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Πεξίιεςε 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηελ αλάδεημε θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

δηαθξίζεσλ πνπ πθίζηαληαη νη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο απφ ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν ζηελ Διιάδα. Ζ έξεπλα βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο πνηνηηθήο 

κεζνδνινγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα δηεμήρζεζαλ 14 εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε γπλαίθεο 

κεηαλάζηξηεο απφ ηε Βνπιγαξία, ηελ Οπθξαλία, ηε Ρνπκαλία, ηε εξβία θαη ηε Γεσξγία ζηηο 

νπνίεο ζπδεηήζεθαλ δεηήκαηα γηα ηε δσή ηνπο θαη θπξίσο γηα ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ 

Διιάδα. Οη ειηθίεο ηνπο θπκαίλνληαλ απφ 41 έσο θαη 66 εηψλ. Σα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέρζεθαλ αλαιχζεθαλ κε βάζε ηελ κέζνδν ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο. Απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ ιεγνκέλσλ ησλ κεηαλαζηξηψλ πξνέθπςαλ ηέζζεξηο επξχηεξεο ζεκαηηθέο νη νπνίεο είλαη: 

Ζ πνξεία κέρξη ηελ κεηαλάζηεπζε, Ο πξώηνο θαηξόο θαη ε πξνζαξκνγή ζηελ Διιάδα, Ζ 

εξγαζία ζηελ Διιάδα θαη Οη ζθέςεηο ησλ κεηαλαζηξηώλ γηα ην κέιινλ. Ζ ζεκαηηθή πνπ 

απνηέιεζε ην βαζηθφ ζέκα ζπδήηεζεο πνπ ήηαλ ε «εξγαζία ζηελ Διιάδα» πεξηειάκβαλε ηηο 

εμήο έμη ππνζεκαηηθέο: Δξγαζίεο ζηελ Διιάδα, πλζήθεο εξγαζίαο θαη ζπλέπεηεο ζηηο 

κεηαλάζηξηεο, χγθξηζε εξγαζίαο απφ ηηο κεηαλάζηξηεο, Γηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ 

κεηαλαζηξηψλ, ρέζεηο θαη θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο θαη Αληηιήςεηο γηα ηηο ηαπηφηεηέο 

ηνπο σο γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο εξγαδφκελεο. 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κεηαλάζηεπζαλ ζηελ Διιάδα ήηαλ νηθνλνκηθνί. Αληηκεηψπηζαλ 

δπζθνιίεο ην πξψην δηάζηεκα ζηελ Διιάδα ηφζν ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο φζν θαη ζηελ 

εξγαζία πνπ επεξέαζαλ θαζνξηζηηθά ηελ πξνζαξκνγή ηνπο. Οη εξγαζίεο πνπ επηηέιεζαλ  

άλεθαλ ζε απηέο πνπ ήηαλ δηαζέζηκεο γηα ηηο ίδηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο θαη είλαη 

ζηαζεξέο κέρξη θαη ζήκεξα. Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ εξγαζία ζρεηίδνληαη ηφζν 

κε δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηελ εξγνδνζία, ζπλαδέιθηζζεο, ζπλαδέιθνπο θαη πειάηηζζεο, 

πειάηεο φζν θαη κε ηα σξάξηα, ηνπο κηζζνχο, ηνλ θφξην εξγαζίαο, ηελ αζθάιηζε θαη ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Οη δπζθνιίεο απηέο θαίλεηαη λα έρνπλ άκεζεο ςπρνινγηθέο θαη 

ζσκαηηθέο ζπλέπεηεο ζε απηέο. Σέινο ε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ ζήκεξα έρεη επεξεάζεη 

αξλεηηθά ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη ην πσο βιέπνπλ ην εξγαζηαθφ ηνπο κέιινλ 

επαλεμεηάδνληαο ην ελδερφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Δξγαζία, Γπλαηθεία Μεηαλάζηεπζε, Αλαηνιηθή Δπξψπε, Γηαθξίζεηο, Κξίζε 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ζ Κνηλσληνινγηθή έξεπλα γηα ηελ κεηαλάζηεπζε γηα πνιιέο δεθαεηίεο είρε σο 

ππνθείκελν ηεο κεηαλαζηεπηηθήο δηαδηθαζίαο απνθιεηζηηθά ηνπο άληξεο. Οη γπλαίθεο ήηαλ 

ζπλπθαζκέλεο κε ηελ ζησηθφηεηα, ηελ αλακνλή θαζψο θαη ηελ παξακνλή ζηε ρψξα 

θαηαγσγήο. Μάιηζηα ππήξρε παληειήο έιιεηςε γλψζεο γηα ηελ γπλαηθεία κεηαλάζηεπζε 

θαζψο αγλννχληαλ νη γπλαίθεο αθφκα θαη φηαλ κεηαλάζηεπαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο 

άληξεο (Δκθέ-Πνπινπνχινπ, 2007). Ο ζχγρξνλνο εζλνθηιειεχζεξνο θνηλσληθφο δαξβηληζκφο, 

δειαδή ην θηιειεχζεξν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα πνπ δεκηνπξγεί πνιίηεο δηαθνξεηηθψλ 

θαηεγνξηψλ, έρεη θαηαζηήζεη ην θχιν θαη ηελ κεηαλάζηεπζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

νηθνλνκηθή, ηαμηθή θαη γεσπνιηηηθή ζέζε σο ιφγν γηα ηελ αλάπηπμε νξίσλ, ζπλφξσλ, 

ηερληθψλ ειέγρνπ θαη αζηπλφκεπζεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη γπλαίθεο θαη νη 

κεηαλάζηξηεο θαη κεηαλάζηεο λα θαίλεηαη φηη πεξηζζεχνπλ ζηα πιαίζηα ηνπ λενθηιειέπζεξνπ 

ζπζηήκαηνο θαη λα πεξηζεξηνπνηνχληαη. Έηζη ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα ε εξγαζηαθή επηζθάιεηα 

απνηειεί έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ «άιισλ» πνπ δελ 

εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ θαλνληθνχ κε βάζε έκθπια, θπιεηηθά, ηαμηθά θαη ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θξηηήξηα (Αζαλαζίνπ & Σζηκπνπξήο, 2013). Απηή ε παξαδνρή άξρηζε λα 

απνδπλακψλεηαη ζηαδηαθά κέζα απφ κηα δηαδηθαζίαο ζειπθνπνίεζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο σο 

εξεπλεηηθφ αληηθείκελν κε αθεηεξία ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 θαηά ηελ νπνία ππήξρε πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ (Green, 2004), αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

ελίζρπζε ησλ θεκηληζηηθψλ ζπνπδψλ (Κακπνχξε, 2007). Οη γπλαίθεο πνπ εξεπλήζεθαλ 

εθείλε ηελ πεξίνδν θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηφζν σο πξνο 

ηνλ ηξφπν, ην ιφγν θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο κεηαλάζηεπζεο φζν θαη σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά 

ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Σαμηδεχνπλ κφλεο, αζρνινχληαη κε ηνλ νηθηαθφ ρψξν εξγαζίαο πνπ δελ 

ζρεηίδεηαη ηφζν κε ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο ππφβαζξν φζν θαη κε ηα επαγγέικαηα πνπ αζθνχζαλ 

πξηλ, ρσξίο άδεηεο εξγαζίαο αξρηθά, ζε θαζεζηψηα επηζθάιεηαο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

πεξηθεξηθή αγνξά εξγαζίαο ε νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη ζε έλα πνιπεζληθφ, πνιπζξεζθεπηηθφ 

θαη πνιπγισζζηθφ γπλαηθείν εξγαηηθφ δπλακηθφ (Φεκκέλνο, 2006). Ζ ζηξνθή ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ γπλαηθεία θηλεηηθφηεηα θαη ην παξειζφλ ηεο θαζηζηά 

αλαγθαία ηελ επαλεμέηαζε βαζηθψλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ γηα ηελ ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ 

θαη ηελ κεηαλάζηεπζε ελ γέλεη (Green, 2004).  

χκθσλα κε ηε Ράπηε (2007) αλαθέξεη φηη ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο 

ρξνλνινγείηαη φζν θαη ε ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο θαη επεξεάδεηαη απφ πνηθίινπο 
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θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. Ζ δηαρξνληθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ 

απηνχ νδήγεζε ζηελ αλάγθε γηα ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζψο θαη ηελ εξεπλεηηθή 

θαη ζεσξεηηθή πιαηζίσζε ηνπ. Ο νξηζκφο ηεο κεηαλάζηεπζεο δελ είλαη θάηη ζηαηηθφ θαη 

ακεηάβιεην αιιά επαλαθαζνξίδεηαη  απφ θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο θαη θνηλσληθνχο 

παξάγνληεο επνκέλσο είλαη δχζθνινο ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ φξνπ. (Ράπηε, 2007) Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη ζπλζήθεο δσήο ζηε ρψξα θαηαγσγήο ησλ εζληθψλ νκάδσλ, ε απνηίκεζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ  ρσξψλ επηινγήο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ησλ νκάδσλ απηψλ θαζψο θαη ε 

πξφζεζε γηα έληαμε ή γηα κηα πηζαλφηεηα επηζηξνθήο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ 

κεηαλαζηεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο ιφγνπο ηεο (Green, 2004). χκθσλα κε ηελ Ράπηε 

(2007: 149)  ε κεηαλάζηεπζε είλαη «ε θπζηθή κεηάβαζε αηόκσλ θαη νκάδσλ από κία θνηλσλία 

ζε άιιε ή θάζε γεσγξαθηθή κεηαθίλεζε κεγάινπ αξηζκνύ αηόκσλ ή ε κεηαθνξά αλζξώπηλνπ 

θαη εξγαηηθνύ δπλακηθνύ από κία πεξηνρή ζε άιιε».  

Ζ έξεπλά καο ζπγθεθξηκέλα ζηνρεχεη ζηελ αλάδπζε ησλ δηαθξίζεσλ πνπ πθίζηαληαη 

νη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο απφ ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηνπο 

ζηελ Διιάδα. Σα νθέιε πνπ πηζαλψο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ είλαη ε ζπκβνιή ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ δηάθξηζεο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο κε 

θξηηήξηα ην θχιν θαη ηελ πξνέιεπζε. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ 

εμαηξέζεσλ ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ε θνηλφηεηα ησλ κεηαλαζηξηψλ απφ ηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε. Σν ζέκα πνπ εμεηάδεηαη απφ εκάο, ινηπφλ, είλαη ε εξγαζία ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηελ 

Διιάδα, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, νη ζσκαηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ εξγαζία, νη ζεμηζηηθέο θαη ξαηζηζηηθέο δηαθξίζεηο πνπ 

πθίζηαληαη θαη ε πνξεία ηεο εξγαζίαο ηνπο ελφςεη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

θαηλνκέλνπ θαη παξνπζηάδνληαη νη πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γη απηφ. Αθφκα 

γίλεηαη θξηηηθή κε ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ ζηηο πξνυπάξρνπζεο ζεσξίεο θαη αθνινπζνχλ 

ζεσξίεο γηα ηελ γπλαηθεία κεηαλάζηεπζε θαζψο θαη αλαζθφπεζε εκπεηξηθψλ εξεπλψλ γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε θαη ηηο δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ εξγαδφκελσλ κεηαλαζηξηψλ ζηελ Διιάδα. 

Αθνινπζεί ην δεχηεξν θεθάιαην θαη ε αλάιπζε ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ 14 εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο θαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ 

αλαιχζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο, απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ ηα 

απνηειέζκαηα.  
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ην ηξίην θεθάιαην ινηπφλ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα 

νη νηθνλνκηθνί  ιφγνη ηηο νδήγεζαλ ζηε κεηαλάζηεπζε. Ο πξψηνο θαηξφο είρε δπζθνιίεο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ γιψζζα θαη ηνλ λφκν ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη ηελ εξγαζία ηνπο. 

Δξγάζηεθαλ  σο θαζαξίζηξηεο , νηθηαθέο εξγάηξηεο  γηαηί απηέο νη εξγαζίεο πξνζθέξνληαλ γηα 

εθείλεο θαη απηέο θάλνπλ κέρξη θαη ζήκεξα. Δπηπιένλ αλαθέξνληαη νη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαη ιφγσ θχινπ θαη ιφγσ πξνέιεπζεο ζηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εξγαζηαθέο ηνπο ζπλζήθεο θαη νη ζνβαξέο επηπηψζεηο 

πνπ έρνπλ πξνθιεζεί ζηελ πγεία ηνπο.  Σέινο αλαθέξεηαη ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη 

πξνβιεκαηηζκνί ηνπο γηα ην κέιινλ.  

ην ηέηαξην θεθάιαην πξνβάιινληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

ζπδήηεζή καο πάλσ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ 

πηζαλψο επεξέαζαλ ηε δηεμαγσγή ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ 

Ζ κεηαλάζηεπζε ζαλ νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν θαίλεηαη λα έρεη 

απαζρνιήζεη ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα 

ελλνηνινγεζεί δηαθνξηθά αλάινγα κε δηάθνξεο ζεσξεηηθέο θαη ηδενινγηθέο πξνζεγγίζεηο 

(Έθκε- Πνπινπνχινπ, 2007). 

 

Κιαζηθές-Νεοθιαζηθές Προζεγγίζεης 

Οη ζεσξίεο απηέο επηθξαηνχλ θπξίσο κέρξη ηελ δεθαεηία 70‟ θαη εζηηάδνπλ ζηνπο 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο σο αίηην ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο σο 

απψηεξν ζηφρν (Oishi, 2002) . πγθεθξηκέλα κε θέληξν ην ειεχζεξν εκπφξην ε νηθνλνκηθή 

θηλεηηθφηεηα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ γεσγξαθηθή θαη αλζξσπηζηηθή. Γειαδή ν άλζξσπνο 

πξέπεη λα θηλείηαη ειεχζεξα ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. 

Δπηπιένλ θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο ζεσξίεο απηέο φηη ην άηνκν (homo economicus) 

αμηνινγεί ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηηο κεηαθίλεζεο θαη ζθεπηφκελν νξζνινγηθά 

απνθαζίδεη ην αλ ην ζπκθέξεη λα κεηαθηλεζεί ή φρη. Μάιηζηα ν Ravenstein ην 1889 

ππνζηεξίδεη φηη βαζηθφ αίηην ηεο κεηαλάζηεπζεο πνπ επηθαιχπηεη φια ηα ππφινηπα είλαη ε 

επηζπκία ησλ ίδησλ ησλ αλζξψπσλ λα βξεζνχλ ζε κία θαιχηεξε νηθνλνκηθή ζπλζήθε. Ζ 

καθξννηθνλνκηθή πξνζέγγηζε πνπ εμεηάδεη ηα αίηηα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ε 

κηθξννηθνλνκηθή πξνζέγγηζε πνπ εμεηάδεη ην πψο άηνκα αληηδξνχλ ζπλδπάδεηαη ζηε απηή 

ζεψξεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο (Έκθε-Πνπινπνχινπ, 2007).  Ζ απφθαζε απηή έρεη δηπιφ 

φθεινο. Απφ ηελ κία ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ηνπ θαη απφ ηελ άιιε ηελ αλάθακςε 

κηα πεξηνρήο πνπ είρε αλάγθε γηα εξγαηηθά ρέξηα. Ζ κεηαθνξά γίλεηαη απφ πεξηνρέο κε πςειή 

πξνζθνξά θαη ρακεινχο κηζζνχο ζε πεξηνρέο κε ρακειή πξνζθνξά θαη άξα πςειφηεξνπο 

κηζζνχο (Harris & Todaro, 1970). πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη ε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο 

θηελνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ κηζζψλ, ηελ αχμεζε ηεο 

δπζθνιίαο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηελ αλεξγία ησλ γεγελψλ θαζψο νη εξγνδφηεο 

επηιέγνπλ ηνπο «παξάλνκνπο» κεηαλάζηεο εξγαδφκελνπο γηαηί κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζε 

απηνχο κηθξφηεξνπο κηζζνχο θαη ιηγφηεξεο εξγαζηαθέο παξνρέο ζε αληίζεζε κε ηνπο γεγελείο 

πνπ ππάξρεη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα είλαη θαη ζπλδηθαιηζκέλνη. Έηζη ε νηθνλνκηθή 

κεηαλάζηεπζε ζεσξείηαη έλα βαζηθφ αίηην ηεο αζηηθήο αλεξγίαο (Todaro, 1976).  Μάιηζηα ε 

νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε θαίλεηαη λα είλαη βαζηθφ κέζν εμηζνξξφπεζεο ηεο πξνζθνξάο θαη 

ηεο δήηεζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ.  

Μία πην πξφζθαηεο λενθιαζηθέο ζεσξίεο ηεο κεηαλάζηεπζεο , ε ζεσξία ηεο δπαδηθήο αγνξάο 
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εξγαζίαο, δεκηνπξγεί έλα δίπνιν πνπ απφ ηε κία πιεπξά βξίζθεηαη ε αγνξά εξγαζίαο πνπ 

απεπζχλεηαη ζηνλ γεγελή πιεζπζκφ θαη ζπζρεηίδεηαη κε πην πςεινχο κηζζνχο, 

εμαζθαιηζκέλα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, δπλαηφηεηεο εξγαζηαθήο αλέιημεο θαη ρακειφηεξεο 

πηζαλφηεηεο αλεξγίαο, πνπ νλνκάδεηαη «πξσηεχνληαο ηνκέαο εξγαζίαο» θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά είλαη ε αγνξά εξγαζίαο πνπ απεπζχλεηαη θπξίσο ζηνλ κε γεγελή πιεζπζκφ θαη είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ρακεινχο κηζζνχο, παξαβηάζεηο ή αλππαξμία εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ, 

ρακεινχ επηπέδνπ ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη πςειφηεξε αλεξγία θαη πςειή παξανηθνλνκία. Ο 

δεχηεξνο πφινο είλαη πην απνδεθηφο απφ κεηαλάζηξηεο θαη κεηαλάζηεο, γηαηί δελ εληάζζνληαη 

ζηελ θνηλσληθή δνκή ηεο ρψξαο θαη δελ έρνπλ πξνζδνθίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο 

εηζνδήκαηνο (Bhoning, 1998; Piore, 1972 θαη 1979, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Έκθε-

Πνπινπνχινπ, 2007).  

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ε βαζηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ θιαζηθψλ κε ηηο 

λενθιαζηθέο ζεσξίεο είλαη φηη ζηηο λενθιαζηθέο επαλαηνπνζεηήζεθε ε απφιπηε ειεπζεξία ηεο 

δηαθίλεζεο ησλ αηφκσλ κέζσ θξαηηθψλ παξεκβάζεσλ (Green, 2004). 

 

Αρηζηερές προζεγγίζεης  

Οη αξηζηεξέο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο πξνζεγγίζεηο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο 

ηνπνζεηήζεηο ηνπ Μαξμ θαη ηνπ Λέληλ γηα ηε κεηαλάζηεπζε. Ο Μαξμ ζπγθεθξηκέλα 

ππνζηεξίδεη φηη ν εξγαηηθφο πιεζπζκφο παξάγεη θαη ηε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ αιιά θαη 

ηνπο ηξφπνπο πνπ ηνλ θάλνπλ λα απμάλεηαη αξηζκεηηθά ζε ζπληξηπηηθφ βαζκφ, 

δεκηνπξγψληαο ηνλ ιεγφκελν «βηνκεραληθφ εθεδξηθφ ζηξαηφ» (Έκθε-Πνπινπνχινπ, 1986, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Έκθε-Πνπινπνχινπ, 2007). Δπίζεο ν Λέληλ παξαζέηεη φηη κε ηελ 

επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε δεκηνπξγνχληαη λένη θιάδνη ππφ εμέιημε, νη νπνίνη 

επδνθηκνχλ πεξηζζφηεξν ζε θάπνηεο ρψξεο, ελψ θάπνηεο άιιεο  δελ θαηαθέξλνπλ λα 

αθνινπζήζνπλ ηε λέα ηάμε πξαγκάησλ κε ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο. Οη ρψξεο πνπ θαηέρνπλ ηνπο 

λένπο θιάδνπο, δειαδή νη ηκπεξηαιηζηηθέο ρψξεο, αλαπηχζζνληαη απφηνκα θαη ρσξίδνπλ ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε δχν θαηεγνξίεο, ηελ εξγαηηθή αξηζηνθξαηία, ε νπνία ζπλδέεη ηα 

ζπκθέξνληά ηεο κε απηά ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ ρσξψλ θαη έρνπλ πςεινχο κηζζνχο θαη ζηνπο 

κε πξνλνκηνχρνπο εξγάηεο, ζηνπο νπνίνπο εληάζζνληαη θαη νη μέλνη εξγάηεο, πνπ βηψλνπλ 

άζιηεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. Οη μέλνη εξγάηεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην θεθαιαηνθξαηηθφ 

ζχζηεκα ζα ζηνηρείν δηάζπαζεο (Έκθε-Πνπινπνχινπ, 1986, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Έκθε-

Πνπινπνχινπ, 2007). 
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Οη πην πξφζθαηεο επηζηεκνληθέο ζθέςεηο θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε 

ηηο παιαηφηεξεο. Μία απφ απηέο είλαη ε ζεσξία πνπ βιέπεη ηε κεηαλάζηεπζε σο θνηλσληθφ 

θίλεκα θαη ππνζηεξίδεη φηη νη κεηαλάζηεο δελ είλαη ζχκαηα, αιιά μεπεξλνχλ ελεξγά ηα 

επξσπατθά θαη παγθφζκηα ζχλνξα θαη δελ ππνηάζζνληαη ζηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, 

αιιά δξνπλ κε βάζε ηηο ππνθεηκεληθέο ηνπο αλάγθεο, επηζπκίεο θαη ζπκπεξηθνξέο, ζαλ έλα 

θνηλσληθφ θίλεκα (Γίθηπν Frassanito, 2005, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Έθκε-Πνπινπνχινπ, 

2007). Μία άιιε ζεσξία βιέπεη ηε κεηαλάζηεπζε σο απηνλνκία, θαζψο ππνζηεξίδεη φηη απηή 

ε πιεζπζκηαθή κεηαθίλεζε ζε ππεξεζληθφ επίπεδν, ακθηζβεηεί ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα ηνπο 

δχν βαζηθνχο ππιψλεο ηνπ έζλνπο-θξάηνπο, ην έδαθνο θαη ηνλ λφκν. Μέζσ ηεο θίλεζεο 

απηήο νη κεηαλάζηεο απνηεινχλ έλα θίλδπλν γηα λα κπινθάξεη ην ζχζηεκα. Οη κεηαλάζηεο 

ινηπφλ δελ εθιακβάλνληαη σο ζχκαηα εμσγελψλ παξαγφλησλ, φπσο πφιεκνη θαη 

θαηαζηξνθέο, θαη άξα εηεξνθαζνξηδφκελα ππνθείκελα. Δίηε γηα λα κείλνπλ είηε γηα λα 

μαλαθχγνπλ βηψλνπλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα θαη πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα εξγαζηαθή δχλακε ζην 

θεθαιαηνθξαηηθφ ζχζηεκα. Γη‟ απηφ ην ιφγν είλαη αλακελφκελν λα δηεθδηθνχλ ίζα 

δηθαηψκαηα κεηαθίλεζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηα πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά πξάγκαηα κε ηνλ γεγελή πιεζπζκφ (Γαβξηειίδεο, 2004, φπσο αλαθέξεηαη ζηε 

Έκθε-Πνπινπνχινπ, 2007). 

 

Κοηλφληοιογηθές ζεφρίες 

Ζ κεηαλάζηεπζε έρεη εξκελεπηεί θαη θνηλσληνινγηθά, θαζψο νη νηθνλνκηθέο ζεσξίεο 

έρνπλ δερηεί θξηηηθή γηα ην φηη πξνζεγγίδνπλ ηε κεηαλάζηεπζε κφλν σο νηθνλνκηθφ 

θαηλφκελν. Οη θνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο απφ ηελ άιιε εζηηάδνπλ ζην θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ θεθάιαην. Σν πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ζρεηίδεηαη κε ηελ πιεξνθφξεζε γηα άιιεο 

θνηλσλίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ζηελ εξγαζία πνπ παξέρνπλ απηέο. Σν θνηλσληθφ θεθάιαην απφ 

ηελ άιιε ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαζπλδέζεηο πνπ πξνθαινχλ αζθάιεηα ζηα άηνκα πνπ ελδέρεηαη 

λα κεηαλαζηεχζνπλ (Castles, 2002).  

Θεσξία πξνζέιθπζεο-απψζεζεο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη φηη νη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ έλα άηνκν 

λα ζθεθηεί ηελ πηζαλφηεηα ηεο κεηαλάζηεπζεο ζρεηίδεηαη είηε κε ηηο ζεηηθέο ζπλζήθεο πνπ 

δηαζέηνπλ νη ρψξεο ππνδνρήο θαη πξνζειθχνπλ ηηο κεηαλάζηξηεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο είηε νη 

αξλεηηθέο ζπλζήθεο ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο πνπ απσζνχλ ηα άηνκα πνπ ελδέρεηαη λα 
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κεηαλαζηεχζνπλ. Σα άηνκα ηα νπνία θεχγνπλ επεξεαζκέλα απφ εμσγελείο παξάγνληεο είλαη 

απηά πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο ζπλζήθεο απψζεζεο, ελψ ηα άηνκα ηα νπνία γίλνληαη 

απνδεθηά απφ ηηο ρψξεο ππνδνρήο ιφγσ θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο επεξεάδνληαη απφ 

ηηο ζπλζήθεο πξνζέιθπζεο (Lee, 1968, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Έκθε-Πνπινπνχινπ, 2007). 

Θεσξία ησλ δηθηχσλ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία θαίλεηαη λα απνθηάεη απήρεζε θαηά ηηο δεθαεηίεο 80‟ θαη 90‟ 

θαη βάδεη ζην επίθεληξν ηηο πξνζσπηθέο θνηλσληθέο ζπζρεηίζεηο ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηαλάζηεπζεο. Σα άηνκα πνπ κεηαλαζηεχνπλ, ινηπφλ, πιεξνθνξνχληαη 

απφ ζπγγελείο, θίινπο, γείηνλεο, γλσζηνχο πνπ έρνπλ ήδε κεηαλαζηεχζεη γηα δηαζέζηκεο 

εξγαζίεο θαη ηηο ζπλζήθεο δσήο ζην εμσηεξηθφ θαη αληίζηνηρα ηα άηνκα πνπ έρνπλ ήδε 

κεηαλαζηεχζεη βνεζνχλ ηηο ζπληνπίηηζζεο θαη ηνπο ζπληνπίηεο ζηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο 

θαη πξνζαξκνγήο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο (Oishi, 2002), θαζψο θαη ηεο κεηαθνξάο ηνπο  (Έκθε-

Πνπινπνχινπ, 1986, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Έκθε-Πνπινπνχινπ, 2007). Σα δίθηπα κεηαμχ 

ησλ αηφκσλ πνπ πξφθεηηαη λα κεηαλαζηεχζνπλ θαη απηψλ πνπ έρνπλ ήδε κεηαλαζηεχζεη, 

απνηεινχλ κία κνξθή ζχλδεζεο αλάκεζα ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη ζηε ρψξα πξνέιεπζεο. Ζ 

δεκηνπξγία απηψλ ησλ δηθηχσλ παξέρεη αζθάιεηα ζηα άηνκα πνπ πξφθεηηαη λα 

κεηαλαζηεχζνπλ δηεπθνιχλνληαο ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαλάζηεπζεο (Έκθε-Πνπινπνχινπ, 

1986, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Έκθε-Πνπινπνχινπ, 2007). Δπίζεο ηα θνηλσληθά δίθηπα 

δηαησλίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο κεηαλάζηεπζεο θαζψο απνηεινχλ θνξείο ηνπ πνιηηηζκνχ,  ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο κε ηα άηνκα πνπ πξφθεηηαη λα 

κεηαλαζηεχζνπλ (Oishi, 2002). Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ηα άηνκα πνπ 

κεηαλαζηεχνπλ ηειηθά δελ είλαη ηα πην θησρά άηνκα, αιιά απηά πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ 

πην εχθνια ζε θάπνην θνηλσληθφ δίθηπν  (Έκθε-Πνπινπνχινπ, 1986, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

Έκθε-Πνπινπνχινπ, 2007). 

Μεηαλάζηεπζε σο ηξφπνο επηβίσζεο ηεο νηθνγέλεηαο 

Απηή ε πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη φηη ε κεηαλάζηεπζε είλαη έλαο ηξφπνο λα 

απνθεπρζνχλ νη θίλδπλνη ηεο αλεξγίαο θαη ηεο απψιεηαο εηζνδήκαηνο κέζα απφ δηαδηθαζίεο 

απνηακίεπζεο ζηηο ρψξεο απνδνρήο θαη επελδχζεσλ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο. Ζ κεηαλάζηεπζε 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ είλαη κία αηνκηθή δηαδηθαζία. Σν γεγνλφο φηη κπνξεί έλα 

άηνκν ηεο νηθνγέλεηαο λα λνκηκνπνηεζεί απμάλεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο, 

θαζψο ε δηαθίλεζε ρξεκάησλ είλαη πνιχ πην εχθνιε. Σέινο, ε ζεσξία απηή πξνβιέπεη φηη ζην 

κέιινλ ε κεηαλάζηεπζε ζαλ θαηλφκελν ηείλεη λα απμάλεηαη, θαζψο νη δχζθνιεο ζπλζήθεο ζε 
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θάπνηεο πεξηνρέο εληζρχνπλ ην ελδερφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο ελφο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο 

γηα ηελ ππνζηήξημή ηεο  (Stark & Taylor, 1989).  

Γηεζληθή οπηηθή ηες κεηαλάζηεσζες 

Ζ δηεζληθή πξνζέγγηζε θαίλεηαη λα ζέιεη λα πξνβάιιεη έλα λέν πξφηαγκα πνπ λα 

δηαθνξνπνηείηαη πιήξσο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ σζνχλ θαη έιθνπλ κεηαλάζηεο θαη 

κεηαλάζηξηεο. χκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε νη παξαπάλσ αλαιχζεηο θαίλεηαη λα 

παξαγθσλίδνπλ εληειψο ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηηο κεηαλάζηξηεο σο ελεξγά ππνθείκελα αιιά ηα 

αληηκεησπίδνπλ κφλν σο ππνθείκελα νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, ηα νπνία δελ έπαηδαλ θαλέλα 

ξφιν ζηνπο παγθφζκηνπο νηθνλνκηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο, αιιά απιά αθνινπζνχζαλ κηα 

πνξεία απφ θαη πξνο κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή (Υαληδαξνχια, 2007). Με βάζε ηελ θξηηηθή 

πνπ άζθεζε ν δηεζληζκφο ζηηο πξνυπάξρνπζεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο 

θαίλεηαη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ κειέηε ησλ δηθηχσλ πνπ ζπλδένπλ πνιηηηθά, πνιηηηζκηθά 

θαη νηθνλνκηθά ηηο θνηλφηεηεο ηφζν ηεο πεξηθέξεηαο φζν θαη ηνπ θέληξνπ πνπ είηε 

απνζηέιινπλ είηε ππνδέρνληαη κεηαλάζηεο θαη κεηαλάζηξηεο (Έκθε-Πνπινπνχινπ, 2007). 

πγθεθξηκέλα ε ζεσξία απνδέρεηαη ηξεηο ζθαίξεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ην θέληξν, ηελ 

πεξηθέξεηα θαη ηελ εκηπεξηθέξεηα θαη ηνπνζεηεί ηε κεηαλάζηεπζε σο κεηαθνξά απφ ηφπνπο 

φπνπ νη κηζζνί είλαη ρακεινί ζε ηφπνπο φπνπ νη κηζζνί είλαη θαιχηεξνη (Wallersteim, 1974 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Έκθε-Πνπινπνχινπ, 2007). Πην ζχγρξνλεο ζηνρεχζεηο ηνπ δηεζληζκνχ 

βάδνπλ ζην επίθεληξν ηελ απνθνπή απφ ην έζλνο-θξάηνο, ε δέζκεπζε ζην νπνίν πξνθαινχζε 

έσο ηφηε πεξηνξηζκφ ζηηο κειέηεο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο. Αθφκα έλα 

ζηνηρείν εζηίαζεο ζρεηίδεηαη κε ηε δφκεζε ηεο ηαπηφηεηαο ζηα πιαίζηα δηεζληθψλ 

θνηλνηήησλ, θαζψο ηα άηνκα κνηξάδνληαη δχν θνηλφηεηεο, ηηο λέεο κεηαλαζηεπηηθέο ηνπ 

βνξξά θαη ηηο θνηλφηεηεο πξνέιεπζεο ηνπ λφηνπ (Έκθε-Πνπινπνχινπ, 2007). 

Θεσξία ησλ παγθφζκησλ ζπζηεκάησλ 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ην γεγνλφο φηη ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά 

ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ είλαη αιιειέλδεηα κε ηε δηεζλή αγνξά έρνπλ σο απφηνθν ηε 

κεηαλάζηεπζε κε ηηο ζεκεξηλέο ηεο δηαζηάζεηο (Παπαδάθεο & Σζίκπνο, 2004, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ Έκθε-Πνπινπνχινπ, 2007). Πην ζπγθεθξηκέλα ε κεηαλάζηεπζε ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αθνινπζεί ηνλ λφκν ηεο δηεζλνχο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Ζ 

παγθνζκηνπνίεζε έρεη θαηαζηήζεη ηηο εζληθέο αγνξέο αλεπαξθείο θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

πην ειαζηηθέο (Φσηφπνπινο, 2002). ηεξίδεηαη ζηε βάζε ηνπ δηεζληζκνχ κε ηε δηαίξεζε ηεο 

παγθφζκηαο εξγαζίαο ζε θέληξν, εκηπεξηθέξεηα, πεξηθέξεηα. Δπίζεο ππνζηεξίδεηαη φηη ηα 
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ηζρπξά θξάηε θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί ζεσξνχλ θάπνηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα πην 

επηζπκεηά θαη θάπνηα άιια πξνζπαζνχλ λα ηα δηαθφςνπλ κε δηάθνξα κέηξα θαηαζηνιήο. 

Απφ ηε κία δεκηνπξγνχλ θαιχηεξα ζπγθνηλσληαθά κέζα θαη εχθνιε ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία γηα ηηο ξνέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θεθάιαην, ηα αγαζά, ηηο δπηηθέο αμίεο, ηελ 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, απφ ηελ άιιε ελψ είλαη θπζηθφ λα 

δεκηνπξγεζνχλ αληίζεηεο ξνέο, πξνζπαζνχλ λα ηηο πεξηνξίζνπλ θιείλνληαο ηα ζχλνξα, 

θαζηζηψληαο ηνπο κεηαλάζηεο παξάλνκνπο θαη εγθιεκαηίεο (Castles, 2002). Οη ρψξεο ησλ 

κεηαλαζηψλ δελ είλαη απνκνλσκέλεο, αιιά είλαη ρψξεο νη νπνίεο αιιάδνπλ θαη 

αλαπηχζζνληαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ζηα πιαίζηα ηεο παγθφζκηαο αγνξάο κε ζθνπφ λα 

ελζσκαησζνχλ. Δπνκέλσο ε δηεζλήο κεηαλάζηεπζε πξνθχπηεη απφ ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάπηπμεο (Massey et al, 1993).  

 

Γνκηθφ κνληέιν κεηαλάζηεπζεο  

Μηα ζεσξία πνπ επηθξάηεζε θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ „70 φζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη ην δνκηθφ κνληέιν ην νπνίν ην επαλαδηαηππψλεη κε 

δηαθνξεηηθνχο φξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα κε βάζε ηελ καξμηζηηθή πνιηηηθή δηθνλνκία, ηε 

ζεσξία ηεο εμάξηεζεο θαη ηελ ζεσξία ησλ παγθφζκησλ ζπζηεκάησλ. (Κ.Δ.Θ.Η, 2007) 

Ζ δνκηθή ζεσξία απηή ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο αληζφηεηαο 

δηεζλψο θαη ζην πσο νη κεηαλάζηξηεο/εο ρξεζηκνπνηνχληαη σο θηελά εξγαηηθά ρέξηα γηα ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ θεθαιαίνπ (Kofman, Phizaklea, Raghuram & Sales, 2000). Πξνβάιιεηαη κηα 

νηθνλνκηθή εμάξηεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ρσξψλ ηεο πεξηθέξεηαο απφ ηηο ρψξεο ηνπ 

θέληξνπ νη νπνίεο είλαη πεξηνρέο κε ηζρπξή βηνκεραλία θαη πξνζθέξνπλ εξγαζία κε πνιχ 

ρακειέο ακνηβέο θαη ρσξίο εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. Γειαδή ε κεηαλάζηεπζε ηνπνζεηείηαη σο 

κηα δηαδηθαζία εμαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο ζηα πιαίζηα ησλ δνκηθψλ πεξηνξηζκψλ ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ (Oishi, 2002). 

σλζεηηθό κοληέιο 

Σν κνληέιν απηφ θαίλεηαη λα επηρεηξεί λα ζπγγεξάζεη ηηο αλαιχζεηο ηηο 

κεηαλάζηεπζεο νη νπνίεο πξνεγήζεθαλ ρξνληθά ρξεζηκνπνηψληαο ηξία επίπεδα αλάιπζεο 

(Oishi, 2002). Σν κάθξν επίπεδν είλαη ην πξψην επίπεδν θαη εμεηάδεη ηνπο ηξφπνπο ζχλδεζεο 

ησλ ρσξψλ απνζηνιήο θαη ησλ ρσξψλ απνδνρήο κεηαλαζηξηψλ/σλ.  
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Σν κέζν επίπεδν είλαη ην δεχηεξν επίπεδν  θαη έρεη λα θάλεη κε άηνκα, νκάδεο θαη 

επίζεκνπο θνξείο πνπ κεζνιαβνχλ θαη δηαπξαγκαηεχνληαη έηζη ψζηε ε δηαδηθαζία ηεο 

κεηαλάζηεπζεο λα πξαγκαηνπνηεζεί πην εχθνια (Oishi, 2002). 

Σν κίθξν επίπεδν είλαη ην ηξίην επίπεδν θαη ζην επίθεληξν ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην 

άηνκν- κεηαλάζηξηα ή κεηαλάζηε. Σν άηνκν επηιέγεη ηελ κεηαλαζηεπηηθή ηνπ πνξεία κε 

θξηηήξην ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ηζηνξίεο θαη ηαπηφηεηεο θαζψο θαη ηνπο δνκηθνχο πεξηνξηζκνχο 

(Oishi, 2002). 

 

Κρηηηθή ζηης ζεφρίες κεηαλάζηεσζες θαη ε οπηηθή ηοσ θύιοσ 

Απηέο νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πξνήγαγαλ ηελ αλάιπζε ηνπ πνιχπινθνπ θαη 

πνιππαξαγνληηθνχ θαηλνκέλνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο δειαδή επηθεληξψζεθαλ ζηελ αλάιπζε 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαηλφκελνπ, ησλ αηηηψλ θαη ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο δηεμάγεηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο κεηαλάζηεπζεο, θαζψο θαη ζην ηξφπν αλαπαξαγσγήο ηνπ. Παξφια απηά 

θαίλεηαη πσο νη παξαπάλσ ζεσξίεο έρνπλ κηα βαζηθή παξάιεςε απηή ησλ γπλαηθψλ σο 

ππνθείκελα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη πσο επεξεάδνπλ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ή αλ 

δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο ελ φςεη ηνπ θαηλνκέλνπ. Γηα θάζε πξνζέγγηζε απφ 

απηέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ έρνπλ δηαηππσζεί θξηηηθέο κε γλψκνλα ηελ απνπζία ησλ 

γπλαηθψλ. 

Αξρηθά νη λενθιαζηθέο θαη θιαζηθέο ζεσξίεο παξέιεηςαλ ηηο γπλαίθεο σο ππνθείκελα 

ηεο κεηαλάζηεπζεο ζέηνληαο ηεο ζε εμαξηεηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε ηνλ άληξα κεηαλάζηε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα θαίλεηαη λα ηνπνζεηεί ηνλ άληξα σο απνθιεηζηηθά ππεχζπλν γηα ηελ επηβίσζε 

ηεο νηθνγέλεηαο (Kofman et al., 2000) παξακεξίδνληαο ηελ παξαγσγηθή θαη αλαπαξαγσγηθή 

ζπκβνιή ησλ γπλαηθψλ ηφζν εληφο ηνπ λνηθνθπξηνχ φζν θαη εθηφο απηνχ (Xαληδαξνχια, 

2007). Αθφκα θαη ζηηο ειάρηζηεο έξεπλεο γηα ηελ γπλαηθεία κεηαλάζηεπζε θαίλεηαη λα 

επηιέγνληαη νη ίδηεο κέζνδνη εξκελείαο γηα ηελ γπλαηθεία εκπεηξία κε απηή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην αληξηθφ πξφηππν  (Υαληδαξνχια, 2007). 

ηηο δνκηθέο πξνζεγγίζεηο, επίζεο απνπζηάδεη ε δηάζηαζε ηνπ θχινπ θαζψο δίλεηαη ε έκθαζε 

θπξίσο ζηε παγθφζκηα εξγαηηθή ηάμε πνπ ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο ηα ππνθείκελα δξνπλ 

παζεηηθά (Υαληδαξνχια, 2007). 

Ζ ζεσξία δηθηχσλ απφ ηελ άιιε δελ πεξηιακβάλεη ηελ έκθπιε δηαθνξνπνίεζε θαζψο 

δελ κπνξεί λα απνδείμεη ηελ δηαθνξεηηθή πξνζβαζηκφηεηα ησλ αληξψλ θαη γπλαηθψλ ζηα 
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δίθηπα ππνζηήξημεο θαη αιιεινβνήζεηαο. Ζ δηεζληθή νπηηθή ηεο κεηαλάζηεπζεο παξαλνεί 

εληειψο ην θνκκάηη ηνπ θχινπ, ζπζρεηίδνληαο ηηο γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο κε ηε δηεζληθή 

κεηξφηεηα, δειαδή σο αξσγνχο θξνληίδαο, αγάπεο θαη νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ζε επίπεδν 

πνπ μεπεξλά ηα εζληθά ζχλνξα. Απηή ε νπηηθή, παξφιν πνπ απνδέρεηαη ην γεγνλφο φηη νη 

γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο αλαιακβάλνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζπληήξεζε ηεο νηθνγέλεηαο ζηε ρψξα 

πξνέιεπζεο θαη νη άληξεο κέλνπλ πίζσ, επηθαιείηαη απνθιεηζηηθά ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο 

ιφγνπο ηεο εξγαζίαο ηνπο, αλαπαξάγνληαο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γηα ην θχιν, θαηά ηηο 

νπνίεο ε επηηέιεζε ηνπ γπλαηθείνπ ξφινπ ζπλδέεηαη απφιπηα κε ηε κεηξφηεηα 

(Υαληδαξνχια, 2007).  

Θεισθοποίεζε ηες κεηαλάζηεσζες 

Πξηλ αλαθεξζνχλ νη ζεσξίεο θαη πξνζεγγίζεηο γηα ηελ γπλαηθεία κεηαλάζηεπζε 

ζπγθεθξηκέλα νη νπνίεο πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγνχλ θαη αληηπαξαζεηηθά κε ηηο ζεσξίεο πνπ 

ήδε αλαθέξζεθαλ, είλαη ζεκαληηθφ λα πξνβιεζεί ην θαηλφκελν ηεο ζειπθνπνίεζεο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο πνπ ζπλεηέιεζε ζηελ πην δηεμνδηθή κειέηε θαη αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Σν 

γπλαηθείν εξγαηηθφ δπλακηθφ, νη παηξηαξρηθέο ζρέζεηο ζηελ νηθνγέλεηα, ε εζληθή θαη ηαμηθή 

πξνέιεπζε ησλ γπλαηθψλ θαη νη δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο ηνπο  ζηε ρψξα ππνδνρήο ππνδειψλεη 

φηη ε κεηαλάζηεπζε δελ είλαη έλα απξφζσπν θαη ρσξίο πιαίζην θαηλφκελν (Anderson & 

Phizacklea, 1997, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Φεκκέλν, 2001; Campani, 2000). 

Αξρηθά ν φξνο ζειπθνπνίεζε ζέιεη λα ηνλίζεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα  ηεο 

γπλαηθείαο κεηαλάζηεπζεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Σζίγθαλνπ, Σδσξηδνπνχινπ & 

Εαξαθσλίηνπ, 2001; Green, 2004, Έκθε-Πνπινπνχινπ, 2007; Πεηξαθνπ & Tatlidil, 2003) 

θαη είλαη έλαο φξνο πνπ δηαηππψζεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 90‟ γηα λα δείμεη ηελ απμεηηθή ηάζε 

ησλ γπλαηθείσλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, ηελ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα απφ άληξεο κεηαλάζηεο, γεγνλφο πνπ ζπκπίπηεη θαη  κε ηελ 

ηζρπξνπνίεζε ησλ θεκηληζηηθψλ ζπνπδψλ (Ramírez, Domínguez & Morais, 2005; Lim, 1995, 

φπσο αλαθέξεηαη  ζηελ Έκθε- Πνπινπνχινπ, 2007; Kακπνχξε, 2013). 

 κσο ζαλ θαηλφκελν ε ζειπθνπνίεζε δελ μεθίλεζε ηελ δεθαεηία ηνπ „90αιιά αξθεηά 

πξνγελέζηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην 19
ν
  αηψλα ζε πξψηκε κνξθή αιιά εμαηηίαο θξαηηθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ εκθαλίδεηαη ζε κεγαιχηεξν θαη ζπληξηπηηθά ππνινγίζηκν βαζκφ 

ηνλ 20
ν
 αηψλα. Πην ζπγθεθξηκέλα χζηεξα απφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

πξψηεο θαη δεχηεξεο εθβηνκεράληζεο, θαίλεηαη φηη ηα θξάηε έπαςαλ λα ελδηαθέξνληαη γηα 

αληξηθή- εξγαηηθή κεηαλάζηεπζε, πξνσζψληαο ηελ γπλαηθεία κεηαλάζηεπζε κε ζθνπφ ηελ 
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νηθνγελεηαθή ζπλέλσζε (Green, 2004). Αθφκα απηφ επηηεχρζεθε απφ ηελ ειαζηηθή εξγαζία 

ησλ κεηαλαζηξηψλ ζην ηξηηνγελή ηνκέα θαη απφ ηελ δεκηνπξγία ηεο παγθφζκηαο βηνκεραλίαο 

θαη ηεο ρξήζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Anderson & Phizacklea, 1997 φπσο αλαθέξεηαη 

ζηνλ Φεκκέλν, 2001; Campani, 2000). 

Δπνκέλσο ε ζειπθνπνίεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο 

ζπλεηέιεζε ζε κηα αλαζεψξεζε ηεο κέρξη ηψξα επηθξαηέζηεξεο αληίιεςεο γηα ηελ 

παζεηηθφηεηα ησλ γπλαηθψλ φζνλ  αθνξά ηελ κεηαλάζηεπζε. Ζ Nancy Green έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ξήμε ηεο παζεηηθφηεηαο πξνβάιιεη ηξεηο ηχπνπο νπηηθήο ησλ γπλαηθψλ πνπ 

κεηαλαζηεχνπλ. Αξρηθά είλαη νη γπλαίθεο νη νπνίεο κέλνπλ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη 

αλαιακβάλνπλ θαη ηνπο ξφινπο πνπ κέρξη πξφηηλνο ήηαλ επζχλε ηνπ ζπδχγνπ. Γεχηεξε 

θαηεγνξία είλαη νη γπλαίθεο πνπ θεχγνπλ γηα λα αθνινπζήζνπλ ηνλ άληξα ηνπο αιιά 

ζέηνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηα παηδηά ηνπο ζε επηθίλδπλεο δηαδηθαζίεο ππφ εμαηξεηηθά 

αληίμνεο ζπλζήθεο, νη νπνίεο ραξαθηεξίζηεθαλ σο  «εξσίδεο ηνπ δξφκνπ θαη ησλ θπκάησλ».  

Καη ηέινο είλαη νη γπλαίθεο νη νπνίεο θεχγνπλ απηφλνκα κε ζθνπφ λα αλαδεηήζνπλ ηελ ηχρε 

ηνπο εξγαζηαθά ή πξνζσπηθά (Green, 2004). Πέξα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξηνπνίεζε 

πνπ θαηαξξίπηεη ηελ παζεηηθφηεηα πξνζηίζεηαη βηβιηνγξαθηθά θαη άιιε κηα 

θαηεγνξηνπνίεζε ε νπνία δηαθξίλεη ηηο γπλαίθεο κε θξηηήξην ην πνιηηηθννηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη. Γπλαίθεο απφ αγξνηηθέο πνπ 

κεηαλαζηεχνπλ αλεμάξηεηα ή κε ζθνπφ ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε. Γπλαίθεο αλεηδίθεπηεο 

κεηαλαζηεχνπλ αλεμάξηεηα απφ αζηηθά θέληξα ιφγσ δχζθνισλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. 

Γπλαίθεο απφ δεπηεξνβάζκηα θαη αλψηεξε εθπαίδεπζε κεηαλαζηεχνπλ αλεμάξηεηα γηα 

θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο αλάινγε ησλ πξνζφλησλ ηνπο. Καη ηέινο νη γπλαίθεο 

κεηαλαζηεχνπλ γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα εμαηηίαο έκθπισλ δηαθξίζεσλ 

θαη βίαο (Sorensen, 2005).   

ιεο νη λέεο κνξθέο ηεο γπλαίθαο σο ππνθείκελν κεηαλάζηεπζεο δηαξξεγλχνπλ ην 

παιηφ πξφηππν ηεο ζηάζηκεο ηεο γπλαίθαο πνπ ήηαλ παζεηηθφο δέθηεο ησλ θνηλσληθψλ 

θαηλνκέλσλ  (Ramírez, Domínguez & Morais, 2005). 

Θεφρίες γηα ηελ γσλαηθεία κεηαλάζηεσζε 

Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ „70 θαη έπεηηα αξρίδεη κηα πην ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο γπλαηθείαο κεηαλάζηεπζεο κέζσ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ δίλνπλ 

δηαθνξεηηθέο εξκελείεο, χζηεξα απφ κηα πεξίνδν έληνλεο θξηηηθήο ησλ ήδε πξνυπαξρφλησλ 

αλδξνθξαηνχκελσλ πξνζεγγίζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ αλαπηχρζεθε παξάιιεια κε ηελ 
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αλάπηπμε ησλ θεκηληζηηθψλ θηλεκάησλ θαη ηελ εηζαγσγή ησλ θεκηληζηηθψλ ζπνπδψλ ζε 

δηεζλέο επίπεδν (Κ.Δ.Θ.Η., 2007). 

Μηα πξψηε πξνζέγγηζε δηαθξίλεη ηηο κνξθέο ηεο γπλαηθείαο κεηαλάζηεπζεο ζε 

αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο. ηε πεξίπησζε ησλ εμαξηεκέλσλ νη γπλαίθεο κεηαλαζηεχνπλ 

κε ζθνπφ ηελ νηθνγελεηαθή ζπλέλσζε κε ηνλ ζχδπγν ή ηηο νηθνγέλεηεο ηνπ θαζψο απηφο 

ζεσξείηαη έλαο πην εχθνινο ηξφπνο λφκηκεο εηζφδνπ ζε κία ρψξα. 

Αληίζεηα ζηηο αλεμάξηεηεο κνξθέο νη γπλαίθεο κεηαλαζηεχνπλ απηφλνκα ζηνρεχνληαο 

ζηελ εχξεζε εξγαζίαο πνπ ζπλάδεη ζηεξενηππηθά κε ην θχιν ηεο. Άιιε πξνζέγγηζε εζηηάδεη 

ζην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο κεηαλαζηεχνπλ κελ αλεμάξηεηεο αιιά βαζηθφο ζθνπφο ηεο 

κεηαθίλεζεο ηνπο είλαη ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο νηθνγέλεηαο ζηε ρψξα θαηαγσγήο 

θαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ηεο. Απηή ε εξκελεία δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαη φρη 

κφλν εμάξηεζε ησλ νηθνγελεηψλ απφ ηηο κεηαλάζηξηεο φζν απηφλνκε θαη αλ δηαδηθαζία 

κεηάβαζεο θαη παξακνλήο (Σζηγθάλνπ θ.α., 2001). 

Μηα άιιε ζεσξία εζηηάδεη ζην πσο ε κεηαλάζηεπζε επηδξά είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά 

ζην ξφιν θαη ηελ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηε θνηλσλία. Οη επηπηψζεηο ινηπφλ, ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηε ίδηα ηελ γπλαίθα εμαξηψληαη απφ ην ρσξνρξφλν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηα 

ζηεξενηππηθά έκθπια ραξαθηεξηζηηθά γηα απηήλ, ηα δίθηπα αιιεινβνήζεηαο, ην εθπαηδεπηηθφ 

ππφβαζξν θαη ηελ πξνυπεξεζία ηεο κεηαλάζηξηαο, αθφκε θαη ηελ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηε 

ρψξα απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη, αλ έρεη δήζεη ζε αγξνηηθή ή αζηηθή πεξηνρή, ηελ ειηθία θαη 

ηελ νηθνγελεηαθή ηεο θαηάζηαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηα πξνζσπηθά αίηηα 

κεηαλάζηεπζεο, ην αλ κεηαλαζηεχεη κφλε ή κε θάπνην/ά άηνκα ππνζηήξημεο θαη ηνλ ρξφλν 

πνπ βξίζθεηαη θαη εξγάδεηαη ζηε ρψξα παξακνλήο ( Βεληνχξα, 1993). Αλάινγα ινηπφλ κε 

ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο θαίλεηαη ε κεηαλάζηεπζε λα πηζαλψο κηα ζεηηθή έθβαζε ζηε 

ζέζε θαη ζην ξφιν ηεο γπλαίθαο. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο επηπηψζεηο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε 

απηνλνκία ησλ γπλαηθψλ απηψλ ηφζν θνηλσληθά φζν θαη ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηα ηεο 

κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο ηεο ρεηξαθέηεζεο, ηνπ απεγθισβηζκνχ ηεο απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο 

ξφινπο θαη ηελ ελεξγή εκπινθή ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεηο απνθάζεσλ (Βεληνχξα, 1993, 

Σζηγθάλνπ, θ.α., 2001). Αθφκα ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ εμέιημε ηεο νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο θαη ηεο πην γξήγνξεο πινπνίεζεο ησλ νηθνγελεηαθψλ ζηφρσλ ζηε ρψξα 

παξακνλήο. ζα κπνξνχζε επίζεο λα επηηεπρζεί.   Έηζη ε κεηαλάζηξηαο θαηαθέξλεη λα 
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εληζρχζεη ηελ απηνεθηίκεζή ηεο θαη λα αιιάδεη ηε ζέζε κέζα ζην δεπγάξη, παχεη λα έρεη ην 

ξφιν ηεο εμαξηεκέλεο. (Σζηγθάλνπ, θ.α., 2001; αθά, 1996) 

Απφ ηελ άιιε νη επηπηψζεηο ησλ παξαγφλησλ απηψλ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη θαη 

ηδηαίηεξα αξλεηηθέο. Γειαδή ε ρεηξαγψγεζε ηεο γπλαίθαο ζα κπνξνχζε λα απμεζεί ηφζν ζηελ 

θνηλσλία φζν θαη ζην επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο. Απηφ πξνθαιείηαη θαζψο ν θφξηνο εξγαζίαο 

ηεο είλαη ππέξνγθνο ιφγσ ησλ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηφζν ιφγσλ ησλ νηθνγελεηαθψλ 

ηεο ππνρξεψζεσλ φζν θαη ηεο εξγαζίαο ηεο (Μνπζνχξνπ, 1993, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

Έκθε- πνπινπνχινπ, 2007). Αθφκα κία αξλεηηθή επίδξαζε είλαη ε  αλππαξμία ηξφπσλ 

ζηήξημεο θαη βνήζεηαο ζε κία ρψξα μέλε γηα απηήλ, ην πξφβιεκα ηεο γιψζζαο θαη πνιιέο 

θνξέο ε  λνκηθή εμάξηεζε απφ ηνλ ζχδπγν κε απνηέιεζκα ηελ δηαηψληζε ησλ παξαδνζηαθψλ 

ξφισλ θαη ηελ αχμεζε ηεο ππνβάζκηζεο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Τπνζεηηθά επίζεο ζα 

κπνξνχζαλ λα ράζνπλ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο αμία θαζψο πνιιέο θνξέο γίλνληαη ζχκαηα ησλ 

θαηαπηεζηηθψλ ζπδχγσλ νη νπνίνη ηηο ειέγρνπλ γηαηί ηηο ζεσξνχλ απνθιεηζηηθά ππεχζπλεο γηα 

ηελ δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο (Βεληνχξα, 1993). Αλάινγεο ζπλέπεηεο ζην 

ηνκέα ηεο εξγαζίαο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ε αλαγθαζηηθή θαηάιεςε ππνδεέζηεξσλ 

εξγαζηαθψλ ζέζεσλ (Piore, 1983; Lim, 1995; UNFPA, 2006, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Έκθε-

Πνπινπνπινπ, 2007), ε έκθπιε θαηαλνκή ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ε επηηαγή ηνπ γπλαηθείνπ 

θχινπ σο θηελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ πεηζήλην θαη ππάθνπν, απνπζία εξγαζηαθψλ, λνκηθψλ, 

εθινγηθψλ, ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, ππεξσξίεο, ρακεινί κηζζνί αθφκα θαη γηα ηελ ίδηα 

εξγαζία κε έλαλ άληξα κεηαλάζηε, πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθέο επαθέο, εξγαζηαθή 

εθκεηάιιεπζε θαη αλππαξμία ειεχζεξνπ ρξφλνπ. ια απηά σζνχλ ηηο κεηαλάζηξηεο ζην ξφιν 

ηεο λνηθνθπξάο πνπ απνηειεί ην κφλν θνηλσληθά απνδεθηφ ξφιν θαζψο απηφο ηεο παξέρεη 

αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά (Γεθίγγνπ & Κνπθάθνπ, 1990, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Έκθε-

Πνπινπνχινπ, 2007).  

Τπάξρεη φκσο θαη κία πξνζέγγηζε ε νπνία πξνζπαζεί λα γεθπξψζεη ην δίπνιν ηεο 

παξαπάλσ κεηαλαζηεπηηθήο άπνςεο. Σν νπνίν ππνζηεξίδεη φηη ην γεγνλφο φηη κεηαλάζηξηεο 

είλαη απνδέθηξηεο ζεηηθψλ ζπλεπεηψλ δελ απνξξίπηεη ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα είλαη θαη 

αξλεηηθψλ θαζψο θαη ην αληίζεην (Κ.Δ.Θ.Η., 2007). Παξφια απηά ην λα γίλεηαη  πξνζπάζεηα 

λα πξνζδηνξίδεηαη κε αξλεηηθνχο ή ζεηηθνχο φξνπο είηε ην θαηλφκελν ηεο γπλαηθείαο 

κεηαλάζηεπζεο είηε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ «γπλαηθψλ», « κεηαλαζηξηψλ» πξνυπνζέηεη ηελ 

απνδνρή ζπγθεθξηκέλσλ ζηεξενηχπσλ γηα ηα παξαπάλσ. Γεγνλφο πνπ δελ πξέπεη λα δξα 

αληηπαξαζεηηθά κε ηελ χπαξμή ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαίλεηαη λα παξαβιέπεηαη ε 

κεηαλάζηεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα ε γπλαηθεία σο κηα δηαδηθαζία κε ελδερφκελεο αλαηξνπέο 
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ησλ εδξαησκέλσλ ζρέζεσλ ηνπ θχινπ κέζσ κηα πηζαλήο εμφδνπ απφ ηηο θπξίαξρεο δνκέο. 

(Kακπνχξε, 2007)  

Έλαο ιίγν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο αλάιπζεο ηεο γπλαηθείαο κεηαλάζηεπζεο είλαη νη 

πεζηκηζηηθέο θαη νπηηκηζηηθέο πξνζέγγηζεο νη νπνίεο δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε ηζηνξηθά 

(Σζηγθάλνπ θ.α., 2001) ηε πεξίπησζε ησλ πεζηκηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ε γπλαίθα 

κεηαλάζηξηα ζεσξείηαη ζχκα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ φπσο είλαη ε εθβηνκεράληζε, ε 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή αιινηξίσζε, ε ζέζε ηεο μέλεο γπλαίθαο ζηε θνηλσλία. Απφ ηελ 

άιιε  είλαη νη νπηηκηζηηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο δίλνπλ έκθαζε ζηε δξάζε ηεο ίδηαο ηε 

γπλαίθαο, ζεσξνχλ ηελ κεηαλάζηεπζε κηα εζειεκέλε δηαδηθαζία ε νπνία ηηο βνεζά λα 

απεγθισβηζηνχλ απφ ην απζηεξφ παξαδνζηαθφ πξφηππν. Ζ κεηαλάζηεπζε ραξαθηεξίδεηαη σο 

κηα δηαδηθαζία ρεηξαθέηεζεο (Σζηγθάλνπ θ.α., 2001). 

Δίλαη εκθαλέο φηη νη πξνζεγγίζεηο απηέο θαηαιήγνπλ απφ έλα εληειψο απαηζηφδνμν 

ζελάξην ζε έλα ζρεδφλ νπηνπηθφ (Green, 2004).  πσο δηαπηζηψζεθε νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο 

κεηαλάζηεπζεο εζηηάδνπλ θπξίσο ζε  έκθπια δίπνια γεγνλφο πνπ ζηξέθεη λαη κελ ην 

ελδηαθέξνλ πάλσ αιιά φρη σο ελεξγφ πνιηηηθφ ππνθείκελν. Οη ζεσξίεο θαίλεηαη λα κελ ηηο 

δίλνπλ ρψξν θαη ιφγν λα κηιήζεη. Παξφια απηά ε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία αληηπαξαηίζεηαη 

ζηε παξαπάλσ ινγηθή θαη πιένλ πξνέρνπλ εξεπλεηηθά νη δηθέο ηνπο αθεγήζεηο πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηηο πεξηζσξηνπνηήζεηο θαη εμαλαγθαζκνχο πνπ  κπνξεί λα πθίζηαληαη νη 

κεηαλάζηξηεο ιφγσ ηνπ θχινπ ηνπο, ηεο θαηαγσγήο ηνπο, ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο (Kακπνχξε, 

2007). 

Ζ σθειηκηζηηθή αλππαξμία ησλ γπλαηθψλ σο εξεπλεηηθά ππνθείκελα ζηηο κειέηεο ηνπ 

παξειζφληνο θαίλεηαη λα ηεθκεξηψλεηαη ηφζν απφ ηελ έιιεηςε εξεπλεηηθψλ θνλδπιίσλ γηα 

ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο φζν θαη απφ ηελ ππνβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπο ζηε αγνξά εξγαζίαο, σο 

νηθνλνκηθά ππνθείκελα. Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 90 θαη κεηά ε γπλαίθα εηζήρζεθε ζηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα είηε ζπγθξηηηθά κε ην άληξα σο ππνθείκελν είηε αλεμάξηεηα. Παξφια 

απηά θαίλεηαη θάπνηα ζεκεία ηεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ πνπ έρνπλ σο επίθεληξν ηελ γπλαίθα 

κεηαλάζηξηα λα έρνπλ πξνθαιέζεη ακθηβνιίεο. Αξρηθά έλα πεδίν θξηηηθήο απνηέιεζε ην 

γεγνλφο φηη νη κεηαλάζηξηεο δελ απνηεινχλ έλα εληαίν θνηλσληθφ ζχλνιν αδηαρψξηζην θαη 

ακεηάβιεην αιιά πξέπεη λα εμεηάδνληαη μερσξηζηά αλάινγα κε ηελ ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο 

θαη θαηά ρψξα ππνδνρήο, θαζψο δέρνληαη δηαθνξεηηθέο δηαθξίζεηο θαη πεξηζσξηνπνηήζεηο. 

πλεπψο ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ έρεη πξνβιεκαηηθέο γηαηί ε εκπεηξία 
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ηεο κεηαλάζηεπζεο επεξεάδεη δηαθνξεηηθά ην ξφιν θαη ηελ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζην 

νηθνγελεηαθφ θαη επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην ( Έκθε- Πνπινπνχινπ, 2007). 

Δπηπιένλ έλα άιιν θνκκάηη ηεο έξεπλαο πνπ έρεη πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο είλαη ην 

γεγνλφο φηη ε γπλαηθεία κεηαλάζηεπζε δελ νδεγεί απηφκαηα ζηελ αλεμαξηεηνπνίεζε απφ 

ηνπο παξαδνζηαθνχο παηξηαξρηθνχο δεζκνχο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο. Ζ γπλαηθεία 

κεηαλάζηεπζε δελ ζεκαίλεη απηφκαηα θαη δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο αιιά κάιηζηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαίλεηαη νη ιφγνη ηεο κεηαλάζηεπζεο 

λα είλαη ε δηεπθφιπλζε ησλ αλαγθψλ ηεο νηθνγελείαο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο (Έκθε-

Πνπινπνχινπ, 2007). 

Ννηην- επξσπατθφ κνληέιν κεηαλάζηεπζεο  

Ζ Διιάδα ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80‟ έγηλε δέθηεο κηα ζπληξηπηηθήο αιιαγήο. 

Απφ ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηξηψλ θαη κεηαλαζηψλ κεηαηξάπεθε ζε ρψξα ππνδνρήο 

κεηαλαζηξηψλ θαη κεηαλαζηψλ θπξίσο απφ ρψξεο ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

χζηεξα απφ ηελ ζηαδηαθή παξαθκή θαη πηψζε ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ θαζεζηψηνο πνπ 

επηθξαηνχζε ζηηο ρψξεο απηέο θαζψο θαη ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Άπσ Αλαηνιήο. Οη 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο θνξπθψζεθαλ ζηα ηέιε ηνπ „80 κε ηηο αξρέο „90. Σν κνληέιν εληάζζεη 

ηελ Ηηαιία, ηελ Πνξηνγαιία, ηελ Ηζπαλία πνπ έδεημαλ παξφκνηα πνξεία φζνλ αθνξά ην 

κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν ηα ρξφληα απηά (King, 2000). Οη ρψξεο απηέο αληίζηνηρα κε ηελ 

Διιάδα δελ απνηεινχζαλ κέξε ππνδνρήο γηα ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηηο κεηαλάζηξηεο αιιά 

απνζηνιήο κέρξη πξφηηλνο επνκέλσο δελ είραλ πξνεηνηκάζεη ηνπο θξαηηθνχο κεραληζκνχο 

ψζηε λα δερηνχλ θαη λα εληάμνπλ ζηα πιαίζηα ηνπο ηα κεηαλαζηεπηηθά ππνθείκελα 

(Μνπζνχξνπ, 1993 φπσο αλαθέξεηαη ζηε ηξαηεγάθε, 2006). Σα άηνκα πνπ κεηαλαζηεχνπλ 

παξάλνκα κε ηξφπνπο κε «θαλνληθνχο» ζηεξνχληαη βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κέρξη λα 

λνκηκνπνηεζνχλ ζηε ρψξα ππνδνρήο. (Ehrenreich & Hochschild, 2002, φπσο αλαθέξεηαη 

ζηελ Έκθε-Πνπινπνχινπ, 2007; Salzinger 2003; Hondagneu- Sotelo, 2001).  Γηα κεγάιεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο δνπλ θαη εξγάδνληαη ρσξίο ραξηηά θαη ζηεξνχληαη βαζηθά εξγαζηαθά 

δηθαηψκαηα φπσο θνηλσληθή αζθάιηζε θαζψο ε άιιε ελαιιαθηηθή είλαη ε εμαλαγθαζηηθή 

επηζηξνθή ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο. (King, 2000).   Οη δεκηνπξγνί ηνπ κνληέινπ απηνχ 

πξνηείλνπλ ηξεηο αηηίεο αχμεζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηηο ρψξεο απηέο. Αξρηθά ε ζέζε απηψλ 

ησλ ρσξψλ δηεπθνιχλεη ηελ γεσγξαθηθή πξφζβαζε κεηαλαζηξηψλ θαη κεηαλαζηψλ απφ 

Βφξεηα θαη Ννηηά ηνπο. Άιιε αηηία είλαη ε νηθνλνκηθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη κεηαλάζηεο 

θαη νη κεηαλάζηξηεο γηα λα εξγαζηνχλ ζηνπο ηνκείο ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο λαπηηιίαο θαη ηεο 
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αιηείαο. Οη ηνκείο απηνί εληζρχνληαη απφ ηελ γεσγξαθία ησλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ πνπ επλνεί 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε. Σέινο αθφκε κηα αηηία είλαη ε θνηλσλην-δεκνγξαθηθε ε νπνία 

ζπλδπάδεη ηελ ππνγνληκφηεηα ησλ βφξεησλ ρσξψλ κε ηελ ζπζζψξεπζε αηφκσλ κηθξψλ 

ειηθηψλ ηα νπνία δελ έρνπλ νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ζηηο ρψξεο λφηηα απφ ηελ κεζφγεην (King 

& Zontini, 2000). 

Παξφια απηά ε Cavounidis δίλεη έκθαζε ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο Διιάδαο ιφγσ φηη ηα 

πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ κεηαλαζηεχνπλ ζηελ Διιάδα πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηηο αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο, παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε εγγχηεηα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο κεζνγεηαθέο ρψξεο 

θαη ηέινο παξνπζηάδεη αξηζκεηηθή ππεξνρή απφ κεηαλάζηξηεο θαη κεηαλάζηεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα πξνέιεπζεο, ηελ Αιβαλία ζε αληίζεζε κε ηηο 

ππφινηπεο ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ αξηζκεηηθή ηζνξξνπία (Cavounidis, 2002). 

Ζ αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ηεο άηππεο εξγαζίαο θαη ηεο ζεζκνζεηεκέλεο 

γπλαηθείαο εξγαζίαο ζε ζπλδπαζκφ ηα ειιείκκαηα ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο νδήγεζαλ ζηελ 

αλάγθε γηα εηζξνή κεηαλαζηξηψλ-εξγαηξηψλ  θαη κεηαλαζηψλ-εξγαηψλ κε ζθνπφ λα 

θαιχςνπλ ηα θελά πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ νηθνλνκία. Οη κεηαλάζηξηεο-εξγάηξηεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ήξζαλ γηα λα θαιχςνπλ ηα θελά πνπ δεκηνπξγήζεθαλ εληφο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ρψξνπ δειαδή εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ θχιαμε εμαξηεκέλσλ αηφκσλ 

θαη ηελ θξνληίδα ηνπ ζπηηηνχ (Βαΐνπ & Υαηδεκηράιεο, 1997). Μέρξη πξφηηλνο  ε κε 

ακεηβφκελε εξγαζία θαη ε εξγαζία θξνληίδαο πνπ παξείραλ νη ληφπηεο γπλαίθεο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ ρακειά ακεηβφκελε θαη ρσξίο δηθαηψκαηα εξγαζία κεηαλαζηξηψλ. 

Ζ αδπλακία ηνπ θξάηνπο λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νηθηαθφ ρψξν 

γπλαηθψλ νδήγεζε ζην λα ηεζνχλ ππφ ηελ παηξηαξρηθή εμνπζία πνπ εθθξάδεηαη ζην νηθηαθφ 

εξγαζηαθφ ρψξν. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη νη γπλαίθεο πνπ κεηαλάζηεπζαλ απφ ηηο 

ρψξεο ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ θαηείραλ πςειή κφξθσζε ζπκκεηέρνληαο ζε δηαδηθαζίεο 

πεξηζζφηεξεο έκθπιεο ηζνηηκίαο. Παξφια απηά ζηηο ρψξεο ππνδνρήο αλαγθάζηεθαλ λα 

παξαβιέςνπλ ην παξειζφλ ηνπο θαη ην εξγαζηαθφ θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπο ελψ 

εηζήιζαλ ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν θάλνληαο επαγγέικαηα ππνδεέζηεξα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο 

αθήλνληαο ηηο δηθέο ηνπο νηθνγέλεηεο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο (Afshar & Maynard, 1994). Σν 

γεγνλφο φηη έρνπλ αθήζεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπο δεκηνπξγεί ζπγθξνχζεηο ζην ξφιν θαη ηελ 

έκθπιε ηαπηφηεηά ηνπο πνπ ιεηηνπξγεί είηε επηβαξπληηθά θαζψο απμάλνληαη νη 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο πηέζεηο θαη επζχλεο είηε απειεπζεξσηηθά θαζψο 

αλεμαξηεηνπνηνχληαη θαη εληάζζνληαη απηφλνκα ζηε ρψξα ππνδνρήο (Inowlocki & Lutz, 

2000). Σαπηφρξνλα νη ηαπηφηεηεο ηνπο επεξεάδνληαη ηφζν απφ ηελ ρψξα ππνδνρήο θαζψο 
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πηνζεηνχλ πξφηππα πνπ έρνπλ αλάγθε γηα λα κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε λέα ηάμε 

πξαγκάησλ φζν θαη απφ ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο κε ζθνπφ λα δηαηεξήζνπλ ηελ εζληθή θαη 

θπιεηηθή ηνπο ηαπηφηεηα (Salih, 2000 φπσο αλαθέξεηαη ζηε ηξαηεγάθε, 2006), θαζψο 

επίζεο θαζνξίδνληαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζεσξνχληαη σο κεηαλάζηξηεο εζληθή κεηνλφηεηα 

(Anthias, 2000 φπσο αλαθέξεηαη ζηε ηξαηεγάθε, 2006). Ζ ηάμε θαη ε θπιή κπνξεί λα 

δεκηνπξγνχλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ αιιά δελ είλαη δπλαηφλ λα παξαβιεθζεί 

ην θχιν ζαλ βαζηθφο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαίθαο 

θαη επνκέλσο πεγή επηπιένλ δηαθνξνπνηήζεσλ. Οη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο είηε είλαη κηζζσηέο 

εξγαδφκελεο ζε επαγγέικαηα πνπ βξίζθνληαη ρακειφηεξα ζηελ ηεξαξρία, είηε είλαη νηθηαθέο 

εξγάηξηεο πξνζδηνξίδεηαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα επεξεαζκέλε απφ ηα έκθπια 

πξφηππα, δειαδή ζε θάζε πεξίπησζε ππεξεηνχλ άληξεο φισλ ησλ ηάμεσλ θαη ειηθηψλ 

(Yuval-Davis, 1997). 

Γσλαηθεία κεηαλάζηεσζε ζηελ Διιάδα 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ „80 κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ επξσπατθή 

νηθνλνκηθή θνηλφηεηα, ηελ επηβνιή απζηεξψλ πνιηηηθψλ κε ζθνπφ ηελ απαγφξεπζε απφ 

ρψξεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηελ επξσπατθή θνηλφηεηα, ηελ πηψζε ησλ ζνζηαιηζηηθψλ 

θαζεζηψησλ ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Κεληξηθήο Δπξψπεο, κε ην μέζπαζκα ηεο 

εκθχιηαο δηακάρεο ζηε Γηνπγθνζιαβία θαη κε ηελ άλνδν ηνπ εζληθηζκνχ ζηα  βαιθάληα, 

απμήζεθε ζπληξηπηηθά ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ θαηέθζαζαλ  ζηελ Διιάδα θαη ε 

δπζρέξεηα ηεο ρψξαο λα αληαπεμέιζεη ζηηο φιν θαη απμαλφκελεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο 

(Baldin-Edwards, 1991 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Πεηξάθνπ, 2001; Petracou, 1993 φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ Πεηξάθνπ, 2001). Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζε θξαηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο 

νδήγεζαλ ζηε αχμεζε δπζθνιίαο γηα έγθξηζε αδεηψλ εξγαζίαο θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ 

παξάλνκε εηζξνή ησλ αηφκσλ πνπ ήζειαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ, ηελ ηαχηηζε ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα θαη ηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ ειέγρσλ θαη ηεο 

αζηπλνκηθήο θαηαζηνιήο κέζσ επηρεηξήζεσλ ζθνχπαο.  

εκαληηθφ γηα λα θαηαλνεζεί ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 

γπλαηθείαο ζηελ Διιάδα είλαη λα παξαηεζνχλ νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο. Αξρηθά νη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη αθξνβαηνχλ κεηαμχ ζεζκηθνχ θαη 

άηππνπ, ε παξανηθνλνκία βξίζθεηαη ζε πνιχ πςειά επίπεδα, νη θνηλσληθέο πνιηηηθέο 

δείρλνπλ λα έρνπλ πησηηθή πνξεία, ε ζεκαζία ηεο νηθνγέλεηαο θαίλεηαη λα είλαη ζην 

επίθεληξν θαη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ πνπ θαίλεηαη απνδπλακσκέλε θαίλεηαη λα ζπλζέηνπλ 
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ηελ ππφζηαζε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο (Πεηξάθνπ & Tatlidil, 

2003).   

Ζ κεηαλάζηεπζε ινηπφλ πξνζδηνξηζκέλε σο έλα επηθίλδπλν θνηλσληθφ θαηλφκελν ηαπηίζηεθε 

κε ηνλ απνθιεηζκφ ησλ κεηαλαζηξηψλ θαη κεηαλαζηψλ, ιφγσ πνιηηηζκηθήο ηνπο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, απφ ηα δεκφζηα πξάγκαηα (Κακπνχξε, 2007). Δηδηθά νη γπλαίθεο 

κεηαλάζηξηεο, εθηφο απφ ηηο δηαθξίζεηο ιφγσ ηεο γιψζζαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ επηβαξχλνληαη 

απφ έλα επηπιένλ θνξηίν πνπ ηηο θαζηζηά φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ αθάλεηα, ην έκθπιν. 

Έηζη γίλεηαη ε ζχλδεζε ηνπ δηπφινπ αξζεληθφ-ζειπθφ, πνιίηεο-κεηαλάζηξηα, θαζηζηψληαο 

εληειψο ηηο ηαπηφηεηεο ζειπθφ θαη κεηαλάζηξηα ζηα πιαίζηα ηεο κε αλαγλσζηκφηεηαο.  

Οη κεηαλάζηξηεο ζηελ Διιάδα θαηά πιεηνλφηεηα θαίλεηαη λα πεξηνξίδνληαη ζηνλ 

ηξηηνγελή ηνκέα απαζρφιεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν σο νηθηαθέο εξγάηξηεο. 

Οη ιφγνη πνπ επλφεζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ ρψξν ζρεηίδνληαη 

θαη κε ηα πξναλαθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο θνπιηνχξαο θαη κε ηηο επηηαγέο ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο (Ρήγα θ.α..,2007; Έκθε-Πνπινπνχινπ, 2009). Αξρηθά ζρεηίδεηαη κε 

ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε δήηεζε γηα νηθηαθή εξγαζία, θαζψο είλαη κηα δνπιεηά πνπ 

δελ ηελ αλαδεηνχλ νη ληφπηεο θαη νη ληφπηνη (Καζηκάηε, 2009; Έκθε-Πνπινπνχινπ, 2009), ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλππαξμία θξάηνπο πξφλνηαο γηα ηε θξνληίδα αλειίθσλ, αλαπήξσλ θη 

ππεξειίθσλ (Κξεηηθίδεο, 2004 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Έκθε-Πνπινπνχινπ, 2009). Αθφκα 

ζπλππάξρεη κε ην γεγνλφο φηη ε Διιελίδα ρξεηάδεηαη ρψξν θαη ρξφλν έηζη ψζηε λα εξγαζηεί 

πεξηζζφηεξν πεξηνξίδνληαο ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεη ζηηο επζχλεο ηνπ ζπηηηνχ (Καζηκάηε, 

2009; Έκθε-Πνπινπνχινπ, 2009). Δπίζεο ζε απηφ ζπκβάιιεη ν ηξφπνο ζθέςεο θαη δξάζεο 

ησλ αληξψλ ζε κία νηθνγέλεηα παηξηαξρηθά δνκεκέλε (Έκθε-Πνπινπνχινπ, 2009). Αθφκε 

πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε νηθνλνκηθή άλζεζε ησλ αηφκσλ πνπ ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ, δηεχξπλζε ηνπ ρψξνπ ηνπ ζπηηηνχ θαη κεγαιχηεξε αλάγθε γηα νηθηαθή 

ππεξεζία. Σέινο ην γφεηξν πνπ ππάξρεη ζην λα έρεη έλα ζπίηη «αιινδαπή ππεξεζία» 

(Κξεηηθίδεο, 2008 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Έκθε-Πνπινπνχινπ, 2009). 

 

Δθκεηάιιεσζε, Γηαθρίζεης θαη γσλαηθεία κεηαλάζηεσζε ζηελ Διιάδα 

χκθσλα κε ηηο Πεηξάθνπ θαη Tatlidil (2003) νη κεηαλάζηξηεο δελ απνηεινχλ κία 

εληαία νιφηεηα θαη ν ξφινο ηνπο ζηελ θνηλσλία είλαη δπλακηθφο. Παξφια απηά ε ειιεληθή 

Πνιηηεία θαη θαη‟ επέθηαζε ε ειιεληθή θνηλσλία ηεο αληηκεησπίδεη κε απηφ ηνλ ηξφπν.  

χκθσλα κε ηελ Έκθε-Πνπινπνχινπ  (2009) νη κεηαλάζηξηεο ιφγσ ηνπ ξφινπ ηνπο απηνχ 

αληηκεησπίδνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πξνβιήκαηα. Καη‟ αξράο θαίλεηαη λα 
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βξίζθνληαη ζην κεηαίρκην δχν πνιηηηζκψλ θαη λα κελ αλήθνπλ ζε θαλέλα απφ ηνπο δχν 

νπζηαζηηθά. Σαπηφρξνλα ε άγλνηα ηεο γιψζζαο, νη εζλνηηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

δηαθνξέο ζηε ρψξα παξακνλήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ μελνθνβία ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ηελ 

έιιεηςε λφκηκσλ εγγξάθσλ νδεγνχλ ζηελ ζπζηεκαηηθή θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο 

θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Σα άηνκα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε αθφκα πην 

δπζκελή ζέζε είλαη φζα δελ έρνπλε δίθηπα ζηήξημεο θαη είλαη νηθνλνκηθά αδχλακα ζε 

αληίζεζε κε ηα άηνκα πνπ είλαη πην ελζσκαησκέλα ιφγσ ηνπ φηη έρνπλ ζηαζεξή δνπιεηά θαη 

λφκηκα έγγξαθα θαζψο θαη πξφζβαζε ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο (Έκθε-Πνπινπνχινπ, 

2009). πγθεθξηκέλα νη γπλαίθεο σο κεηαλάζηξηεο πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ιφγσ ζξεζθείαο, 

εζληθφηεηαο, ειηθίαο, αλαπεξίαο θαη ζεμνπαιηθφηεηαο πνπ ιφγσ ηνπ θχινπ ηνπο εληείλνληαη 

κε δπζρεξείο ζπλέπεηεο ηφζν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα φζν θαη ζηελ εξγαζία (Έκθε- 

Πνπινπνχινπ, 2001; Έκθε-Πνπινπνχινπ, 2003)Σν θαηλφκελν απηφ εληζρχεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο θαη ζπγθεθξηκέλα νη κεηαλάζηξηεο γίλνληαη ζχκαηα 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη εθβηαζκψλ θαη νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο θπξίσο φηαλ δελ 

έρνπλ ραξηηά (Βψβνπ, 2001, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Μαξβάθεο, Παξζαλφγινπ & Παχινπ, 

2001). Μάιηζηα ζπρλά πέθηνπλ ζχκαηα ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη πθίζηαληαη 

θαθνπνίεζε, ζεμνπαιηθή θαη ζσκαηηθή βία, απαγσγέο, ζεμνπαιηθή παξελφριεζε, πίεζε γηα 

ζεμνπαιηθέο δηεπθνιχλζεηο κε αληαιιάγκαηα θαη απνθνξχθσκα ηελ ζσκαηεκπνξία (Γηεζλήο 

Ακλεζηία, 2004 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Έκθε- Πνπινπνχινπ, 2009). 

ην ηνκέα εξγαζίαο κεηαλαζηξηψλ/σλ νη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο θαίλεηαη λα έρνπλ ιηγφηεξεο 

πνιχ επηινγέο ζε ζρέζε κε λένπο, πγηείο, αξηηκειήο εξγαδφκελνπο κεηαλάζηεο, γεγνλφο πνπ 

κπνξεί λα ηηο νδεγήζεη πην εχθνια ζηε θνηλσληθή αθάλεηα. ε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

πεξηνξηζκέλεο εξγαζηαθέο επηινγέο, ζηελ δηαδηθαζία αλαδήηεζεο εξγαζίαο θαίλεηαη λα 

δηαηξέρνπλ πνιιαπινχο θηλδχλνπο φπσο ε βία, ε παξάλνκε δηαθίλεζε θαη ε εκπνξία γηα 

ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε (Έκθε-Πνπινπνχινπ, 2001; Έκθε-Πνπινπνχινπ, 2003). Πέξα 

απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ, ηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα  είλαη πεξηνξηζκέλα σο 

αλχπαξθηα κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηνπο εθβηαζκνχο, ηα αληηζπκβαηηθά σξάξηα, ηηο 

κεησκέλεο ακνηβέο, ηηο δχζθνιεο θαη βαξηέο δνπιεηέο, ηελ αλππαξμία αζθάιηζεο θαη ηελ 

απφιπηε έθζεζε ζην ζσκαηηθφ θίλδπλν (αιηαί, 2007). ια ηα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ έληνλε ζσκαηηθή θφπσζε, ηελ αλεξγία, ηε ρακεινχ θχξνπο εξγαζία θαη ξαηζηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ ληφπησλ έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή βία 

ησλ κεηαλαζηξηψλ, ζηελ ηθαλφηεηα ηνπο γηα εξγαζία, ζηελ αζθάιεηα θαη ζην ηξφπν δσήο 

ηνπο (Καςάιεο, 2003, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Έκθε- Πνπινπνχινπ, 2009). 
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Σν γεγνλφο, ινηπφλ, φηη ζηελ Διιάδα γηα ηηο κεηαλάζηξηεο θαη ηνπο κεηαλάζεο 

θπξηαξρεί πεξηζζφηεξν ε αλάγθε λα θαηαπνιεκεζεί ε παξάλνκε κεηαλάζηεπζε παξά ε 

εδξαίσζε βαζηθψλ αλζξψπηλσλ θαη εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ, θαζηζηά αδχλαηε ηελ 

εμάιεηςε ησλ πξναλαθεξφκελσλ δπζρεξεηψλ θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ πθίζηαληαη νη 

κεηαλάζηξηεο ιφγσ ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο θχινπ. Ζ  ειιεληθή πνιηηεία θαίλεηαη επνκέλσο λα 

απνθιείεη εληειψο ην θνκκάηη ηνπ θχινπ κε ην λα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ ηδηφηεηα 

ηνπο σο μέλεο θαη σο θηελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ (Καςάιεο, 2003, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

Έκθε- Πνπινπνχινπ, 2009). 

Αλαζθόπεζε Δκπεηρηθώλ Δρεσλώλ γηα ηελ εργαζία ηφλ γσλαηθώλ κεηαλαζηρηώλ από 

τώρες ηες Αλαηοιηθής Δσρώπες ζηελ Διιάδα 

Σν δήηεκα ηεο γπλαηθείαο κεηαλάζηεπζεο απφ ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

κεηά ηελ πηψζε ηνπ νζηαιηζηηθνχ Καζεζηψηνο γηα εξγαζηαθνχο ιφγνπο έρεη δηεξεπλεζεί 

κέζσ πνηνηηθψλ πξνζεγγίζεσλ απφ δηάθνξεο εξεπλήηξηεο θαη δηάθνξνπο εξεπλεηέο, νη νπνίεο 

θαη νη νπνίνη έρνπλ εμεηάζεη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ.  

Ζ Καηεξίλα Βαζηιηθνχ (2007) ζηελ έξεπλά ηεο θαίλεηαη λα εζηίαζε ζηελ γπλαηθεία 

κεηαλάζηεπζε θαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα εμεηάδνληάο ηα κε ηελ νπηηθή ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ γπλαηθψλ φπσο νη ίδηεο ηελ αθεγνχληαη. Οη κεηαλάζηξηεο ζηελ έξεπλα 

αλαθέξνπλ φηη είηε κεηαλάζηεπζαλ καδί κε άληξεο κε κεγάιε επηθηλδπλφηεηα είηε 

κεηαλάζηεπζαλ κε έλα ζπλεζηζκέλν ηξφπν πνπ, φκσο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο θαη ηξσηφηεηα. Ζ νηθνγέλεηα είλαη ν βαζηθφο ιφγνο ηεο κεηαλάζηεπζεο γη‟ απηέο. 

Μεηαθηλήζεθαλ  είηε κε βίδεο, είηε κε ηελ βνήζεηα γξαθείσλ επξέζεσο εξγαζίαο είηε κε ηα 

πφδηα. Μεηά ηελ έιεπζε ηνπο ζηελ Διιάδα αλαδεηνχλ εξγαζία κέζσ ησλ γξαθείσλ επξέζεσο 

εξγαζίαο θαη ε εξγαζία πνπ είλαη δηαζέζηκε γη‟ απηέο εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο άηππεο 

εξγαζίαο. Ζ ζρέζε ηνπο κε ηηο ππφινηπεο κεηαλάζηξηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ απνζηαζηνπνίεζε 

θαζψο απνθεχγνπλ λα απνδερηνχλ ηελ λέα ηάμε πξαγκάησλ γη‟ απηέο, δειαδή ηελ νηθηαθή 

εξγαζία, γεγνλφο πνπ ηηο θάλεη λα πεξηνξίδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν αθνινπζψληαο ηε 

ζηεξενηππηθή εηθφλα ηνπ θχινπ ηνπο. Σν πξψην δηάζηεκα ζρεηίδεηαη κε έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππνβάζκηζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο θαη ηελ 

αίζζεζε ηνπ εμεπηειηζκνχ. Απηφ ην αίζζεκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηθφλα ηεο νηθνγέλεηαο 

πνπ εξγάδνληαη θάλεη ηηο κεηαλάζηξηεο λα κελ απνδέρνληαη εχθνια ηελ κεηαλαζηεπηηθή ηνπο 

ηδηφηεηα.  Παξά ηνλ ζηηγκαηηζκφ ηεο ππεξεηηθφηεηαο ε επηζπκία λα έρνπλ αζθάιηζε είλαη 

αλαγθαία. Οη πην ζηελέο ζρέζεηο κε ηελ εξγνδνζία θαιχπηνπλ ηελ αλππαξμία αζθάιηζεο θαη 
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εληζρχνπλ ηελ εμάξηεζε κεηαμχ ηνπο. Μάιηζηα ε πγεία γηα εθείλεο ζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ 

ζσκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηελ ζέηνπλ ζε δεχηεξε κνίξα ζε ζρέζε κε ηελ πγεία ησλ 

εξγνδνηψλ θαη εξγνδνηξηψλ. Δπηπξφζζεηα ππνζηεξίδεηαη φηη πέξα απφ ηελ ηξσηφηεηα ηεο 

κεηαθίλεζεο ηνπ νη ίδηεο βηψλνπλ θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο αθνχ θαηφξζσζαλ λα 

κεηαλαζηεχζνπλ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζιηςε, ηνλ εγθιεηζκφ, ηελ θφπσζε, ηνλ 

απνρσξηζκφ, ηελ αλαζθάιηζηε εξγαζία. 

Αθφκα ζηελ έξεπλα ηεο Βαζηιηθνχ πξνβάιιεηαη ε ζηαδηαθή ππνβάζκηζε, ε απψιεηα ηεο 

εξγαζίαο θαη ε αζπκκεηξία κεηαμχ ηνπ ηειεπηαίνπ επαγγέικαηφο ηνπο κε ην επίπεδν ζπνπδψλ  

ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε κεδακηλέο πηζαλφηεηεο 

βειηίσζεο ηεο θαηάζηαζεο ιφγσ ησλ έληνλσλ πνιηηηθψλ αιιαγψλ, ηηο νδήγεζαλ ζηελ 

κεηαλάζηεπζε γηα λα κπνξέζνπλ λα παξέρνπλ ζηα παηδηά ηνπο πηζαλφηεηεο γηα αλψηεξε 

εθπαίδεπζε. Σέινο αλαθέξεηαη φηη νη γπλαίθεο απηέο άθεζαλ πίζσ ηνπο φιε ηελ δσή πνπ 

είραλ δεκηνπξγήζεη έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.  

Γελ ζηακαηνχλ λα ζθέθηνληαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ φκσο ε πεξίπησζε επηζηξνθήο ζε κία ρψξα 

κε ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα είλαη αδχλαηε. Πέξα απφ ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο 

άιινο ιφγνο γηα λα απνθαζίζνπλ λα κεηαλαζηεχζνπλ είλαη ηα νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα 

φπσο δηαδχγηα πνπ αιιάδνπλ ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο δσήο ηνπο (Βαζηιηθνχ, 2007). 

ηελ έξεπλα ηεο Κακπνχξε (2007) θαίλεηαη λα πξνβάιιεηαη πεξηζζφηεξν ην δήηεκα 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ κεηαλαζηξηψλ εξγαηξηψλ απφ ηελ Οπθξαλία, θαζψο ζεσξείηαη 

αλαγθαίν λα κεηαηνπηζηεί ην θέληξν ελδηαθέξνληνο απφ ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο θαη ε γλψζε λα 

παξαρζεί απφ πξάμεηο θαη ρψξνπο ησλ ίδησλ ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ έρνπλ κείλεη ζηελ αθάλεηα. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αγγίδνπλ πνιιά δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ γπλαηθψλ 

απηψλ, κε δεδνκέλν φηη κεγάιν κέξνο ηεο αθνξά ηελ εξγαζία. Οη κεηαλάζηξηεο ζηελ 

πεξίπησζε απηή είλαη πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη απνθάζηζαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ κε 

δηθή ηνπο απφθαζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα επηζηξέςνπλ ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Γηα λα 

βξνπλ εξγαζία ζηελ Διιάδα ηηο πεξίκελαλ αληδέληεδεο. ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ Διιάδα νη 

ίδηεο αλαθέξνπλ φηη νη εξγνδφηεο θαη νη εξγνδφηξηεο ηηο πξνηείλνπλ λα θάλνπλ δνπιεηέο 

επηπιένλ, πέξα απφ απηέο ζηηο νπνίεο είραλ ήδε ζπλαηλέζεη. ηελ πεξίπησζε ηεο νηθηαθήο 

εξγαζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε θξνληίδα νη εξγαζίεο είλαη πην επίπνλεο, πεξηνξίδνπλ ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν θαη είλαη πην εχθνιν λα εγθισβηζηνχλ ζε θηιηθφ ή νηθνγελεηαθφ ξφιν ζηα 

πιαίζηα ηεο εξγνδνηηθήο νηθνγέλεηαο. Οη ππνρξεψζεηο ηνπο ζρεηίδνληαη κε ηα έκθπια 

ζηεξεφηππα γηα ηελ εξγαζία θαη απηφ γη‟ απηέο κπνξεί λα απνηειεί νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

άλνδν ή ππνβάζκηζε. Αθφκα ειάρηζηεο εξγαζίεο παξέρνπλ έλζεκα, θαζψο δελ ππάξρεη 
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θάπνηα λνκηθή πίεζε γηα ηνπο εξγνδφηεο θαη ηηο εξγνδφηξηεο. Ζ λνκηκνπνίεζή ηνπο εμαξηάηαη 

θαζαξά απφ ηηο ίδηεο. Ζ επηζπκία γηα αιιαγή εξγαζίαο ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ αλάγθε 

λα βγάινπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα θαη λα θαζνξίδνπλ θαιχηεξα ηνλ ρξφλν ηνπο, αθνχ ε 

έιιεηςε ελζήκσλ απνηειεί θαηαζηαιηηθφ παξάγνληα. Ζ επηζηξνθή ζηε ρψξα θαηαγσγήο 

είλαη ζρεδφλ απίζαλε θαη γηα ηηο ίδηεο ζεκαίλεη είηε επηζηξνθή ζηελ αλεξγία, ην 

θνπηζνκπνιηφ θαη ηνπο παξαδνζηαθνχο ξφινπο είηε ζηελ αλάθηεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, 

ηεο μεθνχξαζεο, ηεο εξεκίαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο (Κακπνχξε, 2007). 

Ζ έξεπλα ησλ Κ. Καζηκάηε θαη Λ.Μ. Μνπζνχξε ην 2007 εζηηάδεη ζηελ απνθιεηζκφ 

ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηελ Οηθηαθή εξγαζία ν νπνίνο αλαπαξάγεηαη απφ ηελ εμάξηεζε ησλ 

κεηαλαζηξηψλ απφ ηελ εξγνδνζία, ηελ απνκφλσζή ηνπο απφ ηα δίθηπα αιιειεγγχεο θαη ηνλ 

ξαηζηζκφ πνπ πθίζηαληαη θαζεκεξηλά. Έηζη νη κεηαλάζηξηεο εζσηεξηθεχνπλ ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο σο εξγάηξηεο θαη πηνζεηνχλ ηελ ηαπηφηεηα πνπ ηνπο έρεη δψζεη ε θνηλσλία ζηε ρψξα 

ππνδνρήο (Καζηκάηε & Μνπζνχξε, 2007 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Ξππνιπηάο & Lazarescu, 

2013). 

 Μία απφ ηηο έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ ηελ Δζσηεξηθή Οηθηαθή εξγαζία ησλ 

κεηαλαζηξηψλ απφ ηελ Οπθξαλία θαη ζπγθεθξηκέλα ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

είλαη απηή ηνπ Η. Φεκκέλνπ θαη Υ. θακλάθε ην 2008. Οη εζσηεξηθέο νηθηαθέο εξγάηξηεο, 

φπσο αλαθέξεηαη, επεηδή είηε είλαη απνκνλσκέλεο θνηλσληθά είηε επεηδή είλαη παξάλνκεο/ 

εκηλφκηκεο θαζίζηαηαη αδχλαηε ηελ αζθάιηζε ηνπο απφ ηελ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλεληεχμεηο κε ηηο γπλαίθεο απηέο 

εζηηάδνπλ ζηα εμήο ζεκεία. Αξρηθά θαίλεηαη φηη νη εζσηεξηθέο νηθηαθέο εξγάηξηεο απφ ηελ 

Οπθξαλία δελ δνπιεχνπλ κε ζθνπφ ηελ αζθάιηζε αιιά νχηε επηδηψθνπλ ηελ δέζκεπζε κε 

ηνπο επίζεκνπο θνξείο ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη αληηκεησπίδνπλ ζπλεηδεηά ηελ κεηαλάζηεπζε 

ζαλ θάηη πξνζσξηλφ θαζψο ειπίδνπλ ηελ άκεζε επηζηξνθή ηνπο. Αθφκα θαίλεηαη λα 

αληηιακβάλνληαη ηελ εξγαζία ζαλ έλα ηξφπν λα μεπιεξψζνπλ ηα ρξέε ηνπο ζηα γξαθεία 

επξέζεσο εξγαζίαο ή ζηνπο ζπληνπίηεο ηνπο θαη λα βγάινπλ ηα απαξαίηεηα ρξήκαηα γηα λα 

ζπληεξήζνπλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζην ηφπν πξνέιεπζεο, παξφια απηά εθθξάδνπλ θφβν φηη 

αλ δεηήζνπλ Η.Κ.Α κπνξεί θαη λα απνιπζνχλ. Δπηπιένλ φζνλ αθνξά ηα έλζεκα θαη ηελ 

ρξεζηκφηεηα ηνπο γηα ηελ πγεία ηνπο  θαίλεηαη  λα έρνπλ άγλνηα. Αλ έρνπλ έλζεκα επεηδή 

είραλ ηνπξηζηηθή βίδα πνπ φκσο έρεη ιήμεη πιένλ δελ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζην Η.Κ.Α. 

Αθφκα θαη ζην ελδερφκελν λα αιιάμνπλ εξγαζία θαη απφ εζσηεξηθέο λα γίλνπλ εμσηεξηθέο 

εξγάηξηεο ην πξφβιεκα ηεο λνκηκνπνίεζεο παξακέλεη θαζψο ε εμσηεξηθή εξγαζία είλαη 

αλαζθάιηζηε. Γηα ηηο δπζθνιίεο ζηελ αζθάιηζε αλαθέξεηαη επίζεο  φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε 
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δήηεζε γηα εζσηεξηθή εξγαζία ζηηο κεηαλάζηξηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ λφκηκα έγγξαθα, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά πνπ απνθηά ε εξγαζηαθή ζρέζε θάλνληαο ηεο πην επέιηθηε θαζηζηά 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ έλζεκσλ αδχλαην θαη ηέινο ε θχζε ηεο εζσηεξηθήο νηθηαθήο εξγαζία 

καθξηά απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα ζπκβάιιεη ζηελ αληίιεςε ηεο πξνζσξηλφηεηαο θαη ζηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ δεζκφ κε ηα κέιε ηεο εξγνδνζίαο (Φεκκέλνο & θακλάθεο, 2008).   

Ζ Αιίθε Αγγειίδνπ ζηελ έξεπλά ηεο ην 2013 ζίγεη ην δήηεκα ηεο επηζθάιεηαο ζηελ 

εξγαζία γηα ηηο γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο πνπ πξνθχπηεη ζηα πιαίζηα ηεο λενθηιειεχζεξεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Ζ έξεπλα απηή επεξεάζηεθε απφ ηελ επίζεζε πνπ δέρηεθε ε 

Κσλζηαληίλα Κνχλεβα ε κεηαλάζηξηα απφ ηελ Βνπιγαξία ιφγσ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη επηπηψζεηο ησλ κεγάισλ πνιηηηθψλ αιιαγψλ 

ζηελ εξγαζία, ε αλεξγία, ε θαηάξξεπζε ησλ ηξαπεδψλ θη ε αδπλακία λα αλνίμνπλ κηα δηθή 

ηνπο επηρείξεζε νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε λα θχγνπλ πξνο ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηνπο κηζζνχο. Πνιιέο απφ ηηο γπλαίθεο ηεο 

έξεπλαο δελ ήηαλ άλεξγεο, αιιά νη κηζζνί ηνπο ήηαλ αξθεηά ρακεινί θαη δελ κπνξνχζαλ λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ίδησλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Μπνξεί θάπνηεο λα είραλ ράζεη 

θαη ηελ πεξηνπζία ηνπο. ζεο κεηαλάζηεπζαλ γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο αληηιακβάλνληαη ηελ 

εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα παξακνλήο σο πξνζσξηλή. Κάπνηεο άιιεο κεηαλάζηξηεο, φκσο, 

επηθαιέζηεθαλ πξνζσπηθνχο ιφγνπο γηα ηε κεηαλάζηεπζή ηνπο, δειαδή είδαλ ηε 

κεηαλάζηεπζε σο ηξφπν επίιπζεο ησλ νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ιήμεο ηνπ πξφσξνπ 

γάκνπ ηνπο. Σα παηδηά έκελαλ πίζσ ζηε Βνπιγαξία θαη ηα θξφληηδε είηε ν παηέξαο ηνπο είηε 

νη γνλείο ηεο κεηαλάζηξηαο. Πνιιέο γπλαίθεο απ‟ απηέο έθπγαλ κε ζθνπφ λα επηζηξέςνπλ, 

φκσο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δεκηνχξγεζαλ πξνζσξηλέο ή κφληκεο ζρέζεηο κε ληφπηνπο, 

ηνπο νπνίνπο ηνπο ζπγθξίλνπλ κε ηνπο άληξεο απ‟ ηε Βνπιγαξία θαη ηνπο ζεσξνχλ πην θνληά 

ζηα παηξηαξρηθά πξφηππα. Αθφκα ζπγθξίλνπλ ηε ζνζηαιηζηηθή κε ηε κεηαζνζηαιηζηηθή 

πεξίνδν φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο ξφινπο ησλ θχισλ θαη γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ε πηψζε ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ θαζεζηψηνο θαη ε είζνδνο ζηελ 

νηθνλνκία ηεο αγνξάο ζεκαίλεη απψιεηα θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ηεο δχλακήο ηνπο 

ηφζν ζηελ νηθνγέλεηα φζν θαη ζηνλ δεκφζην ρψξν. Ζ νηθηαθή εξγαζία γηα θάπνηεο πξνθχπηεη 

σο αλαγθαία ιχζε απφ ηηο θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ ππάξρνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη γηα 

θάπνηεο άιιεο είλαη έλαο θαιχηεξνο ηξφπνο λα εληαρζνχλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο θαη 

λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Διιάδα. Ο ζπλδηθαιηζκφο θαη ε δηεθδίθεζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο γηα πνιιέο γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ζηελ νηθηαθή θξνληίδα 

δελ είλαη θάηη εχθνιν, θαζψο θνβνχληαη. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα έρεη 
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ρεηξνηεξεχζεη θαηά πνιχ ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ηε δσή ησλ γπλαηθψλ απηψλ, θαζψο 

είηε δελ θάλνπλε πξνζσπηθά θαη επαγγεικαηηθά ζρέδηα, αιιά πεξηκέλνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

εμέιημε είηε ηεο Βνπιγαξίαο είηε ηεο Διιάδαο είηε μεθηλνχλ ηε δηαδηθαζία επαλαπαηξηζκνχ 

είηε ληψζνπλ παγηδεπκέλεο ζηελ Διιάδα, αιιά εμαθνινπζνχλ λα ληψζνπλ φηη ε θαηάζηαζε 

ζηελ Διιάδα είλαη θαιχηεξε απφ φηη ζηε Βνπιγαξία είηε αλαδεηνχλ κεηαθίλεζή ηνπο πξνο 

ηηο ρψξεο ηεο Γχζεο, παξά ηελ αλαγλψξηζε ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Δπξψπεο 

(Αγγειίδνπ, 2013). 

Ζ Laliotou (2013) εμεηάδεη ηηο κειινληηθέο πξνζδνθίεο ησλ κεηαλαζηξηψλ ππφ ην 

πξίζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν θχιν ζεσξείηαη ζεκείν θιεηδί θαη ηηο θαζνξίδεη. Οη 

πξνζδνθίεο πνπ πξνθχπηνπλ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ νη ίδηεο νη 

εξσηψκελεο ζεσξνχλ φηη επεξεάδνπλ ην κέιινλ ηνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά θαίλεηαη 

λα απνηεινχλ ην έλα εζσηεξηθφ ζηνηρείν ηνπ πξνεγνχκελνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξνζδνθηψλ απηψλ ινηπφλ ρσξίδνληαη ζε απηά ησλ ζπλεζηζκέλσλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ 

ζπλεζηζκέλεο πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ φπσο ην λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο, έλα θαιχηεξν κέιινλ γηα ηα παηδηά ηνπο θαη κηα θαιή εξγαζία. Άιιε 

πεξίπησζε πξνζδνθηψλ είλαη απηή ηεο επηζηξνθήο ζηε ρψξα θαηαγσγήο, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεη ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο απφ ηα εξσηψκελα άηνκα. Ζ πεξεθάληα σο έλα άιιν 

ραξαθηεξηζηηθφ πξνζδνθηψλ πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ζπλέρεηα ηεο  εθπαίδεπζήο ηνπο έηζη 

ψζηε λα θαηνξζψζνπλ ηελ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα. Σα πεξηζζφηεξα άηνκα απφ απηά 

επηζπκνχλ λα πάλε ζε παλεπηζηήκην ηεο ρψξαο θαηαγσγήο. Ζ αλαζθάιεηα γηα ην κέιινλ θαη 

γηα ηελ δεκηνπξγία ζρεδίσλ γηα απηφ είλαη έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν πξνθχπηεη απφ 

αληηκεηαλαζηεπηηθά κέηξα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη κεηαλάζηξηεο. Σέινο ε επηκνλή 

ζηνπο παξαδνζηαθνχο έκθπινπο ξφινπο θαη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο νηθνγέλεηαο θπξίσο κε 

ζπληνπίηεο ηνπο είλαη θάηη ην νπνίν επεξεάδεη ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα ην κέιινλ ηνπο. Οη 

Έιιελεο ζεσξνχληαη θάηη επηθίλδπλν γη απηέο γηαηί έρνπλ δερηεί ηελ απφξξηςε θαη ηελ 

απαμίσζε απφ απηνχο. 

Μηα άιιε έξεπλα (Ξππνιπηάο, 2013) εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζην πσο ε εζσηεξηθή 

νηθηαθή εξγαζία θαη νη αιιαγέο πνπ επέθεξε ζηηο δσέο ησλ κεηαλαζηξηψλ απφ ηελ Οπθξαλία 

επεξεάδεη ηελ νηθνγέλεηα θαη ηηο ζρέζεηο αιιειεγγχεο. Ζ έξεπλα απηή αλαθέξεη ηε δσή ησλ 

γπλαηθψλ πξηλ ηε κεηαλάζηεπζε, δειαδή ηελ εξγαζία ηνπο θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο, 

θαζψο θαη ην πψο ε νηθηαθή εξγαζία ζηε ρψξα ππνδνρήο έρεη επεξεάζεη ηηο θνηλσληθέο ηνπο 

ζρέζεηο. Δκείο ζα αλαθέξνπκε θπξίσο ην πψο ε νηθηαθή εξγαζία έρεη επεξεάζεη ηηο 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη ηηο ζρέζεηο αιιειεγγχεο ησλ κεηαλαζηξηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην 
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πξψην κέξνο γηα ηε ξήμε ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ ησλ κεηαλαζηξηψλ ν Ξππνιπηάο 

αλαθέξεη φηη θαζψο  μεθηλνχλ λα εξγάδνληαη ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη θαζψο πεξλάεη ν θαηξφο 

είηε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπ επαγγέικαηνο 

ηεο εξγάηξηαο είηε ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο ε εξγάηξηα ράλεη ηελ θαζεκεξηλή ηξηβή κε ηελ 

νηθνγέλεηα είηε είλαη πηζαλφ λα αιιάμνπλ νη αμίεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη λα κπνπλ ζην 

επίθεληξν νη νηθνλνκηθέο. Δπίζεο γηα ηηο ίδηεο ε νηθνγέλεηα απνηειεί έλα θαζεκεξηλφ θαη 

κειινληηθφ ζηφρν, θαζψο θαη ην θίλεηξν γηα λα μεθηλήζνπλ λα εξγάδνληαη θάησ απφ 

δχζθνιεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. κσο ε απνμέλσζε πνπ πξνθχπηεη ηηο θάλεη λα κε ληψζνπλ 

νχηε κέξνο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο νχηε κέξνο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. ην δεχηεξν κέξνο 

αλαδεηθλχεηαη ην θνκκάηη ησλ ςεπδννηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ ησλ κεηαλαζηξηψλ κε ηνπο 

εξγνδφηεο θαη ηηο εξγνδφηξηεο. Μέζσ απηψλ ησλ ζρέζεσλ ε εξγαζία απνθηά ζπγθηλεζηαθφ 

ραξαθηήξα, δειαδή αθξηβψο επεηδή ε εξγάηξηα δεη θαη εξγάδεηαη κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ ζπηηηνχ 

είλαη δχζθνιν λα κελ αλαπηχζζεη ζπλαηζζήκαηα κε απνηέιεζκα λα εθηειεί πεξηζζφηεξεο 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ ζπηηηνχ, ζπγρένληαο ηα φξηα κηζζσηήο θαη κε 

εξγαζίαο. ε θάζε πεξίπησζε νηθηαθήο εξγαζίαο νη ςεπδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο εθθξάδνληαη 

κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. ηα νηθνθπξηθά έρνπλ αλάγθε λα αλαγλσξηζηεί ην έξγν ηνπο απφ ηελ 

εξγνδνζία, δίλνληαο ζηελ εξγαζία ηνπο κηα πξνζσπηθή ρξνηά. ηε θξνληίδα ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ θαη ησλ ειηθησκέλσλ δεκηνπξγνχληαη πνιχ έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο 

ζηνξγήο θαη αλαπιήξσζεο ιφγσ ηεο απνκάθξπλζήο ηνπο απφ ηα δηθά ηνπο παηδηά ή γνλείο. ε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν ζπλαηζζεκαηηθφο ρξσκαηηζκφο ηεο εξγαζίαο πξνθαιεί δπζθνιίεο ηφζν 

φζνλ αθνξά ηηο εξγαζηαθέο δηεθδηθήζεηο, φπσο ρξήκαηα ζηελ ψξα ηνπο θαη ξεπφ, φζν θαη γηα 

ηελ απψιεηα ή ηελ απνκάθξπλζε απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο. Οη ςεπδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο 

θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε πξνθαπηηαιηζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο, λα απνηεινχλ 

έλα ηξφπν αζπλείδεηεο ππέξβαζεο ηνπ ζηηγκαηηζηηθνχ ξφινπ ηεο εξγαζίαο ηνπο.  

Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ ζρέζεσλ ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

εγθιεηζκφ πνπ πξνυπνζέηεη ε θχζε ηνπ επαγγέικαηνο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε 

θφβνπ-επηθχιαμεο, κεηαθπζηθψλ αλαδεηήζεσλ, απνκφλσζεο, αηνκηθηζηηθψλ αληηιήςεσλ. 

(Ξππνιπηάο, 2013) 

Σν ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε D. Lazarescu ην 2015 είλαη ε επαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία ησλ γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ απφ ηε Ρνπκαλία, δειαδή νη ζηαζκνί πνπ πέξαζαλ 

νη εξγαδφκελεο ζηε κηζζσηή εξγαζία, ηα ζπλεξγία θαζαξηζκνχ, ηελ απηναπαζρφιεζε, ηηο 

κηθξέο βηνηερλίεο, ηηο θαθεηέξηεο θαη ηε βηνκεραλία ηεο ελήιηθεο δηαζθέδαζεο, φπσο θαη ν 

ηξφπνο πνπ λνεκαηνδνηνχλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία. Αξρηθά φζνλ αθνξά ηηο κηθξέο 
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βηνηερλίεο, ηηο θαθεηέξηεο θαη ηε βηνκεραλία ηεο ελήιηθεο δηαζθέδαζεο είλαη ρακειήο 

εηδίθεπζεο, δελ παξέρνπλ αζθάιεηα, νχηε ζπγθεθξηκέλα σξάξηα, ππάξρεη επηηήξεζε, νη 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηηο ζπλαδέιθηζζεο επεξεάδνληαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο αμίεο 

θαη νη ζρέζεηο κε ηελ εξγνδνζία είλαη κφλν γηα ηελ πιεξσκή θη έηζη θπξηαξρεί ν θφβνο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Ζ νηθηαθή εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ζπλεξγία θαζαξηζκνχ, ζε εζσηεξηθή 

νηθηαθή εξγαζία θαη ζε δηάθνξα λνηθνθπξηά θαη είλαη ε πεξηζζφηεξν δηαζέζηκε γηα ηηο 

γπλαίθεο απηέο. Δπηθξαηνχλ θαη ζε απηέο ηηο εξγαζίεο νη ίδηεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, κφλν πνπ εδψ νη ζρέζεηο κεηαμχ ζπλαδειθηζζψλ θαη ζπλαδέιθσλ είλαη 

πεξηνξηζκέλε έσο αλχπαξθηε. Αθφκε κία δηαθνξά είλαη φηη ζηηο εζψθιεηζηεο εξγάηξηεο ε 

ζρέζε ηνπο κε ηελ εξγνδνζία είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ παξακνλή ηνπο ζην επάγγεικα. Σν 

επάγγεικά ηνπο είλαη ρακεινχ θχξνπο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζρέζεηο ππνηέιεηαο πνπ 

δηακνξθψλνληαη κε ηελ εξγνδνζία θη έηζη δηακνξθψλεηαη κία αληίιεςε γηα ηνλ εαπηφ σο 

θαηάιιειν γηα ηελ εθκεηάιιεπζε. ηελ εξγαζία επίζεο παξαζέηεηαη ε εμέιημε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο ζηαδηνδξνκίαο, ζχκθσλα κε ηε ζέζε ηεξαξρίαο ζηε κηζζσηή εξγαζία ζε 

ζπλεξγία θαζαξηζκνχ θαη ζηελ απηναπαζρφιεζε. Με ηνλ θαηξφ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα 

εμέιημε ζηελ εξγαζία φζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο, ηελ απηνλνκία ηνπο ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ηνπο. Απηέο νη κεηαβνιέο, φκσο, πξνθχπηνπλ θάησ 

απφ ζπλζήθεο εμάξηεζεο θαη ππνηέιεηαο θαη ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ εξγαηξηψλ ζηελ νηθηαθή 

εξγαζία είλαη απνκνλσηηθή. (Lazarescu, 2015) 
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

θνπφο ηεο εξεπλάο καο είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ην θαηλφκελν ηεο εξγαζίαο απφ ην 

πξίζκα ηεο γπλαηθείαο κεηαλάζηεπζεο, θαζψο θαη ην ηη ζεκαίλεη λα είζαη γπλαίθα 

κεηαλάζηξηα, εξγαδφκελε ζηελ Διιάδα θαη εηδηθά ελ θαηξψ θξίζεο. πγθεθξηκέλα καο 

απαζρφιεζε ην θχκα κεηαλάζηεπζεο απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε κεηά ηελ πηψζε ησλ 

ζνζηαιηζηηθψλ ρσξψλ. Απηή ε έξεπλα γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο καο 

εξγαζία ζην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα 

Κνηλσληνινγίαο ηνπ ίδηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ζ δηαδηθαζία μεθίλεζε κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο έηζη ψζηε εκείο σο εξεπλήηξηεο λα έξζνπκε ζε κία πξψηε επαθή κε 

ηα ζεσξεηηθά πεπξαγκέλα. Σα βαζηθά καο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη: 

 Πσο πξνέθπςε ην ελδερφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο ζαλ πξννπηηθή θαη ε επηινγή ηεο 

Διιάδαο;  

 Πνην ήηαλ ην εξγαζηαθφ ηνπο παξειζφλ;  

 Πνηα ήηαλ ε πξψηε επαθή κε ηελ εξγαζία ζηελ Διιάδα θαη ηελ ηνπηθή θνπιηνχξα; 

 Πσο νη Έιιελεο θαη νη Διιελίδεο αληηκεηψπηδαλ θαη αληηκεησπίδνπλ ηηο γπλαίθεο 

κεηαλάζηξηεο ηφζν ζηε θαζεκεξηλφηεηα φζν θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν; 

 Πνηεο δνπιεηέο θάλνπλ ζηελ Διιάδα;  

 Πσο έρνπλ δηακνξθσζεί νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηελ Διιάδα θαη ηη 

δπζθνιίεο έρνπλ πξνθχςεη;  

 Πσο νξίδνπλ ν ίδηεο ηελ γπλαηθεία εξγαζία ζηελ Διιάδα κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο 

κεηαλάζηξηεο; 

  Πσο επεξεάδεη ε θξίζε ηελ εξγαζία ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηελ Διιάδα; 

Σα εξσηήκαηα απηά πξνέθπςαλ απφ δηαηππψζεηο θαη επαλαδηαηππψζεηο θαζ‟ φιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, χζηεξα απφ επαθή κε ην εξεπλεηηθφ πεδίν. 

σιιογή δεδοκέλφλ 

Ζ κέζνδνο παξαγσγήο πνηνηηθψλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ επηιέρζεθε απφ εκάο 

είλαη ε πνηνηηθή ζπλέληεπμε θαη ζπγθεθξηκέλα εκηδνκεκέλε. Οη ιφγνη πνπ επηιέρζεθε ε 

πνηνηηθή δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο πνηθίινπλ. Αξρηθά ζεσξνχκε φηη ην θαηλφκελν ηεο 

εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν δελ είλαη κνλνδηάζηαην θαη αθνξά 

άκεζα ηα βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ γπλαηθψλ απηψλ. Δπνκέλσο γηα λα κειεηεζεί 

ζθαηξηθά θαη ζε βάζνο ην παξαπάλσ δήηεκα ζεσξήζακε απαξαίηεην λα κηιήζνπλ νη ίδηεο γηα 
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ηελ θνηλσληθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα. Αθφκα ζεσξήζακε φηη ε ζπλέληεπμε είλαη έλαο πην 

επέιηθηνο ηξφπνο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαζψο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο θαη επαλαπξνζαξκνγήο. Σα εξσηήκαηα ηα νπνία δηαηππψζεθαλ 

ζηηο γπλαίθεο απηέο ήηαλ πξνθαζνξηζκέλα ζε έλα βαζκφ αιιά πξνζαξκφδνληαλ θαη 

κεηαζρεκαηίδνληαλ αλάινγα κε ηελ πνξεία ηεο θάζε ζπλέληεπμεο. Δπηπιένλ καο ελδηέθεξε ε 

ελεξγή ζπκκεηνρή καο ζηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ, γεγνλφο πνπ έρεη 

θαηά θχξην ιφγν αλαζηνραζηηθφ ραξαθηήξα θαη εκπεξηέρεη ηελ αλάιπζε ηεο δηθήο καο ζέζεο 

θαη ηνπ δηθνχ καο ξφινπ θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα 

πινπνηεζεί κφλν κε ηνλ επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα θαη ηελ θνηλσληθή δηάδξαζε πνπ παξέρεη ε 

εξεπλεηηθή κέζνδνο ηεο ζπλέληεπμεο. Σέινο ε ειεπζεξία πνπ εμαζθαιίδεηαη κέζα απφ απηή 

ηελ κέζνδν είλαη έλα βαζηθφ πξνηέξεκα θαζψο καο βνεζάεη λα δνχκε πην νιηζηηθά ηηο 

απφςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηεο θάζε κίαο μερσξηζηά, δίλνληαο ην απαξαίηεην ρψξν θαη ην 

ρξφλν γηα λα εθθξαζηνχλ (Mason, 2011). 

Οη ζπλεληεχμεηο  ηειέζηεθαλ ζε ζρεηηθά ήζπρα πεξηβάιινληα ρσξίο ηελ παξνπζία 

άιισλ πξνζψπσλ πνπ δελ εκπιέθνληαλ ζηε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. πγθεθξηκέλα ηέζζεξηο 

απφ ηηο γπλαίθεο καο κίιεζαλ ζην ζπίηη ηνπο, πέληε καο κίιεζαλ ζην δηθφ καο ζπίηη θαη πέληε 

ζην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, απφ ηηο νπνίεο δελ βξηζθφηαλ ελ ψξα εξγαζίαο θαη νη 

ππφινηπεο έθαλαλ δηάιεηκκα. Ζρνγξαθήζεθαλ αθνχ ελεκεξσζήθαλ γη‟ απηφ θαη καο έδσζαλ 

ηελ έγθξηζή ηνπο. 

Εεηήζεθε ε πξνθνξηθή ηνπο ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα ε 

νπνία ερνγξαθήζεθε επίζεο. Υξεηάζηεθε λα εμαζθαιίζνπκε πξνθνξηθά ηελ ζπγθαηάζεζή 

ηνπο ιφγσ απμεκέλσλ πηζαλνηήησλ κε θαηαλφεζεο ηεο γξαπηήο ειιεληθήο γιψζζαο, 

πηζαλνηήησλ κε έλλνκεο εξγαζίαο θαη ελδερφκελεο κε έλλνκεο παξακνλήο ζηε ρψξα. Πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλέληεπμεο αλαιχζεθε ν ζηφρνο ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ηεο 

ζπλέληεπμεο ζε απιή θαηαλνεηή γιψζζα. Οη ζπκκεηέρνπζεο δηαβεβαηψζεθαλ φηη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ είλαη απφιπηα εζεινληηθή ρσξίο λα ηνπο πξνζθνκηζεί θακία σθέιεηα θαη λα 

ρσξίο λα δεκησζνχλ κε θαλέλα ηξφπν. Δπίζεο ηνπο γλσζηνπνηήζεθε φηη κπνξνχλ αλ πάζα 

ζηηγκή λα δηαθφςνπλ ηελ δηαδηθαζία ρσξίο θαλέλα θφζηνο θαη λα απνζχξνπλ ηα δεδνκέλα 

ηνπο. Γφζεθαλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο καο γηα απνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο πνπ ελδερνκέλσο ζα 

πξνθχςνπλ. Σεξήζεθε ην απφξξεην ζηα αξρεία ηα νπνία πεξηέρνπλ ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, 

δειαδή δηαζθαιίζηεθε ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερνπζψλ. Σν φλνκά ηνπο αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ηελ έλδεημε «Δξσηψκελε 1,2…13,14» Αληίζεηα ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία φπσο ην 

θχιν, ε ειηθία, ε θαηαγσγή δελ παξαπνηήζεθαλ. Οη ζπλεληεχμεηο θπιάζζνληαη ζε αζθαιέο 
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κέξνο θαη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα έρνπκε κφλν εκείο. Σν αξρεηαθφ πιηθφ ζα θαηαζηξαθεί 

κεηά ην πέξαο ηεο έξεπλαο. 

Μηιήζακε πεξίπνπ κε 20 γπλαίθεο θαη ζπκκεηείραλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο 

14 γπλαίθεο απφ απηέο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη νη δχν πξψηεο ζπλεληεχμεηο ήηαλ 

πηινηηθέο θαη ε ελήκεξε ζπγθαηάζεζε δελ είλαη ερνγξαθεκέλε ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο 

ζπλεληεχμεηο.  ηελ θάζε ζπλέληεπμε δελ ήκαζηε παξνχζεο θαη νη δχν εξεπλήηξηεο αιιά νη 

θάζε κία πήξε ζπλέληεπμε απφ εθηά γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο. Οη ειηθίεο ηνπο θπκαίλνληαη απφ 

41 έσο 66. Οη νρηψ απφ απηέο θαηάγνληαη απφ ηελ Βνπιγαξία, ε κία απφ ηελ Γεσξγία, ε κία 

απφ ηελ Οπθξαλία, νη δχν απφ ηελ Ρνπκαλία θαη νη δχν απφ ηελ εξβία. Σα  ρξφληα δηακνλήο 

ηνπο ζηελ Διιάδα θαίλεηαη λα πνηθίινπλ απφ εθηά έσο 25 ρξφληα. ιεο νη γπλαίθεο πνπ 

πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα δνπλ θαη εξγάδνληαη ζε επαξρηαθέο πφιεηο ηεο Διιάδαο.  Ο ηξφπνο 

πνπ επηιέμακε ην δείγκα καο βαζίζηεθε ζηε ζηξαηεγηθή ηεο ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο. Λφγσ 

ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ δεηεκάησλ πνπ καο απαζρφιεζαλ πξνζαλαηνιηζηήθακε ζπγθεθξηκέλα 

ζηε κέζνδν ηεο ρηνλνζηηβάδαο ή αιπζηδσηήο δεηγκαηνιεςίαο. Ξεθηλήζακε κε θάπνηα άηνκα 

ηα νπνία γλσξίδακε φηη ήζειαλ θαη είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα καο κηιήζνπλ γηα ηα 

πξαγκαηεπφκελα ζέκαηα. Όζηεξα απφ ηελ επαθή καο κε απηά ηα άηνκα δεηήζακε λα καο 

ζπζηήζνπλ θαη άιιεο γπλαίθεο απφ ην θχθιν ηνπο πνπ λα εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα θαη λα 

θαηάγνληαη απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Κάηη αληίζηνηρν ζπλέβε θαη κε ηηο επφκελεο (Mason, 

2011 θαη Σζηψιεο, 2014). Παξαζέηνληαη ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία ζηνλ πίλαθα 1 θαζψο 

πηζηεχνπκε φηη είλαη ζεκαληηθφ λα αλαδεηρηεί ε ηαπηφηεηα θαη ην παξειζφλ ησλ 

κεηαλαζηξηψλ θαη φρη κφλν ε εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία ζηελ Διιάδα πνπ ζα ηηο θαζηζηνχζε 

παζεηηθέο δέθηξηεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο αλαγθψλ.  

Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζπκκεηερνπζψλ 

Φεπδψλπκα  Ζιηθία Υψξα 

Καηαγσγήο 

Υξφληα ζηελ 

Διιάδα 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

Β. 43 εηψλ εξβία 20 Με ζχληξνθν 

. 47 εηψλ εξβία 11 Παληξεκέλε 

Ε. 41 εηψλ Βνπιγαξία 7 Υσξίο 

ζχληξνθν 
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Ρ. 66 εηψλ Βνπιγαξία 22 Παληξεκέλε, 

Μία θφξε 

Σ. 60 εηψλ Βνπιγαξία 12 Παληξεκέλε, 

Έλαο γηνο, κηα 

θφξε 

Κ. 48 εηψλ Βνπιγαξία 13 Παληξεκέλε, 

Σξεηο γηνη 

Ν. 57 εηψλ Ρνπκαλία 14 Παληξεκέλε, 

Μηα θφξε 

Γ. 48 εηψλ Οπθξαλία 20 Γηαδεπγκέλε, 

Έλαο γηνο 

Δ. 51 εηψλ Γεσξγία 10 Παληξεκέλε, 

Μία θφξε, 

Έλαο γηνο 

Π. 45 εηψλ Βνπιγαξία 17 Παληξεκέλε, 

Γχν θφξεο 

Λ. 42 εηψλ Βνπιγαξία 13 Γηαδεπγκέλε, 

Γχν γηνη 

Α. 48 εηψλ Βνπιγαξία 17 Παληξεκέλε, 

Γχν θφξεο 

Ο. 51 εηψλ Ρνπκαλία 25 Γηαδεπγκέλε, 

Γχν θφξεο 

Μ. 49 εηψλ Βνπιγαξία 15 Με ζχληξνθν, 

Μία θφξε 
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Αλάισζε Γεδοκέλφλ 

Ζ κέζνδνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηιέμακε είλαη ε ζεκαηηθή αλάιπζε ε 

νπνία είλαη κία ζεκαηηθή επεμεξγαζία ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ  κέζα 

απφ κηα δηαδηθαζία ζπλεληεχμεσλ. Ζ Θεκαηηθή αλάιπζε απνζθνπεί λα εληνπίζεη, λα 

νξγαλψζεη θαη λα πξνζδηνξίζεη ηα βαζηθά λνήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ην πιήζνο 

ησλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ γλσζηνπνίεζε θαη θαηαλφεζε ησλ βησκάησλ θαη ησλ 

λνεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηα ππνθείκελα. (Σζηψιεο, 2015 φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Ππξγησηάθε θαη Θενθηιίδε, 2015). 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ζπλεληεχμεσλ πξνβήθακε ζηελ 

κεηαγξαθή ησλ ερεηηθψλ ληνθνπκέλησλ απνδίδνληαο απνδίδνληαο κε αθξίβεηα ηα ιφγηα 

ησλ ζπλεληεπθηξηψλ θαη ζπληεπμηαδφκελσλ, ηηο κε ιεθηηθέο αληηδξάζεηο, ηηο ηπρφλ 

παχζεηο θαζψο θαη ηελ δηάξθεηα απηψλ, ηηο επαλαιήςεηο ζηα ιεγφκελα ησλ αηφκσλ, ηα 

παξαγισζζηθά ζηνηρεία, ηελ μαθληθή θαη απξφζκελε παξέκβαζε αηφκσλ πνπ δελ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο. Ζ θαζεκία καο αλέιαβε απφ εθηά 

απνκαγλεηνθσλήζεηο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεηαγξαθήο μεθηλήζακε καδί ηελ 

πξψηε επεμεξγαζία φισλ ησλ ζπλεληεχμεσλ δεκηνπξγψληαο θσδηθνχο θαη θαηαιήγνληαο 

ζην codebook πνπ πεξηείρε φινπο ηνπο θσδηθνχο πνπ πξνέθπςαλ. ηε ζπλέρεηα κε ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ Codebook θαηαιήμακε ζε 24 θαηεγνξίεο πνπ πξνήιζαλ κέζα απφ ηελ 

ζχλδεζε ησλ θσδηθψλ. Οη θαηεγνξίεο είηε ζηεξίρζεθαλ ζηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία είηε 

ππήξρε θάπνηα επεμεξγαζία ησλ θαηεγνξηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ  βηβιηνγξαθία γηα 

λα ηαηξηάδνπλ κε ηα δηθά καο δεδνκέλα είηε δεκηνπξγήζεθαλ απνθιεηζηηθά απφ ηηο 14 

ζπλεληεχμεηο καο. Ακέζσο κεηά πξνρσξήζακε ζε κηα πην αθαηξεηηθή επεμεξγαζία ησλ 24 

θαηεγνξηψλ θάλνληαο ζχγθξηζε θαη νκαδνπνίεζε απηψλ. Έηζη θαηαιήμακε ζε ηέζζεξηο 

επξχηεξεο ζεκαηηθέο απφ ηηο νπνίεο ε θεληξηθή ζεκαηηθή πνπ είλαη «Ζ εξγαζία ζηελ 

Διιάδα» πεξηιακβάλεη εθηά ππνζεκαηηθέο πνπ πξνέθπςαλ απφ κηα πεξαηηέξσ 

εμεηδίθεπζε ηεο.  

Πίλαθαο 2. Γηαδηθαζία Θεκαηηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

Θέκαηα Καηεγορίες Παραδείγκαηα Κφδηθώλ 

Ζ πνξεία ηεο 

κεηαλάζηεπζεο 

Οη ιφγνη θαη ν ηξφπνο πνπ 

ήξζαλ 

1.νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο 

ηεο ίδηαο θαη ηεο 
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νηθνγέλεηάο ηεο 

2. αδπλακία εχξεζεο 

εξγαζίαο κεηά ηελ πηψζε 

ηνπ θαζεζηψηνο 

3. Οηθνγελεηαθνί ιφγνη 

4. Οκάδεο αηφκσλ πνπ 

κεηαθέξνπλ κεηαλάζηξηεο 

5. Σνπξηζηηθή βίδα 

6. Με ηα πφδηα 

7. Απφ γλσζηά άηνκα 

 Δθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν, 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη 

δπζθνιίεο ζηε ρψξα 

θαηαγσγήο. 

1.Οινθιήξσζε ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο 

2. Δμεηδίθεπζε ζε Σερληθή 

εθπαίδεπζε 

3. Απφθνηηε 

Παλεπηζηεκίνπ 

4. Δξγαζία πάλσ ζην 

αληηθείκελν ζπνπδψλ 

5. Δξγαζίεο ζε 

εξγνζηάζηα θαη ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Πξνζαξκνγή ζηελ 

Διιάδα θαη πξψηνο 

θαηξφο. 

Πξψηεο δνπιεηέο ζηελ 

Διιάδα, ηξφπνο επξεζήο 

ηνπο θαη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο. 

1.Φξνληίδα ειηθησκέλσλ 

αηφκσλ 

2.Φξνληίδα αλειίθσλ 

3.Δξγάηξηα ζε εξγνζηάζην 

4.Δξγάηξηα ζε 

κηθξνεπηρείξεζε 

5.Απηναπαζρνινχκελε 

εξγάηξηα 

6. Πνιιέο ελαιιαγέο 

εξγαζηψλ 

7.Θχκα παξαπιάλεζεο 

απφ γξαθείν επξέζεσο 



37 
 

 

εξγαζίαο 

8. Γξαθείν επξέζεσο 

εξγαζίαο 

9.Αγγειίεο ζε εθεκεξίδεο 

10.Βνήζεηα ζηελ εχξεζε 

εξγαζίαο απφ θνληηλά 

άηνκα 

 Γπζθνιίεο ζηε γιψζζα 

θαη ε δηαδηθαζία 

αθνκνίσζεο. 

1.Άγλνηα γιψζζαο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθφο 

απφηνθνο 

2.Ζ γιψζζα απαξαίηεηε 

ζηε ρψξα παξακνλήο θαη 

εξγαζίαο. 

3. Φφξηνο εξγαζίαο θαη ε 

θχζε ηεο εξγαζίαο σο 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο 

εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο 

4.Βνπιγαξηθή ηειεφξαζε 

θαη επηθνηλσλία κε ηελ 

νηθνγέλεηα ζηα 

βνπιγαξηθά σο 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο 

5. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

Διιεληθήο γιψζζαο σο 

δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε 

ηελ κεηξηθή γιψζζα 

6.Δπάγγεικα ζην 

ηνπξηζκφ θαη εμνηθείσζε 

ζηελ Αγγιηθή παξά ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα 

7.Υιεπαζκφο απφ ληφπηα 

άηνκα ζηελ πξνζπάζεηα 

εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο 
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8.Βνεζεηα ζηελ εθκάζεζε 

ηεο γιψζζαο απφ 

ζπληνπίηε/ ζπληνπίηηζζα 

9.Βνήζεηα απφ ληφπηα 

άηνκα 

10.Αηνκηθή πξνζπάζεηα 

εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο 

11.Μαζήκαηα εθκάζεζεο 

ειιεληθψλ 

12.Βνήζεηα απφ άηνκα 

ηεο νηθνγέλεηαο 

 Γπζθνιίεο ησλ 

κεηαλαζηξηψλ κε ην λφκν 

ηνλ πξψην θαηξφ. 

1.Απέιαζε ιφγσ έιιεηςε 

ραξηηψλ 

2.Φφβνο γηα ηελ 

αζηπλνκία 

3.Ραηζηζηηθή αζηπλνκηθή 

βία 

4.Αλάγθε λα απνινγεζεί 

ζαλ εγθιεκαηίαο 

5.Δμάξηεζε απφ κέινο 

ηεο νηθνγέλεηαο κε λφκηκα 

έγγξαθα 

6.Αληαγσληζκφο ζηελ 

εξγαζία θαη έιιεηςε 

ραξηηψλ σο κέζν απεηιήο 

7. Πξάζηλε θάξηα θαη 

αθξηβή αλαλέσζε 

8.Αλάγθεο ηεο 

νηθνγέλεηαο 

πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε 

κε ηελ ειεπζεξία ηεο θαη 

ηηο βηνηηθέο ηεο αλάγθεο 

Δξγαζία ζηελ Διιάδα. Γνπιεηέο ζηελ Διιάδα ην 1.Φχιαμε αλάπεξνπ 
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ηειεπηαίν δηάζηεκα. αηφκνπ 

2.Φχιαμε αλήιηθσλ 

αηφκσλ 

3. Φχιαμε ειηθησκέλσλ 

αηφκσλ 

4.Δξγαζία σο 

θαζαξίζηξηα 

5.Δξγαζία σο ζεξβηηφξα 

6.Δξγαζία σο πσιήηξηα 

7.Ηδηνθηήηξηα 

κηθξνεπηρείξεζεο 

8.Σέιεζε αγξνηηθψλ 

εξγαζηψλ 

9.Δξγαζία ζε αξηνπνηείν  

10.Δξγαζία σο 

καγείξηζζα  

11.Ηδηαίηεξα καζήκαηα ζε 

παηδηά 

 Σξφπνο εχξεζεο εξγαζίαο 1.Δχξεζε εξγαζίαο απφ 

γλσζηά άηνκα 

2.Δχξεζε εξγαζίαο απφ 

αγγειίεο 

3.Δχξεζε εξγαζίαο απφ 

αλάπηπμε γλσξηκηψλ ζηε 

ρψξα παξακνλήο 

4. Άλνηγκα επηρείξεζεο 

ζηελ ρψξα παξακνλήο 

5.Δχξεζε εξγαζίαο κε 

βνήζεηα ζπληνπηηηζζψλ 

 Λφγνο παξακνλήο ζηε 

ηειεπηαία εξγαζία. 

1.Δθκάζεζε θαηλνχξγησλ 

πξαγκάησλ ζηελ εξγαζία 

ηεο 

2. «Σν θαζαξίζηξηα; Υκ 
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απηφ είλαη ζην αίκα κνπ» 

3.Κνχξαζεα απφ 

πξνεγνχκελα 

επαγγέικαηα 

4.Ζ ηειεπηαία εξγαζία ε 

πην θαηάιιειε γη‟ απηήλ  

5.Γελ έρεη επηινγή γηα 

άιιε εξγαζία 

6.Δπηζπκία γηα αιιαγή 

εξγαζίαο ιφγσ κε 

αλαγλψξηζήο ηνπ θφπνπ 

ηεο απφ ηελ εξγνδνζία  

 πλζήθεο εξγαζίαο θαη 

δπζθνιίεο ζηελ εξγαζία 

1.Πνιχσξε εξγαζία 

2.Αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο 

3.Πξνζσξηλή εξγαζία 

ρσξίο εξγαζηαθά 

ζπκβφιαηα 

4.Πεξηνξηζκέλα εσο 

αλχπαξθηα δψξα 

5.Ζ εξγαδφκελε σο 

ηδηνθηεζία ησλ εξγνδνηψλ 

6.Τπεξβνιηθφο θφξηνο 

εξγαζίαο 

7.Έιιεηςε θαηαλφεζεο 

απφ ζπλαδέιθηζζεο 

8. Έιιεηςε ξεπφ, αδεηψλ  

9.Δπραξηζηεκέλε απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο 

10.Έιιεηςε 

αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ 

γηα ηελ πξφζιεςε 

εξγαζίαο 
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11.Έιιεηςε ζεβαζκνχ 

απφ πειάηεο ζην ρψξν 

εξγαζίαο 

 πλέπεηεο εξγαζίαο ζηηο 

κεηαλάζηξηεο. 

1.Φπρνινγηθή θζνξά 

ιφγσ ζχγθξηζεο ηεο 

εξγαζίαο ζηε ρψξα 

παξακνλήο κε ηελ ρψξα 

θαηαγσγήο 

2.Φπρνινγηθή θζνξά 

ιφγσ ηεο αλάγθεο λα είλαη 

απνδεθηή 

3.σκαηηθή θζνξά ιφγσ 

ρξφληαο θφπσζεο 

 χγθξηζε εξγαζηαθψλ 

ζπλζεθψλ πξηλ θαη κεηά 

ηελ θξίζε. 

1.Πεξηζζφηεξεο ψξεο 

εξγαζίαο θαη ιηγφηεξα 

ρξήκαηα 

2.Αδπλακία ζπληήξεζεο 

ηεο νηθνγέλεηαο 

3.Κνηλσλσληθή 

δηαθνξνπνίεζε κε ληφπηα 

άηνκα 

4.Γηαθνξεηηθή αμία ησλ 

ρξεκάησλ 

5.Αχμεζε ησλ ηηκψλ ηεο 

αγνξάο 

6.Πηψζε ζπληάμεσλ ησλ 

ληφπησλ θαη θαηάξξεπζε 

κηθξνεπηρεηξήζεσλ 

7.Απιήξσηε εξγαζία 

8.Μείσζε σξαξίνπ θαη 

ιηγφηεξα ρξήκαηα 

9.Αχμεζε ππνρξεψζεσλ 

θαη ίδηεο απνιαβέο 
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10.Κξίζε σο θαηλφκελν 

πνπ πξέπεη λα ην 

ππνκείλεηο  

11.Γελ θάλεη ηελ εξγαζία 

πνπ αγαπάεη 

12.Αλππαξμία δηαθνξψλ 

ζηελ εξγζία 

13.Αλάπηπμε ηεο 

κηθξνεπηρείξεζεο ιφγσ 

ηεο θχζεο ηεο 

 χγθξηζε εξγαζίαο κεηαμχ 

ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο θαη 

ηνπ ηφπνπ παξακνλήο. 

1.Γηαθνξέο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή 

2.χγθξηζε ηεο θξίζεο 

ηεο Διιάδαο κε ηελ θξίζε 

ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 

3.Μεγαιχηεξνο ν θφξηνο 

εξγαζίαο ζηελ Διιάδα 

4.Οη ζρέζεηο αιιειεγγχεο 

κε ληφπηα άηνκα πην 

ηζρπξέο ζε ζρέζε κε ηελ 

Βνπιγαξία 

 Γηαθξίζεηο ιφγσ 

θαηαγσγήο 

1.Αληηκεηψπηζε ηεο 

κεηαλάζηξηαο ζαλ άηνκν 

κε αλεμάληιεηεο αληνρέο 

2.Αληηκεηψπηζε ηεο 

κεηαλάζηξηαο ζαλ 

αλαμηφπηζην αηνκν 

3.Ραηζηζηηθή ζηάζε 

νηθνγέλεηαο 

4.Αληηκεηψπηζε ηεο 

κεηαλάζηξηαο σο εχθνιε 

γηα εμαπάηεζε 

5.Αλππαξμία θπιεηηθψλ 
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δηαθξίζεσλ 

6.Αλππαξμία θπιεηηθψλ 

δηαθξίζεσλ ιφγσ θνηλήο 

ζξεζθείαο 

 Έκθπιεο δηαθξίζεηο θαη 

ζηηγκαηηζκφο ιφγσ 

θαηαγσγήο. 

1.Φφβνο θαη απεηιή απφ 

ληφπηνπο ιφγσ 

ζεμνπαιηθνπνίεζεο 

2.Αληηκεηψπηζε απφ 

ληφπηνπο ζαλ γπλαίθεο κε 

πεξηζζφηεξεο αλάγθεο θαη 

ιηγφηεξεο αλαζηνιέο 

3.Παξαβηαζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ιφγσ 

ζηηγκαηηζκνχ βνπιγάξσλ 

γπλαηθψλ 

 Γηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ 1.πκβαηηθή αλαγλψξηζε 

έκθπισλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηαγσγή 

2.Μεξνιεςία ληφπησλ 

ιφγσ εμσηεξηθήο 

εκθάληζεο 

3.Με αλαγλψξηζε 

έκθπισλ δηαθξίζεσλ 

 ρέζεηο κεηαλαζηξηψλ κε 

ληφπηνπο, ληφπηεο θαη 

ζπληνπίηεο, 

ζπληνπίηηζζεο. 

1.Δπηθχιαμε κε θάπνηεο 

ζπληνπίηηζζεο θαη 

ζπληνπίηεο ιφγσ δήιεηαο 

2.Δξγαζία σο 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο 

ζηηο ζρέζεηο 

3.πλαλαζηξνθέο κε 

ζπληνπίηηζζεο θαη 
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ζπληνπίηεο 

4.Ηζρπξφο δεζκφο κε ηελ 

εξγνδνηηθή νηθνγέλεηα 

5.Φηιηθέο ζρέζεηο κε 

ληφπηεο 

6.Δπηθχιαμε κε άληξεο 

ζπληνπίηεο 

7.Αιιεινβνήζεηα θαη 

αιιεινυπνζηήξημε 

κεηαμχ ζπληνπηηηζζψλ 

8.Τπνζηήξημε ηεο ίδηα θαη 

ηεο νηθνγέλεηά ηεο απφ 

ληφπηνπο θαη ληφπηεο 

9.Βνήζεηα απφ ληφπηνπο 

θαη ληφπηεο ηνλ θαηξφ ηεο 

πξνζαξκνγήο 

10.Ζ εξγνδνζία σο 

θίλεηξν γηα επηζηξνθή 

κεηά ηελ απέιαζε 

11.Καιέο ζρέζεηο κε 

ληφπηεο ζε αληίζεζε κε 

ζπληνπίηηζζεο 

 πλέπεηεο ζηελ νηθνγέλεηα 

ησλ κεηαλαζηξηψλ απφ 

ηελ εξγαζία. 

1.Ζ ρξφληα κεηαλάζηεπζε 

θαη ε κείσζε ηεο 

πξννπηηθήο γηα επηζηξνθή 

2.Τπνζηήξημε απφ ηελ 

νηθνγέλεηα 

3.Αιινίσζε ζρέζεσλ 

εμαηηίαο ησλ δχζθνιψλ 

εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ 

4.Έληνλνο δεζκφο ιφγσ 

νηθνγελεηαθήο 

κεηαλάζηεπζεο 
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5.Απνκάθξπλζε απφ ηα 

παηδηά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο 

δπζθνιίεο 

6.Ο ξφινο ηεο 

ηερλνινγίαο ζηε ζχζθημε 

ζρέζεσλ παξά ηελ 

απφζηαζε 

7.Ηζρπξνπνίεζε ησλ 

ζρέζεσλ ιφγσ ηεο 

απφζηαζεο 

  Όπαξμε ή αλππαξμία 

ζπλαηζζεκαηηθνχ 

δεζίκαηνο κε ρψξα 

θαηαγσγήο θαη ρψξα 

παξακνλήο. 

1.Ηζρπξνπνίεζε δεζκψλ 

κε ηελ ρψξα παξακνλήο 

2.Απνδέζκεπζε απφ ηελ 

ρψξα θαηαγσγήο 

3.Πξνηίκεζε ηεο 

ειιεληθήο θνπιηνχξαο ζε 

ζρέζε κε ηελ νπθξαληθή 

4.Πξνηξνπή γηα 

απνπνίεζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηεο 

ηαπηφηεηαο 

5.Ζ ρψξα θαηαγσγήο σο 

αδηάζπαζην κέξνο ηνπ 

παξειζφληνο ηεο 

 Αληηιήςεηο κε ηηο 

ηαπηφηεηέο ηνπο σο 

γπλαίθεο, κεηαλάζηξηεο, 

εξγαδφκελεο. 

1.Γηαθσλία κε ηελ 

αλαζθάιηζηε εξξγαζία 

2.Αλαγθαία ε ακθίπιεπξε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία 

3.Αμία ηεο εξγαζίαο κέζα 

απφ ηελ γλψζε 

θαηλνχξγησλ πξαγκάησλ 
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4.Αμία ηεο εξγαζίαο κε 

βάζε ηε ζνβαξφηεηα 

5.Δξγαζία σο κέζν 

θάιπςεο ησλ αλαγθψλ 

6.Δπηινγή ηεο λα κελ 

είλαη έγθιεηζηε  

7.Τπνρψξεζε σο 

αλαγθαίν ραξαθηεξηζηηθφ 

ελφο εξγαδφκελνπ αηφκνπ 

8.Πίζηε ζηηο εξγαζηαθέο 

ηεο δπλαηφηεηεο 

9. Αμηνιφγεζε ηεο 

εξγαζίαο κε βάζε ηελ 

ηηκηφηεηα 

10.Αμηνιφγεζε ηεο 

εξγαζίαο κε βάζε ηελ 

θνχξαζε 

θέςεηο ησλ 

κεηαλαζηξηψλ γηα ην 

κέιινλ. 

Δλδερφκελν λα θχγνπλ 

απφ ηελ Διιάδα. 

1.Απφθαζε γηα 

κεηαλάζηεπζε 

2.Πξνηεξαηφηεηα ε 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

παηδηνχ ηεο 

3.Πξννπηηθή ηεο 

κεηαλάζηεπζεο αιιά φρη 

επηζηξνθή ζηε Βνπιγαξία 

4.Μεηαλάζηεπζε σο θάηη 

πξνζσξηλφ 

5.Πξννπηηθή ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ζε 

πεξίπησζε κε θάιπςεο 

ησλ βηνηηθψλ ηεο 

αλαγθψλ 

6.Ζ δηακφξθσζε ηεο δσήο 
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ζηελ Διιάδα απνηξέπεη 

ην ελδερφκελν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο 

 χληαμε θαη αλεζπρία γηα 

ην κέιινλ. 

1.Πξνηίκεζε ηεο 

αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο 

ζηελ Διιάδα, παξά ηεο 

αλεξγίαο ζηε ρψξα 

θαηαγσγήο 

2.Φφβνο γηα ηελ 

αλππαξμία πξννπηηθψλ 

γηα ζχληαμε 

3.Αλαγλψξηζε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ζηελ 

αλαζθάιηζηε εξγαζία 

4.Δπηζπκία γηα αιιαγή 

ησλ  επαγγεικαηηθψλ ηεο 

πξννπηηθψλ 
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Αποηειέζκαηα 

1. Η πορεία κέτρη ηε κεηαλάζηεσζε 

ε απηφ ην κέξνο ηεο εξγαζίαο καο ζα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαζέζνπκε ηνπο ιφγνπο πνπ 

ίδηεο νη κεηαλάζηξηεο ζεσξνχλ φηη ηηο ψζεζαλ ζηελ απφθαζε λα κπνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

κεηαλάζηεπζεο. Αθφκα ζα παξαζέζνπκε ηνπο ηξφπνπο πνπ μεπέξαζαλ ηα φξηα ησλ ζπλφξσλ, 

θαζψο θαη ηνπο πηζαλνχο θφβνπο θαη αλαζθάιεηεο πνπ ηνπο γελλήζεθαλ θαηά ηελ έιεπζε 

ηνπο. Αξρηθά θάπνηεο απφ απηέο αλαθέξνπλ φηη νη δηαθνπέο ζηελ Διιάδα ηηο νδήγεζε ζηε 

ζθέςε γηα κεηαλάζηεπζε θαη εγθαηάζηαζε: 

«Ζ πξώηε ηδέα ήηαλε λα θάλνπκε εγώ θαη ε θίιε κνπ, πνπ πήγακε καδί ζην ζρνιείν, λα 

λα θάλνπκε δηαθνπέο γηα έλα θαινθαίξη θαη ((γέιην)) κείλακε εδώ.» «Με ην ιεσθνξείν 

ήξζακε. Με ιε... ιεσθνξείν Βειηγξάδη- Αζήλα...» 

 φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ε Β. 43 εηψλ απφ ηελ εξβία πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα 20 

ρξφληα.  

Ζ Ν. 57 εηψλ απφ ηελ Ρνπκαλία, 17 ρξφληα ζηελ Διιάδα επίζεο αλαθέξεη: 

«Ήξζα δηαθνπέο θαη βξήθα ηελ εύθνιε, πην εύθνιε δσή εδώ.» «Ήξζα επεηδή είρα 

βξεη είρα ηνλ αδεξθόο κνπ εδώ.»   

Ζ . 47 εηψλ απφ ηελ εξβία πνπ κεηαλάζηεπζε πξηλ 11 ρξφληα θαη ε Ο. 51 εηψλ πνπ ήξζε 

απφ ηελ Ρνπκαλία πξηλ 25 ρξφληα παξέκεηλαλ ζηελ Διιάδα γηα νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο. 

πγθεθξηκέλα ε . αλαθέξεη: 

« Ήξζα έλα θαινθαίξη. Απηή ηε ρξνληά, ήηαλ ε πξώηε ρξνληά (δεηνύζαλ μέλνπο) ζηε...  

θαη επεηδή εγώ βεβαηώο κηιάσ ζέξβηθα ήκνπλα γηα λα επηθνηλσλήζσ καδί κε ηα 

γξαθεία από ην Βειηγξάδη θαη ινηπόλ ηόηε ν άληξαο κνπ, ηώξα ήξζε γηα λα θηηάμεη έλα 

ππνινγηζηή  θαη έηζη γλσξηζηήθακε» 

 Αθφκα πξνζζέηεη θαη θάπνηνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ ηελ νδήγεζαλ ζηελ θαηαιπηηθή ηεο 

απφθαζε. 

«Λ:νηπόλ, ήζεια λα αιιάμσ δνπιεηά. Δίρα θαιή δνπιεηά αιιά δελ είρα (...) Free time. 

Σίπνηα, ηίπνηα. Έηζη κνπ έηπρε απηό θαη ιέσ γηαηί όρη γηα ηξεηο κήλεο αιιηώο θαη ήζεια 

λα αιιάμσ ηελ δνπιεηά θαη έκεηλα κεηά βεβαίσο.» « Γηα κέλα δελ ήηαλ Διιάδα. 
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Μπνξνύζε ζα είλαη θαη Ηζπαλία γηα ηξεηο κήλεο (...) αιιά επεηδή γλώξηζα ηνλ άληξα 

κνπ απιό.» 

 Ζ Ο. καο ιέεη γηα ηνπο ιφγνπο ηεο άθημήο ηεο ζηελ Διιάδα θαη θαίλεηαη λα εθθξάδεη ηελ 

δπζαξέζθεηα ηεο γηα ηηο δπζθνιίεο ηνπ θαζεζηψηνο ζηε ρψξα ηεο:  

«Έξσηαο. Γλώξηζα ηνλ άληξα κνπ(...)ζηε Ρνπκαλία. Δθεί έρνπκε παληξεπηεί. Έρνπκε 

ζθνπό λα κείλνπκε ζηε Ρνπκαλία. Να θάλνπκε δνπιεηέο εθεί θαη ηειηθά δελ, 

απνθαζίζνπκε λα γπξίζνπκε ζηελ Διιάδα δηόηη πέζακε πάλσ ζηηο αιιαγέο, δηόηη ήηαλε, 

έρεη πέζεη ν Σζανπζέζθνπ ην 89. Έρνπλε θηηάμεη θαηλνύξγηα θπβέξλεζε. Ξεθίλεζε ε 

δεκνθξαηία. Δκείο είρακε θνκκνπληζκό. Κνκκνπληζκό ην ιέγαλε αιιά εκείο ην ιέγακε 

δηθηαηνξία όπσο είραηε θαη εζείο ην ρνύληα. Κάπσο παξόκνην ήηαλ θαη ηίπνηα δελ 

ήηαλε ζηαζεξό. Οη λόκνη αιιάδαλε θάζε κήλα θαη ήηαλε έλα κεγάιν ξίζθν λα αλνίμεηο 

κία επηρείξεζε. Ο πξώελ άληξαο κνπ ήηαλ κάγεηξαο θαη ήζειε λα αλνίμεη έλα 

εζηηαηόξην, ειιεληθό εζηηαηόξην»  

Σν ίδην θαίλεηαη λα αλαθέξεη θαη ε Ν. 57 εηψλ απφ ηελ Ρνπκαλία πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

Διιάδα εδψ θαη 17 ρξφληα: 

«ην θνκκνπληζκό ππήξραλε δνπιεηά. Δ κεηά πνπ έπεζε ην θνκκνπληζκό δελ ππήξραλε. 

Σν απνιύζακε πνιιά. Σα αγνξάζαλε εμσηεξηθό.» «Απηόο ήηαλε ην εξγνζηάζην 1800, 

δελ έζβεζε πνηέ, δνπιεύεη. Σώξα ην θιείζαλε θαη απηό.» «Σν αγνξάζαλε θάηη από 

Ηηαιία, ην όινη ζέινπλε θέξδνο.» «ην θνκκνπληζκό δελ κπνξνύζακε θαλ λα 

κηιήζνπκε. ην θνκκνπληζκό ζηε Ρνπκαλία ήηαλε πάξα πνιύ δύζθνια. Πάξα πνιύ. 

Πάξα. Αο πνύκε εδώ ζην βαδάθη ζην εζηηαηόξην ήηαλε κηθξόθσλα. Γελ κπνξείο κεηά 

λα θύγεηο, λα ζε δέζνπλε. Γελ κπνξείο λα κηιήζεηο ηίπνηα. ινη μέξαλε, όινη.»  

Οη ππφινηπεο εξσηψκελεο ήξζαλ εμ‟ αξρήο κε ζθνπφ λα κεηαλαζηεχζνπλ θαη λα εξγαζηνχλ 

ζηελ Διιάδα. 

 Ζ Ε. 41 εηψλ πνπ δεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα εδψ θη εθηά ρξφληα ππνζηεξίδεη φηη ήξζε 

γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη ε εμαζθαιηζκέλε εξγαζία ζε κηα γλσζηή ηελ νδήγεζε ζηελ 

ηειηθή απφθαζε λα κεηαλαζηεχζεη: 

«Ήξζα ζηελ… λα πξνζέμσ ηξία παηδηά ζε κία γπλαίθα πνπ είλαη παληξεκέλε κε έλαο 

Έιιελαο, Βνπιγάξα θαη γη‟ απηό ην ιόγν.» «Απιό ήμεξα όηη είλαη ηνπξηζηηθό ρώξα θαη 

ήμεξα πσο ζα κ‟ αξέζεη.» « Έθπγα γηαηί εδώ κνπ πξνζθέξνπλε πην πνιιά ιεθηά» 

«Απιά νηθνλνκηθά, μέξεηο ζηε Βνπιγαξία δελ είλαη ηόζν θαιά όπσο εδώ ή όπσο άιιε 
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ρώξα. Δίρα θάλεη θαη πξνζπάζεηεο λα δνπιεύσ ζηε Πνισλία γηαηί ε νηθνγέλεηα ηε 

αδεξθή κνπ είλαη εθεί. Δίλαη ιίγν δύζθνιν. Γελ έκελε εθεί δνπιεηά θαη κεηά ήξζα 

εδώ».  

Ζ Ρ. 66 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, 22 ρξφληα ζηελ Διιάδα  επίζεο αλαθέξεη φηη ην θαζεζηψο 

ζηε Βνπιγαξία ηεο πξνθαινχζε δπζαξέζθεηα θαη έθαλε πξνζπάζεηεο γηα κεηαλάζηεπζε ζε 

δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο θαη έθηαζε, κέζσ βίδαο πνπ θαηφξζσζε λα βγάιεη, ζηελ 

Διιάδα σο ηειηθφ πξννξηζκφ 

«Πξώηε θνξά όηαλ ήξζα 94 ήξζα κε ην βίδα πνπ καο δώζεη, δίλεη ε ειιεληθή πξεζβεία 

ζηε όθηα γηα 15 κέξεο αιιά άξγεζα πεξίπνπ ηξεηο κήλεο». «Δκέλα δελ κνπ αξέζεη ζηε 

Βνπιγαξία από πνιύ θαηξό θαη έςαρλα πώο λα θύγσ από εθεί γηαηί δελ κνπ αξέζεη ν 

ηξόπνο ζηε δσή πνπ έρνπκε εθεί. Δίκαζηε πνιύ θιεηζκέλνη. ηαλ είρακε θνκκνπληζκόο 

δελ κπνξνύζακε λα πάκε πνπηελά. Δίκαζηε ζαλ θπιαθηζκέλνη, κία θνπβέληα. Καη όηαλ 

από αξρή πξνζπαηήζνπκε, πήγακε λα δνπιεύνπκε κε ηνλ άληξαο κνπ ζηε ηβεξία δύν 

ρξόληα από ηηο 87 κέρξη ηηο 89.  Μεηά πήγακε (…) γηα έλα ρξόλν θαη ελληά κήλεο ζηελ 

Διβεηία. Μεηά γπξίδνπκε πάιη ζηε Βνπιγαξία θαη κεηά ήξζακε εδώ θαη εδώ κέλνπκε». 

«Δίρακε κηα θαζεγήηξηα πνηα ε θόξε ηεο έρεη θεξδίζεη θάηη αγώλα» «Γηα βηνιίλα θαη 

απηή καο βνήζεζε, λα καο βξεη δνπιεηά ζε κία ηαβέξλα θαη έηζη μεθηκήζνπκε».  

Καη νη δχν απηέο κεηαλάζηξηεο θαίλεηαη λα πξνζπάζεζαλ λα εηζέιζνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη ζε άιιεο ρψξεο πέξα απφ ηελ Διιάδα αιιά ηειηθά ιφγσ θάπνησλ 

γλσζηψλ ζε απηέο αηφκσλ πνπ ηηο βφεζεζαλ λα βξνπλ εξγαζία θαηέιεμαλ ζηελ Διιάδα σο 

ηειηθφ εξγαζηαθφ πξννξηζκφ. 

 Ζ Σ.60 εηψλ πνπ έθπγε απφ ηελ Βνπιγαξία πξηλ 12 ρξφληα βίσζε δηαθνξεηηθά ηνλ ηξφπν 

έιεπζεο ζηελ Διιάδα. Ήξζε κε έλαλ γλσζηφ πνπ κεηέθεξε γπλαίθεο. Οη ιφγνη ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ηεο ήηαλ φηη δελ κπνξνχζε λα θαιχςεη νχηε θαλ ηα πξνζσπηθά ηεο έμνδα. 

Δπνκέλσο ε κεηαλάζηεπζε ήηαλ γη‟ απηήλ κνλφδξνκνο: 

«Πνπιήζεηο ιεσθνξείν ιέσ δελ ζα έρεη εδώ δνπιεηά. Πην θαιύηεξα λα θεύγσ γηαηί θαη 

κεηά από έλα ρξόλν».  «Από Βνπιγαξία πέξαζα ζην άιιν θξάηνο λα κε θέξεη ζην 

Διιάδα, γηαηί όηαλ ήξζε δελ είκαζηε ζην Δπξσπατθή Έλσζε θαη πην δύζθνια είλαη θαη 

από Ηηαιία ήξζε από ην αεξνπιάλν, θαηέβεθε ζηε Αζήλα. ην αεξνδξόκην κε πεξηκέλεη 

κηα θνπέια από γξαθείν θαη κε έζηεηιε γηα δνπιεηά ζην έλα ρσξηό εδώ θαη απηό». «Γελ 

είλαη γξαθείν. Έλαο γλσζηόο πνπ θέξεη γπλαίθεο ζηελ Διιάδα. Δγώ ιέσ εγώ δελ έρσ, 

δελ ζα κπνξώ λα πάσ από ζύλνξα από Βνπιγαξία ζηελ Διιάδα. ρη, όρη ιέεη ζα 
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πεξάζνπκε από άιιε θξάηνο. Καη πεξάζακε από Ρνπκαλία, Οπγγαξία, Απζηξία, 

Ηηαιία». « Με ην απηνθίλεην καο έθεξε απηή εθεί ζην αεξνδξόκην εθεί, καο έζηεηιε κε 

ην αεξνπιάλν ζηελ Αηήλα». «Πιήξσζα γηα όια αιιά ηη λα θάλνπκε. Αλ δελ 

πιεξώλνπκε, δελ εξρόκαζηε Διιάδα». «Πξώηα έθπγε ν γηνο κνπ ζηελ Ηζπαλία. Μεηά 

έθπγε θαη ε θόξε κνπ θαη κεηά εγώ είκαη κόλε κνπ. Δγώ ιέσ ηη ζα θάλσ, απηή ιεθηά 

πνπ παίξλσ πιεξώλσ ΓΔΖ θαη δελ έρσ γηα ηίπνηα. (…)Λέσ πην θαιύηεξα λα θύγσ». 

«Γηαηί είλαη πην θνληά ζηε Βνπιγαξία». «Καη γη απηό κνπ αξέζεη θαη δελ έρεη 

ρεηκώλα».  

Ζ Γ. 48 εηψλ απφ ηελ Οπθξαλία πνπ είλαη ζηελ Διιάδα 20 ρξφληα επίζεο αλαθέξεη φηη ήξζε 

κε κηα θίιε ηεο, αθήλνληαο πίζσ ην παηδί ηεο ελψ είραλ βγάιεη βίδα γηα ην πξψην θαηξφ: 

«… ζηελ Οπθξαλία βγήθε λόκνο όηη καο δίλαλε (2) γηα λα πάκε ή λα καο βάδαλε βίδεο, 

βίδεο ή λα πάκε Πνξηνγαιία ή ζηελ Ηηαιία ή ζηε ή Διιάδα. Δκείο ζηελ Οπθξαλία ιέκε 

«Γθξέηζηα» θαη βγήθε, εγώ είρα δώζεη ηα ραξηηά κνπ, έρσ θάλεη, είρα θάλεη αίηεζε 

ηόηε θαη κνπ αλνίμαλε βίδα γηα ηελ Διιάδα. Ήηαλε βίδα γθξνππ, δελ είρα μερσξηζηή 

βίδα, ήηαλε βίδα κε γθξνππ, καο θέξαλε ζαλ κηα εβδνκάδα ηνπξίζηεο, άιιν πνπ έθαηζα 

εγώ κεηά. Έρεη ιήμεη ε βίδα, είρε ιήμεη ηόηε βίδα, έθαηζα εδώ έλα ρξόλν, ήξζα βέβαηα 

ρσξίο ην παηδί, ην παηδί άθεζα πάλσ κε ηελ κακά κνπ, έκεηλα εδώ έλα ρξόλν…» 

«Απηό κσξέ κε κία θίιε δώζακε ραξηηά θαη έηζη καο αλνίμαλε βίδα γηα εδώ» «Δξγαζία 

είρακε, ιεθηά δελ είρακε» 

 Ζ Π. 45 ρξνλψλ απφ ηελ Βνπιγαξία πνπ έρεη κεηαλαζηεχζεη εδψ θαη 17 ρξφληα παξαζέηεη 

επηπιένλ φηη ε πηψζε ηνπ πξνεγνχκελνπ θαζεζηψηνο νδήγεζε ζηελ νηθνλνκηθή παξαθκή 

ηελ ρψξα θαη ηελ ίδηα ζηα κνλνπάηηα ηεο κεηαλάζηεπζεο γηα λα κπνξέζεη λα ζπληεξήζεη 

ηελ νηθνγέλεηά ηεο. Ο ηξφπνο πνπ ε ίδηα ην έθαλε ήηαλ κε κία βίδα πνπ θαηφξζσζε λα 

βγάιεη γηα ηξεηο κήλεο σο ηνπξίζηξηα θαη κεηά έκεηλε:  

«Ρίμακε θπβέξλεζε θαη πήγακε πξνο ηα ράιηα. Να ην πσ αθξηβώο ράιηα θαη (…) 

μεθηλεζακε δελ είρακε δνπιείεο κεηά, δε δε κπνξνύζακε έηζη λα βγάινπκε νηθνγέλεηα 

καο πέξα θαη ιόγσ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ήξζακε εδώ.» «Ήξζα ζαλ ηνπξίζηξηα. Δθεί 

θάλακε ζαλ ηνπξίζηξηα ήξζα. Οη πξώηνη ηξεηο κήλεο εληάμεη είρακε βίδα, γηαηί παιηά 

έπξεπε λα είρακε ραξηηά θαη ην ηέηνην.» «Λόγσ θξίζε ((γέιην)), νηθνλνκηθή θξίζε. Καη 

δελ θηάλαλε ηα ιεθηά. Καη γη‟ απηό ην ιόγν γηα λα δνπιεύσ εδώ, είρα αθνύζεη θαη είρε 

δνπιείεο εδώ θαη πιεξώλνπλε θαιά».«Ζ νηθνγέλεηά κνπ είλαη πάλσ ζηε Βνπιγαξία. 
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Μνλαρή κνπ ήξζα ιόγσ εθεί ην πσο ιέκε νη δνπιεηέο θαη κεληάηηθα θαη ηέηνηα, ιόγσ 

δύζθνιε δσή». 

Αθφκα ε Λ. 42 εηψλ κε θαηαγσγή απφ ηελ Βνπιγαξία βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 

13 ρξφληα θαη αλαθέξεη  ηνπο ιφγνπο θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ απνθάζηζε λα θχγεη. 

πγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεη φηη ε δηαθνξά ζηελ ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο θαη φρη ε θηψρεηα  

ηελ νδήγεζαλ ζηελ κεηαλάζηεπζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε θνληηλψλ ηεο πξνζψπσλ 

ήδε ζηελ Διιάδα: 

«Έ:Έρσ έξζεη κε ζθνπό λα δνπιέςσ γηα πεξηζζόηεξα ρξήκαηα. ρη επεηδή δελ είρακε 

λα θάκε ή θάηη ηέηνην.()Έρνπκε ηα δηθά καο λνκίζκαηα, ιέβα, εδώ ην επξώ, νη δξαρκέο 

αθόκα όηαλ ήηαλε, ζπ ζπκθέξεη λα δνπιεύεη θαλείο θαη λα έρεη δηπιάζηα ηα ρξήκαηα 

ζηε Βνπιγαξία λα κπνξνύκε λα θάλνπκε θάηη πεξηζζόηεξν, αο πνύκε, πην θαιύηεξν 

ζπίηη, απηνθίλεηα θαη ηέηνηα.» «Δδώ ήξζαλε  δηθνί κνπ άλζξσπνη, μαδέξθηα, 

αδεξθόο… θαη έηζη ήξζα θαη εγώ κε απηό ηνλ ηξόπν. Μνπ ιέγαλε όηη δνπιεύαλε θαη 

κπνξνύζαλε λα καδέςνπλε λα καδέςνπλε θάπνηα ιεθηά, απηά πνπ ζαο είπα. , ηη είλαη 

πην εύθνιν δειαδή πην απιό κπνξείο λα θάλεηο ρξήκαηα». « Δ:ήξζα κε κε κε άηνκα 

νπνίν καο καδεύαλε ζαλ εθδξνκή. Καη πεξάζακε δελ πεξλνύζακε αθξηβώο ηα ζύλνξα 

ηε Βνπιγαξία- Διιάδα, γηαηί έπξεπε λα έρνπκε ραξηηά, αιιά πεξλνύζακε Απζηξία- 

Ηηαιία.()Πεξλνύζακε Απζηξία, παίξλακε ζέγθει βίδα, είρακε δηθαίσκα ηξεηο κήλεο 

ηνπξηζκόο, ζαλ ηνπξίζηεο. Έηζη πεξάζακε, πιεξώλνπκε ζε απηό ηνλ άλζξσπν πάξα 

πνιιά ιεθηά». «Δ Σαμηδεύακε εθηά κέξεο ζρεδόλ. αλ εθδξνκή ηέινο πάλησλ, δελ 

ήηαλε ηίπνηα δόξηθν. Γειαδή εγώ ήξζα ζε κε αλζξώπνπο πνπ είρα είρα αλζξώπνπο 

εδώ θαη δελ έρσ δεη ηόζν δπζθνιίεο»  

Ζ Δ. 51 εηψλ απφ ηελ Γεσξγία πνπ δεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα 10 ρξφληα αθφκε ιέεη φηη 

νη ιφγνη ηεο κεηαλάζηεπζεο ηεο είλαη νηθνλνκηθνί θαη ν ηξφπνο έιεπζεο ηεο ήηαλ ε έθδνζε 

βίδαο. Αθφκα ην γεγνλφο φηη έλα θνληηλφ ηεο πξφζσπν βξηζθφηαλ ζηελ Διιάδα ηελ νδήγεζε 

ζην λα πάξεη ηελ απφθαζε λα κεηαλαζηεχζεη. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαδφκελε θαίλεηαη λα 

ηνλίδεη ηα ππεξβνιηθά έμνδα πνπ ρξεηάδεηαη ην ηαμίδη κε πξννξηζκφ ηελ Διιάδα.:  

« Δδώ ζηα ((όλνκα πόιεο)) είρα μαδέξθε». «…Σα παηδηά κνπ ήηαλε κηθξά() ην είπα 

παληξεπηήθαλε θαη δελ ηα έβγαδα πέξα θαη κεηά θάηη πξνβιέκαηα είρε ν γηνο κνπ ήηαλε 

άξξσζηνο θαη βάιακε ζπίηη ηξάπεδα, πήξακε δάλεην, θαη απηό δάλεην δελ κπνξνύζα λα 

πιεξώζσ. Γειαδή δνύιεςα εγώ κόλε κνπ, πεζεξά κνπ ήηαλε άξξσζηε. Παίξλεη 

ζύληαμε, ηόηε έπαηξλε 30 επξώ, έπαηξλε ηόηε, δπν παηδηά κνπ, ε θόξε κνπ ήηαλε 
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έγθπνο, ε λύθε κνπ, ν άληξαο κνπ είλαη άξξσζηνο θαη εγώ δνύιεςα γηα νρηώ άηνκα 

(…) ηώξα είλαη νρηώ θαη ηάηδα εγώ θαη έπξεπε λα πιεξώζσ ηξάπεδα αιιηώο έπξ 

ηξάπεδα έπαηξλε ζπίηη κνπ θαη δελ κπνξνύζα 150 δνιάξην λα πιεξώζσ ηξάπεδα, λα 

ηαΐδσ παηδηά κνπ θαη πεζεξά κνπ, έπαηξλε θάξκαθα απηά όια θαη γη‟ απηό παξάηεζα 

θαξηέξα κνπ θαη μαθληθά ε μαδέξθε κνπ είπε έια εδώ λα δνπιεύεηο εδώ θαη ήξζα 

Διιάδα έηζη μαθληθά, πήξα απόθαζε». «Έθαλα βίδα, έθηηαμα βίδα, πιήξσζα ιεθηά 

πάξα πνιιά ιεθηά πιήξσζα». «Γηαηί δελ είκαζηε Δπξσπατθή έλσζε. 4500 πιήξσζα 

κε (…) παηδί κνπ, ην αεξνπιάλν απηά όια θαη ήξζακε».  

Ζ Κ. 48 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία, 13 ρξφληα ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ηελ δηθή ηεο νπηηθή 

γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο κεηαλάζηεπζεο. Ο ιφγνο πνπ απνθάζηζε λα κεηαλαζηεχζεη είλαη ε 

ζπληήξεζε ηεο νηθνγέλεηά ηεο θαη ηα έμνδα ησλ ζπνπδψλ ηνπ παηδηνχ ηεο, ηνλίδνληαο φηη ηηο 

δπζθνιίεο απηέο ηηο πξνθάιεζε ην θαζεζηψο. Ο ηξφπνο πνπ ε ίδηα κεηαλάζηεπζε ήηαλ κφλε 

ηεο κε ηα πφδηα απφ ηα ζχλνξα. Απηφ πνπ θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηεί ηελ Κ. απφ ηηο 

ππφινηπεο κεηαλάζηξηεο είλαη φηη ζεσξεί φηη ε αληνρή θαη ε ελίζρπζε ηεο δχλακήο ηεο 

πξνθχπηεη απφ ηελ πίζηε ζην Θεφ. Κάπνηεο απφ ηηο εξσηψκελεο πνπ ήξζαλ γηα νηθνλνκηθνχο 

ιφγνπο κε ζθνπφ λα κείλνπλ δελ ήξζαλ κφλεο ηνπο αιιά καδί κε θάπνην κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπο: 

«Δδώ ζηελ Διιάδα είκαη από ην 2003. Έρσ έξζεη. Έθαηζα νρηώ κήλεο. Δδώ 

απαγνξεπώ, πσο ην ιέλε λα είκαζηε ηξεηο κήλεο, είκαζηε κε βίδα. Απιά έθαηζα 

πεξηζζόηεξν θαη ήξζε ε αζηπλνκία, κε έπηαζε θαη κε έζηεηιε ζηε Βνπιγαξία». «κνπ 

είραλε βάιεη ζθξαγίδα θαη δελ κπνξνύζα λα γπξίζσ θαη ήζεια πάξα πνιύ λα έξζσ 

εδώ λα δνπιέςσ. Σέινο πάλησλ έρσ θάλεη πξνζπάζεηα, θξπθηά είρα έξζεη από ην 

βνπλό κε ηα πόδηα, κία βδνκάδα, έθηαζα ζηελ Αζήλα πάξα πνιύ θνπξαζκέλε γηαηί 

ηαμίδεςα κόλν ην βξάδπ, ηελ λύρηα δειαδή. Ήηαλ πάξα πνιύ δύζθνιν, έρσ θάλεη 

πάξα πνιύ, κα πάξα πνιύ πξνζπάζεηα. Έθηαζα ζην ((όλνκα πόιεο)) θαη ηελ λύρηα 

πέξαζα ην ηξέλν. Δγώ ήκνπλα, ήκνπλα, δειάδε μέξεηο όηαλ ηαμηδεύεηο ην βξάδπ θαη 

δελ έρεη λεξά, δελ έρεη ηίπνηα θαη είρα πάξα πνιύ θόβν δελ μέξσ. Απιά είρα έλα, είρα 

εκπηζηνζύλε όηη ζα πεξάζσ θαη ζα θηάζσ εδώ. Σν πίζηεπα πάξα πνιύ ζε απηό ην 

πξάκκα θαη δόμα ζνη ν Θεόο, κε βνήζεζε ν Θεόο δελ είρα ηίπνηα. Έθηαζα θαιά, 

ήκνπλα ζηε((όλνκα πόιεο)), έπαηξλα ην ηξέλν ζην βξάδπ θαη ηελ επόκελε κέξα ήκνπλα 

ζηελ ((όλνκα πόιεο))». «Γελ είρα θαλέλαο γλσζηνύο απιά έρσ αθνύζεη, είρε γπλαίθεο, 

είραλε εδώ πέξα νηθνγέλεηα παιηά πνπ έρνπλε δνπιέςεη θαη βγάδνπλε θαιά ιεθηά θαη 

βνήζαλε ηα παηδία ηεο θαη κπνξνύλε λα θάλνπλε πνιιά πξάκκα δειαδή θαη εγώ πήξα 
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απόθαζε θαη ιέσ πάσ». «κόλε κνπ θαη ν Θεόο καδί κνπ πάληα, ΠΑΝΣΑ ήηαλε 

κπξνζηά κνπ ν Θεόο, εγώ πηζηεύσ πάξα πνιύ ζην Θεό». «Ο ιόγνο ήηαλε όηη είρα ην 

κεγάιν κνπ γην ήηαλε ζην παλεπηζηήκην ηόηε θαη δελ κπνξνύζα ηόηε, πσο ην ιέλε, λα ην 

θξνληίδσ γηαηί δνύιεπα θαη έβγαια πνιιά ιίγα ιεθηά. Σα Λεθηά ζηε Βνπιγαξία, ην 

κηζζό ήηαλε πάξα πνιύ κηθξό, δελ κπνξνύζεο λα δήζεηο. Σόηε είρα ηα δύν κνπ παηδηά 

ήηαλε κεγάια θαη δελ κπνξνύζα. Ο άληξαο κνπ δελ δνύιεπε θαη εγώ κνλαρή κνπ. 

Υξεηαδόηαλε πάξα πνιιά ιεθηά γηα απηό ήξζα λα βνεζήζσ ην γην κνπ». «Μπνξνύζα 

λα πάσ ζηελ Ηζπαλία. Μπνξνύζα θαη λα πάσ (2) θαη ζηελ Γαιιία, ηελ Ηηαιία. 

Μπνξνύζα. Απιά δελ μέξσ, έρσ αθνύζεη πάξα πνιύ, έρσ δεη πάξα πνιύ ηόηε, εθείλε 

ηα ρξόληα. ην ηειεόξαζε έρσ αθνύζεη. Έρσ κηιήζεη κε θόζκν πνπ ήηαλε εδώ θαη 

κ‟άξεζε πάξα πνιύ πνπ ιέλε όηη είλαη όκνξθν θαη σξαίν». «Δίρα έλα ζρέδην ζην 

κπαιό κνπ, δειαδή δελ έρνπκε βγεη πνηέ. Ήκαζηαλ παιηά ζην θνκνπληζηηθό εκείο ηόηε 

δελ κπνξνύζακε λα βγνύκε έηζη απιά, δειάδε ζέιεηο λα βγεηο θάπνπ, αο πνύκε ζέιεηο 

λα παο ζηε ιηβηα, ζέιεηο λα παο θάπνπ αιινύ, δειαδή πξέπεη λα παο ζην, πσο ην ιέλε; 

(3) ην μέραζα γακώην , δειαδή γηα λα ζνπ βάδνπλε βίδα ηέινο πάλησλ θαη αλ απηέο 

απνθαζίδνπλε ηόηε κπνξείο λα βγεηο». «Ήηαλ πάξα πνιύ δύζθνια πξάγκαηα γηα εκάο. 

Γειαδή όηαλ πήγακε θαη ηόηε πνπ ήξζα εδώ ήκαζηαλ πάιη ζε ηέηνηα πξάκκαηα, 

ήκαζηαλ ζε θνκκνπληζηηθό δελ ήκαζηαλ ζηε δεκνθξαηία, όπσο ηώξα δειαδή είκαζηε, 

ήκαζηαλ ζηελ επξσπαηθή έλσζε. Ήηαλ πάξα πνιύ δύζθνια γηα καο. Γελ κπνξνύζακε 

λα βγνύκε έηζη απιά θαη λα κπνύκε, λα δνπιεύνπκε θαη λα θάλνπκε θάηη».  

Υαξαθηεξηζηηθά ε Α. 48 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία πνπ κεηαλάζηεπζε πξηλ 17 ρξφληα γηα ηελ 

Διιάδα δίλεη ζηα ιεγφκελα ηεο ηδηαίηεξε έκθαζε θαη εμέθξαζε ηηο αλεζπρίεο ηεο γηα ην πψο  

λα κεγάισλε ηα παηδηά ηεο θαζψο δελ ππήξραλ δνπιείεο ζηε Βνπιγαξία. Ζ χπαξμε νηθείνπ 

πξνζψπνπ ζηελ Διιάδα νδήγεζε εθείλε θαη ηελ νηθνγέλεηα ηεο ζην δξφκν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ Διιάδα:  

«Δπεηδή δελ είρακε δνπιεηά (2). Απηά είλαη ηα πξνβιήκαηα. Δπεηδή δελ είρακε δνπιεηά. 

Γελ είρακε ιεθηά. Γελ είρακε πώο λα κεγαιώζνπκε ηα παηδηά καο. Ήηαλε πνιύ 

δύζθνια». «Απηό ήηαλε πξόβιεκα. Γελ είρακε, δελ είρακε δνπιεηά. Δίρακε κηθξά 

παηδηά θαη έπξεπε λα ηα κεγαιώζνπκε. Να ηα ζπνπδάζνπκε. Καη ηη λα θάλνπκε; Απηό 

ήηαλε ην πξόβιεκα». «Καη ςάρλακε πην θαιό (2) πώο λα ζνπ πσ, ρώξν ή ηόπνο ή 

Διιάδα ή Γεξκαλία ή Ηηαιία. πνπ λα λαη. Να έρνπλε δνπιεηά. Γηα λα κπνξνύκε λα 

κεγαιώζνπκε ηα παηδηά καο. Απηό ήηαλε». «Δπεηδή αδεξθόο ηνπ άληξαο κνπ, απηόο 

ήηαλ εδώ πξώηνο θαη είρακε ζπγγελείο εδώ θαη απηόο καο βνήζεζε. Απηό ήηαλε». 
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«Καζέλαο έρεη όλεηξα ζηε δσή. Να κεγαιώζεη ηα παηδηά ηνπ. Να είλαη θαιά. Να έρεη ην 

ζπίηη ηνπ. πίηη δελ είρακε. Δίρακε έλα κηθξό ζπηηάθη θαη απηό Ήηαλε ην όλεηξν, λα 

κεγαιώζνπκε ηα παηδηά, λα πάλε ζρνιείν, λα (2) απηά».  

Ζ Μ. 49 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία πνπ βξίζθεηαη 15 ρξφληα ζηελ Διιάδα αθνινχζεζε καδί 

κε ηελ θφξε ηεο ηνλ ζχληξνθφ ηεο πνπ είρε κεηαλαζηεχζεη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο 

λσξίηεξα. ηα ιεγφκελα ηεο θαίλεηαη έληνλα ην θαηλφκελν ηεο αλάπηπμεο θάπνησλ νκάδσλ 

αηφκσλ πνπ ζθνπφ είραλ λα εμαγνξάζνπλ ηηο κεηαλάζηξηεο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο 

ππνζρφκελεο πξφζβαζε ζηε ρψξα: 

«Απ' ηε Βνπιγαξία απνθαζίδνπκε ε ν άληξαο κνπ ήξζε πξώηα, γηαηί εθεί δελ είρακε, κ' 

απηό πνπ ν άληξαο κνπ είρε θαθελείν, θαθεηέξηα, θαη ζαλ θαθεηέξηα θαη εζηηα 

εζηηαηόξην, αιιά ηα πξάγκαηα δελ πήγαλε θαιά θη απηόο απνθάζηζε λα θύγεη πξώηνο 

λα 'ξζεη εδώ. Δίρα είρε έλαο θίινο εδώ, απηόο ηνπ πξόηεηλε λα 'ξζνύλε. Καη ήξζε θαη 

έκεηλε εδώ 2 ρξόληα θαη 8 κήλεο. Κη εγώ έδεζα κε ηε((όλνκα ηεο θόξεο)) θαη ηε κάλα 

κνπ ζπρσξεκέλε ζηε Βνπιγαξία. Ζ ((όλνκα θόξεο)) ήξζε εδώ 6 ρξνλώλ έρεη γίλεη όηαλ 

ήξζακε εδώ. Γνύιεπα εθεί ζε έλα καγαδί, έρσ ζηακαηήζεη λα ηξαγνπδάσ». «Σόζν ηόζν 

πνιύ έρνπλε ηα πξάγκαηα έρνπλε γίλεη ζθηγκέλα» «Ήξζακε κε ιεσθνξείν κε ηε Κξίζηη. 

Νηάμεη ηόηε ζηα ζύλνξα ήηαλ ιίγν γηαηί έπξεπε λα ν άληξαο κνπ λα έρνπκε πξόζθιεζε 

από δσ θαη ήηαλε ιίγν... Έπξεπε λα έρεηο ιεθηά, γηαηί δεηάλε ιεθηά εθεί ζηε ζύλνξα, 

έπξεπε λα πνύκε πνύ πάκε, ηη ζα θάλνπκε, πώο ζα 'λαη. Καη ππήξρε πεξίπησζε λα καο 

γπξίζνπλ πίζσ». «Κη εγώ κ' απηό ην παηδί ιέσ ηώξα ηη ζα θάλσ, 6 ρξνλώλ παηδάθη. 

Καη ην παηδί κνπ ιέεη μαθληθά, όιν ην δξόκν απ' ηε Βνπιγαξία κέρξη ζύλνξα δελ 

θνηκόηαλε, θαη μαθληθά ζηε ζύλνξα πνπ πξέπεη λα πεξάζνπκε εθεί πνπ είλαη ε 

αζηπλνκία θη απηά, κνπ ιέεη “κακά, ζέισ λα θνηκεζώ” θη εγώ ιέσ “ζε παξαθαιώ, 

κελ θνηκάζαη, ηώξα πνύ λα ζε θνπβαιάσ θη εζέλα θαη λα δείρλσ ραξηηά θαη λα ιέσ” 

θαη ληάμεη θαη δελ κπνξώ λα κηιάσ. Καη εκείο καο θαηεβάζαλε, όρη δελ ήξζακε κε 

ιεσθνξείν, ιάζνο. Ήξζακε κε έλα έλα κπνπο. Έλα κηθξό ζαλ βαλάθη κηθξό, κέζα εγώ, 

((όλνκα ηεο θόξεο)) θαη άιιε κία θπξία, νπνία θαηε θαηέβεθε ζην Ράρεο θαη εκάο καο 

αθήζαλε λα πεξάζνπκε κε πόδηα, ιίγν πξηλ ηε ζύλνξα λα πεξπαηάκε κέζα ζηε λύρηα, 

λα πεξάζνπκε κε ηα πόδηα από όια ηα θνληξόι πνπ ππάξρνπλε θαη όηαλ όηαλ καο 

αθήζνπλε λα πεξάζνπκε λα πάξνπκε ηειέθσλν γηαηί καο έθ γηαηί ν άλζξσπνο απηόο 

πνπ πνπ κα πνπ καο πάεη ιέεη “παηδηά, αλ κε πάξεηε ηειέθσλν, μέξσ θαη πεξάζαηε λα 

κπνξώ θη εγώ λα πεξάζσ θαη κεηά αλεβαίλεηε ζην ακάμη πάιη”. Καη ήηαλε ηξνκαθηηθό 

κέζα ζηε λύρηα πεξλάκε εθεί, νύηε ζπκάκαη ηη ήηαλε... θνηάδη, είρε λνκίδσ εθεί είλαη 
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πεξλάεη λνκίδσ έλα πνηάκη, ζθπιηά γαβγίδαλε... Ήηαλε ηξνκαθηηθό θαη κ' έλα κηθξό 

παηδάθη ηώξα γηα θαζέλαο είλαη» «Δίλαη ηξνκαθηηθό. Αιιά ληάμεη πεξάζακε, δελ 

ππήξρε πξόβιεκα, κεηά θαζίζακε, ήξζαλε, καο πήξαλε. Καη έηζη, ζηη Ράρεο πήγακε θη 

εθεί ήξζε ν άληξαο κνπ λα καο πάξεη» 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα εηπσζεί φηη νη γπλαίθεο απηέο δελ ήηαλ πάληα εξγαδφκελεο 

κεηαλάζηξηεο αιιά φζν δνχζαλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο εξγάδνληαλ θαη είραλ 

δηακνξθψζεη ηελ δσή ηνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο πνπ δελ πεξηειάκβαλε εμ‟ αξρήο ηελ 

πξννπηηθή ηεο κεηαλάζηεπζεο. Οη ίδηεο κηιάλε γηα απηφ ην παξειζφλ θάλνληαο αλαθνξά 

ηφζν ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο ππφβαζξν φζν θαη ζηηο εξγαζίεο πνπ ηέιεζαλ ζην ηφπν 

θαηαγσγήο ηνπο. Κάπνηεο απφ απηέο εμεηδηθεχηεθαλ ζε θάπνην επάγγεικα αθνχ ηειείσζαλ 

ην ζρνιείν θαη ην άζθεζαλ απηφ ελψ θάπνηεο άιιεο φρη. Άιιεο γπλαίθεο εξγάζηεθαλ ζε 

θάπνηα κνξθή ηέρλεο θαη θάπνηεο άιιεο πξνρψξεζαλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζε 

παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν. Μαο αλαθέξνπλ ινηπφλ πέξα απφ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο παξειζφλ 

θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ βίσζαλ ζηηο εξγαζίεο πνπ έθαλαλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο θαζψο θαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ηφζν ζε απηέο φζν θαη ζηε θαζεκεξηλφηεηα ηνπο.  

Αξρηθά ε K. 48 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία δεη ζηελ Διιάδα 13 ρξφληα θαη αλαθέξεη φηη έρεη 

ηειεηψζεη ην γπκλάζην θαη έρεη θάλεη πνιιέο δνπιεηέο γηα λα επηβηψζνπλ ε ίδηα θαη ε 

νηθνγέλεηά ηεο: 

«Έρσ ζπνπδάζεη γπκλάζην». «ηε Βνπιγαξία έρσ δνπιέςεη ζε κία εηαηξία πνπ θηηάρλεη 

(…) ηξαπεδάθηα. Ήκνπλα νρηώ ρξόληα εθεί θαη αλα πάζα ζηηγκή (…) Σν έρνπλε 

πνπιήζεη όια θαη κεηά άξρηζα λα δνπιέςσ θάηη άιιν, λα κελ θάηζσ γηα ηα παηδηά κνπ, 

πεξηκέλνπλε. πνπ λα λαη λα κελ πεηλάζνπλε. Έρσ δνπιέςεη πάξα πνιιά, δηαθνξεηηθέο 

δνπιεηέο». « Ζ ηειεπηαία κνπ δνπιεηά ζηε Βνπιγαξία ήκνπλα καγείξηζζα (…) ζε κεγάιε 

ληηζθνηέθ». «Δληάμεη δελ είλαη όπσο είλαη εδώ. Γελ ήηαλ όπσο εδώ δειαδή αιιά καο 

πιεξώλνπλ. Γελ θηάλνπλ ηα ιεθηά λα θξνληίδεηο θαη ην απηό ζνπ θαη δύν παηδηά θαη 

από πάλσ έλαο άληξαο πνπ δελ δνύιεπε θαη κόλν ήπηε. Πνιύ δύζθνια πξάγκαηα ήηαλε 

γηα κέλα. Έρσ πεξάζεη πάξα πνιύ δύζθνιεο ζηηγκέο. Γελ έρσ θάεη. Γελ είρα θάλεη 

πνιιά. Γνύιεπα κόλν θαη κόλν λα θξνληίζσ ηα παηδηά». «Γηα κέλα δελ ππάξρεη θάηη λα 

κελ κε δπζθνιεύεη. Δγώ καζαίλσ ηόζν γξήγνξα. Απιά έρσ πεξάζεη δύζθνιεο κέξεο, 

δύζθνιεο ζηηγκέο, πσο ην ιέλε; Σν δελ κπνξώ. Θέισ λα αγνξάζσ θάηη πξάγκαηα γηα ηα 

παηδηά θαη δελ κπνξώ λα ην, λα ηα θαηαθέξσ. Πάληα δειαδή πήγα ζηε δνπιεία κνπ νύηε 

θαθέδεο, νύηε θαγεηό κέρξη ην βξάδπ πνπ ζα γύξηδα ζην ζπίηη. Γειαδή ήκνπλα, ήκνπλα 
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πάληα έηζη πσο ην ιέλε; θαη λα έρσ ηα ιεθηά δειαδή λα ηα καδέςσ θαη λα ηα δίλσ ζηα 

παηδηά κνπ. Κάηη λα αγνξάδσ, θάηη, θάηη γηα ην ζπίηη. Απιά ν άληξαο κνπ δελ ήηαλ έηζη. 

(.) Ήηαλ έλαο άληξαο άζηα λα πάλε».  

Ζ Γ. 48 εηψλ πνπ κεηαλάζηεπζε απφ ηελ Οπθξαλία πξηλ 20 ρξφληα αθφκα πξνβάιιεη ηελ δηθή 

ηεο ηζηνξία. Ζ ίδηα αθινχζεζε ηερληθή εθπαίδεπζε θαη εξγάζηεθε ζε εξγνζηάζην. Ζ Γ. 

θαίλεηαη λα ηελ απαζρνιεί πεξηζζφηεξν ην γεγνλφο φηη ε δνπιεηά ηεο δελ ηεο παξείρε επαξθή 

ρξήκαηα γηα λα απνθηήζεη έλα ζπίηη πνπ γηα ην κέιινλ ηεο ην ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθφ: 

«πνύδαζα όρη ην παλεπηζηήκην, ζπνύδαζα ηερληθό. Να ζνπ πσ ηη ζπνύδαζα. Γηα ηα 

θξέαηα. Απηό ήηαλε. Γελ μέξσ πώο κεηαθξάδεηαη, πάληα απηό δελ έρσ ςάμεη πώο 

κεηαθξάδεηαη. Καη δνύιεπα γηαηί εκείο ηόηε είρακε: αθόκα δελ είρε είρακε θν 

θνκκνπληζκό ηόηε (…)Καη έπξεπε όινη λα ζπνπδάδνπκε.(…) Σα αγόξηα κεηά ην ζρνιείν 

πεγαίλαλε ακέζσο ζηξαηό θαη εκείο ζπνπδάδακε. Καη ζπνύδαδα έλα ηερληθό γηα 

θξενπσιείν. Γνπι δνύιεπα εγώ πέληε ρξόληα ζην εξγνζηάζην πνπ κε ηα θξέαηα...» «Γελ 

έβιεπα κέιινλ γηαηί εγώ κε ηνλ άληξα κνπ δνπιεύακε θαη δελ κπνξνύζακε... Μέλακε, 

όηαλ παληξεύηεθα, κέλακε εκείο ε: ζε έλα... Γηαηί ηόηε είρακε εξγνζηάζηα. Καη ν άληξαο 

κνπ δνύιεπε ζε έλα εξγνζηάζην θαη θάζε εξγνζηάζην έδηλε γηα ηελ νηθνγέλεηα, αθνύ 

παληξεύεηαη ν άληξαο κνπ κε κέλα, έδηλε ε θνπ ε: έλα δσκάηην, ζαλ εζηία ήηαλε; Ήηαλ, 

γηα παξάδεηγκα, κία θνπδίλα γηα πέληε νηθνγέλεηεο» «Γελ είδα γηα λα έρσ δηθό κνπ έλα 

δηακέξηζκα, έλα ζπίηη». 

Ζ Λ. 42 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα 13 ρξφληα θαη πξνζζέηεη φηη έρεη 

εηδηθεπηεί σο ινγίζηξηα θαη σο πσιήηξηα αιιά θαηφξζσζε λα θάλεη απηά ηα επαγγέικαηα πνπ 

εηδηθεχηεθε. κσο έθαλε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο ζε εξγνζηάζην, ζε αγξνηηθέο 

δνπιεηέο θαη κνδίζηξα:  

«Πήγαηλα πήγαηλα ζρνιείν. Δίκαη από νηθνγέλεηα νπνίν δελ ήκαζηαλ θαη ηόζν πινύζηνη, 

αιιά είρακε ηελ άλεζή καο. Γνπιεύαλ νη γνλείο κνπ κε θπζηνινγηθνύο κηζζνύο, πήγαηλα 

ζρνιείν, όπσο πξέπεη. Έρσ ηειεηώζεη κία ζρνιή, νπνίν είλαη ζα λα καζαίλεηο θάπνηα 

ηέρλε, δε μέξσ αθξηβώο πώο ιέγεηαη, κε νηθνλνκηθά κεηά ην ην γπκλάζην αο πνύκε, είλαη 

κεηά ηα 15 ρξ ρξόληα, θάπνηνη πεγαίλνπλ γπκλάζην, θάπνηνη πεγαίλνπλ κε θάπνηα ζρνιή 

πνπ κπνξείο λα κάζεηο θάπνηα θάηη ζαλ ειεθηξνιόγνο, ζαλ πνπιήηξηα ζαλ ε... Έρσ έρσ 

πάεη εγώ ινγθηζηηθέο γλώζεηο θαη γηα πνπιήηξηα, δηάθνξα, απηά ηα ηξία ρξόληα θαη ζηα 

18 κνπ ηέιεησζα. Μεηά παληξεύηεθα, έθαλα ηα δπν κνπ παηδηά. Καη εθείλε ηε επνρή θαη 

ν ζύδπγόο κνπ δε δνύιεπε, άιιν απηό. Γε δνύζακε θαη ηόζν θαιά, ήηαλε δύζθνιν γηα 
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δνπιεηέο, παηδηά έηζη, από δσ από θεη δνύιεςα θη εγώ όζν κπνξνύζα, ό,ηη κπνξνύζα. Γε 

δνύιεςα πνηέ ζε απηό πνπ έρσ ηειεηώζεη, αο πνύκε ζαλ ινγθίζηξηα ή ζαλ πσιήηξηα, δελ 

έβξηζθα δνπιεηά. Έρσ δνπιέςεη δηάθνξεο δνπιεηέο. Μπνξώ λα ζαο πσ όηη έρσ 

δνπιέςεη θαη ζε πνπ βιέπακε γνπξνύληα, έρσ ζθάςεη ηα ρσξάθηα, έρσ ζε εξγνζηάζηα 

πνπ θηηάρλνπλε γηα ην ρεηκώλα ζε βαδάθηα ληνκάηεο, πηπεξηέο θαη ηέηνηα θαη ξάθηξηα, 

κε ιίγεο κηθξόηεξεο κηζζνύο, εθεί ηα βνιεπόκε... Καη κεηά ιίγν πνπ κεγαιώζαλε ηα 

παηδηά, πήγακε ζηε όθηα, εθεί δνπιεύνπκαη πάιη ζε δηάθνξα εξγνζηάζηα πνπ 

θηηάρλνπλε ζαιάκηα, ηέηνηα. Δ από θεη θαη κεηά ήξζα εδώ ζηελ Διιάδα».  

Ζ  Σ. 60 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία πνπ είλαη ζηελ Διιάδα εδψ θαη 12 ρξφληα έρεη αζρνιεζεί 

κε ηα νηθνλνκηθά θαη ηελ πιεξνθνξηθή θαη δνχιεςε ζην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηεο ζε έλα 

εξγνζηάζην θαη φηαλ απηφ έθιεηζε εξγάζηεθε σο εηζπξάθηνξαο ζε έλα ιεσθνξείν:  

«ηε Βνπιγθαξία έρσ ηειείσζεη ηέρλε από νηθνλόκηθα». «Λύθεην θαη θνκπηνπηεξ». 

«ην γξαθείν, ζην ηακείν ζην εξγνζηάζην πνπ πιεξώλεηο ζην θόζκνο. Σα ιεθηά όινη 

εγώ μέξσ πνπ πάεη θάζε ιεθηό θαη ζην ηέινο πήγα θαη δνπιεύσ ζην ιεσθνξείαο γηαηί 

έθιεηζε ην εξγνζηάζην. Ση λα θάλσ; Πνπ λα πάσ; Πξέπεη λα δνπιεύσ θαη απηά». «Πνιύ 

δνπιεηά , ιεθηά ηίπνηα. (2) Από ηεζζεξάκηζε ζεθώλνκαη. Πέληε ώξα πξέπεη λα είκαη 

ζην γθαξάδ ην πξσί θαη ην βξάδπ γπξίδσ ζηηο δέθα θαη κηζή. Δ όιε κέξα έρσ κηζή ώξα, 

κία ώξα. Ση κπνξώ λα θάλσ γηα κηζή ώξα, γηα κία ώξα. Σίπνηα θαη ζην ηέινο 

παίξλνπκε 150 ιέβα. Απηό είλαη 75 επξώ. Σν Μήλα. (3) Πάσ λα πιεξώλσ Γ.Δ.Ζ. γηα 

άιιν δελ έρεη. Ούηε γηα ςσκί. Ούηε γηα ηίπνηα».  

Δπηπιένλ Ρ. 66 ρξνλψλ έρεη θχγεη απφ ηελ Βνπιγαξία εδψ θαη 22 ρξφληα εηδηθεχηεθε ζηελ 

καγεηξηθή θαη κηιάεη γηα ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε θαζψο θαη ηελ αλάγθε 

ηεο λα αιιάμεη εξγαζίεο γηα ηελ επηβίσζή ηεο. Οη εξγαζίεο απηέο ήηαλ ζε λνζνθνκείν, ζε 

καγαδί κε θαιιπληηθά θαη ζε εξγνζηάζην: 

«Δγώ δνύιεπα. Δγώ ηέιεησζα ιύθεην γηα κάζηνξα, κάγεηξαο ζηε Βνπιγαξία. Ο άληξαο 

κνπ έρεη ηειεηώζεη γηα ζεξβηηόξνο. Λίγα ρξόληα εγώ όκσο δνύιεπα ζαλ κάζηνξαο ζην 

λνζνθνκείν, ζηελ ((όλνκα πόιεο)). Μεηά μεθίλεζα λα δνπιεύσ, ζην έλα καγαδί γηα ην 

θξαγηόλ, θνιόληεο, ρξπζό, ηζάληεο, ηέηνην πξάκκαηα. Μεηά όκσο ρώξηζα κε ηνλ πξώην 

άληξα θαη έπξεπε λα βγάισ πην κεγάιν κεξνθάκαην γη‟ απηό ζηακάηεζα λα δνπιεύσ ζην 

καγαδί θαη μεθίλεζα λα δνπιεύσ ζην έλα εξγνζηάζην. Δθεί δνύιεπα δύν βάξδηεο λα 

πάξα πην πνιιά ιεθηά λα κπνξώ λα αγνξάδσ ζπίηη, λα ην θηηάμσ». «Γνύιεπα ζην 

εξγνζηάζην». «…κπόηεο πιαζηηθέο γηα ηνλ θήπν…» «Μνπ αξέζεη ε πξώηε δνπιεηά πνπ 
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έθαλα ζην λνζνθνκείν αιιά κεηά ήζεια λα ηελ θόςσ γηαηί είλαη βαξύ δνπιεηά θαη 

μεθίλεζα ζην καγαδί εηθεί είλαη θαιό εθηόο από απηό δελ κνπ αξέζεη γηαηί είλαη θάηη 

γηνξηή σο Υξηζηνύγελλα, Πάζρα θαη άιιεο ηέηνην γηνξηή πνπ έρεη θάζε θνξά πεξλάεη ν 

δηεπζπληήο ζηα όια ηα καγθαδηά ζην πόιε θαη απηόο. πνηνο είλαη; εθξεηάξ;» «Ο 

γξακκαηέαο λαη. Γξακκαηέαο αιιά ζην θνκκνπληζηηθό θόκκα ηώξα λα καο 

πξνεηληνπνηνπζεη όηη άκ καο είδε ζηελ εθθιεζία ε άιιε κέξα λα κελ πάκε ζηε δνπιεηά 

θαη απηό κε αλαγθάζηεθε λα πάσ 35 ρηινκέηξα καθξηά από ην πόιε πνπ κέλσ κόλν θαη 

κόλν λα κπνξώ λα πάσ ζηε εθθιεζία». 

 Ζ Α. 48 εηψλ πνπ έρεη έξζεη ζηελ Διιάδα απφ ηελ Βνπιγαξία εδψ θαη 17 ρξφληα απφ ηελ 

άιιε αλαδεηθλχεη θνκκάηηα ηεο εξγαζηαθή ηεο δσήο απφ ην παξειζφλ. Δίρε κάζεη ηελ ηέρλε 

ηεο ξαπηηθήο θαη ηελ αζθνχζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαλάζηξηα αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ην 

γεγνλφο ηεο κεηάβαζεο απφ ην Κνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ζην πνιίηεπκα πνπ ην δηαδέρηεθε 

δεκηνχξγεζε πνιιέο δπζρέξεηεο ζηε εξγαζηαθή δσή ησλ πνιηηψλ θαζψο ην θξάηνο έπαςε λα 

εμαζθαιίδεη ζέζεηο εξγαζίαο ζε απηνχο θαη απηέο θαη έπξεπε μαθληθά κφλα ηνπο ηα άηνκα λα 

δηεθδηθήζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο γηα εξγαζία: 

«Ράθηεο εθεί ήκνπλα. ηη γνύλεο Σζερία, Γεξκαλία θαη εθεί δνύιεπεο κε έλα, πώο λα 

ζνπ πσ, κε έλα εξγνζηάζην πνπ έρεη ρίιηα άηνκα». «Ράθηεο ήκνπλα εγώ. Δίρακε θαπλό. 

Γνπιεύακε καδί κε ην άληξαο κνπ. Απηό δνύιεπε πξσηνύ είρε (3) δνύιεπε ζηα ηξαίλα. 

Δίρε πάεη ζρνιείν ηέηνην. Αιιά κεηά ην έρνπλε ζηακαηήζεη. ηαλ εκείο ήκαζηαλ 

Κνκκνπληζκό θαη κεηά όηαλ πήγε ην Κνκκνπληζκό, όηαλ ηώξα ζηηο ζέζεηο λέα 

δεκνθξαηία έγηλε πνιύ δύζθνιν. Γελ καο βνεζάεη θξάηνο θαζόινπ. Έπξεπε κόλνη καο 

λα θάλνπκε ηα πάληα. Απηό έγηλε μαθληθά».  

Κάηη αλάινγν αλαθέξεη θαη ε Μ. 49 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία, 15 ρξφληα ζηελ Διιάδα  φηη 

ηειείσζε ην ζρνιείν θαη δνχιεςε ζε εξγνζηάζηα θαη σο ηξαγνπδίζηξηα: 

 «ηε Βνπιγαξία έρσ δνπιέςεη ζε έλα εξγνζηάζην». «κεηά ην ζρνιείν, γηαηί 

ππνγξάθνπκε ζ' απηό ην ζρνιείν ππνγξάθνπκε ζπκβόιαην όηη άκα ηειεηώζνπκε κεηά ζα 

πάκε εθεί λα δνπιέςνπκε 3 ρξόληα. Έρσ δνπιέςεη ζε ηόξλν κε (…) κε απηό ην ηόξλν 

θηηάρλεηο απηό ην πνηήξη» «εγώ κε ην ηξαγνύδη από κηθξή ήζεια θαη ηξαγνπδάσ από 

κηθξή. ε ρν ζε ρνξσδίεο ζε ηέηνηα ηξαγνύδηα πνιηηηθά, λαη δηαγσληζκνύο ζε πνιηηηθά 

ηξαγνύδηα θη απηά, θαη ζε κπάληεο απ' ην ζρνιείν θαη κεηά κπήθα ζε έλα ζε κία 

γθξνύπα» «ηε Βνπιγαξία ζηε εξγαζ απηό είλαη πάληα... Απηό εμαξηάηαη από ηη 

άλζξσπνο είζαη. Οη ζπλζήθεο ληάμεη εθεί ζην εξγνζηάζην κπαίλεηο θα 8 παξά ηέηαξην, 
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μεθηλάεη ε κέξα ηεο δνπιεηάο, δνπ εθεί ζην εξγνζηάζην δνπιεύακε θαη ζε βάξδηεο, 

πξώηε, δεύηεξε, ηξίηε ηε ηέηαξηε βάξδηα, νπνία είλαη λύρηα. Πιεξσλόκαζηε παίξλνπκε 

πξνθαηαβνιή, αο πνύκε θαη ην ζην ηέινο ηνπ κήλα παίξλνπκε ην κηζζό. Βγάδνπλε ην 

πξνθαηαβνιή πνπ παίξλνπκε θαη ηόηε εθείλα ηα ρξόληα πόζν ήηαλε; Ούηε ζπκάκαη 

ηώξα. Πόζν πι πόζν πόζν κηζζόο έπαηξλα».«Πξνζπαζήζακε κεηά κε ηνλ άληξα κνπ, 

απηόο ην θξάηαγε κε άιινο έλαο άλζξσπνο. Α ληάμεη ρσξίζαλε θαη κεηά εγώ ιέσ λα ην 

αλνίμνπκε, λα πξνζπαζήζνπκε πάιη, κόλνη καο, αιιά δελ έβγαηλε». 

ιεο νη παξαπάλσ είλαη ζθιεξά εξγαδφκελεο γπλαίθεο νη νπνίεο άιιαμαλ πνιιέο δνπιεηέο 

γηα λα επηβηψζνπλ πξηλ πάξνπλ ην δξφκν ηεο κεηαλάζηεπζεο. Γίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη θπξίσο 

ιφγσ ησλ ρακειψλ ακνηβψλ ηνπο. ιεο έρνπλ εμεηδηθεπηεί ζε θάπνηα επαγγεικαηηθή ηερληθή 

γεγνλφο πνπ φπσο αλαθέξεηαη θαζνξηδφηαλ απφ ην θαζεζηψο.  

Ζ Β. 43 εηψλ πνπ βξίζθεηαη κφληκα ζηελ Διιάδα 20 ρξφληα θαη κεηαλάζηεπζε απφ ηελ 

εξβία ζε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο αλ θαη εμεηδηθεχηεθε ζε θάπνηα ηερληθή δελ 

εξγάζηεθε θαζφινπ ζηε ρψξα ηεο θαζψο ε κεηαλάζηεπζή ηεο πξνέθπςε χζηεξα απφ ζρνιηθέο 

δηαθνπέο ζηελ Διιάδα: 

«πήγα... πήγαηλα κε ην ρεκηθόο...» «Απηή ηε ζηηγκή πνπ... εθείλε ηε ζηηγκή πνπ ήζεια λα 

ζπνπδάζσ είρακε πξνβιήκαηα ζηε εξβία, πόιεκν, θξίζε, απηά. Καη δελ δε δε κνπ έηπρε 

πνηέ λα ζπνπδάζσ». «Αιιά ληάμεη εκείο μέξεηο, όπσο ζα ζνπ πσ πάιη, εκείο έρνπκε ζηε 

εξβία, έρνπκε κάζεη κε ηε, επεηδή θη εκείο έρνπκε πνιιά ρξόληα έρνπκε ηελ θξίζε, 

έρνπκε κάζεη λα δνύκε κε ηελ θξίζε θάπσο. Δίλαη είλαη πάξα πνιύ δύζθνιν, λα ζνπ πσ. 

Αιιά ληάμεη». 

Κάπνηεο απφ ηηο κεηαλάζηξηεο  είραλ πξνρσξήζεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζε παλεπηζηεκηαθφ 

επίπεδν πξηλ ηελ απφθαζε ηνπο λα κεηαλαζηεχζνπλ. Ζ . 47 εηψλ απφ ηελ εξβία πνπ δεη θαη 

εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα εδψ θαη 11 ρξφληα αλαθέξεη γηα ηελ εθπαίδεπζή ηεο φηη ζπνχδαζε 

ηερλνιφγνο ηξνθίκσλ αιιά δελ θαηφξζσζε λα δνπιέςεη πνηέ πάλσ ζην αληηθείκελν ζπνπδψλ 

ηεο. Ζ εξγαζία πνπ έθαλε πξηλ ηελ κεηαλάζηεπζε ήηαλ ζε κηα ηδησηηθή επηρείξεζε κε 

θαιιπληηθά. Ζ κεηαλάζηξηα απφ ηελ εξβία πξνζζέηεη έλα δηαθνξεηηθφ παξάγνληα 

δπζαξέζθεηαο απφ ηηο άιιεο κεηαλάζηξηεο, ηελ απψιεηα ειεχζεξνπ ρξφλνπ ιφγσ θφξηνπ 

εξγαζίαο πνπ ηελ θάλεη λα ληψζεη φηη ε εξγαζία δελ ηηο επηηξέπεη λα θάλεη θάηη άιιν ζηε δσή 

ηεο: 
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«εγώ είκαη ηερλνιόγνο, so, for instance if you make wine, oil, everything from fruit, 

ιάδη, όια απηά εγώ ζα είκαη λα εθεί θαη ζα». «Γπζηπρώο γηαηί ηόηε είρακε πνιύ δύζθνια 

ρξόληα ζηε εξβία θαη ήκνπλα ηπρεξή λα βξσ όηη ηίπνηε δνπιεηά θαη γη‟απηό πνηέ ζηε 

δσή κνπ δελ δνύιεπα θαη κνπ άξεζε πνιύ απηό πνπ ζπνύδαζα αιιά that‟s it». «Έλα 

private company. Πώο λα ην πσ; γηα perfumes  sales, viber whore sales θαη πνπιάγακε 

απηά ζε όια, πώο λα ην πσ; [καγαδηά» «Αιιά δελ είρα ρξόλν γηα κέλα. 12 ώξεο ηελ 

κέξα γηαηί ήηαλε γηα private, πώο λα ην πσ θαη δελ ιεο 8 ώξεο θαη θεύγσ θαη γη‟απηό 

ηνλ ιόγν ήκνπλα κέρξη εθεί θαη γη‟απηό όηαλ κνπ έηπρε απηό ιέσ, νύηε ρξήκαηα, νύηε 

ηίπνηα, δελ έρσ δσή, ηη λ θάλσ κε ρξήκαηα πνπ έρσ;» «Με ην ρξόλν θαη ήηαλε ώξεο, 12 

ΩΡΔ ΣΖ ΜΔΡΑ, αββ, θακηά θνξά, όρη πνιιέο θνξέο θαη άββαην θαη ηη έρεηο ηόηε 

κόλν δνπιεηά θαη ηίπνηε άιιν θαη δελ ήζεια».  

Δπηπιένλ ε Ε. 41 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα εδψ θαη 7 ρξφληα θαη 

πξνζζέηεη φηη ηειείσζε ην νηθνλνκηθφ παλεπηζηήκην θαη εξγαδφηαλ πάλσ ζην αληηθείκελν 

ζπνπδψλ ηεο:  

«Πήγα ζρνιείν. Οηθνλνκηθή university θαη ληνύιεπα νρηάσξν απιά ηα ιεθηά πνπ κνπ 

πξνζθέξνπλ εθεί δελ αμίδεη». «Δίλαη πάιη ζαλ ζρνιείν, θάησ ζην γξαθείν αιιά εδώ δελ 

μέξσ πσο ιέλε αθξηβώο απηά ηα πξάγκαηα. Α: Αο πνύκε είλαη άηνκα πνπ πξέπεη λα 

θύγνπλε από ηε έλα πόιε ζηε άιιε πόιε γηα λα κπνξνύλ λα θάλνπλ ζα ζεκηλάξην, ηέηνηα 

πξάγκαηα. Απηά δνύιεπα». «Σε δνπιεηά είλαη πάξα πνιύ θαιή γηαηί θαη απηό ζπνύδαδα 

θαη ήζεια λα ην δνπιεύσ, απιά νηθνλνκηθά, μέξεηο ζηε Βνπιγαξία δελ είλαη ηόζν θαιά 

όπσο εδώ ή όπσο άιιε ρώξα».  

Γηα ηελ δσή ηεο αλαθέξεη θαη ε Ν. 57 εηψλ απφ ηελ Ρνπκαλία πνπ δεη θαη εξγάδεηαη εδψ θαη 

17 ρξφληα ζηελ Διιάδα έρεη ζπνπδάζεη ρεκεία θαη έρεη βγάιεη κηα ινγηζηηθή ζρνιή. 

Δξγαδφηαλ ζε έλα εξγαζηήξην:  

«Ναη, λαη. Έρσ ζπνπδάζεη δεθαεθηά ρξόληα ζύλνιν» «ην ζρνιείν είλαη ίδην εθεί. Σα 

πξώηα δώδεθα ρξόληα αο πνύκε, είλαη ηέζζεξα, ηέζζεξα, ηέζζεξα. Σέζζεξα κε δάζθαιν. 

Σέζζεξα κε ην γπκλάζην θαη κεηά ην ιύθεην ηέζζεξα πάιη θαη κεηά έθαλα άιια ηξία 

ρξόληα ρεκεία, ρεκεία έθαλα. Δγώ έθαλα ην ιύθεην πέληε ρξόληα γηαηί ήηαλε 

επαγγεικαηηθό. Ναη πάιη ρεκεία. Μεηά πξέπεη λα θάλεηο ζρνιή, έπξεπε λα θάλεηο ζρνιή 

ό, ηη θαη αλ θάλεηο. Άκα αο  πνύκε εκείο θάλνπκε θάηη. Γνύιεπα αο πνύκε έξεπλεο γηα 

θάπνηα πξάγκαηα έλα κεγάιν ηέηνην, πσο ην ιέλε κσξέ (.). ην εξγαζηήξην πσο ην 

ιέλε». «Ναη θαη εκείο θάλνπκε ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ όια ηα ζηνηρεία απηό θαη έπξεπε λα 
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θάλσ δαθηπινγξαθία αο πνύκε. Έπξεπε λα θάλσ θαη γη‟ απηό έμη κήλεο. Γελ κπνξνύζα 

λα δνπιέςσ. Δπεηδή όηαλ ήηαλε Σζανπζεζθν, Κνκκνπληζκόο έπξεπε λα είκαζηε όινη, 

πσο ην ιέλε κσξέ. Γειαδή λα έρεηο πην πνιιά επαγγέικαηα. Άκα γίλεηαη θάηη κε κία. 

Μεηά έθαλα γηα ινγηζηήο επεηδή θάλακε θαη εκείο απηό ην πξάγκα εθεί, έπξεπε λα θάλσ 

δπν ρξόληα. Σν θάλακε θαη ρσξίο ζρνιείν. Έπξεπε λα έρεηο δίπισκα» «Δ:γηα κέλα 

ήηαλε θαιά αο πνύκε, γηα θαιά ζαλ άιινη ήηαλε πην κηθξό, πην ρακειό κηζζόο. κσο 

ηειεπηαία ην „89 πνπ έπεζε θνκκνπληζκό ήηαλε. Καη ζην θνκκνπληζκό ήηαλε. ην 

Κνκκνπληζκό ππήξραλε δνπιεηά. Δ κεηά πνπ έπεζε ην θνκκνπληζκό δελ ππήξραλε. Σν 

απνιύζακε πνιιά. Σα αγνξάζαλε εμσηεξηθό».  

Ζ Δ. 51 εηψλ πνπ κεηαλάζηεπζε απφ ηελ Γεσξγία ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα παξαζέηεη φηη έρεη 

ηειεηψζεη παλεπηζηήκην ινγηζηηθή θαη εξγάζηεθε κε βάζε ην αληηθείκελφ ηεο:  

«είρα πάξα πνιύ θαιή δνπιεηά, έρσ ζπνπδάζεη παλεπηζηήκην θαη εη δνπι έρσ δνπιέςεη 

ηξάπεδα, έρσ δνπιέςεη δεκαξρείν, είρα δεύηεξε ζέζε, δειαδή ρσξηό 1500 άηνκα» 

«Αιιά κεηά ην παξάηεζα δνπιεηά κνπ, γηαηί πήγα ζηελ πόιε Σηθιίδα θαη μεθίλεζα εθεί 

δνύι ε δνπιεηά ζην ηαρπδξνκείν θαη εθεί είρα πνιύ θαιή ζέζε. Καη από εθεί πήγε πάλσ-

πάλσ ζηε θαξηέξα κνπ, δειαδή, κεηά δνύιεςα 8 ρξόληα ήκνπλα αθεληηθό ζην 

ηαρπδξνκείν ζηε Σηθιίδα, ήκνπλ αθεληηθό, είρα 25 άηνκα... Νηάμεη ήηαλε ε δσή ε: ηόηε 

ληάμεη είρα θαιό κηζζό» «Δγώ ζπνύδαζα ην ινγθη ινγίζηξηα. ηε Γεσξγία ζπνύδαζα ην 

θνιε θνιέγην θαη κεηά πήγα Ρσζία» 

 Ζ Ο. 51 εηψλ απφ ηελ Ρνπκαλία πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα 25 ρξφληα καο κηιάεη γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηεο δσή. Έρεη ζπνπδάζεη πνιηηηθφο κεραληθφο θαη εξγάζηεθε ζε ζρέζε κε ην 

αληηθείκελφ ηεο ζε έλα εξγνζηάζην αιιά θαη ζαλ θαζεγήηξηα ζε ιχθεην:  

«Δγώ έρσ ηειεηώζεη, είκαη θαη εγώ πνιηηηθόο κεραληθόο». «Λέσ λαη πξηλ λα έξζσ εδώ 

ήκνπλα θαζεγήηξηα θαη δίδαζθα καζεκαηηθή, θπζηθή ζην ιύθεην. (γέιην) Μεηά ην 

παλεπηζηήκην έηπρε λα εξγαζηώ ζαλ θαζεγήηξηα ζην ιύθεην».« Γνύιεπα ηξεηο κήλεο ζε 

έλα εξγνζηάζην ηζηκέλην ζαλ κεραλνιόγνο κεραληθόο ζηε Ρνπκαλία θαη κεηά πήγα 

δαζθάια ζνπ είπα ζην εθπαηδεπηηθό ηνκέα κνπ άξεζε» 

Προζαρκογή ζηελ Διιάδα θαη πρώηος θαηρός 

Γεληθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξνθχπηεη απφ φιεο ηηο ζπλεληεχμεηο είλαη νη δπζθνιίεο 

ηφζν ζηελ εξγαζία φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη κεηαλάζηξηεο ζηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο θαηά ηνλ πξψην θαηξφ έιεπζήο ηνπο ζηελ Διιάδα. Κάπνηεο απφ ηηο 
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κεηαλάζηξηεο κε ηνλ εξρνκφ ηνπο ζηελ Διιάδα μεθίλεζαλ λα εξγάδνληαη σο εζσηεξηθέο 

νηθηαθέο εξγάηξηεο, θξνληίδνληαο είηε ειηθησκέλα άηνκα είηε παηδηά.  

Αξρηθά ε Ε. 41 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία πνπ δεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 

εθηά ρξφληα αλαθέξεη φηη ε πξψηε εξγαζία ηεο ήηαλ ε θχιαμε ησλ παηδηψλ κηαο 

ζπληνπίηηζζαο:  

«ήξζα ζηελ λα πξνζέμσ ηξία παηδηά ζε κία γπλαίθα πνπ είλαη παληξεκέλε κε έλαο 

Έιιελαο, Βνπιγάξα γη‟ απηό ην ιόγν. Απιά είρε αλάγθε από κέλα έμη κήλεο», «γλσξίδσ 

ηε κάλα ηεο», «θαη κεηά μεθίλεζα λα δνπιεύσ γηαηί κνπ άξεζε ζαλ ρώξν θαη μεθίλεζα 

λα δνπιεύσ ζηελ θαθεηέξηα».  

Ζ Γ. 48 εηψλ απφ ηελ Οπθξαλία πνπ δεη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα κηιάεη γηα ηελ 

πξψηε ηεο εξγαζία ζηε ρψξα παξακνλήο. Έλα γξαθείν επξέζεσο εξγαζίαο ηεο βξήθε ην 

πξψην θαηξφ ζηελ Διιάδα δνπιεηά ζηε θχιαμε κηαο ειηθησκέλεο γπλαίθαο:  

«Σόηε είρακε, βέβαηα θαη ηώξα κάιινλ ππάξρεη γξαθεία βεβαίσο θαη ηώξα ππάξρεη 

γξαθεία πνπ ςάρλνπλε δνπιεηά γηα ηηο γπλαίθεο γηα ηνπο άληξεο, (2) θαη (4) λαη έκελα ζε 

έλα μελνδνρείν, καο βάιαλ ζε έλα μελνδνρείν λα κέλνπκε ζηελ ((όλνκα πεξηνρήο)), θαη 

καο είπαλε λα βγνύκε ζηελ εθθιεζία Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ πνπ καδεύνληαη εθεί όινη 

Ρώζνη θαη Οπθξαλνί. Καη έξρνληαη γπλαίθεο απ' ην γξαθείν θαη ιελ, α γηα παξάδεηγκα, 

έρεη κηα δνπιεηά γηα ηε γηαγηά, έρεη κηα δνπιεηά γηα έλα κσξό, έρεη κηα δνπιεηά γηα λα 

θξαηάο γηα έλα παππνύ. Καη ηόζε ήηαλ επηέκβξηνο. Καη δηαιέγσ, ήξζε κηα θπξία απ' ην 

γξαθείν θαη κνπ ιέεη όηη έρνπκε δνπιεηά γηα κηα γηαγηά. Μηα γηαγηά, ζπκάκαη όπσο 

ηώξα, θαηαπιεθηηθή γπλαίθα ήηαλ». 

Αθφκε ε Ν. 57 εηψλ πνπ κεηαλάζηεπζε απφ ηε Ρνπκαλία ζηελ Διιάδα πξηλ 17 ρξφληα 

παξαζέηεη ηελ εκπεηξία ηεο γηα ηελ πξψηε ηεο εξγαζία πνπ ήηαλ ε θχιαμε ελφο ειηθησκέλνπ 

αηφκνπ θαη ηελ βξήθε ν αδεξθφο ηεο ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα: 

«θεθηόκνπλ λα θάηζσ ηξεηο κήλεο. Έηζη ήξζα. Έηζη ήηαλε θαη άδεηα γηα ηξεηο κήλεο. 

Μεηά από ηξεηο κήλεο επεηδή βξήθα δνπιεηά κέζα ζην ζπίηη θαη δελ άθεζα ηελ γξηά έηζη 

ζε κόλν πέληε κήλεο . Έρσ πιεξώζεη θαη άιιεο ηξεηο κήλεο λα κείλσ θαη κεηά έρσ 

κείλεη παξάλνκν», «ν αδεξθόο κνπ ζηελ εθεκεξίδα».  

Ζ Σ. 60 εηψλ πνπ ήξζε ζηελ Διιάδα απφ ηε Βνπιγαξία πξηλ 12 ρξφληα ιέεη φηη βξήθε ηελ 

πξψηε εξγαζία ηεο κέζσ ελφο γξαθείν πνπ κεζνιάβεζε έηζη ψζηε λα πάεη ζε έλα ρσξηφ ηεο 

επαξρίαο θαη λα θξνληίζεη έλα ειηθησκέλν άηνκν:  

«ρη από Αηήλα όηαλ έθηαζε εθεί ζην γξαθείν είρε θαη άιιεο θνπέιεο θαη κνπ είπε 

αύξην ζα έξρεηαη ηα παηδία ζην έλα παππνύ γηα ξαληεβνύ. Δγώ ιέσ έρεη άιιεο θνπέιεο, 
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ζα πεη απηή ζήκεξα ήξζε θαη ζα θύγεη γηα δνπιεηά. Καη κνπ είπε απηή πεξηκέλεη κία 

πεξηκέλεη Αηήλα γηα παππνύ, άιιε πεξηκέλεη γηα θάηη άιιε δνπιεηά θαη εκέλα κνπ είπε 

ζα πάο ζην έλα ρσξηό». 

Σέινο, ε Π. 45 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα πξηλ 17 ρξφληα, 

αλαθέξεη κία δηαθνξεηηθή εκπεηξία, θαζψο θαηά ηελ πξψηε ηεο εξγαζηαθή απφπεηξα ζηελ 

Διιάδα, έπεζε ζχκα παξαπιάλεζεο απφ έλα γξαθείν εχξεζεο εξγαζίαο αιιά ε πξψηε 

νπζηαζηηθή εξγαζία ηεο ήηαλ ε θχιαμε ελφο ειηθησκέλνπ εγρεηξηζκέλνπ αηφκνπ πνπ ην 

βξήθε κέζσ ελφο ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ:  

«πήγα ζε έλα γξαθείν γηα δνπιεηέο θαη ηέηνηα λα κνπ βξνύλε. Απηό ήηαλε ςεύηηθν», «Με 

ζηείιαλε, λαη, κε ζηείιαλε εδώ ζηελ ζηε ((όλνκα πόιεο)), βξήθαλε δνπιεηά θαη κνπ 

είπαλε θαη ήηαλε γηα μελνδνρείν θακαξηέξα», «Με πήξαλε δύν άηνκα θαη εγώ δελ ήμεξα 

ηίπνηα (γέιην) θαη κε πήγαλε ζε κηα ηαβέξλα. Ήκνπλα λέα ηόηε θαη κε πήγαλε ζ' απηή ηε 

ηαβέξλα γηα άιιε δνπιεηά», «Καη γηα 3 κέξεο ιίγν δνξίζηεθα, αιιά έθπγα. Πάιη κε 

βνήζεηα δηθηά καο από δηθά καο κέξε. Βξήθα έλα ηειέθσλν θαη κνπ είπαλε θαη είλαη... 

Μπνξνύκε λα κπνξνύλε λα κε βνεζήζνπλε, γηαηί νύηε ήμεξα αθξηβώο πνύ είκαη θαη 

ηέηνηα... Καη έηζη ιίγν δπζθνιέπηεθα, αιιά πεξλνύζε εθεί από ηνύηε ηαβέξλα πεξλνύζε 

έλαο Βνύιγαξνο. Καη απηόο ήμεξε πνύ είκαη θαη κνπ εμήγεζε αθξηβώο ((όλνκα πόιεο)), 

((όλνκα πόιεο)) έηζη κέξε γηαηί δελ ηελ ήμεξα νύηε ζηα ειιεληθά θαη κε βνήζεζε απηόο 

θαη έθπγα από θεη. Αιιά ιίγν κεηά δνξίζηεθα, γηαηί απηνί πιεξώζαλε ην γξαθείν», «Καη 

θπλεγνύζαλε ην γξαθείν, ην γξαθείν θπλεγνύζε εκέλα ((γέιην))... Καη ληάμεη κεηά ζηγά-

ζηγά ην θηηάμακε, αιιά καο θπλεγνύζαλε γαηί δελ ήηαλε πνιύ θαινί άλζξσπνη εθεί ζηε 

ηαβέξλα...», «Δ λαη από αγγειίεο θαη από γλσζηνύο. Γηθά καο έηζη όπνηνο... Δίρε θαη 

γξαθείν θαη εδώ ζην ((όλνκα πόιεο)) πάιη θαη πήγακε θαη εθεί θαη κηιήζακε θαη 

ηέηνηα... Αιιά εγώ ην βξήθα ην δηθό κνπ ηε δηθά κνπ δνπιεηά από ηε ζεία κνπ. Έηζη πνπ 

ηε γλσξίδαλε εθεί ζην ρσξηό γλσξηζηήθαλε... Δ θαη από ηε κία ζηελ άιιε κηιάλε έηζη 

θαη ιέλε εδώ ζα ρξεηαζηεί γπλαίθα, εθεί ζα ρξεηαζηεί γπλαίθα, ζέινπλε γηα απηή ηε ζέζε, 

γηα απηή ηε δνπιεηά λα πνύκε», «ζε έλα παππνύ πήγα», «πνπ ήηαλ εγρεηξηζκέλνο θαη ην 

πξόζεμα, ήηαλε κεγάινο έηζη 85 θαη ρξνλώ ήηαλε θαη ήζειε βνήζεηα κεηά ηε ρείξηζε θαη 

ηέηνηα. Απηό. Μέρξη λα θηηάμσ 2 ρξόληα έθαηζα, έθηηαμα ηα ραξηηά κνπ...». 

Κάπνηεο κεηαλάζηξηεο μεθίλεζαλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο πνξεία ζηελ Διιάδα κε ζπρλέο αιιαγέο 

ζηελ εξγαζία ηνπο. Ζ Μ. 49 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία πνπ δεη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 15 

ρξφληα αλαθέξεη: 
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«Έρσ πάεη λα ξαληίδσ ειηέο, έρσ πάεη λα θαηαξ λα θαζαξίδσ ζπίηηα, έρσ έρσ θάλεη 

καζάδ ζε θπζηθνζεξαπεπηήξην, κ: έρσ θάλεη ιάηδα. Γελ έρσ πξνζέμεη γπλαίθεο ζηα 

ζπίηηα. Έρσ δνπιέςεη ζε θνπδίλα εζηηαηόξην θαη πην πνιύ είλαη α α από 2001 λνκίδσ;».  

Ζ Α. 48 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ δεη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 17 ρξφληα, παξαζέηεη:  

«Καη ήξζακε εδώ θαη ςάρλακε γηα δνπιεηά. Ήηαλε πξώην ειηέο, κεηά ρσξάθηα, κεηά 

ζηα ζπίηηα γπλαίθεο ηέηνηα. Ξέξεηο; Γηαγηάδεο, Παππνύδεο. Μπαίλεηο κέζα. Γνπιεύεηο. 

Μέλεηο εθεί. Αθήλεηο ηα παηδηά ζνπ, ηα πάληα γηα λα κπνξνύλε λα, λα πάξεηο ην 

κεληάηηθν, λα ην δίλεηο ζηα, ζηα νηθνγέλεηα γηα λα έρνπλε ιεθηά γηα ην κήλα».  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπκκεηέρνπζα θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη ηελ εξγαζία ηεο σο εζσηεξηθή 

εξγάηξηα ζαλ έλα ηξφπν λα βνεζήζεη ηα παηδηά ηεο νηθνλνκηθά ηαπηφρξνλα φκσο ράλεη ηελ 

επαθή καδί ηνπο.   

Κάπνηεο κεηαλάζηξηεο μεθίλεζαλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία δνπιεχνληαο ζε ηαβέξλεο θαη 

θαθεηέξηεο θαη κίιεζαλ θαη γηα ηηο πξψηεο δπζθνιίεο ζε απηέο ηηο δνπιεηέο. Ζ Λ. 42 εηψλ απφ 

ηε Βνπιγαξία, πνπ εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 13 ρξφληα, αλαθέξεη:  

«Ήηαλε ν αδεξθόο κνπ ζην ((όλνκα πόιεο)) θαη πήγα θαη εγώ (…) Δθεί βξήθα δνπιεηά 

ζε έλα ζνπθιαηδίδηθν, δνύιεςα θαη δνύιεςα, ηόηε κνπ θάλεθαλ πνιιά ηα ιεθηά 

(…)Αιιά ζηελ νπζία ηα 20 επξώ ήηαλε ιίγα, γηαηί πιεξώλακε ελνίθην, θαγεηό, 

ηζηγάξα».  

Ζ Δ. 51 εηψλ απφ ηε Γεσξγία πνπ κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα 

πξνζζέηεη:  

«Καη μεθίλεζα δνπιεηά ζην ((όλνκα καγαδηνύ)), δειαδή δελ ήμεξα γιώζζα ηίπνηα, 

βξήθα Γεσξγηαλνί θαη κε βνεζνύζαλε, βξήθα δνπιεηά ζην θαθελείν θαη δνύιεςα εθεί 6 

κήλεο».  

Ζ Ρ. 66 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία πνπ δεη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 22 ρξφληα αλαθέξεη ηελ 

εκπεηξία ηεο γηα ηελ εξγαζία ζε ηαβέξλα: 

«Δίρακε κηα θαζεγήηξηα πηα ε θόξε ηεο έρεη θεξδίδεη θάηη αγώλα. Αγώλα ιέγεηαη;», 

«Γηα βηνιίλα θαη απηή καο βόεζεζε, λα καο βξεη δνπιεία ζε κία ηαβέξλα ζε κηα παξαιία 

θαη έηζη μεθηλήζνπκε. Μεηά δνπιεύνπκε κε έλαο κάζηνξαο  είρε ηαβέξλα εδώ. Απηόο καο 

βξήθε ζπίηη».  

Ζ Κ. 48 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 13 ρξφληα, κηιάεη 

γηα ηελ πξψηε ηεο εξγαζία:  

«εθεί ήκνπλα ζηελ ηαβέξλα», «Από ηελ Αζήλα ακέζσο εδώ. Από κία γξαθείν κε 

ζηείιαλε εδώ». 
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Ζ Β. 43 εηψλ απφ ηε εξβία πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα ην πξψην 

δηάζηεκα ήηαλ απηναπαζρνινχκελε:  

«Δγώ δσγξαθίδσ θαη είρα γηα πνιιά ρξόληα ζηελ παξαιία είρα ηελ άδεηα, γηα ην... είρα 

ην πόζην κνπ κε δσγξαθηθή, δσγξάθηδα πίλαθεο πάλσ ζε γπαιί θαη ληάμεη ηόηε ήηαλε 

θαιέο επνρέο θαη κπνξνύζα μέξεηο λα... Έθαλα θαιά ιεθηά θαη κεηά κε ηελ θξίζε, 

μέξεηο, δελ δε γηλόηαλε...», «πξηλ πνπ λαη θαη πνπ είρα απηό ην πόζην θαη δσγξάθηδα 

μέξεηο είρα ζρέζε κε ηνπξίζηεο. Δίλαη γηα ην γηα ην ζεδόλ», «Πάξα πνιύ θαιύηεξα». 

Ζ . 47 εηψλ απφ ηε εξβία ήξζε ζηελ Διιάδα πξηλ 11 ρξφληα κε ζθνπφ λα εξγαζηεί σο 

μελαγφο ζε ηνπξηζηηθφ γξαθείν:  

«ήκνπλα γηα λα επηθνηλσλήζσ καδί κε ηα γξαθεία απ‟ ην Βειηγξάδη», «δνπιεύσ ζε θάηη 

πνπ δελ έρσ δνπιέςεη πνηέ θαη ήηαλ έλα ηνπξηζηηθό», «εύθνιν γηαηί δελ ππάξρνπλ 

πνιινί έξβνη πνπ μέξνπλ ηε δνπιεηά», «θαη ηε γιώζζα». 

Ζ Ο. 51 εηψλ απφ ηε Ρνπκαλία πνπ κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα γηα πξψηε θνξά πξηλ 25 

ρξφληα κηιάεη γηα ηελ πξψηε ηεο δνπιεηά:  

«πήγα ζην εξγνζηάζην παπνπηζηώλ πνπ δνύιεπε ε πεζεξά κνπ», «. Αιιά ηα αθεληηθά 

επεηδή κ‟ αγαπνύζαλε θαη είδαλε ηη άλζξσπνο είκαη, κνπ θέξλνπλε ζη ζπίηη θαη ςαιίδηδα 

((παπνύηζηα))», «Μεηά αλνίμαλε πξαηήξην, (…) κε θσλάμαλε εκέλα λα πνπιάσ εγώ ηα 

παπνύηζηα». 

Έλα δήηεκα πνπ απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηηο κεηαλάζηξηεο ηνλ πξψην θαηξφ ήηαλ ε 

γιψζζα, θαζψο φιεο ήξζαλ ρσξίο θακία γλψζε ηεο ειιεληθήο, γεγνλφο πνπ επεξέαζε ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ Διιάδα. Κάπνηεο απφ απηέο αλαδεηθλχνπλ ηηο έληνλεο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηζαλ ην πξψην δηάζηεκα έιεπζήο ηνπο κε ηε γιψζζα, αιιά ηαπηφρξνλα δε 

ζπζρεηίδνπλ ηηο δπζθνιίεο απηέο κε ηνλ πξψην θαηξφ.  

Αξρηθά ε Ρ. 66 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ ήξζε ζηελ Διιάδα πξηλ 22 ρξφληα, αλαθέξεη 

θαζεκεξηλά πεξηζηαηηθά ηεο δσήο ηεο ηα νπνία πξνβάιινπλ ηηο δπζθνιίεο ζε δηάδξαζε κε 

κία ληφπηα γπλαίθα ζρεηηθά κε ηε γιψζζα. Σνλίδεη αθφκε ην γεγνλφο φηη ιφγσ ηνπ φηη ν 

θφξηνο εξγαζίαο ηεο είλαη πνιχ κεγάινο ήηαλ αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα λα κάζεη ηελ 

ειιεληθή γιψζζα, θαζψο κε ηνλ άληξα ηεο κηιάεη ζηε βνπιγαξηθή γιψζζα:  

«Δ, λαη γηαηί δελ μέξνπκε ε γιώζζα θαη δηαβάδνπκε αιιά έρεη ιέμε πνπ κνηάδνπλ θαη 

κεξηθέο θνξέο γειάη ηε κάκα ((όλνκα εξγνδόηξηαο)). Ζ κακά ην αθεληηθό καο γειάη 

γηαηί θάπνηα θνξά καο ξσηά θνηκεζήθαηε. ρη δελ θνηκεζήθακε γηαηί καο έθαγαλ 

θνπλνππίδηα. Άιιε θνξά καο ξσηά ηη έρεηε θάεη. Κνπλνύπηα. Έηζη γίλεηαη κπέξδεκα”, 

“κνηάδνπλ νη ιέμνη θαη εκείο δελ κπνξνύκε λα ηηο ρσξίζνπκε αθόκα. Γελ κπνξνύκε λα 

ηελ θαηαιαβαίλνπκε αιιά ληάμεη εγώ δελ κπνξώ λα πσ γηα ηώξα κηιάσ θαιά ειιεληθά 
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γηαηί όηαλ κπαίλσ ζε θάπνην ζπίηη όιν πάσ γηα δνπιεηά. Γελ έρσ κε πνίνο λα κηιήζσ. 

ην ζπίηη κνπ κηιάκε βνπιγαξηθά κε ην άληξαο κνπ. Βιέπνπκε βνπιγαξηθή ηειεόξαζε», 

«Ναη πην εύθνιν. Ναη, πην εύθνιν».  

Ζ Γ. 48 εηψλ απφ ηελ Οπθξαλία πνπ εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα 

παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ληφπηνπο θαη ηηο ληφπηεο θαη παξνπζηάδεη 

ζηηγκηφηππν ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηεο ηνλ πξψην θαηξφ, αλαδεηθλχνληαο ηελ αδπλακία ηεο λα 

θαηαλνήζεη θαη απιέο θαζεκεξηλέο ιέμεηο. Αλαδεηθλχεη ηελ έληνλε δηαθνξά πνπ ππάξρεη 

αλάκεζα ζηηο δχν γιψζζεο πνπ ηελ εκπνδίδνπλ λα κάζεη ηελ γιψζζα:  

«Με πάεη εθεί, εγώ δελ ήμεξα νύηε “λαη” νύηε “όρη”,”, “Έθαηζα εγώ εθεί, αιιά ζαο 

μαλαιέσ δελ ήμεξα ηίπν- ηα απνιύησο. Αιιά πξηλ από εκέλα δνύιεπε εθεί κία 

Μνιδαβέδα, πνπ εκείο κηιάκε θαη απηή Μνιδαβέδα κηιάεη ξώζηθα θαη εγώ κηιάσ 

ξώζηθα.», «Καη κε βόεζεζε απηό, κνπ είρε γξάςεη όιν ην ραξηάθη, ηη έπξεπε λα δώζσ 

ζηε γηαγηά, ράπηα γηα παξάδεηγκα ην πξσί, λα θηηάμσ έλα θαθέ (ηη) λα δώζσ κπηζθόηα 

θαη κεηά πξνρσξάκε γηαηί δελ κπνξνύζα λα ζπλελλνεζώ νύηε κε ηε γηαγηά νύηε κε ηε 

θόξε ηεο.», «Αρ λα ζνπ πσ θάηη λα γειάζεηο. Καη έθαηζα εθεί ηνλ επηέκβξε, 

Οθηώβξην, Ννέκβξηνο, Γεθέκβξηνο. Μνπ ιέεη κηα θνξά ε θπξία Αιίθε, εγώ πάληα είρα 

ηόηε ήηαλε “Καιεκέξα δσή”. Έξγν “Καιεκέξα δσή”, κ' άξεζε πάξα πνιύ, παξά πνπ 

δελ είρα θαηαιάβεη ηη ιέλε εθεί, αιιά θνίηαγα εγώ ηειεόξαζε. Καη κηα θνξά είρα 

κπξνζηά κνπ έλα ιεμηθό ξώζηθν-ειιεληθό πνπ κεηαθξάδεη, θαηάιαβεο, ζηα ειιεληθά απ' 

ηα ειιεληθά ζηα ξώζηθα. (2) Δδώ ιέγεηε “πνηέ” θαη “πόηε” δελ είρα μερσξίζεη απηό θαη 

κε ξσηάεη ε θπξία Αιίθε ε... Ήζειε λα κνπ θάλεη δώξν έλα δεπγάξη παπνύηζη. Καη κνπ 

ιέεη “πόηε λα πάκε;”, δελ είρα θαηαιάβεη θαη ιέσ “πνηέ”. Ήζεια λα ξσηήζσ “πόηε;” 

θαη κέρξη ηώξα δε βιέπσ νύηε παπνύηζηα νύηε ηίπνηα», «Δγώ κέρξη ηώξα δελ κπνξώ λα 

κάζσ “λα” θαη “ζα”. Μα δε κπνξώ κε ηίπνηα. “Θα” “λα” Καη κνπ εμεγνύλε ηα 

παηδηά, ηα ηξία παηδάθηα, πήγαλε θαη ζπνπδάδνπλε ηώξα. Μα δελ κπνξώ δε κπνξώ δε 

μερσξίδσ. Γελ κπνξώ. Βεβαίσο. Δκείο έρνπκε πην ζθιεξή γιώζζα εκείο. Έρνπκε “ζηζ, 

ηζ δ, ηζ”. Δδώ όηαλ ήξζα ζηελ Διιάδα δελ έιεγα “δελ ζέισ”, “δελ θέισ, θ”, γηαηί 

εκείο έρνπκε πην ζθιεξή γιώζζα. Βεβαίσο θαη ήηαλ δύζθνιν».  

Ζ Ε. 41 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία εθηά ρξφληα, 

επίζεο αλαθέξεη:  

«Δ λαη δπζθνιεύεη γηαηί άκα δελ μέξεηο λα κηιάο είλαη θαη δύζθνιν λα θαηαιαβαίλεηο ν 

άλζξσπνο. Μέρξη λα καζαίλεηο γηαηί θαη ζηε Βνπιγθαξία έρεη, αο πνύκε, εδώ έρεηε, αο 

πνύκε, θαηξό, θαηξόο. Δκείο έρνπκε θαηξό, ρξόλν, εκείο έρνπκε κόλν κία ιέμε γη‟απηό», 

«Μέρξη λα θαηαιαβαίλεηο πνηα ιέμε λα πεηο ζε θάπνηα ηα πξάγκαηα είλαη δύζθνιν θαη 
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ζαλ γιώζζα έρεηε πνιιά ιίγα γξάκκαηα αιιά είλαη πάξα πνιύ πινύζην γιώζζα», «ηαλ 

ζνπ κηιάλε θαη δελ θαηαιαβαίλεηο ηη ζνπ κηιάλε είλαη δύζθνιν απιά όηαλ παο ην πξώην 

πνπ δνύιεπα ζην θαθεηέξηα καζαίλεηο απηό πνπ ζνπ ρξεηάδεηαη ζηε δνπιεηά, λα παίξλεηο 

παξαγγειία, λα απαληάο, απηά. Γελ κπνξνύζεο έηζη εύθνια θαη λα κηιάο, λα 

θαηαιαβαίλεηο», «ηγά, ζηγά όηαλ κηιάο θαη έρεηο παξέα ξσηάο ηη είλαη απηό, πσο ζε 

ιέλε απηό έηζη. Γελ έρσ ζην ζπίηη λα βιέπσ ηειεόξαζε θαη ηέηνην γηαηί έρσ από ηελ 

Βνπιγαξία. Ναη θαη απηό είλαη ιίγν δύζθνιν γηαηί όηαλ δελ έρεη πάξα γηα λα καζαίλεηο 

απ‟ ην ηειεόξαζε, απ‟ ην (2) λα δηαβάζεηο βηβιία θαη ηέηνηα πξάγκαηα είλαη πην αξγά ηα 

κηιάο». 

 Ζ Ε. επίζεο δπζθνιεχηεθε ην πξψην δηάζηεκα, ηαπηφρξνλα φκσο θαηαζέηεη ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο πξνζπάζεζε λα μεπεξάζεη απηφ ην πξφβιεκα. πσο ε Ε., έηζη θαη ε Δ. 51 εηψλ 

απφ ηε Γεσξγία, πνπ ήξζε ζηελ Διιάδα πξηλ 10 ρξφληα, δέρηεθε βνήζεηα απφ θάπνην θηιηθφ 

πξφζσπν, ην νπνίν είρε κεηαλαζηεχζεη ήδε ζηελ Διιάδα, φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο 

ζην εξγαζηαθφ ρψξν. Σαπηφρξνλα πξνβάιιεη έληνλα ηελ αλάγθε ηεο λα κάζεη ηελ ειιεληθή 

θαιχηεξα, αθφκε θαη κεηά απφ δέθα ρξφληα:  

«Πξνζπάζεζα λα κάζσ θάηη πξάγκαηα ληάμεη θαθελείν δελ ήηαλ δύζθνιν, ε θίιε κνπ 

κνπ έγξαθε δειαδή ηη θαθέ, πώο λα θηηάμσ, δειαδή ζθέην, ηη είλαη γεσξγηαλά, όηαλ λα 

κνπ ιέγαλε θηηάμε ζθέην, ειιεληθό, θξαπέ απηά όια, είρα γξάθεη, δειαδή πάξα πνιύ 

εύθνιν... ηελ αξρή μεθίλεζα πνιύ θαιά ειιεληθά γιώζζα, αιιά ηώξα 10 ρξόληα πάεη 

ιέσ θαη δελ έρσ κάζεη ειιεληθά θαιά. Γε κηιάσ ζσζηά, γηαηί δε κε δηνξζώλνπλε. Απηό 

απηό», «Καη όπσο έκαζα έηζη, δε δην γηαηί λνκίδνπλε θαη λα ηζαηηζηώ, λα 

ζηελαρσξεζώ, θαη δε κε δηνξζώλνπλε παηδηά θαη όινη», «Ναη λαη πάξα πνιύ δύζθνιε 

λαη».  

Ζ Α. 47 εηψλ πνπ κεηαλάζηεπε απφ ηε Βνπιγαξία ζηελ Διιάδα πξηλ 17 ρξφληα καο ιέεη γηα 

ηηο δπζθνιίεο ηεο πνπ αληηκεηψπηζε ζηε γιψζζα. Δπίζεο παξαζέηεη ηηο θαζεκεξηλέο ηεο 

δπζθνιίεο ηνλ πξψην θαηξφ, αιιά ζηε ζπλέρεηα ζεσξεί φηη πέηπρε έλα θαιφ επίπεδν 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο θαη ηηο γεγελείο:  

«Απηό ήηαλ ην πξώην πξόβιεκα μέξεηο θαη αγρώλεζαη θαη πξέπεη λα ζθεθηείο. Απηό 

είλαη ζαλ αλ είζαη, ηη λα ζνπ πσ. Θέιεηο λα πεηο θάηη δε κπνξείο γηαηί δελ μέξεηο πώο λα 

ην πεηο. Κάλεηο θάηη θαη έρεηο πξόβιεκα ζέιεηο λα ην εμεγήζεηο πώο δε γίλεηαη. Κη αθόκα 

δπζθνιεύνκαη μέξεηο, αιιά εληάμεη κε θαηαιαβαίλνπλε», «Καη ηώξα κε θαηαιαβαίλνπλ 

θαη όηαλ δε κηιάσ κε θαηαιαβαίλνπλε».  

Ζ Ο. 51 εηψλ πνπ θαηάγεηαη απφ ηε Ρνπκαλία θαη ήξζε ζηελ Διιάδα πξηλ 25 ρξφληα καο 

αλαθέξεη ηελ εκπεηξία ηεο. Δπεηδή ε ζπγθεθξηκέλε εξσηψκελε δεκηνχξγεζε νηθνγέλεηα ζηελ 
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Διιάδα κε Έιιελα ζχληξνθν θαη επεηδή άλνημε δηθφ ηεο καγαδί ζηελ ειιεληθή αγνξά, 

απέθηεζε εχθνια εμνηθείσζε κε ηελ ειιεληθή γιψζζα ζε βαζκφ πνπ έραζε ηελ εμνηθείσζή 

ηεο κε ηελ ξνπκαληθή γιψζζα, ζηνηρείν πνπ ίζσο δειψλεη ηελ αθνκνίσζή ηεο κε ηε ρψξα 

ππνδνρήο: 

«Αιιά ηόηε κηινύζα κόλν ειιεληθά θαη ε πξνθνξά κνπ ήηαλ πην θαιή. Μόλν νη 

θαζεγήηξηεο κε θαηαιάβαηλαλ πνπ είκαη μέλε. Οη άιινη έιεγαλ κήπσο είκαη Κύπξηα, 

μέξεηο. Μήπσο ήκνπλ Διιελίδα πνπ δνύζα ιίγν έμσ ιίγν από ηελ πξνθνξά. Αιιά 

εληάμεη κηινύζα πνιύ θαιά θαη κάιηζηα ζηε Ρνπκαλία όηαλ πήγα κνπ είπαλ έρσ 

πξνθνξά. Γειαδή δελ κηινύζα θαζαξά ξνπκάληθα ζαλ Ρνπκάλα. Μηινύζα ζαλ μέλε θαη 

κε θνξνηδεύαλε. Δ βέβαηα ηόζα ρξόληα ζηελ Διιάδα, 12;», «, ηη ζνπ ξρεηε πην γξήγνξα 

δελ θάζεζαη λα ζθέθηεζαη. Απζόξκεηα. Καη ήηαλ θάηη θαζεγήηξηεο θαη κνπ ιέλε εζύ δελ 

είζαη Διιελίδα θαη ιέσ είζαη θαζεγήηξηα θαη κνπ παλ πνπ ην θαηάιαβεο θαη ιέσ κόλν 

εζείο ζα θαηαιαβαίλεηε».  

Κάπνηεο άιιεο κεηαλάζηξηεο, επεηδή εξγάδνληαη ζε ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα, εμαζθνχλ 

θπξίσο ηελ αγγιηθή γιψζζα παξά ηελ ειιεληθή, κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο ηφζν ηνλ πξψην θαηξφ φζν θαη ζήκεξα. 

Ζ Β. 43 εηψλ απφ ηε εξβία πνπ δεη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη: 

«Ήηαλε πάξα πνιύ δύζθνιν, αιιά ληάμεη ηόηε (2) εγώ (3) κηιάσ πάξα πνιύ θαιά ηέιεηα 

αγγιηθά», «Καη ληάμεη, νη Έιιελεο επεηδή είλαη, μέξεηο, είλαη ηνπξηζηηθό λεζί κηιάλε 

όινη κηιάλε αγγιηθά», «Καη δελ είρα πξόβιεκα. Αιιά κεηά, επεηδή ήζεια λα λα κείλσ 

εδώ, ππήξρε έλα, πώο ην ιέλε, θέληξν κεηαλαζηώλ. Καη είραλε είρακε καζήκαηα 

ειιεληθώλ γηα δύν ρξόληα. Ήηαλε, μέξεηο, ήηαλε δώξν γηα ηνπο κεηαλάζηεο», «Καη έρσ 

κάζεη θαη λα γξάςσ, λα δηαβάζσ θαλνληθά...», «Πην θαιά απ' όηη κηιάσ ((γέιην)). 

Γπζθνιεύσ, επεηδή, μέξεηο, πάληα δνύιεςα, είρα δνπιεηέο κε ηνπξηζκό», «Καη...Ναη, ηα 

αγγιηθά κόλν θαη κεηά μέξεηο είλαη δπζθνιεύσ θαη ηώξα ιίγν, αιιά ληάμεη, πξνζπαζώ.», 

«Γελ αξθεί λα κηιάο ηα αγγιηθά δε δε δελ. Δηδηθά ηνλ ρεηκώλα πνπ θεύγνπλε νη 

ηνπξίζηεο ((γέιην)) δε γίλεηαη λα κηιάο κε ηνπο Έιιελεο ηα αγγιηθά ζπλερώο. Γελ είλαη 

θαη σξαίν. Νηάμεη είρα πξνβιήκαηα λα λα βξσ εηδηθά ρεηκώλα δελ ππήξραλε πνιύ 

δνπιεηέο γηα, μέξεηο. Σν θαινθαίξη ήηαλε πην εύθνιν επεηδή μέξεηο κπν κπνξνύζεο λα 

δνπιέςεηο θαη ζην ζην εζηηαηόξην κε ηνπξίζηεο κε... Γεληθώο ζην ηνπξηζκό.» 

 Σν ίδην θαη ε . 47 εηψλ απφ ηε εξβία, πνπ δεη 11 ρξφληα ζηελ Διιάδα:  

«Λνηπόλ εγώ, πνπ είλαη ην ζέκα κνπ, εγώ κηιάσ αγγιηθά κε ηνλ άληξα κνπ θαζεκεξηλά 

θαη γη‟ απηό ην ιόγν ηα ειιεληθά κνπ δελ είλαη ηόζν θαιά, πήγα ζεκηλάξηα, είρα 
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δαζθάια, ζέισ, κέλσ εδώ θαη βεβαίσο πξέπεη λα κηιάο ηελ γιώζζα αιιά ηώξα θαη κε 

ην καγαδί βεβαίσο έρνπκε θαη Έιιελεο θαη μέλνπο θαη είλαη μέξεηο;», «Βεβαίσο είλαη 

ινηπόλ θαιύηεξα θάζε κέξα βεβαίσο γηαηί είκαη εδώ».  

Κάπνηεο άιιεο, ηέινο, θαίλεηαη λα ππεξηνλίδνπλ ηφζν ηηο αξρηθέο δπζθνιίεο φζν θαη ην 

γεγνλφο φηη ε θαηάζηαζε βειηηψζεθε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ Σ. 60 εηψλ απφ ηε 

Βνπιγαξία πνπ δεη 11 ρξφληα ζηελ Διιάδα αλαθέξεη ηελ εκπεηξία ηεο θαη δείρλεη ην πψο ε 

αδπλακία ηεο λα κηιήζεη ηελ ειιεληθή γιψζζα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κε αλεθηηθή ζηάζε ησλ 

ληφπησλ επεξέαζαλ αξλεηηθά ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηεο θαηάζηαζε ζε βαζκφ πνπ απέθεπγε θαη 

λα κηιήζεη. Αθφκα ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ είρε ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ζηε δηαδηθαζία 

πξνζαξκνγήο ηεο, ζέηνληάο ηελ ζε πξνηεξαηφηεηα αθφκε θαη ζε ζρέζε κε ηα ρξήκαηα:  

«Δίλαη δύζθνια αλ δελ μέξεηο γιώζζα αιιά πνπ λα κάζεηο γιώζζα ζηε Βνπιγαξία. ηαλ 

ήξζε εδώ έκαζε γιώζζα. Δ θαη θιαίσ, θιαίσ δύν ρξόληα θαη θνβάκαη λα ηα πσ, κελ πσ 

θάηη θαη γειάεη θόζκνο. (γέιην) Πνιύ θνβήζεθα. Πην πνιύ θνβάκαη κελ πσ θάηη λα 

γειάεη. Λέσ πην θαιύηεξα λα κελ ηα ιέσ. Απηό εληάμεη, εληάμεη έρσ γξάςεη εθαηό θνξέο 

θαη ζην ηέινο δελ μέξσ πην λα πσ. Από πνύ λα μέξσ αλ είλαη ίδην εληάμεη, ληάμεη», «Δ 

ην πξώην θαηξό εληάμεη άκα δελ θαηαιαβαίλεηο. ρη ηώξα είλαη πην ιίγν ηα ιεθηά πνπ 

παίξλνπκε. Μα είκαη πην ήξεκε. Γελ είλαη ζαλ απηή ρξόληα πνπ δελ μέξσ γιώζ- ζα. Με 

έζηεηιε ε θόξε ηεο λα πάξσ θάηη πεπόληα πίζσ από πόξηα, θνίηαμε, γύξηζε, ιέσ δελ 

έρεη. Δίδα πεπόληα αιιά πνπ λα μέξσ πνπ κε έζηεηιε γηα πεπόληα θαη ε ηώξα ληάμεη». 

Ζ Π. 45 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ δεη 17 ρξφληα ζηελ Διιάδα, ιέεη γηα ηηο δπζθνιίεο ηνπ 

πξψηνπ θαηξνχ ζηε γιψζζα. Σνλ ριεπαζκφ θαη ηε κε αλεθηηθφηεηα πνπ βίσζε ε 

ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα, ζηνηρείν πνπ ηελ επεξέαζε ηδηαίηεξα ηνλ πξψην θαηξφ, φκσο ε επαθή 

ηεο κε ην παηδί ηνπ αθεληηθνχ ηεο ζηελ πξψηε ηεο εξγαζία ηε βνήζεζε πάξα πνιχ λα κάζεη 

ηε γιψζζα ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα:  

«Οη πξώηεο ρξνληέο ήηαλε ιίγν δύζθνιεο, γηαηί δελ μέξακε νύηε ηε γιώζζα καο νύηε ηη 

λα θάλνπκε θαη ην έλα θαη ην άιιν», «Καη έκπαηλα έηζη ζηα ζπίηηα, πξόζεμα έλαο 

παππνύο ε θη από θεη έηζη ζηγά-ζηγά έκαζα ηε γθιώζζα», «Αιιά ήηαλε πνιύ δύζθνια 

ζηελ αξρή, γηαηί δελ ήμεξεο ηε γιώζζα.», «Αρ πνιύ δύζθνια πνιύ δύζθνια. Να 'λαη 

θαιά ην ζην αθεληηθό κνπ είρε έλα παηδάθη (γέιην)» «Καη ήηαλε 10 ρξνλώ θαη κε καδί κε 

ην παηδί πην πνιύ ηελ έκαζα» «Απηόο κε έπηαλε ζηα ζην ρέ έηζη κε ην ρέξη θαη πάκε λα 

πα λα πνύκε ζηελ θνπδίλα θαη πηάλεη πηξνύλη θαη ιέεη “πεο πηξνύλη” (γέιην). Έηζη κνπ 

έδεημε θαη από ηε ηειεόξαζε πνιύ» «έηζη έκαζα. Ναη αιιά ήκνπλ θαη εγώ πην λέα, 

έπηαλα θαη πην γξήγνξα. Σώξα (γέιην) ηώξα λα 'ξζεηο ζ' απηά ηα ρξόληα πην κεγάιε 

ειίγν είλαη πην πνιύ δύζθνιν. Αιιά ληάμεη γηα 4-5 κήλεο ηελ έκαζα έηζη;» «Καηάιαβα 
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ήληα κνπ ιέγαλε θαη ηη δεηνύζαλε θαη ην έλα ην άιιν. Αιιά ληξεπόκνπλα γηα λα ην ιέσ 

γηαηί ζα ην πσ ιάζνο. Ή άκα ηνλ έιεγα θαη ην έιεγα ιάζνο ε γεινύζαλε θη εγώ 

ζηελαρσξνύκνπλα. Αιιά ληάμεη κεηά έιεγα ε ιάζνο είλαη ιάζνο εγώ ζα ην πσ, απηνί ζα 

κνπ ην πνύλε κεηά ζηε πξαθηηθή πώο είλαη αθξηβώο θαη έηζη ζηγά-ζηγά έκαζα.» «Αιιά νη 

πξώηεο 4-5 κήλεο ήηαλε δύζθνινη» «Γηαηί δελ μέξακε πνιύ ηε γιώζζα θαη πην πνιύ κε 

λόεκα. Με λόεκα ήηαλε πην πνιύ. Απηά. Δγώ δελ έρσ πνιύ πεξάζεη όπσο νξηζκέλεο 

έρνπλε πεξάζεη πάξα πνιύ».  

Ζ Μ. 49 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα, 

παξνπζηάδεη κε έλαλ ηδηαίηεξα παξαζηαηηθφ ηξφπν ηνπο πξψηνπο ηεο έμη κήλεο ζηελ Διιάδα 

θαη ηελ επηζπκία ηεο λα κηιήζεη ηαπηφρξνλα κε ηελ αδπλακία ιφγσ άγλνηαο ηεο γιψζζαο. 

Παξνκνηάδεη ηελ ειεπζεξία κε ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα κπνξεί λα κηιάεη θαη λα επηθνηλσλεί. Ζ 

θφξε ηεο ζπλεηέιεζε θαζνξηζηηθά ζηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο, ιφγσ ηνπ φηη έκαζε ηε 

γιψζζα απφ κηθξή ειηθία ζην ζρνιείν:  

«Αιιά απ' ηε ηειεόξαζε, από δσ, από θεη απ' ην θαη γεληθά απ' ην δόξη ηνπ αλζξώπνπ, 

ηη δόξηα ηξαβάο γηα λα θαηαιάβεηο ηη ιέεη ν άιινο. Καη αηζζάλεζαη, ην πην άζρεκν πνπ 

αηζζαλόκνπλα είλαη ζα λα ήκνπλα θνκκέλε εδώ ζην ιαηκό. Γηαηί ήζεια λα πσ, λα 

κηιήζσ θαη δε κπνξνύζα, δε κπνξνύζα. Απηό είλαη ην πην άζρεκν πνπ αηζζαλόκνπλα, 

όηαλ δελ κπνξνύζα λα κηιήζσ, όηαλ δελ κπνξνύζα λα θαηαιαβαίλσ. Καη κεηά απ' ην 6ν 

κήλα κπνξώ λα πσ όηη έρσ αξρίζεη λα κηιήζσ, απηόο ν θόβνο λα κηιήζσ λα θάλσ 

νιόθιεξεο κ: αο πνύκε “θαιεκέξα, πώο είζαζηε” ή “ην ςπγείν είλαη ζβεζηό”, 

νιόθιεξε πξόηαζε, αο πνύκε. Φνβόκνπλα κέρξη ην 6ν κήλα θαη κεηά ζηγά-ζηγά έρσ 

θαηαιάβεη όηη ειεπζεξώλσ ην κπαιό κνπ θαη αξρίδσ λα κηιάσ πην ειεύζεξα θαη ιέσ 

“α! Δδώ είκαζηε”», «Ζ γιώζζα λαη, γηαηί εγώ, ληάμεη ηα παηδηά ζην ζρνιείν 

καζαίλνπλε, λα πξνζπαζείο λα κε ιεμηθό λα κάζεηο γιώζζα δε γίλεηαη. Απ' ηε ηειεόξαζε 

κε ηελ Διέλε Μελεγάθε, κε ηα παηδηθά, εηδηθά κε ηα παηδηθά καζαίλακε, γηαηί εθεί, 

ζπκάκαη νη κέιηζζεο, κία κειηζζνύια, δύν κειηζζνύιεο απηό. Καη ζπκάκαη έλα πάιη 

αζηείν, ήηαλε κία Υάηληη, ην παηδηθό έξγν, νπνίν νπνία Υάηληη έιεγε ζηε ζηε θαηζίθα 

“έια ηώξα” θη εγώ είπα “((όλνκα θόξεο)), κήπσο ην θαηζίθη ην ιέλε “ηώξα”;” θαη 

γειάγακε λαη. Καη έηζη πξνζπα πξνζπα πξνζπαζήζακε λα θαηαιάβνπκε ηη ιέλε. Από 

απηά πνπ θάλαλε εθεί θαη λα ςάρλνπκε ιέμεηο. Γηαηί από πνύ λα από πνύ λα κάζεηο; 

Αθνύο, ζπλεηδεηνπνηείο κέζα ζην κπαιό ηη γίλεηαη θαη έηζη”, “απιά έςαρλα δνπιεηά, 

νπνία δελ πξέπεη λα κηιάο πνιύ. Γη' απηό γη' απηό πάσ λα θαζαξίδσ. Ζ πην δύζθνιε 

ιέμε γηα κέλα ήηαλε ηόηε νδνληνγιπθίδα, νπνία κάιινλ θαη κέρξη ηώξα δε ηε δε ηε ιέσ 

θαιά. Καη αλαξσηηόκνπλα κέζα γηαηί ζηα κπνπδνύθηα δνύιεπα ηόηε ιάηδα θη εθεί ήξζε 
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έλαο ζεξβηηόξνο θαη κνπ ιέεη “((ην όλνκά ηεο)), πνύ είλαη νδνληνγιπθίδεο;”. Σώξα εγώ 

αλαξσηηόκνπλα κέζα, ιέσ απηόο ηη κνπ ιέεη ηώξα; Πνηα ςάρλεη; Κη εγώ παιεύσ πάιη 

κέζα, παίξλσ πηάην κνπ ιέεη όρη, παίξλσ πηξνύληα όρη, παίξλσ ην έλα ην άιιν, κε θαη 

ζην ηέινο όηαλ είδε όηη απηό είλαη έλα απηό ην κηθξό μπιάθη, ιέσ “Παλαγία κνπ, απηό 

ήζειε ην νδνληνγιπθίδα;” Καη πάιεςα, πάιεςα, πάιεςα πάξα πνιύ κέρξη λα ηελ πσ 

όπσο ηώξα ηε ιέσ. Πάιη δε ιέσ ζσζηά, αιιά... Ζ ((όλνκα θόξεο)) κε καιώλεη ζπλέρεηα 

λαη. Ζ ((όλνκα θόξεο)) έρεη κάζεη νξζνγξαθία, νπνία ε ((όλνκα θόξεο)) έρεη, ε ((όλνκα 

θόξεο)), λνκίδσ, γηαηί έρεη δήζεη πην δύζθνιε, ήηαλε πην δύζθνιν γηα ηε ((όλνκα 

θόξεο)), ζην ζρνιείν εηδηθά». 

Ζ Λ. 42 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ δεη 13 ρξφληα ζηελ Διιάδα, ππνζηεξίδεη φηη δελ 

δπζθνιεχηεθε ηδηαίηεξα κε ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο, θαζψο είρε ππνζηήξημε απφ ηα άηνκα 

ζηνλ εξγαζηαθφ ηεο ρψξν.:  

«Δκέλα κε δπζ κε δπζθόιεςε πάξα πνιύ ηε γιώζζα κόλν κέρξη λα κάζσ, αιιά έκαζα 

πάξα πνιύ γξήγνξα. Γηα 6 κήλεο ήμεξα λα κηιάσ θαη λα θαηαιαβαίλσ, ζπαζηό βέβαηα 

λα κηιάσ», «Γε δε κνπ ήηαλε ηόζν δύζθνιν. Γελ μέξσ ίζσο επεηδή ήκνπλα ζε πην λεαξή 

ειηθία θαη ήηαλε πην εύθνιν γηα κέλα. Απ' ηελ αξρή λαη ήηαλε δύζθνιν, γηαηί δελ 

θαηαιάβαηλα, έλησζα ζαλ ραδή, ζαλ ζα λα κελ αθνύσ, ζαλ λα κελ κπνξείο λα κηιήζεηο. 

Δίλαη θαθό είλαη δόξη απηό. Γειαδή απ' ηελ αξρή πνπ δνύιεπα ζην ζνπβιαηδίδηθν ζην 

Πέξακα πνπ έιεγα, ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ ε νπνίν ήζειε λα κε θνπβεληηάδεη θαη κνπ 

έδεηρλε ζην λα κε κάιινλ κε ξσηνύζε πόζν ρξνλώλ είκαη ή μέξσ 'γσ, ζην εκεξνιόγηα 

πνπ ήηαλε λα ηνπ δείμσ, πόζα παηδηά έρσ λα ηνπ δείμσ κε απηό. Με αηό ην ηξόπν. Αιιά 

επεηδή θαη ζαλ άλζξσπνο θη εγώ είκαη πνπ ζέιεη λα κάζεη άλζξσπνο, πνπ ζέιεη λα 

θάλεη, πνπ κπνξεί, πνπ ζεσξώ όηη κπνξώ, πνιύ γξήγνξα ηα έκαζα. Καη ζπκάκαη θαη 

θάπνηα ζηηγκή ήηαλε ρεηκώλαο, θαη ήηαλε θξύν, θαη ήζεια ζόκπα γηα ην ζπίηη, αιιά δελ 

ήμεξα πώο πώο ηε ιέλε θαη πάσ ζην καγαδί θαη ιέσ ζηνλ άλζξσπν, επεηδή ήμεξα δύν 

ιέμεηο, “ε ζέισ από απηό πνπ δεζηαίλεη”, θάλσ έηζη (δείρλεη κε ηα ρέξηα), θαη κνπ ιέεη 

ζόκπα, λαη λαη ζόκπα (γέιην). Απηό δε ζα ην μεράζσ. Έκαηα δειαδή έκαζα γξήγνξα, δε 

ζπκάκαη λα έρσ θάπνηεο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Νηάμεη λαη κελ δελ θαηαιαβαίλεηο πνιιά 

πξάγκαηα, αιιά δελ είρα θαη ηόζν δόξη».  

Ζ Κ. 48 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία πνπ ήξζε ζηελ Διιάδα πξψηε θνξά πξηλ 13 ρξφληα ιέεη ηελ 

εκπεηξία ηεο γηα ηε γιψζζα. Ζ έιιεηςε θαηαλφεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο επηβάξπλε πνιχ 

ζπλαηζζεκαηηθά ηε ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα, αιιά επέδεημε κεγάιε ζέιεζε θαη ππνκνλή έηζη 

ψζηε λα κπνξέζεη λα θαηαθέξεη λα κηιήζεη:  
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«Από ηελ αξρή λαη, από ηελ αξρή έθιαηγα. Αιήζεηα. Έθιαηγα. Λέσ ηη είλαη απηό ην 

πξάκκα; Ση κνπ ιέεη απηό ην θόζκν; Γελ θαηάιαβα. Αιιά ζηγά ζηγά άξρηζα λα αθνύσ 

κνπζηθή, κνπζηθή θαη ξσηάσ, πάληα ξσηάσ. Δίκαη έλαο άλζξσπνο πνπ ξσηάσ ηα 

πάληα. Ρσηάσ ηέισ λα μέξσ λα κάζσ θαη απηά θαη έκαζα. ην ηξίην κήλα κίιεζα. Γελ 

κίιεζα σξαία θαη όκνξθα εληάμεη, θαηάιαβα όια αιιά δελ κπνξνύζα λα ηα απαληήζσ 

θαιά. Μίιεζα θαη ζηγά ζηγά ηώξα θαηαιαβαίλσ ην ιάζνο κνπ πνπ ην ιέσ. Σν 

θαηαιαβαίλσ γηαηί κηιάσ ηάθα ηάθα γξήγνξα, απιά βιέπσ ηειεόξαζε, κπνξώ λα 

δηαβάδσ, κπνξώ λα γξάθσ».  

Σέινο, ε Ν. 57 εηψλ απφ ηε Ρνπκαλία πνπ δεη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 17 ρξφληα έκαζε 

γξήγνξα ηε γιψζζα, θηλεηνπνηήζεθε άκεζα πεγαίλνληαο ζρνιείν θαη ζεσξεί αλεπαξθή ηα 

άηνκα πνπ κέλνπλ θαη εξγάδνληαη ζε θάπνηα ρψξα, ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηε γιψζζα γεγνλφο 

πνπ πηζαλφλ λα δείρλεη κία έληνλε αθνκνησηηθή ηάζε:  

«ηελ αξρή ιίγν. Να ζνπ πσ εγώ έκαζα γξήγνξα. Πήγα θαη ζην ζρνιείν εδώ», «Δ λαη 

γηαηί έρσ δεη εγώ άλζξσπνη πνπ ήηαλε δέθα ρξόληα ζαλ εκέλα θαη ηνπο έθεξα ζην 

καγαδί λα δνπιέςνπλε θαη δελ θαηαιάβαηλε ηη γξάθεη. Γελ μέξαλ λα γξάθνπλ. Γελ μέξαλ 

λα δηαβάδνπλ. Μηιαλε θαη δελ. Άκα μέξεηο λα γξάθεηο θαη λα δηαβάδεηο κπνξείο λα 

δηνξζώζεηο θαη γιώζζα γηαηί πξηλ ήμεξεο όπσο αθνύο. Άκα δνπιεύεηο κε θάπνηεο πνπ 

κηιάλε αιιηώο, θάπνηεο κηιάλε αιιηώο. Δεε ε γιώζζα έρεη λαη».  

Κάπνηεο απφ ηηο κεηαλάζηξηεο αληηκεηψπηζαλ ηνλ πξψην θαηξφ κεγάιεο δπζθνιίεο κε 

ηνλ λφκν ιφγσ έιιεηςεο ραξηηψλ. Ο λφκνο θαη νη θπξψζεηο ηνπ, φπσο νη απειάζεηο, 

δεκηνχξγεζαλ έληνλν ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ, φπσο θαη ηελ αλάγθε ηνπο γηα αζθάιεηα κέζσ 

ηεο απφθηεζεο λφκηκσλ ραξηηψλ, άδεηαο παξακνλήο θαη πξάζηλεο θάξηαο.  

Ζ Κ. 48 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 13 ρξφληα, 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ηελ εκπεηξία ηεο απέιαζεο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ραξηηψλ, ηεο 

δεκηνχξγεζε έληνλν ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ θαη έλησζε ηελ αλάγθε λα απνινγεζεί, θαζψο ε 

αζηπλνκία ηελ αληηκεηψπηζε ζαλ εγθιεκαηία:  

«Δδώ ζηελ Διιάδα είκαη από ην 2003. Έρσ έξζεη. Έθαηζα νρηώ κήλεο. Δδώ 

απαγνξεπώ, πσο ην ιέλε λα είκαζηε ηξεηο κήλεο, είκαζηε κε βίδα. Απιά έθαηζα 

πεξηζζόηεξν θαη ήξζε ε αζηπλνκία, κε έπηαζε θαη κε έζηεηιε ζηε Βνπιγαξία», «Δ:κεηά 

από ηελ ηαβέξλα. Ήκνπλα νρηώ κήλεο εθεί, ηόηε ην αθεληηθό κνπ, κεγάινο άλζξσπνο 

ήζειε λα κνπ θηηάμεη ηα ραξηηά δειαδή λα είκαη ζηαζεξή εδώ. Δθείλε ηα ρξόληα δελ 

θηηάρλαλε ραξηηά. Δίρε θάλεη ν άλζξσπνο πάξα πνιύ κεγάιε πξνζπάζεηα αιιά δελ 

έθαλε, δελ κπνξνύζε λα θάλεη ηίπνηα θαη ήξζε ε αζηπλνκία θαη κε έπηαζε θαη κε έζηεηιε 

πάιη ζηε Βνπιγαξία», «θαη εγώ έρσ ηα πάληα. Έρσ ηα όια κνπ ραξηηά», «Δίρα θόβν 
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από ηόηε πνπ κε είρε πηάζεη ε αζηπλνκία ρσξίο λα θάλσ πξάκκα. Δίρα πάξα πνιύ θόβν 

κόιηο λα είδα αζηπλνκία ζην δξόκν. Νόκηδα όηη ζα κε πηάζνπλε θαηεπζείαλ. Γειαδή 

ρσξίο, ρσξίο ιόγν. Γελ έρσ ζθν- ηώζεη θόζκν, δελ έρσ θάλεη ηίπνηα, δελ έρσ απιά είρα 

θόβν κέζα κνπ. Σώξα απηό ην θόβν έρεη θύγεη. Έρσ ηα πάληα. Μπνξώ λα θάλσ ηα 

πάληα όιεο ηηο δνπιεηέο. Γελ ππάξρεη δνπιείεο πνπ λα κελ κπνξώ λα θάλσ. Γελ 

ππάξρεη». 

Ζ Λ. 42 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία πνπ ήξζε ζηελ Διιάδα γηα πξψηε θνξά πξηλ 13 ρξφληα 

αλαθέξεη φηη έρεη δερηεί απέιαζε ηξεηο θνξέο θαη κάιηζηα ηελ κηα απφ απηέο ηηο θνξέο ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θξάηεζεο ηεο ήηαλ αξθεηά κεγάιν θαη νη αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο ηεο 

δηαηεξνχληαλ, θάηη πνπ ηελ απαζρνινχζε πεξηζζφηεξν απφ ηελ ίδηα ηεο ηελ ειεπζεξία ελψ 

ηαπηφρξνλα κάδεπε ηα ρξήκαηα πνπ ηεο παξείραλ γηα ην θαγεηφ ηεο θαη ηα έζηειλε ζηελ 

νηθνγέλεηά ηεο ζηελ Βνπιγαξία:  

«Κάπνηα ζηηγκή κε απειάζαλε ιόγνπο ραξηηά. Ναη, ήκνπλα κέζα (γέιην) γηα 3 κήλεο», 

«γηαηί κέρξη λα εμεηάζνπλε ηηο ζθξαγίδεο πνπ έρνπλ πεξάζεη απ' ηελ Απζηξία, λα δώζεη 

απάληεζε όια απηά. Έθπγα, κνπ βάιαλε απέιαζε, μαλαγύξηζα πάιη απ' ηελ αξρή, πάιη 

δνπιεηέο...», «κόιηο βξήθεο θάηη σξαίν, κε απειάζαλε. Ξαλαγύξηζα, δνύιεςα ιίγν, πάιη 

κε μαλααπειάζαλε. Γύν θνξέο», «Θπκάκαη όηη κάδεπα... Έθιαηγα πάξα πνιύ, ζθε- 

θηόκνπλα ηα παηδηά κνπ, γηαηί ν άληξαο κνπ δελ ήηαλε ηθαλόο λα πξνζθέξεη ηίπνηα ζηα 

παηδηά. Πεξηκέλαλε από κέλα. Καη εθεί ζηα θξαηεηήξηα πνπ καο δίλαλε 6 επξώ θάζε 

κέξα γηα θαγεηό θαη ηέηνηα, ηα κάδεπα θαη ηα έζηειλα ζηα παηδηά κνπ λα θάλε. Γηαηί 

ήμεξα όηη δελ έρεη δελ έρεη πνηνο λα ηνπο θξνληίζεη», «Μεηά λαη έρσ πεξάζεη 

ζηελαρώξηεο. Μνπ έρεη ηύρεη θαη ην Πάζρα λα ήκνπλα κέζα ζηα θξαηεηήξηα».  

Ζ Π. 45 ρξνλψλ απφ ηε Βνπιγαξία πνπ δεη ηα ηειεπηαία 17 ρξφληα ζηελ Διιάδα ιέεη γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε κε ηνλ λφκν: 

«Ήξζα ζαλ ηνπξίζηξηα. Δθεί θάλακε ζαλ ηνπξίζηξηα ήξζα. Οη πξώηεο ηξεηο κήλεο ληάμεη 

είρακε βίδα, γηαηί παιηά έπξεπε λα είρακε ραξηηά θαη ην ηέηνην. Οη πξώηεο 3 κήλεο ήηαλε 

θαιά, γηαηί ήκνπλα ζαλ ηνπξίζηξηα θαη δε θνβνύκνπλα έηζη από ηελ αζηπλνκία θαη ζα 

καο πηάζνπλε θαη ζα καο δηώμνπλε θαη ηέηνηα. Δ κεηά έλα ρξόλν ήκνπλα ρσξίο ραξηηά 

γηαηί... Καη έκπαηλα έηζη ζηα ζπίηηα (...) Απηά. Μεηά μεθηλήζαλε θαη θάλαλε ε νξηζκέλα 

ρξόληα θαη νξηζκέλεο πεξηόδνπ πώο ην ιέλε; Σα ραξηηά. Έθηηαμα ηα ραξηηά θαη ληάμεη 

θάζε ρξόλν κεηά έθηηαρλα ραξηηά». 

 Ζ Μ. 49 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία πνπ δεη ζηελ Διιάδα 15 ρξφληα θαη πξνβάιιεη ηε ζεκαζία 

ησλ ρξεκάησλ έηζη ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ παξακνλή ηεο ζηε ρψξα, ρσξίο λα έρεη ηνλ 

θίλδπλν ηεο απέιαζεο:  
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«Έπξεπε λα έρεηο ιεθηά, γηαηί δεηάλε ιεθηά εθεί ζηε ζύλνξα, έπξεπε λα πνύκε πνύ πάκε, 

ηη ζα θάλνπκε, πώο ζα 'λαη. Καη ππήξρε πεξίπησζε λα καο γπξίζνπλ πίζσ» 

Ζ Γ. 48 εηψλ πνπ θαηάγεηαη απφ ηελ Οπθξαλία θαη δεη ζηελ Διιάδα 20 ρξφληα ιέεη:  

«Πάσ πάλσ, είραλε ιήμεη ηα ραξηηά κνπ, πιεξώλσ πξόζηηκν ζηε ζηε ζηε ζηα ζύλνξα 

εθεί».  

Ζ Β. 43 εηψλ απφ ηε εξβία πνπ δεη ζηελ Διιάδα 20 ρξφληα αλαθέξεη:  

« επεηδή εξβία δελ αλήθεη ζηηο επξσπατθή έλσζε, πξέπεη λα λα αλαλεώλνπκε ηελ 

θάξηα ηελ πξάζηλε θάξηα, ηελ θάξηα... ηελ άδεηα παξακνλή θαη εξγαζίαο. Πξέπεη λα ηελ 

αλαλεώλνπκε, ληάμεη ν θαζέλαο είλαη , μέξεηο, εγώ ηώξα είρα αλαλεώζεη πξηλ δέθα 

κέξεο γηα ηξία ρξόληα θη έπξεπε λα πιεξώζσ 450 επξώ», «Αθνύ είκαζηε ηόζα ρξόληα 

εδώ θαη εξγάδνκαη, εξγάδνκαη εδώ θαη μνδεύσ ηα ρξήκαηά κνπ εδώ, γηαηί λα πιεξώλσ 

ηελ ηελ άδεηα παξακνλήο εδώ; Καη ηόζν πνιύ; Νηάμεη αο είλαη θάηη, μέξεηο, 100-150, 

αιιά ηόζα πνιιά ιεθηά κε ην κηζζό πνπ... Ξέξεηο είλαη παξάινγν ιίγν, δελ έρεη ινγηθή 

απηό. Σν κηζζό ν κηζζόο κνπ είλαη 700 επξώ θη εγώ έπξεπε λα πιεξώζσ 450... Νηάμεη 

δελ είλαη θάζε ρξόλν θάζε ρξόλν...», «είλαη άδηθν απηό». 

 Ζ Γ., ε Β. θαη ε Μ. ηνλίδνπλ ην πφζν άδηθνο είλαη ν λφκνο γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ην 

αλππφθνξν ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβάιινπλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα εάλ 

ζέινπλ λα παξακείλνπλ κφληκα ζηελ Διιάδα.  

Ζ Ν. 57 απφ ηε Ρνπκαλία πνπ εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα 17 ρξφληα παξαζέηεη ηζηνξίεο θάπνησλ 

γλσζηψλ ηεο αηφκσλ, ηα νπνία έπεζαλ ζχκαηα ηεο αζηπλνκηθήο βίαο, είηε επεηδή δελ είραλ 

ραξηηά είηε επεηδή έκνηαδαλ ζηεξενηππηθά κε άηνκα απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Αθφκα 

πξνβάιιεη ηνπο θφβνπο θαη ηελ αλππαξμία αιιειεγγχεο κεηαμχ κεηαλαζηξηψλ θαη αλαθέξεη 

έλα πξνζσπηθφ πεξηζηαηηθφ, θαηά ην νπνίν πξνδφζεθε απφ κία ζπλαδέιθηζζα. Δπίζεο 

αλαδεηθλχεη ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο απέλαληη ζηνπο ζπληνπίηεο θαη ηηο ζπληνπίηηζζέο ηεο 

ζε έλα δηάζηεκα ην νπνίν νη θφβνη θαη νη ακθηβνιίεο είλαη πξσηαξρηθά ζπλαηζζήκαηα θαη 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο:  

«θεθηόκνπλ λα θάηζσ ηξεηο κήλεο. Έηζη ήξζα. Έηζη ήηαλε θαη άδεηα γηα ηξεηο κήλεο. 

Μεηά από ηξεηο κήλεο επεηδή βξήθα δνπιεηά κέζα ζην ζπίηη θαη δελ άθεζα ηελ γξηά έηζη 

ζε κόλν πέληε κήλεο . Έρσ πιεξώζεη θαη άιιεο ηξεηο κήλεο λα κείλσ θαη κεηά έρσ 

κείλεη παξάλνκν. Παξάλνκν. Ήηαλε ιίγν δύζθνιν γηαηί παιηά αζηπλνκία ηνπο είρε 

καδέςεη από ην δξόκν. Μία θίιε καο είλαη Διιελίδα από δσ θαη δνύιεπε ζην δήκν ν 

άληξαο ηεο κε ηνλ αδεξθόο κνπ. Ο αδεξθόο κνπ δνύιεπε νδεγόο ζην ακάμη ηνπ δήκνπ», 

«Καη κηα κέξα από εθεί ηελ πήξαλε ηελ βάιαλε ζη‟ ακάμη θαη έηζη κε άγξην ηξόπν 

πήγαλε ζηελ αζηπλνκία θαη ιέεη κεηά ιέεη δηαβαηήξην, έδεημε ηαπηόηεηα, είζαη Διιελίδα 
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ιέεη λαη δελ κε ξσηήζαηε θαλ θαη ήξζε ζπίηη καο θαη καο είπε ζθέθηνκαη ηη ηξαβάηε 

εζείο. Δκέλα κε πήξαλε γηαηί ήηαλε βακκέλε μαλζηά κε πήξαλε γηα μέλε. Με πήξαλε 

έηζη, κε ζεθώζαλε θαη κε βάιαλε ζη‟ ακάμη κε πήγαλε. Καη άιιε κηα μέξσ πνπ ήηαλε 

εδώ πέξα ζηνλ άγλσζην, απηόο θώλαμε από παξάζπξν ζε κία ξνπκάλα θαη ηνπο 

αθνύζαλε λα κηιάλε ξνπκαληθά. Σν ίδην. Σνπο βάιαλε ζη‟ ακάμη ηνπο δέζαλε ηα ρέξηα 

θαη πήγαλε ζηελ αζηπλνκία θαη ιέεη μέξσ εγώ ηαπηόηεηα θαη έδεημε εθεί θαη άδεηα 

παξακνλή. Απηή είρε άδεηα παξακνλή. Καη ιέεη έρεηο άδεηα. Αθνύ δελ κ‟ αθήζαηε θαλ 

λα κηιήζσ. Με δέζαηε ηα ρέξηα. Δγώ ήκνπλα παξάλνκα θάπνηα ρξόληα θαη κέλα κε 

ςάρλαλε ε αζηπλνκία κηα θνξά. Ήηαλε έλα καγαδί ζην άγλσζηνο, ζην πξώην πξηλ ην 

((ην όλνκα ηνπ καγαδηνύ)), ην γσληαθό εθεί κάιινλ ήηαλε κηα Αιβαλίδα εθεί θαη ηελ 

δηώμαλε πάξα πνιιέο γπλαίθεο θαη εθεί. Έληεθα κήλεο δνύιεπα εθεί. Γηώμαλε πάξα 

πνιιέο γπλαίθεο γηαηί έθιεηζε ην καγαδί θαη ήζειε λα δηώμεη θαη απηή θαη απηή θάπνπ 

είπε όη εγώ δελ έρσ ραξηηά. Σα ραξηηά ηα θηηάμαλε θάπνπ 2002-2005 λνκίδσ. Ξέξαλε 

πνπ είκαζηε ραξηηά γη‟ απηό αλνίμαλε. Αλνίγνπλε γηα θάπνηα ρξόληα. Αλνίγνπλε γηα λα 

θηηάμνπλ ραξηηά λα είκαζηε λόκηκνη θαη ήμεξε πνπ δελ είκαζηε θαη όκσο κηα κέξα πξσί 

πνπ πήγα πέληε ε ώξα ήηαλε ((ην όλνκα ηνπ καγαδηνύ)) ην καγαδί. (...) ιέεη ζε ςάρλεη ε 

αζηπλνκία. Δκέλα; Δ, λαη. Ο αδεξθόο κνπ είπε κελ πεηο ζε θαλέλαο πνπ δελ έρεηο ραξηηά 

γηαηί δελ μέξεηο πνηνο. Μπνξεί θαη θαλέλαο ξνπκάλνο λα πεη», «όηαλ ήξζα, ήξζα 

αεξνπνξηθό θαη κνπ βάιαλε ζθξαγίδα δελ ήηαλ θαη πνιύ έληνλε. Μα ήξζα κε ηελ θόξε 

κνπ», «Δγώ επεηδή ήκνπλα γηα ηξεηο κήλεο έκεηλα. Ξαλαήξζε θαινθαίξη θαη κεηά πνπ 

πήγα λα θηηάμσ ηα ραξηηά ιέεη θύξηνο δελ είλαη, είλαη ςεύηηθε ζθξαγίδα. Λέσ πώο λα 

λαη ςεύηηθε. Γελ θαίλεηαη θαιά θαη ζηείιαλε κεηά ζηελ Αζήλα θαη ζηελ Αζήλα ιέεη δελ 

θξαηάλε ζηνηρεία επεηδή είλαη ιέεη ηνπξη- ζηηθή ρώξα θαη κπαίλνπλε», «έηπρε λα ξζσ 

καδί κε ηελ θόξε κνπ ίδηα ζθξαγίδα θνίηα απηή έθπγε. Γελ κπνξνύζε λα κπεί παξάλνκα 

θαη λα θύγεη αεξνπνξηθό θηόιαο θαη κεηά κε πήγαλε πνηνη ήηαλε ε πξώηε νηθνγέλεηα πνπ 

δνύιεςα εδώ», «((ε αδεξθή ηνπ πξώηνπ ηεο εξγνδόηε)) Απηή κε πήγε ζηε δνπιεηά θαη 

έηζη κνπ θηηάμαλ ηα ραξηηά αιιηώο είπαλε όηη έρσ ςεύηηθε, ήξζα ιέεη παξάλνκα θαη έρσ 

ςεύηηθε ζθξαγίδα». 

Σν αίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο ηνλ πξψην θαηξφ ηνλίδεη θαη ε Α. 48 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία 

πνπ εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα 17 ρξφληα. Απηή ε γπλαίθα αλαδεηθλχεη ηελ έιιεηςε ειεπζεξίαο 

πνπ έλησζε ην πξψην θαηξφ θαζψο δελ θαηείρε ε ίδηα θάξηα παξακνλήο αιιά κφλν ν άληξαο 

ηεο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ έπαηδε ν άληξαο ηεο ζηηο ζπλζήθεο δσήο 

ηεο ην πξψην δηάζηεκα ζηελ Διιάδα. (Αfshar & Maynard, 1994 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

ηξαηεγάθε, 2006): 
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«Μέρξη λα θηάζνπκε εδώ, ((όλνκα πόιεο)) γηα, κε ην άληξαο κνπ γηα λα βξνύκε, (3) γηα, 

πώο λα ζην πσ. Γελ είρακε θάξηα. Ξέξεηο είρε κόλν άληξαο κνπ θαη δελ ήκαζηαλ ηόζν 

ειεύζεξα όζν είκαζηε ηώξα». « Άδεηα παξακνλήο δελ έρνπκε».  

 

Δργαζία ζηελ Διιάδα 

 

Δργαζίες ζηελ Διιάδα 

Οη κεηαλάζηξηεο θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ Διιάδα άζθεζαλ δηάθνξεο 

αλεηδίθεπηεο εξγαζίεο ζε αλαινγία κε ηε δήηεζε γη‟ απηέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη εξγαζίεο 

πνπ άζθεζαλ νη κεηαλάζηξηεο κε ηηο νπνίεο ήξζακε ζε επαθή ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο είλαη 

νηθηαθέο εξγάηξηεο, θαζαξίζηξηεο, πσιήηξηεο, ζεξβηηφξεο θαη έρνπλ θάλεη θαη αγξνηηθέο 

εξγαζίεο. 

Ζ Σ. 60 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ είλαη 12 ρξφληα ζηελ Διιάδα, παξαζέηεη ηηο εξγαζίεο 

πνπ έθαλε κεηά ηελ πάξνδν ηνπ πξψηνπ δηαζηήκαηνο ζηελ Διιάδα, νη νπνίεο δελ έρνπλ 

δηαθνξνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ:  

«Φπιάσ γηαγηά, παππνύ. , ηη, ό, ηη είλαη. Έρσ δνπιέςεη ζην λνζνθνκείν ηέζζεξα 

κήλεο. Μεηά ήξζε ε άιιε θπξία από Αηήλα, καο δηώμαηε όινη έμσ θαη πάιη ζην γηαγηά, 

παππνύ. , ηη βξσ» «Καζαξίζηξηα» «Δθεί θαζαξίζηξηα είκαη. Έρσ πάεη λα θπιάσ 

θακία γηαγηά, παππνύ.» 

Ζ Α. 48 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ είλαη 17 ρξφληα ζηελ Διιάδα, έρεη ηειέζεη αξθεηέο 

εξγαζίεο:  

«. Ήηαλε πξώην ειηέο, κεηά ρσξάθηα, κεηά ζηα ζπίηηα γπλαίθεο ηέηνηα. Ξέξεηο; 

Γηαγηάδεο, Παππνύδεο. Μπαίλεηο κέζα. Γνπιεύεηο. Μέλεηο εθεί. Αθήλεηο ηα παηδηά ζνπ, 

ηα πάληα γηα λα κπνξνύλε λα, λα πάξεηο ην κεληάηηθν, λα ην δίλεηο ζηα, ζηα νηθνγέλεηα 

γηα λα έρνπλε ιεθηά γηα ην κήλα. Μέρξη ζήκεξα απηό θάλσ.», «Γνπιεύσ δύν ρξόληα ζην 

(2) λνζνθνκείν θαη ηη λα ζνπ πσ, είκαη επραξηζηεκέλε».  

Ζ Κ. 48 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ είλαη 13 ρξφληα ζηελ Διιάδα, πξνβάιιεη ηηο εξγαζίεο 

πνπ έρεη θάλεη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα: 

«ήκεξα είκαη εδώ  ((θύιαμε ελόο αηόκνπ κε αλαπεξία)).(δείρλεη ζην έμσ δσκάηην) 

Απιά γεληθά δνπιεύσ ζηα μελνδνρεία, είκαη θακαξηέξα.» 

Ζ Ε. 41 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ είλαη επηά ρξφληα ζηελ Διιάδα, αλαθέξεη επίζεο ηελ 

εξγαζηαθή πνξεία ηεο ζηελ Διιάδα: 

«κεηά δνύιεπα πεξίπνπ δπν-ηξία ρξόληα δνύιεπα ζηε θαθεηέξηα», «Γνπιεύσ από 

πεξίπνπ ηέζζεξα ρξόληα, δνπιεύσ ζηε θνπδίλα, βνεζόο κάγεηξα, ιάληδα, ζηεο, ζηε 
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θνπδίλα δελ ππάξρεη απηό είζαη κόλν ιάηδα, είζαη κόλν βνεζόο, θάλεηο όηη ρξεηάδεηαη 

κέζα» 

Ζ . 47 εηψλ απφ ηε εξβία, πνπ είλαη 11 ρξφληα ζηελ Διιάδα, άκεζα άλνημε ηε δηθή ηεο 

επηρείξεζε:  

 «θαη απηό ην καγαδί είλαη δηθό κνπ» 

Ζ Β. 43 εηψλ απφ ηε εξβία, πνπ είλαη 20 ρξφληα ζηελ Διιάδα, αλαθέξεη γηα ηηο εξγαζίεο 

ζηελ Διιάδα:  

«ζην Παιαηνπσιείν πνπ είκαη ηώξα», «ζηα εζηηαηόξηα σο ζεξη ζεξβηηόξα, θακαξηέξα» 

Ζ Γ. 48 εηψλ απφ ηελ Οπθξαλία, πνπ είλαη 20 ρξφληα ζηελ Διιάδα, πεξηγξάθεη ηελ 

εξγαζηαθή ηεο ζηαδηνδξνκία:  

«Σν πξσί δνύιεπα κε ηξία παηδάθηα ζε έλα ζπίηη, ην κεζεκέξη πήγαηλα θαη θαζάξηδα 

εζηηαηόξην», «Σν βξάδπ εγώ κπαίλσ ζηα ζνπβιάθηα θαη ην βξάδπ κέρξη ηη ηη ώξα 

ηειεηώλαλ εθεί; Μία δύν θαη ηε λύρηα πήγαηλα ζην ππόγεην θαη ζηδέξσλα ηα ξνύρα» 

Οη εξγαζίεο πνπ έθαλε ε Μ. 49 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ είλαη 15 ρξφληα ζηελ Διιάδα, 

είλαη:  

«Έρσ πάεη λα ξαληίδσ ειηέο, έρσ πάεη λα θαηαξ λα θαζαξίδσ ζπίηηα, έρσ έρσ θάλεη 

καζάδ ζε θπζηθνζεξαπεπηήξην, κ: έρσ θάλεη ιάηδα. Γελ έρσ πξνζέμεη γπλαίθεο ζηα 

ζπίηηα. Έρσ δνπιέςεη ζε θνπδίλα εζηηαηόξην θαη πην πνιύ είλαη α α από 2001 λνκίδσ; 

Ναη, γηα Υξηζηνύγελλα κε θσλάμαλε ζην θνύξλν, νπνίν δνπιεύσ ηώξα» 

Ζ Λ. 42 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ είλαη ζηελ Διιάδα 13 ρξφληα ζηελ Διιάδα, αλαθέξεη:  

«Από θεη κε πήγαλε ζε κία άιιε ηαβέξλα.», «Έρσ δνπιέςεη ζε θαθελείν. Νηάμεη δελ ην 

έρσ δήζεη απηό, γηαηί είλαη θαη ήηαλε θαη νηθνγελεηαθό, ήηαλε κεδεδνπσιείν», «Σώξα 

δνπιεύσ ζε καγαδί ζην ην θαινθαίξη ηέινο πάλησλ δνύιεπα ζε θνπδίλα θνπδίλα-κπνπθέ, 

θαζαξίδνπκε, ζαλ κπαξ-θαθέ είλαη θαη ην ρεηκώλα πξνζέρσ κηα θνπέια (γέιην) πνπ 

είλαη αλάπεξε θνηηήηξηα» 

Ζ Π. 45 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ είλαη 17 ρξφληα ζηελ Διιάδα, παξαζέηεη ηελ εκπεηξία 

ηεο γηα ηηο εξγαζίεο ηεο ζηελ Διιάδα:  

«ήκνπλα πάιη κε έλαο αλάπεξνο ε ήηαλε λένο 45 ρξνλώλ ήηαλε θη απηόο», «ζε έλα ζπίηη, 

πξνζέρσ ηώξα πάιη (γέιην) κηα θνπειηά αλάπεξε πνπ έρεη αλάγθε, γηαηί λα ζνπ πσ ηελ 

αιήζεηα ιίγν θνπξάζηεθα ηόζν ρξόληα [κε ηε ζθνπγγαξίζηξα θαη ηε ζθνύπα» 

Ζ Δ. 51 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ είλαη 10 ρξφληα ζηελ Διιάδα, αλαθέξεη: 

«δνύιεςα έλα θαθελείν ρσξηό, κεηά από ρσξηό έθπγα, δνύιεςα μελνδνρείν 

θαζαξίζηξηα θαη ηώξα δνπιεύσ ζπίηη (…) ην θξαηάσ ην κηθξό ην απνγεπκαηηλέο ώξεο, 

πξσηλέο ώξεο θαζαξίδσ». 
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Ζ N. 57 εηψλ απφ ηε Ρνπκαλία, πνπ είλαη 14 ρξφληα ζηελ Διιάδα, αλαθέξεη γηα ηελ εξγαζία 

ηεο ζηελ Διιάδα:  

«θαη πήγα ζε κία γξηά», «ην μελνδνρείν δνύιεπα ηέζζεξα ρξόληα», «θαη πήγα θαη εγώ, 

πήγα. Ήηαλε έλα δαραξνπιαζηείν», «κεηά πήγα ((όλνκα πηηζαξίαο))», «απηό ην καγαδί 

πνπ δνπιεύσ ηώξα». 

Ζ Ρ. 66 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ είλαη 22 ρξφληα ζηελ Διιάδα, θαηά ηα ρξφληα 

παξακνλήο ηεο ζηε ρψξα αλαθέξεη πσο έρεη θάλεη κφλν ηελ εμήο εξγαζία:  

 «Καζαξίζηξηα» 

Ζ Ο. 51 εηψλ απφ ηε Ρνπκαλία έρεη θάλεη δηάθνξεο δνπιεηέο ζηελ Διιάδα ζηα ηειεπηαία 25 

ρξφληα, αιιά γηα ηξία ρξφληα επέζηξεςε ζηε Ρνπκαλία θαη εξγάζηεθε εθεί. Γηα ηελ 

εξγαζηαθή ηεο ζηαδηνδξνκία ζηελ Διιάδα παξαζέηεη:  

«2000 αλνίγσ έλα καγαδί κε ξνύρα», «Απιώο θάλσ ηδηαίηεξα κε κία θόξε ηεο 

πειάηηζζαο κνπ θαη είρακε απηό ην ζέκα ζηε θπζηθή θαη ηεο θάλσ καζεκαηηθά θαη 

θπζηθή γηαηί έρσ δηδάμεη ζην ζρνιείν», «Καηέβεθα κάδεςα ειηέο.», «γλώξηδα εθεί έλαο 

αζθαιηζηήο εθεί ζην ρσξίν πνπ έθαλα αζθάιεηεο θαη κε ζπλάληεζε ζην δηεπζπληή εθεί 

ζην ((κηα εηαηξία)) θαη πήγα ζην Ζξάθιεην κε γλώξηδε, κηιήζακε θαη κνπ ιέεη ζε ζέισ 

ζηελ νκάδα κνπ», «. Οη κόλεο δνπιεηέο πνπ ππήξραλε ήηαλ ζε θαθελεία. Γελ είρε ηίπνηα 

άιιν θαη πήγαηλα ζε θαθελεία. Καη πήγαηλα θαη έθηηαρλα θαθέδεο, κεδέδεο ρσξίο 

έλζεκα. Καλείο δελ έβαλε έλζεκα.», «Λνηπόλ ην 11, 12, 13, 14,15, 16 δνύιεπα 

ηνπξηζκό» 

Οη κεηαλάζηξηεο αλέθεξαλ ηνπο ηξφπνπο εχξεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπο, θαηά ηε 

δηακνλή ηνπο ζηελ Διιάδα. Οη ηξφπνη εχξεζεο εξγαζίαο πνηθίινπλ. ε θάπνηεο κεζνιάβεζαλ 

γλσζηά ηνπο πξφζσπα, ελψ θάπνηεο έςαμαλ ζε αγγειίεο.  

Ζ . 47 εηψλ απφ ηε εξβία πνπ κεηαλάζηεπζε πξηλ 11 ρξφληα άλνημε κηα ηδησηηθή 

επηρείξεζε καδί κε ηνλ άληξα ηεο. Λέεη ραξαθηεξηζηηθά:  

«απηό ην καγαδί είλαη δηθό κνπ», «((ην άλνημε)) Με ηνλ άληξα κνπ».  

ηελ Γ. 48 εηψλ απφ ηελ Οπθξαλία βξίζθεηαη 20 ρξφληα ζηελ Διιάδα θαη κεζνιάβεζε έλα 

γξαθείν επξέζεσο εξγαζίαο, ψζηε λα βξεη ηε δνπιεηά ηεο θαη ηηο επφκελεο εξγαζίεο ηεο ηηο 

βξήθε χζηεξα απφ ηελ εγθαηάζηαζεο ηεο θαη ηελ αλάπηπμε γλσξηκηψλ ζηνλ ηφπν παξακνλήο 

ηεο.  

«Ήηαλε ηόηε εγώ θαζόκνπλα ζην γξαθείν θαη ήξζαλε γηα λα πάξνπλε γηα νπδεξί..», 

«Καη κεηά ήξζε κηα γηαγηά, δελ μέξσ πνηνο ηεο είπε, θαη κνπ είπε όηη κία νηθνγέλεηα 

ςάρλεη κία γπλαίθα γηα λα θξαηάεη δύν παηδάθηα είραλε θαη ην ηξίην ήηαλε αθόκα ζην 

λνζνθνκείν. (Γε βγήθαλε,) λενγέλλεην ήηαλε. Ήξζε ε γηαγηά θαη κνπ είπε απηό θαη απηό. 
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Καη πήγα ζε απηό ην ζπίηη.», «Καη ηα ζνπθιάθηα βξήθα, ήξζε, κεηά από κέλα ήξζε κία 

θίιε απ' ηελ Οπθξαλία όπνηα δνύιεπε πάιη ςεζηαξηά, δε δνύιεπε ζνπβιάθηα, ςεζηαξηά, 

θαη ν αθεληηθό ηεο κε ην δηθό κνπ αθεληηθό ήηαλε γλσζηνί. Ήηαλε θίινη; Γελ μέξσ. Καη 

κνπ ήξζε ε θηιελάδα κνπ θαη κνπ ιέεη: μέξεηο ηη, ζηα ζνπθιάθηα δεηάλε κία γπλαίθα (3) 

γηα λα δνπιεύεη εθεί κέζα λα θηηάρλεη πίηεο. Καη από ηόηε κπήθα εγώ».  

Γηα ηε ζεκαζία ησλ γλσζηψλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηελ εχξεζε εξγαζίαο κίιεζαλ θαη άιιεο 

κεηαλάζηξηεο. Ζ Β. 43 ρξνλψλ πνπ κεηαλάζηεπζε απφ ηε εξβία πξηλ 20 ρξφληα αλαθέξεη:  

«ηδηνθηήηξηα ηνπ καγαδηνύ ήηαλ ε θίιε κνπ».  

Ζ Ε. 41 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία πνπ δεη θαη εξγάδεηαη εδψ θαη εθηά ρξφληα ζηελ Διιάδα 

επίζεο ιέεη γηα ηνλ ηξφπν κε ην νπνίν βξήθε ηε δνπιεηά ηεο:  

«Δγώ έρσ κηα θίιε πνπ δνπιεύεη ζηε κία θαθεηέξηα. Πήγα εθεί θαη δνύιεπα καδί ηεο». 

 Ζ Σ. 60 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία πνπ είλαη ζηελ Διιάδα 12 ρξφληα παξαζέηεη:  

«Από κία γλσζηή», «ρη από κία Βνπιγάξα, κέλεη θνληά ζηεο θόξε ηεο ε γηαγηά θαη κνπ 

είπε γηαηί απηή ςάρλεη δνπιεηά γηαηί ςάρλεη δνπιεηά γηα κέξα λύρηα».  

Ζ Δ. 51 εηψλ πνπ ήξζε απφ ηελ Γεσξγία πξηλ 10 ρξφληα ιέεη:  

«Σν ((όλνκα εξγνδόηε)) ζπίηη γλώξηδα ην ((όλνκα εξγνδόηε)) ε εγώ είρα λνηθηάζεη ζπίηη 

ην ((όλνκα μελνδνρείνπ)) έλα δσκάηην, εθεί έκελα. Απηό ην μελνδνρείν είλαη αδεξθή ηνπ 

((όλνκα εξγνδόηε))», «Κη απηόο εξρόηαλε εθεί έηζη γλσξηδόηαλε θαη γλώξηδα ηελ 

((όλνκα θίιεο)) εγώ ζηελ αξρή. Γηαηί ε ((όλνκα θίιεο)) κε βνεζνύζε λα βξσ δνπιεηά 

ζην μελνδνρείν ηνπ ((όλνκα πξώελ εξγνδόηε)), κεηά ((όλνκα θίιεο)) έθπγε από εθεί, 

((όλνλα θίιεο)) δνύιεςε πξηλ θαη κεηά πήγα ((όλνκα θίιεο))όηαλ έθπγε, μεθίλεζα εγώ 

εθεί δνπιεηά». 

 Ζ Ρ. 66 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα εδψ θαη 22 ρξφληα θαη αλαθέξεη:  

«ήκνπλ πνιύ άξξσζηε θαη πήγα ζην έλαο γηαηξόο θαη δελ είρα ιεθηά λα πιεξώλσ θαη ην 

ιέσ γηαηξέ αλ κε πηζηεύεηε όηαλ έρσ ιεθηά ζα ξζώ ζα κνπ πείηε πόζν θνζηίδεη θαη ζα 

ζαο πιεξώλσ. Άληε γξήγνξα ζην θξεβάηη λα ζνπ θάλσ εμεηάζεηο. Μνπ έθαλε εμεηάζεηο 

κεηά κνπ ιέεη άκα ζέιεηο επεηδή ηώξα αξρίδσ θαη εγώ λα δνπιεύσ λα κνπ θαζαξίδεηο ην 

ηαηξείν. Γελ έρεηε πξόβιεκα μεθίλεζα. Σνπ άξεζε ε δνπιεηά ηνπ. Με πήξε έλα ζπίηη πνπ 

είρε θαη καγαδί ακάμη. Μεηά έρεη αλνίμεη θαη έλα κπαξ γηα πνηά θαη ζηε θνπδίλα. Μεηά 

θαη άιιν καγαδί. Δ από θεη κε πήξαλ θαη άιινη γηαηξνί θαη έλαο από ην άιινο . Απηόο 

ιέεη εγώ είκαη επραξηζηεκέλε από ηελ γθπλαίθα. Με παίξλεη ν άιινο, ν άιινο θαη έηζη 

ζπλέξρηζα.».  

Ζ Λ. 42 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία πνπ δεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα εδψ θαη 13 ρξφληα ιέεη 

γηα ην πψο βξήθε ηελ εξγαζία ζηελ Διιάδα: 
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«Καη είρα είρα πέζεη ζε κία Βνπιγάξα, πνπ ήηαλε πην κεγάιε γπλαίθα, ήηαλε πάξα 

πνιιά ρξόληα πξηλ εκέλα, απηή κε έρεη ζηείιεη θάπνπ γηα δνπιεηά γλσξίδεη από δσ από 

θεη έηζη. Έηζη βξέζεθα θη εγώ δνύιεπα ζε έλα ρσξηό. Από θεη γλώξηζα άιινπο 

αζξώπνπο, ζπλάληεζα θαη θαιά παηδηά, νπνίν κε έρνπλε βνεζήζεη πάξα πνιύ», «Απηή ε 

δνπιεηά εδώ ζηε θνπέια ηε βξήθα από εθεκεξίδα, ηελ άιιε δνπιεηά πνπ ηελ έρσ από 

κηα άιιε θίιε κνπ, δνύιεπε θη απηή θαη έρεη θύγεη θαη πήγα ζηε ζέζε ηεο.»  

Κάπνηεο κεηαλάζηξηεο βξήθαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηελ Διιάδα απφ αγγειίεο. Ζ Π. 45 εηψλ  

απφ ηε Βνπιγαξία ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: 

«από αγγειίεο θαη από γλσζηνύο. Γηθά καο έηζη όπνηνο... Δίρε θαη γξαθείν θαη εδώ 

((όλνκα πόιεο)) πάιη θαη πήγακε θαη εθεί θαη κηιήζακε θαη ηέηνηα... Αιιά εγώ ην βξήθα 

ην δηθό κνπ ηε δηθά κνπ δνπιεηά από ηε ζεία κνπ. Έηζη πνπ ηε γλσξίδαλε εθεί ζην ρσξηό 

γλσξηζηήθαλε... Δ θαη από ηε κία ζηελ άιιε κηιάλε έηζη θαη ιέλε εδώ ζα ρξεηαζηεί 

γπλαίθα, εθεί ζα ρξεηαζηεί γπλαίθα, ζέινπλε γηα απηή ηε ζέζε, γηα απηή ηε δνπιεηά λα 

πνύκε», «Πάιη έρσ κηα γλσζηή εθεί. Μηα γλσζηή θαη απηή κνπ ηε βξήθε θαη πήγα θη 

έθαηζα έλα ρξόλν εθεί» (εξγαζία κε αλάπεξν άηνκν).   

Κάπνηεο απφ ηηο κεηαλάζηξηεο καο αλαθέξνπλ γηα πνηνπο ιφγνπο επηζπκνχλ είηε λα 

παξακείλνπλ ζηελ ηειεπηαία ηνπο εξγαζία ζηελ Διιάδα είηε λα αιιάμνπλ επάγγεικα.  

Ζ Ρ. 66 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ είλαη 22 ρξφληα ζηελ Διιάδα αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά 

πσο παξακέλεη ζηελ εξγαζία ηεο, γηαηί ππνζηεξίδεη είλαη ην επάγγεικα ην νπνίν ηεο ηαηξηάδεη 

απφιπηα θαη ηεο αξέζεη: 

 «Σν θαζαξίζηξηα; Υκ απηό είλαη ζην αίκα κνπ», «κνπ αξέζεη». 

Ζ Β. 43 εηψλ απφ ηε εξβία, πνπ είλαη 20 ρξφληα ζηελ Διιάδα, ππνζηεξίδεη φηη κέλεη ζηελ 

εξγαζία ηεο γηαηί ζπλερψο καζαίλεη θαη αλαθαιχπηεη θαηλνχξγηα πξάγκαηα: 

«Έρεη πνιύ ελδηαθέξνλ, γηαηί δελ είλαη κόλν δνπιεηά ζαλ πσιήηξηα, μέξεηο, είλαη... 

θαζεκεξηλά παίξλνπκε παιηά πξάγκαηα θαη καζαίλεηο... Κάζε κέξα, μέξεηο, καζαίλεηο 

θάηη θαηλνύξην πνπ πνπ πνηέ δελ, μέξεηο, δελ ζνπ έρεη... Ξέξεηο, άκα βξεηο έλα παιηό 

πξάγκα ζαλ ξαδηόθσλν από ηα '50 θη εγώ γελλε γελλήζεθα '73, θαη καο έξρεηαη ζήκεξα 

έλα ξαδηόθσλν από ηα '50 θαη, μέξεηο, εγώ δελ έρσ δεη πνηέ απηό ην ξαδηόθσλν θαη 

είλαη σξαία πξάγκαηα, μέξεηο. Μ' αξέζεη, επεηδή καζαίλεηο θάζε κέξα θάηη θαηλνύξην.» 

Ζ Π. 47 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ είλαη ζηελ  Διιάδα 17 ρξφληα, δειψλεη πσο ζέιεη λα 

παξακείλεη ζηελ ηειεπηαία ηεο εξγαζία, θαζψο θνπξάζηεθε λα ζθνπγγαξίδεη. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαζέηεη: 

«πξνζέρσ ηώξα πάιη (γέιην) κηα θνπειηά αλάπεξε πνπ έρεη αλάγθε, γηαηί λα ζνπ πσ ηελ 

αιήζεηα ιίγν θνπξάζηεθα ηόζν ρξόληα [κε ηε ζθνπγγαξίζηξα θαη ηε ζθνύπα», «γηα 
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ιεθηά ιίγν ζα 'λαη ιίγν δύζθνια πξώην θαη ην δεύηεξν είλαη πην με μεθνύξαζην. Μαθάξη 

θαη εδώ ε δνπιεηά δελ είλαη πνιύ εύθνιε κε ηε θνπειηά λαη. Α ιόγσ, λα ζνπ πσ ηελ 

αιήζεηα, ηε γλώξηδα, ηε ζπκπάζεζα (γέιην) θαη γηα απηό ην ιόγν». 

Ο ιφγνο πνπ ε Ε. 47 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ δεη ζηελ Διιάδα εθηά ρξφληα, παξακέλεη 

ζηελ ηειεπηαία ηεο δνπιεηά ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ γεληθφηεξα αμηνινγεί ηελ εξγαζία. 

Αλαθέξεη ηηο δηαζέζηκεο εξγαζίεο γηα ηηο κεηαλάζηξηεο ζηελ Διιάδα θαη ζεσξεί πσο ε 

δνπιεηά πνπ θάλεη ηψξα είλαη ε πην θαηάιιειε γη‟ απηήλ: 

«Γηαηί λνκίδσ γπλαίθεο εδώ ππάξρνπλε δνπιείεο θαθεηέξηα, κπαξ, θνπδίλα ή λα κέλεηο 

κέζα ζην ζπίηη λα πξνζέμεηο θάπνηνο άλζξσπνο. Ννκίδσ από απηά απηή ηε δνπιεία κνπ 

αξέζεη πην πνιύ.» 

Ζ Α. 47 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ είλαη 17 ρξφληα ζηελ Διιάδα, ππνζηεξίδεη φηη ν ιφγνο 

πνπ παξακέλεη ζηελ ηειεπηαία ηεο δνπιεηά είλαη γηαηί δελ έρεη άιιε επηινγή. Ζ ζεκεξηλή ηεο 

εξγαζία είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηηο δηθέο ηεο θαη ηεο νηθνγέλεηάο 

ηεο: 

«Γηαηί δελ έρσ άιιε. Γελ έρσ άιιε επηινγή. Σώξα άληξαο κνπ δελ έρεη, δελ δνπιεύεη 

θαη ρεηκώλα θαη θαινθαίξη. Γνπιεύεη κόλν θαινθαίξη. Παίξλεη κόλν ηακείν. Δίλαη 400 

επξώ. Δκείο πιεξώλνπκε ην ζπίηη. Σν έρσ πάξεη κε δάλεην ην ζπίηη. Σώξα 7- 8 ρξόληα 

πνπ ην έρσ πάξεη θαη πιεξώλνπκε ην ζπίηη. Πιεξώλνπκε, μέξεηο, λεξό, θαί. Πιεξώλεηο 

ε βελδίλε ζην απηνθίλεην, ζην ηει,», «Γελ έρεη επηινγή θαη λα είζαη, λα έρεη πνιύ κεγάιν 

πξόβιεκα. Δθεί. Γελ έρεη. Πνπ λα παο;». 

Αληίζεηα, ε Λ. 42 εηψλ πνπ θαηάγεηαη απφ ηε Βνπιγαξία θαη δεη ζηελ Διιάδα 13 ρξφληα 

επηζπκεί λα αιιάμεη επάγγεικα, θαζψο αηζζάλεηαη πσο ε εξγαζία ηεο θαη ν θφπνο ηεο δελ 

αλαγλσξίδνληαη: 

«βαζηθά ζέισ λα ςάμσ άιιε δνπιεηά. Θέισ λα βξσ λα ςάμσ άιιε δνπιεηά, αιιά ιίγν 

ηώξα δελ μέξσ, ζα δσ είλαη ιίγν λσξίο ίζσο, γηα άιινπο ιόγνπο. Βαζηθά είρακε 

ηζαθσζεί κε ην αθεληηθό, γηαηί δε κ' αξέζνπλ νη άλζξσπνη δελ είλαη επραξηζηεκέλνη. 

Θεσξώ όηη θάλσ αξθεηά γηα ηε δνπιεηά θαη ζεσξώ είκαη έλα άηνκν πνπ είκαη ην άηνκν 

εθεί ζηε δνπιεηά, πνπ θξαηάεη παξαπάλσ απ' όζν πξέπεη ηε δνπιεηά ηνπ θαη θάλεη 

παξαπάλσ ηε δνπιεηά ηνπ απ' όζν πξέπεη θαη δε κ' αξέζεη λα κε κνπ ην 

αλαγλσξίδνπλε.», «Καη ην θαινθαίξη ιίγν είρακε ηέηνηα έληαζε. Δίλαη θαη ιίγν λεπξηθόο, 

ε δε κ' αξέζεη θαη ιίγν ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη απηά αο πνύκε δελ αλαγλσξίδεη θαη ζέισ 

λα βξσ άιιε δνπιεηά» «Αιιά κε ηηο πιεξσκέο όια απηά είλαη εληάμεη, δελ έρεη λα θάλεη 

όηη δε κε πιήξσλε απηόο ή δελ... Μνπ θέξζεθε όπσο πξέπεη, αιιά πέξα από απηό βιέπσ 

όηη δε ζα κπνξώ λα ην παιέςσ θαη ηνπ ρξόλνπ θαη ζέισ λα βξσ άιιε δνπιεηά.» 
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σλζήθες εργαζίας θαη ζσλέπεηες ζηης κεηαλάζηρηες 

Οη κεηαλάζηξηεο πεξηγξάθνληαο ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηελ Διιάδα θάλνπλ αλαθνξά ζηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζψο θαη ζηηο επηπηψζεηο πνπ 

έρεη ε εξγαζία ζηηο ίδηεο θαη ζηηο δσέο ηνπο.  

Ζ Β. 43 εηψλ απφ ηε εξβία, πνπ δεη ζηελ Διιάδα 20 ρξφληα, αλαθέξεηαη ζηα σξάξηα ηεο 

ηειεπηαίαο ηεο εξγαζίαο θαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηεο πνπ θαζνξίδεηαη απφ απηά. Αθφκε 

αλαθέξεη έλα επίπνλν πεξηζηαηηθφ απιήξσηεο εξγαζίαο  πνπ ηεο ζπλέβε ζην πξψην δηάζηεκα 

παξακνλήο ηεο ζηελ Διιάδα: 

«Σα θαινθαίξηα δνπιεύσ, μέξεηο, όπσο ηνπξηζηηθό καγαδί. Δίκαζηε όιε κέξα εθεί, εθηόο 

Κπξηαθέο θαη ηώξα εηλ είλαη ην ην ην ρεηκώλα είλαη ώξεο θαηαζηεκάησλ, νπόηε δεπηέξα 

ηεηάξηε ηα απόγεπκα είλαη θιεηζηά...», «Καη ηηο Κπξηαθέο έρσ κόλν ην ξεπό», «είρα 

δνπιέςεη ζε έλα παλζηόλ, ήκνπλα θακαξηέξα θαη ηόηε δελ είρα νύηε ηα ραξηηά ηίπνηα θαη 

απηό ήηαλε ην ην καύξν ζηηγκή ζηε δσή κνπ εδώ, πνπ ήζεια, ηόηε ήζεια λα μεζπάζσ θαη 

λα θύγσ, μέξεηο, επεηδή ηα ηει ην ηειεπηαίν κήλα, πνπ ήηαλε Οθηώβξε, ν ηδηνθηήηεο ηνπ 

παλζηόλ δε δε κνπ έρεη δώζεη ηα ρξήκαηα γηα όιν ην κήλα.» 

Σηο δπζθνιίεο ηεο επίζεο αλαθέξεη θαη ε M. 49 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ είλαη ζηελ 

Διιάδα 15 ρξφληα. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαλάζηξηα αλαδεηθλχεη ηηο αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο θάησ 

απφ ηηο νπνίεο έρεη εξγαζηεί ηα ρξφληα παξακνλήο ηεο ζηελ Διιάδα, παξαβιέπνληαο αθφκε 

θαη ηηο νξγαληθέο ηεο αληνρέο κε ζθνπφ λα θαιχςεη ηηο βαζηθέο ηεο αλάγθεο. 

«Έρσ βγεη γηα λα δείμσ πνηα είκαη, αιιά ιέσ ληάμεη ζα αληέμσ ζα ζα αληέμσ κε όια. Κη 

από θεη έρσ μεθηλήζεη κε θαζάξηζκα έμσ ζη έμσ ζη δξόκν ην άζθαιην έρσ πιύλεη, 

θαζάξηζκα, ιάηδα, ιακαξίλεο, αξληά, όια, όια, όια, ηπξόπηηεο, ςσκηά, γιπθά... Καη 

ζηγά-ζηγά-ζηγά-ζηγά... Αιιά ηα αθεληηθά κνπ είλαη ππέξνρα αθεληηθά θαη νη δύν, ηνπο 

ζαπκάδσ, είλαη πάξα πνιύ θαινί άλζξσπνη θαη δόμα ησ Θεώ έρσ πέζεη ζ' απηνύο θαη 

είκαη πνιύ επραξηζηεκέλε», «Οη ζπλ ((γέιην)), ληάμεη άκα κε ηηο ειηέο είλαη δύζθνιν. 

Πάξα πνιύ δύζθνιν, γηαηί κε ην έλα ρέξη πξέπεη λα ζηέθεζαη ζην ηξαθηέξ, νπνίνο κπα θη 

είλαη πνιύ ςειά πάεη έλα κέηξν θαη, γηαηί θάζεζαη από πάλσ απ' ηε κία ξόδα κεγάιε, 

απηόο ν νδεγόο πνπ νδεγάεη ηξαθηέξ, παο πξέπεη όηαλ βιέπεηο δέληξν λα ζθύβεηο θάησ 

θαη ηαπηόρξνλα λα θξαηάο ην κεράλεκα λα ξαληίδεηο. Γεύηεξνλ είλαη πάξα πνιύ 

επηθίλδπλν απηό, γηαηί λα ην α γηα λα ην αλαπλέεηο, γηαηί είλαη δειεηήξην», «γηαηί εγώ 

εγώ θαη άξξσζηε πάιη είκαη εθεί. Διεύζεξα δε βγαίλσ πνηέ πξέπεη λα πέζσ θάησ γηα λα 

ζηακαηήζσ λα δνπιεύσ. Γηαηί αλα αλάγθε κε θάλεη λα θάλσ απηό», «ζηελ Διιάδα ακ 

εκέλα ην κόλν πνπ κνπ έθαλε εληύπσζε ζηελ αξρή, δελ μέξσ γηαηί δελ είρακε ξεπό», 
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«Αιιά ζηελ αξρή νύηε λα πάσ λα θάσ, νύηε λα νύηε ζηε ηνπαιέηα λα πάσ, έβιεπα 

έβιεπα ζπλέρεηα λα θάλσ ηε δνπιεηά κνπ, λα λα ηειεηώλσ λα είλαη εθεί ζηε δνπιεηά ζηε 

δνπιεηά ζπλέρεηα.» 

Ζ Ν. 57 εηψλ, απφ ηε Ρνπκαλία, πνπ δεη 14 ρξφληα ζηελ Διιάδα, πξνβάιιεη ηελ εξγαζηαθή 

εθκεηάιιεπζε πνπ ππήξρε γηα ηηο γπλαίθεο εξγάηξηεο ζε κία απφ ηηο δνπιεηέο πνπ έθαλε ζην 

παξειζφλ θαη πψο ε θαηάζηαζε βειηηψζεθε ζηελ ηειεπηαία ηεο εξγαζία: 

«Πήγα εθεί. Δθεί πήξαλε γπλαίθεο βξήθαλε κέξα πξηλ θαη άθνπζα κεηά πνπ παίξλνπλε 

γηα δύν-ηξεηο κέξεο, δύν-ηξεηο κέξεο, δύν-ηξεηο κέξεο, δύν-ηξεηο κέξεο λα ηελ βγάιεη ηε 

δνπιεηά.», «Δίλαη θαιέο. Αο πνύκε παίξλσ θαιά ιεθηά ((ζήκεξα)). Δίλαη θαινί 

άλζξσπνη αο πνύκε. Οη θνπέιεο πνπ είρακε πάληα. Πάληα είρακε θνπέιεο θνηηεηέο, 

θνηηήηξηεο. Γελ είρακε λαη. ιεο ήηαλε θαιέο. Γελ είρα, δελ είρα ζέκα κε απηό». «Γώξα 

δελ παίξλνπκε θαλείο, θαλείο. Σν μελνδνρείν δίλεη επεηδή απηό είλαη άιια πξάκκαηα, 

αιιηώο. Αο πνύκε ζηα καγαδηά καο πιήξσζε ιίγν. Δγώ παίξλσ ζαξάληα κεξνθάκαην, 

κνπ έδσζε εμήληα, πελήληα ηηο εθαηό παξαπάλσ ηηο κέξεο ηηο γηνξηηλέο αο πνύκε, ηα 

Υξηζηνύγελλα». «Ο παιηόο καο έθαλε δώξν από (καγαδί) θάζε ρξόλν». 

Ζ Λ. 43 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία πνπ δεη 13 ρξφληα ζηελ Διιάδα αλαθέξεηαη ζηελ εξγνδνηηθή 

απζαηξεζία θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πψο νη εξγνδφηεο μεπεξλνχλ ηα φξηα ησλ εξγαζηαθψλ 

ζπκθσληψλ θαη αληηκεησπίδνπλ ηηο εξγαδφκελεο ζαλ ηδηνθηεζία ηνπο: 

 «Οη πεξηζζόηεξνη λνκίδνπλε όηη ηνπ αλήθεηο, όηη δνπιεύεηο ζην καγαδί ηνπ θαη 

ηνπ αλήθεηο. Ή λα παο ζε άιιε δνπιεηά θαη λα κε ζέιεηο λα δνπιεύεηο ζε απηόλ απηόο 

δειεύεη “δε ζα παο ζην άιιν καγαδί εζύ, εζύ από δσ ζα θύγεηο”», «ήζεια λα θύγσ θαη 

απηόο δε ην πίζηεςε γηαηί ηνπ θξαηνύζα ιίγν ην καγαδί, κνπ είρε πνιύ εκπηζηνζύλε, δε 

ην πεξίκελε όηη ζα θύγσ, αιιά άξρηζε λα παίδεη θξίζε θη εγώ είρα θνπξαζηεί βέβαηα θαη 

ςπρνινγηθά θαη απηόο “θαη δε ζα παο ζε άιιν θαθελείν, ζα κνπ πάξεηο ηνπο πειάηεο θη 

εγώ ζα ζε δηώμσ από δσ” θαη ηέηνηα θαη πνηνο είζαη εζύ πνπ ζα κνπ πεηο πνύ ζα πάσ 

λα δνπιέςσ; Καη όινη κεηά κε βιέπαλε νη πειάηεο απ' ην πνπ εξρόηαλε, κε βιέπαλε ζην 

δξόκν κνπ ιέγαλε απηή είλαη ην ηνπ ηάδε ηνπ καγαδηνύ, δειαδή ζεσξνύλε όηη εθεί είκαη 

εγώ», «Δίλαη θαη ιίγν λεπξηθόο, ε δε κ' αξέζεη θαη ιίγν ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη απηά αο 

πνύκε δελ αλαγλσξίδεη θαη ζέισ λα βξσ άιιε δνπιεηά.», «Αιιά κε ηηο πιεξσκέο όια 

απηά είλαη εληάμεη». 

Ζ Α. 48 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ είλαη ζηελ Διιάδα 17 ρξφληα, πεξηγξάθεη ηελ εκπεηξία 

ηεο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ έρεη θάλεη. Δζηηάδεη θπξίσο ζηνλ ππεξβνιηθφ θφξην εξγαζίαο, πνπ 

μεπεξλά ηηο δπλάκεηο ηεο, ζηελ έιιεηςε θαηαλφεζεο απφ ηηο ζπλαδέιθηζζέο ηεο, ελψ 



85 
 

 

ηαπηφρξνλα ζεσξεί δεδνκέλε ηελ εξγαζία ησλ παηδηψλ ηεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

νηθνγελεηαθψλ αλαγθψλ:  

«Αιιά ήηαλε πνιύ δνπιεηά. Έρνπκε πεξάζεη πάξα πνιιά ν άληξαο θαη εγώ θαη ηα παηδηά 

κνπ. Δγώ θαζόινπ δελ έρσ πξνζέρεη ηα παηδηά κνπ. Απηέο ήηαλ δεθαηξία ρξνλσ ηε κία, 

ηε άιιε δεθαηέζζεξα θαη ηα πηάλσ θαη πάκε ζηα ρσξάθηα. Καζαξίδνπκε ρσξάθη θαη 

απηέο καδί κνπ. Πάκε, θπηεύνπκε, καδεύνπκε.», «Γηα ηξία ρηιηάξηθα. Δγώ ήξζα δύν 

ρηιηάδεο. Μόιηο ήξζα έλα δύν κήλεο θαη άιιαμαλ ηα ιεθηά. Ήξζε ην επξώ. κσο ήηαλε 

θαιά, ήηαλε πην θαιά. Σα δξαρκή πνπ είρε. Γηα ηξηα ρηιηάξηθα ήηαλε γηα πέληε ρηιηάξηθά 

δνπιεύακε.», «Οη άληξεο δνπιεύαλε γηα πέληε κέρξη νρηώ θαη γπλαίθεο ηξία κε πέληε. 

Δθεί ήηαλε.», «Σα ρξήκαηα πνπ παίξλσ ηώξα γη‟ απηή ηε δνπιεηά (2) ηα ιέσ θαιά αιιά 

δελ θηάλνπλε. Γηαηί άιινη δελ παίξλνπλε θαη ηόζα. Καηάιαβεο; Γη‟ απηό ζεσξείο θαιά. 

κσο δελ θηάλνπλ γηα ηίπνηα», «Τπάξρνπλε θαη ηέηνηα πξάγκαηα (3) Θέινπλε λα είλαη 

αθεληηθά. Ξέξεηο είλαη θάπνηα θνπέια ηε δίλνπλε θάηη πόζην λα πνύκε θαη ιέκε εζύ λα 

θάλεηο ην γξαθείν ζνπ θαη έρεη λα πνύκε ηε δνπιεηά ηεο αιιά απηή ζέιεη λα θάλεη θάηη 

γηα λα ηελ βιέπνπλε νη άιινη γηαηί θάλεη θάηη μέξεηο θαη πνπ ζα ην πάεη, ζα ην πάεη ζηε 

θαζαξίζηξηα. Α έια Αιεμάλδξα λα θάλεηο απηό, απηό, απηό, απηό. Αθνύ δελ πξέπεη απηή 

λα κνπ πεη. Δγώ έρσ θάλεη ζπκβόιαην θαη μέξσ ηη πξέπεη λα θάλεηο. Δγώ πξόβιεκα. 

Απηή δελ κπνξεί λα κε ηξαβάεη λα θάλσ όηη δελ πξέπεη γηαηί κεηά δελ κπνξώ λα θάλσ 

εγώ απηό πνπ πξέπεη», «θαη ηα θάλσ εγώ κόλε κνπ όια. Δίλαη θαη θάπνηεο άιιεο 

γπλαίθεο αιιά απηέο δελ είλαη θαζαξίζηξηεο απηέο κόλν ζηξώλνπλ ηα πξάγκαηα. 

Καηάιαβεο; ια εγώ. Πξέπεη εγώ λα θαζαξίδσ, λα πιύλσ, λα θάλσ». 

Ζ Γ. 48 εηψλ απφ ηελ Οπθξαλία, πνπ είλαη ζηελ Διιάδα 20 ρξφληα κηιψληαο γηα ηελ εξγαζία 

ηεο ζηελ Διιάδα παξαβιέπεη ηελ φπνηα θνχξαζε θαη δπζθνιία ηεο πξνέθππηε, θαζψο γηα 

απηή πξνηεξαηφηεηα είλαη νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο 

νηθνγέλεηάο ηεο θαη απφ απηφ είλαη ηθαλνπνηεκέλε:  

«Ήκνπλα πην λέα θαη ήκνπλα δπλαηή. Ήηαλε θνύξαζε αιιά ήκνπλα επραξηζηεκέλε ό,ηη 

έπαηξλα ιεθηά, βόεζα(γα) πάλσ θαη ηνπο ζπγγελείο, βόεζα(γα) θαη ηνλ αδεξθό κνπ, 

κεηά ήξζε απηόο. Ήκνπλα επραξηζηεκέλε». 

Γηα ηελ Ε. 41 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ είλαη εθηά ρξφληα ζηελ Διιάδα νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ηεο  παξνπζηάδνληαη ζεηηθέο θαη θαίλεηαη ε ίδηα λα είλαη ζε γεληθέο γξακκέο 

επραξηζηεκέλε αιιά αλαθέξεη ζηελ εξγαζία ηεο ζην κπαξ ηελ έιιεηςε ζεβαζκνχ πνπ είραλ 

επηδείμεη νη πειάηεο απέλαληη ηεο: 

«Σα ιεθηά είλαη θαιά απιά θάζε κία πξάγκαηα είλαη κε ην, αο πνύκε ήξζε λα πξνζέμσ 

ηα παηδηά. Γελ ήμεξα ειιεληθή γιώζζα. Ζ γπλαίθα θαη άληξαο ηεο ήζειε λα καηαίλνπλε 
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βνπιγαξηθά ηα παηδηά. Ήηαλε θαιά», «λα ζαο πσ δελ ήηαλ θαη πνιύ θαιά  γηαηί ήκαζηαλ 

μέλνη. ηαλ δνύιεπα ζην κπαξ μέξεηε εθεί πσο είλαη, έξρνληαη κεζπζκέλνη ζε 

θνξντδεύνπλε. Απηά ηα πξάγκαηα δελ κ‟ αξέζνπλε εκέλα γηαηί θαζέλαο μέξεη γηαηί 

έξρεηαη θαη πξέπεη λα δνπιεύεηο ζνβαξά ρσξίο λα δίλεηο ζεκαζία θάπνηνο ηη ζνπ ιέεη 

αιιά όια είλαη ζπλήζεηα», «Σώξα δελ κπνξώ λα πσ όηη δελ είκαη επραξηζηεκέλε γηαηί 

ζηε δνπιεηά, απηή ηε δνπιεηά πνπ θάλσ αμίδεη απηά ηα ιεθηά». 

Ζ Δ. 51 εηψλ απφ ηε Γεσξγία πνπ δεη ζηελ Διιάδα 10 ρξφληα αλαθέξεηαη ζηε ρξφληα θαη 

πνιχσξε εξγαζία ηεο: 

«πόζν ζθιεξά έρσ δνπιέςεη. Έρσ δνπιέςεη θαη δνπιεύσ από 8 ε ώξα ην πξσί κέρξη 10 

ε ώξα ην βξάδπ. Καινθαίξη ηα ίδηα. Γνπιεύσ ην μελνδνρείν λα βάισ έλζεκα, λα έρσ 

έλζεκά κνπ, λα αλαβεβαηώζσ ηα ραξηηά κνπ. Πάξα πνιύ ζθιεξά δνπιεύσ, πάξα πνιύ 

ζθιεξά, πάξα πνιύ ζθιεξά. ηαλ ιέσ ζθιεξά, ζθιεξά. Πνιιέο θνξέο νύηε κεζεκέξη 

δελ κπνξώ λα μεθνπξαζηώ, δελ έρσ ρξόλν», «Δίκαη ηόζν θνπξαζκέλε, δειαδή κπνξεί 9 

ε ώξα αλ έρσ ρξόλν θαη λα θνηκεζώ θνηκάκαη κέρξη πξσί 7-8 ε ώξα. Σόζν θνπξαζκέλε 

είκαη ζώκα κνπ [θαη ςπρνινγηθά είκαη πάξα πνιύ θνπξαζκέλε λαη» 

Ζ Κ. 48 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία πνπ δεη ζηελ Διιάδα 13 ρξφληα αλαδεηθλχεη ηηο έληνλεο 

δπζθνιίεο πνπ έρεη πεξάζεη ζηελ εξγαζία ζηελ Διιάδα θαη παξάιιεια εζηηάδεη ζηελ 

ππνκνλή ζαλ ην βαζηθφ κέζν πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα λα ηηο αληηκεησπίζεη: 

«Τπάξρνπλε θαη θαιέο, ππάξρνπλε θαη θαθέο άλζξσπνη. Γειαδή θαη δνπιεύεηο θαη δελ 

είλαη επραξηζηεκέλνο. Πνηέ δελ κνπ έρνπλε θσλάμεη, πνηέ, πνηέ, πνηέ. Καλείο δελ κνπ 

έρεη πεη ηίπνηα έηζη λα κε θσλάμεη θαη λα κνπ ιέεη θάηη θαθό. Απιά ην θαηαιαβαίλσ, ην 

άλζξσπν ην θαηαιαβαίλσ από ηελ αξρή. Φαίλεηαη. Δίλαη θαθόο. Δίλαη θαιόο. Φαίλεηαη 

θαη άκα δελ κε ελδηαθέξεη ηνπ ιέσ εληάμεη, λα είζαη θαιά, γεηα. Έηζη είλαη. Ση λα θάλσ; 

Να ζπάζσ ηα λεύξα κνπ. Γελ αληέρσ. Σόζα ρξόληα είκαη εδώ», «Τπνκνπλή, Τπνκνπλή 

αιιά αλα πάζα ζηηγκή ζπαο, δελ γίλεηαη. Πνπ λα ηα βάιεηο; Πνπ λα ηα βάιεηο;», «. Ναη 

θαη εγώ ην θαινθαίξη πνπ δνύιεπα, ηόζν θαηξό θαη δελ κε πιεξώλνπλ. Ση λα θάλσ; Γελ 

έθαλα θαζαξίεο, δελ έθαλα ηίπνηα απιά είπα ζαλ άλζξσπνο ζαο παξαθαιώ πάξα πνιύ 

ή ζα κνπ πιεξώλεηε ή εγώ θεύγσ. Γελ αληέρσ άιιν. Γελ κπνξώ λα πιεξώλσ», «Δγώ 

είκαη ηέηνην άλζξσπνο. Γειαδή δελ δνξίδνκαη. Γειαδή άκα λα δνξηζηώ ιίγν. Πώο λα 

ζην πσ; Δγώ όηαλ ζα βγσ έμσ ζα θαπλίδσ. Θα κνπ πεξάζεη ηάθα ηάθα, γξήγνξα θαη 

κπαίλσ κέζα θαη ζαλ δελ ππάξρεη ηίπνηα». 

Ζ Ο. 51 εηψλ απφ ηε Ρνπκαλία πνπ είλαη ζηελ Διιάδα 25 ρξφληα αξρηθά φηαλ είρε 

θαηνξζψζεη λα αλνίμεη δηθή ηεο επηρείξεζε ζε κία επαξρηαθή πφιε ζηελ Διιάδα έγηλε δέθηεο 

ζεηηθή απνδνρήο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, εθηφο απφ έλα άηνκν πνπ ηελ θαηεγφξεζε γηα ην 
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φηη ήηαλ εξγνδφηξηα, ιφγσ θαηαγσγήο. Παξφιν πνπ είλαη επραξηζηεκέλε κε απηή ηε δνπιεηά 

πξνβάιιεη έληνλα ην πφζν πνιιέο ήηαλ νη ψξεο πνπ εξγαδφηαλ, ελψ ηαπηφρξνλα έθαλε 

ηδηαίηεξα καζήκαηα ζε παηδηά πειαηηζζψλ ηεο. Με βάζε ηηο εξγαζηαθέο ηεο εκπεηξίεο αζθεί 

θξηηηθή ζηελ εξγνδνηηθή απζαηξεζία, ζηελ έιιεηςε εξγαζηαθψλ παξνρψλ θαη δηθαησκάησλ 

θαη ζηελ έιιεηςε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ πξφζιεςε ζηελ εξγαζία: 

«Λέεη δηθό ζνπ είλαη ηα καγαδί. Λέσ λαη δηθό κνπ είλαη. Καη κε έλα έηζη πνιύ άζρεκν 

ύθνο θαη έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ ιέεη θαη πνπ βξήθεο εζύ ηα ιεθηά. Απηή ήηαλ ε 

ελδηαθέξνλ ηεο. Σέινο πάλησλ ήηαλ ε κόλε πνπ είρα έηζη ιίγν. Πνπ βξήθεο εζύ ηα 

ιεθηά. αλ ηα έιεγε, ελλννύζε, έθιεβα, άιιεο δνπιείεο βξώκηθεο ή μέξσ εγώ ηη. Καη κε 

ηηο άιιεο πειάηηζζεο πήγα πνιύ θαιά γηαηί εγώ είκαη πνιύ θνηλσληθόο άλζξσπνο. 

Γνύιεπα κε ληόπηεο. Έξρνληαλ κέζα. Μέρξη λα θύγεη από ην καγαδί μέξακε πσο ηελ 

ιέλε, πόζα παηδηά έρεη, αλ είλαη παληξεκέλε, πνπ δνπιεύεη, ηη θάλεη. Σνπο θέξλαγα θαθέ. 

Δίρα θαη ηνπαιέηα. Δξρόληαλ πνιιέο θαηεβαίλαλ θαη κνπ αθήλαλ ηα ςώληα, πήγαηλαλ 

γηα θαθέ θαη γπξίδαλ θαη ηα παίξλαλε. Γειαδή απνθηήζακε κε ηηο πειάηηζζεο κε 

πεξηζζόηεξεο θηιίεο. Γειαδή είρα απνθηήζεη κόληκεο πειάηηζζεο», «Έια κνπ ιέεη ζε 

παξαθαιώ πνιύ θαη ην έλα θαη ην άιιν. Καη κνπ δίλαλε 10 επξώ ηελ ώξα ((γηα 

ηδηαίηεξα καζήκαηα)). Γελ πήξα πνιιά. Έρσ αθνύζεη πνιιά 15- 20 επξώ ηελ ώξα 

ηδηαίηεξα. Αιιά εγώ ηη λα πάξσ, εληάμεη αθνύ είλαη πειάηηζζα κνπ θαη όια απηά», «Καη 

επεηδή είλαη κηθξό θύθιν, αθνύ λα θαηαιάβεηο ηα έθεξλε ζην καγαδί ηα είρα βάιεη ζην 

γξαθείν θαη ηνπο έδηλα αζθήζεηο θαη εγώ πνύιαγα ξνύρα θαη πήγαηλα πάιη ζην γξαθείν 

θαη κνπ ιέγαλε νη άιιεο πειάηηζζεο θόξε ζνπ είλαη. Λέσ όρη δελ είλαη θόξε κνπ. Καη 

κεηά εξρόηαλ θαη ζην ζπίηη λα κπνξώ λα καγεηξέςσ θαη κεηά ζηε θνπδίλα εθεί θαη ηνπ 

βαια αζθήζεηο», «ιόγν όινη νη ζπλεξγάηεο (…) πνπ κε έρεη ξίμεη, ελλνώ ηηο βηνηερλίεο 

πνπ δνύιεπα, κε αγαπνύζαλε», «Δγώ δνύιεπα πνιιέο ώξεο», «Γειαδή πνπ ζνπ ιέσ πνπ 

εξγαδόκνπλα θαη Κπξηαθή θαη Πάζρα θαη Υξηζηνύγελλα θαη Πξσηνρξνληά. Γελ έρσ 

πάξεη νύηε έλα επξώ παξαπάλσ πνπ έθαηζα εθείλεο ηηο κέξεο. Γειαδή δηθαηώκαηα ηνλ 

εξγαδόκελν κεδέλ. ρη κεδέλ θάησ από κεδέλ (…) Με πείξαμε πνπ δελ κε, δελ ζέβνληαη 

ηνλ εξγαδόκελν θαη δελ είλαη ζέκα πνπ εγώ είκαη Ρνπκάλα γηαηί απηό ήηαλ θαη ζηε 

Βνπιγάξα θαη ζηε Ρσζίδα θαη ζηελ Διιελίδα θαη ζε όινπο. Γειαδή όινη βξάδνπκε ζηελ 

ίδηα θαηζαξόια», «Γηαηί μέξνπλε ηη πίεζε θαη ηξέρεηο. Γελ είλαη ραιαξή δνπιεηά. Δίλαη 

πίεζε. Σξέρεηο όιε κέξα. Λνηπόλ θαη ηη κνπ ιέεη ην αθεληηθό πνπ ηνπ έθαλα ηόζε 

δνπιεηά θαη ηνπ αλέβαζα ην καγαδί. Μνπ ιέεη έια κσξέ κε δνπιεύεηο, πιάθα κνπ θάλεηο 

κνπ ιέεη θαη απηά. Δγώ ζνπ έρσ απνδείμεη πνηέ πνπ είκαη άλζξσπνο λα κε ιππάηαη 

θαλείο; Απερζάλνκαη απηά. Δγώ είκαη θαιύηεξα λα ζε δειεύνπλε παξά λα ζε» 
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«Λππνύληαη. Λνηπόλ δελ ζέισ επεηδή δελ ην έρσ θάλεη πνηέ. Σν θαηαιαβαίλεηο αλζξσπέ 

κνπ έρσ πάζεη δεκηά. Γελ ην θάλσ επίηεδεο θαη κνπ έδσζε άδεηα. Καη εεε δελ ππάξρεη 

πεξίπησζε λα θάζεζαη. Καη λα πέζαηλα ηη ζα θαλεο, ζα κε ζήθσλεο ζαλ ην Υξηζηό ην 

Λάδαξν. Ση ζα θαλεο; Έρσ αξξσζηήζεη πξέπεη λα θάηζσ. ρη κε ηίπνηα. Με ρίιηα δόξηα 

κ‟ άθεζε δπν κέξεο θαη από ηόηε πνπ γύξηζα είρα πξόβιεκα. Δίρε ραιάζεη ε ζρέζε καο», 

«εδώ ζηελ Διιάδα είλαη πνιύ εύθνιν λα βξεηο δνπιεηά γηαηί δελ ππάξρεη βηνγξαθηθό. 

Γελ ππάξρεη ηίπνηα. Παο ηε α ηεη ζε βιέπεη ζε ζπκπαζεί, ζε παίξλεη. Γελ ζ‟ αξέζεη ζε 

δηώρλεη. Γελ ππάξρεη πξόβιεκα δειαδή αλ ζνπ θάλεη ζύκβαζε. Δδώ είζαη, ηη λα ζνπ 

πσ, έλα ραξηί ζηνλ αέξα. Καηάιαβεο ζε παίξλεη θαη αλ δελ ηνπ θάλεηο ζε δηώρλεη αιιά 

επεηδή είλαη θιεηζηόο ν θύθινο ηε θήκε θπθινθνξεί θαη έρνπλε κάζεη πνπ είκαη πνιύ 

θαιή θαη ζε θακάθη θαη ζε ζεξβηηόξα θαη όια απηά. Δληάμεη θέηνο έρσ βγάιεη θαιά 

ιεθηά, 50 επξώ ήηαλε κεξνθάκαην θαη έπαηξλα θαη ηηπο αιιά δνύιεπα ζπαζηέο ώξεο, 

έηξερα, έθαλα θακάθη, ζέξβηο, κπαξκαλ, καγείξηζζα, ό, ηη ζεο, θαζαξίζηξηα, όια καδί». 

Ζ πνιχρξνλε εξγαζία θαη ε δηαδηθαζία ηεο κεηαλάζηεπζεο έρεη πξνθαιέζεη ζηηο 

κεηαλάζηξηεο ζνβαξέο ζπλέπεηεο ηφζν ζσκαηηθά φζν θαη ςπρνινγηθά. 

Ζ Δ. 51 εηψλ απφ ηελ Γεσξγία πνπ είλαη 10 ρξφληα ζηελ Διιάδα έρεη επεξεαζηεί ηδηαίηεξα 

ςπρνινγηθά ηφζν απφ ηε κεηαλάζηεπζε φζν θαη απφ ηελ εξγαζία ζηελ Διιάδα, θαζψο 

κπαίλεη ζπρλά ζε δηαδηθαζία ζχγθξηζεο κε ηελ εξγαζία πνπ είρε ζηε ρψξα θαηαγσγήο: 

«Δίκαη ηόζν θνπξαζκέλε, δειαδή κπνξεί 9 ε ώξα αλ έρσ ρξόλν θαη λα θνηκεζώ 

θνηκάκαη κέρξη πξσί 7-8 ε ώξα. Σόζν θνπξαζκέλε είκαη ζώκα κνπ [θαη ςπρνινγηθά 

είκαη πάξα πνιύ θνπξαζκέλε», «Καη ςπρνινγηθά κε πείξαμε πάξα πνιύ, γηαηί όηαλ 

δνπιεύεηο γξ έρεηο έλα θαιό ζέζε θαη μαθληθά πέζεηο θάησ θαη θνηηάδεηο έλαο θάλε απηό 

θαλ' ην απηό, δειαδή κεηά μεθηλάο θαη θαη θαηαξίδεηο ζπίηηα, θάηη κε ςπρνινγηθά κε 

πείξαμε πάξα πνιύ». 

Ζ Μ. 49 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ δεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα 

ηνλίδεη φηη νη ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ηεο έρνπλ πξνθαιέζεη κεγάιε ςπρνινγηθή 

θζνξά, ηελ έρνπλ αιινηψζεη θαη ε εξγαζία είλαη ν απνθιεηζηηθφο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη 

ηε δσή ηεο: 

«Καη ήηαλε λαη, κέρξη λα κέρξη λα λα έρεηο εκπηζηνζύλε απ' ην θόζκν πνπ είλαη απέλαληί 

ζνπ, λα θαηαιάβνπλε αλ θιέβεηο, αλ είζαη ζσζηόο, αλ ην έλα αλ ην άιιν, βιέπεηο κέζα 

ζηα κάηηα (3) πώο... (3) Μέρξη λα έρεηο όια απηά, κέρξη λα ζνπ δώζνπλε ην θιεηδί γηα λα 

κπαίλεηο ζε δνπιεηά, ζε έλα ζπίηη, γηαηί εγώ εγώ κπαίλσ ηώξα ζε έλα ζπίηη θαη έρσ 

θιεηδί γηα ην θνύξλν γηα λα πάσ λα δνπιέςσ. Απηό πάεη λα πεη πόζν εκπηζηνζύλε 

πξέπεη λα έρεη ηνλ άιινλ γηα ζέλα γηα λα ζνπ αθήζεη ην θιεηδί. Αιιά κέρξη λα θηάζνπκε 
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κέρξη απηό ην επίπεδν, έρσ ηξαβήμεη έρσ έρσ θιάςεη, έρνπλε πέζεη δάθξπά κνπ κέζα ζε 

δπκάξηα έρσ έρσ έρσ» «Έρσ βγεη γηα λα δείμσ πνηα είκαη, αιιά ιέσ ληάμεη ζα αληέμσ 

ζα ζα αληέμσ κε όια. Κη από θεη έρσ μεθηλήζεη κε θαζάξηζκα έμσ ζη έμσ ζη δξόκν ην 

άζθαιην έρσ πιύλεη, θαζάξηζκα, ιάηδα, ιακαξίλεο, αξληά, όια, όια, όια, ηπξόπηηεο, 

ςσκηά, γιπθά... Καη ζηγά-ζηγά-ζηγά-ζηγά... Αιιά ηα αθεληηθά κνπ είλαη ππέξνρα 

αθεληηθά θαη νη δύν, ηνπο ζαπκάδσ, είλαη πάξα πνιύ θαινί άλζξσπνη θαη δόμα ησ Θεώ 

έρσ πέζεη ζ' απηνύο θαη είκαη πνιύ επραξηζηεκέλε» «Αιιά θαη απηό λα κελ πεηξάμσ 

θαλέλαο θαη πάληα λα δείρλσ θαιή θαη ηα ινηπά κνπ έρεη θάλεη θαθό εκέλα», «Καη 

ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. Απηό δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ ππάξρεη ηέηνηνο 

άλζξσπνο, νπνίνο λα κελ θάηη ιίγν λα κελ ην 'ρεη πεηξάμεη. Καη πήγα ζε ςπρνιόγν, 

πήγα ζηε κνλάδα, α αξληόκνπλ λα παίξλσ ηα θάξκαθα. Έπαηξλα ζηελ αξρή, κεηά 

ζηακάηεζα από κόλε κνπ. Μεηά από θαηξό όκσο αξρίδαλε πάιη νη θξίζεηο, 

ιηπνζύκαγα», «Καθέ θαζόινπ, λα βγσ έμσ βόιηα θαζόινπ, έλα ξνκπόη ξνκπόη», 

«Πνιιέο ώξεο ξνκπόη. Σώξα ήξζα ζα μαλαπάσ πάιη ζα γπξίζσ, ρζεο ήξζα 3:30 ε ώξα. 

Ήκνπλα ήκνπλα αιινησκέλε». 

Σν ίδην αλαθέξεη θαη ε Λ. 42 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία, πνπ δεη θαη εξγάδεηαη 13 ρξφληα ζηελ 

Διιάδα: 

«Γπζθνιεύεη, θνπξαδόκαζηε θαη ην θαινθαίξη εηδηθά, όηαλ δνπιεύνπκε δε ληώζσ 

άλζξσπνο ζα ξνκπόη. Παο έξρεζαη παο έξρεζαη δελ έρεηο ρξόλν λα λα ζηακαηήζεηο έηζη, 

λα ραιαξώζεηο, λα πηεηο έλα θαθέ ζην ζπίηη ζνπ έηζη κε ηελ εζπρία ζνπ. Σξέρεηο 

ζπλέρεηα, ηξέρεηο ζπλέρεηα, δνπιεύεηο, δνπιεύεηο, δνπιεύεηο, παίξλεηο ιεθηά, πιεξώλεηο, 

πιεξώλεηο, πιεξώλεηο» 

Ζ Κ. 48 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία πνπ δεη ζηελ Διιάδα 13 ρξφληα κηιάεη γηα ηε ρξφληα 

θνχξαζε πνπ ηεο πξνθάιεζε ε εξγαζία θαη γηα ηελ ππνκνλή σο ηνλ κφλν ηξφπν πνπ έρεη βξεη 

γηα λα ηε δηαρεηξηζηεί, θαζψο ππάξρνπλ άηνκα ζηε ρψξα ηεο πνπ πεξηκέλνπλ λα επηβηψζνπλ 

απφ ηελ εξγαζία ηεο ζηελ Διιάδα: 

«Απηό ιέσ δελ κπνξώ λα ηα θάλσ, ιέκε. Αθνύ δελ κπνξώ λα ην θάλσ. Σν θάλσ επεηδή 

δελ ην έρσ θάλεη πνηέ, δελ ππάξρεη. Λέσ ζα θύγσ, ζα θύγσ δελ αληέρσ. Θέισ λα 

μεθνπξαζηώ. Δίκαη πνιύ θνπξαζκέλε δειαδή. Κνπξαζκέλε ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ. Λέσ ζα 

θύγσ. Γελ αληέρσ άιιν. Βγαίλσ. Καπλίδσ. Σν κπαιό κνπ δειαδή έγηλε πην άλεην. Λέσ  

«γηαηί κηιάσ έηζη;» Δίκαη θνπξαζκέλε ηειείσο. Πνπ λα θύγσ; Πνπ λα πάσ; Σν παηδί 

κνπ πσο ζα ην θξνληίδεη; Γειαδή άκα δελ ζηείισ ιεθηά  ηη ζα γίλεη; Αιιάδσ γλώκε θαη 

πνπθ θάζνκαη ζηε ζέζε κνπ. Έηζη είλαη» 
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Ζ Ο. 51 εηψλ απφ ηε Ρνπκαλία πνπ είλαη ζηελ Διιάδα 25 ρξφληα δίλεη έκθαζε ζηηο 

επηπηψζεηο πνπ είρε ε πνιχσξε εξγαζία ζην ζψκα ηεο: 

«Έρσ πάζεη, κνπ ηα λεύξα ζηα δάρηπια, ζην πόδη ην θαινθαίξν, ηόζν ηξέμηκν», 

«ζεξλόκνπλα. Γελ κπνξνύζα λα ιπγίζσ ην πόδη εδώ. Γειαδή όηαλ έθαλα, ιύγηδα ην 

πόδη δελ κπνξνύζα πνλνύζα εδώ. Έρνπλε κπινθάξεη ηα λεύξα θαη δελ κπνξνύζα λα 

πεξπαηήζσ». 

Ζ Γ. 48 εηψλ απφ ηελ Οπθξαλία πνπ δεη 20 ρξφληα ζηελ Διιάδα πξνβάιιεη ηηο έληνλεο 

επηπηψζεηο πνπ είρε ε ρξφληα εξγαζία ζην ζψκα ηεο: 

«ξζηα ήκνπλα ζπλέρεηα όξζηα, παξάδεηγκα ζην καγαδί ζηα ζνπβιάθηα έκπαηλα 6 ε 

ώξα θαη έθεπγα 2 ε ώξα, βεβαίσο ήηαλε δύζθνιν. Απ' ηελ νξνζ νξζνζηαζία έπαζα θαη 

ηε κέζε κνπ, αιιά ηώξα είκαη κηα ραξά» 

Ζ Ρ. 66 εηψλ απφ ηε Βνπιγαξία πνπ εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα 22 ρξφληα ηνλίδεη έληνλα φηη 

πξνηεξαηφηεηα ζηε δσή ηεο είλαη ε εξγαζία θαη φρη  ε πγεία ζε ζεκείν πνπ θηλδπλεχεη θαη ε 

πγεία ηεο: 

«ηαλ κηα θνξά έλαο γηαηξόο κνπ ιέεη, κε καιώλεη γηαηί είρα κύσκα θαη ιέσ ρξσζηάσ 

ιεθηά δελ κπνξώ λα θύγσ επεηδή ν εγγόλη κνπ ζπνπδάδεη θαη εγώ πιήξσζα 

ζπνπδάζκαηα θαη ηώξα κεηαπηπρηαθό ηνπ πάιη εγώ ην πιεξώλσ θαη καιώλεη λα πάσ λα 

θάλσ εγρείξεζε θαη κνπ ιέεη ζα πάο θάπνπ πνπ δελ έρεη ηειέθσλν, ζα θάλεηο 

αηκνξξαγία, ζα πέθηεηο εθεί θαη ζα πεζάλεηο» «Δγώ θάλσ πνιύ ζσζηή δνπιεηά κέρξη 

πνπ άληξαο κνπ κε θνξντδεύεη γηαηί απηό ην δάρηπιν έρεη ζηξαβώζεη γηαηί θάλσ έηζη ζηε 

γσλίαο» 

 

ύγθρηζε Δργαζίας από ηης κεηαλάζηρηες 

Οη κεηαλάζηξηεο θαίλεηαη λα αληηιακβάλνληαη ηελ θξίζε  κέζσ ηεο χπαξμεο ή 

αλππαξμίαο αιιαγψλ ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο φζν δηάζηεκα 

εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα. Ζ θξίζε ζηελ Διιάδα, ινηπφλ, δελ πξνθάιεζε ηηο ίδηεο αληηδξάζεηο 

ζηηο εξσηψκελεο. ε θάπνηεο απφ απηέο θαίλεηαη λα έθεξε κεγάιεο αιιαγέο ηφζν ζηελ 

εξγαζία ηνπο φζν θαη ζηελ δσή ηνπο. 

 Ζ Π. 45 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα 17 ρξφληα θαη εθθξάδεη κηα έληνλε 

δπζαξέζθεηα γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε δσή ηεο ηα ηειεπηαία 2-3 ρξφληα. Ζ ίδηα 

εληνπίδεη αιιαγή ζηα επαγγεικαηηθά ηεο πξάγκαηα, θαζψο δελ κπνξεί λα εθπιεξψζεη νχηε ην 

βαζηθφ ζθνπφ ηεο παξακνλήο ζηελ Διιάδα δειαδή λα βνεζήζεη νηθνλνκηθά ηα παηδηά ηεο. 

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ζηε πεξίπησζε απηή επαλνεκαηνδνηείηαη ην θνκκάηη ηεο 
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απψιεηαο ησλ παηδηψλ ιφγσ ηεο κεηαλάζηεπζεο θαζψο πιένλ έρεη ράζεη ην θίλεηξν πνπ ηελ 

νδήγεζε καθξηά απφ ηελ νηθνγέλεηά ηεο.   

«Έρεη πνιύ έρεη ρακειώζεη ην κεληάηηθν θαη ηέηνηα. Παιηά, πώο λα πνύκε, ήκνπλα 

θαζαξίζηξηα γηαηί δνύιεπα ζηα ((όλνκα πόιεο)) θαη ήκνπλα ζην πεδίν βνιήο ζηα ηέηνηα 

() πνιύ (γέιην) αζηεξάθηα... Καη ήηαλε θαη θαιά ηα ιεθηά παιηά. Δδά 2-3 ρξόληα έρελε 

ξίμεη πνιύ ηα ιεθηά θαη... Γνπιεύεηο πνιιέο ώξεο, θαζαξίδεηο θαη ην έλα θαη ην άιιν θαη 

παίξλεηο θαη δε θηάλνπλε θαη γηα ην κεληαη γηα ην ελνίθην πνπ ελνηθηάδεηο θαη λα βνεζάο 

νηθνγέλεηά ζνπ γη' απηό ην ιόγν ήξζακελε» «Γηα λα κπνξνύκε λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά 

καο» «Έρσ λαη έρσ δύν παηδηά δύν θνξίηζηα. Γη' απηό ην ιόγν ήξζακε γηα λα κπνξνύκε 

λα ηε βνεζήζνπκε. Άκα ζνπ ρακειώλνπλε ηα ιεθηά θαη δε κπνξείο λα πώο λα πνύκε; λα 

πιεξώλεηο ην κεληαη ην ελνίθην λα πνύκε» «Καη λα βνεζήζεηο ηα παηδηά, γηα πνην ιόγν 

ηόηε ήξζακε; Να 'καζηε κόλν ρώξηα; Καη είλαη πνιύ δύζθνιν λα 'ζαη ρώξηα. Καη πάιη 

εδά κεγαιώζαλε». 

 Γπζθνιίεο ζηελ παξακνλή ηεο εληνπίδεη θαη ε Λ. 42 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία πνπ έρεη 

κεηαλαζηεχζεη πξηλ 13 ρξφληα ζηελ Διιάδα. Ζ θξίζε ηελ έρεη επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ 

θαζψο φπσο ππνζηεξίδεη ελψ ζηελ αξρή ε δνπιεηά ηεο ακεηβφηαλ φζν έπξεπε, ζήκεξα 

εξγάδεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν θαη δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη νχηε ηα πξνο ην δελ. Δπίζεο ε 

ίδηα εληνπίδεη ηηο θνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ εηδηθά ελ θαηξψ θξίζεο θαζψο νη 

κεηαλάζηξηεο θαίλεηαη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηξφπν λα επηβηψζνπλ ελψ νη θάπνηνη Έιιελεο 

επηρεηξεκαηίεο δελ αληηκεησπίδνπλ ην ίδην πξφβιεκα γηαηί ε επηβίσζε γηα απηνχο είλαη 

δεδνκέλε:  

«Ναη ληάμεη δελ είλαη, θαιά, θαιά είλαη γηαηί είλαη έλα κηζζό, δίλσ θη εγώ από απηά ηα 

ιεθηά πνπ πξνζέρσ ηε θνπέια δίλσ γηα εηζηηήξηα, πιεξώλσ θαη ελνίθην, δελ είλαη ηόζν 

ηόζν λα κε θαιύβνπλε. Γε κνπ θηάλνπλε ηα ρξήκαηα, αιιά πξνζπαζνύκε κε από δσ από 

θεη λα βξνύκε λα θάλνπκε θάηη παξαπάλσ. Γειαδή λα βξνύκε ληα δνπιεηά, νπνίν λα 

καο θαιύβεη νηθνλνκηθά δε γίλεηαη. Σώξα εδώ θαη κεξηθά ρξόληα έρσ θαηαιάβεη όηη γηα 

λα απνθηήζνπκε ην θπζηνινγηθό κηζζό ζα πξέπεη λα θάλνπκε πνιιέο δνπιεηέο». «Καη 

είλαη πάξα πνιύ δύζθνιν, έρσ θη εγώ ηα ε κηθξό πην κηθξό γηνο ηέινο πάλησλ δελ είλαη 

ηόζν κηθξόο ζπνπδάδεη θη απηόο θαη από δσ ηνπ ζηέιλσ ρξήκαηα. Δίλαη θαη ην κεγάιν 

κνπ γην εδώ πνπ ςηινδνπιεύεη ιέσ (…) Κη είλαη δύζθνιν δύζθνιν πιεξώλσ ελνίθην, 

δίλσ γηα ηα εηζηηήξηα, ξεύκα, λεξά ηώξα ην ρεηκώλα. Γύζθνια ηε βγάδνπκε πέξα. 

Γαλείδσ ρξήκαηα γηα λα κπνξνύκε λα βγάινπκε ην κήλα, κία ηα γπξίδσ από δσ κία ηα 

δίλσ από θεη, έηζη (ηα βγνύλε)» «ηώξα κνπ θαίλεηαη όηη πξέπεη λα δνπιεύνπκε πάξα 

πνιύ γηα λα βγάινπκε έλα θπζηνινγηθό κεξνθάκαην» «δνπιεηά ιηγόηεξα ρξήκαηα. Δδώ 
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από 3-4 ρξόληα ίζσο. Έρνπλε αξρίζεη ηόζν 4 κπνξεί θαη 5 ρξόληα» «Πξηλ ήηαλε πξηλ 

δνύιεςα θη έπαηξλα θαιό κεξνθάκαην, δειαδή έπαηξλα θαη 40 επξώ» «ηώξα δε κπνξείο 

λα βξεηο απηά ηα ιεθηά κε ηίπνηα. Καη πξνρζέο είρα πάεη ζε κηα αγγειία κε κηα θπξία 

πνπ κηιήζακε γηα δνπιεηά γηα κεδεδνπσιείν ζε θνπδίλα θαη κνπ ιέεη όηη δίλεη 25 επξώ 

θάζε κέξα, νπνίν δνπιεύεηο 9 ώξεο, ρσξίο ξεπό. Γηα κηα κηιάκε γηα κηα δνπιεηά πνπ 

είλαη 5 κήλεο. Αλ δνπιεύεηο όιν ην ρξόλν κε 25 επξώ, ληάμεη ζα βνιεπηείο. Αιιά λα 

δνπιεύεηο όιν ην θαινθαίξη, νύηε 3 επξώ δελ είλαη ηελ ώξα» «Οη πεξηζζόηεξνη δίλνπλε 

ιηγόηεξα ρξήκαηα κεξνθάκαην θαη πιεξώλνπλε ιηγόηεξα, γηα λα κπνξεί λα είλαη 

ζπλεπήο ζηηο ζηηο ππαιιήινπο, γηα λα κπνξεί λα πιεξώζεη, γηαηί μέξεη ην βγάδεη ην 

καγαδί. Καη είλαη δύζθνιν., είλαη πάξα πνιύ δύζθνιν. Κη εγώ ηώξα ήδε ζθέθηνκαη ηελ 

εκέξα λα βξσ θαη θάηη άιιν λα δνπιέςσ. Αιιά πιεξώλνπλε πάξα πνιύ ιίγν». «Πξηλ 

ήηαλε δηαθνξεηηθά. Πξηλ έπαηξλα πάξα πνιύ πάξα πνιύ θαιά ιεθηά θαη ζαλ πην λέα, αο 

πνύκε, δνύιεςα θαη δύν δνπιεηέο, κπνξνύζα λα δνπιεύσ θαη 40 θαη 45 επξώ θαη 

(ήκνπλ) πάξα πνιύ άλεηα. Σώξα ίζσο δίλσ όια ζηα παηδηά κνπ θαη δελ έρσ ηόζε άλεζε. 

Νηώζσ αλαζθάιεηα, ληώζσ, ππάξρνπλε κέξεο πνπ δελ έρσ νύηε 1 επξώ, αο πνύκε, λα 

λα πάξσ θαη ςσκί, λα πάξσ εηζηηήξηα αλ έξζσ ζηε δνπιεηά ή ηα δαλείδσ ηα ςάρλσ, 

δειαδή θαζεκεξηλά δεηο, μππλάο θαη δεηο κία πνύ ζα βξνύκε ιεθηά ηώξα λα θάκε. Δκείο 

δνπιεύνπκε γηα λα θάκε αύξην, ζήκεξα δνπιεύεηο. Αλ δελ πιεξσζνύκε, δε κπνξνύκε λα 

θάκε, ζα πεηλάζνπκε. Τπάξρνπλ άλζξσπνη αθόκα πνπ, όπσο είλαη ν Έιιελαο θη 

επαγγεικαηίαο επηρεηξεκαηίεο δε θπλεγάλε ην θαγεηό». «Δκείο ηώξα θπλεγάκε κόλν ην 

θαγεηό. ηελ νπζία έρσ έξζεη γηα θάηη θαιύηεξν θαη θαηαληήζακε λα βγάδνπκε κόλν 

έλα θαγεηό».  

Ζ Α. 48 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία πνπ εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα 17 ρξφληα πξνζδηνξίδεη ην πψο 

επεξεάδεη ηελ δσή ηεο ε θξίζε ζηελ Διιάδα. Ζ ίδηα παξαζέηεη φηη ηα ρξήκαηα πνπ παίξλεη 

ζήκεξα ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο είλαη ηα ίδηα κε απηά πνπ έπαηξλε πξηλ θάπνηα ρξφληα 

δνπιεχνληαο πνιχ ιηγφηεξεο ψξεο. Δπίζεο ππνζηεξίδεη  φηη ηα ρξήκαηα πνπ παίξλεη δελ έρνπλ 

ηελ ίδηα αμία κε ην παξειζφλ θαζψο νη ηηκέο ηεο αγνξάο έρνπλ απμεζεί δξακαηηθά θαη κε ηα 

ίδηα ρξήκαηα κπνξεί λα θαιχςεη πνιχ ιηγφηεξεο αλάγθεο ηεο: 

«Δίλαη ζαλ παίξλεηο ιίγν πην πνιύ αιιά ζαλ λα είλαη πην ιίγα. Πώο λα ζνπ εμεγήζσ; 

Γελ κνπ θηάλνπλε γη‟ απηά πνπ ήκνπλα πξηλ. Πξηλ δνύιεπα ζε έλα ζπίηη, είρα κηα 

γπλαίθα, δνύιεπα κέρξη 12 ε ώξα. Απηή κνπ πιήξσζε 450 επξώ. Σώξα πξέπεη λα 

δνπιεύεηο όιε κέξα γηα 450 επξώ». «Κάπνηνη 500. Αιιά απηά ηα ιεθηά πνπ πήξα από 

ηελ γπλαίθα 450 επξώ πξηλ πνιιά ρξόληα πξηλ 4-5 ρξόληα, κνπ θηάλνπλε ήηαλε πην 

θηελό». «Απηό είλαη. Σώξα είλαη αθξηβά ηα πάληα θαη 1000 λα παίξλεηο απηά ζαλ είλαη 
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ηα κηζά. Πνιύ πην κηζά. Μπαίλεηο ζε 50 επξώ ζε έλα ζνύπεξ κάξθεη θαη δελ παίξλεη 

ηίπνηα, δύν ηξία πξάγκαηα θαη βγαίλεηο. ε απηά ηα 50 επξώ πξηλ ςσλίδσ γηα όια ηα 

εβδνκάδα, λα έρνπκε. Γηα κία εβδνκάδα ςσλίδσ θάηη πξάγκαηα». 

 Ζ Γ. 48 εηψλ απφ ηελ Οπθξαλία, 20 ρξφληα ζηελ Διιάδα πξνβάιιεη ηηο αιιαγέο ζηελ δσή 

ηεο πνπ έρνπλ επέιζεη ιφγσ θξίζεο. Οη επηπηψζεηο πνπ έρεη επηθέξεη ε θξίζε ζηελ δσή θαη 

ζηελ εξγαζία ηεο κεηαλάζηξηαο ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ κείσζε ησλ σξψλ εξγαζίαο 

ηεο ζε αληηπαξαβνιή κε ην παξειζφλ πνπ ε εξγαζία ηεο ηελ βνήζεζε λα εμαζθαιίζεη 

ζεκαληηθά θαηαλαισηηθά αγαζά. Ζ αηηία πνπ ίδηα απνδίδεη γηα ηελ θαηάζηαζε απηή είλαη ε 

γεληθφηεξε παξαθκή ζηε νηθνλνκία ηεο ρψξαο πνπ πιήηηεη ηφζν ηηο ζπληάμεηο φζν θαη ηηο 

κηθξνεπηρεηξήζεηο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κάιηζηα είλαη θαλεξή ε θαηαλφεζε θαη ε 

ζπκπφληα γηα ηελ εξγνδνζία είηε γηα ηελ νηθηαθή εξγαζία πνπ πξνζέθεξε είηε γηα ηελ 

κηθξνεπηρείξεζε πνπ εξγαδφηαλ:  

«εθεί πνπ πήγαηλα εγώ ζηηο γηαγηάδεο θαη ζηδέξσλα, ηώξα δελ πάσ». «Γηαηί δε κε 

θσλάδνπλ. Γηαηί δε κε   θσλάδνπλ. ια απηά πάλε αιπζίδα. Γηαηί δελ έρνπλε ιεθηά. 

Σνπο ρακειώλαλε ζπλέρεηα ζπλη ζύληαμε (3) θαη εληάμεη δελ έρνπλε ιεθηά, γηα λα 

πιεξώζνπλε. Σώξα άκα πάσ εγώ θαη βνεζάσ ηε () θαη βνεζάσ εγώ έηζη, άιιν πξάγκα. 

Γηαηί (5) δελ μέξσ δε δε δε βεβαίσο είλαη δύζθνια ηώξα. Δίλαη δύζθνια θη εγώ ήδε έρσ 

θαηαιάβεη όηη είλαη δύζθνια ηα πξάγκαηα ηώξα κε ηελ θξίζε, βεβαίσο. νπ μαλαιέσ, 

πνηέ κε πνηέ δελ κπνξνύζα λα θαληαζηώ πνπ λα θηάζνπκε εκείο εδώ ζε απηό ην 

ζεκείν» «Πξώηα απ' όια έρσ θαη θνπξαζηεί ιίγν, αιιά ηώξα θάζνκαη. Κάζνκαη ην 

βξάδπ, ζνπ μαλαιεώ, πάσ κόλν ηελ παξαζθεπή θαη ην ζάββαην γηα δνπιεηά, γηαηί ν 

άλζξσπνο δελ έρεη δνπιεηά. ρη όηη δελ ζέιεη λα κε πιεξώζεη, θαη ηνλ θαηαιαβαίλσ. (3) 

Γελ έρεη δνπιεηά, κε ηη λα κε πιεξώλεη; Άκα δελ βγάιεη απηόο, ε πώο λα κνπ δώζεη 

κεξνθάκαην;» «Νηάμεη θαη πήξα θαη (γηα) ηνλ γην, πήξακε θαη απηνθίλεην, αγνξάζακε 

θάπνηα πξάγκαηα θαη εδώ πνπ έρεη ηώξα λα θπθινθνξεί. (3) Αιιά θξίζε καο ράιαζε 

πάξα πνιύ»  

Ζ Κ. 48 εηψλ πνπ έθηαζε ζηελ Διιάδα πξηλ απφ 13 ρξφληα απφ ηελ Βνπιγαξία επίζεο  

πξνβάιιεη ηηο δπζθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ζήκεξα εζηηάδνληαο ζηελ απιήξσηε εξγαζία: 

«Δληάμεη ε θαηάζηαζε εδώ ζηελ Διιάδα έρεη γίλεη δελ είλαη όπσο ήηαλε παιηά. Ζ θξίζε 

ηώξα είλαη πάξα πνιύ δύζθνια απιά εγώ πιεξώλσ όπσο εζείο πιεξώλεηε εδώ». «Σα 

ρξήκαηα πνπ δνύιεπεο έρεη πέζεη πνιύ ρακειά απιά έρεη αθξηβεί πάξα πνιύ πξάκκαηα». 

«Έρνπλ πάξα πνιύ δειαδή λα κπαίλεηο κέζα ζην ζνύπεξ κάξθεη γηα 20 επξώ λα θαο 

δπν κέξεο. Σίπνηα άιιν. Καη ινηπόλ δελ θηάλνπλε. Σα πξάγκαηα είλαη πάξα πνιύ 

παλάθξηβα». «Απηό είλαη ην δπζθνιίεο γηαηί ν θόζκνο δνπιεύεηο θαη δελ ζε πιεξώλεη. 
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Γειαδή δελ ππάξρεη δνπιεηά. Βξε θίιε όηαλ ήξζα λα δνπιεύσ δελ ην έρνπκε θαλνλίζεη 

έηζη; Γελ έρνπκε ππνγξάςεη εηζη; Δζύ όηη ζέιεηο λα θάλεηο; Πξέπεη λα κε πιεξώλεηο. Ση 

λα θάλσ; Έλα κήλα ηα πεξηκέλσ. Γύν κήλεο ηα πεξηκέλσ. Μεηά; Ση ζα γίλεη;»  

Ζ Ν. 57 ρξνλψλ απφ ηελ Ρνπκαλία πνπ κεηαλάζηεπζε πξηλ 17 ρξφληα δηαθξίλεη θάπνηεο 

αιιαγέο ζηελ εξγαζία ηεο κε ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο:  

«Δίλαη πην ιίγε δνπιεηά, πην ιίγε δνπιεηά. Δγώ ιεθηά παίξλσ ηα ίδην αο πνύκε είκαη πην 

ιίγε κέξεο. Δ βάδεη, παίξλσ πην ιίγα ιεθηά ηηο κέξεο πνπ είλαη ράιηα». 

Κάπνηεο απφ ηηο κεηαλάζηξηεο αληηκεησπίδνπλ ηελ θξίζε ζαλ θαηλφκελν θαη εληνπίδνπλ 

δηαθνξέο κε ηα ρξφληα πξηλ μεζπάζεη θξίζε αιιά νη ίδηεο δείρλνπλ λα έρνπλ ρακειέο 

πξνζδνθίεο θαη λα επαλαπαχνληαη κε ηα πξνο ην δελ. 

 Μία απφ απηέο ηηο γπλαίθεο είλαη ε Δ. 51 εηψλ απφ ηελ Γεσξγία πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα 

ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα. Απμήζεθαλ νη επαγγεικαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο απφ ηελ έλαξμε ηεο 

θξίζεο θαη κεηά παξέκεηλαλ ίδηεο νη εξγαζηαθέο παξνρέο θαη δελ δείρλεη λα απαηηεί 

πεξηζζφηεξα:  

«ηα ίδηα ιεθηά παίξλσ εγώ δελ έρεη αιιάμεη» «Σόηε είρα ηξία παηδηά όηαλ μεθίλεζα εθεί 

δνπιεηά, ηώξα πέληε ρξόληα έρνπκε ηέηαξην θαη δνπιεηά παξαπάλσ έρσ θαη δε κε θόςαλ 

ηίπνηα. Αθόκε έηζη ό, ηη έπαηξλα παίξλσ ηα ίδηα ιεθηά εγώ». «Μέλσ εθεί, δε πιεξώλσ 

ζπίηη. Μέλσ εθεί, ληάμεη, ηξώκε καδί, δελ πιεξώλσ ξεύκα, ληάμεη είκαη είλαη πνιύ θαιά 

εθεί. Γη' απηό κέλσ εθεί. Γειαδή αλ λα θύγσ ηη πην δύζθνιε... Γελ ππάξρεη εύθνιε 

δνπιεηά. ια ηα δνπιεηέο είλαη δύζθνιεο». 

 Γπζθνιίεο εληνπίδεη θαη ε Β.  43 εηψλ απφ ηελ εξβία πνπ είλαη ζηελ Διιάδα 20 ρξφληα 

αιιά θαίλεηαη λα ηηο ππνκέλεη γηαηί αληηκεησπίδεη ηελ θξίζε πνπ πξνθαιεί ηηο δπζθνιίεο σο 

θαηλφκελν. Ζ θξίζε θαίλεηαη λα έρεη επεξεάζεη θαη ηελ δσή απηήο ηεο εξγαδφκελεο θαζψο  

ηα ρξήκαηα πνπ παίξλεη δελ ηεο αξθνχλ θαη δελ θάλεη θαη ηελ εξγαζία πνπ αγαπάεη:  

«Δίλαη ην κηζζό κνπ είλαη 700 επξώ θαη είλαη πνιύ δύζθνιν λα δεηο κε 700 επξώ πνπ 

πιεξώλσ ην ελνίθηό κνπ, πνπ είλαη 200 επξώ ζπλ ξεύκα, λεξό θαη ηα ππόινηπα είλαη, 

μέξεηο, γηα ην θαγεηό, όπνηε είλαη πάξα πνιύ δύζθνιν θαη δπζθνιεύσ πάξα πνιύ απηή 

ηε ζηηγκή, ηα ηειεπηαία ηξία-ηέζζεξα ρξόληα». «Γελ είλαη αξθεηό ην κηζζό κνπ, δελ είλαη 

αξθεηό». «Δίλαη κόλν απηή ε δπζθνιία κε, μέξεηο κε ηελ θξίζε πνπ είλαη, αιιά λνκίδσ 

όηη όινη είκαζηε ίδηνη ηώξα. ινη δνύκε πνιύ δύζθνια, όινη δπζθνιεύνπκε». «ηελ 

αξρή βέβαηα ήηαλε πην πην ιίγα ρξήκαηα» «Μνπ ιείπεη πάξα πνιύ επεηδή είλαη απηό πνπ 

κνπ αξέζεη λα θάλσ ζηε δσή κνπ λαη. Δίκαη ζε ζε ζσζηό κέξνο κε ηνπξίζηεο λα..., αιιά 

δε ν θόζκνο δελ έρεη πηα ιεθηά, δελ είλαη όπσο πξηλ, είλαη θξίζε γηα όινπο» «ρη κόλν 

γηα ηνπο Έιιελεο. Ζ θξίζε ππάξρεη παληνύ». 
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Ζ Ρ. 66 εηψλ πνπ έθπγε απφ ηελ Βνπιγαξία πξηλ 20 ρξφληα επίζεο  ππνζηεξίδεη φηη αλ θαη ηα 

ρξήκαηα δελ έρνπλ αιιάμεη, ε ζπρλφηεηα θαη νη ψξεο εξγαζίαο ηεο έρνπλ κεησζεί:  

«ρη όπσο κε πιήξσζαλ πξηλ έηζη κε πιεξώλνπλ θαη ηώξα. Απιά έρεη ζπίηηα πνπ πξηλ 

κε πήξαλ θάζε βδνκάδα ηώξα δελ έρνπλ απηή ηε δπλαηόηεηα θαη κε παίξλνπλ δύν θνξέο 

ην κήλα». «Υξήκαηα δελ έρεη αιιάμεη απιά δελ κπνξνύλ λα κε πάξνπλ ζπλέρεηα όπσο 

πξίλ».  

Κάπνηεο άιιεο Δξσηψκελεο πάιη δελ εληνπίδνπλ ζπληξηπηηθέο αιιαγέο ζηε δσή ηνπο ελ φςεη 

θξίζεο. Ζ Σ. 60 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα εδψ θαη 12 ρξφληα δελ 

θαίλεηαη φπσο αλαθέξεη λα ηελ έρεη επεξεάζεη ηδηαίηεξα ε θξίζε ζηελ Διιάδα. Αλ θαη είλαη 

επραξηζηεκέλε ινηπφλ απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηηο ακνηβέο ηεο αλαθέξεη φηη ζα ηεο 

ήηαλ εππξφζδεθηε θαη κία ζπκπιεξσκαηηθή εξγαζία:  

«ρη δελ έρσ πξόβιεκα. Απηή πξόβιεκα δελ έρσ θαζόινπ. Πιεξώλεηη, δελ πεξηκέλεηη. 

Γηαηί εγώ όηαλ πήγα είπα ζέισ λα κε πιεξώλεηε δπν θνξέο ην κήλα, ζην δεθαπέληε θαη 

ζην ηέινο ηνπ κήλα. Γελ πεξηκέλεη δεθαπέληε, δεθαηξία- δεθαηέζζεξα πξέπεη λα κνπ 

δώζεη ηα ιεθηά θαη ζην ηέινο ην κήλα πάιη είλαη ίδην. Γελ, δελ έρσ θαζόινπ πξόβιεκα». 

«Δίλαη δύζθνια γηαηί δελ κπνξνύκε λα βξνύκε δνπιεηά απηό πνπ ζέινπκε (…)Αλ κπνξώ 

λα βξσ άιιε κία δνπιεηά γηα δπν-ηξεηο ώξεο ζα είκαη κηα ραξά». 

 Κάηη αληίζηνηρν αλαθέξεηαη θαη απφ ηελ Μ. 49 ρξνλψλ απφ ηελ Βνπιγαξία έθηαζε ζηελ 

Διιάδα πξηλ 15 ρξφληα. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαδφκελε δελ αληηιακβάλεηαη ηελ θξίζε σο 

θαηλφκελν πνπ επεξεάδεη ηελ εξγαζία θαη ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα ζήκεξα 

αιιά θαίλεηαη λα ζεσξεί φηη απηά επεξεάδνληαη απφ ηελ δηάζεζε ησλ αηφκσλ γηα εξγαζία:  

«Γελ κεηώζεθαλ. Μπνξώ λα ην πσ λα ην ππνγξάθσ, δελ. Πεξηκέλακε πεξηκέλακε λα 

γίλεη απηό, αιιά κάιινλ δελ μέξσ ην αθεληηθό απνθαζίδεη γηα λα γηα λα γηα λα κελ 

κεησζεί απηό πάεη λα πεη όηη δνπιεύνπκε θαιά. Έηζη πηζηεύσ εηζ ινγηθό απηό είλαη ην 

ινγηθό έηζη πηζηεύσ λαη. Καη όλησο λαη, δόμα ησ Θεώ, ν θνύξλνο έρεη δνπιεηά, 

δνπιεύνπκε, θηηάρλνπκε, ληάμεη ε θξίζε θαίλεηαη θαη έμσ θαη ζηελ αγνξά θαη ζηα 

ζνύπεξ-κάξθεη. Αιιά εγώ εκέλα ηη κπνξώ λα πσ, πξνζσπηθά. Γνπιεηά δελ ππάξρεη γηα 

απηόο πνπ είλαη η γηα απηόο πνπ είλαη ηεκπέιεο».   

Ζ Ε. 41 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία πνπ δεη κφιηο ηα ηειεπηαία εθηά ρξφληα ζηελ Διιάδα 

θαίλεηαη λα πξνβάιεη κηα βαζηθή δηαθνξά απφ ηηο ππφινηπεο θαζψο ήξζε ζηελ Διιάδα ελψ 

είρε μεθηλήζεη ε θξίζε. Μάιηζηα θαίλεηαη λα ζεσξεί φηη ε δσή ηεο έρεη αλαβαζκηζηεί ζε 

ζρέζε κε ηνλ πξψην θαηξφ θαζψο είλαη θαη αζθαιηζκέλε:  

«Αθξηβώο ηε ζηηγκή πνπ ήξζα κνπ είπαλε όηη πξηλ λα έξζσ ήηαλε πνιύ θαιά 

νηθνλνκηθά. Σν κηζζό ήηαλε πην θαιό. Σώξα δελ κπνξώ λα πσ όηη δελ είκαη 
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επραξηζηεκέλε γηαηί ζηε δνπιεηά, απηή ηε δνπιεηά πνπ θάλσ αμίδεη απηά ηα ιεθηά. Ξέξσ 

πσο θαη εζείο έρεηε δπζθνιεύεη νηθνλνκηθά θαη δελ ζέισ λα πσ εκείο δελ ήκαζηαλ 

θαιά. Πνιιέο θνξέο κνπ ιέλε θαη ειιελίδεο, εκείο παίξλνπκε πην πνιιά ιεθηά γηαηί 

εκείο πιεξώλνπκε κόλν έλα ζπίηη δελ έρνπκε εθνξίεο ηέηνηα πξάγκαηα θαη είκαζηε πην 

θαιά». «πξώηα γηαηί ηώξα μέξσ πσο είλαη ηα πξάγκαηα. Παιηά ληελ, ληελ ήκνπλα 

αζθαιηαζκέλε. Σώξα έρσ θαη Η.Κ.Α θαη είλαη πην θαιά ηα πξάγκαηα». 

 Σέινο ε . 47 εηψλ απφ ηελ εξβία πνπ εξγάδεηαη 11 ρξφληα ζηελ Διιάδα αλαδεηθλχεη ην 

γεγνλφο φηη ε θξίζε κπνξεί λα κελ πξνζθέξεη ζηελ επηρείξεζε ηεο κία ζηαζεξφηεηα αιιά ε 

θχζε ηεο επηρείξεζή ηεο ηελ θάλεη λα έρεη κηα θαιή πνξεία: 

«Ξέξεηο κε ην καγαδί είλαη όπσο όινη πάλσ θάησ, πάλσ θάησ (θίλεζε κε ηα ρέξηα) 

αιιά ζε απηό ην καγαδί είλαη θάηη άιιν, είλαη θαηάζηεκα κε second hand» 

Δπίζεο νη κεηαλάζηξηεο θάλνπλ θαη κηα επηπιένλ ζχγθξηζε πνπ αθνξά ηελ δσή θαη 

ηελ εξγαζία ηνπο πξηλ ζηελ ρψξα θαηαγσγήο ζε ζρέζε κε ζήκεξα ζηε Διιάδα.   

Ζ Γ. 48 ρξνλψλ απφ ηελ Οπθξαλία πνπ είλαη ζηελ Διιάδα 20 ρξφληα αλαθέξεηαη ζε θάπνηεο 

θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ηεο δσήο ζηελ Οπθξαλία πνπ έξρνληαη ζε αληηπαξαβνιή κε ηηο 

εκπεηξίεο ηεο ζήκεξα:  

«Μνπ 'θαλε εληύπσζε όηαλ ήξζε εδώ ζηελ Διιάδα, κνπ 'θαλε εληύπσζε ((γειώληαο)) 

έηξσγα λεξάληδηα απ' ην δξόκν, λόκηδα όηη είλαη πνξηνθάιηα» «Μαο θέξλαλ ζηελ 

Οπθξαλία θαη ηόηε, άιιαμε βέβαηα θαη ν θαηξόο ζηελ Οπθξαλία. Μαο θέξλαλε 

πνξηνθάιηα θαη καληαξίληα κόλν ην ρεηκώλα γηα ηα Υξηζηνύγελλα. Καη άκα είρακε 

ιεθηά έπαηξλε κακά. Άκα δελ είρακε ιεθηά, νύηε καληαξίληα νύηε... Καη εάλ είρακε 

πνξηνθάιηα θαη καληαξίληα, ζπκάκαη ηώξα παηδηθά κνπ ρξόληα, θάλακε ην από κέζα θαη 

ηε θινύδα μεξαίλακε, πώο ιέγεηαη, μεξαίλακε θαη θηηάρλακε ηζάη».  

Ζ Μ. 49 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία δεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα 15 ρξφληα θαη ζπγθξίλεη ηελ 

Διιάδα ηνπ ζήκεξα κε ηελ Βνπιγαξία ηνπ παξειζφληνο ηεο. Αθφκα επηρεηξεί λα ζπγθξίλεη ην 

ηη ζήκαηλε θξίζε γηα απηήλ ζηελ Βνπιγαξία κε ην ηη ζεκαίλεη θξίζε ζηελ Διιάδα ζήκεξα. Οη 

δχζθνιεο θαηαζηάζεηο πνπ πέξαζε ζηελ ρψξα θαη ηελ ψζεζαλ ζηελ κεηαλάζηεπζε ηελ 

θάλνπλ λα κελ κπνξεί λα νξίζεη ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ζαλ νηθνλνκηθή 

θξίζε:  

«Ήηαλε, όηαλ εγώ ήκνπλα '88 '89 '90, ηόηε ήηαλε θαιά αθόκα. Από θεη θαη πέξα 

αξρίζαλε ηα πξάγκαηα λα γίλνληαη ρεηξόηεξα ζηγά-ζηγά-ζηγά-ζηγά. Απηό κνπ κνηάδεη 

όπσο είλαη Διιάδα ηώξα [απηή ηε ζηηγκή». «Καη ληάμεη αιιά είκαη επραξηζηεκέλε είκαη. 

Γελ ππάξρεη δνπιεηά νπνία δελ ππάξρνπλε πξνβιήκαηα, πάληα ζα έρεη λαη. Καη ζηε 

Βνπιγαξία γηαηί; Καη ζηε Βνπιγαξία πάληα, είκαζηε δηαθνξεηηθνί αλζξώπνη, απιά 
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πξέπεη λα βξίζθνπκε ιύζε». «ε θξίζε εδώ εγώ πνπ δνύζα ζηε Βνπιγαξία δε κπνξώ λα 

πσ όηη ππάξρεη θξίζε ζηελ Διιάδα γηα κέλα» «Γηα κέλα πξνζσπηθά. Γηαηί ληάμεη βιέπσ 

θάπνηα πξάγκαηα νπνία δελ ήηαλε όπσο ήηαλ ζηελ αξρή όηαλ πξσηνήξζακε. Αιιά ε 

θξίζε ζ' απηό πνπ έρσ δεη εγώ εθεί θακία ζρέζε. Ούηε ζην κηθξό κνπ δαρηπιάθη δελ ην 

βάδσ απηό εδώ πνπ είλαη εδώ. Δθεί εγώ δελ είρα λα πάξσ γάια γηα ην παηδί κνπ. Γε 

ιέκε ε έηζη εκείο δελ ηξώγακε λα έρεη ην παηδί γάια. Δγώ ηνπ δύκσλα ην ςσκί έπαηξλα 

αιεύξη. Απηή είλαη ε θξίζε γηα κέλα γη απηό γηα απηό εδώ ηώξα όηαλ ιέλε θξίζε, γηαηί ην 

ζηάληαξ είλαη πην ςειά» «κε 10.000 δξαρκέο ηη αγνξάδακε θαη ηώξα 30 ηόζα επξώ θαη 

ηόζα θαη βιέπσ ηη αγνξάδεηο κε ηα 50 βάιε. Κακία ζρέζε θακία ζρέζε. Αιιά θξίζε γηα 

ηελ Διιάδα λαη. Γηα κέλα ζαλ άλζξσπνο νπνίνο έρεη δήζεη απ' ηε Βνπιγαξία θη έρεη δεη 

ην πην ρεηξόηεξν δελ ην βιέπσ ζαλ θξίζε εγώ πξνζσπηθά. Δγώ πξνζσπηθά λαη».  

Κάηη αλάινγν αλαθέξεη θαη ε Β. 43 εηψλ απφ ηελ εξβία πνπ κεηαλάζηεπζε πξηλ 20 ρξφληα. 

Τπνζηεξίδεη ινηπφλ, φηη αθξηβψο επεηδή ε θξίζε είλαη θάηη πνπ ππάξρεη ζηε ρψξα ηεο ρξφληα 

θαη έρεη γλσξίζεη απηέο ηηο ζπλζήθεο ζεσξεί φηη κπνξεί λα επηβηψζεη θαη λα θαηαθέξεη λα 

αληαπεμέιζεη ζηελ Διιάδα:  

«Αιιά ληάμεη εκείο μέξεηο (…) εκείο έρνπκε ζηε εξβία, έρνπκε κάζεη κε ηε, επεηδή θη 

εκείο έρνπκε πνιιά ρξόληα έρνπκε ηελ θξίζε, έρνπκε κάζεη λα δνύκε κε ηελ θξίζε 

θάπσο. Δίλαη είλαη πάξα πνιύ δύζθνιν, λα ζνπ πσ. Αιιά ληάμεη».  

Σέινο  ε Α. 48 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία, 17 ρξφληα ζηελ Διιάδα θάλεη ζπρλέο αλαθνξέο γηα 

πσο ήηαλ ηα πξάγκαηα ζηελ Βνπιγαξία ζε αληηπαξάζεζε κε ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα 

ζήκεξα. Κάλνληαο ζχγθξηζή ηε δσή ζηελ Διιάδα κε ηελ δσή ζηε Βνπιγαξία αλαθέξεηαη 

ηφζν ζηηο ζρέζεηο αιιειεγγχεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε ηνπο ληφπηνπο ζε αληίζεζε κε ηελ 

Βνπιγαξία φζν θαη ζε απηά πνπ ηεο παξέρεη ην θξάηνο ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε απηά πνπ 

ηεο παξείρε ζηελ Βνπιγαξία ην δηάζηεκα πξηλ θχγεη. Σέινο ηνλίδεη ην θφξην εξγαζίαο ζηελ 

Διιάδα ν νπνίνο δηαθνξνπνηείηαη αηζζεηά ζε ζρέζε κε απηφλ ηεο Βνπιγαξίαο: 

«Σώξα Γνπιεύσ δύν ρξόληα ζην (2) λνζνθνκείν θαη ηη λα ζνπ πσ, είκαη επραξηζηεκέλε. 

Σώξα 17 ρξόληα. Ξέξεηο. Ση λα ζνπ πσ ηώξα; Δκάο καο έρνπλε βνεζήζεη νη έιιελεο. 

Δκείο δελ είρακε βνήζεηα ζηε Βνπιγαξία. Ήηαλε πνιύ δύζθνιν. πνπ θαη λα παο εθεί 

θαζέλαο ιέεη δελ μέξσ θαη θαζέλαο δηώρλεη θαη ζνπ γπξίδεη πιάηε». «Έρνπκε 

λνζνθνκεία πνπ δελ έρεη κόλν κία γπλαίθα. Σώξα πνπ δνπιεύσ κόλν εγώ ζε απηό ην 

θηήξην θαη ζηα άιια αθόκα δύν έρσ. Απηά πξέπεη λα έρεη ηα ιίγα ιίγα δέθα γπλαίθεο». 

«Απηό είλαη έλα άηνκν λα θάλεη απηά. Δθεί ζηε Βνπιγαξία. Γελ ην θάλνπλ ζηε 

Βνπιγαξία απηό». «Σώξα δνπιεύσ θαζαξίζηξηα εδώ. Πήγα ζην λνζνθνκείν ζηε 

Βνπιγαξία δελ κπνξνύζα, δελ δ γηαηί ιέλε δελ έρεηο ην δίπισκα». «Καη εθεί πξέπεη λα 
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έρεηο δίπισκα γη‟ απηήλ ηελ δνπιεηά» «Δθεί ην θάλνπλ όκσο αλ δελ είλαη ζσζηά. κσο 

ην θξάηνο δελ βνεζάεη ηίπνηα».  

Γηαθρίζεης εης βάρος ηφλ κεηαλαζηρηώλ 

Οη κεηαλάζηξηεο ζηελ Διιάδα κέζα ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ήηαλ θαη νη 

έληνλεο δηαθξίζεηο πνπ δέρηεθαλ ζηελ εξγαζία θαη ζηελ δσή ηνπο ζηελ Διιάδα  ιφγσ ηεο 

θαηαγσγήο ηνπο αιιά θαη ηνπ θχινπ ηνπο ηα νπνία δελ πξνθχπηνπλ απαξαίηεηα μερσξηζηά 

αιιά θαη σο κέξε κηα ηαπηφηεηαο δειαδή σο μέλεο γπλαίθεο ζηελ Διιάδα. 

H A 48 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία ζηελ Διιάδα 17 ρξφληα πξνβάιιεη ηελ δηαθνξεηηθή 

αληηκεηψπηζε πνπ έρεη δερηεί ζαλ εξγαδφκελε ζην ρψξν ηεο θαζαξηφηεηαο. Ζ ίδηα δείρλεη λα 

έρεη αλάγθε λα ηελ θαηαλνήζνπλ ζαλ έλαλ άηνκν φπσο φινη θαη φιεο κε αλάγθεο θαη φρη 

αλεμάληιεηεο αληνρέο.  

«Φέξνληαη δηαθνξεηηθά γηαηί εκείο πην πνιύ δίλνπκε δόξη θαη βιέπνπλ γηαηί ην θάλνπκε 

έηζη. Πώο λα ζνπ πσ; Απηό ην είδα απηέο ηηο κέξεο εθεί πνπ δνπιεύνπκε ηώξα ηεο ιέσ 

γηαηί είλαη δύζθνιν λα θάλσ απηό πνπ κνπ δίλνπλε. αλ δελ ζε θαηαιαβαίλνπλε, ζαλ 

δελ ζέινπλε λα ζε αθνύλε ξε παηδάθη κνπ. Ννκίδνπλε όηη εζύ κπνξείο ηα πάληα θαη 

λνκίδνπλε όηη εκείο δελ έρνπκε πξόβιεκα. Ξέξεηο εκείο δελ έρνπκε παηδηά, δελ έρνπκε 

νηθνγέλεηα, δελ έρνπκε λα πιεξώλνπκε. κσο είκαζηε ίδηνη θαη εκείο ζήκεξα 

καγεηξεύνπκε, ηξώκε, αξξσζη αξξσζηαίλνπκε, παηδηά πξόβιεκα. Κάλεηο ηα πάληα δελ 

κπνξείο λα πιεξώλεηο απηό, δελ κπνξείο πιεξώλεηο ην άιιν. Σξέρεηο. κσο δελ ζε 

θαηαιαβαίλνπλε. ρη δελ είλαη ην ίδην». 

Ζ Ο. 51 εηψλ απφ ηελ Ρνπκαλία 25 ρξφληα ζηελ Διιάδα βίσζε ηνλ ξαηζηζκφ ηφζν ζην 

νηθνγελεηαθφ ηεο πεξηβάιινλ φζν θαη ζην επαγγεικαηηθφ ηεο πεξηβάιινλ.  

«…αληηθξίδσ ηελ πεζεξά κνπ πνπ δελ κε ήζειε θαζόινπ γηαηί ήκνπλα Ρνπκάλα θαη δελ 

είρα πξνίθα». «Καη απηή ε θπξία δελ είρε θαζόινπ δίθην όπσο κνπ θέξζεθε». «Γελ 

αθήλσ εγώ έηζη θάπνηνο άλζξσπνο έηζη λα κε κεηώζεη, λα κε μεθηηιίζεη ζε απηό ην 

ράιη». «θαλείο δελ ζπκθώλεζε καδί κνπ. Πίζηεπα απηήλ ηελ ηδέα θαη ηελ πξνρώξεζα 

θαη άλνημα. ιν ην ζόη είπε είζαη ηξειή, πνηνο ζα ξζεη λα ςσλίζεη ζε ζέλα πνπ είζαη 

Ρνπκάλα». «πάξα πνιύ ξαηζηζκό πξώηα από ην ζόη πνπ κε μέξνπλε ηόζα ρξόληα θαη 

κνπ ιέεη πνηνο ζα ξζεη λα ςσλίζεη ζε ζέλα γηαηί είζαη Ρνπκάλα» «Οη πειάηεο εξρόηαλ. 

Με ζπκπαζνύζαλε. Δίρα αξρίζεη λα αλεβαίλσ αιιά αληηκεηώπηζα δήιεηα από ηα άιια 

καγαδηά. Γηαηί δνπιεύεη Ρνπκάλα θαη ηη δνπιεύεη Ρνπκάλα θαη ηη θάλεη ε Ρνπκάλα πνπ 

δνπιεύεη». «Καη ζύγθξνπζε ήηαλ κία θπξία, κία δαζ θαζεγήηξηα ήηαλ θαη απηή θαη 

κπαίλεη κέζα θνηηάεη ηα ξνύρα. Ήκνπλα ηόηε εγώ πσιήηξηα κνπ ιέεη πνπ είλαη ην 

αθεληηθό. Σεο ιέσ εγώ είκαη. Μνπ ιέεη εζύ είζαη. Μνπ ιέεη εζύ είζαη, εζύ είζαη μέλε. 
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Μνπ ιέεη από πνύ είζαη. Δίκαη από ηελ Ρνπκαλία. Πνηέ δελ ληξεπόκνπλα γηαηί 

θαηαγσγή κνπ . Ούηε λα θξύβνκαη λα πσ από πνύ είκαη». «Νηξεπόηαλ γηαηί καο βιέπαλε 

εληάμεη. ΟΟΟ αλαηνιηθό κπινθ. Αθνύ καο ξσηάγαλε αλ είρακε ξεύκα. Αλ είρακε, 

δειαδή εληάμεη. Ννκίδαλε όηη θαηεβήθακε από ην δέληξν». «Καη κε έλα έηζη πνιύ 

άζρεκν ύθνο θαη έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ ιέεη θαη πνπ βξήθεο εζύ ηα ιεθηά. Απηή ήηαλ ε 

ελδηαθέξνλ ηεο». «Πνπ βξήθεο εζύ ηα ιεθηά. αλ ηα έιεγε, ελλννύζε, έθιεβα, άιιεο 

δνπιείεο βξώκηθεο ή μέξσ εγώ ηη. Καη κε ηηο άιιεο πειάηηζζεο πήγα πνιύ θαιά γηαηί εγώ 

είκαη πνιύ θνηλσληθόο άλζξσπνο». «λαο βηνηερλίαο κε θνξνίδεςε θαη απηά πνπ έρσ 

πάξεη εγώ παξαγγειία κνπ έζηεηιε εληειώο ηίπνηα άιιν, ηα ειιαησκαηηθά ηνπ» «Ήζνπλα 

απαηεώλαο καδί κνπ πξόβιεκά ζνπ. Ναη γηαηί λόκηδε λαη Ρνπκάλα ηη, θνξντδεύνπκε». 

«Μάιηζηα είραλε ζηελαρσξεζεί νξηζκέλα καγαδηά πνπ ήηαλ παιηά θαη γηαηί λα δίλεηο 

κόλν ζηε Ρνπκάλα». «Αιιά δελ κπνξνύζαλ λα ην δερηνύλε πνπ ε Ρνπκάλα ζα θηηάρηεθε 

είλαη θπξία ζα. Δίπαλε απηνί κε θηηάμαλε γηαηί κνπ δώζαλε ηα ιεθηά θαη κε θάλαλε 

θπξία. Γελ ππνινγίδαλε ηη πάιε θαη ηη έρσ ξίμεη λα κνπ έρνπλε αδεηάζεη ην καγαδί θαη 

εγώ λα μαλαζεθσζεί ζαλ ην θνίλημ, μέξεηο ην πνπιί». 

Ζ Ν 57 εηψλ απφ ηελ Ρνπκαλία πνπ δεη ζηελ Διιάδα 17 ρξφληα αλαθέξεη κηα έληνλε 

πξνζσπηθή εκπεηξία κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εξγνδφηξηαο απέλαληη ηεο κε πξνζβιεηηθά 

ιφγηα γηα εθείλε αιιά θαη ηηο απεηιέο πνπ ηεο εμαπέιπζε φηαλ απνθάζηζε λα θχγεη: 

«ηελ αξρή δνύιεπα ζε κία γξηά. Μεηά από έληεθα κήλεο έρσ κάζεη ιίγν ηε γιώζζα θαη 

κε πήξε κηα γπλαίθα ηνπ αδεξθνύ κνπ εδώ ζην καγαδί όπσο ζνπ είπα ζηνλ άγλσζηνο. 

Μεηά έρεη θιείζεη απηό ην καγαδί, έρεη θιείζεη γηα ιίγν αλαθαίλσζε ηέληα έμσ θαη απηό 

θαη πήγα ζε κία γξηά. Δθεί ήηαλε πνιύ δύζθνια. Ήηαλε ζην Αξρνληηθή εδώ, ζην 

Δπηζθνπή δίπια. πλέρεηα είπε απηνί θάλνπλε έηζη, απηνί θάλνπλε έηζη γηαηί δελ ηνπο 

βγάδνπλε από ηελ ρώξα καο, λα θύγνπλ από δώ όινη νη μέλνη. Έλησζα πάξα πνιύ 

άζρεκα. Κάπνηα ζηηγκή θαηάιαβα πσο δελ κε ζέιεη θαη ιέσ ζα θύγσ. ρη δελ ζα θύγεηο 

ζα κα αθήλεηο, δελ ζα βξεηο πνπζελά ζα ζε δώζσ ζηελ αζηπλνκία». «Δγώ δελ έρσ 

θαηαιάβεη πνηέ. Απηό ιέσ. Κάζε θνξά πνπ ζαλ ήκνπλα δηθό ηνπο άλζξσπνο θαη όηαλ 

ήξζαλε νηθνγέλεηεο από πάλσ γπλαίθεο. Σν παιηό αθεληηθό ήηαλε από Αζήλα, ήξζαλε 

όινη λα κε δνύλε, ζπίηη ηνπο πήγα, καο έθαλε ηξαπέδη κεξηθέο θνξέο καο θάιεζε θαη 

ήηαλε απόμσ θαη εθεί θαη πνιιέο θνξέο δελ πήγα εγώ αο πνύκε».  

Κάπνηεο απφ ηηο κεηαλάζηξηεο φκσο ππνζηεξίδνπλ φηη κε ηελ έιεπζε ηνπο ζηελ Διιάδα δελ 

εληφπηζαλ θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο θαη αληηδξάζεηο πνπ λα θαλεξψλνπλ δηάθξηζε.  

Ζ Σ. 60 ρξνλψλ απφ ηελ Βνπιγαξία πνπ βξίζθεηαη 12 ρξφληα ζηελ Διιάδα ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη: 
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«Δγψ φηαλ δνπιεχσ ζην λνζνθνκείν ίδηα είκαζηε φινη. Ίδηα θαη νη Ρσζίδεο, ίδηα θαη 

απφ Ρνπκαλία θαη νη Βνπιγάξεο θαη νη Διιελίδεο. ινη είκαζηε ίδηα». 

Σν ίδην αλαθέξεη θαη ε  Γ. 48 εηψλ απφ ηελ Οπθξαλία πνπ δεη θαη εξγάδεηαη 20 ρξφληα ζηελ 

Διιάδα: 

«Ραηζηζκφ, δελ είρα θάηη, πνηέ δε κνπ είπε θάηη θάπνηνο, νχηε κία θνπβέληα. Γελ είρα 

θάηη».  

Οη δχν γπλαίθεο απφ ηελ εξβία θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ φηη ε έιιεηςε δηαθξίζεσλ 

νθείιεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ θνηλή ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα πνπ δηαζέηνπλ, ιφγσ ηεο 

θαηαγσγήο ηνπο, κε ηελ Διιάδα.  

Ζ  47 εηψλ απφ ηελ εξβία πνπ είλαη ζηελ 11ρξφληα ζηελ Διιάδα ιέεη: 

«ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ. Δίκαζηε, εγώ είκαη από ηελ εξβία θαη ν άληξαο κνπ, όρη δήιεπε, κνπ 

ιέεη ηη είλαη απηό, όινη όηαλ ιεο πσο είζαη ηελ εξβία, ιέεη, αδέξθηα, ιέσ ζπγλώκε 

είρακε θαη ζηελ ηζηνξία θαη είκαζηε νξζόδνμνη θαη κνηάδνπκε, είκαζηε ίδηνη, κόλν 

δηαθνξεηηθή γιώζζα». «Σν ίδην [επηπρώο!» 

Ζ Β. 43 ρξνλψλ απφ ηελ εξβία πνπ βξίζθεηαη 20 ρξφληα ζηελ Διιάδα: 

«Οη Έιιελεο. Μηα ραξά, κηα ραξά. Δίκαη πνιύ ε πώο λα ζ ην πσ; Δίκαη είκαη... Δίλαη 

ιίγν δηαθνξεηηθά, επεηδή θαη εκείο έξβνη είκαζηε νξζόδνμνη θαη πνηέ δελ είρα πνηέ δελ 

θαλείο δε κε έρεη πξνζβάιιεη επεηδή είκαη μέλε θαη όπσο ην αθνύσ κε άιινπο. Καη 

πάληα είρα θίινπο Έιιελεο θαη κηα ραξά, δελ έρσ ηίπνηα θαθό λα πσ. Νηάμεη, θαη ζηε 

εξβία ππάξρνπλ θαη θαθνί θαη θαινί αλζξώπνη, όπσο θαη εδώ. πσο παληνύ». 

Κάπνηεο εληνπίδνπλ φηη θαη ε θαηαγσγή ηνπο θαη ην θχιν ηνπο έρεη ζπληειέζεη ζηηο 

δηαθξίζεηο πνπ έρνπλ δερηεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη ζηελ εξγαζίαο ηνπο. 

Ζ Λ. 42 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία ε νπνία βξίζθεηαη 13 ρξφληα ζηελ Διιάδα εθθξάδεη 

εμηζηνξψληαο δηάθνξα πεξηζηαηηθά ηεο δσήο ηεο ηνλ έληνλν θφβν θαη ηελ απεηιή πνπ έρεη 

ληψζεη ζηελ Διιάδα απφ ηνπο ληφπηνπο άληξεο θαζψο ηελ αληηκεησπίδνπλ ζαλ 

ζεμνπαιηθνπνηεκέλν αληηθείκελν. Αηζζάλεηαη ζαλ γπλαίθα φηη δελ κπνξεί λα θηλεζεί 

ειεχζεξε θαζψο  ζα ππνπέζεη ζε ζρφιηα θαη βιέκκαηα πνπ ζα είλαη πξνζβιεηηθά θαη 

ππνηηκεηηθά γηα εθείλε. Καηαθξίλεη ην κηζνγπληζκφ θαη ηνλ ζεμηζκφ ησλ αληξψλ πνπ 

αληηκεησπίδεη ζην δξφκν, ζηα καγαδηά, ζηελ εξγαζία ηεο. Αθφκα αλαδεηθλχεη φηη εηδηθά ηηο 

μέλεο γπλαίθεο ηηο κεηαρεηξίδνληαη ζαλ γπλαίθεο κε πεξηζζφηεξεο αλάγθεο θαη άξα ιηγφηεξεο 

αλαζηνιέο: 

«Φνβόκνπλα λα θάζνκαη θαη ζηε θαθεηέξηα, γηαηί ζηε Βνπιγαξία εκείο κπνξνύκε λα 

θάηζνπκε ζε όπνηα θαθεηέξηα ζέινπκε, δελ έρεη απηή ηε λννηξνπία, άκα θάηζεη θάπνηα 

θάπνπ λα ηε βιέπνπλε ζαλ γθόκελα, γηαηί εδώ ην έρεη απηό» «Γηα κηα μέλε εηδηθά, δελ 
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μέξσ κπνξεί λα είλαη θαη γηα ηηο άιιεο γπλαίθεο, αιιά ππάξρνπλε καγαδηά θαη καγαδηά. 

Τπάξρνπλε θαθεηέξηεο, αο πνύκε, όπσο είλαη ζηε παξαιία θαη κπνξείο άλεηα λα κπεηο 

πνπ δε ζα θάλεη ηέηνηα εληύπσζε. Τπάξρνπλε θαη καγαδηά, νπνία δνπιεύνπλε δηθέο καο 

θίιεο, θαθεηέξηα-κπαξ, πνπ δνπιεύνπλε λύρηα πην πνιύ. Μόιηο παο, εγώ θαη ηώξα δε 

κπνξώ λα πάσ, κόιηο παο θαη θάζεζαη άιινο ζε βιέπεη ζαλ γθόκελα. Ννκίδεη όηη εζύ 

έρεηο πάεη εθεί λα ςάρλεηο θαη θαλα λα βξεη θάπνηνο. Καη δελ είλαη απαξαίηεην» «Γελ 

αθήλνπλε γπλαίθεο λα πεξάζνπλε απαξαηήξεηεο. Γειαδή ηνπο θάλεη εληύπσζε ζηηο 

γπλαίθεο. Μόιηο βιέπνπλε γπλαίθεο, ιεο θαη δελ έρνπλε δεη γπλαίθεο» «Γειαδή εξρόηαλε 

άληξεο λαη κελ θάλαλε ην αζηείν ηνπο, δελ ππήξρε νύηε πξνζβνιέο, δ δελ είλαη όηη λα 

ζνπ θάλνπλε θακάθη, λα ζε πξνζβάιεη ή λα ζέιεη λα ζε πάξεη λα ζε πάεη βόιηα, γηαηί νη 

πεξηζζόηεξνη απηό θάλνπλε. ε ηέηνηα καγαδηά απηό θάλνπλε. Καη όρη κόλν. Μπνξείο λα 

λα παο θάπνπ θαη ακέζσο λα ζε γνπζηάξεη απηόο ην αθεληηθό, αο πνύκε. Οη 

πεξηζζόηεξνη λνκίδνπλε όηη ηνπ αλήθεηο, όηη δνπιεύεηο ζην καγαδί ηνπ θαη ηνπ αλήθεηο. 

Ή λα παο ζε άιιε δνπιεηά θαη λα κε ζέιεηο λα δνπιεύεηο ζε απηόλ απηόο δειεύεη “δε ζα 

παο ζην άιιν καγαδί εζύ, εζύ από δσ ζα θύγεηο”» «Δίρα πάεη ζε κία θαθεηέξηα απ' ηελ 

αξρή, όρη είρα πάεη, αιιά ν αδεξθόο κνπ ήηαλε ζην ((όλνκα πόιεο)) πνπ ζαο έιεγα θαη 

ππήξρε έλαο άλζξσπνο, νπνίν κπήθε είρε έλα κπα κπαξ ηέηνην εξσηηθό ηέινο πάλησλ 

θάπνπ κε ηέηνηεο γπλαίθεο, αιιά είρε θαη κηα θπζηνινγηθή θαθεηέξηα πνπ ήηαλε ζην 

θέληξν ζην ζην ρσξηό εθεί πνπ είλαη ε αζηπλνκία ζηε πιαηεία θαη πεξλνύζε θαη κνπ 

έιεγε ν αδεξθόο κνπ κελ ηνικήζεηο λα παο λα θάηζεηο εθεί λα πηεηο θαθέ, γηαηί θαίλεζ 

θαίλεηαη κία σξαία θαθεηέξηα, κνπ ιέεη εθεί καδεύνληαη θαη δηαιέγνπλε γπλαίθεο λα 

ηνπο πάλε ζηα κπαξ εθεί (). Απηό ηώξα ζην ((όλνκα πόιεο)) ιέκε. Λίγν εθεί θνβόκνπλα» 

«Νηάμεη ζα γπλαίθα ή θνπέια πξνζέρεηο θαη παξαπάλσ, έρεηο ηνλ λνπ ζνπ, αιιά δελ 

είλαη...» «πηζηεύσ όηη όηαλ ε επεηδή είκαη έθηνο πνπ είκαη γπλαίθα, επεηδή είκαη θαη μέλε 

πηζηεύσ όηη ππάξρεη παξαπάλσ πξνζβνιή. Πώο λα πσ... Ννκίδνπλε κάιινλ πσο επεηδή 

έρνπκε θάπνηεο αλάγθεο θαη λνκίδνπλ όηη εύθνιν κπνξεί ν άιινο λα πάξεη ηη γπλαίθεο. 

Τπήξραλε αζξώπνπο πνπ κε βιέπαλε αο πνύκε εθεί όπνπ θαη λα δνύιεπα, ππήξραλε 

αλζξώπνπο απ΄ ηα ρσξηά θαη απηά έια λα ζε πάξσ, ρσξίο λα ζε γλσξίδεη, ζ' έρεη δεη 

εθεί πνπ ηνπ ζέξβηξεο έλα θαθέ, έια λα ζε πάξσ, λα ζνπ γξάςσ κηα πεξηνπζία, λα ζα 

ζνπ δώζσ ό,ηη ζέιεηο, κε κεγάινπο αλζξώπνπο κηιάκε ηώξα πνπ δελ νύηε ην μέξεηο. 

Σέηνηα θαη λνκίδνπλε νη επεηδή είκαζηε μέλεο, λνκίδνπλε ίζσο όηη νη αλάγθεο καο ζα καο 

θάλνπλε πην γξήγνξα λα ζπκθσλήζνπκε ζ' απηό. Καη παξόια απηά καο ζεσξνύλε 

σξαίεο γπλαίθεο θαη όζν πην σξαία είλαη γπλαίθα ηόζν πην πνιύ ηεο θνιιάλε». 

«Πεξηζζόηεξν είκαη ζηε θνπδίλα κέζα, αιιά πάιη δε παύεη λα ζπλαληήζεη θάπνηνο θαη 
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λα έζησ έηζη άγλσζην θαη λα ζνπ κηιήζεη θαη ζην δξόκν πνιινί κπνξεί λα ζνπ κηιήζεη, 

εκέλα απηό κε πξνζβάιεη». «Κη επεηδή κάιινλ εγώ θνηηνύζα ζηε πιαηεία λα βξσ 

θάπνηα γλσζηή, απηόο κε βιέπεη “ειάηε λα θεξάζσ θαθέ”» «Γειαδή ηη καο πέξαζεο 

ηώξα; Απηό ην πξάγκα κε κε εθλεύξηδε πάξα πνιύ. Με εθλεύξηδε γηαηί καη κελ καο 

ζέβνληαη, αο πνύκε, εθεί πνπ δνπιεύεηο απηό, αιιά δελ παύεη λα είζαη μέλνο. Να ζε 

βιέπνπλε ζαλ μέλε. αλ πην εύθνιε επ εύθνιν ζηόρν γηα γθνκελίθηα, απηό. Καη νη 

πεξηζζόηεξεο πηζηεύσ όηη θαη κάιινλ ην θάλνπλε απηό, δε βξίρλνπλε δνπιεηά, κπνξεί λα 

βξεη θάπνηνο λα ζπκθσλήζεη λα πάλε καδί, λα ηνπο πάξεη ηζηγάξα ή μέξσ γσ ό,ηη είλαη». 

«Καη θάπνηα ζηηγκή ιέκε όινη όινη είλαη ίδηνη, δειαδή πάξα πνιύ κνηάδεη Έιιελα κε 

Έιιελα. α λα έρνπλ ίδηα λννηξνπία, ζα λα έρνπλ ίδηα ζθέςε, ζα λα είλαη ίδηνη 

άλζξσπνη, κόλν πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθά νλόκαηα» «ινη ζθέθηνληαη κε ίδην ηξόπν» 

«Αο είλαη ν Γηώξγνο, αο είλαη ν Κώζηαο, αο είλαη κε ην ίδην ηξόπν». 

Ζ Μ. 49 εηψλ πνπ είρε έξζεη ζηελ Διιάδα απφ ηελ Βνπιγαξία πξηλ 15 ρξφληα θαίλεηαη λα 

ππνζηεξίδεη φηη επεηδή είλαη μέλε γπλαίθα ζηελ Διιάδα  έρεη δερηεί παξαβηάζηεθεο 

ζπκπεξηθνξέο απφ άληξεο. κσο δείρλεη λα θπζηθνπνηεί ηηο αληηδξάζεηο απηέο θαη λα ζεσξεί 

φηη ν ηξφπνο λα πάςνπλ λα πθίζηαηαη είλαη κηα «αμηνπξεπήο» ζπκπεξηθνξά απφ ηελ ίδηα. 

Αθφκα δείρλεη λα απνδίδεη απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο ζε επηινγέο θάπνηνλ άιισλ κεηαλαζηξηψλ 

νη νπνίεο έρνπλ νδεγήζεη ζε ζηηγκαηηζκφ φισλ ησλ Βνπιγάξσλ γπλαηθψλ θαη ζηελ αλάγθε 

λα ην απνδνκήζεη:  

«Γηαηί ληάμεη είρα θαη θάπνηα, είρα θαη θάπνηεο ελνριήζεηο ζαλ μέλε γπλαίθα εδώ, όηαλ 

πξσηνήξζα, είρα θαη απ' ηνπο Αιβαλνύο θαη απ' ηνπο Έιιελεο» «Από ηνπο άληξεο» «ε 

κία γπλαίθα πάληα δηαθνξεηηθά άκα παο ζε έλα μέλν θξάην θξάηνο, ελλνείηαη κία 

γπλαίθα ζα ηεο βιέπνπλε, απηό είλαη ινγηθό γηα...» «Αιιά ζηελ αξρή λαη ζηελ αξρή, 

γηαηί ηώξα ηη λα λα πσ ην θάηη πνιύ ζεκαληηθό, γηαηί ιέλε, αο πνύκε, θάπνηα άζρεκα 

πξάγκαηα» «“απηή ε Βνπιγάξα, απηή ε Ρσζίδα, απηό ην έλα, απηό ην άιιν”, εγώ 

λνκίδσ, γηαηί έρνπλε δώζεη, πηζηεύσ, νη θάπνηεο άιι δηθ απ' ηε Βνπιγαξία γπλαίθεο πνπ 

εγώ γλσξίδσ, έρνπλε δώζεη ην (5) έρνπλε δώζεη, πώο ην ιέλε, λα πνύλε έηζη γηα καο. 

Έρνπλε δώζεη ην όρη ην ιόγν πώο ην ιέλε;» «Γηθαίσκα λαη. Έρνπλε δώζεη ην δηθαίσκα 

λα πνύλε έηζη γηα καο. Γηαηί θάζε έλαο θαζέλαο άλζξσπνο όηαλ πάεη γηα θάηη θάπνπ, 

έρεη ζθεθηεί ιίγν ή πνιύ ηη ζα είλαη εθεί, πώο ζα 'λαη, ηη θαλό ππάξρεη πεξίπησζε λα 

ζπκβεί, ηη θαιό... Αιιά θάπνηεο δηθέο καο γπλαίθεο έρνπλε άιιεο ζθέςεηο, βγάδνπλε 

ιεθηά πην εύθνια ζε θάπνην άιιν, όπσο όπσο θάζε κία γπλαίθα νπνία κπνξεί λα λα 

ζθεθηεί θάηη θάηη ηέηνην. Μπνξεί λα δνπιεύεη, αιιά αο πνύκε ζα πεη “εγώ δνπιεύσ, 

θαιά είκαη, ν γέξνο πνπ πξνζέρσ ζήκεξα κνπ έδσζε 5 επξώ γηα ηάδε ιόγν θαη ηα 
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ινηπά” θαη κεηά άκα άκα αθνπζηεί απηό θαη απ' ηνπο άιινπο ελλνείηαη όηη ζα πνύλε “α! 

Απηή ε Βνπιγάξα ηη θάλεη” θαη κεηά όινη νη Βνπιγάξνη πνπ κπαίλνπκε ή νηηδήπνηε 

γπλαίθα μέλε ζα πνύλε “α! Απηή είλαη απ' ηε Βνπιγαξία, αζ' ηελ, απηέο είλαη ηέηνηεο, 

ηέηνηεο, ηέηνηεο”. Καη κ' απηό είρα λα πνιεκήζσ» «Καη πάξα πνιύ κέρξη λα θαηαιάβεη ν 

θόζκνο. Γηαηί θάζε έλαο άλζξσπνο είλαη δηαθνξεηηθόο. Καη ήηαλε λαη, ήηαλε δύζθνιν, 

κέρξη λα πεξάζεη όι λα πεξάζνπλε όια όια η απηά ηα ρξόληα» «ηελ αξρή λαη. Γηαηί παο 

εθεί δε ζε γλσξίδνπλε, λνκίδνπλε ην έλα ην άιιν ην ηξίην. Βιέπσ κέρξη ε κέρξη λα ζε 

πάξνπλε ζηα ζνβαξά θαη πώο ελλνείηαη γηαηί ν ίδηνο άλζξσπνο νπνίνο είλαη πξέπεη λα 

δείμεη ηη είλαη, δελ είλαη απηό πνπ λνκίδνπλε νη άιινη όηη είλαη» «Κη εγώ θάπνηα θνξά, 

ληάμεη έρσ πεη θαη κνπ ιέλε “α, εζύ λα παο εθεί ζηε Βνπιγαξία λα ηα θάλεηο απηά” λαη 

κνπ έρνπλε πεη»  

Ζ Β. 43 εηψλ απφ ηελ εξβία πνπ δεη θαη εξγάδεηαη 20 ρξφληα ζηελ Διιάδα δηαθξίλεη ηηο 

έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ θαη δελ ζεσξεί φηη ε θαηαγσγή κπνξεί λα ηηο 

επεξεάζεη κε θάπνην ηξφπν: 

«Ναη, λαη ην ίδην. Ννκίδσ ην ίδην είλαη, εμαξηάηαη θαζέλαο είλαη μέξεηο δηαθνξεηηθόο» 

«Γελ δελ κπνξείο» «ηώξα λα λα αιιάμεηο μέξεηο ζε έλα θαινύπη “είλαη νη άληξεο είλαη 

έηζη”. Τπάξρνπλ θαη (3) αθνύσ θαζεκεξηλά, μέξεηο, “δελ είλαη θαιόο κε ηε γπλαίθα”, 

αιιά ληάμεη απηό ππάξρεη παληνύ». 

Ζ Δ. 51 εηψλ απφ ηελ Γεσξγία, 15 ρξφληα ζηελ Διιάδα ππνζηεξίδεη φηη ε έιιεηςε 

δηαθξίζεσλ ζηελ ίδηα νθείιεηαη ζηελ εμσηεξηθή ηεο εκθάληζε θαη ζηε ζεκαζία πνπ δίλεηαη 

ζε απηήλ απφ ηνπο ληφπηνπο. 

«Γελ είρα πξόβιεκα. Ήκνπλα πάξα πνιύ όκνξθε, όηαλ ήξζα (γέιην) θαη μέξεηο ην απηό 

βάιαλε πάληα κπξνζηά» 

Ζ Γ. εηψλ 48 πνπ δεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα 20 ρξφληα επίζεο ππνζηεξίδεη: 

«Δκ κήπσο καο, δελ μέξσ, ε κήπσο καο θνηηάγαλε θνηηάγαλε ιηγάθη άληξεο, ιέσ γηα 

ηνπο άληξεο, κήπσο καο θνηηάγαλε ιηγάθη κε άιιν κε άιιν κάηη κε άιιν ηξόπν, αιιά δελ 

είρα δελ είρα πνηέ θάηη ηέηνην» 

Κάπνηεο πηζηεχνπλ φηη δελ έρνπλ εληνπίζεη ή ζπλεηδεηνπνηήζεη έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο 

νχηε ζηελ εξγαζία, νχηε ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή.  

Ζ Σ. 60 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία πνπ βξίζθεηαη 12 ρξφληα ζηελ Διιάδα ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη: 

« Ίδην είλαη ηη.» 

Ζ Κ. 48 εηψλ πνπ ήξζε απφ ηελ Βνπιγαξία ζηελ Διιάδα πξηλ 13 ρξφληα ζηεξίδεη ηελ 

αλππαξμία έκθπισλ δηαθνξνπνηήζεσλ ιέγνληαο: 
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«ρη δελ έρσ δεη ηέηνηα δηαθνξά. Απιά ή άληξεο ή γπλαίθεο είκαζηε ηα ίδηα. Δδώ είλαη 

έλαο άληξα πνπ δνπιεύεη, Βνύιγαξνο. Δδώ αθξηβώο ζην παλεπηζηήκην δνπιεύεη. Γελ 

βιέπσ δηαθνξά. Αλ είζαη θαιόο άλζξσπνο, αλ θάλεηο θαιή δνπιεία θαλείο δελ ζε 

πεηξάδεη, θαλείο δελ ζε πηέδεη. Γελ ζθνηώλεηο. Γελ ιεο ςέκαηα. Αγαπάο ηνλ θόζκν θαη 

εζέλα ζ‟ αγαπνύλε. Απηό ππάξρεη. Άκα θνξντδεύεηο ππάξρνπλε δηαθνξεηηθέο μέξεηο. 

Κνξντδεύεηο; Λεο ςέκαηα; Δ γεηα ζνπ ξε θίιε. Γελ ππάξρεηο. Έηζη είλαη». «ηαλ είζαη 

θαιόο ζ‟ αγαπνύλ. ηαλ είζαη θαθόο πάιη ην αληίζεην». 

Ζ . 47 εηψλ απφ ηελ εξβία, 11 ρξφληα ζηελ Διιάδα ππνζηεξίδεη: 

«Α! ηελ εξγαζία; Ίδηα.» « Δίκαζηε ίδηνη» 

τέζεης θαη θοηλφληθές ζσλαλαζηροθές 

εκαληηθφ θνκκάηη ηεο δσήο ησλ κεηαλαζηξηψλ θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ νη 

ζρέζεηο πνπ αλέπηπμαλ θαη αλαπηχζζνπλ κεηά ηελ έιεπζε ηνπο ζηελ Διιάδα είηε κε 

ζπληνπίηηζζέο θαη ζπληνπίηεο ηνπο είηε κε ληφπηεο θαη ληφπηνπο. Μάιηζηα ε ζεκαζία απηψλ 

εθδειψλεηαη αθφκα πην έληνλα φηαλ νη κεηαλάζηξηεο έρνπλ αθήζεη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζην 

ηφπν θαηαγσγήο θαη δείρλνπλ ηελ αλάγθε ππνθαηάζηαζεο ην δηάζηεκα ηεο παξακνλήο ηνπο 

ζε κία μέλε γη‟ απηέο ρψξα.  

Ζ Β 43 ρξνλψλ απφ εξβία, 20 ρξφληα ζηελ Διιάδα ηνλίδεη ηελ αλππαξμία θίισλ ζην ηφπν 

παξακνλήο θαζψο ππάξρεη άξλεζε απφ ηηο ληφπηεο αιιά ππνζηεξίδεη φηη έρεη θίιεο 

ζπληνπίηηζζεο θαη ληφπηεο απφ άιιεο πφιεηο: 

«Απηό κπνξώ λα πσ όηη κε ηηο ((ρώξα θαηαγσγήο)) γπλαίθεο δελ δελ είρα, δελ έρσ 

θαιέο δελ... απηέο δε ζέινπλε λα θάλνπλε παξέα». «Ναη πάληα μέξεηο είρα Διιελίδεο 

θηιελάδεο κνπ είλαη από Αζήλα από μέξεηο βόξεηα. Πνηέ εδώ δελ έρσ βξεη κία θαιή 

θίιε λα λα λα ιέσ όηη μέξεηο είκαζηε θνιιεηέο θαη. ινη απηνί πνπ γλσξίδσ εδώ είλαη 

από θάπνπ αιινύ. Δλλνώ είλαη Έιιελεο, αιιά δελ είλαη μέξεηο» «Δίλαη ηξεηο-ηέζζεξηο 

θηιελάδεο ((από ηελ εξβία)) πνπ μέξεηο πεγαίλνπκε γηα θαθέ πνύ θαη πνύ όρη θάζε 

κέξα, επεηδή όιεο είλαη εξγαδόκελεο γπλαίθεο θαη έρνπλ θαη. πγγλώκε. Οηθνγέλεηα θαη 

απηά». 

Ζ Σ. 60 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία πνπ δεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα εδψ θαη 12 ρξφληα απφ 

ηελ κία ππνζηεξίδεη φηη πξνηηκά λα κελ έξρεηαη ζε ζπλαλαζηξνθή κε ζπληνπίηηζζέο ηεο γηαηί 

αλαπηχζζνληαη αξλεηηθά αηζζήκαηα κεηαμχ ηνπο θαη απφ ηελ άιιε αλαθέξεη φηη νη ζρέζεηο 

κε θάπνηεο ζπληνπίηηζζεο ηεο ηελ θάλνπλ λα παξακέλεη ζηελ Διιάδα. 

«Δγώ λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα θνηηάσ λα είκαη πην καθξηά» «Γηαηί όινη δειεπεη, όινη όρη 

πην καθξηά πην θαιύηεξα». «Έρσ κάζεη. Δδώ έρσ θηιελάδεο. Δθεί πάσ κε ηηο θηιελάδεο 

ηεο θόξε κνπ. Δδώ έρσ θηιελάδεο πόζν είκαη εγώ». «Άκα κπνξνύκε λα κηιάκε κε ηε 
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((όλνκα θίιεο)), άιιν κε κία θνπέια ηξηάληα ρξνλώ. Σώξα όηη λα γίλεη ιέσ σρ λα πάσ 

ζηελ Διιάδα λα εξεκήζσ». 

Ζ Γ. 48 εηψλ απφ ηελ Οπθξαλία, 20 ρξφληα ζηελ Διιάδα αλαθέξεη φηη ε δνπιεηά ηεο 

απνηέιεζε αξρηθά αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ ζηελ Διιάδα αιιά 

αξγφηεξα πνπ κεηψζεθε ν θφξηνο εξγαζίαο ηεο άξρηζε λα ζπλαλαζηξέθεηαη κε κία 

ζπληνπίηηζζα. 

«Μάιινλ δέθα ρξόληα δελ είρα ζρέζε εδώ ζηελ ((όλνκα πόιεο)), παξά πνπ ήηαλ νη 

γπλαίθεο απ' ηελ Οπθξαλία εδώ, αιιά δε κπνξνύζα θαλ, γηαηί δελ είρα ειεύζεξν ρξόλν». 

«Σώξα πνπ είκαη ιίγν ειεύζεξε, έρσ ειεύζεξν ρξόλν, βεβαίσο έρσ κία θίιε πνπ θη 

απηή…». 

Ζ Δ. 51 εηψλ απφ ηελ Γεσξγία βξίζθεηαη 10 ρξφληα ζηελ Διιάδα θαη δείρλεη λα έρεη 

αλαπηχμεη πνιχ έληνλεο ζρέζεηο κε ηελ εξγνδνηηθή νηθνγέλεηα θαη ηδηαίηεξα κε ην παηδί πνπ 

θξνληίδεη. Ζ ζρέζε πνπ δηαηεξεί κε ηελ εξγνδνζία έρεη μεπεξάζεη ηα εξγαζηαθά πιαίζηα θαη 

έρεη γίλεη πξνζσπηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή. Έρεη αλαπηπρζεί κηα ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ 

ηνπο θαη ε αλαθνξά ηεο ζηνπο εξγνδφηεο ηεο ζπκίδεη ζαλ λα είλαη κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηεο. 

Γείρλεη λα αξλείηαη ηελ εξγαζηαθή ηεο ηδηφηεηα θαη λα δπζθνιεχεηαη λα ζθεθηεί ηε 

πεξίπησζε αιιαγήο επαγγέικαηνο. ε αληίζεζε δείρλεη λα είλαη επηθπιαθηηθή κε ηνπο 

ζπληνπίηεο ηεο θαζψο πξνηηκά λα θάλεη παξέα κε γπλαίθεο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν κε ηελ 

θφξε ηεο πνπ εκπηζηεχεηαη. 

«Δ κέρξη ηώξα είκαζηε πνιύ θαινί θίινη, θάλνπκε παξέα κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ((όλνκα 

εξγνδόηε)), δειαδή θαη είκαζηε πνιύ θαιά, δειαδή κ' αγαπάλε, είλαη θαινί άλζξσπνη, 

Έιιελεο είλαη πάξα πνιύ θαινί άλζξσπνη. Δγώ είκαη επραξηζηεκέλε πάξα πνιύ όπνπ 

πήγα όπνπ πάσ θαη ηώξα κ' αγαπάλε όινη. Έρνπλε εκπηζηνζύλε θαη είκαη 

επραξηζηεκέλε. Νηάμεη ζηελ αξρή ήζεια λα θύγσ, έιεγα λα θύγσ γηα θάπνηα ρξόληα λα 

θπγ δειαδή γηα δπν-ηξία ρξόληα λα θύγσ, αιιά δέθα ρξόληα πάιη εδώ είκαη θαη λνκίδσ 

δελ λα θύγσ ηώξα, ζέισ λα θάηζσ εδώ (γέιην). Έρσ ζπλεζίζεη ηώξα. Δ απηά. Μεηά ην 

μελνδνρείν μεθίλεζα δνπιεύσ έλα ζπίηη ηώξα, δνπιεύσ έρνπλε ηέζζεξα παηδηά 

ζην((όλνκα πεξηνρήο)). Σώξα θιείλσ ελληά ρξόληα εθεί δνπιεύσ. Δ είλαη ζπίηη 

ηνπ((όλνκα εξγνδόηε)), είλαη πάξα πνιύ θαιόο άλζξσπνο θαη γπλαίθα ηνπ θαη παηδηά 

ηνπ κ' αγαπάλε. Σν κηθξό ηεζ ηέηαξην παηδί κεγάισζα εγώ. Σώξα είλαη πέληε ρξνλώλ 

θαη ιαηξεύσ γη' απηό ην παηδί, δελ κπνξώ ρσξίο απηό ην παηδί, δε θαληάδνκαη πώο αλ 

λα θύγσ από εθεί πώο κπνξώ, πώο δειαδή... Μπνξνύζα λα βξσ πην εύθνιε δνπιεηά, 

αιιά δελ κπνξώ λα παξαηήζσ απηό ην παηδί». «Γηαηί είλαη θαινί άλζξσπνη, γηαηί κε 

αγαπάλε, εγώ δε ληώζσ θαη είκαη θαζαξίζηξηα. Γε ληώζσ απηό. Μαδί ηξώκε, ζαλ έρνπλε 
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βάιεη ζαλ νηθνγέλεηα είκαη εθεί. Καη κε ηα παηδηά κε ην δελ μέξσ δελ έρνπκε απόζηαζε 

είκαζηε ζαλ κία νηθνγελεία. Ση λα ζνπ πσ; Γε ληώζσ εγώ. Ζ θπξία ((όλνκα 

εξγνδόηξηαο)), γπλαίθα ηνπ Μαλώιε απηή είλαη πάξα πνιύ θαι θαιόο άλζξσπνο είλαη. 

Γε ληώζσ ζνπ ιέσ δε ληώζσ. Καη λα καιώλσ παηδηά πνηέ δε κνπ ιέεη γηαηί καιώλεηο, 

γηαηί μέξεη θαη γηα θαιό ιέσ. Μαιώλσ όρη γηα ην θαθό πξάγκαηα». «Αλ λα πσ λα θύγσ, 

απηνί δελ μέξσ πώο ζα πάξνπλε απηό νύηε δε ζέινπλε λα ζθεθηνύλε θαη εγώ θάπνηα 

ζηηγκή λα θύγσ. ηαλ ιέσ θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα θύγσ, δελ ζέινπλε αθνύλε απηό ην 

ζέκα. ηαλ ιέσ (Άληε) θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα θύγσ δελ κπνξώ εδώ όιε ηε δσή κνπ 

λα κέλσ ληάμεη κπνξεί από Διιάδα δελ λα θύγσ, ζέισ λα κέλσ εδώ» «δελ ε δελ θάλσ 

κε Γεσξγηαλό παξέα εγώ πνιύ. Καη έρσ δύν ηξεηο θίιεο από ηε Γεσξγία δε νύηε ρξόλν 

δελ έρσ λα θάλσ νύηε ησ ηώξα θόξε κνπ είλαη εδώ, αλ ζέισ λα θάλσ παξέα θαιύηεξα 

λα θάλσ κε ηελ θόξε κνπ, παξά κε ην μέλνο εδώ εδώ έρσ γλσξίζεη». 

Ζ Ε. 41 εηψλ πνπ έρεη έξζεη πξηλ εθηά ρξφληα απφ ηελ Βνπιγαξία ζηελ Διιάδα ππνζηεξίδεη 

φηη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχμεη κε ηηο ζπληνπίηηζζεο ηεο έρεη ρξνηά αιιειεγγχεο θαη 

αιιεινυπνζηήξημεο.  

«Τπάξρεη πάξα πνιιέο θαη καδεπηνύκε κηιάκε ςάμνπκε ε κηα ε άιιε, λα ζέινπκε 

θάπνηα βνήζεηα θαη όπνηα δελ έρεη δνπιεηά, έρεη θάηη πξνβιήκαηα βνεηάκε ε κία ζηε 

άιιε». 

Ζ Α. 48 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία, 17 ρξφληα ζηελ Διιάδα αλαδεηθλχεη ηηο ζρέζεηο πνπ 

αλέπηπμε κε ηνπο ληφπηνπο κε ηελ έιεπζή ηεο θαζψο ήηαλ γηα εθείλελ θαη ηελ νηθνγέλεηα ηεο 

ηδηαίηεξα ππνζηεξηθηηθή. Γείρλεη λα πξνβάιιεη επγλσκνζχλε θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηηο 

ζρέζεηο πνπ έρεη ζπλάςεη ζηελ Διιάδα. 

«Δκάο καο έρνπλε βνεζήζεη νη Έιιελεο. Δκείο δελ είρακε βνήζεηα ζηε Βνπιγαξία. 

Ήηαλε πνιύ δύζθνιν. πνπ θαη λα παο εθεί θαζέλαο ιέεη δελ μέξσ θαη θαζέλαο δηώρλεη 

θαη ζνπ γπξίδεη πιάηε». «θαη καο βνεζάλε μέξεηο. Με ην ζπίηη. Απηόο είλαη ηαμηααα; 

Σαμηδήο θαη εκείο πήγακε εθεί λα βξνύκε θάηη δνπιεηά. Λεο θάηη θαη απηόο ιέεη όρη. Θα 

θαζίζεηε εδώ. Έρσ ζπίηη. Έρσ θεξαίεο. ε ιίγεο κέξεο αλνίγεη ην θαηξό θαη εκείο νύηε 

γιώζζα μέξνπκε. Λέσ ηα παηδηά κνπ δελ είλαη εδώ πξέπεη λα ηα πάξνπκε από ηελ 

Βνπιγαξία. Ναη.Θα πάξνπκε θαη ηα παηδηά, ηα πάληα, ζα έρεηε θαη ηελ δνπιεηά, ηα 

πάληα ζα έρεηε. Καη ηξία ρξόληα ήκαζηαλ εθεί». «Σώξα ηη λα ζνπ πσ γηα έιιελεο εκείο 

ηα αγαπάκε πάξα πνιύ γηαηί έρσ πνιύ θαιή ζρέζε. Από ηόηε κνπ έρνπλε δίλεη απηό πνπ 

έςαρλα ζηε Βνπιγαξία, δελ κπνξνύζα λα ην βξσ. Ζ αγάπε ηνπο θαη ηα πάληα. Καη όηη 

θάλσ ηώξα ην θάλσ από ηελ θαξδηά κνπ θαη είκαη επραξηζηεκέλε. Αιήζεηα ζνπ ιέσ». 
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«Δίραλε θαη κηα γξηά εθεί πνπ λα κνπ πξόζερε ηα παηδηά θαη εγώ λα πήγαηλα ζηε 

δνπιεηά». 

Ζ Μ 49 εηψλ απφ ηελ  Βνπιγαξία πνπ δεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα 15 ρξφληα επίζεο γηα 

ηηο ζρέζεηο ηεο αλαθέξεη 

«εγώ ζήκεξα ζήκεξα δσ εδώ θαη μππλάσ εδώ, θνηκάκαη εδώ, ηξώσ εδώ, κηιάσ κε ην 

θόζκν εδώ, ιέσ ην πόλν κνπ, ιέσ ηε ρα ηηο ραξέο κνπ ακ έρσ θίινπο, κπνξώ λα πσ. 

Μπνξώ λα πάσ λα ρηππήζσ ηελ άιιε πόξηα λα δεηήζσ ςσκί. Γελ αηζζάλνκαη δελ αηζζ 

αηζζάλνκαη μέλε» 

Ζ Λ. 42 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα 13 ρξφληα θαη δείρλεη λα πξνβάιιεη 

ηηο ζρέζεηο πνπ έρεη αλαπηχμεη ζηελ Διιάδα κε ηηο ζπληνπίηηζζεο, κε θάπνηνπο θαη θάπνηεο 

απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη εξγνδφηξηεο θαη ηηο ληφπηεο, ληφπηνπο κε ηθαλνπνίεζε θαζψο ηελ 

βνήζεζαλ ζηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηελ Διιάδα.  

«Έηζη έςαρλα από δσ από θεη, ππήξρε άιιεο Βνπιγάξεο πνπ βνεζνύζαλε, πνπ καο 

ιέγαλε. Σόηε, λαη, ηόηε κάιινλ ζηελ επνρή πνπ έρσ έξζεη εγώ είρε αξθεηέο Βνπιγάξεο, ε 

πνπ κπνξνύζεο λα βξεηο θάπνηα γηα λα κε ζε λα κε βξεζείο ζε ηόζν δύζθνιε ζέζε, αο 

πνύκε, ή λα βξεζείο ζην δξόκν γηα λα κελ έρεη πνύ λα παο λα... Καη είρα είρα πέζεη ζε 

κία Βνπιγάξα, πνπ ήηαλε πην κεγάιε γπλαίθα, ήηαλε πάξα πνιιά ρξόληα πξηλ εκέλα, 

απηή κε έρεη ζηείιεη θάπνπ γηα δνπιεηά γλσξίδεη από δσ από θεη έηζη. Έηζη βξέζεθα θη 

εγώ δνύιεπα ζε έλα ρσξηό. Από θεη γλώξηζα άιινπο αζξώπνπο, ζπλάληεζα θαη θαιά 

παηδηά, νπνίν κε έρνπλε βνεζήζεη πάξα πνιύ, γηαηί εθεί πνπ έκελα κε ηε θίιε κνπ θαη 

κεηά βξήθα δνπιεηά ζε απηό ην ρσξηό, έπξεπε λα πεγαηλνέξρνκαη. Καη δε βόιεπε πάξα 

πνιύ, ζπλάληεζα έλα παηδί επ εθείλν ην ρσξηό πνπ ήκνπλα, κε βνήζεζε, κε πξόηεηλε λα 

κέλσ ζην ζπίηη ηνπ, κνπ είραλε θεξζεί πάξα πνιύ θαιά θαη νηθνγέλεηά ηνπ. Μεηά ν 

αδεξθόο ηνπ είρε καγαδί θαη κε πήγε εθεί γηα δνπιεηά. Από θεη κε πήγαλε ζε κία άιιε 

ηαβέξλα. Με βνεζνύζαλε, δειαδή έπεζα ζε ρέξηα πνπ κπνξνύζαλ λα κε βνεζήζνπλ» 

«Κάπνηα ζηηγκή θάπνηα κεξνθάκαηα κνπ είραλε κείλεη. Δγώ, απηόο δελ είρε λα ηα δώζεη, 

δε. Ήζειε ν θαεκέλνο αιιά δελ είρε λα ηα δώζεη. Γει ηα ηα έρσ ραξίζεη, δειαδή ηνπ 

ιππήζεθα. Γηαηί κόιηο μεθίλεζα δε γλσξίδεηο πνύ παο λα δνπιέςεηο. Βιέπεηο έλα σξαίν 

καγαδί, έλαλ σξαίν ζνπβιαηδίδηθν, αιιά δελ έρεη θαη ηόζε δνπιεηά. Με πιήξσλε θάζε 

κέξα κε πιήξσλε. Κάπνηα ζηηγκή δελ είρε ηη λα κνπ δώζεη. Σέινο πάλησλ, απηό ήηαλε 

θαη νπνίν πάιη ήηαλε εηιηθξηλήο ν άλζξσπνο. Έρσ όπνπ θαη λα έρσ δνπιέςεη κνπ 

έρνπλε θξεη θεξζεί πάξα πνιύ θαιά. Καη ηώξα λα μαλαγπξίζσ ζ' απηνύο ηνπο 

αλζξώπνπο () θαη λα ηνπο βιέπσ, πάληα κε ζέβνληαη. Καη λα κε θεξάζνπλε έλα ε... 

πνπ θαη λα ήκνπλα πάληα έλησζα άηνκν απ΄ ηε νηθνγέλεηα απηή πνπ είκαη, απ' ηνπο 
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αλζξώπνπο απηνύο. Με ππνινγίδαλε. Κη εδώ, αο πνύκε, ζην ζε έλα ζπίηη πνπ δνύιεπα, 

έλησζα δηθό ηνπο άλζξσπνο, βνεζνύζα εθεί, έβιεπα ην κηθξό ηνπο παηδί θαη θαηάξηδα 

ην ζπίηη. Έρνπλ είραλε έρνπλε πηζίλα θη απηά. Έβγαηλα θη εγώ, έθαλα ηα κπάληα κνπ κε 

ηα παηδηά κνπ, δνύζα έλα άηνκν απ' ηε νηθνγέλεηα. Ενύζα θαλνληθά. Ίζα-ίζα εγώ έρσ 

κάζεη, εδώ κεγάισζα θαη έρσ κάζεη ηε λννηξνπία ησλ ηνπ Έιιελα θαη κ' αξέζεη απηό» 

«Δίλαη νηθνγελεηαθό εθεί πνπ δνπιεύσ, δνπιεύεη θαη ην αθεληηθό θαη ε γπλαίθα ηνπ θαη 

ε θόξε ηνπ (έξρεηαη) θη απηή ην θαινθαίξη, δνπιεύνπκε όινη καδί, πιεξώλνπλε θαιά, ε 

καγεηξεύσ θηόιαο γηα ηε νηθνγέλεηά ηνπο θαη ηξώκε θη εκείο, έξρνληαη θαη ηα παηδηά κνπ, 

ηνπο θεξλάλε, κπνξεί λα ηξώλε καδί, είκαη επραξηζηεκέλε»  

Ζ Ν. 57 εηψλ απφ ηελ Ρνπκαλία ε νπνία βξίζθεηαη 17 ρξφληα ζηελ Διιάδα πξνβάιιεη ηηο 

θαιέο ζρέζεηο πνπ θαηφξζσζε λα δηακνξθψζεη κε ηνπο ληφπηνπο θαη ηηο αληαγσληζηηθέο 

ζρέζεηο κε ηηο ζπληνπίηηζζεο.  

«. Μνπ έδσζε ζαξάληα. Μόλν εκέλα. Γνύιεςα θαη εγώ κε θνπέιεο από εδώ θαη 

ειιελίδεο. Πιεξσζήθαλε ιηγόηεξν. Καη εκπηζηνζύλε αο πνύκε, ηα θιεηδηά ηνπ καγαδηνύ 

όιε ηελ ώξα λα πάσ εθεί. αλ λα ήκνπλα δηθό ηνπο, δηθό ηνπο νηθνγέλεηα. Έρεη 

πνπιήζεη ην καγαδί κεηά από δέθα ρξόληα. Γελ κπνξνύζε λα αλαλεώζεη θαη έρσ κείλεη 

αθόκα εθεί». «ε ίδηα πνπ κε πήγε θαη ηεο έθαλα ηελ δνπιεηά κε θνίηαμε έηζη. Ση ζ‟ έθεξε 

εζέλα; Φνβόηαλε λα κελ ηελ δηώμεη θαη κε θξάηεζε όιν ην θαινθαίξη». «Καλνλίζακε λα 

θύγνπκε πέξπζη θαη ιέεη άκα ηνπ ιέσ ζα θύγνπκε, ζα θέξεη άιιε, ζα κε δηώμεη. Γελ ζα 

ην πσ, δελ είλαη έηζη λα κελ ην πσ θαη κεηά πήγε ην πε θαη είπε δελ ζα παο πνπζελά. Σεο 

έθαλε πάιη κεξνθάκαηα (γειην), δελ ζα παο πνπζελά θαη δελ ηεο  άθεζε λα θύγεη. 

Καηάιαβεο; Δκέλα ην ίδην». «Μεξηθέο θνξέο θαιή παξέα θάλακε κε άλζξσπνη από δσ 

παξά από ηα δηθά καο».  

Ζ Π. 45 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία, 15 ρξφληα ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

θαη ηηο εξγνδφηξηεο θαη εξγνδφηεο κε έλα ζηνξγηθφ ηξφπν πνπ μεπεξλά ηα επαγγεικαηηθά 

φξηα: 

«λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα, ηε γλώξηδα, ηε ζπκπάζεζα (γέιην)((ην άηνκν κε αλαπεξία πνπ 

θξνληίδεη)) θαη γηα απηό ην ιόγν». «Δκέλα όπνπ θαη λα πήγαηλα ζπλέρεηα κε 

αγαπνύζαλε θαη ζπλέρεηα ιέγαλε “νθ, λα 'ζαη θαιά” ην έλα ην άιιν, “δε ζα θύγεηο”... 

πσο θαη ζην παππνύ ηόηε έθιαηγε ν παππνύο θαη ζα θύγσ (γέιην), ιέσ ε εληάμεη θη εζύ 

πήγεο θαιά, έθηηαμε ην πόδη ζνπ, κηα ραξά είζαη, πεξπαηάο... Έθιαηγε πνιύ θαη κε 

έπαηξλε ηειέθσλν» «κέρξη λα πεζάλεη κηινύζακε (γέιην). Γηαηί απηόο ζε ηέζζεξα ρξόληα 

κεηά πέζαλε» «Ναη, πήγαηλα θη εγώ θαη ηνλ έβιεπα πόηε κπνξνύζα, γηαηί ήηαλ ζε έλα 

ρσξηό». 
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Ζ Ρ. 66 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία πνπ βξίζθεηαη 22 ρξφληα ζηελ Διιάδα πξνβάιιεη κε πνιχ 

ζεηηθφ πξφζεκν ηηο ζρέζεηο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κε ηηο ληφπηεο θαη ηνπο ληφπηνπο. Αξρηθά 

κε ηελ εξγνδνζία θαίλεηαη λα έρεη ρηηζηεί έλαλ έληνλν ζπλαηζζεκαηηθφ δεζκφο πνπ κάιηζηα 

παξνπζηάδεηαη απφ ηελ ίδηα ζαλ νηθνγελεηαθή ζρέζε. Νηψζεη ηηο Διιελίδεο θαη ηνπο Έιιελεο 

ηδηαίηεξα θνληά ηεο θαη φηη είλαη βνεζεηηθνί ζε πνιχ δχζθνιεο ζηηγκέο ηεο δσήο ηεο.   

«Οη. Δγώ έρσ πνιιά θίινη από Έιιελεο, αιεζηλέο θίινη θαη όηαλ κνπ ζπκβεί θάηη θαθό 

πάληα είλαη δίπια κνπ. ΠΑΝΣΑ. Σώξα ε θόξε κνπ έρεη αξξσζηήζεη από θαξθίλν». 

«ινη είλαη δίπια κνπ. ηαλ δελ έρσ ιεθηά όινη κνπ δίλνπλ. Μεηά πάσ θαη δνπιεύσ 

γηα λα ηε γπξίδσ απηά ηα ιεθηά αιιά θαλέλαο δελ κε αθήλεη ζε δύζθνιε ζέζε. 

Καλέλαο». «θνβάζηε κελ πεζάλεη ε θαζαξίζηξηα ζαο θαη ε γπλαίθα ηνπ γύξηζε θαη ιέεη 

εκείο δελ έρνπκε θαζαξίζηξηα ζην ζπίηη, εκείο έρνπκε ε Ρ. καο βνεζάεη πηα ζην ζπίηη. 

Έηζη είκαζηε κία νηθνγέλεηα. Μία κεγάιε νηθνγέλεηα θαη εγώ αιεζηλά ηε αγαπάσ πάξα 

πνιύ. Νύρηα λα κε πάξνπλ ζην ηειέθσλν θαη λα κνπ ιε έια ζεθώλνκαη θαη θεύγσ» 

«Δίλαη θίινη κνπ. Γελ έρσ παξάπνλν από θαλέλαο. Μέρξη πνπ δνύιεπα ζην ζπίηη ηνπ 

((εξγνδνηή))  πξηλ πνιιά ρξόληα θαη κε ιέεη κακά Ρ.». «Γηα όινη είκαη κεγάιε γπλαίθα 

θαη όινη κε βιέπνπλ ζαλ κάλα ηνπο θαη εγώ ηελ βιέπσ ζαλ παηδηά κνπ». «Αθνύ ίδηα κία 

θνξά κία θπξία Διιελίδα κηιήζακε. Δγώ ιέσ γηαηί έρσ πνιιά θίινη θαη ζσζηνί θίινη 

θαη ίδηα κνπ ιέεη Ρνύκη ζπ είζαη ηπρεξή εκείο πνπ είκαζηε Έιιελεο δελ έρνπκε θίινη θαη 

εζύ πνπ είζαη πηα μέλε κνπ ιεο γηαηί έρεηο θίινη. Ναη έρσ. Έρσ θαη πνιύ θαινί θίινη». 

«Δγώ δελ θνβάκαη από ηίπνηα, από ηίπνηα. ηη θαη λα κνπ ζπκβεί πάληα ζα έρεη 

θάπνηνο δίπια κνπ. Καλέλαο δελ ζα κε αθήλεη. Πάληα» «. ηαλ έπεζα ζην δξόκν θαη 

πήγα ζην λνζνθνκείν εγρείξηζε θαη έπξεπε λα δώθεη αίκα θαη ήξζα ζην ((όλνκα 

εξγνδόηε))  κνπ ιέεη Ρ., κακά Ρ. ιεθηά, αίκα, ό, ηη έρεηο αλάγθε εδώ. Σώξα όηαλ 

αξξώζηεζε ε θόξε κνπ θαη κία θπξία κνπ ιέεη Ρ. ακα έρεη αλάγθε από ιεθηά θαη όηη 

άιιν ρξείαδεζαη ή ζε κέλα ή ζην Γεκήηξε θαη αιήζεηα είρα κία Βνπιγάξα πηα ζεσξνύζα 

θηιελάδα κνπ θαη όηαλ είρα αλάγθε, απηή είλαη παληξεκέλε γηα Έιιελα θαη ηε ξώηεζα 

ζα κπνξείηε λα κνπ δώζεηε 160 επξώ γηαηί έρεη κόλν έλα δσκάηην ζην μελνδνρείν 

πξέπεη λα ηε θιείζεη ε θόξε κνπ κπνξεί αύξην θαη λα κελ έρεη θαη λα πξέπεη πάεη ζηε 

άιιε πιεπξά ζηε Αηήλα θαη ν Έιιελαο κνπ ιέεη λαη έια ζα πάσ λα βγάισ κε ηε θάξηα 

θαη ζα ζνπ δώζσ θαη επεηδή εγώ δνύιεπα είπα ζηε Βνπιγάξα παο αύξην πξσί λα ηεο 

ζηείιεηο κνπ ιέεη νη ηξάπεδεο αλνίγνπλ ζηηο 9, ζηηο 10. Λέσ όρη νη ηξάπεδεο αλνίγνπλ 

ζηηο 8. ρη, όρη, όρη ζηηο 9 ή ζηηο 10 εγώ ην μέξσ. Λέσ είκαη 100 ζε 100 ζίγνπξε. Μνπ 

ιέεη εγώ δελ κπνξώ πξηλ από ηηο δέθα λα βγσ από ην ζπίηη. Μέρξη εδώ δειαδή. Ο 

((όλνκα εξγνδόηε)) πνπ είλαη Έιιελεο κνπ έδσζε ρέξη λα κνπ βνεζήζεη θαη ε Βνπιγάξα 
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ζε πνηα έρσ θάλεη ρίιηεο ράξε κνπ γύξηδε πιάηε. Από ηόηε ηε έθνςα αιιά πάληα έρσ 

πήξα ηειέγσλν ζε απηή ηε θπξία πνπ κνπ ιέεη αλ έρεηο αλάγθε ή ζηε εκέλα ή ζην 

((όλνκα εξγνδόηε)) θαη κνπ ιέεη ηξέμε γξήγνξα ζην ((όλνκα εξγνδόηε)). Πήγα θαη ιέσ 

ζέισ 160 επξώ. Βξε Ρ. λα ζνπ δώζσ 200; ρη 160. Θα ζνπ δώζσ 250 γηα λα έρεηο; 

ρη 160. Πάξην 200 θαη κεηά ζα βξνύκε, ζα ην βξνύκε. Απηό είλαη».  

Ζ Κ. 48 εηψλ ε νπνία κεηαλάζηεπζε απφ ηελ Βνπιγαξία πξηλ 13 ρξφληα αλαθέξεη φηη ε ζρέζε 

κε ηελ πξψηε εξγνδνζία ήηαλ θαζνξηζηηθή θαη απνηέιεζε θίλεηξν ζην λα επηζηξέςεη ζηελ 

Διιάδα χζηεξα απφ ηελ απέιαζή ηεο. 

«Γηαηί ν άλζξσπνο κνπ έζηεηιε ιεθηά. Λέσ δελ κπνξώ λα γπξίδσ. Γελ κπνξώ. Να βξεηο 

ιέεη ηξόπν. Πνιιέο, πνιιέο όηη δελ είκαη κόλν εγώ, έρνπλε πεξάζεη από βνπλό θαη απηά 

λα ην δνθηκάδσ θαη εγώ θαη πέξαζα από βνπλό θαη εγώ»  

κσο κε ηηο ζπληνπίηηζζέο δελ θαίλεηαη λα έρεη ηηο ίδηεο ζρέζεηο θαζψο αλαπηχζζνληαη 

κεηαμχ ηνπο αηζζήκαηα δήιεηαο θαη αληαγσληζκνχ θαη κάιηζηα ην ζέηεη ζε αληηπαξάζεζε κε 

ηηο ζρέζεηο πνπ έρεη θαηαθέξεη λα αλαπηχμεη κε ηηο Διιελίδεο. 

«Γελ είκαζηε ηα ίδηεο, όινη είκαζηε δηαθνξεηηθέο άλζξσπνη. πσο είλαη ζηε Βνπιγαξία, 

δειαδή αλ δνπιεύνπκε καδί κε κία Βνπιγάξα, ιέκε θάπνπ κε ηξεηο, ηέζζεξηο γπλαίθεο 

ππάξρνπλε πξνβιήκαηα γηαηί ε κηα πξέπεη λα είλαη, πσο ην ιέλε,  πξέπεη λα είλαη πην 

έμππλε, πην λα μέξεη πεξηζζόηεξα από ηελ ή ππάξρνπλε, μεθηλάεη, πσο ην ιέλε απηό ην 

πξάκκα, δήιεηα λα ην πσ;  Ζ: θάηη άιιν (2) ζαλ δήιεηα ξε γακώην, ζαλ δήιεηα βγαίλεη. 

Γειαδή γηαηί εζύ ην θάλεηο, λα ην θάλσ εγώ. Γηαηί λα κελ ην θάλσ εγώ; Δγώ έρσ 

δνπιέςεη αιιά ζε κέλα δελ έρεη ζπκβεί πνηέ ηέηνηα πξάκκαηα αιιά είπα είκαη πνιύ 

θαιόο άλζξσπνο. Απηό πνπ μέξσ ην δείρλσ, δειαδή ζήκεξα εζύ ζα έξζεηο λα δνπιεύεηο 

καδί κνπ λα ζε βνεζήζσ, λα ζνπ δείμσ ηα πάληα. Γελ ζα ζε θσλάμσ. Γελ ζα ζνπ πσ 

ηίπνηα». «Καιύηεξα έρσ θηιελάδεο Διιελίδεο πνπ δελ ζα κε πξνδώζνπλε πνηέ θαη είλαη 

θνληά κνπ θαη κπνξώ λα ηηο πσ πνιιά θαη δελ ζα πάεη λα κε πξνδώζεη επεηδή είλαη 

ειιελίδα θαη λα πεη απηά θαη απηά. Γηαηί επεηδή είκαζηε Βνύιγαξνη πξέπεη λα κε 

πξνδώζεηο; Δ όρη ξε παηδί κνπ. Ση ζνπ έρσ θάλεη δειαδή; Εήιεηα; Πσο ην ιέλε ην άιιν; 

Πεξίκελε! Πσο ην ιέλε ην άιιν; Εήιεηα θαη ην;» 

Ζ Ο. 51 εηψλ απφ ηελ Ρνπκαλία, 25 ρξφληα ζηελ Διιάδα πξνβάιιεη έλα δείγκα ζρέζεο κε ηελ 

εξγνδνζίαο πνπ μεπεξλά ηα ζηελά φξηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαη ηείλεη πξνο κηα πην έληνλε 

ζπκπάζεηα: 

«Αιιά ηα αθεληηθά επεηδή κ‟ αγαπνύζαλε θαη είδαλε ηη άλζξσπνο είκαη, κνπ θέξλνπλε 

ζη ζπίηη θαη ςαιίδηδα. Ήηαλ ηα παπνύηζηα έηνηκα θαη πξηλ λα πάλε λα κπνύλε ζην 

θαινύπη ήζειε ςαιίδηκα θαη κνπ θέξαλε ζην ζπίηη. Ίδηα αθεληηθά έξρνληαλ ζην ζπίηη θαη 
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κνπ θέξλαλ θαη κε πιεξώλαλε θαη λαη θαη θαηαθέξακε θάπσο νηθνλνκηθά λα 

νξζνπνδήζνπκε». 

Πέξα απφ ηηο ζρέζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ χζηεξα απφ ηελ κεηαλάζηεπζε ζηελ ρψξα 

παξακνλήο πξνθιήζεθαλ απφ ηελ κεηαλάζηεπζε θαη ηελ εξγαζία θαη θάπνηεο ζπλέπεηεο ζηηο 

πξνυπάξρνπζεο ζρέζεηο ησλ κεηαλαζηξηψλ. 

Ζ Σ. 60 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία, 12 ρξφληα ζηελ Διιάδα δείρλεη φηη γηα νηθνλνκηθνχο 

ιφγνπο φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο έρνπλ πάξεη ην δξφκν ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη κάιηζηα ζε 

δηαθνξεηηθά κέξε ην θαζέλα κέινο. Με ηελ πξφηαζε ηνπ γηνπ ηεο λα ηεο πεηάμεη ηα ξνχρα 

πνπ έρεη αθήζεη ζηε Βνπιγαξία θαηαιαβαίλνπκε κία ραιάξσζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ηνπο 

θαζψο ηα ρξφληα κεηαλάζηεπζεο έρνπλ κεηψζεη ηηο ειπίδεο γηα επηζηξνθή. 

«Δίκαζηε παληνύ». «Ο γηνο κνπ είλαη ζηε Βνπιγαξία. Δγώ είκαη εδώ. Ζ θόξε κνπ είλαη 

ζηελ Ηζπαλία». «Γελ έρσ νηθνγέλεηα εδώ είκαη κόλε κνπ». «ρη. Γελ έρσ πξόβιεκα». 

«Μα έηζη είλαη. Σώξα ηη λα πνύκε, ηόζα ρξόληα είκαζηε εδώ θαη εγώ ζηε Βνπιγαξία ζην 

ζπίηη κνπ. ηαλ έθπγεη κε παίξλεη ηειέθσλν (δπν νλόκαηα) «Μάλα εδώ πνπ έρεηο θάηη 

ξνύρα λα πεηάμνπκε» (γέιην). Γηα θάηζηε εγώ δελ έρσ πεζάλεη αθόκα, λα πεηάμεηε ηα 

ξνύρα κνπ».  

Ζ Ο. 51 εηψλ απφ ηελ Ρνπκαλία, 25 ρξφληα ζηελ Διιάδα δείρλεη ζρέζε πνπ αλαπηχρζεθε κε 

έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηεο θαη πσο ηελ βνήζεζε νηθνλνκηθά γηα λα κπνξέζεη λα εληζρχζεη 

ηελ νηθνγέλεηά ηεο: 

«ν πεζεξόο κνπ, ν ζεόο λα ηνλ ζπγρσξέζεη πνπ κε αγαπνύζε πάξα πνιύ ήηαλε πνιύ 

άξξσζηνο (…) Μνπ ιέεη εζύ είζαη έμππλν παηδί, έρεηο δύν θνξίηζηα λα γηαηξέςεηο, λα 

ηξέθεηο θαη ζα πνπιήζσ ην ηαμί θαη ζα ζνπ δώζσ έλα ρξεκαηηθό πνζό λα αλνίμεηο κηα 

δνπιεηά, λα ην δνπιέςεηο κόλε ζνπ γηαηί  είζαη άμηα»   

Ζ Δ. 51 εηψλ απφ ηελ Γεσξγία πνπ  είλαη ζηελ Διιάδα 10 ρξφληα αλαθέξεη πσο νη 

νηθνλνκηθνί ιφγνη έρνπλ επεξεάζεη ηηο ζρέζεηο ηεο νηθνγέλεηαο θαη νδήγεζαλ θαη ηελ θφξε 

ηεο ζηελ κεηαλάζηεπζε. Μάιηζηα χζηεξα απφ ηελ άθημε ηεο ζηελ Διιάδα, ηνλ πξψην θαηξφ 

ηεο πξνζαξκνγήο θαη θάησ απφ ηηο δχζθνιεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ησλ δπν νη ζρέζεηο 

ηνπ δείρλνπλ λα αιινηψζεθαλ. 

«Έρεη αιιάμεη κόλν απηό θαη δνιάξην έρεη αλεβεί, εκείο παίξλνπκε δάλεην, όια 

πιεξώλνπκε κε ην δνιάξην Γεσξγία θαη ίδηα ηηκή είλαη επξώ θαη δνιάξηα θαη γη' απηό δε 

βγάδσ πέξα ηώξα. Καη έθεξα ηελ θόξε κνπ εδώ. Γη' απηό ηώξα έλα ρξόλν δελ είλαη 

όπσο έρσ θέξεη θόξε κνπ εδώ. Απξίιε έθεξα θόξε κνπ. Απηή έρεη παηδάθη 9 ρξνλώ, 

έρεη ρσξίζεη θαη απηή» «Πνιύ πνιύ δύζθνιν δύζθνιν ήηαλε γηα κέλα θάηη είρακε 

πξνβιέκαηα, κεηά όηαλ έθεξα ε θόξε κνπ, γηαηί πεξλνύζε πάξα πνιύ δύζθνια (θαη) 
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απηή. ηελ αξρή ήξζε ηώξα δελ μέξεη γιώζζα. Ξεθίλεζε δνπιεηά ξεζεςηόλ βξαδηλέο 

ώξεο από 12 κέρξη 8 θαη ςπρνινγηθά κεηά όιε κέξα θνηκόηαλε. Απηό θαηαιαβαίλεηε ηη 

είλαη δειαδή άλζξσπνο όηαλ βξάδπ, γη' απηό ππάξρεη βξάδπ θαη βξάδπ πξέπεη λα 

θνηκεζείο θαη πξσί λα δνπιεύεηο. Καη θαηεπζείαλ απηή άιιαμε δειαδή βξάδπ όιε λύρηα 

θαζόηαλε έθαλε δνπιεηά, ην πξσί όιε κέξα θνηκόηαλε γηα 26 ρξνλώλ θνπέια, 

θαηαιαβαίλεηε ηη δύζθνιν λα ήηαλε. Δίρε λεύξα, έκελε καδί κνπ ((όλνκα πεξηνρήο)), 

δειαδή θαηεβαίλσ 7:30 ώξα παίξλσ πάλσ ((όλνκα πεξηνρήο)) κε ην κεραλάθη κεηά λα 

θνηκεζεί, λα μεθνπξαζηεί, κεηά 6:30 εγώ θαηεβαίλσ μελνδνρείν, πάιη μαλά αλεβαίλσ, 

10 11:30 πάιη μαλαθαηεβάδσ δνπιεηά ηεο... Γειαδή ην θαινθαίξη πέξαζα πάξα πνιύ 

δύζθνιν». 

Ζ Α. 48 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία πνπ δεη θαη εξγάδεηαη 17 ρξφληα ζηελ Διιάδα πξνβάιιεη 

ηελ ζεκαζία πνπ έρεη γηα εθείλε ην γεγνλφο φηη κεηαλάζηεπζε κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο θαζψο 

ηεο παξείρε ζηήξημε ζηελ δηαδηθαζία ηεο κεηαλάζηεπζεο, ζηελ παξακνλή ζε κία μέλε ρψξα 

αιιά θαη ζηηο εξγαζίεο πνπ έθαλε ζε απηήλ. 

«Δγώ αλ δελ ήηαλ εδώ ν άληξαο κνπ δελ ζα ξζσ έηζη κόλε κνπ». «Αλ δελ είλαη άληξαο 

κνπ θνληά κνπ θαη ηα παηδηά κνπ εγώ δελ ζα είκαη έηζη. Δγώ είκαη άιινο άλζξσπνο. 

Θέισ λα είκαη καδί κε ην νηθνγέλεηα γηα λα κπνξώ Οη άιιεο δελ μέξεηο πσο ην θάλνπλε. 

Απηό είλαη πνιύ. Ξέξεηο ην ληώζσ κηα θνξά θαη ιέσ αλ ήκνπλ εδώ έηζη απηό είλαη πνιύ 

δύζθνιε. Γελ κπνξείο λα ην θάλεηο. Γελ κπνξείο λα θάλεηο ην εαπηό ζνπ. Ξέξεηο ζαλ λα 

είζαη θπιαθή πνπ πξέπεη λα πεξάζεηο εθεί πνιύ θαηξό. Κιείλεηο ηνλ εαπηό ζνπ. Σν 

νηθνγέλεηά ζνπ ην θάλεηο».  

Ζ Μ. 49 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία πνπ βξίζθεηαη εδψ θαη 15 ρξφληα ζηελ Διιάδα ππνζηεξίδεη 

φηη ε εξγαζία θαη ν ππεξβνιηθφο θφξηνο ηεο κεηά ηελ κεηαλάζηεπζε έρεη πξνθαιέζεη κηα 

ραιάξσζε ησλ επαθψλ ηεο νηθνγέλεηαο: 

«Δγώ όηαλ πήγαηλα αο πνύκε γηα ειηέο ην πξσί 4-3-3:30 ε ώξα, πάσ ξαληίδσ ειηέο, από 

θεη έξρνκαη κπαίλσ ζην θνύξλν θαηεπζείαλ, ην παηδί δελ είρα επαθή, κόλν ζην Θεό 

έιεγα λα κνπ θπιάεη ην παηδί. Ση θάλεη, ηη ξάλεη, ληάμεη έρσ καγεηξέςεη, θάπ κπνξεί ν 

άληξαο κνπ θάπνηα ώξα λα κπεη ζην ζπίηη, ν γηνο ηνπ ην ίδην, ε αλεςηά κνπ ήηαλε εδώ θη 

απηή δνύιεπε άιιεο βάξδηεο. Πάληα ζην ζπίηη θάπνηνο ππήξρε. Αιιά εγώ εγώ έιεηπα ζην 

ζπίηη». «λα θη ν άληξαο κνπ πνιιέο θνξέο ιέεη δελ ηξώκε ηώξα πιένλ καδί, ιέσ νύηε ην 

ηα λέα ηα παηδηά δε ηξώλε καδί, γηαηί ηώξα πιένλ καο έρνπλε θάλεη έηζη πνπ πξέπεη λα 

εξγαδόκαζηε» «Να ςάρλνπκε, λα βξνύκε όπνπ κα όπσο κα όπνπ καο βνιεύεη όπνπ, ό,ηη 

θαη δνπιεηά λα 'λαη λα βγαι λα βγάδνπκε πέξα. Αιιηώο δε γίλεηαη». 
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Ζ Π. 45 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία βξίζθεηαη 17 ρξφληα ζηελ Διιάδα αλαθέξεη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε κεηά ηελ κεηαλάζηεπζε θαζψο άθεζε ηα 

παηδηά θαη ηελ νηθνγέλεηα ηεο πίζσ κε ζθνπφ λα ηνπο εμαζθαιίζεη θάπνηεο νηθνλνκηθέο 

δηεπθνιχλζεηο. 

«Γνπιεύεηο πνιιέο ώξεο, θαζαξίδεηο θαη ην έλα θαη ην άιιν θαη παίξλεηο θαη δε 

θηάλνπλε θαη γηα ην κεληαη γηα ην ελνίθην πνπ ελνηθηάδεηο θαη λα βνεζάο νηθνγέλεηά ζνπ 

γη' απηό ην ιόγν ήξζακελε» «Έρσ λαη έρσ δύν παηδηά δύν θνξίηζηα. Γη' απηό ην ιόγν 

ήξζακε γηα λα κπνξνύκε λα ηε βνεζήζνπκε. Άκα ζνπ ρακειώλνπλε ηα ιεθηά θαη δε 

κπνξείο λα πώο λα πνύκε; λα πιεξώλεηο ην κεληαη ην ελνίθην λα πνύκε» «Καη λα 

βνεζήζεηο ηα παηδηά, γηα πνην ιόγν ηόηε ήξζακε; Να 'καζηε κόλν ρώξηα; Καη είλαη πνιύ 

δύζθνιν λα 'ζαη ρώξηα. Καη πάιη εδά κεγαιώζαλε. ηελ αξρή πόηε ήξζα κηα θνξά ην ηε 

βδνκάδα ηε παίξλνπκε ηειέθσλα, γηαηί δελ είρακε ηα θηλεηά, πώο ιέκε πνπ ην ηειέθσλν 

ζη κε ηη θάξηεο από έμσ ηα ηειέθσλα θαη ηε παίξλακε» «Καηάιαβεο ηη δύζθνια ήηαλε 

λα αθήζεηο ηα παηδηά ζνπ θαη κηθξά θηόιαο. Αιιά λα 'λαη θαιά ν άληξαο κνπ θαη ε 

πεηεξά κνπ (γέιην) πνπ κε βνεζήζαλε θαη ηε κεγαιώζαλε». «Πίζσ ηελ νηθνγέλεηα ηελ 

έρνπκε αθήζεη λαη. Σν ρώξηα κε ηα παηδηά θαη ηέηνηα πην πνιύ» «Σα ρώξηα κε ηα παηδηά 

είλαη πνιύ δύζθνια» «Ζ αλάγθε ε δσή καο έηζη καο θάλεη θαη βιέπνπκε γηα ην θαιύηεξν 

γηα ηα παηδηά λα θάλνπκε εκείο ηα δύζθνια, αιιά» 

Ζ Λ. 42 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία πνπ δεη θαη εξγάδεηαη 13 ρξφληα ζηελ Διιάδα αλαθέξεη 

επίζεο κεηά ηελ κεηαλάζηεπζε  ηελ αλαγθαζηηθή απνδέζκεπζε απφ ηα παηδηά ηεο θαη ηελ 

εληχπσζε φηη έρεη ράζεη ζεκαληηθά θνκκάηηα ηεο δσήο ηνπο θαζψο δελ ππήξρε γηα πνιιά 

ρξνληά θαζεκεξηλή επαθή: 

«Έθιαηγα πάξα πνιύ, ζθεθηόκνπλα ηα παηδηά κνπ, γηαηί ν άληξαο κνπ δελ ήηαλε ηθαλόο 

λα πξνζθέξεη ηίπνηα ζηα παηδηά. Πεξηκέλαλε από κέλα. Καη εθεί ζηα θξαηεηήξηα πνπ 

καο δίλαλε 6 επξώ θάζε κέξα γηα θαγεηό θαη ηέηνηα, ηα κάδεπα θαη ηα έζηειλα ζηα 

παηδηά κνπ λα θάλε. Γηαηί ήμεξα όηη δελ έρεη δελ έρεη πνηνο λα ηνπο θξνληίζεη. Ζ κακά 

κνπ ήηαλ άξξσζηε από θαξθίλν, νη γνλείο ηνπ, ε πεζεξά κνπ θη ν πεζεξόο κνπ ηέινο 

πάλησλ ήηαλε κεγάινη άλζξσπνη θαη εληάμεη όζν κπνξνύζαλε βνεζνύζαλε» «Γελ είλαη 

εύθνιν, ζηελ νπζία δελ είλαη εύθνιν λα είζαη ρσξίο ηα παηδηά. Δίρα ρα έρσ ράζεη ηα 

θαιύηεξα ρξόληα ζηα παηδηά κνπ. Μεηά όηαλ αλνίμαλε ηα ζύλνξα θαη ήξζαλε εδώ ηνπο 

έθεξα εδώ, ε ζηγά-ζηγά κεγαιώλαλε, κεηά ζε ζρνιείν ζε ζρνιείν ήηαλε εθεί, δε 

κπνξνύζα λα ηα θξαηήμσ εδώ κόλε κνπ, παξ' όιν πνπ κνπ ιείπαλε, γηαηί έλησζα 

αλαζθάιεηα από δνπιεηά θαη πώο λα ηα βιέπσ θαη πώο λα ηα έρσ δύν αγόξηα; Γελ δελ 

ήηαλ εύθνιν λα γξαθηνύλε ζην ζρνιείν. Έπξεπε λα έρεη άηνκν λα ηνπο πξνζέρεη» «Δκείο 
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εθεί πνπ δνπιεύνπκε δε δνπιεύνπκε 6-7 ώξεο ή 8. πάληα δνπιεύνπκε πεξηζζόηεξν, γηα 

καο δελ είρε ξεπό πνηέ. Μόλε δε κπνξείο λα ηα έρεηο θαη ηα παηδηά ζνπ λα ζέινπλε 

θαγεηό. Κάπνηα ζηηγκή ην θαινθαίξη ηα ηνπο είρα θέξεη θαη ηνπο (άθελα), πώο ζαο 

άθελα κόλα ηνπο ζην ζπίηη θη εγώ δνύιεπα ζε έλα ζπίηη ζην ((όλνκα πεξηνρήο)) όιε 

κέξα. Σνπο άθελα κόλα ηνπο. Σα θαεκέλα. Σν πξσί μππλνύζα, καγείξεπα, απηά ηξέραλ 

εθεί ζηε παιηά πόιε γύξσ-γύξσ, πεγαίλαλε ζηε ζάιαζζα, θνβόκνπλα κε πληγνύλε» 

«Μεηά θάπνηα ζηηγκή εδώ θαη θαηάξηζα έλα μελνδνρείν από ηνπο αλζξώπνπο πνπ 

δνύιεπα ζην ζπίηη, ηνπο έπαηξλα καδί κνπ, αιιά έρσ ράζεη πνιιά ρξόληα. Κάπνηα ζηηγκή 

όηαλ ήξζαλε γηα κόληκ όρη γηα κόληκα, κεγαιώζαλε εγώ δελ γλώξηδα ήδε ηα παηδηά κνπ, 

δε γλώξηδα ηνπο ραξαθηήξεο ηνπο, δε γλώξηδα ηα ίδηα κνπ ηα παηδηά. Έρσ ράζεη ηα 

θαιύηεξα ρξόληα». 

Ζ Ρ. 66 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία, 22 ρξφληα ζηελ Διιάδα πξνβάιιεη ηηο πεξηνξηζκέλεο 

επαθέο κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο πνπ ηελ έρεη αλαγθαζηηθά απνρσξηζηεί ιφγσ ησλ εξγαζηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ: 

«Μεξηθέο θνξέο εγώ γπξίδσ, άληξαο  κνπ θεύγεη αιιά είλαη δνπιεηά θαη ζηε Βνπιγαξία 

λα είκαζηε θαη όπνπ θαη λα είκαζηε κπνξεί απηό λα ζπκβεί. Γηαηί; Διιεληθέο νηθνγέλεηεο 

όια κπνξνύλ λα καδεπηνύλ βξάδπ; Γελ κπνξνύλ. Ο άληξαο κνπ δνπιεύεη κε Διιελίδεο. 

Απηέο νη γπλαίθεο δελ έρνπηε νηθνγέλεηα. Έρνπλ αιιά δελ κπνξνύλ βξάδπ, βξάδπ πάηε 

δνπιεύνπλ ζε ηαβέξλα δελ κπνξνύλ λα γπξίζνπλ ζην ζπίηη. Ο άληξαο ηεο δνπιεύεη 

κεζεκέξη. Ζ γπλαίθα δνπιεύεη βξάδπ. Έλαο θεύγεη, άιινο γθπξίδεη όπσο θαη εκείο. 

Φπζηθό είλαη». «(αλαζηελαγκόο) Δπεηδή νύηε θόξε κνπ κπνξεί λα ξζεη εδώ ιόγσ 

νηθνλνκηθά νύηε εγώ κπνξώ λα πάσ γηαηί είλαη πνιύ καθξηά. Υξεηάδνκαη πνιιέο ώξεο». 

«Ο εγγόλη κνπ ν έλαο όηαλ ήηαλ από αξρή πξώηε κήλα θαληάξνο ζην Ναύπιην πήγακε 

κία θνξά εθεί. Μεηά ν έζηεηιαλ ζηε Λήκλν θαη δελ έρνπκε πάεη. Κόξε κνπ πέληε ρξόληα 

δε ηε είδα. Μόλν κε ηειέθσλν κηιάκε θαη ν εγγόλη κνπ πνπ είλαη ζηε Κξήηε θαη κε απηόο 

ηέζζεξα, πέληε ρξόληα δελ ην έβιεπα». 

Ζ Κ. 48 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα 13 ρξφληα αλαθέξεη ηελ 

απψιεηα ζαλ θάηη αλαγθαίν λα κπνξέζεη λα παξέρεη ζηα παηδηά ηεο ηα ρξήκαηα πνπ 

ρξεηάδνληαη θαη επηπιένλ ππνζηεξίδεη φηη ε ηερλνινγία ηελ έρεη βνεζήζεη λα κελ ράζεη ηελ 

επαθή απηά: 

«Μηιάσ θάζε κέξα. Έρσ ζην ζπίηη κνπ ξνπηεξ, έρσ ίληεξλεη, έρσ ηα πάληα. Έρσ 

θαηαθέξεη ηα πάληα». «Μνπ ιείπαλε πάξα πνιύ ηα παηδηά κνπ, πεξηζζόηεξν απηό ην 

κηθξό αιιά εληάμεη». «Ση λα θάλνπκε. Γελ κπνξνύκε λα έρνπκε ηα πάληα. Γελ κπνξνύκε 
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λα έρνπκε θαη ηα παηδηά καο εδώ θαη ηα ιεθηά καο καδί καο. Πξέπεη ν έλαο κε ηνλ άιινο 

λα είλαη καθξηά θαη λα κπνξεί λα καδέςεη ιεθηά ζην ηέινο».  

Ζ Ε. 41 εηψλ πνπ έθηαζε ζηελ Διιάδα απφ ηελ Βνπιγαξία πξηλ εθηά ρξφληα ππνζηεξίδεη φηη 

ε απφζηαζε έρεη βνεζήζεη ζην λα ηζρπξνπνηεζνχλ νη δεζκνί κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

θαζψο ην αίζζεκα ηεο λνζηαιγίαο δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ηνπο γηα πην ζπρλή επαθή. 

«Δίλαη θαη πην δεζηά γηαηί όηαλ είζαη καθξηά από ην δηθό ζνπ άλζξσπνο θαη δελ 

κπνξείο λα θξνληίζεηο θάζε κέξα, λα κηιάο θάζε κέξα ππάξρεη θαη κηα λνζηαιγία κέζα 

πνπ (2) βιέπεηο αιιηώο ηα πξάγκαηα. ε κέλα κόλν ε κάλα κνπ είλαη δσληαλή. Έρσ 

αδεξθή πνπ δνπιεύεη θαη όιε ε νηθνγέλεηά ηεο είλαη ζηε Πνισλία θαη απηό καο θξαηάεη 

γηαηί κηιάκε ζπλέρεηα θαη θαζέλαο μέξεη ην πξόβιεκα ηνπ αιινπλνύ. Μηιάκε ζπλέρεηα. 

Δίλαη πην δεζηά ηα ζρέζεηο έηζη».  

H Γ. 48 εηψλ απφ ηελ Οπθξαλία, 20 ρξφληα ζηελ Διιάδα αλαθέξεη επίζεο ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηζε καθξηά απφ ην παηδί ηεο ηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηαλάζηεπζεο:  

«Σέζζεξα ρξόληα είλαη πνιύ δύζθνιν ρσξίο παηδί» «Παίξλεηο ηειέθσλν θαη ην παηδί 

θιαίεη “κακά” θαη “κακά”. Πνιύ δύζθνιν ήηαλε».  

Αλαθέξεηαη έληνλα απφ ηηο κεηαλάζηξηεο πψο ε κεηαλάζηεπζε θαη ε εξγαζία ζηελ Διιάδα 

έρνπλ ηειηθά δηακνξθψζεη ηηο ζρέζεηο κε ηελ ρψξα θαηαγσγήο θαη ηελ ρψξα παξακνλήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ε παξακνλή ηνπο ζε κηα ρψξα μέλε γηα 

απηέο έρεη επεξεάζεη θαζνξηζηηθά ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαζψο ε δηαδηθαζία ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη ε αιιαγή ζε έλα δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ δηακνξθψλνπλ ηε 

δσή ηνπο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

Ζ Β. 43 ρξνλψλ απφ ηελ εξβία πνπ δεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα 20 ρξφληα ππνζηεξίδεη 

φηη ε απνκάθξπλζή ηεο απφ ηελ ρψξα θαηαγσγήο  ηφζα ρξφληα ηελ έρεη θάλεη λα ηελ βιέπεη 

ζαλ ηφπν επίζθεςήο θαζψο ζεσξεί πσο ε δσή ηεο είλαη ζηε ρψξα εξγαζίαο ηεο: 

«ρη, απιά ε δσή κνπ είλαη εδώ, είλαη ε απόθαζή κνπ θαη πεγαίλσ θάζε ρξόλν λα λα 

δσ ηνπο γνλείο κνπ γηα έλα κήλα αο πνύκε θαη ζπλήζσο πάσ γηα ηα Υξηζηνύγελλα πνπ 

είλαη 6 Γελάξε, επεηδή εκείο είκαζηε κε ην παιηό εκεξνιόγην, ελώ νη Έιιελεο έρνπλ 

πάξεη ην θαηλνύξην. Καη είλαη σξαίν εθείλε ηε κέξα, μέξεηο, πνπ είκαζηε όινη καδεκέλνη 

θαη κηιάκε απηά. Αιιά ληάμεη εγώ δελ... Έρσ ράζεη ηηο ηνπο επαθέο κνπ εθεί δε βιέπσ 

ηνπο θίινπο είλαη, μέξεηο, άιινο θόζκνο είλαη. Δγώ γλσξίδσ εδώ πην πνιινύο πην πνιύ 

θόζκν απ' ηε από ό,ηη γλσξίδσ εθεί ζηε εξβία». 

Ζ Γ. 48 εηψλ είλαη απφ ηελ Οπθξαλία θαη βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα 20 ρξφληα αηζζάλεηαη φηη 

έρεη κάζεη πνιιά απφ ηελ ειιεληθή θνπιηνχξα θαη γη‟ απηφ ηελ πξνηηκά ζε ζρέζε κε ηελ 

Οπθξαληθή επηδεηθλχνληαο αθνκνησηηθή ηάζε.   
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«Να κνπ πεηο ηη δηαθνξεηηθό; ε θαη ηα θαγεηά, έκαζα λα καγεηξεύσ, θαη θαζαξηόηεηα 

θαη ζπκπεξηθνξά θαη ζθέςε, πνπ εκείο πάλσ (2) ε (2) ζαλ ηα δε δε δε δε κπνξνύκε λα 

λα λα ζθεθηνύκε ιηγάθη πην θαξδηά, λα θνηηάο δεμηά, αξηζηεξά, κήπσο είλαη έηζη, κήπσο 

είλαη έηζη; Γελ κ' αξέζεη γηα ηνπο κεηαλάζηεο, απ' ηηο άιιεο ηηο ρώξεο δε ιέσ, νύηε ζέισ 

λα πσ, πνη πνπ δελ είλαη επραξηζηεκέλνη. Γηαηί, είκαη πάξα πνιύ επραξηζηεκέλε εδώ, 

γηαηί γηαηί κνπ αλνίμαηε ηα κάηηα κνπ. Γε ιέσ όηη εκείο ήκαζηαλ ηόζν κπνύθνη, αιιά 

έκαζα πνιιά πξάγκαηα. Έκαζα λα ζθεθηώ πεξηζζόηεξν». «Αιιά επραξηζηώ πάξα πνιύ. 

Καη ηελ Διιάδα επραξηζηώ θαη ΑΝ θύγσ απ' ηελ Διιάδα αλ λα θύγσ θαη λα πάσ ζηελ 

Οπθξαλία γηα κέλα λα 'λαη ζαλ δεύηεξε παηξίδα». 

Ζ Ρ. 66 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία, 22 ρξφληα ζηελ Διιάδα δείρλεη ηελ απνδέζκεπζε απφ ηνλ 

ηφπν θαηαγσγήο θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ δεζκνχ κε ηελ ρψξα παξακνλήο: 

« ηαλ δελ κπνξώ λα πνξπαηάσ ηόηε κόλν ζα θύγσ.» «Δγώ δπν-ηξία ρξόληα πάσ γηα 

εθηά- νρηώ κέξεο κόλν θαη γπξίδσ πίζσ θαη όηαλ πξέπεη λα πάσ ζηε Βνπιγαξία λα πάσ 

ζην λεθξνηαθείν όηαλ γπξίδσ εδώ θαη όηαλ είκαη εθεί κεηξάσ πόζεο κέξεο αθόκα κνπ 

κέλνπλ λα θάηζσ ζηε Βνπιγαξία θαη όηαλ ήξζα εδώ θαη πεξλάσ ζύλνξα ιέσ αρ ήξζα 

ζην ζπίηη κνπ». 

Ζ Σ. 60 ρξνλψλ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα 12 ρξφληα θαη δείρλεη λα ζπκθσλεί κε ηελ 

πξνεγνχκελε αλαθεξφκελε. Πξνζζέηεη φκσο φηη απφ ην γξαθείν επξέζεσο εξγαζίαο ηελ 

πξνέηξεςαλ λα απνπνηεζεί ηελ πνιηηηζκηθή ηεο ηαπηφηεηα: 

«. θαη ηαμηδεύσ ηε λύρηα. ηαλ αλεβαίλσ ζην ιεσθνξείν γηα πύξγν ιέσ ηώξα κπνξώ λα 

θνηκεζώ, από πύξγν πην πέξα δελ κπνξεί λα κε θέξεη ιεσθνξείν, λα κε μππλήζεηε εθεί. 

Δθεί εξέκεζε, ζην αεξνπιάλν δελ κπνξώ λα θνηκεζώ». «ηαλ πάο ζα δεηο πνπ ζα πάο. 

Μνπ είπε ((ν ηδηνθηήηεο ηνπ γξαθείν επξέζεσο εξγαζίαο)) βνπιγαξηθά ηέξκα θαη εγώ 

από εθεί ήξζα εδώ, ζην ((όλνκα πόιεο)). Από εθεί ήξζα ζην ((όλνκα πόιεο)) θαη δελ 

θεύγσ από εδώ» 

Ζ Α. 48 εηψλ πνπ έθπγε απφ ηελ Βνπιγαξία πξηλ απφ 17 ρξφληα αλαθέξεη επίζεο ηελ 

επηβιεηηθή αιιαγή ηνπ νλφκαηφο ηεο γηαηί δελ ζπλάδεη κε ηα ειιεληθά πνιηηηζκηθά πιαίζηα 

θαζψο θαη ηελ αδπλακία ηεο πιένλ λα πξνζαξκνζηεί φηαλ πεγαίλεη ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηεο. 

«Από δσ κνπ βγήθε ην όλνκα ((ην όλνκά ηεο)). Δπεηδή είλαη δύζθνιν» «Καη είκαη ηώξα 

17 ρξόληα ((ην όλνκά ηεο))». «Καη εγώ πνπ ηώξα πήγα ζηε Βνπιγαξία είδα δηαθνξά ην 

ζθέςε. Δδώ ηώξα εθεί δελ κπνξώ λα θάλσ παξέα ζε απηέο επεηδή ηώξα είκαη 17 ρξόληα 

εδώ θαη βιέπσ ηε δσή από ηελ άιιε πιεπξά, πην ζσζηή , πην δύζθνιή. Απηέο ηε 

βιέπνπλε πην εύθνιε θαη επεηδή πεξηκέλνπλε πάληα θάπνηνο ηεο ζηείιεη ιεθηά. 

Γεξκαλία, Ηηαιία δελ μέξσ πνπ πήγαλε. Δίλαη γπλαίθεο πνπ πάλε έηζη κόλε πνπ βγάινπλ 
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ιεθηά θαη ζηείινπλε θαη απηέο λνκίδνπλε όηη είλαη έηζη ε δσή. Δ ην πξσί ζεθώλεηο θαη 

έρεηο ιεθηά λα παο. Δγώ ηώξα εθεί δελ κπνξώ λα θάλσ παξέα. Γελ μέξσ. Οη ζθέςεηο 

είλαη πνιύ δηαθνξεηηθή από εκάο». 

Γηα ηελ εμαλαγθαζηηθή αιιαγή ηνπ νλφκαηφο ηεο κίιεζε θαη ε Π. 45 εηψλ απφ ηελ 

Βνπιγαξία πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα 17 ρξφληα 

«γηαηί εδώ ζηελ Διιάδα καο βαθηίδνπλε» « Γε κπνξνύλε λα καο πνύλε αθξηβώο ηα δηθά 

καο νλόκαηα» «αιιά εδώ ζηελ Διιάδα ιίγν πην γεξόληεο είλαη δύζθνιν λα ην ιέλε, γη‟ 

απηό» 

Ζ Μ. 49 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία, 15 ρξφληα ζηελ Διιάδα δηαθνξνπνηείηαη κε ηηο 

πξνεγνχκελεο θαζψο ζεσξεί πσο ν δεζκφο κε ηελ ρψξα θαηαγσγήο δελ ζα πάςεη λα ππάξρεη 

πνηέ γηαηί απνηειεί θνκκάηη ηνπ παξειζφληνο ηεο: 

«Γελ είλαη λαη δελ είλαη εύθνιν, άκα βγεηο απ' ην άκα βγεηο απ' ην θξάηνο ζνπ, άκα βγεηο 

απ' ην ζπίηη ζνπ, είλαη είλαη θάηη πάξα πνιύ κεγάιν. πλερίδεηο λα ξαγίδεηο ηελ θαξδηά 

θαη αθήλεηο πάληα απηό ην θνκκάηη πάληα ιείπεη εθεί, πάληα είλαη θξεκαζκέλν. ηαλ 

πεγαίλεηο αλεβαίλεη απηό σπσπσπ, λα θνιιήζεη δελ κπνξεί. Γπξίδεηο πάιη πίζσ, πάιη 

θξεκηέηαη. Δίλαη είλαη έλα πξάκα απηό είλαη (6) δελ πεξηγξάθεηαη δελ. Πξέπεη λα ην 

δήζεηο λα ην θαηαιάβεηο. Γελ δελ έρσ ιόγηα λα ην πεξηγξάςσ». «Δγώ είρα πέληε ρξόληα 

πξηλ, δελ έρσ πάεη πέληε ρξόληα ζην ζπίηη κνπ» «Καζόινπ, γηαηί δελ κπνξνύζακε λα 

πάκε, δελ είρακε. Καη κέρξη λα γίλνπλ ηα ραξηηά θη απηά θαη όηαλ πξσηνπήγα δελ 

έθιαηγα, θώλαδα ζην ζπίηη κνπ κεηά από πέληε ρξόληα λαη. ηαλ είδα θαη όηαλ 

αθνύκπεζα όια ζην ζπίηη κνπ, όια» 

Αληηιήυεης γηα ηης ηασηόηεηές ηοσς φς γσλαίθες κεηαλάζηρηες εργαδόκελες 

Οη κεηαλάζηξηεο κέζα απφ ηελ εκπεηξία σο γπλαίθεο θαη εξγάηξηεο ζε κία μέλε ρψξα 

αλαδεηθλχνπλ θαη πξνβάιινπλ  ηνπο δηθνχο ηνπο νξηζκνχο γηα ην πψο πξέπεη λα είλαη ε 

εξγαζία θαη πνηα ε ηνπνζέηεζή ηνπο απέλαληί ηεο αιιά θαη ηη πξνζδνθίεο θαη απαηηήζεηο 

έρνπλ πιένλ απφ απηήλ ζε κηα ρψξα πνπ ιεηηνπξγεί εξγαζηαθά έληνλα αηνκηθηζηηθά.  

Ζ Ν. 57 εηψλ απφ Ρνπκαλία πνπ βξίζθεηαη 17 ρξφληα ζηελ Διιάδα πξνβάιιεη ηελ έληνλε 

δηαθσλία ηεο κε ηηο γπλαίθεο πνπ δέρνληαη λα δνπιεχνπλ αλαζθάιηζηεο θαη ηελ ζεκαζία πνπ 

δίλεη ζηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

«Γελ ζπκθσλώ κε γπλαίθεο πνπ δνπιεύνπλε εθεί. Γνπιεύνπλε είθνζη ρξόληα μελνδνρείν 

θαη δελ ηνπ δίλνπλε ηακείν. Γελ ζπκθσλώ κε απηή πνπ δνπιεύεη ζαλ εκέλα θαη ηνπο 

βάδνπλ επίηεδεο ζην ηακείν λα κελ ηνπο πιεξώλνπλε, λα ηνπο βάδνπλ έλζεκα, ηνπο 

βάδνπλε. Δίλαη πνιιά καγαδηά πνπ βάδνπλ έηζη. Βάδνπλ, ηνπο βάδνπλ θόζκν ζην ηακείν 
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λα κελ ηνπο βάδνπλ έλζεκα. Δίλαη παξάλνκα. Απηό είλαη άιιν ην μελνδνρείν ην βιέπεηο 

πνπ θιείλεη. Δίλαη ζεδόλ ηα πην πνιιά είλαη ζεδόλ θαη δελ ηηο πιεξώλνπλ». 

Ζ Κ. 48 εηψλ ε νπνία έθπγε απφ ηελ Βνπιγαξία πξηλ 13 ρξφληα δείρλεη ηελ αλάγθε λα 

ππάξρεη ακθίπιεπξε ηθαλνπνίεζε ζηελ εξγαζία θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο εξγνδνζίαο θαη ηεο 

εξγαδνκέλεο θαη έηζη δεκηνπξγεί θαη έλα πξφηππν γηα ην πψο πξέπεη λα είλαη κηα εξγαδφκελε 

«Δγώ πάληα είκαη επραξηζηεκέλε. Γελ μέξσ αλ ην θόζκνο είλαη επραξηζηεκέλνο από 

εκέλα γηαηί έρσ αθνύζεη πάξα πνιιά όηη είλαη επραξηζηεκέλνο γηαηί δελ θάλσ θαπγάδεο, 

αγαπάσ ηνλ θόζκν, δείρλσ, δίλσ ηα πάληα. Δίλαη επραξηζηεκέλνο ην θόζκνο δειαδή 

απηόο πνπ ην θξνληίδσ ζέισ λα ληώζεη θαιά όπσο ληώζσ θαη εγώ. Γελ ζέισ λα ηνπο 

ζηελαρσξώ ηώξα ππάξρνπλ άλζξσπεο δηαθνξεηηθέο πνπ δελ ην θαηαιαβαίλνπλε πόζν 

δύζθνιεο έρνπκε πεξάζεη εκείο λα έξζνπκε εδώ θαη λα, λα κελ πιεγώλνπκε θαλείο, λα 

θάλνπκε ηα πάληα». «Αλ είζαη θαιόο άλζξσπνο, αλ θάλεηο θαιή δνπιεία θαλείο δελ ζε 

πεηξάδεη, θαλείο δελ ζε πηέδεη. Γελ ζθνηώλεηο. Γελ ιεο ςέκαηα. Αγαπάο ηνλ θόζκν θαη 

εζέλα ζ‟ αγαπνύλε. Απηό ππάξρεη». 

  Ζ Β. 43 εηψλ απφ ηελ εξβία πνπ δεη θαη εξγάδεηαη 20 ρξφληα ζηελ Διιάδα θαηαλνεί ηελ 

αμία ηεο εξγαζίαο ηεο κε ην λα καζαίλεη θαηλνχξγηα πξάγκαηα κέζα απφ απηήλ. 

«Δίκαη πάξα πνιύ ηθαλνπνηεκέλε, επεηδή ληάμεη είλαη θάπνηεο θόξεο είλαη αλ είζαη αλ 

δνπιεύεηο κε ην θόζκν, αλ είζαη πσιήηξηα, είλαη ιίγν θνπξαζηηθό. Αιιά ληάμεη κ' αξέζεη 

ε δνπιεηά, επεηδή θηλείζαη ζπλερώο, έξρνληαη ηα πξάγκαηα ζπλερώο θαη βξίζθεηο 

πεξίεξγα πξάγκαηα, απηά. Μαζαίλεηο θαζεκεξηλά... Απηό είλαη. Γελ είλαη δελ είκαη, 

μέξεηο, δελ είλαη ε δνπιεηά δελ είλαη λα είζαη κόλν πσιήηξηα ((γέιηα)). ια». 

Ζ Ε. 41 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία, εθηά ρξφληα ζηελ Διιάδα αμηνινγεί ηελ αμία ηεο εξγαζίαο 

θαη ηεο ίδηαο σο εξγαδφκελεο κε βάζε ηελ ζνβαξφηεηα σο βαζηθφ παξάγνληα έλδεημεο 

ηθαλφηεηαο γηα ηελ εξγαζία. 

«. Δγώ έρσ κηα θίιε πνπ δνπιεύεη ζηε κία θαθεηέξηα. Πήγα εθεί θαη δνύιεπα καδί ηεο 

αιιά λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα δελ ήηαλε γηα κέλα απηή ε δνπιεηά. Πξνηηκώ όπσο ηώξα 

λα δνπιεύσ ζηε θνπδίλα. Γελ είλαη δνπιεηά γηα κέλα γηα κπαξ». «ρη απιά εγώ λόκηδα 

όηη απηή ηε δνπιεηά πξέπεη λα ηελ θάλνπλε, αο πνύκε, θνπέιεο πνπ είλαη ηξηάληα ρξνλώ. 

Σώξα πνπ είκαη ζαξάληα ρξνλώλ δελ κπνξώ λα δνπιεύσ ηέηνηα δνπιεηά. Ήζεια θάηη 

πην ζνβαξό, λα δελ ε δνπιεηά λύρηα, λα δελ πίλσ. Ξέξεηε πσο είλαη ηα. ηαλ δνπιεύεηο 

ζην κπαξ πξέπεη λα θάλεηο παξέα, λα πίλεηο». «Ννκίδσ θάλνπλε δηαθνξεηηθά γηαηί 

μέξεηε θαζέλαο ζέιεηε πξώηα ην δηθό ζαο άλζξσπν θαη κεηά ην μέλνο αιιά όηαλ 

απνδείμεηο όηη είζαη εξγαηηθή θαη δνπιεύεηο θαη είζαη ζνβαξή ζηε δνπιεηά λνκίδσ ηόηε 
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θαηαιαβαίλνπλε όηη κπξνζηά ηνπο βξίζνπλε έλα άλζξσπν πνπ ην εδηαθέξεη ηε δνπιεηά 

θαη ην θάλεη ζσζηά». 

Ζ Σ. 60 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα εδψ θαη 12 ρξφληα απφ ηελ κία 

πξνβάιιεη ηελ επηινγή ηεο λα κελ είλαη έγθιεηζηε θαη απφ ηελ άιιε αληηκεησπίδεη ηελ 

εξγαζία ζαλ απαξαίηεην κέζν γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ. 

«Δγώ έρσ λνηθηάζεη ζπίηη από ρξόληα θαη έρσ πνπ λα κέλσ θαη δελ ζέισ λα είκαη κέζα, 

λα είκαη 24 ώξεο θαη απηή κε πήξε ηειέθσλν θαη κνπ είπε ζέιεηο λα παο ιέεη. Λέσ ζα 

πάσ θαη όηαλ κνπ είπε εδώ πνπ είλαη, ιέσ κπα θνληά είλαη ζα πάσ θαη έηζη. Πήγα 

κίιεζα κε ηε λύθε ηεο ε γηαγηά θαη από άιιε κέξα πήγα γηα δνπιεηά». «. Δκέλα δελ κε 

πεηξάδεη ηη δνπιεηά ζα θάλσ. Μόλν λα είλαη δνπιεηά. Σώξα εγώ έρσ παηδηά, έρσ 

εγγόληα πξέπεη λα δνπιεύσ. Γελ είκαη εδώ λα θάηζσ ζην ζπίηη, λα είκαη ειεύζεξε όιε 

κέξα, όιε λύρηα. Να πάσ από εδώ, από εθεί. Πξέπεη λα δνπιεύσ γηαηί πξέπεη λα 

πιεξώλσ ελνίθην. Απηό άιιν άιιν». 

Ζ Γ. 48 εηψλ απφ ηελ Οπθξαλία, 20 ρξφληα ζηελ Διιάδα αλαδεηθλχεη ηελ αληίιεςε ηεο γηα 

ηελ εξγαζία θαη αλαθέξεη ηελ ζπγθαηάβαζε θαη ηελ ππνρψξεζε σο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο αηφκνπ πνπ εξγάδεηαη, θαζψο ηαπηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο εξγνδνζίαο: 

«Νηάμεη ππάξρεη άλζξσπνη, θνίηαμε ππάξρεη άλζξσπνη πνπ θάηη δελ ηνπο αξέζεη. 

Βέβαηα πειάηεο πάληα έρεη δίθην. Γηαηί από απηνύο εκείο παίξλνπκε ιεθηά, από απηνύο 

εκείο από από από απηνύο δνύκε θαη πξνζπαζνύζα πάληα λα έρσ ζπκπεξηθνξά κπξνζηά 

ηνπο θαιή. Κακηά θνξά κήπσο θαη ηνπο θώλαδα, θακηά θνξά κήπσο θη εγώ ήκνπλα κε 

ηα λεύξα κνπ, ζπγγλώκε δεηάσ, γηαηί ε δνπιεηά είλαη δνπιεηά. Αιιά πειάηεο πάληα έρεη 

δίθην. Από απηνύο εκείο δνύκε θαη πάληα πξέπεη λα ιέκε επραξηζηώ, εγώ κηιάσ γηα ην 

πξνζσ γηα κέλα γηα ην» «πνπ δνύιεπα εδώ ζην καγαδί ηη πξέπεη λα ιέκε επραξηζηώ, 

γηαηί θαη πάσ Παξαζθεπή άββαην, πξέπεη λα ιέκε επραξηζηώ γηαηί ζνπ μαλαιέσ από 

απηνύο εκείο παίξλνπκε κεξνθάκαην θαη δνύκε από απηνύο». «Καη πξνζπαζνύζα, γηαηί 

άλζξσπνη δε λνκίδσ όηη ζέιαλε θαθό γηα κέλα απ' ηε ζηηγκή πνπ δνπιεύσ εθεί, κνπ 

ιέγαλ γηα θαιό θαη πξνζπαζνύζα λα θάλσ απηά πνπ ιέλε. Κη απ' ηε ζηηγκή πνπ κε 

πιεξώλαλε, βεβαίσο, ζέιαλε λα θάλνπλε, λα θάλσ εγώ απηή ηε δνπιεηά έηζη όπσο 

ζέιαλε απηνί θαη απηό είλαη ζσζηό θαη ινγηθό. Καη πάληα θέξλσ εγώ ηνλ εαπηό κνπ ζηε 

ζέζε αιινπλνύ. Πώο λα 'θαλα εδώ; Πώο λα ήζεια εδώ; Καη πξνζπαζνύζα θαη, δόμα ησ 

Θεώ, κηα ραξά».  

Ζ Ρ. 66 εηψλ έρεη κεηαλαζηεχζεη απφ ηελ Βνπιγαξία πξηλ 22 ρξφληα δείρλεη αξρηθά λα 

πηζηεχεη ζηηο εξγαζηαθέο ηεο δπλαηφηεηεο  πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
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εξγνδνζίαο. Δπίζεο δείρλεη λα ηαπηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηεο ηδηφηεηα. Σέινο 

πξνβάιιεη κηα βαζηθή πεπνίζεζή ηεο γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ε αγνξά εξγαζίαο:  

«Δκάο όπνηνο καο παίξλεη δελ καο αθήλεη λα θύγνπκε». «Δ; Σν θαζαξίζηξηα; Υκ απηό 

είλαη ζηε αίκα κνπ». «Απιά δηαιέμσ όπνηα γπλαίθα θάλεη ζσζηή δνπιεηά ηελ παίξλσ. 

Δίλαη Διιελίδα. Δίλαη Αιβαλίδα. Δίλαη Βνπιγάξα. Απηό δελ έρεη ζεκαζία. Ζ γπλαίθα 

πηα ηα, όηαλ θάπνηνο παίξλεη κηα γπλαίθα ζέιεη λα ην θάλεη ζσζηή δνπιεηά. Σώξα αλ ηε 

ζσζηή ε Διιελίδα ζα πάξσ ηε Διιελίδα. Αλ ηελ θάλεη Βνπιγάξα ζα πάξσ ηελ 

βνπιγάξα».  

Ζ Ο. 51 εηψλ απφ ηελ Ρνπκαλία πνπ ήξζε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα πξηλ απφ 25 ρξφληα 

επίζεο πξνβάιιεη ηελ άπνςή ηεο γηα ηελ εξγαζία: 

«εγώ ηε δνπιεηά, ό, ηη δνπιεηά θαη λα λαη όηαλ είλαη ηίκηα  δελ είλαη ληξνπή». «Γειαδή 

δελ ζεσξώ θαζόινπ ληξνπή, κεηνλεθηηθή. Γειαδή ηέινο πάλησλ  ππάξρνπλ άλζξσπνη  

πνπ έρνπλ θηάζεη έλα επίπεδν κόξθσζε; Να ην πσ έηζη; Καιιηέξγεηα; Πνπ βιέπνπλ ηνλ 

θόζκν από ηελ κέζε θαη πάλσ, δελ θνηηάλε θάησ. Δγώ δελ έρσ θάλεη απηά». «Πξέπεη λα 

αγσληζηείο. ε όπνην επάγγεικα πξέπεη λα αγσληζηείο . Γελ κπνξείο λα πεξηκέλεηο λα 

ζνπ πέθηνπλε όια από ηνλ νπξαλό. πσο ιέεη ν ζεόο ζνπ δίλεη αιιά δελ ζνπ βάδεη ζηε 

ηζέπε. Γελ ζα έξζεη θαλείο λα ζνπ ρηππήζεη ηε πόξηα λα ζνπ πεη ειάηε θπξία κία ζέζε. 

Πξέπεη εζύ λα ρηππηέζαη λα βξεηο δνπιεηά θαη όια απηά». «Με παξαθαινύζαλε. Μνπ 

αλεβάδαλε ην κηζζό θαη δελ θαζόκνπλα γη‟ απηό ην ιόγν. Λέσ δελ κπνξώ λα ζε βιέπσ 

λα θνξντδεύεηο ηνλ θόζκν. Γελ κπνξώ ηελ θνξντδία. Γελ κπνξώ. Δηδηθά πνπ εγώ έρσ 

επαθή κε ηνλ θόζκν. Γελ κπνξώ όηαλ ην θνξνηδέςσ λα ην θνηηάμσ ζηα κάηηα θαη αο 

κελ ηνλ βιέπσ θαζόινπ, κηα δσή. Να κελ ην μαλαβιέπσ. Γηαηί απηνί ιέλε ζηγά κελ ηνλ 

μαλαβιέπσ. Ναη γηαηί αλ είζαη θαιόο ζα μαλάξζεη». 

Ζ Μ. 49 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία πνπ δεη θαη εξγάδεηαη 15 ρξφληα ζηελ Διιάδα θαζνξίδεη 

ηελ αμία ηεο εξγαζίαο κε βάζε ηελ πξνζπάζεηα θαη ηελ θνχξαζε πνπ επηθέξεη. Αθφκα δείρλεη 

λα απνδέρεηαη ην θνηλσληθφ ηεο ξφιν ζαλ κεηαλάζηξηα θαη λα δείρλεη ηελ αλάγθε γηα 

ζεβαζκφ ζηελ εξγαζία ηεο θαη ηελ δηεθδίθεζή ηνπ.  

«Άκα άκα δελ θνπξαζηεί έλαο άλζξσπνο δελ έρεη αμία απηό πνπ θάλεη» «ε νηηδήπνηε 

είλαη... Καη λα ηξαγνπδάο, πάιη πξέπεη λα λα θνπξαζηείο» «Γνπιεύσ είκαη ηώξα εγώ 

άκα ην πσ ζα αθνπ αθνύγεηαη ιίγν εγσηζηηθό είκαη πνιύ θαιή ζηε δνπιεηά κνπ ζ' απηό 

πνπ θάλσ, πηζηεύσ, γηα λα κε θξαηάλε αθόκα ((γέιην)). Έηζη ιέσ γηαηί ληάμεη ππάξρνπλε 

θαη ππάξρεη θόζκνο πνπ πνπ δελ έρεη δνπιεηά θαη εγώ είκαη μέλε, αο πνύκε, μέλε είκαη 

εδώ απ' ηε Βνπιγαξία, ηέινο πάλησλ. Νηάμεη έρσ ραξηηά, αιιά κπνξεί λα πάεη θάπνηα 

Διιελίδα ή θάπνην θάπνηνο πνπ όλησο έρεη αλάγθε απ' απηά ηα ιεθηά πάιη, αθνύ 
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Διιάδα είλαη ζε θξίζε. Αιιά θη εγώ δελ ζα έρσ παξάπνλν, αλ η' αθεληηθό κνπ πεη 

“ληάμεη Μίκα, αο πνύκε, πξέπεη λα πάξσ” δελ έρσ πξόβιεκα. Γηαηί εγώ όπνπ θαη λα 

πάσ, δόμα ησ Θεώ, λα 'καη θαιά πξώηα, εγώ δε θνβάκηα, εγώ θάλσ ην αδύλαηνλ 

δπλαηόλ γηα λα λα βξσ θάηη λα βγάδσ θσκί. Καη ζήκεξα ζην ζνύπεξ-κάξθεη πάιη έθαλα 

πιάθα, γηαηί ε θνπέια νπνία κνπ έθνβε ηπξί έιεγε “α εζύ κνπ είπεο ηόζν, αιιά κνπ 

έπεζε ιίγν παξαπάλσ” θαη ιέσ άκα δελ έρσ ιεθηά, ζα ζαο ζα κνπ δώζεηο κία 

ζθνπγγαξίζηξα εδώ ιίγν λα ζθνπγγαξίζσ. Ναη θαη ζα ην βγάισ πέξα απηό πνπ είλαη ην 

παξαπάλσ» «Ο θόζκνο έξρεηαη εθεί, αθήλεη ιεθηά, δε κπνξείο λα είζαη θαθόο. Αιιά 

κέρξη λα ην αθήλεηο, δε κπνξείο λα ην αθήλεηο θαη λα ζε θάλεη ό,ηη ζέιεη». «Απηό ην 

πξάγκα, λα ζε θάλεη ζαλ κατκνύ αο πνύκε. Πήγαηλε από δσ πε δώζε κνπ ην έλα, δώζε 

κνπ ην άιιν. Κη εγώ έρσ πεη απηά ζε αθεληηθά κνπ θαη δελ θάλσ νύηε κνύηξα γηαηί δε κε 

ζέινπλε απ' έμσ. Δγώ κέζα είκαη πην ήξεκε».  

 

θέυεης ηφλ κεηαλαζηρηώλ γηα ηο κέιιολ 

            Σν κέιινλ θαίλεηαη λα απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηηο κεηαλάζηξηεο. Κάπνηεο απφ απηέο 

ζθέθηνληαη ην ελδερφκελν λα κεηαλαζηεχζνπλ μαλά, θάπνηεο πξνβάιινπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο 

γηα ηελ αλππαξμία αζθάιηζεο θαη εξγαζηαθφ ηνπο κέιινλ ελψ θάπνηεο άιιεο ζθέθηνληαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζηελ Διιάδα.  

           Οη γπλαίθεο πνπ ζθέθηνληαη λα κεηαλαζηεχζνπλ ζέηνπλ ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ εξγαζία 

θαη  ηελ επηβίσζε θαζψο παξαηεξνχλ δπζθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο εμαηηίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα. Σν ελδερφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο δελ δείρλεη λα είλαη 

θάηη πνπ ηηο θνβίδεη αιιά κηα πηζαλή επηινγή γηα απηέο. 

 Ζ Μ. 49 εηψλ πνπ κεηαλάζηεπζε απφ ηελ Βνπιγαξία πξηλ 15 ρξφληα θαίλεηαη λα πξνηάζζεη 

ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ηεο θαη ην γεγνλφο φηη ζα έθαλε ηα πάληα αθφκα θαη λα 

κεηαλαζηεχζεη γηα ηηο θαιχςεη. Δπηπιένλ απνθιείεη ζαλ πξννξηζκφ επηινγήο ηελ επηζηξνθή 

ζηε Βνπιγαξία θαζψο γηα εθείλε ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε πξννπηηθψλ: 

«έρσ έρσ ζθεθηεί όια». «Δάλ εάλ κέλσ ρσξίο δνπιεηά, ηα θάλσ όια δπλαηά πνπ έρσ 

ζην ζώκα κνπ, ζηε ςπρή κνπ θαη ηα ινηπά, θαη αλ κέλσ ρσξίο δνπιεηά θαη ελλνείηαη δε 

κπνξώ λα πιεξώλσ ξεύκα ελνίθην θαη ηα ινηπά δε κπνξώ λα θάζνκαη. Θα θύγσ 

ελλνείηαη» «Πίζσ ζηε Βνπιγαξία πνηέ». «Μέρξη ζηηγκή έηζη ζα ιέσ πνηέ. Θα πάσ 

θάπνπ αιινύ». «όπνπ έρεη δνπιεηά, αιιά ζηε Βνπιγαξία λα θάλσ ηη;» «Μπνξώ λα πάσ 

λα πεζάλσ άλεηα, γη απηό λαη. Αιιά λα πάσ ηώξα ζηε Βνπιγαξία δε ζα πάσ» «Γηαηί 
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είλαη εκείο απ' απ' ηε ζηηγκή νπνία ήξζακε εδώ ζηελ Διιάδα, όηαλ πεγαίλακε κεηά ζηε 

Βνπιγαξία, θάζε θαινθαίξη πεξηκέλακε λα δνύκε θάηη, έλα ηαθ θαιύηεξν. Κάηη νπνίν 

θαιπηεξεύεη ην θξάηνο. ρη δελ» «Γελ είδακε θάηη ηέηνην. Πξνο ηα θάησ, πνηέ. Κη εδώ 

έρσ ζθεθηεί λαη εάλ ν άληξαο κνπ δελ έρεη δνπιεηά, εάλ κέλσ εγώ ρσξίο δνπιεηά, θάλσ 

θάπνηεο πξνζπάζεηεο θαη δνύκε όηη δελ πάεη άιιν, ελλνείηαη όηη ζα θύγνπκε. Οπνίν πάιη 

απ' ηελ αξρή α, β, γ μεθηλάκε θάπνπ αιινύ, αιιά ε δσή δε ζηακαηάεη, πξέπεη ν 

άλζξσπνο λα πξνρσξάεη, λα πνιεκάεη, γηαηί ε δσή είλαη πόιεκνο, πόλνο θαη όια απηά». 

«Ζ θξίζε είλαη θξίζε λαη ζα ηελ ε ζα παιεύνπκε. Μαθάξη λα γηλ όινη επρόκαζηε λα 

γίλνπλ ηα πξάγκαηα θαιύηεξα. Από από θεη θαη πέξα δελ, απηό πνπ εμαξηάηαη από καο, 

αιιά δελ εμαξηάηαη από καο. Γπζηπρώο. Θα ιππάκαη πάξα πνιύ εάλ πξέπεη λα γίλεη έηζη 

γηα λα θύγνπκε θαη από δσ. Θα ιππάκαη»  

Γηα ην ελδερφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο κηιάεη θαη ε Ε. 41 εηψλ πνπ ήξζε πξηλ εθηά ρξφληα απφ 

ηελ Βνπιγαξία ε νπνία φκσο ην ζπζρεηίδεη κε ηελ αληίιεςή ηεο φηη ε κεηαλάζηεπζε είλαη 

θάηη πξνζσξηλφ θαζψο ε ίδηα ήξζε γηα έλα δηάζηεκα έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα θαιχςεη ηηο 

αλάγθεο ηεο κε ζθνπφ φκσο θάπνηα ζηηγκή λα γπξίζεη. Ζ ίδηα παξαζέηεη:  

«ρη δελ έρσ ηέηνην ζθνπό. Μ‟ αξέζεη εδώ. Γελ έρσ ηέηνην ζθνπό λα θύγσ. Καη δπν 

κήλεο πνπ έιεηπα θαη ήκνπλα ζηε Βνπιγαξία ληώζσ πσο κε θξαηάεη εδώ. Ήζεια λα 

μαλαγπξίδσ γη‟ απηό δελ έρσ ζθνπό. Ξέξνπκε πσο έηζη θαη αιιηώο κηα κέξα όινη ζα 

πάκε ζηε Βνπιγαξία, θαζέλαο από ηε ρώξα ηνπ αιιά ηώξα όρη. Μ‟αξέζεη εδώ». 

Δπίζεο ηηο ζθέςεηο ηεο γηα κεηαλάζηεπζε πξνβάιιεη θαη ε Γ. 48 εηψλ απφ ηελ Οπθξαλία πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα εδψ θαη 20 ρξφληα. Δπίζεο πέξα απφ ηηο ζθέςεηο γηα επηζηξνθή ζηε 

ρψξα θαηαγσγήο ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηνξζψζεη λα θαιχςεη ηηο νηθνλνκηθέο θαη βηνηηθέο 

αλάγθεο ζηελ Διιάδα, αλαθέξεη θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο γηα ηελ αλάγθε ηεο γηα 

ζχληαμε θαη ηελ επηβίσζε ηεο εθείλε ηελ πεξίνδν.:  

«Γε δε αιήζεηα είλαη ηώξα δελ είλαη εύθνιν... Δδώ ν άλζξσπνο κεηξάεη θαη ηα 2 επξώ, 

κεηξάεη θαη ηα 10 ιεπηά. (2) Γελ μέξσ αλ έρσ ζθνπό λα πάσ ζηελ Οπθξαλία. Έρσ 

ζπλεζίζεη εδώ...» «Σν λα πάσ πάλσ;» «Βεβαίσο» «Πεξλάεη απ' ην κπαιό κνπ, λαη, 

λαη». «Ο γηνο κνπ δε ζέιεη λα γπξίζεη κάιινλ πάλσ. Καζόινπ δε ζέιεη λα πάεη. Έρεη 

θίινπο εδώ, έρεη ζπνπδάζεη εδώ, πάεη ζηξαηό εδώ... Δγώ όκσο ην ζθέθηνκαη» «Πεξλάεη 

απ' ην κπαιό κνπ βεβαίσο. Πεξλάεη απ' ην κπαιό κνπ, γηαηί αλ κέλσ ρσξίο δνπιεηά 

ηειείσο» «Μα ηη λα θάλσ; Μα θάπσο πξέπεη λα δήζσ κα κέλσ κε ελνίθην εδώ». 

«Κάπσο πξέπεη λα πιεξώζσ...» «Κάηη πξέπεη λα θάσ. Βεβαίσο ην ζθέθηνκαη» «Δ 

ζθέθηνκαη ηώξα, θνίηαμε, εγώ πιήξσλα 20 ρξόληα, πιήξσλα ΗΚΑ, βέβαηα θαη ηώξα 

πιεξώλσ απηέο δύν κέξεο πνπ δνπιεύσ ζηα ζνπβιάθηα, ν άλζξσπνο θαη δύν κέξεο 
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είλαη εληάμεη. Αιιά νύηε ζηελ Οπθξαλία έρσ πιεξώζεη γηα ζύληαμε, γηαηί ληάμεη εγώ 

είκαη ηώξα 48, θάπνηα ζηηγκή, λα θηάζσ θαη 65, νύηε ζηελ Οπθξαλία λα πάξσ ζύληαμε, 

νύηε εδώ. Ννκίδσ νύηε εδώ, γηαηί πξέπεη λα έρεηο θαη ζπγθεθξηκέλν πνζό γηα λα πάξεηο 

ζύληαμε, πξέπεη έλα ζπγθεθξηκέλν πνζό λα έρεηο έλζεκα. Αλ δελ ηα καδέςσ εδώ 

έλζεκα... Να κνπ πεηο λα πάξσ εγώ ζύληαμε; Δδώ εζείο δελ κπνξείηε λα πάξεηε πνπ 

είζηε Έιιελεο, ρακειώλνπλε ζπλέρεηα, θάζε ρξόλν ρακειώλεη ζύληαμε» «Γε μέξσ. Γελ 

πηζηεύσ απηό. ηη εγώ θάπνηα ζηηγκή απ' ηελ Διιάδα λα πάξσ ζύληαμε». «Γελ ην 

πεξηκέλσ, ην ζέισ, πώο δε ζέισ; Γελ πεξηκέλσ, γηαηί βιέπσ έηζη όπσο πάεη ηα 

πξάγκαηα δελ είλαη εύθνιν λα πάξσ (εγώ)». «Σώξα, γηαηί, ζνπ μαλαιέσ, πξέπεη λα 

ζπκπιεξώζεηο ζπγθεθξηκέλα πνζό έλζεκα» «Καη αλ δελ έρεηο δελ παίξλεηο…»   

Ζ Ο. 51 εηψλ απφ ηελ Ρνπκαλία πνπ ήξζε ζηελ Διιάδα πξηλ 25 ρξφληα θαίλεηαη λα έρεη πάξεη 

ήδε ηελ απφθαζή ηεο γηα κεηαλάζηεπζε: 

«Απηό ζέισ λα ζνπ πσ είλαη ην κεγάιν κνπ θαεκό δειαδή κε ηόζα ρξόληα ζηελ Διιάδα 

δειαδή έρσ δνπιέςεη θαη δελ έρσ έλζεκα. Γειαδή αλ είλαη λα πάξσ αύξην, κεζαύξην 

ζύληαμε ηη ζα πάξσ. Γη‟ απηά δνύιεπα ζην ηνπξηζκό, δνύιεπα θαη 10 ώξεο θαη 12 ώξεο 

θαη είρα 4 ώξεο έλζεκα. Γειαδή 105 επί 6. Απηά είλαη ηα  έλζεκα πνπ έρσ ζε 8 

ρξόληα».  « Καη ηόηε πήξα ηελ απόθαζε ζα θύγσ Αγγιία». 

Παξφκνηνπο πξνβιεκαηηζκνχο αλαδεηθλχεη θαη ε Λ. 42 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία πνπ δεη θαη 

εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα 13 ρξφληα. Μάιηζηα πξνβάιιεη ηηο αλεζπρίεο ηεο γηα ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηεο πξννπηηθέο ζηελ Διιάδα αιιά ην γεγνλφο φηη έρεη δηακνξθψζεη ηελ δσή 

ηεο εδψ θαη έρεη ζπλεζίζεη ζε απηφ ην πιαίζην απνθιείεη ηελ κεηαλάζηεπζε ζαλ πηζαλφ 

ελδερφκελν. Αθφκα δείρλεη λα πηζηεχεη φηη παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο ζηελ Διιάδα ηα 

ελδερφκελα γηα εξγαζία ζηελ Βνπιγαξία είλαη ζαθψο πνιχ κηθξφηεξα..:  

«όρη γηαηί θαη δε ζέισ λα θύγσ, γηαηί ζα λα κεγάισζα εδώ. Καη κνπ άξεζε, κνπ αξέζεη. 

Έρσ θάλεη πνιινύο γλσζηνύο, έρσ θάλεη ην ((όλνκα πόιεο)) ζαλ λα είλαη ην ρσξηό κνπ 

πνπ κεγάισζα (…)ηε Βνπιγαξία πνπ είκαη εγώ από απηό ην κέξνο πνπ δελ ππάξρεη 

νύηε ζάιαζζα, νύηε βνπλά, νύηε ηαβέξλεο, νύηε καγαδηά, νύηε πνύ λα βξεηο δνπιεηά, κνπ 

θαίλεηαη πάξα πνιύ δύζθνιε ε δσή εθεί. Γε κπνξώ λα δήζσ. Ίζσο πξέπεη λα (βγάισ) 

πάξα πνιιά ιεθηά γηα λα δήζσ εθεί, γηαηί θη εθεί έρεη πξάγκαηα όπσο εδώ, αιιά κνπ 

θαίλεηαη πνιύ δύζθνιε ε δσή εθεί θαη πνιύ αθξηβή, κνπ θαίλεηαη πην αθξηβό από δσ. Ζ 

εμππεξέηεζε ζηνπο αλζξώπνπο ζα λα είλαη πην δύζθνιε. Έρσ κάζεη εδώ, κ' αξέζεη εδώ 

θαη δε ζα ήζεια λα θύγσ. Δ παξόιν πνπ ππάξρεη θξίζε, κνπ θαίλεηαη πην εύθνιν, όκσο, 

λα βξσ λα βγάισ έλα κεξνθάκαην, γηα λα πξνζθέξσ ζην ζπίηη κνπ (…)Έρσ κάζεη εδώ, 

κ' αξέζεη εδώ θαη δε ζα ήζεια λα θύγσ». «Γελ πεη δελ έρνπκε πεηλάζεη πνηέ, αιιά ζαλ 
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πην ππέπζπλε θαη ζαλ άλζξσπνο πνπ έρεη αλαιάβεη επζύλεο ληώζσ αλαζθάιεηα, γηαηί 

δελ ππάξρνπλε δνπιεηέο. Καη ηώξα πνπ ςάρλσ πάιη, ε βιέπσ όηη δίλνπλε θαη ιίγα ιεθηά 

θαη κόλν θαινθαίξη θαη 600 επξώ θαη ληώζσ αλαζθάιεηα, πώο ζα βξσ θαη ηη ζα βξσ 

θαη πώο ζα βγσ θαη δε ζέισ θαη λα θνπξάδνκαη θηόιαο, εηδηθά θνπδίλεο, ιάηδεο είλαη 

πάξα πνιύ θνπξαζηηθέο».  

Δξσηψκελεο αλαδεηθλχνπλ επίζεο ην δήηεκα ηεο ζχληαμεο θαζψο ην γεγνλφο φηη είλαη 

κεηαλάζηξηεο πεξηνξίδεη ηελ πηζαλφηεηα ηνπ. Δπίζεο αλαθέξεηαη φηη ζε πνιιέο απφ ηηο 

εξγαζίεο ηνπο δελ έπαηξλαλ έλζεκα γηα πνιιά ρξφληα απφ ηα νπνία εξγάδνληαλ. Σέινο 

ζεσξνχλ αλαγθαία ηελ πξννπηηθή ηεο ζχληαμεο θαζψο νη ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο ηνπο 

δπλάκεηο εμαληινχληαη.  

ην ίδην κνηίβν ζθέςεο θηλείηαη ε Σ. 60 εηψλ πνπ έρεη θχγεη απφ ηελ Βνπιγαξία θαη έρεη 

κεηαλαζηεχζεη ζηελ Διιάδα εδψ θαη 12 ρξφληα αλ θαη δείρλεη λα πξνηηκά ηελ αλαζθάιηζηε 

εξγαζία ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε εξγαζηαθήο αβεβαηφηεηαο ζηελ ρψξα θαηαγσγήο:  

«ρη από εδώ δελ έρσ αζθάιεηα κόλα ηέζζεξα κήλεο, όηαλ δνπιεύσ ζην λνζνθνκείν 

πξηλ πέληε ρξόληα. Ση ζύληαμε λα πεξηκέλσ από εδώ; Σίπνηα». «Αλ δελ είκαη εδώ ζα 

πάσ ζηεο άιιε γηαγηάο, ζην άιιε παππνύ. Θα βξσ δνπιεηά ζηε Βνπιγαξία πνην ζα 

θπιάσ. Γελ ζα κε πάξεη ζην γξαθείν λα δνπιεύσ, νύηε ζην ιεσθνξείν γηαηί δελ έρεη. 

Γελ έρεη γηαηί πνύιεζε ηα ιεσθνξεία θαη δελ έρεη. ηαλ παίξλεη κηα νηθνγέλεηα ην 

ιεσθνξείν ν άληξαο είλαη ν νδεγόο θαη ε γπλαίθα πξαθηνξέαο από κέζα. Δγώ ηη ζα 

θάλσ πνπ ζα πάσ θαη πην θαιύηεξα λα είκαη εδώ»  

Ζ Δ. 51 εηψλ απφ ηελ Γεσξγία πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα 10 ρξφληα πξνβάιιεη ηνπο 

ελδνηαζκνχο ηεο γηα :  

«Δγώ ηώξα ζθέθηνκαη ζέισ λα κέλσ εδώ. Αιιά αλ λα κέλσ εγώ δε ζα πάξσ εδώ 

ζύληαμε. Πώο λα δήζσ; Πώο; Γελ έρσ θαλέλα εδώ, δελ έρσ παληξεπηεί εδώ, δελ έρσ... 

Πώο λα δήζσ; Απηό ζθέθηνκαη θαη απηό θνβάκαη (λαη έρεη) έρεη κε πηάζεη θόβνο. Γη' 

απηό ςπρνινγηθά δελ είκαη θαιά».  

Γηα ηελ έιιεηςε αζθάιηζεο πξνβιεκαηίδεηαη θαη ε Ο. 51 εηψλ απφ ηελ Ρνπκαλία πνπ ήξζε 

γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα πξηλ 25 ρξφληα θαη θαίλεηαη λα εθθξάδεη ηελ έληνλε 

απνγνήηεπζή ηεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε πνπ δέρεηαη ζηελ εξγαζία ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε 

ηελ αζθάιηζή ηεο. Νηψζεη φηη ε εξγαζία ηεο δελ αλαγλσξίδεηαη θαη έρεη πάξεη ήδε ηελ 

απφθαζε λα κεηαλαζηεχζεη ζηελ Αγγιία θαζψο δελ δηαθξίλεη πξννπηηθέο: 

«κσο δελ κνπ θνιινύζαλ  έλζεκα. Μνπ ην παλε δελ ζνπ θνιιάσ έλζεκα. Λέσ ηη λα 

θάλσ. Σέινο πάλησλ δελ ήηαλ έλζεκα.» «Α ζέισ λα ζνπ πσ ζηελ Αζήλα όζν δνύιεςα 

ζην εξγνζηάζην δελ έρνπλε βάιεη νύηε κηα κέξα έλζεκα. Ούηε κία κέξα έλζεκα». 
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«Γειαδή ηα έλζεκα κνπ ηα έβαια όηαλ άλνημα ηα καγαδί κνπ ην 2002 κεηά από δέθα 

ρξόληα ζηελ Διιάδα θαη λα εξγάδνκαη. Καηάιαβεο ηώξα ηη ζπκβαίλεη λα εξγάδεζαη δέθα 

ρξόληα θαη λα κελ βάδεηο νύηε κία κέξα έλζεκα. Σα έβαια εγώ ζην Σ.Δ.Β.Δ. Καη κνπ 

ιέγαλε απηνί κνπ πήγαηλε πάξε ην ραξηί ζην Η.Κ.Α κε εηζόδεκα. Λέσ ζην Η.Κ.Α. δελ 

ήκνπλα. Μνπ ιέεη δελ εξγαδόζνπλα . Λέσ εξγαδόκνπλα, δελ κνπ βάιαλε Η.Κ.Α. Σα 

πξώηα Η.Κ.Α ηα πήξα ηώξα πνπ δνύιεπα ζην ηνπξηζκό κεηά από ηόζα ρξόληα». «Καη 

πήγαηλα θαη έθηηαρλα θαθέδεο, κεδέδεο ρσξίο έλζεκα. Καλείο δελ έβαλε έλζεκα». «Σόηε 

ήηαλ 40 επξώ ην κεξνθάκαην, 35, 40. Υσξίο έλζεκα, ρσξίο ηίπνηα». «Έθηαζα θάπνηα 

ζηηγκή θαη ιέσ παηδηά δελ γίλεηαη εγώ ζέισ έλζεκα. Δγώ ζέισ αζθάιεηα. Γελ έρσ 

Η.Κ.Α. Γελ έρσ ηίπνηα» «Απηό ζέισ λα ζνπ πσ είλαη ην κεγάιν κνπ θαεκό δειαδή κε 

ηόζα ρξόληα ζηελ Διιάδα δειαδή έρσ δνπιέςεη θαη δελ έρσ έλζεκα. Γειαδή αλ είλαη 

λα πάξσ αύξην, κεζαύξην ζύληαμε ηη ζα πάξσ. Γη‟ απηά δνύιεπα ζην ηνπξηζκό, δνύιεπα 

θαη 10 ώξεο θαη 12 ώξεο θαη είρα 4 ώξεο έλζεκα. Γειαδή 105 επί 6. Απηά είλαη ηα  

έλζεκα πνπ έρσ ζε 8 ρξόληα».  « Καη ηόηε πήξα ηελ απόθαζε ζα θύγσ Αγγιία».  

Σέινο ε Α. 48 εηψλ απφ ηελ Βνπιγαξία πνπ δεη θαη εξγάδεηαη 17 ρξφληα ζηελ Διιάδα θάλεη 

φλεηξα γηα ην κέιινλ θαζψο επηζπκεί λα μεθηλήζεη ηηο ζπνπδέο πνπ πνηέ δελ έθαλε θαη κέζα 

απφ απηφ πξνβάιεη ηελ επηζπκία ηεο λα αιιάμεη ηε δσή ηεο πνπ έρεη πνιιέο δπζθνιίεο θαη 

πνιιά πξνβιήκαηα:  

«Δίλαη πάξα πνιύ δύζθνιε ζηε δσή ζνπ θαη μέξεηο ηώξα ζθέθηνκαη» «Να πάσ λα 

ζπνπδάζσ θάηη. ηελ αιήζεηα ζνπ ιέσ. Σώξα πάσ, απηέο ηηο κέξεο λα δίλσ ζήκαηα». 

«Να δηαβάζσ. Θέισ λα θάλσ θάηη. Να γίλσ θάηη. Να κελ θαζαξίδσ». 
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σκπεράζκαηα θαη σδήηεζε 

H εξεπλά καο επηρείξεζε λα κειεηήζεη ηηο δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη νη κεηαλάζηξηεο 

απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε ζηελ εξγαζία ηνπο ζηελ Διιάδα. Μέζα απφ ηηο ζπδεηήζεηο καο 

κε γπλαίθεο πξνεξρφκελεο απφ ηελ Βνπιγαξία, ηελ Γεσξγία, ηελ Ρνπκαλία, ηελ Οπθξαλία θαη 

ηελ εξβία επηρεηξήζακε λα ζθηαγξαθήζνπκε φιε ηελ κεηαλαζηεπηηθή δηαδηθαζία, ηελ 

εξγαζηαθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο δηαθξίζεηο πνπ 

αληηκεηψπηζαλ θαη αληηκεησπίδνπλ ζηνλ Διιαδηθφ εξγαζηαθφ ρψξν. Παξάιιεια 

πξνζπαζήζακε λα θαηαλνήζνπκε ηηο ζπλεληεπμηαδφκελεο ζαλ νιφπιεπξεο πξνζσπηθφηεηεο 

κε θχξην επίθεληξν παξάγνληεο πνπ ηηο επεξέαζαλ κεηά ηελ κεηαλάζηεπζή ηνπο ζηελ Διιάδα 

φπσο ην θχιν, ε θαηαγσγή, ε εξγαζηαθή ηδηφηεηα θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπο. Σέινο 

θαζψο ε έξεπλά καο αθνξά ηελ εξγαζηαθή δσή ησλ κεηαλαζηξηψλ ζην ζήκεξα είλαη θπζηθφ 

αθφινπζν λα απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηφζν ηηο ίδηεο ηηο κεηαλάζηξηεο φζν θαη εκάο σο 

εξεπλήηξηεο ην δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαζψο είλαη έλα θαηλφκελν πνπ έρεη 

θαζνξηζηηθέο επηπηψζεηο ζηελ εξγαζία. 

Αξρηθά θάλακε κηα αλαζθφπεζε ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα πξνζδηνξίζνπκε 

ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο θάησ απφ πξίζκα θνηλσληνινγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ζεσξηψλ. Έπεηηα είδακε ηελ θξηηηθή πνπ δηαηππψζεθε ζηηο πξνυπάξρνπζεο ζεσξίεο πνπ 

ζεσξνχζαλ σο απνθιεηζηηθά ππνθείκελα ηεο κεηαλάζηεπζεο ηνπο άληξεο. Έρνληαο ππφςε 

καο ηηο θξηηηθέο απηέο αζρνιεζήθακε κε ηηο ζεσξίεο θαη ηηο δηαηππψζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο 

πνπ έζεηαλ πιένλ ηελ γπλαίθα ζην επίθεληξν χζηεξα απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ γπλαηθείσλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ. Σέινο εζηηάζακε ζην ξεχκα ηεο κεηαλάζηεπζεο πνπ πξνέθπςε 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 κε αθεηεξία ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη 

πξννξηζκφ ηελ Διιάδα. Ζ κεηαλάζηεπζε απηή πξνθχπηεη θπξίσο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο 

θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ αλεχξεζε εξγαζίαο. Δπνκέλσο θαη νη εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ 

εμεηάζακε εζηίαδαλ ζηηο εξγαζηαθέο εκπεηξίεο ησλ γπλαηθψλ.  

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζακε βαζηδφηαλ ζηηο ηερληθέο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε θαη ηελ ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέμακε. 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πιηθνχ καο θαηαιήμακε ζε θάπνηεο επηκέξνπο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο. Αξρηθά καο κίιεζαλ γηα ηηο αηηίεο πνπ ηηο νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε γηα 

κεηαλάζηεπζε. Μαο αλέιπζαλ ηελ δηαδηθαζία ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη πψο θαηφξζσζαλ λα 

πεξάζνπλ ηα ζχλνξα. Οη ιφγνη πνηθίινπλ αιιά φινη πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο πηψζεο 

ησλ ζνζηαιηζηηθψλ θαζεζηψησλ ησλ ρσξψλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη. Ζ αλάγθε γηα 

θάιπςε ησλ βηνηηθψλ αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηαο, φπσο βξέζεθε θαη ζηελ έξεπλα ηεο 
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Καηεξίλαο Βαζηιηθνχ (2007), θαη νη έληνλεο νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο ζηε ρψξα θαηαγσγήο, 

γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα ηεο Aliki Angelidou (2013) ε αδπλακία λα 

βξνπλ εξγαζία θαη ε δπζαξέζθεηα κε ην θαζεζηψο, ε δηαθνξά ζηελ ηζνηηκία ησλ λνκηζκάησλ 

κεηαμχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο θαη ηεο ρψξαο πνπ κεηαλάζηεπζαλ, ν γάκνο κε έλαλ 

Έιιελα θαη ε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη νη δηαθνπέο γηα αλαςπρή πνπ νδήγεζαλ ζηε 

κφληκε παξακνλή ζηε ρψξα είλαη νη ιφγνη πνπ αλέθεξαλ φηη ηεο έθαλαλ λα πάξνπλ ηελ 

απφθαζε γηα κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα. Οη ηξφπνη πνπ κεηαθηλήζεθαλ κε πξννξηζκφ ηελ 

Διιάδα ήηαλ ε ηνπξηζηηθή βίδα, νκάδεο αηφκσλ πνπ κεηαθηλνχλ γπλαίθεο ζηηο ρψξεο 

πξννξηζκνχ, κε ηα πφδηα. Δπίζεο αλαθάιεζαλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο ππφβαζξν θαη ην 

εξγαζηαθφ ηνπο παξειζφλ. ηελ πεξίπησζε απηή δηαθξίλνπκε φηη ην επίπεδν κφξθσζεο δελ 

είλαη εληαίν θαη πνίθηιε ζε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή ηερληθή εηδίθεπζε θαη 

απνθνίηεζε απφ ην γπκλάζην. Οη εξγαζίεο πνπ αζθνχζαλ ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο ήηαλ 

εξγάηξηα ζε εξγνζηάζηα, θαζεγήηξηα ζε ζρφιεην, πνιηηηθφο κεραληθφο, εξγαζία ζε ηδησηηθέο 

κηθξνεπηρεηξήζεηο θαη εξγαζία ζε δεκνζηέο ππεξεζίεο, εξγαζία ζε εξγαζηήξηα, ινγίζηξηα. 

Σν πξψην δηάζηεκα ζηελ Διιάδα ήηαλ κηα ηδηαίηεξε εκπεηξία γηα ηηο κεηαλάζηξηεο 

θαζψο είραλ λα ζπλαληήζνπλ ηελ δχζθνιε δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο πνπ ηεο επεξέαδε 

ηφζν ζηελ εξγαζία ηνπο φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Αξρηθά φζνλ αθνξά ηηο πξψηεο 

εξγαζίεο πνπ ηέιεζαλ νη νπνίεο ήηαλ ε θχιαμε ειηθησκέλσλ θαη αλήιηθσλ αηφκσλ, εξγάηξηεο 

ζε κηθξνεπηρεηξήζεηο θαη ζε εξγνζηάζην, απηναπαζρφιεζε θαη μελαγφο ζε κηθξνεπηρείξεζε. 

Οη ηξφπνη πνπ θαηφξζσζαλ λα βξνπλ ηελ εξγαζία ηνπο είλαη ηα γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο, 

γεγνλφο πνπ παξαηίζεηαη θαη ζηελ έξεπλα ηεο Καηεξίλαο Βαζηιηθνχ (2007), αγγειίεο ζε 

εθεκεξίδεο, βνήζεηα απφ γλσζηά ή ζπγγεληθά πξφζσπα ηα νπνία βξίζθνληαλ ήδε θάπνην 

δηάζηεκα ζηελ Διιάδα. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε ζπρλή ελαιιαγή 

ραξαθηήξηδε πην έληνλα ην πξψην δηάζηεκα.  

Ζ άγλνηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο είλαη θάηη πνπ δεκηνχξγεζε εμαηξεηηθέο δπζρέξεηεο 

ζηηο κεηαλάζηξηεο επίζεο. Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο 

ραξαθηεξίδνληαη ν ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο, εξγαζίεο πνπ δελ επλννχζαλ ηελ εμάζθεζε 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, παξαθνινχζεζε απνθιεηζηηθά βνπιγαξηθήο ηειεφξαζεο, ζπλνκηιία 

ζηελ κεηξηθή γιψζζα κε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ριεπαζκφο απφ ληφπηα άηνκα θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο γιψζζαο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη αξθεηά απφ ηελ κεηξηθή ηνπο 

γιψζζα. Ζ αδπλακία λα εθθξαζηνχλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ ην πξψην δηάζηεκα εθθξάδεηαη 

κε έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή πίεζε. Απφ ηελ άιιε παξάγνληεο πνπ ηηο βνήζεζαλ λα κάζνπλ ηελ 

ειιεληθή γιψζζα θαη ηηο δηεπθφιπλαλ είλαη ε βνήζεηα απφ ζπληνπίηηζζα ή ζπληνπίηε πνπ 

είρε ήδε κεηαλαζηεχζεη, εμνηθείσζε ιφγσ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ γλψξηδαλ θαιχηεξα ηελ 
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ειιεληθή γιψζζα ή ιφγσ ηεο θχζε ηεο εξγαζία ηνπο, βνήζεηα απφ ληφπηα άηνκα, αηνκηθή 

πξνζπάζεηα εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο, καζήκαηα εθκάζεζεο ειιεληθψλ. 

Σν πξψην δηάζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλα πξνβιήκαηα κε ηνλ λφκν, φπσο 

θαίλεηαη αληίζηνηρα θαη ζηελ έξεπλα ηεο Καηεξίλαο Βαζηιηθνχ (2007) ιφγσ αλππαξμίαο 

ραξηηψλ πνπ λα ηνπο παξέρεη αζθάιεηα γηα ηελ παξακνλή ηνπο. Ζ αζηπλνκηθή βία πνπ 

πξνθχπηεη απφ ξαηζηζηηθά θίλεηξα θαη ην θαηλφκελν ησλ απειάζεσλ  αλαπηχζζεη αηζζήκαηα 

θφβνπ θαη αλαζθάιεηαο θαζψο θαη ηελ αλάγθε απφ ηηο κεηαλάζηξηεο λα απνινγεζνχλ φηη δελ 

είλαη εγθιεκαηίεο. Δπίζεο ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ νδεγεί ζηε ρξήζε ηεο 

αλππαξμίαο ραξηηψλ σο κέζν απεηιήο κεηαμχ ζπλαδειθηζζψλ.  

Οη εξγαζίεο πνπ θαηφξζσζαλ λα βξνπλ ζηελ Διιάδα νη κεηαλάζηξηεο κεηαγελέζηεξα 

ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαζέζηκεο εξγαζίεο γηα απηέο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Δξγάδνληαη 

σο νηθηαθή εξγάηξηα γηα ηελ θχιαμε αλάπεξσλ, ειηθησκέλσλ θαη αλήιηθσλ αηφκσλ, 

θαζαξίζηξηα, πσιήηξηα, ζεξβηηφξα, καγείξηζζα, εξγάηξηα ζε ρσξάθηα, ηδηνθηήηξηα 

κηθξνεπηρείξεζεο, ππάιιεινο αξηνπνηείνπ, θαζεγήηξηα ζε ηδηαίηεξα καζήκαηα. Οη ηξφπνη 

εχξεζεο εξγαζίαο δελ αιιάδνπλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην πξψην δηάζηεκα δειαδή 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη νη αγγειίεο, ε βνήζεηα απφ γλσζηά θαη ζπγγεληθά άηνκα. Ζ κφλε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπο κε ην θαηξφ έγθεηηαη ζην θνκκάηη ηεο δηθηχσζεο  κε ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία. 

Όζηεξα απφ ρξφληα παξακνλήο ζηελ Διιάδα νη κεηαλάζηξηεο κηινχλ θαη γηα ηελ 

ηειεπηαία ηνπο εξγαζία θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ είηε επηζπκνχλ λα ηελ αιιάμνπλ είηε λα 

παξακείλνπλ ζε απηή. Οη ιφγνη επηζπκίαο γηα παξακνλή ζηελ ηειεπηαία εξγαζία πξνθχπηνπλ 

απφ παξάγνληεο φπσο ε κε χπαξμε άιιεο επηινγήο, ε θαηαιιειφηεηα ηεο εξγαζίαο γηα ηελ 

κεηαλάζηξηα, ε θνχξαζε κε ηα πξνεγνχκελα επαγγέικαηα, ε εθκάζεζε θαηλνχξγησλ 

πξαγκάησλ. Ζ επηζπκία γηα αιιαγή εξγαζίαο πξνθχπηεη απφ ηελ κε αλαγλψξηζε ηεο εξγαζίαο 

θαη ηνπ θφπνπ απφ ηελ εξγνδνζία.  

Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ αληηκεηψπηζαλ ζηελ εξγαζία ηνπο ζηελ Διιάδα θαίλεηαη 

λα δηαρσξίδνληαη ζε απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπλαδέιθνπο θαη ζπλαδέιθηζζεο, κε εξγνδφηεο 

θαη εξγνδφηξηεο, κε ηνπο πειάηεο θαη πειάηηζζεο θαη ηα εξγαζηαθά ζπκβφιαηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε εξγνδνζία εθκεηαιιεχεηαη ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδφκελσλ κεηαλαζηξηψλ θαη 

ηηο αληηκεησπίδεη ζαλ ηδηνθηεζία. Σαπηφρξνλα δελ ζέηεη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ηελ 

πξφζιεςε λέσλ αηφκσλ ζηελ επηρείξεζή ηνπ. Οη ζπλαδέιθηζζεο θαη νη ζπλάδειθνη δελ 

θαίλεηαη λα δείρλνπλ πάληα έλα ππνζηεξηθηηθφ πξφζσπν παξά ηηο θνηλέο αλάγθεο θαη 

πξνβιήκαηα αιιά πνιιέο θνξέο ν αληαγσληζκφο θαη αληηπαιφηεηα βξίζθνληαη ζην 

πξνζθήλην. Αθφκα ν ζεβαζκφο κεηαμχ εξγαδφκελεο θαη πειάηε δελ είλαη πάληα ακθίπιεπξνο 
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αιιά ν πειάηεο ζπρλά παξαβηάδεη ηα φξηα ηεο γπλαίθαο πνπ εξγάδεηαη. Σέινο νη πνιχσξεο 

εξγαζίεο, κε ρακεινχο κηζζνχο, ν κεησκέλνο ειεχζεξνο ρξφλνο, ν ππεξβνιηθφο θφξηνο 

εξγαζίαο, ε έιιεηςε ξεπφ, ε εξγαζηαθή αζθάιηζε, ηα πεξηνξηζκέλα έσο αλχπαξθηα δψξα θαη 

αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο εξγαζίαο εληάζζνληαη ζηελ εξγαζηαθή θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

κεηαλαζηξηψλ. 

Οη κε θαλνληθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ γπλαηθψλ απηψλ έρνπλ ζεκαληηθέο ηφζν 

ζσκαηηθέο φζν θαη ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο. Ζ ζσκαηηθή θζνξά ιφγσ ρξφληαο θφπσζεο θαη ε 

ςπρνινγηθή θζνξά ιφγσ ηεο αλάγθεο ηνπο λα είλαη απνδεθηή ζε αθηιφμελν εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη ε ζχγθξηζε ηεο ζεκεξηλήο εξγαζίαο κε ηελ εξγαζία πνπ έθαλαλ ζηελ ρψξα 

θαηαγσγήο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ζπλέπεηεο. Οη έληνλεο επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ 

γπλαηθψλ αλαθέξεηαη θαη ζηελ Καηεξίλα Βαζηιηθνχ (2007). Παξφια απηά ηίζεηαη ζαλ 

πξνηεξαηφηεηα ε εξγαζία παξαβιέπνληαο ηηο φπνηεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπο.  

Δπηπξφζζεηα ε θξίζε είλαη έλα νηθνλνκηθφ θαηλφκελν πνπ έρεη αζθήζεη επηξξνή ζηελ 

ζεκεξηλή εξγαζηαθή θαηάζηαζε ησλ γπλαηθψλ απηψλ. Ζ επηδείλσζε ησλ εξγαζηαθψλ 

ζπλζεθψλ είλαη θπζηθφ αθφινπζν γηα ηηο γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο εξγαδφκελεο ζηελ Διιάδα 

θαζψο θαη ε ζχγθξηζε κε ην εξγαζηαθφ παξειζφλ ηνπο. Ζ αχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο θαη νη 

ρακειφηεξνη κηζζνί νδήγεζαλ ζηε δπζθνιία λα παξέρνπλ επαξθή νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζηε επαλνεκαηνδφηεζε ηνπ θηλήηξνπ κεηαλάζηεπζεο. Ζ 

απιήξσηε εξγαζία δειαδή ε έιιεηςε αληαπφθξηζεο γηα ηελ εξγαζία πνπ παξάγεη, ε κείσζε 

ηνπ σξαξίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πηψζε ησλ ζπληάμεσλ θαη ηελ θαηάξξεπζε 

κηθξνεπηρεηξήζεσλ θαη ε δηαθνξεηηθή αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ηεο 

αγνξάο έρνπλ θηάζεη ζε ηεικαηψδε θαηάζηαζε ηηο κεηαλάζηξηεο. Παξάιιεια ην γεγνλφο φηη 

πξνζπαζνχλ λα εξγαζηνχλ ζε κία ρψξα πνπ ηηο αληηκεησπίδεη ζαλ μέλεο επηηείλεη ηελ 

δηαθνξά ηνπο κε ληφπηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ δελ θαινχληαη λα παιέςνπλ γηα ηελ επηβίσζε 

ηνπο. κσο θαη ε ζηαζεξφηεηα ζηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο πξηλ θαη κεηά ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε είλαη επίζεο θάηη γηα ην νπνίν καο κίιεζαλ θαη δελ πξέπεη λα παξαιεθζεί.  

Σν παξειζφλ ζηελ ρψξα θαηαγσγήο είλαη έλα ζεκείν αλαθνξάο θαη πξντφλ ζχγθξηζεο 

γηα ηηο ίδηεο. Βηψλνπλ δηαθνξέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ιφγσ ηεο θνπιηνχξαο. πγθξίλνπλ 

ηελ θξίζε ζηε ρψξα θαηαγσγήο πνπ πξνέθπςε κεηά ηελ πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο κε ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα ζήκεξα. Σέινο ν θφξηνο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα είλαη 

κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην εξγαζηαθφ παξειζφλ ηνπο ζηε ρψξα θαηαγσγήο.  

Οη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο εξγαδφκελεο είλαη πξνθαλέο πσο αληηκεηψπηζαλ ζηελ 

δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηνπο, ζηελ εξγαζία ηνπο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπο δηαθξίζεηο θαη πξνθαηεηιεκκέλεο  ζπκπεξηθνξέο φζνλ αθνξά ην θχιν ηνπο, ηελ 



130 
 

 

θαηαγσγή ηνπο θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο σο γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο. Παξαηεξήζακε ην γεγνλφο 

φηη νη δηαθξίζεηο ιφγσ θαηαγσγήο είλαη  πην εχθνια αλαγλσξίζηκεο απφ ηηο κεηαλάζηξηεο ζε 

ζρέζε κε ηηο δηαθξίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν ηνπο. Παξφιν πνπ πεξηγξάθνληαη 

πεξηζηαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο έκθπιεο δηαθξίζεηο, νη ίδηεο δελ θαίλεηαη λα ηηο 

παξαζέηνπλ σο ηέηνηεο. Ζ θαηαγσγή φκσο ζαλ αηηία γηα ξαηζηζηηθή αληηκεηψπηζε είλαη 

έθδειε ζηα ιεγφκελά ηνπο θαη πξνθχπηεη απφ ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο σο αλαμηφπηζηα άηνκα 

θαη σο άηνκα πνπ πξέπεη λα έρνπλ ιηγφηεξα δηθαηψκαηα θαη πεξηζζφηεξεο ππνρξεψζεηο. 

κσο φηαλ αλαθέξνληαη  ζηελ ηαπηφηεηά ηνπο σο γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο πεξηγξάθνπλ 

έληνλα ην θαηλφκελν ηεο ζεμνπαιηθνπνίεζή ηνπο απφ ηνπο ληφπηνπο θαη ηνλ θφβν πνπ ηηο 

θάλεη λα ληψζνπλ.  

ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο ζπληνπίηηζζεο θαη ζπληνπίηεο δηαθξίλνπκε έλα δίπνιν. Απφ 

ηελ κία βιέπνπκε νη ζρέζεηο ηνπο λα ζηεξίδνληαη ζηελ αιιεινβνήζεηα θαη ηελ ππνζηήξημε 

κεηαμχ ηνπο ηφζν ζπλαηζζεκαηηθά φζν θαη ζε πξαθηηθά δεηήκαηα εξγαζίαο θαη απφ ηελ άιιε 

βιέπνπκε λα αλαπηχζζνληαη αηζζήκαηα δήιεηαο θαη αληαγσληζκνχ  κεηαμχ ηνπο. ηα 

επξήκαηα ηεο Καηεξίλαο Βαζηιηθνχ (2007) επίζεο θαίλεηαη ε επηθχιαμε κε ηελ νπνία 

αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδφκελεο κεηαλάζηξηεο ηηο ζπληνπίηηζζέο ηνπο αιιά θαη ν έληνλνο 

ζπλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηελ εξγνδνηηθή νηθνγέλεηα. Αληίζηνηρα θαη ζηα επξήκαηά καο  

δεζκνί θαη ζρέζεηο ησλ κεηαλαζηξηψλ ηζρπξνπνηνχληαη κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα κε ηελ εξγνδνζία πνπ έρνπλ πην ζπζηεκαηηθή επαθή.  

Ζ κεηαλάζηεπζε θαη ε εξγαζία ζηελ Διιάδα επηθέξεη αιιαγέο ζηηο ζρέζεηο ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο κε ηελ κεηαλάζηξηα είηε βξίζθεηαη καδί ηεο είηε βξίζθεηαη ζηε ρψξα 

θαηαγσγήο. Οη ζρέζεηο ινηπφλ κεηαμχ ηνπο είηε αιινηψλνληαη ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο θαη 

απφζηαζεο, είηε ηζρπξνπνηνχληαη. 

Ζ ρξφληα παξακνλή ινηπφλ ζηε ρψξα εξγαζίαο δηαθξίλνπκε φηη επηθέξεη έλα 

ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν θαη κε ηελ ρψξα απηή θαη κηα ζηαδηαθή απνκάθξπλζε απφ ηελ ρψξα 

θαηαγσγήο πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζηελ πξνηξνπή πνπ δέρηεθαλ λα απνπνηεζνχλ ηελ 

πνιηηηζηηθή ηνπο ηαπηφηεηαο.  

Ζ πξννπηηθή κεηαλάζηεπζεο ζε κία πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο θαίλεηαη λα 

απαζρνιεί ηδηαίηεξα θαζψο πιένλ νη βηνηηθέο ηνπο αλάγθεο δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ ζηελ 

Διιάδα φκσο ε δηακφξθσζε ηεο δσήο ηνπο ζηελ Διιάδα κπνξεί λα απνηειέζεη αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα. Έληνλε επίζεο θαίλεηαη λα είλαη ε αλαζθάιεηά ηνπο γηα ην κέιινλ θαζψο 

κεγαιψλνπλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο ηνπο ηφζα 

ρξφληα θαη ηελ αλππαξμία πξννπηηθψλ γηα ζχληαμε. Σέινο παξαηεξήζακε λα ππάξρεη 

πξνηίκεζε γηα ηελ αλαζθάιηζηε εξγαζία ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηελ αλεξγία ζηε ρψξα 
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θαηαγσγήο. Γηα ηηο πξννπηηθέο ησλ κεηαλαζηξηψλ γηα ην κέιινλ αληίζηνηρα επξήκαηα 

ππήξραλ ζηελ Aliki Angelidou (2013), ηελ Ioanna Laliotou (2013) θαη ηελ Καηεξίλα 

Βαζηιηθνχ (2007). 

Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ην ηέινο λα αλαθεξζνχλ θάπνηνη βαζηθνί πεξηνξηζκνί ηεο 

έξεπλαο. Αξρηθά νη γπλαίθεο κε ηηο νπνίεο επηθνηλσλήζακε ήηαλ ζθιεξά εξγαδφκελεο θαη 

είραλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν ζηε δηάζεζε ηνπο. Αθφκα ζηε δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ 

ππήξραλ θάπνηεο θνξέο απξφνπηεο ζπλζήθεο πνπ αλάγθαζαλ ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο 

δηαδηθαζίαο. Ζ γιψζζα ήηαλ θεληξηθφο πεξηνξηζκφο θαζψο δπζθνιεχνληαλ λα εθθξάζνπλ 

αθξηβψο ηα βηψκαηα, ηηο απφςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Οη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ καο επίζεο εκπφδηζαλ ηελ δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο καο θαζψο ε αλαηξνθή καο ζε 

δηαθνξεηηθά πνιηηηθά θαη θνηλσληθά πιαίζηα νδήγεζαλ ζε αδπλακία άκεζεο θαηαλφεζεο 

θάπνησλ βαζηθψλ λνεκάησλ. Δπίζεο ην γεγνλφο φηη απνθιίλνπκε ειηθηαθά αξθεηά κε ηηο 

γπλαίθεο απηέο θαη φηη ζπνπδάδνπκε ζην ηκήκα Φπρνινγίαο πξνθάιεζε κηα αξρηθή ζχγρπζε 

ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο ηεο εξεπλάο καο. Ζ απεηξία φζνλ αθνξά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

θαη ε κε εμνηθείσζε καο κε ηελ πνηνηηθή έξεπλα ίζσο ζπλεηέιεζε ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

Σέινο ην γεγνλφο φηη νχηε έρνπκε κεηαλαζηεχζεη πνηέ αιιά νχηε έρνπκε εξγαζηεί θαζηζηά 

ηελ νπηηθή καο ζηα πξνβιήκαηα θαη ηα βηψκαηα απηψλ ησλ γπλαηθψλ πξνλνκηνχρα. 
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