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Πξφινγνο  

 

 

 

Ζ παξνχζα Έθζεζε απνηειεζκάησλ ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ Femint_gr πνπ 

πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΔ (Γξάζε 2.1./09) 

αξζξψλεηαη ζε δχν κέξε θαη πεξηιακβάλεη: ζην Α Μέξνο ηελ παξνπζίαζε 

ησλ πνηνηηθψλ δεηθηψλ έληαμεο ησλ κεηαλαζηξηψλ θαη ζην Β Μέξνο  

εκβάζπλζε ζε δπλακηθέο θαη παξάγνληεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

πξνβιεκαηνπνηνχλ θαη ζπληζηνχλ ηνπο πνηνηηθνχο δείθηεο έληαμεο. Καη ηα 

δχν κέξε βαζίδνληαη ζηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

βηνγξαθηθψλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ νκάδσλ εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο κε 

κεηαλάζηξηεο.   

Σνλ επηζηεκνληθφ ζπληνληζκφ ηεο Έθζεζεο είρε ε Μαξία Ληάπε θαη ηεο 

κεζνδνινγίαο εθπφλεζεο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ε Μαξία Κφληνπ. 

Σελ επζχλε ζπγγξαθήο ηνπ πξψηνπ κέξνπο είραλ νη Μ. Ληάπε θαη Μ. Κφληνπ.  

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ παξφληνο ηφκνπ ζπκπεξηιακβάλεη αλαιχζεηο ησλ 

Μαξία Θαλνπνχινπ, Ακαιία Φξαγθίζθνπ, Μαξίλα Πεηξνλψηε θαη Φξαίε 

Κακνχηζε. 

Σελ αλάιπζε ησλ κεκνλσκέλσλ βηνγξαθηθψλ ζπλεληεχμεσλ θαη νκάδσλ 

εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο έθαλαλ απφ θνηλνχ νη εξεπλήηξηεο: 

Μαξία Ληάπε, Άλλα Βνπγηνχθα, Έιζα Γάηζηνπ (ΚΓΜΔ ΓΗΟΣΗΜΑ) 

Μαξίλα Πεηξνλψηε, Μαξία ζαλνπνχινπ, Ακαιία Φξαγθίζθνπ, Έξζε   

Εαθνπνχινπ, Φξαίε Κακνχηζε (ΔΚΚΔ). 

 

Δπραξηζηνχκε φιεο ηηο κεηαλάζηξηεο πνπ κε ηηο αθεγήζεηο ηνπο ζπλέβαιιαλ 

ζηελ επηηπρία ηεο έξεπλαο καο 
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ΜΔΡΟ  A 

 

 

Μαξία Κφληνπ θαη Μαξία Ληάπε 

 

ΠΟΗΟΣΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΧΝ  

 

 

I. ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

ηφρνο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ «Μεηαλάζηξηεο ζηελ Διιάδα», πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Μάξηην 2011 κέρξη ηνλ Ηνχιην 2011 ήηαλ ε αλάδεημε 

πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ 

κεηαλαζηξηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.  ε απηή ηελ έθζεζε παξνπζηάδνπκε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ πνπ ζηφρεπζαλ ζηελ αλάδεημε πνηνηηθψλ δεηθηψλ κέζα 

απφ ηελ αλάιπζε βηνγξαθηθψλ ζπλεληεχμεσλ θαη νκάδσλ εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο κε 

κεηαλάζηξηεο ζε αζηηθά θέληξα (Αζήλα – Θεζζαινλίθε) θαη εκη-αζηηθέο θαη 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. ην πξψην κέξνο (Μέξνο Α)  ηνπ ηφκνπ απηνχ 

παξαζέηνπκε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν θηλήζεθε ε πξνζπάζεηά καο θαη 

ηνπο δείθηεο πνπ αλαδείρηεθαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ βηνγξαθηθψλ αθεγήζεσλ. ην 

δεχηεξν κέξνο (Μέξνο Β),  παξαζέηνπκε θείκελα εκβάζπλζεο ζηηο δπλακηθέο ηεο 

πνξείαο έληαμεο (θεθάιαηα 3.1,3.2.,3.3. θαη 3.4).   

 

1.  Μεζνδνινγία δηακόξθσζεο θαη αλάπηπμεο πνηνηηθώλ δεηθηώλ έληαμεο 

 

1.1. Κνηλσληθή έληαμε θαη βηνγξαθία – δηαδηθαζίεο, απνηειέζκαηα θαη δξάζε  

 

Σν κνληέιν πνηνηηθψλ δεηθηψλ  πνπ αλαπηχμακε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Femint_gr απνζθνπεί ζηελ αμηνιφγεζε θαη απνηίκεζε ηεο πξνφδνπ ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν  θαη ζηελ ζε βάζνο αλάιπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη δηαζηάζεσλ ηεο έληαμεο. Δλψ ε πξαθηηθή ηεο αλάδεημεο πνζνηηθψλ 

δεηθηψλ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε θαη απνζθνπεί ζηε κέηξεζε θνηλσληθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ε αλάδεημε πνηνηηθψλ δεηθηψλ απνηειεί πξφζθαηε πξνζπάζεηα ζην 

εξεπλεηηθφ πεδίν, θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαηεμνρήλ κε ζηφρν ηελ επαίζζεηε ζε 

ζέκαηα θχινπ αμηνιφγεζε θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην 

GIDA Guide  to Gender-Sensitive Indicators ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δξγαζίαο (ILO 

1998),  θαη ηνπο δείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο Πιαηθφξκαο ηνπ Πεθίλνπ ηεο 

Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Αζία θαη ηνλ Δηξεληθφ (United 

Nations Economic Social Commission for Asia and the Pacific 2004). Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, νη δείθηεο αλαθέξνληαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζηάζεσλ ησλ γπλαηθψλ, 

θπξίσο ζε φηη αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζεο.   
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ηελ παξνχζα έξεπλα, πξνζπαζήζακε λα δηακνξθψζνπκε δείθηεο επαίζζεηνπο ζηα 

ζέκαηα θχινπ, πνπ θαζηζηνχλ νξαηέο ηηο κεηαλάζηξηεο, αιιά θαη νη νπνίνη  δελ 

αξθνχληαη ζηελ αλάιπζε ππνθεηκεληθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηα πξάγκαηα. ηφρνο 

καο ήηαλ λα δψζνπκε κηα εηθφλα ησλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ πίζσ απφ ηηο 

ππνθεηκεληθέο ζηάζεηο, θαη εηδηθά λα απνηππψζνπκε κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 

ζαθήλεηα ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, 

θαζψο θαη ηε δξάζε ησλ κεηαλαζηξηψλ κέζα ζηα ζπγθεθξηκέλα φξηα πνπ ζέηνπλ νη 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ε κεηαλαζηεπηηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή.  

ηφρνο καο είλαη κε άιια ιφγηα λα  απνηηκήζνπκε ηφζν ην ξφιν ησλ δνκψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ, κεηαλαζηεπηηθψλ θαη εληαμηαθψλ πνιηηηθψλ, 

φζν θαη ηεο δξάζεο ησλ ππνθεηκέλσλ (agency) ζηε δηακφξθσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

έληαμεο.  

 

 

1.2. Οη πνζνηηθνί θαη νη πνηνηηθνί δείθηεο έληαμεο. Γηαθνξέο θαη ζπγθιίζεηο 

 

Οη δείθηεο θνηλσληθήο έληαμεο κεηαλαζηψλ θαη κεηαλαζηξηψλ βαζίδνληαη ζε ζεσξίεο 

ή ζεσξεηηθέο παξαδνρέο ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο θνηλσληθήο έληαμεο. Οη 

ζεσξίεο θνηλσληθήο έληαμεο αλαθέξνληαη ζπλήζσο ζηα ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα ηνπ 

θαηλφκελνπ. Σελ  θνηλσληθή έληαμε σο δηαδηθαζία (processes), σο  απνηέιεζκα 

δηαδηθαζηψλ (outcomes), θαη σο δξάζε ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ απνζθνπεί ζε 

θνηλσληθή έληαμε (social action). 

 

Οη πνζνηηθνί δείθηεο κεηξνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο (outcomes) 

θαη επηηξέπνπλ ζπγθξίζεηο ζε δηάθνξα επίπεδα, π.ρ. ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ 

κεηαλαζηψλ /ζηξηψλ  ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ γεγελψλ, ην βαζκφ 

έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ /ζηξησλ ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο ή ρψξεο. Δπηηξέπνπλ ηε 

ζχγθξηζε ζηε δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ (δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα κεηαμχ ρξφλνπ 1 θαη 

ρξφλνπ 2 θ.ν.θ)  θαη δίλνπλ έηζη κηα αδξή εηθφλα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη θνηλσληθψλ 

αιιαγψλ. H ζχγθξηζε απηή επηηξέπεη ηε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

επίδξαζε πνιηηηθψλ ζηα απνηειέζκαηα ησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο. Σν θαλνληζηηθφ 

πιαίζην (βάζε απνηίκεζεο) δελ γίλεηαη αληηθείκελν ηδηαίηεξνπ ζηνραζκνχ, αιιά 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην  θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην. Δίλαη ζπλήζσο ην επίπεδν 

έληαμεο ζπγθξίζηκσλ γεγελψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, π.ρ. ζηαηηζηηθνί κέζνη φξνη 

θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ φπσο ε αλεξγία, ην χςνο εηζνδήκαηνο, ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο, θ.α.. 

 

Αληίζεηα, νη πνηνηηθνί δείθηεο θνηλσληθήο έληαμεο ζηνρεχνπλ ζηελ απνηχπσζε ησλ 

δηαθνξνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο θαη ησλ ηππηθψλ ζηξαηεγηθψλ δξάζεο, 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο. 

Βαζηδφκελνη ζε εηο βάζνο αλάιπζε πεξηπηψζεσλ, κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ πην 

δηαθνξνπνηεκέλα ηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ην ξφιν ησλ πνιηηηθψλ 

ζηελ πνξεία ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ. Δπηηξέπνπλ ηε ζχγθξηζε ηεο θνηλσληθήο 
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έληαμεο εληφο ηεο βηνγξαθίαο (ζην ρξφλν) – π.ρ. ην ζηάδην έληαμεο θαηά ηνλ πξψην 

θαηξφ, ζε ζρέζε κε ην ζηάδην έληαμεο κεηά απφ πνιχρξνλε παξακνλή  - φπσο επίζεο 

θαη ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηχπσλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο ηφζν κεηαμχ ππννκάδσλ 

θαη θαηεγνξηψλ κεηαλαζηξηψλ, φζν θαη κεηαμχ θνηλσληθψλ ρψξσλ.  Σέινο, ην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο δελ ζεσξείηαη 

πξνθαζνξηζκέλν, αιιά είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη εκπεηξίεο 

ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηηο ζπλζήθεο ηθαλνπνίεζήο ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη γη‟ απηφ είλαη 

εχξεκα θαη φρη πξνυπφζεζε ηεο έξεπλαο.  

 

1.3.  Κνηλσληθή έληαμε – έλα θεληξηθό ζέκα ηεο θνηλσληνινγίαο 

 

Ζ θνηλσληθή έληαμε ππήξμε απφ ηελ αξρή έλα θεληξηθφ εξψηεκα ηεο 

θνηλσληνινγηθήο ζθέςεο. Σν εξψηεκα πνπ απαζρφιεζε ηνπο θιαζζηθνχο ηεο 

θνηλσληνινγίαο ήηαλ ην πψο είλαη δπλαηή ε θνηλσληθή ζπλνρή φηαλ ην θάζε άηνκν  

επηδηψθεη ην ζπκθέξνλ ηνπ.  ε απηφ ην εξψηεκα αλαθέξεηαη  ην πξφβιεκα ηεο 

θνηλσληθήο ηάμεο  (the problem of social order) πνπ απνηέιεζε αθεηεξία γηα ηε 

ζεσξία ηεο δξάζεο ηνπ Talcott  Parsons (1951). Οη ζεσξεηηθνί ηεο θνηλσληθήο 

δξάζεο ζεσξνχλ φηη κέζα απφ ηελ θνηλσληθή δξάζε αλαπαξάγεηαη ην θνηλσληθφ θαη 

ε θνηλσληθή έληαμε ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ (Giddens 1997). Δπηπιένλ, ζχκθσλα 

κε ηνπο θιαζζηθνχο θνηλσληνιφγνπο, ε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ 

αηφκσλ εκπεξηέρεη κεηαμχ άιισλ ην πξφβιεκα ηεο εμηζνξξφπεζεο ηεο αλάγθεο 

πξνζαξκνγήο ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηνπο  θνηλσληθνχο θαλφλεο θαη θαηαλαγθαζκνχο θαη 

ηεο αλάγθεο απηνλνκίαο δξάζεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε άπνςε ηνπ Georg Simmel 

(1922), φηη ην ππνθείκελν ηνπνζεηείηαη ζπγρξφλσο εληφο θαη εθηφο ηεο θνηλσλίαο, 

αλαθεξφκελνο, απφ ηε κία πιεπξά, ζηνλ ελ δπλάκεη θαη ζηνλ πξαγκαηηθφ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ, θαη απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηελ ελ δπλάκεη αληίζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ 

πξνο ηνλ θνηλσληθφ θαηαλαγθαζκφ θαη ζηελ ζπλερή ηνπ πξνζπάζεηα γηα ηε 

δηαηήξεζε θαη ηε δηεχξπλζε ηεο ηθαλφηεηαο εκπξφζεηεο δξάζεο.   

 

Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απηήο ηεο δνκηθφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο 

εμππεξεηεί ζην λα αληηιεθζνχκε φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

κεηαλάζηεο/ζηξηεο είλαη πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ελ δπλάκεη θαη νη γεγελείο 

πιεζπζκνί. Απηή ε ζθνπηά ζην πξφβιεκα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ζα κπνξνχζε λα 

βνεζήζεη ζην λα απνθεπρζνχλ ε πεξηραξάθσζε ηεο κειέηεο ησλ ζεκάησλ ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη κεηαλαζηξηψλ θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο απφ άιια θνηλσληθά ζέκαηα, 

γηαηί απηή ε εξεπλεηηθή θαη ζεσξεηηθή «γθεηνπνίεζε» επηβεβαηψλεη θαη εληζρχεη 

ζπκβνιηθά θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.        

 

Πέξα φκσο απφ ηε δνκηθή νκνηφηεηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα θνηλσληθή έληαμε ησλ 

κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ κε απηή ησλ γεγελψλ, ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο 

ησλ κεηαλαζηψλ θαη κεηαλαζηξηψλ ζπλίζηαηαη ζην φηη ε αθεηεξία ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο ζηε δηθή ηνπο πεξίπησζε είλαη απφ ηε ζέζε ηνχ εθηφο θνηλσλίαο 

ηνπνζεηεκέλνπ μέλνπ/ μέλεο θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη θνηλσληθή έληαμε θάησ απφ 

δπζρεξείο ζπλζήθεο θαη νμπκέλα πξνβιήκαηα θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, πηζαλά θαη  
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βηνγξαθηθήο θξίζεο θαη,  πεξηζηαζηαθά θαη ελ κέξεη, απψιεηαο ηεο ηθαλφηεηαο γηα 

εκπξφζεηε δξάζε, ηελ νπνία ην ππνθείκελν πξνζπαζεί λα επαλαθηήζεη. Έηζη, ζπρλά 

ε έληαμε ησλ κεηαλαζηξηψλ  ζπληζηά φρη απιψο κία πξνζπάζεηα, αιιά έλαλ ζπλερή 

αγψλα γηα θνηλσληθή έληαμε (Karrer 2002). 

 

Μηα πεξαηηέξσ δηαθνξά ζηελ πξνζπάζεηα έληαμεο ησλ κεηαλαζηξηψλ δηαθξίλνπκε  

ζην δηπιφ δηεζληθφ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ηε ρψξα 

παξακνλήο (Transnationalism). Απηφο ν δηπιφο πξνζαλαηνιηζκφο ραξαθηεξίδεη ηε 

δξάζε έληαμεο ησλ κεηαλαζηξηψλ, δελ ηελ απνθιείεη. 

 

 

1.4. Πξνο κία ζεσξία θνηλσληθήο έληαμεο πνπ ελζσκαηώλεη ηε ζθνπηά ησλ  

κεηαλαζηξηώλ σο δξώλησλ ππνθεηκέλσλ  

 

Ζ ζεσξία θνηλσληθήο έληαμεο πνπ πξνηείλνπκε βαζίδεηαη πάλσ ζηε ζηελή ζρέζε 

κεηαμχ δξάζεο γηα έληαμε, δηαδηθαζίαο θαη απνηειέζκαηνο.  Δπηπιένλ, ε δξάζε ησλ 

κεηαλαζηξηψλ είλαη δξάζε έληαμεο εγθηβσηηζκέλε ηφζν ζηε ξνή ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο φζν θαη ζηε ξνή ησλ βηνγξαθηθψλ εκπεηξηψλ θαη δηαδηθαζηψλ. Μία 

πιεζψξα εκπξφζεησλ δξάζεσλ είλαη ηεξαξρεκέλεο ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο  πνπ 

απηέο αθνινπζνχλ, π.ρ. ηα ζρέδηα βηνγξαθηθήο ζεκαζίαο ζε ζρέζε κε ηα εθήκεξα θαη 

παξνδηθήο ζεκαζίαο ζρέδηα. 

 

εκαληηθφ γηα ηελ έληαμε είλαη φηη ε δξάζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κπνξεί λα είλαη  

εκπξφζεηε, θαη λα αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο  ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο κπνξεί λα 

έρνπλ απνηειέζκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξφζεζε θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

δξάζεο, αιιά θαη απνηειέζκαηα πνπ απνθιίλνπλ απφ ηελ πξφζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ 

(Merton 1936). Ζ δξάζε ηνπ ππνθεηκέλνπ απνηειείηαη επίζεο θαη απφ πξαθηηθέο 

ξνπηίλαο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ρσξίο ζπλεηδεηή πξφζεζε θαη ζρέδην δξάζεο πνπ 

φκσο έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή έληαμε, κηαο θαη κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε λέεο ζηάζεηο απέλαληη ζηνλ γχξσ θφζκν, ζε εμνηθείσζε κε ην 

πεξηβάιινλ, λα σζήζνπλ ζηελ  απφθηεζε γλψζεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

θνηλσλίαο, θαη ζηελ ηαχηηζε κε ηνλ θπζηθφ θαη ηνλ θνηλσληθφ ρψξν.   

 

Ζ δηαδηθαζία θνηλσληθήο έληαμεο είλαη εληαγκέλε ζε βηνγξαθηθέο δηαδηθαζίεο, 

εκπιέθεηαη κε απηέο θαη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε καδί ηνπο. Έηζη, γηα ηελ 

αλάιπζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο σο βηνγξαθηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ρξήζηκν λα 

ιάβνπκε ππ‟ φςε ηηο βαζηθέο δνκέο βηνγξαθηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ εληφπηζε ν Fritz 

Schütze (1981, 1983, 1984) ζηε  δηεξεχλεζε ζεηξάο βηνγξαθηψλ. 

>Σα ζρήκαηα δξάζεο (βηνγξαθηθά ζρέδηα θαη εθήκεξα ζρέδηα δξάζεο). 

>Σα ζεζκνζεηεκέλα πξφηππα βηνγξαθίαο (Κνηλσληθέο πξνζκνλέο ηνπ θνηλσληθνχ 

θφζκνπ πξνο ην ππνθείκελν ζρεηηθά κε ηε βηνγξαθηθή ηνπ εμέιημε θαη δξάζε).  

>H εμαξηεκέλε βηνγξαθηθή ηξνρηά (Απψιεηα ηθαλφηεηαο γηα εκπξφζεηε δξάζε: θάζε 

ζηελ νπνία ην ππνθείκελν δελ δξα αιιά είλαη αληηθείκελν δξάζεο άιισλ. 

Παξάδεηγκα,  ε εκπεηξία απψιεηαο ηεο ζέζεο  εξγαζίαο).  
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>Ζ δηαδηθαζία κεηακφξθσζεο (Αιιαγέο ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ, δξακαηηθέο θαη κε, 

πνπ ζπρλά γίλνληαη εκπφδην ζηα ζρέδηα ηνπ ππνθεηκέλνπ).  

 

ε απηήλ ηε ζρεκαηνπνίεζε δηαθξίλνπκε ηε δηηηή ζέζε ηνπ αηφκνπ: απφ ηελ κηα, 

βξίζθεηαη  αληηκέησπν κε θνηλσληθνχο θαλφλεο πνπ νη άιινη αλακέλνπλ φηη ζα 

αθνινπζήζεη,  κε θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ην ίδην, θαη νη 

νπνίεο  παίξλνπλ ηνλ ραξαθηήξα θπζηθψλ δπλάκεσλ - π.ρ. ε ζεκεξηλή νμεία 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θξίζε. Καη απφ ηελ άιιε, βξίζθεηαη  αληηκέησπν κε ηνλ εαπηφ 

σο  εζσηεξηθή (θαη άγλσζηε) θχζε, αιιά θαη αλαπηχζζεη δξαζηήξηα πξνζπάζεηα λα 

επαλαθηήζεη ηνλ έιεγρν πάλσ ζηε δσή ηνπ θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηα ζρέδηα ηνπ. 

Έηζη, κέζα απφ ηε βηνγξαθηθή αθήγεζε αλαδνκνχκε  ηελ θνηλσληθή δξάζε, ηελ 

θνηλσληθή εμέιημε θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Οη πνηνηηθνί δείθηεο έληαμεο 

απνηππψλνπλ ηελ πνξεία έληαμεο ή απνθιεηζκφ, κέζα ζηελ νμεία θνηλσληθή θξίζε 

ζηελ Διιάδα ηνπ έηνπο 2011.  

 

Καηαλνψληαο ηε ζεκαζία απηψλ ησλ βηνγξαθηθψλ δνκψλ πνπ δηαηξέρνπλ ηηο 

βηνγξαθίεο φισλ, αλ θαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ζέηνπκε ζην επίθεληξν ηεο αλάιπζεο 

ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ηε δηεχξπλζε ηεο ηθαλφηεηαο δξάζεο ησλ κεηαλαζηξηψλ. Θα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε ηθαλφηεηα γηα εκπξφζεηε δξάζε είλαη έλαο θεληξηθφο 

δείθηεο γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηξηψλ.  

 

Ζ ζεψξεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο απφ ηε ζθνπηά ηνπ ππνθεηκέλνπ, ηεο δξάζεο θαη 

ηεο βηνγξαθίαο ηνπ, δελ ζεκαίλεη ππνηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο θνηλσληθήο δηάδξαζεο 

γηα ηελ έληαμε.  Ζ δηαδηθαζία έληαμεο είλαη κηα ακθίδξνκε δηαδηθαζία, γηαηί απαηηεί 

ηε ζχκπξαμε ησλ γεγελψλ δξψλησλ: γηα ηελ έληαμε, π.ρ.  ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

ρξεηάδεηαη ε ζχκπξαμε ππνδνκψλ θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη ε ζχκπξαμε ηνπ 

εξγνδφηε. Γεδνκέλεο ηεο παλαλζξψπηλεο αλάγθεο γηα θνηλσληθή αλαγλψξηζε ζηηο 

θνηλσληθέο δηαδξάζεηο, γηα λα αλαπηχμεη ε κεηαλάζηξηα ηαπηνηηθή έληαμε, ρξεηάδεηαη 

ηελ θνηλσληθή αλαγλψξηζε ζε δηάθνξα επίπεδα. ην επίπεδν ηεο δηάδξαζεο, ζην 

επίπεδν ησλ δηθαησκάησλ, ζην επίπεδν ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Ζ 

βηνγξαθηθή εκπεηξία αληηθαηνπηξίδεη θαηά ζπλέπεηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

θνηλσληθήο δηάδξαζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ.  

 

  

1.5. Ζ ζεσξία ησλ Capabilities σο θαλνληζηηθό πιαίζην ηεο αμηνιόγεζεο 

δηαδηθαζηώλ έληαμεο  

 

Ζ βηνγξαθηθή ζεσξία είλαη ε βάζε γηα ηελ αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θνηλσληθήο 

έληαμεο θαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο.  Γηα ηελ αλάδεημε δεηθηψλ 

ρξεηάδεηαη επηπιένλ έλα πιαίζην αμηνιφγεζεο, ην νπνίν λα ιακβάλεη ππ‟ φςε ηε 

δηαδηθαζηηθφηεηα (processuality) ηεο εκπεηξίαο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ίδησλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ.  Έλα θαηάιιειν θαλνληζηηθφ πιαίζην εληνπίζακε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν  ε ζεσξία ησλ  Capabilities (A. Sen 1999) ζρεκαηνπνηεί ηα βηνγξαθηθά ζρέδηα 
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ησλ ππνθεηκέλσλ σο πεδία ζηα νπνία, επεξεαζκέλα απφ ηε βηνγξαθηθή εκπεηξία, ηα 

ππνθείκελα αλαγλσξίδνπλ πνιχηηκεο  ιεηηνπξγηθφηεηεο δσήο.  

 

Σν θαλνληζηηθφ πιαίζην βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηεο δηεχξπλζεο ηεο ηθαλφηεηαο δξάζεο 

ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ζπγθεθξηκελνπνηείηαη κέζα απφ ηε ζεσξία ησλ δπλαηνηήησλ 

/ηθαλνηήησλ (Capabilities).  Ζ ηθαλφηεηα δξάζεο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ πνιχηηκσλ ιεηηνπξγηθνηήησλ δσήο ησλ ππνθεηκέλσλ (valuable 

functionings). Πνιχηηκεο ιεηηνπξγηθφηεηεο δσήο είλαη θαηαζηάζεηο πνπ ην 

ππνθείκελν ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη, ή ηθαλφηεηεο πνπ ζα ήζειε λα απνθηήζεη. 

Πνιχηηκεο ιεηηνπξγηθφηεηεο δσήο αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηε βηνγξαθηθή εκπεηξία 

θαη δηαδηθαζία – είλαη πνιιέο θνξέο θαηαζηάζεηο πνπ ην άηνκν ζηεξείηαη θαη 

αληηιακβάλεηαη σο έιιεηςε, π.ρ. ε δσή κε ηελ νηθνγέλεηα είλαη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

κεηαλάζηξηεο πνιχηηκε ιεηηνπξγηθφηεηα δσήο, φκσο γίλεηαη αθφκα πην επηηαθηηθή 

φηαλ ε κεηαλάζηξηα αλαγθάδεηαη λα δήζεη  γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξηζηά απφ 

ηελ νηθνγέλεηά ηεο ιφγσ ηεο κεηαλάζηεπζήο ηεο θαη ηεο δνπιεηάο ηεο  σο εζσηεξηθή 

νηθηαθή εξγάηξηα. Ζ γλψζε γηα ηηο πνιχηηκεο ιεηηνπξγηθφηεηεο δσήο κάο βνεζά λα 

νξγαλψζνπκε ηνπο δείθηεο γχξσ απφ ηηο δηαζηάζεηο πνπ ζπληζηνχλ ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα γηα ηηο κεηαλάζηξηεο θαη ε ιχζε ησλ νπνίσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

θνηλσληθή  ηνπο έληαμε.  

 

1.6. Κνηλσληθή έληαμε θαη βηνγξαθηθή κέζνδνο 

 

Ζ κέζνδνο ηεο βηνγξαθηθήο αθήγεζεο (Schütze, 1981, 1984) απνηειεί κηα 

πξνλνκηαθή πξφζβαζε ζην πνιπδηάζηαην ηεο θνηλσληθήο έληαμεο. Με ηε κέζνδν ηεο 

βηνγξαθηθήο αθήγεζεο κπνξεί ε θνηλσληθή έληαμε λα δηεξεπλεζεί ζε φια ηα επίπεδα: 

σο εκπεηξία, σο δξάζε, σο βηνγξαθηθή δηαδηθαζία θαη σο απνηέιεζκα. Ζ ίδηα 

κέζνδνο κάο επηηξέπεη αθφκε λα αληρλεχζνπκε θαη λα εληνπίζνπκε ηηο πνιχηηκεο 

ιεηηνπξγηθφηεηεο δσήο ησλ κεηαλαζηξηψλ.  

Οη πνηνηηθνί δείθηεο φπσο ηνπο αλαπηχμακε ζε απηή ηελ έξεπλα, δελ είλαη ινηπφλ 

πξντφλ ηεο πξν-εξεπλεηηθήο ηνπνζέηεζεο θαη ζθέςεο αιιά εχξεκα ηεο έξεπλαο. 

Γείθηεο είλαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε κηα δηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο πνπ 

κπνξεί ζε άιιεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο λα κελ είλαη ηφζν εκθαλήο, αιιά πνπ, ζηελ 

ππφ εμέηαζε πεξίπησζε (ζηελ Διιάδα)  πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε σο ζεκαληηθφ 

πεδίν πξαγκάησζεο ή φρη ηεο έληαμεο, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ζπγθεθξηκέλα εκπφδηα θαη ιφγνπο απνθιεηζκνχ γηα ηηο κεηαλάζηξηεο.  

Έλα παξάδεηγκα είλαη ην πφζν θεληξηθή ζέζε θαηέρεη ζηηο αθεγήζεηο ην ζέκα ηεο 

ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο (ηα «ραξηηά»), ζέκα πνπ αλαδεηθλχεηαη σο 

δείθηεο, ν νπνίνο ζε άιιεο ρψξεο πηζαλφλ λα κελ έρεη ηφζν πξσηαξρηθή ζεκαζία, 

επεηδή νη δνκέο απφθηεζεο ηνπ status παξακνλήο είλαη ελδερνκέλσο θαζνξηζκέλεο 

θαη δελ εκπεξηέρνπλ απξφζκελα θσιχκαηα. 

 

Οη πνηνηηθνί δείθηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηξηψλ εκπεξηέρνπλ ηππηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη πνξείεο (typical lines of genesis) πνπ αληρλεχνληαη κέζα απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ βηνγξαθηθψλ αθεγήζεσλ θαη ηεο ζπγθξηηηθήο ηνπο αληηπαξάζεζεο θαη 
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απνδίδνπλ κηα θαζνιηθή θαη γεληθεχζηκε εηθφλα ηεο δπλακηθήο εμέιημεο ηνπ εηδηθνχ 

πεδίνπ, π.ρ. ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ θηλεηηθφηεηα πνπ απηή 

επηηξέπεη ή εκπνδίδεη.  

Οη πνηνηηθνί δείθηεο επηηξέπνπλ ηελ απνηχπσζε δηαβαζκίζεσλ ηεο ηθαλφηεηαο 

δξάζεο θαη ησλ ζεκαληηθψλ γηα ηελ θάζε κεηαλάζηξηα ιεηηνπξγηθνηήησλ δσήο, 

θαζψο θαη ηε δπλακηθή ηεο πξαγκάησζεο ηνπο ή ηεο έιιεηςήο ηνπο. Μέζα απφ ηηο 

ηππηθέο δηαδξνκέο δηαθαίλνληαη ηα εκπφδηα πνπ νη κεηαλάζηξηεο αληηκεησπίδνπλ, νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ αλαπηχζζνπλ, νη πφξνη /αγαζά (resources) ζηνπο νπνίνπο έρνπλ 

πξφζβαζε, θαη νη επηπηψζεηο ησλ πνιηηηθψλ ζηε δξάζε θαη ηελ έληαμε γεληθά. 

Έηζη, νη πνηνηηθνί δείθηεο έληαμεο βαζίδνληαη ζε κία ζε βάζνο αλάιπζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηεο δξάζεο, ησλ ζπλζεθψλ, θαη ησλ πνιηηηθψλ, εμεγνχλ ηελ 

πξνέιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ, επηηξέπνπλ κηα δηεμνδηθή αλάιπζε ηεο επίδξαζεο 

ησλ πνιηηηθψλ θαη  δίλνπλ ηε γλψζε πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηακφξθσζε θαηάιιεισλ 

πνιηηηθψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ έληαμε (Apitzsch, Inowlocki, Kontos 2008).  

 

Οη δείθηεο είλαη κελ εχξεκα ηεο αλάιπζεο καο, φκσο νη δηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ήδε 

θαζηεξσζεί ζηελ έξεπλα ηεο  έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ/ηξηψλ, φπσο:  

Γνκηθή έληαμε – π.ρ. Απφθηεζε ζέζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, δηθαηψκαηα, θ.α. 

Κνηλσληθή έληαμε – π.ρ. Γεκηνπξγία θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ζπκκεηνρή θ.α. 

Πνιηηηζκηθή έληαμε – π.ρ. Μάζεζε, απφθηεζε γλψζεο ζρεηηθά κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, θ.α. 

Σαπηνηηθή έληαμε – π.ρ. Αιιαγή ηεο απηνθαηαλφεζεο, λέεο ηαπηίζεηο,  λέα αίζζεζε 

ηνπ αλήθεηλ (Esser 2001, 2009), 

παξακέλνπλ επίζεο ζεκαληηθέο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ δεηθηψλ έληαμεο ζηελ 

παξνχζα έξεπλα, γηαηί πξνζδηνξίδνπλ πεδία απνθιεηζκνχ, θαη πεδία κέζα ζηα νπνία 

ηα ππνθείκελα – αληηκέησπα κε ηελ εκπεηξία ηεο απψιεηαο ηεο ηθαλφηεηαο 

εκπξφζεηεο δξάζεο - αλαθαιχπηνπλ πνιχηηκεο ιεηηνπξγηθφηεηεο δσήο.  Πέξα απφ 

απηέο ηηο πξν-δηαηππσκέλεο δηαζηάζεηο, ε εκπεηξηθή έξεπλα κάο νδεγεί ζηελ 

νινθιήξσζε ησλ δεηθηψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή δνκή θαη ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηζηνξηθή θάζε.  

 

Οη πνηνηηθνί δείθηεο κε βάζε ηε βηνγξαθηθή αλάιπζε θαη ηε ζεσξία ησλ Capabilities 

έρνπλ έλαλ δηηηφ ζηφρν. Καη‟ αξράο ηελ αλάιπζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο έληαμεο, ηα  

απνηειέζκαηα, ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ κεηαλαζηξηψλ θαη ησλ 

πνιηηηθψλ ζε απηφ ην πιαίζην, δειαδή, ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηε 

ζθηαγξάθεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Δπηπιένλ, φκσο, έρνπλ 

θαη  ην ζηφρν ηεο έληαμεο, δειαδή ηε δηακφξθσζε θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζηεξίμνπλ ηελ πνξεία θνηλσληθήο  έληαμεο, ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηελ 

εκπεηξία ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ αλαδχεηαη κέζα 

απφ ηηο πνιχηηκεο ιεηηνπξγηθφηεηεο δσήο ησλ κεηαλαζηξηψλ. 

 

Δπίζεο, νη πνηνηηθνί δείθηεο, αλαθεξφκελνη ζε δηαδηθαζίεο,  δελ απνζθνπνχλ ζηελ 

αξηζκεηηθή /καζεκαηηθή κέηξεζή ηνπο, αιιά ζθηαγξαθνχλ πνηνηηθά δηαθνξεηηθέο 
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δηαδξνκέο. κσο  επηηξέπνπλ ηελ πνζνηηθή ζχγθξηζε ζρεηηθά κε ηε δηάζηαζε ηνπ 

πεξηζζφηεξνπ ή ιηγφηεξνπ ή άιιεο δηαθνξνπνηήζεηο.   

 

Οη δείθηεο έληαμεο πνπ παξαζέηνπκε απνζθνπνχλ ζην λα απνηππψζνπλ ηππηθέο 

πνξείεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηξηψλ, φπσο αλαθαηαζθεπάδνληαη κέζα απφ ηηο 

απηνβηνγξαθηθέο αθεγήζεηο θαη φπσο επηβεβαηψλνληαη απφ ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ  

αθεγήζεσλ,  θέξλνληαο ζπγρξφλσο ζην θσο ηε δξάζε ησλ κεηαλαζηξηψλ, ηηο 

βηνγξαθηθέο δηαδηθαζηηθέο δνκέο θαη ηηο πνιχηηκεο ιεηηνπξγηθφηεηεο πνπ αλαδχνληαη 

θαη ζηαζεξνπνηνχληαη κέζα απφ ηηο βηνγξαθηθέο εκπεηξίεο, ηηο θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο δξάζεο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηελ επίδξαζε ησλ πνιηηηθψλ 

ή ηεο έιιεηςεο ηνπο  πάλσ ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο.   

 

Σα επξήκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ αθεγήζεσλ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ σο 

δηαδηθαζίεο θαη δνκέο  ζεκαληηθέο γηα ηελ θνηλσληνινγηθή αλάιπζε ηνπ πεδίνπ, απφ 

ηε κία κεξηά επεηδή - παξά ην φηη απνηππψλνπλ πξνζσπηθέο πνξείεο - δελ είλαη 

απνηειέζκαηα ηπραίσλ θαη θνηλσληθά αζήκαλησλ επηινγψλ, αιιά δνκνχληαη θάησ 

απφ ηζηνξηθά ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, θαη επηπιένλ επηβεβαηψλνληαη κε 

ηε κέζνδν ηεο ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ πεξηπηψζεσλ.  Έλαο δείθηεο απνηειείηαη απφ 

έλα ζχλνιν ηππηθψλ πνξεηψλ έληαμεο κηαο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ 

ρψξσλ θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ππνθεηκεληθψλ πξνυπνζέζεσλ παξάγνπλ 

δηαθνξνπνηεκέλεο πνξείεο έληαμεο πνπ πξέπεη λα απνηππσζνχλ. 

 

Γηεμήγακε 23 βηνγξαθηθέο ζπλεληεχμεηο θαη 6 νκάδεο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο  πάλσ 

ζε δηάθνξα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε πεδία δεηθηψλ, φπσο π.ρ. ηελ έληαμε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, ηελ θαηνηθία θ.α. κε κεηαλάζηξηεο απφ ηξίηεο ρψξεο  ζηελ Αζήλα, 

Θεζζαινλίθε, Κφξηλζν, θαη έλα κηθξφ ηνπξηζηηθφ λεζί. Σφζν νη βηνγξαθηθέο 

ζπλεληεχμεηο, φζν θαη νη εζηηαζκέλεο ζπδεηήζεηο καγλεηνθσλήζεθαλ θαη 

απνκαγλεηνθσλήζεθαλ. Ζ αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ αθνινχζεζε ηηο αξρέο ηεο 

εξκελεπηηθήο φπσο εθαξκφδνληαη ζηε βηνγξαθηθή κέζνδν (Schütze 1981, 1984) θαη 

ζηελ αλάιπζε άιισλ εκπεηξηθψλ θεηκέλσλ (Bohnsack 1999).  

 

Ζ πνιππινθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ρψξσλ θαη ησλ ππνθεηκεληθνηήησλ παξάγεη 

δηαθνξνπνηεκέλεο πνξείεο έληαμεο πνπ πξέπεη λα απνηππσζνχλ. Πεξηνξηζκνί ζηνπο 

πφξνπο θαη ηνλ ρξφλν ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ αθήλνπλ αλνηθηφ ην εξψηεκα ηνπ 

θνξεζκνχ ηνπ δείγκαηνο, πνπ απαηηεί ε Grounded Theνry (Glaser  θαη Strauss 1967, 

Glaser 1978) γηα ηελ πνηνηηθή έξεπλα.  Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί γηα απηφ κηα 

πξψηε πξνζέγγηζε ζε απηή ηε κέζνδν αλάδεημεο πνηνηηθψλ  δεηθηψλ έληαμεο.  

 

Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δεηθηψλ ζηα παξαθάησ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηέρνπλ ηππηθέο θαη επαλαιακβαλφκελεο 

δηαδηθαζηηθέο δνκέο, έηζη ψζηε λα γίλεηαη εκθαλήο ε εκπεηξηθή αλάδπζε ησλ δεηθηψλ 

.  
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Μαξία Ληάπε θαη Μαξία Κφληνπ 

 

2. ΠΟΗΟΣΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΑΝΑ ΠΔΓΗΟ ΔΝΣΑΞΖ 

 

 ηελ έξεπλά καο επηθεληξσζήθακε ζηελ αλάδεημε πνηνηηθψλ δεηθηψλ πνπ βξίζθνληαη 

ηφζν ζην επίθεληξν ηεο δηεζλνχο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ έληαμε κεηαλαζηψλ θαη 

κεηαλαζηξηψλ, αιιά θαη πνπ απνδείρζεθαλ σο ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο κέζα απφ ηηο βηνγξαθηθέο αθεγήζεηο ησλ ίδησλ ησλ κεηαλαζηξηψλ. Απηνί νη  

δείθηεο είλαη: έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, λνκηθή έληαμε, εθκάζεζε γιψζζαο, 

εθπαίδεπζε θαη απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ εθνδίσλ, θνηλσληθή αλαγλψξηζε, 

νηθνγελεηαθή δσή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή ζπκκεηνρή, ζηέγαζε,  πξφζβαζε ζε 

δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη θνηλσληθή πξνζηαζία, αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ θαη ηαπηφηεηα.  

 

ηφρνο καο είλαη λα παξνπζηάζνπκε ηππηθέο πνξείεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

αλαζπζηαίλνπλ ηελ πνξεία πξνο ηελ έληαμε, ηε δξάζε ησλ κεηαλαζηξηψλ, ηα εκπφδηα 

ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ ή ηηο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο ζηηο νπνίεο θαηαθεχγνπλ, θαη  

ηηο πνιχηηκεο ιεηηνπξγηθφηεηεο δσήο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηηο βηνγξαθηθέο 

εκπεηξίεο. Οη πνηνηηθνί δείθηεο απνηππψλνπλ ηππηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο.  

 

Ζ πνιππινθφηεηα ηεο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο απαηηεί δηαθνξνπνηεκέλνπο δείθηεο. 

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηππηθέο πνξείεο ζε ζπλάξηεζε κε θάζε  δηαθξηηφ 

πεδίν, θαη ζα δηαηππψζνπκε ππνζέζεηο γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο.       

 

ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνπκε ζπλνπηηθά ηνπο πνηνηηθνχο δείθηεο 

πνπ αθνξνχλ θπξίσο βηνγξαθηθέο δηαδηθαζίεο, αιιά ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

απνηππψλνληαη σο απνζπάζκαηα κε αλαθνξέο απφ ηηο βηνγξαθηθέο αθεγήζεηο ηηο 

νπνίεο ζεσξνχκε αληηπξνζσπεπηηθέο θαη παξαζέηνπκε.  Γηα λα δηαζθαιίζνπκε ηε κε 

αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ αθεγεηξηψλ θαη λα πξνζηαηέςνπκε ηελ ηδησηηθή ηνπο ζθαίξα, 

αιιάμακε ηα νλφκαηα θαη άιια ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα ηηο θάλνπλ αλαγλσξίζηκεο 

(αλσλπκνπνίεζε).    

 

 

2.1. ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ 

 

ε φηη αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή έληαμε, ην ελδηαθέξνλ καο επηθεληξψλεηαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο, δπλαηφηεηεο θαη πεξηνξηζκνχο γηα ηε κεηάβαζε απφ ηελ πεξηθέξεηα 

/πεξηζψξην πξνο ην θέληξν ηεο αγνξάο εξγαζίαο, κε άιια ιφγηα ζηελ θηλεηηθφηεηα 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηδηαίηεξα ζηελ «έληαμε ζηελ «θαλνληθή» αγνξά εξγαζίαο», 

θαη ηα πεξηζψξηα δηαηήξεζεο ή βειηίσζεο ηεο ζέζεο απηήο. Πξάγκα πνπ αθνξά ζην 

ζχλνιν ησλ εκπνδίσλ γηα επηηπρή αληηκεηψπηζε ηεο εξγαζηαθήο επηζθάιεηαο. Με 

άιια ιφγηα, ν πνηνηηθφο δείθηεο παξαθνινπζεί θαη απνηηκά ηε δπλακηθή παγίσζεο 
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απηήο ηεο θηλεηηθφηεηαο σο πξνο αλαζρεηηθνχο (ελδνγελείο θαη εμσγελείο) ή 

ππνζηεξηθηηθνχο παξάγνληεο. 

 

ηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ε έκθαζε δφζεθε ζε ζηνηρεία πνπ θσηίδνπλ ηηο 

βηνγξαθηθέο δηαδηθαζίεο θαη πνπ εμεηδηθεχνπλ θαη δηαθνξνπνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο έληαμεο. Φηάλνπκε έηζη ζε κηα εηθφλα ησλ δηαθνξεηηθψλ (δπλαηψλ) 

εμειίμεσλ πνπ ζπληζηνχλ ηνλ πνηνηηθφ δείθηε «επαγγεικαηηθή έληαμε» θαη ηνλ 

νξγαλψλνπλ γχξν απφ ηππηθέο γελεζηνπξγέο γξακκέο.   

 

Οη αθεγήζεηο δσήο κάο επηηξέπνπλ λα αλαιχζνπκε ηηο δνκηθέο αθεηεξίεο θαη αιιαγέο 

ζηελ πνξεία εξγαζηαθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηξηψλ, ηηο δηαδξνκέο θαη κεηαβάζεηο 

απφ έλα ζηάδην ζε άιιν: ηφζν ζην πεξηζψξην ηεο αγνξάο εξγαζίαο, δειαδή ηηο άηππεο 

κνξθέο εξγαζίαο φπσο νη νηθηαθέο ππεξεζίεο, φζν θαη απφ ην πεξηζψξην πξνο ηνπο 

θεληξηθφηεξνπο ηνκείο ηεο δεισκέλεο θαη θαιχηεξα ακεηβνκέλεο  εξγαζίαο. 

Δπηπιένλ, κάο επηηξέπνπλ λα εληνπίζνπκε ηα θνκβηθά ζεκεία ηεο αιιαγήο, ηνπο 

εληαμηαθνχο πφξνπο πνπ εμαζθαιίδνπλ ζηελ πνξεία, θαζψο θαη ηηο βηνγξαθηθά 

εγθηβσηηζκέλεο πνιχηηκεο ιεηηνπξγηθφηεηεο ησλ κεηαλαζηξηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

ηφζν ζηε θάζε ηεο πξψηεο θνηλσληθνπνίεζεο, φζν θαη κέζα απφ ηηο ζπλζήθεο θαη ηα 

βηψκαηα ζηε κεηαλαζηεπηηθή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη ηειεπηαίεο 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ζχκθσλα κε ηηο βηνγξαθηθέο 

αλάγθεο θαη ζρεδηαζκνχο αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα δξάζεο ησλ κεηαλαζηξηψλ.  

Απηέο νη δηαδξνκέο εκθαλίδνληαη ζαλ απνηέιεζκα εκπξφζεηεο δξάζεο πνπ νη 

κεηαλάζηξηεο  αλαπηχζζνπλ πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ ηνπο δνκηθνχο 

πεξηνξηζκνχο θαη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηελ έληαμε θαη παξακνλή ηνπο ζηελ 

απαζρφιεζε. Γίλνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηεο εληαμηαθήο δπλακηθήο  

πνπ βηψλνπλ, θαη κάιηζηα ζε ζπλζήθεο κηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ κεηαβάιιεη 

δξακαηηθά ηνπο φξνπο γηα ηελ πξαγκάησζε αιιά θαη δηαηήξεζε ηφζν ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηελ εξγαζία, φζν θαη άιισλ δηθαησκάησλ θαη πνιχηηκσλ 

ιεηηνπξγηθνηήησλ δσήο.   

 

Ο ηνκέαο  ηεο αγνξάο εξγαζίαο γηα νηθηαθέο ππεξεζίεο,  φπσο ν θαζαξηζκφο θαη ε 

θξνληίδα ειηθησκέλσλ θαη παηδηψλ, απνδεηθλχεηαη φηη παίξλεη κηα απφιπηα θεληξηθή 

ζέζε ζε απηέο ηηο πνξείεο, ηφζν σο ζεκείν εθθίλεζεο θαη ρψξνο παξακνλήο, φζν θαη 

σο ζεκείν επαλαθνξάο θαη λέαο εθθίλεζεο,1 εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο δχζβαησλ 

κεηαβάζεσλ απφ έλα ζηάδην ζην άιιν.  Λφγσ ηεο θεληξηθφηεηαο απηνχ ηνπ – 

νπζηαζηηθά πνιπδηαζπαζκέλνπ - ρψξνπ εξγαζίαο,  δνκνχκε ηνλ δείθηε γηα ηελ 

έληαμε ζηελ απαζρφιεζε γχξσ απφ ηελ πξφζβαζε  θαη ηελ ππέξβαζε ησλ νηθηαθψλ 

ππεξεζηψλ. 

                                                 
1
 Σν γεγνλφο ηεο κεγάιεο ζπγθέληξσζεο κεηαλαζηξηψλ ζε επηζθαιείο, ρακειά ακεηβφκελεο ζέζεηο 

εξγαζίαο ζπρλά ρσξίο θαηνρχξσζε εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο εξγαζίαο 

ζηνλ άηππν ηνκέα θαη ηδηαίηεξα ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα,  έρεη κε ζρεηηθή επάξθεηα θαη απφ δηαθνξεηηθέο 

επηζηεκνληθέο ζθνπηέο δηεξεπλεζεί ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη δηεζλψο (βι βηβιηνγξαθία ζηε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ΠΔ1 Πάληεην Παλεπηζηήκην). 
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ηα επφκελα ζα αλαθεξζνχκε ζηελ πνξεία έληαμεο ησλ κεηαλαζηξηψλ κε ζεκείν 

εθθίλεζεο ηηο νηθηαθέο ππεξεζίεο (Α) θαη ηελ ζηαδηαθή κεηάβαζε ζε άιινπο ηνκείο  

ηεο αγνξάο εξγαζίαο (Β).  Μηα άιιε πνξεία έληαμεο απνηειεί ε έληαμε ζηνλ ηνκέα 

πξφηεξεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηαπηφηεηαο θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζρεηηθά 

κε ηηο ζπλζήθεο έληαμεο πνπ εκπεξηέρνπλ νη δηαθνξεηηθνί ηνκείο ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

(Γ), θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ηεο (δηπιήο) δηεζληθήο έληαμεο (Γ). Γηαπηζηψζακε 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο εξγαζηαθήο έληαμεο γηα απηέο πνπ έρνπλ βηψζεη ηε βία ηεο 

ζσκαηεκπνξίαο (Δ). Σέινο δηαπηζηψζακε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ πνξεηψλ έληαμεο ζε 

αγξνηηθνχο ρψξνπο θαη κηθξά ηνπξηζηηθά λεζηά σο εληειψο δηαθνξεηηθέο ζρεηηθά κε 

ην ξφιν ησλ νηθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο (Ε). 

 

 

Α. Δξγαζηαθή έληαμε θαη πεξηραξάθσζε ζηνλ ηνκέα ησλ νηθηαθψλ ππεξεζηψλ 

ζηνπο αζηηθνχο ρψξνπο. Γηαδξνκέο κέζα ζηνλ ηνκέα ησλ νηθηαθψλ ππεξεζηψλ 

γηα ηελ επαλάθηεζε ηνπ ειέγρνπ πάλσ ζηελ ηδησηηθή δσή θαη ηεο  απηνλνκίαο , 

θαζψο θαη ηε βειηίσζε ησλ φξσλ εξγαζίαο θαη ακνηβήο. Γπλαηφηεηεο 

πεξηζσξηαθήο θνηλσληθήο έληαμεο κε πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα δξάζεο.    

 

Οη πεξηζζφηεξεο κεηαλάζηξηεο ζην δείγκα καο ζε αζηηθνχο ρψξνπο εξγάδνληαη ή 

εξγάζηεθαλ ζηνλ ηνκέα ησλ νηθηαθψλ ππεξεζηψλ, ν νπνίνο απνδεηθλχεηαη λα είλαη 

ζεκείν εθθίλεζεο θαη επαλεθθίλεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά θαη ρψξνο 

καθξφρξνλεο εξγαζηαθήο παξακνλήο, πεξηραξάθσζεο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

(εζσηεξηθή/εμσηεξηθή, έλαο ή πεξηζζφηεξνη εξγνδφηεο, θαζαξηζκφο ή θξνληίδα θαη 

θαζαξηζκφο) θαη πεξηερφκελνπ εξγαζίαο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ηε κνξθή άηππεο 

εξγαζίαο.  

 

Οη πεξηζζφηεξεο κεηαλάζηξηεο, ηδηαίηεξα απηέο πνπ έξρνληαη ρσξίο ηελ νηθνγέλεηα 

ηνπο ζηελ Διιάδα, αθφκα θαη αλ έρνπλ εηδίθεπζε θαη επαγγεικαηηθή πείξα ζε άιινπο 

ηνκείο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, αξρίδνπλ εξγαζία, κε ιίγεο ή ρσξίο γλψζεηο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο, σο εζσηεξηθέο ζηε θξνληίδα ειηθησκέλσλ. Ζ εξγαζηαθή 

θηλεηηθφηεηα πνπ αλαπηχζζνπλ νη εξγαδφκελεο νη νπνίεο θαηνηθνχλ ζην ζπίηη ηνπ 

εξγνδφηε, δειαδή ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο, αθνξά ζηελ αιιαγή εξγνδφηε κε ηελ 

ειπίδα θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δνπιεηάο, δηαβίσζεο θαη πιεξσκήο. εκαληηθφ ζεκείν 

αιιαγήο  είλαη ην πέξαζκα απφ ηελ εξγαζία σο εζσηεξηθή ζε εμσηεξηθή, απφ ηε 

θξνληίδα ειηθησκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο. Ζ αιιαγή απηή εμαζθαιίδεη ηελ 

επαλάθηεζε ηνπ ειέγρνπ πάλσ ζηελ ηδησηηθή δσή, ηνλ ηδησηηθφ ρψξν θαη ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν, θαη αλνίγεη γηα ηε κεηαλάζηξηα ηε δπλαηφηεηα γηα νηθνγελεηαθή δσή, 

κε άιια ιφγηα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα πξαγκάησζεο βαζηθψλ πνιχηηκσλ 

ιεηηνπξγηθνηήησλ πνπ έκελαλ απξαγκαηνπνίεηεο ζηα πιαίζηα ηεο ζρέζεο εξγαζίαο 

σο εζσηεξηθή. ηα θεθάιαηα 3.1. θαη 3.2., ε Μαξία Θαλνπνχινπ θαη ε Ακαιία 

Φξαγθίζθνπ αληηζηνίρσο  αλαπηχζζνπλ ην ζέκα ησλ πνιχηηκσλ ιεηηνπξγηθνηήησλ 

ησλ κεηαλαζηξηψλ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν ησλ εξγνδνηψλ σο εζσηεξηθέο  
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θαη ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο κε ηθαλνπνίεζεο βαζηθψλ ιεηηνπξγηθνηήησλ. Ζ κεηάβαζε 

απφ ηε κία  θαηάζηαζε ζηελ άιιε πξνυπνζέηεη φκσο ηε ζπζζψξεπζε εληαμηαθψλ 

πφξσλ φπσο γλψζεηο ηεο γιψζζαο θαη δηθηχσζε κε άιιεο 

κεηαλάζηξηεο/ζπκπαηξηψηηζζεο, ηφζν γηα κείσζε ησλ εμφδσλ κέζσ ζπγθαηνίθεζεο, 

φζν θαη γηα ηελ απφθηεζε θάπνηαο επνπηείαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ εχξεζε 

εξγνδνηψλ/ηξηψλ.  

 

Ζ εξγαζία σο εμσηεξηθή ζπλήζσο ζηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο κε ηελ ψξα, 

επηβάιιεη ζπλερή εγξήγνξζε γηα λένπο εξγνδφηεο, εξγαζία γηα πνιιαπινχο 

εξγνδφηεο, θαη απψιεηα ρξφλνπ ζε απιήξσηεο κεηαθηλήζεηο. Γη‟ απηφ θαη γηα πνιιέο 

ζπληζηά νπζηαζηηθή βειηίσζε ησλ φξσλ εξγαζίαο φηαλ βξνπλ  εξγαζία ζε κία κφλν 

νηθνγέλεηα κε πιήξε απαζρφιεζε. Απηνχ ηνπ είδνπο ε εξγαζηαθή ζρέζε, φκσο, ηείλεη 

λα αλαπαξάγεη, φπσο δείρλνπλ νη ζπλεληεχμεηο καο, ηηο δνκέο απαίηεζεο 

δηαζεζηκφηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εζσηεξηθέο εξγαδφκελεο, κηαο θαη νη 

εξγνδφηεο δεηνχλ πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο ηνπο εηο βάξνο ησλ νηθνγελεηαθψλ 

αλαγθψλ ησλ κεηαλαζηξηψλ. 

 

Ζ εξγαζία ζηηο νηθηαθέο ππεξεζίεο παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο αλαθνξηθά κε ηηο 

ζπλζήθεο θνηλσληθήο έληαμεο. Ζ ηδηνηππία  ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ (ν ηδησηηθφο 

ρψξνο ηνπ/ηεο εξγνδφηε/ηξηαο) θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εξγαζίαο (νηθνγελεηαθή 

εξγαζία θαη θξνληίδα) ηνπνζεηεί ηε κνξθή απηή εξγαζίαο θάησ απφ ηελ επίδξαζε 

ηφζν ηεο νηθνγελεηαθήο φζν θαη ηεο νηθνλνκηθήο ινγηθήο. (Kontos 2013).  Ζ ηδέα ηεο 

«δήζελ νηθνγελεηαθήο ζρέζεο» πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη απφ εξγνδφηεο θαη 

εξγαδφκελεο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζρέζε πνπ ζπλεπάγεηαη ε πιεξσκέλε εξγαζία 

θξνληίδαο, εκπεξηέρεη αληηθάζεηο, δηφηη απνθξχπηεη ηελ πθηζηάκελε εξγαζηαθή ζρέζε 

θαη ηε ζπρλή θαηαζηξαηήγεζε ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηξηψλ. Ζ 

νηθνλνκηθή εξγαζηαθή ζρέζε επηθαιχπηεηαη απφ δήζελ νηθνγελεηαθέο ινγηθέο,  πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηνλ εξγνδφηε ζηελ απαίηεζε επέιηθηεο απαζρφιεζεο θαη 

πεξηζζνηέξσλ σξψλ εξγαζίαο ρσξίο πιεξσκή ππεξσξίαο.    

 

Ζ ηδηφηππε ζρέζε εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν κπνξεί φκσο  λα νδεγήζεη θαη ζε 

ζρέζεηο κέζα απφ  ηηο νπνίεο νη εξγνδφηεο πξνζθέξνπλ βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ζηε 

κεηαλάζηξηα ζηελ πνξεία θνηλσληθήο έληαμεο, π.ρ. ζηελ ηαθηνπνίεζε ηεο άδεηαο 

εξγαζίαο, ή ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο, ή πξνζθέξνληαο ζηε κεηαλάζηξηα ηελ 

θνηλσληθή αλαγλψξηζε πνπ ρξεηάδεηαη ζε επίπεδν αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ. Έηζη, νη 

εξγνδφηεο παίδνπλ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηελ εληαμηαθή 

δηαδηθαζία θαη ζπληεινχλ ζηελ πξαγκάησζε πνιπηίκσλ ιεηηνπξγηθνηήησλ ησλ 

κεηαλαζηξηψλ.  

 

Οη δηάθνξεο εζληθφηεηεο παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο  θηλεηηθφηεηαο. Δλψ νη 

κεηαλάζηξηεο απφ ηελ  Αιβαλία, ηδηαίηεξα νη νκνγελείο, αλαπηχζζνπλ ζχληνκα 

ζηφρνπο εμφδνπ απφ ηνλ ηνκέα, έρνληαο ζηφρνπο ηα θεληξηθφηεξα ζεκεία ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο απφ ηηο Φηιηππίλεο παξακέλνπλ ζηηο νηθηαθέο 

ππεξεζίεο, ην ίδην θαη νη γπλαίθεο απφ Αθξηθαληθέο ρψξεο θαη αξθεηέο απφ ηηο ρψξεο 
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ηεο αλαηνιηθήο  Δπξψπεο. Δδψ γίλεηαη νξαηφο ν ξφινο ησλ πφξσλ, ηεο πξφζβαζεο ζε 

πξνλνκηνχρν θαζεζηψο  παξακνλήο ησλ νκνγελψλ αιιά θαη ηεο πξφζβαζεο ζε 

νηθνγελεηαθά θαη ζπγγεληθά δίθηπα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε κεηαλάζηεπζε απφ ηελ 

Αιβαλία ζε ζρέζε κε άιινπο πιεζπζκνχο απηφλνκεο θαη  κνλαρηθήο κεηαλάζηεπζεο 

γπλαηθψλ.  

 

 

Β. Έμνδνο απφ ηηο νηθηαθέο ππεξεζίεο θαη αγψλαο έληαμεο ζε θεληξηθφηεξνπο 

ηνκείο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί πεξηνξηζηηθφ φξην γηα 

ηελ επηηπρία  απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ.  

 

Ζ δηαδξνκή απφ ηελ άηππε νηθηαθή εξγαζία ζε άιινπο ιηγφηεξν πεξηζσξηαθνχο, αλ 

θαη πηζαλψο επίζεο άηππνπο ηνκείο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ 

δηαθαίλεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηνπ δείγκαηφο καο θαη ηδηαίηεξα επθξηλψο 

ζηελ αθήγεζε ηεο Λίιαο, απφ ηελ Αιβαλία, 38 εηψλ, κεηέξαο θφξεο 19 εηψλ, 

εγθαηεζηεκέλεο κέρξη πξφηηλνο ζηελ Κξήηε, θαη ηψξα ζηελ Αζήλα. 

 

Μέζα ζε απηή ηελ αθήγεζε  δηαγξάθεηαη ε ζπκπινθή ηεο επαγγεικαηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο κε ην πνιηηηζηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ θεθάιαην πνπ ε Λίια ζπζζψξεπζε 

ζηελ πξν ηεο κεηαλάζηεπζεο θάζε θνηλσληθνπνίεζεο, κέζα ζε κηα παξαδνζηαθή 

αιιά ζπγρξφλσο πνιηηηθνπνηεκέλε νηθνγέλεηα, ηηο ζνζηαιηζηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ 

θνηλσληθή ηζφηεηα γεληθά, θαζψο θαη  ηελ θνηλσληθή ζεκαζία/αμία ηεο παηδείαο θαη 

ηεο κάζεζεο. Ζ κεηαλάζηξηα εκπινπηίδεη ηα δηαζέζηκα απηά θεθάιαηα θαη ηα 

πξνζαξκφδεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ειιεληθήο αγνξάο εξγαζίαο π.ρ. καζαίλνληαο 

Διιεληθά θαη Αγγιηθά θαη αξγφηεξα ζπνπδάδνληαο ζην παλεπηζηήκην παξάιιεια  κε 

ηε δνπιεηά ηεο, ηε θξνληίδα γηα ηελ θφξε ηεο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο δξάζε. Απηά ηα 

θεθάιαηα απνδεηθλχνληαη ζεκαληηθνί εληαμηαθνί πφξνη θαη εμππεξεηνχλ ηελ 

πξαγκάησζε ησλ πνιπηίκσλ ιεηηνπξγηθνηήησλ δσήο ηεο πνπ αλέπηπμε ζηε θάζε 

θνηλσληθνπνίεζεο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο: επηζπκία γηα κφξθσζε,  απηνπξαγκάησζε, 

θαη απηνεμέιημε,  απηνλνκία,  θαη επαγγεικαηηζκφ. Οη εκπεηξίεο ξαηζηζκνχ θαη 

μελνθνβίαο ζηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηνχλ κία αθφκα πνιχηηκε ιεηηνπξγηθφηεηα 

δσήο, ηελ ηζφηεηα ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ην δηθαίσκα γηα ηελ εζληθή ηαπηφηεηα. 

Οη πνιχηηκεο ιεηηνπξγηθφηεηεο γίλνληαη ηφζν θίλεηξα φζν θαη θαζνδεγεηηθά ζηνηρεία 

ζηελ πνξεία ελζσκάησζεο θαη βειηίσζεο ηεο ζέζεο  ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 

Οη πνιχηηκεο ιεηηνπξγηθφηεηεο δσήο κνηάδνπλ φρη κφλν λα ζεκαηνδνηνχλ ζηφρνπο 

γηα ηελ εκπξφζεηε θαη εληαμηαθά θαζνξηζηηθή δξάζε, αιιά λα είλαη θαη εληαμηαθφο 

πφξνο, κηαο θαη παξάγνπλ θίλεηξα θαη ελέξγεηα γηα εληαμηαθή δξάζε θαη ππέξβαζε 

ησλ δπζθνιηψλ, θαη κπνξεί λα απνηειέζνπλ εξγαζηαθφ πξνζφλ φηαλ θαηαζηνχλ  πεγή 

εληαηηθνπνίεζεο θαη απφδνζεο ηεο εξγαζίαο.   

 

Χο ηζρπξφο εληαμηαθφο πφξνο θαη θνηλσληθφ θεθάιαην αλαδεηθλχεηαη επίζεο ε 

παξνπζία ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ νηθνγελεηαθή κεηαλάζηεπζε πξνζέθεξε πξνζηαζία θαη 

πξνζαλαηνιηζκφ εηδηθά ζηελ πξψηε θάζε ηεο κεηαλάζηεπζεο. Ζ έκθπιε δηάζηαζε 



 18 

ησλ πνιχηηκσλ ιεηηνπξγηθνηήησλ είλαη εκθαλήο, θαζψο ε κεηξφηεηα έξρεηαη ζην 

επίθεληξν απηψλ ησλ ιεηηνπξγηθνηήησλ, πξν πάλησλ φηαλ νη πνιχηηκεο 

ιεηηνπξγηθφηεηεο ηνπ παηδηνχ θαίλνληαη λα είλαη ζε θίλδπλν, είηε ιφγσ ηνπ ρσξηζκνχ 

ησλ γνλέσλ θαη ηε δηάζπαζε ηεο νηθνγέλεηαο, είηε ιφγσ ηνπ ξαηζηζκνχ ζην ζρνιείν 

πνπ απεηιεί ηελ νκαιή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία.  

 

ηελ αθήγεζε ηεο Λίιαο δηαθξίλνπκε επί πιένλ ηνλ πνιχπινθν  θαη ακθίξξνπν ξφιν 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εληαμηαθνί πφξνη. Ζ νηθνγέλεηα 

θαηαγσγήο απνηειεί έλα βαζηθφ ρψξν πξνζηαζίαο γηα εθείλε θαη ηελ θφξε ηεο: ν 

γάκνο ηεο κε νκνγελή  πνπ ζπληζηά πεγή πξνλνκηαθνχ λνκηθνχ θαζεζηψηνο θαη πνπ 

ζπλ ηνηο άιινηο, δηεπθφιπλε ηελ  εηζαγσγή ηεο ζην παλεπηζηήκην. πγρξφλσο φκσο, ε 

έκθπιε ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηα/έιεγρνο ηεο νηθνγέλεηαο θαηαγσγήο γίλεηαη 

πεξηνξηζηηθή: ε νηθνγέλεηα θαηαγσγήο απνδεηθλχεηαη έλα ακθίξξνπν πιέγκα 

πξνζηαζίαο, πξνλνκίσλ, θαηαπίεζεο θαη αιινηξίσζεο ζπγρξφλσο.   

 

Ζ πνξεία ηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο απνθαιχπηεη ηα θνκβηθά βηνγξαθηθά ζεκεία 

αιιαγήο θαη κεηάβαζεο απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν.  Σέηνηα ζηάδηα είλαη ε άηππε ζε 

αληίζεζε κε ηελ ηππηθή εξγαζία, νη δηάθνξνη ηνκείο ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε 

δηαθνξεηηθή πνηφηεηα ζπλζεθψλ εξγαζίαο, απηνλνκίαο θαη επαγγεικαηηζκνχ. Σα 

ζηάδηα ηεο εξγαζηαθήο έληαμεο ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε είλαη ηα εμήο: 

Δίζνδνο ζηελ άηππε εξγαζία ζηνλ ηνκέα ησλ νηθηαθψλ ππεξεζηψλ/θαζαξηζκφ.  

Μεηάβαζε απφ ηελ άηππε εξγαζία ζηηο νηθηαθέο ππεξεζίεο  ζηελ ηππηθή εξγαζία ζηνλ 

ηνπξηζκφ. 

Δηζαγσγή ζην παλεπηζηήκην παξάιιεια κε ηελ εξγαζία ζηνλ ηνπξηζκφ. 

Απνθνίηεζε απφ ην παλεπηζηήκην θαη πξννπηηθή θνηλσληθήο αλφδνπ, αλαδήηεζε 

εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηα παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ πξνζφληα ηεο, κε παξάιιειε φκσο 

άηππε εξγαζία μαλά  ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα φζν δηαξθεί ε θάζε ηεο αλαδήηεζεο.  

 

Ζ κεηάβαζε απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν απαηηεί ηφζν ηελ θηλεηνπνίεζε θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ φζν θαη ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ, θαζψο θαη κεγάιε πξνζπάζεηα. Ζ 

πνξεία είλαη κελ αλνδηθή, ζπγρξφλσο φκσο νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηε 

ζεκεξηλή νμεία νηθνλνκηθή θξίζε παξεκπνδίδνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ, 

κηαο θαη ε θάζε ηεο εχξεζεο εξγαζίαο ζην πεδίν ησλ αθαδεκατθψλ πξνζφλησλ 

παξαηείλεηαη θαη ν θίλδπλνο επηζηξνθήο ζην πξφηεξν ζηάδην ησλ νηθηαθψλ 

ππεξεζηψλ, είλαη νξαηφο.   

 

Πέξα ησλ εληαμηαθψλ πφξσλ θαη ησλ πνιπηίκσλ ιεηηνπξγηθνηήησλ δηαβιέπνπκε ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ε αθεγήηξηα αλέπηπμε γηα λα πξνσζήζεη ηελ εξγαζηαθή ηεο έληαμε 

θαη λα πξαγκαηψζεη ηηο πνιχηηκεο ιεηηνπξγηθφηεηεο δσήο.  

 

- Δπηδεηθλχεη κέγηζηε κεζνδηθφηεηα ζηε κάζεζε ηεο ειιεληθήο θαη ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο πνπ ζα ηεο επηηξέςεη λα αθήζεη ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο θαη 

λα πεξάζεη ζε άιινλ  ηνκέα ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα.  
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- Αλαπηχζζεη επηθνηλσληαθέο ζηξαηεγηθέο θαη δεκηνπξγεί έηζη θνηλσληθέο 

ζρέζεηο ζην θαηλνχξγην πεξηβάιινλ. Δλδηαθέξνπζα είλαη ε ηδηφηππε 

επηθνηλσλία ηζφηεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο κε ηηο εξγνδφηξηεο ηεο. Κάησ απφ 

πξφζθνξεο ζπλζήθεο, αλαπηχζζεη ζρέζεηο γπλαηθείαο αιιειεγγχεο πνπ 

πινπνηνχληαη ζε ζπδεηήζεηο θαη αληαιιαγέο βηβιίσλ γχξσ απφ θνηλά 

ελδηαθέξνληα. Απηέο νη ζρέζεηο κε ηηο εξγνδφηξηεο έγηλαλ βάζε ελδπλάκσζεο 

θαη δηεχξπλζεο ηεο ηθαλφηεηαο δξάζεο ηεο, κηαο θαη ηελ ζηήξημαλ ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο λα ρεηξαθεηεζεί απφ ηελ νηθνγελεηαθή θαηαπίεζε.  

 

Δλψ νη ζρέζεηο εξγνδνηξηψλ θαη κεηαλαζηξηψλ ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα πεξηγξάθνληαη 

ζηε βηβιηνγξαθία σο θαη‟ εμνρήλ ζρέζεηο εθκεηάιιεπζεο (Anderson, 2000), ζηελ 

αθήγεζε ηεο Λίιαο βιέπνπκε κηα ηδηαηηέξα ζεηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή ζρέζε, θαη ηε 

κνξθή ηεο «θαιήο εξγνδφηξηαο» πνπ αλαγλσξίδεη  ηηο αλάγθεο ηεο εξγαδφκελεο θαη 

λνηάδεηαη  (Kontos et al. 2009).  Ο ππνζηεξηθηηθφο ξφινο ηεο εξγνδφηξηαο ζηελ 

θνηλσληθή έληαμε, ππφ ηελ έλλνηα ηεο πξαγκάησζεο πνιχηηκσλ ιεηηνπξγηθνηήησλ 

γίλεηαη εκθαλήο. Δίλαη πεξηζζφηεξεο νη κεηαλάζηξηεο απφ ηελ Αιβαλία ζην δείγκα 

καο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ ηνλ ηχπν ζρέζεο κε ηνπο εξγνδφηεο/ηξηεο, θαη κεξηθέο 

θάλνπλ πην νξαηή ηε ζπλχπαξμε ππνζηήξημεο θαη ππνηίκεζεο. Σν ζέκα ηνπ «θαινχ 

εξγνδφηε» εκθαλίδεηαη φκσο θαη ζε αξθεηέο απφ ηηο αθεγήζεηο θαη ησλ άιισλ 

εζληθψλ νκάδσλ.   

 

Ζ δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζηνλ αγψλα γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ θαη 

κεηαλαζηξηψλ ηεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεπξχλεη ηηο επηθνηλσληαθέο ηεο  

ηθαλφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ηεο γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία, ζεκαληηθά εθφδηα γηα ηε 

δηεχξπλζε ηνπ θνηλσληθνχ ηεο θεθαιαίνπ, ηδηαηηέξα ζε ζρέζε κε ηνπο ληφπηνπο θαη 

ηελ επηηπρή πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ ηεο θαζψο θαη ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο 

ζχκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή ηεο εηδίθεπζε. 

 

ε απηή ηελ αθήγεζε έρνπκε κάιινλ πξνλνκηαθέο ζπλζήθεο έληαμεο ηφζν απφ ηελ 

άπνςε ηνπ πνιηηηζκηθνχ, εθπαηδεπηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ηνπ  λνκηθνχ 

θαζεζηψηνο σο ζπδχγνπ νκνγελνχο, φζν θαη απφ ηελ ζθνπηά ηνπ ρψξνπ, ηεο  

επαξρηαθήο πφιεο κε έλαλ πην ηζρπξφ θνηλσληθφ ηζηφ απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα.  

 

 

 

Γ. Δξγαζηαθή έληαμε ζην  πιαίζην ηεο πξφηεξεο  επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο  

θαη ηαπηφηεηαο. Ζ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ εηδηθνηήησλ θαη νη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο σο βάζεηο γηα δπλαηφηεηεο εξγαζηαθήο θαη 

θνηλσληθήο έληαμεο.  Ο θεληξηθφο ξφινο θνηλσληθψλ δηθηχσλ γηα ηελ πξφζβαζε  

ζην ρψξν επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Απνθιίλνπζεο πνξείεο ζε δχν εθ 

δηακέηξνπ αληίζεηνπο ηνκείο εξγαζίαο: ηα πξνζηαηεπκέλα /θιεηζηά επαγγέικαηα 

θαη ηε κεηαπνίεζε. 
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Πνιιέο κεηαλάζηξηεο, εηδηθά απφ ηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, έξρνληαη 

ζηελ Διιάδα κε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη πείξα, αιιά δελ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηα επαγγεικαηηθά ηνπο πξνζφληα ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Δίλαη 

αλαγθαζκέλεο λα εξγάδνληαη ζηνπο πεξηζσξηαθνχο ηνκείο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Οη 

πεξηζζφηεξεο κεηαλάζηξηεο ζην δείγκα καο απαζρνινχληαη θαη θηλνχληαη ζηνπο 

ηνκείο ηεο αγνξάο εξγαζίαο  ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη δήηεζε θηελήο κεηαλαζηεπηηθήο 

εξγαηηθήο δχλακεο, φπσο ν ηνκέαο ησλ νηθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο θξνληίδαο, ν 

θαζαξηζκφο, ν ηνπξηζκφο, ην ιηαληθφ εκπφξην, θαη ηα εζηηαηφξηα. Πνιχ ιίγεο 

θαηνξζψλνπλ λα εξγαζηνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο εκπεηξίαο.   

 

ην δείγκα καο έρνπκε δχν πεξηπηψζεηο κεηαλαζηξηψλ πνπ κπφξεζαλ λα βξνπλ ζέζε 

εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο θαη λα πξαγκαηψζνπλ έηζη κηα πνιχηηκε 

ιεηηνπξγηθφηεηα δσήο, δηαηεξψληαο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα ζηελ 

πξνζπάζεηα λα εξγαζηνχλ ζην εμσηεξηθφ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, νη γπλαίθεο 

θαηφξζσζαλ λα παξαθάκςνπλ ηνλ ηνκέα ησλ νηθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη λα εληαρζνχλ 

ακέζσο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο.  Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη 

δηαηήξεζεο ηεο εξγαζίαο δηαθέξνπλ ζε απηέο ηηο δχν πεξηπηψζεηο δηακεηξηθά ζε φηη 

αθνξά ζηνπο φξνπο πξαγκάησζεο άιισλ πνιχηηκσλ ιεηηνπξγηθνηήησλ, φπσο ε 

ζπλαδειθηθφηεηα, ε ζηγνπξηά ηεο ζέζεο εξγαζίαο, ε ακνηβή, ε ηππηθφηεηα ηεο 

εξγαζηαθήο ζρέζεο θαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο πνπ απηή 

ζπλεπάγεηαη. Οη δχν δηαθνξεηηθνί ηνκείο πνπ παξαδεηγκαηηθά αληηπαξαβάιινπκε εδψ 

- ν ηνκέαο ηεο νδνληηαηξηθήο θαη ν ηνκέαο ηεο κεηαπνίεζεο, ζπγθεθξηκέλα ηεο 

παξαγσγήο ξνχρσλ/λπθηθψλ - έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο 

θαη είλαη δηαθνξεηηθά εθηεζεηκέλνη ζηελ θξίζε θαη ηνλ αληαγσληζκφ παξαγσγήο ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Γχν δηαθνξεηηθέο εθβάζεηο ζηελ θξίζε δηαθαίλνληαη. Ζ 

παξακνλή ηεο νδνληηάηξνπ απφ ηε κία κεξηά, θαη ε κεξηθή απνρψξεζε ηεο 

εξγαδφκελεο ζηε κεηαπνίεζε  θαη εγθαηάζηαζε ηεο ζηνλ δηεζληθφ εξγαζηαθφ ρψξν, 

απφ ηελ άιιε.   

 

Οη πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο δελ κεηαθέξνληαη ζηε ρψξα κεηαλάζηεπζεο, θαη απηφ 

επεηδή είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ πνιηηηζηηθφ θαη ηζηνξηθφ ρψξν απφ ηνλ νπνίν 

πξνέξρνληαη. 

 Οη γλψζεηο πνπ πξνζέθεξαλ νη ζπνπδέο ηαηξηθήο/νδνληηαηξηθήο ζηηο πξψελ 

ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο κνηάδνπλ λα  απεηινχληαη ιηγφηεξν απφ άιιεο εηδηθφηεηεο κε ην 

ζηίγκα ηεο μεπεξαζκέλεο ηερλνινγίαο θαη ε ηαηξηθή/νδνληηαηξηθή κπνξεί ζεσξεηηθά 

λα αζθεζεί απφ κεηαλάζηξηεο φηαλ εθπιεξσζνχλ ζπγθεθξηκέλνη φξνη, φπσο ε 

αλαγλψξηζε ηνπ δηπιψκαηνο.  

 

Αιιά αθφκα θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα δελ είλαη φιεο ζε ζέζε λα πξαγκαηψζνπλ ηελ 

επαλεθθίλεζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν.  Ζ πνξεία ηεο Μαξί, νδνληηάηξνπ απφ 

ηε Γεσξγία πνπ δελ κπφξεζε λα βξεη πξφζβαζε  ζην επάγγεικα ηεο θαη εξγάδεηαη σο 

απνθιεηζηηθή λνζνθφκα,  καο δείρλεη φηη ρξεηάδνληαη κία ζεηξά απφ πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ηηο βξίζθνπκε ζηελ 
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πεξίπησζε ηεο  Έιελαο, νδνληίαηξνπ απφ ηε Γεσξγία. ε αληίζεζε κε ηελ Μαξί, ε 

Έιελα
2
 βξίζθεη απφ ηελ αξρή κηα ππνζηεξηθηηθή δνκή γηα ηελ πνξεία πξνο ηελ 

εξγαζηαθή έληαμε ζην ρψξν ηεο εηδηθφηεηάο ηεο. Ζ δίνδνο ζηελ ειιεληθή αγνξά 

εξγαζίαο ήηαλ κηα ΜΚΟ ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο πνπ ηελ θαζνδήγεζε 

λα πξνζθέξεη καζάδ, κηα επηπιένλ δηθή ηεο εηδηθφηεηα, δειαδή λα εξγαζηεί ζηνλ 

ηαηξηθφ ηνκέα αιιά θάησ απφ ην επαγγεικαηηθφ ηεο επίπεδν, θαη αξγφηεξα λα 

εξγαζηεί καδί ηνπο σο νδνληίαηξνο άηππα αιιά κε ακνηβή. Απηή ε ΜΚΟ γίλεηαη 

πνιχηηκνο βνεζφο ζηελ πξνζπάζεηα εξγαζηαθήο θαη θνηλσληθήο έληαμήο ηεο, ηφζν 

αλαθνξηθά κε ηελ έληαμή ηεο ζηελ αξρή ζηελ άηππε παξαταηξηθή εξγαζία, φζν θαη 

ζηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαη ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο.  Ζ Έιελα δηεγείηαη ηελ 

ηζηνξία ηεο θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηεο ζηελ Διιάδα ζαλ κηα ηζηνξία επηηπρίαο 

αλαγλσξίδνληαο ην ξφιν ηεο ΜΚΟ ζηελ πξψηε απνθαζηζηηθή θάζε ηεο έληαμεο. Ζ 

είζνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθφηεηάο ηεο - ε πξνζπάζεηα αλαγλψξηζεο ηνπ δηπιψκαηνο 

θαη ε αλαδήηεζε δνπιεηάο – είλαη φκσο δηθή ηεο θαη κφλν επηηπρία. Ο ρψξνο δνπιεηάο 

ηεο ζε έλα κεγάιν νδνληηαηξείν ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλέρεηα, είλαη ζπιινγηθφο θαη ε 

ίδηα ηνλίδεη φηη νη ζρέζεηο ζην ρψξν δνπιεηάο είλαη απφιπηα αξκνληθέο θαη 

παξνκνηάδεη ην εξγαζηαθφ team ζην νπνίν αλήθεη κε «κηα νηθνγέλεηα». Έηζη, ε Έιελα 

δείρλεη φηη βηψλεη ην ρψξν εξγαζίαο φρη κφλν ζαλ ρψξν αλαγλψξηζήο ηεο σο θαινχ 

επαγγεικαηία θαη επηζηήκνλα, αιιά θαη σο ζπλαλζξψπνπ.   

 

Ζ επηηπρήο έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν ζπλνδεχεηαη 

απφ ηε δηεχξπλζε ησλ ηθαλνηήησλ δξάζεο θαη ηελ πξαγκάησζε πνιχηηκσλ  

ιεηηνπξγηθνηήησλ ηεο κεηαλάζηξηαο, ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζή ηεο, ηε δσή 

κε ηα παηδηά ηεο, ηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ ηεο, θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηζηηθή 

δσή ηεο πφιεο. Δηδηθά ε ηειεπηαία ιεηηνπξγηθφηεηα αλαθέξεηαη απφ πνιιέο 

κεηαλάζηξηεο, ηδηαίηεξα απηέο πνπ έρνπλ έλα πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν, αιιά 

ζαλ κηα ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ δελ κπνξεί λα πξαγκαησζεί ζηνλ ειιεληθφ ρψξν.  

 

Μία πεξίπησζε έληαμεο ζηελ ηνκέα εηδηθφηεηαο ηεο, πνπ φκσο δηαθέξεη ξηδηθά  απφ 

ηελ πεξίπησζε ηεο Έιελαο σο πξνο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιιε γηα θνηλσληθή 

έληαμε θαη πξαγκάησζε άιισλ απφ ηελ εξγαζηαθή έληαμε πνιπηίκσλ 

ιεηηνπξγηθνηήησλ, είλαη ε Μάλα, 42 εηψλ απφ ηε Γεσξγία παληξεκέλε, κεηέξα 3 

θνξηηζηψλ, ε νπνία  ζπνχδαζε κνληειίζη/παηξνλίζη ζηε Γεσξγία. 
3
  

 

                                                 
2
 Ζ Έιελα, φπσο ε Λίια, θέξλεη καδί ηεο ζεκαληηθφ πνιηηηζηηθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ 

θεθάιαην πνπ είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηελ θνηλσληθή ζέζε ηεο νηθνγέλεηαο θαηαγσγήο ζηελ θνηλσλία 

πξνέιεπζεο. ια απηά ζπληεινχλ ζηελ πξαγκάησζε ελφο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, φηαλ έξρνληαη ζηελ 

Διιάδα.  

 
3
 Ήξζε ζηελ Διιάδα  γηα λα επηζθεθηεί ηελ κεηέξα ηεο πνπ εξγάδεηαη εδψ,  ρσξίο λα ζρεδηάδεη λα 

κείλεη, φκσο παξέκεηλε γηα νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο, γηα λα ζπκπαξαζηαζεί ζηελ εγρείξεζε ηεο αδειθήο 

ηεο θαη κεηά γηαηί παληξεχηεθε. Βξέζεθε δειαδή ζηε κεηαλάζηεπζε ιφγσ νηθνγελεηαθψλ ζπγθπξηψλ 

θαη εμαξηήζεσλ.  Δίλαη κηα κεηαλάζηξηα ρσξίο πξφζεζε.  
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Ζ πνξεία ηεο Μάλαο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο (παξαγσγήο ξνχρσλ/λπθηθψλ) ζηνλ 

νπνίν θηλείηαη ραξαθηεξίδεηαη ιηγφηεξν απφ ζπλέρεηα  θαη ηαπηνηηθή έληαμε ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία απφ φ,ηη ε πνξεία ηεο Έιελαο, πξάγκα πνπ κπνξεί λα απνδνζεί 

ζηηο δπλακηθέο ηνπ εηδηθνχ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ: π.ρ. ε βηνηερλία ησλ ξνχρσλ θαη 

λπθηθψλ βξίζθεηαη ζε θξίζε εμαηηίαο ηνπ παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ παξαγσγήο - 

πξάγκα πνπ δελ ηζρχεη γηα ηελ νδνληηαηξηθή. Έηζη, ε Μάλα παξά ηελ εξγαζηαθή 

έληαμή ηεο εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε νηθνλνκηθή δπζθνιία. 

 

Ζ Μάλα βξήθε ήδε απφ ηελ αξρή, κε ηε βνήζεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη εζλνηηθνχ 

δηθηχνπ, δνπιεηά ζε έλα εξγαζηήξην γηα λπθηθά. Απηνπξνζδηνξίδεηαη σο θαιιηηέρλεο, 

έρεη κεξάθη γη' απηφ πνπ θηηάρλεη, αγαπάεη ηε δνπιεηά ηεο θαη είλαη   ππεξήθαλε γη‟ 

απηή. Νηψζεη ηε δηαξθή αλάγθε λα βειηηψλεηαη θαη λα καζαίλεη λέεο ηερληθέο θαη 

πιηθά. Ζ δνπιεηά πνπ θάλεη είλαη πξαγκάησζε ησλ πνιχηηκσλ ιεηηνπξγηθνηήησλ ηεο, 

δειαδή ηεο επηζπκίαο λα εθθξάδεηαη κέζα απφ ηε δνπιεηά ηεο θαη λα βειηηψλεη ηελ 

ηερληθή ηεο. Παξά ηηο ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ακνηβέο θαη ηε «δήιεηα» ησλ γεγελψλ 

ζπλαδέιθσλ – ν αληαγσληζκφο αθνξά  ηηο δεκηνπξγηθέο θαη θαιιηηερληθέο 

ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο είλαη απνθιεηζηηθά πξνζσπηθέο θαη δελ απνθηψληαη κε 

εθπαίδεπζε - δελ ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο ηεο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή 

ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή θαη θνηλσληθή ηεο έληαμε ζηνλ κηθξφθνζκν ησλ ζπλαθψλ 

βηνηερληψλ θαη ζηνλ θχθιν ησλ ζπλαδειθηζζψλ (γεγελψλ θαη κεηαλαζηξηψλ) πνπ 

εξγάδνληαη ζηνλ ίδην θιάδν, παξά ηνπο αληαγσληζκνχο ή ηηο αληηζέζεηο.  

 

Αλαδεηά θαιχηεξεο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο θαη αμηνπνηεί ηηο γλσξηκίεο ηεο γηα 

κεηαθίλεζε απφ ηε κηθξή βηνηερλία, φπνπ αξρηθά εξγάδεηαη, ζε έλαλ κεγάιν θαη 

νξγαλσκέλν νίθν λπθηθψλ.  Παξά ηηο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ εξγαζία, θαη ην 

πέξαζκα γηα έλα δηάζηεκα ζηνλ άηππν ηνκέα θαη ζηελ αλεξγία, ε Μάλα επαλέξρεηαη 

εθαξκφδνληαο ζηξαηεγηθέο επειημίαο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο. Δίλαη επέιηθηε σο 

πξνο ηνλ ηχπν απαζρφιεζεο (κηζζσηή ή απηναπαζρνινχκελε, κε έλαλ θαη κνλαδηθφ 

εξγνδφηε ή κε πεξηζζφηεξνπο), ην σξάξην (πιήξεο, ππεξσξίεο, κεησκέλν) θαη ηηο 

ακνηβέο (ρακειφηεξεο, κεησκέλεο ή θαη απαζρφιεζε ρσξίο ακνηβή), θαη 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο γηα ηνλ φγθν δνπιεηάο θαη ηηο επηκέξνπο 

εξγαζίεο πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη (αλαβαζκίδεη ηηο δεμηφηεηέο ηεο καζαίλνληαο λα 

θεληάεη θαη λα ξάβεη πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη λα έρεη δνπιεηά θαη λα κεηψζεη ην 

θφζηνο εξγαζίαο γηα ηνπο εξγνδφηεο). Με ηα ρξφληα εδξαηψλεη ηελ κνλαδηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο ηεο θαη απνθηά έλα δηθφ ηεο πξνζσπηθφ θχθιν πειαηηζζψλ, παξά ηηο 

δπζθνιίεο θαη αληημνφηεηεο πνπ αληηκεησπίδεη θαη  ηελ θξίζε πνπ δηέξρεηαη ν θιάδνο.  

Γηαηεξεί θαη αμηνπνηεί ην δίθηπν ησλ γλσξηκηψλ ηεο ζην πιαίζην ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

ππνζηεξίδνληαο παιηέο εξγνδφηξηεο κε ηηο νπνίεο έρεη θηιηθέο ζρέζεηο. Γεκηνπξγεί 

ξνχρα (λπθηθά) πνπ θέξλνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο ζε θάζε ιεπηνκέξεηα.  

 

ηελ απηφλνκε επαγγεικαηηθή πνξεία έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ην γεγνλφο φηη έρεη 

(απηνηειή) άδεηα παξακνλήο, ε νπνία αλαδεηθλχεηαη ζε ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

φηαλ ε νηθνγέλεηα βηψλεη θξίζε κε ηελ αλεξγία θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ απψιεηα άδεηαο 

παξακνλήο ηνπ ζπδχγνπ. Χζηφζν, ν επαγγεικαηηζκφο, ε εξγαηηθφηεηα, θαη ε 
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επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε δελ αξθνχλ γηα λα αξζνχλ νη πνηθίινη θνηλσληθνί 

δηαρσξηζκνί θαη νη αληζφηεηεο πνπ βηψλεη ζην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο.  Ζ 

μελνθνβία θαη ν ξαηζηζκφο ηελ θάλνπλ λα ζεσξήζεη ηελ επηζηξνθή ηεο νηθνγέλεηάο 

ηεο ζηε Γεσξγία σο ηε κφλε ιχζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πγηνχο αλάπηπμεο θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ ηεο.  Βιέπνπκε έηζη φηη ε θνηλσληθή θξίζε θαη ε έμαξζε ηνπ 

ξαηζηζκνχ έρνπλ απνζπλζεηηθέο επηξξνέο ζηε εληαμηαθή δηαδηθαζία  θαη πξνθαινχλ 

ξηδηθέο ιχζεηο φπσο ε επηζηξνθή ζηε ρψξα πξνέιεπζεο πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Μάλαο θαηαιήγεη ζε δηεζληθή έληαμε θαη κεξηθή παξακνλή ζηελ ειιεληθή αγνξά 

εξγαζίαο.  

 

 

Γ. Γηαθξαηηθή εξγαζηαθή έληαμε ζηηο αγνξέο ησλ δχν ρσξψλ, πξνέιεπζεο θαη 

κεηαλάζηεπζεο, κέζα απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε 

ρξεζηκνπνίεζε εληαμηαθψλ πφξσλ απφ ηηο δχν ρψξεο  

 

Δίλαη ιίγεο νη κεηαλάζηξηεο κε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο πνπ αλαπηχζζνπλ θαη 

πξαγκαηνπνηνχλ ζρέδηα επηζηξνθήο κε ζηφρν ηα παηδηά ηνπο λα θνηλσληθνπνηεζνχλ 

ζηελ παηξίδα ηνπο. Ζ πεξίπησζε ηεο Μάλαο αλήθεη ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Κάησ 

απφ ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο θξίζεο, αλεξγίαο ηνπ ζπδχγνπ θαη δηθήο ηεο πξνζπάζεηαο 

λα δηαηεξήζεη ηε δνπιεηά ηεο,  αιιά θαη κε ηελ επίγλσζε φηη ηα παηδηά ηεο 

αλαγθάδνληαη λα απνπνηνχληαη ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα  κέζα ζ‟ έλα έληνλν θιίκα 

μελνθνβίαο, ε Μάλα απνθαζίδεη ηελ επηζηξνθή ηεο νηθνγέλεηαο ηεο ζηε Γεσξγία θαη 

ηε δηπιή εξγαζηαθή έληαμε ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεσξγία κέζα απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην ρψξν ηεο δνπιεηάο ηεο, ηεο θαηαζθεπήο θαη 

πψιεζεο  λπθηθψλ.  

 

Ζ Μάλα ππεξαζπίδεηαη έηζη ηελ επαγγεικαηηθή ηεο απηνλνκία θαη ηαπηφηεηα θαη 

αμηνπνηεί ηελ άδεηα παξακνλήο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ, ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηεο ζρέζεηο ζηελ Διιάδα θαη ηηο γλψζεηο ηεο γηα ηελ αγνξά ζηε 

Γεσξγία, γηα λα  δεκηνπξγήζεη, βαζηδφκελε ζηηο επαθέο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο 

ζρέζεηο ηεο ζηελ Διιάδα, δηθή ηεο επηρείξεζε ζηε ρψξα ηεο κε ζθνπφ λα πνπιά 

λπθηθά πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Διιάδα. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε ηεο Μάλαο έρνπκε 

ηειηθά κηα πξαγκαηηθή εξγαζηαθή έληαμε ζε έλα δηαθξαηηθφ επίπεδν, κε ηηο δχν 

ρψξεο λα είλαη ηκήκα ηεο πξαγκάησζεο ησλ βηνγξαθηθψλ ηεο ζρεδίσλ θαη ηεο 

αλαπαξαγσγήο ηεο νηθνλνκηθήο ηεο χπαξμεο κέζα απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πξφζβαζή ηεο ζηηο αγνξέο θαη ηελ παξαγσγή  

ζηηο δχν ρψξεο.    

 

 

Δ. Απφ ηελ θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία ζηηο νηθηαθέο ππεξεζίεο ή ζην θνηλσληθφ 

πεξηζψξην 
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Γηα κεξηθέο απφ ηηο γπλαίθεο ζην δείγκα καο ε είζνδνο ζηε ρψξα κε ηε βνήζεηα 

νξγαλσηψλ ιαζξαίαο εηζφδνπ (traffickers) νδήγεζαλ ζε ζπλζήθεο αλαγθαζηηθήο 

εξγαζίαο θαη ζσκαηεκπνξίαο.   

 

Δμαλαγθαζηηθή εξγαζία (labour trafficking)  

 

Μηα πεξίπησζε ζσκαηεκπνξίαο ζην δείγκα καο είλαη ηεο Βέξαο απφ ηελ Μνιδαβία, ε 

νπνία αλαγθάζηεθε λα εξγαζηεί - ην δηαβαηήξην ηεο είρε παξαθξαηεζεί - ζε 

μελνδνρείν γηα 9 δνιάξηα ηελ εκέξα κε 18/19 ψξεο δνπιεηάο εκεξεζίσο. Οη ζπλζήθεο 

απηέο απφιπηεο απψιεηαο ηεο ηθαλφηεηαο δξάζεο, νδήγεζαλ ζηελ ςπρηθή 

θαηάξξεπζε θαη ηάζε γηα απηνθηνλία. Ζ δηαζχλδεζε κε ζπγγελείο πνπ δνχζαλ θαη 

εξγάδνληαλ ζηελ Διιάδα ηεο έδσζαλ ηελ δπλαηφηεηα εμφδνπ απφ ηελ εμαλαγθαζηηθή 

εξγαζία (labour trafficking).  

 

Ζ πνξεία ηεο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ εμαλαγθαζηηθή εξγαζία ηελ νδεγεί ζηελ άηππε 

αγνξά εξγαζίαο σο εζσηεξηθή ζηε θξνληίδα ειηθησκέλσλ, φπνπ θαη εθεί βξίζθεηαη 

αληηκέησπε κε εμνλησηηθή εξγαζία θαη άζιηεο ζπλζήθεο δηακνλήο. Ζ αιιαγή 

εξγνδφηε απνηέιεζε ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ θαιπηέξεπζε ησλ φξσλ δνπιεηάο θαη 

δηαβίσζεο. 

 

ηελ πνξεία, ε Βέξα επαλέθηεζε ηελ ηθαλφηεηα δξάζεο ηεο θαη κεζφδεπζε ηελ  

απφθηεζε εληαμηαθψλ πφξσλ καζαίλνληαο κφλε ηεο ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 

απνθηψληαο άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο. Μεηά ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο 

παξακνλήο θαη εξγαζίαο, κεηαθηλήζεθε απφ ηελ νηθηαθή εξγαζία σο εζσηεξηθή ζηελ 

νηθηαθή εξγαζία/θαζαξηζκφ σο απηναπαζρνινχκελε κε δηθή ηεο θαηνηθία, 

απνθηψληαο έηζη ηνλ έιεγρν ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ηελ ηδησηηθή ηεο δσή.      

 

Δκπνξία αλζξψπσλ κε ζθνπφ ηελ πνξλεία (sex trafficking)  

 

Ζ πνξεία πνπ θαηαγξάθεηαη απφ ηα ζχκαηα ζσκαηεκπνξίαο κε εμαλαγθαζηηθή 

δνπιεηά ζηελ πνξλεία ζην δείγκα καο (απφ ηελ Αθξηθή, ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο, Ρσζία) είλαη ιηγφηεξν επηηπρήο απφ ηελ πνξεία ηεο Βέξαο, απφ ηελ άπνςε 

φηη απηέο νη κεηαλάζηξηεο δελ επηηπγράλνπλ ηελ είζνδν ζηνλ ηνκέα ησλ νηθηαθψλ 

ππεξεζηψλ. Οη κεηαλάζηξηεο κε βίσκα εμαλαγθαζηηθήο πνξλείαο έρνπλ ππνζηεί 

ζνβαξά ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ηξαχκαηα θαη βξίζθνληαη εγθισβηζκέλεο ζε 

καθξνρξφληεο δηαδηθαζίεο επαλάθηεζεο ησλ ηαμηδησηηθψλ ηνπο εγγξάθσλ θαη  άδεηαο 

παξακνλήο, έρνληαο κφλν κηθξήο δηάξθεηαο έγγξαθα απφ ηελ αζηπλνκία πνπ 

πηζηνπνηνχλ ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπο σο ζχκαηα ζσκαηεκπνξίαο.  Ζ 

θαηάζηαζε ησλ ζπκάησλ ζσκαηεκπνξίαο δείρλεη πην έληνλα ηελ πξνβιεκαηηθή ησλ 

δηνηθεηηθψλ ρεηξηζκψλ ηεο άδεηαο παξακνλήο γηα ηελ εξγαζηαθή έληαμε ησλ 

κεηαλαζηξηψλ, κηα πξνβιεκαηηθή πνπ δηαθαίλεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο αθεγήζεηο, 

εθηφο απφ ηηο «πξνλνκηνχρεο» σο πξνο ηελ λνκηθή έληαμε νκνγελψλ θαη ζπδχγσλ 

Διιήλσλ.  
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Πξνζπαζνχλ λα βξνπλ εξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο αιιά ρσξίο επηηπρία. 

Μία απφ απηέο εμεγεί φηη ζε ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο ε άξλεζε έξρεηαη κφιηο πεη 

φηη είλαη απφ ηε Νηγεξία. Ζ θαηάζηαζε απηή επηδεηλψλεηαη θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο 

ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο πνπ έρεη νδεγήζεη ζηε ζπξξίθλσζε ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ 

δχλαληαη λα αγνξάδνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο.  

 

Οη πεξηζζφηεξεο είλαη αλίθαλεο λα αλαιάβνπλ δξάζε, ππνζηεξίδνληαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε άκεζσλ βηνηηθψλ ηνπο αλαγθψλ θαη θαζεκεξηλφηεηαο απφ ΜΚΟ θαη 

έλα άηππν δίθηπν πξνζσπηθψλ, ζπλήζσο εζλνηηθψλ ζρέζεσλ αιιειεγγχεο, θαη 

ππνθέξνπλ απφ ηελ επίγλσζε φηη είλαη αλίθαλεο λα εθπιεξψζνπλ ηελ ππνρξέσζή 

ηνπο λα ζηέιλνπλ ρξήκαηα ζηα παηδηά ηνπο θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο. 

   

Ε. Οξηδφληηα θηλεηηθφηεηα κεηαμχ πνιιαπιψλ ηνκέσλ απαζρφιεζεο ζηνπο 

νπνίνπο ππάξρεη πξνζθνξά ζέζεσλ εξγαζίαο ρακειήο εμεηδίθεπζεο, 

πνιπαπαζρφιεζε, θαη επνρηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζε εκη-αζηηθέο θαη αγξνηηθέο 

πεξηνρέο κε ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ κεηαλαζηεπηηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

 

Οη πνξείεο έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κεηαλαζηξηψλ ζε κηθξά ηνπξηζηηθά λεζηά 

θαη ζε κηθξφηεξεο πφιεηο ζε γεσξγηθέο πεξηνρέο εκθαλίδνπλ κηα ηδηαίηεξε δνκή. Ζ 

εξγαζία ζε θξνληίδα ζηα ζπίηηα είλαη κηα είζνδνο ζηελ αγνξά εξγαζίαο αιιά φρη ε 

κφλε. Οη αγξνηηθέο εξγαζίεο παίδνπλ έλα παξφκνην ξφιν. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ε 

πνιππξαγκνζχλε θαη ε απαζρφιεζε ζε «αλδξηθέο» δνπιεηέο.  

 

Ζ Νάλα απφ ηε Ρσζία,  είλαη επαγγεικαηίαο κνπζηθφο. Μπήθε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

κε ηελ εξγαζία ζηε θξνληίδα ειηθησκέλνπ αηφκνπ. χληνκα έθπγε απφ απηή ηε 

δνπιεηά θαη θαηέιεμε ζην λεζί ., φπνπ έρεη εγθαηαζηαζεί θαη εξγάδεηαη ζε 

ηνπξηζηηθέο εξγαζίεο θαη εξγαζίεο νηθνδνκηθψλ επηζθεπψλ. Ζ ηδηαηηεξφηεηα θαη ην 

«πξνζφλ» πνπ πξνζθέξεη είλαη ε πνιπδηάζπαζε ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαιακβάλεη θαη 

νη νπνίεο είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο παξαδνζηαθά «αλδξηθέο» δνπιεηέο.  

 

Πξνθαλψο είλαη ε έιιεηςε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ κεηαλαζηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

εξγαζηαθψλ αλαγθψλ ηηο νπνίεο αξλνχληαη λα θαιχςνπλ νη ληφπηνη, πνπ ηεο 

πξνζθέξεη πξνλνκηαθή ζέζε ζε απηφ ηνλ ρψξν, ζηνλ νπνίν νη εξγνδφηεο θάησ απφ 

άιιεο ζπλζήθεο πηζαλφλ ζα πξνηηκνχζαλ έλαλ άλδξα γηα εξγαζίεο ζεσξνχκελεο 

αλδξηθέο,  φπσο νη νηθνδνκηθέο επηζθεπέο.   

 

Ζ  πνιππξαγκνζχλε, ε επέιηθηε πξνζθνξά ηεο εξγαηηθήο ηεο δχλακεο, ε δηαξθήο 

δηαζεζηκφηεηα ζηα αηηήκαηα ησλ εξγνδνηψλ, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε παξνρή  

εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζε έλα πνιπεξγνδνηηθφ κνληέιν, είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο ηεο Νάλα ζηνλ ηνπξηζηηθφ θαη αγξνηηθφ ρψξν. 

 

Ζ Νάλα πξαγκαηψλεη κε απηήλ ηελ εξγαζία ηελ πνιχηηκε ιεηηνπξγηθφηεηα λα κπνξεί 

λα απνηακηεχεη θαη λα ζηέιλεη ρξήκαηα ζην γην ηεο. Ζ δνπιεηά ηεο, φπσο θαη ε 
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δνπιεηά ησλ πεξηζζνηέξσλ, είλαη έλα κέζν γηα ηελ απφθηεζε εηζνδήκαηνο πνπ δελ 

είλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιίζνπλ κε ηελ εξγαζία ζηελ εηδίθεπζε ηνπο.  

  

Οη ζπλζήθεο εξγαζηαθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηελ εκηαζηηθή πεξηνρή ηεο 

Κνξίλζνπ δηαθέξνπλ απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζηαθήο έληαμεο ζηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα. Δδψ θπξηαξρεί, πιάη ζηηο νηθηαθέο ππεξεζίεο, ν αγξνηηθφο ηνκέαο σο ζεκείν 

εηζφδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζεκείν επαλεθθίλεζεο. Δπηπιένλ, νη κεηαλάζηξηεο 

αλαθέξνληαη ζε έληνλε νξηδφληηα θηλεηηθφηεηα κεηαμχ πνιιαπιψλ ηνκέσλ 

απαζρφιεζεο ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη πξνζθνξά ζέζεσλ εξγαζίαο ρακειήο 

εμεηδίθεπζεο, πνιπαπαζρφιεζε, θαη επνρηθφηεηα ηεο εξγαζίαο.  

 

Οη εξγαζίεο πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηηο κεηαλάζηξηεο ζηελ Κφξηλζν ήηαλ κηα κεγάιε 

γθάκα φπσο: αγξνηηθέο δνπιεηέο, δαραξνπιαζηείν, baby sitting, θξνληίδα 

ειηθησκέλσλ, ζπζθεπαζηήξην, ζπλεξγείν θαζαξηφηεηαο, μελνδνρείν, εξγαζηήξην 

ξαπηηθήο, εζηηαηφξηα. Γηα πνιιέο, νη γεσξγηθέο εξγαζίεο, εηδηθά ε επνρηθή ζπγθνκηδή 

θαξπψλ, είλαη κία βαζηθή απαζρφιεζε, ελψ ε εξγαζία ζηηο νηθηαθέο ππεξεζίεο είλαη 

επίζεο έλαο ζεκαληηθφο πξνζβάζηκνο ηνκέαο, φκσο ηα κεξνθάκαηα ζηα ζπίηηα 

κεηψλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Φάζεηο αλεξγίαο ή 

νηθνγελεηαθήο δνπιεηάο ελαιιάζζνληαη κε θάζεηο εξγαζίαο.  

 

Γίλεηαη θαλεξή ε ζηξαηεγηθή ηεο πνιππξαγκνζχλεο ζε έλα επξχ θάζκα ηνκέσλ,   ην 

νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη ηελ παξνρή αηνκηθψλ ππεξεζηψλ, ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ηνλ 

ηνπξηζκφ, ηε κεηαπνίεζε, ην ιηαληθφ εκπφξην. 

 

 

 

2.2. ΣΟ  ΝΟΜΗΚΟ ΚΑΘΔΣΩ Ω ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΔΝΣΑΞΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ   

 

Κεληξηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή έληαμε είλαη ην λνκηθφ 

θαζεζηψο ησλ κεηαλαζηξηψλ, ε απφθηεζε άδεηαο παξακνλήο θαη εξγαζίαο.  κσο, 

φπσο  έρεη ήδε γίλεη θαλεξφ ζε πνιιέο κειέηεο, ηα εκπφδηα γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

άδεηαο παξακνλήο θαη εξγαζίαο είλαη ζεκαληηθά, δεδνκέλνπ φηη πνιινί  

εξγνδφηεο/ηξηεο εηδηθά ζηνλ ηνκέα νηθηαθψλ ππεξεζηψλ άιια φρη κφλν εθεί, 

αξλνχληαη λα θαηαβάινπλ ηα πνζά πνπ απαηηνχληαη γηα θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηα 

νπνία απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ  αλαλέσζε ηεο άδεηαο παξακνλήο. 

Δπηπιένλ, ηα θελά θαη νη αληηθάζεηο ηεο εθαξκνγήο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο 

απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε γίλνληαη νξαηά ζηηο αθεγήζεηο ησλ κεηαλαζηξηψλ θαη 

δεκηνπξγνχλ κέγηζηα εκπφδηα ζηελ εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή ηνπο έληαμε.   

 

 

Α. Απαζρφιεζε θαη λνκηθφ θαζεζηψο δηακνλήο: έλαο θαχινο θχθινο. Οη 

δηαδηθαζίεο απφθηεζεο λνκηθνχ θαζεζηψηνο σο κέγηζην εκπφδην θνηλσληθήο θαη 

εξγαζηαθήο έληαμεο. Ζ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο, ηα θελά ηεο λνκνζεζίαο, ε 
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αξγνπνξία ησλ δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ θαη ην πςειφ θφζηνο ηεο απηαζθάιηζεο 

θαζηζηνχλ ηελ απφθηεζε λνκηθνχ θαζεζηψηνο έλα δχζθνιν εγρείξεκα.    

 

Ζ ζπλάξζξσζε ηεο έληαμεο ζηελ απαζρφιεζε ζε ζρέζε κε ηελ απφθηεζε θαη 

δηαηήξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο παξακνλήο ζηε ρψξα -λνκηθή έληαμε- θαη ε ζχλδεζε ηεο 

απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ κεηαλαζηξηψλ κε ην δηθαίσκα παξακνλήο, δεκηνπξγεί έλα 

πιέγκα εμαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ δπλαηνηήησλ πξαγκάησζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ απηψλ 

δηθαησκάησλ πνπ νδεγεί ζε κηα ζεηξά απφ ζεζκηθέο παξακνξθψζεηο θαη θνηλσληθέο 

ζηξεβιψζεηο πνπ θαζηζηνχλ αθφκε πην επάισηα ηα ππνθείκελα–κεηαλάζηξηεο. ην 

πιαίζην απηψλ ησλ ζηξεβιψζεσλ κεηψλνληαη δξακαηηθά νη δπλαηφηεηεο άζθεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο επηινγήο ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο θαη θαη‟ αληηζηνηρία θαη νη 

δπλαηφηεηεο δηεθδίθεζεο ησλ φξσλ εξγαζίαο: σξάξην, άδεηεο, αζθάιηζε, 

ζπληαμηνδφηεζε.  

 

Έηζη δηαπηζηψλνπκε φηη νη δπλαηφηεηεο εξγαζηαθήο έληαμεο, θηλεηηθφηεηαο θαη  

πξαγκάησζεο ησλ πνιπηίκσλ ιεηηνπξγηθνηήησλ επηηπγράλεηαη πεξηζζφηεξν θαη 

επθνιφηεξα απφ φζεο δηαζέηνπλ άδεηα νκνγελνχο (νη ίδηεο ή κέζσ ζπδχγσλ)  αθξηβψο 

ιφγσ ηεο εμαζθάιηζεο επλντθνχ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο.  

Σα πξνβιήκαηα ηεο θαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο επαπμάλνληαη κε ηνλ 

απνθιεηζκφ απφ ηελ ελεκέξσζε. Οη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ απφ 

νκνεζλείο ή γεγελείο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα είλαη πεξηνξηζκέλεο.  Έγηλε θαλεξφ φηη 

πνιιέο κεηαλάζηξηεο δελ γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ή ηηο απαηηνχκελεο 

δηαδηθαζίεο, δελ ελεκεξψλνληαη αμηφπηζηα γηα φζα πξέπεη λα θάλνπλ θαη 

απνζαξξχλνληαη ή θαηαθεχγνπλ ζηε βνήζεηα δηθεγφξσλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ θάηη 

πνπ ζα έπξεπε λα είλαη κηα απιή δηνηθεηηθή πξάμε. ηηο αθεγήζεηο ηνπο νη 

κεηαλάζηξηεο κηινχλ κε ηδηαίηεξε αγαλάθηεζε γηα «ηα θπθιψκαηα ησλ δηθεγφξσλ ... 

πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ππαιιήινπο ηνπ ΗΚΑ ακείβνληαλ 2000 επξψ θαη άηνκν γηα ηελ 

έθδνζε  ελζήκσλ». 

 

ηελ νκάδα εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο αλαθέξζεθε ην δήηεκα ηεο κφληκεο παξακνλήο 

(άδεηα επί καθξφλ δηακέλνληνο) θαη ην πνηνο ηε δηθαηνχηαη. Απνδεηθλχεηαη φηη νη 

κεηαλάζηξηεο δελ είλαη πιεξνθνξεκέλεο. Ζ έιιεηςε γλψζεο ηεο γιψζζαο θαη ν 

θφβνο δεκηνπξγνχλ ην πιαίζην γηα λα κελ αληηδξνχλ θαη δηεθδηθνχλ ηα δηθαηψκαηά 

ηνπο. 

 

ε ζπλάξηεζε κε ηα λνκηθά θελά αλαθέξνληαη ηα πξνβιήκαηα ησλ δπζθνιηψλ 

επηθνηλσλίαο κε ηηο ππεξεζίεο θαη ηε ρακειή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο γηα ηνπο 

κεηαλάζηεο /ηξηεο πνπ αδπλαηνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ηππηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

απαηηήζεηο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Οη 

εκπεηξίεο απηέο απνηεινχλ ην ππφζηξσκα γηα ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ νξζνινγηζκνχ 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ.  «Καη έηζη θάπνπ θνιιάεη, θη 

φηαλ παο εθεί, ζεο ην θφβν, είπα, όρη γηα κέλα... αιιά γηα πνιινχο, ηνπο ιέλε θάηη, θάηη 

δελ θαηαιάβαλε, θεχγνπλ άπξαγνη. Πνιινί απφ δσ, νη άληξεο ηνπο δελ μέξνπλ… 

θεχγνπλ άπξαγνη, ρσξίο λα θάλνπλ ηίπνηα, ρσξίο λα ηειεηψζνπλε πνηέ ραξηηά. Γηαηί 
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θάηη δελ θαηαιάβαλε ζσζηά,  εθείλνη, θάηη δελ θαηαιάβαλε νη δηθνί καο, νη άληξεο ζαο, 

ζσζηά, θη έρεη κείλεη ην πξάγκα έηζη. Ή άιιν δεηάλε θαη γξάθνπλε θαη ζε κία αίηεζε, 

ηέινο πάλησλ, θαη άιιν βγαίλεη. Καη θνιιάλε. Βξίζθνπλε θάηη, βξίζθνπλε κηα ηειεία, 

έλα θφκκα, θαη ζηακαηάλε ηα ραξηηά εθεί». (νκάδα εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο – 

Αιβαλίδα/νκνεζλήο)  

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην ζεκείν ηεο αλαθνξάο ζηνπο άλδξεο πνπ θαίλεηαη λα 

αλαιακβάλνπλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ ζπδχγσλ ηνπο (πεξηζζφηεξν ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

κεηαλαζηξηψλ απφ Αιβαλία) ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ηνπο, γεγνλφο πνπ ηηο θαζηζηά 

δηπιά εμαξηεκέλεο (απφ ην λφκν θαη ηνπο ζπδχγνπο).  

 

Ζ Οιηάλα (απφ ηελ Αιβαλία) αλαθέξεηαη κε θφξηηζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

έιιεηςε απηφλνκεο άδεηαο εξγαζίαο ηελ έρεη ηαιαηπσξήζεη κεηαμχ ππεξεζηψλ 

(ΟΑΔΓ-ΚΔΠ) γηα ηελ έθδνζε «ραξηηψλ» πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα δηεθδηθήζεη 

ηελ ακνηβή ηεο ζε ηνπηθφ ζπζθεπαζηήξην. Οη κεηαλάζηξηεο έρνπλ θαηαιάβεη ηελ 

θπθιηθή θαη παξάδνμε «ινγηθή»: ν εξγνδφηεο γηα λα ζε πξνζιάβεη ρξεηάδεηαη ραξηί 

ΟΑΔΓ θαη ν ηειεπηαίνο γηα λα δψζεη άδεηα εξγαζίαο ρξεηάδεηαη αλαγγειία 

πξφζιεςεο απφ ηνλ εξγνδφηε.  Σν πξνθαλέο λνκηθφ απηφ θελφ /παξάινγν  

θαηαγγέιιεη ε Οιηάλα φηη δεκηνπξγεί ην πεξηζψξην γηα ηελ εξγαζηαθή ηεο 

εθκεηάιιεπζε, δειαδή παξαθξάηεζε κηζζψλ θαη ππεξσξηψλ θαζψο ελ ηέιεη θαη κε 

θαηαβνιή ελζήκσλ.  

 

ε πνιιέο αθεγήζεηο θαη ζηηο νκαδηθέο ζπδεηήζεηο αλαδεηθλχεηαη ην δήηεκα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ηεο έθδνζεο ησλ ραξηηψλ, νη θαζπζηεξήζεηο ησλ αξρψλ ζηελ 

αλαλέσζε ηνπο. Ζ πνιηηηθή παξαβφισλ σο άκεζσλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ εθ κέξνπο 

ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ απφ ηνπο κεηαλάζηεο/ηξηεο νδεγεί φρη κφλν ζηελ απαμίσζε 

ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζηα κάηηα ηνπο αιιά ζπληζηά αληηθεηκεληθά κηα κνξθή 

αλνηθηήο εθκεηάιιεπζεο ηνπο: 

 

 «...γηαηί βιέπσ: πιεξψλεηο ην θξάηνο, καδεχεηο φια ηα ραξηηά, πιεξψλεηο ην θξάηνο - 

παξαθαιψ είλαη ελάκηζν ρηιηάξηθν, θαη ηνπο ιέλε «πεξηκέλεηε». Καη μέξσ έλα παηδί 

πνπ κίιεζα, κνπ ιέεη «εγψ πεξηκέλσ εδψ θη έλα ρξφλν θαη απφθαζε θακία, θαη ην 

απνξξίςαλε, ιέεη, θαη έια μαλά!» Σα νπνία ιεθηά δελ επηζηξέθνληαη πνηέο. Καη πξέπεη 

λα μαλαδψζεηο, λνκίδσ, πνιχ ιηγφηεξα… ιηγφηεξα, αιιά είλαη άδηθν. Γηαηί;  Αθνχ δε 

ζνπ επηηξέπνπλε, λα ζνπ επηζηξέςνπλε ηα ρξήκαηα, ή…». 

 (νκάδα εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο , Αιβαλίδα /νκνεζλήο)  

 

Γηα ηηο κεηαλάζηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο ην 

νηθνλνκηθφ αδηέμνδν πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ άηππε ή /θαη πεξηζσξηαθή 

αγνξά εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάξρνπλ έζησ θαη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο 

απαζρφιεζεο, ε αδήισηε εξγαζία ζε ζπλδπαζκφ κε ην θφζηνο ηεο αγνξάο ησλ 

ελζήκσλ γηα εμαζθάιηζε θαη δηαηήξεζε άδεηαο εξγαζίαο κεηψλεη αθφκε πεξηζζφηεξν 

ηηο έηζη θη αιιηψο ρακειέο απνδνρέο.  Δπηπιένλ, ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ησλ ζπδχγσλ 
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ζέηεη απμεκέλεο απαηηήζεηο απφ ηηο κεηαλάζηξηεο εθείλεο πνπ είλαη ππνρξεσκέλεο λα 

αλαιάβνπλ θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα ην ξφιν ηεο ηξνθνδφηξηαο ηεο νηθνγέλεηαο.  

 

Δπηπιένλ, νη ζπρλέο αιιαγέο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο λνκνζεζίαο δεκηνπξγεί  έλα ζνιφ 

ηνπίν δηθαησκάησλ ην νπνίν πξνθαιεί ζχγρπζε, απνγνήηεπζε θαη εζηθή θάκςε. Ζ 

Νάληηα (απφ ηε Ρσζία) εδψ θαη έλα ρξφλν πξνζπαζεί λα δηαιεπθάλεη, αλ θαη 

απεπζχλζεθε θαη ζε δηθεγφξν, αλ θαη ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο είλαη ε ίδηα δηθαηνχρνο 

αγνξάο ελφο ζπηηηνχ ζην φλνκά ηεο.  

 

Σα κέιε ηεο νκάδαο ππεξζεκαηίδνπλ ηα πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα κε ηα 

ραξηηά θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, ηα δηθαηψκαηα ζε επηδφκαηα (αλεξγίαο, 

ελνηθίνπ, ζπνπδψλ) γηα λα επηθξαηήζεη ε απνγνήηεπζε πνπ πξνθαιεί ε έιιεηςε 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ε παξαηεηακέλε αλεξγία ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηελ εμαζθάιηζε ηεο άδεηαο λφκηκεο παξακνλήο ζηε ρψξα. 

 

Ζ πξνυπφζεζε άδεηαο παξακνλήο θαη εξγαζίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζε επίδνκα αλεξγίαο θαη ε δηαθνπή ηνπ επηδφκαηνο φηαλ ε άδεηα ιήμεη 

θαη ε κεηαλάζηξηα δελ κπνξεί λα ηελ αλαλεψζεη ιφγσ έιιεηςεο εξγαζίαο δείρλεη 

αθφκα πεξηζζφηεξν ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεκεξηλψλ λφκσλ σο κέγηζην εκπφδην 

θνηλσληθήο θαη εξγαζηαθήο έληαμεο.  

 

ε έλα άιιν επίπεδν, εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε λνκηθή ξχζκηζε γηα ηελ νηθνγελεηαθή 

επαλέλσζε ε νπνία επηθπιάζζεη έλα θαζεζηψο  εμαξηεκέλεο ζρέζεο ηεο 

κεηαλάζηξηαο απφ ην ζχδπγν ζηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηφλνκεο άδεηαο 

παξακνλήο θαη εξγαζίαο. Με δπν ιφγηα ην ζεζκηθφ /λνκνζεηηθφ πιαίζην 

αληηκεησπίδεη ηε κεηαλάζηξηα σο εμαξηεκέλν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο  ρσξίο 

απηφλνκεο αλάγθεο, επηινγέο θαη δπλαηφηεηεο γεγνλφο πνπ ππνβαζκίδεη ηε ζέζε ηεο 

θαη αλαπαξάγεη έκθπιεο δηαθξίζεηο αιιά θαη δηαθξίζεηο κεηαμχ γεγελψλ θαη 

αιινδαπψλ γπλαηθψλ.    

 

 

2.3. ΔΚΜΑΘΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ – ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ – ΑΠΟΚΣΖΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΩΝ ΔΦΟΓΗΩΝ  

Ζ γιψζζα είλαη ην λήκα πνπ δηαπεξλά φιεο ζρεδφλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο δσήο ησλ 

κεηαλαζηξηψλ: ην θαζεζηψο παξακνλήο θαη ηε λνκηθή έληαμε, ηελ πξφζβαζε ζε 

πνιηηηθέο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο θαη ζε πνιηηηθέο θαηάξηηζεο ή επηκφξθσζεο, ηελ 

πξφζβαζε θαη έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο (ηππηθή θαη άηππε) θαη εληέιεη ηελ 

θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηξηψλ (Liapi & Vouyioukas, 2009). 

Σα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηαλάζηξηεο ζηελ πξφζβαζε ζε 

ηππηθέο δηαδηθαζίεο εθκάζεζεο ηελ ειιεληθήο γιψζζαο αθνξνχλ α) ζην γεγνλφο ηεο 

κε πξφζβαζεο ζε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο β) ηα πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα είηε δελ επαξθνχλ, είηε 
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πξνυπνζέηνπλ ηελ θαηαβνιή δηδάθηξσλ πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο μεπεξλνχλ ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο γ) Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε εξγάζηκεο ψξεο θαη 

εκέξεο θαη απηφ δελ δηεπθνιχλεη φζεο κεηαλάζηξηεο εξγάδνληαη, θαζψο θαη φζεο είλαη 

κνλνγνλείο κε επζχλεο θξνληίδαο παηδηψλ δ) γηα φζεο εξγάδνληαη ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα, 

ηδηαηηέξσο φζεο απαζρνινχληαη σο εζσηεξηθέο, δελ έρνπλ θακία πξφζβαζε ζε 

καζήκαηα γιψζζαο ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ θαη σξαξίσλ εξγαζίαο θαη ηέινο ε) ηα 

θξαηηθά πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απεπζχλνληαη 

απνθιεηζηηθά ζε κεηαλάζηεο/ηξηεο πνπ έρνπλ άδεηα παξακνλήο κε απνηέιεζκα 

αξθεηέο λα ζηεξνχληαη ηελ πξφζβαζε θαηά ηε θάζε πνπ εθθξεκεί απφ ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο ε ηαθηνπνίεζε ηεο έθδνζεο ησλ «ραξηηψλ» ηνπο. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ βηνγξαθηθψλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ νκάδσλ εζηηαζκέλεο 

ζπδήηεζεο αλαδείρζεθαλ θάπνηεο βαζηθέο δηαδξνκέο/πνξείεο σο πξνο ηελ απφθηεζε 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, ηε δηαηήξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο απφθηεζεο λέσλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ (reskilling). ρεηηθά κε ηελ 

πνξεία κάζεζε ηεο γιψζζαο, ζα αλαθεξζνχκε ζηηο άηππεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο ηεο 

γιψζζαο (Α), ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο σο επηινγή ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα (Β), 

ηελ κάζεζε ηεο γιψζζαο ζηα πιαίζηα ηεο απηνκφξθσζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

εαπηνχ (Γ) θαη ηελ αμηνπνίεζε κηαο άιιεο γιψζζαο απφ ηελ ειιεληθή γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή έληαμε: κηαο lingua franca (Γ).  

2.3.1. Δθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηεο απφθηεζεο γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ  

Α. H εθκάζεζε ηεο γιψζζαο κέζα απφ άηππεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο ζέηεη φξηα 

ζηε δηαδηθαζία ηεο έληαμεο   

ε κεγάιν βαζκφ ε πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηξηψλ ηνπ δείγκαηνο καο ζηα ζρεηηθά 

πξνγξάκκαηα γιψζζαο, θαηάξηηζεο ή επηκφξθσζεο θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο 

δσήο θαη εξγαζίαο ηνπο θαη ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε. Οη κεηαλάζηξηεο γηα 

παξάδεηγκα πνπ απαζρνινχληαη σο εζσηεξηθέο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα θαη νη 

εξγαδφκελεο κνλνγνλείο ρσξίο ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν, δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε 

ζπλαθή πξνγξάκκαηα. Καηά ζπλέπεηα ε δπλαηφηεηα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο κέζσ ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο ή ζπλαθψλ πξνγξακκάησλ είλαη 

εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηξηψλ νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχλ άηππεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο.  

Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηξηψλ ινηπφλ πνπ είλαη απηνδίδαθηεο έκαζαλ 

(ζηνηρεηψδε) ειιεληθά ηνπιάρηζηνλ ζε κηα πξψηε θάζε, κέζα απφ κηα ζεηξά άηππεο 

κεζφδνπο, φπσο: ε επαθή θαη ε ζπλαιιαγή κε εξγνδφηεο /ηξηεο θαη ηα κέιε ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο θαζψο θαη ζπλαδέιθνπο ζην πιαίζην ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ. 

Καζψο επίζεο κέζα απφ ηελ ππνζηήξημε απφ νκνεζλείο ζπγγελείο  ή θίινπο πνπ ήδε 

γλψξηδαλ ηε γιψζζα θαη απφ κηα δηαδηθαζία ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηηθήο  

εμάζθεζεο κε επηκνλή θαη ζπνπδή, ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ θαη ιεμηθψλ, θαηνξζψλνπλ 

ζε κηα ζρεηηθά ζχληνκε πνξεία λα θαηαθηήζνπλ έλα επίπεδν ιεηηνπξγηθήο 
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θαηαλφεζεο ηεο γιψζζαο απαξαίηεην εθφδην γηα ηελ άκεζε επαγγεικαηηθή έληαμε 

θαη ηελ  θαζεκεξηλή ζπλαιιαγή θαη ζπλελλφεζε.   

Ζ κνξθή απηή εθκάζεζεο  ηεο γιψζζαο αθξηβψο ιφγσ ηεο εξγαιεηαθήο ηεο 

αληηκεηψπηζεο δελ εμειίζζεηαη πεξαηηέξσ κε απνηέιεζκα λα εκπνδίδεη ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, θαη λα ζέηεη φξηα ζηελ έθηαζε θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο κε εληφπηνπο. Δπηπιένλ, ζην βαζκφ πνπ 

ζπληζηά πξνθνξηθή κφλν εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ζπλήζσο δελ θαιχπηεη γλψζεηο 

αλάγλσζεο θαη θπξίσο γξαθήο, γεγνλφο πνπ εκπνδίδεη ηελ απηφλνκε πιεξνθφξεζε 

θαη ελεκέξσζε, ηελ επεμεξγαζία γξαπηψλ θεηκέλσλ, ηελ πξφζβαζε ζε έληππα θαη 

γεληθά ηελ αλάγλσζε δεκηνπξγψληαο κηα ζρεηηθή απνμέλσζε κε ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. ε ηειεπηαία αλάιπζε, ε ειιηπήο γλψζε ηεο γιψζζαο απνζαξξχλεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ ελεξγφ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπκκεηνρή θαη πεξηνξίδεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπο πνιίηε.   

Σν θελφ απηφ ζε έλα ζηνηρεηψδεο επίπεδν ζπλήζσο θαιχπηεηαη απφ ηελ θαζεκεξηλή 

επαθή κε ηα παηδηά ηνπο πνπ δηδάζθνληαη ηα ειιεληθά ζην ζρνιείν. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο κάιηζηα είλαη ην θίλεηξν ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν 

αιιά θαη επηζπκία λα κελ ράζνπλ επαθή κε ηα παηδηά ηνπο πνπ ηηο νδεγεί ζε 

ζπζηεκαηηθφηεξε πξνζπάζεηα εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο καδί κε ηα παηδηά ηνπο. Ζ 

Μάξζα(Αιβαλία) εμνκνινγείηαη φηη ήηαλ ζαλ λα πήγε μαλά ζην ζρνιείν αθνχ έγξαθε 

θαη δηάβαδε καδί κε ηε κεγάιε ηεο θφξε ηα πξψηα ρξφληα ζην ζρνιείν.   

Ζ παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο παξακέλεη ην πιένλ δηαδεδνκέλν κέζν εθκάζεζεο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο κε ηθαλνπνηεηηθά ζπλήζσο απνηειέζκαηα αλ θαη παξακέλεη ζην 

επίπεδν ηεο πξνθνξηθήο γλψζεο ηεο γιψζζαο.  

ε αξθεηέο άιιεο πεξηπηψζεηο αλ θαη δηαηππψλνπλ ηε ζπλεηδεηή επηδίσμε θαη 

επηζπκία  λα απνθηήζνπλ έλα θαιχηεξν επίπεδν κάζεζεο ηεο γιψζζαο δελ 

θαηνξζψλνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ιφγσ ησλ εμαηξεηηθά δπζκελψλ 

ζπλζεθψλ δσήο θαη εξγαζίαο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηεο Βέξαο, ε 

νπνία αλ θαη ζπνχδαζε παηδαγσγφο ζηελ Αιβαλία αλαγθάζηεθε λα κεηαλαζηεχζεη 

κφιηο νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηεο θαη νπδέπνηε είρε ηελ επθαηξία ή ην ρξφλν, ιφγσ 

ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ εκπξφζεηε δξάζεο ηεο λα παξαθνινπζήζεη καζήκαηα: 

«έπξεπε λα δνπιεχσ δηπιή βάξδηα γηαηί ζνπ ιεεη αλ δελ δνπιεχεηο θεχγεηο...θαη 

αλαγθαζηηθά έπξεπε λα δνπιεχσ. Να...θαη δελ...δελ θαζφινπ κε ηα ζρνιεία θαη απηά...».   

Ζ Μάλα, απφ ηε Γεσξγία, αλαγλσξίδεη φηη ε γλψζε ηεο γιψζζαο απνηειεί ζεκαληηθφ 

πφξν αιιά δελ θαηαθέξλεη ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο ηεο λα εληαρζεί ζε ζρεηηθφ 

πξφγξακκα. Δίλαη απηνδίδαθηε θαη λνηψζεη κεηνλεθηηθά πνπ δελ κηιάεη θαιά 

Διιεληθά. Γηα ηελ Λέλα (Οπθξαλία) ην ρακειφ επίπεδν γλψζεο ησλ ειιεληθψλ 

θαζίζηαηαη ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ εξγαζία ηεο ζηελ επηρείξεζε (καλάβηθν) ηνπ 

έιιελα ζπδχγνπ ηεο κεηά απφ κηα κεγάιε πεξίνδν φπνπ εξγαδφηαλ επνρηθά θαη 

πεξηζηαζηαθά ζηε ζίηηζε (θνπδίλα) φπνπ ζπλεξγάδνληαλ κε άιιεο νκνεζλείο ηεο, 
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γεγνλφο πνπ δελ απαηηνχζε επηθνηλσλία ζηα ειιεληθά θαη επνκέλσο δελ είρε 

επθαηξίεο εμάζθεζεο.  

Ζ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο είλαη ζπρλά ην πην ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηελ πξφζβαζε 

ζε πξνγξάκκαηα γιψζζαο αθφκε θαη ζε κηθξέο εκη-αζηηθέο πεξηνρέο φπσο ε 

Κφξηλζνο πνπ θαηά ηεθκήξην ε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε είλαη κεγαιχηεξε. Οη 

κεηαλάζηξηεο αλαθέξζεθαλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ θαη φηαλ καζαίλνπλ φηη θάπνπ 

γίλνληαη καζήκαηα ε πξφζβαζε είλαη πεξηνξηζκέλε: πιεξφηεηα ζέζεσλ, ράλνπλ ηελ 

πξνζεζκία εγγξαθήο, θαη επηπιένλ δειψλνπλ φηη ηα ίδηα άηνκα κνλνπσινχλ ηελ 

ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα.  

Ζ πξφζβαζε ζηελ ελεκέξσζε π.ρ. γηα ηα καζήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

επίπεδν δήκνπ είλαη άηππε, δειαδή δηαθηλείηαη κέζσ ησλ ζπδχγσλ ηνπο ή θάπνησλ 

θίισλ. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ζπλαλαζηξέθνληαη απνθιεηζηηθά κε άιινπο 

νκνεζλείο θαη δελ έρνπλ επαθή κε γεγελείο, ηνπο ζηεξεί ηέηνηνπ ηχπνπ πιεξνθφξεζε 

θαη δεκηνπξγεί εκπφδην ζηελ γισζζηθή ηνπο έληαμή. Γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

κεηαλαζηξηψλ δελ είλαη κφλν ν απνθιεηζκφο απφ ηνπο γεγελείο ή ε αλεπάξθεηα ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπ επίζεκνπ θξάηνπο πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθφξεζε. Κάπνηεο επηδεηθλχνπλ κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα θαη δηαζέζηκα δίθηπα 

ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε ηελ νπνία αμηνπνηνχλ πξνο 

φθειφο ηνπο ελψ θάπνηεο άιιεο βξίζθνληαη απνθιεηζκέλεο απφ ηέηνηαο δπλαηφηεηαο 

πξφζβαζε είηε κε δηαζέηνληαο ρξφλν θαη πξνζαλαηνιηζκφ δξάζεο ζε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε είηε δψληαο πεξηνξηζκέλα ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα θαη ππφ ηνλ έιεγρν ησλ 

ζπδχγσλ ηνπο.  

Β. Ζ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο επηινγή ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα 

ζηελ θαηεχζπλζε δηαηήξεζεο ηνπ δηαζέζηκνπ ή ηεο ζπζζψξεπζεο λένπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ζπκβνιηθνχ θεθαιαίνπ  

Οη κεηαλάζηξηεο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηεο γλψζεο ηεο γιψζζαο σο ζεκαληηθφ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ζπκβνιηθφ θεθάιαην θαηαβάιινπλ ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο ζηελ 

απφθηεζή ηνπ. Αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ, κέζα απφ ηελ  εκπξφζεηε 

δξάζε ηνπο, ζηφρεπζαλ ζηελ απφθηεζε ηππηθψλ γισζζηθψλ εθνδίσλ  κέζσ 

πξνγξακκάησλ θαη καζεκάησλ απφθηεζεο πηζηνπνηεηηθνχ ειιελνκάζεηαο (επίπεδν 

Γ), πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε κηαο πνιχηηκεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

δσήο πνπ είλαη γη απηέο νη ζπνπδέο θαη ε νινθιήξσζε ηεο λνκηθήο έληαμήο ηνπο 

(αίηεκα γηα καθξνρξφληα/ανξίζηνπ ρξφλνπ άδεηα παξακνλήο). Δπηπιένλ, ε 

«επέλδπζε» απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε θίλεηξα γηα  κεηάβαζε απφ ηελ νηθηαθή 

εξγαζία θαη ηελ επηδίσμε έληαμεο ζηελ «θαλνληθή» αγνξά εξγαζίαο ή ηελ απφθηεζε 

λέσλ εθπαηδεπηηθψλ εθνδίσλ φπσο ζπνπδέο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν ζέκα 

ηεο γιψζζαο ηίζεηαη θαη ζε ζρέζε κε ηελ γλψζε άιισλ γισζζψλ πέξαλ ηεο 

ειιεληθήο, π.ρ. ηεο αγγιηθήο πνπ ζπληζηά πξνζφλ γηα εξγαζία ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. 

Ζ Λίια απφ ηελ Αιβαλία π.ρ. αθηεξψλεη ρξφλν θαη πξνζπάζεηεο λα κάζεη αγγιηθά 

άηππα κέζσ κίαο θίιεο ηεο σο απαξαίηεην πξνζφλ γηα ηελ απαζρφιεζή ηεο ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ ηνκέα.  
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Γεγνλφο παξακέλεη φηη νη κεηαλάζηξηεο πνπ θαηφξζσζαλ λα απνθηήζνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο πςεινχ επηπέδνπ (παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα) θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα δηεθδηθήζνπλ κηα ζέζε ζε ίδξπκα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

αμηνπνίεζαλ ην δηθαίσκα πνπ ηνπο δίλεη ε  άδεηα νκνγέλεηαο, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

ιφγσ ζπδχγνπ.   

Μηα άιιε ζεκαληηθή δηαδξνκή απφθηεζεο γλψζεο ηεο ειιεληθήο είλαη κέζα απφ ηα 

καζήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ΜΚΟ, κεηαλαζηεπηηθέο θνηλφηεηεο  θαη αιιειέγγπεο 

πξσηνβνπιίεο θαη πνπ ζπρλά απνηεινχλ ηε κνλαδηθή δπλαηφηεηα γηα λα θαιχςνπλ 

ηελ αλάγθε κάζεζεο ηεο γιψζζαο. Οη δνκέο απηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά 

πξνο ην ηππηθφ ζχζηεκα κάζεζεο ηεο γιψζζαο,  ζπληζηά έλα αλνηθηφ ζχζηεκα 

εθκάζεζεο πνπ  πξνζθέξεη παξάιιειεο δηεπθνιχλζεηο σο πξνο ηα σξάξηα θαη 

επηπιένλ επηηξέπεη ηελ αιιειφδξαζε θαη ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

κεηαλαζηψλ/ηξηψλ θαη εληφπησλ, κέζα απφ πξσηνβνπιίεο πνπ πξνζθέξνπλ 

ζεκαληηθέο επθαηξίεο πνιηηηζκηθήο αληαιιαγήο θαη ψζκσζεο.   

Ζ Νάλα απφ ηε Ρσζία κηιάεη κε ελζνπζηαζκφ γηα ηελ εκπεηξία ζπκκεηνρήο ηεο ζε 

καζήκαηα ζην λεζί  φπνπ ζπκκεηέρνπλ αιινδαπνί απφ φιεο ηηο ρψξεο θαη ζπδεηάλε 

γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο, δηαθηλνχλ ρξήζηκε πιεξνθφξεζε θαη θνηλσληθνπνηνχληαη 

ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. ηηο αγξνηηθέο κάιηζηα πεξηνρέο ηέηνηνπ ηχπνπ 

πξσηνβνπιίεο επηηεινχλ έλα δηεπξπκέλν ξφιν θαη ππνζηεξίδνπλ πνιιαπιά ηε 

γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ/ηξηψλ.  

Γ. Απφθηεζε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ /πξνζφλησλ ζην πιαίζην ηεο 

απηνκφξθσζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ εαπηνχ  

Γηα ηελ Κάιη απφ ηελ Αιβαλία ε νπνία απαζρνιείηαη ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα θαη ηεο 

νπνίαο ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν είλαη ηεο βαζηθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ε 

εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γίλεηαη έλα πξνζσπηθφ ζηνίρεκα πνπ φηαλ ην 

θεξδίδεη απμάλεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηεο θαη επηπιένλ ηεο επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε 

ζηελ αλάγλσζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ πνπ ήηαλ έλα απφ ηα ελδηαθέξνληά  ηεο. Ζ 

επηηπρία απηή ηελ νδεγεί ζηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Οδπζζέαο.   

Ζ εξίλα πνπ είρε ζπνπδάζεη θηινινγία ζηελ Αιβαλία θαηέβαιιε θνπηψδε 

πξνζπάζεηα θαη έλα θφζηνο αξθεηά πςειφ γηα εθείλε, λα παξαθνινπζήζεη ηκήκα 

ειιεληθψλ ζην Αξηζηνηέιεην παλεπηζηήκην θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηα ζρέδηά ηεο γηα 

εθκάζεζε ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο  γηαηί δελ άληερε λα κηιάεη ηα ειιεληθά σο 

«αλαιθάβεηε» φπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη ε ίδηα.  

Ζ επηδίσμε κηαο πεξηζζφηεξν ηζφηηκεο ζρέζεο θαη δηεχξπλζεο ησλ δπλαηνηήησλ 

επηθνηλσλίαο κε ηηο εξγνδφηξηέο ηεο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα σζεί ηε Λίια απφ ηελ 

Αιβαλία λα  κειεηά θαη λα ζέηεη ζηφρν ηελ εθκάζεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ 

λέσλ ιέμεσλ θαζεκεξηλά, λα δαλείδεηαη βηβιία ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζπδεηάεη κε ηηο 

εξγνδφηξηέο ηεο θαη λα ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε ηεο γηα απηνκφξθσζε θαη δηαξθή 

εμέιημε.  
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Ζ Μαξία απφ ηελ Αθξηθή (ηέξα Λεφλε) γξάθηεθε ζε έλα ζρνιείν δεχηεξεο 

επθαηξίαο θαη πξνζπαζεί λα απνθηήζεη έλα θαιφ επίπεδν γλψζεο ησλ ειιεληθψλ θαη 

γεληθφηεξα  λα πξνζθέξεη ζηνλ εαπηφ ηεο έλα επίπεδν εθπαίδεπζεο κεηά απφ 28 

ρξφληα πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα θαη θαηά κεγάιεο πεξηφδνπο αληηκεησπίδεη 

πξνβιήκαηα κε ηε λνκηθή ηεο έληαμε.   

 

Γ. Ζ αμηνπνίεζε κηαο lingua franca γηα ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηελ 

επηθνηλσλία κε νκφγισζζεο εζληθφηεηεο   

Μεηαλάζηξηεο αθξηθαληθήο  θαη αζηαηηθήο θαηαγσγήο θαηά θχξην ιφγν νη νπνίεο 

έρνπλ γλψζε ηεο αγγιηθήο, ή γαιιηθήο ζπαληφηεξα, γιψζζαο, αμηνπνηνχλ απηέο ηηο 

γιψζζεο  σο πξνζφλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο έληαμε ηδηαίηεξα σο εζσηεξηθέο,  

γεγνλφο πνπ ηηο  πεξηραξαθψλεη ζε  ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο  ζρέζεηο θαη εκπνδίδεη 

ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ πνπ δελ κηιά απηέο ηηο γιψζζεο.   

Γηα ηελ Γθιφξηα απφ ηε Νηγεξία, ε  νπνία δηακέλεη ζηελ Διιάδα 16 ρξφληα, ε ειιηπήο 

γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο νθείιεηαη αθελφο ζηελ πίεζε ηεο έληαμεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο (ε νπνία δηαζθαιίδεη θαη ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο παξακνλήο) θαη 

αθεηέξνπ ζηελ απνζπαζκαηηθή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο. 

Δπίζεο έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη κηιάεη αγγιηθά θαη έηζη κπνξεί λα 

ζπλελλνεζεί, θαζψο θαη κε ην γεγνλφο φηη ζηνλ ηνκέα νηθηαθήο εξγαζίαο δελ 

απαηηνχληαη πςειέο γισζζηθέο δεμηφηεηεο. Σα αγγιηθά απφ ηελ άπνςε απηή 

ζπληζηνχλ έλα είδνο "lingua franca" γηα ηελ θνηλσληθή θαη εξγαζηαθή έληαμε θαζψο 

θαη γηα ηελ επαθή κε κεηαλαζηεπηηθέο θνηλφηεηεο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο. 

Αλαγλσξίδεη σζηφζν ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηε γλψζε βαζηθψλ γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπλελλφεζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα (επαθέο κε άιινπο, 

ςψληα, ζπλελλφεζε κε ππεξεζίεο, θιπ) θαη ζηε βαζηά γλψζε ησλ ειιεληθψλ θαη 

πξνζπαζεί δηαξθψο λα αλαβαζκίζεη ηηο γλψζεηο ηεο πνπ ζεσξεί αλαγθαίεο θαη γηα ηελ 

εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή ηεο έληαμε. 

Ζ Άληα απφ ηηο Φηιηππίλεο αλ θαη δηακέλεη 21 ρξφληα  ζηελ Διιάδα θαηαιαβαίλεη 

ειιεληθά αιιά πξνηηκάεη λα κηιάεη αγγιηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ζηελ εξγαζίαο ηεο 

σο εζσηεξηθή νηθηαθή εξγάηξηα θαη ζηε ζρέζε ηεο κε ηνλ αιινδαπφ Αηγχπηην 

ζχληξνθφ ηεο. Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη κε ηελ Κνξαζφλ επίζεο απφ ηηο 

Φηιηππίλεο ε νπνία βξίζθεηαη ιηγφηεξα ρξφληα ζηελ Διιάδα (5 ρξφληα) θαη αθφκε θαη 

κε ηελ θφξε ηεο θαη ηνλ νπδαλφ ζχδπγφ ηεο κηιάλε αγγιηθά ζην ζπίηη. Σν θνξίηζη 

δελ καζαίλεη θακηά απφ ηηο γιψζζεο ησλ γνληψλ ηεο. 

Ζ ακπξίλα απφ ηνλ Άγην Μαπξίθην κηιάεη γαιιηθά κε ηνλ ζχδπγφ ηεο απφ ηε 

ελεγάιε θαη κε ηα γαιιηθά ηεο θαηαθέξλεη λα βξεη δνπιεηά σο θαζαξίζηξηα ζε κηα 

γαιιηθή εηαηξεία πνπ εδξεχεη ζηε Διιάδα. Δξγαδφκελε ζε απηή ηελ εηαηξεία ζηελ 

αξρή θαη ζηε ζπλέρεηα σο baby sitter δελ έρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο εθκάζεζεο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο. Δμεγεί φηη ηα παηδηά ηεο ζπλελλννχληαη ζηα ειιεληθά, ν άλδξαο 

ηεο θαη απηή ζηα γαιιηθά θαη κε νξηζκέλνπο επηζθέπηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα αγγιηθά. 
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2.3.1. Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ  

ην πεδίν απηφ ην ελδηαθέξνλ καο επηθεληξψλεηαη ζηηο δηαδξνκέο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

εμηζνξξφπεζεο ηνπ απαμησκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ κε ηελ απφθηεζε 

λέσλ πξνζφλησλ (ηππηθψλ θαη άηππσλ). Με δεδνκέλν ηνλ εμαηξεηηθά ρακειφ αξηζκφ 

ησλ κεηαλαζηξηψλ θαη ηηο βηνγξαθηθέο ζπλζήθεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο πξνζφλησλ  ζηε κεηαλάζηεπζε, 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε επηλνεηηθφηεηα θαη νη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ 

πξνθεηκέλνπ λα εμηζνξξνπήζνπλ ηελ απψιεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ θαη 

λα ζπζζσξεχζνπλ λέν.  

Έηζη, θαηαξρήλ δηεξεπλήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο αθελφο θαη νη δπλαηφηεηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο θαη εηδηθφηεξα ησλ 

πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηελ  θαηεχζπλζε 

απφθηεζεο λέσλ επαγγεικαηηθψλ εμεηδηθεχζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

εθνδίσλ/πξνζφλησλ  κε ζηφρν ηε ζπγθξφηεζε ελφο λένπ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι θαη 

ηελ απφθηεζε κηαο λέαο εηδηθφηεηαο θαζψο θαη ηελ πξνεηνηκαζία αλαδήηεζεο κηαο 

ζέζεο απαζρφιεζεο κε θαιχηεξνπο φξνπο ζην κέιινλ.   

Θα αλαθεξζνχλε ζηα εκπφδηα πνπ πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 

πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (Α), ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ζε 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο (Β) θαη ε πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο σο 

ππνθαηάζηαην επαγγεικαηηθήο εξγαζίαο (Γ). 

Α. Ζ ζπγθέληξσζε ζηελ άηππε απαζρφιεζε απνζηεξεί ηηο κεηαλάζηξηεο απφ ηε 

κεηάβαζε ζην θαζεζηψο αλεξγίαο θαη ηηο απνθιείεη απφ ην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηηο ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο (ΔΠΑ).  Ζ έιιεηςε 

πιεξνθφξεζεο θαη ε ειιηπήο γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζπληζηνχλ εκπφδηα 

θαηά ηελ πξφζβαζε ζε κέηξα θαη πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο αλεξγίαο θαη 

ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο αθφκε θαη γηα εθείλεο νη νπνίεο θαηνρπξψλνπλ ην 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

Λίγεο είλαη εθείλεο νη κεηαλάζηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πνηνηηθή έξεπλα θαη νη 

νπνίεο έιαβαλ κέξνο ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Με δεδνκέλν ην 

ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ην νπνίν νξίδεη σο δηθαηνχρνπο ησλ πνιηηηθψλ ΔΠΑ ηνλ 

άλεξγν πιεζπζκφ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη κεηαλάζηξηεο νη νπνίεο είηε 

απαζρνινχληαη ζηνλ άηππν ηνκέα (π.ρ. νηθηαθφ) είηε απαζρνινχληαη άηππα, 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο λα απνδείμνπλ φηη είλαη άλεξγεο φηαλ δελ κπνξνχλ λα 

απνδείμνπλ ηελ απφιπζε ή/θαη ηελ πξνεγνχκελε απαζρφιεζή ηνπο.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, εθείλεο νη νπνίεο απαζρνινχληαη ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα θαη ηνλ 

ηνκέα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ (θαζαξηφηεηαο θαη θξνληίδαο) δελ δηαζέηνπλ 

πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε γηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα θαη επνκέλσο δελ 

σθεινχληαη απφ ηα κέηξα ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. ε θάπνηεο κάιηζηα πεξηπηψζεηο αλαθέξζεθαλ 
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θαη πξαθηηθέο αδηαθάλεηαο ή/θαη κε δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο πξνο φινπο ηνπο 

δηθαηνχρνπο /επσθεινχκελνπο/εο γηα ζπκκεηνρή.  

Ζ Νάληηα (Ρσζία) αλαθέξεη φηη ζηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν παξαηεξείηαη κηα αλαθχθισζε αλέξγσλ « ...μέξσ αο πνχκε απφ ηηο θνπέιεο 

πνπ γλσξίδσ εγψ, ηηο δηθέο κνπ απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε, αο πνχκε, πάλε ζπλέρεηα νη 

ίδηεο. Πψο γίλεηαη απηφ; Γηαηί λα πάεη 2,3 ρξφληα κία γπλαίθα ε ίδηα γπλαίθα ; θαη δελ 

ην θάλεη ε θαζεκηά αο πνχκε πνπ είλαη άλεξγε, ην θάλεη ε θαζεκηά πνπ πξφιαβε! 

Καηάιαβεο; είλαη θξίκα!....Καη κέλνπλε άλζξσπνη πνπ έρνπλε θαη αλάγθε ηα ρξήκαηα 

θαη ηε γιψζζα απ έμσ! Καη νη πνλεξνί, αο πνχκε, πνπ έρνπλε κάζεη απηφλ ηνλ ηξφπν 

θαηάιαβεο; Γηαηί δε ην (...) ην θξάηνο; Γηαηί ηα ιεθηά λα θεχγνπλ έηζη άδηθα, γηαηί; 

Αθνχ ππάξρνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα, λα ηα εθκεηαιιεπηνχκε ζσζηά! Άιισζηε, δελ 

είλαη ηα ιεθηά πνπ δίλνπκε γη απηφ ην ιφγν; Γηα ηνπο αιινδαπνχο; Έηζη δελ είλαη;»  

 Β. Ζ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο σο κηα πξνζπάζεηα ζπγθξφηεζεο 

ελφο λένπ  επαγγεικαηηθνχ πξνθίι  θαη απφθηεζεο  απαζρφιεζεο ή σο δηα βίνπ 

κάζεζε  θαη παξαθαηαζήθε γηα ην κέιινλ  

Ζ πινπνίεζε  πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε κεηαλάζηεο/ηξηεο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα (αθνξά ηηο δξάζεηο ηνπ ΔΣΔ) έρνπλ δηεπξχλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο θαη 

πξνζθέξνπλ κηα εηδίθεπζε πνπ επηπιένλ ζπλνδεχεηαη απφ κηα ζχληνκε 

επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε.  

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο δηαθαίλεηαη  σο ρξήζηκε ηαθηηθή γηα κεξηθέο απηφ πνπ γίλεηαη 

αληηθείκελν θξηηηθήο απφ ηηο άιιεο: Ζ θαη‟ επαλάιεςε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 

είλαη απαξαίηεηε γηα κηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο 

κεηαλάζηεπζεο. Δπίζεο δηαθαίλεηαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, φηη πεξηζζφηεξν γπλαίθεο 

απφ ηελ Αιβαλία αλαθέξνληαη ζε εκπεηξίεο ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, 

πξάγκα πνπ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηελ πξφζβαζε ζε ζπγγεληθά δίθηπα 

πιεξνθφξεζεο θαη ππνζηήξημεο.  

Ζ Εακί απφ ηελ Αιβαλία παξαθνινχζεζε ήδε απφ ην 1999 έλα επξσπατθφ 

πξφγξακκα πνπ ηεο πξνζέθεξε θαη απαζρφιεζε ζε γξαθείν γηα ηελ ππνζηήξημε 

κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ. Πξφζθαηα ζπκκεηείρε ζε κηα άιιε εθπαίδεπζε γηα 

δηακεζνιαβεηέο ζε λνζνθνκεία θαη επειπηζηεί λα εμαζθαιίζεη κηα ζρεηηθή 

απαζρφιεζε.  Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ηεο πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο γηα δεκηνπξγία 

ελφο λένπ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι ην νπνίν επειπηζηεί λα αμηνπνηήζεη  ζην κέιινλ 

θαη φπνηε πξνθχςεη κηα ζρεηηθή επθαηξία. 

Απφ ηελ άιιε, ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ελδέρεηαη λα εγγξάθεηαη φρη 

κφλν ζηελ θαηεχζπλζε κηαο βξαρχβηαο σθέιεηαο, αιιά λα ζπληζηά κηα απφπεηξα 

επαλελεξγνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο  (δηα βίνπ κάζεζε) αιιά θαη κηαο  έζησ 

θαη ακπδξήο πξνζδνθίαο γηα πηζαλή κειινληηθή αμηνπνίεζεο ηνπο παξά ηελ εθηίκεζε 

ησλ πεξηνξηζκέλσλ αληηθεηκεληθψλ δπλαηνηήησλ.  
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Ζ Κάιη απφ ηελ Αιβαλία απφθνηηε δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά: «Πέξζη θάλακε πάιη κε ην Γήκν, γξάθηεθα γηα θνκπηνχηεξ, ηψξα 

είκαη πάιη ζε έλα ζεκηλάξην Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ – ιέσ πνηνο μέξεη, κπνξεί θάπνηε, 

ιέσ, αλ γπξίζσ πίζσ λα κάζσ, επεηδή έρσ πνιιή ζέιεζε λα κάζσ, αιιά εδψ είλαη 

πνιχ δχζθνια...» 

Γ. Ζ πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο  κηα δηέμνδνο  γηα ηελ απφθηεζε κηαο λέαο 

ή ηελ άζθεζε κηαο πξνεγνχκελεο επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο  

Οη κεηαλάζηξηεο αμηνπνηνχλ ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ 

ηελ απφθηεζε κηαο εξγαζηαθήο εηδίθεπζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ απνζεκάησλ δξάζεο 

ηνπο. Αμηνπνηνχλ γηα παξάδεηγκα ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο θεθάιαην γηα εζεινληηθή 

απαζρφιεζε ζην πιαίζην ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ηνπο θνηλφηεηαο. Έηζη γηα παξάδεηγκα 

ε Εακί απνθάζηζε λα αμηνπνηήζεη ηηο γλψζεηο ηεο σο θηιφινγνο δηδάζθνληαο ζηα 

παηδηά δεχηεξεο γεληάο ηα αιβαληθά ζην ηέθη κεηαλαζηψλ, λα ζπκβάιιεη ζηελ 

έθδνζε ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ θαη εθεκεξίδσλ ή λα εξγαζηεί ζε γξαθείν ΜΚΟ γηα 

λα παξέρεη πιεξνθφξεζε ζε άιινπο κεηαλάζηεο/ηξηεο .  

Ζ εζεινληηθή απαζρφιεζε δίλεη δηέμνδν ζηα δηθά ηνπο επαγγεικαηηθά φλεηξα, ηνπο 

δίλεηαη ε επθαηξία λα αζθήζνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ήδε δηαζέηνπλ ή 

λα αμηνπνηήζνπλ άιιεο αληίζηνηρεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ζην πιαίζην ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο εκπεηξίαο. 

 

2.4. ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ 

 

Ζ θνηλσληθή αλαγλψξηζε ζπληζηά ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, 

επηβεβαηψλεη ην αλήθεηλ, ηφζν ζε κηα θνηλσλία ή ζε επηκέξνπο θνηλσληθνχο ρψξνπο,  

φζν θαη ζην πνιχ γεληθφ επίπεδν αλαγλψξηζεο θαη ζεβαζκνχ ηεο αλζξψπηλεο 

ηδηφηεηαο αιιά θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε κε ηα δηθαηψκαηα πνπ απηή ε ηδηφηεηα 

ζπλεπάγεηαη. Δθθξάδεηαη ζην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ ρψξσλ θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο 

θαη δηακείβεηαη κεηαμχ γεγελψλ  θαη κεηαλαζηψλ αιιά θαη κεηαμχ νκνεζλψλ, θαη 

ραξαθηεξίδεη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ζε δηάθνξα επίπεδα, φπσο: 

  

 ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ην θηιηθφ πεξηβάιινλ,  

 ζηνλ επαγγεικαηηθό ρώξν θαη ηηο ζρέζεηο κε εξγνδόηεο/ηξηεο θαη 

ζπλαδέιθνπο/ηζεο   

 ηνλ δεκόζην ρώξν θαη ηηο θπξίαξρεο θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο  

  ηα αληηθεηκεληθά πιαίζηα πνπ ζέηνπλ ηα ζεζκνζεηεκέλα λνκηθά δηθαηώκαηα 

θαη  νη  ζεζκνζεηεκέλεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο αλαγλώξηζεο.  

 

 Έηζη, ε θνηλσληθή αλαγλψξηζε είλαη ν αληίζεηνο πφινο ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο 

μελνθνβίαο. 

Σππηθέο Γηαδηθαζίεο ζπγθξφηεζεο ηεο θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο  
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Ζ θνηλσληθή αλαγλψξηζε εκθαλίδεηαη ζηηο αθεγήζεηο ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Χο  

εκπεηξία ηεο έιιεηςήο ηεο, π.ρ. απφ ηελ απνπζία ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ κέζα ζηνλ 

νπνίν παξάγεηαη ε θνηλσληθή αλαγλψξηζε φπσο ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο, αιιά 

θαη ζηελ πεξίπησζε βησκάησλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο. Χο απνηέιεζκα θαη 

εκπεηξία  απφθηεζήο ηεο κέζα απφ ηελ θνηλσληθή αιιειφδξαζε, σο ζηφρνο θαη 

επηδίσμε ηεο εκπξφζεηεο δξάζεο, ζε αηνκηθφ, επαγγεικαηηθφ, αιιά θαη ζπιινγηθφ 

θαη πνιηηηθφ επίπεδν.   

  

Ζ θνηλσληθή αλαγλψξηζε είλαη έηζη ζηφρνο θαη απφξξνηα ηεο δξάζεο  ησλ 

κεηαλαζηξηψλ θαζψο θαη ηεο θαζεκεξηλήο αιιειφδξαζεο. Έλα απφ ηα επξήκαηα ηεο 

αλάιπζήο καο  είλαη φηη κέζσ ησλ επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ αιιειφδξαζεο κε ηνπο 

γεγελείο νηθνδνκείηαη θαη πξαγκαηψλεηαη ε αλαγλψξηζε ησλ κεηαλαζηξηψλ σο  ζπλ-

αλζξψπσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.  Δπηβεβαηψλεηαη επίζεο φηη ε  θνηλσληθή 

αλαγλψξηζε είλαη εχζξαπζηε, γίλεηαη αληηθείκελν κηαο ζπλερνχο δηαπξαγκάηεπζεο θαη 

κπνξεί λα αλαθιεζεί θάησ απφ ζπλζήθεο αιιαγψλ ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ π.ρ. 

ζην πιαίζην ηεο ζεκεξηλήο νμείαο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο.  

 

Οη ηππηθέο δηαδηθαζίεο θαη πνξείεο πνπ επηηξέπνπλ ή εκπνδίδνπλ ηελ θνηλσληθή 

αλαγλψξηζε, θαη ζπληζηνχλ ηνλ δείθηε θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο είλαη: 

 

Α. Ζ θνηλσληθή αλαγλψξηζε σο πξντφλ ηεο θαζεκεξηλήο δηάδξαζεο κε ηνπο 

γεγελείο, θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο ξαηζηζηηθψλ ζηεξεφηππσλ θαη μελνθνβίαο 

ζε κεγάια αζηηθά θέληξα φπνπ θπξηαξρεί αλσλπκία. 

 

Ζ Λίια απφ ηελ Αιβαλία ζθηαγξαθεί ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ μέλνπ θαη άιινπ πνπ είλαη αληηθείκελν ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο, ζηελ 

θαηάζηαζε ηνπ απνδεθηνχ σο ζπλ-αλζξψπνπ, θαη αλήθνληα ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή ε δηαδηθαζία είλαη πξντφλ αιιειφδξαζεο 

κέζα ζην ρξφλν θαη ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά επίπεδα. 

 

«ήηαλε ηα πξψηα ρξφληα... αλ δελ ζε ήμεξε ν θφζκνο πξνζσπηθά, ήηαλε θξίθε. ...ζε 

βιέπαλε Αιβαλφ θαη λνκίδαλε φηη έρεηο νπξά....ψζπνπ αξρίδεηο θη έρεηο πξνζσπηθέο 

επαθέο κε ηνλ θφζκν. Απφ θεη θαη πέξα ηνλ  θφζκν δελ ην λνηάδεη.... ζα ζε ζπκπαζεί ... 

ή αληηπαζεί γη‟ απηφ πνπ είζαη, φρη γηα ηελ ηακπέια».   

 

Β. Νεζίδεο αλαγλψξηζεο:  Δκπεηξίεο κε αλαγλψξηζεο θαη εζηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. Μεκνλσκέλεο εκπεηξίεο αλαγλψξηζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο, 

ζπρλά κε εξγνδφηεο θαη άηνκα ηνπ άκεζνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ.  

 

Ηδηαίηεξα νη έγρξσκεο (Αθξηθαλίδεο απφ ρψξεο ηεο Αθξηθήο λφηηα ηεο αράξαο) 

κεηαλάζηξηεο κηινχλ γηα έληνλεο θαη ζπλερείο εκπεηξίεο εζηθνχ απνθιεηζκνχ απφ ηελ 

θαηεγνξία ησλ ζπλ-αλζξψπσλ. Ζ ζηέξεζε απηήο ηεο αλαγλψξηζεο είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ εκπεηξία ηνπ ξαηζηζκνχ. ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε 
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αλαθέξνληαη ζηελ εκπεηξία ηεο αλαγλψξηζεο σο ζπλ-αλζξψπνπ απφ νξηζκέλα άηνκα 

ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο, εξγνδφηεο ή θίιεο.  

Ζ δξακαηηθή θαηάξξεπζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

κεηαλαζηψλ ζηελ ρψξα, ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα,  έρνπλ ρεηξνηεξεχζεη ηηο ζπλζήθεο 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη αλαγλψξηζεο  ησλ κεηαλαζηξηψλ. Ζ Γθιφξηα (απφ Νηγεξία) 

πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία έληαζεο ηνπ ξαηζηζκνχ ζηελ Διιάδα, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ. Κάλεη ηε ζχγθξηζε κε ηα πξψηα ρξφληα 

παξακνλήο ηεο ζηελ Αζήλα, φηαλ ε αλαγλψξηζε ησλ έγρξσκσλ κεηαλαζηψλ σο ζπλ-

αλζξψπσλ ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ζ απμάλνπζα 

εγθιεκαηηθφηεηα θαη ε αλάγθε άκπλαο άιιαμαλ εληειψο ηελ αηκφζθαηξα, ηφζν πνπ ε 

Γθιφξηα λα θνβάηαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ ηεο ζην δξφκν. Παξαηεξείηαη κηα 

έληαζε ηεο κε αλαγλψξηζεο πνπ βαζίδεηαη ζην «ρξψκα» θαη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ 

κεηαλαζηψλ πνπ απμάλεη ηνλ θνηλσληθφ θαη εζηθφ απνθιεηζκφ γηα ηνπο κεηαλάζηεο 

/ηξηεο απφ αθξηθαληθέο ρψξεο.  

 

 

Γ. Ο απηνκαηηζκφο ηεο θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο σο ζπλ-αλζξψπνπ ζην επίπεδν 

ησλ θαζεκεξηλψλ επαθψλ ζηηο κηθξέο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

 

ηηο κηθξέο ηνπηθέο θνηλσλίεο, φπνπ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο γλσξίδνπλ ην έλα ην 

άιιν, νη ζπλζήθεο θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο ηεο κεηαλάζηξηαο σο ζπλάλζξσπνπ ζηελ 

θαζεκεξηλή επηθνηλσλία είλαη θαηά πνιχ επλντθφηεξεο, απ‟ φηη ζηηο ζπλζήθεο 

αλσλπκίαο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο  κηθξέο θαη κεγάιεο πφιεηο.  Ζ Νάλα απφ ηε Ρσζία 

πνπ δεη θαη εξγάδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην κηθξφ λεζί  .  θάλνληαο δηάθνξεο 

δνπιεηέο,  πεξηγξάθεη ηελ θνηλσληθή αλαγλψξηζε ζηελ θαζεκεξηλή δσή σο εμήο:  

 

«Καη μέξεηε ηη κνπ άξεζε   Όηαλ παο ζηνλ δξφκν, φινη άλζξσπνη εδψ ραξνχκελνη, 

φινη γειάεη θαη γεηα ζνπ θαιεκέξα Έηζη μέξεηο δελ μέξεηο γλσζηφο φρη γλσζηφο έηζη 

γεηα ζνπ....ζε ... Σψξα εγψ είκαη ζην . ζαλ ην παηξίδα».  

 

Απηνχ ηνπ είδνπο ε νηθεηφηεηα θαη ε αλαγλψξηζε ζηελ θαζεκεξηλή ζπλαλαζηξνθή 

δελ ζπλδέεηαη κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ή ζπγθεθξηκέλεο επηδφζεηο ηνπ άιινπ, 

αιιά απιψο θαη κφλνλ  κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπλαλζξψπνπ πνπ βηψλεηαη ζηελ 

πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλάληεζε θαη απνηειεί δπλεηηθά ηε βάζε γηα ηελ νηθνδφκεζε 

κηαο αιιειφδξαζεο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ακνηβαηφηεηαο. Ο επδηάζεηνο ραηξεηηζκφο ζε κηα ζπλάληεζε 

κπνξεί λα είλαη κία θνηλσληθφηεηα ζηνηρεηψδνπο κνξθήο, απνηειεί φκσο έλα βαζηθφ 

ζηνηρείν θνηλσληθήο δσήο, θαη ζηε κηθξή ηνπηθή θνηλσλία κπνξεί λα είλαη 

ζπλπθαζκέλνο θαη κε ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζην δεκφζην ρψξν, ζην ρσξηφ ή ηε 

γεηηνληά.  πσο θαηαιαβαίλνπκε απφ ηνλ ιφγν ηεο Νάλα, είλαη πξντφλ ησλ 

θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ ζηε κηθξή θνηλσλία, κε ηελ έιιεηςε αλσλπκίαο, δειαδή, ηελ 

ππάξρνπζα γλψζε γηα ηνπο άιινπο θαηνίθνπο, ηε ζπρλή ζπλαλαζηξνθή θαη ηελ ηδέα 

/πξνζκνλή φηη φινη νη δηακέλνληεο είλαη ηαπηφρξνλα κέιε κηαο θνηλφηεηαο.  
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Γ. Ζ αλαγλψξηζε ηεο κεηαλάζηξηαο σο ζπλαλζξψπνπ κέζα ζηελ εξγαζηαθή 

ζρέζε ζηηο νηθηαθέο ππεξεζίεο. Κίλδπλνη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο αλαγλψξηζεο 

απφ ηελ εξγνδφηξηα σο κέζν εμαζθάιηζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κεηαλάζηξηαο ζε 

απαηηήζεηο εξγαζίαο πνπ μεπεξλνχλ ηηο ζπκθσλεκέλεο ψξεο,  ή ηα φξηα έληαζεο 

εξγαζίαο. 

 

Αξθεηέο κεηαλάζηξηεο ζε νηθηαθέο ππεξεζίεο αλαθέξζεθαλ ζηηο αθεγήζεηο ηνπο ζηελ 

εκπεηξία αλαγλψξηζεο σο ζπλαλζξψπνπ απφ ηηο εξγνδφηξηέο ηνπο (βι. Kontos 2014). 

κσο κεξηθέο αλαθέξζεθαλ ζπγρξφλσο ζε ππνηίκεζε ε νπνία ππνρψξεζε φηαλ ε 

εξγνδφηξηα πιεξνθνξήζεθε [γηα] ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο κεηαλάζηξηαο, φηη 

γηα παξάδεηγκα, ε κεηαλάζηξηα θαη ε νηθνγέλεηά ηεο είραλ απνθηήζεη κε ηελ εξγαζία 

ηνπο έλα κεγάιν ζπίηη, φηη δειαδή αληαπνθξίλεηαη ζε θεληξηθέο αμίεο ηεο 

λενειιεληθήο θνηλσλίαο.  

 

Δ. Ζ αλαγλψξηζε, πξντφλ ελφο «αγψλα γηα αλαγλψξηζε» (Honneth, 1992), 

δειαδή,  κέζσ ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ηεο εκπξφζεηεο δξάζεο ησλ κεηαλαζηξηψλ 

λα αμηνπνηήζνπλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ κε ηνλ 

ηξφπν απηφ κηα επαγγεικαηηθή ζέζε ζε ηνκείο φπνπ δελ ζπγθεληξψλνληαη 

ζπλήζσο νη κεηαλάζηξηεο,  ή ζε ηνκείο πνπ απνηεινχλ ηνλ ρψξν εηδηθφηεηάο 

ηνπο, δειαδή,  κέζα απφ εξγαζηαθή έληαμε θαη αλνδηθή θηλεηηθφηεηα. 

 

Πέξαλ ηεο αλάγθεο γηα ηε βαζηθή αλαγλψξηζε ζηελ θαζεκεξηλή αιιειφδξαζε σο 

ζπλαλζξψπσλ,  αξθεηέο κεηαλάζηξηεο, εηδηθά απηέο απφ ηελ Αιβαλία, επηδεηθλχνπλ 

δξαζηήξηεο πξνζπάζεηεο αλνδηθήο θηλεηηθφηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο νη νπνίεο 

απνζθνπνχλ, κεηαμχ άιισλ, ζηελ αλαγλψξηζή ηνπο ζαλ άηνκα κε ηθαλφηεηεο θαη 

επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο. ε κηα ζεηξά απφ αθεγήζεηο βιέπνπκε ηηο   επηηπρεκέλεο 

ζηξαηεγηθέο βειηίσζεο ηεο ζέζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο - απφ ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο 

ζηνλ ηνπξηζκφ θαη, ζε δχν πεξηπηψζεηο, ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο. Πξφθεηηαη γηα 

βηνγξαθηθέο δηαδηθαζίεο απφθηεζεο κηαο ζσξεπηηθήο κέζα ζην ρξφλν θαη 

πνιπδηάζηαηεο σο πξνο ηα επίπεδα πξαγκάησζεο θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο ε νπνία 

είλαη απνηέιεζκα κηαο δηαξθνχο δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ηεο εκπξφζεηεο δξάζεο 

ησλ ππνθεηκέλσλ έλαληη ησλ θπξίαξρσλ πξνζιήςεσλ, ησλ ζεζκηθψλ παξαβιέςεσλ / 

αγλνήζεσλ θαη  ησλ θνηλσληθψλ θαηαλαγθαζκψλ.  

 

Ε. Κνηλσληθή αλαγλψξηζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ηζνηηκίαο ζηφρνο 

πνιηηηθήο θαη ζπιινγηθήο δξάζεο γηα ηελ πξαγκάησζε θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ. 

 

Ζ εκπεηξία ηεο ππνηίκεζεο ηεο εζληθήο νκάδαο πξνέιεπζεο απφ ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία έρεη θηλεηνπνηήζεη αξθεηέο κεηαλάζηξηεο λα ζπλεξγαζηνχλ κε πνιηηηθέο 

νξγαλψζεηο πνπ αγσλίδνληαη γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ γεληθά ή ηελ 

πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο εζληθφηεηάο ηνπο.  Μηα ηππηθή πεξίπησζε είλαη ε Λίια. 

Μηα ζεηξά απφ εκπεηξίεο απνμέλσζεο, π.ρ. κέζα απφ ηελ αιινίσζε ηεο εζληθήο ηεο 
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ηαπηφηεηαο σο Αιβαλίδαο πνπ εκθαλίδεηαη σο νκνγελήο ιφγσ ηνπ ζπδχγνπ ηεο, 

γεγνλφο φκσο πνπ ηεο εμαζθαιίδεη πξνλφκηα, φπσο ην λνκηθφ θαζεζηψο θαη ε είζνδνο 

ζην παλεπηζηήκην, θαη κέζα απφ ηηο δπζθνιίεο γηα επαγγεικαηηθή αλάδεημε θαη 

βειηίσζε φπνπ βξίζθεηαη εθηεζεηκέλε ζε ππνηηκεηηθέο θαη ππνλνκεπηηθέο πξαθηηθέο 

ζηνλ νξγαλσκέλν ρψξν εξγαζίαο ζηνλ ηνπξηζκφ, νδεγνχλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

Λίιαο γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο ζηε δεκφζηα ζθαίξα κέζα απφ ηελ 

αλάπηπμε ηεο ελεξγνχο άζθεζεο θαη πξαγκάησζεο ηεο ηδηφηεηαο ηεο πνιίηηζζαο.   

 

2.5. ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ – ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΕΩΖ  

 

Ζ νηθνγέλεηα ζπληζηά εθείλν ην δνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πιαίζην ζην νπνίν θίλεηξα 

θαη αμίεο δηακνξθψλνληαη, αλζξψπηλν θεθάιαην ζπζζσξεχεηαη, πιεξνθνξία 

δηαθηλείηαη θαη εξκελεχεηαη θαη ιακβάλνληαη θαη πινπνηνχληαη απνθάζεηο  (Harbison 

1981).  

Ζ νηθνγέλεηα πξνεηνηκάδεη ηα άηνκα γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ βαζηθνχ ηνπο ξφινπ 

ζηελ θνηλσλία.  Γηα παξάδεηγκα ζηηο θνηλσλίεο πξνέιεπζεο φπνπ ε κεηαλάζηεπζε 

αλαδεηθλχεηαη ζε επηινγή γηα ηελ επηβίσζε θαη αλαπαξαγσγή/δηαηήξεζε ηεο 

νηθνγελεηαθήο νκάδαο νξηζκέλα άηνκα-κέιε ηεο «πξνεηνηκάδνληαη» ή ελ ηέιεη 

αλαιακβάλνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ηεο νηθνγέλεηαο κέζσ ηεο  κεηαλάζηεπζεο. Ζ 

νηθνγέλεηα απνηειεί ηνλ θξίζηκν ζεζκφ γηα ηελ απφθαζε σο πξνο ηε δπλαηφηεηα θαη 

ηελ πξφζεζε/θίλεηξν  ελφο αηφκνπ λα κεηαλαζηεχζεη. Σα ηειεπηαία κάιηζηα ρξφληα 

έρεη εληαζεί ην θαηλφκελν ηεο απηφλνκεο γπλαηθείαο κεηαλάζηεπζεο φπνπ θάησ απφ 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο νη γπλαίθεο αλαιακβάλνπλ ηελ εμαζθάιηζε ησλ βηνηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαηαγσγήο ή/θαη πξνζαλαηνιηζκνχ.   

H πνιππινθφηεηα ηεο νηθνγελεηαθήο δνκήο ραξαθηεξίδεη ηε κεηαλαζηεπηηθή 

δηαδηθαζία γηαηί ε νηθνγελεηαθή κνλάδα είλαη εθείλε πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηνπ 

αηφκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο (πξννξηζκνχ) θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξεί λα ζέηεη 

πξνηεξαηφηεηεο σο πξνο ηηο αλάγθεο ηεο επί ησλ αηφκσλ-κειψλ ηεο ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηζηάζεηο (Harbison 1981). Ζ εκπεηξία ησλ γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ είλαη 

ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή απφ απηή ησλ αλδξψλ θαζψο ην θχιν είλαη βαζηθή 

νξγαλσηηθή αξρή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη φηη ην 

θχιν δνκεί θαη ηε κεηαλαζηεπηηθή δηαδηθαζία ζε ζεκαληηθφ βαζκφ.   

Σν θξάηνο κε ηηο λνκηθέο ηνπ ξπζκίζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπ ζε κεγάιν βαζκφ είλαη 

εθείλν πνπ θαζνξίδεη θαη δεκηνπξγεί ην πιαίζην θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηε 

ζπγθξφηεζε  ηεο νηθνγέλεηαο ζηε κεηαλάζηεπζε, ε νπνία ζπρλά εξκελεχεηαη κε πνιχ 

πεξηνξηζηηθνχο φξνπο. ε επίπεδν πνιηηηθψλ, ε κεηαλάζηεπζε κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, 

δειαδή ζπδχγσλ θαη παηδηψλ, αληηκεησπίδεηαη σο δεπηεξνγελήο κνξθή 

κεηαλάζηεπζεο, ππνηειήο πξνο θαη δηαρσξηζκέλε απφ, ηελ νηθνλνκηθή 

κεηαλάζηεπζε, παξά ηελ νινέλα αλαπηπζζφκελε απηφλνκε γπλαηθεία κεηαλάζηεπζε. 

Δπηπιένλ, ελ πνιινίο αγλνείηαη εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο ε πξαγκαηηθφηεηα θαη νη 

ζπλζήθεο χπαξμεο ηεο δηαθξαηηθήο νηθνγέλεηαο.   
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ηελ θαηεχζπλζε  απηή ε έξεπλά καο κέζσ ηεο δηαηχπσζεο δεηθηψλ έληαμεο σο πξνο 

ηελ νηθνγέλεηα έξρεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζπλδεδεκέλεο 

κε ηελ νηθνγέλεηα (νηθνγελεηαθήο) κεηαλάζηεπζεο θαη ηελ έληαμε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ νηθνγελεηψλ ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηηο 

λνκνζεηηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε. Ζ αλάιπζε 

ησλ βηνγξαθηθψλ ζπλεληεχμεσλ θαη ε απνηχπσζε ησλ δηεξγαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ηδηαίηεξα ζε νξηζκέλεο ζηηγκέο θαη 

θάζεηο ηεο (βηνγξαθηθήο) πνξείαο θαη ηνπ θχθινπ δσήο ησλ κειψλ ηεο 

θαηαδεηθλχνπλ ηνπο απμαλφκελνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη ζηελ 

νηθνγελεηαθή δσή ησλ κεηαλαζηψλ/ηξηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζεζκηθνχο πεξηνξηζκνχο 

αιιά θαη ηνλ παξαθνινπζεηηθφ ξφιν ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο.   

Ζ δηαθξαηηθή νηθνγέλεηα απφ ηελ άιιε κεξηά είλαη έλα ζχκπησκα ησλ απμαλφκελσλ 

παγθνζκηνπνηεκέλσλ βίσλ καο, πνπ βηψλεηαη κεηαμχ ζπλφξσλ, κεηψλνληαο ηηο 

πηζαλφηεηεο ν ηφπνο γέλλεζεο, δσήο θαη ζαλάηνπ λα ζπκπίπηνπλ. Ζ ηδέα ηεο 

δηαθξαηηθήο νηθνγέλεηαο ελέρεη ζηνηρεία δπλακηθφηεηαο, δηαθχκαλζεο θαη αιιαγήο 

σζηφζν εμαθνινπζεί λα είλαη εγθηβσηηζκέλε ζε ζηαζεξέο δνκέο πνπ επηδξνχλ ζηηο 

εκπεηξίεο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ρσξίο λα είλαη πάληα εχθνιν λα πξνζεγγηζηνχλ 

θαη λα θαηαλνεζνχλ. Οη δνκέο απηέο αληαλαθιψληαη ζηνπο ζεζκνχο ηεο θνηλσλίαο 

ππνδνρήο, ηνπο γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο, ηηο δηεζλείο πνιηηηθέο θαη λφκνπο, ηηο 

ηερλνινγίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ην ηαμίδη θαη ηελ έληαζε δχλακε 

ησλ νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ κέλνπλ πίζσ ζηε ρψξα 

πξνέιεπζεο ή δηακέλνπλ ζε άιινπο ηφπνπο. Ζ βηνγξαθηθή αλάιπζε επηηξέπεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ εκβάζπλζε θαη δηαζχλδεζε ζεκειηαθψλ δηαζηάζεσλ, βησκάησλ 

θαη ζπλαηζζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ηεο  δηαθξαηηθήο νηθνγέλεηαο.   

Καηαξράο, ε κεηαλάζηεπζε δεκηνπξγεί ζε έλα ζνβαξφ βαζκφ άγρνο γηα ηηο 

επαλαζπλδεφκελεο νηθνγέλεηεο, νη νπνίεο ράλνπλ ηελ ηθαλφηεηα πξνβιεςηκφηεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπο θαη ζπρλά ζηεξνχληαη ην ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα πνπ είραλ ζηελ 

θνηλσλία πξνέιεπζεο. Οη εληάζεηο κεηαμχ ηεο παιαηάο θαη ηεο λέαο θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθήο  πξαγκαηηθφηεηαο ζπρλά νδεγνχλ ζε πξνβιήκαηα ςπρν-θνηλσληθήο 

αλάπηπμεο γηα ελήιηθεο θαη παηδηά κέζα ζηελ νηθνγέλεηα.  

Οη αιιαγέο ζηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηα κεηαλαζηεπηηθά κνληέια πνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα λέεο δηαθνξνπνηεκέλεο ζπκπεξηθνξέο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

λνηθνθπξηψλ επηθέξεη  αιιαγέο  ζηηο νηθνγέλεηεο κε πνιιαπινχο ηξφπνπο: σο πξνο 

ηνλ ξφιν πνπ ην θχιν παίδεη ζηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη θαηαλνκή εξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (άλδξεο – γπλαίθεο) αιιά θαη κεηαμχ ησλ γελεψλ 

(παπνχδεο/γηαγηάδεο, γνλείο, παηδηά) ζηε κεηαλάζηεπζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο έληαμεο 

ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο. 

Γηα παξάδεηγκα, ε απαζρφιεζε ησλ κεηαλαζηξηψλ επηθέξεη θάπνηνπ ηχπνπ 

νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ε νπνία δεκηνπξγεί δπλακηθά ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηξνπνπνίεζε ησλ  παξαδνζηαθψλ κνληέισλ εμνπζίαο ζηελ νηθνγέλεηα, ηδηαίηεξα γηα 
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ηα πην παξαδνζηαθά ηκήκαηα ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ. Ηδηαίηεξα κάιηζηα 

ζηελ πεξίπησζε φπνπ ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη αλεξγίαο θαζίζηαληαη νη 

κνλαδηθά απαζρνινχκελεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηαο, γεγνλφο 

πνπ επηθέξεη αληηζηξνθή ησλ ξφισλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ κε ζεκαληηθέο θαη 

αδηεξεχλεηεο αθφκε πξνεθηάζεηο γηα ηνλ έκθπιν θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαη ηηο 

ζρέζεηο ηεξαξρίαο θαη εμνπζίαο αλάκεζα ζηα θχια.   

Μηα άιιε αιιαγή ζηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο παξαηεξείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο 

φπνπ επεηδή γηα ηα παηδηά είλαη επθνιφηεξν λα κάζνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο ηνπο, θαζίζηαληαη νη δηεξκελείο θαη παίδνπλ ην ξφιν ηεο 

εμαζθάιηζεο επαθήο κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν ππνλνκεχνληαο ηε γνληθή εμνπζία 

/απζεληία θαη θνηλσληθφ ζηάηνπο  (Suarez-Orozco 2009). 

ηελ έξεπλά καο επηδηψμακε κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ βηνγξαθηθψλ δνκψλ ησλ 

κεηαλαζηξηψλ λα εληνπίζνπκε εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο 

πνιχηηκεο ιεηηνπξγηθφηεηεο πνπ αλαδχνληαη ζην πιαίζην ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο. Σν 

ελδηαθέξνλ καο θηλήζεθε ζηε δηεξεχλεζε θαη αλάδεημε ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηνπο φξνπο χπαξμεο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο νηθνγέλεηαο, ηηο επηδξάζεηο 

πνπ δέρεηαη θαη ηηο κνξθέο  πνπ ιακβάλεη πάληα αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε ηνπο ζηε 

ρψξα.  Μέζα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο «δηεπζεηήζεηο» θαη ηα δηαθνξνπνηεκέλα 

πεξηερφκελα ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο είλαη δπλαηφλ λα νδεγεζνχκε ζηε δηακφξθσζε 

ελφο πνηνηηθνχ δείθηε πνπ θσηίδεη ηελ έληαμε σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηεο 

νηθνγελεηαθήο δσήο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ.   

Απφ ην ζχλνιν ησλ αθεγήζεσλ αλαδείρζεθε σο θξίζηκεο ζεκαζίαο ν ξφινο πνπ ε 

νηθνγέλεηα – σο ελφηεηα αιιά θαη θάζε κέινο ηεο μερσξηζηά - θαιείηαη λα παίμεη ζην 

πιαίζην ηεο κεηαλάζηεπζεο. Αλαθεξφκαζηε ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε δηάζπαζε 

ηεο ελφηεηαο ηεο νηθνγέλεηαο σο πξνο ηνλ ηφπν δηακνλήο αιιά θαη ην λνκηθφ ζηάηνπο, 

ζπληζηά εκπφδην θαη ζε νξηζκέλεο άιιεο πεξηπηψζεηο πηνζεηείηαη σο κηα χζηαηε ιχζε 

πνπ δηεπθνιχλεη ηελ (νηθνλνκηθή θαη λνκηθή) έληαμε. Οη επηινγέο απηέο ζην βαζκφ 

πνπ είλαη ζρεδφλ ππνρξεσηηθέο ρσξίο δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθήο ιχζεο απνβαίλνπλ 

εηο βάξνο ησλ ςπρν-θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηνπο, ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ επηδηψμεψλ 

ηνπο. Με ηελ έλλνηα απηή καο ελδηαθέξνπλ νη πεξηνξηζκνί θαη νη επηβαξχλζεηο θάζε 

ηχπνπ ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη νη κεηαλάζηξηεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ  

έληαμή ηνπο κε αληάιιαγκα ηελ αδπλακία πξαγκάησζεο κηαο πνιχηηκεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο δσήο γηα ηηο ίδηεο πνπ είλαη ε ελφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ βηνγξαθηθψλ δνκψλ θαη ησλ 

πνιχηηκσλ ιεηηνπξγηθνηήησλ δσήο ησλ κεηαλαζηξηψλ ηξία είλαη ηα βαζηθά ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ θαη επεξεάδνπλ ηελ νηθνγελεηαθή δσή σο πξνο ηελ έληαμε ησλ κειψλ 

ηεο ζηελ θνηλσλία πξννξηζκνχ.  

 Ζ  ελφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο (Α θαη Β) 

 Ζ ειεπζεξία επηινγήο κνξθήο ζπκβίσζεο (Γ) 
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 Ζ εθπιήξσζε ηνπ γνληθνχ ξφινπ ησλ κεηαλαζηξηψλ απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο 

θαη νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη απηνλνκίαο ησλ παηδηψλ (δεχηεξε γεληά) 

(Γ). 

Α. Ζ δηάζπαζε ηεο ελφηεηαο ηεο νηθνγέλεηαο: Ζ δηαθξαηηθή νηθνγέλεηα σο κέζν 

γηα ηε δηεπθφιπλζε κηαο  δηαθξαηηθήο κνξθήο έληαμεο   

Αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή πνπ έιαβε ζε έλα πξψην ζηάδην ε κεηαλάζηεπζε 

(αιπζηδσηή, νηθνγελεηαθή, απηφλνκε) νη κεηαλάζηξηεο αλαπηχζζνπλ νηθνγελεηαθέο 

ζηξαηεγηθέο ηέηνηεο πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ έληαμε ζηε ρψξα δηακνλήο ή θαη λα 

κεζνδεχνπλ κηα δηαθξαηηθήο κνξθήο έληαμε.  

Ζ Νάλα  πνπ ήξζε κφλε ηεο ζηελ Διιάδα  κε ζθνπφ λα εξγαζηεί γηα λα ππνζηεξίμεη 

ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηεο (κεηέξα θαη δχν ελήιηθα παηδηά) ζηε ρψξα ηεο (Ρσζία) 

ζε ζχληνκν δηάζηεκα θάιεζε θαη ηελ θφξε ηεο, ε νπνία εγθαηαζηάζεθε ζηελ ίδηα 

(αγξνηηθή) πεξηνρή θαη εξγάδεηαη ζηνλ ηνπξηζκφ. Ζ νηθνγελεηαθή ζηξαηεγηθή 

έγθεηηαη ζην φηη νη δχν γπλαίθεο δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα θαη εξγάδνληαη 

απνηακηεχνληαο ρξήκαηα ελψ ν λεαξφο γηνο ηεο  νηθνγέλεηαο έκεηλε ζηε  ρψξα ηνπο 

θαη αλέιαβε λα δηαρεηξίδεηαη ηηο απνηακηεχζεηο θαη λα επηβιέπεη ηελ νηθνγελεηαθή 

πεξηνπζία (ζπίηη) ψζηε λα δηαηεξείηαη κηα δηάδνρε θαηάζηαζε επηζηξνθήο ππφ ηελ 

αλαζθάιεηα ηεο έιιεηςεο αζθαιηζηηθήο θαη ζπληαμηνδνηηθήο θάιπςεο φηαλ ε ίδηα 

δελ ζα κπνξεί λα εξγάδεηαη.   

ηελ πεξίπησζε απηή παξαηεξνχκε φηη ε δηάζπαζε ηεο νηθνγέλεηαο  ζπληζηά κέξνο 

ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ πνπ δεκηνπξγεί αληίβαξα ζηελ αλαζθάιεηα πνπ ζπλνδεχεη 

ηελ ηξίηε ειηθία θαη ηελ έιιεηςε δπλαηνηήησλ ζπληαμηνδφηεζεο ζηελ Διιάδα. Γηα 

ηελ Νάλα ε εμαζθάιηζε ηνπ κέιινληνο απνηειεί πνιχηηκε ιεηηνπξγηθφηεηα δσήο θαη 

έρεη πξνζαλαηνιίζεη ηε δξάζε ηεο ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ κέιινληφο ηεο κέζσ απηήο 

ηεο επηινγήο σο πξνο ηνλ ηφπν δηακνλήο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηεο.  

ηελ πεξίπησζε ηεο Ρακφλδαο απφ ηελ Αιβαλία πνπ δεη θαη εξγάδεηαη κε ην ζχδπγν 

θαη ηνπο δχν ελήιηθεο γηνπο ηεο ζηελ Διιάδα είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε έιιεηςε 

εξγαζίαο γηα ηνπο γηνπο ηεο πνπ ηελ σζνχλ λα θάλεη ζρέδηα επηζηξνθήο θαη 

αλάπηπμεο κηαο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο ζηελ Αιβαλία πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη 

νηθνλνκηθά ηελ απνθαηάζηαζε θαη ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηεο ζηελ Διιάδα. Έηζη γηα 

δεχηεξε θνξά ε δηάζπαζε ηεο ελφηεηαο ηεο νηθνγέλεηαο παίξλεη έλα εξγαιεηαθφ 

ραξαθηήξα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

έληαμεο ηεο δεχηεξεο γεληάο. 

Ζ Βέξα απφ ηε Μνιδαβία, ρξεκαηνδνηεί ηηο ζπνπδέο ησλ παηδηψλ ηεο ζηε ρψξα ηεο, 

αγφξαζε ζπίηη  θαη ζρεδηάδεη ηελ επαλέλσζε ηεο νηθνγέλεηαο κε θαιχηεξνπο φξνπο 

ζην κέιινλ. ηελ πεξίπησζή ηεο ε απφθαζή ηεο γηα κεηαλάζηεπζή  ζπλδέζεθε κε ηε 

δηάζηαζε/ην ρσξηζκφ κε ην ζχδπγφ ηεο – αξθεηά ζπλεζηζκέλε ζηελ απηφλνκε 

γπλαηθεία κεηαλάζηεπζε - θαη ηελ αλάζεζε ηεο επζχλεο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ ζε 
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ζπγγεληθά πξφζσπα θαηά θχξην ιφγν ζηε κεηέξα. Ζ Βέξα δεη θαη μεδηπιψλεη ηα 

ζρέδηα δσήο ηεο αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο πξνζπαζψληαο λα ζπληεξήζεη αθελφο ηελ 

ελφηεηα ηεο κνλνγνλετθήο ηεο νηθνγέλεηαο, λα βξίζθεηαη θνληά ζηα παηδηά ηεο θαη 

αθεηέξνπ λα δηαηεξήζεη ηελ πξνζσπηθή ηεο δσή θαη ηε ζρέζε κε ηνλ ζχληξνθφ ηεο 

ζηελ Διιάδα.    

Ζ Μάλα απφ ηελ άιιε κεξηά απνθαζίδεη ηελ εθ λένπ δηάζπαζε ηεο νηθνγέλεηαο φηαλ 

ν ζχδπγφο ηεο κέλεη άλεξγνο ζηελ Διιάδα θαη απνθαζίδεηαη ε επηζηξνθή ηνπ 

ζπδχγνπ  θαη ησλ δχν κηθξψλ  παηδηψλ ζηε Γεσξγία φπνπ πηζηεχεη φηη ζα δήζνπλ 

θαιχηεξα. Ζ επαλαδηάζπαζε ηεο ελφηεηαο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ζηξαηεγηθή γηα ηελ  

απνκείσζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ επηθέξνπλ νη δπζθνιίεο έληαμεο (επαγγεικαηηθήο γηα 

ηνλ ζχδπγν θαη πνιηηηζκηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο γηα ηα παηδηά ηεο).  Παξάιιεια κε 

ηελ επηινγή απηή επηδηψθεη ηελ ππνζηήξημε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηεο ζρεδίσλ γηα 

έληαμε θαη ζηηο δχν αγνξέο εξγαζίαο κέζσ απηναπαζρφιεζεο, πνπ κπνξνχλ λα 

εμαζθαιίζνπλ ζε απηή ηε θάζε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηάο ηεο.  

Β. Ζ δηάζπαζε ηεο ελφηεηαο ηεο νηθνγέλεηαο: Ζ δηαθξαηηθή νηθνγέλεηα σο 

εκπφδην γηα ηελ έληαμε  

Οη κεηαλάζηξηεο πνπ κεηαλαζηεχνπλ απηφλνκα θαη ππνρξεψλνληαη λα αθήζνπλ ηα 

παηδηά ηνπο – ζπρλά θαη κηθξήο ειηθίαο – ζηε ρψξα πξνέιεπζεο, δελ δηεπθνιχλνληαη  

ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ σο πξνο ηε γιψζζα, ζρνιεία, θχιαμε θαη 

θξνληίδα, νηθνλνκηθή ππνζηήξημε, λνκηθή αλαγλψξηζε πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ηα 

παηδηά ηνπο καδί ηνπο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε. Έηζη ζε 

κηα πνξεία ε έληαμε ηνπο δπζρεξαίλεηαη αθνχ ππνρξεψλνληαη λα «ζπζηάζνπλ» ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο επεκεξία θαη δσή ππνζηεξίδνληαο δηαξθψο ηα άιια εμαξηψκελα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.  

Ζ Αληα ήξζε ζηελ Διιάδα ζε λεαξή ειηθία φηαλ ηελ εγθαηέιεηςε ν ζχδπγνο –

παηέξαο ησλ δχν παηδηψλ ηεο ηα νπνία ππνρξεψζεθε λα αθήζεη πίζσ ζηελ παηξίδα 

ηεο (Φηιηππίλεο) ζηελ νηθνγέλεηα ησλ γνλέσλ ηεο. ια απηά ηα ρξφληα (20 θαη πιένλ)  

εξγάζζεθε σο εζσηεξηθή, θαη εμσηεξηθή νηθηαθή εξγάηξηα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, 

ρξεκαηνδνηψληαο ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηεο, ρσξίο ε ίδηα λα κπνξεί λα θξνληίζεη 

γηα ην κέιινλ θαη ηε δηθή ηεο δσή παξά κφλνλ φηαλ ηα ελήιηθα πιένλ παηδηά ηεο 

αλεμαξηεηνπνηήζεθαλ ζηνηρεησδψο. 

Ζ Κνξαζφλ απφ ηηο Φηιηππίλεο ήξζε ζηελ Διιάδα κε ην ζχδπγφ ηεο  (νπδάλ) ηνλ 

νπνίν γλψξηζε ζην Λίβαλν αθήλνληαο πίζσ ηεο λα κεγαιψλεη κε ηε κεηέξα ηεο ην 

παηδί ηεο βξέθνο αθφκε, θαη ην νπνίν δελ έρεη κπνξέζεη λα μαλαδεί 14 ρξφληα κεηά. 

Σν γεγνλφο φηη έθηηαμε κηα λέα νηθνγέλεηα ζηελ Διιάδα απέθηεζε θαη ην δεχηεξν 

παηδί ηεο, ηεο δεκηνπξγεί ςπρν-ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαη ηεο πξνθαιεί 

κεγάιν πφλν. Δπηπιένλ ηα δχν παηδηά εηεξνζαιή αδέιθηα δελ έρνπλ γλσξηζηεί κεηαμχ 

ηνπο.  
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Γ. Ζ ππνλφκεπζε ηεο ειεπζεξίαο επηινγήο σο πξνο ηε κνξθή ζπκβίσζεο θαη ην 

κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο,  πξνθεηκέλνπ λα  δηεπθνιπλζεί ε επαγγεικαηηθή έληαμε,  

ε δηακνλή ζηε ρψξα θαη ε πξαγκάησζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ζρεδίνπ  

ην δείγκα καο έρνπκε πεξηπηψζεηο φπνπ ε αξρηθή ππξεληθή νηθνγέλεηα (γνλείο θαη 

παηδηά) ππνρξεψλνληαη λα πηνζεηήζνπλ κνξθέο ζπκβίσζεο κε άιια ζπγγεληθά 

(αληφληα θαη θαηηφληα) πξφζσπα – θπξίσο γνλείο ηνπ ζπδχγνπ - πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα ζπκθηιίσζεο νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο 

ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ δελ δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζε δεκφζηεο ππεξεζίαο 

θχιαμεο θαη θξνληίδαο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο.   

Ζ πέξα απφ ηελ επηινγή ηνπο κνξθή νηθνγέλεηαο θαη ζπκβίσζεο φπσο π.ρ. ζηε 

κεηαηξνπή ηεο νηθνγέλεηα ζε εθηεηακέλε κεηά ηε κεηαλάζηεπζε, είλαη κηα επηινγή 

πνπ ζπρλά εκπνδίδεη φρη κφλν ηελ απηνλνκία ησλ ζπδχγσλ απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, 

αιιά επηπιένλ δεκηνπξγεί απμεκέλεο απαηηήζεηο, πξνβιήκαηα θαη ηξηβέο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο. Ζ Άλλα απφ ηελ Αιβαλία κε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο κηιάεη κε 

δπζαξέζθεηα γηα ηελ πεξίνδν πνπ ήηαλ ππνρξεσκέλε λα δεη κε ηα πεζεξηθά ηεο θαη 

ηψξα πιένλ δελ ηνπο επηζθέπηεηαη γηα λα απνθχγεη ηνλ έιεγρν ηνπο πάλσ ζηε δσή ηε 

δηθή ηεο κε ην ζχδπγφ ηεο.  

Ζ νπέια (Αιβαλία) έρεη απνδερηεί σο ππνρξεσηηθή θάζε ηε ζπκβίσζε ηεο κε άιια 

ζπγγεληθά πξφζσπα (πεζεξηθά)  ηα νπνία έθεξαλ ζηελ Διιάδα γηα λα θξνληίδεη ηα 

παηδηά φζν είλαη κηθξά, αιιά απφ ηελ άιιε κεξηά εθείλε έρεη αλαγθαζηεί λα 

εξγάδεηαη φιε κέξα γηα λα κπνξέζεη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο βηνηηθέο θαη 

αλαπαξαγσγηθέο αλάγθεο φισλ απηψλ ησλ λέσλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

Αξθεηέο κεηαλάζηξηεο θπξίσο φζεο εξγάδνληαη σο νηθηαθέο βνεζνί βξίζθνληαη κέζα 

ζε κηα  αιπζίδα θξνληίδαο θαη επζχλεο κεηαμχ γπλαηθψλ δηαθνξεηηθψλ γελεψλ  ζηελ 

Διιάδα πνπ εκπνδίδεη ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε θαη δεκηνπξγεί ζπλζήθεο 

θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη απνθιεηζκνχ. Ζ Μάλα απφ Αιβαλία αληηκεησπίδεη 

πξνβιήκαηα απνθιεηζκνχ θαη θηψρεηαο αθνχ παζρίδεη λα θαιχςεη ηηο βηνηηθέο 

αλάγθεο ηεο κεηέξαο ηεο, ηεο αδειθήο ηεο θαη ησλ δπν παηδηψλ ηεο, θαη ησλ δχν 

κηθξψλ (3 θαη 1,5 εηψλ) δηθψλ ηεο παηδηψλ φηαλ ηελ εγθαηέιεηςε ν δεχηεξνο ζχδπγφο 

ηεο. Οη κνλνγνλείο κεηαλάζηξηεο αληηκεησπίδνπλ πνιιαπιά εκπφδηα θαη δνπλ ζε 

θαζεζηψο δηαξθνχο επηζθάιεηαο σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή θαη λνκηθή ηνπο έληαμε.    

Δπηπιένλ, ζε νξηζκέλεο άιιεο πεξηπηψζεηο εκπνδίδεηαη ε ειεχζεξε επηινγή ηνπ 

επηζπκεηνχ κεγέζνπο ηεο νηθνγέλεηαο (αξηζκφο παηδηψλ) ιφγσ αθξηβψο ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηε δηακνλή ηνπο. Αθνξά ζηελ αδπλακία ηνπο λα 

απνθηήζνπλ παηδί ζηε κεηαλάζηεπζε αθνχ νξηαθά θαηνξζψλνπλ λα δνπλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο θαη νξηζκέλα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ παηξίδα ηνπο.  

 

Ζ Εεξίλα κηα λέα γπλαίθα απφ ηελ Ρνπάληα 25 εηψλ ζήκεξα ζα ήζειε λα θάλεη 

νηθνγέλεηα θαη λα απνθηήζεη  πνιιά παηδηά φπσο ζπλεζίδεηαη ζηελ παηξίδα ηεο αιιά 
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είλαη ηειείσο αβέβαηε θαη αλαζθαιήο γηα ην αλ ζα θαηαθέξεη λα απνθηήζεη έζησ θαη 

έλα. Ζ  ιγα κηα επίζεο λέα γπλαίθα απφ ηελ Οπθξαλία ε νπνία έρεη απνθηήζεη έλα 

παηδί απφ ηνλ έιιελα ζχδπγν ηεο, κεηά ην δηαδχγην ζα ήζειε λα απνθηήζεη θη άιιν 

παηδί, αιιά νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θαη νη ζπλζήθεο δσήο ηεο δελ ην επηηξέπνπλ.  Ζ 

εμαζθάιηζε λνκηθήο έληαμεο κέζσ ηνπ γάκνπ κε γεγελή ζε κηα πξψηε θάζε, 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα επαγγεικαηηθήο έληαμεο κεηά ην δηαδχγην, αθνχ ζε ζπλζήθεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη εθηεηακέλεο αλεξγίαο θαη έρνληαο ηελ επζχλε θξνληίδαο ηεο 

αλήιηθεο θφξεο ηεο, αλαγθάδεηαη λα εξγάδεηαη κε κεξηθή απαζρφιεζε θαη αληίζηνηρα 

ρακειέο απνδνρέο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε.  

 

Ζ ακπξίλα απφ Οπθξαλία   ράλεη ηε δνπιεηά ηεο φηαλ απνθαζίδεη λα απνθηήζεη ην 

δεχηεξν παηδί ηεο. Ζ επηζπκία ηεο πξαγκαηψλεηαη κε ηελ απφθηεζε δχν αθφκε 

παηδηψλ θέξλνληαο ηε κεηέξα ηεο ζηελ Διιάδα γηα βνήζεηα. Σν ηίκεκα σζηφζν κηαο 

πνιπκεινχο νηθνγέλεηαο είλαη πνιχ κεγάιν. Ζ νηθνγέλεηα κεηαθηλείηαη ζε κηθξφηεξν 

δηακέξηζκα  θαη αλαγθάδεηαη λα δνπιεχεη «πνιχ,πνιχ πνιχ...απφ 7 ην πξσί κέρξη ην 

άιιν πξσί». 

 

Γ. Δκπφδηα σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ηνπ γνληθνχ ξφινπ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ 

ξφινπ ηεο νηθνγέλεηαο έλαληη ησλ αηφκσλ κειψλ ηεο θαη ηελ έληαμε 

(επαγγεικαηηθή, πνιηηηζκηθή, λνκηθή, θνηλσληθή)   

 

Οη κεηέξεο ζην δείγκα καο θαηά θχξην ιφγν αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο θνηλσληθήο 

ζπλαλαζηξνθήο γηα ηε δηαζθάιηζε επαθήο κε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν ζηε γεηηνληά, 

ην ζρνιείν θαη ηηο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ σο 

πξνο ηελ  εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή 

έληαμή ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.  

Γεγνλφο σζηφζν παξακέλεη φηη ζπρλά νη κεηαλάζηξηεο αλαθέξνπλ φηη έρνπλ ράζεη ηελ 

επαθή θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηα παηδηά ηνπο αθξηβψο ιφγσ ηεο δηαθνξάο επηπέδνπ 

ζηε γιψζζα θαη ζηαδηαθά ράλνπλ ην ξφιν ηνπο έλαληη ησλ παηδηψλ ηνπο θαη 

ακθηζβεηείηαη ην ίδην ην θχξνο ηνπο σο γνλέσλ.     

πρλά επίζεο νη γνλείο δηαπηζηψλνπλ απφζηαζε απφ ηα παηδηά ηνπο ζε πνιηηηζκηθφ 

θαη ηαπηνηηθφ επίπεδν κε απνηέιεζκα λα δηαξξεγλχνληαη βαζηθνί 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθνί δεζκνί θαη δπλαηφηεηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο. πσο ζηηο 

πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ηα παηδηά (κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο) θάλνπλ δηαθνξεηηθέο 

επηινγέο δσήο σο πξνο ηνλ ηφπν δηακνλήο θαη δελ αθνινπζνχλ ηνπο γνλείο ηνπο ζηα 

ζρέδηά ηνπο  π.ρ γηα επηζηξνθή ζηελ παηξίδα.  

ε άιιεο πεξηπηψζεηο φπσο ηεο Ακάι απφ ην Ηξάθ, νη δπζθνιίεο αλαπαξαγσγήο ηεο 

νηθνγέλεηαο ιφγσ ηεο αλεξγίαο ηνπ παηέξα θαη ηελ ππνρξεσηηθή αλεξγία ηεο κεηέξαο 

(θξνληίδα ΑΜΔΑ παηδηνχ) επηβάιινπλ ζηα δχν κεγαιχηεξα ελήιηθα παηδηά λα 

αλαιάβνπλ ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ αλάιεςε 

ελφο ηέηνηνπ ξφινπ – κηα δηαδηθαζία γνλενπνίεζεο (parentification) ησλ παηδηψλ 

δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνπο γνλείο θαη θπξίσο ζέηεη εκπφδηα ζηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο απηνλνκίαο ησλ ίδησλ θαηά ηε θάζε ηεο 

ελειηθίσζεο. Ζ νηθνγέλεηα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ζε ηέηνηεο δχζθνιεο 
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ζπλζήθεο ηελ παξακνλή ηεο ζηελ Διιάδα αδπλαηεί λα πξαγκαηψζεη ην ξφιν ηεο σο 

πξνο ηελ απνδέζκεπζε ησλ παηδηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα λα ραξάμνπλ ηε δηθή ηνπο δσή 

θαη λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ.   

Μηα εμίζνπ ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο αδπλακίαο ησλ γνλέσλ λα εθπιεξψζνπλ ην ξφιν 

ηνπο απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο είλαη φηη ληψζνπλ αδχλακνη θαη αλήκπνξνη λα 

εμαζθαιίζνπλ ηε λνκηθή αλαγλψξηζε θαη λνκηθή έληαμε ησλ παηδηψλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα ή ήξζαλ πνιχ κηθξά.  

Ζ Γθιφξηα απφ ηελ Νηγεξία αληηκεησπίδεη κηα θξίζε ζηε βηνγξαθηθή ηεο ηξνρηά θαη 

απεηιείηαη εθ λένπ ε έληαμή ηεο, φηαλ ληψζεη ε ίδηα καηαησκέλε πνπ παξά ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ έρεη θαηαβάιιεη φια απηά ηα ρξφληα θαη ηελ επηηπρία ηεο έληαμεο 

ηεο νηθνγέλεηάο ηεο ζηελ Διιάδα,  αδπλαηεί λα  πξνζθέξεη ζην παηδί ηεο φηαλ έθηαζε 

ζηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ ηε λνκηθή έληαμε. Ζ ζεζκηθή απηή επηζθάιεηα  θαζψο ην 

αίηεκα γηα ηζαγέλεηα εθθξεκεί εδψ θαη ρξφληα, εκπνδίδεη ηε κεηέξα λα εμαζθαιίζεη 

κηα νκαιή δσή γηα ην λεαξφ παηδί ηεο πνπ θηλδπλεχεη λα κείλεη ρσξίο ραξηηά θαη λα 

αληηκεησπίζεη φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη ζην μεθίλεκα ηεο δσήο ηνπ.   

Ζ εμαζθάιηζε ηεο λνκηθήο αλαγλψξηζεο γηα ην παηδί ηεο θαη φια ηα παηδηά ησλ 

κεηαλαζηψλ/ηξηψλ γίλεηαη πνιχηηκε ιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηε δσή ηεο πνπ απνξξνθά 

φιε ηελ ελέξγεηα θαη ηελ καρεηηθφηεηά ηεο θαη ηελ σζεί ζηελ ελεξγή θηλεκαηηθή 

δξάζε γηα ηε δηεθδίθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ παηδηψλ απηψλ λα θαηνρπξψζνπλ ην 

δηθαίσκα λφκηκεο παξακνλήο ζηε ρψξα.  

 

ε άιιεο  πεξηπηψζεηο ζην δείγκα καο φπνπ φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο αλεμαηξέησο 

θαηαβάιινπλ ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ζηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ ηνλ 

νπνίν κνηξάδεηαη φιε ε νηθνγέλεηα θαη είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

ζρεδίνπ. Σν ελδηαθέξνλ εδψ είλαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη ε αμία ηεο 

ζθιεξήο εξγαζίαο  φισλ αλεμαηξέησο, κηα δηαδηθαζία πνπ πξνζνκνηάδεη κε ηηο κηθξέο 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη θαηά έλα ηξφπν «επηρεηξεκαηνπνηεί» ηελ νηθνγέλεηα 

(Δ.  Εαθνπνχινπ femint_gr).    

ε απηή ηελ πεξίπησζε φπσο θαη κε ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, ηα παηδηά 

δηαζέηνπλ κηθξά πεξηζψξηα αλάπηπμεο πξνζσπηθψλ ζρεδίσλ, απνζηεξνχληαη ηελ 

αλεκειηά ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη  ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, έρνπλ πεξηνξηζκέλεο 

θνηλσληθέο θαη θηιηθέο ζρέζεηο θαη θνηλσληθνπνηνχληαη κε έκθαζε ηελ νηθνγέλεηα θαη 

ηα ζπγγεληθά δίθηπα, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηελ νιφπιεπξε έληαμε ηνπο. 

Ζ ζχκπλνηα ζηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηεο Μάξζαο απφ ηελ Αιβαλία 

θαη ε θνηλή πηνζέηεζε ζηφρσλ, ε πνιιή δνπιεηά, νη αηκαηεξέο νηθνλνκίεο θαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηεο εξγαζίαο φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

βξίζθνληαη ζηε βάζε ηεο επηηπρνχο έληαμήο ηνπο. Σα παηδηά έρνπλ ελζηεξληζηεί ηνπο 

ίδηνπο ζηφρνπο θαη θάλνπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμή ηνπο: αληίζεηα κε ηα 

άιια παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο απνδέρνληαη ζηεξήζεηο ζε δηαζθέδαζε, θαηαλάισζε 

θιπ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχληαη νη νηθνλνκηθνί ζηφρνη ηεο νηθνγέλεηαο (π.ρ. ε 

απφθηεζε ελφο ηδηφθηεηνπ ζπηηηνχ).   

Έηζη, ε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο σο κέζν 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έληαμεο «επηρεηξεκαηνπνηεί» ηελ νηθνγέλεηα θαη απνζηεξεί απφ 

ηα παηδηά ην δηθαίσκα ζηελ απηφλνκε αλάπηπμε (νπ.πξ.)   
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2.6. ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

 

2.6.1. ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

 

Με βάζε ηελ αλάιπζε ησλ βηνγξαθηθψλ ζπλεληεχμεσλ επηρεηξνχκε λα  αληρλεχζνπκε 

θαη λα αλαδείμνπκε ηηο βηνγξαθηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ εκπξφζεηε δξάζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ πηνζεηνχλ νη κεηαλάζηξηεο 

σο πξνο ηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπο ζπκκεηνρήο.    

 

ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληφο καο βξίζθεηαη ε απνηχπσζε ησλ  βηνγξαθηθψλ  

εθείλσλ δηαδξνκψλ θαη ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιινπλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο αλαθνξψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ηνπο, ηε 

δξάζε πνπ αλαπηχζζνπλ γηα δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, θαη ελ γέλεη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ θαη ηε κνξθή πνπ παίξλεη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δεκφζηα 

ζθαίξα ζε φια ηα επίπεδα.  

Πξνθαλψο ε ζπκκεηνρή ζηε δεκφζηα ζθαίξα ζε κεγάιν βαζκφ θαζνξίδεηαη απφ ηα 

έκθπια ζηεξεφηππα θαη ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ πνπ 

ζπληζηά ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πξαγκαηηθφηεηα δσήο γηα ηηο κεηαλάζηξηεο φπσο θαη 

γηα πνιιέο ειιελίδεο.   

Αλαθεξφκαζηε ζηε ζπκκεηνρή ζε ΜΚΟ σο πξνζπάζεηα πνιηηηθήο δξάζεο (Α), γηα ηηο 

ρξήζηξηεο πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ εθπιήξσζε βαζηθψλ δσηηθψλ 

ιεηηνπξγηθνηήησλ (Β), επηπιένλ ζηε ζεκαζία ησλ ζπγγεληθψλ δηθηχσλ θαη ζρέζεσλ 

κε  εξγνδφηεο (Γ), θαη ζηελ ζεκαζία ησλ πεξηνξηζκέλσλ εζλνηηθψλ ζπλαληήζεσλ ζηα 

πιαίζηα ησλ ζξεζθεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηηο Κπξηαθέο (Γ). 

 

Α. Ζ ζπκκεηνρή ζε πξσηνβνπιίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ – ΜΚΟ θαη 

εζληθψλ/ κεηαλαζηεπηηθψλ θνηλνηήησλ - σο πνιχηηκε ιεηηνπξγηθφηεηα 

ππεξάζπηζεο θαη δηεθδίθεζεο ζηνηρεησδψλ δηθαησκάησλ γηα ειεπζεξία 

έθθξαζεο, αλαγλψξηζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο θαη 

αιιειφδξαζεο κε εληφπηνπο 

 

Αξθεηέο απφ ηηο κεηαλάζηξηεο ηεο έξεπλάο καο κέζα απφ ηηο βηνγξαθηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο ελεξγνπνηνχληαη θαη αλαιακβάλνπλ δξάζε ζε ζπιινγηθφ επίπεδν γηα ηελ 

ππεξάζπηζε ηεο ζέζεο ηνπο θαη ηε δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.  

 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλά ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο 

ζηξαηεγηθέο έληαμεο πνπ αλαπηχζζνπλ θαη είλαη εγθηβσηηζκέλε ζηηο επηδηψμεηο, ηηο 

αμίεο, ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο θαη αλαδεηθλχεηαη ζε πνιχηηκε 

ιεηηνπξγηθφηεηα δσήο. Ζ δηεθδίθεζε αλαγλψξηζεο θαη θαηνρχξσζεο ησλ 

δηθαησκάησλ επηθέξεη αιιαγή ηεο απηνθαηαλφεζεο θαη λέεο ηαπηίζεηο, πξνάγεη ηελ 

αίζζεζε ηνπ ζπλαλήθεηλ θαη ζπκβάιιεη ζηε δπλαηφηεηα άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπο.  
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Γηα ηε Λίια απφ ηελ Αιβαλία ε ζπκκεηνρή ζην ρψξν ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

θνηλνηήησλ θαη ησλ  νξγαλψζεσλ ππεξάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ ζπληζηά πνιχηηκε 

ιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηε δσήο ηεο, θαη ζηξαηεγηθή θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο έληαμεο.  

Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ίδξπζε κηαο νξγάλσζεο κεηαλαζηψλ ιεηηνπξγεί γηα 

εθείλε εμηζνξξνπεηηθά σο πξνο ηε δηπιή δηάθξηζε ηελ νπνία πθίζηαηαη σο 

κεηαλάζηξηα θαη γπλαίθα. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεη ην απαηηνχκελν θνηλσληθφ 

θαη ζπκβνιηθφ θεθάιαην γηα ηελ πξφζβαζή ηεο ζε ζεζκνχο έληαμεο (απαζρφιεζε, 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πιεξνθφξεζε θνθ) θαη ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο. Ζ 

ελεξγνπνίεζε απηή ζε κηα πνξεία ηελ θαζηζηά πνιηηηθφ ππνθείκελν, ηεο πξνζθέξεη 

αλαγλσξηζηκφηεηα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα νηθνδνκήζεη 

ζρέζεηο αιιειεγγχεο κε άηνκα θαη ζπιινγηθφηεηεο απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία, 

γεγνλφο πνπ εληζρχεη θαη ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εζληθήο, θαη 

έκθπιεο ηαπηφηεηάο ηεο.  

 

Γηα ηε Μάλα απφ ηε Γεσξγία  ε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο 

εζληθήο θνηλφηεηαο ζπληζηά πνιχηηκε ιεηηνπξγηθφηεηα, θνηλσληθφηεηα θαη εκπεηξία 

έκπλεπζεο, πξάγκαηα πνπ αιιηψο ζηεξείηαη ζηελ Διιάδα θαη αλαπιεξψλεη κφλν 

κέζσ ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο ζην Γεσξγηαλφ χιινγν θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε 

θαιιηηερληθέο θαη άιιεο εθδειψζεηο θαη δξάζεηο ηνπ. Δίλαη κέζσ ηνπ εζληθνχ 

πιιφγνπ  πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη ζηα θνηλά, λα ζπλεξγάδεηαη κε 

νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη λα ζπκβάιιεη κε ηε δξάζε ηεο ζηηο 

δηεθδηθήζεηο ησλ κεηαλαζηψλ θαη κεηαλαζηξηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ζην χιινγν ζπληζηά 

έλα ζεκαληηθφ εληαμηαθφ πφξν πνπ αμηνπνηεί γηα λα εληαρζεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

γηα λα θνηλσληθνπνηεζεί, λα ελεκεξσζεί θαη λα αληαιιάμεη απφςεηο ζε ζπιινγηθφ 

επίπεδν, αθφκα θαη γηα λα εληνπίζεη ην κειινληηθφ ηεο ζχδπγν.   

Ζ Γθιφξηα απφ ηε Νηγεξία ζπκκεηέρεη ζηελ „Έλσζε Αθξηθαλψλ Γπλαηθψλ θαη καδί 

κε άιιεο κεηαλάζηξηεο αγσλίδεηαη, ζπλεγνξεί θαη δηεθδηθεί ην δηθαίσκα αλαγλψξηζεο 

θαη ρνξήγεζεο άδεηαο ηζαγέλεηαο ζηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ/ηξηψλ. Ζ ζπκκεηνρή 

ηεο ζηα θνηλά έρεη ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξφηεζε ελφο πνιηηηθνχ, δηεθδηθεηηθνχ θαη 

αθηηβίζηηθνπ ιφγνπ κε αληηξαηζηζηηθφ πεξηερφκελν. Ζ ζπλαλαζηξνθή κε άιιεο 

κεηαλάζηξηεο έρεη εληζρχζεη ηελ επηθνηλσλία, ηελ αληαιιαγή θαη ηελ θνηλσληθή  

δηθηχσζε πνπ ζπληζηά ζεκαληηθφ εληαμηαθφ πφξν. Αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη ην 

δήηεκα ηεο αληζαγέλεηαο ησλ παηδηψλ δελ έρεη κφληκα επηιπζεί
4
 ε εκπεηξία απηή ηεο 

ζπκκεηνρήο έρεη ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξφηεζε κηαο λέαο πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο σο  

άηνκν θαη γπλαίθα θαη ηεο έρεη πξνζδψζεη έλα πιαίζην αλαθνξάο θαη αλήθεηλ ζηελ 

θνηλφηεηα εθείλε ησλ κεηαλαζηψλ/ηξηψλ πνπ παιεχνπλ λα ελεκεξψζνπλ θαη λα 

επαηζζεηνπνηήζνπλ ηελ πιεηνςεθηθή θνηλσλία. Μέζα απφ ηελ εκπεηξία ηεο, ν ίδηνο ν 

ξφινο ηεο κεηξφηεηαο έρεη δηεπξπλζεί σο πξνο ηα πεξηερφκελφ ηνπ θαη έρεη 

                                                 
4
 Ζ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ηελ ηζαγέλεηα (3838/2010) αλεζηάιε απφ ην ζπκβνχιην ηνπ θξάηνπο  

θαηφπηλ πξνζβνιήο ηνπ  ήδε απφ ηνλ Αχγνπζην 2010, θαη ηειηθψο ηνλ Οθηψβξην-Ννέκβξην ηνπ 2012 

ην ζπκβνχιην έθξηλε φηη, νη ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζηα 

παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ θαη  ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο φζσλ κεηαλαζηψλ/ηξηψλ  

δηαζέηνπλ άδεηα καθξνρξφληαο δηακνλήο, έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ην χληαγκα.  
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απνηειέζεη αθεηεξία/πεδίν  πνιηηηθήο αθχπληζεο θαη δηεθδίθεζεο ελάληηα ζηελ 

άζθεζε ζπζηεκηθήο βηνπνιηηηθήο.   

Ζ Μαξία, απφ ηελ ηέξα Λεφλε αλαπηχζζεη ελεξγή δξάζε θαη ζπκκεηέρεη ζε 

κεηαλαζηεπηηθέο πξσηνβνπιίεο φηαλ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα παξαβίαζεο ησλ 

εξγαζηαθψλ ηεο δηθαησκάησλ θαη δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο εηο βάξνο ηεο εθ κέξνπο 

ησλ εξγνδνηψλ ηεο. Ζ εκπεηξία απηή ηελ σζεί λα αλαιάβεη ηελ πξσηνβνπιία 

δεκηνπξγίαο κηαο κεηαλαζηεπηηθήο νξγάλσζεο γπλαηθψλ κε ζεκαληηθέο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ, 

λα αλαπηχμεη ζπλεξγαζίεο κε έλα επξχ θάζκα ΜΚΟ θαη αληηξαηζηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ θαη λα ηελ θαηαζηήζεη κηα πξνζσπηθφηεηα ζην ρψξν ηεο αλάδεημεο ησλ 

ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο κεηαλάζηξηεο θαζψο θαη ηελ ππεξάζπηζε  ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο.    

 

B. Ζ αλάπηπμε ζηαζεξήο επαθήο κε ΜΚΟ σο κέζν γηα ηελ απνθπγή απφ ηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηνλ  θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ, θαη λνκηθφ απνθιεηζκφ  

 

Ζ εκπινθή θάπνησλ απφ ηηο κεηαλάζηξηεο ηεο έξεπλά καο κε δηάθνξεο κνξθέο 

θνηλσληθήο (ζπλ)χπαξμεο ζην πιαίζην κεηαλαζηεπηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ΜΚΟ είλαη 

ην απνηέιεζκα κηαο άκεζεο θαη επηηαθηηθήο αλάγθεο γηα ππνζηήξημε θαη βνήζεηα 

ζηελ επίιπζε δσηηθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ θαη  γίλνληαη πνιχηηκνη βνεζνί ζηελ 

πνξεία θνηλσληθήο  έληαμεο θαη ζηελ δηέιεπζε ησλ θνκβηθψλ ζεκείσλ .   

Γηα παξάδεηγκα, ε Μφλα απφ ηελ Αιβαλία, αλαπηχζζεη κηα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο 

θνηλσληθφηεηαο θαη ζηαζεξήο επαθήο κε φιν ην θάζκα ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

(ΜΚΟ, νκάδεο/ζπιινγηθφηεηεο) ππνζηήξημεο εππαζψλ νκάδσλ ζηε Θεζζαινλίθε 

πνπ ηεο εμαζθαιίδνπλ πξνλνηαθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε πξφζθαηξα αιιά δελ 

κπνξνχλ λα επηιχζνπλ ηα νμπκέλα πξνβιήκαηα επηβίσζεο θαη πγείαο πνπ 

αληηκεησπίδεη. Δζηηάδνληαο ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη ηελ 

αξσγή ησλ ζπλαλζξψπσλ ηεο βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο θνηλσληθήο ηεο αλαπαξαγσγήο 

θαη έληαμεο θαη δελ δηαζέηεη έλα ζρέδην επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο 

απνθαηάζηαζεο γηα ην απψηεξν κέιινλ.  

 

Οη ΜΚΟ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο θνηλσληθνχο ρψξνπο φπνπ νη κεηαλάζηξηεο 

ζχκαηα εμαλαγθαζηηθήο πνξλείαο βξίζθνπλ άκεζε θαη έκπξαθηε ππνζηήξημε, φληαο 

ζε θαζεζηψο απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ηεο βηνγξαθηθήο ηνπο πνξείαο. Ζ κφλε 

ζηξαηεγηθή επηβίσζεο γηα ηελ Μφλα είλαη λα δηαηεξεί επαθή κε ΜΚΟ πνπ ηελ 

βνήζεζαλ λα κπνξέζεη λα θαηαγγείιεη ηε ζσκαηεκπνξία θαη λα βξεη θαηαξρήλ 

πξνζηαζία απφ ηελ αζηπλνκία, θαη λα κάζεη ζηνηρεησδψο ηε γιψζζα. Οη ΜΚΟ  

δηακεζνιάβεζαλ γηα λα αλαδεηήζεη εξγαζία ή λα θξνληίζεη ηελ πγεία ηεο. Χζηφζν, 

ηα πξνβιήκαηα πνπ θαη νη ίδηεο νη ΜΚΟ ζην ρψξν απηφ αληηκεησπίδνπλ, δελ αθήλνπλ 

πεξηζψξηα θαη πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα ζπλνιηθφηεξε ππνζηήξημε ηεο έληαμεο ησλ 

γπλαηθψλ απηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. πσο αλαπηχζζεη ε Μαξίλα Πεηξνλψηε, ε 

ζηήξημε απφ ΜΚΟ παξακέλεη αηειήο φηαλ νη ΜΚΟ δελ δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

επεξεάζνπλ ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή  θαη ηηο δνκέο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

(βι Μ. Πεηξνλψηε ζηνλ παξφληα ηφκν, Κεθάιαην 3.3).   
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Ζ Έιελα απφ ηε Γεσξγία φηαλ θηάλεη ζηελ Διιάδα κε ηα δχν κηθξά ηεο παηδηά 

απεπζχλεηαη ζηελ νξγάλσζε ησλ «Γηαηξψλ ηνπ θφζκνπ» γηα λα αλαδεηήζεη θαη λα 

βξεη ππνζηήξημε θαη άκεζε αξσγή ζηα επηηαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη. 

Σεο πξνζθέξεηαη πιεξνθφξεζε, θξνληίδα γηα ηα παηδηά ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα κηα 

απαζρφιεζε σο βνεζφο νδνληίαηξνο πνπ ηεο αλνίγεη ην δξφκν θαη ηεο πξνζθέξεη 

πξννπηηθέο αλαγλψξηζεο θαη ηε ζπλέρεηα απαζρφιεζεο ζηελ εηδηθφηεηά ηεο απηή.   

 

Ζ Νάλα (Ρσζία) δψληαο ζε κηα κηθξή αγξνηηθή πεξηνρή (λεζί ) αλαπηχζζεη ζρέζεηο 

νηθεηφηεηαο ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κε ηνπο ληφπηνπο. Χζηφζν είλαη ε 

εκπεηξία ηεο απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε κηα νκάδα-θνηλφηεηα κεηαλαζηψλ/ηξηψλ ζε 

έλα θνληηλφ αξθεηά αλαπηπγκέλν λεζί, φπνπ απνιακβάλεη ηελ θνηλσληθφηεηα, 

δεκηνπξγεί ζρέζεηο, αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο θαη ηεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

ςπραγσγείηαη. Ζ πεξίπησζή ηεο αλαδεηθλχεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζε δπλαηφηεηεο 

θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο θαη επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηαλάζηξηεο εθείλεο πνπ δηαβηνχλ ζε κηθξέο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο.   

 

 

Γ. Κνηλσληθέο ζρέζεηο θπξίσο κε ην ζπγγεληθφ δίθηπν. Οη θνηλσληθέο ζρέζεηο κε 

έιιελεο είλαη κεκνλσκέλεο, δηαδξακαηίδνπλ φκσο ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο έληαμήο ηνπο κε πνιιαπινχο ηξφπνπο   

 

Αξθεηέο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο έξεπλάο καο αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν δηακνλήο 

ηνπο ζηε ρψξα δηαηεξνχλ ζρέζεηο κε ην άκεζν νηθνγελεηαθφ θαη ζπγγεληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπο θαη πεξηνξηζκέλεο ζρέζεηο κε κεκνλσκέλνπο έιιελεο/ειιελίδεο κε 

ηνπο/ηηο νπνίεο έρνπλ αλαπηχμεη ζρέζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία 

λα δηαηεξνχλ πξφζβαζε ζε πιεξνθφξεζε, λα επεμεξγάδνληαη θαη λα αληαιιάζζνπλ 

απφςεηο, θαη λα παίξλνπλ έκπξαθηε ππνζηήξημε. Δίλαη πξφζσπα ηα νπνία ζπλέβαιαλ 

ζηελ αξρηθή πξνζαξκνγή παξέρνληαο πιήζνο ζπκβνπιψλ θαη θαζνδήγεζε γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ θαη δξάζεσλ γηα ηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ. 

Μεζνιαβψληαο ζε εξγνδφηεο, θξαηηθνχο ή άιινπο θνξείο επηρεηξνχλ λα ιχζνπλ 

πξνβιήκαηα θαη θπξίσο λα ππεξβνχλ θξαγκνχο θαη εκπφδηα γηα ηελ αλαδήηεζε 

ιχζεσλ.  

Να ζεκεησζεί φηη νη ζρέζεηο απηέο ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ πεξηνξίδνληαη 

ζηα ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα  

άπηεηαη ηνπ νηθηαθνχ ρψξνπ ησλ ειιήλσλ (νηθνγέλεηα) ρσξίο λα παίξλεη ζπλήζσο ηε 

κνξθή ακνηβαηφηεηαο – δελ επηζθέπηνληαη π.ρ. νη Έιιελεο/ηδεο ηα ζπίηηα ησλ 

κεηαλαζηξηψλ.  

Γεκηνπξγνχληαη έηζη άηππα δίθηπα ζηήξημεο θαη βνήζεηαο απφ έιιελεο/δεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ ην ππέδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο κνξθήο θνηλσληθή αλαγλψξηζε, πνπ 

νηθνδνκεί γέθπξεο ζχλδεζεο κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ, πξνζθέξεη επθαηξίεο 

πνιηηηζκηθήο δηάδξαζεο  θαη απμάλεη ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία.   



 53 

Ζ κνξθή απηή θνηλσληθφηεηαο θαη αλάπηπμεο δεζκψλ κε κεκνλσκέλνπο ληφπηνπο 

εξγνδφηεο/ηξηεο ιεηηνπξγεί σο έλαο ζεκαληηθφο ηκάληαο ζχλδεζεο κε ηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα αλ θαη παξακέλεη αηνκηθή επηινγή πνπ έρεη πεξηζζφηεξν ην 

ραξαθηήξα κηαο θηιάλζξσπεο ζηάζεο κε ζηνηρεία ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

αληζνηηκίαο κεηαμχ ησλ κεξψλ ηεο.  

 

Ζ Μάξζα απφ ηελ Αιβαλία ηεο νπνίαο ην θχξην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ είλαη νη 

ζπγγελείο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ έρεη λα 

αλαπηχζζεη θαη λα δηαηεξεί ζρέζεηο θαη λα παξακέλεη αλνηθηή ζε εξεζίζκαηα απφ 

αμηφινγνπο θαη κνξθσκέλνπο αλζξψπνπο πνπ γλσξίδεη ζηα ζπίηηα πνπ δνπιεχεη.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξνζπάζεηά ηεο γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΗ δελ κπφξεζε λα θάλεη 

θξνληηζηήξην αιιά αμηνπνίεζε ηε βνήζεηα ηεο κνξθσκέλεο θφξεο κηαο εξγνδφηξηαο, 

κε ηελ νπνία δηαζέηεη θαιέο θαη θηιηθέο ζρέζεηο, θαη θαηφξζσζε λα επηηχρεη ην ζηφρν 

ηεο.  

 

Ζ ακπίλα (Άγηνο Μαπξίθηνο) ππνζηεξίδεηαη ζπζηεκαηηθά απφ ηνλ έιιελα γηαηξφ 

εξγνδφηε ηεο ζηα εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά ζρέδηα ησλ παηδηψλ ηεο. Οη 

ζρέζεηο νηθεηφηεηαο θαη ζπλαλαζηξνθήο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ δπν 

νηθνγελεηψλ παίξλνπλ ζεκαληηθέο φρη κφλν νηθνλνκηθέο αιιά θαη θνηλσληθέο θαη 

ζπκβνιηθέο δηαζηάζεηο. Σν έκπξαθην ελδηαθέξνλ ηνπ εξγνδφηε ηεο, ηεο εκπλέεη έλα 

αίζζεκα αζθάιεηαο, ηεο εμαζθαιίδεη δνπιεηά θαη ρξήκαηα ηεο επηηξέπεη λα έρεη 

φλεηξα φπσο θάζε κεηέξα γηα ηα παηδηά ηεο.  

 

Ζ Μάξζα (Αιβαλία) αλαπηχζζεη κηα πνιχπιεπξε ζρέζε κε ηελ εξγνδφηξηα ηεο ζηελ 

εηαηξεία θαζαξηζκνχ, ε νπνία ππεξβαίλεη ηε ζρέζε εξγνδφηε-εξγαδφκελεο, θαη 

παίξλεη λέα πεξηερφκελα θηιηθήο θαη ζπγγεληθήο ζρέζεο πνπ ιεηηνπξγεί σο αζπίδα 

πξνζηαζίαο, σο δίρηπ αιιειεγγχεο, βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο ζε πξνβιήκαηα ηεο 

νηθνγελεηαθήο θαη νηθηαθήο ζθαίξαο ηεο Μάξζαο. Ζ ζρέζε απηή εμηζνξξνπείηαη απφ 

ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο δνπιεηάο θαη ηελ αθνζίσζή ηεο.  

 

Ζ Ακαι (Ηξάθ) θηλεηνπνηεί έλα δηεζλέο ζπγγεληθφ δίθηπν εληφο θαη εθηφο ηεο 

παηξίδαο ηεο γηα ππνζηήξημε (νηθνλνκηθή θπξίσο θαηά ηα πξψηα ρξφληα)  θαη έλα 

άηππν δίθηπν εληφπησλ θπξίσο εξγνδνηψλ ζηε βάζε ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο 

εθηίκεζεο πνπ νηθνδνκεί ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, θαη έλα δίθηπν αιιειεγγχεο 

νκνεζλψλ γηα λα μεπεξλάεη ηηο πξαθηηθέο δπζθνιίεο ηνπ βίνπ ηεο.  

 

Οη εκπεηξίεο απηέο σζνχλ πνιχ ζπρλά ηνπο κεηαλάζηεο/ηξηεο λα δηαρσξίδνπλ ηελ 

εθηίκεζε θαη ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην ειιεληθφ θξάηνο θαη ηνπο έιιελεο/ηδεο 

πνιίηεο: νη έιιελεο/ίδεο πξνζθέξνπλ θαηαλφεζε, ζπληξνθηά θαη ζπκπάζεηα ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα φζν θαη πιηθή θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε ζε ψξα αλάγθεο ζε αληίζεζε 

κε ην θξάηνο ην νπνίν ζπρλά αληηκεησπίδνπλ σο άδηθν θαη σο εθ ηνχηνπ εζηθά 

απνλνκηκνπνηεκέλν.    
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Γ. Ζ εξγαζία σο εζσηεξηθή ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα δεκηνπξγεί ηνπο φξνπο γηα 

πεξηνξηζκέλε αιιειφδξαζε κε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, απνκφλσζε θαη 

απνμέλσζε απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία.  

 

Ζ εξγαζία ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα σο εζσηεξηθή γηα νξηζκέλεο απφ ηηο κεηαλάζηξηεο 

ζπλεπάγεηαη εθηφο απφ πνιχσξε εξγαζία θαη απνζηέξεζε αδεηψλ κηα ηδηφηππε 

ελζσκάησζε ζηελ νηθνγέλεηα-εξγνδφηε πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνξξφθεζή 

ηνπο ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν ην δηθφ ηνπο ή ηνπ εξγνδφηε θαη ηελ απνκφλσζή ηνπο απφ 

ηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ πεξίγπξν. Ζ ειιηπήο γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ε 

αδπλακία νηθνδφκεζεο πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ νδεγεί ηηο κεηαλάζηξηεο απηέο ζηελ 

πιήξε απνμέλσζή ηνπο θαη ηελ πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπο έληαμε.  

 

Ζ Άληα απφ ηηο Φηιηππίλεο πνπ δνχζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην ζπίηη ησλ 

εξγνδνηψλ ηεο θαη εξγαδφηαλ σο εζσηεξηθή έρεη κηα πνιχ πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή 

δσή θαη ζπλαλαζηξέθεηαη θπξίσο άηνκα απφ ηηο Φηιηππίλεο νκφζξεζθνπο πνπ ηνπο 

ζπλαληά ζηελ εθθιεζία θάζε Κπξηαθή. «Because I was born again Christian and 

every Sunday we will go to church. Together with my friends, Filipina, Filipinos». 

Γελ έρεη ζρέζεηο κε Έιιελεο παξά κφλν κε κεξηθνχο ζπδχγνπο θίισλ ηεο ζε κηθηνχο 

γάκνπο. 
5
 

Σελ ίδηα πνξεία είρε θαη ε Κνξαζφλ επίζεο απφ ηηο Φηιηππίλεο ε νπνία δελ έρεη παξά 

ειάρηζην πξνζσπηθφ ρξφλν εξγαδφκελε γηα κηα νηθνγέλεηα σο εμσηεξηθή κε σξάξην 

θαη γη απηφ δελ έρεη ζρέζεηο κε έιιελεο, άιινπο νκνεζλείο θαη γεληθφηεξα ε 

θνηλσληθή ηεο δσή εμαληιείηαη ζηε ζρέζε ηεο κε κηα θίιε κε ην παηδί ηεο. 

  

 

 2.6.2.ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ βηνγξαθηθψλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηδηαηηέξσο ηεο 

εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο πνπ πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο καο 

δηεξεπλήζεθαλ ηφζν ε ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηξηψλ ζε ζπιιφγνπο θαη ελψζεηο γηα 

πνιηηηθνχο θαη θνηλσληθνχο ζθνπνχο αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθά θαη 

εζλνηηθά δίθηπα ζηήξημεο. Σα επξήκαηα αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ζε πνιηηηθέο δξάζεηο (Α) θαη ζηελ απνδπλάκσζε ησλ 

εζλνηηθψλ ζπιιφγσλ ζρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα ηνπο λα πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθή 

βνήζεηα (Β).  

 

Α. Ζ πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ζε ζπιινγηθέο πνιηηηθέο δξάζεηο απαμηψλεηαη 

φηαλ κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο δηαπηζηψλνπλ ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο  

γηα αιιαγέο ζε ζεζκηθφ επίπεδν αιιά θαη ζε επίπεδν εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο.   

 

                                                 
5
 Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Άληαο θαη ηελ απνκφλσζε ηεο απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία δεο Ακαιία 

Φξαγθίζθνπ , Κεθάιαην 3.2. ζηνλ παξφληα ηφκν. 
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ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη κεηαλάζηξηεο δελ κεηέρνπλ ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο, 

απαμηψλνπλ ην αληηθείκελν ησλ δηαδειψζεσλ θαη επηπιένλ ζεσξνχλ φηη νχηε νη 

ειιελίδεο δελ δηεθδηθνχλ ζζελαξά ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Αλ θαη ε εθηίκεζε απηή 

δηαθνξνπνηείηαη ζηε βάζε ηνπ βαζκνχ πνιηηηθνπνίεζεο ηνπο ζε γεληθέο γξακκέο 

απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε ην φηη δελ βιέπνπλ λα επηηπγράλνληαη αιιαγέο ζηελ 

θαηεχζπλζε βειηίσζεο ηεο λνκνζεζίαο αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηεο απφ ηηο 

ππεξεζίεο.   

Δπηδεηθλχνπλ σζηφζν θαη κηα απηνθξηηηθή δηάζεζε αλαγλσξίδνληαο φηη γηα πνιιά 

ζέκαηα φπσο ηεο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη παξαβίαζεο ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο 

δηθαησκάησλ είλαη θαη δηθφ ηνπο ιάζνο πνπ δέρνληαη λα εξγάδνληαη κε εμαηξεηηθά 

ρακειή ακνηβή ρσξίο έλζεκα γηα εξγνδφηεο πνπ ηηο πξνζβάιινπλ θαη ζε 

ππνηηκεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Ζ επίγλσζε απηή δεκηνπξγεί έζησ θαη ζε έλα 

αξρηθφ ζηάδην ηνλ ππξήλα αλάδπζεο κηαο ζπλεηδεηνπνίεζεο πνπ δεκηνπξγεί ηνπο 

φξνπο γηα πνιηηηθνπνίεζε θαη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζην κέιινλ.  

Ζ Λίια απφ Αιβαλία πεγαίλεη παξαπέξα ηελ θξηηηθή ηεο απηή γηα νξηζκέλεο απφ ηηο 

ΜΚΟ θαη ζέηεη δεηήκαηα κηαο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο απαιιαγκέλεο 

απφ ηάζεηο (πνιηηηθήο) θεδεκφλεπζεο  θαη σο βάζε γηα απηνλνκία, ζπλαπφθαζε γηα 

ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ/ηξηψλ.   

 

Β. Οη εζλνηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο θαη νη ζχιινγνη είλαη  ζπρλά 

απνδπλακσκέλνη ζηελ εθηίκεζε ησλ κεηαλαζηξηψλ σο πεγή πιεξνθφξεζεο θαη 

ππνζηήξημεο γηα ηελ επίιπζε βαζηθψλ (λνκηθήο θχζεο) πξνβιεκάησλ ηνπο     

 

ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη κεηαλάζηξηεο ζην δείγκα καο δελ απεπζχλνληαη ζηηο 

εζλνηηθέο ηνπο θνηλφηεηεο γηα λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθφξεζε, δηφηη κνηάδεη λα 

γλσξίδνπλ φηη νη θνηλφηεηεο απηέο δελ είλαη νξγαλσκέλεο θαηά ηξφπν πνπ κπνξεί λα 

ηηο εμνπιίζεη κε ηα εθφδηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία. Αλ θαη θαίλεηαη λα ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο φηαλ γηα 

παξάδεηγκα κεξηθέο αλαθέξνληαη ζεηηθά ζηελ Αθγαληθή θνηλφηεηα, ζην site πνπ 

δηαζέηεη θαη ζην Φφξνπκ Μεηαλαζηεπηηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ζε άιιεο πξσηνβνπιίεο 

πνπ αλαιακβάλεη θαη πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνπο λέν-αθηρζέληεο Αθγαλνχο/εο. Ζ 

δπζπηζηία απηή βαζίδεηαη ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ λνκηθψλ δεηεκάησλ ηα νπνία νη 

κεηαλάζηξηεο έρνπλ θαηά θαηξνχο αληηκεησπίζεη θαη ζηα νπνία δελ έρνπλ θαηαθέξεη 

λα δψζνπλ ιχζε.   

 

 

2.7. ΣΔΓΑΖ  

 

Ζ πξφζβαζε ζηε ζηέγαζε,  νη ζπλζήθεο ζηέγαζεο, ε πνηφηεηα ηεο πεξηνρήο θαηνηθίαο 

θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο απφθηεζεο ηδηφθηεηεο θαηνηθίαο ή γεο βειηηψλνληαη κε ην 

ρξφλν θαη ηε δηάξθεηα παξακνλήο πξάγκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα, 

ηελ επίηεπμε λνκηθήο έληαμεο θαη ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη εκπεηξίεο ησλ κεηαλαζηξηψλ απφ ηηο ζρέζεηο κε 

ζπλέλνηθνπο θαη γείηνλεο  πνπ αθνξνχλ ζε κηα γθάκα ηππηθφηεηαο, αλεθηηθφηεηαο, 
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θαη κεκνλσκέλεο επηζεηηθφηεηαο θαη γίλνληαη αληηιεπηέο σο αλαμηνπξεπήο 

ζπκπεξηθνξά ησλ εληφπησλ.  

Ζ νξηνζέηεζε νξηζκέλσλ γεηηνληψλ ζε κηα πεξηνρή σο θαηνηθνχκελσλ απφ «μέλνπο» 

ζεσξείηαη αξλεηηθή εμέιημε ζε ζρέζε κε ηελ πνξεία ζπιινγηθήο έληαμήο ησλ 

κεηαλαζηξηψλ θαη κεηαλαζηψλ ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο.   

Ζ αλάιπζε ηνπ πνηνηηθνχ πιηθνχ ηεο έξεπλαο (βηνγξαθηθέο ζπλεληεχμεηο θαη θπξίσο 

ε ζεκαηηθή νκάδα εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο) δηέγξαςαλ δηαθνξνπνηεκέλεο εκπεηξίεο 

θαη δηαδξνκέο αλαθνξηθά κε ηε ζηέγαζε θαη ηελ ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ θνηλσληθή 

έληαμε. Ζ Φξαίε Κακνχηζε αλαθέξεηαη δηεμνδηθά ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο ζην ζέκα ηεο θαηνηθίαο. (βι. Φ. Κακνχηζε ζηνλ παξφληα 

ηφκν Κεθάιαην 3.4). 

ηα παξαθάησ ζπλνςίδνπκε ηα επξήκαηα σο εμήο: Ζ δηαζχλδεζε ηεο εξγαζίαο ζηηο 

νηθηαθέο εξγαζίεο κε ηελ εμαζθάιηζε ζηέγεο (Α)  θαη νη θίλδπλνη πνπ ζπλππάξρνπλ 

ζε απηήλ ηελ πξνζθνξά (Γ), ν ξφινο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξφζβαζε ζε ζηέγαζε (Β) θαη νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζρεηηθά κε  θπιεηηθέο 

δηαθξίζεηο (Γ), Σέινο ε ζεκαζία ηεο απφθηεζεο γεο ή θαηνηθίαο ζηε ρψξα 

πξνέιεπζεο σο ζεκαληηθή δηάζηαζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ζρεδίνπ (Δ). 

 

Α. Ζ εμαζθάιηζε ζηέγαζεο γηα φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζε αληάιιαγκα 

ππεξεζηψλ θξνληίδαο ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ θαη δηεπθνιχλεη 

ηελ θνηλσληθή έληαμε ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε θάζε αξρηθήο εγθαηάζηαζεο  

 

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε πξνζθνξά ζηέγεο γηα φιε ηελ νηθνγέλεηα εθ κέξνπο ησλ 

εξγνδνηψλ/ηξηψλ πνπ ζπλππνινγίδεηαη σο ακνηβή ζε είδνο ζηηο απνδνρέο ηνπο 

απνηειεί θξίζηκε βνήζεηα ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα θαη επηηξέπεη ζηελ 

νηθνγέλεηα λα θάλεη ζεκαληηθή νηθνλνκία ζηα έμνδα θαη λα ζπγθεληξψλεη ηα ρξήκαηα 

απηά γηα ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ κειψλ ηεο ζηελ Διιάδα.  

Γηα παξάδεηγκα ε ειηθησκέλε γπλαίθα ηελ νπνία θξφληηδε ε Μάξζα απφ ηελ Αιβαλία  

πξνζέθεξε ζηε ίδηα θαη ηελ νηθνγέλεηά ηεο (ζχδπγνο θαη 2 παηδηά) επί 5 ρξφληα ηε 

δπλαηφηεηα ζηέγαζεο ζην ζπίηη ηεο. Ζ ίδηα αλαγλσξίδεη φηη απηή ππήξμε κηα 

ζεκαληηθή πξνζθνξά πνπ επέηξεςε ζην δεπγάξη κε αηκαηεξέο νηθνλνκίεο θαη δάλεηα 

απφ ζπγγεληθά πξφζσπα λα απνθηήζνπλ ζηε ζπλέρεηα κηα ηδηφθηεηε θαηνηθία.  

Παξφκνηα εκπεηξία είραλ θαη άιιεο κεηαλάζηξηεο φπσο ε ακπξίλα απφ ηνλ Αγ. 

Μαπξίθην, ε νπνία εξγαδφηαλ ζε κηα γαιιηθή εηαηξεία σο θαζαξίζηξηα θαη ν ζχδπγφο 

ηεο επίζεο σο νδεγφο θαη νη εξγνδφηεο ηνπο πξνζέθεξαλ δσξεάλ ζηέγε (δηακέξηζκα) 

επί 3 ρξφληα.   Καη ε Εάλα απφ ηελ Αιβαλία έδεζε κε ην ζχδπγν θαη ην πξψην ηεο 

παηδί ζε έλα ζπίηη πνπ ηεο παξαρψξεζε γηα 2 ρξφληα ε θπξία πνπ θξφληηδε ζηελ 

Κφξηλζν πξάγκα πνπ ππήξμε κεγάιε βνήζεηα γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

εγθαηάζηαζεο ηνπο θαηά ην πξψην ρξνληθφ δηάζηεκα  

 

Β. Ζ πξφζβαζε ζε ζηέγε δηεπθνιχλεηαη κέζσ δηθηχνπ γλσξηκηψλ κε έιιελεο 

εξγνδφηεο/ηξηεο θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θπξίσο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

επίηεπμε λνκηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο  
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Δίλαη πξνθαλέο φηη ν βαζκφο θαη ην είδνο ζηήξημεο απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ή 

ζπγγελείο επεξεάδεη ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ζηέγε. Με ηελ έλλνηα απηή γηα ηηο 

κεηαλάζηξηεο πνπ έξρνληαη ζηελ Διιάδα κε ην θαζεζηψο ηεο νηθνγελεηαθήο 

επαλέλσζεο πξφβιεκα ζηέγεο θαηά ηε θάζε εγθαηάζηαζεο δελ πθίζηαηαη.  

Σα θνηλσληθά δίθηπα θαη θπξίσο απηά πνπ ζπγθξνηνχληαη  γχξσ απφ  ηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν δηεπθνιχλνπλ ζεκαληηθά ηηο κεηαλάζηξηεο πνπ αλαδεηνχλ ζηέγε κεηά ηελ 

εξγαζία σο εζσηεξηθέο αλ θαη νξηζκέλεο  αλέθεξαλ φηη ζπρλά επαθίεηαη ζηελ θαιή 

πξναίξεζε ή «θηιαλζξσπία» θάζε ηδηνθηήηε λα ηηο  δερηεί σο ελνηθηάζηξηεο.  

Αληίζεηα, γηα ηηο κεηαλάζηξηεο εθείλεο πνπ έρνπλ θαηαθέξεη κηα λνκηθή θαη 

επαγγεικαηηθή έληαμε νη δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζε ζρεηηθά αθξηβή θαη πνηνηηθή 

ζηέγαζε εμνκνηψλνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ ειιήλσλ ελνηθηαζηψλ.  Ζ „Έιελα απφ 

ηε Γεσξγία ε νπνία έρεη πεηχρεη κηα ζεκαληηθή επαγγεικαηηθή έληαμε -  εξγάδεηαη σο 

νδνληίαηξνο – κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα θαινχ επηπέδνπ δηακέξηζκα ζηελ νηθνγέλεηά 

ηεο (ηελ ίδηα θαη ηα δχν ελήιηθα παηδηά ηεο) θαη κάιηζηα ζε κηα πεξηνρή φπνπ δελ 

δηαβηνχλ κεηαλάζηεο/ηξηεο (Υνιαξγφο).  Ζ κεηάβαζε απηή κεηαμχ άιισλ έρεη θαη κηα 

ζεκαληηθή ζπκβνιηθή αμία θνηλσληθήο αλφδνπ.  

 

Γ. Οη δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζε ζηέγε (ελνηθίαζε) ιφγσ εζλνηηθψλ/θπιεηηθψλ 

δηαθξίζεσλ κεηαβάιιεηαη κέζα ζην ρξφλν θαη δηαθνξνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο 

εχξεζεο ζηέγεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ  

 

ε κηα πξψηε πεξίνδν πνπ αθνξά θπξίσο ηηο πξψηεο δεθαεηίαο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο 

ξνήο πξνο ηελ Διιάδα είλαη θπξίσο νη Αιβαλνί εθείλνη νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ κηα 

ζρεηηθή δπζθνιία ζηελ ελνηθίαζε ζπηηηνχ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Ζ ζηάζε απηή 

εθ κέξνπο ησλ ειιήλσλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ κεζηηηθψλ γξαθείσλ κεηαβάιιεηαη ιφγσ 

ηεο ηζρπξνπνίεζεο ηεο ζέζεο θαη ηε λνκηθή έληαμε ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ/ηξηψλ 

ζηελ Διιάδα.  

Αληίζεηα παξαηεξείηαη κηα κεηαηφπηζε ηνπ αξλεηηθνχ θιίκαηνο ζε άιιεο εζληθέο 

νκάδεο κεηαλαζηψλ θπξίσο έγρξσκσλ πνπ έξρνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα  ζηελ 

Διιάδα θαη αληηκεησπίδνπλ ζνβαξφ πξφβιεκα πξφζβαζεο ζε ζηέγε κε απνηέιεζκα 

λα αλαγθάδνληαη λα δηαβηνχλ ζε ρακεινχ επηπέδνπ νηθηζηηθέο ζπλζήθεο πνπ 

εκπνδίδεη ηελ έληαμή ηνπο θαη ηνπο/ηηο πεξηζσξηνπνηεί.  

Οη αληηθεηκεληθέο δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζηε ζηέγαζε 

ζπληζηά θξίζηκε παξάκεηξν ζηελ επίηεπμε ηεο έληαμή ηνπο.   

 

Γ. ηελ πεξίπησζε ησλ εξγαδφκελσλ ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα σο εζσηεξηθψλ ε 

πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ζπγθαηνίθεζεο ζπληζηά ηαπηφρξνλα ζπλζήθε  

εξγαζίαο πνπ επεξεάδεη θαη ηηο δπλαηφηεηεο δηαηήξεζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο    

 

Ζ πξνζθνξά ρακεινχ επηπέδνπ ζηεγαζηηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηηο εζσηεξηθέο 

πξνζιακβάλεηαη απφ ηηο ίδηεο ηηο κεηαλάζηξηεο σο ηαμηθή θπξίσο δηάθξηζε ζην 

πιαίζην νξγάλσζεο ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο ηνπο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη 

πξνζθεξφκελεο ζηεγαζηηθέο ζπλζήθεο δελ εμαζθαιίδνπλ ηδησηηθφηεηα θαη 
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δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ή εθζέηνπλ ζε θηλδχλνπο γηα ζεμνπαιηθή παξελφριεζε 

ζην ρψξν εξγαζίαο φπσο αλαθέξζεθε. 

 

Οη ζπλζήθεο απηέο εξγαζίαο ζπρλά ηηο σζνχλ ζηελ παξαίηεζε θαη ηελ απψιεηα ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο ηνπο, ιφγσ αδπλακίαο δηεθδίθεζεο θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ θαηνίθεζεο 

θαη ππεξάζπηζεο ηνπ εαπηνχ ηνπο απφ ηελ έθζεζε ζε παξαβηάζεηο ηεο αμηνπξέπεηά 

ηνπο.  

 

Δ. Ζ απφθηεζε γεο/θαηνηθίαο ζηε ρψξα θαηαγσγήο είλαη ζηφρνο ζηνλ νπνίν 

επελδχνληαη νη απνηακηεχζεηο δεκηνπξγψληαο πνηθίιεο ζηεξήζεηο θαη 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο έληαμεο   

 

Ζ Άληα απφ ηηο Φηιηππίλεο πνπ εξγάζηεθε γηα πνιιά ρξφληα σο εζσηεξηθή νηθηαθή 

εξγαδφκελε απέθηεζε γε ζηε ρψξα ηεο θαη ζέιεη λα επηζηξέςεη γηα λα θάλεη 

επηρείξεζε (θνχξλνο) κε ηνλ Αηγχπηην ζχληξνθφ ηεο. ην κεηαμχ δεη ζε έλα ππφγεην 

δηακέξηζκα κε αξθεηέο ζηεξήζεηο θαη ρακειήο πνηφηεηαο νίθεζε.   

 

Ζ Νάλα θάλεη ζρέδηα γη απφθηεζε ζπηηηνχ ζηελ Διιάδα ή ζηελ Ρσζία δελ έρεη αθφκε 

θαηαιήμεη ιφγσ εθθξεκνηήησλ κε ηα ραξηηά ηεο σζηφζν απηφο είλαη έλαο ζαθήο 

πξνζαλαηνιηζκφο ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο θαη ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ηεο ζρεδίνπ.   

 

 

2.8. ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΖΜΟΗΔ ΤΠΖΡΔΗΔ  ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ    

 

Χο πξνο ην πεδίν απηφ εμεηάζηεθαλ νη δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζε δεκφζηεο 

ππεξεζίεο θαη αγαζά θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο άζθεζεο ησλ θνηλσληθψλ ηνπο 

δηθαησκάησλ.   

ην πιαίζην ηεο νκάδαο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο (Κφξηλζνο), έγηλε θαλεξφ φηη πνιιέο 

κεηαλάζηξηεο δελ γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ή ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο, δελ 

ελεκεξψλνληαη αμηφπηζηα γηα φζα πξέπεη λα θάλνπλ θαη απνζαξξχλνληαη ή 

θαηαθεχγνπλ ζε δηάθνξα άηνκα ηα νπνία γηα κεγάιν δηάζηεκα ιεηηνχξγεζαλ θαη 

εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ σο θπθιψκαηα εθκεηάιιεπζήο ηνπο. Τπήξμε εθηελήο 

ζπδήηεζε γηα ην δήηεκα ηεο κφληκεο παξακνλήο (άδεηα επί καθξφλ δηακέλνληνο) θαη 

ην πνηνο ην δηθαηνχηαη θαζψο θαη ηελ πεξηνξηζκέλε  πξφζβαζε ζε δηάθνξα επηδφκαηα 

(π.ρ. ελνηθίνπ, θνηηεηηθφ, θιπ). 

Αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ επαθή θαη επηθνηλσλία ηνπο κε ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο θάζε ηχπνπ αλεμάξηεηα απφ ην ζπλνιηθφ ρξφλν δηακνλήο ζηε ρψξα κε 

απνηέιεζκα λα εθθξάδνπλ κηα έληνλε θξηηηθή απέλαληη ζην θξάηνο (λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο) αιιά θαη απέλαληη ζηε  δεκφζηα δηνίθεζε πνπ είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Οη εμήο δηαζηάζεηο ηνπ δείθηε πξφζβαζεο 

ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο έρνπλ αλαδεηρζεί ζηελ έξεπλά καο: Ζ έιιεηςε 

πιεξνθφξεζεο θαη ε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε εθ κέξνπο ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ 

(Α), ε έιιεηςε δνκψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ζπκάησλ ζσκαηεκπνξίαο (Β), θαη ε 

αδπλακία άζθεζεο θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ (Γ).    
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Α. Ζ έιιεηςε θαη ε αδπλακία πξφζβαζεο ζε αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε,  ε 

γξαθεηνθξαηηθή αληηκεηψπηζε θαη ε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε εθ κέξνπο ησλ 

δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ ζπκβάιιεη ζηελ αλαπαξαγσγή εμαξηήζεσλ, ηελ αδπλακία 

άζθεζεο ησλ (θνηλσληθψλ) δηθαησκάησλ ηνπο θαη ηελ εζηθή απνλνκηκνπνίεζε 

ηνπ θξάηνπο 

 

Ζ πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηελ πιεξνθφξεζε δελ είλαη ηζφηηκε θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο ελψ θαη νη ζρέζεηο κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε ή ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο 

απηνδηνίθεζεο είλαη ζπρλά ζπγθξνπζηαθέο θπξίσο ιφγσ ηεο απξνζπκίαο ησλ 

ππαιιήισλ λα εμππεξεηήζνπλ θαη λα ελεκεξψζνπλ κε απιφ θαη εχιεπην ηξφπν ηνπο 

κεηαλάζηεο/ηξηεο.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά ην γεγνλφο φηη αξθεηέο κεηαλάζηξηεο δελ γλσξίδνπλ θαιά ηε 

γιψζζα ή δελ θαηαλννχλ ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο δεκηνπξγνχλ έλα θιίκα 

δπζπηζηίαο εθ κέξνπο ησλ κεηαλαζηξηψλ ή θαη ζπκπεξηθνξέο δηαθξηηηθήο 

κεηαρείξηζεο εθ κέξνπο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ  παξά ηηο φπνηεο θαιέο πξνζέζεηο.  

Οη αθεγήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ επαθή ηνπο κε δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα ηελ 

έθδνζε θάπνηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ν αξηζκφο ησλ επηζθέςεσλ πνπ πξέπεη λα θάλνπλ 

γηα λα εμππεξεηεζνχλ, νη ψξεο εξγαζίαο πνπ ράλνπλ γηα λα πεξηκέλνπλ ζε νπξέο, ε 

απαίηεζε έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηηο ρψξεο ηνπο θαη ε κεηάθξαζε ηνπο, ε 

αδπλακία λα αληαπνθξηζνχλ ρσξίο ηε δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα ζε απαηηήζεηο ησλ 

ππεξεζηψλ, ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ θνθ  

είλαη κεξηθά απφ ηα ζέκαηα ηα νπνία αλέδεημαλ κε θάζε επθαηξία ζην πιαίζην ηεο 

έξεπλαο καο.  

 

Β. Ζ έιιεηςε επαξθψλ δνκψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ησλ 

κεηαλαζηξηψλ ζπκάησλ εμαλαγθαζηηθήο πνξλείαο πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηηο 

δπλαηφηεηεο έληαμεο θαη ηηο θαζηζηά επάισηεο ζηελ θνηλσληθή 

πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηελ επαλαθνξά ζηελ πνξλεία  

 

Απφ φιεο ηηο βηνγξαθηθέο ζπλεληεχμεηο κε κεηαλάζηξηεο πξψελ ζχκαηα 

εμαλαγθαζηηθήο πνξλείαο έγηλε θαλεξφ φηη νη γπλαίθεο απηέο κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο πξψηεο θάζεο ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή πξνζηαζίαο απφ ηελ ειιεληθή 

αζηπλνκία γηα ηελ «απφδξαζή» ηνπο απφ ηα θπθιψκαηα ζσκαηεκπνξίαο, βξίζθνληαη 

αληηκέησπεο κε έλα θξίζηκν θελφ ππεξεζηψλ επαλέληαμεο. Ζ θηινμελία ζε δεκφζηνπο 

ή κε θπβεξλεηηθνχο μελψλεο δελ επαξθεί, παξά ηηο φπνηεο θαιέο πξνζέζεηο, γηα λα 

επηιχζεη ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ 

ζηελ πιήξε ςπρνθνηλσληθή ηνπο απνθαηάζηαζε, ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο, ηελ απφθηεζε κηαο επαγγεικαηηθήο εηδίθεπζεο, ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο.  

ε εθθξεκφηεηα ζπλήζσο γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα σο πξνο ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ «ραξηηψλ» ηνπο θαη ηεο λφκηκεο άδεηάο ηνπο βξίζθνληαη αθηλεηνπνηεκέλεο ζε κηα 

θαηάζηαζε εμάξηεζεο απφ ηελ έμσζελ  βνήζεηα, απφ φπνπ θαη αλ πξνέξρεηαη θαη 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο επαλεθθίλεζεο ησλ ζρεδίσλ δσήο ηνπο.  
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Γ. Οη δπζθνιίεο εμαζθάιηζεο πξφζβαζεο θαη παξνρήο θξαηηθήο 

πξφλνηαο/θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ε αδπλακία ηθαλνπνίεζεο βαζηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ βίνπ θαη άζθεζεο θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ δεκηνπξγνχλ φξνπο 

δηαθηλδχλεπζεο απνθιεηζκνχ θαη εμάληιεζεο ησλ απνζεκάησλ δξάζεο  

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε αλάγθε θξαηηθήο πξφλνηαο γίλεηαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο 

αθφκε θαη επηβίσζεο γηα έλα ηκήκα ηνπιάρηζηνλ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

κεηαλαζηψλ/ηξηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ άκεζν θίλδπλν θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη 

πεξηζσξηνπνίεζεο. Δίλαη επίζεο γλσζηφ φηη ν απνθιεηζκφο είλαη έλα θαηλφκελν 

πνιππαξαγνληηθφ θαη θαηά ζπλέπεηα απαηηείηαη κηα πνιππξηζκαηηθή θαη νιηζηηθή 

αληηκεηψπηζε.  

Ζ Ακάι απφ ην Ηξάθ  αληηκεησπίδεη ηελ αλάγθε γηα κηα εθ‟ φξνπ δσήο θξνληίδα ελφο 

παηδηνχ κε λνεηηθή πζηέξεζε γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί πιήζνο πεξηνξηζκψλ θαη 

εμαξηήζεσλ θαη ππεξβαίλεη ηε δπλαηφηεηα αηνκηθψλ ιχζεσλ πνιιψ δε κάιινλ ζε 

ζπλζήθεο κεηαλάζηεπζεο. Βξίζθεηαη ζε αδπλακία λα βξεη κηα κεξηθήο απαζρφιεζεο 

εξγαζία, ε νπνία ζα δηεπθφιπλε ηε θξνληίδα ηνπ εμαξηεκέλνπ παηδηνχ ηεο, θαη είλαη 

ππνρξεσκέλε λα δηαζέηεη πνιχ ρξφλν θαη ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζεη ηα 

θνηλσληθά ηεο δηθαηψκαηα θαη λα έρεη πξνλνηαθή ππνζηήξημε κέζσ ησλ επηδνκάησλ 

(ελνηθίνπ, αλεξγίαο, ΑΜΔΑ) ηα νπνία δηθαηνχηαη.  

Αληιεί πιεξνθνξίεο θαη εθηειεί νδεγίεο κέζα ζε έλα γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα κε 

έλα δπζαλάινγα πεληρξφ απνηέιεζκα ζπγθξηηηθά κε ηελ ςπρηθή θαη δηαλνεηηθή 

ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεη θαη νδεγεί ζηελ εμάληιεζε ηα απνζέκαηα δξάζεο ηεο. 

πληζηά ηππηθή πεξίπησζε σο πξνο ηνλ αγψλα λα απνδείμεη φηη είλαη δηθαηνχρνο κηαο 

ζεηξάο θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ρσξίο πάληνηε λα θαηνξζψλεη λα δηθαηψλεηαη. 

Αγσλίδεηαη γηα ην δηθαίσκά ηεο ζην δηθαίσκα, ζεκαίλνληαο φηη δελ είλαη νχηε 

απηαπφδεηθην νχηε απηνλφεην ζηε βάζε ηεο αλζξψπηλεο αλάγθεο.  

 

 

2.9. ΑΗΘΖΖ ΣΟΤ ΑΝΖΚΔΗΝ - ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

 

Ζ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ θαη ε ηαπηφηεηα δελ κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη σο 

πξνζδεδεκέλα ζηελ θνπιηνχξα/πνιηηηζκφ ελφο αηφκνπ ή κηαο ζπιινγηθφηεηαο. Ζ 

ηαπηφηεηα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζε έλα πιαίζην επελέξγεηαο/κεζνιάβεζεο πνπ δίλεη 

έκθαζε ζηε δξάζε ησλ ππνθεηκέλσλ. ην πιαίζην ελφο λένπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ 

φπσο ε ειιεληθή θνηλσλία κε ηελ παξνπζία κεγάινπ αξηζκνχ κεηαλαζηψλ /ζηξηψλ ε 

έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο είλαη δπλακηθή, ξένπζα θαη κεηαβαιιφκελε θαζψο είλαη 

απνηέιεζκα δηαξθνχο δηαπξαγκάηεπζεο κέζσ ηεο δξάζεο ησλ ππνθεηκέλσλ. Με ηελ 

έλλνηα απηή ε ίδηα ε θνπιηνχξα/πνιηηηζκφο κπνξεί λα ηδσζεί σο έλα πεδίν 

ζπγθξνχζεσλ θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

 

Ζ θνηλσληθή έληαμε ζηε ρψξα ππνδνρήο πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε ελφο 

ζπλαηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ, φρη νπσζδήπνηε ζην εζληθφ πιαίζην ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο, αιιά ζηνπο θνηλσληθνχο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο θηλείηαη ε κεηαλάζηξηα, 

αξρίδνληαο απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηε γεηηνληά, ηελ εζληθή παξνηθία, ηελ πφιε. Σν 
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αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ πξνυπνζέηεη βέβαηα ηελ εκπεηξία ηεο θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο. 

Αλαθεξφκαζηε ζηηο εμήο (ππνζηεξηθηηθέο θαη πεξηνξηζηηθέο)  δηαζηάζεηο  ηνπ δείθηε 

ηεο αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ θαη ηεο ηαπηφηεηαο: Ζ ζεκαζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο 

ηδηφθηεηεο θαηνηθίαο (Α),  ε επηηπρήο έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Β) ε 

θνζκνπνιίηηθε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κηθξέο ηνπξηζηηθέο θνηλσλίεο (Γ), νη 

θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο (ππνηίκεζε) ζρεηηθά κε ηηο εζληθέο νκάδεο (Γ), ε 

ζπξξίθλσζε ηεο αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ ζε κεκνλσκέλεο ζρέζεηο θαη ζχκβνια ζηελ 

πεξίπησζε κεηαλαζηξηψλ πνπ εξγάδνληαη σο εζσηεξηθέο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα(Δ), ε κε 

απηνλφεηε αλαλέσζε άδεηαο παξακνλήο σο ζχκβνιν ηνπ κε αλήθεηλ θαη ηεο 

μελφηεηαο (Ε).    

 

 

Α. Ζ νηθνγέλεηα θαη ε ηδηφθηεηε θαηνηθία σο  πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ. 

 

 Ηδηαίηεξα νη κεηαλάζηξηεο  πνπ δνπλ κε ηα παηδηά θαη  ηηο (εθηεηακέλεο)  νηθνγέλεηεο 

ηνπο ζηηο αζηηθέο αιιά θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο δειψλνπλ φηη λνηψζνπλ ηνπο λένπο 

ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηνλ ρψξν, ηδηαίηεξα κέζα απφ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ 

ηνπο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Ζ ηδηφθηεηε 

θαηνηθία γίλεηαη επηπιένλ έλαο παξάγσλ γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ δεζκψλ κε ην 

ρψξν.    

 

Β. Ζ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ σο απφξξνηα ηεο επηηπρνχο έληαμεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ζηελ θνηλσλία.  

 

Ζ πεξίπησζε ηεο Έιελαο είλαη κηαο επηηπρνχο εξγαζηαθήο έληαμεο ζηνλ ρψξν ηεο 

εηδηθφηεηαο ηεο, ηεο νδνληηαηξηθήο θαη επηηπρνχο θνηλσληθήο έληαμεο. Ο 

αθεγεκαηηθφο ηεο ιφγνο δελ αθήλεη ακθηβνιίεο φηη ζήκεξα αηζζάλεηαη ζαλ «έλα 

θνκκάηη» ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη φηη ην αίζζεκα απηφ είλαη πξντφλ ζπλεηδεηνχ 

αγψλα θαη θαιά επηιεγκέλσλ ζηξαηεγηθψλ. Ζ ζησπή ήηαλ κελ ε βαζηθή ηεο 

ζηξαηεγηθή ζηα πξψηα ρξφληα ηεο παξακνλήο ηεο ζηελ Διιάδα, ψζηε λα κελ 

απνθαιχπηεηαη φηη δελ είλαη ληφπηα. Με ηνλ ρξφλν φκσο νη γλψζεηο ηεο ζηα ειιεληθά 

έρνπλ ηειεηνπνηεζεί. Λέεη ραξαθηεξηζηηθά: «Γελ λνκίδσ φηη πνιινί κε ζεσξνχλ μέλε 

πξψηνλ θαη δεχηεξνλ, κάιινλ πξέπεη λα έρνπλ εκπηζηνζχλε ζε κέλα». Πξάγκαηη, ην 

καζάδ θαη ε νδνληηαηξηθή πξνυπνζέηνπλ εκπηζηνζχλε, θπζηθή επαθή θαη εγγχηεηα 

κεηαμχ ζεξαπεπηή θαη ζεξαπεπφκελνπ. Δθηφο απφ ηελ επηηπρή επαγγεικαηηθή έληαμε, 

ε Έιελα είλαη δξαζηήξηα ζηελ θνηλσληθή δσή. Πεγαίλεη ζε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο κε 

θίιεο κεηαλάζηξηεο αιιά θαη κε κηα Διιελίδα θίιε, δηαβάδεη, αθνχεη κνπζηθή θαη 

παξαθνινπζεί ηηο ειιεληθέο θαη δηεζλείο εηδήζεηο. Δμεγεί δε φηη δελ επηζθέπηεηαη 

απιψο νξηζκέλεο ζεαηξηθέο ζθελέο αιιά ληψζεη βαζηά ηθαλνπνίεζε απφ απηέο ηηο 

εμφδνπο.  

 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ε Έιελα αηζζάλεηαη φηη «αλήθεη» ζηε ρψξα ππνδνρήο (Δδψ 

ζεσξψ ζπίηη κνπ) πηζηνπνηείηαη θαη κε βάζε ηα ζρέδηά ηεο γηα ην κέιινλ: ε 
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επηζηξνθή ζηελ παηξίδα δελ ζπγθαηαιέγεηαη κέζα ζε απηά. Αζθαιψο, ζθέςεηο φπσο 

φηη δελ ζα έρεη πάληα ηε δχλακε λα εξγάδεηαη ή φηη δελ ζα απνθηήζεη πνηέ ζπίηη 

«εδψ», ηελ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα πσο «ζηα γεξάκαηα» ζα ζειήζεη λα κείλεη 

θνληά ζηα αδέιθηα ηεο, ηα νπνία βιέπεη πνιχ ζπάληα. Δδψ θαίλεηαη φηη ε επηηπρήο 

έληαμε ζηνλ εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ ρψξν είλαη βηνγξαθηθά πεξηνξηζκέλε, ζην 

βαζκφ πνπ ιείπνπλ θνηλσληθέο δνκέο θαη ζπγγεληθά δίθηπα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαιάβνπλ ηελ αλάγθε θξνληίδαο θαηά ηε θάζε ηνπ γήξαηνο.   

 

Γ. Ζ θνζκνπνιίηηθε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζηε κηθξή θνηλσλία ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

λεζηνχ κε ηελ παξνπζία ελφο αξηζκνχ κεηαλαζηψλ θαη κεηαλαζηξηψλ θαη 

πξνλνκηνχρσλ αιινδαπψλ. 

 

Ζ Νάλα απφ ηελ Ρσζία είλαη επαγγεικαηίαο κνπζηθφο, αιιά εξγάδεηαη ζην λεζί . ζε 

ηνπξηζηηθέο θαη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. Ο ζηφρνο ηεο είλαη λα ππνζηεξίδεη νηθνλνκηθά 

ηνλ γην ηεο ζηελ Ρσζία γηα λα ηειεηψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ.  

 

Δλδηαθέξνπζα είλαη ε ζηάζε ηεο Νάλαο πξνο ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρψξν. Παξ φιε ηελ 

απνκφλσζε θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο θαη ηελ έιιεηςε πνιηηηζηηθήο θαη 

θνηλσληθήο δσήο (κνπζηθή, παξέα, έμνδνο), ληψζεη εληαγκέλε θνηλσληθά ζηελ κηθξή 

θνηλσλία, κηα θαη απνιακβάλεη ηελ θηιηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

θαη ηελ αλαγλψξηζε πνπ ηεο απνδίδνπλ κε απηή ηελ θηιηθφηεηα. Γελ κνηάδεη λα 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ ρψξν ζαλ έλαλ ειιεληθφ ρψξν, αιιά ζαλ έλα θνζκνπνιίηηθν κέξνο 

πνπ ζπγθεληξψλεη φρη κφλν επνρηαθά ηνπξίζηεο απφ δηάθνξεο ρψξεο αιιά θαη 

πξνλνκηνχρνπο αιινδαπνχο πνπ δηακέλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα εθεί θαη κε 

ηνπο νπνίνπο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα έξρεηαη ζε επαθή  αθφκε θαη ζε έλα ηειείσο 

απνζπαζκαηηθφ θαη πεξηνξηζκέλν πιαίζην. 

 

 

Γ. Ζ ππνηίκεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ζπληζηά εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ηεο 

αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ ζηελ Διιάδα. Ζ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ αλαπηχζζεηαη ζηνλ 

θνηλσληθφ ρψξν ηεο εζληθήο παξνηθίαο, ηηο κεηαλαζηεπηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηηο 

πνιππνιηηηζκηθέο ΜΚΟ θαη ηηο νξγαλψζεηο ππεξάζπηζεο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ κεηαλαζηψλ/ηξηψλ 

 

Δλψ πνιιέο κεηαλάζηξηεο αλαθέξνληαη ζε θαιέο εκπεηξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ 

νη Έιιελεο ηηο αληηκεησπίδνπλ, αξθεηέο είλαη πνιχ θξηηηθέο ζρεηηθά κε ηελ ζηάζε 

ησλ Διιήλσλ απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο θαη ηηο κεηαλάζηξηεο „νη Έιιελεο δελ είλαη 

εηιηθξηλείο, ρξεζηκνπνηνχλ πιάγηνπο ηξφπνπο θαη ηερλάζκαηα), δείρλνληαο έηζη, φηη 

ππάξρνπλ κεγάια εκπφδηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν.  

 

Αξθεηέο απφ ηηο κεηαλάζηξηεο ζην δείγκα καο αλαθέξνληαη ζηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία 

ηεο ππνηίκεζεο ηεο εζληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ηεο 

ερζξφηεηαο απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο γεληθά. Άιιεο αλαθέξνληαη ζηελ ηξαπκαηηθή 
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εκπεηξία ηεο αληζαγέλεηαο ησλ παηδηψλ ηνπο. Κάησ απφ απηέο ηηο εκπεηξίεο 

αλαπηχζζνπλ ηελ έληνλε ζπλείδεζε γηα ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη ηα 

απεηινχκελα δηθαηψκαηα ηνπο ζαλ  πνιχηηκεο ιεηηνπξγηθφηεηεο θαη απνθαζίδνπλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο γηα απηέο θαη ηα παηδηά 

ηνπο θαη γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ, κεηαλαζηξηψλ, θαη 

ησλ παηδηψλ ηνπο. Γεληθά ε δξαζηεξηνπνίεζε ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ, ησλ κεηαλαζηξηψλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο, κνηάδεη λα 

απνηειεί ηνλ θνηλσληθφ ρψξν ζηνλ νπνίν ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ θαζίζηαηαη δπλαηή 

θάησ απφ ζπλζήθεο έιιεηςεο δηθαησκάησλ, μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνχ.  

Ζ πνξεία ζηε ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα κέζα απφ ηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία ηεο 

ζπιινγηθήο κνίξαο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο νκάδαο, αληηθαζξεθηίδεηαη ζηηο αθεγήζεηο 

θαη ησλ πην πξνλνκηνχρσλ, απηψλ πνπ επηηπγράλνπλ ηελ έμνδν απφ ηηο νηθηαθέο 

ππεξεζίεο ή ηελ εξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο. Απηέο ιεηηνπξγνχλ σο 

εθπξφζσπνη γηα εθείλεο πνπ δελ έρνπλ θσλή θαη παξακέλνπλ ζην απφιπην πεξηζψξην.     

 

Απηνχ ηνπ είδνπο νη δξαζηεξηφηεηεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο/ζπγθξνχζεηο πνπ εδξαηψλνληαη γηα παξάδεηγκα ζην πιαίζην 

πξνζπαζεηψλ γηα  ηε δηαηήξεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ή ηεο πνιππνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο, ηα νπνία ζπληζηνχλ κέζα γηα ηελ άξλεζε ηεο ππεξνρήο ηεο θπξίαξρεο 

θνπιηνχξαο ή ηεο επηθξάηεζεο ησλ αμηψλ ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ. Λακβάλνπλ ηε 

κνξθή εγθαζίδξπζεο δεζκψλ αιιειεγγχεο ζην εζσηεξηθφ κηαο εζληθήο 

κεηαλαζηεπηηθήο νκάδαο, ε νπνία ζπρλά κπνξεί λα αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξεο 

θνηλσληθέο πξνθιήζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ξαηζηζκνχ ή ηεο έιιεηςεο 

δπλαηνηήησλ κεηαθέξζηκνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ( Liapi 2008).  

 

Μεηαλάζηξηεο απφ ηελ Αθξηθή, ηε Ρσζία, ηε Γεσξγία θαη ηελ Αιβαλία ζην δείγκα 

καο είλαη δξαζηήξηεο ζε κεηαλαζηεπηηθέο νξγαλψζεηο πνπ πξνσζνχλ ηα δηθαηψκαηα 

θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. 

 

Δ. Ζ πεξίπησζε ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηηο νηθηαθέο ππεξεζίεο. Ζ ζπκπχθλσζε ηεο 

αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο θαη ζχκβνια. Ζ δηάζπαξηε 

νηθνγέλεηα σο εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ. 

 

Ζ αθήγεζε ηεο Άληαο απφ ηηο Φηιηππίλεο θαη‟ αξρήλ εζσηεξηθή νηθηαθή βνεζφο κε 

δξακαηηθέο εκπεηξίεο εθκεηάιιεπζεο, θαηφπηλ εμσηεξηθή,  παξνπζηάδεη ηελ αίζζεζε 

ηνπ αλήθεηλ απφιπηα πεξηνξηζκέλε ζηε ζρέζε ηεο κε ηνλ άλδξα ηεο, ην ζπίηη ηεο θαη 

ηε καγεηξηθή ηεο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ζηελ ρψξα θαηαγσγήο, έλα ζχκβνιν ηεο 

δηθήο ηεο πνιηηηζηηθήο πξνέιεπζεο θαη ηεο ρψξαο ηεο, ζηελ νπνία ζέιεη λα 

επηζηξέςεη.   

 

Παξφκνηα πεξηνξηζκέλε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ κε πεξηνξηζκέλεο ζρέζεηο, εκθαλίδεηαη 

ζηηο βηνγξαθηθέο αθεγήζεηο κεηαλαζηξηψλ ζηελ νηθηαθή εξγαζία πνπ έρνπλ αθήζεη 

ηα παηδηά ηνπο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο.   
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Άιιεο εξγαδφκελεο ζηηο νηθηαθέο ππεξεζίεο ζπλάπηνπλ κέζα απφ ηελ ζπιινγηθή 

δξάζε θηιίεο κε Έιιελεο/ηδεο θαη αλαπηχζζνπλ κέζα  απφ απηέο ηηο ζρέζεηο, ηελ 

αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζην ρψξν.   

 

 

Ε. Θεζκνζεηεκέλα ζχκβνια ηνπ κε αλήθεηλ θαη ηεο  μελφηεηαο.  

 

Ζ Μαξία απφ κηα αθξηθαληθή ρψξα εξγαδφκελε ζε νηθηαθέο ππεξεζίεο είλαη 

δξαζηήξηα ζε νξγάλσζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ/ηξηψλ απφ ηηο 

αθξηθαληθέο ρψξεο, έρεη αξθεηέο θηιίεο κε ληφπηνπο θαη ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο θαιά 

εληαγκέλν ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσλία. εκαληηθή είλαη ε παξαηήξεζή 

ηεο φηη ε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ηεο άδεηαο παξακνλήο θαη εξγαζίαο μαλαδσληαλεχεη 

ηελ αίζζεζε ηεο μελφηεηαο «Σε ζηηγκή πνπ… ε… πάσ γηα ηα ραξηηά κνπ ηφηε ληψζσ 

μέλε!». 

    

 

Μεξηθέο ηειηθέο παξαηεξήζεηο 

 

ην πεδίν έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κπνξέζακε λα αλαθαηαζθεπάζνπκε ηηο 

ηππηθέο πνξείεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηξηψλ. Σελ ηππηθή αθεηεξία ησλ νηθηαθψλ 

ππεξεζηψλ, ηε δπζθνιία ππέξβαζεο ησλ νξίσλ απηνχ ηνπ ηνκέα θαη ηηο απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο γηα απηφ, ηηο πνξείεο ησλ κεηαλαζηξηψλ κε  επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ή εκπνδίδνπλ απηέο ηηο πνξείεο, ηηο πνξείεο 

ησλ γπλαηθψλ πνπ έγηλαλ ζχκα ζσκαηεκπνξίαο, θαζψο θαη ηηο «παξεθθιίλνπζεο» 

πνξείεο ησλ κεηαλαζηξηψλ ζε κηθξέο πφιεηο θαη κηθξέο ηνπξηζηηθέο θνηλφηεηεο.     

 

Ζ έξεπλα καο αλέδεημε πνηνηηθνχο δείθηεο  δχζβαηεο πνξείαο έληαμεο, κε αηειή 

απνηειέζκαηα θαη πςειά ςπρηθά ηηκήκαηα γηα ηηο κεηαλάζηξηεο κε δηαθξαηηθά 

δηαζπαζκέλεο νηθνγέλεηεο. Ζ δνκή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε έλα κεγάιν ηκήκα 

άηππεο εξγαζίαο, ε αληηθαηηθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή  θαη ε κε νξγάλσζε ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο επηηξέπνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο θάηνρνπο ηεο ηδηφηεηαο ηεο 

νκνγελνχο κηα πνξεία έληαμεο. Απηέο είλαη εθείλεο πνπ κεηαλαζηεχνπλ κε ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο θαη δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζε κεγάια ζπγγεληθά δίθηπα ππνζηήξημεο. 

κσο θαη απηή ε έληαμε απνδνκείηαη κέζα ζηε ζεκεξηλή βαζηά νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή θξίζε. Γηαπηζηψλνπκε θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ηελ πξνζπάζεηα ηεο 

δηαθξαηηθήο θνηλσληθήο έληαμεο πνπ απηνλνκείηαη απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ έθεξε θαη 

εληείλεη ε θξίζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο.     

 

Γηαπηζηψζακε παξ φια απηά δηαθνξεηηθέο πνξείεο θαη ζηξαηεγηθέο έληαμεο ζηηο 

κεγάιεο θαη ζηηο κηθξέο πφιεηο θαζψο θαη ηηο κηθξέο ηνπξηζηηθέο θνηλσλίεο. Ζ 

ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα πνπ είλαη δπλαηή ζηηο 

κηθξέο ηνπξηζηηθέο θνηλσλίεο αιιά θαη ε δπλαηφηεηα ηαχηηζεο κε έλα θνζκνπνιίηηθν 

πεξηβάιινλ κε πξνλνκηνχρνπο αιινδαπνχο δίλεη ηελ εηθφλα κηαο ππνθεηκεληθά 

ηθαλνπνηεηηθήο αλ θαη εθεί αηεινχο θνηλσληθήο έληαμεο.    
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Ζ αλάιπζε ησλ πνιχηηκσλ ιεηηνπξγηθνηήησλ δσήο κέζα απφ ηηο βηνγξαθηθέο 

αθεγήζεηο καο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα απνηηκήζνπκε ηελ θνηλσληθή έληαμε απφ ηελ 

ζθνπηά ηεο κεηαλάζηξηαο. Ζ ηθαλφηεηα εκπξφζεηεο δξάζεο δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηηο 

αθεγήζεηο σο κηα πξψηε θαη πνιχ βαζηθή πνιχηηκε ιεηηνπξγηθφηεηα δσήο.  κσο θαη 

ε νηθνγέλεηα κνηάδεη λα είλαη ε πην πςειά ηεξαξρεκέλε απφ ηηο πνιχηηκεο 

ιεηηνπξγηθφηεηεο, ηφζν σο ζηφρνο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο εξγαζίαο, φζν θαη σο 

κειινληηθφο ζηφρνο επαλφξζσζεο ησλ ζπλζεθψλ δσήο ηεο δηαθξαηηθήο δηάζπαζεο 

ηεο νηθνγέλεηαο πνπ έρεη επηβιεζεί ζηελ πξνζπάζεηα ππέξβαζεο νηθνλνκηθψλ 

δπζθνιηψλ θαη θξίζεο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο.        
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Μαξία Θαλνπνχινπ 

 

 

«ΣΟ ΣΗΜΖΜΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΧΝ ΔΝ ΧΡΑ ΔΡΓΑΗΑ. 

ΈΝΑ ΑΓΖΛΟ ΟΡΟ ΔΝΣΑΞΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ 

ΣΟΤ ΟΗΚΗΑΚΟΤ ΣΟΜΔΑ» 

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ αγνξά εξγαζίαο ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα, φπνπ απαζρνινχληαη κεηαλάζηξηεο ζε κεγάιν 

πνζνζηφ
6
, ηππηθά ή άηππα (Doyle θαη Timonen, 2009:338) –σο εζσηεξηθέο ή 

εμσηεξηθέο νηθηαθέο βνεζνί (ηξαηεγάθε, 2006:200-206) –, είλαη ηδηφηππε αγνξά κε 

ηελ έλλνηα φηη ε εξγαζία πνπ παξέρεηαη ζ‟ απηήλ ζπλαξηάηαη κε ηελ ηδησηηθή ζθαίξα 

δσήο ησλ εξγνδνηψλ (Karner, 1998:71 θαη Παπαηαμηάξρεο θ.ά., 2008:1-13). 

 Ηδηφηππε είλαη  ε αγνξά απηή –εηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ εζσηεξηθψλ 

νηθηαθψλ βνεζψλ– θαη σο πξνο ηνπο ινηπνχο φξνπο απαζρφιεζεο κε ηελ έλλνηα φηη νη 

φξνη απηνί δχζθνια απνζαθελίδνληαη θαη ηππνπνηνχληαη (Παπαηαμηάξρεο θ.ά., 

2008:23-32). Βαζηθνί φξνη, φπσο ην αληηθείκελν θαη ην σξάξην εξγαζίαο, νξίδνληαη 

ζπλήζσο «απφ κέξα ζε κέξα» θαη πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο αλάγθεο ησλ εξγνδνηψλ 

θαη ηηο πξαθηηθέο ιεηηνπξγίαο ησλ λνηθνθπξηψλ έηζη ψζηε λα παξακέλνπλ 

«ειαζηηθνί» θαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, εθηφο ξχζκηζεο θαη νξηνζέηεζεο (Doyle θαη 

Timonen, 2009:344). Φαηλνκεληθά δήινη θαη ξεηνί νη φξνη απηνί απαζρφιεζεο 

εκπεξηέρνπλ, δειαδή, αζάθεηεο θαη άξξεηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ζχκθπηα κε ην είδνο 

ηεο εξγαζίαο θαη επξίζθνληαη, σο εθ ηνχηνπ, εθηφο θαη πέξαλ πάζεο δηαπξαγκάηεπζεο 

θαηά ηελ ζπδήηεζε πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο. Σαπηφρξνλα νη 

βαζηθνί απηνί φξνη απαζρφιεζεο ζπλνδεχνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη απφ άιινπο 

φξνπο ιηγφηεξν πξνθαλείο, ζρεδφλ άδεινπο, νη νπνίνη παξακέλνπλ άξξεηνη θαη 

αζέαηνη, ελψ ζπρλά ζεσξνχληαη απηνλφεηνη. Πξφθεηηαη γηα ηελ «άιιε» φςε ηεο 

παξνρήο πξαθηηθήο θξνληίδαο ζε παηδηά θαη ειηθησκέλνπο, απηφ ην νπνίν 

                                                 
6
 χκθσλα κε ηα πνξίζκαηα πξφζθαηεο πνζνηηθήο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ην 2011 παξάιιεια κε 

πνηνηηθή έξεπλα –ζην πιαίζην ηεο νπνίαο έρεη ππαρζεί θαη ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εγρείξεκα 

δηεμαγσγήο βηνγξαθηθήο ζπλέληεπμεο– ην 37,8% ησλ απαζρνινπκέλσλ κεηαλαζηξηψλ είλαη νηθηαθέο 

βνεζνί, βι. Δθπφλεζε κειέηεο κε ζέκα «Γπλαηθεία Μεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα», Παθέην ΗΗ, Γηελέξγεηα 

πνζνηηθήο παλειιαδηθήο έξεπλαο, Τπεχζπλε Δ. Εαθνπνχινπ, Αζήλα, Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ 

Δξεπλψλ, Κέληξν Γπλαηθείσλ Μειεηψλ θαη Δξεπλψλ «Γηνηίκα», Πάληεην Παλεπηζηήκην Πνιηηηθψλ θαη 

Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, 2011, ζ. 20. Πξνεγνχκελε έξεπλα πνπ είρε δηεμαρζεί ην 2007 έδεημε, επίζεο, 

φηη νη κεηαλάζηξηεο θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο, δειαδή 57,2%, απαζρνινχλην σο νηθηαθέο 

βνεζνί θαη θαζαξίζηξηεο, ρσξίο λα κπνξεί λα δηαρσξηζηεί, φκσο, ην πνζνζηφ ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ 

απφ ην ζχλνιν απηήο ηεο κηθηήο επαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο βι. Μαξάηνπ-Αιηπξάληε Λ. (2007), Ζ 

Γπλαηθεία Μεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα. Σα επξήκαηα ηεο Παλειιαδηθήο έξεπλαο ηνπ ΚΔΘΗ, Αζήλα, 

ΚΔΘΗ, ζ. 170. 
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«θαηαβάιινπλ» νη εζσηεξηθέο νηθηαθέο βνεζνί, πέξαλ ηεο πξαθηηθήο θξνληίδαο, 

έλαληη ηεο ακνηβήο ηνπο θαη ην νπνίν ππνλνείηαη σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο εξγαζίαο ηνπο, ρσξίο λα ακείβεηαη, ηδηαίηεξα, αιιά θαη, ζπρλά, 

ρσξίο λα αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο εξγνδφηεο. Πξφθεηηαη γηα ην ζπλαηζζεκαηηθφ 

«εθηφπηζκα» (European Foundation for the Ηmprovement of Living and Working 

Conditions, 2007:10-11), ην ςπρηθφ θφζηνο, ηελ νδχλε πνπ θαηαβάιινπλ νη 

εξγαδφκελεο απηέο σο έλα αθαζφξηζην ηίκεκα ην νπνίν, θαηά θάπνην ηξφπν, 

εμππαθνχεηαη φηη πξέπεη λα θαηαβάινπλ εάλ ζέινπλ λα παξακείλνπλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα. 

 Σνλ ηδηφηππν απηφ θαη άδειν φξν απαζρφιεζεο πνπ ιαλζάλεη ζηελ 

απαζρφιεζε ησλ εζσηεξηθψλ νηθηαθψλ βνεζψλ αλέδεημε ε βηνγξαθηθή ζπλέληεπμε 

ηεο Γαβξηέιιαο
7
, Μνιδαβήο κεηαλάζηξηαο, 48 εηψλ, άλεξγεο ηελ επνρή ηεο έξεπλαο 

–ην 2011–, κε καθξηά ηζηνξία –απφ ην 1998– ζηελ νηθηαθή εξγαζία θαη ηελ θξνληίδα 

παηδηψλ θαη ειηθησκέλσλ, ζηελ αξρή σο εζσηεξηθή νηθηαθή βνεζφο θαη αξγφηεξα σο 

εμσηεξηθή. Ζ βηνγξαθηθή απηή ζπλέληεπμε, φπσο θαη θάζε ζπλέληεπμε ηέηνηνπ 

ραξαθηήξα, απνηέιεζε ηελ αθνξκή ζπλάληεζεο δχν θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ 

(Θαλνπνχινπ, ππφ δεκνζίεπζε) κε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο, θαζψο θαη 

ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ θφζκσλ (Bourdieu, 1993:906)  πνπ ην θαζέλα θέξεη: 

απφ ηε κηα πιεπξά, ηνπ θφζκνπ ηεο εξεπλήηξηαο, «θπλεγνχ» θαη ζπιιέθηξηαο 

πιεξνθνξηψλ, βησκάησλ θαη εκπεηξηψλ πνπ ζπλαξηψληαη κε ηνλ εξεπλεηηθφ ζηφρν 

θαη απφ ηελ άιιε, ηνπ θφζκνπ ηεο εξσηψκελεο κεηαλάζηξηαο, «θνξέα» ηέηνησλ 

βησκάησλ ιφγσ ηεο ηξνρηάο δσήο ηεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ δσή θνηλσληθψλ 

νκάδσλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ έξεπλα. Ο ραξαθηήξαο ηεο ζπλάληεζεο απηήο θαη νη 

ηδηαίηεξνη φξνη επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο πνπ δηακνξθψζεθαλ θαηά ηελ ηξίσξε 

δηάξθεηά ηεο έδσζαλ, θαηαξρήλ, ην έλαπζκα ζηελ Γαβξηέιια γηα λα μεηπιίμεη ηε 

κλήκε ηεο «πξνο ηα πίζσ». Ζ Γαβξηέιια αθεγήζεθε ηελ ηζηνξία ηεο αθνινπζψληαο 

ην δηθφ ηεο λήκα θαη αλαθαιψληαο πξνεγνχκελεο επνρέο απφ ηελ απαζρφιεζή ηεο 

ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα. Αλαθάιεζε, κάιηζηα, «ηελ καχξε πεξίνδν», δειαδή ηελ 

δξακαηηθή πεξίνδν απαζρφιεζήο ηεο σο εζσηεξηθήο νηθηαθήο βνεζνχ ζ‟ έλα ζπίηη 

φπνπ είρε αλαιάβεη ηελ θξνληίδα δχν κηθξψλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ην 

δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ε κεηέξα ηνπο –θαη εξγνδφηξηα– ήηαλ ζνβαξά άξξσζηε θαη 

φηαλ, ζηε ζπλέρεηα, πέζαλε. Ζ ίδηα ε ζπλάληεζε, ε αθήγεζε ηεο Γαβξηέιιαο θαη 

θπξίσο ε αλαδξνκή ηεο «ζηελ καχξε πεξίνδν» ηνπ ηζηνξηθνχ απαζρφιεζήο ηεο ζηνλ 

νηθηαθφ ηνκέα απνηέιεζαλ, ζ‟ έλα ρξφλν κεηαγελέζηεξν, ην ζεκείν εθθίλεζεο κηαο 

δηθήο καο λνεηηθήο δηαδξνκήο. 

 Ζ αιήζεηα είλαη φηη, ζην πιαίζην άιισλ εξεπλψλ, θαη εκείο –φπσο θαη άιιεο 

εξεπλήηξηεο– πνιιέο θνξέο ήξζακε ζε επαθή κε ηελ αηνκηθή νδχλε θαη κάιηζηα ηελ 

                                                 
7
 Ζ ζπλέληεπμε απηή, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, δηεμήρζε, κεηαμχ άιισλ, ζην πιαίζην πνηνηηθήο έξεπλαο 

πνπ πεξηειήθζε ζε επξχηεξε έξεπλα γηα ηελ γπλαηθεία κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα ην 2011, βι. 

Δθπφλεζε κειέηεο κε ζέκα Γπλαηθεία Μεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα, Παθέην 3.1, Έθζεζε 

απνηειεζκάησλ. Πνηνηηθνί δείθηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηξηψλ. Βηνγξαθηθέο ζπλεληεχμεηο θαη νκάδεο 

εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο κε κεηαλάζηξηεο, Αζήλα, Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, Κέληξν 

Γπλαηθείσλ Μειεηψλ θαη Δξεπλψλ «Γηνηίκα», Πάληεην Παλεπηζηήκην Πνιηηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ, 2011. 
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νδχλε ησλ κεηαλαζηξηψλ. Απηφ ην ηδηαίηεξν πνπ αλαδείρζεθε, φκσο, ζηε ζπλάληεζε 

κε ηελ Γαβξηέιια ήηαλ ε δηαζηαχξσζε ηεο νδχλεο ηεο κε ηελ νδχλε ησλ εξγνδνηψλ. 

Γελλήζεθε έηζη ην εξψηεκα θαηά πφζνλ νη κεηαλάζηξηεο εζσηεξηθέο νηθηαθέο βνεζνί 

θαηαβάιινπλ, ελ ψξα εξγαζίαο, θάπνην ηδηαίηεξν ηίκεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νδχλε 

ησλ εξγνδνηψλ ηνπο. Ζ αθήγεζή ηεο γηα ηελ «καχξε πεξίνδν» έζηξεςε ην 

ελδηαθέξνλ καο πξνο κηαλ αζέαηε φςε ηεο απαζρφιεζεο ησλ εζσηεξηθψλ νηθηαθψλ 

βνεζψλ: απηήλ πνπ ζπλδέεηαη κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ «θνξηίν» ην νπνίν, ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, αλαιακβάλνπλ, θαζψο θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηίκεκα ην νπνίν 

θαηαβάιινπλ παξάιιεια κε ηελ παξνρή θξνληίδαο. Έδσζε ην εξέζηζκα λα 

επηθεληξσζνχκε ζε άδεινπο φξνπο έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα, 

φπσο είλαη ε δηαρείξηζε ηεο νδχλεο ησλ εξγνδνηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηαρείξηζε 

ηεο αηνκηθήο νδχλεο. Αξθεί κηα βηνγξαθηθή ζπλέληεπμε γηα λα πξνζεγγίζεη θαλείο 

έλα ηέηνην εξψηεκα; ην κέηξν πνπ κηα ηέηνηα ζπλέληεπμε «θαζξεθηίδεη» ηξνρηέο 

(Plummer, 2000:233-240) πνιιψλ άιισλ κεηαλαζηξηψλ νη νπνίεο έρνπλ απαζρνιεζεί 

σο εζσηεξηθέο νηθηαθέο βνεζνί, κηα ζπλέληεπμε είλαη ε αθνξκή γηα λα ηεζεί ην ζέκα 

θαη λα αλαδεηρηεί κηα αζέαηε φςε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο ζηα ζπίηηα ησλ 

εξγνδνηψλ, εηδηθά κάιηζηα φηαλ ε παξνρή θξνληίδαο αθνξά αξξψζηνπο. Ζ αθήγεζε 

ηεο Γαβξηέιιαο θαη εηδηθά ην κέξνο ηεο πνπ αλαθέξεηαη «ζηελ καχξε πεξίνδν» 

απαζρφιεζήο ηεο δίλεη, ζηελ νπζία, ην έλαπζκα γηα λα αλαθεξζνχκε ζην ηδηφηππν 

ηίκεκα πνπ θαηαβάιινπλ, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, νη κεηαλάζηξηεο εζσηεξηθέο 

βνεζνί πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα. 

πγθεθξηκέλα, ζα επηρεηξήζνπκε λα πεξηγξάςνπκε, θαηαξρήλ, ηηο φςεηο ηεο νδχλεο 

κε ηηο νπνίεο έξρεηαη ζ‟ επαθή ε Γαβξηέιια ελ ψξα εξγαζίαο. Θα αλαδεηήζνπκε, ζηε 

ζπλέρεηα, ηε ζρέζε νδχλεο θαη ηηκήκαηνο ή, αιιηψο, ζα πξνζεγγίζνπκε ηελ νδχλε κε 

φξνπο ηηκήκαηνο. Θα αλαξσηεζνχκε, ηέινο, ή ζα πηζαλνινγήζνπκε γηα πνηνπο ιφγνπο 

ε κεηαλάζηξηα θαηαβάιιεη απηφ ην ηίκεκα ζπλδένληαο ην εξψηεκα κε ηελ έληαμε ηεο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα. 

 Μηα βηνγξαθηθή ζπλέληεπμε, φκσο, ζπκππθλψλεη πνιινχο ρξφλνπο 

ηαπηφρξνλα. Δκπεξηέρεη έλα παξφλ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο 

θαη παξαπέκπεη ζηελ θνηλσληθή πεξίζηαζε θαηά ηελ νπνία αλαθαιείηαη, ππφ 

ηδηαίηεξεο –θάζε θνξά– ζπλεζήθεο, ην παξειζφλ. Δίλαη ν θνηλφο ρξφλνο ζπλάληεζεο 

κεηαμχ εξεπλήηξηαο θαη εξσηψκελεο. Πεξηθιείεη επίζεο, έλα παξειζφλ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνλ ρξφλν αλαθνξάο ηεο αθήγεζεο θαη παξαπέκπεη ζηελ ηζηνξία δσήο 

ηεο εξσηψκελεο. Δίλαη ν αηνκηθφο ρξφλνο ηεο εξσηψκελεο. Τπνθξχπηεη, ηέινο, έλα 

κέιινλ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ρξφλν επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζήο ηεο ζπλέληεπμεο θαη 

παξαπέκπεη ζηελ ηζηνξία δσήο ηεο εξεπλήηξηαο. Δίλαη ν αηνκηθφο ρξφλνο ηεο 

εξεπλήηξηαο. ινη απηνί νη ρξφλνη πνπ ελππάξρνπλ ζε κηα βηνγξαθηθή ζπλέληεπμε 

αλαδχνληαη, θπξίσο, θαηά ην ζηάδην ηεο αλάιπζήο ηεο, φηαλ ην κέιινλ γίλεηαη παξφλ 

θαη φηαλ ε αλάιπζε απηή πξνζνκνηάδεη κε μεηχιηγκα πνιιψλ λεκάησλ κέζα ζ‟ έλα 

«ιαβχξηλζν» πηζαλνηήησλ αλάγλσζήο ηεο. Γηαηί νη πνιιαπινί ρξφλνη πνπ 

πεξηθιείνληαη κέζα ζε κηα βηνγξαθηθή ζπλέληεπμε επηηξέπνπλ θαη πνιιαπιέο 

αλαγλψζεηο. Δπηιέμακε ηξία λήκαηα αλάγλσζεο απηήο ηεο ζπλέληεπμεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ θαη ζηνπο ηξεηο ρξφλνπο πνπ πεξηθιείεη. Σν πξψην είλαη έλα θνηλφ λήκα 

απηφ πνπ μεηπιίρζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζήο καο κε ηελ Γαβξηέιια, 
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δηακνξθψζεθε απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο επηθνηλσλίαο καο θαη έδσζε ζηε 

ζπλέληεπμε ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηεο. Δίλαη ην λήκα ηεο αλάθιεζεο ηνπ 

παξειζφληνο ππφ ηχπνλ εμνκνιφγεζεο. Σν δεχηεξν λήκα αλάγλσζεο είλαη ην λήκα 

ηεο αθήγεζεο ηεο Γαβξηέιιαο, λήκα πνπ ζπλέδεζε κεηαμχ ηνπο ηηο κλήκεο νδχλεο 

απφ φιε ηελ πνξεία δσήο ηεο. Σν ηξίην λήκα είλαη ην δηθφ καο λήκα αλάγλσζεο ηεο 

ζπλέληεπμεο –κε φξνπο ηηκήκαηνο–, λήκα πνπ θαηεπζχλεη ηε λνεηηθή καο δηαδξνκή 

απφ ηελ αλάιπζε ηεο αηνκηθήο νδχλεο ζηελ «έληαμή» ηεο ζηνπο φξνπο απαζρφιεζεο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα. Σειηθψο ην θείκελν δηαξζξψλεηαη απφ ηα 

εμήο κέξε: έλα πξψην κέξνο αλαθέξεηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο γέλεζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αθήγεζεο θαη ζθηαγξαθεί κλήκεο νδχλεο ηεο Γαβξηέιιαο κε έκθαζε 

ζηηο κλήκεο ηεο «καχξεο πεξηφδνπ» ελζσκαηψλνληαο, θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν, ηα δχν 

απφ ηα επίπεδα ρξφλνπ πνπ ζπκππθλψλεη ε ζπλέληεπμε –παξφλ θαη παξειζφλ–, 

θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα λήκαηα αλάγλσζεο. Έλα δεχηεξν κέξνο «αθεγείηαη» πνηάλ 

δηαδξνκή αθνινχζεζε ε αλάγλσζε ηεο αθήγεζεο ηεο Γαβξηέιιαο απφ ηελ 

εξεπλήηξηα κε φξνπο ηηκήκαηνο ζπλαξηεκέλνπ κε ηελ έληαμή ηεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα, θαζηζηψληαο, παξάιιεια, δηαθξηηφ ην ηξίην επίπεδν 

ρξφλνπ πνπ ππνθξχπηεη ε ζπλέληεπμε –ην κέιινλ–, θαζψο θαη ην λήκα αλάγλσζεο 

πνπ ηνπ αληηζηνηρεί. 

 

1. Σν μεηύιηγκα ηεο αηνκηθήο κλήκεο: Μλήκεο νδύλεο 

 

 Ζ βηνγξαθηθή ζπλέληεπμε απνηειεί θνηλσληθή πεξίζηαζε αλάθιεζεο ηνπ 

παξειζφληνο ππφ ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαη φξνπο (Θαλνπνχινπ, ππφ δεκνζίεπζε). 

Αληαπνθξηλφκελε ζην αίηεκα ηεο εξεπλήηξηαο γηα πνηθίινπο ιφγνπο ε εξσηψκελε 

αλαθαιεί επηιεθηηθά αηνκηθά ή θαη ζπιινγηθά βηψκαηα απφ ηελ ηξνρηά δσήο ηεο θαη 

ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε θνηλσληθέο νκάδεο θαη ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο. Μέζσ απηψλ 

παξέρεη πιεξνθνξίεο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαη επηπέδσλ: γεγνλφηα, θνηλσληθέο 

πξαθηηθέο, ζπλαηζζήκαηα, απφςεηο, θξίζεηο θιπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε εξεπλήηξηα 

ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, ε νπνία ζπιιέγεη βηψκαηα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ 

αηνκηθή κλήκε ηεο εξσηψκελεο γηα λα ηα αμηνπνηήζεη γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, 

αθνχεη κε πξνζνρή, ζησπειά ππνδειψλεη απνδνρή ηεο εξσηψκελεο σο θνηλσληθνχ 

ππνθεηκέλνπ (Martucelli, 2002) θαη σο αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη ζησπειά, επίζεο, 

εθθξάδεη ηελ θαηαλφεζή ηεο γηα ηελ πνξεία δσήο ηεο εξσηψκελεο πνπ εθηπιίζζεηαη 

ελψπηφλ ηεο. 

 Σν μεηχιηγκα ηεο αηνκηθήο κλήκεο έρεη σο αθεηεξία ην παξφλ (Halbwachs, 

1967:57-58), ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο, –ζηε πεξίπησζε ηεο 

Γαβξηέιιαο ην 2011– θαη αθνινπζεί πνηθίια λήκαηα ηα νπνία θαηεπζχλνπλ ηελ 

αλαδφκεζε ηνπ παξειζφληνο. Τπάξρεη έλα λήκα ρξνληθφ, έλα θνηλσληθφ πιαίζην ηεο 

κλήκεο θαηά ηνλ Halbwachs (Halbwachs, 1975:146-168), ην νπνίν δνκεί ηελ 

αθήγεζε ηνπ παξειζφληνο θαη ην νπνίν, ζηε ζπγθεθξηκέλε βηνγξαθηθή ζπλέληεπμε 

ηεο Γαβξηέιιαο, είλαη γξακκηθφ. Δίλαη έλα λήκα πνπ ζπλδέεη, κέζσ ηεο αηνκηθήο 

κλήκεο, ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο δσήο ηεο κε ρξνληθή ζεηξά, απφ ηε πεξίνδν 

γέλλεζήο ηεο κέρξη ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο. Παξάιιεια ην ρξνληθφ 

απηφ λήκα δηαζηαπξψλεηαη θαη δηαπιέθεηαη κ‟ έλα λήκα ρσξηθφ, –άιιν θνηλσληθφ 



 73 

πιαίζην ηεο κλήκεο θαηά ηνλ Halbwachs (Halbwachs, 1975, φ.π.) – έηζη ψζηε νη 

αλαθαινχκελεο αλακλήζεηο λα ηνπνζεηνχληαη θαη ζηνλ ρψξν: νη «κεγάινη» ηφπνη –

Μνιδαβία, Οπθξαλία, Διιάδα– θαη νη «κηθξνί» –ρσξηφ, πφιε, πξσηεχνπζα– είλαη νη 

ηφπνη φπνπ έρνπλ δηαδξακαηηζηεί νη ζθελέο ηνπ παξειζφληνο πνπ αλαθαιεί ε 

Γαβξηέιια. Καη καδί κε απηνχο αλαθέξεη ηνπο ρψξνπο φπνπ  «ζηεγάδνληαη», θάζε 

θνξά ζπγθεθξηκέλα, νη αλακλήζεηο: ην παηξηθφ ζπίηη ζηελ Μνιδαβία, ηα ζπίηηα ησλ 

εξγνδνηψλ ζηελ Αζήλα φπνπ εξγάζηεθε σο εζσηεξηθή νηθηαθή βνεζφο, πιαηεία ηεο 

Αζήλαο φπνπ θνηκήζεθε κε έρνληαο πνχ λα πάεη, ηα ζπίηηα πνπ λνίθηαζε αξγφηεξα 

γηα λα δεη κε ηα παηδηά ηεο θιπ. Έλα αθφκα λήκα δνκεί ηελ αηνκηθή κλήκε θαηά ην 

μεηχιηγκά ηεο. Δίλαη ην λήκα πνπ ζπλδέεηαη κε θνηλσληθέο νκάδεο, θνηλσληθέο 

θαηεγνξίεο θαη ζπιινγηθφηεηεο ζηε δσή ησλ νπνίσλ έρεη ζπκκεηάζρεη ή θαη 

ζπκκεηέρεη ε εξσηψκελε. ηελ πεξίπησζε ηεο Γαβξηέιιαο ην λήκα ηεο αθήγεζεο 

μεηπιίγεηαη θπξίσο γχξσ απφ αηνκηθά βηψκαηα ζην πιαίζην ηεο παηξηθήο, ηεο 

ζπδπγηθήο θαη αξγφηεξα ηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, αιιά θαη ζην πιαίζην δσήο 

ησλ νηθνγελεηψλ ησλ εθάζηνηε εξγνδνηψλ. ε δηάθνξα ζεκεία ηεο αθήγεζεο, φκσο, 

ην λήκα απηφ αγγίδεη θαη ηελ θαηεγνξία «άιιεο γπλαίθεο» ππνλνψληαο ηηο 

κεηαλάζηξηεο γεληθά. 

 Πέξαλ ησλ θνηλσληθψλ απηψλ πιαηζίσλ πνπ δηέπνπλ ηελ αλαδφκεζε ηνπ 

παξειζφληνο θαη ηελ αθήγεζή ηνπ, ππάξρεη, ζηελ πεξίπησζε ηεο Γαβξηέιιαο, έλα 

αθφκα θαηεπζπληήξην λήκα ηεο αηνκηθήο κλήκεο. Δίλαη ην λήκα ηεο αηνκηθήο νδχλεο 

ην νπνίν εθηείλεηαη παξάιιεια κε ηα πξνεγνχκελα ζπλδένληαο ζπλεηξκηθά φιεο ηηο 

δνθηκαζίεο πνπ έρεη ππνζηεί ζηελ πνξεία δσήο ηεο, πξηλ κεηαλαζηεχζεη ζηελ Διιάδα 

θαη αθνχ εγθαηαζηάζεθε εδψ. Δίλαη ην λήκα πνπ θαηεπζχλεη φρη κφλν ηελ επηινγή 

ησλ αλακλήζεσλ, αιιά θαη θαζηζηά ηελ αθήγεζε ηεο Γαβξηέιιαο κηα αθήγεζε 

δνθηκαζηψλ θαη αληημννηήησλ. 

 

1.1 Αλάθιεζε ηνπ παξειζόληνο ππό ηύπνλ εμνκνιόγεζεο  

 

ηελ πνξεία ηήο δσήο ηεο ε Γαβξηέιια έρεη πξνζθχγεη, κεηαμχ άιισλ, ζε ηξεηο 

πξαθηηθέο γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο αληημνφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο. Ζ πξψηε, θπξίσο 

θαηά ηελ λεαληθή ηεο ειηθία, ήηαλ ε αλάγλσζε βηβιίσλ, σο κέζν θπγήο απφ ηε δηθή 

ηεο πξαγκαηηθφηεηα ή ππέξβαζήο ηεο κέζσ ηεο επαθήο κε άιιεο πξαγκαηηθφηεηεο –

απηέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηα βηβιία– θαη έκκεζεο βίσζήο ηνπο. Ζ δεχηεξε 

πξαθηηθή, φηαλ ήξζε ζηελ Διιάδα σο κεηαλάζηξηα, ήηαλ ην γξάςηκν εκεξνινγίνπ σο 

κέζν ςπρηθήο επηβίσζεο ηα πξψηα ρξφληα ησλ κεγάισλ δπζθνιηψλ πξνζαξκνγήο. 

Σελ έιιεηςε νηθείσλ πξνζψπσλ κε ηα νπνία λα κπνξνχζε λα κνηξαζηεί ηηο ζθέςεηο 

ηεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο ε Γαβξηέιια ππνθαζηζηνχζε γξάθνληαο ζ‟ έλα 

ηεηξάδην. Ζ ηξίηε πξαθηηθή ήηαλ θαη είλαη ε ιήζε ησλ δπζθνιηψλ, σο κέζν ςπρηθήο 

επηβίσζεο, ιφγν γηα ηνλ νπνίν άιισζηε ζπάληα αλαηξέρεη ζην ηεηξάδην. 

 Ση ήηαλ απηφ ινηπφλ πνπ νδήγεζε ηελ Γαβξηέιια λα «ζπάζεη ηελ ζησπή» ηεο 

θαη λα αθεγεζεί, κ‟ έλα ηξφπν νηθείν, άκεζν θαη θαηαιπηηθφ, ζε κηαλ άγλσζηε –

εξεπλήηξηα– ηελ ηζηνξία ηεο θαη ηελ κεηαλαζηεπηηθή ηεο δηαδξνκή ζηελ Διιάδα; 

Ίζσο ε αλάγθε λα κηιήζεη (Μounier, 2001:229), επηηέινπο, γηα βηψκαηα πνπ έρνπλ 

ζσξεπζεί κέζα ηεο, ηα νπνία δελ κπνξεί λα θαηαζέζεη ζηνπο νηθείνπο –γηα λα κελ 
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ηνπο ζηελνρσξήζεη– θαη ζηνπο νκνεζλείο –επεηδή δελ ηνπο εκπηζηεχεηαη. Παξά ην 

γεγνλφο φηη δελ ππήξρε πξνεγνχκελε δηθή καο γλσξηκία κε ηελ Γαβξηέιια, εθείλε 

εκπηζηεχεηαη έλα μέλν πξφζσπν, ίζσο ιφγσ ηεο κεγάιεο αλάγθεο ηεο λα κηιήζεη, 

φπσο εμεγεί ε ίδηα ηελ αληαπφθξηζή ηεο ζην αίηεκά καο. Ζ αίζζεζε φηη θάπνηνο 

ελδηαθέξεηαη γηα ηε δσή ηεο θαη φηη πξνζθέξεηαη σο ην «επήθννλ νπο» (Bourdieu, 

1993:907) ηεο επηηξέπεη λα ζθεθζεί δπλαηά, λα αθεγεζεί ζπκβάληα απφ ηε δσή ηεο 

θαη λα εθθξάζεη ζπλαηζζήκαηα απσζεκέλα, βηψκαηα δειαδή πνπ δελ είλαη εχθνιν λα 

αθεγεζεί ζηνπο νηθείνπο. «Γξαηηφκελε ηεο επθαηξίαο», κάιηζηα, ε Γαβξηέιια 

πξνέβε ζε εμνκνινγήζεηο θαη εθκπζηεξεχζεηο γηα απηά πνπ ηελ πιήγσζαλ, αιιά θαη 

γη απηά πνπ έθεξε βαξέσο, σο ηχςεηο. πσο ε ίδηα ηφληζε, ε ζπλέληεπμε είρε 

ιπηξσηηθφ απνηέιεζκα γηαηί ηεο έδσζε ηελ επθαηξία λα αθεγεζεί ηε δσή ηεο απφ ηελ 

αξρή, ζπλδένληαο ηηο δηάθνξεο πεξηφδνπο κεηαμχ ηνπο. Αθφκα ζπλέβαιε ζην λα 

έξζνπλ ζηελ επηθάλεηα θαη λα απειεπζεξσζνχλ ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ είραλ 

παξακείλεη ζηε ζησπή. Μέζσ ηεο βηνγξαθηθήο ζπλέληεπμεο ε Γαβξηέιια ιπηξψζεθε 

απφ ην «βάξνο» ηνπ αλείπσηνπ, ην νπνίν έθεξε, πνιιά ρξφληα ηψξα, ζπλεπεία θαη 

ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πξνζαξκνγήο θαη έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ θαζηζηνχλ 

ηελ ζχλαςε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο εμαηξεηηθά δχζθνιε. Απφ ηε ζρέζε εκπηζηνζχλεο 

πξνο κηαλ άγλσζηε απνξξέεη ε αθήγεζε δσήο ηεο Γαβξηέιιαο πνπ μεηπιίγεηαη 

αθνινπζψληαο ην λήκα ηεο αηνκηθήο νδχλεο θαη απνηειεί κηα αλάθιεζε ηνπ 

παξειζφληνο ππφ ηχπνλ εμνκνιφγεζεο. 

 

1.2 Μλήκεο νδύλεο 

 

Σν λήκα ηεο νδχλεο πνπ έρεη αηζζαλζεί ζηε δηαδξνκή δσήο ηεο δνκεί ηελ 

κλήκε ηεο Γαβξηέιιαο ζε πνιιά επίπεδα. Σν λήκα απηφ δηαπεξλά ην «ηείρνο» ιήζεο 

ή θαη ζησπήο πνπ έρεη νξζψζεη ε Γαβξηέιια κέζα ζην ρξφλν θαη ππνθηλεί ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο κλήκεο ηεο. Μηα πξψηε κλεκνληθή κεηάβαζε απφ ηελ ιήζε ή ηε 

ζησπή ζηελ ελζχκεζε ζεκεηψλεηαη κε ηελ παξαηήξεζε «είρα ηφζν θαηξφ λα 

ζπκεζψ». ηε ζπλέρεηα ην λήκα ηεο νδχλεο (Mounier, 2001:225-227) νδεγεί ηε 

κλήκε ηεο ζηελ αλάθιεζε δνθηκαζηψλ, αληημννηήησλ θαη ηαιαηπσξηψλ ηεο 

πξνεγνχκελεο δσήο ηεο ζηελ Μνιδαβία, αιιά θαη ηεο δσήο ηεο ζηελ Διιάδα, απφ ην 

1998 θαη κεηά, ζπλπθαζκέλσλ κε ηε κλήκε ηνκψλ δσήο φπσο εθείλε ηηο νξίδεη. Μηα 

δεχηεξε κλεκνληθή κεηάβαζε απφ ηε κλήκε γεληθά ζηελ κλήκε ησλ δνθηκαζηψλ 

ζεκεηψλεηαη κε ηελ παξαηήξεζε «δελ ζα μεράζσ». Αθφκα ην λήκα ηεο νδχλεο 

θαηεπζχλεη ηελ κλήκε ηεο Γαβξηέιιαο ζηελ αλάθιεζε εκπεηξηψλ πνπ ηε ζηηγκάηηζαλ, 

πνπ δνθίκαζαλ ηα φξηα ηεο αληνρήο ηεο, εκπεηξηψλ ηηο νπνίεο αθφκα θέξεη βαξέσο. 

Έηζη κηα ηξίηε κλεκνληθή κεηάβαζε απφ ηελ κλήκε ησλ δνθηκαζηψλ γεληθά ζηελ 

κλήκε ησλ «θνξπθαίσλ» δνθηκαζηψλ ζεκεηψλεηαη κε ηελ παξαηήξεζε «δελ ζα 

μεράζσ πνηέ». Πξφθεηηαη γηα κλήκεο νξηαθψλ εκπεηξηψλ, ηε κλήκε ηεο «καχξεο 

πεξηφδνπ» απαζρφιεζήο ηεο σο εζσηεξηθήο νηθηαθήο βνεζνχ, φπσο ε ίδηα ηελ 

απνθάιεζε. Δίλαη ε ζηηγκή ηεο δηαζηαχξσζεο ηεο αηνκηθήο νδχλεο κε ηελ νδχλε ησλ 

άιισλ, ησλ Διιήλσλ εξγνδνηψλ. Ζ ηξίηε απηή κεηάβαζε απνηέιεζε θαη ην έλαπζκα 

γηα λα γελλεζεί ε ηδέα φηη ππάξρεη θάπνην ηίκεκα πνπ ε Γαβξηέιια –θαη ελδερνκέλσο 

θαη άιιεο κεηαλάζηξηεο– θαηαβάιινπλ γηα λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν 
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ηίκεκα απηφ είλαη ηίκεκα πνπ ππνθψζθεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο απαζρφιεζεο 

ησλ εζσηεξηθψλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ζπλδέεηαη κε ηελ νδχλε ησλ άιισλ –ησλ 

εξγνδνηψλ– θαη κε ζνβαξά γεγνλφηα ηνπ θχθινπ νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπο, φπσο ε 

αξξψζηηα θαη ν ζάλαηνο. Δίλαη ην ηίκεκα ηνπ νπνίνπ ηε κλήκε, δέθα ρξφληα κεηά, 

θέξεη αθφκα δσληαλή κέζα ηεο ε Γαβξηέιια θαη απηφ γηα ην νπνίν έρεη αθφκα ηελ 

αλάγθε λα πξνβεί ζε εμνκνιφγεζε θαη εθκπζηήξεπζε. 

πλνιηθά, ζηελ πνξεία δσήο ηεο ε Γαβξηέιια έρεη ζσξεχζεη νδχλεο θαη 

αλάινγα ηηκήκαηα, πνιιά απφ ηα νπνία θέξεη σο «απνζθεπέο» ή θνξηία απφ ηελ 

ρψξα πξνέιεπζεο. Παξάιιεια, απφ ηελ δηαδηθαζία έληαμήο ηεο ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία έρεη ζσξεχζεη λέεο νδχλεο θαη λέα ηηκήκαηα. 

 

1.2.1 Οδύλεο-θνξηία από ηε ρώξα πξνέιεπζεο 

  

Ζ Γαβξηέιια γελλήζεθε ζε κηα θησρή πεξηνρή ηεο Μνιδαβίαο θαη έκεηλε νξθαλή ζε 

ειηθία 15 εηψλ. Παξαηηνχκελε απφ ην φλεηξφ ηεο λα γίλεη δεκνζηνγξάθνο, ζπνπδάδεη 

ινγίζηξηα ζε ηερληθή ζρνιή θαη παξάιιεια εξγάδεηαη γηα λα ζηεξίμεη ηηο ζπνπδέο 

ησλ δχν κηθξφηεξσλ αδεξθψλ ηεο. Παληξεχεηαη ζε ειηθία 20 εηψλ, απνθηά δχν 

παηδηά θαη εξγάδεηαη σο ινγίζηξηα. Μεηά ηε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηελ 

ρανηηθή θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ Μνιδαβία, ε Γαβξηέιια απνιχεηαη. 

Λφγσ ησλ δπζθνιηψλ λα βξεη απαζρφιεζε, αιιά θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αλαδχνληαη ζηνλ γάκν ηεο απνθαζίδεη ην 1998 λα κεηαλαζηεχζεη ζηελ Διιάδα κφλε 

θαη εηζέξρεηαη ζηε ρψξα κε ηνπξηζηηθή βίδα. 

 Ζ νδχλε ηεο θηψρεηαο, ηεο νξθάληαο, ηεο καηαίσζεο ησλ νλείξσλ ηεο 

δηαζηαπξψλεηαη κε ηελ νδχλε ηεο δηάιπζεο ηνπ γάκνπ ηεο, ηεο αλεξγίαο θαη ησλ 

δχζθνισλ θαη ρανηηθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη επηβίσζεο ζηελ ρψξα ηεο. Με 

απηέο ηηο νδχλεο σο θνξηία απφ ην παξειζφλ ηεο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο (Sayad, 

2007:3) –θνξηία ηα νπνία βαξαίλνπλ ηελ κλήκε ηεο θαη ζην παξφλ, βηψκαηα πνπ «δελ 

μερλάεη» θαη «δελ ζα μεράζεη» – ε Γαβξηέιια έξρεηαη ζηελ Διιάδα ην 1998 γηα λα 

δηαγξάςεη λέα πνξεία δσήο. ‟ απηέο ηηο νδχλεο πξνζηίζεληαη θπξίσο ε νδχλε ηνπ 

απνρσξηζκνχ απφ ηα παηδηά ηεο, αιιά θαη ε νδχλε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ θαη ε νδχλε ηεο αβεβαηφηεηαο γηα ην κέιινλ, θαζψο θαη ν 

θφβνο γηα ην άγλσζην.  

 

1.2.2. Οδύλεο από ηελ απαζρόιεζε ζηνλ νηθηαθό ηνκέα 

  

Μέζσ γξαθείνπ εχξεζεο εξγαζίαο ε Γαβξηέιια εηζέξρεηαη ζηελ άηππε αγνξά 

εξγαζίαο ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα σο εζσηεξηθή νηθηαθή βνεζφο απαζρνινχκελε κε 

θξνληίδα παηδηψλ θαη ειηθησκέλσλ. Λφγσ ησλ δπζθνιηψλ πξνζαξκνγήο πνπ 

αληηκεησπίδεη, αιιά θαη ησλ ςπρνινγηθψλ ηεο πξνβιεκάησλ –θπξίσο ηεο λνζηαιγίαο 

ησλ παηδηψλ ηεο–, αιιάδεη ζπρλά εξγνδφηεο. Απνθαζίδεη λα επηζηξέςεη ζηελ 

Μνιδαβία γηα εγθαηάζηαζε. χληνκα, φκσο, ιφγσ ησλ εθεί ζπλζεθψλ θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ ζην γάκν ηεο, επαλακεηαλαζηεχεη ζπλνδεπφκελε απφ ηα δχν αλήιηθα 

παηδηά ηεο. ηελ δεχηεξε απηή πεξίνδν εξγάδεηαη σο εμσηεξηθή νηθηαθή βνεζφο θαη 

αληηκεησπίδεη ζνβαξέο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ηνπ πξψηνπ ηεο παηδηνχ –αγνξηνχ 
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εθεβηθήο ειηθίαο– ζην ειιεληθφ ζρνιείν. Σν παηδί απηφ ηειηθψο επηζηξέθεη ζηελ 

Μνιδαβία ζπλνδεπφκελν απφ ηελ Γαβξηέιια. ηελ δηάξθεηα απηνχ ηνπ ηαμηδηνχ, ιίγν 

πξηλ ηελ νξηζηηθή δηάιπζε ηνπ γάκνπ ηεο, ε Γαβξηέιια κέλεη έγθπνο. Δπηζηξέθεη 

ζηελ Διιάδα, φπνπ ζπλερίδεη λα εξγάδεηαη σο εμσηεξηθή νηθηαθή βνεζφο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξήζεη ηα δχν παηδηά πνπ δνπλ καδί ηεο, ην θνξίηζη ζρνιηθήο 

ειηθίαο θαη ιίγν αξγφηεξα θαη ην λενγέλλεην κσξφ. Μεηά απφ καθξέο θαη επίπνλεο 

πξνζπάζεηεο ε Γαβξηέιια επηηπγράλεη άδεηα εηζφδνπ ζηελ Διιάδα ηνπ πξψηνπ ηεο 

παηδηνχ, ην νπνίν εγθαηαιείπεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Μνιδαβία, δεη πιένλ κε ηε 

κεηέξα ηνπ θαη ηηο δχν αδειθέο, θαη εξγάδεηαη παξάλνκα. Λφγσ ηεο θξίζεο, κεηά ην 

2009, ε Γαβξηέιια κέλεη άλεξγε θαη ζπληεξείηαη απφ ηα δχν κεγαιχηεξα παηδηά πνπ 

έρνπλ επθαηξηαθέο απαζρνιήζεηο. πληειείηαη θαη΄ απηφ ηνλ ηξφπν κηά αληηζηξνθή 

ηνπ γνληθνχ ηεο ξφινπ. 

 Ζ είζνδνο ηεο Γαβξηέιιαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα σο 

εζσηεξηθήο νηθηαθήο βνεζνχ ζπλνδεχεηαη απφ λέεο νδχλεο. Ζ νδχλε ηνπ 

απνρσξηζκνχ απφ ηα παηδηά ηεο δηαζηαπξψλεηαη κε λέεο νδχλεο, ηελ νδχλε λα 

θξνληίδεη ηα παηδηά ηνπ εξγνδφηε αληί ηα δηθά ηεο (Εάρνπ θαη Καιεξάληε, 2008:103-

108), ηελ νδχλε ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηεο έιιεηςεο επηθνηλσλίαο ιφγσ ηνπ 

γισζζηθνχ θσιχκαηνο, ηελ νδχλε ηεο ξήμεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ κε 

εξγνδφηεο θαη ηνπ βίαηνπ απνρσξηζκνχ απ‟ απηνχο, ηελ νδχλε ηεο εθκεηάιιεπζεο 

απφ γξαθεία εχξεζεο απαζρφιεζεο, αιιά θαη απφ άιιεο κεηαλάζηξηεο –

δηακεζνιαβήηξηεο ζηελ εχξεζε απαζρφιεζεο. Αθφκα ε νδχλε ηεο αβεβαηφηεηαο γηα 

ην κέιινλ εληζρχεηαη απφ ηελ αβεβαηφηεηα ησλ φξσλ απαζρφιεζεο ζηελ άηππε 

αγνξά εξγαζίαο (απφηνκε αιιαγή ησλ φξσλ εξγαζίαο, αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ 

πιεξσκή θιπ.). Αξγφηεξα, επίζεο, νη νδχλεο ηεο Γαβξηέιιαο σο εμσηεξηθήο νηθηαθήο 

βνεζνχ, αιιά θαη γπλαίθαο κφλεο κε δχν κηθξά παηδηά ελ κέξεη δηαθνξνπνηνχληαη. 

Σελ νδχλε ηνπ απνρσξηζκνχ απφ ηα παηδηά ηεο δηαδέρεηαη ε νδχλε ηεο επηβίσζεο θαη 

ηεο αβεβαηφηεηαο ε νπνία δηαζηαπξψλεηαη κε ηελ νδχλε ηεο θηψρεηαο ιφγσ 

ππναπαζρφιεζεο ή αλεξγίαο. ηηο παιαηέο νδχλεο πξνζηίζεληαη ε νδχλε ηεο μέλεο 

πνπ δεη ζε απνκφλσζε, ηεο άλεξγεο κέζεο ειηθίαο πνπ δελ βιέπεη κέιινλ νχηε ζηελ 

άηππε αγνξά εξγαζίαο, ηεο κφλεο, εξγαδφκελεο γπλαίθαο πνπ αηζζάλεηαη παληειψο 

απαμησκέλε. Ζ νδχλε ηεο επαπμάλεηαη απφ ην φηη βηψλεη ην επάγγεικα «νηθηαθή 

βνεζφο» σο ζηίγκα γηα ηελ ίδηα, αιιά θαη γηα ηελ κειινληηθή έληαμε ησλ παηδηψλ ηεο 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, γηαηί «δελ ην ζεσξεί δνπιεηά», «είλαη ε δνπιεηά πνπ θάλεη 

θαη ζην ζπίηη», κε κφλε δηαθνξά φηη «πιεξψλεηαη». 

 Με απηέο ηηο λέεο νδχλεο πεξί ηελ έληαμή ηεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία –σο 

πξνζηηζέκελα θνξηία ζε παιαηά θαη πξνυπάξρνληα πνπ «δελ ζα μεράζεη» – ε 

Γαβξηέιια θαιείηαη λα επηβηψζεη ελ κέζσ θξίζεο, ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία 

αθφκα θαη ε άηππε αγνξά εξγαζίαο ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα, έρνληαο πιεγεί απφ ηηο 

επηπηψζεηο ηεο θξίζεο πξνζθέξεη πνιχ ιηγφηεξεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζε 

κεηαλάζηξηεο. 

 

1.2.3 Οδύλεο από ηελ «καύξε πεξίνδν» απαζρόιεζεο ζηνλ νηθηαθό ηνκέα 
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Ζ «καχξε πεξίνδνο» είλαη ε πεξίνδνο θνξπθαίαο νδχλεο ηεο Γαβξηέιιαο απφ 

ηελ δηαδξνκή ηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα σο εζσηεξηθήο νηθηαθήο 

βνεζνχ. Δίλαη πεξίνδνο βαζεηά ραξαγκέλε ζηελ κλήκε ηεο ηελ νπνία ε ίδηα αλαθαιεί 

ιέγνληαο «πνηέ δελ ζα μεράζσ». 

Μεηά ηελ μαθληθή αλαρψξεζή ηεο απφ ην ηξίην ζπίηη φπνπ δνχιεπε, ε 

Γαβξηέιια βξίζθεηαη ζην δξφκν, ρσξίο ρξήκαηα, ζε άζρεκε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, 

ελ αλακνλή κηαο δνπιεηάο πνπ ζα ηεο επηηξέςεη λα καδέςεη ρξήκαηα γηα λα 

επηζηξέςεη ζηελ Μνιδαβία. Μέζσ δηθηχνπ κεηαλαζηξηψλ –φπνπ ε βνήζεηα είλαη 

εγρξήκαηε– βξίζθεη δνπιεηά σο εζσηεξηθή νηθηαθή βνεζφο ζ‟ έλα ηέηαξην ζπίηη. 

Δξγαζία ηεο ήηαλ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε θξνληίδα δχν κηθξψλ παηδηψλ ησλ 

νπνίσλ ε κεηέξα ήηαλ βαξεηά άξξσζηε θαη, ζηε ζπλέρεηα, πέζαλε. Σα κηθξά παηδηά 

απνθηνχλ ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο κε ηελ Γαβξηέιια θαη πξνζθνιιψληαη ζ‟ 

απηήλ, αιιά θαη ε ίδηα «δέλεηαη καδί ηνπο, φπσο θαη κε φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

δνχιεπε». Παξάιιεια βηψλεη ην θιίκα ηεο αξξψζηηαο ηεο εξγνδφηξηαο θαη ηνπ 

πέλζνπο ιφγσ ηνπ ζαλάηνπ ηεο, θαζψο θαη ηηο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο απηψλ ησλ 

θαηαζηάζεσλ ζηα κηθξά απηά παηδηά. Με αληέρνληαο, κεηά απφ θάπνηεο απφπεηξεο λα 

θχγεη, ηειηθά, ιέγνληαο έλα ςέκα, θεχγεη. 

Ζ Γαβξηέιια ζσξεχεη λέεο νδχλεο πνπ ππνθψζθνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο 

απαζρφιεζεο ππφ ηηο δξακαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην ηέηαξην απηφ ζπίηη. 

Ζ «καχξε πεξίνδνο» ηέκλεηαη ζε δχν επηκέξνπο πεξηφδνπο, απηή ηεο αζζέλεηαο θαη 

απηή ηνπ πέλζνπο, θαηά ηηο νπνίεο θαη νη νδχλεο ηεο δηαθνξνπνηνχληαη. 

 

Ζ πεξίνδνο αζζέλεηαο ηεο εξγνδφηξηαο 

Ζ Γαβξηέιια αλαιακβάλεη ηελ θξνληίδα δχν κηθξψλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο, ζην ηέηαξην ζπίηη, ελψ ε κεηέξα είλαη ήδε ζνβαξά άξξσζηε θαη απνχζα κε 

γλσξίδνληαο ηί αθξηβψο ζπκβαίλεη. Οη λέεο νδχλεο ηεο Γαβξηέιιαο απνξξένπλ απφ 

ηελ αβεβαηφηεηα πνπ λνηψζεη σο πξνο ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ησλ θαηαζηάζεσλ φηαλ ε 

εξγνδφηξηα είλαη απνχζα θαη φηαλ ε ίδηα ζηεξείηαη ελεκέξσζεο γηα ηελ θαηάζηαζε, 

ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ θαιείηαη λα ηελ αληηκεησπίζεη. Αλαιακβάλνληαο ηελ θξνληίδα 

δχν κηθξψλ παηδηψλ θαη ππνθαζηζηψληαο, θαηά θάπνην ηξφπν, ηελ απνχζα κεηέξα 

ηνπο αηζζάλεηαη νδχλε γηα ηελ δεηλή ζέζε ησλ κηθξψλ απηψλ παηδηψλ θαη παξάιιεια 

νδχλε γηα ηελ δηθή ηεο απνπζία απφ ηα δηθά ηεο παηδηά. Ζ κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή 

θφξηηζε θαη ε βαξεηά αηκφζθαηξα ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο αζζελνχο εξγνδφηξηαο 

πξνθαινχλ ζηελ Γαβξηέιια επηπξφζζεηε νδχλε άκεζα ζπλπθαζκέλε κε απηή ησλ 

εξγνδνηψλ ηεο. 

Καηά ηελ πεξίνδν αζζελείαο ηεο εξγνδφηξηαο νη νδχλεο ηεο Γαβξηέιιαο φρη 

κφλνλ επαπμάλνληαη, αιιά θαη δηαζηαπξψλνληαη κε απηή ησλ εξγνδνηψλ, αιιά θαη 

ησλ κηθξψλ παηδηψλ ηνπο. Παιαηέο θαη λέεο νδχλεο ζπλζέηνπλ έλα «δπζβάζηαθην 

θνξηίν» ην νπνίν ελππάξρεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο απαζρφιεζήο ηεο ζην ηέηαξην 

ζπίηη, θνξηίν ην νπνίν θαιείηαη ε Γαβξηέιια λα δηαρεηξηζηεί κε φξνπο αληνρήο γηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο θξνληίδαο πνπ έρεη αλαιάβεη. Παξάιιεια θαιείηαη ηε 

ζπλήζε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζεζε πνπ ζπλνδεχεη ηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο λα ηελ 

επαπμήζεη πξνζθέξνληαο ζηα κηθξά απηά παηδηά ζπλαηζζήκαηα πνπ ππνθαζηζηνχλ ηα 

κεηξηθά ζπλαηζζήκαηα θαη πξνζηδηάδνπλ ζ‟ έλα ξφιν ππνθαηάζηαηεο κεηέξαο. 
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Ζ πεξίνδνο πέλζνπο ιφγσ ζαλάηνπ ηεο εξγνδφηξηαο 

 Ζ Γαβξηέιια ζπλερίδεη ηελ θξνληίδα ησλ δχν κηθξψλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο θαη κεηά ηνλ ζάλαην ηεο κεηέξαο ηνπο. Οη πξνεγνχκελεο νδχλεο ηεο 

εληείλνληαη φηαλ ην έλα απφ ηα κηθξά παηδηά ηελ απνθαιεί «κακά» θη φηαλ ην άιιν 

ηελ βιέπεη σο ηε λέα γπλαίθα ηνπ παηέξα ηνπ. Ζ νδχλε ησλ κηθξψλ παηδηψλ, νδχλε 

απνζηέξεζεο, δηαζηαπξψλεηαη κε ηελ δηθή ηεο νδχλε πνπ πεγάδεη απφ ηελ 

απνζηέξεζε ησλ δηθψλ ηεο παηδηψλ. Παξάιιεια βηψλεη ην πέλζνο ηεο νηθνγέλεηαο 

θαη ηνπ ζπδχγνπ ν νπνίνο, φληαο ζε «δηάιπζε», δελ είλαη ζε ζέζε λα παίμεη ην ξφιν 

ηνπ εξγνδφηε. Οη νδχλεο ηεο Γαβξηέιιαο δηαζηαπξψλνληαη κε ηηο νδχλεο ηνπ 

εξγνδφηε, επαπμάλνληαο ην «ζπλαηζζεκαηηθφ» θνξηίν ην νπνίν θαιείηαη εθείλε λα 

δηαρεηξηζηεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο απαζρφιεζήο ηεο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα κε φξνπο 

αληνρήο, αιιά θαη ζπκπφλνηαο. 

 Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ πέλζνπο ε Γαβξηέιια φρη κφλν παξέρεη θξνληίδα ζηα 

κηθξά παηδηά πνπ έραζαλ ηελ κεηέξα ηνπο, αιιά, πεξηβάιινληάο ηα κε ζπλαηζζήκαηα 

κεηξηθά, ιεηηνπξγεί σο ππνθαηάζηαηε κεηέξα «αλαπιεξψλνληαο» ην θελφ ηεο 

απνπζίαο ηεο πξαγκαηηθήο κεηέξαο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε ίδηα, σο κεηέξα, είλαη εθ 

ησλ πξαγκάησλ απνχζα απφ ηελ θξνληίδα ησλ δηθψλ ηεο παηδηψλ. Λεηηνπξγεί, 

επίζεο, σο ππνθαηάζηαηε λνηθνθπξά ηνπ ζπηηηνχ αλαπιεξψλνληαο θαη πάιη ην θελφ 

ηεο απνπζίαο ηεο πξαγκαηηθήο λνηθνθπξάο. Παξάιιεια βξίζθεηαη αληηκέησπε κε ηελ 

αλζξψπηλε νδχλε ησλ εξγνδνηψλ –ζπδχγνπ θαη κηθξψλ παηδηψλ– νδχλε ε νπνία φρη 

κφλν δηαζηαπξψλεηαη κε ηηο δηθέο ηεο νδχλεο, παιαηέο θαη λέεο, αιιά θαη επηδεηεί 

δηθά ηεο ζπλαηζζήκαηα ζπκπφλνηαο, ζπκπαξάζηαζεο θαη ςπρηθήο ππνζηήξημεο πξνο 

ηνπο «νηθείνπο» απηνχο μέλνπο. 

 

Ζ απφπεηξα θπγήο θαη ε θπγή 

 Τπφ ηελ πίεζε ηνπ κεγάινπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θνξηίνπ νδχλεο πνπ 

ζπλεπαγφηαλ ε απαζρφιεζή ηεο ζην ηέηαξην ζπίηη ε Γαβξηέιια αλαδεηνχζε θπγή, 

απφ ηελ κηα πιεπξά, έρνληαο ηχςεηο θαη ελνρέο ιφγσ ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ 

ηεο κε ηα κηθξά παηδηά θαη απφ ηελ άιιε, λνζηαιγψληαο ηα δηθά ηεο παηδηά. Ζ πξψηε 

απφπεηξα θπγήο, κέζσ αληηθαηάζηαζήο ηεο κε κηα άιιε κεηαλάζηξηα, δελ επνδψζεθε 

θαη ε παξακνλή ηεο ζην ζπίηη απηφ κέζα ζην ίδην θιίκα παξαηάζεθε. Παξά ηελ 

δπζθνιία απνρσξηζκνχ απφ ηα κηθξά παηδηά ε θπγή ηεο επνδψζεθε αξγφηεξα, 

ιέγνληαο έλα ςέκα ην νπνίν αθφκα θαη ζήκεξα ηελ βαξαίλεη. πσο βαξαίλεη αθφκα 

ηελ κλήκε ηεο ε ζθελή ηνπ απνρσξηζκνχ απφ ηα παηδηά –ζθελή πνπ παξακέλεη 

αλεμίηειε–, ηα παηδηά θνιιεκέλα ζην ηδάκη ηνπ παξαζχξνπ λα ηελ βιέπνπλ λα θεχγεη 

θαη λα ηελ ηθεηεχνπλ λα κελ θχγεη. 

 Καηαζέηνληαο ηα βαξεηά απηά θνξηία νδχλεο ζηελ αθήγεζή ηεο θαη ζε καο –

ην επήθννλ νπο– ε Γαβξηέιια εμνκνινγήζεθε, κεηαμχ άιισλ, βάζαλα πνπ θέξεη 

αθφκα απφ ηελ «καχξε πεξίνδν» απαζρφιεζεο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα θαη απφ ηελ θπγή 

ηεο. Σν λήκα ηεο νδχλεο, ην νπνίν ζπλέδεζε δηαθνξεηηθέο επνρέο ηεο δσήο ηεο ζηελ 

Μνιδαβία θαη ζηελ Διιάδα, είρε σο απφιεμε ηελ απνθφξηηζε, ηελ απειεπζέξσζή 

ηεο θαη ηελ ιχηξσζε απφ βαξεηά θνξηία νδχλεο ηα νπνία ζψξεπζε θαζ‟ φιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ηεο. Σν ιπηξσηηθφ απηφ απνηέιεζκα ηεο ζπλέληεπμεο ήηαλ 
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ηφζν θαζνξηζηηθφ γηα ηελ Γαβξηέιια ψζηε λα δειψζεη φηη δελ ηελ ελδηέθεξε ν ηξφπνο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζακε, ζηε ζπλέρεηα, ην πεξηερφκελν ηεο ζπλέληεπμεο. Αθνχ καο 

εκπηζηεχζεθε ηηο κλήκεο απηέο νδχλεο, ήηαλ ζαλ λα ηηο απνρσξίζηεθε. 

 

2. Ζ λνεηηθή δηαδξνκή ηεο εξεπλήηξηαο. Από ηελ αηνκηθή νδύλε ζηελ έληαμε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο ηνπ νηθηαθνύ ηνκέα 

 

 Ζ βηνγξαθηθή ζπλέληεπμε είλαη αθνξκή γηα ην μεηχιηγκα κηαο αθήγεζεο ηεο 

εξσηψκελεο, αιιά θαη γηα ηελ έλαξμε κηαο λνεηηθήο δηαδξνκήο ζχκθπηεο κε ηελ 

εξεπλεηηθή εξγαζία. Ζ αλάγλσζή ηεο απφ ηελ εξεπλήηξηα ζπληειείηαη ζε ρξφλν 

κεηαγελέζηεξν ηεο δηεμαγσγήο ηεο, φηαλ αξρίδνπλ λα μεζσξηάδνπλ ηα ίρλε ηεο 

αλζξψπηλεο αιιειφδξαζεο. Ξεηπιίγνληαο δηθά ηεο λήκαηα ε εξεπλήηξηα (Bourdieu, 

1993:909-912) –θαη ζπλήζσο αθήλνληαο ζην πεξηζψξην ηεο εξγαζίαο ηεο ηα δηθά ηεο 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηε δηθή ηεο νδχλε– επηιέγεη λα δηαγξάςεη κηα δηαδξνκή λνεηηθή, 

κνλαρηθή πιένλ, καθξηά απφ ηελ εξσηψκελε, ε νπνία έρεη σο αθεηεξία ην θείκελν 

ηεο ζπλέληεπμεο, αμηνπνηψληαο ην επηιεθηηθά, θαηά ην δνθνχλ, κε βάζε ηνλ 

εξεπλεηηθφ  ζηφρν. ηελ πεξίπησζε ηεο ζπλέληεπμεο ηεο Γαβξηέιιαο ην λήκα πνπ 

μεηπιίμακε γηα λα δηαλχζνπκε κία δηθή καο λνεηηθή δηαδξνκή είρε σο ζεκείν 

εθθίλεζεο ηελ αηνκηθή νδχλε ηεο Γαβξηέιιαο –θαη κάιηζηα ηελ νδχλε πνπ βίσζε 

θαηά ηελ «καχξε πεξίνδν» απαζρφιεζήο ηεο σο εζσηεξηθήο νηθηαθήο βνεζνχ– θαη 

σο απφιεμε ηελ ζρέζε ηεο αηνκηθήο απηήο νδχλεο κε ηελ έληαμή ηεο Γαβξηέιιαο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα, κε ελδηάκεζα ζηάδηα δηαδξνκήο ηελ 

επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη ηε ζεψξεζε ηεο αηνκηθήο νδχλεο ππφ ην πξίζκα ελφο 

ηηκήκαηνο. 

 

2.1 Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο 

 

 Δλ ψξα εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, ζην πιαίζην κηαο βηνγξαθηθήο ζπλέληεπμεο, 

απφ ηελ θπξίαξρε ζέζε ηνπ επηζηήκνλα, ε εξεπλήηξηα ζπκκεηέρεη ζην μεηχιηγκα ηεο 

αηνκηθήο κλήκεο ηεο εξσηψκελεο, θαηαλνεί, ελδερνκέλσο ζπγθηλείηαη ή θαη 

ζπκπάζρεη, ελψ παξάιιεια αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηνλ κειινληηθφ ηξφπν 

ρεηξηζκνχ ηεο αθήγεζεο δσήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. ηελ πεξίπησζε ηεο 

Γαβξηέιιαο απηφ ην νπνίν θαηαηέζεθε ζε καο, ζηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ήηαλ 

νδχλε, ε νδχλε κηαο κεηαλάζηξηαο σο έλα αλεπίδνην κήλπκα ην νπνίν δεηνχζε 

παξαιήπηε. ίγνπξα ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο θαη ην επήθννλ νπο ηεο 

εξεπλήηξηαο πξφζθεξαλ ζηελ κέρξη ηφηε αφξαηε Γαβξηέιια έλα είδνο ζπκβνιηθήο 

θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο πξνζδίδνληαο αμία ζηελ δσή ηεο θαη ζηελ δχζθνιε 

κεηαλαζηεπηηθή ηεο δηαδξνκή. Γελ είλαη ηπραίνο ν εμνκνινγεηηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

αθήγεζεο, νχηε θαη ην αίζζεκα ιχηξσζεο πνπ λνηψζεη ε Γαβξηέιια κεηά ηελ 

νινθιήξσζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Απφ απηή ηελ άπνςε ε Γαβξηέιια έρεη ήδε –

πξηλ ηελ ιήμε ηεο έξεπλαο– «θαξπσζεί» θάπνην θνηλσληθφ θαη ςπρνινγηθφ φθεινο. 

Χζηφζν ε θαηαηεζεηκέλε ζε καο νδχλε ηεο Γαβξηέιιαο εκπεξηείρε κηαλ «άξξεηε 

εληνιή» ή «εζηθή νθεηιή» δηθαίσζεο. 
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 Ζ έληνλε θαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε αθήγεζε ηεο Γαβξηέιιαο γηα ηελ 

«καχξε πεξίνδν» απαζρφιεζεο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα θαη ηελ δηαζηαχξσζε ηεο νδχλεο 

ηεο κε απηή ησλ εξγνδνηψλ έζηξεςαλ ηελ πξνζνρή καο ζηελ άιιε –ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή– δηάζηαζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα, ηδηαίηεξα 

κάιηζηα ζηελ πεξίπησζε ησλ εζσηεξηθψλ νηθηαθψλ βνεζψλ πνπ θξνληίδνπλ 

αξξψζηνπο ή ησλ νπνίσλ νη εξγνδφηεο αληηκεησπίδνπλ δξακαηηθέο θαηαζηάζεηο. Έηζη 

ε δηθή καο πξφζιεςε ηεο «νθεηιήο» καο απέλαληη ζηελ Γαβξηέιια ήηαλ λα 

θαηαζηήζνπκε νξαηή ηελ νδχλε ηεο ελ ψξα εξγαζίαο, απηή ηελ αζέαηε δηάζηαζε ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηελ ηδηφηππε αγνξά ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα θαη λα ηελ «εληάμνπκε» 

ζηελ ζπδήηεζε πεξί απαζρφιεζεο ησλ κεηαλαζηξηψλ θαη πεξί έληαμήο ηνπο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. Ζ ίδηα ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο ελείρε κηα έκκεζε δηθαίσζε ηεο 

Γαβξηέιιαο σο θνηλσληθνχ ππνθεηκέλνπ.  

 

2.2. Από ηελ νδύλε ζην ηίκεκα 

 

 Καηά ηε καχξε πεξίνδν απαζρφιεζεο ηεο νη νδχλεο ηεο Γαβξηέιιαο ελ ψξα 

εξγαζίαο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ήηαλ πνιιαπιέο ιφγσ ησλ δξακαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αληηκεηψπηδαλ νη εξγνδφηεο. Ζ ίδηα θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί φρη 

κφλν δηθέο ηεο νδχλεο, αιιά θαη απηέο ησλ εξγνδνηψλ, νδχλεο ζχκθπηεο κε ηελ 

ζπληξηβή, ηε θζνξά, ηνλ ςπρηθφ καξαζκφ θαη ηελ απφγλσζε. Μάιηζηα, 

ππεξβαίλνληαο ηελ νδχλε ηεο, απφ ηελ απνπζία ησλ δηθψλ ηεο παηδηψλ, καδί κε ηελ 

πξαθηηθή θξνληίδα, πξνζθέξεη ζηα κηθξά παηδηά ησλ εξγνδνηψλ κεηξηθά 

ζπλαηζζήκαηα. 

 Δάλ ζεσξήζνπκε ηελ αηνκηθή νδχλε ηεο Γαβξηέιιαο κε φξνπο ηηκήκαηνο, 

δειαδή θφζηνπο θνηλσληθνχ θαη ςπρνινγηθνχ, γελλάηαη θαηαξρήλ ην εξψηεκα αλ θαη 

πψο κπνξεί λα ππνινγηζηεί απηφ ην θφζηνο. Ζ νδχλε ηεο Γαβξηέιιαο, εθηφο ησλ 

άιισλ, ζπκππθλψλεη νδχλεο – θνξηία απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ινηπέο νδχλεο 

απφ ηελ εξγαζηαθή ηεο πνξεία θαη εκπεηξία ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα. κσο, ηφζν 

πνζνηηθά, φζν θαη πνηνηηθά είλαη δχζθνιν λα απνηηκεζεί απηή ε νδχλε κε φξνπο 

θφζηνπο. Δπηπιένλ νη αθεηεξίεο απηήο ηεο νδχλεο πνπ δείρλνπλ λα είλαη ςπρνινγηθέο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζε θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 

κεηαζρεκαηηζκνχο, νη νπνίνη ζπληειέζηεθαλ αθελφο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη 

πξνθάιεζαλ κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα πξνο ηελ Διιάδα θαη αθεηέξνπ ζηε ρψξα 

ππνδνρήο θαη δηακφξθσζαλ λέεο αγνξέο εξγαζίαο θαη λένπο φξνπο απαζρφιεζεο. Γηα 

ην ιφγν απηφ ε πθή ηεο νδχλεο πνπ θέξεη ε Γαβξηέιια θάζε άιιν παξά κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ακηγψο ςπρνινγηθή, λα απνθνπεί δειαδή απφ ην ζχλζεην πιέγκα 

θνηλσληθψλ παξαγφλησλ πνπ ηελ θαζηζηνχλ, πξσηαξρηθά, βαζεηά θνηλσληθή. 

 Δίλαη δχζθνιν λα εμεπξεζνχλ νη φξνη πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ απνηίκεζε ηεο 

νδχλεο ηεο Γαβξηέιιαο κε φξνπο ηηκήκαηνο. Γεγνλφο παξακέλεη φηη ε νδχλε απηή 

ελππάξρεη ζηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζήο ηεο θαηά ηελ «καχξε πεξίνδν» θαη φηη 

«θαηαβάιιεηαη», ηξφπνλ ηηλά, αζφξπβα, άξξεηα θαη θαζεκεξηλά, παξάιιεια κε ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο ζηα κηθξά παηδηά θαη κε ηα κεηξηθά ζπλαηζζήκαηα 

απέλαληί ηνπο. 
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2.3 Ζ νδύλε σο ηίκεκα έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ νηθηαθνύ ηνκέα 

 

 Οη πνιιαπιέο νδχλεο ηηο νπνίεο βηψλεη ελ ψξα εξγαζίαο ε Γαβξηέιια σο 

εζσηεξηθή νηθηαθή βνεζφο ζεσξνχκε φηη ζπλζέηνπλ έλα είδνο ηηκήκαηνο ην νπνίν 

θαηαβάιιεη έλαληη ηεο έληαμήο ηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα. Καηά 

ηελ «καχξε πεξίνδν» απαζρφιεζεο, ηφηε πνπ εξγάζηεθε σο εζσηεξηθή νηθηαθή 

βνεζφο ππφ δξακαηηθέο ζπλζήθεο, φπσο ήδε πεξηγξάςακε, έλαληη ηνπ κηζζνχ ηεο ε 

Γαβξηέιια θαηέβαιε φρη κφλνλ ππεξεζίεο θξνληίδαο, αιιά θαη έλα ηδηφηππν ηίκεκα 

νδχλεο (Delp et al, 2010:928) αλππνιφγηζηεο αμίαο θαη κε κεηξήζηκνπ θφζηνπο. 

Πξφθεηηαη γηα ηίκεκα πνπ απνξξέεη απφ ηελ εγγχηεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ φηαλ νη ππεξεζίεο θξνληίδαο 

παξέρνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν ηνπ εξγνδφηε, εγγχηεηα πνπ ρξήδεη ηνλ εξγαδφκελν 

νηνλεί «κέινο» ηεο νηθνγέλεηαο, ην νπνίν θαιείηαη λα αλαιάβεη ή λα κνηξαζηεί ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν ησλ δξακαηηθψλ ζπλζεθψλ δσήο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

εξγνδφηε. Ζ Γαβξηέιια θαηέβαιε, ηφηε, ζησπεξά ην βαξχ απηφ ηίκεκα –ηνπ νπνίνπ 

ην βάξνο έρεη εγραξαρζεί ζηε κλήκε ηεο αλεμίηεια–, έζησ θη αλ ε θαηαβνιή ηνπ ηελ 

θαηέβαιε ςπρηθά θαη δνθίκαζε ηελ αληνρή ηεο, ππνζέηνπκε σο αληίηηκν γηα ηελ 

«θαηνρή» κηαο ζέζεο εξγαζίαο· γηα λα παξακείλεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ νηθηαθνχ 

ηνκέα, ιφγσ αλάγθεο, κε ην θάζκα ηεο θηψρεηαο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο λα πιαλάηαη 

απεηιεηηθά θαη λα επαλαθέξεη ζηελ κλήκε ηεο πξνεγνχκελεο κλήκεο νδχλεο –θνξηία 

απφ ηελ ρψξα πξνέιεπζεο. 

 Ζ πεξίπησζε ηεο Γαβξηέιιαο ήηαλ ε αθνξκή γηα λα ζθεθηνχκε φηη νη 

πξαθηηθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο ζε παηδηά θαη 

ειηθησκέλνπο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα ζπλνδεχνληαη θαη απφ άιιεο «δεμηφηεηεο» κε 

νξαηέο, κε κεηξήζηκεο, νη νπνίεο είλαη, φκσο, θαζνξηζηηθέο γηα ηελ πνξεία ηεο 

έληαμεο ησλ εζσηεξηθψλ νηθηαθψλ βνεζψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα. 

Οη «άιιεο» απηέο δεμηφηεηε;ο ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ηνπ 

θχθινπ δσήο ησλ εξγνδνηψλ, ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε ηεο νδχλεο, ηεο αηνκηθήο 

νδχλεο ησλ εζσηεξηθψλ νηθηαθψλ βνεζψλ (Εάρνπ θαη Καιεξάληε, 2008:108) ε νπνία 

δηαζηαπξψλεηαη κε ηελ νδχλε ησλ εξγνδνηψλ. πλαξηψληαη αθφκα κε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζεζε πνπ ζπλνδεχεη θαη πιαηζηψλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

θξνληίδαο θαη δεκηνπξγεί ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο αλάκεζα ζηελ εξγαδφκελε θαη 

θπξίσο ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ην νπνίν θξνληίδεη (Doyle θαη Timonen, 2009:342), 

θαηάζεζε ε νπνία αγγίδεη ηε δηθή ηεο νδχλε σο απνχζαο απφ ηελ δηθή ηεο νηθνγέλεηα 

(απνχζαο ζπδχγνπ, κεηέξαο, θφξεο) θαη ηεο επηηξέπεη λα ππνθαζηζηά, κε επηηπρία, ην 

απφλ, θαηά πεξίπησζε, κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηνλ αληίζηνηρν ξφιν ηνπ (απνχζα 

ζχδπγν, κεηέξα, θφξε). Με ηηο πξφζζεηεο, άξξεηεο, ππνλννχκελεο, αιιά θαη 

ζπλεθηηκψκελεο απηέο «δεμηφηεηεο» νη εξγαδφκελεο σο εζσηεξηθέο νηθηαθέο βνεζνί 

ππνζέηνπκε φηη φρη κφλνλ δηαηεξνχλ κηα ππάξρνπζα ζέζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ 

νηθηαθνχ ηνκέα, αιιά θαη «επελδχνπλ» ζε κειινληηθέο, εθφζνλ νη «θαιέο ζπζηάζεηο» 

γηα απηέο ηηο άιιεο δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ απνηεινχλ ην «δηαβαηήξην» γηα λα 

πξνζβιέπνπλ ζε λέεο πηζαλφηεηεο απαζρφιεζεο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα. Έηζη, κέζσ ηεο 

λνεηηθήο δηαδξνκήο πνπ δηαλχζακε κε αθεηεξία ηηο κλήκεο νδχλεο ηεο «καχξεο 

πεξηφδνπ» απαζρφιεζεο ηεο Γαβξηέιιαο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα, επηρεηξήζακε λα 
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ζπλδέζνπκε ηελ αηνκηθή νδχλε ησλ εζσηεξηθψλ νηθηαθψλ βνεζψλ πνπ εξγάδνληαη 

ππφ δχζθνιεο ζπλζήθεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Θεσξψληαο ηελ σο άδειν ηίκεκα ηεο 

έληαμεο ησλ εζσηεξηθψλ νηθηαθψλ βνεζψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα
8
 

απνπεηξαζήθακε λα ηελ «εληάμνπκε» θαη ζηνπο άδεινπο θαη άξξεηνπο φξνπο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ απφθηεζε θαη ηελ δηαηήξεζε κηαο ζέζεο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα απηφ 

(Doyle θαη Timonen, 2009:344). Μέζσ ηνπ ζέκαηνο πνπ επηιέμακε επηρεηξήζακε λα 

θαηαζηήζνπκε νξαηφ φηη ε παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο, ππφ δχζθνιεο ζπλζήθεο, 

είλαη ζχκθπηε κε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζεζε (Doyle θαη Timonen, 2009:338) απφ 

πιεπξάο ησλ εζσηεξηθψλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη κε ηε δηαρείξηζε νδχλεο, ηεο δηθήο 

ηνπο θαη απηήο ησλ εξγνδνηψλ· θαη φηη, ελ ηέιεη, ε «ζπλαηζζεκαηηθή» απηή 

δεμηφηεηα, ζπλπθαζκέλε κε ην «πξνζφλ ηεο αληνρήο» απνηειεί βαζηθφ 

επαγγεικαηηθφ πξνζφλ ή εθφδην –άηππα πηζηνπνηνχκελν– θαη θπξίσο άδειν φξν 

παξακνλήο ζηελ ηδηφηππε αγνξά εξγαζίαο ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα. 

 

Καηαιεθηηθέο ζθέςεηο 

 

 Μηα βηνγξαθηθή ζπλέληεπμε ζπκππθλψλεη πνιιέο ηξνρηέο δσήο φρη κφλνλ 

γηαηί αλαθέξεηαη ζηηο δσέο αλζξψπσλ κε ηνπο νπνίνπο έρεη δήζεη ε αθεγήηξηα, αιιά 

θαη γηαηί θαζξεθηίδεη δσέο αλζξψπσλ πνπ έρνπλ δηαλχζεη αληίζηνηρεο ηξνρηέο. ε κηα 

ηέηνηα ζπλέληεπμε αληαλαθιψληαη θνηλσληθέο δηαδξνκέο, εθφζνλ ε αθεγήηξηα είλαη 

κέινο θνηλσληθψλ νκάδσλ, ζπκκεηέρεη ζε ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο, ζπλάπηεη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο, αιιά θαη θέξεη θνηλσληθέο αμίεο θαη πξφηππα. Έηζη ζηε 

ζπλέληεπμε ηεο Γαβξηέιιαο πξνβάιινληαη ζε κεγέζπλζε, ελδερνκέλσο 

απνζπαζκαηηθά, φςεηο ησλ πξνυπνζέζεσλ, φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ κε ηηο νπνίεο νη 

κεηαλάζηξηεο εζσηεξηθέο νηθηαθέο βνεζνί, νη απαζρνινχκελεο ζηελ θξνληίδα, 

εληάζζνληαη ή θαη παξακέλνπλ εληαγκέλεο ζηελ ηδηφηππε αγνξά εξγαζίαο ηνπ 

νηθηαθνχ ηνκέα. ηε ζπλέληεπμε απηή αλαδεηθλχεηαη, επηπιένλ, ην ηδηαίηεξν ηίκεκα 

πνπ θαηαβάιινπλ νη εζσηεξηθέο νηθηαθέο βνεζνί ελ ψξα εξγαζίαο βηψλνληαο, 

παξάιιεια  κε ηελ δηθή ηνπο, ηελ νδχλε ησλ εξγνδνηψλ ηνπο. ην πξφζσπν ηεο 

Γαβξηέιιαο –φπσο ζ‟ έλα πίλαθα δσγξαθηθήο ή ζ‟ έλα κπζηζηφξεκα– παίξλνπλ 

ζάξθα θαη νζηά θαη απνθηνχλ πξφζσπν (Ehrenreich, Russell-Hochschild, 2004:13) 

θαη άιιεο κεηαλάζηξηεο (Sayad, 1999:257-259), αιιά θαη ππνζηαζηνπνηνχληαη, 

αληίζηνηρα, κε νξαηά ηηκήκαηα πνπ απηέο θαηαβάιινπλ ελ ψξα εξγαζίαο. 

  

Ζ αγνξά εξγαζίαο ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα, απαηηεί, σο θαίλεηαη, καδί κε ηελ 

θαηαβνιή ηηκήκαηνο, θη έλαλ άιινλ άδειν φξν, ηνλ φξν ηεο αληνρήο (Doyle, 

Timonen, 2009:347 θαη Russell- Hochschild, 1979). Κάπνηεο απφ ηηο κεηαλάζηξηεο 

θνηλσληθνπνηεκέλεο, σο γπλαίθεο, ζηελ ππνηαγή, ζηελ πξνζθνξά θαη ζηελ θαηαβνιή 

ηηκεκάησλ ζην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ θχινπ θαη γελεψλ έρνπλ ήδε «εθπαηδεπζεί» λα 

αληέρνπλ· φπσο, επίζεο, θάπνηεο απφ απηέο θνηλσληθνπνηεκέλεο ζηε θηψρεηα, ζηε 

                                                 
8
 Τπφ άιιν πξίζκα ην ηίκεκα απηφ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη θαηαβάιιεηαη σο «ιχηξν» γηα ηελ 

θαληαζηαθή ππνθαηάζηαζε ησλ ζηελψλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ κε πξφζσπα ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ βξίζθνληαη ζηε ρψξα πξνέιεπζεο. 
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ζηέξεζε θαη ζηηο επηηαγέο ηεο αλάγθεο έρνπλ ήδε «εθπαηδεπζεί» λα απνδέρνληαη 

ξεηνχο θαη άξξεηνπο φξνπο απαζρφιεζεο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα. Τπνθαζηζηνχλ ζηα 

ζπίηηα ησλ Διιήλσλ εξγνδνηψλ απφληεο νηθείνπο (Doyle, Timonen, 2009:345, 

Karner, 1998:78-80), αλαπηχζζνπλ ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο κε ηα θξνληηδφκελα 

πξφζσπα θαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κάιηζηα, ηα ζπλεπηθνπξνχλ θαη ηα ζπλνδεχνπλ 

ζε φια ηα ζηάδηα αζζέλεηάο ηνπο, κέρξη ηνλ ζάλαην. Μέζσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζπκκεηνρήο θαη ηνπ ςπρηθνχ ηηκήκαηνο πνπ θαηαβάιινπλ ελ ψξα εξγαζίαο 

αλαπιεξψλνπλ «επηηπρψο» ηα θελά πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ επηβίσζε θαη 

αλαπαξαγσγή ησλ ειιεληθψλ νηθνγελεηψλ, είηε απφ ηελ έιιεηςε, είηε απφ ηελ 

απνπζία ζπγγελψλ πνπ κπνξνχλ λα θξνληίζνπλ παηδηά θαη ειηθησκέλνπο. Οη 

κεηαλάζηξηεο απηέο, φζν πεξηζζφηεξν εκπιέθνληαη ζπλαηζζεκαηηθά, ηφζν 

πεξηζζφηεξν θαίλεηαη λα εδξαηψλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζην νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ θξνληηδφκελνπ σο «νηνλεί κειψλ» ηεο νηθνγέλεηαο (Karner, 1998:70-

72), αιιά θαη ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο απνθηψληαο «θαιέο» ζπζηάζεηο. Ο 

ζπλδπαζκφο αληνρήο θαη θαηαβνιήο, θάζε θνξά, ηνπ αλαγθαίνπ ςπρηθνχ ηηκήκαηνο 

είλαη πξνυπφζεζε γηα λα αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζε άξξεηνπο, αιιά βαζηθνχο 

φξνπο απαζρφιεζεο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εγγχηεηα ηεο 

απαζρφιεζήο ηνπο κε ηελ ηδησηηθή δσή ησλ εξγνδνηψλ. Ο ζπλδπαζκφο απηφο γελλά, 

επηπιένλ «δεμηφηεηεο» πνπ ππνβνεζνχλ, δηεπθνιχλνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ έληαμε 

ησλ εζσηεξηθψλ νηθηαθψλ βνεζψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα κε ηελ 

έλλνηα φηη ζπκβάιινπλ ζηελ παξάηαζε ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ αγνξά απηή, 

ηδηαίηεξα, κάιηζηα, ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία ε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ 

ζπξξηθλψλεη θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα (Μπαινχξδνο, 2012:33-50, 

Δuropean Women‟s Lobby, 2012:8-12) 

 Ζ ζεψξεζε ηεο αηνκηθήο νδχλεο ησλ κεηαλαζηξηψλ ππφ ην πξίζκα ηεο 

έληαμήο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα δελ πεξηνξίζηεθε, φπσο έρεη 

δηαθαλεί, ζηελ αλάδεημε ηνπ ςπρηθνχ παξάγνληα, νχηε ζε ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε 

ηεο αηνκηθήο νδχλεο. Αληρλεχνληαο ςπρηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο φςεηο ηεο 

απαζρφιεζεο ησλ εζσηεξηθψλ νηθηαθψλ βνεζψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ηίκεκα έληαμεο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα επηρεηξήζακε λα ζπλαξηήζνπκε ην ηίκεκα απηφ κε θνηλσληθέο 

θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ ηηο εμαλαγθάδνπλ λα απνδέρνληαη ηελ απαζρφιεζε 

ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα ζπρλά κε ςπρηθά επαρζείο φξνπο. Δπηδηψθνληαο λα επηζεκάλνπκε 

πεξαηηέξσ ηελ αιιειεμάξηεζε ηνπ ςπρηθνχ κε ην θνηλσληθφ απνπεηξαζήθακε λα 

αλαγλψζνπκε ην ςπρηθφ –ηελ αηνκηθή νδχλε– κε φξνπο θνηλσληθνχο, σο απφξξνηα 

θαη ζπλάξηεζε θνηλσληθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ. Τπφ ην πξίζκα απηφ νη πνηθίιεο 

νδχλεο ησλ κεηαλαζηξηψλ –θνξηία πνπ θέξνπλ απφ ηηο ρψξεο πξνέιεπζήο ηνπο– 

έρνπλ σο αθεηεξία πνιιαπινχο νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο 

πνπ ζπληειέζηεθαλ ζ‟ απηέο κεηά ηελ δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη νδήγεζαλ 

ζε απνδηάξζξσζε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο, ξήμε ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

ηζηνχ θαη κεηαλάζηεπζε, ηε δεθαεηία ηνπ‟90, κεγάινπ κέξνπο ηνπ γπλαηθείνπ 

πιεζπζκνχ εθηφο ζπλφξσλ, ζε αλαδήηεζε απαζρφιεζεο. Άιινη παξάιιεινη 

θνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί ζηελ Διιάδα, φπσο ε ζπξξίθλσζε ηεο εθηεηακέλεο 

νηθνγέλεηαο (Σεπέξνγινπ, 2002:131-135) θαη ε καδηθή είζνδνο ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο επηθέξνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζην ξφιν ηεο γπλαίθαο, ηηο ζρέζεηο 
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θχινπ θαη ηηο ζρέζεηο ησλ γελεψλ (ηξαηεγάθε, 2006:88-94) θαη δεκηνπξγνχλ, ιφγσ 

ηεο απνπζίαο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλεπαξθεηψλ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, αιιά θαη 

ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, θελά ζηελ θξνληίδα παηδηψλ θαη ειηθησκέλσλ (Εάρνπ 

θαη Καιεξάληε, 2008:98)· θαη ελδερνκέλσο έρνπλ σο επίπησζε ή ππξνδνηνχλ 

δηαηαξαρέο ησλ ζηελψλ ζρέζεσλ, αηνκηθέο νδχλεο θαη αζζέλεηεο ησλ νπνίσλ ε 

ζπλάξηεζε κε ηνπο ζπληεινχκελνπο κεηαζρεκαηηζκνχο έρεη κέρξη ζηηγκήο δηαθχγεη 

ηεο εξεπλεηηθήο πξνζνρήο. Ζ αλαπιήξσζε απηψλ ησλ θελψλ δεκηνχξγεζε εμίζνπ 

καδηθά λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, κε ρακειφ γφεηξν, ηηο νπνίεο θαη θαηέιαβαλ 

κεηαλάζηξηεο· ππνθαζηζηψληαο ηα ειιείπνληα ή απφληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην 

θξάηνο πξφλνηαο ζηνλ ξφιν θξνληίδαο παηδηψλ θαη ειηθησκέλσλ (Παπαιηνχ, 

Φαγαδάθε, 2005:181-189 θαη 2007:165-174)· αλαιακβάλνληαο παξαδνζηαθνχο 

γπλαηθείνπο ξφινπο πνπ εγθαηέιεηςαλ πιήξσο ή κεξηθψο νη Διιελίδεο· θαινχκελεο 

λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ αηνκηθή ηνπο νδχλε επηβίσζεο, αιιά θαη απηήλ ησλ εξγνδνηψλ 

–ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο–, πάλησο νδχλεο ζχκθπηεο κε επξχηεξνπο θνηλσληθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο. 

 Τπφ ην πξίζκα απηφ θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη ηα φξηα κεηαμχ ςπρηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ είλαη δπζδηάθξηηα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ φξσλ απαζρφιεζεο ησλ 

εζσηεξηθψλ νηθηαθψλ βνεζψλ είλαη δπζδηάθξηηα ηα φξηα κεηαμχ σξαξίνπ εξγαζίαο 

θαη ζρφιεο, κεηαμχ εγγχηεηαο θαη απφζηαζεο, κεηαμχ πξαθηηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο θξνληίδαο. Πάλησο ην ςπρηθφ ηίκεκα ησλ κεηαλαζηξηψλ ελ ψξα 

εξγαζίαο θαίλεηαη λα απνηειεί έλα απφ ηα αθξηβά ηηκήκαηα πνπ θαηαβάιινπλ νη 

κεηαλάζηξηεο γηα ηελ επηβίσζε –θαη ηελ επηβίσζε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ζηηο ρψξεο 

πξνέιεπζεο– κέζσ ηεο έληαμήο ηνπο ζε κηα αγνξά εξγαζίαο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα 

επηβηψλνπλ «ηίκηα», «νηθεία» κε φξνπο νηθνγελεηαθνχο, ππεξεηψληαο ηηο αλάγθεο ηνπ 

θχθινπ δσήο ησλ ειιεληθψλ νηθνγελεηψλ (Karakatsanis, Swarts, 2003:242-251). ε 

κηα ηέηνηα αγνξά, επέιηθηε, αληαγσληζηηθή θαη αβέβαηε, νη επάισηεο εξγαδφκελεο, 

γηα λα εμαζθαιίζνπλ εξγαζία, ρξεηάδεηαη πέξαλ ηεο πξαθηηθήο θξνληίδαο, λα 

θαηαζέηνπλ θαη πξνζσπηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ «θεθάιαην», ίζσο ην κφλν θεθάιαην 

πνπ δηαζέηνπλ. Σελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο γεληθεπκέλεο κεηαθίλεζεο 

επάισησλ (Bαζηιηθνχ, 2007:168-170) γπλαηθψλ ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο (Βadkar et 

al. 2009:10 θαη Maratou-Alipranti, Fakiolas, 2003:179-181) απφ ηηο θησρέο ζηηο πην 

αλαπηπγκέλεο θαη επεκεξνχζεο ρψξεο (Βrowne, 2013, Chang, 2004:399 θαη 

Ehrenreich, Russell-Hochschild, 2004:13) θαίλεηαη λα παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ 

εθηφο ζπδήηεζεο (Doyle θαη Timonen, 2002:348 θαη Sayer:8), αζέαηε θαη αδηθαίσηε 

ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζεζε ησλ εζσηεξηθψλ νηθηαθψλ βνεζψλ ελ ψξα εξγαζίαο, 

εηδηθφηεξα φηαλ ε εξγαζία ηνχο παξέρεηαη ππφ δχζθνιεο ή δξακαηηθέο ζπλζήθεο 

(Russell-Hochschild, 1979). Με αθνξκή ηελ ζπλέληεπμε ηεο Γαβξηέιιαο 

επηρεηξήζακε λα μεηπιίμνπκε, θαηά θάπνην ηξφπν, ην λήκα πνπ ζπλδέεη ηελ «κηθξή» 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο Γαβξηέιιαο κε ηελ «κεγάιε» πξαγκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα, ζην πιαίζην, πιένλ, κηαο παγθνζκηνπνηεκέλεο 

θνηλσλίαο. Θειήζακε λα θαηαζηήζνπκε νξαηφ (Ehrenreich, Russell-Hochschild, 

2004:12) έλαλ άδειν φξν απαζρφιεζεο ζηελ αγνξά απηή –ην ςπρηθφ ηίκεκα– θαη λα 

πξνζδψζνπκε «ηηκή» ζ‟ απηφ ην νπνίν φρη κφλνλ δελ απνηηκάηαη κε φξνπο 
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νηθνλνκηθνχο (Sayad, 2007:4), αιιά θαη θάπνηεο θνξέο –θαίηνη αλεθηίκεην– νχηε 

εθηηκάηαη, νχηε αλαγλσξίδεηαη θνηλσληθά. 
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Ακαιία Φξαγθίζθνπ 

 

ΑΝΑΓΝΧΔΗ ΜΗΑ ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ: 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΝΣΑΞΖ ‘H ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ «ΛΑΘΔ 

ΒΗΧΑ
9
»;  

 

Ζ αλάιπζε ηεο βηνγξαθηθήο αθήγεζεο θαη ε αλαθαηαζθεπή ηεο ηζηνξίαο δσήο 

ζην πιαίζην ηεο εξκελεπηηθήο κεζφδνπ (θαηαλφεζε –ελζπλαίζζεζε) απνηειεί βαζηθή 

επηζηεκνινγηθή ζπληζηψζα ηεο πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο. Μεηά ηελ πξψηε 

θαηαλφεζε ηνπ απηνβηνγξαθηθνχ πιηθνχ αθνινπζεί ε αλαδήηεζε θαη ε άληιεζε 

εξεζηζκάησλ θαη λέσλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ε ζηνραζηηθή ηνπο εμέηαζε. Έηζη, θαη 

νη δχν «αλαγλψζεηο» πνπ παξνπζηάδνληαη θηλνχληαη ζην πιαίζην ηεο δηαηήξεζεο ησλ 

επηινγψλ πνπ ζαθψο πεξηγξάθεηαη ζηηο ζεσξίεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ εμηζνξξφπεζε κεηαμχ πξνζαξκνγήο θαη απηνλνκίαο δξάζεο. Έλα 

επηπιένλ πιαίζην αμηνιφγεζεο πξνζθέξεη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο ζεσξίαο ησλ 

ηθαλνηήησλ (capabilities), πνπ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 πξνζδηφξηζε  ν A. Sen
10

, 

πξνζέγγηζε ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο ειεπζεξίαο ηεο επηινγήο
11

 θαη 

ζηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ πιηθψλ θαη κε πιηθψλ παξαγφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζεί ε αλζξψπηλε επεκεξία. Δπηπιένλ γηα ηελ αλάιπζε ιακβάλνπκε ππφςε 

ηελ αλαγθαηφηεηα ζπλεθηίκεζεο ηεο  επίδξαζεο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 

ησλ δηεζλψλ πνιηηηθν- θνηλσληθν- νηθνλνκηθψλ  αλαθαηαηάμεσλ θαηά ηε ζπιινγή θαη 

επεμεξγαζία ηνπ εκπεηξηθνχ πιηθνχ. Ζ αθεγεκαηηθή ζπλέληεπμε
12

 πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο 18 Απξηιίνπ ηνπ 2011. Ζ αθεγήηξηα κεηαλάζηξηα είλαη 59 εηψλ, πξνέξρεηαη απφ 

ηηο Φηιηππίλεο θαη βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα 21 ρξφληα. Καηά ηελ αλσλπκνπνίεζε ηνπ 

πιηθνχ καο ηελ νλνκάζακε ΄Αληα.  Δξγάδεηαη σο απηναπαζρνινχκελε νηθηαθή 

βνεζφο. Ζ ίδηα πξνηίκεζε λα αθεγεζεί ηελ ηζηνξία ηεο δσήο ηεο ζηα Αγγιηθά. 

                                                 
 
9
 Πξφθεηηαη γηα βαζηθή αξρή ηεο θηινζνθίαο ηνπ Δπίθνπξνπ  ( λα δεηο ζηελ αθάλεηα, λα δηαθεχγεηο ηεο 

πξνζνρήο).  
10

 Βι. πεξαηηέξσ Sen, A., 1987, «The Standard of Living» in Sen, Muellbauer, Kanbur, Hart, and 

Williams, The Standard of Living: The Tanner Lectures on Human Values, Cambridge, Cambridge 

University Press, Sen A.,1992, Inequality Re-examined, Oxford, Clarendon Press, Sen, A.,1993, 

«Capability and Well-being» in Nussbaum and Sen (eds.), The Quality of Life, Oxford,Clarendon 

Press, pp. 30–53.  
11

 Μία βαζηθή ζπληζηψζα ηεο πξνζέγγηζεο γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, είλαη ε δηαπίζησζε ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο ηεο πξαγκαηηθήο ειεπζεξίαο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ην πιενλέθηεκα ελφο 

αλζξψπνπ. Δπηπιένλ πξνζκεηξάηαη ε εηεξνγέλεηα ησλ αηφκσλ θαη ε δηαθνξνπνίεζή ηνπο σο πξνο ηελ 

δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ λα κεηαηξέπνπλ ηνπο πφξνπο ηνπο ζε πνιχηηκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ε 

πνιπδηάζηαηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνθαινχλ ηελ επηπρία.  
12

 Γηα κηα εκπεξηζηαησκέλε παξνπζίαζε απηήο ηεο εηδηθνχ ηχπνπ ζπλέληεπμεο ζε βάζνο (narrative 

interview) γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ βησκέλσλ εκπεηξηψλ ηνπ παξειζφληνο, βι. Σζηψιεο Γ., 2006, 

Ηζηνξίεο Εσήο θαη Βηνγξαθηθέο Αθεγήζεηο. Ζ Βηνγξαθηθή Πξνζέγγηζε ζηελ Κνηλσληνινγηθή Πνηνηηθή 

έξεπλα. Αζήλα: Κξηηηθή. 
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ηφρνο καο είλαη λα πεξηγξάςνπκε ηελ «εθδίπισζε» ηεο αθεγήηξηαο 

κεηαλάζηξηαο κέζα απφ ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο ηζηνξίαο ηεο δσήο ηεο. Δπηρεηξείηαη ε 

αλάδεημε ελφο επξήκαηνο ηεο βηνγξαθηθήο ζπλέληεπμεο πνπ ιεθηηθά εθθέξεηαη ζαλ 

έλα δηθαίσκα ζηε δηαηξνθηθή δηαθνξά θαη ππνδειψλεηαη σο κε πεξαηηέξσ 

ζπκκφξθσζε, σο κία ςπρνινγηθή ζηάζε ηεο αθεγνχκελεο κεηαλάζηξηαο λα 

απνθαζίζεη ηε δηαηήξεζε ηεο απηνλνκίαο ηεο θαη ηεο κε αθνκνίσζεο. Ζ 

πξνβιεκαηηθή πνπ γελλάηαη είλαη ην αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο έληαμεο ππάξρεη έλα αληρλεχζηκν ζηάδην πνπ παξέρεη ζπλζήθεο 

αζθαιείαο πνπ επηηξέπνπλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ.  

 

Ζ δπλακηθή ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο 

 

Σν έλαπζκα γηα απηήλ ηελ άιιε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ήηαλ ε εληχπσζε 

πνπ κνπ πξνθάιεζε ε ζεακαηηθή «κεηακφξθσζε» ηεο αθεγήηξηαο ζην ζεκείν πνπ 

δειψλεη φηη δελ είλαη πηα ππνρξεσκέλε λα ηξψεη ηα θαγεηά ηνπο. Ζ αιιαγή ηνπ 

ηφλνπ ηεο θσλήο, ε αλφξζσζε ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο, ην επζπηελέο βιέκκα έδεημαλ 

έλαλ άλζξσπν πνπ αλαθηά ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ, πνπ δειψλεη πεξήθαλα ηελ απνθπγή 

ηεο ηαπείλσζεο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ λα βξεζεί ζε ζπλζήθεο λα μαλαζπκβεί. Σν 

ιαλζάλνλ απηφ κήλπκα μεπεξλνχζε ζε βαξχηεηα ηα πξνθνξηθψο πεξί ηξνθήο 

ιερζέληα. «Ο πξνθνξηθφο ιφγνο εμάιινπ ζπλνδεχεηαη πάληα απφ κηα ζπλαηζζεκαηηθή 

θφξηηζε θαη κελχκαηα κε ιεθηηθά (ρεηξνλνκίεο, ηφλνο θσλήο) ηα νπνία ηνπ 

πξνζδίδνπλ λφεκα… ε δηήγεζε ησλ ππνθεηκεληθψλ εκπεηξηψλ ππαθνχεη ζε έλα 

πιέγκα ηδηαίηεξσλ λνεκάησλ, ιεθηηθψλ ή κε, πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ φιε 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο ηδηνηππίεο ησλ βησκάησλ ηνπ αθεγεηή (Θαλνπνχινπ Μ., 

Πεηξνλψηε Μ., 1987,29-30).   

Δπίζεο, κεηά ην πέξαο ηεο ζπλέληεπμεο έγηλε κηα ζπδήηεζε ζηελ νπνία 

ζπκκεηείρε θαη ν ζχληξνθφο ηεο, θαηά ηελ νπνία πξνέθπςαλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο 

ξεηέο θαη ππφξξεηεο αιιά θαη ε παξαηήξεζε φηη ε Άληα ππήξρε ζην ρψξν κε ηνλ 

ηξφπν πνπ ππήξμε ζηηγκηαία ζηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο. Ζ βηνγξαθηθή πξνζέγγηζε 

ζαλ κέζνδνο  ελζαξξχλεη ηελ αμηνπνίεζε λέσλ εξεζηζκάησλ. «Ζ δπλαηφηεηα 

πνιιαπιψλ αλαγλψζεσλ θάζε αθήγεζεο δσήο δίλεη ηελ επθαηξία αλαγλψξηζεο ησλ 

πνιπάξηζκσλ φςεσλ ηεο ππνθεηκεληθήο αιήζεηαο θαη ηεο θαζεκεξηλήο 

πξαγκαηηθφηεηαο» (Θαλνπνχινπ Μ., Πεηξνλψηε Μ., 1987,ζει. 38). ηε ζπλέρεηα, 

θαη ζην πιαίζην ηεο βηνγξαθηθήο πξνζέγγηζεο ε νπνία εμεηάδεη ηηο εκπεηξίεο πνπ 

πξνεγήζεθαλ ή αθνινχζεζαλ, έγηλε πξνζπάζεηα αλαθαηαζθεπήο ηνπ ιαλζάλνληνο 

λνήκαηνο ψζηε λα ζρεκαηνπνηεζεί ην βηνγξαθηθά δνκεκέλν πιαίζην απφ ην νπνίν 

ζηε ζπλέρεηα αληιήζεθε πιηθφ γηα αλάιπζε θαη εξκελεία.  

 

Σν επξχηεξν πιαίζην αλάπηπμεο ηνπ ζέκαηνο αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε ηεο 

κεηαλάζηεπζεο πεξηζζφηεξν σο κία ςπρνθνηλσληθή
13

 παξά σο κηα ζηαηηζηηθή έλλνηα 

                                                 
13

 Gil M., et al,, 2007, «Immigrants intergration indicators, Proposal for contributions to the 

formulation of a system of common intergration indicators», INTI Programme Report «Integration of 

third-country nationals», EC.  
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θαη ζηε ζεψξεζε ηεο έληαμεο σο πνιχπιεπξεο κε γξακκηθήο δηαδηθαζίαο πνπ απαηηεί 

κεηαμχ άιισλ παξαγφλησλ, ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ ίδησλ ησλ κεηαλαζηψλ 

θαη κεηαλαζηξηψλ
14

.  Ζ κέζνδνο ηεο απηνβηνγξαθηθήο αθεγεκαηηθήο ζπλέληεπμεο 

έηζη φπσο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ  Fritz Schütze επηηξέπεη ηελ αλάδεημε ησλ πνιιψλ 

δηαζηάζεσλ ηεο θνηλσληθήο έληαμεο κέζα απφ ηελ εκπεηξία θαη ηε δξάζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην θνηλσληθφ πιαίζην ζηε ρξνληθή εμέιημε 

ηεο βηνγξαθηθήο δηαδηθαζίαο. Με αθεηεξία ηελ θξηηηθή θνηλσληνινγία ε κέζνδνο 

πξνηείλεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο δσήο σο πιαίζην αλάιπζεο θνηλσληθψλ 

δνκψλ θαη δηαηχπσζεο ζεσξεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ. ην πιαίζην ηνπ 

ηκήκαηνο αλάπηπμεο πνηνηηθψλ δεηθηψλ ηεο έξεπλαο ¨Γπλαηθεία κεηαλάζηεπζε ζηελ 

Διιάδα», ε επεμεξγαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ κε γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο αθνινχζεζε 

έλα απζηεξφ κεζνδνινγηθφ πξσηφθνιιν δνκηθήο πεξηγξαθήο αλά ζεκαηηθή ελφηεηα 

θαη αλαιπηηθήο αθαίξεζεο κε ζθνπφ ηε ζρεκαηνπνίεζε γλσζηηθψλ ζρεκάησλ
15

.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηεο αθήγεζεο δσήο ηεο κεηαλάζηξηαο 

απφ ηηο Φηιηππίλεο. Κεληξηθά ζέκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη ζηε βηνγξαθηθή 

αλαζχζηαζε είλαη: α) ε θπζηθή απψιεηα ησλ γνλέσλ ηεο πνπ ζήκαηλε ηελ απψιεηα 

ηνπ ζηεξίγκαηνο πνπ ηεο πξφζθεξαλ ζε κηα δσή πνπ δελ είρε ε ίδηα επηιέμεη. β) ε 

κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα πνπ βηψζεθε σο ππέξβαζε,ζε κηα ςπρηθή ζχγθξνπζε 

φπνπ ε απειπηζηηθή ηεο θαηάζηαζε ππεξλίθεζε ηνλ θφβν ηεο γηα ην άγλσζην 

(καθξηλφο θαη άγλσζηνο ηφπνο). γ) ε θαζνξηζηηθή πξψηε ηεο εκπεηξία σο εζσηεξηθή 

φπνπ απφιπηα εμαξηεκέλε, βηψλεη ηελ έζραηε ζηέξεζε (ηξνθήο) θαη πξνζβνιήο ηεο 

πξνζσπηθφηεηά ηεο δ) ε αληίδξαζή ηεο θαη ε αλάιεςε εκπξφζεηεο δξάζεο 

ζηεξηδφκελε ζε θίινπο ε) ε ζπληξνθηθή ζρέζε θαη ε ζπζηεκαηηθή πεξηθξνχξεζή ηεο, 

ε ηθαλνπνίεζε ησλ γεπζηηθψλ ηεο πξνηηκήζεσλ θαη ε λεναπνθηεζείζα 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηεο δπλαηφηεηα ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηεο ρψξν.  

 

                                                 
14

 Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δ.Δ. φπσο αληρλεχνληαη ζε κειέηεο πνπ εθπνλεί θαη εγρεηξίδηα πνπ 

εθδίδεη, ηα ηειεπηαία ρξφληα δίλνπλ έκθαζε ζηε δηακφξθσζε γεληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ θνηλσληθή 

ελζσκάησζε ησλ θνηλσληθά επάισησλ νκάδσλ θαη ελζαξξχλνπλ ηα θξάηε- κέιε λα πξνζδηνξίζνπλ 

ηνκείο έληαμεο ή λα εληνπίζνπλ θνηλέο βαζηθέο δηαζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε 

κεηαλαζηψλ. Niessen J., Schibel Y., 2007, «Handbook on Integration for policy-makers and 

practitioners», EC. Ζ έληαμε νξίδεηαη σο κηα δπλακηθή, ακθίδξνκε δηαδηθαζία ακνηβαίαο 

πξνζαξκνγήο πνπ απαηηεί ηελ δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκψλ θαη παξαδφζεσλ  θαη ζπζηήλνπλ ηελ αλάιεςε ζνβαξψλ δεζκεχζεσλ απφ ηελ θνηλσλία 

ππνδνρήο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κεηαλαζηψλ, (European Agenda for the 

Integration of Third-Country Nationals, European Commission, COM (2011) 455 final, 20/7/2011). 
15

 «Ζ βάζε ηεο αλαινγίαο αθήγεζεο θαη εκπεηξίαο είλαη φηη ν αθεγεηήο είλαη αλαγθαζκέλνο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο αθήγεζήο ηνπ, γλσζηηθά ζρήκαηα πνπ νξγαλψλνπλ φρη κφλν 

ηε δηήγεζε αιιά θαη ηελ πξφηεξε δηαδηθαζία ηεο εγγξαθήο ηεο εκπεηξίαο ζηε βηνγξαθηθή κλήκε. Απηά 

ηα  γλσζηηθά ζρήκαηα είλαη: α) Ο θνξέαο ηεο βηνγξαθίαο θαη άιινη θνξείο δξάζεο θαζψο θαη ην 

πιέγκα ησλ ζρέζεσλ πνπ ηα ζπλδένπλ. β) Ζ αιπζηδσηή αιιεινπρία ησλ γεγνλφησλ θαη εκπεηξηψλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε δνκή ηεο δηήγεζεο σο ζεηξά ζεκαηηθψλ ελνηήησλ (sequenciallity). γ) Σν θνηλσληθφ 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν είλαη εληαγκέλεο νη εκπεηξίεο θαη ηα γεγνλφηα. δ) Ζ ζπλνιηθή κνξθή (Gestalt) 

ηεο ηζηνξίαο δσήο». (Κφληνπ Μ.,2004 , ζει.8). 
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Δθηφο απφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ βαζηθψλ δνκψλ ηεο βηνγξαθηθήο αθήγεζεο 

(βηνγξαθηθά ζρέδηα, πξνζδνθίεο, δξάζε εκπξφζεηε ή κε) ην  θαλνληζηηθφ πιαίζην
16

 

ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζεσξίαο ησλ δπλαηνηήησλ/ ηθαλνηήησλ επηηξέπεη ηελ αλίρλεπζε 

πνιχηηκσλ ιεηηνπξγηθνηήησλ δσήο (valuable functionings) κέζα απφ ηα βηνγξαθηθά 

ζρέδηα ησλ ππνθεηκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα θαλνληζηηθή ζεσξία κε θεληξηθή 

ζχιιεςε ηελ ηδέα φηη ε ειεπζεξία γηα ηελ επίηεπμε ηεο επεκεξίαο έρεη λα θάλεη κε ην 

ηί είλαη ζε ζέζε  νη άλζξσπνη  λα θάλνπλ θαη λα είλαη. Οη βαζηθέο ηθαλφηεηεο 

αθνξνχλ ζηελ  πξαγκαηηθή επθαηξία γηα ηελ απνθπγή ηεο θηψρεηαο θαη ρξεζηκεχνπλ 

«φρη ηφζν πνιχ γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, αιιά γηα ηελ απφθαζε 

ζρεηηθά κε ην cut-off ζεκείν εθηίκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο ζηέξεζεο» (Sen 1987,ζ. 

109). Οη ιεηηνπξγηθφηεηεο είλαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη έηζη 

ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο/επεκεξίαο πξέπεη λα αμηνινγεί απηά ηα ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία (Sen 1992, ζ.39). Πξφθεηηαη γηα «beings and doings»… απηέο νη «ππάξμεηο 

θαη πξάμεηο» είλαη νη θνηλέο ζπληζηακέλεο, ζπγθξνηνχλ απηφ πνπ θάλεη κηα δσή 

πνιχηηκε. Οη «ιεηηνπξγηθφηεηεο» αθνξνχλ ζηελ επίηεπμε ηεο επεκεξίαο, νη  

«ηθαλφηεηεο» ζηελ ειεπζεξία επηδίσμεο ηεο επεκεξίαο, πνπ ν Sen απνθαιεί 

«επεκεξία ηεο ειεπζεξίαο» -well-being freedom (Sen 1992, ζ.40). Οη 

ιεηηνπξγηθφηεηεο θαη νη δπλαηφηεηεο ζπλαληψληαη κε κηα ελλνηνινγηθή κεηαηφπηζε 

πνπ πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή, ζηελ έλλνηα ηεο «εθιεπηπζκέλεο ιεηηνπξγίαο» 

(refined functioning) πνπ πξφηεηλε ν Sen (1987, ζ.36-37) γηα λα νξίζεη ηε ιεηηνπξγία 

πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο δηαζέζηκεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο.  

 

Ζ αθήγεζε δσήο ηεο Άληαο: κνξθή (gestalt) θαη δνκέο βηνγξαθηθήο δηαδηθαζίαο  

 

Ζ αθήγεζε ηεο Άληαο είλαη κηα εμηζηφξεζε πφλνπ, απψιεηαο θαη κνλαμηάο. 

Γελ επηδηψθεη ηελ έληαμή ηεο, αλ θαη ηππηθά έξρεηαη λφκηκα ζηε ρψξα θαη αλαπηχζζεη 

εκπξφζεηε δξάζε φηαλ απεηιείηαη ν δσηηθφο ηεο ρψξνο. ηελ πεξίπησζή ηεο, ηα φξηα 

ησλ ζηνηρεησδψλ (elementary) θαη πνιχηηκσλ ιεηηνπξγηψλ (valuable functionings) 

κνηάδνπλ ζπρλά λα ζπγρένληαη. Ζ ηξνθή είλαη γηα εθείλε βηνινγηθή αλάγθε, ελψ νη 

πξνυπνζέζεηο εμαζθάιηζήο ηεο θαη απνδνρήο ή άξλεζεο λα ηελ ιάβεη, ζπληζηνχλ 

πνιχηηκε ιεηηνπξγηθφηεηα.  

Αλάινγε ζχγρπζε παξαηεξείηαη θαη ζηνλ ηξφπν άξζξσζεο ηεο νκηιίαο ηεο. Πνιιά 

θαη ζπρλά ιάζε δελ νθείινληαη πάληα ζε αλεπαξθή ρξήζε ηεο γιψζζαο αιιά 

παξαπέκπνπλ ζε ζαθείο ππνδειψζεηο. ηαλ γηα παξάδεηγκα εθ παξαδξνκήο ιέεη «I 

am five years old…» αληί I was, ζθέθηνκαη φηη είλαη φλησο πέληε ρξνλψλ  θαη ζε 

απηά ηα πξψηκα παηδηθά ρξφληα ζηξέθεηαη γηα λα ηξαθεί, πιηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

ςπρηθά. Γείρλεη ζα λα κηιάεη ζπάληα θαη ζπρλά θέξεηαη ζα λα ζπλεηδεηνπνηεί θάπνηα  

πξάγκαηα, εθείλε ηεο ζηηγκή πνπ αθνχεη ηνλ εαπηφ ηεο. Γελ έρεη επεμεξγαζηεί ην 

παξειζφλ θαη ε αλαδξνκή ζε απηφ είλαη ζπρλά νδπλεξή. Σα ζέκαηα πνπ εθζέηεη δελ 

είλαη δνκεκέλα αιιά απνζπαζκαηηθά. Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηά πξέπεη 

θαλείο λα αληιήζεη θαη λα ζπλζέζεη πιεξνθνξίεο απφ φιε ηελ αθήγεζε, πιεξνθνξίεο 

                                                 
16

 Ζ πξνζέγγηζε ησλ ηθαλνηήησλ/ δπλαηνηήησλ  γίλεηαη γεληθά θαηαλνεηή σο έλα επέιηθην πιαίζην  

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ  γη απηφ θαη πξνηηκάηαη ν φξνο „πξνζέγγηζε‟ απφ ηνλ φξν „ζεσξία‟. 
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πνπ πνιιέο θνξέο δίλνληαη ηπραία. Γπζθνιεχεηαη λα εθθξαζηεί, κπεξδεχεη ηα 

πξφζσπα, δπζθνιεχεηαη λα ζπκεζεί ρξνλνινγίεο θαη γεληθά αθεγείηαη ρανηηθά. Ζ 

Άληα, αληηιακβάλεηαη ηνλ θφζκν θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θνβηθά θαη ζε απηφ ην 

πεξηβάιινλ εθείλε, έλα φλ πνπ ρξεηάδεηαη «ηξνθή» θαη ηαπηφρξνλα ππνρξενχηαη λα 

ηελ εμαζθαιίζεη ζε άιινπο, φληαο ε ίδηα «αλήιηθε». Γηεθδηθεί ηελ αμηνπξέπεηά ηεο 

ζην λα ηελ εμαζθαιίδεη, ην δηθαίσκά ηεο λα αξλεζεί λα θάεη θάηη πνπ δελ ηεο αξέζεη 

θαη ηελ απφιαπζε ηεο αλαθνχθηζεο λα κελ ππνρξεψλεηαη λα καγεηξέςεη ή λα ηελ 

ηαΐδνπλ κε αγάπε. 

Ζ βηνγξαθηθή πνξεία ζπγθξνηείηαη ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

απνζπαζκαηηθήο αθήγεζεο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν κεηαλάζηεπζε ήηαλ ε αδπλακία 

ππνζηήξημεο ηεο εμαξηεκέλεο ήδε βηνγξαθηθήο ηξνρηάο. Αλήιηθε κεηέξα δχν 

παηδηψλ, εξγάδεηαη ζθιεξά ε ίδηα ελψ ν ζχδπγνο πνιπγακηθφο θαη ηδνγαδφξνο ηελ 

επηβαξχλεη. Ο ζάλαηνο ησλ γνληψλ ηεο ηελ θαζηζηά αδχλακε λα δξάζεη θαη 

εμαηξεηηθά επάισηε. Ζ κεηαλάζηεπζε δελ απνηειεί γηα εθείλε πξνζπάζεηα 

απηνλφκεζεο αιιά κνηξαία ππνηαγή ζε ππφδεημε αλζξψπνπ ηεο εκπηζηνζχλεο ηεο. 

Γελ ηε βηψλεη ζα δξάζε, δελ αληηιακβάλεηαη θαλ ηνλ εαπηφ ηεο ζην ζηάδην ηεο 

αξρηθήο εγθαηάζηαζήο ηεο σο εζσηεξηθή. Δίλαη κφλε. Έρεη ζηελ παηξίδα ηεο άιια έμη 

αδέιθηα θαη κφλν απηή έθπγε. Φνβάηαη. Τπάξρεη «πξσηφγνλα». Δίλαη ηξνκαγκέλε, 

αλήκπνξε, κφλε ζε έλα νιφηεια μέλν θαη ερζξηθφ πεξηβάιινλ. Νηψζεη πξάγκα κεηαμχ 

πξαγκάησλ. πλνςίδεη απηήλ ηελ ηξνκαθηηθή πεξίνδν ιέγνληαο φηη «εξγάζηεθε ζηελ 

Πνιηηεία, δψληαο γηα ηξεηζήκηζη ρξφληα κε ηξεηο νξφθνπο, ηξία παηδηά, δχν 

απηνθίλεηα. ..Δίλαη αδχλαηε -very thin». ΠΔΗΝΑΔΗ. Καηαξξέεη θαη ηφηε 

κεηακνξθψλεηαη εζσηεξηθά θαζψο γηα πξψηε θνξά ζηε δσή ηεο αλαιακβάλεη 

εκπξφζεηε δξάζε. Λεο θαη ε αλαγλψξηζε ηεο πείλαο έθεξε ηελ επίγλσζε φηη είλαη 

άλζξσπνο θη φρη πξάγκα. ε αληηδηαζηνιή, φηαλ παίξλεη ηε δσή ηεο ζηα ρέξηα ηεο θαη 

νξηνζεηεί ηε κηθξή ηεο φαζε αθήλεηαη ζε κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο πνπ ηελ ηξέθεη 

ζσκαηηθά θαη ςπρηθά, θη έηζη «… little by little, become fat and happy with my 

relation».  Δμαθνινπζεί λα θνβάηαη «Until now I never eat their foods. I Never 

TOUCH even! I am afraid from that time until now». Οη μέλνη έρνπλ ηα θαγεηά ηνπο. 

Δθείλε ζέιεη λα ηξψεη ηα δηθά ηεο θαγεηά. Θέηεη ηνπο φξνπο ηεο θαη ζέβεηαη ηνπο 

φξνπο ησλ άιισλ, πξνζδηνξίδνληαο κε αθξίβεηα ηα φξηα ζρέζεο ακνηβαηφηεηαο, 

ιαλζάλνπζαο ππνηαγήο (ιέεη ζπλερψο θπξία,„ma‟am‟) θαη εμαζθαιίδνληαο ζπλζήθεο 

απφζηαζεο θαη επηινγήο. Δπηιέγεη λα αθεγεζεί ζηα αγγιηθά θαη αλ θαζψο είπε 

θαηαιαβαίλεη ιίγα ειιεληθά, είλαη ζαθέο φηη δελ ελδηαθέξζεθε λα κάζεη ηε γιψζζα. 

Σεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηα παηδηά ηεο θαη αλ θαη ιείπεη εηθνζηέλα ρξφληα δεη  

έληνλα ηε ζρέζε εηδηθά κε ηελ θφξε ηεο. ηελνρσξείηαη φηαλ ε θφξε παξαηάεη ηηο 

ζπνπδέο ηεο, παληξεχεηαη θαη θάλεη παηδηά, ελψ εθείλε ήιπηδε λα απηνλνκεζεί 

επαγγεικαηηθά. Φνβάηαη κήπσο ηεο ζπκβνχλ ηα ίδηα. Απηή ε δηαπίζησζε δείρλεη φηη 

ε Αληα ζεσξεί φηη ππέζηε ηε κνίξα ηνπ θχινπ ηεο. Ζ θφξε ηεο φκσο ηεο δειψλεη φηη 

«δελ είκαζηε ην ίδην» θαη θαίλεηαη λα ζπγθξνχεηαη κέζα ηεο ε δηάςεπζε κε ηελ 

αλαγλψξηζε ππεχζπλεο ζηάζεο ηεο θφξεο ηεο. Αλ θαη ππάξρεη απφζηαζε, ε ζρέζε 

κεηέξαο - θφξεο, κε ηηο  ηαπηίζεηο θαη ηηο αλαπηπμηαθέο κελ αιιά θαη νδπλεξέο 

δηαθνξνπνηήζεηο, δηαγξάθεηαη θαζαξά. 
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Σέινο, ψξηκα πηα αλαζεσξεί παιαηφηεξεο ηεξαξρήζεηο θαη ππνζηεξίδεη ηα κειινληηθά 

ζρέδηα επηζηξνθήο κε θξηηήξην πηα ηηο ζρέζεηο θη φρη ηα ρξήκαηα «…the important 

it‟s not- ηγά-ζηγά εγψ λα θαηαιαβαίλσ θπξία, not the money only. I miss my 

children. I want to- I want them. I want to see my children, my sister». Σελ 

πεξηκέλνπλ.  

 

Πεξηζσξηαθή Έληαμε - ε ηππνινγία ησλ ζηξαηεγηθώλ έληαμεο 

 

Οη ζηξαηεγηθέο έληαμεο πνπ δηαγξάθνληαη είλαη: α) ε αλάπηπμε ζρέζεσλ 

εκπηζηνζχλεο κέζα απφ γλσξηκίεο ηεο (πξψηε κεηαθίλεζε) θαη νη επαθέο κε  άηππα 

θνηλσληθά δίθηπα (θίιεο – νκφζξεζθνί ηεο) πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο 

δσήο θαη εξγαζίαο. β) ε επίηεπμε επαγγεικαηηθήο θηλεηηθφηεηαο (απφ εζσηεξηθή 

νηθηαθή βνεζφο ζε εμσηεξηθή) θαη γ) ε απφθηεζε ζπληξνθηθήο ζρέζεο αγάπεο θαη 

εκπηζηνζχλεο φπνπ εθπιεξψλνληαη νη πεξηζζφηεξεο ζηνηρεηψδεηο θαη πνιχηηκεο 

ιεηηνπξγηθφηεηεο. Δμεηάδνληαο ηε βηνγξαθηθή ηξνρηά ηεο Άληαο βξίζθνπκε φηη 

παξφιν πνπ ζηελ αθεηεξία ηεο πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε γηα εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή 

έληαμε θαζφηη κεηαλαζηεχεη λφκηκα ζηελ Διιάδα (κε άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο) 

ε πεξίπησζή ηεο αληαπνθξίλεηαη ζηελ ηππνινγία ηεο πεξηζσξηαθήο- πεξηνξηζκέλεο 

έληαμεο
17

.  

 Πξάγκαηη ε Άληα φζνλ αθνξά ζηνλ δείθηε γηα ηελ έληαμε «πξφζβαζε θαη 

ππέξβαζε ησλ νηθηαθψλ ππεξεζηψλ» θαη ζηνλ δείθηε «εθκάζεζε γιψζζαο θαη 

απφθηεζεο εθνδίσλ» επηβεβαηψλεη ην αλακελφκελν γηα ηελ εζληθφηεηά ηεο 

(Φηιηππηλέδα) πξφηππν πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθφηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

(παξακνλήο ζην ρψξν ησλ νηθηαθψλ ππεξεζηψλ) θαη αμηνπνίεζεο ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο (lingua franca).  

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζην δείθηε «θνηλσληθή αλαγλψξηζε» θαη «θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή ζπκκεηνρή» θηλείηαη ζε κία «λεζίδα» αλαγλψξηζεο, κε ζπλαληήζεηο κε 

νκφζξεζθνπο θάζε Κπξηαθή, δελ έρεη ζρέζεηο κε Έιιελεο παξά κφλν κε κεξηθνχο 

ζπδχγνπο θίισλ ηεο ζε κηθηνχο γάκνπο θαη ρσξίο θακία ζπκκεηνρή νχηε κέζσ ηεο 

εζλνηηθήο ηεο θνηλφηεηαο (δειψλεη φηη δελ γλσξίδεη θαλ ηελ χπαξμε ηνπ ζπιιφγνπ 

ΚΑΑΠΗ). ζνλ αθνξά ζην δείθηε «ζηέγαζε» δεη κε ηνλ αηγχπηην ζχληξνθφ ηεο ζε 

έλα ππφγεην δηακέξηζκα ρακειήο πνηφηεηαο κε αξθεηέο ζηεξήζεηο. Δθπιεξψλεη ηνλ 
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 ηνπο βαζηθνχο ηνκείο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ, νη επηκέξνπο δείθηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη, 

εμεηάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ απαζρφιεζε, ηελ απηναπαζρφιεζε θαη 

ηελ αλεξγία, ηελ αληηζηνηρία κεηαμχ ηππηθψλ πξνζφλησλ θαη εξγαζίαο, ηελ εθπαηδεπηηθή επάξθεηα, ηε 

ζρνιηθή επίδνζε θαη ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ, ην κέζν δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη ηνλ θίλδπλν 

θηψρεηαο, ηελ θαηάζηαζε ηεο πξνζσπηθήο πγείαο θαη ηέινο ηε ρνξήγεζε ηζαγέλεηαο-πνιηηνγξάθεζε 

θαη ηελ απφδνζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο κεηαλάζηε. Kraszewska K., Knauth B., 

Thorogood D., 2011, «Indicators of Immigrant Integration, A Pilot Study», Methodologies and 

Working Papers, Eurostat, European Commission. Γηα πεξαηηέξσ πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε πνηνηηθνχο 

δείθηεο βι. Palo D., Faini R., Venturini A., 2006, «The Social Assimilation of Immigrants» θαη Fermin 

A., Kjellstrand S., 2005, «Study on immigration, integration and social cohesion», European 

Commission, Employment and Social Affairs DG. 
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γνληθφ ηεο ξφιν (δείθηεο «νηθνγέλεηα) ζηέιλνληαο ρξήκαηα ζηα παηδηά ηεο θαη 

δηαηεξεί ην δηπιφ πξνζαλαηνιηζκφ θάλνληαο κειινληηθά ζρέδηα επηζηξνθήο θαη 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηε γε πνπ αγφξαζε ζηε ρψξα ηεο.   

 

ηξαηεγηθή πεξηνξηζκέλεο νξαηόηεηαο -  βηνγξαθηθή ηξνρηά 

ην επηζηεκνινγηθφ πιαίζην ηεο βηνγξαθηθήο κεζφδνπ αλαθαηαζθεπήο  ηνπ 

ιαλζάλνληνο λνήκαηνο ηεο αηνκηθήο δξάζεο κέζα απφ ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε 

θνηλσληθή δηαδηθαζία, επηρεηξνχκε ηε δηαθηλδχλεπζε κηαο «άιιεο» αλάγλσζεο ησλ 

παξαπάλσ δεηθηψλ θνηλσληθήο έληαμεο. «Με ηελ αλάπηπμε εξκελεπηηθψλ θαλφλσλ 

θαη δηαδηθαζηψλ, ε βηνγξαθηθή κέζνδνο φπσο απηή έρεη αλαπηπρζεί απφ ηνλ Fritz 

Schütze (1983, 1984, 1993) θαη ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ζήκεξα επξέσο ζηελ 

θνηλσληνινγία δελ είλαη κφλν κηα καθξν-παξαηήξεζε ησλ αιιαγψλ ησλ βηνγξαθηθψλ 

θάζεσλ, αιιά είλαη θαη κηα κηθξν-αλάιπζε ηεο απηνβηνγξαθηθήο δηήγεζεο ησλ 

εκπεηξηψλ. Δμαζθαιίδεη έηζη ηε δπλαηφηεηα αλαθαηαζθεπήο θαη αλάιπζεο ηφζν ηεο 

επίδξαζεο  ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ πάλσ ζηελ πξνζσπηθή εκπεηξία φζν θαη ηεο 

πξνζεηηθήο δξάζεο θαη ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ αηφκνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη, κέζα απφ 

πεξηνξηζκνχο θαη αληημνφηεηεο, ηα βηνγξαθηθά ηνπ ζρέδηα. Έηζη ην ππνθείκελν 

ζεσξείηαη φρη κφλν εθηεζεηκέλν ζηηο θνηλσληθέο δνκέο αιιά θαη δξαζηήξην νλ πνπ 

αλαπαξάγεη ηηο θνηλσληθέο δνκέο, ή αληηζηέθεηαη, δηακνξθψλνληάο ηηο εθ λένπ». 

(Κφληνπ,Μ.,2004, ζει.7). Αο επηρεηξήζνπκε ινηπφλ ηελ επαλεμέηαζε ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ δεηθηψλ κε ηελ νπηηθή ησλ λέσλ εξεζηζκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ 

πνπ πξνθχςαλε. 

Πξφζβαζε θαη ππέξβαζε ησλ νηθηαθψλ ππεξεζηψλ. Δθκάζεζε γιψζζαο θαη απφθηεζε 

εθνδίσλ 

 

Ζ Άληα έρεη παξακείλεη ζην ρψξν ησλ νηθηαθψλ ππεξεζηψλ αιιά έρεη ζέζεη 

ηνπο δηθνχο ηεο φξνπο. Σελ πξψηε ηεο κεγάιε κεηαθίλεζε κεηά απφ ηξηάκηζη ρξφληα 

εξγαζίαο σο εζσηεξηθή νηθηαθή βνεζφο
18

 ηελ βηψλεη ζαλ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

εθκεηαιιεπφκελε ην πξνζφλ ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο θαη απεπζπλφκελε ζε Άγγινπο 

εξγνδφηεο. Δίλαη ζαθέο φηη ηψξα ππάξρεη πιαίζην (εμσηεξηθή δηακνλή-σξάξην), 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα θαη απαιιαγή απφ ην καγείξεκα. Ζ ηξνθή θαη ε δηαηξνθή 

θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ Αληα «No cooking. I stay there... 

maybe seven years?» ληψζεη ζρεηηθά αζθαιήο θαη βξίζθεη δεχηεξε δνπιεηά. Ζ 

                                                 
18

 Πξνινγίδεη ηελ εκπεηξία ηεο κε «πεξίεξγν» ιεθηηθφ ηξφπν θαη ζπληαθηηθά ιάζε πνπ εθ ησλ πζηέξσλ 

φηαλ κίιεζε αξθεηά, ζεσξψ φηη δελ ήηαλ ηπραία «…And then I work in Πνιηηεία, living for three and a 

half years with three floors. Three floors, three children, two cars. I clean two cars. I am very thin 

because- but never mind.  Έδεζε ηξηάκηζη ρξφληα κε ηξεηο νξφθνπο, ηξία παηδηά, δχν απηνθίλεηα. Ήηαλ 

αδχλαηε. Ο ιφγνο πνπ δήηεζε λα θχγεη ήηαλ φηη ήηαλ πιεγσκέλε γηαηί πεηλνχζε. … γηαηί αθφκε θαη 

ηψξα δελ κπνξεί λα θάεη φια ηα ειιεληθά θαγεηά. «Because I am Filipina, Η eat my foods». ηε 

ζπλέρεηα δηεγήζεθε φηη ε εξγνδφηξηά ηεο, ε θπξία, αλ θαη πινχζηα ήηαλ πνιχ ηζηγθνχλα, ζηεξεηηθή 

θαη ζθιεξή καδί ηεο (αθεγήζεθε ηαπεηλσηηθά πεξηζηαηηθά ζηέξεζεο ηξνθήο). MY ONLY PROBLEM 

MANY YEARS IS I DON‟T KNOW WHAT FOODS I AM GOING TO EAT! BECAUSE YOU ARE 

ALWAS ANGRY TO ME! 
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θαηλνχξγηα απηή εξγαζηαθή ζρέζε ζεκαηνδφηεζε κηα άιιε αξρή. Σν ππνδειψλεη 

ελζπκνχκελε κε ζεκαζία ηελ εκέξα ηεο λέα ζπλεξγαζίαο. «…Sunday evening, after 

morning- That was... I cannot forget. That was June... 29, I think..». Γε δείρλεη λα έρεη 

παξαηηεζεί απφ άιιεο θηινδνμίεο. Αληίζεηα δείρλεη λα έρεη επίγλσζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ θαη δπλαηνηήησλ ηεο. ηαλ ήξζε ζηελ Διιάδα ήηαλ ήδε 

γηαγηά κε ηξίρξνλν εγγνλάθη. Έπξεπε λα δνπιέςεη θαη λα ζηείιεη ρξήκαηα
19

. ε κία 

απφιπηα εμαξηεκέλε βηνγξαθηθή ηξνρηά (πξφσξνο γάκνο, πξφσξε κεηξφηεηα, 

έιιεηςε πφξσλ, αλειαζηηθέο ππνρξεψζεηο, ρεηξσλαθηηθή εξγαζία αιιά θαη 

νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε ζε άιιεο ρψξεο) ε Άληα αλαιακβάλεη εκπξφζεηε δξάζε 

θάλεη ηελ ππέξβαζε θαη αθνινπζεί ηελ παξφηξπλζε θίιεο ηεο πνπ έρεη ήδε 

κεηαλαζηεχζεη ζηελ Διιάδα. Αξρίδεη ηελ αθήγεζή ηεο πεξηγξάθνληαο κε δένο ηελ 

απξνζδφθεηε άθημε ζηελ Διιάδα, ζα θάηη πνπ πνηέ δελ ην «νλεηξεχηεθε». αλ θάηη 

πνπ ην ηφικεζε.  Αξρίδεη κηα θαηλνχξγηα δσή πνπ ηελ ππαγνξεχνπλ νη παιηέο αλάγθεο 

θαη ηελ λνεκαηνδνηεί ε ελειηθίσζή ηεο θαη ε αλάιεςε ησλ επζπλψλ ηεο. ε απηφ ην 

πιαίζην ε απφ ζέζε ηζρχνο (σο εμσηεξηθή) νηθηαθή απαζρφιεζε ζηελ κεγάιε αζηηθή 

πεξηθέξεηα ησλ Αζελψλ παξέρεη ζηαζεξή αλέιημε, εγγχεζε χπαξμεο πξνζθνξάο 

εξγαζίαο θαη φρη πεξηνξηζκφ
20

. Ζ πεξαηηέξσ εθκάζεζε ησλ ειιεληθψλ (θαηαιαβαίλεη 

ειιεληθά) δελ ηεο ρξεζηκεχεη ζε ηίπνηα. Σφζν ζηελ εξγαζία ηεο φζν θαη ζηελ 

πξνζσπηθή ηεο δσή (κηιάεη αγγιηθά κε ηνλ αιινδαπφ Αηγχπηην ζχληξνθφ ηεο) ηα 

αγγιηθά είλαη πξνζφλ. 

 

Κνηλσληθή αλαγλψξηζε. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπκκεηνρή. Κξάηνο πξφλνηαο- 

θνηλσληθή πξνζηαζία- πξφζβαζε ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

 

Ζ Άληα έρεη κηα πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή δσή. πλαλαζηξέθεηαη θπξίσο 

νκφζξεζθνπο νκνεζλείο ηεο (ηνπο ζπλαληά ζηελ εθθιεζία θάζε Κπξηαθή) θαη έρεη 

ειάρηζηεο ζρέζεηο κε Έιιελεο, κφλν κε κεξηθνχο ζπδχγνπο θίισλ ηεο ζε κηθηνχο 

γάκνπο. κσο δελ θαίλεηαη λα βηψλεη κε αλαγλψξηζε ή θάπνηνλ εζηθφ θαη θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ. Γειψλεη φηη δελ έρεη ειεχζεξν ρξφλν γηα ζπλαλαζηξνθέο δηφηη εξγάδεηαη 

πνιχ. Σν θνηλσληθφ δίθηπν ππάξρεη θαη φηαλ ην ρξεηάζηεθε, ζην ζηάδην ηεο 

αλάιεςεο εκπξφζεηεο δξάζεο θαη δηαπξαγκαηεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ζηεξίρζεθε ζε 

                                                 
19

 Πξηλ αθφκε κεηαλαζηεχζεη ήμεξε φηη είλαη ε κφλε απφ ηα επηά αδέιθηα ηεο πνπ δελ πήγε ζε 

θνιιέγην ψζηε λα απνθηήζεη επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα. Παληξεχηεθε πνιχ κηθξή (14 ρξνλψλ), 

απέθηεζε δχν παηδηά θαη δέθα ρξφληα κεηά ρψξηζε απφ ηνλ άληξα ηεο. Ο γάκνο δελ ηελ απνκάθξπλε 

απφ ηελ γνλετθή πξνζηαζία. Οινθιήξσζε ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρνληαο παηδηά πνπ ηα 

πξφζερε ε κεηέξα ηεο.  Γνχιεςε ζθιεξά, ζα κνδίζηξα, ζε εξγνζηάζην θαη ζε άιιεο ρψξεο. Ο άληξαο 
δελ δνχιεπε, δεηνχζε ρξήκαηα απφ ηνπο γνλείο ηεο. ηαλ έραζε ηνπο γνλείο ηεο δελ ήμεξε ηη λα θάλεη. 

Υψξηζε. Καη ηηο δχν θνξέο πνπ αλαηξέρεη ζε εθείλα ηα ρξφληα ζπλδέεη θαηά θάπνην ηξφπν ηελ απψιεηα 

ηεο γνλετθήο πξνζηαζίαο ζα κηα κνηξαία «απνθάιπςε» ελφο αλχπαξθηνπ θαη ζαθψο άληζνπ γάκνπ πνπ 

κάιινλ ηνλ αλαβηψλεη ζα κηα ζθαληαιηά (ζε άιιν ζεκείν, παξεκπηπηφλησο, ιέεη φηη ήηαλ απφ ην 

ζρνιείν) παξά ζαλ ζπλχπαξμε. Ο ιφγνο ηεο γηα ηελ έγγακε πεξίνδν ηεο δσήο ηεο αιιά θαη ην 

πξφζσπφ ηεο δείρλεη θάπνηα «πνλεξηά» αιιά θαη δπζθνξία απφ ην βάξνο θαη θιηκαθνχκελε απειπηζία. 
20

 Βι. Πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ζηξαηεγηθέο έληαμεο ζην Liapi M., 2008, "Integration Strategies of 

Female Migrants The Case of Greece. Report WP 6", FeMiPol Project 
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απηφ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηελ θαηάζηαζή ηεο. Ο ειεχζεξνο ρξφλνο πνπ ηεο 

απνκέλεη είλαη πνιχηηκνο θαη ηνλ αθηεξψλεη ζηε ζρέζε ηεο, κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο 

πνπ ηελ ηξέθεη ζσκαηηθά θαη ςπρηθά. Πεξηγξάθεη κηα ζπκβίσζε φπνπ εθείλνο ηελ 

θξνληίδεη, ηελ αγαπάεη θαη καγεηξεχεη γηα εθείλελ αιιά θαη ηελ αθήλεη, φηαλ ζέιεη λα 

καγεηξεχεη ηα δηθά ηεο θαγεηά. 

ζνλ αθνξά ην «θξάηνο πξφλνηαο- θνηλσληθή πξνζηαζία- πξφζβαζε ζε δεκφζηεο 

ππεξεζίεο», ζηελ πεξίπησζε ηεο Άληαο δελ ππάξρεη άγλνηα δηθαησκάησλ, ή έιιεηςε 

ελεκέξσζεο. Ζ κεηαλαζηεπηηθή ηεο δηαδξνκή είλαη απνιχησο λφκηκε θαη ηππηθή, έρεη 

αζθάιηζε θαη πεξίζαιςε. ηελ πνξεία απνλνκηκνπνηείηαη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. 

ηε ζπδήηεζε κεηά ηε ζπλέληεπμε, έδεημε λα πηζηεχεη πσο φια απηά είλαη αλχπαξθηα 

ζηελ Διιάδα θαη ηα αληηκεησπίδεη θαηά πεξίπησζε κφλν ζην ηππηθφ επίπεδν (π.ρ. δελ 

κπνξεί ηψξα λα ηαμηδέςεη). 

 

ηέγαζε   

 

Ζ Άληα ζπδεί κε ηνλ Αηγχπηην ζχληξνθφ ηεο, ν νπνίνο βξίζθεηαη πάλσ απφ 25 

ρξφληα ζηελ Διιάδα, ζε έλα ππφγεην δίρσξν δηακέξηζκα απφ απηά πνπ παιαηφηεξα 

πξννξίδνληαλ γηα ζπξσξνχο ζε ζηελφηεηα ρψξνπ κε άιια ιφγηα έρεη ρακειήο 

πνηφηεηαο νίθεζε. Ζ ζπλέληεπμε καδί ηεο έγηλε ζην δηθφ ηεο ρψξν θαη έηζη είρα ηελ 

δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζσ κία ζεηξά απφ ιεπηνκέξεηεο ηδηαίηεξεο θξνληίδαο θαη λα 

ληψζσ ηε ζπηηηθή αηκφζθαηξα. Αθνχ ηειείσζε ηελ αθήγεζή ηεο ζέιεζε λα κε 

μελαγήζεη. Μαδί κε ηνλ ζχληξνθφ ηεο κνπ έδεημαλ ηηο επεκβάζεηο θαη ηηο επξεκαηηθέο 

ιχζεηο πνπ εθεχξαλ θαη ζην ηέινο κε πήγαλ ζε έλα ππεξπςσκέλν κπαιθφλη θαη κνπ 

έδεημαλ ηνλ «θήπν» πνπ είραλ δηακνξθψζεη ζηνλ αθάιππην ρψξν ηεο πνιπθαηνηθίαο. 

Μίιεζαλ γηα ην ζπίηη ηνπο ζαλ έμππλε επηινγή ζηέγαζεο κε θηελφ ελνίθην, ρσξίο 

θνηλφρξεζηα, ρσξίο εμψζεηο θαη παξέζεζαλ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο πνπ αθνχγνληαλ 

θαιχηεξεο φκσο εθείλνη ηηο έβξηζθαλ ζαθψο ππνδεέζηεξεο. Μάιηζηα κνπ είπαλ φηη 

θξαηνχλ αθφκε έλα δπάξη ζηνλ 2
ν
 φξνθν γεηηνληθή πνιπθαηνηθίαο γηα λα θπιάλε ηα 

ππφινηπα πξάγκαηά ηνπο ην νπνίν βξίζθαλε αθαηάιιειν γηα ζηέγαζε αθφκε θη αλ 

ηνπο δηλφηαλε δσξεάλ. Αληηιακβαλφκνπλα φηη κηινχζαλε γηα κία ζηξαηεγηθή πνπ 

αθνξνχζε θαη ζηα επφκελα ρξφληα, φκσο ηφηε (2011) δελ κπνξνχζα λα θαηαιάβσ ηί 

πξνινγίδαλε. ήκεξα ζθέθηνκαη φηη ε εκπεηξία πνπ είραλ απνθηήζεη απφ νηθνλνκηθέο 

θαη θνηλσληθέο θξίζεηο ίζσο ηνπο βνήζεζε λα αληηιεθζνχλ έγθαηξα θαη ζθαηξηθά 

θαηαζηάζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ λέεο ή λα επαλεξγνπνηήζνπλ δνθηκαζκέλεο 

ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο.  

 

Οηθνγέλεηα 

 

Τπάξρεη δηαθξαηηθή νηθνγέλεηα θαη δηπιφο πξνζαλαηνιηζκφο φκσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Άληαο δελ απνηειεί νχηε κέζν δηεπθφιπλζεο ηεο έληαμεο νχηε θαη 

εκπφδην. Οηθνγέλεηα γηα ηελ Άληα είλαη ν ζχληξνθφο ηεο θαη απηφλ εκπεξηέρνπλ ηα 

κειινληηθά ζρέδηα επηζηξνθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηε γε πνπ 

αγφξαζε ζηε ρψξα ηεο. Ζ Άληα θάλεη ζρέδηα επηζηξνθήο, επαλέλσζεο κε ηα παηδηά 

θαη εθπιήξσζεο νλείξσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ ησξηλφ ηεο ζχληξνθν. Δθπιεξψλεη 
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ηνλ γνληθφ ηεο ξφιν ζηέιλνληαο ρξήκαηα ζηα παηδηά ηεο θαη ηνπο αγνξάδεη ζπίηηα. 

Ννπζεηεί ηελ θφξε ηεο λα κελ θάλεη ην ίδην ιάζνο κε εθείλε (πξφσξνο γάκνο θαη 

κεηξφηεηα) αιιά δελ έρεη δεη ηα παηδηά ηεο απφ ηφηε πνπ έθπγε (21 ρξφληα). Λέεη φηη 

δελ ηαμίδεςε νχηε φηαλ κπνξνχζε θαη ην αηηηνινγεί ζα κηα δηθή ηεο απφθαζε 

απηνδέζκεπζεο «…I said to myself before I leaving my country- I told myself that 

φηαλ θχγσ απφ εδψ θαη γπξίζσ ζην Φηιηππίλεο, I will stop, I will never come back 

here, in Greece».  

ηαλ ηελ ξψηεζα ηα ζρέδηα γηα ην κέιινλ ηεο, ην πξφζσπφ ηεο θσηίζηεθε θαη 

άιιαμε ν ηξφπνο νκηιίαο. Υακήισζε ηνλ ηφλν ηεο θσλήο, δσήξεςε ην βιέκκα ηεο θαη 

κνπ εθκπζηεξεχζεθε: «Ahmet knows, little by little I have lands- I bought 

lands……λα θηηάμσ ζπίηη κε, with πξψηα ν Θεφο, καδί ν Αρκέη, λα κέλνπκε καδί …  

(ηηο Φηιηππίλεο;) ...Δθεί. Ναη, λα κέλνπκε εθεί. To have business». ηελ εξψηεζή 

κνπ ηη είδνπο επηρείξεζε, απαληά φηη ζέιεη λα θηηάμεη θνχξλν, είραλ θάπνηε 

θνχξλν… Πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ θαη ηειηθά ζπλζέησ ηελ εηθφλα: Μεγάισζε ζε 

λεζί „Mindanao island‟. ηαλ ν παηέξαο ηεο δελ κπνξνχζε πηα λα δνπιεχεη έθπγε ε 

νηθνγέλεηα θαη έθηηαμε θνχξλν. Ζ Άληα ήηαλ ηφηε 5 ρξνλψλ. «I grown up in 

Mindanao. Because my parents … δελ κπνξεί λα δνπιεχεη (ην …) κπακπάο, … 

Έθηηαμε business γηα θνχξλν. When I am five years old, I stay, I grown up in islands. 

That‟s why εγψ κ‟ αξέζεη πνιχ ζαιαζζηλφ θαγεηφ. ((γέιηα)) Ναη. I don‟t like θξέαο, 

θπξία. I don‟t like». Θα κπνξνχζε λα κείλεη εδψ, ηεο αξέζεη «I like Greece. It‟s easy 

the money. Αιιά κεηά, θπξία, εγψ πνπ δελ κπνξψ λα θάλσ δνπιεηά; And I have 

children…I want to die together with my children. I want together with my children 

when I become older.» 

Ο δηπιφο πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ πεξίπησζε ηεο Άληαο δελ απνξξέεη απφ κία 

ζηξαηεγηθή θαη εκπξφζεηε δξάζε κε ζθνπφ ηελ εμηζνξξφπεζε αλάκεζα ζηηο δχν 

θνηλσλίεο πξνέιεπζεο θαη δηακνλήο. Σνπνζεηείηαη ζε έλα απψηεξν ρξνληθά κέιινλ 

πνπ θαη ε ίδηα γλσξίδεη φηη νη βηνινγηθνί πεξηνξηζκνί είλαη απαγνξεπηηθνί γηα έλαξμε 

επηρεηξήζεσλ, αθφκε θαη εάλ ππάξμεη επηζηξνθή. Χζηφζν έρεη απφιπηε αλάγθε λα 

ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα. Πξφθεηηαη πεξηζζφηεξν γηα έλα θαληαζηαθφ 

κεηαλαζηεπηηθφ ζρέδην παξά γηα έλαλ δηπιφ πξνζαλαηνιηζκφ. Σν φλεηξν πνπ 

θπξηνιεθηηθά ηξέθεη ηελ Άληα, έξρεηαη απφ ηελ πξψηε πεληαεηία ηεο δσήο ηεο θαη 

δηαηεξείηαη εδψ ζην ππφγεην δηακέξηζκα. Έρεη γε, λεζί, ζαιαζζηλά, ηνλ ζχληξνθφ ηεο 

θαη ηελ επηζπκία επηζηξνθήο θαη επαλέλσζεο κε ηα παηδηά ηεο, ζην πεξηβάιινλ πνπ 

ππήξμε θάπνηε έλα επηπρηζκέλν παηδί. 

Σαπηφηεηα- αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ 

 

Ζ βηνγξαθηθή δνκή ηεο πεξίπησζεο ηεο Άληαο αλαδεηθλχεη φςεηο κηαο 

πεξηζσξηαθήο έληαμεο, κηαο αίζζεζεο ηνπ «αλήθεηλ» πνπ πεξηνξίδεηαη ζηε ζρέζε ηεο 

κε ηνλ ζχληξνθφ ηεο θαη πιαηζηψλεηαη κε ζχκβνια. Ζ ζρέζε απηή απνηειεί ηνλ 

δσηηθφ ηεο ρψξν, ηε λεζίδα πνπ ε Αληα πεξηθξνπξεί θαη φπνπ κπνξεί λα παξακέλεη 

μέλε, κε πιεγέο θαη αλάγθεο πξσηαξρηθήο θξνληίδαο. Ο ηφπνο ζηνλ νπνίν ηεο 

επηηξέπεηαη λα δηαηεξήζεη ηηο δηαηξνθηθέο ηεο ζπλήζεηεο θαη ν νπνίνο θηινμελεί ηελ 

πξνζσπηθή ηεο ηαπηφηεηα κε αμηνπξέπεηα. Ζ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα έρεη λα θάλεη κε 

ην  φηη είκαζηε «ην ίδην πξφζσπν» θαη είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ θνηλσληθή 
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ηαπηφηεηα, δηεπθξηλίδεη ν Sen. Καηά απηή ηελ έλλνηα ε αλαδήηεζή ηεο εμεηάδεηαη 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ πνιηηηζκφ ελφο αηφκνπ ή ελφο ζπλφινπ. Πξνζεγγίδνληαο ηελ 

αθήγεζε ηεο Άληαο ππφ ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο δπλαηνηήησλ/ ηθαλνηήησλ 

αληρλεχνπκε ηηο πνιχηηκεο ιεηηνπξγηθφηεηεο.  

-Ζ νξηνζέηεζε ηνπ δσηηθνχ ρψξνπ. Ζ θνβηθή ζηάζε, ε ζηέξεζε θαη νη απψιεηεο 

δηαηξέρνπλ ηνλ ςπρηζκφ ηεο Αληαο κε ζπγρχζεηο, έιιεηςε ηεξαξρήζεσλ ή θαη 

δηαθνξνπνηήζεσλ κεηαμχ δηαβίσζεο θαη επηβίσζεο. Σαπηίδεη ηελ πιήξσζε ησλ 

ζηνηρεησδψλ ηεο αλαγθψλ κε ηηο πνιχηηκεο γηα εθείλε ιεηηνπξγίεο. Πξφθεηηαη γηα έλα 

αζαθέο φξην ε παξαβίαζε ηνπ νπνίνπ απεηιεί ηε δσή ηεο.  

-Ζ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηεο ζε έλα πεξηραξαθσκέλν πεξηβάιινλ φπνπ δελ 

είλαη πιένλ κφλε θαη φπνπ αηζζάλεηαη αζθάιεηα, εκπηζηνζχλε θαη έιιεηςε θφβνπ. 

-Ζ έληηκε θαη ζπλεπήο ζηάζε ηεο θαη ε εξγαηηθφηεηά ηεο. Δθπιεξψλεη φιεο ηεο ηηο 

ππνρξεψζεηο πξνο ηα παηδηά ηεο. Γελ ην ζθάεη απφ ηελ εξγνδφηξηα/ απφιπην αθεληηθφ 

αιιά εμεγείηαη, θαη ζηηο επφκελεο ζπλεξγαζίεο ηεο ηεξεί φ,ηη έρεη ζπκθσλήζεη. 

-Ζ δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο εηεξφηεηαο. Γηεθδηθεί ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο χπαξμεο, δηαηξνθήο ηεο θαη εξγαζίαο κε γλψκνλα ηε δπλαηφηεηα 

δηαηήξεζεο ησλ δηθψλ ηεο εζληθψλ γεπζηηθψλ πξνηηκήζεσλ. Θα απνηνικνχζα λα πσ 

φηη ην ληψζεη ζαλ λα κε ηεο δεηείηαη δήισζε θξνλήκαηνο θαη ηαπηφρξνλα ην 

εθιακβάλεη ζα ζεβαζκφ ησλ άιισλ ζηα φξηα πνπ εθείλε ζέηεη.  

 

Ζ αζθάιεηα ηεο επηινγήο «ηνπ λα είλαη μέλε» ζε μέλε πόιε 

 

πλνςίδνληαο, παξαηεξνχκε φηη ζηε δηαρξνληθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ 

ηεο Άληαο κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ δηαγξάθεηαη κία πνξεία «απέληαμεο». Δάλ γηα 

παξάδεηγκα εμεηάδακε ηε δσή ηεο σο πξνο ηνπο δείθηεο έληαμεο, ηε ρξνληθή πεξίνδν 

πνπ αθνινχζεζε ηε κεηαθίλεζή ηεο απφ ηηο νηθηαθέο ππεξεζίεο σο εζσηεξηθή θαη 

πξηλ απνθηήζεη ζπκβησηηθή ζρέζε κε ηνλ ζχληξνθφ ηεο, ζα εληνπίδακε κηα θαζφια 

εληαμηαθή πνξεία. ηε ζπλέρεηα ράλεη ηε λνκηκφηεηα, ηελ αζθάιηζε θαη 

απνκαθξχλεηαη απφ ην εζλνηηθφ ηεο δίθηπν. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπκπησκαηηθή 

νπηζζνρψξεζε ή κπνξνχκε λα δνθηκάζνπκε λα δνχκε δξάζε θαη ζπληνληζκέλε 

ηαθηηθή ζην γεγνλφο ηεο κε επηδίσμεο απφθηεζεο λέαο ηαπηφηεηαο παξά ηε 

καθξνρξφληα δηακνλή θαη ηελ θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ; Πξέπεη επίζεο λα ιάβνπκε 

ππφςε φηη «νη ηαπηφηεηεο, νη ζηάζεηο, ε ζπκπεξηθνξά, θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ 

θνηλσληθή ζθαίξα ησλ εζλνηηθψλ νκάδσλ επεξεάδνληαη φρη κφλν απφ ηα ζέκαηα πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ησλ νξίσλ ησλ εζληθψλ νκάδσλ ή ζε ζρέζε κε άιιεο νκάδεο, 

αιιά θαη απφ δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. 

(Beresnevièiûtë V., 2003, p.99). Ζ Άληα δελ έρεη κείλεη πνηέ ρσξίο δνπιεηά ή θαη 

δνπιεηέο, άξα δηαηεξεί εθείλεο ηηο επαθέο πνπ ηεο ρξεηάδνληαη θαη επελδχεη ζηελ 

πξνζσπηθή ηεο δσή δεζκεπφκελε ζηε ζρέζε ηεο. Έρεη γλψζε ηεο αλνκίαο θαη ηεο 

πνιπλνκίαο ηεο ρψξαο δηακνλήο ηεο κε απνηέιεζκα λα επηιέγεη κε γλψκνλα ην 

νηθνλνκηθφ ηεο ζπκθέξνλ ηε κε αλαλέσζε ηεο άδεηαο ηεο. Βιέπεη ηνλ νινέλα 

απμαλφκελν κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζηε ρψξα, γλσξίδεη ηα δεδνκέλα ηεο (ειηθία, 

επζχλεο) θαη θξίλεη φηη ε εζληθή ηεο πξνέιεπζε αιιά θαη ε πξνζσπηθή ηεο αμηνπηζηία 

ηεο δίλνπλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα αλεχξεζεο εξγαζίαο, θπξίσο ζηνλ ρψξν ησλ 
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νηθηαθψλ ππεξεζηψλ
21

. Γελ πξφθεηηαη γηα κηα ζηάζηκε παξακνλή αιιά γηα 

επαγγεικαηηθή εμέιημε (θαιέο ζπζηάζεηο, επηινγή εξγνδνηψλ, πεξηγξαθή εξγαζηψλ) 

ζε έλαλ ρψξν πνπ πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο είηε λφκηκεο είηε ζπρλά επηδησθφκελεο 

αδήισηεο εξγαζίαο. Αλαπηχζζεη ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο θαη δηαβίσζεο ζην ξεπζηφ 

αζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Αζήλαο, βειηηψλνληαο ηελ δσή ηεο κέζα ζε κηα εηθνζαεηία, 

ζχκθσλα κε ηα δηθά ηεο θξηηήξηα. Γελ ρξεηάδεηαη ηελ θνηλσληθή ζπλάθεηα ηεο 

εζλφηεηάο ηεο, δελ θνηλσληθνπνηείηαη σο Φηιηππηλέδα.  

Καηά ηελ «έμε»
22

 ηεο [habitus], ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν  ηεο «θνηλήο ινγηθήο» 

θαη ησλ πνιχ ζπγθεθξηκέλσλ δνκψλ  πνπ ηελ  πξνζδηνξίδνπλ  (θχιν, θνηλσληθή ηάμε, 

ειηθία, εζλφηεηα) εξγάδεηαη, κεηαλαζηεχεη ζε γεηηνληθέο ρψξεο, ζπληεξεί ηα παηδηά 

πνπ απέθηεζε φληαο ε ίδηα παηδί. Ζ κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα βηψλεηαη ζαλ 

γηγάληην άικα κε ψζεζε ηελ απειπηζία θαη ην βάξνο ησλ επζπλψλ, έλα άικα πνπ ηελ 

κεηακνξθψλεη θαη ηελ πξνζγεηψλεη ζηελ εμσηηθή γηα ηελ ίδηα ρψξα κε ηελ αιιφθνηε 

δηαηξνθή. Ζ εξκελεπηηθή καο πξνζέγγηζε αλαγλσξίδεη ηηο «δνκεκέλεο δνκέο» λα 

ιεηηνπξγνχλ ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο κεηαλάζηεπζήο ηεο σο «δνκνχζεο 

δνκέο…,γελεζηνπξγέο θαη νξγαλσηηθέο αξρέο ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ». (Bourdieu P.,2006, ζει. 88). ηελ πνξεία ηεο εληαμηαθήο 

δηαδηθαζίαο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ε Άληα γίλεηαη ζηαδηαθά ιηγφηεξν 

εκθαλήο, ξπζκίδεη ηηο πξνζδνθίεο ηεο θαη επαλαπξνζδηνξίδεη ηνλ εαπηφ ηεο 

πιαγηνθνπψληαο ηελ έληαμε-εηπκεγνξία πνπ ηεο πξνδίδεη ε θαηεζηεκέλε ηάμε ηνπ 

θπξίαξρνπ έζλνπο κε ην λα πξνσζεί «θνζκνπνιίηηθα» ηελ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα 

ηεο “Φηιηππηλέδαο” ζηελ αγνξά εξγαζίαο δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηε ζσηήξηα γηα 

εθείλε ηδηφηεηα ηεο μέλεο. «Ζ θνηλσληθή ελζσκάησζε ζρεηίδεηαη κε κία 

εμαηνκηθεπκέλε ζέζε ζηελ θνηλσληθή ηνπνγξαθία θαη ηηο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο (ελφο 

αηφκνπ) θαη επθαηξίεο γηα λα εθαξκφζεη ην άηνκν απηέο ηηο δπλαηφηεηεο» 

(Beresnevièiûtë V., 2003, p.99). Ζ Άληα δε ληψζεη κεηαλάζηξηα ζηελ Διιάδα, δελ έρεη 

ηαμηδέςεη ή ζρεδηάζεη λα κεηαθηλεζεί ζηε ρψξα, δεη σο κία μέλε ζηελ Αζήλα. ηελ 

πνξεία ηεο εληαμηαθήο δηαδηθαζίαο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ε Άληα επηδηψθεη 

ηελ αθάλεηα.  

                                                 
21

 Καηά κία έλλνηα αθφκε θαη ε «απν-εηδίθεπζε ζα κπνξνχζε λα γίλεη «απνδεθηή» απφ ηελ άπνςε 

κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ελζσκάησζε ιακβάλνληαο ππφςε «…φηη ε εξγαζία ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα 

κπνξεί λα  απνηειεί κηα ζηξαηεγηθή επηβίσζεο ((Kontos & Sacaliuc 2008; Morokvasic & Catarino 

2008; Krzystek, 2007), έλα ζθαινπάηη (Cederberg & Anthias 2008) ή είζνδνο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

(Ληάπε 2008) αθφκε θαη γηα κεηαλάζηξηεο κε επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο» (Liapi M., 

Vouyioukas A.,2009, ζ.166).  

22
 πσο ππνζηήξημε ν Bourdieu νη κεραληζκνί θπξηαξρίαο θπξηαξρνχλ  ζπκβνιηθά κέζα απφ ηηο δνκέο 

ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ θαη αλαπαξάγνληαη αζπλείδεηα [έμεηο/habitus] θαηά ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ 

αηφκσλ. 
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Ζ Άληα δεη «ηξάλζηη» θαη ληψζεη άλεηα ζε κία πφιε πνπ έρεη θπξηνιεθηηθά 

κεηακνξθσζεί ηα ρξφληα πνπ εθείλε βξίζθεηαη εδψ. Με θάπνην ηξφπν, επηδηψθεη ηελ 

ηαπηφηεηα ηεο μέλεο κε ηελ λεσηεξηθή έλλνηα. «Οη μέλνη δελ είλαη κνληέξλα 

εθεχξεζε- νη μέλνη φκσο πνπ παξακέλνπλ μέλνη επί καθξφλ, αθφκα θαη γηα πάληα, 

είλαη… ,ηη θη αλ ζπκβαίλεη ζηηο πφιεηο ζηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηνπο, φζν 

δξαζηηθά θη αλ αιιάδεη ε δνκή ηνπ ρψξνπ, ε φςε θαη ην ζηπι ηνπο αλά ηα ρξφληα ή 

ηνπο αηψλεο, έλα γλψξηζκά ηνπο παξακέλεη ζηαζεξφ: νη πφιεηο είλαη ρψξνη φπνπ μέλνη 

κέλνπλ θαη θηλνχληαη πνιχ θνληά ν έλαο ζηνλ άιιν» (Μπάνπκαλ, Ε., 2006,ζει. 187). 

Ζ δηαηήξεζε ησλ δηαηξνθηθψλ ηεο πξνηηκήζεσλ θαη ε ζπληήξεζε ηεο επηζπκίαο 

επηζηξνθήο απνηεινχλ γηα εθείλε έλα ζχκβνιν ειεπζεξίαο, έλα πεδάιην ράξαμεο 

πνξείαο ζηελ εξγαζία θαη ζηε ζρέζε ηεο, κηα λεζίδα αζθάιεηαο θαη αμηνπξέπεηαο ζην 

ράνο ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο ηεο δσήο 

έρεη έλαλ αιεζηλφ γάκν (αλ θαη δελ έρεη ηππηθά παληξεπηεί κε ηνλ ζχληξνθφ ηεο), ζε 

αληίζεζε κε ηνλ ηππηθφ αιιά νπζηαζηηθά αλχπαξθην γάκν ησλ λεαληθψλ ηεο ρξφλσλ. 

Έρεη νηθνλνκηθή αζθάιεηα θαη ελαιιαθηηθνχο ειηγκνχο (φπσο απνλνκηκνπνίεζε, 

αηνκηθή απνηακίεπζε) αληηκεηψπηζεο πηζαλψλ θηλδχλσλ ζε θαζεζηψο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο. Έρεη δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα (ππφ φξνπο έληαμε) θαη αμηνπξέπεηα.   

 

Αληί επηιόγνπ 

 

Ζ αλάιπζε ηεο βηνγξαθηθήο αθήγεζεο κέζα απφ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο 

ζεσξίαο ησλ ηθαλνηήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο δείθηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ 

κεηαλαζηψλ αλέδεημε πνηνηηθέο απνρξψζεηο θαη επέηξεςε ηελ αλάπηπμε κίαο 

εξκελεπηηθήο κε αλαηξεπηηθέο λνεκαηνδνηήζεηο.  

Δάλ δερζνχκε ην βάζηκν κηαο ηέηνηαο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο, 

νδεγνχκαζηε ζηε δηαηχπσζε ηεο ππφζεζεο φηη ε ζρεηηθνπνίεζε ηεο πεξίπησζεο πνπ 

αλαιχζεθε κπνξεί ζε κία επφκελε θάζε λα ζπγθξηζεί κε άιιεο πεξηπηψζεηο (θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε επξήκαηα πνζνηηθψλ εξεπλψλ) κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί ε χπαξμε 

ελφο επηπέδνπ αζθαιείαο πνπ εγγπάηαη ην αθίλδπλν ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ. Γηα ηνλ 

έιεγρν απηήο ηεο ππφζεζεο ζε πηζαλή κειινληηθή δηεξεχλεζε αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά 

πηζαλνχο ζπζρεηηζκνχο: Απνηειεί ζηφρν ε δηαηήξεζε ή ε έγεξζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

επηινγήο, ζε έλαλ ξεπζηφ θφζκν; Απηή ε ηάζε, εάλ ππάξρεη, αληρλεχεηαη δηαρξνληθά; 

ρεηίδεηαη κε ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ; (αλαγλψξηζε, απνδνρή). Δληνπίδεηαη 

πεξηζζφηεξν ζε πνιππιεζείο/ πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο απ‟ φηη ζε ηνπηθέο/ 

θιεηζηέο θαη αξηζκεηηθά κηθξέο θνηλσλίεο; πλδέεηαη κε ηελ αλάγθε ησλ 

κεηαλαζηξηψλ λα ππεξηνλίζνπλ κελ ηε δηαθνξεηηθή αθεηεξία αιιά θαη ηελ θνηλή 

θαηάιεμε -ζηάζε-κε ηνπο γεγελείο (πεξηβάιινλ έληαμεο).  

 ηελ παξνχζα εξγαζία εζηηάζακε ζηε δηαηήξεζε ησλ επηινγψλ πνπ ζαθψο 

πεξηγξάθεηαη ζηηο ζεσξίεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εμηζνξξφπεζε 

κεηαμχ πξνζαξκνγήο θαη απηνλνκίαο δξάζεο. Καηά κία έλλνηα ε πξψηε «αλάγλσζε» 

παξαπέκπεη ζηελ πνιηηηθή ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο έληαμεο (δηθαηψκαηα κεηαλαζηψλ, 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο θνηλσλίεο ππνδνρήο) ελψ ε δεχηεξε πξνζηδηάδεη ζηελ 

θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο ελζσκάησζεο δίλνληαο έκθαζε ζηελ 
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πιεπξά ησλ κεηαλαζηψλ θαη  δηαπξαγκάηεπζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζε κία ζρέζε 

αιιειφδξαζεο κε ηε ρψξα παξακνλήο.  
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Μαξίλα Πεηξνλψηε 

 

Ζ ΔΝΣΑΞΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΧΝ. ΚΔΦΔΗ ΓΤΡΧ ΑΠΟ ΜΗΑ 

ΑΣΔΛΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

«Tη λα ζνπ πσ …είκαη θαη δελ είκαη εληαγκέλε»: κε ηε κηθξή απηή θξάζε ε Μαξία, κία 

Αηγχπηηα κεηαλάζηξηα, ζπκππθλψλεη εχζηνρα θαη γιαθπξά ηηο ακθηβνιίεο πνπ ηξέθεη σο 

πξνο ηελ έληαμή ηεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Οξκψκελε απφ ηελ έληνλε απηή 

ακθηζπκία, ζα επηθεληξσζψ ζην αλ θαη γηαηί ε ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηηο 

πνηθίιεο δξάζεηο κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ (ΜΚΟ) επλνεί ηελ θνηλσληθή ηνπο 

έληαμε. Σελ πνιχζεκε απηή δηαδηθαζία εμεηάδσ ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο νη κεηαλάζηξηεο έξρνληαη ζηελ Διιάδα, ηηο δηαζπλδέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ κε 

ηελ ειιεληθή πιεπξά, ηα ζρέδηα γηα  επηζηξνθή ζηελ παηξίδα, ην πσο αληηιακβάλνληαη 

ηελ έληαμε, ην πψο απνηηκνχλ ην θνηλσληθφ θαη αλζξσπηζηηθφ έξγν ησλ ΜΚΟ, θ.ά. 

 

Έλλνηα - θιεηδί ζηε ζπδήηεζε γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, 

ε έληαμε επηδέρεηαη αλφκνηνπο νξηζκνχο θέξλνληαο ζην πξνζθήλην ηελ αλάγθε γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα θαη θαζξεθηίδνληαο ην πλεχκα ησλ Δπξσπαίσλ απνηθηνθξαηψλ 

έλαληη ησλ απνηθηνθξαηνχκελσλ ιαψλ. Δθείλν ζην νπνίν ζπκθσλνχλ νη ζεσξεηηθνί 

είλαη πσο απνηειεί δηαθνξνπνηεκέλε θαη εμαηξεηηθά ζχλζεηε δηαδηθαζία, θαζψο θαη 

ζην φηη κεηαλάζηεο θαη «γεγελείο» πξέπεη λα έρνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε ζε ηέζζεξεηο 

βαζηθέο ζθαίξεο: ηε λνκηθή (δηθαίσκα παξακνλήο, εθρψξεζε ηζαγέλεηαο), ηελ 

πνιηηηθή (δηθαίσκα ςήθνπ, ζπκκεηνρή ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε), ηελ θνηλσληθή 

(ζηέγε, πεξίζαιςε, εθπαίδεπζε, απαζρφιεζε) θαη ηελ πνιηηηζκηθή (ειεπζεξία 

έθθξαζεο, ζξεζθεπηηθέο θαη εζηκηθέο πξαθηηθέο) (Vermeulen & Penninx 2000, 

Baldwin-Edwards 2005). 

 

Άιινη κειεηεηέο ραξηνγξαθνχλ σο πιένλ αμηφπηζην κέζν έληαμεο ηελ θνηλσληθή 

απνδνρή (Glazer 1998, 60, Penninx 2003), ελψ  ηαπηφρξνλα, επηθξαηεί ε άπνςε φηη ε 

ηξνρηά ηελ νπνία δηαλχνπλ νη κεηαλάζηεο ζε κία απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ζθαίξεο 

δελ επζπγξακκίδεηαη θαηαλάγθε κε εθείλε πνπ δηαγξάθνπλ ζηηο άιιεο. Άπνςε ε 

νπνία θινλίδεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ δίπνινπ έληαμε/απνθιεηζκφο, πξνβάιιεη ηηο δπν 

απηέο δηαδηθαζίεο σο αιιειέλδεηεο θαη δίλεη πξνβάδηζκα ζηελ αλίρλεπζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ κε ηηο νπνίεο νη κεηαλάζηεο παξαθάκπηνπλ αζχκθνξεο γηα απηνχο 

ξπζκίζεηο, βειηηψλνπλ ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπο ή εμπθαίλνπλ αλζεθηηθνχο δεζκνχο 

κέζα θαη πέξα απφ ηα εζληθά εδάθε. 

 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ηελ έληαμε μερσξηζηή ζπνπδαηφηεηα θαηέρνπλ ηα  

πνιηηηθά δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ, ηδηαίηεξα ε απφθηεζε ειιεληθήο ηζαγέλεηαο  

(Baldwin Edwards & Apostolatou 2008, Υξηζηφπνπινο 2012). Θεσξείηαη δε, πξφδειν 

φηη νη ζεζκηθνί πεξηνξηζκνί θξχβνπλ αθνκνησηηθέο δηαζέζεηο, δειαδή, ηελ επηβνιή 

ζηνπο «μέλνπο» εζληθψλ γλσξηζκάησλ κέζσ εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ 

πξνγξακκάησλ (Φξαγθνπδάθε & Γξαγψλα 1997, Pavicevic 2004). Έηζη, ελψ κε ηελ 
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πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πνιινί κεηαλάζηεο δηαζθαιίδνπλ ηθαλνπνηεηηθνχο φξνπο 

δηακνλήο ή εξγαζίαο, νη δηαθξίζεηο ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη ζηε γεηηνληά, ηε δνπιεηά ή 

ην ζρνιείν, δελ έρνπλ εμαιεηθζεί. ηελ πξάμε, ε θπζηθή ηνπο παξνπζία αλάγεηαη ζε 

«ζνβαξή απεηιή», ε πξνζνρή κεηαηίζεηαη απφ ηηο ξπζκίζεηο νη νπνίεο ηνπο 

πεξηζσξηνπνηνχλ ζηελ «έλδεηα» ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο θιεξνλνκηάο θαη θαιιηεξγείηαη 

ε αλνρή ηεο εηεξφηεηαο – αμία πνπ δηαθέξεη ξηδηθά απφ εθείλε ηεο απνδνρήο δηφηη 

ππνδειψλεη  πξφζεζε ειέγρνπ θαη θαζππνηαγήο φζσλ «δηαθέξνπλ» (Galeotti 1993, 

Goldberg 1994, 7). Σν ζεσξεηηθφ ηεο ππφβαζξν ε αλάιπζή κνπ αληιεί απφ ηελ 

ππφζεζε φηη ε έληαμε ησλ κεηαλαζηξηψλ ππαγνξεχεηαη απφ έλα ζχλνιν παξαγφλησλ: 

κεηαμχ άιισλ, ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ηνπο εθφδηα, ηηο εζληθέο πνιηηηθέο θαη ηελ 

απήρεζε πνπ έρεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Άιινπ ε ξεηνξηθή γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. Πξψηηζην κέιεκά κνπ, ζπλεπψο, είλαη λα αλαδεηήζσ γηαηί εκπιέθνληαη νη 

γπλαίθεο απηέο ζε ΜΚΟ, αλ θαη πψο κηα ηέηνηα εκπινθή αξζξψλεηαη κε ηελ 

ελεξγνπνίεζε ή/θαη ηελ έληαμή ηνπο ζε άιια θνηλσληθά πεδία, φπσο επίζεο, ην πψο νη 

ίδηεο κεζνδεχνπλ θαη ζηαζκίδνπλ ηηο ζρεηηθέο εκπεηξίεο.  

 

πσο ζα πξνζπαζήζσ λα δείμσ, αλ θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη ΜΚΟ ζε 

κεηαλαζηεπηηθνχο πιεζπζκνχο ηνπο νπνίνπο ε πνιηηεία αγλνεί ή απαμηψλεη, 

επηηξέπνπλ ηελ απνθπγή αλεμέιεγθησλ εληάζεσλ θαη πξνζηξηβψλ, ην λφκηζκα απηφ 

έρεη κία αθφκε φςε. Ζ ρνξεγνχκελε αξσγή δηεπζεηεί άηππα κφλν θαη πεξηπησζηαθά 

ηηο επηπινθέο πνπ αλαθχπηνπλ, κε ζπλέπεηα λα αλαπαξάγνληαη ζπκπαγείο δνμαζίεο 

θαη δηαθξίζεηο, λα κέλνπλ άζηθηνη  νη κεραληζκνί πνπ θξαηνχλ ηνπο κεηαλάζηεο 

καθξηά απφ ηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ νη νπνίεο ηνπο αθνξνχλ θαη λα απνζησπάηαη 

ε καθξνβηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ (Ζarrell Bond, Voutira & Leopold 

1992). Καη απηφ δηφηη, ζηεξνχκελεο λνκνζεηηθήο θαη εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, νη ΜΚΟ 

βαζίδνληαη ζε έλα επξχηαην θάζκα αληαιιαγψλ θαη ζπλεξγαζηψλ κε θξαηηθνχο 

θνξείο, ελψ, σο έλα ηνπιάρηζηνλ βαζκφ, νη ιχζεηο πνπ πξνηείλνπλ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ησλ κεηαλαζηψλ βαδίδνπλ ζηα ρλάξηα ζεζκνζεηεκέλσλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (Petronoti 1996, 197 & 2001). Με ηε ζπιινγηζηηθή απηή, 

παξά ην γεγνλφο φηη πνιιέο απφ ηηο πξνηάζεηο θαη ηα δηαβήκαηα ησλ ΜΚΟ έξρνληαη ζε 

αληηπαξάζεζε κε ηελ επίζεκε πνιηηηθή (Sicinski 1998, 102), νη πξαθηηθέο ησλ 

κεηαλαζηξηψλ πνπ πξνζειθχνπλ απηέο νη νξγαλψζεηο δηελεξγνχληαη ππφ ηε ζπκβνιηθή 

ζθέπε ηνπ αλζξσπηζκνχ, άηππα θαη εζεινληηθά. 

 

Παξαθξάδνληαο ηνλ Σζνπθαιά (1995, 298, 301), ζα έιεγα φηη νη εγγελείο ζηηο 

ζρέζεηο Διιήλσλ θαη κεηαλαζηψλ αληηλνκίεο, αλαζχξνπλ ζηελ επηθάλεηα ηελ 

εμάξηεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο απφ δπηηθά πξφηππα ζθέςεο σο κέζνπ 

εθζπγρξνληζκνχ, αιιά θαη ζπγθάιπςεο κηαο ηζηνξηθήο αλαζθάιεηαο γχξσ απφ ηελ 

«θαηαγσγή» θαη ηελ «νπζία» ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο.  

Απηφ είλαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ν ιφγνο γηα ην ζεβαζκφ ηνπ Άιινπ απνθηά 

πνιινχο θαη πηζηνχο νπαδνχο. Πξάγκαηη, παξά ηελ θαηαθαλψο αζχκκεηξε θαηαλνκή 

δηθαησκάησλ κεηαμχ «δηθψλ» θαη «μέλσλ», ηα βίαηα θαη απξνθάιππηα θξνχζκαηα 

μελνθνβίαο απμήζεθαλ ζρεηηθά πξφζθαηα. ε εληθέο γξακκέο, νη αληηδξάζεηο ησλ 

Διιήλσλ ζε άηνκα αλφκνηαο θνπιηνχξαο ή ρξψκαηνο, εθδειψλνληαη ππφ ηελ 



 108 

ακθίεζε κίαο «πνιηηηθά νξζήο», αλζξσπηζηηθήο, ζπκπεξηθνξάο πξννξηζκφο ηεο 

νπνίαο είλαη λα ππνηηκήζεη ηνλ Άιινλ ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ πξνηάζζεη ηνλ Δαπηφ σο 

πξναζπηζηή ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αλνρήο. Πξφθεηηαη γηα ηδηφηεηα κε  

ηελ νπνία νη θαηέρνληεο εμνπζία κεηαιιάζζνπλ ηα ζχκβνιά ηεο θξαηψληαο 

αλαιινίσην θαη αθαλή ηνλ άθακπην ππξήλα ησλ ηδεψλ ηνπο (Fischer 1986, 230). 

 

Γηα ηελ εξεπλεηηθή πξάμε  

 

To εκπεηξηθφ πιηθφ πξνέξρεηαη απφ δχν ζπλεληεχμεηο ηεο Μαξίαο. Σελ πξψηε ηελ 

πήξα θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Μεηαλάζηξηεο ζηελ Διιάδα» θαη ηε 

δεχηεξε ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, φηαλ ρξεηάζηεθα νξηζκέλεο δηεπθξηλίζεηο. Ζ επηινγή 

ηεο πελεληάρξνλεο απηήο κεηαλάζηξηαο σο «πξσηαγσλίζηξηαο» ηεο αλάιπζήο κνπ 

δελ ππαηλίζζεηαη θάπνηα αληηπξνζσπεπηηθφηεηα. Σα βηψκαηα, νη ζρέζεηο, νη 

(ηξαπκαηηθέο) αλακλήζεηο, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη νη ζηξαηεγηθέο ηεο εκθαλίδνπλ 

πνιιέο αλαινγίεο κε φζα εμηζηνξνχλ γπλαίθεο απφ άιιεο αθξηθαληθέο ή αζηαηηθέο 

ρψξεο. πσο απηέο, έηζη θαη εθείλε, απφ ηε κηα κεξηά ληψζεη κφλε, «μέλε», 

«κεησκέλε», ελψ απφ ηελ άιιε, επηλνεί πνιππνίθηιεο ηερληθέο επηβίσζεο θαη έρεη ηελ 

πεπνίζεζε φηη νη επηζηεκνληθέο κειέηεο κπνξνχλ λα θαηαξξίςνπλ ηηο αξλεηηθέο 

πξντδεάζεηο γηα ηνλ Άιινλ, λα βγάινπλ απφ ηελ αθάλεηα ηα θνηλσληθά «ζησπειά», 

«παξάλνκα» ή «αλέληαρηα» άηνκα (Petronoti 1998 & 2001).  

 

Δθείλν γηα ην νπνίν μερσξίδεη, ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζπκία ηεο «λα κηιήζνπκε», ηελ 

επηζπκία λα ζπλερηζηεί ε ζπλεξγαζία καο ζην κέιινλ, ηελ πινχζηα 

επηρεηξεκαηνινγία θαη ηελ νμπδέξθεηα κε ηελ νπνία παξαζέηεη κία αιιεινπρία 

ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη πεξηζηαηηθψλ, ην φηη νη ιέμεηο πνπ δηαιέγεη 

απνδεηθλχνπλ φηη έρεη πιήξε ζπλείδεζε ηεο θνηλσληθήο αμίαο ησλ επηινγψλ ηεο. Ζ 

εγξήγνξζή ηεο θξάηεζε ακείσην ην ελδηαθέξνλ κνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη κνπ επέηξεςε λα ζπγθεληξψζσ πνιπάξηζκεο πιεξνθνξίεο γηα 

δηαδνρηθέο θάζεηο ηεο δσήο ηεο – πξάγκα αλεθηίκεην, εθφζνλ ε έληαμε ζπληζηά 

καθξφρξνλε θαη πνιπεπίπεδε δηαδηθαζία. 

 

Δπηπιένλ, κέζσ ηεο ηθαλφηεηάο ηεο λα εληνπίδεη αιιεινζπγθξνπφκελεο φςεηο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ηελ πεξηβάιιεη, ε Μαξία ζπλεηδεηνπνηεί κε ελάξγεηα ηε δηηηή 

ιεηηνπξγία ησλ ΜΚΟ. Δλψ, δειαδή, εθζεηάδεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ έρεη 

απνθνκίζεη πξνζηξέρνληαο ζε εζληθέο θαη δηεζλείο νξγαλψζεηο ζηελ Αζήλα, δελ 

παξαιείπεη λα δψζεη ην κέηξν ηεο θνηλσληθήο ηνπο ππφζηαζεο: «δελ κπνξείο λα 

πεξηκέλεηο πνιιά [απφ ηηο ΜΚΟ] γηαηί ζηελ Διιάδα ηίπνηα δελ είλαη θαιά 

νξγαλσκέλν».  

 

Θα πξέπεη, ηέινο, λα επηζεκάλσ φηη, ζε αληίζεζε κε ηελ πάγηα εξεπλεηηθή κνπ 

πξαθηηθή, νη ζπλεληεχμεηο πνπ επεμεξγάδνκαη εδψ δελ πιαηζηψλνληαη απφ 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε: ηελ είζνδν, δειαδή, ηεο αλζξσπνιφγνπ ζηνλ ηδησηηθφ θαη 

θνηλσληθφ βίν ησλ εξεπλψκελσλ κε πξφζεζε λα εδξαηψζεη κία ακνηβαία 

εκπηζηνζχλε, λα θαηαλνήζεη πψο δηαζπλδένληαη κε ζεκαληηθά γηα απηνχο πξφζσπα 
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ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα, θιπ. Καη‟ επέθηαζε, δελ γλσξίδσ θαηά 

πφζν φζα δηεγείηαη ε Μαξία αληηζηνηρνχλ ζε θαζεκεξηλέο ηεο ζρέζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο. Αθφκε, ην φηη ν ιφγνο ηεο είλαη κεζηφο θαη ρεηκαξξψδεο φηαλ 

ζρεηίδεηαη κε ην αλζξψπηλν δίθαην, αιιά αλαθφπηεηαη φηαλ ε θνπβέληα ζηξαθεί γχξσ 

απφ «γπλαηθεία» ζέκαηα ή ην φηη θξαηά πεηζκαηηθή ζησπή γχξσ απφ ηα πξψηα ρξφληα 

παξακνλήο ζηελ Αζήλα (βι. ακέζσο επφκελε ελφηεηα), θαηαδεηθλχεη ηα φξηα ζηα 

νπνία πξνζθξνχεη ε απφπεηξα ηεο αλζξσπνιφγνπ λα θαηαγξάςεη θαη λα εξκελεχζεη 

ηε δσή ησλ κεηαλαζηξηψλ. 

Με ηε ινγηθή απηή, νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ θαηαζέησ κε αθνξκή ηηο αληηιήςεηο κίαο 

Αηγχπηηαο κεηαλάζηξηαο γηα ηελ θνηλσληθή ηεο έληαμε, απαξηίδνπλ ηελ πξψηε χιε 

γηα εθηελέζηεξε ζπδήηεζε θαη έξεπλα ζην κέιινλ.  

  

Απφ ην Κατξν ζηελ Aζήλα       

 

Ζ Μαξία γελλήζεθε ζην Κάτξν θαη είλαη ε δεχηεξε ζηε ζεηξά απφ πέληε παηδηά κηαο 

εχπνξεο κηθξναζηηθήο νηθνγέλεηαο. ηελ Αζήλα ήξζε ην 1987 επειπηζηψληαο φηη ζα 

πάξεη βίδα γηα ηηο ΖΠΑ φπνπ ζα εγγξαθφηαλ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηηο 

πνιηηηθέο επηζηήκεο (πηπρηαθφ ηίηιν είρε ήδε απφ ην Ακεξηθάληθν Κνιιέγην ηνπ 

Κατξνπ). Σηο θηλήζεηο απηέο δελ είρε απνθαιχςεη ζηνπο γνλείο ηεο δηφηη ζα ηηο 

απέξξηπηαλ σο «αλήθνπζηεο». «ηηο κνπζνπικαληθέο θνηλσλίεο ε γπλαίθα δελ κπνξεί 

λα ηαμηδέςεη, δελ θάλεη ηίπνηα νχηε πάεη πνπζελά κφλε ηεο», εμεγεί θαη θακαξψλεη πνπ 

απφ κηθξή ήζειε λα θάλεη «δηαθνξεηηθά» πξάγκαηα. Πξνηθηζκέλε θαζψο είλαη κε 

θνθηεξή καηηά, θαηαιαβαίλεη «γξήγνξα» πσο αλ θαη νη γνλείο ηεο πεξηζηνηρίδνληαη 

απφ «πςειά ηζηάκελα πξφζσπα», απνιακβάλνπλ άλεηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη 

πξηκνδνηνχλ ηηο ζπνπδέο ησλ ζπγαηέξσλ ηνπο, ε ίδηα ζα είρε ειάρηζηεο δηεμφδνπο γηα 

λα βξεη «θαιή, δεκηνπξγηθή δνπιεηά» ζην Κάτξν θαη λα ππεξαζπηζηεί ηα δηθαηψκαηα 

ησλ γπλαηθψλ, θάηη ην νπνίν, φπσο επαλεηιεκκέλα ηνλίδεη, ήηαλ αλέθαζελ 

πξσηαξρηθφο ηεο ζθνπφο. 

 

Σελ παηξηθή ζηέγε, επνκέλσο, ε Μαξία εγθαηαιείπεη εμνπιηζκέλε κε δπηηθή παηδεία, 

ηφικε, θηινδνμίεο, ξνκαληηθέο ηδέεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ θφζκνπ θαη ηα ζεηηθά 

αθνχζκαηα πνπ είρε γηα ηελ Αζήλα απφ νηθνγέλεηεο ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο. Οη 

εμειίμεηο πνπ αθνινπζνχλ, φκσο, παξαθσιχνπλ ηα ζρέδηά ηεο. Σν 1989 απνξξίπηεηαη 

ε αίηεζε ηελ νπνία είρε ππνβάιιεη ζηελ Ακεξηθαληθή Πξεζβεία ηνπ Κατξνπ γηα βίδα 

θαη ηε γεκάηε πξνζδνθία αλακνλή δηαδέρεηαη απφγλσζε, πηθξία θαη ζπκφο: 

«λαπάγεζε ην ηαμίδη πνπ νλεηξεπφκνπλα… άζρεκν πεπξσκέλν κνπ επηθχιαμε ε 

κνίξα ...δελ ήμεξα ηη λα θάλσ, πνπ λα πάσ, δελ ήζεια λα κείλσ εδψ». Διπίδνληαο φηη 

ε νηθνγέλεηά ηεο ζα ηεο ζπκπαξαζηαζεί, αλαθνηλψλεη ην «πιήγκα» πνπ ππέζηε ζηε 

κηθξφηεξή ηεο αδειθή κε ηελ νπνία αιιεινγξαθνχζε θξπθά. Ζ απάληεζε πνπ 

παίξλεη είλαη: «απνγνεηεπηηθή φζν ηίπνηα». «Θάζεια πνιχ λα ζε δσ», γξάθεη ην 

αδειθηθφ ρέξη, «έρνπκε ηφζα λα πνχκε... κνχρεηο ιείςεη πνιχ… κα πψο λάξζεηο; Πάλσ 

δεη ν Μαρκνχλη [ν κεγάινο αδειθφο] θαη ν άληξαο κνπ θνβάηαη πσο ζάζνπλ θαθφ 

παξάδεηγκα γηα ην παηδί καο… κα ν Θεφο είλαη ζπιαρληθφο, αο θάλνπκε ππνκνλή, ζ‟ 

αλνίμεη δξφκν λα ηδσζνχκε». Αλακθίβνια, ε Μαξία δελ έηξεθε ςεπδαηζζήζεηο γηα ηηο 
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αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο απνζθίξηεζήο ηεο. Ζ ξεηή, φκσο, επηβεβαίσζε ηεο ξήμεο 

πνπ επηθέξεη ε «δηαθνξεηηθφηεηά» ηεο δηαςεχδεη δηακηάο ηελ ειπίδα φηη θάπνηε ζα 

μαλάζκηγε κε ηνπο δηθνχο ηεο. Ζ ραξά κε ηελ νπνία έξρεηαη ζηελ ειιεληθή 

πξσηεχνπζα κεηαηξέπεηαη ζε «θνβεξή αλαζηάησζε» θαη ηελ γνλετθή απφξξηςε 

εθιακβάλεη σο πξνζσπηθή αληθαλφηεηα θαη θαηαδίθε: «ηηκσξήζεθα γηαηί ήκνπλα 

ππεξαηζηφδνμε … ηψξα πηα δελ ζα  νλεηξνπνιψ».  

 

Γηα ηα ακέζσο επφκελα ζηάδηα ηεο δσήο ηεο Μαξίαο γλσξίδσ ειάρηζηα. Όπνηε δήηεζα 

λα αλαθαιέζεη κλήκεο ν ηφλνο ηεο θσλήο ηεο έζβπλε, ην χθνο ηεο γηλφηαλ απφκαθξν, ην 

βιέκκα αλήζπρν. Δίλαη θαλεξφ πσο ην ζπλαίζζεκα ηεο εγθαηάιεηςεο έρεη θσιηάζεη 

κέζα ηεο, ζσπαίλεη γηαηί ληψζεη απεηινχκελε, επάισηε, ράλεη ηνλ εηξκφ ηεο, πνλά. Σηο 

ιηγνζηέο θνξέο πνπ πεξηγξάθεη ηηο αλεθπιήξσηεο βιέςεηο ηεο, αλαζπλζέηεη ηελ 

εζσηεξηθή έληαζε πνπ ηελ πιεκκχξηδε ηφηε θαη αιινίσλε ηελ επαθή ηεο κε ηνλ «έμσ» 

θφζκν. Δμαηηίαο ηεο ίδηαο απηήο απνγνήηεπζεο ζθηαγξαθεί ηελ Διιάδα σο ζθεληθφ 

ςπρξήο, αθηιφμελεο δνθηκαζίαο, «δίρσο ρψξν γηα αλάπαπια θαη εξεκία». Δίλαη 

πξνθαλέο φηη είρε θαηαθιπζηεί – θαη πηζαλφλ λα θαηαθιχδεηαη αθφκε – απφ ην θφβν 

κήπσο εκπιαθεί εθ λένπ ζε αζηνρίεο θαη αλαπφηξεπηεο απψιεηεο.  

 

ε πείζκα ηνπ θφβνπ θαη ηεο ζχγρπζεο πνπ αηζζάλεηαη, σζηφζν, ε Μαξία επαγξππλά. 

πλεθηηκψληαο ηα δεδνκέλα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο, αλαςειαθεί ηηο δπλάκεηο ηεο θαη 

θαηαιήγεη ζην φηη νθείιεη λα πξνζαξκνζηεί ζην λέν πεξηβάιινλ. «Γελ έβιεπα 

ελαιιαθηηθέο… έζθημα ηηο γξνζηέο κνπ θαη θνίηαμα ηη κπνξψ λα θάλσ. Δίρα έλα αγθάζη 

κέζα κνπ, έλα βάξνο πνπ κε παξέιπε… έπξεπε λα ην θνπλήζσ γηα λα θνπλεζψ», 

εμνκνινγείηαη. Πηζηεχσ φηη ηα εθφδηα πνπ ηεο επέηξεςαλ λα επαλαζηαηήζεη ζηελ 

παηξηθή απζηεξφηεηα θαη λα θχγεη απφ ηελ Αίγππην, ηελ εμνπιίδνπλ κε ηε δχλακε, ηελ 

επειημία θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πξνβεί ζε λέεο αλαθαηαηάμεηο θαη λα 

θαηαπνιεκήζεη φζεο δπζθνιίεο αλαδχνληαη ζηελ Αζήλα – δπλακηθή πνπ ζπρλά 

παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηελ Διιάδα (βι. Liapi & Vaiou 2010, 213). 

Με κηα ιέμε, ε αθχξσζε ηνπ ηαμηδηνχ ζηελ Ακεξηθή ρξεζηκεχεη σο εηζαγσγή ζην 

επφκελν θεθάιαην ηεο δσήο ηεο.  

 

Παξαθηλνχκελε απφ ηελ πξνεμάξρνπζα ζεκαζία πνπ έρνπλ γηα απηήλ ηα 

αλζξσπηζηηθά ηδεψδε επηζθέπηεηαη: «φιεο ηηο νξγαλψζεηο [ΜΚΟ] πνπ κνπ ιέγαλε», 

δεηψληαο λα πιεξνθνξεζεί εθηελψο γηα ηηο πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο ζηε ρψξα – 

ππνρξεψζεηο, δηθαηψκαηα, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηεί ε έθδνζε άδεηαο 

παξακνλήο θαη εξγαζίαο. ε δηαξθή εγξήγνξζε θαζψο είλαη, δελ αξγεί λα 

δηαπηζηψζεη ηελ πξνρεηξφηεηα θαη ηελ αδηαθνξία κε ηελ νπνία νη «γξαθεηνθξάηεο» 

ρεηξίδνληαη ηα αηηήκαηα ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ εμηδαληθεπκέλε, γεκάηε αίγιε, εηθφλα 

πνπ είρε γηα ηελ Διιάδα αλαζεσξείηαη, δηαιχεηαη: «λφκηδα φηη ζα βξσ κία 

δεκνθξαηηθή ρψξα, φηη γξαθεηνθξαηία θαη δηαθζνξά έρνπκε κφλν ζηελ Αίγππην… ηα 

πξάγκαηα είλαη θη εδψ έηζη.. μέξεηο πφζνη απφ καο δίλνπλ ιεθηά θάησ απφ ην ηξαπέδη 

γηα λάξζνπλ; Κη άιια ηφζα γηα λα κείλνπλ;». Παξφια απηά, ε απνζάξξπλζε θαη ε 

δπζπηζηία ηεο ζπκβαδίδνπλ κε «απέξαληε» επγλσκνζχλε γηα ηελ «αλζξσπηά» ηεο 

θνηλσλίαο. «Οη Έιιελεο βνεζάλε, μέξνπλ απφ θηψρεηα θαη μεληηηά, ζην ΗΚΑ ζε 
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εμππεξεηάλε αλ θαηαιάβνπλ ηη αλάγθε έρεηο… κφιηο αθνχλε απφ πνχ είκαη φια θαιά, 

γηαρακίκπη, νη άλζξσπνη εδψ έρνπλ κέζα ηνπο πνιιή Αλαηνιή!», ιέεη, αλάγνληαο ηελ 

θαιή απηή πξναίξεζε ζε αλέιπηζηε ζαλίδα ζσηεξίαο, έλα αλάρσκα ζηηο αθηιφμελεο 

ξπζκίζεηο θαη πνιηηηθέο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ν απηνπξνζδηνξηζκφο ηεο σο 

κεηαλάζηξηαο ζπκπίπηεη κε ηελ απφθαζε λα κείλεη «γηα πάληα εδψ» θαη λα αθνζησζεί 

ζην έξγν ησλ ΜΚΟ: σο εθείλε ηελ ρξνληθή ζηηγκή ζεσξεί φηη είλαη «πεξαζηηθή».  

 

Θα πξφζζεηα φηη ε ζπκπάζεηα ηελ νπνία θαηαθηά ε Μαξία ππελζπκίδεη φηη νη 

πξντδεάζεηο γηα ηε «θχζε» ησλ κεηαλαζηψλ πξνυπάξρνπλ ηεο άθημήο ηνπο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο ησλ πνιηηηζκψλ ζε εζληθνχο θαη 

εζλνηηθνχο, αλψηεξνπο θαη θαηψηεξνπο (Σξνπκπέηα 2000, 164-5). Σν «γηαρακπίκπη» 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ηηο θηιηθέο ζπλαιιαγέο ησλ Διιήλσλ πνπ δηέκελαλ ζην Κάτξν κε 

Αηγχπηηνπο, ηηο καθξφρξνλεο δηκεξείο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, ηελ ίδξπζε ηνπ 

Παηξηαξρείνπ ζηελ Αιεμάλδξεηα, αιιά θαη ην φηη ζηελ Διιάδα νη Αηγχπηηνη 

κεηαλάζηεο δελ ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ «απνιίηηζησλ» Αθξηθαλψλ.  

 

Tηο αληηιήςεηο ηεο Μαξίαο δηαπνηίδεη κηα έκθπιε δηάζηαζε. Δπαλαιακβάλνληαο 

θάζε ηφζν φηη: «ε γπλαίθα κπνξεί λα θάλεη ζαχκαηα… αλ κάζεη ηη δχλακε βαζηά ζηα 

ρέξηα ηεο ζα η‟ αιιάμεη φια», ζπκπεξαίλεη φηη: «είλαη θαθφ λα θπβεξλνχλ κφλν άληξεο, 

ε γπλαίθα είλαη θαη κάλλα θαη ζχδπγνο θαη αγσλίζηξηα» θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα 

πάξεη ηα ελία ζηελ πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ζ επηζπκία ηεο λα 

κεηακνξθσζεί ζε πνιηηηθφ φλ, λα ζπλδξάκεη έκπξαθηα «φιεο ηηο γπλαίθεο», λα δψζεη 

«φηη δελ πήξα εγψ», νηθνδνκείηαη ζε κία λνεηή ζπλέρεηα αλάκεζα ζην ρζεο θαη ην 

ζήκεξα, ην «εθεί» θαη ην «εδψ». πγθξίλνληαο ην «θέξζηκν» κεηαλαζηξηψλ θαη 

Διιελίδσλ, ε Μαξία εηθνλνγξαθεί κε επαηζζεζία ηηο αλαθνινπζίεο θαη ηηο ππεξβνιέο 

πνπ ζπλεπηθέξνπλ ηα άληζα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνλφκηα: «ε Διιελίδα δελ 

ζέιεη λ‟ αιιάμεη ηίπνηα, είλαη θαιά φπσο είλαη… θνξά θνληέο θνχζηεο, βγαίλεη ην 

βξάδη, δελ κέλεη ζπλέρεηα θνληά ζηα παηδηά, ηε λνηάδεη ηη απηνθίλεην νδεγεί, πνπ πάεη… 

Γηαηί λα παιέςεη γηα καο; Γελ ζα θεξδίζεη ηίπνηα. Δκείο φκσο παιεχνπκε γηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα… ηα ιεθηά ηειεηψλνπλ κα ε αμηνπξέπεηα κέλεη».  

 

Πξφθεηηαη γηα εηπκεγνξία πνπ πηζηνπνηεί φηη ε Μαξία επηδεηεί λα γπξίζεη ηελ πιάηε 

ηεο ζηελ αλαδίπισζε θαη ηελ εζσζηξέθεηα, λα αλαζπζηήζεη απαξαίηεηα γηα ην 

βηνπνξηζκφ θαη ηελ εξεκία ηεο δίθηπα, λα εηζρσξήζεη ζε θνηλφηεηεο ζπγθξνηεκέλεο 

κε βάζε ην θχιν θαη ηελ αιιειεγγχε, λα πξνζηαηεχζεη ηελ εχζξαπζηε ηζνξξνπία ηεο 

θαη λα ζπλαξκνινγήζεη ηε ζξπκκαηηζκέλε εηθφλα πνπ έρεη ε ίδηα θαη νη άιινη γηα ηνλ 

εαπηφ ηεο.  

 

Ζ ζπλεξγαζία κε Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο 

 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε Μαξία πξνζθέξεη εζεινληηθή εξγαζία ζηελ 

Οξγάλσζε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΑΓ). πσο έρσ ήδε 

αλαθέξεη, ηε ζπζηεκαηηθή ηεο ζπλδξνκή ζε απηή ηελ νξγάλσζε ππνθηλνχλ 

θηινδνμίεο αιιά θαη  ζπλαηζζήκαηα πνπ γελλψληαη ζηελ εθεβηθή ηεο ειηθία, φηαλ γηα 
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πξψηε θνξά έξρεηαη αληηκέησπε κε ηελ άληζε κεηαρείξηζε ησλ δχν θχισλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ θπιεηηθψλ νκάδσλ ζηελ Αίγππην. Γηα απηήλ, ηα πνιπηηκφηεξα αγαζά 

είλαη ν απηνζεβαζκφο θαη ε αμηνπξέπεηα «αλ ηα ράζεηο δελ έρεηο ηίπνηα, θαλείο δελ ζε 

ππνινγίδεη νχηε εζχ ηνλ εαπηφ ζνπ. Πξέπεη λα κελ κπνξνχλ λα ζε πξνζβάιινπλ, 

πξέπεη λάζαη πάληα εληάμεη». 

 

Με ηελ επζχηεηα, ηε κεζνδηθφηεηα, ηελ εκπηζηνζχλε πνπ εκπλέεη θαη ηνλ άλεην 

ρεηξηζκφ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, γίλεηαη πεξηδήηεηε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 

κεηαλαζηψλ νη νπνίνη πξνζέξρνληαη ζηελ ΟΑΓ. Καζνδεγνχκελε απφ κφληκνπο 

ππαιιήινπο, εθηειεί κία παλζπεξκία θαζεθφλησλ: ζπκβνπιεχεη αλζξψπνπο «απ‟ φιν 

ηνλ θφζκν» πνχ ζα βξνπλ ζηέγε, δσξεάλ ηαηξηθέο εμεηάζεηο, κηθξά ρξεκαηηθά 

θνλδχιηα ή ηάμεηο δηδαζθαιίαο Διιεληθψλ. ηαλ ηειεηνπνηήζεη ηα δηθά ηεο Διιεληθά 

- ζην αμηνζαχκαζηα κηθξφ δηάζηεκα ησλ δέθα κελψλ -, ε Μαξία ζπκπιεξψλεη 

αηηήζεηο γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεηαλαζηψλ, ηνπο ζπλνδεχεη ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο 

φπνπ εθζέηεη «ήξεκα φηη άιινη δεηάλε κε δηζηαγκφ», ηνπο πξνηξέπεη λα δέρνληαη 

«αμηνπξεπείο» κφλν δνπιεηέο, επηκειείηαη ελεκεξσηηθά έληππα πνπ δηαλέκνληαη ζηα 

γξαθεία ηεο νξγάλσζεο. Χο άγξππλε παξαηεξήηξηα, ε Μαξία δηαθσηίδεηαη γχξσ απφ 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, θέξλεη ζε πέξαο κε ζχλεζε θαη ιεπηφηεηα 

απηά πνπ αλαιακβάλεη, εθκεηαιιεχεηαη πξνο φθειφο ηεο φζα βηψλεη: «καζαίλεηο λα 

κηιάο φηαλ μέξεηο λ‟ αθνχο». Γελ είλαη ηπραίν πνπ εθθξάδεη έκκεζα, αξηζηνηερληθά ηε 

δεθηηθφηεηα ή ηηο επηθξίζεηο ηεο: έηζη πξνιαβαίλεη δπζάξεζηεο θαη κεησηηθέο 

αλαθνξέο ζην πξφζσπφ ηεο (βι.Scott 1990) (1). ζν πεξηζζφηεξν  αλαγλσξίδεηαη ε 

πξνζθνξά ηεο ζηελ ΟΑΓ, ηφζν κεγαιχηεξε επραξίζηεζε ληψζεη απφ ηελ 

απνζπαζκαηηθή, έζησ, απηή έληαμε θαη θαη‟ αλαινγία, ηφζν ιηγφηεξν πξνζθνιιάηαη 

ζηελ θνηλφηεηα ησλ Αηγχπηησλ κεηαλαζηψλ. Κάηη ηέηνην, ηελ απσζεί επηπξνζζέησο 

δηφηη ε θνηλφηεηα απηή απαξηίδεηαη θαηεμνρήλ απφ άλδξεο (βι. Cavounidis 2003,225) 

δηαηεζεηκέλνη, φπσο θαληάδεηαη, λα επηηεξνχλ θαη λα αζηπλνκεχνπλ θάζε ηεο θίλεζε. 

 

Ζ πνιχπιεπξε ζηήξημε ηελ νπνία ρνξεγεί σο «έκπεηξε» εζειφληξηα ππφ ηελ αηγίδα 

κίαο δηεζλνχο ΜΚΟ, δηαθoξνπνηείηαη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ αληαιιάζζνληαη ζην 

εζσηεξηθφ ησλ εζλνηηθψλ ζπιιφγσλ ή θνηλνηήησλ (2). Δθεί νη επηκέξνπο ζπλαιιαγέο 

απνξξένπλ απφ ηε ζπλάθεηα ζηε γεσγξαθηθή ή πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε, ηελ θνηλή 

ηζηνξία θαη ηηο παξαδφζεηο ησλ κεηαλαζηψλ. Γηα απηφ θαη δηαθνξεηηθνί ζχιινγνη 

εθζέηνπλ κεκνλσκέλα ηα ζξεζθεπηηθά ή άιια αηηήκαηά ηνπο ζηηο ειιεληθέο αξρέο 

(Petronoti 2001) (3). Γηα ηελ Μαξία πξνέρεη ν «πινπξαιηζκφο», ε «πνιπθσλία», ην 

φηη νη ΜΚΟ «θξνληίδνπλ κεηαλάζηεο αλεμάξηεηα απφ ην πνπ ήξζαλ». Έλα άιιν 

γλψξηζκα ηεο εζεινληηθήο ηεο δξάζεο είλαη πσο, ελψ δηαηεξεί άζβεζην ην αίζζεκα 

ηεο αιιειεγγχεο πξνο «φινπο» θαη ζέιεη «ην θνηλφ θαιφ», νη επαθέο ηηο νπνίεο 

ζπλάπηεη είλαη βξαρχβηεο. Ζ ζπλδηαιιαγή κε άηνκα πνπ, φπσο εθείλε, παιεχνπλ λα 

νξζνπνδήζνπλ δελ αθήλεη ίρλε ζηε δσή ηεο, «δελ θηηάρλεηο γλήζηεο θηιίεο εθεί». Σν 

φηη δελ θαηαθξίλεη κία ηφζν πξφζθαηξε θαη θαηαθεξκαηηζκέλε κνξθή επηθνηλσλίαο, 

πάλησο, δελ είλαη, παξάδνμν. ηελ νπζία, αηζζάλεηαη φηη αλήθεη ζε κία δηεπξπκέλε 

νηθνγέλεηα, κάρεηαη ηελ απαηηεηηθή πξαγκαηηθφηεηα, απνδηψρλεη ηελ αγσλία ηεο 

πξνδνζίαο πνπ θπνθνξνχλ νη δηαπξνζσπηθνί δεζκνί θαη ηξνθνδνηεί ηελ ηαπηφηεηά 
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ηεο σο «δσξήηξηα», ε νπνία παξεγνξεί θαη εκςπρψλεη άηνκα πνπ «βξίζθνληαη ζε πην 

δχζθνιε ζέζε απφ κέλα», ρσξίο αληάιιαγκα ή «αληίδσξν» (4).  

  

Μέζσ ηεο δηαξθνχο ελεκέξσζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ κε ηηο νπνίεο ζπλεηζθέξεη, ε 

Μαξία ζηελ ΟΑΓ δηαβιέπεη φηη ε ηαρχξξπζκε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ΜΚΟ ζηελ 

Διιάδα νθείιεηαη ζηελ θαηαζηξαηήγεζε απφ ηελ εζληθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή 

ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο θαη ηεο ηζνηηκίαο «δηαθνξεηηθψλ» αλζξψπσλ. «Έηζη κφλν 

εμεγείηαη», δηαηείλεηαη, «ε αχμεζε, καδί θαη ε αλνξγαλσζηά ησλ νξγαλψζεσλ. Σα 

πξνβιήκαηα πνχρνπκε θαλεξψλνπλ ηε δηθή ζαο αγθχισζε. Δγψ κφλε κνπ έβγαια 

άθξε… [νη ΜΚΟ] δελ θάλνπλ φηη πξέπεη γηαηί απηή είλαη ε κφλε επξσπατθή ρψξα 

πνπ δελ ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ θπβέξλεζε είλαη γηα λα ζνπ 

παίξλεη ρξήκαηα... πιεξψλεηο έλζεκα, θφξνπο, άδεηα παξακνλήο... κα  ε βνήζεηα πνπ 

παίξλεηο πίζσ είλαη κεδέλ». 

 

Χο αδηαθηινλίθεηα ηεθκήξηα ηεο παζνγέλεηαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ε Μαξία 

επηθαιείηαη ηελ άδηθε θαη πξνζβιεηηθή ζηάζε πνπ ηήξεζαλ απέλαληί ηεο δχν 

εξγνδφηξηεο ην ζπίηη ησλ νπνίσλ θαζάξηδε γηα 4 θαη 6 ρξφληα, αληίζηνηρα. «Ο 

δηθεγφξνο έθηηαμε θάθειν αιιά απηέο ξίμαλ ζε κέλα ηηο επζχλεο… Πψο λα ζεβαζηείο ην 

λφκν αλ δελ εθαξκφδεηαη πνηέ; Ζ αζηπλνκία θάλεη ηα ζηξαβά κάηηα γηα ηνλ  Έιιελα. 

Δγψ μέξσ πνηα είκαη. Ξέξσ μέλεο γιψζζεο, ηέιεησζα ην Κνιιέγην ζην Κάτξν… Δδψ  

κεηξνχζε πνπ δελ κπνξνχζα ηα Διιεληθά… έηζη έκαζα λα δνπιεχσ ζε ζπίηηα, ηέξκα… 

‟ έλα ζπίηη κνπ πήξαλ ην δηαβαηήξην θαη ζην άιιν δελ βάδαλε έλζεκα. ε βιέπνπλε 

ζαλ κεραλή, φρη ζαλ άλζξσπν». Παξφηη απνδέρεηαη φηη ην θχιν επηηάζζεη ηελ 

ελαζρφιεζε ησλ κεηαλαζηξηψλ κε αλαζθάιηζηεο θαη θαθνπιεξσκέλεο νηθηαθέο 

εξγαζίεο (Πεηξνλψηε 1998, Liapi & Vaiou 2010, 204-5), αλαγάγεη ηηο ζπνπδέο ζε 

πξνκεησπίδα ηεο θνηλσληθήο ηεο ηαπηφηεηαο, ηε δε ππεπζπλφηεηα θαη εηιηθξίλεηά ηεο 

ζε έλδεημε αλσηεξφηεηαο έλαληη εθείλσλ πνπ έρνπλ ηελ επρέξεηα λα πξνζιάβνπλ κία 

θαζαξίζηξηα αιιά δελ δηαζέηνπλ ην «εζηθφ αλάζηεκα» γηα λα εθπιεξψζνπλ ηηο 

ππνζρέζεηο ηνπο. Γελ εθπιήζζεη, ινηπφλ, πνπ ε Μαξία επηκέλεη λα ινγνθξίλεη ηηο 

αξρηθέο ηεο εληππψζεηο γηα ηελ θαιή πξναίξεζε ησλ Διιήλσλ: «είλαη θαινί …κα φρη 

ηφζν πνπ λα κπνξείο λα βαζηζηείο πάλσ ηνπο, πην πνιχ ππνινγίδνπλ ηη ηνπο ζπκθέξεη, 

είλαη πνλεξνί θαη εγστζηέο».  

  

Αθνχγνληάο ηελ λα αλαζθεπάδεη δηαξθψο ηε βαζχηεξε ζεκαζία νξηζκέλσλ 

θνηλσληθψλ πεξηζηαηηθψλ, πείζηεθα γηα ην φηη δελ ζέιεη λα είλαη νχηε λα δείρλεη 

«ζχκα». Δπσκίδεηαη αγφγγπζηα ηα βάξε πνπ ηεο αλαινγνχλ αθελφο, επεηδή δελ 

κπνξεί λα ηα απνθχγεη θαη αθεηέξνπ, δηφηη ε ππεπζπλφηεηα ελαξκνλίδεηαη κε ην ήζνο 

ηεο. Αλαπνιψληαο ηνλ παηέξα ηεο πνπ, απφ ηελ έδξα ηνπ δηθαζηή, παξφηξπλε ηνπο 

ελφρνπο λα βαδίδνπλ ζην δξφκν ηνπ Θενχ θαη λα εμειίζζνπλ ηηο εζηθέο ηνπο αμίεο, 

νπιίδεηαη κε αδηαηάξαθηε απνθαζηζηηθφηεηα θαη αληί λα ππνθχςεη ζηνπο εθβηαζκνχο 

ησλ εξγνδνηξηψλ, πξνζθεχγεη ζην δηθαζηήξην. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα 

πξνζζέζσ πφζν κε εληππσζίαζε ε ελζπλαίζζεζε ηεο Μαξίαο γηα ηελ ακεραλία πνπ 

αηζζάλζεθα εμαηηίαο ηεο θαθνκεηαρείξηζήο ηεο απφ δχν «ζπκπαηξηψηηζζέο» κνπ. 

«Βέβαηα, δελ θηαίλε πάληα νη Έιιελεο»,βηάζηεθε λα ηζρπξηζηεί κε δέζε. «Φηαίκε θη 
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εκείο πνπ αλερφκαζηε ηελ εθκεηάιιεπζε, ηηο παξαβηάζεηο ησλ ζπκθσληψλ, ηηο απεηιέο, 

πξέπεη λ‟ αιιάμνπκε φινη λννηξνπία». ηα κάηηα ηεο ε αδξάλεηα θαη ε έιιεηςε 

ζάξξνπο επλννχλ ην:«βφιεκα πνπ βιέπσ εδψ κε θάζε ινγήο παξαηππία», φπσο θαη 

ηνλ απην-απνθιεηζκφ - ηελ πιένλ αλεπηζχκεηε θαηάιεμε πνπ κπνξεί λα έρεη κία 

κεηαλάζηξηα.. 

 

Σν πφζν ελζηεξλίδεηαη ηελ ηδέα ηνπ αδηάθνπνπ αγψλα γηα ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο 

έξρεηαη ζην πξνζθήλην φηαλ εθδηθαζηεί ε ππφζεζή ηεο θαη νη εξγνδφηξηεο δελ 

θπιαθίδνληαη νχηε βάδνπλ έλζεκα ζην βηβιηάξην ηεο. Ζ Μαξία αγαλαθηεί κε ηε 

ζεζκνζέηεζε ησλ πξνλνκίσλ ησλ Διιήλσλ, αιιά ζπκπιεξψλεη κε επζπθξηζία πσο 

ζην εμήο «ηέηνηεο παξαλνκίεο» ζα εληείλνληαη εμαηηίαο ηεο αλεζπρίαο πνπ γελλά ε 

ζπλερηδφκελε πξνζέιεπζε κεηαλαζηψλ. «Καλείο δελ ραίξεηαη πηα φηαλ αθνχεη απφ πνχ 

είκαη, πάεη ην γηαρακπίκπη, θιείζαλ ηα κάηηα θη ε θαξδηά. Ο ειιεληθφο ιαφο γίλεηαη 

μελνθνβηθφο, δελ κπνξεί λα μερσξίζεη ηνλ εγθιεκαηία απφ ηνλ κεηαλάζηε …δχζθνιν λα 

εκπηζηεπηείο θάπνηνλ ρσξίο ραξηηά… ην θξάηνο ηα θηηάρλεη απηά ηα πξνβιήκαηα, ζαο 

θάλεη λα ιέηε φηη είκαζηε επηθίλδπλνη», είλαη ε ηνπνζέηεζή ηεο σο πξνο ηηο 

θιηκαθνχκελεο επηδξάζεηο πνπ νη άθξηηεο γεληθεχζεηο αζθνχλ ζηελ αλζξψπηλε ζθέςε 

θαη ζπκπεξηθνξά.  

 

Ζ εκκνλή κε ηελ νπνία ηειεηψλεη φηη αξρίδεη («δελ ηα παξαηάσ πνηέ»),ηελ 

παξνηξχλεη λα ζπλζέηεη κεγάιεο ιίζηεο θαζεθφλησλ. Δθηηκψ φηη ε έκθαζε πνπ δίλεη 

ζηε «ζπλέρεηα» πξέπεη λα ηδσζεί ζε ζρέζε κε ηνπο φξνπο κεηάβαζήο ηεο απφ ηελ 

αηγππηηαθή ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Καη ζηα δπν απηά πεξηβάιινληα ε Μαξία 

θαιείηαη λα ζπκκνξθσζεί κε επηηαγέο θαη λφκνπο ηνπο νπνίνπο θαηαδηθάδεη, 

βξίζθεηαη ζε επηθπιαθή θαη αληηζηέθεηαη ζε φηη ηελ απνκαθξχλεη απφ ηηο ηδενινγηθέο 

ηεο αθεηεξίεο. Οπσζδήπνηε, ηφζν «εθεί» φζν θαη «εδψ», νη  λφκνη θαη ηα ήζε 

αληηπξνζσπεχνπλ έλα κίγκα θαηαλαγθαζκνχ θαη εμνπζίαο ην νπνίν ζθξαγίδεη ηηο 

απαηηήζεηο πνπ έρεη απφ ηνλ εαπηφ ηεο. Με άιια ιφγηα, κφιηο μεθχγεη απφ ηελ 

απζηεξή πεηζαξρία ηεο δσήο ζην Κάηξν εγθαζίζηαηαη ζε κία θνηλσλία πνπ επίζεο ηελ 

θαηαπηέδεη, θαζειψλεη ηελ απηνέθθξαζε θαη ηελ θνηλσληθή ηεο αλέιημε. Ζ δηείζδπζε 

ζε κία ΜΚΟ ε νπνία αγθαιηάδεη πξνζηαηεπηηθά ηνπο κεηαλάζηεο δίρσο λα 

ακθηζβεηεί ηηο δνκέο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε θαίξηα γηα απηνχο 

δηθαηψκαηα, παξακέλεη δηθνξνχκελε αιιά θαζεζπράδεη. Τπνζάιπνληαο ην 

εζεινληηθφ έξγν ηεο Μαξίαο, ε ΟΑΓ θξπζηαιιψλεη έκθπια πξφηππα: ηεο ζηνξγηθήο 

κεηέξαο πνπ δηακεζνιαβεί ζηε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηηο άθακπηεο θξαηηθέο 

πνιηηηθέο - ηνλ απηαξρηθφ παηέξα – θαη ηηο πεξηζσξηνπνηεκέλεο «μέλεο». 

 

Οξίδνληαο ηελ έληαμε 

 

πσο ζα πεξίκελε ίζσο θαλείο, ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε Μαξία ζεκαζηνδνηεί 

ηελ έληαμε θαη  ηα κέζα εμαζθάιηζήο ηεο, δηαηξέρνπλ θελά θαη ανξηζηίεο. Καηαξρήλ, 

ζπάληα θάλεη ρξήζε απηνχ ηνπ φξνπ: θαηά θαλφλα, αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα 

πξνζαξκνγήο, ζεβαζκνχ θαη απνδνρήο απφ ηα άηνκα ηα νπνία ζπλαλαζηξέθεηαη –

γείηνλεο, ζπλεξγάηεο, εξγνδφηεο-, ζην πφζν δχζθνια ζπκθηιηψλνληαη «φινη απηνί» κε 
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ηελ ηαπηφηεηά ηεο σο «ζθνπξσπή», Μνπζνπικάλα, «μέλε». Δπηπιένλ, άιινηε βιέπεη 

ηελ έληαμε σο θάηη ζεηηθφ, ην νπνίν πξννησλίδεη εμέιημε, αζθάιεηα, αλαγλψξηζε θαη 

άιινηε σο αξλεηηθφ δηφηη ζπκπνξεχεηαη κε ηελ απαμίσζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο 

πνιηηηζκηθήο παξαθαηαζήθεο ησλ κεηαλαζηψλ.  

 

Σαιαληεπφκελε αλάκεζα ζηηο δχν απηέο εθδνρέο, δηράδεηαη γχξσ απφ ηηο επηπηψζεηο 

ηεο έληαμεο. Ζ νιηγσξία ηνπ «ξαηζηζηηθνχ θξάηνπο» λα θαηνρπξψζεη ην θαζεζηψο 

παξακνλήο ησλ κεηαλαζηψλ, λα εθρσξήζεη ζε απηνχο ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, λα 

ηνπο δηεπθνιχλεη λα βξνπλ κφληκε θαη λφκηκε δνπιεηά, έρεη σο επαθφινπζν φηη 

δηαθπβεχεηαη: «ε χπαξμή καο… δελ είλαη θαιά ηα πξάγκαηα γηα ηα ρξφληα πνπ είκαη 

εδψ… φπνηε πάσ γη‟ αλαλέσζε ηεο άδεηαο θαηαιαβαίλσ πφζν μέλε είκαη, κε βιέπνπλ 

„θάπσο‟ ζην ηκήκα». πλδπαζκέλε κε κία πεγαία ζεκλφηεηα, ε «δηαθνξά» ηεο θαη ε 

πξνρσξεκέλε ειηθία ηελ θάλνπλ λα πηζηέςεη φηη είλαη «παξείζαθηε», γηα απηφ 

πεξηκέλεη λα ηελ πξνζέμνπλ νη άιινη πξψηα θαη έπεηηα αληαπνθξίλεηαη, ραίξεηαη «ζαλ 

κηθξφ παηδί ζην αιεζηλφ θάιεζκα». ε άιιεο ζηηγκέο ηεο ζπλέληεπμήο ηεο, εληνχηνηο, 

δίπια ζηελ αβεβαηφηεηα πνπ ηε δηαθαηέρεη σο πξνο ην αλ είλαη ή φρη εληαγκέλε, 

δειψλεη απεξίθξαζηα: «γηα λα δήζεηο θαιά εδψ πξέπεη λα ζε δερζνχλ. Δγψ έρσ θίινπο 

Έιιελεο, κε βνεζήζαλ ζε πνιιά, κνπ δείμαλ κεγάιε ζπκπάζεηα. Σψξα πηα βέβαηα, 

θξνληίδσ κφλε κνπ ηνλ εαπηφ κνπ, βνεζψ θη άιινπο, έρσ πηα ξηδψζεη». Δχινγα, ην 

«ξίδσκα» δελ απνηειεί ηπραία ιεθηηθή επηινγή: παξαπέκπεη ζην φηη, ππφ ηελ αίξεζε 

ησλ θνηλσληθψλ θξαγκψλ ή ηεο πξνζσπηθήο απνηπρίαο, ε Μαξία έζηεζε έλα  

πξνζθηιή ζε απηήλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. 

 

Θέινληαο λα βξεη αλζξψπνπο πνπ ζα ηελ ζπληξέρνπλ θαη «ζα κηινχλ ηελ ίδηα 

γιψζζα» κε εθείλε, ην 2004 πξνζρσξεί ζηελ θνηλφηεηα ησλ Μπαράτ ηα κέιε ηεο 

νπνίαο επηδεηνχλ ηελ αλζξψπηλε πξφνδν, ηελ ελφηεηα θαη ηελ εηξήλε. Ζ ζξεζθεπηηθή 

απηή θνηλφηεηα ππνθαζηζηά ηε βηνινγηθή νηθνγέλεηα ηεο Μαξίαο, ηε δέρεηαη φπσο 

είλαη: κία κφλε θαη «μέλε» γπλαίθα (5). ηελ απνξία κνπ γηαηί δελ αζπάζηεθε ηελ 

Υξηζηηαληθή Οξζνδνμία σο ζηξαηεγηθή θαηαπνιέκεζεο ηεο θνηλσληθήο 

πεξηζσξηνπνίεζεο, απαληά φηη έλα ηέηνην δηάβεκα ζα δηέθνπηε  νξηζηηθά θαη 

ακεηάθιεηα ηνπο δεζκνχο κε ηα παηξνγνληθά ήζε θαη, πηζαλφλ, ζα ηελ παξέζπξε 

ζηελ αληηπαιφηεηα πνπ επηδεηθλχνπλ κεηαμχ ηνπο νη εθπξφζσπνη ησλ δχν ζξεζθεηψλ. 

Υακνγειψληαο θάπσο εηξσληθά δε, κλεκνλεχεη ηελ επίδξαζε πνπ: «ν πξναηψληνο 

θφβνο ζαο γηα ην Ηζιάκ, έρεη ζηνπο Μνπζνπικάλνπο κεηαλάζηεο… φηαλ πεζάλνπλ 

πξέπεη λα ηαθνχλ ζε δηθφ ηνπο ρψκα». Σα ιφγηα ηεο Μαξίαο ζέηνπλ εθ λένπ ην 

εξψηεκα θαηά πφζν ε πξφζδεζε ησλ κεηαλαζηψλ ζε έλα δηαθνξεηηθφ δφγκα κπνξεί 

λα ζπκβηβαζηεί κε ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε. Δξψηεκα ζην νπνίν πξφζθαηεο 

εκπεηξηθέο πξνζεγγίζεηο δίλνπλ αξλεηηθή απάληεζε: ε επηινγή Μνπζνπικάλνπ 

ζπδχγνπ θαηαδηθάδεηαη θαη, ζηνπο κηθηνχο γάκνπο, ε δηαθνξά «δηνξζψλεηαη» κε 

αιιαγή ζξεζθεχκαηνο (Pavicevic 2004; Petronoti 2009). 

 

Πψο, φκσο, ζπζρεηίδεη ε Μαξία ηελ αλζξσπηζηηθή δξάζε κε ηελ έληαμε; Αλ, φπσο 

επίκνλα ππνγξακκίδεη, ε πνιηηεία δελ πξνηίζεηαη λα αλαδηαξζξψζεη ηηο πνιηηηθέο γηα 

ηε κεηαλάζηεπζε γηαηί ε ίδηα εκπιέθεηαη, θαη κάιηζηα κε ηφζε πξνζήισζε, ζε 
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ππεξεζίεο πνπ δελ απνθέξνπλ πξνβιέςηκνπο θαξπνχο; Αλ πάιη, ε αλζξσπηζηηθή αμία 

ηνπ εζεινληηζκνχ ππεξβαίλεη ηα εζληθά ζχλνξα, πνχ απνδίδεη ηνλ εγθισβηζκφ ηεο ζε 

κία θνηλσληθά «θαηψηεξε» ζέζε; Σα ζεκεία απηά ζίγεη κε πεξεθάληα αιιά θαη ιχπε: 

«ζηελ Αζήλα θάλσ πξάγκαηα πνπ δελ ζάθαλα πνηέ ζην Κάηξν. Κεξδίδνπκε φιεο φηαλ 

δνπιεχνπκε καδί… κε γεκίδεη κηα θαιή θνπβέληα, ληψζσ δεζηαζηά φηαλ κνηξαζηψ έλα 

θιπηδάλη θαθέ». ηα ιφγηα απηά δηαθαίλεηαη έλα απφ ηα θεληξηθά πηζηεχσ ηεο 

Μαξίαο. ηη ε κεηαλάζηεπζε κεηνπζηψλεηαη ζε δίαπιν σξίκαλζεο, απηνγλσζίαο θαη 

δηαζθάιηζεο ζπιινγηθψλ θαη «πξσηφγλσξσλ» απνιαχζεσλ - ι.ρ. ηελ ειεπζεξία ησλ 

γπλαηθψλ λα παξεπξίζθνληαη κφλεο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ζε πνιηηηθέο 

εθδειψζεηο.  

 

Καηά έλα παξάμελν ηξφπν, ε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηεο αλαινγνχλ ζην λέν 

πεξηβάιινλ, θέξλεη ζην θσο πνιχηηκα, αιιά αλεθκεηάιιεπηα σο ηψξα θνκκάηηα ηνπ 

εαπηνχ ηεο θαη ηελ πξνθαιεί λα δηαζαθελίζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Μεηαθξάδνληαο φζα 

ηελ ηαιαηπσξνχλ σο «έλαπζκα» γηα αλαζηνραζκφ, αλαξσηηέηαη γηα ην νπζηαζηηθφ 

λφεκα ησλ θαηλνχξγησλ εξεζηζκάησλ, αλαθηά ηνλ απηνζεβαζκφ ηεο, εθιεπηχλεη ηηο 

δηαπξαγκαηεπηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηεο ηερληθέο, ηεξαξρεί κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν ηηο 

πξνηεξαηφηεηέο ηεο. Αληηδξψληαο ζηελ ηάζε ησλ Διιήλσλ: «λα καο βιέπνπλ 

απνιίηηζηνπο, αλεπίδεθηνπο», θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα απνδείμεη φηη φρη 

κφλν δελ είλαη «αλεπίδεθηε», αιιά θαηέρεη πνιιέο θαη ρξήζηκεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο. 

Σν ζρφιην: «δηδάρηεθα πνιιά απ‟ φζα πέξαζα θη απηφ κνπ δίλεη δχλακε λα ζπλερίζσ. 

Δίδα απφ θνληά πσο δνπλ φζνη δελ έρνπλ δηθαηψκαηα… ε πξαγκαηηθή κνπ δνπιεηά 

εκέλα είλαη νη άλζξσπνη, λα ζθχςσ ζηνλ αλζξψπηλν πφλν θαη λα βνεζήζσ», 

θαζξεθηίδεη ηηο ηδέεο πνπ πξνζαλαηνιίδνπλ ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ ηεο ζρέζεσλ. Παξφηη εθηηκά ηα πγηή θαη ραξνχκελα ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, αξλείηαη ην κεξίδην πνπ ηεο αλαινγεί ζηελ αδηθία, ηελ πεξηθξφλεζε θαη ηελ 

θαθνκεηαρείξηζε. Όπσο πνιχ ραξαθηεξηζηηθά ιέεη: «ηίπνηα δελ αλαπιεξψλεη ηελ 

απνμέλσζε ζε έλα ηφπν πνπ δελ ζα γίλεη πνηέ παηξίδα κνπ, εδψ έρσ θαζήθνληα, φρη 

πξνλφκηα» (6). 

 

Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε «θνηλσληθή αζεκαληφηεηα» ηεο Μαξίαο επηθπξψλεη ηηο 

ζπκβνιηθέο φςεηο ηεο αλάκημήο ηεο ζηνπο θφιπνπο ησλ ΜΚΟ. Ο ξφινο πνπ 

δηαδξακαηίδεη ζηελ πξνψζεζε ηεο ξεηνξηθήο γηα ην ζεβαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ ηελ αλαδεηθλχεη σο ζχγρξνλε, δπλακηθή γπλαίθα, πνπ επαηζζεηνπνηεί 

θαη αθππλίδεη «ςπρέο γηα ην ζσζηφ θαη ην δίθαην». Ο νηθνπκεληθφο ραξαθηήξαο ηεο 

αλζξσπηζηηθήο ξεηνξηθήο εμάιινπ, βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ πξνέιεπζή ηεο 

απφ κία θνζκνπνιίηηθε κεγαινχπνιε, ην Κάτξν, θαη κία νηθνγέλεηα εχπνξε, κε ππθλά 

θαη ζεκαίλνληα δίθηπα. Σν λνεηφ απηφ λήκα απνθαζηζηά ην ξήγκα αλάκεζα ζηνλ 

πλεπκαηηθφ νξίδνληα πνπ ζα άλνηγαλ γηα απηήλ νη πνιηηηθέο επηζηήκεο ζηελ Ακεξηθή 

θαη ην ζπκβνιηθφ γφεηξν πνπ απνθνκίδεη ζπλεηζθέξνληαο ζηελ απνθαηάζηαζε 

«μέλσλ». Παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο  -  ή εμαηηίαο ηνπο; - ε Μαξία εθζέηεη κε άλεζε 

θαη δήιν απφςεηο πνιηηηθνχ θαη αληηξαηζηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ζ αζίγαζηε έγλνηα 

θαη κέξηκλά ηεο γχξσ απφ ηελ εθρψξεζε δσηηθψλ ζπκβνιηθψλ θαη θνηλσληθψλ 
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αγαζψλ ζηνπο κεηαλάζηεο, πξνδίδεη ηελ επηηαθηηθή ηεο αλάγθε γηα έλα αμηφπηζην 

θαηαθχγην ρσξίο επψδπλεο εθπιήμεηο, ππνηηκήζεηο θαη ζπκβηβαζκνχο.  

 

Μνηάδεη ινγηθφ λα εηπσζεί πσο, εθζεηάδνληαο ηα αλζξσπηζηηθά ηδεψδε θαη ηε δηθή 

ηεο απιφρεξε πξνζθνξά ζηελ αλαθνχθηζε ηνπ αλζξψπηλνπ πφλνπ, ε Αηγχπηηα 

αθηηβίζηξηα απαιχλεη ην θαηαιπηηθφ βάξνο κηαο πνιιαπιήο απφξξηςεο – απφ ηελ 

Πξεζβεία, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θνηλσλία ππνδνρήο. Δμίζνπ αιεζηλφ, πάλησο, είλαη φηη 

ν ππξεηψδεο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν επηδίδεηαη ζηελ αξσγή κεηαλαζηψλ απερεί 

πεξηζζφηεξν απφ έλα κέζν δηαρείξηζεο πξνζσπηθψλ  απσιεηψλ. Γεζπφδνπζα ζέζε 

έρνπλ νη πεξηνξηζκέλεο δηέμνδνη πνπ έρεη  γηα αλεμάξηεηε θαη θνηλσληθά απνδεθηή 

δξάζε. Γειψλνληαο φηη: «ε πνιηηηθή δελ κ‟ αξέζεη, έρεη πνιιά ςέκαηα, νη νξγαλψζεηο 

[ΜΚΟ] κφλν λνηάδνληαη ηνλ άλζξσπν», ε Μαξία βεβαηψλεη φηη δηνρεηεχεη ηελ 

ελέξγεηά ηεο ζε φηη είλαη άκεζα εθηθηφ ή ππφζρεηαη αίζην ηέινο ζην νξαηφ κέιινλ. 

Γηα πνηνλ άιιν ιφγν ζα δεζκεπφηαλ αηαιάληεπηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ «απψηεξνπ 

ζηφρνπ» ηεο; Παξά ηελ επίγλσζε πνπ έρεη φηη ηα πεξηζψξηα αλαηξνπήο ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηε κεηαλάζηεπζε είλαη κεδακηλά έσο αλχπαξθηα (7), εζηηάδεηαη ζε 

απηφ ην ζηφρν αθνχξαζηα, κεζνδηθά, φηη θάλεη: «πεγάδεη απεπζείαο απφ ηε ζέιεζή 

κνπ». 

 

Σειηθέο επηζεκάλζεηο 

 

Αλ θαη ε αλάιπζή κνπ βαζίδεηαη ζηηο ζπλεληεχμεηο κίαο κφλν κεηαλάζηξηαο, θαζηζηά 

νξαηνχο νξηζκέλνπο απφ ηνπο ξεπζηνχο θαη πεξίπινθνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

γίλεηαη αληηιεπηή ε θνηλσληθή έληαμε ζηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. 

Τπνδεηθλχεη επίζεο, φηη νη ζπλαθείο κε ηε δηαδηθαζία απηή αληηιήςεηο θαη 

ζηξαηεγηθέο ζπληζηνχλ πξνεθηάζεηο ησλ πνιηηηζκηθψλ απνζθεπψλ ησλ 

κεηαλαζηξηψλ, ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθψλ αμηψλ, ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη ησλ 

ζρέζεσλ εμνπζίαο. ζα δηεγείηαη ε Μαξία αλνίγνπλ έλα παξάζπξν ζηε ζχλζεζε ησλ 

θιεηζηψλ, μελνθνβηθψλ αξρψλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο κε ηηο κεηαβνιέο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηε κεηαλάζηεπζε ζηε ρψξα θαη  ηε ξαγδαία εμάπισζε ησλ 

(θαηλνκεληθά) δεκνθξαηηθψλ,  ηδεψλ πνπ αλαηέιινπλ ζηε ζχγρξνλε Γχζε. 

 

πλεπηθνπξνχκελε απφ ηελ νηθνπκεληθφηεηα ησλ αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ θαη ην 

δηεζλέο θχξνο ηεο ΟΑΓ, ε εθζηξαηεία ηεο δπλακηθήο Αηγχπηηαο ππέξ ηεο θξνληίδαο 

ησλ κεηαλαζηψλ επεθηείλεη ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηα πξνζσπηθά ηεο φξηα, εκβαζχλεη 

ηηο γλψζεηο ηεο γχξσ απφ ηελ νξγάλσζε ηεο ηνπηθήο δσήο θαη ηελ ελζαξξχλεη λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο επθαηξίεο πνπ ζπλαληά.. Αθξηβψο δηφηη, αλ θαη νη ΜΚΟ 

απεπζχλνληαη ζε «μέλνπο», ε ιεηηνπξγία ηνπο σο «άηππσλ δηακεζνιαβεηψλ» 

πιαηζηψλεηαη θαη πξνσζείηαη απφ ηα θπξίαξρα ηδεψδε θαη ηνπο ζεζκνχο. Απηφ 

ζεκαίλεη, πξψηνλ, φηη ζην κέηξν πνπ νη πθηζηάκελεο πνιηηηθέο νξζψλνπλ 

αλππέξβιεηα εκπφδηα ζηελ επεκεξία, ηελ απνδνρή θαη ηελ έληαμε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ, ε επζχλε ηεο «δηάζσζήο» ηνπο πεξηέξρεηαη ζηνπο 

ψκνπο ησλ νξγαλψζεσλ νη νπνίεο πξναζπίδνληαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ 

αλζξσπηζκνχ, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο αλνρήο. Καη δεχηεξνλ, φηη αλαπφζπαζην 
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ζπζηαηηθφ ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ, αιιά θαη, ησλ δηαδηθαζηψλ «δηάζσζεο» ησλ 

κεηαλαζηψλ, είλαη ε ραιαξφηεηα πνπ ππάξρεη ζηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ 

επηηαγψλ θαη ξπζκίζεσλ. 

 

Παξφηη ΜΚΟ ηδξχνληαη θαη ζε θξάηε ηα νπνία πξνλννχλ κε ζαθή θαη θαιά 

ζπληνληζκέλα κέηξα γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ κεηαλαζηψλ ζην θαηλνχξγην 

πεξηβάιινλ (Vermeulen & Penninx 2000), ε ηδηνκνξθία ηεο ειιεληθήο πεξίπησζεο 

έγθεηηαη ζην φηη ε εμάπισζε ησλ νξγαλψζεσλ απηψλ κεηακθηέδεη θαη ελ ηέιεη 

εληζρχεη ηελ «απξνζπκία» ηεο θξαηηθήο κεραλήο λα ζεζπίζεη ζπγθξνηεκέλεο 

πνιηηηθέο γηα ηε κεηαλάζηεπζε (8). Καη‟ απηή ηελ έλλνηα, αθφκε θαη αλ ε ζπκβνιή 

ηεο Μαξίαο ζην έξγν ησλ ΜΚΟ εθιεθζεί σο «ζεκείν εθθίλεζεο» θνηλσληθήο 

έληαμεο (Kontos 2009, 10), θάζε άιιν παξά ππξνδνηεί δξαζηηθέο αιιαγέο ζηηο 

ζρέζεηο κε ηελ  θνηλσλία «ππνδνρήο», ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ ή ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηεο αζρνιίεο: εμαθνινπζεί λα θεξδίδεη ηα πξνο ην δεηλ σο 

θαθνπιεξσκέλε, αλαζθάιηζηε, «αδηθεκέλε ζην δηθαζηήξην» νηθηαθή βνεζφο. Καηά 

ηε γλψκε κνπ, είλαη νξζφηεξν λα κηιάκε γηα ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ θάζε θνξά 

κνξθψλ έληαμεο θαη απνθιεηζκνχ ησλ κεηαλαζηξηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο, δηαβίσζεο, 

πνιηηηζκηθήο ή πνιηηηθήο δξάζεο, παξά γηα κηα απηνηειή δηαδηθαζία πνπ δξνκνινγεί 

ηελ ειεχζεξε θαη αλαγλσξηζκέλε πξφζβαζή ηνπο ζε φιεο ηηο ζθαίξεο χπαξμεο (9). 

Γηαθνξεηηθέο κνξθέο έληαμεο επηηπγράλνληαη κε αλφκνηεο ζηξαηεγηθέο, 

πξνζιακβάλνπλ δηακεηξηθά αληίζεηε ζεκαζία θαη ζπλεπάγνληαη δηαθνξεηηθά 

πιενλεθηήκαηα γηα ηα άηνκα πνπ αλακηγλχνληαη ζε απηέο. 

 

Γηα ηνλ αληίθηππν ησλ εζληθψλ αθεγήζεσλ ζηελ νπζηνπνίεζε ησλ ηαπηνηήησλ θαη ην  

δηαρσξηζκφ ηνπ Δαπηνχ απφ ηνλ Άιινλ, έρνπλ πνιιά γξαθεί. Μεγαιχηεξε, λνκίδσ, 

πξνζνρή ζα πξέπεη ζην εμήο λα δνζεί ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζεσξηψλ γηα ηελ έληαμε 

ησλ κεηαλαζηξηψλ, ηε δηεμνδηθή ηεθκεξίσζε ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο 

νινθιεξψλεηαη ή αλαζηέιιεηαη απηή ε δηαδηθαζία, ην ηί ζπληείλεη ζηελ εκκνλή ησλ 

πνιηηηθψλ αξρψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ κε ηελ έληαμε θαη ηνλ 

απνθιεηζκφ, ην αλ, πψο θαη πνχ ζέινπλ λα εληαρζνχλ νη ίδηεο νη κεηαλάζηξηεο. Πφζν 

κάιινλ πνπ, αληί λα πξνδηαγξάθεη ηελ απνδνρή ησλ πνιηηηζκηθψλ θαηαβνιψλ ησλ 

«μέλσλ», ε ξεηνξηθή γηα ηελ πνιππνιηηηζκνπνίεζε ησλ δπηηθψλ ρσξψλ επηζθηάδεη 

ηελ αληίιεςε φηη ηα εζλνηηθά ήζε θαη νη παξαδφζεηο απεηινχλ ηε ζπλνρή ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο θαη ζα πξέπεη γηα απηφ λα ππαρζνχλ ζε φηη ηε δηαθπιάζζεη (βι Gupta &  

Ferguson 1992,7).  

 

Σν παξάδεηγκα ηεο Μαξίαο απνζαθελίδεη φηη ε αληηθαηηθή παξνπζίαζε ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο σο πνιππνιηηηζκηθήο έλαληη ηεο ηεξάξρεζεο ηνπ εζληθνχ 

πνιηηηζκνχ σο αλψηεξνπ φισλ ησλ άιισλ, ελέρεη θνκβηθή ζεκαζία. Γίλνληαο ζε 

Έιιελεο θαη κεηαλάζηεο ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξηζηνχλ νηθνπκεληθά ξεηνξηθά 

ζρήκαηα ζπληειεί ζηελ ακνηβαία ζπλελνρή ησλ δχν κεξψλ, ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ 

φξσλ ζπλχπαξμήο ηνπο θαη – θπξίσο – ηε θαληαζηαθή έληαμή ηνπο ζην δπηηθφ θφζκν. 

Τπφ απηή ηελ νπηηθή, ε πηνζέηεζε ηεο αλζξσπηζηηθήο ξεηνξηθήο αληηπξνζσπεχεη κία 
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«δνκηθή επθαηξία» (Mikrakis & Triandafyllidou 1994), πνπ ζπλαγσλίδεηαη, αιιά δελ 

μεπεξλά, ηελ ηζρχ ησλ ζπιινγηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη εζληθψλ πνιηηηθψλ, αθφκε  

ιηγφηεξν δε, πξνάγεη ηελ ηζνηηκία απέλαληη ζην λφκν «δηθψλ» θαη «μέλσλ». 

Αλαπφθεπθηα, ε έληαμε ησλ κεηαλαζηξηψλ επηηειείηαη σο αηειήο, άηππε θαη 

εμαηνκηθεπκέλε δηαδηθαζία (βι.Papadopoulou 2002,Vaiou & Stratigaki 2006) θαη φρη 

φπσο νξίδεηαη ζηηο εηζαγσγηθέο ζειίδεο απηνχ ηνπ άξζξνπ: κία γεληθφηεξα απνδεθηή 

δηείζδπζε ζε πνιιά ηαπηφρξνλα πεδία, πξνπάλησλ δε, ζε εθείλα φπνπ ε εθπαίδεπζε, 

ε θνηλσληθή αξσγή, ν ζεβαζκφο θαη ε αζθάιεηα εθρσξνχληαη εμίζνπ ζε κεηαλάζηεο 

θαη Έιιελεο. 

 

Αλ ε Μαξία πεηπραίλεη λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ αλζξσπηζηηθή ηεο δξάζε ζε ζεκηηφ 

εξγαιείν αληίζηαζεο ζηα πεξηνξηζηηθά κέηξα γηα ηνπο κεηαλάζηεο, είλαη γηαηί ην 

λφεκα θαη ηα δηαθξηηά γλσξίζκαηα απηήο ηεο δξάζεο θαζνξίδνληαη κέζα θαη φρη 

αλεμάξηεηα απφ ηηο αζπλέρεηεο πνπ δηέπνπλ ην θνηλσληθφ ζχζηεκα πνπ ηελ 

ελζσκαηψλεη: φπσο είδακε, αληηζηέθεηαη φζν θαη αθνκνηψλεη ηνλ θπξίαξρν ιφγν γηα 

ηελ εηεξφηεηα θαη ηε κεηαλάζηεπζε. Καηά ζπλέπεηα, ελψ ν πινχηνο ησλ γλψζεσλ, ησλ 

επαθψλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηά ζπξξηθλψλεη ηηο πηζαλφηεηεο νινζρεξνχο 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, λνκηκνπνηεί ηελ «αλεμίηειε» ηδηφηεηά ηεο σο «μέλεο». Ζ 

άξξεθηε ζπλάξζξσζε ηνπ εζληθνχ κε ην νηθνπκεληθφ ζην επίπεδν ησλ 

ζεζκνζεηεκέλσλ αζπκκεηξηψλ θαη ησλ ζηεξενηππηθψλ παξαδνρψλ, δελ πξνιεηαίλεη 

ην έδαθνο γηα ηελ θαηάξγεζε ακθηζεκηψλ φπσο ην: «είκαη θαη δελ είκαη εληαγκέλε».  

 

Τπνζεκεηψζεηο 

 

(1) Ζ ξεηνξηθή γηα ηελ αλνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαη ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζθξαγίδεη ηηο ζηάζεηο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο. Tν δηραζκφ πνπ 

πξνθχπηεη αλάκεζα ζην «θαίλεζζαη» θαη ην «είλαη», αμηνπνηνχλ άκεζα θαη δπλακηθά 

νη κεηαλάζηξηεο. Ππξνδνηψληαο ηελ επηζπκία ησλ Διιήλσλ λα απνθξχςνπλ 

νηηδήπνηε ζα κπνξνχζε λα ηνπο εθζέζεη σο μελφθνβνπο, δηεθδηθνχλ ηελ ππνζηήξημή 

ηνπο ζηελ απφθηεζε εξγαζίαο, ρξεκάησλ, ζηέγεο θαη γεληθφηεξα, ηνπο σζνχλ ζε 

πξάμεηο θηιαλζξσπίαο (Πεηξνλψηε 1998, Mikrakis & Triandafyllidou 1994). 

 (2) Ζ ζηξνθή ησλ κεηαλαζηξηψλ ζε εζλνηηθέο νξγαλψζεηο απνηειεί πξαθηηθή κέζσ 

ηεο νπνίαο επηδεηνχλ λα ππεξβνχλ ζεζκηθνχο πεξηνξηζκνχο. Χζηφζν, ιίγεο γπλαίθεο 

κεηέρνπλ ελεξγά ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νξγαλψζεσλ απηψλ, κεηαμχ άιισλ, 

εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη ζηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ ησλ γπλαηθψλ 

(Petronoti 2001). 

(3) Δλψ νη εζλνηηθέο νκάδεο παξακέλνπλ απηφ-αλαθνξηθέο θαη δελ ελζσκαηψλνληαη 

άκεζα ζην θπξίαξρν πνιηηηθφ ζχζηεκα, νη ΜΚΟ ιεηηνπξγνχλ σο δηάκεζνη κεηαμχ ησλ 

αξρψλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ βνεζψληαο ηνπο ηειεπηαίνπο λα επηβηψζνπλ, λα κεηαβνχλ 

ζε άιιεο ρψξεο, λα δηαθπιάμνπλ θαίξηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Μία αθφκε 

δηαθνξά αθνξά ην φηη, ζε αληίζεζε κε ηηο MKO, νη εζλνηηθέο νξγαλψζεηο πξνηάζζνπλ 

ηελ ηζηνξία θαη ηηο πνιηηηζκηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο κε απνηέιεζκα φηη ε πξνζνρή ηεο 

ειιεληθήο πιεπξάο ελαπνηίζεηαη ζηα πνιηηηζκηθά κάιινλ παξά πνιηηηθά αηηήκαηα ησλ 

κεηαλαζηψλ (βι. Petronoti 2001, 49, 55).  
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(4) Ζ ακνηβαηφηεηα ησλ αληαιιαγψλ ζπληζηά γηα ηνλ Mauss (1966) έλα θνηλσληθφ 

ζπκβφιαην, ε θαηαπάηεζε ηνπ νπνίνπ θινλίδεη ηελ ππφζηαζε εθείλνπ πνπ ην αγλνεί 

θαη ηαπηφρξνλα απνδεηθλχεη ηελ ππεξνρή εθείλνπ πνπ ην ζέβεηαη. ηελ πεξίπησζε 

ηεο Μαξίαο, βιέπνπκε φηη «ε βνήζεηα πνπ ραξίδεη» ζε άιιεο κεηαλάζηξηεο ηηο 

ηνπνζεηεί ζε κεηνλεθηηθφηεξε ζέζε απέλαληί ηεο. ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

άζθεζε εμνπζίαο θαη ηε δεκηνπξγία απφ ηηο ΜΚΟ ελφο πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

θαηαιήγεη θαη ε Harrell Bond et al 1992. 

(5) Ζ θνηλφηεηα απηή είλαη ζρεηηθά νιηγνκειήο θαη απαξηίδεη κία ΜΚΟ κε έδξα ηελ 

Αζήλα. πσο ηα ππφινηπα κέιε ηεο, ε Μαξία επηδίδεηαη ζε αγαζνεξγίεο θαη ζηήξημε 

θνηλσληθά αδχλακσλ αηφκσλ πνπ δελ είλαη θαηαλάγθε κεηαλάζηεο νχηε Μπαράη. 

(6) Σα ιφγηα απηά ζπκίδνπλ φζα γξάθεη ε Spivak (1990) ζρεηηθά κε ηελ αληίδξαζε 

ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζηελ ηνπνζέηεζε ηξηηνθνζκηθψλ δηαλννχκελσλ ζηελ 

αθαδεκατθή θνηλφηεηα: γηα ηελ Spivak ε αλαζηάησζε πνπ ζπλνδεχεη κηα ηέηνηα 

ηνπνζέηεζε δείρλεη ηελ αληνρή ησλ δνκψλ.  

 (7) χκθσλα κε ηελ πξφεδξν ηεο Έλσζεο Αθξηθαλψλ Γπλαηθψλ, νη εμαγγειίεο ησλ 

θπβεξλεηηθψλ ζηειερψλ γηα παξεκθεξείο αιιαγέο πινπνηνχληαη ζπάληα ή πνηέ: «Μαο 

θαινχλ ζηα Τπνπξγεία θαη κηιάκε … αιιά θαλείο δελ θάλεη ηίπνηα» (πξνζσπηθή 

επηθνηλσλία, Δξεπλα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ Αθξηθαλψλ κεηαλαζηξηψλ ζηελ 

Αζήλα, ΗΑΑΚ/ΔΚΚΔ, 2008-9). 

(8) Δίλαη ελδηαθέξνλ λα πξνζηεζεί φηη αλ θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, ε βνήζεηα πνπ 

ρνξεγνχλ δηεζλείο ΜΚΟ ζε ρψξεο πνπ γλψξηζαλ πφιεκν ή ιηκφ ζηνρεχεη λα 

ζπγθξαηήζεη ηελ έμνδν ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ηα απνηειέζκαηα παξφκνησλ 

πξνζπαζεηψλ είλαη κάιινλ ακθίβνια θαη πάλησο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο, ηεο θπιεηηθήο θαη θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ησλ αηφκσλ, 

θ.ιπ. (Kibreab 1987, 270). 

(9) Γηα παξάδεηγκα, ε Έιελα, κεηαλάζηξηα απφ ηελ νπνία επίζεο πήξα ζπλέληεπμε 

ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο «Μεηαλάζηξηεο ζηελ Διιάδα», ζπληζηά πεξίπησζε 

επηηπρνχο έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη κάιηζηα ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθφηεηαο ηεο, 

ηεο νδνληηαηξηθήο: απαζρνιείηαη σο κηζζσηή ζε έλα ειιεληθφ ηαηξείν φπνπ 

εμππεξεηεί πνιινχο Έιιελεο πειάηεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, σζηφζν, παξά ηελ 

«εκπηζηνζχλε, ηε θπζηθή επαθή θαη εγγχηεηα» κε ηελ ειιεληθή πειαηεία, ε 

θνηλσληθή ηεο δσή πεξηιακβάλεη θπξίσο «μέλεο» θίιεο. 
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Φξαίε Κακνχηζε  

 

Ζ ΣΔΓΑΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΧΝ 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ηεο Οκάδαο Δζηηαζκέλεο πδήηεζεο 

 

1. ΔΗΑΓΩΓΖ  

 

ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ κε ηίηιν "Γπλαηθεία Μεηαλάζηεπζε 

ζηελ Διιάδα" (FEMINT_GR) κε αληηθείκελν ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

πνηθίισλ παξακέηξσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έληαμε ησλ γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, πηνζεηήζεθε κηα πξνζέγγηζε πνηνηηθήο αλάιπζεο κέζσ 

βηνγξαθηθψλ ζπλεληεχμεσλ θαη νκάδσλ εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο κε γπλαίθεο 

κεηαλάζηξηεο, πνπ απνζθνπεί ζηε ζε βάζνο αλάιπζε, αμηνιφγεζε θαη απνηίκεζε ηεο 

πξνφδνπ ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ηνπο ζηνλ ειιεληθή θνηλσλία. Οη πνηνηηθνί δείθηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο απνηεινχλ ζρεηηθά πξφζθαην αληηθείκελν ζε απηφ ην εξεπλεηηθφ 

πεδίν, θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηεμνρήλ κε ζηφρν ηελ επαίζζεηε ζε ζέκαηα θχινπ 

αμηνιφγεζε θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ
23

. Οη πνηνηηθνί δείθηεο ζηνρεχνπλ ζηελ 

απνηίκεζε ηεο ζηάζεο ησλ γπλαηθψλ θπξίσο ζε φηη αθνξά ηελ θνηλσληθή ηνπο 

θαηάζηαζε. Δπηηξέπνπλ, επηπιένλ, ηε ζχγθξηζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο εληφο ηεο 

βηνγξαθίαο ζην ρξφλν, θαζψο θαη ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

έληαμεο ηφζν κεηαμχ ππφ-νκάδσλ θαη θαηεγνξηψλ κεηαλαζηξηψλ, φζν θαη κεηαμχ 

θνηλσληθψλ ρψξσλ (Κνληνχ, Ληάπε 2011). Tν θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλν, αιιά είλαη 

ζπλδεδεκέλν κε ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη εκπεηξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ, θαζψο θαη κε 

ηηο ζπλζήθεο ηθαλνπνίεζήο ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ ζπληζηά εχξεκα θαη φρη πξνυπφζεζε 

ηεο έξεπλαο
24

.  

Σν δήηεκα πνπ αθνξά ηε ζηέγαζε ησλ κεηαλαζηξηψλ ήηαλ έλαο απφ ηνπο ηνκείο 

δηεξεχλεζεο πνπ πξνζεγγίζηεθε ζπκπιεξσκαηηθά θαη κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ηεο 

νκάδαο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο. Χο γλσζηφλ, ζθνπφο ησλ νκάδσλ εζηηαζκέλεο 

ζπδήηεζεο είλαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζε ζέκαηα πνπ ηίζεληαη ζε ζπδήηεζε απφ 

ηνλ/ηελ εξεπλεηή/ηξηα. Μέζα απφ ηε ζπδήηεζε δηαθαίλνληαη θαη αλαδεηθλχνληαη 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη ζηάζεηο, θαηαλνήζεηο, θίλεηξα ή πεπνηζήζεηο θαη 

δηεξεπλψληαη λέεο ηδέεο πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο έληαμεο.  

 

                                                 
23

Oπσο γηα παξάδεηγκα ζην GIDA “Guide to Gender-Senistive Indicators ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ 

Δξγαζίαο (ILO 1998), θαη ηνπο δείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο Πιαηθφξκαο ηνπ Πεθίλνπ ηεο 

Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Αζία θαη ηνλ Δηξεληθφ (United Nations 

Economic Social Commission for Asia and the Pacific 2004). 
24

Βι. Κφληνπ Μ., Ληάπε Μ., (2011) Πνηνηηθνί δείθηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηξηψλ. Βηνγξαθηθέο 

ζπλεληεχμεηο θαη νκάδεο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο κε κεηαλάζηξηεο. Α Μέξνο, Κέληξν γπλαηθείσλ κειεηψλ 

& εξεπλψλ ΓΗΟΣΗΜΑ  Έθζεζε Απνηειεζκάησλ, Γξάζε 2.1/09, Παθέην εξγαζίαο 3.1: Δθπφλεζε 

κειέηεο κε ζέκα «Γπλαηθεία κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα»  
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Σν παξφλ θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ αλάιπζε εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο κε 

αληηθείκελν ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηξηψλ ζην πεδίν ηεο ζηέγαζεο θαη ε 

νπνία δηελεξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε νκάδα πέληε κεηαλαζηξηψλ γπλαηθψλ 

πνπ θαηνηθνχλ ζηελ  Αζήλα.
25

 

Οη κεηαλάζηξηεο πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζηελ εζηηαζκέλε ζπδήηεζε  επειέγεζαλ κε 

θξηηήξηα ηηο δηαθνξεηηθέο ρψξεο πξνέιεπζεο, ην δηαθνξεηηθφ  ρξφλν δηακνλήο ζηελ 

Διιάδα, θαζψο  θαη ηηο  δηαθνξεηηθέο ειηθίεο, νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο θαη εξγαζηαθφ 

θαζεζηψο. Ζ πξφζθιεζε πξνο ηηο ππνςήθηεο - κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα - 

γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο απεπζχλζεθε κε ηε  δηακεζνιάβεζε εζειφληξηαο δαζθάιαο  

ειιεληθψλ. ηελ πξφζθιεζε αληαπνθξίζεθαλ ηέζζεξεο  γπλαίθεο. Μέζσ πξνζσπηθήο 

γλσξηκίαο πξνζηέζεθε  θαη κηα κεηαλάζηξηα απφ ηελ Οπθξαλία.  

Ζ ζπδήηεζε είρε πξνγξακκαηηζηεί λα δηεμαρζεί ζε θαηάιιειν ρψξν ηεο Γεκνηηθήο 

Αγνξάο ηεο Κπςέιεο-σο ηφπνο ζπγθέληξσζεο κεηαλαζηψλ-. σζηφζν, ιφγσ 

ξαηζηζηηθψλ επεηζνδίσλ θαη εληάζεσλ ζηελ πεξηνρή θξίζεθε αθαηάιιεινο σο 

πηζαλφο ζηφρνο ξαηζηζηηθψλ επηζέζεσλ. Σειηθά, ε εζειφληξηα δαζθάια πξφζθεξε 

γελλαηφδσξα ην ζπίηη ηεο. Γηα ηελ επηινγή απηή δελ ππήξμε θακία αληίξξεζε απφ ηα 

κέιε ηεο νκάδαο. Μεηά ηηο πξψηεο ζπζηάζεηο -ζε έλα θιίκα θαηαξρήλ ακεραλίαο – 

θαη ηε δηαβεβαίσζε εθ κέξνπο ησλ εξεπλεηψλ ηεο ηήξεζεο βαζηθψλ θαλφλσλ 

ερεκχζεηαο (αλσλπκία) θαη πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ αθεγεηξηψλ 

απνζαθελίζηεθε  ην  αληηθείκελν θαη ν ζηφρνο ηεο έξεπλαο, θαη ηνλίζηεθε ε πνιχηηκε 

ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο.  

Καηά ηε ζπδήηεζε πξνέθπςαλ δχν δεηήκαηα. Ζ ζπδήηεζε είρε πξνγξακκαηηζηεί λα 

δηεμαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Χζηφζν, θαη παξά ηελ πιεξνθνξία φηη φιεο νη 

ζπκκεηέρνπζεο κηινχζαλ ειιεληθά, δχν απφ ηηο γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο δήηεζαλ λα 

εθθξαζηνχλ θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. πξάγκα ην νπνίν έγηλε δεθηφ θαζψο ε 

επηθνπξηθή ρξήζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζα ζπλέβαιε ζηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

γπλαηθψλ. Γεπηεξεπφλησο, νη γπλαίθεο αλαξσηήζεθαλ γηα ηε ζπκβνιή ηεο έξεπλαο 

ζηελ επίιπζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε δσή ηνπο. Γηεπθξηλίζηεθε ε 

εξεπλεηηθή θχζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο  θαη ε ζπνπδαηφηεηα λα θαηαγξαθνχλ 

θαη θαηαλνεζνχλ κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο ηνπο  νη εκπεηξίεο, νη  απφςεηο θαη  νη 

αληηιήςεηο ηνπο, ψζηε λα δηεξεπλεζεί  ε πνιππινθφηεηα ηεο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο 

έληαμεο ζηε ρψξα παξακνλήο.  

Μεηά ην αξρηθφ θιίκα ακεραλίαο νη ζπκκεηέρνπζεο έλνησζαλ φηη κπνξνχλ λα 

αηζζάλνληαη εκπηζηνζχλε. Ζ ζπδήηεζε έγηλε ζε θηιηθή αηκφζθαηξα θαη θξάηεζε 

πεξηζζφηεξν απφ ην πξνγξακκαηηζκέλν δίσξν. Οξηζκέλεο γπλαίθεο, ιφγσ θαιιίηεξεο 

θαηαλφεζεο ηεο γιψζζαο, κεγαιχηεξνπ ρξφλνπ δηακνλήο ζηελ ρψξα αιιά θαη ιφγσ 

πξνζσπηθφηεηαο, θάλεθε λα κνλνπσινχλ ζηελ αξρή ηε ζπδήηεζε. Χζηφζν, ζχληνκα 

θαη κε ηελ επηινγή ηεο παξάιιειεο ρξήζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, νη αξρηθά 

ιηγφηεξν νκηιεηηθέο ζπκκεηείραλ ελεξγά θαη ε δπλακηθή ηεο νκάδαο ήηαλ ηδηαίηεξα 

                                                 
25

Σε ζπδήηεζε ζπληφληζε θαη θαηεχζπλε ε Φξαίε Κακνχηζε, Κχξηα Δξεπλήηξηα ΔΚΚΔ. 

Τπνζηεξηθηηθφ ξφιν είρε ε βνεζφο ζπληνλίζηξηαο  Ακαιία Φξαγθίζθνπ, εξεπλήηξηα ΔΚΚΔ. Ζ βνεζφο 

εξεπλήηξηα εθηφο απφ ηηο ηππηθέο ππνρξεψζεηο  έιαβε κέξνο  ζηε ζπδήηεζε θαη βνήζεζε νπζηαζηηθά  

κε ηηο παξεκβάζεηο ηεο. Ζκεξνκελία ζπδήηεζεο: 13/05/2011. 
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θαιή. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπδήηεζεο, έγηλε αλαθεθαιαίσζε θαη ε νκάδα 

επηβεβαίσζε ηα θχξηα ζεκεία ησλ δηαπηζηψζεσλ. Οη γπλαίθεο εθθξάζηεθαλ ζεηηθά 

γηα ηε ζπδήηεζε, δήισζαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα 

πνιππνιηηηζκηθή νκάδα κεηαλαζηξηψλ, επεηδή ηνπο δηλφηαλ ε επθαηξία  λα 

αληαιιάμνπλ  απφςεηο θαη δηαθνξεηηθά βηψκαηα ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ 

ζπδεηήζεθαλ. ην ηέινο εθθξάζηεθαλ ζεηηθά  ζε ελδερφκελε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

παξφκνηεο ζπδεηήζεηο, θαη δήισζαλ φηη ζα ήζειαλ λα ηνπο θνηλνπνηεζεί ε 

εξεπλεηηθή εξγαζία.  

 

Απηνπαξνπζίαζε:  Λαλζάλνληα λνήκαηα από ηνλ ηξόπν πνπ ε θάζε κία επηιέγεη λα 

ζπζηεζεί
26

 

Οη γπλαίθεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ  νκάδα εζηηαζκέλεο  ζπδήηεζεο πξνέξρνληαλ απφ 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο: Γεσξγία, Οπθξαλία, Κέλπα, Αιβαλία, ξη Λάλθα. Οη ειηθίεο 

ηνπο θπκαίλνληαλ απφ 28 έσο 55 ρξνλψλ θαη ηα ρξφληα παξακνλήο ζηελ Διιάδα απφ 

2 έσο 17. ηελ απηνπαξνπζίαζή ηνπο νη γπλαίθεο αλαθέξζεθαλ ζηελ εζληθή  

ηαπηφηεηα, ηα έηε κεηαλάζηεπζεο, θαζψο θαη ζηνπο ζηαζκνχο ηεο έκθπιεο 

βηνγξαθίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην γάκν θαη ηε κεηξφηεηα. ηνηρεία πνπ δελ 

αλαθέξνληαη απφ φιεο  φηαλ ζπζηήλνληαη είλαη ε ειηθία, ην επάγγεικα θαη νη ζπνπδέο 

ή ε εηδίθεπζή ηνπο.  

«I am Zoan, I am 28 years old. I am from Kenya. Kenya is in Africa». Ζ ζπλνκηιήηξηα 

δειψλεη ήδε ηε «θπιεηηθή» απφζηαζε, πξνιαβαίλνληαο κηα πηζαλή γεσγξαθηθή 

άγλνηα. Αξγφηεξα γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη ε αλαθνξά ηεο δελ είλαη ηπραία, θαζψο 

ζπλδέεη ηε θπιεηηθή κε ηε κεηαλαζηεπηηθή ηεο ηαπηφηεηα. Σν «ρξψκα» θαίλεηαη λα 

βαξαίλεη ζηε κεηαλαζηεπηηθή ηεο βηνγξαθία. Σνπνζεηείηαη θαη αλνίγεηαη ζπλαηζζε-

καηηθά: «And I‟ve been here for two years. And it has been hard ...and sweet». 

Αξγφηεξα  αλαθέξεη φηη  δεη κε ηε ζεία ηεο θαη φηη είλαη άλεξγε. 

«Δίκαη ε Μara,  55 εηψλ, απφ ηελ Οπθξαλία. Δδψ θαη δέθα ρξφληα εξγάδνκαη ζηελ 

Διιάδα, ζε κηα ίδηα δνπιεηά. Γελ έρσ αιιάμεη κφιηο ήξζα θαη κέρξη ηψξα. Έληεθα 

ρξφληα, νηθνγελεηαθή βνεζφο. Γελ έρσ πξνβιήκαηα. Έρσ αζθάιεηα, έρσ- Πνηέ εδψ, 

ζηελ Διιάδα, θαλείο, φζν έδεζα, δελ είρα θάπνην πξφβιεκα». Ζ Mara πξνηάζζεη ηελ 

εξγαζηαθή ηεο θαηάζηαζε θαη αζθάιεηα. Δίλαη νηθνγελεηαθή βνεζφο ζην  ίδην ζπίηη 

φια ηα ρξφληα πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα. Ζ επαλάιεςε ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη 

ζηελ ίδηα εξγαζία έληεθα ρξφληα ππνθξχπηεη, είηε έλα βαζκφ  αλίαο θαη θνχξαζεο, 

είηε επαγγεικαηηζκφ. Παξάιιεια, ε Mara λνηψζεη ηελ αλάγθε λα απνζπλδέζεη ηελ 

εζληθή ηεο θαηαγσγή απφ ηα ζπλήζε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

κεηαλάζηξηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απηνπξνζδηνξίδεηαη  σο αλήθνπζα ζε κηα 

δηαθνξεηηθή, «πξνλνκηνχρα» θαηεγνξία κεηαλαζηξηψλ. Γελ αλαθέξεηαη ζηελ 

νηθνγελεηαθή ηεο θαηάζηαζε.  ηε ξνή  ηεο ζπδήηεζεο, φκσο, θάλεη ιφγν γηα ηελ 

θφξε ηεο, ή νπνία  φηαλ ηελ επηζθέπηεηαη αηζζάλεηαη  ληξνπή γηα ηηο ζπλζήθεο δσήο 

ηεο.  

                                                 
26

 Ζ παξνπζίαζε ησλ αθεγήζεσλ ησλ γπλαηθψλ γίλεηαη κε  ηε ρξήζε ςεπδψλπκσλ, ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε αλσλπκία. 
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«Δίκαη ε Αnna, είκαη απφ ηελ Γεσξγία. Δίκαη εδψ νρηψ ρξφληα. Παληξεκέλε εδψ θαη 

ηέζζεξα ρξφληα. Ο άληξαο κνπ είλαη απφ ηελ Αιβαλία θαη έρσ έλα κσξφ έλα ρξνλψλ». 

Ζ Anna κεηά απφ ηελ θαηαγσγή θαη ηα έηε κεηαλάζηεπζεο πξνηάζζεη ηελ ηδηφηεηά 

ηεο σο ζπδχγνπ θαη κεηέξαο, θαζψο  θαη ηε δηαθνξεηηθή εζληθφηεηα ηνπ ζπδχγνπ ηεο. 

Γελ αλαθέξεη ηελ επαγγεικαηηθή ηεο ηδηφηεηα  θαη δηαδξνκή παξά αξγφηεξα, φηαλ ζα 

δηεγεζεί  πσο  εξγάζηεθε γηα 2 ρξφληα σο εζσηεξηθή νηθηαθή βνεζφο,  ελψ ζήκεξα  

απαζρνιείηαη κε ηε θχιαμε ελφο παηδηνχ.  

«Δίκαη ε Δlena, είκαη απφ ηελ Αιβαλία. Έρσ έξζεη εδψ πξηλ απφ 14 ρξφληα. Γελ 

εξγάδνκαη, κέλσ ζην ζπίηη θαη θξνληίδσ ηα παηδηά κνπ». . Ζ αλαθνξά ηεο Elena ζηε 

πνιπεηή παξακνλή ζηε ρψξα θαλεξψλεη ηελ επηζπκία ηεο λα παξνπζηαζηεί σο  

πεξηζζφηεξν «εληαγκέλε». ηε ζπλέρεηα πξνηάζζεη ην γεγνλφο φηη δελ εξγάδεηαη 

επεηδή θξνληίδεη ηα παηδηά ηεο. Απηνπξνζδηνξίδεηαη κέζα απφ ην ξφιν ηεο σο 

κεηέξαο δίλνληαο  πξσηαξρηθή ζεκαζία ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ. Ζ ηδηφηεηα  απηή δελ ηεο επηηξέπεη λα εξγάδεηαη. Ζ Elena  θαίλεηαη λα  

δηαθνξνπνηεί  ηνλ εαπηφ ηεο, πέξαλ ησλ άιισλ, θαη σο γπλαίθα κε ζχδπγν πνπ ηελ 

ζηεξίδεη νηθνλνκηθά. Πξνο ην ηέινο, φκσο, ηεο ζπδήηεζεο, ζα ζηξαθεί ζηηο ππφινηπεο 

γπλαίθεο αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο  ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο εθφζνλ απνθαζίζεη λα  εξγαζηεί. Παξά ηελ επηζπκία ηεο λα εληαρζεί 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαίλεηαη λα ιαλζάλεη ε αλεζπρία σο πξνο ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ, ελδερνκέλσο δε θαη σο πξνο κηα 

δηαθσλία/ζχγθξνπζε κε ην ζχδπγφ ηεο. Μηιάεη ηα θαιχηεξα ειιεληθά θαη ζπκκεηέρεη 

δπλακηθά ζηε ζπδήηεζε.  

«Δγψ είκαη ε Νarra,  34 εηψλ, θαη εγψ είκαη απφ ηε ξη Λάλθα, (...) αλ ην μέξεηο. … 

Κευιάλε, λαη. Αο πνχκε, Ceylon tea... (γέιην)... Καη είκαη κε ην άληξαο κνπ θαη έρσ έλα 

παηδί ηξηάκηζη ρξνλψλ. Καη αζθαιηζκέλε είκαη. Καη δνπιεχσ 13 ρξνλψλ κε κία 

νηθνγέλεηα». Ζ Narra ηνλίδεη θαη εθείλε ηε γεσγξαθηθή «απφζηαζε» θαη ζπλδέεη ηε 

γλψζε ηεο παηξίδαο ηεο κε έλα γλσζηφ πξντφλ ηεο. Ζ εκθαηηθή ρξήζε φκσο ηεο 

αλησλπκίαο «εγψ» ππνδειψλεη θαη κηα απηφ-αλαθνξηθή ηνπνζέηεζε ζε αληηδηαζηνιή 

απφ ηηο ππφινηπεο. Αλαθέξεη ηελ νηθνγελεηαθή ηεο θαηάζηαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη 

επαγγεικαηηθά κε έκθαζε  ζηε λνκηκφηεηα ηεο δηακνλήο. Αξγφηεξα αθεγείηαη ηελ 

εξγαζηαθή ηεο πνξεία. Εεη ηα ηειεπηαία 8 ρξφληα κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο.. 

2. ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΔΣΗΑΜΔΝΖ ΤΕΖΣΖΖ  

 

2.1 ΑΞΟΝΔ ΤΕΖΣΖΖ  

θνπφο ηεο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο κε ζέκα ηε ζηέγαζε ήηαλ ε ζπιινγή δεδνκέλσλ 

πνπ αθνξνχζε ζε έλα πιέγκα δηαθνξνπνηεκέλσλ ή θνηλψλ βησκάησλ, απφςεσλ, 

ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη θαηαλνήζεσλ  ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο  ζηέγαζεο θαη ηηο 

ζπλζήθεο, γεληθφηεξα, δηαβίσζεο ησλ κεηαλαζηξηψλ ζην λέν νηθηζηηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο κεηαλάζηεπζεο. Οη άμνλεο ζπδήηεζεο νξγαλψζεθαλ  γχξσ 

απφ ηα δεηήκαηα ηεο εύξεζεο θαη πξόζβαζεο ζε θαηνηθία, ηφζν θαηά ηε θάζε ηεο 

πξψηεο εγθαηάζηαζεο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνξείαο, ηεο  
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πνηόηεηαο ησλ ζηεγαζηηθώλ ζπλζεθώλ
27

, (πνηφηεηα δηαβίσζεο ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν), 

θαζψο θαη ηεο πνηόηεηαο δηαβίσζεο ζηελ πεξηνρή θαηνηθίαο (ρσξνζέηεζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο, ρσξηθφο δηαρσξηζκφο, ζπλχπαξμε/απνθιεηζκφο ζην δεκφζην ρψξν σο 

πεδίν δηαπνιηηηζκηθήο αιιειεπίδξαζεο). Σέινο, ζηε ζπδήηεζε εληάρζεθαλ δεηήκαηα 

πνπ άπηνληαη θαζεκεξηλώλ ζρέζεσλ θαη πξαθηηθώλ ζπλύπαξμεο κεηαμύ ησλ 

κεηαλαζηξηώλ θαη ησλ γεγελώλ ζην ρώξν ηεο γεηηνληάο. Αληρλεχνληαο ηηο πνηθίιεο 

φςεηο ηεο δπλακηθήο ησλ θνηλσληθψλ επαθψλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή αλαδεηθλχνληαη  

θαη αμηνινγνχληαη ζεκαληηθά θαη επαίζζεηα ζέκαηα  πνπ αθνξνχλ ζηηο ζρέζεηο 

ζπλχπαξμεο κεηαλαζηψλ θαη «ληφπησλ», ηα νπνία είλαη θξίζηκα γηα ηελ θνηλσληθή 

έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ.  

Αλαιπηηθά  νη θεληξηθνί άμνλεο ζπδήηεζεο νξγαλψζεθαλ ζηα θάησζη ππνζέκαηα: 

 Άθημε, εμαζθάιηζε δηακνλήο 

 Δχξεζε θαη πξφζβαζε ζε ζηέγε 

 Πνηφηεηα ζηεγαζηηθψλ ζπλζεθψλ -ηάζεηο κεηαλαζηξηψλ σο πξνο ηηο ζπλζήθεο 

ζηέγαζεο 

 Πεξηνρή θαηνηθίαο, επηινγή, πξνβιήκαηα 

 ρέζεηο κεηαμχ γεγελψλ θαη κεηαλαζηψλ /κεηαλαζηξηψλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη 

δεκφζην ρψξν 

 

 

2.2  ΓΤΚΟΛΗΔ ΔΤΡΔΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΚΑΣΟΗΚΗΑ  

 

Ζ άθημε θαη αξρηθή εγθαηάζηαζε  είλαη κηα πεξίνδνο πνπ αθήλεη  εμαηξεηηθά 

εθηεζεηκέλν ηνλ/ηελ κεηαλάζηε/ηξηα. Οη δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα σο πξνο ηε 

ζηέγαζε ζπλππνινγίδνληαη ζην πιέγκα ησλ πνηθίισλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ 

ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη έληαμεο ησλ γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ ζηε ρψξα 

ππνδνρήο. ηελ νκάδα ζπδεηήζεθαλ, θαηαξρήλ, νη  ηξφπνη θαη ηα πξνβιήκαηα 

εχξεζεο θαη  πξφζβαζεο  ζε ζηέγε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο ζηε 

ρψξα ππνδνρήο. Αλαδείρζεθαλ δεηήκαηα εζλνηηθψλ θαη θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ, ε 

«ζεκεηνινγία» ηεο επνρήο εγθαηάζηαζεο, νη δηαθνξεηηθέο κεηαλαζηεπηηθέο πνξείεο 

ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία/λνκηκφηεηα  θαη πψο επεξεάδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε ζηέγε, ν 

ξφινο ησλ θνηλσληθψλ/εζλνηηθψλ δηθηχσλ. Αλαδεηήζεθαλ, ηέινο, πξνηάζεηο θαη ηδέεο  

γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηα πξνβιήκαηα ζηέγαζεο.  

 

Γπζθνιίεο εύξεζεο θαη πξόζβαζεο ζε ζηέγε πνπ απνξξένπλ από έλα πιέγκα 

εζλνηηθώλ /θπιεηηθώλ ή έκθπισλ  δηαθξίζεσλ 

                                                 
27

 Ο φξνο ζηεγαζηηθέο ζπλζήθεο αθνξά   ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί σο ζρεηηθά γηα απηφ ην ζέκα: 

θαλνληθή ή κε-θαλνληθή θαηνηθία, ε λνκηθή κνξθή ζηέγαζεο (ηδηνθαηνίθεζε ή ελνίθην), ε 

δηαζεζηκφηεηα ρψξνπ (δσκάηηα, επηθάλεηα θαηνηθίαο), νη εμππεξεηήζεηο (χδξεπζε, ζέξκαλζε, θνπδίλα, 

ινπηξφ θιπ.) θαη ε πνηφηεηα ηεο θαηνηθίαο (ζέζε ζηελ νηθνδνκή, παιαηφηεηα, θπζηθή θαηάζηαζε, 

πξνβιήκαηα πνηφηεηαο δηαβίσζεο φπσο ζφξπβνο,  πγξαζία θιπ.). 
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Οη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο κε δηαθνξεηηθέο ππνθεηκεληθέο βηνγξαθηθέο δηαδξνκέο θαη, 

αλάινγα, δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο απφ νκνεζλείο ηνπο αλαθέξζεθαλ δηεμνδηθά ζην 

ζέκα ησλ δηαθξίζεσλ θαη ζηνπο κεραληζκνχο «απνθιεηζκνχ» πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

κεηαλάζηεο θαηά ηελ αλαδήηεζε ελνηθηαδφκελεο θαηνηθίαο δίλνληαο έκθαζε ζην  

ζηάδην ηεο πξψηεο εγθαηάζηαζεο ζηε ρψξα κεηαλάζηεπζεο. Ζ Elena απφ ηελ 

Αιβαλία  πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηηο δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζε θαηνηθία ηελ επνρή 

άθημεο ηεο πξηλ 14 ρξφληα. Ηζρπξίδεηαη φηη νη Έιιελεο, ηελ επνρή εθείλε,  

«αξλνχληαλ»  λα λνηθηάζνπλ ην ζπίηη ηνπο ζε Αιβαλνχο. ηελ αθήγεζή ηεο ζρνιηάδεη 

φηη απηήλ ηελ επνρή επηθξαηνχζε γεληθφηεξα έλα θιίκα θαρππνςίαο, μελνθνβίαο θαη 

ξαηζηζκνχ απέλαληη ζηνπο νκνεζλείο ηεο πνπ επεξέαδαλ αξλεηηθά ηελ θνηλή γλψκε. 

Πηζηεχεη φηη νξηζκέλεο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζπκπαηξησηψλ ηεο ελίζρπαλ ην 

αξλεηηθφ θιίκα θαη ζηηγκάηηζαλ ηνπο Αιβαλνχο σο εζλφηεηα. 

Elena: «…Γελ βξίζθακε ζπίηη φρη κφλν επεηδή απηφ… Δπεηδή πξνεξρφκαζηε θαη 

απφ ηελ Αιβαλία. Τπήξρε κηα κεγάιε θαζαξία ηφηε, βγήθαλε απφ ηηο θπιαθέο, 

ήξζαλε, θαη ην πήξακε ην θαθφ φλνκα φινη. Γειαδή άιιαμε φιε ε εηθφλα, αο 

πνχκε. Καη γηα απηνχο πνπ είραλε έξζεη γηα δνπιεηά, γηα κηα θαιχηεξε δσή, θαη 

απηνί πνπ ήξζαλε θαη παίξλαλε θάηη θαη θεχγαλε. Ήηαλε, πψο λα ην πσ; Γηα ιίγν. 

Δξρφηαλ, έθιεβε, ζθφησλε, αο πνχκε, ν άιινο, έθεπγε. Καη κεηά, ηα άιια ηα 

πιεξψλακε εκείο, νη άιινη, πνπ κέλακε πίζσ. Άξα απηφ ήηαλ πνιχ δχζθνιν…». 

Ζ βαζηθή, ινηπφλ, δπζθνιία ζηελ ελνηθίαζε θαηνηθίαο, ηα πξψηα ρξφληα 

εγθαηάζηαζήο ηεο νηθνγέλεηαο ηεο, ήηαλ ε εζληθή  ηεο ηαπηφηεηα «λα ηνπο δερηνχλ σο 

Αιβαλνχο». ήκεξα δειψλεη φηη δελ αληηκεησπίδεη αλάινγα πξνβιήκαηα ζηελ 

εμεχξεζε θαηνηθίαο. Ζ Elena ζρνιηάδεη φηη νη δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ Αιβαλψλ, πνπ 

επηθξαηνχζαλ ηα  πξψηα ρξφληα εγθαηάζηαζεο ηνπο, έρνπλ ππνρσξήζεη.  Ζ νκηιήηξηα 

απνδίδεη απηή ηελ αιιαγή ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, ε νπνία επηηεχρζεθε  βαζηθά κεηά ηελ απφθηεζε  «ραξηηψλ». 

Elena: «…..Απηφ φκσο άιιαμε- ε γλψκε κνπ- ε εκπεηξία κνπ, φρη ε γλψκε κνπ, 

κεηά πνπ απνθηήζακε ηα πξψηα ραξηηά καο. Αο πνχκε πνπ γξαθηήθακε, πνπ καο 

πήξαλε ηα δαθηπιηθά απνηππψκαηα, πνπ άξρηζε απηή ε δηαδηθαζία. Μεηά ήηαλ 

ιίγν πην εχθνιν. Γελ κπνξψ λα πσ φηη έρσ βξεη δχζθνια ζπίηη κεηά απφ απηφ. Αο 

πνχκε, κεηά ην ‟99-‟00, πνπ θηηάρηεθαλ ηα ραξηηά θαη φια απηά, βξίζθακε θαη πην 

εχθνια». 

Αληίζεηα, νη κεηαλάζηξηεο απφ ηελ ξη Λάλθα, ηελ Οπθξαλία θαη ηε Γεσξγία πνπ 

ήξζαλ ζηελ Διιάδα αληίζηνηρα πξηλ 13, 11 θαη 8 ρξφληα ζρνιίαζαλ, κε ηξφπν 

θαηεγνξεκαηηθφ, φηη ε εζληθή ηαπηφηεηα δελ απνηέιεζε εκπφδην ζηελ πξφζβαζε ζε 

ζηέγε. Καηά ηε γλψκε ηνπο ην γεγνλφο απηφ νθείιεηαη,  βαζηθά, ζηε  ζχλδεζε ηεο 

κεηαλάζηεπζεο κε ηελ εξγαζηαθή εμαζθάιηζε ή θαη ζηε ζηήξημε θαη δηεπθφιπλζε 

απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ είραλ πξνεγεζεί ζηελ εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα 

ππνδνρήο. Ζ κεηαλάζηξηα, σζηφζν,  απφ ηελ Οπθξαλία ζρνιηάδεη φηη γεληθφηεξα νη 

νκνεζλείο ηεο  δελ αληηκεηψπηζαλ εζληθέο δηαθξίζεηο  ηνπ ηχπνπ πνπ πεξηέγξαςε ε 

ζπλνκηιήηξηα απφ ηελ Αιβαλία ππνλνψληαο κηα, πηζαλά, δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε  

ησλ δηαθφξσλ εζληθνηήησλ κεηαλαζηψλ εθ κέξνπο ησλ γεγελψλ.  
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Μara: «… Απφ δηθφ κνπ ρψξα, πνιιέο γπλαίθεο θακία πξνβιήκαηα δελ είραλ. 

Βέβαηα, δελ ζέιαλε πνηέ πνιπηέιεηα, αιιά γθαξζνληέξα, δπάξη πάληα βξηζθφηαλ 

απηά ηα ρξφληα. Απφ 2000 πνπ είκαη εδψ».  

Χο πξνο ηε δηαθνξνπνηεκέλε ζηάζε ησλ γεγελψλ απέλαληη ζηηο δηαθνξεηηθέο 

εζλφηεηεο κεηαλαζηψλ, ζεκαληηθή ζπκβνιή πξνζέθεξαλ ηα ζρφιηα θαη νη απφςεηο 

ηεο κεηαλάζηξηαο  απφ ηελ Κέλπα. Ζ Zoan ζρνιηάδεη κε έληνλν ηξφπν  ηηο δπζθνιίεο 

πνπ έρνπλ ζήκεξα νη «έγρξσκνη» ζηελ πξφζβαζε ζε ζπίηη. ην ζεκείν απηφ  

ζχγθξηλε ηε δηθή ηεο εκπεηξία κε εθείλε ηεο ζεία ηεο, ε νπνία είρε κεηαλαζηεχζεη 

πξηλ 24 ρξφληα ζηελ Αζήλα θαη ηελ παξφηξπλε λα έξζεη ζηελ Διιάδα. Τπνγξακκίδεη, 

φηη ζε αληίζεζε κε παιαηφηεξεο επνρέο φπνπ εθδεισλφηαλε  απφ ηνπο γεγελείο 

ζπκπφληα θαη πξαθηηθέο βνήζεηαο απέλαληη ζε Αθξηθαλνχο, ιφγσ ηεο θηψρεηαο ηνπο, 

ζήκεξα βξίζθεηαη αληηκέησπε κε πνιιέο δπζθνιίεο θαη έλα ηδηαίηεξα αξλεηηθφ θιίκα 

ησλ γεγελψλ απέλαληη ζηνπο  «έγρξσκνπο» κεηαλάζηεο.  

Zoan: «…Because my aunt tells me, when she came, twenty years ago, it was 

very easy for them to get houses, because everybody knew they were from a 

place that had problems and everything. And they would help them, because 

they know they are poor. They would help them». 

Δπηκέλεη λα θαηαγγέιιεη  πξαθηηθέο θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ εθ κέξνπο ηδηνθηεηψλ θαη 

κεζηηηθψλ γξαθείσλ, ηφζν απφ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, φζν θαη απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ 

Αθξηθαλψλ γλσζηψλ ηεο. 

Zoan: « Now it is a bit difficult, and especially for people who are black. 

((γειάεη)) Because, like, you go to look for a house and somebody, the owner of 

the house tells you, “no, I don‟t want people from Αθξηθή. Θέισ θάπνηνλ-”. And 

it becomes harder. Sometimes, if you don‟t have papers, passports- like people 

who use their pink cards, the other asylum papers, for the refugees it is hard. 

They will tell you, “we won‟t give you-”. They cannot give you a house because 

you don‟t have papers, you need to have…No! He does not give house to black 

people. He does not. Black people …I have a friend. I have a friend who was 

looking for a house, a young girl. She was 27 years old. She wanted a house of 

200 euro. I go to look for a house in an office very close to my home. And then I 

see there is a house. That person who has that place knows me, because he 

knows I live opposite. He knows I live with my aunt. He knows my aunt for many 

years. So, he tells me “yes, there is a house. If it is for you, there is a house”. 

Because he knows me and he knows where I come from. But when I come the 

next day with this girl, he tells me the house is gone. Now, there is somebody 

who works there. The person who is working there is black and he knows me. 

And I tell him, “how come you told me yesterday there is a house and today I 

come and they tell me there is no house?” He tells me, “my boss does not give 

houses to black people. He does not. That girl did not get a house….But my 

cousin, he is 30 years, he cannot find a house. Because every time- Even a job 

he cannot find. Every time he go to look for a house or a job, «όρη, δελ ζέισ 

καχξν». 

Ζ Zoan ηνλίδεη φηη  ε θπιεηηθή δηάθξηζε εηο βάξνο ησλ νκνεζλψλ ηεο απεπζχλεηαη 

αθφκε θαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ γελλεζεί θαη κεγαιψζεη ζηελ Διιάδα θαη θαηέρνπλ 
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ειιεληθφ δηαβαηήξην. Ζ κεηαλάζηξηα απφ ηελ Κέλπα αηζζάλεηαη  φηη εμσζείηαη  ζην 

πεξηζψξην ηνπ ζπζηήκαηνο ζηέγαζεο ιφγσ ηεο εζλνηηθήο ηεο ηαπηφηεηαο. Ηζρπξίδεηαη 

φηη ε  δπζθνιία πξφζβαζεο ζε θαηνηθία ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά  κε ηηο δηαθξίζεηο εηο 

βάξνο ησλ «έγρξσκσλ» κεηαλαζηψλ. Με απηήλ ηελ άπνςε ζπκθψλεζαλ, θαηαξρήλ,  

φιεο νη ππφινηπεο γπλαίθεο, επηβεβαηψλνληαο θαη απφ ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, φηη ε 

ζηάζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζήκεξα απέλαληη ζε απηήλ ηελ εζλνηηθή θαηεγνξία 

κεηαλαζηψλ είλαη αξλεηηθή θαη ζπληζηά ζνβαξφ εκπφδην ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ ηνπο ζρεδίνπ.  

Anna: Μπνξεί λα κε ζέινπλε ηνπο Γεσξγηαλνχο θαη Αιβαλνχο, αιιά ηνπο 

καχξνπο δελ ηνπο ζέινπλε πην πνιχ απφ εκάο….ην ρξψκα ηα θάλεη φια ιίγν πην 

δχζθνια... 

Elena: Θέισ λα πσ θάηη, φηη ζπκθσλψ κε ηελ Zoan γηα ην ιφγν φηη απηφ πνπ 

ληψζεη ε Zoan ηψξα ην έλησζα εγψ ην 2000, φηαλ ήξζα. Γελ ζέιαλε λα δνχλε 

Αιβαλνχο κεηαλάζηεο, αο πνχκε. Όηαλ έιεγεο «είκαη Αιβαλφο», έθεπγε ν άιινο 

καθξηά. Ή ζηελ πνιπθαηνηθία παξαπνληφληαλ φινη φηη δελ ζέινπκε Αιβαλνχο 

κέζα. Σψξα δελ ζπκβαίλεη απηφ κ‟ εκάο. Σνπο έρσ αθνχζεη ζε ζπδήηεζε πνπ 

θάλνπκε, ηψξα πνπ κηιάσ θαιά Διιεληθά αο πνχκε, πνπ ζπδεηψ κε δηάθνξεο 

γπλαίθεο ζηελ πνιπθαηνηθία ή- ιέλε «καο πλίμαλε νη καχξνη». Όηη έρνπλ 

(παξαπνλεζεί) ηδάκπα γηα ηνπο Αιβαλνχο, αο πνχκε. «Σψξα απηνχο ηί λα ηνπο 

θάλνπκε; Απηνί είλαη!» θαη «καθξηά απφ ηνπο καχξνπο, λα κελ ηνπο βάινπκε ζηελ 

πνιπθαηνηθία». Αθνχο δηάθνξα. Οπφηε ζπκθσλψ κε ηε Zoan φηη απηφ πνπ ηνπο 

ελνριεί ηψξα είλαη νη καχξνη. 

Καηά ηε γλψκε ηεο Elena απφ ηελ Αιβαλία ε κεηαζηξνθή ηνπ αξλεηηθνχ θιίκαηνο 

απέλαληη ζηνπο νκνεζλείο ηεο δε ζεκαίλεη ηελ άξζε ησλ εζλνηηθψλ δηαθξίζεσλ αιιά 

ηε κεηαηφπηζε ηνπο ζε άιιεο νκάδεο κεηαλαζηψλ, θπξίσο «εγρξψκσλ», νη νπνίνη 

εγθαζίζηαληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα. Απεπζχλεηαη κε ζπκπάζεηα πξνο ηε 

κεηαλάζηξηα  απφ ηελ Κέλπα θαη ζρνιηάδεη φηη «..αλ βξεζεί θάηη ρεηξφηεξν ζα θχγνπλ 

απφ εζάο… έηζη ήηαλε θαη κε καο ηνπο Αιβαλνχο πξηλ…». 

Ζ Nara απφ ηελ ξη Λάλθα ζπλδξάκεη ζηε ζπδήηεζε θαη αθεγείηαη αλάινγεο εκπεηξίεο   

δηαθξίζεσλ εηο βάξνο «εγρξψκσλ» κεηαλαζηψλ.  

Νara: .. In the former house where we had lived, it was (...) and the lady she 

liked us very much. When we- Because the house is small, when I deliver the 

baby, I wanted to go to another place. And she wanted to give for someone who 

can trust. Black people came who need the house and I have tell about the story 

for the house owners. She said, “oh, no black people, please”. 

ιεο νη  γπλαίθεο  ζπγθιίλνπλ ζηηο απφςεηο ηνπο σο πξνο ηηο θπιεηηθέο δηαθξίζεηο  

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη «έγρξσκνη κεηαλάζηεο» ζηελ αλαδήηεζε ελνηθηαδφκελεο 

θαηνηθίαο. Χζηφζν, νξηζκέλεο εμ απηψλ απνδίδνπλ ηηο πξαθηηθέο απφξξηςεο, κεηαμχ 

άιισλ, θαη ζε  αξλεηηθέο εκπεηξίεο πνπ ελδέρεηαη λα είραλ νη ηδηνθηήηεο  κε 

ελνηθηαζηέο κεηαλάζηεο. Γηαηππψλνπλ, δειαδή,  κηα επηθχιαμε θαηά πφζνλ ε 

απφξξηςε ζπλαξηάηαη απνθιεηζηηθά κε παγησκέλεο ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο ησλ 

γεγελψλ ή αηηηνινγείηαη απφ ζπκπεξηθνξέο ελνηθηαζηψλ κεηαλαζηψλ πνπ είλαη  

επηβιαβείο γηα ηελ πεξηνπζία ηνπ ηδηνθηήηε.   
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Nara: «..Αλ θιέβνπλ, αλ δελ πιεξψλνπλ ην ελνίθην, αλ δνπλ πνιινί καδί»  … Not 

because of the colour. Maybe there are before some black people who lived and 

they did not pay the rent. That‟s the story». 

Elena : «…Τπάξρεη θαη θάηη άιιν πνπ δελ δίλνπλ ζπίηηα. Ζ γλψκε κνπ. Αο πνχκε 

πνπ παξαπνληνχληαη νη ηδηνθηήηεο, ζηελ πνιπθαηνηθία κνπ ηνπιάρηζηνλ ή ζε φζεο 

πνιπθαηνηθίεο έρσ αιιάμεη. Όηη, φηαλ έξρνληαη πνιινί καχξνη, 3 απφ ηελ Ηλδία ή 

Μπαγθιαληέο, ή μέξσ εγψ απφ πνχ, θάζνληαη πνιιά άηνκα ζην ζπίηη. Αο πνχκε, 

10 άηνκα, 15 άηνκα, θαη απηφ ραιάεη ην ζπίηη. Καη δελ ηνπο αξέζεη απηφ ην 

πξάγκα. Καη εθεί ζηακαηάλε ((παξάιιειεο νκηιίεο)) (...) απηά ηα ιεθηά. Δίπε έλαο 

πνπ ήηαλε ζηελ πνιπθαηνηθία φηη έβγαδε έμσ 15 ζηξψκαηα, αο πνχκε, φηαλ 

έθπγαλ, ηνπο έδησμε απηφο. Σνπο έδησμε ηειηθά απ‟ ην ζπίηη, θαη έβγαιε έμσ 

(γέιηα) - Λέεη «πην πνιιά πιήξσζα παξά πήξα. Άξα δελ ζέισ». 

Ζ κεηαλάζηξηα απφ ηελ Αθξηθή αληέδξαζε έληνλα ζηα παξαπάλσ ζρφιηα  πνπ 

απνδίδνπλ ηηο πξαθηηθέο απφξξηςεο θαη άξλεζεο ελνηθίαζεο θαηνηθίαο ζε ηπρφλ 

δπζάξεζηεο εκπεηξίεο ησλ ηδηνθηεηψλ. Τπνγξάκκηζε κε έκθαζε  φηη αλάινγεο 

ζπκπεξηθνξέο  πξνέξρνληαη φρη κφλν απφ «έγρξσκνπο» αιιά θαη «ιεπθνχο» 

ελνηθηαζηέο, πξάγκα ην νπνίν  δε δηθαηνινγεί  κηα επηιεθηηθή ζηάζε άξλεζεο 

ελνηθίαζεο απέλαληη ζε «έγρξσκνπο». Δπηκέλεη θαηεγνξεκαηηθά θαη θαηαγγέιιεη φηη 

ν απνθιεηζκφο ησλ «εγρξψκσλ κεηαλαζηψλ» απφ ην ζχζηεκα ζηέγαζεο νθείιεηαη ζε 

θπιεηηθή δηάθξηζε εηο βάξνο ηνπο. Ο ξαηζηζκφο κε βάζε ην ρξψκα θαη ν 

ζηηγκαηηζκφο ησλ «εγρξψκσλ» ζπληζηά, θαηά ηε γλψκε ηεο,  ηνλ θπξίαξρν ιφγν 

απφξξηςήο ηνπο.  

Zoan: « No! He does not give house to black people. He does not. Black 

people…».  

Nara: «Why they are not giving? Because   of   the colour or cheating?..». 

Zoan: «But even the white people can refuse to pay. It is not only black people 

who refuse to pay. You understand my point?..».  

ην εξψηεκα ησλ  έκθπισλ δηαθξίζεσλ ππεξίζρπζε κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ ε άπνςε 

φηη  ην θχιν ζπλήζσο δηεπθφιπλε παξά δπζρέξαηλε ηε δηαδηθαζία εχξεζεο θαη 

πξφζβαζεο ζε θαηνηθία. Οη γπλαίθεο ζρνιίαζαλ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ηδηνθηεηψλ 

εθδειψλεη εκπηζηνζχλε ζηηο γπλαίθεο  θαη, ζπρλά, ηηο πξνηηκά  σο ελνίθνπο..  

Nara: «...Easier. Maybe the way they speak, they must be trusting». 

Elena «:.. φηαλ λνηθηάδεη ζπίηη κηα γπλαίθα, ιέλε «ηη ζα θάλεη ε γπλαίθα; Γπλαίθα 

είλαη…Άκα κπεη άληξαο κέζα, (γέιηα)..» 

Anna: «ζα κνπ ην ξεκάμεη!» 

Καηά ηε γλψκε καο, σζηφζν, απηή ε ζηάζε θαίλεηαη λα κελ είλαη άκνηξε έκθπισλ 

πξνθαηαιήςεσλ. ηηο γπλαίθεο απνδίδνληαη έκθπια ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία 

αλαγλσξίδνληαη  θπιεηηθά ζηεξεφηππα, φπσο απηά ηεο λνηθνθπξνζχλεο, ηεο ήπηαο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ ηξφπνπ έθθξαζεο, ή ηεο θαιχηεξεο ζρέζεο ησλ γπλαηθψλ κε 

ην ρψξν πνπ ιεηηνπξγνχλ σο πιενλεθηήκαηα θαη επλννχλ ηηο γπλαίθεο θαηά ηελ 

επηινγή   ρξήζηε θαηνηθίαο. 

 

Παξά ηηο δηαθνξεηηθέο βηνγξαθηθέο δηαδξνκέο θαη ηηο δηαθαηλφκελεο δηαθνξεηηθέο 

ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζε δεηήκαηα ησλ εζλνηηθψλ/ 
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θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ, νη ζπκκεηέρνπζεο  ζπκθσλνχλ φηη πξαθηηθέο απφξξηςεο θαη 

δηαθξίζεσλ εθ κέξνπο ησλ γεγελψλ κεηαβάιινληαη ρξνληθά θαη κεηαηνπίδνληαη 

αλάκεζα ζηηο πνηθίιεο εζλφηεηεο κεηαλαζηψλ. Απφ ηε ζπκπάζεηα θαη ηελ 

αλεθηηθφηεηα πξνο ην «θησρφ» κεηαλάζηε ηα ρξφληα πξηλ ηελ έθξεμε ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο (πξηλ ην 1990), ε θνηλσλία ππνδνρήο άιιαμε πξνζιήςεηο, 

αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο δηακνξθψλνληαο, θάζε θνξά, ζηεξεφηππα θαζψο θαη 

πξαθηηθέο εζλνηηθψλ θαη θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ κε ζχκαηα δηαθνξεηηθέο εζλφηεηεο 

κεηαλαζηψλ. Σν πξψην θχκα ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ, θαηά θαλφλα 

αιβαληθήο θαηαγσγήο, βίσζε πξαθηηθέο δηαθξίζεσλ, θαρππνςίαο θαη απφξξηςεο, ελψ 

ζήκεξα αλάινγεο πξαθηηθέο έρνπλ κεηαηνπηζηεί θαη θαηεπζχλνληαη πξνο ηνπο 

«λενεηζεξρφκελνπο», θπξίσο «έγρξσκνπο», κεηαλάζηεο. Οη ηειεπηαίνη 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα δηακνλήο θαη, ζπρλά, σζνχληαη ζε αθξαία  

πεξηζσξηαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Τπνγξακκίζηεθε, σζηφζν, φηη ηπρφλ αξλεηηθέο 

εκπεηξίεο ηδηνθηεηψλ κε ελνηθηαζηέο κεηαλάζηεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλαπαξαγσγή 

ζηεξενηχπσλ θαη εληζρχνπλ πξαθηηθέο απφξξηςεο θαη ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

ζηέγαζε.    

 

Γπζθνιίεο πνπ απνξξένπλ από ηηο ζπλζήθεο λνκηκόηεηαο θαη εξγαζίαο  

εκαληηθφο  παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν θαη ηηο δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζε 

ζπίηη ζεσξείηαη ε χπαξμε ή κε «ραξηηψλ» (λνκηκφηεηα) θαη ε ζηαζεξφηεηα ζηελ 

εξγαζία. ιεο νη γπλαίθεο  ζπλαηλνχλ,  φηη ε απνπζία «ραξηηψλ» θαη, ζπρλά, ε κε 

κφληκε ή ε επηζθαιήο εξγαζία ηελ πξψηε πεξίνδν εγθαηάζηαζεο, εληείλνπλ ηηο 

δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζηελ «αγνξά θαηνηθίαο», πεξηνξίδνπλ ηηο επηινγέο ζε 

πξνβιεκαηηθέο ζπλζήθεο ζηέγαζεο, ελψ, ζπρλά, θαζηζηνχλ ηνπο κεηαλάζηεο ζχκαηα 

εθκεηάιιεπζεο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο. Σφζν ε πξφζβαζε ζε θαηνηθία φζν θαη ε 

δηάξθεηα παξακνλήο ζε απηήλ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο «δηαζέζεηο» ηνπ 

ηδηνθηήηε. Τπνγξακκίδεηαη  φηη ζην βαζκφ πνπ  δελ δχλαληαη λα θάλνπλ  ζπκβφιαηα, 

αδπλαηνχλ λα επηθαιεζηνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λνηψζνπλ αλίζρπξεο απέλαληη ζε 

πξαθηηθέο εμψζεσλ.  

Elena: «..Γελ είρακε ζπκβφιαην γηα λα ππνζηεξίμνπκε ην- ηε δηακνλή καο εθεί..». 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ γπλαηθψλ  ππνζηεξίδεη  φηη ε εξγαζηαθή έληαμε πεξηνξίδεη ην 

πιέγκα ησλ εκπνδίσλ  πξφζβαζεο ζηε ζηέγαζε θαη δηαζθαιίδεη, γεληθφηεξα, ηηο 

ζπλζήθεο κηαο, ζπρλά άληζεο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο γεγελείο ελνηθηαζηέο, αιιά θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν ειεχζεξεο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο ηδηνθηήηεο. Ζ λνκηκφηεηα θαη ε 

εξγαζηαθή απνθαηάζηαζε αίξεη, ζπλήζσο, ην θαζεζηψο «νκεξίαο» πνπ βηψλνπλ ηα 

πξψηα ρξφληα εγθαηάζηαζεο ζηε ρψξα ππνδνρήο.  Οη γπλαίθεο ζπκθσλνχλ, επίζεο, 

φηη φζνλ αθνξά ζηηο κεηαλάζηξηεο πνπ έξρνληαη λα εξγαζηνχλ σο εζσηεξηθέο 

νηθηαθέο βνεζνί  ε εξγαζία απηή θάζε απηή εμαζθαιίδεη ηε ζηέγε θαη ηηο απαιιάζζεη 

απφ ηηο δπζθνιίεο ηεο πξψηεο εγθαηάζηαζεο. 

Οη ζπκκεηέρνπζεο ζπλαηλνχλ φηη ηδηαίηεξα ζνβαξφ πξφβιεκα ζηέγεο αληηκεησπίδνπλ, 

ζήκεξα, νξηζκέλεο νκάδεο λενεηζεξρνκέλσλ κεηαλαζηψλ απφ ρψξεο  φπσο ε  Ληβχε, 

ν Λίβαλνο θ.ά, νη νπνίνη δελ έρνπλ ρξήκαηα, εξγαζία ή ραξηηά θαη εμαλαγθάδνληαη λα 

ζπλσζηίδνληαη ζε αθαηάιιεινπο ρψξνπο ζηέγαζεο ή λα δηαβηνχλ σο άζηεγνη.  
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Nara:  «…. During the winter they look for old houses, they break in and they 

sleep there. During summer they sleep in the park. Very  many people. …Έρνπκε 

πάξα  πνιχ θφζκν πνπ έξρεηαη απφ Ληβχε θαη Lebanon θαη δελ έρεη νχηε ιεθηά 

νχηε ξνχρα, ηίπνηα. Μφλν κε ηα ξνχρα ηνπ. Καη κέλνπλ ζην δξφκν». 

Δλ θαηαθιείδη, ε λνκηκνπνίεζε ηεο παξακνλήο ζηε ρψξα κεηαλάζηεπζεο θαη ε 

πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζε θαηνηθία, ελψ, 

αληίζεηα, ε κε πιήξσζε απηψλ ησλ πξνυπνζέζεσλ νδεγεί, ζπρλά, ζε αλαζθαιή θαη 

αθαηάιιειε ζηέγαζε, ελψ δελ απνθιείεηαη ε δηαβίσζε ζε ππνβαζκηζκέλεο θαη 

πεξηζσξηαθέο ζπλζήθεο.  

 

Tα θνηλσληθά θαη εζλνηηθά δίθηπα ζηήξημεο  

Σα νηθνγελεηαθά αιιά θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα ησλ νκνεζλψλ, θαηά γεληθή νκνινγία, 

θαίλεηαη λα ζηεξίδνπλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε ζηέγε, θπξίσο ζηα 

πξψηα ρξφληα εγθαηάζηαζεο, αιιά θαη ζηε δηάξθεηα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνξείαο. Ο 

βαζκφο θαη ην είδνο ζηήξημεο απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ή νκνεζλείο  πνπ έρνπλ  ήδε 

κεηαλαζηεχζεη επεξεάδεη ην βαζκφ δπζθνιίαο ζηελ πξφζβαζε ζε ζηέγε.  ηαλ έρνπλ 

πξνεγεζεί ζηε κεηαλάζηεπζε κέιε ηεο επξχηεξεο ή ζηελήο νηθνγέλεηαο ηφηε 

δηεπθνιχλεηαη ε  εγθαηάζηαζε, είηε κε ηελ πξνζθνξά πξνζσξηλήο  ή θαη κνληκφηεξεο 

δηακνλήο, είηε κε ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνπλ πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο δηεπθνιχλνληαο 

ζηελ ελνηθίαζε ηνπ ζπηηηνχ ή θαη αθφκε επεηδή γλσξίδνληαο ιίγν ηε γιψζζα 

κεζνιαβνχλ ζηελ πξψηε εγθαηάζηαζε ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο. 

Ζ Elena, κέρξη λα  ζηεγαζηεί θάπνπ κε ηνλ ζχδπγφ ηεο θηινμελήζεθε ζην εκηππφγεην 

δπάξη πνπ δηέκελαλ ν ζχδπγνο ηεο κε ηα μαδέιθηα ηνπ πνπ είραλ ήδε πξηλ 2-3 ρξφληα 

κεηαλαζηεχζεη  απφ ηελ Αιβαλία ζηελ Αζήλα. Ζ Zoan, φηαλ ήξζε απφ ηελ Κέλπα, 

θηινμελήζεθε θαη παξακέλεη αθφκε, εδψ θαη 2 ρξφληα, ζην ζπίηη ηεο ζείαο ηεο. Ζ 

Αnna, φηαλ πξσηνήξζε απφ ηελ Γεσξγία, έκεηλε ζην ζπίηη ηεο κεηέξαο ηεο, ε νπνία 

ήηαλ ήδε εγθαηεζηεκέλε ζηελ Αζήλα, ελψ νη ζπλνκηιήηξηεο  απφ ηελ Οπθξαλία θαη 

ηε ξη Λάλθα εγθαηαζηάζεθαλ, άκεζα ή κεηά απφ κηα πξνζσξηλή δηακνλή ζε 

μελνδνρείν, σο εζσηεξηθέο βνεζνί ζην ζπίηη ησλ εξγνδνηψλ θαη δε βίσζαλ ηηο πξψηεο 

δπζθνιίεο εγθαηάζηαζεο. 

Ζ ζηήξημε απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ιχλεη πξνζσξηλά ην πξφβιεκα ηεο άκεζεο 

εγθαηάζηαζεο. Ζ ζηήξημε απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ζηελ 

κεηαλαζηεπηηθή ηνπο πνξεία κε θπξηφηεξν απηφ πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά φηαλ ζα απηνλνκεζεί ε κεηαλάζηξηα κε ηελ 

νηθνγέλεηα ηεο ζε δηθφ ηεο ζπίηη. Χζηφζν, φιεο νη ζπκκεηέρνπζεο  επηκέλνπλ φηη είλαη 

ζπρλέο νη εκπεηξίεο φπνπ ην άηππν δίθηπν ησλ ζρέζεσλ δελ κπνξεί λα βνεζήζεη φηαλ 

βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε ηηο επηινγέο ηνπ  θάζε ηδηνθηήηε ή ηνπ κεζηηηθνχ 

γξαθείνπ θαη βηψζνπλ ζε αηνκηθφ επίπεδν ηηο δηαθξίζεηο θαη ηνλ απνθιεηζκφ. Οη 

νκηιήηξηεο νκνγλσκνχλ φηη αθφκα θαη αλ απεπζπλζνχλ  ζε γξαθεία νξγαλσκέλα, ζε 

ζπιιφγνπο ή θαη ζε δηθεγφξνπο, δαπαλψληαο ρξήκαηα, δελ ππνζηεξίδνληαη 

νπζηαζηηθά θαη  εμαξηψληαη, απνθιεηζηηθά, απφ ηε «θηιαλζξσπία» («…εθηφο αλ 

ππάξρεη θάπνηνο θηιάλζξσπνο») θάπνηνπ ηδηνθηήηε λα ηνπο δερηεί σο ελνίθνπο.  

Σα άηππα δίθηπα αιιεινβνήζεηαο βνεζάλε, επίζεο, ζηελ «αλαθχθισζε» ησλ 

θαηνηθηψλ ελδνεζλνηηθά. Ζ πξαθηηθή απηή  αθνξά ζηηο λεφηεξεο νκάδεο κεηαλαζηψλ, 
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θπξίσο έγρξσκσλ, πνπ αληηκεησπίδνπλ, ζήκεξα, ηδηαίηεξα ζνβαξφ πξφβιεκα 

εχξεζεο ζηέγεο ιφγσ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ. 

Zoan:... So, most of the people- Like, when I move from a house, I have to- It is 

hard for us to give a house back to the owner. I have to look for somebody else 

to use my agreement to give him the house. Because it is hard to get a house. 

Ζ Zoan ζρνιηάδεη φηη ε πξνζπάζεηα ηδηαίηεξα ησλ Αθξηθαλψλ λα απεπζπλζνχλ γηα 

βνήζεηα ζε γξαθεία ή δηθεγφξνπο  πνπ βνεζνχλ πξφζθπγεο δελ απνθέξεη, ζπλήζσο, 

απνηέιεζκα θαη αλαγθαζηηθά επηζηξέθνπλ ζην ζχζηεκα εχξεζεο ζηέγεο κέζσ 

γλσζηψλ ή θίισλ  θαη ησλ δηθηχσλ ηνπο κε Έιιελεο εξγνδφηεο. Χο αζθαιηζηηθή 

δηθιείδα ιεηηνπξγεί ε αιπζίδα «The chain». Μπνξεί λα είλαη ν πξνεγνχκελνο 

ηδηνθηήηεο, έλαο ζπγγελήο, έλαο θίινο. ην ζεκείν απηφ αλαδχζεθε έλα θαηλνχξγην 

ζηνηρείν, πνπ αξγφηεξα εληζρχζεθε: Ζ αλάγθε ηνπ ηξηηεγγπεηή, ε παξνπζία ηνπ 

ηξίηνπ πξνζψπνπ πνπ δηακεζνιαβεί. ηε ζεκεξηλή ειιεληθή θνηλσλία ρξεηάδεηαη 

έλαο δηακεζνιαβεηήο γηα λα εγγπεζεί: «the third person to guarantee in order to have 

the house». 

Zoan: «.. Ok, sometimes you try to look for help from other people. Like, there 

are offices, refugee lawyers that help refugees. Or sometimes you go to a lawyer 

whom you pay money, but most of the time they tell you it‟s hard, because these 

are the laws and these- You find you don‟t have enough help. And so you go 

back to the same thing of trying to go to look for your friend who has a house; a 

friend maybe who has Greek employer who can help her find a house. So she 

will move from her house and then she look for a house through her boss». 

Ζ αξρηθή ηνπνζέηεζε σο πξνο ην ξφιν ησλ δηθηχσλ αιιεινβνήζεηαο θαίλεηαη λα 

κεηαηνπίδεηαη πξνο ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο. Οη νκηιήηξηεο  ζπκθψλεζαλ φηη ζπρλά νη 

εζλνηηθέο θνηλφηεηεο ή νη ζχιινγνη δελ ππνζηεξίδνπλ θαη δε δξαζηεξηνπνηνχληαη 

δπλακηθά, ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ  ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηέγαζεο- ηδηαίηεξα ζην 

αξρηθφ ζηάδην εγθαηάζηαζεο- ηα νπνία, ζπρλά, νδεγνχλ ζην πεξηζψξην ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηέγαζεο. Οη κεηαλάζηξηεο, παξά ηηο δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο, θαίλεηαη λα 

θαηαιήγνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ άπνςε φηη ε θαιή καξηπξία θαη ε κεζνιάβεζε ελφο 

εγγπεηή δηεπθνιχλεη θαη κεηαβηβάδεη «επθνιίεο» ζχζηαζεο. 

 

Πξνηάζεηο   

ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο απηήο ηεο ελφηεηαο θαηαγξάθεθαλ νη   απφςεηο ησλ 

ζπλνκηιεηξηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξρηθψλ δπζθνιηψλ εγθαηάζηαζεο ζηε 

ρψξα ππνδνρήο. Οη γπλαίθεο πξνβιεκαηίζηεθαλ θαη θάλεθε λα είλαη  ζθεπηηθέο θαη 

απαηζηφδνμεο. Χζηφζν, ζηελ παξέκβαζε ηεο κεηαλάζηξηαο απφ ηελ Αιβαλία λα 

δεκηνπξγεζεί έλαο πνιχ-εζλνηηθφο ζχιινγνο πνπ λα αληηπξνζσπεχεη φιεο ηηο 

εζληθφηεηεο ησλ κεηαλαζηψλ κε ζηφρν ηελ παξνρή δηεπθνιχλζεσλ θαη βνήζεηαο ζηελ 

αξρηθή θαη δπζθνιφηεξε θάζε ηεο εγθαηάζηαζεο,  αληέδξαζαλ  ζεηηθά θαη ζα ήζειαλ 

λα ην ππνζηεξίμνπλ νηθνλνκηθά. Θεσξνχλ φηη ε αιιειεγγχε θαη ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εζληθνηήησλ κεηαλαζηψλ ελδπλακψλεη ηε ζέζε θαη ηηο 

δηεθδηθήζεηο ηνπο ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο. ην ζεκείν απηφ  εθθξάζηεθε, ηδηαίηεξα 

απφ ηελ νκηιήηξηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ Αιβαλία, έληνλε δηακαξηπξία θαη θξηηηθή 

πξνο ηελ ειιεληθή πνιηηεία γηα κε  ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο απέλαληη ζηνπο 
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κεηαλάζηεο, παξφιν πνπ  ππνζηεξίδεηαη νηθνλνκηθά γηα ζρεηηθέο δξάζεηο απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Καηά ηε γλψκε ηεο  ππάξρεη ζνβαξφ έιιεηκκα πνιηηηθήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θξίζηκσλ πξνβιεκάησλ ζηέγαζεο ησλ λενεηζεξρφκελσλ 

κεηαλαζηψλ.  

 

2.3  ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΔΓΑΣΗΚΩΝ ΤΝΘΖΚΩΝ - ΣΑΔΗ  

 

ηελ ελφηεηα απηή ζπδεηήζεθαλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ζηέγαζεο ησλ 

κεηαλαζηξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα  θαηνηθίαο  θαη  ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν δσήο.  Αληρλεχηεθε  ε ζηεγαζηηθή  δηαδξνκή ζηε 

κεηαλαζηεπηηθή πνξεία, ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο, νη δηαςεχζεηο θαη νη αλάγθεο/  

πξνζδνθίεο θαη επηζπκίεο ηνπο ζρεηηθά  κε ηε   βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. 

 

ηέγαζε σο εζσηεξηθέο  

Απφ ηηο πέληε  γπλαίθεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπδήηεζε ε Mara, κεηαλάζηξηα απφ ηελ 

Οπθξαλία, είλαη εζσηεξηθή νηθηαθή βνεζφο θαη θαηνηθεί ζε δηπινθαηνηθία, ε Αnna 

απφ ηελ Γεσξγία έρεη εκπεηξία σο εζσηεξηθή (δχν ρξφληα)  αιιά ζήκεξα δεη κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηεο ζε δηθφ ηεο ρψξν, ελψ ε κεηαλάζηξηα απφ ηε ξη Λάλθα (Nara) 

ππήξμε κηα επνρή εζσηεξηθή, ελψ εδψ θαη 8 ρξφληα δεη ζε ελνηθηαζκέλν ζπίηη κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηεο..  

Οη γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη ή είραλ εξγαζηεί σο εζσηεξηθέο νηθηαθέο βνεζνί 

αλαθεξφκελεο ζηηο εκπεηξίεο ηνπο σο πξνο ηηο ζπλζήθεο ζηέγαζεο ζην ρψξν εξγαζίαο 

ηνπο, αιιά θαη ζε αληίζηνηρεο εκπεηξίεο γπλαηθψλ νκνεζλψλ ηνπο, εθθξάζηεθαλ κε 

ηδηαίηεξα αξλεηηθφ ηξφπν. Αλάινγε γλψκε  είραλ θαη νη ππφινηπεο γπλαίθεο απφ 

εκπεηξίεο νκνεζλψλ ηνπο ή θίισλ ηνπο. ηε ζπδήηεζε αλαδείρζεθαλ πξνβιήκαηα 

έιιεηςεο ηδησηηθφηεηαο, αλαγθαζηηθήο ζπζηέγαζεο, ή θαη ρξήζεο ίδηα θιίλεο κε ηα 

άηνκα πνπ πεξηπνηνχληαη, θαζψο θαη πξνβιήκαηα  ζηέγαζεο ζε αθξαία 

πξνβιεκαηηθέο θαη αθαηάιιειεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο.  

Mara: «…ε παίξλνπλ ζηε δνπιεηά θαη ιέλε …εδψ έρνπκε κφλν έλα θξεβάηη θαη 

πξέπεη λα θνηκεζείο καδί κε ηνλ παππνχ…ππάξρεη δσκάηην. Καη πξέπεη- άξξσζηε 

γηαγηά ή παππνχο θαη ζε παίξλνπλ θαη ιέλε λα θνηκεζείο καδί…». 

Οη γπλαίθεο ππνκεηδηψληαο αθεγνχληαη θαηαζηάζεηο «ζηέγαζεο» ζε πνιπζξφλα, ζε 

θαλαπέ ζην θαζηζηηθφ, ζπζηέγαζε κε ηα παηδηά- ελψ ην λνηθνθπξηφ δηαζέηεη δσκάηην- 

ή ζηέγαζεο ζε ρψξν αθαηάιιειν (απνζήθε ρσξίο ζηνηρεηψδεηο αλέζεηο, δσκάηην κε 

ξσγκέο ζην ηαβάλη θιπ). 

Mara: Έρεη πέζεη ηψξα ζην δεχηεξν φξνθν, ην ηαβάλη κνπ. Καη φηαλ είδαλε ηα 

παηδηά κνπ εθεί, κνπ ιέλε «Μακά! Δζχ εθεί δεηο;» «Ναη», ιέσ «θαη θνηκάκαη 

εθεί… (γέιηα)…‟ απηφ ην δσκάηην,, ιέσ «θνηκάκαη.» Ση λα θάλσ; Όιν ηαβάλη 

είλαη- βιέπσ νπξαλφ, αιιά εγψ εθεί θνηκάκαη…» 

Anna: «Καη πξψηε θνξά φηαλ θχγακε ζε έλα λεζί, απηνί πήγαλε δηαθνπέο 

δειαδή, αληί λα κε βάινπλε ζην ζπίηη, εθεί πνπ κέλαλε, κε είραλε βάιεη ζηελ 

απνζήθε. (γέιηα)…» 

Οη ζπλνκηιήηξηεο πξνζιακβάλνπλ ηηο αθξαίεο απηέο ζπλζήθεο ζηέγαζεο θαη ηε κε 

παξαρψξεζε  ηδησηηθνχ ρψξνπ σο κηα ζπκβνιηθή πξάμε πνπ δειψλεη εθ κέξνπο ησλ 
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εξγνδνηψλ ηελ θαηψηεξε ζέζε πνπ πξνζδίδνπλ ζηηο κεηαλάζηξηεο νηθηαθέο βνεζνχο. 

Αληηιακβάλνληαη, δειαδή, απηή  ηε ζπκπεξηθνξά σο ηαμηθή δηάθξηζε δεισηηθή ηεο 

θαηψηεξεο εξγαζίαο ηνπο θαη θαζφινπ σο δηάθξηζε ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο 

θαησηεξφηεηαο. 

Elena: «….δελ έρεηο ίζα δηθαηψκαηα, ζαλ αλζξψπηλν πιάζκα. ε βιέπεη ζαλ 

θαηψηεξν. Όηη εζχ είζαη γηα λα κε εμππεξεηείο, άξα δελ κπνξνχκε λα είκαζηε ζηελ 

ίδηα ζέζε, ζε ίζε ζέζε, αιιά πξέπεη λα είζαη ιίγν πην θάησ. Ή λα κελ έρεηο δηθφ 

ζνπ δσκάηην ή λα θνηκάζαη ζηνλ θαλαπέ ή- θάηη. Να βξσ θάηη γηα λα θαίλεζαη φηη 

είζαη θαηψηεξνο απφ εκέλα, λα κε εμππεξεηείο». 

Σέινο, αλαδείρζεθε ην πξφβιεκα θαη ν θφβνο ησλ γπλαηθψλ απέλαληη ζε 

ζπκπεξηθνξέο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο. Οη αθεγήζεηο γηα 

ζρεηηθά πεξηζηαηηθά  εκπεξηείραλ θαη ζθσπηηθά ζρφιηα, ιφγσ ηεο κεγάιεο ειηθίαο 

ησλ  «δξαζηψλ». Οη νκηιήηξηεο ζπλαηλνχλ φηη νη γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη σο νηθηαθέο 

βνεζνί είλαη επάισηεο θαη αλίζρπξεο ζε ζπκπεξηθνξέο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο 

θαη, σο εθ ηνχηνπ,  βηψλνπλ, ζπρλά, εξγαζηαθή αλαζθάιεηα. Ζ πηζαλφηεηα έθζεζεο 

ζε θίλδπλν ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο απνζαξξχλεη αξθεηέο ζηελ επηινγή απηνχ ηνπ 

ηχπνπ εξγαζίαο. Οξηζκέλεο κεηαλάζηξηεο  νκνινγνχλ φηη ηα φξηα παξελφριεζεο θαη 

πξφθιεζεο είλαη ακθηζβεηήζηκα θαη, ζπρλά, γηα λα κελ δεκηνπξγήζνπλ πξφβιεκα 

ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο αλαγθάδνληαη, κε δηαθξηηηθφ ηξφπν θαη ρσξίο αλαθνξά ζην 

ζέκα, λα απνρσξίζνπλ θαη λα αιιάμνπλ εξγαζία. Ζ νκάδα έδεημε λα ζπκθσλεί φηη ηα 

δεηήκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ είλαη ελδεηθηηθά  ηνπ ηξφπνπ πνπ δνπλ νη γπλαίθεο πνπ 

εξγάδνληαη σο εζσηεξηθέο ρσξίο, σζηφζν, λα απνθιείνπλ φηη ππάξρνπλ θαη 

νηθνγέλεηεο πνπ θέξνληαη πεξηζζφηεξν «αλζξψπηλα» ζηηο κεηαλάζηξηεο  πνπ ηνπο 

εμππεξεηνχλ. 

 

ηέγαζε ζε απηόλνκν ζπίηη  

Ζ πξφζβαζε ζε θαηνηθία θαηά ηελ πξψηε θάζε εγθαηάζηαζεο είλαη  γηα ην ζχλνιν 

ησλ ζπλνκηιεηξηψλ ηαπηφζεκε κε ηελ πξφζβαζε ζε νηθνλνκηθφ ζπίηη.  

Elena: «…. Γηαηί ζηελ αξρή δελ ςάρλεηο πνιπηέιεηεο. Απιά ςάρλεηο έλα ζπίηη γηα 

λα κπεηο κέζα. Γελ ηίζεηαη ζέκα κ‟ αξέζεη ή δελ κ‟ αξέζεη. Φάρλεηο ηελ ηηκή, 

ςάρλεηο θάηη λα κπεηο κέζα. Ση άιιν;..»  

Οη κεηαλάζηξηεο απφ ηελ Αιβαλία, ηε Γεσξγία θαη ηελ ξη Λάλθα πνπ δνπλ ζήκεξα 

κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο ζε απηφλνκν ζπίηη αθεγνχληαη κε έληνλν ηξφπν θαη αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ δηακεξηζκάησλ  πνπ είραλ 

ηε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα ελνηθηάζνπλ. ε απηήλ ηελ ελφηεηα ε νκηιήηξηα  απφ 

ηελ Αιβαλία έρνληαο ηε κεγαιχηεξε εκπεηξία ζηε ζηεγαζηηθή δηαδξνκή ζπκκεηείρε 

δπλακηθά θαη είρε λα αθεγεζεί πνιιέο ηζηνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ζηέγαζεο. 

ηα βαζηθά ζεκεία ηεο αθήγεζήο ηεο ζπκθψλεζε ε πιεηνλφηεηα ησλ νκηιεηξηψλ. Ζ  

Elena απφ ηελ Αιβαλία ζρνιηάδεη, ραξαθηεξηζηηθά, φηη ηα ζπίηηα πνπ κπνξνχλ λα 

λνηθηάζνπλ νη κεηαλάζηεο είλαη, θαηά θαλφλα, «γηα ηα κπάδα» θαη ζπλδέεη ηελ ηηκή 

ηνπ ελνηθίνπ κε ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πνηνηηθέο ζπλζήθεο ηνπ ζπηηηνχ. 

Elena: «….άκα βξσ έλα ζπίηη γηα ηελ ηζέπε κνπ, ζα είλαη ράιηα! ..» 
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Ζ κεηαλάζηξηα απφ ηελ Αιβαλία  πεξηγξάθεη ηελ απφγλσζή ηεο κπξνζηά ζηελ 

θαηάζηαζε ησλ πεξηζζνηέξσλ δηακεξηζκάησλ πνπ δηέκελε θαηά ηε ζηεγαζηηθή ηεο 

δηαδξνκή θαη ζρνιηάδεη  φηη έλνησζε λα πξνζβάιιεηαη σο άλζξσπνο.   

Elena:…Όηαλ κπαίλεηο κέζα ζην ζπίηη ιεο «κα ηη είκαη; Εψν θαη λα κπσ εδψ 

κέζα;» Γειαδή δελ ηα θηηάρλνπλ θαζφινπ. Θέιεη λα ην λνηθηάζεη ρσξίο λα ην 

βάιεη ην ρέξη- Έλα ζπίηη ζέιεη ζπληήξεζε. Γελ είλαη έηζη…. 

Δλ νιίγνηο, ε πξνζσπηθή ζηεγαζηηθή δηαδξνκή αιιά θαη ε εκπεηξία  κέζσ ησλ 

νκνεζλψλ ηεο  πεξηγξάθεηαη σο απνθαξδησηηθή. Σα πεξηζζφηεξα δηακεξίζκαηα ήηαλ 

ζε πνιχ θαθή θαηάζηαζε, κε πνιιά πξνβιήκαηα θζνξψλ, πγξαζηψλ ή πξνβιήκαηα 

ζηελ πδξαπιηθή θαη ειεθηξνινγηθή ππνδνκή. Ήηαλ δηακεξίζκαηα εκηππφγεηα ή 

ηζφγεηα ζε παιηέο πνιπθαηνηθίεο εγθαηαιεηκκέλα απφ ηνπο  ηδηνθηήηεο, νη νπνίνη δελ 

αλαιάκβαλαλ ηε δαπάλε νχηε γηα ζηνηρεηψδεηο εξγαζίεο επηζθεπήο. πρλά, 

αλαγθάδνληαλ νη ίδηνη λα δαπαλήζνπλ ρξήκαηα γηα ηηο απνιχησο αλαγθαίεο 

κηθξνεπηζθεπέο φηαλ, φκσο,  ε δαπάλε ππεξέβαηλε  ηηο νηθνλνκηθέο  δπλαηφηεηέο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ αλαγθάδνληαλ λα αιιάμνπλ ζπίηη.   

Elena: «..Μέζα είλαη ην ράιη! Καη ζνπ ιέεη απηφ. Ση απηφ θαη ην άιιν; Σν 

πάησκα, ην κπάλην, φια είλαη ράιηα! Παιηά! Δίλαη κπνχθσκα, είλαη βξσκηά! 

Μεγάιε βξσκηά. Βξσκηά θαη πγξαζία. ην θάλνπλ ζηνπο κεηαλάζηεο, γηαηί ηνπο 

βξίζθνπλ ζε δχζθνιε ζέζε λα βξνπλ ζπίηη..».  

Elena: Πνιχ ράιηα ην ζπίηη. Σν έθηηαμε ν άληξαο κνπ, ρσξίο λα βάιεη ν ίδηνο 

ηίπνηα ζηελ ηζέπε ηνπ. Σν έβαςε, ην (έξαςε)... Πψο ην ιέλε; Δίρε πξνβιήκαηα κε 

ηα θαινξηθέξ, κε ην κπάλην, κε.. κε δηάθνξα. Αλαγθαζηηθά θχγακε θαη απφ εθεί. 

Δίρε ζπλέρεηα δηαξξνή ην ηέηνην, ραιάεη ην έλα, ραιάεη ην ζεξκνζίθσλα. Έκπαηλε 

ν αέξαο απφ παληνχ γηαηί νη κπαιθνλφπνξηεο θη απηά ήηαλ πνιχ ράιηα…».  

Αλάινγεο εκπεηξίεο πξνβιεκάησλ πεξηγξάθεη θαη ε κεηαλάζηξηα απφ ηελ ξη Λάλθα. 

Σα δηακεξίζκαηα, ζπκθσλεί θαη εθείλε  είραλ πνιιά πξνβιήκαηα  πγξαζίαο, 

ειιείςεηο ζε ζηνηρεηψδε εμνπιηζκφ (πρ ληπηήξα), θζνξέο θαη θαηαζθεπαζηηθά 

πξνβιήκαηα ιφγσ παιαηφηεηαο θαη απνπζίαο ζπληήξεζεο.  

Nara: «…when it is raining, sometimes the water is dripping from the top on the 

floor…».  

Ληγφηεξα πξνβιήκαηα ζπλάληεζε ε κεηαλάζηξηα απφ ηε Γεσξγία εθφζνλ βνεζήζεθε 

απφ ηε κεηέξα ηεο θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα κέζσ  ηεο  «θαιήο  νηθνγέλεηαο » ησλ 

εξγνδνηψλ ηεο.   

ιεο νη ζπκκεηέρνπζεο ζπκθψλεζαλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα  ησλ δηακεξηζκάησλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηά ηνπο. Καηά θαλφλα, ήηαλ κηθξά 

δηακεξίζκαηα παιαηνχ νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο, ρακειήο πνηφηεηαο, ζε ρακεινχο 

νξφθνπο εγθαηαιεηκκέλα απφ άπνςε ζπληήξεζεο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο. Καηά ηελ 

άπνςε ησλ πεξηζζνηέξσλ νκηιεηξηψλ ήηαλ δηακεξίζκαηα  αθαηάιιεια -ηνπιάρηζηνλ 

θάπνηα επνρή- γηα ηελ ειιεληθή αγνξά θαηνηθίαο.     

Elena:«….Γηαηί ν Έιιελαο- Σψξα, δελ μέξσ, ε γλψκε κνπ είλαη φηη 

δπζθνιεχνληαη θαη νη Έιιελεο ηψξα κε ηελ θξίζε πνπ ππάξρεη. Όκσο πξηλ ν 

Έιιελαο έπαηξλε ην- έιεγε «γηαηί λα πιεξψλσ 400 επξψ ή 500 ελνίθην; Θα πάξσ 

δάλεην, ζα πάξσ θαηλνχξγην ζπίηη». …». Έκπαηλε ζε θαηλνχξγην ζπίηη. Άξα 

κείλαλε φια ηα παιηά θαη φια ηα παιηαηδνχξα γηα λα κείλνπκε- κείλαλε ζηνπο 



 138 

κεηαλάζηεο! Λνγηθφ, επεηδή- Μπνξεί λα βξεηο θαη έλα θαιφ ζπίηη, φκσο ην ζπίηη 

κπνξεί λα είλαη 600 επξψ. Να είλαη πεξηπνηεκέλν ζπηηάθη, λα ην έρεη πεξηπνηεζεί 

ν ηδηνθηήηεο, αιιά είλαη αθξηβφ γηα εκέλα, γηα ηελ ηζέπε κνπ..».  

Ζ πξνθαλήο επηινγή νηθνλνκηθήο ζηέγαζεο, θαηά ηελ θξίζηκε θάζε ηεο πξψηεο 

εγθαηάζηαζεο, πεξηνξίδεη ηηο επηινγέο ησλ λνηθνθπξηψλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη 

κεηαλαζηξηψλ ζε θαηνηθίεο ρακειήο κηζζσηηθήο αμίαο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην 

πεξηζψξην ηεο «αγνξάο θαηνηθίαο» ησλ γεγελψλ. Οη ζπλζήθεο επηζθαινχο ή κε 

κφληκεο εξγαζίαο θαη έιιεηςεο λφκηκσλ φξσλ δηακνλήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

εζλνηηθέο/θπιεηηθέο δηαθξίζεηο ζπλεπάγνληαη ηε δηαβίσζε ζε ζπλζήθεο 

ππνβαζκηζκέλεο, ζπγθξηηηθά κε ηα θαζηεξσκέλα ζηεγαζηηθά πξφηππα δηαβίσζεο, ζε 

ζπλζήθεο, δειαδή, αθαηάιιειεο ζηέγαζεο, ππεξβνιηθνχ «ζπλσζηηζκνχ», ή αθφκε 

θαη ζε αθξαία πεξηζσξηαθέο ζπλζήθεο ζηέγαζεο (άζηεγνη). Πνηθίιεο εκπεηξίεο ησλ 

νκηιεηξηψλ καξηπξνχλ φηη  ζηελ ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή απηή θαηάζηαζε πνπ 

ζπληζηά, ζπρλά, ζπλζήθε αλαμηνπξεπνχο δηαβίσζεο βξίζθνληαη θαη σζνχληαη νη  

λενεηζεξρφκελνη θαη, θπξίσο, ν «έγρξσκνη» κεηαλάζηεο.  

Σέινο κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηεο πνιπεηνχο δηακνλήο, νξηζκέλεο κεηαλάζηξηεο 

δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε ην  θφζηνο ελνηθίνπ ήηαλ πάληα δπζαλάινγα πςειφ ζε ζρέζε 

κε ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ θαηνηθηψλ.  

 

ηεγαζηηθή δηαδξνκή /Πξνζκνλέο /Αλάγθεο /Δπηζπκίεο 

Αμηνινγψληαο ηε ζηεγαζηηθή δηαδξνκή νη κεηαλάζηξηεο κε εμαίξεζε ηε 

ζπκκεηέρνπζα  νπθξαληθήο θαηαγσγήο  πνπ εξγάδεηαη σο εζσηεξηθή νηθηαθή βνεζφο 

θαη ηε κεηαλάζηξηα απφ ηελ Κέλπα πνπ αθφκε θηινμελείηαη αλαδεηψληαο εξγαζία θαη 

ζπίηη, δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλεο.  

Ζ Elena απφ ηελ Αιβαλία  ζεσξεί φηη νη ζηεγαζηηθέο ζπλζήθεο ηεο ζηελ Αζήλα έρνπλ 

βειηησζεί ζεκαληηθά ζηε πνξεία  ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ηεο δηαδξνκήο. Ζ βειηίσζε 

απηή αθνξά, θπξίσο, ζηελ θαιχηεξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζε ρψξν, 

αιιά θαη ζηε κεηάβαζε απφ ην ππφγεην/εκηππφγεην ζε δηακέξηζκα νξφθνπ. ε 

δηεπθξίλεζή ηεο, σζηφζν, θαίλεηαη φηη ε ηθαλνπνίεζε σο πξνο ηε ζηεγαζηηθή 

δηαδξνκή  δε ζπλδέεηαη  ζηελά κε ηε βειηίσζε ησλ  ζηεγαζηηθψλ ζπλζεθψλ, αιιά 

πξνέξρεηαη απφ έλα  αίζζεκα βειηίσζεο  ησλ φξσλ δηαβίσζεο θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο 

ηεο πνπ αλάγεηαη ζηε λνκηκφηεηα ηεο παξακνλήο, ζηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα ηεο 

νηθνγέλεηαο, ζηελ πξννπηηθή έληαμεο ηεο ίδηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη  ζηελ έληαμε 

ησλ παηδηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

Elena: «Δγψ, πξνζσπηθά, ηψξα είκαη πνιχ επραξηζηεκέλε κε ην ζπίηη πνπ κέλσ. 

Έρσ φιεο ηηο ..αλέζεηο λα πσ; Αλέζεηο... Παξφιν πνπ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα, έρσ 

φιεο ηηο αλέζεηο κνπ. Έρσ δσκάηην γηα ηα παηδηά, έρσ δσκάηην γηα εκέλα, έρσ 

ζαιφλη, έρσ ηξαπεδαξία, έρσ θνπδίλα. Πάιη ε θνπδίλα δελ είλαη θαη ε θνπδίλα, 

πνπ ιέκε. Παιηέο θνπδίλεο είλαη απηέο. Όκσο έρσ ηα πξάγκαηά κνπ, ηα έρσ 

αγνξάζεη φια θαηλνχξγηα θαη σξαία, κε ην γνχζην κνπ. Άξα είκαη επραξηζηεκέλε 

κε ην- Όρη κε ην ζπίηη, κε ηνλ ηξφπν πνπ δσ…».  

Ζ νκηιήηξηα εθθξάδεηαη ζεηηθά γηα ηνλ ηξφπν δσήο ηεο ζηε ρψξα κεηαλάζηεπζεο θαη 

απηνπξνζδηνξίδεηαη σο κέινο ηεο λέαο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Γειψλεη 

θαηεγνξεκαηηθά φηη  «αλήθεη εδψ…. ζε απηήλ ηελ πφιε είλαη πιένλ ε δσή ηεο..» θαη 
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εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο. Παξφκνηα αηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο, σο πξνο ηελ 

εμέιημε ησλ ζηεγαζηηθψλ ζπλζεθψλ θαηά ηε  κεηαλαζηεπηηθή δηαδξνκή, εθθξάδνπλ 

θαη νη νκηιήηξηεο απφ ηε Γεσξγία θαη ηε ξη Λάλθα. Τπνζηεξίδνπλ θαη εθείλεο ηνλ 

ηξφπν δσήο θαη ηηο επηινγέο ηνπο πνπ εγγξάθνληαη ζε κηα πξννπηηθή  πξνζαξκνγήο  

ζηηο λέεο ζπλζήθεο δσήο. 

πγρξφλσο, πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο. Ζ πεξαηηέξσ 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηέγαζεο γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζπλνκηιεηξηψλ 

ζπλδέεηαη, θαηά θχξην ιφγν, κε ηελ επάξθεηα ρψξνπ  θαη ηε κεηάβαζε ζε πςειφηεξν 

φξνθν αιιά νξηνζεηείηαη απφ ην πιαίζην  ησλ πξαγκαηηθψλ  νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ  

θαη ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο ζηε ζεκεξηλή θξίζηκε νηθνλνκηθή ζπγθπξία.  

Elena: «…Αιιά απηφ είλαη έλα πξφβιεκα γηα εκέλα. Θέισ έλαλ μερσξηζηφ ρψξν 

γηα ηα παηδηά. Ο θαζέλαο λα έρεη ηνλ μερσξηζηφ ηνπ ρψξν. Απηή είλαη κία κεγάιε 

βειηίσζε, φκσο πνπ θνζηίδεη πνιχ..». 

ηνλ αληίπνδα, ε λεφηεξε κεηαλάζηξηα απφ ηελ Κέλπα επηκέλεη λα ππνγξακκίδεη ηηο 

ζνβαξέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ζηελ πξφζβαζε ζε ζηέγε ιφγσ θπιεηηθψλ 

δηαθξίζεσλ θαη εθθξάδεη ηε δηαξθή απνγνήηεπζή ηεο, ηελ αίζζεζε καηαίσζεο ησλ 

πξνζδνθηψλ ηεο, ηελ αλαζθάιεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ πνπ βηψλεη ιφγσ ηεο 

θπιεηηθήο θαηαγσγήο ηεο. 

Δλδηαθέξνπζα ζπδήηεζε, ηέινο,  έγηλε πάλσ ζηελ εξψηεζε γηα ηηο πξνζδνθίεο πνπ 

είραλ πξηλ έξζνπλ ζηελ Διιάδα. ιεο νη γπλαίθεο νκνινγνχλ, αλ θαη αλαγλσξίδνπλ 

φηη δελ ήηαλ πνιχ ξεαιίζηξηεο, φηη ζηε θαληαζία ηνπο είραλ εηθφλεο «καγηθέο», 

πεξίκελαλ λα βξνπλ θάηη «παξακπζέλην» θαη απνγνεηεχηεθαλ. Παξά ηηο αληίζεηεο, 

φκσο, πξνζδνθίεο φισλ ησλ κεηαλαζηξηψλ γηα ηηο ζπλζήθεο ζηέγαζεο ζηνλ ηφπν 

κεηαλάζηεπζεο θαη ηελ απνγνήηεπζε πνπ αθνινχζεζε, ζεσξνχλ ζηελ πιεηνλφηεηά 

ηνπο φηη ζηελ κεηαλαζηεπηηθή ηνπο πνξεία «ηα θαηάθεξαλ». Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ 

εθθξάδεηαη απφ νξηζκέλεο γπλαίθεο σο πξνο ηε ζηεγαζηηθή δηαδξνκή  θαίλεηαη λα 

πξνέξρεηαη  απφ κηα γεληθφηεξε αίζζεζε βειηίσζεο ησλ φξσλ δηαβίσζεο θαη ηνπ 

ηξφπνπ δσήο, φπνπ θαζνξηζηηθή ζεκαζία απνδίδεηαη ζηε λνκηθή έληαμε θαη ηελ 

έληαμε ησλ παηδηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 

2.4  ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ- ΥΔΔΗ ΓΔΗΣΟΝΗΑ 

 

Δηεξόηεηα θαη Υσξηθόο απνθιεηζκόο  

Ζ ζπδήηεζε  επεθηάζεθε ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην επξχηεξν πιαίζην 

θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο ζηελ πεξηνρή θαηνηθίαο. Αλαδείρζεθαλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζε έλα πιέγκα  δηαπξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη αιιεινεπηδξάζεσλ 

κεηαμχ γεγελψλ ζπλελνίθσλ ή γεηηφλσλ θαη κεηαλαζηψλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο 

πεξηνρήο θαηνηθίαο, ζην ρψξν ηεο γεηηνληάο. 

 

ε εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο πεξηνρήο θαηνηθίαο νη κεηαλάζηξηεο 

νκφθσλα ζπκθσλνχλ κε ηελ Elena απφ ηελ Αιβαλία φηη νη «μέλνη» καδεχνληαη, θαηά 

θαλφλα, ζε νηθηζηηθέο πεξηνρέο ρακεινχ ελνηθίνπ θαη απνθιείνληαη απφ ηηο «θαιέο» 

πεξηνρέο ηεο πφιεο. Ζ ξεπζηή επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε, ηδηαίηεξα ηα πξψηα ρξφληα 

εγθαηάζηαζεο θαηεπζχλεη, επίζεο, ηνπο κεηαλάζηεο λα επηδεηνχλ ζέζεηο θαηνηθίαο 
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ζηηο θεληξηθέο πεξηνρέο.  Ζ νκηιήηξηα   απφ ηελ ξη Λάλθα αλέθεξε, θαη‟ εμαίξεζε, 

φηη ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ επηινγή ηεο πεξηνρήο θαηνηθίαο ηεο  ήηαλ ε χπαξμε 

εζλνηηθνχ ζρνιείνπ. 

Οη κεηαλάζηξηεο  επηβεβαηψλνπλ, θαηά θάπνην ηξφπν,  ηελ εκπεηξηθά απνδεδεηγκέλε 

ηάζε  ζπγθέληξσζεο κεηαλαζηψλ ζε θεληξηθέο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο φπνπ 

δηαηίζεηαη απφζεκα ελνηθηαδφκελσλ δηακεξηζκάησλ ρακειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

ρακειήο κηζζσηηθήο αμίαο (Δκκαλνπήι Γ., 2009,2013, Μαινχηαο Θ., 2009,2013).  

Elena: «:.. νη μέλνη ςάρλνπλ ζην θέληξν, επεηδή λα πηάζνπλ ηηο δνπιεηέο ζε φιε 

ηελ Αζήλα, αο πνχκε. Να είλαη πην θνληά. Αο πνχκε, ζην Μαξνχζη, άκα πάσ- Καη 

είλαη θαη πην θηελά ην θέληξν, Παηήζηα, Κάησ Παηήζηα, Κπςέιε,. Αραξλψλ, 

Αηηηθή θαη Γθχδε. Δθεί βξίζθεηο πην θηελά. Γηαηί πνχ κπνξείο λα παο λα βξεηο ζε 

πην  καθξηλέο πεξηνρέο; Αλ πάο Ζιηνχπνιε, Μαξνχζη, πνχ ζα βξεηο ζπίηη; Με 400 

επξψ δελ βξίζθεηο νχηε κηα γθαξζνληέξα, φρη ηξηάξη φπσο έρσ εγψ. Απηφ έγηλε 

ρσξίο λα ην θαηαιάβνπκε απηφ ην πξάγκα. Αο πνχκε, φηαλ έξζεηο ζηελ αξρή, ζα 

βξεηο έλα μελνδνρείν πνχ; Κνληά, γηα λα παο ζηελ Οκφλνηα λα ςάμεηο δνπιεηά. 

Λνγηθφ. Άξα κεηά πνχ ζα βξεηο έλα ζπίηη γηα λα παο ζηελ Οκφλνηα λα ςάμεηο 

δνπιεηά; Όηαλ ήξζε ν άληξαο κνπ ζηελ αξρή, πνην είλαη πην θνληά; Κπςέιε, αο 

πνχκε. Βξήθε έλα ζπίηη ζηελ Κπςέιε. Άξα (...) ζηελ Κπςέιε. (...) εγψ έβξηζθα 

ζπίηηα. Αλαγθαζηηθά έγηλε ζαλ αιπζίδα, αο πνχκε. Πνχ ππήξραλ νη δνπιεηέο, πνχ 

ζα βξεηο δνπιεηά; ην θέληξν. Μεηά θνιιάο κε ηελ πεξηνρή θαη δελ θεχγεηο. Γηα 

απηφ ην ιφγν πνπ ιέεη, φηη είλαη θαη- αξρίδνπλ θαη ηα παηδηά ζρνιείν, θαη κεηά 

είλαη θαη ιφγσ ρξεκάησλ».  

Αξθεηέο νκηιήηξηεο ζρνιίαζαλ ην δήηεκα ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

εζλνηηθψλ νκάδσλ κεηαλαζηψλ. Καηά ηελ άπνςή ηνπο, δηακνξθψλεηαη έλαο ρσξηθφο 

δηαρσξηζκφο ζην βαζκφ πνπ πεξηνρέο κε θαηνηθίεο ρακεινχ θφζηνπο έιθνπλ ηε 

ζπγθέληξσζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ, ελψ αξθεηέο πεξηνρέο θαηνηθίαο 

πςεινχ θφζηνπο εμαηξνχληαη θαη απνθιείνληαη απφ ηηο επηινγέο ηνπο. Ζ ρσξηθή 

ζπγθέληξσζε κεηαλαζηψλ εξκελεχεηαη, επίζεο, απφ ηελ ηάζε γεσγξαθηθήο 

γεηηλίαζεο κε άηνκα θνηλήο θαηαγσγήο θαη εζλφηεηαο. ε θεληξηθέο  γεηηνληέο, φπσο  

ηα  Παηήζηα, ε Κπςέιε, ε Αραξλψλ, ν Αγ.Νηθφιανο, ηα Κάησ Παηήζηα, ηνπ Γθχδε 

θ.ά. ζπγθξνηείηαη κηα  αλζξσπνγεσγξαθία δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ, νπνία  

αλαπαξάγεηαη κέζα  απφ  ηελ  «αιπζηδσηή»  αλαδήηεζε θαηνηθίαο θαη ηε ζηεγαζηηθή 

κεηαθίλεζε ζηηο ίδηεο γεηηνληέο.  

Zoan: For example, most Kenyans we live in Gyzi. Most of them live in Gyzi. If 

you go to Gyzi, you will find like twenty families of Kenyans.  

Ζ επαλεπηινγή θαηνηθίαο ζηελ ίδηα πεξηνρή νθείιεηαη, ζπρλά, θαη ζηελ εμνηθείσζε κε 

ηελ πεξηνρή αιιά, θπξίσο, ζην γεγνλφο φηη εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρηζε ηεο θνίηεζεο 

ησλ παηδηψλ ζην ίδην ζρνιείν θαη, επνκέλσο, ηελ θαιχηεξε έληαμε ηνπο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Γηα νξηζκέλεο νκηιήηξηεο ε παξαπάλσ δηακνξθσκέλε 

θαηάζηαζε ηήο αλά εζληθφηεηα  ρσξηθήο ζπγθέληξσζεο αμηνινγείηαη αξλεηηθά επεηδή  
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νμχλεη ηελ πεξηραξάθσζε ηεο εηεξφηεηαο θαη δπζρεξαίλεη ηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζκηθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα κεηαλάζηεπζεο
28

.  

 

ρέζεηο γεηηνλίαο – Πξαθηηθέο ζπλύπαξμεο / απνθιεηζκνύ ζην δεκόζην ρώξν 

Ήδε ζηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο είραλ δηαθαλεί ηα πξνβιήκαηα κε ηνπο ηδηνθηήηεο 

σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζηε ζηέγαζε. Καηά ηελ αλαδήηεζε θαηνηθίαο ε αξλεηηθή, 

ζπρλά, ζηάζε ησλ ηδηνθηεηψλ πξνο ηνπο κεηαλάζηεο, εξκελεχηεθε   κε φξνπο 

εζλνηηθψλ ή θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ -πνπ κεηαηνπίδνληαη ρξνληθά κε ζχκαηα 

δηαθνξεηηθέο εζλφηεηεο- αιιά θαη σο ζπλέπεηα αξλεηηθψλ, ηπρφλ, εκπεηξηψλ ησλ 

ηδηνθηεηψλ  κε  νξηζκέλνπο ελνίθνπο κεηαλάζηεο .  

ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο  θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

ζπλέλνηθνπο, ζην πιαίζην κηαο ηππηθήο κνξθήο ζπγθαηνίθεζεο πνπ είλαη ε 

πνιπθαηνηθία, αλαδείρζεθαλ δηαθνξνπνηεκέλεο πξαθηηθέο θαη αληηιήςεηο. Μέζα απφ 

ηηο αθεγήζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ γπλαηθψλ νη ζρέζεηο γεηηνλίαο  

εθηείλνληαη ζε έλα θάζκα αλεθηηθφηεηαο, ηππηθφηεηαο θαη κεκνλσκέλεο 

επηζεηηθφηεηαο. Οη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο δελ εξκελεχηεθαλ πάληα σο 

ζπκπεξηθνξέο ξαηζηζηηθέο εθ κέξνπο ησλ γεγελψλ επεηδή, ζπρλά, δελ ήηαλ νξαηή ή 

απνδεδεηγκέλε ε πξνέιεπζή ηνπο.  

Nara: « φηη εθεί πνπ έκελα αθήλαλε ηα ζθνππίδηα απ‟ έμσ… πεηνχζαλ 

ζθνππίδηα…»- 

Elena: Καη έρεη θαη δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ θαηαγσγή. Γηαηί κπνξεί πάλσ λα κε 

κέλνπλ κφλν Έιιελεο, λα κέλνπλ θαη άιινη- Γελ μέξεηο. Δγψ δελ κπνξψ- Γελ 

μέξεηο πνηνο ηα πεηάεη». 

Ο ρξφλνο παξακνλήο,  ε λνκηκφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο, ε έληαμε ζηελ εξγαζία  θαη 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα  ιεηηνπξγνχζαλ πάληα σο  ζεηηθνί παξάγνληεο ζε κηα 

αλνηρηφηεξε επηθνηλσλία θαη ζηε δεκηνπξγία θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ  ζρέζεσλ ζην 

ρψξν ηεο ζπγθαηνίθεζεο. Ζ νκηιήηξηα απφ ηελ Κέλπα επέκελε, σζηφζν, λα 

αλαδεηθλχεη ηηο θπιεηηθέο δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη ζήκεξα νη έγρξσκνη 

ζπκπαηξηψηεο ηεο ζε έλα επξχ θάζκα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ζπλαλαζηξνθψλ κε 

ηνπο «ληφπηνπο». ηαζεξή πεπνίζεζή ηεο ήηαλ φηη ν ξαηζηζκφο πξνο ηνπο 

«έγρξσκνπο» κεηαλάζηεο είλαη παγησκέλνο ζήκεξα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη 

ιεηηνπξγεί απνζαξξπληηθά ζηε δηαδηθαζία έληαμεο. 

ηε ζπδήηεζε αλαδείρζεθε, επίζεο, ην δήηεκα ησλ δπζθνιηψλ ζηελ αιιειν-

θαηαλφεζε θαη απνδνρή ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζηηθψλ παξαδφζεσλ θαη 

θνπιηνχξαο θάζε εηεξφηεηαο. ρνιηάζηεθε φηη, ζπρλά, ηα έζηκα, ν ηξφπνο δσήο θαη ε 

θνπιηνχξα νξηζκέλσλ κεηαλαζηψλ  είλαη  αζχκβαηα κε ηελ θνπιηνχξα ησλ γεγελψλ 

θαη ζηελ νπζία πξέπεη λα εγθαηαιείπνληαη, φηαλ ζπγθξνχνληαη κε  ηα ήζε θαη ηνλ 

ηξφπν δσήο  ζην λέν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Δλδεηθηηθά ε  Zoan απφ ηελ Κέλπα, 

ζρνιίαζε φηη  δελ κπνξεί λα δεη κε ηνλ ηξφπν πνπ δνχζε ζηελ παηξίδα ηεο  

αλαθεξφκελε, ηδηαίηεξα, ζην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζηε δσή ηεο αιιά 

θαη εθείλεο  ησλ νκνεζλψλ ηεο ε   θνπιηνχξα ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ ρνξνχ. Ννηψζεη 

                                                 
28

 Σν δήηεκα απηφ επαλήιζε ζηε ζπδήηεζε κε αθνξκή θαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δπλακηθή ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 
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φηη νθείιεη λα εγθαηαιείςεη νξηζκέλεο ζπλήζεηεο δηεπθξηλίδεη, σζηφζν, φηη  δε βηψλεη  

ηελ  «απηαπάξλεζε» ηνπ ηξφπνπ δσήο ηεο σο  θπιεηηθή ή εζληθή «απηαπάξλεζε» 

αιιά σο αλαγθαία επηινγή πνπ δειψλεη  ζεβαζκφ ζηνλ ηξφπν, ηα έζηκα θαη ηνπο 

θαλφλεο δσήο  ησλ γεγελψλ. Οη γπλαίθεο ζπλνκνιφγεζαλ ηελ επηζπκία ηνπο  λα 

γίλνληαη ζεβαζηνί νη θαλφλεο θαιήο ζπκβίσζεο απφ φινπο ηνπο  ζπλελνίθνπο 

αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνέιεπζή ηνπο. 

Γηα λα πξνζεγγηζηεί ε δπλακηθή ηεο ζπκβίσζεο ησλ δηαθνξεηηθήο εζληθήο  

πξνέιεπζεο κεηαλαζηψλ κε ηνπο γεγελείο ζπδεηήζεθαλ νη θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο  

ησλ γπλαηθψλ, νη νπνίεο εγγξάθνληαη ζηελ  θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή  δσή ηεο 

γεηηνληάο, ζηνπο ηφπνπο θαη ηα ζεκεία  θνηλήο ζπλεχξεζεο ησλ κεηαλαζηψλ κε ηνπο 

«ληφπηνπο». Ζ βηνγξαθηθή δηαδξνκή  ησλ νκηιεηξηψλ θαη νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ην 

πψο βηψλνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο επηβίσζεο άιινηε ζπλέθιηλαλ θαη 

άιινηε απνθιίλαλε.  Οη πεξηζζφηεξεο ζπκθψλεζαλ φηη ζηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα ησλ  

εκπνξηθψλ  ζπλαιιαγψλ ζηα θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο νπδέπνηε αληηκεηψπηζαλ 

πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ηδηφηεηαο ηνπο ή ηεο θαηαγσγήο ηνπο. Ζ  

ρξεκαηηθή ζπλαιιαγή,  εηπψζεθε ραξαθηεξηζηηθά, «δελ επηδέρεηαη δηαθξίζεηο».  

Elena: «… Γηαηί ν άιινο, φηαλ παο ζην καγαδί, ζε εμππεξεηεί, γηαηί ζέιεη ηελ 

πειαηεία ηνπ θαη δελ ηνλ λνηάδεη απφ πνχ είζαη, απφ πνχ έξρεζαη. Θέιεη λα πάξεηο 

απηφ πνπ ζα πάξεηο θαη ηειείσζε».   

Αληίζεηα, ππνγξακκίζηεθαλ ζεκαληηθά  πξνβιήκαηα  ζηε ζπλχπαξμε θαη ην 

ζπγρξσηηζκφ κε ηνπο «ληφπηνπο» ζηελ θιίκαθα ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Ζ ζπδήηεζε 

εζηίαζε ζηελ νηθεηνπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ ηεο γεηηνληάο απφ θάπνηεο νκάδεο 

θαη ζηνλ απνθιεηζκφ άιισλ «δηαθνξεηηθψλ». Οη αθεγήζεηο ησλ γπλαηθψλ πνπ έρνπλ 

ή θξνληίδνπλ σο εξγαδφκελεο  παηδηά ζπγθιίλνπλ ζηε δηαπίζησζε φηη ζην δεκφζην 

ρψξν απνπζηάδεη ν γεγελήο πιεζπζκφο.  Ζ κεηαλάζηξηα απφ ηελ Αιβαλία  εξκελεχεη 

ηελ θαηάζηαζε σο  ελφριεζε ησλ γεγελψλ απφ ην ζπγρξσηηζκφ κε «μέλνπο» θαη σο 

έλδεημε άιισλ επηινγψλ αλαςπρήο ησλ παηδηψλ ηνπο  πνπ απνξξέεη απφ κηα  

πεξηζζφηεξν εχξσζηε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε.  

Διελα: ε θνηλνχο ρψξνπο λνκίδσ πσο λαη, ππάξρεη….Απηφ ιέσ! Πψο γίλεηαη λα 

είκαζηε κφλν εκείο ζην πάξθν θαη λα κελ ππάξρεη θαλέλα παηδί άιιν ησλ 

Διιήλσλ; Πψο; Μφλν εκείο θάλνπκε παηδηά;…Γελ μέξσ πνχ ηα πάλε ηα παηδηά, 

αο πνχκε! Απηφ κνπ θάλεη εληχπσζε. Γελ μέξσ... Μάιινλ μέξσ, ηα πάλε ζηα 

παηδφηνπα. Γηαηί έρεη λα θάλεη θαη ε νηθνλνκηθή άλεζε, αο πνχκε. Έρνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή άλεζε θαη ηνπο πάλε ζηνπο παηδφηνπνπο, δελ ηνπο θέξλνπλ ζην πάξθν. 

Πνχ πάλε ηα παηδηά; Όια απηά ηα παηδηά. Μφλν εκείο έρνπκε παηδηά; Πνχ είλαη 

απηά ηα παηδηά; Άξα απηφ πάεη λα πεη φηη δελ ηνπο θέξλνπλ κε ηελ ηδέα φηη είλαη νη 

μέλνη. «Μαο έρνπλ πλίμεη», αο πνχκε, «νη μέλνη». Καιά, θάπνηε νη Αιβαλνί, ηψξα 

έρνπκε θχγεη εκείο ιίγν απφ ηελ- ((γέιηα)). Έρνπλε βγεη νη άιινη. Μαο πήξαλ ηε 

ζέζε. ((γέιηα)) Απηφ είλαη 

Anna: «Μηα θνξά, κηα θίιε κνπ κε ξσηάεη «ηη γίλεηαη ζηελ Γεσξγία;» Καη απηή 

αθνχεη. «ΣΗ; Δζχ είζαη απφ ηε Γεσξγία;» ((γέιηα)). «Ναη», ιέσ. Απφ ηφηε, νχηε 

γεηα δελ κνπ έιεγε. ((γέιηα)) Καη ν αδεξθφο κνπ είρε βγάιεη ηνλ γην ηνπ ζην πάξθν 

θαη πήγε λα παίμεη κε έλα παηδί ησλ Διιήλσλ, αο πνχκε. Σψξα, ιέκε. Καη απηή 
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έδησμε ην παηδί. Λέεη «λα κελ παίδεηο καδί κε ην παηδί κνπ, επεηδή είζαη μέλνο». 

..((γειψληαο)) Όρη φηη είζαη καχξνο, επεηδή είζαη μέλνο». 

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ  αθεγήζεηο πνπ απνδίδνπλ ζπκπεξηθνξέο δηαθξίζεσλ απφ 

ηελ πιεπξά ησλ  γεγελψλ  ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ   

ζηε  ζπδήηεζε αλαδείρζεθαλ  νξηζκέλεο «ζπγθξνπζηαθέο» πξαθηηθέο θαη δπζθνιίεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ  εζλνηήησλ κεηαλαζηψλ.  

Nara: «For me, this kind of problem with Greek I don‟t have. But from the 

Albanian and the (...) here, things like that country, they are a little bit 

(stubborn). Snob.  

 Anna:  «Γίλνληαη θαη απηά. Γηαηί ζην πάξθν πνπ βγάδσ ην κσξφ- Αο πνχκε είλαη 

απφ ηελ Αιβαλία. Καη δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ζνπ κηιήζνπλε ή λα ζε 

πιεζηάζνπλε, αο πνχκε».  

Οη νκηιήηξηεο  θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ φηη ππάξρνπλ ζηεγαλά ή αθφκε θαη 

ξαηζηζηηθέο πξνζβνιέο θαη ζπκπεξηθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εζλνηήησλ πνπ 

δηακεζνιαβνχληαη, ζπρλά, θαη κέζσ ησλ παηδηψλ. Ζ εηεξφηεηα δεκηνπξγεί αληηζέζεηο 

θαη απνηειεί πεδίν δηαθξίζεσλ θαη κεηαμχ ησλ παηδηψλ σο απφερνο,  πηζαλφλ, ηνπ 

γνληθνχ ιφγνπ ή σο ίδηνλ ηεο παηδηθήο «ζθιεξφηεηαο».  

Elena: «…Βέβαηα καζαίλνπλ ζην ζρνιείν ελαληίνλ ηνπ ξαηζηζκνχ θαη φια απηά. 

Όκσο, μέξεηο, ηα παηδηά είλαη πνιχ ζθιεξά κεηαμχ ηνπο. Καη ν θαιχηεξφο ηνπ 

θίινο είλαη Έιιελαο, αο πνχκε. Όηαλ μεθίλεζαλ ηελ παξέα, πήγε ν δηθφο κνπ, ηνλ 

θάιεζε απηφο ζηα γελέζιηά ηνπ, πήγε ν δηθφο κνπ πξψηε θνξά ζην ζπίηη ηνπ. Καη 

δεχηεξε θνξά, θαη κεηά γχξηζε αλάπνδα. Ήξζε δειαδή θαη απηφο. ηελ αξρή ήηαλ 

ιίγν δχζθνιε θαη επηθπιαθηηθή ε θηιία ησλ παηδηψλ, Έιιελαο θαη Αιβαλφο. 

Όκσο, κε ηα ρξφληα, δχν-ηξία ρξφληα αο πνχκε, ην ζπίηη ηνπ ήηαλ ζαλ δηθφ ηνπ θαη 

ήηαλ πνιχ θαιά. Όκσο, ηνπο αθνχσ λα κηιάλε κεηαμχ ηνπο ηα παηδηά, αο πνχκε, 

θαη βιέπσ φηη πξνζβάιινπλε ηνπο άιινπο ιανχο, αο πνχκε. «Ήξζε ν 

Παθηζηαλφο», «ήξζε ν απηφο», «πψο έρεηο ληπζεί έηζη; αλ- », ιέεη ν έλαο ζηνλ 

άιινλ. Σνπο αθνχσ πνπ λα κηιάλε. Παξφιν πνπ επεκβαίλσ, απηφ ην πξάγκα έρεη 

κπεη θαη δελ...» 

Οη αθεγήζεηο ησλ γπλαηθψλ αλαδεηθλχνπλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή 

δπλακηθή ζπκβίσζεο «ληφπησλ» θαη κεηαλαζηψλ ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο. ην δεκφζην ρψξν αλαςπρήο, έλα ρψξν θνηλσληθνχ 

ζπγρξσηηζκνχ ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλφηεηαο, 

εκθαλίδνληαη ζπκπεξηθνξέο ηδηνπνίεζεο/νηθεηνπνίεζεο, ζπγθξνχζεσλ θαη 

απνθιεηζκνχ ιφγσ εζληθήο ή θαη θπιεηηθήο εηεξφηεηαο. Ζ απνθπγή ησλ «μέλσλ» 

δηψρλεη ηνπο γεγελείο. Ζ ηζρπξφηεξε νκάδα νξγαλψλεηαη θαιχηεξα θαη απνθιείεη ηελ 

πεξηζζφηεξν αδχλακε. Ο «μέλνο» παίξλεη θάζε θνξά ηε κνξθή ηνπ «άιινπ» 

δηαθνξεηηθνχ θάζε θνξά απφ «εκάο». Ο «Παθηζηαλφο» ζήκεξα είλαη ίζσο φπσο ν 

«Αιβαλφο» πξηλ θάπνηα ρξφληα.  

Αλ θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αιιά θαη νξηζκέλνη γνλείο πξνζπαζνχλ λα  

δηακεζνιαβνχλ ηνλ αληηξαηζηζηηθφ ιφγν, ε δηαθνξεηηθφηεηα αλάγεηαη ζπρλά ζε 

ζηνηρείν πεξηραξάθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο. Ζ πεξηραξάθσζε ηεο ηαπηφηεηαο εληείλεηαη 

θαηά ηε γλψκε ησλ πεξηζζνηέξσλ νκηιεηξηψλ φηαλ ζε κηα γεηηνληά ζπγθεληξψλεηαη 
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κηα εζλφηεηα πνπ νξηνζεηεί κηα δεχηεξε γεηηνληά εθείλε ησλ κεηαλαζηψλ θαη νδεγεί 

ηνπο  γεγελείο λα αλαρσξνχλ. 

Ζ νκηιήηξηα απφ ηελ Κέλπα  ιέεη ραξαθηεξηζηηθά … «θέξακε ηε ρψξα καο ζε κηα 

άιιε ρψξα θαη απηφ δε δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ».  

Μηα γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ησλ εζλνηήησλ, ζπρλά, ζπλεπάγεηαη κηα νξηνζέηεζε 

ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη  βηψλεηαη σο  κεηνλέθηεκα ζηελ πξννπηηθή έληαμεο. Ζ 

πεξηνρή θαηνηθίαο πξνζιακβάλεηαη σο ρψξνο εθδήισζεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο. Αξλεηηθέο πξαθηηθέο δηαθξίζεσλ θαη απνθιεηζκνχ 

απνζαξξχλνπλ ηελ θαιή ζπκβίσζε, ελψ νη θηιηθέο ζπλαλαζηξνθέο δεκηνπξγνχλ 

αίζζεκα αζθάιεηαο, νηθεηφηεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο. ε απηφ ην πιαίζην ελδηαθέξνπζα 

είλαη ε παξαηήξεζε ηεο  Zoan  απφ ηελ Κέλπα  «..better place where there is friendly 

people, where you know you can go and be happy, have good neighbors, people you 

can talk or you can go to the park and (...) If there is a place you can have people 

who- you know, there are people who are friendly, it is nice..». 

Γεπηεξεχνληα πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηελ 

επξχηεξε γεηηνληά αλαδείρζεθαλ ε ππθλνθαηνίθεζε ησλ πεξηνρψλ ηνπ θέληξνπ θαη ε 

έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο.  

Οη απφςεηο θαη νη επηζπκίεο, ηέινο, ησλ γπλαηθψλ σο πξνο ηηο πξννπηηθέο  

κεηεγθαηάζηαζεο δηαθνξνπνηνχληαη ιφγσ ησλ  δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ θαη ηνπ 

ηξφπνπ δσήο ηνπο αιιά θαη, θπξίσο, εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο  αμηνιφγεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Ζ κεηαθίλεζε ζε θαιχηεξε πεξηνρή δελ απνηειεί 

βέβαηα γηα φιεο κηα επηζπκεηή επηινγή. Ζ νηθεηφηεηα κε ηελ πεξηνρή αλάγεηαη ζε 

ηζρπξφ παξάγνληα γηα ηελ επαλεπηινγή ηεο ζηε  κειινληηθή ζηεγαζηηθή δηαδξνκή.  

Οξηζκέλεο, σζηφζν, αλ θαη ζπλδένληαη κε αλάινγε νηθεηφηεηα κε ηελ πεξηνρή ζα 

επηζπκνχζαλ ηε κεηεγθαηάζηαζή ηνπο ζε έλα θαιχηεξν νηθηζηηθφ θαη πνιενδνκηθφ 

πεξηβάιινλ ζην βαζκφ πνπ  ε νηθνλνκηθή ηνπο πξννπηηθή επέηξεπε κηα ηφζν 

ζεκαληηθή βειηίσζε. 

 

3.  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ αλάιπζε ηεο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο κε νκάδα κεηαλαζηξηψλ αλαθνξηθά κε ηηο  

ζπλζήθεο ζηέγαζεο θαη δηαβίσζεο ηνπο ζην λέν νηθηζηηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

ηεο ρψξαο κεηαλάζηεπζεο, αλέδεημε έλα πιέγκα πξνβιεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε 

δπλακηθή  ηεο θνηλσληθήο έληαμεο. Αλαιπηηθφηεξα:  

 

Ζ πξφζβαζε ζηε ζηέγαζε, θαζψο θαη  ε πνηφηεηα ησλ ζηεγαζηηθψλ ζπλζεθψλ 

(δείθηεο ππθλνθαηνίθεζεο, ζέζε θαηνηθίαο ζην θηήξην θιπ) ζπλαξηψληαη κε ηελ 

εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη  ηελ επίηεπμε λνκηθήο έληαμεο, ελψ  βειηηψλνληαη κε ην 

ρξφλν θαη ηε δηάξθεηα παξακνλήο.  

Οη επηζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη λνκηκφηεηαο πνπ ηζρχνπλ ηα πξψηα ρξφληα 

εγθαηάζηαζεο ζηε ρψξα κεηαλάζηεπζεο θαζηζηνχλ επάισηνπο ηνπο/ηηο 

κεηαλάζηεο/ηξηεο  ζηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο «αγνξάο θαηνηθίαο». Ζ πξφζβαζε 

ζηελ θαηνηθία  θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν εγθαηάζηαζεο είλαη, βαζηθά,  ζπλψλπκε κε 

ηελ πξφζβαζε ζε θαηνηθία ρακεινχ ελνηθίνπ θαη ρακειψλ ζηεγαζηηθψλ 
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πξνδηαγξαθψλ, ελψ δελ απνθιείεηαη  ε έθζεζε ζε ζπλζήθεο αθξαίαο 

πεξηζσξηνπνίεζεο θαη πςεινχ θηλδχλνπ απνθιεηζκνχ.  

Ζ λνκηθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε θαηά ηε κεηαλαζηεπηηθή δηαδξνκή, θαζψο  θαη ε 

αχμεζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο δηεπξχλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζε θαιχηεξεο 

πνηφηεηαο θαηνηθία. Γηα ηηο κεηαλάζηξηεο ε βειηίσζε ησλ ζηεγαζηηθψλ ζπλζεθψλ 

γίλεηαη αληηιεπηή σο βειηίσζε ηνπ δείθηε ππθλνθαηνίθεζεο,
29

 σο κεηάβαζε ζε 

πςειφηεξν φξνθν ή θαη σο κεηάβαζε ζε πεξηνρή φπνπ δε δηαβηνχλ 

κεηαλάζηεο/ζηξηεο, θαη ηαπηφρξνλα ζπλδειψλεη  θαιπηέξεπζε  ησλ φξσλ δηαβίσζεο 

ζηε ρψξα κεηαλάζηεπζεο. Ζ ηθαλνπνίεζε κε ηελ εμέιημε ησλ ζπλζεθψλ ζηέγαζεο  

πξνζιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, θαη κηα ζπκβνιηθή αμία δεισηηθή ηεο θνηλσληθήο 

αλέιημεο αιιά θαη ηεο επηηπρνχο έθβαζεο  ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ζρεδίνπ. 

πλππνινγίδεηαη δε,  ζηηο παξακέηξνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αίζζεζε ηνπ 

«αλήθεηλ» ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Οη κειινληηθέο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο, 

ζηξαηεγηθέο θαη  πξνζδνθίεο νξηνζεηνχληαη απφ ηελ επηζθάιεηα ηεο ζεκεξηλήο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

 

Οη δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζε θαηνηθία ιφγσ εζλνηηθψλ/θπιεηηθψλ ή έκθπισλ 

δηαθξίζεσλ κεηαβάιινληαη κέζα ζην ρξφλν θαη δηαθνξνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο 

εχξεζεο ζηέγεο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ.  

Οη δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζε θαηνηθία  πνπ απνξξένπλ απφ   εζλνηηθέο/θπιεηηθέο 

δηαθξίζεηο ζπληζηνχλ θξίζηκε παξάκεηξν ζηε δηαδηθαζία θνηλσληθήο έληαμεο ησλ 

κεηαλαζηψλ. Οη δηαθξίζεηο δηαθνξνπνηνχληαη απέλαληη ζηηο  πνηθίιεο εζληθφηεηεο, 

ελψ κεηαβάιινληαη θαη κεηαηνπίδνληαη κέζα ζην ρξφλν. Οη κεηαβνιέο θαη  

κεηαηνπίζεηο απηέο  επεξεάδνπλ θάζε θνξά ηε ζέζε ηεο εθάζηνηε νκάδαο ζηελ 

ηεξαξρία ηεο «αγνξάο θαηνηθίαο». Ζ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ησλ κεηαλαζηψλ/ηξηψλ 

κέζσ εξγαζηαθήο θαη λνκηθήο έληαμεο, θαη  έληαμεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απνδπλακψλνπλ πξαθηηθέο δηαθξίζεσλ θαη ζε δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξφζβαζε ζε θαηνηθία. Αληίζεηα, ε εξγαζηαθή θαη λνκηθή επηζθάιεηα 

εληζρχεη πξαθηηθέο απφξξηςεο, μελνθνβίαο θαη εζλνηηθψλ/ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ θαη 

νδεγεί, κεηαμχ άιισλ, ζε αλαζθαιή, αθαηάιιειε δηαβίσζε ζε ζπλζήθεο, δειαδή,  

αθξαία ππνβαζκηζκέλεο  ή αθφκε  θαη πεξηζσξηαθέο. 

Οη πξνθαηαιήςεηο θαη νη εζλνηηθέο/θπιεηηθέο δηαθξίζεηο εθ κέξνπο ησλ γεγελψλ δελ 

εξκελεχνληαη κνλνδηάζηαηα,  σο ζαθείο  θαη παγησκέλεο  ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο ηεο 

θνηλσλίαο ππνδνρήο, αιιά εμεγνχληαη  θαη σο κεκνλσκέλεο πξαθηηθέο απφξξηςεο 

πνπ πξνέρνληαη απφ φζνπο ζεσξνχλ φηη νη κεηαλάζηεο ζίγνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο, ελ 

πξνθεηκέλσ ππνβαζκίδνπλ ηελ ηδηνθηεζία ηνπο. Πεξηζηαζηαθέο αξλεηηθέο ή 

παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο κεηαλαζηψλ ζπκβάιινπλ ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ  

ζηεξενηχπσλ θαη ζηελ  πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε πξαθηηθψλ απφξξηςεο, δηαθξίζεσλ 

θαη απνθιεηζκνχ.    

                                                 
29
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ηε δηαδηθαζία επηινγήο ελνηθηαζηή ε έκθπιε δηάθξηζε πνπ αλαπαξάγεη εκθαλή 

ζηεξεφηππα σο πξνο ηα θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, επλνεί ηηο γπλαίθεο απέλαληη ζηνπο 

άληξεο. Τπνγξακκίδεηαη, ηέινο, φηη νη γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη σο εζσηεξηθέο 

νηθηαθέο βνεζνί  θαηά θαλφλα λνηψζνπλ  επάισηεο ζε δεηήκαηα έκθπιεο δηάθξηζεο, 

θαζψο, ζπρλά, εθηίζεληαη ζε ζπκπεξηθνξέο  ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. 

 

Ζ πξφζβαζε ζε ζηέγε δηεπθνιχλεηαη κέζσ δηθηχνπ γλσξηκηψλ κε έιιελεο 

εξγνδφηεο/ηξηεο θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απφ ηελ επίηεπμε λνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο έληαμεο  

Ο βαζκφο θαη ην είδνο ζηήξημεο απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ή ζπγγελείο επεξεάδεη ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ζηέγε. Με ηελ έλλνηα απηή νη κεηαλάζηξηεο πνπ έξρνληαη 

ζηελ Διιάδα κε ην θαζεζηψο ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο απνθεχγνπλ ζρεηηθά 

πξνβιήκαηα.  Σα ζπγγεληθά θαη εζλνηηθά δίθηπα ππνζηεξίδνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ζην 

ζηάδην ηεο πξψηεο εγθαηάζηαζεο παξέρνληαο θηινμελία ή εγγπψκελνη ηελ αμηνπηζηία 

ησλ ζπγγελψλ ή νκνεζλψλ ηνπο. Ζ ζηήξημε απηή, σζηφζν, θξίλεηαη ζπρλά ειιηπήο ή 

θαη αλαπνηειεζκαηηθή γηα ηελ  αληηκεηψπηζε εζλνηηθψλ θαη θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ ή 

ηελ αληηκεηψπηζε αθξαίσλ ζπλζεθψλ ζηεγαζηηθήο πεξηζσξηνπνίεζεο. 

Ζ εξγαζηαθή έληαμε θαη θαη΄ επέθηαζε ηα θνηλσληθά δίθηπα πνπ ζπγθξνηνχληαη  

γχξσ απφ  ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν δηεπθνιχλνπλ ζεκαληηθά ηηο κεηαλάζηξηεο πνπ 

αλαδεηνχλ θαηνηθία. Χζηφζν,  ππνγξακκίδεηαη φηη, ζπρλά, ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

εμαξηάηαη απφ ηελ  θαιή πξναίξεζε ή  ηε «θηιαλζξσπία» ηνπ θάζε ηδηνθηήηε.  

 

Ζ απφθηεζε γεο /θαηνηθίαο ζηε ρψξα θαηαγσγήο είλαη ζηφρνο ζηνλ νπνίν 

επελδχνληαη νη απνηακηεχζεηο δεκηνπξγψληαο πνηθίιεο ζηεξήζεηο θαη πεξηνξη-

ζκέλεο δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο έληαμεο   

Χο πξνο ην θαηαλαισηηθφ αγαζφ ηεο θαηνηθίαο δηακνξθψλνληαη δηαθνξεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο απφ ηελ πιεπξά ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, πνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ ζπλνιηθφηεξσλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ 

γηα ηε δσή ηνπο, επεξεάδνπλ ηηο ζπλζήθεο ζηέγαζεο θαη δηαβίσζεο ζηε ρψξα 

ππνδνρήο. Ζ πξνηεξαηφηεηα κεγέλζπζεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη εμαζθάιηζεο ηεο 

κφξθσζεο ησλ παηδηψλ θαίλεηαη λα πξνηάζζεηαη ζε ζρέζε κε ηε βειηίσζε ησλ 

ζηεγαζηηθψλ ζπλζεθψλ. ηαλ, επίζεο, ζηφρν ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ζρεδίνπ απνηειεί   

ε απνηακίεπζε γηα ηελ απφθηεζε ζηέγεο, πξσηίζησο ζηε ρψξα θαηαγσγήο θαη 

ιηγφηεξν ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο, ηνχην ζπλεπάγεηαη, εθηφο ησλ άιισλ ζηεξήζεσλ, 

θαη παξακνλή ζε ππνβαζκηζκέλεο ή ρακειήο πνηφηεηαο ζπλζήθεο ζηέγαζεο.  

 

Ζ εμαζθάιηζε ζηέγαζεο ζε αληάιιαγκα ππεξεζηψλ θξνληίδαο ζπκβάιιεη ζηελ 

εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ θαη δηεπθνιχλεη ηελ θνηλσληθή έληαμε ηνπιάρηζηνλ 

θαηά ηε θάζε ηεο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο.  

Οη κεηαλάζηξηεο πνπ έξρνληαη έρνληαο εμαζθαιίζεη εξγαζία σο εζσηεξηθέο νηθηαθέο 

βνεζνί απνθεχγνπλ ηα αξρηθά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζβαζε ζε θαηνηθία 

θαη ην θφζηνο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ε πξνζθνξά ζηέγεο γηα 

φιε ηελ νηθνγέλεηα εθ κέξνπο ησλ εξγνδνηψλ/ηξηψλ πνπ ζπλππνινγίδεηαη σο ακνηβή 

ζε είδνο, απνηειεί θξίζηκε βνήζεηα ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 
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επηηξέπεη ζηελ νηθνγέλεηα λα θάλεη ζεκαληηθή νηθνλνκία ζηα έμνδα θαη λα 

ζπγθεληξψλεη ηα ρξήκαηα απηά γηα ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ κειψλ ηεο ζηελ 

Διιάδα.  

 

ηελ πεξίπησζε ησλ εξγαδφκελσλ ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα σο εζσηεξηθψλ, ε 

πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ζπγθαηνίθεζεο ζπληζηά παξάιιεια θαη ζπλζήθε  

εξγαζίαο πνπ επεξεάδεη ηηο δπλαηφηεηεο δηαηήξεζεο ηεο εξγαζηαθήο ζέζεο  

Ζ δηακνλή ζε ρακεινχ επηπέδνπ ζηεγαζηηθέο  ζπλζήθεο,  πνπ αθξαία εθδειψλεηαη κε 

ηελ άξλεζε παξαρψξεζεο ηδησηηθνχ ρψξνπ, λνεκαηνδνηείηαη  σο ηαμηθή δηάθξηζε 

ζην πιαίζην νξγάλσζεο ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε έιιεηςε 

ηδησηηθφηεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο ή εθζέηεη ζε θίλδπλν 

γηα ζεμνπαιηθή παξελφριεζε. Οη εξγαδφκελεο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα, ζπρλά, αδπλαηνχλ 

λα  ππεξαζπηζηνχλ ηνλ  εαπηφ ηνπο φηαλ παξαβηάδεηαη ε αμηνπξέπεηά ηνπο  θαη 

σζνχληαη  ζε  παξαίηεζε θαη απψιεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο.  

 

Ζ νξηνζέηεζε νξηζκέλσλ γεηηνληψλ ζε κηα πεξηνρή σο θαηνηθεκέλσλ απφ 

«μέλνπο» ζεσξείηαη αξλεηηθή εμέιημε ζε ζρέζε κε ηελ πνξεία έληαμήο ησλ 

κεηαλαζηξηψλ θαη κεηαλαζηψλ ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο  

Σα λνηθνθπξηά ησλ κεηαλαζηψλ εμ αλάγθεο εγθαζίζηαληαη ζε πεξηνρέο ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο θαη ρακειψλ κηζζσηηθψλ αμηψλ. Κεληξηθέο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ ηεο 

Αζήλαο κε πςειή πξνζθνξά ελνηθηαδφκελσλ δηακεξηζκάησλ παιαηνχ απνζέκαηνο 

θαη ρακειψλ πξνδηαγξαθψλ πξνζέιθπζε ζεκαληηθφ κέξνο  ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

πιεζπζκνχ. Ζ ηάζε γεσγξαθηθήο ζπγθέληξσζεο/γεηηλίαζεο ησλ αηφκσλ θνηλήο 

θαηαγσγήο θαη εζλφηεηαο,  ηδηαίηεξα ζηε πξψηε θάζε ελζσκάησζεο ζε κηα λέα ρψξα 

θαη πφιε φπνπ ε θνηλσληθή δηθηχσζε θαη ε αιιεινβνήζεηα έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν, 

πεξηνξίδεη ηε δηάζπαξηε εγθαηάζηαζε θαη επλνεί  ηε γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ησλ 

κεηαλαζηψλ. πγρξφλσο, πξαθηηθέο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ πεξηζζφηεξν επάισησλ 

νκάδσλ κεηαλαζηψλ (π.ρ. εγρξψκσλ) πνπ αλαθπθιψλνπλ αιπζηδσηά ηα ζπίηηα, 

θαζψο θαη ε νηθεηφηεηα θαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή ησλ παηδηψλ σζνχλ ζηελ 

επαλεπηινγή ηεο ίδηαο πεξηνρήο θαηά ηε ζηεγαζηηθή κεηαθίλεζε. Τπνγξακκίδεηαη, 

σζηφζν, φηη, φηαλ ε αλζξσπνγεσγξαθία ηεο ζπγθέληξσζεο δεκηνπξγεί «γεηηνληέο 

κεηαλαζηψλ», επλνείηαη ν θνηλσληθφο δηαρσξηζκφο, ε απνκφλσζε θαη 

πεξηζσξηνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ θαη δε δηεπθνιχλνληαη  πξαθηηθέο θνηλσληθήο 

ζπκκεηνρήο, ζπκβίσζεο θαη δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο αιιά ε πεξηραξάθσζε ηεο 

εηεξφηεηαο.  

 

Ζ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζπλχπαξμεο  θαη ζπκβίσζεο ζην θνηλσληθφ θαη 

νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο γεηηνληάο δηεπθνιχλνπλ δηαδηθαζίεο θνηλσληθνπνίεζεο, 

δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο  θαη έληαμεο  θαη απνηξέπνπλ ηνλ απνθιεηζκφ ή  

ηελ πεξηζσξηνπνίεζε 

Ζ δπλακηθή ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ θιίκαθα ηνπ  ηνπηθνχ 

ρψξνπ/γεηηνληάο αλαγλσξίδεηαη θαη γίλεηαη αληηιεπηή κέζα απφ έλα πιέγκα 

θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ ζχγθξνπζεο, αιιειεμάξηεζεο, πξνζαξκνγήο, ζπλχπαξμεο,  

ηδηνπνίεζεο ή απνμέλσζεο, έρεη δηαθνξεηηθέο αλαγλψζεηο θαη κεηαζρεκαηίδεηαη ζην 
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ρξφλν
30

. Οη ηξφπνη πνπ νη κεηαλάζηεο αληηιακβάλνληαη  θαη ζεκαζηνδνηνχλ ην ρψξν 

ηνπο είλαη ζπλάξηεζε παξαγφλησλ φπσο ν ρξφλνο άθημεο, ή ειηθία, ην θχιν, ε 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε θνηλσληθή πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηαγσγή, θαζψο 

θαη νη φξνη λνκηθήο θαη εξγαζηαθήο έληαμεο  ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.
31

 Ζ δηάξθεηα 

παξακνλήο, ε πνιηηηζκηθή ζπγγέλεηα ή δηαθνξεηηθφηεηα, ε γιψζζα θαη ν 

δηαθνξεηηθφο ηξφπνο  πξφζιεςεο ηνπ « Άιινπ» σο «Ξέλνπ», απνηεινχλ  έλα ζχλνιν 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δπλακηθή ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ηφζν κεηαμχ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ εζλνηηθψλ  νκάδσλ φζν θαη κεηαμχ κεηαλαζηψλ θαη γεγελψλ.  

 

Οη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο εκπιέθνληαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη επηρεηξνχλ, 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο, λα εμνηθεησζνχλ κε ηε λέα νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζκηθή δσή ζηε ρψξα κεηαλάζηεπζεο (Βαΐνπ Νη., 2013). πλαιιάζζνληαη θαη  

επηδηψθνπλ ηελ απνδνρή, ηελ αλαγλψξηζε, ηελ επηβίσζε θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ηε 

ζπλχπαξμε θαη ζπκβίσζε κε ηνπο «ληφπηνπο». πρλά, νη ζρέζεηο θπκαίλνληαη  ζε έλα 

θάζκα πνπ  εθηείλεηαη απφ ηελ ηππηθφηεηα θαη ηελ αλεθηηθφηεηα έσο ηελ απφξξηςε 

θαη ηελ επηζεηηθφηεηα, ρσξίο λα απνθιείνληαη θαη πξαθηηθέο πνπ δηέπνληαη απφ έλα 

αιιειέγγπν θαη θηιηθφ θιίκα.   

Ζ ζπλχπαξμε ησλ εηεξνηήησλ ζην δεκφζην ρψξν θνηλσληθήο ζπλεχξεζεο θαη 

αλαςπρήο, ε ζπλχπαξμε ζηε  «γεηηνληά» απνηειεί αθνξκή πνηθίισλ θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ δηαδξάζεσλ θαη αληηδξάζεσλ. Ζ γεηηνληά θαη ν δεκφζηνο ρψξνο 

«κεηαηξέπνληαη» ζε πεδίν φπνπ εθδειψλνληαη πξαθηηθέο ηδηνπνίεζεο ή απνθιεηζκνχ, 

θαη αλαδχνληαη πξαθηηθέο δηαθξίζεσλ ιφγσ εζλνηηθήο ή θπιεηηθήο εηεξφηεηαο.  

Ζ αλάγθε θαη ε επηζπκία λα δηακνξθσζνχλ θαη ελεξγνπνηεζνχλ ζρέζεηο ζπλχπαξμεο, 

απνδνρήο θαη  αιιεινζεβαζκνχ επηβεβαηψλεηαη σο  ζεκαληηθή φςε ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο πνπ ζπκβάιιεη θαη δηεπθνιχλεη δηαδηθαζίεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο θαη 

θνηλσληθήο έληαμεο. 

 

Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο  

Οη απφςεηο  ησλ γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ ζπγθιίλνπλ  ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:  

 Ζ πνιηηεία φζν θαη ηα εζλνηηθά δίθηπα ή νη νξγαλψζεηο/ζχιινγνη ησλ 

κεηαλαζηψλ νθείινπλ λα εκπιέθνληαη δπλακηθά ζε πξνβιήκαηα ζηέγαζεο 

επάισησλ νκάδσλ  κεηαλαζηψλ φπσο π.ρ νη λενεηζεξρφκελνη θησρνί ή 

κεηαλάζηεο ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα.  

 Ζ πνιηηεία νθείιεη λα δηαζέηεη νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ψζηε  λα δηεπθνιχλεη ηελ 

πξψηε εγθαηάζηαζε ησλ κεηαλαζηψλ θαη λα αληηκεησπίδεη, κε ηελ ίδξπζε 

θέληξσλ ππνδνρήο, ην  νμχ πξφβιεκα ζηέγαζήο ηνπο. 

 Ηδηαίηεξα  ζεκαληηθή  ζεσξνχλ  ηελ  ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ  εζλνηηθψλ  νκάδσλ 

κεηαλαζηψλ, κε έλα πλεχκα αιιειεγγχεο θαη ζπλεξγαζίαο, παξάιιεια κε ηελ 
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πνιηηεία θαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, γηα ηε  δηεπθφιπλζε θαη επίιπζε ηνπ 

ζηεγαζηηθνχ πξνβιήκαηνο θαηά ηελ  πξψηε εγθαηάζηαζε.  

 

Δλ θαηαθιείδη, ε βειηίσζε ησλ ζηεγαζηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ε εμαζθάιηζε 

αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ζπληεινχληαη ζηαδηαθά. πλαξηψληαη  κε ηελ εξγαζηαθή 

αζθάιεηα, ηε λνκηθή έληαμε, θαη ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

θαη  ζπλδηακνξθψλνπλ  ηελ αίζζεζε  ηνπ «αλήθεηλ» ζηε ρψξα παξακνλήο.  Ζ 

επίηεπμε απηήο ηεο βειηίσζεο πξνζιακβάλεηαη σο θνηλσληθή αλέιημε,  θαη  επηηπρήο  

έθβαζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ζρεδίνπ.  

εκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο θαη έληαμεο δηαδξακαηίδεη ε αλάπηπμε  

θνηλσληθψλ  ζρέζεσλ κεηαμχ «μέλσλ θαη ληφπησλ». ε απηφ νη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη κάρνληαη θαζεκεξηλά γηα ηελ πξνζαξκνγή ζην λέν 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ δσήο ηνπο. ρη κφλν δηαπξαγκαηεχνληαη θαη 

λνεκαηνδνηνχλ ζπλερψο  ηνπο φξνπο επηβίσζεο θαη δηαβίσζεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, 

αιιά θαη  κέζα απφ ηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο επηρεηξνχλ ηελ εμνηθείσζε, ηελ 

απνδνρή, ηε ζπλχπαξμε θαη δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία κε ηνπο «ληφπηνπο». Φνξείο 

δηπιήο ηαπηφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα «ρσξίο ξίδεο», ιφγσ ηεο θνηλσληθήο 

απνκάθξπλζεο απφ ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο, νη κεηαλάζηξηεο ππεξαζπίδνληαη ηνλ 

λέν ηξφπν δσήο ζηε ρψξα κεηαλάζηεπζεο, ελψ ηαπηφρξνλα   επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο ζχκθσλα κε ηηο λέεο  επηινγέο ηνπο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

ΠΟΗΟΣΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΑΝΑ ΠΔΓΗΟ ΔΝΣΑΞΖ - ΤΝΟΠΣΗΚΖ 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

  

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ 

Α. Δξγαζηαθή έληαμε θαη πεξηραξάθσζε ζηνλ ηνκέα ησλ νηθηαθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο 

αζηηθνχο ρψξνπο. Γηαδξνκέο κέζα ζηνλ ηνκέα ησλ νηθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ 

επαλάθηεζε ειέγρνπ ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηεο απηνλνκίαο, θαζψο θαη ηε βειηίσζε 

ησλ φξσλ εξγαζίαο θαη ακνηβήο.  Γπλαηφηεηεο πεξηζσξηαθήο θνηλσληθήο έληαμεο κε 

πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα δξάζεο.    

Β. Έμνδνο απφ ηηο νηθηαθέο ππεξεζίεο θαη αγψλαο έληαμεο ζε θεληξηθφηεξνπο ηνκείο 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί πεξηνξηζηηθφ φξην γηα ηελ 

επηηπρία  απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ.  

Γ. Δξγαζηαθή έληαμε ζην  πιαίζην ηεο πξφηεξεο  επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο  θαη 

ηαπηφηεηαο. Ζ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ εηδηθνηήησλ θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο σο βάζεηο γηα δπλαηφηεηεο εξγαζηαθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο.  Ο 

θεληξηθφο ξφινο θνηλσληθψλ δηθηχσλ γηα ηελ πξφζβαζε  ζην ρψξν επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο. Απνθιίλνπζεο πνξείεο ζε δχν εθ δηακέηξνπ αληίζεηνπο ηνκείο εξγαζίαο: 

ηα πξνζηαηεπκέλα /θιεηζηά επαγγέικαηα θαη ηε κεηαπνίεζε. 

Γ. Γηαθξαηηθή εξγαζηαθή έληαμε ζηηο αγνξέο ησλ δχν ρσξψλ, πξνέιεπζεο θαη 

κεηαλάζηεπζεο, κέζα απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε 

εληαμηαθψλ πφξσλ απφ ηηο δχν ρψξεο  

Δ. Απφ ηελ θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία ζηηο νηθηαθέο ππεξεζίεο ή ζην θνηλσληθφ 

πεξηζψξην 

Δ.1. Δμαλαγθαζηηθή εξγαζία (labour trafficking) 

Δ.2. Δκπνξία αλζξψπσλ κε ζθνπφ ηελ πνξλεία (sex trafficking)  

Ε. Οξηδφληηα θηλεηηθφηεηα κεηαμχ πνιιαπιψλ ηνκέσλ απαζρφιεζεο ζηνπο νπνίνπο 

ππάξρεη πξνζθνξά ζέζεσλ εξγαζίαο ρακειήο εμεηδίθεπζεο, πνιπαπαζρφιεζε, θαη 

επνρηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζε εκη-αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο κε ζρεηηθά κηθξφ 

αξηζκφ κεηαλαζηεπηηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ΣΟ  ΝΟΜΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ Χ ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΔΝΣΑΞΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΧΝ   

Α. Απαζρφιεζε θαη λνκηθφ θαζεζηψο δηακνλήο: έλαο θαχινο θχθινο. Οη δηαδηθαζίεο 

απφθηεζεο λνκηθνχ θαζεζηψηνο σο κέγηζην εκπφδην θνηλσληθήο θαη εξγαζηαθήο 

έληαμεο. Ζ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο, ηα θελά ηεο λνκνζεζίαο, ε αξγνπνξία ησλ 

δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ θαη ην πςειφ θφζηνο ηεο απηαζθάιηζεο θαζηζηνχλ ηελ 

απφθηεζε λνκηθνχ θαζεζηψηνο έλα δχζθνιν εγρείξεκα. 

ΔΚΜΑΘΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ – ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

Α. H εθκάζεζε ηεο γιψζζαο κέζα απφ άηππεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο ζέηεη φξηα ζηε 

δηαδηθαζία ηεο έληαμεο   
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Β. Ζ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο επηινγή ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα ζηελ 

θαηεχζπλζε δηαηήξεζεο ηνπ δηαζέζηκνπ ή ηεο ζπζζψξεπζεο λένπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

ζπκβνιηθνχ θεθαιαίνπ  

Γ. Απφθηεζε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ /πξνζφλησλ ζην πιαίζην ηεο απηνκφξθσζεο θαη 

ηεο αλάπηπμεο ηνπ εαπηνχ  

Γ. Ζ αμηνπνίεζε κηαο lingua franca γηα ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηελ 

επηθνηλσλία κε νκφγισζζεο εζληθφηεηεο   

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΣΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ 

ΠΡΟΟΝΣΧΝ  

Α. Ζ ζπγθέληξσζε ζηελ άηππε απαζρφιεζε απνζηεξεί ηηο κεηαλάζηξηεο απφ ηε 

κεηάβαζε ζην θαζεζηψο αλεξγίαο θαη ηηο απνθιείεη απφ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο 

ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο (ΔΠΑ).  Ζ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο θαη ε ειιηπήο 

γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζπληζηνχλ εκπφδηα θαηά ηελ πξφζβαζε ζε κέηξα θαη 

πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο αλεξγίαο θαη ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο αθφκε θαη γηα 

εθείλεο νη νπνίεο θαηνρπξψλνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

Β. Ζ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο σο κηα πξνζπάζεηα ζπγθξφηεζεο ελφο 

λένπ  επαγγεικαηηθνχ πξνθίι  θαη απφθηεζεο  απαζρφιεζεο ή σο δηα βίνπ κάζεζε  

θαη παξαθαηαζήθε γηα ην κέιινλ  

Γ. Ζ πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο:  κηα δηέμνδνο  γηα ηελ απφθηεζε κηαο λέαο ή 

ηελ άζθεζε κηαο πξνεγνχκελεο επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο  

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ 

Α. Ζ θνηλσληθή αλαγλψξηζε σο πξντφλ ηεο θαζεκεξηλήο δηάδξαζεο κε ηνπο γεγελείο, 

θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο ξαηζηζηηθψλ ζηεξεφηππσλ θαη μελνθνβίαο ζε κεγάια 

αζηηθά θέληξα φπνπ θπξηαξρεί αλσλπκία. 

Β. Νεζίδεο αλαγλψξηζεο:  Δκπεηξίεο κε αλαγλψξηζεο θαη εζηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. Μεκνλσκέλεο εκπεηξίεο αλαγλψξηζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο, ζπρλά 

κε εξγνδφηεο θαη άηνκα ηνπ άκεζνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ.  

Γ. Ο απηνκαηηζκφο ηεο θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο σο ζπλ-αλζξψπνπ ζην επίπεδν ησλ 

θαζεκεξηλψλ επαθψλ ζηηο κηθξέο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

Γ. Ζ αλαγλψξηζε ηεο κεηαλάζηξηαο σο ζπλαλζξψπνπ κέζα ζηελ εξγαζηαθή ζρέζε 

ζηηο νηθηαθέο ππεξεζίεο. Κίλδπλνη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο αλαγλψξηζεο απφ ηελ 

εξγνδφηξηα σο κέζν εμαζθάιηζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κεηαλάζηξηαο ζε απαηηήζεηο 

εξγαζίαο πνπ μεπεξλνχλ ηηο ζπκθσλεκέλεο ψξεο,  ή ηα φξηα έληαζεο εξγαζίαο. 

Δ. Ζ αλαγλψξηζε, πξντφλ ελφο «αγψλα γηα αλαγλψξηζε» (Honneth, 1992), δειαδή,  

κέζσ ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ηεο εκπξφζεηεο δξάζεο ησλ κεηαλαζηξηψλ λα 

αμηνπνηήζνπλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ κε ηνλ ηξφπν 

απηφ κηα επαγγεικαηηθή ζέζε ζε ηνκείο φπνπ δελ ζπγθεληξψλνληαη ζπλήζσο νη 

κεηαλάζηξηεο,  ή ζε ηνκείο πνπ απνηεινχλ ηνλ ρψξν εηδηθφηεηάο ηνπο, δειαδή,  κέζα 

απφ εξγαζηαθή έληαμε θαη αλνδηθή θηλεηηθφηεηα. 
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Ε. Κνηλσληθή αλαγλψξηζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ηζνηηκίαο ζηφρνο πνιηηηθήο 

θαη ζπιινγηθήο δξάζεο γηα ηελ πξαγκάησζε θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ – ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΕΧΖ  

Α. Ζ δηάζπαζε ηεο ελφηεηαο ηεο νηθνγέλεηαο: Ζ δηαθξαηηθή νηθνγέλεηα σο κέζν γηα 

ηε δηεπθφιπλζε κηαο  δηαθξαηηθήο κνξθήο έληαμεο   

Β. Ζ δηάζπαζε ηεο ελφηεηαο ηεο νηθνγέλεηαο: Ζ δηαθξαηηθή νηθνγέλεηα σο εκπφδην 

γηα ηελ έληαμε  

Γ. Ζ ππνλφκεπζε ηεο ειεπζεξίαο επηινγήο σο πξνο ηε κνξθή ζπκβίσζεο θαη ην 

κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο,  πξνθεηκέλνπ λα  δηεπθνιπλζεί ε επαγγεικαηηθή έληαμε,  ε 

δηακνλή ζηε ρψξα θαη ε πξαγκάησζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ζρεδίνπ  

Γ. Δκπφδηα σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ηνπ γνληθνχ ξφινπ θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ ξφινπ 

ηεο νηθνγέλεηαο έλαληη ησλ αηφκσλ κειψλ ηεο θαη ηελ έληαμε (επαγγεικαηηθή, 

πνιηηηζκηθή, λνκηθή, θνηλσληθή)   

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ   

Α. Ζ ζπκκεηνρή ζε πξσηνβνπιίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ – ΜΚΟ θαη εζληθψλ/ 

κεηαλαζηεπηηθψλ θνηλνηήησλ - σο πνιχηηκε ιεηηνπξγηθφηεηα ππεξάζπηζεο θαη 

δηεθδίθεζεο ζηνηρεησδψλ δηθαησκάησλ γηα ειεπζεξία έθθξαζεο, αλαγλψξηζε ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο, θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο θαη αιιειφδξαζεο κε εληφπηνπο 

B. Ζ αλάπηπμε ζηαζεξήο επαθήο κε ΜΚΟ σο κέζν γηα ηελ απνθπγή απφ ηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηνλ θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ, θαη λνκηθφ απνθιεηζκφ  

Γ. Κνηλσληθέο ζρέζεηο θπξίσο κε ην ζπγγεληθφ δίθηπν. Οη θνηλσληθέο ζρέζεηο κε 

έιιελεο είλαη κεκνλσκέλεο, δηαδξακαηίδνπλ φκσο ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο έληαμήο ηνπο κε πνιιαπινχο ηξφπνπο   

Γ. Ζ εξγαζία σο εζσηεξηθή ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα δεκηνπξγεί ηνπο φξνπο γηα 

πεξηνξηζκέλε αιιειφδξαζε κε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, απνκφλσζε θαη απνμέλσζε 

απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία.  

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Α. Ζ πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ζε ζπιινγηθέο πνιηηηθέο δξάζεηο απαμηψλεηαη φηαλ 

κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο δηαπηζηψλνπλ ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο  γηα 

αιιαγέο ζε ζεζκηθφ επίπεδν αιιά θαη ζε επίπεδν εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο.   

Β. Οη εζλνηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο θαη νη ζχιινγνη είλαη  ζπρλά 

απνδπλακσκέλνη ζηελ εθηίκεζε ησλ κεηαλαζηξηψλ σο πεγή πιεξνθφξεζεο θαη 

ππνζηήξημεο γηα ηελ επίιπζε βαζηθψλ (λνκηθήο θχζεο) πξνβιεκάησλ ηνπο     

ΣΔΓΑΖ  

Α. Ζ εμαζθάιηζε ζηέγαζεο γηα φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζε αληάιιαγκα 

ππεξεζηψλ θξνληίδαο ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ θαη δηεπθνιχλεη ηελ 

θνηλσληθή έληαμε ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε θάζε αξρηθήο εγθαηάζηαζεο  
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Β. Ζ πξφζβαζε ζε ζηέγε δηεπθνιχλεηαη κέζσ δηθηχνπ γλσξηκηψλ κε έιιελεο 

εξγνδφηεο/ηξηεο θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θπξίσο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επίηεπμε 

λνκηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο  

Γ. Οη δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζε ζηέγε (ελνηθίαζε) ιφγσ εζλνηηθψλ/θπιεηηθψλ 

δηαθξίζεσλ κεηαβάιιεηαη κέζα ζην ρξφλν θαη δηαθνξνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο εχξεζεο 

ζηέγεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ  

Γ. ηελ πεξίπησζε ησλ εξγαδφκελσλ ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα σο εζσηεξηθψλ ε πνηφηεηα 

ηεο πξνζθεξφκελεο ζπγθαηνίθεζεο ζπληζηά ηαπηφρξνλα ζπλζήθε  εξγαζίαο πνπ 

επεξεάδεη θαη ηηο δπλαηφηεηεο δηαηήξεζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο    

Δ. Ζ απφθηεζε γεο/θαηνηθίαο ζηε ρψξα θαηαγσγήο είλαη ζηφρνο ζηνλ νπνίν 

επελδχνληαη νη απνηακηεχζεηο δεκηνπξγψληαο πνηθίιεο ζηεξήζεηο θαη πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο έληαμεο   

ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΖΜΟΗΔ ΤΠΖΡΔΗΔ  ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ    

Α. Ζ έιιεηςε θαη ε αδπλακία πξφζβαζεο ζε αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε,  ε 

γξαθεηνθξαηηθή αληηκεηψπηζε θαη ε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε εθ κέξνπο ησλ δεκνζίσλ 

ιεηηνπξγψλ ζπκβάιιεη ζηελ αλαπαξαγσγή εμαξηήζεσλ, ηελ αδπλακία άζθεζεο ησλ 

(θνηλσληθψλ) δηθαησκάησλ ηνπο θαη ηελ εζηθή απνλνκηκνπνίεζε ηνπ θξάηνπο 

Β. Ζ έιιεηςε επαξθψλ δνκψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ησλ 

κεηαλαζηξηψλ ζπκάησλ εμαλαγθαζηηθήο πνξλείαο πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηηο 

δπλαηφηεηεο έληαμεο θαη ηηο θαζηζηά επάισηεο ζηελ θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε θαη 

ηελ επαλαθνξά ζηελ πνξλεία  

Γ. Οη δπζθνιίεο εμαζθάιηζεο πξφζβαζεο θαη παξνρήο θξαηηθήο πξφλνηαο/θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο θαη ε αδπλακία ηθαλνπνίεζεο βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ βίνπ θαη άζθεζεο 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ δεκηνπξγνχλ φξνπο δηαθηλδχλεπζεο απνθιεηζκνχ θαη 

εμάληιεζεο ησλ απνζεκάησλ δξάζεο  

ΑΗΘΖΖ ΣΟΤ ΑΝΖΚΔΗΝ- ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

Α. Ζ νηθνγέλεηα θαη ε ηδηφθηεηε θαηνηθία σο  πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ. 

Β. Ζ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ σο απφξξνηα ηεο επηηπρνχο έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

θαη ζηελ θνηλσλία.  

Γ. Ζ θνζκνπνιίηηθε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζηε κηθξή θνηλσλία ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

λεζηνχ κε ηελ παξνπζία ελφο αξηζκνχ κεηαλαζηψλ θαη κεηαλαζηξηψλ θαη 

πξνλνκηνχρσλ αιινδαπψλ. 

Γ. Ζ ππνηίκεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ζπληζηά εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ηεο 

αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ ζηελ Διιάδα. Ζ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ αλαπηχζζεηαη ζηνλ 

θνηλσληθφ ρψξν ηεο εζληθήο παξνηθίαο, ηηο κεηαλαζηεπηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηηο 

πνιππνιηηηζκηθέο ΜΚΟ θαη ηηο νξγαλψζεηο ππεξάζπηζεο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ κεηαλαζηψλ/ηξηψλ 

Δ. Ζ πεξίπησζε ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηηο νηθηαθέο ππεξεζίεο. Ζ ζπκπχθλσζε ηεο 

αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο θαη ζχκβνια. Ζ δηάζπαξηε 

νηθνγέλεηα σο εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ. 

Ε. Θεζκνζεηεκέλα ζχκβνια ηνπ κε αλήθεηλ θαη ηεο  μελφηεηαο.  
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