαφές. Στα συγκεκριμένα συμφραζόμενα, η εργαζόμενη, 

επιλέγοντας την έξοδο της Κυριακής, κεκτημένο εργασιακό της δικαίωμα, θα δήλωνε 

την μη αποδοχή του ρόλου της ως μέλους της οικογένειας της εργοδότριας, γεγονός το 

οποίο θα μεταφραζόταν ως μια μορφή αδιαφορίας και απειθαρχίας. Η αγάπη, λοιπόν, 

της εργοδότριας συνεπάγεται την ανταπόδοση της αγάπης από την πλευρά της 

εργαζόμενης μέσω της φροντίδας της οικογένειας «σα να ήτανε δικιά της» και της 

παραμέλησης του εαυτού.  

Υπό αυτό το πρίσμα ανάγνωσης, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως η 

φροντίδα του εαυτού των Βουλγάρων μεταναστριών, που εκδηλώνεται μέσω της 

σύναψης ερωτικών σχέσεων ή κοινωνικών επαφών, θέτει υπό αμφισβήτηση τον 

«οικογενειακό» χαρακτήρα της σχέσης, καθώς διασαλεύει το καθεστώς 

αποκλειστικότητας της αφοσίωσης των εργαζομένων στην εργοδότρια, καθιστώντας 

κατ’ επέκταση διακύβευμα την επιτέλεση της φροντίδας. Σε αυτήν την περίπτωση, οι 

εργοδότριες μέσα από μια καμουφλαρισμένη ρητορική φροντίδας, που εκφράζεται 

κυρίως μέσω των παραινέσεων και των επικριτικών σχολίων, επιχειρούν να διασώσουν 

και να προφυλάξουν το καθεστώς αποκλειστικότητας της φροντίδας. Πιο 

συγκεκριμένα, παροτρύνουν τις εργαζόμενες να χωρίσουν, δυναμιτίζουν το ερωτικό 

κλίμα με τις συμβουλές τους, απαγορεύουν στις εργαζόμενες να φιλοξενήσουν τους 

συζύγους τους, όταν έρχονται από τη χώρα υποδοχής, στο σπίτι τους –της εργοδότριας 

και της εργαζομένης-, τις ενοχλούν συστηματικά κατά την διάρκεια της εξόδου τους, 

επιθυμώντας και εκδηλώνοντας την ανάγκη τους να διασφαλίσουν την 

αποκλειστικότητα της φροντίδας από πλευράς των εργαζομένων. Επιπλέον, μέσω της 

αυστηρής κριτικής, που εστιάζει κυρίως στις λανθασμένες κινήσεις των εργαζομένων 

και θέτει στο στόχαστρο την έμφυλη αξία τους, οι εργοδότριες επιχειρούν να 

επαναεδραιώσουν τη θέση κυριαρχίας τους και να σταθεροποιήσουν και να ενισχύσουν 

τις ισχύουσες σχέσεις εξουσίας, οι οποίες απειλούνται, καθώς οι εργαζόμενες μέσω 

των ερωτικών σχέσεων αναστρέφουν την αναπαράστασή τους ως κοινωνικά 
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απονεκρωμένων υποκειμένων, που κυκλοφορούν και διατίθενται αποκλειστικά ως 

πάροχοι φροντίδας. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, διαπιστώνει κανείς πως η προσωπική ζωή των 

μεταναστριών είναι σεβαστή από τις εργοδότριες στο βαθμό που αυτή δεν λειτουργεί 

εις βάρος της αγάπης και της φροντίδας που οφείλουν να παρέχουν στην εργοδότριά 

τους –κι ας λειτουργεί εις βάρος των εργαζομένων- και που δεν διασαλεύει την 

υπάρχουσα ιεραρχία εντός του εργασιακού χώρου (Moukarbel 2009: 338).  

Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως είναι αυτή η συναισθηματική διάσταση 

της εργασιακής σχέσης, που εκφράζεται μέσω της ρητορικής φροντίδας και των 

παραινέσεων, που πυροδοτεί την οργή των εργαζομένων και στην συνέχεια ωθεί τις 

μετανάστριες να αναπτύξουν άμυνες και να απομακρυνθούν από τις εργοδότριες τους, 

αποσιωπώντας λεπτομέρειες της σχέσης. Η Ελένα, λέγοντας πως έχουν 

«παραγνωριστεί» με την εργοδότριά της, διαπιστώνει στην ουσία πως η εργοδότριά της 

έχει παραβεί τα όρια τόσο της επαγγελματικής σχέσης, όσο και της σχέσης 

οικειότητας, και επιχειρεί να αναπροσδιορίσει τους όρους του σχετίζεσθαι μαζί της. 

Στην πορεία της συνεργασίας η Ελένα απέκρυψε από την εργοδότριά της ότι είχε 

συνάψει ερωτική σχέση με κάποιον. Υπό το πρίσμα όσων προαναφέρθηκαν, θα 

μπορούσε κανείς να ερμηνεύσει αυτή την αποσιώπηση ως μια πρακτική αντι-

πειθαρχίας, που ταυτόχρονα αναδεικνύει ως ζητούμενο διεκδίκησης την μέριμνα του 

εαυτού  (Φουκώ 1992).67 

Οι συγκρούσεις και οι παρεξηγήσεις μεταξύ των εργαζομένων και των 

εργοδοτριών, στην ουσία, παρακινούν τις εργαζόμενες να στρέψουν το βλέμμα και το 

ενδιαφέρον περισσότερο προς τον εαυτό. Στο πλαίσιο αυτής της συναισθηματικής και 

κυρίως συγκρουσιακής σχέσης και της εργασιακής εμπειρίας της φροντίδας οι 

                                                 
67 Στην προκειμένη περίπτωση, αντλώ από την φιλοσοφική σκέψη του Φουκώ για την «μέριμνα του 
εαυτού». Ο Φουκώ εξετάζοντας κείμενα του αρχαιοελληνικού και ελληνορωμαϊκού κόσμου εντοπίζει 
πώς προκύπτει η σχέση του ατόμου με τον εαυτό του. Για παράδειγμα, προσεγγίζει την επαύξηση της 
σεξουαλικής εγκράτειας του ελληνιστικού κόσμου ως μια μορφή εντατικοποίησης της σχέσης με τον 
εαυτό, η οποία θεωρεί πως είναι απόρροια της εξασθένισης του πολιτικού και κοινωνικού πλαισίου, 
μέσα στο οποίο εκτυλισσόταν η ζωή των ατόμων κατά το παρελθόν. Ως εκ τούτου, θεωρεί και 
προσεγγίζει την μέριμνα του εαυτού ως μια κοινωνική πρακτική, που πήρε μορφή μέσα από δομές και 
θεσμούς, κι ως εκ τούτου δεν αφορά μόνο τον εαυτό, εμπλέκει κι άλλους, συγγενικές και 
διαπροσωπικές σχέσεις, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται ως μια εντατικοποίηση των κοινωνικών 
σχέσεων, ως μια σειρά ανταλλαγών με τον άλλον και αμοιβαίων υποχρεώσεων. Σημειώνει πως η 
επιμέλεια του εαυτού δηλώνει μια μεταβολή δραστηριότητας, αποτελεί έναν νέο τρόπο να στοχάζεσαι 
τον εαυτό σου στη σχέση σου με τους άλλους κι έναν άλλο τρόπο να θεωρείς τον εαυτό σου 
υποκείμενο των απολαύσεων. Μέσω των τεχνικών των εαυτών το άτομο δύναται και επιθυμεί να αυτό-
μετασχηματιστεί βάσει ηθικών αξιών που συνάδουν με έναν ορισμένο τρόπο ζωής, θεμελιωμένο σε 
συγκεκριμένες αισθητικές και ηθικές αρχές. Πρόκειται στην ουσία για μια τεχνική υποκειμενοποίησης 
(1992: 60-111).  
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εργαζόμενες αξιοδοτούν και διεκδικούν την προσφορά φροντίδας προς τις ίδιες. Οι 

εργασιακές συνθήκες, -το γεγονός ότι «βλέπουν», όπως λέει χαρακτηριστικά η 

Σουλτάνα ηλικιωμένους ανθρώπους, δηλαδή ότι αναλαμβάνουν επί αμοιβή τη 

φροντίδα τους- καλλιεργούν την επιθυμία να λάβουν οι ίδιες φροντίδα στο πλαίσιο της 

ερωτικής σχέσης, αντιστρέφοντας προς στιγμή τους όρους ανισότητας που εδραιώνει η 

συγκεκριμένη εργασιακή απασχόληση σε επίπεδο φροντίδας και συναισθημάτων 

(Hochschild 2000: 36).  

Η χρήση του ίδιου ρήματος, «βλέπω», από την Σουλτάνα και στην περίπτωση που 

αναφέρεται στην παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και στην περίπτωση που 

εκφράζει την επιθυμία της να τη φροντίσει περισσότερο ο σύντροφός της, δηλώνει υπό 

λανθάνουσα μορφή τη σχεσιακότητα αυτών των εμπειριών, τον τρόπο, δηλαδή, που 

διαπλέκεται η ερωτική ζωή των μεταναστριών με την εργασιακή τους εμπειρία γύρω 

από τον άξονα της φροντίδας.68 Αντλώντας από το λεξιλόγιο της καθημερινής 

εργασιακής εμπειρίας τη φράση αυτή, η Σουλτάνα, στην ουσία, τονίζει την επιθυμία να 

βιώσει η ίδια μια αντίστοιχη αισθητηριακή εμπειρία, να γίνει αυτή ο αποδέκτης της 

φροντίδας. Η αισθητηριακή και συναισθηματική επαφή που υποδηλώνει το ρήμα 

«βλέπω» μεταφέρει την ανάγκη της Σουλτάνας να εγκαθιδρύσει μια ερωτική σχέση, 

στην οποία θα αποτελεί το επίκεντρο της προσοχής του ερωτικού συντρόφου η ίδια.  

Τα σχόλιά της σε σχέση με το πώς ακριβώς ήθελε και φανταζόταν τη σχέση της με 

τον σύντροφό της επιβεβαιώνουν τα παραπάνω. Η Σουλτάνα υποστήριζε με ζήλο πως 

δεν ήθελε ούτε να συζήσει με τον σύντροφό της, ούτε να τον παντρευτεί. Μου 

εξηγούσε πως σε περίπτωση που αποφάσιζε να συζήσει με τον σύντροφο της, θα 

επωμιζόταν πολλές ευθύνες, πολλές φροντίδες. Θα έπρεπε να του μαγειρεύει, να του 

σιδερώνει, να τον φροντίζει και επιπλέον να εργάζεται. Για την ίδια, η επιτέλεση 

οικιακών καθηκόντων, δηλαδή της φροντίδας του σπιτιού και του ερωτικού 

συντρόφου, αποκτούσε νόημα στο πλαίσιο μιας οικογένειας.69 Δεδομένου ότι δεν 

ήθελε να αποκτήσει οικογένεια ή να παντρευτεί70, «δεν έβρισκε τον λόγο να φροντίζει 

τόσο πολύ έναν άνδρα».  

                                                 
68 Σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης, η κοινή χρήση του ρήματος «βλέπω» μπορεί να υπαινίσσεται το 
έλλειμμα φροντίδας που βιώνει και στις δυο περιπτώσεις. Αντίθετα με τις προσδοκίες της, ο ερωτικός 
σύντροφος της Σουλτάνας δεν την «έβλεπε», δεν τη φρόντιζε, με αποτέλεσμα να μην ανακτά την 
θιγμένη της έμφυλη αξία εντός της ερωτικής σχέσης.  
69 Η Σουλτάνα είχε ήδη φροντίσει τις δυο κόρες της και τον σύζυγό της, μέχρι τη στιγμή που χώρισαν. 
70 Η Σουλτάνα δεν υιοθετεί την κυρίαρχη πολιτισμικά προσδιορισμένη αντίληψη περί οικειότητας που 
στηρίζεται στον πυρηνικό και έγγαμο πρότυπο. Μην επιδιώκοντας να παντρευτεί, θέτει υπό 
αμφισβήτηση τα κανονιστικά πρότυπα συντροφικότητας.  
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Απαριθμώντας η Σουλτάνα όσα θα όφειλε να τελέσει στο πλαίσιο μιας 

συγκατοίκησης σκιαγραφεί στην πραγματικότητα μια φροντίδα ανάλογη αυτής που 

προσφέρει στο πλαίσιο της εργασιακής της απασχόλησης. Μια μονομερής φροντίδα, 

δηλαδή μια φροντίδα που απευθύνεται και αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών, 

επιθυμιών, απαιτήσεων του Άλλου, η οποία, όμως, στην περίπτωση της οικιακής 

εργασίας ανταμείβεται. Επομένως, απορρίπτοντας η Σουλτάνα το ενδεχόμενο μιας 

σοβαρής δέσμευσης, στην πραγματικότητα, απορρίπτει και απαλλάσσει τον εαυτό της 

από την προσφορά φροντίδας.  

Η οριοθέτηση της ερωτικής σχέσης, θέτοντας στο προσκήνιο το ζήτημα του 

ποιος/ποια μεριμνά στο πλαίσιο αυτής, αποκαλύπτει την επιθυμία της Σουλτάνας 

αφενός να αναπροσδιορίσει τους έμφυλους όρους προσφοράς φροντίδας, αφετέρου να 

αμφισβητήσει την παγιωμένη έμφυλη και μεταναστευτική ταυτότητα της ως παρόχου 

φροντίδας. Το ιδεώδες της ερωτικής σχέσης, που σκιαγραφείται μέσα από τον άξονα 

της παροχής φροντίδας, εγγράφει και διαμορφώνεται εξίσου από τα παρελθοντικά 

ερωτικά βιώματα της Σουλτάνας στη χώρα υποδοχής. Στο πλαίσιο αυτών, η Σουλτάνα 

έχει διαπιστώσει πως πέραν από την σεξουαλικοποίηση της εθνικής ταυτότητας των 

Βουλγάρων μεταναστριών, η συλλογική αναπαράσταση των σωμάτων τους ως 

σωμάτων παροχής φροντίδας τις καθιστά επιθυμητές στους Έλληνες άνδρες, οι οποίοι 

αναζητούν και χρήζουν γυναικείας φροντίδας. Κατ’ επέκταση, η υποστασιοποίηση και 

φυσικοποίηση της μεταναστευτικής ταυτότητας των Βουλγάρων μεταναστριών ως 

παρόχων φροντίδας καθορίζει τους όρους επιτέλεσης του ερωτικού «μαζί».  

Αυτό διαφαίνεται με σαφήνεια και στην περίπτωση της Ρόζας. Η Ρόζα αναφέρει 

πως ένας 70χρονος Έλληνας της έχει προτείνει να δημιουργήσουν ερωτική σχέση και 

να συζήσουνε, δίνοντάς της την ευκαιρία να μην εργαστεί. Αν και τον αγαπάει, 

σκέφτεται πως «ένας 70χρονος άνδρας είναι σαν ένα μωρό, θέλει συνεχώς φροντίδα». 

Στην προκείμενη περίπτωση, η ερωτική σχέση κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια σχέση 

φροντίδας, όπως αυτή που αναπτύσσεται μεταξύ εσωτερικών οικιακών βοηθών και 

εργοδοτών/τριών. Η ανάληψη της πλήρους φροντίδας του συντρόφου, που στην 

πραγματικότητα σηματοδοτεί τη συνέχιση των εργασιακών καθηκόντων της και την μη 

αποδέσμευση της από τον παγιωμένο ρόλο της παρόχου φροντίδας, λειτουργεί ως 

ανασταλτικός παράγοντας στη δημιουργία ερωτικής σχέσης. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει η Ρόζα, αναλαμβάνοντας πλήρως τη φροντίδα του «θα κρυώσει η καρδιά 

της».  Στην προκείμενη περίπτωση, το ερωτικό συναίσθημα αποδυναμώνεται, καθώς η 

Ρόζα δεν θα βιώσει στο πλαίσιο της ερωτικής σχέσης διαφορετικές συναισθηματικές, 
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αισθητηριακές και σωματικές εμπειρίες από αυτές του πρόσφατου εργασιακού 

παρελθόντος και επομένως δεν θα ενδυναμώσει τη γυναικεία και σεξουαλική της 

ταυτότητα.  

Η επιθυμία των Βουλγάρων μεταναστριών να μην βιώσουν την ερωτική σχέση με 

όρους ανισότητας δεν σχετίζεται, όμως, μόνο με την εμπειρία της αμειβόμενης 

προσφοράς φροντίδας στη χώρα υποδοχής, αλλά και με τα οικογενειακά βιώματα τους 

τη μετασοσιαλιστική περίοδο, αποκαλύπτοντας, στην ουσία, τους λόγους 

μετανάστευσης τους. Η κατάρρευση του σοσιαλιστικού καθεστώτος στην Βουλγαρία 

και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που υιοθετήθηκαν στον τομέα της οικονομίας είχαν 

ως αποτέλεσμα την αυξημένη ανεργία, ειδικότερα των γυναικών, και επομένως τον 

αναπροσδιορισμό των έμφυλων ρόλων και την αναδιάταξη της ιδιωτικής και δημόσιας 

σφαίρας.71 Σύμφωνα με τα λεγόμενα των Βουλγάρων μεταναστριών, οι Βούλγαροι 

άνδρες -σύζυγοί τους- δεν κατάφεραν να διαχειριστούν αποτελεσματικά την 

οικονομική, πολιτική και πολιτισμική κρίση, γεγονός που ενέτεινε τις ρήξεις μεταξύ 

τους και κυρίως ενίσχυσε τις έμφυλες ανισότητες σε επίπεδο φροντίδας εντός του 

οικιακού χώρου. 

Στο πλαίσιο αυτό, η μετανάστευση αναδείχτηκε ένας ιδεατός τρόπος αντιμετώπισης 

των «προσωπικών» σχέσεων και πιο συγκεκριμένα ένας άτυπος μηχανισμός λύσης των 

συζυγικών δεσμών με το μικρότερο κοινωνικό και οικονομικό κόστος, που παρείχε τη 

δυνατότητα στις Βουλγάρες μετανάστριες να αναπροσδιορίσουν την έμφυλη72  και 

ταξική ταυτότητα τους στη χώρα καταγωγής και να υλοποιήσουν τις προσωπικές τους 

επιθυμίες. Παρότι, λοιπόν, στον λόγο τους συνήθως προβάλλεται η μετανάστευση ως 

μια πρακτική φροντίδας της δια-εθνικής οικογένειας, στην πραγματικότητα, εγγράφει 

την απόπειρα διαφυγής των μεταναστριών από τις έμφυλες ανισότητες που βιώνουν 

στο πλαίσιο διαλυμένων συζυγικών σχέσεων. Όπως επισημαίνει η Aliki Angelidou 

(2013), στην περίπτωση των Βουλγάρων μεταναστριών η απόφαση για την 

μετανάστευση τους αποκαλύπτει την επιθυμία ανάκτησης του κύρους τους και συνιστά 

ένα μέσο επαναπροσδιορισμού της κοινωνικής θέσης και του ρόλου τους. Υπό αυτό το 

πρίσμα, η μεταναστευτική κινητικότητα, καθώς σηματοδοτεί την απαξίωση και 

                                                 
71 Μετά την κατάρρευση του κράτους πρόνοιας, οι γυναίκες ανέλαβαν διάφορες υπηρεσίες φροντίδας, 
από τις οποίες είχαν απαλλαχτεί κατά την διάρκεια του σοσιαλισμού. Η Gail Kligman υποστηρίζει πως 
μετά την πτώση των σοσιαλιστικών κρατών παρατηρήθηκε μια επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες της 
οικογένειας και της θρησκείας (1992: 400).  
72 Μέσω της απομάκρυνσης οι Βουλγάρες τους καταφέρνουν να αναπροσδιορίσουν τους έμφυλους 
όρους της φροντίδας εντός του οικιακού χώρου στη χώρα καταγωγής. 
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δηλώνει την απάρνηση των δεδομένων έμφυλων ασυμμετριών στη χώρα καταγωγής, 

διεκδικεί με ένα παράδοξο τρόπο τη φροντίδα του εαυτού.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, διαπιστώνει κανείς πως ο «καβαλιέρ», που 

ανακηρύσσεται ιδανικός σύντροφος λόγω της συνεχούς παροχής φροντίδας στην 

γυναίκα σύντροφο, παράγεται στο σημείο συνύφανσης των παρελθοντικών και 

παροντικών εργασιακών και συναισθηματικών βιωμάτων των Βουλγάρων 

μεταναστριών, δηλαδή στο δια-εθνικό πλαίσιο της εργασιακής και κοινωνικής 

καθημερινότητας τους. Υπό αυτήν την έννοια, η εργασιακή απασχόληση των 

Βουλγάρων μεταναστριών στον τομέα της φροντίδας -ως ενσώματο και αισθητηριακό 

βίωμα, ως ιεραρχική σχέση εξουσίας, ως συνθήκη προσδιορισμού της κοινωνικής, 

ταξικής και ερωτικής αξίας- θα έλεγε κανείς ότι ανασημασιοδοτεί την επιθυμία 

φροντίδας του εαυτού, η οποία στην προκείμενη περίπτωση εκφράζεται και υλοποιείται 

μέσω της επιλογής μιας ερωτικής εμπειρίας, στο πλαίσιο της θα αναπροσδιορίσουν τη 

θέση τους στο υπάρχον κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο.  

Στην προκείμενη περίπτωση, οι αφηγήσεις των Βουλγάρων μεταναστριών 

καταδεικνύουν πώς οι εργασιακές επιτελέσεις της φροντίδας, οι σχέσεις φροντίδας 

εντός του εργασιακού πλαισίου, οι μεταναστευτικές βιογραφίες και η 

μετασοσιαλιστική έμφυλη πραγματικότητα διασταυρώνονται, εμπλέκονται και 

συνδιαμορφώνουν τις αποφάσεις, τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των υποκειμένων 

σε σχέση με τον έρωτα.  

Οικιακή εκπαίδευση καρδιάς: συναισθηματικές διαστάσεις της οικιακής εργασίας 

των Αλβανίδων μεταναστριών 

 

Στον αντίποδα αυτών των αφηγήσεων, βρίσκονται οι μαρτυρίες των Αλβανίδων 

μεταναστριών αναφορικά με την εργασιακή εμπειρία της φροντίδας του οίκου. 

Εστιάζοντας κυρίως στο πώς επέδρασε η εργασιακή τους απασχόληση στην 

οικογενειακή τους ζωή, οι Αλβανίδες μετανάστριες αποσιωπούν ή παραβλέπουν τις 

τυχόν συγκρουσιακές διαστάσεις της σχέσης τους με την εργοδότριά τους και 

προβάλλουν την εργασιακή εμπειρία ως μια διδακτική εμπειρία σε ζητήματα φύλου, 

αναδεικνύοντας μια άλλη οπτική αναφορικά με το πώς συνυφαίνεται η φροντίδα του 

Άλλου με την φροντίδα του εαυτού.  

Η είσοδος των μεταναστριών στο σπίτι των Ελλήνων/Ελληνίδων εργοδοτών/τριών 

παράλληλα εισάγει τις μετανάστριες στον ιδιωτικό χωροχρόνο της οικογενειακής ζωής 
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στη χώρα υποδοχής δίνοντάς τους την ευκαιρία να αφουγκραστούν και να 

παρατηρήσουν -άθελα τους ή ηθελημένα – τις οικογενειακές συμπεριφορές. Όταν 

ρώτησα τη Μαριόλα, μια 29χρονη διαζευγμένη Αλβανίδα μετανάστρια, ποιες ήταν οι 

αρχικές της εντυπώσεις από την Ελλάδα ανέφερε ανάμεσα σε άλλα: «Στην Αθήνα, ας 

πούμε, ήτανε πολύ καλή η κυρία που δούλευα. Είχε φροντιστήριο με ξένη γλώσσα, με 

αγγλικά και τα λοιπά. Πολύ καλοί, μορφωμένοι άνθρωποι, αλλά τόσο απλοί, τόσο 

αγαπημένοι, όχι ψηλομύτες, υπερήφανοι…τόσα απλά πράγματα. Τρώγαμε στο ίδιο 

τραπέζι και μ’ άρεσε αυτό».  

Όπως σημειώνει η Helma Lutz «σε αντιπαράθεση με τις πρακτικές καθαρισμού 

στον δημόσιο χώρο, η οικιακή εργασία, στο βαθμό που επικεντρώνεται στον ιδιωτικό 

χώρο- στο κατεξοχήν πεδίο σχηματισμού της ταυτότητας- έχει την ιδιαιτερότητα ότι 

δεν είναι μόνο έντονα προσωποποιημένη και συναισθηματικά φορτισμένη, αλλά και 

επιβάλει στις εργαζόμενες να αποδεχθούν το «έθος» του νοικοκυριού» (2008: 50). 

Μέσω της φροντίδας και της καθαριότητας του σπιτιού των Ελλήνων/Ελληνίδων 

εργοδοτών/τριών -ακόμα και όταν αυτές επιτελούνται σε ένα άδειο και σιωπηλό σπίτι – 

οι μετανάστριες έρχονται αντιμέτωπες με πολιτισμικά και κοινωνικά προσδιορισμένες 

συνήθειες του καθημερινού οικογενειακού βίου, ανακαλύπτοντας παράλληλα τα ίχνη 

των συναισθηματικών δεσμών της οικογένειας. Στην προκείμενη περίπτωση, οι 

επιτελέσεις της αγάπης και του σεβασμού, συναισθήματα που χαρακτηρίζουν τη σχέση 

των εργοδοτών της Μαριόλας και που εκφράζονται εξίσου στο πρόσωπό της μέσω της 

συμπερίληψής της στο οικογενειακό τραπέζι, καθίστανται αντικείμενο παρατήρησης 

και εν συνεχεία κριτήριο αξιολόγησης της κοινωνικής πραγματικότητας της χώρας 

υποδοχής.  

Υπό αυτό το πρίσμα, η οικιακή εργασία μετατρέπεται σε μια διαδικασία γνωριμίας 

με τα κανονιστικά πρότυπα των οικογενειακών και συναισθηματικών σχέσεων στη 

χώρα υποδοχής, η οποία ωθεί τις Αλβανίδες μετανάστριες να διαπραγματευτούν και να 

αναστοχαστούν τις οικείες σχέσεις και τα συναισθηματικά βιώματά τους εκτός 

εργασιακού χώρου και εντός του δικού τους οικιακού χώρου. Επομένως, η έμφαση που 

αποδίδει η Μαριόλα στην «αγάπη» που αισθάνεται το ζευγάρι, στο οποίο προσφέρει τις 

υπηρεσίες της, υποκρύπτει αυτήν τη διαδικασία αξιολόγησης των πολιτισμικά 

προσδιορισμένων επιτελέσεων της αγάπης και της φροντίδας που η ίδια έχει βιώσει 

στο πλαίσιο του έγγαμου βίου της.73   

                                                 
73 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έγγαμο βίο της Μαριόλας, βλέπε κεφάλαιο 3.  
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Οι συναισθηματικές ποιότητες των οικογενειακών σχέσεων, οι οικιακές πειθαρχίες 

και οι νοοτροπίες των εργοδοτών/τριών, στην πραγματικότητα, εγγράφουν τις 

ιδεολογίες φύλου της χώρας υποδοχής. Στο πλαίσιο, λοιπόν, της φροντίδας του σπιτιού, 

οι Αλβανίδες μετανάστριες δεν έρχονται μόνο σε επαφή με τα έμφυλα πρότυπα της 

νοικοκυροσύνης και της ευπρέπειας, όπως αναφέρει η Καμπούρη (2007: 252), αλλά με 

τα έμφυλα πρότυπα συμπεριφοράς εντός του οικογενειακού και οικιακού πλαισίου. Η 

Άλντα και ο Σοφοκλής, ένα παντρεμένο ζευγάρι από την Αλβανία,74 επιβεβαιώνουν τα 

παραπάνω:  

Άλντα: Τώρα μας έχει έρθει κι εμάς η γλώσσα εδώ, πιστεύω. Μιλάμε κόντρα, γιατί κοιτάμε… 

Σοφοκλής: Πηγαίνει σε σπίτια αυτή και βλέπει τα ζευγάρια και …ανταλλάζει. Παίρνει θάρρος 

αμέσως. Να είδες, με τη σφουγγαρίστρα με βρήκες (γέλια). 

 

Το οπτικό πεδίο της εργαζόμενης δεν περιορίζεται σε επιφάνειες που μέλλουν να 

καθαριστούν. Το βλέμμα εκτείνεται σε όσα διαδραματίζονται εντός του οικιακού 

χώρου και ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας. Καθώς οι εργαζόμενες παρακολουθούν 

παρασκηνιακά τις παραστασιακές επιτελέσεις των έμφυλων ταυτοτήτων σε 

διαφορετικά σπίτια, αποκτούν αρχικά τη γνώση, στη συνέχεια την επιθυμία και τελικά 

το θάρρος να υιοθετήσουν αντίστοιχες συμπεριφορές «ανταλλάζοντας», όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο Σοφοκλής, τροποποιώντας, δηλαδή, τις ισχύουσες έμφυλες 

δυναμικές εντός της οικογένειάς τους. Σε αντίθεση με τη σιωπηλή και υπομονετική 

γυναικεία φιγούρα της πατριαρχικής αλβανικής οικογένειας που αναλάμβανε 

αποκλειστικά και στωικά την ευθύνη των οικιακών εργασιών, η Άλντα στην Ελλάδα 

ανακαλύπτει τη φωνή της, εναντιώνεται, αμφισβητώντας την ανδρική εξουσία του 

συζύγου της, και διεκδικεί τον αναπροσδιορισμό των έμφυλων ρόλων εντός του 

οικογενειακού πλαισίου μέσω της ανακατανομής των επιτελέσεων της φροντίδας. 

Η Ρένα, μια μετανάστρια 55 χρονών, επισημαίνει πως η φιλική σχέση που ανέπτυξε 

με μια από τις εργοδότριές της έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή της 

συμπεριφοράς της ίδιας απέναντι στον σύζυγό της. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της 

Ρένας, η συγκεκριμένη εργοδότρια αποτέλεσε ένα πρότυπο χειραφέτησης για την ίδια. 

Η χειραφέτηση των Ελληνίδων γυναικών, παρόλο που, όπως επισημαίνει η Βαΐου 

(2013), ευθύνεται σε ένα βαθμό για την είσοδο των μεταναστριών στον τομέα των 

υπηρεσιών, μετατοπίζοντας τη φροντίδα του οίκου και της οικογένειας σε χέρια 

                                                 
74 Η Άλντα, 47 ετών, και ο Σοφοκλής, 55 ετών, είναι παντρεμένοι εδώ και 26 χρόνια και 
μετανάστευσαν στην Ελλάδα το 1991 με διαφορά μερικών μηνών.  
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γυναικών μεταναστριών, αφυπνίζει τις Αλβανίδες οικιακές εργαζόμενες να 

διεκδικήσουν στο πλαίσιο της συζυγικής σχέσης την έμπρακτη αναγνώριση της 

προσφοράς φροντίδας –εντός και εκτός οικιακού χώρου.75 Ως εκ τούτου, οι Αλβανίδες 

μετανάστριες ανασυγκροτούν την έμφυλη ταυτότητα τους με άξονα τα έμφυλα 

αναγνωρίσιμα πρότυπα που εντοπίζουν κατά την διάρκεια της εργασιακής εμπειρίας 

της φροντίδας του οίκου και πιο συγκεκριμένα μέσω των συναισθηματικών επαφών με 

τις εργοδότριες, αναδιαρθρώνοντας παράλληλα το οικογενειακό και έμφυλο τοπίο.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι εργοδότριες ανακηρύσσονται ιδανικοί σύμβουλοι της 

οικογενειακής και συναισθηματικής ζωής, επειδή αποτελούν φορείς έμφυλων και 

ερωτικών εμπειριών και στάσεων, οι οποίες, υπογραμμίζοντας την πολιτισμική 

ετερότητα των Αλβανίδων γυναικών, ενεργοποιούν την διαδικασία αναστοχασμού. Η 

Φιόνα αναφέρει συγκεκριμένα πως έχουν χαραχτεί στο μυαλό της και στη μνήμη της 

τα αρνητικά σχόλια της εργοδότριάς της σε σχέση με το γεγονός ότι η ίδια ντρεπόταν 

να ζητήσει από τον άνδρα της να της αγοράσει κάτι που επιθυμεί. Ο θαυμασμός που 

εκφράζει στη συνέχεια η Φιόνα για την ερωτική συμπεριφορά της εργοδότριάς της και 

την ικανότητά της «να κάνει τους άνδρες ό,τι θέλει», αποσπώντας μεγάλα χρηματικά 

ποσά, μαρτυρά πως στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης με τις εργοδότριές τους οι 

μετανάστριες θέτουν υπό κρίση και αναδιαμορφώνουν τη στάση τους και τις 

αντιλήψεις τους για τα ερωτικά τους βιώματα και το συναίσθημα της αγάπης. Υπό 

αυτήν την έννοια, η εργασιακή απασχόληση των Αλβανίδων μεταναστριών στους 

οίκους των Ελληνίδων εργοδοτριών προσλαμβάνεται ως μια «εκπολιτιστική 

διαδικασία» (Lutz 2008: 50)  με πολλαπλές διαστάσεις, που αφενός φανερώνει την 

ιεραρχική διάσταση της εργασιακής σχέσης, αφετέρου αποτυπώνει τη συνεχή 

διαδικασία συγκρότησης της έμφυλης ταυτότητας μέσω της επαφής με πολιτισμικά 

προσδιορισμένες πρακτικές, ιδεολογίες, σκέψεις και συναισθήματα. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει η Ρένα εξηγώντας για ποιο λόγο έκανε ερωτήσεις ή ζητούσε 

τη συμβουλή της εργοδότριας της σε σχέση με την προσωπική της ζωή: «Ήθελα να δω 

πώς λειτουργούν οι ίδιοι, να κλέψω κάποια ιδέα».  

Στο πλαίσιο αυτής της συναισθηματικής και εργασιακής επαφής μεταξύ 

εργαζομένων και εργοδοτριών, τα όρια μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου χώρου 

θολώνουν, καθώς ο εργασιακός χώρος μετουσιώνεται σε ένα πεδίο διαπραγμάτευσης 

των οικείων και οικογενειακών σχέσεων των Αλβανίδων μεταναστριών. Η εμπειρία 

                                                 
75 Παρόλο που οι γυναίκες εισέρχονται στη δημόσια σφαίρα να εργαστούν, οι Αλβανοί σύζυγοι δεν 
αναγνωρίζουν την απασχόληση τους στον τομέα υπηρεσιών φροντίδας ως εργασία. 
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που αποκτούν κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους απασχόλησης, μια εμπειρία που 

ξεφεύγει από τα στενά όρια της φροντίδας του σπιτιού, μεταφέρεται και κατακτά τον 

προσωπικό τους ιδιωτικό και οικογενειακό χώρο. Η Ρένα εξηγεί πώς μετέδιδε στο 

οικογενειακό της περιβάλλον τις πληροφορίες και τις γνώσεις που αντλούσε κατά την 

διάρκεια της καθημερινής της εργασίας, πώς αναπαρήγαγε τις συζητήσεις με την 

εργοδότριά της για γυναικεία θέματα, τις συμβουλές που της παρείχε, καλώντας στην 

ουσία τα οικογενειακά μέλη να συνομιλήσουν με τις αντιλήψεις, τις αξίες, τα 

πολιτισμικά μορφώματα της χώρας υποδοχής, να αρθρώσουν τον αντίλογό τους, να 

ζυμώσουν την άποψη τους προπαρασκευάζοντας έμμεσα και σταδιακά την 

αναδιάρθρωση των συναισθηματικών δεσμών.  

Στην σύγχρονη βιβλιογραφία της μετανάστευσης, επισημαίνεται πως η 

προσωποποίηση της εργασιακής σχέσης αποτελεί ένα μέσο αξιακής αναβάθμισης της 

εργασιακής εμπειρίας των μεταναστριών (Hondagneu-Sotelo 2001, Lutz 2008). Στην 

προκείμενη περίπτωση, όμως, η αθέατη και απαξιωμένη επιτέλεση της φροντίδας του 

οίκου αξιοδοτείται, καθώς μέσω της ανάπτυξης σχέσεων οικειότητας και συνάφειας με 

τις εργοδότριες τους, οι Αλβανίδες μετανάστριες ανανοηματοδοτούν την πολιτισμικά 

προσδιορισμένη έννοια της φροντίδας της οικογένειας και θέτουν υπό αμφισβήτηση 

τον θηλυκοποιημένο της χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, η γυναικεία μεταναστευτική 

εργασία δεν στοχεύει μόνο στην οικογενειακή ευημερία, αλλά συνιστά μια ατομική 

στρατηγική, μέσω της οποίας οι Αλβανίδες μετανάστριες επιδιώκουν τη φροντίδα του 

εαυτού, η οποία διαπλέκεται και ανανοηματοδοτεί το ερωτικό συναίσθημα, όπως θα 

διαφανεί στη συνέχεια του κεφαλαίου. 

    

Β. «Feed me your love»: καθημερινά τεκμήρια αγάπης και έρωτα 

 

 

Το τραγούδι της Νορβηγίας στον διαγωνισμό της Eurovision του 2013 

προκάλεσε μια έκρηξη σχολίων και αποδοκιμασιών γύρω από τον τίτλο του, «I feed 

you my love: θα σε θρέψω με την αγάπη μου», ο οποίος ανάμεσα σε άλλα δυσκόλεψε 

το κοινό ως προς την κατανόησή του. Πώς θα μπορούσε κανείς να θρέψει τον Άλλον 

με την αγάπη του;  Πώς η αγάπη συνδέεται με την τροφή; Το ζήτημα αυτό συνιστά το 

αντικείμενο του συγκεκριμένου υποκεφαλαίου, που επιχειρεί να μελετήσει πώς η 

φροντίδα που εκφράζεται σε μενού εστιατορίων, σε σερβίτσια σπιτικά, σε λίστες 
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ψώνιων, σε ρητορικές περί σωμάτων «πεινασμένων» και «χορτασμένων» θεμελιώνει ή 

υπονομεύει το ερωτικό συναίσθημα των μεταναστών και των μεταναστριών. Πιο 

συγκεκριμένα, διερευνάται πώς στο ιστορικό συγκείμενο της μεταναστευτικής 

εμπειρίας η φροντίδα του εαυτού – ως μια συγκροτημένη διαδικασία αυτοκαλλιέργειας 

που αφορά και την αναζήτηση της απόλαυσης- συνυφαίνεται με το ερωτικό 

συναίσθημα και ειδικότερα πώς συγκεκριμένες μορφές επιτέλεσης της φροντίδας 

προσδιορίζονται και αναδεικνύονται τεκμήρια αγάπης ή έρωτα.  

Ακολουθώντας τον Μισέλ Ντε Σερτώ, ο οποίος μελέτησε τις καθημερινές 

μικροπρακτικές, μέσω των οποίων επιβάλλονται, αλλά και ανατρέπονται οι ηγεμονικές 

ιεραρχίες, εξετάζω αφενός πώς οι  ασυμμετρίες εξουσίας –σε επίπεδο φύλου, έθνους, 

τάξης- εκφράζονται στην επιλογή φαγητού, στην παραγωγή, στην προσφορά και στην 

κατανάλωση, αφετέρου πώς οι μετανάστες/τριες  μέσα από αυτές «τις λαϊκές 

διαδικασίες παίζουν με τους μηχανισμούς της πειθαρχίας» μέσα στους περιορισμούς 

που θέτει η «μικροφυσική της εξουσίας» (2010: 59-60). Αναλύοντας τις πρακτικές της 

μαγειρικής και της προσφοράς φαγητού εντός και εκτός του οίκου ως τεχνικές 

αντιπειθαρχίας από πλευράς των μεταναστών/τριών τόσο σε επίπεδο φύλου, όσο τάξης 

και εθνικότητας, προσεγγίζω τις επιτελέσεις της ερωτικής φροντίδας ως ένα πολιτικό 

πεδίο επαναπροσδιορισμού και ανασυγκρότησης της έμφυλης, ταξικής και εθνικής 

υποκειμενικότητας των μεταναστών και μεταναστριών.76 Επιπλέον, εξετάζω πώς αυτές 

οι συνεχείς αναδιαπραγματεύσεις της καθημερινής φροντίδας διαμορφώνουν την 

ερωτική εμπειρία του «μαζί» και συμβάλλουν στον επανακαθορισμό των ερωτικών 

προσδοκιών και κυρίως του ερωτικού συναισθήματος των μεταναστών/τριών.  

Τέλος, εστιάζοντας στην καθημερινή πρακτική του τρέφειν, δίνεται η 

δυνατότητα παράλληλα να διερευνήσει και να αναγνώσει κανείς την συνύφανση των 

συναισθημάτων και των οικονομικών διαστάσεων, οι οποίες, όμως, παρουσιάζονται με 

έναν πλάγιο, σχεδόν υπόρρητο τρόπο στην περίπτωση της παραγωγής και 

κατανάλωσης τροφής, καταδεικνύοντας τις πολιτικές και υλικές διαστάσεις της 

φροντίδας.   

 

                                                 
76 Η μεταναστευτική βιβλιογραφία εξετάζει το ζήτημα συγκρότησης της εθνικής ταυτότητας και των 
δια-εθνικών οικογενειακών δεσμών εστιάζοντας κυρίως στην παραγωγή, αποστολή και κατανάλωση 
του «εθνικού» φαγητού, του φαγητού, δηλαδή, της χώρας καταγωγής  (βλέπε ενδεικτικά Sutton 2001, 
Alexeyeff 2004). Στην προκείμενη περίπτωση, όμως, το ενδιαφέρον εστιάζεται στον έμφυλο 
καταμερισμό των οικιακών καθηκόντων, στις πολιτισμικές πρακτικές κατανάλωσης φαγητού και στις 
συλλογικές αναπαραστάσεις των μεταναστευτικών σωμάτων σε συνάρτηση με την τροφή και κυρίως 
την έλλειψη αυτής.  
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«The kitchen king of my heart»: ο καταμερισμός των οικιακών καθηκόντων και οι 

έμφυλες διεκδικήσεις του έρωτα  

 

Αν και η καρδιά αποτελεί το κατεξοχήν όργανο του σώματος που συνδέεται με 

τον έρωτα, ο ουρανίσκος φαίνεται να διεκδικεί την πρωτιά, όπως μαρτυρά άλλωστε μια 

από τις στερεότυπες εκφράσεις που επικρατούν στον δυτικό κόσμο σε σχέση με τον 

έρωτα: «ο έρωτας περνάει από το στομάχι». Σε αυτήν την ρήση συναντά κανείς την 

σωματοποίηση του έρωτα αλλά κυρίως την απομυθοποίησή του, εφόσον ο έρωτας 

εντάσσεται στην καθημερινότητα, συνδέεται με την πρακτική του τρέφειν και 

προσδιορίζεται γεωγραφικά στους χώρους της παραγωγής και κατανάλωσης φαγητού. 

Η ρήση αυτή φαίνεται να υπονοεί πως για να θρέψει η αγάπη, πρέπει να τη θρέψεις, 

και στην προκείμενη περίπτωση πρέπει κανείς να θρέψει τον ερωτικό σύντροφο. Στο 

συγκεκριμένο υποκεφάλαιο, διερευνάται πώς η μαγειρική, και κατ’ επέκταση η τέλεση 

οικιακών καθηκόντων καθίστανται τεκμήρια αγάπης, σηματοδοτώντας τον 

επαναναπροσδιορισμό των έμφυλων ταυτοτήτων των μεταναστών/τριών και την 

ανανοηματοδότηση του ερωτικού συναισθήματος.  

Η Μαλβίνα, μια νεαρή, διαζευγμένη Αλβανίδα μετανάστρια, μιλώντας για τον 

νέο σύντροφο της ζωής της, αναφέρει σχετικά: «Κάνει πράγματα που κανείς δεν έχει 

κάνει για μένα. Όταν επιστρέφω από τη δουλειά και πηγαίνω σπίτι του, αυτός μου έχει 

ήδη έτοιμο τον καφέ, ενώ πολλές φορές μαγειρεύει για μένα». Ο ζεστός καφές που την 

περιμένει, όταν επιστρέψει από τη δουλειά, συνιστά υλικό τεκμήριο της καθημερινής 

φροντίδας και περιποίησης που της επιφυλάσσει και κατ’ επέκταση της αγάπης που 

τρέφει για την ίδια. Μια φροντίδα που δεν εκφράστηκε υπό τους ίδιους όρους από 

κανέναν άλλον, ούτε από κάποιο μέλος της οικογένειάς της ή του φιλικού και 

κοινωνικού της περίγυρου, ούτε από τον πρώην σύζυγό της. Η μαρτυρία της Μαλβίνας, 

που εκφράζει έμμεσα ένα παράπονο, μας οδηγεί σε μια ανασκόπηση της βιογραφίας 

της υπό το πρίσμα της φροντίδας.   

Η Μαλβίνα, αρχικά ως πρωτότοκη κόρη μιας πενταμελούς οικογένειας 

συνδράμει στις «δουλειές του σπιτιού», ενώ στη συνέχεια, μετά τον γάμο της, 

αναλαμβάνει πλήρως την προετοιμασία, τη μαγειρική, το σερβίρισμα του φαγητού 

υιοθετώντας και αναπαράγοντας τις πολιτισμικές και κοινωνικές αξίες και τις 

ιδεολογίες του φύλου που επικρατούσαν στη χώρα καταγωγής. Σύμφωνα με την 

«αλβανική κουλτούρα», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Λουκάς, «το πλύσιμο, το 
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μαγείρεμα, να καθαρίζεις τα παιδιά, να τα ταΐζεις ονομάζονται γυναικείες δουλειές. 

Τελεία και παύλα». Σπεύδει να διευκρινίσει πως αυτό δεν σημαίνει πως θεωρούσαν 

αυτές τις δουλείες υποτιμητικές ή προσβλητικές για την γυναίκα.77 Απλώς ήταν σαφές 

ποιοι ρόλοι, ποιες αρμοδιότητες, ποια οικιακά καθήκοντα αναλογούσαν στο κάθε φύλο.  

Η συμμετοχή των γυναικών στον εργασιακό τομέα επί σοσιαλισμού δεν 

μετέβαλε το θηλυκοποιημένο καθεστώς της φροντίδας του σπιτιού, γεγονός  που 

επιβάρυνε το καθημερινό πρόγραμμα των Αλβανίδων γυναικών, εφόσον είχαν 

αναλάβει «διπλό φορτίο», δηλαδή τόσο την φροντίδα της οικογένειας, όσο και την 

τέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων (Kampouri 2008 :11). Εκφράσεις ευρέως 

γνωστές στην σοσιαλιστική και μετασοσιαλιστική Αλβανία, όπως «η νύφη πρέπει να 

μένει πάντα όρθια»,78 δεν αναδεικνύουν, όμως, μόνο το εύρος της φροντίδας που οι 

Αλβανίδες γυναίκες είχαν αναλάβει εντός της οικιακής σφαίρας, αλλά κυρίως τη 

συνύφανση της φροντίδας με την έμφυλη ταυτότητα και τους συγγενικούς δεσμούς. Η 

Μαριόλα, η οποία καθ’ όλη την διάρκεια του έγγαμου βίου της συγκατοικούσε με την 

πεθερά της αναφέρει πως ως νύφη θα έπρεπε να προνοήσει και να έχει έτοιμο το καφέ 

των πεθερών της πριν καν αυτοί ξυπνήσουν. Η συστηματική ανάληψη της φροντίδας 

των οικογενειακών μελών είναι σύμφυτη με την έμφυλη ταυτότητα της Αλβανίδας 

γυναίκας, αλλά κυρίως με τον έμφυλο ρόλο της εντός της πατριαρχικής οικογένειας. 

Επομένως, οι καθημερινές μικροπρακτικές που αναλαμβάνει η Μαριόλα αφενός 

επιδεικνύουν πως ακολουθεί τα κανονιστικά πρότυπα του φύλου, αφετέρου 

επιβεβαιώνουν την καταλληλότητα της ως συζύγου, μητέρας, νύφης, καθώς 

προσλαμβάνονται ως έμπρακτες εκδηλώσεις σεβασμού και υπακοής απέναντι στα 

συγγενικά πρόσωπα.   

  Αυτό διαφαίνεται και στην περίπτωση της Annie, Ελληνογερμανίδας που 

παντρεύτηκε τον Λουκά, Αλβανό μετανάστη.  

ΑΝ: Με κανέναν αρραβώνα δεν ήμουνα εξοικειωμένη. Δεν ήξερα πώς γίνεται ένας αρραβώνας. 

Δεν ήμουν προετοιμασμένη και με βάλανε να σερβίρω σε όλους. Δεν ήξερα καν ότι πρέπει να το 

κάνω και μου το είπε μια στο αυτί, ότι πρέπει να το κάνω. Και το έκανα. Αλλά πώς; Άστα να 

πάνε. Δεν πειράζει, αλλά εντάξει, τώρα ξέρω πώς να το κάνω.  

                                                 
77 Φυσικά, ο Λουκάς δεν διευκρινίζει, στην περίπτωση που ένας άνδρας αναλάμβανε την προετοιμασία 
ενός φαγητού, αν θα θεωρούταν προσβλητικό ή όχι. Αν διατάρασσε κανείς αυτές τις ισορροπίες, τι 
επιπτώσεις κοινωνικές θα είχε για τον ίδιο; Την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση δίνει έμμεσα η 
Αννιέζα, η οποία αναφέρει πως ο πατέρας της έκλεινε πρώτα τα παράθυρα του σπιτιού και στην 
συνέχεια βοηθούσε στις δουλειές του σπιτιού. 
78 Μέσω της σωματικής στάσης που πρέπει να διατηρεί η Αλβανίδα γυναίκα στον οικιακό χώρο 
αποτυπώνεται το καθεστώς εγρήγορσης και ετοιμότητας της στις επιθυμίες του ευρύτερου συγγενικού 
κύκλου της. 
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Α: Σήμερα είσαι εξοικειωμένη με τα αλβανικά έθιμα; 

ΑΝ: Ναι, πολύ πιο καλά από τότε.. Και τώρα μου βγαίνει και αυτόματα. Έτσι. Πιο αυτόματα. 

Μπορώ να…Μου βγαίνουνε…Ξέρω τι πρέπει να κάνω.  

Α: Οπότε έχεις μάθει και να μαγειρεύεις; 

ΑΝ: Ναι. Και όταν έρχεται κόσμος, να του υποδεχτώ, με καφέ και τέτοια, ρακί, γιατί το είδα τώρα 

πολλές φορές.  

Λ: Τριάντα φορές. Για την γερμανική κουλτούρα είναι παράξενο. Να το πεις δυο φορές ή να το 

φέρεις κιόλας, όταν έχει πει όχι ο επισκέπτης, να το φέρεις, κι ο επισκέπτης που έχει πει όχι, να 

το πιει και να το ευχαριστηθεί κιόλας. Αυτό ήταν τελείως ξένο για τη Annie. (…) 

Α: Εσύ είχες την ανάγκη να της τα μάθεις όλα αυτά για ποιο λόγο;  

Λ: Είχα… 

ΑΝ: Είχε πολύ,  ήθελε πολύ να είμαι, ε… στα μάτια των συγγενών μια σωστή νοικοκυρά. Κι όταν 

δεν πέτυχε, στεναχωριόταν πάρα πολύ. Ότι τον ξεφτίλισα, γιατί αυτός θα έχανε μετά. (…) Και 

εγώ. Έτσι είχα την εντύπωση τουλάχιστον. Φοβόταν να ξεφτιλιστούμε στα μάτια τους. Και στην 

αρχή, στα πρώτα τρία χρόνια, ήταν πολύ στεναχωρημένος κι έπρεπε να το μάθω ξανά και ξανά 

και ξανά και πάλι τα είχα ξεχάσει κι έπρεπε να μου το υπενθυμίσει και κάποια στιγμή τα πήρε στο 

κρανίο. Τώρα μου βγαίνει από μέσα μου. 

  

Η κουζίνα της Annie και του Λουκά αποπνέουν τον πολυπολιτισμικό 

χαρακτήρα της σχέσης τους. Φωτογραφίες μικτών ζευγαριών που μένουν σε άλλες 

χώρες κοσμούν το ψυγείο, γεύσεις και μυρωδιές μεσογειακές αναβλύζουν, 

εθιμοτυπικοί κανόνες της αλβανικής φιλοξενίας λαμβάνουν χώρα. Παρατηρεί κανείς 

πως η καταλληλότητα της Annie ως νύφης κρίθηκε από την πρώτη στιγμή της 

γνωριμίας με τον στενό συγγενικό κύκλο του Λουκά, που έτυχε να είναι η μέρα του 

αρραβώνα της. Το σερβίρισμα που ανέλαβε να φέρει εις πέρας κατά την διάρκεια του 

δείπνου την εισήγαγε στην αλβανική κοινωνική, πολιτισμική και έμφυλη 

πραγματικότητα, καθώς αυτό υποδήλωνε αυτόματα τις πολιτισμικά προσδιορισμένες 

ευθύνες της ως συζύγου. Στην προκείμενη περίπτωση, η ορθή επιτέλεση των κανόνων 

φιλοξενίας και των οικιακών καθηκόντων από την Annie, στην πραγματικότητα, 

υλοποιεί και επιβεβαιώνει την αρρενωπότητα – σύμφωνα με τα έμφυλα ιδεώδη της 

χώρας καταγωγής- του συζύγου της. Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλωστε, τα αλβανικά έθιμα, 

που σχετίζονται με την περιποίηση των φιλοξενούμενων και κυρίως των συγγενών, 

αποτελούν το αντικείμενο των πρώτων μαθημάτων που παρέδωσε ο Λουκάς στην 

Annie όσον αφορά την ένταξή της στην αλβανική κουλτούρα. Η ανάληψη της 

φροντίδας από πλευράς της Annie θα μαρτυρούσε ότι ο ίδιος προέβη σε σωστή επιλογή 
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συντρόφου, γεγονός που θα του απέδιδε κύρος, δεν θα τον «ξεφτίλιζε», όπως 

χαρακτηριστικά λέει η ίδια, καθώς θα κέρδιζε τον σεβασμό των συγγενών του.  

Αντλώντας από την θεωρία του Μαρσέλ Μως για το δώρο (1979), θα μπορούσε 

κανείς να υποστηρίξει πως στόχος και κίνητρο της προσφοράς φροντίδας από πλευράς 

των Αλβανίδων γυναικών ήταν η κατάκτηση, διατήρηση και η επίδειξη του κοινωνικού 

γοήτρου τους. Στην προκείμενη περίπτωση, όμως, το κοινωνικό κύρος των γυναικών 

τροφοδοτεί παράλληλα το κοινωνικό γόητρο του συζύγου, καθώς η γυναικεία 

προσφορά φροντίδας υλοποιεί τα ηγεμονικά πρότυπα τόσο της αρρενωπότητας όσο και 

της θηλυκότητας, και συνδέεται άμεσα με τις ισχύουσες συναισθηματικές αξίες τις 

τιμής, αλλά και του σεβασμού και της αγάπης στα μέλη της αλβανικής πατριαρχικής 

οικογένειας.  

Όπως, όμως, είδαμε στην αρχή του κειμένου, στην περίπτωση της Μαλβίνας η 

φροντίδα αλλάζει χέρια. Στην συνέχεια, θα εξεταστεί πώς η πολιτική οικονομία της 

μεταναστευτικής εμπειρίας ωθεί τις Αλβανίδες μετανάστριες να διεκδικήσουν την 

ανακατανομή των οικιακών καθηκόντων, προσλαμβάνοντάς την ως τεκμήριο της 

αγάπης των ανδρών προς τις ίδιες, και να επανακαθορίσουν τους καθιερωμένους 

έμφυλους ρόλους εντός της οικιακής σφαίρας. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της εργασιακής 

απασχόλησης των μεταναστριών ως οικιακών βοηθών και οι εμπειρίες ετεροποίησης 

που βιώνουν στο πλαίσιο αυτής έθεσαν στο προσκήνιο το ζήτημα της φροντίδας του 

εαυτού, που εκφράστηκε κυρίως με όρους έμφυλης ισότητας στο επίπεδο της παροχής  

φροντίδας εντός της ερωτικής ή συζυγικής σχέσης. Επιπλέον, η επαμειβόμενη 

φροντίδα του σπιτιού, παρόλο που δεν αναγνωρίζεται τυπικά ως εργασία στη χώρα 

υποδοχής, ωθεί τις μετανάστριες να αποφυσικοποιήσουν την άμισθη οικιακή εργασία 

εντός της ερωτικής και συζυγικής σχέσης και να διεκδικήσουν να αναγνωριστεί η 

προσφορά της φροντίδας τους εντός και εκτός της «ιδιωτικής» σφαίρας. Από την άλλη, 

η αισθητηριακή επαφή των μεταναστριών -εντός και εκτός οίκου- με τις 

συναισθηματικές αξίες, τις έμφυλες και πολιτισμικές πρακτικές και τα κανονιστικά 

πρότυπα ερωτικής συμπεριφοράς της χώρας υποδοχής, που περιστρέφονται και 

αναπαράγουν την έννοια της «συναισθηματικής εργασίας»79- προσθέτοντας νέες 

παραμέτρους και οπτικές στο ζήτημα της φροντίδας-, οδηγεί τις μετανάστριες να 

                                                 
79 Σύμφωνα με την αυτήν την κυρίαρχη ρητορική, ο έρωτας διασφαλίζεται μέσω της συνεχούς 
«συναισθηματικής εργασίας» και από τις δυο πλευρές.  
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επανεξετάσουν τα συναισθήματα αγάπης -τα δικά τους και των συντρόφων τους- με 

γνώμονα τη φροντίδα (και αντίστροφα).  

Η Μαργαρίτα καθ’ όλη την διάρκεια της συνάντησης μας αναπαρήγαγε ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα τα λεγόμενα οικείων προσώπων της καθημερινότητάς της, 

που είτε επέκριναν τη συμπεριφορά του συζύγου της για την παραμέληση της ίδιας, 

είτε τη συμβούλευαν (έστω και νοερά) πώς θα έπρεπε να πράξει η ίδια, για να 

αντιστρέψει τις ισχύουσες δυναμικές εντός της σχέσης. Στο πλαίσιο των σχέσεων 

φροντίδας που είχε αναπτύξει με την νονά της και την εργοδότρια της, στην 

πραγματικότητα, η Μαργαρίτα μάθαινε να μεριμνά για τον εαυτό της διεκδικώντας όχι 

μόνο την αλλαγή της συμπεριφοράς του συντρόφου της, αλλά κυρίως την 

ανασυγκρότηση της δικής της έμφυλης υποκειμενικότητας. Άλλωστε, επαναλάμβανε 

με έμφαση -δημιουργώντας την εντύπωση πως πρόκειται για ένα ύψιστο ηθικό 

δίδαγμα- την ατάκα της Σταυρούλας, πρωταγωνίστριας στο σήριαλ «Καφέ της Χαράς», 

η οποία αφού είχε επιδείξει για μεγάλο χρονικό διάστημα υπομονή απέναντι στις 

συνεχείς προσβολές και απιστίες του συζύγου της, τελικά επαναστάτησε λέγοντας: 

«Αφού δεν θα αλλάξει αυτός, θα αλλάξω εγώ».  

Στην περίπτωση της Μαργαρίτας, η αλλαγή αφορά την αφοσίωση και φροντίδα 

του συζύγου της. Όπως η ίδια χαρακτηριστικά αναφέρει, επί δέκα χρόνια προσέφερε 

τις «υπηρεσίες» της, φρόντιζε να είναι τα πάντα στην εντέλεια, επιτελώντας την 

αρεστή έμφυλη ταυτότητα,80 χωρίς αναγνώριση. Θέτοντας το ζήτημα της αναγνώρισης 

και εμμέσως της ανταπόδοσης, και συγκεκριμένα της έλλειψης ανταπόδοσης, η 

Μαργαρίτα στην ουσία αποσταθεροποιεί τις κυρίαρχες πολιτισμικές αντιλήψεις περί 

της φροντίδας ως φυσικού γυναικείου καθήκοντος. Την ίδια στιγμή, όμως, 

ανανοηματοδοτεί το ερωτικό συναίσθημα, εφόσον το αποσυνδέει από την παροχή 

φροντίδας και την έμπρακτη εκδήλωση πλήρους αφοσίωσης στον σύζυγό της. Η μη 

εντατική ενασχόληση με τη φροντίδα του σπιτιού συνιστά τεκμήριο της προσπάθειάς 

της να μετριάσει την «άνευ όρων» αγάπη προς τον σύζυγο, θέτοντας υπό 

διαπραγμάτευση τα πολιτισμικά σχήματα και τις συναισθηματικές νόρμες της χώρας 

καταγωγής.   

                                                 
80 Ακολουθώντας την Giard, θα λέγαμε πως τα δέκα χρόνια οικιακής φροντίδας αντιστοιχούν σε 
άπειρες επαναληπτικές χειρονομίες, βήματα, κινήσεις εντός και εντός κουζίνας, σε συναισθήματα, σε 
υπολογισμούς, σε σκέψεις, σε ενσώματες και αισθητηριακές εμπειρίες της φροντίδας που μέσω της 
επανάληψης τους καθίστανται έμφυλη ταυτότητα (1998: 199).  
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Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να προσθέσει κανείς πως στον 

επαναπροσδιορισμό των συναισθηματικών αξιών και των έμφυλων συμπεριφορών 

συνέβαλε επίσης η απομάκρυνση των μεταναστριών από τα συγγενικά και 

οικογενειακά δίκτυα, που είχε ως αποτέλεσμα τη διάλυση της διευρυμένης 

πατριαρχικής οικογένειας και την αποδυνάμωση της εξουσίας του πατριάρχη πατέρα 

(και της πεθεράς). Η Μαργαρίτα αναφέρει συγκεκριμένα: «Αν ζούσα εκεί τα πράγματα 

θα ήταν χειρότερα, γιατί θα ζούσα με την πεθερά μου και δεν θα μπορούσα να 

παραπονεθώ, να τσακωθώ όπως κάνω εδώ. Όλοι θα έπαιρναν το μέρος του άνδρα μου 

και θα έπρεπε να κάνω πως είμαι τρελή και παλαβή μαζί του, να το παίζουμε 

αγαπημένοι, γιατί διαφορετικά θα μου έλεγε η πεθερά «που είναι η αγάπη που του είχες». 

Στη χώρα καταγωγής, υπό την συνεχή επίβλεψη της πεθεράς, η Μαργαρίτα θα 

εγκαλείτο να αποδείξει σε καθημερινή βάση την αγάπη της στον άνδρα της, η οποία θα 

υποστασιοποιόταν και θα επιτελείτο μέσω της αποσιώπησης των επιθυμιών και των 

συναισθημάτων της και κυρίως μέσω της μη προβολής αντίστασης απέναντι στην 

εξουσία του συζύγου της. Υπό αυτό το πρίσμα, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει 

πως οι Αλβανίδες μετανάστριες, ακριβώς επειδή έχουν απαλλαχτεί -σε ένα βαθμό- από 

τη διαρκή επιτήρηση των συγγενών σε σχέση με την αρεστή επιτέλεση της αγάπης, 

αναθεωρούν τα κανονιστικά πρότυπα του ερωτικού σχετίζεσθαι, διεκδικώντας την 

αγάπη από πλευράς του συντρόφου τους μέσω της ανατροπής των παγιωμένων 

έμφυλων όρων της προσφοράς φροντίδας.81 

Ανατρέποντας το κοινωνικό στερεότυπο, οι αφηγήσεις των μεταναστών και 

μεταναστριών αποδεικνύουν πως το τραπέζι δεν ενώνει τις μεταναστευτικές 

οικογένειες, αλλά κυρίως συνιστά ένα «πεδίο ρήξεων» (Bell και Valentine 1997: 75), 

καθώς το μοιράζειν ως διεκδίκηση μαρτυρά την αμφισβήτηση κυρίαρχων αξιακών 

συστημάτων και κοινωνικά προσδιορισμένων έμφυλων ιεραρχιών στο πλαίσιο 

ευρύτερων οικονομικών και γεωπολιτικών μεταβολών. Αυτό διαφαίνεται με σαφήνεια 

στην περίπτωση της Ραμόνας, νεαρής μετανάστριας από την Αλβανία, η οποία συζεί με 

τον φίλο της, Αλβανό μετανάστη. Η ίδια αναφέρει: «Πήγαινα σχολείο. Γύριζε και 

περίμενε να του φτιάξω φαγητό. Όταν βλέπεις πως η άλλη δουλεύει, κι εσύ δεν δουλεύεις, 

να μοιράζουμε τα πράγματα για να διευκολύνεστε. Και μετά θες χρόνο και για τους δυο. 

                                                 
81 Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως η απουσία των συγγενικών δικτύων ώθησε τους 
μετανάστες σε ένα βαθμό να ασχοληθούν εντατικότερα με τη μεταξύ τους σχέση κι όχι με την 
επιτέλεση αυτής μπροστά στα συγγενικά δίκτυα.  
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Δεν είμαι μηχανή».82 Η ανακατανομή των οικιακών καθηκόντων στην περίπτωση αυτή 

προκύπτει ως ανάγκη και διατυπώνεται ως απαίτηση από την πλευρά της Ραμόνας στο 

πλαίσιο ιδιαίτερων οικονομικών και πολιτικών συνθηκών, που μεταβάλλουν αισθητά 

τους έμφυλους ρόλους και τις ταυτότητες.  

Η οικονομική κρίση της χώρας υποδοχής που επέφερε την κατάρρευση της 

αγοράς ακινήτων, επομένως την αυξημένη ανεργία στους κλάδους ειδικευμένων και 

ανειδίκευτων εργατών, επηρεάζει καθοριστικά την καθημερινότητα των ανδρών 

μεταναστών σε πολλαπλά επίπεδα. Οι συνέπειες της ανεργίας δεν προσμετρούνται 

μόνο σε επίπεδο οικονομικό, αλλά κυρίως κοινωνικό και έμφυλο. Λόγω των 

συγκεκριμένων οικονομικών και εργασιακών μεταβολών, οι Αλβανοί μετανάστες 

βρίσκονται σε μια σχέση οικονομικής εξάρτησης από τις συζύγους ή συντρόφους τους, 

οι οποίες εξακολουθούν να εργάζονται, γεγονός που υπονομεύει την κοινωνική αξία 

τους, κλονίζει την ισχυροποιημένη αρρενωπότητά τους και διαταράσσει την 

οικογενειακή ή ερωτική ισορροπία.83 Όπως αναφέρει η Linda-Anne Rebhun, η πλήρης 

οικονομική ανάληψη της φροντίδας του σπιτιού και της οικογένειας από τις γυναίκες 

μετανάστριες θέτει υπό αμφισβήτηση τους ανδρικούς ρόλους, τα προνόμια των 

συζύγων ή συντρόφων, κι εν τέλει την αρρενωπότητά τους (1999: 126).  

Η Ραμόνα αντιπαραθέτοντας, όμως, το αυξημένο με υποχρεώσεις ημερήσιο 

πρόγραμμά της με το καθεστώς ανεργίας και απραξίας του φίλου της, δεν επιδιώκει να 

απαξιώσει τον ίδιο, αλλά να θεμελιώσει την άποψη της περί αναδιανομής των οικιακών 

εργασιών. Κατά την άποψή της, αυτή η αλλαγή των εργασιακών δεδομένων είτε 

δικαιολογεί και εκλογικεύει την παραμέληση από πλευρά τής της μαγειρικής, που 

υποστασιοποιεί την έμφυλη ταυτότητα της νοικοκυράς, είτε καθιστά επιτακτική την 

συνεισφορά του ίδιου στις οικιακές εργασίες. Μέσω, όμως, αυτής της ρητής απαίτησης 

για την από κοινού επιτέλεση της φροντίδας του σπιτιού, στην πραγματικότητα, η 

Ραμόνα διεκδικεί την αναγνώριση από πλευράς του συντρόφου της των 

αναπροσδιορισμένων έμφυλων ταυτοτήτων και ρόλων στο ιστορικό συγκείμενο της 

μεταναστευτικής εμπειρίας.  

Το ενδιαφέρον στοιχείο στην περίπτωση της Ραμόνας είναι ότι το μοιράζειν 

συνδέεται τόσο με την επαναδιαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας στο πλαίσιο της 
                                                 
82 Η Ραμόνα, εκείνη την περίοδο παρακολουθούσε νυχτερινό σχολείο και παράλληλα εργαζόταν ως 
υπάλληλος σε ένα κατάστημα.  
83 Η Ρούλη Λυκογιάννη αναφέρει σχετικά πως η οικονομική χειραφέτηση που κερδίζουν οι γυναίκες 
μετανάστριες μέσα από την αμειβόμενη οικιακή εργασία δημιουργεί δυσκολίες προσαρμογής στους 
άνδρες συζύγους ή συντρόφους τους, καθώς θεωρούν ότι χάνουν τον έλεγχο και την εξουσία στην 
οικογένεια, ιδιαίτερα σε περιόδους που μένουν εκτός δουλειάς (2008: 108) 
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μεταναστευτικής εμπειρίας, όσο και με τη διαχείριση του ερωτικού «μαζί». Η Ραμόνα, 

καταναλώνοντας την ερωτική κουλτούρα της χώρας υποδοχής, θεωρεί πως η από 

κοινού ανάληψη των οικιακών υποχρεώσεων συνιστά λύση, ή εν πάση περιπτώσει 

διευκολύνει την ερωτική τους συνύπαρξη, η οποία στο πλαίσιο μιας καπιταλιστικής 

οικονομίας κινδυνεύει λόγω της έλλειψης κοινού και ποιοτικού χρόνου. Ο χρόνος 

μοιάζει να αποκτά μια άλλη σημασία και αξία στη χώρα υποδοχής, καθίσταται είδος 

πολυτελείας και η σωστή διαχείρισή του είναι μέρος της νεωτερικής ζωής.84 Εισάγει τα 

άτομα σε νέες διατροφικές συνήθειες,85 σε νέους ρόλους εντός της ιδιωτικής σφαίρας, 

σε επανανοηματοδοτήσεις του έρωτα και της φροντίδας. Υπό συνθήκες καπιταλιστικού 

παρόντος, η αλληλο-προσφορά φροντίδας δεν (μόνο) αποτελεί τεκμήριο έρωτα, αλλά 

καθιστά εφικτό το ερωτικό «μαζί», το οποίο αντιστρατεύεται ο χρόνος της ευέλικτης 

εργασίας. 

Παράλληλα, όμως, θέτοντας το ζήτημα του χρόνου η Ραμόνα υπογραμμίζει τη 

μη διαθεσιμότητά της. Τη μη διαθεσιμότητα άνευ όρων και ορίων, την μη διάθεση της 

να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες και τις επιθυμίες των άλλων, να βρει χρόνο για τον 

σύντροφό της, να επιτελέσει με επιτυχία όλους τους ρόλους της ως σύντροφος, 

εργαζόμενη, νοικοκυρά, μητέρα, κόρη, συγγενής, οικοδέσποινα. Χρησιμοποιώντας την 

έκφραση «Δεν είμαι μηχανή», η Ραμόνα αναδιατυπώνει τους όρους υπό τους οποίους 

επιθυμεί να βιώσει την έμφυλη ταυτότητά της και την ερωτική της σχέση και 

αντιστέκεται σε ένα πρότυπο ζωής που την αποανθρωποποιεί. Θα μπορούσε κανείς να 

υποστηρίξει πως η μεταναστευτική εμπειρία και η εργασιακή εμπειρία της προσφοράς 

φροντίδας, στην πραγματικότητα, υπονομεύοντας την «ανθρωπινότητα» της, την 

ωθούν να θέσει τα όρια της σε σχέση με τον χρόνο, τις επιθυμίες, τις ανάγκες, τα 

συναισθήματα και την φροντίδα που θέλει να λάβει, μέσω των οποίων  

επαναπροσδιορίζει την πολιτική της θέση εντός κι εκτός οίκου. 

Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως οι Αλβανοί 

άνδρες μετανάστες επιχειρούν να θεραπεύσουν την τραυματισμένη αρρενωπότητα  και 

                                                 
84 Η Ρένα, Αλβανίδα μετανάστρια, είχε αναφέρει στο πλαίσιο της συνέντευξης πως αυτό που της 
προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση στην Ελλάδα ήταν ότι οι άνθρωποι έτρωγαν όρθιοι στο δρόμο. 
Σημειώνει πως σήμερα κατανοεί απόλυτα τη συμπεριφορά αυτή, εφόσον λόγω του αυξημένου φόρτου 
εργασίας της αναγκάστηκε πολλές φορές και αυτή να φάει κάτι πρόχειρο στο δρόμο.  
85 Η Kathleen LeBesco στο άρθρο της «Τhere’s always Room for Resistance: Jell-O, Gender and 
Social Class» αναφέρει πως πολλές Αμερικανίδες γυναίκες επέλεγαν ως επιδόρπιο το jell-o λόγω του 
ελάχιστου χρόνου παρασκευής που απαιτούσε. Με αυτόν τον τρόπο διέθεταν χρόνο στον εαυτό τους, 
απαλλάσσοντάς τον από την επιτέλεση του παραδοσιακού ρόλου της οικιακής μαγείρισσας. Με αυτήν 
την έννοια, το Jell-O ως διατροφική συνήθεια καθίστατο μέσο αντίστασης για τις Αμερικανίδες 
γυναίκες (2001: 114). 
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να ανακτήσουν την εξουσία τους εντός της οικογένειας απαιτώντας από την πλευρά 

τους την αυστηρή τήρηση των παραδοσιακών έμφυλων αξιών και έμφυλων ρόλων της 

χώρας καταγωγής.86 Άλλωστε, αυτό διαφαίνεται και από την επιθυμία αναζήτησης μιας 

«γυναίκας για σπίτι» στη χώρα καταγωγής.87 Η έκφραση αυτή σκιαγραφεί τα 

χαρακτηριστικά που θα πρέπει να συγκεντρώνει η ιδανική σύντροφος: παρθένα, καλή 

νοικοκυρά και κυρίως υπάκουη. Σε αυτό το πλαίσιο, η ενδεχόμενη παραμέληση των 

οικιακών καθηκόντων από την πλευρά της εισαγόμενης νύφης από την Αλβανία θα 

θεωρούταν ένδειξη της ακαταλληλότητάς της ως συζύγου, γεγονός το οποίο θα 

γελοιοποιούσε τον Αλβανό μετανάστη και θα τον απαξίωνε για την λανθασμένη κρίση 

του, φανερώνοντας το παιχνίδι της εξουσίας και της αντι-εξουσίας που λαμβάνει χώρα 

σε επίπεδο φύλου μέσω των επιτελέσεων φροντίδας. Αυτό διαφαίνεται με σαφήνεια 

στην περίπτωση του Κοσμά, ενός 33χρονου Αλβανού  μετανάστη που παντρεύτηκε μια 

γυναίκα μέσω προξενιού στη χώρα καταγωγής. «Άμα κάνει κάτι πράγματα που δεν μ’ 

αρέσει, εγώ τσακώνομαι. Ξέρω ‘γω. Όπως, σήμερα έχω βγει με τους φίλους μου. Δεν 

μαγειρεύει η γυναίκα. Δε μαγειρεύεις κι εγώ θέλω να φάω; Ό,τι έχει! Και 12 η ώρα τη 

νύχτα, και φως να μην έχεις και νερό να μην έχεις, εκεί, θα φτιάξεις το φαγητό. Θα τον 

βρεις τον τρόπο. Δε με νοιάζει». 

Ο Κοσμάς με την στάση του, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο στην γυναίκα 

του να αποκλίνει από τα κανονιστικά έμφυλα και συναισθηματικά πρότυπα της χώρας 

καταγωγής, στην ουσία διασφαλίζει την ανδρική και συζυγική του εξουσία εντός του 

οικιακού και οικογενειακού χώρου, καταπνίγοντας κάθε απόπειρα αντίστασης από 

πλευράς της συζύγου του. Η αυστηρότητα που εκφράζεται τόσο στο ύφος του Κοσμά, 

όσο και στις σαφείς οδηγίες που απευθύνει στην σύζυγό του μαρτυρά πως η πρακτική 

της μαγειρικής, διακρίνοντας αυστηρά ανάμεσα σε αυτούς που προσφέρουν και σε 

αυτούς που απολαμβάνουν, συνιστά ένα βασικό συστατικό συγκρότησης και 

διατήρησης των ασύμμετρων έμφυλων σχέσεων εξουσίας.  

                                                 
86 Όπως αναφέρει η Καμπούρη, οι Αλβανοί άνδρες ασκούν πίεση, ώστε οι γυναίκες να μην ξεχνούν τις 
«συνήθειες» της χώρας καταγωγής (2007: 209). 
87 Αυτό ισχύει και στην περίπτωση των Αλβανών μεταναστών δεύτερης γενιάς που αναζητούν 
σύντροφο στη χώρα υποδοχής. Οι μαγειρικές ικανότητες της συντρόφου συνιστούν βασικό κριτήριο 
επιλογής νύφης για τους Αλβανούς μετανάστες. Αυτό διαφαίνεται και από τα λεγόμενα της Ελόνας, 
μιας 30χρονής Αλβανίδας μετανάστριας, η οποία εκφράζει τον φόβο της ότι μπορεί να μείνει 
ανύπαντρη, ακριβώς επειδή δεν ξέρει να μαγειρεύει. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο σύντροφός της την 
προέτρεψε να επισκεφτεί το σπίτι μιας παντρεμένης φίλης της, προκειμένου να παρακολουθήσει και να 
μάθει να μαγειρεύει. Ο ίδιος επέμενε πως αυτήν την μέθοδο –μαθήματα μαγειρικής για νιόπαντρες- 
ακολουθούν όλες οι Αλβανίδες μετανάστριες, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις γευστικές απαιτήσεις 
των συντρόφων τους. Η ίδια, επιδεικνύοντας τον νεωτερικό εαυτό της, κατέφυγε στο διαδίκτυο να 
αναζητάει «συνταγές ευτυχίας».     
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Σε αυτήν την περίπτωση, οι συνθήκες προετοιμασίας του φαγητού - ο μόχθος 

που απαιτείται λόγω της έλλειψης κατάλληλων μαγειρικών σκευών και υποδομών, η 

έλλειψη βασικών πρώτων υλών για την παρασκευή ενός φαγητού – αποτυπώνοντας 

τους περιορισμούς που βιώνει η σύζυγος και το καθεστώς υποταγής της στις επιθυμίες 

του Κοσμά, εκτιμούνται ως ένδειξη αφοσίωσης της συζύγου προς το πρόσωπο του. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως η 

αποδοχή φροντίδας στην περίπτωση των Αλβανών μεταναστών συνιστά υπό τις 

δεδομένες κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές συνθήκες μια τεχνική 

ανασυσγκρότησης ενός εθνικού και έμφυλου εαυτού που βρίσκεται σε κρίση και 

τίθεται υπό κίνδυνο.  

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, αντιλαμβάνεται κανείς πως η προσφορά και η 

αποδοχή φροντίδας, μέσω των επιτελέσεων των οικιακών καθηκόντων, 

αναδιαμορφώνονται και αποκτούν συγκεκριμένες σημασιοδοτήσεις στο πλαίσιο των 

έμφυλων διεκδικήσεων των μεταναστευτικών υποκειμένων, οι οποίες αρθρώνονται σε 

συνάρτηση με την μεταναστευτική εμπειρία, αλλά και τις σημασιοδοτήσεις της 

μεταναστευτικής τους ταυτότητας. Η Βενέτα, μια νεαρή Βουλγάρα μετανάστρια, 

περιγράφοντας την περιποίηση που συστηματικά δεχόταν από τον Αλβανό σύντροφό 

της, με αποκορύφωμα το πρωινό που της σέρβιρε στο κρεβάτι, κατέληξε στο 

συμπέρασμα πως ο ίδιος της φερόταν «σαν κυρία». Μέσω της προσφοράς πρωινού στο 

κρεβάτι, μιας πρακτικής που έχει καθιερωθεί στην Δύση ως μια ερωτική τελετουργία 

που συνιστάται σε όλα τα ζευγάρια για την εκδήλωση και επικύρωση του ερωτικού 

συναισθήματος, μέσω, δηλαδή, της κατανάλωσης της δυτικής κουλτούρας τους έρωτα, 

η Βενέτα νιώθει πως δεν διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες γυναίκες λόγω της 

μεταναστευτικής, εθνικής και εργασιακής της ταυτότητας. Αντίθετα, η συγκεκριμένη 

επιτέλεση της ερωτικής φροντίδας υλοποιεί και επιδεικνύει την κοινωνική της αξία, 

καθιστώντας την «κυρία». Η χρήση αυτού του επιθετικού προσδιορισμού δεν είναι 

τυχαία. Στην προκείμενη περίπτωση, η εμπειρία της προσφοράς φροντίδας 

αντιτάσσεται και αντισταθμίζει την εργασιακή της εμπειρία ως κονσομετρίς, δηλαδή 

της παροχής παρέας ή διαφορετικά φροντίδας έναντι αμοιβής, η οποία απαξιώνει την 

έμφυλη ταυτότητα της και την τοποθετεί σε υποτελή θέση εντός της κοινωνίας 

υποδοχής. Ως εκ τούτου, θα έλεγε κανείς πως η αμειβόμενη προσφορά ερωτικής 

φροντίδας αναπροσδιορίζει την αξία και σημασία – συναισθηματική, κοινωνική και 

πολιτισμική- της ανιδιοτελούς ερωτικής φροντίδας.    
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Αντίστοιχα, η μη ανταπόδοση ή η μη πρόσφορά φροντίδας στο πλαίσιο της 

ερωτικής σχέσης στερεί τη δυνατότητα στα μεταναστευτικά υποκείμενα να 

ανακτήσουν την κοινωνική τους αξία στο πλαίσιο της μεταναστευτικής εμπειρίας. Το 

παράπονο της Σουλτάνας σε σχέση με την απροθυμία του συντρόφου της να 

συνεισφέρει στα έξοδα του σπιτιού, κυρίως όσον αφορά την κάλυψη των βασικών 

αναγκών, όπως το φαγητό, μαρτυρά την αδυναμία της να αποδεσμευτεί από την 

παγιωμένη έμφυλη και ταξική ταυτότητα της παρόχου φροντίδας88, που προδιαγράφει 

την υποτελή της θέση εντός της ερωτικής σχέσης. Η ίδια επεσήμανε διαρκώς πως μέσω 

της στάσης του αυτής ο σύντροφός της δήλωνε πως δεν νοιαζόταν για το γεγονός ότι η 

ίδια ήταν «από ένα ξένο κράτος και δύσκολα τα έβγαζε πέρα οικονομικά». Υπό αυτό το 

πρίσμα, η λίστα με τα ψώνια για το καθημερινό μενού της ημέρας, συνιστώντας ένα 

ιδιότυπο δοσομετρητή αγάπης, αντανακλά πώς η οικονομική και νομική επισφάλεια 

που έχει βιώσει η Σουλτάνα μορφοποιεί, επανακαθορίζει και νοηματοδοτεί τις 

επιτελέσεις της ερωτικής φροντίδας. Ακολουθώντας την Fehérváry (2007), η οποία 

αναφέρει ότι μετά την κατάρρευση του σοσιαλισμού οι συγγενικές σχέσεις κρίνονταν 

και αντίστοιχα αποδυναμώνονταν ή ισχυροποιούνταν βάσει του αν τα συγγενικά μέλη 

προσέφεραν ή όχι οικονομική βοήθεια σε όποιον είχε ανάγκη, θα μπορούσε κανείς να 

υποστηρίξει πως η οικονομική επισφάλεια νοηματοδότησε ως βασικό τεκμήριο της 

φροντίδας και ως καθοριστικό στοιχείο και κριτήριο της εξέλιξης των συγγενικών και 

ερωτικών σχέσεων τις οικονομικές συναλλαγές.    

Η μετάβαση σε ένα καπιταλιστικό κράτος, όπου, όπως υποστηρίζουν οι 

πληροφορητές και οι πληροφορήτριες, η ίδια η φροντίδα αποτελεί προϊόν προς πώληση 

και αγορά, αλλά και η δική τους εργασιακή τους εμπειρία στον τομέα υπηρεσιών 

φροντίδας, όπου πληρώνονται για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, συνέβαλαν εξίσου 

καθοριστικά στη νοηματοδότηση της φροντίδας και με οικονομικούς και υλικούς 

όρους. Σε αυτήν την περίπτωση, διαφαίνεται πώς οι πολιτικές και κοινωνικές 

ανισότητες και η ραγδαία μεταβολή της οικονομικής πραγματικότητας που βιώνουν τα 

υποκείμενα διαπλέκονται και διαμορφώνουν νέους συναισθηματικούς λόγους για την 

αγάπη και τη φροντίδα (Rebhun 1999, Padilla κ.α. 2007), ή όπως αναφέρει η Constable 

(2003) πώς η αγάπη και η πολιτική οικονομία συνυφαίνονται μέσω μιας νέας 

πολιτισμικής λογικής της επιθυμίας.  

 

                                                 
88 Παρόλο που αυτή τη φορά η Σουλτάνα αναλαμβάνει τον ρόλο του «κουβαλητή». 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:18:14 EEST - 44.213.66.193



 122

«Ερωτικά μενού»: Δημοσιοποιώντας επιθυμίες και ρήξεις  

 

Επί το πλείστον, οι ρομαντικές κομεντί αμερικανικής παραγωγής αφηγούνται 

έρωτες που επιτελούνται στον δημόσιο χώρο. Πάρκα, εστιατόρια, κινηματογραφικές 

αίθουσες συνιστούν το σκηνικό της εκάστοτε ερωτικής ιστορίας κλονίζοντας την 

ηγεμονική αναπαράσταση του έρωτα ως ένα ιδιωτικό ζήτημα των υποκειμένων, ως ένα 

ζήτημα περιορισμένο και εν-τοπισμένο εντός του οίκου. Οι ρομαντικές ερωτικές 

σχέσεις, καθώς λαμβάνουν χώρα σε ανώνυμους και δημόσιους χώρους, μετατρέπονται 

σε μια δημόσια εμπειρία (Illoyz 1997: 56) και συνδέονται με συγκεκριμένες 

καταναλωτικές πρακτικές, στυλιζαρισμένες έμφυλες συμπεριφορές, υλικότητες και 

τελετουργίες, όπως το δείπνο υπό το φως των κεριών σε «καλό» εστιατόριο (Bell και 

Valentine 1997: 56).   

Τέτοιου είδους δημόσιες σκηνές κατακλύζουν τον λόγο των μεταναστών και 

των μεταναστριών μεταφέροντας άλλοτε βιώματα του παρελθόντος και άλλοτε 

ανεκπλήρωτες επιθυμίες, στοιχειοθετώντας, όμως, και στις δυο περιπτώσεις μια 

ρητορική περί ερωτικής φροντίδας. Στο παρόν υποκεφάλαιο, διερευνώ αρχικά πώς η 

ερωτική φροντίδα συνδέεται με την κατανάλωση φαγητού σε δημόσιους χώρους και 

στη συνέχεια, πώς οι συγκεκριμένες δημόσιες επιτελέσεις ερωτικής φροντίδας 

μετατρέπονται από τεκμήριο αγάπης σε ένα πεδίο εξουσίας και αντι-εξουσίας, και πιο 

συγκεκριμένα σε μια αρένα αντιπαράθεσης, σύγκρουσης και ανταγωνισμού εθνικών 

και έμφυλων ταυτοτήτων. 

Στην περίπτωση των Βουλγάρων μεταναστριών που εργάζονται ως εσωτερικές 

οικιακές βοηθοί, η φροντίδα που προσδοκούν να λάβουν από τους ερωτικούς τους 

συντρόφους έχει σαφή χωρικά χαρακτηριστικά. Θα έλεγε κανείς πως η ερωτική 

φροντίδα εκτιμάται ανάλογα με τις δημόσιες εμφανίσεις του «μαζί» σε χώρους 

διασκέδασης.  Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως στην προκείμενη περίπτωση η 

χωρική και χρονική οριοθέτηση που συνεπάγεται το εργασιακό τους καθεστώς ως 

εσωτερικών οικιακών βοηθών μεγιστοποιεί την επιθυμία εξόδου με τον σύντροφό τους 

σε δημόσιους χώρους, επανακαθορίζοντας τη σημασία της. Υπό αυτή την έννοια, η 

ερωτική φροντίδα ταυτίζεται με την προσφορά εμπειριών που σπάνε τη μονοτονία της 

εργασιακής καθημερινότητας των Βουλγάρων μεταναστριών και τις καθιστούν 

κοινωνικά ορατές.  
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 Καθώς η αφήγηση αυτών των νυχτερινών εξόδων μοιάζει με ένα αόρατο νήμα να 

συνενώνεται με τις εξιστορήσεις τους για τις μυθικές βραδιές του σοσιαλιστικού 

παρελθόντος- τότε που με την συνοδεία των συζύγων τους επισκέπτονταν θέατρα, 

παρακολουθούσαν μουσικές εκδηλώσεις, διασκέδαζαν- αντιλαμβάνεται κανείς πώς 

μέσω αυτής της δημόσιας εμπειρίας του «μαζί» οι Βουλγάρες μετανάστριες επιχειρούν 

να ανακτήσουν προς στιγμήν το χαμένο τους κοινωνικό γόητρο και να 

επανανακαλύψουν την πολιτισμική τους ταυτότητα89 και τη θηλυκότητά τους. Μια 

θηλυκότητα που αφανίστηκε υπό το φορτίο της παροχής φροντίδας στο πλαίσιο της 

εργασιακής τους απασχόλησης και που ενοχοποιήθηκε, καθώς προβλήθηκε ως εξωτικό 

και φθηνό προϊόν προς διάθεση και κατανάλωση στη χώρα υποδοχής. Μέσω αυτής της 

αισθητηριακής εμπειρίας της φροντίδας, προσδοκούν και κατορθώνουν πρόσκαιρα να 

αποτινάξουν την ετεροπροσδιορισμένη μεταναστευτική ταυτότητα, μια ταυτότητα που 

υπερτονίζει το εργασιακό τους στάτους, απαλείφοντας στοιχεία του πολιτισμικού τους  

παρελθόντος και αποσιωπώντας τις επιθυμίες, τις ανάγκες, τα συναισθήματα, τη 

σεξουαλικότητα τους και κατ’ επέκταση θέτοντας υπό αμφισβήτηση την 

ανθρωπινότητα τους.  

Υπό αυτό το πρίσμα, η μορφή της ερωτικής φροντίδας που προσδοκούν να λάβουν 

οι Βουλγάρες μετανάστριες προκύπτει και κυρίως απαντάει στα βιώματα ετεροποίησης 

και αποανθρωποίησής τους στο πλαίσιο της εργασιακής απασχόλησης και παραμονής 

τους στη χώρα υποδοχής και προσβλέπει κυρίως στην ανασυγκρότηση της έμφυλης και 

ταξικής ταυτότητας τους. Ακολουθώντας την Illoyz (1997), θα μπορούσε κανείς να 

υποστηρίξει ότι οι Βουλγάρες μετανάστριες, καταναλώνοντας τις πολιτισμικές 

πρακτικές της διασκέδασης που συνδέθηκαν με το ερωτικό «μαζί» (δείπνο σε 

εστιατόριο, εκδρομές στην εξοχή), επιθυμούν να εξαλείψουν την κοινωνική και ταξική 

ανισότητα που βιώνουν στη χώρα υποδοχής. 

Επιπλέον, οι δημόσιοι έξοδοι για διασκέδαση, που συνήθως καλύπτονται 

οικονομικά από τους συντρόφους των Βουλγάρων μεταναστριών, συνεπάγονται την 

υιοθέτηση διατροφικών, αλλά και συναισθηματικών πρακτικών που απαλλάσσουν τις 

ίδιες από τον στερεοτυπικό ρόλο τους ως παρόχων φροντίδας. Συνεπώς, ο περιορισμός 

των δημόσιων εξόδων από την πλευρά των συντρόφων τους προκαλεί τη 

δυσανασχέτηση των Βουλγάρων μεταναστριών, όχι μονάχα επειδή προσλαμβάνεται ως 

                                                 
89 Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι οι Βουλγάρες πληροφορήτριες που ανήκουν στην 
ηλικιακή κατηγορία 50-70 ετών κατέχουν πανεπιστημιακό επίπεδο μόρφωσης και στην Βουλγαρία 
εργάζονταν σε αντίστοιχες εργασιακές θέσεις.  
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ένδειξη έλλειψης ερωτικού ενδιαφέροντος, αλλά κυρίως επειδή σημάνει την ανατροπή 

των όρων και των ισχυουσών δυναμικών της ερωτικής σχέσης που εκφράζονται μέσω 

των επιτελέσεων της φροντίδας. Καθώς ελαττώνονται οι εκδηλώσεις του ερωτικού 

«μαζί» στον δημόσιο χώρο, οι Βουλγάρες μετανάστριες μετατοπίζονται στον ιδιωτικό 

χώρο, και συγκεκριμένα στον οικιακό χώρο, όπου αναλαμβάνουν αυτή τη φορά οι ίδιες 

τη φροντίδα του συντρόφου μέσω της επιτέλεσης των οικιακών καθηκόντων- 

μαγείρεμα, πλύσιμο, σιδέρωμα. Οι σχέσεις εξουσίας αντιστρέφονται για μια ακόμη 

φορά, το κύρος που ανέκτησαν μέσω της αποδοχής και της προσφοράς φροντίδας από 

τους συντρόφους τους τίθεται ξανά υπό αμφισβήτηση, καθώς η φροντίδα αλλάζει χέρια 

και αποκτά νέα χωρική έκφραση, αποδίδοντας ξανά στα υποκείμενα τους συμβατικούς 

έμφυλους ρόλους.  

Υπό το πρίσμα όσων προαναφέρθηκαν, αντιλαμβάνεται κανείς πως ο δημόσιος 

χώρος ως χώρος του ερωτικού «μαζί» δημοσιοποιεί πέρα από ερωτικούς 

εναγκαλισμούς και στυλιζαρισμένες συμπεριφορές gentle-man και ωραίων κυριών, 

ρήξεις και εύθραυστες συναισθηματικές ισορροπίες, ακόμα και στην περίπτωση που 

αυτές αποκρύπτονται στον ιδιωτικό οικείο χώρο. Κατά τη διάρκεια της εθνογραφικής 

έρευνας πολλές φορές η Ελένα, νεαρή Βουλγάρα μετανάστρια, είχε παραπονεθεί πως 

δεν έβγαιναν συχνά έξω με τον Έλληνα σύντροφο της. Συνήθως, αντάλλασαν 

επισκέψεις ο ένας στο σπίτι του άλλου και έβλεπαν ταινίες ή συζητούσαν. Στην 

περίπτωση αυτή, ο έρωτας ενοικούσε το σπίτι, ή κατά την άποψη της Ελένας 

εγκλωβιζόταν στο εσωτερικό του ιδιωτικού χώρου. Η απουσία συναντήσεών τους στον 

δημόσιο χώρο οριοθετούσε τη σχέση της όσον αφορά τις εμπειρίες και εκδηλώσεις του 

«μαζί» και την προσδιόριζε ως μια κατ’ οίκον απόλαυση και κατανάλωση του 

ερωτικού συναισθήματος. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως το παράπονο της 

Ελένας σχετίζεται ακριβώς με αυτόν τον ιδιωτικό χαρακτήρα της σχέσης που 

αντιβαίνει στα δυτικά ιδεώδη περί ρομαντικής αγάπης- τα οποία ήθελε να καταναλώσει 

η ίδια-, συνιστώντας μια αντισυμβατική πρόταση του «μαζί». Η ίδια, όμως, συνέδεε 

την απροθυμία του φίλου της να δειπνήσουν ή να πιούν ένα ποτό σε δημόσιους χώρους 

διασκέδασης με τη μεταναστευτική της ταυτότητα. Θεωρούσε πως ο ίδιος «ντρεπόταν 

να κυκλοφορήσει μαζί της δημόσια, γιατί ήταν Βουλγάρα».  

Ο ιδιωτικός χώρος, κατά την άποψη της Ελένας, προστάτευε τον φίλο της από τα 

μάτια του κόσμου, που θα αντιλαμβανόταν και θα σχολίαζε την ετερότητα της και τη 

μεταξύ τους πολιτισμική, κοινωνική, εθνική διαφορά, αποφεύγοντας έτσι το κοινωνικό 

στίγμα του σχετίζεσθαι με μια Βουλγάρα μετανάστρια. Την ίδια στιγμή, όμως, η 
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παραμονή στον οίκο υπό τις δεδομένες συνθήκες υπονόμευε τη δική της κοινωνική 

αξία στο πλαίσιο της ερωτικής σχέσης, ενισχύοντας το βίωμα της ετερότητας και της 

επισφάλειας και καθιστώντας τον ιδιωτικό χώρο του έρωτα αν-οίκειο. Υπό αυτό το 

πρίσμα, η δημόσια επιτέλεση της ερωτικής φροντίδας αποκτά νέες συμπαραδηλώσεις, 

καθώς νοηματοδοτείται ως ενσώματη πρακτική αποδοχής του ερωτικού Άλλου.  

Η έμμεση απόκρυψη της Ελένας στον ιδιωτικό χώρο προκαλούσε εντάσεις 

ανάμεσά τους, καθώς η Ελένα επιθυμούσε και επεδίωκε να αλλάξει τους χωρικούς 

όρους αυτής της σχέσης, διεκδικώντας τη δημοσιοποίησή της. Κάτι που προς στιγμήν 

κατάφερε. Μάλιστα, σε μια από αυτές τις εξόδους προσκάλεσαν κι εμένα. Ένιωσα πως 

παρακολουθούσα καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς την ενσώματη και αισθητηριακή 

επιτέλεση έμφυλων συμπεριφορών σύμφωνα με τα κανονιστικά πρότυπα της δυτικής 

ρομαντικής αγάπης. Η Ελένα απολάμβανε την προσοχή και φροντίδα έτσι όπως αυτή 

εκφραζόταν μέσα από χειρονομίες τρυφερότητας, την προσφορά φαγητού στην ίδια, 

την περιποιητική στάση του συντρόφου της, ο οποίος ενσάρκωνε με απόλυτη επιτυχία 

τον ρόλο του συνοδού. Η Ελένα, σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη βραδιά, επεσήμανε ως 

θετικό στοιχείο της συμπεριφοράς του συντρόφου της τη διαχυτικότητα του απέναντι 

της. Καθόντουσαν δίπλα- δίπλα, αγκαλιαζόντουσαν, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί στο 

παρελθόν. Πρόσθεσε πως συμπεριφέρθηκε ακριβώς όπως η ίδια επιθυμούσε.  

Στην προκείμενη περίπτωση, η Ελένα αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη διαχυτική 

συμπεριφορά του συντρόφου της, που, στην ουσία, επικυρώνει την ερωτική συσχέτιση 

τους ενώπιον των άλλων, καθώς συνιστά μια έμπρακτη απόδειξη αναγνώρισης και 

αποδοχής της μεταναστευτικής της ταυτότητας από πλευράς του.  Υπό αυτήν την 

έννοια ο δημόσιος χώρος -συνιστώντας το πεδίο επίδειξης των διαφορετικών έμφυλων 

και εθνικών ταυτοτήτων που απαρτίζουν το «μαζί»- καθίσταται πεδίο τεκμηρίωσης και 

αναμέτρησης του ερωτικού συναισθήματος. Συνεπώς, η δημόσια επιτέλεση της 

ερωτικής φροντίδας νοηματοδοτείται ως βαρύμετρο των «πραγματικών» διαθέσεων 

του συντρόφου ως προς την εξέλιξη του ερωτικού δεσμού και της «πραγματικής» 

αγάπης του προς την Ελένα.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, διαπιστώνει κανείς ότι η χαρά της Ελένας 

απορρέει από το γεγονός ότι η κανονικοποίηση της ερωτικής της σχέσης, μέσω της 

δημοσιοποίησης της και της υιοθέτησης από πλευράς του συντρόφου της των 

συναισθηματικών πρακτικών του «μαζί» και των κανονιστικών έμφυλων 

συμπεριφορών, μαρτυρά πως η ίδια δεν αποκλίνει από τα κανονιστικά πρότυπα 

συντρόφου στη χώρα υποδοχής. Υπό αυτό το πρίσμα, η Ελένα βίωνε την επιτέλεση της 
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ερωτικής φροντίδας στον ιδιωτικό χώρο του οίκου ως μια μορφή αποκήρυξης, 

απόρριψης και αποκλεισμού που υπογράμμιζε την αρνητικά σημασιοδοτημένη 

μεταναστευτική της ταυτότητα.  

Η μη προσφορά φροντίδας και πιο συγκεκριμένα η απροθυμία των Ελλήνων 

ανδρών να ικανοποιήσουν την επιθυμία των Βουλγάρων συντρόφων τους να βιώσουν 

δημόσια την εμπειρία του «μαζί», φέρνοντας στο προσκήνιο τις ασυμμετρίες εξουσίας 

(φύλου, εθνικότητας, τάξης) εντός της ερωτικής σχέσης, προξενεί έντονες 

αντιπαραθέσεις, που καταλήγουν σε έναν ανταγωνισμό εθνικών, έμφυλων και ταξικών 

ταυτοτήτων μετατρέποντας τον συναισθηματικό λόγο περί φροντίδας σε τόπο 

αντίστασης (Abu-Lughod και Lutz 1990: 14) των γυναικών. Αυτό διαφαίνεται με 

σαφήνεια στην περίπτωση της Όλγκα και της Ράλιτσας, οι οποίες συμμερίζονται την 

ίδια άποψη για τον τρόπο και τον τόπο διασκέδασης των Ελλήνων συντρόφων τους, τα 

περιβόητα τσιπουράδικα του Βόλου. Τα τσιπουράδικα, σήμα κατατεθέν της πόλης του 

Βόλου, αποσυνδεδεμένα πλέον από την εργατική ιστορία της, συνιστούν μια 

καταξιωμένη και καθιερωμένη μορφή διασκέδασης που προσφέρεται σε κάθε 

κοινωνική τάξη και ηλικία. Οι μεζέδες και το τσίπουρο ακολουθούν και παρουσιάζουν 

μια οικονομία και αισθητική της λιτότητας και υπηρετούν την εμπειρία της 

συλλογικότητας, του μοιράζεσθαι. Στοιχεία που δεν εξυμνήθηκαν από τις 

πληροφορήτριες. Αντίθετα, πυροδότησαν μια έκρηξη θυμού και προκάλεσαν μια 

έντονη λογομαχία με τον Έλληνα σύντροφό τους.  

Η Όλγκα περιγράφει την πρώτη φορά που ο Έλληνας σύζυγός της την έβγαλε 

έξω σε ένα τσιπουράδικο. «Ξέρεις, όταν παντρεύτηκα με τον άντρα μου και λέει πάμε σε 

κάποιο εστιατόριο (γελάει)…και με πάει σε ένα τσιπουράδικο. Μπαίνω μέσα, λέω τώρα 

αυτό το τσιπουράδικο, εντάξει για να δούμε. Τότες, πριν 5 χρόνια, είχε στον τοίχο 

πλακάκια! Από αυτά τα πλακάκια, ξέρεις, του μπάνιου. Και από αυτές τις παραδοσιακές 

καρέκλες, ξέρεις τί καρέκλες έχουν τα τσιπουράδικο. Μπαίνοντας μέσα, αυτός μπήκε, εγώ 

μπήκα και βγήκα. Και κάθομαι απέξω. Και βγαίνει και λέει, έλα να μπούμε. Λέω, σε 

παρακαλώ που με έφερες, λέω κι εγώ. Και τί μου λέει; Καλά εσύ, λέει, νηστικιά που 

ήρθες από την Βουλγαρία, γιατί λέω, τί εστιατόριο, εγώ το είπα, σε τί εστιατόριο, σε 

παρακαλώ, λέω, πήγαινε με σε ένα κανονικό εστιατόριο! Λέει, καλά, εσύ που ήρθες 

νηστικιά, λέει, από εκεί, λέει, επάνω, τώρα θα μας λες εδώ σε μας για τα εστιατόρια μας; 

Εγώ δεν είπα τίποτα. Δεν μιλούσα! Όταν πήγαμε επάνω στην Βουλγαρία, τον πήγα σε ένα 

εστιατόριο, όχι το πιο κυριλέ στην παλιά πόλη που πάνε οι υπουργοί και τα λοιπά. Το 

πάω σε ένα, ας πούμε μέτριο. Και το πάω στο Big Ben στη Φιλιππόπολη. Πάμε στο 
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δεύτερο όροφο, μπαίνοντας μέσα ο σερβιτιόρος, εκεί όλοι οι σερβιτιόριοι είναι με 

κοστούμι και παπιγιόν, με το άσπρο εδώ, ξέρεις, ένα μαντίλι. Μέσα ζωντανό, ζωντανή 

μουσική, πιάνο και βιολί. Σε όλα τα τραπέζια όχι τέτοια τραπεζομάντιλά που τα πετάνε, 

τραπεζομάντιλο άσπρο από ύφασμα, με τα τριαντάφυλλα, με τα κεριά. Ο σερβιτιόρος 

κάθεται σαν πορτατίφ δίπλα σου και σε κάθε τσιγάρο σου αλλάζει τασάκι. Ο άλλος έμεινε 

άφωνος!»      

Η δημόσια κοινή έξοδος της Όλγκας με τον σύζυγό της στο τσιπουράδικο 

μετουσιώνεται σε ένα πεδίο αναμέτρησης ισχύος ανάμεσα στους δυο συζύγους με 

όρους εθνικούς, ταξικούς, πολιτισμικούς και έμφυλους. Η Όλγκα αρνείται να 

επισκεφτεί έναν χώρο που πολιτισμικά δεν της αρμόζει. Απαιτώντας μια ρομαντική και 

κυρίως κοινωνικά και πολιτισμικά αντάξια της έξοδο, απορρίπτοντας την πρόταση του, 

θεωρώντας την, στην ουσία, τεκμήριο κακής αισθητικής, υπονομεύει την υπεροχή του 

συζύγου της, η οποία στοιχειοθετείται στην εθνική και έμφυλή του ταυτότητα. Ο 

Έλληνας σύντροφος με τη σειρά του ασκεί την εξουσία του, απαγορεύοντάς της να 

αμφισβητήσει την πολιτισμική του ανωτερότητα και υπενθυμίζοντάς της την κοινωνική 

και οικονομική της θέση. Ως «νηστική μετανάστρια» δεν δικαιούται ούτε να ασκεί 

κριτική όσον αφορά την αισθητική του τσιπουράδικου, ούτε να διεκδικεί ένα καλύτερο 

τρόπο και τόπο διασκέδασης. Ή, αλλιώς, αντλώντας από την ανάλυση του 

Παπαταξιάρχη για τη φιλοξενία, ως φιλοξενούμενη εντάσσεται στο περιθώριο ως προς 

την πολιτισμικά αναγνωρισμένη δυνατότητα της να επενεργεί στο περιβάλλον (2006: 

3). 

Η τελική απάντηση της Όλγκα δίνεται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Έλληνα 

συντρόφου στην Βουλγαρία. Το πλαστικό τραπεζομάντιλο και τα πλακάκια μπάνιου 

των παραδοσιακών τσιπουράδικων του Βόλου αντιπαραβάλλονται με την 

αισθητηριακή εμπειρία κατανάλωσης φαγητού σε ένα «μέτριο» εστιατόριο της 

σύγχρονης Βουλγαρίας: βιολιά, τριαντάφυλλα, κεριά και ένας σερβιτόρος ως 

προσωπική υπηρεσία.90 Μέσω αυτής της επιλογής ρομαντικής εξόδου η Όλγκα 

αναδεικνύει πανηγυρικά τα ειδικά χαρακτηριστικά της πολιτισμικής της ταυτότητας 

και ανακτά το κοινωνικό και πολιτισμικό στάτους, που η ίδια η κινητικότητα της 

στέρησε, καθώς της προσέδωσε τον ταξικό χαρακτηρισμό της «νηστικής 

                                                 
90 Το δείπνο στο «μέτριο» εστιατόριο στην Βουλγαρία αποπνέοντας μια αίσθηση πολυτέλειας 
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ενός ρομαντικού δείπνου, έτσι όπως αυτό προσδιορίζεται στην 
δυτική νεωτερική κουλτούρα (Illoyz 1997: 134). Στην πραγματικότητα, η δυνατότητα να γευτεί και να 
προσφέρει στον εαυτό της και στον σύζυγό της μια δαπανηρή έξοδο προσδίδει κοινωνικό και 
οικονομικό στάτους στην Όλγκα.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:18:14 EEST - 44.213.66.193



 128

μετανάστριας». Το «μέτριο» εστιατόριο, η συγκεκριμένη καταναλωτική επιλογή, 

συνιστώντας συμβολικό κεφάλαιο για την Όλγκα,, καθίσταται στο πλαίσιο της 

φιλοξενίας του Έλληνα συζύγου στη χώρα καταγωγής μέσο επίδειξης της κοινωνικής 

θέσης και της πολιτισμικής ταυτότητας της ίδιας και κατ’ επέκταση μέσο αντίστασης 

στην εξουσία του συζύγου. Η σιωπή του -συνήθης γυναικεία ενσώματη πρακτική- 

μαρτυρά την έκπληξη, που επιβεβαιώνει την ηγεμονική αναπαράσταση της Βουλγάρας 

μετανάστριας ως πολιτισμικά κατώτερης αλλά και τη βίαιη κατάρριψη αυτής μέσω της 

ανατροπής των ισχυουσών δυναμικών.    

Με έκπληξη άκουσα την Ράλιτσα να επαναλαμβάνει τα λόγια της Όλγκας, 

απαξιώνοντας τα τσιπουράδικα ως τρόπο και τόπο διασκέδασης. Η Ράλιτσα ανέφερε 

πως απέφευγε συστηματικά να συνοδεύει τον σύντροφό της στα τσιπουράδικα, με 

αποτέλεσμα να μην βγαίνουν μαζί εκτός σπιτιού για διασκέδαση. Η ίδια θεωρούσε πως 

η επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου διασκέδασης μαρτυρούσε την απουσία 

αισθητικού και πολιτισμικού κριτηρίου των Ελλήνων ανδρών, απορώντας την ίδια 

στιγμή για την εσφαλμένη εντύπωση τους περί πολιτισμικής κατωτερότητας της 

Βουλγαρίας.91 

Η Ράλιτσα, όπως και η Όλγκα, αισθάνονται πως οι σύντροφοί τους επιλέγοντας το 

συγκεκριμένο τόπο διασκέδασης συντηρούν και αναπαράγουν τη στερεότυπη 

αναπαράσταση των γυναικείων σωμάτων τους ως πολιτισμικά κατώτερων και 

ταυτόχρονα ως κοινωνικά απονεκρωμένων- χωρίς αισθητικό κριτήριο, συναισθήματα, 

απαιτήσεις και επιθυμίες. Μέσω, λοιπόν, της άρνησής τους να τους συνοδεύσουν, της 

μη ανταπόκρισης τους στην προσφορά φροντίδας των Ελλήνων συντρόφων τους, 

δηλώνουν εμφατικά τα όρια – πολιτισμικά, κοινωνικά- που τους διακρίνουν και τους 

διαφοροποιούν, σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν τις ασύμμετρες σχέσεις εξουσίας 

μεταξύ μεταναστών/τριών και γηγενών και να αποδομήσουν παράλληλα τις έμφυλες 

μυθοπλασίες της μεταναστευτικής κινητικότητας.  

Επιπλέον, η Ράλιτσα απαξιώνοντας την επιλογή του συντρόφου της, απαξιώνει 

ταυτόχρονα την ανδρική του ταυτότητα, που επιτελείται, επιδεικνύεται και 

ισχυροποιείται μέσω της πρακτικής της οινοποσίας, ενισχύοντας τη δική της έμφυλη 

ταυτότητα. Στο πλαίσιο, οι Βουλγάρες μετανάστριες μέσω της προτίμησης και 

κατανάλωσης των δυτικών και ευρωπαϊκών προτύπων διασκέδασης, υπογραμμίζοντας 

                                                 
91 Οι Παπαταξιάρχης, Τοπάλη και Αθανασοπούλου αναφέρουν πως οι Ελληνίδες εργοδότριες 
αναπτύσσουν επίσης έναν υποστασιοποιητικό, νεοεξελεκτικό λόγο που παράγει ιεραρχίες και 
κατασκευάζει την ανωτερότητα της Ελλάδας έναντι της Αλβανίας και του δυτικού καπιταλιστικού 
τρόπου ζωή έναντι του πρώην ανατολικού σοσιαλιστικού (2008: 317). 
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τη νεωτερικότητα92 τους σε σύγκριση με τους συντρόφους τους, που παραμένουν 

θεματοφύλακες μιας παραδοσιακής πρακτικής διασκέδασης – οινοποσία και φαγητό-, 

ενδυναμώνουν την εθνική και έμφυλη ταυτότητα τους στο πλαίσιο της ερωτικής 

σχέσης, αλλά κι εκτός αυτής. Επομένως, οι αφηγήσεις της δημόσιας εμπειρίας του 

«μαζί», αν και αποκαλύπτουν εμπειρίες ετεροποίησης και ρητορικές απαξίωσης των 

μεταναστριών, την ίδια στιγμή καταγράφουν την αντι-πειθαρχία και την εμπρόθετη 

δράση των γυναικείων μεταναστευτικών υποκειμένων, χαρτογραφώντας την πολιτική 

οικονομία του ερωτικού συναισθήματος.  

 

Νηστικά σώματα: η ποσότητα της αγάπης 

 

 Στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Ακαδημίας συναντά κανείς μια από τις 

γνωστές φιγούρες της σύγχρονης Αθήνας, έναν άστεγο. Η ιστορία της ζωής του που 

τον οδήγησε εκεί παραμένει αθέατη, σε αντίθεση με τη δήλωση στην οποία προβαίνει, 

που γραμμένη με πρόχειρα γράμματα σε ένα χαρτόνι μοιάζει να κατακτά τον δημόσιο 

χώρο και δύσκολα κανείς παραβλέπει, αν κι εύκολα προσπερνά. ΠΕΙΝΑΩ. Στην 

Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, όπου τα νηστικά σώματα πολλαπλασιάζονται, σχεδόν 

σε καθημερινή βάση δημόσιοι φορείς, κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτικές οργανώσεις, 

τηλεοπτικοί σταθμοί κάνουν έκκληση για τη συγκέντρωση τροφίμων, ενώ 

διοργανώνουν συσσίτια για όσους δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τα βασικά προς 

επιβίωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ανακοίνωση αυτών των δράσεων 

συνοδεύεται από τις λέξεις αγάπη και αλληλεγγύη, που αποδίδουν τη συναισθηματική 

διάσταση αυτών των ενεργειών. Η αγάπη ή η διάθεση αλληλεγγύης κινητοποιεί τους 

διοργανωτές και εν τέλει η αγάπη είναι αυτή που προσφέρεται μέσω της τροφής που 

διατίθεται. Κατά πόσο, όμως, αυτό ισχύει; Κατά πόσο μέσω αυτής της 

συναισθηματικής ενέργειας παράγεται και καταναλώνεται αγάπη; Εστιάζοντας στην 

πρακτική της προσφοράς φαγητού στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων των 

μεταναστών, ερωτικών ή φιλικών, θα τεθούν υπό συζήτηση οι πολιτικές διαστάσεις της 

χορηγίας της τροφής και της αγάπης.  

                                                 
92 Η ύστερη νεωτερικότητα  χαρακτηρίζεται από την αισθητικοποίηση της καθημερινής ζωής, δηλαδή 
από το αυξημένο ενδιαφέρον για την αισθητική προσέγγιση και παρουσίαση αντικειμένων, πρακτικών 
κι εν τέλει του εαυτού (Warde και Martens 2000: 199). 
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Κατά τη διάρκεια της εθνογραφικής έρευνας αρκετές φορές η Πέτια 

αναφερόταν στον φίλο της, τον Θανάση, διατυπώνοντας κυρίως διάφορα παράπονα ως 

προς την συμπεριφορά του απέναντί της. Μια φορά μου ανέφερε πως την είχε 

ενοχλήσει ιδιαίτερα το γεγονός πως κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στην θάλασσα αυτός 

την ρώτησε επανειλημμένα αν ήθελε να της αγοράσει κάτι να φάει. Η Πέτια σχολίασε 

νευριασμένα, «Μα πιστεύει πως είμαι νηστική;». Το φιλικό ενδιαφέρον, που 

εκδηλώνεται με τη μορφή συνεχών ερωτήσεων σχετικά με το αν η Πέτια θα ήθελε να 

φάει, δεν εκλαμβάνεται θετικά από την ίδια. Αντίθετα, το εισπράττει ως προσβολή. Τα 

νηστικά σώματα συνιστούν σύμβολα και δείκτες της οικονομικής και πολιτικής 

εξαθλίωσης, καθώς ενσωματώνουν και σωματοποιούν την ισχνή οικονομική και ταξική 

θέση του υποκειμένου στην εκάστοτε κοινωνία. Σε αυτήν την περίπτωση, το νηστικό 

σώμα δεν στερείται μόνο τροφής, αλλά κοινωνικού και οικονομικού κύρους, ιδίως στο 

πλαίσιο μιας καπιταλιστικής κοινωνίας.  

Στην αρχή της δεκαετίας του 1990, τα νηστικά σώματα αντιπροσώπευαν στο 

δημόσιο λόγο οι μετανάστες που προέρχονταν από τα πρώην σοσιαλιστικά κράτη των 

Βαλκανίων και εισέρχονταν κατά εκατοντάδες στην Ελλάδα.93 Ο δημόσιος τύπος 

προέβαλε τους μετανάστες ως οικονομικά εξαθλιωμένους που έχρηζαν άμεσης υλικής 

βοήθειας. Και ο ελληνικός πληθυσμός ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα τείνοντας χέρι 

βοηθείας και συγκεκριμένα προσφέροντας τρόφιμα και ρούχα, υλικά αγαθά πρώτης 

ανάγκης. Η ικανοποίηση βασικών υλικών αγαθών αποδυνάμωνε περαιτέρω τους 

μετανάστες, κυρίως σε κοινωνικό επίπεδο, και ενίσχυε το κοινωνικό κύρος των 

φιλάνθρωπων Ελλήνων που έθεταν υπό την προστασία τους τους νηστικούς 

μετανάστες, μια ενέργεια που υπογράμμιζε την υπεροχή τους.94 Πληροφορίες για το 

οικονομικό σύστημα των πρώην σοσιαλιστικών χωρών, όπως για παράδειγμα η 

περιορισμένη διανομή τροφίμων στους κατοίκους μέσω κουπονιών,95 συνέθεταν την 

                                                 
93 Η Λίνα Βεντούρα και η Σεβαστή Τρουμπέτα υποστηρίζουν πως η έμφαση που αποδόθηκε στο 
μεταναστευτικό φαινόμενο οφείλεται στο γεγονός ότι ο λόγος (discourse) περί μετανάστευσης δεν 
αφορά αποκλειστικά στο γεγονός της μετακίνησης, αλλά συγχρόνως στις αναπαραστάσεις του. Στις 
αναπαραστάσεις της μετανάστευσης προβάλλεται μια επικείμενη μαζική πληθυσμιακή μετακίνηση που 
απειλεί να επιφέρει τη αθρόα εγκατάσταση «εξαθλιωμένων» ή και «επικίνδυνων» μεταναστών στην 
Δύση (2006: 21). 
94 Όπως σημειώνει ο Παπαταξιάρχης για το ζήτημα της φιλοξενίας, «η φιλοξενία ως πρακτική 
συγκροτεί μια έντονη ιεραρχική σχέση. Αυτός που προσφέρει την φιλοξενία παρουσιάζεται να διαθέτει 
προνομιακή πρόσβαση σε άτυπα μεν αλλά σημαντικά δικαιώματα (2006: 3). 
95 Όπως επισημαίνει και η Verdery, τα σοσιαλιστικά κράτη, αν και διακήρυτταν πως πρωταρχικό 
μέλημα τους ήταν να ικανοποιήσουν τις βασικές ανάγκες των πολιτών, οι οποίες ταυτίζονταν με την 
τροφή και την ένδυση, δεν ενδιαφέρονταν να εξασφαλίσουν την αφθονία, την ποικιλία και τη 
διαθεσιμότητα των καταναλωτικών προϊόντων (1996: 26-27). Ως εκ τούτου, τα κουπόνια, που 
αναλογούσαν σε κάθε οικογένεια για τις αγορές της εβδομάδας, αποτελώντας ένα μέσο πειθάρχησης 
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εικόνα μιας συνεχούς στον χρόνο εμπειρίας λιτότητας και στέρησης βασικών αγαθών. 

Και στη συνέχεια θεμελίωσαν την αναπαράσταση του μετανάστη ως ενός υποκειμένου 

που διψάει για υλικά αγαθά και ξεπερνάει κάθε ηθικό φραγμό, προκειμένου να 

κορώσει την πείνα του.  

Στο πλαίσιο αυτό, η πείνα των μεταναστών – παρελθοντική και παροντική- 

συνδέθηκε με την εγκληματικότητα, την επικινδυνότητα, την μιαρότητα των σωμάτων, 

την ανηθικότητα, προκαλώντας συναισθήματα μίσους, φόβου, επισφάλειας και 

εγείροντας αντίστοιχες ρητορικές και λόγους, που με την σειρά τους αναπαρήγαγαν 

συναισθήματα, αναπαραστάσεις και λόγους διαγράφοντας έναν φαύλο κύκλο. Όσον 

αφορά τα γυναικεία σώματα των μεταναστριών, αυτά προβλήθηκαν και 

αναπαραστάθηκαν μέσω των διασυνδέσεων και συσχετισμών τους με την πορνεία – 

νόμιμη ή παράνομη. Ένα πιάτο φαί ή ένα ζευγάρι νάιλον κάλτσες – το ελάχιστο, το 

μηδαμινό, το αυτονόητο της επιβίωσης, που σκιαγραφεί το όριο μεταξύ της 

βιωσιμότητας και της θνησιμότητας- θεωρείτο ότι αρκεί για να παρακινήσει τις 

γυναίκες να εμπορευτούν ή να διαθέσουν παρά την θέληση τους το σώμα τους, τη 

σεξουαλικότητα τους. Στερεότυπα, που είτε ενοχοποιώντας τους άνδρες μετανάστες, 

είτε θυματοποιώντας τις γυναίκες μετανάστριες, συνέβαλαν αφενός στην 

αναπαράσταση τους ως ανθρώπων στο όριο της ζωής, αφετέρου στη στέρηση της 

αξιοπρέπειας τους.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αντιλαμβάνεται κανείς πως η 

συναισθηματική αντίδραση και συγκεκριμένα η ενόχληση της Πέτιας σχετίζεται με τις 

συμπαραδηλώσεις του όρου νηστικός. Υπό αυτό το πρίσμα, οι ερωτήσεις του Θανάση 

και η διάθεσή του να της αγοράσει φαγητό δεν συγκαταλέγονται και δεν ερμηνεύονται 

ως επιτελέσεις φροντίδας. Αντίθετα, προσλαμβάνονται ως μια απόπειρα 

θυματοποίησής της, καθώς η Πέτια φαίνεται να πιστεύει πως ο ίδιος υιοθετεί και 

αναπαράγει μια από τις κυρίαρχες αναπαραστάσεις των μεταναστών/τριών.   

Αυτό διαφαίνεται και στο ακόλουθο περιστατικό. Κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης της Πέτιας στο σπίτι μου, χτυπάει το τηλέφωνο. Την ακούω να μιλάει χωρίς 

όρεξη και να απαντάει ότι έχει φάει. Η συνομιλία διαρκεί λίγα λεπτά. Όταν κλείνει το 

τηλέφωνο, την ρωτάω ποιος είναι αυτός που ενδιαφέρεται για το αν έχει φάει. Μου 

απαντάει πως στο τηλέφωνο ήταν ο φίλος της, ο Θανάσης. Σχολιάζω πως είναι ωραίο 

                                                                                                                                            
της ζήτησης, δεν μαρτυρούν την οικονομική εξαθλίωση των σοσιαλιστικών κρατών, αλλά την 
περιορισμένη παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων ανάλογα με τις ανάγκες των πολιτών βάσει του 
κεντρικού σχεδιασμού της οικονομίας των σοσιαλιστικών κρατών.  
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να σε νοιάζεται κάποιος. Η Πέτια μου απαντά πως ο Θανάσης είναι ενοχλητικός. Μου 

εξηγεί πως κάθε φορά που βγαίνουνε έξω, την πιέζει να φάει, παρόλο που η ίδια του 

απαντά πως δεν πεινάει. Αυτός επιμένει πως ο λόγος που η Πέτια δεν τρώει είναι γιατί 

νιώθει ντροπή.  

Η ίδια σκηνή νοηματοδοτείται με διαφορετικούς συναισθηματικούς όρους από 

μένα και την ίδια, γεγονός που υπογραμμίζει την πολιτισμική και κοινωνική πρόσληψη 

των συναισθημάτων. Η μεταναστευτική εμπειρία και ταυτότητα της Πέτιας συνιστούν 

το πρίσμα μέσω του οποίου εισπράττει, φιλτράρει, επεξηγεί τις συναισθηματικές 

ποιότητες των διυποκειμενικών ενεργειών.96 Συνεπώς, η επιμονή και η πίεση του 

Θανάση προσλαμβάνεται από την πλευρά της Πέτιας ως επίδειξη και επιβολή 

εξουσίας- οικονομικής, πολιτισμικής, πολιτικής, εθνικής, έμφυλης.97 Με τον ίδιο τρόπο 

θεωρώ πως μεταφράζεται η διάθεσή του να «της» αγοράσει φαγητό. Σε αυτήν την 

περίπτωση, τονίζεται η δυνατότητα από πλευράς του της οικονομικής εξασφάλισης και 

κάλυψης της ανάγκης της για τροφή, η οποία παραπέμπει στην επιθυμία του να την 

προστατεύσει. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια πράξη αμφιλεγόμενη, μιας και 

κανείς θα μπορούσε να την ερμηνεύσει ως εκδήλωση αγάπης, αλλά και ως έκφραση 

οίκτου ή ευσπλαχνίας. Στην περίπτωση πράξεων ευσπλαχνίας, όπως αναφέρει η Lauren 

Berlant, δηλώνεται άμεσα η προνομιακή θέση αυτού που μπορεί να κατευνάσει τον 

πόνο αυτού που υποφέρει (2004: 4), αντικατοπτρίζοντας αυτόν που υποφέρει ως 

υποδεέστερο και οικοδομώντας μια σχέση εξάρτησης, μια σχέση ανισότητας ανάμεσα 

στα δυο εμπλεκόμενα μέλη.  

Στην προκείμενη περίπτωση, η Πέτια δεν νιώθει ότι γίνεται αποδέκτης ή 

καταναλωτής της αγάπης του Θανάση. Αντίθετα, βιώνει και αντιλαμβάνεται την 

διάθεση προσφοράς του με όρους κοινωνικής ανισότητας. Άλλωστε, αν λάβει κανείς 

υπόψη του ότι πρόκειται για μια πρακτική μονομερούς προσφοράς, αντιλαμβάνεται 

πως μέσω αυτής ενισχύονται οι ασυμμετρίες εξουσίας (φύλου, έθνους, τάξης)98 και 

δημιουργούνται νέα κοινωνικά όρια, καθώς ο δότης αποκτά εξουσία έναντι του λήπτη 

επιβάλλοντας τους δικούς τους πολιτισμικούς όρους και αντιλήψεις (Ροζάκου 2006: 

                                                 
96 Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός πως η ίδια χρησιμοποιεί το αρνητικό στερεότυπο στον λόγο 
της, αναπαράγοντας το.   
97 Ακολουθώντας την Giard, η οποία υποστηρίζει πως η πίεση που ασκεί η μητέρα στο παιδί μέσω του 
φαγητού δηλώνει πως το σώμα του παιδιού της της ανήκει (1998: 189), θα μπορούσαμε να 
υποθέσουμε αντίστοιχα πως η πίεση του Θανάση να της αγοράσει φαγητό εγγράφει ότι η ίδια του 
ανήκει ή την επιθυμία του να την κατοχυρώσει ως κτήση του. 
98 Μέσω της μονομερούς προσφοράς, δηλαδή μέσω της μη ανταπόδοσης, στην πραγματικότητα 
ενισχύεται το κύρος και η εξουσία του δότη έναντι του λήπτη.   
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342), στην προκείμενη περίπτωση περί φροντίδας, αγάπης και πείνας. Στο πλαίσιο 

αυτού του ασύμμετρου «πάρε - δώσε» η φιλική σχέση κλονίζεται και τίθεται υπό 

αμφισβήτηση. Αντί «η τροφή να ενώσει, απομακρύνει» (Mintz και du Bois 2002: 109). 

Η ρήξη επήλθε σύντομα, καθώς η Πέτια δεν αποδεχόταν και δεν αποζητούσε τη 

συνεχή φροντίδα που ο ίδιος πρόσφερε. Όπως αναφέρει η Ahmed (2004), στο πλαίσιο 

της φιλανθρωπικής ή πολυπολιτισμικής αγάπης, οι ξένοι καθίστανται αγαπημένοι, όταν 

ακολουθούν πιστά τις επιθυμίες των Άλλων ή τις συμβουλές τους περί ένταξης και 

αφομοίωσης. Υπό αυτήν την έννοια, η φιλική αγάπη κλονίστηκε, ακριβώς επειδή η 

Πέτια δεν αποδέχτηκε τους όρους αυτής, που στην πραγματικότητα την 

υποστασιοποιοούσαν ως «έτερη».  

Η άρνηση της Πέτιας να δεχτεί την πρόταση του φίλου της να της αγοράσει 

φαγητό μαρτυρά την απόπειρά της να αντικρούσει και να καταρρίψει το προαναφερθέν 

στερεότυπο της οικονομικά «ασθενούς» μετανάστριας και να ανατρέψει τις σχέσεις 

εξουσίας που αναπτύσσονται ανάμεσά τους, επανακαθορίζοντας τους όρους 

συνύπαρξης στη σχέση και ανατρέποντας τους όρους της αγάπης του. Μη αποδεχόμενη 

την προσφορά ανακτά το κύρος που διακυβεύεται μέσω της ίδιας της πρακτικής της 

προσφοράς φαγητού και επαναδιαπραγματεύεται και αναπροσδιορίζει τη 

μεταναστευτική, οικονομική, κοινωνική αλλά και έμφυλη της ταυτότητα. 

Προφανώς γι’ αυτόν τον λόγο ενοχλείται ακόμα περισσότερο, όταν τελικά 

μαθαίνει μετά τη λήξη της σχέσης τους, ότι ο Θανάσης διαδίδει πως η Πέτια τον 

παρακαλούσε να πάνε για καφέ κι αυτός δεν ήθελε, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Η 

πληγή σε αυτήν την περίπτωση προκαλείται όχι από την διάδοση αναληθών στοιχείων, 

αλλά κυρίως από την παρουσίασή της ως ενός ατόμου εν ανάγκη και προς αναζήτηση 

τροφής, προστασίας, υποστήριξης. Στην πραγματικότητα, θίγεται η  αξιοπρέπειά της, 

δηλαδή η αξία της ως εαυτός.  

Το ζήτημα της αξιοπρέπειας θίγεται άμεσα ή έμμεσα και από άλλους 

πληροφορητές. Ο Γκιόργκι, Βούλγαρος μετανάστης, προσπαθώντας να μου εξηγήσει 

πώς το οικονομικό ζήτημα επηρεάζει καταλυτικά τις ερωτικές σχέσεις αναφέρει πως 

ζήτησε από την πρώην Ελληνίδα σύντροφο του να του δανείσει ένα μικρό σχετικά 

χρηματικό ποσό. Η πρώην σύντροφός αρνήθηκε την πρόταση του, αλλά προσφέρθηκε 

να του δώσει ένα πιάτο φακές. Ο Γκιόργκι της απάντησε πως δεν έχει φτάσει σε αυτό 

το σημείο. Μάλιστα, σχολίασε πως αν ποτέ έφτανε ως εκεί, θα κατέφευγε σε μια 

ενορία που διοργανώνει συσσίτια και όχι στην πρώην σύντροφό του.  
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Οι οικονομικές ανάγκες διαβαθμίζονται και αντίστοιχα αξιώνονται ή 

απαξιώνονται κοινωνικά τα υποκείμενα. Το αίτημα οικονομικού δανείου, συνήθης 

οικονομική πρακτική της συγχρονίας στην Ελλάδα σε εθνικό αλλά και σε ατομικό 

επίπεδο, δεν δηλώνει αυτόματα την πλήρη οικονομική αποδυνάμωση του αιτούντος, 

όπως συμβαίνει στην περίπτωση της μη κάλυψης των πρώτων αναγκών προς επιβίωση. 

Η έκφραση του Γκιόργκι «ως εκεί» αποδίδει πως πρόκειται για μια ακραία συνθήκη 

ζωής. Η στιγμή που δεν θα μπορέσει να καλύψει κανείς τη βασική ανάγκη επιβίωσης, 

την τροφή και θα εξαναγκαστεί να στηριχτεί σε τρίτους, δηλαδή θα μεταβεί σε μια 

παρασιτική ζωή, ισοδυναμεί και προσλαμβάνεται από τον ίδιο ως το άκρο στην 

κλίμακα της οικονομικής ανέχειας, την απόλυτη μορφή οικονομικής ένδειας. Η αντι-

προσφορά της πρώην συντρόφου, η διάθεση ενός πιάτου φαγητού, προσβάλλει τον ίδιο 

και πιο συγκεκριμένα τον ταπεινώνει, καθώς τοποθετώντας τον στη χαμηλότερη θέση 

της οικονομικής και ταξικής ιεραρχίας, μειώνει το κοινωνικό και έμφυλο κύρος του. Το 

βλέμμα του, το ύφος του, οι χειρονομίες του εγγράφουν τα συναισθήματα που εγείρει 

αυτή η δήλωση και που έχουν αντίκτυπο στη διατήρηση της σχέσης, στα 

συναισθήματα που ένιωθε για την συγκεκριμένη γυναίκα, στην ίδια τη νοηματοδότηση 

της αγάπης.   

Η γνώση της οικονομικής του δύναμης δεν τον καθησυχάζει, ούτε 

αποδυναμώνει τη δήλωση αυτή καθεαυτή, εφόσον η κοινωνική αξία παράγεται στο 

πλαίσιο μιας διυποκειμενικής σχέσης∙ αντλείται, αποδίδεται, αναγνωρίζεται από το 

κοινωνικό περίγυρο. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο Γκιόργκι αναφέρει πως ακόμα κι 

αν βρισκόταν σε αυτήν τη δεινή οικονομική θέση, δεν θα κατέφευγε σε έναν οικείο 

του, ειδικά σε μια πρώην ερωτική σύντροφο, αλλά σε μια απρόσωπη δομή, 

συγκεκριμένα σε μια ενορία, που παραδοσιακά προβαίνει σε φιλανθρωπίες και μέσω 

αυτών των ενεργειών πραγματώνει την αγάπη του Θεού. Δεν θα ανεχόταν την 

κοινωνική απαξίωση, την ταπείνωση, τον οίκτο, κυρίως από έναν ερωτικό σύντροφο, 

καθώς μέσω της προσφοράς φαγητού θα ανατρέπονταν οι ρόλοι εντός του ζευγαριού 

και θα πληττόταν η ανδρική του ταυτότητα. Μια εμπειρία που σίγουρα θα άφηνε μια 

πικρή γεύση στο στόμα.     

Η τροφή γεννάει συναισθήματα και ξυπνάει τις αισθήσεις. Η έλλειψη τροφής τα 

πολλαπλασιάζει και μερικές φορές τα συγχέει. Οίκτος ή αγάπη παρακινεί την ερωτική 

σύντροφο του Γκιόργκι να του διαθέσει ένα πιάτο φαγητό; Φιλανθρωπία ή 

ελεημοσύνη; Στην περίπτωση των μεταναστών/τριών, καθώς η παροχή τροφής 

υλοποιείται σε ένα ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο και εντός σύνθετων ιεραρχικών 
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σχέσεων εξουσίας, νοηματοδοτείται ως ένας μηχανισμός συγκρότησης και 

πειθάρχησης του Άλλου, και ως εκ τούτου μοιάζει να αντίκειται και να υπονομεύει το 

συναίσθημα της αγάπης.  

  

 

 

 

Συμπέρασμα 

 

Όπως, αναφέρει η Ντίνα Βαΐου, η «εκκίνηση από την καθημερινή ζωή δεν οδηγεί 

αναγκαστικά σε αναλύσεις που μένουν στο μικροκοινωνικό επίπεδο ή σε ένα 

αποκλειστικό ενδιαφέρον για το τοπικό, αλλά αποτελεί μια είσοδο στη μελέτη 

διαδικασιών που εκτυλίσσονται σε διαφορετικές αλληλοδιαπλεκούμενες γεωγραφικές 

κλίμακες, από το σώμα ως το παγκόσμιο σύστημα» (2013: 72-73). Οι σχέσεις 

φροντίδας που αναλύθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο – εντός και εκτός εργασιακού χώρου- 

αποτυπώνουν και διαπλέκουν ταπεινές στιγμές της καθημερινότητας του οικιακού 

χώρου με τις έμφυλες πραγματικότητες της χώρας υποδοχής και της χώρας καταγωγής, 

τις εδραιωμένες παγκόσμιες κοινωνικές και πολιτικές ιεραρχίες, τις μεταναστευτικές 

βιογραφίες και προσδοκίες, τις νεοφιλελεύθερες συνθήκες εργασίας. Σε αυτό το 

πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο η –ερωτική- φροντίδα ανασημασιοδοτείται 

και καθίσταται ένα πεδίο διαπραγμάτευσης της έμφυλης και μεταναστευτικής 

υποκειμενικότητας.   

Όπως διαπιστώθηκε, η ταυτοποίηση της έμφυλης αλλά και ταξικής ταυτότητας 

των μεταναστριών με την παροχή φροντίδας, συνιστώντας στην ουσία έναν μηχανισμό 

ρύθμισης και πειθάρχησης της ετερότητάς τους, οριοθετεί την ερωτική 

υποκειμενικότητά τους και καθορίζει αντίστοιχα τις επιτελέσεις φροντίδας εντός της 

ερωτικής σχέσης. Υπό αυτήν την έννοια, οι μετανάστριες εντός των σχέσεων 

φροντίδας, ερωτικής και μη, μέσω ακριβώς αυτών των ρητορικών φροντίδας και των 

οριοθετημένων επιτελέσεων φροντίδας, που ενσωματώνουν τις ασύμμετρες σχέσεις 

εξουσίας, αντιλαμβάνονται την πολιτική τους θέση στην κοινωνία υποδοχής. Ωστόσο, 

οι συναισθηματικές εμπειρίες και επαφές εντός του εργασιακού χώρου παράλληλα 

ωθούν τις μετανάστριες σε έναν κριτικό αναστοχασμό των έμφυλων και 

συναισθηματικών συνθηκών των οικείων σχέσεων και συνδιαμορφώνουν την επιθυμία 

να λάβουν οι ίδιες φροντίδα. Στη περίπτωση αυτή, το κανονιστικό και θηλυκοποιημένο 
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πρότυπο της φροντίδας νοηματοδοτεί τη φροντίδα του εαυτού, δηλαδή την επιθυμία να 

μετασχηματίσουν τον εαυτό και να ανασυγκροτήσουν την υποκειμενικότητάς του με 

άξονα την απόλαυση ερωτικής φροντίδας. Μέσω, λοιπόν, της διεκδίκησης 

συγκεκριμένων μορφών ερωτικής φροντίδας, οι μετανάστριες επιχειρούν να 

επανακαθορίσουν τους όρους επιτέλεσης των ερωτικών σχέσεων, και στην ουσία 

διαταράσσουν τις ισχύουσες έμφυλες και εθνικές ιεραρχίες, ανασυγκροτώντας την 

έμφυλη και μεταναστευτική τους ταυτότητα.  
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Κεφάλαιο 3ο  

 

«Καρδιά σα γροθιά»: έμφυλα ερωτικά τραύματα 

 

Στη δικιά μου την ψυχή υπάρχουν δυο εποχή (ές)  

Φθινόπωρο λυπημένη και χειμώνα παγωμένη. 

Υπήρχε κάποτε και η άνοιξη. 

Εκείνη την άνοιξη που μου έχεις χαρίσει εσύ. 

Άνοιξη γεμάτη με πολλά λουλούδια. Πολλά και τραγούδια. 

Άνοιξη χωρίς καλοκαίρι μετά. 

Στη δικιά μου την ψυχή υπάρχουν δυο εποχή (ες)  

Φθινόπωρο λυπημένη και χειμώνα παγωμένη. 

Ας μη μιλάμε για αγάπη. Έρχεται χειμώνας…  

 

Πέτια (Βουλγάρα μετανάστρια) 99  

 

 Η ιστορία της μετανάστευσης συνδέθηκε συχνά με τον πόνο. Κυρίως 

αφηγηματοποιήθηκε μέσω του πόνου των υποκειμένων που ξεριζώνονταν και 

διέβαιναν σύνορα απλά και μόνο για να συναντήσουν καθ’ οδόν μια τραγικότερη 

μοίρα. Και θα έλεγε κανείς πως πάντα έκλεβε την παράσταση ο πόνος της βιογραφίας 

των μεταναστευτικών φιγούρων που επέτρεπε να αναδυθούν ταυτόχρονα άλλες 

αφηγήσεις, οι οποίες υπογράμμιζαν τη φιλανθρωπία των υποκειμένων που στέκονταν 

στην απέραντη όχθη100 και συν-πονούσαν εξ αποστάσεως.101 

Ενώ οι οδυνηρές ιστορίες του βίαιου ξεριζωμού των μεταναστών/τριών 

πρωτοστατούσαν στη δημόσια σφαίρα, την ίδια στιγμή καταδικάζονταν στην αφάνεια 

                                                 
99 Πρόκειται για ένα ποίημα που συνέγραψε η Πέτια μετά από τον χωρισμό της με τον ερωτικό της 
σύντροφο.  
100 Όπως αναφέρει η Αθανασίου, «αυτό που αναδύεται ως κρίσιμο ζήτημα σε ό,τι αφορά την πολιτική 
διαχείριση «καταστάσεων έκτακτης ανάγκης» μαζικών καταστροφών, πολεμικών συρράξεων και 
πολιτικής βίας είναι η διαφοροποιημένη και διαφοροποιητική παραγωγή των κατηγοριών του 
«θύματος», του «αυτόπτη μάρτυρα», του «εμπειρογνώμονα», του «φορέα ανθρωπιστικής βοήθειας» ή 
του «δικαιούχου/ παραλήπτη ανθρωπιστικής βοήθειας», αλλά και η αποδιδόμενη σημασία, 
αναγνώριση, δημοσιότητα και μέριμνα σε πληττόμενες ομάδες ή άτομα» (2011: 60). 
101 Για τον πόνο ως θέαμα, βλέπε Sontag (2003).  
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άλλες μορφές οδύνης και ιστορίες έμφυλης βίας102 των μεταναστευτικών υποκειμένων, 

καθιστώντας εμφανές πως αυτό που είναι δυνατό και διανοητό να διατυπωθεί και να 

ακουστεί ως δημόσια μαρτυρία υποφέρειν και τρωτότητας είναι πολιτισμικά και 

πολιτικά οριοθετημένο (Μπάτλερ 2008α). Στο πλαίσιο αυτό, ο ερωτικός πόνος των  

μεταναστών/τριών παρασιωπήθηκε τόσο στον δημόσιο λόγο, όσο και στις 

μεταναστευτικές σπουδές. Άλλωστε, η αναγνώριση των ερωτικών τραυμάτων των 

μεταναστών/τριών θα συνεπαγόταν αυτόματα την αναγνώριση του ερωτικού τους 

εαυτού. 

Από την άλλη, θα μπορούσε κανείς να συσχετίσει αυτή την αποσιώπηση με τη 

φυσικοποίηση και αισθηματοποίηση του πόνου και ως εκ τούτου με την κυρίαρχη 

πρόσληψή του ως ενός ατομικού ζητήματος. Όπως αναφέρει ο Michael Taussig, η 

σύγχρονη ιατρική γλώσσα, εστιάζοντας αποκλειστικά στο «πώς» της ασθένειας, 

φυσικοποιεί τις παθήσεις, καθώς αποκρύπτει την «κοινωνική φύση τους» και τον ρόλο 

των εμπλεκόμενων κοινωνικών συνθηκών και συσχετισμών (2011). Η δυτική ιατρική 

επιστημολογία, προσεγγίζοντας αντίστοιχα τον ερωτικό πόνο ως ένα ψυχολογικό 

πρόβλημα ή μια συναισθηματική δυσ-λειτουργία (Illoyz 2010: 23-24), συγκάλυψε τα 

ιστορικά και κοινωνικά του συμφραζόμενα και εστίασε κυρίως στην ατομική 

διαχείριση του πόνου, ρυθμίζοντας, κανονικοποιώντας και εμφυλοποιώντας αντίστοιχα 

πρότυπα συναισθηματικής συμπεριφοράς.103  

Στη συγκεκριμένη εθνογραφική έρευνα, όμως, θα ήταν δύσκολο να παραβλέψει 

ή να αποσιωπήσει κανείς τον ερωτικό πόνο των υποκειμένων. Οι ερωτικές πληγές των 

πληροφορητών/τριών «άνοιξαν» κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων και της 

συμμετοχικής παρατήρησης, αποδομώντας την κυρίαρχη αναπαράσταση του ερωτικού 

συναισθήματος ως συνώνυμου της ευτυχίας που προοικονομεί το «μαζί». Έμοιαζε σα 

να διεκδικούν τον χώρο τους, ακόμα και στις περιπτώσεις που οι μετανάστες και οι 

μετανάστριες επιχειρούσαν να τις προσπεράσουν, θίγοντας τον ερωτικό πόνο φευγαλέα 

και εστιάζοντας κυρίως στην ευτυχία του σήμερα. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, ο 

πόνος συνιστούσε το κυρίαρχο αφήγημα πρωταγωνιστώντας στην καθημερινότητα των 

                                                 
102 Όπως παρατηρεί η Καμπούρη, οι έμφυλες διαστάσεις των μορφών βίας που προκύπτουν από τον 
έλεγχο και την αστυνόμευση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και από τη διαχείριση ης 
μεταναστευτικής αγοράς εργασίας αποσιωπούνται, καθώς ακολουθούν τη λογική της 
ποσοτικοποίησης, χωρίς να διευκρινίζεται η ταυτότητα και το φύλο των θυμάτων (2013: 122). 
103 Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως η ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση του ερωτικού πόνου 
συνηγορεί τρόπον τινά στην αναπαράσταση του ίδιου του ρομαντικού έρωτα ως μιας ασθένειας, ως 
μιας επικίνδυνης συνθήκης, ως ενός παράλογου πάθους, που βάλλει το έλλογο υποκείμενο και καθιστά 
τρωτό τον Εαυτό. 
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μεταναστριών μέσα από πρακτικές και δράσεις, μετουσιώνοντας τον εαυτό τους σε 

έμφυλο ερωτικό τραύμα που συνεχώς αιμορραγούσε αναζητώντας την επούλωση και 

την ανακούφιση.  

Συλ-λέγοντας τις ιστορίες ερωτικού πόνου των μεταναστών και των 

μεταναστριών, κατα-γράφοντας τους στεναγμούς και τα αναφιλητά τους προέκυπτε 

όλο και πιο συχνά το ερώτημα του τι ακριβώς θρηνούσαν και ποια απώλεια μοιρο-

λογούσαν. Μέσα από τις αφηγήσεις τους ο πόνος τους συνομιλούσε με την επισφάλεια, 

συνυφαινόταν με τις προσδοκίες της μεταναστευτικής κίνησης και μεταφερόταν ως ένα 

συναισθηματικό βίωμα της έμφυλης μεταναστευτικής πραγματικότητας. Σε αυτά τα 

συμφραζόμενα, διαφαινόταν πως ο ερωτικός πόνος ξεπερνούσε τα όρια του 

προσωπικού δράματος αναδεικνύοντας τις κοινωνικές και πολιτικές του διαστάσεις και 

θέτοντας σε πολλές περιπτώσεις υπό αμφισβήτηση την ίδια την έννοια του δράματος. 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, λοιπόν, θα γίνει λόγος (για) το ερωτικό τραύμα και πιο 

συγκεκριμένα ο ερωτικός πόνος των μεταναστριών.  

Και καθώς «οι γλώσσες της οδύνης μου διαφεύγουν» κι εμένα, όπως εύγλωττα  

αναφέρει η Veena Das θίγοντας το ζήτημα της ανεπάρκειας της γλώσσας να 

αποτυπώσει το βίωμα του πόνου (2011: 227), εξετάζω τις επιτελέσεις της οδύνης  

επιζητώντας να αναγνώσω και να εντάξω τα προσωπικά ερωτικά τραύματα των 

μεταναστευτικών υποκειμένων στο περίπλοκο δίκτυο του πολιτισμού, της ιστορίας και 

της πολιτικής οικονομίας (Farmer 2002: 431). Ακολουθώντας την Cvetkovich, θεωρώ 

πως ο ερωτικός πόνος, ακριβώς επειδή συνδέεται με δομές της καθημερινής εμπειρίας 

και διαφεύγει τις κλασικές και στερεότυπες κατηγορίες τραυματικών εμπειριών 

(πόλεμος, γεωλογικές καταστροφές), προσφέρει τη δυνατότητα μιας εναλλακτικής 

προσέγγισης και ανάγνωσης του τραύματος (2003: 17). Στο πλαίσιο αυτής της 

προσέγγισης, το τραύμα δεν εκλαμβάνεται ως ένα αναπάντεχο συμβάν που απειλεί την 

«κανονικότητα» της ζωής των υποκειμένων, αλλά ως συστηματική απόρροια συχνά 

αθέατων σχέσεων εξουσίας, ως παράγωγο μιας μακρόχρονης και επαναλαμβανόμενης 

καταπίεσης (Kleinman, Das και Lock 1997). Υπό αυτό το πρίσμα εξέτασης, το ερωτικό 

τραύμα φανερώνει την κανονιστική βία του ερωτικού συναισθήματος, γεγονός που 

φέρνει στο προσκήνιο τους τρόπους συνύφανσης του ερωτικού συναισθήματος -και 

αντίστοιχα του ερωτικό υποφέρειν- με  τις πολιτικές, ταξικές, έμφυλες και κοινωνικές 

ιεραρχήσεις.  

Στρέφοντας την προσοχή στα γυναικεία υποκείμενα της έρευνας και 

εξετάζοντας τον ερωτικό τους πόνο μοιάζει προς στιγμήν να αναπαράγω τις μεγάλες 
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αφηγήσεις της θυματοποίησης των μεταναστριών και της φυσικοποίησης- και πιο 

συγκεκριμένα της θηλυκοποίησης- της οδύνης. Όπως αναφέρει η Ελένη Καμπούρη 

(2007), η εστιασμένη μελέτη των γυναικών μεταναστριών είτε σε σχέση με το ζήτημα 

της οικογενειακής επανένωσης ως «συμπληρώματος» του αρσενικού μετανάστη, είτε 

ως «θυμάτων» κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης προσώπων,104 οδήγησε στην 

πρόσληψη και καθιέρωση της αναπαράστασης των μεταναστριών ως μη ενεργών 

πολιτικών υποκειμένων. Η ίδια, στη συνέχεια, σημειώνει πως παρόλο που στη 

σύγχρονη βιβλιογραφία περί φύλου και μετανάστευσης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην 

ανάλυση του λόγου των μεταναστριών, οι σχετικές αναλύσεις, αναδεικνύοντας κυρίως 

τις μορφές περιθωριοποίησης των γυναικών μεταναστριών και λιγότερο τις 

πιθανότητες έμφυλης ενδυνάμωσης, υιοθέτησαν εξίσου πρότυπα θυματοποίησης των 

γυναικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα συμπλήρωνα εγώ, ο πόνος ή η δραματική 

βιογραφία καθίσταται ταυτότητα των γυναικείων υποκειμένων (Ahmed 2004), 

αποσιωπώντας άλλες πτυχές της μεταναστευτικής και γυναικείας εμπειρίας, 

ενισχύοντας έμμεσα την αντιληπτική σύνδεση του πόνου με το βιολογικό γυναικείο 

φύλο και τοποθετώντας την γυναίκα εξ αρχής στην ιεραρχική κλίμακα των κοινωνικών 

υποκειμένων ως υποτελή και αποδυναμωμένη.  

Ακριβώς, όμως, αυτά τα ηγεμονικά σχήματα θα επιχειρήσω να 

προβληματοποιήσω και να θέσω υπό συζήτηση. Αν και φαντάζει παράδοξο να 

επιχειρεί κανείς να αποσταθεροποιήσει ή έστω να προβληματοποιήσει την παγιωμένη 

εικόνα της γυναίκας μετανάστριας ως θύματος μέσω του ερωτικού πόνου, που 

συμβατικά μαρτυρά και ενισχύει την αδυναμία του γυναικείου φύλου, θεωρώ πως μια 

τέτοιου είδους προσέγγιση συμβάλλει τόσο στην εξέταση των έμφυλων διαστάσεων 

της μετανάστευσης, όσο και του πεδίου της τρωτότητας και της οδύνης ως πεδίου 

ενδυναμωτικής εμπρόθετης δράσης. Αυτό είναι και το βασικό κριτήριο επιλογής και 

ανάλυσης των γυναικείων αφηγήσεων του ερωτικού πόνου, χωρίς αυτό να σημαίνει 

πως δεν προέκυψαν αντίστοιχες αφηγήσεις στην περίπτωση των ανδρών μεταναστών, 

αρκετές από τις οποίες ήδη αποτέλεσαν αντικείμενο εξέτασης.105  

                                                 
104 Στο άρθρο της «Φύλο, μετανάστευση και βία» η Καμπούρη προσθέτει πως στην πραγματικότητα η 
θυματοποίηση των γυναικών που εμπλέκονταν στην παράνομη διακίνηση σωμάτων, λειτούργησε 
συμπληρωματικά ως προς την εγκληματοποίηση των μεταναστευτικών σωμάτων, καθώς οι ίδιες 
ταυτίστηκαν με μια επικίνδυνη απείθαρχη σεξουαλικότητα, εφόσον επιδίδονταν σε μη συμβατικές 
σεξουαλικές πρακτικές                                                                                           
(2013: 105).   
105  Αναφέρομαι στον ερωτικό πόνο των Αλβανών μεταναστών, που σχολιάστηκε στο 1ο κεφάλαιο.  
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Πιο συγκεκριμένα, μελετώντας τους όρους παραγωγής και επιτέλεσης του 

ερωτικού τραύματος στο πλαίσιο της μεταναστευτικής διαδικασίας, εξετάζοντας πώς 

συνυφαίνεται ο ερωτικός πόνος με την επισφάλεια και αποκαλύπτοντας τους όρους 

επιμερισμού της κοινωνικής οδύνης, επιχειρώ να καταδείξω την άμεση σχέση του 

ερωτικού πόνου και των ιστορικών και κοινωνικών συνθηκών της μετανάστευσης και 

να ανιχνεύσω πώς στο πλαίσιο των κοινωνικών και πολιτικών περιορισμών που 

πλήττουν την γυναικεία μεταναστευτική υποκειμενικότητα οι Αλβανίδες μετανάστριες 

ανασημασιοδοτούν τον πόνο που βιώνουν και επαναπροσδιορίζουν την έμφυλη 

παρουσία τους στον κοινωνικό χώρο. Στην συνέχεια, αναλύοντας τις φιγούρες του 

καφέ και τα ξόρκια της αγάπης ως καθημερινές πολιτισμικές επιτελέσεις του ερωτικού 

πόνου και της ίασης του εαυτού των Βουλγάρων μεταναστριών, εξετάζω πώς η 

εμπειρία του υποφέρειν και οι απόπειρες αποθεραπείας συνιστούν άρρητες μορφές 

διαμαρτυρίας απέναντι στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της μεταναστευτικής 

εμπειρίας και καθίστανται εφόδια ενδυνάμωσης του έμφυλου εαυτού - αν και σε 

συνθήκες αποδυνάμωσης.  

Α. Οι «νύφες χωρίς νυφικά» και τα σύνορα του ερωτικού πόνου 

 

  Ανθρωπολογικές μελέτες σχετικές με την οδύνη εστίασαν στους τρόπους με τους 

οποίους τα κοινωνικά υποκείμενα, επιστρατεύοντας την οδύνη ή το έμφυλο τραύμα, 

επαναπροσδιορίζουν τη δημόσια θέση τους, και αμφισβητώντας την κυρίαρχη 

αναπαράσταση τους ως «θύματα», διεκδικούν εκ νέου την φωνή τους (Σερεμετάκη 

2008, Das 2000, 2011). Κατ’ αντιστοιχία, θα έλεγε κανείς ότι στην περίπτωση των 

Αλβανίδων μεταναστριών, το ερωτικό τραύμα ελλοχεύει στον λόγο τους, ενοικεί, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει η Veena Das, στις «παρυφές των συζητήσεων» 106 (2000: 

209) και ξεπηδάει σε ανύποπτο εθνογραφικό χρόνο, όχι για να υπονομεύσει αφηγήσεις 

περί μιας τετριμμένης καθημερινής οικογενειακής ζωής, όπου όλα κυλούν ομαλά και 

σχεδόν αδιάφορα, αλλά για να μαρτυρήσει τον επαναπροσδιορισμό της έμφυλης 

ταυτότητας και την αναδιαμόρφωση της μεταναστευτικής τους καθημερινότητας. Στο 

συγκεκριμένο υποκεφάλαιο εξετάζονται αφενός πώς το ερωτικό τραύμα, λαμβάνοντας 

                                                 

106 Η Veena Das (2000) αναφέρει πως τις περισσότερες φορές στην έρευνά της οι αφηγήσεις του πόνου 
δεν προέκυπταν στο πλαίσιο ερωτήσεων, όπως «τι συνέβη», αλλά εντοπίζονταν στις συζητήσεις για 
την καθημερινότητα, σκιαγραφώντας πως οι τραυματικές εμπειρίες ενσωματώνονταν στην καθημερινή 
εμπειρία της ζωής και στη δομή των οικείων σχέσεων. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:18:14 EEST - 44.213.66.193



 142

μια διαφορετική μορφή και έκφραση από τις καθιερωμένες (απιστία, απόρριψη), 

συσχετίζεται με τη μεταναστευτική κίνηση, καθώς συνιστά μια πτυχή της βιωμένης, 

καθημερινής, έμφυλης μεταναστευτικής προσδοκίας και πραγματικότητας∙ αφετέρου 

πώς επαναδιαμορφώνει την έμφυλη υποκειμενικότητα των Αλβανίδων μεταναστριών.  

Όταν ρώτησα την Άλντα, για ποιο λόγο θέλησε να έρθει στην Ελλάδα, η ίδια 

απάντησε αποστομωτικά και αυθόρμητα: «Μα, γιατί τον αγαπούσα».107 Ο τόνος της 

φωνής της υπονοούσε πως επρόκειτο για μια περιττή κι αφελή ερώτηση από μέρους 

μου και ταυτόχρονα συγκάλυπτε όσα στην συνέχεια θα αφηγούταν η ίδια, 

αποκωδικοποιώντας το συναίσθημα της αγάπης και αποκαλύπτοντας την τραυματική 

περίοδο της απουσίας και αναμονής των μεταναστών συζύγων. Η περίοδος μοναξιάς 

των Αλβανίδων γυναικών -που σήμανε η μετανάστευση των Αλβανών ανδρών σε 

άλλες χώρες- συνεπαγόταν αυτόματα την αρωγή της οικογένειας του συζύγου προς τη 

σύζυγο που παρέμεινε πίσω, που σε πολλές περιπτώσεις υλοποιούταν μέσω της 

συγκατοίκησης της νύφης με τα πεθερικά. Παρατηρήσεις, προστριβές, συγκρούσεις 

συνθέτουν το καθημερινό σκηνικό που εκτυλισσόταν στο πλαίσιο της συγκατοίκησης 

των δυο οικογενειών (Καμπούρη 2007: 143), όπου οι Αλβανίδες σύζυγοι βρέθηκαν 

κυρίως να ενσαρκώνουν τον ρόλο της νύφης παρά της συζύγου. Παράλληλα, η 

μακρόχρονη απουσία των ανδρών μεταναστών και η έλλειψη συχνής επικοινωνίας μαζί 

τους σε συνδυασμό με την επικρατέστερη αναπαράσταση της Ελλάδας ως ενός 

«επίγειου παραδείσου», ενός τόπου καταναλωτικής ευδαιμονίας108 καλλιεργούσαν την 

ανησυχία και ενέτειναν τον φόβο στις Αλβανίδες γυναίκες πως οι μετανάστες σύζυγοί 

τους θα μπορούσαν να τις εγκαταλείψουν.109 Υπό αυτό το πρίσμα, μοιάζει να 

επαληθεύεται πως η μετανάστευση αποτελεί αυτόν τον χώρο όπου οι επιθυμίες και οι 

πόνοι διασταυρώνονται και πολλές φορές συγκρούονται (Boehm 2011). 

Δηλώνοντας η Άλντα ως βασικό κίνητρο της μετανάστευσής της την 

αδιαμφισβήτητη αγάπη της προς τον σύζυγό της, συμβάλλει στην αναπαράσταση της 

γυναικείας μετανάστριας ως ενός δορυφόρου του άνδρα μετανάστη κινούμενου στην 

                                                 
107 Ο σύζυγος της Άλντας, Σοφοκλής, είχε ήδη μεταναστεύσει στην Ελλάδα. 
108 Στο άρθρο της ‘‘The Coca-Cola of Forgetting: Reflections on Love and Migration on a post-Castro 
Age” η Settle (2008) αναφέρει πως οι γυναίκες στην Κούβα θεωρούσαν πως για την εγκατάλειψη τους 
από τους συζύγους τους που είχαν μεταναστεύσει στις Ηνωμένες πολιτείες της Αμερικής ευθυνόταν η 
υιοθέτηση από πλευράς τους του καταναλωτικού τρόπου ζωής. 
109 Η Αθανασοπούλου επιβεβαιώνει τα παραπάνω μέσα από την έρευνα της για τις Αλβανίδες οικιακές 
εργαζόμενες και σημειώνει σχετικά πως οι Αλβανίδες γυναίκες έδωσαν μια άλλη διάσταση στην 
επικινδυνότητα της Ελλάδας∙ αυτή της ελευθεριότητας και της πιθανής συμμετοχής των συζύγων τους 
στον κόσμο της διασκέδασης και των ερωτικών σχέσεων με άλλες γυναίκες, την οποία πίστευαν πως 
θα μπορούσαν να ελέγξουν μέσω της φυσικής τους παρουσίας στη χώρα υποδοχής (2008: 74). 
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τροχιά του. Στην πραγματικότητα, όμως, μέσω αυτής της δήλωσης η ίδια συγκαλύπτει 

τις επιθυμίες που μεθόδευσαν τη μεταναστευτική της κίνηση και που αφορούσαν την 

αναδιαμόρφωση της έμφυλης καθημερινής πραγματικότητας. Όπως αναφέρει η Βαΐου, 

«οι μετανάστριες γυναίκες κινούνται, προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιβίωση και 

τη βελτίωση των συνθηκών ζωής της οικογένειάς τους, αλλά και την προσωπική τους 

επιβίωση, επειδή θέλουν να ξεφύγουν από την φτώχεια, αλλά επίσης από έναν σύζυγο, 

αδελφό ή πατέρα που τις κακοποιεί ή από έναν περίγυρο που ανέχεται τη βία κατά των 

γυναικών και αναπαράγει καταπιεστικά για τις ίδιες πρότυπα» (2008: 21). Υπό αυτό το 

πρίσμα, η αγάπη της Άλντας, και αντίστοιχα ο πόνος, συνιστώντας μια πολιτική 

διαχείρισης της έμφυλης, κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας, δεν 

θυματοποιούν την ίδια τοποθετώντας την σε μια σχέση υποτέλειας και εξάρτησης από 

τον σύζυγό της. Αντίθετα, τα «θέλω» που υποκινεί ο πόνος της απουσίας και που σε 

αρκετές περιπτώσεις εκφράζονται μέσω της πίεσης που ασκούν οι Αλβανίδες γυναίκες 

στους μετανάστες συζύγους τους να μεθοδεύσουν την μετανάστευσή τους φανερώνουν 

ενεργά μεταναστευτικά υποκείμενα, που εν μέσω κοινωνικών και πολιτικών 

περιορισμών δρομολογούν για διαφορετικούς λόγους και με διαφορετικούς τρόπους τη 

διάβαση των συνόρων.  

Η μεταναστευτική τους κίνηση, όμως, αν και κατευνάζει τα συναισθήματα της 

απουσίας, δεν τις απαλλάσσει από τον πόνο. Η οικονομική ένδεια του πρώτου 

διαστήματος της παραμονής τους στη χώρα υποδοχής πρωτοστατεί στον λόγο τους, αν 

και εκφράζεται επιγραμματικά. Απαριθμώντας όσα δεν είχαν και κυρίως όσα δεν 

βρήκαν, περιγράφουν- έστω και υπαινικτικά- πώς εξαπατήθηκαν από τους συζύγους 

τους. Η αντιπαραβολή της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας της χώρας 

υποδοχής με την εξιδανικευμένη εικόνα που είχαν οι ίδιες σχηματίσει συνιστά ένα 

έμμεσο σχόλιο της προδοσίας που βίωσαν από τον ερωτικό τους σύντροφο. Η έμφαση 

που οι γυναίκες μετανάστριες αποδίδουν στη διάψευση του μεταναστευτικού ονείρου, 

ομολογώντας παράλληλα την αφέλεια τους, γεγονός το οποίο σημειώνεται σε αρκετές 

εθνογραφικές έρευνες σχετικές με τους δια-πολιτισμικούς ή δια-εθνικούς γάμους 

(Freeman 2005, Constable 2005a), μετατοπίζει την προσοχή μας στην εξέταση των 

συμπαραδηλώσεων του μεταναστευτικού ονείρου σε επίπεδο συναισθηματικής και 

οικογενειακής πραγματικότητας.  

 Υπό αυτό το πρίσμα, οι Αλβανίδες σύζυγοι οραματιζόμενες την Ελλάδα ως ένα 

επίγειο παράδεισο, παράλληλα οραματίζονταν την εικόνα ενός ευτυχισμένου ερωτικού 

«μαζί», το οποίο κατασκευαζόταν με βασικά συστατικά τα καταναλωτικά προϊόντα και 
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κυρίως τις πολιτισμικές στάσεις που αυτά πραγμάτωναν. Στην πραγματικότητα, οι 

Αλβανίδες μετανάστριες προσδοκούσαν ότι στη χώρα υποδοχής θα απολάμβαναν στο 

πλαίσιο της ερωτικής σχέσης όσα στερούνταν σε υλικό και συναισθηματικό επίπεδο 

στη χώρα καταγωγής λόγω της αυστηρής οικογενειακής επιτήρησης και της οικονομίας 

της λιτότητας στη σοσιαλιστική και μετασοσιαλιστική πραγματικότητα, 

μεταβάλλοντας αισθητά και αισθητηριακά την οικονομική αλλά και συναισθηματική 

καθημερινότητά τους. Μέσω, όμως, και λόγω της οικονομικής ένδειας των ανδρών 

μεταναστών στερούνται της δυνατότητας να βιώσουν αυτήν την εμπειρία του ερωτικού 

«μαζί». Επομένως, στην προκείμενη περίπτωση, ο ερωτικός πόνος προκαλείται και 

επιτελείται μέσα από τη ματαίωση των επιθυμιών και των προσδοκιών περί του 

βιώματος του ερωτικού μαζί, οι οποίες διαμορφώθηκαν μέσω των διαπλεκόμενων 

εθνικών, διεθνικών και παγκοσμιοποιημένων μικρό- και μάκρο-ιστοριών.  

Αυτό διαφαίνεται με σαφήνεια και στις περιπτώσεις των Αλβανίδων γυναικών 

που σε ένα βαθμό επέλεξαν να παντρευτούν άνδρες μετανάστες λόγω της 

μεταναστευτικής τους ιδιότητας. Το ερωτικό παρόν που επιφυλάσσει η επίσημη 

δέσμευση με έναν μετανάστη διαφέρει σε σχέση με όσα οι ίδιες ονειρεύτηκαν και 

σκιαγραφείται κυρίως μέσω της απουσίας βιωμάτων. Όπως λέει χαρακτηριστικά η 

Μαριόλα περιγράφοντας την σχέση εξ αποστάσεως που είχε με τον Αλβανό μετανάστη 

αρραβωνιαστικό της: «Είναι σαν ένα καλοκαίρι που να στο πει κάποιος πως είναι ωραία 

κι όμορφα, και να μην το ζεις. Έτσι το θεωρώ. Τίποτα παραπάνω. Δεν το έζησα, δεν το 

έβλεπα, πως ήτανε. Απλά είναι άλλο να το ακούς, κι άλλο να ζεις την εποχή. Κι εγώ δεν 

την έζησα την εποχή». Η επιστροφή του Αλβανού μετανάστη στη χώρα υποδοχής 

σχεδόν αμέσως μετά τον αρραβώνα σε συνδυασμό με την αυστηρή επίβλεψη των 

Αλβανών γυναικών από το οικογενειακό τους περιβάλλον έθεταν το σώμα της 

Αλβανίδας νύφης σε κατάσταση αναμονής της εμπειρίας του «μαζί» και αναστολής της 

εξοικείωσης και κυρίως του αισθάνεσθαι. Η Μαριόλα σημειώνει πάλι: «Αγαπούσα αυτά 

που μου ‘λεγαν! Όχι να ερωτευτώ τον άνθρωπο. (…)Υπάρχει μεγάλη διαφορά σε αυτό το 

θέμα, πιστεύω. Αγαπούσα, μου άρεσαν αυτά που άκουγα».  

Πέραν τούτου, κατά την περίοδο του αρραβώνα, οι μετανάστριες πολλές φορές 

διαπίστωναν πως είχαν σχηματίσει λανθασμένη εικόνα για τον μέλλοντα σύζυγό τους 

και κυρίως για τα συναισθήματα που έτρεφαν αυτοί προς τις ίδιες. Η Τζούλι κατά τη 

διάρκεια της ολιγοήμερης παραμονής του αρραβωνιαστικού της στην Αλβανία 

διαπίστωσε πως ο ίδιος διατηρούσε παράλληλα ερωτική σχέση με μια Ελληνίδα. 

Αναφέρει συγκεκριμένα: «Όπως είχαμε μαζευτεί όλοι το βράδυ, ήταν η πεθερά μου, ο 
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πεθερός μου, ο κουνιάδος, όλοι, όλοι, όλοι, τον λέω εγώ τον, λέω εγώ στον Βίκτωρ, λέω, 

εσύ εμένα με έχεις αρραβωνιαστεί με το ζόρι;». Η παράλληλη σχέση με μια Ελληνίδα 

δεν κλονίζει μόνο την αξιοπιστία του αρραβωνιαστικού της, αλλά κυρίως καταρρίπτει 

το ιδεατό πρότυπο ενός μονογαμικού έρωτα και ενός «ανιδιοτελούς» και «εκούσιου» 

γάμου. Η αναστάτωση της Τζούλι οφείλεται ακριβώς σε αυτήν τη βίαιη διάψευση της 

ουτοπίας της ρομαντικής αγάπης, η οποία διατίθεται προς κατανάλωση σε ένα 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον (Illoyz 1997).110 Όπως αναφέρει η Turid Hagane 

(2010), «η απιστία νοηματοδοτείται διαφορετικά υπό το πρίσμα της ρομαντικής 

αγάπης. Αντιστρατεύεται όχι μόνο την τιμή, αλλά την ίδια την αγάπη».  

Στην προκείμενη περίπτωση, όμως, θα πρέπει κανείς να εξετάσει επιπλέον τη 

διάψευση της ρομαντικής αγάπης στα συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτισμικά 

συμφραζόμενα. Υπό αυτό το πρίσμα, θα πρέπει κανείς να προσθέσει πως μια δέσμευση 

που επιτελείται «υπό πίεση» και δεν αποτελεί προϊόν επιθυμίας εκ μέρους του άνδρα 

δεν αποδίδει κοινωνική αξία στην Αλβανίδα γυναίκα και κυρίως δεν εξαργυρώνει όλα 

όσα στερήθηκε, προκειμένου να υλοποιήσει έναν επιτυχημένο γάμο. Επομένως, ο 

ερωτικός πόνος ανακύπτει, καθώς υπονομεύεται η κοινωνική και έμφυλη αξία της 

Τζούλι μέσω της μη αναγνώρισης και της έμμεσης απόρριψης από πλευράς του 

αρραβωνιαστικού της τόσο των νεωτερικών, όσο και των παραδοσιακών αξιών που 

ενστερνίζεται η ίδια αναφορικά με την ερωτική σχέση ∙ και συντηρείται λόγω του 

νομοθετικού πλαισίου της μετανάστευσης και της επιβεβλημένης απόστασης του 

ζευγαριού, γεγονός που δεν παρέχει τη δυνατότητα στην Τζούλι να μεταβάλλει την 

άποψη της περί της βεβιασμένης δέσμευσης. 

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναφερθεί πως μεταξύ της επίσημης τέλεσης 

του γάμου των Αλβανίδων γυναικών και της μετανάστευσής τους στην Ελλάδα 

μεσολαβούσε ένα ικανό χρονικό διάστημα, η διάρκεια του οποίου εξαρτιόταν και 

οριζόταν κάθε φορά από τον χρόνο εξέτασης και έγκρισης της αίτησης της άδειας περί 

οικογενειακής επανένωσης, βάσει της οποίας εξασφαλιζόταν η νόμιμη είσοδος στα 

εξαρτημένα μέλη της οικογένειας του μετανάστη.111 Η συγκεκριμένη νομοθετική 

                                                 
110 Η Illoyz αναφέρει πως η ρομαντική αγάπη νοηματοδοτείται μέσω της διάκρισης της από το ατομικό 
και οικονομικό συμφέρον και από το κέρδος, και ως εκ τούτου υπόσχεται το ενδεχόμενο μιας 
εναλλακτικής κοινωνικής τάξης πραγμάτων, ενός καλύτερου κόσμου, γεγονός που στοιχειοθετεί την 
ουτοπιστική της διάσταση (1997: 9).  
111 Οι περισσότεροι Αλβανοί μετανάστες υποστήριξαν πως η νομοθετική ρύθμιση προέβλεπε την 
διάρκεια του χρονικού διαστήματος που έπρεπε να μεσολαβήσει από την σύναψη του γάμου έως την 
κατάθεση της σχετικής αίτησης, γεγονός το οποίο δεν ισχύει. Μην επεξηγώντας επαρκώς σε κάθε 
περίπτωση ξεχωριστά τι ήταν αυτό που καθυστερούσε τη μετάβαση της συζύγου στην Ελλάδα, 
δημιουργώντας μια συγκεχυμένη εικόνα σε σχέση με τον συγκεκριμένο νόμο, κατάφερναν να 
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ρύθμιση (v.2910/2001), η οποία θεσπίστηκε μετά από μια δεκαετία παρουσίας των 

Αλβανών μεταναστών στην ελληνική επικράτεια, νοηματοδότησε και καθιέρωσε τον 

γάμο –και κατ’ επέκταση τον θεσμό της οικογένειας- ως ένα νομιμοποιημένο μέσο 

εισόδου των Αλβανίδων μεταναστριών στη χώρα, επηρεάζοντας καθοριστικά την 

έκβαση των ερωτικών σχέσεων και διαμορφώνοντας τις συνθήκες τέλεσης –το πότε 

και το πώς- της γαμήλιας τελετής. Οι Αλβανοί μετανάστες, υπό την εξουσία του νόμου, 

αλλά και υπό την πίεση που ασκούσε το οικογενειακό περιβάλλον της νύφης, τελούσαν 

το γάμο εσπευσμένα, προκειμένου να (ξε)κινήσουν τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές 

διαδικασίες και να επιταχύνουν την είσοδο της συζύγου στη χώρα. Υπό αυτό το 

πρίσμα, η απόφαση για την επισημοποίηση της ερωτικής σχέσης και η τέλεση ενός 

γάμου αποτελούσε προϊόν της διάβασης των συνόρων. 

Οι λιτές περιγραφές των γαμήλιων τελετών από τις Αλβανίδες γυναίκες 

επιβεβαιώνουν τα παραπάνω. Μέσω αυτών των πενιχρών αναφορών οι Αλβανίδες 

νύφες υπαινίσσονται –άλλοτε ανοιχτά, κι άλλοτε συγκεκαλυμμένα- πως τα βιώματά 

τους αποκλίνουν από τα κανονιστικά πρότυπα των γαμήλιων τελετών. Η Μαριόλα λέει 

χαρακτηριστικά: «Βάλαμε ένα, μια υπογραφή και τελείωσε. Αυτό ήτανε! (…) Τίποτα! 

Υπόγραψα ένα χαρτί! Απλά. Που είχε γράμματα. Αυτό κατάλαβα! Δε, τι να καταλάβω; 

Γάμος; Γάμος καταλαβαίνω να ντύνεσαι, να κάνεις την δεξίωση, να σε καμαρώνει ο 

μπαμπάς, η μαμά, τα λοιπά». Χωρίς νυφικό, χωρίς δεξίωση ή το τριήμερο παραδοσιακό 

γλέντι που προηγούταν της επίσημης τελετής, χωρίς τις πολιτισμικές πρακτικές που 

θεαματοποιούν και επιδεικνύουν το οικονομικό και κοινωνικό κύρος των 

συμμετεχόντων (Otnes και Pleck 2003), οι γάμοι αυτοί στερούσαν στις Αλβανίδες 

γυναίκες το βίωμα και κυρίως τη δυνατότητα δημοσιοποίησης της μετάβασής τους από 

τον έμφυλο ρόλο της κόρης σε αυτόν της συζύγου και εξισώνονταν με μια απαραίτητη 

και ά-χαρη ενέργεια για την απόκτηση νομικών εγγράφων νόμιμης εισόδου και 

παραμονής στη χώρα υποδοχής. Υπό αυτό το πρίσμα, η ίδια η γαμήλια τελετή, καθώς 

λαμβάνει τον χαρακτήρα της γραφειοκρατικής διαδικασίας της διάβασης συνόρων, 

προκαλεί τον πόνο και καθίσταται ερωτικό τραύμα, επειδή ματαιώνει τις πολιτισμικά 

και κοινωνικά προσδιορισμένες προσδοκίες των Αλβανίδων γυναικών όσον αφορά τη 

σύναψη γάμου, και ειδικότερα με έναν μετανάστη, γεγονός που τις ετεροποιεί σε μια 
                                                                                                                                            
θολώσουν τα νερά σε σχέση με τα πραγματικά αίτια της καθυστέρησης της συζύγου τους, 
καλύπτοντας κάθε φορά «κάτι» που δεν ήθελαν να ακουστεί. Για παράδειγμα, η Τζούλι δεν μπορούσε 
ούτε να τελέσει γάμο, ούτε να μεταναστεύσει στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης στην Ελλάδα 
λόγω του ότι ήταν ανήλικη. Ο λόγος που ο σύζυγός της δεν μου το εξήγησε επαρκώς σχετίζεται με το 
ότι ακριβώς επειδή ακόμα δεν έχουν τελέσει γάμο, παραμένει σε ένα σχετικό καθεστώς «παρανομίας» 
(βλέπε περισσότερα στο τελευταίο κεφάλαιο).  
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παγκοσμιοποιημένη, δια-εθνική, αλλά και τοπική γεωγραφική κλίμακα. Επιπλέον, 

μέσω αυτής της βεβιασμένης και γραφειοκρατικοποιημένης τελετής αντιλαμβάνονται 

για πρώτη φορά τη ρυθμιστική εξουσία που συνοδεύει την νομικά και κοινωνικά 

προσδιορισμένη κατηγορία του «μετανάστη/μετανάστριας» και καθορίζει την ζωή 

τους.  

Καθώς το ερωτικό τραύμα επιτελεί και επιτελείται μέσω των πολιτικών των 

συνόρων, αναδεικνύεται η διαπλοκή του ερωτικού συναισθήματος -και κατ’ επέκταση 

του ερωτικού πόνου- με τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά συμφραζόμενα της 

μεταναστευτικής εμπειρίας των υποκειμένων. Αυτό διαφαίνεται και στην περίπτωση 

της μετάβασης των συνόρων από τα γυναικεία μεταναστευτικά υποκείμενα, η οποία 

συνεπάγεται τη διαμόρφωση νέων σύνθετων σχέσεων εξουσίας που καθορίζουν την 

έμφυλη καθημερινότητα τους, παράγοντας νέα συναισθηματικά βιώματα. Η Τζούλι και 

η Ίρμα αποδίδουν γλαφυρά την πρώτη περίοδο παραμονής τους στην Ελλάδα. Η Ίρμα 

αναφέρει: «Μου φάνηκε λες και χανόμουνα. Ούτε ελληνικά  ήξερα. Αυτός πήγαινε στην 

δουλειά, ήμουνα μόνη όλη μέρα. (…) Σαν ξύλο ήμουνα; Ξέρω ‘γω… Δεν μ’ άρεσε 

πάντως. Έλεγα γιατί να έρθω εδώ; Τι να κάνω;». Από την άλλη, η Τζούλι αναφέρει πως 

το πρώτο διάστημα παραμονής της στην Ελλάδα συγκατοίκησε μαζί με τον κουνάδιο 

της και την οικογένεια του. Η δραματική αλλαγή των συνθηκών διαβίωσης και η 

απομάκρυνση από το στενό οικογενειακό της περιβάλλον την οδήγησαν στον 

ψυχολόγο. «Έπαθα κατάθλιψη», λέει χαρακτηριστικά. Η Τζούλι, υιοθετεί τον δυτικό 

ιατρικοποιημένο λόγο και χρησιμοποιεί μια κοινωνικά κατασκευασμένη και 

πολιτισμικά αναγνωρίσιμη μετωνυμική γλώσσα του πόνου, μεταβολίζοντας τις 

βλαβερές συνέπειες του κοινωνικού περιβάλλοντος σε παθολογία (Πεγκλίδου 2012: 

279-280).112 

Μέσω, όμως, της αναισθητοποίησης ή της νοσηρότητας του σώματος και της 

ψυχής τους οι Αλβανίδες μετανάστριες διαμαρτύρονται ενάντια στην απώλεια και πιο 

συγκεκριμένα στη διάψευση του μεταναστευτικού ονείρου και της ταξικής και 

οικονομικής ανέλιξης που αυτό σηματοδοτούσε. Δεδομένου ότι η ερωτική επιθυμία 

των Αλβανίδων γυναικών εξαρχής συγχέεται με την επιθυμία οικονομικής και 

κοινωνικής ανέλιξης, θα μπορούσε κανείς να μεταφράσει το τραυματικό βίωμα της 

ταξικής και κοινωνικής υποβίβασης και ετεροποίησης στο πλαίσιο της 

                                                 
112 Ακολουθώντας την Πεγκλίδου, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως η κατάθλιψη θα μπορούσε 
να αποτελεί μια προσωπική στρατηγική, δημιουργώντας μια ζώνη ανοχής και διαπραγμάτευσης της 
φυσιολογικότητάς της (2012: 279). 
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μεταναστευτικής εμπειρίας -και κατ’ επέκταση την απώλεια ενός ιδεατού ερωτικού 

μέλλοντος- ως ερωτικό υποφέρειν.   

Κυρίως, όμως, το ερωτικό υποφέρειν επιτελείται μέσω των απωλειών αυτών 

που υπολογίζονται με όρους έμφυλους. Αυτό που στοιχίζει και πονά είναι ο εκτοπισμός 

από τον ιδεατό έμφυλο ρόλο που προμήνυε η δέσμευση με έναν μετανάστη. Ένας 

βασικός λόγος επιλογής μεταναστών ως μόνιμων συντρόφων από πλευράς των 

Αλβανίδων γυναικών είναι η επιθυμία διαφυγής από καταπιεστικά οικογενειακά 

περιβάλλοντα και επαναπροσδιορισμού της έμφυλης ταυτότητας τους με βάση τα 

νεωτερικά πρότυπα συμπεριφοράς, που θεωρούν πως ήδη είχαν ενστερνιστεί οι νεαροί 

μετανάστες. Ως εκ τούτου, η διάψευση των προσδοκιών τους και μάλιστα η επιδείνωση 

των έμφυλων όρων της καθημερινότητας συνιστά και βιώνεται ως βιαιότητα.  

«Όταν ήρθα εδώ, όχι μόνο αυτό που δεν έγινε ποτέ, όχι αυτό που το είχαμε 

σχεδόν ολοκληρώσει που θα γίνει, αλλά έβλεπα κάποια πράγματα που ήταν πολύ 

αντίθετα με αυτά που…,  καν τα φαντάζεσαι! Έπρεπε να δουλεύω για να συντηρήσω το 

σπίτι κι εγώ! (…) [Δούλεψα] Σε ένα σπίτι, για σίδερο ήμουνα πιο πολύ, κάθε μέρα! [Στην 

Αλβανία] είχα δουλέψει μερικές μήνες σε ένα ιατρείο που άνοιξε, καμία σχέση με αυτή 

που είχα κάνει (γέλιο), σαν γραμματέας. Ήμουνα περιποιημένη (γέλιο), με το στυλό, 

καμία σχέση! (…) Ωχ, Θεέ μου! Χάλια. (…) Τότε ήμουνα 19 χρονών, να φανταζόμουν να 

πάω εγώ για σίδερο; Ποτές δεν το είχα σκεφτεί αυτό! Ούτε καν στα κακά μου όνειρα. 

(…) Ήμουνα μαθημένη διαφορετικά».   

Η διάβαση των συνόρων για την Μαριόλα σηματοδότησε ταυτόχρονα τη 

μεταπήδηση από τον ρόλο της φροντισμένης κόρης σε αυτόν της νύφης, που 

υποχρεώθηκε να αναλάβει την φροντίδα όλων των μελών, χωρίς να την έχουν 

προειδοποιήσει σχετικά, και από την εργασιακή θέση της γραμματέας σε αυτήν της 

οικιακής βοηθού, παρά τις υποσχέσεις του συζύγου της ότι θα συνέχιζε τις σπουδές 

της. Στην προκείμενη περίπτωση, ο πόνος της Μαριόλας βιώνεται μέσω της απόλυτης 

αντίστιξης του φαντασιακού -και πιο συγκεκριμένα της ιδεατής εικόνας που προέκυψε 

από τις επαγγελίες του συζύγου- και της πραγματικότητας που συναντά στη χώρα 

υποδοχής και μέσω της βίαιης ανατροπής της έμφυλης ταυτότητάς της, η οποία 

συντελείται εντός του νέου οικογενειακού καθεστώτος, εντός της ερωτικής σχέσης, 

μεταβάλλοντας καθοριστικά το συναισθηματικό τοπίο εντός αυτής. Η διάψευση των 

προσδοκιών και των προσωπικών επιθυμιών πέρα από το γεγονός ότι φέρνει 

αντιμέτωπες τις Αλβανίδες γυναίκες με την αφερεγγυότητα των Αλβανών συζύγων 

τους  -που ναι μεν κατέστησαν εφικτή τη μεταναστευτική κινητικότητα για τις ίδιες, 
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αλλά δεν τις πρόσφεραν το μεταναστευτικό όνειρο-, καθορίζει την καθημερινότητα 

τους, στο πλαίσιο της οποίας ο πόνος είναι διάχυτος, καθώς απορρέει συστηματικά από 

τις συχνά αθέατες σχέσεις εξουσίας που λαμβάνουν τόσο στην ιδιωτική όσο και στη 

δημόσια σφαίρα δράσης των υποκειμένων και εκφράζονται με όρους έμφυλους, 

ταξικούς και εθνικούς. Η μεταναστευτική καθημερινότητα, με τη συνεχή υποχρέωση 

της φροντίδας των οικείων, την εργασιακή  επισφάλεια και απαξίωση, τις βιωμένες 

εμπειρίες ετεροποίησης, με τη σειρά της διαγράφοντας έναν φαύλο κύκλο 

μετουσιώνεται και νοηματοδοτείται ως ερωτικό τραύμα που χρεώνεται στον σύζυγο, 

εφόσον δεν φρόντισε να προφυλάξει και να εξασφαλίσει μια διαφορετική τροπή στο 

έμφυλο και ερωτικό παρόν της συζύγου. Η Μαριόλα αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Καλύτερα να μου έλεγε,‘ Έτσι είναι η κατάσταση, είμαστε μετανάστες’».  

Στην περίπτωση της Μαριόλας, όπως και άλλων γυναικών, η μεταναστευτική 

κίνηση, αν και νοηματοδοτήθηκε ως μια κίνηση διαφυγής από εξουσιαστικά κοινωνικά 

και οικογενειακά περιβάλλοντα ή παραδοσιακές δομές και ως τέτοια μαρτυρούσε την 

εμπρόθετη δράση τους, στην πραγματικότητα, σήμανε και επιφύλαξε την υπαγωγή των 

γυναικών σε διαφορετικές μορφές οικογενειακής καταπίεσης και κοινωνικής και 

πολιτικής ανισότητας  (βλέπε, Abu-Lughod 2006). 

Όμως, η Τζούλι, η Ίρμα, η Μαριόλα ανακαλούν τον πόνο στιγμιαία στην 

αφήγησή τους, μέσω του οποίου υποστασιοποιούν και προβάλλουν τον έμφυλο εαυτό 

τους στην συγχρονία. Υπό αυτό το πρίσμα, ο ερωτικός πόνος ούτε υπογραμμίζει, ούτε 

αναπαράγει μια ρητορική περί θύματος και θύτη, αλλά φωτίζει τα σημαινόμενα της 

μετέπειτα μετακόμισης της Τζούλι -μακριά από τους συγγενείς του συζύγου της- μετά 

από δικιά της πρωτοβουλία και της λήψης διαζυγίου από την πλευρά της Μαριόλα σε 

επίπεδο έμφυλων κατακτήσεων. Η λύση του επίσημου γάμου της Μαριόλας και η 

μετεγκατάσταση σε ένα σπίτι υπό τους όρους της Τζούλι δεν νοηματοδοτούνται μόνο 

ως τρόποι αντιμετώπισης της οδυνηρής ερωτικής και έμφυλης πραγματικότητας, αλλά 

σηματοδοτούν τη μεταβολή της έμφυλης συμπεριφοράς και στάσης των γυναικών κατά 

τη διάρκεια της διαμονής τους στη χώρα υποδοχής και την επαναδιαπραγμάτευση των 

ρυθμιστικών έμφυλων ιδεωδών.  

Άλλωστε, η λήψη διαζυγίου -και η διάλυση του ερωτικού δεσμού- δεν 

προσφέρει μόνο τη λύτρωση και την ανακούφιση. Αντίθετα, σε κάποιες περιπτώσεις 

συνιστά πεδίο παραγωγής πόνου, καθώς μέσω αυτής της απόφασης διακυβεύεται ξανά 

ο επιθυμητός έμφυλος εαυτός. Το διαζύγιο της Μαλβίνας την οδήγησε ξανά στο 

παιδικό δωμάτιο του πατρικού σπιτιού της, από το οποίο επιθυμούσε ανέκαθεν να 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:18:14 EEST - 44.213.66.193



 150

αποδράσει, διεκδικώντας στην ουσία τον έλεγχο του έμφυλου σώματος. Η  επαναφορά 

στο χωρικό σημείο εκκίνησης του ερωτικού δεσμού (πατρικό σπίτι) συνιστά μια 

τραυματική εμπειρία για την Μαλβίνα, καθώς αφενός χαρτογραφεί τη διάψευση των 

ονείρων, αφετέρου προμηνύει την επιστροφή σε μια αμφίβολη έμφυλη 

πραγματικότητα, όπου το γυναικείο υποκείμενο τίθεται ξανά υπό τον έλεγχο του 

ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντας- μιας και επανανοηματοδοτείται ως αδύναμο 

πλάσμα λόγω του διαζυγίου-, γεγονός που επιτελεί το ευάλωτο της θέσης του. Η 

Μαλβίνα, περιγράφοντας τη συζυγική σχέση μέσω των γεωγραφικών σημείων και 

τόπων που φέρουν έμφυλο νόημα (πατρικό σπίτι, συζυγικός οίκος, εργασιακός χώρος) 

και καταλήγοντας στην επιστροφή στο παιδικό δωμάτιο, πέρα από το γεγονός ότι 

εκφράζει υπόγεια την ανησυχία της απέναντι σε ένα επισφαλές έμφυλο μέλλον, 

αποτυπώνει την αρχιτεκτονική δομή του έμφυλου εαυτού στο πέρασμα των χρόνων 

μέσα από εμπειρίες οδύνης και απαξίωσης. Υπονομεύει, όμως, την επισφαλή και 

ευάλωτη θέση της, όταν επισημαίνει ότι, διεκπεραιώνοντας τις νομικές υποθέσεις όσον 

αφορά την ανανέωση της άδειας παραμονής της ως μετανάστριας ή αναλαμβάνοντας 

εξ ολοκλήρου την ανατροφή του παιδιού της, «νιώθει πως τα κατάφερε». Το ίδιο 

υπονοεί και η Τζούλι, όταν αναφέρει πως στην Ελλάδα «έγινε εξυπνότερη», γεγονός 

που εκφράζεται μέσω της υιοθέτησης μιας διαφορετικής προσέγγισης και οπτικής των 

ζητημάτων που την απασχολούν, ανάμεσα στα οποία και του ίδιου του έρωτα. 

Υπογραμμίζοντας πως η ίδια πλέον δεν θέλει ο σύζυγός της να είναι «άρρωστος» από 

έρωτα για εκείνη, καθώς αυτό θα σήμαινε πως πρόκειται για μια αγάπη–φυλακή, 

νοηματοδοτεί το ερωτικό συναίσθημα και διαχειρίζεται την συναισθηματική της 

έγγαμη καθημερινότητα υπό το πρίσμα της ενδυνάμωσης της έμφυλης θέσης και 

υποκειμενικότητας σε διαφορετικές γεωγραφικές κλίμακες (σώμα, σπίτι, εργασιακός 

χώρος, χώρα υποδοχής, χώρα καταγωγής).  

Υπό το πρίσμα όσων αναφέρθηκαν, διαπιστώνει κανείς πως η τρωτότητα που 

βίωσαν στο παρελθόν –αλλά και στο παρόν- οι Αλβανίδες μετανάστριες 

επανασυγκρότησε την έμφυλη ταυτότητά τους, ωθώντας τους να αρθρώσουν τις 

επιθυμίες τους, να επαναπροσδιορίσουν τις αντοχές και ανοχές τους, να διεκδικήσουν 

και να δρομολογήσουν τις κινήσεις διαφυγής, να διασαλεύσουν τις καθιερωμένες 

έμφυλες ισορροπίες εντός του οικογενειακού πλαισίου και να συγκρουστούν με τις 

κοινωνικές αξίες και τα έμφυλα στερεότυπα της κοινωνίας καταγωγής, 

διακινδυνεύοντας πολλές φορές να βιώσουν νέες τραυματικές εμπειρίες και να 

πληρώσουν το συναισθηματικό και κοινωνικό αντίτιμο της ετερότητας, αλλά και της 
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απόκλισης από τα κανονιστικά έμφυλα πρότυπα του ερωτικού «μαζί». Υπό αυτήν την 

έννοια, ο ερωτικός πόνος καθίσταται έμβλημα των προσωπικών επιτευγμάτων τους 

κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής εμπειρίας. Τον ανακαλούν προσωρινά ως 

μνήμη, η οποία φιλτραρισμένη υπό το πρίσμα του παρόντος οικοδομεί τον Εαυτό, 

αναδεικνύοντας συγχρόνως πώς το πεδίο των συναισθημάτων,  της οικιακότητας και 

των οικείων σχέσεων συνιστά ένα πολιτικό πεδίο και πιο συγκεκριμένα ένα πεδίο 

καθημερινών έμφυλων αναμετρήσεων. Όπως αναφέρει η Ahmed (2004), ο πόνος 

ανασυντάσσει τα σώματα, δίνοντάς τους νέες μορφές. Στο σημείο αυτό, θα πρόσθετα 

πως ο πόνος δίνει νέες μορφές και νοήματα και στο ίδιο το ερωτικό συναίσθημα,. 

καθώς ωθεί τα μεταναστευτικά υποκείμενα να αναδιαπραγματευτούν και να 

επαναξιολογήσουν τις συναισθηματικές αξίες του παρελθόντος και τις ερωτικές τους 

προσδοκίες. 

 

Β.«Οι φιγούρες του καφέ»: Αναγνώσεις του ερωτικού πόνου των Βουλγάρων 

μεταναστριών 

 

 

Στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων πιασμένα ανάμεσα στους υαλοκαθαριστήρες 

συναντά κανείς τα προφίλ των σύγχρονων Μεσσίων, που φέρουν εξωτικά ονόματα -

υπογραμμίζοντας την δια-εθνικότητα των πρακτικών της μαγείας, των χρησμών, των 

απόκρυφων και απόκοσμων εμπειριών- και υπόσχονται την επίλυση ερωτικών, 

οικονομικών και πάσης φύσης συναισθηματικών προβλημάτων. Καθώς το υπερ- ή 

μετα-φυσικό113 ενοικεί και καταλαμβάνει τον δημόσιο χώρο, τα όρια μεταξύ του 

εγκόσμιου και του απόκοσμου μοιάζουν να θολώνουν. Ξόρκια, αστρολογικές 

προβλέψεις και χάρτες, φιγούρες τραπουλόχαρτων, σημάδια του καφέ- ελληνικού, 

βουλγάρικου, τούρκικου- κατέχουν και προσφέρουν μια γνώση, άγνωστη και αόρατη 

προς τους κοινούς θνητούς, που θα καταστήσει ορατά και υποφερτά όσα βιώνουν και 

αντικρίζουν αυτοί στο πλαίσιο αυτού που αποκαλούμε πεζή καθημερινότητα. Υπό 

αυτήν την έννοια, αναρωτιέται κανείς αν και κατά πόσο το υπερ-φυσικό απέχει από το 

«φυσικό» προσκήνιο του κοινωνικού βιώματος. Κατά πόσο μετουσιώνεται σε μια 

                                                 
113 Στο υποκεφάλαιο αυτό, χρησιμοποιούνται εναλλακτικά και οι δυο όροι, τους οποίους το ευρύ κοινό 
θεωρεί και χρησιμοποιεί ως ταυτόσημους.  
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κανονική πρακτική της παροντικής καθημερινότητας, η οποία πρόσκαιρα αναστρέφει 

το κλίμα της απομάγευσης του κόσμου (Weber 1984).  

 Αποκρυπτογραφώντας ο Ρολάν Μπάρτ τις αστρολογικές προβλέψεις στο βιβλίο 

Μυθολογίες σημειώνει ότι «η αστρολογία δεν αποτελεί καθόλου ένα άνοιγμα προς το 

όνειρο. Είναι καθαρή απεικόνιση, καθαρός θεσμός της πραγματικότητας» (1979: 150). 

Αναιρώντας το αλλόκοτο και το ανορθόδοξο αυτών των πρακτικών, πρόκειται κι εγώ 

με τη σειρά μου να εξετάσω και να αναγνώσω τα φλιτζάνια του καφέ, που 

αναποδογυρίστηκαν αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της εθνογραφικής έρευνας, ως 

αναπόσπαστο μέρος και αντανάκλαση της κοινωνικής πραγματικότητας των 

Βουλγάρων μεταναστριών και πιο συγκεκριμένα ως μια καθημερινή όψη της βιωμένης 

εμπειρίας του έρωτα και κυρίως του ερωτικού πάσχειν.  

 Στην προκείμενη περίπτωση, μέσω των φιγούρων του καφέ και των 

συναισθηματικών λόγων που εγείρουν θα δοθεί η δυνατότητα ανάγνωσης και 

προσέγγισης του έμφυλου ερωτικού τραύματος όχι ως ένα ασυνεχές συμβάν που κείται 

εκτός της «κανονικής» ανθρώπινης εμπειρίας και που αναδύεται αναπάντεχα από τις 

αντίξοες τυχαιότητες της ζωής, αλλά ως μια καθημερινή κοινωνική εμπειρία που 

συνιστά απόρροια των αθέατων κοινωνικών και συμβολικών σχέσεων εξουσίας 

(Kleinman, Das και Lock 1997). Παράλληλα, θα εξετάσω πώς οι φιγούρες του καφέ 

αφηγηματοποιούν και πραγματώνουν την υπονόμευση κυρίαρχων κοινωνικών 

ιεραρχιών και πώς το πεπρωμένο διασταυρώνεται με την εμπρόθετη δράση των 

μεταναστριών.  

Άλλοτε προγραμματισμένα και άλλοτε εντελώς αναπάντεχα παρευρέθηκα και 

ενεπλάκην κι εγώ σε γυναικείες συνευρέσεις με σκοπό την ανάγνωση των 

μελλούμενων.  Παρακολουθώντας τις Βουλγάρες μετανάστριες να ακολουθούν τις 

φιγούρες του καφέ, γινόμουν μάρτυρας της προσωπικής τους βιογραφίας, των 

επιθυμιών και των τραυματικών εμπειριών που προκαλούσε όχι μόνο η ανεπιθύμητη 

διακοπή της σχέσης, αλλά η ίδια καθεαυτή η σχέση. Τα σημάδια που άφηνε ο καφές 

στα τοιχώματα των φλιτζανιών μαρτυρούσαν τρόπο τινά τα δικά τους σημάδια, 

οπτικοποιώντας τα συναισθήματα των πληροφορητριών στο πλαίσιο της ερωτικής τους 

σχέσης.  

Οι ερωτικές ιστορίες της Σουλτάνας και της Πέτιας, οι οποίες αναβίωναν κατά 

τη διάρκεια της ανάγνωσης των φλιτζανιών του καφέ, απηχούσαν την αίσθηση της 

ερήμωσης, της απαξίωσης και της οδύνης. Ελάχιστες ήταν οι φορές, άλλωστε, που 

ανακαλούσαν στη μνήμη τους και στην αφήγησή τους στιγμές ευτυχίας με τους πρώην 
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συντρόφους τους δημιουργώντας την εντύπωση πως αξιολογούσαν τα κοινά βιώματα 

του παρελθόντος υπό το πρίσμα της τραυματικής εμπειρίας του χωρισμού, με 

αποτέλεσμα να εντοπίζουν και να εστιάζουν κυρίως στους λαθεμένους χειρισμούς από 

την πλευρά του συντρόφου τους. Συγκρούσεις, παρεξηγήσεις, παράπονα 

πρωταγωνιστούσαν στον λόγο τους και στην ουσία περιέγραφαν την ερωτική σχέση με 

όρους ανισότητας ως προς την επιτέλεση της φροντίδας. Η Πέτια, μια Βουλγάρα 

μετανάστρια ηλικίας 56 ετών, που ζει στην Ελλάδα εδώ και 13 χρόνια και τα τελευταία 

τρία χρόνια διατηρούσε σχέση με έναν διαζευγμένο Έλληνα, λέει χαρακτηριστικά: 

«Πώς είναι δυνατόν, όταν εγώ ήμουν πάντα εκεί γι’ αυτόν, έτρεχα μέσα στη νύχτα να του 

δώσω φάρμακα για την καρδιά του, ήμουν κάθε στιγμή διαθέσιμη, ενώ ο ίδιος έκανε ό,τι 

του κάπνιζε, πώς είναι δυνατόν να μην έχει εκτιμήσει τίποτα από αυτά τα πράγματα και 

να έχουν περάσει τόσες γιορτές –μεγάλες- και να μην έχει πάρει τηλέφωνο, έτσι, τυπικά 

για χρόνια πολλά;». Στο πλαίσιο αυτών των εξιστορήσεων η Πέτια αναρωτήθηκε 

πολλές φορές αν άξιζε την αδιάφορη στάση του συντρόφου της, για να καταλήξει πως 

η ζωή της ανήκει σε αυτές που δεν μετράνε.  

Τόσο η Πέτια, όσο και η Σουλτάνα, συσχέτιζαν την μη επιτέλεση της φροντίδας 

από πλευράς των συντρόφων τους, την απροθυμία οικονομικής αρωγής στις ίδιες και 

την επιδεικτική αδιαφορία τους με τη μεταναστευτική τους ταυτότητα. Σύμφωνα με 

την άποψή τους, η μεταναστευτική τους ταυτότητα, η οποία τις κατέτασσε στην 

κατώτερη θέση στην ιεραρχική κλίμακα των επιθυμητών σωμάτων στην κοινωνία 

υποδοχής, τις μετέτρεπε αυτόματα στα μάτια των συντρόφων τους σε έμφυλα, ερωτικά 

υποκείμενα χωρίς επιθυμίες και τις υποστασιοποιούσε ως σώματα προσφοράς 

φροντίδας και ανοχής των εξουσιαστικών διαθέσεων των συντρόφων τους. Στην 

πραγματικότητα, οι Βουλγάρες μετανάστριες στο πλαίσιο των ερωτικών τους σχέσεων 

ερχόντουσαν αντιμέτωπες σε καθημερινό επίπεδο με τις κυρίαρχες αναπαραστάσεις της 

μεταναστευτικής, εθνικής και έμφυλης ταυτότητάς τους στη χώρα υποδοχής, οι οποίες 

τις απαξίωναν ως ερωτικά υποκείμενα. Στην περίπτωση της Πέτιας, η σύναψη 

ερωτικής σχέσης του Έλληνα συντρόφου της με μια νεότερη, οικονομικά ευκατάστατη 

Ελληνίδα γυναίκα, γεγονός που οδήγησε στο χωρισμό τους, επιβεβαίωσε και ενίσχυσε 

την άποψή της πως η μεταναστευτική, ταξική και ηλικιακή της ταυτότητα μείωνε την 

ερωτική της αξία, επηρεάζοντας την ερωτική συμπεριφορά του συντρόφου της κατά τη 

διάρκεια της σχέσης, αλλά και καθορίζοντας την έκβαση αυτής.  

Μέσω των φιγούρων του καφέ στην πραγματικότητα ξεδιπλώνονταν μνήμες 

που αναβίωναν τις σχέσεις εξουσίας που αναπτύσσονταν στο πλαίσιο της ερωτικής 
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τους σχέσης, οι οποίες εκφράζονταν με όρους εθνικούς, έμφυλους και 

συναισθηματικούς, προκαλώντας και ανατροφοδοτώντας σε καθημερινό επίπεδο το 

ερωτικό τραύμα. Υπό αυτήν την έννοια, τα σημάδια του καφέ χαρτογραφούσαν τη 

βιαιότητα της καθημερινότητας Παράλληλα, τα σημάδια του καφέ αποτύπωναν με 

έναν ιδιόρρυθμο τρόπο την κοινωνική και εργασιακή πραγματικότητα των Βουλγάρων 

μεταναστριών, αποδίδοντας ευσύνοπτα την εμπειρία της μετανάστευσης και κυρίως 

της μοναξιάς τους. Κροκόδειλοι που συμβόλιζαν τις απαιτητικές εργοδότριες τους, 

χαράδρες που απεικόνιζαν γλαφυρά την απόσταση μεταξύ οικείων προσώπων, φίδια 

που μορφοποιούσαν τον φθόνο και αντικατόπτριζαν τις φιλικές σχέσεις υπό κρίση 

κάλυπταν όλο τον εσωτερικό χώρο του φλιτζανιού, σκιαγραφώντας παράλληλα με 

αυτόν τον τρόπο την απουσία ενός ερωτικού συντρόφου ή ερωτικού παρόντος. Σε 

αυτήν την περίπτωση, διαπιστώνει κανείς πως η οδύνη προκαλείται όχι μόνο από αυτό 

που χάθηκε, αλλά από αυτό που έμεινε. 

Η διάλυση ενός ερωτικού δεσμού συνεπαγόταν παράλληλα την επιστροφή και 

σηματοδοτούσε τη συναισθηματική αναμέτρηση του εαυτού με μια επώδυνη 

καθημερινότητα, που φαίνεται να εξαντλείται σε μια μονότονη και ψυχοφθόρα 

επαγγελματική ρουτίνα και σε κοινωνικές σχέσεις που ακολουθώντας τον Μπάουμαν 

(2006) θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς «ρευστές».114 Ακολουθώντας τον 

Kleinman, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως η καθημερινότητα βιώνεται ως 

οδυνηρή, καθώς οι Βουλγάρες μετανάστριες έρχονται αντιμέτωπες με τη βία της 

κοινωνικής τάξης των πραγμάτων (2000: 230). Στο πλαίσιο αυτής της 

καθημερινότητας, πιο συγκεκριμένα της εργασιακής τους απασχόλησης ως εσωτερικές 

οικιακές βοηθοί και των συναισθηματικά διακυμαινόμενων κοινωνικών σχέσεων που 

διατηρούσαν με γηγενείς αλλά και ομοεθνείς, οι Βουλγάρες μετανάστριες αισθάνονταν 

πως διακυβεύεται διαρκώς η κοινωνική τους αξία. Οι εμπειρίες απαξίωσης, λοιπόν, που 

βιώνουν οι Βουλγάρες μετανάστριες στο πλαίσιο του εργασιακού και κοινωνικού 

περιβάλλοντος ανασημασιοδοτούν την ερωτική μοναξιά και μεγιστοποιούν το 

υποφέρειν, μετατρέποντας την ίδια στιγμή την ερωτική σχέση σε ένα μέσο ανάκτησης 

της αξίας τους και βελτίωσης των καθημερινών συνθηκών. 

Στην περίπτωση των Βουλγάρων μεταναστριών, το καθεστώς της 

μοναχικότητας καθίσταται ένα πεδίο αναγνώρισης της –έμφυλης, μεταναστευτικής, 

                                                 
114 Ο Μπάουμαν (2006) χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο, για να αποδώσει την ευθραυστότητα των 
ανθρώπινων σχέσεων την περίοδο της νεωτερικότητας. Μιλάει για σχέσεις που εύκολα διαλύονται 
λόγω των υπαρχουσών κοινωνικών συνθηκών, και στις οποίες δεν επενδύει κανείς λόγω της 
ανασφάλειας που προκαλεί ο ίδιος ο ρευστός χαρακτήρας τους.  
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ταξικής, πολιτικής- υποκειμενικότητας τους. Αυτό διαφαίνεται από το γεγονός ότι οι 

περισσότερες Βουλγάρες μετανάστριες αναφέρονται στη μοναξιά ως ένα συναίσθημα 

συνώνυμο του βίου τους, ανακαλώντας τις ερωτικές τραυματικές εμπειρίες του 

παρελθόντος, ανάμεσα στις οποίες το διαζύγιο τους. Υπό αυτήν την έννοια, η μοναξιά 

δεν αναφέρεται και δεν εξετάζεται ως ένα ψυχικό σύμπτωμα, αλλά ως ένας τρόπος να 

νοηματοδοτήσει και να βιώσει κανείς συναισθηματικά, σωματοποιημένα και 

αισθητηριακά τη θέση του στον κόσμο. Όταν η Πέτια περιγράφει τη μοναξιά που 

αισθάνεται κατόπιν του χωρισμού της αναφέροντας πως «νιώθει αόρατη, όταν 

κυκλοφορεί στην πόλη», στρέφει το βλέμμα μας σε αυτές τις αθέατες κοινωνικές επαφές 

που λαμβάνουν χώρα, καθώς συμμετέχει στον δημόσιο χώρο. Στο πλαίσιο αυτής της 

αισθητηριακής επαφής με τους γύρω της -μέσω της οποίας επιβεβαιώνονται και 

μορφοποιούνται τα σώματα ως έτερα και κυρίαρχα, ως έμφυλες κανονικότητες και μη- 

η Πέτια, μη προκαλώντας τη σωματική προσοχή των Άλλων, αντιλαμβάνεται την 

κοινωνική και πολιτική της θέση που καθορίζεται από την μεταναστευτική, ταξική, 

εθνική, έμφυλη και ηλικιακή της ταυτότητα. Η οδύνη στην προκείμενη περίπτωση 

προκαλείται ακριβώς από την αποκειμενοποίησή της, από την ομογενοποίησή της σε 

μια αορατότητα από την κοινωνία υποδοχής.115  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, διαπιστώνει κανείς ότι η μοναξιά των Βουλγάρων 

μεταναστριών υπενθυμίζει διαρκώς στις ίδιες πως τοποθετούνται στο κοινωνικό 

περιθώριο της χώρας υποδοχής, γεγονός το οποίο ευθύνεται για και συντηρεί το 

μοναχικό καθεστώς, το οποίο με τη σειρά του ανατροφοδοτεί τη θλίψη και το τραύμα 

των Βουλγάρων μεταναστριών, καθώς ακριβώς λόγω της απόκλισής τους από το 

κανονιστικό πρότυπο του ερωτικού ζευγαριού καθίστανται και προσλαμβάνονται ως 

μια «προβληματική» ετερότητα. Κι ως εκ τούτου, εγκαθιστάμενες στο μοναχικό 

καθεστώς και αποκλεισμένες από το ερωτικό «μαζί», οι Βουλγάρες μετανάστριες 

πειθαρχούνται και ρυθμίζονται ως ετεροποιημένα σώματα (Aldama 2003),116 

                                                 
115 Σε αυτό το σημείο ακολουθώ την Kim (2003), η οποία μελετώντας τη δια-εθνικότητα της βίας, την 
οποία βιώνουν οι Κορεάτισσες γυναίκες και στα δυο έθνη- κράτη, εξηγεί πως οι ίδιες υφίστανται από 
την μια την υλική βία της φυλετικής και σεξουαλικής διάκρισης και της πολιτικής και οικονομικής 
ανισότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από την άλλη την φυσική βία της 
αποκειμενοποίησης και της ομογενοποίησης τους σε μια αορατότητα από το φυλετικοποιημένο 
κράτος.  
116 Ο Aldama εξετάζει τα υποκείμενα που τοποθετούνται στο περιθώριο και των οποίων το στάτους 
της ετεροποίησης πειθαρχείται, αναγεννιέται και ενισχύεται μέσω της φυλετικής και σεξουαλικής βίας 
και διερευνά πως αυτά τα τραύματα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο νοηματοδοτούν την 
υποκειμενικότητα τους και τους τρόπους με τους οποίους μέσω της διαπραγμάτευσης του τραύματος 
εμφορούν την εμπρόθετη δράση. 
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σταθεροποιώντας και ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις υπάρχουσες εθνικές, 

φυλετικές κι έμφυλες διακρίσεις  

Μέσω λοιπών των φιγούρων του καφέ χαρτογραφείται η βιαιότητα της 

καθημερινότητας (Scheper –Hughes 1992) που υφίστανται οι Βουλγάρες μετανάστριες, 

ή καλύτερα οι βιαιότητες της καθημερινότητας, όπως χαρακτηρίζει ο Kleinman τις 

αδιόρατες και κανονιστικές μορφές κοινωνικής βίας που εκφράζονται και επιτελούνται 

σε διαφορετικά και αλληλοδιαπλεκόμενα επίπεδα - της τάξης, της φυλής, του φύλου -

και που παίζουν ένα καίριο ρόλο στην πολιτισμική διαδικασία της ουσιοποίησης, 

νομιμοποίησης και κανονικοποίησης, μέσω της οποίας το εκάστοτε κοινωνικό 

περιβάλλον διαμορφώνει τις κοινωνικές εμπειρίες και επαφές μεταξύ των υποκειμένων 

(Kleinman 2000: 227-28, 238).117 

Καθώς λοιπόν οι Βουλγάρες μετανάστριες σκέπτονται την ερωτική μοναξιά και 

συν-αισθάνονται τις σκέψεις τους πάνω από τα αναποδογυρισμένα φλιτζάνια,  

προσλαμβάνουν και νοηματοδοτούν τη μεταναστευτική εμπειρία ως μια τραυματική 

εμπειρία ως προς τον τρόπο που βιώνουν το φύλο και τη σεξουαλικότητά τους. Υπό 

αυτό το πρίσμα, θα έλεγε κανείς πως στην προκείμενη περίπτωση το ερωτικό τραύμα 

καθίσταται φορέας της εμπέδωσης του κοινωνικού βιώματος της μετανάστευσης.  

Σε αυτό το σημείο καλείται το φλιτζάνι να δώσει απαντήσεις, κυρίως ως προς 

την επιστροφή του αγαπημένου προσώπου. Μια επιστροφή που θα επαναφέρει από την 

αφάνεια το ερωτικό υποκείμενο, δίνοντας τέλος στη μοίρα της μοναξιάς και 

επανεγγράφοντας το ερωτικό συναίσθημα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι φιγούρες του καφέ, 

αποτυπώνοντας αχνά το ερωτικό μέλλον, λειτουργούν κυρίως ως αντίδοτο στον πόνο. 

Η διάγνωση του μέλλοντος προβάλλεται από τις ίδιες ως θεραπεία του παρόντος πόνου, 

όπως διαφαίνεται από το ακόλουθο απόσπασμα που προέρχεται από τις σημειώσεις 

πεδίου.  

Η Πέτια νιώθει χάλια. Πονάει το κεφάλι της. Δεν έχει διάθεση να κάνει τίποτα. 

Δεν μπορεί να πιστέψει πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Παίρνει τηλέφωνο μια φίλη της 

που της λέει το φλιτζάνι. Της απαντάει πως δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να την 

εξυπηρετήσει. Παίρνει τηλέφωνο μια Ελληνίδα και κανονίζει ραντεβού στις 5:30. Είναι 

                                                 
117 Ο Kleinman χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο ή καλύτερα τον πληθυντικό αριθμό, για να τονίσει πως η 
δομική βία δεν σχετίζεται μόνο με την οικονομική εξαθλίωση των υποκειμένων, αλλά επιτελείται με 
διαφορετικούς τρόπους –συνήθως αδιόρατους- επηρεάζοντας άτομα από διαφορετικές κοινωνικές 
τάξεις. Για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται στη βία του χρόνου- ενός χρόνου που 
δεν περισσεύσει λόγω των υπερβολικά πολλών προδιαγεγραμμένων καθηκόντων- ή διαφορετικά στη 
βία του στρες, ως  τραύμα της μεσαίας τάξης. Πρόκειται για μια καθημερινή μορφή βίας της 
κοινωνικής πραγματικότητας, που συνήθως δεν αναγνωρίζεται ως βία. 
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σα να βλέπω μπροστά μου έναν τοξικομανή που έχει ανάγκη τη δόση του. Η Πέτια έχει 

εθιστεί στην πρόβλεψη του μέλλοντος. Εφόσον δε ζει το παρόν, ελπίζει στην ευτυχία του 

μέλλοντος. Κάποιος πρέπει να βρεθεί να της την τάξει, να προβλέψει την εκπλήρωσή της 

στο μέλλον. Αυτό θα γιατρέψει τον πόνο του σήμερα.  

Σε αντίθεση με την παρέα της Χαραυγής στο βιβλίο For the Love of Women, η 

Πέτια δεν αποζητά την παρέα των φίλων της, προκειμένου διασκεδάζοντας, 

καταναλώνοντας αλκοόλ, αναπολώντας, συζητώντας ή σωπαίνοντας να διαχειριστεί 

και κυρίως να απαλύνει τον πόνο του χωρισμού (Kirtsoglou 2004: 90-91). Τα 

μελλούμενα και κυρίως οι καλές προβλέψεις θα προσφέρουν παραμυθία, βοηθώντας 

τις Βουλγάρες μετανάστριες να αντισταθμίσουν προσωρινά τον πόνο και να 

υπομείνουν την επώδυνη, μοναχική κοινωνική πραγματικότητα της ερωτικής απουσίας 

και τις «ρευστές» σχέσεις της ζωής τους. Από την άλλη, ίσως να είναι ακριβώς αυτές οι 

ρευστές κοινωνικές και φιλικές σχέσεις που καθιστούν την καφεμαντεία ένα μέσο 

επούλωσης του ερωτικού πόνου. Η απουσία κοινωνικών δικτύων λόγω εν μέρει του 

χαρακτήρα της εργασιακής τους απασχόλησης από την μια πλευρά, και ο αυξημένος 

εργασιακός ανταγωνισμός μεταξύ των Βουλγάρων οικιακών βοηθών από την άλλη, 

υποχρεώνουν τις Βουλγάρες μετανάστριες στην αποσιώπηση του ερωτικού τους πόνου. 

Από την άλλη, ακολουθώντας την Fehérváry (2007), θα μπορούσε κανείς να υποθέσει 

πως η αποσιώπηση του ερωτικού πόνου σχετίζεται ακριβώς με την επιθυμία των 

Βουλγάρων μεταναστριών να αποκρύψουν την ευάλωτη θέση τους, την ανάγκη τους 

για καθοδήγηση, προβάλλοντας και διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο έναν εαυτό 

δυναμικό, αξιοπρεπή, αυτόνομο και κυρίως συγκροτημένο.118 Υπό τις δεδομένες 

συνθήκες, η πρακτική της καφεμαντείας πέρα από το γεγονός ότι καθιστά το παρόν της 

ερωτικής απουσίας και της αορατότητας υποφερτό μέσω της μελλοντικής πρόβλεψης 

της συντροφικότητας, προσφέρει παράλληλα τη δυνατότητα στις Βουλγάρες 

μετανάστριες να κοινωνήσουν τον ερωτικό πόνο σπάζοντας για λίγο την εκούσια πλην 

επιβεβλημένη σιωπή τους.  

Σε αντίθεση με το σοσιαλιστικό παρελθόν,119 όπου σύμφωνα με τις μαρτυρίες 

των Βουλγάρων μεταναστριών η πρακτική της καφεμαντείας ουσιαστικά επικύρωνε τη 

                                                 
118 Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι οι Βουλγάρες μετανάστριες, ενώ θρηνούσαν μαζί μου τον χωρισμό 
τους, όταν συναντούσαν τις φίλες τους, παρουσίαζαν έναν εαυτό χωρίς προβλήματα και απώλειες. 
Μάλιστα, η Πέτια θαύμαζε τον τρόπο που χειριζόταν τον χωρισμό της η Σουλτάνα, επισημαίνοντας 
συνεχώς την αξιοπρεπή της στάση, αγνοώντας παντελώς την αδυναμία που η ίδια ένιωθε σε σχέση με 
τον χωρισμό της, την οποία εξέφραζε με διάφορους τρόπους σε μένα.  
119 Στην Βουλγαρία, επί σοσιαλισμού, είχε διαμορφωθεί μια ιδιαίτερη θρησκευτική συνθήκη, στο 
πλαίσιο της οποίας οι απόκρυφες πρακτικές δεν καταδικάζονταν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής 
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γυναικεία φιλία, στην συγχρονία η μεταφυσική πρακτική της διάγνωσης του μέλλοντος 

δημιουργεί τις συνθήκες, ούτως ώστε να υλοποιηθεί μια εναλλακτική μορφή 

γυναικείας συσχεσιακότητας, ενώ την ίδια στιγμή αντανακλά τη συναισθηματική 

ανασφάλεια που βιώνουν οι ίδιες σε συνθήκες κοινωνικής απο-ξένωσης και την 

υιοθέτηση «ατομικών λύσεων».  

Κατά πόσο όμως στο πλαίσιο αυτής της ιδιότυπης γυναικείας επαφής η 

ανάγνωση του φλιτζανιού εξασφαλίζει τη θεραπεία του ερωτικού τραύματος; Στο 

πλαίσιο της εθνογραφικής έρευνας συνόδευσα δυο φορές τη Πέτια στο σπίτι μιας 

επαγγελματία του είδους, μιας Ελληνίδας που «διαβάζει» τον καφέ και τα χαρτιά. Στην 

συνέχεια, παραθέτω αποσπάσματα των σημειώσεων πεδίου από τις δυο επισκέψεις 

μας.  

Πρώτη Επίσκεψη 

Θυμάμαι τα συναισθήματα μας πριν εισέλθουμε στον χώρο. Μας διακατείχε η ίδια 

αγωνία. Να δούμε. Η Πέτια το μέλλον. Εγώ αυτό που θα εκτυλισσόταν σε λίγα λεπτά ενώπιον 

μου. Τι της έκρυβε το μέλλον; Τι θα αποκαλυπτόταν ή θα έμενε αθέατο σε μένα; Όλα φαίνεται να 

παίρνουν μια άλλη διάσταση. Ίσως να φταίει πως κατευθυνόμαστε στο υπόγειο της πολυκατοικίας 

μες τη σιωπή και τα μαύρα σκοτάδια. Ανοίγει η πόρτα. Εμφανίζεται η Αριάδνη. Έχει έτοιμο καφέ. 

Κόβει αμέσως τα χαρτιά χωρίς ιδιαίτερες κουβέντες και περιστροφές. Την ρωτάει τι συνέβη. Η 

Πέτια δεν της απαντά. Η Πέτια μου είχε εξηγήσει νωρίτερα πως η Αριάδνη γνώριζε λεπτομερώς 

την ερωτική της ζωή, αλλά εκείνη την ημέρα δεν θα της έλεγε τίποτα σχετικό, προκειμένου να 

ελέγξει τις ικανότητές της. Η Πέτια με κόπο ανακατεύει τα χαρτιά. Τρέμει ολόκληρη. Στην 

συνέχεια τα κόβει λέγοντας από μέσα της το όνομα και το επίθετο το δικό της και του φίλου της. 

Η Αριάδνη διαβάζει τα χαρτιά και στην συνέχεια το φλιτζάνι. Η Πέτια την ακούει με προσοχή. Η 

ετυμηγορία είναι καταπέλτης. Έχει επέλθει οριστικό τέλος. Μπορεί ο σύντροφος της Πέτιας να 

επιστρέψει κοντά της, αλλά θα είναι για λίγο χρονικό διάστημα. Την συμβουλεύει πως δεν πρέπει 

να τον δεχτεί. Την μαλώνει, όταν η Πέτια της λέει πως έβαλε τα κλάματα μπροστά στον σύντροφό 

της, όταν αυτός της ανακοίνωσε πως θέλει να χωρίσουνε. Της λέει πως έπρεπε να υποκριθεί πως 

δεν την ενδιέφερε, ώστε ο σύντροφος της να μη θεωρεί δεδομένη ούτε αυτήν, ούτε την αγάπη της. 

Η Πέτια απαντά πως δεν είναι καλή ηθοποιός. Η Αριάδνη στρέφει το βλέμμα της ξανά στο 

φλιτζάνι. Βλέπει ένα άσχημο κρεβάτι και τη συμβουλεύει να μην κάνει καμιά βλακεία. Στην 

συνέχεια, σχολιάζει πως αυτά έχουν οι έρωτες. Γι’ αυτόν τον λόγο η ίδια αγάπησε μόνο μια φορά 

                                                                                                                                            
της ιδιόμορφης κατάστασης αποτελεί η Vanga, μια διάσημη προφήτης και θεραπεύτρια, η οποία 
θεωρούταν πως είχε ένα θεόσταλτο χάρισμα και κατείχε μια μοναδική θέση στην κοινωνία της 
Βουλγαρίας. Καθώς ενάλλασσε θέσεις μεταξύ της προφητείας και της ενόρασης από την μια, και της 
θεραπείας από την άλλη, συνδύαζε τον παραδοσιακό τρόπο σκέψης με τον νεωτερικό (Valtchinova 
2007). 
.   
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στη ζωή της κι από τότε δεν εμπιστεύτηκε ξανά άνδρα. Πριν καν προλάβει να τελειώσει την 

ανάγνωση η Αριάδνη, η Πέτια την πληρώνει. Η Αριάδνη σηκώνεται να ψήσει τον επόμενο καφέ. 

Περιμένει άλλη πελάτισσα. Αν και η Πέτια θεωρείται καλή πελάτισσα, η Αριάδνη δεν της διαθέτει 

περισσότερο χρόνο. Φεύγουμε με τα φτερά σπασμένα. Η Πέτια δεν μιλιέται. Προσπαθώ να της 

πω πως δεν είναι σίγουρο ότι θα συμβούν όσα προέβλεψε η Αριάδνη. Συμφωνεί και αναφέρει ότι 

κι άλλες φορές δεν επαληθεύτηκαν οι προβλέψεις της. Νιώθω, όμως, πως η ίδια είναι οικτρά 

απογοητευμένη. Και δεν έχει καμία διάθεση να μιλήσει. Χωρίσαμε. Κι εμείς…   

 

 

Δεύτερη επίσκεψη 

Η Πέτια με ενημέρωσε πως είχε κανονίσει να πάει στην Αριάδνη να της πει το φλιτζάνι, για 

να ηρεμήσει η ψυχή της. Μου ζητάει να την συνοδεύσω. Όταν έφτασα στο σημείο συνάντησης, η 

Πέτια με υποδέχτηκε σχολιάζοντας πως είναι τρελή. Κατευθυνόμαστε στο σπίτι της Αριάδνης. Η 

Αριάδνη ανοίγει την πόρτα. Καθόμαστε στο καθιστικό και σχεδόν αμέσως πιάνουν δουλειά χωρίς 

πολλές κουβέντες. Κινήσεις και βλέμματα πάνω στο τραπέζι και στον πάτο του φλιτζανιού που 

εκτός από τη σχέση με το χρόνο -αυτό το άγνωστο μέλλον- χαρτογραφεί τις σχέσεις των 

ανθρώπων. Η Αριάδνη την ρωτάει πως είναι και την κοιτάζει εξεταστικά, διαγιγνώσκοντας πως 

δεν είναι καλά. Η Πέτια κόβει τα χαρτιά. Η Αριάδνη δίνει τις σχετικές οδηγίες σχολιάζοντας πως 

περιττεύει, εφόσον η Πέτια είναι χρόνια πελάτισσα και γνωρίζει την διαδικασία. Η Πέτια ακούει 

προσεχτικά. Μισή ώρα επισταμένης προσοχής σε μια τράπουλα, στα λόγια μιας γυναίκας που θα 

τροφοδοτήσουν με παρηγοριά τις επόμενες ώρες της μέρας και που ίσως κάνουν υποφερτή την 

αναμονή ενός έρωτα που ξεγλιστρά  

Καθώς η Αριάδνη αποκωδικοποιεί τα χαρτιά και τα σχεδιαγράμματα του καφέ στο 

πρόσωπο της ζωγραφίζεται μια υπόνοια χαράς, μια ικανοποίηση που με τη σειρά της ικανοποιεί 

την Πέτια. Είναι προφανές πως παίρνει το μέρος της. Το σημάδια του καφέ είναι θετικοί οιωνοί. 

Η Αριάδνη βλέπει βέρες. Η Πέτια της λέει πως σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, θα την 

κάνει κουμπάρα. Η Αριάδνη της απαντάει πως οι κουμπαριές είναι πολυδάπανες. Θα δεχόταν την 

πρόταση της σε περίπτωση που επέλεγαν να παντρευτούν σε ξωκλήσι, γεγονός που θα περιόριζε 

τα έξοδα. Στην συνέχεια την ρωτάει αν ο πρώην φίλος της έχει κάποιο πρόβλημα υγείας στην 

κοιλιακή χώρα και σχολιάζει περιπαιχτικά πως δεν υπονοεί σεξουαλικό πρόβλημα. Η Πέτια 

απαντάει πως δεν γνωρίζει αν είναι καλά στην υγεία του, ενώ τονίζει πως είναι καλός στον τομέα 

που υπονοεί η Αριάδνη. Γελάνε δυνατά.  

Η Αριάδνη βλέπει καθαρά πως οι εξελίξεις στην σχέση τους θα είναι ανέλπιστα καλές κι 

αυτήν την φορά προτείνει από μόνη της να τους στεφανώσει. Διευκρινίζει όμως πως ο γάμος θα 

είναι πολιτικός κι όχι θρησκευτικός. Αναρωτιέμαι αν θέλει κάτι τέτοιο η Πέτια. Η Πέτια μένει 

έκπληκτη και της λέει: «Κοίταξε με στα μάτια. Μήπως μου τα λες αυτά για να με ηρεμήσεις, 

επειδή με λυπάσαι;». Η Πέτια αποζητά μια επιβεβαίωση μέσα από την ανταλλαγή όχι μόνο 
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βλεμμάτων αλλά μιας κατ’ ενώπιον αντιμετώπισης. Τα οπτικά νεύρα ενεργοποιούνται για να 

αποκαλύψουν την αλήθεια των λεγομένων που προκύπτουν από μια υπερφυσική πρακτική. Το 

βλέμμα θα πιστοποιήσει την αληθή διάσταση όσων λέγονται. Η Αριάδνη προσβάλλεται από το 

σχόλιο της Πέτιας και αναφέρεται σε διάφορα περιστατικά που καταδεικνύουν την επιτυχία των 

προβλέψεων της. Η Πέτια της απαντά πως δεν ήθελε να αμφισβητήσει τις ικανότητες της, αλλά 

φοβάται μήπως ακριβώς επειδή η Αριάδνη την συμπαθεί, προσπαθεί να μη την πληγώσει 

προβλέποντας αρνητική εξέλιξη της ερωτικής της ζωής. Η Αριάδνη απευθυνόμενη σε μένα 

εξομολογείται πως συμπαθεί πολύ την Πέτια, περισσότερο από όλες όσες ξέρει. 

Η πρακτική της ανάγνωσης του μέλλοντος τελειώνει. Το καταλαβαίνεις, όταν σηκώνεται 

λίγο βιαστικά η Αριάδνη από εκεί που κάθεται, σα να σημαίνει πως η σχέση- αν και φιλική, μια 

σχέση νοιαξίματος θα έλεγε κανείς -έχει όρια, αυτά που θέτει η επαγγελματική σχέση ανάμεσα 

στον πελάτη και στο μέντιουμ (συγκεκριμένη διάρκεια, χρηματική ανταμοιβή). Βγαίνοντας από το 

σπίτι της Αριάδνης λέω αυθόρμητα στη Πέτια πως τα νέα ήταν καλά, αντιμετωπίζοντας όσα μας 

είπε η Αριάδνη σαν δεδομένα στοιχεία ενός παρόντος, σαν ήδη εκπληρωμένες προφητείες. Η 

Πέτια με αγκαλιάζει, μια σωματική εκφορά της ευγνωμοσύνης της για τη συμπαράσταση μου και 

μια σωματοποιημένη εκδοχή της χαράς της. Η Πέτια λέει πως εγώ της δίνω δύναμη, 

απαξιώνοντας προς στιγμήν την πρακτική του φλιτζανιού και δίνοντας τον λόγο στην ανθρώπινη 

επαφή και σχέση. Στην συνέχεια μου αναφέρει πως σκεφτόταν να φύγει την Κυριακή για 

Βουλγαρία. Πλέον μπορούσε να το κάνει. Μπορούσε ήσυχη να επιστρέψει στη χώρα της. 

 

Οι μαρτυρίες των Βουλγάρων μεταναστριών σχετικά με την πρακτική της 

ανάγνωσης του καφέ καταδεικνύουν πως στο πλαίσιο αυτής της γυναικείας 

κοινωνικότητας οι ίδιες βρίσκουν έστω και πρόσκαιρα κάποιον να τους ακούσει, 

κάποιον να τους προσέξει ανακτώντας τη φωνή τους και παράλληλα την ορατότητα 

τους (Viladrich 2007: 322). Υπό αυτό το πρίσμα, το μικρό καθιστικό της καφεμαντείας 

μετατρέπεται και συνιστά μια εναλλακτική δημόσια σφαίρα, όπου οι Βουλγάρες 

μετανάστριες αρθρώνουν, αφηγούνται και διαπραγματεύονται πολιτισμικά ιστορίες του 

ερωτικού πόνου, που έχουν παρασιωπηθεί από τις ίδιες και παράλληλα έχουν 

αποσιωπηθεί από τις επίσημες καθιερωμένες αφηγήσεις, καθώς, όπως σημειώνει η 

Μπάτλερ (2009), δεν έχουν όλες οι αφηγήσεις του πόνου την ίδια αξία, επισημαίνοντας 

την πολιτική διάσταση της μαρτυρίας του πόνου. 

Η καφεμαντεία δεν εξυπηρετεί, όμως, μόνο την διάθεση και ανάγκη 

εξομολόγησης κι ακρόασης των ερωτικών παθών των Βουλγάρων μεταναστριών. 

Κυρίως, αποσκοπεί και συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός δεσμού θεμελιωμένου στη 

«δραματουργία του αισθάνεσθαι» (Σερεμετάκη 2008: 35), μιας σχέσης αλληλεγγύης, 
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παρόλο που η αφηγηματοποίηση του ερωτικού πόνου κατά τη διάρκεια της 

καφεμαντείας λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής και τις περισσότερες 

φορές οικονομικής σχέσης.120 Μια σχέση αλληλεγγύης που εδραιώνεται στις κοινές 

εμπειρίες του φύλου. Οι συμβουλές που έδινε η Αριάδνη στην Πέτια σε μια 

προσπάθεια να την νουθετήσει σύμφωνα με τα δικά της πρότυπα ερωτικής 

συμπεριφοράς, η συσπείρωσή τους ενάντια σε αυτόν – άνδρα- που προκαλεί τον πόνο, 

τα γέλια που συνοδεύουν τη συζήτηση περί σεξ, η ενδεχόμενη σύναψη κουμπαριάς, 

φανερώνουν αυτήν την σχέση οικειότητας που δομεί η εμπειρία του φύλου και του 

υποφέρειν, η υποβολή στα ίδια ή σε παρόμοια βάσανα.  

Αυτό διαφαίνεται και στην περίπτωση της Σουλτάνας, Βουλγάρας 

μετανάστριας ηλικίας 63 ετών που ζει στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια, η οποία, 

όμως, συναναστρέφεται κυρίως Βουλγάρες καφεμάντισσες. Η κοινή εμπειρία της 

μετανάστευσης διευκολύνει και κυρίως μετατρέπει την ανάγνωση του φλιτζανιού σε 

ένα πεδίο ανταλλαγής εργασιακών κι ερωτικών εμπειριών, πληροφοριών, παραπόνων, 

επιθυμιών, δηλαδή σε ένα πεδίο κοινωνικοποίησης. Οι φιγούρες που απεικονίζονται 

στα τοιχώματα των φλιτζανιών, οπτικοποιώντας τις αντίξοες συνθήκες εργασίας και 

διαμονής στην Ελλάδα και χαρτογραφώντας το ερωτικό συναίσθημα, δίνουν έναυσμα 

για μια συζήτηση που θα συ-σχετίσει τους εμπλεκόμενους, απαλύνοντας έτσι τον πόνο, 

καθώς προσωρινά καταρρίπτεται η αίσθηση της μοναχικότητας.  

Στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων, πολλές φορές οι ρητορικές που 

αναπτύσσουν οι Βουλγάρες μετανάστριες αντικρούουν το αρχικό κίνητρο της 

επίσκεψής τους στην καφεμάντισσα, που μαρτυρά την επιθυμία επιστροφής του 

ερωτικού συντρόφου. Στην περίπτωση της Σουλτάνας, η επαλήθευση μέσω των 

φιγούρων του καφέ της άπιστης συμπεριφοράς του συντρόφου της την οδηγεί στο να 

αρθρώσει έναν λόγο απαξιωτικό για τον σύντροφό της, για να καταλήξει σε μια 

σύγκριση μεταναστευτικών και έμφυλων βιογραφιών, μέσω της οποίας εξυψώνεται και 

καταξιώνεται η ίδια. Αναφέροντας πως η ίδια είναι Ευρωπαία, σε αντίθεση με τον ίδιο 

που στερείται αυτής της ταυτότητας λόγω της αλβανικής του εθνικότητας, και πως η 

ίδια κατάφερε μόνη της να ζήσει σε μια άλλη χώρα, καταλήγει πως δεν θα ανεχτεί να 

είναι το «χαλάκι» του απορρίπτοντάς τον αυτήν την φορά η ίδια. Σε αυτά τα 

συμφραζόμενα η αξιοπρέπειά της, που αντλεί μέσω της ανάκλησης της ευρωπαϊκής της 

                                                 
120 Η επαγγελματική ιδιότητα, και πιο συγκεκριμένα η ιδιότητα της «θεραπεύτριας» αποδίδεται ακόμα 
και στις λιγοστές «φίλες», οι οποίες κατ’ εξακολούθηση θα προβούν αφιλοκερδώς στην ανάγνωση του 
φλιτζανιού. 
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ταυτότητας, αναδύεται ως μια πολιτική αντίστασης απέναντι στην ακραία βία της 

ταπείνωσης (Αθανασίου 2013). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι προβλέψεις δυναμιτίζουν 

τα συναισθήματα και ενεργοποιούν μια διαδικασία αναδιαπραγμάτευσης της ερωτικής 

σχέσης και επανοριοθέτησης του Εαυτού σε σχέση με τον ερωτικό Άλλον. Ή, όπως 

υποστηρίζει η Νάντια Σερεμετάκη για τις μαντευτικές πρακτικές στην Μάνη, 

αποτελούν «μετασχόλια αυτοθεώρησης πάνω στην κοινωνική και κοσμολογική τάξη» 

(2008: 28). 

Υπό αυτό το πρίσμα, η πρακτική της καφεμαντείας ομοιάζει με τα ερωτικά 

ποιήματα των Βεδουίνων γυναικών της Lila Abu- Lughod (1986, 2006), στο βαθμό που 

αποκαλύπτει συναισθήματα, τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα αποσιωπούνταν από τις 

Βουλγάρες μετανάστριες σε μια προσπάθεια να προφυλάξουν τον εαυτό τους από τα 

κακόβουλα σχόλια των «φιλενάδων» τους  και να προασπίσουν την «τιμή» τους εντός -

και εκτός- της βουλγαρικής κοινότητας ή θα εκφράζονταν ηπιότερα ή ισχνά ενώπιον 

των συντρόφων τους, και συνιστά μια καθημερινή μορφή αντίστασης. Μέσω του 

συναισθήματος της οργής και του ερωτικού τους πόνου, που εκδηλώνεται με αφορμή 

τα σχεδιαγράμματα του καφέ, οι Βουλγάρες μετανάστριες υπονομεύουν -έστω 

στιγμιαία- την εξουσία των συντρόφων τους, τις έμφυλες και εθνικές ιεραρχίες και 

διαμαρτύρονται έμμεσα για τις πολιτικές και κοινωνικές ανισότητες που βιώνουν στο 

πλαίσιο της μεταναστευτικής τους εμπειρίας.  Στην προκείμενη περίπτωση, ο τρόπος 

με τον οποίο χρησιμοποιούν τον πόνο, ώστε να αμφισβητήσουν και να χειριστούν τους 

κοινωνικούς θεσμούς, υποδηλώνει την δυνατότητα κοινωνικοπολιτικής αντίστασης 

(Σερεμετάκη 2008: 33). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αντιλαμβάνεται κανείς ότι, μέσω αυτής της 

επίμονης κι επαναληπτικής μαρτυρίας του ερωτικού τραύματος στο πλαίσιο της 

ανάγνωσης των φλιτζανιών του καφέ, οι Βουλγάρες μετανάστριες επιχειρούν να 

κατανοήσουν και να επαναδιαχειριστούν τις τραυματικές έμφυλες εμπειρίες της 

ερωτικής και κοινωνικής τους ζωής και ανασυγκροτούν τον έμφυλο εαυτό τους. Θα 

μπορούσε, λοιπόν, κανείς να υποστηρίξει πως η ίαση του ερωτικού τραύματος 

επέρχεται μέσω αυτής της διαδικασίας αναπροσδιορισμού της έμφυλης ταυτότητας. 

Ωστόσο, η ίδια η πρακτική της καφεμαντείας αποτελεί ένα πεδίο παραγωγής 

εναλλασσόμενων και πολλές φορές αντικρουόμενων συναισθημάτων, που 

ανατροφοδοτεί τον ερωτικό πόνο.  

Η αγωνία της Πέτιας όσον αφορά τις ερωτικές προβλέψεις εγγράφει τον φόβο 

και ταυτόχρονα την ελπίδα της για την ανατροπή της παρούσας κατάστασης. Καθώς 
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όμως τα αόρατα καθίστανται ορατά, τα συναισθήματα εναλλάσσονται. Οι ελπίδες για 

εύρεση μελλοντικής ευτυχίας εξανεμίζονται, καθώς η καφεμάντισσα αποδεικνύεται 

προάγγελος κακών ειδήσεων. Η ηρεμία που επεδίωκε η Πέτια δεν επέρχεται. Αντίθετα, 

η διάγνωση οριστικού χωρισμού επαναφέρει τον ερωτικό πόνο στο προσκήνιο 

αποδυναμώνοντας περαιτέρω τη Πέτια. Στην προκείμενη περίπτωση, η ίδια η πρακτική 

της καφεμαντείας συνιστά την πηγή του σωματικού και ψυχικού πόνου και ταυτόχρονα 

μια μορφή επιτέλεσης του.  

Αυτό διαφαίνεται με σαφήνεια και στην περίπτωση της Σουλτάνας. Μου εξηγεί 

πως λόγω του ότι συμβουλεύεται διάφορες επαγγελματίες του είδους, Βουλγάρες 

συνήθως που ζουν είτε στην Ελλάδα, είτε στη χώρα καταγωγής, αισθάνεται ότι οι 

αντικρουόμενες προβλέψεις τους την αποπροσανατολίζουν, εάν δεχτούμε ότι 

χρησιμεύουν ενίοτε ως πυξίδα, περιπλέκοντας τα συναισθήματά της. Για μια ακόμη 

φορά τα μελλούμενα δεν ηρεμούν, αντίθετα προς τις προσδοκίες τους.  

Σε αυτές τις περιπτώσεις επαληθεύεται η λατινική ρίζα της λέξης τράπουλα 

(trappolo): παγίδα. Η ασάφεια των προβλέψεων θα ωθήσει τις πληροφορήτριες να 

προστρέξουν ξανά στην καφεμάντισσα αποδεικνύοντας πως το κίνητρο για ηρεμία 

είναι ισχυρότερο από την απογοήτευση και κυρίως τη σύγχυση που δημιουργούν οι 

αμφιλεγόμενες προβλέψεις. Η ελπίδα αναζωπυρώνεται. Οι νέες προβλέψεις ενδέχεται 

να διασαφηνίσουν και να φωτίσουν το μέλλον. Σε αυτό το σημείο, διαπιστώνει κανείς 

πως οι αλλεπάλληλες απόπειρες ανάγνωσης του μέλλοντος επαναδιατυπώνοντας το 

διακαές αίτημα εύρεσης συναισθηματικής ισορροπίας των Βουλγάρων μεταναστριών, 

στην πραγματικότητα, αντανακλούν τις επισφαλείς συνθήκες επιβίωσής τους στο 

πλαίσιο της μετανάστευσής τους, στις οποίες προσπαθούν να απαντήσουν μέσω της 

καφεμαντείας.   

Οι λόγοι που οδηγούν την Σουλτάνα να καταφύγει στην πρακτική της 

καφεμαντείας επικυρώνουν τα παραπάνω. Κατά τη διάρκεια της γνωριμίας μου με την 

Σουλτάνα διαπίστωσα με έκπληξη πως δεν χρησιμοποιούσε το φλιτζάνι, μόνο για να 

ανακαλύψει απαντήσεις σε σχέση με το ερωτικό της μέλλον. Αντίθετα, σε κάθε βήμα 

της ζωής της συμβουλευόταν έναν επαγγελματία του είδους. Το ίδιο συνέβη, όταν 

άρχισε να σκέφτεται να μεταναστεύσει από την Βουλγαρία στην Ελλάδα. Μου 

αναφέρει πως της προέβλεψαν πως σύντομα θα έκανε ένα μεγάλο δρόμο και σε λίγο 

χρονικό διάστημα η προφητεία εκπληρώθηκε. Επιπλέον, η Σουλτάνα προσέτρεχε ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα σε καφεμάντισσες, προκειμένου να δει τι θα συμβεί με τον 

γάμο της κόρης της στην Βουλγαρία, τι της επιφυλάσσει το επαγγελματικό της μέλλον, 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:18:14 EEST - 44.213.66.193



 164

δηλαδή να μάθει αν η εργοδότρια της επρόκειτο να πεθάνει σύντομα, για πόσο χρονικό 

διάστημα θα παρέμεινε στην Ελλάδα, αν θα μετακόμιζε σε άλλο σπίτι, και φυσικά αν 

θα επέστρεφε ο σύντροφός της.   

Τα ερωτήματα που θέτει η Σουλτάνα μαρτυρούν την αγωνία που της προκαλεί 

η ρευστότητα που χαρακτηρίζει τη ζωή της, καταδεικνύοντας πως η επισφάλεια 

συνιστά κυρίαρχο αίσθημα της καθημερινής ζωής στη χώρα υποδοχής, αλλά και στη 

χώρα καταγωγής. Η κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην 

Νοτιοανατολική Ευρώπη, η πολιτική ρευστότητα που επέφερε και η ακόλουθη 

μετάβαση στο καπιταλιστικό σύστημα, θέτοντας υπό αμφισβήτηση θεμελιώδεις αξίες, 

διασάλευσαν την πολιτική και κοινωνική σταθερότητα της ζωής των εντόπιων 

πληθυσμών διαμορφώνοντας και ισχυροποιώντας το κλίμα επισφάλειας στις 

συγκεκριμένες χώρες. Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη συναισθηματική εμπειρία, 

δεδομένου ότι στις σοσιαλιστικές χώρες το κόμμα μέσω του κεντρικού σχεδιασμού 

μεριμνούσε και εγγυόταν την κάλυψη των βασικών αναγκών και την εξασφάλιση των 

ατόμων απέναντι στο απρόβλεπτο και στις οικονομικές ή περιβαλλοντικές 

καταστροφές (Fehérváry 2007). Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, η απώλεια της 

ασφάλειας, αποτέλεσμα των ανοιχτών αγορών, της αυξημένης ιδιωτικοποίησης 

δημόσιων οργανισμών και της απουσίας εργασιακών εξασφαλίσεων, κυριαρχούσε στις 

δημόσιες συζητήσεις στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Στην περίπτωση της Σουλτάνας, 

αλλά και των άλλων Βουλγάρων μεταναστριών η εμπειρία της μετανάστευσης επέτεινε 

αυτό το αίσθημα της επισφάλειας, καθώς στο πλαίσιο αυτής τα κοινωνικά υποκείμενα 

ακροβατούν μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας και νιώθουν ασταθείς επαγγελματικά, 

κοινωνικά, συναισθηματικά.121 Υπό τις δεδομένες συνθήκες, της μετάβασης σε έναν 

μετα-σοσιαλιστικό κόσμο, εντείνεται η αναζήτηση εναλλακτικών συστημάτων 

«θεραπείας» και καταγράφεται μια έντονη επιθυμία για προφητείες122 (Valtchinova 

2007), καθώς τα κοινωνικά υποκείμενα προσπαθούν μέσω διαφορετικών τρόπων 

διαχείρισης του υποφέρειν να δράσουν και να αντιδράσουν άμεσα απέναντι σε ένα 

κόσμο που αλλάζει δραματικά και να μετριάσουν το συναίσθημα της επισφάλειας.  

                                                 
121 Την ίδια στιγμή, η οικονομική κρίση, από την οποία υποφέρει η χώρα υποδοχής, επέφερε την 
επισφάλεια ως ένα μόνιμο συναισθηματικό καθεστώς. Όπως αναφέρει η Αθανασίου η επισφάλεια στην 
εποχή της οικονομικής κρίσης αναδύθηκε ως η καθοριστική αρχή συγκρότησης «ξένων σωμάτων» 
(2012α: 84). 
122 Στα πρώτα χρόνια του μετασοσιαλισμού, τουλάχιστον έξι εφημερίδες εκδόθηκαν στην Βουλγαρία 
που επικεντρώνονταν σε ζητήματα παραψυχολογίας, οραματισμού και προβλέψεων. 
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   Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως 

οι Βουλγάρες μετανάστριες, δρασκελίζοντας στο μέλλον μέσω της πρακτικής της 

καφεμαντείας, επιθυμούν και νιώθουν πως θα εξισορροπήσουν πρόσκαιρα το μετέωρο 

της ζωής τους θωρακίζοντας τον εαυτό και ξορκίζοντας τον πόνο. Έτσι, παρόλο που οι 

προβλέψεις παρατείνουν τη ρευστότητα, εγείροντας ξανά το συναίσθημα της 

επισφάλειας, οι ίδιες επιμένουν πως «έτσι τα καταφέρνουν καλύτερα». 

 Με αφορμή την έρευνα της Αλεξάνδρας Μπακαλάκη (1994) για την 

καφεμαντεία, η οποία διαπίστωσε πως η καφεμαντεία δρούσε παρηγορητικά, καθώς 

παρείχε τη δυνατότητα στις γυναίκες να εξοικειωθούν με την αίσθηση ότι το 

απρόβλεπτο είναι συστατικό της ζωής κι όχι πάντα εξημερώσιμο, θα μπορούσε κανείς 

να υποστηρίξει ότι στην προκείμενη περίπτωση οι Βουλγάρες μετανάστριες νιώθουν 

πως τα «καταφέρνουν καλύτερα», καθώς εξοικειώνονται και διαχειρίζονται το ίδιο το 

ερωτικό τραύμα πενθώντας το, αποδιαρθρώνοντάς το και, κυρίως, εκφράζοντας μέσω 

του εξατομικευμένου τους πόνου, έστω και με ένα πλάγιο τρόπο, τη δυσαρέσκεια τους 

απέναντι στις κοινωνικές και πολιτικές ανισότητες που βιώνουν. Επιπλέον, ακόμα κι αν 

οι Βουλγάρες μετανάστριες, υιοθετώντας την επισφαλή πρακτική της καφεμαντείας, 

ακροβατούν σε ένα σύνθετο πλέγμα τρωτότητας και δράσης, την ίδια στιγμή 

αναλαμβάνουν δράση, δίνοντας απαντήσεις -επισφαλείς και αβέβαιες, καθώς 

εντοπίζονται σε ένα υπερφυσικό χωροχρόνο, αυτόν του μέλλοντος- σε αυτά που τις 

απασχολούν, επιχειρώντας να αντιπαρέλθουν τις επισφαλείς συνθήκες της ζωής τους 

και ανασυνθέτοντας την υποκειμενικότητα τους στο πλαίσιο ρευστών σχέσεων και 

συνθηκών.    

 

Ερωτικά φίλτρα και γιόγκικες ανάσες: ο έρωτας σε επισφάλεια 

 

 Πέρα από διαγνώσεις του μέλλοντος, όμως, η ανάγνωση του φλιτζανιού 

πολλές φορές αποκαλύπτει και μια άλλη διάσταση του μεταφυσικού. Η Αριάδνη και η 

Στέλλα,123 αποκρυπτογραφώντας τα συμβολικά σημεία του καφέ, ενημέρωναν την 

Πέτια πως κάποιος είχε κάνει μάγια στον σύντροφό της, προκειμένου να αγαπήσει μιαν 

άλλη γυναίκα.124 Το μανόγαλο, που μου ανέφερε ο κος Σταμάτης125 ως το κατάλληλο 

                                                 
123 Η Πέτια απευθύνθηκε και σε άλλη καφεμάντισσα, η οποία τελούσε και μάγια. 
124 Όπως οι σαμάνοι στην Νέα Υόρκη (Viladrich 2007), έτσι και οι καφεμάντισσες θεωρούν πως για το 
υποφέρειν των μεταναστριών ευθύνονται δυνάμεις μαγικές ή υπερφυσικές, απαλλάσσοντας τους από 
τις ευθύνες τους.   
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μαντζούνι για να δεσμεύσει κανείς το ερωτικό υποκείμενο, και άλλα ερωτικά φίλτρα, 

που ενέχουν την αίγλη θρύλων ενός παρελθόντος, ξεπηδούν από τα παραμύθια και 

κατακτούν το παρόν των μεταναστευτικών υποκειμένων, εγείροντας νέες σκέψεις σε 

σχέση με τον ερωτικό πόνο και τη νοηματοδότηση και αξιοδότηση του ερωτικού 

συναισθήματος στο πλαίσιο της μεταναστευτικής εμπειρίας.  

Αρκετοί πληροφορητές κατά τη διάρκεια της γνωριμίας μας μου 

εκμυστηρεύτηκαν – διαλύοντας προς το παρόν το μυστήριο- την εμπλοκή τους είτε ως 

θύματα είτε ως θύτες με τη μαγεία. Η Σβέτλα, 35 ετών, με τρεμάμενη φωνή μου 

διηγείται την ιστορία της ζωής της, που μοιάζει ο φόβος να είναι το κυρίαρχο 

συναίσθημα που τη δομεί. Η μετανάστευσή της στην Ελλάδα είχε ως επακόλουθο την 

απιστία του άνδρα της και τον χωρισμό τους. Ψάχνει να βρει τα λόγια να αποτυπώσει 

το ανείπωτο και να περιγράψει τον πόνο που βίωσε και της στοίχισε την ψυχική της 

υγεία. Ακολούθησαν δυο χρόνια σε γιατρούς, κλινικές και σε χότζηδες, καθώς η 

μητέρα της πίστευε ακλόνητα στη μαγεία. Ο χότζας διέγνωσε την ύπαρξη ισχυρών 

μαγικών τελετουργιών που στόχευαν την οικογενειακή ευτυχία της. Η ίδια υποστηρίζει 

πως υπαίτιος της σωματικής και ψυχικής της οδύνης ήταν συγγενικό πρόσωπο από το 

άμεσο οικογενειακό περιβάλλον που την ζήλευε.126 Από την άλλη, η Όλγκα εκφράζει 

την έκπληξη της, όταν ανακάλυψε στο σπίτι της στοιχεία που υποδήλωναν την ύπαρξη 

μαγείας. Με αυτόν τον τρόπο, τα πρότερα δεινά (αρρώστιες, κακοτυχίες, ερωτικές 

αποτυχίες, μοναξιά) αποκτούν νόημα, αυτό που προσδίδει η επέμβαση του υπερ-

φυσικού. Σύντομα διαπίστωσε πως τα μάγια είχαν τοποθετηθεί από την αδελφή της, 

που σύμφωνα με την Όλγκα πάντα την εποφθαλμιούσε, εφόσον η ίδια ούτε στάθηκε 

τόσο τυχερή, ούτε κέρδιζε τη συμπάθεια και την αγάπη των άλλων, όπως συνέβαινε με 

την Όλγκα. Ο θυμός νίκησε και η αδελφική σχέση διαλύθηκε.      

Τα συναισθήματα διαδέχονται το ένα το άλλο και διαπλέκονται παράγοντας 

αφηγήσεις, όπου το υπερ-φυσικό στοιχείο συναντά την πεζή καθημερινότητα των 

«φυσικών» οικογενειακών σχέσεων. Καθώς τα μάγια δένονται και λύνονται, λύνονται 

και δένονται αντίστοιχα τα δεσμά που συγκρατούν τις δια-εθνικές οικογένειες. 

Καλύπτοντας, όμως, με το μαγικό πέπλο τις ιστορίες αυτές, που στην ουσία 

                                                                                                                                            
125 Ο κος Σταμάτης είναι ο Έλληνας φίλος του Γκιόργκι, Βούλγαρου μετανάστη, για τον οποίο θα γίνει 
λόγος στην συνέχεια.  
126 Η Αθανασίου αναφέρει σχετικά: «Τα παραδοσιακά πολιτισμικά ιδιώματα συμβολικής και 
τελετουργικής αρρώστιας και ίασης, όπως είναι το κακό μάτι, η πυροβασία η πνευματοληψία, το 
βουντού, η μαγεία, οι γητείες, οι σαμανικές και άλλες εθνοϊατρικές θεραπείες είναι χαρακτηριστικά 
δείγματα τέτοιων κοινωνικών εκ-δραματίσεων της αρρώστιας που φέρνουν στο φως την αμοιβαία 
σχέση ανάμεσα στην τυπολογία των παθήσεων και τις κοινωνικές συνθήκες» (2011: 16). 
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περιγράφουν την κρίση των συγγενικών και οικογενειακών σχέσεων, οι Βουλγάρες 

μετανάστριες επισκιάζουν ταυτόχρονα την πολιτική διάσταση της διάλυσης αυτών των 

δεσμών και τον πόνο που αυτή προκαλεί.127 Η νέα πολιτική και οικονομική 

πραγματικότητα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εδραίωση του ατομικού 

συμφέροντος έναντι του κοινού καλού128, οδήγησε στη χαλάρωση των συγγενικών 

δεσμών και σχέσεων αλληλεγγύης εντός των κοινωνιών. Παράλληλα, η 

μεταναστευτική κίνηση των υποκειμένων έθεσε υπό κίνδυνο τη συνεκτικότητα των 

οικογενειών, διαμορφώνοντας την ίδια στιγμή νέες μορφές συγγένειας, ενώ διέκρινε 

ταξικά, κοινωνικά και οικονομικά τα μέλη της ίδιας οικογένειας, υποκινώντας τον 

φθόνο και καλλιεργώντας συνθήκες όχι μόνο συναισθηματικής αποξένωσης, αλλά και 

αντιπαλότητας.  

Από την άλλη, η νοηματοδότηση εμπειριών του υποφέρειν (ασθένειες, διαζύγιο, 

ερωτική απόρριψη, αποξένωση) ως απόρροια μιας υπερ-φυσικής επέμβασης σχετίζεται 

άμεσα με το κλίμα της πολιτικής αστάθειας και της κρίσης των κοινωνικών αξιών. Υπό 

τις δεδομένες συνθήκες, στα πρώην σοσιαλιστικά κράτη παλιές θρησκείες αναβίωσαν 

και νέες θρησκείες προέκυψαν, αναπληρώνοντας τη θέση των μεγάλων ιδεωδών του 

κομμουνισμού και λειτουργώντας ως αντίδοτο της επισφάλειας. Στο πλαίσιο αυτών 

των «νέων» κοσμοθεωριών η αρνητική ή η θετική εξέλιξη του βίου αποδόθηκε στον 

Θεό, τη μοίρα, την ενέργεια, σε αόρατες ανώτερες δυνάμεις που αποθεραπεύουν, αλλά 

και που μοιράζουν πάθη και καλούν τους ανθρώπους να μάθουν να υπομένουν, να 

ανέχονται, να δοκιμάζονται, διεκδικώντας άλλοτε μια θέση στον παράδεισο, άλλοτε τη 

Γνώση και την Αλήθεια. Στα πλαίσια αυτά, τα κοινωνικά υποκείμενα 

επανανοηματοδότησαν το πάσχειν και επαναπροσδιόρισαν τους τρόπους διαχείρισης 

του υποφέρειν (Lázár και Lūse 2007).129 

                                                 
127 Σε αυτήν την περίπτωση, συναντάμε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Veena Das, τη βία που 
εντοπίζεται σε αυτά που κανείς καθίσταται μάρτυρας. Δηλαδή, η βία σχετίζεται με το πώς ένα πολιτικό 
γεγονός επηρεάζει την καθημερινότητα των οικογενειακών σχέσεων, συνθλίβοντας τις οικείες σχέσεις 
εντός του οικογενειακού πλαισίου, ή δημιουργώντας τις συνθήκες μιας προδοσίας ή μιας εξαπάτησης 
(2000: 218). 
128 Όπως αναφέρει η Verdery (1996) τα σοσιαλιστικά καθεστώτα νομιμοποιήθηκαν μέσω μιας 
πατερναλιστικής ιδεολογίας, σύμφωνα με την οποία τα ίδια, επιτελώντας τον γονεϊκό ρόλο, λάμβαναν 
τις κεντρικές αποφάσεις και αναδιένεμαν τα κοινωνικά αγαθά, μεριμνώντας για το συμφέρον του λαού 
(της οικογένειας) και για το «κοινό καλό». 
129 Για παράδειγμα, την περίοδο της μετάβασης στην Βουλγαρία εμφανίστηκαν οι ekstrasensi, δηλαδή, 
χειροπράκτισσες θεραπεύτριες που είχαν το χάρισμα της τηλεπάθειας. Μέχρι το 1994 στην επίσημη 
λίστα της οργάνωσης των ekstrasensi είχαν εγγραφεί 440 θεραπευτές, στην πλειοψηφία τους γυναίκες 
(Valtchinova 2007). 
.  
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Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσει κανείς πως η Όλγκα, αποδίδοντας στην 

μεταφυσική επέμβαση όσα δεινά λαμβάνουν χώρα στη ζωή της, απαλλάσσει τον εαυτό 

της από την ευθύνη των επιλογών και των αποφάσεών της. Σε αυτήν την περίπτωση, οι 

Βουλγάρες μετανάστριες που έχουν υποστεί μάγια αποσιωπούν την προσωπική τους 

εμπλοκή, ενώ με ένα παράδοξο τρόπο ορθολογικοποιούν και αιτιολογούν την 

κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα μετα-φυσικοποιώντας τις κοινωνικές και 

πολιτικές ανατροπές και τη ρευστότητα που προέρχεται από τις σύγχρονες 

γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Αποποιούμενες την ευθύνη, όμως, των πράξεών τους την 

ίδια στιγμή δικαιολογούν την τρωτότητά τους και ανακτούν την έμφυλη και κοινωνική 

αξία τους, που πρόσκαιρα είχαν απολέσει λόγω της άλογης συμπεριφοράς τους ή της 

ερωτικής προδοσίας. Υπό αυτό το πρίσμα, τα ισχυρά μάγια που ανακάλυψε ο Χότζας 

στην περίπτωση της Σβέτλας, αφενός αποκαθιστούν το κύρος της και ανασυνθέτουν 

την έμφυλη αξία της έναντι της οικογένειάς της και των παιδιών της, καθώς δεν 

αποδεικνύεται αυτή υπαίτια για την διάλυση του γάμου της, αφετέρου δικαιολογούν 

την ψυχολογική και σωματική της κατάπτωση ως αντίδραση απέναντι σε έναν 

ανεπάντεχο χωρισμό.  

Τα μάγια μοιάζει να περισώζουν, όμως, κυρίως την αρρενωπότητα των 

Βουλγάρων μεταναστών, γεγονός που παράλληλα φέρει στο προσκήνιο τα γυναικεία 

υποκείμενα ως υποκινητές κι όχι ως θύματα των μαγικών τελετουργιών. Ο Γκιόργκι, 

ένας διαζευγμένος άνδρας 60 ετών από την Φιλιππούπολη, ζώντας μόνος του στην 

Ελλάδα αρκετά χρόνια αναζητούσε επίμονα ερωτική σύντροφο. Μια Βουλγάρα 

μετανάστρια τον προέτρεψε να δημιουργήσει σχέση με μια συμπατριώτισσά της που 

ζούσε στην Βουλγαρία. Ο Γκιόργκι δέχτηκε την πρόταση. Προκειμένου να 

γνωριστούν, πρότεινε στην υποψήφια σύντροφό του να έρθει στην Ελλάδα, 

αναλαμβάνοντας ο ίδιος τα έξοδα μετακίνησής της από τη χώρα καταγωγής. Σύντομα 

έγιναν ζευγάρι. Μετά από κάποιους μήνες, όμως, ο Γκιόργκι συνειδητοποίησε ότι η 

ίδια δεν έτρεφε συναισθήματα αγάπης για τον ίδιο. Αντίθετα, διατηρούσε αυτή τη 

σχέση αποβλέποντας μόνο στο προσωπικό οικονομικό συμφέρον. Όπως μου ανέφερε ο 

Γκιόργκι, η σύντροφός του του ζητούσε υπέρογκα ποσά για διάφορους σκοπούς. 

Επήλθε κρίση. Αν και αρχικά ο Γκιόργκι την χώρισε, κατόπιν την συγχώρεσε και την 

δέχτηκε ξανά πίσω στο σπίτι του. Ωστόσο, αυτή εξακολουθούσε να τον εξαπατά και να 

τον εκμεταλλεύεται οικονομικά. Ο Έλληνας φίλος του Γκιόργκι, ο κος Σταμάτης, που 

έτυχε να παρευρίσκεται εκεί την ώρα που μου διηγόταν ο Γκιόργκι την ερωτική του 

εμπειρία, επέμενε πως η συγκεκριμένη γυναίκα είχε κάνει μάγια στον Γκιόργκι. Γι’ 
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αυτόν τον λόγο, σύμφωνα με τον κ. Σταμάτη, ο Γκιόργκι «είχε δαγκώσει γερά τη 

λαμαρίνα» και είχε χάσει την ορθή κρίση του.130  

Στην προκείμενη περίπτωση, το μεταφυσικό στοιχείο αιτιολογεί τη διάθεση του 

Γκιόργκι να συγχωρεί τα παραπτώματα της συντρόφου του και να ικανοποιεί τις 

οικονομικές της απαιτήσεις. Με λίγα λόγια, τα μάγια καθιστούν λογικά όσα παράλογα 

ο ίδιος έπραττε για χάρη μιας γυναίκας. Υπό συνθήκες μαγικής παρέμβασης, η 

τυφλότητα του Γκιόργκι, η έλλειψη οξυδερκούς σκέψης και η συνεπαγόμενη 

οικονομική –κι όχι μόνο- εξαπάτηση από μια γυναίκα δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση και 

εν συνεχεία δεν κλονίζουν την ανδρική ταυτότητα και αξιοπρέπεια του ίδιου. Στην 

προκείμενη περίπτωση, ο Γκιόργκι ανακτά παράλληλα το θιγμένο του κύρος 

αμφισβητώντας την ικανότητα της συντρόφου του να ασκήσει η ίδια επιρροή πάνω 

του. Μια τέτοιου είδους αφήγηση, όμως, θέτει στο στόχαστρο το ίδιο το ερωτικό 

συναίσθημα. Παρουσιάζοντας την σύντροφό του ως σφετερίστρια, απογυμνώνοντάς 

την από το συναίσθημα της αγάπης και αποδίδοντας την ένταση του δικού του έρωτα 

στην μεταφυσική παρέμβαση, στην πραγματικότητα, αποδομεί την ερωτική σχέση 

αναπαράγοντας με αυτόν τον τρόπο τη στερεοτυπική αντίληψη περί αληθινής / 

αυθεντικής αγάπης, η οποία στοιχειοθετείται μέσω της ανιδιοτέλειας της. Έτσι, ενώ τα 

μάγια εκλογικεύουν τις παράλογες πράξεις του Γκιόργκι και περισώζουν την ανδρική 

του τιμή, την ίδια στιγμή καταδεικνύουν κάλπικο το ερωτικό συναίσθημα, θέτοντας 

ξανά υπό αμφισβήτηση την έμφυλη αξία του.     

Αναρωτιέται κανείς, όμως, αν στην περίπτωση της ερωτικού συντρόφου του 

Γκιόργκι ο «μαγεμένος» έρωτάς του θα έθετε αντίστοιχα υπό αμφισβήτηση την έμφυλη 

αξία της. Ας επανέλθουμε στην περίπτωση της Πέτιας. Όπως προαναφέρθηκε, η 

Αριάδνη διαβάζοντας το  φλιτζάνι της Πέτιας της αποκάλυψε ότι κάποια γυναίκα είχε 

παγιδεύσει με μάγια τον πρώην σύντροφό της και έτσι είχε καταφέρει να κερδίσει την 

αγάπη του. Η Πέτια απάντησε στα μάγια με μάγια. Καταφεύγοντας στη βοήθεια μιας 

γυναίκας που ζούσε στην Βουλγαρία131 και ασχολιόταν με πρακτικές μαγείας 

                                                 
130 Αναλύοντας τους παραμυθικούς λόγους η Σκουτέρη-Διδασκάλου διαπιστώνει πως οι νεράιδες 
συνήθως αφαιρούν από τους άνδρες εκείνες τις «φυσικές» ιδιότητες που τους καθιστούν 
ολοκληρωμένα κοινωνικά άτομα: τη φωνή, το λογικό, τον ανδρισμό, τη ζωική δύναμη, τη ζωή (1991: 
312). 
131 Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρω πως οι περισσότεροι πληροφορητές και πληροφορήτριες 
αναζήτησαν τη συμβουλή και τις υπηρεσίες – μαγικές ή μη- ομοεθνών τους που επί το πλείστον 
διέμεναν στην Βουλγαρία. Αντικείμενα μεταφέρονταν από την μια χώρα στην άλλη, φέροντας τη 
πολιτισμική γνώση και τις αξίες της ερωτικής κουλτούρας από τη χώρα καταγωγής στη χώρα 
υποδοχής, κι αντίστροφα, με σκοπό να υλοποιήσουν τις επιθυμίες και τα όνειρα των μεταναστευτικών 
υποκειμένων. Ενώ, οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας γεφύρωναν το «εδώ» και το «εκεί», θολώνοντας 
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προσπαθούσε επί ένα χρόνο -φέρνοντας εις πέρας διάφορες δοκιμασίες και αποστολές- 

να φέρει κοντά τον πρώην σύντροφό της και να επαναφέρει την ισορροπία και την 

ηρεμία στη ζωή της. Στην προκείμενη περίπτωση, το εγχείρημα ήταν περίπλοκο, 

εφόσον η Πέτια έπρεπε πρώτα να σπάσει τα μάγια της γυναίκας, με την οποία 

διατηρούσε πλέον δεσμό ο πρώην σύντροφος της, και κατόπιν να του κάνει μάγια για 

να την διεκδικήσει ερωτικά ο ίδιος. Σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα, ο συγκεκριμένος 

άνδρας παρουσιαζόταν να αγαπάει όποια γυναίκα υποδείκνυαν κάθε φορά οι μαγικές 

τελετουργίες.  

Υπό αυτό το πρίσμα των ερωτικών φίλτρων της Πέτιας, η αγάπη, ο έρωτας 

μοιάζει να είναι κάτι που συμβαίνει στα κοινωνικά υποκείμενα χωρίς τη δική τους 

εμπλοκή. Προς στιγμήν η απομάγευση του έρωτα χάνει την υπόσταση της ή μήπως την 

ξαναβρίσκει μέσω των διαδικασιών μαγείας; Κατά την διάρκεια αυτού του έτους των 

μαγικών ενεργειών, την Πέτια δεν την δυσαρεστούσε -έστω ανεπαίσθητα- που ο 

σύντροφός της θα επέστρεφε στην ίδια χάρη στα μάγια που είχε τελέσει και που ο 

έρωτας θα ενεργοποιόταν με αυτόν τον τρόπο, ούτε την απασχολούσε τι θα συνέβαινε 

με την ερωτική της σχέση, αν ξαφνικά διαλύονταν τα μάγια. Η προσοχή της 

επικεντρωνόταν στην επιτυχή έκβαση των πρακτικών της μαγείας, δηλαδή στην 

επαναφορά του ερωτικού συντρόφου και κατ’ επέκταση της προσωπικής της ηρεμίας 

και ευτυχίας. Οι επίμονες προσπάθειές της δημιουργούσαν την εντύπωση πως το 

ζητούμενο δεν ήταν ο έρωτας -μαγεμένος ή εγκόσμιος-, αλλά η λήξη της μοναχικής 

περιόδου και η αισθητή μεταβολή της καθημερινότητάς της, η επανάκτηση του 

ελέγχου της ζωής της που θα προσέδιδε κύρος στην ίδια και θα επικύρωνε την έμφυλη 

αξία της.  

Οι ιστορίες των αθέατων και απόκρυφων δυνάμεων που αποκαλύφθηκαν εδώ, 

διαφορετικές μεταξύ τους σε ένταση και ύφος, φέρουν σαν κοινό παρανομαστή το 

συναίσθημα της επισφάλειας της μεταναστευτικής εμπειρίας. Η αστάθεια του 

παροντικού και μελλοντικού χρόνου, οι επώδυνες εργασιακές συνθήκες, η απουσία 

εκτεταμένων κοινωνικών και οικογενειακών δικτύων καθιστούν την εύρεση 

συναισθηματικής ισορροπίας ζητούμενο. Όπως υποστηρίζουν οι Ulrich Beck and 

Elisabeth Beck-Gernsheim, στα πλαίσια μιας κοινωνίας του ρίσκου οι άνθρωποι 

αφοσιώνονται στους ερωτικούς συντρόφους αντιμετωπίζοντας την αγάπη ως μια 

                                                                                                                                            
προς στιγμήν τα όρια και μετουσιώνοντας την απουσία σε παρουσία. Αντιλαμβάνεται, λοιπόν, κανείς 
ότι μέσω των απόκρυφων πρακτικών επιτελείται μια μορφή επαφής των Βούλγαρων μεταναστών με τη 
χώρα καταγωγής, μια επαφή που σκοπό έχει τη θεραπεία του τραύματος. 
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«εγκόσμια θρησκεία» (1990). Υπό συνθήκες επισφάλειας και ρευστότητας, η ερωτική 

σχέση για τις Βουλγάρες μετανάστριες καθίσταται η ίδια θεραπεία της επισφάλειας, 

μια πολιτική διαχείρισης της καθημερινής δυσφορίας και βιώνεται και νοηματοδοτείται 

ως ένας τρόπος ανάκτησης του ελέγχου και της σταθερότητας της ζωής, ως μια 

τεχνολογία πολιτικής υποκειμενοποίησης, ακόμα κι αν τελικά το ερωτικό συναίσθημα 

επιτείνει παρά επιλύει την επισφάλεια.  

Υπό αυτό το πρίσμα, τα μαγικά φίλτρα, καθώς καθίστανται ένα εξατομικευμένο 

μέσο αντιμετώπισης και αποκατάστασης των απωλειών που λαμβάνουν χώρα κατά τη 

διάρκεια της μεταναστευτικής εμπειρίας, ενδυναμώνουν την Πέτια, συνιστώντας μια 

απόπειρα εμπρόθετης δράσης, την ίδια στιγμή που αποδυναμώνουν τον σύντροφό της, 

ο οποίος παρουσιάζεται θύμα των μεταφυσικών δυνάμεων. Ή ισχύει το αντίθετο; 

Μήπως τα μαγικά φίλτρα αποκαλύπτουν κυρίως τον υπέρμετρο έρωτά της, την 

συναισθηματική εξάρτησή της από έναν άνδρα, γεγονός που απαξιώνει την ίδια; 

Λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρθηκαν, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως το 

ερωτικό συναίσθημα την ίδια στιγμή που αξιώνει το αντικείμενο του πόθου, 

ενδυναμώνει παράλληλα το υποκείμενο του πόθου, θωρακίζοντάς το απέναντι στον 

φόβο του αβέβαιου μέλλοντος. Συνεπώς, η αγάπη της Πέτια στο πρόσωπο του 

συντρόφου της –ακόμα και στην περίπτωση που δομεί μια σχέση εξάρτησης- δεν την 

καθιστά δορυφόρο στην τροχιά του αγαπημένου της, αλλά επίκεντρο της δικιά της 

ζωής.     

 Υπό το πρίσμα όσων προαναφέρθηκαν, θα πρέπει να αναγνώσουμε τα ερωτικά 

φίλτρα ως νεωτερικές εκφράσεις της ανασφάλειας και της ηθικής ανησυχίας (Moore 

και Sanders 2001) και παράλληλα ως εξατομικευμένα σενάρια δράσης, μέσω των 

οποίων οι Βουλγάρες μετανάστριες επαναδιαπραγματεύονται την έμφυλη ταυτότητά 

τους και επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τον Εαυτό ξορκίζοντας το επισφαλές της 

μεταναστευτικής εμπειρίας, παρόλο που τοποθετούν τον εαυτό τους πάλι σε μια 

ευάλωτη θέση, αναμένοντας και πληρώνοντας ακριβά – ψυχικά και υλικά- την 

εκπλήρωση της προφητείας ή τα επιτυχή αποτελέσματα της μαγικής παρέμβασης. Υπό 

συνθήκες επισφάλειας, η ελπίδα για θεραπεία του προσωπικού υποφέρειν συνιστά ένα 

επικερδές και περιζήτητο προϊόν, στον ίδιο βαθμό που η τραγωδία συνιστά ένα θέαμα 

προς κατανάλωση.  Τα 1.000 ευρώ που η Πέτια διέθεσε συνολικά για την ανάγνωση 

του μέλλοντος και τις τελετές μαγείας το επιβεβαιώνουν περίτρανα. Υπό αυτήν την 

έννοια, οι Βουλγάρες μετανάστριες εντάσσονται σε μια παγκοσμιοποιημένη κουλτούρα 

και πολιτική οικονομία του πόνου, η οποία δημοσιοποιεί και συλλογικοποιεί τις 
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προσωπικές ιστορίες του υποφέρειν παρέχοντας συνταγές θεραπείας και ευτυχίας. Ως 

εκ τούτου, την ίδια στιγμή που οι μετανάστριες υπονομεύουν υπάρχουσες ιεραρχίες, 

υπάγονται σε νέες ηγεμονίες, που εκφράζονται και μέσω των νορμών του 

συναισθηματικού συν-ανήκειν.   

Ανάμεσα στις θεραπείες του εαυτού και στις ανερχόμενες οικονομίες του 

απόκρυφου θα μπορούσε κανείς να συγκαταλέξει τη γιόγκα, που συνιστά μια νέα τάση 

στην Ελλάδα που αποκτά όλο και περισσότερους υποστηρικτές, μεταξύ των οποίων και 

η Ελένα, μια νεαρή Βουλγάρα μετανάστρια. Τον τελευταίο χρόνο η Ελένα ασχολείται 

εντατικά με τη γιόγκα και προσπαθεί να μυηθεί στην κοσμοθεωρία της. Σε μια από τις 

πολλές συζητήσεις μας γύρω από αυτό το θέμα μου εξέφρασε πως μέσω της γιόγκας 

προσπαθεί να ανακαλύψει την εσωτερική της δύναμη, προκειμένου να αλλάξει και 

κυρίως να βελτιώσει τη ζωή της. Το υπερ-φυσικό σε αυτήν την περίπτωση ωθεί σε 

επαναδιαμόρφωση του εαυτού, μια διαδικασία που τελικά θα ενδυναμώσει και θα 

θωρακίσει τον εαυτό στο πλαίσιο μιας καθημερινότητας που τον καθιστά ευάλωτο. 

Προς το παρόν όμως, η Ελένα στρέφεται στη βοήθεια άλλων, και συγκεκριμένα της 

γκουρού, συγγράφοντας ένα γράμμα προς την ίδια και ζητώντας της να την 

συμβουλέψει σε σχέση με τον ερωτικό της δεσμό. Στην συνέχεια παραθέτω 

απόσπασμα από τις σημειώσεις πεδίου.  

Το γράμμα της Ελένας ξεκινάει με τον τυπικό χαιρετισμό της γιόγκα. Μέσω της έκφρασης 

Hari Om επικαλείται κανείς την ορατότητα ενός θεού αόρατου χωρίς μορφή και σχήμα. Να δει, 

δηλαδή, αυτό που παραμένει κρυφό. Να εγκαλέσει τις αισθήσεις του, προκειμένου να αντικρίσει 

την κρυφή πραγματικότητα. Αυτό νομίζω πως ουσιαστικά αποζητά και η Ελένα μέσω της 

συγγραφής αυτού του γράμματος. Να της αποκαλύψει η γκουρού αν έχει ορθή κρίση. 

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Στην δικιά μου καταιγίδα δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω πώς να 

διαχειριστώ αυτή τη σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα ήθελα την άποψη σας και τη 

συμβουλή σας, μήπως κάνω λάθος και δεν τα βλέπω σωστά». Η γκουρού με τις μεταφυσικές 

ιδιότητες που της αποδίδει η Ελένα χρίζεται ο κατάλληλος σύμβουλος της σχέσης της και κυρίως 

του εαυτού. Αυτό που την καθιστά και την αναδεικνύει σύμβουλο είναι η απόγνωση που 

προέρχεται όχι μόνο από μια σχέση που δεν πηγαίνει καλά, αλλά κυρίως από την οικονομική 

δυσπραγία, στην οποία αυτή την έχει επιφέρει.  

Η Ελένα στις δυο σελίδες του γράμματος εξετάζει τη ζωή της μέσω της συνεχούς 

τραυματικής εμπειρίας της οικονομικής εξαπάτησης από συντρόφους. Εντοπίζει μια χρονική 

συνέχεια, μοτίβα εμπειριών του «μαζί» και αναρωτιέται για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό στην ίδια. 

Στην συνέχεια αναφέρεται στον νυν σύντροφό της. Αν και διατυπώνει παράπονα σε σχέση με την 

συμπεριφορά του, καταλήγει πάντα να αναμετράται με τον εαυτό της και με το αν η ίδια έχει 
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παρεξηγήσει τις προθέσεις του, με αποτέλεσμα να μην χειρίζεται σωστά τη σχέση τους. Στο 

γράμμα δεν υπάρχει καμία αναφορά στο πώς αισθάνεται γι’ αυτόν τον άνθρωπο. Όταν της το 

επισημαίνω, με ρωτάει αν μου φαίνεται «κρύο». Η προσοχή μετατίθεται στο γράμμα κι όχι στην 

ίδια. Μοιάζει να αισθάνεται ενοχικά γι’ αυτό και προσπάθησε να αποκαταστήσει την εικόνα του 

γράμματος προσθέτοντας μια πρόταση, «θέλω να σώσω την σχέση μου». Το ζητούμενο είναι η 

σχέση, η σωτηρία της, η διαχείρισή της και η σωστή συμπεριφορά της ίδιας, ο Εαυτός. Αυτό 

καλείται να κρίνει σύμφωνα με τα δικά της ιδεώδη η γκουρού. Άλλωστε η Ελένα σε αυτό το 

γράμμα, αμφισβητεί, προβληματοποιεί, ανακαλεί κι εγκαλεί τις δικές της διδαχές φέρνοντας την 

γκουρού αντιμέτωπη με όσα λένε οι φίλες της, αλλά και το αντίστροφο.132  

Διαβάζοντας το γράμμα που ήθελε να στείλει η Ελένα στην γκουρού 

αναρωτήθηκα τι κοινό μοιράζεται το γράμμα της με τις πρακτικές μαγείας της Πέτιας. 

Και στις δυο περιπτώσεις οι πληροφορήτριες αποζητώντας την ίαση του τραύματος 

αναλαμβάνουν δράση. Στην περίπτωση της Ελένας, όμως, αναζητείται μία 

«σύμβουλος» που θα της υποδείξει τις λανθασμένες της κινήσεις και θα την 

καθοδηγήσει, ούτως ώστε να ανακαλύψει τον εαυτό της. Η ανάγκη συμβούλων της 

προσωπικής ζωής αποτελεί σημείο των καιρών και δικαιολογεί την εκδοτική επιτυχία 

των εγχειριδίων αγάπης, που κωδικοποιούν τις ερωτικές συμπεριφορές, προσφέροντας 

πατέντες ευτυχίας και στρέφοντας το βλέμμα προς τον εαυτό. Όπως αναφέρει, όμως, ο 

Keneth Plummer (1995), τα εγχειρίδια αυτοβοήθειας, αν και συμβάλλουν στην 

εδραίωση μιας θεραπευτικής κουλτούρας (recovery culture), δεν προσφέρουν τη 

λύτρωση, αλλά μέσω πρακτικών συμβουλών ρυθμίζουν και κανονικοποιούν πρότυπα 

συναισθηματικής συμπεριφοράς και στηλιτεύουν την απώλεια του ελέγχου. Υπό αυτό 

το πρίσμα, η Ελένα, επιλέγοντας να καταναλώσει τις νέες κοσμολογίες, καταναλώνει 

ταυτόχρονα νεωτερικά κανονιστικά πρότυπα συναισθηματικής συμπεριφοράς, αυτά 

που θα της υποδείξει η γκουρού, επαναπροσδιορίζοντας τις αντιλήψεις της σε σχέση με 

το ερωτικό συναίσθημα, τη συναισθηματική και οικονομική της καθημερινότητα και 

διαμορφώνοντας έναν κατάλληλο συναισθηματικό εαυτό για την επισφαλή 

νεοφιλελεύθερη πολιτική και οικονομική πραγματικότητα. Παράλληλα, μέσω της 

συγκεκριμένης κατανάλωσης αρθρώνει μια νέα αφήγηση του έμφυλου εαυτού της, ενώ 

επανακαθορίζει την κοινωνική της ταυτότητα στη χώρα υποδοχής, αντλώντας αξία από 

τη συμμετοχή της σε μια κοινωνική ομάδα που φέρει μια συγκεκριμένη πνευματική 

ταυτότητα.      

                                                 
132 Η Ελένα μου ζήτησε να μεταφράσω το συγκεκριμένο γράμμα στα αγγλικά, προκειμένου να το 
στείλει στην γκουρού.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:18:14 EEST - 44.213.66.193



 174

Ακούγοντας τα ξόρκια της Πέτιας και τις δεήσεις της Ελένας, στην 

πραγματικότητα, διακρίνει κανείς τις ανάγκες και τις επιθυμίες που τις υποκίνησαν, 

προϊόντα εξίσου της νεωτερικής  και παγκοσμιοποιημένης εποχής. Εκεί, στον πάτο του 

φλιτζανιού, στο βάθος της μαγικής σφαίρας, έβλεπε κανείς ότι οι Βουλγάρες 

μετανάστριες των φλιτζανιών, των μαγικών φίλτρων και των νέων θρησκειών 

επιχειρούν να ανατρέψουν τη ροή των γεγονότων, την πορεία της προσωπικής τους 

ερωτικής ιστορίας, προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες τους, σε αυτές που διαμόρφωσε 

η επισφαλής συνθήκη της μεταναστευτικής εμπειρίας με όλες τις συναισθηματικές της 

περιπλοκές. Στην ουσία, τα μαγικά φίλτρα και οι καθημερινές ασκήσεις διαλογισμού 

εγγράφουν τη διάθεσή τους να επανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους133, να 

απεγκλωβιστούν από την βία της ακινησίας και της αναλγησίας134, ξορκίζοντας 

στιγμιαία το ρευστό χαρακτήρα της καθημερινότητας. Καθορίζοντας την πορεία της 

ερωτικής ιστορίας με την σύμπραξη υπερ-φυσικών δυνάμεων επεμβαίνουν στο φυσικό 

προσκήνιο της ζωής τους και αποζητούν στην πραγματικότητα το ερωτικό βίωμα, 

μέσω του οποίου θα καταστούν «σώματα με σημασία» (Μπάτλερ 2008). Υπό αυτήν 

την έννοια, ο ερωτικός πόνος των Βουλγάρων μεταναστριών φωτίζει το ερωτικό 

συναίσθημα και αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο νοηματοδοτείται και 

πρωταγωνιστεί στις αφηγήσεις και στις επιθυμίες των Βουλγάρων μεταναστριών στο 

πλαίσιο της μεταναστευτικής τους πορείας. Τα ερωτικά τραύματα, καθώς αιμορραγούν, 

ανακηρύσσουν ιδεατό τον έρωτα αυτόν – την επιστροφή του ή την εμφάνισή του- που 

θα τις καταστήσει πάλι ορατές, τροποποιώντας αισθητά την ενσώματη κοινωνική τους 

πραγματικότητα εν τω μέσω του «εδώ» και του «εκεί». 

 

Συμπέρασμα 

 

 Το ποίημα της Πέτιας, στην αρχή του κεφαλαίου, ταυτίζοντας την  

«αγάπη» με μια εποχή που δεν βιώθηκε αισθητηριακά από την ίδια, αποδίδει 

ευσύνοπτα τα αίτια της θλίψης, που δεν είναι άλλα από τον αποκλεισμό της από το ίδιο 

το ερωτικό συναίσθημα, αν και αποκρύπτει τους λόγους που την οδηγούν σε αυτήν τη 

                                                 
133 Αυτό διαφαίνεται και από όσα ανέφερε η Πέτια στη γυναίκα που της έκανε τα μάγια στη 
Βουλγαρία, ζητώντας την να σταματήσει την όλη διαδικασία. Της είπε πως τα μάγια δεν είχαν 
επιτυχία. Δεν κατάφερε να κατακτήσει τον σύντροφό της, ενώ η δική της ζωή έγινε χειρότερη. 
Πιστεύει ότι «όλα γύρισαν εναντίον της, λειτούργησαν ως μπούμερανγκ». 
134 Όπως, άλλωστε και η Πέτια ανέφερε, όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει αυτές τις πρακτικές, «είχε 
ήδη κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι της». 
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μοναξιά. Σε αυτό το κεφάλαιο, λοιπόν, επιχείρησα να αναδείξω όσα υπονοούνται μέσα 

στους στίχους ή πέρα από αυτούς και κυρίως να σπάσω τις σιωπές γύρω από τις 

βιαιότητες της καθημερινότητας. Πρωτίστως, όμως θέλησα να μιλήσω για πληγωμένες 

καρδιές που μοιάζουν με ορθωμένες γροθιές. 

 Η Νάνκα, μια Βουλγάρα μετανάστρια, μιλώντας για τις ερωτικές κακοτοπιές 

του τελευταίου καιρού σφίγγει τη γροθιά της. «Έτσι νιώθω την καρδιά μου», μου λέει. 

Αυτή η σφιγμένη γροθιά, ενσωματώνοντας τη μοναξιά του «εδώ» και του «εκεί», την 

επισφάλεια των ημερών που συνομιλεί με τη ρευστότητα των ερωτικών σχέσεων, τη 

βαναυσότητα της απαξίωσης, μοιάζει την ίδια στιγμή να συμβολοποιεί και να 

αποτυπώνει πώς τα έμφυλα ερωτικά τραύματα της μεταναστευτικής κίνησης και της 

μεταναστευτικής εμπειρίας, ωθώντας προς μια ανασυγκρότηση της έμφυλης και 

εθνικής υποκειμενικότητας, εγγράφουν την εμπρόθετη δράση των γυναικείων 

μεταναστευτικών υποκειμένων ακριβώς εν τω μέσω της τρωτότητας, στο «αδύνατον» 

των κοινωνικών και πολιτικών περιορισμών.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 4ο  

 

«Δυνητικοί» έρωτες  

 

Στις ιστορίες που συνέλεξα και στις βιογραφίες των συνομιλητών/τριών μου ο έρωτας 

μοιάζει να αντιπαλεύει όχι μόνο με την απουσία του, αλλά κυρίως με το κακέκτυπό 
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του: το πλαστό, κάλπικο ή μη πραγματικό ερωτικό συναίσθημα. Συμφέροντα που 

κατανικούν τον έρωτα, πιστοποιώντας τον ψευδή του χαρακτήρα, λάγνα βλέμματα που 

αποπλανούν χωρίς να αγαπούν, όνειρα του «μαζί» που προδόθηκαν αποτυπώνουν τη 

συνεχή αναμέτρηση και αναζήτηση της «πραγματικής» ερωτικής εμπειρίας από 

πλευράς των μεταναστών/τριών. Στις ιστορίες που συνέλεξα το ερώτημα περί 

«αληθινής αγάπης», στην πραγματικότητα, αντιτάσσει μια διαφορετική αφήγηση για τη 

μεταναστευτική κίνηση και τη βιογραφία των μεταναστευτικών υποκειμένων, που 

συνδέθηκαν σε επίπεδο είτε νομικού είτε δημόσιου λόγου με τον πλαστό ή καλύτερα 

«λαθραίο» έρωτα που υποδύονταν ή «πουλούσαν», προκειμένου να αποκτήσουν 

διαβατήριο εισόδου σε μια χώρα της Δύσης.  

Καταγράφοντας αυτήν την φορά την αγωνία και την επιφυλακτικότητα των 

ίδιων των μεταναστών και μεταναστριών απέναντι στα πλαστά και αμφίβολα 

συναισθήματα των Άλλων, επιχειρώ να θέσω υπό αμφισβήτηση την προαναφερθείσα 

ηγεμονική αναπαράσταση τους και να προσφέρω μια διαφορετική ανάλυση, 

εξετάζοντας το ζήτημα περί «πραγματικού» ή «κάλπικου» έρωτα υπό το πρίσμα του 

νέου επιστημονικού και κοινωνικού δίπολου μεταξύ πραγματικής και δυνητικής ζωής, 

μεταξύ πραγματικών και δυνητικών εμπειριών, αυτών που κατέστησαν εφικτές οι νέες 

τεχνολογίας επικοινωνίας. Η Αθανασίου αναφέρει σχετικά: «Η κουλτούρα του ιντερνέτ 

προσεγγίζεται σαν εμπειρίες αποδιάρθρωσης των συμβατικών και «πραγματικών» 

συνιστωσών της ανθρώπινης διυποκειμενικότητας, αλλά και των συμβατικών και 

πραγματικών υλικών της συγκείμενων, όπως είναι οι διαστάσεις του τόπου και του 

χρόνου. Οι εννοιολογήσεις αυτές τείνουν να αντιπαραθέτουν τη δυνητική 

πραγματικότητα με μια εμπειρικά γνωστή και βιούμενη κοινωνική πραγματικότητα. 

Στην πρώτη αποδίδονται οι ιδιότητες του πλασματικού κι ασυνεχούς, ενώ η δεύτερη 

θεωρείται ο  προνομιακός τόπος του πρωτότυπου, του αυθεντικού, του συνεχούς» 

(2004: 55).  

 Ακολουθώντας, λοιπόν, μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τις 

υπάρχουσες ανθρωπολογικές έρευνες που μελέτησαν το ζήτημα της «πραγματικής» 

αγάπης είτε στην περίπτωση δια-συνοριακών γάμων (Constable 2005, Freeman 2005), 

είτε στην περίπτωση εφήμερων ή μακροπρόθεσμων ερωτικών σχέσεων μεταξύ 

εργαζομένων στον τομέα της σεξουαλικής εργασίας και πελατών (Cheng 2007, Faier 

2007, Brennan 2007), επιχειρώ να διερευνήσω πώς τα μεταναστευτικά υποκείμενα  –

που απασχολούνται σε διάφορους εργασιακούς τομείς και ανήκουν σε διαφορετικά 

συναισθηματικά καθεστώτα- νοηματοδοτούν την έννοια της «πραγματικής» αγάπης 
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στο πλαίσιο δυνητικών -ερωτικών- εμπειριών. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζω πώς οι 

αντιλήψεις περί «πραγματικών» η «κάλπικων» ερώτων των μεταναστών και 

μεταναστριών συνομιλούν και διαπλέκονται με τις δυνητικές ερωτικές εμπειρίες που οι 

ίδιοι βιώνουν, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο υπό αμφισβήτηση τις διαχωριστικές 

γραμμές ανάμεσα στον δυνητικό κόσμο και στην πραγματική ζωή (Henry-Waring και 

Barraket 2008, Miller και Slater 2000) και αναδεικνύοντας παράλληλα την πολιτισμική 

και κοινωνική κατασκευή, αλλά και την πολιτική οικονομία της «πραγματικής» 

αγάπης.  

Στην προκείμενη περίπτωση, «δυνητικοί έρωτες» δεν νοούνται μονάχα οι 

ερωτικές σχέσεις που προκύπτουν μέσω των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας, αλλά 

όλες αυτές οι τεχνολογικά διαμεσολαβημένες ερωτικές εμπειρίες των υποκειμένων, 

όπως τα sms που αναβοσβήνουν στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων ή οι 

φωτογραφίες ζευγαριών που ποστάρονται στις σελίδες του Facebook. Μέσω αυτής της 

διευρυμένης οπτικής και ανάγνωσης των δυνητικών ερώτων επιθυμώ να μελετήσω πώς 

μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας διαμορφώνονται νέοι αρεστοί 

και αποδεκτοί έρωτες, νέες νόρμες «αληθινής αγάπης» και σε τελική ανάλυση νέες 

διακρίσεις μεταξύ του «κανονικού» και του «μη κανονικού». Και στην συνέχεια, να 

εξετάσω πώς μέσω αυτών των τεχνολογικά διαμεσολαβημένων ερωτικών εμπειριών οι 

μετανάστες και οι μετανάστριες βιώνουν την ξενότητα τους σε αυτόν τον μεταιχμιακό 

χώρο μεταξύ δυνητικής και πραγματικής συναισθηματικής ζωής και ανασυγκροτούν 

τον εαυτό, διεκδικώντας την ορατότητα τους με άξονα την ερωτική επιθυμία.  

  

Α. Τα «δυνητικά» ρίσκα της «αληθινής» αγάπης 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εθνογραφικής έρευνας ο Γκιόργκι, ένας Βούλγαρος 

μετανάστης ηλικίας 60 ετών, έλεγε πως έψαχνε να βρει την αγάπη. Σχολίαζε πως «είχε 

χορτάσει από πουτάνες», δηλαδή γυναίκες άπιστες, ατομίστριες, χωρίς –αληθινά- 

συναισθήματα, και πλέον έψαχνε μια «καλή» γυναίκα να περάσει το υπόλοιπο της ζωής 

του μαζί της. Οι προσπάθειες του εκείνο το διάστημα απέβησαν άκαρπες. Αφού, όμως, 

ολοκληρώθηκε η έρευνα, ο Γκιόργκι μου ανακοίνωσε πως είχε συνάψει σχέση μέσω 

Skype με μια Ρωσίδα γυναίκα, την Έλενα.135 Λίγους μήνες νωρίτερα μου είχε ζητήσει 

                                                 
135 Οι δυο τους επικοινωνούσαν στην ρώσικη γλώσσα.  
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να του φτιάξω ένα προσωπικό e-mail, προκειμένου να εγγραφεί σε μια ιστοσελίδα 

ερωτικών γνωριμιών (dating sites).136  

Όταν ρώτησα τον Γκιόργκι πώς επέλεξε την Έλενα από τα πολυάριθμα προφίλ που 

πρόσφερε η συγκεκριμένη ιστοσελίδα ερωτικών γνωριμιών, μου είπε πως ήταν καθαρά 

θέμα τύχης. Ήταν η πρώτη φωτογραφία που εμφανιζόταν στην οθόνη του και απλά την 

επέλεξε. Ο ίδιος αποδείχτηκε «τυχερός», εφόσον η διαδικτυακή σχέση γρήγορα 

μεταπήδησε από τον εικονικό χώρο του διαδικτύου σε αυτόν της πραγματικής ζωής, 

αλλάζοντας καθεστώς και ταυτόχρονα αξία. Η απάντηση του Γκιόργκι μου θύμισε τα 

λεγόμενα ενός Αλβανού μετανάστη που είχε δημοσιεύσει μια αγγελία αναζήτησης 

συντρόφου στην αλβανική εφημερίδα Paloma, ο οποίος παρομοίαζε την όλη 

διαδικασία με μια λοταρία. Έλεγε συγκεκριμένα: «100 παίζουν λόττο, ένας όμως 

κερδίζει», υπολογίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις πιθανότητες αποτυχίας του όλου 

εγχειρήματος, που, όμως, δεν τον απέτρεψαν από το να δοκιμάσει την τύχη του 

χρησιμοποιώντας ένα αβέβαιο ως προς την αποτελεσματικότητα μέσο προσέγγισης και 

εύρεσης ερωτικού συντρόφου.  

Αναπτύσσοντας μια ρητορική περί τύχης, οι συγκεκριμένοι πληροφορητές 

αποκαλύπτουν πως προσλαμβάνουν τα συγκεκριμένα μέσα εύρεσης συντρόφου ως ένα 

επισφαλές πεδίο ερωτικής δραστηριοποίησης, στο οποίο συμμετέχουν έχοντας πλήρη 

γνώση του μικρού ποσοστού επιτυχίας να εν-τοπίσουν αυτό που αναζητούν. Και το 

ερώτημα προκύπτει: για ποιο λόγο ρισκάρουν, για ποιο λόγο αναζητούν μέσω ενός 

επισφαλούς μέσου την ασφάλεια της αγάπης, και πιο συγκεκριμένα την «αληθινή» 

αγάπη. Αναλύοντας τις ιστορίες αναζήτησης ερωτικού συντρόφου των πληροφορητών 

μέσω των «τηλεφωνικών αγγελιών» και των ιστοσελίδων ερωτικών γνωριμιών, θα 

επιχειρήσω να αποκωδικοποιήσω τη ρητορική τύχης και ρίσκου που διατυπώνεται από 

τους ίδιους σε σχέση με τα συγκεκριμένα μέσα εύρεσης ερωτικού συντρόφου και να 

εξετάσω πώς η συγκεκριμένη μέθοδος ερωτικής προσέγγισης εμπλέκεται με ρητορικές 

περί «αληθινής» αγάπης, με τις εμπειρίες συναισθηματικής εξαπάτησης και ψευδών 

ερωτικών οικειοτήτων των μεταναστών/τριών και με τη συγκρότηση και επιτέλεση 

ενός «δυνητικού» έμφυλου Εαυτού.  

                                                 
136 Ο Γκιόργκι είχε μόλις πρόσφατα αποκτήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κατά κάποιο τρόπο, η  
εκμάθηση της γνώσης χειρισμού του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των υπηρεσιών του ιντερνέτ 
αποτελούσε ένα προσωπικό στοίχημα. Ανέφερε συχνά πως όλοι οι γνωστοί του επικοινωνούσαν μέσω 
διαδικτύου και ως εκ τούτου πίστευε πως δεν θα δυσκολευόταν ο ίδιος να μάθει, καταδεικνύοντας πως 
η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο και η ηλεκτρονική εγγραμματοσύνη αποτελούν ένα μέσο διάκρισης 
και άντλησης κοινωνικής αξίας.   
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Σε αυτό το σημείο, οφείλω να αναφέρω πως το παρόν υποκεφάλαιο στηρίζεται 

κυρίως στη μελέτη των αγγελιών αναζήτησης συντρόφου που εκδίδονται στην 

αλβανική εφημερίδα Paloma. Πρόκειται για μια εβδομαδιαία εφημερίδα ποικίλης ύλης 

που εκδίδεται στα Τίρανα και διανέμεται στην Ελλάδα. Στις τελευταίες σελίδες της 

εφημερίδας τυπώνονται οι αγγελίες αναζήτησης συντρόφου, οι οποίες 

κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το φύλο του αποστολέα σε δυο στήλες: «Κορίτσια 

ψάχνουν» και «Αγόρια ψάχνουν». Στη δεύτερη στήλη, που υπερτερεί σε αριθμό 

αγγελιών της πρώτης, υπάρχει μια διακριτή κατηγορία για τις αγγελίες που 

συντάσσονται από μετανάστες, οι οποίες διαχωρίζονται ανάλογα με τη χώρα 

μετανάστευσης του συντάκτη (Αγγλία, Ιταλία, Ελλάδα).137 Ο αριθμός των 

συγκεκριμένων αγγελιών (κάθε εβδομάδα εκδίδονται κατά μέσο όρο 200 αγγελίες), το 

περιεχόμενο τους, τα άρθρα της ίδιας της εφημερίδας σε σχέση με την ευοίωνη 

κατάληξη ερωτικών γνωριμιών μέσω της συγκεκριμένης πρακτικής, μου εξήψαν την 

ερευνητική περιέργεια ωθώντας με να εξετάσω περαιτέρω το ζήτημα, συζητώντας το 

κυρίως με πληροφορητές/τριες μου. Στη συνέχεια, όμως, μπήκα στον πειρασμό να 

ανταποκριθώ και εγώ με τη σειρά μου στο αίτημα των αγγελιών των ανδρών 

μεταναστών από Ελλάδα και να τους τηλεφωνήσω. Στο υποκεφάλαιο αυτό, 

συμπεριλαμβάνω αποσπάσματα από αυτές τις τηλεφωνικές συζητήσεις- αν και 

γνωρίζω πως δεν αποτελούν προϊόν μιας συστηματικής εθνογραφικής έρευνας- 

εξετάζοντας τες από κοινού με το κείμενο των αγγελιών και τις προφορικές μαρτυρίες 

των πληροφορητών/τριων της έρευνας που χρησιμοποίησαν παρόμοιες μεθόδους 

ερωτικής προσέγγισης. 

Τα dating sites αλλά αντίστοιχα και οι αγγελίες αναζήτησης ερωτικού συντρόφου 

που δημοσιοποιούν οι Αλβανοί μετανάστες κάθε εβδομάδα στην αλβανικής 

κυκλοφορίας εφημερίδα Paloma παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες και στους 

αναγνώστες να έρθουν σε επαφή με υποψήφιους ερωτικούς συντρόφους, οι οποίοι 

σκιαγραφούν τα χαρίσματα τους και τις επιθυμίες τους μέσα σε μερικές 

γραμματοσειρές. Τα προφίλ των υποψήφιων ερωτικών συντρόφων, που συντίθενται 

και στις δυο περιπτώσεις μέσω των στοιχείων που επιλέγουν οι ίδιοι να δημοσιεύσουν, 

καλούν τους χρήστες και τους αναγνώστες να τολμήσουν το επόμενο βήμα, αυτό της 

προσωπικής επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτής, οι χρήστες και οι αναγνώστες συλλέγουν 

                                                 
137 Θα πρέπει να επισημάνω πως ανάμεσα σε αυτές τις αγγελίες συναντά κανείς επίσης αγγελίες 
ομοφυλόφιλων ανδρών που αναζητούν ερωτικό σύντροφο. Στο κεφάλαιο αυτό, όμως, θα εξετάσω 
μόνο τις αγγελίες αυτές που αφορούν ετεροκανονικές συσχετίσεις.  
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περισσότερες πληροφορίες, για να συμπληρώσουν τη μερική εικόνα που παρέχουν τα 

προφίλ των υποψήφιων ερωτικών συντρόφων των dating sites και οι αγγελίες και να 

εξακριβώσουν κατά πρόσωπο (en face), αν το «διαφημιζόμενο» άτομο ανταποκρίνεται 

στις δικές τους επιθυμίες. Σε αυτήν την περίπτωση, τα λόγια αντικαθίστανται από 

λόγια.  

Οι πληροφορητές εγκλωβίζονται σε επικοινωνίες της γραμμής, είτε αυτή 

συντελείται μέσω των τηλεφωνικών γραμμών, είτε μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας 

Skype, γεγονός που τους ωθεί να χαρακτηρίζουν και να ονοματίζουν αυτές τις σχέσεις 

ανάλογα με το μέσο επικοινωνίας που χρησιμοποιούν. Ο Γκιόργκι χαρακτήριζε τη 

σχέση που διατηρούσε με την Ρωσίδα γυναίκα, που γνώρισε μέσω μιας ιστοσελίδας 

ερωτικών γνωριμιών, «σχέση του Skype», δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον 

καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η συγκεκριμένη τεχνολογική εφαρμογή στην 

ερωτική εμπειρία. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως όταν τερμάτιζε τη βιντεοκλήση και 

χανόταν η οπτική επαφή, ένιωθε σα να διακοπτόταν και η ίδια η ερωτική σχέση. 

Επιπλέον, επεσήμαινε πως δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο να διαπιστώσει την 

ακρίβεια και την ορθότητα των λεγόμενων της συντρόφου του, εστιάζοντας κυρίως στο 

αν η ίδια ήταν πιστή απέναντι του κι αν τον επιθυμούσε πραγματικά. Η ίδια η 

τεχνολογική εφαρμογή άφηνε αθέατη την κοινωνική δράση της συντρόφου του, 

δημιουργώντας αμφιβολίες στον Γκιόργκι όσον αφορά τα συναισθήματα της και τον 

χαρακτήρα της και ωθώντας τον να είναι επιφυλακτικός σε σχέση με το αν πραγματικά 

ταίριαζαν. Οι άπειρες ώρες διαδικτυακής συνομιλίας, κατά τη διάρκεια των οποίων 

επιτελούσαν και βίωναν εμπειρίες του «μαζί,» καθώς επέλεγαν να γευματίσουν την ίδια 

ώρα ή να πιουν καφέ -επιβεβαιώνοντας το μότο της διαφημιστικής καμπάνιας του 

Skype που ανέφερε πως η συγκεκριμένη τεχνολογία «θα σας βοηθήσει να κάνετε 

πράγματα με τους άλλους όταν είστε μακριά»138- δεν αποτελούσαν τεκμήριο αγάπης. 

Αντίθετα, αυτή η δυνητική συν-ύπαρξη δημιουργώντας την αίσθηση της συμμετοχής 

σε μια σκηνοθετημένη και μερική πραγματικότητα (Madianou και  Miller 2012),139 

λειτουργούσε υπονομευτικά ως προς την καλλιέργεια εμπιστοσύνης και αγάπης.   

                                                 
138 Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα του Skype αναφέρει: «Με το Skype μπορείτε να μοιραστείτε μια 
ιστορία, να γιορτάσετε τα γενέθλια ενός φίλου, να μάθετε μια ξένη γλώσσα, να οργανώσετε μια 
συνάντηση ή να συνεργαστείτε με τους συναδέλφους σας – όλα αυτά δηλαδή που θέλετε να κάνετε 
στην καθημερινότητά σας». 

139 Οι Madianou και Miller σημειώνουν πως μέσω της τεχνολογίας του Skype δεν αναπαράγεται η 
αλήθεια, καθώς οι χρήστες βλέπουν αυτό που οι άλλοι επιλέγουν να τους δείξουν οι συνομιλητές τους 
(2012: 120). 
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Σε αντίθεση με τον Γκιόργκι, ο Βούλγαρος φίλος του, Χρήστος, στον οποίο κάποιοι 

γνωστοί του του συνέστησαν μια Βουλγάρα μετανάστρια που ζούσε στην Χαλκίδα, με 

την οποία το πρώτο διάστημα επικοινωνούσαν μόνο τηλεφωνικά, υποστήριζε πως «Με 

το what’s up αγαπάς, ερωτεύεσαι». Ο Χρήστος ανέφερε πως ακόμα και όταν εργαζόταν, 

μιλούσε τηλεφωνικά με την σύντροφό του χρησιμοποιώντας ένα hands free ακουστικό. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των πολύωρων τηλεφωνικών συνομιλιών ο Χρήστος 

ερωτεύτηκε τη σύντροφό του, αν και δεν την είχε συναντήσει ποτέ από κοντά. Στην 

συνέχεια εξηγεί πώς συνέβη αυτό: «Μπορείς, ας πούμε, (να την αγαπήσεις) με τον τρόπο 

αυτό που ζεις με τη καθημερινότητα,(…) ξέρεις τα πάντα γι’ αυτό, απ’ το τηλέφωνο. 

Μπορεί να είναι ψέματα, μπορεί να είναι τέτοιο. Ξέρεις τι κάνει, που πάει τώρα, τι στάση 

έχει, ας πούμε, άμα μιλάς συνέχεια στο τηλέφωνο. Γι’ αυτό ρωτάς τί μιλούσατε τόση 

ώρα. Ξέρεις όλα γι’ αυτόν τον άνθρωπο και βλέπεις μια ζεστή λέξη, ζεστό τρόπο που σε 

ζεσταίνει, έτσι, όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Και καταλαβαίνεις τον χαρακτήρα τους από 

μέσα το, αναγνωρίζεις τον άνθρωπο. Με το λέξεις αυτό, με αυτό που μιλάει. Βλέπεις μια 

χαρακτήρα, σου δίνει μια χαρακτήρα έτσι, που εσύ αυτό το χαρακτήρα το θες. Μπορεί να 

έχεις κάνει όνειρα γι’ αυτόν τον χαρακτήρα, γι’ αυτόν τον άνθρωπο. Και ο Θεός στον 

στέλνει. Κι έτσι σιγά-σιγά συνηθίζεις κι αγαπήσεις». Ο Γκιόργκι διαφωνούσε μαζί του, 

καθώς πίστευε «ότι με το what’s up λες πολλά ψέματα και παραμύθια, όχι ότι αγαπάς. 

Λες “σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς”».  

Το πρόγραμμα καρτοκινητής τηλεφωνίας της Cosmote, What’s up140, καθώς και η 

διαδικτυακή τηλεπικοινωνιακή εφαρμογή VoIP (“Φωνή επί διαδικτυακού 

πρωτοκόλλου”) Skype λόγω του χαμηλού ή μηδαμινού κόστους των υπηρεσιών τους 

δίνουν την ευκαιρία στους χρήστες των συγκεκριμένων εφαρμογών να «είναι συνέχεια 

μαζί», ανανοηματοδοτώντας την έννοια της τηλεπικοινωνίας και το περιεχόμενο της. 

Κατά τον Γκιόργκι, όμως, αυτή η πληθωρική λεκτικά και χρονικά επικοινωνία, παρόλο 

που αποτελεί το μοναδικό μέσο εκφοράς και επιτέλεσης των τεχνολογικά 

διαμεσολαβούμενων ερωτικών σχέσεων, δεν υλοποιεί και δεν πιστοποιεί την 

«πραγματική» αγάπη ή το «αληθινό» ερωτικό ενδιαφέρον, και κυρίως δεν 

ανταποκρίνεται στην «πραγματικότητα». Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα φλύαρα 

ερωτικά λόγια των τηλεφωνικών κλήσεων, αποσκοπώντας να σαγηνεύσουν τον 

συνομιλητή, κατά κανόνα ρέπουν προς την παραποίηση της αλήθειας, συνθέτοντας και 

                                                 
140 Η διαφήμιση της εν λόγω τηλεφωνικής εταιρείας αναφέρει πως το συγκεκριμένο προϊόν 
δημιουργήθηκε «για να είμαστε συνέχεια μαζί, γιατί όταν είμαστε μαζί τα πάντα είναι εύκολα κι εμείς 
πιο δυνατοί».  
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προσφέροντας πλασματικές εικόνες και συναισθήματα, γεγονός το οποίο μας 

παραπέμπει στο τηλεφωνικό σεξ, στο πλαίσιο του οποίου οι τηλεφωνήτριες διηγούνται 

πλασματικές ιστορίες, για να διεγείρουν τη φαντασία των πελατών, επιτελώντας 

εφήμερους ρόλους  (Μπακαλάκη 2011).  

Ο Νίκος, ένας από τους μετανάστες που δημοσίευσαν στην αλβανική εφημερίδα 

Paloma μια αγγελία αναζήτησης συντρόφου και με τους οποίους συνομίλησα 

τηλεφωνικά –κι εγώ με τη σειρά μου-, περιγράφοντας επιγραμματικά την εμπειρία των 

τηλεφωνικών γνωριμιών, μοιάζει να συμφωνεί με τα παραπάνω. «Οι περισσότερες λένε 

παραμύθια, απλώς κουβεντιάζουνε». Η έκφραση «παραμύθια» δεν αποδίδει μόνο την 

προσποιητή αγάπη που επιδεικνύουν οι συνομιλητές, αλλά γενικότερα την 

αναξιοπιστία των λόγων που διατυπώνονται στις συγκεκριμένες τηλεφωνικές 

συνομιλίες. Θα έλεγε κανείς πως στο πλαίσιο αυτών των δυνητικών οικειοτήτων 

αιωρείται διαρκώς η αλήθεια. Το τι εστί πραγματικό, είτε αυτό αφορά την ορθότητα 

όσων εκφράζονται είτε την αλήθεια των συναισθημάτων, αποτελεί ένα συνεχές 

διακύβευμα των σχέσεων που προκύπτουν και διατηρούνται μέσω των νέων 

τεχνολογιών επικοινωνίας.   

Αυτό διαφαίνεται και από το γεγονός ότι στις δημοσιευμένες αγγελίες της 

εφημερίδας Paloma το ζήτημα της ειλικρίνειας κατέχει εξέχουσα θέση. Στον 

μεγαλύτερο αριθμό των αγγελιών που δημοσιεύουν άνδρες, αναζητώντας μια σοβαρή 

σχέση, η ειλικρίνεια ή η μπέσα των γυναικών συνιστά απαραίτητο προσόν και 

επιθυμητό ζητούμενο. Ενδεικτικά αναφέρω: «Είμαι ένα παιδί από Λούσια. 

Ταλαιπωριέμαι να βρω μια κοπέλα ειλικρινής. Όποια είναι, ας μου τηλεφωνήσει. Είμαι 

νόμιμος στην Ελλάδα. Η κοπέλα να είναι από Λούσια».141 Θα μπορούσε κανείς να 

σχολιάσει πως η συχνότητα με την οποία εμφανίζεται ο όρος ειλικρίνεια στις 

προσωπικές αγγελίες των μεταναστών καταδεικνύει τον παραπλανητικό χαρακτήρα 

αυτών των τηλεφωνικών ερωτικών γνωριμιών, που κατά συνέπεια δημιουργεί την 

ανάγκη αποσαφήνισης της επιθυμίας εύρεσης ενός ειλικρινούς συνομιλητή. Όμως, 

κατά πόσο η διάθεση παραμυθιάσματος και η έμμονη αναφορά στην ειλικρίνεια 

σχετίζεται με τις αδυναμίες και τις δυνατότητες της τεχνολογικά διαμεσολαβημένης 

ερωτικής επικοινωνίας;  

                                                 
141 Αναφέρω μια ακόμη περίπτωση: «Είμαι ένα αγόρι 22 χρονών. Έχω 5 χρόνια στην Ελλάδα. Έχω 
αποφασίσει να αρραβωνιαστώ με μια κοπέλα από το Ελμπασαν. 18-22. Να μην έχει ιστορικό αγάπης. 
Δεν με ενδιαφέρει η ομορφιά, μόνο η ειλικρίνεια της. Όποια ενδιαφέρεται, φτάνει μόνο ένα sms». 
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Η Sealing Cheng, στο άρθρο της για τις Φιλιππινέζες εργαζόμενες σε κλαμπ 

διασκέδασης στην Νότια Κορέα αναφέρει ότι «η συχνότητα με την οποία εμφανίζονται 

οι λέξεις εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια, κατανόηση και θυσία στις περιγραφές του εαυτού 

τους και των άλλων και στις συναναστροφές τους με τους συντρόφους τους 

καταδεικνύουν πως είναι σημαντικές αξίες του κοινωνικού και πολιτισμικού τους 

κόσμου» (2007: 243). Αντλώντας από τον συλλογισμό της Cheng, θα επιχειρήσω να 

εξετάσω πώς η ειλικρίνεια στο πλαίσιο των δια-εθνικών συναισθηματικών εμπειριών 

των μεταναστών και μεταναστριών καθίσταται διακύβευμα των ερωτικών σχέσεων, 

αντανακλώντας τις πολιτισμικές αντιλήψεις για τον ιδεατό ερωτικό σύντροφο και την 

πολιτική οικονομία του έρωτα.  

Η Ελόνα, μια Αλβανίδα μετανάστρια, 35 ετών, κατά καιρούς μου περιέγραφε τις 

ερωτικές της εμπειρίες απομυθοποιώντας τες, καθώς, όπως μου εξηγούσε, δεν 

θεωρούσε πως κάποιος από τους συντρόφους τους εννοούσε τα ερωτικά λόγια που της 

απηύθυνε. Υπό αυτήν την οπτική προσέγγισης, ο κοινός παρανομαστής αυτών των 

ερωτικών ιστοριών δεν ήταν η αμφίβολη ερωτική στάση των συντρόφων της, αλλά η 

βαθιά πεποίθηση της Ελόνας ότι το συμφέρον –μεταμφιεσμένο σε ερωτική διάθεση- 

υποκινεί την ερωτική δέσμευση και όχι ο αληθινός έρωτας. Επέμενε πως έχοντας ζήσει 

στην Ελλάδα, έχοντας αποκτήσει ερωτικές εμπειρίες και έχοντας εργαστεί σε χώρους 

διασκέδασης, είχε δει πολλά – εργοδότες να εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους, 

φίλους να προδίδουν, οικογενειάρχες να ξενοκοιτάζουν, σχέσεις να διαλύονται λόγω 

οικονομικών δυσκολιών- και είχε μάθει πια να προστατεύει τον εαυτό της, 

αναπτύσσοντας, στην πραγματικότητα, μια καχύποπτη στάση απέναντι σε όλους. 

Όπως διαφαίνεται στην περίπτωση της Ελόνας, η έλλειψη εμπιστοσύνης στα λόγια, 

στις πράξεις και κυρίως στις κοινωνικές σχέσεις σχετίζεται άμεσα με τις 

μεταναστευτικές εμπειρίες, στο πλαίσιο των οποίων οι μετανάστες «είδαν» τα όνειρα 

τους να προδίδονται, τις συγγενικές και φιλικές τους σχέσεις να κλονίζονται και τα 

συναισθήματα της αγάπης και της συλλογικής αλληλεγγύης να διαψεύδονται και να 

αναμετριούνται σε καθημερινή βάση με το προσωπικό συμφέρον και την κοινωνική 

υποκρισία. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως στο πλαίσιο αυτών των 

οικονομικών και κοινωνικών μεταβολών, που καλλιέργησαν ένα κλίμα γενικευμένης 

δυσπιστίας απέναντι στους θεσμούς, η ειλικρίνεια, καθώς έπαψε να θεωρείται 

αυτονόητο και δεδομένο στοιχείο των διυποκειμενικών σχέσεων, καθίσταται ένα 

πολιτισμικά προσδιορισμένο κριτήριο σύναψης σχέσεων και αναδεικνύεται ως ένας 
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μηχανισμός προάσπισης του εαυτού, ως ένα μέσο εξασφάλισης κοινωνικής 

σταθερότητας. 

Όπως παρατηρεί η Papailias, «η ρητορική της μπέσας,142 η οποία συνήθως 

σχολιάζεται στον δυτικό (και ελληνικό) τύπο ως μια «μεσαιωνική» αλβανική 

νοοτροπία, μπορεί να θεωρηθεί σύμπτωμα της ανα-προσωποποίησης των εργασιακών 

σχέσεων στην μεταφορντική εποχή». Η ίδια εξηγεί πως στη σύγχρονη καπιταλιστική 

οικονομία οι μετανάστες λόγω της έλλειψης πολιτικών και εργασιακών δικαιωμάτων 

εξαρτώνται από σχέσεις εμπιστοσύνης143 και παράλληλα καθίστανται τρωτοί λόγω της 

έλλειψης αυτών (2003: 1074).  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως ο 

επαναληπτικός χαρακτήρας της έννοιας της μπέσας στις αγγελίες των Αλβανών 

μεταναστών διαθλά έμμεσα τον ρευστό χαρακτήρα των ερωτικών εμπειριών στη χώρα 

υποδοχής, τα ρήγματα των συγγενικών σχέσεων που θέτονται υπό κρίση στο πλαίσιο 

της μεταναστευτικής εμπειρίας και την οικονομική επισφάλεια της καθημερινής ζωής, 

που στην πραγματικότητα διαμόρφωσαν και τροφοδότησαν την επιθυμία αναζήτησης 

ειλικρινών σχέσεων. Ως εκ τούτου, τα λόγια που ανταλλάσσονται με γαλαντομία στο 

πλαίσιο αυτών των τεχνολογικά διαμεσολαβημένων ερωτικών εμπειριών, στην 

πραγματικότητα, καταδεικνύουν τη συνεχή διαπλοκή και ανανοηματοδότηση των 

δυνητικών σχέσεων υπό το πρίσμα των πραγματικών ερωτικών εμπειριών, εντείνοντας 

την υπάρχουσα ρευστότητα των ερωτικών σχέσεων και (ανα)παράγοντας αντίστοιχα τη 

ρητορική περί τύχης.  

  Ο προσποιητός λόγος των τηλεφωνικών συνομιλιών συνδέεται και υπογραμμίζει 

την «πλασματικότητα» των συναισθημάτων που κυκλοφορούν και επιτελούνται κατά 

τη διάρκεια αυτών, αναδεικνύοντας παράλληλα ως ζητούμενο των δυνητικών 

ερωτικών σχέσεων την αναζήτηση της «αληθινής» αγάπης. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις των αγγελιών εύρεσης ερωτικού συντρόφου, οι συντάκτες σπεύδουν να 

επεξηγήσουν ακριβώς πώς προσλαμβάνουν την αληθινή αγάπη ή γενικότερα την 

αγάπη.144 Ενδεικτικά αναφέρω: «Γεια σας. Είμαι ο Μάριος, από Κορυτσά, 28 χρονών, 

                                                 
142 Στην Αλβανία, μπέσα σημαίνει ο λόγος τιμής που σφραγίζει μια προφορική συμφωνία και 
συνεπάγεται την απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνημένων και από τις δυο πλευράς όρων αυτής,  
επιβεβαιώνοντας ή υπονομεύοντας αντίστοιχα την κοινωνική αξία των δεσμευόμενων μελών.  
143 Όπως αναφέρει η Papailias, οι περισσότερες εργασιακές συμφωνίες μεταξύ των Αλβανών 
εργαζομένων και των Ελλήνων εργοδοτών συνάπτονται σε προφορικό επίπεδο (2003: 1074).   
144 Σε αυτό το σημείο, θα έπρεπε να διαχωρίσουμε τις αγγελίες αυτές, στις οποίες αναφέρεται η αγάπη 
περισσότερο στο πλαίσιο μιας διάθεσης παραμυθιάσματος ή αποπλάνησης μέσω ερωτόλογων. Στην 
συνέχεια του κεφαλαίου, το ζήτημα αυτό εξετάζεται διεξοδικά.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:18:14 EEST - 44.213.66.193



 185

ψάχνω κοπέλα για σοβαρή σχέση. Η κοπέλα να είναι ταλαιπωρημένη από τη ζωή, να μην 

την ενδιαφέρουν τα αυτοκίνητα και τα λεφτά, μόνο η αγάπη». Σύμφωνα με το κείμενο 

της συγκεκριμένης αγγελίας, το ενδιαφέρον για αυτοκίνητα και λεφτά, που 

υποδηλώνουν στην ουσία την υιοθέτηση ενός υλιστικού τρόπου ζωής, μοιάζει να μην 

είναι συμβατό με την αγάπη, αναδεικνύοντας στην ουσία την πεποίθηση πως 

αποτελούν δυο «εχθρικούς κόσμους» (Zelizer 2000). Θα μπορούσε κανείς να 

υποστηρίξει πώς μέσω αυτών των αγγελιών οι μετανάστες φαίνεται να προσδιορίζουν 

το νόημα της αληθινής αγάπης υπό το πρίσμα της ένταξης τους σε ένα καπιταλιστικό 

κράτος. Παράλληλα, όμως, οι αγγελίες αναζήτησης της αληθινής αγάπης εγγράφουν τα 

μεταναστευτικά τους βιώματα και πιο συγκεκριμένα περικλείουν –με έναν πλάγιο 

τρόπο- τις τραυματικές εμπειρίες ερωτικής απόρριψης και εξαπάτησης των Αλβανών 

μεταναστών στη χώρα υποδοχής λόγω της μεταναστευτικής, και πιο συγκεκριμένα της 

εργασιακής και οικονομικής τους ταυτότητας, οι οποίες συνέβαλαν στη 

νοηματοδότηση της αληθινής αγάπης στον αντίποδα του οικονομικού συμφέροντος. 

 Ο Γκιόργκι, κάθε φορά που η Ρωσίδα σύντροφός του έφερνε την συζήτηση σε 

οικονομικά θέματα, τερμάτιζε τη συνομιλία μέσω Skype εξηγώντας της πως «η αγάπη 

δεν έχει καμία σχέση με τα χρήματα». Η διακοπή της συνομιλίας, που προειδοποιούσε 

παράλληλα για μια διακοπή της ίδιας της ερωτικής σχέσης, υπογράμμιζε την 

αδιαλλαξία του σε σχέση με την πεποίθηση του περί ανιδιοτελούς αγάπης. Την ίδια 

στιγμή, όμως, υπέκρυπτε το πρόσφατο ερωτικό του παρελθόν, και πιο συγκεκριμένα 

την οικονομική εξαπάτηση από την πρώην Βουλγάρα σύντροφό του, την οποία είχε 

ερωτευτεί.145 Και άφηνε αθέατη εξίσου μια βαθιά αντίφαση ανάμεσα στα λόγια και 

στις πράξεις του, εφόσον ο ίδιος πάντα έκρινε αν κάποιος τον αγαπά «πραγματικά» 

ανάλογα με το αν τον είχε βοηθήσει οικονομικά.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως στην 

περίπτωση του Γκιόργκι η αναζήτηση μιας ανιδιοτελούς αγάπης αποτελεί μια απόπειρα 

διευθέτησης της τρωτότητας του ως μεταναστευτικού υποκειμένου. Στην ουσία, μέσω 

μια τέτοιου είδους ρητορικής, σύμφωνα με την οποία το συναίσθημα της αγάπης 

αντίκειται σε κάθε τύπου οικονομική συναλλαγή, επιχειρεί να αποτρέψει το 

ενδεχόμενο να βιώσει ξανά λόγω της οικονομικής του κατάστασης- που ανάλογα με το 

σημείο θέασης θεωρείται άλλοτε ισχυρή και άλλοτε αδύναμη- παρόμοιες τραυματικές 

εμπειρίες οικονομικής και συναισθηματικής εξαπάτησης, αποθεραπεύοντας 

                                                 
145 Η συγκεκριμένη ερωτική σχέση του Γκιόργκι συζητήθηκε στο 3ο κεφάλαιο.  
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ταυτόχρονα τον ανδρισμό του που απαξιώθηκε μέσω ερωτικών εμπειριών που 

απέβλεπαν στο ατομικό συμφέρον. Υπό αυτήν την οπτική προσέγγισης, θα μπορούσε 

κανείς να υποστηρίξει πως οι μετανάστες θεωρούν πως μια ανιδιοτελής αγάπη, ή μια 

«αμιγής σχέση» κατά τον Giddens (2005), θα μπορούσε να προσφέρει ασφάλεια σε 

έναν επικίνδυνο μετα-παραδοσιακό κόσμο, μετριάζοντας τη συναισθηματική 

επισφάλεια που προκάλεσαν οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές λόγω 

της κατάρρευσης των σοσιαλιστικών κρατών και της μεταναστευτικής κίνησης.  

Παράλληλα, ο Γκιόργκι, καθώς ενστερνίζεται το ιδεώδες της ανιδιοτελούς αγάπης, 

δηλαδή καθώς απέναντι στο δίπολο λογικής/συναισθήματος συντάσσεται υπέρ του 

δεύτερου, αρθρώνει και προβάλλει ένα διαφορετικό έμφυλο εαυτό, θέτοντας υπό 

αμφισβήτηση κοινωνικά προσδιορισμένες ηγεμονικές αναπαραστάσεις σχετικά με την 

ανδρική και μεταναστευτική του ταυτότητα. Αντιπαραβάλλοντας στη στερεοτυπική 

αναπαράσταση των μεταναστών ως υποκινούμενων κυρίως για οικονομικούς λόγους 

και στην κυρίαρχη αντίληψη περί θηλυκοποίησης των συναισθημάτων έναν έμφυλο 

εαυτό που αξιώνει την Αγάπη, στην πραγματικότητα, διεκδικεί να αναγνωριστεί ως 

υποκείμενο με –«αληθινά»- συναισθήματα, σεξουαλικότητα και επιθυμίες, 

επαναπροσδιορίζοντας την θέση του όχι μόνο στο πλαίσιο της ετεροφυλοφιλικής 

ερωτικής σχέσης, αλλά και στην κοινωνία υποδοχής.  

Παρόλο, όμως, τις επίμονες προσπάθειες αναζήτησης μιας ανιδιοτελούς αγάπης, 

τόσο ο Γκιόργκι όσο και οι συντάκτες των αγγελιών αργά ή γρήγορα εντοπίζουν πίσω 

από τα ερωτόλογα των τηλεφωνικών συνομιλιών το οικονομικό συμφέρον ή αλλιώς 

τους «πραγματικούς» λόγους που κινητοποιούν τις γυναίκες να επικοινωνήσουν 

τηλεφωνικά μαζί τους. Ο Νίκος αντιπαρέβαλε τη δική του ειλικρίνεια σε σχέση με τις 

προθέσεις του, που διατυπώνονται άμεσα μέσα από το μεστό μήνυμα της αγγελίας,146 

όπου αναφέρει ότι αναζητούσε μια γυναίκα για σοβαρή σχέση, με τη διάθεση των 

γυναικών να προσποιηθούν ερωτικό ενδιαφέρον αποβλέποντας σε οικονομικό κέρδος. 

Ο Νάρι, ένας Αλβανός μετανάστης που ζει στην Λάρισα και εξέδωσε κι αυτός αγγελία 

αναζήτησης συντρόφου, επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του Νίκου. Μου ανέφερε 

συγκεκριμένα πως τον είχαν πάρει τηλέφωνο τρεις κοπέλες. Η πρώτη του είχε ζητήσει 

να της στείλει 300 ευρώ. Του εξήγησε πως βρισκόταν στο τελωνείο και ήθελε να 

περάσει τα σύνορα, για να πάει να τον βρει, και πως ο συνοριοφύλακας της ζητούσε 

300 ευρώ, τα οποία τώρα με τη σειρά της ζητούσε από τον ίδιο. Λέει συγκεκριμένα: 

                                                 
146 Στην αγγελία έγραφε: «Είμαι 29 χρονών. Ζω στον Βόλο. Θέλω μια κοπέλα για σχέση σοβαρή». 
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«Τώρα δεν έχουν μπέσα όλοι. Κάνουν παιχνίδια. Οι γυναίκες πρώτα – πρώτα τα κάνουν 

αυτά, για να βγάλουν κάρτες για το κινητό, η άλλη στα ζητάει πιο άμεσα, δώσε 300 ευρώ 

για το τελωνείο».  

Στην προκείμενη περίπτωση, οι πληροφορητές, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στο 

γεγονός ότι οι γυναίκες καμουφλάρουν τις οικονομικές βλέψεις της τηλεφωνικής 

συνομιλίας μέσω μιας ρητορικής του «μαζί» - παίζοντας δηλαδή με τα συναισθήματα 

τους-, καταδεικνύουν πως μέσω αυτής της πρακτικής καθίστανται θύματα 

συναισθηματικής παρά οικονομικής εξαπάτησης. Επομένως, θα μπορούσε κανείς να 

υποστηρίξει πως οι Αλβανοί μετανάστες μέσω των συγκεκριμένων τηλεφωνικών 

γνωριμιών νιώθουν διπλά προδομένοι, εφόσον πέρα από το γεγονός ότι βεβαιώνεται η 

επικράτηση του συμφέροντος έναντι της αληθινής αγάπης, βιώνουν την ανατροπή των 

έμφυλων νορμών και αξιών147 της χώρας καταγωγής, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με 

γυναικεία υποκείμενα που δεν υλοποιούν τον φυσικοποιημένο έμφυλο ρόλο τους ως 

παρόχων αγάπης και αφοσίωσης.148 Υπό αυτό το πρίσμα, η ρητορική που αναπτύσσουν 

οι Αλβανοί μετανάστες σχετικά με την έλλειψη μπέσας των γυναικών και κατ’ 

επέκταση για το ανυπόστατο της ανιδιοτελούς αγάπης συμβάλλει στη συγκρότηση του 

αλβανικού γυναικείου σώματος ως επικίνδυνου σώματος και ταυτόχρονα –μέσω 

αυτού- στη νοηματοδότηση του συγκεκριμένου μέσου εύρεσης ερωτικού συντρόφου 

ως επισφαλούς. Ως εκ τούτου, το ερώτημα παραμένει: για ποιο λόγο οι Αλβανοί 

συντάκτες των αγγελιών, ενώ επιθυμούν να βιώσουν την αληθινή αγάπη, επιμένουν να 

διακινδυνεύουν να συναντήσουν έναν έρωτα κάλπικο μέσω ενός αβέβαιου -ως προς 

τους σκοπούς τους - μέσου εύρεσης συντρόφου;  

Παιγνιώδεις επιτελέσεις εθνικών αρρενωποτήτων  

  Οι προσωπικές αγγελίες της εφημερίδας Paloma, που αριθμούν εκατοντάδες σε 

εβδομαδιαίο επίπεδο, στην πραγματικότητα συνιστούν βάσεις προσωπικών δεδομένων, 

μέσω των οποίων οι Αλβανοί μετανάστες δύνανται να διευρύνουν τα κοινωνικά τους 

δίκτυα,149 μεγιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τις πιθανότητες εύρεσης συντρόφου. 

                                                 
147 Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι και στην περίπτωση των τηλεφωνικών αγγελιών 
παρατηρούμε πως οι Αλβανοί μετανάστες υιοθετούν τα ίδια κριτήρια επιλογής συντρόφου, όπως στην 
περίπτωση των προξενιών. 
148  Η D’ Aoust παρατηρεί ότι στην περίπτωση των dating sites οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί άνδρες 
προτιμούν τις Ασιάτισσες γυναίκες για την αγνή τους αγάπη και τη θηλυκότητα τους, φυσικοποιώντας 
και εξωτικοποιώντας με αυτόν τον τρόπο το συναίσθημα της αληθινής αγάπης (2009: 27).    
149 Ειδικά στην περίπτωση των Αλβανών και Αλβανίδων μεταναστών/τριών –και μη- που είναι 
παντρεμένοι, η έκδοση μιας αγγελίας αναζήτησης συντρόφου ίσως να αποτελεί το μοναδικό τρόπο 
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Υπό αυτήν την έννοια, η προσωπική ατζέντα των κοινωνικών επαφών των μεταναστών 

μπορεί να συμπληρωθεί χωρίς ιδιαίτερο κόπο ή κόστος, σε ελάχιστο χρόνο, εξαιτίας 

της ευρείας διάδοσης και αποδοχής του συγκεκριμένου τρόπου ερωτικής προσέγγισης 

και κατ’ επέκταση της υπερπροσφοράς τηλεφωνικών ερωτικών γνωριμιών, το οποίο 

δεν θα ήταν εφικτό –τουλάχιστον με αυτούς τους ρυθμούς- στην «πραγματική» ζωή. 

Επομένως, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως σε ένα βαθμό η απλοποίηση και η 

επίσπευση της διαδικασίας αναζήτησης ερωτικού συντρόφου, αλλά κυρίως η 

δυνατότητα της πολλαπλής και ταυτόχρονης συνδεσιμότητας -ή διαφορετικά της 

τεχνολογικά διαμεσολαβούμενης ερωτικής γνωριμίας και επαφής- συντελούν στην 

υιοθέτηση από πλευράς τους της συγκεκριμένης ερωτικής πρακτικής. Κανένας 

κανόνας του παιχνιδιού, άλλωστε, δεν απαγορεύει την παράλληλα ερωτοτροπία ή έστω 

ερωτική γνωριμία με πολλές συντρόφους προς αναζήτηση της μιας και αληθινής 

αγάπης.  

Σε συνθήκες εκ-τοπισμού και κινητικότητας, η διεκδίκηση από πλευράς των 

μεταναστών μιας πληθώρας ερωτικών επιλογών που θα μπορούσε να προσφέρει μια 

«δημοκρατική» πλατφόρμα υποδεικνύει παράλληλα τη διάθεση και συμβάλλει στη 

διαδικασία ανασυγκρότησης της έμφυλης, εθνικής και μεταναστευτικής 

υποκειμενικότητας. Μέσω της διεκδίκησης και της δυνατότητας μιας υπερ-πληθώρας 

ερωτικών γνωριμιών και τηλεφωνικών συνομιλιών οι συντάκτες των αγγελιών, αλλά 

και ο Γκιόργκι που καταφεύγει στην ιστοσελίδα ερωτικών γνωριμιών, καταφέρνουν, 

ανακαλώντας προς στιγμήν τη ρητορική περί ατυχίας, να αναστρέψουν το κλίμα της 

μοναξιάς -η οποία αρκετές φορές αναφέρεται στο κείμενο των αγγελιών και προκύπτει 

στα λεγόμενα των συνομιλητών μου-, και παράλληλα να θεραπεύσουν τον πληγωμένο 

ανδρισμό τους.150 Ακολουθώντας την Faier, η οποία επεξηγεί πως οι Ιάπωνες άνδρες 

από τις αγροτικές περιοχές φλερτάροντας τις Φιλιππινέζες γυναίκες που 

απασχολούνται ως σεξουαλικά εργαζόμενες σε μπαρ αισθάνονται «πιο άνδρες, πιο 

μοντέρνοι, πιο πλούσιοι, πιο κοσμοπολίτες» (2007: 151), θα έλεγα πως και οι Αλβανοί 

μετανάστες μέσω της συμμετοχής σε δυνητικές ερωτικές εμπειρίες αισθάνονται πως 

                                                                                                                                            
ικανοποίησης της επιθυμίας τους, δεδομένου του αυστηρού και διαρκούς ελέγχου που υπόκεινται από 
τη μεταναστευτική κοινότητα και το συγγενικό περιβάλλον.  
150 Στην περίπτωση των τηλεφωνικών αγγελιών, θα έλεγε κανείς ότι οι Αλβανοί μετανάστες 
απευθυνόμενοι σε ένα αμιγώς αλβανικό κοινό αυξάνουν τις πιθανότητες σύναψης μιας σχέσης, 
προσπερνώντας παράλληλα τα εμπόδια που έθετε η μεταναστευτική και εθνική τους ταυτότητα στη 
χώρα υποδοχής. Επιπλέον, θεωρητικά, αυξάνονται οι πιθανότητες ερωτικής επικοινωνίας, εφόσον οι 
περισσότεροι που εμπλέκονται σε αυτή την διαδικασία της γραφής - απεύθυνσης και της ανάγνωσης 
είναι διαθέσιμοι, αν μη τι άλλο, να ερωτοτροπήσουν, ειλικρινώς ή όχι, ανιδιοτελώς ή όχι. 
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αναπροσδιορίζεται όχι μόνο η θιγμένη έμφυλη ταυτότητα τους, αλλά η κοινωνική και η 

οικονομική τους αξία και ως εκ τούτου η θέση που κατέχουν στην ιεραρχία των 

επιθυμητών σωμάτων.  

Μέσω της έκδοσης μιας αγγελίας αναζήτησης συντρόφου, στην οποία οι Αλβανοί 

μετανάστες εστιάζουν είτε στην περιγραφή των χαρακτηριστικών της αρεστής νύφης 

είτε σε μια σκιαγράφηση του εαυτού τους, υπογραμμίζοντας άλλοτε την νομιμότητα 

τους ως μετανάστες151 και άλλοτε την οικονομική τους δεινότητα, στην ουσία, 

προσκαλούν τις Αλβανίδες συντρόφους να τους διεκδικήσουν ή έστω να τους 

αναζητήσουν. Παρόλο, λοιπόν, που στην περίπτωση των Αλβανών μεταναστών μέσω 

των τηλεφωνικών αγγελιών οι όροι της έμφυλης επιτέλεσης του ερωτικού 

ενδιαφέροντος δεν μεταβάλλονται αισθητά, όπως στην περίπτωση των Ιαπώνων 

ανδρών στα μπαρ που μελέτησε η Lieba Faier (2007), ή των Αμερικανών ανδρών που 

επισκέπτονται την Ρωσία που εξέτασε η Jennifer Patico (2009),152 θεωρώ πως και σε 

αυτήν την περίπτωση οι Αλβανοί μετανάστες ανακτούν την έμφυλη και κοινωνική τους 

αξία μέσω της έμμεσης διεκδίκησης τους από την πλευρά των γυναικών και της 

επίγνωσης ή της βάσιμης προσδοκίας ότι σε αυτήν τη δημοκρατική πλατφόρμα, που 

δεν είναι, όμως, απαλλαγμένη από οικονομικές ασυμμετρίες, κοινωνικές δυναμικές, και 

εθνικές ιδεολογίες, το πολιτισμικό και κοινωνικό τους κεφάλαιο θα μπορούσε να 

εκτιμηθεί θετικά σε σχέση με τη χώρα υποδοχής.  

Άλλωστε, οι Αλβανοί μετανάστες επιλέγοντας τα στοιχεία που θα συμπληρώσουν 

το προφίλ τους, που στην συνέχεια θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα, ανοικοδομούν την 

ταυτότητα τους με άξονα την ερωτική επιθυμία και με απώτερο σκοπό την ερωτική 

κατάκτηση και αναπροσδιορίζουν τη συλλογική αναπαράσταση της έμφυλης και 

μεταναστευτικής τους ταυτότητας στη χώρα υποδοχής.153 Επιμένοντας στην αναζήτηση 

                                                 
151 Οι περισσότεροι μετανάστες που αναζητούν μια σοβαρή σχέση τονίζουν τη μεταναστευτική τους 
ιδιότητα, αν και είναι περιττό, δεδομένου ότι οι αγγελίες καταχωρούνται στη στήλη «Μετανάστες 
ψάχνουν» και στην υποκατηγορία «Ελλάδα». Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι ] οι Αλβανοί 
μετανάστες αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στη μεταναστευτική τους ιδιότητα, καθώς αναγνωρίζουν πως 
η μεταναστευτική εμπειρία αποτελεί ένα κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο που προσμετρείται 
θετικά κατά τη διαδικασία επιλογής συζύγου, ιδιαίτερα στη χώρα καταγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
Αλβανοί μετανάστες, διευκρινίζοντας άλλοτε το γεγονός ότι έχουν «νόμιμα χαρτιά» και άλλοτε την 
οικονομική τους κατάσταση, στην πραγματικότητα, εγγυούνται έμμεσα στις υποψήφιες συντρόφους 
ότι μέσω της σύναψης μιας σοβαρής σχέσης δύνανται να βιώσουν και οι ίδιες την εμπειρία της 
κινητικότητας και κατ’ επέκταση να βελτιώσουν τους όρους της ζωής τους, καθιστώντας τους εαυτούς 
τους επιθυμητούς συζύγους. 
152 Στην εθνογραφική της έρευνα η Patico (2009) μελέτησε τις συναντήσεις που έλαβαν χώρα στην 
Ρωσία μεταξύ Αμερικανών ανδρών και Ρωσίδων γυναικών, οι οποίοι είχαν γνωριστεί μέσω dating 
sites.  
153 Αναφέρομαι στη συλλογική αναπαράσταση των Αλβανών μεταναστών στον ελληνικό τύπο στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990, ζήτημα που σχολιάστηκε στο 1ο κεφάλαιο. Για ένα παράδειγμα σε 
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της αληθινής αγάπης ή παρουσιάζοντας μια υπερ-σεξουαλική διάθεση, όπως θα 

διαφανεί στην συνέχεια, οι συντάκτες των αγγελιών συνθέτουν, επιτελούν και 

επιδεικνύουν έναν ερωτεύσιμο ή ερωτικό εαυτό, ο οποίος παραγνωρίστηκε, κι 

αποσιωπήθηκε στο πλαίσιο της μεταναστευτικής  εμπειρίας, καθιστώντας με αυτόν τον 

τρόπο υπερ-ορατή την έμφυλη και εθνική τους ταυτότητα. Ή επιτελούν έναν ερωτικό 

εαυτό που στην πραγματική ζωή απαξιωνόταν και παραγκωνιζόταν, καθώς αντέβαινε 

στα πρότυπα της ηγεμονικής αρρενωπότητας, όπως υποστηρίζει ο Yow-Juin Wang 

αντίστοιχα για τους Ταϊβανέζους άνδρες που φλερτάρουν σε ιστοσελίδες εύρεσης 

συντρόφου (2011: 495). Υπό αυτό το πρίσμα, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως 

οι σελίδες των τηλεφωνικών αγγελιών συνιστούν έναν δυνητικό χώρο, στο πλαίσιο του 

οποίου οι Αλβανοί μετανάστες ανασημασιοδοτούν την έμφυλη και μεταναστευτική 

ταυτότητα της «πραγματικής» ζωής, αναμένοντας να βιώσουν διαφορετικές εμπειρίες 

του φύλου, της σεξουαλικότητας, της οικειότητας, γεγονός που τους ωθεί να 

«ρισκάρουν» και να «κυνηγήσουν» την τύχη τους.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως ακόμα 

και οι μετανάστες που στηλιτεύουν τον υπερφίαλο χαρακτήρα των τηλεφωνικών 

επαφών, επιλέγουν τις δυνητικές ερωτικές επαφές λόγω των  συναισθηματικών νορμών 

που τις διέπουν – της γρήγορης, εύκολης κι εναλλασσόμενης επαφής, στο πλαίσιο της 

οποίας προωθείται η εκλογικευμένη σύγκριση και επιλογή που παραπέμπει στους 

νόμους της καπιταλιστικής αγοράς (Illoyz, 2010: 28)- αναπαράγοντας και οι ίδιοι σε 

έναν βαθμό τον παιγνιώδη χαρακτήρα αυτής της ερωτικής προσέγγισης. Κατ’ 

επέκταση, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η διατήρηση της ανωνυμίας του 

μέσου και των χρηστών ανακηρύσσει τις τηλεφωνικές αγγελίες και τα dating sites 

κατάλληλα μέσα σύναψης ερωτικών σχέσεων υπό συνθήκες κοινωνικής ανασφάλειας 

(Henry-Waring και Barraket 2008: 17), γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από τον 

τρόπο που οι μετανάστες που δημοσίευσαν στην εφημερίδα Paloma αγγελίες 

αντιμετωπίζουν τις ανεπιθύμητες ερωτικές συνομιλήτριες. Ο Νάρι μου αναφέρει πως 

σε περίπτωση που κάποια γυναίκα επιμένει να του τηλεφωνεί παρά την θέληση του, 

απενεργοποιεί το κινητό του για λίγες μέρες ή πετάει την κάρτα sim που αγοράστηκε 

αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό. Εκμεταλλευόμενοι τις εφαρμογές που παρέχει το 

ίδιο το μέσο, πατώντας απλά διαγραφή της επαφής ή επιλέγοντας τη φραγή 

                                                                                                                                            
σχέση με το πώς καταφέρνουν τα υποκείμενα που έχουν εκτεθεί στον πόνο μέσω της προβολής και της 
κυκλοφορίας των προσωπικών τους στιγμών στο διαδικτυακό περιβάλλον να διαχειριστούν αυτό 
ακριβώς το τραύμα και να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητα τους χρησιμοποιώντας τις νέες 
τεχνολογίες επικοινωνίας, βλέπε Madianou  (2013).  
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εισερχομένων κλήσεων, οι μετανάστες απενεργοποιούν και τερματίζουν εύκολα τις 

συναισθηματικές επαφές που δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια και στις επιθυμίες 

τους. Στην προκείμενη περίπτωση, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως η ερωτική 

προσέγγιση μέσω οθόνης καθίσταται επιθυμητή, «ακριβώς επειδή σε συνθήκες 

γενικευμένης δυσπιστίας παρέχει την έξοδο διαφυγής» (Μπάουμαν 2006: 72). 

Επομένως, η οθόνη παρέχοντας την ασφάλεια αποδέσμευσης ανώδυνα, χωρίς ιδιαίτερο 

κόπο και συναισθηματικό βάρος, στην πραγματικότητα, αντισταθμίζει την επισφάλεια 

του ίδιου του μέσου εύρεσης ερωτικού συντρόφου, ωθώντας τους χρήστες να 

εξακολουθούν να ρισκάρουν.  

Παράλληλα, όμως, η ερωτική δράση που αναπτύσσουν οι μετανάστες μέσω των 

νέων τεχνολογιών επικοινωνίας τους παρέχει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά 

–και να συνδιαμορφώσουν- στην ερωτική πραγματικότητα, που αν και συντελείται και 

αποτυπώνεται στις στήλες της εβδομαδιαίας εφημερίδας ή μέσω ενός δυνητικού μέσου, 

έχει σαφείς χωρικές προεκτάσεις και πιο συγκεκριμένα δια-εθνικές. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, αποδεικνύεται πως οι νέες τεχνολογίες δεν ενισχύουν μόνο τους δεσμούς 

των μεταναστευτικών κοινοτήτων, αλλά παράγουν μη συμβατικές, απροσδόκητες δια-

εθνικές μορφές ανήκειν. Μέσω της ανάγνωσης και της σύνταξης ερωτικών αγγελιών οι 

Αλβανοί μετανάστες αποκτούν πρόσβαση στην κοινωνική ζωή της χώρας καταγωγής 

και παράλληλα της χώρας υποδοχής, σε κοινότητες ερωτικά και σεξουαλικά 

διαθέσιμων έμφυλων σωμάτων, σε νέες χωρικές πραγματικότητες, αλλά και σε νέες 

κινητικότητες και επανεδαφοποιήσεις, αξιοποιώντας και βιώνοντας τη δια-εθνική 

διάσταση αυτών των αγγελιών. Άλλωστε, θα μπορούσε κανείς να πει πως ο εικονικός 

κόσμος των ερωτικών γνωριμιών -στατικός και απομακρυσμένος– στην 

πραγματικότητα αποσκοπεί στην υπέρβαση των χωρικών ορίων και περιορισμών που 

θέτει η οθόνη και αποβλέπει στην κινητικότητα.  

Ο Γκιόργκι μετά από ένα εξάμηνο ερωτικής επαφής μέσω Skype με την Ρωσίδα 

σύντροφό του και ένα ταξίδι γνωριμίας αποφάσισε να μεταναστεύσει στην Ρωσία. Λίγο 

πριν την αναχώρηση του, μου ανέφερε πως αυτό που επρόκειτο να πράξει ήταν η 

μεγαλύτερη θυσία που θα έκανε ένας άνδρας για μια γυναίκα, δεδομένου ότι 

εγκατέλειπε τον τόπο διαμονής του και άφηνε πίσω του μια στημένη ζωή. Σημείωσε 

ακόμα πως τις περισσότερες φορές οι γυναίκες είναι αυτές που ακολουθούν τους 

άνδρες και μετακινούνται στη χώρα, όπου διαμένουν. Την ίδια στιγμή, όμως, μου 

εξηγούσε πως δεδομένου της πολιτικής και οικονομικής αστάθειας που επικρατούσε 

στην Ελλάδα ήταν η καλύτερη απόφαση που θα μπορούσε να λάβει για τον εαυτό του. 
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Στην προκείμενη περίπτωση, η μετανάστευση του Γκιόργκι στην Ρωσία θα του παρείχε 

την δυνατότητα να βιώσει μια συντροφική σχέση, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίσει 

ευνοϊκότερες συνθήκες ζωής, φανερώνοντας έναν από τους άρρητους λόγους που 

ωθούν τους μετανάστες να «παίξουν» με τον έρωτα, υιοθετώντας εκ προοιμίου 

επισφαλή μέσα εύρεσης συντρόφου. Ο «δυνητικός» έρωτας του Γκιόργκι, καθώς 

εμπλέκεται με προσδοκίες κινητικότητας και οικονομικής ανέλιξης και αναδεικνύεται 

προϊόν περίπλοκα διασταυρωμένων τοπικών, δια-εθνικών, παγκοσμιοποιημένων 

οικονομικών και πολιτικών πραγματικοτήτων, φανερώνει παράλληλα την αμφίσημη 

στάση του ίδιου απέναντι στο ιδεώδες της «αληθινής» αγάπης, εφόσον μια τέτοιου 

είδους προοπτική θέτει υπό αμφισβήτηση την αυθεντικότητα των δικών του 

συναισθημάτων, της αγάπης του προς την Έλενα. 

Ακολουθώντας τον Shunnaq (2009), ο οποίος μελέτησε τους «κυβερνο-γάμους» 

μεταξύ Ιορδανών ανδρών και γυναικών από την Ευρώπη και την Αμερική, θα 

μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως οι Αλβανοί και οι Βούλγαροι μετανάστες 

προβάλλουν κυρίως την ρητορική αναζήτησης της «αληθινής» αγάπης, 

καμουφλάροντας ή αποσιωπώντας τα οικονομικά κίνητρα των δυνητικών επαφών, 

επειδή προτιμούν να τους θεωρούν οι υποψήφιες ερωτικές σύντροφοι και ο κοινωνικός 

τους περίγυρος «εικονικούς ιππότες» (2009: 177) παρά οικονομικά ανίσχυρους. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις, η ρητορική του «κυνηγού» ή του «ιππότη», υποκρύπτοντας την 

αγωνία επιβίωσης τους και αποσιωπώντας την μεταναστευτική βιογραφία, συμβάλλει 

στη συγκρότηση και επιτέλεση ενός ισχυρού ανδρισμού και πιο συγκεκριμένα στην 

αποκατάσταση της ανδρικής τιμής.  

Από την άλλη πλευρά, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που Αλβανοί μετανάστες 

εκδίδουν αγγελίες εύρεσης ερωτικών συντρόφων, προκειμένου να  προπαρασκευάσουν 

το έδαφος για την ολιγοήμερη επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής. Ενδεικτικά 

αναφέρω: «Είμαι από Ελμπασάν, 30 χρονών. Αυτήν την εβδομάδα έχω έρθει στην 

Αλβανία. Υπάρχει κάποια κοπέλα ή μάμι154 να περάσουμε καλά;». Ο Άντι στην 

τηλεφωνική μας συνομιλία, εξηγώντας μου τους λόγους που εξέδωσε μια παρόμοια 

                                                 
154 Πρόκειται για μια γυναίκα παντρεμένη με παιδί. Αντίστοιχα, ο παντρεμένος άνδρας αποκαλείται 
babi. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αγγελιών που είτε οι συντάκτες τους είναι παντρεμένες ή 
παντρεμένοι, είτε οι αποδέκτες τους. Σε ένα πρώτο επίπεδο, θα μπορούσε κανείς να σχολιάσει πως η 
σεξουαλικοποίηση της μητρότητας και την πατρότητας μαρτυρά τον αναπροσδιορισμό των έμφυλων 
και σεξουαλικών αξιών (που αλληλοκαθορίζονται), των κοινωνικά και πολιτισμικά προσδιορισμένων 
συζυγικών ρόλων στην αλβανική κοινωνία και την απαξίωση του κοινωνικού θεσμού του γάμου, 
γεγονός που τεκμηριώνεται από την αύξηση των διαζυγίων των Αλβανών/Αλβανίδων τόσο στη χώρα 
καταγωγής, όσο και στη χώρα υποδοχής.  
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αγγελία, μου είπε χαρακτηριστικά: «Ένας δρόμος, δυο δουλειές». Στην προκείμενη 

περίπτωση, η πιο σωστή έκφραση θα ήταν «Ένας δρόμος, δυο διασκεδάσεις», που 

καταδεικνύει, όπως αναφέρει ο Manalansan, πως «οι επιστροφές των μεταναστών στη 

χώρα καταγωγής δεν έχουν να κάνουν μόνο με δακρύβρεχτες οικογενειακές 

επανενώσεις (…) Θα μπορούσαν να επιφέρουν έναν καταιγισμό συναντήσεων, 

ανησυχιών, επιθυμιών, πόθων που περιστρέφονται γύρω από το ερωτικό. Εδώ, το 

ερωτικό δεν λειτουργεί ως μια ταξιδιωτική πινακίδα που οδηγεί σε έναν οριστικό 

προορισμό, αλλά αναδεικνύει τις ακανόνιστες περιπλοκές και συσχετισμούς με 

σεξουαλικές, έμφυλες, οικογενειακές, εθνικές και δια-εθνικές συνάφειες (2012: 33). 

Υπό αυτό το πρίσμα ανάγνωσης, οι συγκεκριμένες αγγελίες, συνιστώντας μέρος 

της προετοιμασίας και του σχεδιασμού του ταξιδιού επιστροφής των Αλβανών 

μεταναστών στη χώρα καταγωγής, αποτυπώνουν τους τρόπους συνύφανσης της 

ερωτικής επιθυμίας με την συναισθηματική και έμφυλη πραγματικότητα στη χώρα 

καταγωγής, που στην ουσία ωθεί τους μετανάστες να δραστηριοποιηθούν ερωτικά με 

αυτόν τον τρόπο, λειτουργώντας προνοητικά και διερευνητικά. Το κλίμα της 

δυσπιστίας και της επισφάλειας λόγω της πτώσης του σοσιαλιστικού καθεστώτος και 

της έντονης καχυποψίας απέναντι στους μετανάστες λόγω των φημών που 

επικρατούσαν για την εμπλοκή τους σε κυκλώματα παράνομης διακίνησης Αλβανίδων 

γυναικών από την μια πλευρά, και η επανιδιοποίηση παραδοσιακών έμφυλων 

προτύπων από την άλλη οδήγησαν στην αυστηρή επιτήρηση των Αλβανίδων γυναικών 

και στον περιορισμό των κοινωνικών εξόδων και των επαφών τους χωρίς την συνοδεία 

οικογενειακών μελών.  Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένης της μακρόχρονης απουσίας 

των Αλβανών μεταναστών από την χώρα καταγωγής, που επέφερε την συρρίκνωση 

των κοινωνικών τους δικτύων, οι αγγελίες αναζήτησης συντρόφου θα μπορούσαν να 

αναγνωστούν ως ένα μεθοδευμένο σχέδιο εύρεσης ερωτικών επαφών και 

επανεδαφοποίησης των ίδιων στη χώρα καταγωγής.  

Μέσω, όμως, αυτής της ενέργειας, οι Αλβανοί μετανάστες παράλληλα εκφράζουν 

τη συναισθηματική τους διάθεση να αναζητήσουν εφήμερες ερωτικές συντροφιές για 

διασκέδαση, νοηματοδοτώντας τη χώρα καταγωγής ως έναν προορισμό σεξουαλικού 

τουρισμού ή διαφορετικά έναν προορισμό για «καλοπέραση», γεγονός που ακυρώνει 

προς στιγμήν τον χαρακτηρισμό της ως χώρας παραγωγής κατάλληλων νυφών ή 

καλύτερα συμπληρώνει τη μονοδιάστατη αναπαράσταση της. Η νοηματοδότηση της 

ερωτικής προσέγγισης και επικοινωνίας ως μια δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου, 

δηλαδή ως μια πολιτισμική πρακτική ψυχαγωγίας, αντανακλά νεωτερικές ερωτικές 
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συμπεριφορές και στάσεις, που υποβοηθιούνται μέσω των νέων τεχνολογιών 

επικοινωνίας. Η Elizabeth Bernstein αναφέρει σχετικά: «στην Αμερική και στην 

Ευρώπη το παραδοσιακό αναπαραγωγικό και νεωτερικό συντροφικό πρότυπο 

σεξουαλικότητας αντικαθίσταται ραγδαία από μια ψυχαγωγική σεξουαλική ηθική, που 

διακρίνεται από μια σαρκική απόλαυση και διαφέρει από τις συζυγικές σχέσεις και από 

τις συναισθηματικά επενδυμένες ερωτικές ανταλλαγές» (2007: 7). Αυτή η μεταστροφή 

διαφαίνεται με σαφήνεια στις αγγελίες των Αλβανών μεταναστών που αναζητούν μια 

σχέση per qejf,155 δηλαδή για το κέφι τους.  

Ο Νίκος, επιχειρώντας να μου περιγράψει τι ακριβώς σημαίνει να αναζητεί κανείς 

μια σχέση «για το κέφι του», αναφέρει στην τηλεφωνική μας συνομιλία: «Έχουμε μια 

σχέση, όποτε θέλουμε συναντιόμαστε, όποτε θέλουμε βγαίνουμε. Όπως το λέτε εσείς στην 

Ελλάδα, για το πάρτι. Να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να περνάμε καλά. Δηλαδή, όχι σοβαρή 

σχέση». Μέσω αυτών των αγγελιών, λοιπόν, οι Αλβανοί μετανάστες διευκρινίζουν την 

επιθυμία τους να συνάψουν μια σχέση, όπου η βασική επιδίωξη της θα είναι η 

διασκέδαση και η άντληση ευχαρίστησης (το πάρτι), ή παραφράζοντας τα λόγια του 

Νίκου το να ικανοποιήσουν τον εαυτό τους (η πάρτι τους). Στην περίπτωση αυτή, ο 

διασκεδαστικός – σεξουαλικός χαρακτήρας της σχέσης, υποδηλώνοντας παράλληλα 

έναν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα της σχέσης, αυτόν του παρόντος, 

αντιπαραβάλλεται με τη σοβαρή προοπτική μιας σχέσης που εκφράζεται μέσω της 

πρόθεσης δημιουργίας οικογένειας. Όπως αναφέρει ο Papataxiarchis, στην 

εθνογραφική του έρευνα για την ανδρική φιλία σε ένα χωρίο της Λέσβου, το κέφι δεν 

υπαινίσσεται μόνο την επιθυμία, αλλά αντιτίθεται στην ίδια την έννοια της υποχρέωσης 

(1991: 170).  

Οι σχέσεις για κέφι υπαγορεύονται από μια γενικότερη διάθεση από μέρους των 

νεαρών Αλβανών μεταναστών να απολαύσουν τη ζωή και συνιστούν μέρος αυτής της 

συναισθηματικής στάσης ζωής, αναδεικνύοντας την ταύτιση του έρωτα με τη 

συμμετοχή στην πολιτισμική σφαίρα της διασκέδασης (Illoyz, 1997: 66). Όπως 

επισημαίνει η Katherine Frank, μελετώντας τους τουριστικούς προορισμούς που 

επισκέπτονται ζευγάρια για να συμμετάσχουν σε «σεξουαλικά παιχνίδια», οι 

δραστηριότητες, στις οποίες εμπλέκονται όσοι προσλαμβάνουν το σεξ ως μια 

δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου, περιστρέφονται γύρω από ζητήματα 

κατανάλωσης και θεαματοποίησης, εφόσον παίζουν με φαντασιώσεις φήμης, πλούτου 

                                                 
155 Ενδεικτικά αναφέρω: «Είμαι ο Έρι, είμαι 22 χρονών, ζω στην Ελλάδα. Θα ήθελα να γνωρίσω μια 
σέξι κοπέλα ή μάμι που να ζει στην Ελλάδα για κέφι». 
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και άνεσης (2007: 166). Αντλώντας από τον συλλογισμό της Frank, θα έλεγα πως στην 

προκείμενη περίπτωση οι «σχέσεις για κέφι», καθώς συνδιαλέγονται με πρακτικές 

κατανάλωσης, παρέχουν την δυνατότητα στους Αλβανούς μετανάστες να συνθέσουν 

μια «φανταστική» και ταυτόχρονα ιδεατή κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, 

μέσω της οποίας αντλούν κύρος και ανασυγκροτούν τον έμφυλο και μεταναστευτικό 

εαυτό. Αναφέρω ενδεικτικά: «Χαιρετισμούς από Αθήνα. Είμαι ένα αγόρι συμπαθητικό, 

27 χρονών. Πολύ ζέστη, βρε παιδιά. Και το καλοκαίρι, πρέπει να το περάσουμε όμορφα. 

Γι’ αυτό θέλω να γνωρίσω καμιά κοπέλα συμπαθητική, 16-34 ετών, για να περάσουμε 

όμορφα. Για βόλτες, για μπάνια. Μπορεί να πάμε και σε κανένα νησί. Η κοπέλα να ζει 

στην Αθήνα ή να μπορεί να ταξιδέψει». Στην προκείμενη περίπτωση, αποδεικνύεται πώς 

η «σχέση για κέφι»- συνυφασμένη με την εμπειρία της καλοπέρασης- συνιστά μια 

μορφή δράσης και αντίδρασης ενάντια σε δομές εξουσίας (οικογένεια, εργασία, 

κράτος) και συμβάλλει στον αναπροσδιορισμό του μεταναστευτικού υποκειμένου ως 

υποκειμένου απόλαυσης και διασκέδασης. 

Οι ερωτικές επαφές που αποσκοπούν στην καλοπέραση παρουσιάζουν κοινά 

σημεία με το παιγνιώδες ύφος ή καλύτερα τη διάθεση παραμυθιάσματος της ίδιας της 

δυνητικής ερωτικής επικοινωνίας, καθώς και στις δυο περιπτώσεις ανακηρύσσεται ως 

αξία η απόλαυση. Στην δεύτερη περίπτωση, η τηλεφωνική ερωτική επικοινωνία 

καθίσταται αυτοσκοπός, καθώς σημασία και απόλαυση αποδίδει η κυκλοφορία του 

μηνύματος κι όχι το περιεχόμενο του (Μπάουμαν 2006: 74). Αυτό διαφαίνεται στην 

περίπτωση της Τζούλι, μιας Αλβανίδας μετανάστριας, η οποία αναφέρει ότι όταν ζούσε 

στην Αλβανία είχε αγοράσει μαζί με άλλες δυο φίλες της ένα τηλεφωνικό νούμερο, για 

να επικοινωνεί με τα αγόρια της συγκεκριμένης στήλης. «Περνούσαμε την ώρα μας», 

μου εξηγεί, αν και στην συνέχεια αναφέρει πως επέλεγε να επικοινωνήσει κυρίως με 

Αλβανούς μετανάστες στην Αγγλία και στην Ιταλία, όπου θα ήθελε και η ίδια να ζήσει. 

Στην προκείμενη περίπτωση, όμως, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως η 

απόλαυση πηγάζει και από την ίδια την άρθρωση του ερωτικού ή σεξουαλικού λόγου, 

καθώς μέσω της δυνητικής ερωτικής επικοινωνίας, που τελείται υπό το «άγρυπνο 

βλέμμα» των γονιών, σπάει η σιωπή και διαρρηγνύεται το καθεστώς αφάνειας των 

καθηλωμένων γυναικείων υποκειμένων της χώρας καταγωγής. Μια απόλαυση που 

στην ουσία παράγεται και υλοποιείται μέσα από την αναδιάρθρωση της έμφυλης και 

σεξουαλικής ταυτότητας των Αλβανίδων γυναικών και τη διαφυγή από τον αυστηρό 

οικογενειακό έλεγχο μέσω της τεχνολογικά διαμεσολαβούμενης ερωτικής εμπειρίας.   
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Η Ντέπυ, μια ανύπαντρη Αλβανίδα μετανάστρια 30 ετών, που είχε ανταποκριθεί σε 

μια αγγελία ενός Αλβανού άνδρα, με τον οποίο διατηρούσε μια μακροχρόνια ερωτική 

σχέση μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας χωρίς ποτέ να τον έχει δει, επιβεβαιώνει τα 

παραπάνω. Μέσω της συγκεκριμένης ερωτικής εμπειρίας η Ντέπυ κατάφερνε να 

καλύψει την συναισθηματική της ανάγκη, που στην προκείμενη περίπτωση δεν 

θεωρείτο η εύρεση ενός συντρόφου με σκοπό τη δημιουργία οικογένειας, αλλά η 

ερωτική επικοινωνία με σκοπό την απόλαυση. Η Ντέπυ, περιγράφοντας τη 

συγκεκριμένη ερωτική ιστορία, σημείωσε ανάμεσα στα άλλα πως κατά τη διάρκεια της 

ερωτικής τους επικοινωνίας είχε πείσει τον σύντροφό της να της αγοράσει τηλεφωνικές 

κάρτες προπληρωμένου χρόνου ομιλίας συνολικού κόστους 3.000 ευρώ. Η 

υπερηφάνεια με την οποία εξέφρασε τα παραπάνω δηλώνει περισσότερο την 

ικανοποίηση που εισέπραξε εξαπατώντας έναν άνδρα παρά αποσπώντας ένα διόλου 

ευκαταφρόνητο ποσό σε είδος. Η συναισθηματική εξαπάτηση που υλοποιήθηκε μέσω 

της οικονομικής απάτης, διαταράσσοντας τις εδραιωμένες έμφυλες ισορροπίες, 

καθίσταται πηγή άντλησης εξουσίας για την Ντέπυ, ένα μέσο ανάληψης μιας θέσης 

κυριαρχίας στο πλαίσιο της ερωτικής σχέσης.  

Υπό αυτό το πρίσμα, η οικονομική παράμετρος της ερωτικής επικοινωνίας 

ενδυναμώνει την έμφυλη ταυτότητα της, καθώς πρόσκαιρα η Ντέπυ αποβάλλει την 

ταυτότητα της υπάκουης και συνεσταλμένης γυναίκας -και αντίστοιχα τις πολιτισμικές 

αξίες με τις οποίες γαλουχήθηκε- και υποδύεται τον ρόλο μιας σεξουαλικά μοιραίας 

γυναίκας που δύναται να παραπλανήσει (οικονομικά) και να γελάσει εις βάρος ενός 

άνδρα. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ζητούμενο στην προκείμενη περίπτωση δεν είναι η 

απόλαυση μέσω της προσφοράς και αντίστοιχα της κατανάλωσης έναντι χρηματικής 

αμοιβής ερωτικών συνομιλιών, αλλά η απόλαυση που αντλεί κανείς μέσω μιας νέας 

εμπειρίας του εαυτού ως σεξουαλικού και ερωτικού υποκειμένου, που καθίσταται 

εφικτή μέσω ερωτικών επιθυμιών που επιτελούνται και βιώνονται μέσω οικονομικών 

συναλλαγών. Όπως επισημαίνει και η Constable, η εμπορευματοποίηση της 

οικειότητας δεν σημαίνει το τέλος της οικειότητας (2009).  

Λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρθηκαν, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως η 

ευθύτητα με την οποία ο Άντι αναζητά μια «σχέση για κέφι» και η Ντέπυ αντίστοιχα 

τηλεφωνικές κάρτες αποτελούν σημάδια της απομάγευσης του κόσμου και της 

εκλογίκευσης του ερωτικού συναισθήματος, δηλαδή του τέλους της «αληθινής» 

αγάπης. Στην πραγματικότητα, όμως, η οικονομική διάσταση του συναισθήματος και 

το ψυχαγωγικό ύφος των ερωτικών σχέσεων αναδεικνύουν τους μετασχηματισμούς και 
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τις ανανοηματοδοτήσεις της οικειότητας και του έρωτα σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό, 

οικονομικό, πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο.  

Υπό αυτό το πρίσμα ανάγνωσης, προσεγγίζοντας τις τηλεφωνικές αγγελίες εύρεσης 

συντρόφου, είτε για σοβαρή σχέση είτε για κέφι, ως μια νέα εκδοχή μιας ευρέως 

διαδεδομένης και αποδεκτής πρακτικής σύναψης σοβαρών δεσμών του παρελθόντος- 

των προξενιών- υποστηρίζω ότι αυτές μαρτυρούν πώς οι Αλβανοί μετανάστες στο 

πλαίσιο της μεταναστευτικής εμπειρίας επαναξιολογούν την ερωτική επιθυμία και 

επαναπροσδιορίζουν την έμφυλη υποκειμενικότητα μέσω αυτής. Αντιπαραβάλλοντας 

τις δυο πολιτισμικές πρακτικές εύρεσης συντρόφου, διαπιστώνει κανείς πως σε 

αντίθεση με τα προξενιά, στις τηλεφωνικές γνωριμίες δεν εμπλέκονται τρίτα πρόσωπα 

στη διαδικασία γνωριμίας των δυο υποψήφιων συντρόφων, είτε πρόκειται για τον 

προξενητή που καλείται σε πρώτη φάση να μεταβιβάσει την επιθυμία σύναψης ενός 

σοβαρού δεσμού είτε για τις οικογένειες του ζευγαριού που καλούνται να εγκρίνουν ή 

να απορρίψουν την πρόταση, αφού εξακριβώσουν την καταλληλότητα του υποψηφίου 

συζύγου. Στην περίπτωση των τηλεφωνικών αγγελιών, ο διαμεσολαβητής είναι το ίδιο 

το μέσο, εν προκειμένω η εφημερίδα, και στη συνέχεια η τηλεφωνική γραμμή που θα 

φέρει σε επαφή τους δυο ενδιαφερόμενους.  

Σε αυτήν την περίπτωση, καλείται κανείς να διαφημίσει μόνος του τα προσόντα 

του, επιλέγοντας τα στοιχεία αυτά που θα συγκροτήσουν έναν επιθυμητό κι ελκυστικό 

σύντροφο. Παράλληλα, η απουσία του προξενητή σε αυτήν την διαδικασία, ο οποίος 

θα πιστοποιούσε την καταλληλότητα του συντρόφου, σημαίνει αυτόματα πως ο 

συνθέτης της αγγελίας καθίσταται ο μοναδικός κριτής της αξιοπιστίας των λεγόμενων 

της συνομιλήτριας και φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επιλογής του. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως οι 

Αλβανοί μετανάστες, επιλέγοντας και διαμορφώνοντας αυτήν την διαδικασία ερωτικής 

προσέγγισης, τροποποιούν τις ισχύουσες μορφές σχετίζεσθαι όχι μόνο με τις ερωτικές 

συντρόφους, αλλά και με την οικογένεια. Μετριάζοντας τον παρεμβατικό ρόλο των 

συγγενών και της οικογένειας στη διαδικασία σύναψης ερωτικών σχέσεων και 

παρακάμπτοντας με αυτόν τον τρόπο τα εμπόδια που οι ίδιοι θέτουν στην ερωτική 

επικοινωνία, απαξιώνουν σε ένα βαθμό τον θεσμό της οικογένειας προβάλλοντας 

παράλληλα ως αξία την ερωτική επιθυμία, μέσω της οποίας επιχειρούν να ανακτήσουν 

το κύρος τους και να ανασυγκροτήσουν την έμφυλη και μεταναστευτική ταυτότητα 

τους. Ως εκ τούτου, οι Αλβανοί μετανάστες μέσω των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας 

διαμορφώνουν ένα νέο μοντέλο σύναψης ερωτικών σχέσεων, που ενέχει κινδύνους 
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εξαπάτησης, αλλά ταυτόχρονα παρέχει την απελευθέρωση από τα οικογενειακά δεσμά 

(Constable 2006) και τις οικονομικές ασυμμετρίες και προσφέρει τη δυνατότητα 

εξατομικευμένης αναζήτησης μιας «αληθινής» αγάπης που θα αποδώσει αξία στους 

αποδέκτες της.  

Στις στήλες της εφημερίδας Paloma, οι αγγελίες των Αλβανών ανδρών μεταναστών 

και των Αλβανίδων γυναικών –μεταναστριών και μη- δεν αντανακλούν μόνο τις 

πολιτικές και οικονομικές όψεις της δια-εθνικής δυνητικής ερωτικής επαφής,  ούτε 

αποτυπώνουν την κινητικότητα μοναχικών φιγούρων της παγκοσμιοποίησης που 

αναζητούν την «αληθινή» αγάπη, αλλά κυρίως καταγράφουν τη διάθεση των 

μεταναστών να «παίξουν» με την αγάπη, ανασυγκροτώντας τον έμφυλο εαυτό γύρω 

από τον άξονα της ερωτικής επιθυμίας και διεκδικώντας την ορατότητα τους που 

εκτοπίστηκε στο πλαίσιο της μεταναστευτικής εμπειρίας. Στο πλαίσιο αυτού του 

«παιχνιδιού», καθώς η ρητορική της αληθινής αγάπης αντιμάχεται οικονομικές 

συναλλαγές, συνομιλεί με φαντασιώσεις και δυνητικούς χώρους και εμπλέκεται στην 

διαμόρφωση  έμφυλων ταυτοτήτων, αποδεικνύεται συνεχώς πως «τα όρια μεταξύ του 

«τι είναι» και του «τι θεωρείται υποκριτικό» και «μη» είναι δυσδιάκριτα και θολά. 

Καθώς και οι άνδρες και οι γυναίκες συμμετέχουν σε μια επιτελεστικότητα της 

οικειότητας που εμπεριέχει «αυτό-παρουσιάσεις, στις οποίες το φαντασματικό και το 

πραγματικό συνυφαίνονται περίπλοκα» (Cheng 2007: 239).  

 

 

Β. «Ερωτικά Ηχοτοπία»: καταμετρώντας την «αληθινή» αγάπη μέσω των 

τηλεφωνικών κλήσεων 

 

Μουσικές αποσπασματικές από soundtracks κινηματογραφικών ταινιών, κλασσικές 

συμφωνίες και hit της εποχής, ηχογραφημένα μηνύματα γνωστών ηθοποιών ή οικείων 

προσώπων, κουδουνίσματα κάθε λογής επιλέγονται ως ήχοι τηλεφωνικών κλήσεων ή 

αποστολής και αποδοχής μηνυμάτων, συνθέτοντας ένα ιδιόμορφο ακουστικό σκηνικό 

που κατακλύζει τους δημόσιους χώρους. Σε αυτό το υποκεφάλαιο, επιθυμώ να 

αφουγκραστώ αυτές τις ηχητικές κλήσεις, δηλαδή τους ακουσματικούς δείκτες 

μηνυμάτων προτού αρχίσει η λεκτική επικοινωνία μέσω της κινητής τηλεφωνίας 

(Πανόπουλος, 2010: 174), και να εξετάσω πώς μέσω αυτών των ακουστικών εμπειριών 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:18:14 EEST - 44.213.66.193



 199

οι μετανάστες και οι μετανάστριες αναδιαμορφώνουν τις ερωτικές τους προσδοκίες και 

βιώνουν αισθητηριακά τη θέση τους στον κόσμο.    

 

Παίρνω τηλέφωνο την Πέτια. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Την ρωτάω πως είναι. 

Μου απαντά πως το τελευταίο διάστημα έχει πολλή δουλειά στο σπίτι που εργάζεται, γιατί 

έχουν έρθει να επισκεφτούν την εργοδότριά της ο γιος της και τα εγγόνια της. Κατά τ’ 

άλλα είναι πολύ μόνη της. Συγκεκριμένα μου λέει: «Αυτό το κινητό μπορεί να χτυπήσει 1 

φορά στις 4 ημέρες, λες και δεν υπάρχω, λες κι είμαι αόρατος άνθρωπος. Με έχουν 

ξεγράψει όλοι. Είναι ένα περίεργο πράγμα». Σκέφτομαι πώς αυτό το «όλοι», που έχει 

σαφείς τοπικές αναφορές, υπογραμμίζει το μέγεθος της μοναξιάς που χώρεσε σε μια 

τηλεφωνική συσκευή.156  

Η Πέτια καταμετρά τη μοναξιά του τελευταίου διαστήματος μέσω των ήχων 

των τηλεφωνικών κλήσεων που δέχτηκε και κυρίως αυτών που δεν δέχτηκε. Όπως, 

όμως, η ίδια επισημαίνει, οι ήχοι δεν καταμετρούν (μόνο) στιγμές ερημιάς, αλλά 

κυρίως καταγράφουν την κοινωνική της παρουσία ή αλλιώς την κοινωνική της 

ορατότητα. Στην προκείμενη περίπτωση, η αορατότητα της -η κοινωνική αφάνεια- 

ταυτίζεται και επιτελείται μέσω της σιωπής, μιας σιωπής τεχνολογικά 

διαμεσολαβημένης. Πώς, όμως, οι ήχοι των τηλεφωνικών κλήσεων καθίστανται 

μονάδες μέτρησης της μοναξιάς και της ορατότητας, δηλαδή της αναγνωρισιμότητας 

ενός υποκειμένου;   

Όπως αναφέρει ο Πάνος Πανόπουλος, «οι μετασχηματισμοί στις τεχνολογικές 

δυνατότητες και ιδιαιτερότητες των διαφορετικών μορφών τηλεφώνων έχουν σαφώς 

αλλάξει τον επικοινωνιακό μας ορίζοντα, που σημαίνει επίσης ότι έχουν επηρεάσει 

καθοριστικά και τις αντιλήψεις μας για τη σχέση του δημόσιου/ιδιωτικού χώρου και 

χρόνου, καθώς και τις αισθητηριακές και συναισθηματικές μας ισορροπίες, προσδοκίες 

κι εντάσεις» (2010: 166). Η κινητή ακουστική/ηχητική τηλεφωνική τεχνολογία, 

συρρικνώνοντας τον χρόνο και τον χώρο και καθιστώντας δυνητικά παρόν τον Άλλον 

παντού και πάντα, αναμόρφωσε και ανανοηματοδότησε την κοινωνική επαφή, 

καταργώντας τον αυστηρά ιδιωτικό της χαρακτήρα και ύφος. Καθώς οι τηλεφωνικές 

συνομιλίες διαπερνούν τα όρια του ιδιωτικού χώρου και χρόνου και διαποτίζουν τη 

συλλογική καθημερινότητα, τα υποκείμενα μετατρέπονται ηθελημένα ή όχι σε 

ωτακουστές της προσωπικής ζωής των άλλων. Υπό αυτήν την οπτική, θα έλεγε κανείς 

                                                 
156 Απόσπασμα από τις σημειώσεις πεδίου. 
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πως οι δονήσεις του κινητού τηλεφώνου, στην πραγματικότητα, δημοσιοποιούν και 

θεαματοποιούν την αγάπη, τη φιλία, την ερωτική επιθυμία που κυκλοφορεί στο πλαίσιο 

των τηλεφωνικών κλήσεων∙ συναισθήματα που πλέον υπό συνθήκες από-

εδαφοποίησης και ευέλικτων ωραρίων εργασίας υποστασιοποιούνται και επιτελούνται 

κυρίως μέσω των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας.  

Υπό αυτό το πρίσμα, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πώς τα ηχητικά 

σήματα των τηλεφωνικών κλήσεων- αποτυπώνοντας ακουστικά την 

αλληλοσυνδεσιμότητα των κοινωνικών υποκειμένων, την πολλαπλή και ασταμάτητη 

συναισθηματική επαφή- συγκροτούν ένα ηχοτοπίο που προωθεί και επιβάλλει ως 

συναισθηματική κανονικότητα το «συνδέεσθαι», δηλαδή την κοινωνική επαφή και 

κατ’ επέκταση το «μαζί». Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο μιας κοινωνικής και πολιτισμικής 

πραγματικότητας, όπου δεσπόζουν οι ηχητικές ειδοποιήσεις, όπου λαμβάνει χώρα μια 

ασταμάτητη ροή επικοινωνίας, μια συνεχής διακίνηση φωνητικών και γραπτών 

μηνυμάτων που υπαινίσσονται το δυνητικό «μαζί» -εγγράφοντας και ταυτόχρονα 

(ανα)παράγοντας ως κοινωνική αξία την επαφή-, οι ανύπαρκτοι ήχοι τηλεφωνικών 

κλήσεων, ηχώντας ως σήματα απουσίας κοινωνικών επαφών, απηχούν τον εκ-τοπισμό 

«κάποιων» υποκειμένων από τα συναισθηματικά κανονιστικά πρότυπα, εγείροντας και 

αναδεικνύοντας ζητήματα του ποιος/ποια νοείται και νομιμοποιείται ως επιθυμητός- 

επιθυμητή.  

Οι ήχοι των ληφθεισών κλήσεων, ακόμα κι αυτών που παραμένουν 

αναπάντητες, αν και συνιστούν νέες μορφές επιτέλεσης κοινωνικής διάκρισης, στην 

πραγματικότητα αντηχούν και ανατροφοδοτούν τις ηγεμονικές κοινωνικές και 

πολιτικές διακρίσεις των υποκειμένων με γνώμονα την εθνικότητα, τη φυλή, το φύλο, 

τη σεξουαλικότητα. Συνεπώς, η αναλογία ¼ , που αναφέρει η Πέτια, επισημαίνοντας 

κυρίως τις κλήσεις που δεν δέχτηκε, συνιστά μια ηχηρή υπενθύμιση των κοινωνικών 

και πολιτικών ασυμμετριών που επέφεραν την κοινωνική και ερωτική της απομόνωση, 

την απόκλιση της από την συναισθηματική κανονικότητα του «μαζί». Υπό αυτήν την 

έννοια, αντλώντας από την ανάλυση του Chuengsatiansup (1999), ο οποίος εστίασε 

στη μελέτη των σχέσεων εξουσίας σε ηχοτοπία της καθημερινής ζωής, θα μπορούσε 

κανείς να υποστηρίξει πώς οι ηχητικές κλήσεις είναι ακουστικές αναπαραστάσεις 

διαποτισμένες με πολιτικά νοήματα, οι οποίες στην προκείμενη περίπτωση της Πέτια 

αντανακλούν, επιτελούν και επιδεινώνουν την αίσθηση της περιθωριακότητας της 

λόγω της εθνικής, ταξικής και σεξουαλικής της ταυτότητας και των συμπαραδηλώσεων 

που αυτές φέρουν στη χώρα υποδοχής.  
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Ο συγκεκριμένος πολιτικός απόηχος των χτύπων του κινητού τηλεφώνου 

εντείνεται, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο του ηχοτοπίου της εργασιακής 

καθημερινότητας. Οι συγγενείς της γιαγιάς που προσέχει και η φασαρία που αυτοί 

δημιουργούν μοιάζει να μην μετριάζουν το συναίσθημα της ερήμωσης και της 

αορατότητας, να μην αντισταθμίζουν την σιγή του κινητού τηλεφώνου. Αντίθετα, θα 

έλεγε κανείς πως αυτές οι σχέσεις φροντίδας, μέσω και λόγω των οποίων η Πέτια 

βιώνει την μειονοτικοποίηση της στη χώρα υποδοχής, αναδεικνύουν τη φροντίδα που η 

ίδια στερείται και γιγαντώνουν την επιθυμία μέριμνας του εαυτού και πιο 

συγκεκριμένα σύναψης ερωτικών και φιλικών σχέσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, οι φωνές 

στον εργασιακό χώρο που καλούν τις μετανάστριες να επιτελέσουν το καθήκον 

καθιστούν πιο ηχηρή την σιγή του κινητού τηλεφώνου.  

Από την άλλη, η εικοσιτετράωρη παροχή φροντίδας σε άλλους, αφήνοντας 

ελάχιστα περιθώρια κοινωνικοποίησης και παρουσίας των μεταναστριών στη δημόσια 

σφαίρα της χώρας υποδοχής, αυξάνοντας την κοινωνική αορατότητα τους, καθιστά την 

κινητή τηλεφωνία μια διέξοδο από την συναισθηματική πραγματικότητα της 

εργασιακής απασχόλησης, ένα κανάλι υπέρβασης και υπονόμευσης της μονοδιάστατης 

υπόστασης τους –ως εργαζόμενες- και ταυτόχρονα ένα βασικό μέσο επιτέλεσης της 

ερωτικής φροντίδας. Υπό τις δεδομένες εργασιακές, κοινωνικές και πολιτισμικές 

συνθήκες, το παράπονο της Πέτια για τη σιγή του κινητού δηλώνει παράλληλά ότι 

ακριβώς μέσω αυτών των τεχνολογικά διαμεσολαβημένων ερωτικών επαφών, μέσω 

αυτών των «γεφυρών συνεχούς επικοινωνίας»157 (Parrenas 2001:142) δύναται να 

αναστρέψει την οδυνηρή συναισθηματική πραγματικότητα και κυρίως να 

αναπροσδιορίσει την υποκειμενικότητα της, ανακτώντας την κοινωνική της αξία. Η 

Παπαγαρουφάλη αναφέρει σχετικά: «Η προστακτική να συνδεόμαστε μέσω της 

τεχνοεπιστήμης σε όλους τους τομείς της ζωής μας συνοδεύεται από την επιθυμία να 

συνδεόμαστε, να μην μένουμε απέξω από την κατανομή αυτής της μορφής εξουσίας, 

να είμαστε σαν όλους τους άλλους, να είμαστε παρόντες και γενικότερα την επιθυμία 

να αποφεύγουμε την απειλή της αυτοπεριθωριοποίησης» (2013: 167-170). Υπό αυτήν 

την οπτική, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως η Πέτια, καθώς εμβαπτίζεται στην 

ακροαματική κουλτούρα της κοινωνικής συνδεσιμότητας, επιθυμεί να βιώσει την 

ερωτική επιθυμία, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται, επιτελείται και εκφράζεται μέσω 

                                                 
157 Η Parrenas αποκαλεί «γέφυρες συνεχούς επικοινωνίας» την ανταλλαγή γραμμάτων, τηλεφωνικών 
κλήσεων, κασετών και βιντεοσκοπημένων μηνυμάτων, που καταστούν τον χωρισμό ανεκτό, 
συμβάλλουν στη διατήρηση της επαφής, αναπληρώνουν την απουσία οικειότητας και αποτελούν 
τεκμήρια αγάπης. 
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των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας, υπακούοντας και υιοθετώντας τους νέους 

κανονιστικούς κώδικες ερωτικής επικοινωνίας και επιθυμίας, οι οποίοι θα της 

παρέχουν τη δυνατότητα να αναγνωριστεί ως υποκείμενο -κι αντικείμενο- οικειότητας 

και έρωτα, ως ένα «σώμα με σημασία» (Μπάτλερ 2008).   

Κατά πόσο, όμως, ο εαυτός συγκροτείται ως «σώμα με σημασία» μέσω μιας 

τεχνολογικά διαμεσολαβημένης ερωτικής επιθυμίας; Η Ελένα, μια Βουλγάρα 

μετανάστρια ηλικίας 30 ετών, διατηρούσε ερωτικό δεσμό με έναν Έλληνα άνδρα 

σχεδόν ένα ολόκληρο χρόνο. Καθ’ όλη την διάρκεια της σχέσης τους η Ελένα 

αναρωτιόταν -και αμφισβητούσε- αν ο σύντροφός της την αγαπούσε «στ’ αλήθεια». Ο 

έρωτας του και αντίστοιχα η αυθεντικότητα των συναισθημάτων του θέτονταν υπό 

εξέταση με γνώμονα την συχνότητα και κυρίως το τεχνολογικό μέσο που επέλεγε ο 

ίδιος να χρησιμοποιήσει, για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Όταν, για παράδειγμα, η 

επικοινωνία τους περιοριζόταν στην ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων μέσω των 

κινητών τους τηλεφώνων, η Ελένα εισέπραττε πως ο σύντροφός της δεν ενδιαφερόταν 

ερωτικά για την ίδια, σχολιάζοντας επίσης πως η προτίμηση αυτού του μέσου 

επικοινωνίας καθιστούσε τη σχέση της «μη κανονική». Υποστήριζε, μάλιστα, πως η 

σχέση της θα ήταν «κανονική», αν ο σύντροφός της της τηλεφωνούσε. 

Αναρωτιέται, όμως, κανείς για ποιο λόγο οι τηλεφωνικές κλήσεις 

προσλαμβάνονται και ανακηρύσσονται τεκμήριο της κανονικότητας μιας ερωτικής 

σχέσης. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως οι τηλεφωνικές κλήσεις 

αξιολογούνται ως αρεστή ερωτική επικοινωνία, νοηματοδοτώντας αντίστοιχα την 

ερωτική σχέση ως κανονική, καθώς -μεταφέροντας τα ηχητικά κύματα της φωνής των 

συνομιλητών- πραγματώνουν μια ενσώματη και αισθητηριακή επικοινωνία. Όπως 

επισημαίνει η Μπακαλάκη, παρόλο που οι φωνές που μεταβιβάζονται μέσω της 

τηλεφωνικής τεχνολογίας είναι αποσωματοποιημένες ή ακουσματικές, δηλαδή φωνές η 

πηγή των οποίων δεν είναι ορατή, η εκφορά και η πρόσληψη των φωνών αυτών είναι 

ενσώματες διαδικασίες (2011: 55). Μέσω της φωνής, δηλαδή μέσω ενός 

εξατομικευμένου ήχου, το ερωτικό υποκείμενο καθίσταται παρόν αποκτώντας 

σωματική και έμφυλη υπόσταση. Επιπλέον, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πώς 

στις τηλεφωνικές συνομιλίες οι ηχητικές διακυμάνσεις της φωνής των ερωτικών 

συντρόφων ακολουθώντας τα κυρίαρχα έμφυλα φωνολογικά πρότυπα (μακρόσυρτη η 

γυναικεία φωνή σε αντίθεση με την βραχνή ανδρική φωνή) (Πανόπουλος 2011) 

φωνοποιούν την ερωτική επιθυμία, επιτρέποντας στους φορείς της εκάστοτε φωνής να 
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εκφράσουν μια ευρεία γκάμα συναισθημάτων και σκέψεων (ο τρόπος που οι ψίθυροι, 

τα επιφωνήματα υπαινίσσονται σκέψεις).  

Όπως, όμως, αναφέρουν οι Madianou και Miller (2012), η φύση του κάθε 

μέσου μεταβάλλεται ριζικά από το ευρύτερο πλαίσιο των πολυμέσων, από την στιγμή 

που υφίσταται είτε σε αντιπαραβολή προς αυτά, είτε σε ένα καθεστώς συνέργειας με 

όλα τα υπόλοιπα μέσα. Στην προκείμενη περίπτωση, η τηλεφωνική κλήση 

νοηματοδοτείται, καθώς συγκρίνεται με την ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων και 

αντίστοιχα με τις τεχνολογικές δυνατότητες που αυτό προσφέρει. Υπό αυτό το πρίσμα, 

θα έλεγε κανείς πως τα γραπτά μηνύματα σε αντίθεση με την τηλεφωνική κλήση 

στερούν τη δυνατότητα μιας άμεσης, διαδραστικής, φλύαρης επικοινωνίας, 

καταδικάζοντας έμμεσα την Ελένα στη σιωπή (ούτε να μιλήσει, ούτε να ακουστεί) και 

ταυτόχρονα στην αποσιώπηση των σκέψεων, των συναισθημάτων.158 Η Ελένα, 

πράγματι, όταν σχολίαζε τα γραπτά μηνύματα που αντάλλαζαν με τον σύντροφό της, 

μετέφερε την αίσθηση μιας εκκωφαντικά σιγανής επικοινωνίας, που σχετιζόταν με τη 

λεκτική φειδώ των γραπτών μηνυμάτων που συνέτασσε ο ίδιος. Οι στιχομυθίες των 

μηνυμάτων που αντάλλαζαν συνήθως εξαντλούνταν στη διατύπωση τυπικών και 

οριοθετημένων ερωτοαπαντήσεων, όπως «Τι κάνεις;»-«Καλά».  

Όπως, όμως, επισημαίνουν η Madianou και Miller, η προτίμηση ενός 

επικοινωνιακού μέσου ανάμεσα σε άλλα δεν σχετίζεται με μια ορθολογική αποτίμηση 

των τεχνολογικών τους δυνατοτήτων, αλλά με το πώς τα κοινωνικά υποκείμενα 

προσλαμβάνουν πολιτισμικά αυτές τις τεχνολογικές δυνατότητες και επιλέγουν σε ένα 

συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο επικοινωνίας να τις χρησιμοποιήσουν για 

συγκεκριμένο σκοπό, διαμορφώνοντας άμεσα την επικοινωνία (2012: 129-130). Στην 

προκείμενη περίπτωση, η επιλογή του τεχνολογικού μέσου επικοινωνίας αποτελεί το 

επικοινωνιακό μήνυμα (2012: 139).   

Η αποστροφή της Ελένας σε σχέση με τα φειδωλά και κατασιγασμένα γραπτά 

μηνύματα του συντρόφου της σχετίζεται άμεσα με τις πολιτισμικές αντιλήψεις της 

ίδιας όσον αφορά την ερωτική επικοινωνία, αλλά και με τις σχέσεις εξουσίας που 

επιτελούνται μέσω της συγκεκριμένης τεχνολογικά διαμεσολαβημένης επικοινωνίας. 

Οι αφηγήσεις της, που διέπλεκαν μνήμες ενός πολιτισμικού και οικογενειακού 

                                                 
158 Στην προκείμενη περίπτωση, η σιωπή που επιβάλλεται μέσω της συγγραφής γραπτών μηνυμάτων, 
και κυρίως μέσω της επιβολής των όρων επικοινωνίας από τον σύντροφό της, αντηχεί τις έμφυλες 
σχέσεις εξουσίας που αναπτύσσονται και επιτελούνται μέσω της χρήσης της συγκεκριμένης 
τηλεφωνικής εφαρμογής στο πλαίσιο της ερωτικής τους σχέσης.  
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παρελθόντος, στις οποίες πρωταγωνιστούσε η ιπποτική φιγούρα του «καβαλιέρ», με τα 

κανονιστικά πρότυπα του ερωτικού σχετίζεσθαι της χώρας υποδοχής, μαρτυρούσαν 

πως η ίδια νοηματοδοτούσε την ερωτική επικοινωνία ως μια μορφή επιτέλεσης 

φροντίδας και ως μια αμφίδρομη εμπλοκή στην καθημερινότητα του άλλου συντρόφου. 

Υπό αυτό το πρίσμα ανάγνωσης, η ίδια προτιμούσε την τηλεφωνική κλήση, εφόσον της 

παρείχε τη δυνατότητα να επιτελέσει και να βιώσει μια κανονιστική εμπειρία ερωτικής 

επικοινωνίας σύμφωνα με τις δικά της πολιτισμικά πρότυπα, η οποία θα απέδιδε αξία 

τόσο στην ερωτική σχέση όσο και στην ίδια. Συνεπώς, όταν η Ελένα σχολίαζε ότι «τα 

μηνύματα είναι για σ’ αγαπώ, όχι για συζήτηση», δήλωνε στην ουσία ότι το 

συγκεκριμένο τεχνολογικό μέσο δεν δύναται να ικανοποιήσει τις πολιτισμικά 

προσδιορισμένες συναισθηματικές της ανάγκες.  

Αντίστοιχα, τα ευσύνοπτα159 γραπτά μηνύματα του συντρόφου της, αλλά 

κυρίως η συστηματική επιλογή –και επιβολή κατά κάποιου τρόπου- του συγκεκριμένου 

μέσου ερωτικής επικοινωνίας, σχετίζεται άμεσα με την πολιτισμική νοηματοδότηση 

της ερωτικής επικοινωνίας από πλευράς του και τις συναισθηματικές του ανάγκες. 

Ακολουθώντας τον Μπάουμαν (2006) υποστηρίζω πως η λακωνικότητα που 

χαρακτηρίζει τη συγγραφή γραπτών μηνυμάτων εξυπηρετεί και εκφράζει την ανάγκη 

κοινωνικής συνδεσιμότητας χωρίς υποχρεώσεις δέσμευσης, την ανάγκη για συνανήκειν 

και ταυτόχρονα για ελευθερία, θωρακίζοντας τον εαυτό σε περιόδους συναισθηματικής 

ανασφάλειας και ρευστότητας. Στο πλαίσιο της πολιτικής, οικονομικής και 

συναισθηματικής πραγματικότητας της συγχρονίας -της επισφάλειας και του 

καταναλωτισμού- διαμορφώνεται ως συναισθηματική νόρμα η συνδεσιμότητα, δηλαδή 

η συγκρότηση και εναλλαγή ευέλικτων κι εφήμερων –δυνητικών- σχέσεων, που 

χαρακτηρίζονται από την απόσταση σε συνθήκες –εικονικής- εγγύτητας, 

διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα κοινωνικά υποκείμενα από την ευθραυστότητα 

των ερωτικών και φιλικών σχέσεων. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Μπάουμαν, δεν θεωρεί 

τυχαία την εξάπλωση και την προτίμηση της εικονικής εγγύτητας στον ρευστό 

                                                 
159 Η λακωνικότητα των μηνυμάτων του συντρόφου της Ελένας δεν σχετίζεται άμεσα με τις 
προδιαγραφές του μέσου. Η συρρίκνωση του χρόνου και του χώρου, που επέφεραν οι νέες τεχνολογίες 
επικοινωνίας, καθιστώντας στη περίπτωση των γραπτών μηνυμάτων την αποστολή και την παράδοση 
ενός sms ταυτόχρονη, καθιστούν εφικτή τη συνεχή διακίνηση επικοινωνιακών σημάτων, 
υπερβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο τους κειμενικούς και τεχνικούς περιορισμούς (συγκεκριμένος 
αριθμός γραφικών χαρακτήρων, οι οικονομικές χρεώσεις του μηνύματος) που θέτει η ίδια η 
τεχνολογική εφαρμογή. 
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μοντέρνο κόσμο.160 Θεωρείται πλεονεκτική, καθώς αποδεικνύεται λιγότερη 

ριψοκίνδυνη από το μοίρασμα του κοινού εδάφους του νοικοκυριού ( 2006: 121).  

Επομένως, η Ελένα μέσω των γραπτών μηνυμάτων συνειδητοποιεί πως «η 

ένωση δεν στηρίζεται σε τίποτε άλλο παρά σε ό,τι πληκτρολογεί και η ένωση τους 

κρατά όσο οι κλήσεις, οι συνομιλίες, τα μηνύματά τους», όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο Μπάουμαν (2006: 75). Υπό αυτό το πρίσμα, η επιλογή από πλευράς 

του συντρόφου της του συγκεκριμένου τεχνολογικού μέσου ανάμεσα σε ένα ευρύ 

φάσμα τεχνολογικών μέσων συνιστά αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης της σχέσης 

και δομικό στοιχείο αυτής (Madianou 2014: 675).  

Παράλληλα, όμως, η ασύγχρονη, λακωνική και ασαφής ερωτική επικοινωνία 

που επιτελείται μέσω του συγκεκριμένου τεχνολογικού μέσου συνιστά ένα μέσο 

άσκησης εξουσίας, εγκαθιδρύοντας σχέσεις ιεραρχικές ανάμεσα τους. Αυτό 

διαφαίνεται και από την αγωνία που αισθανόταν η Ελένα όσον αφορά την ορθή 

συγγραφή –συντακτικά και ορθογραφικά- των μηνυμάτων, γεγονός που  μαρτυρά πως 

η ίδια βίωνε την ετερότητα της μέσω των γλωσσικών συνόρων, τα οποία καθιστούσε 

ορατά η συγκεκριμένη τεχνολογική εφαρμογή. Ως εκ τούτου, θεωρώ πως η πεποίθηση 

της ότι η σχέση της θα κανονικοποιούταν μέσω της τηλεφωνικής επικοινωνίας 

σχετίζεται και συνοδεύεται από την επιθυμία να ανατρέψει τις ισχύουσες σχέσεις 

εξουσίας που υπογραμμίζουν τη μεταναστευτική της ταυτότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η 

Ελένα, μέσω των ερωτικών προσδοκιών και παραπόνων σε σχέση με την αρεστή 

τεχνολογικά διαμεσολαβημένη ερωτική επικοινωνία και κυρίως μέσω της διάθεσης της 

να τη μορφοποιήσει σύμφωνα με τα κανονιστικά πρότυπα ερωτικής συμπεριφοράς που 

η ίδια υιοθετεί, μοιάζει να αρθρώνει και να διεκδικεί τη φωνή της, επιζητώντας να 

καταρρίψει τα σύνορα- συμβολικά, γλωσσικά, κοινωνικά- και να δημιουργήσει τις 

συνθήκες του ερωτικού «μαζί» που θα ενδυναμώσουν την σημαδεμένη της ταυτότητα. 

Υπό αυτό το πρίσμα, τα τεχνολογικά μέσα επικοινωνίας λειτουργούν σαν τεχνολογίες 

εαυτού, δηλαδή τεχνολογίες μέσω των οποίων τα κοινωνικά υποκείμενα επιθυμούν να 

(ανα)διαμορφώσουν την –ερωτική στην προκείμενη περίπτωση- υποκειμενικότητα 

τους, προκειμένου να νιώσουν ευτυχή και να καταστούν κύριοι του εαυτού τους.  

Σε αντίθεση με την Ελένα, η Λυδία και η Ιωάννα, Αλβανίδες φοιτήτριες που 

μετανάστευσαν στην Ελλάδα κατά τη παιδική τους ηλικία, δεν πιστοποιούν το 

«αληθινό» ερωτικό ενδιαφέρον του συντρόφου τους μέσω της επιλογής τεχνολογικού 

                                                 
160 Όπως αναφέρει σχετικά η Ρεντετζή, η τεχνολογία δε καθορίζει την κοινωνία, αλλά συνδέεται 
άρρηκτα μαζί της (2012: 22). 
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μέσου επικοινωνίας, ούτε μιλούν με όρους κανονικότητας για τις τεχνολογικά 

διαμεσολαβούμενες ερωτικές τους εμπειρίες, αν και όπως θα διαφανεί από τα λεγόμενα 

τους αυτές εκλαμβάνονται και βιώνονται ως κάτι το «κανονικό». Στην περίπτωση τους, 

παρατηρούμε πως οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας δεν χρησιμοποιούνται απλώς ως 

μέσα έκφρασης του ερωτικού συναισθήματος, αλλά ως μέσα ερωτικής προσέγγισης ή 

αποπλάνησης, όπως αναφέρει η Ellwood-Clayton (2006), επιβάλλοντας τους δικούς 

τους όρους ως προς την ερωτική επικοινωνία και διαμορφώνοντας νέες ερωτικές 

εμπειρίες. Συγκεκριμένα, η Λυδία αναφέρει στη συζήτηση μας σε σχέση με τις 

ερωτικές γνωριμίες μέσω των social media: «Είναι πολύ πιο εύκολο. Εμείς αυτό το 

βιώσαμε με τα κινητά, όταν ήμασταν μικρά. Τότε (στο λύκειο) όλοι έτσι τα φτιάχναμε, με 

το κινητό, με τα μηνύματα. Οπότε πάντα αυτό είναι πολύ πιο εύκολο: το (ότι) γράφω, έχω 

την ασφάλεια ότι δεν βλέπεις, ας πούμε, τις εκφράσεις μου, δεν βλέπεις πότε κολλάω και 

πότε όχι, και είσαι πιο άνετος». Μέσω της επισήμανσης των πλεονεκτημάτων των 

δυνητικών ερωτικών προσεγγίσεων, συγκρίνοντας τα έστω νοερά με το κατά πρόσωπο 

φλερτ, η Λυδία περιγράφει πώς η δυνητική εγγύτητα και κατ’ επέκταση η «ρευστή 

αγάπη» συνιστά συναισθηματική νόρμα της δικής της βιογραφίας. Συντάσσοντας και 

στέλνοντας γραπτά μηνύματα- καμουφλάροντας το πρόσωπο πίσω από την ασφάλεια 

της οθόνης του κινητού, ελέγχοντας τα συναισθήματα της, ζυγίζοντας τις αντιδράσεις 

και ελαχιστοποιώντας τον πόνο-, η Λυδία νοηματοδοτεί το ερωτικό συναίσθημα, 

βιώνει την ερωτική προσέγγιση και την ερωτική εμπειρία.  

Αυτό διαφαίνεται και στην περίπτωση της Ιωάννας. «Τότε, τότε είχαν πρωτοβγεί 

κινητά, τα κινητά τηλέφωνα, που, τέλος πάντων τα πιο οικονομικά, που παίρνανε και 

παιδιά σχολείο και τα λοιπά, γιατί το κινητό, γενικά, υπήρχε και από πιο νωρίς. Αφού 

είχαμε γνωριστεί (με τον σύντροφό της), και κάναμε παρέα κάνα μήνα περίπου, και 

πήγαμε την πρώτη φορά σινεμά, πάω στον μπαμπά μου και λέω, θέλω να μου πάρεις 

κινητό! Και μου λέει γιατί; Λέω το χρειάζομαι, όλοι έχουν, θέλω κι εγώ. Και την 

ψυλλιάστηκαν οι γονείς μου ότι μάλλον κάτι γίνεται και μου λένε, γνώρισες κάποιον, και 

λέω, ναι. Μέσω του κινητού, δηλαδή, ήταν η απαίτηση. (..) Το ήθελα, για να στέλνουμε 

μηνύματα. Κυρίως με μηνύματα μιλούσαμε τότε, γιατί με το τηλέφωνο η κάρτα τελείωνε 

πολύ γρήγορα. Ήταν η φάση, να πω, καλημέρα, μετά να πω, μου λείπεις, μετά, άντε πότε 

θα σε δω, άντε, θα έρθεις από δω, όχι, θα έρθω εγώ. Συνεννοήσεις και τα γούτσου- 

γούτσου μαζί». 

 Το απαιτητικό ύφος της Ιωάννας, με το οποίο ζητάει από τον πατέρα της να της 

αγοράσει κινητό, εγγράφει το δικαίωμα της όχι μόνο στην κατοχή διαδεδομένων 
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πολιτισμικών αγαθών, που ενέχουν θέση κοινωνικών και ταξικών συμβόλων, αλλά 

κυρίως στην πρόσβαση στην συναισθηματική επαφή που επιτελείται μέσω των νέων 

τεχνολογιών. Μέσα από τα λεγόμενα της Ιωάννας αποκτάει κανείς την αίσθηση πως η 

ερωτική οικειότητα δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί διαφορετικά πέραν των γραπτών 

μηνυμάτων, πως ο ερωτικός δεσμός δεν θα μπορούσε να βιωθεί, γεγονός που 

αναδεικνύει πως η συγκεκριμένη τεχνολογική εφαρμογή έχει καθιερωθεί ως μέσο 

έμφυλης επιτέλεσης οικειότητας (Cupples και Thompson 2010), αλλά και 

βιαιότητας,161 ιδιαίτερα στο σχολικό περιβάλλον. Στην προκείμενη περίπτωση, η 

Ιωάννα δεν βιώνει κανένα περιορισμό όσον αφορά την έκφραση και την επιτέλεση του 

ερωτικού συναισθήματος μέσω της ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων. Έχει εκπαιδευτεί 

να επικοινωνεί μέσω της οθόνης. Αυτά που θα λέγανε με τον φίλο της δια τηλεφώνου ή 

δια ζώσης, πληκτρολογούνται, ενώ η ενσώματη και κατά πρόσωπο επαφή, το 

«γούτσου- γούτσου», όπως λέει, λαμβάνει τη μορφή χαρακτήρων και τυποποιημένων 

παραστάσεων που παρέχει η ίδια η τεχνολογική εφαρμογή (smileys).  

Ούτε διατυπώνει την δυσαρέσκεια της σε σχέση με τον πρωταγωνιστικό ρόλο 

που διαδραματίζει στην ερωτική της σχέση η χρήση των νέων μέσων τηλεπικοινωνιών, 

όπως συνέβη με την Ελένα. Στην περίπτωση της, η αποστολή μηνυμάτων δεν έρχεται 

να κλυδωνίσει ή να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα συναισθημάτων, αλλά να τα 

επιτελέσει. Θεωρώ πώς ακριβώς αυτή η αναντίρρητη χρήση των νέων τεχνολογιών από 

πλευράς της Λυδίας και της Ιωάννας ως ένα «κανονικό» μέσο ερωτικής προσέγγισης 

και επικοινωνίας αποτελεί τεκμήριο της «κανονικότητας» τους στο πλαίσιο της 

μεταναστευτικής εμπειρίας. Αυτό δεν σημαίνει πως η υιοθέτηση των συναισθηματικών 

κανονικοποιητικών προτύπων της χώρας υποδοχής συνιστά μια στρατηγική ένταξης 

από μέρους της Ιωάννας και της Λυδίας στη σχολική κοινότητα, μια συνειδητή επιλογή 

συγκρότησης του εαυτού ως «κανονικού», αλλά συσχετίζεται και ανακύπτει στο 

πλαίσιο της καθημερινής σχολικής εμπειρίας, της παρουσίας τους στην ακροαματική 

και ερωτική κουλτούρα της χώρας υποδοχής. Υπό αυτό το πρίσμα, η Λυδία και η 

Ιωάννα συνάπτοντας ερωτικές σχέσεις μέσω των ερωτικών γραπτών μηνυμάτων, 

μετέχοντας ισότιμα σε αυτήν την συναισθηματική –τεχνολογικά διαμεσολαβούμενη- 

πραγματικότητα δηλώνουν ηχηρά, αν και με ένα πλάγιο τρόπο πως δεν συνιστούν τους 

Άλλους της σχολικής κοινότητας, ή με άλλα λόγια, επιτελούν την μη ξενότητα τους, 

                                                 
161 Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο περιστατικό της Αμαρύνθου, όπου ο βιασμός μιας Βουλγάρας 
μαθήτριας στις τουαλέτες του σχολείου καταγράφηκε μέσω του κινητού τηλεφώνου του δράστη. Για 
περισσότερα, βλέπε Papailias (2013).  
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επαναπροσδιορίζοντας την ίδια την έννοια της μεταναστευτικής ταυτότητας τους, 

αποβάλλοντας τις αρνητικές συμπαραδηλώσεις της και καταδεικνύοντας τις 

περίπλοκες διαστάσεις της.  

Συνοψίζοντας, και στις τρεις περιπτώσεις οι ήχοι των τηλεφωνικών κλήσεων 

και των γραπτών μηνυμάτων απηχώντας συναισθηματικές κανονικότητες εγκαλούν 

άλλοτε ηχηρά και άλλοτε σιωπηλά τις μετανάστριες να αναλογιστούν και στη συνέχεια 

να επιχειρήσουν να αναπροσδιορίσουν την κοινωνική, ταξική και έμφυλη 

υποκειμενικότητά τους, διεκδικώντας μέσω των νέων τεχνολογιών ερωτικής 

επικοινωνίας μια «κανονική» δυνητική ερωτική εμπειρία.  

 

Γ. «Δυνητικές» συναισθηματικές καθημερινότητες και «ερωτεύσιμοι» εαυτοί υπό 

κατασκευή 

 

Περιηγήθηκα στις προσωπικές σελίδες των πληροφορητών μου στο Facebook 

αρκετές φορές κι αρκετές ώρες διαγράφοντας μια λαβυρινθώδη τροχιά ανάμεσα σε 

φωτογραφίες, likes και σχόλια που οδηγούσαν με τη σειρά τους σε άλλα προφίλ φίλων. 

Το βλέμμα διασπάστηκε, επιχειρώντας να καταγράψει έναν απίστευτο αριθμό 

πληροφοριών και εικόνων και κυρίως την ροή αυτών, επιχειρώντας να συνοψίσει και 

να συλλέξει κάτι που εξ ορισμού είναι θραυσματικό, από-εδαφοποιημένο και πολύ-

μεσικό. Αντίστοιχα, οι σκέψεις πολλαπλασιάζονταν, δημιουργώντας μια αίσθηση 

αποπροσανατολισμού, και το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα αναδιατυπωνόταν, καθώς 

η προσοχή μετατοπιζόταν συνεχώς.  

Παρόλο, λοιπόν, που οι περισσότεροι πληροφορητές υποστήριξαν πως το 

βασικό κίνητρο που τους ώθησε να ανοίξουν σελίδα στο Facebook ήταν να 

αναζητήσουν συγγενείς και φίλους που χάθηκαν στη μεταναστευτική κίνηση και στη 

συνέχεια να διατηρήσουν επαφή με αυτούς- νοηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο το 

συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης τόπο αναζήτησης, εύρεσης και συνάντησης 

φίλων, γνωστών, συγγενών, παλιών και νέων - αποφάσισα να μην ακολουθήσω μια 

προσέγγιση που να περιορίζει την εξέταση του Facebook ως ένα μέσο δημιουργίας και 

επιτέλεσης συναισθηματικών κι ενίοτε ερωτικών δεσμών, πλασματικών ή μη. 

Ιχνηλατώντας τις αναρτήσεις των πληροφορητών μου στα προσωπικά τους προφίλ, 

επιχειρώ να διερευνήσω πώς οι μετανάστες/τριες, συνθέτοντας μια «δυνητική» 

συναισθηματική πραγματικότητα μέσω του Facebook και ακολουθώντας τα 
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κανονιστικά πρότυπα του αισθάνεσθαι που προωθεί η συγκεκριμένη τεχνολογική 

εφαρμογή, συγκροτούν ένα «δυνητικό» και ταυτόχρονα ορατό έμφυλο Εαυτό και 

αναπροσδιορίζουν την ετερότητα τους στον μεταιχμιακό χώρο μεταξύ δυνητικής και 

πραγματικής ζωής.  

Η Σβέτλα, μια διαζευγμένη Βουλγάρα μετανάστρια, συνδεδεμένη -ακόμα και- 

την ώρα της συνέντευξης στη σελίδα του Facebook περίμενε εναγωνίως κάποιο 

μήνυμα από τον γιο της που ζούσε στην Βουλγαρία. Το Facebook πέρα από την 

δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων επικοινωνίας της παρείχε την ευκαιρία να 

παρακολουθεί πώς εξελίσσεται η ζωή του γιού της μακριά της και να την σχολιάζει, να 

παρατηρεί το είδωλο του στις φωτογραφίες που αναρτά και να επιβλέπει την 

συμπεριφορά του, συμμετέχοντας εικονικά σε όσα εκτυλίσσονται στη χώρα 

καταγωγής. Στην ουσία, η Σβέτλα μέσω του Facebook αναζητούσε και επιτελούσε τη 

μητρότητα συμμετέχοντας στη συναισθηματική καθημερινότητα που ο γιος της 

αναρτούσε στην «προσωπική» του σελίδα, συνδιαμορφώνοντας παράλληλα την δική 

της συναισθηματική καθημερινότητα στη χώρα υποδοχής. Από την άλλη, οι 

φωτογραφίες της Πέτιας κατά τη διάρκεια περιπάτων σε εξοχικές τοποθεσίες, που 

συχνά αναρτούσε στην προσωπική της σελίδα, θα έλεγε κανείς ότι παραπλανούσαν τον 

θεατή δημιουργώντας όχι μόνο μια ωραιοποιημένη εκδοχή της καθημερινότητας της 

αλλά και των συναισθημάτων που η ίδια βίωνε, συγκαλύπτοντας πρόσκαιρα την 

ερωτική της μοναξιά. Και στις δυο περιπτώσεις, θα έλεγε κανείς ότι οι δυο γυναίκες 

αφηγηματοποιούσαν, επιτελούσαν και βίωναν στο Facebook μια συναισθηματική 

καθημερινότητα, που διέφερε από αυτήν την πραγματικής ζωής, αν και αποτελούσε 

μέρος αυτής, αναδεικνύοντας παράλληλα τη συνεχή διαπλοκή της δυνητικής και της 

πραγματικής ζωής.  

Υπό αυτήν την οπτική ανάγνωσης, οι χρήστες του Facebook, και στην 

προκείμενη περίπτωση οι μετανάστες/μετανάστριες πληροφορητές/τριες, στην 

πραγματικότητα, συμμετέχουν στη δυνητική κοινότητα των «φίλων» παράγοντας και 

καταναλώνοντας μια «προσωπική» συναισθηματική καθημερινότητα. Οι αναρτήσεις 

προσωπικών φωτογραφιών που συνοδεύονται από σχόλια φίλων, τα τραγούδια που 

αποτυπώνουν διαθέσεις της στιγμής μετατρέπουν τα προφίλ των πληροφορητών/τριών- 

χρηστών του Facebook σε αρχεία ημερήσιας καταγραφής γεγονότων και 
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συναισθημάτων, τα οποία μορφοποιούνται,162 καθώς μεταπηδούν από τον χώρο της 

καθημερινότητας σε αυτόν της εικονικής πραγματικότητας. Συμπληρώνοντας στο 

ανάλογο πεδίο τις σκέψεις τους -ανταποκρινόμενοι στην ουσία στην ερώτηση του «Τι 

σκέφτεσαι;» ή «Πως νιώθεις;» που κατέχει περίοπτη θέση στον τοίχο-, ακολουθώντας 

δηλαδή τις κατευθυντήριες αρχές και χρησιμοποιώντας τις προσφερόμενες και 

προεπιλεγμένες εφαρμογές του τεχνολογικού μέσου, οι χρήστες δεν αποκαλύπτουν, 

όμως, μόνο γεγονότα και συναισθήματα, αλλά κυρίως τα συγκαλύπτουν.  

Η Πέτια, συνάπτοντας μια οπτικοποιημένη καθημερινότητα στο προφίλ της, 

στην πραγματικότητα κατευθύνει το βλέμμα των θεατών-φίλων της στις «στιγμές» της 

καθημερινότητας, στις οποίες η ίδια έχει επιλέξει να εστιάσει απομονώνοντάς τες και 

αποπλαισιώνοντάς τες παράλληλα. Στιγμές διασκέδασης και διακοπών, χώροι 

ανάπαυλας και κοινωνικών εκδηλώσεων πρωτοστατούν στις φωτογραφίες που 

επισυνάπτονται και κοσμούν το προφίλ των πληροφορητών, μεταφέροντας αρχικά την 

αίσθηση και καθιερώνοντας στην συνέχεια την αντίληψη ότι η εμπειρία της 

καλοπέρασης συνιστά την κυρίαρχη πτυχή της ζωής τους. Υπό αυτήν την έννοια, θα 

έλεγε κανείς ότι οι πληροφορητές μέσω των φωτογραφικών απεικονίσεων του εαυτού 

τους και των πληροφοριών που μεταδίδουν σκηνοθετούν μια μερική και κυρίως 

ωραιοποιημένη εκδοχή της καθημερινότητας τους, αποσιωπώντας ή καταδικάζοντας 

στην κοινωνική διαδικτυακή αφάνεια πτυχές της πραγματικότητας που βιώνουν, όπως, 

για παράδειγμα, της εργασιακής τους καθημερινότητας.  

Η διάθεση των χρηστών να δημοσιοποιήσουν μια λογοκριμένη 

καθημερινότητα, προβάλλοντας μια εξιδανικευμένη εκδοχή της μεταναστευτικής ζωής 

και κατευθύνοντας το βλέμμα των άλλων σε στιγμές σκηνοθετημένες, αποτυπώνει 

στην ουσία τη διαδικασία ανασυγκρότησης του μεταναστευτικού, εθνικού και έμφυλου 

εαυτού -και κοινοποίησης του- στο πλαίσιο των δυνητικών συναισθηματικών επαφών 

και σχέσεων οικειότητας. Οι στιγμές της καθημερινότητας, όμως, που αναρτούνται στο 

                                                 
162 Τα συναισθήματα στο Facebook κωδικοποιούνται και συνήθως λαμβάνουν μια οπτικοποιημένη 
μορφή, γεγονός που αποδεικνύεται και στη περίπτωση των emoticons. Τα emoticons, δηλαδή το 
σύμπλεγμα των σημείων στίξεως που αποδίδει εκφράσεις του προσώπου κι αντίστοιχα 
συναισθηματικές καταστάσεις, χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να μπορεί να κατανοήσει κανείς το 
συναισθηματικό ύφος του αποστολέα ενός γραπτού μηνύματος που μεταβιβάζεται μέσω των νέων 
τεχνολογιών επικοινωνίας (sms, skype, msn κ.ο.κ), αποδίδοντας τη σωστή (συναισθηματική) χροιά σε 
όσα ειπώθηκαν ή θα ειπωθούν. Υπό αυτήν την έννοια, τα emoticons αντικαθιστούν τον λόγο, 
αποδίδοντας στα συναισθήματα την οπτικότητα που στερούνταν, και την ίδια στιγμή κατά κάποιο 
τρόπο διανθίζουν τον λόγο συνιστώντας ένα νέο επικοινωνιακό κώδικα. Αρκεί να γύρεις το κεφάλι 
αριστερά, για να αποκωδικοποιήσεις τα emoticons και να καταλάβεις τι νιώθει ο αποστολέας του 
γραπτού μηνύματος ή στην περίπτωση του Facebook να επιλέξεις ένα από τα εικονίδια των smileys, 
που ευσύνοπτα θα μεταβιβάσει στους φίλους το πώς αισθάνεσαι. 
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προφίλ των πληροφορητών δεν κατευθύνουν απλώς το βλέμμα των φίλων σε μια 

συγκεκριμένη πτυχή του βίου τους, αλλά στην πραγματικότητα επιλέγονται υπό το 

βλέμμα αυτών. Αυτό που καθίσταται τελικά ορατό στις προσωπικές σελίδες των 

χρηστών του Facebook συγκροτείται υπό τον έλεγχο των διαδοχικών βλεμμάτων των 

φίλων που καραδοκούν να καταναλώσουν και στη συνέχεια να σχολιάσουν 

επιδοκιμάζοντας ή απορρίπτοντας (έμμεσα) την δημοσιευμένη στιγμή, 

χρησιμοποιώντας στην προκείμενη περίπτωση την αντίστοιχη εφαρμογή «like». 

Αντλώντας από την ανάλυση του Φουκώ για το Πανοπτικόν (1989, 1994), θα λέγαμε 

πως και στην περίπτωση του Facebook ο κάθε σύντροφος, ο κάθε φίλος γίνεται 

επιτηρητής του Άλλου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας νέος τύπος βλέμματος 

που ρυθμίζει το σώμα -τον δυνητικό εαυτό- σύμφωνα με τα καθιερωμένα και αρεστά 

πρότυπα πράττειν και αισθάνεσθαι, τον οποίο αντίστοιχα εσωτερικεύουν τα μέλη του 

Facebook.  

Υπό αυτήν την οπτική, οι χρήστες, επιλέγοντας να κοινοποιήσουν μια 

αποσπασματική και εξωραϊσμένη καθημερινότητα στους φίλους τους, στην 

πραγματικότητα πειθαρχούνται και υιοθετούν τους κανονιστικούς και 

νομιμοποιημένους κώδικες κοινωνικής αναγνωρισιμότητας, αποζητώντας τον μέγιστο 

αριθμό επιδοκιμαστικών συμβόλων και θετικών σχολίων, προκειμένου να 

εξασφαλίσουν την ορατότητα τους σε αυτήν την παγκοσμιοποιημένη κοινότητα 

σωμάτων, να εδραιώσουν και να συντηρήσουν τις υπάρχουσες δυνητικές φιλίες, αλλά 

και να συνάψουν νέες σχέσεις «οικειότητας». Στην πραγματικότητα, τα συνημμένα 

σώματα των χρηστών στο πλαίσιο αυτής της δυνητικής διάδρασης ρυθμίζονται και 

συγκροτούνται με άξονα το ίδιο το συναίσθημα της αγάπης, που υποκρύπτει η έννοια 

του «like».  

Το σύμβολο «like», που συνιστά μια από τις κυρίαρχες μορφές επιτέλεσης της 

δυνητικής συναισθηματικής επαφής- εξασφαλίζοντας αλλά και διαρρηγνύοντας τους 

δυνητικούς, αλλά και πραγματικούς συναισθηματικούς δεσμούς- δεν καταμετρά μόνο 

την αφοσίωση των φίλων, αλλά κυρίως αποτυπώνει ποιος/ποια καθίσταται υποκείμενο 

αγάπης -φιλικής ή μη. Συνεπώς, μέσω της αφηγηματοποίησης της μεταναστευτικής 

καθημερινότητας, που υποκινείται από αυτό το βλέμμα επιβράβευσης, κατασκευάζεται 

όχι απλώς ένας ιδεώδης επιθυμητός εαυτός, όπως έχουν υποστηρίξει οι κοινωνικοί 

ερευνητές,163 αλλά ένας εαυτός «άξιος να αγαπηθεί». Σε αυτό το ερμηνευτικό πλαίσιο, 

                                                 
163 Βλέπε, Zhao, Grasmuck και Martin (2008).  
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τα likes ιεραρχούν κοινωνικά τα υποκείμενα εντός της διαδικτυακής κοινότητας- αλλά 

κι εκτός αυτής- ανάλογα με το αν αναδεικνύονται «άξια να αγαπηθούν». 

Οι μετανάστες/τριες μέσω της εναλλαγής φωτογραφιών που απεικονίζουν τους 

ίδιους/ίδιες ως υποκείμενα απόλαυσης, μέσω της επικαιροποίησης του στάτους τους με 

αναφορές σε δραστηριότητες και σε κοινωνικούς χώρους διασκέδασης που έχουν 

επισκεφθεί -αποτυπώνοντας έναν βίο συμβατό με τις κοινωνικές και συναισθηματικές 

αξίες της εποχής κι ως εκ τούτου άξιου να βιωθεί - ανατροφοδοτώντας το ενδιαφέρον 

των δυνητικών φίλων και μένοντας πιστοί σε αυτήν την τεχνολογικά διαμεσολαβημένη 

συναισθηματική επαφή επικυρώνουν διαρκώς πως συνιστούν υποκείμενα άξια αγάπης. 

Ως εκ τούτου, διαμορφώνουν μια δυνητική συναισθηματική καθημερινότητα, η οποία 

αναπροσδιορίζει σε ένα βαθμό τη συναισθηματική τους καθημερινότητα εκτός 

γραμμής- που μπορεί να υστερεί σε κοινωνικές επαφές κι αγάπη- αλλά και την 

κοινωνική και ταξική τους θέση, αναπληρώνοντας με κάποιο τρόπο το κοινωνικό 

κύρος που στερούνται λόγω της εργασιακής τους απασχόλησης και της εθνικής τους 

ταυτότητας.  

Ξεφυλλίζοντας τα φωτογραφικά άλμπουμ που αναρτούν οι πληροφορητές στις 

προσωπικές τους σελίδες στο Facebook συμπεραίνει κανείς πως σε αρκετές 

περιπτώσεις η ίδια η ερωτική σχέση, ή διαφορετικά το ερωτικό συναίσθημα συμβάλλει 

στη διαδικασία κατασκευής ενός «ερωτεύσιμου» εαυτού ή ενός εαυτού άξιου να 

αγαπηθεί και κατ’ επέκταση στον επαναπροσδιορισμό της κοινωνικής τους αξίας που 

λαμβάνει χώρα στο Facebook. Η Ντενίσα, μια νεαρή Αλβανίδα μετανάστρια, η οποία 

σε τακτά χρονικά διαστήματα αναρτούσε φωτογραφίες με τον ερωτικό της σύντροφο 

στην σελίδα της στο Facebook, παρόλο που σπάνια ανέβαζε φωτογραφίες με φίλους, 

είχε δημιουργήσει στην ουσία ένα οπτικό αρχείο της ερωτικής της σχέσης, μέσω του 

οποίου αποτύπωνε και κυρίως κοινοποιούσε σε όλους την ευτυχία που συνεπάγεται το 

ερωτικό «μαζί». Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν την ίδια με τον σύντροφό της σε 

καλοκαιρινές διακοπές, σε βραδινές εξόδους σε κέντρα διασκέδασης, σε τρυφερά και 

ρομαντικά στιγμιότυπα αφηγηματοποιούν τον βίο της μέσω της αγάπης, και πιο 

συγκεκριμένα της «αρεστής» αγάπης.  

Η Ντενίσα στρέφοντας την προσοχή μας σε στιγμές μιας ιδεατής και 

εξιδανικευμένης ερωτικής καθημερινότητας μας επιβεβαιώνει αφενός πως η ίδια δεν 

αποκλίνει του κανονιστικού ιδεώδους του ερωτικού «μαζί» -γεγονός το οποίο τις 

περισσότερες φορές αναγράφεται με σαφήνεια και κοινοποιείται στο προφίλ των 

πληροφορητών-, αφετέρου πως η ίδια η σχέση της δεν αποκλίνει από τα δυτικά 
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κανονιστικά πρότυπα ερωτικών δεσμών, που την ίδια στιγμή θέτουν υπό αμφισβήτηση 

παραδοσιακές έμφυλες αξίες της κοινωνίας της χώρας καταγωγής. Επεκτείνοντας το 

επιχείρημα του Mod, ο οποίος αναφέρει ότι με τον ίδιο τρόπο που οι χρήστες του 

Facebook επιλέγουν να παρουσιάσουν τον καλύτερο εαυτό τους, αντίστοιχα αναζητούν 

να προβάλλουν μια εξιδανικευμένη μορφή της ερωτικής τους σχέσης ως ένα μέσο 

επιβεβαίωσης της ανωτερότητας τους (2010: 70), θα έλεγα πως στην προκείμενη 

περίπτωση η ωραιοποιημένη εκδοχή της ερωτικής σχέσης συνιστά μέρος της 

(ανα)συγκρότησης του έμφυλου και μεταναστευτικού εαυτού.  

Υπό αυτήν την οπτική, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως η Ντενίσα 

μέσω της οπτικοποίησης και της δημόσιας αναγγελίας μιας ανεπίσημης κι ενδεχομένης 

εφήμερης ερωτικής σχέσης, δηλαδή μιας ερωτικής εμπειρίας αποσυνδεδεμένης από τον 

θεσμό του γάμου και της ετεροκανονικής οικογένειας, επαναδιαπραγματεύεται και 

ανασυγκροτεί την έμφυλη και εθνική της ταυτότητα, αποσταθεροποιώντας την 

ηγεμονική αναπαράσταση της νεαρής Αλβανίδας γυναίκας ως παρθένας και οικόσιτης.   

Το ίδιο διαφαίνεται και στην περίπτωση της Λυδίας, η οποία σε μια αντίθετη 

κατεύθυνση από την Ντενίσα επιλέγει μέσω της προσωπικής της σελίδας να 

κοινοποιήσει τον χωρισμό της με τον σύντροφό της αναρτώντας μια εικόνα που είχε 

τυπωμένο το μήνυμα “Dear Love, fuck you”. Μέσω του λιτού μηνύματος η Λυδία στην 

πραγματικότητα αποδυνάμωνε το συναίσθημα της αγάπης, εκφράζοντας την 

απογοήτευση της, την οποία διατύπωσε στη συνέντευξη που μου παραχώρησε  

λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τι να σου κάνει και η αγάπη, όταν όλα πάνε χάλια;». Οι 

προσωπικές ερωτικές εξομολογήσεις, ακόμα και στην περίπτωση που υπονομεύουν το 

συναίσθημα της αγάπης φανερώνοντας συγκρούσεις και αποτυπώνοντας την 

ρευστότητα των κοινωνικών και ερωτικών σχέσεων, καταγράφουν τον 

αναπροσδιορισμό της έμφυλης και εθνικής ταυτότητας μέσω της διαχείρισης της ίδιας 

της ερωτικής σχέσης σε κοινή θέα.  

Η αμφισβήτηση των έμφυλων αξιών της (σεξουαλικής) πειθαρχίας και της 

υπακοής, που τηρούσαν και επιδείκνυαν τα σώματα των Αλβανίδων γυναικών απέναντι 

στα ανδρικά μέλη της πατριαρχικής οικογένειας και της κοινωνίας, εγγράφεται εξίσου 

μέσω της προβολής ενός ερωτικά επιθυμητού γυναικείου σώματος στις σελίδες του 

Facebook. Τα αρνητικά σχόλια του Τόλη και του Τάκη για τις προκλητικές και σέξι 

πόζες των Αλβανίδων γυναικών (συγγενών και φίλων τους) σε φωτογραφίες που 

αναρτούν οι ίδιες στο Facebook μοιάζει να επιβεβαιώνουν την αίσθηση που 

αποκόμισα, καθώς πλοηγούμουν στις προσωπικές σελίδες πληροφορητών και φίλων 
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τους σε σχέση με την σεξουαλικοποίηση των γυναικείων σωμάτων των νεαρών –

κυρίως- Αλβανίδων μεταναστριών. Οι Αλβανίδες γυναίκες, καθώς καθίστανται σταρ 

του εαυτού τους και εκθέτουν σε περίοπτη θέση την υπέρ-σεξουαλικότητα τους, 

καταναλώνοντας τα δυτικά πρότυπα ομορφιάς, αναζητούν να συνθέσουν μια 

διαφορετική αναπαράσταση για τον εαυτό τους, τροποποιώντας, στην ουσία, το 

έμφυλο σώμα και εαυτό μέσω της διαφυγής τους από την καθιερωμένη κοινωνικά και 

πολιτισμικά προσδιορισμένη αρεστή θηλυκότητα τους.  

Στην προκείμενη περίπτωση, η κατάκτηση και η προβολή ενός όμορφου και 

σεξουαλικού σώματος δεν θα πρέπει να ιδωθεί (μόνο) ως δείγμα της γυναικείας 

υποτέλειας στο ανδρικό βλέμμα ή της πολιτισμικής συμμόρφωσης ή αφομοίωσης των 

Αλβανίδων γυναικών στην ελληνική κοινωνία μέσω της άκριτης αποδοχής του δυτικού 

ιδεώδους ομορφιάς και των προτύπων αναπαράστασης του γυναικείου σώματος.164 

Αντίθετα, θα πρέπει να αναγνωρίσει και να αναγνώσει κανείς σε αυτές τις απεικονίσεις 

την ενδυνάμωση της έμφυλης ταυτότητας των Αλβανίδων γυναικών μέσω της 

σεξουαλικής αυτό-διάθεσης. Ακολουθώντας την Abu-Lughod, η οποία εξηγεί πώς η 

υιοθέτηση από μέρους των νεαρών Βεδουίνων γυναικών ενός είδους θηλυκότητας που 

βασίζεται περισσότερο στη σεξουαλικότητα και υλοποιείται μέσω της αγοράς 

εσωρούχων και καλλυντικών μαρτυρά την αντίσταση τους απέναντι στη μεγαλύτερη 

γενιά γυναικών και ανδρών και στην επιβολή παλαιότερων προτύπων σεμνότητας 

(2006: 236-239), υποστηρίζω πως στην προκείμενη περίπτωση η μέριμνα και η 

επίδειξη ενός σεξουαλικά προκλητικού σώματος από μέρους των Αλβανίδων γυναικών 

συνιστά μια μορφή αντίστασης σε πολλαπλές μορφές εξουσίας. Αν και θα μπορούσε 

κανείς να χαρακτηρίσει την συγκεκριμένη μορφή αντίστασης σε ένα βαθμό 

διφορούμενη,165 δεδομένου ότι λαμβάνει χώρα στον μεταιχμιακό χώρο του διαδικτύου, 

κι ως εκ τούτου αμφιρρέπει μεταξύ του υπαρκτού και του μη υπαρκτού, θεωρώ πως οι 

Αλβανίδες μετανάστριες με τις προκλητικές τους πόζες επιχειρούν να υπονομεύσουν 

τα έμφυλα κανονιστικά πρότυπα και να διασαλεύσουν τις έμφυλες ισορροπίες εντός 

                                                 
164 Για μια ανάλυση της αναπαράστασης του γυναικείου σώματος στο διαδίκτυο, βλέπε Κούντρια 
(2012). 
165 Επιπλέον, θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη μορφή αντίστασης αμφιλεγόμενη, 
δεδομένου ότι μέσω της υιοθέτησης των δυτικών κανονιστικών προτύπων ομορφιάς οι Αλβανίδες 
μετανάστριες εντάσσονται σε νέα περίπλοκα συστήματα εξουσίας και υποτάσσονται σε νέες 
πειθαρχικές τεχνολογίες.   
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της αλβανικής κοινότητας, γεγονός που μαρτυρά παράλληλα την περίπλοκή διαπλοκή 

των δυνητικών με τις πραγματικές μορφές αντίστασης και εξουσίας.166  

Ρητορικές περί ντροπής και τιμής, που μαρτυρούν την κοινωνική αξία της 

σεμνότητας του γυναικείου σώματος, μετουσιώνονται σε αρνητικά σχόλια και 

παραθέτονται δίπλα στα γυναικεία σώματα που φιγουράρουν τη σεξουαλικότητα τους 

απενεχοποιημένα στο Facebook προσκαλώντας και προκαλώντας τα συγκεκριμένα 

ανδρικά -αλλά και τα γυναικεία- βλέμματα. Ο θαυμασμός, η αποδοκιμασία και κυρίως 

η έκπληξη που αποτυπώνεται στα βλέμματα των «φίλων» καταδεικνύουν πώς το 

ποιος/ποια ανακηρύσσεται ως «άξιος/α να αγαπηθεί» και το τι συγκροτείται κάθε φορά 

ως «ερωτεύσιμος» εαυτός καθορίζεται κοινωνικά και πολιτισμικά και συνδέεται πάντα 

με σχέσεις εξουσίας, έμφυλες, κοινωνικές, ταξικές, γεω-πολιτικές (εντός κι εκτός 

διαδικτύου). 

Υπό αυτήν την οπτική ανάλυσης, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως τα 

προφίλ του Facebook υπό τον τίτλο «Αλβανίδες σέξι» ή «Όμορφες Αλβανίδες»,167 στα 

οποία μπορεί κανείς να συναντήσει ένα τεράστιο αριθμό φωτογραφιών όπου 

απεικονίζονται Αλβανίδες γυναίκες σε σέξι πόζες, μαρτυρώντας την κατασκευή ενός 

εθνικού ερωτεύσιμου εαυτού, καταγράφουν -με έναν πλάγιο τρόπο- έναν ανταγωνισμό 

εθνικών θηλυκοτήτων. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι σε διάφορους ιστότοπους 

ανακύπτει συχνά ως θέμα συζήτησης το αν οι Αλβανίδες είναι πιο όμορφες ή αν 

θεωρούνται καλύτερες ερωτικές ή σεξουαλικές σύντροφοι από τις Ελληνίδες,168 θα 

μπορούσε να υποστηρίξει πως η σεξουαλικοποίηση του γυναικείου σώματος των 

Αλβανίδων γυναικών νοηματοδοτείται ως μια απόπειρα επαναπροσδιορισμού της 

σημασιοδοτημένης έμφυλης ετερότητας τους στο πλαίσιο πραγματικών και δυνητικών 

συναισθηματικών επαφών που λαμβάνουν χώρα εντός κι εκτός διαδικτυακού χώρου. 

Μέσω της προβολής ενός σεξουαλικού κι επιθυμητού εαυτού στις σελίδες του 

Facebook οι Αλβανίδες γυναίκες ανασημασιοδοτούν την εθνική τους ταυτότητα σε 

πολλαπλά επίπεδα: αναπροσδιορίζουν την θέση τους στην τοπική, στην εθνική και 

στην παγκόσμια ιεραρχική κλίμακα των επιθυμητών σωμάτων και 

                                                 
166 Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί πως το ίδιο το Facebook αποτελεί ένα νέο πεδίο άσκησης 
έμφυλης εξουσίας και αντίστασης. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι πληροφορήτριες ανάφεραν πως ο 
σύντροφος τους τις είχε απαγορεύσει να ανοίξουν σελίδα στο Facebook ή ότι επιθυμούσε να ελέγχει 
τις αναρτήσεις και τις επαφές τους σε αυτή τη δυνητική πλατφόρμα φίλων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η 
αντίσταση στην ανδρική εξουσία υλοποιείται στο δυνητικό περιβάλλον μέσω ακριβής της χρήσης και 
προσωπικής διαχείρισης της σελίδας του Facebook. 
167 Βλέπε, https://www.facebook.com/pages/Femra-Te-Bukura 
Shqiptare/173460082851971?fref=pb&hc_location=profile_browser.  
168 Ενδεικτικά, βλέπε http://www.phorum.gr/viewtopic.php?f=24&t=191171.  
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επαναδιαπραγματεύονται τις ισχύουσες σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στην κοινωνία 

υποδοχής και στην μεταναστευτική κοινότητα.     

Αντλώντας από τον συλλογισμό του Wang (2011), ο οποίος εξετάζει τις 

ιστοσελίδες εύρεσης ερωτικού συντρόφου ως ετεροτοπίες έμφυλης επιτέλεσης, 

υποστηρίζω πως και στην προκείμενη περίπτωση το Facebook συνιστά μια ετεροτοπία, 

έναν αντι-τόπο, έναν τόπο αντι-θέσεων, έναν χώρο πραγματικό κι απόλυτα μη 

πραγματικό, έναν χώρο μυθικής και ταυτόχρονα πραγματικής διεκδίκησης του Εαυτού, 

έναν χώρο ετερόκλητο και ετερογενή που περιέχει μια πολλαπλότητα ασύμβατων 

θέσεων. Ακολουθώντας την ανάλυση του Φουκώ για τις ετεροτοπίες (1984) 

υποστηρίζω πως στην προκείμενη περίπτωση ο ρόλος του Facebook είναι να 

δημιουργήσει έναν χώρο ψευδαισθήσεων, ο οποίος καταγγέλλει σαν ακόμη πιο 

απατηλό κάθε πραγματικό χώρο, όλες τις τοποθεσίες στο εσωτερικό των οποίων η 

ανθρώπινη ζωή είναι οριοθετημένη. Υπό αυτήν την οπτική, θα έλεγα πως οι 

απεικονίσεις ενός εαυτού «άξιου να αγαπηθεί» στα προφίλ των μεταναστών/τριών 

αναδεικνύουν το παραπλανητικό και επίπλαστο χαρακτήρα των ίδιων των κοινωνικών 

νορμών, που παγιώνουν και φυσικοποιούν τόσο τις έμφυλες ταυτότητες, όσο και την 

ταυτότητα του μετανάστη/τριας και ιεραρχούν ανώτερα το συναίσθημα της 

οικογενειακής αγάπης έναντι της φιλικής ή ερωτικής αγάπης. Υπό αυτήν την έννοια, η 

καθημερινή έμφυλη και συναισθηματική ζωή των μεταναστών και μεταναστριών 

αντικατοπτρίζεται, αμφισβητείται και επινοείται στα προφίλ τους στο Facebook, όπου 

προβάρονται ρόλοι χωρίς σε αυτές τις υποδύσεις να αντιστοιχεί μια οριστική 

προσχώρηση σε μια άλλη ταυτότητα (Σταυρίδης 2010: 24), αναδεικνύοντας την 

διαπλοκή ανάμεσα στον πραγματική και μη πραγματική ζωή και τα θολά όρια ανάμεσα 

τους. 

Ξεφυλλίζοντας ξανά τα προφίλ των πληροφορητών/τριών, αντιλαμβάνομαι πως  

τα σεξουαλικοποιημένα σώματα των Αλβανίδων γυναικών, η οπτικοποιημένη 

καταγραφή των ερωτικών σχέσεων, τα likes και τα emoticons που σχολιάζουν 

φωτογραφίες και δηλώσεις των πληροφορητών/τριών, στην πραγματικότητα, παράγουν 

μια εναλλακτική και παράλληλη αφήγηση της μεταναστευτικής βιογραφίας, μέσω της 

οποίας οι μετανάστες/τριές, απορρίπτοντας τη μονοδιάστατη αναπαράσταση τους ως 

θύματα των οικονομικών συγκυριών, καταναλώνοντας τεχνολογικά διαμεσολαβημένες 

συναισθηματικές πρακτικές και σχέσεις, θέτουν στο προσκήνιο τον εαυτό ως 

αντικείμενο και ταυτόχρονα υποκείμενο αγάπης και υπονομεύουν προς στιγμήν 

ρητορικές περί φόβου και απαξίωσης. Υπό αυτήν την έννοια, θα μπορούσε κανείς να 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:18:14 EEST - 44.213.66.193



 217

πει πως το facebook, αν και επιβάλλει νόρμες του αισθάνεσθαι, αποτελώντας στην 

ουσία μια τεχνολογία υποκειμενοποίησης, παρέχει ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους 

μετανάστες και στις μετανάστριες μέσω μιας παράλληλης συναισθηματικής 

καθημερινότητας και της συγκρότησης ενός δυνητικού «ερωτεύσιμου» εαυτού να 

διαπραγματευτούν τις εμπειρίες του φύλου και της ετερότητας, διεκδικώντας σε 

συνθήκες από-εδαφοποίησης την ορατότητα τους που εκτοπίστηκε. Άλλωστε, όπως 

αναφέρει ο Brain McNair, η κουλτούρα του στριπτίζ, η διάθεση δημόσιας 

εξομολόγησης σεξουαλικών ιστοριών και προβολής της σεξουαλικότητας των κοινών 

ανθρώπων σχετίζεται σε ένα βαθμό με την επιθυμία τους να αισθανθούν πως κάποιος 

ενδιαφέρεται για αυτούς έστω με τον πιο παράδοξο τρόπο (2005: 191).    

 

 Συμπέρασμα   

 

Η «πραγματική» αγάπη που αναζητείται στις αγγελίες εύρεσης ερωτικών 

συντρόφων και στα dating sites, αντανακλά την οικονομική και συναισθηματική 

πραγματικότητα που βιώνουν οι μετανάστες και οι μετανάστριες στο πλαίσιο της 

μεταναστευτικής εμπειρίας, που διακυβεύει αλλά ταυτόχρονα νοηματοδοτεί τις σχέσεις 

εμπιστοσύνης ως ένα μέσο υπεράσπισης του εαυτού απέναντι σε συνθήκες τρωτότητας. 

Παράλληλα, όμως, αυτή η επίμονη αναζήτηση και καταμέτρηση της πραγματικής 

αγάπης μέσω των νέων –επισφαλών- μέσων τεχνολογίας εγγράφει την επιθυμία 

κατανάλωσης των νέων πολιτισμικά προσδιορισμένων τρόπων σχετίζεσθαι, της 

συναισθηματικής νόρμας του «συνδέεσθαι», μέσω των οποίων οι μετανάστες/τριες 

διεκδικούν τη φωνή και την ορατότητα τους, αποσταθεροποιώντας παράλληλα και 

αποδυναμώνοντας τις εδραιωμένες πολιτισμικά και κοινωνικά οικειότητες και 

συνάφειες.   

Από την άλλη, η χρήση των νέων τεχνολογιών -ως μέσο ερωτικής προσέγγισης- 

διαμορφώνει νέες απροσδόκητες δια-εθνικές μορφές ανήκειν, στο πλαίσιο των οποίων 

οι μετανάστες και μετανάστριες επιτελούν και καθιστούν υπερ-ορατή την έμφυλη και 

εθνική τους ταυτότητα, που συγκροτείται αυτή τη φορά με άξονα την ερωτική επιθυμία 

Μέσω των δια-εθνικών επιτελέσεων των ερωτικών προσεγγίσεων οι μετανάστες/τριες 

υπονομεύοντας τα σύνορα και την κρατική επιτήρηση αυτών, διεκδικούν την 

κοινωνική τους αξία ακριβώς μέσω αυτής της κινητικότητας και κυρίως μέσω της 

συμμετοχής τους και της αναδιαμόρφωσης του δημόσιου λόγου. Υπό αυτό το πρίσμα, 

τα ερωτικά προφίλ των μεταναστών συνιστούν μορφές εμπρόθετης δράσης. 
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Ωστόσο, ο «δυνητικός» ερωτικός έμφυλος εαυτός παράγεται στο πλαίσιο 

σύνθετων σχέσεων εξουσίας, οι οποίες υπογραμμίζουν τις κοινωνικές και πολιτικές 

ιεραρχήσεις, σύμφωνα με τις οποίες ορίζονται ποια σώματα είναι άξια να αγαπηθούν 

και ποια όχι. Υπό αυτήν την έννοια, τα μηνύματα που ανταλλάζονται, αλλά και η σιγή 

του κινητού τηλεφώνου καταγράφουν επίσης τον εύθραυστο κόσμο της διάβασης των 

συνόρων και την οριακότητα του ερωτικού συναισθήματος.  
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Κεφάλαιο 5ο  

 

«Μα δεν είμαι άνθρωπος εγώ;»: Όταν ο έρωτας αμφισβητεί και διεκδικεί την 

ανθρωπινότητα 

 

 

Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας αρκετές φορές η αφήγηση των 

πληροφορητών/πληροφορητριών κατέληγε στη διατύπωση ενός ερωτήματος: «Μα δεν 

είμαι άνθρωπος εγώ;». Το ερώτημα αυτό προέκυπτε άλλοτε μέσα από την ανάκληση 

μνημών των μεταναστών/τριών που αφορούσαν ερωτικές απορρίψεις και ερωτικές 

συμπεριφορές που έθεταν υπό αμφισβήτηση την αξία τους ως ερωτικοί/ές σύντροφοι 

και άλλοτε μέσα από την αναμέτρηση τους με την ερωτική μοναξιά και την απουσία 

του ερωτικού συναισθήματος. Πώς, όμως, η ερωτική μοναξιά και οι μη αρεστές 

ερωτικές συμπεριφορές από την πλευρά των ερωτικών συντρόφων ωθούν τους 

μετανάστες και τις μετανάστριες να διερωτηθούν και να αμφισβητήσουν την 

ανθρώπινη διάσταση τους; Το ερώτημα αυτό – που διατυπώνεται εν είδη παραπόνου 

και συνήθως αρθρώνεται, αφορά και σχολιάζει τις συνθήκες της εργασιακής 

απασχόλησης των μεταναστών/τριών- μας εγκαλεί να διερωτηθούμε με τη σειρά μας 

πώς διαπλέκεται το ερωτικό συναίσθημα με την ανθρώπινη ιδιότητα.  

Ακολουθώντας την Μπάτλερ (2008α), η οποία αναλύοντας τις ιεραρχήσεις του 

δημόσιου πένθους θέτει το ζήτημα σχετικά με το ποιες ανθρώπινες ζωές μετράνε, 

επιθυμώ να διερευνήσω πώς η πολιτισμική κανονικότητα του έρωτα -οριοθετώντας 

ποιες μορφές έρωτα καθίστανται πολιτισμικά διανοητοί ως έρωτες- καθορίζει το 

περιεχόμενο του ανθρώπινου. Πιο συγκεκριμένα, όμως, με ενδιαφέρει να εξετάσω πως 

συνδιαλέγεται το ζήτημα της κανονιστικής αντίληψης του έρωτα με τη μεταναστευτική 

εμπειρία των υποκειμένων και να μελετήσω πώς η εγκληματοποίηση και η 

εργαλειοποίηση των μεταναστών/τριών, που διακυβεύει την ανθρώπινη φύση τους και 

καθορίζει τα ερωτικά τους βιώματα, ωθεί τα μεταναστευτικά υποκείμενα να 

διερωτηθούν αλλά και να διεκδικήσουν μέσω συγκεκριμένων πολιτικών διαχείρισης 

του ερωτικού συναισθήματος τη συμπερίληψη τους στην επικράτεια του ανθρώπινου. 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, επιχειρώ, θέτοντας υπό συζήτηση το «δικαίωμα στον 

έρωτα», να αναδείξω πώς τα εκτοπισμένα υποκείμενα από την επικράτεια της αγάπης 

και από την τάξη του αναγνωρίσιμου ανθρώπινου σε ένα πλαίσιο αδυνατοτήτων του 

ανήκειν ανανοηματοδούν ενδυναμωτικά ως προς την έμφυλη και εθνική τους 
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ταυτότητα το ερωτικό συναίσθημα, διαταράσσοντας την κανονιστική βία του ερωτικού 

συναισθήματος και διευρύνοντας την έννοια του ανθρώπινου.   

Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου, εξετάζω τους δυτικούς βιοπολιτικούς Λόγους 

που συγκρότησαν ως συναισθηματική κανονικότητα το ερωτικό «μαζί» συνδέοντας το 

άρρηκτα με την ανθρώπινη φύση. Αυτή η θεωρητική ανάλυση κρίνεται απαραίτητη, 

καθώς οι μετανάστες διερωτούν την ανθρώπινη φύση τους στο πλαίσιο 

συναισθηματικών επαφών, που διαπερνούνται και διαμορφώνονται σύμφωνα με τους 

δυτικούς Λόγους και τις πολιτισμικές νόρμες του έρωτα, οι οποίες προσδιορίζουν 

ποιοι/ποιές είναι άξιοι/ες να αγαπηθούν και ποιοί/ποιές ανήκουν στην τάξη του 

αναγνωρίσιμου ανθρώπινου. 

Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου, επανεξετάζω τα εθνογραφικά δεδομένα που 

παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια της διατριβής και διερευνώ πώς οι 

μετανάστες/τριές νοηματοδοτούν το ερωτικό συναίσθημα υπό το πρίσμα των 

συναισθηματικών εμπειριών της μεταναστευτικής κίνησής τους και πώς οι πολιτικές 

διαχείρισης του ερωτικού συναισθήματος που υιοθετούν εγγράφουν τη διεκδίκηση της 

ανθρωπινότητας τους.  

 

«Άνθρωπε αγάπα»: Καθεστώτα γνώσης του αισθάνεσθαι, συναισθηματικές 

κανονικότητες και παρεκκλίσεις  

 

Η αγάπη μοιάζει να κατακλύζει τη δημόσια σφαίρα ξεπερνώντας με άνεση τους 

τέσσερις τοίχους του οίκου που την περιορίζουν και την προσδιορίζουν ως ιδιωτική 

υπόθεση. Ή όπως αλλιώς αναφέρει ένα ιδιαίτερα δημοφιλές τραγούδι «η αγάπη υπάρχει 

στον αέρα».169 Συνθήματα στους τοίχους που προβάλλουν δημόσια και ευφάνταστα 

δηλώσεις αγάπης, διαφημιστικά σποτ με πρωταγωνιστές ευτυχισμένα ερωτευμένα 

ζευγάρια, εγχειρίδια διαχείρισης της ερωτικής επιθυμίας, σώματα ερωτεύσιμα, 

μελωδίες που ταυτίζονται με κινηματογραφικές ερωτικές ιστορίες καθιστούν την 

αγάπη ένα μόνιμο σκηνικό της καθημερινής ανθρώπινης δράσης προβάλλοντας 

(εκ/θέτοντας) την παράλληλα ως το επίκεντρο της ζωής. Καθώς η αγάπη επιτελείται 

                                                 

169 Πρόκειται για το τραγούδι «Love is in the air» του συνθέτη George Young (Μάιος 1978). 
Παραθέτω κάποιους στίχους του τραγουδιού: «Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in 
the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being 
wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the 
air. In the whisper of the trees. Love is in the air. In the thunder of the sea». 
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στον αέρα, καθημερινά, διαρκώς και ανεπαίσθητα, αναδεικνύεται και νομιμοποιείται 

ως κανονικότητα και κυρίως ως μια φυσικοποιημένη διαδικασία της ανθρώπινης ζωής. 

«Οι άνθρωποι αγαπιούνται. Πως αλλιώς;», παραφράζοντας τους στίχους του Οδυσσέα 

Ελύτη.170  

Η ρομαντική απεικόνιση της αγάπης ως μοίρας του ανθρώπου καθιστά 

αόρατους τους εξουσιαστικούς μηχανισμούς που διαμόρφωσαν και εδραίωσαν το 

συναίσθημα της αγάπης ως ανθρώπινη ολοκλήρωση και το ανήγαγαν σε ένα 

ρυθμιστικό ιδεώδες, από την υλοποίηση του οποίου εξαρτάται η κοινωνική 

αναγνωρισιμότητα της ανθρωπινότητας. Τους μηχανισμούς αυτούς θα πρέπει να τους 

εντάξουμε και να τους εξετάσουμε στο πλαίσιο της βιοεξουσίας, αυτής της 

συναρμολόγησης γνώσης και εξουσίας, λόγων και πρακτικών, θεσμών και έξεων που 

εστιάζουν στην πολιτική διαχείριση της ζωής και αφορούν τόσο το ατομικό σώμα και 

την ατομική υγεία, όσο και το συλλογικό σώμα, τη δημόσια υγεία, την υγεία και 

ευημερία του πληθυσμού, στοχεύοντας στην παραγωγή και χειραγώγηση πιο 

χρήσιμων, παραγωγικών και (αυτο-)πειθαρχημένων σωμάτων (Φουκώ 1978: 165-172). 

Ακολουθώντας τον Φουκώ, υποστηρίζω πως πέραν του ανθρώπινου σώματος -και ίσως 

ως προέκταση αυτού171-, οι ανθρώπινες σχέσεις και τα συναισθήματα εισέρχονται στο 

πεδίο της διακυβέρνησης και υπάγονται στον εποπτικό κοινωνικό έλεγχο της 

«βιοεξουσίας». Η βιοεξουσία επιχειρώντας να ρυθμίσει τη ζωή του πληθυσμού 

επεκτείνει το ενδιαφέρον της στην «αισθηματική οικονομία»172 (Ahmed 2004α) και 

περιλαμβάνει στρατηγικές παρέμβασης, καθεστώτα αλήθειας και συστήματα γνώσης 

σε σχέση με το συναίσθημα της αγάπης και του έρωτα, μέσω των οποίων παράγει νέες 

κοινωνικά και πολιτισμικά προσδιορισμένες εκδοχές συναισθηματικής κανονικότητας 

ή ενισχύει ήδη υπάρχοντα και καθιερωμένα κανονιστικά πρότυπα. Έτσι, θα έλεγε 

κανείς πως αντίστοιχα με τη σεξουαλικότητα και σε άμεση σχέση με αυτήν 

διαμορφώνεται στη Δύση μια ολόκληρη θεωρητική επεξεργασία του συναισθήματος 

της αγάπης και του έρωτα, η οποία συντίθεται και υλοποιείται μέσα από εποπτικούς 

μηχανισμούς και ανεξάντλητους –διορθωτικούς- Λόγους.  

                                                 
170 Στίχοι του ποιήματος «Το Μονόγραμμα» (1972). 
171 Σε αυτό το σημείο υπαινίσσομαι ότι τα συναισθήματα ακριβώς επειδή στον δυτικό κόσμο 
νοηματοδοτήθηκαν ως σωματικές και βιολογικές αντιδράσεις, αποτέλεσαν επίκεντρο της βιο-εξουσίας, 
η οποία έθεσε στο στόχαστρο του ελέγχου και των ρυθμιστικών πρακτικών της το σώμα.  

172 Η Ahmed χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο, καθώς υποστηρίζει πως τα συναισθήματα λειτουργούν ως 
μια μορφή κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, θεωρεί πως το συναίσθημα παράγεται μόνο ως αποτέλεσμα 
της κυκλοφορίας του (2004α: 120).  
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Αναζητώντας τα συγκροτημένα καθεστώτα γνώσης που διαμορφώθηκαν στην 

Δύση σε σχέση με τα συναισθήματα της αγάπης και του έρωτα, θα πρέπει κανείς να 

στρέψει την προσοχή και να εξετάσει τους αντίστοιχους Λόγους που άρθρωσαν οι 

επιστήμες της ιατρικής, της βιολογίας, αλλά και της δυτικής θεολογίας (χριστιανισμός). 

173 Ο Απόστολος Παύλος ορίζοντας τον Θεό ως Θεό Αγάπης θεμελιώνει την αγάπη ως 

μια συναισθηματική κανονικότητα της ζωής των χριστιανών. Στην προκείμενη 

περίπτωση, η αγάπη αποκτά την μορφή ενός ανιδιοτελούς δώρου, που πραγματώνεται 

μέσω της θυσίας του Θεού, και η οποία είναι εκ των προτέρων διασφαλισμένη από τον 

Πατέρα χωρίς ο χριστιανός να την αξίζει, και κυρίως χωρίς να φοβάται ότι ο Θεός θα 

την αποσύρει. Στην πραγματικότητα, όμως, οι χριστιανοί κοινωνούν μια αγάπη, που 

παίρνει τα χαρακτηριστικά της συμφιλίωσης, την οποία εγκαλούνται να την 

ενστερνιστούν αγαπώντας τον πλησίον τους. Η Kristeva (2012) αναφέρει 

χαρακτηριστικά πως οι χριστιανικές διδασκαλίες καθιέρωσαν την αγάπη για τον 

πλησίον ως τον συντομότερο δρόμο για την υπακοή στον Πατέρα, όχι ως Νόμο, αλλά 

ως Λόγο και Αγάπη (Kristeva 2012: 187-189). 

 Πλασμένοι καθ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν ενός Θεού που αγαπά, την ίδια 

στιγμή οι χριστιανοί καλούνται να τιθασεύσουν το λάγνο σώμα και τις αμαρτίες που 

εδράζουν στην σάρκα, προκειμένου να διάγουν μια ενάρετη επίγεια ζωή διεκδικώντας 

μια θέση στην Βασιλεία του Θεού. Η Αγάπη διαφοροποιείται από το σεξουαλικό 

πάθος, το οποίο νοηματοδοτημένο ως αμαρτία ελέγχεται, εποπτεύεται και πειθαρχείται 

μέσω της Ομολογίας (Φουκώ 1978: 76-78), ενώ η σεξουαλική πράξη συνδέεται και 

καθαγιάζεται μέσω της αναπαραγωγής. Η οριοθέτηση της αγάπης και γενικότερα των 

αρεστών συναισθηματικών επιτελέσεων των χριστιανών αποτελεί επίσης αντικείμενο 

των Δέκα Εντολών του Μωυσή, οι οποίες, συνιστώντας τις βασικές αρχές του 

Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού, υπαγορεύουν και νομιμοποιούν την 

ετεροφυλοφιλική μονογαμική αγάπη θεμελιώνοντας την ηθική της στην οικογένεια και 

στην αναπαραγωγή.  

 Το κέλευσμα του Απόστολου Παύλου προς τους Χριστιανούς «πάντα εν αγάπη 

γινέσθω» -αποδίδοντας με τον πιο εύστοχο τρόπο την αγάπη ως συναισθηματική 

κανονικότητα- αναδεικνύει παράλληλα ποιά συναισθήματα δεν συνάδουν με τον 
                                                 
173 Σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινίσω πως δεν προβαίνω σε μια διεξοδική ανάλυση γενικά των 
δυτικών βιοπολιτικών λόγων της αγάπης, οι οποίοι, άλλωστε, διαφοροποιούνται ανάλογα με το 
ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται, αλλά αυτών 
συγκεκριμένα των καθεστώτων αλήθειας που εδραίωσαν τη συνάρθρωση του έρωτα και της αγάπης με 
την ανθρώπινη φύση.   
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χριστιανικό τρόπο ζωής.174 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αντιλαμβάνεται κανείς 

ότι μέσω των ιερών κειμένων –της προτροπής των πιστών να αγαπούν «αλλήλους», να 

αγαπούν τον πλησίον τους ως τον εαυτόν τους, αλλά και της ίδιας της αναπαράστασης 

του Θεού ως Αγάπη- η αγάπη αναδείχτηκε θεμελιώδης άξονας του –ενάρετου- 

χριστιανικού βίου και, στην ουσία, καθορίστηκε ως τρόπος ύπαρξης και υπόστασης 

των χριστιανών. 

Από την άλλη πλευρά, η δυτική ιατρική επιστήμη –με όλες τις ειδικεύσεις της- 

προσεγγίζοντας τα συναισθήματα ως μέρος της βιολογικής υποδομής του ανθρώπινου 

οργανισμού και εξετάζοντάς τα ως βιοχημικές αντιδράσεις εδραίωσε την πεποίθηση 

περί οικουμενικότητας των συναισθημάτων (Lutz και White 1986: 406) και συνέβαλε 

καθοριστικά στην αντιληπτική σύνδεση των συναισθημάτων – ανάμεσα στα οποία και 

της αγάπης- με την ανθρώπινη φύση. Υπό αυτήν την οπτική, οποιαδήποτε είδους 

παρέκκλιση από τα συναισθηματικά πρότυπα που επέβαλε το εκάστοτε κοινωνικό και 

πολιτισμικό περιβάλλον– για παράδειγμα, η έλλειψη φόβου, σεβασμού, αλλά και η 

υπέρμετρη σεξουαλική επιθυμία – έθετε, στην ουσία, σε αμφισβήτηση την ανθρώπινη 

φύση των υποκειμένων, παραπέμποντας σε τερατώδεις συμπεριφορές, οι οποίες 

ανάλογα επέβαλαν την ιατρική επέμβαση, τον εποπτικό έλεγχο ή την περιχαράκωση 

των τερατόμορφων ατόμων και ανατροφοδοτούσαν την ανα-παραγωγή διορθωτικών 

ουσιαστικά Λόγων (Αθανασίου 2012).175 Ας υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι τον 

18ο αιώνα οι ισχυρές συναισθηματικές αντιδράσεις των εγκύων θεωρούνταν ότι 

έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στην τερατογέννηση (Braidotti 2004: 171), καθώς και ότι τα 

«άγρια πάθη», δηλαδή η συναισθηματικότητα και η παρορμητικότητα, των ιθαγενών 

προσλήφθηκαν ως τεκμήρια της φυλετικής τους κατωτερότητας και δικαιολόγησαν την 

εκπολιτιστική αναμόρφωση τους στο πλαίσιο της αποικιοκρατικής πολιτικής (Svasek 

2005: 2-4). 

Η εξέταση, όμως, των συναισθημάτων υπό το εργαστηριακό μικροσκόπιο –που 

αποσκοπούσε στην εμπειρική τεκμηρίωση (Lutz και White 1986: 407-8)- σχετίζεται 

παράλληλα με την πρόσληψη των συναισθημάτων ως παράλογων σωματικών παθών, 

ως ανορθολογικοτήτων, μια πεποίθηση που βασίστηκε και αναπαρήγαγε τον 

καρτεσιανό διαχωρισμό μεταξύ σώματος και πνεύματος. Στο πλαίσιο αυτό, η ιατρική 
                                                 
174 Η Καθολική Εκκλησία, μάλιστα, κατονόμασε τον φθόνο, την οργή, τη λαγνεία, δηλαδή την 
ανεξέλεγκτη σεξουαλική επιθυμία, -κι ως εκ τούτου νοηματοδότησε- ως τρία από τα εφτά θανάσιμα 
αμαρτήματα, τα οποία θεωρούταν ότι στερούν την θεία χάρη του ανθρώπου. 
175 Όπως αναφέρει ο Φουκώ, η προσοχή που αποδίδεται στις σεξουαλικές διαστροφές, στην 
πραγματικότητα, αποκαλύπτει την έγνοια να ασκηθεί πάνω τους ο σωστός έλεγχος σπέρνοντας 
παράλληλα τον φόβο και καλλιεργώντας την ανάγκη της επαγρύπνησης (1978: 55). 
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και πιο συγκεκριμένα η ψυχανάλυση και η ψυχολογία, σε μια απόπειρα ελέγχου και 

τιθάσευσης των ά-λογων συναισθημάτων, παρήγαγαν και εγκαθίδρυσαν μέσω των 

ρυθμιστικών τους Λόγων κανονιστικά πρότυπα του αισθάνεσθαι και του συν-άπτεσθαι, 

«εξορθολογώντας» στην πραγματικότητα τα συναισθήματα και διαμορφώνοντας 

αντίστοιχα την έννοια της «ανθρωπινότητας». 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, της μελέτης της σεξουαλικότητας και της γυναικείας 

αναπαραγωγικής δύναμης, οι ιατρικές επιστήμες κανονικοποίησαν και στη συνέχεια 

φυσικοποίησαν, δηλαδή συνέδεσαν με την ανθρώπινη και πιο συγκεκριμένα την 

θηλυκή φύση, συγκεκριμένες εκδοχές αγάπης, ρυθμίζοντας, κατηγοριοποιώντας και 

ταξινομώντας τα κοινωνικά υποκείμενα σύμφωνα με αυτές.176 Αντίστοιχα, η βιολογία, 

η χημεία, η ψυχολογία, αλλά η ψυχανάλυση, εξετάζοντάς το ερωτικό συναίσθημα ως 

μια ψυχοφυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, άρθρωσαν 

συγκεκριμένους Λόγους, μέσω των οποίων ρύθμισαν τις ερωτικές συμπεριφορές.  Υπό 

αυτήν την οπτική, η ψυχαναλυτική προσέγγιση ενός εμμονικού έρωτα ή ενός 

ανεκπλήρωτου ερωτικού πάθους ως μιας μορφής ψυχικής διαταραχής, δηλαδή ως μιας 

α-φύσικης συναισθηματικής συμπεριφοράς, υποδεικνύει και επιβάλλει έμμεσα ως 

«φυσικές» συγκεκριμένες συναισθηματικές, σωματικές, αισθητηριακές, λεκτικές και 

ηθικές επιτελέσεις του έρωτα, εγκαλώντας έμμεσα τα υποκείμενα να συμμορφωθούν 

ως προς αυτές. Σε αυτήν την περίπτωση, η παθολογικοποίηση του υποκειμένου μέσω 

και λόγω του εμμονικού έρωτα, δηλαδή η υπονόμευση της σωματικής και ψυχικής 

υγείας και ακεραιότητας του λόγω ενός ανορθόδοξου για τα επιστημονικά δεδομένα 

συναισθήματος ή μιας ακατάλληλης συναισθηματικής διαχείρισης μαρτυρά -έστω και 

με έναν υπόγειο τρόπο- τη συνάρτηση των συναισθημάτων και πιο συγκεκριμένα του 

έρωτα με την ανθρώπινη φύση.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, διαπιστώνει κανείς πως τα συγκεκριμένα 

καθεστώτα αλήθειας περί αγάπης και έρωτα δεν καθιέρωναν μόνο ως ακρογωνιαίο 

λίθο του ενάρετου χριστιανικού βίου την αγάπη ή μέρος της ανθρώπινης φύσης την 

αγάπη, αλλά καθόριζαν στο πλαίσιο ενός βιο-κοινωνικού ελέγχου το πώς έπρεπε να 

αγαπάει κανείς, το ποιος έπρεπε να αγαπάει ποιον, νομιμοποιώντας και 

απονομιμοποιώντας αντίστοιχα συναισθήματα αγάπης, καθιστώντας δηλαδή κάποιους 

                                                 
176 Η εθνογραφία της Scheper-Hughes (1993) στις παραγκουπόλεις της Βραζιλίας για την παιδική 
θνησιμότητα καταδεικνύει με τον πιο εύστοχο τρόπο πώς η φυσικοποιημένη και ιατρικοποιημένη 
πρόσληψη της μητρικής αγάπης υπονομεύει πέρα από την έμφυλη ταυτότητα, την ανθρωπινότητα των 
μητέρων που επιλέγουν να θρέψουν τα πιο δυνατά μέλη της οικογένειας αφήνοντας τα αδύναμα βρέφη 
να εξασθενίσουν και που όταν αυτά πεθαίνουν, δεν τα θρηνούν.  
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έρωτες δυνατούς και διανοητούς και κάποιους αδύνατους και αδιανόητους. Στην ουσία, 

λοιπόν, πρόκειται για ιστορικά προσδιορισμένους ρυθμιστικούς λόγους, οι οποίοι 

διαμορφώνουν κανονιστικά πρότυπα αγάπης, καθιστώντας τις συγκεκριμένες νόρμες 

προϋποθέσεις της ανθρώπινης ιδιότητας. 

Στον σύγχρονο δυτικό κόσμο, οι ρυθμιστικοί λόγοι περί αγάπης κι έρωτα, που 

εκφράζονται είτε μέσω της ιατρικής επιστήμης, είτε θρησκειών και νέων 

κοσμοθεωριών που διαπερνούν και διαμορφώνουν τη δημόσια κουλτούρα, 

προσδιορίζουν και αναγνωρίζουν ως νόμιμα τα συναισθήματα αγάπης που 

επικυρώνουν και αναπαράγουν την ηγεμονική παραδοχή της ετεροκανονικότητας, τις 

έμφυλες, εθνικές και ταξικές ιεραρχίες και ευθυγραμμίζονται με τις καθιερωμένες 

οικειότητες. Όπως αναφέρει ο Paul Johnson στη μελέτη του για το συσχετισμό 

ετεροσεξουαλικότητας και έρωτα, η ίδια η λέξη του «έρωτα» στην πραγματικότητα, 

υποδηλώνει έστω και συγκεκαλυμμένα ένα σύνολο ετεροσεξουαλικών πράξεων που 

επιτελούνται από άνδρες και γυναίκες (2005: 14). Στο ίδιο πνεύμα, η Carey-Ann 

Morrison εξετάζοντας τον οικιακό χώρο σε συνάρτηση με το συναίσθημα του έρωτα 

επεξηγεί πως η ετεροσεξουαλική επιθυμία νομιμοποιείται ως μια «φυσική» και 

«κανονική» μορφή σεξουαλικής επιθυμίας μέσω της φυσικοποίησης του έρωτα και πιο 

συγκεκριμένα της βιολογικής επένδυσης και πρόσληψης του έρωτα ως μια βιο-χημική 

αντίδραση και της σύνδεσης του με την αναπαραγωγική διαδικασία (2010: 126, 132). 

Η ίδια, δηλαδή, η βιολογική «γλώσσα» του έρωτα- και ταυτόχρονα η εδραίωση του 

ερωτικού συναισθήματος ως βασικό συστατικό της συσχεσιακότητας των κοινωνικών 

υποκειμένων- αναπαράγει την ετεροκανονικότητα, ρυθμίζοντας και επιβάλλοντας ως 

αρεστό έρωτα τον ετεροσεξουαλικό έρωτα.  

Όπως, όμως, σημειώνει η Ahmed, ο ιδεατός έρωτας δεν επιτελείται και δεν 

υλοποιείται μόνο με όρους ετεροσεξουαλικότητας. Δεν θεωρείται επιθυμητό 

οποιοδήποτε ετεροσεξουαλικό ζευγάρωμα. Η μονογαμία, η νομική αναγνώριση και 

θεσμική επισημοποίηση της ερωτικής σχέσης μέσω του γάμου, η μετεξέλιξη της 

ερωτικής φωλιάς σε οικογενειακής, η σεξουαλική χημεία νοηματοδοτούν και 

συγκροτούν το κανονιστικό πρότυπο της αρεστής ερωτικής σχέσης (2004: 149). Σε 

αυτό το σημείο, θα έπρεπε κανείς να συμπληρώσει, πως ο ετεροσεξουαλικός δεσμός 

συγκροτείται και αναγνωρίζεται ως αρεστός μέσω της απαρέγκλιτης τήρησης των 

πολιτισμικών προτύπων σχετικά με την έμφυλη ερωτική συμπεριφορά. Αντλώντας από 

τον συλλογισμό της Σκουτέρη- Διδασκάλου, υποστηρίζω πως ο ρυθμιστικός ερωτικός 

λόγος στην Δύση πέρα από το γεγονός ότι «τοποθετεί αμετακίνητα τους άνδρες και τις 
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γυναίκες σε προκατασκευασμένες θέσεις και προσχεδιασμένες καταστάσεις», 

νομιμοποιώντας τις έμφυλες ασυμμετρίες, αναγνωρίζει και νομιμοποιεί τους έρωτες 

αυτούς που επιτελούνται μέσω ακριβώς αυτής της διακριτής και άνισης έμφυλης 

ερωτικής συμπεριφοράς (1991: 274).177  

Οι σκηνές μιας οποιασδήποτε ρομαντικής κινηματογραφικής ταινίας 

αμερικανικής παραγωγής επιβεβαιώνουν τα παραπάνω. Ετεροφυλοφιλικά ζευγάρια που 

πρωταγωνιστούν καταδεικνύουν πως ο έρωτας νοείται στο πλαίσιο της 

ετεροκανονικότητας. Σκηνές ζηλοτυπίας αναδεικνύουν την εξιδανίκευση της 

μονογαμίας. Ενώ, τα ραντεβού των πρωταγωνιστών υπό το φως των κεριών 

αποκαλύπτουν και υπογραμμίζουν την καθοριστική σημασία του κοινού όσον αφορά 

τις εμπειρίες, τις συνήθειες, το μορφωτικό επίπεδο στην επιτυχή έκβαση της ερωτικής 

ιστορίας, υποδηλώνοντας πως οι εθνικές, φυλετικές, ταξικές διαφοροποιήσεις των 

πρωταγωνιστών λειτουργούν απειλητικά προς την επίτευξη της ερωτικής ευτυχίας. Την 

ίδια στιγμή, η καθιέρωση της γαμήλιας δέσμευσης ως “Happy ending” των 

κινηματογραφικών ταινιών μαρτυρά και καθιστά ως ιδεατό έρωτα αυτόν που 

επισημοποιείται θεσμικά, νομικά και κοινωνικά μέσω της δημιουργίας οικογένειας, 

δηλαδή της αναπαραγωγής της ζωής. Οι ερωτικές ιστορίες που εκτυλίσσονται εντός 

αλλά κυρίως εκτός οθόνης πέρα από το γεγονός ότι εδραιώνουν ως συναισθηματική 

κανονικότητα και ως συνθήκη για την αναπαραγωγή της ζωής και της αξίας το ερωτικό 

«μαζί», ορίζοντας τι καθίσταται διανοητό και δυνατό να ειπωθεί και να βιωθεί ως 

έρωτας, συγκροτούν και νοηματοδοτούν παράλληλα τους μη αρεστούς έρωτες, 

χαράσσοντας μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ των σωμάτων των οποίων ο έρωτας 

αναγνωρίζεται και νομιμοποιείται και εκείνων που δεν αναγνωρίζεται, τα οποία 

συγκροτούνται ως η «φυσική τάξη της αταξίας» (Φουκώ 1978: 59).  

Σε αυτό το σημείο διακρίνει κανείς την παραγωγική εξουσία των βιοπολιτικών 

λόγων του έρωτα. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα λέγαμε πως οι ρυθμιστικοί 

λόγοι περί αγάπης κι έρωτα, ωθώντας τα άτομα να αυτό-πειθαρχηθούν, να αυτό-

επιτηρηθούν και να ακολουθήσουν ηθελημένα τις ενδεδειγμένες συναισθηματικές 

πρακτικές, συγκροτούν το πώς αυτά εκλαμβάνουν και διαχειρίζονται την 

υποκειμενικότητα τους. Η συγκρότηση του υποκειμένου προκύπτει, όμως, στο πλαίσιο 

της σύνθετης παραγωγής κανονικοτήτων και διαφορών, προσδιορισμένων μέσω 

                                                 
177 Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί πως η φεμινιστική κριτική υποστήριξε ότι ο έρωτας ήταν 
εφεύρεση της πατριαρχίας και ότι συγκαλύπτει τις έμφυλες ανισότητες και την καταπίεση της γυναίκας 
στις ετεροσεξουαλικές οικείες σχέσεις (Morrison 2010: 62).  
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έμφυλων, ταξικών και εθνικών κατηγοριών. Αντλώντας από το συλλογισμό της 

Μπάτλερ (2008, 2008α), θα έλεγα πως και σε αυτήν την περίπτωση η παραγωγή της 

ετερότητας, καθώς και η αποκήρυξη των αφηγήσεων, των μαρτυριών και των σωμάτων 

αυτών που -μέσω των συναισθηματικών επιτελέσεων που υιοθετούν- αμφισβητούν και 

προκαλούν τις καθιερωμένες συναισθηματικές κανονικότητες, στην πραγματικότητα, 

λειτουργούν ως διαρκής καταστατική συνθήκη της ίδιας της –αναγνωρισιμότητας της- 

κανονικότητας.  

Εφόσον, όμως, ο αρεστός έρωτας, ο οποίος είναι θεμελιωδώς εξαρτημένος από 

κανονιστικά πρότυπα αναγνώρισης, είναι προϋπόθεση της αναγνώρισης της 

ανθρώπινης ιδιότητας, η διάκριση μεταξύ σωμάτων των οποίων αναγνωρίζεται ο 

έρωτας και εκείνων που δεν αναγνωρίζεται, συντελείται κι εκφέρεται εξίσου με όρους 

«ανθρώπινης ιδιότητας». Όπως αναφέρει η Αθανασίου, «η πολιτική επένδυση στην 

ζωή (βιοπολιτική) δεν έχει να κάνει με μια άνευ όρων αδιαφοροποίητη συμπερίληψη 

και προστασία αλλά με τον επιμερισμό της ανθρώπινης ιδιότητας υπό όρους: όρους 

υγειονομικής περίθαλψης, φυλετικής κι έμφυλης ιεραρχίας, πολιτικής οικονομίας 

(νομής του οίκου), πολιτικής ανατομίας κλπ.» (2012α: 78). Στην προκείμενη 

περίπτωση, η ανθρώπινη ιδιότητα δεν κατοχυρώνεται και δεν αναγνωρίζεται σε όσους 

παρεκκλίνουν των ενδεδειγμένων συναισθηματικών συμπεριφορών και πρακτικών που 

υπαγορεύουν οι βιοπολιτικοί λόγοι περί έρωτα, γεγονός που στην πραγματικότητα 

σηματοδοτεί πως η αναγνώριση της ανθρώπινης ιδιότητας συντελείται μέσα από 

συγκεκριμένα κάθε φορά κανονιστικά πρότυπα αναγνώρισης και αναδεικνύει την 

ιστορική, πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική κατασκευή της έννοιας «άνθρωπος». Κι 

όπως επισημαίνει η Μπάτλερ (2008α), η αποανθρωποποίηση κάποιων σωμάτων -με 

γνώμονα τις εθνικές, ταξικές, φυλετικές, έμφυλες νόρμες- συνιστά τη συνθήκη 

παραγωγής αυτών που λογίζονται ως «άνθρωποι».178 

Η παρουσίαση στον ελληνικό τύπο των υποκειμένων που παραβαίνουν τους 

όρους που επιβάλλουν τα κοινωνικά και πολιτισμικά ιδεώδη του ερωτικού συν-

άπτεσθαι (αιμομίκτες, πολυγαμικούς, άπιστους) ως τερατόμορφες φιγούρες, αλλά και η 

                                                 
178 Με άλλο λόγια, οι «θηριωδίες» που λαμβάνουν χώρα παγκοσμίως και θέτουν υπό κίνδυνο το 
μέλλον της ανθρωπότητας, εγείροντας ταυτόχρονα λόγους περί καταπάτησης των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων -που καθορίζουν στην ουσία το περιεχόμενο του μη «ανθρώπου 
ισοπεδώνοντας τις πολιτισμικές ιδιοποιήσεις της «ανθρωπινότητας»-, εγκαλούν τα κοινωνικά 
υποκείμενα να αναστοχαστούν τι τους συγκροτεί ως «άνθρωπος» και στοιχειοθετούν την 
ανθρωπινότητα. 
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πρόσληψη του «μοναχικού ατόμου» ως απόκοσμου επιβεβαιώνουν τα παραπάνω.179 Ο 

Γιαννακόπουλος στο άρθρο του Πολιτισμικές εννοιολογήσεις της μοναξιάς: συγγένεια, 

κοινότητα και πολιτικές του ΛΟΑΤ κινήματος αναφέρει συγκεκριμένα: «όσοι/ες δεν 

έχουν μια –κυρίως σταθερή- σχέση κατατάσσονται στην μειονεκτική κατηγορία του 

«μόνου/ης» ή έστω του ευρισκόμενου στη μεταβατική κατάσταση του μισού 

ανθρώπου, ο οποίος εναγωνίως αναζητά το έτερον ήμισυ» (2012: 173). Σε παρόμοιο 

πνεύμα, οι Otnes και Pleck επισημαίνουν πως οι κινηματογραφικές ταινίες, οι 

διαφημιστικές καμπάνιες αλλά και η λογοτεχνία, προβάλλοντας ως συναισθηματική 

κανονικότητα το ερωτικό «μαζί», παράγοντας και ισχυροποιώντας την επιθυμία να 

βιώσει κανείς τον έρωτα, υπενθυμίζουν συνεχώς στα κοινωνικά υποκείμενα πως μια 

ζωή χωρίς έρωτα είναι ατελής (2003: 11-12). Η συγκρότηση και η προβολή του 

μοναχικού υποκειμένου ως εγκλωβισμένου σε αυτό το μεταιχμιακό στάδιο του μισού 

ανθρώπου που αναζητά την ολοκλήρωση του ως άνθρωπος μέσω της εύρεσης του 

έτερου ημίσεως, υποδεικνύοντας στην ουσία τον διαμελισμό της σωματικότητας του, 

την ατέλεια της ανθρώπινης υπόστασης του/ της «μόνου/ης», υποδηλώνει την 

ταυτοποίηση του ως μια «οικεία ξενικότητα», όπως χαρακτηρίζει το τέρας η 

Braidotti180 (2004: 165) και κατ’ επέκταση τον αποκλεισμό του από τις κανονιστικές 

θεμελιώσεις της οικουμενικής ανθρωπότητας.  

Η μεταιχμιακή φύση του μοναχικού ατόμου υλοποιείται και βιώνεται κυρίως 

μέσω των συναισθηματικών επιτελέσεων των οικείων σχέσεων.  Στο πλαίσιο αυτών, το 

μοναχικό άτομο βιώνει την ετερότητα του –ως μισός άνθρωπος- όχι μόνο επειδή 

υπολείπεται αυτού που όφειλε να βιώνει και να αισθάνεται, προκειμένου να 

ολοκληρωθεί, αλλά επειδή προκαλεί συναισθήματα συμπόνιας, οίκτου, ακόμα και 

φόβου στο κοινωνικό του περίγυρο, μέσω των οποίων ισχυροποιούνται τα κανονιστικά 

πρότυπα της αγάπης και συντηρούνται και αναπαράγονται οι κοινωνικές ιεραρχίες 

μεταξύ δεσμευμένων και αδέσμευτων. Όπως αναφέρει η Ahmed, τα μοναχικά 

υποκείμενα υπάγονται στις κανονιστικές επιταγές της αγάπης μέσω του 

                                                 
179 Παρόλο που στην Ελλάδα παρατηρεί κανείς σημαντικούς μετασχηματισμούς του ηγεμονικού 
μοντέλου των οικείων σχέσεων (ζευγάρια που συζούν ή δεν τεκνοποιούν, ομοφυλοφιλικές σχέσεις, one 
night stands)ο γάμος και η συντροφικότητα συνιστούν υπέρτατες αξίες της ελληνικής κοινωνίας. Ο 
Γιαννακόπουλος αναφέρει πως η συγκεκριμένη πολιτισμική εννοιολόγηση της μοναξιάς συνδέεται με 
την κυριαρχία του ιδεώδους της «σταθερής», «σοβαρής» σχέσης και γενικότερα μιας αντίληψης για 
την οικειότητα, τη συγγένεια και τη σεξουαλικότητα που στηρίζεται στο πυρηνικό, έγγαμο και 
ετεροφυλοφιλικό πρότυπο (2012: 174). Για τις ετεροσεξουαλικές ερωτικές σχέσεις στην Ελλάδα, 
βλέπε επίσης Paxson (2007). 
180 Δεδομένου ότι το τερατώδες άλλο είναι τόσο οριακό, όσο και δομικά κεντρικό στην αντίληψή μας 
για τη φυσιολογική ανθρώπινη υποκειμενικότητα.  
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συναισθηματικού κόστους που επιφέρει η απόκλιση τους από αυτές  (2004: 146). Σε 

αυτήν την περίπτωση, καταδεικνύεται πως παρόλο που η βιοπολιτική πειθαρχία, είναι 

με έναν παράδοξο τρόπο λιγότερο ορατή, καθώς είναι ενσωματωμένη στην διακριτική 

κοινοτοπία του πολιτισμικού ιστού, δεν ενέχει λιγότερη αυταρχική βία. Αντίθετα, η 

βιοπολιτική στη δυτική ύστερη νεωτερικότητα περιπλέκει, εκ-κεντρώνει, 

πολλαπλασιάζει και εντατικοποιεί τη διαφοροποίηση της εξουσίας, που ενέχεται στους 

ορισμούς και αναπαραστάσεις της ανθρωπινότητας (Αθανασίου 2007: 66-67). 

Οι συναισθηματικοί όροι αυτών των επαφών φέρνουν ταυτόχρονα στο 

προσκήνιο την τυποποίηση του μοναχικού ατόμου ως φορέα μιας αμφιλεγόμενης 

ταυτότητας, μιας παρά-ξενης ή ακόμα και επικίνδυνης διαφοράς όχι μόνο λόγω της 

συναισθηματικής λοξοδρόμησης, αλλά κυρίως των συνδηλώσεων αυτής σε επίπεδο 

φύλου και σεξουαλικότητας. Η μοναχικότητα ενός ατόμου – εκούσια ή όχι- εγείρει 

υποψίες στον κοινωνικό περίγυρο σε σχέση με τη σεξουαλική και έμφυλη ταυτότητα 

του ενισχύοντας την κοινωνική του πρόσληψη ως παρά-ξενης οντότητας. Υπό αυτό το 

πρίσμα, η μοναξιά μοιάζει να υπονομεύει πέρα από την νόρμα της αγάπης ως 

ανθρώπινης ολοκλήρωσης, τις νόρμες της ετεροκανονικότητας και της οικογένειας, 

που θεμελιώνουν και συνδιαμορφώνουν το τι εστί «άνθρωπος». Στο πλαίσιο αυτών των 

ρητορικών και των πολιτισμικών αντιλήψεων που εκφράζονται μέσω των καχύποπτων 

βλεμμάτων, η μοναχική ζωή καθώς φυσικοποιείται ως παραδοξότητα, αποδίδοντας 

στον φορέα της είτε τον πολιτικό προσδιορισμό του μισού ανθρώπου λόγω της 

απουσίας του συναισθήματος της αγάπης, είτε του «ύποπτα παρά-ξενου» ανθρώπου 

λόγω της υποτιθέμενης –έμφυλης, σεξουαλικής, κοινωνικής, ψυχολογικής- 

αποκλίνουσας ταυτότητας όσων επιλέγουν αυτόν τον συναισθηματικό τρόπο ζωής, 

νοηματοδοτείται και προσλαμβάνεται ως μη ανθρώπινη ζωή, ως μη αξιοβίωτος βίος.181  

Η Ahmed, επισημαίνει ότι η ρητορική περί ζευγαρώματος ως απαραίτητης 

συνθήκης για την αναπαραγωγή της ζωής, του πολιτισμού και της αξίας «πλάθει τα 

σώματα και τις ζωές αυτών που τους ακολουθούν κι αυτών που απομακρύνονται από 

αυτές τις ρητορικές μέσω του τρόπου που αγαπούν και ζουν, μέσω των αποφάσεων που 

λαμβάνουν στις οικείες σφαίρες του σπιτιού και της εργασίας» (2004: 144). Θα 

συμπληρώσω πως αυτές οι ρητορικές και πιο συγκεκριμένα οι Λόγοι του έρωτα 

πλάθουν, νομιμοποιούν και προάγουν μια συγκεκριμένη εκδοχή ζωής ως ανθρώπινης, 

                                                 
181 Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι οι εργένηδες 
στερούνται των προνομίων, με τα οποία το κράτος επιβραβεύει τα νομίμως αναγνωρισμένα  
ετεροσεξουαλικά ζευγάρια: φοροαπαλλαγές, παραχώρηση στεγαστικών προνομίων, 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη (Hubbard 2001: 60). 
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διαχωρίζοντας τους βίους των ανθρώπων σε αυτούς που ανήκουν στην τάξη του 

αναγνωρισμένου ανθρώπινου και σε αυτούς που δεν ανήκουν, σε αυτούς που μετράνε 

και σε αυτούς που απλώς μετρούνται κατά την Μπάτλερ (2008, 2008α). Η ευχή «να 

ζήσεις», η οποία αρθρώνεται κάθε φορά και συνοδεύει σχεδόν αποκλειστικά τα 

κοινωνικά προσδιορισμένα και ανακηρυγμένα ως κυριότερα γεγονότα του κύκλου 

ζωής του ανθρώπου, όπως η γέννηση και ο γάμος, θα έλεγε κανείς πως αποδίδει 

ευσύνοπτα το τι αναγνωρίζεται και προσδιορίζεται διανοητό ως ανθρώπινη ζωή. Από 

την άλλη, το σχόλιο «ζήσανε κι αυτοί καλά», που είτε υπαινίσσεται είτε εκφράζεται 

ρητά στο τέλος σχεδόν κάθε ερωτικής ταινίας που προβάλλει έναν αρεστό έρωτα, 

υποδηλώνει στην ουσία πως η εξασφάλιση μιας «καλής ζωής» εξαρτάται από την 

υιοθέτηση των νορμών της αγάπης,182 αναδεικνύοντας παράλληλα το ηγεμονικό 

ιδεώδες της ευτυχισμένης ζωής. Στην πραγματικότητα, θα έλεγε κανείς η ευτυχία ως 

κανονιστικό πρότυπο συμπεριφοράς υποστασιοποιεί την ίδια την ζωή, εφόσον 

νοηματοδοτείται ως η ουσία και το ζητούμενο των ανθρώπινων εμπειριών.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αντιλαμβάνεται κανείς ότι πέρα από τις έμφυλες, 

ταξικές, φυλετικές, εθνικές  νόρμες και οι συναισθηματικές νόρμες οριοθετούν αυτό 

που λογίζεται και αρθρώνεται ως ανθρώπινη ζωή. Υπό αυτό το πρίσμα, η αέναη 

αναζήτηση της ευτυχίας- μεγιστοποιώντας την αγωνία και τη συναισθηματική 

ανασφάλεια του υποκειμένου- και οι οδυνηρές εμπειρίες του βίου εκτοπίζουν τόσο τα 

υποκείμενα που δεν διάγουν έναν ευτυχή βίο όσο και τις ζωές τους στην επικράτεια 

του μη ανθρώπινου, υποκινώντας τα να διερωτηθούν αν διάγουν έναν βίο άξιο να 

βιωθεί. Αντίστοιχα, ο φόβος συνιστώντας δομικό στοιχείο της βιογραφίας κάποιων 

υποκειμένων, που επισκιάζει, αποσταθεροποιεί και ενίοτε εκμηδενίζει την ίδια την 

ζωή, υπονομεύει επικίνδυνα τη βιώσιμη διάσταση της. Ενώ, όπως επισημαίνει η 

Μπάτλερ, η επισφάλεια χαρακτηρίζει τις ζωές που δε γίνονται δεκτές ως 

αναγνωρίσιμες, ευανάγνωστες, άξιες πένθους (2011: 78).  

Στο πλαίσιο αυτής της συλλογιστικής, θα έπρεπε, όμως, κανείς να αναρωτηθεί 

και να εξετάσει πώς η διαχωριστική γραμμή μεταξύ ανθρώπων και Άλλων χαράσσεται 

και εδραιώνεται ακριβώς μέσω της σταθερής επένδυσης σωμάτων με συγκεκριμένα –

κοινωνικά και πολιτισμικά σημασιοδοτημένα- συναισθήματα (χαράς, λύπης, 

επισφάλειας) και κατ’ επέκταση μέσω της υποστασιοποίησης και ταυτοποίησης τους 

                                                 
 182 Επιπλέον, η εξασφάλιση της ευτυχίας επιτυγχάνεται μέσω του προσανατολισμού μας σε 
συγκεκριμένα αντικείμενα και ανθρώπους, που ενσωματώνουν την υπόσχεση της ευτυχίας, όπως 
επισημαίνει η Ahmed (2008: 123, 127).  
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με όρους συναισθηματικούς. Σε μια διαφορετική κατεύθυνση από την Μπάτλερ 

(2008α), η οποία εξετάζει πώς η μη αναγνώριση της τρωτότητας των άλλων ως διαρκή 

συνθήκη ζωής τους σηματοδοτεί τον εξοβελισμό τους στην τάξη του μη ανθρώπινου, 

υποστηρίζω πώς η αναγνώριση και πιο συγκεκριμένα η ετεροπροσδιορισμένη ταύτιση 

συγκεκριμένων σωμάτων με την τρωτότητα και την οδύνη κατέχει δομικό ρόλο στην 

αποανθρωποίηση τους. Συνεπώς, ισχυρίζομαι πως οι στερεοτυπικές αναπαραστάσεις 

του/της ομοφυλόφιλου/ης ως μιας θλιμμένης οντότητας- μια θλίψη που πηγάζει τόσο 

από την απόκλιση του από τα ετεροκανονικά πρότυπα ζωής όσο και από το 

συναισθηματικό τίμημα που αυτή επιφέρει- και του/της μετανάστη/τριάς ως 

μελαγχολικής φιγούρας που μετεωρίζει μεταξύ του «εδώ» και του «εκεί» χωρίς ποτέ να 

μπορεί να κατακτήσει την ευτυχία ή να θρηνήσει την απώλεια (Ahmed 2008), στην 

πραγματικότητα υλοποιούν, σταθεροποιούν και τροφοδοτούν την επικρατούσα 

κοινωνική και πολιτισμική αντίληψη περί ζωών έτερων, έκπτωτων, οριακών των 

μεταναστών/τριών και των ομοφυλόφιλων, ισχυροποιώντας παράλληλα τα υπάρχοντα 

κανονιστικά ιδεώδη σε σχέση με τη σεξουαλικότητα, το έθνος, τη φυλή, την τάξη.  

Σε αυτήν την περίπτωση, ο φόβος, η επισφάλεια, η οδύνη, καθώς επιτελούνται 

στο πλαίσιο συναισθηματικών και αισθητηριακών επαφών,183 επιμερίζονται πολιτικά 

με ριζικά άνισους τρόπους (Μπάτλερ 2011: 119) και αποδίδονται ως ταυτοτικά 

στοιχεία σε συγκεκριμένα σώματα, διαμορφώνουν τον τρόπο που άπτονται τα σώματα, 

τον τρόπο που ευθυγραμμίζεται το ένα απέναντι στο άλλο ή αντίστοιχα 

απομακρύνεται. Υπό αυτήν την οπτική ανάγνωσης, οι συναισθηματικοί δεσμοί 

ενορχηστρώνονται – συντίθενται, αποδιαρθρώνονται ή προσλαμβάνονται εκ των 

προτέρων ως αδιανόητοι- σε συνάρτηση με τη φυσικοποίηση κάποιων σωμάτων ως 

μελαγχολικών, τρομοκρατικών, δυστυχισμένων. Η οικειότητα, άλλωστε, όπως 

αναφέρει η Αθανασίου, ορίζεται και καλλιεργείται μέσω της φυσικοποίησης των 

αποκλεισμών που τη συνέχουν (Αθανασίου 2012α: 23-24).  

Στο πλαίσιο αυτής της σύνθετης κυκλοφορίας συναισθημάτων και αυτών των 

συναισθηματικών επιτελέσεων μεταξύ έτερων και οικείων σωμάτων, διαρρυθμίζεται 

ξανά με γνώμονα τις αξίες της εθνικής, έμφυλης και οικογενειακής ομοθυμίας το ποιος 

καθίσταται άξιος να συμπεριληφθεί στις οικείες σχέσεις, ποιος καθίσταται επιθυμητό 

σώμα, ποιος αξίζει την αγάπη. Παραφράζοντας την Μπάτλερ, θεωρώ πως, αντίστοιχα 

με τις δημόσιες ιεραρχήσεις του πένθους, οι ιεραρχήσεις της αγάπης υπογραμμίζουν τις 

                                                 
183 Άλλωστε, όπως αναφέρει ο Μισέλ Φουκώ, η βιοπολιτική εξουσία προϋποθέτει εγγύτητες (1978: 
59) 
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ανισότητες που καθορίζουν ποιες ζωές είναι πολιτισμικά διανοητές ως ανθρώπινες κι 

άξιες να βιωθούν (2008α). Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει κανείς να υπογραμμίσει πως 

το γεγονός ότι οι «θλιβερές» μορφές που εκτοπίζονται από το ίδιο το συναίσθημα της 

αγάπης εκλαμβάνονται συνάμα ως επικίνδυνες μιαρότητες που απειλούν την 

ανθρώπινη ζωή όσων κατοχυρώνονται κι ανακηρύσσονται άξιοι να αγαπηθούν,184 

λειτουργεί σταθεροποιητικά και ενισχυτικά των σχέσεων εξουσίας μεταξύ έτερων και 

οικείων σωμάτων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, διαπιστώνει κανείς πώς το έτερο σώμα 

διαγράφει έναν φαύλο κύκλο διαδοχικών και επακόλουθων αποκλεισμών, που στην 

ουσία εντείνουν κι επαναφέρουν υπονομευτικά το ερώτημα της ανθρώπινης διάστασης 

του.   

Λαμβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν, θα μπορούσε κανείς να 

υποστηρίξει ότι στην πραγματικότητα το ερώτημα που διατυπώνουν εμφατικά οι 

πληροφορητές/τριες συνιστά μια διαπίστωση, μια κατάφαση. Στο πλαίσιο των 

συναισθηματικών και κοινωνικών επαφών με τους γηγενείς, οι «μοναχικοί» 

μετανάστες/τριές αναγνωρίζονται και αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως «μη άνθρωπο». 

Στο πλαίσιο αυτών των συναισθηματικών επαφών θα πρέπει να εντάξουμε τις 

παρεμβατικές πρωτοβουλίες των εργοδοτριών για την αποκατάσταση των εσωτερικών 

οικιακών εργαζομένων που βιώνουν την μοναξιά, τα ερωτικά ηχοτοπία που 

δημιουργούν οι τηλεφωνικές κλήσεις, τα χαραγμένα ερωτικά συνθήματα στα παγκάκια 

του δημόσιου πάρκου, που θεμελιώνονται και αναπαράγουν τους βιοπολιτικούς 

Λόγους της αγάπης, δηλώνοντας άλλοτε εμφατικά και άλλοτε υπαινικτικά πως ο 

αποκλεισμός από την επικράτεια της αγάπης συνεπάγεται τον αποκλεισμό από την 

επικράτεια του ανθρώπινου. Την ίδια στιγμή, όμως, οι παραινέσεις των εργοδοτριών, η 

εκκωφαντική απουσία ηχητικών κλήσεων που υπαινίσσονται το ερωτικό «μαζί», αλλά 

και τα ερωτικά βλέμματα των Ελλήνων ανδρών του πάρκου φανερώνουν πως η 

μεταναστευτική ταυτότητα των υποκειμένων, καθώς υποστασιοποιείται μέσω της 

οδύνης, του φόβου και της επισφάλειας και υπονομεύει την κοινωνική 

αναγνωρισιμότητα της ανθρώπινης ιδιότητάς τους, είναι αυτή που χαράσσει τα όρια 

και τους όρους του ερωτικού «μαζί». Επομένως, το ερώτημα αυτό δεν προκύπτει και 

δεν αποκαλύπτει μόνο τον εκτοπισμό τους από την επικράτεια της αγάπης, αλλά τους 

                                                 
184 Κατά αντιστοιχία με την τερατολογία και την χρήση της από την αποικιοκρατία ως μέσο ανάδειξης 
της φυλετικής ανωτερότητας και αντίστοιχα της πειθαρχίας των υποκειμένων της, θα μπορούσε κανείς 
να υποστηρίξει πως οι συγκεκριμένες δημόσιες ρητορικές περί επιθυμητών σωμάτων εγκαθιδρύουν 
και κυρίως ισχυροποιούν τις γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και θεμελιώνουν 
αντίστοιχα μια «εκπαίδευση καρδιάς» (Stoler 2004).  
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ετερογενείς αποκλεισμούς που υφίστανται οι μετανάστες και οι μετανάστριες, στο 

πλαίσιο των οποίων βιώνουν και νοηματοδοτούν τη συναισθηματική κανονικότητα του 

«μαζί» και αντίστοιχα την απώλεια αυτής.  

 

 

Ορατές αορατότητες και ερωτικό ανήκειν  

Στην κινηματογραφική ταινία «Κανένας»185 παρακολουθούμε τον έρωτα μεταξύ 

μιας νεαρής Αλβανίδας μετανάστριας γυναίκας και ενός νεαρού Ρώσου άνδρα 

μετανάστη, οι οποίοι καλούνται να υπερβούν τα εμπόδια που θέτουν στην ερωτική 

τους ένωση το συντηρητικό οικογενειακό περιβάλλον της Αλβανίδας γυναίκας και που 

προκύπτουν στο πλαίσιο ανταγωνισμών και συγκρούσεων που αναπτύσσονται μεταξύ 

διαφορετικών μεταναστευτικών κοινοτήτων, προκειμένου να εκπληρώσουν την 

προσωπική τους επιθυμία,186 που δεν είναι άλλη από το να είναι «μαζί». Στην 

προκείμενη περίπτωση, ο έρωτας προωθεί και ισχυροποιεί την αντίσταση, αλλά και 

τροφοδοτείται και υποστασιοποιείται μέσω αυτής. Μέσω και λόγω της αντίστασης και 

της αποδυνάμωσης ηγεμονικών κοινωνικών και συναισθηματικών αξιών, όπως η φιλία 

και η οικογένεια, το ερωτικό συναίσθημα επιτελείται και ενδυναμώνεται, 

καταξιώνοντας ταυτόχρονα τα ίδια τα υποκείμενα και μορφοποιώντας αισθητά και 

αισθητηριακά την κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουν. Στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης ερωτικής σχέσης, οι πρωταγωνιστές μετατρέπονται από τον «Κανέναν» 

- μια ταυτότητα που σχετίζεται άμεσα με τα μεταναστευτικά συμφραζόμενα της ζωής 

τους- στον «Έναν» ή στην «Μία».187 Οι πρωταγωνιστές διαφεύγουν του καθεστώτος 

αορατότητας ανακτώντας στην ουσία μια ταυτότητα παρουσίας. Υπό αυτό το πρίσμα, ο 

τόπος του μαζί ορίζεται και υλοποιείται ως ιδανικός τόπος εγκατάστασης και 

υποκειμενοποίησης. Όπως η πρωταγωνίστρια λέει χαρακτηριστικά: «Δεν θέλω να είμαι 

πουθενά, μόνο μαζί σου θέλω να είμαι».  

Στην προκείμενη περίπτωση, θα λέγαμε πως η κινηματογραφική ταινία 

συνιστώντας μια καινούρια εκδοχή του ερωτικού μύθου του Ρωμαίου και της 

Ιουλιέττας αφηγείται και αναπαράγει στην ουσία την κυρίαρχη δυτική πολιτισμική 

αντίληψη του έρωτα. Στις σύγχρονες δυτικές καπιταλιστικές κοινωνίες, όπου οι 
                                                 
185 «Κανένας», σκηνοθεσία Χρήστου Νικολέρη, 2010, ελληνική παραγωγή. 
186 Όπως αναφέρει η Povinelli, η εναντίωση στις κοινωνικές συμβάσεις και μορφές καθιστά το οικείο 
γεγονός (intimate event) την αληθινή βάση της προσωπικής διακυβέρνησης (2006: 199). 
187 Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως η μετατροπή του «Κανένα» σε «Ένα» σχετίζεται εξίσου 
με την μεταβολή και πιο συγκεκριμένα την συμπλήρωση της ελλειμματικής φύσης του ανθρώπου 
μέσω της εύρεσης του έτερου ημίσεως.  
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διαιρέσεις και οι διακρίσεις γιγαντώνονται, η αγάπη και ο έρωτας προσλαμβάνονται 

και προβάλλονται κατεξοχήν ως τα συναισθήματα που ενώνουν τους ανθρώπους, 

κυρίως παραβλέποντας188 και κατανικώντας όλα τα εμπόδια που θέτουν οι κοινωνικές 

και πολιτισμικές συμβάσεις που κρατούν σε συναισθηματική απόσταση τα κοινωνικά 

υποκείμενα και συνήθως εκφράζονται στο επίπεδο της διαφοράς- ηλικίας, κοινωνικού 

στάτους, οικονομικής τάξης, εθνικότητας, φυλής, πολιτικής ιδεολογίας. Οι ηρωικές 

συμπεριφορές των ερωτευμένων υποκειμένων, είτε αυτές αφορούν την αυτό-θυσία του 

ερωτικού συντρόφου, για να προστατεύσει το αντικείμενο της αγάπης του, την 

απάρνηση του ονόματος του, είτε τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας και των 

απολαύσεων που πηγάζουν από αυτήν έναντι της ευτυχίας του «μαζί» (Reddy 2008: 

18), συνιστώντας συστατικό στοιχείο και βασικό αφηγηματικό μοτίβο των κυρίαρχων 

δυτικών ερωτικών μύθων, επιβεβαιώνουν τον υπερβατικό χαρακτήρα του έρωτα. Από 

την άλλη, και η φιλελεύθερη νομική και πολιτική θεωρία προβάλλει τον νεωτερικό 

έρωτα απελευθερωμένο από τις κοινωνικές συμβάσεις. Όπως επισημαίνει 

χαρακτηριστικά η Povinelli, θεωρείται ότι ο έρωτας απεκδύει το υποκείμενο από την 

κοινωνική του επιδερμίδα, επιτρέποντας να εμφανιστεί ο πραγματικός εαυτός- 

απογυμνωμένος από την κοινωνική, φυλετική, έμφυλη, ηλικιακή, εθνική ταυτότητα και 

τις συνδηλώσεις τους- ή διαφορετικά η ανθρωπινότητά του (2005: 174).  

Στο αντιληπτικό αυτό πλαίσιο, ο έρωτας και η αγάπη προβάλλονται ως η 

θεραπεία της κοινωνικής αποξένωσης, χωρίς όμως να αναδεικνύεται και να θίγεται η 

ανάγκη αναμόρφωσης των οικονομικοπολιτικών συνθηκών και κοινωνικών σχέσεων 

που παρήγαγαν αυτήν την αποξένωση. Σε αυτήν την περίπτωση, θα έλεγε κανείς ότι η 

εκκοσμικευμένη αγάπη, αναπληρώνοντας σε ένα βαθμό θρησκείες που έχασαν την 

αίγλη τους, θεοποιείται, με την έννοια ότι αποτελεί αντικείμενο λατρείας και πίστης και 

ότι μορφοποιείται κι ανακαταλαμβάνει την θέση ενός σωτήριου Θεού, συνιστώντας 

ιδεώδες της ανθρώπινης ζωής. Υπό αυτήν την έννοια, εμπεριέχει μια ουτοπιστική 

(Illoyz 1997) και παράλληλα εκδημοκρατική διάσταση189 (Giddens 2005).   

                                                 
188 Αναφέρομαι στην τυφλότητα που χαρακτηρίζει τον έρωτα, ή καλύτερα από την οποία πάσχει, 
δηλαδή στην απουσία αισθητηριακών κριτηρίων μέσω των οποίων μπορεί κανείς να κατανοήσει τον 
κόσμο, που δικαιολογεί και δικαιώνει την παρέκκλιση των κανονιστικών προτύπων, γεγονός που 
επιβεβαιώνει την πρόσληψη των συναισθημάτων ως αντίθετο της λογικής. 
189 Ο Giddens (2005) υποστηρίζει ότι μέσω της αμιγούς σχέσης, μιας σχέσης που συνάπτεται χωρίς 
κάποια εξωτερική αιτιολόγηση και που διαρκεί όσο αντλούν ικανοποίηση και οι δυο, και της 
πλαστικής σεξουαλικότητας, που έχει αποδεσμευτεί από την αναπαραγωγική διαδικασία, θα μπορούσε 
να επιτευχθεί ο εκδημοκρατισμός της προσωπικής σφαίρας. 
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 Ωστόσο, η  ταινία  «Κανένας» δεν αφορά μόνο στην προβολή ενός 

υπερβατικού έρωτα ή στην εξιστόρηση μιας ρομαντικής ουτοπίας (Illoyz 1997). Οι 

σκηνές της ταινίας, στρέφοντας το βλέμμα μας στο ζήτημα του καθεστώτος 

αορατότητας των μεταναστών/τριών, στην πραγματικότητα μας καλούν να 

διερευνήσουμε τον συσχετισμό της κοινωνικής ορατότητας με το ερωτικό συναίσθημα, 

εξετάζοντας αρχικά τις συνθήκες υπό τις οποίες κάποια σώματα καταδικάζονται στην 

αφάνεια και ενσαρκώνουν την εμβληματική φιγούρα του «Κανένα». Στα ελληνικά 

συμφραζόμενα, θα έλεγε κανείς πως τα σώματα των μεταναστών και των 

μεταναστριών δεν περνούν απαρατήρητα. Αντίθετα, καθίστανται επικίνδυνα ορατά ως 

έτερα σώματα. Η συστηματική προβολή των μεταναστών στον δημόσιο τύπο ως 

εργατικών χεριών και η παράλληλη αποσιώπηση των επιθυμιών τους και των 

συναισθημάτων τους συσκοτίζοντας τις προσωπικές τους βιογραφίες οικοδόμησε την 

εικόνα υπανθρώπων, υποκειμένων, δηλαδή, που διακυβεύεται η ανθρώπινη φύση τους 

λόγω της αποκλειστικής εργαλειακής χρήσης του σώματός τους.190  Υπό αυτό το 

πρίσμα θέασης και ανάγνωσης, τα σώματα τους εννοιολογημένα ως απάνθρωπα 

καταδικάζονται στο κοινωνικό περιθώριο, στην κοινωνική αφάνεια.  

Η υλικότητα του σώματος τους μέσα από αυτές τις διαδικασίες 

μειονοτικοποίησης υλοποιείται ως μη σημαίνουσα και συντηρείται ως τέτοια μέσω των 

ετερόκλητων αποκλεισμών που βιώνουν σε καθημερινή βάση σε εργασιακό, κοινωνικό 

και θεσμικό επίπεδο. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Αθανασίου και Τσιμουρής, η 

απουσία μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την 

εγκληματοποίηση των μεταναστών επέτρεψε στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές να 

αντιμετωπίσουν τους μετανάστες ως εφεδρικό εργατικό δυναμικό χωρίς καθόλου 

δικαιώματα και νομική προστασία καθιστώντας τους αποδιοπομπαίους τράγους σε 

περίπτωση εθνικής κρίσης (2013: 11). Η μη κρατική αναγνώριση δικαιωμάτων - 

εργασιακών, πολιτειακών, ανθρώπινων- σε συνδυασμό με την ορατότητα του 

εργαλειακού ή/και μιαρού σώματός των μεταναστών και την παράλληλη απόδοση του 

ρόλου του θύτη ή του θύματος, στην πραγματικότητα, είχε ως αποτέλεσμα την συνεχή 

κοινωνική περιθωριοποίηση, και πιο συγκεκριμένα την κοινωνική τους παρουσία στο 

πλαίσιο συναισθηματικών επαφών με όρους απουσίας. Υπό αυτό το πρίσμα, θα λέγαμε 

οι μετανάστες και οι μετανάστριες ακροβατώντας ανάμεσα στην παρανομία και τη 

                                                 
190 Η Ιωάννα Λαλιώτου σημειώνει σχολιάζοντας τις συλλογικές αναπαραστάσεις των μεταναστευτικών 
υποκειμένων στην Ελλάδα πως «σε κάθε δεδομένη στιγμή ομάδες του πληθυσμού απουσιάζουν από τα 
κυρίαρχα αφηγήματα αυτοπροσδιορισμού των κοινωνιών, ή συμπεριλαμβάνονται σε αυτά με τόσο 
στρεβλό τρόπο, ώστε η εικόνα τους να είναι άρνηση της υποκειμενικότητας τους» (2009: 42). 
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νομιμότητα, ενσαρκώνοντας την απειλητική μιαρότητα, προκαλώντας την αποστροφή 

του βλέμματος και του αγγίγματος του Άλλου, συγκροτούνται εν δυνάμει ως 

«Κανένας» και βιώνουν την ξενότητα τους ως ένα πεδίο αποκλεισμού από τις 

κανονιστικές θεμελιώσεις της οικουμενικής ανθρωπότητας, γεγονός που αναδεικνύει 

πως «η διεθνικότητα αναδύεται ως πεδίο παραγωγής και διακυβέρνησης «του νέου 

βιοπολιτικού σώματος της ανθρωπότητας» (Αθανασίου 2007: 279).  

Σε αυτό το πλαίσιο, αναρωτιέται κανείς εάν η ερωτική σχέση εγκαινιάζει ένα 

συναισθηματικό πλαίσιο, στο οποίο οι μετανάστες ανασημασιοδοτούν την κοινωνικά 

προσδιορισμένη ετερότητα τους, αποβάλλοντας αυτήν την αίσθηση κοινωνικής 

αορατότητας και παράλληλα ανακτώντας την ανθρώπινη διάσταση τους. Οι 

προφορικές μαρτυρίες των πληροφορητών/τριών μαρτυρούν πως το ερωτικό 

συναίσθημα  μεταβάλλει καθοριστικά τους συναισθηματικούς, αλλά και τους υλικούς 

και κοινωνικούς όρους της ζωής των μεταναστών, ανανοηματοδοτώντας και 

επαναπροσδιορίζοντας τη μεταναστευτική εμπειρία. Στην περίπτωση των Βουλγάρων 

εσωτερικών οικιακών βοηθών, η ερωτική συντροφιά λειτουργεί ως αντίβαρο της 

εργασιακής απομόνωσης, αλλά και της δυσφορίας που προκαλεί η συναισθηματική 

επιτέλεση φροντίδας γηραιών σωμάτων, ενώ για τους νεαρούς Αλβανούς άνδρες 

μετανάστες οι ερωτικές επαφές- πολυάριθμες, παιγνιώδεις- διαμορφώνοντας το πεδίο 

κοινωνικοποίησης τους συμβάλλουν καθοριστικά στην ανασυγκρότηση της εθνικής και 

ανδρικής ταυτότητας, η οποία διακυβεύτηκε λόγω της εργαλειοποίησης και 

εγκληματοποίησης του σώματος τους στη χώρα υποδοχής.  Σύμφωνα με τα παραπάνω, 

θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι υπό τις δεδομένες συνθήκες το ερωτικό μαζί 

νοηματοδοτείται και αξιοδοτείται, καθώς (μοιάζει να) αποκαθιστά την ανθρώπινη 

φύση, που είτε προσλήφθηκε ως τρωτή και αξιολύπητη λόγω της μεταναστευτικής 

κίνησης είτε τέθηκε υπό αμφισβήτηση λόγω των συνθηκών και των σχέσεων εξουσίας 

που αναπτύχθηκαν στο εργασιακό πλαίσιο, στις περιγραφές των οποίων ο επιθετικός 

προσδιορισμός «απάνθρωπος» κυριαρχεί. Καθώς, λοιπόν, οι μετανάστες μεταβαίνουν 

από την ζωή χωρίς στην ζωή με και μεταβάλλονται οι συναισθηματικοί όροι που 

βιώνουν την καθημερινότητα τους, και αντίστοιχα τροποποιούνται τα συναισθήματα 

που προκαλούν στον κοινωνικό τους περίγυρο- για παράδειγμα δεν εγείρουν οίκτο, 
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φόβο, αλλά φθόνο ή θαυμασμό-,  ανακτούν την αξία τους ως έμφυλα και κοινωνικά 

υποκείμενα.191  

Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως παράλληλα 

επιβεβαιώνεται η ενωτική και η υπερβατική φύση του έρωτα, η οποία στην ουσία 

μοιάζει να υπόσχεται ή να υπαινίσσεται ότι στο πλαίσιο μιας ερωτικής σχέσης κανείς 

δύναται να απαλλαχτεί από τη στιγματισμένη ταυτότητα της ετερότητας, η οποία 

μπορεί να υποστασιοποιείται μέσω ενός απωθητικού ονόματος – Αλβανού/ Αλβανίδας- 

ή να εκφράζεται μέσω της σεξουαλικοποίησης της εθνικής ταυτότητας στην περίπτωση 

των Βουλγάρων μεταναστριών, δηλαδή την αναπαράσταση τους ως σώματα προς 

απόλαυση, αναλώσιμα κι εφήμερα. Υπό αυτό το πρίσμα ανάγνωσης, το ερωτικό 

συναίσθημα, από-ισχυροποιώντας και στην ουσία ανασημασιοδοτώντας τις διακρίσεις, 

θεωρείται ότι απογυμνώνει τους μετανάστες από την αρνητικά σημασιοδοτημένη 

μεταναστευτική τους ταυτότητα που τους καθιστά «σώματα χωρίς σημασία», 

(Μπάτλερ 2008), επιτρέποντας τους να υλοποιήσουν την σωματικότητα τους μέσω της 

ερωτικής αφοσίωσης και φροντίδας και να αναπλάσουν τη συναισθηματική 

καθημερινότητα τους.  

Επομένως, θα έλεγε κανείς ότι στο «ερωτικό μαζί» οι μετανάστες αναζητούν κι 

εντοπίζουν τον τόπο, όπου αισθάνονται οικεία εντός του μεταναστευτικού πλαισίου, 

όπου αισθάνονται ότι μπορούν να ταιριάξουν, ότι υπάρχει αυτή η εναρμόνιση μεταξύ 

του Εαυτού και του Άλλου. Ακολουθώντας την Ahmed, θα μπορούσε κανείς να 

υποστηρίξει ότι η ερωτική σχέση καλλιεργεί το αίσθημα της άνεσης, δηλαδή 

καθίσταται ο τόπος όπου δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί τις συρραφές (2004: 148). 

Υπό αυτήν την οπτική, θεωρώ πως το ερωτικό συναίσθημα και πιο συγκεκριμένα η 

ερωτική σχέση συνιστά έναν τόπο ανήκειν.192 Όπως αναφέρει η Elspeth Prοbyn, το 

αίσθημα του ανήκειν δεν συνδέεται και δεν προϋποθέτει συγκεκριμένες παγιωμένες 

ταυτότητες ή κοινούς τόπους, αλλά δηλώνει και συλλαμβάνει την επιθυμία 

σχεσιακότητας, μια κάποιου είδους δέσμευσης με μια κοινωνική ομάδα, με έναν τόπο, 

με ένα τρόπο ζωής και φανερώνει την επιθυμία να διαμορφώσει κανείς μια ταυτότητα, 

την επιθυμία δηλαδή του γίγνεσθαι παρά του είναι (1996: 19).  

                                                 
191 Ενδεικτική είναι η περίπτωση των ανδρών Αλβανών μεταναστών που έπαψαν να αποτελούν 
επικίνδυνα σώματα μετά την άφιξη των συζύγων τους, η οποία κατέστη εφικτή μέσω του νόμου 
οικογενειακής επανένωσης, και την εδραίωση κοινωνικά αποδεκτών «νοικοκυριών» στη χώρα 
υποδοχής. Η ταυτότητα του «οικογενειάρχη» των Αλβανών μεταναστών καθησύχασε την κοινωνία 
υποδοχής, αποδίδοντας στην συνέχεια κοινωνική αξία στους ίδιους. 
192 Όπως παρατηρεί η Παπαγαρουφάλη (2013), μελετώντας τις οικοπολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τα συναισθήματα μετατρέπονται σε πολιτισμικά ιδιώματα ανήκειν.    
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Σε συνθήκες γεωπολιτικών μεταβολών, αποεδαφικοποιήσεων και αυξημένης 

κινητικότητας, όπου οι τοπικές σταθερές των κοινωνικών υποκειμένων καταρρέουν και 

το εθνικό ανήκειν τίθεται υπό αμφισβήτηση και επαναδιαπραγμάτευση, παρατηρεί 

κανείς ότι αυτή η επιθυμία του συσχετίζεσθαι επιτείνεται και υλοποιείται κυρίως μέσω 

των κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων, στο πλαίσιο των οποίων τα κοινωνικά 

υποκείμενα αισθάνονται αποδεκτοί. Διασπορικές και μεταναστευτικές κοινότητες 

εγκαθιδρύονται, οικογενειακοί δεσμοί -αν και τίθενται υπό δοκιμασία μέσω της δια-

εθνικής κινητικότητας- ενισχύονται υποκαθιστώντας αυτό που χάθηκε, το αίσθημα του 

εθνικού ανήκειν, και αποκαθιστώντας μερικώς το μετέωρο της ταυτότητας των 

μεταναστευτικών υποκειμένων που πηγάζει ακριβώς από το αμφιλεγόμενο αίσθημα 

ανήκειν. Ωστόσο, αυτές οι νέες μορφές συλλογικού ανήκειν που ανακύπτουν και 

διαμορφώνονται σε νέα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια, δεν 

αποτελούν αδιαίρετες και ομόθυμες οντότητες. Αντίθετα, στο εσωτερικό τους 

διαμορφώνονται δυναμικές που παράγουν νέους αποκλεισμούς, νέες ετερότητες κι 

αντίστοιχα νέους πυρήνες αλληλεγγύης. Στην προκείμενη περίπτωση, θεωρώ πως το 

ερωτικό μαζί νοηματοδοτείται και αναδύεται ως ένας νέος τόπος ανήκειν, λόγω των 

κοινωνικών μεταβολών που επέφερε η μεταναστευτική κίνηση, και πιο συγκεκριμένα 

της αναδιάρθρωσης των κοινωνικών και συγγενικών σχέσεων και των παράλληλων και 

ετερόκλητων αποκλεισμών και εκτοπισμών που βιώνει το μεταναστευτικό υποκείμενο 

από διάφορα κοινωνικά δίκτυα– από την μεταναστευτική κοινότητα, την κοινωνία της 

χώρας καταγωγής, τα εργασιακά δίκτυα, τις φιλικές επαφές. 

Οι διαφορετικές οικονομικές, εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες της ζωής -

αλλά και η διαφορετική κοινωνικά προσδιορισμένη αντίληψη για τη μεταναστευτική 

ταυτότητα - των Αλβανών και των Βούλγαρων μεταναστών στη χώρα υποδοχής  -

οδηγούν σε νέες διακρίσεις και διαφοροποιήσεις με όρους έμφυλους, εθνικούς και 

ταξικούς μεταξύ των δυο κοινοτήτων, αλλά και στο εσωτερικό των μεταναστευτικών 

κοινοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρεί κανείς ότι η οικονομική ανέλιξη 

διακρίνοντας τους μετανάστες με γνώμονα την οικονομική τους δύναμη (που 

προσμετράται μέσω εμβασμάτων και καταναλωτικών προϊόντων) αλλά και ο αγώνας 

για οικονομική επιβίωση, καλλιεργώντας έναν έντονο κι αθέμιτο εργασιακό και 

κοινωνικό ανταγωνισμό, οδήγησε στην αποδυνάμωση των κοινωνικών και συγγενικών 

δεσμών και στην διάλυση φιλικών σχέσεων. Από την άλλη, η υιοθέτηση από πλευράς 

των μεταναστών των έμφυλων και πολιτισμικών αξιών της χώρας υποδοχής είχε ως 
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αποτέλεσμα την πρόκληση εντάσεων και συγκρούσεων και την επακόλουθη 

απομάκρυνση μελών από τις μεταναστευτικές κοινότητες.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως η 

καλλιέργεια ενός γενικευμένου κλίματος δυσπιστίας και εσωστρέφειας ανάμεσα στους 

μετανάστες, που οφείλεται στη μεταβολή των κοινωνικών αξιών και σχέσεων, οδήγησε 

στην μετατόπιση από τα διευρυμένα συγγενικά και κοινωνικά δίκτυα στο ζευγάρι, 

ωθώντας τους μετανάστες/τριες να επενδύσουν στην ερωτική σχέση. Επομένως, στο 

πλαίσιο αυτών των ρευστών κοινωνικών, συγγενικών και εργασιακών σχέσεων το 

«ερωτικό μαζί», ως χωροθετημένος συναισθηματικός δεσμός, μετουσιώνεται σε μια 

νέα εκδοχή ανήκειν, σε μια νέα διαδικασία αναγνώρισης του εαυτού, που αντισταθμίζει 

την απώλεια του συλλογικού κι εθνικού ανήκειν των μεταναστών και παράλληλα 

κάμπτει ή τουλάχιστον μετριάζει το αίσθημα μη ανήκειν που βιώνουν στη χώρα 

υποδοχής λόγω της μεταναστευτικής ταυτότητας και της επισφάλειας της ξενότητας.  

Υπό αυτήν την έννοια, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι οι μετανάστες 

μέσω των ερωτικών δεσμών διεκδικούν και κατακτούν την επαναεδαφοποίηση τους.  

Το ερωτικό «μαζί», που καθίσταται ορατό από τους Άλλους, συνιστά μια ηχηρή 

διατύπωση του «είμαι εδώ», συνιστά δηλαδή ένα μέσο ανάκτησης της κοινωνικής 

ορατότητας, μια συναισθηματική επιτέλεση παρουσίας. Επιπλέον, καθώς διεκδικείται η 

παρουσία των μεταναστών στον τόπο - δημόσιο, ιδιωτικό, εθνικό - μέσω των ερωτικών 

σχέσεων, μεταβάλλοντας την έμφυλη μεταναστευτική αναπαράσταση των ίδιων, ο 

τόπος καθίσταται φιλό-ξενος, εμβαπτίζεται οικείος.  

 

Έκπτωτοι έρωτες  

Εντούτοις, η μη ευτυχής κατάληξη των περισσότερων ερωτικών ιστοριών των 

πληροφορητών/τριών καταδεικνύει πως το «ερωτικό μαζί» δεν καθίσταται ικανό να 

αποβάλλει την αίσθηση κοινωνικής αορατότητας των μεταναστών/τριών και να 

επαναπροσδιορίσει τις συναισθηματικές συνθήκες της κοινωνικής πραγματικότητας, 

στο πλαίσιο των οποίων βιώνουν την αποανθρωποποίησή τους. Αντίθετα, θα έλεγε 

κανείς ότι αυτήν την φορά έρχονται αντιμέτωποι στο πλαίσιο της ίδιας της ερωτικής 

σχέσης με τις κυρίαρχες κοινωνικές προσλήψεις σχετικά με την μεταναστευτική, 

εθνική και έμφυλη ταυτότητα τους, βιώνοντας την ετεροποίηση τους μέσω του 

ερωτικού συναισθήματος, γεγονός που εντείνει την αίσθηση της κοινωνικής 

αορατότητας.  
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Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, το ερωτικό συναίσθημα δεν επαληθεύει την 

τυφλότητα του, αφού η εθνική, μεταναστευτική και ταξική ταυτότητα των 

μεταναστών/μεταναστριών καθίσταται ορατή και (αργά ή γρήγορα) συνιστά εμπόδιο 

στην ερωτική ένωση υποκειμένων διαφορετικών εθνικοτήτων, αναδεικνύοντας ποιες 

αγάπες είναι αρεστές και ποια έμφυλα υποκείμενα αξίζουν να αγαπηθούν, δηλαδή την 

βιοπολιτική οριοθέτηση του έρωτα. Σε αντίθεση με τη δυτική πρόσληψη του έρωτα ως 

υπερβατικού, οι αρεστοί έρωτες, όπως προαναφέρθηκε, θέτουν σαφή όρια και 

περιορισμούς στο ερωτικό «μαζί», εφόσον επιτελούνται και υλοποιούνται στο πλαίσιο 

της ετεροκανονικότητας, της εθνικής συνάφειας και οικογενειακής οικειότητας. Οι 

κυρίαρχες ρητορικές περί επικίνδυνων μεταναστευτικών σωμάτων, μιαρών ετεροτήτων 

που προσβάλλουν την καθαρότητα του έθνους και πολιτισμικά ανοίκειων έμφυλων 

υποκειμένων, οι οποίες την περίοδο της οικονομικής κρίσης ενισχύθηκαν υποκινώντας 

βίαιες ρατσιστικές επιθέσεις εναντίων των μεταναστών/τριών,193 στην πραγματικότητα, 

εδραιώνουν και διασφαλίζουν τα κανονιστικά πρότυπα της οικειότητας και του 

ερωτικού συναισθήματος.194 Υπό αυτό το πρίσμα, επιβεβαιώνεται η άποψη των 

Αθανασίου και Τσιμουρή, σύμφωνα με την οποία η κυκλοφορία σωμάτων διαμέσου 

εθνικών συνόρων διαταράσσει αλλά και παγιώνει καθιερωμένες εννοιολογήσεις της 

οικειότητας και του ανήκειν (2013: 21).  

 Η απειλή που ενσαρκώνει η ερωτική ένωση Ελλήνων/Ελληνίδων και 

μεταναστών/τριών για την εθνική ενότητα και κυριαρχία - ιδιαίτερα στην περίπτωση 

της ένωσης Βουλγάρων γυναικών και Ελλήνων η απειλή αποδίδεται και λεκτικά στον 

δημόσιο τύπο, καθώς οι Βουλγάρες γυναίκες προβάλλονται να «κλέβουν» εθνικά 

οικεία σώματα, να αποκτούν δηλαδή κάτι που δικαιωματικά δεν τους ανήκει- σε 

συνδυασμό με την κοινωνική απαξίωση που αποφέρει η πρόσμιξη πολιτισμικά, 

κοινωνικά, ταξικά και οικονομικά ανοίκειων σωμάτων συμβάλλει στην δαιμονοποίηση 

των συγκεκριμένων ερωτικών δεσμών και παράλληλα ωθεί στην εναρμόνιση της 

κοινωνίας με τα ισχύοντα κανονιστικά πρότυπα του σχετίζεσθαι. Επομένως, σε 

αντίθεση με την ενωτική φύση του ερωτικού συναισθήματος, ο αρεστός έρωτας, καθώς 

συνδιαλέγεται με συναισθηματικούς Λόγους -όπως η αγάπη για το έθνος και ο φόβος 

προς την ετερότητα (σεξουαλική, εθνική, ταξική, φυλετική)- παράγει ετερότητες και 

κατ’ επέκταση αποκλεισμούς και συμπεριλήψεις. Καθώς το ερωτικό συναίσθημα 

                                                 
193 Στον λόγο της ακροδεξιάς, η αγάπη για το έθνος νομιμοποιεί την πολιτική της βίας. 
194 Στις περιπτώσεις αυτές που ο φόβος δεν εκτοπίζει το ερωτικό συναίσθημα, οι ερωτικές επιμιξίες 
ενσαρκώνουν την μη κανονικότητα, προκαλώντας κοινωνική αποστροφή και καθιστώντας ανοίκειο το 
«ερωτικό μαζί». 
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κανονικοποιείται, κανονικοποιεί και κατηγοριοποιεί τα κοινωνικά υποκείμενα ανάμεσα 

σε επιθυμητά κι ανεπιθύμητα σώματα ή διαφορετικά ανάμεσα σε σώματα άξια να 

αγαπηθούν και σε σώματα άξια προς απόλαυση ή φροντίδα. 

Σε αυτό το σημείο, υποστηρίζω πως η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού 

σώματος συμβάλλει εξίσου στη συγκρότηση του ως ανεπιθύμητου ερωτικού σώματος, 

εφόσον ο δημόσιος λόγος, τονίζοντας κατά κύριο λόγο την εργασιακή απασχόληση των 

μεταναστών/τριών, στην ουσία, τους/τις εγκλωβίζει σε μια πολιτισμικά αναγνωρίσιμη 

θέση ως εργάτη- εργάτριας –με παγιωμένα ταξικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά- 

περιορίζοντας ταυτόχρονα το πεδίο συναισθηματικών και κοινωνικών τους δράσεων. 

Στην προκείμενη περίπτωση, η πρόσληψη των γυναικείων μεταναστευτικών 

υποκειμένων ως σωμάτων που παρέχουν φροντίδα, δηλαδή η υποστασιοποίηση τους 

μέσω μιας συγκεκριμένης συναισθηματικής πρακτικής, η οποία προσλαμβάνεται ως 

απαξιωτική για τους φορείς της, αντανακλώντας κατ’ επέκταση την κατώτερη 

κοινωνική και ταξική τους θέση, καθορίζει αντίστοιχα την αξία τους ως ερωτικά 

υποκείμενα στην ιεραρχική κλίμακα των επιθυμητών σωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η 

κυρίαρχη αναπαράσταση των μεταναστριών ως εργαζόμενων στον τομέα της 

φροντίδας και οι συμπαραδηλώσεις που αυτή φέρει στο συγκεκριμένο κοινωνικό και 

γεωπολιτικό πλαίσιο, προσδίδοντας στις ίδιες μια μονοδιάστατη ταυτότητα, αποσιωπά 

και ταυτόχρονα απονομιμοποιεί τις επιθυμίες, τα συναισθήματα τους, τις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις, εγκαθιδρύοντας την αντίληψη, όπως αναφέρει η 

Anderson, πως είναι κοινωνικά απονεκρωμένες (2000: 121). Σε αυτό το πλαίσιο, θα 

μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως η φυσικοποίηση των γυναικείων 

μεταναστευτικών σωμάτων ως σωμάτων προσφοράς φροντίδας (σηματοδοτεί 

παράλληλα) συνεπάγεται την απονομιμοποίηση διαφορετικών συναισθηματικών 

επιτελέσεων από πλευράς τους, όπως το ερωτεύεσθαι. Επομένως, στον αντίποδα των 

σωμάτων που κρίνονται άξια να αγαπηθούν συναντά κανείς τα σώματα που είναι άξια 

(μόνο) να προσφέρουν φροντίδα.  

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τα εθνογραφικά δεδομένα που 

παρουσιάζονται σε αυτή τη διατριβή, που αποκαλύπτουν πως τα σώματα των 

Βουλγάρων εσωτερικών οικιακών βοηθών καθίστανται επιθυμητά από τους Έλληνες 

άνδρες, ακριβώς επειδή προσλαμβάνονται ως σώματα προσφοράς φροντίδας και 

ταυτόχρονα ως «ερωτικά διαθέσιμα». Πιο συγκεκριμένα, παρατηρεί κανείς ότι η 

αποκρυσταλλωμένη μορφή της μετανάστριας ως δότριας φροντίδας διαμορφώνει τις 

επιθυμίες και κυρίως τις προσδοκίες των ερωτικών τους συντρόφων, οι οποίοι 
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αποζητούν μέσω της ερωτικής σχέσης με τις μετανάστριες την παροχή φροντίδας προς 

τους ίδιους συντηρώντας και αναπαράγοντας με αυτόν τον τρόπο τις έμφυλες και 

εθνικές ανισότητες. Επομένως, η νομιμοποιημένη και φυσικοποιημένη σύνδεση 

συναισθηματικών και ταυτόχρονα εργασιακών πρακτικών με τους μετανάστες/τριές 

καθορίζει τους όρους, με τους οποίους επιτελείται το ερωτικό «μαζί».  

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της σεξουαλικοποίησης των εθνικών 

γυναικείων σωμάτων των μεταναστριών, όπου η αναπαράσταση τους κυρίως ως 

σώματα απόλαυσης σηματοδοτεί αυτόματα την ακαταλληλότητα τους ως μόνιμες και 

νόμιμες ερωτικές σύντροφοι καθιστώντας ανέφικτη την πραγμάτωση της δυτικής 

ρομαντικής αγάπης. Η σεξουαλική τους ταυτότητα, έτσι όπως αυτή εννοιολογείται στο 

συγκεκριμένο συγκείμενο, αποτρέπει το ενδεχόμενο ενός happy ending της ερωτικής 

σχέσης, δηλαδή την θεσμική και νομική επιστέγαση της μέσω της τέλεσης ενός γάμου, 

που θα καταξίωνε τόσο το ερωτικό συναίσθημα όσο και τα ενσώματα υποκείμενα. Ως 

εκ τούτου, η πρόσληψη της μεταναστευτικής ταυτότητας με όρους σεξουαλικής και 

έμφυλης αταξίας, που σχετίζεται με την άμεση σύνδεση της με την σεξουαλική 

εργασία, περιορίζοντας τις προοπτικές της ερωτικής σχέσης, επηρεάζει καθοριστικά τις 

συναισθηματικές συνθήκες, υπό τις οποίες οι μετανάστριες βιώνουν την ερωτική σχέση 

και την ετερότητα τους μέσω αυτής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα έλεγε κανείς ότι οι 

μετανάστες και οι μετανάστριες αντιλαμβάνονται τη σημαδεμένη τους ταυτότητα και 

κατά συνέπεια πως εκπίπτουν από τα κανονιστικά πρότυπα του έρωτα μέσω ακριβώς -

του περιοριστικού και περιορισμένου -τρόπου με τον οποίο τα σώματα τους 

νοηματοδοτούνται ως επιθυμητά.  

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει κανείς να προσθέσει πως οι μετανάστες και οι 

μετανάστριες αναμετριούνται σε καθημερινό επίπεδο με τα εμπόδια που θέτει στην 

ερωτική τους ευτυχία η μεταναστευτική τους ταυτότητα, όχι μόνο λόγω της 

αναπαράστασης και εδραίωσης των σωμάτων τους ως παρόχων φροντίδας και 

απόλαυσης και των συμπαραδηλώσεων τους, αλλά και λόγω της –εκκρεμούς- νομικής 

τους υπόστασης. Έρωτες που ζουν υπό την σκιά του νόμου, έρωτες που φέρουν 

ημερομηνία λήξης, αυτή που καθορίζουν τα νόμιμα έγγραφα της μεταναστευτικής τους 

ιδιότητας, έρωτες που διαρκούν όσο η νόμιμη παραμονή στη χώρα υποδοχής 

μαρτυρούν με έναν άλλο τρόπο πως η ιδιότητα του πολίτη καθορίζει ποιοι αξίζουν και 

ποιοι νομιμοποιούνται να βιώσουν το «ερωτικό μαζί». Η πολιτική οριοθέτηση του 

πολιτικού σώματος του μετανάστη/ μετανάστριας μέσω των μεταναστευτικών 

νομοθεσιών αντανακλάται και κυρίως συγκροτεί τις υποκειμενικές συναισθηματικές 
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εμπειρίες του ανήκειν, επιβεβαιώνοντας σε κάθε περίπτωση πως η σφαίρα του 

προσωπικού είναι μια κατεξοχήν πολιτική υπόθεση.  

Η νομοθεσία περί επανένωσης οικογενειών συνιστά τον πιο υποσχόμενο νόμιμο 

τρόπο μετανάστευσης σε παγκόσμιο επίπεδο (Kosnic 2010, Elman 2000).195  Ωστόσο, 

αναγνωρίζοντας το νόμιμο δικαίωμα εισόδου και παραμονής στη χώρα υποδοχής στα 

ζευγάρια που πρωτίστως έχουν νομικά κατοχυρώσει τη δέσμευση τους μέσω του 

γάμου, η συγκεκριμένη νομοθεσία θέτει στο στόχαστρο, περιχαρακώνει και στην 

πραγματικότητα καταστέλλει το ερωτικό συναίσθημα που επιτελείται εκτός της 

επικράτειας της ετεροκανονικότητας, της οικογένειας και του γάμου στερώντας στους 

φορείς τους την εμπειρία του ερωτικού «μαζί». Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μετανάστες 

οφείλουν είτε να αποποιηθούν την ερωτική τους σχέση, είτε να αναβάλλουν τη 

μετάβαση τους στη χώρα υποδοχής. Ή εναλλακτικά να συμμορφωθούν με τις 

νομοθετικές ρυθμίσεις, που στην πραγματικότητα νομιμοποιούν πέρα από διαβάσεις κι 

αποκλεισμούς, την ετεροσεξουαλική και οικογενειοποιημένη ερωτική επιθυμία.196 

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες που επιφέρει η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση 

στην προσωπική ζωή των μεταναστών (εσπευσμένος γάμος, μοναξιά, ανασφάλεια, 

μετακίνηση), διαπιστώνει κανείς τον καθοριστικό τρόπο με τον οποίο το κράτος 

επεμβαίνει στη διευθέτηση του συναισθηματικού βίου και στην καθημερινότητα των 

μεταναστών, ενισχύοντας τις εδραιωμένες ασυμμετρίες μεταξύ έτερων και οικείων 

σωμάτων και συντηρώντας το καθεστώς τρωτότητας τους. Σύμφωνα με τα παραπάνω, 

η πολιτειακή ιδιότητα κατοχυρώνεται, αναγνωρίζεται και βιώνεται όχι μόνο μέσω της 

κρατικής και νομικής επικύρωσης του ερωτικού «μαζί», μέσω, δηλαδή, των νομικά 

αναγνωρισμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αλλά κυρίως μέσω του τρόπου με 

τον οποίο δύναται κανείς να βιώσει το «ερωτικό μαζί». Υπό αυτό το πρίσμα, το 

κράτος, νομιμοποιώντας τους «γάμους αγάπης»,197 όπως συμβαίνει στην περίπτωση 

του γερμανικού κράτους (Breger 1998: 140), περιορίζοντας τις εθνικές προσμείξεις που 

θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της κοινωνίας και την εθνική ενότητα, ή ανακρίνοντας 

τις «ύποπτες» δεσμεύσεις, δεν ελέγχει μόνο την εισροή των μεταναστών στην εθνική 

                                                 
195 Όπως σημειώνει η Elman, αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς ότι σε όλα τα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ποσοστά γάμου μειώθηκαν κατά το ένα τρίτο από το 1960 έως 
το 1995 (2000: 733) .  
196 Ο έλεγχος της μετανάστευσης συνδέεται κεντρικά με τα κρατικά σχέδια διαχείρισης και 
διαρρύθμισης της κανονιστικής σεξουαλικότητας και της αναπαραγωγικής συμπεριφοράς των πολιτών 
τους (Manalansan 2006). 
197 Στην προκείμενη περίπτωση, η αγάπη εργαλειοποιείται ως μηχανισμός προσδιορισμού και 
περιορισμού της ιδιότητας του πολίτη. 
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επικράτεια, αλλά προσδιορίζει την ιδιότητα του πολίτη –επινοώντας και εδραιώνοντας 

διαβαθμίσεις αυτής, π.χ. πολίτης δεύτερης κατηγορίας κλπ198-, η οποία συντίθεται 

μέσω της περίπλοκης συνύφανσης της με την ετεροσεξουαλικότητα, την πατριαρχία, 

αλλά και την εθνική ομοιογένεια.  

Ακόμα και στην περίπτωση αξιοσημείωτων εξαιρέσεων, όπως της Δανίας, η 

οποία υπερασπιζόμενη το δικαίωμα των μεταναστών/τριών να ερωτευτούν και να 

επιλέξουν ελεύθερα, δηλαδή χωρίς την πίεση της οικογένειας, την/τον σύντροφό 

τους199 πρότεινε στο πλαίσιο μιας νομοθετικής εισήγησης την απαγόρευση της 

επανένωσης οικογενειών, στην περίπτωση που αυτές έχουν προκύψει μέσω 

προσυμφωνημένων γάμων (προξενιών) (Wagner 2010), διαπιστώνει κανείς ότι η 

πολιτειακότητα ορίζεται και νομιμοποιείται στο επίπεδο της εθνικής ομοθυμίας. Οι 

συνεχείς κρατικές παρεμβάσεις, οι αναδιατυπώσεις των μεταναστευτικών νομοθεσιών, 

οι πολλαπλοί και αντιφατικοί λόγοι που εγείρονται στη δημόσια σφαίρα με αφορμή 

αυτές αναδεικνύουν ότι το «δικαίωμα στον έρωτα»- είτε στην περίπτωση που αυτό 

αποσιωπάται, είτε στην περίπτωση που αυτό προστατεύεται- συνιστά στην ουσία ένα 

πεδίο πολιτικής και κοινωνικής οριοθέτησης του μετανάστη.  

Οι ηθικοί πανικοί που προκαλούνται στο πλαίσιο συζητήσεων νομοθετικών 

εισηγήσεων για την μετανάστευση ή δραστικών επιχειρήσεων εκκαθάρισης 

(επιχειρήσεις σκούπας μεταναστών, αλλά και επιχειρήσεις για υγειονομικούς 

λόγους200) καταδεικνύουν με τον πιο διαφωτιστικό τρόπο πώς το κράτος μέσω της 

εργαλειοποίησης της έννοιας της οικειότητας –εθνικής, οικογενειακής, 

ετεροκανονικής- τυποποιεί τον μετανάστη/τρια ως φορέα μιας επικίνδυνης και 

πολιτισμικά ανοίκειας διαφοράς, προωθώντας παράλληλα συγκεκριμένους 

συναισθηματικούς δεσμούς και συγκεκριμένες συναισθηματικές επιτελέσεις ως 

προϋπόθεση και συστατική συνθήκη της ιδιότητας του πολίτη.201 Αντλώντας από τον 

συλλογισμό της Stoler (2004), η οποία υποστήριξε ότι η πολιτική ορθολογικότητα της 

                                                 
198 Όπως αναφέρει η Berlant, η ιδιότητα του πολίτη αποτελεί προϊόν ενός πολιτικού και οικονομικού 
αγώνα σε σχέση με το ποιος θα υπολογιστεί ως άνθρωπος και το πώς η κοινωνική συμμετοχή θα 
επιμεριστεί και θα εκτιμηθεί (1997: 20). 
199 Στην προκείμενη περίπτωση, η επιχειρηματολογία αρθρώνεται στο επίπεδο της υπεράσπισης 
νεαρών μεταναστριών μεταναστευτικών κοινοτήτων, που υπό την πίεση των γονιών τους τηρούν τα 
παραδοσιακά έθιμα κι αποδέχονται να παντρευτούν παρά την θέληση τους άνδρες από την πατρίδα 
τους, οι οποίοι απλώς αποζητούν ένα εισιτήριο για την Δύση.  
200 Αναφέρομαι στην περίπτωση σύλληψης και στην συνέχεια δημόσιας διαπόμπευσης των οροθετικών 
εκδιδόμενων γυναικών.  Για περισσότερα βλέπε Αθανασίου (2012α). 
201 Η Berlant (1997) προσεγγίζει το συγκεκριμένο θέμα εξετάζοντας πώς μη πολιτειακές ενέργειες, 
όπως το σεξ, δηλαδή ζητήματα που άπτονται της οικείας σφαίρας, κρίνουν την «ορθή» 
πολιτειακότητα. 
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ολλανδικής αποικιοκρατικής εξουσίας στην Ινδία βασίστηκε στην επιβολή 

κατάλληλων συναισθημάτων και στη διαμόρφωση τεχνικών συναισθηματικού ελέγχου, 

θεωρώ πως μέσω της μεταναστευτικής πολιτικής το κράτος προβαίνει στη συγκρότηση 

και κατανομή των ορθών συναισθημάτων και επιθυμιών, προωθώντας, νομιμοποιώντας 

και εδραιώνοντας -κι αντίστοιχα απονομιμοποιώντας και διακόπτοντας-  

συναισθηματικούς δεσμούς. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, διαπιστώνει κανείς ότι οι μετανάστες 

αντιλαμβάνονται μέσω των ερωτικών βιωμάτων τους πως λόγω της «σημαδεμένης» 

τους ταυτότητας δεν μπορούν να καταναλώσουν τη ρομαντική ουτοπία του ερωτικού 

συναισθήματος. Αντίθετα, μάλιστα, καθώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που 

καθιστούν ένα σώμα άξιο να αγαπηθεί και να αγαπήσει, καθώς τοποθετούνται στα όρια 

της νομιμότητας και αναμετρούνται καθημερινά με αυτά, βιώνουν εντός των ερωτικών 

σχέσεων την κανονιστική βία της πολιτισμικής νόρμας του ερωτικού συναισθήματος. 

Υπό αυτό το πρίσμα, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως μέσω αυτών των 

συγκεκριμένων ετεροποιητικών επιτελέσεων του ερωτικού συναισθήματος οι 

μετανάστες αισθάνονται -για μια ακόμη φορά- πως διακυβεύεται η ανθρώπινη 

διάσταση τους και ότι εκτοπίζονται από τα όρια της κανονικότητας.  

 

Αναταραχές συναισθημάτων: αναγιγνώσκοντας την εμπρόθετη δράση  

Σε αυτό το συγκεκριμένο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό και 

συναισθηματικό πλαίσιο, δηλαδή σε ένα πλαίσιο εργασιακής επισφάλειας, 

ανταγωνισμών –έμφυλων, εθνικών, δια-μεταναστευτικών- και δημόσιων ρητορικών 

απαξίωσης και συναισθηματικών πρακτικών ετεροποίησης, θα πρέπει να εντάξουμε τα 

ερωτικά βιώματα των μεταναστών/τριών και να εξετάσουμε πώς 

επανανοηματοδοτείται το ερωτικό συναίσθημα και πώς συγκροτείται ο αρεστός έρωτας 

γι αυτούς/αυτές στο πλαίσιο αυτών των αδυνατοτήτων του ανήκειν.  

Παρατηρούμε ότι η επιτελεστική υλοποίηση της φροντίδας στο πλαίσιο της 

εργασιακής απασχόλησης των Βουλγάρων εσωτερικών οικιακών βοηθών δεν 

καθηλώνει τις μετανάστριες στη θέση αδύναμων έμφυλων υποκειμένων, εκτοπίζοντας 

τες από το συναίσθημα της αγάπης ή προσδίδοντας τους ένα συγκεκριμένο ρόλο εντός 

της σχέσης. Αντίθετα, τις ωθεί να διεκδικήσουν ως τεκμήριο αγάπης τη φροντίδα του 

εαυτού τους από τους συντρόφους τους –ακόμα κι αν αυτή εκφέρεται μέσω της κοινής 

εξόδου ή της αναδιανομής των οικιακών καθηκόντων- ενδυναμώνοντας την κοινωνική, 

πολιτική και έμφυλη θέση τους. Τα γυναικεία μεταναστευτικά υποκείμενα, 
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νοηματοδοτώντας ως τεκμήριο αγάπης τις επιτελέσεις της φροντίδας και καθιστώντας 

τες επίδικο αντικείμενο της ερωτικής σχέσης αποφυσικοποιούν τον μεταναστευτικό και 

έμφυλο ρόλο τους ως δότη φροντίδας. Στην περίπτωση αυτή, «σπάνε» την αλυσίδα της 

φροντίδας (Hochschild 2000), στο πλαίσιο της οποίας αναπαρίστανται ως υποκείμενα 

προερχόμενα από οικονομικά ασθενείς χώρες που διακινούν και διοχετεύουν την 

αγάπη και τη φροντίδα σε πολίτες οικονομικά δυνατών χωρών, ενώ την ίδια στιγμή 

στερούν ή στερούνται τη φροντίδα της οικογένειας τους.  

Υπό αυτό το πρίσμα, οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και έμφυλες 

συνθήκες ζωής των μεταναστριών, και πιο συγκεκριμένα το καθεστώς επισφάλειας και 

νομικής εκκρεμότητας, διαμορφώνοντας εμπειρίες τρωτότητας και απαξίωσης, 

συγκροτούν και ρυθμίζουν το περιεχόμενο και το νόημα των επιτελέσεων της 

φροντίδας που οι ίδιες επιθυμούν να λάβουν στο πλαίσιο της ερωτικής σχέσης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, διαπιστώνει κανείς ότι ενώ η παροχή φροντίδας 

αποτελούσε καταστατικό στοιχείο της ετεροποίησης τους που καθόριζε την 

αδυνατότητα του ανήκειν, μετατρέποντας τα σώματα τους άλλοτε αόρατα κι άλλοτε 

υπονομευτικά ορατά, η διεκδίκηση προσφοράς φροντίδας σε συνάρτηση με το ερωτικό 

συναίσθημα καθίσταται ένα μέσο διαπραγμάτευσης των όρων και των προϋποθέσεων 

του «ερωτικού μαζί» και παράλληλα της οριοθέτησης και κοινωνικής προβολής του 

έμφυλου και ταξικού εαυτού.  

Νοηματοδοτώντας τον έρωτα μέσω της φροντίδας, οι Βουλγάρες μετανάστριες 

προσδιορίζουν εκ νέου τους όρους αναπαραστασιμότητας του σώματος τους.  Υπό 

αυτό το πρίσμα, η ερωτική μοναξιά των Βουλγάρων, που εγγράφεται χωρικά και 

αισθητηριακά μέσω της μη ανταπόκρισης τους στα ετεροποιητικά βλέμματα των 

κοινωνικά ανεπιθύμητων Ελλήνων ανδρών του πάρκου, αντανακλώντας την επιθυμία 

αναζήτησης ενός έρωτα «καβαλιέρ», ανασημασιοδοτεί την ετερότητα τους. Σε ένα 

πλαίσιο σύνθετων και δυναμικών σχέσεων εξουσίας, οι οποίες αναδεικνύουν τη δια-

εθνική διάσταση της συγκρότησης, πειθάρχησης κι επιτήρησης της ερωτικής επιθυμίας, 

οι Βουλγάρες μετανάστριες οικειοποιούνται ανατρεπτικά την ερωτική μοναξιά, 

προκειμένου να δηλώσουν εμφατικά και να υποστηρίξουν ότι δεν ανήκουν στην 

κατώτατη ιεραρχία των επιθυμητών σωμάτων, ανασκευάζοντας με αυτόν τον τρόπο 

την σεξουαλικοποιημένη αναπαράσταση του σώματος τους. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως στην προκείμενη περίπτωση η 

ερωτική μοναξιά υποδηλώνοντας την επιθυμία δέσμευσης με έναν «καβαλιέρ» και 

ανατρέποντας τις ισχύουσες έμφυλες και κοινωνικές ισορροπίες δεν υπονομεύει την 
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ανθρώπινη ύπαρξη των Βουλγάρων μεταναστριών, ούτε μαρτυρά μια ζωή ανάξια να 

βιωθεί, αλλά αντίθετα συνιστά ένα μέσο διεκδίκησης της αναγνωρισιμότητας της 

αμφισβητούμενης κοινωνικής και έμφυλης αξίας τους και εν συνεχεία της ύπαρξης 

τους ως ανθρώπινης.   

Από την άλλη πλευρά, παρατηρεί κανείς ότι οι Αλβανοί μετανάστες, στο 

πλαίσιο μιας συστηματικής απόπειρας ενδυνάμωσης της έμφυλης και εθνικής 

ταυτότητας τους, απονομιμοποιούν τον έρωτα ως καταστατική συνθήκη σύστασης 

οικογένειας. Η κοινωνική απαξίωση του συλλογικού ονόματος του Αλβανού 

μετανάστη, που οφείλεται στην εγκληματοποίηση και εργαλειοποίηση του αλβανικού 

σώματος, η εδραιωμένη ταξική και κοινωνική ανισότητα μεταναστών και γηγενών, 

αλλά και η νομική και οικονομική επισφάλεια που βιώνουν υπό συνθήκες οικονομικής 

κρίσης, θεμελιώνοντας τις αδυνατότητες του εθνικά και πολιτισμικά μικτού έρωτα, 

ωθούν τους μετανάστες να προστατεύσουν και να ανασυγκροτήσουν την εθνική κι 

έμφυλη ταυτότητα τους μέσω της «ορθής» διαχείρισης της ερωτικής επιθυμίας.  

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόσληψη του έρωτα από μέρους των Αλβανών 

μεταναστών ως μια πολιτισμική πρακτική ψυχαγωγίας και η συνεπαγόμενη ανακήρυξη 

των γυναικείων σωμάτων των Ελληνίδων ως εφοδίων «καλοπέρασης» και ταυτόχρονα 

ως επικίνδυνων και ανεπιθύμητων μόνιμων ερωτικών συντρόφων συμβάλλει στην 

αποσταθεροποίηση της ισχύουσας ιεραρχίας επιθυμητών σωμάτων και στη 

συγκρότηση μιας ισχυρής εθνικής αρρενωπότητας. Από την άλλη, η αναγόρευση και 

επιλογή των παρθένων οικόσιτων Αλβανίδων γυναικών που διαμένουν στη χώρα 

καταγωγής ως κατάλληλων νυφών από την πλευρά των Αλβανών ανδρών μεταναστών 

συνδέεται άμεσα με την επιθυμία ανάκτησης κοινωνικής και έμφυλης αξίας μέσω της 

αφοσίωσης, υπακοής και λατρείας της Αλβανίδας γυναίκας, η οποία παράλληλα 

αναγνωρίζει και αξιώνει το κοινωνικό κεφαλαίο της μεταναστευτικής εμπειρίας του 

Αλβανού μετανάστη.  

 Η αποστροφή ερωτικών συντρόφων που προσλαμβάνονται και 

κατηγοριοποιούνται ταξινομητικά ως επικίνδυνες ετερότητες, η αποκήρυξη της 

ομοφυλοφυλίας μέσω της αποποίησης συναισθηματικών επιτελέσεων που 

υπονομεύουν την κοινωνικά προσδιορισμένη εθνική αρρενωπότητα, αλλά και η 

τοποθέτηση των Αλβανίδων γυναικών στο μεταιχμιακό στάδιο του μισού ανθρώπου 

που ολοκληρώνεται μέσω του γάμου, αποδεικνύονται πώς κατέχουν δομικό ρόλο στην 

ανασυγκρότηση της εθνικής κι έμφυλης ταυτότητας των Αλβανών, που τέθηκε υπό 

αμφισβήτηση κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής εμπειρίας. Λαμβάνοντας υπόψη 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:18:14 EEST - 44.213.66.193



 248

τα παραπάνω, διαπιστώνει κανείς ότι οι Αλβανοί μετανάστες υπερασπιζόμενοι την 

πολιτισμική, εθνική και έμφυλη ταυτότητα παράγουν νέους αποκλεισμούς και 

συμπεριλήψεις, καθώς και οι ίδιοι ιδιοποιούνται το κανονιστικό πρότυπο της 

οικειότητας που υλοποιείται στο πλαίσιο της ετεροκανονικότητας, της εθνικής 

συνάφειας και της οικογενειακής ομοθυμίας. Υπό αυτό το πρίσμα, θα μπορούσε κανείς 

να υποστηρίξει πως αυτή η συμμόρφωση με τα κανονιστικά πρότυπα, στη 

πραγματικότητα, συνιστά ένα μέσο διεκδίκησης, αλλά και τεκμηρίωσης της 

ανθρωπινότητας τους.    

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, διαπιστώνει κανείς ότι οι σχέσεις εξουσίας 

που αναπτύσσονται και εκφέρονται σε επίπεδο γεωπολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, 

πολιτισμικό και θεσμικό δεν αποκλείουν μόνο τους μετανάστες/μετανάστριες από την 

επικράτεια της αγάπης ή αντίστοιχα καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν τον 

έρωτα στο πλαίσιο της διεθνικής κινητικότητας τους, αλλά συγκροτούν αυτό που 

καθίσταται πολιτισμικά διανοητό ως «έρωτας», διαμορφώνοντας τις επιθυμίες τους και 

αντίστοιχα τις πολιτικές διαχείρισης που υιοθετούν. Επιπλέον, διαπιστώνει κανείς ότι 

τα εκτοπισμένα υποκείμενα από την επικράτεια του έρωτα μέσω των συναισθηματικών 

πρακτικών που υιοθετούν διαταράσσουν την κανονιστική βία της πολιτισμικής νόρμας 

του ερωτικού συναισθήματος και αποσταθεροποιούν τις εδραιωμένες σχέσεις εξουσίας, 

επανακαθορίζοντας στην πραγματικότητα το περιεχόμενο της ανθρωπινότητας τους και 

αναδεικνύοντας τις δυνατότητες διαφυγής από την ουσιοκρατική κατηγορία του Άλλου 

μέσω του έρωτα. 

Υπό αυτήν την έννοια, τα συναισθήματα συνιστούν ένα πεδίο διακυβέρνησης, 

αλλά και αντίστασης. Μέσω των πολιτικών διαχείρισης του ερωτικού συναισθήματος 

οι μετανάστες υπονομεύουν και σε κάποιες περιπτώσεις χλευάζουν τις διαφορετικές 

μορφές εξουσίας που υπαγορεύουν το πώς και ποιός οφείλει να βιώσει έναν έρωτα 

διεκδικώντας την αξία τους ως πολιτικά υποκείμενα. Σε αυτήν την περίπτωση, η 

αμφισβήτηση των ρυθμιστικών λόγων του έρωτα και της μετανάστευσης και η 

ανατροπή των ηγεμονικών παραδοχών για τα μεταναστευτικά σώματα δεν στρέφει την 

προσοχή στην ετερότητα των μεταναστών/μεταναστριών, αλλά στην επιθυμία και 

ταυτόχρονα την ικανότητα τους να αντισταθούν και να αποδυναμώσουν διαφορετικές 

δομές εξουσίας.  

Υπό αυτό το πρίσμα, το διαβατήριο της Τζούλι, Αλβανίδας γυναίκας που συζεί 

με τον Αλβανό σύντροφό της στον Βόλο χωρίς να έχουν παντρευτεί, καθώς πηγαινο-

έρχεται στα σύνορα, προκειμένου κάθε φορά να επικυρώσει τη νόμιμη παρουσία της 
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στη χώρα υποδοχής, υλοποιεί και φανερώνει πέρα από τον αποκειμενοποιημένο του 

εαυτό (Navaro -Yashin 2007: 95) την αντίσταση της και την γελοιοποίηση του 

θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου της μετανάστευσης, σύμφωνα με το οποίο η 

νόμιμη μακροχρόνια παραμονή στην Ελλάδα επιτρέπεται μόνο σε θεσμικά 

αναγνωρισμένα οικογενειακά μέλη των μεταναστών κι όχι σε εν δυνάμει συζύγους ή σε 

ερωτικούς συντρόφους. Η αέναη διακίνηση του διαβατηρίου μπρος και πίσω επιτρέπει 

στην Άντα να βιώσει τον έρωτα στην Ελλάδα, παραβαίνοντας και υπονομεύοντας τη 

θεσμική και κοινωνική επικύρωση του έρωτα στο πλαίσιο της οικογένειας, που 

αναπαράγεται μέσω των μεταναστευτικών νομοθεσιών, γεγονός που της αποδίδει αξία 

καθώς διαφεύγει του ρυθμιστικού ελέγχου της νομικής εξουσίας.  Υπό αυτήν την 

έννοια, το ερωτικό συναίσθημα δεν αποτελεί μονάχα έναν μηχανισμό φυσικοποίησης 

του κανονικού, αλλά και συνθήκη της ανατροπής του. 

Στην περίπτωση των ερωτικών εμπειριών, η αντίσταση δεν εδράζει απλώς στην 

μικροφυσική της ζωής, στα προφανή και στα αθέατα, σε μισοτελειωμένες προτάσεις 

και βλέμματα, αλλά εντοπίζεται και επιτελείται, καθώς τα υποκείμενα  εγκολπώνονται 

το βιοπολιτικό ιδεώδες της αγάπης και του έρωτα. Σύμφωνα με τα εθνογραφικά 

δεδομένα, παρατηρεί κανείς ότι η αντίσταση στους μηχανισμούς και στις πρακτικές 

ετεροποίησης, που στην πραγματικότητα θέτουν υπό αμφισβήτηση την ανθρώπινη 

ύπαρξη των μεταναστών, υλοποιείται μέσω της αναζήτησης από πλευράς τους μιας 

αρεστής αγάπης- που συγκροτείται με γνώμονα τον αναπροσδιορισμό της σημαδεμένης 

έμφυλης και εθνικής τους ταυτότητας-, υιοθετώντας δηλαδή την κυρίαρχη πρόσληψη 

της αγάπης ως μιας συναισθηματικής κανονικότητας, από την οποία εξαρτάται η 

ανθρώπινη ολοκλήρωση. Κι ενώ εκτοπίζονται από την επικράτεια της αγάπης λόγω της 

μεταναστευτικής ταυτότητας τους και των σύνθετων συμπαραδηλώσεων της, γεγονός 

που υπονομεύει την ανθρώπινη ύπαρξη τους, επιχειρούν να επαναπροσδιορίσουν την 

μεταναστευτική τους ταυτότητα και να ανακτήσουν μια ανθρώπινη ζωή μέσω των 

ερωτικών βιωμάτων, δηλαδή έχοντας ενστερνιστεί ως ρυθμιστικό ιδεώδες της 

ανθρώπινης ζωής τον έρωτα. Υπό αυτήν την σκοπιά, ο βιοπολιτικός λόγος του έρωτα 

που θα έλεγε κανείς πως ρυθμίζει και παράγει τα υποκείμενα- στην προκείμενη 

περίπτωση ως έκπτωτα υποκείμενα- υποστηρίζει με έναν παράδοξο τρόπο την 

εμπρόθετη δράση τους. 

 Στην προκείμενη περίπτωση, ακολουθώντας την Saba Mahmood (2005) 

προσεγγίζω την εμπρόθετη δράση ως συνώνυμο της δυνατότητας δράσης των 

κοινωνικών υποκειμένων σε ιστορικά τοποθετημένες ειδικές σχέσεις υπαγωγής. 
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Αντλώντας από τον συλλογισμό της θα έλεγα πως και στην περίπτωση των 

μεταναστών/τριών η δυνατότητα δράσης, σύγκρουσης με τις ηγεμονικές εξουσίες και 

υπονόμευσης των εδραιωμένων σχέσεων εξουσίας προέρχεται και προσφέρεται μέσα 

από ένα καθεστώς γνώσης, το οποίο εκ προοιμίου θέτει τα υποκείμενα σε μια θέση 

υποταγής και αποδυνάμωσης. Αυτό διαφαίνεται με σαφήνεια στην περίπτωση των 

Αλβανίδων μεταναστριών, οι οποίες επιχειρούν να ανατρέψουν τις έμφυλες ισορροπίες 

εντός της οικογένειας και αμφισβητούν τα πατριαρχικά ιδεώδη διεκδικώντας τον έρωτα 

των συντρόφων τους, δηλαδή υπακούοντας στα κανονιστικά πρότυπα του έρωτα, τα 

οποία υπαγορεύουν και αναπαράγουν παγιωμένους άνισους έμφυλους ρόλους. 

Αντίστοιχα, θα μπορούσε κανείς να ερμηνεύσει το ερωτικό υποφέρειν των Βουλγάρων 

μεταναστριών -τα ερωτικά τραύματα που επιζητούν μεταφυσικές θεραπείες- ως 

δυνατότητες δράσης στο πλαίσιο άνισων κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων κι όχι ως 

μορφές και τεκμήρια υποταγής, διευρύνοντας παράλληλα με αυτόν τον τρόπο την 

έννοια της αντίστασης.202 Υπό αυτό το πρίσμα ανάγνωσης, τα επώδυνα ερωτικά 

τραύματα, που προκαλούνται και βιώνονται μέσω της απόκλισης από τις κοινωνικές 

και πολιτισμικές νόρμες του έρωτα, ενώ συνιστούν πηγές απαξίωσης, μετατρέπονται 

σε θετικές προσδοκίες ενδυνάμωσης της έμφυλης και εθνικής ταυτότητας των 

μεταναστριών, εγείροντας αναστοχασμούς και αντιλόγους.  

Παράλληλα, όμως, πρέπει να επισημάνει κανείς πως αυτές οι πρακτικές και 

μορφές αντίστασης, καθώς εντάσσονται και υλοποιούνται σε ένα δίκτυο πολλαπλών, 

αντικρουόμενων, διασταυρωνόμενων και μεταβαλλόμενων σχέσεων εξουσίας, 

ενσωματώνουν τους μετανάστες σε νέα συστήματα σχέσεων εξουσίας. Ακολουθώντας 

την Abu-Lughod (2006), η οποία στην έρευνα της για την κοινωνία των Βεδουίνων 

ανέδειξε πώς οι πρακτικές αντίστασης των γυναικών οδηγούν σε νέους τρόπους 

υπαγωγής, υποστηρίζω πως οι πρακτικές αντίστασης των μεταναστών/τριών, ακριβώς 

επειδή αρθρώνονται αναφορικά με το βιοπολιτικό ιδεώδες του έρωτα, διαπλέκονται και 

παράγουν νέες μορφές εξουσίας. Υπό αυτό το πρίσμα ανάγνωσης, θεωρώ πως η 

θεαματοποίηση του σώματος των Αλβανίδων γυναικών στις προσωπικές σελίδες του 

Facebook σύμφωνα με τα πολιτισμικά έμφυλα πρότυπα της καπιταλιστικής δυτικής 

κοινωνίας, ούτως ώστε να αναδειχθεί ως αξιαγάπητο σώμα, δηλώνει την άμεση 
                                                 
202 Η Saba Mahmood εξέτασε την εμπρόθετη δράση διαχωρίζοντας την από την έννοια της αντίστασης. 
Εντούτοις, θεωρώ πως  μια τέτοια οπτική και προσέγγιση, εξετάζοντας δηλαδή πρακτικές των 
υποκειμένων που στερεοτυπικά αναπαριστούνται παθητικές ως δυνατότητες δράσης, διευρύνουμε την 
έννοια της αντίστασης συμπεριλαμβάνοντας σε αυτήν πέρα από μορφές εναντίωσης σε εξουσιαστικούς 
μηχανισμούς, την σιωπηλή και αθέατη κοινωνική αντίδραση, χωρίς φυσικά να επιβάλλουμε με 
ηγεμονικούς  όρους στα υποκείμενα των μελετών μας την επιθυμία για αντίσταση.   
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δέσμευση τους σε κοινούς τόπους ανθρώπινης αναγνωρισιμότητας και την υπαγωγή 

τους στα δυτικά έμφυλα κανονιστικά πρότυπα, παρόλο που μέσω αυτής οι ίδιες 

υπονομεύουν τις ηγεμονικές πατριαρχικές παραδοχές περί φύλων. Η σύνταξη αγγελιών 

αναζήτησης ερωτικού συντρόφου από μέρους των Αλβανών μεταναστών, αν και 

συνιστά μια εξατομικευμένη μέθοδο εύρεσης συντρόφου που ακυρώνει τον ρόλο και 

την εξουσία των συγγενών ως διαμεσολαβητές, τους εντάσσει ως ένα βαθμό στο 

σύστημα της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας και ερωτικής κουλτούρας και 

οδηγεί σε νέα ερωτήματα περί αληθινότητας του ερωτικού συναισθήματος.  

Αυτές οι διαδικασίες χαρτογραφούν το σύνθετο πεδίο της υποκειμενοποίησης 

μέσω του ερωτικού συναισθήματος. Ο βιοπολιτικός λόγος του έρωτα συγκροτεί τα 

υποκείμενα, ενόσω τα ρυθμίζει, παρέχοντας τους, όμως, την ευκαιρία διαφυγής από τα 

πρότυπα κανονικοποίησης που επιβάλλει. Στην προκείμενη περίπτωση, οι μετανάστες 

επιθυμούν να συγκροτηθούν ως υποκείμενα ακολουθώντας, αλλά ταυτόχρονα 

παρεκκλίνοντας από τους ρυθμιστικούς λόγους του έρωτα. Θα έλεγε κανείς πως  μέσω 

των αρεστών ερώτων που προτάσσουν, που ενώ ακολουθούν τα κανονιστικά πρότυπα 

του έρωτα, την ίδια στιγμή υπονομεύουν τις ισχύουσες ιεραρχήσεις του έρωτα και 

αποσταθεροποιούν τις ηγεμονικές αντιλήψεις περί του ποιος/ποια αξίζει να αγαπηθεί, 

επερωτούν και μετασχηματίζουν τις ισχύουσες συνθήκες συγκρότησης τους ως 

υποκειμένων και κυρίως ως ανθρώπων. 

Στην προκείμενη περίπτωση, το ερωτικό συναίσθημα, καθώς συγκροτείται 

μέσα από τις αδυνατότητες του ανήκειν αλλά και τις δυνατότητες του ανήκειν, καθώς 

υποκινείται και έρχεται να αντικρούσει τον φόβο, την επισφάλεια, την οδύνη της 

απαξίωσης και της ετεροποίησης, λαξεύεται και επιτελείται ενισχυτικά ως προς τον 

αναπροσδιορισμό του έμφυλου, σεξουαλικού, εθνικού και ταξικού εαυτού στο πλαίσιο 

της δια-εθνικής κινητικότητας των μεταναστών. Επομένως, η ανθρωπινότητα τους θα 

πιστοποιηθεί όχι μόνο μέσω της ένταξης τους στην επικράτεια της αγάπης, αλλά μέσω 

ενός ερωτικού αισθάνεσθαι που θα θέτει υπό αμφισβήτηση τους αρχικούς εκτοπισμούς 

από την ανθρώπινη επικράτεια. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα λέγαμε πως οι 

μετανάστες επιζητούν να εδραιώσουν την ανασημασιοδοτημένη ετερότητα τους μέσω 

του ερωτικού συναισθήματος διευρύνοντας την έννοια του ανθρώπινου.  

Από την άλλη, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί πως οι συγκεκριμένες πολιτικές 

διαχείρισης του ερωτικού συναισθήματος συνιστούν παγιωμένες τακτικές που 

ακολουθούν οι μετανάστες, μέσω των οποίων συγκροτούν συμπαγείς και σταθερές 

έμφυλες και εθνικές υποκειμενικότητες (κι ετερότητες). Οι ρωγμές στον λόγο των 
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μεταναστών, οι αντιφάσεις, οι απρόβλεπτες μορφές της ερωτικής επιθυμίας και η 

αμφιθυμία που προκαλούν ο αποκλεισμός και ταυτόχρονα η επιθυμία υιοθέτησης της 

πολιτισμικής νόρμας του ερωτικού «μαζί» μαρτυρούν τη συνεχή και δυναμική 

διαδικασία ανακατασκευής του εαυτού στο πλαίσιο σύνθετων συναισθηματικών 

επαφών και μας ωθούν σε πιο ανοιχτές αφηγήσεις και αναγνώσεις σε σχέση με το πως 

διαμορφώνεται η έμφυλη και η σεξουαλική υποκειμενικότητα. Η ερωτική μοναξιά των 

Βουλγάρων μεταναστριών που εγγράφει την περιφρόνηση ενός έρωτα που θα τους 

ετεροποιήσει και διαταράσσει την κανονιστική βία, συμβαδίζει με την μελαγχολία για 

την ανέφικτη κι ανεκπλήρωτη θαλπωρή του ερωτικού «μαζί», γεγονός που αναδεικνύει 

πως η κανονιστική βία υλοποιείται ερήμην των κοινωνικών υποκειμένων. Η 

αναγόρευση από μέρους των Αλβανών μεταναστών της οικόσιτης, παρθένας 

Αλβανίδας γυναίκας ως ιδεατής νύφης και η παράλληλη ερωτική σχέση με μια 

Ελληνίδα εγγράφουν τη σύγκρουση επιθυμιών και την αμφιταλάντευση μεταξύ ενός 

έρωτα απειλητικού κι ενός έρωτα ενδυναμωτικού της έμφυλης κι εθνικής ταυτότητας. 

Το ερώτημα «Μα δεν είμαι άνθρωπος εγώ;» πέρα από διεκδίκηση κι αντίσταση 

εγγράφει την μελαγχολία και την οργή των μεταναστών/τριών.  

Οι αντιφατικοί λόγοι και τα αμφιλεγόμενα συναισθήματα των μεταναστών 

απέναντι στο κανονιστικό ιδεώδες του έρωτα μας φέρνουν ξανά αντιμέτωπους με τη 

βιοπολιτική οριοθέτηση του πολιτικού σώματος μέσα από τις επιτελέσεις του ερωτικού 

συναισθήματος, που αναδεικνύουν το ζήτημα του ανήκειν και του μη ανήκειν. Την ίδια 

στιγμή, όμως, εκφράζουν την επιτακτική επιθυμία επανακαθορισμού αυτού που 

αναγνωρίζεται πολιτισμικά διανοητό ως ανθρώπινο.  

 

 

Αντί επιλόγου  

Το ερώτημα που διατυπώνουν οι πληροφορητές της συγκεκριμένης έρευνας 

ομοιάζει με το ερώτημα που έθετε η Sojourner Truth τον 19ο αιώνα στην ομιλία της 

κατά της δουλείας: “Ain’t I a (wo)man?”. Και στις δυο περιπτώσεις μέσω αυτών των 

φράσεων, που μορφοποιούν τις βιωμένες ενσώματες και συναισθηματικές εμπειρίες 

του φύλου και της φυλής, επισημαίνονται οι εκτοπισμοί αλλά και οι αντιστάσεις 

ενάντια στην ασημάδευτη ταυτότητα, που αποτελεί μέσο για την οικειοποίηση της 

κατηγορίας του ανθρώπου (Haraway, 2006: 435). Η ταξική και φυλετική ταυτότητα της 

σκλάβας Sojourner Truth και η μεταναστευτική ταυτότητα των πληροφορητών/τριών 

εγείρουν το πρόβλημα της κοινωνικής τους θέσης ως πολιτικά υποκείμενα. Οι 
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σημαδεμένες ταυτότητες τους όμως, νοηματοδοτημένες σε διαφορετικά πολιτισμικά 

και πολιτικά συμφραζόμενα, μας εγκαλούν να αναλογιστούμε και να 

ανασυγκροτήσουμε το τι λογίζεται ως άνθρωπος και να φανταστούμε μια ανθρωπότητα 

που δεν ανήκει στους κυρίαρχους, αλλά αρθρώνεται μέσα από σημαίνουσες διαφορές 

(ό.π. 446). 
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Συμπεράσματα  

 

 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έθεσε υπό διερεύνηση το ερωτικό 

συναίσθημα και τα ερωτικά βιώματα των μεταναστών και μεταναστριών, που συνήθως 

αποσιωπούνται στον δημόσιο λόγο αλλά και στην έρευνα της μετανάστευσης, 

επιδιώκοντας μια εναλλακτική θεώρηση και αναλυτική προσέγγιση της 

μεταναστευτικής κινητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, μελετήθηκε πώς σε ένα 

συγκεκριμένο πολιτικό και κοινωνικό συγκείμενο και στο πλαίσιο σύνθετων δια-

εθνικών επαφών και σχέσεων εξουσίας οι Αλβανοί/ Αλβανίδες και Βούλγαροι/ 

Βουλγάρες μετανάστες/τριές βιώνουν, αλλά και ανασυγκροτούν την εθνική, έμφυλη 

και ταξική υποκειμενικότητά τους μέσω του ερωτικού συναισθήματος.  

Τα εθνογραφικά δεδομένα κατέδειξαν πως οι μετανάστες/τριες 

αντιλαμβάνονται τη σημαδεμένη τους ταυτότητα μέσω του εκτοπισμού τους από το 

συναίσθημα του έρωτα ή μέσω-του περιοριστικού και περιορισμένου -τρόπου με τον 

οποίο τα σώματα τους νοηματοδοτούνται ως επιθυμητά.  Σε αυτήν την περίπτωση, 

διαπιστώθηκε πως ο φόβος, η επισφάλεια, η οδύνη, η φροντίδα, καθώς επιμερίζονται 

πολιτικά με ριζικά άνισους τρόπους (Μπάτλερ 2011) και αποδίδονται ως ταυτοτικά 

στοιχεία στα μεταναστευτικά σώματα, διαμορφώνουν τα όρια και τους όρους 

επιτέλεσης του ερωτικού «μαζί».  

Στην περίπτωση των Βουλγάρων μεταναστριών, η φυσικοποιημένη σύνδεση 

της έμφυλης και εθνικής ταυτότητάς τους με την παροχή φροντίδας – και οι 

συμπαραδηλώσεις της εργασιακής τους ταυτότητας- καθορίζει την αξία τους στην 

ιεραρχική κλίμακα των επιθυμητών σωμάτων και προσδιορίζει αντίστοιχα τον ρόλο 

τους ως παρόχων φροντίδας εντός της ερωτικής σχέσης. Παράλληλα, η 

σεξουαλικοποίηση της εθνικότητας των Βουλγάρων μεταναστριών και η 

συνεπακόλουθη υποστασιοποίηση τους ως σωμάτων παροχής σεξουαλικής απόλαυσης 

συνεπάγεται την ακαταλληλότητά τους ως μόνιμων και νόμιμων ερωτικών συντρόφων, 

προσδιορίζοντας τη χρονική διάρκεια της ερωτικής σχέσης και τους όρους επιτέλεσης 

αυτής. Στην περίπτωση των Αλβανών μεταναστών, η εγκληματοποίηση και 

εργαλειοποίηση του αλβανικού ανδρικού σώματος, προκαλώντας συναισθήματα φόβου 

και αποστροφής, περιόρισε το πεδίο των κοινωνικών τους δράσεων και των 

συναισθηματικών τους επαφών, απαξιώνοντας τον ερωτικό και σεξουαλικό τους 

εαυτού. Στο πλαίσιο αυτό, διαφάνηκε πως οι μετανάστες/τριές συγκροτούνται και 
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ρυθμίζονται ως ετερότητες -ως ασήμαντες υλικότητες- μέσω της κυκλοφορίας των 

συναισθημάτων και των συναισθηματικών επιτελέσεων – της οριοθετημένης ερωτικής 

επιθυμίας, της φροντίδας, του φόβου.  

Όπως διαπιστώθηκε, οι μετανάστες/τριες στο πλαίσιο αυτών των πολλαπλών 

και πολυεπίπεδων συναισθηματικών επαφών, οι οποίες ενσαρκώνουν και στην ουσία 

αποτελούν όψη των κοινωνικοπολιτικών σχέσεων εξουσίας, αντιλαμβάνονται πως δεν 

ανήκουν στην επικράτεια των σωμάτων που αξίζουν να αγαπηθούν, καθώς δεν 

πληρούν τις αντίστοιχες εθνικές, έμφυλες και ταξικές προϋποθέσεις. Ο εκτοπισμός των 

μεταναστών/τριών από την επικράτεια της αγάπης –ή στις παρυφές αυτής- στην 

πραγματικότητα, συγκροτεί και παγιώνει τη θέση τους ως έτερα σώματα, ως οριακές 

ζωές, γεγονός που καταδεικνύει πώς το ερωτικό συναίσθημα ορίζει τα όρια του 

πολιτικού.  

Η παρούσα διατριβή κατέδειξε πως η φυσικοποίηση του ερωτικού 

συναισθήματος αποκρύπτει τους ιστορικά και θεσμικά προσδιορισμένους Λόγους που 

θεσπίζουν και αναγνωρίζουν σύμφωνα με τις ηγεμονικές νόρμες –ετεροκανονικότητα, 

εθνική και οικογενειακή ομοθυμία, πολιτισμική και ταξική εγγύτητα- συγκεκριμένες 

μορφές έρωτα ως πολιτισμικά διανοητές, τις οποίες καθιστούν καταστατική συνθήκη 

και προϋπόθεση της ανθρωπινότητας. Υπό αυτήν την έννοια, το ερωτικό συναίσθημα 

συνιστά ένα κανονιστικό ιδεώδες, το οποίο, θέτοντας τους όρους και τα πρότυπα 

κοινωνικής αναγνωρισιμότητας της ανθρωπινότητας, στην πραγματικότητα ρυθμίζει 

και συγκροτεί τα άτομα ως υποκείμενα, επιμερίζοντας το πολιτικό δικαίωμα της ίδιας 

της ζωής. Επομένως, η αίσθηση αορατότητας που βιώνουν οι μετανάστες/τριές λόγω 

του εκτοπισμού τους από την επικράτεια της αγάπης, που προκαλείται εξαιτίας της 

ορατής ετερότητας τους, στην πραγματικότητα αποδίδει και αποτυπώνει τον 

αποκλεισμό τους από αυτό που καθίσταται «απτό, αισθητό και διανοητό ως πολιτικό 

σώμα» (Αθανασίου 2012β: 244).  

Όπως, όμως, διαπιστώθηκε μέσω της ανάλυσης της συναισθηματικής 

καθημερινότητας των μεταναστών, οι αδυνατότητες του ανήκειν και ταυτόχρονα οι 

δυνατότητες του ανήκειν διαμορφώνουν αντίστοιχα τις πολιτικές διαχείρισης του 

ερωτικού συναισθήματος των μεταναστών/τριών, οι οποίες εγγράφουν την επιθυμία 

και ταυτόχρονα δημιουργούν τις συνθήκες ανασυγκρότησης της έμφυλης, εθνικής και 

ταξικής υποκειμενικότητας τους. Με άλλα λόγια, οι συναισθηματικές και πιο 

συγκεκριμένα οι ερωτικές εμπειρίες ετεροποίησης, που διακυβεύουν την 

ανθρωπινότητά των μεταναστών/τριών, τους/τις ωθούν να μεταβάλλουν τους ισχύοντες 
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όρους αναγνωρισιμότητας της ανθρωπινότητας τους μέσω της διαπραγμάτευσης των 

ερωτικών τους επιθυμιών και της ανανοηματοδότησης του ερωτικού συναισθήματος. 

Υπό αυτό το πρίσμα, διαπιστώθηκε πως η νόρμα του έρωτα, που παράγει τους 

μετανάστες/τριές ως έκπτωτα υποκείμενα, υποστηρίζει με ένα παράδοξο τρόπο την 

εμπρόθετη δράση τους. Στην πραγματικότητα, όπως αποδείχτηκε, οι 

πληροφορητές/τριες εγκολπώνονται το βιοπολιτικό ιδεώδες του έρωτα, δηλαδή δεν 

αμφισβητούν την πρόσληψη του ως μια συναισθηματική κανονικότητα, ωστόσο το 

οικειοποιούνται ανατρεπτικά. Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώθηκε πως οι μετανάστες/τριές 

δεν επιζητούν το επίχρισμα της κανονικότητας μέσω της ένταξης τους στην επικράτεια 

του έρωτα, αλλά διεκδικούν μια ερωτική σχέση, ένα ερωτικό βίωμα που θα θέσει υπό 

αμφισβήτηση τους αρχικούς εκτοπισμούς τους από την επικράτεια του έρωτα και του 

ανθρώπινου.   

Στην περίπτωση των Αλβανών μεταναστών, η κοινωνική απαξίωση του 

συλλογικού «ονόματος» τους λόγω της εγκληματοποίησης και εργαλειοποίησης του 

αλβανικού σώματος στον δημόσιο λόγο, οι ταξικές και κοινωνικές ανισότητες, αλλά 

και η νομική και οικονομική επισφάλεια που βιώνουν υπό συνθήκες οικονομικής 

κρίσης στη χώρα υποδοχής τους ωθούν σε μια «ορθή» διαχείριση της ερωτικής 

επιθυμίας, μέσω της οποίας επιχειρούν να ενδυναμώσουν την έμφυλη και εθνική τους 

ταυτότητα. Στο πλαίσιο αυτό, επιλέγουν να παντρευτούν μια Αλβανίδα γυναίκα από 

την χώρα υποδοχής, τιθασεύοντας το ερωτικό συναίσθημα ή προσλαμβάνοντας το ως 

μια πολιτισμικής πρακτικής ψυχαγωγίας. Η ανακήρυξη της οικόσιτης παρθένας 

Αλβανίδας γυναίκας ως ιδανικής νύφης αποκάλυψε τις αλληλοδιαπλεκόμενες 

συναισθηματικές, οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες της χώρας υποδοχής 

και καταγωγής και πιο συγκεκριμένα κατέδειξε πως οι έμφυλες ταυτότητες 

συμπαράγονται και αλληλονοηματοδοτούνται στο πλαίσιο σύνθετων δια-εθνικών 

επαφών. Οι Αλβανίδες γυναίκες, εννοιολογημένες με όρους θηλυκοποιημένης 

οικιακότητας και εθνικής οικειότητας, αναδεικνύονται σε ιδανικές μόνιμες ερωτικές 

σύντροφοι, καθώς συγκρίνονται με τα σώματα των Ελληνίδων γυναικών, που 

προσλαμβάνονται ως φορείς χειραφέτησης και έμφυλης αταξίας, και 

νοηματοδοτούνται ως επικίνδυνα σώματα από τους Αλβανούς μετανάστες. 

Η ανασυγκρότηση, λοιπόν, και πιο συγκεκριμένα η ισχυροποίηση της εθνικής, 

ταξικής και έμφυλης ταυτότητας των Αλβανών μεταναστών επιτελείται μέσω της 

αξιοδότησης των γυναικείων σωμάτων στην αγορά της έμφυλης τάξης και της 

οριοθέτησης των ερωτικών τους επαφών. Επαναδιατυπώνοντας το ερώτημα του 
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ποιος/ποια είναι επιθυμητός/ή, οι Αλβανοί μετανάστες αποσταθεροποιούν τις 

εδραιωμένες κοινωνικές και πολιτικές ιεραρχίες και υπονομεύουν τις ισχύουσες 

σχέσεις εξουσίας μεταξύ μεταναστών και γηγενών. Στο πλαίσιο αυτό, οι ερωτικές 

σχέσεις (μόνιμες και εφήμερες) ερμηνεύονται και αναγνωρίζονται ως υλικά εφόδια 

διεκδίκησης ενός «σώματος με σημασία» (Μπάτλερ 2008) και επιτέλεσης μιας 

ανταγωνιστικής εθνικής αρρενωπότητας στο πλαίσιο μιας άρρητης σύγκρισης με την 

αρρενωπότητα των Ελλήνων ανδρών.  

Υπό αυτό το πρίσμα, διαπιστώθηκε πως η ισχυροποίηση της αρρενωπότητας 

τους και πιο συγκεκριμένα η νόρμα του ηγεμονικού ανδρισμού, που υιοθετούν πολλοί 

Αλβανοί μετανάστες στο πλαίσιο των ερωτικών τους επαφών, καθίσταται μέσο 

διαχείρισης της μεταναστευτικής ταυτότητας και των αρνητικών συμπαραδηλώσεων 

της, αλλά και προάσπισης της εθνικής ταυτότητας εν τω μέσω του «εδώ» και του 

«εκεί». Όπως διαφάνηκε από την ανάλυση των μαρτυριών, η επίσημη δέσμευση των 

Αλβανών μεταναστών με μια παρθένα Αλβανίδα γυναίκα, η οποία αξιώνει το 

πολιτισμικό και κοινωνικό κεφάλαιο της μεταναστευτικής κινητικότητας τους, 

εγγράφει την επιθυμία τους να διασφαλίσουν το κοινωνικό και έμφυλο κύρος τους και 

στη χώρα καταγωγής, γεγονός που κρίνεται θεμελιώδους σημασίας στην περίπτωση 

μιας ενδεχομένης επιστροφής τους λόγω της αυξημένης εργασιακής επισφάλειας που 

βιώνουν στη χώρα υποδοχής την περίοδο της οικονομικής κρίσης.   

Στην περίπτωση των γυναικών, Αλβανίδων και Βουλγάρων μεταναστριών, η 

εργασιακή τους απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών φροντίδας, παρόλο που 

συμβάλλει καθοριστικά στην φυσικοποίηση της μεταναστευτικής και εθνικής 

ταυτότητας τους ως δότριες φροντίδας και στην απαξίωση του κοινωνικού και έμφυλου 

κύρους, μετουσιώνεται σε μια εμπειρία που εκκινεί τον αναστοχασμό της έμφυλης και 

συναισθηματικής πραγματικότητας εντός της οικιακής σφαίρας και τις κινητοποιεί να 

ρυθμίσουν το περιεχόμενο και το νόημα των επιτελέσεων της φροντίδας που οι ίδιες 

επιθυμούν να λάβουν στο πλαίσιο των ερωτικών τους σχέσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, η 

δυνατότητα ανασημασιοδότησης της μεταναστευτικής και έμφυλης υποκειμενικότητας 

τους και υπονόμευσης των κανονιστικών μορφών οικειότητας προκύπτει στο πλαίσιο 

των σχέσεων εξουσίας που βιώνουν μέσω και λόγω της παροχής φροντίδας στο 

πλαίσιο τόσο των εργασιακών, αλλά και των ερωτικών σχέσεων.  

Οι σοσιαλιστικές μνήμες του «διπλού φορτίου», οι προσδοκίες της 

μεταναστευτικής κινητικότητας, οι νεοφιλελεύθερες συνθήκες εργασίας και οι 

συναισθηματικές εμπειρίες εντός του εργασιακού περιβάλλοντος σημασιοδοτούν και  
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καλλιεργούν την επιθυμία μέριμνας του εαυτού. Θέτοντας ως επίδικο αντικείμενο 

εντός της ερωτικής σχέσης την φροντίδα του εαυτού, νοηματοδοτώντας συγκεκριμένες 

επιτελέσεις φροντίδας ως τεκμήρια του ερωτικού συναισθήματος του συντρόφου τους, 

οι μετανάστριες μεταβάλλουν στην ουσία τους όρους  αναπαραστασιμότητας της 

εθνικής και ταξικής τους ταυτότητας, αποφυσικοποιώντας τον ηγεμονικό ρόλο τους ως 

δότριες φροντίδας και υπονομεύοντας τις έμφυλες, εθνικές και ταξικές σχέσεις 

εξουσίας που διέπουν τους ερωτικούς δεσμούς. Σε αυτήν την περίπτωση, διαπιστώθηκε 

πως η συγκρότηση του ερωτικού συναισθήματος σε συνάρτηση με την φροντίδα του 

εαυτού στην πραγματικότητα μετατρέπει το ερωτικό «μαζί» σε ένα πεδίο έμφυλων 

αναμετρήσεων και διεκδικήσεων με άξονα τη φροντίδα. 

Μέσω των πολιτικών διαχείρισης του ερωτικού συναισθήματος που υιοθετούν 

οι μετανάστριες παράλληλα ανατρέπουν τη στερεοτυπική αναπαράσταση τους ως 

φιγούρων αξιοθρήνητης τρωτότητας, αλλά και ως παθητικών υποκειμένων. Αυτό 

διαφάνηκε και στην περίπτωση των αφηγήσεων του ερωτικού πόνου, όπου 

διαπιστώθηκε πως η έμφυλη τρωτότητα μετατρέπεται σε ένα εργαλείο αγωνισμού. 

Στην περίπτωση των Βουλγάρων μεταναστριών, οι απόπειρες ίασης του ερωτικού 

τραύματος μέσω μεταφυσικών πρακτικών (ανάγνωση φλιτζανιών, τελετουργίες 

μάγευσης του αντικειμένου του πόθου, γράμματα σε γκουρού) ενώ αποτυπώνουν -και 

αναπαράγουν- την επισφάλεια της έμφυλης μεταναστευτικής πραγματικότητας και 

αποκαλύπτουν τους έμφυλους όρους επιμερισμού της κοινωνικής οδύνης, την ίδια 

στιγμή συνιστούν άρρητες μορφές διαμαρτυρίας απέναντι στις κοινωνικές και 

οικονομικές συνθήκες της μεταναστευτικής εμπειρίας, στις εδραιωμένες κοινωνικές 

ιεραρχήσεις και μετουσιώνονται σε πρακτικές ενδυνάμωσης της έμφυλης και εθνικής 

ταυτότητάς τους.  

Από την άλλη πλευρά, οι τραυματικές ερωτικές εμπειρίες, οι οποίες σχετίζονται 

με την διάψευση του μεταναστευτικού ονείρου και τον εκτοπισμό από τον ιδεατό 

έμφυλο εαυτό που βίωσαν οι Αλβανίδες μετανάστριες με τον ερχομό τους στη χώρα 

υποδοχής στο πλαίσιο της νομοθετικής ρύθμισης περί οικογενειακής επανένωσης, 

καθίστανται έμβλημα των προσωπικών επιτευγμάτων τους κατά την διάρκεια της 

μεταναστευτικής εμπειρίας, υπογραμμίζοντας την εμπρόθετη δράση τους. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, λοιπόν, τα ερωτικά τραύματα μαρτυρούν πως η αντίσταση λαμβάνει χώρα 

μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικών και πολιτικών περιορισμών και πολύ-επίπεδων 

σχέσεων υπαγωγής. 
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Τα εθνογραφικά δεδομένα, λοιπόν, κατέδειξαν πως το ερωτικό συναίσθημα, 

λαξεύεται και επιτελείται ενισχυτικά ως προς τον αναπροσδιορισμό της έμφυλης, 

σεξουαλικής, εθνικής και ταξικής ταυτότητας στο πλαίσιο της διεθνικής κινητικότητας 

των μεταναστών/τριών. Υπό αυτήν την έννοια, η ανασυγκρότηση του ερωτικού εαυτού 

των μεταναστών/τριών συνεπάγεται αυτόματα την αναδιαπραγμάτευση της 

ετεροπροσδιορισμένης έμφυλης και εθνικής υποκειμενικότητας, αλλά και πολιτικής 

τους ταυτότητας. Αυτό διαφάνηκε με σαφήνεια μέσω της μελέτης των τεχνολογικά 

διαμεσολαβημένων ερωτικών εμπειριών των μεταναστών/τριών ή, αλλιώς, των 

«δυνητικών ερώτων». Σε αυτήν την περίπτωση, παρατηρήθηκε πως ο «ερωτικός 

εαυτός», που διεκδικεί την ορατότητα του και την αναγνωρισιμότητα του, 

σκηνοθετείται και εγγράφεται με έμφυλους και σεξουαλικούς όρους, αντανακλώντας 

παράλληλα την διαδικασία ανασυγκρότησης της έμφυλης και σεξουαλικής 

υποκειμενικότητας των μεταναστών/τριών.  

Όπως διαπιστώθηκε, σε αυτόν τον ενδιάμεσο χώρο που διαμεσολαβεί και 

γεφυρώνει την «εκτός γραμμής» ερωτική και κοινωνική πραγματικότητα του παρόντος 

με τη δυνητική ερωτική πραγματικότητα, σε αυτές τις απροσδόκητες μορφές ανήκειν, 

προσφέρεται και διεκδικείται το ενδεχόμενο επανα-οριοθέτησης του πολιτικού 

σώματος, την ίδια στιγμή που υπονομεύεται μέσω των νέων συσχετισμών δυνάμεων 

και λόγω των νεοφιλελεύθερων συνθηκών επισφάλειας. Επομένως, ο όρος «δυνητικός» 

σε αυτήν την περίπτωση αποτυπώνει την θέση ευαλωτότητας των μεταναστών στο 

πλαίσιο αυτών των νέων κανονιστικών προτύπων σχεσιακότητας, αλλά και τον 

ετεροτοπικό χαρακτήρα αυτών των νέων μορφών ανήκειν, την ενδεχομενική διάσταση 

των νέων τροπικοτήτων συγκρότησης της μεταναστευτικής υποκειμενικότητας, τη 

δυνητικότητα της αναδιάταξης των ορίων του πολιτικού.  

Η παρούσα διδακτορική διατριβή, λοιπόν, θέτοντας στο επίκεντρο του 

προβληματισμού της το κατασιγασμένο ερωτικό συναίσθημα των μεταναστευτικών 

υποκειμένων, επιχείρησε μια πολιτική ανάγνωση ενός «αφελούς» και «προσωπικού» 

ζητήματος και κατέδειξε πως τα συναισθήματα δεν αποτελούν μόνο ένα καθεστώς 

φυσικοποίησης του «κανονικού», ένα ρυθμιστικό ιδεώδες του «ανθρώπινου» σύμφωνα 

με τις εθνικές, έμφυλες, ταξικές και σεξουαλικές νόρμες, αλλά και συνθήκη 

υπονόμευσης αυτών. Υπό αυτήν την έννοια, οι έρωτες «υπό κρίση» που 

παρουσιάστηκαν σε αυτήν την διατριβή, όπως και οι φωτογραφίες του πρακτορείου 

Reuters, που αναφέρθηκαν στην αρχή του κειμένου, αποτυπώνουν την «εκπαίδευση 

καρδιάς», που δεν αποβλέπει μόνο στην πειθάρχηση αλλά στην συγκρότηση των 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:18:14 EEST - 44.213.66.193



 260

υποκειμένων, και ταυτόχρονα θέτουν στο προσκήνιο -ως ζητούμενο- την επερώτηση 

των όρων που συγκροτούν αυτό που λογίζεται και αναγνωρίζεται ως «ανθρωπινότητα».  
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