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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ.σθξάηε 

Κνληφξδν γηα ηηο ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο ηνπ, ηηο επηζηεκνληθέο ζπκβνπιέο θαη ηελ 

θαζνδήγεζή ηνπ πνπ βνήζεζαλ απνθαζηζηηθά ζηελ επηηπρή πεξάησζε απηήο ηεο 

εξγαζίαο. Δπραξηζηψ επίζεο ζεξκά ηελ Υξηζηίλα-Αηθαηεξίλε Καξαθηνπιάθε, 

Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν « Κνηλσληνινγία ησλ Δξγαζηαθψλ 

ρέζεσλ» φπσο επίζεο θαη ηνλ Απφζηνιν Γ.Παπαδφπνπιν, Καζεγεηήο ζηε 

Γεσγξαθηθή θαη Κνηλσληθή Αλάιπζε ηνπ Αγξνηηθνχ Υψξνπ γηα  ηε  βνήζεηα, ηελ  

θαζνδήγεζε θαη ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο πνπ κνπ παξείραλ. 

Θεξµέο επραξηζηίεο απεπζχλσ ζε φινπο ηνπο θαζεγεηέο πνπ είρα φια  απηά ηα 

ρξφληα ζηελ δσήο κνπ,γηα ηηο γλψζεηο πνπ µνπ κεηέδσζαλ θαη µε έθαλαλ θαιχηεξν 

άλζξσπν. Σέινο, ζέισ λα εθθξάζσ έλα ηεξάζηην επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ,γηα 

ηελ ζηήξημε θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε φια απηά ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

Πέξαλ φκσο απφ ηελ πνιχηηκε απηή ζηήξημε, κνπ έδσζαλ φια ηα εθφδηα ψζηε λα γίλσ 

έλαο ζσζηφο Άλζξσπνο θαη απηφ είλαη θάηη πνπ δελ καζαίλεηαη, αιιά κεηαδίδεηαη. 
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Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζρεηίδεηαη κε ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απφθαζε απφ κέξνπο ηνπ Αιβαληθνχ πιεζπζκνχ λα 

εγθαηαιείςεη ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ, είηε απηφο ηαπηίδεηαη κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο είηε 

κε ηνλ ηφπν κεηαλάζηεπζεο. ηηο επηκέξνπο ελφηεηεο, επηρεηξείηαη λα δνζεί έκθαζε ζηηο 

ζπλζήθεο πνπ έγηλαλ ε αηηία γηα ηελ αξρηθή κεηαλάζηεπζε ησλ Αιβαλψλ ζηελ Διιάδα 

θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ε ελ γέλεη θνπιηνχξα ηνπο ζε απηή ηελ απφθαζε. Θα 

γίλεη ιφγνο γηα ην πνζνζηφ κεηαθίλεζεο απφ ηελ Αιβαλία πξνο ηελ Διιάδα, θαζψο 

επίζεο θαη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηειεπηαίαο, σο ρψξαο ππνδνρήο ησλ κεηαλαζηψλ.  

Δλ ζπλερεία, ζα αλαθεξζνχλ ηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ νη 

κεηαλάζηεο ζηε «λέα παηξίδα» θαη θαηά πφζνλ απηά δχλαληαη λα μεπεξαζηνχλ.Σέινο, 

πξνθχπηεη ην εξψηεκα θαηά πφζν ε αγάπε γηα ην λέν ηφπν δηακνλήο είλαη δπλαηφλ λα 

ππεξληθήζεη ηελ επηζπκία γηα επηζηξνθή ζηνλ ηφπν ησλ πξνγφλσλ ηνπο, αζρέησο αλ ην 

δεχηεξν ζρεηίδεηαη κε ππαξθηά πξνβιήκαηα επηβίσζεο, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε. 

 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: 

Αιβαλία,Διιάδα,κεηαλάζηεπζε,παιηλλφζηεζε,Κξίζε,αλεξγία,εζλν-πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα,πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα, βηνγξαθηθή κέζνδνο. 
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TITLE: RETURNING TO HOMELAND? ECONOMIC AND SOCIO- CULTURAL 

DIMENSIONS OF REPATRIATION OF ALBANIAN IMMIGRANTS 

 

 
 

ABSTRACT 

 This thesis is related to the investigation of the factors contributing on behalf of 

the Albanian population, to leave their birthplace. In the following parts, are 

emphasized the conditions that became the reason for the Albanian immigration to 

Greece and the role played by their culture to this decision. To be more specific, the 

percentage of people removing from Albania to Greece, as long as the features of the 

latest as host country will be further analyzed. Moreover, will be mentioned the 

obstacles that immigrants may confront in their new country and whether these may 

overcome. Finally, the question arises whether the love the new place is possible to 

overcome the desire to return to the place of their ancestors, whether the latter is related 

to survival existent problems, which resulted from the Greek financial crisis 

 

KEY WORDS 

Albania, Greece, immigration, repatriation, crisis, unemployment, national-cultural 

identity, social research, internationality. 
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1. Κεθάιαην 1
ν
 – Δηζαγσγή 

 

Μηα ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ κεηαλάζηεπζε, καο θέξλεη θαηαξρήλ 

αληηκέησπνπο  κε κηα πιεζψξα ζπιινγηζκψλ θαη ελλνηψλ νη νπνίεο ζπλνδεχνπλ απηφ ην 

πνιπδηάζηαην, παλάξραην θαηλφκελν. Ζ κεηαλάζηεπζε δελ απνηειεί έλα κνλνδηάζηαην 

θαηλφκελν, θαζψο είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία ππφθεηηαη ζηελ δηαπιαζηηθή επίδξαζε 

ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο ελψ εκπιέθεη παξάιιεια έλλνηεο, φπσο ε κεηαθίλεζε, ε 

ηαπηφηεηα, ε εληνπηφηεηα, ην έζλνο αιιά θαη  ε  παηξίδα. 

Ζ κεηαλάζηεπζε κπνξεί λα έρεη ραξαθηήξα εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ, αλάινγα κε 

ην χθνο θαη ην είδνο ηεο κεηαθίλεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ. Ζ κεηαθίλεζε απηή ησλ 

ππνθεηκέλσλ, φζν ζην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο δσήο φζν θαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, 

ζέηεη εθ λένπ ζε δηάινγν έλλνηεο φπσο έζλνο, θπιή, πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη 

ξαηζηζκφ, αθνχ αξθεηά ζπρλά ε επηδείλσζε θαηλνκέλσλ, φπσο ν εζλνθεληξηζκφο θαη ν 

ξαηζηζκφο  ζπλδένληαη πνιιαπιά κε ηελ απμεκέλε παξνπζία ηνπ Άιινπ ζην πιαίζην 

κηαο εζληθήο θνπιηνχξαο.   

Ζ Διιάδα σο ρψξνο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν κεηά 

ηελ πηψζε ησλ ζνζηαιηζηηθψλ θαζεζηψησλ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, δέρεηαη ην πξψην  

θχκα δηακέζνπ ησλ Βφξεησλ πλφξσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνζηέζεθαλ κεηαλάζηεο απφ 

ρψξεο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο. Καηά ηε δεθαεηία 2000-2010, ε Διιάδα έγηλε πφινο 

έιμεο εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ κεηαλαζηψλ φρη κφλν απφ ηηο πξψελ νζηαιηζηηθέο Υψξεο 

αιιά απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν κε απνηέιεζκα πεξίπνπ ην 7% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

ρψξαο λα απνηειείηαη απφ κεηαλάζηεο απφ ρψξεο εθηφο Δ.Δ. 

Ζ κειέηε ε νπνία αθνινπζεί, ζα απνηειέζεη κηα πνξεία, κηα δηαδξνκή 

παξάιιειε κε ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ Αιβαλψλ πξνο ηελ Διιάδα, αιιά 

θαη ην αληίζεην.Σηο πεξηπηψζεηο εθείλεο δειαδή ησλ κεηαλαζηψλ νη νπνίνη, επέζηξεςαλ 

μαλά πίζσ ζηελ Αιβαλία. Ζ έξεπλα ζα βαζηζζεί ζε ζρεηηθά άξζξα θαη πεγέο πνπ ζα 

θσηίζνπλ εθηελψο ην δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο, αιιά εηδηθφηεξα ηα δεηήκαηα ηα 

νπνία δεκηνπξγήζεθαλ θαη απαζρφιεζαλ θαη ηηο δπν πιεπξέο κέρξη θαη ζήκεξα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
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 ην θπξίσο κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλεληεχμεηο θαη ζα 

δηαηππσζνχλ κέζσ ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ έξεπλαο νη απφςεηο  ησλ ίδησλ ησλ 

κεηαλαζηψλ. Βάζεη ησλ αλσηέξσ ινηπφλ, ζα ιέγακε πσο ε βαζηθή πξνζέγγηζε ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ζπλίζηαηαη ζηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ζεκαηηθψλ 

ελνηήησλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο έλα κεγάιν 

κέξνο ηνπ Αιβαληθνχ πιεζπζκνχ επέιεμε ην «δξφκν» ηεο κεηαλάζηεπζεο σο ιχζε ζηα 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ηνπ πξνβιήκαηα, φζν θαη κε ηε δηαδηθαζία έληαμήο ηνπ ζηελ 

θνπιηνχξα θαη ηε λννηξνπία ηνπ αληίζηνηρνπ ειιεληθνχ. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά 

ζηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο νη Αιβαλνί κεηαλάζηεο ζα επέιεγαλ ηελ επηζηξνθή 

ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο,  

Δλ θαηαθιείδη, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο κηα επηκέξνπο παξάκεηξνο πνπ ρξήδεη 

αλάιπζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ είλαη ε πξφζεζε επηζηξνθήο ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ 

ζηε γελέηεηξα ηνπο πνπ ρξεηάδεηαη λα κειεηεζεί σο απφξξνηα ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σέινο, είλαη ζεκηηφ λα αλαθεξζνχλ  θαη νη αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο κηαο ηέηνηαο απφθαζεο. 
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2. Κεθάιαην 2
ν
 – Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε 

 

2.1 Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο ηεο Μεηαλάζηεπζεο θαη Μνληέια ηνπ 

Μεηαλαζηεπηηθνχ Φαηλνκέλνπ  

 

2.1.1 Η Έλλνηα ηεο Μεηαλάζηεπζεο σο Θεσξία  

ην βηβιηνγξαθηθφ κέξνο ηεο παξνχζεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο,νθείιεη λα 

γίλεη ζαθέο πσο φπσο αλαθέξεηαη ζε κηα πιεζψξα βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ ε 

κεηαλάζηεπζε είλαη έλα πνιχπιεπξν θαη πνιπδηάζηαην θαηλφκελν ην νπνίν δελ είλαη 

δπλαηφλ λα εμεγεζεί ή λα πξνζεγγηζηεί κε αζθάιεηα κέζσ κηαο εηδηθήο θαη εληαίαο 

ζεσξίαο
1
. 

Χο εθ ηνχηνπ είλαη επίζεο αιεζέο πσο απφ πνιχ λσξίο εκθαλίζηεθαλ κηα 

πιεζψξα απφ ελλνηνινγήζεηο/πξνζεγγίζεηο ηεο δηαδηθαζίαο,νη νπνίεο ραξαθηεξίζηεθαλ 

ηειηθά σο ελλνηνινγηθά άθακπηεο θαη αλεπαξθείο. Αιιά πην πξφζθαηεο πξνζπάζεηεο, νη 

νπνίεο αθνινχζεζαλ έλα επαγσγηθφ ζπιινγηζκφ αθαηξεηηθνχ ραξαθηήξα, νδήγεζαλ ζε 

κηα πνηθηιία απφ ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ελδηάκεζεο εκβέιεηαο,νη νπνίεο 

ελαξκνλίδνληαη πην ζηελά κε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο ηνπ ζήκεξα
2
. 

Χζηφζν, δεδνκέλεο ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ηχπσλ ηεο κεηαλάζηεπζεο κε 

βάζε ηα αίηηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά, ε δηάξθεηα,αθνινχζσο ζα αλαθεξζνχκε ζηα θχξηα 

κνληέια ηεο κεηαλάζηεπζεο μεθηλψληαο απφ ηνλ ηχπν εθείλν ν νπνίνο δχλαηαη λα 

εξκελεχζεη ην θαηλφκελν,κε γλψκνλα ηε κεηαθίλεζε ησλ ππνθεηκέλσλ απφ ηηο 

θησρφηεξεο ζε πην αλαπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο.  

 

                                                           
1 Arango, J. (2004). Theories of International Migration. In D. Joly (ed.), International Migration and the 

New Millennium Aldershot: Ashgate 

2
 Κing, R, 2012, Theories and typologies of migration, an overview and a primer, Malmö Institute for 

Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) 
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2.1.2 Νενθηιειεχζεξε Πξνζέγγηζε, ε Μεηαλάζηεπζε ππφ ην Δξκελεπηηθφ Πξίζκα 

ηεο Νενθιαζηθήο Οηθνλνκίαο (push pull theory)  

Ζ πξνζέγγηζε απηή κεηαθξάδεη θαη εξκελεχεη ηε κεηαλάζηεπζε, σο κεηαθνξά 

ππναπαζρνινχκελσλ απφ έλαλ κε θαπηηαιηζηηθφ ζε έλαλ θαπηηαιηζηηθφ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο. Ζ κεηαλάζηεπζε απφ ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζηελ πφιε νθείιεηαη ζηηο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κηζζψλ θαη ζηελ αμία ησλ αλακελφκελσλ απνδνρψλ. Ζ 

πξνζέγγηζε απηή ρξσζηά ηελ χπαξμε θαη δηαηχπσζε ηεο ζηνλ Ravenstein ( 1885,1889). 

Οη γλψκεο δηαθέξνπλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ λφκσλ  ζηελ 

ηζηνξηνγξαθία ηεο κεηαλάζηεπζεο. Ο Samers (2010:55-56) επηρεηξψληαο κηα θξηηηθή 

ζην κνληέιν ηνπ Ravenstein ζα ην ραξαθηεξίζεη σο «νηθνλνκηθά αηηηνθξαηηθφ», 

«κεζνδνινγηθά αηνκηθηζηηθφ» θαη «Φνβεξά απαξραησκέλν» Μηιψληαο γηα ην ίδην 

κνληέιν ε Wright (1995), ζα ζρνιηάζεη πσο νη πιεζπζκηαθέο κεηαθνξέο απνηεινχλ 

ινγηθή θαη αηνκηθή επηινγή, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ αληζφηεηα αλάκεζα ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηνπο κηζζνχο. 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ ηεο λενθιαζηθήο ζεσξίαο, φπσο απηά 

έρνπλ ζπγθεληξσζεί, ζπλίζηαληαη ζηα εμήο ζηνηρεία:  

 Οη κεηαλάζηεο κεηαθηλνχληαη θπξίσο ζε κηθξέο απνζηάζεηο 

 Οη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο κεηαθηλνχληαη απφ αγξνηηθέο ζε βηνκεραληθέο 

πεξηνρέο. 

 Aπνηέιεζκα απηνχ ηνπ κνληέινπ κεηαλάζηεπζεο είλαη ε δεκηνπξγία κεγάισλ 

πφιεσλ, νη νπνίεο έρνπλ ζπγθξνηεζεί ιφγσ κεηαλάζηεπζεο παξά ιφγσ θπζηθψλ 

παξαγφλησλ.  

 Ζ κεηαλάζηεπζε έξρεηαη λα βαδίζεη παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

κεηαλάζηεπζε καδί κε ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ 

κεηαθνξψλ. 

 Κάζε ξεχκα κεηαλάζηεπζεο παξάγεη έλα ξεχκα αληίζεηεο θνξάο. 

 Οη θπξηφηεξεο αηηίεο ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη νηθνλνκηθέο. 
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2.2 Σα Θεσξεηηθά Μνληέια ηεο Μεηαλάζηεπζεο 

 

Σα ζεσξεηηθά κνληέια ηεο κεηαλάζηεπζεο φπσο αλαθέξεη ε Wright,1995,
3
 

δηαθξίλνληαη ζηε λενθηιειεχζεξε πξνζέγγηζε, ηε δνκηζηηθή θαη ηελ δηεζληθή.Χο εθ 

ηνχηνπ ζηε ζπλέρεηα ζα πξνζεγγίζνπκε αλαιπηηθά ηα παξαπάλσ κνληέια. 

-          Σν κνληέιν ηνπ δνκηζκνχ    

ε απηή ηελ πξνζέγγηζε ε νηθνλνκία κηαο πεξηθεξεηαθήο ρψξαο ζηεξίδεηαη-  

επεξεάδεηαη απφ ηηο εμειίμεηο θαη ηελ εμάπισζε ηεο θεληξηθήο νηθνλνκίαο ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ππνηαγκέλε.Δδψ ε κεηαλάζηεπζε απνηειεί πξντφλ εμαλαγθαζκνχ ην νπνίν 

νθείιεηαη ζ‟ έλα ζχζηεκα εμαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζηνπο δνκηθνχο 

παξάγνληεο νη νπνίνη νθείινληαη ζηνλ θαπηηαιηζκφ. 

-          Σν δηεζληθφ κνληέιν κεηαλάζηεπζεο  

Ζ εζηίαζε ζηε δηεζληθή δηάζηαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο, απνηειεί ζεσξεηηθή 

κεηαηφπηζε ζηηο πξνζεγγίζεηο πνπ εμεηάδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ σζνχλ ηνπο 

αλζξψπνπο ζηε κεηαλάζηεπζε ή ζηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλαδήηεζε θαη 

«εηζαγσγή» κεηαλαζηψλ. Οη ιεγφκελνη push-pull factors απνηέιεζαλ ην αλαιπηηθφ 

πιαίζην κέζα απφ ηα νπνία έλαο κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ εξεπλνχζε ηε 

κεηαλάζηεπζε. Απηφ ην αλαιπηηθφ πιαίζην νδεγνχζε ζηελ ανξαηφηεηα ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη ζπζθφηηδε ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπο. Γελ ελδηέθεξαλ νη κεηαλάζηεο 

σο άηνκα κε εκπξφζεηε δξάζε, σο δξψληα ππνθείκελα, αιιά εκθαλίδνληαλ σο 

ππνθείκελα ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 ην Wright C, 1995, Gender awareness in migration Theory synthesizing Actor  and structure in south 

Africa , Development and change,  26 
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2.3 Η Έλλνηα ηεο Δλζσκάησζεο σο Δλλνηνινγηθή Πξνζέγγηζε  

 

Ο φξνο ελζσκάησζε, ζχκθσλα κε ηνλ Schnapper, θαηαδεηθλχεη ηε ζρέζε πνπ 

αλαπηχζζεη ην άηνκν κε ηε θνηλσλία. Χο φξνο δελ είρε πάληα θαη παληνχ ην ίδην 

πεξηερφκελν, αιιά ήηαλ ην απνηέιεζκα ησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ 

θάζε επνρήο θαη θνηλσλίαο. Όζνλ αθνξά ηνπο κεηαλάζηεο, ε θνηλσλία ππνδνρήο ηνπο 

ελζσκαηψλεη  αλάινγα κε ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν έρεη δνκεζεί. 

            Ζ δηαδηθαζία ηεο ελζσκάησζεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηηπρήο, πξέπεη λα 

εκθαλίδεη κηα ζπλέρεηα ζην ρξφλν, δειαδή ν θνηλσληθφο δεζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη 

κεηαμχ αηφκνπ θαη θνηλσλίαο λα κελ ραιαξψλεη, δηφηη δηαθνξεηηθά πξνθχπηνπλ 

θαηλφκελα απνθιεηζκνχ θαη δηαηάξαμεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 
4
 

χκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ Schnapper (1992) κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ελ γέλεη, 

νξίδεηαη βάζεη δχν αμφλσλ: α) απηνχ πνπ ξπζκίδεη ηελ είζνδν, ηε δηακνλή θαη ηελ 

απαζρφιεζε ησλ κεηαλαζηψλ θαη β) απηνχ πνπ νξίδεη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ, φζνλ αθνξά, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία, ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε , θ.α. 

Σν δεχηεξν απηφ ζθέινο απνηειεί ηηο ιεγφκελεο΄΄πνιηηηθέο΄έληαμεο θαη ελζσκάησζεο 

δειαδή ηηο πνιηθέο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο λνκηθέο θαη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

ζχγθιηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ κε ηνπο πνιίηεο κηαο θνηλσλίαο ππνδνρήο. 

Όζνλ αθνξά ηα πξφηππα έληαμεο θαη ελζσκάησζεο πνπ αθνινπζνχλ νη 

δηάθνξεο θνηλσλίεο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη πνιινί απνδέρνληαη πιένλ φηη επέξρεηαη 

ζχγθιηζε ησλ πξνηχπσλ απηψλ, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, ακθηζβεηψληαο 

ηελ χπαξμε ηέηνησλ κνληέισλ. Μηα ελδηαθέξνπζα ηππνινγία πνπ αλαθέξεηαη ζε 

"ηξφπνπο έληαμεο” κε θξηηήξην ηε δεδνκέλε εζληθή νκάδα, είλαη απηή ηνπ Hans 

Vermeulen,
5
 φπνπ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ 1) θιαζηθήο αθνκνίσζεο, θαηά ηελ νπνία 

κεηά ηε πάξνδν γελεψλ, νη νκάδεο ράλνπλ ηε πνιηηηζηηθή ηνπο ηαπηφηεηα, 2)ηνπ 

ζρεκαηηζκνχ κηαο ππνδεέζηεξεο ηάμεο κε ρακειή θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα θαη ρακειά 

επίπεδα παηδείαο, απαζρφιεζεο θηι., θαη 3) ηεο έληαμεο κέζσ ησλ εζληθψλ θνηλνηήησλ,  

                                                           
4
 Παπαδνπνχινπ Γεζπ,ν.π,ζει. 299-310 

5
 Vermeulen, H., “Models and modes of immigrant integration ... and where does  Southern  Europe  

fit ”,in: Ch.  Inglessi, A. Lyberaki, H.Vermeulen, G.J. van  Wijngaarden  (eds.), Immigration and 

Integration  in  Northern  versus  Southern  Europe.Proceedings  of  theGreek-Dutch  conference  held  at 

the Netherlands Institute at Athens, 27-28 November 2002, Athens:Netherlands Institute at Athens 
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ηεο ηνπνζέηεζεο δειαδή θάπνησλ εζληθψλ νκάδσλ ζε πςειή θνηλσληθή ζέζε ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο απηάξθεηάο ηνπο.Ζ ηππνινγία απηή κεηαζέηεη ηελ «επζχλε» γηα ηελ έληαμε 

ηνπ κεηαλάζηε ζηνλ ίδην θαη κεηψλεη ηε ζεκαζία ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο ζηε 

δηαδηθαζία απηή. ηνλ αληίπνδα, κηα άιιε άπνςε ππνζηεξίδεη φηη ε ηζρπξή ζέζε ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο είλαη απηή πνπ ηε θαζηζηά πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ζην 

πεξηερφκελν ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο κεηαλάζηεο, θαη άξα"θξηηή"ηεο 

ηειηθήο έθβαζεο ηεο δηαδηθαζίαο.
6
 

ε επξσπατθφ επίπεδν,ε αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία, κέρξη πξφζθαηα αλαγλψξηδε 

ηξία θχξηα εζληθά κνληέια γηα ηελ έληαμε θαη ελζσκάησζε
7
 :  

1)ην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν πνπ βαζίδεηαη ζην ζεβαζκφ θαη ηε πξνζηαζία ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο (Οιιαλδία, νπεδία). 

2)ην πξνζνκνησηηθφ κνληέιν πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηζφηεηα κφλν φκσο γηα ηνπο "πνιίηεο” 

(Γαιιία).  

3)ην κνληέιν ηνπ απνθιεηζκνχ, πνπ ην ραξαθηεξίδεη ε απζηεξή θαη πεξηνξηζηηθή 

κεηαλαζηεπηηθή λνκνζεζία θαη πνιηηηθή (Γεξκαλία, Απζηξία, Βέιγην).Καηά πνιινχο, ε 

ηππνινγία απηή) δελ κπνξεί πιένλ λα έρεη ηζρχ αθνχ νη θνηλσλίεο θαη νη αμίεο ηνπο 

ζπλερψο κεηαβάιινληαη. Όζνλ αθνξά ηε πνιηηηζηηθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ, 

ππάξρνπλ ηξεηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο απηή ηεο “αθνκνίσζεο” ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο, απηή ηεο “αλνρήο” ησλ πνιηηηζηηθψλ παξαδφζεσλ ησλ κεηαλαζηψλ 

ρσξίο ηε δηακφξθσζε ζαθνχο πνιηηηθήο γηα ηηο πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο θαη ηέινο απηή 

ηεο “ελζσκάησζεο”, φπνπ αλαγλσξίδεηαη ε πνιηηηζηηθή ηζνηηκία ησλ κεηνλνηήησλ.
8
 

Σέινο, νη δχν δηαδηθαζίεο αιιεινπιέθνληαη θαη ε έληαμε αλακθηζβήηεηα ηξνθνδνηεί 

θαη πξνεγείηαη ηεο ελζσκάησζεο. Χζηφζν, ε έληαμε δελ νδεγεί πάληα ζε ελζσκάησζε, 

αλ θαη απνηειεί ηνλ αλαγθαίν πξνζάιακν ηεο.
9
 

                                                           
6
 Κφληεο Αλη. (2001), „‟Οηθνλνκηθή ελζσκάησζε κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο‟‟, ζην Ακίηζεο Γ., 

Λαδαξίδε Γ. (επηκ), „‟ Ννκηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο  ζηελ Διιάδα‟‟: 

Δθδ.Παπαδήζε, Αζήλα, ζει.183-184 
7
 Carrera Sergio (2006), „‟A comparison of integration programmes in the EU: Trends and Weakness‟‟, 

www.ceps.be, Centre for European Policy Studies, Brussels 
8
 Γαβξφγινπ η. (2001), „‟ Μεηαλάζηεπζε θαη αθξνδεμηά αληίδξαζε ζηελ Δπξψπε‟‟, ζην Ναμάθεο Υ., 

Υιέηζνο Μηρ, (επηκ), „‟Μεηαλάζηεο θαη Μεηαλάζηεπζε‟‟, Δθδ. Παηάθε, Αζήλα, ζει. 87-88 
9
 Γεκνπιάο Κσλ/λνο, Παπαδνπνχινπ Γεζπ. (2004) , „‟Έξεπλα γηα ηηο κνξθέο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ ζηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, 2003-2004‟‟, ΗΝΔ/ΓΔΔ, Αζήλα, ζει.14-15 

http://www.ceps.be/
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2.4   Η  Έλλνηα ηνπ Ανήκειν θαη ε εκαζία ηεο Παηξίδαο   

Ζ ζεκεξηλή ζπγθπξία ραξαθηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ κηα αλαδηαπξαγκάηεπζε 

ησλ παξαδνζηαθψλ φξσλ κε βάζε ηνπο νπνίνπο ηα ππνθείκελα καζαίλνπλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο σο κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Αλαθέξνληαη ζε έλλνηεο φπσο απηέο ηνπ πνιίηε, 

ηεο εζληθφηεηαο, ηε παηξίδαο, ηεο ηαπηφηεηαο, νη νπνίεο πιένλ βξίζθνληαη ζε κηα 

δηαξθή δηαδηθαζία επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ε νπνία δηεπξχλεηαη 

ζπλερψο ελψ ζπγρξφλσο ην δηαζπά.
10

Ζ ηαπηφηεηα πξνζδηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

παξακέλεη θαλείο ακεηάβιεηνο, λα αλαπαξάγεη κηα αλαπαξάζηαζε ηνπ εαπηνχ κέζα 

ζην ρξφλν, ρσξίο λα ηε δηαθνξνπνηεί ( Cummins, J.2005). 

Οη θάζε ινγήο ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο αιιειεπηδξνχλ κε ηηο αηνκηθέο, ζηα πιαίζηα 

ηεο έληαμεο ηνπ αηφκνπ ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά ζχλνια πνπ ηνπ πξνζδίδνπλ κηα 

ζπιινγηθή ηαπηφηεηα. Έηζη κέζα απφ ηελ αληαλάθιαζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο ζηελ 

αηνκηθφηεηα, πξνθχπηνπλ ζχλζεηα πιέγκαηα θαη δίθηπα ζρέζεσλ αηνκηθψλ θαη 

ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ απφ ηα νπνία δελ ιείπνπλ νη ζπγθξνχζεηο, νη αληηθάζεηο θαη νη 

θξίζεηο (Cummins, J.2005).Ζ γλψζε θαη ε εξκελεία ηνπ παξειζφληνο, ε αλαθνξά ζε 

παξαδφζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ επηβεβαηψλεη θαη εληζρχεη 

ηε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα. Κάζε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα σο πξνζδηνξηζηηθή ελφο 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ-ζπζηήκαηνο δνκείηαη ζε ηδενηχπνπο, ζε ζπλδέζεηο λνεηηθψλ 

θαηαζθεπψλ (ζπιινγηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ) θαη εκπεηξηθψλ πξαγκαηηθνηήησλ θαη ζην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ δηαηεξεί κελ ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ηηο ζηαζεξέο (φπσο νξίδεη 

θαη ε έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο), αιιά φρη φιεο (Cummins, J. 2005). 

Έλα έζλνο ζπγθξνηεί επίζεο κηα μερσξηζηή εζληθή ηαπηφηεηα. Ζ ηαπηφηεηα απηή 

απνθηά ππφζηαζε κέζα απφ ηε θπιή, ηε γιψζζα, ηε ζξεζθεία, ηνλ πλεπκαηηθφ 

πνιηηηζκφ, ηε ζπλείδεζε χπαξμεο ηνπ έζλνπο, ηελ εζληθή ηδενινγία (Cummins, J. 

2005). Ζ εζληθή ηδενινγία έρεη ππεξβαηηθή θαη δηαθνξνπνηεηηθή δξάζε. Τπεξβαίλεη α) 

ηηο εζσηεξηθέο δηαθνξέο κέζα ζε έλα έζλνο, δειαδή ηελ εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε ζε 

θνηλσληθέο νκάδεο θαη θαηεγνξίεο, β) ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, 

επηθαινχκελε παξειζνληηθά  

                                                           
10

  ην, Φξαγθνπδάθε, Γξαγψλα, ( επηκ,) 1997, ηη είλαη ε Παηξίδα καο; Eζλνθεληξηζκφο ζηελ 

εθπαίδεπζε,  ( β εθδ) Αιεμάλδξεηα, Αζήλα.  
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επηηεχγκαηα θαη κειινληηθά νξάκαηα δίρσο έκπλεπζε απφ ην παξφλ θαη δηαθνξνπνηεί 

έλα έζλνο απφ ηα ππφινηπα Έζλε (Cummins, J. 2005). 

 Έρνληαο σο βαζηθή παξάκεηξν ηνπ ζπιινγηζκνχ καο ηα παξαπάλσ, είλαη 

ελδηαθέξνλ λα ξίμνπκε κηα καηηά ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα ππνθείκελα έρνπλ 

βξεζεί ζε θαηάζηαζε κεηαλαζηεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε έλαλ 

άιινλ ηφπν. Ζ πεξίπησζε ησλ Αιβαλψλ ηελ νπνία εμεηάδνπκε ζε απηή ηε κειέηε, 

απνηειεί έλα ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, ηνπ νπνίνπ ηηο παξακέηξνπο ζα επηρεηξήζνπκε 

λα εμεηάζνπκε ζην δεχηεξν κέξνο (εξεπλεηηθφ) ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.  

 

2.5  Η  Έλλνηα ηνπ Όξνπ Έληαμε 

 

            Ο φξνο έληαμε (Inclusion/insertion) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη δπν 

παξαπιήζηεο, αιιά θαη  παξαιιαζζφκελεο δηαδηθαζίεο.
11

ε έλα πξψην επίπεδν, 

δειαδή, ε έληαμε αθνξά ζηελ ηππηθή ή πξσηνγελή θνηλσληθνπνίεζε ( Inclusion) , ε 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ζεκειησδψλ θνξέσλ, φπσο ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη 

νη ηππηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο. ε έλα δεχηεξν επίπεδν ν φξνο αθνξά ζηελ δεπηεξνγελή 

θνηλσληθνπνίεζε (insertion), ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο εξγαζηαθήο 

απαζρφιεζεο, κέζσ ηεο ηδηνθηεζίαο θαηνηθίαο, κέζσ ηεο θαηαλάισζεο, ηεο 

ζπκκεηνρήο ζε ζπλδηθαιηζηηθνχο ή άιινπο ζπιινγηθήο πθήο θνξείο ή κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηνλ δεκφζην βίν. Ο φξνο «θνηλσληθή έληαμε» ζπλαξηάηαη κε πνιιέο 

παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ δηαξζξσηηθά ζηνηρεία ηφζν ησλ ρσξψλ απνζηνιήο φζν θαη 

ησλ ρσξψλ ππνδνρήο ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ αιιά θαη αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ίδησλ ησλ κεηαθηλνχκελσλ αηφκσλ, ζπλαξηάηαη αθφκε κε επίζεκεο πνιηηηθέο 

κεηαλάζηεπζεο θαη ζηξαηεγηθέο έληαμεο πνπ πηνζεηεί θαη εθαξκφδεη ε ρψξα ππνδνρήο 

θαη ζηελ πεξίπησζή καο ε Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

θνηλσλίαο πνπ εμαζθαιίδεη ε θνηλσληθή ζπλνρή.  

 

                                                           
11

 Γ.Παπαδνπνχινπ (2006) , Ζ θνηλσληθή ελζσκάησζε ζηελ Διιεληθή πεξίπησζε, ζην D. Schnapper, Ζ 

θνηλσληθή ελζσκάησζε: κηα ζχγρξνλε πξνζέγγηζε, φ.π., 26-27. Γ. Παπαδνπνχινπ, „Μνξθέο θνηλσληθήο 

έληαμεο  θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ: Σν παξάδεηγκα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζην 

Υ.Μπάθαβνο & Γ.Παπαδνπνχινπ ( επηκ.), Μεηαλάζηεπζε θαη έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιεληθή 

θνηλσλία, Αζήλα: Gutenberg, 299 θ.ε . 
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Γηα ηα θξάηε πνπ έρνπλ κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ ε θνηλσληθή ηνπο έληαμε 

απνηειεί βαζηθφ ηνπο κέιεκα γηαηί νη αλαηξνπέο είλαη κεγάιεο θαη νη επηδξάζεηο ζηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο ζεκαληηθέο
12

.Ζ θνηλσληθή έληαμε νξίδεηαη σο κία θαηάζηαζε φπνπ 

δηαθνξεηηθέο εζληθέο νκάδεο δηαηεξνχλ ηε κνλαδηθφηεηά ηνπο θαη ηα φξηα ηεο νκάδαο 

ζηελ νπνία αλήθνπλ αιιά ηαπηφρξνλα ζπκκεηέρνπλ εμίζνπ κε ηνπο γεγελείο ζε βαζηθέο 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, δηαλνκήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη δηνίθεζεο (Cashmore, 

1994:148). Ζ θνηλσληθή έληαμε ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ 

επζχλε ηεο ρψξαο ππνδνρήο ε νπνία νξίδεη ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο κεηαλαζηεπηηθέο 

εηζξνέο θαη ραξάδεη ζηξαηεγηθέο θαη αλαπηχζζεη πνιηηηθέο πνπ νδεγνχλ ζηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο κέζα ζηελ θνηλσλία (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ). 

2.6 Μεηαλάζηεο θαη Δξγαζία 

ηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, νη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο εγθαηαιείπνπλ 

ηηο παηξίδεο ηνπο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εξγαζία, ζε αληίζεζε κε ηνπο πξφζθπγεο 

νη νπνίνη αλαγθάδνληαη λα μεληηεπηνχλ θαη γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Ζ εξγαζία είλαη 

ην κνλαδηθφ θίλεηξν θαη ε θηψρεηα ε βαζηθή αηηία ηεο κεηαθίλεζεο ησλ κεηαλαζηψλ 

πξνο ηελ ρψξα καο. Ζ θνηλσληθννηθνλνκηθή εμαζιίσζε, είλαη ν πην ζεκαληηθφο ιφγνο 

µεηαλάζηεπζεο, ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ κεγάιε αλεξγία ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο. 

        Όζν ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν απμάλνπλ νη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ, εληείλνληαη νη δεµνγξαθηθέο πηέζεηο θαη νη πνιηηηθνί ζεζµνί γίλνληαη 

αζηαζείο θαη θαηαπηεζηηθνί, φζν εμαπνιχνληαη πφιεκνη θαη ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο, 

ηφζν νη πιεηηφκελνη πιεζπζµνί ηνπο ζα επηδηψθνπλ θαιχηεξν µέιινλ ζε άιιε ρψξα, 

πξνζδνθψληαο ηελ εχξεζε εξγαζίαο θαη ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ ηνπο επηπέδνπ αλ φρη 

ηελ επηβίσζή ηνπο. Οη µεηαλάζηεο πξνζθέξνπλ ραµειά ακεηβφκελε αλεηδίθεπηε 

εξγαζία, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζε µηθξνµεζαίεο θπξίσο επηρεηξήζεηο λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ απμαλφκελν αληαγσληζµφ ζπκπηέδνληαο ην θφζηνο ηνπο.Ζ 

απνδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ε αλάγθε γηα επειημία ζηηο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο θαη ε αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο, ζπκβάινπλ ζηελ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο απαζρφιεζεο µεηαλαζηψλ.  

                                                           
12 Eζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ έληαμε ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ, 2013, Γεληθή γξακκαηεία πιεζπζκνχ 

θαη θνηλσληθήο  πλνρήο, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ  
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Παξάιιεια παξαηεξείηαη µηα ζηξνθή ζηνλ επαγγειµαηηθφ πξνζαλαηνιηζµφ 

ησλ Διιήλσλ µε ηελ αλαδήηεζε ζέζεσλ εξγαζίαο πςειφηεξεο πνηφηεηαο ιφγσ ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο αλφδνπ ηνπ βηνηηθνχ θαη κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Σα παξαπάλσ έρνπλ σο ζπλέπεηα επαγγέιµαηα πνπ δελ 

πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, θαζψο θαη φζα είλαη επνρηαθήο θχζεσο 

(γεσξγία, ηνπξηζµφο, θαηαζθεπέο), λα θαηαιαµβάλνληαη ζπρλά απφ µεηαλάζηεο νη 

νπνίνη ιφγσ ηεο νηθνλνµηθήο ηνπο δπζπξαγίαο, θαζίζηαληαη επέιηθην εξγαηηθφ 

δπλαµηθφ » (Ακίηζεο θαη Λαδαξίδεο, 2001).Ζ θαηάηµεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε 

«πξσηεχνπζα», φπνπ θπξηαξρεί ε εηδίθεπζε, ε ζηαζεξή απαζρφιεζε θαη ε πςειή 

αµνηβή θαη ζε «δεπηεξεχνπζα», µε ηα εθ δηαµέηξνπ αληίζεηα ραξαθηεξηζηηθά, νδεγεί 

ζηελ επίηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξανηθνλνκίαο, πνπ απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξν πφιν 

έιμεο µεηαλαζηψλ, θπξίσο αλεηδίθεπησλ θαη πξφζπµσλ λα εξγαζηνχλ θάησ απφ 

εμαληιεηηθέο ζπλζήθεο, ρσξίο αζθαιηζηηθή θάιπςε θαη νπσζδήπνηε µε ραµειφηεξνπο 

µηζζνχο. Δπηπιένλ, ε επνρηθφηεηα ζηνπο βαζηθνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνµίαο ηεο 

Διιάδαο, φπσο ε γεσξγία, ν ηνπξηζµφο θαη ε αιηεία πνπ είλαη θιάδνη θπξίσο εληάζεσο 

εξγαζίαο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ ζε αλεηδίθεπηνπο 

αιιά θαη «επέιηθηνπο» εξγαδφµελνπο, νη νπνίνη αλαδεηνχληαη αλάµεζα ζηνπο 

κεηαλάζηεο. 

Σν παξάλνκν θαζεζηψο απνθιείεη ηηο νκάδεο ησλ κεηαλαζηψλ απφ ζεκειηψδε 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ελψ παξάιιεια ηνπο θαζηζηά επάισηνπο ζηελ εθκεηάιιεπζε. 

Παξάιιεια, ε παξάλνκε απαζρφιεζε πνπ βεβαίσο γίλεηαη κε κηθξφηεξεο ακνηβέο, 

ζηεξεί ζέζεηο εξγαζίαο απφ ληφπηνπο εξγαδνκέλνπο ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο, φπσο ν 

θαηαζθεπαζηηθφο, φπνπ ππάξρεη πξνζθνξά εγρψξηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Χο πξνο 

ηνπο εξγνδφηεο, ην θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ζπγθξαηεί κελ ην θφζηνο, πιελ φκσο 

επλνεί ηε ινγηθή ηεο εχθνιεο ιχζεο θαη ηνπ γξήγνξνπ θέξδνπο. Ζ Διιάδα γίλεηαη 

πφινο έιμεο νηθνλνκηθψλ µεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ εθ ηνπ γεγνλφηνο φηη απνηειεί 

γεσγξαθηθφ θνµβηθφ ζεµείν θαη πξνζειθχεη ηφζν απφ ηελ Δπξψπε (Αλαηνιηθή θαη 

Κεληξηθή), φζν θαη απφ άιιεο Μεζνγεηαθέο ρψξεο, θαζψο θαη απφ ρψξεο ηεο Αζίαο θαη 

ηεο Αθξηθήο.  
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Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο δηαδξακαηίδεη ζεµαληηθφ ξφιν σο πξνο ηελ 

επηινγή ηεο είηε σο ρψξα ηειηθνχ πξννξηζµνχ, είηε σο ελδηάκεζνπ πξννξηζµνχ-

«δηαβαηηθή» ρψξα- απφ ηνπο µεηαλάζηεο. Ζ µνξθνινγία ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ θαη ε 

δπζθνιία θχιαμήο ηνπο δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν αιινδαπψλ. Ζ εγγχηεηά ηεο µε ρψξεο 

ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο πνπ γλψξηζαλ θνηλσληθνπνιηηηθέο 

αλαηαξαρέο, αιιά θαη µε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο, ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ γηα ηνλ πιεζπζµφ ησλ νπνίσλ απνηειεί ηελ πξψηε ηνπιάρηζηνλ πχιε γηα 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Γπηηθφ Κφζµν. 

2.7  Η  Οξηνζέηεζε ηεο Γιψζζαο γηα ηνπο Μεηαλάζηεο 

 

                 Ζ γιψζζα είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαηαθηήζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ 

πνιηηηζκνχ, αθνχ ράξε ζ‟απηή, ν άλζξσπνο αλέπηπμε ηνλ ιφγν πνπ απνηειεί ηε βάζε 

ηνπ πνιηηηζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη, γλσξίδσ ηνλ θφζκν φζν κνπ επηηξέπνπλ νη γισζζηθέο 

κνπ ηθαλφηεηεο επηθνηλσλψ κε ηνλ θφζκν θαη ηα πξάγκαηα ζηνλ βαζκφ πνπ έρσ ηηο 

γισζζηθέο πξνυπνζέζεηο. Οη δπλαηφηεηεο ηεο δηάλνηαο ηνπ αλζξψπνπ εμαξηψληαη απφ 

ην επίπεδν ηεο γιψζζαο πνπ είλαη ζε ζέζε λα κεηαρεηξίδεηαη. Γηαηί ν άλζξσπνο ηνπ 

νπνίνπ νη γισζζηθέο δπλαηφηεηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο, δελ κπνξεί νχηε λα εθθξάζεη 

απηφ πνπ ζθέπηεηαη νχηε λα ζθεθζεί νινθιεξσκέλα. Αλαγθαζηηθά, βξίζθεηαη 

εγθισβηζκέλνο κέζα ζε έλα ζηελφ θαη αζθπθηηθφ γισζζηθφ πιαίζην πνπ δελ ηνπ δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα λα ζθεθζεί νιφπιεπξα θαη ζε βάζνο. Ζ απαηηεηηθή, πνηνηηθή θαη  

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία είλαη δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γισζζηθή ππνδνκή ηνπ 

θαζελφο. Ζ γισζζηθή θαιιηέξγεηα ππεξεηεί θαη ζηεξίδεη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά 

ηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο θαη ησλ πλεπκαηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ, ελψ «ε 

ζθέςε ε απνγπκλσκέλε ζε γλψζε γίλεηαη νπδέηεξε θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο απιφ 

πξνζφλ ζηηο εηδηθέο αγνξέο εξγαζίαο απμάλνληαο ηελ εκπνξηθή αμία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο». 13 

 

 

 

 

                                                           
13

 Υνξθράτκεξ, Μ., Αληφξλν, Σ. 1986, Γηαιεθηηθή ηνπ δηαθσηηζκνχ (κηθξ. Ε.  Εαξίθαο),  Αζήλα, 

Ύςηινλ, ζ. 226. 
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Ζ πλεπκαηηθή απειεπζέξσζε ηνπ αηφκνπ, ζπλεπψο, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο πνπ έρεη αλαπηχμεη, ελψ ην γισζζηθφ ππφβαζξν ηνπ θαζελφο, 

αηφκνπ ή ιανχ, ζεκαηνδνηεί ηελ πλεπκαηηθή ηνπ εκβέιεηα.«Οη γιψζζεο», επηζεκαίλεη 

ν θαζεγεηήο Υξίζηνο Σζνιάθεο (1995), «είλαη ηα κπφγηα ησλ ιαψλ.Φειψλνπλ κε ην 

ςήισκα θαη ζπξξηθλψλνληαη κε ηε ζπξξίθλσζε ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ ησλ 

αλζξψπσλ. 

Χο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη δπλαηφλ λα κηιήζεη θαλείο γηα παηδεία θαη εθπαίδεπζε 

ρσξίο λα αλαθεξζεί ζηε γιψζζα, πνπ είλαη θνξέαο κνξθσηηθψλ αγαζψλ θαη ζηελ νπνία 

ζηεξίδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σν επίπεδν ηεο γισζζηθήο θαιιηέξγεηαο 

επεξεάδεη θαη‟αλάγθε ην επίπεδν ηεο παηδείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, δεδνκέλνπ φηη νη 

δχν απηέο κνξθσηηθέο δηαδηθαζίεο ζηεξίδνληαη θαηά βάζε ζηνλ δηάινγν θαη ν δηάινγνο 

ζηνλ ιφγν, ε πνηφηεηα ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε γισζζηθή 

θαηάξηηζε ηνπ θαζελφο. Αθνχ, ινηπφλ, απφ ηε γιψζζα εμαξηάηαη ε παηδεία θαη ε 

εθπαίδεπζε θαη αθνχ ε παηδεία είλαη έλα θνηλσληθφ αγαζφ θαη ηαπηφρξνλα δηθαίσκα 

ηνπ πνιίηε εμππαθνχεηαη φηη ε γισζζηθή θαιιηέξγεηα είλαη θνηλσληθφ αγαζφ, φξνο 

απαξαίηεηνο ηφζν γηα ηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή, εζηθή, αηζζεηηθή δηαπαηδαγψγεζε ηνπ 

πνιίηε φζν θαη γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηηζε.   

 

2.8 Γεθαεηία ηνπ 1990 - «H Πιεγή ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο»  

 

Ζ δεθαεηία ηνπ 1990 είλαη ε πεξίνδνο  θαηά ηελ νπνία ζπκβαίλνπλ ζεκαληηθέο 

εμειίμεηο ζηνλ παγθφζκην ράξηε. Ζ πηψζε ηνπ πξψελ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ, θαη ην 

άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ ζπλνδεχνληαη απφ κεγάιε κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ, ζην πιαίζην 

εμεχξεζεο κηαο θαιχηεξεο δσήο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη ν Μ. Παχινπ, ν νπνίνο 

έρεη κειεηήζεη ηελ έμαξζε ηεο ρξήζεο ηνπ νπζηαζηηθνχ ιαζξνκεηαλάζηεο απφ ηνλ 

Σχπν ην 1998, «ν φξνο/ιέμε-θιεηδί «ιαζξνκεηαλάζηεο», επίζεο πνιχ ζπρλφο ζην ιφγν 

ησλ ΜΜΔ, απνηειεί ην κεζαίν ζθαινπάηη ζηελ θιίκαθα πνπ έρεη σο άθξα ηνπ ζπλερνχο 

ηα «αιινδαπφο-θαθνπνηφο». 

 Έηζη, ν «άιινο» γίλεηαη «ιαζξνκεηαλάζηεο» ζην βαζκφ πνπ θαζίζηαηαη 

αλεπηζχκεηνο (αθνχ έρεη βέβαηα πξψηα εξγαζηεί σο μέλνο ή «αιινδαπφο» εξγάηεο) θαη 

είηε απειαχλεηαη είηε παξακέλεη παξάλνκνο ζπκβάιινληαο ζηελ εγθιεκαηηθφηεηα θαη 

ζηηο χπνπηεο ζπλαζξνίζεηο «πεξηζσξηαθψλ ζηνηρείσλ, αζηέγσλ, ηνμηθνκαλψλ θαη 
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ιαζξνκεηαλαζηψλ» έρνληαο κεηαηξαπεί ζε «θαθνπνηφ»- πνπ είλαη ην ηειηθφ ζθαιί ζηελ 

θιίκαθα, ην νπνίν θαη λνκηκνπνηεί ηελ θαηαζηνιή» (Παχινπ, 2001:147). 

Ο κεηαλάζηεο αλαδεηθλχεηαη νπζηαζηηθά ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο νξαηφηεηαο 

κέζα απφ ηελ εηθφλα ηεο παξαβαηηθφηεηαο. Ζ παξάκεηξνο απηή ζπκβάιιεη ζε απηφ πνπ 

ν Β. Καξχδεο νλνκάδεη «δηαδηθαζία εγθιεκαηνπνίεζεο θαη θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ηνπ 

κεηαλάζηε- εγθιεκαηία». Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Β. Καξχδεο αλαθέξεη φηη «ιίγν κεηά ηε 

καδηθή άθημε ησλ Αιβαλψλ- θπξίσο- κεηαλαζηψλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 

παξαηεξνχληαη δηαδηθαζίεο ζπγθξφηεζεο ελφο αξλεηηθνχ ζηεξενηχπνπ πνπ εμηζψλεη 

ηνλ αιινδαπφ κε ην «ιαζξνκεηαλάζηε», θαη απηφλ κε ηνλ επηθίλδπλν εγθιεκαηία. 

Γεληθφηεξα ε πνηληθνπνίεζε-εγθιεκαηνπνίεζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θνηλφηεηαο 

νξγαλψλεηαη γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο «ιαζξνκεηαλάζηεπζεο», αληίιεςε θαη πξαθηηθή 

πνπ εμαθνινπζεί λα θπξηαξρεί αθφκα θαη φηαλ ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ κεηαλαζηψλ 

ζρεηηθά νκαινπνηείηαη» (Καξχδεο, 2004:216). 

Απηφο ν δηαρσξηζκφο ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ (ζην πεξηζψξην) ζε αληηπαξαβνιή 

κε ην εληφπην/εγρψξην ηνπο  θέξλεη ζην κπαιφ ηνλ φξν ηνπ Walter Benjamin 
14

 

θαηάζηαζε εμαίξεζεο. Ο Αγθάκπελ ζα ππνζηεξίμεη πσο:΄΄Ζ θαηάζηαζε εμαίξεζεο, γηα 

ηελ νπνία απνθαζίδεη αλεμαηξέησο ν ππέξηαηνο άξρσλ, ιακβάλεη ρψξα φηαλ ε γπκλή 

δσή, πνπ ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο εκθαλίδεηαη ζπλδεδεκέλε κε ηηο πνιιαπιέο κνξθέο 

ηεο θνηλσληθήο δσήο ακθηζβεηείηαη θαη αλαθαιείηαη ξεηά σο ην έζραην ζεκέιην  ηεο 

θνηλσληθήο εμνπζίαο.  

Σν έζραην ππνθείκελν πνπ πξφθεηηαη λα εμαηξεζεί θαη λα εγθιεηζηεί κέζα ζηελ 

πφιε, είλαη πάληνηε ε΄΄γπκλή δσή΄΄
15

( Agamben, 2002).Ο Αγθάκπελ αληρλεχεη ηελ 

απαξρή ηεο γπκλήο δσήο – θαη ησλ ζπλερψλ θαη αδηάιεηπησλ δηαπινθψλ κε ηελ 

θπξίαξρε εμνπζία (εδψ παηξηθή αξζεληθή θηγνχξα) ζηελ εκβιεκαηηθή κνξθή ηνπ ηεξνχ 

αλζξψπνπ (homo sacer ).Ο ηεξφο άλζξσπνο είλαη κηα ακθίζεκε φζν θαη αηληγκαηηθή 

κνξθή ηνπ αξραίνπ ξσκατθνχ δηθαίνπ, ε νπνία ζεκαηνδνηεί ηφζν ηελ άζπηε (κε 

ζπζηάζηκε ) αιιά σζηφζν θνλεχζηκε δσή.  

 

                                                           
14 Benjamin, Walter, [1921]2002. Γηα κηα Κξηηηθή ηεο Βίαο, Αζήλα, Διεπζεξηαθή Κνπιηνχξα 

15
ην : Aζαλαζίνπ, Α, 2007, Εσή ζην φξην, Δθθξεκέο, Αζήλα  
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Ζ αηληγκαηηθή κνξθή ηνπ  ηεξνχ αλζξψπνπ αλαθέξεηαη ζ‟εθείλνλ ζηνλ νπνίν 

έρεη επηβιεζεί άξζε ηεο πνιηηηθήο ηδηφηεηαο θαη απνθιεηζκφο απφ ηελ ζξεζθεπηηθή 

ηάμε. Απηή ε δηηηή  εμαίξεζε απφ ηελ πνιηηηθή φζν θαη απφ ηελ ζξεζθεπηηθή ηάμε 

ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ πνηλή ηεο ηεξνπνίεζεο (acratio), ηεο ππαγσγήο δειαδή ζηελ 

κεηαηρκηαθή θαηάζηαζε ηεο΄άζπηεο θαη θνλεχζηκεο δσήο. Κακηά πνιηηηθή ηάμε, θακηά 

λνκηθή εγγχεζε ή δηακεζνιάβεζε δελ κπνξεί λα ηελ πξνζηαηέςεη, θακηά ηειεηνπξγηθή 

πξάμε δελ κπνξεί λα ηελ ιπηξψζεη –κπνξεί αθφκα λα θνλεπζεί αηηκσξεηί αθνχ ε 

θαηάζηαζε εμαίξεζεο επηηξέπεη ηα πάληα. 

2.9      Γηαδηθαζίεο σζηήο Μεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα 

Οη θπξηφηεξνη ιφγνη κεηαλάζηεπζεο είλαη νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί, πνιηηηθνί, ή 

ζξεζθεπηηθνί. Σν πξφβιεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη ηεξάζηην, θαηλφκελν πνιχπινθν 

θαη απνηειεί αληηθείκελν ηζηνξηθήο θαη θνηλσληνινγηθήο έξεπλαο.Φαηλφκελν πνπ 

εθδειψλεηαη δηαρξνληθά θαη παγθφζκηα. ηελ επνρή καο ε Διιάδα έρεη κεηαηξαπεί απφ 

ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ ζε ρψξα ππνδνρήο. Ζ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη 

αληηζηξαθεί, αθνχ θαη ην πξφβιεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο έρεη νμπλζεί ιφγσ ησλ 

ζεκαληηθψλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ. Πνηεο φκσο είλαη νη θχξηεο αηηίεο ησλ 

θαηλνκέλσλ ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ ηα νπνία έρνπλ πάξεη αλεζπρεηηθέο 

δηαηάζεηο; Ζ παληειήο έιιεηςε κηαο επξχηεξεο κεηαλαζηαηεπηηθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη 

ε έιιεηςε ππνδνκήο απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο γηα ηελ ππνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ. 

Ζ έιιεηςε παηδείαο δεκηνπξγεί ζηα παηδηά ην ζπλαίζζεκα ηεο μελνθνβίαο θαη 

ηνπ ξαηζηζκνχ. Απφςεηο πνπ αληινχλ θπξίσο απφ ηνπο ελήιηθνπο, ρσξίο λα 

πξνεηνηκάδνληαη κε θάπνηα εηδηθά καζήκαηα γηα λα αληηκεησπίζνπλ κία πνιπθπιεηηθή 

θαη πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. Ζ αζηαζήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ, ε 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ε πηψζε ηνπ βηνηηθνχ καο επηπέδνπ καο θάλεη λα βιέπνπκε 

ηνπο κεηαλάζηεο σο αληαγσληζηέο καο ζηελ ίδηα θνηλσλία
16

. 

 

 

                                                           
16

 πιινγηθφ Έξγν, 2001, Μεηαλάζηεο θαη Μεηαλάζηεπζε. Δθδφζεηο: Παηάθεο 
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2.9.1 Μεηαλάζηεπζε Αιινδαπψλ ζηελ Διιάδα θαη ρεηηθά Μέηξα 

Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξα ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο έρνπλ 

απνηειέζεη αληηθείκελν ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ε νπνία επηρεηξεί ηελ ελαξκφληζε 

ησλ ζρεηηθψλ επξσπατθψλ εζληθψλ πνιηηηθψλ κε κία ζεηξά θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ. 

Καηά ηα ηειεπηαία έηε, ε Διιάδα έρεη δερζεί κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ ρσξίο φκσο 

λα ππάξρνπλ αμηφπηζηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία. Σν εζληθφ ξπζκηζηηθφ καο πιαίζην 

παξνπζηάδεη αξθεηά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ησλ πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ 

ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο θαη απηφ κέρξη λα επέιζεη ε επηζπκεηή ελαξκφληζε. Σν 

αλεπαξθέο πιαίζην θαη ηα πξνβιήκαηα εθαξκνγήο απνηεινχλ κφληκε εζηία ηξηβψλ 

κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηεο δηνίθεζεο. Δπίζεο κία δηαξθψο απμαλφκελε πεγή 

αλαθνξάο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνο ηελ αξρή καο. Ζ είζνδνο, ε δηακνλή, ε απέιαζε, ε 

θνηλσληθή πξνζηαζία, ν θαηάινγνο αλεπηζχκεησλ ή θαη ε ππνδνρή αλειίθσλ, 

απνηεινχλ βαζηθέο θαηεγνξίεο ζεκάησλ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Ζ πλζήθε «SCHENGEN» θαζνξίδεη ηελ λφκηκε δηαδηθαζία εηζφδνπ ζηε ρψξα. 

Δίλαη εθείλε επίζεο πνπ έρεη εγθαζηδξχζεη έλαλ ρψξν ρσξίο ειέγρνπο ζηα θνηλά ζχλνξα 

θαη ειεχζεξεο θπθινθνξίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο πλζήθεο. ην ζέκα φκσο 

ηεο αηηηνιφγεζεο ηεο άξλεζεο ζεψξεζεο εηζφδνπ απφ ηηο πξνμεληθέο αξρέο ηεο ρψξαο 

καο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζνβαξά πξνβιήκαηα. Δπίζεο θαη ζηε δπλαηφηεηα ησλ λνκίκσο 

δηακελφλησλ λα επηηχρνπλ ηε ζπλέλσζή ηνπο κε ηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. 

Παξφιν πνπ έρνπλ ζεκεησζεί αμηφινγεο βειηηψζεηο ζην ζρεηηθφ εζληθφ καο πιαίζην, ε 

δεκηνπξγία ελφο ιεηηνπξγηθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ δηακνλήο 

πνπ λα επηηπγράλεη ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ είλαη αθφκα δεηνχκελν θαη 

είλαη γλσζηφ φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ απνηειεί εζληθή 

πνιηηηθή θαη κηα ζεηξά θνηλνηηθψλ νδεγηψλ, γηα ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε 

θπθινθνξία θνηλσληθψλ πνιηηψλ θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο.
17
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 Μνπζνχξνπ Λ., 2004. «Μεηαλάζηεπζε θαη Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή ζηελ Ειιάδα θαη ζηελ Επξώπε». 

Δθδφζεηο: Gutenberg 
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Ζ δηακεζνιαβεηηθή πξνζπάζεηα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε εζηηάδεηαη θπξίσο 

ζηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο θαη αλαλέσζεο ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ εξγαζίαο 

θαη δηακνλήο ε νπνία βέβαηα πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ ιφγν δηακνλήο. Οη δηθαηνχρνη ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πγείαο θαη θνηλσληθέο πξφλνηαο είλαη νη Έιιελεο πνιίηεο θαη 

ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο είλαη λα κεξηκλά ψζηε ε θνηλσληθή αζθάιηζε λα θαιχπηεη 

φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο. Κνηλσληθά δηθαηψκαηα φπσο απηά ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, 

ηεο πγείαο, ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηεο πξφλνηαο αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

θχθινπ θνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη εληεηαγκέλνπ ζ‟απηφλ ζηνλ πλήγνξν ηεο Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Οη λφκηκα δηακέλνληεο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα αιινδαπνί 

έρνπλ δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνλνκηαθέο παξνρέο 

(Άξζξν71παξ.2λ.3386, αξζξ.12 παξ.1 ζηνηρ.δ.ΠΓ 150/2006).Έηζη ζαλ απνηέιεζκα ε 

εμέηαζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηακνλήο απνηειεί πξφθξηκα γηα ηελ πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε ζρεηηθψλ εγγξαθψλ.  

ηνλ Κχθιν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (88%) είλαη 

Έιιελεο πνιίηεο ελψ ην ππφινηπν (12%) αιινδαπνί. Πνζνζηφ  πνπ ζπκπίπηεη κε ην 

πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ. Εεηήκαηα φπσο απηά ησλ 

αζπλφδεπησλ αλειίθσλ αιινδαπψλ, νη ζπλζήθεο θξάηεζεο θαη απέιαζήο ηνπο, ε 

θξνληίδα θαη ε πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ νηθνλνκηθήο ή ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο, 

απαζρνινχλ ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε. Ζ δηακεζνιαβεηηθή δξάζε ηεο Αξρήο έγθεηηαη 

ζηα δηθαηψκαηα ησλ αιινδαπψλ αλειίθσλ, ζηελ νηθνγελεηαθή ζπλέλσζε θαη ηελ θαηά 

πξνηεξαηφηεηα εμέηαζε ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

Πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ησλ αλειίθσλ αιινδαπψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, έρνπλ απαζρνιήζεη ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε. Όπσο επίζεο θαη ε 

δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο απφθηεζεο εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ
18

. 
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 Γακαλάθεο Μ., 1999, «Μεηαλάζηεπζε θαη Εθπαίδεπζε». Δθδφζεηο: Gutenberg 
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2.9.2 Η Μεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα σο Κνηλσληθφ Φαηλφκελν – Οθέιε θαη 

Μεηνλεθηήκαηα 

ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη άιιεο λνηηνεπξσπατθέο ρψξεο γίλνληαη ρψξεο 

ππνδνρήο θπκάησλ κεηαλαζηψλ. Άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθά βηψκαηα, επαγγέικαηα, 

πξνβιήκαηα αιιά κε ηα ίδηα φλεηξα, ειπίδεο γηα κηα θαιχηεξε δσή. Δπνκέλσο, ε ρψξα 

ππνδνρήο σθειείηαη απφ ηελ κεηαλάζηεπζε. Σα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ γηα κηα ρψξα ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο ζεσξνχληαη ηδηαηηέξσο 

ζεκαληηθά. Χο παξάδεηγκα κπνξεί λα αλαθεξζεί ε πεξίπησζε ηεο νπεδίαο. Έλαο 

ζηνπο 20 θαηνίθνπο ζηε ρψξα απηή είλαη ππήθννο μέλεο ρψξαο θαη έλαο ζηνπο 10 

γελλήζεθε ζε άιιε ρψξα. 

 Έλα πνιχ ηδηαίηεξν ζρνιείν πνπ ζαλ ζηφρν έρεη λα βνεζήζεη 429 καζεηέο απφ 

62 δηαθνξεηηθέο ρψξεο, λα πξνζαλαηνιηζζνχλ ζηελ αλψηεξε παηδεία ή ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ρψξν, ππάξρεη ζην πξνάζηην Ρίλθεκπη ηεο ηνθρφικεο. ηελ Διιάδα ηα 

ρξήκαηα  πνπ παίξλεη θάπνηνο φηαλ εξγάδεηαη δελ είλαη πάξα πνιιά θαη ππάξρνπλ 

πνιινί κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα, νη νπνίνη παίξλνπλ ηηο δνπιεηέο απφ ηνπο Έιιελεο. 

Γηα ην ιφγν απηφ πνιιέο νηθνγέλεηεο απνθαζίδνπλ λα έξζνπλ ζηελ Διιάδα φπνπ θαη 

βξίζθνπλ κία θαιχηεξε δσή θαη κηα θαιχηεξε δνπιεηά, ιέλε νη πεξηζζφηεξνη. Παξφια 

απηά ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο, κε ή ρσξίο επίζεκεο άδεηεο δελ είλαη 

θαηλνχξγην.  

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη πνιιέο κειέηεο έδεημαλ φηη ε κεηαλάζηεπζε σθειεί ηηο 

ρψξεο ππνδνρήο ρσξίο λα επεξεάδεη αξλεηηθά ην επίπεδν κηζζψλ θαη ρσξίο λα απμάλεη 

ην πνζνζηφ αλεξγίαο. Ο Δλη Κξνπθο, νηθνλνκηθφο ζπληάθηεο ηεο Financial Times 

δειψλεη πσο ζηελ Ηξιαλδία, Ηζπαλία ή ηελ Βξεηαλία δηαπηζηψλνπκε φηη ρσξίο 

νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο πνιινί ηνκείο δσηηθήο ζεκαζίαο ζα είραλ  

αθηλεηνπνηεζεί
19

.Σν βηνηηθφ καο επίπεδν εμαξηάηαη απφ ηε θζελή εξγαηηθή δχλακε ησλ 

μέλσλ ιέλε θάπνηνη άιινη.  

                                                           
19

  Μνπζνχξνπ Λ., 2004. «Μεηαλάζηεπζε θαη Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή ζηελ Ειιάδα θαη ζηελ Επξώπε». 
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ε ρψξεο φπσο ε Γαιιία, πνπ έρνπλ κεγάιν πνζνζηφ πνιηηψλ απφ άιιεο ρψξεο, 

ην θαηλφκελν ηεο μελνθνβίαο, ή ζε ρψξεο κε παξάδνζε πνιηηηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ, 

φπσο ε Γαλία, είλαη πξαγκαηηθφηεηα. Ζ θεληξνδεμηά θπβέξλεζε ηνπ ζπλαζπηζκνχ ηνπ 

Αληεξο Ράζκαλζελ πνπ επαλεθιέγεηαη ζηε Γαλία ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2005, είλαη 

εθείλε πνπ ην 2002 είρε πξνσζήζεη ηελ απζηεξφηεξε λνκνζεζία πεξί κεηαλάζηεπζεο 

θαη παξνρήο αζχινπ. Απηφ πνπ ζπλέβε ην 19
ν
 αηψλα, ην θιείζηκν δειαδή ησλ εζληθψλ 

ρσξψλ φηαλ θηηάρηεθαλ ηα ζχλνξα, νη ππεθνφηεηεο θαη νη εζληθέο ζπλεηδήζεηο έρνπλ 

ραιαξψζεη. Αιιά επεηδή κπαίλνπκε ζε κία λέα πεξίνδν πνπ ζα έρνπκε κεηαθηλήζεηο 

πιεζπζκψλ ην δήηεκα ηνπ πσο νη αξρέο ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ αιιά θαη επξσπατθφ 

επίπεδν επλννχλ ην ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ, απνηειεί πιένλ θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν 

απφ ην νπνίν ζα θξαηεζνχλ νη θνηλσλίεο καο. 

2.10 Πσο Αληηκεησπίδεηαη ε Μεηαλάζηεπζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

           Σν θνηλνβνχιην είλαη εθείλν πνπ θαιείηαη λα γλσκνδνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε 

λνκνζρέδην ή θαη λα επηδηψμεη λα επεξεάζεη ηε πνιηηηθή απηή ζε αξρηθφ ζηάδην. Αλ θαη 

δελ έρεη αθφκε ηνλ ηειηθφ ιφγν γηα ηελ λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απηφ 

άιιαμε ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ην 2004. Παξάδεηγκα απνηειεί ε 

πεξίπησζε ελφο ζεκαληηθνχ εγγξάθνπ πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ην νπνίν 

είρε ζηφρν λα ραξάμεη θαηεπζχλζεηο γηα κία πξνζέγγηζε Δπξσπατθή γηα ηηο 

κεηαλαζηεχζεηο. Οη βνπιεπηέο ραηξέηεζαλ ηελ πξψηε πξνζπάζεηα ηεο Δπηηξνπήο λα 

ζπδεηήζεη ην πεξίπινθν δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ νινθιεξία ηνπ. Σνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2001 εγθξίζεθε ην ζρεηηθφ ςήθηζκα. Θεσξήζεηο δηαβαηεξίσλ θαη 

αδεηψλ παξακνλήο γηα κε πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αλάγθε γηα θνηλνηηθή 

λνκνζεζία απνηέιεζαλ ζεκαληηθά δεηήκαηα.  

χκθσλα κε ην θνηλνβνχιην, νη θάηνηθνη βξαρείαο δηάξθεηαο ζα πξέπεη λα 

πεξηνξίδνληαη ζ'έλα θξάηνο κέινο ελψ νη λφκηκνη θάηνηθνη καθξάο δηάξθεηαο ζα πξέπεη 

λα κπνξνχλ λα θηλνχληαη ειεχζεξα ζηελ Δπξψπε. Μία θνηλνηηθή πνιηηηθή γχξσ απφ ην 

εξγαζηαθφ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο θαη 

ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. Πξαγκαηηθφ πξφβιεκα δεδνκέλσλ είλαη φηη θαη νη εξγνδφηεο 

δελ πιεξψλνπλ θφξνπο θαη πνιιέο θνξέο πεξηθξνπξνχλ ηνλ ειάρηζην κηζζφ, ηηο ψξεο 

εξγαζίαο, ηελ πγεία θαη αζθάιεηα θαηά ηελ εξγαζία. Αληί ινηπφλ ε Δπξσπατθή Έλσζε  
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λα πξνβιέςεη ηηο αλάγθεο ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ νιφθιεξεο ηεο Δπξψπεο, ζα πξέπεη ην 

θάζε θξάηνο κέινο λα απνθαζίζεη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. εκαληηθφ επίζεο θαίλεηαη λα 

είλαη γηα ην θνηλνβνχιην ε αλάγθε ζπκκεηνρήο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ πνιηηηθή κε ην λα 

ηνπο ρνξεγείηαη ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ, γηα ηηο ηνπηθέο εθινγέο.  

Σέινο ην ζέκα ηεο θίλεζεο, ησλ πιεζπζκψλ, θαηά ηνπο βνπιεπηέο πξνθαιεί θαη 

δεκία ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ππφ ηε κνξθή δηαθπγήο εγθεθάισλ. ε νδεγίεο 

ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα δηακνλήο ην θνηλνβνχιην θιήζεθε επίζεο λα γλσκνδνηήζεη. 

Οδεγία πνπ παξαπέκθζεθε ζην θνηλνβνχιην ην Φεβξνπάξην ηνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνπο 

φξνπο εηζφδνπ θαη δηακνλήο γηα κε πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έγηλε πξνζπάζεηα 

λα θαηαζηεί κία πην θηιειεχζεξε λνκνζεζία. Ο/ε ζχδπγνο σο αλαγλσξηζκέλνο πνπ 

θαηέρεη άδεηα παξακνλήο πξέπεη λα δηθαηνχηαη επίζεο άδεηα. πκθψλεζαλ, 

αληηηάρζεθαλ ζε κία ξήηξα ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα δηθαηψκαηα δηακνλήο ζα 

κπνξνχζαλ λα πεξηνξηζηνχλ ζε κία νξηζκέλε επηθάλεηα ή ρψξα. 

Γηα ηα δηθαηψκαηα ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο δσξεάλ λνκηθήο βνήζεηαο θαη εχθνιε 

πξφζβαζε ζηε ζηέγαζε, θαζψο επίζεο άδεηεο λα κελ αλαζηέιινληαη γηα φζν δηάζηεκα 

ν θάηνρνο ηνπο εμαθνινπζεί λα δηθαηνχηαη ην επίδνκα αλεξγίαο, ήηαλ νη πξνηάζεηο ησλ 

βνπιεπηψλ. Μηα  άιιε  νδεγία  είρε  αξρηθά  σο  αληηθείκελν  ηνπο  θνηηεηέο,  ηνπο  

καζεηέο ζρνιείσλ, ηνπο  κε  ακεηβφκελνπο  αζθνχκελνπο  θαη  ηνπο  εζεινληηθά  

εξγαδφκελνπο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά  ην Κνηλνβνχιηφ  πίεζε  λα  

ζπκπεξηιεθζνχλ  ζηελ νδεγία θαη νη κε  ακεηβφκελνη εξεπλεηέο. Οη θάηνρνη άδεηαο 

δηακνλήο κε πξνβιήκαηα πγείαο ή αλαπεξίαο δελ ζα πξέπεη λα απειαχλνληαη. 

Παξάιιεια δεηήζεθε πεξηνδηθή έθζεζε απφ ηελ επηηξνπή γηα νπνηαδήπνηε 

επηδήκηα πξφθιεζε, ηνλίδνληαο ηνλ θίλδπλν δηαθπγήο εγθεθάισλ απφ ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Σν πκβνχιην Τπνπξγψλ δελ έρεη ιάβεη αθφκα ζρεηηθή 

απφθαζε. Αιιαγέο πξέπεη, ζχκθσλα κε ην θνηλνβνχιην λα ζεκεησζνχλ ζε κία αθφκα 

νδεγία πνπ αθνξά ην δηθαίσκα ησλ κεηαλαζηψλ λα δνπλ καδί κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. 

Καη απηφ ηζρχεη φρη κφλν γηα ηνπο ζπδχγνπο αιιά θαη γηα ηνπο δεισκέλνπο άγακνπο 

ζπληξφθνπο, αλεμαξηήησο θχινπ. 
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 Ζ είζνδνο ζηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζηνπο γνλείο, ζπδχγνπο, ή 

ζηνπο ζπληξφθνπο ησλ αηηνχλησλ εθ'φζνλ νη ηειεπηαίνη δελ είλαη ζε ζέζε λα 

θξνληίζνπλ ηνλ εαπηφλ ηνπο. Δηδηθφηεξα ηα παηδηά άλσ ησλ 12 εηψλ δελ ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη ζε ηεζη ελζσκάησζεο, πξηλ ηνπο επηηξαπεί ε είζνδνο. Γεδνκέλνπ φηη ην 

πκβνχιην έρεη ηνλ ηειηθφ ιφγν ζ'απηή ηε λνκνζεζία, αξλήζεθε λα ππνρσξήζεη ζην 

παξαπάλσ δήηεκα ην νπνίν ζα ήηαλ θαη ην ηέινο ηνπ. Οη βνπιεπηέο δελ ην δέρζεθαλ 

πηζηεχνληαο φηη ην ηεζη ελζσκάησζεο ζα παξαβίαδε ην άξζξν 8 ηεο Δπξσπατθήο 

χκβαζεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (ην δηθαίσκα ζηελ νηθνγελεηαθή δσή).Σν 

Γεθέκβξην ηνπ 2003 ην Κνηλνβνχιην πξνζέβαιε ην άξζξν ηεο νδεγίαο ελψπηνλ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

2.10.1 πλζήθεο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ζηα Κξάηε ηεο Δπξψπεο  

Σν θαηλφκελν ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ παηξηθή γε ζε μέλεο 

ρψξεο -εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε ή ζε άιινπο ηφπνπο ηεο ρψξαο ηνπ –εζσηεξηθή, είλαη 

ε κεηαλάζηεπζε. Όηαλ ν ηφπνο πνπ γελληέηαη θάπνηνο δελ ηνπ πξνζθέξεη ζηνηρεία γηα 

κηα δσή ππνθεξηή, ηφηε ν άλζξσπνο παζρίδεη λα βξεη θαιχηεξε ηχρε. Όηαλ ην 

πεξηβάιινλ θνηλσληθφ ή νηθνλνκηθφ δελ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθπιεξψζεη ηηο 

επηδηψμεηο ηνπ ή ηηο θηινδνμίεο ηνπ ηφηε παξνπζηάδεηαη κεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Οη 

θπξηφηεξνη ιφγνη κεηαλάζηεπζεο απφ θαη πξνο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ηε πεξίνδν 2002-

2003 είλαη νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί, πνιηηηθνί ή ζξεζθεπηηθνί. Σν πξφβιεκα ηεο 

κεηαλάζηεπζεο είλαη ηεξάζηην, θαηλφκελν πνιχπινθν θαη απνηειεί αληηθείκελν 

ηζηνξηθήο θαη θνηλσληνινγηθήο έξεπλαο. Φαηλφκελν πνπ εθδειψλεηαη δηαρξνληθά θαη 

παγθφζκηα. ηελ επνρή καο, ε Δπξψπε έρεη κεηαηξαπεί απφ ήπεηξνο απνζηνιήο 

κεηαλαζηψλ ζε ήπεηξν ππνδνρήο.  

Ζ Δπξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη αληηζηξαθεί αθνχ θαη ην πξφβιεκα ηεο 

κεηαλάζηεπζεο έρεη νμπλζεί ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

αιιαγψλ
20

. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο 

κεηαλάζηεπζεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα γηα παξάδεηγκα, ήηαλ θάπσο αλνξζφδνμα. ε 
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αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηηο Δπξψπεο, ε Διιάδα αλαγλψξηδε ηελ αλάγθε γηα 

νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο θαη γη‟απηφ ζε απηέο ηηο ρψξεο ήηαλ πςειφ ην πνζνζηφ ηεο 

αλδξηθήο κεηαλάζηεπζεο. Τπήξμε κηα αχμεζε ηεο νηθνγελεηαθήο κεηαλάζηεπζεο ζηε 

δεθαεηία ηνπ 2000.Ζ ζεκαζία ηεο νηθνγελεηαθήο κεηαλάζηεπζεο πνίθηιε πάξα πνιχ 

ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο.  

Ζ νηθνγελεηαθή κεηαλάζηεπζε, φπσο ζηε Διιάδα έγηλε ε ζεκαληηθφηεξε πεγή 

επίζεκεο κεηαλάζηεπζεο κε ηε δηαθνπή ησλ εηζξνψλ καδηθήο εξγαζίαο, αλ θαη πξέπεη 

λα ζεκεησζεί πσο ππήξμαλ κεξηθέο απαιιαγέο γηα ιφγνπο ηεο κεηαλάζηεπζεο εξγαζίαο 

πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε Αιβαλνχο θαη Βνχιγαξνπο
21

.Έλα βαζηθφ αθφκα ζέκα πνπ έπιεηηε 

θαη ζπλερίδεη ζηηο κέξεο καο λα πιήηηεη ηνπο κεηαλάζηεο ζηελ Δπξψπε θαη ηδηαίηεξα ηηο 

γπλαίθεο, είλαη ην δήηεκα ηεο ππεθνφηεηαο. Γηα ηηο κεηαλάζηξηεο απηφ ην δήηεκα έκεηλε 

αλελεξγφ κέρξη θαη ζηηο κέξεο καο. ε πνιιά θξάηε θαη ζηελ Διιάδα θπζηθά, έρεη 

δηεμαρζεί πξνέθηαζε ησλ επίζεκσλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε αλ θαη εμαθνινπζεί λα 

ππάξρεη κηα έκκεζε δηάθξηζε πνπ αθνξά ηελ εξγαζία ζην δεκφζην ηνκέα θαη ηελ 

εθπαίδεπζε.  

Οη θεκηλίζηξηεο ζηελ Δπξψπε, επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο γχξσ απφ ηα 

γπλαηθεία δεηήκαηα θαη εζηηάδνπλ ζηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε. 

Λφγσ ηνπ φηη νη γπλαίθεο ζηελ Δπξψπε γηα αξθεηά ρξφληα καθξηά απφ ηελ ηδέα ηεο 

ππεθνφηεηαο ηνπο, ζηάζεθαλ πνιχ επηθπιαθηηθέο απέλαληί ηεο. Ηζηνξηθά, ηνλ 20ν 

αηψλα νη γπλαίθεο είραλ πεξηνξηζηεί ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα θαη θξφληηδαλ γηα ηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα ζηε Μ. Βξεηαλία γηα παξάδεηγκα. 

επεθηάζεθε ε πνιηηηθή ππεθνφηεηα ζε φινπο ηνπο άληξεο, εχπνξνπο θαη κε θαη δελ 

πεξηειάκβαλε ηηο γπλαίθεο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα δελ έρνπλ παξαηεξεζεί ηδηαίηεξα πξννδεπηηθέο αιιαγέο. ε 

θάζε ρψξα ππάξρεη θαη δηαθνξεηηθφ θαζεζηψο φζσλ αθνξά ζηελ ππεθνφηεηα. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηε Βξεηαλία, νη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο εμαξηψληαη απφ ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ άληξα θαη απηφ κπνξεί λα ίζρπε ηα πξψηα ρξφληα εηζφδνπ έσο θαη εθ‟νξνπ δσήο. 

Δπηπιένλ, νη Βξεηαλίδεο πνπ παληξεχνληαλ αιινδαπφ έραλαλ ηελ ππεθνφηεηά ηνπο. 

ηε Γεξκαλία θαη ζηελ Ηξιαλδία ηα δηθαηψκαηα ζηελ ππεθνφηεηα δηέθεξαλ αλάινγα κε 

ηηο ζπλζήθεο πνπ ππήξραλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  
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Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο ζηε Διιάδα, ζηα ρεηξσλαθηηθά επαγγέικαηα πνπ 

είλαη ηδηαίηεξα δχζθνια γηα ηηο ζσκαηηθέο αληνρέο κηαο γπλαίθαο, δνχιεπαλ θαη 

ζπλερίδνπλ λα δνπιεχνπλ θαηά θχξην ιφγν νη κεηαλάζηξηεο. Οη κεηαλάζηεο γεληθά ζηελ 

Δπξψπε έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηνλ ξαηζηζκφ, πνπ έρεη πνιιά άγξηα πξφζσπα 

φπσο εθείλν ηνπ θπιεηηθνχ ξαηζηζκνχ, ηνπ εζληθηζηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ δηαρσξηζκνχ. 

 Ζ πνιηηηθή ππεθνφηεηα παξακέλεη ην ηειεπηαίν απφξζεην θξνχξην ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ ρψξα.Οη κε πνιίηεο απνθηνχλ κηα ζεηξά θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ 

κέζσ ηεο εξγαζίαο, ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη ηεο ζπιινγηθήο 

νξγάλσζεο.Αιιά αθφκε ε πξφζβαζε ζηελ πνιηηηθή ζηελ Δπξψπε είλαη εμαηξεηηθά 

δχζθνιε
22

.Γηα νξηζκέλνπο κεηαλάζηεο, εηδηθά γηα εθείλνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα,ε 

πξφζβαζε ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο πεξηνξίδεηαη θαζψο ππάξρεη έληνλα ν θφβνο 

ηεο θξαηηθήο θαηαζηνιήο θαη ησλ ζπλεπεηψλ.Γεδνκέλνπ φηη ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή 

ζηε θάζε ρψξα ηεο Κνηλφηεηαο δηαηππψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε επίπεδν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο,νη απνδεκεηηθέο νκάδεο έρνπλ αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηεο ζε 

επξσπατθφ επίπεδν γηα λα ακθηζβεηήζνπλ ηηο θαη'εμαίξεζε επηπηψζεηο ηεο.  

πγρξφλσο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Κνηλνβνχιην έρνπλ παξάζρεη πφξνπο 

γηα εθείλνπο πνπ θάλνπλ εθζηξαηεία γηα ηα απνδεκεηηθά δηθαηψκαηα, αλ θαη ηα θξάηε 

κέιε, φπσο ε Διιάδα έρνπλ πξνθαιέζεη θαη έρνπλ πεξηνξίζεη ην ξφιν ηεο Δπηηξνπήο 

ζηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θαη φπσο ην Κνηλνβνχιην θαη ην επξσπατθφ Γηθαζηήξην 

έρεη παξάζρεη επίζεο ηα θφξνπκ γηα ηελ πξφθιεζε θαη κεξηθέο θνξέο ηελ αλαηξνπή ηεο 

θαη' εμαίξεζε εζληθήο λνκνζεζίαο
23

.Ζ επίζεκε αληηπξνζψπεπζε ησλ κεηαλαζηψλ εληφο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη πεξηνξηζηεί, αιιά ην 1991 ε Δπξσπατθή Έλσζε 

θαζηέξσζε ην θφξνπκ κεηαλαζηψλ γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο επίζεκν θαλάιη ηεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ νκάδσλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ επξσπατθψλ νξγάλσλ.Σν 

θφξνπκ έρεη θάλεη εθζηξαηεία γηα ηα απνδεκεηηθά δηθαηψκαηα ζην επξσπατθφ επίπεδν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ειεχζεξε κεηαθίλεζε εληφο ηεο ΔΔ γηα 
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 ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ. Λίγεο νξγαλψζεηο ησλ γπλαηθψλ αληηπξνζσπεχνληαη 

κέζσ ηνπ θφξνπκ θαη αθφκα ιηγφηεξεο γπλαίθεο ζπκκεηέρνπλ σο αληηπξφζσπνη.Σν 

ιφκπη ησλ Δπξσπαίσλ γπλαηθψλ γηα παξάδεηγκα θαζηεξψζεθε ην 1990 γηα λα 

αληηπξνζσπεχζεη ηα ελδηαθέξνληα ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ Δπηηξνπή θαη ην Κνηλνβνχιην. 

Κάζε θξάηνο κέινο,έηζη θαη ε Διιάδα έρεη ηέζζεξηο εζληθνχο εθπξνζψπνπο αιιά ε 

βάζε ζηελ νπνία επηιέγνληαη δελ δηεπθξηλίδεηαη.  

Σν ιφκπη ησλ Δπξσπαίσλ γπλαηθψλ ζεσξείηαη ζε γεληθέο γξακκέο αλζεθηηθφ 

ζηα δεηήκαηα ηνπ ξαηζηζκνχ.Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί πξφζβαζε ζηηο νκάδεο 

ιφκπη ησλ θπξίαξρσλ γπλαηθψλ,έλα επξσπατθφ δίθηπν ησλ καχξσλ κεηαλαζηψλ 

πξνσζήζεθε ην 2002 ζε παγθφζκηα βάζε. Δλεξγεί σο αλεμάξηεηε νκάδα πίεζεο ησλ 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη πξνζπαζεί λα ελζσκαηψζεη θαη λα εμεηάζεη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ φιεο ηηο καχξεο γπλαίθεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ππεθνφηεηα.Δλψ νη 

απνδεκεηηθέο νκάδεο ζηελ Δπξψπε έρνπλ δηαηεξήζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο απφ ηα 

πνιηηηθά θφκκαηα κεξηθά ζπκβαιιφκελα κέξε ηνπο έρνπλ πξνζθέξεη ζεκαληηθή 

ππνζηήξημε.Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν νη κεηαλάζηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ην επξσπατθφ 

πνιηηηθφ δηάζηεκα γηα λα αληηπξνζσπεχζνπλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, εμαξηάηαη απφ ην 

πιαίζην ηεο ππεθνφηεηαο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ, απφ ηελ ηζηνξία κεηαλάζηεπζήο 

ηνπο, απφ ηα είδε ελψζεσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ζηε ρψξα κεηαλάζηεπζεο ηνπο, ηε 

ηερλνγλσζία θαη ηνπο πφξνπο πνπ είλαη ζε ζέζε λα κνηξαζηνχλ. 

ηελ Δπξψπε αλαπηχζζνληαη μερσξηζηά αξθεηά θφξνπκ, ηθαλά θαη αξθεηά 

δξαζηήξηα γηα λα αζθήζνπλ επηξξνή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Πνηεο είλαη φκσο νη 

αηηίεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Δπξψπε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία; Απηφ πνπ έρεη πξνθχςεη 

απφ φια ηα παξαπάλσ, είλαη κηα πνηθηιία ησλ θαηεγνξηψλ κεηαλάζηεπζεο, λέα θαη 

παξαδνζηαθή εξγαζία λφκηκε θαη παξάλνκε, νηθνγελεηαθή ζπγθέληξσζε θαη 

ζρεκαηηζκφο, γάκνο, πνξλεία, αλαδεηνχληεο άζπιν θαη πξφζθπγεο γηα ηελ εζσηεξηθή 

κεηαλάζηεπζε ζηελ Δπξψπε ηε πεξίνδν θαη ηελ νπνία εμεηάδνπκε.  
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Σα απνηειέζκαηα ηεο πνιηηηθήο κεηαλάζηεπζεο ζηε ζέζε θαη ηνλ απνθιεηζκφ 

ησλ θαηνίθσλ ηεο θάζε ρψξαο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα, 

ρξήδνπλ επίζεο ηδηαίηεξεο  πξνζνρήο γηα εθείλε ηελ πεξίνδν.Δλψ εθεί ππάξρεη κηα 

απμαλφκελε αλαγλψξηζε ηεο ηαρχηεηαο θαη ε ζεκαζία ησλ αιιαγψλ ζηε 

κεηαλαζηεπηηθή εκπεηξία ζηηο πξφζθαηεο δεθαεηίεο κέζα ζηελ Κνηλφηεηα θαη ζχλζεηεο 

δηαηππψζεηο ζεσξίαο απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ,έρεη ππάξμεη κηθξή πξνζπάζεηα λα 

αλαγλσξίζεη φηη ξεηά είλαη θπζηθή απηή ε εκπεηξία ζηελ επηθξαηνχζα αλάιπζε. 

Πνιηηηθέο Αλαθαηαηάμεηο ηεο Επνρήο ζηελ Επξώπε 

Mαζεκέλνη ζηελ επξπζκία, ηελ επηαμία θαη ηελ νξγάλσζε πνπ ηνπο πξφζθεξε ε 

επαξρία, πνιινί απ'ηνπο πνιίηεο θπξίσο ησλ Βαιθαληθψλ ρσξψλ απνγνεηεχνληαη απφ 

ηνπο εγέηεο ηνπο θαζψο θαη απφ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ησλ ζπλαθφινπζσλ ζπλεπεηψλ ηνπ. Απφηνκε ζηξνθή πξνο ηε δεκνθξαηία, πνξεία πξνο 

ηνλ θαπηηαιηζκφ θαη ξαγδαία άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ, απνηεινχλ ιφγνπο 

κεηαλάζηεπζεο ζηηο ρψξεο ηεο Κνηλφηεηαο. Γηα πνιινχο ε απνγνήηεπζε μεπεξλά ηα 

φξηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νδεγεί θάπνηεο θνξέο ζε παξαπέξα πξνβιεκαηηζκνχο κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ κεηάβαζε ζε θάπνηα κεγάιε πφιε γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ κε κηα 

ζσζηή εξγαζία. 

Οη Nέεο Οηθνλνκηθέο πλζήθεο 

Ζ κεηάβαζε απφ ην θνκκνπληζκφ ζηνλ θαπηηαιηζκφ επέθεξε ζνβαξέο 

αλαθαηαηάμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη θαη' επέθηαζε ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ 

ζε ρψξεο θαηψηεξνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζηελ Δπξψπε. ηηο καξηπξίεο ησλ αηφκσλ πνπ 

βηνγξαθήζεθαλ παξαηεξείηαη ζχγθιηζε απφςεσλ, δειψλνπλ επραξηζηεκέλνη θαη 

νηθνλνκηθά απηάξθεηο ζην πξψελ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ 

πξνβαίλνπλ ζε αξλεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ  νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηε ρψξα ηνπο ηε 

πεξίνδν εθείλε.  
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Κνηλσληθή Καηάζηαζε 

Όζνλ αθνξά ην θνηλσληθφ επίπεδν, ππάξρεη εμαζζέλεζε ηεο νηθνλνκίαο ζε 

θάπνηεο ρψξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αθνχ φρη κφλν δελ ππάξρεη 

ζηαζεξή παξαγσγή, αιιά επηπιένλ θαηαζηξέθεηαη θαη ε ήδε ππάξρνπζα ιφγσ ησλ 

ζπλζεθψλ. Έρεη ζεκεησζεί επίζεο έμαξζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Ζ δπζιεηηνπξγία ηνπ 

θξαηηθνχ θαηαζηαιηηθνχ κεραληζκνχ θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή εμαζιίσζε επλννχλ ηε 

ξαγδαία αχμεζή ηεο. Σέινο, θινλίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα ζε θξαηηθφ επίπεδν, ηε ζηηγκή 

πνπ ζεκεηψλνληαη απηνλνκηζηηθέο ηάζεηο κε εζληθφ θαη ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα πνπ 

απεηινχλ ηελ ελφηεηα ηνπ θξάηνπο.  

2.10.2 Έιεγρνο Ρνήο Μεηαλαζηψλ ζηελ Δπξψπε 

           Ζ αζθάιεηα απνηειεί ηε θχξηα αλεζπρία γηα ηνπο πνιίηεο ηεο Δπξψπεο θαη γηα 

ην ιφγν απηφ ε ξνή ησλ κεηαλαζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη απζηεξφηεξε. Φπζηθά 

ππάξρνπλ δηάθνξεο ζπλζήθεο νη νπνίεο απνβιέπνπλ ζηε ζηαδηαθή θνηλνηηθνπνίεζε ηεο 

πνιηηηθήο δηθαηνζχλεο θαη εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ, θαζψο θαη ηελ πηνζέηεζε ελφο 

θηιφδνμνπ πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ ηελ θαζηέξσζε ελφο ρψξνπ ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο 

θαη δηθαηνζχλεο εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Κεληξηθφ ζεκείν ζηελ θαζηέξσζε 

απηνχ ηνπ ρψξνπ απνηέιεζε ε ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο ζηηο ρψξεο ηεο 

Κνηλφηεηαο απφ ην 2000 θαη έπεηηα. ηα βαζηθά ζηνηρεία ζπγθαηαιέγεηαη ε πάηαμε ηεο  

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, ε θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηoο, ε 

ζσκαηεκπνξία θαη ε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ
24

. 

  Ση αθξηβψο πξάηηεη φκσο ε Δπξσπατθή Έλσζε κε ζθνπφ ηνλ ζσζηφ έιεγρν ηεο 

ξνήο ησλ κεηαλαζηψλ; Δληφο ινηπφλ απηψλ ησλ πιαηζίσλ, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην 

έρεη απνθαζίζεη απφ ην έηνο 2000,ηελ πινπνίεζε κηαο θνηλήο πνιηηηθήο αζχινπ θαη ηελ 

θαζηέξσζε ελφο θνηλνχ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο αζχινπ. Μηα πξψηε ζεηξά πξνηχπσλ 

θαη κέηξσλ πηνζεηήζεθε ην Μάην ηνπ 2004. ην πιαίζην απηφ, έρεη θαηαξηηζηεί έλαο 

πίλαθαο απνηειεζκάησλ ψζηε λα απνζαθεληζηνχλ πιήξσο νη αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηεο 

ησλ θξαηψλ κειψλ, ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ ηεο ΔΔ θαη ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ.  
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 Δπξσπατθή Έλσζε, ηνηρεία Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Διέγρνπ, 2002 
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Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ε θνηλή επξσπατθή πνιηηηθή αζχινπ βαζίδεηαη 

ηαπηφρξνλα ζηελ πιήξε θαη πεξηεθηηθή εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο. 

Παξάιιεια,ε πνιηηηθή ζηνρεχεη ζην λα δηαζθαιίζεη ηνλ έιεγρν ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλφξσλ ηεο ΔΔ πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε θαη λα 

παηάμεη απηνχο πνπ ηελ νξγαλψλνπλ.Ζ πνιηηηθή αλαπηχζζεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

ρψξεο θαηαγσγήο θαη δηέιεπζεο. 

Ζ θνηλή πνιηηηθή κεηαλάζηεπζεο αλαπηχζζεηαη παξάιιεια ζε φιεο ηηο ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο. ηνηρεία ηεο πνιηηηθήο απηήο αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφκηκεο 

κεηαλάζηεπζεο κε νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, θνηηεηέο, άδεηεο εξγαζίαο, θαζεζηψο 

θαηνίθσλ καθξάο δηαξθείαο, ηε ιήςε δξάζεο ζρεηηθά κε ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε 

κε ηελ πηνζέηεζε πξνγξάκκαηνο δξάζεο ην 2002, επηζηξνθή ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ, 

βνήζεηα πξνο ηηο ηξίηεο ρψξεο, θαζψο θαη ηελ θαζηέξσζε ελφο εχξσζηνπ ζπζηήκαηνο 

γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε ζπγθξίζηκσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πξνο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο
25

.Απνηειεί γεγνλφο πάλησο πσο νη 

εθπξφζσπνη ηεο Κνηλφηεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα έρνπλ εξγαζηεί ζθιεξά γηα λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ αλάπηπμε κηαο ζπλεθηηθήο πξνζέγγηζεο ζρεηηθά κε ην άζπιν θαη ηε 

κεηαλάζηεπζε ζε επξσπατθφ επίπεδν.  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζηεξίδεη ηελ θαζηέξσζε κηαο θνηλήο πνιηηηθήο αζχινπ θαη 

κεηαλάζηεπζεο εληφο ηεο Κνηλφηεηαο βάζεη θνηλψλ ειαρίζησλ πξνηχπσλ. Κεληξηθφ 

ζεκείν ησλ ζέζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε χπαξμε ζαθνχο δηάθξηζεο κεηαμχ 

αηηνχλησλ άζπιν, νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζσξηλψλ πξνζθχγσλ. Δθφζνλ 

ππάξμνπλ ζαθείο νξηζκνί ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ, ζα κπνξέζνπλ ζηελ ζπλέρεηα 

λα αλαπηπρζνχλ νη θαηάιιειεο πνιηηηθέο. Οη αηηνχληεο άζπιν ζα πξέπεη λα γίλνληαη 

δεθηνί θαη λα αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδνληαη ζηε χκβαζε 

ηεο Γελεχεο. 
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 Δπξσπαίθή Έλσζε, ηνηρεία Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Διέγρνπ, 2002 
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 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Κνηλφηεηα ζεσξεί φηη ζα πξέπεη ηα αηηήκαηα λα 

εμεηάδνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ βάζεη ελφο αλνηρηνχ,δηαθαλνχο,ζηαζεξνχ αιιά 

δίθαηνπ ζπζηήκαηνο. Οη εηδηθνί έρνπλ επαλεηιεκκέλσο ππνζηεξίμεη φηη κηα πνιηηηθή 

ειεγρφκελεο λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πνιηηηθή θαη 

νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία κε ηηο ρψξεο θαηαγσγήο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο,θαζψο θαη έλα κεραληζκφ γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ
26

.Σέινο,ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζαθείο θαλφλεο, 

πξνζδηνξίδνληαο ειάρηζηα πξφηππα γηα ηελ ππνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ έηζη ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη έλαο θαιχηεξνο έιεγρνο ξνήο κεηαλαζηψλ. Δληνχηνηο, ε Κνηλφηεηα έρεη 

ππνζηεξίμεη φηη θάζε θξάηνο κέινο ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη απφ κφλν ηνπ ηνλ αξηζκφ 

ησλ κεηαλαζηψλ πνπ δηακέλνπλ ζην έδαθφο ηνπ
27

.Οκνίσο, ν έιεγρνο ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλφξσλ ζα πξέπεη λα παξακείλεη ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηα θξάηε κέιε, ελψ ζα πξέπεη 

λα εμεηαζηεί ζνβαξά ε πεξίπησζε ζχζηαζεο ελφο Δπξσπατθνχ ψκαηνο θχιαμεο ησλ 

ζπλφξσλ 
28

. 

2.11   Ο Αιβαλφο Μεηαλάζηεο θαη ε Μεηαλάζηεπζε Καηά ην Ξεθίλεκα ηεο Νέαο 

Υηιηεηίαο  

 

Με ηελ είζνδν ζηελ λέα ρηιηεηία, ην πξφβιεκα κεηαηνπίδεηαη θαη ιακβάλεη λέεο 

παξακέηξνπο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηα νπνία κειέηεζε ην ΔΚΚΔ θαη αθνξνχλ ζηελ 

εθεκεξίδα ΣΑ ΝΔΑ εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, γίλεηαη ζαθέο πσο ζεκαληηθά δεηήκαηα ηα 

νπνία απαζρφιεζαλ ηελ θνηλή γλψκε, φπσο ε πεξίπησζε ηνπ ζεκαηνθφξνπ καζεηή 

Οδπζζέα Σζελάη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2000
29

,ππνθηλνχλ θαη πάιη ηελ αληηπαξάζεζε, βάδνληαο  
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 Δπξσπατθή Έλσζε «ν.π», 2002 
27

 Δπξσπατθή Έλσζε «ν.π», 2002 
28

 Δπξσπατθή Έλσζε «ν.π», 2002 
 
29

 Έρνπκε αιινχ ραξαθηεξίζεη ηελ χπαξμε ηέηνησλ γεγνλφησλ σο ζπγθπξίεο θξίζεο ζηε δηάξθεηα ησλ 

νπνίσλ, νη κεραληζκνί κέζσ ησλ νπνίσλ ν ηχπνο παξεκβαίλεη ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηθήο δπλακηθήο είλαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθνί. Γχν είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο 

ησλ ΜΜΔ ζηηο ζπγθπξίεο θξίζεο. Πξψην, ηα γεγνλφηα πνπ ελέρνπλ δηαζηάζεηο δξακαηηθέο θαη 

απξφβιεπηεο εγγξάθνληαη άκεζα ζηελ ζεκαηνινγία ησλ κέζσλ, επσθεινχκελα κηαο έληνλεο πξνβνιήο. 

Γεχηεξνλ, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν ζηε κεηαηξνπή ελφο γεγνλφηνο ζε 

πξφβιεκα πνπ ρξήδεη πνιηηηθήο ξχζκηζεο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη παξεκβαίλνπλ άκεζα ζηνλ νξηζκφ 

ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Με άιια ιφγηα, ζηηο ζπγθπξίεο θξίζεο ε νξαηφηεηα ησλ ζεκάησλ, 

αιιά θαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ ηα κέζα ελεκέξσζεο παξέκβαζεο ζηνπο νξηζκνχο ησλ πξνβιεκάησλ, 

είλαη κεγαιχηεξε κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζθεπή «ζηαζκψλ» πνπ ιεηηνπξγνχλ σο «απνζήθεο κλήκεο». Ζ 
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ζην επίθεληξν ηεο ζπδήηεζεο ηα μελνθνβηθά αηζζήκαηα ησλ Διιήλσλ. Δπέβαιαλ ηελ 

ελλνηνινγηθή επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο, ζηελ νπνία 

πήξαλ κέξνο θαη ηα Μέζα Δλεκέξσζεο. ε απηφ ζπλέβαιιε θαη ην γεγνλφο φηη 

θνηλσληθνί δξψληεο νη νπνίνη δελ είραλ, θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, δεκφζηα 

παξνπζία απέθηεζαλ πιένλ δεκφζην ιφγν θαη πξφζβαζε ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο 

νξαηφηεηαο.Καηαξράο, φπσο ππνζηεξίδεη ε ίδηα έξεπλα, νη Αιβαλνί πιένλ 

αλαπαξίζηαληαη σο αιινδαπνί νη νπνίνη είλαη ζχκαηα, είηε ηεο εγθιεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ άιισλ (είηε Διιήλσλ, είηε αθφκα θαη ησλ νκνεζλψλ ηνπ) εηο 

βάξνο ηνπο, είηε ησλ ξαηζηζηηθψλ ηάζεσλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο
30

.Γεπηεξεπφλησο, 

δηαπηζηψλνπκε κηα ζηξνθή ζηα πξνβιήκαηα ησλ κεηαλαζηψλ (εξγαζίαο, δηαβίσζεο θαη 

πξνβιήκαηα δεχηεξεο γεληάο), αιιά θαη κία ηδηαίηεξε ελαζρφιεζε κε δεηήκαηα 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Σέινο, ε εθεκεξίδα πηνζεηεί θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα 

θαηλφκελα ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο.  

ηαδηαθά, ν κεηαλάζηεο εληάζζεηαη ζε έλα πην ζχλζεην πιέγκα αηηηψλ θαη 

ζπλεπεηψλ, γεγνλφο πνπ καο παξαπέκπεη ζε απηφ πνπ αλαθέξακε ζηελ εηζαγσγή σο 

ζεκαηηθή πιαηζίσζε ηνπ θαηλνκέλνπ φηη «ν κεηαλάζηεο είλαη αλαγλσξίζηκνο, έρεη 

δηθαηψκαηα εξγαζηαθά, είλαη εληαγκέλνο ζε ζπιινγηθφηεηεο». 

2.12 Πξνζσξηλή θαη Κπθιηθή Μεηαλάζηεπζε - ην Διιεληθφ Παξάδεηγκα  

 

           Σα κεηαλαζηεπηηθά κνηίβα πνπ πξνέθπςαλ ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηνπ 1990 

ήηαλ μεθάζαξα θπθιηθά θαη πξνζσξηλά απνηεινχκελα απφ αλεηδίθεπηνπο ή ρακειψλ 

πξνζφλησλ κεηαλάζηεο. Χο εθ ηνχηνπ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζαθέζηεξε ε ζθέςε απηή 

θαη πεξηγξάθνληάο ηα, ζα παξαηεξνχζε θαλείο πσο απηά, έθεξαλ ραξαθηεξηζηηθά 

Μαδηθψλ θαη απζφξκεησλ κεηαλαζηεπηηθψλ θπκάησλ, ηα νπνία ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

είραλ ραξαθηήξα «παξάλνκν» ζε φηη αθνξνχζε ζηελ θίλεζε θαη ηε ξνή ηνπο, ελψ θαηά  

                                                                                                                                                                          
αλάδεημε θαη ε έληνλε νξαηφηεηα νξηζκέλσλ πιαηζίσλ δξα απνηειεζκαηηθά ζηελ παγίσζε απηψλ ησλ 

πιαηζίσλ ζην δεκφζην ρψξν κε κεγαιχηεξε έληαζε απφ φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπγθπξηψλ ξνπηίλαο. 

Βι. F. Kountouri, 2006, L‟agenda politique…., νπ.παξ 

 
30

 ΔΚΚΔ, 2008,  Θεζκηθό πιαίζην ηεο κεηαλάζηεπζεο ζε εζληθό θαη επξσπατθό επίπεδν, (αξξήο Ν.), 

Αζήλα, 2008 
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θχξην ιφγν απνξξνθνχληαλ/δηνρεπηεχνληαλ ζην πεδίν ηεο «καχξεο» νηθνλνκίαο
31

.Σν 

κεηαλαζηεπηηθφ θχκα ηνπ 1990 απφ ηελ Αιβαλία ζηελ Διιάδα ήηαλ ζαθψο απηνχ ηνπ 

ηχπνπ, αθφκα θαη αλ νη καδηθέο απειάζεηο απφ ην Διιεληθφ θξάηνο απνηέιεζαλ κηα 

ηδηφξξπζκε εθδνρή ηεο ζηξαηεγηθήο «επηζηξνθήο»
32

.Οη Αιβαλνί κεηαλάζηεο 

απαζρνινχληαλ θπξίσο ζε επνρηθή ή πξνζσξηλή βάζε, ζε ηνκείο πνπ ππέζαιπαλ ηελ 

αδήισηε εξγαζία θαη απαηηνχζαλ αλεηδίθεπην αλζξψπηλν δπλακηθφ, φπσο ε γεσξγία, ε 

νηθνδνκή, ν ηνπξηζκφο, νη κηθξέο νηθνγελεηαθέο βηνηερλίεο θαη ε νηθηαθή βνήζεηα.  

Ήηνη,ε θπθιηθή επαλαιακβαλφκελε επνρηθή θαη ζπρλή κεηαλάζηεπζε 

απνηέιεζε «ζησπειή» εθδνρή ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ κνληέινπ ζηελ πεξηνρή θαη ζπλήζε 

πξαθηηθή απφ ην 1990 γηα Αιβαλνχο θαη Βνχιγαξνπο εξγαδφκελνπο ζηελ Διιάδα, πνπ 

εληνπίδεηαη γεσγξαθηθά πξνζδηνξίδεηαη θνληά ζηα ζχλνξα
33

. 

 Απηέο νη θπθιηθέο κεηαθηλήζεηο παξέκεηλαλ παξάλνκεο γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ιφγσ ηεο άθακπηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ απζηεξψλ 

ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ, πνπ απέηξεςαλ ηε λφκηκε κεηαθίλεζε ησλ κεηαλαζηψλ κπξνο- 

πίζσ
34

.Δηδηθφηεξα, θαηά ην ηειεπηαίν έηνο πξηλ απφ ηελ απνγξαθή, εγθαηαζηάζεθαλ 

επηζήκσο ζηε ρψξα (θαη απνγξάθεθαλ) 79.554 άηνκα, απφ ηα νπνία νη 43.341 ήηαλ 

άληξεο θαη νη 36.213 γπλαίθεο. Με βάζε ηελ θαηαλνκή, απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ήξζαλ 42.992 άηνκα, απφ ηε ινηπή Δπξψπε 13.780 άηνκα, απφ ηελ Αζία 12.017 άηνκα, 

απφ ηελ Αθξηθή 4.159 άηνκα, απφ ηε Βφξεηα Ακεξηθή 4.026 άηνκα, απφ ηελ Χθεαλία 

1.315 άηνκα θαη απφ ηελ Καξατβηθή- Νφηηα ή Κεληξηθή Ακεξηθή. Απφ απηνχο, νη 

55.742 εγθαηαζηάζεθαλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη νη 23.812 ζε αγξνηηθέο 

πεξηνρέο (ΔΛΣΑΣ,2011).  

 

 

                                                           
31

 Baldwin- Edwards M. (2006) Μνληέια κεηαλάζηεπζεο ζηα Βαιθάληα. Παλεπηζηεκηαθφ Δξεπλεηηθφ 
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Απφ ην ζχλνιν απηψλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηε ρψξα ην ηειεπηαίν έηνο πξηλ 

απφ ηελ απνγξαθή, νη 33.751 (πνζνζηφ 42,4% ηνπ ζπλφινπ)είραλ ειιεληθή 

ππεθνφηεηα θαη νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ νκνγελείο απφ ηε Γεξκαλία (10.929 άηνκα ή 

32,4%), ηε Βξεηαλία (4.869 ή 14,4%) θαη ηηο ΖΠΑ (3.086 ή 9,1%) (ΔΛΣΑΣ, 

2011).Με μέλε ππεθνφηεηα ήξζαλ 45.803 άηνκα (πνζνζηφ 57,6% ηνπ ζπλφινπ).Οη 

πεξηζζφηεξνη πξνήιζαλ απφ ηελ Αιβαλία (10.165 άηνκα ή 22,2%), ηε Βνπιγαξία 

(7.379 ή 16,1%), ηε Ρνπκαλία (3.392 ή 7,4%),ην Παθηζηάλ (2.944 ή 6,4%) θαη ην 

Αθγαληζηάλ (2.865 ή 6,3%).  

Καηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία πξηλ απφ ηελ απνγξαθή, ήξζαλ γηα εγθαηάζηαζε 

ζηελ Διιάδα 128.434 άηνκα, απφ ηα νπνία, νη 172.055 ήηαλ άληξεο θαη νη 157.501ήηαλ 

γπλαίθεο (ΔΛΣΑΣ, 2011).Διιεληθή ππεθνφηεηα είραλ 128.434 άηνκα (πνζνζηφ 39% 

ηνπ ζπλφινπ). Απφ απηνχο, νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ νκνγελείο απφ ηε Γεξκαλία (42.805 

άηνκα ή 33,3%), ηε Βξεηαλία (20.022 ή 15,6%) θαη ηηο ΖΠΑ (10.516 ή 8,2%).Με μέλε 

ππεθνφηεηα εγθαηαζηάζεθαλ επηζήκσο ζηελ Διιάδα 201.122 άηνκα (πνζνζηφ 

61%).Οη πεξηζζφηεξνη πξνήιζαλ απφ ηελ Αιβαλία (64.087 άηνκα ή 31,9%), ηε 

Βνπιγαξία (26.321 ή 13,1%), ηε Ρνπκαλία (15.288 ή 7,6%),ην Παθηζηάλ (15.086 ή 

7,5%) θαη ηε Γεσξγία (7.119 ή 3,5%). 

χκθσλα, επίζεο, κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο, 2.037.196 άηνκα (πνζνζηφ 

18,8%, ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ) δήισζαλ φηη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Διιάδα 

πξνεξρφκελνη απφ ρψξα εμσηεξηθνχ φπνπ δηέκεηλαλ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο, απφ ηνπο 

νπνίνπο πνζνζηφ 68,8% ήξζαλ ζηελ Διιάδα απφ ην 1990 θαη κεηά (ΔΛΣΑΣ, 

2011).Σα αληίζηνηρα δεδνκέλα γηα ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ σο εμήο: 

πςειά πνζνζηά εηζξνήο κεηαλαζηψλ εκθαλίδνληαη ζην Λνπμεκβνχξγν (34,9%) θαη 

ζηελ Κχπξν(27,4%).ηελ Ηξιαλδία, ην πνζνζηφ εηζξνήο είλαη 17,8%, ζηελ Πνξηνγαιία 

17,4% θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 12,6%.Υακειά πνζνζηά εκθαλίδνληαη ζηε Ρνπκαλία 

0,7% θαη ζηε ινβαθία 1,9%.Με βάζε ηελ απνγξαθή, ν κφληκνο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο 

ειηθίαο ελφο έηνπο θαη άλσ αλήιζε ζε 10.712.409 άηνκα (5.249.971 άληξεο θαη 

5.462.438 γπλαίθεο).Δλψ, ν κφληκνο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο ειηθίαο πέληε εηψλ θαη άλσ 

αλήιζε ζε 10.279.043 άηνκα (5.028.435 άληξεο θαη 5.250.608 γπλαίθεο)(ΔΛΣΑΣ, 

2011). 
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2.12.1 Πξνζσξηλή θαη Κπθιηθή Μεηαλάζηεπζε -To Παξάδεηγκα ησλ Αιβαλψλ 

Μεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα  

Παξά ηε δπλακηθή ηεο ε θπθιηθή κεηαλάζηεπζε, παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ ρσξίο 

νξηζκφ.ε κηθξέο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπλψλπκν κε ηελ πξνζσξηλή θαη 

επνρηθή κεηαλάζηεπζε ή ζαλ φξνο πνπ εκπεξηέρεη φιεο ηηο κνξθέο κεηαθίλεζεο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ην «πεγαηλέια» θαηά ην κήθνο ησλ ζπλφξσλ.
35

  

ε ζρεηηθή αλαθνξά ηεο θνηλνπξαμίαο CARIM (2008) δηαθξίλνληαη έμη θξηηήξηα 

θπθιηθήο κεηαλάζηεπζεο: πξνζσξηλή, αλαλεψζηκε, θπθιηθή, λφκηκε, ζεβφκελε ηα 

κεηαλαζηεπηηθά δηθαηψκαηα  κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο θαη ζηελ ρψξα απνζηνιήο θαη ζηελ ρψξα ππνδνρήο
 36

. 

 χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ΔΓΜ 
37

, ε θπθιηθή κεηαλάζηεπζε έρεη δπν κνξθέο: 

1.  Κπθιηθή Μεηαλάζηεπζε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ 

Δ.Δ., νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη νηθνλνκηθά ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο ελψ 

δηαηεξνχλ ηελ θχξηα θαηνηθία ηνπο ζε έλα απφ ηα θξάηε κέιε 

2. Κπθιηθή Μεηαλάζηεπζε ππεθφσλ πνπ θαηνηθνχλ ζε κηα ηξίηε ρψξα θαη πνπ 

έξρνληαη ζηελ Δ.Δ, πεξηζηαζηαθά γηα λα εξγαζηνχλ, λα ζπνπδάζνπλ ή θαη λα 

θαηαξηηζηνχλ ππφ ηνλ φξν φηη κε ηε ιήμε ηεο άδεηαο εξγαζίαο νθείινπλ λα 

επηζηξέθνπλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο. Ζ κεηαλάζηεπζε σο θαηλφκελν/δηαδηθαζία 

πεξηθιείεη ή εκπεξηέρεη κέζα ηεο, κηα θπθιηθφηεηα. Οη αξκφδηνη γηα ηε ράξαμε 

κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ ηφζν ζε εζληθφ,  φζν θαη επξσπατθφ αιιά θαη δηεζλέο 

                                                           
35

 Σξηαληαθπιιίδνπ Α., (2010) Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο θπθιηθήο κεηαλάζηεπζεο, Δπξσπατθφ 

Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην, Πξφγξακκα ΜΔΣΟΗΚΟ, Ηνχιηνο 2010, ζειίδα 11, 

http://www.eui.eu/Projects/METOIKOS/Documents/ConceptPaper/METOIKOSConceptPaper1July2010.

pdf 

 
36 Fargues, Ph., (2008), Κπθιηθή Μεηαλάζηεπζε ζρεηίδεηαη κε ηε Νφηηα θαη Αλαηνιηθή Μεζφγεην: 

CARIM Analytic and Synthetic Notes, 

2008/40,http://www.eui.eu/Personal/fargues/Documents/CARIM_AS&N_2008_40.pdf, ζει. 5 

37
 Βιέπε 

http://www.ibz.be/download/newsletter/8c%29%20Specifications%20for%20Temporary%20and%20Circ

ular%20Migration%20Study%202010%20%28MIGRAPOL%20EMN%20Doc%20192%29_FINAL%20

Version%20of%2023%20March%202010.pdf ζει. 8 
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http://www.ibz.be/download/newsletter/8c%29%20Specifications%20for%20Temporary%20and%20Circular%20Migration%20Study%202010%20%28MIGRAPOL%20EMN%20Doc%20192%29_FINAL%20Version%20of%2023%20March%202010.pdf
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επίπεδν ζπλεγνξνχλ θαη πξνθξίλνπλ ηελ λνκνζέηεζε πνιηηηθψλ κέηξσλ πνπ 

πξνηξέπνπλ ηελ θπθιηθή κεηαλάζηεπζε απφ θαη πξνο ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο θαη 

ππνδνρήο θαη ππνζηεξίδνπλ φηη νη πνιηηηθέο απηέο δεκηνπξγνχλ έλα ακνηβαίν 

αλαπηπμηαθφ κνληέιν γηα ηηο δπν εκπιεθφκελεο ρψξεο.
38

 

 Δλ νιίγνηο, ην βαζηθφ δηαθχβεπκα φπσο ζπλάγεηαη απφ ηα παξαπάλσ,είλαη φηη 

ε θπθιηθή κεηαλάζηεπζε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα δπλακηθή ιχζε ζε έλαλ 

αξηζκφ πξνθιήζεσλ πνπ αλαδείρηεθαλ απφ ηελ ζχγρξνλε κεηαλάζηεπζε θαη πνπ 

πξνθαιεί ζεηηθά αλαπηπμηαθά κνληέια κεηαλάζηεπζεο.Με άιια ιφγηα ε θπθιηθή 

κεηαλάζηεπζε, ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη έλα ηξηπιφ θέξδνο,δειαδή νη ρψξεο 

ππνδνρήο θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο,νη ρψξεο πξνέιεπζεο 

σθεινχληαη απφ ηα εκβάζκαηα θαη απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο 

ελψ νη κεηαλάζηεο σθεινχληαη απφ ηελ απαζρφιεζε
39

.  

2.13 Αιβαληθή Μεηαλάζηεπζε -Σα Σξία Μεηαλαζηεπηηθά Ρεχκαηα  

 

            Πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηεί κηα φζν ην δπλαηφλ πιήξεο εηθφλα γηα ηελ 

Αιβαληθή κεηαλάζηεπζε, αθνινχζσο αλαθέξνληαη ηα ηξία κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα 

φπσο απηά παξνπζηάδνληαη κέζα απφ βηβιηνγξαθηθέο πεγέο. 

Χο εθ ηνχηνπ, ην πξψην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα ζεκεηψλεηαη ζηελ αξρή ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990, κέζα ζε έλα θιίκα βηνκεραληθήο, γεσξγηθήο θαη πνιηηηθήο 

θαηάξξεπζεο, ε νπνία σζνχζε ηνπο Αιβαλνχο πνιίηεο ζε κηα θαη κφλε δηέμνδν, ηελ 

κεηαλάζηεπζε. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ηνλ Ηνχλην ηνπ 1990, ην Αιβαληθφ 

Κνηλνβνχιην, ςεθίδεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ ρνξήγεζε δηαβαηεξίσλ ζηνπο 

Αιβαλνχο πνιίηεο. Ο αξηζκφο ησλ Αιβαλψλ ηελ πεξίνδν εθείλε κε βάζε ζηαηηζηηθά 

                                                           
38

 Ζ IOM Γηεζλήο Έθζεζε γηα ηελ Μεηαλάζηεπζε (2008) ρξεζηκνπνηεί ηηο αθφινπζεο εξκελείεο 

„‟Κπθιηθή κεηαλάζηεπζε είλαη ε ξεπζηή κεηαθίλεζε αλζξψπσλ κεηαμχ ρσξψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη 

ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ πην ζηαζεξή κεηαθίλεζε ε νπνία εκθαλίδεηαη εζεινληηθά θαη ζπλδέεηαη κε ηηο  

αλάγθεο ηεο αγνξάο ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ θαη κπνξεί λα είλαη πξνο φθεινο φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ. 
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 Vertovec, S, 2007, Kπθιηθή κεηαλάζηεπζε, ν δξφκνο πξνο κηα παγθφζκηα πνιηηηθή, ζει, 4, Γηεζλέο 
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ζηνρεία, ππνινγίδνληαη γχξσ ζηηο 20.000.Ζ θπγή απηή, πξαγκαηνπνηήζεθε είηε κέζσ 

ηεο λνκηκφηεηαο είηε κέζσ παξάλνκσλ ηξφπσλ
40

. 

To δεχηεξν κεηαλαζηεπηηθφ θχκα σο πξνο ηελ ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία 

κπνξνχκε λα ην εληάμνπκε, θαηαηάζζεηαη ζην ρξνληθφ πιαίζην ηνπ 1991–1992.Σα 

κεγέζε ηα νπνία κεηαλάζηεπζαλ ηελ πεξίνδν εθείλε ζηαηηζηηθά αλέξρνληαη ζηνπο 

300.000.Κχξηνη πξννξηζκνί απηή ηε θνξά, ήηαλ ε Ηηαιία θαη ε Διιάδα. ηελ Διιάδα 

θαηέθπγαλ θπξίσο κέιε ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο ηεο Αιβαλίαο, ελψ ζηελ Ηηαιία 

κεηαλάζηεπζαλ θπξίσο πιεζπζκνί απφ ηελ Κεληξηθή θαη ηελ Βφξεηα Αιβαλία.Tελ 

πεξίνδν εθείλε, νη Αιβαλνί νη νπνίνη κεηαλάζηεπζαλ ηελ πεξίνδν εθείλε είραλ ηελ 

πεπνίζεζε πσο νη ρψξεο ππνδνρήο ζα ηνπο ππνδέρνληαλ κε ζέξκε κηαο θαη εθείλνη ζα 

απνηεινχζαλ πιένλ θνκκάηη ηεο Δπξψπεο. Πάξα ηαχηα, εθ ησλ πξαγκάησλ  ε 

πξαγκαηηθφηεηα έδεημε πσο ε θαηάζηαζε ηελ νπνία βξήθαλ νη κεηαλάζηεο ηνπ 1991 

ήηαλ αξθνχλησο απνγνεηεπηηθή. 

Σν ηξίην κεηαλαζηεπηηθφ θχκα ηελ πεξίνδν ηνπ 1997, έξρεηαη σο άκεζε 

ζπλέπεηα θαη απάληεζε ζηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαηάξξεπζε  ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

άλαξρε θαη αλεμέιεγθηε πνιηηηθή θαηάζηαζε ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ηελ πεξίνδν 

εθείλε. Ζ πηψζε ησλ ιεγφκελσλ “Ππξακίδσλ”ην νπνίν είρε σο απνηέιεζκα έλα κεγάιν 

κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ λα ράζεη ηηο πεξηνπζίεο ηνπ νδήγεζαλ ζε κηα θνηλσληθή έθξεμε. 

Παξ‟φιν πνπ έσο θαη ην 1996 ε Αιβαλία δηέλπε κηα ζρεηηθή πεξίνδν αλάπηπμεο, πάξα 

ηαχηα ε ρξενθνπία ησλ παξαηξαπεδψλ απέδεημε αθξηβψο ην αληίζεην. Όπσο αλαθέξεη 

ζρεηηθά ν Jarvis, 2000 κπαίλνληαο ζε κηα θνπβέληα κε νηθνλνκηθφ θαζαξά πξφζεκν, 

εθείλε ηελ πεξίνδν ην ΑΔΠ είρε πηψζε απφ ην 9% ζην -7%.ε φηη αθνξά ηα πνζνζηά 

ηεο αλεξγίαο απηά είδαλ ζεκαληηθή αχμεζε  θαηά 15 πνζνζηηαίεο κνλάδεο
41

. 
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2.14 Αιβαληθή Μεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα - H Θέζε ηεο Διιάδαο  

            Λφγσ ηεο έιιεηςεο εκπεηξίαο κε ηε κεηαλάζηεπζε, ην Διιεληθφ θξάηνο 

αλαθέξεηαη σο απξνεηνίκαζην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Σν γεγνλφο φηη ε 

ηζαγέλεηα ζηελ Διιάδα νξίδεηαη κε βάζε ηελ εζλνηηθή ηαπηφηεηα θαη φρη κε ην πνιηηηθφ 

ζθεπηηθφ, πεξηπιέθνπλ πεξαηηέξσ ηελ απάληεζε ηεο πνιηηείαο. Σειηθά, ε θπβέξλεζε 

ςήθηζε λφκνπο κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη θαζνξηζκφ ησλ φξσλ 

εξγαζίαο, ηεο άδεηαο.
42

 

Δξρφκαζηε αθνινχζσο λα αζρνιεζνχκε κε ηα λνκνζεηήκαηα ηα νπνία 

ςεθίζηεθαλ ηελ πεξίνδν εθείλε απφ ην ειιεληθφ θνηλνβνχιην θαη αθνξνχζαλ ζηελ 

κεηαλάζηεπζε. χκθσλα  κε ηηο Σξηαληαθπιιίδνπ θαη Βείθνπ, 2002, ν πξψηνο λφκνο 

γηα ηε κεηαλάζηεπζε ςεθίζηεθε ην 1994, θαη ν «θχξηνο ζηφρνο ηεο ήηαλ λα απνηξέςεη 

ηελ είζνδν ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ απέιαζε εθείλσλ πνπ 

ήδε ππάξρνπλ κέζσ ηεο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ απέιαζεο». 

Σν 1997 ςεθίζηεθε λένο λφκνο πνπ πεξηγξάθεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ εξγαζίαο. Ο λφκνο ηνπ 1997 πξνβιέπεη δχν ηχπνπο αδεηψλ. Ζ 

Λεπθή Κάξηα, ε νπνία έρεη δηάξθεηα έλα 6-κελψλ, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ηεο 

άδεηαο εξγαζίαο θαη εθδίδεηαη ζε εθείλνπο πνπ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ φηη έρνπλ «κηα 

πηζαλή επαθή εξγαζίαο κε ζπγθεθξηκέλν εξγνδφηε». Ζ πξάζηλε θάξηα απνηεινχζε κηα 

αλαλεψζηκε άδεηα (θάζε πέληε ρξφληα) θαη ε νπνία δηλφηαλ ζε αιινδαπνχο  

εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη κπνξνχζαλ  λα απνδείμνπλ φηη "απηφο /απηή έρεη ζηελ Διιάδα 

γηα πέληε ρξφληα θαη έρεη ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ εαπηφ ηνπ/ηεο».  

Παξά ην γεγνλφο φηη ν λφκνο πξνζηαηεχεη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο απφ ηελ 

απέιαζε, δελ αλαγλσξίδεη θαλέλα πνιηηηθφ ή άιια δηθαηψκαηα ζε αιινδαπνχο 

εξγαδφκελνπο θαη δελ θάλεη πξνβιέςεηο γηα ηελ ηζαγέλεηα. Μεηά απφ 15 ρξφληα 

παξακνλήο (κε εμαίξεζε ηα έηε ζπνπδψλ) θαη δέθα ρξφληα ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, κπνξεί λα ρνξεγεζεί άδεηα ανξίζηνπ ρξφλνπ. Με ηελ επηινγή κηαο 

πνιηηηθήο ηεο "εζληθήο πξνηηκήζεο, «ε Διιεληθή Πνιηηεία έρεη ζέζεη δήηεκα ηζαγέλεηαο  
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πέξα απφ ηελ πξνζηηφηεηα ησλ Αιβαλψλ θαη άιισλ δηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ. Απηά 

δείρλνπλ φηη ε θαηάζηαζε «ήηαλ αθφκα αζαθήο θαη ξεπζηή παξά ην γεγνλφο πσο 

επηζπκνχζε λα αζρνιεζεί κε ηε κεηαλάζηεπζε"
43

. 

Δληνχηνηο, νη λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηφξηδαλ ηε κεηαλάζηεπζε δελ 

επηβάιινληαη κε ζπλέπεηα. Λφγσ ηεο αχμεζε ηεο αλεξγίαο κεηαμχ ησλ λέσλ, νη νπνίνη, 

φκσο, αξλήζεθαλ λα δερηνχλ ρακειέο ακνηβέο θαη ην θχξνο έιιεηςε ζέζεσλ εξγαζίαο, 

ε θαηάζηαζε είλαη ππφ πίεζε απφ δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο, λα πεξηνξίζεη ή θαη λα απνβάιιεη κεηαλάζηεο εξγάηεο. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, νη θξαηηθέο αξρέο αλαγθάζηεθαλ λα ππνθχςνπλ ζε πηέζεηο απφ ηνπο 

εξγνδφηεο, νη νπνίνη είραλ θηάζεη ζε ζεκείν λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά θφξνλ θαη λα 

εθκεηαιιεχνληαη ην θζελφ Αιβαληθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ.Tα ειιεηπή απφ θχιαμε 

Διιελφ-Αιβαληθά ζχλνξα θαη ε κε απζηεξή εθαξκνγή ησλ λφκσλ, είραλ σο 

απνηέιεζκα γηα εθείλνπο πνπ απειάζεθαλ λα επηζηξέςνπλ ζε ιίγεο κέξεο, θαη ηνπο 

λένπο κεηαλάζηεο λα ηνπο ζπλαληήζνπλ.Οη Λαδαξίδεο θαη Φεκκέλνο, έρνληαο ζπιιάβεη 

ηελ νπζία απηήο ηεο δηζρηδνχο θξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, έξρνληαη λα παξαηεξήζνπλ θαη 

λα αλαιχζνπλ ηα εμήο: «Ο κεηαλάζηεο κεηαηξέπεηαη ζε« πεηξακαηηθό πξάθηνξα ,ν 

νπνίνο, κε κπνξψληαο λα ειέγμεη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη, γίλεηαη 

κέξνο κηαο παγθνζκηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο ελνπνίεζεο.  

Με άιια ιφγηα, ε κεηαλάζηεπζε είλαη ε πνιηηηθή εκπεηξία ησλ δχν, ε  

ζπξξίθλσζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο ζε έλα 

δνρείν ηξνθνδνζίαο πνπ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. 

44
.Οη Αιβαλνί κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα, γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, απνηεινχλ έλα 

παξάδεηγκα ή νξζφηεξα ην ζεκείν ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ θαπηηαιηζκνχ, ην νπνίν 

έρεη κεηαηξέςεη ηελ  εξγαζία ζε παγθνζκηνπνηεκέλν εκπφξεπκα. 
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2.15 Η Απεηθφληζε ησλ Αιβαλψλ Μεηαλαζηψλ ζηα Διιεληθά ΜΜΔ  

 Θεσξείηαη ζεκαληηθφ ζε απηφ ην ζεκείν, πξνθεηκέλνπ λα παξαηεζεί κηα πην 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ Αιβαλψλ ζηελ Διιάδα, 

λα ζεκεησζεί κηα άιιε πιεπξά ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη πσο απηή 

αληηκεηψπηζε ηελ αιβαληθή κεηαλάζηεπζε ζηηο δηάθνξεο θάζεηο θαη πεξηφδνπο.Ο ιφγνο 

γηα ηνλ νπνίν πνπ αμηνινγείηαη σο ζεκαληηθφ εγρείξεκα, είλαη πσο ε εηθφλα ηελ νπνία 

πξνέβαιιαλ ηα κέζα θαζψο θαη ηα ίδηα ηα κέζα θπξίσο ν έληππνο ηχπνο είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλα κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη είλαη ζε ζέζε λα επεξεάδνπλ ηελ 

θνηλή γλψκε γηα ηελ ηξέρνπζεο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο ζηελ εθάζηνηε 

θνηλσλία.  

Απφ ηελ πξψηε θηφιαο ηελ άθημή ηνπο ζηελ Διιάδα, νη Αιβαλνί κεηαλάζηεο 

κέζα απφ ηα ειιεληθά κέζα ΜΜΔ, θαηά ηελ πεξίνδν ηελ νπνία ν Αιία δίλεη ακλεζηία 

ζε κεξηθέο εθαηνληάδεο πνιηηηθνχο θξαηνπκέλνπο, αλαθέξνληαη σο "εγθιεκαηίεο", 

πνλεξνί, πξσηφγνλνη θαη ηειηθά σο κηα δηαξθήο πεγή θηλδχλνπ θαη 

απεηιήο
45

.Αξρίδνληαο ηελ παξνπζίαζε είλαη πεξηζζφηεξν απφ ζεκαληηθφ λα 

ππνγξακκηζηεί πσο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο, ηνλ νπνίν νθείινπκε λα ιάβνπκε 

ππ‟φςηλ καο  είλαη ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ηα δεκνζηεχκαηα ιακβάλνπλ 

ρψξα ζηνλ ειιεληθφ ηχπν.Χο εθ ηνχηνπ, κέζα απφ κειέηε ζρεηηθψλ πεγψλ 

παξαηεξνχκε πσο αλάινγα ηηο θνηλσληθφ πνιηηηθέο ζπγθπξίεο θαη πιαίζην, αληίζηνηρεο 

είλαη θαη νη αλαπαξαζηάζεηο, απεηθνλίζεηο ησλ Αιβαλψλ ζηνλ εγρψξην ηχπν.  
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2.16 Δπηζηξνθή ζηελ Παηξίδα  

       Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κέρξη ζήκεξα, νη Αιβαλνί απνηεινχλ ηε  

κεγαιχηεξε εζληθή νκάδα ησλ αιινδαπψλ πνπ δνπλ ζηελ Διιάδα (άλσ ηνπ 

50%).χκθσλα κε ηηο  πξν ηεο θξίζεο” ελδείμεηο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, έρνπλ επηιέμεη 

λα παξακείλνπλ ζηελ Διιάδα γηα πνιιά ρξφληα ή αθφκα θαη κφληκα.
46

Μεηά ηελ 

πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε ηελ νπνία ηα θξάηε ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν, βηψλνπλ 

αθφκα, έρεη παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν ηεο επηζηξνθήο, κηαο κεγάιεο κεξίδαο Αιβαλψλ 

κεηαλαζηψλ πίζσ ζηελ παηξίδα ηνπο. Όπσο επηζεκαίλεη ε εθεκεξίδα πξψην 

Θέκα,
47

«φζν επσθειήζεθαλ νη Αιβαλνί απφ ηελ ειιεληθή αθκή άιιν ηφζν επιήγεζαλ 

απφ ηελ Οηθνλνκηθή Κξίζε πνπ δηαξθεί ηα ηειεπηαία επηά ρξφληα. 

           Ο Γθεληηάλ Διέδη, (εξεπλεηήο απφ ηα Σίξαλα,) ππνιφγηζε φηη κέρξη ην θαινθαίξη 

ηνπ 2012 ην έλα πέκπην ησλ Αιβαλψλ πνπ δνπλ ζηελ Διιάδα, δειαδή πεξίπνπ 180.000 

άλζξσπνη-αλαγθάζηεθαλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο. Απηνχο αθνινχζεζαλ 

πηζαλφλ απφ ηφηε αξθεηέο αθφκε ρηιηάδεο Αιβαλψλ, θαζψο, ζχκθσλα κε ην ππνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ ζηελ Αζήλα, ν αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ ζηελ Διιάδα ζεκείσζε λέα 

ζεκαληηθή πηψζε». Οη αξηζκνί πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ην Ηλζηηηνχην ηαηηζηηθήο 

(INSTAT) ηεο Αιβαλίαο είλαη ελδεηθηηθά. χκθσλα κε απηά, ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

2009-2013 επέζηξεςαλ ζηε ρψξα 133.544 κεηαλάζηεο-θπξίσο απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ 

Ηηαιία. χκθσλα κε ην INSTAT,ην 70,8% ησλ κεηαλαζηψλ επέζηξεςαλ απφ ηελ 

Διιάδα θαη ην 23% επαλεληάρζεθε απφ ηελ Ηηαιία. Σα πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ εμάγνληαη 

απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, είλαη εμίζνπ ελδηαθέξνληα θαζψο δηαθαίλεηαη πσο ν 

κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ επηζηξέθνπλ ζηελ Αιβαλία είλαη 38,6 ρξφληα. 
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Σν INSTAT δήισζε φηη ε ξνή ηεο επηζηξνθήο ησλ κεηαλαζηψλ απμήζεθε, κεηά 

ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 2011
48

.Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαινγηζηεί θαλείο 

πσο νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κεηαλάζηεο, νη νπνίνη ζήκεξα επηζηξέθνπλ ή επηζπκνχλ 

λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο, πέξαζαλ θάπνηε ηα ζχλνξα, κε ηα πφδηα ή 

θξπκκέλνη ζε απηνθίλεηα, κε ραξηηά ή ρσξίο, κε ζηφρν κηα θαιχηεξε δσή. Αλ θαη 

ηαιαηπσξήζεθαλ αξθεηά, πνιινί ηα θαηάθεξαλ, ηφζν πνπ ξίδσζαλ ζηελ Διιάδα, 

απέθηεζαλ νηθνγέλεηεο, ελψ ζε φηη αθνξά ηελ γιψζζα θαη ηελ παηδεία, ηα παηδηά ηνπο, 

πνιιέο θνξέο κηινχλ θαιχηεξα ηα ειιεληθά παξά ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Καη αλ 

αθφκε δελ είλαη πάξα πνιινί απηνί πνπ ην επηρεηξνχλ, είλαη πνιχ πεξηζζφηεξνη απηνί 

πνπ εμεηάδνπλ ηνπιάρηζηνλ θάηη πνπ φρη θαη ηφζα πνιιά ρξφληα πξηλ ηνπο θαηλφηαλ 

αδηαλφεην. Δίλαη ζεκαληηθφ πέξα απφ ηνπο αξηζκνχο θαη ηηο ζηαηηζηηθέο λα παξαηεζνχλ 

ζε απηφ ην ζεκείν καξηπξίεο Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ νη νπνίνη θεχγνπλ ή βξίζθνληαη 

ζην κεηαίρκην ηεο επηζηξνθήο πίζσ ζηελ Αιβαλία
49

.  

Ζ Έιιε εξγάδεηαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα ζε έλα απφ ηα γξαθεία πνπ 

δηνξγαλψλνπλ δξνκνιφγηα κε ιεσθνξεία απφ ηελ Αζήλα πξνο ηελ Αιβαλία.«Οη 

δνπιεηέο πεγαίλνπλ πνιύ θαιά. Εηδηθά από ηόηε πνπ θαηαξγήζεθε ε βίδα, ε θίλεζε κεηαμύ 

Ειιάδαο θαη Αιβαλίαο είλαη ζπλερήο. Απιά ηνλ ηειεπηαίν θαηξό βιέπσ πνιιέο 

νηθνγέλεηεο πνπ θεύγνπλ κηα θαη θαιή από ηελ Ειιάδα. Μπνξεί θαη δέθα ηελ εκέξα. 

Κπξίσο ην απνθαζίδνπλ νηθνγέλεηεο κε κηθξά παηδηά πνπ δελ έρνπλ πάεη αθόκε ζρνιείν, 

κηα θαη δελ πηζηεύνπλ όηη ε δσή ηνπο εδώ ζα βειηησζεί».Παξφκνηα εηθφλα κεηαθέξεη θαη 

ε Αθξνδίηε, επίζεο εξγαδφκελε ζε γξαθείν πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηε γξακκή Αζήλαο-

Αιβαλίαο.«Αλνίμακε εδώ θαη έμη κήλεο, ε θίλεζε είλαη ζπλερήο. Είλαη θαη πνιιέο νη 

νηθνγέλεηεο πνπ κεηαθέξνπλ ηελ νηθνζθεπή ηνπο ζηελ Αιβαλία. Σόζν πνιιέο πνπ 

ζθεθηόκαζηε λα αλνίμνπκε θαη ππεξεζία κεηαθνξώλ θαη κεηαθνκίζεσλ». Ζ ίδηα έρεη ήδε 

πξνζσπηθή εηθφλα ησλ επηπηψζεσλ ηεο ειιεληθήο θξίζεο ζην αιβαληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα.«Η ζεία κνπ είλαη δηεπζύληξηα ζε ιύθεην ηεο πόιεο ηνπ Φίεξ. Μνπ αλέθεξε πσο 

                                                           
48

 INSTAT, 2014, (ΣΟ Instat: Oη Αιβαλνί κεηαλάζηεο πέξλνπλ ην δξφκν ηεο επηζηξνθήο ζηελ παηξίδα 

ηνπο, 07.10.2014, http://www.axortagos.gr/instat-oi-alvanoi-metanastes-pernoun-to-dromo-tis-epistrofis-

stin-patr.html 

49
 Οη καξηπξίεο είλαη δεκνζηεπκέλεο θαη βξίζθνληαη δηαζέζηκεο ζην:Οη κεηαλάζηεο ζθέπηνληαη λα… 

κεηαλαζηεχζνπλ,εκ αλάθηεζεο: 16 09 2011, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://www.ksm.gr  

http://www.ksm.gr/%cf%81%ce%b5%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b1%ce%b6-%ce%b3-%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%83-%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b5/
http://www.ksm.gr/%cf%81%ce%b5%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b1%ce%b6-%ce%b3-%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%83-%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b5/
http://www.ksm.gr/


 

47 
 

ην ζρνιείν εθέηνο γέκηζε από καζεηέο πνπ δνύζαλ ζηελ Ειιάδα θαη, όπσο είλαη ινγηθό, 

έρνπλ δπζθνιίεο ζηελ αιβαληθή γιώζζα». 

Τπάξρνπλ θαη απηνί πνπ δελ έρνπλ θχγεη αθφκε,είλαη φκσο κε ην έλα πφδη πξηλ 

απφ ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπο.Ο Σίκν Αια, 43 ρξφλσλ,ήξζε πξηλ απφ αξθεηά ρξφληα 

ζηελ Διιάδα κφλνο ηνπ.Σφηε πεξπάηεζε γηα κέξεο γηα λα θζάζεη σο ηελ Αζήλα. 

ήκεξα, αλ απνθαζίζεη λα επηζηξέςεη, ζα ην θάλεη νδηθψο θαη νηθνγελεηαθψο θαη απηφ 

αθξηβψο είλαη ην πξφβιεκα.«Σα παηδηά κνπ είλαη 15 θαη 12 εηώλ, έρνπλ κεγαιώζεη εδώ, 

είλαη ηειείσο αξλεηηθά ζην λα θύγνπλ. Θα ην θάλσ, όκσο, δελ γίλεηαη αιιηώο. Δελ 

αληέρσ ην βάξνο ηνπ ελνηθίνπ ρσξίο λα έρσ θαζόινπ έζνδα. Σν κόλν πνπ ζθέθηνκαη 

είλαη όηη ηα έλζεκα πνπ κάδεςα όια απηά ηα ρξόληα δνπιεύνληαο ζηελ νηθνδνκή ζα πάλε 

ρακέλα .Καη βέβαηα, παξά ηα όζα ιέλε νη Έιιελεο, ην ειιεληθό θξάηνο, ζε ζρέζε 

ηνπιάρηζηνλ κε ην αιβαληθό, ιεηηνπξγεί. ηελ Αιβαλία κπνξεί λα έρεηο δνπιεηά, δελ μέξεηο 

όκσο αλ ζα πιεξσζείο πνηέ». 

 Όπσο αλαθέξεη ην πεξηνδηθφ The economist, ππάξρνπλ αξθεηά αλέθδνηα 

ζηνηρεία γηα ηελ επηζηξνθή ησλ Αιβαλψλ ζηελ παηξίδα ηνπο αιιά ειάρηζηεο 

ζηαηηζηηθέο.Όπσο αλαθέξεη ν ππνπξγφο εμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο, αξθεηνί άλζξσπνη 

έρνπλ θχγεη, θαη πνιινί είλαη απηνί νη νπνίνη ζρεδηάδνπλ λα γπξίζνπλ πίζσ.Οη ιφγνη 

πνηθίιινπλ, αλάκεζα ζε απηνχο, είλαη ε αλεξγία ή ην γεγνλφο πσο έρνπλ ράζεη ηα 

ππάξρνληά ηνπο ιφγσ θξίζεο, απηά θπξίσο ηνπο επηβάιινπλ ή λα γπξίζνπλ ζηελ 

παηξίδα ή λα παξακείλνπλ παξάλνκα. 
50

 Δίλαη εχινγν ζε θάπνηνλ ν νπνίνο δηαβάζεη ηα 

παξαπάλσ λα δεκηνπξγεζνχλ εξσηήκαηα ή πξνβιεκαηηζκνί αλαινγηθά κε ην ηη 

ελλννχλ θαη ηη πεξηερφκελν δίλνπλ ζηελ έλλνηα ηεο παηξίδαο νη Αιβαλνί κεηαλάζηεο 

ηεο επηζηξνθήο,ηη επηπηψζεηο κπνξεί λα έρεη ζηελ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπο ε επηζηξνθή, θαζψο θαη πσο ηνπο δέρνληαη θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο 

πίζσ νη δηθνί ηνπο.  
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ε έλα δεχηεξν επίπεδν έλα άιιν βαζηθφ εξψηεκα ην νπνίν αθνξά ηελ 

θαηάζηαζε εθεί (ζηελ Αιβαλία), είλαη ην εάλ θαη θαηά πφζν ην αιβαληθφ θξάηνο ήηαλ 

έηνηκν ή είλαη έηνηκν απφ πιεπξάο ππνδνκψλ, θπξίσο λα δερηεί πίζσ έλα ζεκαληηθφ 

αξηζκφ παιηλλνζηνχλησλ Αιβαλψλ. Όια ηα παξαπάλσ ζα απνηειέζνπλ ηνλ βαζηθφ 

ππξήλα ησλ εξσηεκάησλ πάλσ ζηα νπνία ζα βαζηζζεί θπξίσο ην εξεπλεηηθφ θνκκάηη 

ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

2.17        Η  Έλλνηα ηεο Μεηαλάζηεπζεο ζηελ Αιβαληθή Πξαγκαηηθφηεηα  

              Ζ κεηαλάζηεπζε είλαη ίζσο ην πην ζεκαληηθφ πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ θαηλφκελν ζηε  κεηά- θνκκνπληζηηθή Αιβαλία, ελψ απνηειεί  έλα θπξίαξρν 

γεγνλφο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηεο Αιβαλίαο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Απφ ην 

1990 πεξίπνπ ην έλα πέκπην ηεο ζπλνιηθήο ηνπ πιεζπζκνχ έρεη εγθαηαιείςεη ηε ρψξα 

θαη δεη ζην εμσηεξηθφ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ κεηαθίλεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο 

απφ ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο πξνο ηηο αζηηθέο.Μεηαμχ ηνπ 1989 θαη ηνπ 2001.Ο 

ζπλνιηθφο πιεζπζκφο κεηψζεθε θαηά 4 ηνηο εθαηφ,ζε 3.069.275 θαη ν αγξνηηθφο 

πιεζπζκφο θαηά 15%.  

 Ζ κεηαλάζηεπζε ζε φιεο ηεο ηηο εθθάλζεηο, είηε απφ ηηο αγξνηηθέο ζε αζηηθέο 

ή δηεζλή πξνο ηελ Ηηαιία ή ηελ Διιάδα, απνηειεί ηελ πην θνηλή ζηξαηεγηθή 

αληηκεηψπηζεο ηεο ρψξαο θαη ρξεζηκεχεη σο κηα ζεκαληηθή δηθιείδα αζθαιείαο γηα ηελ 

αλεξγία θαη άιιεο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, νη νπνίεο πξνήιζαλ απφ ηε κεηάβαζε ζηελ 

νηθνλνκία ηεο αγνξάο 
51

.Ζ Αιβαλία έρεη κηα καθξά ηζηνξία ηεο κεηαλάζηεπζεο πνπ 

εθηείλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ. Καηά ηνλ 19ν θαη 20ν αηψλα, κεγάινο αξηζκφο 

Αιβαλψλ κεηαλάζηεπζε γηα πνιηηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Απηή ε 

κεηαλάζηεπζε θαηεπζχλζεθε πξνο πξννξηζκνχο ηφζν θνληά φζν θαη καθξηά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εξβίαο, ηεο Ρνπκαλία, ηελ Βνπιγαξία, ηελ Αίγππην, ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηελ Αξγεληηλή θαη ηελ Απζηξαιία. Ο πξσηαξρηθφο πξννξηζκφο 

ήηαλ, σζηφζν ε Διιάδα, φπνπ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, άηνκα ηεο 

Αιβαληθήο θαηαγσγήο αλέξρνληαλ πεξίπνπ ζε 400.000. 
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 Σν πην πξφζθαην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα μεθίλεζε ην 1990 θαη βξίζθεηαη 

αθφκε ζε εμέιημε. Ζ αξρηθή ζπίζα ήηαλ ε πηψζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο.Σν 

ηέινο ησλ ειέγρσλ γηα ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε θαη ε δηαιεχθαλζε 

ηεο θεληξηθά ζρεδηαζκέλεο νηθνλνκίαο εμαπέιπζε κηα δεκνγξαθηθή κεηαηφπηζε ζε 

πξσηνθαλείο ξπζκνχο, άηνκα αιιά θαη νιφθιεξεο νηθνγέλεηεο άξρηζαλ λα 

κεηαλαζηεχνπλ ζηηο πφιεηο ή έμνδν απφ ηε ρψξα. Ζ αξρηθή πνιηηηθή αζηάζεηα 

θνηλσληθή αλαηαξαρή, νηθνλνκηθή χθεζε θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή ηεο 

θπβέξλεζεο νδήγεζε ζηε κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο αιβαληθήο κεηαλάζηεπζεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ελψ ππνινγίδεηαη φηη 300.000 άηνκα εγθαηαιείπνπλ ηε ρψξα απφ ηνλ 

Μάξηην ηνπ 1991- 1992, θπξίσο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία.  

2.18    Tα Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Αιβαληθήο Μεηαλάζηεπζεο (ζηαηηζηηθέο/ πνζνζηά)  

 Απφ ην ηέινο ηνπ Β‟Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ κέρξη ηα 1989, ν πιεζπζκφο  ζηελ 

Αιβαλία απμήζεθε θαηά κέζν φξν πάλσ απφ 2%  αλά έηνο. Μεηαμχ ηνπ 1989 θαη ηνπ 

2001, σζηφζν, ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο κεηψζεθε θαηά 3,5% φπσο εθηηκάηαη φηη είλαη 

πάλσ απφ 600.000 άηνκα εγθαηέιεηςαλ ηελ ρψξα (INSTAT,2002).Απηή ε 

κεηαλάζηεπζε ήηαλ ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηνπο άλδξεο, ησλ νπνίσλ ν πιεζπζκφο/ 

πνζνζηά κεηψζεθε πάλσ απφ 20%.Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, ν ζπλνιηθφο 

αγξνηηθφο πιεζπζκφο κεηψζεθε 13%, ελψ ν αζηηθφο πιεζπζκφο απμήζεθε 14%,έηζη 

ψζηε κέρξη ην 2001 ην κεξίδην ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ πνπ δεη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

είρε κεησζεί 64 κε 58 ηνηο εθαηφ (INSTAT,2002). Ζ Απνγξαθή ηνπ 2001, θαηέγξαςε 

762.191 άηνκα πνπ θαηνηθνχλ ζηε ρψξα ρσξίο Διιεληθή ππεθνφηεηα θαη απνηεινχλ ην 

7% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Απφ απηφ ηνλ αξηζκφ νη 48.560 αιινδαπνί 

είλαη πνιίηεο  ηεο ΔΔ ή ηεο ΔΕΔ, (Δπξσπατθή  Εψλε Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ) 

θαηνηθνχλ αθφκε 17.426 Κχπξηνη πνπ απνιακβάλνπλ.  

Οη  ππφινηπνη 690.000 είλαη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ θαη γηα φζνπο απφ απηνχο 

είλαη ελήιηθεο (άλσ ησλ 18 εηψλ) απαηηείηαη απφ ην λφκν λα έρνπλ θαλνληθή  άδεηα 

παξακνλήο ζηε ρψξα. Οη βαζηθφηεξεο εζληθέο νκάδεο είλαη Αιβαλνί φπνπ απνηεινχλ ην 

56% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ Διιάδα είλαη ε κνλαδηθή ρψξα ηεο ΔΔ, ε νπνία 

έρεη κηα εζληθφηεηα κεηαλαζηψλ πνπ ην μεπεξλνχλ ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αιινδαπψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ρψξα.  
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Τπάξρεη κηα ζρεηηθή ηζνξξνπία ζηελ αλαινγία ησλ δχν θχισλ, γηα νξηζκέλεο 

φκσο εζληθφηεηεο παξαηεξνχληαη κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο.Καη γηα ηα δχν θχια, ε 

Κεληξηθή Δπξψπε (δειαδή ε Αιβαλία, ε Βνπιγαξία, ε Ρνπκαλία θαη ε Πνισλία) 

θπξηαξρεί ζε νιφθιεξν ην ειηθηαθφ θάζκα.Γχξσ ζην 80% ησλ κεηαλαζηψλ βξίζθνληαη 

ζε εξγάζηκε ειηθία (15-64), πνζνζηφ πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην 68% ηνπ 

Διιεληθνχ πιεζπζκνχ.Δπηπιένλ, ν αιινδαπφο πιεζπζκφο παξνπζηάδεη κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ ειιεληθφ(17% γηα ηνπο αιινδαπνχο θαη ην 15% γηα 

ηνπο Έιιελεο). 

Δμεηάδνληαο ηελ παξνπζία αιινδαπψλ απφ ρψξεο εθηφο ΔΔ παξαηεξνχκε φηη ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά(13-25%) επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ εκθαλίδνληαη ζηα λεζηά 

(Μχθνλνο, Κέα, θηάζνο, Εάθπλζνο) ζηελ Αηηηθή θαη ζηα βνξεηνδπηηθά ζχλνξα ηεο 

ρψξαο. Σα ρακειφηεξα πνζνζηά (0-1,7%) βξίζθνληαη ζηα βνξεηναλαηνιηθά 

δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο, γχξσ απφ ηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη ζε κεξηθέο νηθνλνκηθά 

ππναλάπηπθηεο πεξηνρέο.Ζ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε αιινδαπψλ ηξίησλ ρσξψλ (εθηφο 

ΔΔ) παξαηεξείηαη ζην Γήκν ηεο Αζήλαο, κε 132.000 κεηαλάζηεο πνπ απνηεινχλ ην 

17% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. 

Ζ Θεζζαινλίθε αθνινπζεί  κε 27.000 αιινδαπνχο πνπ απνηεινχλ φκσο κφλν 

ην 7% ηνπ πιεζπζκνχ. Μεηά απφ απηέο ηηο πεξηνρέο αθνινπζνχλ ηα πξνάζηηα ηεο 

Αζήλαο. Σα λεζηά δείρλνπλ επίζεο κεγάια πνζνζηά κεηαλαζηψλ (π.ρ. Κξήηε, Ρφδνο, 

Κέξθπξα θαη Εάθπλζνο).Οη ζπγθεληξψζεηο αιινδαπνχ πιεζπζκνχ απφ ρψξεο ηεο ΔΔ 

θπκαίλνληαη ζε ρακειά πνζνζηά, αλ θαη θηάλνπλ ζην 6,4% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 

ζηελ Αιφλλεζν.Παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο ζηα πην επθαηάζηαηα 

πξνάζηηα ηεο Αζήλαο θαη ζε νξηζκέλα Διιεληθά λεζηά φπσο (Ρφδνο, Λίλδνο, Νφηηα 

Ρφδνο, χκε, Ακνξγφο ,θηάζνο, πέηζεο).Δπηπιένλ, θάπνηεο νκάδεο αιινδαπψλ ηεο 

ΔΔ βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε ζπλήζσο ζε πξνάζηηα φπσο ε Δθάιε, 

ε Κεθηζηά, ε Γιπθάδα θαη ε Βνχια θαη ζηα λεζηά Κέξθπξα θαη Κσ.  

Χζηφζν, ε ππθλφηεηα ηνπ αιινδαπνχ πιεζπζκνχ πνηθίιεη κε βάζε έλα 

μεθάζαξν γεσγξαθηθφ ππφδεηγκα. Ζ Βφξεηα Διιάδα, θαη φπνπ ππάξρνπλ κεγάινη 

αξηζκνί κεηαλαζηψλ, έρεη ρακειέο ζπγθεληξψζεηο αιινδαπνχ πιεζπζκνχ (π.ρ. 1-3% 

ζηηο έξξεο, ηε Γξάκα, ηελ Κνκνηελή θαη ηελ Αιεμαλδξνχπνιε) αθφκα θαη ε 

Θεζζαινλίθε έρεη κφλν ην 7% 
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.Ζ Αηηηθή θαη νξηζκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο (π.ρ. Υαληά, Ρφδνο) έρνπλ γχξσ 

ζην 8% θαη ν Γήκνο ηεο Αζήλαο 17%.Ο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 

11,2 εθαηνκκχξηα. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ κεηαλαζηψλ θαίλεηαη λα θπκαίλεηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα κεηαμχ 7% θαη 10% κε ξπζκφ αχμεζεο ηνπο ζηε ρψξα γχξσ ζην 

0,35% κε ηλ αληίζηνηρν ξπζκφ αχμεζεο ησλ Διιήλσλ θάησ απφ ην 0,13%.Ο 

ππνινγηζκφο, φπσο αλαθέξζεθε, παξνπζηάδεη φρη κφλν δπζθνιίεο, αιιά είλαη εμίζνπ 

δπλακηθφο θαη κεηαβαιιφκελνο φπσο θαη ην ίδην ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο. Οη 

πεξηνξηζηηθέο, πεξίπινθεο θαη ρξνλνβφξεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα είζνδν θαη 

δηακνλή ησλ κεηαλαζηψλ δηα ηεο λφκηκεο νδνχ ελζαξξχλνπλ ηελ αλεπίζεκε είζνδν θαη 

δηακνλή.  

Οη πεξηζζφηεξνη αλεπίζεκνη κεηαλάζηεο έξρνληαη ζηελ Διιάδα λφκηκα θαη ζηελ 

ζπλέρεηα παξαβηάδνπλ ηα ρξνληθά πεξηζψξηα ηεο ζεψξεζεο εηζφδνπ (visa) ηνπο ή 

βξίζθνπλ δνπιεηά ρσξίο απηφ λα πξνβιέπεηαη ζηνπο φξνπο ηεο ζεψξεζεο. Οξηζκέλνη 

εηζέξρνληαη ζηελ ρψξα κε πιαζηά έγγξαθα. Ζ αλεπίζεκε απαζρφιεζε αξθεηψλ 

λνκηκνπνηεκέλσλ κεηαλαζηψλ παξάγεη κε λφκηκν θαζεζηψο δηακνλήο φηαλ εμαηηίαο 

ηφζνη κεηαλάζηεο αδπλαηνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ ελζήκσλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο. Δίλαη ζαθέο φηη 

πάλσ απφ ην 50% ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα απφ ην 1990 θαη χζηεξα είλαη 

Αιβαλνί, θάηη πνπ νθείιεηαη ζηελ γεηηλίαζε κε ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο επηθξαηνχζεο εθεί ζπλζήθεο. 

2.18.1    Η Έιεπζε ησλ Αιβαλψλ ζηελ Διιάδα : Πξνβιήκαηα θαηά ηελ έληαμε 

ηνπο ζηε ρψξα  

Οθείινπκε λα ζπκίζνπκε φηη ην πιαίζην ηεο ππνδνρήο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

πιεζπζκψλ-αιβαληθψλ θπξίσο ζηελ Διιάδα ππήξμε ερζξηθφ, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990.Σφζν νη κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο φζν θαη ε εθαξκνγή ηνπο, θαζψο 

επίζεο θαη ε εηθφλα πνπ θαηαζθεχαζαλ ηα ειιεληθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (ΜΜΔ) 

γηα ηνπο κεηαλάζηεο απφ ηελ Αιβαλία νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζε θαηλφκελα δπζθνξίαο θαη 

αιβαλνθνβίαο
52

, ζπγθεληξψλνληαο έλαλ νιφθιεξν ιαφ-ηνπο Αιβαλνχο-ππφ ην ζηίγκα 

ηνπ εγθιεκαηία. Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ‟90, ηαπηφρξνλα κε ηελ αχμεζε ηεο 
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κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ηδίσο ηεο κεηαλάζηεπζεο –ηα ΜΜΔ άξρηζαλ ζηαδηαθά 

λα απνδίδνπλ δηαθφξσλ εηδψλ εγθιεκαηηθέο πξάμεηο ζε αιινδαπνχο, θαη πξνπάλησλ ζε 

Αιβαλνχο πνιίηεο (Tsoukala,1999,ζει.77-89). Απηφ ην ηδηαηηέξσο «αιβαλφθνβν» 

θιίκα, ήξζε λα επηβάιεη ζηαδηαθά κηα εηθφλα ηνπ Αιβαλνχ εκπνηηζκέλε κε 

ζηεξεφηππα, φπσο ε εγθιεκαηηθφηεηα, ε απεηιή γηα ην έζλνο, θ.ιπ. Ζ ιέμε «Αιβαλφο» 

έγηλε πνιχ ζχληνκα ζπλψλπκε κε ηνλ θαθνπνηφ, ελψ ε εηθφλα ηνπ Αιβαλνχ-παξάλνκνπ 

κεηαλάζηε-δξάζηε θπξηάξρεζε ζηελ Διιάδα ηνπ 1990. 

ην πιαίζην απηφ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε άξλεζε ηεο ηαχηηζεο κε κηα 

αιβαληθή θνηλφηεηα θαίλεηαη λα απνηειεί, γηα πνιιά άηνκα αιβαληθήο ππεθνφηεηαο, 

έλα είδνο ζηξαηεγηθήο πνπ απνζθνπεί ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο αξλεηηθέο ζπλζήθεο 

ππνδνρήο ζηελ Διιάδα. Σα πνιχ ζπλεζηζκέλα θαηλφκελα αιιαγήο νλφκαηνο θαη 

δήισζεο κηαο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο δηαθνξεηηθήο απφ ηελ πξαγκαηηθή (Υξηζηηαλνί 

νξζφδνμνη,φπσο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ)–θαηλφκελα πνπ έρνπλ 

παξαηεξεζεί θαη ζρνιηαζηεί επαξθψο ζηε βηβιηνγξαθία (βι. γηα παξάδεηγκα Φεκκέλνο, 

2001, ζει.184) -έξρνληαη λα εληζρχζνπλ απηήλ ηελ ππφζεζε. Σν δηπιφ θαηλφκελν ηεο 

αιιαγήο νλφκαηνο θαη ηεο -ηνπιάρηζηνλ θαη‟ φλνκα-αιιαγήο ζξεζθείαο κπνξεί εχθνια 

λα ραξαθηεξηζηεί σο θάπνηνπ ηχπνπ «απφθξπςε ηαπηφηεηαο» ηνπ κεηαλάζηε.Ζ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ αιβαληθνχ νλφκαηνο απφ έλα ειιεληθφ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

θπξίσο ζηηο ζπλαλαζηξνθέο κε Έιιελεο, ρσξίο φκσο απηφ λα απνθιείεη ηε ρξήζε ηνπ 

ζηε ζθαίξα ηεο νηθνγέλεηαο, είλαη κηα πξαθηηθή πνπ παξακέλεη άηππε ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, δελ θαηαγξάθεηαη, δειαδή, ζηα επίζεκα έγγξαθα, φπσο 

ηαπηφηεηα, δηαβαηήξην, θιπ.Ζ αιιαγή απηή αθνξά ζπλήζσο ηα κνπζνπικαληθά 

νλφκαηα ή απηά πνπ αθνχγνληαη σο ηέηνηα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα ρξηζηηαληθά θαη ηα 

αξραία ειιεληθά νλφκαηα (πνπ είλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλα) είηε κεηαθξάδνληαη ζηα 

ειιεληθά είηε αληηζηνηρίδνληαη κε ηα νκψλπκφ ηνπο ειιεληθά (γηα παξάδεηγκα, ην 

Achilles γίλεηαη Αρηιιέαο). 

           ε κεγάιν βαζκφ, είλαη ε θπξίαξρε θνηλσλία πνπ απαηηεί απηήλ ηελ 

αθνκνησηηθή πξαθηηθή, θαζψο, ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ησλ πιεξνθνξηνδνηψλ καο, 

ζπρλά νη Έιιελεο εξγνδφηεο (ηα «αθεληηθά»), κε ηε δηθαηνινγία φηη δε κπνξνχλ λα 

πξνθέξνπλ ηα νλφκαηα ησλ Αιβαλψλ εξγαδνκέλσλ ηνπο απνθαζίδνπλ ζηε ζέζε απηψλ 

ησλ ηειεπηαίσλ: «ζα ζε θσλάδσ Γηάλλε».  
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ε άιιεο πεξηπηψζεηο, σζηφζν, δηαθξίλνπκε εκθαλψο ηελ επηζεηηθφηεηα ησλ 

εξγνδνηψλ: «Ση είλαη απηό ην όλνκα; Θα ζε ιέσ...»(Kokkali ,2008,ζει.358).Έηζη, αλ θαη 

ζε ηειηθή αλάιπζε, ε επηινγή είλαη ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο εθ 

κέξνπο νξηζκέλσλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο απέρνπλ πνιχ απφ ην λα είλαη αζψεο. 

Αθφκε πεξηζζφηεξν, απνθαιχπηνπλ ξεηά ηνλ παηεξλαιηζκφ πνπ θαίλεηαη λα 

ραξαθηεξίδεη ηελ αληηκεηψπηζε πνιιψλ αιινδαπψλ ζε επάισηε θαηάζηαζε απφ ηα 

κέιε ηεο θπξίαξρεο θνηλσλίαο. 

Ζ δεχηεξε φςε ηεο «απφθξπςεο ηαπηφηεηαο» αθνξά ζηελ ςεπδφ-αιιαγή 

ζξεζθείαο, δειαδή ηε δήισζε κηαο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο δηαθνξεηηθήο απφ ηελ αξρηθή. 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, απηή ε πξαθηηθή δελ ζπλνδεχεηαη απφ θάπνηα επίζεκε πξάμε, 

φπσο βάπηηζκα (ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηνπο ελήιηθεο), αιιά αληίζεηα παξακέλεη 

ζρήκα ιφγνπ.  

Ζ απφθξπςε ηεο κνπζνπικαληθήο πίζηεο ζε έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν ε ειιεληθφηεηα αλέθαζελ νξίδνληαλ απφ ηελ Οξζνδνμία, αιιά ηαπηφρξνλα θαη 

απφ ηνλ θφβν θαη ηελ αλαζθάιεηα πνπ πξνθαιεί ην Ηζιάκ, εθπξνζσπνχκελν ζην εζληθφ 

θαληαζηαθφ θπξίσο απφ ηνλ Σνχξθν-πξναηψλην «ερζξφ» ησλ Διιήλσλ θαη ηεο 

ειιεληθφηεηαο, δελ πξέπεη λα καο εθπιήζζεη.Πξάγκαηη, θαίλεηαη φηη ην πξψην εξψηεκα 

πνπ ηίζεηαη ζε έλαλ Αιβαλφ ή κηα Αιβαλίδα απφ θάπνηνλ Έιιελα ή θάπνηα Διιελίδα 

αθνξά ηελ ζξεζθεπηηθή ηνπ πίζηε
53

.ε απηφ ην πιαίζην, είλαη πηζαλφ φηη κηα ζεκαληηθή 

κεξίδα ηνπ αιβαληθνχ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ δελ ηνικά λα απνθαιχςεη ηηο 

πξαγκαηηθέο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, κνπζνπικαληθέο ή αθφκε θαη αζετζηηθέο, 

θνβνχκελε δηαθξίζεηο ή ερζξφηεηα ζε βάξνο ηνπ.Ζ απφθξπςε ηαπηφηεηαο, κέζσ ηεο 

αιιαγήο νλφκαηνο θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ, νθείιεη λα κειεηάηαη 

ιακβάλνληαο ππφςε κηα αμηνζεκείσηε ηδηαηηεξφηεηα ησλ αιβαληθψλ κεηαλαζηεχζεσλ 

ζηελ Διιάδα: ηελ χπαξμε ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Νφηηα Αιβαλία.  
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Ζ καδηθή κεηαλάζηεπζε κειψλ ηεο κεηνλφηεηαο θαη ν πξσηνπνξηαθφο ξφινο 

πνπ έπαημαλ νη άλζξσπνη απηνί ζηελ έλαξμε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ θπκάησλ κε 

πξννξηζκφ ηελ Διιάδα επέηξεςαλ λα ιεηηνπξγήζεη ην παηρλίδη ηεο απφθξπςεο. Γηφηη, 

θάπνηνο πνπ άιιαμε ην φλνκα θαη ηε ζξεζθεία ηνπ, θέξεηαη λα αλήθεη ζηνπο 

κεηνλνηηθνχο ηεο Αιβαλίαο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη Έιιελεο ή ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη 

γη‟απηφ ραίξνπλ, ζηελ Διιάδα, θαιχηεξεο ππνδνρήο απφ φηη νη αιινγελείο κεηαλάζηεο. 

Έηζη, ππνβνεζνχκελνη απφ ηελ απνπζία θπζηνγλσκηθψλ ηρλεζεηψλ θαηαγσγήο, φπσο ην 

ρξψκα ηνπ δέξκαηνο, θάπνηνη κεηαλάζηεο πξνζπαζνχλ λα θξχςνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο, 

παξηζηάλνληαο-φρη βέβαηα φηη είλαη Έιιελεο, πξάγκα πνπ δελ ζα γίλνληαλ πηζηεπηφ-φηη 

αλήθνπλ ζηε κεηνλφηεηα ηεο Νφηηαο Αιβαλίαο. 

Απηή ε δηεθδίθεζε δελ απνζθνπεί αθεξεκέλα κνλάρα ζε κηα θαιχηεξε έληαμε 

θαη ζηελ απνδνρή απφ ηελ πεξηβάιινπζα θνηλσλία. Αθνξά θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

νθέιε γηα ηνπο Αιβαλνχο κεηαλάζηεο, φπσο ε πξφζβαζε ζην Δηδηθφ Γειηίν 

Σαπηφηεηαο Οκνγελνχο, ην νπνίν παξαρσξεί δηθαηψκαηα σο πξνο ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 

δηέιεπζεο ησλ ζπλφξσλ, αιιά θαη σο πξνο ηελ πξνηίκεζε ζηηο πξνζιήςεηο γηα εξγαζία. 

Ζ απφδεημε «ειιεληθφηεηαο» θαίλεηαη, ζπλεπψο, φηη δηεπθνιχλεη ηε δσή ζηελ Διιάδα  

κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη ζπκβάιιεη έηζη, ζηε δηεχξπλζε ησλ θαηλνκέλσλ απφθξπςεο 

ηαπηφηεηαο, ηα νπνία, φκσο, είλαη πξνθαλέο φηη δε κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. 

2.19 Κνηλσληθέο θαη Οηθνλνκηθέο πλζήθεο πνπ Οδήγεζαλ ηνλ Αιβαληθφ 

Πιεζπζκφο ζε Μεηαλάζηεπζε 

 

Οη απαξρέο ηεο Αιβαληθήο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηνλ Διιαδηθφ ρψξν, ήηαλ 

απφξξνηα ηεο πηψζεο ηνπ «θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο» ηνπ Δλβέξ Υφηδα (1945-

1990) ζπκπιεξψλεη πιένλ δχν δεθαεηίεο.Ζ Αιβαληθή κεηαλάζηεπζε πξνο ηελ Διιάδα 

πνπ αθνινχζεζε ηελ πηψζε ηνπ επί 45 ρξφληα ην «θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο» ζηελ 

Αιβαλία απαγφξεπε ηε κεηαλάζηεπζε, ραξαθηεξίδνληαο ηελ σο πξάμε πξνδνζίαο πνπ 

επέζπξε πνηλέο καθξφρξνλεο θπιάθηζεο θαη ζαλάηνπ, θαζηζηψληαο ηε ρψξα ην πην 

θιεηζηφ θαη απνκνλσκέλν θξάηνο ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ
54

. 
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Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηηο ζπλζήθεο, νη νπνίεο επηθξαηνχζαλ πξηλ ηε 

κεηαλάζηεπζε, αλαθέξνπκε ηα εμήο:To κφλν θαλάιη επηθνηλσλίαο ησλ Αιβαλψλ πξνο 

ην δπηηθφ θφζκν ήηαλ ε παξάλνκε παξαθνινχζεζε ηηαιηθψλ ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ ηα 

νπνία παξνπζίαδαλ κηα πνιχ ηδεαηή εηθφλα ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ πνπ ζε θακηά 

πεξίπησζε δελ πξνεηνίκαδε ηνπο Αιβαλνχο γηα ηνλ απνθιεηζκφ θαη ην ζηηγκαηηζκφ πνπ 

ζα βίσλαλ σο κεηαλάζηεο αξγφηεξα
55

.(Mai, 2001). Οη βαζηθνί ιφγνη νη νπνίνη νδήγεζαλ 

ηνπο Αιβαλνχο ζηε ιχζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ήηαλ ε θηψρεηα, ε αλεξγία, ε ειιεηπήο 

ηαηξηθή πεξίζαιςε, ε έιιεηςε αζθάιεηαο θαη αζθάιηζεο ζηελ Αιβαλία θαζψο θαη νη 

θησρέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο (ΗΟΜ 2008). Μέζα ζην ίδην πιαίζην, είλαη ρξήζηκν λα 

αλαθέξνπκε θαη ηελ άπνςε ηνπ  Barjaba, 2004, ν νπνίνο αλαθέξεη θαη άιινπο ιφγνπο 

φπσο ηα πνιηηηζκηθά θίλεηξα, ηελ πεξηέξγεηα, ηηο κνξθσηηθέο θηινδνμίεο, ηελ 

επαγγεικαηηθή εμέιημε, θαζψο θαη ηελ νηθνγελεηαθή ζπλέλσζε θαη ηηο θαιχηεξεο 

πξννπηηθέο γεληθά ζηηο ρψξεο ππνδνρήο (2004). 

Χο εθ ηνχηνπ ππνινγίδεηαη φηη κέρξη ην 2004 ην έλα ηέηαξην ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

Αιβαλίαο κεηαλάζηεπζε
56

 θαη ζχκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία ηεο αιβαληθήο 

θπβέξλεζεο νη Αιβαλνί κεηαλάζηεο απνηεινχλ ζήκεξα ην 34,8% ηνπ ζπλνιηθνχ 

αιβαληθνχ πιεζπζκνχ.  

2.20      ηαηηζηηθά ηνηρεία Αλάιπζεο Μεηαλαζηεπηηθήο Κίλεζεο -Η Διιάδα σο 

Υψξνο Τπνδνρήο ησλ Μεηαλαζηψλ  

H Διιάδα απφ ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ ζην παξειζφλ, έγηλε απφ ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ρψξα ππνδνρήο. Ζ Διιάδα πξφζθαηα θιήζεθε λα δηεπζεηήζεη 

έλα πξφβιεκα πνπ άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο αληηκεηψπηζαλ πνιχ πην πξηλ.Οη ρψξεο 

"πινχζηνπ Βνξξά"ηεο Δπξψπεο, Γεξκαλία, Βξεηαλία, Οιιαλδία, Βέιγην, Γαιιία  

απέθηεζαλ κεηά ηνλ Β΄Παγθφζκην Πφιεκν, θπξίσο ηηο δεθαεηίεο„60-‟70 αμηνζεκείσηεο 

κεηαλαζηεπηηθέο κεηνλφηεηεο, πνπ έθηαλαλ κέρξη θαη ην 10% ηνπ εζληθνχ πιεζπζκνχ 

ηνπο.  
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Σν ξεχκα ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ 

θαζεζησηηθή αιιαγή ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε, αλ θαη ππάξρνπλ θαη κεηαλαζηεπηηθέο 

κεηνλφηεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Αθξηθή θαη ηελ Αζία. Οη κεηαλάζηεο αλαδεηνχλ, 

κέζσ ηεο εξγαζίαο, κηα θαιχηεξε δσή απφ απηή πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε παηξίδα 

ηνπο.Βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζχγρξνλν κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφµελν, είλαη 

ην γεγνλφο φηη ε κεηαλάζηεπζε δελ έρεη ηνλ νξγαλσµέλν ραξαθηήξα πνπ είρε ζε 

παιαηφηεξεο επνρέο θαη ε αχμεζε ηνπ αξηζµνχ ησλ µεηαλαζηψλ νθείιεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηελ είζνδν ζηε ρψξα καο κε φρη «θαλνληθφ» ηξφπν. Παξάιιεια ν εξπζξφο ησλ 

ρσξψλ απνζηνιήο απμάλεηαη, ελψ απμάλνληαη θαη νη πξφζθπγεο πνπ δεηνχλ πνιηηηθφ 

άζπιν. Ζ Διιάδα γίλεηαη πφινο έιμεο νηθνλνκηθψλ µεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ εθ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη απνηειεί γεσγξαθηθφ θνµβηθφ ζεµείν θαη πξνζειθχεη ηφζν απφ ηελ 

Δπξψπε (Αλαηνιηθή θαη Κεληξηθή), φζν θαη απφ άιιεο Μεζνγεηαθέο ρψξεο, θαζψο θαη 

απφ ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο. 

Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο δηαδξακαηίδεη ζεµαληηθφ ξφιν σο πξνο ηελ 

επηινγή ηεο είηε σο ρψξα ηειηθνχ πξννξηζµνχ, είηε σο ελδηάκεζνπ πξννξηζµνχ 

«δηαβαηηθή» ρψξα απφ ηνπο µεηαλάζηεο.Ζ  µνξθνινγία ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ θαη ε 

δπζθνιία θχιαμήο ηνπο δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν αιινδαπψλ. Ζ εγγχηεηά ηεο µε ρψξεο 

ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο πνπ γλψξηζαλ θνηλσληθνπνιηηηθέο 

αλαηαξαρέο, αιιά θαη µε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο, ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ γηα ηνλ πιεζπζµφ ησλ νπνίσλ απνηειεί ηελ πξψηε ηνπιάρηζηνλ πχιε γηα 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Γπηηθφ Κφζµν. Μηα δεχηεξε µνξθή κεηαλάζηεπζεο ζηελ 

Διιάδα, αθνξά ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ νµνγελψλ ειιήλσλ θαη θαηά θχξην ιφγν ησλ 

ειιήλσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο (Πφληηνη). 

Με ηελ έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο φπσο ήηαλ θπζηθφ, ε ρψξα 

θαη ε θνηλσλία καο βξέζεθαλ απξνεηνίκαζηεο. Ζ αξρηθή αληίιεςε πνπ επεθξάηεζε 

ήηαλ φηη έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα θαηάζηαζε "θηινμελνχκελσλ εξγαηψλ",νη νπνίνη ζα 

βνεζνχζαλ απιψο ηελ πξνζπάζεηα αλάθακςεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,θάηη πνπ 

ήηαλ, ιίγν σο πνιχ, απνδεθηφ απφ επξέα ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο. Με ηνλ ρξφλν φκσο 

έγηλε ζαθέο φηη δελ επξφθεηην λα δηαηεξεζεί επί πνιχ απηφ ην θαζεζηψο.  
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Χο εθ ηνχηνπ, παξνπζηάζηεθαλ ηα θαηλφκελα πνπ παξαηεξήζεθαλ θαη ζε άιιεο 

ρψξεο ππνδνρήο, φπσο ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, ε μελνθνβία, ν ξαηζηζκφο, αιιά θαη 

ηέζεθαλ δεηήκαηα θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ησλ κεηαλαζηψλ, φπσο ε δηεθδίθεζε 

αηνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, ε νηθνγελεηαθή ζπλέλσζε θ.ά. Οη 

παιαηφηεξεο ηζρπξέο πεπνηζήζεηο ζηελ Διιεληθή θνηλσλία, γηα νκνηνγελέο εζληθφ 

θξάηνο, πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ αδπλαηίδνπλ. 

πλεηδεηνπνηείηαη ην γεγνλφο ηεο ζπλχπαξμεο κε ηνπο αιινδαπνχο. ηγά-ζηγά 

πξπηαλεχνπλ νη ζθέςεηο γηα ελζσκάησζε θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη κε ηε δηεπζέηεζε ησλ 

εξγαζηαθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, ζηεγαζηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αλαγθψλ ησλ κεηαλαζηψλ. 

Καινχκαζηε ινηπφλ σο ρψξα ππνδνρήο λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη πνιινί απφ ηνπο 

"θηινμελνχκελνπο εξγαδφκελνπο" ζα παξακείλνπλ γηα πνιχ ή θαη γηα πάληα ζηνλ ηφπν 

καο θαη ζα θέξνπλ θνληά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

2.21 Οηθνλνκηθή  Κξίζε ζηελ Διιάδα θαη ΜΜΔ –Δπηξξνή ζηνπο Δξγαδνκέλνπο  

 

Υηιηάδεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο,αδπλαηψληαο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο, θαζεκεξηλά «θαηεβάδνπλ ξνιά».Οη εγγξαθέο θαη νη δηαγξαθέο 

επηρεηξήζεσλ ζηα θαηά ηφπνπο επηκειεηήξηα είλαη ελδεηθηηθέο ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή αγνξά. Έπεηηα απφ έξεπλα ζηα επηκειεηήξηα 

ηεο ρψξαο, απνθαιππηηθά ζηνηρεία γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θιείλνπλ αιιά θαη γηα φζεο 

ιεηηνπξγνχλ γηα πξψηε θνξά. χκθσλα κε απηά ηα ζηνηρεία, ζηα επηκειεηήξηα ηεο 

Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο νη εγγξαθέο γηα ην α΄πεληάκελν ηνπ 2007 ζεκείσζαλ 

κείσζε θαηά 8,7% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2006, απφ 1.580 ην 2006 ζε 

1.280 ην 2007, ελψ νη δηαγξαθέο επηρεηξήζεσλ παξνπζίαζαλ αχμεζε 4,5%, απφ 1.337 

ην 2006 ζε 1.443 ην 2007 (ICAP –Οδεγφο Δπηρεηξήζεσλ, Έθδνζε 2008, ηαηηζηηθά θαη 

Οηθνλνκηθά ηνηρεία Δπηρεηξήζεσλ –ρφιηα θαη Παξαηεξήζεηο). 
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Δπίζεο ζε δέθα επηκειεηήξηα ηεο ρψξαο, φπσο ην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην 

Πεηξαηψο, Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζήλαο, Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Πεηξαηψο, 

Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ 

Δπηκειεηήξην Ρνδφπεο, Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο, Λαθσλίαο, Καξδίηζαο θαη Έβξνπ, νη 

δηαγξαθέο επηρεηξήζεσλ απφ ηα κεηξψα ησλ επηκειεηεξίσλ ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

λέεο εγγξαθέο ην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ-Απγνχζηνπ 2007.  

Χζηφζν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ζε 34 επηκειεηήξηα 

ηεο ρψξαο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2007, νη εγγξαθέο επηρεηξήζεσλ αλέξρνληαλ ζε 51.262 ελψ 

νη δηαγξαθέο ζε 32.216 κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζεηηθφ ηζνδχγην 19.046 εγγξαθψλ. 

Δθέηνο θαη ην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ-Απγνχζηνπ, νη εγγξαθέο ήηαλ 28.877, νη 

δηαγξαθέο 19.518 θαη ην θαζαξφ απνηέιεζκα 9.176 επηρεηξήζεηο. Δκθαλίδεηαη, δειαδή, 

κείσζε 15,5% ησλ εγγξαθψλ. Αθφκε, κείσζε ησλ λέσλ εγγξαθψλ παξαηεξείηαη ζε 25 

απφ ηα 34 επηκειεηήξηα, ελψ ζε νθηψ απφ απηά ε κείσζε μεπεξλά ην 25% ζε ζρέζε κε 

ην 2006 (ICAP – Οδεγφο Δπηρεηξήζεσλ – Έθδνζε 2008, ηαηηζηηθά θαη Οηθνλνκηθά 

ηνηρεία Δπηρεηξήζεσλ – ρφιηα θαη Παξαηεξήζεηο). 
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3. Κεθάιαην 3
ν
 – Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

 

3.1     Γηαηχπσζε Πξνβιήκαηνο 

 

 Σν πξφβιεκα, ην νπνίν αληηκεησπίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο ζην 

αληηθείκελν ηεο επηζηξνθήο ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ ηε ρψξα απφ ηελ νπνία 

πξνήιζαλ, ζρεηίδεηαη αθελφο κε ην θαηά πφζν έλα ππάξρνλ νηθνλνκηθφ πξφβιεκα φπσο 

είλαη ε Οηθνλνκηθή Κξίζε ζηελ Διιάδα, είλαη ηθαλφ λα νδεγήζεη ηνπο αλζξψπνπο 

απηνχο ζε κηα εθ λένπ κεηαλάζηεπζε θαη αθεηέξνπ θαηά πφζν νη δεζκνί πνπ έρνπλ 

αλαπηχμεη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ αλαζηαιηηθά ζε κηα ηέηνηα απφθαζε. 

3.2 θνπφο ηεο Έξεπλαο 

 

 θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα αλαδεηρζεί κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε 

φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηδξνχλ ζηελ επηινγή ηνπ Αιβαληθνχ 

ιανχ γηα παιηλλφζηεζε θαη επαλαπαηξηζκφ,αλ ε απφθαζε απηή είλαη ηειηθά 

απαχγαζκα θαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αιβαληθήο ηαπηφηεηαο θαη θνπιηνχξαο ή αλ νη 

θνηλσληθφ -πνιηηηθέο ζπλζήθεο είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηειηθή επηινγή. 

3.3 Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο 

 

        ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα πξνζπαζήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε θαη λα 

παξνπζηάζνπκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν Αιβαληθφο ιαφο επηιέγεη ή φρη ηε 

κεηαλάζηεπζε θαη θαηά πφζν ε Δζληθή ηαπηφηεηα θαη λννηξνπία ππαγνξεχεη κηα ηέηνηα 

απφθαζε. Οη εξεπλεηηθέο απηέο ππνζέζεηο, αλαθέξνληαη σο εμήο 

 Πνηνο ν Ρόινο ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο ηνπ 2009 θαη έπεηηα, ζηελ επηζηξνθή 

κεηαλαζηώλ ζηελ Παηξίδα ηνπο; 

 Πνηεο νη Οηθνλνκηθέο πλζήθεο ζηελ Ειιάδα νη νπνίεο αλαγθάδνπλ ηνπο 

Μεηαλάζηεο θαη ηδηαίηεξα ηνπο Αιβαλνύο ζηελ επηζηξνθή ηεο Παηξίδα ηνπο; 

 Πνηεο νη Κνηλσληθέο δηαζηάζεηο ζηελ Ειιάδα γηα ηηο νπνίεο νη Αιβαλνί 

αλαγθάδνληαη λα επηζηξέςνπλ ζηελ Παηξίδα ηνπο; 
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 Πσο γίλνληαη αληηιεπηέο νη Οηθνλνκηθέο θαη Κνηλσληθό-πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο 

ζηελ Ειιάδα από ηνπο Αιβαλνύο κεηαλάζηεο θαη νη νπνίεο νδεγνύλ ζε επηζηξνθή 

ζηελ Αιβαλία; 

 Γηαηί ε Ειιάδα πιένλ παξνπζηάδεηαη σο δύζθνινο ρώξνο ελζσκάησζεο 

κεηαλαζηώλ ζηελ νηθνλνκηθή ηεο θαη πνιηηηζκηθήο ηεο θαζεκεξηλόηεηα 

 Πνηνί νη ιόγνη εθηόο νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθό-πνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ πνπ 

αλαγθάδνπλ ηνπο Αιβαλνύο γηα επηζηξνθή ζηελ Παηξίδα ηνπο; 

3.4 Λεηηνπξγηθνί Οξηζκνί 

 

 Ζ ρξήζε ιεηηνπξγηθψλ νξηζκψλ ζα καο βνεζήζεη ζηελ εκβάζπλζε ηνπ λνήκαηνο 

ησλ εξεπλεζέλησλ ζεκάησλ θαη ηελ θαηαλνεηή δηαηχπσζή ηνπο.  

3.5   Πξνυπνζέζεηο θαη Πεξηνξηζκνί 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή θαη νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηνπ ζρεηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο καο απνηειεί ε νπζηαζηηθή θαη ελδειερήο κειέηε φισλ ησλ 

ζρεηηθψλ άξζξσλ θαη ζπγγξακκάησλ κε πλεχκα αληηθεηκεληθήο πξνζέγγηζεο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί πσο ζηελ παξνχζα έξεπλα ,φπσο ζε θάζε αληίζηνηρε εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία, νη εξεπλεηέο δελ είλαη δπλαηφ λα θσηίζνπλ κε ηα επξήκαηά ηνπο φιεο ηηο 

πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο. 

Χο εθ ηνχηνπ ζε φ,ηη αθνξά ηελ παξνχζα έξεπλα παξφιν πνπ απηή δηεμάγεηαη 

κέζσ εξσηαπαληήζεσλ (πλεληεχμεηο) θαη κε ηπραία δεηγκαηνιεςία θαη παξφιν πνπ ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα καο έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε πξνζνρή θαη ζπλέπεηα σο πξνο ηελ 

δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ καο πξνο ηνπο παιηλλνζηνχληεο, σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα 

ιάβνπκε ππφςε καο πσο απεπζπλφκαζηε ζε  πεξηνξηζκέλν αξηζκφ  παιηλλνζηνχλησλ 

θάηη πνπ εθ πξννηκίνπ ζέηεη πεξηνξηζκφ θαη ζηελ  έθηαζε ησλ ίδησλ ησλ απαληήζεσλ 

(νη απαληήζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο). 
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3.6       Γηεμαγσγή Έξεπλα 

Ζ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο έρεη σο θχξην ζηφρν ηεο ηελ αλάδεημε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ δεηεκάησλ ηα νπνία εγείξεη ε επηζηξνθή/παιηλλφζηεζε Αιβαλψλ  ζηε 

ρψξα ηνπο έξεπλα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο ρξήζεο εξσηαπαληήζεσλ νη νπνίεο ζα 

δηεμαρζνχλ κε ηελ κέζνδν ηεο ερνγξάθεζεο.Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ ηηο νπνίεο ζα ζέζεη ν εξεπλεηήο, επηηειείηαη ζηελ πεξηνρή 

ησλ Αγίσλ αξάληα. ηελ έξεπλα ιακβάλνπλ κέξνο παιηλλνζηνχληεο 10 ηνλ αξηζκφ θαη 

ειηθίαο απφ 30 έσο 45 εηψλ. 

3.7      Μεζνδνινγία Έξεπλαο  

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη 10 παιηλλνζηνχληεο θαη ε έξεπλα δηεμάγεηαη ζηελ πφιε 

ησλ Αγίσλ αξάληα..Ζ επηινγή ησλ ππνθεηκέλσλ/εξσηεζέλησλ (ζπλεληεπμηαδφκελσλ) 

ήηαλ ηπραία. Σέινο, ε έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 

03/01/2016 έσο ηηο 07/01/2016.Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ ήηαλ ε ζπλέληεπμε κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ, ππφ κνξθή ζπδήηεζεο 

ε νπνία ερνγξαθείηαη. Σν ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ είλαη δέθα (10).Όζνλ αθνξά ην 

δείγκα ηεο έξεπλαο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη 6 άληξεο θαη 4 

γπλαίθεο. Γηα ην ζθνπφ ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο, ζεσξείηαη πσο ην θαηαιιειφηεξν 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία, ήηαλ ε ρξήζε ηεο 

ζπλέληεπμεο ε νπνία απνηειεί κέζνδν πνηνηηθήο αλάιπζεο. 

Όζνλ αθνξά ηελ θεληξηθή ζέζε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο καο ελδηαθέξεη λα 

θαηαλνήζνπκε ηνλ ππνθεηκεληθφ θφζκν ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο Χζηφζν, ε πνηνηηθή 

αλάιπζε απνζθνπεί ζηελ εξκελεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαη φρη ζηε γελίθεπζε απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν. Παξάιιεια, ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε αληηκεησπίδεη ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα σο απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ησλ αηφκσλ ( Cohen & Manion, 1994, ζ. 

63).Ζ ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλεηαη απφ ηα άηνκα, ινηπφλ, είλαη απηή πνπ επεμεγεί 

ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. 
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Με βάζε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε νη ππνζηεξηθηέο ηεο πηζηεχνπλ πσο 

πξνθεηκέλνπ ν εξεπλεηήο λα θαηαλνήζεη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ θαη 

ηηο αμίεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηα θαηάιιεια εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ είλαη αξθεηά 

επαίζζεηα θαη πνπ ζα κπνξέζνπλ λα ζπιιάβνπλ θαιχηεξα ην αληηθείκελν έξεπλαο. 

 Χζηφζν ε εξκελεία θαη ε επηζπκία εμέηαζεο ησλ παιηλλνζηνχλησλ κεηαλαζηψλ 

καο νδήγεζε ζηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο έξεπλαο δειαδή ηεο πνηνηηθήο 

αλάιπζεο σο κέζνδν πξνζέγγηζεο.Πην ζπγθεθξηκέλα ζεψξεζα φηη σο θαηαιιειφηεξν 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζα ήηαλ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε (ζπλέληεπμε).Όζνλ αθνξά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο είλαη κηα κνξθή αο πνχκε ζπλνκηιίαο πνπ έρεη νξγαλσζεί 

θαη δνκεζεί απφ ηνλ εξεπλεηή κε ηελ κνξθή εξσηαπαληήζεσλ ( Mishler,1996,ζ.11 ).  

Παξάιιεια  κπνξεί λα απνηειέζεη έλα κεζνδνινγηθφ εξγαιείν κε ην νπνίν 

επηηξέπεηαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζθέςεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζθνπηά ( Rubin & Rubin, 1995, ζ. 1). 

χκθσλα κε ηνπο Cohen & Manion,1994, ζ.63).Ζ κέζνδνο ηεο ζπλέληεπμεο ζπγθξηηηθά 

κε ηηο άιιεο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζα κπνξνχζακε λα ηνλίζνπκε φηη επηηξέπεη 

κεγαιχηεξν βάζνο σο πξνο ηελ έξεπλα καο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κε ηνπο 

παιηλλνζηνχληεο κεηαλάζηεο. 

Ζ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε (ζπλέληεπμε) καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε ζρέζε κε 

ηα άιια εξεπλεηηθά εξγαιεία, φπσο γηα παξάδεηγκα ην εξσηεκαηνιφγην (Κιεηζηέο 

εξσηήζεηο) ψζηε ν εξεπλεηήο λα κπνξεί λα δηακνξθψζεη ηηο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο 

θαη λα ηηο πξνζαξκφζεη ζην ππνθείκελν ηεο  έξεπλαο  κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ζην ηέινο 

λα νδεγνχλ ζην εξεπλψκελν ζέκα. χκθσλα θαηά ηνλ (Silverman,1997,ζ.114) δηάξθεηα 

κηαο ζπλέληεπμεο ηφζν ν εξεπλεηήο φζν θαη ν ζπλεληεπμηαδφκελνο είλαη δξψληα 

ππνθείκελα, δειαδή ζπκκεηέρνπλ θαη νη δπν ψζηε ζην ηέινο λα κπνξέζνπλ λα 

δηακνξθψζνπλ ην εξεπλεηηθφ απνηέιεζκα. 
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Δηδηθφηεξα, ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα σο εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε δειαδή ε ππνδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο είλαη φηη πξηλ ελεξγήζεη ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη πξψηα 

λα θαηαγξάςεη θάπνηεο βαζηθέο εξσηήζεηο ή αιιηψο θιεηδηά, ψζηε λα βεβαησζεί φηη ζην 

ηέινο φια ηα εξσηήκαηα πνπ ζα επηζπκήζεη λα δηεξεπλήζεη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη ζα 

ηα θαιχςνπλ πιήξσο. 

Χζηφζν απφ ηα είδε ηεο ζπλέληεπμεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πνηνηηθή κέζνδν σο 

θαηαιιειφηεξε γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο επηιέμακε ηελ 

αηνκηθή ζπλέληεπμε, δηφηη έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δψζεη ζηνλ εξεπλεηή ηελ ηθαλφηεηα 

λα κπνξεί λα δηεξεπλήζεη εηο βάζνο ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ ππνθεηκέλνπ (Burton, 

2000, ζ.199).Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζπλέληεπμεο νη εξσηήζεηο πνπ επέιεμα είλαη 

εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, δηφηη κε ηηο εξσηήζεηο απηέο νη ζπλεληεπμηαδφκελνη έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα απαληήζνπλ κε ηνπο δηθνχο ηνπο φξνπο θαη φρη κνλνιεθηηθά δειαδή 

κε λαη ή φρη ( Patton, 1990, ζ. 295). Παξάιιεια κε ηηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ ν 

ζπλεληεπμηαδφκελνο κπνξεί λα εθθξαζηεί πην ειεχζεξα ρσξίο λα δέρεηαη πηέζεηο θαη λα 

θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ εξεπλεηή( Burton, 2000:199). 

3.8 Δξεπλεηηθφ Δξγαιείν 

Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο 

αληί ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο εηο βάζνο έξεπλα. 

Δπηπξφζζεηα έλαο αθφκε ιφγνο πνπ επηιέρζεθε ε ζπλέληεπμε, είλαη φηη ε κεξηθή γλψζε 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ ηνπο κεηαλάζηεο ζα δεκηνπξγνχζε δπζθνιίεο ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ εξσηήζεσλ θαη ν εξεπλψκελνο ζα κπνξνχζε λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο 

θαη επεμεγήζεηο. Ζ αλάγθε πξνθνξηθήο έθθξαζεο ησλ κεηαλαζηψλ έθαλε εκθαλείο ηηο 

επηδξάζεηο ηεο γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ησλ κεηαλαζηψλ, αλάινγα κε ηα 

επίπεδα θαηάθηεζήο ηεο. Γηα ηνπο ηξεηο παξαπάλσ ιφγνπο ε ζπλέληεπμε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ε νπνία παξέρεη πεξηζζφηεξε ειεπζεξία θαη 

ζηνλ εξεπλεηή θαη ζηνλ εξεπλψκελν, απνηέιεζε ην θαηαιιειφηεξν εξγαιείν γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα.Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ 

δηεμήρζεθαλ ζηελ πεξηνρή ησλ Αγίσλ αξάληα. Τινπνηήζεθαλ, θαηά θχξην ιφγν ζηηο 

θαηνηθίεο ησλ κεηαλαζηψλ. Πξνζθέξζεθε ε επηινγή ηνπ ρψξνπ δηεμαγσγήο ηεο 

ζπλέληεπμεο ζηνπο παιηλλνζηνχληεο, πξνθεηκέλνπ λα ληψζνπλ άλεηα φπνπ θαη επέιεμαλ 

σο ρψξν δηεμαγσγήο ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο. Οη κεηαλάζηεο δξαζηεξηνπνηήζεθαλ κε 
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κεγάιε πξνζπκία λα βξνπλ θη άιινπο κεηαλάζηεο απφ ην θηιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, νη 

νπνίνη ηειηθά απνηέιεζαλ ην ππφινηπν δείγκα ηεο έξεπλαο. Όινη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη 

απνδέρηεθαλ πξφζπκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα κνπ, ρσξίο λα εθθξάζνπλ θακία 

δπζαξέζθεηα. 

Παξάιιεια ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο δφζεθαλ βεβαηψζεηο αλσλπκίαο θαη. 

Δρεκχζεηαο. Χζηφζν γηα δενληνινγηθνχο ιφγνπο, ηα πξφζσπα ηεο έξεπλαο κνπ δελ 

εκθαλίδνληαη ζε φιε ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο κε ηελ πξαγκαηηθή νλνκαζία. 

Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπλεληεχμεσλ καο 

ρξεζηκνπνηήζεθε καγλεηφθσλν, έηζη ψζηε λα κε ράλεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ιφγσ ησλ ζπλερψλ δηαθνπψλ πνπ ζα απαηηνχληαλ γηα ηελ 

γξαπηή θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ. Ζ δηάξθεηα γηα ηελ θάζε ζπλέληεπμε καο 

θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηα 10 ιεπηά. Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη πνπ είραλ κεξηθή γλψζε ηεο 

γιψζζαο έλησζαλ κεγαιχηεξε ακεραλία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ζε ζρέζε κε 

εθείλνπο πνπ θαηείραλ ηελ ειιεληθή γιψζζα ζε έλα θαιχηεξν επίπεδν. Πέξαλ ηεο 

δπζθνιίαο ησλ κεηαλαζηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο εξσηήζεηο, νη νπνίεο 

επαλαδηαηππψλνληαλ πνιιέο θνξέο πην απινπζηεπκέλα, ππήξρε θαη δπζθνιία ζηελ 

δηαηχπσζε ησλ απαληήζεσλ θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπο απφ ηελ πιεπξά κνπ.  

3.9 Δγθπξφηεηα θαη Αμηνπηζηία πλέληεπμεο 
 

ηε ζπλέληεπμε αλαθέξεηαη ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο.Ζ 

εγθπξφηεηα αθνξά ην βαζκφ επίηεπμεο ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν δηακνξθψζεθε ε 

ζπλέληεπμε. Ο εξεπλεηήο νθείιεη λα ζρεδηάζεη ην εξσηεκαηνιφγην ησλ εξσηήζεσλ κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη κηα αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ησλ εξσηήζεσλ. Έηζη, ζα θαηαθέξεη λα δηαζθαιίζεη ηελ 

εγθπξφηεηα ζηε δηακφξθσζε ηεο δνκήο ηεο ζπλέληεπμεο. Ζ αμηνπηζηία αλαθέξεηαη 

ζηελ ζηαζεξφηεηα πνπ δίλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλέληεπμεο ζε 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο θάησ απφ ηηο ίδηεο εξεπλεηηθέο ζπλζήθεο. Ο ηφπνο 

δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο,ε νηθεηφηεηα ηνπ εξεπλεηή κε ηνλ εξεπλψκελν, ε χπαξμε 

άγρνπο ηνπ εξεπλψκελνπ θαη ζπλνιηθά νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δηεμάγεηαη ε 

ζπλέληεπμε κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.  
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4. Κεθάιαην 4ν – Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ 

4.1  Καηαγξαθή θαη Παξνπζίαζε πλεληεχμεσλ 

Με ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, ζα ιέγακε πσο νη 

ζπλεληεχμεηο απηέο νξηνζεηνχληαη ζηνλ ζηφρν ηεο παξνχζεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, ή 

νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζθνξά ζηηο ζπλζήθεο πνπ έγηλαλ ε αηηία γηα ηελ αξρηθή 

κεηαλάζηεπζε ησλ Αιβαλψλ ζηελ Διιάδα θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ε ελ γέλεη 

θνπιηνχξα ηνπο ζε απηή ηελ απφθαζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηαγξαθή απαληήζεσλ ζηηο 

εξσηήζεηο ζπλεληεχμεσλ, ζρεηίδεηαη δειαδή κε ηελ δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ απφθαζε απφ κέξνπο ηνπ Αιβαληθνχ πιεζπζκνχ λα εγθαηαιείςεη 

ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ, είηε απηφο ηαπηίδεηαη κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο είηε κε ηνλ ηφπν 

κεηαλάζηεπζεο. Χζηφζν γηα ιφγνπο αλσλπκίαο θαη ερεκχζεηαο δελ έρνπκε 

ρξεζηκνπνηήζεη ηα πξαγκαηηθά νλφκαηα ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ. 

Αλαθνξηθά ινηπφλ κε ηνλ πξψην εξσηεζέληα ηεο έξεπλαο, ε ζπλεληεπμηαδφκελε  

νλνκάδεηαη Εela (39 ρξνλψλ).Οη εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο ηεο ζρεηηθήο ζπλέληεπμεο, 

αλαθέξνληαη ζρεηηθά σο αθνινχζσο.  

Δξψηεζε Νν.1 – Πνηνί ήηαλ νη ιφγνη πνπ ζαο νδήγεζαλ λα έξζεηε γηα δηακνλή θαη 

εξγαζία ζηελ Διιάδα;(αλαθέξαηε έσο ηξεηο ιφγνπο); 

 

Δεε… εγψ έρσ έξζεη ην 1997 θαη ν θχξηνο ιφγνο ήηαλ εεεεε….ααα….Πνπ ράζεθε ε 

ζηαζεξφηεηα ζηελ Αιβαλία.εεεε πξψηνλ απηφ, δεχηεξνλ ήηαλ νη νηθνλνκηθνί ιφγνη θαη 

ηξίηνλ επεηδή ήηαλ ε κηζή νηθνγέλεηα ζηελ Διιάδα θαη είρακε κείλεη νη άιινη κηζνί 

πίζσ ζηελ Αιβαλία. είπακε λα δήζνπκε εεεε… φινη καδί. 

Δξψηεζε Νν.2 - Δίραηε άιινπο ζπγγελείο ζηελ Διιάδα φηαλ ήξζαηε ή νπζηαζηηθά 

ήζαζηαλ κνλή/κφλνο; 

 

Δεε….. πξνζσπηθά είρα ηνλ αδεξθφ κνπ εδψ θαη ήξζακε εγψ θαη νη γνλείο κνπ. 
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Δξψηεζε Νν.3 - Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε φηαλ ήξζαηε ζηελ Διιάδα; 

 

Δεε… θπξίσο γισζζηθέο δπζθνιίεο, ηίπνηα άιιν. 

 

Δξψηεζε Νν.4 - Βξήθαηε ακέζσο εξγαζία θαη θάπνπ λα κείλεηε; 

 

εε….κε ην πνπ έκαζα ηελ γιψζζα δειαδή πάλσ απφ ηνπο έμη κήλεο είρα βξεη θαη 

δνπιεηά, λαη ακέζσο αθνχ είρακε θαη θάπνηνλ εδψ πνπ καο πεξίκελε, ε λαη. 

 

Δξψηεζε Νν.5 - Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ δηακνλή ζαο ζηελ Διιάδα ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα; 

 

Δεεε φηαλ κηιάκε γηα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ηη ελλνείο ηα ηειεπηαία πέληε 

ρξφληα?Δε…ήηαλ δχζθνια, αιιά λνκίδσ δελ είλαη δχζθνια κφλν ζηελ Διιάδα, είλαη 

δχζθνια παληνχ. 

 

Δξψηεζε Νν.6 - Πνηνχο ιφγνπο ζα βάδαηε πξψηνπο πνπ ζαο αλάγθαζαλ λα 

γπξίζεηε πίζσ ζηελ Αιβαλία θαη λα κείλεηε εθεί πιένλ; 

 

Ζεε… θξίζε εεε εγψ ην επηρείξεζα απηφ θαη ήηαλ ε ζηηγκή πνπ έκεηλα ρσξίο δνπιεηά 

θαη ήκνπλ ζρεδφλ δχν ρξφληα ρσξίο δνπιεηά. 

 

Δξψηεζε Νν.7 – Πνηνί ιφγνη είλαη νη πην ζεκαληηθνί ζηελ απφθαζε ζαο λα 

επηζηξέςεηε ζηελ Αιβαλία(αλαθέξαηε έσο ηξεηο ιφγνπο) ; 

 

Ααα….ν πξψηνο ιφγνο απηφο εε…ν δεχηεξνο ιφγνο εεεε ήηαλ φηη θάπνηα ζηηγκή 

ζθέθηεθα φηη πξέπεη λα γπξίζσ, γηαηί εδψ ζηελ Αιβαλία είλαη πνπ πξέπεη λα δήζνπκε, 

εδψ θάλνπκε ηηο δνπιεηέο πνπ θάλακε γηα λα επηβηψζνπκε, εδψ έρνπκε θαη έλα 

backround απφ πίζσ, έρνπκε, εεε… κηα δνπιεηά ζσζηή, πην θαιή, πνπ ζα κπνξνχζα λα 

ηελ θάλσ εδψ ζηελ Αιβαλία ζηελ παηξίδα κνπ. 
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Δξψηεζε Νν.8 - Ήηαλ θνηλσληθέο νη ζπλζήθεο απηέο; 

 

Ζ θξίζε, ε δνπιεηά, δειαδή πήγακε ζηελ Διιάδα γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη ήξζακε 

πάιη πίζσ ζηελ Αιβαλία γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο (Γέιην αθνχζηεθε). 

 

Δξψηεζε Νν.9 -Θα ιέγαηε πσο ήηαλ θαη νηθνλνκηθέο επίζεο ή αληίζηνηρα  

πξνζσπηθέο; 

 

εεε φρη φηη δελ κνπ άξεζε θάηη ζηελ Διιάδα, είλαη πνπ έγηλε εεεε… έγηλαλ δχζθνια ηα 

πξάγκαηα, ην λα βγάδεηο ηα έμνδα ζνπ, λα…. Πιένλ δελ δνχζακε φπσο δνχζακε πξηλ  

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα 

 

Δξψηεζε Νν.10 -Πηζηεχεηε πσο είλαη θαιχηεξα ηψξα πνπ επηζηξέςαηε ζηελ 

Αιβαλία ή ζα ήηαλ θαιχηεξα αλ είραηε κείλεη ζηελ Διιάδα; Παξαθαιψ εμεγήζηε 

ηελ άπνςε ζαο. 

 

Ννκίδσ φηη είλαη θαιχηεξα ην λα γπξίζεηο ζηελ Παηξίδα ζνπ θάπνηα ζηηγκή γηαηί εδψ 

πξέπεη λα είλαη ε βάζε ,εε…θαη εδψ ζηελ Αιβαλία απνδίδεηο θαιχηεξα λνκίδσ ζηελ 

δνπιεηά θαη ζηελ γιψζζα.  

 

Δξψηεζε Νν.11 - Αλ ήζαζηαλ πάιη λένο/α θαη είραηε ηελ επηινγή απηή, ζα θεχγαηε 

πάιη γηα ηελ Διιάδα ή ζα κέλαηε λα εξγαζηείηε θαη λα δήζεηε ζηελ Αιβαλία; 

 

Δε….ηηο θηιίεο θαη ζε φια. Πιένλ δνχκε εθεί πνπ είλαη εχθνια ηα πξάγκαηα θαη πνπ 

δεηο θαιχηεξα. Άξα επηιέγσ ην λα έκελα Διιάδα θαη λα ην πάιεπα εθεί.  

Αλαθνξηθά ινηπφλ κε ηνλ δεχηεξν εξσηεζέληα ηεο έξεπλαο,o  

ζπλεληεπμηαδφκελoο  νλνκάδεηαη  Panajot  (35 ρξνλψλ) ,νη εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο 

ηεο ζρεηηθήο ζπλέληεπμεο, αλαθέξνληαη ζρεηηθά σο αθνινχζσο. 

Δξψηεζε Νν.1 – Πνηνί ήηαλ νη ιφγνη πνπ ζαο νδήγεζαλ λα έξζεηε γηα δηακνλή θαη 

εξγαζία ζηελ Διιάδα(αλαθέξαηε έσο ηξεηο ιφγνπο);  

 

Βαζηθνί ιφγνη ήηαλ ε εξγαζία, δελ ππήξρε θαη δνπιεηά, δελ ππήξραλ, δελ είρακε ιεθηά, 

αιιά θαη δνπιεηά λα ππήξρε, δελ δίλαλε ιεθηά ζηελ δνπιεηά, κκκ..θαη δελ είρακε θάηη 

εε…άιιν λα θάλνπκε εθεί ζην ρσξηφ ζηελ Αιβαλία. 
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Δξψηεζε Νν.2 - Δίραηε άιινπο ζπγγελείο ζηελ Διιάδα φηαλ ήξζαηε ή νπζηαζηηθά 

ήζαζηαλ κνλή/κφλνο; 

 

Σα ζπίηηα καο ήηαλ παιηά, δελ είρακε ιεθηά, λα θχγνπκε απφ ηνπο γνλείο καο, λα 

κείλνπκε κφλνη καο θαη έηζη απνθαζίζακε λα πάκε ζηελ Διιάδα. Δίρα ζπγγελείο, είρα 

ζείνπο πνπ είραλ έξζεη πξηλ απφ έκελα θαη κε βνήζεζαλ πνιχ φηαλ ήξζα λα δνπιέςσ λα 

βξσ δνπιεηά θαη δνχιεςα φπνπ δνχιεπαλ θαη απηνί. 

 

Δξψηεζε Νν.3 - Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε φηαλ ήξζαηε ζηελ Διιάδα; 

 

 

Βαζηθή δπζθνιία ήηαλ ε γιψζζα, δελ μέξακε ηελ γιψζζα γηα λα ζπλελλνεζνχκε θαη 

εεε…αληηκεησπίζακε ξαηζηζκφ, καο έιεγαλ Αιβαλνχο θαη εεε…..θαη δχζθνια καο 

έπαηξλαλ ζηελ δνπιεηά θαη εεεε… καο θνξφηδεπαλ θηφιαο ζηελ δνπιεηά. 

 

Δξψηεζε Νν.4 - Βξήθαηε ακέζσο εξγαζία θαη θάπνπ λα κείλεηε; 

 

Μκκκ ζρεηηθά ακέζσο βξήθα δνπιεηά, δειαδή κε ην πνπ εγθαηαζηαζήθακε ζηελ 

Διιάδα πνιχ γξήγνξα. Αξρηθά κείλακε ζε ζπγγελείο..εεε πήγα ζε ζπγγελείο, εεε ζηγά 

ζηγά κάδεςα θάπνηα ρξήκαηα θαη λνίθηαζα ζπίηη. 

 

Δξψηεζε Νν.5 -Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ δηακνλή ζαο ζηελ Διιάδα ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα; 

 

Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ήηαλ πνιχ θαιή ε δηακνλή κνπ, πνιχ θαιή θαη εεεε βαζηθά 

ήηαλ πνιχ θαιή ζε ζρέζε κε ηελ Αιβαλία 

 

Δξψηεζε Νν.6 –Πνηνί ιφγνη είλαη νη πην ζεκαληηθνί ζηελ απφθαζε ζαο λα 

επηζηξέςεηε ζηελ Αιβαλία(αλαθέξαηε έσο ηξεηο ιφγνπο); 

 

εεε…ζηακάηεζε εεε δελ είρα δνπιεηά, δελ ππήξρε δνπιεηά δελ είρα κε θάηη λα 

αζρνιεζψ, δελ είρα εηζφδεκα πνπ είρα θάπνηε, ε νηθνγέλεηα κνπ θαη νη ζπγγελείο κνπ 

βξίζθνληαλ ζηελ Αιβαλία θαη ζηελ πξνζπάζεηα κνπ λα δήζσ ζηελ Διιάδα ην κφλν πνπ 

έθαλα ήηαλ λα μνδεχσ πην πνιιά ρξήκαηα  
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Δξψηεζε Νν.7 - Πνηέο ζπλζήθεο ζαο νδήγεζαλ λα επηζηξέςεηε ζηελ Αιβαλία; 

 

Ααα… απφ απηά πνπ κπνξνχζα ααα…. λα βγάισ νπφηε δελ κπνξνχζα λα κείλσ πιένλ 

κφληκα ζηελ Διιάδα. 

 

Δξψηεζε Νν.8 - Ήηαλ θνηλσληθέο νη ζπλζήθεο απηέο; 

 

Μκκ βαζηθνί ιφγνη, γχξηζα γηα ηελ νηθνγέλεηα κνπ, βαζηθά ε νηθνγέλεηα κνπ βξηζθφηαλ  

ζηελ Αιβαλία έξεε..ε δνπιεηά πνπ δελ είρα θαη ρξήκαηα ζηελ Διιάδα θαη είρα ηελ ίδηα 

ειπίδα φηαλ ήξζα δειαδή ειπίδα γηα κηα θαιχηεξε δσή ζηελ Αιβαλία 

 

Δξψηεζε Νν.9 -Θα ιέγαηε πσο ήηαλ θαη νηθνλνκηθέο επίζεο ή αληίζηνηρα 

πξνζσπηθέο; 

 

ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα ήηαλ πνιχ αθξηβή ε δσή δελ εεε…επίζεο δελ 

ελζσκαηψζεθα ζηελ θνηλσλία ψζηε λα κπνξέζσ λα ληψζσ ην…. Καιά ζηελ Διιάδα, 

πάληα ήκνπλ μέλνο. 

 

Δξψηεζε Νν.10 - Πηζηεχεηε πσο είλαη θαιχηεξα ηψξα πνπ επηζηξέςαηε ζηελ 

Αιβαλία ή ζα ήηαλ θαιχηεξα αλ είραηε κείλεη ζηελ Διιάδα; Παξαθαιψ εμεγήζηε 

ηελ άπνςε ζαο. 

 

(θέςε…) ήηαλ θαιχηεξα λα έκελα πίζσ ζηελ Διιάδα, γηαηί θαη εδψ δελ έρνπκε 

δνπιεηά, δνπιεηέο γεληθά θαη αλ αζρνινχκαη κε θάηη είλαη κε εεεε….ζαλ αγξφηεο. Μφλν 

θαη απηφ, βνεζάκε, νχηε θαλ δελ δνπιεχνπκε. Καιχηεξα Διιάδα. 

 

Δξψηεζε Νν.11 - Αλ ήζαζηαλ πάιη λένο/α θαη είραηε ηελ επηινγή απηή, ζα θεχγαηε 

πάιη γηα ηελ Διιάδα ή ζα κέλαηε λα εξγαζηείηε θαη λα δήζεηε ζηελ Αιβαλία; 

 

Ννκίδσ πάιη ζα έθεπγα, ή ζα ήηαλ εεε…αλ έβιεπα ηα πξάγκαηα φπσο ηα βιέπσ ηψξα 

πάιη ζα έθεπγα, ηελ ίδηα επηινγή ζα έθαλα. Αααα ζα έςαρλα θάπνπ εεεεε γηα κηα 

θαιχηεξε δσή, ηψξα δελ μέξσ άκα ζα ήηαλ πάιη ε επηινγή κνπ ε Διιάδα, ίζσο λα ήηαλ 

θαη ε Διιάδα, λαη.  
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Αλαθνξηθά ινηπφλ κε ηνλ ηξίην εξσηεζέληα ηεο έξεπλαο, ν  ζπλεληεπμηαδφκελνο  

νλνκάδεηαη (Petrit 42  ρξνλψλ), νη εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο ηεο ζρεηηθήο ζπλέληεπμεο, 

αλαθέξνληαη ζρεηηθά σο αθνινχζσο. 

Δξψηεζε Νν.1 – Πνηνί ήηαλ νη ιφγνη πνπ ζαο νδήγεζαλ λα έξζεηε γηα δηακνλή θαη 

εξγαζία ζηελ Διιάδα;(αλαθέξαηε έσο ηξεηο ιφγνπο). 

 

Ο πξψηνο ιφγνο ήηαλ φηαλ άλνημαλ ηα ζχλνξα, ήξζα καδί κε δχν άιινπο θίινπο κνπ, ην 

1996 γηαηί δελ ππήξραλ ιεθηά ζηελ Αιβαλία. Καη πήγακε Διιάδα γηα λα βξνχκε 

δνπιεηά. 

Δξψηεζε Νν.2 -Δίραηε άιινπο ζπγγελείο ζηελ Διιάδα φηαλ ήξζαηε ή νπζηαζηηθά 

ήζαζηαλ κνλή/κφλνο; 

 

Όηαλ πήγα Διιάδα είρα ηνλ αδεξθφ κνπ θαη πήγα λα ηνλ βξσ. Δεε νη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηζα ήηαλ ν ξαηζηζκφο, δελ ήμεξα ηελ γιψζζα κε έιεγαλ Αιβαλφ, γεληθά ήηαλ 

φια δχζθνια θαη πέξαζα δχζθνια. 

 

Δξψηεζε Νν.3 -Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε φηαλ ήξζαηε ζηελ Διιάδα; 

 

Πξνζσξηλά έκελα ζηνλ αδεξθφ κνπ. Γελ βξήθα δνπιεηά ζε γξήγνξν ρξφλν, άξγεζα λα 

βξσ δνπιεηά, πξνζπαζνχζα. 

 

Δξψηεζε Νν.4 - Βξήθαηε ακέζσο εξγαζία θαη θάπνπ λα κείλεηε; 

 

Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ζηελ Διιάδα πξηλ ηελ θξίζε ήηαλ κηα ραξά, ιεθηά ππήξραλ 

δνπιεηέο πνιιέο είρα φηη ήζεια κηα άλεηε δσή. Σψξα ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη ηίπνηα. 

 

Δξψηεζε Νν.5 –Πνηνί ιφγνη είλαη νη πην ζεκαληηθνί ζηελ απφθαζε ζαο λα 

επηζηξέςεηε ζηελ Αιβαλία(αλαθέξαηε έσο ηξεηο ιφγνπο);  

 

Γχξηζα ζηελ Αιβαλία γηαηί δελ είρα δνπιεηά ζηελ Διιάδα, νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ 

νηθνγέλεηα κνπ είλαη εδψ ζηελ Αιβαλία, ζηνπο Αγίνπο αξάληα, βξίζθνληαη εδψ νπφηε 

θαη εγψ απνθάζηζα λα γπξίζσ πίζσ. 
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Δξψηεζε Νν.6 - Πνηέο ζπλζήθεο ζαο νδήγεζαλ λα επηζηξέςεηε ζηελ Αιβαλία; 

 

Οη ιφγνη πνπ κε αλάγθαζαλ λα γπξίζσ πίζσ ζηελ Αιβαλία ήηαλ ην ζπίηη πνπ δελ είρα 

λα κείλσ (Διιάδα), ιεθηά, δνπιεηά, θαγεηφ, απηά θαη ηέινο ζηελ Διιάδα φια 

ηειείσζαλ. Γνχιεςα ζηελ Διιάδα θαη ζε έλαλ Φνχξλν, εθκεηάιιεπζε πνιχ, επεηδή 

ήκνπλ Αιβαλφο, ππεξσξίεο, ην αθεληηθφ κνπ δελ κε πιήξσλε θαιά θαη απηφ. 

 

Δξψηεζε Νν.7 - Ήηαλ θνηλσληθέο νη ζπλζήθεο απηέο; 

 

Ραηζηζκφ πάξα πνιχ βίσζα ζηελ δνπιεηά κνπ θαη είρα πην πνιιά έμνδα απφ ηη έβγαδα. 

Πηζηεχσ είλαη θαιχηεξα ζηελ Αιβαλία πνπ γχξηζα. Δδψ ηνπιάρηζηνλ έρνπκε λα θάκε 

δνπιεχσ ζην θαθελείν ηνπ παηέξα κνπ ελψ ζηελ Διιάδα έρεη πείλα παληνχ ηψξα κε 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

 

Δξψηεζε Νν.8 -Αλ ήζαζηαλ πάιη λένο/α θαη είραηε ηελ επηινγή απηή, ζα θεχγαηε 

πάιη γηα ηελ Διιάδα ή ζα κέλαηε λα εξγαζηείηε θαη λα δήζεηε ζηελ Αιβαλία; 

 

Όρη, άκα ήκνπλ πάιη λένο δελ ζα πήγαηλα πάιη ζηελ Διιάδα, ζα πήγαηλα ζηελ Ηηαιία, 

γηαηί ζηελ Ηηαιία είλαη πνιχ θαιχηεξα έρεη δνπιεηέο αθνχσ απφ παηξηψηεο κνπ φηη είλαη 

κηα ραξά, νχηε ξαηζηζκφ έρεη, νχηε ηίπνηα θαη έρνπλ πην πνιιά ιεθηά ζε ζρέζε κε ηελ 

Διιάδα. Διιάδα δελ ζα πήγαηλα πάιη, φρη καθξηά κνπ (Αζηείν) πνιχ ξαηζηζκφ βίσζα 

ζηελ Διιάδα. Με θψλαδαλ ζπλέρεηα Αιβαλφ, εεε κε έβξηδαλ, ην έλα ην άιιν, θιέθηεο, 

δνινθφλνη, ηέηνηα. Δπραξηζηψ. 

Αλαθνξηθά ινηπφλ κε ηνλ ηέηαξην εξσηεζέληα ηεο έξεπλαο, ε  

ζπλεληεπμηαδφκελε  νλνκάδεηαη Marjana  (38 ρξνλψλ). νη εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο ηεο 

ζρεηηθήο ζπλέληεπμεο, αλαθέξνληαη ζρεηηθά σο αθνινχζσο. 

Δξψηεζε Νν.1 – Πνηνί ήηαλ νη ιφγνη πνπ ζαο νδήγεζαλ λα έξζεηε γηα δηακνλή θαη 

εξγαζία ζηελ Διιάδα;(αλαθέξαηε έσο ηξεηο ιφγνπο). 

 

Ήξζακε Διιάδα γηα δνπιεηά, ρξήκαηα, θαιχηεξε δσή θαη θαιχηεξν κέιινλ γηα ηα 

παηδηά καο. 
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Δξψηεζε Νν.2 - Δίραηε άιινπο ζπγγελείο ζηελ Διιάδα φηαλ ήξζαηε ή νπζηαζηηθά 

ήζαζηαλ κνλή/κφλνο; 

 

Όηαλ ήξζακε ζηελ Διιάδα είρα ηελ αδεξθή κνπ πνπ είρε πάεη πην λσξίο απφ εκέλα θαη 

είρε θαη ζπίηη εθεί, θαη κείλακε φινη καδί.  

 

Δξψηεζε Νν.3 - Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε φηαλ ήξζαηε ζηελ Διιάδα; 

 

Οη δπζθνιίεο πνπ βηψζακε ήηαλ πνιιέο, δελ δνχιεπα, δελ έβξηζθα δνπιεηά εχθνια θαη 

έςαρλα. Έςαρλα θαη δελ έβξηζθα, κεηά δελ είρα ρξήκαηα θαη δελ είρα θαη ραξηηά, 

κεγάιν πξφβιεκα. 

 

Δξψηεζε Νν.4 - Βξήθαηε ακέζσο εξγαζία θαη θάπνπ λα κείλεηε; 

 

Ναη φπσο ζαο είπα έκεηλα ζηελ αδεξθή κνπ. Καιά ζηελ αξρή ήηαλ φια θαιά αθνχ 

βξήθα δνπιεηά, ην κφλν πξφβιεκα ήηαλ κε ηα ραξηηά, αιιά ζην ηέινο φια θαιά. 

Έπξεπε λα βξσ ιεθηά γηα κέλα θαη γηα ηα παηδηά κνπ γηα λα βγάινπκε ραξηηά λα 

κείλνπκε κφληκα ζηελ Διιάδα. Καη δαλεηζηήθακε ιεθηά απφ ηελ αδεξθή κνπ θαη ηνλ 

γακπξφ κνπ θαη μέξεηο ήηαλ πνιχ δχζθνια.  

 

Δξψηεζε Νν.5 -Πνηνχο ιφγνπο ζα βάδαηε πξψηνπο πνπ ζαο αλάγθαζαλ λα γπξίζεηε 

πίζσ ζηελ Αιβαλία θαη λα κείλεηε εθεί πιένλ; 

 

Γπξίζακε ζηελ Αιβαλία γηαηί κεηά πνπ….ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο ν άληξαο έκεηλε 

ρσξίο δνπιεηά θαη εγψ δελ κπνξνχζα λα δνπιεχσ γηαηί είρα πξφβιεκα κε ηελ  κέζε 

κνπ, εδψ ζηελ Αιβαλία ήηαλ ε κεηέξα ηνπ άληξα κνπ. Όρη ήηαλ πνιχ δχζθνια λα βξσ 

ζηελ αξρή δνπιεηά ζηελ Διιάδα, λα είλαη θαιά ε αδεξθή κνπ θαη ν γακπξφο κνπ… 

 

Δξψηεζε Νν.6 - Πνηέο ζπλζήθεο ζαο νδήγεζαλ λα επηζηξέςεηε ζηελ Αιβαλία; 

 

Δεε ξψηεζε ε αδεξθή κνπ εθεί πνπ δνχιεπε θαη πήγα ζηελ δνπιεηά ηεο θαη θαζάξηδα 

ζθάιεο γηαηί φπνπ αιινχ θη αλ ξψηεζα δελ βξήθα ηίπνηα .Γελ ήμεξα ηελ γιψζζα θαιά 

θαη μέξεηο επεηδή ήκνπλ Αιβαλίδα ήηαλ πνιχ άζρεκν.  
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Δξψηεζε Νν.7 - Ήηαλ θνηλσληθέο νη ζπλζήθεο απηέο; 

 

Δεεε δνπιεηά, δελ είρε δνπιεηά, λαη δελ είρακε δνπιεηά.  

 

Δξψηεζε Νν.8 -Πηζηεχεηε πψο είλαη θαιχηεξα ηψξα πνπ επηζηξέςαηε ζηελ 

Αιβαλία ή ζα ήηαλ θαιχηεξα αλ είραηε κείλεη ζηελ Διιάδα; Παξαθαισ εμεγήζηε 

ηελ άπνςε ζαο. 

 

Καιχηεξα ηψξα πνπ γπξίζακε ζηελ Αιβαλία γηαηί ζηελ Διιάδα δελ έρεη ηίπνηα. Δδψ 

ζηελ Αιβαλία ν άληξαο κνπ έρεη δνπιεηά, ζηελ Διιάδα ηη λα έθαλε;  

 

Δξψηεζε Νν.9 - Αλ ήζαζηαλ πάιη λένο/α θαη είραηε ηελ επηινγή απηή, ζα θεχγαηε 

πάιη γηα ηελ Διιάδα ή ζα κέλαηε λα εξγαζηείηε θαη λα δήζεηε ζηελ Αιβαλία; 

 

Αλ ήκνπλ πάιη λέα ζα ήηαλ δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα, ζα πξνζπαζνχζα λα πάσ ζε 

άιιε ρψξα θαη δελ ζα γχξηδα πίζσ ζηελ Αιβαλία, ζα πήγαηλα ζε θάπνηα Δπξσπατθή 

ρψξα, γηαηί φηαλ είζαη λένο έρεηο ηελ επθνιία λα καζαίλεηο εχθνια ελψ φζν κεγαιψλεηο 

φιν θαη πην δχζθνια. Σψξα εδψ ζηελ Αιβαλία είκαζηε ζην ζπίηη καο  πνπ θηηάμακε κε 

ηφζν θφπν θαη εδψ δελ έρνπκε πξφβιεκα κε ηηο δνπιεηέο, γηαηί έρνπκε ην καγαδί ηνπ 

αδεξθνχ ηνπ άληξα κνπ θαη κπνξνχκε λα δήζνπκε ζαλ άλζξσπνη. Αθνχ ηα παηδηά καο 

κεγάισζαλ θαη δνχλε κφλα ηνπο. αλ ηελ παηξίδα δελ ππάξρεη πνπζελά ζηνλ θφζκν. 

Καιχηεξα Αιβαλία, Δπραξηζηψ. 

 

Αλαθνξηθά ινηπφλ κε ηνλ πέκπην εξσηεζέληα ηεο έξεπλαο, ν  

ζπλεληεπμηαδφκελνο  νλνκάδεηαη Skender  (55 ρξνλψλ). νη εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο 

ηεο ζρεηηθήο ζπλέληεπμεο, αλαθέξνληαη ζρεηηθά σο αθνινχζσο. 

Δξψηεζε Νν.1 – Πνηνί ήηαλ νη ιφγνη πνπ ζαο νδήγεζαλ λα έξζεηε γηα δηακνλή θαη 

εξγαζία ζηελ Διιάδα; 

 

Ο ιφγνο ήηαλ φηη εγψ ήκνπλ ζην Κνκκνπληζηηθφ θφκκα θαη βγήθε έλαο λφκνο ηφηε ζηελ 

Αιβαλία θαη κε έδησμαλ απφ ηελ δνπιεηά, θαη έθπγα θαη πήγα Διιάδα.  
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Δξψηεζε Νν.2 - Δίραηε άιινπο ζπγγελείο ζηελ Διιάδα φηαλ ήξζαηε ή νπζηαζηηθά 

ήζαζηαλ κνλή/κφλνο; 

 

Μφλνο κνπ πήγα Διιάδα, φρη δελ είρα θαλέλαλ ζπγγελή ζηελ Διιάδα κφλνο κνπ πήγα.  

 

Δξψηεζε Νν.3 - Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε φηαλ ήξζαηε ζηελ Διιάδα; 

 

ηελ αξρή ήηαλ ιίγν δχζθνια γηα δνπιεηά λα θάλεηο λα ξάλεηο κεηά μεθίλεζα δνπιεηά, 

ηφηε είρε δνπιεηά ζηελ Διιάδα φρη φπσο είλαη ηψξα πνπ πεηλάλε φινη.  

 

Δξψηεζε Νν.4 - Βξήθαηε ακέζσο εξγαζία θαη θάπνπ λα κείλεηε; 

 

Ννίθηαζα ζπίηη φηαλ πήγα ζηελ αξρή ζηελ Διιάδα ζηελ Νίθαηα ζηνλ Πεηξαηά.  

 

Δξψηεζε Νν.5 – Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ δηακνλή ζαο ζηελ Διιάδα ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα; 

 

Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ζηελ Διιάδα ήηαλ σξαία, είρε ρξήκα, δνπιέςακε θαη πήξακε 

ιεθηά.  

 

Δξψηεζε Νν.6 -Πνηνχο ιφγνπο ζα βάδαηε πξψηνπο πνπ ζαο αλάγθαζαλ λα γπξίζεηε 

πίζσ ζηελ Αιβαλία θαη λα κείλεηε εθεί πιένλ; 

 

Δπέζηξεςα ζηελ Αιβαλία γηαηί ζηελ Διιάδα δελ είρα ηίπνηα νχηε ιεθηά, νχηε ζπίηη. 

 

Δξψηεζε Νν.7 - Πνηέο ζπλζήθεο ζαο νδήγεζαλ λα επηζηξέςεηε ζηελ Αιβαλία; 

 

ηελ Διιάδα δνχιεςα ζθιεξά, καο δψζαλε ιεθηά κηα ραξά πέξαζα, απηφ ήηαλ.  

 

Δξψηεζε Νν.8 - Πηζηεχεηε πσο είλαη θαιχηεξα ηψξα πνπ επηζηξέςεηε ζηελ 

Αιβαλία ή ζα ήηαλ θαιχηεξα αλ είραηε κείλεη ζηελ Διιάδα; Παξαθαισ εμεγήζηε 

ηελ άπνςε ζαο. 

 

Σα ηξία κνπ παηδηά πνπ κέλνπλ ζηελ Διιάδα παληξεχηεθαλ κε Έιιελεο θαη εγψ γχξηζα 

Αιβαλία, αιιά ζα πεγαίλσ θάπνηεο θνξέο λα ηνπο βιέπσ.  
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Δξψηεζε Νν.9 - Αλ ήζαζηαλ πάιη λένο/α θαη είραηε ηελ επηινγή απηή, ζα θεχγαηε 

πάιη γηα ηελ Διιάδα ή ζα κέλαηε λα εξγαζηείηε θαη λα δήζεηε ζηελ Αιβαλία; 

 

Πηζηεχσ ζα ήηαλ θαιχηεξα λα είρα κείλεη ζηελ Διιάδα αλ ήκνπλ πάιη λένο ζα πήγαηλα 

πάιη ζηελ Διιάδα ζα έκελα εθεί. 

Αλαθνξηθά ινηπφλ κε ηνλ έθην εξσηεζέληα ηεο έξεπλαο,o  ζπλεληεπμηαδφκελνο  

νλνκάδεηαη Sofokli (41 ρξνλψλ).νη εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο ηεο ζρεηηθήο 

ζπλέληεπμεο, αλαθέξνληαη ζρεηηθά σο αθνινχζσο. 

Δξψηεζε Νν.1 - Πνηνί ήηαλ νη ιφγνη πνπ ζαο νδήγεζαλ λα έξζεηε γηα δηακνλή θαη 

εξγαζία ζηελ Διιάδα;(Αλαθέξαηε έσο ηξεηο ιφγνπο); 

 

Οη ιφγνη πνπ ήξζα ζηελ Διιάδα ήηαλ νηθνλνκηθνί ιφγνη. 

Δξψηεζε Νν.2 - Δίραηε άιινπο ζπγγελείο ζηελ Διιάδα φηαλ ήξζαηε ή νπζηαζηηθά 

ήζαζηαλ κνλή/κφλνο; 

 

Μφλνο κνπ πήγα ζηελ Διιάδα.  

Δξψηεζε Νν.3 - Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε φηαλ ήξζαηε ζηελ Διιάδα; 

 

Αληηκεηψπηζα πάξα πνιιέο δπζθνιίεο πνπ δελ κπνξείο λα πεηο κέζα ζε πέληε ιεπηά, νη 

δπζθνιίεο είλαη πνιιέο αιιά εληάμεη. 

 

Δξψηεζε Νν.4 –Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ δηακνλή ζαο ζηελ Διιάδα ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα; 

 

Γεληθά πήγακε κε ηα πφδηα, κε ηα ρέξηα κέζα ζηα βνπλά, κέζα ζην έλα ζην άιιν, ηα 

βξήθακε φια ζθνχξα, φια καχξα, θαη ηα θάλακε φια άζπξα, ζηα βνπλά κείλακε γηα 

αξρή κέζα ζε θαιχβεο.  

 

Δξψηεζε Νν.5 -Πνηνχο ιφγνπο ζα βάδαηε πξψηνπο πνπ ζαο αλάγθαζαλ λα γπξίζεηε 

πίζσ ζηελ Αιβαλία θαη λα κείλεηε εθεί πιένλ; 

 

Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ζηελ Διιάδα ήηαλ πνιχ σξαία, πεξάζακε σξαία θαη πεξλάκε 

θαη σξαία ηψξα θαη ζηελ Αιβαλία, δχζθνια βέβαηα ην ρξήκα ηφηε ζηελ Διιάδα ήηαλ 

δχζθνιν, δνπιεχακε ζθιεξά, παίξλακε ιίγα ιεθηά. 
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Δξψηεζε Νν.6 - Πνηέο ζπλζήθεο ζαο νδήγεζαλ λα επηζηξέςεηε ζηελ Αιβαλία; 

 

Δπηζηξέςακε ζηελ Αιβαλία γηαηί κείλακε ρσξίο δνπιεηά, ρσξίο ιεθηά, ιεθηά δελ 

ππήξραλ, ηειείσζε ε Διιάδα, ςνθήζαλε φινη θαη γπξίζακε παηξίδα. 

 

Δξψηεζε Νν.7 - Ήηαλ θνηλσληθέο νη ζπλζήθεο απηέο; 

 

Ζ παηξίδα είλαη παηξίδα, εδψ ππάξρνπλ ιεθηά, ππάξρνπλ δνπιεηέο, πεηάεη ε Αιβαλία 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, πνιχ δνπιεηά, ζε ρξφλν κεδέλ ζηελ Διιάδα βξήθα δνπιεηά ηφηε 

πνπ ππήξραλ θαη ιεθηά πξηλ ηελ θξίζε, γηαηί ηψξα ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη ηίπνηα, 

πεηλάλε νη Αιβαλνί ζηελ Διιάδα.  

 

Δξψηεζε Νν.8 -Θα ιέγαηε πσο ήηαλ θαη νηθνλνκηθέο επίζεο ή αληίζηνηρα 

πξνζσπηθέο; 

 

Δπέζηξεςα ζηελ Αιβαλία κφληκα γηαηί εδψ βξήθα δνπιεηά, βξήθα ιεθηά, δεζηή 

αγθαιηά απφ ηνπο δηθνχο κνπ αλζξψπνπο, ν θφζκνο εδψ είλαη πην θηιηθφο θαη κνπ 

κηιάλε φινη σξαία, ζηελ Διιάδα δελ κνπ άξεζε ηίπνηα, ηδάκπα πήγα, θαήθακε εθεί 

πέξα.  

 

Δξψηεζε Νν.9 - Αλ ήζαζηαλ πάιη λένο/α θαη είραηε ηελ επηινγή απηή, ζα θεχγαηε 

πάιη γηα ηελ Διιάδα ή ζα κέλαηε λα εξγαζηείηε θαη λα δήζεηε ζηελ Αιβαλία; 

 

Έπξεπε απφ ηελ αξρή λα γπξίζσ Αιβαλία, εδψ είλαη ην κέιινλ. Αιβαλία δελ ην ζπδεηψ 

θαλ(δελ ζα γπξλνχζε Διιάδα ελλνεί).Μαθάξη λα ήκνπλ πάιη λένο θαη ζα ηα βξίζθακε 

πάιη, δελ είκαη λένο πηα, αιιά άκα ήκνπλ πάιη λένο δελ ζα πήγαηλα πάιη Διιάδα, ζα 

πήγαηλα ζηελ Απζηξαιία γηαηί ζηελ Διιάδα έδεζα άζρεκα πξάγκαηα, άζρεκε δσή.  

 
Αλαθνξηθά ινηπφλ κε ηνλ έβδνκν εξσηεζέληα ηεο έξεπλαο, ν 

ζπλεληεπμηαδφκελνο νλνκάδεηαη Kujtim  (52 ρξνλψλ).νη εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο ηεο 

ζρεηηθήο ζπλέληεπμεο, αλαθέξνληαη ζρεηηθά σο αθνινχζσο. 
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Δξψηεζε Νν.1 - Πνηνί ήηαλ νη ιφγνη πνπ ζαο νδήγεζαλ λα έξζεηε γηα δηακνλή θαη 

εξγαζία ζηελ Διιάδα;(Αλαθέξαηε έσο ηξεηο ιφγνπο); 

 

Πήγα Διιάδα γηαηί είρε θαιχηεξα εξγαηηθά κεξνθάκαηα, εηξήλε θαη επεκεξία.  

Δξψηεζε Νν.2 -Δίραηε άιινπο ζπγγελείο ζηελ Διιάδα φηαλ ήξζαηε ή νπζηαζηηθά 

ήζαζηαλ κνλή/κφλνο; 

Μφλνο κνπ πήγα ζηελ Διιάδα.  

Δξψηεζε Νν.3 - Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε φηαλ ήξζαηε ζηελ Διιάδα; 

 

Όηαλ πήγα Διιάδα κκκκ πξνζαξκνγή (δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε).Δ θπζηθά βξήθα 

θάπνπ λα κείλσ, κεηά λνίθηαζα έλα ζπίηη.  

Δξψηεζε Νν.4 - Βξήθαηε ακέζσο εξγαζία θαη θάπνπ λα κείλεηε; 

 

Όηαλ πήγα ζηελ Διιάδα ζηελ αξρή βξήθα ακέζσο δνπιεηά 

 

Δξψηεζε Νν.5 -Πνηνχο ιφγνπο ζα βάδαηε πξψηνπο πνπ ζαο αλάγθαζαλ λα γπξίζεηε 

πίζσ ζηελ Αιβαλία θαη λα κείλεηε εθεί πιένλ; 

 

Πξηλ ηελ θξίζε ε δσή ζηελ Διιάδα ήηαλ εηδπιιηαθή, δελ ήηαλ κφλν ζέκαηνο ρξήκαηνο, 

ήηαλ ζέκα φηη είρα κηα ζηγνπξηά πνπ ιέκε, ηψξα γχξηζα πίζσ ζηελ Αιβαλία γηα λα πάσ 

ζην ρσξηφ κνπ, βεβαίσο ν έλαο ν απινχζηαηνο ιφγνο είλαη φηη γχξηζα Αιβαλία γηα λα 

πάσ λα δσ ην ρσξηφ κνπ, ηνπο δηθνχο κνπ αλζξψπνπο. 

Δξψηεζε Νν.6 - Πνηέο ζπλζήθεο ζαο νδήγεζαλ λα επηζηξέςεηε ζηελ Αιβαλία; 

 

Δπέζηξεςα Αιβαλία απφ κηα άπνςε, ηελ απινχζηαηε άπνςε φηη δελ ππήξρε δηαθνξά 

κεηαμχ Διιάδαο θαη Αιβαλίαο, κφλν γηα ζπλαηζζεκαηηθνχο ιφγνπο δελ κνπ άξεζε ε 

Διιάδα θαη απνθάζηζα λα γπξίζσ κφληκα ζηελ Αιβαλία.  
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Δξψηεζε Νν.7 - Αλ ήζαζηαλ πάιη λένο/α θαη είραηε ηελ επηινγή απηή, ζα θεχγαηε 

πάιη γηα ηελ Διιάδα ή ζα κέλαηε λα εξγαζηείηε θαη λα δήζεηε ζηελ Αιβαλία; 

 

Ννκίδσ φηη ε Διιάδα είλαη ε δεχηεξε παηξίδα κνπ. Ζ παηξίδα δελ βγαίλεη απφ 

ζπλεληεχμεηο, βγαίλεη απφ ην πνπ γελλήζεθε θάπνηνο, φπσο αηζζάλεηαη θάπνηνο θαη φηη 

λνκίδεη φηη είλαη. Αλ ήκνπλ πάιη λένο αααα….δελ ζα ήμεξα ηη ζα έθαλα γηαηί δελ είκαη 

κειινληνιφγνο, κα δελ είκαη κειινληνιφγνο ζαο ην είπα. 

Αλαθνξηθά ινηπφλ κε ηνλ φγδνν εξσηεζέληα ηεο έξεπλαο, ζπλεληεπμηαδφκελε  

νλνκάδεηαη Merita (36 ρξνλψλ). νη εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο ηεο ζρεηηθήο 

ζπλέληεπμεο, αλαθέξνληαη ζρεηηθά σο αθνινχζσο. 

Δξψηεζε Νν.1 -Πνίνη ήηαλ νη ιφγνη πνπ ζαο νδήγεζαλ λα έξζεηε γηα δηακνλή θαη 

εξγαζία ζηελ Διιάδα; 

 

Πήγα ζηελ Διιάδα φηαλ άλνημαλ ηα ζχλνξα έλα ρξφλν αξγφηεξα ην 1991 πξψηνλ γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, δεχηεξνλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ κνπ θαη ηξίηνλ γηα κηα 

θαιχηεξε δσή.  

Δξψηεζε Νν.2 - Δίραηε άιινπο ζπγγελείο ζηελ Διιάδα φηαλ ήξζαηε ή νπζηαζηηθά 

ήζαζηαλ κνλή/κφλνο; 

 

Δίρακε θάπνηνπο θίινπο ζηελ Διιάδα.  

Δξψηεζε Νν.3 - Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε φηαλ ήξζαηε ζηελ Διιάδα; 

 

Οη ζπλζήθεο ήηαλ πνιχ δχζθνιεο γηαηί δελ είρακε νχηε ξνχρα, νχηε ιεθηά θαη ην 

ρεηξφηεξν ήηαλ φηη δελ μέξακε θαιά ηελ γιψζζα. Δγψ ζηελ Διιάδα πήγα κε ραξηηά 

λφκηκα θαη φρη ιαζξαία, φπσο νη πεξηζζφηεξνη ζπκπαηξηψηεο κνπ.  

 

Δξψηεζε Νν.4 - Βξήθαηε ακέζσο εξγαζία θαη θάπνπ λα κείλεηε; 

 

Ναη βξήθα ακέζσο δνπιεηά γηαηί ππήξραλ δνπιεηέο ηφηε θαη εκείο είρακε φξεμε γηα 

δνπιεηά, φηη δνπιεηά θη αλ ήηαλ, δελ είρακε ηελ επηινγή λα επηιέγνπκε εκείο ηηο 

δνπιεηέο πνπ καο άξεζαλ απιά κφλν λα δνπιεχακε έπξεπε. Καζαξίδακε ζθάιεο, ζπίηηα 

δνπιεχακε ζε ηαβέξλεο, νπνηαδήπνηε δνπιεηά θάλακε, αξθεί λα είρακε δνπιεηά.  
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Δξψηεζε Νν.5 –Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ δηακνλή ζαο ζηελ Διιάδα ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα; 

 

Γελ είρακε ζεληφληα. Μέρξη λα πάξνπκε ηνλ πξψην καο κηζζφ λα αγνξάζνπκε θαλέλα 

ξνχρν απφ ηελ ιατθή θαη ηα απαξαίηεηα, θαληαζηείηε φηη βξήθα έμσ δίπια ζηα 

ζθνππίδηα έλα ζηξψκα πξνθεηκέλνπ λα θνηκάκαη ηα βξάδηα κέρξη λα αγνξάζσ έλα 

θαηλνχξην θξεβάηη θαη λνίθηαζα έλα κηθξφ ζπίηη, κηα γθαξζνληέξα γηαηί δελ είρα ηελ 

δπλαηφηεηα γηα έλα κεγαιχηεξν ζπίηη, γηαηί ήηαλ πνιχ ην ελνίθην, αιιά καο βνεζνχζαλ 

νη γείηνλεο, καο έδηλαλ θαλέλα ξνχρν.  

 

Δξψηεζε Νν.6 - Θα ιέγαηε πσο ν ηξφπνο πνπ ζπλεζίζαηε λα δείηε ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία θαη λα βξείηε εξγαζία, ήηαλ ζε γξήγνξν ρξνληθφ δηάζηεκα; 

 

Πξηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα ηα πξάγκαηα ήηαλ κηα ραξά. ηελ αξρή είρακε 

δνπιεηά, ιεθηά αιιά δελ είρα πξνζσπηθή δσή, νχηε είρα ρξφλν λα πεγαίλσ βφιηεο, λα 

ςσλίδσ γηαηί ζθνπφο ήηαλ λα καδέςσ ιεθηά γηα λα κεγαιψζσ ηα παηδηά κνπ θαη λα 

έρνπλ ηα πάληα.  

 

Δξψηεζε Νν.7 -Πνηνχο ιφγνπο ζα βάδαηε πξψηνπο πνπ ζαο αλάγθαζαλ λα γπξίζεηε 

πίζσ ζηελ Αιβαλία θαη λα κείλεηε εθεί πιένλ; 

 

Δπέζηξεςα ζηελ Αιβαλία πξψηνλ γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, δεχηεξνλ γηα λα έρσ 

εξεκία θαη ηξίηνλ γηα λα δσ ηνπο ζπγγελείο κνπ θαη ηνλ ηφπν πνπ γελλήζεθα θαη 

κεγάισζα. Αλαγθάζηεθα λα γπξίζσ κφληκα ζηελ Αιβαλία ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, δεχηεξνλ κεγάισζα  θαη δελ είρα αληνρέο θαη ηξίηνλ ήζεια λα πάσ ζηνλ ηφπν 

πνπ γελλήζεθα θαη λνζηαιγνχζα.  

 

Δξψηεζε Νν.8 - Πνηέο ζπλζήθεο ζαο νδήγεζαλ λα επηζηξέςεηε ζηελ Αιβαλία; 

 

Ζ Διιάδα δελ κνπ άξεζε γηαηί βίσζα ξαηζηζκφ θαη εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

δελ είρα πηα δνπιεηά. 
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Δξψηεζε Νν.9 -Πηζηεχεηε πσο είλαη θαιχηεξα ηψξα πνπ επηζηξέςαηε ζηελ 

Αιβαλία ή ζα ήηαλ θαιχηεξα αλ είραηε κείλεη ζηελ Διιάδα; Παξαθαιψ εμεγήζηε 

ηελ άπνςε ζαο; 

 

Γελ ζεσξψ πάλησο πσο είλαη θαιχηεξα ηψξα πνπ επέζηξεςα Αιβαλία γηαηί θαη εδψ κε 

ζεσξνχλ μέλε γηαηί έιεηπα ζηελ Διιάδα 25 ρξφληα. 

 

Δξψηεζε Νν.10 - Αλ ήζαζηαλ πάιη λένο/α θαη είραηε ηελ επηινγή απηή, ζα θεχγαηε 

πάιη γηα ηελ Διιάδα ή ζα κέλαηε λα εξγαζηείηε θαη λα δήζεηε ζηελ Αιβαλία; 

 
Δάλ ήκνπλ πάιη λέα δελ ζα πήγαηλα πάιη ζηελ Διιάδα. Θα έκελα ζηελ Αιβαλία, ζα 

δνχιεπα ζθιεξά θαη πάλσ απφ φια ζα είρα ηελ πεξηνπζία κνπ, γηαηί ηφηε πνπ πήγα 

ζηελ Διιάδα ηα έραζα φια.  

Αλαθνξηθά ινηπφλ κε ηνλ έλαην εξσηεζέληα ηεο έξεπλαο, ε ζπλεληεπμηαδφκελε 

νλνκάδεηαη  Evgjeni 36 ( ρξνλψλ),νη εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο ηεο ζρεηηθήο 

ζπλέληεπμεο, αλαθέξνληαη ζρεηηθά σο αθνινχζσο. 

Δξψηεζε Νν.1 - Πνηνί ήηαλ νη ιφγνη πνπ ζαο νδήγεζαλ λα έξζεηε γηα δηακνλή θαη 

εξγαζία ζηελ Διιάδα;(Αλαθέξαηε έσο ηξεηο ιφγνπο); 

 

Βαζηθνί ιφγνη ήηαλ ε εξγαζία, ε θηψρεηα θαη ην γεγνλφο φηη είρα ήδε ζηελ Διιάδα ηελ 

αδεξθή κνπ.  

 

Δξψηεζε Νν.2 - Δίραηε άιινπο ζπγγελείο ζηελ Διιάδα φηαλ ήξζαηε ή νπζηαζηηθά 

ήζαζηαλ κνλή/κφλνο; 

 

Όηαλ πήγα Διιάδα είρα ηελ αδεξθή κνπ θαη πήγα λα ηελ βξσ. 

 

Δξψηεζε Νν.3 - Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε φηαλ ήξζαηε ζηελ Διιάδα; 

 

Δεε νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζα ήηαλ ν ξαηζηζκφο γηαηί ήκνπλ ε Αιβαλίδα φπσο κε 

θψλαδαλ πάληα θαη επεηδή δελ ήμεξα θαιά ηελ γιψζζα,  γεληθά ήηαλ φια δχζθνια θαη 

πέξαζα δχζθνια. 
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Δξψηεζε Νν.4 - Βξήθαηε ακέζσο εξγαζία θαη θάπνπ λα κείλεηε; 

 

Οη δπζθνιίεο πνπ βίσζα ήηαλ πνιιέο, δελ βξήθα δνπιεηά εχθνια θαη έςαρλα. έςαρλα 

θαη δελ έβξηζθα, κεηά ζηελ ηαβέξλα πνπ δνχιεπε ε αδεξθή κνπ κίιεζε εθεί θαη πήγα 

θαη εγψ λα δνπιέςσ. 

 

Δξψηεζε Νν.5 –Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ δηακνλή ζαο ζηελ Διιάδα ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα;  

 

Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ζηελ Διιάδα ήηαλ θαιά, πξηλ ηελ θξίζε είρα ηελ δνπιεηά κνπ, 

κε ηα ιεθηά πνπ έβγαδα, κπνξνχζα λα έρσ ηνπιάρηζηνλ ηα απαξαίηεηα, δνχιεπα φκσο 

πνιχ ζθιεξά.  

 

Δξψηεζε Νν.6 - Θα ιέγαηε πσο ν ηξφπνο πνπ ζπλεζίζαηε λα δείηε ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία θαη λα βξείηε εξγαζία, ήηαλ ζε γξήγνξν ρξνληθφ δηάζηεκα; 

Πξηλ ηελ θξίζε ε δσή ζηελ Διιάδα ήηαλ ζαλ φλεηξν αο πνχκε, φια ήηαλ πνιχ σξαία, 

επεηδή ηφηε έπαηξλα θαιά ιεθηά. 

 

 Δξψηεζε Νν.7 –Πνηνχο ιφγνπο ζα βάδαηε πξψηνπο πνπ ζαο αλάγθαζαλ λα 

γπξίζεηε πίζσ ζηελ Αιβαλία θαη λα κείλεηε εθεί πιένλ;  

 

Tψξα γχξηζα πίζσ ζηελ Αιβαλία επεηδή, φηαλ άξρηζε ε νηθνλνκηθή θξίζε, κε έδησμε 

απφ ηελ δνπιεηά ην αθεληηθφ κνπ θαη δελ είρα πηα ιεθηά λα πιεξψλσ ην ελνίθην ζην 

ζπίηη πνπ έκελα. Δδψ ζηελ Αιβαλία έρσ ην δηθφ κνπ ζπίηη, έρσ ηνπο γνλείο κνπ, ηνπο 

θίινπο κνπ. 

Δξψηεζε Νν.8 - Αλ ήζαζηαλ πάιη λένο/α θαη είραηε ηελ επηινγή απηή, ζα θεχγαηε 

πάιη γηα ηελ Διιάδα ή ζα κέλαηε λα εξγαζηείηε θαη λα δήζεηε ζηελ Αιβαλία; 

 

Δάλ ήκνπλ πάιη λέα δελ ζα πήγαηλα πάιη ζηελ Διιάδα. Θα έκελα ζηελ Αιβαλία, εδψ 

ζην ζπίηη κνπ, εδψ δελ είκαη μέλε φπσο κε έιεγαλ ζηελ Διιάδα .Γελ ληψζσ ξαηζηζκφ, 

κπνξψ θαη κηιάσ, ληψζσ ειεχζεξε…είλαη ε παηξίδα κνπ, εδψ γελλήζεθα θαη εδψ  ζα 

πεζάλσ.Αλαθνξηθά ινηπφλ κε ηνλ δέθαην εξσηεζέληα ηεο έξεπλαο,ν  

ζπλεληεπμηαδφκελνο  νλνκάδεηαη Dhimiter (34 ρξνλψλ), νη εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο 

ηεο ζρεηηθήο ζπλέληεπμεο, αλαθέξνληαη ζρεηηθά σο αθνινχζσο. 
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Δξψηεζε Νν.1 - Δίραηε άιινπο ζπγγελείο ζηελ Διιάδα φηαλ ήξζαηε ή νπζηαζηηθά 

ήζαζηαλ κνλή/κφλνο; 

 

ηελ Διιάδα πήγα ην 1997,φηαλ πήγα εθεί ππήξρε ήδε ν μάδειθνο κνπ θαη κνπ είπε λα 

κείλσ καδί ηνπ..εεεε ζην ζπίηη ηνπ θαη λα κε βνεζάεη κέρξη λα βξσ θαη εγψ κηα δνπιεηά. 

 

Δξψηεζε Νν.2 - Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε φηαλ ήξζαηε ζηελ Διιάδα; 

 

Όηαλ πήγα Διιάδα έλησζα πνιχ άζρεκα ζηελ αξρή γηαηί δελ ήμεξα ηελ γιψζζα θαη δελ 

κπνξνχζα λα κηιήζσ κε ηνπο Έιιελεο, δελ ήμεξα…..λα κηιάσ, πνιχ δχζθνιε γιψζζα. 

Απηφ πνπ δελ ζα μεράζσ πνηέ είλαη ε ιέμε Αιβαλφο πνπ κε έιεγαλ φηαλ πήγαηλα λα 

βξσ δνπιεηά. Θπκάκαη φηαλ πήγα ζε δνπιεηά λα κνπ ιέλε Αιβαλφο είζαη; Καη ηη ζεο λα 

δνπιέςεηο εδψ; Δδψ είλαη ζνβαξή δνπιεηά, δελ είλαη γηα Αιβαλνχο. 

 

Δξψηεζε Νν.3 -Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ δηακνλή ζαο ζηελ Διιάδα ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα; 

 

Πξηλ ηελ θξίζε ζηελ Διιάδα ήηαλ θαιά, έπαηξλα ιεθηά θαη βνεζνχζα ηνλ μάδειθν 

κνπ, πιήξσλα θαη εγψ ην θαγεηφ, ην ελνίθην, φηη κπνξνχζα έθαλα. 

 

Δξψηεζε Νν.4 –Πνηνχο ιφγνπο ζα βάδαηε πξψηνπο πνπ ζαο αλάγθαζαλ λα 

γπξίζεηε πίζσ ζηελ Αιβαλία θαη λα κείλεηε εθεί πιένλ; 

 

Γχξηζα ζηελ Αιβαλία καδί κε ηνλ μάδεξθν κνπ γηαηί θαη εθείλνλ ηνλ έδησμαλ απφ ηελ 

δνπιεηά θαη δελ είρακε λα θάκε, λα πιεξψζνπκε ην ελνίθην, ην ξεχκα θαη άιια. 

 

Δξψηεζε Νν.5 - Πνηεο ζπλζήθεο ζαο νδήγεζαλ λα επηζηξέςεηε ζηελ Αιβαλία; 

 

Γελ ππήξραλ ιεθηά θαη ε δσή ήηαλ πην αθξηβή απφ ηα ιεθηά πνπ έβγαδα. 

 

Δξψηεζε Νν.6 - Αλ ήζαζηαλ πάιη λένο/α θαη είραηε ηελ επηινγή απηή, ζα θεχγαηε 

πάιη γηα ηελ Διιάδα ή ζα κέλαηε λα εξγαζηείηε θαη λα δήζεηε ζηελ Αιβαλία; 

 

Αλ ήκνπλ  λένο ζα πήγαηλα ζε άιιε ρψξα ηεο Δπξψπεο αιιά φρη ζηελ Διιάδα γηαηί 

εδψ ζηελ Αιβαλία δελ ππάξρνπλ δνπιεηέο θαη ρξήκαηα. 
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4.2 Οκαδνπνίεζε πλεληεχμεσλ Έξεπλαο 

 

 Αλαθεξφκελνη ζρεηηθά ζηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ηεο έξεπλαο, ζα 

ιέγακε πξψηηζηα φπσο δηαθάλεθε θαη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, νη ζπκκεηέρνληεο 

αλαθέξνληαη ζηα δέθα (10) άηνκα θαη ηα νπνία είλαη Αιβαληθήο ππεθνφηεηαο. Ζ 

νκαδνπνίεζε σζηφζν ησλ ζπλεληεχμεσλ αλαθέξεηαη ζε ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ εξσηεζέλησλ. ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ζην αλ ήδε είραλ ζπγγελή πνπ δηέκελε ζηελ 

Διιάδα φηαλ ήξζαλ θαη εθείλνη. 

Χο πξνο ην θχιν ινηπφλ ζεκεηψλεηαη πσο έρνπκε έμη (6) άλδξεο θαη ηέζζεξηο (4) 

γπλαίθεο. Χο πξνο ηα βαζηθά ζεκεία ησλ απαληήζεσλ γηα ηνπο άλδξεο, ζα ιέγακε πσο 

φπσο ζεκείσζαλ νη άλδξεο βίσζαλ ξαηζηζκφ θαη αξγφηεξα εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο δελ είραλ δνπιεηά. Γελ ζεσξνχλ πάλησο πσο είλαη θαιχηεξα πνπ επέζηξεςαλ 

ζηελ Αιβαλία. Άιινη ιέλε πσο εάλ ήηαλ πάιη λένη, δελ ζα πήγαηλαλ πάιη ζηελ Διιάδα. 

Θα έκελαλ ζηελ Αιβαλία, ζα δνχιεπαλ ζθιεξά θαη πάλσ απφ φια ζα είραλ ηελ 

πεξηνπζία ηνπο, γηαηί ηφηε πνπ πήγαλ ζηελ Διιάδα ηα έραζαλ φια.  

Αληίζηνηρα νη γπλαίθεο αλέθεξαλ πσο ζηελ αξρή έπξεπε νπσζδήπνηε λα βξνπλ 

ιεθηά γηα εθείλνπο θαη γηα ηα παηδηά ηνπο γηα λα βγάινπλ ραξηηά λα κείλνπλ κφληκα 

ζηελ Διιάδα. Αξγφηεξα φκσο, γχξηζαλ ινηπφλ ζηελ Αιβαλία αθνχ ιφγσ νηθνλνκηθήο 

θξίζεο πνιινί έκεηλαλ ρσξίο δνπιεηά θαη δελ κπνξνχζαλ λα δνπιεχνπλ γηαηί είραλ 

πξνβιήκαηα πγείαο ιφγσ ησλ άζιησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο. 

Χο πξνο ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ νη λεφηεξνη ειηθίαο (34-39) δειψλνπλ 

πσο επέιεμαλ λα γπξίζνπλ πίζσ ζηελ Αιβαλία αθνχ πιένλ ιφγσ ηεο θξίζεο δελ 

κπνξνχζαλ λα δήζνπλ ζηελ Διιάδα, αθνχ ην κφλν πνπ έθαλαλ ήηαλ λα μνδεχνπλ πην 

πνιιά ρξήκαηα απφ απηά πνπ κπνξνχζαλ λα βγάινπλ νπφηε δελ κπνξνχζαλ λα κείλνπλ 

πιένλ κφληκα ζηελ Διιάδα. Οη κεγαιχηεξνη φκσο ζε ειηθία (42-55) αλαθέξνπλ πσο 

επέζηξεςαλ ζηελ Αιβαλία, αθνχ πηζηεχνπλ πσο δελ ππήξρε δηαθνξά κεηαμχ Διιάδαο 

θαη Αιβαλίαο θαη θαζαξά γηα ζπλαηζζεκαηηθνχο ιφγνπο απνθάζηζαλ λα γπξίζνπλ 

κφληκα ζηελ Αιβαλία. 
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Χο πξνο ην ηξίην παξάγνληα ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ, ζεκεηψλεηαη 

πσο φινη νη ζπκκεηέρνληεο ήδε είραλ ζπγγελή πνπ δηέκελε ζηελ Διιάδα φηαλ ήξζαλ θαη 

εθείλνη. εκεηψλνπλ ινηπφλ πσο φηαλ ήξζαλ ζηελ Διιάδα είραλ ζπγγελείο, είραλ ζείνπο 

πνπ είραλ έξζεη πξηλ απφ εθείλνπο θαη ηνπο βνήζεζαλ πνιχ φηαλ ήξζαλ λα δνπιέςνπλ, 

λα βξνπλ δνπιεηά θαη δνχιεςαλ φπνπ δνχιεπαλ θαη απηνί. Βαζηθή δπζθνιία ήηαλ ε 

γιψζζα, δελ ήμεξαλ ηελ γιψζζα γηα λα ζπλελλνεζνχλ. Αξρηθά έκεηλαλ ζε ζπγγελείο, 

ζηγά-ζηγα κάδεςαλ θάπνηα ρξήκαηα θαη λνίθηαζαλ έλα ζπίηη. Σα πξνεγνχκελα ρξφληα 

ήηαλ πνιχ θαιή ε δηακνλή ηνπο, βαζηθά ήηαλ πνιχ θαιή ζε ζρέζε κε ηελ Αιβαλία. 

 

4.3 χλνςε Απνηειεζκάησλ Έξεπλαο 

 

Δπηρεηξψληαο κηα βαζηθή ζχλνςε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη απαληήζεσλ 

ζρεηηθά, ζα ιέγακε πσο νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ 10 εξσηεζέλησλ, αλαθέξνπλ πσο 

βαζηθνί ιφγνη πνπ ήξζαλ ζηελ Διιάδα ήηαλ ε εξγαζία, ζηελ Αιβαλία δειαδή δελ 

ππήξρε θαη δνπιεηά δελ ππήξραλ ιεθηά θαη ζηηο δνπιεηέο εθεί δελ πιεξψλνληαλ, φπσο 

επίζεο θαη δελ είραλ θάηη άιιν λα θάλνπλ εθεί ζην ρσξηφ ζηελ Αιβαλία. Όηαλ ήξζαλ 

ζηελ Διιάδα είραλ ζπγγελείο, είραλ ζείνπο πνπ είραλ έξζεη πξηλ απφ εθείλνπο θαη ηνπο 

βνήζεζαλ πνιχ φηαλ ήξζαλ λα δνπιέςνπλ, λα βξνπλ δνπιεηά θαη δνχιεςαλ φπνπ 

δνχιεπαλ θαη απηνί. Βαζηθή δπζθνιία ήηαλ ε γιψζζα, δελ ήμεξαλ ηελ γιψζζα γηα λα 

ζπλελλνεζνχλ.Αξρηθά έκεηλαλ ζε ζπγγελείο, ζηγά κάδεςαλ θάπνηα ρξήκαηα θαη 

λνίθηαζαλ έλα ζπίηη. Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ήηαλ πνιχ θαιή ε δηακνλή ηνπο, βαζηθά 

ήηαλ πνιχ θαιή ζε ζρέζε κε ηελ Αιβαλία. Αξγφηεξα φκσο θαη κε ηε θξίζε, δελ είραλ 

δνπιεηά δελ ππήξρε δνπιεηά δελ είραλ κε θάηη λα αζρνιεζνχλ, δελ είραλ εηζφδεκα πνπ 

είραλ θάπνηε, ε νηθνγέλεηα ηνπο θαη νη ζπγγελείο ηνπο βξίζθνληαλ ζηελ Αιβαλία θαη 

ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δήζνπλ ζηελ Διιάδα ην κφλν πνπ έθαλαλ ήηαλ λα μνδεχνπλ 

πην πνιιά ρξήκαηα απφ απηά πνπ κπνξνχζαλ λα βγάινπλ νπφηε δελ κπνξνχζαλ λα 

κείλνπλ πιένλ κφληκα ζηελ Διιάδα. 

Γχξηζαλ ινηπφλ ζηελ Αιβαλία γηαηί δελ είραλ δνπιεηά ζηελ Διιάδα θαη ιφγσ 

βέβαηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ νηθνγέλεηα πνιιψλ είλαη ζηελ Αιβαλία ζηνπο Αγίνπο 

αξάληα, νπφηε βξίζθνληαη εθεί θαη εθείλνη απνθάζηζαλ λα γπξίζνπλ πίζσ. Οη ιφγνη 

πνπ ηνπο αλάγθαζαλ λα γπξίζνπλ πίζσ ζηελ Αιβαλία ήηαλ ην ζπίηη πνπ δελ είραλ λα  



 

85 
 

κείλνπλ ζηελ Διιάδα, ιεθηά, δνπιεηά, θαγεηφ, απηά θαη ζεσξνχλ πσο ζηελ Διιάδα 

φια ηειείσζαλ. Κάπνηνη άιινη επίζεο ζεκεηψλνπλ πσο ζηελ αξρή ήηαλ φια θαιά αθνχ 

βξήθαλ δνπιεηά, ην κφλν πξφβιεκα ήηαλ κε ηα ραξηηά, αιιά ζην ηέινο φια θαιά. 

Έπξεπε λα βξνπλ ιεθηά γηα εθείλνπο θαη γηα ηα παηδηά ηνπο γηα λα βγάινπλ ραξηηά λα 

κείλνπλ κφληκα ζηελ Διιάδα. Καη δαλεηζηήθαλ ιεθηά απφ ηνπο ζπγγελείο ηνπο. 

Γχξηζαλ ινηπφλ ζηελ Αιβαλία αθνχ ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο πνιινί έκεηλαλ ρσξίο 

δνπιεηά θαη δελ κπνξνχζαλ λα δνπιεχνπλ γηαηί είραλ πξφβιεκα κε ηελ πγεία ηνπο.  

Καηαιήγνληαο, ζεκεηψλνπλ πσο αλ ήηαλ πάιη λένη ζα ήηαλ δηαθνξεηηθά ηα 

πξάγκαηα, ζα πξνζπαζνχζαλ λα πάλε ζε άιιε ρψξα θαη δελ ζα γχξηδαλ πίζσ ζηελ 

Αιβαλία, ζα πήγαηλαλ ζε θάπνηα Δπξσπατθή ρψξα, γηαηί φηαλ είζαη λένο έρεηο ηελ 

επθνιία λα καζαίλεηο εχθνια ελψ φζν κεγαιψλεηο φιν θαη πην δχζθνια. Σψξα ζηελ 

Αιβαλία είλαη ζην ζπίηη ηνπο πνπ έθηηαμαλ κε ηφζν θφπν θαη δελ έρνπλ πξφβιεκα κε 

ηηο δνπιεηέο αθνχ ζαλ ηελ Παηξίδα δελ ππάξρεη πνπζελά ζηνλ θφζκν. Μαθάξη φπσο 

ιέλε λα ήηαλ πάιη λένη θαη ζα ηα έβξηζθαλ πάιη, δελ είλαη λένη φκσο πηα, αιιά δελ ζα 

πήγαηλαλ πάιη Διιάδα, ζα πήγαηλαλ ζηελ Απζηξαιία γηαηί ζηελ Διιάδα έδεζαλ 

άζρεκα πξάγκαηα, άζρεκε δσή.  

εκεηψλνπλ πσο πξηλ ηελ θξίζε ε δσή ζηελ Διιάδα ήηαλ εηδπιιηαθή, δελ ήηαλ 

κφλν ζέκα ρξήκαηνο, ήηαλ ζέκα φηη είραλ κηα ζηγνπξηά πνπ ιέκε, ηψξα γχξηζαλ πίζσ 

ζηελ Αιβαλία γηα λα πάλε ζην ρσξηφ ηνπο, βεβαίσο ν έλαο ν απινχζηαηνο ιφγνο είλαη 

φηη γχξηζαλ Αιβαλία γηα λα πάλε λα δνπλ ην ρσξηφ ηνπο, ηνπο δηθνχο ηνπο αλζξψπνπο. 

Δπέζηξεςαλ ζηελ Αιβαλία απφ κηα άπνςε, ηελ απινχζηαηε άπνςε φηη δελ ππήξρε 

δηαθνξά κεηαμχ Διιάδαο θαη Αιβαλίαο, κφλν γηα ζπλαηζζεκαηηθνχο ιφγνπο δελ ηνπο 

άξεζε ε Διιάδα θαη απνθάζηζαλ λα γπξίζνπλ κφληκα ζηελ Αιβαλία.Οη ζπλζήθεο 

βέβαηα ήηαλ πνιχ δχζθνιεο γηαηί δελ είραλ νχηε ξνχρα, νχηε ιεθηά θαη ην ρεηξφηεξν 

ήηαλ φηη δελ ήμεξαλ θαιά ηελ γιψζζα. Πνιινί βέβαηα επέζηξεςαλ ζηελ Αιβαλία 

πξψηνλ γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, δεχηεξνλ γηα λα έρνπλ εξεκία θαη ηξίηνλ γηα λα δνπλ 

ηνπο ζπγγελείο ηνπο θαη ηνλ ηφπν πνπ γελλήζεθαλ θαη κεγάισζαλ. Σε θάπνηνπο άιινπο 

ε Διιάδα δελ ηνπο άξεζε γηαηί βίσζαλ ξαηζηζκφ θαη εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

δελ είραλ πηα δνπιεηά. Γελ ζεσξνχλ πάλησο πσο είλαη θαιχηεξα ηψξα πνπ επέζηξεςαλ 

Αιβαλία. Άιινη ιέλε πσο εάλ ήηαλ πάιη λένη, δελ ζα πήγαηλαλ πάιη ζηελ Διιάδα. Θα 

έκελαλ ζηελ Αιβαλία, ζα δνχιεπαλ ζθιεξά θαη πάλσ απφ φια ζα είραλ ηελ πεξηνπζία 

ηνπο, γηαηί ηφηε πνπ πήγαλ ζηελ Διιάδα ηα έραζαλ φια 
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Κεθάιαην 5
ν
 - Σειηθά πκπεξάζκαηα 

 

Να πεξάζνπκε ηψξα ζηα ζπκπεξάζκαηα,φπνπ ε Διιάδα σο ρψξνο ππνδνρήο 

κεηαλαζηψλ,ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν κεηά ηελ πηψζε ησλ ζνζηαιηζηηθψλ 

θαζεζηψησλ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε,δέρεηαη ην πξψην  θχκα δηακέζνπ ησλ βφξεησλ 

ζπλφξσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνζηέζεθαλ κεηαλάζηεο απφ ρψξεο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο 

Αζίαο.Καηά ηε δεθαεηία 2000-2010,ε Διιάδα έγηλε πφινο έιμεο εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ 

κεηαλαζηψλ φρη κφλν απφ ηηο πξψελ ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο αιιά απφ νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν κε απνηέιεζκα πεξίπνπ ην 7% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο λα απνηειείηαη απφ 

κεηαλάζηεο απφ ρψξεο εθηφο Δ.Δ. 

ηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, νη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο εγθαηαιείπνπλ 

ηηο παηξίδεο ηνπο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εξγαζία, ζε αληίζεζε κε ηνπο πξφζθπγεο 

νη νπνίνη αλαγθάδνληαη λα μεληηεπηνχλ θαη γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο.Ζ εξγαζία είλαη 

ην κνλαδηθφ θίλεηξν θαη ε θηψρεηα ε βαζηθή αηηία ηεο κεηαθίλεζεο ησλ κεηαλαζηψλ 

πξνο ηελ ρψξα καο.Ζ θνηλσληθννηθνλνκηθή εμαζιίσζε, είλαη ν πην ζεκαληηθφο ιφγνο 

µκεηαλάζηεπζεο, ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ κεγάιε αλεξγία ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο.Ζ 

δεθαεηία ηνπ 1990 είλαη ε πεξίνδνο  θαηά ηελ νπνία ζπκβαίλνπλ ζεκαληηθέο εμειίμεηο 

ζηνλ παγθφζκην ράξηε. Ζ πηψζε ηνπ πξψελ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ θαη ην άλνηγκα ησλ 

ζπλφξσλ ζπλνδεχνληαη απφ κεγάιε κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ, ζην πιαίζην εμεχξεζεο 

κηαο θαιχηεξεο δσήο. ε φηη αθνξά ηελ γιψζζα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ηα ΜΜΔ γηα 

λα πεξηγξάςνπλ ηελ θαηάζηαζε,είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ φξν θιεηδί 

“Λαζξνκεηαλάζηεο”ζηνλ ίδην ηφλν είλαη θαη  ραξαθηεξηζκφο “ιαζξν–κεηαλάζηεο– 

θαθνπνηφο”. 

Σν κεηαλαζηεπηηθφ θχκα ηνπ 1990 απφ ηελ Αιβαλία ζηελ Διιάδα ήηαλ ζαθψο 

απηνχ ηνπ ηχπνπ,αθφκα θαη αλ νη καδηθέο απειάζεηο απφ ην Διιεληθφ θξάηνο 

απνηέιεζαλ κηα ηδηφξξπζκε εθδνρή ηεο ζηξαηεγηθήο «επηζηξνθήο».Οη Αιβαλνί 

κεηαλάζηεο απαζρνινχληαλ θπξίσο ζε επνρηθή ή πξνζσξηλή βάζε,ζε ηνκείο πνπ 

ππέζαιπαλ ηελ αδήισηε εξγαζία θαη απαηηνχζαλ αλεηδίθεπην αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

φπσο ε γεσξγία,ε νηθνδνκή,ν ηνπξηζκφο,νη κηθξέο νηθνγελεηαθέο βηνηερλίεο θαη ε 

νηθηαθή βνήζεηα.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
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Ήηνη, ε θπθιηθή επαλαιακβαλφκελε επνρηθή θαη ζπρλή κεηαλάζηεπζε 

απνηέιεζε «ζησπειή» εθδνρή ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ κνληέινπ ζηελ πεξηνρή θαη ζπλήζε 

πξαθηηθή απφ ην 1990 γηα Αιβαλνχο θαη Βνχιγαξνπο εξγαδφκελνπο ζηελ Διιάδα  πνπ 

εληνπίδεηαη γεσγξαθηθά πξνζδηνξίδεηαη θνληά ζηα ζχλνξα. Ζ θπγή απηή, 

πξαγκαηνπνηήζεθε είηε κέζσ ηεο λνκηκφηεηαο (ραξηηά) είηε κέζσ παξάλνκσλ 

ηξφπσλ(είζνδνο απφ ηα βνπλά, πιαζηά έγγξαθα θ.ά.). 

To δεχηεξν κεηαλαζηεπηηθφ θχκα σο πξνο ηελ ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία 

κπνξνχκε λα ην εληάμνπκε, θαηαηάζζεηαη ζην ρξνληθφ πιαίζην ηνπ 1991– 1992.Σα 

κεγέζε ηα νπνία κεηαλάζηεπζαλ ηελ πεξίνδν εθείλε  ζηαηηζηηθά αλέξρνληαη ζηνπο 

300.000.Κχξηνη πξννξηζκνί απηή ηε θνξά, ήηαλ ε Ηηαιία θαη ε Διιάδα. ηελ Διιάδα 

θαηέθπγαλ θπξίσο κέιε ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο ηεο Αιβαλίαο, ελψ ζηελ Ηηαιία, 

κεηαλάζηεπζαλ θπξίσο πιεζπζκνί απφ ηελ θεληξηθή θαη ηελ βφξεηα Αιβαλία.Tελ 

πεξίνδν εθείλε, νη Αιβαλνί νη νπνίνη κεηαλάζηεπζαλ ηελ πεξίνδν εθείλε είραλ ηελ 

πεπνίζεζε πσο νη ρψξεο ππνδνρήο ζα ηνπο ππνδέρνληαλ κε ζέξκε κηαο θαη εθείλνη ζα 

απνηεινχζαλ πιένλ θνκκάηη ηεο Δπξψπεο. Πάξα ηαχηα φπσο αλαθέξεη ε ίδηα πεγή θαη 

φπσο εθ ησλ πξαγκάησλ απεδείρζε, ε πξαγκαηηθφηεηα έδεημε πσο ε θαηάζηαζε ηελ 

νπνία βξήθαλ νη κεηαλάζηεο ηνπ 1991 ήηαλ αξθνχλησο απνγνεηεπηηθή. 

Σέινο, ην ηξίην κεηαλαζηεπηηθφ θχκα ηελ πεξίνδν ηνπ 1997, έξρεηαη σο άκεζε 

ζπλέπεηα θαη απάληεζε ζηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαηάξξεπζε  ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

άλαξρε θαη αλεμέιεγθηε πνιηηηθή θαηάζηαζε ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ηελ πεξίνδν 

εθείλε. Ζ πηψζε ησλ ιεγφκελσλ“ Ππξακίδσλ”ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα έλα κεγάιν 

κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ λα ράζεη ηηο πεξηνπζίεο ηνπ νδήγεζαλ ζε κηα θνηλσληθή έθξεμε.  

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 
Αγγιηθή Βηβιηνγξαθία 

 

 Albanians in Greece Heading home again Worried Albanians in northern Greece 

prepare to go home Jan 14th 2012 |THESSALONIKI AND TIRANA, 

http://www.economist.com/node/21542818 

 Agamben, Giorgio, [1995]2005. Homo sacer: Κπξίαξρε εμνπζία θαη γπκλή δσή, 

Αζήλα, Scripta Αζαλαζίνπ, Αζελά, 2007. Εσή ζην Όξην: Γνθίκηα γηα ην ζψκα, 

ην θχιν θαη ηε βηνπνιηηηθή. Αζήλα, Δθθξεκέο 

 Arango, J.(2004). Theories of International Migration. In D. Joly (ed.), 

International Migration and the New Millennium Aldershot: Ashgate 

 Baldwin- Edwards M. (2006) Μνληέια κεηαλάζηεπζεο ζηα Βαιθάληα. 

Παλεπηζηεκηαθφ Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Αζήλα Διιάδα 

Μεζνγεηαθφ Μεηαλαζηεπηηθφ Παξαηεξεηήξην , ΜΜΟ Δξγαζία Ν.9 ,  ζει. 3 

Άπνςε ηνπ θαζεγεηή Παπαδφπνπινπ. 

 Benjamin, Walter, [1921]2002. Γηα κηα Κξηηηθή ηεο Βίαο, Αζήλα, Διεπζεξηαθή 

Κνπιηνχξα 

 Carletto, Davis, Stampini, Trento, Zeza, 2004, Internal mobility and 

international migration in Albania, ESA, WORKING PAPER NO. 04 – 13 

 Carrera Sergio (2006), „‟A comparison of integration programmes in the EU: 

Trends and Weakness‟‟, www.ceps.be, Centre for European Policy Studies, 

Brussels 

 Cashmore E. (1994), Dictionary of Race and Ethnic Relations, 3rd edition, 

London 

 Cohen, L. and Manion, L. (1994) Research Methods in Education. 4th. ed. London 

and    New York: Routledge. 

 Cummins, J. (2005).Σαπηφηεηεο ππφ δηαπξαγκάηεπζε. Δθπαίδεπζε κε ζθνπφ 

ηελ ελδπλάκσζε ζε κηα θνηλσλία ηεο εηεξφηεηαο. Αζήλα: Gutenberg. pp.161-

197 

http://www.economist.com/node/21542818
http://www.ceps.be/


 

89 
 

 Danopoulos, 2004, Albanian Migration into Greece: The Economic, 

Sociological and Political Implications, Νew Balcan Politics 

 Fargues, Ph., (2008), Κπθιηθή Μεηαλάζηεπζε ζρεηίδεηαη κε ηε Νφηηα θαη 

Αλαηνιηθή Μεζφγεην: CARIM Analytic and Synthetic Notes, 

2008/40,http://www.eui.eu/Personal/fargues/Documents/CARIM_AS&N_2008_

40.pdf, ζει. 5 

 Holmes, E. - MenzeL C. - Schlink: T. 2007, Remittances from Germany and 

their Routes to Migrants' Origin Countries. A Study on five Selected Countries 

 Jarvis, 2000, The rise and the fall of the pyramid schemes in Albania, IMF staff 

papers, International Monetary Fund. 

 Kountouri Fani,L‟agenda politique au quotidien : La construction des problèmes 

publics en Grèce. Thèse de Doctorat en Science Politique. Paris Panthéon-

Sorbonne, Paris : 2006. 

 Κing, R, 2012, Theories and typologies of migration, an overview and a primer, 

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) 

 Lazaridis, Psimmenos, 2000, “Migrant Flows from Albania to Greece: 

Economic, Social, and Spatial Exclusion, ζην: King, Lazaridis, Tsardanidis, 

(επηκ) : Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe, New York: St. 

Martins Press, Inc 

 Markova, E. (2005) , Μεηαλάζηεπζε ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δχξσπε. Δπθαηξίεο 

αλάπηπμεο,, Ζ Γέθπξα,, 

http://www.bridgemag.com/magazine/index.php?option=com_content&task=vie

w&id=123&Itemid=39 

 Mishler, G. E. (1996). Ζ ζπλέληεπμε έξεπλαο: λνεκαηηθφ πιαίζην θαη αθήγεκα, 

(Ρψ- ληα, Ν. κηθξ). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα 

 Nikas C, D Aspasios, 2011, The Changing Characteristics and the Maturity of 

the Αlbanian Emigration to Greece, Journal of Balkan and Near - Eastern 

Studies, vol13, No 3 

 Ravenstein, E.G.  (1885)  „The  Laws  of  Migration” Journal  of  the  Royal  

Statistical  Society, v 48, pp. 167-227, Καη (1889) “The Laws of Migration”. 

Journal of the Royal Statistical Society, v.  52, pp. 241-301 

http://www.bridgemag.com/magazine/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=39
http://www.bridgemag.com/magazine/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=39


 

90 
 

 Reyneri E. (2005) : Μεηαλάζηεο απαζρνινχκελνη άλαξρα ζηηο Μεζνγεηαθέο 

ρψξεο ηεο ΔΔ 

www.ilo.int/public/english/protection/migrant/download/imp/imp41.pdf 

 Rubin, Herbert J. & Rubin, Irene S. (1995). Qualitative Interviewing: The Art of 

Hearing Data. Thousand Oaks CA: Sage. 

 Samers, M. (2010) Migration.London:Routledge pp. 55-56 

 Silverman, David (1997). Discourses of Counselling: HIV Counselling as Social 

Interaction. London: Sage 

 Vermuelen H. (2004), “Models and Modes of Immigrants Integration... and 

where does Southern Europe fit?” ζην: Immigration and Integration in Northern 

versus Southern Europe, έθδ. Σhe Netherlands Institute in Athens 

 Vertovec, S, (2007) Kπθιηθή κεηαλάζηεπζε, ν δξφκνο πξνο κηα παγθφζκηα 

πνιηηηθή, ζει, 4, Γηεζλέο κεηαλαζηεπηηθφ Ηλζηηηνχην. Παλεπηζηήκην, Ομθφξδεο 

http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/imi-working-papers/wp4-circular-migration-policy 

 Vullnetari J. (2007). Albanian Migration and Development: State of the Art 

Revue IMISCOE Working Paper. 

 Wright C, 1995, Gender awareness in migration Theory synthesizing Actor and 

structure in south Africa, Development and change, 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilo.int/public/english/protection/migrant/download/imp/imp41.pdf
http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/imi-working-papers/wp4-circular-migration-policy


 

91 
 

 

 

Διιεληθή Βηβιηνγξαθία 

 Aζαλαζίνπ, Α, 2007, Εσή ζην φξην, Δθθξεκέο, Αζήλα  

 Αµίηζεο, Γ, Λαδαξίδε Γ: Πνιηηηθέο ξχζµηζεο ηεο µεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα, 

ζην «Ννµηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηεο µεηαλάζηεπζεο ζηελ 

Διιάδα», Δθδφζεηο Παπαδήζε. Αζήλα 2001 

 Γαβξφγινπ η. (2001), „‟ Μεηαλάζηεπζε θαη αθξνδεμηά αληίδξαζε ζηελ 

Δπξψπε‟‟, ζην Ναμάθεο Υ., Υιέηζνο Μηρ, (επηκ), „‟Μεηαλάζηεο θαη 

Μεηαλάζηεπζε‟‟, Δθδ. Παηάθε, Αζήλα, ζει. 87-88 

 Γακαλάθεο Μ., 1999, Μεηαλάζηεπζε θαη Δθπαίδεπζε. Δθδφζεηο: Gutenberg 

 Γεκνπιάο Κσλ/λνο, Παπαδνπνχινπ Γεζπ. (2004) , „‟Έξεπλα γηα ηηο κνξθέο 

θνηλσληθήο έληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ ζηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, 

2003-2004‟‟, ΗΝΔ/ΓΔΔ, Αζήλα, ζει.14-15 

 Δπξσπαίθή Έλσζε, ηνηρεία Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Διέγρνπ, 2002 

 Eζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ έληαμε ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ, 2013, Γεληθή 

γξακκαηεία πιεζπζκνχ θαη θνηλσληθήο πλνρήο, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

 ΔΚΚΔ, 2008,  Θεζκηθφ πιαίζην ηεο κεηαλάζηεπζεο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ 

επίπεδν, (αξξήο Ν.), Αζήλα, 2008 

 Δπξσπατθφ Γίθηπν κεηαλάζηεπζεο,2010,Πξνζσξηλή θαη θπθιηθή 

κεηαλάζηεπζε: Δκπεηξίεο, πξαθηηθέο ηξέρνπζαο πνιηηηθήο θαη κειινληηθέο 

επηινγέο ζηελ Διιάδα, Νεναλάιπζηο χκβνπινη ΔΠΔ.  

 Καξχδεο Β, (1992): „The fear of crime in Athens and the construction of the 

“dangerous  Albanian” stereotype. (ζην Βaldwin–Edwards,m,Albanian 

Emigration and the Greek Labour Market:  Economic symbiosis and social 

ambiguity, 2004, South East Europe Review. 

 Καξχδεο Β, 2004 . Σν δήηεκα ηεο δεχηεξεο γεληάο. Έγθιεκα θαη Μεηαλάζηεπζε. Ζ 

Διιάδα ηεο κεηαλάζηεπζεο. Κνηλσληθή ζπκκεηνρή, δηθαηψκαηα θαη ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε/ Παχινπ Μίιηνο, Υξηζηφπνπινο Γεκήηξεο (επηκ.). Αζήλα: Κξηηηθή,ζ. 205-

206 

 



 

92 
 

 

 Κφληεο Αλη. (2001), ΄΄ Οηθνλνκηθή ελζσκάησζε κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο‟‟, 

ζην Ακίηζεο Γ., Λαδαξίδεο Γ. (επηκ), „΄Ννκηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηθέο δηαζηάζεηο 

ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα‟‟; Δθδ. Παπαδήζε, Αζήλα 

 Μνπζνχξνπ Λ., 2004. «Μεηαλάζηεπζε θαη Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή ζηελ Ειιάδα 

θαη ζηελ Επξώπε». Δθδφζεηο: Gutenberg 

 Παπαδνπνχινπ , Γ. (2006) „„Μνξθέο θνηλσληθήο έληαμεο  θαη θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζην Μπάγθαβνο Υ.,& Παπαδνπνχινπ Γ, 

„‟Μεηαλάζηεπζε θαη έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία‟‟, 

εθδ.Gutenberg , Αζήλα 

 Παηηληψηεο, Ν.(1990).Δμάξηεζε θαη µεηαλάζηεπζε. Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. 

ΚΔΠΔ, Αζήλα 

 Παχινπ, Μ. (2001)‟‟Οη «ιαζξέκπνξνη ηνπ θφβνπ»: ξαηζηζηηθφο ιφγνο θαη 

κεηαλάζηεο ζηνλ ηχπν κηαο ππνςήθηαο κεηξφπνιεο./ Μαξβάθεο Αζαλάζηνο, 

Παξζάλνγινπ Γεκήηξεο, Παχινπ Μίιηνο (επηκ.) Μεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα. 

Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, 2001, ζ.127-162. 

 Πξψην Θέκα εθεκεξίδα:Μεηά ηελ θξίζε νινέλα πεξηζζφηεξνη Αιβαλνί 

επηζηξέθνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο, εκ αλάθηεζεο: 08/01/2014, δηαζέζηκν ζην: 

http://www.protothema.gr/economy/article/342553/pos-i-elliniki-krisi-htupise-

kai-tin-alvania/ 

 πιινγηθφ Έξγν, 2001, Μεηαλάζηεο θαη Μεηαλάζηεπζε. Δθδφζεηο: Παηάθεο 

 Σξηαληαθπιιίδνπ Α., (2010) Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο θπθιηθήο 

κεηαλάζηεπζεο, Δπξσπατθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην, Πξφγξακκα 

ΜΔΣΟΗΚΟ, Ηνχιηνο 2010, ζειίδα 11, 

http://www.eui.eu/Projects/METOIKOS/Documents/ConceptPaper/METOIKOS

ConceptPaper1July2010.pdf 

 Φξαγθνπδάθε, Γξαγψλα, (επηκ,) 1997,  ηη είλαη ε Παηξίδα καο; Eζλνθεληξηζκφο 

ζηελ εθπαίδεπζε,  (β εθδ) Αιεμάλδξεηα, Αζήλα.  

 Υνξθράτκεξ, Μ., Αληφξλν, Σ. 1986, Δηαιεθηηθή ηνπ δηαθσηηζκνύ (κηθξ. Ε. 

Εαξίθαο), Αζήλα, Ύςηινλ, ζ. 226. 

http://www.protothema.gr/economy/article/342553/pos-i-elliniki-krisi-htupise-kai-tin-alvania/
http://www.protothema.gr/economy/article/342553/pos-i-elliniki-krisi-htupise-kai-tin-alvania/
http://www.eui.eu/Projects/METOIKOS/Documents/ConceptPaper/METOIKOSConceptPaper1July2010.pdf
http://www.eui.eu/Projects/METOIKOS/Documents/ConceptPaper/METOIKOSConceptPaper1July2010.pdf


 

93 
 

 Φεκκέλνο , Η. 2001  Νέα εξγαζία θαη αλεπίζεκνη κεηαλάζηεο ζηε κεηξνπνιηηηθή 

Αζήλα. Μεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα/ Μαξβάθεο  Αζαλάζηνο, Παξζάλνγινπ 

Γεκήηξεο, Παχινπ Μίιηνο (επηκ.). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, ζ.95-126. 

 Φεκκέλνο Η., 2000,«Μεηαλάζηεπζε απφ ηα Βαιθάληα. Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο 

ζηελ Αζήλα». Δθδφζεηο: Παπαδήζεο 

 INSTAT, 2014,(ΣΟ Instat: Oη Αιβαλνί κεηαλάζηεο πέξλνπλ ην δξφκν ηεο 

επηζηξνθήο ζηελ παηξίδα ηνπο, 07.10.2014, http://www.axortagos.gr/instat-oi-

alvanoi-metanastes-pernoun-to-dromo-tis-epistrofis-stin-patr.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.axortagos.gr/instat-oi-alvanoi-metanastes-pernoun-to-dromo-tis-epistrofis-stin-patr.html
http://www.axortagos.gr/instat-oi-alvanoi-metanastes-pernoun-to-dromo-tis-epistrofis-stin-patr.html


 

94 
 

 

Παξάξηεκα Νν.1 – Δξσηήζεηο πλέληεπμεο 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 

 

ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΩΝ 

 

 

Γηεμαγσγή πλεληεχμεσλ θαη Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ ρεηηθά κε ηελ 

Παιηλλφζηεζε ησλ Αιβαλψλ ζηελ Υψξα ηνπο Λφγσ Οηθνλνκηθψλ ή/θαη 

Κνηλσληθν-Πνιηηηζκηθψλ Παξαγφλησλ. 

Ο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο κε ηελ ρξήζε ζπλεληεχμεσλ, είλαη λα 

αλαδεηρζεί ε ζηάζε θαη ηα πηζηεχσ ησλ Αιβαλψλ πνιηηψλ θαη νη νπνίνη έρνπλ 

επηζηξέςεη ζηελ ρψξα ηνπο ηελ Αιβαλία, κεηά απφ καθξφρξνλε παξακνλή ζηελ 

Διιάδα. Οπζηαζηηθά ζθνπφο ησλ ελ ιφγσ ζπλεληεχμεσλ, είλαη λα απεηθνληζηνχλ θαη λα 

αλαιπζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη Αιβαλνί πνιίηεο πνπ δνχζαλ ζηελ Διιάδα, 

επέιεμαλ λα επηζηξέςνπλ ζηε ρψξα ηνπο, ιφγσ νηθνλνκηθψλ ή/θαη θνηλσληθφ-

πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζηελ ζρεηηθή παιηλλφζηεζε. αο 

παξαθαινχκε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο κε εηιηθξίλεηα, θαζψο ε ηαπηφηεηά ζαο 

παξακέλεη αλψλπκε. Ζ ζπλέληεπμε δελ ζα δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ 10 ιεπηά.  

- Δξσηήκαηα πλέληεπμεο 

 

 Σα εξσηήκαηα ηεο ζπλέληεπμεο ζε Αιβαλνχο πνιίηεο θαη νη νπνίνη επέζηξεςαλ 

ζηελ παηξίδα ηνπο κεηά απφ καθξφρξνλε παξακνλή ζηελ Διιάδα, αλαθέξνληαη ζρεηηθά 

σο εμήο : 

 

1. Πνηνί ήηαλ νη ιφγνη πνπ ζαο νδήγεζαλ λα έξζεηε γηα δηακνλή θαη εξγαζία ζηελ 

Διιάδα;(αλαθέξαηε έσο ηξεηο ιφγνπο); 

2. Δίραηε άιινπο ζπγγελείο ζηελ Διιάδα φηαλ ήξζαηε ή νπζηαζηηθά ήζαζηαλ 

κνλή/κφλνο; 

3. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε φηαλ ήξζαηε ζηελ Διιάδα; 

4. Βξήθαηε ακέζσο εξγαζία θαη θάπνπ λα κείλεηε; 

5. Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ δηακνλή ζαο ζηελ Διιάδα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα; 
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6. Πνηνχο ιφγνπο ζα βάδαηε πξψηνπο πνπ ζαο αλάγθαζαλ λα γπξίζεηε πίζσ ζηελ 

Αιβαλία θαη λα κείλεηε εθεί πιένλ; 

7. Πνηεο ζπλζήθεο ζαο νδήγεζαλ λα επηζηξέςεηε ζηελ Αιβαλία; 

8. Θα ιέγαηε πσο ήηαλ θαη νηθνλνκηθέο επίζεο ή αληίζηνηρα πξνζσπηθέο; 

9. Πηζηεχεηε πσο είλαη θαιχηεξα ηψξα πνπ επηζηξέςαηε ζηελ Αιβαλία ή ζα ήηαλ 

θαιχηεξα αλ είραηε κείλεη ζηελ Διιάδα; Παξαθαιψ εμεγήζηε ηελ άπνςε ζαο. 

10. Αλ ήζαζηαλ πάιη λένο/α θαη είραηε ηελ επηινγή απηή, ζα θεχγαηε πάιη γηα ηελ 

Διιάδα ή ζα κέλαηε λα εξγαζηείηε θαη λα δήζεηε ζηελ Αιβαλία; 

 




