
Συνέντευξη από μια Ελληνίδα Μετανάστρια  

1. Πώς ονομάζεστε; 

Ονομάζομαι Τ. Ν. Το πατρικό μου είναι Τ.... 

2. Πόσων χρόνων είστε; 

Τώρα θα μπω στα 74. 

3. Από ποια χώρα κατάγεστε; 

Από την Ελλάδα, την Κρήτη. Τον νομό Λασιθίου, από το Οροπέδιο… από 

ένα χωριό φτωχό. 

Θα σου πω την ιστορία μου τώρα… 

Τον πατέρα μου τον έλεγαν Κωνσταντίνο, την μητέρα μου την έλεγαν 

Καλλιόπη. Είμαστε 7 αδέλφια, μια φτώχεια οικογένεια… Τα 3 μεγαλύτερά 

μου αδέλφια είχαν φύγει για το Ηράκλειο, για μεγάλες πόλεις, κι άλλοι 

μείναμε στο χωριό. Ήμουν 13 χρονών όταν πέθανε ο πατέρας μου… Στα 

20 μου πέθανε η μαμά μου. Ε, το χωριό μου ήταν φτωχό, ήμασταν φτωχή 

οικογένεια, δεν είχαμε πολλά πράγματα και αναγκάστηκα να φύγω για 

το Ηράκλειο. Δούλευα σε ξενοδοχεία. Η δουλειά ήταν σκληρή τότε. 

Έκανα δυο 24ωρα στο ξενοδοχείο. Ό, τι δουλειά ήταν στο ξενοδοχείο, 

την έκανα. Σερβιτόρα, καμαριέρα, groom για να ανεβάζω τις βαλίτσες 

πάνω, να εξυπηρετώ τους πελάτες, να πλένω τα σεντόνια, να φτιάχνω 

πρωινό. Ήταν πολύ σκληρή δουλειά. 

Μετά άκουσα ότι έφευγαν για τη Γερμανία, είχε πάει κι ο αδερφός μου 

και πήγα στο γραφείο ευρέσεως εργασίας και μου είπαν τι χαρτιά 

χρειάζονται. Έφτιαξα τα χαρτιά μου και πήγα στη Γερμανία, το 1965 κατά 

τις 15 του Δεκέμβρη. Πήγα στην Αθήνα, μας περνούσαν από γιατρούς, 

εξετάσεις τα πάντα, και μετά μας έλεγαν που είχαν ανάγκη τα 

εργοστάσια, υπογράφαμε συμβόλαιο για να πάμε -1 χρόνο- και ύστερα, 

αν θέλαμε γυρνούσαμε. Εγώ υπέγραψα και πήγα σε ένα εργοστάσιο σε 

ένα μικρό χωριό στη Γερμανία, δεν ήταν και πολύ μικρό, είχε πολλά 

εργοστάσια. Δούλευα σε κλωστοϋφαντουργείο. Εκεί συνάντησα πολύ 

κόσμο, πολλούς εργάτες από όλη την Ελλάδα. Γνώρισα ανθρώπους από 

τη Λάρισα, την πτολαιμαίδα, τα Ιωάννινα, την Κέρκυρα, την Καβάλα, τις 

Σέρρες, την Κομοτηνή. 

4. Όταν φύγατε από την Ελλάδα, τι νιώθατε μέσα σας; 

Όταν έφυγα από εδώ έλεγα «που θα πάω; Άραγε, τι ανθρώπους θα 

συναντήσω; Θα περνώ καλά; Θα βρω παρέα;». Είχα αγωνία  βέβαια. Για 



πρώτη φορά που πας σε ένα ξένο κράτος και είσαι μόνος σου, δεν ξέρεις 

τι θα συναντήσεις.  

Το εργοστάσιο δε, είχε ξεχωριστά δωμάτια για τους άντρες, για τις 

γυναίκες και τα ανδρόγυνα. Τα δωμάτια ήταν ανά 2 ή 3 άτομα. Κάθε 

μήνα μας κρατούσε το ενοίκιο στο λογαριασμό, μας άλλαζαν κάθε 15 

μέρες σεντόνια. Είχε η κάθε κοπελιά την ντουλάπα της, είχαμε κουζίνα, 

τραπεζαρία, κοινόχρηστο μπάνιο και μας έδωσαν στην κάθε μια 

πιρούνια, κουτάλια, πιάτα, κατσαρόλες, κλπ. Είχαμε και μια τηλεόραση, 

που τις Κυριακές έπαιζε κάτι για την Ελλάδα, μιλούσαν ελληνικά. Κάποιοι 

Έλληνες είχαν ράδια και έβαζαν κασέτες. Περνούσαμε ωραία! Γνώρισα 

Γερμανίδες… Στο εργοστάσιο ήταν μια Κρητικιά, οι δυο μας.  

Τότε που πήγα, λόγω της περιόδου, έδιναν το δώρο στους άλλους. Μου 

έδωσαν κι εμένα. Ένα δισκάκι με διάφορα χριστουγεννιάτικα, μια 

πετσέτα προσώπου και 20 μάρκα, δεν θα το ξεχάσω!  

5. Κοιτώντας πίσω στην Ελλάδα, τι ήταν αυτό που σας έλειπε 

περισσότερο τότε; 

Νοσταλγούσα την αδελφή μου, που την είχα αφήσει μόνη… (συγκίνηση) 

Ήθελα να την πάρω, να έρθει κι αυτή έξω… 

6. Από ό, τι καταλαβαίνω, δεν συναντήσατε εμπόδια και δυσκολίες. 

Όχι, δεν συνάντησα, γιατί το εργοστάσιο μού έδωσε αμέσως χρήματα για 

να μπορώ να αγοράσω τα απαραίτητα.  

7. Δηλαδή πώς νιώθατε; 

Μια χαρά ένιωθα. Έκανα αμέσως φιλενάδες. 

8. Γνωρίζατε πολλά πράγματα για την γερμανική κατάσταση όταν 

πρωτοπήγατε; 

Μου είχε πει ο αδελφός μου, που ήταν εκεί. Ήξερα ότι υπήρχαν 

εργοστάσια, κάνεις κανονικό ωράριο. 1 λεπτό να αργούσες , σου έκοβαν 

μισή ώρα. Αυστηρά… Όχι, σαν εδώ! Αυτά που μου είπε ο αδερφός μου 

συνάντησα.  

9. Αντιμετωπιστήκατε καθόλου ρατσιστικά;  

Όχι, όχι. Οι γερμανοί μας αγαπούσαν, τους ξένους. Ξέρεις γιατί; Διότι με 

τον πόλεμο είχε λιγοστέψει ο κόσμος και δεν είχαν να δουλέψουν στα 

εργοστάσια. Γι’ αυτό έκαναν τα συμβόλαια. Για να πάρουν εργάτες από 

την Ελλάδα, κι απ’ την Τουρκία. Μας είχαν ανάγκη τότε. Δεν ήταν 

φιλόξενοι άνθρωποι, αλλά ήθελαν να αναπτύξουν πάλι τον πληθυσμό 

που έχασαν. Ρατσισμό εγώ δεν συνάντησα! 



10. Τι ήταν αυτό που σας ενόχλησε περισσότερο στη Γερμανία; 

Δεν με ενόχλησε τίποτα, τίποτα. Ενοχλήθηκα περισσότερο με τους 

Έλληνες που ήταν εκεί, διότι ήταν ζηλιάρηδες…(αναφορά σε περιστατικό) 

Δηλαδή με τους Γερμανούς εγώ δεν είχα προβλήματα, αλλά με τους 

πατριώτες, τους Κρητικούς. 

Με τις Γερμανίδες δουλεύαμε μαζί, στο ίδιο εργοστάσιο. Εγώ μάθαινα στη 

αρχή σε έναν αργαλειό. Αυτά ήταν αυτόματα βέβαια, έβαζες την κλωστή 

και δούλευε η μηχανή. Μετά με πήγαν σε 4 μηχανές και δούλευα με έναν 

Τούρκο. Επειδή εγώ έβγαζα πολλά νούμερα, όταν σχολούσε μου χαλούσε 

τη μηχανή. Όλοι στο εργοστάσιο με αγαπούσαν. Ο επιστάτης, ο φύλακας, 

ο διευθυντής μού έλεγαν το πρωί «Καλημέρα ή Καλησπέρα, Τζανάκη!». 

Έτσι τους είπα για τον Χασάν, τον Τούρκο, ότι μου χαλάει τις μηχανές, 

και τον έδιωξαν. Αργότερα έφεραν καινούριους αργαλειούς από την 

Γαλλία. Μου έδωσαν 8. Στο εργοστάσιο υπήρχαν από κλωστές μέχρι 

βαφεία. Έφτιαχνε κουβέρτες, τέτοια.  

11. Πώς νιώθετε τώρα στην Ελλάδα, όταν σκέφτεστε τη Γερμανία; 

Έρχονται οι στιγμές που μετανιώνω, αλλά έρχονται και οι στιγμές που 

δεν την αναζητώ. Αυτά που έχω εδώ, εκεί δεν τα είχα. Στην Ελλάδα είναι 

πιο ελεύθερα, κάνεις άλλο πρόγραμμα.  

12. Τα παιδιά των Ελλήνων και των μεταναστών πάνε στα ίδια σχολεία 

και μεγαλώνουν μαζί. Πιστεύετε πώς η επόμενη γενιά θα είναι 

λιγότερο ξενόφοβη; 

Θα συνεχίσει να είναι και δεν μπορεί να σταματήσει να υπάρχει ο 

ρατσισμός.  

13. Πείτε μας για την προσωπική σας ζωή. 

Έμεινα 5 χρόνια στη Γερμανία. Πήρα ένα λεξικό και έμαθα τα γερμανικά 

σε 1 μήνα. Το 1967 παντρεύτηκα στο Ντίσελντορφ, με Κρητικό. Κάναμε 

θρησκευτικό γάμο. Αποκτήσαμε ένα παιδί, που το βαφτίσαμε στο Άαχεν. 

Και στις δυο τελετές είχαμε καλέσει και Έλληνες και Γερμανούς. Τελικά, 

αποφασίσαμε με το σύζυγό μου να επιστρέψουμε στην Ελλάδα για πάντα, 

στην Κρήτη, και αγοράσαμε ένα μεγάλο κτήμα. 

14. Πώς ήταν η καθημερινή ζωή στη Γερμανία; 

Στη Γερμανία έχουν διαφορετικά φαγητά, αλλά είναι νόστιμα, μου 

άρεσαν. Έχει πολύ μεγάλες πόλεις, μαγαζιά και εμπορικά κέντρα. Για να 

πας βόλτα έχει μόνο πάρκα. Δεν έχουν αρχαία. Ενώ εδώ βλέπεις τους 

τουρίστες και πηγαίνουν στην Κνωσό, στο λιμάνι και στους 

αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης, οι Γερμανοί γιορτάζουν τα 



Χριστούγεννα όπως οι Έλληνες. Στολίζουν, παίρνουν γλυκά. Μόνο που 

δεν έχουν τα Θεοφάνεια. 

Αν ήταν, δεν θα έμενα στην Γερμανία για πάντα. Κι αυτοί που ζουν στη 

Γερμανία λαχταρούν την Ελλάδα, το κλίμα, το νερό που δεν έχουν! 


