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Αντί προλόγου 
 
 Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού 
Προγράµµατος του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Παν/µίου 
Κρήτης και επικεντρώνεται στο αντικείµενο της ∆ιαπολιτισµικής Παιδαγωγικής. 
Αντικείµενό της είναι η εξέταση των φαινοµένων της αποδιοργάνωσης και 
συνένωσης των αλβανικών µεταναστευτικών οικογενειών στη χώρα µας. 
 Στη διεξαγωγή της έρευνας σηµαντική ήταν η συµβολή της τριµελούς 
επιτροπής αξιολόγησης, καθένα από τα µέλη της οποίας αισθάνοµαι την ανάγκη να 
ευχαριστήσω ξεχωριστά. 
 Τον κ. Μ. ∆αµανάκη, Αντιπρύτανη, Καθηγητή στο Π.Τ.∆.Ε. και ∆ιευθυντή του 
Ε.∆ΙΑ.ΜΕ, ο οποίος είχε και την κύρια ευθύνη, καθοδήγηση και εποπτεία της 
εργασίας. Πρόκειται για ένα δάσκαλο-παιδαγωγό, από τον οποίο έµαθα να αξιοποιώ 
τις σκέψεις µου, κατευθύνοντάς µε στο πλαίσιο µιας αµοιβαίας ανατροφοδότησης. 
 Τον κ. Ι. Πυργιωτάκη, Καθηγητή του Π.Τ.∆.Ε., για το ενδιαφέρον που επέδειξε, 
τις µεθοδολογικές του παρατηρήσεις και την κριτική του οπτική, όποτε αυτό 
χρειάστηκε. 
 Την Καθηγήτρια στο Τµήµα Κοινωνιολογίας, κ. Γ. Παπαγεωργίου, όπου µέσα 
από µια κοινωνιολογική µατιά επηρέασε τις αναλύσεις µου, παρέχοντάς µου συνεχώς 
νέα ερεθίσµατα. 
 Πολύτιµος υπήρξε ακόµη ο ρόλος κοντινών µου προσώπων, των γονιών και 
των φίλων µου, ενθαρρύνοντάς µε διαρκώς να συνεχίσω, αρωγοί και αυτοί στην 
προσπάθειά µου. 
 Οφείλω, τέλος, ένα ευχαριστώ στους κύριους συντελεστές-πρωταγωνιστές 
αυτής της έρευνας, όπου µέσα από τις προσωπικές τους εµπειρίες µου έδωσαν την 
ευκαιρία να εκφράσω τις απόψεις µου. Ευχαριστώ τους ΑΛΒΑΝΟΥΣ, τους 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ της διπλανής µας πόρτας.  
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Εισαγωγή 
 Η µεταναστευτική συγκυρία στη χώρα µας έχει σαφώς µεταβληθεί σε σχέση µε 
ότι συνέβαινε σε προηγούµενες περιόδους, ιδιαίτερα µάλιστα µετά τις οικονοµικές, 
κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές στον πρώην σοσιαλιστικό κόσµο. Απόδειξη είναι 
ότι εντάσσεται σήµερα ανάµεσα στα κράτη υποδοχής µεταναστευτικών πληθυσµών. 
Η µετανάστευση από την Αλβανία στην Ελλάδα συνιστά χαρακτηριστική περίπτωση 
αυτής της εξέλιξης.  
 Η παρούσα έρευνα πραγµατεύεται ένα σύγχρονο µεταναστευτικό φαινόµενο: 
αυτό της µετακίνησης οικογενειών από χώρα σε χώρα. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η 
µετανάστευση των αλβανικών οικογενειών στη χώρα µας.  
 Στην εργασία αυτή αναζητούµε τις µεταναστευτικές εµπειρίες των Αλβανών, 
που ασφαλώς δεν είναι ξεκοµµένες από µια οικογενειακή πραγµατικότητα, όπως την 
βίωσαν τόσο στη χώρα προέλευσης, όσο και στη χώρα υποδοχής.  
 Οι µετανάστες είναι άνθρωποι µε οικογένειες και η µετανάστευσή τους δεν 
µπορεί παρά να ειδωθεί σε συνάρτηση µε το ρόλο των οικογενειών τους. Τι 
συµβαίνει λοιπόν σε µια αλβανική οικογένεια, από την οποία πρόκειται να 
µεταναστεύσουν τα µέλη της; Ποιες οι συνέπειες τις µετανάστευσης στην 
οικογενειακή οργάνωση, οικονοµικά, κοινωνικά και ψυχολογικά; Σε τι συνίσταται εν 
τέλει η εξέλιξη της µεταναστευτικής διαδικασίας έως την έλευση όλων των µελών 
οικογενειακώς στη χώρα υποδοχής; Στο πλαίσιο αυτών και άλλων παρεµφερών 
ερωτηµάτων εντάσσεται η θεµατολογία της παρούσας µελέτης στο σύνολό της. 
 
 Μέσα από την οργάνωση της έρευνας και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων 
της αποτυπώνονται τα βασικά στάδιά της:  
 Στο πρώτο µέρος (κεφ. 1-4) πραγµατοποιείται µια εκτενής οριοθέτηση των 
θεωρητικών πτυχών του υπό µελέτη αντικειµένου, όπως προέκυψε από την 
ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, ενώ ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται και στη 
γνώση των µεθοδολογικών κατευθύνσεων της έρευνας.  
 Στο δεύτερο µέρος (κεφ. 5-8) επιχειρείται η ανάλυση και ερµηνεία στοιχείων και 
πληροφοριών, που αφορούν στα ‘’υποκείµενα’’, όπως προέκυψε από την αξιολόγηση 
του εµπειρικού υλικού.  
 Η διάθρωση των κεφαλαίων έχει την ακόλουθη δοµή:  
 Στο πρώτο κεφάλαιο τίθενται οι βάσεις του µεθοδολογικού προσανατολισµού 
της έρευνας και ορίζονται οι θεωρητικές και τεχνικές αρχές για την οργάνωση της 
εργασίας. 
 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια θεωρητική αναφορά στο µεταναστευτικό 
φαινόµενο, καταγράφονται οι µεταναστευτικές τάσεις και, τέλος, τονίζεται ο 
χαρακτήρας της αλβανικής µετανάστευσης προς τη χώρα µας. 
 Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην αποσαφήνιση της έννοιας της 
οικογένειας σε ένα γενικότερο πλαίσιο, καθώς σηµείο αναφοράς της έρευνας 
αποτελεί η µελέτη των οικογενειών των µεταναστών, ενώ, παράλληλα, οριοθετείται η 
θεωρητική κατεύθυνση ερµηνείας της µετακίνησης των οικογενειών. 
 Στο τέταρτο κεφάλαιο τονίζεται ο ρόλος του θεσµικού πλαισίου στη 
µεταναστευτική διαδικασία των αλλοδαπών οικογενειών και επιχειρείται µια 
γενικότερη θεώρηση της µεταναστευτικής πολιτικής. 
 Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους γενικότερους λόγους 
µετανάστευσης των Αλβανών στη χώρα µας και επιχειρείται η σύνδεση του ρόλου 
της οικογενειακής οµάδας µε τα κίνητρα, τις προσδοκίες και τους στόχους της 
µετανάστευσης τη δεδοµένη περίοδο. 
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 Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στη ‘’στρατηγική’’ των οικογενειών σε σχέση µε 
το µεταναστευτικό τους προσανατολισµό και, ταυτόχρονα, γίνεται µια αξιολόγηση 
των ενδο-οικογενειακών διεργασιών σε συνάρτηση µε τις διαδικασίες λήψης των 
όποιων αποφάσεων και τις συνέπειές τους στο εσωτερικό του οικογενειακού 
συστήµατος. 
 Το έβδοµο κεφάλαιο αναφέρεται στη φάση της αποδιοργάνωσης των 
οικογενειακών σχέσεων και επικεντρώνεται κυρίως στη διερεύνηση των κοινωνικών 
και ψυχολογικών επιπτώσεων της µεταναστευτικής συγκυρίας τόσο στην οργάνωση 
της οικογενειακής οµάδας, όσο και σε κάθε µέλος της ξεχωριστά. 
 Το όγδοο κεφάλαιο διακρίνεται ουσιαστικά σε δύο µέρη. Σε πρώτη φάση 
καταγράφονται οι παράγοντες προσδιορισµού της οικογενειακής συνένωσης, του 
τρόπου οργάνωσης και των µέσων επίτευξής της. Επιπλέον, ένα εξίσου σηµαντικό 
µέρος του κεφαλαίου πραγµατεύεται τις συνθήκες παραµονής-διαβίωσης για τις 
µεταναστευτικές οικογένειες, αµέσως µετά την πραγµατοποίηση της συνένωσης των 
µελών τους στη χώρα υποδοχής. 
 
 Μέσα από την παραπάνω διερεύνηση επιδιώκουµε την καταγραφή της 
µεταναστευτικής ‘’διαδροµής’’ των αλβανικών οικογενειών, επιχειρώντας έτσι ένα 
ουσιαστικό βήµα για την εξακρίβωση της οικογενειακής µετανάστευσης στη χώρα 
µας, πράγµα αναγκαίο για την κατανόηση της σχολικής βιογραφίας και 
σταδιοδροµίας των παιδιών αυτών των οικογενειών. 
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1. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
1.1. Οριοθέτηση ερευνητικού αντικειµένου  

Η µετανάστευση από το 1990 και µετά χαρακτηρίζεται από µια σειρά 
δεδοµένων, η σηµασία των οποίων επηρέασε ως ένα βαθµό τους προσανατολισµούς 
του ερευνητή. Στις συνθήκες αυτές συµπεριλαµβάνονται µεταξύ άλλων η µαζική 
έξοδος πληθυσµών από τις χώρες του πρώην ανατολικού µπλοκ προς τις αντίστοιχες 
του δυτικού κόσµου, ως αποτέλεσµα πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών 
µεταβολών µετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού, καθώς επίσης και ένα 
ογκούµενο-διαρκώς εντεινόµενο κύµα λαθροµετανάστευσης στον ευρωπαϊκό χώρο. 
Υπό τις εξελίξεις αυτές έχουµε τον ευρωπαϊκό Νότο να µετατρέπεται σταδιακά σε 
πόλο έλξης µεταναστευτικών ρευµάτων. Οι µεταναστευτικές κινήσεις είναι µάλιστα  
‘’άναρχες’’ και δε βασίζονται σε διακρατικές συµφωνίες, ενώ οι µετακινούµενοι είναι 
µη υπολογίσιµοι και βρίσκονται συνεχώς εν κινήσει. 

Η δυναµική τέτοιου είδους µεταβολών στην κοινωνική δοµή της χώρας µας 
κατέστησε άκρως ενδιαφέρουσα υπόθεση την ενδελεχή διερεύνησή τους. Στην κόψη 
της ψυχροπολεµικής περιόδου άρχισε µια νέα ιστορική πραγµατικότητα για την 
Ελλάδα. Μια από τις όψεις αυτής της συγκυρίας αντικατοπτρίζεται στην παρουσία 
ενός υψηλού αριθµού µεταναστών στο εσωτερικό της. Ανεξάρτητα από την 
ιδεολογική τοποθέτηση του καθενός αποτελεί κοινή συνείδηση ότι οι ‘’άλλοι’’, οι 
‘’διαφορετικοί’’ από ‘’εµάς’’, οι αλλοεθνείς ζουν πλέον ανάµεσά µας. Η Ελλάδα 
φαίνεται να εξελίσσεται σήµερα σε µια πολυ-πολιτισµική κοινωνία µε εµφανείς 
αλλαγές του δηµογραφικού χάρτη ιδιαίτερα στην εκπαίδευση. Ένα τέτοιο γεγονός 
συνιστά από µόνο του αντικείµενο διεξοδικής θεώρησης, καθώς οι προεκτάσεις του 
επηρεάζουν όλες της εκφράσεις του συλλογικού γίγνεσθαι.  

Ανάµεσα σε ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών παραµέτρων σχετικών µε την 
παρουσία των Αλβανών στην Ελλάδα, η εργασία µας επικεντρώνεται στην 
οικογενειακή διάσταση, θίγοντας παράλληλα µια σειρά οικονοµικών, κοινωνικών, 
πολιτικών, πολιτισµικών, ψυχολογικών κ.ά. ζητηµάτων σε σχέση µε την παραµονή 
των µεταναστών. Εξετάζοντας τις έως τώρα υπάρχουσες µελέτες στον ελληνικό χώρο 
διαπιστώνουµε ότι ακόµη κι όταν τίθεται προς συζήτηση ο ρόλος της οικογένειας στη 
µεταναστευτική διαδικασία, αυτό δεν αποτελεί αντικείµενο διεξοδικής διερεύνησης1. 
Στην κάλυψη αυτού ακριβώς του βιβλιογραφικού κενού έρχεται να συµβάλει η 
συγκεκριµένη µελέτη. Θέτοντας στο επίκεντρο της µετανάστευσης τον οικογενειακό 
παράγοντα και χωρίς να στηρίζεται σε πλούσια προϋπάρχουσα γνώση, ασφαλώς και 
δεν επιδιώκει καθολικές απαντήσεις και γενικεύσιµα συµπεράσµατα. Κάθε µας 
διαπίστωση αποτελεί περισσότερο έτσι ερέθισµα για περαιτέρω ερευνητική 
δραστηριότητα. 

Αντικείµενο συζήτησης είναι η µετανάστευση των αλβανικών οικογενειών, 
εγκατεστηµένων στην Ελλάδα κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, όπου η 
                                                           
1 Η µέχρι τώρα έρευνα επικεντρώνεται σε άλλου είδους ζητήµατα µε έµφαση στους παράγοντες 
µετανάστευσης, τον αριθµό και την κατηγοριοποίηση των µεταναστών (Πετρινιώτη,1993, Lazaridis & 
Theotoky, 1999 κ.ά.), στις συνθήκες διαβίωσης των µετακινούµενων (ως προς την εργασία, την 
κατοίκηση και τον κοινωνικό τους χώρου γενικότερα) (Ψηµµένος, 1995, Lazaridis & Psimmenos, 
2000, Iosifides & King, 1998, Fakiolas, 1997, 2000, Markova & Sarris, 1997, Anderson & Phizacklea, 
1997, Lazaridis, 1999, Λάζος, 1997, Κασιµάτη, 1998 κ.ά.), στην κοινωνικο-πολιτισµική τους 
ταυτότητα (Lazaridis & Wickens, 1999, Triandafyllidou, 1996, 2000 κ.ά), στην εκπαιδευτική διάσταση 
του ζητήµατος (∆αµανάκης, 1997, Μάρκου, 1997, Τσιάκαλος, 2000 κ.ά.), στη διαµόρφωση των 
τάσεων των ΜΜΕ (Καρύδης, 1996, Κωνσταντινίδου, 1999, Triandafyllidou & Mikrakis, 1995, 
Triandafyllidou, Calloni, Mikrakis, 1997 κ.ά.), στις πολιτικές απέναντι στους αλλοδαπούς (Lazaridis, 
1996 κ.ά.) κ.λπ. 
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µετακίνηση των µελών τους δεν πραγµατοποιήθηκε όµως απευθείας από τη χώρα 
προέλευσης. Καθώς η ενιαία οικογενειακή µετανάστευση δεν κατέστη δυνατή, 
αρχικώς µετακινήθηκε ένας περιορισµένος αριθµός προσώπων (είτε ο ένας εκ των 
δύο συζύγων, είτε και οι δύο σύζυγοι), παραµένοντας τα υπόλοιπα άτοµα (είτε ο ένας 
γονέας µε τα παιδιά, είτε τα παιδιά) στην Αλβανία. Όλο αυτό το διάστηµα 
οικογενειακού αποχωρισµού προσδιορίζεται ως φάση αποδιοργάνωσης, δηλαδή 
πρόκειται για µια κατάσταση, όπου τα µέλη της οικογένειας δε συζούν, λόγω της 
απουσίας ενός ή και των δύο γονέων-συζύγων, συνεπώς διαταράσσεται το σύστηµα 
των ενδο-οικογενειακών ρόλων και λειτουργιών. Εφόσον ολοκληρωθεί η 
µετανάστευση και των άλλων µελών στη χώρα υποδοχής, τότε αναφερόµαστε στην 
επίτευξη της οικογενειακής συνένωσης. Από το σηµείο αυτό και µετά κλείνει ένας 
κύκλος και ανοίγει ένα άλλος για τις οικογένειες των µεταναστών. 

Στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η διαδροµή των 
αλβανικών οικογενειών, φαινόµενο που εξελίσσεται σε διαδοχικά στάδια στο πλαίσιο 
της µετανάστευσης. Μετανάστευση, αποδιοργάνωση και συνένωση εξετάζονται έτσι 
συνολικά. 
Συγκεκριµένα, αναφερόµαστε: 

α. στην αρχική φάση της µετανάστευσης των µελών των αλβανικών 
οικογενειών, 
β. στη µετέπειτα φάση του αποχωρισµού και της ενδεχόµενης 
‘’αποξένωσης’’ µεταξύ τους, εννοώντας την περίοδο αποδιοργάνωσης των 
οικογενειών και  
γ. στη φάση της εγκατάστασης των αλβανικών οικογενειών στη χώρα 
υποδοχής, προσδιορίζοντας έτσι τις διαδικασίες συνένωσης των µελών 
τους.  
Οι παραπάνω φάσεις διακρίνονται επιπλέον σε επιµέρους τµήµατα, καθένα από 

τα οποία αντιπροσωπεύει τις συνέπειες της µετανάστευσης στις οικογένειες. 
 
Η Αλβανία ως χώρα αποστολής µεταναστών και η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής 

αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις µιας πραγµατικότητας, όπως αυτή 
διαµορφώθηκε, εξελίχθηκε και µονιµοποιήθηκε ιδίως κατά την προηγούµενη 
δεκαετία. Η Αλβανία αποτέλεσε κοµµάτι των ανακατατάξεων της ανατολικής 
Ευρώπης, κάτι που είχε ως αποτέλεσµα µαζικές ανθρώπινες εξόδους από τα σύνορά 
της, ενώ η Ελλάδα, πλήρες µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκαταλέγεται πλέον 
στις αναπτυγµένες χώρες-δέκτες µεταναστευτικών ρευµάτων. Ο κύριος όγκος των 
µετακινούµενων από την Αλβανία κατευθύνεται και εγκαθίσταται στη χώρα µας, ενώ 
το µεγαλύτερο µέρος των αλλοδαπών στην Ελλάδα προέρχεται από το γειτονικό 
κράτος. Σε αυτούς τους δύο λόγους οφείλεται κυρίως η επιλογή της συγκεκριµένης 
πληθυσµιακής οµάδας από την πλευρά µας. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει µια ακόµη παράµετρος, σχετιζόµενη µε την 
παιδαγωγική-εκπαιδευτική διάσταση του θέµατος. Σύµφωνα µε τις έως τώρα έρευνες 
ως προς τις εκπαιδευτικές-παιδαγωγικές προεκτάσεις της παρουσίας των παιδιών των 
µεταναστών στο ελληνικό σχολείο, αυτές επικεντρώνονται στην παιδαγωγική 
διαδικασία και επεκτείνονται σε εκτιµήσεις για το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας 
υποδοχής γενικότερα. Όλα αυτά όµως χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προγενέστερη ή 
ακόµη και η τωρινή µεταναστευτική εµπειρία των ανήλικων ατόµων και των 
οικογενειών τους. Εξετάζεται δηλαδή αποµονωµένη η εκπαιδευτική από την 
οικονοµική, κοινωνική, πολιτική και οικογενειακή διάσταση της µετανάστευσης. 
Αυτό το κενό αποτέλεσε ως ένα βαθµό και προσωπικό κίνητρο για την επιλογή του 
συγκεκριµένου θέµατος και την εκπόνηση της παρούσας εργασίας. Στόχος της είναι η 
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ανάλυση των συνθηκών εκείνων, οι οποίες πριν από την ‘’ένταξη’’ των 
µεταναστόπουλων στο σχολείο της χώρας υποδοχής, καθορίζουν τη θέση τους µέσα 
σ’ αυτό.  

Της παιδαγωγικής-εκπαιδευτικής θεώρησης προηγείται υπό την έννοια αυτή η 
οικονοµική, κοινωνιολογική και ψυχολογική θεώρηση του µεταναστευτικού 
φαινοµένου. 
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1.2. Σκοποί, στόχοι και ερευνητικά ερωτήµατα 
Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι η ανάλυση της µετανάστευσης των 

αλβανικών οικογενειών στη χώρα µας. Στόχος της είναι να καταδειχτεί η 
‘’διαδροµή’’ των µελών κάθε οικογένειας, τα οποία ενώ συµβίωναν ενιαία στη χώρα 
προέλευσης, ύστερα από µια περίοδο αποχωρισµού µεταξύ τους εγκαθίστανται πλέον 
στη χώρα υποδοχής, δηλαδή σε ένα ‘’ξένο’’ γι’ αυτά περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό 
τίθενται µια σειρά από ζητήµατα σχετικά µε τις συνέπειες της µετανάστευσης στις 
αλβανικές οικογένειες. Σε ποιοτικά προσανατολισµένες έρευνες δεν είναι απολύτως 
αναγκαίο να διατυπώνονται ερευνητικές υποθέσεις, καθώς µέσα από τα ίδια τα 
εµπειρικά δεδοµένα είναι δυνατόν να φωτιστούν κάποιες πλευρές της έρευνας 
(Παπαγεωργίου, 1998, 134). Η σηµασία του σταδίου αυτού έγκειται στο ότι 
συγκεκριµενοποιούνται οι κατευθυντήριες γραµµές ως προς την άντληση, την 
επεξεργασία και την ερµηνεία των πληροφοριών, καθώς επεξηγείται ακόµη πιο 
διεξοδικά η γενικότερη σκοποθεσία. 

Παρακάτω επιχειρούµε µια κατηγοριοποίηση των κύριων σταδίων της έρευνας, 
αποσαφηνίζουµε τους στόχους της εργασίας σε κάθε φάση και διατυπώνουµε 
ανάλογα ερευνητικά ερωτήµατα. 

 
Ι. Αναφερόµενοι στο πρώτο στάδιο εννοούµε την περίοδο εκείνη, όπου οι οικογένειες 
είναι ακόµη στη χώρα προέλευσης, αποφασίζεται η µετακίνηση και καθορίζεται η 
µεταναστευτική τους στρατηγική.  

Στόχος µας είναι να εξεταστούν στη συγκεκριµένη φάση: 
α. Οι παράγοντες επηρεασµού της µετανάστευσης των Αλβανών προς 
στην Ελλάδα. 
β. Ο µεταναστευτικός-οικογενειακός προσανατολισµός στη δεδοµένη 
συγκυρία. 
γ. Οι ενδο-οικογενειακές διεργασίες λήψης των µεταναστευτικών 
αποφάσεων και ο ρόλος των εξω-οικογενειακών επιδράσεων.  
Τα ερευνητικά ερωτήµατα είναι στην προκειµένη περίπτωση: 
α. Ποιος ο ρόλος του οικογενειακού παράγοντα στην αλβανική 
µετανάστευση και την επιλογή της χώρας προορισµού; 
β. Γιατί δεν µετακινούνται οικογενειακώς οι Αλβανοί την Ελλάδα; 
γ. Ποια η µεταναστευτική στρατηγική των οικογενειών ως προς το 
µέλλον της παραµονής των µελών τους σε µια από τις δύο χώρες; 
δ. Με ποιον τρόπο λαµβάνονται οι µεταναστευτικές αποφάσεις στο 
πλαίσιο των αλβανικών οικογενειών, από τι επηρεάζεται η λήψη τους και 
ποιες οι ψυχολογικές συνέπειες τέτοιου είδους διεργασιών; 
ε. Ποιος ο ρόλος των συγγενικών-µεταναστευτικών δικτύων στη 
διαµόρφωση των οικογενειακών επιλογών; 
στ. Σε ποιο βαθµό επηρεάζει η ελληνική µεταναστευτική νοµοθεσία τις 
κινήσεις των αλβανικών οικογενειών; 

 
ΙΙ. Αναφερόµενοι στο δεύτερο στάδιο εννοούµε την περίοδο εκείνη, όπου τα µέλη 
των οικογενειών συµβιώνουν ανεξάρτητα µεταξύ τους, καθώς άλλα βρίσκονται στην 
Αλβανία και άλλα στην Ελλάδα. 

Στόχος µας είναι να εξεταστούν στη συγκεκριµένη φάση: 
α. Τα αποτελέσµατα της αποδιοργάνωσης για τις µεταναστευτικές 
οικογένειες. 
β. Οι στρατηγικές των οικογενειών για την αντιµετώπιση των συνεπειών 
της µετανάστευσης-αποδιοργάνωσης. 
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Τα ερευνητικά ερωτήµατα είναι στην προκειµένη περίπτωση: 
α. Ποιες οι οικονοµικές, κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες της 
αποδιοργάνωσης σε ατοµικό-οικογενειακό επίπεδο; 
β. Με ποιους τρόπους επικοινωνούν µεταξύ τους µέλη µεταναστευτικών 
οικογενειών καθ’ όλη την περίοδο της αποδιοργάνωσης; 
γ. Ποιες στρατηγικές αναπτύσσονται για την υπέρβαση των αρνητικών 
συνθηκών της µετανάστευσης; 
δ. Ποιες οι µεταβολές στον προσανατολισµό των οικογενειών σε σχέση 
µε την πρώτη φάση της µετανάστευσης; 
ε. Ποιος ο ρόλος του θεσµικού µεταναστευτικού πλαισίου ως προς την 
τακτική της οικογενειακής συνένωσης; 
 

ΙΙΙ. Αναφερόµενοι στο τρίτο στάδιο εννοούµε την περίοδο εκείνη, όπου οι οικογένειες 
εγκαθίστανται και συµβιώνουν πλέον µε όλα τους τα µέλη στη χώρα υποδοχής. 

Στόχος µας είναι να εξεταστούν στη συγκεκριµένη φάση: 
α. Από τι επηρεάστηκε η συνένωση των αλβανικών οικογενειών στη 
χώρα µας. 
β. Οι διαδικασίες συνένωσης, εγκατάστασης και παραµονής των 
µεταναστευτικών οικογενειών στη χώρα υποδοχής. 
γ. Ο µεταναστευτικός προσανατολισµός των οικογενειών από την 
περίοδο σχεδιασµού της συνένωσης έως και σήµερα. 
Τα ερευνητικά ερωτήµατα είναι στην προκειµένη περίπτωση: 
α. Ποια η µεταναστευτική στρατηγική των οικογενειών κατά το 
σχεδιασµό της συνένωσης των µελών τους; 
β. Ποιες οι οικονοµικές, κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες της 
οικογενειακής εγκατάστασης στη χώρα υποδοχής; 
γ. Ποιες στρατηγικές αναπτύσσουν οι αλβανικές οικογένειες για την 
‘’ένταξή’’ τους στο µεταναστευτικό περιβάλλον; 
δ. Ποιος ο οικογενειακός προσανατολισµός των µεταναστών ως προς το 
µέλλον τους; 
ε. Σε τι συνίσταται η ελληνική µεταναστευτική νοµοθεσία, αναφερόµενοι 
στην παραµονή οικογενειών; 
 

Ερωτήµατα σαν αυτά αποτελούν τον πυρήνα των σκέψεών µας και απαντώνται στη 
βάση συγκεκριµένων µεθοδολογικών κατευθύνσεων, κάτι που πρόκειται να µας 
απασχολήσει στην επόµενη ενότητα.  
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1.3. Μεθοδολογική προσέγγιση αντικειµένου 
 Κάθε έρευνα συνίσταται θα λέγαµε στην προσπάθεια αναπαράστασης της 
πραγµατικότητας µε την εφαρµογή συστηµατικών µεθόδων συλλογής, επεξεργασίας 
και ανάλυσης των εµπειρικών δεδοµένων, αποσκοπώντας τελικά στη σύνδεση τους 
µε τις προϋπάρχουσες θεωρητικές ιδέες του ερευνητή για το κοινωνικό γίγνεσθαι 
(Κυριαζή, 1999, 17). Η εργασία µας εντάσσεται επί του προκειµένου στη λογική µιας 
ποιοτικής κατεύθυνσης. Μια τέτοια θεώρηση έχει τις βάσεις της στο ‘’ερµηνευτικό 
παράδειγµα’’, προϊόν της γερµανικής φιλοσοφικής-κοινωνιολογικής σκέψης, όπως 
προέκυψε από την αντίθεση στη θετικιστική τάση, ως αποκλειστικής φιλοσοφικής-
µεθοδολογικής αναζήτησης, αντίληψης και ερµηνείας της κοινωνικής εµπειρίας. Στο 
πλαίσιο αυτό οριοθετήθηκε από τον W. Dilthey η σηµασία της διαφοροποίησης 
µεταξύ φυσικών επιστηµών (Naturwissenschaften) και επιστηµών του πνεύµατος 
(Geisteswissenschaften). Στο επίκεντρο της σχετικής συλλογιστικής είναι ότι οι 
ανθρωπιστικές επιστήµες (Humanwissenschaften) χρειάζεται να χρησιµοποιούν µια 
µεθοδολογία, έτσι ώστε να επιτρέπεται η ‘’κατανόηση’’ (Verstehen) των φαινοµένων, 
έννοια που αναπτύχθηκε από τους Dilthey και Weber και αποτέλεσε έκτοτε βασικό 
αξίωµα της ποιοτικής προσέγγισης (Henwood & Pidgeon, 1994, 17).  
 Η ανάλυση, ερµηνεία και χρήση του εµπειρικού µας υλικού βασίζεται στην 
ερµηνευτική προσέγγιση, όπου βασικός στόχος είναι η διευκρίνηση της πραγµατικής 
σηµασίας των λεκτικών διατυπώσεων, δηλαδή ο ακριβής προσδιορισµός ενός 
νοήµατος µε σκοπό την κατανόηση κάθε κοινωνικής δράσης. Έργο της ερµηνευτικής 
είναι η οργάνωση της πνευµατικής διεργασίας, όπως παρεµβάλλεται ανάµεσα στην 
έκφραση ενός πνευµατικού δηµιουργήµατος και την κατανόησή του (Πυργιωτάκης, 
1999, 104). Αυτού του τύπου η πνευµατική διεργασία διακρίνεται ειδικότερα σε τρεις 
φάσεις: «την άµεση πρώτη συνάντηση και αποδοχή του έργου, την υπέρβαση προς το 
βάθος του ερµηνευτικού δεδοµένου µαζί µε µια κίνηση για αναδόµηση ή ανασύνθεσή 
του και, τέλος, την επανασύµφρανση του ερµηνευτικού νοήµατος σε µια νέα 
οικείωση του έργου» (Μιχαηλίδης, 1984, 25). Αξιολογώντας ένα κείµενο είναι 
κρίσιµο να λάβουµε υπόψη ό, τι ο Dilthey ονόµασε ‘’ιστορικό λόγο’’: την επαφή του 
ερευνητή µε το πνεύµα της εποχής, όπου εκφράζεται η ιδιαιτερότητα της στιγµής.  

Τίθεται εποµένως λογικά ένα ερώτηµα σχετικά µε την ορθότητα ή µη της 
αξιολόγησης ενός οποιουδήποτε κειµένου. Κατά το Gadamer πρόκειται για µια 
παράσταση, (µια) παρουσία κειµενική ενός νοήµατος και (µια) αναπαράσταση µε την 
παρεµβολή του µεσολαβούντος προσώπου (Παπαγεωργίου, 1998, 130-6). Στο σηµείο 
αυτό προκύπτει όµως ένα ακόµη ζήτηµα σε σχέση µε το ρόλο αυτού του 
µεσολαβούντος προσώπου και το πόση ενεργή συµµετοχή µπορεί να ασκήσει κατά τη 
διάρκεια της ερµηνείας. Ο ‘’ερµηνευτής’’ λειτουργεί πραγµατικά ατοµικά-
υποκειµενικά, γιατί ακόµα κι αν συνταυτιστεί µε την απαίτηση που θέλει 
«πνευµατική συγγένεια ανάµεσα στον ερευνητή και το συγγραφέα και µια πλήρη 
µεταφορά του πρώτου στη συναισθηµατική κατάσταση του δεύτερου», παράλληλα 
δεν παύει να είναι µέλος µιας διαφορετικής εποχής, κοινωνικής, πολιτικής και 
πολιτιστικής (Πυργιωτάκης, 1999, 102). Με άλλα λόγια είναι φορέας των 
προσωπικών του ατοµικών-υποκειµενικών ιδεών και κοσµοθεωριών, που τον 
διαφοροποιούν και του προσδίδουν µια ιδιαίτερη οπτική θέασης της 
πραγµατικότητας. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω αναφορών επιχειρούµε ορισµένες διευκρινίσεις 
σχετικά µε την ερµηνεία του υλικού των συνεντεύξεων. Μέσα από τις µαρτυρίες των 
υποκειµένων και την κειµενική µεταφορά του λόγου τους εκφράζονται οι εµπειρίες 
µιας κοινωνικο-πολιτισµικής πραγµατικότητας σε ένα µεταβαλλόµενο χωρο-χρονικό 
πλαίσιο. Τέτοιες εµπειρίες δε συγγράφονται από τους αφηγούµενους, αλλά 
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µεταφέρονται υπό τη µορφή των αφηγήσεών τους. Συγγραφέας είναι ο ίδιος ο 
ερευνητής, που επιχειρεί να αποδώσει το βαθύτερο νόηµα των διατυπώσεων, 
συµµετέχοντας µάλιστα στη ‘’ζωντανή’’ παραγωγή τους. Προκειµένου να επιτύχει η 
κατανόηση, η επεξεργασία και µετά η εξήγηση των λεκτικών σηµαινόντων και 
σηµαινόµενων, ιδιαίτερης σηµασίας είναι το στάδιο της συλλογής των δεδοµένων. 
Μέσα από την αλληλεπίδραση ανάµεσα στον ερωτώντα και τον ερωτώµενο είναι 
δυνατόν να διαµορφωθούν οι προϋποθέσεις, οδηγώντας στη σύλληψη των ιδεών, των 
νοηµάτων και του ζωτικού περίγυρου των φορέων των πληροφοριών. Η διεξαγωγή 
των συνεντεύξεων εντάσσεται βάσει της λογικής αυτής στο πλαίσιο µιας 
συστηµατικής παρατήρησης.  

Από τη διαδικασία λήψης των συνεντεύξεων, την κατηγοριοποίηση του υλικού 
και τη σύνταξη της τελικής έκθεσης µεσολαβούν συγκεκριµένα βήµατα από την 
πλευρά του ερευνητή. Καταρχάς, δεδοµένου ότι δεν υφίσταται ουδέτερος τρόπος 
έκφρασης, κατά τη διαδικασία της αποµαγνητοφώνησης καταγράφονται τόσο τα 
λεχθέντα του αφηγητή, όσο και άλλα σηµεία της ροής του λόγου των υποκειµένων, 
όπως διακοπές, παύσεις, το είδος της διάθεσης του ατόµου (εξωστρεφής ή 
εσωστρεφής), αν είναι άκαµπτος ή διαλλακτικός ο τόνος τους κ.ά. (Chambers, 1994, 
22-23). Παράλληλα µε τη λήψη των συνεντεύξεων εφαρµόζεται και συστηµατική 
παρατήρηση, ακριβώς για να καταγραφεί η αυθόρµητη συµπεριφορά των 
υποκειµένων σε δεδοµένες χρονικές στιγµές. Η κατηγοριοποίηση των δεδοµένων 
συνίσταται στην ταξινόµηση τους σε θεµατικές ενότητες, ανάλογα µε τα ερευνητικά 
ερωτήµατα, µέσω επιλεγµένων διατυπώσεων από τα συλλεχθέντα στοιχεία. Το τελικό 
κείµενο κρίνεται ως το αποτέλεσµα επικύρωσης ή µη των αρχικών ερευνητικών 
υποθέσεων ή ερωτηµάτων. Η τελική παράθεση των στοιχείων είναι αναγκαίο να 
παρέχει στον αναγνώστη τα εργαλεία κατανόησης της συσχέτισης µεταξύ 
ερευνητικών σκοπών και αποτελεσµάτων.  

Έχοντας επίγνωση των ορίων του ερευνητή στην αναπαράσταση ενός 
κοινωνικού γεγονότος, ο ρόλος του καθίσταται ορατός σε δύο κυρίως περιπτώσεις: 
στη συλλογή του υλικού µέσω των συνεντεύξεων και την αναπαράσταση των 
δεδοµένων στην τελική έκθεση. Αναφερόµενοι στην πρώτη φάση, ο ερωτών έχει 
υποχρέωση να είναι σε µια ορισµένη ‘’απόσταση’’ από τον ερωτώµενο, έτσι ώστε να 
αποφευχθεί µια συναισθηµατικού τύπου ‘’εµπλοκή’’, που πιθανόν να προκαλούσε 
αλλοίωση των αποτελεσµάτων. Στο δεύτερο στάδιο ακολουθεί η αναπαράσταση των 
αφηγήσεων των υποκειµένων, κάτι που προϋποθέτει µια αποστασιοποίηση από τις 
όποιες ιδεολογικές-προσωπικές µας αντιλήψεις. Είναι δυνατόν όµως να υπάρξει µη 
κατευθυντική στάση από πλευράς ερευνητή, ιδίως µέσα σε συνθήκες 
αλληλεπίδρασης, όταν ελλοχεύει µάλιστα ο κίνδυνος προκατάληψης από τον ίδιο τον 
ερωτώµενο; Με αφορµή το παραπάνω ερώτηµα εγείρεται ένα θέµα-σχετικό της 
συζήτησης περί υποκειµενικής ή µη εκτίµησης της πραγµατικότητας από την άποψη 
του επιστήµονα. 

Ως προς αυτό χρειάζεται να τονίσουµε ότι η ερµηνευτική είναι µια κατεξοχήν 
διαλογική δραστηριότητα, τα συµπεράσµατα της οποίας συντείνουν περισσότερο σε 
µια πιθανολογούµενη παρά µια οριστική ερµηνεία, κάτι που εγείρει τις µορφές της 
εµπειρικής επαλήθευσης. Η φύση της ερµηνευτικής µεθόδου επιτρέπει στον ερευνητή 
µεγάλο ποσοστό συµµετοχής στην πορεία της ερµηνείας, καθώς ο ίδιος καλείται να 
εξηγήσει, πληρώντας βέβαια τις απαραίτητες προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Η θέση 
µας είναι ότι επιβάλλεται να διατηρήσει τη θέση του ‘’άλλου’’ στην ερευνητική 
διαδικασία, ενός άλλου που δε χρειάζεται όµως να είναι αξιολογικά ουδέτερος στις 
αναλύσεις του, αρκεί να µην υπάρξει διαστρέβλωση των τεκµηρίων της έρευνας. Στη 
λογική αυτή κινείται και η µεθοδολογική µας προσέγγιση, επιδιώκοντας να 
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αναλύσουµε, να κατανοήσουµε και να δηµοσιοποιήσουµε τα µηνύµατα των 
αλβανικών µεταναστευτικών οικογενειών, έτσι ώστε να κάνουµε κοινωνούς αυτών 
των µηνυµάτων µέλη τόσο της ακαδηµαϊκής-ερευνητικής κοινότητας, όσο και του 
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. 
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1.4. Συγκρότηση του δείγµατος 
 Ως προς την οργάνωση του δείγµατος, η µεθοδολογία αποσκοπεί στην 
οριοθέτηση εκείνων των ασφαλιστικών δικλείδων, έτσι ώστε να προσδιορίζεται 
επαρκώς η κατανοµή των υποκειµένων στις δοµές της έρευνας, διευκολύνοντας τη 
µετάφραση των αποτελεσµάτων της. Σε µια ποιοτικά προσανατολισµένη εργασία έχει 
ο ίδιος ο ερευνητής αρµοδιότητα να αποφασίζει για τα παρατηρούµενα άτοµα, που 
θεωρεί ότι ανταποκρίνονται στις ερευνητικές απαιτήσεις, δηλαδή επιλέγεται ένας 
περιορισµένος αριθµός υποκειµένων αντί για ένα ευρύ τυχαίο δείγµα. Στην 
περίπτωσή µας πρόκειται για ένα δείγµα σκόπιµης δειγµατοληψίας (purposive 
sample) (Κυριαζή, 1999 118). Η πρόσβαση στους ερωτώµενους επιτυγχάνεται µε 
βάση την τεχνική της χιονοστιβάδας (Snowball Sample) (Miller, 2000, 79). Ο 
ερευνητής επιδιώκει στο πλαίσιο αυτό να ‘’κερδίσει’’ την εµπιστοσύνη του πρώτου 
ερωτώµενου, ο οποίος τον συστήνει εν συνεχεία σε ένα δεύτερο άτοµο, που µε τη 
σειρά του τον στέλνει σε τρίτο κ.ο.κ. Αποτέλεσµα αυτής της πρακτικής είναι να 
συνεχίζεται η διαδικασία πρόσβασης2.  

Η εµπειρία περί του σχεδιασµού, της διεξαγωγής και της αποφυγής 
ενδεχόµενων προβληµάτων στην εφαρµογή των ερευνητικών µεθόδων αποκτήθηκε 
µέσα από µια πιλοτική έρευνα (pilot study). Αποτέλεσµά της ήταν η συλλογή 
προκαταρκτικών πληροφοριών, έχοντας έτσι µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα του 
µεταναστευτικού πληθυσµού συνολικά. Κύριος στόχος στο στάδιο αυτό είναι η 
‘’τοποθέτηση’’ του ερευνητή στον κοινωνικό χώρο των Αλβανών, αποβλέποντας 
αφενός στην κατανόηση των πτυχών της ιδιωτικής-συλλογικής τους ζωής και 
αφετέρου στην οικοδόµηση αµοιβαίων σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους ίδιους. Αρχή 
για µια τέτοια διαδικασία αποτέλεσε η συµµετοχή µου στην απογραφή τις 18 
Μαρτίου 2001. Μέσα από διαδοχικές συζητήσεις µε τους µετανάστες σε ‘’δικούς’’ 
τους δηµόσιους χώρους συγκέντρωσης, όπως ο ∆ηµοτικός Κήπος της πόλης του 
Ρεθύµνου, ένα γνωστό γι΄ αυτούς καφενείο, έξω από τα γραφεία του Ο.Α.Ε.∆. κ.ά. 
αποκτήθηκε µια οικειότητα, που οδήγησε τελικά σε επισκέψεις ακόµη και στα σπίτια 
των τελευταίων. ∆ιαµορφώθηκε έτσι µια γενικότερη εντύπωση σχετικά µε το τι 
επρόκειτο να διερευνήσουµε. 

Η επιλογή του δείγµατος έλαβε υπόψη παράγοντες σε σχέση µε χαρακτηριστικά 
της µετανάστευσης των αλβανικών οικογενειών, της σύνθεσης του ερευνούµενου 
πληθυσµού και του χωρο-χρονικού συγκείµενου των προς µελέτη φαινοµένων: 

α. Η κλιµάκωση της εγκατάστασης των αλβανικών οικογενειών στη 
χώρα µας εντάσσεται σε διαδοχικά στάδια µετανάστευσης, 
αποδιοργάνωσης και συνένωσης µεταξύ των µελών τους. Λαµβάνοντας 
υπόψη τη χρονική διάρκεια του µεταναστευτικού κύκλου των 
οικογενειών: ο πρώτος εγκατεστηµένος µετανάστης του δείγµατος 
εντοπίστηκε το 1993 και η τελευταία περίπτωση οικογενειακής εισόδου 
το 1999. Ως εκ τούτου καλύπτεται ένα διάστηµα επτά ετών, από το 1993 
έως το 1999, εντός του οποίου τίθενται τα σχετικά µε τις υποθέσεις µας 
ερωτήµατα. 
 
β. Σε σχέση µε την ακολουθία-σειρά µετακίνησης των µελών των 
οικογενειών προκύπτει η παρακάτω κατηγοριοποίηση: 

                                                           
2 Η αρνητική πλευρά της συγκεκριµένης τεχνικής έγκειται στο ζήτηµα της ‘’αντιπροσωπευτικότητας’’, 
απόρροια της διαδικασίας επιλογής των οικογενειών, που εντοπίζονται από τα µέλη ενός εκτεταµένου 
δικτύου συγγενικών σχέσεων. Ως αντιστάθµισµα στο ενδεχόµενο µείωσης της 
‘’αντιπροσωπευτικότητας’’ ορίζεται ο αποκλεισµός των συγγενικών οικογενειών από τις διαδικασίες 
επιλογής (Devine, 1995, 138). 
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- Κατά την αρχική περίοδο µετανάστευσης αναφερόµαστε σε 
οικογένειες, όπου µετακινείται είτε ένα µέλος, ο σύζυγος-πατέρας, είτε 
και οι δύο σύζυγοι-γονείς.  
- Κατά την επίτευξη της συνένωσης αναφερόµαστε σε οικογένειες, όπου 
ακολουθούν είτε η σύζυγος-µητέρα µαζί µε τα παιδιά, είτε η σύζυγος-
µητέρα και µετά τα παιδιά. 
 
γ. Στο δείγµα µας πρόκειται για συγκροτηµένες οικογένειες πυρηνικής ή 
διευρυµένης µορφής-δοµής, οι οποίες έχουν προκύψει µετά από ένα 
γάµο, είχαν συµπληρώσει έως και δώδεκα (12) έτη συλλογικού βίου 
στην χώρα προέλευσης και διανύουν από (1) έως δύο (2) έτη ενιαίας 
συµβίωσης µετά την επίτευξη της συνένωσης στη χώρα υποδοχής, 
ανεξάρτητα από την περίοδο εγκατάστασής τους σε αυτήν. 

 
δ. Βάση των παραπάνω κριτηρίων οδηγηθήκαµε στη συγκρότηση του 
δείγµατος της έρευνας: 
- Αναφερόµαστε σε έναν αριθµό δώδεκα (12) οικογενειών, πενήντα εφτά 
(57) µελών συνολικά, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται είκοσι 
τέσσερα (24) ενήλικα άτοµα - δώδεκα (12) άντρες και δώδεκα (12) 
γυναίκες - και τριάντα τρία (33) ανήλικα µέλη - εικοσιτέσσερα (24) 
αγόρια και εννέα (9) κορίτσια.  
- Μέγιστο όριο ηλικίας για τους άντρες είναι τα πενήντα έξι (56) και 
κατώτερο τα τριάντα οκτώ (38) χρόνια και αντίστοιχα για τις γυναίκες 
είναι τα σαράντα επτά (47) και τριάντα δύο (32) χρόνια. Τα ανήλικα 
άτοµα είναι ηλικίας από τριών (3) έως και (17) χρόνων. 
- Ως προς τον αριθµό των µελών πρόκειται για τετραµελείς (πέντε 
περιπτώσεις), πενταµελείς (πέντε περιπτώσεις) και εξαµελείς (δύο 
περιπτώσεις) οικογένειες. 

 
ε. Σχετικά µε το κοινωνικό status των µεταναστών: 
- Αναφερόµενοι στο νοµικό καθεστώς γίνεται διάκριση σε νοµίµως και 
παρανόµως εισερχόµενους στη χώρα υποδοχής.  
- Ανήκουν στις κατηγορίες µέσου και κατώτερου (κυρίως) µορφωτικού 
επιπέδου.  
- Απασχολούνται ως επί το πλείστον σε γεωργικές, οικοδοµικές και 
άλλες χειρονακτικές εργασίες.  
- Ως προς το θρήσκευµα έχουµε τόσο µουσουλµάνους, όσο και 
χριστιανούς Αλβανούς. 
- Η καταγωγή τους είναι τόσο από το βόρειο, όσο και το νότιο τµήµα της 
χώρας προέλευσης. 
 
στ. Ο χώρος κατανοµής των µεταναστών διαφοροποιεί την κοινωνική, 
οικογενειακή και ατοµική τους ύπαρξη. Ως προς την έρευνα των 
αλβανικών οικογενειών στο Ρέθυµνο αναφερόµαστε σε ένα 
‘’ιδεογραφικό’’ µοντέλο, το οποίο εξετάζει τα χαρακτηριστικά των 
υποκειµένων στην ηµι-αστική περιοχή του Ρεθύµνου.  

 
Ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας καλύπτει την περίοδο από τα µέσα Μαΐου 

έως και τις αρχές Σεπτεµβρίου του 2001. 
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1.5. ∆ιεξαγωγή της έρευνας 
Ως τεχνική συλλογής των ερευνητικών δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η 

συνέντευξη. Η τεχνική αυτή οριοθετείται µέσα από τη διαντίδραση ερωτώντα και 
ερωτώµενου µέσω της προφορικής επικοινωνίας και αποσκοπεί στην εκµαίευση 
στοιχείων από τις βιωµατικές εµπειρίες των ίδιων των υποκειµένων (Brenner, Brown 
& Canter, 1985). Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό που 
βρίσκεται «µέσα στο κεφάλι ενός ανθρώπου» και δίνεται η ευκαιρία να µετρηθεί τι 
γνωρίζει ένα άτοµο (γνώση και πληροφόρηση), τι αρέσει ή δεν αρέσει (αξίες και 
πεποιθήσεις) (Cohen & Manion, 1997, 374). Σκοπός είναι να αποδοθεί από τον ίδιο 
τον ερωτώµενο η προσωπική του αντίληψη για την κοινωνική πραγµατικότητα. Η 
συνέντευξη δεν παρουσιάζει βεβαίως µια ενιαία και οµοιόµορφη τυπολογία σε όλες 
τις περιπτώσεις, καθώς, ανάλογα µε τη θεµατολογία ή σκοποθεσία της έρευνας, 
επιλέγεται διαφορετική τεχνική (Duverger, 1988). Για τη συλλογή του υλικού στην 
παρούσα έρευνα εφαρµόστηκε η ηµι-δοµηµένη συνέντευξη. 

Ο κύριος λόγος επιλογής της ηµι-δοµηµένης συνέντευξης - λόγω και της 
σύνθεσης του δείγµατος - είναι η απαίτηση να προσδιοριστεί επακριβώς το 
περιεχόµενο των ερευνητικών δεδοµένων. Σκοπός είναι η τοποθέτηση των 
υποκειµένων σε συγκεκριµένα ερευνητικά ερωτήµατα. Έχοντας στη διάθεσή του ο 
ερευνητής ένα ηµι-δοµηµένο ερωτηµατολόγιο είναι σε θέση να εποπτεύσει αυτό το 
µέρος της ερευνητικής διαδικασίας. Συγκεκριµένα, καταγράφονται από την πλευρά 
του συγκεκριµένες ερωτήσεις, ενώ οι ερωτώµενοι καλούνται να απαντήσουν 
ελευθέρα, όποτε και όπως επιθυµούν. Οι ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις επιτρέπουν να 
διακριθεί τι οι ερωτώµενοι τονίζουν στο λόγο τους, πράγµα που, αν είχε 
κατασκευαστεί ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο, πιθανόν να διέφευγε του ερευνητή.  

Οι αφηγήσεις είναι βεβαίως διαχρονικές, καθώς ο ερωτώµενος αναφέρεται σε 
εµπειρίες του παρελθόντος, µεταφέροντάς τις στο παρόν. Τέτοιου είδους αφηγήσεις 
ενδείκνυνται σε περιπτώσεις, όπου ο ερευνητής ενδιαφέρεται για τις συνέπειες ενός 
κοινωνικού φαινοµένου διαχρονικά. Ιδιαίτερη σηµασία σε σχέση µε τα παραπάνω 
έχει και ο τρόπος υποβολής των ερωτήσεων, συνήθως σε πρώτο πρόσωπο, που 
άλλοτε χρειάζεται να είναι γενικός, άλλοτε ταιριάζει να έχει πιο συγκεκριµένη µορφή, 
ενώ σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να υποβάλει, να υπαγορεύει ή να κατευθύνει 
τις απαντήσεις των υποκειµένων. Εξίσου σηµαντικό είναι ότι όλων των παραπάνω 
χρειάζεται να προηγείται µια ενηµέρωση των υποκειµένων για την ταυτότητα, το 
ρόλο και τους σκοπούς του ερευνητή.  

Ως χώρος διεξαγωγής των συνεντεύξεων επιλέχτηκε η κατοικία διαµονής των 
υποκειµένων, δεδοµένου ότι οι ερωτώµενοι χρειάζεται να βρίσκονται σε ένα οικείο 
γι’ αυτούς κοινωνικό πλαίσιο. Μεθοδολογική προϋπόθεση αποτέλεσε επίσης η 
αποκλειστική και µόνο συµµετοχή των µελών των οικογενειών στο στάδιο της 
συλλογής των πληροφοριών. Σε σχέση µε τα παραπάνω κριτήρια υπήρξαν 
περιπτώσεις µη πραγµατοποίησης των συνεντεύξεων στον προγραµµατισµένο χρόνο 
διεξαγωγής τους.  

Κατά τις επισκέψεις του ερευνητή είτε βρίσκονταν και άλλα πρόσωπα εκτός 
των µελών της οικογένειας στο χώρο κατοικίας (µία περίπτωση), είτε εισήλθαν στη 
διάρκεια των συζητήσεων (δύο περιπτώσεις). Σε τρεις οικογένειες δεν ήταν επίσης 
παρόντα όλα τα µέλη λόγω έλλειψης συνεννόησης µεταξύ τους. Σε όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις επαναλήφτηκαν οι συναντήσεις σε άλλο χρόνο. Ακόµη, σε 
κάποιες περιπτώσεις δεν ήταν διαρκής η συµµετοχή των ανήλικων ατόµων στις 
συζητήσεις, ενώ σε δύο οικογένειες δεν παρέστησαν καν κατά τη διεξαγωγή της 
έρευνας. Σε µία οικογένεια αποχώρησε ο σύζυγος προς το τέλος της συνέντευξης 
λόγω προσωπικών υποχρεώσεων. Τέλος, σε µία άλλη οικογένεια διεξήχθη τελικά 
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ξεχωριστά η συνέντευξη µε τον κάθε σύζυγο, καθώς το ωράριο εργασίας του άνδρα 
και της γυναίκας δε συνέπιπταν, έτσι ώστε να βρίσκονται την ίδια χρονική στιγµή 
στην οικεία τους. Οι παραπάνω περιπτώσεις, όµως, δεν παύουν να είναι µεµονωµένες 
και, ως εκ τούτου, δεν επηρέασαν τη διεξαγωγή της έρευνας. 

Τα ερωτήµατα απευθύνονται στα µέλη κάθε οικογένειας, που έχουν διέλθει από 
τα στάδια αποδιοργάνωσης και συνένωσης. Αν και µονάδα ανάλυσης αποτελεί η 
οικογένεια, µονάδα παρατήρησης είναι τα µέλη της τελευταίας. Οι ερωτήσεις, 
απευθυνόµενες κατά κύριο λόγο στους συζύγους, είτε είναι κοινές, είτε 
διαφοροποιούνται ανάλογα µε την περίπτωση. Ο ρόλος των ανήλικων ατόµων είναι 
συµπληρωµατικός κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, όταν ο ερευνητής επιδιώκει 
να αντλήσει ειδικότερες πληροφορίες για θέµατα που τα απασχολούν. Η λήψη 
ατοµικών συνεντεύξεων από τα ανήλικα άτοµα, προκειµένου να εκφράσουν τις 
απόψεις τους ανεπηρέαστα από τους γονείς, δεν κατέστη εφικτή στο στάδιο αυτό. 
Τόσο ο διαθέσιµος χρόνος των µεταναστών, που ήταν περιορισµένος, λόγω του ότι 
έπρεπε να συµπίπτουν οι ώρες παραµονής και των δύο συζύγων στην οικογένεια, όσο 
και χώρος των οικογενειών, που περιορίζονταν σε δύο το πολύ δωµάτια στην 
πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν επέτρεψαν µια αυτόνοµη συζήτηση µε κάθε µέλος 
ξεχωριστά. Όλα τα παραπάνω, επίσης, σε συνάρτηση µε την επιθυµία των 
µεταναστών γονέων να µην αποµονωθούν κάποια µέλη των οικογενειών τους, 
οδήγησαν στη διεξαγωγή ενιαίων συνεντεύξεων.  

Για την όσο το δυνατόν πιο ποιοτική καταγραφή των αφηγήσεων 
χρησιµοποιήθηκε tape recorder. Σε περιπτώσεις άρνησης των υποκειµένων να 
καταγραφούν οι συνοµιλίες, το ζήτηµα αυτό ξεπεράστηκε στην πορεία, καθώς έγινε 
σαφές ότι δεν επρόκειτο να καταγραφούν τα ονόµατα ή άλλα προσωπικά δεδοµένα 
των µελών των οικογενειών. Επίσης, όποτε προέκυψαν αδυναµίες κατανόησης των 
ερωτήσεων, επακολούθησαν διευκρινίσεις από την πλευρά του ερευνητή, ενώ σε 
αρκετές περιπτώσεις το ρόλο αυτό ανέλαβαν τα ανήλικα µέλη των οικογενειών. 
Τέλος, δεν έλειψαν και περιπτώσεις άρνησης από την πλευρά των υποκειµένων στο 
να απαντηθούν ορισµένες ερωτήσεις, ενώ, από την άλλη, ζητήθηκε να µην 
καταγραφούν στο µαγνητόφωνο ορισµένες φράσεις από τα λεγόµενά τους. Οι 
απαιτήσεις αυτές έγιναν αποδεκτές από την πλευρά του ερευνητή, έτσι ώστε να µην 
υπάρξουν περαιτέρω προβλήµατα κατά την ερευνητική διαδικασία.  
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1.6. Πηγές συλλογής υλικού 
Η τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων της έρευνας στηρίχθηκε στην ύπαρξη 

πρωτογενών και δευτερογενών πηγών. Παρακάτω αναφέρονται οι πηγές αυτές, ενώ 
επιχειρείται η αποσαφήνιση της χρησιµοποίησής τους. 
Συγκεκριµένα: 
α. Το υλικό της συγκεκριµένης έρευνας προέρχεται κατά βάση από πρωτογενείς 
πηγές.  
Το πρωτογενές υλικό συνίσταται:  
- Στο υλικό των ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων, προκειµένου να καταγραφούν οι 
απόψεις των υποκειµένων απέναντι στα ζητούµενα της έρευνας. 
- Σε γράµµατα αλληλογραφίας και φωτογραφίες, χρήσιµες πηγές ενηµέρωσης, 
προκειµένου να φωτιστούν ορισµένες πτυχές των γεγονότων, όπως αναφέρονται από 
τα µέλη των οικογενειών. 
- Σε νοµοθετικό πλαίσιο για τους αλλοδαπούς, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών 
νόµων, εισηγητικών εκθέσεων και πρακτικών της Βουλής, όσον αφορά τη θεώρηση 
της πολιτικής της Ελλάδας στα ζητήµατα των αλλοδαπών γενικότερα και των 
οικογενειών τους ειδικότερα. 
- Σε έγγραφα δηµόσιων υπηρεσιών, φορέων και οργανισµών για τη συλλογή 
επιµέρους στοιχείων. 
β. ∆ευτερογενές υλικό αποτελεί η βιβλιογραφία για την τεκµηρίωση των απόψεων 
του ερευνητή, ενώ στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και το έντυπο υλικό από τον 
περιοδικό ή ηµερήσιο τύπο, όπου εκφράζονται θέσεις προσώπων, φορέων και 
θεσµών. Η σηµασία των πηγών αυτών σχετίζεται µε την υποστήριξη µιας όσο το 
δυνατόν πιο σφαιρικής αντίληψης των γεγονότων και την αποφυγή των όποιων 
αξιολογικών παρεµβάσεων του συγγραφέα. 
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2. ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
2.1. Εννοιολογική αποσαφήνιση  

Η ανάλυση του συγκεκριµένου ερευνητικού θέµατος προϋποθέτει την 
προηγούµενη συζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας και την αποσαφήνιση του όρου 
µετανάστευση. Η εργασία αυτή καθίσταται µάλιστα ιδιαίτερα επιτακτική κατά την 
παρούσα συγκυρία, όπου η χρησιµοποιούµενη επιστηµονική ορολογία αγγίζει συχνά 
τα όρια της πολυπλοκότητας, αν όχι της εννοιολογικής σύγχυσης. Αν και είναι 
παρακινδυνευµένο να υπάρξει ένας γενικά αποδεκτός ορισµός της έννοιας 
µετανάστευση, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση επιλέγεται ένας συγκεκριµένος τρόπος 
παρουσίασης αυτού του φαινοµένου3. 

Καταρχήν, ως µετανάστευση ορίζεται κάθε µετακίνηση πληθυσµού από µία 
περιοχή σε µία άλλη ή από µία χώρα σε µία άλλη (Βεντούρα, 1994, 9). To 
µεταναστευτικό φαινόµενο καλύπτει πολλές ανόµοιες διαδικασίες και καταστάσεις, 
ενώ προσλαµβάνει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είτε ανάλογα µε την περίοδο εξέλιξής 
του, είτε ανάλογα µε τις διεθνείς σχέσεις και την πολιτικο-οικονοµική συγκυρία. 
Εξίσου σηµαντικός ρόλος αποδίδεται και στους παράγοντες (αίτια, κίνητρα, 
αποτελέσµατα) της µεταναστευτικής διαδικασίας. Εποµένως, απαιτείται µια 
διαρθρωτική κατηγοριοποίηση, ανάλυση και ερµηνεία όλων των πτυχών 
συγκρότησης των εννοιολογικών πτυχών της µετανάστευση. 

Η εύληπτη παρουσίαση των δεδοµένων της παρούσας εργασίας προϋποθέτει 
την γενικότερη ταξινόµηση των διαστάσεων της µετανάστευσης σε συγκεκριµένες 
ενότητες. Το ερµηνευτικό πλαίσιο, αναφορικά µε το περιεχόµενο και τα 
διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά του µεταναστευτικού φαινοµένου, περιλαµβάνει τα 
παρακάτω κριτήρια ανάλυσης: 

α. Γεωγραφική διάσταση. Η µετανάστευση, ως χαρακτηριστική µορφή κίνησης 
προσώπων, είναι ένα από τα κύρια είδη γεωγραφικής κινητικότητας4. Η ύπαρξη 
εθνικών συνόρων οδήγησε στη διάκριση της µετανάστευσης σε εσωτερική 
(δηλαδή µετακίνηση εντός των ορίων ενός κράτους) και εξωτερική ή διεθνή 
µετανάστευση (όπου η µετακίνηση γίνεται από κράτος σε κράτος). Ανάλογα µε 
την προέλευση ή τον προορισµό των µεταναστών έχει επικρατήσει η διάκριση 
µεταξύ χωρών προέλευσης (που αποστέλλουν µετανάστες) και χωρών υποδοχής 
(που δέχονται µετανάστες) αντίστοιχα. 
β. ∆ηµογραφική διάσταση. Η µετανάστευση, ως συνεχής ροή ατόµων στο 
γεωγραφικό χώρο, συνεπάγεται την ανανέωση ή τη φθορά ενός πληθυσµού 
(Έµκε-Πουλοπούλου, 1994, 174). Για τη διερεύνηση της δηµογραφικής 
διάστασης των µεταναστευτικών κινήσεων έχει γίνει οριοθέτηση των 
λεγόµενων δηµογραφικών µοντέλων µετανάστευσης. 
γ. Οικονοµική διάσταση. Ανάµεσα στους δοµικούς παράγοντες της 
µετανάστευσης συγκαταλέγονται κατά κύριο λόγο τα οικονοµικά αίτια. Για την 
περιγραφή, ανάλυση και πρόβλεψη των οικονοµικών παραγόντων 
µετανάστευσης έχουν αναπτυχθεί µια σειρά θεωρητικών προσεγγίσεων. 
δ. Πολιτική διάσταση. Η δεύτερη χαρακτηριστική µορφή µεταναστευτικών 
κινήσεων στο σύγχρονο κόσµο αναφέρεται σε αναγκαστικές µετατοπίσεις 
προσώπων ή πληθυσµιακών οµάδων. Οι µετατοπίσεις αυτού του είδους 
θεωρούνται αποτέλεσµα πολεµικών ή πολιτικών γεγονότων και συνδέονται µε 
την αναγκαιότητα δηµιουργίας συµπαγών και/ή οµοιογενών κοινωνικά 

                                                           
3 Η επιλογή αυτή έχει σχέση µε το αντικείµενο της (εκάστοτε) έρευνας και τα ερµηνευτικά πρότυπα 
(θεωρητικά και µεθοδολογικά) του (εκάστοτε) ερευνητή.  
4 Με τον όρο γεωγραφική κινητικότητα εννοείται η µεταβολή θέσης του ατόµου στο γεωγραφικό χώρο 
(Τσαούσης, 1983, 238). 
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συνόλων. Αποτέλεσµα αυτής της εξέλιξης είναι η εµφάνιση µεγάλων 
προσφυγικών ρευµάτων και εκτοπισµένων πληθυσµών. 
ε. Κοινωνική διάσταση. Τα µεταναστευτικά ρεύµατα είναι αδύνατον να 
αποµονωθούν από το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο ένταξής τους, καθώς,  όπως 
τονίζεται σε σχετικές µελέτες (Nogle, 1994), επιφέρουν αλλαγές στις 
παγκόσµιες κοινωνικές δοµές. Σε ένα άλλο επίπεδο, η παρουσία των 
µεταναστών σε µια χώρα υποδοχής συνιστά κοινωνικό ζήτηµα, εφόσον οι 
τελευταίοι εντάσσονται σε µια συγκεκριµένη κοινωνική δοµή και συµβάλλουν 
στη διαµόρφωση της δυναµικής της. Στο πλαίσιο αυτό τίθεται και το ζήτηµα 
των κοινωνικο-πολιτισµικών διαστάσεων της µετανάστευσης τόσο για τον ίδιο 
το µετανάστη, όσο και την κοινωνία της χώρας υποδοχής. Κατά µία άλλη 
έννοια, ένα φαινόµενο τέτοιας έκτασης δεν µπορεί παρά να θεωρηθεί σε 
διαλεκτική σχέση µε τους κοινωνικούς θεσµούς, την εξέλιξη και τους 
µετασχηµατισµούς τους. Κατά συνέπεια, συνδεδεµένη µε την ύπαρξη των 
µεταναστών σε ένα µεταναστευτικό περιβάλλον είναι και η ασκούµενη 
µεταναστευτική πολιτική από την ‘’κυρίαρχη’’ εθνική οµάδα.  
στ. Ψυχολογική διάσταση. Η αδυναµία σύµπτωσης φυσικής και ψυχο-
κοινωνικής µετακίνησης είναι δυνατόν να επηρεάσει την ψυχική υγεία του 
µετανάστη. Το ερευνητικό ενδιαφέρον σε τέτοιου είδους θέµατα προέρχεται 
κυρίως από τους κλάδους της κοινωνικής και κλινικής ψυχολογίας. 
ζ. Εκπαιδευτική διάσταση. Ο αυξανόµενος αριθµός µεταναστών στα 
µεταναστευτικά περιβάλλοντα των χωρών υποδοχής έχει ορατή αντανάκλαση 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς ένα υψηλό ποσοστό ανήλικων ατόµων 
βρίσκεται ή πρόκειται να βρεθεί σε σχολική ηλικία5. 
η. ∆ιοικητική διάσταση. Χαρακτηριστική της συζήτησης για τη µετανάστευση 
είναι µια σύγχυση σχετικά µε τον αριθµό και/ή την κατανοµή των 
µεταναστευτικών πληθυσµών. Για την αποφυγή όσο το δυνατόν περισσότερων 
εµποδίων, όσον αφορά την οριοθέτηση των εισερχοµένων ατόµων, έχουν 
διαµορφωθεί συγκεκριµένες κατηγοριοποιήσεις. Η διοικητική ορολογία, όπως 
αναπτύσσεται από τις κρατικές υπηρεσίες των χωρών υποδοχής, έχει ιδιαίτερες 
επιπτώσεις ακόµη και στην επιστηµονική έρευνα. Αφενός µεν τα ερευνητικά 
δεδοµένα είναι δυνατόν να προέρχονται από αµφισβητούµενες επιστηµονικά 
ταξινοµήσεις, αφετέρου δε τέτοιες κατηγοριοποιήσεις διακρίνουν ή 
οµογενοποιούν περιπτώσεις µεταναστευτικών ρευµάτων µε βάση ασαφή ή 
αδιευκρίνιστα κριτήρια. Οι τυπολογίες αυτές6, όπως τονίζει ο ∆αµανάκης 
(1997, 27), αν και έχουν τη δική τους «διοικητική λειτουργικότητα», δεν 
προσφέρονται πάντα για «επιστηµονικές αναλύσεις», καθώς έχουν 
«περιορισµένες αναλυτικές δυνατότητες». 

Τα χρησιµοποιούµενα κριτήρια διάκρισης στην παρούσα έρευνα έχουν 
κατά κύριο λόγο ποιοτικό χαρακτήρα και άπτονται των κοινωνικο-ψυχολογικών 
πτυχών της µετανάστευσης. Ωστόσο, προκειµένου να υπάρξει µια συνεννόηση 
για την ταξινόµηση του αλλοδαπού δυναµικού από την Αλβανία, υιοθετούµε 
στοιχεία από την κατηγοριοποίηση της Πετρινιώτη (1993), που παρουσιάζει 
κοινά σηµεία µε την ταξινόµηση του υφιστάµενου νοµικού καθεστώτος των 

                                                           
5  Σε σχέση µε αυτήν τη διάσταση αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετία του 1970 
(κυρίως) υπήρξε µια τάση δηµιουργίας ενός νέου παιδαγωγικού κλάδου, της ‘’Παιδαγωγικής της 
Μετανάστευσης’’, ο οποίος ενσωµατώθηκε στη συνέχεια ή, καλύτερα, µετεξελίχθηκε στον κλάδο της 
‘’∆ιαπολιτισµικής Παιδαγωγικής’’(∆αµανάκης, 1987).  
6 Κάθε τυπολογία χρησιµοποιεί ιδιαίτερα κριτήρια διάκρισης και διαµορφώνει συγκεκριµένες 
κατηγοριοποιήσεις. 
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αλλοδαπών σε Ελλάδα και Ευρώπη7. Στην προκειµένη περίπτωση, αν και η 
µετανάστευση από την Αλβανία στην Ελλάδα καλύπτει πολλές ανόµοιες 
κατηγορίες µετακινούµενων, η έρευνα επικεντρώνεται αποκλειστικά στους 
λεγόµενους οικονοµικούς µετανάστες, καθώς φαίνεται να παρουσιάζουν 
ιδιαίτερα δηµογραφικά και κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά από την 
πλειονότητα των µεταναστών. Επιπλέον, η ανάλυση περιλαµβάνει τόσο τους 
‘’νόµιµους’’ µετανάστες, όσο και τις ‘’µη νόµιµες’’ µεταναστευτικές οµάδες. Η 
αποσαφήνιση του ευρύτερου πεδίου της έρευνας συνδέεται σε µεγάλο βαθµό µε 
τις παραπάνω επισηµάνσεις.  
θ. Χρονική διάσταση.  Με κριτήριο τη χρονική διάρκεια παραµονής του 
µετανάστη σε µια χώρα υποδοχής γίνεται λόγος για εποχιακή, προσωρινή και 
µόνιµη µετανάστευση. Σηµειώνεται στο σηµείο αυτό ότι µεταξύ των 
κατηγοριών αυτών αναπτύσσονται ειδικότερες διαβαθµίσεις. 
ι. Ατοµική ή οµαδική διάσταση. Με κριτήριο την ‘’πληθυσµικότητα’’ γίνεται 
διάκριση της µετανάστευσης σε ατοµική, οικογενειακή και οµαδική 
(µετακίνηση οµάδων ατόµων ή και εθνοτήτων). Στο επίκεντρο της παρούσας 
έρευνας είναι η οικογενειακή µετανάστευση. 
κ. Ιστορική διάσταση. Εξετάζοντας τις µετακινήσεις πληθυσµών σε ένα 
γενικότερο πλαίσιο κρίνεται σκόπιµη η αναφορά στη διαχρονική διάσταση του 
φαινοµένου. Η ιστορική µελέτη αποτελεί ένα εργαλείο διασύνδεσης µιας σειράς 
παραµέτρων της µετανάστευσης σε σχέση µε τη διαχρονική και συγχρονική 
τους διάσταση. 
Στη βάση της παραπάνω τυπολογίας προσδιορίζονται και αθροίζονται οι 

κυριότερες εκφάνσεις του µεταναστευτικού φαινοµένου. Η επισήµανση αυτών των 
διαστάσεων κρίνεται απαραίτητη, προκειµένου να επιτευχθεί η θεώρηση της 
µετανάστευσης συνολικά, λαµβάνοντας υπόψη ειδικότερα την ερευνούµενη 
µεταναστευτική οµάδα. 
 Ας σηµειωθεί ότι στο επίκεντρο του δικού µας ερευνητικού ενδιαφέροντος 
βρίσκεται η ‘’οικογενειακή’’ διάσταση της µετανάστευσης, ως βάση και προϋπόθεση 
για την κατανόηση πλευρών της ‘’εκπαιδευτικής’’ διάστασης, την οποία δεν 
εξετάζουµε ωστόσο στην παρούσα έρευνα. 

 
 

                                                           
7 Το νοµικό καθεστώς προσδιορίζει και στη χώρα µας δύο κύριες κατηγορίες αλλοδαπών: τους 
µετανάστες και τους πρόσφυγες. Μετανάστες θεωρούνται τα πρόσωπα, που, προκειµένου να 
εγκατασταθούν σε άλλη χώρα, εγκαταλείπουν προηγουµένως τη δική τους εστία. Επειδή µια τέτοιου 
είδους µετακίνηση επηρεάζεται κατά κανόνα από οικονοµικούς παράγοντες, οι µελετητές κάνουν λόγο 
για οικονοµική µετανάστευση και οικονοµικούς µετανάστες. Από την άλλη, πρόσφυγες θωρούνται τα 
προστατευόµενα από την παρ.2 (Α) του άρθρ.1 της Σύµβασης της Γενεύης (όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρ.19 του Πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης) πρόσωπα, εξαιτίας της δίωξης των θρησκευτικών, 
πολιτικών και κοινωνικών τους πεποιθήσεων. (Νάσκου-Περράκη, 1991). Αναφερόµενοι στους 
µετανάστες γίνεται καταρχήν διάκριση µεταξύ υπηκόων κρατών-µελών και µη µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ειδικότερο κριτήριο κατηγοριοποίησης είναι η νόµιµη ή µη είσοδος και παραµονή τους σε 
µια χώρα υποδοχής. Νόµιµοι µετανάστες χαρακτηρίζονται τα πρόσωπα, που εισέρχονται και 
παραµένουν νόµιµα στο εσωτερικό κάποιας χώρας, ενώ έχουν εφοδιαστεί προηγουµένως µε άδεια 
παραµονής και εργασίας. Αντιθέτως, οι µη νόµιµοι µετανάστες είτε εισέρχονται εξαρχής χωρίς τα 
νόµιµα ταξιδιωτικά έγγραφα (λαθροµετανάστες), είτε εισέρχονται µεν νόµιµα, αλλά παραµένουν στη 
συνέχεια παράνοµα στη χώρα υποδοχής (αντικανονικοί µετανάστες). Μια διοικητικά 
προσανατολισµένη διάκριση, όπως ακριβώς είναι η παραπάνω, παρέχει σε γενικές γραµµές τα 
κριτήρια ταξινόµησης των αλλοδαπών σε µια χώρα υποδοχής.  
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2.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις 
 Η θεωρητική προσέγγιση των παγκόσµιων µεταναστευτικών ρευµάτων δεν 
υπόκειται σε καθολικά για την ισχύ τους ερµηνευτικά πρότυπα ανάλυσης. Η 
επίδραση µιας πολυµορφίας παραγόντων, αναφορικά µε τα αίτια, τις συνέπειες και τα 
άλλα χαρακτηριστικά του µεταναστευτικού φαινοµένου, η διαχρονική και 
συγχρονική εξέλιξη της µετανάστευσης σε ιδιαίτερες χωρο-χρονικές συνθήκες, ο 
ρόλος ατοµικών και/ή συλλογικών παραγόντων στη µεταναστευτική διαδικασία 
οδηγούν σε πολυδιάστατες και πολύ-επίπεδες θεωρήσεις (Lucassen & Lucassen, 
1997). Παράλληλα, η ανάπτυξη και εξέλιξη µιας έντονης ερευνητικής 
δραστηριότητας έχει επηρεάσει το γενικότερο επιστηµονικό προβληµατισµό σε 
πολλαπλές κατευθύνσεις. Ο θεωρητικός διάλογος, αν επιχειρηθεί µια σύγκριση µε 
έρευνες του παρελθόντος, έχει επεκταθεί σε πιο λεπτοµερή ζητήµατα, ενώ 
διακρίνεται και µια τάση για συγκριτικές µεθοδολογικά προσεγγίσεις. Τα νέα 
ταξινοµικά σχήµατα, πιο αναλυτικά και εξειδικευµένα σε σχέση µε τα κλασικά 
µοντέλα ανάλυσης, αφενός µεν δίνουν το έναυσµα µια ενδελεχούς διερεύνησης των 
φαινοµένων, αφετέρου δε εξειδικεύουν το ερευνητικό πεδίο σε σηµείο διαµόρφωσης 
µια εύθραυστης ισορροπίας µεταξύ γενικών κατευθυντήριων γραµµών και 
ειδικότερων παραµέτρων. Έως και σήµερα δεν έχει προταθεί άλλωστε ένα ενιαίο ή 
καθολικό µοντέλο ανάλυσης όλων των διαστάσεων της µετανάστευσης.  

Το κοινωνικό πλαίσιο προσδιορισµού της µετανάστευσης προκρίνεται από τους 
ερευνητές ως κύριο σηµείο αναφοράς των σύγχρονων θεωρήσεων. Οι πληθυσµιακές 
µετακινήσεις αποτελούν σε µεγάλο βαθµό προέκταση των οικονοµικών, πολιτικών 
και κοινωνικών συνθηκών οργάνωσης τόσο των χωρών προέλευσης, όσο και των 
χωρών υποδοχής. Ιδιαίτερα, το χωρο-χρονικό συγκείµενο διαµόρφωσης, ανάπτυξης 
και εξέλιξης του µεταναστευτικού φαινοµένου αποτελεί ένα ουσιώδες κριτήριο 
διαµόρφωσης των θεωρητικών κατευθύνσεων. Η διεθνής µετανάστευση δεν είναι 
αποκλειστικά συνδεδεµένη µε την πολιτικο-οικονοµική και κοινωνική κατάσταση 
των χωρών, αλλά σχετίζεται και µε την οργάνωση της ιδεολογίας και των θεσµών του 
έθνους-κράτους. Οι µεταναστευτικές κινήσεις υπακούουν σε διαφοροποιηµένες δοµές 
και συνδέονται άµεσα µε τα µορφολογικά, πολιτισµικά και ιστορικά δεδοµένα κάθε 
χώρας, κάτι που οδηγεί σε µια συστηµική αντίληψη, οριοθέτηση και αντιµετώπιση 
της διαδικασίας της µετανάστευσης ανάµεσα σε δύο χώρες. Κοντολογίς, η αντίληψη 
της µετανάστευσης έχει σχέση µε τη θεώρηση ενός πολύ-παραγοντικού, εξελίξιµου 
και δυναµικού φαινοµένου.  

Αυτή η ενότητα εστιάζεται σε µια σύνοψη των βασικότερων θεωρητικών 
σκέψεων σχετικά µε το ζήτηµα της µετανάστευσης. Οι αντιλήψεις αυτές αποκτούν 
νόηµα, σαφήνεια και υπόσταση εντός συγκεκριµένων θεωριών. Τα όποια 
ερµηνευτικά σχήµατα αποσκοπούν στην περιγραφή, ανάλυση και ερµηνεία της 
µεταναστευτικής διαδικασίας σε σχέση κυρίως µε τα δοµικά χαρακτηριστικά των 
κοινωνιών. Είναι χρήσιµο να ληφθεί ωστόσο υπόψη ότι δεν υπάρχει κάποια 
ολοκληρωµένη θεώρηση µετανάστευσης ή κάποιος διεπιστηµονικός κλάδος µε 
αποκλειστικό ενδιαφέρον τη µετακίνηση πληθυσµών. Η κάθε αναζήτηση έχει το δικό 
της θεωρητικό προσανατολισµό και τις δικές της µεθόδους διερεύνησης. Όσον αφορά 
το αντικείµενο της παρούσας εργασίας, στόχος µας είναι η οριοθέτηση ενός 
θεωρητικού µοντέλου, στο πλαίσιο του οποίου πρόκειται να ερµηνεύσουµε τη 
µετανάστευση των Αλβανών προς την Ελλάδα γενικότερα, καθώς και να 
αποσαφηνίσουµε την οικογενειακή διάσταση ως προς το ρόλο της στη 
µεταναστευτική διαδικασία ειδικότερα. 
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2.2.1. Μικρο-δοµικές θεωρήσεις 
Μια από τις βασικές σχολές προσέγγισης των µεταναστευτικών κινήσεων είναι 

και η νεο-κλασική αντίληψη του φαινοµένου. Η γενική αυτή θεώρηση ερµηνεύει τη 
µετανάστευση ως οικονοµική διαδικασία ανάµεσα σε διαφορετικές χώρες και 
προωθεί µια τυπολογία αναζήτησης των γενικών κανόνων µετακίνησης πληθυσµών 
εντός και εκτός του ευρωπαϊκού χώρου. Το νεο-κλασικό ερµηνευτικό µοντέλο 
συνδέει τη µεταναστευτική κίνηση µε τις ανάγκες του ατόµου για εργασία και 
µισθούς, συσχετίζει το µέγεθος της µετανάστευσης µε την ανάπτυξη της βιοµηχανίας 
και των εµπορικών συναλλαγών, δίνει έµφαση στην τάση των ανθρώπων να 
µετακινούνται από χαµηλόµισθες σε υψηλόµισθες περιοχές και αποβλέπει στην 
επισήµανση  του κέρδους-κόστους από τη µετανάστευση για τον προσδιορισµό του 
θετικού ή αρνητικού αποτελέσµατος της τελευταίας. Ειδικότερα, το βασικότερο 
οικονοµικό κίνητρο για τη µετακίνηση αλλοδαπού εργατικού δυναµικού από µια 
περιοχή σε µία άλλη θεωρείται η διαφορά των πραγµατικών µισθών και η διαφορά 
στις αµοιβές µεταξύ των συγκεκριµένων σε κάθε περίπτωση περιοχών. Στην πορεία 
εξέλιξης των σχετικών ερευνών υπήρξε και αλλαγή ‘’παραδείγµατος’’ ως προς την 
αντιµετώπιση των παραπάνω ζητηµάτων8. 

Οι σύγχρονες νεο-κλασικές αντιλήψεις συµπεριέλαβαν στις αναλύσεις τους τον 
παράγοντα της µετακίνησης του διεθνούς κεφαλαίου και αντιµετώπισαν τη 
µετανάστευση ως παράµετρο αύξησης της παγκόσµιας παραγωγής και βελτίωσης του 
επιπέδου διαβίωσης στις χώρες προέλευσης και υποδοχής (Έµκε-Πουλοπούλου, 
1986, 240). Η ερµηνεία της µεταναστευτικής κινητικότητας συναρτάται στο πλαίσιο 
αυτό µε την τάση του ανθρώπου για βελτίωση της οικονοµικής του κατάστασης σε 
συνδυασµό µε τη λειτουργία των αγορών εργασίας. Νεώτεροι ερευνητές οδηγήθηκαν 
στην υιοθέτηση µιας σειράς προσδιοριστικών µεταβλητών της αποφάσεως του 
ατόµου να µεταναστεύσει, όπως είναι η οικονοµική, πολιτική και κοινωνική υποδοµή 
των χωρών αποστολής και υποδοχής, ενώ ιδιαίτερη έµφαση αποδόθηκε και στους 
λεγόµενους ενδιάµεσους παράγοντες, όπως είναι η απόσταση ανάµεσα στις δύο 
χώρες, ο ρόλος της οικογένειας, της ηλικίας, του φύλου κ.ά., όσον αφορά την έκβαση 
της µετανάστευσης. Άξονα της νεο-κλασικής προσέγγισης αποτέλεσε το αξίωµα ότι 
οι νόµοι της αγοράς επιτρέπουν τη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης των 
µετακινούµενων, όπου η ζήτηση εργασίας διασφαλίζει ευνοϊκότερες αµοιβές και, 
κατ’ επέκταση, ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. 

Τέτοιου είδους προσεγγίσεις είναι γνωστές και ως push-pull theories ή, αλλιώς,  
θεωρίες για τις αιτίες που προκαλούν µετακινήσεις από µία χώρα και έλκουν 
µετανάστες σε µία άλλη χώρα. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα λεγόµενα 
κοινωνικο- οικονοµικά µοντέλα, που επικεντρώνονται στην ανάλυση των 
οικονοµικών, πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων µετανάστευσης. Οι τάσεις 
                                                           
8 Για την ταξινόµηση όλων αυτών των θεωρητικών αναφορών διακρίνονται µακρο-επίπεδες και µικρο-
επίπεδες κατευθύνσεις ανάλυσης. Οι µακρο-επίπεδες προσεγγίσεις τεκµηριώνουν µια σειρά 
υποθέσεων, όπως ότι η διεθνής µετανάστευση του εργατικού δυναµικού είναι αποτέλεσµα ανισοτήτων 
ανάµεσα στις κλίµακες µισθών µεταξύ των κρατών, ότι η µείωση τέτοιου είδους ανισοτήτων πρόκειται 
να επιφέρει αρνητικά αποτελέσµατα στις µεταναστευτικές κινήσεις, ότι οι αγορές έχουν την κύρια 
ευθύνη για τα κύµατα εργατικού δυναµικού σε διεθνές επίπεδο και, τέλος, ότι ο τρόπος ελέγχου της 
µετανάστευσης γίνεται µέσω της ρύθµισης της επιρροής των αγορών εργασίας. Μια µικρο-επίπεδη 
ανάλυση, από την άλλη, έχει ως αντικείµενο διερεύνησης τις διαφοροποιήσεις µισθών και δεικτών 
απασχόλησης σε ατοµικό επίπεδο, τις επιρροές του ανθρώπινου κεφαλαίου και των ενδιάµεσων 
παραγόντων στην εξέλιξη της µετανάστευσης, το βαθµό επηρεασµού της µετακίνησης του ατόµου σε 
συνάρτηση µε την οργάνωση των αγορών εργασίας και, τέλος, τη διάσταση του κόστους-κέρδους από 
τη µετανάστευση για κάθε άτοµο ξεχωριστά. Συνοψίζοντας, προκειµένου να υπάρξει µια 
ολοκληρωµένη εικόνα για τη µετακίνηση µιας πληθυσµιακής οµάδας, όλες οι παραπάνω υποθέσεις 
εξετάζονται σε ένα ενιαίο πλαίσιο. 
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εξώθησης από µια χώρα προέλευσης σχετίζονται µε τη δηµογραφική κατάσταση, 
τους χαµηλούς δείκτες διαβίωσης και την πολιτική συγκυρία, ενώ οι τάσεις έλξης σε 
µια άλλη χώρα έχουν σχέση µε τη ζήτηση εργατικού δυναµικού, τις οικονοµικές, 
εκπαιδευτικές κ.ά. ευκαιρίες9 (Castles & Miller, 1993, 19). Κοινωνικο-οικονοµικά 
προσανατολισµένοι ερευνητές ταξινοµούν τους παραπάνω παράγοντες, ανάλογα µε 
τη βαρύτητά τους για το µετακινούµενο άτοµο, σε απωθητικούς και ελκυστικούς. Ως 
αντιπροσωπευτικό πρότυπο ανάλυσης και συστηµατοποίησης των µεταναστευτικών 
παραγόντων θεωρείται το µοντέλο του Lee. Η επιστηµονική εξέλιξη  αυτού του 
‘’παραδείγµατος’’ συνέβαλλε στην εξειδίκευση των αποτελεσµάτων της 
µετανάστευσης σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο (Lee, 1996). Σηµειώνεται στο 
σηµείο αυτό ότι σηµείο αξιολόγησης των συνεπειών της µετανάστευσης αποτέλεσε ο 
ίδιος ο µετανάστης10.  

Μια δοµική θεώρηση της µετανάστευσης δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην 
οικονοµική της διάσταση, καθώς ακόµη κι όταν µετακινούνται άτοµα της ίδιας - 
εθνοτικά - οµάδας την ίδια χωρο-χρονική συγκυρία, ο χαρακτήρας της 
µετανάστευσής τους είναι δυνατόν και πάλι να διαφέρει.  

Η ερµηνεία τέτοιων διαφοροποιήσεων γίνεται µέσα από τη µελέτη του πλαισίου 
των κοινωνικών δικτύων. Η ανάλυση επικεντρώνεται υπό την έννοια αυτή σε 
προσεγγίσεις, που σχετίζονται µε τη µελέτη των µηχανισµών πρόσβασης των 
µεταναστών στις χώρες υποδοχής. Η ερµηνεία της δικτυακής (networks) και της 
αλυσιδωτής µετανάστευσης (chain migration) συνιστούν κατά το πρότυπο αυτό 
αντικείµενο της παρούσας µελέτης.Το πρώτο είδος µετανάστευσης αναφέρεται στην 
κατασκευή κοινωνικών δικτύων µεταξύ των µεταναστών (Καβουνίδη, 1998). Η 
µετανάστευση παρουσιάζεται µέσα από την προσέγγιση των κοινωνικών δικτύων ως 
οµαδικό ή οικογενειακό παράγωγο σχέσεων µεταξύ µεταναστών και οικογενειακών ή 
συγγενικών οµάδων. Οι ανταλλαγές πληροφοριών ανάµεσα στους µετανάστες ή 
µεταξύ επαναπατριζόµενων και µελλοντικών µεταναστών καθορίζουν την εξέλιξη της 
µετανάστευσης από τη µια χώρα στην άλλη. Με την αλυσιδωτή µετανάστευση 
εµφανίζεται και καθιερώνεται µακροπρόθεσµα ένα είδος µετανάστευσης µέσα από 
µηχανισµούς ανταλλαγής πληροφοριών. Η µεταναστευτική διαδικασία 
προσδιορίζεται στο πλαίσιο αυτό από τη λειτουργία οργανωµένων δικτύων. Η 
µετανάστευση από την Αλβανία στην Ελλάδα και ιδιαίτερα η οικογενειακή 
µετακίνηση αποτελούν ενδεικτικό παράδειγµα τέτοιου είδους διαδικασιών. 

                                                           
9 Εξίσου σηµαντική σηµασία αποδίδεται κατά το πρότυπο αυτό και στις ενδιάµεσες παραµέτρους 
µετανάστευσης. 
10 Οι κλασικές προσεγγίσεις ασχολήθηκαν µε το κόστος-κέρδος της µετανάστευσης σε µια λογική 
νοµιµοποίησης του φαινοµένου, ενώ αγνοήθηκε η ύπαρξη αρνητικών συνεπειών τόσο για τους 
µετανάστες, όσο και για τις χώρες υποδοχής, ζητήµατα, που τέθηκαν µόλις την προηγούµενη δεκαετία 
στο επίκεντρο των κοινωνικών ερευνών. 
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2.2.2. Μακρο-δοµικές θεωρήσεις 
Οι µακρο-δοµικές µεταναστατευτικές προσεγγίσεις είναι πολυεπίπεδες και 

συνεπώς δύσκολα προσδιοριζόµενες σε όλες τους τις διαστάσεις. Σε ένα γενικότερο 
πλαίσιο, το µεταναστευτικό φαινόµενο συνδέεται µε την πολιτική οικονοµία της 
παγκόσµιας αγοράς, ενώ άµεση θεωρείται η σχέση του µε τις διακρατικές σχέσεις και 
τους νόµους. Τέτοιες θεωρήσεις έχουν την αφετηρία τους στα λεγόµενα πολιτικο-
οικονοµικά µοντέλα µετανάστευσης. Η διεθνής µετανάστευση θεωρείται φυσική 
συνέπεια τόσο της καπιταλιστικής αγοράς στον αναπτυσσόµενο κόσµο, όσο και της 
εισχώρησης της παγκόσµιας οικονοµίας στις περιφερειακές αγορές. Οι σχετικές 
µελέτες συνδέουν τη µεταναστευτική κίνηση µε την πολιτική, οικονοµική και 
ιδεολογική οργάνωση της παγκόσµιας αγοράς, ενώ αντιµετωπίζουν το 
µεταναστευτικό φαινόµενο ως αποτέλεσµα της παραγωγής και αναπαραγωγής ενός 
παγκόσµιου συστήµατος οργάνωσης (Ψηµµένος, 1999).  

Κύριο χαρακτηριστικό της σύγχρονης µετανάστευσης, τουλάχιστον κατά τη 
µαρξιστική θεώρηση, είναι η οικονoµική της προέλευση και τα οικονοµικά 
αποτελέσµατά της. Η θεωρητική προσέγγιση του µεταναστευτικού φαινοµένου 
εντάσσεται στην όλη αντίληψη του καπιταλιστικού συστήµατος και της 
στρωµάτωσής του. Η απόφαση του ανθρώπου να µετακινηθεί για να προσφέρει την 
εργατική του δύναµη, όπως τονίζεται στη µελέτη της Κασιµάτη (1984, 13-14), δεν 
µπορεί παρά να ειδωθεί σε συνάρτηση µε το παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα, που, 
δηµιουργώντας µια ανισοµερή οικονοµική ανάπτυξη, παράγει και ανατροφοδοτεί τις 
διαδικασίες µετανάστευσης. Τελικά, η µετανάστευση, ως εγγενές προϊόν του 
καπιταλιστικού συστήµατος, θεωρείται αποτέλεσµα και παράγοντας αναπαραγωγής 
του διεθνούς καταµερισµού εργασίας. 

Η άνιση οικονοµική ανάπτυξη αποτυπώνεται σχηµατικά µε τη διάκριση ενός 
αναπτυγµένου κέντρου και µιας υπανάπτυκτης περιφέρειας. Τα αίτια και οι 
επιπτώσεις της µετανάστευσης εντάσσονται στο πλαίσιο εξάρτησης της περιφέρειας 
από το κέντρο. Βασική συνέπεια αυτής της εξάρτησης αποτελεί η διαιώνιση της 
ανισοµερούς οικονοµικής ανάπτυξης. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των νεο-
µαρξιστικών αναλύσεων επεκτείνεται στη διερεύνηση των µηχανισµών 
αναπαραγωγής της εκµεταλλευτικής σχέσης της  περιφέρειας από το κέντρο και την 
κατανόηση των χαρακτηριστικών της κατώτερης κοινωνικο-οικονοµικής θέσης των 
µεταναστών στις χώρες υποδοχής. Οι µελέτες αυτές εισάγουν στη διεθνή 
βιβλιογραφία την έννοια της κατασταλτικής λειτουργίας των αλλοδαπών εργατών. 
Άµεσα συνδεδεµένη µε την παραπάνω συζήτηση είναι η µελέτη της παραγωγής και 
αναπαραγωγής της κοινωνικής παρουσίας των αλλοδαπών στα µεταναστευτικά 
περιβάλλοντα των χωρών υποδοχής. 

 Κεντρικό σηµείο αναφοράς της σύγχρονης µετανάστευσης υπήρξε η παραγωγή 
και αναπαραγωγή ενός φτηνού εργατικού δυναµικού και η πολιτική διαχείριση της 
ταυτότητας ή των πολιτισµικών κατηγοριοποιήσεων αυτού του δυναµικού. Η µελέτη 
και αξιολόγηση των µηχανισµών εξουσίας και αλληλεπίδρασης αποδεικνύουν τόσο 
τις οικονοµικές-υλικές σχέσεις προσδιορισµού της οικονοµικής και πολιτικής 
διαχείρισης των µεταναστών, όσο και τις ιδεολογικές παραµέτρους καθορισµού της 
θέσης των τελευταίων (Lazaridis & Psimmenos, 1998). Αυτές ακριβώς οι 
προεκτάσεις εξουσίας και αλληλεπίδρασης ορίζουν τα δοµικά και πολιτισµικά όρια 
της κοινωνικής παρουσίας του µετανάστη. Κατά συνέπεια, προκειµένου να 
κατανοηθεί και να τεκµηριωθεί ο ρόλος των πληθυσµιακών µετακινήσεων στην 
παραγωγή-αναπαραγωγή του διεθνούς συστήµατος οργάνωσης, η δοµική προσέγγιση 
ερµηνεύει αυτούς καθαυτούς τους µηχανισµούς αναπαραγωγής. Η σηµασία του 
µοντέλου κέντρου-περιφέρειας έγκειται στο σηµείο αυτό στην ερµηνεία των 
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µηχανισµών εξάρτησης του µετανάστη σε κάθε επίπεδο της κοινωνικής του ύπαρξης. 
Ένα τέτοιο µοντέλο έχει εξίσου σηµαντική σηµασία στο πλαίσιο του νέου διεθνούς 
κοσµοσυστήµατος οργάνωσης µεταξύ κρατών ή ενιαίων συνασπισµών11 (Χάλαρης, 
1993, 21). 

Ο χώρος της παγκοσµιοποίησης της οικονοµικής και πολιτικής οργάνωσης, 
όπου η σηµερινή µετανάστευση λαµβάνει χώρα, αποτελεί µια νέα πτυχή της 
θεωρητικής συζήτησης. Η µεταναστευτική κίνηση στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο 
φαίνεται να είναι αποτέλεσµα και φορέας της παγκοσµιοποίησης της εργασίας. Στη 
σηµερινή Ευρώπη τόσο η ελαστική, όσο και µεταφερόµενη εργασία συνθέτουν ένα 
νέο πρότυπο οικονοµικής οργάνωσης µεταξύ των κρατών. Ο ρόλος της 
µετανάστευσης είναι συνδεδεµένος µε την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου και τις 
εθνικο-κρατικές πολιτικές δηµιουργίας και διαχείρισης ενός περιφερειακού και 
φθηνού εργατικού δυναµικού. Συνοψίζοντας, η εισχώρηση της παγκόσµιας 
οικονοµίας στις περιφερειακές χώρες λειτούργησε καταλυτικά στη διεθνή 
µετακίνηση, καθώς οι καπιταλιστικές επενδύσεις δηµιουργούν ένα ξεριζωµένο 
εργατικό δυναµικό στις περιφερειακές χώρες, ενώ ο τρόπος ελέγχου της 
µετανάστευσης πραγµατοποιείται µέσα από πολιτικές ρυθµίσεις ελέγχου των 
παραπάνω στρατηγικών. Η µετανάστευση παρουσιάζεται µε βάση τη λογική αυτή ως 
µια δυναµική διαδικασία στο πλαίσιο της ανάπτυξης και διάρθρωσης της παγκόσµιας 
οικονοµίας. 

                                                           
11  Ας σηµειωθεί ότι το µοντέλο κέντρου-περιφέρειας έχει ευρέως εφαρµοστεί και σε παιδαγωγικές 
εργασίες, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται η εκπαίδευση κάτω από µεταναστευτικές συνθήκες 
(∆αµανάκης, 1987).  
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2.2.3. Σύγκριση θεωρητικών µοντέλων 
Τα παραπάνω θεωρητικά µοντέλα προωθούν ένα ολιστικό πλαίσιο 

αντιµετώπισης και θεώρησης των µεταναστευτικών φαινοµένων. Οι µικρο-δοµικές 
προσεγγίσεις εστιάζουν στα δοµικά χαρακτηριστικά των κοινωνιών και προβάλλουν 
το µετανάστη ως κυρίαρχο και υπεύθυνο των επιλογών του. Η µετανάστευση 
παρουσιάζεται µε την έννοια αυτή ως εκούσια διαδικασία και ως αποτέλεσµα 
ατοµικών επιλογών. Οι µακρο-δοµικές αναλύσεις, από την άλλη, αποδίδουν ιδιαίτερη 
έµφαση στις δοµές της πολιτικής οικονοµίας και παραγνωρίζουν το ρόλο του 
µετανάστη στη µεταναστευτική διαδικασία. Ενοποιητικό πυρήνα των παραπάνω 
κατευθύνσεων αποτελούν οι θεωρίες του δοµικού λειτουργισµού, που 
αντιλαµβάνονται το µεταναστευτικό φαινόµενο ως µέρος του συνολικού κοινωνικού 
συστήµατος, ενώ µελετάται ο ρόλος της µετανάστευσης ως προς τη λειτουργικότητα 
ή µη των κοινωνικών δοµών. Τέτοιου είδους σχήµατα δεν προσφέρονται όµως για µια 
ικανοποιητική θεώρηση της συγχρονικής διάστασης των µεταναστευτικών 
φαινοµένων. 

Οποιοδήποτε µεταναστευτικό φαινόµενο είναι αδύνατον να αναλυθεί 
ανεξάρτητα από τις συστεµικές καταβολές ή τα οµαδικά, ατοµικά και υποκειµενικά 
χαρακτηριστικά του. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις αντιµετωπίζουν τους µετανάστες ως 
κοινωνικά υποκείµενα µε ενεργό δράση στη διαµόρφωση της κοινωνικής και 
πολιτισµικής πραγµατικότητας, ενώ αµφισβητούν την εγκυρότητα των προσεγγίσεων 
οµογενοποίησης ή κατηγοριοποίησης των µεταναστών µέσα από εθνικές ή φυλετικές 
ταξινοµήσεις. Στην προβληµατική της µετανάστευσης τίθενται µια σειρά από νέα 
ζητήµατα, που υπερβαίνουν παραδοσιακές αντιλήψεις, όταν ο µετανάστης 
θεωρούνταν κυρίως ως θύµα της µετανάστευσής του, αλλά και στερεότυπα, όταν 
όλες οι µεταναστευτικές οµάδες οµογενοποιούνταν φυλετικά, πολιτισµικά και 
κοινωνικά µε βάση τα ίδια κριτήρια.  

Νέα εννοιολογικά σχήµατα λαµβάνουν υπόψη τους χώρους δράσης του 
µετανάστη, τις διαδικασίες εξέλιξης και διαµόρφωσης της ταυτότητάς του, καθώς και 
τις µεθόδους αντίστασης ή αντίδρασης του τελευταίου στις πολιτικο-οικονοµικές 
δοµές των χωρών υποδοχής (Anthias & Yuval-Davies, 1993). Η προσέγγιση της 
µετανάστευσης, ανάλογα µε τους επιδιωκόµενους ερευνητικούς προσανατολισµούς, 
µετατρέπεται από κοινωνικο-οικονοµική σε κοινωνικο-πολιτισµική και αντίστροφα. 
Εποµένως, η σύζευξη των θεωρητικών κατευθύνσεων προβάλλει ως αναγκαία 
διεργασία, προκειµένου να ενταχθούν στο ίδιο επίπεδο ανάλυσης τόσο η µελέτη του 
οικονοµικού, πολιτικού και κοινωνικού συγκείµενου οργάνωσης της µετανάστευσης, 
όσο και η παρουσία ή ο ρόλος του µετανάστη στη µεταναστευτική διαδικασία. 

Η θεµατική της παρούσας έρευνας ασφαλώς και δεν επιτρέπει τη χρήση 
µονοδιάστατων ερµηνευτικών µοντέλων ανάλυσης. Ορµώµενοι από µια κατά βάση 
πολιτικο-οικονοµική κατεύθυνση αρχικά, αναφερόµενοι στο γενικότερο συγκείµενο 
ένταξης της µετανάστευσης των Αλβανών, καταλήγουµε σε µια κυρίως κοινωνικο-
πολιτισµική θεώρηση, καθώς προσδιορίζεται ο ρόλος ή η παρουσία της οικογένειας 
σε διαδοχικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Από µία άλλη οπτική γωνία, η µακρο-επίπεδη 
θεώρηση, που εξετάζει την αλβανική µετανάστευση σε σχέση µε οικονοµικούς, 
πολιτικούς, κοινωνικούς κ.ά. παράγοντες, δίνει τη θέση της σε µια µικρο-δοµική 
αντίληψη, που επικεντρώνεται στη δυναµική της οµάδας, καθώς σηµείο αναφοράς 
της έρευνας αποτελεί η οικογένεια του µετανάστη. Στο πλαίσιο αυτό προσδιορίζονται 
µια σειρά κοινωνικών και ψυχολογικών συνεπειών της µετανάστευσης και, µάλιστα, 
σε όλα τα στάδια διαδροµής της αλβανικής οικογένειας. Εντός ενός τέτοιου 
συστήµατος διαµορφώνεται το πλαίσιο κατανόησης του αντικειµένου της έρευνας 
συνολικά.  
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Στην παρούσα µελέτη, επίκεντρο της οποίας είναι οι οικογένειες των αλβανών 
µεταναστών, η µετανάστευση εξετάζεται τόσο από την οπτική γωνία του µετανάστη, 
καθώς βιώνεται ως οικογενειακή εµπειρία, όσο και σε συνάρτηση µε τις 
αναπτυσσόµενες, διαµορφούµενες και µεταβαλλόµενες επιδράσεις του κοινωνικού 
συστήµατος. Η σύνδεση της µικρο-επίπεδης µε τη µακρο-επίπεδη έρευνα έγκειται 
στο ότι η µετανάστευση των Αλβανών σχετίζεται: α. µε τις γενικότερες τάσεις 
µετανάστευσης, όπως διαµορφώνονται σε µια δεδοµένη συγκυρία και β. µε τη θέση 
των ίδιων των ατόµων στο παραπάνω πλαίσιο, καθώς τα άτοµα είναι που εκτιµούν, 
κρίνουν και αποφασίζουν τελικά για τη µετακίνησή τους. 
Μεταξύ των δύο αυτών επιπέδων υπεισέρχεται και ο οικογενειακός παράγοντας, ο 
οποίος επηρεάζεται και επηρεάζει τη µεταναστευτική διαδικασία. Σε καµία 
περίπτωση δεν πρόκειται όµως να θεωρηθούν οι παραπάνω κατηγορίες ξεχωριστά η 
µία από την άλλη. 
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2.3. Μεταναστευτικά ρεύµατα 
Οι µεταναστευτικές κινήσεις αναφέρονται σε συγκεκριµένες οικονοµικές, 

πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, ενώ επηρεάζουν τη διαµόρφωση της 
δηµογραφικής, οικονοµικής, πολιτικής, κοινωνικής και πολιτισµικής 
πραγµατικότητας των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Για τη µελέτη των µεταναστευτικών 
ρευµάτων έχει επικρατήσει η κατάταξή τους σε γενικότερες κατηγορίες και επιµέρους 
σχήµατα. Αν και δεν πρόκειται να επεκταθούµε στη µελέτη αυτών των µετακινήσεων 
συνολικά, παρακάτω επιχειρούµε να δώσουµε, έστω και συνοπτικά, µια ιστορική 
εικόνα των µεταναστευτικών ρευµάτων. Η παρούσα ταξινόµηση κινείται τόσο σε 
διαχρονικό, όσο και σε συγχρονικό επίπεδο, ενώ λαµβάνει υπόψη και τη σύνθεση ή 
τα χαρακτηριστικά των µετακινούµενων πληθυσµών. 

 
2.3.1. ∆ιαχρονική προσέγγιση 

Η παρακάτω κατηγοριοποίηση, που αναφέρεται στη διαχρονική διάσταση των 
πληθυσµιακών  µετακινήσεων, οριοθετείται µε βάση δύο κυρίως κριτήρια. Πρώτον, 
µε χρονικό ορόσηµο το Β΄ παγκόσµιο πόλεµο επιχειρείται η διάκριση µεταξύ 
προπολεµικών και µεταπολεµικών µετακινήσεων και, δεύτερον, µε επίκεντρο τον 
ευρωπαϊκό χώρο γίνεται λόγος για υπερπόντιες και ενδο-ευρωπαϊκές µεταναστεύσεις. 
Εντάσσοντας τα δεδοµένα αυτά σε ένα ενιαίο πλαίσιο γίνεται διάκριση των 
µεταναστευτικών κινήσεων στις ακόλουθες κατηγορίες (Μουσούρου, 1991): 

α. Προπολεµική υπερπόντια µετανάστευση12.  
β. Προπολεµική ενδο-ευρωπαϊκή µετανάστευση13.  
γ. Μεταπολεµική υπερπόντια µετανάστευση14.  
δ. Μεταπολεµική ενδο-ευρωπαϊκή µετανάστευση.  
Η ανατροπή των µεταναστευτικών ροών στα µεγέθη των ευρωπαϊκών και 

υπερπόντιων µεταναστεύσεων κατά το δεύτερο ήµισυ του 20ου αιώνα προκάλεσε µια 
αλλαγή ως προς την εξέλιξη της µετανάστευσης. Η διαφοροποίηση εκφράζεται 
πρωτίστως µε  µετακινήσεις εντός του ευρωπαϊκού χώρου και, δευτερευόντως, από 
χώρες του Τρίτου κόσµου προς την Ευρώπη Ένα τµήµα του µεταναστευτικού 
ρεύµατος εξακολούθησε ωστόσο να είναι υπερπόντιο. Συγκεκριµένα, 
µεταναστευτικές χώρες αποτέλεσαν οι της δυτικής και βόρειας Ευρώπης, ενώ οι 
χώρες αποστολής κάλυπταν τη νοτιο-ευρωπαϊκή ζώνη. Η ενδο-ευρωπαϊκή 
µεταπολεµική µετανάστευση, απόλυτα οργανωµένο και ελεγχόµενο φαινόµενο, είναι 
κατεξοχήν νεωτερική και αποβλέπει στην απόκτηση εργατικών χεριών λόγω της 
ταχύρυθµης οικονοµικής ανάπτυξης και εξέλιξης (Castles & kosack, 1985, 27-28). 
Στο πλαίσιο αυτό διαµορφώθηκε ένα φάσµα παραλλαγών µεταναστευτικής πολιτικής, 
κύριος άξονας των οποίων αποτέλεσε η προσωρινότητα και εναλλαγή της εργατικής 
δύναµης.  

Με την ενσωµάτωση των νοτιο-ευρωπαϊκών χωρών στο διεθνές σύστηµα 
οικονοµικής οργάνωσης περιορίστηκε ο ρόλος των τελευταίων ως χωρών αποστολής 

                                                           
12 Το προπολεµικό υπερπόντιο µεταναστευτικό ρεύµα κατευθύνεται από την Ευρώπη προς τις Η.Π.Α. 
και αποτελεί την κύρια µορφή µετανάστευσης εκείνης της περιόδου. Οι υπερπόντιες µεταναστευτικές 
χώρες αντιµετώπισαν τη µετανάστευση ως µόνιµη λύση των δηµογραφικών τους προβληµάτων και 
των αναγκών ανάπτυξής τους γενικότερα. 
13 Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της µετανάστευσης αποτελούν οι αναγκαστικές µετακινήσεις στα 
πλαίσια των πληθυσµιακών ανταλλαγών (1919-1923), ενώ στην αµέσως επόµενη κλίµακα ιεράρχησης 
εντάσσονται οι οικονοµικές µεταναστεύσεις προς τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. 
14 Στη µεταναστευτική εξέλιξη της συγκεκριµένης περιόδου εντάσσονται προσφυγικά και οικονοµικά 
µεταναστευτικά ρεύµατα. Κύριος προορισµός των ευρωπαϊκών µεταναστεύσεων, σε αντίθεση µε την 
προπολεµική υπερπόντια µετανάστευση, είναι η Αυστραλία. Παράλληλα, η µεταναστευτική αυτή 
περίοδος προσδιορίζεται από ένα ογκούµενο µεταναστευτικό ρεύµα προς την Ευρώπη. 
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µεταναστών. Ο ευρωπαϊκός Νότος µετατρέπεται σταδιακά από χώρο αποστολής 
µεταναστών σε χώρο υποδοχής µετακινούµενων ατόµων. Στις δεξαµενές αποστολής 
εργατικού δυναµικού περιλαµβάνονται οι περιφερειακές χώρες τρίτου βαθµού, 
δηλαδή οι ασιατικές και αφρικανικές χώρες, ενώ ένα µέρος του µεταναστευτικού 
πληθυσµού εξακολουθεί να προέρχεται από χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Οι 
µετακινούµενοι πληθυσµοί απέβλεπαν είτε στην κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας 
στις χώρες υποδοχής, είτε στην επαναπροώθησή τους προς τις πιο αναπτυγµένες 
χώρες της (τότε) Ε.Ο.Κ. Αξίζει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι το φαινόµενο της 
µετακίνησης των οικογενειών παρουσιάζεται ιδιαίτερα εκτεταµένο τη συγκεκριµένη 
περίοδο. Έτσι, ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1980, ένα υψηλό ποσοστό 
αλλοδαπών εργατών εγκαθίσταται στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την 
Ελλάδα.  
 

Οι πολιτικο-οικονοµικές εξελίξεις στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης, προτού 
παρέλθει η δεκαετία του 1980, δηµιούργησαν µια νέα δυναµική µετανάστευσης. Οι 
µεταναστευτικές ροές από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό 
χώρο λαµβάνουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις και οδηγούν σε συνεχείς αναπροσαρµογές 
τη µεταναστευτική πολιτική των χωρών υποδοχής. Ο ευρωπαϊκός Νότος 
αντιµετωπίζει την περίοδο αυτή τις ισχυρότερες πληθυσµιακές πιέσεις στη 
µεταναστευτική του ιστορία. Οι µεταναστευτικές κινήσεις από την Αλβανία στην 
Ελλάδα εντάσσονται σε αυτό ακριβώς το χωρο-χρονικό συγκείµενο. Η ανάλυση 
αυτής της µετανάστευσης, που δεν έχει ολοκληρώσει ακόµη τον κύκλο της, ξεφεύγει 
από τα πλαίσια της διαχρονικής προσέγγισης και προϋποθέτει µια πιο λεπτοµερειακή 
θεώρηση των προσδιοριστικών της παραγόντων. Για το λόγο αυτό επιχειρείται στη 
συνέχεια µια πιο διεξοδική αναφορά στα χαρακτηριστικά των σύγχρονων 
πληθυσµιακών µετακινήσεων. 
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2.3.2. Συγχρονική προσέγγιση   
 Η µετανάστευση στο λυκαυγές του 21ου αιώνα εξακολουθεί να αποτελεί ένα 

εκτεταµένο φαινόµενο στον ευρωπαϊκό χώρο. Σύµφωνα µε υπολογισµούς της 
UNESCO, τα µετακινούµενα άτοµα στα µέσα της δεκαετίας του 1990 πλησίασαν τα 
60 εκατοµµύρια σε όλον τον κόσµο, ενώ υπολογίζεται ότι ένας στους σαράντα 
κατοίκους των κρατών-µελών της Ε.Ε. είναι αλλοδαπός (Κοίλιαρη, 1997, 7). Τα 
µεταναστευτικά ρεύµατα διαµορφώνονται, αλλάζουν κατεύθυνση και 
διαφοροποιούνται ως προς τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά τους είτε σε 
συνάρτηση µε την οικονοµική, κοινωνική και πολιτική εξέλιξη των χωρών 
προέλευσης και υποδοχής, είτε ανάλογα µε τη διεθνή συγκυρία. Παράλληλα, οι 
συνεχείς πολιτικές εξελίξεις διαµορφώνουν νέες καταστάσεις και οδηγούν σε 
επανεξέταση τόσο την αξιολόγηση, όσο και την αντιµετώπιση των µεταναστευτικών 
κινήσεων συνολικά. 
 
2.3.2.1. Η νέα µετανάστευση στην Ευρώπη* 

Οι εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας του 20ου αιώνα διαµόρφωσαν και 
διέγραψαν µια εντελώς διαφορετική µεταναστευτική πραγµατικότητα για την 
Ευρώπη. Πολιτικοί και οικονοµικοί µετανάστες από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες 
κατευθύνονται κυρίως στα δυτικά και νότια της ηπείρου, ενώ οι βασικοί παράγοντες 
των διεθνών µεταναστεύσεων είναι οικονοµικοί και πολιτικοί. Οι συντελούµενες 
µεταβολές στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης και οι εθνικιστικές αναταράξεις στην 
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων συνέτειναν σε µια αυξηµένη µεταναστευτική 
κινητικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο. Λαµβάνοντας οι µελετητές υπόψη τις 
οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες σε αυτές τις χώρες, τονίζουν ότι η απότοµη 
µείωση των κοινωνικών παροχών και η αύξηση των δεικτών περιθωριοποίησης 
επηρέασαν και επηρεάζουν τη µεταναστευτική κίνηση. Η νέα µετανάστευση είναι 
συνδεδεµένη µε µια γενικότερη οικονοµική και πολιτική αναδιοργάνωση στις χώρες 
προέλευσης, ενώ, σε ένα άλλο επίπεδο, διαπιστώνεται η ύπαρξη ενός περιοριστικού 
πλαισίου ως προς τη µετακίνηση εντός των ορίων της Ε.Ε., ζήτηµα, στο οποίο 
πρόκειται να αναφερθούµε παρακάτω πιο διεξοδικά15.  

Εξαιτίας του ότι η απογραφή των µεταναστευτικών οµάδων στις χώρες της 
Ευρώπης αποτελεί µεθοδολογικό πρόβληµα, η ανάλυση περιορίζεται σε ενδεικτικές 
τάσεις του φαινοµένου. Σε σχετική έκθεση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 
επισηµαίνεται ότι κατά το έτος 1989 σηµειώθηκαν µετακινήσεις της τάξεως του 1,3 
εκατοµµυρίου ατόµων από την ανατολική προς τη δυτική Ευρώπη (Κατσορίδας, 
1994, 11). Στους πληθυσµούς αυτούς περιλαµβάνονται κατά κύριο λόγο εργαζόµενοι 
από χώρες της πρώην σοσιαλιστικής Ευρώπης και µετανάστες από τις Maghreb 
χώρες (Ψηµµένος, 1995, 48-49). Μια τέτοια τάση παρουσιάζεται  εντονότερη την 
περίοδο από το 1989 έως το 1995 και διατηρείται έως σήµερα σταθερή µε ορισµένες 
αυξοµειώσεις. Η µετανάστευση στην Ευρώπη αποτέλεσε δηλαδή από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1990 και µετά ένα διαρκώς εντεινόµενο φαινόµενο.  

Ωστόσο, το διεθνές πολιτικο-οικονοµικό συγκείµενο δεν αφήνει περιθώρια 
µείωσης της µεταναστευτικής κίνησης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Στους 
παράγοντες, που πρόκειται να κατευθύνουν στο εγγύς µέλλον τόσο την έκταση, όσο 

                                                           
* Η ‘’νέα’’ µετανάστευση προσδίδει στις διεθνείς µεταναστευτικές κινήσεις ένα µη δοµηµένο, µη 
ελεγχόµενο και, κατ’ επέκταση, άναρχο χαρακτήρα, εξέλιξη που συνδέεται µε την υποχώρηση της 
θέσης του έθνους-κράτους στη ρύθµιση των µεταναστεύσεων παγκοσµίως (Pellerin, 1996).  
15 Η ελεύθερη διακίνηση των εργαζοµένων στα πλαίσια της διευρυµένης και διευρυνόµενης αγοράς 
εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιλαµβάνει τους υπηκόους µη κρατών-µελών της 
Κοινότητας.   
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και την ένταση των µεταναστευτικών ρευµάτων συγκαταλέγονται οι επικρατούσες 
συνθήκες παγκοσµιοποίησης και διεθνοποίησης της οικονοµίας, οι συνεχιζόµενες και 
συχνά βίαιες µεταβολές στα σύνορα των κρατών (σε περιόδους πολεµικών-πολιτικών 
αναταράξεων αναµένεται µελλοντική αύξηση των µεταναστών προς γειτονικές 
χώρες), το αυξανόµενο οικονοµικό χάσµα µεταξύ ευρωπαϊκών και ανατολικών ή 
ασιατικο-αφρικανικών χωρών και, τέλος, η προς ανατολάς διεύρυνση της Ε.Ε. 
Μάλιστα, οι εξελίξεις αυτές δεν αποτελούν µεµονωµένα γεγονότα, αλλά εντάσσονται 
σε ένα δυναµικό πλαίσιο αλλαγών.  

Η µετανάστευση στην Ευρώπη είναι αποτέλεσµα της  παγκοσµιοποίησης της 
οικονοµικής δραστηριότητας. Η καπιταλιστική οργάνωση της οικονοµίας στηρίζεται 
κατά πολύ σε µια χωροταξική κατανοµή των συστηµάτων και δικτύων παραγωγής 
στις περιφερειακές οικονοµίες. Το νέο µεταναστευτικό ρεύµα φαίνεται να αποτελεί 
σηµείο αναφοράς αναδιαρθρώσεων, αναφορικά µε την εναρµόνιση των οικονοµικών 
και πολιτικών κατευθύνσεων των χωρών σε παγκόσµια κλίµακα, ενώ, από την άλλη, 
η Ευρώπη αποτελεί µέρος της παγκόσµιας αγοράς και χώρο ανάπτυξης του 
παγκόσµιου εργατικού δυναµικού (Castells, 1998, 233-244). Οι επιπτώσεις αυτής της 
εξέλιξης «δεν περιορίζονται στα αυστηρά όρια των τοπικών οικονοµιών, αλλά 
διαχέονται σε ολόκληρη την οικονοµία» (Λυµπεράκη & Πελαγίδης, 2000, 33). 
Επιχειρήσεις και εργαζόµενοι αποτελούν σε ένα τέτοιο πλαίσιο τα δοµικά συστατικά 
της µεταναστευτικής διαδικασίας. Η µαζική παρουσία παράνοµων αλλοδαπών 
συνιστά µια εξίσου υπαρκτή πραγµατικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο. Το παραπάνω 
αλλοδαπό εργατικό δυναµικό, που αποτελεί τη φτηνή εργατική δύναµη στα 
οικονοµικά συστήµατα των χωρών υποδοχής, χρησιµοποιείται στους παραγωγικούς 
κλάδους της παραοικονοµίας, που σηµειώνεται καταστρατήγηση της ασφαλιστικής 
νοµοθεσίας. Οι παράνοµοι µετανάστες αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα 
επιβίωσης στο εσωτερικό των κοινωνιών, ενώ οι εθνικές νοµοθεσίες των ευρωπαϊκών 
κρατών διαµορφώνουν ένα άκρως περιοριστικό πλαίσιο για τους τελευταίους. 
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2.3.2.2. Μεταναστευτικές κινήσεις στη νότια Ευρώπη 
Κατά την τελευταία εικοσαετία παρατηρήθηκε µια σηµαντική µεταστροφή των 

µεταναστευτικών ρευµάτων στην ευρωπαϊκή ζώνη. Μετά το 1990, οι χώρες της 
νότιας Ευρώπης, που αποτελούσαν κύριο χώρο αποστολής µεταναστών, 
µετατρέπονται σταδιακά σε χώρες υποδοχής. Οι παραπάνω χώρες είχαν δεχτεί κατά 
το δεύτερο ήµισυ της δεκαετίας του 1980 ένα αρκετά υψηλό αριθµό µεταναστών (1,5 
µε 2 εκατοµµύρια), ενώ το 1989 ο αριθµός αυτός ίσως και να υπερέβη τα 2,5 µε 3 
εκατοµµύρια (King, 1997). Η περίοδος από το 1989 έως το 1991 χαρακτηρίζεται από 
µια σηµαντική αύξηση της µεταναστευτικής κίνησης από πρώην κοµµουνιστικές 
χώρες, όπως η Πολωνία,  η Βουλγαρία και, κυρίως, η Αλβανία, προς µεσογειακές 
χώρες, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα (Barjaba, 1995). Στις αρχές της 
προηγούµενης δεκαετίας, αν και χρειάζεται να διατηρηθούν ορισµένες επιφυλάξεις 
για τους στατιστικούς υπολογισµούς, Ελλάδα και Ιταλία είχαν δεχτεί έναν υψηλό 
αριθµό ανατολικοευρωπαίων µεταναστών (500.000), ενώ, κατά το πρώτο ήµισυ της 
δεκαετίας του 1990, οι µεταναστευτικοί πληθυσµοί καταγράφονται στα 3 µε 3,5 
εκατοµµύρια στη νότια Ευρώπη (Ψηµµένος, 1999, 129). Από αυτό το χρονικό σηµείο 
και µετά διαπιστώνεται µια σταθεροποίηση των µεταναστευτικών ρευµάτων. 

Η αναφορά στην περίπτωση της νότιας Ευρώπης έγκειται στη σηµασία µιας 
σειράς ποιοτικών χαρακτηριστικών της µετανάστευσης, µεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται η ετερογενοποίηση της µετανάστευσης, η ανά φύλο διάκριση της 
µεταναστευτικής ροής, η διαφοροποίηση της κοινωνικής µορφολογίας των 
µεταναστών και η φύση της µεταναστευτικής κίνησης. Οι  µεσογειακές χώρες 
υποδέχονται µετανάστες από διαφορετικές χώρες και ενσωµατώνουν διαφορετικούς 
τύπους µετανάστευσης, όπως είναι ο επαναπατρισµός, η προσωρινή και εποχιακή 
µετανάστευση και η επανένωση µελών αλλοδαπών  οικογενειών. Η δηµογραφική 
συσχέτιση µεταξύ εθνικής καταγωγής, φύλου και εργασίας δεν αποτελεί ιδιαίτερο 
προσδιοριστικό στοιχείο των µεταναστών (Jackson & Moch, 1994).  

Ο φυλετικός καταµερισµός της εργασίας και η δηµογραφική του διάσταση  
έχουν στην προκειµένη περίπτωση διαφορετική έννοια και σηµασία. Συγκεκριµένα, η 
διαφοροποίηση έγκειται στην ανάπτυξη εργασιακών δικτύων εµπορευµατοποίησης 
του γυναικείου εργατικού δυναµικού στον τριτογενή τοµέα και τον τοµέα παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών άµεσης κατανάλωσης (Castells, 1999). Εξίσου σηµαντικό 
στοιχείο είναι ότι η νότια Ευρώπη φαίνεται να συγκεντρώνει ένα µεγάλο αριθµό 
ανεπίσηµων εργατών σε άτυπες µορφές εργασίας και στο χώρο των παράνοµων 
δραστηριοτήτων (Miles, 1993, 464). Τελικά, η µετανάστευση οµάδων διαφορετικής 
προέλευσης, κοινωνικής καταγωγής και διαφορετικού µορφωτικού επιπέδου  
δηµιουργούν µια νέα ποικιλοµορφία στην κοινωνική διαστρωµάτωση των 
µεσογειακών χωρών υποδοχής.  

Η µετανάστευση προς τη νότια Ευρώπη, όπως κατευθύνεται από τις 
διασυνοριακές οικονοµικές συσχετίσεις, έχει συµβάλει στη διαµόρφωση µιας νέας 
κατανοµής εργασίας, σύµφυτης µε τα χαρακτηριστικά της παγκοσµιοποίησης της 
οικονοµικής και πολιτικής οργάνωσης. Ο αυξανόµενος περιορισµός και έλεγχος της 
µεταναστευτικής κίνησης έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την άνοδο της τιµής της 
µετανάστευσης σε παγκόσµια κλίµακα. Συνέπεια αυτού του φαινοµένου αποτελεί η 
ανάπτυξη µιας διεθνούς αγοράς προώθησης ενός παράνοµου εργατικού δυναµικού. 
∆εν αποτελεί υπερβολή ότι η παράνοµη µετανάστευση στη νότια Ευρώπη αποτελεί  
τον κανόνα των πληθυσµιακών εισροών. Το παράνοµο µεταναστευτικό δυναµικό 
καλύπτει εργασιακές ανάγκες, όπως αναδεικνύονται λόγω της ζήτησης φτηνής 
εργατικής δύναµης, αλλά και εξαιτίας της απροθυµίας του ντόπιου εργατικού 
δυναµικού να ανταποκριθεί σε συγκεκριµένου τύπου εργασίες. Η διόγκωση του 
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τριτογενή τοµέα παραγωγής σε αυτές τις χώρες κατευθύνει τη ζήτηση ενός 
αλλοδαπού εργατικού δυναµικού, απελευθερωµένου από θεσµικές δεσµεύσεις και 
κοινωνικά δικαιώµατα, προκειµένου να καλύψει συγκεκριµένες ανάγκες στην 
παραγωγική διαδικασία. 
 
2.3.2.3. Μεταναστευτικές κινήσεις προς την Ελλάδα 

Μόλις κατά την τελευταία δεκαετία έχει αναπτυχθεί ένας γενικότερος 
προβληµατισµός, αναφορικά µε το ρόλο της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής 
µεταναστών, ενώ την ίδια περίοδο διεξάγονται οι πρώτες ερευνητικές µελέτες για την 
ερµηνεία του φαινοµένου. Η µετανάστευση προς τη χώρα µας αποτέλεσε 
αντιπροσωπευτικό παράδειγµα της µεταστροφής των µεταναστευτικών ροών στην 
Ευρώπη. Η Ελλάδα, από χώρα αποστολής µεταναστών, έχει καταστεί εδώ και δύο 
δεκαετίες χώρα υποδοχής µετακινούµενων ατόµων, ενώ από το 1990 και µετά 
παρατηρείται µια όξυνση των πληθυσµιακών µετακινήσεων στο εσωτερικό της. Το 
γεγονός αυτό ερµηνεύεται καταρχήν λόγω της θέσης της στην Ε.Ε. και, 
δευτερευόντως, εξαιτίας της παρουσίας της στην παγκόσµια οργάνωση της εργασίας. 

Αν και εξίσου σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισαν οι πολιτικές και οικονοµικο-
κοινωνικές µεταβολές στην ανατολική Ευρώπη, οι µεταναστευτικές ροές 
επηρεάζονται και από άλλους ιδιαίτερους παράγοντες, που έχουν σχέση είτε µε τη 
γεωγραφική θέση της χώρας (η Ελλάδα αποτελεί το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, 
ενώ, λόγω των δύσµορφων και εκτεταµένων εθνικών συνόρων, ευνοείται η 
προσέγγισή της από µεταναστευτικούς πληθυσµούς), είτε µε το ανεπαρκές θεσµικό 
πλαίσιο αντιµετώπισης της νέας πραγµατικότητας. Η Ελλάδα είναι ενταγµένη σε µια 
περιοχή, όπου κρατικές οντότητες διαλύονται και νέα κράτη δηµιουργούνται, τα 
σύνορα της ευρύτερης περιοχής αµφισβητούνται και η κατάρρευση πολιτικών 
καθεστώτων ακολουθείται από τη δηµιουργία εθνικών ή µειονοτικών ζητηµάτων. Ο 
συνδυασµός των παραπάνω παραγόντων άµβλυνε τις µεταναστευτικές κινήσεις σε 
τέτοιο σηµείο, ώστε η Ελλάδα εντάσσεται διεθνώς στις πιο ευαίσθητες 
µεταναστευτικά ζώνες. 

Αν και δεν πρόκειται να γίνει εκτενής αναφορά στις τυπολογίες των 
εισερχοµένων στην χώρα µας, παρακάτω παραθέτουµε µια συνοπτική εικόνα των 
µετακινήσεων κατά την πρόσφατη δεκαετία. Οι επαναπατριζόµενοι οµογενείς 
συνιστούν µια ευρεία και ποικιλόµορφη κατηγορία. Ένα σηµαντικό µέρος αυτού του 
πληθυσµού προέρχεται από την ελληνική διασπορά της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 
(Κόκκινος, 1991). Η πολιτικο-οικονοµική κατάσταση στην Αλβανία συνέβαλε στην 
είσοδο ενός εξίσου σηµαντικού αριθµού οµογενών από τη συγκεκριµένη χώρα 
(Λυνάρδος-Ρυλµόν, 1993). Οι παλιννοστούντες από τις βιοµηχανικά αναπτυγµένες 
χώρες των Η.Π.Α. και της Ευρώπης διακρίνονται από µειωµένη συµβολή στη 
µετανάστευση κατά το διάστηµα αυτό. Αυξηµένη κινητικότητα προς την Ελλάδα 
παρουσιάζουν αντίθετα οι µεταναστευτικοί πληθυσµοί από τις χώρες της Ε.Ε., 
εξέλιξη άµεσα συνδεδεµένη µε τη συµµετοχή της χώρας στα όργανα της Κοινότητας, 
αν και η κύρια συνεισφορά στη µετανάστευση προέρχεται από τους υπηκόους µη 
κρατών-µελών της Ε.Ε.16 Τέλος, οι πρόσφυγες αποτελούν µια υπολογίσιµη 
µεταναστευτική οµάδα, δεδοµένων των ιδεολογικο-πολιτικών αναταράξεων στην 
ευρύτερη περιοχή17. Τα σχετιζόµενα µε τις παραπάνω µετακινούµενες οµάδες 

                                                           
16 Ο αριθµός των αλλοδαπών αυτής της κατηγορίας αντιπροσώπευε το 1989 το 71% του συνολικού 
αριθµού των αλλοδαπών στην Ελλάδα (Πετρινιώτη, 1993). 
17 Κατά το χρονικό διάστηµα από το 1980 έως και το 1999, όπως προκύπτει από έως τώρα διαθέσιµα 
στοιχεία, οι αιτούµενοι ασύλου προσεγγίζουν τους 33.081, οι εγκρίσεις τις 6.180 και οι εκκρεµούσες 
αιτήσεις τις 5.602 (Κόντης, 2000, 297). 
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στοιχεία χαρακτηρίζονται από µεταβλητότητα είτε ως προς τον ακριβή αριθµό των 
εισερχοµένων, είτε ως προς τα κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά τους. 

Όπως έχει γίνει σαφές από την παραπάνω ανάλυση, η Ελλάδα από το 1990 και 
µετά έχει δεχτεί έναν υψηλό αριθµό οικονοµικών µεταναστών. Ήδη, από το 1991, 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις υπηρεσιακών παραγόντων18, ο αριθµός των αλλοδαπών 
υπολογίζεται σε 250.000 µε 350.000 άτοµα. Με βάση συγκριτικές µελέτες19, ο 
αριθµός των µεταναστών την περίοδο 1996-1997 φαίνεται να υπερέβη τις 400.000, αν 
και υφίσταται µια απόκλιση της τάξης του 10% µε 15% για τους εποχιακούς ή 
µεταφερόµενους εργάτες. Το αλλοδαπό δυναµικό προσδιορίζεται στο διάστηµα αυτό 
ως ένα µεταναστευτικό απόθεµα της τάξεως του 6% µε 7% του ηµεδαπού πληθυσµού 
και 9% µε 11% του γηγενούς εργατικού δυναµικού (Chtouris et al., 1997). Σύµφωνα 
µε το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης, την περίοδο 1997-1998 είχαν 
καταγραφεί 373.196 µετανάστες, που είχαν υποβάλλει αίτηση νοµιµοποίησης της 
παραµονής τους (Καβουνίδη & Χατζάκη, 1999). Αν στο µέγεθος αυτό αθροιστεί και 
ένας αριθµός περί των 600.000 παράνοµα ευρισκόµενων µεταναστών, τότε το σύνολο 
των αλλοδαπών (νόµιµων και παράνοµων) προσεγγίζει τις 900.000 µε 1.000.000 
άτοµα (Lazaridis & Theotoky, 1999). Σηµειώνουµε στο σηµείο αυτό ότι οι 
οποιεσδήποτε µετρήσεις είναι στατιστικά ‘’επικίνδυνες’’, γιατί δεν είναι γνωστός ο 
συνολικός αριθµός των παράνοµων µεταναστών, ενώ δεν έχει υπολογιστεί ακριβώς 
ούτε η χρονική περιοδικότητα του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της χώρας. 

Αν και το φαινόµενο της εργασιακής µετανάστευσης βρίσκεται σε εξέλιξη, δε 
θα αποφύγουµε την παράθεση ορισµένων στοιχείων για την εργασιακή και κοινωνική 
διαστρωµάτωση των αλλοδαπών. Οι υπήκοοι των µη κρατών-µελών της Ε.Ε. 
φαίνεται να αποτελούν τη λιγότερο οµοιογενή (ως προς τη σύνθεση και τα 
χαρακτηριστικά) και την περισσότερο δυναµική (ως προς τον αριθµό) 
µεταναστευτική οµάδα. Οι αλλοδαποί προέρχονται στην πλειοψηφία τους από τις 
χώρες της ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, ενώ αξιοπρόσεκτο είναι και το 
ποσοστό των εθνοτήτων από την κεντρική Ευρώπη. Από τη δηµογραφική κατάταξη 
ανά φύλο, οικογενειακή κατάσταση και χώρα προέλευσης, σύµφωνα µε τα ίδια 
στοιχεία (Καβουνίδη & Χατζάκη, 1999), ο ανδρικός πληθυσµός µε ποσοστό 72,5% 
υπερτερεί του γυναικείου, αν και η γυναικεία µετανάστευση παρουσιάζει µια συνεχώς 
αυξητική τάση.  

Αναφερόµενοι σε ειδικότερα στοιχεία, οι έγγαµοι άνδρες και έγγαµες γυναίκες, 
αναφορικά µε την οικογενειακή κατάσταση, υπερισχύουν έναντι των άγαµων. Σε 
σχέση µε το εκπαιδευτικό επίπεδο, η πλειονότητα των αλλοδαπών δεν παρουσιάζει 
υψηλά ποσοστά τριτοβάθµιας  εκπαίδευσης, ενώ το αντίθετο συµβαίνει µε τη 
βαθµίδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι παραγωγικές ηλικίες, από τα 20 έως 
και τα 44 έτη, συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 84%, κάτι που έχει 
προεκτάσεις σε οικονοµικό και δηµογραφικό επίπεδο. Τέλος, η κατανοµή των 
αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια παρουσιάζεται σχετικά ισόρροπη, αν και 
παρατηρείται υψηλός βαθµός συγκέντρωσης στις αγροτικές περιοχές, γεγονός που 
επιβεβαιώνει τον οικονοµικό χαρακτήρα της µετανάστευσης.   

Η εθνική κατηγοριοποίηση κατανοµής εργασίας είναι εµφανής σε κάθε 
γεωγραφικό διαµέρισµα  της χώρας. Ειδικότερα, σύµφωνα µε µια µελέτη του 
Ψηµµένου (1998), παρατηρείται µια τάση οµογενοποίησης των αλλοδαπών σε σχέση 
µε τους τοµείς εργασίας. Το αλλοδαπό εργατικό δυναµικό απασχολείται στον 
πρωτογενή τοµέα παραγωγής σε κατασκευαστικές, οικοδοµικές, γεωργικές, 
κτηνοτροφικές εργασίες και στη βιοτεχνία του µεταποιητικού τοµέα, ενώ η 
                                                           
18 Βλ. Πρακτικά Βουλής, 7η περίοδος, συνεδρίαση της Τρίτης 15 Οκτωβρίου 1991, σσ. 203-210. 
19 Αναφορικά µε τις έρευνες αυτές βλ. σχετικά: Lianos et al., 1995, 6 κ.ά. 
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απασχόληση στην βιοµηχανία δεν έχει λάβει ακόµη αξιοσηµείωτες διαστάσεις. Η 
ελληνική αγορά εργασίας, που παρουσιάζει ένα χαµηλό βαθµό κινητικότητας, υψηλή 
εποχιακή διακύµανση ζήτησης σε ορισµένους κλάδους και υψηλό ποσοστό 
παραοικονοµίας, ευνοεί την απασχόληση των µεταναστών σε τοµείς, που 
παρουσιάζουν έλλειψη κάλυψης από το ντόπιο εργατικό δυναµικό. Η δηµιουργία 
θέσεων εργασίας για ανειδίκευτους εργάτες και η απροθυµία υποκατάστασης των 
µεταναστών σε συγκεκριµένες αγορές εργασίας µε ειδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά 
αντιπροσωπεύουν σε σηµαντικό βαθµό την κατανοµή των τελευταίων στην 
οικονοµική δοµή. Κατά συνέπεια, η ερµηνεία της οικονοµικής µετανάστευσης 
σχετίζεται άµεσα µε τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της δοµής της 
απασχόλησης και τα δεδοµένα της προσφοράς εργασίας γενικότερα. 

Πολύς λόγος γίνεται στο πλαίσιο αυτό για τους παράνοµα ή λαθραία 
εισερχόµενους οικονοµικούς µετανάστες στην Ελλάδα. Kατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του 1980 φαίνεται να εδραιώνεται µια αυξητική τάση της µη νόµιµης 
µετανάστευσης στην ελληνική επικράτεια (Έµκε-Πουλοπούλου, 1990, 20). Από το 
1990 και µετά η συγκεκριµένη κατηγορία περιλαµβάνει ένα διαρκώς αυξανόµενο και 
µόνιµο µερίδιο µετανάστευσης (Λινάρδος-Ρυλµόν, 1993, 8-9). Το µεγαλύτερο µέρος 
των παράνοµων µεταναστών προέρχεται από Βαλκανικές και πρώην σοσιαλιστικές 
χώρες, ενώ αποτελείται από νέους σε ηλικία εργαζόµενους στον πρωτογενή και 
τριτογενή τοµέα της οικονοµίας. Κύριοι παράγοντες προσδιορισµού της παρουσίας 
των λαθροµεταναστών στην Ελλάδα, εκτός από το χαµηλό κόστος εργασίας, είναι η 
προσωρινή και εποχιακή απασχόληση, καθώς και η έλλειψη δαπανών κοινωνικής 
πρόνοιας και ασφάλισης (ΟΟΣΑ, 1999). Η σηµαντική αύξηση των παράνοµων 
µεταναστών συνδέεται µε τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας, που δεν 
καλύπτονται από το ντόπιο εργατικό δυναµικό, ενώ η χρησιµοποίηση φτηνών 
εργατικών χεριών συµβάλλει στη σταθεροποίηση της οικονοµίας.  

Οι οικονοµικές συνέπειες της µετανάστευσης έχουν αποτελέσει αντικείµενο 
προβληµατισµού και στην περίπτωση της χώρας µας. Μονοµερείς διαπιστώσεις για 
το θέµα αυτό δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν, καθώς, ανάλογα µε τη θεωρητική βάση 
του εκάστοτε οικονοµικού µοντέλου, προκύπτουν και άλλα συµπεράσµατα. Ωστόσο, 
λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές συζητήσεις στις Η.Π.Α. και την Ευρώπη είναι 
δυνατόν να διαµορφωθεί µια πιο αποκρυσταλλωµένη εντύπωση για την 
πραγµατικότητα. Γενικότερα, η εργασία των µεταναστών φαίνεται να έχει θετικό 
αντίκτυπο στα µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας, να συµβάλει στην άνοδο της 
εγχώριας παραγωγής, στην αύξηση της απασχόλησης και στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας (Sarris & Zografakis, 1999).  

Σχετικά µε το ζήτηµα των µισθών, ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις αφορούν 
τους ντόπιους εργαζόµενους, που καταλαµβάνουν θέσεις εργασίας σε κοινούς 
κλάδους παραγωγής µε τους µετανάστες και έχουν το ίδιο επίπεδο ειδίκευσης 
(Lianos, Sarris, Katseli, 1995). Ένα άλλο ζήτηµα έχει σχέση µε το αν και κατά πόσο η 
εργασία των αλλοδαπών συνεπάγεται αύξηση ή όχι της ανεργίας για τους έλληνες 
εργαζόµενους. Η γενικότερη εντύπωση από εµπειρικές έρευνες είναι ότι η εργασία 
των µεταναστών συµβάλει στην αύξηση τη απασχόλησης γενικότερα. Όπου 
υφίσταται µετατόπιση των ηµεδαπών, ταυτόχρονα παρατηρείται έλλειψη 
ενδιαφέροντος από τους τελευταίους για συγκεκριµένες θέσεις εργασίας. Σε άλλες 
περιπτώσεις πρόκειται για µετατόπιση του ανειδίκευτου γηγενούς εργατικού 
δυναµικού, που καλύπτει παρεµφερείς παραγωγικούς τοµείς µε τους αλλοδαπούς 
(Κοτζαµάνης, Πετρονώτη, Τζωρτζοπούλου, 1994). Σε κάθε περίπτωση, τελικώς, η 
παρουσία του µεταναστευτικού δυναµικού συνιστά παράγοντα σταθεροποίησης του 
οικονοµικού συστήµατος της χώρας (Καρασαββόγλου, 1998, 138).  
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2.3.3. Η αλβανική µετανάστευση 
 
2.3.3.1. Kοινωνικο-πολιτική συγκυρία στην Αλβανία 

Η κατάρρευση των χωρών του λεγόµενου υπαρκτού σοσιαλισµού είχε και έχει 
σηµαντικές επιπτώσεις για τη χώρα µας, καθώς συνδέεται κατά ποικίλους τρόπους µε 
τις συνέπειες της µετα-κοµµουνιστικής κρίσης στα Βαλκάνια, µια από τις οποίες είναι 
η µετακίνηση στο εσωτερικό της ενός υψηλού αριθµού µεταναστών από τις χώρες 
της ευρύτερης περιοχής (Miles, 1994). Η µετανάστευση από τις βαλκανικές χώρες 
θεωρείται από τους ερευνητές αναµενόµενο φαινόµενο, αν αναλογιστεί κανείς ότι η 
άρση της ψυχροπολεµικής περιόδου συνοδεύτηκε από µια οξύτατη οικονοµική, 
πολιτική και κοινωνική κρίση στους παραπάνω κρατικούς σχηµατισµούς (Καζάκος, 
1994). Οι διαδικασίες µετάβασης των πρώην σοσιαλιστικών χωρών στη νέα 
πραγµατικότητα συντελέστηκαν και συντελούνται ακόµη και σήµερα σε συνθήκες 
οικονοµικής κατάρρευσης, πολιτικής ρευστότητας και απουσίας ισχυρών 
δηµοκρατικών θεσµών. Η περίπτωση της Αλβανίας, αναφορικά µε τις παραπάνω 
εξελίξεις, παρουσιάζει τόσο κοινά, όσο και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µεταξύ των 
χωρών του υπαρκτού σοσιαλισµού. Για την κατανόηση της αλβανικής 
µετανάστευσης προς την Ελλάδα κρίνεται σκόπιµη η περιγραφή των οικονοµικών, 
πολιτικών και κοινωνικών δοµών στη συγκεκριµένη χώρα.  

Για ένα διάστηµα τριών ετών, αφότου σηµειώθηκαν οι πολιτικές µεταβολές στο 
σύνολο των ανατολικών χωρών, η Αλβανία εξακολουθούσε να αποτελεί τη µοναδική 
χώρα στον ευρωπαϊκό χάρτη υπό κοµµουνιστική κυριαρχία. Η πολιτική εξουσία του 
Εµβέρ Χότζα, στη βάση ενός συγκεντρωτικού συστήµατος πολιτικού σχεδιασµού, 
ενός σταλινικού οικονοµικού µοντέλου και µιας πολιτικής παιδείας, στηριζόµενης 
στις αρχές του Μαρξισµού-Λενισµού, επιδίωξε τη δηµιουργία ενός εθνικού κράτους, 
απελευθερωµένου από οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτισµικές διαφοροποιήσεις. Η 
µακρά περίοδος κοµµουνισµού (1944-1992) χαρακτηρίζεται από την πλήρη 
αποµόνωση της Αλβανίας από το σύστηµα των διεθνών σχέσεων, ενώ το οικονοµικο-
κοινωνικό σύστηµα είχε ιεραρχηθεί σε µια λιτή ισότητα. Κατά την ύστερη περίοδο 
της κοµµουνιστικής διακυβέρνησης, τα όποια οικονοµικά ‘’µεταρρυθµιστικά’’ 
προγράµµατα κατέληξαν στη µείωση της αγροτικής και βιοµηχανικής παραγωγής, 
στην ανεπάρκεια τροφίµων και στη µετατροπή των πολιτών σε υποσιτιζόµενους 
εργάτες (Pettifer, 1993, 177). Ο ολοένα και αυξανόµενος κοινωνικός αποκλεισµός 
επέφερε ορατές επιπτώσεις στην υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης ολόκληρου του 
αλβανικού λαού. 

Η παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωµάτων αποτέλεσε  δογµατική προσήλωση 
του κοµµουνιστικού καθεστώτος της Αλβανίας (Μπιµπεράι, 1991, 4). Εντός των 
συνταγµατικών επιταγών του αλβανικού κράτους είχε τεθεί υπό περιορισµό κάθε 
δικαίωµα επιβεβαίωσης της ανθρώπινης ύπαρξης. Το ισχύον από το 1976 Σύνταγµα 
χαρακτηρίζονταν σε όλη του την έκταση από µια ιδεολογία παραβίασης των 
δικαιωµάτων του ατόµου στην παιδεία, τον πολιτισµό και την έκφραση γενικότερα20. 
Ακόµη και ο οικογενειακός χώρος ήταν υπό τον έλεγχο ενός διευρυµένου δικτύου 
                                                           
20 Αξίζει στο σηµείο αυτό να γίνει ένας παραλληλισµός µεταξύ ορισµένων άρθρων του συνταγµατικού 
χάρτη της Αλβανίας την περίοδο του κοµµουνιστικού καθεστώτος (Σωκρατείδης, 1990, 32-38). 
- «Στη Λαϊκή Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία της Αλβανίας…εξαλείφθηκαν και απαγορεύονται η 

ατοµική ιδιοκτησία…» (άρθρ.19, παρ.2). 
- «Η προσωπική ιδιοκτησία δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε βάρος του κοινωνικού συµφέροντος» 

(άρθρ.23). 
- «Τα δικαιώµατα των πολιτών είναι αναπόσπαστα από των καθηκόντων τους και δεν µπορεί να 

ασκηθούν σε αντίθεση µε το σοσιαλιστικό καθεστώς» (άρθρ.39, παρ.2). 
- «Η παραβίαση της σοσιαλιστικής ιδιοκτησίας αποτελεί βαρύ έγκληµα» (άρθρ.61).  
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αστυνοµικών υπηρεσιών. Η πολιτική  της αυτοαποµόνωσης, έθετε περιοριστικά 
µέτρα, όσον αφορά την εσωτερική και εξωτερική µετανάστευση, σε σηµείο 
υποχρέωσης των συνοριακών φρουρών να σκοτώνουν όποιον επιχειρούσε  να 
διαφύγει στο εξωτερικό. Ένα κλίµα τροµοκρατίας, που εκφράζονταν σε αρκετές 
περιπτώσεις µε πράξεις βίας, διαπερνούσε την αλβανική κοινωνία µε σκοπό την 
διάχυση των ιδεών της σοσιαλιστικής ιδεολογίας. Η πολιτική ηγεσία διακατέχονταν 
από την εντύπωση ότι η Αλβανία ήταν σε θέση να ακολουθήσει το δικό της δρόµο 
και να παρεµβαίνει ανεπηρέαστη από τις διεθνείς εξελίξεις (Αντωνόπουλος, 1994).  

Η Αλβανία, ύστερα από µια έντονη κοινωνική αναταραχή λόγω της 
κατάρρευσης των κοινωνικών και ηθικών αξιών του κοµµουνιστικού συστήµατος, 
επιχείρησε την µετάβαση στον καπιταλισµό, όπως ακριβώς συνέβη και µε τις άλλες 
πρώην σοσιαλιστικές χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Επιχειρήθηκε η αποκατάσταση 
µιας ελεύθερης οικονοµίας, η προώθηση ευρύτατων ιδιωτικοποιήσεων και η 
καθιέρωση µιας νέας πολιτικής στους τοµείς των εξωτερικών σχέσεων, της άµυνας 
και της εσωτερικής ασφάλειας. Ωστόσο, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της χώρας 
αποτέλεσαν οι έντονες οικονοµικές διακυµάνσεις, που ούτως ή άλλως εντάσσονταν 
σε µια ήδη αποδιοργανωµένη οικονοµία, καθώς και σε µια παρατεταµένη πολιτική 
αστάθεια. Η περίοδος ανάκαµψης, εξαιτίας των παρεµβάσεων του ∆ΝΤ και της 
∆ιεθνούς Τράπεζας, δεν απέτρεψε µια γενικευµένη κρίση στην οικονοµία, που, λόγω 
µάλιστα της κατάρρευσης του παράνοµου τραπεζικού συστήµατος (κρίση των 
πυραµίδων), είχε σαν αποτέλεσµα µια ευρύτερη πολιτική αναταραχή. Η διαδικασία 
µετάβασης στη µετα-σοσιαλιστική οικονοµία είχε ως αποτέλεσµα χαµηλούς ρυθµούς 
ανάπτυξης σε όλους τους κλάδους της παραγωγικής δραστηριότητας, τη διόγκωση 
του αριθµού των ανέργων και, κατά συνέπεια, την επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου 
των πολιτών.  

Η µετάβαση από το ένα καθεστώς στο άλλο συνοδεύτηκε συχνά από βίαιες 
κοινωνικές συγκρούσεις και πολιτικές ανατροπές. Η ιστορία της Αλβανίας δεν 
προσέφερε, ούτε προσφέρει τα ισχυρά εκείνα θεµέλια για την οικοδόµηση µιας 
στέρεης δηµοκρατίας, καθώς οι ελλιπείς οικονοµικο-κοινωνικές δοµές, σε συνάρτηση 
µε την πολιτική κουλτούρα, δυσχεραίνουν τη διαµόρφωση µιας πλουραλιστικής 
κοινωνίας (Ζιώγας, 1997). Από πλευράς εσωτερικής ασφάλειας, αν λάβουµε υπόψη 
όλα τα παραπάνω στοιχεία, η Αλβανία βρίσκεται σε µειονεκτική θέση, καθώς οι 
θεσµικές-κρατικές δοµές παρουσιάζονται ανεπαρκείς ως προς την πάταξη της 
διαφθοράς, κάτι που θέτει σε κίνδυνο τη συνοχή της αλβανικής κοινωνίας και την 
προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών. Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο είναι 
η ραγδαία ανάπτυξη του οργανωµένου εγκλήµατος και κάθε άλλης παράνοµης 
οικονοµικής δραστηριότητας, όπως είναι η οργάνωση µιας ‘’βιοµηχανίας’’ 
διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και όπλων, καθώς  και η παράνοµη εµπορεία 
ανθρώπων. Τα ζητήµατα αυτά είναι άµεσα συσχετιζόµενα µε µια γενικευµένη 
διαφθορά σε όλους του κρατικούς-διοικητικούς µηχανισµούς. 

Η Αλβανία σήµερα είναι µε απόσταση η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης, ενώ 
εντάσσεται στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξης µε πολλές από τις χώρες του Τρίτου κόσµου. 
Η µετάβαση στην ελεύθερη οικονοµία δε συνοδεύτηκε από αύξηση της οικονοµικής 
ανάπτυξης, ενώ οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια των εργατικών στρωµάτων 
εξακολουθούν να παραµένουν ακόµη σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα. Η διόγκωση των 
αναγκών υγειονοµικής περίθαλψης, η έλλειψη οικονοµικών πόρων για ενίσχυση της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και των έργων υποδοµής (οδικά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, 
δίκτυα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης κ.λπ.), προβλήµατα, που αποτέλεσαν  
κληρονοµιά του κοµµουνιστικού καθεστώτος, καθώς και άλλα πιο σύγχρονα, όπως 
είναι η ανεργία, οι χαµηλοί µισθοί και το στεγαστικό ζήτηµα, διεκδικούν άµεση 
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αντιµετώπιση υπό τη σηµερινή συγκυρία. Η χρόνια έλλειψη βασικών ειδών 
διατροφής οδήγησε µάλιστα στην ανάπτυξη υποστηρικτικών προγραµµάτων 
επισιτιστικής βοήθειας. Οι αλβανοί αγρότες φαίνεται να βιώνουν σήµερα την 
ψευδαίσθηση µιας καπιταλιστικής κοινωνίας, που είναι στον τύπο µόνο ελεύθερη και 
δηµοκρατική. 

Εντός του παραπάνω πλαισίου, οι αλβανικές µετα-κοµµουνιστικές κυβερνήσεις 
διαφοροποίησαν την πολιτική τους ως προς τον έλεγχο των συνόρων της χώρας, 
καθώς η εξωτερική µετανάστευση επρόκειτο να µειώσει την υψηλή ανεργία, ενώ το 
εισερχόµενο συνάλλαγµα θα αποτελούσε ένα είδους εξωτερικής χρηµατοδότησης, 
αρκεί να υπολογιστεί ότι κάθε µετανάστης αποστέλλει στο εσωτερικό 2000 δολάρια 
ετησίως (ΕΚΕΜ, 1993). Τα µεταναστευτικά εµβάσµατα αποτελούν στήριγµα για την 
οικονοµία της Αλβανίας, καθώς υπερβαίνουν σε αξία το σύνολο των εγχώριων 
αποταµιεύσεων, των εξαγωγικών εισπράξεων και του εξωτερικού δανεισµού της 
χώρας. Όµως, παράλληλα µε την ηθεληµένη τρόπον τινά πολιτική εξόδου του 
αλβανικού κράτους, δύο ακόµη λόγοι ενισχύουν την παραπάνω πραγµατικότητα. 
Πρώτον, η δηµογραφική αναλογία του πληθυσµού, που παρουσιάζει ένα από τα 
χαµηλότερα ποσοστά αστικοποίησης στην Ευρώπη (35%), έναν υψηλό δείκτη 
γεννητικότητας, γονιµότητας και παιδικής θνησιµότητας, βρίσκεται σε πλήρη 
αντίθεση µε τη δηµογραφική κατανοµή των αντίστοιχων δεικτών σε Ευρώπη και 
Ελλάδα. Το υψηλό ποσοστό αγροτικού πληθυσµού αποτελεί κατ’ αυτόν τον τρόπο 
ένα εν δυνάµει µεταναστευτικό δυναµικό προς αστικά κέντρα. ∆εύτερον και 
σηµαντικότερο, ανεξάρτητα από την ασκούµενη πολιτική της κυβέρνησης στο θέµα 
της µετανάστευσης, θεωρείται εξαιρετικά αµφίβολη η παραµονή του πληθυσµού στην 
Αλβανία κάτω από τέτοιες συνθήκες εργασιακής και οικονοµικής εξαθλίωσης. 
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2.3.3.2 Αλβανοί µετανάστες στην Ελλάδα  
Η παρουσία των αλβανών µεταναστών εκφράζει τις ιστορικές µεταβολές στο 

βαλκανικό χώρο και αντιπροσωπεύει τη σύγχρονη δυναµική του µεταναστευτικού 
φαινοµένου στον ελληνικό χώρο (Αλειφαντής, 1998). Είναι απολύτως ακριβής στο 
σηµείο αυτό η διατύπωση ότι η εικόνα του ‘’ξένου’’ στην Ελλάδα προσωποποιείται 
κατά κύριο λόγο στους αλβανούς (Βούλγαρης κ.ά, 1995, 84). Στο σύνολο των 
οικονοµικών µεταναστών, οι προερχόµενοι από την Αλβανία δε συγκαταλέγονται 
απλά στην πρώτη θέση, αλλά κατέχουν δεσπόζουσα θέση. Αυτό προκύπτει άλλωστε 
και από τις στατιστικές καταγραφές, όπου, από το σύνολο των  αλλοδαπών, οι οποίοι 
υπέβαλαν αίτηση για ‘’Λευκή’’ Κάρτα, το 64,94 % ήταν αλβανικής υπηκοότητας 
(Καβουνίδη & Χατζάκη, 1999). Μάλιστα, µε βάση την εξέταση του συνόλου των 
αλλοδαπών κατά φύλο, το 72,5% των ανδρών και το 43,7% των γυναικών 
προέρχονται από τη γειτονική χώρα. Η κυρίαρχη θέση των αλβανών παρατηρείται 
στο σύνολο των περιφερειών και νοµών της χώρας. Από την άλλη, η υπεροχή του 
ανδρικού (80,9%) έναντι του γυναικείου πληθυσµού (18,1%), χαρακτηριστικό της 
κατανοµής ανά φύλο, παράλληλα µε την οικονοµική-εργατική διάσταση προσδίδει 
στην παρουσία των µεταναστών και µια ατελή οικογενειακή δοµή.   

Ο ακριβής αριθµός της µεταναστευτικής αυτής οµάδας είναι δύσκολα 
υπολογίσιµος και εντάσσεται σε γενικότερες εκτιµήσεις. Η απόκλιση µεταξύ των 
µετρήσεων οφείλεται κυρίως στη συνεχή µετακίνηση χιλιάδων ατόµων από τα 
εκτεταµένα χερσαία ελληνοαλβανικά σύνορα. Το χάσµα µεταξύ νοµίµως και 
παρανόµως εισελθόντων πιστοποιεί σε ένα άλλο επίπεδο την έκταση και τις 
κοινωνικές προεκτάσεις µιας τέτοιας µεταναστευτικής κίνησης. Τα ελληνοαλβανικά 
σύνορα έχουν µετατραπεί σε µια ιδιόρρυθµη αγορά διακίνησης εργατικού δυναµικού 
µέσω κυκλωµάτων, ενώ παρατηρούνται φαινόµενα συνεχών µετακινήσεων από και 
προς την Αλβανία. Ενδεικτικό στοιχείο αυτής της κινητικότητας είναι ότι µόνο κατά 
το διάστηµα 1991-1993 επαναπροωθήθηκαν γύρω στους 559.000 µετανάστες, ενώ οι 
στατιστικές εκτιµήσεις της περιόδου προσδιόριζαν το συνολικό αριθµό των αλβανών 
σε 200.000 άτοµα (Κόντης, 1995, 136). Η γειτνίαση µε τη συγκεκριµένη χώρα και οι 
γενικότερες οικονοµικές συνθήκες συντέλεσαν ήδη από τις αρχές της προηγούµενης 
δεκαετίας στην σταθεροποίηση του µεταναστευτικού ρεύµατος. 

Η αύξηση του αριθµού των αλβανών µεταναστών, ιδίως των παράνοµων, 
συνδέεται µε τις γενικότερες ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας, που 
συνδέονται µε την επέκταση της παραοικονοµίας σε εκείνους τους παραγωγικούς 
κλάδους, όπου απαιτείται προσέλκυση φτηνών εργατικών χεριών. Τέτοιες εργασίες, 
µη καλυπτόµενες από ένα νοµοθετικό πλαίσιο προνοµιακών παροχών, καλύπτουν 
επιπρόσθετες και συµπληρωµατικού χαρακτήρα ανάγκες (οικοδοµικές 
δραστηριότητες, εξόρυξη, γεωργικός τοµέας, κτηνοτροφία κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό 
έχει λάβει έκταση και το φαινόµενο της εποχιακής µετανάστευσης (νόµιµης ή 
παράνοµης). Η πλειοψηφία των αλβανών διακρίνεται από το στοιχείο της 
προσωρινής παραµονής είτε λόγω του είδους εργασίας (εποχιακή απασχόληση), είτε 
εξαιτίας των γενικότερων συνθηκών διαβίωσης. Με την έννοια αυτή, η µετανάστευσή 
τους χαρακτηρίζεται ως κυκλική, όπως προσδιορίζεται από µια παραµονή κατά τακτά 
χρονικά διαστήµατα στη χώρα υποδοχής. Το φαινόµενο αυτό πρόκειται να µας 
απασχολήσει και παρακάτω, όπου η µετανάστευση συσχετίζεται µε τον παράγοντα 
της οικογένειας.  
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3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ  
 
3.1. Οικογένεια ως κοινωνικός θεσµός 

Η έννοια της οικογένειας πρόκειται να αποτελέσει κύριο σηµείο αναφοράς της 
παρούσας εργασίας σε όλα της τα στάδια. Προέχει, λοιπόν, πριν επεκταθούµε στα 
γνωρίσµατα των αλβανικών µεταναστευτικών οικογενειών, η κατατόπιση του 
αναγνώστη σχετικά µε το τι εννοούµε, όταν αναφερόµαστε στον όρο οικογένεια. Κι 
αυτό, διότι, όπως γίνεται αντιληπτό και στη συνέχεια, προκύπτουν εύλογα ερωτήµατα 
ως προς τη χρησιµοποιούµενη ορολογία. Ποια είναι δηλαδή τα κριτήρια 
προσδιορισµού της µορφής, της δοµής και των λειτουργιών στις οικογένειες των 
Αλβανών, δεδοµένου µάλιστα ότι η αλβανική κοινωνία δεν παρουσιάζει τα ίδια 
χαρακτηριστικά µε τη δική µας; Εννοεί τελικά ο ερευνητής κατά τον ίδιον τρόπο µε 
τα υποκείµενα της έρευνας την ύπαρξη της οικογενειακής συγκρότησης; 
Προκειµένου εποµένως να υπάρξει ένας κοινός κώδικας συνεννόησης, τίθενται προς 
συζήτηση µια σειρά από ζητήµατα, συναφή µε την οικογενειακή οργάνωση. 

Η οριοθέτηση της οικογένειας ως προς την ικανοποίηση συγκεκριµένων 
κοινωνικών λειτουργιών προϋποθέτει την αποσαφήνιση της θεσµικής της διάστασης. 
Ως κοινωνικό θεσµό εννοούµε καταρχήν «ένα σταθερό πλέγµα σχέσεων µεταξύ 
(κοινωνικά προσδιορισµένων) ρόλων» ή «ένα σύνολο τυποποιηµένων τρόπων 
ατοµικής και/ή συλλογικής δράσης (Μουσούρου, 1989, 14). Οι όποιοι σκοποί, 
αναφορικά µε τα δεδοµένα αποτελέσµατα της ατοµικής και/ή συλλογικής δράσης, 
προσδιορίζουν τις λειτουργίες όλων των θεσµών, που σε τελική ανάλυση 
αποσκοπούν στην επίτευξη της κοινωνικής ένταξης των ατόµων (Νόβα-Καλτούνη, 
1995, 87). Η φυσιολογία ενός θεσµού εξαρτάται από την ιδεολογική συγκρότηση 
µιας κοινωνίας και των λοιπών υπο-συστηµάτων της. Εξελίξεις στο κοινωνικό πεδίο 
επιφέρουν περισσότερο ή λιγότερο σηµαντικές διαφοροποιήσεις τόσο στη 
συγκρότηση και τις λειτουργίες των θεσµών, όσο και στις σχέσεις και τους τρόπους 
δράσης εντός και εκτός των ορίων τους.  

Μέσα από την ανάλυση των µορφολογικών και δοµικών στοιχείων της 
οικογένειας είναι δυνατόν να οδηγηθούµε σε ασφαλή συµπεράσµατα για τη θεσµική 
της υπόσταση. Παραλληλίζοντας µε τις προηγούµενες θεωρητικές αναφορές, κάθε 
οικογένεια έχει κοινωνικά σηµαντικούς σκοπούς, που συνοψίζονται στην εξασφάλιση 
της κοινωνικής ‘’συνέχειας’’ µε διάφορες µεθόδους, όπως είναι η µεταβίβαση από 
γενιά σε γενιά του πολιτισµού (ως τρόπου ζωής), των κοινωνικών θέσεων-ρόλων και 
ενός προτιµητέου τρόπου επίτευξης κοινωνικά αποδεκτών στόχων. Σε σχέση µε τη 
φύση της κοινωνικής οργάνωσης, µια οικογένεια διατηρεί ένα δηµόσιο χαρακτήρα, 
εφόσον αποτελεί µέρος της συγκρότησης του συλλογικού βίου, καθώς και ένα 
ιδιωτικό προφίλ, όσον αφορά την εσωτερική της θέσµιση ειδικότερα. Στη βάση 
αυτών των δεδοµένων, οριζόµενη θεσµικά η οικογένεια, προσδιορίζεται από ίδια 
χαρακτηριστικά είτε στην Αλβανία, είτε την Ελλάδα, είτε (σε) οποιαδήποτε άλλη 
χώρα. Αυτό συµβαίνει διότι η έννοια του οικογενειακού θεσµού περιλαµβάνει 
αµετάβλητα δοµικά συστατικά. 

Ο οικογενειακός σχηµατισµός εµφανίζεται µε διάφορες παραλλαγές σε όλες τις 
κοινωνίες και αποτελεί βασική µορφή της συλλογικής ζωής του ανθρώπου (Henslin, 
2000, 22). Συνίσταται δε αυτή η καθολικότητα αφενός µεν στην ύπαρξη ενός 
σταθερού πλέγµατος ρόλων, βάσει του οποίου αναγνωρίζεται η οικογένεια σε κάθε 
κοινωνία, αφετέρου δε στην ιδιοµορφία της σύνθεσης των λειτουργιών της 
οικογένειας από περιβάλλον σε περιβάλλον. Ο θεσµός της οικογένειας παρουσιάζεται 
έτσι ως ένα σύνθετο ιστορικο-κοινωνικό µόρφωµα, σχηµατιζόµενο από αλληλένδετα 
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πολιτισµικά στοιχεία, πάντοτε εντός του συστήµατος αξιών µιας κοινωνίας. Σύµφωνα 
µε την άποψη αυτή, η θεσµική φυσιογνωµία της οικογένειας παραλλάσσει, διότι 
διαφοροποιούνται οι σκοποί της κοινωνικής οργάνωσης από χώρα σε χώρα, ακόµη 
και εντός της ίδιας χώρας. Και στην Ελλάδα και την Αλβανία και (σε) κάθε άλλη 
κοινωνία, συγκροτείται µεν η οικογένεια ως κοινωνικός θεσµός, διαφοροποιείται δε η 
όψη των σκοπών, των λειτουργιών και των αποτελεσµάτων της, ακριβώς γιατί αυτό 
επιβάλει η ιδιαιτερότητα της εκάστοτε κοινωνικής συµβίωσης.  

Η προσέγγιση της οικογένειας οφείλει να συµπεριλάβει τύπους του θεσµού σε 
συνδυασµό µε µια ευρεία κατηγορία παραγόντων: της ιστορίας, της ιδεολογίας, του 
πολιτισµού, του νοµικού συστήµατος, της οικονοµικής, πολιτικής, κοινωνικής 
εξέλιξης κ.ό.κ. Η επίδραση του ευρύτερου χωρο-χρονικού συγκείµενου στην 
οργάνωση του οικογενειακού µορφώµατος έχει ιδιαίτερη σηµασία, γιατί η οικογένεια 
αποτελεί προϊόν του κοινωνικού συστήµατος και αντικατοπτρίζει το σηµείο 
ανάπτυξής του (Πιπερόπουλος, 1990). Με την έννοια αυτή δεν έχει νόηµα να µιλήσει 
κάποιος για την οικογένεια γενικά, αλλά µόνο για τύπους οικογένειας, τόσο 
πολυάριθµους, όσες είναι οι περιοχές, οι κοινωνικές τάξεις και οι υπο-οµάδες σε έναν 
κοινωνικό σχηµατισµό (Gittins, 1993). Αν και µια τέτοια ταξινόµηση δεν εµπίπτει 
στα όρια της συγκεκριµένης εργασίας, αυτό δεν εµποδίζει την ανάπτυξη ενός 
ανάλογου προβληµατισµού στη συνέχεια, προκειµένου να αποσαφηνιστεί η 
συγχρονική διάσταση των µελετούµενων φαινοµένων.  
 Στο σηµείο αυτό εγείρεται ένα ζήτηµα σχετικά µε το αν µια οικογένεια 
µεταναστών είναι δυνατόν να αξιολογηθεί µε βάση συµβατικά κριτήρια 
προσδιορισµού του συλλογικού-ιδιωτικού βίου. Αναλύσαµε δηλαδή προηγουµένως 
την οικογένεια ως θεσµό, τονίζοντας την ευρύτητα των ρόλων, των σκοπών και των 
λειτουργιών της. Ανταποκρίνονται όµως κατά τον ίδιο τρόπο στις παραπάνω 
απαιτήσεις οι οικογένειες των µεταναστών; Η λογική του ερωτήµατος έγκειται στο 
ότι αναφερόµαστε σε διασπασµένες οικογένειες. Σε τι συνίσταται λοιπόν η 
οικογενειακή οργάνωση γενικότερα, έτσι ώστε να έχουµε τα κριτήρια προσδιορισµού 
των µεταναστευτικών περιπτώσεων ειδικότερα; Κάτι τέτοιο προϋποθέτει µια 
διεξοδική µελέτη των µορφολογικών-δοµικών συστατικών της οικογένειας, θέµα στο 
οποίο επικεντρώνουµε αµέσως µετά. 
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3.1.1. Συµβατικός τύπος οικογένειας 
 Οι σχέσεις µεταξύ των (κοινωνικά προσδιορισµένων) ρόλων, που οριοθετούν 
την οικογένεια ως θεσµό και συγκροτούν τον κορµό του όποιου οικογενειακού 
σχήµατος, ορίζονται ως σχέσεις µεταξύ του συζύγου-πατέρα, της συζύγου-µητέρας 
και των ανήλικων ατόµων. Αναφερόµενοι στην πυρηνική οικογένεια, ως 
µορφολογική και δοµική ενότητα, εννοούµε αυτήν ακριβώς την τριάδα προσώπων-
ρόλων. O τρισδιάστατος αυτός οργανισµός, όπως έχει επιβιώσει µέσα από 
µακροπρόθεσµες οικονοµικές, πολιτικές, πολιτισµικές κ.ά. µεταβολές, αποτελεί την 
ανθρωπολογική σταθερά και το θεµελιακό µηχανισµό της συνολικής κοινωνικής 
οργάνωσης. Το γεγονός αυτό µετουσιώνει το συγκεκριµένο οικογενειακό µοντέλο σε 
καθολικό πρότυπο συµβίωσης. Ανεξάρτητα από τις όποιες αλλαγές στο θεσµό της 
οικογένειας, οι ερευνητές αναφέρονται στην πυρηνική οικογενειακή συγκρότηση, 
που απαρτίζεται από µια µονάδα συνδεόµενων µελών µε βιολογικούς δεσµούς 
(Francois de Singly, 1996). 
 Η πυρηνική οικογένεια ταυτίζεται σχεδόν στην επιστηµονική ορολογία µε τη 
συζυγική οικογένεια, αν και ο δεύτερος όρος είναι ουσιαστικά ευρύτερος από τον 
πρώτο21. Συσχετίζοντας τους δύο αυτούς τύπους οικογενειακής οργάνωσης, 
αναφορικά µε τα µορφικά, δοµικά και λειτουργικά τους χαρακτηριστικά, 
καταλήγουµε στο συµβατικό οικογενειακό µοντέλο. Πρώτον, η αντίληψη της 
οικογένειας, αποτελούµενης από τους δύο συζύγους-γονείς και τα ανήλικα τέκνα 
τους, καθώς και της ανεξάρτητης συµβίωσής της από άλλες συγγενικές οικογένειες 
θεωρείται ως δεδοµένη. ∆εύτερον, η διαπίστωση των αλληλεπιδράσεων της 
ανεξάρτητης - µορφολογικά - πυρηνικής οικογένειας µε άλλες συγγενικές προς αυτήν 
πυρηνικές οικογένειες (οικογένειες των ανιόντων ή των εκ πλαγίου συγγενών) 
εκλαµβάνεται ως εξίσου δεδοµένη (Sussman & Steinmtze, 1987). Τώρα, η 
αναγκαιότητα έκφρασης σε έναν ενιαίο περιγραφικό όρο τόσο του - θεωρούµενου ως 
δεδοµένου - διαχωρισµού µεταξύ σύγχρονης-πυρηνικής και παραδοσιακής-
εκτεταµένης οικογένειας, όσο και της αλληλεξάρτησης - στο επίπεδο των σχέσεων - 
µεταξύ συγγενικών πυρηνικών οικογενειών οδήγησε στην υιοθέτηση της όρου 
‘’σύγχρονη συζυγική οικογένεια’’. 
 Η δοµή του συµβατικού οικογενειακού τύπου οριοθετείται µέσα από την 
αλληλεξάρτηση των κοινωνικών θέσεων-ρόλων στο εσωτερικό του. Σηµειώνουµε ότι 
η παραδοσιακή εξάρτηση των ρόλων από δεδοµένα για το άτοµο χαρακτηριστικά δεν 
αποτελεί γενικευµένο φαινόµενο, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εντασσόµενες στη 
διαδικασία του κοινωνικού εκσυγχρονισµού οικογένειες. Όσο πιο παραδοσιακή είναι 
η κοινωνική οργάνωση, τόσο ενισχύεται η απόλυτη εξάρτηση των ρόλων στην 
οικογένεια. Η διαφοροποίηση της οικογενειακής δοµής εκδηλώνεται σε συνάρτηση 
µε τη διακύµανση των δεικτών γεννητικότητας, γονιµότητας και διαζυγίων, ενώ 
επηρεάζεται από αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο και τις άλλες πολιτικές, 
οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις (Σκύφτη, 1993). Ούτε όµως στο σύνολο µιας 
κοινωνίας διατηρείται αµετάβλητη η δοµική συγκρότηση της οικογένειας, καθώς 
επηρεάζεται από οικονοµικές, πολιτισµικές, εκπαιδευτικές κ.ά. παραµέτρους. Η 
διάρθρωση των οικογενειακών ρόλων ταλαντώνεται έτσι σε ένα παραδοσιακό-
σύγχρονο συνεχές και κυµαίνεται από µια κατάσταση ανισότιµων σε µια κατάσταση 
ισότιµων σχέσεων.  

                                                           
21 Επεκτείνεται συγκεκριµένα στις σχέσεις των µελών µιας πυρηνικής οικογένειας µε τις οικογένειες 
καταγωγής των δύο συζύγων και παραπέµπει σε ενδεχόµενες αλληλεπιδράσεις µεταξύ οικογενειών, 
που πρόκειται να συσταθούν στο µέλλον, όταν τα ανήλικα µέλη µιας πυρηνικής οικογένειας σήµερα 
ενηλικιωθούν, παντρευτούν και δηµιουργήσουν δικές τους οικογένειες αύριο (Goldthorpe, 1987, 63). 
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 Οι ασκούµενες λειτουργίες µιας οικογένειας ερµηνεύονται συναρτήσει της 
θέσης της σε ένα δεδοµένο κοινωνικο-οικονοµικό πλαίσιο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 
µετάβαση από προ-βιοµηχανικά σε βιοµηχανικά και µετα-βιοµηχανικά σχήµατα 
συλλογικής οργάνωσης είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των κοινωνικών θεσµών 
γενικότερα. Παραδοσιακά πολύσκοποι θεσµοί απεµπολούν στη φάση αυτή µια σειρά 
λειτουργιών και σύγχρονοι ολιγόσκοποι θεσµοί αναλαµβάνουν αυτές τις λειτουργίες. 
Η διαδικασία αυτή εξετάζεται στο πλαίσιο της θεωρίας της κοινωνικής αλλαγής, 
κύριο προσδιοριστικό της οποίας είναι η έννοια της διαφοροποίησης, δηλαδή µιας 
αύξουσας ειδίκευσης, που οδηγεί στην ανάπτυξη νέων και εξειδικευµένων φορέων 
δράσης (Michel, 1981, 83). Η ‘’αφαίρεση’’ κλασικών λειτουργιών από την 
οικογένεια καταγράφτηκε εννοιολογικά ως ‘’λειτουργική απώλεια’’ ή ‘’λειτουργική 
µετάθεση’’. Όπως τονίζει µάλιστα ο Giddens (1993, 14), αναφερόµενος σε µια 
διατύπωση του Parsons, «η οικογένεια έχει γίνει πιο εξειδικευµένος φορέας απ’ ό, τι 
ήταν πριν, πιθανόν πιο εξειδικευµένος απ’ ότι ήταν σε οποιαδήποτε προηγούµενη, 
γνωστή σε µας, κοινωνία». εντός των παραπάνω µεταβολών.  

Η µετεξέλιξη του θεσµού της οικογένειας δεν ταυτίστηκε όµως µε µια πλήρη 
απορρόφηση των προηγούµενων λειτουργιών της από άλλους φορείς. Έτσι, 
υιοθετήθηκε τελικά ο όρος της ‘’λειτουργικής µεταβολής’’ ή ‘’λειτουργικής 
διαφοροποίησης’’, που σηµαίνει ότι οι οικογενειακές λειτουργίες τροποποιούνται, 
µεταβάλλονται ή διαφοροποιούνται ανάλογα µε την κοινωνική εξέλιξη. Σύµφωνα µε 
γενικώς αποδεκτά ταξινοµικά κριτήρια γίνεται λόγος από τους ερευνητές για τις εξής 
οικογενειακές λειτουργίες: α. την αναπαραγωγική λειτουργία, που συντελεί στη 
βιολογική αναπαραγωγή της κοινωνίας, β. την οικονοµική λειτουργία, που 
διαφοροποιείται σε σχέση µε την κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη και γ. τη λειτουργία 
της κοινωνικοποίησης, που θεωρείται και ως η σηµαντικότερη λειτουργία της 
οικογένειας σήµερα. Ο βαθµός εξέλιξης και εκσυγχρονισµού του συλλογικού βίου 
σηµατοδοτεί τον τρόπο άσκησης αυτών και όποιων άλλων λειτουργιών. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα έως τώρα βιβλιογραφικά δεδοµένα είναι δυνατόν να 
διατυπώσουµε υποθέσεις για την οργάνωση των οικογενειών στην αλβανική 
κοινωνία. Οφείλουµε να ξεκινήσουµε από την παραδοχή ότι η τελευταία διήλθε µέσα 
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα από δύο εντελώς διαφορετικά ιδεολογικά συστήµατα, 
καθένα από τα οποία επηρέασε την οικογενειακή συγκρότηση συνολικά. Ως προς την 
κοµµουνιστική περίοδο, όπου κυριαρχούσε η λογική της συλλογικής-οµαδοποιηµένης 
κοινωνικής δράσης, η οικογενειακή µορφή-δοµή παρουσίαζε πιο έντονα τα 
χαρακτηριστικά µιας διευρυµένης τρόπον τινά συµβίωσης. Η φιλελευθεροποίηση εν 
συνεχεία του τρόπου ζωής στο συγκεκριµένο κράτος είχε ως αποτέλεσµα να 
αποκτήσει ο οικογενειακός θεσµός πολλά κοινά στοιχεία µε τον αντίστοιχο των 
δυτικο-ευρωπαϊκών χωρών. Η αλβανική οικογένεια θα λέγαµε ότι προσοµοιάζει µε 
τους µεσογειακούς ‘’τύπους’’ οικογενειών, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η 
δική µας. Μια τέτοια εικόνα προκύπτει και από τα ίδια τα ερευνητικά δεδοµένα της 
εργασίας µας. 
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3.1.2. Η ρευστότητα της συµβατικής οικογένειας 
Από τις έως τώρα αναλύσεις προκύπτει ότι η θεωρητική συζήτηση έχει στο 

επίκεντρο των αναζητήσεών της το ‘’σχήµα’’ της πυρηνικής-συζυγικής οικογένειας. 
Μάλιστα, ακόµη κι όταν αυτό προσδιορίζεται ως συµβατικό22, εξακολουθεί να 
θεωρείται ως δεδοµένο, εκλαµβάνεται δηλαδή ως στερεότυπο23. ∆ιαχρονικές και 
συγχρονικές µελέτες δηµιουργούν όµως την εντύπωση µιας πιο σύνθετης 
οικογενειακής πραγµατικότητας. Βάσει της διαχρονικής θεώρησης επισηµαίνεται ότι 
η ‘’πολυπλοκότητα’’ δε συνιστά αναγκαστικά στοιχείο της κοινωνικής εξέλιξης, 
εφόσον η θεωρούµενη ως παραδοσιακή ‘’σταθερότητα’’ αποδεικνύεται εξίσου 
σχετική24. Από την άλλη, σε συγχρονικό επίπεδο, η αντίληψη, σύγκριση και ερµηνεία 
των µορφολογικών-δοµικών χαρακτηριστικών της σύγχρονης συζυγικής οικογένειας 
διευκολύνουν τη σύλληψή της ως σύνθετου συλλογικού µορφώµατος. Οριζόµενη η 
πυρηνική-συζυγική οικογένεια ως προς τη µορφή, καθώς δε συµβιώνει µε άλλες 
συγγενικές οικογένειες, παρουσιάζεται σαν ανεξάρτητη, οριζόµενη όµως ως προς τη 
δοµή, εφόσον αναπτύσσει αλληλεπιδράσεις µε άλλες συγγενικές οικογένειες, 
εµφανίζεται σαν εκτεταµένη. Πρόκειται θα λέγαµε παραπάνω για ένα οικογενειακό 
µοντέλο ιδιαίτερα συνηθισµένο στις δυτικο-ευρωπαϊκές κοινωνίες, ακόµη και σε 
άλλες χώρες, όπως αποδεικνύεται στην περίπτωση της Αλβανίας. 

Ο περιορισµός του θεωρητικού προβληµατισµού στη συµβατική οικογένεια 
παραγνωρίζει την ύπαρξη µιας σειράς άλλων ιδιωτικοποιηµένων µορφών διαβίωσης. 
Οι βραχυπρόθεσµες, µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες συνέπειες των κοινωνικών 
µεταβολών δεν είναι δυνατόν να αγνοηθούν, καθώς οι διαµορφούµενες αλλαγές 
στους δηµογραφικούς δείκτες έχουν επιδράσει στη διαφοροποίηση των µοντέλων 
οικογενειακής συγκρότησης στον ευρωπαϊκό χώρο. Νέα πρότυπα αξιών και 
αναπαραστάσεων για τη θέσµιση του οικογενειακού βίου εξαπλώνονται µε έντονα 
άνισο τρόπο, πάντοτε σε συνάρτηση µε το επίπεδο εξέλιξης, ανάπτυξης και 
στρωµατοποίησης των κοινωνιών. Τα άτοµα οργανώνουν κατά τέτοιο τρόπο την 
οικογενειακή ζωή, όπως ταιριάζει στις αντιλήψεις, τις αξίες και την ιδεολογία τους ή 
όπως προκύπτει λόγω ιδιαίτερων αναγκών, υποχρεώσεων και κοινωνικών πιέσεων. 
Οι σύγχρονες αντιλήψεις για την οικογένεια, όπως σηµειώνει η Ρ. Καυταντζόγλου 
(1996, 19), αναφέρονται σε ένα ρευστό κοινωνικό µόρφωµα, η δοµή και το µέγεθος 
του οποίου µεταβάλλονται ακόµη και στη διάρκεια του αναπτυξιακού του κύκλου. Η 
οικογενειακή συµβίωση τροποποιείται, µεταβάλλεται και εξελίσσεται, αλλά ο θεσµός 
της οικογένειας εξακολουθεί να παραµένει πάντοτε ισχυρός, διατηρώντας την 
‘’ταυτότητά’’ του. 

Ανατρέχοντας στο αντικείµενο της έρευνάς µας, η διαπίστωση ότι η οικογένεια 
δεν ανταποκρίνεται πραγµατικά σε ένα, αλλά (σε) περισσότερα σχήµατα οργάνωσης 
του ιδιωτικού βίου, δηµιουργεί νέες προοπτικές για την ερµηνεία των 
µεταναστευτικών-οικογενειακών διεργασιών. Στις οικογένειες των Αλβανών 
µεταναστών προσωποποιείται θα λέγαµε η έννοια της ρευστότητας ως προς τον 

                                                           
22 Ο όρος ‘’συµβατική οικογένεια’’ (conventional family) παραπέµπει σε ένα µοντέλο κοινωνικά 
αναµενόµενο, αλλά σε καµία περίπτωση υποχρεωτικό. Ιστορικά, του όρου αυτού προηγείται εκείνος 
της ‘’µέσης οικογένειας’’, που αναφέρεται σε µια στατιστική απεικόνιση της πραγµατικότητας, όρος, 
που αντικατέστησε εκείνον της ‘’κανονικής οικογένειας’’, που υπονοεί ότι κάθε άλλο σχήµα είναι, αν 
όχι παθολογικό, τουλάχιστον οριακό (Μουσούρου, 1989). 
23 Ο όρος «στερεότυπο» αναφέρεται σε ένα «προκατασκευασµένο σχήµα αντίληψης» ή «σκέψης», που 
προκαλεί «απλοποιήσεις, διαστρεβλώσεις και γενικεύσεις» (Βασιλείου & Σταµατάκης, 1992, 350).   
24 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα σχετικών ερευνών, ούτε η εκτεταµένη οικογένεια επικρατούσε 
αποκλειστικά στις προ-βιοµηχανικές κοινωνίες, ούτε η συζυγική οικογένεια αποτελεί µοναδικό 
συστατικό των βιοµηχανικών κοινωνιών, τουλάχιστον ως προς την παραδοχή της γενικότητας µιας 
τέτοιας άποψης και στις δύο περιπτώσεις (Muncie et al., 1995). 
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τρόπο διαβίωσης-συµβίωσης των µελών τους. Μια µεταναστευτική οικογένεια σαφώς 
και διαφοροποιείται σε σχέση µε άλλες µορφές-δοµές οικογενειακής οργάνωσης. 
Πρόκειται όµως στην περίπτωση αυτή για µετασχηµατισµό του συµβατικού 
οικογενειακού προτύπου ή (για µια) εντελώς νέα θεώρηση οικογενειακής 
λειτουργίας; Τι από τα δύο συµβαίνει µε τις µεταναστευτικές οικογένειες των 
Αλβανών ειδικότερα; Προκαταβάλλοντας ως ένα βαθµό την απάντηση στο παραπάνω 
ερώτηµα, τα ερευνητικά δεδοµένα συνάγουν στην υπέρβαση της προσήλωσης σε 
έναν ‘’ιδανικό’’ τύπο οικογένειας, παραπέµποντας στα χαρακτηριστικά ενός 
ιδεοτύπου25. 

Η αναφορά σε έναν ιδεότυπο συντελεί στη διαµόρφωση ενός πρόσφορου στην 
εµπειρική έρευνα θεωρητικού πλαισίου. Επαναλαµβάνουµε όµως ότι η αντίληψη της 
συµβατικής οικογένειας, των µεταβολών της και των εναλλακτικών προς αυτήν 
σχηµάτων εξακολουθεί να εντάσσεται στη λογική της κλασικής ερµηνευτικής 
σκέψης. Ακόµη κι όταν αναγνωρίζεται η ύπαρξη της ρευστότητας στη σύσταση του 
ιδιωτικού βίου, κάτι που ισχύει στην περίπτωση των οικογενειών των µεταναστών, ως 
µέτρο αξιολόγησής του χρησιµοποιείται το µοντέλο της πυρηνικής-συζυγικής 
οικογένειας. Κάθε άλλο σχήµα οικογενειακής οργάνωσης γίνεται αντιληπτό στη βάση 
της ‘’φαντασιακής’’ σύλληψης της συµβατικής οικογενειακής µονάδας και θεωρείται 
παραλλαγή, εξέλιξη ή και απόκλισή της. Στόχος µας είναι η κάλυψη αυτού του κενού, 
προχωρώντας σε ένα δικό µας ερµηνευτικό µοντέλο ένταξης των οικογενειών των 
µεταναστών.  

                                                           
25 Ώς ιδεότυπος εννοείται µια πνευµατική κατασκευή, που προκύπτει από τη σύνδεση των καθολικών 
χαρακτηριστικών ενός φαινοµένου, συνθέτοντας µια εσωτερικά συνεπή ενότητα µε βάση το νοηµατικό 
περιεχόµενο της δράσης (Τσαούσης, 1983, 41-42). 
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3.2. Κοινωνικο-ψυχολογικές διαστάσεις της οικογένειας 
Αν θέλαµε να συνοψίσουµε σε µία λέξη τις κοινωνικές και ψυχολογικές 

εκφράσεις µιας οικογένειας θα χρησιµοποιούσαµε τον όρο κοινωνικοποίηση. Στην 
έννοια αυτή περικλείονται όλες οι διαδικασίες κοινωνικής ένταξης και συγκρότησης 
της προσωπικότητας του ατόµου (Τσαούσης, 1983, 145). ∆ύο είναι οι κύριες όψεις 
της κοινωνικοποίησης: µια κοινωνιοκεντρική και µια ατοµοκεντρική. Αναλύοντας το 
περιεχόµενο καθεµιάς, η πρώτη συνίσταται σε εκπορευόµενες επιδράσεις από την 
κοινωνία µε αποδέκτη το κοινωνικοποιούµενο άτοµο, ενώ η δεύτερη σε 
αναπτυσσόµενους τρόπους αντίδρασης του ατόµου απέναντι στις κοινωνικές 
επιρροές26. Κάθε αναφορά σε σταθερά πρότυπα κοινωνικοποίησης για όλες τις εποχές 
και όλους τους πολιτισµούς είναι άστοχη, δεδοµένου ότι «οι κοινωνίες δηµιουργούν 
το κοινωνικό υποκείµενο, που σε µια δεδοµένη ιστορική στιγµή ανταποκρίνεται στην 
οικονοµική, πολιτική, ηθική ή θρησκευτική µορφή οργάνωσής τους» (Νόβα-
Καλτσούνη, 1995., 16). 

Ανεξάρτητα από τις όποιες διαχρονικές και συγχρονικές µεταβολές στην 
οικογένεια, η συµβολή της τελευταίας στην κοινωνικοποίηση των µελών της είναι 
ουσιαστική. Μια τέτοια διαδικασία έγκειται στη µεταβίβαση της κοινωνικο-
πολιτισµικής κληρονοµιάς από την προηγούµενη στην επόµενη γενιά και την 
εγχάραξη µιας σειράς κοινωνικών κανόνων, τρόπων συµπεριφοράς και αξιών του 
κοινωνικού συστήµατος στην προσωπικότητα του ατόµου. Για την προσέγγιση αυτών 
των φαινοµένων διακρίνονται µια κοινωνιολογική και µια ψυχολογική θεώρηση. Η 
πρώτη αναφέρεται στους όρους διαµόρφωσης του οικογενειακού πλαισίου, εντός του 
οποίου αναπτύσσεται το άτοµο, ενώ η δεύτερη ενδιαφέρεται για την ψυχική δοµή του 
υποκειµένου, αναγνωρίζοντας εξίσου την ύπαρξη των κοινωνικών επιδράσεων. Η 
οικογένεια είναι ένας χώρος, όπου το άτοµο αποκτά µέσα από διαδοχικά στάδια την 
προσωπική του ταυτότητα και εντάσσεται ως αυτόνοµο άτοµο στις ευρύτερες 
κοινωνικές δοµές (Maccoby, 1995). 

Η αντίληψη της κοινωνικοποίησης ως διαδικασίας απόκτησης στάσεων, έτσι 
ώστε να διαδραµατίσει κάποιος έναν κοινωνικό ρόλο, µας οδηγεί στην εξέταση των 
σχετικών διεργασιών εντός της οικογένειας. Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία, τόσο οι 
στάσεις, όσο και οι ρόλοι προσδιορίζονται σε συνάρτηση µε κανόνες και αξίες, που 
µε τη σειρά τους εκφράζονται µέσα από τις στάσεις και τους ρόλους. Η οικογένεια 
συντελεί στην κοινωνικοποίηση των µελών της, µεταδίδοντάς τους τις επικρατούσες 
αξίες της κοινωνικής οργάνωσης. Ο ενστερνισµός τέτοιων προτύπων λαµβάνει χώρα 
µέσα από την ταύτιση του ατόµου µε τους γονεϊκούς ρόλους, θέµα στο οποίο 
πρόκειται να αναφερθούµε παρακάτω. Αντιλαµβάνεται έτσι το άτοµο τα άλλα µέλη 
της οικογένειας ως «κοινωνικά αντικείµενα», συναρτήσει του ρόλου τους και όχι ως 
µεµονωµένα υποκείµενα (Mϋhlbauer, 1983, 74). Η κατάληξη αυτής της διαδικασίας 
έχει ως συνέπεια την ανάπτυξη των ατοµικών και κοινωνικο-πολιτισµικών στοιχείων 
της ταυτότητας. Το άτοµο γίνεται φορέας εκείνων των αντιλήψεων, στάσεων και 
συµπεριφορών, όπως προκύπτουν ανάλογα µε την κοινωνική τάξη της οικογένειας27.  

Η µετάθεση βασικών προνοιακών υποχρεώσεων της οικογένειας σε άλλους 
φορείς αποδέσµευσε την υλική µέριµνα από την ψυχολογική στήριξη στο εσωτερικό 
της. Αυτός ακριβώς ο χαρακτήρας των ψυχο-κοινωνικών σχέσεων είναι που 
επηρεάζει την έκβαση της κοινωνικοποίησης στο οικογενειακό πλαίσιο. Η 

                                                           
26 Μια τέτοια έννοια αποτελεί έναν ιδεοτυπικό προσδιορισµό, συνίσταται δηλαδή σε µια νοητική 
κατασκευή ταξινόµησης των τυπικών χαρακτηριστικών του φαινοµένου, η ερµηνεία των οποίων 
γίνεται µε τη χρήση ειδικών κατά περίπτωση θεωριών. 
27 Προκειµένου να υποδηλωθεί η συσχέτιση µεταξύ κοινωνικοποίησης και κοινωνικής τάξης της 
οικογένειας γίνεται λόγος για «στρωµατο-ειδική» κοινωνικοποίηση (Τσαρδάκης, 1993). 
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οικειοποίηση ιδιαίτερων διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ των µελών έχει ως 
αποτέλεσµα την ανάπτυξη µιας συγκινησιακής σφαίρας εντός του οικογενειακού 
συστήµατος. Εµπειρικές έρευνες έχουν επαληθεύσει την επίδραση των ψυχολογικών 
λειτουργιών στην ανάπτυξη της κοινωνικής προσαρµοστικότητας, την ενίσχυση της 
ψυχικής αυτοδυναµίας, την άµβλυνση των διανοητικών ικανοτήτων και την 
καθιέρωση υγιών διαπροσωπικών σχέσεων (Τσιάντης, 1991). Αντιθέτως, η διαβίωση 
του ατόµου σε ένα ελλιπές από ψυχο-κοινωνικά ερεθίσµατα περιβάλλον είναι 
πιθανόν να προκαλέσει αναστολή των παραπάνω χαρακτηριστικών. 

Η εξασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ανήλικων ατόµων εξαρτάται από 
την ‘’ποιότητα’’ των ψυχο-κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στο οικογενειακό πλαίσιο. 
Ο βαθµός ασφάλειας ή µη στην οικογένεια αναδοµείται στο επίπεδο των µετέπειτα 
κοινωνικών τους σχέσεων (Feeney & Noller, 1996). Υποκείµενα µε ισχυροποιηµένο 
‘’Εγώ’’ και ‘’Υπερεγώ’’ - λόγω της ανάπτυξης των κοινωνικών, ψυχολογικών και 
νοητικών πτυχών της προσωπικότητάς τους - είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις 
κοινωνικές απαιτήσεις προσαρµογής. Οι διεργασίες αυτές σχετίζονται µε την 
ενσωµάτωση από το άτοµο αξιών, συµπεριφορών και κανόνων, προκειµένου να 
υπάρξει ένα πεδίο αυτοελέγχου, καθώς έτσι διαµορφώνονται οι προϋποθέσεις 
σύνθεσης των απαιτήσεων του ‘’Αυτό’’ µε τις κοινωνικές απαιτήσεις. Την ίδια 
έννοια, ως προς τη διάπλαση του ‘’ψυχολογικού εαυτού’’ και την κοινωνικοποίηση 
του ατόµου, έχει η διαδικασία εσωτερίκευσης συναισθηµάτων αυτοσυνειδησίας 
(Sroufe, 1997). Όλες οι παραπάνω λειτουργίες αποτελούν συνδυασµό βιολογικών, 
ιδιοσυγκρασιακών, ψυχολογικών και κοινωνικών στοιχείων σε σχέση µε την 
ανάπτυξη της προσωπικότητας. 

Ως προς την ανάπτυξη των ατοµικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών της 
ταυτότητας, η θεωρητική συζήτηση επικεντρώνεται στη διερεύνηση των 
αλληλεπιδράσεων µεταξύ γονεϊκών ρόλων και ανήλικων ατόµων, αποσκοπώντας 
στην εξακρίβωση των επιδράσεων των πρώτων στην ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη των 
δεύτερων. Οι σύγχρονες θεωρίες αναφέρονται στη διαφοροποιηµένη, αλλά εξίσου 
σηµαντική παρουσία και των δύο γονέων στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των 
υποκειµένων, τονίζοντας ότι οι γονεϊκοί ρόλοι δεν είναι βιολογικά προκαθορισµένοι 
(Parke, 1987, 37). Στο πλαίσιο αυτό γίνεται λόγος για τις επιδράσεις τόσο της 
παρουσίας, όσο και της απουσίας και των δύο γονέων από το οικογενειακό 
περιβάλλον (∆ραγώνα & Ναζίρη, 1995). Σηµειώνουµε ότι οι γονεϊκοί ρόλοι 
προσλαµβάνουν ιδιαίτερες µορφές σε σχέση µε το ψυχο-κοινωνικό στάδιο ανάπτυξης 
ενός ανήλικου ατόµου, την οργάνωση του οικογενειακού µορφώµατος και την 
κοινωνικο-πολιτισµική πραγµατικότητα γενικότερα.  

Η συµβολή των γονέων στη διαµόρφωση της συνείδησης της ταυτότητας του 
φύλου συνιστά ιδιαίτερο αντικείµενο διερεύνησης, καθώς στις κύριες θεωρίες για την 
ανάπτυξη του ρόλου του φύλου - ψυχαναλυτική προσέγγιση, γνωστική θεώρηση, 
µοντέλα κοινωνικής µάθησης κ.ά. - περιγράφεται η παρουσία τους ως αντικειµένων 
ταύτισης. Σε σχέση µε τον τρόπο διαµόρφωσης συγκεκριµένων φυλοτυπικών 
χαρακτηριστικών, ταυτιζόµενο µε το γονέα του ίδιου φύλου,. το άτοµο εσωτερικεύει 
τις αξίες, τις στάσεις και τον τρόπο συµπεριφοράς του (Green, 1989)28. Τόσο οι 
µητέρες, όσο και οι πατέρες επιδρούν µε διαφοροποιηµένο τρόπο στη διαµόρφωση 
του ρόλου του φύλου σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης του ατόµου. Αποτυχία ταύτισης 
µε το αντίστοιχο γονεϊκό πρότυπο συνδέεται µε προβληµατικές συµπεριφορές από 
την πλευρά των ανήλικων ατόµων. Σύµφωνα ωστόσο µε τις ψυχο-κοινωνικές 
θεωρίες, η ‘’ταύτιση’’ θεωρείται µια ασυνείδητη διαδικασία, βάσει της οποίας το 
                                                           
28 Οι αναπτυσσόµενοι µηχανισµοί ταύτισης αποτελούν την κύρια διεργασία διαµόρφωσης του ‘’Εγώ’’ 
και του ‘’Υπερεγώ’’ από την πλευρά του ατόµου. 
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άτοµο οικειοποιείται στοιχεία της συµπεριφοράς οποιουδήποτε προσώπου και όχι 
αποκλειστικά των γονέων του.  

∆έκτες της κοινωνικοποίησης και των άλλων ψυχολογικών λειτουργιών εντός 
της οικογένειας αποτελούν και οι ενήλικες. Η ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους 
διαµορφώνεται στο πλαίσιο της έγγαµης συµβίωσης και των γονεϊκών ρόλων. Μια 
υγιής συζυγική σχέση αναδοµείται στο επίπεδο των ενδο-οικογενειακών 
αλληλεπιδράσεων συνολικά (Blanck & Blanck, 1986). Η ψυχική ισορροπία των 
συζύγων εκφράζεται αφενός µέσα από ένα κλίµα ‘’συντροφικότητας’’ και αφετέρου 
από την επικοινωνία µε τα ανήλικα άτοµα. Καθώς οι ταχύρυθµοι µετασχηµατισµοί 
της κοινωνίας επιτάσσουν συνεχείς αναπροσαρµογές στάσεων, ρόλων και 
συµπεριφορών, οι σύζυγοι-γονείς συµµετέχουν σε µια τέτοια διαδικασία 
αναπροσαρµογής. ∆εδοµένων των αλλαγών ως προς την άσκηση των συζυγικών-
γονεϊκών ρόλων, µόνο ένας συµπληρωµατικός τρόπος άσκησής τους είναι δυνατών 
να επιφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα σε σχέση µε την οργάνωση των 
οικογενειακών λειτουργιών. 

Η σηµασία των παραπάνω βιβλιογραφικών παραποµπών έγκειται στην 
ερµηνεία των ψυχο-κοινωνικών συνεπειών της µετανάστευσης, εννοώντας τις 
συνθήκες αποδιοργάνωσης στο εσωτερικό των οικογενειών. Τίθεται δηλαδή ένα 
ερώτηµα σχετικό µε τον αντίκτυπο της διάσπασης των οικογενειακών δεσµών στο 
πλαίσιο της µετανάστευσης. Εστιάζουµε στον επηρεασµό της ψυχο-κοινωνικής 
ανάπτυξης των ανήλικων ατόµων, δεδοµένης της απουσίας είτε του ενός, είτε και των 
δύο γονέων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συµπεριφορά των ενηλίκων τόσο σε 
σχέση µε τον αποχωρισµό µεταξύ των συζύγων, όσο και την αποµάκρυνση από τα 
παιδιά τους. Ανταποκρίνονται τελικά οι µεταναστευτικές οικογένειες στις ψυχο-
κοινωνικές ανάγκες των µελών τους. Βάσει των προηγούµενων θεωρητικών 
αναφορών ορίζουµε τους άξονες ερµηνείας σε κάθε περίπτωση, θέµα που 
πραγµατευόµαστε κυρίως στο έβδοµο κεφάλαιο.     

 50



3.3. Μελέτη µετακινούµενων οικογενειών 
 
3.3.1. Η συστηµική αντίληψη 

Η µελέτη των ενδο-οικογενειακών φαινοµένων συνιστά αντικείµενο µιας 
σειράς επιστηµονικών κλάδων. Έρευνες της Κοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας, της 
Παιδαγωγικής, της Ανθρωπολογίας κ.ά. αποτελούν σηµαντικές πηγές πληροφοριών 
για την οικογενειακή συγκρότηση. Η χρηστικότητα της συστηµικής αντίληψης 
έγκειται στην εισαγωγή ενός νέου τρόπου επεξεργασίας της επιστηµονικής γνώσης 
γενικότερα και των σχετιζόµενων µε την οικογένεια συµβάντων ειδικότερα. 
Επεξηγώντας περαιτέρω το πεδίο εφαρµογής της,  η συστηµική θεώρηση εντάσσεται 
σε µια ευρύτερη επιστηµολογική κατεύθυνση, όπου προτάσσεται κυρίως η σύνδεση 
των ευρηµάτων και άλλων - εκτός από αυτήν - επιστηµονικών χώρων, προκειµένου 
να υπάρξουν ολιστικές-ενοποιητικές ερµηνείες για την ερευνούµενη κοινωνική 
πραγµατικότητα. Όπως αναφέρει µάλιστα η Χ. Κατάκη (1995, 41), ενώ επιµέρους 
επιστηµονικοί κλάδοι ασχολούνται µε επιµέρους φαινόµενα, η συστηµική προσέγγιση 
δίνει την ευκαιρία εξέτασης του γενικού και ειδικού πλαισίου ένταξης των 
φαινοµένων. Ανάγεται έτσι η κοινωνική οργάνωση σε µια σειρά από επιµέρους 
τµήµατα-συστήµατα και εξετάζεται τόσο η οντότητα αυτών των συστηµάτων 
µεµονωµένα, όσο και οι λειτουργικές τους σχέσεις συνολικά. 

Για την ανάλυση των µεταναστευτικών διεργασιών στις οικογένειες των 
Αλβανών χρησιµοποιούµε ορισµένα από τα πορίσµατα της συστηµικής ερµηνείας. 
Οφείλουµε όµως να αποσαφηνίσουµε από την αρχή τους σκοπούς αυτής της επιλογής 
και την έκταση εφαρµογής των µεθόδων της συστηµικής επεξεργασίας. Η 
µετανάστευση των αλβανικών οικογενειών χαρακτηρίζεται στο πλαίσιο αυτό ως ένα 
‘’δυναµικό’’ φαινόµενο, εννοώντας όλους εκείνους τους µετασχηµατισµούς των 
οικογενειών, πάντοτε σε συνάρτηση µε τις επιδράσεις του ευρύτερου κοινωνικού 
περιβάλλοντος, έως την ολοκλήρωση του µεταναστευτικού τους κύκλου. 
Αναφερόµαστε κατά σειρά στο αρχικό στάδιο αποµάκρυνσης κάποιου προσώπου από 
τον οικογενειακό πυρήνα, στη µετέπειτα φάση αποδιοργάνωσης των οικογενειακών 
σχέσεων και, τέλος, στην περίοδο επανασύστασης των οικογενειών στη χώρα 
υποδοχής. Απαιτείται λοιπόν η χρήση µιας µεθοδολογίας, που να ανταποκρίνεται στη 
‘’δυναµική’’ διάσταση των ενδο-οικογενειακών διεργασιών, δεδοµένου ότι οι 
Αλβανοί βιώνουν ιδιαίτερες ενδιάµεσες καταστάσεις σε κάθε φάση της 
µετανάστευσής τους. 

Περνώντας στα στάδια εντός των οποίων διέρχεται µια αλβανική οικογένεια 
κατά την εξέλιξη της µεταναστευτικής διαδικασίας, από την περίοδο της 
αποδιοργάνωσης έως και την περίοδο της συνένωσης, έχουµε να κάνουµε την εξής 
παρατήρηση. Η χρήση του συστηµικού µοντέλου - ως αποκλειστικού εργαλείου 
ανάλυσης των δεδοµένων της έρευνας - δεν αρκεί για την κάλυψη των οικογενειακών 
φαινοµένων στο σύνολό τους. Εποµένως, λαµβάνοντας κανείς υπόψη τα δεδοµένα 
και άλλων επιστηµονικών προσεγγίσεων, σκοπός είναι η διαµόρφωση ενός ενιαίου 
πλαισίου αξιολόγησης των όσων συµβαίνουν στις αλβανικές µεταναστευτικές 
οικογένειες. Στο σηµείο αυτό έγκειται ακριβώς και ο ρόλος της συστηµικής 
συλλογιστικής: αντί να αποµονώνεται κάθε οικογενειακό γεγονός και να ερµηνεύεται 
ξεχωριστά, η υιοθέτηση βασικών αρχών της συστηµικής σκέψης επιτρέπει πιο 
γενικευµένες διαπιστώσεις. Παρακάτω αναφερόµαστε σε αυτές τις αρχές, 
επεξηγώντας τις και επιχειρώντας την ένταξή τους στη φιλοσοφία του ερευνητικού 
αντικειµένου. 

Επικεντρώνοντας σε αυτό καθεαυτό το σύστηµα της οικογένειας τίθενται προς 
συζήτηση κάποια από τα δοµικά στοιχεία της οργάνωσής του. Καταρχήν, ως 
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οικογένεια εκλαµβάνεται ένα θεµελιώδες σύστηµα του ανθρώπου, που είναι 
επιφορτισµένο από τη φύση του θεσµού µε την ικανοποίηση συγκεκριµένων 
λειτουργιών (Carter & McGoldrick, 1988). Σε όλες τις ιστορικές περιόδους και για 
όλες τις πολιτισµικές οµάδες, όπως αποδεικνύεται από µια σειρά ιστορικών, 
κοινωνιολογικών και διαπολιτισµικών µελετών, έχει καθιερωθεί µια κοινωνική 
ρύθµιση για τις οικογενειακές λειτουργίες (Clulow, 1993). Η πολυµορφία των 
οικογενειακών σχηµάτων ερµηνεύεται έτσι ως επιλογή διαφορετικών τρόπων 
ανταπόκρισης σε αυτές τις υποχρεώσεις από την πλευρά των ατόµων. Η δοµή κάθε 
οικογένειας θεωρείται αναλόγως συνισταµένη των ατοµικών αναγκών των µελών της, 
που καθώς αλληλεπιδρούν-επικοινωνούν µεταξύ τους, της δίνουν την τελική της 
µορφή. Οποιοσδήποτε τύπος οικογενειακής οργάνωσης διατηρεί µε βάση τον 
παραπάνω συλλογισµό µια αδιαµφισβήτητη ‘’ταυτότητα’’.  

Όπως συµβαίνει µε όλα τα ψυχο-κοινωνικά συστήµατα, έτσι και η οικογένεια 
αποτελεί µια αυτόνοµη οντότητα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η σχέση µεταξύ των 
συστηµάτων, καθώς και η διάδρασή τους µε το ευρύτερο - εξωτερικό - σύστηµα έχει 
αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα. Σύµφωνα µε το συστηµικό πρότυπο, όταν ένα 
σύστηµα αλληλεπιδρά µε την οικογένεια, της προκαλεί πιέσεις και την αναγκάζει να 
αντιδράσει. Προκύπτει εποµένως ένα ερώτηµα σε σχέση µε τις επιδράσεις του 
εξωτερικού κοινωνικού περιβάλλοντος στην περίπτωση µετανάστευσης των 
αλβανικών οικογενειών. Σκοπός είναι η σύνδεση της οικογενειακής µετανάστευσης 
µε το ευρύτερο χωρο-χρονικό συγκείµενο που λαµβάνει χώρα. Η µετανάστευση των 
Αλβανών εξετάζεται έτσι σε συνάρτηση µε το ρόλο της οικογένειας στην εξέλιξη του 
φαινοµένου, ακριβώς γιατί κάτι τέτοιο προκύπτει λόγω των επιρροών του ευρύτερου 
κοινωνικού περιβάλλοντος στο εσωτερικό των οικογενειών. Η αποσαφήνιση τέτοιου 
είδους συσχετίσεων συντελεί στην οριοθέτηση του πλαισίου ένταξης της 
µεταναστευτικής πραγµατικότητας των αλβανικών οικογενειών. 

Ένα σύστηµα αντλεί διαρκώς πληροφορίες για την κατάστασή του και 
τροποποιεί την επικοινωνία µεταξύ των µερών του σε περιπτώσεις διατάραξης της 
υφιστάµενης ισορροπίας (Barker, 1998). Εφόσον οι οικογένειες των Αλβανών 
αντιδρούν σε πρώτη φάση στις εξωτερικές κοινωνικές επιδράσεις, οδηγούµενες στη 
µετανάστευση, σε δεύτερη φάση µας ενδιαφέρουν οι αντιδράσεις στο εσωτερικό 
τους, όπως προκύπτουν λόγω της µεταναστευτικής συγκυρίας. Υποθέτουµε δε ότι η 
ισορροπία στο σύστηµα µιας αλβανικής µεταναστευτικής οικογένειας 
διαφοροποιείται, αν όχι διαταράσσεται, είτε πριν την αποµάκρυνση κάποιου µέλους 
της, είτε αµέσως µετά, είτε κατά τη διάρκεια της αποδιοργάνωσης, είτε ακόµη και 
µετά την επίτευξη της συνένωσης. Αποσκοπούµε λοιπόν στην καταγραφή µιας σειράς 
µεταβολών, όσον αφορά τη φυσιογνωµία των ενδο και εξω-οικογενειακών σχέσεων, 
την οργάνωση των ρόλων και τους τρόπους διαβίωσης-συµβίωσης των µελών των 
µεταναστευτικών οικογενειών. 

Η ‘’προσαρµογή’’ ενός συστήµατος στις αλλαγές του ευρύτερου συστήµατος, 
συνεχίζοντας την πιο πάνω συλλογιστική, αποτελεί µια από τις βασικές αρχές των 
‘’ζωντανών’’ συστηµάτων (Dallos, 1997, 25). Κατά συνέπεια, ακόµη κι αν τα µέλη 
των µεταναστευτικών οικογενειών εντάσσονται σε διαφοροποιούµενες, 
εναλλασσόµενες και µεταβατικές καταστάσεις είναι φυσικό να επιλέγουν νέους 
τρόπους επικοινωνίας εντός και εκτός του οικογενειακού συστήµατος, να 
οργανώνουν τους ρόλους τους ως προς την επίτευξη άλλων λειτουργιών και να 
συµβιώνουν γενικότερα κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Σε τρίτη φάση, δηλαδή, 
µας απασχολεί τόσο η µορφή, όσο και η δοµή των αλβανικών οικογενειών, όπως 
σταθεροποιούνται από ένα σηµείο και µετά στις δεδοµένες µεταναστευτικές 
συνθήκες. Κατανοούµε έτσι πως διαµορφώνεται η οικογενειακή ‘’ταυτότητα’’ στη 
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βάση νέων δοµών συµβίωσης. Η απάντηση στο ποιες είναι αυτές οι δοµές θα δοθεί 
κατά την επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας. 

Καθώς όµως αντιδρά το οικογενειακό σύστηµα στις εξωτερικές - κοινωνικές - 
επιδράσεις, παράλληλα µε τις όποιες διαδικασίες προσαρµογής, σχεδόν αµέσως µετά 
αποσκοπεί στην επίτευξη των λειτουργιών του. Τι µπορεί να σηµαίνει αυτό για µια 
αλβανική µεταναστευτική οικογένεια, που επαναπροσδιορίζει διαρκώς την οργάνωσή 
της, τις σχέσεις της και τον προσανατολισµό της εν γένει, είναι ένα ζήτηµα άξιο 
διερεύνησης. Κι αυτό, διότι, όταν µια οικογένεια, η οποία διέρχεται περιόδους 
κρίσης, καταφέρει στο τέλος να επιβιώσει, σηµαίνει ότι διαθέτει µηχανισµούς 
αυτοπροστασίας και υπέρβασης των δυσµενών γι’ αυτήν συνθηκών. Στόχος µας είναι 
λοιπόν να παρατηρήσουµε, πως µέσα από την αποτίµηση της µεταναστευτικής 
εµπειρίας, οι οικογένειες των Αλβανών προχωρούν στη διατήρηση της συνοχής τους, 
στην προσαρµογή του συστήµατος στο κοινωνικό περιβάλλον και στην ιεράρχηση 
των προτεραιοτήτων τους.  

Καταλαβαίνουµε ότι τα τµήµατα µιας οικογένειας συµπεριφέρονται, όπως 
ακριβώς και τα τµήµατα ενός ζωντανού οργανισµού. Μια αλλαγή σε ένα τµήµα του 
οργανισµού καλεί όλα τα τµήµατά του να κινητοποιηθούν για την επιβίωση του 
οργανισµού. Όταν συµβαίνουν λοιπόν γεγονότα, που υποχρεώνουν ένα υποσύστηµα 
ή ολόκληρο σύστηµα να προσαρµοστεί σε νέες συνθήκες, τότε αναπροσαρµόζονται 
οι λειτουργίες του οικογενειακού συστήµατος συνολικά. Είτε πρόκειται για 
εξωτερικές επιδράσεις, είτε για εσωτερικές µεταβολές, οι οικογένειες 
µετασχηµατίζονται κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις νέες 
συνθήκες, διατηρώντας όµως ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για τα µέλη τους 
(Minuchin, 2000, 116). Τα φαινόµενα αυτά χρειάζεται να µελετηθούν στην 
περίπτωση των αλβανικών µεταναστευτικών οικογενειών, δεδοµένου ότι οι 
τελευταίες καλούνται να αναπροσαρµόζουν την οργάνωσή τους ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα.  

Για την ερµηνεία των παραπάνω φαινοµένων στις οικογένειες των Αλβανών 
µεταναστών απαιτείται γνώση των συστατικών στοιχείων της ‘’ταυτότητας’’ του 
οικογενειακού συστήµατος. Όλα τα συστήµατα εντάσσονται καταρχήν σε µια κάθετη 
και µια οριζόντια βαθµίδα κατάταξης. Όσον αφορά την κάθετη διάταξη, το σύστηµα-
άτοµο αποτελεί υποσύστηµα του ευρύτερου συστήµατος της οικογένειας, που 
αποτελεί µε τη σειρά του υποσύστηµα του ευρύτερου συστήµατος της πολιτισµικής 
οµάδας, που είναι υποσύστηµα του ευρύτερου συστήµατος της κοινωνίας κ.ο.κ. Τα 
ανώτερα σε ιεραρχία συστήµατα ασκούν συγκριτικά µε τα κατώτερα σε ιεραρχία 
συστήµατα ισχυρότερες επιρροές. Η οριζόντια διάταξη προσδιορίζεται από 
επαναλαµβανόµενες διαδικασίες αλληλεπίδρασης µεταξύ των επιµέρους ενοτήτων 
των συστηµάτων. Εντός του πλαισίου αυτού γίνεται λόγος για την ύπαρξη 
‘’εσωτερικών’’ και ‘’εξωτερικών’’ ορίων στο οικογενειακό σύστηµα.  

«Όρια» ενός συστήµατος είναι «η νοητή γραµµή», η οποία περιβάλλει και 
διαχωρίζει το σύστηµα από ένα άλλο σύστηµα σε οριζόντιο επίπεδο, καθώς και από 
το υπερσύστηµά του σε κάθετο επίπεδο (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000, 86). Τα 
εξωτερικά όρια διαφοροποιούν ένα σύστηµα από το υπερσύστηµά του, ενώ τα 
εσωτερικά όρια διακρίνουν τα υποσυστήµατα εντός του συστήµατος. Ανάλογα µε το 
βαθµό εισροής ή µη πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον προς ένα σύστηµα 
και το βαθµό εξωτερίκευσης του ίδιου του συστήµατος έχει επικρατήσει η διάκριση 
µεταξύ ‘’ανοικτών’’ και ‘’κλειστών’’ ορίων. Τα ανοικτά όρια επιτρέπουν την 
ανταλλαγή πληροφοριών από και προς το σύστηµα, ενώ το αντίθετο συµβαίνει µε τα 
κλειστά όρια. Ένα ανοικτό σύστηµα εξελίσσεται διαρκώς, ενώ ένα κλειστό σύστηµα 
αποµονώνεται στον ‘’εαυτό’’ του. Η λειτουργικότητα των ορίων στο σύστηµα της 
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οικογένειας εξαρτάται από την ευελιξία τους να είναι περισσότερο ή λιγότερο 
κλειστά ή ανοιχτά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απότοµων αλλαγών είτε στο 
εξωτερικό περιβάλλον, είτε στο εσωτερικό του συστήµατος.  

Ακολουθεί στο σηµείο αυτό ένα ερώτηµα σε σχέση µε την ευελιξία των ορίων 
στις αλβανικές µεταναστευτικές οικογένειες. Σύµφωνα µε τα στοιχεία σχετικής 
έρευνας (Goldenberg & Goldenberg, 1991), µεµονωµένης µεν, συγκρίσιµης δε, οι 
οικογένειες των µεταναστών συγκαταλέγονται στις περιπτώσεις κλειστών 
συστηµάτων, καθώς θεωρούνται αποκοµµένες από το κοινωνικο-πολιτισµικό 
περιβάλλον των χωρών υποδοχής, ιδιαίτερα µάλιστα κατά το αρχικό στάδιο 
παραµονής τους σε αυτές. Η λειτουργικότητα των ορίων εξετάζεται σε µια εξελικτική 
πορεία για τις οικογένειες των µεταναστών, από το διάστηµα παραµονής τους στην 
Αλβανία έως και την περίοδο παραµονής στην Ελλάδα. Το αρχικό ερώτηµα 
διαµορφώνεται εποµένως ως εξής. Χαρακτηρίζονται από ελαστικότητα τα όρια µιας 
αλβανικής µεταναστευτικής οικογένειας, προκειµένου να ανταποκριθούν τα µέρη της 
στη µεταναστευτική συγκυρία, που σε τελευταία ανάλυση συνεπάγεται και 
διαφοροποιηµένες µορφές συµβίωσης; Ερωτήµατα προκύπτουν, όµως, όσον αφορά 
τους παράγοντες επηρεασµού της ευελιξίας στις οικογένειες των µεταναστών. 
Σηµειώνουµε ότι η ευελιξία των ορίων προσδιορίζεται από τον τρόπο επικοινωνίας 
µεταξύ των µερών ενός συστήµατος και τις διαδικασίες αλληλεπίδρασής τους µε το 
υπερσύστηµα. 

Η ‘’δυναµική’’ των ορίων εστιάζεται επίσης στη διάκριση των υποσυστηµάτων 
ενός συστήµατος. Ως υποσυστήµατα σε µια οικογένεια θεωρούνται επιµέρους 
τµήµατά της µε ιδιαίτερες θέσεις και ρόλους. Υποσύστηµα αποτελεί είτε κάθε άτοµο 
ξεχωριστά, είτε διάφορες ενότητες κοινών ρόλων, δηλαδή ζεύγη ατόµων. Η 
συστηµική θεώρηση εµµένει στις σχέσεις µεταξύ των υποσυστηµάτων, έτσι ώστε να 
εντοπιστεί η λειτουργική τους σηµασία. Αλλαγές σε ένα τµήµα του οικογενειακού 
συστήµατος επηρεάζουν αυτοµάτως την ύπαρξη και των άλλων µερών (Rapoport, 
1989). Συνεπώς, είναι αδόκιµο να µελετηθεί µια λειτουργία ενός συστήµατος, αν 
προηγουµένως δεν υπάρξει συσχέτισή της µε το σύνολο των συναλλαγών εντός του 
συστήµατος (Brown & Christensen, 1986, 12). Από τη στιγµή, δηλαδή, που η 
κατάσταση κάθε τµήµατος διαµορφώνεται, επηρεάζεται και εξαρτάται από την 
κατάσταση των υπόλοιπων µερών, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο πρότυπο διάδρασης 
ανάµεσα στα µέρη. 

Συσχετίζοντας τα προαναφερθέντα δεδοµένα µε τις υποθέσεις της έρευνάς µας 
αντιλαµβανόµαστε ότι το ζήτηµα της µετανάστευσης αφορά όλα τα µέλη του 
οικογενειακού συστήµατος και όχι το καθένα ξεχωριστά. Η ανάλυση επεκτείνεται 
στις διεργασίες εντός των αλβανικών οικογενειών, όπως διαµορφώνονται, 
εξελίσσονται και επηρεάζουν τα µέλη τους συνολικά. Σκοπός είναι να καταδειχτεί η 
µορφή των αλληλεπιδράσεων στο πλαίσιο των οικογενειών, έτσι ώστε να συναχθούν 
συµπεράσµατα για τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, τις προσδοκίες και τον 
προσανατολισµό των Αλβανών σε κάθε στάδιο της µετανάστευσής τους. Το ίδιο 
ισχύει για την ψυχολογική και κοινωνική όψη των ενδο-οικογενειακών διεργασιών, 
δεδοµένου ότι η ‘’προσαρµογή’’ των υποσυστηµάτων µιας οικογένειας στη 
µεταναστευτική συγκυρία επηρεάζεται εξίσου και από τις δύο αυτές διαστάσεις. 
Καταλήγουµε έτσι σε συµπεράσµατα για τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας των 
οικογενειών.  

Κρίνοντας από τις έως τώρα αναφορές διαπιστώνουµε ότι κύριο γνώρισµα των 
‘’ζωντανών’’ συστηµάτων είναι η συνεχής µετακίνηση εντός και εκτός του ‘’εαυτού’’ 
τους. Η µετάβαση ενός συστήµατος από µια µορφή σε µία άλλη θεωρείται συνέπεια 
είτε εσωτερικών µεταβολών, είτε ανακατατάξεων στο ευρύτερο σύστηµα. Όσον 
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αφορά τις εξωτερικές µεταβολές, η ανάλυση επικεντρώνεται σε µια µακρο-επίπεδη 
θεώρηση, όπου εξετάζεται η θέση της οικογένειας απέναντι σε εξωτερικές 
επιδράσεις. Αναφερόµενοι τώρα στις εσωτερικές µεταβολές εννοούµε τον τρόπο 
αντίδρασης των µελών µιας οικογένειας αφενός µεν στις εξωτερικές επιρροές, 
αφετέρου δε στις ανακατατάξεις εντός του συστήµατος. Μελετώντας όλες αυτές τις 
διεργασίες γίνεται αντιληπτό, πώς εξωτερικοί παράγοντες οδηγούν σε εσωτερικές 
ανακατατάξεις ένα σύστηµα και, εν συνέχεια, πώς το ίδιο το σύστηµα οδηγείται σε 
επιµέρους αλλαγές, έως την επίτευξη δηλαδή µιας νέας ισορροπίας στο εσωτερικό 
του. Η ισορροπία αυτή δεν µπορεί να θεωρηθεί ‘’στατική’’, εφόσον προσδιορίζεται 
από συνεχόµενες µεταβολές. Ένα ψυχο-κοινωνικό σύστηµα σαν την οικογένεια 
µετακινείται συνεχώς από καταστάσεις ισορροπίας σε καταστάσεις αλλαγής και 
αντίστροφα. 

Σε ό, τι αφορά την προσέγγιση αποδιοργανωµένων οικογενειακών σχηµάτων, 
όπως συµβαίνει µε τις οικογένειες των Αλβανών µεταναστών, είναι δυνατόν να 
ειπωθεί ότι πρόκειται για µεταβατικές, αν όχι διαταραγµένες µορφές οικογενειακής 
οργάνωσης. Όσον αφορά την αξιολόγηση των τρόπων οικογενειακής συµβίωσης 
γενικώς, η συστηµική προσέγγιση διερευνά τόσο µορφολογικά-δοµικά στοιχεία των 
οικογενειών - αν συµβιώνουν στο ίδιο νοικοκυριό τα µέλη τους -, όσο και την 
εσωτερική λειτουργία-διάδραση των µερών του οικογενειακού συστήµατος 
(Robinson, 1990). Οι διεργασίες αυτές αναφέρονται κυρίως στο είδος των 
αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στα µέλη είτε µένουν µαζί, είτε όχι, καθώς και στις 
διαδικασίες µεταβολής, µετάβασης και προσαρµογής του συστήµατος από µια 
κατάσταση σε µία άλλη. Οι αντιλήψεις για την οργάνωση της οικογένειας 
προέρχονται από τον τρόπο συµπεριφοράς των µελών της (Burnham, 1986). 
Μάλιστα, κατά την άποψη της Χ. Κατάκη (1990, 109), «δεν υπάρχουν κάποιες a 
priori αντικειµενικές και αναλλοίωτες αλήθειες για το πως θα πρέπει να είναι η 
οικογένεια». Η τεκµηρίωση αυτής της άποψης έγκειται στο ότι δεν υπάρχει µία µόνο 
πραγµατικότητα έξω από εµάς, αλλά εµείς οι ίδιοι διαµορφώνουµε την 
πραγµατικότητα.  
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3.2.2. Οικογένειες των µεταναστών 
Οι προσεγγίσεις των µεταναστευτικών φαινοµένων εµφανίζονται γενικότερα 

δύσκαµπτες ως προς την ενσωµάτωση µιας ρευστής και συνεχώς µεταβαλλόµενης 
πραγµατικότητας, καθώς επίσης και ανεπαρκείς ως προς το σχεδιασµό θεωρητικών 
µοντέλων για την πρόβλεψη της ρευστότητας και των µεταβολών της. Η αδυναµία 
αυτή είναι ιδιαίτερα εµφανής στις περιπτώσεις εξέτασης του ρόλου της 
µετανάστευσης στην οργάνωση του ιδιωτικού βίου. Αναφορικά µε το αντικείµενο της 
έρευνάς µας, ένα από τα αποτελέσµατα της µεταναστευτικής διαδικασίας συνίσταται 
σε διαφοροποιούµενους τρόπους οικογενειακής οργάνωσης. Προκειµένου λοιπόν να 
µελετηθούν στο σύνολό τους, χρειάζεται ένα ερµηνευτικό µοντέλο αποκλειστικά για 
τις οικογένειες των µεταναστών.  

Η διεθνής βιβλιογραφία κατατάσσει τις µεταναστευτικές οικογένειες στην 
κατηγορία των ‘’χωλών’’ οικογενειών. Ειδικότερα, η κατηγορία αυτή καλύπτει 
περιπτώσεις συζυγικών οικογενειών, διασπασµένων σε δύο ή περισσότερα µέρη, όχι 
όµως επειδή το επιλέγουν τα µέλη τους, αλλά διότι παρεµβάλλονται µια σειρά 
εξωγενείς (κοινωνικοί), ενδογενείς (οικογενειακοί) και ατοµικοί (προσωπικοί) 
παράγοντες (Sekaran, 1986). Ένα τέτοιο σχήµα ασφαλώς και δεν επαρκεί από µόνο 
του για την ερµηνεία του κύκλου διαδροµής µιας αλβανικής µεταναστευτικής 
οικογένειας, καθώς ο συγκεκριµένος οικογενειακός τύπος συνίσταται σε 
µεταβαλλόµενες µορφές συµβίωσης κατά την εξέλιξη της µετανάστευσης. Οι 
οικογένειες των µεταναστών χαρακτηρίζονται από κάποιες επιπλέον ιδιαιτερότητες 
σε σχέση µε άλλα είδη ‘’χωλών’’ οικογενειών. 

Οι οικογένειες των Αλβανών µεταναστών, προσδιοριζόµενες από συνεχείς 
µεταβολές στη µορφολογική και δοµική τους συγκρότηση λόγω της µεταναστευτικής 
πραγµατικότητας, είναι αδόκιµο να αξιολογηθούν στη βάση συµβατικών προτύπων. 
Με τον όρο αποδιοργάνωση εννοείται η ‘’διάρρηξη’’ της «σταθερής διάταξης» 
(δοµή) και «συµπεριφοράς» (λειτουργία) των µελών των οικογενειών, που υπό άλλες 
συνθήκες εξασφάλιζαν την οργάνωση του οικογενειακού συστήµατος (Τσαούσης, 
1983, 50). Ωστόσο, ακόµη και µετά την αποκατάσταση της ενότητας των 
οικογενειών, κατά την περίοδο εγκατάστασής τους στη χώρα υποδοχής, ούτε τότε 
είναι δυνατόν να µελετηθεί η οικογενειακή οργάνωση µε τα ίδια κριτήρια, όπως όταν 
συµβίωναν οι οικογένειες στη χώρα προέλευσης. Αυτό συµβαίνει διότι 
διαφοροποιείται το χώρο-χρονικό πλαίσιο ένταξης των οικογενειακών λειτουργιών. 
Μάλιστα, σε οικογένειες µεταναστών στις χώρες υποδοχής έχουν εντοπιστεί 
δυσλειτουργίες, που υποδηλώνουν αρνητικές συνέπειες για το σύστηµα συνολικά. 
Είτε στη µία, είτε στην άλλη περίπτωση, λοιπόν, η πραγµατικότητα των οικογενειών 
αξιολογείται µε διαφορετικά κριτήρια, που σηµαίνει ότι απαιτείται µια άλλη 
µεθοδολογία θεώρησής της.  

Προς αυτήν την κατεύθυνση διαπιστώνεται µια µετατόπιση του κέντρου βάρους 
κάποιων ερευνών από τις δοµές των κοινωνιών στις στρατηγικές των οµάδων. Σε ένα 
τέτοιο πλαίσιο τίθενται ζητήµατα σχετικά µε την έννοια των στρατηγικών των 
οικογενειών των µεταναστών. Τονίζεται ότι η µετανάστευση επιδρά πολύπλευρα στη 
διαµόρφωση της οικογενειακής ζωής λόγω της αποδιοργάνωσης των οικογενειακών 
σχέσεων και της αποκοπής των ατόµων από την οικογενειακή οµάδα, τη συγγένεια 
και την κοινότητα (Βεντούρα, 1994). Σε άλλες µελέτες επισηµαίνεται ότι η 
µετανάστευση επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στις διαπροσωπικές σχέσεις των 
συζύγων, όσο και στην κοινωνικοποίηση των ανήλικων ατόµων, που είτε παραµένουν 
πίσω στη χώρα προέλευσης, είτε ακολουθούν τους γονείς στη χώρα υποδοχής µετά 
από ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα (Καλούτση, 1993). Οι έρευνες αυτές είναι όµως 
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µεµονωµένες και δεν αντιλαµβάνονται την εξέλιξη της οικογενειακής µετανάστευση 
συνολικά. 

Γιατί, µελετώντας κανείς τις οικογένειες των µεταναστών, γίνονται εµφανείς 
τυπολογίες σε σχέση µε τη σειρά µετακίνησης, το χρονικό διάστηµα παραµονής σε 
µια χώρα υποδοχής και τον προσανατολισµό των ατόµων. Υπάρχουν οικογένειες, 
δηλαδή, που µετακινούνται αρχικά µόνο κάποια µέλη τους, είτε ο ένας εκ των δύο 
συζύγων, είτε και δύο οι σύζυγοι από κοινού, ενώ τα παιδιά τους παραµένουν στη 
χώρα προέλευσης. Περιορισµένες είναι οι περιπτώσεις, που ακολουθούν απευθείας 
τους γονείς τους τα ανήλικα άτοµα. Στις οικογένειες, λοιπόν, που µένουν πίσω τα 
παιδιά, είτε µεταναστεύουν και αυτά, οπότε µας ενδιαφέρει η σειρά µετακίνησής 
τους, είτε αναµένουν την επιστροφή των γονέων τους. Αυτό είναι συνάρτηση του 
προσανατολισµού των οικογενειών ως προς το χρόνο παραµονής τους στη χώρα 
υποδοχής. Άλλες οικογένειες επιδιώκουν µια πιο µόνιµη παραµονή σο εξωτερικό, 
ενώ άλλες στοχεύουν στην επάνοδό τους στη χώρα προέλευσης µετά από ένα χρονικό 
διάσηµα. Η µεταναστευτική διαδικασία - ανεξαρτήτως του ότι προκύπτουν παραπάνω 
επιπλέον κατηγοριοποιήσεις ανάλογα µε την περίπτωση - χρειάζεται να ειδωθεί ως 
κυκλικό φαινόµενο, η εξέλιξη του οποίου λαµβάνει χώρα σε συγκεκριµένες φάσεις. 

Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στις διαδικασίες ‘’ένταξης’’ των αλλοδαπών 
οικογενειών στα µεταναστευτικά περιβάλλοντα. Γενικότερα, η ‘’προσαρµογή’’ τους 
σχετίζεται µε κοινωνικο-ψυχολογικές διεργασίες, από τις οποίες εξαρτάται εν τέλει 
και η ψυχο-κοινωνική ισορροπία των µελών τους. Ιστορικά, οικολογικά, κοινωνικά, 
ψυχολογικά, πολιτισµικά κ.ά. χαρακτηριστικά µεταξύ των δύο χωρών, της χώρας 
προέλευσης και της χώρας υποδοχής, λειτουργούν αµφίδροµα στην διαµόρφωση της 
παραµονής των µεταναστών (Γεώργας & Παπαστυλιανού, 1993). Μια κατηγορία 
θεωρητικών µοντέλων αναφέρεται στις διαδικασίες και τα στάδια ‘’ένταξης’’ των 
µετακινούµενων ατόµων. Σε αυτές έρευνες γίνεται λόγος και για τη θέση των 
ανήλικων ατόµων, µιας και η µετακίνησή τους επηρεάζεται από το στάδιο της ψυχο-
κοινωνικής τους ανάπτυξης. Από την άλλη, όµως, τα ίδια τα µέλη των οικογενειών 
αναπτύσσουν ένα δικό τους κοινωνικο-πολιτισµικό σύστηµα οργάνωσης, ως 
αντιστάθµισµα στις επιρροές της ‘’κυρίαρχης’’ οµάδας. Για την οριοθέτηση της 
παρουσίας των αλλοδαπών οικογενειών σε µια άλλη κοινωνία χρειάζεται να ληφθούν 
υπόψη τόσο η αντιµετώπισή τους από τις χώρες υποδοχής, όσο η δική τους αυτο-
οργάνωση (Βεντούρα, 1999, 15-16). 

Η ερµηνεία της οικογενειακής στρατηγικής, ως προσδιοριστικού παράγοντα 
των αποφάσεων του µετανάστη, αποτελεί συνεισφορά µιας µικρο-επίπεδης ανάλυσης 
στην κατανόηση του µεταναστευτικού φαινοµένου. Καταρχήν, ως οικογενειακή 
στρατηγική εννοείται το σύνολο των µέσων, που χρησιµοποιούνται από µια 
οικογένεια, προκειµένου να εξασφαλιστεί η επιβίωσή της ως οµάδας. Η εξέλιξη της 
µετανάστευσης εξετάζεται µε βάση τέτοιου είδους προσεγγίσεις σε συνάρτηση µε 
τους στόχους ή τις δυνατότητες της ίδιας της οικογένειας. Μια τέτοια θεώρηση, ενώ 
δεν αγνοεί τους δοµικούς παράγοντες, επιτρέπει την περιγραφή, κατανόηση και 
επανεξέταση µιας σειράς ζητηµάτων: των αιτιών και επιπτώσεων της µετανάστευσης, 
των συνθηκών λειτουργίας της οικογενειών σε σχέση µε τα µορφολογικά και δοµικά 
χαρακτηριστικά, τις εµπειρίες των µελών κ.ά. Στη βάση αυτού του σκεπτικού 
ορίζεται και η µελέτη των ψυχο-κοινωνικών επιπτώσεων της µετανάστευσης στα 
µέλη της οικογένειας. Συγκεκριµένα, αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία στους 
οικογενειακούς δεσµούς στο διάστηµα της αποµάκρυνσης των µελών της 
οικογένειας, ενώ σε κάθε περίπτωση τονίζεται η λειτουργία µηχανισµών, όπως είναι 
τα συγγενικά και µεταναστευτικά δίκτυα, όσον αφορά τις διαδικασίες προσαρµογής 
σε µια διαρκώς µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα. Μετανάστες και µη παρουσιάζονται 
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ως τα πρόσωπα, που ενσαρκώνουν την εµπειρία της µετανάστευσης, αλλά και 
διαµορφώνονται από αυτήν.  

Η αξιολόγηση της µετανάστευσης ως µέρους της οικογενειακής στρατηγικής 
θέτει σε νέες βάσεις την κατανόηση τόσο των µεταναστευτικών διεργασιών, όσο και 
της οικογενειακής οργάνωσης σε τέτοιες περιπτώσεις. Η θεωρητική αποσαφήνιση του 
αντικειµένου της έρευνας προϋποθέτει θα λέγαµε ένα ‘’πεδίο λειτουργίας’’ και ένα 
‘’πλαίσιο χρήσης’’, εντός των οποίων αναπτύσσεται ο εκάστοτε µεταναστευτικός- 
οικογενειακός προσανατολισµός. Αναφερόµενοι στην έννοια του ‘’πεδίου’’ εννοούµε 
ένα συλλογικό χώρο είτε πρόκειται για το οικογενειακό πλαίσιο, είτε το οικονοµικό, 
κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον στη χώρα προέλευσης και υποδοχής, όπου µέσα 
από  καθηµερινές εµπειρίες επιβεβαιώνεται η παρουσία των Αλβανών. Από την άλλη, 
η έννοια του ‘’πλαισίου’’ συγκροτείται από ένα συνολικό σύστηµα οικονοµικής, 
κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης, που προϋπάρχει και έγκειται στην 
αναπαραγωγή των συλλογικών χώρων των οικογενειών. 
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4. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
4.1. Το θεσµικό πλαίσιο 

Η παρουσία των µεταναστών σε µια χώρα υποδοχής αποτελεί συνάρτηση µιας 
σειράς προϋποθέσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από συγκεκριµένες θεσµικές 
παραµέτρους. Η χώρα µας έχει διαµορφώσει στο πλαίσιο αυτό µια δέσµη ρυθµίσεων, 
αναφορικά µε την είσοδο, έξοδο και παραµονή των µεταναστευτικών πληθυσµών στο 
εσωτερικό της. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές καθορίζονται και οι διαδικασίες 
µετακίνησης των µελών αλλοδαπών οικογενειών. Ένα από τα ερωτήµατα της έρευνάς 
µας σχετίζεται µε την ερµηνεία των διαδικασιών συνένωσης των αλβανικών 
οικογενειών, έτσι όπως αυτές οριοθετούνται στην υφιστάµενη µεταναστευτική 
νοµοθεσία. Ακολουθεί η διερεύνηση των κυριότερων πτυχών του υπό µελέτη 
αντικειµένου. 

Βάσει του κριτηρίου της χώρας προέλευσης των µεταναστών, οι αλλοδαποί 
διακρίνονται σε δύο ευρύτερες οµάδες. Αναφερόµαστε συγκεκριµένα σε υπηκόους 
κρατών-µελών και υπηκόους µη κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
γενικότερη θέση των µεταναστών της πρώτης κατηγορίας προσδιορίζεται από ένα 
νοµικό καθεστώς, ο πυρήνας του οποίου συµπυκνώνεται στην ελεύθερη διακίνηση 
των πολιτών εντός των ορίων της ‘’Ένωσης’’ (άρθρ.52-58 της Συνθήκης της 
Ε.Ο.Κ./άρθρ.48-51 της Συνθήκης της Ε.Ε.). Στη δεύτερη περίπτωση ορίζονται σαφείς 
θεσµικοί περιορισµοί περί της µετακίνησης, εγκατάστασης και παραµονής των 
αλλοδαπών σε µια χώρα υποδοχής. Σύµφωνα µε την παραπάνω κατάταξη, οι Αλβανοί 
ανήκουν στη δεύτερη οµαδοποίηση, συνεπώς απαιτείται ανάλυση των όρων της 
µετανάστευσής τους. Μιλάµε δηλαδή για διαδικασίες οικογενειακής συνένωσης, που 
αφορούν αλλοδαπούς µη πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Σχετικά µε την αξιολόγηση των θεσµικών παραµέτρων έχουµε να κάνουµε τις 
εξής επιπλέον διευκρινήσεις:  

α. Η ερµηνεία των νοµικών διατάξεων προϋποθέτει την επίγνωση του 
ιστορικού, κοινωνικού και πολιτικού συγκείµενου εφαρµογής τους, καθώς η 
µεταναστευτική πολιτική κάθε χώρας επαναπροσδιορίζεται, τροποποιείται ή και 
µεταβάλλεται ανάλογα µε την εκάστοτε χωρο-χρονική συγκυρία.  

β. Η προσέγγιση των διαδικασιών οικογενειακής συνένωσης εντάσσεται στο 
πλαίσιο αξιολόγησης της γενικότερης µεταναστευτικής νοµοθεσίας, ακολουθώντας 
τις αρχές του ερµηνευτικού κύκλου: από το γενικό στο µερικό και αντίστροφα. 

γ. Στην προκειµένη περίπτωση τίθενται προς συζήτηση-επεξεργασία τα 
παρακάτω µεταναστευτικά νοµοθετήµατα: 
 - Ν. 1975/91 ΦΕΚ 184 «Είσοδος, έξοδος, παραµονή, εργασία, απέλαση 
αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις» 
 - Π.∆. 358/97 ΦΕΚ 240 «Προϋποθέσεις και διαδικασία, για τη νόµιµη 
παραµονή και εργασία των αλλοδαπών στην Ελλάδα, που δεν είναι υπήκοοι των 
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 - Π.∆. 359/97 ΦΕΚ 240 «Χορήγηση της κάρτας παραµονής περιορισµένης 
χρονικής διάρκειας σε αλλοδαπούς» 
 - Ν. 2910/01 ΦΕΚ 91 «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική 
Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» 

Πως τέτοιες διατάξεις επηρεάζουν τις διαδικασίες µετακίνησης, συνένωσης και 
εγκατάστασης των αλβανικών οικογενειών στην Ελλάδα πρόκειται να αποσαφηνιστεί 
παρακάτω. Προς αυτήν την κατεύθυνση αξιοποιούνται άλλωστε και οι µαρτυρίες των 
ίδιων των υποκειµένων, έτσι να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υφιστάµενης 
νοµοθεσίας. 
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4.2. Ο Ν. 1975/91 
Η περίοδος από το 1990 και µετά αποτέλεσε σταθµό ως προς την αναγκαιότητα 

ενός νέου θεσµικού πλαισίου για τα ελληνικά δεδοµένα, καθώς οι έως τότε ισχύουσες 
διατάξεις δεν ανταποκρίνονταν στην αύξηση του αριθµού των µεταναστών στο 
εσωτερικό της χώρας29.  

Το πλαίσιο ένταξης του Ν.1975/91 προσδιορίζεται εξαρχής στην εισηγητική 
έκθεση του κατατιθέµενου (τότε) νοµοσχεδίου: «Ξαφνικά, ο ελληνικός χώρος άρχισε 
να κατακλύζεται από αλλοδαπούς, οι οποίοι εισερχόµενοι, παραµένοντες και 
εργαζόµενοι παράνοµα δηµιουργούν τεράστια προβλήµατα στο κράτος, ενώ 
αναπόφευκτα, τα δικά τους προβλήµατα προσπαθούν να τα επιλύσουν, επιδιδόµενοι 
στην εγκληµατικότητα γενικά (ναρκωτικά, ληστείες, κλοπές κ.λπ.)30». Εξίσου 
χαρακτηριστική είναι η άποψη ως προς τις όψεις του µεταναστευτικού φαινοµένου, 
όπου επρόκειτο να αντιµετωπίσει η συγκεκριµένη νοµοθετική παρέµβαση: «(…), η 
εγκληµατικότητα είναι µία πτυχή του όλου θέµατος, γιατί υπάρχουν και κοινωνικές 
πτυχές, η υγειονοµική πτυχή, (…), γιατί πρέπει να γνωρίζουµε ότι οι οµάδες αυτές 
εισερχόµενες στην Ελλάδα µεταφέρουν διάφορες επιδηµίες31». Τέτοιες διατυπώσεις 
δηµιουργούν την αίσθηση ύπαρξης εσωτερικών εχθρών, εκπροσωπούµενων 
αποκλειστικά από τους αλλοδαπούς εργαζόµενους, οδηγώντας επιπλέον στην 
ανάπτυξη ενός ιδιότυπου ρατσισµού και µιας ξενοφοβικής ψυχολογίας. 

Η αντιµετώπιση των µεταναστών εντάσσεται σε µια λογική, όπου σκοπός είναι 
η διασφάλιση της δηµόσιας τάξης, κοινωνικής συνοχής και ασφάλειας στην Ελλάδα: 
«Και ξέρετε πολύ καλά ποιους εθνικούς κινδύνους υφιστάµεθα σήµερα από κάποιους 
δήθεν µετανάστες ή δήθεν πολιτικούς πρόσφυγες οι οποίοι ζητούν να φιλοξενηθούν στη 
χώρα µας, ενώ κατά βάθος έχουν συγκεκριµένες άλλες αποστολές, οι οποίες 
εποφθαλµιούν το ίδιο µας το κράτος, τα ίδια µας τα σύνορα και σε µεγάλο βαθµό την 
ύπαρξή µας, στην έκταση που σήµερα υπάρχουµε ως κράτος32». Ως βάση της 
παραπάνω αντίληψης έρχεται η επίκληση του ‘’εθνικού συµφέροντος’’: «Θα πρέπει 
να είµαστε πάρα πολύ σύµφωνοι µε τις διεθνείς συµβάσεις, αλλά θα πρέπει να 
καταλάβουµε ότι πρέπει να προστατεύσουµε την πατρίδα µας και πάνω απ’ όλα τους 
έλληνες33». Η συγκεκριµένη εκδοχή ποινικοποιεί de facto την παραµονή των 
αλλοδαπών στη χώρα µας, εκπροσωπώντας την αντίληψη περί ενός κράτους -
‘’φρουρίου’’, απροσπέλαστων συνόρων για τους αλλοεθνείς.  
 Αµφισβητήσεις ως προς τις προτεινόµενες ρυθµίσεις τεκµηριώνουν την 
εντύπωση περί ενός αστυνοµικού πλαισίου διαµόρφωσης της µεταναστευτικής 
πολιτικής: «(αυτό το νοµοσχέδιο) σφραγίζει τις ρυθµίσεις µε άτεγκτες αυταρχικές 
αστυνοµικές αντιλήψεις. Αναγορεύει την αστυνοµική εξουσία σε αποκλειστικό 
κατασφαλιστή των εθνικών συµφερόντων, αναγορεύει τον εκάστοτε Υπουργό ∆ηµόσιας 
Τάξης σε ύπατη αρχή, πρωτοβάθµιο και ανέλεγκτο κριτή, σε ουσιαστική αυθεντία, (…), 
καλείται να τον οπλίσει µε το ξίφος της δικαιοσύνης34». Μια πληθώρα άρθρων της 
υφιστάµενης νοµοθεσίας επισφραγίζουν την παραπάνω συλλογιστική θεώρησης της 
ύπαρξης των αλλοδαπών στη χώρα υποδοχής. Υπό την οπτική αυτή παρέχονται 
αρµοδιότητες στα αστυνοµικά όργανα να προβαίνουν σε κάθε είδους αυθαιρεσίες, 
επαρκώς µάλιστα νοµιµοποιηµένες, καθώς όλα δικαιολογούνται στο όνοµα της 
διασφάλισης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων.  

                                                           
29 Έως την ψήφιση του Ν. 1975/91 ήταν σε ισχύ ο Ν. 4310/1929. 
30 Εισηγητική Έκθεση, σ. 1 
31 Από τα πρακτικά της συνεδρίασης της ∆ιαρκούς Επιτροπής της Βουλής, 01/10/91, σ.3 
32 Από τα πρακτικά της Γ΄ συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, 10/10/91, σ.36  
33 Από τα πρακτικά της συνεδρίασης της ∆ιαρκούς Επιτροπής της Βουλής, 01/10/91, σ.26 
34 Από τα πρακτικά της Γ΄ συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, 10/10/91, σ.40 

 60



 Σκοπός ορίζεται σε κάθε περίπτωση η άµεση προσαρµογή της Ελλάδας στα 
νοµικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης35. Αποσαφηνίζεται σχετικά στο κείµενο της 
εισηγητικής έκθεσης του Ν. 1975/91: «Η είσοδος της χώρας µας στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες λειτούργησε ως παράγων αφύπνισης της επιθυµίας και του ενδιαφέροντος 
των αλλοδαπών τρίτων χωρών να µπορέσουν να εγκατασταθούν είτε στην Ελλάδα, είτε 
σε κάποια άλλη χώρα της Ε.Ο.Κ., µέσω αυτής, (…). Ενόψει των ανωτέρω κρίνεται 
επιτακτική ανάγκη, το κράτος να ανταποκριθεί σε ένα νόµο, εναρµονισµένο προς τις 
νοµοθεσίες των άλλων κρατών µελών της Ε.Ο.Κ, (…), λαµβάνοντας υπόψη τις 
γενικότερες τάσεις µετανάστευσης που διαµορφώνονται στον ευρωπαϊκό χώρο που 
κείται η χώρα µας, την ανάγκη καταπολέµησης της λαθροµετανάστευσης της περιοχής 
µας και τις εξελίξεις πάνω στο θέµα αυτό στα κοινοτικά πλαίσια και σ’ εκείνα του 
Συµβουλίου της Ευρώπης36». Το νοµικό καθεστώς των αλλοδαπών εντάσσεται στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, όπως διαπνέεται από τη συνθήκη του Μάαστριχ, 
τρίτο πυλώνα της οποίας αποτέλεσε η επιδίωξη κοινής πολιτικής σε θέµατα ασύλου, 
µετανάστευσης και δικαιοσύνης (Buffardi, 1999, 354)  
 

Συνοψίζοντας, από την εισηγητική έκθεση και τα πρακτικά της Βουλής 
προκύπτει ένα κλίµα ανασφάλειας σε σχέση µε την παρουσία των αλλοδαπών στη 
χώρα µας, κάτι που είναι δυνατόν να επηρεάσει τις διεργασίες στο πλαίσιο των 
αλβανικών οικογενειών. Το άρθρο 14 του Ν. 1975/91 επικεντρώνεται στην άδεια 
παραµονής των µελών αλλοδαπών οικογενειών στην Ελλάδα, οριοθετώντας έτσι το 
πεδίο αναφοράς των διαδικασιών συνένωσης. Η ερµηνεία του συγκεκριµένου 
φαινοµένου προϋποθέτει µια διασύνδεση των ισχυουσών ρυθµίσεων, συνεπώς 
εντάσσουµε όλες τις σχετικές διατάξεις σε µια ενιαία θεώρηση. Συγκεκριµένα, 
επικεντρώνουµε: 

α. σε αυτές καθαυτές τις διαδικασίες εισόδου των µελών των αλλοδαπών 
οικογενειών στη χώρα µας, 
β. στα αποτρεπτικά µέτρα ως προς την επίτευξη της ενιαίας οικογενειακής 
συµβίωσης στη χώρα υποδοχής, 
γ. στους απαγορευτικούς µηχανισµούς οικογενειακής συνένωσης, ακόµη κι 
αν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο και  
δ. στις περιοριστικές διατάξεις για τις οικογένειες, κατά την εγκατάστασή 
τους σε ενιαία πλέον µορφή στη χώρα υποδοχής. 

Κατηγορίες ανάλυσης σαν τις παραπάνω δεν αξιολογούνται αποµονωµένες η µία από 
την άλλη, θεωρούνται αλληλένδετες µεταξύ τους και συντελούν στη διερεύνηση του 
φαινοµένου της οικογενειακής µετανάστευσης συνολικά. 
 
 

                                                           
35 Στο πλαίσιο της οικονοµικής και πολιτικής ενοποίησης του ευρωπαϊκού χώρου, ήδη από τη δεκαετία 
του 1980, τα όργανα της (τότε) Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχεδίαζαν µια σειρά µέτρων για την 
αντιµετώπιση των µεταναστευτικών και προσφυγικών ρευµάτων (Στάγκος, 1993).  
Η µετεξέλιξη του µεταναστευτικού φαινοµένου διεθνώς διαφοροποίησε τον τρόπο αξιολόγησης της 
πραγµατικότητας. Επιδιώκεται έτσι η εναρµόνιση τη ασκούµενης µεταναστευτικής πολιτικής τόσο στο 
πλαίσιο των οργάνων της Ε.Ε., όσο και σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη-µέλη.  
 
36 Εισηγητική Έκθεση, σ.1 
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4.2.1. Άδεια εισόδου µελών αλλοδαπών οικογενειών 
Βασική προϋπόθεση έλευσης των µελών της οικογένειας ενός αλλοδαπού 

αποτελεί η έγκριση της άδειας παραµονής του, διαδικασία που προϋποθέτει µια 
πενταετή συνολικά νόµιµη και συνεχόµενη παραµονή του µετανάστη στην ελληνική 
επικράτεια. Συγκεκριµένα: «Αλλοδαπός, του οποίου έχει εγκριθεί άδεια παραµονής, 
(...), δύναται να ζητήσει, στα πλαίσια της οικογενειακής συνένωσης, την έλευση και 
εγκατάσταση πλησίον του των µελών της οικογένειάς του, εφ’ όσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις που καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των 
Υπουργών Εξωτερικών, Εργασίας και ∆ηµόσιας Τάξης» (άρθρ.14, παρ.1). 
Επεκτείνοντας στο σχολιασµό του περιεχοµένου της παραπάνω διάταξης είναι 
δυνατόν να καταδειχτούν οι επιπτώσεις της σε αυτή καθαυτή την οργάνωση των 
οικογενειών. Κάτι τέτοιο επιχειρούµε αµέσως παρακάτω, λαµβάνοντας υπόψη την 
υπάρχουσα µεταναστευτική εµπειρία (βλ. 8.1.2) 

Στη συζήτηση του σχετικού νοµοσχεδίου διατυπώθηκε ο εξής προβληµατισµός, 
θέτοντας στη σωστή βάση τις παραµέτρους µετανάστευσης των οικογενειών: «(…), 
µπορείτε να φανταστείτε έναν αλλοδαπό, ο οποίος είναι εδώ, συµβάλλει νοµίµως στην 
ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας και πρέπει να συµπληρωθεί διάστηµα 5 χρόνων 
για να δει τα παιδιά του και τη γυναίκα του, για να γίνει οικογενειακή συνένωση; (…), 
θα τον έχουν ξεχάσει τα παιδιά του, θα τον έχει εγκαταλείψει η γυναίκα του, θα έχει 
διαλυθεί η οικογένεια37». Μια τέτοια ρύθµιση χαρακτηρίζεται για την ανελαστικότητά 
της, καθώς είναι υπεύθυνη για την αποδιοργάνωση των οικογενειακών σχέσεων (βλ. 
6.3.). Αµφισβητείται λοιπόν το δικαίωµα µιας κοινής οικογενειακής συµβίωσης στη 
χώρα υποδοχής, εφόσον δεν προβλέπεται η ταυτόχρονη µετακίνηση όλων των µελών 
των οικογενειών. Επηρεάζεται έτσι ευθύς εξαρχής ο µεταναστευτικός τους 
προσανατολισµός, καθώς δεν επιτρέπεται η απευθείας οικογενειακή µετανάστευση 
τουλάχιστον για µια πενταετία, ανεξαρτήτως µάλιστα των προσωπικών επιλογών των 
µεταναστών. 

Ως προς την οικογενειακή κατάσταση των αιτούντων εισόδου στο πλαίσιο της 
οικογενειακής συνένωσης ορίζεται η εξής νοµική προϋπόθεση: «Ως µέλη οικογένειας 
θεωρούνται ο σύζυγος και τα κάτω του 18 ου έτους της ηλικίας άγαµα τέκνα του και οι 
γονείς του, εφ’ όσον προ της άφιξης του αλλοδαπού συνοικούσαν και συντηρούνταν 
από τον ίδιο» (άρθρ.14, παρ.2). Τίθεται όµως το εξής ερώτηµα σε σχέση µε την 
παραπάνω διάσταση: «Εάν ο ένας γονέας έχει τα παιδιά µε τη σύζυγό του, αλλά η 
σύζυγός του από προηγούµενο γάµο έχει ένα παιδί ακόµα. Αυτό το παιδί που θα το 
αφήσει38;». Απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτηµα δεν αναµένεται στο θεσµικό πλαίσιο, 
καθώς δεν προβλέπονται παρόµοιες οικογενειακές περιπτώσεις, παράλειψη 
ενδεικτική του τρόπου αντίληψης της έννοιας της οικογένειας. Περιοριζόµενη η 
νοµοθεσία σε ‘’συµβατικά’’ πρότυπα οικογενειακής συγκρότησης σηµαίνει ότι 
αγνοεί τις συνέπειες της αποδιοργάνωσης σε οποιοδήποτε άλλη περίπτωση µη 
‘’συµβατικής’’ οικογενειακής συνύπαρξης (Gaham, 1994, 47). 

Άλλη µια περίπτωση ελλιπούς θεσµικής θεώρησης του ενδεχοµένου 
οικογενειακής συνένωσης σχετίζεται µε την ύπαρξη θεσµοθετηµένων ορίων ηλικίας 
ως προς την εξασφάλιση του δικαιώµατος εισόδου στη χώρα υποδοχής. Εάν ένα 
µέλος µιας αλλοδαπής οικογένειας έχει υπερβεί το 18ο έτος, ταυτόχρονα δεν έχει 
δικαίωµα µετακίνησης, έλευσης και παραµονής στη χώρα µας. Ο περιορισµός αυτός 
συνεπάγεται µια προβληµατική κατάσταση στη συνεκτικότητα των αλβανικών 
οικογενειών. Εφόσον εξαιρούνται δηλαδή από τις διαδικασίες συνένωσης τα ενήλικα 
άτοµα, ουσιαστικά δεν πρόκειται να επιτευχθεί ποτέ ενιαία η οικογενειακή 
                                                           
37 Από τα πρακτικά της Η΄ συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, 17/10/91, σ. 292  
38 Από τα πρακτικά της συνεδρίασης της ∆ιαρκούς Επιτροπής της Βουλής, 02/10/91, σ.12 
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εγκατάσταση. Μάλλον θα λέγαµε ότι είναι δυνατόν να προκληθούν νέες συνθήκες 
οικογενειακής αποδιοργάνωσης. Ενώ λοιπόν η νοµοθεσία θα έπρεπε να προλαµβάνει 
αυτές τις ιδιοµορφίες, ακόµη και να µεριµνεί για την αντιµετώπισή τους, τελικώς 
αποβλέπει σε ένα απαγορευτικό πλαίσιο για τις οικογένειες. 
 
4.2.2. Ανασταλτικά µέτρα προγραµµατισµού οικογενειακής συνένωσης 

Προηγουµένως αναφερθήκαµε στο ρόλο των θεσµικών διατάξεων ως προς 
αυτές καθαυτές τις προϋποθέσεις οικογενειακής συνένωσης. Μέσα από την ανάλυση 
έγινε κατανοητός ο περιοριστικός χαρακτήρας τέτοιου είδους ρυθµίσεων για τις 
οικογένειες. Ένας από τους λόγους της µη απευθείας µετακίνησης των µελών τους 
σχετίζεται µε τις νοµικές αυτές απαγορεύσεις. Εξαιτίας της συγκεκριµένης 
νοµοθεσίας διαµορφώνεται µια κατάσταση, διασπώντας τις οικογένειες σε δύο 
τµήµατα, το ένα στην Αλβανία και το άλλο στην Ελλάδα. Από την άλλη, κάτι που 
επιβεβαιώνεται από τα εµπειρικά δεδοµένα, δεν εγκαταλείπονται οι προσπάθειες από 
τους µετανάστες για µια οικογενειακή εγκατάσταση στη χώρα υποδοχής. Επηρεάζει 
λοιπόν το νοµικό καθεστώς των αλλοδαπών τον προσανατολισµό των οικογενειών 
σχετικά µε την επίτευξη της συνένωσης; 
 Ένα καθεστώς προσωρινότητας των αλλοδαπών στη χώρα υποδοχής, όπως 
αποτυπώνεται στις προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών εργασίας, σαφώς και 
επηρεάζει αντικειµενικά τις προϋποθέσεις συνένωσης των οικογενειών. Στην παρ.1 
του άρθρ.13 αναφέρεται ότι «στον αλλοδαπό, ο οποίος εισήλθε στην Ελλάδα κατόπιν 
προέγκρισης για εργασία ή άσκηση επαγγέλµατος ή άλλης οικονοµικής δραστηριότητας, 
χορηγείται άδεια παραµονής ετήσιας διάρκειας, που δύναται να ανανεώνεται κατ’ έτος 
και µέχρι πέντε (5) έτη, εφ’ όσον δεν υπήρξε µε υπαιτιότητα του αλλοδαπού µεταβολή 
των λόγων της αρχικής έγκρισης εισόδου ή άλλη εύλογη αιτία». Ο περιορισµός της 
κατ’ έτους ανανέωσης οδηγεί µεταξύ άλλων τους µετανάστες σε µια γενικευµένη 
ανασφάλεια (βλ. 8.1.2). 
 Όπως διαφαίνεται από την αναφορά ενός Αλβανού, ο µεταναστευτικός 
προσανατολισµός των οικογενειών είναι ασαφής στην παρούσα φάση, καθώς 
εξαρτάται από αστάθµητους παράγοντες. Ειδικότερα: 

(ΟΙΚ-7)«…καλά, καλά δεν είσαι βέβαιος ούτε εγώ πόσο να δουλεύεις, 
άδεια σου εξαρτάται από κράτος, κράτος κανονίσει πόσο να δουλέψεις 
κανονικό, (...), µόνιµο δεν υπάρχει, ξέροµε εµείς αν είµαστε αύριο (στην 
Ελλάδα, έτσι ώστε) να λαµβάνω υπόψη την οικογένεια;» 

Η διαδικασία ανανέωσης των αδειών εργασίας θέτει εν αµφιβόλω την εξέλιξη της 
παραµονής των αλλοδαπών στην Ελλάδα, προκαλώντας προβλήµατα στη 
µεταναστευτική στρατηγική των οικογενειών τους συνολικά. Ακόµη κι αν τίθεται ως 
ενδεχόµενο η οικογενειακή συνένωση, εξίσου πιθανή είναι η αλλαγή των όποιων 
σχεδιασµών, αν υπάρξει οποιαδήποτε µεταβολή στις συνθήκες εργασίας των 
µεταναστών. 
 Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και ορισµένες άλλες ρυθµίσεις σε 
συνάρτηση µε το εργασιακό καθεστώς των αλλοδαπών. Συγκεκριµένα, η κάλυψη των 
θέσεων εργασίας στη χώρα υποδοχής συναρτάται από τη διαθεσιµότητα του ντόπιου 
εργατικού δυναµικού, καθώς τις παραγωγικές ανάγκες από περιοχή σε περιοχή39. Οι 

                                                           
39 - Για την έγκριση έλευσης αλλοδαπού, προς κάλυψη κενής θέσης εργασίας ή την έγκριση αλλαγής 
εργοδότη, λαµβάνεται υπόψη η δυνατότητα κάλυψης αυτής από ανέργους και άλλων γεωγραφικών 
διαµερισµάτων της Χώρας, προτιµώµενων των ηµεδαπών και κοινοτικών υπηκόων, των οµογενών, 
καθώς και των αλλοδαπών, που έχουν χαρακτηριστεί από τις ελληνικές αρχές ως πρόσφυγες και 
διαµένουν νόµιµα στο ελληνικό έδαφος (άρθρ.21, παρ.1).  
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ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και σε ό, τι αφορά τις περιπτώσεις ανανέωσης των αδειών 
παραµονής των µεταναστών. Μέσα από τα λόγια ενός Αλβανού εργάτη 
αποκαλύπτονται οι συνέπειες στον οικογενειακό προσανατολισµό: 

(ΟΙΚ-7)«…σε τρεις τόπος δουλέψοµε µέχρι να κάτσεις τελικά (µε) όλη 
(την) οικογένεια, κατευθείαν όχι Ρέθυµνο (εν. δεν εγκατασταθήκαµε 
κατευθείαν στο Ρέθυµνο), Ρέθυµνο είναι (ο) τελικό (µας προορισµός). 
(...). Είσαι πρώτα Γιάννενα, Γιάννενα, µετά Ηράκλειο, Ηράκλειο δουλεύω 
ένα φορτωτική εταιρία, Ρέθυµνο είναι πιο µόνιµο τώρα, (...), πρώτα 
δηλαδή δεν είσαι µόνιµο σε ένα συγκεκριµένο σηµείο στάνταρ, πως να το 
σέρνεις κοπέλια, µετακοµίσω να το σέρνεις συνέχεια;» 

Για τον παραπάνω µετανάστη δεν τίθεται η οικογενειακή συνένωση ανεξάρτητα από 
τις συνθήκες απασχόλησης.  

Προκύπτει λοιπόν µε βάση όλα τα παραπάνω το εξής κύριο ερώτηµα. Τι θα 
συνέβαινε αν δεν ανανεώνονταν για τον ένα ή τον άλλο λόγο η άδεια εργασίας ενός 
αλλοδαπού; Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των µεταναστών σε παρεµφερή ερωτήµατα, 
δύο επρόκειτο να είναι οι επιλογές τους: ή να επιστρέψουν στην Αλβανία ή να 
παραµείνουν µε ένα µη νόµιµο τρόπο στην Ελλάδα. Αναφερόµενος στο δεύτερο 
ενδεχόµενο, ένας Αλβανός τόνισε: 

(ΟΙΚ-3)«...πες είµαστε όλοι, όλους να το έχω κατεβάσει, τότε; Εσένα να 
σε στείλουνε έξω, εντάξει εµένα στο κάτω, κάτω, (µε) την υπόλοιπη 
οικογένεια (τι επρόκειτο να συµβεί);»  

Απάντηση στο ερώτηµα για το µέλλον της οικογενειακής συµβίωσης δεν είναι 
δυνατόν να προσδιοριστεί µε ακρίβεια. 
 Σε κανένα σηµείο του Ν. 1975/91 δεν αναφέρεται τι ισχύει για τους όρους 
παροχής εξαρτηµένης εργασίας, την ασφάλιση και µια σειρά άλλα εργασιακά 
δικαιώµατα των µεταναστών. Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρ.23, «η άδεια εργασίας 
ισχύει για ορισµένη χρονική περίοδο και χορηγείται για συγκεκριµένο εργοδότη, είδος 
απασχόλησης και τόπο εργασίας. Μεταβολή ενός από τους ανωτέρω όρους, (…), 
συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας εργασίας. (…).». Η παραπάνω διάταξη 
συµπληρώνεται στην επόµενη παράγραφο του ίδιου άρθρου µε την εξής διατύπωση: 
«η άδεια εργασίας δύναται να ανανεώνεται, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου και 
του εργοδότη, εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της αρχικής έγκρισης» (άρθρ.23, 
παρ.4). Η χορήγηση αδειών εργασίας για λογαριασµό συγκεκριµένων εργοδοτών, 
καθώς και η εξάρτηση της ισχύς της παραµονής των αλλοδαπών από τους 
τελευταίους δηµιουργούν ένα καθεστώς απόλυτης εξάρτησης. Κατά τη συζήτηση των 
σχετικών διατάξεων ειπώθηκε ως προς το εργασιακό καθεστώς των µεταναστών: 
«(…), ο εργοδότης τον παίρνει για ορισµένες ώρες δουλειάς, τον υπεραπασχολεί και του 
δίνει χαµηλότερο µισθό εκβιάζοντάς τον ότι αν δεν τα δεχθεί θα τον απολύσει, (…).40».  
 Η ‘’προσκόλληση’’ ενός αλλοδαπού σε συγκεκριµένο εργοδότη εγκαθιδρύει 
χωρίς καµία δόση υπερβολής ένα σύστηµα δουλοπαροικίας. Καθώς δεν προβλέπεται 
περίπτωση αλλαγής εργοδότη, ο τελευταίος είναι δυνατόν να τον εκθέτει σε κάθε 
είδους εκµετάλλευση είτε υπεραπασχολώντας τον, παρέχοντάς του χαµηλούς 
µισθούς, είτε εκβιάζοντάς τον ακόµη και για οικογενειακούς λόγους.  

(OIK-9):«...δεν έκανα αντίρρηση του αφεντικού, αφεντικό όσο τον ένοιαζε 
πληρώνει, πληρώνεσαι σαν να δουλεύεις το µισό ωράριο από το κανονικό, 

                                                                                                                                                                      
   - Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εργασίας και ∆ηµόσιας Τάξης καθορίζεται ο 
ανώτατος αριθµός αδειών παροχής εξαρτηµένης εργασίας που χορηγούνται κάθε έτος σε αλλοδαπούς, 
κατά υπηκοότητα, επάγγελµα και χρονική διάρκεια στις διάφορες περιοχές της Χώρας. (…). (άρθρ.22, 
παρ.7). 
40 Από τα πρακτικά της Η΄ συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, 17/10/91, σ. 306  
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(…). κεφαλή σου την έχεις συνέχεια από κάτω (εν. δεν αντιδράς ποτέ), 
κατεβασµένο, κάτω, (...), σου λέει είναι καλό κοπέλι, σωστό, (άρα 
επρόκειτο να) έκανε κάτι τουλάχιστο (για την οικογένεια). Αν δεν του λες 
τίποτα, τον έχω εγώ από κοντά, ένα ελπίδα την είχα για την οικογένεια, 
α(ν) δεν έκανες όµως ότι σου λέει να κάνεις αυτός, ο ίδιος να σου κάµει 
ζηµιά εκεί που πονάµε πολύ…» 

Τα περιθώρια αντίδρασης των Αλβανών είναι από περιορισµένα έως ανύπαρκτα σε 
κάθε περίπτωση παραπάνω. Εγκαταλείποντας τον εργοδότη δυσχεραίνεται 
ταυτόχρονα η παραµονή τους, καθώς κανένας δεν τους εγγυάται ευνοϊκότερες 
συνθήκες διαβίωσης, όντας µάλιστα σε ένα παράνοµο καθεστώς στη χώρα υποδοχής. 
Στην αντίθετη περίπτωση είναι υποχρεωµένοι να εξαρτώνται από τις προθέσεις των 
‘’αφεντικών’’ τους.  
 
4.2.3 Απαγορευτικοί µηχανισµοί συνένωσης των οικογενειών 

Η προσέγγιση επικεντρώθηκε παραπάνω στην ερµηνεία µιας σειράς 
παραγόντων, όπου δυσχεραίνουν τρόπον τινά τον προσανατολισµό των αλβανικών 
οικογενειών. Ένα πλαίσιο περιοριστικών διατάξεων είναι δυνατόν να επηρεάσει, να 
τροποποιήσει ή και να αλλάξει εντελώς την εξέλιξη της µεταναστευτικής τους 
στρατηγικής. Ακόµη όµως και στην περίπτωση έγκρισης της άδειας παραµονής ενός 
αλλοδαπού, ακόµη κι αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την είσοδο των µελών 
της οικογένειάς του, ακόµη και τότε προκύπτουν προβλήµατα σχετικά µε την 
πραγµατοποίηση της συνένωσης. Το νοµικό πλαίσιο αποβλέπει σε έναν αυστηρό 
έλεγχο των εισερχόµενων οικογενειών, κάτι που είναι δυνατόν να οδηγήσει στην 
απαγόρευση έλευσή τους στη χώρα υποδοχής, έστω κι αν συντρέχουν οι τυπικές 
προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Η διερεύνηση των αποτρεπτικών αυτών µηχανισµών 
αποσκοπεί στην κατανόηση του πνεύµατος της υφιστάµενης νοµοθεσίας. 

Ο Ν. 1975/91 εισαγάγει µια σειρά περιοριστικών µέτρων, έτσι ώστε να 
καθίσταται ουσιαστικά ανενεργή η θεώρηση εισόδου41. Η κατοχή Βίζας δεν καθιστά 
υποχρεωτική την έλευση ενός αλλοδαπού στη χώρα υποδοχής, εάν οι αρµόδιες αρχές 
βεβαιώσουν ότι συντρέχουν κάποιες από τις απαγορευτικές διατάξεις διέλευσης στον 
ελληνικό χώρο42. Ενδεικτική είναι η παρακάτω περίπτωση:  

(ΟΙΚ-12):«…κανονικότατο µας είπε το προξενείο, όµως από σας δεν 
έµπαινες, έλεγχος µέσα από την Κακαβιά Χίλιοι άτοµα ήθελε να µπει, 
ελάχιστοι προλάβει να µπούνε νόµιµο, υπόλοιποι περνά µέσα παράνοµο, 
(...), έλεγε δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται η είσοδος. (…), (για σκέψου µια) 
οικογένεια τώρα µε τα παιδιά, έλεγε σε όλους µας απαγορεύεται, αν 
εντρεπότανε έστω και λίγο να του περάσει από το µυαλό, είναι αυτό 
σωστό, ε;» 

Οι ελεγκτικοί µηχανισµοί της χώρας υποδοχής είναι δυνατόν να αποτρέψουν την 
τελευταία στιγµή την έλευση µιας οικογένειας, που τυγχάνει να έχει ξοδέψει ένα 
υπολογίσιµο χρηµατικό ποσό για τα οικονοµικά της δεδοµένα, έτσι ώστε να 
εξασφαλίσει την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων εισόδου. Άλλο ένα δείγµα της 
ανελαστικότητας των σχετικών ρυθµίσεων ως προς την αντιµετώπιση των 
οικογενειών.  

                                                           
41 Κάθε αλλοδαπός δύναται να εισέλθει στο ελληνικό έδαφος όταν κατέχει κανονικό και ισχύον 
διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, αναγνωριζόµενο από τις διεθνείς συµβάσεις και φέρει, εφ’ όσον 
απαιτείται, έγκυρη και ισχύουσα θεώρηση εισόδου (VISA) (άρθρ.6, παρ.1).  
42 Η θεώρηση εισόδου δεν καθιστά υποχρεωτική την είσοδο του αλλοδαπού στο ελληνικό έδαφος, αν 
οι αρµόδιες ελληνικές αρχές ελέγχου βεβαιώνουν ότι στο πρόσωπο αυτό συντρέχει κάποια από τις 
περιπτώσεις, που απαγορεύουν την είσοδό του στην Ελλάδα (άρθρ.6, παρ.7). 
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Ειδικότερα, απαγορεύεται η είσοδος αλλοδαπού στο ελληνικό έδαφος, όταν: α. 
πάσχει από ασθένεια, που δύναται να αποτελέσει κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, β. δε 
διαθέτει εξ ιδίων τα αναγκαία µέσα συντήρησης αυτού και των µελών της 
οικογένειάς του, γ. περιλαµβάνεται στον κατάλογο ανεπιθύµητων αλλοδαπών και δ. 
εκ των περιστάσεων συνάγεται βάσιµα ότι αποσκοπεί να παραµείνει µόνιµα στη 
χώρα ως µετανάστης χωρίς ειδική προς τούτο έγκριση ή ότι δύναται να αποτελέσει 
κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας (άρθρ.6, παρ.5). Μια τέτοια 
διάταξη αντικατοπτρίζει την αστυνοµική αντίληψη του νοµικού πλαισίου, οπλίζει 
ανέλεγκτα και κυριαρχικά τον αστυνοµικό διοικητή ενός σταθµού εισόδου µε το 
δικαίωµα να µην επιτρέπει την είσοδο στους µετανάστες, ακόµη κι αν είναι 
εφοδιασµένοι µε όλα τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Παρακάτω πρόκειται να 
προχωρήσουµε στο σχολιασµό του συγκεκριµένου άρθρου σηµείο προς σηµείο. 

Ως λόγος µη εισόδου των µεταναστών στην Ελλάδα θεωρείται η προάσπιση της 
δηµόσιας τάξης. Ο προβληµατισµός µας έχει να κάνει µε το είδος των κριτηρίων, 
βάσει των οποίων καταγράφονται σε µια λίστα ανεπιθύµητων προσώπων, όσοι 
αλλοδαποί επιδιώκουν ακόµη και µε νόµιµα µέσα την έλευση στη χώρα υποδοχής, 
πόσο µάλλον για οικογενειακούς λόγους. Απορία προκαλεί και η γενικόλογη 
διατύπωση περί επίκλησης του ‘’κοινωνικού συµφέροντος’’, προκειµένου να 
τεκµηριωθούν νοµικά οι αποφάσεις των αρµόδιων αρχών. Τα µέλη των αλβανικών 
οικογενειών αντιµετωπίζονται δηλαδή ως εν δυνάµει ‘’τροµοκράτες’’ και εξαιτίας 
αυτού του λόγου δεν τους επιτρέπεται η δίοδος στη χώρα υποδοχής. 

Ως προς την επίκληση των κινδύνων για τη δηµόσια υγεία τίθενται προς 
συζήτηση µια σειρά άλλων ερωτηµάτων. Ο κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία σχετίζεται 
δηλαδή αποκλειστικά µε την εθνική προέλευση του ατόµου; Σε περίπτωση διάγνωσης 
παρόµοιου προβλήµατος σε κάποιον πολίτη κράτους-µέλους της Ε.Ε., ο τελευταίος 
τυγχάνει ίδιας αντιµετώπισης µε τον Αλβανό; Οι αστυνοµικές υπηρεσίες είναι 
πραγµατικά αρµόδιες για τη διάγνωση τέτοιου είδους περιστατικών; Με ποια 
κριτήρια προσδιορίζεται ο βαθµός επικινδυνότητας της ασθένειας του αλλοδαπού; 
Σκοπός αυτών των ερωτηµάτων είναι να καταδειχτεί η λογική των σχετικών 
ρυθµίσεων, κάτι που τέθηκε και στη συζήτηση του σχετικού νοµοσχεδίου: «Αλίµονο 
αν κάθε φορά που κάποιος έχει µια ασθένεια, κολλητική και επικίνδυνη, εκδιώκεται ή 
δεν του επιτρέπεται η είσοδος. Άλλο να εντοπιστεί η ασθένεια και να παρθούν µέτρα, 
ιδιαίτερα αν έχει αυτός ο άνθρωπος εδώ οικογένεια43». Το συµπέρασµα είναι ότι ένα 
πρόβληµα υγείας κάποιου µέλους µιας αλβανικής οικογένειας, ανεξαρτήτως της 
κρισιµότητας του περιστατικού, είναι δυνατόν να προκαλέσει την απαγόρευση 
εισόδου όλων των µελών στη χώρα υποδοχής. 

Σύµφωνα µε µία ακόµη απαγορευτική διάταξη, οι εισερχόµενοι οφείλουν να 
διαθέτουν τα αναγκαία µέσα συντήρησης των ίδιων, καθώς και των µελών της 
οικογένειάς τους. Η ρύθµιση αυτή έχει µια λογική, λαµβάνοντας υπόψη την 
περίπτωση ενός αλλοδαπού, ο οποίος έρχεται να εργαστεί στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο 
της οικογενειακής εγκατάστασης δηµιουργείται όµως η εξής σύγχυση ως προς την 
προϋπόθεση αυτή. Καθώς η είσοδος των υπόλοιπων ατόµων κρίνονται µε βάση την 
οικονοµική κατάσταση και το νοµικό καθεστώς του µετανάστη, ο οποίος είναι ήδη 
στη χώρα µας και τα προσκαλεί, η παρούσα διάταξη θέτει τον όρο αυτό και για τα 
άλλα πρόσωπα της οικογένειας. Είναι όµως δυνατόν να αποδείξει η σύζυγος ενός 
Αλβανού ότι διαθέτει όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, εισερχόµενη µε τα παιδιά της 
στο πλαίσιο της οικογενειακής συνένωσης, όταν µάλιστα ο σύζυγός της εργάζεται 

                                                           
43 Από τα πρακτικά της Η΄ συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, 17/10/91, σ. 300  

 66



νόµιµα στη χώρα υποδοχής; ∆ιευκρινίσεις ως προς αυτό το ερώτηµα δεν υπάρχουν 
στο νοµικό πλαίσιο, που σηµαίνει ότι οποιαδήποτε ερµηνεία θεωρείται πιθανή.  
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4.2.4. Περιορισµός των οικογενειών στην Ελλάδα  
Αναφερόµενοι στην κατάσταση των αλβανικών οικογενειών και 

διευκολύνοντας την κατανόηση των όσων πρόκειται να ακολουθήσουν παρακάτω 
έχουµε να κάνουµε την εξής υπόθεση. Ας πούµε ότι οι αρµόδιες ελληνικές αρχές 
βεβαιώνουν την είσοδο στους αλλοδαπούς και πραγµατοποιείται τελικά η συνένωση 
των οικογενειών στη χώρα υποδοχής. Ούτε και στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν 
όµως να ισχυριστούµε ότι ολοκληρώνεται ο µεταναστευτικός κύκλος των 
οικογενειών. Ακόµη και µετά την έλευση των µεταναστών οικογενειακώς, οι νοµικές 
ρυθµίσεις παραµένουν αµετάβλητες ως προς το εργασιακό καθεστώς, καθώς και τις 
συνθήκες παραµονής των αλλοδαπών γενικότερα. Εξετάζουµε λοιπόν τις συνέπειες 
της υφιστάµενης νοµοθεσίας, όπως επηρεάζουν πλέον την παρουσία των αλβανικών 
οικογενειών στο µεταναστευτικό περιβάλλον. 
 Οι προβλεπόµενες διατάξεις σε σχέση µε την αναστολή και/ή οριστική 
ανάκληση των αδειών παραµονής συνιστούν στη φάση αυτή αντικείµενο διεξοδικής 
διερεύνησης. Η αναφορά του νοµοθετικού πλαισίου σε εύλογες αιτίες µη έγκρισης 
των αδειών εργασίας είναι εξαιρετικά αόριστη ως προς το περιεχόµενό της (βλ. 
άρθρ.13, παρ.1). Σε άλλο άρθρο της ίδιας κατηγορίας ρυθµίσεων αναφέρεται ότι «µε 
απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης καθορίζονται η διαδικασία και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια για τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών 
παραµονής, (…).» (άρθρ.20). Με απόφαση του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης είναι 
δυνατόν να διαταχτεί ακόµη και η απέλαση των αλλοδαπών, εάν συντρέχουν λόγοι 
δηµόσιας τάξης, ασφάλειας, υγείας και προστασίας του κοινωνικού συµφέροντος 44. 
Ιδιαίτερα, η επίκληση του δηµόσιου συµφέροντος προκαλεί ερωτηµατικά, όπως 
υπογραµµίστηκε παραπάνω.  
 Προκύπτουν λοιπόν µια σειρά ερωτηµάτων σε συνάρτηση µε την αξιοπιστία 
των υφιστάµενων νοµικών διαδικασιών ελέγχου. Ποια είναι τα κριτήρια 
προσδιορισµού της έννοιας του κοινωνικού συµφέροντος, έτσι ώστε η 
καταστρατήγησή του να θεωρείται αιτία απέλασης; Σε ποιες κατηγορίες αλλοδαπών 
απευθύνονται οι διατάξεις περί οµάδων υψηλού κινδύνου, όσον αφορά την απειλή 
της δηµόσιας τάξης, κοινωνικής συνοχής και ασφάλειας της χώρας. Πως είναι 
δυνατόν να συσχετίζονται στην ίδια ακριβώς ρύθµιση τόσο η παράµετρος της 
δηµόσιας ασφάλειας, όσο και ο παράγοντας της δηµόσιας υγείας, προκειµένου να 
τεκµηριωθεί η νοµιµότητα της παραµονής των µεταναστών; Βάση των παραπάνω 
αιτιάσεων τίθεται ανά πάσα στιγµή υπό ακύρωση η νοµιµότητα της παρουσίας των 
αλβανικών οικογενειών στη χώρα υποδοχής. Ακόµη κι αν έχει πιστοποιηθεί 
προηγουµένως η νοµική τους υπόσταση, από την άλλη δεν εξαιρούνται από τις 
ανάλογες διατάξεις.  
 Μέσα από συγκεκριµένες νοµικές αναφορές θεσµοθετείται η χάραξη 
εσωτερικών συνόρων εντός της ελληνικής επικράτειας για τις οικογένειες των 
µεταναστών. Τέτοιου είδους περιοριστικά µέτρα συνδέονται µε κάθε πτυχή της 
κοινωνικής ύπαρξης των Αλβανών. Σε µια γενικότερη ρύθµιση του Ν.1975/91 
αναφέρεται ότι «µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών 
Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας και ∆ηµόσιας Τάξης, δύναται να απαγορεύεται η διαµονή 
ή η εγκατάσταση αλλοδαπών-αλλογενών σε ορισµένες γεωγραφικές περιοχές της 
χώρας» (άρθρ.26, παρ.1). Ειδικότερα, κατά την παρ.2 του άρθρ.26, «ο Υπουργός 
∆ηµόσιας Τάξης δύναται να επιβάλλει σε συγκεκριµένο αλλοδαπό, για λόγους δηµόσιου 
                                                           
44 ∆ύναται, για λόγους δηµόσιας τάξης, ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας ή προστασίας του δηµόσιου 
συµφέροντος, να ανασταλεί ή να ανακληθεί οριστικά η τυχόν παρασχεθείσα κατά την παρ. 2 του 
παρόντος προέγκριση. Την αναστολή ή την ανάκληση αποφασίζει ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης (άρθρ.22, 
παρ.4). 
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συµφέροντος, περιορισµούς που αναφέρονται ιδίως στην εγκατάσταση, διαµονή, 
µετάβαση σε ορισµένους τόπους, άσκηση ορισµένου επαγγέλµατος ή υποχρέωση 
εµφανίσεώς του στις αστυνοµικές αρχές». Οι θεσµικές προϋποθέσεις ως προς την 
εγκατάσταση, διαµονή ή την πρόσβαση των αλλοδαπών σε διάφορους χώρους δεν 
ακολουθούνται από τις αναγκαίες διευκρινήσεις, όσον αφορά τα άτοµα που 
εµπίπτουν στις σχετικές διατάξεις.  

Οι Αλβανοί έρχονται αντιµέτωποι µε απαγορεύσεις, που συνιστούν ένα 
καθεστώς ‘’εκτοπίσεων’’, επηρεάζοντας την οικογενειακή τους συµβίωση. 
Ενδεικτική είναι παρακάτω η αναφορά από το άρθρο 30 του Ν.1975/91: «οι 
διευθυντές ξενοδοχείων, παραθεριστικών κέντρων, κλινικών και θεραπευτηρίων, οι 
εκµισθώσεις ακινήτων, καθώς και αυτοί που παρέχουν µε οποιονδήποτε τρόπο διαµονή 
σε αλλοδαπό, υποχρεούνται να ενηµερώσουν αµέσως την αρµόδια αστυνοµική αρχή 
τόσο για την άφιξη, όσο και για την αναχώρησή του, (…).». Ο τρόπος µεταβίβασης των 
εξουσιών έλεγχου των αλλοδαπών από το ίδιο το κράτος στους πολίτες ‘’του’’ είναι 
χαρακτηριστικός στην παραπάνω περίπτωση. Μια εγκατεστηµένη οικογένεια είναι 
δυνατόν να υπόκειται σε έναν ασφυκτικό έλεγχο, ενώ δεν υπολογίζεται το 
οικονοµικό, κοινωνικό και ψυχολογικό κόστος από µια τέτοια εξέλιξη. Βλέπουµε 
δηλαδή ότι η µεταναστευτική νοµοθεσία δεν αλλάζει σε σχέση µε πριν, ούτε και µετά 
την εξακρίβωση της εισόδου όλων των µελών των οικογενειών στη χώρα υποδοχής 
(βλ. 8.2.3). 
 Προβλέπεται ακόµη ότι η άδεια παραµονής των µελών µιας µεταναστευτικής 
οικογένειας ακολουθεί την ‘’τύχη’’ της αντίστοιχης άδειας του προσώπου, από το 
οποίο και προσκλήθηκαν να εισέλθουν στη χώρα υποδοχής45. Εφόσον έχει παρέλθει 
ένα διάστηµα πενταετούς παραµονής του αλλοδαπού, οπότε συντρέχουν και οι 
τυπικές προϋποθέσεις πραγµατοποίησης της συνένωσης, η ισχύς της παραπάνω 
άδειας είναι διετούς διάρκειας, καθώς επίσης υπόκειται σε συνεχείς ανανεώσεις έως 
την ολοκλήρωση δεκαπέντε συνολικά ετών νόµιµης παρουσίας στην Ελλάδα46. Για 
όλο το προηγούµενο διάστηµα ισχύουν µια σειρά περιορισµοί, όσον αφορά την 
έγκριση και/ή ανανέωση των αδειών παραµονής, καθώς και την αναστολή και/ή 
οριστική ανάκληση των αδειών εργασίας. Αναφερόµενοι εποµένως στην 
εγκατάσταση των οικογενειών πριν τη συµπλήρωση της δεκαπενταετίας, αν για 
οποιοδήποτε λόγο ανακληθεί η άδεια παραµονής του µετανάστη, ταυτόχρονα 
απελαύνονται και τα άλλα µέλη της οικογένειας. Καταδεικνύεται λοιπόν η ακαµψία 
ενός συστήµατος, που αναγκάζει τις οικογένειες των Αλβανών να ζουν σε συνθήκες 
ανασφάλειας για δεκαπέντε συνεχόµενα έτη.  

Σε µια άλλη διάταξη του θεσµικού πλαισίου αναγράφεται ως προς την 
απόκτηση αυτοτελούς δικαιώµατος παραµονής των µελών µιας νόµιµα 
εγκατεστηµένης οικογένειας στη χώρα υποδοχής: «Μέλος της οικογένειας αλλοδαπού 
δύναται να τύχει, από της ενηλικίωσής του, αυτοτελούς δικαιώµατος παραµονής, 
κατόπιν απόφασης του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, εφ’ όσον διαθέτει επαρκείς πόρους, 
προς κάλυψη των αναγκών στέγασης και συντήρησης αυτού, µε την επιφύλαξη της 
προηγούµενης παραγράφου (δηλ. της παρ.3 του άρθρ.14)» (άρθρ.14, παρ.4). Αν και οι 
προϋποθέσεις εισόδου των µελών µιας οικογένειας κρίνονται βάσει της κατάστασης 
                                                           
45 Στους ανωτέρω χορηγείται ειδική άδεια παραµονής, η οποία ακολουθεί, όσον αφορά την ισχύ και την 
ανανέωση ή ανάκληση, την τύχη της άδειας παραµονής του προσώπου, από το οποίο και προσκλήθηκαν 
(άρθρ.14, παρ.3). 
46 Η τυχόν χορηγούµενη άδεια παραµονής πέραν της 5ετίας είναι 2ετούς διάρκειας και ανανεώνεται µε 
τις προϋποθέσεις της παρ.1 του παρόντος. Μετά 15ετή συνολική νόµιµη παραµονή και κοινωνική 
ασφάλιση σε φορέα κύριας ασφάλισης, επί εκατόν είκοσι (120) µήνες, δύναται να χορηγηθεί στον 
αλλοδαπό από τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης άδεια παραµονής αόριστης διάρκειας, (…). (άρθρ.13, 
παρ.4).  
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του ατόµου, απ’ όπου προσκαλούνται, η παρούσα ρύθµιση υποβάλλει στην 
παραπάνω απαίτηση κάθε πρόσωπο ξεχωριστά. Από το σηµείο αυτό και µετά 
προκύπτουν συγκεκριµένα ερωτήµατα. Τι ακριβώς σηµαίνει να διαθέτει ο αλλοδαπός 
επαρκείς πόρους; Θα έχει αποκτήσει δηλαδή άδεια εργασίας, έτσι ώστε να διαθέτει 
επαρκή µέσα συντήρησης; Κάτι τέτοιο δεν αποσαφηνίζεται όµως σε κανένα µέρος 
της σχετικής νοµοθεσίας. Το διφορούµενο νόηµα των νοµικών διατυπώσεων έχει θα 
λέγαµε µια συγκεκριµένη χρηστικότητα. Να ερµηνεύονται κατά το δοκούν. Μια 
πιθανή ανάγνωση της παραπάνω ρύθµισης είναι λοιπόν η εξής. Μόλις ενηλικιωθούν 
τα µέλη της αλλοδαπής οικογένειας είναι υποχρεωµένα να θέσουν εκ νέου τον εαυτό 
τους σε µια διαδικασία επαναπροσδιορισµού της παραµονής τους. 
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4.3. Τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα 358/97 & 359/97  
 Μετά από ένα διάστηµα εφαρµογής του βασικού µεταναστευτικού 
νοµοθετήµατος (Ν.1975/91), η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στην τροποποίηση 
του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου. Στο πλαίσιο του Ν.2434/96 «Μέτρα πολιτικής 
για την απασχόληση και την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες 
διατάξεις», το άρθρ.16 αναφέρεται στη «διαδικασία για τον καθορισµό 
προϋποθέσεων για την νόµιµη διαµονή και εργασία αλλοδαπών στην Ελλάδα». 
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρ.16 (Ν.2434/96), προσδιορίστηκε η 
έκδοση Π.∆. (358/97), αναφορικά µε:  

α. Τη µέθοδο και τα µέσα καταγραφής των αλλοδαπών που διαµένουν στην 
Ελλάδα.  
β. Τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τις λοιπές αναγκαίες λεπτοµέρειες για την 
έκδοση της ‘’Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραµονής Αλλοδαπών’’.  
γ. Τα µέτρα που θα εφαρµόζονται για όσους αλλοδαπούς αρνούνται ή αµελούν να 
εφοδιαστούν µε την ‘’Κάρτα Προσωρινής Άδειας Παραµονής Αλλοδαπών’’.  
δ. Τη χρονική διάρκεια ισχύος της ‘’Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραµονής 
Αλλοδαπών’’.  
ε. Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την επανέκδοση ή ανανέωση της  
‘’Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραµονής Αλλοδαπών’’. 
στ. Το φορέα που θα αναλάβει το έργο της  έκδοσης της  ‘’Κάρτας Προσωρινής 
Άδειας Παραµονής Αλλοδαπών’’.  

Την έκδοση του παραπάνω Π.∆., σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρ.16, ακολούθησε 
και δεύτερο Π.∆. (359/97), ρυθµίζοντας κατά σειρά:  

α. Τις προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούνται, προκειµένου αλλοδαπός που 
κατέχει την ‘’Κάρτα Προσωρινής Άδειας Παραµονής Αλλοδαπών’’ να γίνει 
κάτοχος της ‘’Κάρτας Παραµονής Περιορισµένης Χρονικής ∆ιάρκειας’’.  
β. Τις προϋποθέσεις της χρονικής κλιµάκωσης της ισχύος της ‘’Κάρτας 
Παραµονής περιορισµένης Χρονικής ∆ιάρκειας’’.  
γ. Κάθε θέµα που αφορά στη νόµιµη εργασία των αλλοδαπών στον ιδιωτικό 
τοµέα, την απασχόλησή τους στον πρωτογενή τοµέα της παραγωγής, καθώς και 
θέµατα που αφορούν τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις και δικαιώµατα των 
αλλοδαπών, που είναι κάτοχοι της Κάρτας αυτής. 
δ. Τη διαδικασία και κάθε λεπτοµέρεια, που αφορά την έκδοση της ‘’Κάρτας 
Παραµονής Περιορισµένης Χρονικής ∆ιάρκειας’’. 
 
Αρχικώς θα σκιαγραφήσουµε τις γενικότερες τάσεις µετανάστευσης κατά την 

περίοδο αυτή στη χώρα µας, αποσαφηνίζοντας έτσι την έννοια των συγκεκριµένων 
νοµοθετικών πρωτοβουλιών. Ανεξάρτητα από την άνοδο της µεταναστευτικής 
κίνησης, η σηµαντική αύξηση του µεγέθους των παράνοµων µεταναστών 
ερµηνεύτηκε ως παράγοντας διόγκωσης µιας σειράς κοινωνικών προβληµάτων. Μια 
τέτοια εντύπωση αποτυπώνεται ευθύς εξαρχής στην εισηγητική έκθεση του σχεδίου 
νόµου (Ν.2434/96): «Οι συντελούµενες τα τελευταία χρόνια µεγάλες διαρθρωτικές 
αλλαγές, (…), δηµιουργούν σήµερα την αναγκαιότητα µιας βαθύτερης επανεξέτασης 
των ακολουθούµενων παραδοσιακών πολιτικών απασχόλησης, (…). Το γεγονός αυτό, 
σε συνδυασµό µε τη διόγκωση του φαινοµένου της παρουσίας εκατοµµυρίων ξένων 
εργατών και οικονοµικών, θρησκευτικών και πολιτικών λαθροµεταναστών, στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει διαµορφώσει µια ζοφερή εικόνα στην Ευρωπαϊκή Αγορά 
Εργασίας47». Μια τέτοια διατύπωση σε ένα νοµοσχέδιο εργασιακής υφής 

                                                           
47 Εισηγητική Έκθεση, σ.1 
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σηµατοδοτεί την αρνητική αξιοόγηση των συνεπειών του µεταναστευτικού 
φαινοµένου.  

Μέσα από ένα ακόµη απόσπασµα καταδεικνύεται ο επείγων χαρακτήρας των 
προτεινόµενων ρυθµίσεων: «Ασφαλώς, πέρα από την καταγεγραµµένη ανεργία, 
υπάρχει και η λεγόµενη µαύρη εργασία, υπάρχει το κύµα των µεταναστών. Αυτοί οι 
λόγοι της ανησυχίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και στη χώρα µας, (…), δε δηµιουργούν 
απλά έναν κοινωνικό κίνδυνο, αλλά αποτελούν µια ωρολογιακή βόµβα, η οποία αν δεν 
απασφαλιστεί, αν δεν αντιµετωπιστεί από τις κυβερνήσεις µε συγκεκριµένα µέτρα και 
πολιτικές, ασφαλώς θα υπάρξουν κοινωνικές εκρήξεις τα επόµενα χρόνια48». 
Κρίνοντας από τις αναφορές της εισηγητικής έκθεσης και των λοιπών πρακτικών, η 
φιλοσοφία του πλαισίου συζήτησης των συγκεκριµένων διατάξεων παρουσιάζει 
κοινά στοιχεία µε το πνεύµα του Ν.1975/91. Η παροµοίωση του µεταναστευτικού 
φαινοµένου µε ‘’ωρολογιακή βόµβα’’ επαναλαµβάνεται από τους εισηγητές του 
παρόντος νοµοθετήµατος, όπως ακριβώς είχε καταγραφεί και κατά τη συζήτηση του 
Ν. 1975/91. 

Έστω και µε σχετική καθυστέρηση, η Ελλάδα ακολούθησε τελικά το 
παράδειγµα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όσον αφορά τις διαδικασίες 
νοµιµοποίησης των παράνοµων αλλοδαπών. Ειδικότερα, οι χώρες της νότιας 
Ευρώπης προχώρησαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και µετά σε ανάλογες 
νοµοθετικές πρωτοβουλίες, λόγω του ότι η µεταναστευτική κίνηση έγινε εντονότερη 
στο εσωτερικό τους. Αν και τα αποτελέσµατα τέτοιου είδους νοµοθετικών ενεργειών 
κρίθηκαν καταρχήν ως θετικά σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο, µεσοπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα αξιολογήθηκαν ως αναποτελεσµατικά (Γεωργούλας, 2001). Η 
όξυνση του φαινοµένου της λαθροµετανάστευσης εντός των συγκεκριµένων κρατών 
αποτελεί επιβεβαίωση αυτής της εκτίµησης. Αυτό που µένει να αποσαφηνιστεί είναι 
τι συνέβη στη δική µας περίπτωση. 

                                                           
48 Από τα πρακτικά της συνεδρίασης της ∆ιαρκούς Επιτροπής της Βουλής, 11/6/96, σ.4 
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4.3.1. Βασικές διατάξεις του Π.∆.358/97  
Το Π.∆.358/97 είναι το πρώτο στη σειρά µεταξύ των δύο προεδρικών 

διαταγµάτων, όπως προβλέπεται από το Ν. 2434/96 (άρθρ.16, παρ.4). 
Αποσαφηνίζουµε παρακάτω τόσο το πεδίο εφαρµογής, όσο και τα βασικά σηµεία του 
παρόντος Π.∆.. Συγκεκριµένα: 
- «Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η καταγραφή των αλλοδαπών, που 

διαµένουν παράνοµα στην Ελλάδα και είτε απασχολούνται είτε αναζητούν 
απασχόληση, καθώς και η έναρξη της διαδικασίας που θα οδηγήσει τη 
νοµιµοποίησή τους, υπό ορισµένες προϋποθέσεις» (άρθρ.1, παρ.1).  

- «Οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται σε  κάθε αλλοδαπό, ο 
οποίος, χωρίς να πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις εισόδου, παραµονής και 
απασχόλησης στη χώρα, βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια κατά την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης του παρόντος, εργαζόµενος ή µε την επιθυµία να εργαστεί στην 
Ελλάδα σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή 
αυτοαπασχολούµενος ή µε την επιθυµία να αυτοαπασχοληθεί. Οι λοιποί αλλοδαποί 
εξακολουθούν να υπάγονται στις στις διατάξεις του Ν. 1975/1991» (άρθρ.1, παρ 2). 

- «Οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν εφαρµόζονται στους υπηκόους των 
Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους υπηκόους των Κρατών Μελών 
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου που δεν ανήκουν στην Ε.Ε., ούτε στα µέλη 
της οικογένειάς τους» (άρθρ.1, παρ.3).  

- Ο αλλοδαπός υποχρεούται να αιτήσει την προσωρινή νοµιµοποίηση της 
παραµονής και εργασίας του στη χώρα µας και τη χορήγηση Κάρτας Προσωρινής 
Άδειας Παραµονής (άρθρ.2, παρ.1).  

- Για τη χορήγηση της προαναφερθείσας Κάρτας απαιτείται κατάθεση 
συγκεκριµένων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών από πλευράς αλλοδαπού 
(βλ. άρθρ.2, παρ.2). 

- «Εφόσον ο αλλοδαπός ετεροαπασχολείται, οφείλει να δηλώσει τα στοιχεία του 
εργοδότη ή το είδος της εργασιακής του σχέσης» (άρθρ.2, παρ.2, εδάφ. α). 

- «Εργοδότης, ο οποίος απασχολεί αλλοδαπό κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
διατάγµατος ή θα απασχολήσει αλλοδαπό εντός της πεντάµηνης προθεσµίας της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, (…), οφείλει, 
(…), εντός της άνω προθεσµίας των πέντε µηνών να δηλώσει την απασχόληση αυτή 
και τα στοιχεία ταυτότητας του αλλοδαπού στην αρµόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆.» 
(άρθρ.3, παρ.1). 

- Η συγκεκριµένη Κάρτα επέχει θέση και προσωρινής άδειας εργασίας (άρθρ.2, 
παρ.3).  

- «Ο αλλοδαπός που εφοδιάζεται µε την Κάρτα Προσωρινής Άδειας Παραµονής 
απολαµβάνει τα ίδια εργασιακά δικαιώµατα και έχει τις ίδιες υποχρεώσεις µε τον 
Έλληνα εργαζόµενο από πλευράς αµοιβής, όρων και συνθηκών εργασίας, 
συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών του δικαιωµάτων και των λοιπών 
οικονοµικών υποχρεώσεων και εισφορών που προβλέπονται από την ισχύουσα 
νοµοθεσία» (άρθρ.4, παρ.1). 

- «Σύζυγος και ανήλικα τέκνα του κατόχου της Κάρτας Προσωρινής Άδειας 
Παραµονής δε δύναται να απελαθούν κατά τη διάρκεια της ισχύος της» (άρθρ.2, 
παρ.3). 

- Παράγοντες µη χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης της ισχύος της 
συγκεκριµένης Κάρτας θεωρούνται λόγοι γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος, 
δηµόσιας τάξης και ασφάλειας και δηµόσιας υγείας (άρθρ.4, παρ.2). 
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- Αλλοδαπός, που δεν προσήλθε ή δεν προσκόµισε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών, απελαύνεται από τη χώρα (άρθρ.2, 
παρ.7). 

- Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 1η Ιανουαρίου 1988 
(άρθρ.2, παρ.1). 

- «Η χρονική διάρκεια ισχύος της Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραµονής, (…), 
ανεξαρτήτως του χρόνου χορήγησης αυτής, θα λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 1988» 
(άρθρ.2, παρ.4). 
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4.3.2. Βασικές διατάξεις του Π.∆.359/97  
Το Π.∆. 359/97 αποτελεί συνέχεια του Π.∆. 358/97. Το εν λόγω διάταγµα 

σκιαγραφεί τόσο τις προϋποθέσεις, όσο και τις διαδικασίες για τη χορήγηση µιας 
δεύτερης Κάρτας στους ήδη κατέχοντες την «Κάρτα Προσωρινής Άδειας 
Παραµονής». Πρόκειται για την «Κάρτα Παραµονής Περιορισµένης Χρονικής 
∆ιάρκειας». Συγκεκριµένα: 
- «Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η αντιµετώπιση του προβλήµατος της 

παράνοµης οικονοµικής µετανάστευσης, µε την πρόβλεψη της διαδικασίας, των 
όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της Κάρτας Παραµονής Περιορισµένης 
Χρονικής ∆ιάρκειας σε αλλοδαπούς» (άρθρ.1, παρ.1). 

- Στις προϋποθέσεις χορήγησης της Κάρτας Παραµονής Περιορισµένης Χρονικής 
∆ιάρκειας συµπεριλαµβάνονται µεταξύ άλλων: α. η υποβολή από τον αλλοδαπό 
της αίτησης-δήλωσης και των εγγράφων του άρθρ.2 του Π.∆.358/97 ή της 
Προσωρινής Άδειας Παραµονής, β. η κατάθεση από τον αλλοδαπό 
πιστοποιητικού καθορισµού του ελάχιστου χρόνου εργασίας για το χρονικό 
διάστηµα από 1η Ιανουαρίου 1998 έως την ηµεροµηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει πραγµατοποιήσει εισόδηµα 
ανειδίκευτου εργάτη, που αντιστοιχεί σε σαράντα (40) τουλάχιστον  εργάσιµες 
ηµέρες (άρθρ.2, παρ.1). 

- «Η χρονική ισχύς της Κάρτας Παραµονής Περιορισµένης Χρονικής ∆ιάρκειας 
κυµαίνεται από ένα (1) έτος έως τρία (3) έτη» (άρθρ.3, παρ.1).  

- «Στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη για τη χρονική κλιµάκωση της αρχικής ισχύος 
της ‘’Κάρτας Παραµονής Περιορισµένης Χρονικής ∆ιάρκειας’’ είναι τα εξής: α. Το 
είδος της εκτελούµενης εργασίας ή απασχόλησης του αλλοδαπού, καθώς και η 
διάρκεια παραµονής και εργασίας του στην Ελλάδα. β. Η κατάσταση της αγοράς 
εργασίας. γ. Το γενικότερο συµφέρον της εθνικής οικονοµίας» (άρθρ.3, παρ.2). 

- «Ο αρχικός χρόνος ισχύος της ‘’Κάρτας Παραµονής Περιορισµένης Χρονικής 
∆ιάρκειας’’ δύναται να ανανεώνεται µια ή περισσότερες φορές για δύο (2) έτη κάθε 
φορά, κατ’ εκτίµηση της συνδροµής των προϋποθέσεων της προηγούµενης 
παραγράφου και εφόσον ο αλλοδαπός έχει πραγµατοποιήσει εισόδηµα ανειδίκευτου 
εργάτη που αντιστοιχεί στο ήµισυ τουλάχιστον των εργάσιµων ηµερών για το 
χρονικό διάστηµα από την χορήγηση της ‘’Κάρτας παραµονής Περιορισµένης 
Χρονικής ∆ιάρκειας’’ έως την υποβολή αίτησης για την ανανέωσή της» (άρθρ.3, 
παρ.3). 

- «Αλλοδαπός, ο οποίος, κατά το χρόνο υποβολής της αρχικής αίτησης, πέραν των 
προϋποθέσεων του άρθρου 2 του παρόντος διατάγµατος, διαµένει αποδεδειγµένα 
στην Ελλάδα τουλάχιστον για πέντε χρόνια και διαθέτει τους αναγκαίους πόρους 
προς κάλυψη των αναγκών στέγασης και συντήρησής του, µπορεί να λάβει κάρτα 
παραµονής µιας πενταετίας, (…).» (άρθρ.3, παρ.5). 

- «Ο αλλοδαπός της προηγούµενης παραγράφου (βλ. παρ.5 του άρθρ.3) µπορεί να 
ζητήσει, χάριν της ενότητας της οικογένειάς του την µη απέλαση ή την έλευση και 
εγκατάσταση πλησίον του των µελών της οικογενείας του, σύµφωνα µε τους όρους 
των παρ. 2 έως 4 του άρθρου 14 του Ν. 1975/91 αναλόγως αυτών εφαρµοζόµενων» 
(άρθρ.3, παρ.6). 

- Επαναλαµβάνονται στο διάταγµα αυτό όλες εκείνες οι ρυθµίσεις του Π.∆. 358/97, 
όσον αφορά τις περιπτώσεις µη χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης της 
παραµονής των αλλοδαπών.  

 
Αν και οι προαναφερθείσες διατάξεις περικλείονται σε αυτοτελή νοµοθετήµατα 

(βλ. Π.∆.358/97 και Π.∆.359/97), τα δύο Π.∆. παρουσιάζουν µια λογική διασύνδεση 
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και ακολουθία, γι’ αυτό και ερµηνεύονται ως ενιαίο σώµα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
επιτυγχάνεται µια πιο ολοκληρωµένη θεώρηση της έκτασης και του περιεχοµένου 
των σχετικών ρυθµίσεων. 
 
4.3.3. Συνέπειες της νοµιµοποίησης για τις οικογένειες  

Αν και ο ελάχιστος χρόνος για την επίτευξη της συνένωσης εξακολουθεί να 
είναι πέντε έτη, καθώς σε κανένα από τα δύο Π.∆. δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό 
από τις ρυθµίσεις του Ν. 1975/91, τουλάχιστον αλλάζει το πλαίσιο ένταξης των 
οικογενειακών διεργασιών. Ως απόδειξη έρχονται τα λόγια ενός Αλβανού: 

(ΟΙΚ-1)«…έξερες τι επήγαινες να κάνεις, κάνοµε διαδικασία βάσει του 
νόµου, νόµος έλεγε τι να κάνοµε, (...), όλα είναι τόσο καλό µελετηµένα, 
κανένα σχέση όπως είναι πρώτα. (...) εξασφαλίσοµε να έχοµε βέβαιο 
δουλειά, δουλειά εξασφαλίζεται βάσει την άδεια, άδεια σου είναι νόµιµο 
δουλειά, (...), όλα βάσει του νόµου ακολουθήσοµε, ακολουθήσεις κατά 
γράµµα τον νόµος, κορόιδο είσαι δηλαδή; Άλλο τρόπος νόµιµο να κατέβει 
οικογένεια απαγορεύεται, απαγορεύεται εκτός να είσαι κανονικά µε την 
Κάρτα, Κάρτα κοιτάξουνε (έτσι ώστε, να µας απαντήσουν) ναι ή όχι (ως 
προς την οικογενειακή συνένωση)...» 

Συγκρίνοντας οι µετανάστες τις νοµικές προϋποθέσεις ως προς την οικογενειακή 
συνένωση διαπιστώνεται η ύπαρξη µιας ευνοϊκότερης συγκυρίας κατά την παρούσα 
φάση. Τουλάχιστον έχουν την ευκαιρία, αποκτώντας η παραµονή τους ένα νόµιµο 
χαρακτήρα, να θέσουν σε µια άλλη βάση τον οικογενειακό τους προγραµµατισµό. 

Σύµφωνα όµως µε µια άλλη εκδοχή της πραγµατικότητας, τα χρονικά όρια ως 
προς την είσοδο των οικογενειών είναι ανελαστικά, καθώς διευρύνουν ένα ήδη 
παρατεταµένο διάστηµα αποδιοργάνωσης. Σε έναν Αλβανό, µετανάστη στη χώρα µας 
πριν αποκτήσει η παραµονή του νόµιµο χαρακτήρα, δεν επιτρέπεται να προσκαλέσει 
την οικογένεια, αν δεν έχει παρέλθει της νοµιµοποίησής του ένα συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα. 

(ΟΙΚ-12):«…δεν επιµένω πόσο συν είναι, είναι, είναι, δεν σου λέω, όµως 
έχει και ένα µείον (ως προς) την ερώτηση, άρα (ως προς) το τι γίνεται 
γενικώς, γενικώς είναι η εξής απάντηση: Κάρτα ευκολύνει να έχω δουλειά, 
δουλειά την ευκόλυνε, ευκολύνει όµως ίδιο την οικογένεια; Άλλο 
διαδικασία για την οικογένεια, οικογένεια δεν επιτρέπεται, επιτρέπεται εγώ 
κανονικά, (...), άλλο χαρτιά για την οικογένεια, οικογένεια δεν το έλεγε 
ναι…» 

Αν και αναγνωρίζεται παραπάνω η σηµασία των διαδικασιών νοµιµοποίησης, 
παράλληλα διατυπώνονται επιφυλάξεις ως προς την άµεση συµβολή τους στις 
οικογενειακές επιδιώξεις. 

Όταν ωστόσο ένας αλλοδαπός διαµένει αποδεδειγµένα πέντε έτη τουλάχιστον 
στη χώρα υποδοχής και διαθέτει επαρκείς πόρους συντήρησης είναι δυνατόν να 
πραγµατοποιηθεί απευθείας η είσοδος των υπόλοιπων µελών της οικογένειάς του. Αν 
και η παραπάνω διατύπωση κρίνεται γενικότερα ως θετική, από την άλλη 
παρουσιάζει ορισµένα διφορούµενα σηµεία. Το ερώτηµα είναι αν και κατά πόσο είναι 
πιθανόν να αποδειχτεί στις ελληνικές αρχές η πενταετής παραµονή του µετανάστη, 
δεδοµένου ότι ο τελευταίος ζούσε όλο το προηγούµενο διάστηµα υπό ένα καθεστώς 
παρανοµίας. Ένας Αλβανός παρακάτω, αναφερόµενος σε τέτοιου είδους προβλήµατα, 
µας είπε: 

(ΟΙΚ-5)«…αδύνατο να προλάβοµε συµπληρώσω δικαιλογητικά, 
δικαιλογητικά οποσδήποτε για την ταυτότητα, ταυτότητα όµως εσύ δεν 
είχες, έχοµε ένα χαρτί σαν διαβατήριο, διαβατήριο παράνοµο δεν το 
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αναγνώριζε, (...), τότε ήρθαµε σαν προσωρινό µετανάστες, χαρτιά και 
τέτοια δεν υπήρχε, υπάρχανε κάποια στην αλβανικό δηµαρχία, δηµαρχία 
την έκαψε τότε µε την φασαρίες, δηλαδή τι ήθελες να κάνοµε...» 

Οι διαδικασίες νοµιµοποίησης συνοδεύεται από την υποχρέωση κατάθεσης ενός 
πλήθους δικαιολογητικών στοιχείων, αµφίβολο αν τα διαθέτουν οι µετανάστες λόγω 
της προγενέστερής τους κατάστασης.  

Θα διακινδύνευε δηλαδή ένας Αλβανός την πιθανότητα να εκτεθεί στις 
δηµόσιες αρχές, έστω κι αν υφίσταται ο παραµικρός κίνδυνος µια τέτοια διαδικασία 
να είχε ως αποτέλεσµα την απέλασή του; Η απάντηση στο ερώτηµα δεν αφήνει 
κανένα περιθώριο παρερµηνείας: 

(ΟΙΚ-12)«...τι συζητάς τώρα, αστυνοµία να του πεις καληµέρα, καληµέρα 
ήρθα να µε πιάσεις; Του πας χαρτιά, χαρτιά ανάθεµά το στο ζητούνε 
παραπάνω, κύριε τα χαρτιά σας δεν είναι έγκυρο! Καλά το λέει, όπως 
είσαι (εν. ας είµαστε, όπως ακριβώς είµαστε, δηλαδή παράνοµοι 
µετανάστες), (κατά κανένα) τρόπος άλλος δεν το διακινδύνευες, 
διακιντυνέψω να σε παραλάβει αστυνοµία;» 

Τέτοιου είδους ρυθµίσεις δεν αποτελούν ισχυρό κίνητρο καταγραφής των 
αλλοδαπών, καθώς διέρχονται από έναν αυστηρό έλεγχο ως προς την πιστοποίηση 
της παρουσίας τους στη χώρα υποδοχής, µη µπορώντας να ανταποκριθούν στις 
σχετικές απαιτήσεις. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αναφερθεί µάλιστα σε 
συγκεκριµένα περιστατικά, όπου οι τοπικές υπηρεσίες των Ο.Α.Ε.∆. αρνήθηκαν να 
παραλάβουν αιτήσεις νοµιµοποίησης, καθώς τις έκριναν ανεπαρκείς, δίχως όµως να 
αιτιολογήσουν τις όποιες αποφάσεις τους. Έτσι εξηγείται µεταξύ άλλων η δυσπιστία 
των Αλβανών απέναντι στις αρχές όχι µόνο τότε, αλλά και όλο το προηγούµενο 
χρονικό διάστηµα. 

Σύνηθες είναι η οικογένεια του υπό νοµιµοποίηση µετανάστη να είναι 
εγκατεστηµένη παράνοµα στη χώρα υποδοχής. Λαµβάνοντας υπόψη µια θετική 
πλευρά των διαδικασιών νοµιµοποίησης, η απόκτηση της ‘’Κάρτας Παραµονής 
Περιορισµένης Χρονικής ∆ιάρκειας’’ συνδέεται µε ένα καθεστώς µη απέλασης των 
υπόλοιπων µελών στην παραπάνω περίπτωση. Συγκρίνοντας τις περιόδους πριν και 
µετά την απόκτηση νόµιµων δικαιωµάτων παραµονής, ένα Αλβανός κάνει λόγο για 
τις συνέπειες στην οικογένεια: 

(ΟΙΚ-4)«…ζούµε συνέχεια µε την αγωνία, περίπτωση δεν υπάρχει να την 
έβγανες καθαρή, έχοµε την αγωνία τι να σε περιµένει αύριο, (...), 
κλεισµένο µέσα σε τέσσερις τοίχους, ένα τέτοιο τρόπο ζούσες πριν. (...). 
Κάνοµε υποµονή έπαιρνα την Κάρτα, σαν µετανάστης έχει την σηµασία 
του για την οικογένεια, απαγορεύεται να σου το έδιωχνε, νόµιµο Κάρτα 
είναι δεσµευτικό, άσε τι είµαστε (σε σχέση) το πριν…» 

Έστω και µετά από µια µακροχρόνια περίοδο µη νόµιµης παραµονής, οι αλβανικές 
οικογένειες αποκτούν νόµιµα δικαιώµατα παραµονής. Αναφερόµαστε στη συνέχεια 
σε µια σειρά προβληµάτων ως προς αυτές καθαυτές τις προϋποθέσεις νοµιµοποίησης.  
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις και των δύο Π.∆., ο υπό νοµιµοποίηση αλλοδαπός 
υποχρεούται να δηλώνει τα στοιχεία του εργοδότη, καθώς και το είδος της 
εργασιακής του απασχόλησης. Εξαιτίας όµως των παρεµβάσεων των εργοδοτών 
δηµιουργούνται συγκεκριµένα προβλήµατα στους αλλοδαπούς. Ένας Αλβανός µας 
είπε σχετικά: 

(ΟΙΚ-8)«…συµφέρον του είναι να µας είχε όλους µας παράνοµο, (όντας) 
παράνοµοι έκανε την δουλεία του, (...), παράνοµους µας έκανε ό, τι ήθελε, 
ήθελε να µας έδιωχνε εντελώς, ε και λοιπόν; Ό, τι πρόβληµα καλέσει την 
αστυνοµία, αστυνοµία ποιο να τον πιστέψει, πιστέψουνε λες εµένα; 
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Οικογενειακό πρόβληµα κυρίως το σκέφτεσαι, όλος Αλβανός θέλουνε την 
οικογένειά του, παράνοµα όµως γίνεται; (...). Σκεφτώ να του το πω να 
πάµε στο Ο.Α.Ε.∆ να µε δήλωνε για την άδεια, χάρη δεν σου την έκανε, 
ποιο άδεια λέει, (...), µπλέξοµε άσκηµα µε την δουλειά, τον µπελά µας να 
βρούµε µε το νόµος σας και τα καλά σας! (...) τελευταία, τελευταία εβρήκα 
ένα άλλος, άλλοι λέγανε ναι και όχι, να δούµε και να δούµε, (...), α(ν) τον 
πιάσουνε να είµαι έτσι όµως από την αστυνοµία, αιτία είναι να σε 
δεχτεί…» 

Η διαδικασία νοµιµοποίησης καθίσταται έτσι προβληµατική τόσο από την πλευρά 
των εργοδοτών (κυρίως), όσο και από την άποψη των µεταναστών. Τους εργοδότες 
τους απασχολεί ότι «θα υποχρεώνονται να τηρούν τους νόµιµους κανόνες 
απασχόλησης» και οι αλλοδαποί θεωρούν ότι «θα παγιδευτούν σε µια νόµιµη 
διαδικασία, που θα τους θέσει υπό τον πλήρη έλεγχο των αρχών, ενώ ενδέχεται και να 
µη βρίσκουν δουλειά σε εργοδότες, που θα επιβαρύνονται µε τις ασφαλιστικές 
εισφορές και ίσως µε υψηλότερους µισθούς» (Φακιολάς, 1998, 237). 

Στις σχετικές υποχρεώσεις των µεταναστών για την απόκτηση της «Κάρτας 
Παραµονής Περιορισµένης Χρονικής ∆ιάρκειας» προστίθεται η προσκόµιση δελτίου 
παροχής εργασιακών υπηρεσιών. Πρόκειται για τα καταβαλλόµενα ένσηµα από την 
πλευρά των αλλοδαπών, έτσι ώστε να τους εγκρίνονταν τελικά η άδεια παραµονής. Η 
εξαγορά των ενσήµων αποτελεί συνηθισµένη πρακτική των Αλβανών. 

(ΟΙΚ-2):«…ένσηµο του το πλέρωνες εσύ, εσύ, ποιος άλλος, (...), ό, τι 
δούλευες όλο στο ένσηµα, ένσηµο σου χρειάζεται, διαθέτοµε όσο έκανε να 
το αγοράσοµε µε δικό µας χρήµατα…» 

Και για την ανανέωση της Πράσινης Κάρτας αναγκάζονται όµως να δηλώνουν 
υψηλότερες αµοιβές από αυτές που λαµβάνουν, προκειµένου να εξασφαλίσουν τη 
συγκατάβαση των εργοδοτών τους.  

(ΟΙΚ-1):«…µισθός έπαιρνες καθαρό εφτά χιλιάδες, εφτά χιλιάρικα 
µεροκάµατο, µεροκάµατο κανονικό είναι δέκα χιλιάδες, (...), αφεντικό µου 
είπε να δηλώνω να έπαιρνες παραπάνω, παραπάνω από το δέκα 
χιλιάρικα, έβαλα ξέρω εγώ δώδεκα, δεκατρία, λογαριασµός έβγαινε εφτά 
χιλιάρικα µείων, µείων από την τσέπη σου. (...). Κοίταξε να δεις µου είπε, 
όλα κι όλα, πρόβληµα να έχω αλλιώς από τον ίδιο το αφεντικό, (...), εγώ 
τον επλήρωνα, εγώ, ό(χ)ι αυτός!» 

Ανεξαρτήτως του ότι κάθε αλλοδαπός έπρεπε να έχει συγκεντρώσει 40 ένσηµα για να 
του χορηγηθεί η Πράσινη Κάρτα και 150 ένσηµα για την ανανέωσή της, η 
εξασφάλιση της άδειας παραµονής µακράς διάρκειας προσέκρουε στις παραπάνω 
ιδιαιτερότητες. 

Σε περίπτωση τελικώς που δεν καλύπτονται όλες οι νοµικές προϋποθέσεις 
σχετικά µε τις διαδικασίες νοµιµοποίησης, τι αντιµετώπιση του επιφυλάσσεται στους 
αλλοδαπούς από τις ελληνικές αρχές; Στον αλλοδαπό, ο οποίος δεν προσκόµισε τα 
οριζόµενα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί Κάρτα 
Παραµονής Περιορισµένης Χρονικής ∆ιάρκειας (άρθρ.2, παρ.3). Σύµφωνα ακόµη µε 
µια άλλη διατύπωση, ο αλλοδαπός, ο οποίος δεν προσήλθε ή δεν προσκόµισε τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά για να καταγραφεί και να εφοδιαστεί µε τη 
συγκεκριµένη Κάρτα αυτή, απελαύνεται από τη χώρα (άρθρ.2, παρ.7). Επιδιώκοντας 
λοιπόν οι Αλβανοί την πραγµατοποίηση της συνένωσης των µελών των οικογενειών 
τους, καθώς και την ικανοποίηση των όρων εγκατάστασης στη χώρα υποδοχής είναι 
δυνατόν να αντιµετωπίσουν προβλήµατα από το ξεκίνηµα των διαδικασιών 
νοµιµοποίησης. Τίθεται δηλαδή υπό αµφισβήτηση ακόµη και αυτή καθαυτή η 
παραµονή τους στο µεταναστευτικό περιβάλλον. 
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Και οι διαδικασίες ανανέωσης των αδειών εργασίας δηµιουργούν επίσης ένα 
ασφυκτικό πλαίσιο για τους µετανάστες, καθώς εξαρτούν την παραµονή τους από 
εξωγενείς κυρίως παράγοντες. Οι διατάξεις αυτές προτάσσουν τις παραγωγικές 
ανάγκες στη χώρα υποδοχής ως το γενικό πλαίσιο αξιολόγησης των ανανεώσεων της 
παραµονής των αλλοδαπών. Η γνωµοδότηση της Ο.Κ.Ε. επί των σχεδίων των δύο 
Π.∆. είναι η εξής: «Σε ό, τι δε αφορά αυτό καθ’ αυτό το κριτήριο της ανανέωσης, 
δηλαδή τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, επισηµαίνεται η ασάφεια του όρου. Η 
εξάρτηση της χορήγησης άδειας από τις συνθήκες της αγοράς εργασίας έχει αποδειχτεί 
αναποτελεσµατική, καθώς συµβάλει στη διατήρηση του καθεστώτος της παρανοµίας» 
(Ο.Κ.Ε, 1997, 12). Η συγκεκριµένη διαπίστωση υπονοεί εµµέσως πλην σαφώς ότι οι 
προϋποθέσεις ανανέωσης της παραµονής των µεταναστών είναι ανεδαφικές, αν όχι 
αναποτελεσµατικές. Άποψή µας είναι ότι µε τον τρόπο αυτό στερείται η δυνατότητα 
ενός ασφαλούς οικογενειακού προγραµµατισµού, καθώς τίθεται εν αµφιβόλω η 
παραµονή των Αλβανών στην Ελλάδα.  

Ανεξάρτητα από τις παραπάνω επιφυλάξεις αξίζει να σηµειώσουµε ότι µια 
τέτοια θεσµική πρωτοβουλία ξεφεύγει από την αµιγώς αστυνοµική θεώρηση του 
φαινοµένου της παράνοµης µετανάστευσης. Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται η 
κατοχύρωσης µιας σειράς εργασιακών δικαιωµάτων των µεταναστών, κάτι που δεν 
προβλέπονταν σε κανένα απολύτως σηµείο του Ν. 1975/91. Τα δύο προεδρικά 
διατάγµατα δεν αποτελούν όµως µέρος µιας συνολικής νοµοθετικής παρέµβασης, 
καθώς επίσης δεν προσδιορίζονται από µακροπρόθεσµους στόχους. Ενδεικτική ως 
προς αυτό είναι η προβλεπόµενη χρονική διάρκεια και ισχύς των συγκεκριµένων 
διατάξεων. Η νοµοθεσία καλύπτει αποκλειστικά τους εισελθόντες αλλοδαπούς έως 
την ηµεροµηνία ψήφισης των παραπάνω Π.∆., ενώ το πεδίο εφαρµογής της 
περιορίζεται σε ένα χρονικό διάστηµα εντός δώδεκα µηνών. Αυτό σηµαίνει ότι 
εξαιρούνται των διαδικασιών νοµιµοποίησης όλοι οι εισερχόµενοι αµέσως µετά την 
πάροδο των σχετικών προθεσµιών.  

Επιλεκτικού ή αποσπασµατικού τύπου ενέργειες δεν είναι δυνατόν να 
προσφέρουν ικανοποιητικές απαντήσεις στο ζήτηµα της µετανάστευσης, ούτε στην 
αποσαφήνιση της σχέσης µεταξύ κράτους υποδοχής και µεταναστευτικών πληθυσµών 
και φυσικά δε συνιστούν µεταναστευτική πολιτική. Το ίδιο το νοµικό πλαίσιο 
κατηγοριοποιεί τους παράνοµους µετανάστες, δίνοντας σε κάποιους µόνο την 
ευκαιρία νοµιµοποίησης, ενώ σε κάποιους άλλους όχι. Κάθε Αλβανός καλείται να 
απαντήσει συγκεκριµένα σε µια σειρά από διλήµµατα. Παράνοµη παραµονή και 
οικογενειακή διαβίωση ή νοµιµοποίηση µε ενδεχόµενους κινδύνους για την επίτευξη 
της συνένωσης και την οικογενειακή εγκατάσταση στη χώρα υποδοχής; 
∆ιακινδύνευση της παράνοµης εισόδου των οικογενειών στη χώρα υποδοχής ή 
νόµιµη οικογενειακή συγκατοίκηση µετά από µια µακροχρόνια αναµονή; Ερωτήµατα 
σαν τα παραπάνω δηµιουργούνται από το πνεύµα του νοµικού πλαισίου, 
προσδιορίζοντας τον προσανατολισµό των µεταναστευτικών οικογενειών συνολικά. 

Συνοψίζοντας, η ανάληψη πρωτοβουλιών από το ελληνικό κράτος, προκειµένου 
να υπάρξουν διαδικασίες νοµιµοποίησης των αλλοδαπών, κρίνεται αναµφίβολα ως 
θετική. Από µια άλλη άποψη είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί επαρκής, καθώς δεν 
εντάσσεται σε ένα πλαίσιο µιας συνολικής πολιτικής απέναντι στο φαινόµενο της 
µετανάστευσης. Απόδειξη αυτού είναι ότι από τους 373.000 αλλοδαπούς, που 
υπέβαλαν αίτηση για απόκτηση Λευκής Κάρτας, Πράσινη Κάρτα είχε χορηγηθεί σε 
έναν αριθµό 70.000 ατόµων (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ, 2000, 151-2). Να λοιπόν µια 
ένδειξη των προβληµάτων των Αλβανών ως προς την προσκόµιση των αποδεικτικών 
στοιχείων, έτσι ώστε να τεκµηριώσουν την παραµονή τους πριν την έναρξη των 
διαδικασιών νοµιµοποίησης. Γίνεται τελικά αντιληπτό πως συγκεκριµένες διατάξεις, 
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τουλάχιστον στην πρακτική τους εφαρµογή, συντελούν σε µια ανατροπή των 
γενικότερων στόχων της υφιστάµενης νοµοθεσίας (Κολλιάς & Κατσορίδας, 1999, 
24). 
 
4.4. Ο Ν. 2910/2001 
 Μετά από δεκαετή ισχύ του Ν. 1975/91 άλλαξε η µεταναστευτική νοµοθεσία, 
καθώς ψηφίστηκε ο Ν. 2910/01 «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική 
Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες 
διατάξεις». Στο κείµενο της εισηγητικής έκθεσης προσδιορίζεται η έννοια της 
εφαρµογής του νέου νοµοθετικού πλαισίου: «Το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο περί 
αλλοδαπών (κυρίως ο ν. 1975/1991) αποδείχθηκε εντελώς ανεπαρκές για την 
αντιµετώπιση του σηµερινού αυξηµένου µεταναστευτικού ρεύµατος και των ζητηµάτων 
που αυτό δηµιουργεί, µε αποτέλεσµα η χώρα να αντιµετωπίζει οξύ πρόβληµα 
παράνοµης εισόδου και παραµονής αλλοδαπών, εργαζοµένων και µη. Κρίνεται λοιπόν 
επιτακτική η διαµόρφωση µιας µακροπρόθεσµης µεταναστευτικής πολιτικής, η οποία 
θα λαµβάνει υπόψη της τη µεταβολή των δεδοµένων, τις δηµιουργηθείσες νέες 
καταστάσεις και τις τάσεις που διαµορφώνονται σε διεθνές επίπεδο. 
 Η νέα µεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να αντιµετωπίζει συνολικά το 
φαινόµενο της µετανάστευσης µε τον καθορισµό αφ’ ενός των προϋποθέσεων νόµιµης 
εισόδου, παραµονής και εργασίας των αλλοδαπών στη χώρα µας και αφ’ ετέρου µε την 
κατοχύρωση των δικαιωµάτων των αλλοδαπών που διαµένουν στην Ελλάδα, αλλά και 
τη δηµιουργία των προϋποθέσεων για την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Με τον 
τρόπο αυτό θα δηµιουργηθούν οι µηχανισµοί που θα είναι σε θέση να ελέγχουν τη ροή 
του µεταναστευτικού ρεύµατος και θα τεθούν οι κανόνες που θα παρέχουν στους 
αλλοδαπούς τη δυνατότητα νόµιµης διαµονής του στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα σε αυτούς τα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δυνατότητα 
κοινωνικής ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία49». 
 Ο παραπάνω µεταναστευτικός νόµος δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας 
έρευνας, καθώς δεν καλύπτει τις περιπτώσεις έλευσης των αλλοδαπών του δείγµατός 
µας. Επιδιώκοντας όµως µια συνολική αντίληψη της νοµικής αντιµετώπισης των 
µεταναστευτικών οικογενειών, παρακάτω εµµένουµε στην παράθεση µόνο των 
σχετικών περί της συνένωσης διατάξεων.  
 Συγκεκριµένα, αναφερόµαστε50: 
 
 Στο άρθρο 28, όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις, καθώς και τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά εισόδου για οικογενειακή συνένωση και εγκατάσταση στη χώρα 
υποδοχής. 
 α. Ένας αλλοδαπός-µόνιµος κάτοικος Ελλάδας για δύο τουλάχιστον έτη και 
έχοντας άδεια παραµονής είναι δυνατόν να ζητήσει στο πλαίσιο της οικογενειακής 
συνένωσης την είσοδο και εγκατάσταση στη χώρα µελών της οικογένειάς του, 
σύµφωνα µε τις εξής ρήτρες: τα µέλη της οικογένειάς του πρόκειται να κατοικήσουν 
µαζί του, ο αιτών αλλοδαπός αποδεικνύει ότι διαθέτει σταθερό και επαρκές για τις 
ανάγκες της οικογένειάς του εισόδηµα, όπου δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 
ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, καθώς και κατάλληλο κατάλυµα και ασφάλιση 
υγειονοµικής περίθαλψης, καλύπτοντας και τα µέλη της οικογένειάς του. 
 β. Ως µέλη οικογένειας του αλλοδαπού νοούνται ο σύζυγος, τα κάτω των 
δεκαοχτώ ετών άγαµα τέκνα του και τα κάτω των δεκαοχτώ ετών άγαµα τέκνα του 
συζύγου του, εφόσον του έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής µέριµνας. 
                                                           
49 Εισηγητική Έκθεση, σ.1 
50 Οι σχετικές αναφορές προέρχονται από την εισηγητική έκθεση και από τον ψηφισθέντα νόµο.  

 80



 γ. Ο αλλοδαπός υποβάλλει στο δήµο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας του 
αίτηση για τη χορήγηση άδειας εισόδου για οικογενειακή συνένωση51. Ο δήµος ή η 
κοινότητα εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα διαβιβάζει µαζί µε 
την αίτηση του αλλοδαπού στην αρµόδια υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης. Ο 
Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας αποφαίνεται µετά από γνώµη της αρµόδιας 
αστυνοµικής αρχής για θέµατα, που αφορούν στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της 
χώρας για τη χορήγηση της θεώρησης εισόδου. Αν αποφανθεί θετικά, η οικεία 
ελληνική προξενική αρχή χορηγεί στα µέλη της οικογένειας του αλλοδαπού τη 
θεώρηση εισόδου για οικογενειακή συνένωση. 
 
 Στο άρθρο 29, όπου αναφέρεται στη διαδικασία χορήγησης της σχετικής 
θεώρησης εισόδου και άδειας παραµονής για οικογενειακή συνένωση. 
 α. Η αίτηση µέλους της οικογένειας του αλλοδαπού για χορήγηση άδειας 
παραµονής στο πλαίσιο της οικογενειακή συνένωσης προβλέπεται να συνοδεύεται 
από πιστοποιητικό υγείας, που εκδίδεται από ηµεδαπά κρατικά νοσηλευτικά ιδρύµατα 
ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του Ι.Κ.Α., αποδεικνύοντας ότι το µέλος 
της οικογένειας δεν πάσχει από νόσηµα, το οποίο µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για 
τη δηµόσια υγεία, σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα για την Παγκόσµια Οργάνωση 
Υγείας. Για τα ανήλικα τέκνα η αίτηση υποβάλλεται από τον ασκούντα τη γονική 
µέριµνα. 
 β. Στους ανήλικους αλλοδαπούς, όπου έχουν συµπληρώσει το 14ο έτος της 
ηλικίας τους, χορηγείται ατοµική άδεια παραµονής, η χρονική διάρκεια της οποίας 
ακολουθεί αυτήν της άδειας παραµονής του ασκούντος τη γονική µέριµνα. Για όσους 
δεν έχουν συµπληρώσει το παραπάνω έτος ηλικίας τους, καθώς και για τέκνα 
αλλοδαπών-γεννηµένων στην Ελλάδα, η παραµονή του καλύπτεται από την άδεια 
παραµονής του ασκούντος τη γονική µέριµνα. 
 
 Στο άρθρο 30, όπου καθορίζεται η διάρκεια και ανανέωση της άδειας 
παραµονής για οικογενειακή συνένωση. 
 α. Η άδεια παραµονής χορηγείται για χρονικό διάστηµα µέχρις ενός έτους και 
είναι δυνατόν να ανανεώνεται για ισόχρονο χρονικό διάστηµα, ακολουθώντας την 
τύχη της άδειας παραµονής του φιλοξενούντος αλλοδαπού. 
 β. Αλλοδαπός-επιθυµών την ανανέωση της άδειας παραµονής για λόγους 
οικογενειακής συνένωσης, τουλάχιστον δύο µήνες πριν τη λήξη της, υποχρεούται να 
υποβάλει στο δήµο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας του σχετική αίτηση.  
 
 Στο άρθρο 31, όπου απαγορεύει την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας 
από πρόσωπα-εισερχόµενα στη χώρα για λόγους οικογενειακής συνένωσης. 
Αναφέρεται ότι δεν έχουν δικαίωµα να εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή 
να παρέχουν ανεξάρτητες υπηρεσίες ή έργο ή να ασκούν ανεξάρτητη οικονοµική 
δραστηριότητα πριν από την πάροδο τριών ετών συνεχούς παραµονής από την αρχική 
είσοδό τους στη χώρα. Χρονικά διαστήµατα απουσίας συνολικά έξη µηνών δε 
διακόπτουν την τριετία. 
 
 Στο άρθρο 32, το οποίο προβλέπει τη χορήγηση αυτοτελούς δικαιώµατος 
παραµονής σε µέλη οικογένειας αλλοδαπού σε περίπτωση ενηλικίωσής, καθώς και σε 
                                                           
51 Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας παραµονής, αντίγραφο εκκαθαριστικού 
σηµειώµατος ή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους πριν την υποβολή της αίτησης, 
πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσµός, 
καθώς και δήλωση ότι τα µέλη της οικογένειας θα κατοικήσουν µαζί µε τον αλλοδαπό.  
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µια σειρά άλλες περιπτώσεις, που δεν αφορούν την έρευνα. Η διάρκεια της 
αυτόνοµης άδειας παραµονής δεν υπερβαίνει το ένα έτος και µπορεί να ανανεώνεται 
για ένα ακόµη έτος. Περαιτέρω ανανέωσή της επιτρέπεται είτε για λόγους σπουδών, 
είτε για εργασία. 
 
 Στο άρθρο 67, όπου προβλέπεται διαδικασία νοµιµοποίησης µελών οικογενειών 
αλλοδαπών, διαµενόντων νόµιµα ή παράνοµα στην Ελλάδα.  
 α. Αλλοδαπός-διαµένων στη χώρα υποδοχής δύο τουλάχιστον έτη κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, έχοντας άδεια παραµονής ή κάρτα περιορισµένης 
χρονικής διάρκειας (πράσινη κάρτα) και του οποίου τα µέλη της οικογένειας 
συγκατοικούν µαζί του και στερούνται θεώρησης εισόδου ή άδεια παραµονής, 
οφείλει να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας παραµονής για τα µέλη της 
οικογένειάς του στο πλαίσιο της οικογενειακής συνένωσης. Η αίτηση συνοδεύεται 
από τα δικαιολογητικά του άρθρου 28 και από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 
ότι τα µέλη της οικογένειας του αλλοδαπού συγκατοικούσαν µε αυτόν κατά την 
έναρξη του παρόντος. 
 β. Προβλέπεται ότι σχετικές αιτήσεις εξετάζονται κατά τις προτεινόµενες 
διατάξεις και η εν λόγω άδεια παραµονής είναι εξάµηνης διάρκειας. 
 γ. Μέλη οικογένειας αλλοδαπού, ο οποίος έλαβε την εξάµηνη άδεια παραµονής, 
καλύπτονται από αυτήν την άδεια, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόµου συγκατοικούν µε αυτόν.  
 δ. Ο αλλοδαπός οφείλει µέχρι τη λήξη του εξαµήνου να υποβάλει αίτηση για 
χορήγηση άδειας παραµονής στα παραπάνω µέλη της οικογένειάς του για 
οικογενειακή συνένωση. Η αίτηση συνοδεύεται από την εξάµηνη άδεια παραµονής, 
από τα δικαιολογητικά των άρθρων 28 και 29 και από υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 ότι τα µέλη της οικογένειας του αλλοδαπού συγκατοικούσαν µε αυτόν 
κατά την έναρξη του παρόντος. 
 ε. Η άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση χορηγείται ταυτόχρονα µε 
την ανανέωση της άδειας παραµονής του αλλοδαπού. 
 στ. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 28, 29, 30, 31 και 32 
του παρόντος. 
 
 Στο άρθρο 68, όπου ορίζεται ότι οι υποβάλλοντες αιτήσεις κατά το άρθρο 67 
του παρόντος νόµου, καθώς και τα µέλη της οικογένείας τους δεν επιτρέπεται να 
απελαθούν λόγω έλλειψης άδειας παραµονής έως την έκδοση της απόφασης για τη 
χορήγηση ή µη άδειας παραµονής.  
 
 Μέσα από αυτές και άλλες συµπληρωµατικές ρυθµίσεις τίθενται σε άλλη βάση 
οι διαδικασίες οικογενειακής συνένωσης. Αντικείµενο ξεχωριστής εργασίας αποτελεί 
η σύγκριση όλων των παραπάνω νοµικών πρωτοβουλιών.  
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4.5. Συνολική αποτίµηση του θεσµικού πλαισίου 
 Μια αποτίµηση των νοµικών διατάξεων για τους αλλοδαπούς προϋποθέτει 
καταρχάς την αποσαφήνιση του πλαισίου ένταξης της µεταναστευτικής πολιτικής της 
Ελλάδας. Όντας η χώρα µας µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θα εξετάσουµε 
αρχικώς τι ισχύει στα άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε.. Κρίνοντας από την έκταση και 
ένταση εφαρµογής της Συνθήκης Schengen, κεντρικός στόχος είναι η διαφύλαξη των 
ευρωπαϊκών συνόρων από αλλοεθνείς πληθυσµούς. Τα διακυβερνητικά όργανα 
διαµορφώνουν ένα ιδιαίτερα περιοριστικό πλαίσιο, αποβλέποντας στην 
περιχαράκωση των εξωτερικών συνόρων της ‘’Κοινότητας’’, καθώς και στον 
εσωτερικό έλεγχο της συνοριακής κυκλοφορίας. Μια τέτοια αντίληψη αποκτά 
πρακτική υπόσταση µέσα από την εντατικοποίηση των κριτηρίων-των διαδικασιών 
χορήγησης Βίζας, την καθιέρωση κατασταλτικών-επαναπροωθητικών µηχανισµών 
και την ανάπτυξη δικτύων πληροφοριών-δεδοµένων σε διεθνές επίπεδο. Θεσµικά 
ποινικοποιείται η ελεύθερη διακίνηση εντός των ορίων της ‘’Ένωσης’’, 
αναφερόµενοι σε όσους πολίτες δεν ανήκουν στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. 
 Ο ρόλος τώρα της Ελλάδας ως χώρας µε περιφρακτικά σύνορα αποτυπώνεται 
στη φιλοσοφία του Ν. 1975/91: «Και σας υπενθυµίζω την Ιταλία, σαν παράδειγµα, η 
οποία είναι 50.000.000 κατοίκων, µε µεγάλη δυνατότητα για να απορροφά τέτοιου 
είδους εντυπώσεις, µε ποιον τρόπο έριχνε στη θάλασσα τους Αλβανούς. Με τον πιο 
άτεγκτο και απάνθρωπο τρόπο. Αυτό το έκανε για να αποτρέψει την είσοδο αλλοδαπών 
εις στο µέλλον, ώστε να µην αντιµετωπίσει µείζονα προβλήµατα. Τονίζω ότι και η 
Ιταλία είναι µια χώρα µε ιδιαίτερες ευαισθησίες, αλλά πρέπει όλοι να κοιτάξουµε πως 
θα διασφαλίσουµε τα εθνικά, κοινωνικά και εργασιακά συµφέροντα των κατοίκων µας. 
Και από κει και πέρα να επιδείξουµε όλο µας τον ανθρωπισµό σε κάθε ξένο. Και σας 
τονίζω αυτό, για να σας πω ποιο είναι το πνεύµα, το οποίο πρυτάνευσε στη σύνταξη 
αυτού του σχεδίου νόµου52». Κάθε οικονοµικός, κοινωνικός, πολιτισµικός και 
πολιτικός κίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας µας συνδέεται µε την είσοδο των 
µεταναστών. 

Μέσα από τις ακολουθούµενες πολιτικές µετανάστευσης επιδιώκεται η ένταξη 
του µεταναστευτικού δυναµικού στην περιφερειακή εργασία, καθώς µέσα από µια 
τέτοια εξέλιξη εξυπηρετούνται οικονοµικά συµφέροντα των χωρών υποδοχής. Οι 
αλλοδαποί εργάτες αποτελούν συστατικά ενός διεθνούς ‘’πειράµατος’’, αποτέλεσµα 
της οικονοµικής αναδιοργάνωσης του καπιταλιστικού συστήµατος (Lazaridis & 
Psimmenos, όπ. π.). Ο ρόλος των θεσµικών παρεµβάσεων των χωρών υποδοχής είναι 
καταλυτικός προς αυτήν την κατεύθυνση. Λαµβάνοντας υπόψη την περίπτωση της 
Ελλάδας έχουµε να παρατηρήσουµε το εξής. Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι µορφές 
απασχόλησης των µεταναστών δεν καλύπτονται συνήθως από νοµικές παρεµβάσεις, 
τότε είναι δυνατόν να κατανοηθούν οι λόγοι προτίµησης αυτής της κατηγορίας 
εργαζοµένων σε συγκεκριµένους παραγωγικούς τοµείς. Συνέπεια είναι η 
προσωρινότητα, ο αποκλεισµός και η περιθωριοποίηση του αλλοδαπού εργατικού 
δυναµικού (Κόντης, 1997). 

Συνακόλουθες µε τις παραπάνω ρυθµίσεις είναι και οι διατάξεις σχετικά µε την 
εν γένει παραµονή των αλλοδαπών. Στο πλαίσιο του Ν. 1975/91 καταδεικνύεται η 
ανυπαρξία κάθε είδους ατοµικού, κοινωνικού και πολιτικού δικαιώµατος για τους 
µετανάστες. Η επερχόµενη κρίση έγκειται σε αυτήν ακριβώς την αντίθεση, ανάµεσα 
στα πολιτειακά δικαιώµατα και τις πραγµατικές ανάγκες των αλλοδαπών. Να λοιπόν 
που εντάσσονται οι περιοριστικές διατάξεις για τη συνένωση των µεταναστευτικών 
οικογενειών. Η υποχρέωση θεσµικής θωράκισης µιας ευρωπαϊκής χώρας, όπως η 

                                                           
52 Από τα πρακτικά της συνεδρίασης της ∆ιαρκούς Επιτροπής της Βουλής, 01/10/91, σ.22 
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Ελλάδα, προϋποθέτει την αναπαραγωγή ενός φθηνού αλλοδαπού εργατικού 
δυναµικού, αποµονωµένου από οικογενειακούς δεσµούς, καθώς και κοινωνικές 
σχέσεις γενικότερα. Πρόκειται για µια αντίληψη του µετανάστη, όχι ως ανθρώπινης 
ύπαρξης µε ατοµικά, οικογενειακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά µόνο ως 
εργατικού δυναµικού. 
 Σε ακόµη µειονεκτικότερη θέση είναι οι παράνοµοι µετανάστες, καθώς δεν 
τυγχάνουν καµίας νοµικής κατοχύρωσης: «οι υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, καθώς 
και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται να µη δέχονται για 
εξέταση αίτηµα του αλλοδαπού που βρίσκεται στο ελληνικό έδαφος, αν δεν είναι 
κάτοχος άδειας παραµονής ή δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι διαµένει νόµιµα στην 
Ελλάδα. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται τα θεραπευτήρια και οι κλινικές, 
προκειµένου περί αλλοδαπών που εισάγονται έκτακτα για νοσηλεία» (άρθρ.31, παρ.2 
του Ν.1975/91). Είναι δυνατόν να κάνει χρήση της παραπάνω ρύθµισης µια 
οικογένεια µεταναστών, ακόµη κι αν πρόκειται για κάποιο πρόβληµα υγείας, 
υπαρκτού του ενδεχοµένου ελέγχου, σύλληψης και απέλασης των µελών της; Μέσα 
από τέτοιου τύπου απαγορεύσεις αποκόπτονται οι µετανάστες από κάθε είδους 
υπηρεσία κοινής ωφελείας και καθίσταται δυσχερής η διαβίωση-συµβίωση των 
οικογενειών τους στη χώρα υποδοχής. Αυτή η εντύπωση αποτελεί ταυτόχρονα 
απόδειξη ότι απουσιάζουν τα στοιχειώδη µέτρα για την εξασφάλιση βασικών 
δικαιωµάτων σε αυτούς τους ανθρώπους (Μαράτου-Αλιµπράντη, 1996, 287). 
 Κύριο χαρακτηριστικό της νοµοθεσίας είναι ο αυστηρός περιορισµός των 
µεταναστών µέσα από εκτεταµένους ελέγχους σε όλη την ελληνική επικράτεια. 
Ένδειξη της έκτασης των συνοριακών επιθεωρήσεων από τις αστυνοµικές δυνάµεις 
είναι ότι οι απελάσεις των Αλβανών από το 1992 έως το 1998 ανήλθαν σε 1.525.203 
(Κόντης, 2000, 301). Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις άµεσης ‘’επαναπροώθησης’’ δεν 
αναγνωρίζεται ούτε καν το δικαίωµα άσκησης έφεσης από την πλευρά των 
αλλοδαπών απέναντι στις αποφάσεις των αρχών (Σιταρόπουλος, 1992, 22). Τέτοιου 
είδους διαδικασίες ‘’εκτοπίσεων’’ δεν είναι πάντοτε συνακόλουθες µε τις διατάξεις 
της Σύµβασης των δικαιωµάτων του ανθρώπου, καθώς φαίνεται να έχουν υπάρξει 
περιπτώσεις παραβίασής τους (Χλέπας & Σπυράκος, 1992). Αυτό, αν και στο πλαίσιο 
του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και του Συµβουλίου της Ευρώπης έχει 
διαµορφωθεί µια διεθνή χάρτα προστασίας των µετακινούµενων προσώπων. Οι 
σχετικές Συνθήκες καθίστανται µέρος του εσωτερικού δικαίου κάθε συµβαλλόµενου 
κράτους , επιτρέποντας σε οποιοδήποτε θιγόµενο να προσφεύγει στα εθνικά ή διεθνή 
δικαστήρια προς αναζήτηση προστασίας. 
 Η πολιτική των ‘’κλειστών συνόρων’’ αποδεικνύεται στην πράξη ανεδαφική, 
ανελαστική και αναποτελεσµατική, καθώς οι ίδιοι οι κατασταλτικοί µηχανισµοί 
ελέγχου των αλλοδαπών συντελούν στην αύξηση του παράνοµου µεταναστευτικού 
κύµατος. Οι θεσµικές απαγορεύσεις ευνοούν την ανάπτυξη επιχειρήσεων-δικτύων 
έκδοσης πλαστών διαβατηρίων, οργάνωσης της µεταφοράς των αλλοδαπών µέσω 
κυκλωµάτων, εξασφάλισης της εργασίας στη χώρα υποδοχής κ.ο.κ.. Στην προκειµένη 
περίπτωση µια τέτοια κατάσταση συνεπικουρείται και από ένα πλέγµα αδιαφανών 
διαδικασιών χορήγησης αδειών εισόδου στην Ελλάδα από τα προξενεία στην 
Αλβανία (Συνήγορος του Πολίτη, 1999). Αναφερόµενοι τώρα στη συνένωση των 
αλβανικών οικογενειών, καθώς δεν υφίσταται άλλος τρόπος διόδου στη χώρα 
υποδοχής, επιλέγεται τελικά η λύση της παράνοµης µετανάστευσης.  
 Κύρια προϋπόθεση για την οριοθέτηση µιας µεταναστευτικής πολιτικής είναι η 
διαµόρφωση της γενικότερης σκοποθεσίας της. Κάτι τέτοιο ισχύει ιδιαίτερα στην 
περίπτωση της Ελλάδας, όντας ‘’όψιµη’’ χώρα υποδοχής µεταναστών. Ελλείψει 
µάλιστα µεταναστευτικής εµπειρίας σε σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η χώρα 
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µας εφάρµοσε µια αµφιταλαντευόµενη πολιτική, που δεν ανταποκρίνονταν στη 
δεδοµένη τότε συγκυρία. 
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5. ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ 
 

5.1. Αίτια, κίνητρα και προσδοκίες  
Η σύνδεση των µεταναστευτικών διεργασιών µε τον οικογενειακό παράγοντα 

αναδοµείται στη σχέση των γενικότερων λόγων εγκατάστασης των Αλβανών στην 
Ελλάδα. Τόσο η αναζήτηση των αιτίων της µετανάστευσης, όσο και η καταγραφή 
των κινήτρων, καθώς και των αναπτυσσόµενων προσδοκιών του µετακινούµενου 
πληθυσµού συντελούν σε µια πιο ολοκληρωµένη θεώρηση του ρόλου της οικογένειας 
στη διενέργεια των τελικών επιλογών. Σηµειώνουµε ότι πρόκειται για µια 
‘’διαπλοκή’’ παραµέτρων, που επηρεάζουν τον οικογενειακό προσανατολισµό των 
µεταναστών. Η οικογένεια γίνεται αντιληπτή στο πλαίσιο αυτό ως ένα σύστηµα, όπου 
εντάσσεται σε µια αλληλεπιδραστική διαδικασία µε άλλα κοινωνικά µορφώµατα, 
συνεπώς ασκεί και δέχεται επιδράσεις. Σύµφωνα µε τους στόχους της έρευνας, 
ακολουθώντας διαδοχικά βήµατα: α. καταγράφονται οι εξωτερικές επιρροές στο 
εσωτερικό των οικογενειών, β. διακρίνονται οι οικογενειακές συνιστώσες ειδικότερα 
και γ. διευκρινίζεται ο ρόλος του κάθε µέλους στη λήψη των σχετικών αποφάσεων 
Καθώς µια τέτοια διαβάθµιση εµπεριέχει αλληλένδετα στοιχεία, παρακάτω 
επικεντρώνουµε στη αξιολόγησή τους συνολικά. 

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις µετανάστευσης κατατάσσουν τις µετακινήσεις 
πληθυσµών σε ένα αυστηρά οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο (Stark, 
1991). Το καινούργιο στοιχείο στην παρούσα έρευνα είναι ότι αποδίδεται ιδιαίτερη 
σηµασία στο ρόλο της οικογένειας ως προς την έκβαση της µεταναστευτικής 
διαδικασίας. Η εξέλιξη του µεταναστευτικού εγχειρήµατος εξετάζεται ως 
οικογενειακή υπόθεση, αφορά οικογενειακά ζητήµατα και ερµηνεύεται ως 
προσπάθεια ικανοποίησης οικογενειακών στόχων. Τίθεται δηλαδή η οικογένεια στο 
επίκεντρο της µεταναστευτικής συγκυρίας ως ο κατεξοχήν χώρος, όπου 
ενσωµατώνονται οι επιδράσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος, αξιολογούνται και 
µετασχηµατίζονται σε συλλογικές-ατοµικές υποθέσεις. Επισηµαίνεται ότι µια τέτοια 
αντίληψη δεν αναιρεί την έννοια των γενικότερων οικονοµικών, πολιτικών, 
κοινωνικών κ.ά. παραγόντων µετανάστευσης. Η εργασία µας συνίσταται θα λέγαµε 
στη συµβολή µιας µικρο-επίπεδης θεώρησης στις ήδη υπάρχουσες µακρο-επίπεδες 
µεταναστευτικές αναλύσεις.  

Σε τι συνίσταται όµως ο ρόλος της οικογένειας, όταν αναφερόµαστε στην 
ερµηνεία του µεταναστευτικού φαινοµένου; Η σχέση µεταξύ οικογένειας και των 
άλλων κοινωνικών συστηµάτων είναι καταρχήν αλληλεπιδραστική και εντάσσεται σε 
ένα πεδίο εκατέρωθεν επιρροών. Στη βάση αυτής της λογικής προσδιορίζεται η 
θεώρηση των οικογενειών στο πολιτικό, οικονοµικό και πολιτισµικό συγκείµενο 
οργάνωσης της αλβανικής κοινωνίας. Εννοούµε τις επιδράσεις του ευρύτερου 
κοινωνικού περιβάλλοντος, όπως γίνονται αντιληπτές από τις οικογένειες, 
επηρεάζοντας το χαρακτήρα της µορφής, της δοµής και της λειτουργία τους. Όπως 
συµβαίνει σε κάθε ψυχο-κοινωνικό σύστηµα, έτσι ακριβώς και στην οικογένεια 
µεσολαβεί µια διαδικασία επεξεργασίας των εισερχόµενων πληροφοριών (Touliatos, 
Perlmutter & Straus, 1990). Η παρούσα ενότητα πραγµατεύεται λοιπόν την 
κοινωνική-µεταναστευτική πραγµατικότητα, όπως ‘’φιλτράρεται’’ εντός του 
οικογενειακού συστήµατος, αποτελώντας στη συνέχεια εσωτερική υπόθεση για τα 
µέλη του. 
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Οικονοµικο-κοινωνικοί παράγοντες 
 Οι οικονοµικοί παράγοντες συγκαταλέγονται στην πρώτη θέση µεταξύ των 
εξωτερικών επιδράσεων µετανάστευσης. Όσοι Αλβανοί µετακινήθηκαν αµέσως µετά 
την κατάρρευση του κοµµουνιστικού καθεστώτος, αποτελώντας την πλειοψηφία των 
περιπτώσεων, κινούνται στην εξής κατεύθυνση: 

(ΟΙΚ-8)«…ελάχιστο ήτανε όλα σε σηµείο δεν µπορείς πραγµατικά να ζεις, 
εδώ δεν είχες πάνω από ένα ζευγάρι πατελόνια, (πάνω από) ένα ζευγάρι 
παπούτσι, α(ν) ζούσες έκανες την ερώτηση, κατάλαβε µοναχός σου. (...), 
δουλεύοµε βέβαια όλοι µας τότε, ανεργίο σαν εσάς δεν έχει, µεροκάµατο 
µόνο έπαιρνα τόσο φτηνό, δουλειά σου δεν πλερώνεται, µειωµένος ο 
µισθός, (...), έπιανες δουλειά έξε η ώρα, ακριβώς τέσσερις η ώρα 
τελείωνες, δέκα ώρες µονοκόµµατο. (...), ένα κοµµάτι ψωµί να δουλεύοµε, 
πενήντα φράγκα µεροκάµατο, δεκαεφτά έκανε τότε ένα ψωµί. Κόσµος όλο 
πεινά, αλήθεια είναι αυτό, πεινά ο κόσµος...» 

Αξιολογώντας την οικονοµική κατάσταση στη συγκεκριµένη χώρα, καταλαβαίνουµε 
ότι επηρέασε την οργάνωση των αλβανικών οικογενειών. Ως προς την εξακρίβωση 
ενός τέτοιου ενδεχόµενου επικεντρώνουµε ειδικότερα παρακάτω. 

Οι οικονοµικοί λόγοι µετανάστευσης έχουν εξίσου σηµαντικό ρόλο και µετά 
την αλλαγή του πολιτικο-κοινωνικού συστήµατος στην Αλβανία. Σύµφωνα λοιπόν µε 
ένα µετανάστη,  

(ΟΙΚ-5)«…κοµµουνισµός επιτέλους τελειώσει, ανεβαίνει ο Μπερίσας, 
ακριβώς το ίδιο, ζωή δεν άλλαξε, ποια είναι διαφορά, (...). Οικονοµία 
είναι διαλυµένο, εφόσο οικονοµικό δείχτες είναι κάτω, ακόµη πιο χαµηλό 
ζωή οικονοµικά, (...), σήµερο να δουλεύεις, φχαριστηµένο να είσαι, 
επόµενο στιγµή, αύριο δεν εδούλευες. (...), δικό σου µέλλον είναι έξω, 
εξωτερικό, δεν σηκώνει αναβολή…»  

Τόσο ο κρατικός έλεγχος της οικονοµίας εντός ενός ασφυκτικά κλειστού πολιτικο-
κοινωνικού συστήµατος, όσο και η άναρχη µετάβαση στο καπιταλιστικό µοντέλο 
οργάνωσης της εργασίας συνέβαλαν στην εδραίωση της περιθωριοποίησης των 
οικονοµικά ασθενέστερων κοινωνικών στρωµάτων στην Αλβανία (Vickers & Pettifer, 
1997, 43-77).  

Αναφερόµενοι τώρα στα αποτελέσµατα της προαναφερθείσας πραγµατικότητας 
στη συγκρότηση των οικογενειών, η αναγκαιότητα ‘’επιβίωσης’’ αποτέλεσε κύριο 
σηµείο αναφοράς της πλειοψηφίας σχεδόν των µεταναστών. Λαµβάνοντας µάλιστα 
υπόψη σχετικές εκτιµήσεις, όπου τα 3/4 του αλβανικού πληθυσµού ζούσαν κάτω από 
το όριο της φτώχειας, ενώ ο κάθε εργαζόµενος δαπανούσε το 80% του µισθού του για 
βασικά είδη διατροφής, επιβεβαιώνονται απόψεις σαν τις παρακάτω (Κολλιάς, 1999): 

(ΟΙΚ-7)«…να έβλεπες πόσοι είναι στην ουρά για ένα ψωµί, για όνοµα του 
Θεού να λες, ζωή είναι αυτό, πως ζει ρε συ έτσι, δεν είναι δυνατόν, (...), 
εσύ τι λες, τρέλα µας έπιασε όλους δηλαδή, γλακάς σε ένα άλλο τόπος; Όλα 
για το κοπέλια σου το έκανες, ανάγκη έχεις τόσο, κοπέλια σου να µην 
πεινά και όλα τ’ άλλα...»  
(ΟΙΚ-2)«…άλλο δε µπορείς να κοιτάξω τα παιδιά µου στα µάτια, ένα 
ρουχαλάκι έχει, µωρό ήθελε γάλα, ένα κατάσταση είναι, ελπίζω µε 
καταλαβαίνεις τι εννοώ. Κρίµα, παιδιά σου είναι, κρίµα…»  

Για οικογένειες ενός κατώτερου κοινωνικού επιπέδου, η µετακίνηση είναι µια 
αναγκαστικού χαρακτήρα επιλογή. Όταν δηλαδή µια οικογένεια βιώνει τις συνέπειες 
µιας γενικότερης οικονοµικής κρίσης, η µετανάστευση δεν προβάλει απλώς ως 
ενδεχόµενη λύση στα όποια προβλήµατα, αλλά συνιστά έναν τρόπο για την 
εξασφάλιση της ύπαρξής της συνολικά. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται λόγος για 
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«µετανάστες επιβίωσης» (survival migrants), όπου «η αναζήτηση βασικής 
οικονοµικής ασφάλειας αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα διαµόρφωσης των 
αποφάσεών τους σχετικά µε τη µετανάστευση» (Μάρκοβα, 2001, 252).  

Άλλες οικογένειες εξέλαβαν την προοπτική της µετανάστευσης ως ευκαιρία 
βελτίωσης της κοινωνικής τους θέσης. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι δεν επηρεάστηκαν 
από τις δεδοµένες συνθήκες οικονοµικής αποδιοργάνωσης στη χώρα προέλευσης. Η 
αναφορά ενός µετανάστη είναι κατατοπιστική στο σηµείο αυτό: 

(ΟΙΚ-9)«…άνετο θες να είναι η ζωή σου, έχοµε µια αξιοπρέπεια, πιο 
ευνοϊκό η ζωή µας, άλλο τίποτα όχι, (...), δουλειά έχεις εγώ από πριν, 
χρήµα ήτανε λίγο, δουλειά δεν είχε ανάλογο απόδοση, (...), δύο δραχµές 
στο δικό µας, είτε είχες, είτε δεν είχες, λεφτά κανένα αξία. Σε σας τώρα 
άµα δουλέψεις, έκανε κάποιος λεφτά, οικογένεια πιο καβατζοµένο…»  

Οικογένειες σαν την παραπάνω επιµένουν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους, 
όχι τόσο λόγω εξωτερικών πιέσεων, όσο κατευθυνόµενες από µια τάση πρόληψης 
ενδεχόµενων προβληµατικών καταστάσεων, καθώς και την αναγκαιότητα 
διαµόρφωσης ενός ευνοϊκότερου πλαισίου διαβίωσης για τα µέλη τους. 
 Οι υποχρεώσεις των οικογενειών διαφοροποιούνται βεβαίως από περίπτωση σε 
περίπτωση, οπότε τροποποιούνται αναλόγως και οι επιδιώξεις των µεταναστών. Στη 
βάση αυτού του σκεπτικού, η αποκατάσταση των ανήλικων µελών µιας αλβανικής 
οικογένειας αναδεικνύεται εξίσου σηµαντική παράµετρος µετανάστευσης, 
συνδυαζόµενη µε την ύπαρξη κατάλληλων οικονοµικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών 
κ.ά. ευκαιριών στη χώρα υποδοχής. Μια µετανάστρια σχολίασε ως προς αυτό:  

(ΟΙΚ-1)«…αν λες καλά είναι τότε, έτσι είναι σαν να λες, παιδιά µας δεν 
µας ένοιαζε. Εµείς δεν σκέφτεται έτσι όµως, πρώτο είναι παιδιά, όχι καλά 
είµαστε και τέλος. (...), οπωσδήποτε θες να πάει σκολείο, αύριο να έχει ένα 
δουλειά, έκανε δικό του οικογένεια µετά. (...), ζωή δεν γινότανε άλλο 
κάτσοµε, αναζητάς κάτι παραπάνω, κάτσοµε µάλλον είναι και 
παρακάτω...»  

Αυτή η κατηγορία µεταναστών διακρίνεται από τις προηγούµενες, καθώς δεν 
επιζητείται η εκπλήρωση άµεσων οικογενειακών απαιτήσεων, αντιθέτως προτάσσεται 
µια ευνοϊκότερη συγκυρία για τους ίδιους στο άµεσο µέλλον.  
 Οι Αλβανοί φαίνεται να έχουν εµπεδώσει παραπάνω τους παράγοντες ενός 
κοινωνικο-οικονοµικού συστήµατος, η δοµή του οποίου συνετέλεσε τελικά στη 
µετακίνησή τους. Αναφορικά µε την κοµµουνιστική περίοδο: 

(ΟΙΚ-7)«…θέλω πενήντα χρόνια να σου εξηγώ τι ευθύνεται για µας, τόσο 
µπερδεµένο είναι, παραπάνω από πενήντα και να δούµε αν καταλάβεις τι 
συµβαίνει. Ρυθµισµένα ήτανε ελέγχει κράτος όλα, σύστηµα είναι τέτοιο, 
κράτος ρυθµίσει την τελευταία λεπτοµέρεια. (...). Μετρηµένο είναι όλα να 
φας, πέντε άτοµο δικό µου οικογένεια, µετρηµένο ακριβώς για πέντε 
άτοµο. Σειρά, σειρά όλος ο κόσµος, πρώτη του µηνός, ένα κόσµος να τον 
έβλεπες. Μετρηµένο γραµµάριο όλα, έλεγε τόσο ψωµί, τόσο από ζάχαρη, 
τόσο από όλα είδη διατροφής, µετρηµένο αναλόγως πόσα άτοµα είµαστε. 
(...). Άσε πολιτικός τώρα, Αλβανία είναι πλούσιο, κοιµίσουνε έτσι εµάς. 
Αλβανία σαν χώρα είναι τελειωµένο, όλοι µας το ξέροµε καλά, πως να 
πηγαίνει εµείς µπροστά!» Όσον αφορά µετα-κοµµουνιστικά: 
(ΟΙΚ-10)«…τι είναι πυραµίδες, κοροϊδέψουνε όλους κανονικά, πυραµίδες 
είναι απάτη. Κυβέρνηση του Μπερίσας είπε σε όλο τον κόσµος ένα 
διάγγελµα, αγαπητέ µας λαέ, δικό σας λεφτά µπορείτε να το επενδύσετε σε 
τέτοιο τράπεζας. Έβανες ένα ποσό, όλοι πιστέψει έτσι, έβγανες διπλάσιο 
µετά. (...). Ό, τι οικονοµία έχοµε, όλα σου τα χρήµατα µέσα, φράγκο δεν 

 88



είχες είναι κατάληξη. Σύστηµα µε το πυραµίδες καταρρεύσει, ταµείο δεν 
είχε να πληρώσει, άρα λοιπόν τσέπη σου αδειανό. (...). Όλος ο κόσµος είχε 
τρελαθεί, επίστεψε ψεύτικο υποσχέσεις, ορίστε αποτέλεσµα ποιο είναι. 
Οικογένειά σου πως, οικονοµικά είσαι µηδέν, δεν είχες ούτε το βασικά, 
άνθρωποι αναζητούσε ένα άλλο τύχη, επιλογή δεν είχε και πολλές…» 

Τέτοιου είδους οικονοµικό-κοινωνικές µεταβολές, κοινές σε όλο σχεδόν τον προ και 
µετα- σοσιαλιστικό κόσµο, κατηύθυναν ριζικές µεταστροφές στο εσωτερικό του.  

Στόχος µας είναι η καταγραφή των διαµορφούµενων προσδοκιών των 
Αλβανών, όπως προέκυψαν από την αξιολόγηση της οικογενειακής τους κατάστασης 
όλο αυτό το διάστηµα. Σύµφωνα µε µια ‘’συντηρητική’’ εκτίµηση,  

(ΟΙΚ-8)«…σαν µετανάστης φιλοδοξούµε να διώξεις ένα δυστυχία από 
πάνω µας, άσε τώρα πολυτέλεια, κατάσταση τότε δεν το επέτρεπε. Τι άλλο 
δηλαδή να περµένεις, εκτός από αυτό, περιµένοµε τίποτα άλλο;» 

Βάσει όµως µιας άλλης αντίληψης σε σχέση µε την αναµενόµενη πραγµατικότητα, 
(ΟΙΚ-9)«…πως να λύσοµε το οικονοµικό, θέλοµε παραπάνω χρήµατα, 
οικονοµικό µας απασχολεί. Σαν εσάς δηλαδή, όχι µόνο τρως, αν ήτανε 
έτσι ας το, µια ζωή σαν εσάς, όχι ζούµε απλώς…»  

Στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο θα συσχετίσουµε τις προσδοκίες των µεταναστών µε 
τον προσανατολισµό των οικογενειών συνολικά. Μολονότι τέτοιες προσδοκίες 
κυµαίνονται σχετικά σε διαφοροποιηµένα επίπεδα, η εκπλήρωσή τους στην 
περίπτωση των Αλβανών κρίνεται επιβεβληµένη, συγκρίνοντας µε τις κοινωνίες των 
χωρών υποδοχής, όπου σκιαγραφούν ένα συνηθισµένο τρόπο ζωής. 
 
Κοινωνικο-πολιτικοί παράγοντες  

Η οικονοµικο-κοινωνική κατάσταση των Αλβανών συνδέεται µε την 
κοινωνικο-πολιτική συγκυρία, όπως επηρέασε και επηρεάζει ακόµη και σήµερα την 
ατοµική, οικογενειακή και κοινωνική υπόσταση των πολιτών στη συγκεκριµένη 
χώρα. Αναφερόµενοι στην µετά κοµµουνισµό εποχή, τονίζεται σχετικά από ένα 
µετανάστη: 

(ΟΙΚ-6)«Ό, τι και να είσαι πριν, σπουδαίο δηλαδή άνθρωπος, όσο 
διπλώµατα επιστηµονικό να είχες, έτσι και χαρακτηριστείς σαν 
κοµουνιστής, µέτωπό σου είναι σταµπαρισµένο πολιτικά. Μπροστά σου 
κολλά ένα ταµπέλα, πολιτική σου ιδεολογία, ταµπέλα έλεγε, εσύ ένας 
κοµµουνιστής, (...), αιτία απολύσει όλο τον κόσµος, όποιος είναι 
κοµµουνιστή, κόσµος όλος απολύεται. Για πες µου εσύ τώρα, δουλειά 
λοιπόν τέλος, πεντάρα δεν είχα, τι να κάνοµε εγώ τότε, αυτό ρωτώ να µου 
πεις…» 

Εµµέσως πλην σαφώς υπονοείται παραπάνω ο τρόπος επηρεασµού των Αλβανών από 
τις δεδοµένες οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες εκµετάλλευσης. Ως 
διέξοδος λοιπόν από µια τέτοια πολιτικο-κοινωνική συγκυρία επιλέχθηκε (;) η λύση 
της µετανάστευσης. 
 Τόσο από την παραπάνω, όσο και από τις επόµενες αναφορές γίνεται αντιληπτή 
η ανισορροπία, αναφορικά µε την ταξική οργάνωση, καθώς και την κατανοµή της 
πολιτικής εξουσίας στην Αλβανία. Κατά την άποψη ενός µετανάστη,  

(ΟΙΚ-11)«…επί Χότζας δηλαδή, όλοι είναι ακριβώς το ίδιο, κανένας δεν 
είχε επί Χότζας! Ύστερα όµως άλλαξε, εγώ δεν έχω που λέει ο λόγος ούτε 
να φάω, κοίταξε να δεις δηλαδή τώρα, έτρωγες εσύ µε χρυσά κουτάλια για 
να πούµε την αλήθεια, άλλαξε ο τρόπος, (…), από ένα σοσιαλισµό, µεγάλο 
ψάρι έτρωγε τώρα µικρό, καπιταλίσµο είναι έτσι. Από ένα κακό στο άλλο, 
χρήµα δεν είχες ποτέ σου, κακό είναι και τα δύο…» 
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Σύµφωνα µε µια άλλη αναφορά, 
(ΟΙΚ-2)«...για µας δεν είναι καλό, αυτό είναι πραγµατικότητα, καλό τι 
εννοεί ο καθένας; Αµόρφωτο να είσαι, τελείωσες, µορφωµένο είχε 
δουλειές. Να κάνοµε τι, δουλειά δεν έπιανες, τι να έκανες. (...). Άλλο άµα 
είσαι του Μπερίσας, οι µεν και οι δε, Μπερίσας είναι ένα άλλο υπόθεση. 
Καθένας µας δηλαδή, άσχετος από πολιτική, υπουργός γίνεσαι άνετα, 
κυβερνά άσχετος πολιτικός, καθένα από µας. Κόσµος όµως γιατί, 
κολλητός του κολλητού, γιατί συµπεριφέρεται έτσι ...»  

Παράλληλα δηλαδή µε την οικονοµική περιθωριοποίηση αναπτύχθηκαν και άλλου 
είδους µηχανισµοί διάκρισης του πληθυσµού. Κάτι τέτοιο επισηµαίνεται από 
ανάλογες εµπειρικές έρευνες, όσον αφορά την ιεράρχηση των µεταναστευτικών 
παραγόντων (Erf & Heering, 1995). 

Αν και η έναρξη της µετανάστευσης συνδέεται άµεσα µε την πτώση του 
κοµµουνιστικού συστήµατος στην Αλβανία, η σύγκριση µε την αµέσως προηγούµενη 
περίοδο είναι εξίσου ενδιαφέρουσα. Οι εµπειρίες των υποκειµένων από το τότε 
καθεστώς είναι άκρως διαφωτιστικές: 

(ΟΙΚ-8)«…ένα τέτοιο τρόπος ζωής είναι αδύνατο να το φανταστεί άλλος 
εκτός από εµένα τον ίδιο, εξήγηση είναι εξής, κανένα άλλος δεν την έζησε 
όπως εµείς σαν µια πραγµατικότητα, (...), ζωή λοιπόν είναι τόσο κλειστό, 
παράθυρο δεν είχε να έβλεπες τι γίνεται ο έξω κόσµος, πόρτα του είναι 
τόσο λεπτό, κλειδί δεν µας την άνοιγε να δούµε ένα άλλο άνθρωπος, ζωή 
είναι περιορισµένο σε όλα. Όλη µας η ζωή τότε, κλεισµένο είσαι µέσα, ζωή 
το λες εσύ αυτό;» 
(ΟΙΚ-3)«…απαγορέψει νόµος την θρησκευτικό πίστη, , θρησκεία 
επισήµως το έχουνε απαγορεύσει, (...), ένα λέξη διανοείσαι να έλεγες, 
συλλαµβάνεσαι λόγω προπαγάνδας, αντίθετο δεν έλεγες του καθεστώς, 
(...), Θεός ήτανε Χότζας, απαγορευµένο άλλη συζήτηση, Χότζας ήτανε 
Θεός…» 

Εντός ενός τέτοιου περιοριστικού πλαισίου, όπου η στέρηση µιας σειράς ατοµικών, 
πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων αποτελούσε τον κανόνα µεταχείρισης του 
πληθυσµού, αναπτύχθηκε µια τάση προς αναζήτηση ενός νέου κόσµου από τους 
ίδιους τους Αλβανούς.  

Η προηγούµενη εντύπωση ενισχύεται κυρίως κατά την περίοδο µετάβασης από 
το ένα καθεστώς στο άλλο, διάστηµα εκδήλωσης του κύριου µεταναστευτικού 
ρεύµατος από την Αλβανία. Η φάση αυτή συνοδεύτηκε από µια παρατεταµένη 
αστάθεια σε όλους τους τοµείς του κοινωνικού γίγνεσθαι. Ένας µετανάστης δήλωσε 
σε µια αποστροφή του λόγου του: 

(ΟΙΚ-5)«...εξωτερικό ο κόσµος είχε βουίξει, πολιτικό εξελίξεις ραγδαίο, 
Αλβανία έλεγε άνω, κάτω όλα, (...). Μαϊµού είναι δηµοκρατία, στηµένο 
από ξένους, δηµοκρατία του καλάσνοκοβ. Πολιτικός είναι διακοσµητικό, 
στρατός έκανε ιστορία, πολιτικός είναι δευτερεύον. Κεντρικό πλατεία 
Τιράνων της κακοµοίρας, κόσµος είχε χάσει όλο του το λεφτά µιας 
ολόκληρης ζωής, σκοτωµός γινότανε όποιος να προλάβει. (...). Σαράντα 
χρόνια παραπάνω µας είχε όλους δεµένους σαν ένα σκύλος, σκύλος όµως 
που πεινά γαβγίζει, γαβγίζει να φάει ότι βρούµε µπροστά µας να 
ζήσοµε…»  

Λόγω της υφιστάµενης πολιτικής κατάστασης είναι λογικό να επηρεάστηκε η 
παραµονή των οικογενειών. Μάλλον θα µιλούσαµε για την ύπαρξη ενός ρευστού 
πολιτικού κλίµατος, όπου λειτούργησε  συµπληρωµατικά στη λήψη των 
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µεταναστευτικών αποφάσεων, προβληµατίζοντας, αν όχι τροµοκρατώντας τις 
αλβανικές οικογένειες. 

Η µετανάστευση συνδέεται από την άλλη µε κάποιες από τις κοινωνικο-
πολιτισµικές όψεις της πολιτικής συγκυρίας στην Αλβανία τόσο διαχρονικά, όσο και 
συγχρονικά. Αναφερόµαστε στην ιστορία της βεντέτας, ενός συστήµατος εκδίκησης 
µε δολοφονίες, που είχε ως συνέπεια την εγκατάλειψη της χώρας από τους 
εµπλεκόµενους σε µια τέτοια διαδικασία (Κανταρέ, 1988). 

(OIK-12):«…χρωστά εσένα κάποιος αίµα από ένα δικός του άνθρωπος 
σκοτωµένο, άγραφος νόµος αλβανικός, ορκίζεται παίρνει πίσω αίµα του 
δικού του ανθρώπου µε δολοφονία. Είτε αδερφός του να είσαι, είτε να 
είσαι πατέρας του, είτε συγγενικό πρόσωπο. (…), αναγκαστεί λοιπόν ο 
άλλος εξαφανιστεί, τελείωσε, θες δε θες εξαφανιζότανε οπωσδήποτε…»  
(ΟΙΚ-5):«…την ώρα ανοίξει αλβανικό δηµοκρατία, βεντέτα πιο ισχυρό, 
δηµοκρατία αλβανικό ίσον µια ασυδοσία. (…), πόσες οικογένειες είχε 
ξεκληριστεί εντελώς, ορκιστείς έκανε βεντέτα, διαλύεται στο άψε σβήσε 
οικογένεια. (...), τουλάχιστο σύνορα είναι µετά ανοιχτό, προλάβαινες 
έβγαινες έξω, ζωή αλλιώς να την ξεχάσεις…» 

Τέτοιου είδους φαινόµενα εντοπίζονται σε µεµονωµένες οικογένειες, δρώντας 
παράπλευρα στους άλλους παράγοντες µετανάστευσης. Μέσα από τις σχετικές 
αναφορές υπονοείται θα λέγαµε ο ρόλος της βεντέτας, δεν αποτυπώνεται όµως 
ευθαρσώς σε σχέση µε τις συγκεκριµένες περιπτώσεις µετακίνησης. 
 Κλείνοντας, οι γενικότερες τάσεις µετανάστευσης, όπως διαµορφώθηκαν, 
αναπτύχθηκαν και εκδηλώθηκαν εντός µιας ευρείας χρονικής κλίµακας - από το 1990 
και µετά - , επηρεάστηκαν από µια ιδιαίτερη µεταβολή στο πολιτικό σύστηµα της 
Αλβανίας. Συγκεκριµένα, η απάντηση στο ερώτηµα, τι ήταν τελικά αυτό που οδήγησε 
την πλειοψηφία των µεταναστών στην έξοδο από τη χώρα τους µια δεδοµένη χρονική 
περίοδο, αν και αντιµετώπιζαν παρόµοιου τύπου προβλήµατα για µισό αιώνα 
τουλάχιστον, είναι η εξής: 

(ΟΙΚ-7)«…πενήντα χρόνια διχτατούρας είµαστε κλεισµένο σαν άνθρωποι 
σε ένα κουβλί (κλουβί), ξέρεις τι σηµαίνει κάτι τέτοιο, κουβλί είσαι 
κρατούµενος σε σηµείο να µην επέτρεπε έβγαινες έξω, (...). Κουβλί 
ξαφνικά ανοίξε, ανοίξοµε φτερά σαν το πουλιά, βλέποµε πως είναι η ζωή, 
ελεύθερο να πετάξοµε, έσπασε επιτέλους κουβλί…» 

Η άρση των απαγορεύσεων διέλευσης των συνόρων αποτέλεσε µια ιδιαιτέρως 
ευνοϊκή συγκυρία για τους Αλβανούς, καθώς κάτι τέτοιο δεν ίσχυε σε προηγούµενες 
περιόδους, όπου η παραβίαση των συνόρων αντιστοιχούσε ακόµη και µε ποινικό 
αδίκηµα (Σωκρατείδης, 1990). Η παραβίαση των δικαιωµάτων του αλβανικού λαού 
για δεκαετίες ενίσχυσε δηλαδή µια τάση απελευθέρωσής του από την προηγούµενη 
κατάσταση.  
 Στο πλαίσιο αυτό γίνεται λόγος για έναν άλλο τρόπο ζωής, όπως οι µετανάστες 
ήθελαν να βιώσουν στη χώρα υποδοχής. Αξίζει να σηµειώσουµε την αναφορά ενός 
Αλβανού, έτσι ώστε να κατανοήσουµε τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων για 
δηµοκρατία, δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. 

(ΟΙΚ-1):«…(αποσκοπούσαµε σε µια) χώρα (όπου επρόκειτο) να σου το 
προσέφερε πραγµατικά όλα, όλα όσο ήθελες µια ζωή, ελευθερίο(α), 
δηµοκρατίο(α), χρήµα.» 

Οι προσδοκίες των µεταναστών κινούνται ως επί το πλείστον στη βάση της 
παραπάνω συλλογιστικής. Επιµένουν να τονίζουν ότι για την επίτευξη των στόχων 
τους χρειάζεται προηγουµένως να έχουν διαµορφωθεί οι προϋποθέσεις ενός 
ασφαλούς κοινωνικού περιβάλλοντος. 
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5.2. Η Ελλάδα ως χώρα προορισµού  
Όπως επισηµάνθηκε στο αντίστοιχο κεφάλαιο, οι Αλβανοί αποτελούν την 

πλειοψηφία των µεταναστών στη χώρα µας (βλ.2.3.3.2.). Στο επίκεντρο της σχετικής 
συζήτησης τίθεται λοιπόν ένα ερώτηµα, γιατί η µετακίνησή τους κατευθύνεται προς 
την Ελλάδα και δεν επιλέγεται µια άλλη χώρα προορισµού. Ένα άλλο επίσης ζήτηµα 
είναι αν και κατά πόσο επηρεάζεται µια τέτοια επιλογή από τον οικογενειακό 
παράγοντα Παράλληλα δηλαδή µε την ερµηνεία των λόγων αλβανικής 
µετανάστευσης προς µια συγκεκριµένη χώρα υποδοχής, η ανάλυση επεκτείνεται στη 
συσχέτιση των όποιων αποφάσεων µε τον οικογενειακό προσανατολισµό των 
µετακινούµενων. Οι ερωτώµενοι αναφέρονται στο νόηµα των οικογενειακών 
αποφάσεων και παρέχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για µια σειρά µορφολογικών 
στοιχείων της µετανάστευσής τους. ∆ιαµορφώνεται έτσι ένα πλαίσιο σύγκρισης των 
εµπειρικών δεδοµένων µε τον ανάλογο θεωρητικό προβληµατισµό. 
 
Ο ρόλος της απόστασης και των µηχανισµών πρόσβασης 
 Παράγοντες σχετικοί µε την απόσταση µεταξύ χώρας προέλευσης και χώρας 
προορισµού αλληλεπιδρούν και κατευθύνουν ένα µεγάλο µέρος Αλβανών προς την 
Ελλάδα. Η αναφορά ενός ατόµου παρακάτω προσδίδει νόηµα στο χαρακτήρα της 
αλβανικής µετανάστευσης: 

(ΟΙΚ-11)«…έλεγε τότε Ιταλίες, πνιγούνε, Ιταλία κακό προηγούµενο. Ποτέ 
µας να µην πας, έτσι δεν ήθελα, ζωή µου δεν το διακινδυνεύω, (...). Ένα 
πλεονέκτηµα εσάς, τέσσερις, πέντε ώρες όλο διαδροµή, εσάς µε τα πόδια 
σου, (...), άλλος δυο µέρες, εξαρτάται βέβαια αυτό, προσωπικό εγώ 
τρεις…» 

Αντίθετα µε άλλες χώρες προορισµού, στην προκειµένη περίπτωση: αφενός 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι πρόσβασης και αφετέρου εξοικονοµείται σηµαντικός 
χρόνος.  
 Από άλλους Αλβανούς αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία στην αναγκαιότητα 
επιστροφών και επισκέψεων από τη µια χώρα στην άλλη. Όπως τόνισε δηλαδή ένας 
µετανάστης,  

(ΟΙΚ-2)«…εύκολο περνάς για να ξαναπάς, ίδιο ακριβώς διαδροµή µε 
πριν. Σκοπός είναι ξαναπάω, λοιπόν, ιδιαίτερο πρόβληµα τι; Εµάς τώρα 
σχετικά, απόσταση είναι περιορισµένο, πλεονέκτηµα ένα παραπάνω. 
Σκέψου άλλους όµως, µετανάστες χίλιους διαόλους, σκέψου όµως 
αυτοί...» 

Ακόµη πιο συγκεκριµένα,  
(ΟΙΚ-4)«...πας να ξαναπάς, έτσι κι αλλιώς, ξανάρχεσαι, να ξαναπάς, (...), 
Ελλάδα µε την Αλβανία κολλητό, απλούστατο να προσανατολιστώ, 
κολλητό Αλβανία µε την Ελλάδα…» 

Προσδιοριστικό στοιχείο της µετανάστευσης µεταξύ δύο γειτονικών χωρών είναι οι 
συχνές διαδροµές των µετακινούµενων από και προς αυτές. Κάτι τέτοιο 
επιβεβαιώνεται στην περίπτωση των Αλβανών, ήδη από το στάδιο του 
προσανατολισµού τους. 
 Σε συνάρτηση µε την απόσταση τονίζεται και ο ρόλος των µηχανισµών 
πρόσβασης. Η διέλευση των Αλβανών στην Ελλάδα ευνοείται στην προκειµένη 
περίπτωση µέσα από την ύπαρξη συγκεκριµένων δικτύων µεταφοράς-µετακίνησης. 

(ΟΙΚ-1):«…συνεννοηθούµε τον οδηγός, µεταφορικά όλα πλερωµένος, 
οδηγός την έκανε δουλειά εντάξει. Τι να στο πω πως, λεπτοµέρειες δεν 
λέγονται, δυνατά, ό, τι άλλο θες βέβαια εντάξει, (...), καρότσα του 
φορτηγού λοιπόν φουλ, καµιά δεκαπενταριά είµαστε δεν είµαστε, φορτίο 
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λαθραίο όλοι κι’ όλοι. Σαν εσένα άτοµα, µετανάστες την Ελλάδα, σαν 
εµένα είναι, (...). Κατέβοµε σε κάνα δυο ώρες, γραµµή έχοµε κάτω, κάνοµε 
όµως άλλες τρεις στάσεις, φορτώνει άλλους δέκα, κατεβούµε κατευθείαν 
τον προορισµό σου, (...), κάτι τέτοιο δηλαδή, θέλω να σου πω αλλού δε 
γίνεται αυτό στάνταρ τέλεια, άλλο εµάς όµως. Αύριο, µεθαύριο τα κοπέλια 
σου, άλλο τρόπος πως, έτσι κανονιστεί όµως  εντάξει δουλειά…» 

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η λειτουργία των κυκλωµάτων χορήγησης πλαστών 
πιστοποιητικών εγγράφων εισόδου. 

(ΟΙΚ-4):«…διαβατήριο απαγορεύεται κανονικά, Βίζα, υπήρχε τρόπος 
παράνοµο. Εννοούµε µαύρο αγορά, υποχρεωµένο είσαι πλέρωνες, µαύρο 
αγορά βεβαίως. Χαρτιά έπαιρνες έτοιµο, έλεγχο (εν. σε περίπτωση 
ελέγχου), καλυµµένο να ήσουνα...»  

Καθίσταται παραπάνω δυνατή η αντιµετώπιση καταστάσεων, κάτι αµφίβολο στην 
περίπτωση κάποιας άλλης πιο µακρινής χώρας. Απόδειξη αποτελεί η οργάνωση της 
λαθροµετανάστευσης είτε µε την τότε, είτε την σηµερινή της µορφή. 

Από την άλλη είναι εφικτή η υπέρβαση αδιεξόδων, όπως σε ενδεχόµενο 
απαγόρευσης της εισόδου ή ακόµη και σύλληψης, κράτησης, καθώς και απέλασης 
από την αστυνοµία. Ο λόγος ανήκει στους µετανάστες, ένας από τους οποίους µας 
είπε:  

(ΟΙΚ-3)«...δεν εχάλασε τώρα ο κόσµος, στοιχείο εξακριβώσουνε από την 
αστυνοµία, στέλνουνε τον Αλβανός αµέσως πίσω. Ε και τι έγινε δηλαδή, 
λες να το βάζοµε όλα µαύρα, τον άλλο πρωί πάλι µέσα είσαι. Όχι µια 
περίπτωση, σύνορα είναι µακρύ, άνετο την έκανες, έχοµε µάθει ένα σωρό 
τρόπους, πολλές περιπτώσεις να σου πω…» 

Οι µετακινήσεις µέσα από τα εκτεταµένα-δύσµορφα ελληνοαλβανικά σύνορα 
αποτέλεσαν και αποτελούν συνηθισµένο φαινόµενο στην περίπτωση των Αλβανών 
(Lianos, Sarris & Katseli, 1996). Σχετιζόµενοι µε την απόσταση παράγοντες 
συνδυάζονται και δρουν συµπληρωµατικά, επηρεάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις 
διαδικασίες µετανάστευσης. 
 
Ο ψυχολογικός αντίκτυπος της απόστασης 

Σηµαντικός αριθµός µεταναστών επεκτείνεται στην αναγκαιότητα διατήρησης 
µιας ψυχικής επαφής µε τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας, καθώς και τους λοιπούς 
συγγενείς. Ένας Αλβανός αναφέρθηκε στη ψυχολογική διάσταση της απόστασης, 
λέγοντας: 

(OΙΚ-11)«…άρρωστο ένα κοπέλι, την εξής ερώτηση σου κάνω, κοπέλι σου 
αρρωσταίνει, χειρότερο σου λέω να συµβεί, πως να πάω από αλλού; 
Καηµός είχαµε για το παιδιά, ήθελες να ξαναπάς, καηµός για όλους. 
Απόσταση βέβαια δεν είναι µακρύ, σηκώνεσαι να πας, υπολογίζεται ένα 
µέρα; Σφαίρα να πας, καλά είναι όλοι, κάτι είναι αυτό για µας, όχι ένα 
δρόµος χωρίς γυρισµό, υπάρχουνε τρόποι, υπάρχουνε …» 

Η σύζυγος του µετανάστη επιβεβαιώνει:  
«…άντρας µου είναι ένα ανάγκη, περνά όση ώρα να περνά (εν. όση ώρα 
και να περάσει), ανάγκη ήτανε έρχεται…» 

Οι ενδο-οικογενειακοί δεσµοί αποδεικνύονται εξαιρετικά ισχυροί για τους Αλβανούς 
και λαµβάνεται σοβαρά υπόψη η αναγκαιότητα διατήρησής τους. Η εγκατάσταση 
στην Ελλάδα εξασφαλίζει ευκαιρίες επικοινωνίας µε το οικείο περιβάλλον και αφήνει 
περιθώρια ανάπτυξης στρατηγικών και µηχανισµών αντιµετώπισης των 
προβληµάτων, που συνεπάγεται η έστω µεταβατική αποδιοργάνωση της οικογένειας. 
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Βαθµός πληροφόρησης και ενηµέρωσης  
 Τόσο οι γενικότερες τάσεις µετανάστευσης σε µια περίοδο όξυνσης των 
πληθυσµιακών µετακινήσεων, όσο και ο ρόλος των δικτύων επικοινωνίας και 
πληροφόρησης κατεύθυναν ένα µεγάλο µέρος των Αλβανών προς την Ελλάδα (Ellias 
& Scotson, 1994). Μια τέτοια εντύπωση αποκοµίζεται µέσα από τις αναφορές των 
υποκειµένων, ανάµεσα στις οποίες συγκαταλέγεται ενδεικτικά οι παρακάτω απόψεις: 

(ΟΙΚ-6)«…εσύ που σκέφτεσαι να πας, ρωτά ένα άλλο, πάει κι αυτός την 
Ελλάδα. Εσύ τι σκέφτεσαι, (ρωτάς ένα) άλλο, σκέφτεται ίδιο ακριβώς. 
Όλους Αλβανούς να τον ρωτήσεις, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, ρωτάς όλους 
Αλβανός. Όλοι κατέβηκε τότε, κόσµος έχει κάτω, τότε πάει εµείς, (...). Λες 
τι να κάνοµε τώρα, ε, κάνοµε ό, τι κάνουνε το υπόλοιποι. Κάτι γνωστός 
σου, όλο και κάτι να άκουγες, κάτι να κάνοµε σαν αυτούς…»  
(ΟΙΚ-4)«...οικογένεια τον αδερφός µου όλοι, εγκατεστηµένο δυο χρόνια, 
οικογενειακώς είναι όλοι. Αδερφός σου είναι, έλεγε, λοιπόν, έτσι κι έτσι, 
είναι δυνατόν δηλαδή; Όπου και να πας αλλού, όχι τον αδερφός µου 
ιδιαίτερο, αλλού είσαι χαµένος από χέρι…» 

Καθώς λοιπόν η Ελλάδα συγκεντρώνει ένα υψηλό αριθµό Αλβανών, επόµενο είναι η 
πληροφόρηση να προέρχεται από την ίδια χώρα. Έχουµε εδώ το φαινόµενο της 
αλυσιδωτής µετανάστευσης, όπου µεταναστεύει αρχικά ένα πρόσωπο, παρέχει 
ενηµέρωση στους υπόλοιπους, µεταναστεύοντας και αυτοί µε τη σειρά τους. 
 Επικεντρώνοντας σε µια ειδικότερη παράµετρο, ιδιαίτερα απασχολεί τους 
µετανάστες η εργασιακή συγκυρία. Ενηµερώνονται λοιπόν σε κάθε ευκαιρία από 
µεταναστευτικά δίκτυα πληροφόρησης στη χώρα υποδοχής. 

(ΟΙΚ-3):«…όλο και κάτι να γίνεται µαθαίνοµε από άλλους δικούς µας, 
δουλειές µας ενδιέφερε, έχοµε ένα πληροφόρηση τι συµβαίνει από κάτι 
µετανάστες πριν εµάς. Το και το σου λέει, δουλείες αυτό, εκείνο, έχοµε µια 
γνώµη πιο αντικειµενικό. (...). Στο κάτω, κάτω αυτός τι έκανε τέσσερα 
χρόνια µοναχός του, λες να µην είχε δουλειά, ηλίθιο είναι να έκατσε τόσο;» 

Οι µετανάστες ενδιαφέρονται παραπάνω να αποκτήσουν µια πληροφόρηση, έτσι 
ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις µετέπειτα απαιτήσεις προσαρµογής. 
Στην περίπτωση της Ελλάδα είναι εφικτό κάτι τέτοιο, δεδοµένου του υψηλού 
ποσοστού αλλοδαπών εργατών. 

Άλλο όµως οι τάσεις µετανάστευσης προς ένα συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο 
και άλλο ο βαθµός ενηµέρωσης για τα οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτικά κ.ά. 
χαρακτηριστικά του χώρου αυτού. Λέγοντας κάτι τέτοιο εννοούµε την ύπαρξη 
περιπτώσεων, όπου οι Αλβανοί έχουν περιορισµένη, αν όχι ανύπαρκτη πληροφόρηση, 
όπως στο παράδειγµα: 

(ΟΙΚ-8)«…καλά, καλά δεν ήξερες ούτε που πας καλά, καλά, διχτατούρα 
µας είχε κλείσει από τον έξω κόσµος, τι να ξέροµε εµείς δηλαδή, (...). Στο 
τύχη πας, έτσι, πας εντελώς τυχαίο…»  

Οι περιπτώσεις έλλειψης γνώσης περί της µεταναστευτικής συγκυρίας καλύπτουν την 
περίοδο αµέσως µετά τις πολιτικές αλλαγές στην Αλβανία, όπου τα σύνορα µε τον 
έξω κόσµο ήταν ακόµη αδιαπέραστα. Αντιθέτως, αφότου επετράπη η ελεύθερη 
διέλευση των συνόρων, οι αναφορές για την πραγµατικότητα της χώρας υποδοχής 
συνδυάζονται µε την ήδη υπάρχουσα µεταναστευτική εµπειρία. 
 
Οικονοµικο-κοινωνικοί λόγοι 

Οικονοµικοί λόγοι καθιστούν σε άλλες περιπτώσεις σχεδόν αναπόφευκτη την 
επιλογή της Ελλάδας. Όπως τονίζεται από ένα µετανάστη ήταν αδύνατον καλυφθούν 
µια σειρά από έξοδα σε πιο µακρινές χώρες: 
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(ΟΙΚ-4)«…έξοδο είναι αυξηµένο, τι θα πει να πας όπου θες, έξοδο είναι 
αδύνατον. Εισιτήριο αεροπορικό µόνο να πάω, τρεις µήνες χρειαστεί να 
δουλέψοµε και να δούµε ξαναβγάλεις έξοδο, εισιτήρια αεροπλάνο ακριβό 
για Αλβανό. Μεταφορικό επλήρωνες συνέχεια, πας, ξανάρχεσαι, ξαναπάς, 
µεταφορικό πληρώνοµαι από ανέκαθεν; Κάτι πράµατα κουβαλήσοµε, ένα 
τραπέζι δηλαδή, δυο, τρεις καρέκλες, άλλα δυο κρεβάτια, κουβαλήσοµε 
πώς αλλού; (...), διαλέξοµε την Ελλάδα, τίποτα δεν πλερώνεις την 
διαδροµή, Ελλάδα είναι κοντά. Κούραση είναι µόνο, εντάξει, κουραστείς 
όσο κουραστείς…»  

Τίθεται λοιπόν εξαρχής ένα θέµα περί της βιωσιµότητας ή µη της µετανάστευσης, γι’ 
αυτό και αποφεύγονται άλλες πιο αποµακρυσµένες χώρες εγκατάστασης. 

Εξίσου σηµαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι παράγοντες, αναφορικά µε 
τις διαφαινόµενες συνθήκες ζωής στη χώρα προσανατολισµού. Μια µετανάστρια 
παρακάτω, όπου µετακινήθηκε ταυτόχρονα µε το σύζυγο, επικεντρώνεται στις 
οικονοµικές προϋποθέσεις εγκατάστασης για την οικογένεια: 

(ΟΙΚ-6)«…όσο το δυνατό πιο κοντά, οικονοµικό είναι υπόθεση, δραχµή 
την υπολόγιζες, γλιτώνεις ό, τι γλιτώνεις καλό είναι, κοντά όµως δεν είναι 
άλλο (εκτός δηλαδή από την Ελλάδα). (...). Θες πιο φτηνό, πολλά δεν 
µπορούµε, φτηνό να ζεις…» 
Ένας ακόµη µετανάστης µας είπε: 
(ΟΙΚ-2)«...τι ζητάς εσύ, (αν) πρώτο (δεν) υπήρχε δουλειά, δώρο άδωρον 
είναι. ∆ουλειές δεν είναι όλες ίδιες, (δουλειές που να) χρησιµοποιούµε 
συνήθως χέρια (µας ενδιέφερα κυρίως), ίδιο δουλειά µε εσένα εγώ; 
Εµπειρία έχοµε λοιπόν σαν αυτές, θέλω να πω, δουλειές τέτοιο υπάρχει για 
µας. Άλλο δουλειά χρήµα δεν έχει, άρα λοιπόν δηλαδή, έχοµε δουλειά ίσον 
έχοµε χρήµα...» 

Τόσο οι συνθήκες εργασίας, όσο και οι διαβίωσης απασχολούν στη φάση αυτή τους 
Αλβανούς. Για µια οικογένεια µεταναστών προέχουν οι διαδικασίες εγκατάστασης σε 
σχέση µε την επανασύσταση του νοικοκυριού. Εξαρτάται λοιπόν η κατάληξη σε µια 
χώρα υποδοχής από τις ευκαιρίες εκπλήρωσης τέτοιων κριτηρίων. 

Στο σηµείο αυτό πρόκειται να αναφερθούµε στις σχηµατιζόµενες παραστάσεις 
των αλβανών για τη χώρα προορισµού, προτού πραγµατοποιηθεί η µετανάστευση των 
τελευταίων, έχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υπόψη µια πιο συµπυκνωµένη γνώση για 
τις διαµορφούµενες προσδοκίες τους. Παρακάτω, προκειµένου να διευκρινιστεί η 
συγκεκριµένη παράµετρος, παρατίθενται δύο διαφοροποιηµένες απόψεις. 

(ΟΙΚ-1):«…θυµάσαι εσείς στη Γερµανία ήθελες εσείς να πετύχει; τι ναι 
αυτό η χώρα για σας; αυτό είναι Ελλάδα για όλο το αλβανούς, δικό σας 
χώρα είναι το ίδιο εµάς, εγώ να πάω να δουλεύγω, έχει κράτος οικονοµία 
για πολλά χέρια, δουλειές, όσα θες λεφτά…» 
(ΟΙΚ-8):«…σα ντο άλλους πας και συ, λίγο πιο καλά να ναι, ώξω µόνο να 
βγεις, ζωή να δήξει, δεν ήξερα να περµένω άλλο τίποτα…» 

Η εικόνα των Αλβανών για την Ελλάδα εµπεριέχει σε ορισµένες περιπτώσεις στοιχεία 
εξιδανίκευσης, ενώ η σύγκριση γίνεται µε κριτήριο την πολιτική, οικονοµική και 
κοινωνική κατάσταση στη χώρα προέλευσης. Σε άλλο σηµείο της έρευνας πρόκειται 
να αναλυθεί ο βαθµός συσχέτισης τέτοιων αντιλήψεων µε την ‘’αντικειµενική’’ 
πραγµατικότητα για τις οικογένειες κατά τη µετέπειτα περίοδο στη χώρα υποδοχής.  
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5.3. Συγκρίσεις και σύνοψη 
Στη φάση αυτή κρίνουµε σκόπιµη µια σύµπτυξη των ερευνητικών δεδοµένων, 

έτσι ώστε να οδηγηθούµε σε µια σφαιρική θεώρηση του αντικειµένου. Κύριο 
στοιχείο επισήµανσης είναι ότι οι παράγοντες µετανάστευσης των Αλβανών 
διαπλέκονται µεταξύ τους σε ένα δυναµικό πλαίσιο επιδράσεων. Οικονοµικοί, 
κοινωνικοί, πολιτικοί κ.ά. λόγοι επενεργούν κατά τέτοιο τρόπο, επηρεάζοντας την 
οργάνωση των οικογενειών, καθώς και την ατοµική υπόσταση των µελών τους. Από 
τις έως τώρα αναλύσεις έχει γίνει αντιληπτό, πως η γενικότερη οικονοµική, 
κοινωνική και πολιτική συγκυρία στη χώρα προέλευσης µετασχηµατίζεται σε ένα 
περιοριστικό πλαίσιο διαβίωσης για τις οικογένειες, κατευθύνοντας τους Αλβανούς 
στην επιλογή των διαδικασιών αντιµετώπισης µιας τέτοιας πραγµατικότητας. Η 
οικογένεια είναι ένα ‘’χωνευτήρι’’ εξωτερικών επιρροών και η µετανάστευση ένας 
τρόπος ανταπόκρισης σε ευνοϊκότερες συνθήκες συµβίωσης από την πλευρά των 
µελών. Αν τώρα πρόκειται να µετακινηθούν κάποιο, κάποια ή όλα τα µέλη, εξαρτάται 
από τον εκάστοτε µεταναστευτικό προσανατολισµό των οικογενειών. 

Ο παράγοντας του φύλου φαίνεται να διαφοροποιεί ως ένα βαθµό τις απόψεις 
των υποκειµένων σε σχέση µε τους λόγους, τις προσδοκίες και τα ενδεχόµενα 
αποτελέσµατα της µετανάστευσης. Οι µετανάστες ενδιαφέρονται για την αύξηση των 
εισοδηµάτων τους µέσα από την απασχόληση και οι µετανάστριες επεκτείνονται στην 
αναγκαιότητα διαµόρφωσης ενός ευνοϊκότερου πλαισίου συµβίωσης. Όλες αυτές οι 
εκτιµήσεις εκφράζουν κατά κύριο λόγο προσωπικές προθέσεις και συνιστούν 
επιµέρους κριτήρια για την ανάπτυξη της οικογενειακής στρατηγικής. Με αφετηρία 
τέτοιες σκέψεις είναι δυνατόν να διατυπωθούν κρίσεις σε σχέση µε τον τρόπο 
συγκρότηση των αλβανικών οικογενειών. Οι µετανάστριες φαίνεται να είναι 
προσηλωµένες στις απαιτήσεις του νοικοκυριού και οι µετανάστες επιφορτισµένοι µε 
την εκπλήρωση όλων εκείνων των προϋποθέσεων για την ικανοποίηση των 
προσδοκιών των υπόλοιπων µερών. Κοινός είναι ωστόσο ο στόχος της κοινωνικο-
οικονοµικής ανόδου για όλες ανεξαιρέτως τις οικογένειες. 

Αν και η οικονοµική οργάνωση των οικογενειών είναι ως ένα βαθµό δεδοµένη 
στο σύνολο των περιπτώσεων, ταυτόχρονα είναι δυνατόν να συναντήσει κανείς 
ορισµένες επιµέρους διαφοροποιήσεις. Ανάλογα µε τις υφιστάµενες συνθήκες 
διαβίωσης σε κάθε οικογένεια έχουµε και διαφορετικές προσδοκίες, κατευθυνόµενες 
είτε από την αναζήτηση ‘’επιβίωσης’’, είτε (από) την επιδίωξη µιας οικονοµικής και 
κοινωνικής προόδου. Είναι γεγονός ότι αυτοί που µεταναστεύουν δεν είναι πάντοτε 
ούτε οι φτωχότεροι, ούτε οι περισσότερο απελπισµένοι οικογενειακά. Στην 
πλειονότητα λοιπόν των οικογενειών, είτε νοµίµως µετακινούµενων των µελών τους, 
είτε όχι, η απόφαση για µετανάστευση αποτελεί µέρος µιας συνολικής στρατηγικής 
του νοικοκυριού, απ’ όπου προέρχονται οι µετανάστες. Πρόκειται τελικά για µια 
στρατηγική επιλογή, που αφορά είτε την βιωσιµότητα, είτε την ευηµερία των 
οικογενειών (Λαµπριανίδης & Λυµπεράκη, 2001). 
 Αναφορικά µε την επιλογή της Ελλάδας ως χώρας προορισµού από τους 
Αλβανούς είναι αδόκιµο να αποµονώσουµε ορισµένους ιδιαίτερους παράγοντες και 
να θέσουµε σε δεύτερη µοίρα κάποιους άλλους. Ούτως ή άλλως διαπιστώνεται µια 
αλληλεπίδραση διαφοροποιηµένων κριτηρίων ως προς τον καθορισµό µιας τέτοιου 
είδους απόφασης. Ο ρόλος της απόστασης και των µηχανισµών πρόσβασης, οι 
αυξηµένες ευκαιρίες επίτευξης οικονοµικών στόχων, καθώς και εσωτερικές-
ψυχολογικές ανάγκες των µεταναστών λειτουργούν συµπληρωµατικά, επηρεάζοντας 
τους προς µια δεδοµένη κατεύθυνση. Εµµένοντας στις οικογενειακές παραµέτρους 
και καλύπτοντας ένα µεγάλο µέρος της συλλογιστικής των υποκειµένων: αφενός µεν 
λαµβάνεται υπόψη η εξυπηρέτηση συγκεκριµένων αναγκών των µελών τους, 
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αφετέρου δε συνδέεται ο εκάστοτε προσανατολισµός µε τα διαθέσιµα µέσα επίτευξής 
του.  
 Το νοµικό καθεστώς των µεταναστών επηρεάζει σε κάθε περίπτωση την 
επιλογή της χώρας προσανατολισµού. Οι παρανόµως µετακινούµενοι είναι 
εντονότερα προσανατολισµένοι στη χώρα µας σε σχέση µε άλλες χώρες, κάτι που 
ερµηνεύεται αν αναλογιστεί κανείς τα αυξηµένα τους προβλήµατα ως προς την 
είσοδο, εγκατάσταση και παραµονή σε µια χώρα προορισµού. Οι νόµιµοι µετανάστες 
έχουν αντιθέτως την άνεση πολλαπλών κατευθύνσεων, καθώς καλύπτονται θεσµικά, 
συνεπώς δεν τους απασχολεί η υπέρβαση περιορισµών ως προς αυτές καθαυτές τις 
διαδικασίες µετακίνησης. Και στη µία και την άλλη περίπτωση είδαµε όµως ότι 
παρεµβάλλονται άλλοι παράγοντες, προκρίνοντας την Ελλάδα σαν µοναδική σχεδόν 
λύση. Στην προκειµένη περίπτωση προέχει η κατά το δυνατόν διασφάλιση των 
προϋποθέσεων µετακίνησης και η µεταναστευτική χώρα έχει σηµαντικό ρόλο ως 
προς αυτό. 
 Όπου τίθεται ως ενδεχόµενο η προοπτική µετακίνησης στο εγγύς µέλλον όλων 
των µελών µιας οικογένειας, παράλληλα υπάρχει ένας προβληµατισµός για την 
έκβαση της στρατηγικής των µεταναστών. Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω 
αναφορά: 

(ΟΙΚ-11)«…από πολλές πλευρές, όχι µία (επιλέξαµε την Ελλάδα), 
ρωτάω, υπάρχει λόγος (γι’ αυτό); Βεβαίως υπάρχει, υπάρχουνε λόγοι 
παραπάνω. Σαν πιο καλό, έτσι διαλέξοµε εσάς (εν. έτσι καταλήξαµε στη 
χώρα σας), το παιδιά θα ερχότανε µετά, µέχρι το έπαιρνα, κοντά είσαι να 
το βλέπω…» 

Οι σκέψεις αυτές έχουν να κάνουν κυρίως µε την εκτίµηση των ‘’αντικειµενικών’’ 
παραγόντων µετακίνησης, εγκατάστασης και παραµονής σε συνάρτηση µε την 
οικογενειακή συµβίωση σε µια χώρα. Η Ελλάδα εξυπηρετεί τους σκοπούς αυτούς 
λόγω της περιορισµένης απόστασης από την Αλβανία.  

Οι παραπάνω µεταβλητές δεν επηρέασαν πάντως την εξέλιξη της 
µετανάστευσης σε τέτοιο σηµείο, έτσι ώστε να µιλήσουµε για µια δυναµική έντονης 
διαφοροποίησης των οικογενειακών περιπτώσεων. Η σηµασία µιας προηγούµενης 
φράσης ενός Αλβανού αποτελεί τον κεντρικό άξονα διαµόρφωσης της 
µεταναστευτικής πορείας όλων σχεδόν των οικογενειών:  

(ΟΙΚ-7)«…εσύ τι λες, τρέλα µας έπιασε όλους δηλαδή, γλακάς σε ένα άλλο 
τόπος; Όλα για το κοπέλια σου το έκανες, ανάγκη έχεις τόσο, κοπέλια σου 
να µην πεινά και όλα τ’ άλλα...» 

Η µετακίνηση επηρεάζεται παραπάνω από ευρύτερους κοινωνικούς παράγοντες, 
εκτιµώντας ιδιαίτερα τους οικογενειακούς, συνεπώς δεν πρόκειται για ‘’ελεύθερη’’ 
µετανάστευση. Συµφωνούµε µε την άποψη ότι λαµβάνει ένα υποχρεωτικό 
χαρακτήρα, αγγίζοντας τα όρια της προσφυγιάς (Φακιολάς, 1998). 
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6. ΕΝ∆Ο-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
6.1. ∆ιαδικασίες λήψης αποφάσεων 

Από την αρχική αξιολόγηση του ζητήµατος της µετανάστευσης, ως 
ενδεχόµενου τρόπου αντιµετώπισης µιας σειράς προβληµατικών καταστάσεων για 
τους µετανάστες, έως και την υλοποίηση των όποιων αποφάσεων µεσολαβεί ένα 
‘’κρίσιµο’’ διάστηµα συζητήσεων εντός των οικογενειών. Με την αναγωγή δηλαδή 
του µεταναστευτικού φαινοµένου σε οικογενειακή υπόθεση, η έρευνα 
προσανατολίζεται σε µια µικρο-επίπεδη θεώρηση, όπου σκοπός είναι η κατανόηση 
των εσωτερικών διεργασιών εντός των οικογενειών. Η κατάληξη από µέρους τους σε 
µια οριστική µεταναστευτική επιλογή προσδιορίζεται από ένα ευρύ πλαίσιο 
παραγόντων, εξωγενών και ενδογενών, σταθµισµένων και αστάθµητων, 
συγκρουσιακών και συσπειρωτικών. Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω, η συγκεκριµένη 
ενότητα εστιάζει αφενός µεν στον τρόπο λήψης των σχετικών αποφάσεων σε κάθε 
οικογένεια, αφετέρου δε στις ψυχο-κοινωνικές συνέπειες στη συνείδηση των µελών 
τους από µια τέτοια διαδικασία. Στη βάση αυτή προκύπτουν µια σειρά από 
ερωτήµατα σε σχέση µε την αντίδραση του οικογενειακού συστήµατος στην παρούσα 
φάση. 
 
Συµφωνία των συζύγων  

Στην πλειοψηφία των αλβανικών οικογενειών, κάθε απόφαση αποτελεί 
αντικείµενο προβληµατισµού µεταξύ του ζευγαριού. Ένας µετανάστης αναφέρεται 
παρακάτω στην έννοια των ενδο-οικογενειακών συζητήσεων:  

(ΟΙΚ-12)«Ναι, βέβαια, αλήθεια είναι συζητάς, βέβαια, ναι. Οπωσδήποτε 
πρώτα συζήτηση, ένα ενδεχόµενο να το µετανιώσεις, γιατί λες δεν είχαµε 
µιλήσει. (...), άλλο είµαι σαν τον άλλος, (όταν είσαι) απάντρευτο, ποιου να 
του το πω (αναφέρεται γενικότερα στην περίπτωση κάποιου, όταν δεν 
έχει οικογενειακές υποχρεώσεις)…»  

Μια µετανάστρια σχολιάζει από την πλευρά της τους λόγους, όπου κατέστησαν 
ενδιαφέρουσα µια τέτοιου είδους ενδο-συζυγική επικοινωνία: 

(ΟΙΚ-2)«Όχι να του αλλάξω γνώµη, καταλαβαίνω, εντάξει, καταλαβαίνω, 
γνώµη δεν του το άλλαξα. Συνωηθούµε όµως πρώτα, εντάξει όλα δηλαδή, 
πρώτα όµως συνωηθούµε. Έτσι αµέσως δηλαδή, σηκώνεσαι να πας, έτσι 
το συζητούνε; Όχι, εµείς, όχι. (...). Είπαµε λοιπόν εµείς, άντρας µου 
πρώτος, βλέποµε και κάνοµε, πρώτος άντρας µου, τότε είπαµε άλλα. 
Ξαναµιλήσεις βέβαια µετά, έτσι είπε αυτός, ξαναµιλήσεις να δούµε…» 

Και ο ένας σύζυγος και ο άλλος συµµετέχουν εξίσου στη λήψη των σχετικών 
αποφάσεων στις παραπάνω οικογένειες. Η σηµασία του µεταναστευτικού 
εγχειρήµατος καθιστά λοιπόν επιτακτική την ύπαρξη συνεννόησης µεταξύ των µερών 
του οικογενειακού συστήµατος. 

Μια τέτοια εικόνα παρουσιάζεται ακόµη και σε περιπτώσεις διαφορετικών 
αντιλήψεων των συζύγων, αναφορικά µε την αξιολόγηση της µεταναστευτικής 
συγκυρίας για τις οικογένειες. Ως προς αυτό το ενδεχόµενο: 

(ΟΙΚ-1)«…(ο µετανάστης αναφέρεται στη σύζυγο) απολύτως τίποτα δεν 
ακούσει πρώτα, όχι, όχι, όχι, ρώτησέ την να στο πει, (...), αποκλείεται, ρε 
γυναίκα λέω, σκέψου το καλά, εµένα σκέψου τώρα, αποκλείεται, (...). 
Μιλήσοµε γυναίκα µου, έτσι κι έτσι του λέω, γυναίκα µιλήσοµε εντάξει. Να 
την έπαιρνα κι αυτή, όχι τώρα όµως, να την έπαιρνα πιο µετά. 
Συµφωνήσοµε αναµεταξύ µας, µια ώρα να του το εξηγήσω είναι 
υποχρεωτικό να πάω, συµφωνήσοµε τελικά οπωσδήποτε…» 
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(ΟΙΚ-9):«…ένας έλεγε έτσι, συζήτηση επί συζητήσεων, αλλιώς ο άλλος, 
(...), ένα γνώµη ίδιο να καταλήξοµε, µιλά ο ένας τον άλλο, καταλήξοµε 
όπως, όπως ένα γνώµη...» 

Αν και οι γνώµες των συζύγων διίστανται παραπάνω, επιλέγεται ένας συγκερασµός 
µεταξύ τους. Αυτό συµβαίνει διότι οι αποφάσεις αφορούν κοινές οικογενειακές 
υποθέσεις. 
 
Ασυµφωνία των συζύγων  

Συναντήσαµε όµως και περιπτώσεις µη ισότιµης συµµετοχής των δύο συζύγων 
στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Αντιπροσωπευτική είναι η παρακάτω 
πραγµατικότητα µιας οικογένειας, όπου η µετανάστευση ταυτίστηκε ως επί το 
πλείστον µε προσωπικές επιλογές.  

(ΟΙΚ-7):«…δουλειά µου είναι (εν. η λήψη της όποιας απόφασης), 
γυναίκα µου σχέση δεν είχε, δουλειά δικό µου. (Όσον αφορά λοιπόν για 
τη) Γυναίκα µου τι λες τώρα, λόγος δεν του πέφτει κανένα, γυναίκα µου 
σκοπός είναι άλλος. Τι θα πει να έλεγε όχι, εγώ λες πάω, όχι δεν πρόκειται 
να έλεγε. Απόφαση τέτοιο την έπαιρνα εγώ, λεπτοµέρειες τώρα ασφαλώς 
το συζητούµε, απόφαση πας (ή) δεν πας όµως (είναι δική µου)...»  

Ως προς την άποψη της συζύγου: 
«...εντελώς απροειδοποίητο µας το είπε, έτσι στα καλά του καθουµένου, 
απροειδοποίητο µας το είπε εντελώς. Ρωτάς εσύ γιατί, κουβέντα (δεν 
είπε), γιατί ρωτάς λέει. Απάντηση είναι αυτό, κάτι να πεις, απάντηση είναι 
δεδοµένο. (Ήταν) Τελειωµένο (ζήτηµα), άντρας µου να έλεγε κάτι, 
τελειωµένο. Ό, τι και να του έλεγα, από το ένα αυτί µπαίνει και από το 
άλλο έβγαινε, ό, τι και να του έλεγες…» 

Μια µεταναστευτική απόφαση δεν αποτελεί ανέκαθεν πεδίο ενός συνολικού 
οικογενειακού προσανατολισµού. Οι αποφάσεις λαµβάνονται στην προκειµένη 
περίπτωση αποκλειστικά από τους άνδρες, ενώ ο ρόλος των γυναικών είναι 
µειωµένης ισχύς, περιοριζόµενος ίσως σε διαδικαστικής σηµασίας θέµατα, που 
ασφαλώς και δεν έχουν σχέση µε την ουσία των τελικών επιλογών. 

Ένα τέτοιο ‘’σενάριο’’ καλύπτει µια ευρεία κατηγορία οικογενειών, όπου 
ακόµη κι αν διαπιστώνεται η παρουσία της συζύγου στις διαδικασίες λήψης µιας 
απόφασης, ο ρόλος του συζύγου εξακολουθεί να είναι σηµαντικότερος. 
Χαρακτηριστική είναι η αναφορά µιας µετανάστριας σήµερα, κατά την οποία υπήρξε 
µάλιστα συµφωνία στη βάση των οικογενειακών συζητήσεων: 

(ΟΙΚ-2)«…Όχι να του αλλάξω γνώµη, καταλαβαίνω, εντάξει, 
καταλαβαίνω, γνώµη δεν του το άλλαξα. (...). Ξαναµιλήσεις βέβαια µετά, 
έτσι είπε αυτός, ξαναµιλήσεις να δούµε…» 

Η συµµετοχή των συζύγων εντός των οικογενειακών διεργασιών είναι εποµένως 
άνιση, όπως τουλάχιστον προκύπτει από την ερµηνεία των εµπειρικών δεδοµένων. Ο 
οικογενειακός σχεδιασµός θεωρείται µεν κοινός, επηρεάζεται δε από ατοµικούς 
παράγοντες, καθώς επίσης εξαρτάται και από µια σειρά φυλο-τυπικών 
χαρακτηριστικών των υποκειµένων. 

Η ασυµφωνία µεταξύ των συζύγων µπορεί να οδηγήσει ακόµη και σε 
προστριβές εντός των οικογενειών. Σηµειώνουµε ότι οι όποιες διαφωνίες αφορούν 
είτε αυτές καθαυτές τις αποφάσεις, είτε διαδικαστικά θέµατα ως προς την εφαρµογή 
του εκάστοτε σχεδιασµού. Ένας µετανάστης επικεντρώνεται σε ένα τέτοιο 
ενδεχόµενο, ενδεικτικό αυτού του τύπου των συµπεριφορών: 

(ΟΙΚ-5)«…(ο µετανάστης αναφέρεται στη σύζυγο) έλεγε κάτι κουβέντες, 
την επαρετώ έτσι (εν. ότι την εγκαταλείπω), κάτι κουβέντες έλεγε. Με τα 
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καλά σου είσαι του λέω από τα νεύρα µου, γλώσσα µου βγάνεις και δεν 
τρέπεσαι λιγάκι τον άντρας σου, άλλη κουβέντα να µην ακούσω, µιλιά του 
είπα να µην ξαναµιλήσει από το στόµα του, σαν να µου φαίνεται δεν 
είµαστε καθόλου καλά τώρα στο τελευταία. (...). Όχι πως δε την αγαπώ, 
τσακωθούµε κάνα δυο, τρεις περιπτώσεις, όχι όµως δεν την αγαπώ…»  

Η σύζυγος του µετανάστη είπε:  
«…τίποτα δεν τον ενδιαφέρει εµάς (εν. εµείς δεν τον ενδιαφέρουµε 
καθόλου), αυτός (εν. τον ενδιαφέρει ο εαυτός του), εµάς σαν να µην 
υπάρχοµε σαν µια πιθανότητα στο µυαλό του. Ένα κουβέντα θες να 
ξέροµε, τίποτα, στόµα του δεν το ανοίξει. Όχι µόνο αυτό, τελευταίο στιγµή 
να στο πει, νευριάζει από πάνω…»  

Ανάλογα µε την έκταση και/ή την ένταση των διενέξεων έχουµε επιµέρους 
διαβαθµίσεις µεταξύ των σχετικών περιπτώσεων. Αποτέλεσµα είναι η ανυπαρξία ενός 
ελάχιστου πλαισίου σύµπτωσης των δύο µερών του οικογενειακού συστήµατος.  
 Όλες αυτές οι καταστάσεις εντός των οικογενειών αξιολογούνται υπό το πρίσµα 
της θεωρίας των συγκρούσεων. Στο πλαίσιο αυτής ακριβώς της θεώρησης, 
οποιοδήποτε οργανωτικό σχήµα οικογένειας αντικατοπτρίζεται στην ανισότητα 
µεταξύ των δύο φύλων. Σύµφωνα µε µια τέτοια ερµηνεία, οι άντρες έχουν εφεύρει 
ένα δήθεν φυσικό καταµερισµό εργασίας, διαιωνίζοντας µέσω αυτού την κυριαρχία 
τους σε βάρος των γυναικών. Η οικογένεια καθίσταται βάσει της αντίληψης αυτής ως 
ο πυρήνας της συγκρουσιακής κυριαρχίας ανάµεσα στα φύλα (Smart, 1984). 
Ανατρέχοντας τώρα στην προβληµατική της έρευνάς µας είναι δυνατόν να 
εξηγήσουµε γνωστές σε µας οικογενειακές συµπεριφορές, λαµβάνοντας 
προηγουµένως υπόψη τα πορίσµατα του συγκρουσιακού µοντέλου. Ο ρόλος των 
γυναικών είναι εκ των πραγµάτων κατώτερος από τον αντίστοιχο των ανδρών, 
αναφερόµενοι στην περίπτωση των ενδο-οικογενειακών αλληλεπιδράσεων - 
συζητήσεων - ‘’διαπραγµατεύσεων’’. Παρατηρείται λοιπόν ένα είδος πατριαρχικής 
δοµής στην οικογένεια, που συνεπάγεται τη µη ύπαρξη ισότιµων ρόλων µεταξύ των 
δύο φύλων. 
 
 Υπάρχουν ωστόσο και εξαιρέσεις, όπου ενεργοποιείται η σύζυγος, ενισχύοντας 
µάλιστα η ίδια προς την κατεύθυνση της µετανάστευσης. Ειπώθηκε χαρακτηριστικά 
ως προς αυτό: 

(ΟΙΚ-11)«…όλοι δεν έκανε ίδιο πράγµα, αυτός δηλαδή γιατί, εγώ τον 
έβαλα, ποιοι έξυπνοι είναι ο άλλος, για πες µου;»  

Υποθέτουµε ότι οι συµπεριφορές µεταξύ των δύο φύλων εντάσσονται ούτως ή άλλως 
σε ένα ‘’ανοιχτό’’ κύκλωµα αλληλεπιδράσεων. Οποιαδήποτε πλευρά είναι δυνατόν 
να επηρεάσει την άλλη κατά την επικοινωνία εντός του οικογενειακού συστήµατος, 
κάτι που εξαρτάται από την ‘’ελαστικότητα’’ του (Hepworth & Larsen, 1986, 23). 
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6.2. Συγκινησιακό κλίµα µεταξύ των µελών  
 Ανεξαρτήτως του ρόλου των συζύγων στη διαµόρφωση των µεταναστευτικών 
αποφάσεων, οι ενδο-οικογενειακές αλληλεπιδράσεις προσδιορίζονται από ιδιαίτερα 
ψυχο-κοινωνικά χαρακτηριστικά. Αναφερόµαστε κατά κύριο λόγο στο ψυχολογικό 
κλίµα, όπως αναπτύσσεται, καλλιεργείται και διακατέχει τόσο κάθε άτοµο ξεχωριστά, 
όσο και την επικοινωνία µεταξύ των µελών του οικογενειακού συστήµατος συνολικά. 
Και οι υποψήφιοι µετανάστες και τα υπόλοιπα µέλη των οικογενειών τους βιώνουν 
µια έντονη ψυχολογική πίεση στην παρούσα φάση, κυρίως λόγω της αίσθησης του 
αποχωρισµού µεταξύ τους. ∆εδοµένων µάλιστα των συνθηκών ανασφάλειας ως προς 
την έκβαση του µεταναστευτικού εγχειρήµατος γίνεται λόγος για µια σειρά ψυχικών 
παραµέτρων, υπεύθυνων για την έλλειψη ενός συγκροτηµένου οικογενειακού 
σχεδιασµού, την ύπαρξη συµπτωµάτων άγχους µεταξύ των µελών, καθώς και την 
ανάπτυξη ενός αρνητικού πλαισίου συµπεριφορών γενικότερα. Παρακάτω 
επιχειρείται η ερµηνεία του τρόπου εκδήλωσης τέτοιου είδους φαινοµένων, καθώς 
εµφανίζονται µε επιµέρους παραλλαγές σε όλες σχεδόν τις αλβανικές οικογένειες. 

Εσωτερικές συγκρούσεις και ασυµφωνίες ‘’κατακλύζουν’’ και τους δύο 
συζύγους, ιδιαίτερα λόγω του ψυχολογικού αντίκτυπου των οικογενειακών-
µεταναστευτικών αποφάσεων. Όσον αφορά τους υποψήφιους µετανάστες είναι πιο 
έντονη η ψυχολογική πίεση, καθώς επρόκειτο να εγκαταλείψουν άµεσα τον 
οικογενειακό πυρήνα. 

(ΟΙΚ-3):«…έλα στο δικό µου ψυχολογία, νιώθοµε κάτι, κάτι σαν κακό, λες 
τώρα τέλειωσε, τέλειωσε παιδιά, τελείωσε, τελείωσε όλα, µυαλό είναι 
δυνατόν να το χωρέσει ένα τέτοιο σκέψη;» 

Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και οι σύζυγοι των µεταναστών, που επρόκειτο να 
παραµείνουν στη χώρα προέλευσης. 

(ΟΙΚ-5):«...(όσον αφορά την) ερώτηση, (αν λέω) ναι, (ή) όχι, σύζυγο τον 
αγαπάω, άρα λοιπόν απάντηση είναι αρνητικό, (...), (ως προς) το τι να 
κάνοµε ακριβώς, τελικό, ναι ή όχι, τελικό, όλα εξαρτάται ψυχολογικό, 
ψυχολογικό µας επηρέασε, επηρεάζεσαι ψυχολογικό, ψυχολογικό 
εξαρτάται συνήθως...»  

Εντός ενός τέτοιου πλαισίου διαµορφώνονται αντιφατικές καταστάσεις, 
επηρεάζοντας αναλόγως την ισορροπία στο οικογενειακό σύστηµα. Ακόµη πριν την 
έγκριση των οριστικών αποφάσεων έχουν αρχίσει να διαφαίνονται οι ψυχικές 
συνέπειες της ενδεχόµενης αποδιοργάνωσης των οικογενειακών σχέσεων. 

Τονίζεται από τους µετανάστες ο ρόλος των ανήλικων ατόµων στην άµβλυνση 
των αµφιθυµικών καταστάσεων στις οικογένειες. Μια (µετανάστρια) µητέρα 
αναφέρεται στον τρόπο πρόσληψης από µέρους της των τότε αντιδράσεων του γιου 
της: 

(ΟΙΚ-6)«...παιδιά σκέφτεσαι, σκεφτόµαστε (εν. σκεφτόµαστε να τους το 
λέγαµε), όχι αµέσως όµως, καταλαβαίνει, καταλάβαινε ό, τι του έλεγες, 
(...), είναι δυνατόν, δεν το παίρνοµε, κοπέλι κλαίει ό, τι και να του πεις, µα 
παιδί µου του λες, άκουσε να σου πω κάτι, όχι, όχι, όχι, δεν το κάνοµε 
καλά κοπέλια…» 

Το ίδιο και ένας (µετανάστης) πατέρας, έθεσε ως εξής το πρόβληµα: 
(ΟΙΚ-12)«...όλα το τακτοποίησες, τακτοποιούµε όλες το υποχρεώσεις, 
παιδιά όµως το σκέφτεσαι συνέχεια, (...), λες άντε να του πω, ώρα να του 
το πω, ας το για µετά ξαναλές, όπως το έβλεπες, έβλεπες παιδιά, πότε το 
ξανάβλεπες; Τι το θέλοµε, ειλικρινά να µε ρωτήσεις να σου πω, σκέφτοµαι 
να κάτσω, παιδιά είναι αµαρτία, αµαρτία είναι.» 

 101



Κρίνοντας από αυτές τις απόψεις, η παρουσία των ανήλικων ατόµων λειτουργεί 
ανασταλτικά στη λήψη άµεσων αποφάσεων, επιτείνοντας τη σύγχυση µεταξύ των 
γονέων. 

Προκειµένου να υπάρξει µια πιο ολοκληρωµένη θεώρηση των ενδο-
οικογενειακών συµπεριφορών, παρακάτω αντιπαραβάλλουµε στις αντιλήψεις των 
γονέων τις γνώµες των παιδιών τους. Συγκεκριµένα, µας αναφέρθηκε: 

(ΟΙΚ-10)«…πάω σιγά, σιγά από την κρεβατοκάµερα να το ακούσω τι 
έλεγε, κλειδωµένο είναι πόρτα, ακούω τι λένε ίσα, ίσα, (...), έλεγε ο 
πατέρας µου να την έπαιρνε (εν. τη µητέρα του), κάτι άλλο, ό, τι να πάει 
µόνο αυτός, αυτός ή η µάνα µου, όλα δεν το ακούσω δυνατά, αυτό νοµίζω 
λέει. (…). Του λέω, µπαµπά να έρθω (εν. να πάω και εγώ µαζί), γιατί να 
κάτσω, κάτσε µου λέει, έρχεται η µητέρα σου να σε έπαιρνε, έτσι το λέει...» 

Σύµφωνα µε ένα άλλο παιδί, 
(ΟΙΚ-6)«...του το έλεγα, εγώ ήθελα να µε πάρουνε, ναι µου έλεγε, έλεγε 
ναι, µετά είπε όχι, όχι, όχι λέει...» 

Οι αντιδράσεις των ανήλικων ατόµων απέναντι στο γεγονός της µετανάστευσης των 
γονέων τους είναι αρνητικές, ιδιαίτερα µάλιστα όταν καταλαβαίνουν ότι δεν 
πρόκειται να τους ακολουθήσουν.  
 Συνοψίζοντας, τόσο η αµφιβολία για την έκβαση της µεταναστευτικής 
διαδικασίας, όσο και η αβεβαιότητα για το τι θα συναντούσαν στη χώρας υποδοχής 
αποτελούν εµφανή στοιχεία στα λεγόµενα των υποκειµένων. Για έναν από τους τότε 
µετανάστες λοιπόν, 

(ΟΙΚ-1)«…αλλιώς είναι µε την λογική, ένα και ένα ίσον δύο, όλοι δεν 
πάνε; (εν. γιατί να µην πάω εγώ). Στο λεφτό όµως, (σε) δυο, τρία λεφτά 
(µετά), έχω ένα, ένα, δεν ξέρω, είµαι να σκάσω, ένα (εν. εγώ ένιωθα 
κάτι), δεν ξέρω (τι ήτανε αυτό που ένιωθα).»  

Εξαιτίας του γεγονότος της αποµάκρυνσης των συζύγων τους, οι γυναίκες των 
µεταναστών παρουσιάζονται εξίσου ανασφαλείς. 

(ΟΙΚ-3):«Τι να γενούµε, άντρας µου (επρόκειτο να) λείπει, (αυτός θα) 
έλειπε, και µετά; Άλλο τότε και άλλο τώρα, τώρα τι να σου λέω, περάσανε 
όλα αυτά για µας, (...), (ως προς) τι αισθάνεσαι τότε, µέλλον είναι 
άγνωστο...» 

Στις περιπτώσεις αυτές διακρίνεται µια αµηχανία µεταξύ των συζύγων και 
επιβεβαιώνεται ο επηρεασµός των αποφάσεων από αντιφατικούς παράγοντες. Μέσα 
από τις συµπεριφορές αυτές υποδηλώνεται µια αµφιταλάντευση σχετικά µε το τι 
µέλει γενέσθαι για τις οικογένειες. 

Ανεξάρτητα όµως από τις ψυχικές επιδράσεις της αίσθησης του αποχωρισµού, 
παράλληλα πιστοποιείται η αναγκαιότητα των όποιων επιλογών από τους µετανάστες. 
Πρόκειται για συνηθισµένες συµπεριφορές, κρίνοντας από τις ακόλουθες αναφορές:  

(ΟΙΚ-4)«…συνειδησιακά είναι κάτι το σωστό, σωστό για όλους, σκέψη 
αυτό έχει ένα κόστος, απλό είναι να το λέει ο καθένας, σηµασία έχει 
αποτέλεσµα. Αποτέλεσµα ποιο είναι, ή να δουλεύει η γυναίκα µου να 
ζήσοµε, ένα λύση, ή, το παιδιά ήθελες να πάει(εν. ή τα παιδιά επρόκειτο 
να µεταναστεύσουν); Ή ένα ή το άλλο, ειλικρινά σου µιλάω, έτσι όπως 
µιλούµε τώρα, εσύ ποιο λύση να διαλέξεις;  

Η σύζυγος ενός µετανάστη επιβεβαίωσε, λέγοντας, 
(ΟΙΚ-9)«…όχι τουρισµός, τουρίστα, ανάγκη έχοµε, λοιπόν να πάει, 
πήγαινε σαν όλους. Σπίτι µέσα δεν τον έβανε, ευκαιρία να τύχει, τίποτα 
άλλο, δρόµο (εν. επρόκειτο να µεταναστεύσει). (Από µια) 
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Συναισθηµατικό άποψη όµως, ναι, εντάξει, δεν είναι ίδιο, την κοιλιά µας 
κοιτάξοµε πρώτα» 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιχειρείται µια αναστροφή του αρνητικού κλίµατος µέσα στις 
οικογένειες από τα ίδια τα µέλη τους.  

Είτε προκρίνεται η αναγκαιότητα της εκάστοτε απόφασης, είτε τονίζεται µια 
εξιδανικευµένη εικόνα για το µέλλον, προκειµένου να δικαιολογηθεί στη συνείδησή 
τους η σηµασία των σχετικών επιλογών.  

(ΟΙΚ-2):«…ένα παροιµία αλβανικό λέει καθαρά, άκουσέ µε να στη µπω, 
ακριβώς τι λέει. Ένα νερό χωρίς να τρέχει, ε τέτοιο νερό δεν πίνεται, είναι 
δυνατό να το πιεις, λογικό είναι, νερό δεν έτρεχε. Τι συµβαίνει λοιπόν, 
εµείς, σύµφωνα µε το παροιµία, ακριβώς το ίδιο δεν είναι (εν. αυτό δε 
συµβαίνει µε µας, όπως ακριβώς λέει η) παροιµία;); (Σ’) Εµάς δεν έτρεχε 
νερό, (καθώς) και διψάς, τίποτα (δεν είχαµε), (όπως) και πεινάς, όλα αυτά 
(αναφέρεται στις συνθήκες ζωής γενικότερα). Όλη ιστορία γίνεται γι’ 
αυτό (αναφέρεται στο γεγονός της µετανάστευσης), (έτσι ώστε να) έτρεξε 
νερό να το πιούµε, κατάλαβες ποιο είναι όλη υπόθεση; Πρώτα να κλαις, 
περάσαµε διάφορα, αύριο όµως, µεθαύριο, ευτυχώς να λες, πρώτα κακά, 
περνά ό, τι περνάς, τώρα είναι καλά…»  

Ενισχύεται έτσι η ψυχική ισορροπία µεταξύ των ατόµων, καθώς κατανοείται η 
κρισιµότητα των καταστάσεων για τις οικογένειες. Αν και ο ψυχολογικός παράγοντας 
παραµένει πάντοτε ισχυρός, ορθότερο είναι να µιλήσουµε για µια αλληλεπίδραση 
συναισθηµατικών και ορθολογικών παραµέτρων. 
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6.3. Ρόλος των συγγενικών-µεταναστευτικών δικτύων 
Οι διεργασίες στο οικογενειακό σύστηµα δεν παραµένουν πάντοτε ανεξάρτητες 

από τις επιδράσεις άλλων συστηµάτων. Συστήµατα µε άµεση πρόσβαση στις 
οικογένειες των Αλβανών είναι σε θέση είτε να επηρεάσουν, είτε να τροποποιήσουν, 
είτε και να κατευθύνουν ακόµη τις στάσεις των µελών τους. Αναφερόµαστε 
συγκεκριµένα στην παρουσία των συγγενικών και µεταναστευτικών δικτύων, 
αναφορικά µε το ρόλο τους στη λήψη των αποφάσεων για τον προσανατολισµό τόσο 
των µεταναστών, όσο και των οικογενειών τους. Η διάδραση αυτή δεν αποκλείεται να 
έχει αµφίδροµο χαρακτήρα, όταν µια υποψήφια µεταναστευτική οικογένεια 
απευθύνεται σε συγγενικά και κάθε άλλου είδους υποστηρικτικά δίκτυα. Ούτως ή 
άλλως πρόκειται για µια αλληλεπιδραστική διαδικασία, όπου κάθε µέρος ασκεί 
επιρροές στο άλλο. Σε σχέση λοιπόν µε τις λειτουργίες αυτών των δικτύων τίθενται 
µια σειρά από ζητούµενα. Που έγκειται δηλαδή η παρέµβαση του στενού συγγενικού 
περιβάλλοντος; Επηρεάζονται οι διεργασίες στο οικογενειακό πλαίσιο από µια 
τέτοιας µορφής αλληλόδραση; Ποιος είναι εν τέλει ο χαρακτήρας αυτού του είδους 
της επικοινωνίας, από που εµφορείται και που καταλήγει; Μέσα από την απάντηση 
αυτών και άλλων παρεµφερών ερωτηµάτων προκύπτουν επιπλέον στοιχεία για την 
οργάνωση των αλβανικών οικογενειών. 

 
Μεταναστευτικά κοινωνικά δίκτυα 

Μέλη συγγενικών οικογενειών ή άλλων ενδεχοµένως δικτύων, όπου έχουν 
µετακινηθεί προηγουµένως στη χώρα υποδοχής, µεταφέρουν τόσο τις εµπειρίες τους, 
όσο και άλλες πληροφορίες από το µεταναστευτικό περιβάλλον στους υποψήφιους 
µετανάστες (Campani, 1997). Η έννοια της συµβολής των µεταναστευτικών δικτύων 
αποτυπώνεται στην παρακάτω αναφορά. 

(ΟΙΚ-4):«…ρωτάς άλλους Αλβανούς, Αλβανό µετανάστες πριν από µας, 
κάτι να σου πει παραπάνω, ακούσοµε κανένα άλλο γνώµη επιπλέον, (από 
κάποιον) Αλβανό µετανάστη πριν (από µας). Τι να ρωτάς, πως είναι ζωή, 
δουλειές πως πάει, πως να βολευτείς, όλα (τα) σχετικά (µε) αυτό. Μη µπας 
στραβό(ς), ρωτάς να είµαι πιο εντάξει, (αν) σου έλεγε δεν είναι καλό, ε δεν 
είναι, τι να πας εσύ µετά (να κάνεις). Πιο πολλοί δουλεύ(γ)ανε, δούλευγε 
να βγάλει µια δραχµή, δουλειά είναι έτσι. Όταν είναι (να) πηγαίνοµε 
(εµείς), (εµείς ρωτήσαµε) τον αδερφός µου, κάτω είναι αυτός πολύ 
καιρός. Άµα πας κάτω µου είπε, µην αγχώνεσαι (ως προ) τίποτα, έτοιµο 
δουλειά να σου βρει, έχοµε ένα άνεση, αδερφός σου είναι…» 

Για την εξασφάλιση όσο το δυνατόν ευνοϊκότερων προϋποθέσεων εγκατάστασης στη 
χώρα υποδοχής, οι υποψήφιοι µετανάστες συµβουλεύονται πρόσωπα, όπου έχουν 
αποκτήσει την ανάλογη εµπειρία. Πρόκειται για άλλους µετανάστες στην Ελλάδα, 
συγγενικά ή µη πρόσωπα, που καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 
συµπατριωτών τους.  

Η θετική εντύπωση περί της συµβολής των µεταναστευτικών δικτύων 
παραπάνω δεν ισχύει το ίδιο και για τις παρεχόµενες πληροφορίες τους, όπου είναι 
δυνατόν να αποπροσανατολίσουν µάλιστα τις οικογένειες, όταν δεν ελέγχεται η 
εγκυρότητά τους. Ένα από τα πρόσωπα αυτά, ο Χ., αποδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία 
στις γνώµες προηγούµενων µεταναστών, τόνισε: 

(ΟΙΚ-11)«…σίγουρο δεν υπάρχει, τρόπος είναι όµως να σιγουρεύεσαι, 
αλλιώς, δώρων άδωρον. (Αν σε) Συµφέρει να πας, δεν το συζητάς, 
κατευθεία τρέχοµε από αύριο αµέσως. Ό(χ)ι να (λες) πάω σήµερα, αύριο 
έλεγα άλλο, (τη µια να λες) ναι, (την άλλη να λες) όχι, ίδιο βιολί από την 
αρχή. Να µου πεις, φταίω εγώ; Όχι. Άλλο, φταίει άλλο. Ό, τι θέλουνε σου 
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λέγανε αυτοί, εγώ όποιο και να ρωτάς, ευχαρίστως στο απαντήσει την 
ερώτηση, αλλά ντ’ άλλων όµως, (το) µυαλό σου κολλά (έτσι)…»  

Μια τέτοια εξέλιξη ασφαλώς και επηρεάζει µε τον ένα ή το άλλον τρόπο τις σκέψεις, 
τις κρίσεις και, τελικώς, τις αποφάσεις στο πλαίσιο κάθε αλβανικής οικογένειας. 

Η διφορούµενη εικόνα για την επικρατούσα κατάσταση στην χώρα υποδοχής, 
όπως µεταφέρεται από τους εγκατεστηµένους εκεί µετανάστες, εκτός του ότι 
αµβλύνει την ανασφάλεια στις οικογένειες είναι πιθανόν να δηµιουργήσει ακόµη και 
εσφαλµένες εντυπώσεις στα µέλη τους για τις συνθήκες παραµονής στην Ελλάδα. 

(ΟΙΚ-7):«…στο ζυγαριά έµπαινε όλα µέσα, έλα όµως να το ζυγίσεις, καλά 
είναι έλεγε ο ένας, ο άλλος (σου έλεγε) να µη µπας, ποιο να πιστέψω. 
(Τον) Ίδιο άθρωπος (να) ρωτάς, µπερδεµένο στο µιλούσε, υπεύθυνο 
γνώµη, που ήτανε όµως. Μετά που πας, καλά τότε, µάτια σου έβλεπε 
τελείως διαφορετικό, όχι όπως στο λέγανε, καλά, σιγά να µην είναι ίδιο, 
(...), καλά, µάτια δεν είχε να σε κατατοπίσει όσο πιο γίνεται σωστό;» 

Αν και αναγνωρίζεται δηλαδή ο ρόλος των δικτύων ενηµέρωσης, ταυτόχρονα 
εκφράζονται αµφιβολίες ως προς την ‘’αντικειµενικότητα’’ τους. Πώς αλλιώς είναι 
δυνατόν να ερµηνεύσουµε το γεγονός, ο ίδιος πληροφοριοδότης να παρέχει την ίδια 
στιγµή αντιφατικά στοιχεία; 
 
Συγγενικά οικογενειακά δίκτυα  

Η εµπλοκή των συγγενών αφενός κυµαίνεται σε ανοµοιογενή επίπεδα και 
αφετέρου συνίσταται σε διαφοροποιηµένες κατευθύνσεις ανάλογα µε την περίπτωση 

Το συγγενικό περιβάλλον φαίνεται καταρχήν αντίθετα διακείµενο στη 
µετανάστευση µελών των οικογενειών. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται από τους τότε 
µετανάστες, ένας από τους οποίους µας είπε: 

(ΟΙΚ-3)«…άκουσε να δεις εσύ τον αδερφός µου, όσο λεφτά και να είναι, 
ποτέ του (δεν θα µετανάστευε), δεν τον ένοιαζε. Καλά είναι (έλεγε), 
άλλοι, ούτε αυτά (εν. άλλοι ήταν σε χειρότερη µοίρα), το πολλά, πολλά 
είναι περιττό, περιττό τι το θες µου έλεγε. Όποιος δεν είναι ευχαριστηµένος 
µε το λίγο, ήθελες να είναι µετά µε τα πολλά, όχι βέβαια, λοιπόν;» 

Οι µετανάστες εξηγούν ακολούθως τους λόγους τέτοιου είδους αντιδράσεων 
παραπάνω. 

(ΟΙΚ-9):«…ρωτάς βέβαια πρώτο, πρώτο κάνοµε οπωσδήποτε ένα νύξη, 
κοιτάξτε να δείτε, είπα τέλος πάντων ό, τι είπαµε, τι ήθελες να σου πει; 
Εµά, τι άλλο (εκτός από µια αρνητική γνώµη), πατέρας σου είναι, κοπέλια 
έχω (έτσι ώστε να τους καταλάβω), δικό τους πόνος έχει αυτοί…» 

Σύµφωνα µε τις παραπάνω αναφορές, το ενδεχόµενο αποδιοργάνωσης των 
οικογενειών, παράλληλα µε τους µετανάστες απασχολεί και τους στενούς τους 
συγγενείς. Στη βάση αυτή ερµηνεύεται η αντίθεση των τελευταίων στην 
αποµάκρυνση οικείων προσώπων από το συγγενικό πλαίσιο. 
 Οι µετανάστες δεν παραδέχονται ωστόσο σε όλες τις περιπτώσεις τον 
επηρεασµό τους από τα συγγενικά πρόσωπα. Μια πιο ‘’ψύχραιµη’’ εκτίµηση των 
δεδοµένων µας προσδίδει όµως ένα άλλο νόηµα στα λεγόµενά τους.  

(ΟΙΚ-5):«…(αναφέρεται στις σκέψεις των γονέων, όταν επρόκειτο 
ακριβώς να µεταναστεύσει) σου λέει αυτός δε ξανάρχεται, όλοι πάνε, δεν 
ξανάρχεται µετά, πρώτα λένε ναι, έρχεται, έρχεται, πότε να µε ξαναδούµε 
ύστερα. Σε παρακαλώ, πατέρα να ξανάρθω (εν. έτσι του έλεγε), του το πα, 
του το ξανάπα, (...), αλλιώς βλέπουνε τα πράγµατα αυτοί, (και µε) άλλο 
µάτι εγώ. Ότι επήγα, επήγα, λες να, δηλαδή, είπαµε, αλλά, να του εξηγώ 
όµως…» 
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Η ύπαρξη διαφοροποιηµένων απόψεων µεταξύ των µελών της συγγενικής-
οικογενειακής οµάδας, απόρροια ενός διαφορετικού τρόπου αντίληψης της 
πραγµατικότητας από µέρους τους, αναγκάζει ειδικότερα τους υποψήφιους 
µετανάστες, τουλάχιστον να προβληµατιστούν για τις τελικές αποφάσεις.  
 Ένας περιορισµένος αριθµός υποκειµένων δήλωσε εξαρχής τον επηρεασµό του 
από τις επιδράσεις του συγγενικού δικτύου. Σε µια τέτοια περίπτωση εκφράζονται 
γενικώς θετικές κρίσεις για την έννοια της συγγένειας, καθώς η σύµπτωση απόψεων 
εκλαµβάνεται ως ενισχυτική των προθέσεων των µεταναστών.  
Μας αναφέρθηκε συγκεκριµένα: 

(ΟΙΚ-2)«…(αναφέρεται στα λόγια των γονέων) καλά το κάνετε, πάρα 
πολύ καλά, εσείς να περνά(τε) πιο καλά. Εµείς το ψωµιά µας τελείωσε, 
φάγαµε ό, τι φάγαµε, εσείς να δούµε, τώρα είναι η σειρά σας, να δούµε 
εσείς (τι θα κάνετε). Τουλάχιστο έχετε ένα καλό ζωή, ζωή σας να το 
πετύχετε, ίδιο ευτυχία (θα) είναι (και) για µας…» 

Σε άλλη οικογένεια, 
(ΟΙΚ-6)«...αδερφή µου έκλαιγε, έκλαιγε συγκινηµένο, χαράς στο κουράγιο 
σας είπε, όχι σαν αυτούς, ποτέ να ξυπνά (εν. που δεν επρόκειτο να 
µεταναστεύσουν)…»  

Η ενθάρρυνση της µετανάστευσης από την πλευρά των συγγενών έχει συνήθως µια 
συγκεκριµένη λογική. Οι συγγενείς πιστεύουν ότι έτσι επιτυγχάνεται η υλοποίηση 
µιας σειράς οικογενειακών υποχρεώσεων, αµφίβολο αν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο υπό 
άλλες συνθήκες. Ένα τέτοιο επιχείρηµα χρησιµοποιήθηκε προηγουµένως αντίστροφα 
για την τεκµηρίωση των αρνητικών επιπτώσεων της αποδιοργάνωσης. 
 Οι συγγενείς λειτουργούν ούτως ή άλλως ως υποστηρικτικά δίκτυα για τις 
οικογένειες των µεταναστών είτε συµφωνούν, είτε διαφωνούν µε τις αποφάσεις τους. 
Όπως τονίζεται µάλιστα µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο, ο ρόλος των συγγενών έγκειται 
κατά βάση σε ψυχολογικό επίπεδο. 

(ΟΙΚ-8):«…κουµάντο στο οικογένεια έκανες εσύ, εσύ και όχι κανένας 
άλλος, άλλος δεν έχει κανένας λόγο, (...), είτε είναι όµως πατέρας σου, 
(είτε) όποιος άλλος γνωστό, συγγενής τέλος πάντων, γνώµη του το θες 
βεβαιότατα, βεβαίως το θέλοµε. Ό, τι και να σου πει, συµπαράσταση 
ψυχικό, ψυχολογικό µετράει σίγουρο, ακούσει τι θέλοµε, θέλει το καλό µας 
οπωσδήποτε, ε ναι, τι, (...), παράπονο δεν είχα, προς Θεού, προς Θεού, 
κανένα, ό, τι του περνά το έκανε, στέκεται από µπροστά (εν. σου 
συµπαραστέκεται ενεργά), άλλο τώρα αυτοί, δεν µπορούσε, δεν µπορούσε 
θα πει άλλο, άλλο (σηµαίνει ότι) δεν ήθελε…» 

Ακόµη κι όταν απουσιάζει η πρακτική συµβολή των συγγενικών δικτύων, κάτι τέτοιο 
δεν γίνεται σκόπιµα, συνεπώς δεν παρεξηγείται από τους µετανάστες. Είτε στη µία, 
είτε την άλλη  περίπτωση τονίζεται ωστόσο ο ψυχολογικός χαρακτήρας της 
παρουσίας τους. 

Ανεξαρτήτως της στάσης του συγγενικού πλαισίου σε µια σειρά ζητηµάτων για 
τις οικογένειες, οι µετανάστες επεκτείνονται περαιτέρω στη έννοια αυτών καθαυτών 
των οικογενειακών-συγγενικών δεσµών. Βάσει ποιου πλαισίου εννοείται λοιπόν ο 
χαρακτήρας των σχέσεων αυτών; 

(ΟΙΚ-4):«…οικογένεια είναι κάτι, να το πούµε, σαν ένα, κάτι σαν ένα 
νόµος ηθικής, οικογένεια είναι πρώτο, πρώτο οικογένεια, όλα άλλα µετά. 
Οικογενειακό σχέση, σχέσεις σαν οικογένεια, έχοµε ένα πατέρας, µάνα 
σου, κοπέλια σου όλο, αδέρφια µας όλοι, παιδιά του, σταµατάω, κάτι 
τέτοιο (εν. πρόκειται για µια οικογενειακή-συγγενική σχέση), σαν (να 
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υπάρχει) ένα αίµα, (...), αίµα είναι αίµα, ανάγκη έχω, νιώθω ένα αγάπη, 
σηµασία δεν είχε, είσαι αλλού, σηµασία είναι το τι υπάρχει µεταξύ µας…» 

Από την παραπάνω και άλλες σχετικές διατυπώσεις γίνεται αντιληπτή η έννοια της 
συγγένειας στην αλβανική κοινωνία γενικότερα και την οικογενειακή οργάνωση 
ειδικότερα. 
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6.4. Μεταναστευτική στρατηγική των οικογενειών 
 Ανεξαρτήτως των αρχικών σκέψεων, προθέσεων και σχεδιασµών, οι τελικές 
αποφάσεις των οικογενειών διαφοροποιούνται είτε σε επιµέρους πτυχές τους, είτε 
συνολικά. Αναφερόµαστε στην προκειµένη περίπτωση στις οικογένειες, όπου δεν 
πραγµατοποιείται απευθείας η µετακίνηση των µελών τους. Είτε πρόκειται για 
ηθεληµένη επιλογή, είτε όχι, εµάς µας ενδιαφέρει να ερµηνεύσουµε τους λόγους της 
µη ενιαίας οικογενειακής µετανάστευσης. Επιχειρείται έτσι ένα βήµα για την 
κατανόηση της συσχέτισης µεταξύ µεταναστευτικής στρατηγικής και οικογενειακού 
προσανατολισµού των Αλβανών στην παρούσα φάση. Υπενθυµίζουµε ότι ο πρώτος 
όρος έχει την έννοια ενός ευρύτερου προγραµµατισµού, ενώ ο δεύτερος αφορά κάθε 
στάδιο της µεταναστευτικής διαδικασίας ξεχωριστά. Ο µεταναστευτικός 
προσανατολισµός αποτελεί µε βάση το σκεπτικό αυτό µέρος της οικογενειακής 
στρατηγικής. 
 ∆ιαφορετική διαφαίνεται για παράδειγµα η µεταναστευτική πραγµατικότητα για 
µια οικογένεια, όπου αν και σχεδιάζεται η εγκατάστασή της στη χώρα υποδοχής, 
εξαιτίας µιας σειράς λόγων δεν επιτυγχάνεται αµέσως αυτός ο στόχος, συγκρίνοντας 
µε µια άλλη οικογένεια µε παρόµοια τύχη ως προς τη σειρά µετακίνησης των µελών 
της, όπου διαπιστώνεται όµως εκ των προτέρων µια τάση µη µόνιµης παραµονής της 
στην Ελλάδα. Και στη µία και την άλλη περίπτωση επιδιώκεται καταρχήν ο ίδιος 
στόχος: η ταυτόχρονη µετανάστευση των µελών των οικογενειών. Η διαφοροποίηση 
έγκειται στον τελικό τους προορισµό: στη µία περίπτωση είναι η χώρα υποδοχής, ενώ 
την άλλη η χώρα προέλευσης. Μέσα από την περίπτωση αυτή προκαταλαµβάνουµε 
για την πολυπλοκότητα των µεταναστευτικών-οικογενειακών επιλογών. Στο 
επίκεντρο της σχετικής συζήτησης τίθεται ένας γενικότερος προβληµατισµός, 
αναφορικά µε την έννοια του βραχυπρόθεσµου, µεσοπρόθεσµου και 
µακροπρόθεσµου προσανατολισµού των αλβανικών οικογενειών. Καταλαβαίνει 
κανείς ότι βρισκόµαστε σε ένα αφετηριακό σηµείο διαµόρφωσης ανόµοιων 
οικογενειακών ιστορικών.  

Προκειµένου να αξιολογηθούν οι παράγοντες καθορισµού του κάθε τύπου 
µετανάστευσης, αρχικώς θα µας απασχολήσει η σειρά µετανάστευσης των µελών των 
οικογενειών. Όπως γίνεται κατανοητό από τις έως τώρα αναφορές, πιο συνηθισµένο 
φαινόµενο είναι αυτό της µετακίνησης του συζύγου-πατέρα, παραµένοντας τα 
υπόλοιπα άτοµα στη χώρα προέλευσης. Υπάρχουν όµως και οικογένειες, όπου 
µεταναστεύουν την ίδια περίοδο τόσο ο σύζυγος, όσο και η σύζυγος. Και στη µία και 
την άλλη περίπτωση τα ανήλικα µέλη δε µετακινούνται σε πρώτη φάση. Από την 
άλλη, η από κοινού µετανάστευση των συζύγων εµφανίζεται σε χαµηλότερη 
συχνότητα, συγκρίνοντάς την µε το διαδεδοµένο γεγονός της µετακίνησης του ενός 
συζύγου. Επαναλαµβάνουµε ότι η οποιαδήποτε µεταναστευτική επιλογή δεν 
εξαρτάται τόσο από τις προθέσεις των µελών των οικογενειών, όσο από εξωγενείς 
κυρίως παραµέτρους, τις οποίες θα αναλύσουµε αµέσως πιο κάτω. Επηρεάζει λοιπόν 
ο προσανατολισµός των Αλβανών τον τύπο µετακίνησής τους, συµβαίνει το αντίθετο 
ή και τα δύο; Απαντώντας ένα τέτοιο ερώτηµα για όλες τις οικογένειες είναι δυνατόν 
να οδηγηθούµε σε επαρκή συµπεράσµατα περί της µεταναστευτικής τους 
στρατηγικής συνολικά. 
 Έχουµε λοιπόν οικογένειες, όπου δεν αποσκοπούν σε µια µόνιµη παραµονή 
στην Ελλάδα, συνεπώς δεν τίθεται θέµα απευθείας µετακίνησης των µελών τους προς 
αυτήν. Σχολιάζοντας σήµερα αυτού του είδους τις επιλογές µια µετανάστρια, η οποία 
δεν ακολούθησε τότε τον άντρα της, τονίζει: 

(ΟΙΚ-3)«…σκοπός (είναι να) έστελνε λεφτά, διάστηµα δηλαδή 
περιορισµένο, σαν µετανάστης δουλέψουνε, (...). Ξανάρχεται σχεδόν 
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κατευθείαν, λόγος ποιος είναι δηλαδή εγώ, κατευθείαν σχεδόν ξανάρχεται, 
(...), πήγαινε, έλα ήθελες να κάνοµε, άντρας µου να ερχότανε µια και καλή 
να τελειώσει ιστορία, τι να κάνοµε όλοι πήγαινε, έλα...» 

Σύµφωνα µε όσους µετανάστευσαν εκείνη την περίοδο, 
(ΟΙΚ-5):«…άλλο µετά έκατσες µια ζωή, τότε εγώ έλεγα, δουλέψω έτσι ένα, 
δυο χρόνια, όσο (χρόνος και) να χρειαστεί, πίσω πάλι µετά. (...). Να πας 
όλοι (εν. εάν επρόκειτο να εγκατασταθούµε όλοι), (αυτό) δεν είναι (το) 
ίδιο (πράγµα), όλοι είναι αλλιώς. Αν είναι µόνιµο (εν. εάν είναι να 
εγκατασταθούµε µόνιµα), τότε παίρνεις κοπέλια, όλοι είµαστε 
οικογενειακώς…»  

Οι παραπάνω αναφορές αποσαφηνίζουν τον τρόπο σκέψης της πλειοψηφίας σχεδόν 
των αλβανικών µεταναστευτικών οικογενειών. Εφόσον η µετανάστευση 
οποιουδήποτε ατόµου εντάσσεται σε ένα σχεδιασµό, αποβλέποντας στην παροδική 
εγκατάστασή του στη χώρα υποδοχής, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν συγκεκριµένες 
οικογενειακές απαιτήσεις, τότε δεν έχει νόηµα η µετακίνηση των υπόλοιπων µελών. 
Συµφωνούν ως προς αυτό τα αποτελέσµατα της έρευνας µε αντίστοιχες εργασίες, 
όπου παρουσιάζουν τους µετανάστες να εγκαταλείπουν τη χώρα τους για να 
εργαστούν σε µια άλλη χώρα, προκειµένου να αποκτήσουν χρήµατα και να 
επιστρέψουν εν συνεχεία πίσω µε ένα υψηλότερο εισόδηµα για την οικογένεια 
(Moskos, 1989, 9-10). Επιβεβαιώνεται εν προκειµένω ο προσωρινός χαρακτήρας της 
µετανάστευσης, όπως τουλάχιστον προσδιορίζεται στο αρχικό στάδιο διεξαγωγής 
της. 
 Άλλες οικογένειες αποβλέπουν σε µια προσωρινή διαβίωση στη χώρα υποδοχής 
είτε υφίσταται ενδεχόµενο οικογενειακής συνένωσης, είτε όχι. Σύµφωνα µε την 
πρώτη περίπτωση, εφόσον συντρέξουν οι απαιτούµενες προϋποθέσεις, οι µετανάστες 
υπολογίζουν να κατεβάσουν και την υπόλοιπη οικογένεια. Κάτι τέτοιο προκύπτει µε 
έµµεσο τρόπο από τα συµφραζόµενα στο λόγο των υποκειµένων.  

(ΟΙΚ-4):«...άριστο είσαι από άποψη υγείας, δουλέψω όσο δουλέψω, 
οργανισµό από υγεία έχω δυνατό. (Αν µε) Κρατά(νε) τα πόδια µου στέρεο, 
έχοµε συµπληρώσει ένα ποσό χρηµατικό, κάτσοµε όσο κάτσοµε, 
πετυχηµένο να πήγαινες, προϋπόθεση (όµως είναι να) έπιανε χέρια σου 
ακόµη. Αποφασίσοµε πότε να πάµε ύστερα να ζήσοµε µόνιµό µας ζωή, 
ούτως ή άλλως όσο και να είναι µεγάλωνε κοπέλια µας, εν τω µεταξύ 
λοιπόν εµείς είσαι έτοιµο να το έπαιρνες…» 
(ΟΙΚ-9):«…µπρος τα πίσω κάνοµε οπωσδήποτε (εν. επρόκειτο να 
επιστρέψουµε), πατρίδα σου είναι κάτι σηµαντικό, τελείωνε επιτέλους (η) 
δυστυχία (για τον) αλβανικός λαός, παρακαλώ έρχεται ένα τέτοιο µέρα, 
µέρα λυτρωτικό για όλους µας, µπρος τα πίσω είσαι βέβαιος. (...), ήθελα 
όµως να το κατεβάσω, στιγµή επιστρέψοµε δεν το ήξερες, περάσοµε ένα 
διάστηµα έτσι τουλάχιστο. Τουλάχιστον είσαι οικογενειακώς, κατάλαβες τι 
θέλω να πω, οικογενειακώς  σαν οικογένεια…» 

Ακόµη κι όταν δεν αποκλείεται το ενδεχόµενο οικογενειακής µετακίνησης στην 
Ελλάδα, απώτερος σκοπός είναι η µόνιµη επάνοδος των µεταναστευτικών 
οικογενειών στην Αλβανία. Τέτοιες οικογένειες καλύπτουν ένα µειωµένο αριθµό 
περιπτώσεων σε σχέση µε την αµέσως προηγούµενη κατηγορία. 

Ακόµη πιο περιορισµένος εµφανίζεται ο αριθµός των µεταναστών, που 
εξετάζουν την πιθανότητα µιας µόνιµης οικογενειακής εγκατάστασης στην Ελλάδα. 
Ένας από αυτούς τους Αλβανούς, όπου µετανάστευσε µάλιστα µε τα της συζύγου 
του, αναφέρεται στο σκεπτικό µιας τέτοιας απόφασης, λέγοντας: 
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(ΟΙΚ-10)«Αλβανία περνάς κάτι σαν πόλεµος, πόλεµος όµως ψυχολογικό, 
ψυχολογικά έσπασε την ψυχολογία σου, (...), αλυσίδες είµαστε δεµένο, 
δεµένο όλο µας το σώµα, σώµα είναι πληγωµένο, (...), δικαίωµα δεν είχες 
σαν ζωή, ζωή είναι αυταρχικό, αυταρχικό κανονίζουνε άλλοι για σένα. 
(...), αντίο σε όλα, όλους λες αντίο, αντίο είναι οριστικό, (...), ψάχνεις 
οπωσδήποτε ένα νέο ζωή, όποια χώρα να είναι αυτό, µόνιµο για την 
οικογένειά σου, εκεί να κάτσοµε, ζωή όµως όχι σαν δικό µας...» 

Απόψεις σαν τις παραπάνω αντικατοπτρίζουν τις αρνητικές συνθήκες ζωής στη χώρα 
προέλευσης, ως αποτέλεσµα των οποίων αξιολογείται η οριστική αποµάκρυνση των 
οικογενειών. Μια τέτοια περίπτωση ανταποκρίνεται θα λέγαµε στη µελλοντική 
πραγµατικότητα των οικογενειών, καθώς είναι πλέον εγκατεστηµένες µε τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο στη χώρα µας, επιδιώκοντας µια όσο το δυνατόν µονιµότερη 
παραµονή.  

Από τις έως τώρα αναλύσεις προκύπτει το εξής ερώτηµα, όσον αφορά τον 
οικογενειακό προσανατολισµό των µεταναστών. Εντάξει δηλαδή µε εκείνες τις 
οικογένειες, όπου δεν ενδιαφέρονται για την ταυτόχρονη µετακίνηση των µελών 
τους. Στις περιπτώσεις ύπαρξης ενός τέτοιου ενδεχόµενου, γιατί δεν 
πραγµατοποιείται κατά ενιαίο τρόπο η οικογενειακή µετανάστευση; Ούτως ή άλλως 
δεν επρόκειτο να είναι προς το συµφέρον των ίδιων των µεταναστών, καθώς και των 
οικογενειών τους; Η απάντηση ασφαλώς και θα ήταν καταφατική, κυρίως αν δεν 
γνωρίζαµε την ταυτότητα των Αλβανών, ως ανθρώπων που δεν αφήνουν τίποτα στην 
τύχη του. Αναφερόµαστε εποµένως σε συγκεκριµένους λόγους, οι οποίοι επενεργούν, 
οδηγώντας τις οικογένειες στην εκάστοτε µεταναστευτική διαδροµή. Σηµειώνουµε 
ότι πρόκειται για µια ‘’διαπλοκή’’ παραγόντων, που επηρεάζουν την οικογενειακή 
στρατηγική των µεταναστών. 

Συνδυάζοντας ένα φάσµα οικονοµικών παραµέτρων αντιλαµβανόµαστε τον 
αρνητικό ρόλο τους στη µετανάστευση όλων των µελών των αλβανικών οικογενειών. 
Οι οικονοµικοί παράγοντες καλύπτονται από ένα ευρύ πλαίσιο αναφορών, γι’ αυτό 
και συνοψίζουµε παρακάτω τις πιο ευδιάκριτες περιπτώσεις. 

(ΟΙΚ-4):«…(από την) οικονοµικό σου άνεση (εξαρτάται), (από) άλλο τι 
(δηλαδή να) εξαρτάται, (από την) άνεσή (µας να) διαθέσοµε κάτι. Μια 
βαλίτσα κρατώ να πάω, όλα σου ρούχα, όλο κι όλο µια βαλίτσα, (...), 
ενοίκιο είχε ακριβό, (µέσα σε) δωµάτιο έχω να µπούµε σαν άνθρωπος, 
ακριβό είχε ενοίκιο. Κοιµάσαι µε άλλους, (µέσα σε) ένα σαν υποστέγο, 
άλλους έξε είµαστε. Σου λέει άνεση, ούτε να πλυθείς δεν είχαµε καλά, 
καλά, άνεση είναι αυτό; (...). Οικογένεια το έπαιρνα, όχι, έπαιρνες την 
οικογένεια; Όλα ήτανε προβληµατικό, γυναίκα µου αποκλείεται, τέλος, 
παιδία µου αποκλείεται, προβληµατικό κατάσταση όλο. Εγκατασταθούµε 
σαν οικογένεια, διαθέσοµε όσο χρειάζεται, τότε γίνεται βέβαια, έπαιρνα 
όποιος ήθελε, οικογένεια χρειάζεται νορµάλ…» 
(ΟΙΚ-5):«…διακόσες χιλιάδες έκανε ένα Βίζα, εννοείται λαθραίο πας, 
Βίζα λογάριασε τεσσάρων ατόµων εµείς. Αν είναι να έχεις τόσο χρήµατα, 
ρωτάω, καλά δεν είµαστε όπου είµαστε; Όµως δεν έχεις τόσα παραπάνω, 
απαντώ, παραπάνω άλλο όµως δεν είχες. Ένα Βίζα όλο κι όλο, περίπτωση 
τώρα άλλος (εν. δεν υπάρχει περίπτωση για άλλο), όλο κι όλο ένα 
Βίζα…» 

Συνήθως είναι το κόστος µεταφοράς, µετακίνησης και εγκατάστασης στη χώρα 
υποδοχής, βάσει των οποίων επηρεάζεται αρνητικά η παράλληλη µετακίνηση. 
Εξαρτάται δηλαδή η βιωσιµότητα της οικογενειακής µετανάστευσης από τις 
οικονοµικές προϋποθέσεις επίτευξής της. 
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 Μια ακόµη παράµετρος µε προεκτάσεις στον προσανατολισµό των αλβανικών 
οικογενειών αφορά τις νοµικές ρήτρες µετανάστευσης. Βασική προϋπόθεση έλευσης, 
εγκατάστασης και παραµονής των µελών της οικογένειας ενός αλλοδαπού στη χώρα 
υποδοχής αποτελεί η έγκριση της άδειας παραµονής του τελευταίου, εφόσον έχει 
συµπληρώσει πέντε συνολικά έτη συνεχόµενης νόµιµης παρουσίας στην Ελλάδα. 
Αξίζει να σηµειωθεί πως τέτοιου είδους ρυθµίσεις συνετέλεσαν στη διαµόρφωση των 
αποφάσεων των µεταναστών.  

(ΟΙΚ-3):«…νόµος είναι απαγορευτικό, απαγορεύεται, απαγορευτικό 
σύµφωνα µε το νόµος, (...), εγώ έλεγε να είµαι αλλού, άκουσον, άκουσον 
δηλαδή, αλλού να είναι οικογένεια µου. (...), αναγκάζεσαι είσαι νόµιµο, 
νόµιµο είναι απαγορεύεται, απαγορεύεται την οικογένεια. Σαν να µην είχες 
οικογένεια, οικογένεια δεν υπολογίζεται, υπολογίζεται εσύ και κανένας 
άλλος, (...). Νόµος είναι νόµος, θέλοµε δε θέλοµε, νόµος είναι νόµος...» 
(ΟΙΚ-2):«…δεν έπαιρνες Βίζα από προξενείο, πρόξενος δέκα Βίζες όλους, 
όλους, όλους, όλους δηλαδή νόµιµο Βίζας, (...), περίπτωση πλαστό 
διαβατήριο βεβαίως ναι,  όχι σύµφωνα µε νόµιµο διαδικασία, 
διακινδυνέψεις να πας έτσι όµως;» 

Αµφισβητείται λοιπόν το δικαίωµα µιας κοινής οικογενειακής συµβίωσης στη χώρα 
υποδοχής, εφόσον δεν προβλέπεται η ταυτόχρονη µετακίνηση όλων των µελών των 
οικογενειών. Επηρεάζεται έτσι ευθύς εξαρχής ο µεταναστευτικός τους 
προσανατολισµός, καθώς δεν επιτρέπεται η απευθείας οικογενειακή µετανάστευση 
τουλάχιστον για µια πενταετία, ανεξαρτήτως µάλιστα των προσωπικών επιλογών των 
µεταναστών. 
 Ενδιάµεσοι παράγοντες σχετικά µε τις διεργασίες λήψης των αποφάσεων σε 
κάθε οικογένεια παρεµβάλλονται, επηρεάζουν και κατευθύνουν τους Αλβανούς προς 
τη µία ή την άλλη επιλογή. Αµφιταλαντεύσεις ως προς την καταλληλότερη λύση 
οδηγούν σε µη προβλέψιµα αποτελέσµατα, όπως συνέβη στην περίπτωση της 
παρακάτω οικογένειας: 

(ΟΙΚ-9)«Ψυχολογικό σου κόστιζε το περισσότερο, περισσότερο είναι 
ψυχολογικά, (...), ψυχολογικό είναι σηµαντικό, σηµαντικό να είσαι µε το 
παιδιά οπωσδήποτε, υποχώρηση την έκανες, (...), σωστό, (ή) λάθος τότε η 
απόφαση, ένα απόφαση είναι από µία πλευρά σωστό, σωστό, λάθος από 
την άλλη, (...), σωστό, λάθος έκανες τελικά κάτι, κάτι σε καλό να σου 
έβγαινε, ναι ή όχι τι να σου πως εγώ τότε, τότε το έκανες όλα απάνω σε 
µια κλωστή...» 

Ψευδαισθήσεις σε σχέση µε τις ψυχικές συνέπειες της επερχόµενης αποδιοργάνωσης 
είναι δυνατόν να λειτουργήσουν ανασταλτικά στην ύπαρξη ενός ρεαλιστικού 
οικογενειακού σχεδιασµού. Προκρίνονται θα λέγαµε λύσεις ‘’εν’ θερµώ’’, αµφίβολο 
αν εξυπηρετούν τις επιδιώξεις τους. 

Σε άλλο µήκος κύµατος κινούνται άλλες οικογένειες, καθώς επιµένουν 
συνειδητά σε µια σταδιακή µετανάστευση, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της 
παραµονής τους στη χώρα υποδοχής. Προκειµένου ωστόσο η οικογενειακή 
εγκατάσταση να είναι πιο οργανωµένη, κατοχυρωµένη και ασφαλής, σχεδιάζεται µια 
βήµα προς βήµα µετακίνηση των µελών. Επιλέγουµε µία από αυτές τις περιπτώσεις: 

(ΟΙΚ-11)«…δεδοµένο είναι απόφαση, απόφαση ξεγράψοµε προηγούµενό 
µας ζωή, ζωή σου έχω ξαναπεί ποιο. Άλλο σου λέω εγώ τώρα, ήθελες 
κατευθείαν για την οικογένεια (εν. να µετακινηθούµε απευθείας σαν 
οικογένεια), µια και καλή να τελειώνοµε. Κατευθείαν αποκλείεται όµως, 
ένα χώρο να µπούµε όλοι, παιδιά ήντα γενεί, βολευτεί όσο το δυνατό 
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σωστά, όµως έτσι κατευθείαν δεν γινότανε. Υπάρχει κάτι να πατήσοµε 
σταθερό, δουλειά, κάτι, σπίτι, έχοµε ένα άνεση να κάτσοµε…» 

Πρόκειται θα λέγαµε για µια πιο ορθολογική αντίληψη της πραγµατικότητας, εφόσον 
λαµβάνονται υπόψη µια σειρά ενδιάµεσοι-παρεµβαλλόµενοι παράγοντες (εξεύρεση 
κατοικίας, εργασίας, εξοικείωση µε το κοινωνικό περιβάλλον κ.ο.κ.), που έχουν µια 
σηµασία ως προς την εξέλιξη της µεταναστευτικής στρατηγικής των οικογενειών. 

Σε άλλες περιπτώσεις παρουσιάζεται ένας πιο ασαφής προσανατολισµός ως 
προς την τελική κατάληξη των οικογενειών. Μια γενικότερη ανασφάλεια σε σχέση µε 
την εξέλιξη του µεταναστευτικού εγχειρήµατος δηµιουργεί αρνητικές προδιαθέσεις 
στους Αλβανούς. Σύµφωνα µε τα λόγια µιας µετανάστριας, η οποία παρέµεινε αρχικά 
στη χώρα προέλευσης, 

(ΟΙΚ-2)«…καλά ή κακά να είναι (εν. σχετικά µε το αν επρόκειτο να είναι 
καλά ή κακά), ζωή δεν ήξερες τι συµβαίνει, (σχετικά µε το αν) είναι 
δηλαδή καλά, (ή αν) δεν είναι; Ρωτάς για τότε, τότε είναι ρίσκο, ρίσκο είτε 
έτσι, είτε αλλιώς, (...), βλέποντας και κάνοντας, έτσι, έτσι ακριβώς, 
βλέποντας και κάνοντας...» 

Ένας άλλος µετανάστης: 
(ΟΙΚ-8)«…τώρα να ρωτήσεις, ρώτησέ µε να σου πω για αύριο, αύριο αν 
µε ρωτήσεις για την επόµενη, εποµένη δε ξέροµε ένα βεβαιότητα ακόµη 
πόσο. Πόσο ακόµη να κάτσοµε εξαρτάται, εξαρτάται, εξαρτάται λοιπόν 
θα σου πω. (...). (Ως προς) Την ερώτηση τώρα, ειλικρινά ό, τι και να 
απαντήσω, απάντηση είναι ένα ειλικρινό απάντηση. Όλη την ζωή µου δεν 
είχα πάει έτσι κι’ αλλιώς µια άλλη χώρα σαν εσάς, όσο και να ναι 
αναρωτείσαι πως είναι καινούριο ζωή, ζωή την έβλεπες µε τα µάτια σου 
τότε µοναχός σου. Συγκρατηµένο είσαι οπωσδήποτε, οπωσδήποτε είναι 
ψυχολογικό, ψυχολογικό σαν βάρος, (...), ξανασκεφτείς το µετά, µετά είναι 
δευτερεύον, πρώτο, πρώτο είναι τότε παρόν…» 

Οι οικογένειες αντιµετωπίζουν το ενδεχόµενο της µετανάστευσης µε ένα φοβικό 
τρόπο είτε πρόκειται να εγκατασταθούν σε κάποια φάση στη χώρα υποδοχής, είτε όχι. 
Ανεξαρτήτως του ότι δε µετακινούνται µε όλα τους τα µέλη, τέτοιες οικογένειες 
αναπτύσσουν συνήθως έναν αδιευκρίνιστο µεταναστευτικό σχεδιασµό, καθώς και 
έναν αµφίρροπο προσανατολισµό ως προς την τελική έκβαση της µεταναστευτικής 
διαδικασίας. 
 Σε άλλο σηµείο της έρευνας σχολιάζεται η αντιφατικότητα τέτοιου είδους 
σκέψεων, καθώς λαµβάνεται υπόψη η εξέλιξη της µεταναστευτικής διαδικασίας 
συνολικά (Βλ. κεφ. 8).  
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6.5. Οργάνωση της µετανάστευσης 
Μεταξύ του διαστήµατος λήψης των τελικών αποφάσεων και της 

πραγµατοποίησης της µετανάστευσης λαµβάνουν χώρα µια σειρά ενεργειών από τις 
οικογένειες των µεταναστών, καθώς και από άλλα ενδεχοµένως πρόσωπα, όσον 
αφορά την εξασφάλιση όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκών προϋποθέσεων οργάνωσης της 
µετακίνησης. Ζητήµατα σχετικά µε τις διαδικασίες διέλευσης των συνόρων, όπως και 
τις συνθήκες διαµονής, εργασίας και παραµονής των µεταναστών στη χώρα υποδοχής 
απασχολούν εξίσου τις οικογένειες. Στο πλαίσιο αυτό επιλέγονται οι τρόποι, τα µέσα 
και οι µέθοδοι, προκειµένου να διασφαλιστεί η επιτυχής έκβαση της µετανάστευσης. 
Σηµαντικά θέµατα απασχολούν τις οικογένειες είτε στην περίπτωση µετακίνησης 
περισσότερων του ενός ατόµων, όπου αποδίδεται βάση στη σειρά µετανάστευσης των 
προσώπων, είτε σε σχέση µε τον τύπο συµβίωσης των µελών τους, δεδοµένων των 
συνεπειών της αποδιοργάνωσης.  

Οι θεσµικές προϋποθέσεις αποτελούν τον πρώτο ‘’σκόπελο’’ για τους 
µετανάστες. Σε συνάρτηση µε την παραπάνω παράµετρο τίθεται το ζήτηµα της 
διέλευσης των συνόρων, καθώς και της οργάνωσης της µετανάστευσης γενικότερα. 
Εξαιτίας των προβληµάτων απόκτησης Βίζας µε νόµιµο τρόπο, η πλειοψηφία των 
Αλβανών επιλέγει µε άλλα µέσα την είσοδο στην Ελλάδα. Ένα από τα άτοµα αυτά, ο 
Χ., αναφέρεται στην περίοδο, όταν ήταν να µετακινηθεί στη χώρα µας: 

(ΟΙΚ-3)«…υπήρχε πρόβληµα µε το χαρτιά, υπεύθυνο είναι προξενείο, 
πρόξενο µπλέκεται µέσα στην υπόθεση, (...), έπαιρνες ένα πλαστό βίζα 
λοιπόν, προξενείο στο περνά, πλαστό άδεια, κανονικό!» 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποδίδεται επιπλέον και στους µηχανισµούς πρόσβασης στη 
χώρα υποδοχής. 

(ΟΙΚ-6):«Ξεκινάς (από) Αλβανίο, (µε) αυτοκίνητο, (σε) λαθραίο ταξί, 
(φτάνουµε στην) Αθήνο, (υπάρχει) ένα γνωστό µου, άλλος (ο οποίος µας 
παρέλαβε εκεί), κατέβοµε Ηράκλειο, καταλήξαµε σήµερα έτσι. Έχοµε 
σκεφτεί (όλα τα ενδεχόµενα), κανονιστεί πριν κατεβείς, εννοείται, 
οργανωµένα πράµατα, νόµιµο δεν είσαι, οργανωµένο όµως…» 

Αναφορικά µε τους µηχανισµούς πρόσβασης στη χώρα υποδοχής διακρίνονται τρεις 
κυρίως περιπτώσεις. Είτε αποκτά κάποιος πλαστά έγγραφα, ξοδεύοντας όµως υψηλά 
χρηµατικά ποσά, είτε µετακινείται δίχως έγγραφα, διακινδυνεύοντας επίσης την 
έλευσή του, ενώ δεν αποκλείεται και η εξασφάλιση της διόδου µε νόµιµα µέσα. Το 
τελευταίο ενδεχόµενο δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισµένο στην περίπτωση της 
αλβανικής µετανάστευσης.  

Εκτός από το πρόβληµα της διέλευσης των συνόρων, η εύρεση διαµονής, 
κατοικίας και εργασίας απασχολούν το ίδιο τους αλλοδαπούς. Οι παραπάνω 
παράγοντες είναι καθοριστικοί για την επιβίωση σε ένα µεταναστευτικό περιβάλλον, 
καθώς και την εκπλήρωση των στόχων των αλβανικών οικογενειών.  

(ΟΙΚ-10):«…βρίσκω δυο γνωστό, γνωστοί µου, ήξερε πληροφόρηση καλό, 
καλά πληροφορηµένος, (σε) όλα (είσαι προετοιµασµένος) εκ των 
προτέρων άρα, (...), ξέροµε για δουλειά, δουλειά βεβαιώνεσαι, παρακάτω 
µετά, ύστερα (µας απασχόλησε), έχω υπόψη µου ένα σπίτι, γνωστός µου 
το κανόνισε επίσης…» 

Επιδιώκοντας την οργάνωση της µετακίνησης µε όσο το δυνατόν πιο ικανοποιητικό 
τρόπο, ένας αριθµός µεταναστών λαµβάνει υπόψη τις παραπάνω απαιτήσεις, 
χρησιµοποιώντας όλα τα διαθέσιµα µέσα εξυπηρέτησής τους. 

Προκειµένου να αντιµετωπιστούν ενδεχόµενες δυσχέρειες µετακίνησης, 
εγκατάστασης και παραµονής στη χώρα υποδοχής παρατηρείται το φαινόµενο της 
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οµαδικής µετανάστευσης από την Αλβανία στην Ελλάδα. Ένας αλλοδαπός µας 
εξήγησε την έννοια µιας τέτοιας πρακτικής.  

(ΟΙΚ-4):«…το πως είναι ένα πρόβληµα, πόσοι δεν είχε εξαφανιστεί από 
την συνόρα, κόσµος και κοσµάκης, (...), σύνορα είναι επικίντυνο, άθρωπος 
είσαι ρε παιδί µου, κάτι τυχαίνει, συµβαίνει κάτι ξαφνικό, ξαφνικά τα 
χάνεις, λογικό δεν είναι; (...). Έξε άτοµο ξεκινάς, ξάδερφός µου, δύο, ένας 
έσερνε την γυναίκα του, εγώ είναι το τρίτο άτοµο, ακόµη δυο άτοµα, (...), 
(είµαστε ο) ένας µε τον άλλο κοντά, κοντά του είσαι,  επάθαινε κάτι, του 
πρόσφερνες την πρώτη βοήθεια…» 

Συγκρίνοντας ένας άλλος µετανάστης την οµαδική µε την ατοµική 
µετακίνηση, κατέληξε στο εξής συµπέρασµα: 

(ΟΙΚ-1)«…λέµε τώρα, εσύ µοναχός σου, εγώ έχω άλλος ένας άτοµο, 
πιστεύω δεν συγκρίνεται, είσαι µειονεκτικό, (...), δυο, δυο, δύο είναι άλλο, 
εσύ όµως, κανένα, υπήρχε κανένας άνθρωπος;» 

Αν και ο συγκεκριµένος τύπος µετανάστευσης δεν υπερισχύει σε όλες τις 
περιπτώσεις, βέβαιο είναι ότι διευκολύνει τους µετανάστες, καθώς τα όποια 
προβλήµατα θεωρούνται κοινά, αντιµετωπίζονται συλλογικά και αναπτύσσεται 
επιπλέον µια ψυχολογική υποστήριξη µεταξύ τους. 

Σε άλλες περιπτώσεις δεν οργανώνεται εκ των προτέρων η µεταναστευτική 
διαδικασία. Πως δικαιολογείται όµως κάτι τέτοιο; 

(ΟΙΚ-12):«...τότε πάει όλος ο κόσµος, γιατί έκατσε τόσο, λες να µη 
δουλεύει δηλαδή; Σαν όλους τον άλλος είµαστε, όπως είσαι πας, µετά να 
δούµε, ίδιο πράµα είναι, (...), δουλειά να µας το πούνε, κάτσε να 
κατέβαινα, ούτως ή άλλως, δηλαδή τι,  ήθελες να λέω, παρακαλώ δουλειά, 
δουλειά δώστε µου; Εσύ τι είσαι, είναι εγώ έξυπνος, άλλος  είναι βλάκας;» 

Πρόκειται στην προκειµένη περίπτωση για οικογένειες µε µειωµένες προσδοκίες για 
το µέλλον τους, πράγµα που εξηγείται λόγω της αδυναµίας να συγκροτήσουν ένα 
ρεαλιστικό µεταναστευτικό προγραµµατισµό.  

Παράλληλα µε την προετοιµασία της µετανάστευσης λαµβάνεται υπόψη και ο 
χαρακτήρας της οικογενειακής οργάνωσης στη χώρα προέλευσης, αναφορικά µε τα 
πρόσωπα, όπου δεν επρόκειτο να µετακινηθούν. 

Κατά κύριο λόγο προτείνεται η συγκατοίκηση του ενός γονέα µαζί µε τα 
ανήλικα άτοµα στην ίδια κατοικία της οικογένειας, όπως και πριν. Μια µετανάστρια 
αξιολογεί σήµερα τις τότε επιλογές: 

(ΟΙΚ-3)«…τι λόγος, εκεί να κάτσοµε, περίπτωση να µετακοµίσεις είναι 
µικρό, ο κουνιάδος µου, αυτός είπε (να µετακοµίσουµε), για τι του λέω, 
σπίτι έχοµε, έχοµε συνηθίσει κιόλας, (...), διαφορετικό υπάρχει, υπάρχει 
µια διαφορά, άντρας σου απουσιάσει, φοβάσαι, είναι δύσκολο, τυχαίνει 
κάτι, µοναχή µου δηλαδή, πρόβληµα τέτοιο δεν αντιµετωπίσω εγώ, από 
κάτω, ακριβώς από κάτω, κουνιάδος µου κάτι να έχοµε, έλα του λέω, 
έρχεται, δίπλα (κατοικούµε)»  

Συνηθισµένη µεν αυτή η περίπτωση, όχι όµως και η µοναδική, τουλάχιστον όπως 
αποδεικνύεται στη συνέχεια. 

Η διαβίωση µε την οικογένεια καταγωγής ενός εκ των δύο συζύγων αποτελεί 
πιθανό ενδεχόµενο, περιορισµένης έκτασης βεβαίως. Το παρακάτω παράδειγµα είναι 
ενδεικτικό, όπου η σύζυγος ενός µετανάστη εξακολούθησε να συµβιώνει µε την 
οικογένεια του πεθερού της στην ίδια κατοικία. 

(ΟΙΚ-2):«...µόλις παντρευτούµε (εν. όταν παντρεύτηκαν µε το σύζυγό 
της), παντρεύεσαι, είµαι εγώ, ο άντρας µου, (µετά επίσης) γέννησα δυο 
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παιδιά, µόνιµο εγκατάσταση, εγώ µε τον άντρας µου και ο πεθερός µου µε 
την πεθερά µου (εν. συγκατοικούσαν όλοι τους από κοινού).» 

Ακόµη και στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται οπωσδήποτε για µεταβολή του 
τρόπου συγκρότησης του ιδιωτικού βίου. Οικογένειες σαν αυτή συνιστούν ούτως ή 
άλλως µια διευρυµένη µορφή συνύπαρξης, όχι ασυνήθιστη στην αλβανική κοινωνία. 

Όταν τέλος δεν ακολουθούν την ίδια χρονική περίοδο τα ανήλικα άτοµα τους 
µετανάστες γονείς, τότε δεν τίθεται ζήτηµα άλλης επιλογής εκτός από την 
εγκατάστασή τους στις οικογένειες των ανιόντων ή των εκ πλαγίου συγγενών. Μια 
µετανάστρια, η Υ., αναφέρεται στη συνέχεια σε αυτό το ενδεχόµενο, λέγοντας: 

(ΟΙΚ-10)«…όλο τα χρόνια είναι εκεί, θείος του, τον είχε σαν πατέρα του, 
δικό µας παιδιά σα να ναι δικά του είναι…» 

Όλες οι περιπτώσεις διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον αριθµό των µετακινούµενων, 
όπως και τη σειρά µετακίνησης των ατόµων σε κάθε οικογένεια. Οποιαδήποτε 
µορφή-δοµή συλλογικής οργάνωσης σχετίζεται αφενός µε τις επικρατούσες 
αντιλήψεις περί οικογενειακών-συγγενικών δεσµών στην αλβανική κοινωνία και 
αφετέρου µε τις ‘’αντικειµενικές’’ συνθήκες διαβίωσης-συµβίωσης των οικογενειών. 
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6.6. Συγκρίσεις και σύνοψη 
 
Ως προς τη λήψη των αποφάσεων 
 Σε όλες τις οικογένειες εντοπίζεται καταρχήν µια ‘’ασάφεια’’ ως προς τις 
επιδιώξεις των µεταναστών. Οι οικογενειακές διεργασίες προσδιορίζονται στο 
σύνολό τους από ενδιάµεσες καταστάσεις, αποτέλεσµα των οποίων είναι να 
επιτείνεται η ρευστότητα. Άλλοτε είναι δυνατόν να προτάσσεται η αναγκαιότητα των 
µεταναστευτικών επιλογών, άλλοτε να επικρατεί ένας προβληµατισµός για τις 
συνέπειες της ενδεχόµενης αποδιοργάνωσης, ενώ δεν αποκλείεται και ένας 
συνδυασµός των παραπάνω παραµέτρων ακόµη και στην ίδια οικογένεια.  

(ΟΙΚ-3):«Τι να γενούµε, άντρας µου (επρόκειτο να) λείπει, (αυτός θα) 
έλειπε, και µετά; Άλλο τότε και άλλο τώρα, τώρα τι να σου λέω, περάσανε 
όλα αυτά για µας, (...), (ως προς) τι αισθάνεσαι τότε, µέλλον είναι 
άγνωστο, (...), περιθώρια είναι περιορισµένα, σκεφτόσουνα την 
κακοµοιριά, κανείς δεν ζούσε όπως θέλει, µείον από χρήµατα, ένα 
απελπισία, απελπισία σαν ζωή. Κάτι χρειαζότανε, χρειάζεσαι ψυχικό 
δύναµη, έτσι (ώστε να) αλλάξοµε κάτι, προσωπικό από εσένα (τον ίδιο). 
Ήθελες να χεις (όπως ο) καθένας λεφτά, πας και συ, κάτι πετυχαίνοµε έτσι, 
(...), όλα αυτά εντάξει, όµως, σαν οικογένεια, πόσο κοµµάτια, κοµµατάκια, 
εκεί, αλλού;» 

Οι αποφάσεις στο πλαίσιο των οικογενειών τροποποιούνται, διαφοροποιούνται ή και 
µεταβάλλονται, κυρίως λόγω της ψυχολογικής πίεσης στην πορεία των σχετικών 
συζητήσεων.  
 Συνέπεια του διαµορφούµενου ψυχολογικού κλίµατος στον οικογενειακό 
πυρήνα είναι η ενίσχυση άλλου είδους συνθηκών αστάθειας, ανασφάλειας και 
αναβλητικότητας. Αναφερόµενοι στο χαρακτήρα των οικογενειακών συζητήσεων 
εννοούµε αυτήν ακριβώς την αίσθηση αµφιταλάντευσης ως προς τις τελικές επιλογές. 
Συγκεκριµένα, µας αναφέρθηκε:  

(ΟΙΚ-4)«…όλο λόγια, τίποτα δεν έκανες, ακόµη εµείς τίποτα, είµαστε όλο 
λόγια, λόγια είσαι (εν. λόγια σηµαίνει ότι είσαι συνεχώς), αναβολή (σ)την 
αναβολή. Όλο κάτσε, κάτσε να δούµε, παραπονιέται αυτή, η γυναίκα µου, 
γνώµη µου εµένα είναι άλλο. Απόφαση χρειάζεται, κάνοµε ό, τι κάνοµε, 
κύριε, αποφασίσοµε αυτό, ορίστε, το αποφασίσοµε. Μια και καλή (είναι 
να) το λες, τώρα, ό, τι γίνεται, γίνεται, όχι να το σκέφτεσαι συνέχεια…» 

Οικογένειες σαν την παραπάνω ασφαλώς και δεν είναι σε θέση να παρουσιάσουν ένα 
συγκροτηµένο µεταναστευτικό προσανατολισµό. Αν και επιλέγεται τελικά µια 
συγκεκριµένη λύση, κάτι τέτοιο είναι αποτέλεσµα αντιφατικών αναπαραστάσεων. 
Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται στρεσογόνες καταστάσεις στο οικογενειακό σύστηµα 
και επιτείνεται ψυχικά ένα άγχος µεταξύ των µερών. Κανένας δεν είναι βέβαιος για 
τη βιωσιµότητα των όποιων αποφάσεων, ωστόσο είναι προετοιµασµένος για 
οποιοδήποτε ενδεχόµενο, όσον αφορά το µέλλον της οικογενειακής παραµονής σε 
µια από τις δύο χώρες. 
 Οι µετανάστριες παρουσιάζονται έτσι περισσότερο διστακτικές, εµµένοντας στη 
διάσταση των ψυχο-κοινωνικών σχέσεων εντός των οικογενειών, ενώ οι µετανάστες, 
λιγότερο ίσως αναβλητικοί, ενδιαφέρονται κυρίως για πρακτικής φύσεως ζητήµατα 
σε σχέση µε την οργάνωση της µετανάστευσης. Καθώς ο προσανατολισµός των 
µεταναστών, τουλάχιστον σε µια πρώτη φάση, αποβλέπει στην παραµονή των 
γυναικών στη χώρα προέλευσης, αυτές επικεντρώνονται στις προϋποθέσεις 
οικογενειακής συµβίωσης κατά την περίοδο αµέσως µετά την αποµάκρυνση των 
συζύγων τους. Υπό την έννοια αυτή επιµένουν σε µια πιο διεξοδική συζήτηση των 
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συνεπειών της ενδεχόµενης αποδιοργάνωσης στη λειτουργία του οικογενειακού 
συστήµατος, καθώς και την οργάνωση του νοικοκυριού συνολικά. Αντιθέτως, οι 
σύζυγοί τους µεταθέτουν τη σηµασία των όποιων αποφάσεων στο απώτερο µέλλον, 
όταν θα έχουν αρχίσει να διαφαίνονται κατά τη γνώµη τους τα θετικά αποτελέσµατα 
της µετανάστευσης. Κοινό στοιχείο σε κάθε περίπτωση αποτελεί η διατύπωση της 
άποψης για µια ενιαία οικογενειακή συµβίωση σε µια από τις δύο χώρες: (ΟΙΚ-
3)«…σηµασία δεν είναι το που, χωριστό να µην είσαι τουλάχιστο, όλα (τα) υπόλοιπο 
(τα) ξεπερνάς…» 
 
Ως προς τον προσανατολισµό των οικογενειών 
 Συγκρίνοντας όλες τις οικογενειακές περιπτώσεις είναι δυνατόν να 
καταλήξουµε ως προς τα ενδεχόµενα του µεταναστευτικού τους προσανατολισµού. 
Έχουµε λοιπόν οικογένειες, όπου δεν αποσκοπούν σε µια µόνιµη παραµονή στη χώρα 
προορισµού, συνεπώς δεν τίθεται θέµα απευθείας µετακίνησης των µελών τους προς 
αυτήν. Άλλες οικογένειες αποβλέπουν σε µια προσωρινή διαβίωση στη χώρα 
υποδοχής είτε υφίσταται ενδεχόµενο οικογενειακής συνένωσης, είτε όχι. Ακόµη πιο 
περιορισµένος εµφανίζεται ο αριθµός των µεταναστών, προτάσσοντας την 
πιθανότητα µιας µόνιµης οικογενειακής εγκατάστασης στη χώρα µας. Σε άλλο µήκος 
κύµατος κινούνται άλλες οικογένειες, καθώς επιµένουν συνειδητά σε µια σταδιακή 
µετανάστευση, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της παραµονής τους σε µια από τις δύο 
χώρες. Σε άλλες περιπτώσεις παρουσιάζεται ένας πιο ασαφής προσανατολισµός ως 
προς την τελική κατάληξη των οικογενειών. 

Ως προς την ερµηνεία του µεταναστευτικού προσανατολισµού των οικογενειών 
έχουµε τις εξής παρατηρήσεις. Όταν προβλέπεται εξαρχής να µεταναστεύσει 
αποκλειστικά ο σύζυγος, χωρίς να τίθεται κάποιο άλλο ενδεχόµενο στην πορεία 
εξέλιξης των πραγµάτων, ταυτόχρονα διακρίνεται µια τάση παραµονής των 
οικογενειών στη χώρα προέλευσης. Πρόκειται θα λέγαµε για µια από τις πιο 
συνηθισµένες οικογενειακές περιπτώσεις. Κυρίως όµως στις οικογένειες εκείνες, 
όπου τίθεται προς συζήτηση η από κοινού µετανάστευση των συζύγων, εξίσου πιθανή 
είναι η προοπτική εγκατάστασης, µόνιµης ή προσωρινής, όλων των µελών κάποια 
στιγµή στη χώρα υποδοχής. Άλλο βεβαίως ο οικογενειακός προσανατολισµός των 
µεταναστών ως αντικείµενο προβληµατισµού και άλλο ως ζήτηµα πρακτικής 
εφαρµογής. Τι εννοούµε ακριβώς µε τη διατύπωση αυτή θα φανεί µέσα από τις 
αναλύσεις στα επόµενα κεφάλαια.  

Αναφερθήκαµε παραπάνω στην προοπτική µετανάστευσης και των δύο 
συζύγων, λέγοντας ότι είναι δυνατόν να καλύπτουν δύο ενδεχόµενα: αυτό της 
προσωρινής και της µόνιµης οικογενειακής παραµονής στη χώρα υποδοχής. 
Προκειµένου να κατανοήσουµε µια τέτοια διαφοροποίηση, παρατίθενται παρακάτω 
δύο διαµετρικά αντίθετες απόψεις. 

(ΟΙΚ-9):«…βιάζεσαι να τελειώσεις, τελειώσοµε µια ώρα πιο νωρίς, όσο 
το καθυστεράς, µείον είναι, είσαι παντρεµένο, (είχαµε λοιπόν) παιδιά…» 
(ΟΙΚ-10):«…πρώτα βεβαίως εµείς, γυναίκα µου, εγώ, παιδιά µετά, (έως 
ότου) µελώσει, εντωµεταξύ συνηθίσοµε εµείς, γενικώς είσαι ανετότερο…» 

Ως προς την πρώτη περίπτωση, η µετανάστευση των γυναικών λειτουργεί 
συµπληρωµατικά στις δραστηριότητες των συζύγων, έτσι ώστε να επισπευσθεί η 
επιστροφή τους στη χώρα προέλευσης. Στη δεύτερη αναφορά, σκοπός είναι η 
διαµόρφωση των προϋποθέσεων εκείνων, έτσι ώστε να προετοιµαστεί η είσοδος και 
των υπόλοιπων µελών στη χώρα υποδοχής. Σηµασία δεν έχει λοιπόν ο αριθµός ή η 
σειρά των µετακινούµενων, αλλά οι οικογενειακοί στόχοι που εξυπηρετούνται κάθε 
φορά ανάλογα µε τον τύπο µετανάστευσης. 
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Όπου τώρα εµφανίζεται υπαρκτό το ενδεχόµενο µετεγκατάστασης των 
οικογενειών στη χώρα υποδοχής, παράλληλα διακρίνουµε δύο επιµέρους 
περιπτώσεις. Είτε η συµβίωση των µελών τους θεωρείται προσωρινού χαρακτήρα, 
είτε δεν αποκλείεται ακόµη και µια πιο παρατεταµένης διάρκειας παραµονή. Κάτι 
τέτοιο εξαρτάται από τους βραχυπρόθεσµους, µεσοπρόθεσµους και 
µακροπρόθεσµους στόχους των οικογενειών. Άµεσο επακόλουθο είναι να µην µπορεί 
να υπάρξει µια ακριβής εικόνα του τι µέλει γενέσθαι για τις οικογένειες, καθώς τα 
όρια στην αλβανική µετανάστευση είναι ασαφή, δυσδιάκριτα και ευµετάβλητα, 
τουλάχιστον όπως προσδιορίζονται στην παρούσα φάση. Ναι µεν διατυπώνονται 
κάποιες απόψεις, στο δια ταύτα όµως τελικά, απουσιάζει µια επαρκής τεκµηρίωση 
των εκάστοτε επιλογών. Καθίστανται δηλαδή οι οικογένειες έκθετες έναντι των 
αποφάσεών τους. 

Ο νόµιµος ή µη χαρακτήρας της µετανάστευσης επηρεάζει στην προκειµένη 
περίπτωση την κατεύθυνση της στρατηγικής των οικογενειών. Ελλείψει νοµικών 
προϋποθέσεων εισόδου περιορίζονται αναµφίβολα οι επιλογές των µεταναστευτικών 
οικογενειών.  

(ΟΙΚ-4):«Είναι δυνατόν αυτό, πίστεψέ µε, οικογένεια το σκέφτεσαι, 
σκοπός εδώ, θέλοµε να µπορέσοµε, µπορούµε όµως; Απαγορεύεται ρητά, 
ρητά και κατηγορηµατικά, οικογένεια, να ποιο είναι πρόβληµα, 
απελάσουνε όλους µας...» 

Ούτε οι νοµίµως µετακινούµενοι έχουν όµως δικαίωµα απευθείας οικογενειακής 
εγκατάστασης, άρα δεν εξαλείφονται αυτοµάτως οι ανασχετικοί παράγοντες 
υλοποίησης της µεταναστευτικής τους στρατηγικής. Είναι βεβαίως σε µια 
ευνοϊκότερη συγκυρία, καθώς κινούνται σε πιο σταθερή βάση, αποτέλεσµα της 
νοµικής τους κάλυψης. Στην περίπτωση των παράνοµων µεταναστών, λόγω νοµικού 
καθεστώτος, ο προσανατολισµός των οικογενειών αφενός µεν παρουσιάζεται 
ασαφής, αφετέρου δε καλύπτεται από όλες τις προαναφερθείσες εκδοχές.  
 
Ως προς την οργάνωση της µετανάστευσης 
 Σχετικά τώρα µε την οργάνωση της µετανάστευσης διακρίνονται δύο κύριες 
κατηγορίες οικογενειών. Στην πρώτη περίπτωση ανήκουν οι οικογένειες, όπου έχουν 
προχωρήσει σε µια σχετική προεργασία, αξιολογώντας ορθολογικά τις 
µεταναστευτικές συνθήκες. Εξίσου υπαρκτό είναι το ενδεχόµενο να µην 
αναπτύσσεται ένα συγκεκριµένος προγραµµατισµός, συνέπεια ενός ανορθολογικού 
τρόπου εκτίµησης της δεδοµένης πραγµατικότητας. Συγκρίνοντας τις δύο αυτές 
οµάδες θα λέγαµε ότι διαµορφώνεται µια ενδιάµεση κατάσταση για την πλειονότητα 
των αλβανικών µεταναστευτικών οικογενειών. Αντιπροσωπευτική είναι η παρακάτω 
αναφορά: 

(ΟΙΚ-7):«…οργανώνεσαι όσο, όσο είναι δυνατό, έχοµε ένα ύπνος, 
τουλάχιστο κοιµάσαι, ένα πιάτο φαΐ, έτρωγε επίσης, κυρίως βέβαια 
δουλειά, δουλεία είναι το άλφα και το ωµέγα για µας, (...), σηµείωσε όµως 
αυτό, ενέργειες κάνω, κάνω όσο µπορώ, µπορούσες κάνω κάτι, το έκανες, 
όµως τελικά, πραγµατικό(τητα) είναι άλλο, λάθος να είσαι τόσο σίγουρος, 
προσγειωθούµε λίγο ανώµαλο…» 

Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν την απόσταση µεταξύ του αρχικού σχεδιασµού και της 
µετέπειτα κατάληξης των οικογενειών. Όσο πιο ελλιπής είναι η µεταναστευτική 
προετοιµασία, τόσο αµβλύνεται το χάσµα µεταξύ ‘’αντικειµενικής’’ και επιθυµητής 
συγκυρίας στη χώρα υποδοχής. 

Όσοι επρόκειτο να µετακινηθούν µε µη νόµιµο τρόπο, ταυτόχρονα 
παρουσιάζονται πιο ανασφαλείς ως προς την οργάνωση της µετανάστευσης, καθώς 
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και την εν γένει παραµονή τους στη χώρα υποδοχής. Μας δήλωσε χαρακτηριστικά 
ένας λαθροµετανάστης: 

(ΟΙΚ-8)«…τι θες, έτσι που πας, θέµα είναι το να φεύγοµε, πως τώρα, αυτό 
είναι λεπτοµέρειες, ψιλό γράµµατα, τουλάχιστο για εµένα, όπου θέλεις να 
πας µετά…» 

Και στην περίπτωση των παράνοµων µεταναστών είναι δυνατόν όµως να 
σχεδιάζεται και να επιτυγχάνεται µάλιστα µε απόλυτη ακρίβεια η είσοδος στη 
χώρα υποδοχής. 

(ΟΙΚ-12):«...προλαβαίνω να περάσοµε, περνάς, όλα καλά, άγχος υπάρχει, 
αυτό να λέγεται, παίρνοµε όµως τα µέτρα µας, (...), χρειάζεται βεβαίως 
προσοχή, προσέχοµε πολύ, κάθε σου κίνηση είναι µελετηµένο, πως να 
µπεις, ποιου να µιλήσεις, έχοµε ενηµερωθεί καλά…» 

Εάν λάβουµε υπόψη τον υψηλό αριθµό των λαθροµεταναστών, που διέρχονταν τα 
ελληνοαλβανικά σύνορα στη συγκεκριµένη περίοδο, τότε µπορούµε να 
κατανοήσουµε την αναποτελεσµατικότητα των νοµικών προϋποθέσεων για τους 
αλλοδαπούς. 
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7. ΦΑΣΗ ΑΠΟ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
 

7.1. Οικογενειακός αποχωρισµός µεταξύ των µελών 
Ο αποχωρισµός των µελών της οικογένειας ισοδυναµεί µε ένα ψυχολογικά 

φορτισµένο γεγονός. Πρόκειται για την περίοδο συνειδητοποίησης του ενδεχόµενου 
αποδιοργάνωσης των οικογενειακών σχέσεων Όσοι πρόκειται να µεταναστεύσουν, 
βιώνουν εντονότερα τις τελευταίες στιγµές. Μας είπε λοιπόν µια µετανάστρια: 

(ΟΙΚ-1)«…περασµένο είναι όλα αυτά τώρα, τώρα το σκέφτεσαι, 
σκεφτόµαστε όλες εκείνο τις στιγµές. Ώρα είναι, είναι ώρα µηδέν, ρολόι 
γυρνούσανε δείχτες, δείχτες έτρεχε, λεπτό είναι ένα ατέλειωτη στιγµή…» 

Σύµφωνα µε έναν άλλο Αλβανό,  
(ΟΙΚ-10)«…αγκάλιασα γυναίκα σφιχτό, έσφιξα παιδιά δυνατά, όλους το 
χαιρετάς, χαιρετώ ένα σωρό κόσµος, γνωστός, γνωστός µου όλοι. Στιγµή 
σαν αυτό, όπως είναι κηδεία, κηδεία κανονικά, συγκινηµένο όλη 
οικογένεια…»  

Οι συγκινησιακοί παράγοντες επενεργούν κατά τέτοιο τρόπο, που θέτουν στο 
περιθώριο ορθολογικές εκτιµήσεις της πραγµατικότητας. Αποτέλεσµα είναι η 
διατάραξη της υφιστάµενης ισορροπίας στο οικογενειακό σύστηµα, κυρίως λόγω της 
επερχόµενης αποδιοργάνωσης στο εσωτερικό του. 
 Αξίζει να αναφερθούµε στις εµπειρίες των παιδιών των µεταναστών, 
αποκτώντας έτσι µια συνολική εικόνα των διαδικασιών αποχωρισµού. Οι συνθήκες 
αποδιοργάνωσης επηρεάζουν την ψυχική κατάσταση των ανήλικων ατόµων 
ιδιαιτέρως. Ενδεικτική είναι η ακόλουθη αναφορά: 

(ΟΙΚ-6)«…το είπανε εµένα, έτσι, έτσι, µέσα µου τότε, δεν θες, πάει τώρα 
αυτοί,(…), στεναχωριέσαι, δεν στεναχωριέσαι, ακόµη πιο πολύ µετά όµως. 
Μας είπε αντίο, αντίο σας, αντίο είπαµε, είπαµε αντίο, αντίο, (...), αντίο, 
δεν ήθελα. Γιατί, έπαιρνε εµένα, τίποτα δεν είπανε, είπε τελευταίο, τότε το 
κατάλαβα, έτσι γίνεται, γίνεται τελευταίο, τελευταίο, τελευταίο µας είπε. 
Όχι (δεν ήθελα), την αλήθεια, αλήθεια είναι όχι, όχι, δεν ήθελα, γιατί πάει, 
εµείς; (...). Μπαίνει στο αυτοκίνητο, γεια σας, χαιρετά από µέσα, έπαιξε 
την κόρνα...»  

Τέτοιου είδους συµπεριφορές επηρεάζουν τις οικογενειακές διαντιδράσεις συνολικά, 
θέµα στο οποίο επικεντρώνουµε αναλυτικά στη συνέχεια της εργασίας µας. 

Σε µεµονωµένες περιπτώσεις ακολουθείται µια εντελώς άλλη διαδικασία 
αποχωρισµού, καθώς ο µετανάστης εγκαταλείπει την οικογένεια, µην έχοντας 
ενηµερωθεί προηγουµένως κανένας για κάτι τέτοιο. Εξηγώντας τους λόγους από 
µέρους του, ένας Αλβανός µας τόνισε σχετικά: 

(ΟΙΚ-5)«…πιο καλά να µην ήξερε κανείς τίποτα, τίποτα απολύτως, 
κανένας,, κανένας να µην ήξερε τίποτα. Κλαις εσύ γιατί έχασες αυτούς, 
αυτοί  κλαίει εσένα, χωριστό όµως ένας από άλλος. Προσωπικό δεν 
αντέξω, είναι δυνατό, αδύνατο, αδύνατο έλεγες µια κουβέντα, αντίο, µια 
κουβέντα Είναι λογικό (η) γυναίκα µου (να) στεναχωριέται, τίποτα δεν 
ήξερε, παιδιά σου είναι ξαφνικά ορφανό, όλα αυτά (τα) καταλαβαίνω 
(εγώ), σου είπα πριν όµως γιατί (το έκανα έτσι)»  

Και η άποψη της συζύγου του: 
«…απογοήτευση, ένα απογοήτευση, έκανα σαν, σα τρελή έκανα, (θα) 
έλεγες έχει τρελαθεί (αν µε έβλεπες). Τέταρτο µέρα έδωσε σηµείο ζωής, 
τρίτο µέρα δεν τον είδαµε, εξαφανισµένος, δεν έχει εµφανιστεί ακόµη, 
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ελπίδα είναι µειωµένο, ζωντανός αποκλείεται, έκανα κάτι κλάµατα, (...). 
Τηλεφωνά, που είσαι του λέω, γιατί µας το έκανες αυτό, ζεις;» 

Πρόκειται δηλαδή για µια απότοµη διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας µε 
απρόβλεπτες συνέπειες στη συνεκτικότητα των σχέσεων µεταξύ των µελών.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συµβολική διάσταση ορισµένων γεγονότων στη 
φάση του οικογενειακού αποχαιρετισµού. Οι συγγενείς µετέχουν σε οικογενειακές 
εκδηλώσεις, που αφορούν την αποµάκρυνση των µεταναστών. Αναφερόµενη σήµερα 
µια µετανάστρια στις τότε οικογενειακές ‘’συγκεντρώσεις’’, µας είπε: 

(ΟΙΚ-11)«…όλοι µας συγγενείς, δικός µας, πολύ κόσµος µαζευτούνε, 
µαζευτεί για τον άντρας µου. Αποχαιρετιστούµε, αποχαιρετιστεί τον άντρας 
µου, εύχεται να πάει στο καλό, καλό τύχη, δυνατός πάλι (να σε 
ξαναδούµε) όλοι. Σ’ υγεία κάνουνε το ποτήρια, όλες του το δουλειές 
σωστό, κεφαλή σου σιδερένιο, (...), έβγανε µια κουβέντα, δεύτερη όχι, 
µυαλό του µέσα είναι άλλο, άλλο σκέφτεται, αυριανά, αύριο, τελευταίο 
µέρα, κέφι του είναι (πολύ ‘’άσχηµο’’), στεναχωριέται, 
στεναχωρηµένος…»  

Σκοπός τέτοιων ‘’τελετουργιών’’ από ένα σηµείο και µετά είναι η ελάττωση του 
συγκινησιακού κλίµατος στις οικογένειες, αν και καταλαβαίνουµε ότι δεν 
επιτυγχάνεται πάντοτε κάτι τέτοιο. Η στιγµή του αποχωρισµού από την οικογένεια 
πλησιάζει, αυτό υπενθυµίζουν στο µετανάστη οικεία του πρόσωπα, γι’ αυτό και 
συµπεριφέρεται έτσι. 

Περνώντας τώρα στις στιγµές του αποχαιρετισµού είναι δυνατόν να 
διαπιστώσει κανείς την ύπαρξη µιας σειράς συµβολικών ενεργειών στο πλαίσιο των 
οικογενειών. Οι συµβολισµοί έχουν διπλή όψη: είτε αφορούν αυτή καθαυτή την 
έννοια του αποχωρισµού, είτε τις διαδικασίες εκτύλιξής του. Αναφερόµενη στο 
σύζυγό της, µια µετανάστρια περιγράφει την εξής σκηνή: 

(ΟΙΚ-4)«…κάτω έσκυψε, έπιασε µερικό χώµα, χέρια σκονισµένο, έκανε 
ένα σταυρός, υπόλοιπο το βάνει στη τζέπη, τσέπη του γεµάτο, (...), 
παρακαλούµε το Θεός, Θεέ µου, Θεός παρακαλώ τον άντρας µου να 
πήγαινε καλά…» 

Το ίδιο και οι µετανάστες, επαναφέρουν παρεµφερείς καταστάσεις: 
(ΟΙΚ-3)«…σταυρός είχα, φυλαχτό, φυλαχτό του κοπελιού, κοπέλι το είχε 
στο µαξελάρι από κάτω, (...), φυλαχτό το έβαλα στο λαιµός, κίνδυνο δεν 
έχω…» 

Ο συµβολικός χαρακτήρας των παραπάνω περιστατικών αναπαριστά νοοτροπίες, που 
προσδιορίζουν την ψυχοσύνθεση των Αλβανών. Συµβολικές πράξεις συνιστούν έτσι 
µηχανισµούς άµυνας στην ψυχολογική πίεση της ορατής πλέον αποδιοργάνωσης, 
καθώς προτάσσεται µια ‘’φαντασιακή’’ διάσταση των οικογενειακών δεσµών.  
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7.2. Συνέπειες οικογενειακής αποδιοργάνωσης  
Η αποδιοργάνωση των οικογενειών επιφέρει αλυσιδωτές µεταβολές στη 

συγκρότηση του ιδιωτικού-συλλογικού βίου των ατόµων. Η λειτουργία του 
οικογενειακού συστήµατος επιβάλει ωστόσο αναπροσαρµογές τόσο σε σχέση µε την 
κατανοµή των ρόλων, όσο και στην επικοινωνία µεταξύ των µερών στο εσωτερικό 
του. Σαν ένα ‘’ζωντανό’’ ψυχο-κοινωνικό σύστηµα, η οικογένεια ακολουθεί την αρχή 
της προσαρµογής (Hoffman, 1981, 347). Ορίζοντας τέτοιου είδους διεργασίες στις 
οικογένειες των Αλβανών είναι δυνατόν να απαντηθούν ερωτήµατα για την 
οργάνωσή τους συνολικά. Η έρευνα επικεντρώνεται τόσο στις συνθήκες συµβίωσης 
των µελών, που παραµένουν στη χώρα προέλευσης, όσο και στις µορφές διαβίωσης 
των µεταναστών στη χώρα υποδοχής. Όλο αυτό το διάστηµα γίνεται λόγος για 
διαφοροποιηµένους τύπους οικογενειακής συγκρότησης από περίπτωση σε 
περίπτωση. Τι έχει αλλάξει σε σχέση µε πριν, ποιες είναι οι συνέπειες της διάσπασης 
των οικογενειών και ποια τα αποτελέσµατα της µετανάστευσης; Όλα αυτά 
αναλύονται στη συνέχεια. 
 
7.2.1. Η ζωή των µεταναστών στη χώρα υποδοχής 
 Στο διάστηµα της αποµάκρυνσής τους από τον οικογενειακό πυρήνα, οι 
µετανάστες διέρχονται µια περίοδο ψυχο-κοινωνικής προσαρµογής. Στις αναφορές 
των Αλβανών παρουσιάζονται εµφανή τα δείγµατα της ψυχικής τους αποµόνωσης.  

(ΟΙΚ-2)«…πότε, πότε έπιανα το φωτογραφίες, φωτογραφίες όµως δεν είχε 
φωνή, φωνή δεν είχε να µιλήσει. Μιλάω στο φωτογραφίες, φωτογραφίες 
όµως τίποτα, τίποτα δεν έλεγε. Κολληµένο την έχω στο τοίχος, τοίχος δεν 
µιλά ούτε αυτός, αυτό είναι το παράπονό µου. Κρατάω την φωτογραφία, 
φωτογραφία είναι µέσα το γυναίκα, γυναίκα σου και το κοπέλια…» 

Οι ψυχο-κοινωνικές διεργασίες µετάβασης από το ένα περιβάλλον στο άλλο 
συνοδεύονται από µια έλλειψη ψυχολογικής υποστήριξης, αποτέλεσµα έντονων 
εσωτερικών συγκρούσεων και απογοητεύσεων για τους Αλβανούς. 

Είναι η απουσία των υπόλοιπων µελών της οικογένειας του αλλοδαπού, που 
επηρεάζει αρνητικά αυτού του είδους την ένταξη στο µεταναστευτικό περιβάλλον της 
χώρας υποδοχής. 
 (ΟΙΚ-5)«…Φαντάσου όταν ξεγέννησε, γέννησε µου το είπανε από 

τηλέφωνο, τηλεφωνικώς µου το είπανε εµένα. Πότε προλάβω να δεις 
κοπέλι, κοπέλι γνωρίζει ποιο είχε πατέρας του νοµίζεις, νοµίσεις ήξερε 
αυτό ποιος είµαι; (...). Όσο χρόνος και να περνά, περνάς δηλαδή µια µέρα 
µοναχός, µοναχός καταλήξοµε ένα χρόνος τελευταία, τελικά ίδιο ακριβώς 
σου κάνει. (...). Τουλάχιστο δεκατρία µήνες, δεκατρία µήνες οικογένεια 
σου αλλού, αλλού κοπέλια από τον πατέρα του. Ενδιαφέροµαι ένας 
σκοπός, σκοπός λοιπόν (είναι πότε) επιτέλους, (πότε) επιτέλους είµαστε 
σαν το πριν, πριν να γίνει όπως έγινε, έγινε όµως και δεν ξεγίνεται…»  

Όσο διευρύνεται η παραµονή των µεταναστών στη χώρα υποδοχής, όσο δηλαδή 
µειώνεται η συχνότητα ενδο-οικογενειακής επικοινωνίας, τόσο αµβλύνονται οι 
ψυχικές συνέπειες της αποδιοργάνωσης. 

Προβλήµατα προκύπτουν ακόµη λόγω των καθηµερινών αναγκών, 
υποχρεώσεων και λοιπών απαιτήσεων των µεταναστών κατά την τρέχουσα συγκυρία. 
Πρακτικής φύσεως θέµατα σε σχέση µε την οργάνωση του νοικοκυριού και την 
οριοθέτηση του ιδιωτικού-συλλογικού βίου δηµιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο για 
τους ίδιους. 

(ΟΙΚ-11):«…τρία άτοµα είµαστε σαν συγκάτοικος, συγκάτοικος 
γνωριστούµε κυρίως λόγω δουλειάς, δούλευες ένα διάστηµα ίδιο όλοι, όλοι 
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ίδια ιστορία. Υπήρχε ένα συγκάτοικος, συγκάτοικος τώρα καλός ή κακός, 
κακός ή καλός άλλο υπόθεση. Ό, τι έξερες εσύ, ακριβώς ίδιο τον έξερα 
εγώ, εγώ δεν τον έξερα παραπάνω. (...). Άλλο τώρα είναι γυναίκα κάτω, 
κάτω πως το λένε να κατέβαινε γυναίκα, γυναίκα σου κατέβαινε είναι 
αλλιώς. Έλεγες µια κουβέντα, κουβεντιάσοµε σαν έµπιστο, έµπιστο ένας 
προς τον άλλος…» 
(ΟΙΚ-7):«…όλη µέρα δουλειά, δουλειά, δουλειά, δουλειά, δουλειά όµως 
πότε να ξεκουραστείς. Ζωή δεν είναι µόνο δουλειά, δουλειά τέλειωνε όµως 
να ξεκουραστώ, ξεκούραση πως όµως. Ένα πιάτο φαί δεν είχα, εγώ έκανα 
φαί, εγώ πλύνω όλο µου ρούχα, εγώ έκανα όλα, συνηθίσω τα πάντα. Ποιο 
είναι εσένα γνώµη σου, ξεκούραση ήτανε αυτό, σοβαρά µου το λες τώρα;» 

Μέσα από ιστορίες ζωής σαν τις παραπάνω είναι δυνατόν να αντιληφθεί κανείς τις 
πιεστικές συνθήκες ύπαρξης για τους Αλβανούς. Η έλλειψη συµπαράστασης από 
πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος δηµιουργεί µια συνολική εικόνα 
αρνητικών αναπαραστάσεων για τους ίδιους. 

Αναφορικά τώρα µε τις περιπτώσεις εγκατάστασης και των δύο συζύγων στη 
χώρα υποδοχής, παρουσιάζεται µια διαφοροποιηµένη κατάσταση σε σχέση µε τις 
προηγούµενες. Ασφαλώς και προκύπτει κάτι θετικό λόγω της συζυγικής συνύπαρξης, 
καθώς αναπτύσσεται µια ψυχολογική υποστήριξη του ενός µετανάστη προς τον άλλο, 
διευκολύνοντας έτσι την παραµονή και των δύο. Σύµφωνα µε έναν Αλβανό, 
συγκρίνοντας µε πριν: 

(ΟΙΚ-11)«…σαν εµένα δούλευε, δουλεύοµε ένα µεροκάµατο, µεροκάµατο 
χρειαστεί χέρια, (...). Κατά δεύτερον είναι κάτι άλλο, (...), ψηµένο φαί 
τρως, ποκάµισο είναι σιδερωµένο. (...), ό, τι περνάς το περνούσαµε 
ψυχολογικά, ψυχολογικό έχει ένα άλφα σηµασία, σηµαντικό υπήρχε ένα 
χέρι να ακουµπήσεις...» 

Από την πλευρά µιας µετανάστριας, 
(ΟΙΚ-9)«…βιάζεσαι να τελειώσεις, τελειώσοµε µια ώρα πιο νωρίς, όσο το 
καθυστεράς, µείον είναι, είσαι παντρεµένο, (είχαµε λοιπόν) παιδιά...» 

Επιβεβαιώνεται λοιπόν ο ενισχυτικός ρόλος της παρουσίας και των δύο συζύγων 
τόσο σε ψυχολογικό επίπεδο, όσο και ως προς την ικανοποίηση συγκεκριµένων 
οικογενειακών προϋποθέσεων.  

Από την άλλη, η απουσία των ανήλικων ατόµων είναι δυνατόν να λειτουργήσει 
ανασταλτικά στην παραµονή µιας µετανάστριας στη χώρα υποδοχής, καθώς 
αναγκάζεται ακόµη και να επιστρέψει στη χώρα προέλευσης, προκειµένου να 
αποκατασταθεί η γονεϊκή επικοινωνία. 

(ΟΙΚ-10):«…είχα την αγωνία σαν µάνα, τι να σε νοιάζει άλλο, παιδιά σου 
πιο πολύ απ’ όλα. (...). Ένα στιγµή και µετά δεν γίνεται άλλο, αφήσω 
λοιπόν τον άντρας µου, ανεβαίνεις να δω τι κάνουνε…» 

Κάτι τέτοιο δε συµβαίνει ή δε συµβαίνει στον ίδιο βαθµό µε το µετανάστη πατέρα, 
εφόσον είναι υποχρεωµένος να εργάζεται συνεχώς και συνεπώς δεν έχει χρόνο στη 
διάθεσή του για συνεχείς µετακινήσεις. Η αντίδραση των γυναικών στις συνθήκες 
αποδιοργάνωσης αποδεικνύεται έµπρακτα, οδηγώντας όµως σε άλλου τύπου ενδο-
οικογενειακές µεταβολές. Ο µετανάστης σύζυγος αναγκάζεται να επωµισθεί 
αποκλειστικά αρµοδιότητες σχετικές µε την υλοποίηση του οικογενειακού 
προσανατολισµού, περίπτωση πού αναλύσαµε ως προς τις αρνητικές τις συνέπειες 
παραπάνω. 

Η εντύπωση ότι οι αλλοδαποί είναι πλήρως αποκοµµένοι από το περιβάλλον 
τους, αποκλεισµένοι και εξαρτηµένοι αποκλειστικά από τις αρνητικές επιπτώσεις της 
µετανάστευσης είναι εσφαλµένη (Βεντούρα, 1994, 41). Αν και τα προβλήµατα είναι 
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υπαρκτά, παράλληλα επιλέγονται τρόποι ‘’υπέρβασης’’ της αποµόνωσης. Μέσα από 
τις καθηµερινές ασχολίες των Αλβανών καλλιεργείται ένα κλίµα προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Εντός του εργασιακού πλαισίου διαµορφώνονται άτυπα δίκτυα 
υποστήριξης µεταξύ τους. 

(ΟΙΚ-4):«…δουλεύοµε ίδια δουλειά, (εντός της) δουλειά(ς) είχες την 
ευκαιρία έλεγες ένα κουβέντα, (...), τον έκανες παρέα, παρέα γίνεται, 
κερνάς ένα τζιγάρος, τσιγάρος το τσιγάρο, περνά υποτίθεται η ώρα µας. 
(...). Χρειαστεί ο ένας τον άλλο, άλλος οπωσδήποτε να σε υποστηρίξει, 
υποστηρίζοµε ο ένας τον άλλο…»  

Η εργασιακή ενασχόληση των µεταναστών λειτουργεί ως µηχανισµός εξισορρόπησης 
εσωτερικών συγκρούσεων για τους ίδιους. Ανεξαρτήτως της αίσθησης ότι 
συνεισφέρουν στα προς το ζην των οικογενειών τους, θέµα στο οποίο 
επικεντρώνουµε παρακάτω, κύρια είναι η επίδραση ως προς την ανάπτυξη των 
πρώτων κοινωνικών επαφών στη µεταναστευτική χώρα. 

Εκτός τώρα του χώρου εργασίας,  
(ΟΙΚ-7)«…κολλητό µου είναι ένας Αλβανός, Αλβανός είναι κολλητός µε 
τον άλλο Αλβανός, Αλβανός µιλάει τον Αλβανός. (...). Έχοµε σχέσεις τότε 
µε ένας, σαν αδερφό µου τον έχω, ένα πάρα πολύ καλό παιδί, (...), είχε 
κάτι άλλος γνωστούς αυτός, κάνοµε ένα κύκλο, ένα παρηγοριά την έχω 
σίγουρα…» 

Αν και οι κοινωνικές επιλογές των µεταναστών είναι περιορισµένες, κάτι τέτοιο δε 
σηµαίνει ότι δεν αναζητούν διεξόδους, αποσκοπώντας σε ευνοϊκότερες συνθήκες 
ζωής. 
 Η ‘’απάντησή’’ των µεταναστών στο ψυχολογικό στρες του αποχωρισµού 
προσλαµβάνει διάφορες µορφές, κυρίως σε σχέση µε την εκπλήρωση µιας σειράς 
οικογενειακών υποχρεώσεων. Αναφέρθηκε σε αυτό µια µετανάστρια, ζώντας µε τον 
άντρας της χώρα υποδοχής εκείνο το διάστηµα: 

(ΟΙΚ-11)«...ανάγκη την έκανες ένα πείσµα, όποια δουλειά µπορούσες, ναι 
λες, µπορούµε, όσο λεφτά χρειαστεί, πίσω δεν έκανες. Ένα µέρα τέλειωνε, 
τέλειωνε το άλλη, µετρούσες µία, µία, το µετρούσες, µετράµε το µήνες, όχι 
να, πίσω δεν έκανες …»  

Οδηγούνται έτσι στην επίτευξη των σκοπών της µετανάστευσης, ενισχύοντας 
ψυχολογικά ο ένας τον άλλο σύζυγο. Σε άλλο σηµείο της παρούσας ενότητας θα 
αναλύσουµε τέτοιου τύπου αντιδράσεις στο πλαίσιο των οικογενειών, όπου 
συντελούν τελικά στη συνεκτικότητα του συστήµατος υπό τις δεδοµένες 
µεταναστευτικές συνθήκες.  
 

 124



7.2.2. Η ζωή των οικογενειών στη χώρα προέλευσης 
 
Επιπτώσεις στις συζύγους των µεταναστών 

Στο πλαίσιο της αναπροσαρµογής των ρόλων εντός των αλβανικών 
οικογενειών, οι παραµένοντες σύζυγοι-γονείς στη χώρα προέλευσης επιβαρύνονται 
µε επιπλέον υποχρεώσεις, έτσι ώστε να εξισορροπηθεί το κενό της απουσίας των 
µεταναστών. Σύµφωνα µε µια τέτοια περίπτωση, 

(ΟΙΚ-8)«…µια λέξη είναι να έλεγες, (...), απογοήτευση, άλλο δεν έχω να 
πω. Αναγκαστείς να δουλέψω, ναι, δουλέψω είναι πρώτον, πρώτον είναι η 
δουλειά λοιπόν, (...), λεφτά δεν είναι πολύ αρκετό. Παιδιά είναι 
παρετηµένο, παρετούµε το παιδιά µας έτσι, (...), δουλεία έχοµε, να το 
έπαιρνα; Σαν µητέρα του έχει σηµασία, σηµασία σαν µάνα, (...), 
υποχρεωµένο δεν είσαι; (...), κεφάλι σου είναι έτοιµο να σπάσει, σπάσει 
αλήθεια το κεφάλι µου, (...), ένα άτοµο είσαι όλα αυτά, τι, αποτέλεσµα 
είναι αρρωστήσω…» 

Στο ίδιο µήκος κύµατος παρακάτω,  
(ΟΙΚ-2)«...υπευθύνη σου παιδιά, ένα το κρατούµενο, επιπλέον η δουλειά, 
δύο, οικιακό µετά όλα, όλα, όλα δέκα δουλειές όλο, όλα πως να το 
προλάβω (...) Παναγία µου και Χριστέ µου, αλήθεια πως άντεξα, ένα 
λεφτό να µη σταµατάς...»  

Η εργασιακή απασχόληση, η οργάνωση του νοικοκυριού και η άσκηση των γονεϊκών 
καθηκόντων συνεπάγονται αντιφατικές απαιτήσεις, δηµιουργούν ένα ασφυκτικό 
πλαίσιο για τις συζύγους των µεταναστών και τις επηρεάζουν ψυχικά.  

Ο ψυχολογικός αντίκτυπος της αποδιοργάνωσης σχετίζεται µε µια ανασφάλεια 
εκ µέρους των γυναικών, καθώς καλούνται να ανταποκριθούν σε µια σειρά πιεστικών 
οικογενειακών καταστάσεων. Μια µετανάστρια µας µίλησε προσωπικά, λέγοντας: 

(ΟΙΚ-1)«...πρώτη ηµέρα περνάει, δεύτερο, τρίτο, ένα µήνας όλος, πόσο 
ακόµη να έχω υποµονή. Συµβαίνει εµάς κάτι, κάτι οτιδήποτε συµβεί, 
συµβαίνει στο καθένας, (...), άντρας µου τότε να απουσίασε, απουσίασε 
λοιπόν, µετά; Απίθανο δεν είναι, είναι κακός κόσµος, εµείς είµαστε έτσι 
όπως είµαστε, είµαστε τώρα, καταλαβαίνεις, κατάλαβες τι σκέφτοµαι...»  

Σε ορισµένες κρίσιµες οικογενειακές στιγµές, 
(ΟΙΚ-7)«…κοπέλι είχε πυρετός, πυρετός τριάντα εννιά, σαράντα, σαράντα 
πυρετός έχει. Άντρας µου τον ήθελα τότε, τότε παρακαλάς, παρακαλάς να 
ήτανε, (...) κοπέλι µας έτρεµε, έτρεµε, σαράντα πυρετός. Θες τίποτα άλλο, 
(...), άλλο έκανες ότι είναι δυνατόν, εννοείται, εννοείται…» 

Οι επιπτώσεις της αποδιοργάνωσης αξιολογούνται παραπάνω σε συνάρτηση µε την 
απουσία των µεταναστών από τις οικογένειες. Είναι λοιπόν η αίσθηση αυτού του 
κενού και όχι τόσο η µη ανταπόκριση από την πλευρά των συζύγων τους, που 
συντελεί στην ανάπτυξη ενός κλίµατος ψυχικής αποστέρησης µεταξύ των υπόλοιπων 
µελών.  

Η απουσία του συζύγου-πατέρα από το προσκήνιο της οικογενειακής 
συµβίωσης σηµαίνει ότι αποκλειστικό ή σχεδόν αποκλειστικό πρόσωπο αναφοράς και 
ταύτισης για τα ανήλικα άτοµα είναι η σύζυγος-µητέρα. Κύρια προτεραιότητα για την 
αναπλήρωση της έλλειψης του πατρικού ρόλου είναι η επιδίωξη υποκατάστασής του 
στη συνείδηση των ατόµων. Μια τέτοια διαδικασία συνοδεύεται στη προκειµένη 
περίπτωση από άγχος, εσωτερικές συγκρούσεις και απογοητεύσεις. Σύµφωνα µε µια 
µετανάστρια, 

(ΟΙΚ-3)«…ο (ρόλος του) πατέρας του είναι άλλο(ς), εγώ είναι αδύνατον 
(να τον υποκαταστήσω), όχι σαν τον πατέρας του. Παιδιά αυτά δεν είχε 
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πατέρα, πατέρας σαν πατέρας, πατέρας του δεν είχε δηλαδή. (Χρειαζότανε 
να) Καταλάβει έχουνε πατέρας, πατέρας του υπάρχει,(...), ερώτηση είναι 
πρόβληµα, υπάρχει ή δεν υπάρχει;» 

Σε άλλη περίπτωση, 
(ΟΙΚ-8)«...παιδιά σου είναι, είναι δεν είχε πατέρας του, (...), τι ήθελες να 
του κάνω, κάνω την καλή, καλή, καλή όµως ένα σηµείο,(...), κοπέλια είναι 
αδύνατον, αδύνατον να το κάνω καλά, (...), πατέρας του αυτό δεν έχει, 
έχει, δεν έχει είναι ένα δικαιολογία, δικαιολογία ένα άσκηµο συµπεριφορά 
του...»  

Σε τέτοιου είδους µορφές οικογενειακής συµβίωσης επιβεβαιώνεται ο προβληµατικός 
χαρακτήρας της αλληλεπίδρασης των ανήλικων µελών µόνο µε τον ένα γονέα ή, 
αλλιώς, το ένα γονεϊκό πρότυπο ταύτισης (Barrett & McIntosh, 1987). 
 Συνεχίζοντας, όσον αφορά την ψυχολογική κατάσταση των γυναικών, 
εξετάζεται το ενδεχόµενο βίωσης ενός είδους ‘’συζυγικής αποστέρησης’’ από µέρους 
τους. Η ποιότητα των σχέσεων µεταξύ των συζύγων ορίζεται µε βάση το είδος των 
συζυγικών αλληλεπιδράσεων (Fincham & Bradbury, 1988). Μια µετανάστρια 
σχολιάζει ως προς αυτό: 

(ΟΙΚ-5)«...είσαι παντρεµένο, παντρεµένο δεν είσαι, έχω άντρας, άντρας 
δεν έχω, έχω ή δεν έχω όµως; Όχι ότι δεν τον αγαπάς, αγάπη δεν έβλεπα, 
σαν να µε σκότωνε αυτό…»  

Στην αποµάκρυνση του συζύγου αποδίδεται ένα νοσταλγικό αίτηµα για µια σχέση, 
που τελικώς δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξει. Όσο διευρύνεται το χρονικό διάστηµα 
αποδιοργάνωσης, τόσο ενισχύονται τέτοιου είδους εντυπώσεις στο πλαίσιο των 
οικογενειών.  

Κλείνοντας, οι επιλογές εκείνων των γυναικών, που µένουν µόνες στη χώρα 
προέλευσης, προσδιορίζονται από τις επιδράσεις, ακόµη και τις προσδοκίες του 
ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Αναφορικά µε την αντίληψη του κοινωνικού 
περίγυρου για τους ρόλους των µελών µιας αποδιοργανωµένης-µεταναστευτικής 
οικογένειας, µας αναφέρθηκε από µια γυναίκα: 

(ΟΙΚ-1)«…κόσµος έχει µάτια του ανοιχτά, ανοιχτά το πότε να ξυπνάς, 
ξυπνάς ή πότε να κοιµάσαι, κοιµάσαι, δεν κοιµάσαι, (...), όλα, όλα θέλουνε 
να το ξέρει, ξέρουνε τα πάντα, (...), άντρας του λείπει να λένε, λέει, έλεγε τι 
κάνει γυναίκα του τώρα;» 

Καταγράφονται όµως και απόψεις στον αντίποδα των γενικότερων αναφορών, 
σύµφωνα µε την παρακάτω µετανάστρια: 

(ΟΙΚ-7)«…από λόγια εντάξει, δουλειά δεν είχε να κάνουνε, κάνει έτσι ότι 
δεν ήξερε, ήξερε κατά γράµµα τι κάνοµε, δουλειά του ήτανε αυτό, 
τελείωσε. Τι σε νοιάζει εσένα τώρα, τώρα µιλάς σοβαρά, σοβαρά 
ασχολείσαι τι λέει ο καθένας; Κοιτάξοµε πρώτα τα δικά µας, δικό µας 
οικογένεια µε απασχολεί, (...), τώρα τι έλεγε ο ένας και ο άλλος δικό του 
πρόβληµα…» 

Ανάλογα µε την αυτονοµία των ρόλων τους, τον τύπο των συζυγικών σχέσεων και 
την έννοια των συγγενικών αλληλεπιδράσεων προσδιορίζονται και οι επιλογές των 
συζύγων των µεταναστών στην Αλβανία. Όσο πιο κλειστό είναι το περιβάλλον 
ένταξης των οικογενειών, τόσο αυξάνεται ο κοινωνικός έλεγχος στη συµπεριφορά 
των µελών τους. 
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Επιπτώσεις στα παιδιά των µεταναστών  
 Η απουσία του ενός ή και των δύο γονέων καθιστά προβληµατικές τις 
διαδικασίες ταύτισης των ανήλικων ατόµων, λειτουργεί ανασταλτικά στην υιοθέτηση 
µιας σειράς κοινωνικών ρόλων από µέρους τους και επηρεάζει µε άµεσο ή έµµεσο 
τρόπο την ψυχο-κοινωνική τους ανάπτυξη. Στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα 
µετά τον αποχωρισµό, η αποµάκρυνση του γονέα βιώνεται ως εγκατάλειψη από τα 
παιδιά. Όπως καταλαβαίνουµε από τα λόγια µιας µετανάστριας, από τις πρώτες 
αντιδράσεις τους είναι το ‘’κλείσιµο’’ στον εαυτό τους. 

(ΟΙΚ-4):«...είναι γιατί τον αναζητά µάλλον, µάλλον άκουε κάτι, κάτι σαν 
όνοµα το πατέρας, πατέρα µου σου λέει γιατί δεν έχω, είχε, άλλα δεν τον 
έβλεπε. Όπως ήτανε έτσι, έτσι ένα παρουσιαστικό, (...), ζούσε ένα δικό του 
κόσµος (εν. ζούσε στο δικό του κόσµο). Σκέψου να αρρωσταίνει, άρρωστο 
όχι ακριβώς, (...), κάτι άλλο είναι...» 

Σύµφωνα τώρα µε ένα από τα ανήλικα άτοµα, 
(ΟΙΚ-2)«... για τον πατέρας µου ένιωσα, ένιωσα όχι καλά, κακά τον 
ένιωσα, ένιωσα ένας πατέρας, υπάρχει ή όχι...»  

Τέτοιου είδους συµπεριφορές υποδηλώνουν ενδείξεις διατάραξης της ψυχικής υγείας 
των ατόµων. Και αναφερόµαστε ακριβώς σε συµπτώµατα και όχι (σε) διαταραχές, 
γιατί οι συνέπειες της αποδιοργάνωσης µελετώνται συνολικά, εξελισσόµενης της 
µεταναστευτικής διαδικασίας.  

Από την άλλη, µια παρατεταµένη βίωση της απουσίας του γονέα εκλαµβάνεται 
ως απώλεια του ηθικού, ψυχολογικού και κοινωνικού του ρόλου, προκαλώντας 
αµφιθυµικά συναισθήµατα στα παιδιά των µεταναστών. Χαρακτηριστική είναι η 
ακόλουθη µαρτυρία: 

(ΟΙΚ-11)«...µια είναι έτσι, πατέρας σαν να µην είχε, είχε, δεν είχε τίποτα 
δεν έλεγε, έλεγε κάτι ασυναρτησίας, (...), σα, να µην έχει πατέρας, πατέρας 
του σαν να µην υπάρχει (...) µια είναι έτσι, µια είναι αλλιώς, (...), αλλιώς 
όλο για τον πατέρας του, πατέρα µου και τον πατέρας του συνέχεια, 
συνέχεια όµως να γίνεται αυτό, αυτό συµβεί επανειληµµένα. Είναι ή δεν 
είναι φυσιολογικό, φυσιολογικό είναι άλλο συµπεριφορά τώρα, άλλο 
αµέσως µετά, (...), τώρα έλεγε άλλο, µετά είναι όµως εκτός εαυτού.» 

Και από την πλευρά ενός ανήλικου ατόµου στη περίπτωση της παραπάνω 
οικογένειας:  

«...πατέρας µου σηµαίνει, σήµαινε σαν, ε, δηλαδή σαν να µην έχω τον 
πατέρα µου, τι άλλο, έτσι είµαι εγώ...»  

Ειδικότερα η απουσία του πατέρα είναι κάτι παραπάνω από ένα ‘’παθητικό 
έλλειµµα’’ στην ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη του ατόµου, καθώς του στερεί βασικά 
συστατικά στοιχεία της ταυτότητάς του (Ζαφείρης κ.ά., 1999, 45).  

Σε συµβατικού τύπου οικογένειες διεξάγεται οµαλά το ‘’παιχνίδι’’ ανάµεσα στη 
γονεϊκή εξουσία και την ‘’επανάσταση’’ του ανήλικου ατόµου (Κογκίδου, 1995). 
Καθώς είναι αµφίβολο αν συµβαίνει κάτι τέτοιο σε µια αποδιοργανωµένη οικογένεια 
µεταναστών, ένα από τα αποτελέσµατα είναι η ανάπτυξη µιας αντικοινωνικής στάσης 
από την πλευρά των ατόµων. Σύµφωνα µε τα λόγια µιας µετανάστριας σήµερα,  

(ΟΙΚ-3)«…στο λέγανε όλοι, όλο παράπονα είχε, (...), είχανε ένα κακό 
συµπεριφορά παιδιά, παιδιά µας το κοιτάξουνε µε κακό µάτι (...) 
προσβολή είναι εµένα σαν µητέρα (εν. αυτό είναι προσβλητικό για εµένα, 
σαν µητέρα τους), µάνα του να έλεγε πως τα έχω έτσι, συµπεριφορά του 
δεν είναι σωστό, όχι, συµπεριφορά είναι άσκηµο…»  

Αξιολογώντας καταστάσεις σαν την παραπάνω, ένα ανήλικο άτοµο µας είπε:  
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(ΟΙΚ-7)«(αναφέρεται στο τι του έλεγαν) Πατέρας σου εσένα; Εσένα; 
Εσένα πατέρας σου; Ό, τι δεν έχω, έτσι µου έλεγε, έλεγε δεν έχω εσύ; Εγώ 
δεν έχω του λέω; Λες να µην έχω πατέρας; Πατέρας δικό του είναι πιο 
καλός από τον δικό µου; Έχω εγώ πατέρας, αυτό του έλεγα, έχω πατέρας 
εγώ. Έλεγε δεν έχεις, έχω του λέω, έλεγε συνέχεια ο πατέρας µου και ο 
πατέρα µου, (...), του λέω εγώ, ξαναµίλησε για τον πατέρας µου, ξαναπές 
µου κάτι, κάτι να µου έλεγε, εγώ να το έκανα µην ξανάλεγε τίποτα ποτέ 
του…»  

Αύξηση της εκδήλωσης αντικοινωνικών µορφών συµπεριφοράς διαπιστώνεται σε 
περιόδους απότοµων αλλαγών στο οικογενειακό σύστηµα, όταν τα µέρη του 
επιδιώκουν να προσαρµοστούν σε µια νέα κοινωνική δοµή. 

Τέτοιου είδους στάσεις δεν παρουσιάζουν καµιά οµοιότητα µε τις 
συµπεριφορές εξάρτησης, όπως αναλύθηκαν προηγουµένως. Καταδεικνύεται έτσι η 
πολυµορφία των περιπτώσεων αποδιοργάνωσης στο σύνολο των οικογενειών, 
διαπιστώνεται η έκταση των ψυχικών συµπτωµάτων στα ανήλικα άτοµα και γίνεται 
αντιληπτή η πολλαπλότητα των µορφών πρόσληψης της απώλειας των µεταναστών 
γονέων. Περαιτέρω διερεύνηση αυτών των παραµέτρων είναι εκτός των ορίων της 
έρευνάς µας και άπτεται µιας συνολικής ψυχολογικής θεώρησης του αντικειµένου. 
Ως προς αυτό απαιτείται διεξοδική γνώση τόσο των ατοµικών, όσο και των 
οικογενειακών ιστορικών των υποκειµένων. Αρκεί εποµένως στο σηµείο αυτό η 
εµπειρική καταγραφή των προσωπικών τους εµπειριών, όπως προκύπτουν σε 
συνάρτηση µε άλλα ζητήµατα που απασχολούν τις οικογένειες.  

Μια σταθερά επαναλαµβανόµενη αντίδραση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η 
αναζήτηση άλλων προσώπων προσκόλλησης από τα ανήλικα άτοµα. Σχετική των 
αλληλεπιδραστικών διαδικασιών µε τα λεγόµενα ‘’πατρικά υποκατάστατα’’ είναι η 
παρακάτω αναφορά: 

(ΟΙΚ-2)«…(σαν) πατέρας µου είναι (ο) παππούς µου, αυτό νόµισα εγώ, 
είχα µπερδέψει ποιος έχω πατέρας, νοµίσω ότι πρώτα είναι αυτός 
(αναφέρεται στον παππού του), ίδιο τον αγαπάς (µε τον πραγµατικό 
πατέρα σου). Καταλάβεις µετά βέβαια, πατέρας µου αληθινό είναι άλλος, 
αληθινός είναι αυτός, δικός µου πατέρας, όχι να έχω δύο πατέρας. Μάνα 
είναι ίδια, ίδιος είναι και ο πατέρας, όµως, πρώτα δεν είναι ο ίδιος, (τότε 
ήταν) ο παππούς µου…»  

Μια µητέρα σχολιάζει τέτοιες συµπεριφορές: 
(ΟΙΚ-3)«... Από τηλέφωνο του µιλά κανονικά, γεια σου µπαµπά, κατάλαβε 
ποιος είναι. Ένα λεφτό περνά, ακριβώς το ίδιο, έλεγε τον ένα, έλεγε τον 
άλλο, πόσους νοµίσει είχε;»  

Τα ‘’όρια‘’ σε τέτοιες οικογένειες είναι συγκεχυµένα, καθώς τα παιδιά των 
µεταναστών ταυτίζονται µε ένα ασαφές πλαίσιο γονεϊκών ρόλων, κάτι που έχει ως 
συνέπεια µια σύγχυση για το ποιος είναι ο πραγµατικός τους γονέας. 
 Εξίσου ιδιάζουσα είναι περίπτωση, όταν η έλλειψη των γονέων δηµιουργεί στα 
άτοµα ψυχικές καταστάσεις µειονεξίας, υπό µία άλλη όµως έννοια. Αντίθετα µε όσα 
αναφέρθηκαν προηγουµένως, τα παιδιά των µεταναστών ντρέπονται για τους 
τελευταίους, αποφεύγοντας να δηλώνουν ότι υπάρχουν καν. Πώς δικαιολογείται 
λοιπόν µια τέτοια συµπεριφορά από την πλευρά των ανήλικων ατόµων; 

(ΟΙΚ-8):«…ντραπώ πως δεν είχα πατέρας, µητέρα ούτε αυτή, τι να έλεγε 
όσοι ακούσει. Όλα είχανε πατέρας, γιατί να µην έχω εγώ, ντρέποµαι να του 
πω έτσι. Λέω όνοµα άλλο, ένα ψεύτικο όνοµα, όχι δικό µου γονείς όµως, 
λέω από το µυαλό µου, δικά µου πράµατα…» 
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Συµπληρωµατικά αναφέρουµε την άποψη µιας µετανάστριας µητέρας, τονίζοντας την 
παρουσία και µιας σειράς άλλων παραγόντων, υπεύθυνων για την παραπάνω 
κατάσταση.  

(ΟΙΚ-3):«...τον αδερφό του έλεγε µπαµπά (αναφέρεται στον αδερφό του 
συζύγου της), δεν είναι πατέρας σου αυτό, µπαµπάς σου είναι ένας άλλος, 
έτσι του έλεγα, πως αλλιώς να το καταλάβει, (...). Κουνιάδο µου δε τον 
ένοιαζε, δεν πειράζει λέει, δικό µου είναι…» 

Ο ρόλος των προσώπων του άµεσου οικογενειακού-συγγενικού περιβάλλοντος είναι 
σηµαντικός στη διαµόρφωση του συγκεκριµένου οικογενειακού κλίµατος. Θέλοντας 
να καλύψουν το κενό της απουσίας του πραγµατικού γονέα, αυτοπροβάλλονται ως 
γονικά πρότυπα ταύτισης, διαµορφώνοντας µια σύγχυση µεταξύ των µερών του 
οικογενειακού συστήµατος. 
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7.3. Επικοινωνία εντός των αποδιοργανωµένων οικογενειών 
 

7.3.1. Συχνότητα οικογενειακών αλληλεπιδράσεων 
Για την εξασφάλιση της ισορροπίας στο σύστηµα µιας αποδιοργανωµένης 

οικογένειας και την προσαρµογή των µερών της στην παρούσα µεταναστευτική 
συγκυρία απαιτείται η διαµόρφωση ενός νέου µοντέλου συλλογικής οργάνωσης στο 
στάδιο αυτό. Μια διασπασµένη αλβανική οικογένεια χρειάζεται δηλαδή να 
‘’εφεύρει’’ τρόπους, διαδικασίες και µέσα αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της, 
έτσι ώστε να διασφαλιστεί ενός είδους συνεκτικότητα στο εσωτερικό της, 
αντιµετωπίζοντας ενδεχόµενα προβλήµατα. Στο πλαίσιο αυτό προκύπτουν 
ερωτήµατα σε σχέση µε τον τύπο επικοινωνίας εντός των οικογενειών, τη συχνότητα 
που γίνεται κάτι τέτοιο, καθώς και τα χαρακτηριστικά των αναπτυσσόµενων 
σχέσεων. Τα εµπειρικά δεδοµένα ενισχύουν την άποψη ότι ο µετανάστης εντάσσεται 
σε ένα σύστηµα διάδρασης µε την υπόλοιπη οικογένεια στη χώρα προέλευσης, 
ζήτηµα το οποίο θα αναλύσουµε διεξοδικά στις αµέσως επόµενες παραγράφους της 
ενότητας. 

Οι οικογενειακές εµπειρίες διαφοροποιούνται καταρχήν ως προς τον αριθµό των 
επισκέψεων των µεταναστών. 

Επιχειρώντας µια σύγκριση µεταξύ των σχετικών περιπτώσεων, ο παρακάτω 
µετανάστης φαίνεται να είναι σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση µε τους 
υπόλοιπους. 

(ΟΙΚ-11):«…δέκα µήνες πρέπει να τανε (αναφέρεται στο χρονικό 
διάστηµα έως την πρώτη επιστροφή του στην Αλβανία), µπα, πιο 
παραπάνω από δέκα µήνες. Είκοσι µέρες έκατσα όλες, όλες, είδες την 
οικογένεια, ξανακατέβω µετά κάτω. Σε εφτά µήνες ξαναπήγα πάλι, (τον) 
Αύγουστο (µήνα), την ίδια δουλειά έκανες συνέχεια (εν. πήγαινες και 
ερχόσουνα). Άλλη µια περιπτώση να σου πω, όχι, λάθος, γράψε είναι 
λάθος, δυο (περιπτώσεις) νοµίζω (είναι) ακόµη. ∆εύτερο διαδροµή 
περνάει εφτά µήνες (έως ότου ξαναπήγα), µιαν εβδοµάδα είµαι, όχι και 
πολύ. Ξαναπάω (σε) δυο (περιπτώσεις) ακόµη, ό(χ)ι µια που σου είπα, 
δυο είναι σωστό…» 

 Άλλοι Αλβανοί επισκέπτονται λιγότερο συχνά τις οικογένειές τους στη χώρα 
προέλευσης. 

(ΟΙΚ-8):«…δεκαεφτά µήνες ακριβώς, τόσο είχα, είχα να πατήσω 
δεκαεφτά µηνάκια, είδες πόσο έκαµα; Βάλε (ότι έκατσα) ένα µήνας, φουλ, 
ναι, τουλάχιστο ένα µήνας, µήνας έχει τριάντα, τριανταένα µέρες. 
Τελευταίο (αναφέρεται στην τελευταία επιστροφή του), τελευταίο οχτώ 
είναι σηµειωµένο, σηµειώνοµε την µέρα, όσο πάει, πάει πιο κακά. 
Ακριβώς να σου πω τώρα, τώρα δηλαδή πόσο µήνες ήτανε (αναφέρεται 
στο χρονικό διάστηµα µεταξύ πρώτης και δεύτερης συνάντησης), 
Σεπτεβρή, Οχτώβριο (ο µετανάστης υπολογίζει τους µήνες), (…), Ιούλιος, 
έντεκα είναι τελικά, εντός έντεκα µήνες ξαναπάω ακριβώς, αυτό ήτανε 
όλο, πάνω κάτω τόσο. Ήρθε µετά βέβαια γυναίκα µου, σηµείωσε το αυτό, 
πιο πολύ αυτή…» 
Υπάρχουν όµως και πιο µεµονωµένα µεταναστευτικά-οικογενειακά 

περιστατικά. 
(ΟΙΚ-5):«…δυόµισι χρόνος είχα, είχα τόσο, δυόµισι, δυόµισι χρόνια, (...), 
άλλος έχει πέντε, έτσι ακούς τώρα, αλήθεια στο λέει, ψευτιές, εντάξει (εν. 
κάτι τέτοιο είναι αντικείµενο συζήτησης)…» 
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Παραπάνω επιµείναµε σκόπιµα στη συχνότητα επικοινωνίας µεταξύ των µελών 
των αλβανικών οικογενειών. Συνεκτιµώντας τα ερευνητικά δεδοµένα διαπιστώνουµε 
τον αντιφατικό χαρακτήρα της συλλογιστικής των µεταναστών, καθώς οι προσδοκίες 
περί τακτικών συνευρέσεων δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, τουλάχιστον 
στον αναµενόµενο βαθµό για τις οικογένειες κατά το αµέσως επόµενο χρονικό 
διάστηµα της αποδιοργάνωσης. 

(ΟΙΚ-6):«…αλλιώς υπολογίζοµε τότε, µιλούµε έτσι, ανεβαίνεις µια, δυο, 
λοιπόν βλέπεις δεν γίνεται τίποτα, (...), δεν εξετάζεται εσύ τι θες, άλλο 
θέλοµε εµείς, όπως καταλαβαίνεις...» 

Αναφερόµενοι σε όλο αυτό το διάστηµα διακρίνονται τρεις περιπτώσεις ενδο-
οικογενειακών επαφών. Η πρώτη κατηγορία αφορά εκείνες τις οικογένειες, όπου η 
συχνότητα των επαφών είναι από ελάχιστη έως ανύπαρκτη. Η δεύτερη, ευρύτερη 
κατηγορία, καλύπτοντας την πλειοψηφία των περιπτώσεων, περιλαµβάνει µειωµένο 
αριθµό επαφών σε σχέση µε τις αρχικές προσδοκίες.  

Ως προς την τρίτη κατηγοριοποίηση, οι εµπειρίες των µεταναστών 
επηρεάζονται από ιδιαίτερες µεταβλητές, καθώς επίσης εντάσσονται σε µεµονωµένα 
οικογενειακά συµβάντα. Ανάλογα µε το γεωγραφικό χώρο διαµονής των αλλοδαπών 
στη χώρα υποδοχής διαφοροποιείται και ο αριθµός των επιστροφών στη χώρα 
προέλευσης. 

(ΟΙΚ-1):«…όσο είµαι Γιάννενα, Γιάννενα εντάξει, τρεις, πέντε µήνες πας 
κανονικά, περιορισµένο, περιορισµένο απόσταση, απόσταση Ρέθυµνο 
είναι άλλο όµως (σε σχέση µε τα Γιάννενα), λόγος είναι αυτό…» 

Σε άλλες περιπτώσεις λαµβάνει η οικογενειακή συνεύρεση έναν αναγκαστικό-
επείγοντα χαρακτήρα. 

(ΟΙΚ-7):«…άρρωστο κοπέλι, αµέσως ετοιµάσω βαλίτσες, τέτοια 
περιπτώση δεν το συζητάς, σφαίρα την έκανες. Βέβαια άλλοι δεν το 
κάνουνε, ξανοίγει µόνο λεφτά, εγώ όµως όχι. Όταν είναι ανάγκη, 
σηκώνεσαι να πας, τίποτα άλλο δεν µας σε κρατά καθιστό…» 
(ΟΙΚ-2):«…επιχείρηση σκούπα, σκούπα όλους µας, κατάσταση ζοριστεί, 
ζοριστούµε, όλους µας απελάσει, εµένα, εσένα. Τέλος πάντων όµως, είναι 
καλό, πας, βλέποµε τι γίνεται, (...), απότοµα σε βλέπουνε, τι ήθελε αυτός 
τώρα λέει. Σταµατήσουνε µετά απελάσεις, άντε γεια λες, καλά σας είδα…» 

Πρόκειται δηλαδή για ιδιαίτερα προσωρινές ενδο-οικογενειακές επισκέψεις, καθώς οι 
µετανάστες επανέρχονται και πάλι στη χώρα µας. Αξίζει να επεκταθούµε λοιπόν σε 
όλους εκείνους τους λόγους, όπου υπαγορεύουν τον περιορισµένο αριθµό επαφών σε 
κάθε περίπτωση. 

Μεταξύ µια σειράς ανασταλτικών παραµέτρων συγκαταλέγεται κατά κύριο 
λόγο το νοµικό καθεστώς των αλλοδαπών. Επισκεπτόµενος δύο φορές την οικογένεια 
στη χώρα προέλευσης, ένας µετανάστης αναφέρεται στους λόγους µιας τέτοιας 
κατάληξης: 

(ΟΙΚ-8)«…ο κόσµος να χαλάσει πάµε, πας οπωσδήποτε, δεν το 
συζητούµε, άµα σου λέω τώρα κάτι, λες θα πάω, δεν συζητάς τίποτα. 
Τρέχοµε όµως µια, δυο, την τρίτη, τέρµα, τέρµα, την πάτησες, τίποτα δεν 
κρατούσες, έγγραφο επικυρωµένο, αστυνοµικό αρχές έκανε σωστό την 
δουλειά του…» 

Ένας άλλος µετανάστης, ο οποίος συνελήφθη, προσέθεσε σχετικά: 
(ΟΙΚ-3)«…ένα ξαδέρφος µου είχε πεθάνει, πέθανε εχθές, εχθές ας πούµε, 
κηδεία είναι αύριο, (...), εξαίρεση ένα τέτοιο περίπτωση οικογενειακό, 
οικογενειακό πρόσωπο πεθάνει, πέθανε, έλεγχος έκανε; Περιστατικό µου 
συνέβηκε, αλήθεια είναι, λεωφορείο ταξιδεύοµε, µπούµε στην Αλβανία, 
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(...), αστυνοµικός, κατέβα κάτω, κάτω όλοι, όλοι, όλοι ρε, κάτω. Κηδεία 
είναι λέω, κηδεία πάω, τι άλλο θες, στοιχεία µου να, πιάστε µε, αλλά να 
πάω (στην κηδεία), κηδεία είναι. Όσο και να παρακαλάς, παρακαλούσες, 
ανοίξουνε την κλούβα του περιπολικό, περιπολικό µέσα γεµάτο όλο 
Αλβανούς…» 

Εξαιτίας των κινδύνων σύλληψης, κράτησης και απέλασής είναι από ανέφικτη έως 
εξαιρετικά επίπονη η διαδικασία των οικογενειακών συναντήσεων σε ότι αφορά τους 
παρανόµους αλλοδαπούς. Παρόλα αυτά οι τελευταίοι το διακινδυνεύουν, θέτοντας σε 
κίνδυνο ακόµη και την ίδια τους την ύπαρξη, προκειµένου να έρθουν σε επικοινωνία 
µε τις οικογένειές τους, έστω και για περιορισµένο χρονικό διάστηµα.  

Συγκρινόµενο µε την άλλη κατηγορία µεταναστών, ένα άτοµο µε νόµιµες 
προϋποθέσεις εισόδου, εγκατάστασης και παραµονής στη χώρα υποδοχής είναι σε 
πλεονεκτικότερη θέση. 

(ΟΙΚ-7):«…έχω διαβατήριο κανονικά, νόµιµο είσαι, είσαι σωστός, 
σωστότατο, πρόβληµα δεν υπάρχει, (...), άδεια είναι κανονικό, η άδεια, 
όλες προθεσµία εντάξει. Όπως ρωτάτε εσείς, συµφωνώ απολύτως, 
οικογένεια µε βόλευε, βολεύεσαι, βολεύει, όποτε σχεδόν ήθελες…» 

Ο αριθµός των νοµίµως εισερχοµένων στη χώρα µας είναι συγκριτικά µικρότερος 
από τον αντίστοιχο των λαθροµεταναστών. Ένα πλαίσιο θεσµικών διατάξεων τους 
δικαιολογεί έστω και ένα µειωµένο αριθµό µετακινήσεων από χώρα σε χώρα. 

Ένας άλλος επιβαρυντικός παράγοντας σχετίζεται µε το εργασιακό καθεστώς 
των Αλβανών στην Ελλάδα. Μιλάνε οι µετανάστες για ‘’σχέσεις’’ εξάρτησης µε τους 
εργοδότες, εννοώντας ασφαλώς την αρνητική πλευρά των αλληλεπιδράσεων. 

(ΟΙΚ-1):«…από αυτό έπαιρνες την άδεια, άδεια δεν ήθελε να πας, (...), 
είναι όµως πιο λάσκο δουλειά, δουλειά, όχι τόσο, καλά είναι, την έπαιρνες, 
εντάξει (εν. είναι δυνατόν να έπαιρνες άδεια). Του το λες, λέω του 
αφεντικού δέκα µέρες το πολύ, ό(χ)ι ένα χρόνος, εντάξει σου λέει, λέει ναι, 
(...), δουλειά δεν χρειάζεσαι, χρειαστούµε ελάχιστο, ίδιος σου λέει να πας. 
Ό(χ)ι βέβαια όσο θες όµως, (ο εργοδότης) παίρνει άλλο ύστερα, ξεκινούµε 
ξανά από το µηδέν;» 
(ΟΙΚ-4):«…όλοι εµείς δουλεύει, δουλειά ξέροµε, ξέροµε τι σηµαίνει 
σκληρό εργασία, (...), ιδρώτας µας έτρεχε, έτρεχε συνέχεια, δουλεύεις, δεν 
παίζοµε. Αναλαβαίνω τέτοιο δουλειές, δουλειά δεν το έκανε άλλος, (...), 
σιγά να µην εδούλευγε ίδιο. Σου λέει λοιπόν (ο εργοδότης), άντε να είχε 
ένα άλλο σαν εµένα, Έλληνες δεν δουλεύει σαν Αλβανό, έπαιρνε και πιο 
ακριβό µεροκάµατο, µεροκάµατο σύφερνε, συφέρνουνε αφεντικά µας! 
Συµπεριφορά του δεν είναι σωστό, σωστό το λες να µας σε φοβέριζε 
πρώτο, πρώτο, (...), δουλειά είσαι, είσαι να δουλεύεις, δουλειά ήθελε, 
εσένα όµως σηµασία, ανάγκη βέβαια τον έχεις δυστυχώς. Κατάλαβες 
τώρα, περιθώριο δεν υπάρχει, οικογένειες, όλα αυτά, δεν του καλάρεσε…» 

Ο βαθµός ανταπόκρισης των µεταναστών στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις 
εξαρτάται από την πρόθεση των εργοδοτών, όπου ενδιαφέρονται πρωτίστως για την 
εργασιακή τους αποτελεσµατικότητα. 
 Περιπτώσεις σαν τις παραπάνω επισκιάζονται από ακόµη πιο ‘’τραβηγµένα’’ 
περιστατικά, κυρίως λόγω της συµπεριφοράς των εργοδοτών προς τους µετανάστες. 
Καθώς δεν υφίσταται ένα πλαίσιο ελέγχου της εργοδοσίας, λειτουργώντας πέρα των 
διατάξεων των νόµων, επιχειρεί να ελέγξει µε αθέµιτα µέσα τους αλλοδαπούς. 

(ΟΙΚ-7):«…δυο µήνες πέρασε, ακόµη λεφτά, λεφτά στα χέρα µου ακόµη, 
ακόµη στο περίµενε, (...), επίτηδες, επίτηδες µου το έκανε, (δίνοντάς µου) 
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λίγα, λίγα (τα χρήµατα) που να πάω, α(ν) δεν είχες ένα ποσό, (...), έξοδο 
κοστίζει, κόστιζε, κρατάς και κάτι (στους υπόλοιπους), έτσι να πας;» 

Ακόµη και παρακράτηση των διαβατηρίων παρατηρήθηκε σε ορισµένες 
περιπτώσεις:  

(ΟΙΚ-9):«…βιβλιάριο στο κρατεί, διαβατήριο δεν είχα, πως να πας; Γιατί 
εγώ λέω, αν εσύ του την έκανες, λες δε πάει στο διάολο, εγώ πάω ήθελε 
δεν ήθελε, είδες τι κάνει; Αστυνοµία, αστυνοµία την καλούσε, ορίστε 
διαβατήριο, διαβατήριο το έδινε, πάρε το από αστυνοµικό τµήµα!» 

Η οικονοµική κατάσταση των Αλβανών, ζήτηµα άµεσα σχετιζόµενο µε τον τρόπο 
µεταχείρισης από τους εργοδότες, τους δεσµεύει αναγκαστικά στη χώρα υποδοχής. 
Στο πλαίσιο αυτό µονιµοποιείται η εκµετάλλευση των µεταναστών κάτω από 
συνθήκες εξάρτησης, περιθωριοποίησης και αποµόνωσης. Μια όψη αυτού του είδους 
της αντιµετώπισης είναι η απαγόρευση των συναντήσεων µεταξύ των µελών των 
αλλοδαπών οικογενειών. 
 Εµφανώς διαφοροποιηµένη είναι η εικόνα, όταν µεταναστεύουν από κοινού οι 
σύζυγοι. Η αλλαγή έγκειται συγκεκριµένα στη διάσταση της γυναικείας 
µετανάστευσης. Καθώς είχε µετακινηθεί µε τον άντρα της, µια µετανάστρια τόνισε 
στην προκειµένη περίπτωση:  

(ΟΙΚ-6)«…πέντε µήνες το πολύ, πολύ, υπήρχε µια εύκαιρα, έχω ένας 
τρόπος να πηγαίνεις, ανεβαίνω στα παιδιά, παιδιά έκατσα άλλος πέντε 
µήνες. Περνά ένα διάστηµα, πέντε, έξι µήνας, άντρας µου ήθελε να 
ξανακατέβω, (...), ευκαιρία την έπιανες αµέσως από τα µαλλιά, πόσο όµως 
να το κάνεις...» 

Επιβεβαιώνοντας ένα ανήλικο µέλος της ίδιας οικογένειας, τουλάχιστον ως προς τον 
αριθµό των επισκέψεων των γονέων του, µας ανέφερε:  

«…µάνα µου ήτανε πιο πολύ, µέχρι έρχεται ο πατέρας µου, έρχεται (σε) 
άλλες δυο (περιπτώσεις), πατέρας µου όµως, νοµίζω όχι, (σε) µια 
(περίπτωση) µου φαίνεται, µου φαίνεται…»  

Ακόµη και στο ενδεχόµενο της από κοινού µετανάστευσης των συζύγων δεν 
αποφεύγεται η έλλειψη τακτικής επικοινωνίας µεταξύ των µελών των οικογενειών. 
Αυτό συµβαίνει γιατί οι επισκέψεις τους περιορίζονται και δεν πραγµατοποιούνται µε 
την ίδια ευχέρεια σαν την αρχή. 

Οι επιστροφές των µεταναστριών στη χώρα προέλευσης είναι µεν πιο συχνές, 
έχουν δε ένα χαρακτήρα ικανοποίησης κοινωνικών, οικογενειακών κ.ά. υποχρεώσεων 
ή κρίνονται ακόµη και επιβεβληµένες εκ των πραγµάτων. Ενδεικτική η παρακάτω 
οικογενειακή περίπτωση: 

(ΟΙΚ-9)«…είναι άρρωστη η µάνα µου, αναγκαστικό, ανάγκη είναι, (όταν 
σε) ένα µήνας είναι καλά αυτή, λόγος δεν έχω, παίρνεις βαλίτσα σου να 
κατέβω…»  

Η παραµονή των µεταναστριών προσδιορίζεται από µια ελαστικότητα, αν όχι από µια 
προσωρινότητα στη χώρα υποδοχής. Σε αντίθεση µε του µετανάστες συζύγους, όπου 
περιορίζονται αποκλειστικά στον εργασιακό τους ρόλο, λειτουργώντας κάτι τέτοιο 
περισσότερο δεσµευτικά για τους ίδιους. 

Ανεξάρτητα τέλος από τον αριθµό των οικογενειακών επαφών, οι µετανάστες 
επιλέγουν ορισµένους έµµεσους, σταθερούς και επαναλαµβανόµενους τρόπους 
επικοινωνίας. Οι τηλεφωνικές συνοµιλίες αποτελούν έναν από του πιο συνηθισµένους 
τύπους αυτού του είδους των αλληλεπιδράσεων. 

(ΟΙΚ-1):«Μιλείς από το τηλέφωνο, τηλεφωνάµε, παιδιά ακούσουνε το 
µπαµπά τους, (...), έπαιρνα δύο, τρεις φορές τηλέφωνο, τι τηλεκάρτες 
καταναλώνω!» 
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Τόσο η αποστολή γραµµάτων, όσο και η ανταλλαγή υλικών πραγµάτων αποτελούν 
εξίσου διαδεδοµένες πρακτικές µεταξύ των µεταναστών. 

(ΟΙΚ-4):«…πρώτο γράµµα γράφω στο ζωή µου, καλά είσαι, θες να πας, 
χαιρετίσµατα όλους, στέλνουνε κοπέλια µετά, (...), κάτσε να στο φέρω ένα 
λεφτό, θες να στο φέρω, µέσα το χω φυλαµµένα...»  
(ΟΙΚ-5):«…στέλνοµε ένα κιβώτιο γεµάτο, ένα ρούχο, ρούχο συνήθως 
έστελνες, κάτι να το χρειαστεί επειγόντως, (...), τσιγάρα στέλνει ο 
κουνιάδος του, ακόµη και τσιγάρα...» 

Προς αυτήν την κατεύθυνση οδηγεί µάλιστα και το γεγονός ότι τα περιθώρια των 
επιλογών για τις οικογένειες είναι ούτως ή άλλως περιορισµένα εκ των πραγµάτων σε 
µια τέτοια συγκυρία. Αν και µια σειρά εµποδίων δεν επιτρέπουν συχνές 
οικογενειακές επαφές φαίνεται να αναπτύσσεται ένας άλλος τρόπος διαντίδρασης 
µέσα από άλλα ‘’κανάλια’’ και µηχανισµούς. 
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7.3.2. Προσωρινές οικογενειακές συνευρέσεις 
Εξίσου ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ 

των µελών στο διάστηµα των προσωρινών οικογενειακών συνευρέσεων. Ως προς 
αυτή καθαυτή την επιστροφή των µεταναστών διαπιστώνεται µια θετική ανταπόκριση 
στο εσωτερικό του οικογενειακού συστήµατος. 

(ΟΙΚ-11):«…τι άλλο ήθελες, έχοµε µεγάλο ευτυχία, ευτυχία για όλους, 
ό(χ)ι µόνο για µένα βέβαια, (ευτυχία για) όλη την οικογένεια. (...), γυναίκα 
µου σκούπισε το µάτια του, κλαίει, (αυτή) έκλαιγε, (γιατί) είχε συγκινηθεί. 
(...), είναι σαν γιορτή, γιορτή για όλους, όλοι, όλοι να µε προϋπαντήσει…» 

Ως προς τις παραστάσεις των ανήλικων ατόµων: 
(ΟΙΚ-7)«...ε, είδαµε τον πατέρας µου, τον αγκάλιασα στην αγκαλιά του, 
άντρες είναι είπε, παιδιά είναι άντρες, άντρες γίνανε παιδιά...» 

Παρακάτω επικεντρώνουµε στη διερεύνηση της οικογενειακής συνύπαρξης όλο αυτό 
το διάστηµα. 

Έντονες συγκινησιακές καταστάσεις αναπτύσσονται στις οικογένειες και 
αφορούν κυρίως τις αλληλεπιδράσεις των µεταναστών γονέων µε τα παιδιά τους. 
Ένας Αλβανός πατέρας δύο παιδιών διηγείται την προσωπική του εµπειρία:  

(ΟΙΚ-4)«…σου ορκίζοµαι στη ζωή µου, όρκο σου παίρνω, λόγω τιµής πιο 
καλό για όλους µας, (για) όλους µας θα ήτανε πιο καλό, αλήθεια σου το 
λέω να µην είχα πάει, (αυτό θα ήταν) καλό για όλους, όλους, αλήθεια το 
λέω, ορκίζοµαι ότι θες, θες να ορκιστώ; (...). Όταν αγκαλιάσω τον µπέµπη 
µας, µωρό, µωρό ήτανε αυτό τότε (αναφέρεται στην περίοδο, όταν είχε 
µεταναστεύσει), δεν το ξανάδα. (...), τον αγκάλιασα να του µιλάς, τίποτα 
αυτό όµως. Η γυναίκα µου (του έλεγε), πήγαινε στο µπαµπά, ο µπαµπάς 
σου, να τον ο µπαµπάς σου, αυτό ξανοίγει αλλού. Στο διάολο λες (να πάνε) 
και (τα) λεφτά, στο διάολο (να πάνε) όλα, είναι, µα είναι δυνατό να µη σε 
γνώρισε το ίδιο το κοπέλι µου; (...). Έκατσα τότε λιγάκι κάνα δυο 
βδοµάδες, έλεγε αυτό µπαµπά, µπαµπά, µπαµπά, δεν είναι όπως ήθελες 
όµως, όπως και να ναι δεν είναι, είναι το πρόβληµα να ξαναφύγω...» 

Στην περιγραφή αυτή αποτυπώνονται τα επακόλουθα της αποδιοργάνωσης των 
οικογενειακών σχέσεων. Οι µετανάστες γονείς, στην προκειµένη περίπτωση ο 
πατέρας, αναφέρονται µε ιδιαίτερη ένταση στις προσωπικές τους εµπειρίες, καθώς 
θεωρούν τους εαυτούς τους υπεύθυνους για αυτήν την αποξένωση. 

Σε µια παρόµοια περίπτωση, η σύζυγος ενός µετανάστη σηµειώνει τις 
αντιδράσεις του συζύγου της, καθώς εκείνος δεν αναγνώρισε καν το παιδί του, 
επιστρέφοντας µετά από ένα διάστηµα απουσίας στην οικογένεια.  

(ΟΙΚ-5):«...ο γιο µας, ενάµιση χρονό ήτανε δεν ήτανε, πατέρας του δεν τον 
είχε ξαναδεί. Άντρας µου λοιπόν, όταν τον είδαµε τέλος πάντων, µια 
στιγµή το είδε κοπέλι, ποιο είναι αυτό µας είπε, τι είναι αυτό; (...), έκαµες 
κιόλας κοπέλι, έτσι είπε (σ)την αδερφή µου, αστείο το έλεγε. Αστείο, 
αστείο, αστείο είναι άλλο, άντρας µου δεν το γνώρισε το γιο του 
κατευθείαν, γιος σου είναι του λέει, κοπέλι είναι ο γιος σου, ο γιος σου, ο 
γιος σου, (έτσι το) κατάλαβε, κατάλαβε το κοπέλι του τελικά. Άµα το 
άκουσε, αν τον έβλεπες, σκοτωµένο, σαν το σκοτωµένο, κουράγιο δεν είχε 
να µιλήσει…» 

Η αντίδραση του µετανάστη γονέα σε ένα τέτοιο γεγονός, από τα σηµαντικότερα για 
την οικογένεια, αντικατοπτρίζει το ψυχολογικό ‘’σοκ’’ εκείνων των στιγµών. 
Ειδικότερα, καθώς δεν έχει επιτευχθεί ακόµη η διαδικασία της ταύτισης µε το 
ανήλικο άτοµο, ο ίδιος ο γονεϊκός ρόλος επιδρά αρνητικά στην ταυτότητα του φορέα 
του (Bying-Hall, 1995). 
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Στο διάστηµα των προσωρινών οικογενειακών συνευρέσεων παρατηρούνται 
διακυµάνσεις στις συµπεριφορές των µελών. Συγκεκριµένα, παρότι εξακολουθούν να 
υφίσταται µια σειρά προβληµάτων για τις οικογένειες, επιχειρείται σκόπιµα η 
αποσιώπησή τους, έτσι ώστε να υπάρξει ένα κλίµα θετικών αλληλεπιδράσεων. Ένας 
Αλβανός µας µίλησε στο πνεύµα αυτής της λογικής: 

(ΟΙΚ-7)«…πότε πάλι να το ξανάβλεπα, ξαναδώ τα κοπέλια ένα Θεός 
κατέχει πότε, (...), έκατσα τουλάχιστον ένα, δυο βδοµάδες, τι να µπλέκοµε 
προβλήµατα και προβλήµατα. Ας το να περάσοµε καλά, έτσι το σκέφτεται ο 
καθένας, καθένας το λίγο (διάστηµα, όπου πρόκειται) να κάθεται µε την 
γυναίκα του, τουλάχιστο είµαστε καλά, όλα τ’ άλλα να το βρούµε στη 
πορεία. Ρωτούσε δηλαδή πως να περνώ, καλά του λέω, ήθελες µην 
στεναχωριέται για µένα…» 

Η σύζυγος ενός άλλου µετανάστη συνέχισε, λέγοντας:  
(ΟΙΚ-2)«…καλά δεν είναι να ξεκουραστεί, ξεκουραστεί δυο, τρεις µέρες 
επιτέλους, πολλά, πολλά τι να του λες, λες, λες, λες, προβλήµατα δικό το 
σκέφτεσαι;» 

Ο συγκεκριµένος τρόπος αντιµετώπισης της παρούσας συγκυρίας έχει την εξής 
ερµηνεία. Λόγω των προβληµατικών συνθηκών ζωής τους για ένα ευρύ χρονικό 
διάστηµα, οι µετανάστες θέλουν να ξεχάσουν όλα αυτές τις καταστάσεις. Σε αυτό 
συντελεί και το ότι περιβάλλονται από ένα ασφαλές πλαίσιο, όπως είναι το 
οικογενειακό περιβάλλον.  

Ανεξάρτητα όµως από τις προθέσεις και των δύο συζύγων, η προσωρινή 
οικογενειακή συµβίωση δεν παύει να επιβαρύνεται από τα ήδη υπάρχοντα 
προβλήµατα. Μάλιστα, αν και επιδιώκεται µια πιο παρατεταµένη παραµονή των 
µεταναστών εντός των οικογενειών, κάτι τέτοιο δεν είναι συνήθως εφικτό. 
Αποτέλεσµα είναι να προσλαµβάνονται µε έναν αρνητικό τρόπο οι ενδο-
οικογενειακές αλληλεπιδράσεις. 

(ΟΙΚ-8):«…έκατσες ένα λεπτό, λεπτό δεν περνά, ένα πράµα σκεφτόµουνα 
συνέχεια, συνέχεια όµως, συνέχεια, συνέχεια να σκέφτοµαι πότε ξαναπάω. 
(...). Καλό δεν σου έκανε τίποτα, πως να περνάς δηλαδή καλά, αλλού είναι 
το µυαλό σου, (...). Καταλαβαίνει γυναίκα µου δεν είµαι καλά, τι να του 
έλεγα εγώ, καλά είµαι γυναίκα; Όπως, όπως και να κάτσω, δέκα µέρες το 
πολύ, πολύ, πιο λιγότερο ή πιο πολύ σηµασία δεν έχει πιστεύω. Όσο πιο 
πολύ το καθυστερήσοµε, καθυστέρησες, παράξενο λοιπόν δεν είναι, 
δουλειά, άντε γεια (εν. δεν υπήρχε δουλειά).» 

Ως προς την αντίδραση της συζύγου του µετανάστη,  
«... από την πρώτη ηµέρα, (τότε που) έρχεται, ήρθε, ε και πως ήρθε (εν. 
σαν να µην είχε έρθει), ήρθε, δεν σταµάτησε ένα λεπτό. (...). Άλλο δεν 
καθότανε, κάτσε, κάτσε, το τι του είπα εγώ, όχι, όχι ξαναπάει, ξαναπάει ό, 
τι και να λέω...»  

Η έννοια της προσωρινότητας της οικογενειακής συµβίωσης επηρεάζει τις στάσεις 
των µελών, καθώς εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος µιας εκ νέου 
αποδιοργάνωσης. Ο µετανάστης επισκέπτεται την οικογένειά του, έχοντας σκοπό να 
την εγκαταλείψει και πάλι. 

Όπως γίνεται κατανοητό µέσα από τις συνεντεύξεις, η επάνοδος των 
αλλοδαπών στη χώρα προέλευσης έχει ένα χαρακτήρα αποτίµησης της 
µεταναστευτικής πραγµατικότητας. Καθώς η εµπειρία της µετανάστευσης δεν έχει 
επιφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα ή µάλλον έχει δηµιουργήσει επιπλέον 
προβλήµατα στη συµβίωση-διαβίωση των οικογενειών, οι Αλβανοί επανεξετάζουν 
πλέον  µια σειρά ζητηµάτων σχετικά µε την παραµονή τους σε µια από τις δύο χώρες. 
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Όσο διευρύνεται µάλιστα το χρονικό διάστηµα αποδιοργάνωσης, τόσο πιο πιεστικές 
είναι οι συνέπειες για όλα τα µέλη. Σχετική µε την επανεξέταση των προτεραιοτήτων 
της µεταναστευτικής στρατηγικής των οικογενειών είναι η παρακάτω αναφορά:  

(ΟΙΚ-3)«…τι κάνοµε είναι το πρόβληµα, συνεχιστεί πάντως το ίδιο 
κατάσταση, αλήθεια είναι όχι, πάνω, κάτω συνέχεια το βαριέσαι, 
τουλάχιστο αν είναι για καλό, δεν είναι όµως, αποτέλεσµα δεν είχε, πιο 
σταθερό θέλοµε (να είµαστε)…»  

Και η άποψη της συζύγου του µετανάστη: 
(ΟΙΚ-4)«...τι να το κάνοµε λεφτά, χωρισµένο µε τον άντρας µου, παιδιά 
είναι έτσι όπως είναι, περιθώριο δεν, πόσο ακόµη χωριστό, (...), ή όλοι να 
πάµε αµέσως ή δεν ξέρω εγώ τι…»  

Στο διάστηµα αυτό παρουσιάζονται τα πρώτα δείγµατα µεταστροφής του 
προσανατολισµού των οικογενειών σε ότι αφορά το µέλλον της συµβίωσης των 
µελών τους. Οι διεργασίες αυτές, την εξέλιξη των οποίων πρόκειται να 
παρακολουθήσουµε στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο, συνιστούν το αρχικό πλαίσιο 
επαναπροσδιορισµού της οικογενειακής στρατηγικής των Αλβανών. 
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7.4. Μηχανισµοί διατήρησης της οικογενειακής συνοχής 
 ∆ιαπιστώσαµε παραπάνω µια σειρά προβληµάτων στις οικογένειες των 
Αλβανών, όπως προέκυψαν λόγω των συνθηκών αποδιοργάνωσης στο εσωτερικό 
τους. Ό, τι δυσκολίες κι αν υπήρξαν όµως όλο αυτό το διάστηµα, σκοπός κάθε 
οικογένειας του δείγµατός µας ήταν η αντιµετώπισή τους. Οι συνέπειες της 
µετανάστευσης δεν οδήγησαν δηλαδή σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, όπως στη 
διάλυση των ψυχικών δεσµών µεταξύ των µελών των οικογενειών. Στο οικογενειακό 
σύστηµα αναπτύσσονται όλες εκείνες οι διεργασίες για την προσαρµογή του στο 
εξωτερικό περιβάλλον και την επίτευξη µιας ισορροπίας εντός των ορίων του. Έτσι 
ερµηνεύεται πώς οι αλβανικές οικογένειες έχουν διέλθει µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
από την τότε συγκυρία. Στο πλαίσιο αυτό αναδείχτηκε προηγουµένως η σηµασία των 
προσωρινών έστω οικογενειακών συνευρέσεων στη χώρα υποδοχής. Παρακάτω µας 
ενδιαφέρουν γενικώς οι διαδικασίες ανταπόκρισης των οικογενειών στην 
αναγκαιότητα διατήρησης µιας συνεκτικότητας στην οργάνωσή τους. 
 Όταν η µετανάστευση στερεί από τις οικογένειες την παρουσία όλων των 
µελών τους, αυτό γίνεται κατανοητό ως συνέπεια εξωγενών παραγόντων και σε καµία 
περίπτωση προσωπικών επιλογών. Ενδιαφέρουσα είναι η παρακάτω άποψη: 

(ΟΙΚ4)«…εµείς γεννηθούµε, έτσι όπως γεννηθούµε, γεννήθηκες Αλβανός, 
Αλβανός έχοµε γεννηθεί, γεννηθούµε, όπως γεννηθούµε, (...), µοίρα µας 
είναι κάτι κοινό, δυστυχισµένο όλη σου την ζωή. (...). Το πως να βγούµε 
από το αδιέξοδο, αδιέξοδο σε απασχολούσε, λύση άλλο τελικά δεν υπάρχει 
(εκτός της µετανάστευσης)» 

Ατοµικές ευθύνες αποσιωπούνται κατά κόρον από τους µετανάστες, τονίζοντας 
αντίθετα σε κάθε ευκαιρία τον επείγοντα, αν όχι µοιραίο χαρακτήρα των αποφάσεων 
της τότε περιόδου. 

Ως προς την υπέρβαση των αρνητικών παραστάσεων αµέσως µετά την 
οικογενειακή αποδιοργάνωση, οι Αλβανοί επικεντρώνονται στην τελική έκβαση της 
µετανάστευσης, που υπολογίζονταν από τότε ως θετική.  

(ΟΙΚ-2):«…σβήνεις ένα µέρα, σβησµένο, τέλος, την άλλη µετά, σβήνεται 
επίσης, ακόµη µία, µια ακόµη έσβηνες, (...), ακόµη, ακόµη ένα, 
ηµερολόγιο όλο σβησµένο. Είσαι κοντά, κοντεύοµε, ξηµέρωνε ένα µέρα, 
µέρα τελείωνε, πάει, πάει αυτή. Επιλογή άλλο τι να έχοµε, ξεπερνούµε όλα 
µε την υποµονή, αντέξοµε, γιατί αλλιώς (...) Σήµερα έχοµε το λεφτά µας, 
όχι καλά ακόµη, όµως όχι και σα πρώτα…»  

Αντιπαραβάλλοντας την οικογενειακή πραγµατικότητα του παρόντος προς την 
αντίστοιχη στο παρελθόν δικαιολογείται ο τότε µεταναστευτικός προσανατολισµός. 
Μια τέτοια εξέλιξη θεωρείται συνισταµένη ατοµικών ενεργειών, έτσι ώστε να 
χρεωθούν τα όποια θετικά αποτελέσµατα της µετανάστευσης αποκλειστικά στις 
οικογένειες.  

Η οικογένεια αποτελεί έναν ιδιαίτερο τύπο ψυχο-κοινωνικού συστήµατος, 
χαρακτηριζόµενου από αλληλεπιδραστικές διαδικασίες µεταξύ των µερών του. Υπό 
την έννοια αυτή αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία στην κατανοµή των ρόλων στο 
πλαίσιο των οικογενειών (Luhmann, 1986). Στην περίπτωση µετανάστευσης γίνεται 
λόγος για έναν επαναπροσδιορισµό της θέσης των ατόµων στον οικογενειακό 
πυρήνα. Είδαµε προηγουµένως ότι η οργάνωση του νοικοκυριού διαφοροποιείται 
στην προκειµένη περίπτωση, καθώς έχει προηγηθεί η διάσπαση της οικογένειας, που 
σηµαίνει ότι τροποποιούνται οι υποχρεώσεις, οι ανάγκες και, εν τέλει, οι προσδοκίες 
των µελών. Αν και αποδιοργανωµένες µορφολογικά και δοµικά οι οικογένειες, 
συνεχίζουν να επιτελούν τις ζωτικές τους λειτουργίες, όπως προκύπτει µέσα από έναν 
άλλο τύπο κατανοµής αρµοδιοτήτων στο εσωτερικό τους. 
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Οι µετανάστες εξακολουθούν να συµβάλλουν υπό την έννοια αυτή στην 
οργάνωση των οικογενειών, αποτελώντας θα λέγαµε την κύρια, αν όχι µια από τις 
βασικές πηγές εισοδήµατος για τα νοικοκυριά. 

(ΟΙΚ-2):«Ό, τι µπορούσαµε έκανα, έκανες ό,τι µπορούσαµε, (...), δουλειές 
και µε το παραπάνω, παραπάνω από το κανονικό δουλεύοµε. (...). Αξίζει 
όµως τον κόπος τουλάχιστο, τουλάχιστο να λες κάτι κάνω, έκανες κάτι 
σωστό. (Τους) Έστελνα (να) έχουνε λεφτά, (έχοντας) λεφτά (επρόκειτο να) 
περνούσε καλά, καλά λες περνά τουλάχιστον αυτοί. (...). Έτσι ντρέποµαι να 
πάω, επήγαινες αδειανό χέρια, τι έκανες να σου πει;» 

Μέσα από την αίσθηση ότι στηρίζουν τις οικογένειες και συµβάλλουν στη 
διαµόρφωση των προϋποθέσεων για µια ενιαία συµβίωση µε πιο ευνοϊκούς όρους στο 
µέλλον, οι µετανάστες ενισχύονται καταρχήν ψυχολογικά, καθώς θεωρούν ότι 
δικαιολογούν έτσι την απουσία τους από την οικογένεια. 

Κατά παρόµοιο τρόπο και όσοι παρέµειναν σε πρώτη φάση στη χώρα 
προέλευσης ανταποκρίνονται στα νέα τους καθήκοντα, άγνωστα µέχρι πριν λόγω της 
ενιαίας οικογενειακής συµβίωσης. Η σύζυγος ενός µετανάστη µας ανέφερε: 

(ΟΙΚ-11)«…(έλεγα ότι) αποκλείεται να µπορέσω, τόσο πολλές δουλείες 
δεν γινότανε, πρώτα είναι ο άντρας µου. ∆εν πεθάναµε όµως, ένα 
απόφαση παίρνεις, εξαρτάται εµένα την ίδια όλα, όλα λοιπόν συνήθισα 
κανονικά να είµαι εγώ (εν. συνήθισα να κάνω τα πάντα), εγώ την έβαλα 
σε µια σειρά όλες µας το δουλειές…» 

Μέσα από την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων σε κάθε οικογένεια διαµορφώνεται 
ένας άλλος τύπος συγκρότησης των λειτουργιών της. Πρόκειται θα λέγαµε για την 
ατοµική συµβολή κάθε µέλους, βάσει όµως ενός διαφοροποιηµένου τρόπου 
συλλογικής οργάνωσης.  

Η µετανάστευση του πατέρα είναι δυνατόν να ‘’µειώσει’’ σε άλλες περιπτώσεις 
την ηλικιακή απόσταση µεταξύ µητέρας και ανήλικων ατόµων, καθώς και να 
διευρύνει τα συνήθη ‘’όρια’’ ανάµεσά τους. Κατά µια µετανάστρια, η οποία µας είπε 
σχετικά,  

(ΟΙΚ-7)«…παράπονο δεν είχα, όχι, κανένα, καταλαβαίνει πιο καλά από 
µεγάλος, µεγάλο είναι, είναι έξυπνο παιδιά, κουβεδιάσει σαν άντρας, 
άντρες ίδιο, δουλειές, όλα µπορούσε να το έκανε. (...). Εµπιστευτικό µιλάς, 
µιλούµε για όλα, συµβαίνει κάτι, ήξερε, ξέρουνε για τον πατέρας του, 
κατάσταση την ήξερε (στην οικογένεια), ξέρουνε τι συµβαίνει...» 

Αν και οι µόνες γυναίκες δεν εγκαταλείπουν κανένα ‘’τµήµα’’ της δικαιοδοσίας τους 
στο πλαίσιο της οικογένειας, ανήλικα µέλη αναλαµβάνουν κατά κάποιον τρόπο 
ρόλους των ενηλίκων. Η σύζυγος του µετανάστη βρίσκει στο πρόσωπο των παιδιών 
ένα συνοµιλητή, που υπό άλλες συνθήκες θα τον αναζητούσε στο πρόσωπο του 
συζύγου της ή µάλλον ο σύζυγος στο πρόσωπό της. Η σύµπραξη µεταξύ των µερών 
µιας αποδιοργανωµένης οικογένειας έχει τελικά την έννοια του αντισταθµίσµατος της 
‘’απώλειας’’ των οικείων προσώπων τόσο σε πρακτικό, όσο και ψυχολογικό επίπεδο. 
 Η προσαρµοστικότητα ενός συστήµατος σε µεταβαλλόµενες συνθήκες 
αξιολογείται µε βάση την ικανότητα ενσωµάτωσης νέων µορφών επικοινωνίας στο 
εσωτερικό του (Satir, 1998, 159). Εµµένοντας σε αυτή καθαυτή την έννοια των 
αλληλεπιδράσεων εντός µιας αποδιοργανωµένης οικογένειας έχουµε να κάνουµε την 
εξής παρατήρηση. Ο ψυχολογικός αντίκτυπος της απουσίας κάποιων µελών 
αντισταθµίζεται µέσω των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των ατόµων που παραµένουν. 
Σύµφωνα µε µια σύζυγο µετανάστη,  

(ΟΙΚ-7)«…ευτυχώς είναι παιδιά, παιδιά ευτυχώς, ευτυχώς, ψυχραιµία λες, 
άντρας µου έλειπε, λείπουνε συνέχεια, καταντώ να τρελαθούµε, τρέλα 
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αλήθεια, (...), παιδιά σε κρατά, αναγκαστικό υποµονή, παιδιά είναι 
κρίµα...»  

Βλέπουµε δηλαδή τις συζύγους των µεταναστών να αναζητούν και αυτές ψυχικά 
‘’υποκατάστατα’’, έτσι ώστε να αντιµετωπίσουν την πίεση υπό την παραπάνω 
συγκυρία.  

Η επικοινωνία µεταξύ των µερών µιας οικογένειας δεν είναι απαραίτητα 
συνειδητή, καθώς είναι δυνατόν να θεωρηθεί και ως ασυνείδητη διαδικασία (Keeney, 
1983). Στην περίπτωση µιας αποδιοργανωµένης οικογένειες ισχύει µια τέτοια 
διατύπωση, δεδοµένου του χαρακτήρα των αλληλεπιδράσεων στο εσωτερικό της. 
Κατά ποιον τρόπο προσλαµβάνεται από τα ανήλικα µέλη η ‘’ύπαρξη της απουσίας’’ 
των γονέων τους. Μέσα από την παρακάτω απάντηση πιστοποιείται η ανάπτυξη ενός 
δίαυλου επικοινωνίας µεταξύ των δύο αυτών µερών στο σύστηµα της οικογένειας. 

(ΟΙΚ-11):«...τον αγαπώ, αγαπάµε τον πατέρας, υπήρχε ένας πατέρας, 
έλειπε όµως, µάνα έχω, πατέρας όµως όχι, (...), κοµπολόι, κοµπολόι του 
πατέρα µου, µόλις έπιανα κοµπολόι, πατέρας µου ερχότανε στο µυαλό. 
Κάτι ήτανε να µε έκανε να τον αγαπάω τον πατέρας µας, όµως δεν, δεν το 
ήξερα, ήξερα ένας πατέρας, πατέρα αυτό δεν το έβλεπες, έβλεπα, όπως µου 
φαινότανε είναι…» 

Φαντασιακά και συµβολικά αναπτύσσονται παραπάνω από τα ανήλικα άτοµα 
συγκεκριµένες παραστάσεις για τον πατέρα τους. Αν και ο γονέας δεν είναι µέλος του 
νοικοκυριού, ωστόσο είναι µέλος της οικογένειας (Μουσούρου, όπ.π., 85). 

Συνήθως και σκοπίµως διαµορφώνεται µια εξιδανικευµένη εικόνα στη 
συνείδηση των ατόµων για τους µετανάστες γονείς. Ο ρόλος της µητέρας είναι 
σηµαντικός, υπενθυµίζοντας την ύπαρξη του πατέρα.  

(ΟΙΚ-11):«…µόνο µάνα ξέρουνε, όλο του λες τον πατέρας, πατέρα είχε 
σηµασία, σηµασία είναι να τον ήξερε, ξέρουνε, έχει πατέρας. (Του λες 
ποιος είναι) Ο µπαµπάς του, ρωτάει, ρωτούσε, (είτε όµως) ρωτούσε, (είτε) 
δεν ρωτούσε, υποχρεωµένο, υποχρεώνεσαι λες, (τους έλεγα) πόσο το 
αγαπά, σκέφτεται, έχω πατέρα…» 

Σύµφωνα µε ένα ανήλικο άτοµο, 
(ΟΙΚ-6)«…είπανε, πατέρας µου να ερχότανε, όπου να ναι, έτσι έλεγε, όπου 
κι όπου να µας έπαιρνε και µας, (...), έρχεται, µακάρι έρχεται, (ήθελα να 
καταλάβω) πως είναι, είναι όπως την φωτογραφία; Ζωγραφιστός τον 
έκανα, έκανα ένα ζωγραφική, αυτός είναι, είναι ίδια φωτογραφία, 
φωτογραφία του…» 

Η πατρική ύπαρξη ανάγεται σε τέτοιες περιπτώσεις άλλοτε στο επίπεδο του 
φαντασιακού και άλλοτε του συµβολικού. Σε αυτό φαίνεται να συµβάλλουν κατά 
κύριο λόγο πρόσωπα του άµεσου οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως είναι ο άλλος 
γονέας ή ακόµη και συγγενικά πρόσωπα, όπου η παρουσία τους βιώνεται 
υποστηρικτικά από τα ανήλικα άτοµα.  

Έχουµε µιλήσει επανειληµµένα για την έννοια της συγγένειας, διαπιστώνοντας 
την ύπαρξη ενός συνεκτικού οικογενειακού πλαισίου. Ο ρόλος συγγενικών 
προσώπων ως προς την προστασία των παιδιών των µεταναστών θεωρείται σε κάθε 
περίπτωση δεδοµένος. 

(ΟΙΚ-9):«…παιδιά µας ήτανε σε πολύ καλό χέρια, έκατσε µε το πεθερός 
µου, πιο καλό τον αγαπά από µας…» 

Εξίσου αποτελεσµατική είναι η συνεισφορά των συγγενών στη λειτουργία των 
διασπασµένων οικογενειών στη χώρα προέλευσης. 

(ΟΙΚ-3):«…ένα πιάτο έτρωγε, (µέσα από) ίδιο τρώγαµε εµείς, ένα ποτήρι 
νερό να µπορούσε να στο δώσει, στο έδινε, (...), τέσσερα παιδιά έλεγε, 
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έλεγε τέσσερα, δυο δικό του, άλλο δυο εµάς. Την αγάπη τους, αγάπη 
πραγµατικό, πολύ µας αγαπά, ένα αγάπη την έχοµε όλους...» 

Από το είδος των συγγενικών σχέσεων εξαρτάται ως ένα βαθµό το επίπεδο 
‘’αντοχής’’ της οικογενειακής συνοχής κατά την περίοδο της αποδιοργάνωσης. Η 
συγγενική υποστήριξη ασκεί επιδράσεις σε πολλαπλά επίπεδα, από την εκπλήρωση 
µιας σειρά προϋποθέσεων διαβίωσης έως και την ψυχολογική υποστήριξη.  

Επιχειρώντας µια γενικότερη αξιολόγηση της κατάστασης των οικογενειών θα 
υποστηρίζαµε ότι όσο πιο πολύπλοκα είναι τα προβλήµατά τους, τόσο 
συσπειρώνονται τα µέλη τους, αναπτύσσοντας µηχανισµούς αντιµετώπισης των 
συνεπειών της αποδιοργάνωσης (Dallos, όπ.π., 14). Μια τέτοια διαδικασία κινείται σε 
δύο επίπεδα: ένα κοινωνικό και ένα ψυχολογικό. Στην παρακάτω διήγηση ενός 
µετανάστη συνδυάζονται και οι δύο αυτές πτυχές: 

(ΟΙΚ-12)«…άλλοι δεν επήγανε ποτέ του, ποτέ, τι να του πεις, κάθεται, 
όπου κάθεται, εντάξει, αυτοί τώρα, συγκρίνεται τώρα αυτοί µε µας; Άλλοι 
πάλι, πολύ λίγο έκατσε, έξι, εφτά µήνας, µπα, πολύ (σου λέω), σηκώνεται 
να φύγουνε. Περίπτωση το δικό µας όµως, κάτσοµε ακόµη, ακόµη πιο 
πολύ, άντε λέω γυναίκα, γυναίκα άντε, άντε, υποµονή ακόµη, (...), έξι 
χρόνια ακριβώς, ακριβώς συµπληρωµένο, δεν το κατάλαβα, λόγω τιµής 
πως περνά καιρός…»  

Ανεξάρτητα από την επίτευξη ή όχι των παραπάνω προσδοκιών, παραµένουν πάντοτε 
σταθερές, προσδιορίζοντας διαχρονικά τους στόχους των οικογενειών σε όλα τα 
στάδια εξέλιξης της µεταναστευτικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό ενισχύεται η 
συνεκτικότητα στις οικογένειες για την αντιµετώπιση τέτοιων στόχων.  
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7.5. Συγκρίσεις και σύνοψη 
Ανακεφαλαιώνοντας σε σχέση µε τις επιπτώσεις της αποδιοργάνωσης 

διακρίνουµε τις εξής περιπτώσεις οικογενειών. Κάποιες οικογένειες θεωρούν ως 
αποκλειστικά προβληµατικές τις συνέπειες της µετανάστευσης και λειτουργούν 
συνήθως σαν ‘’κλειστά’’ συστήµατα. Σε άλλους τύπους οικογενειακής οργάνωσης, 
ακριβώς για να µην υπάρξει περιθωριοποίηση, επιλέγονται πιο ‘’ανοιχτοί’’ τρόποι 
διαντιδράσεων. Καµία ωστόσο από τις παραπάνω µορφές-δοµές οικογένειας δεν 
εµφανίζεται µε απόλυτα χαρακτηριστικά. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η 
περίοδος της αποδιοργάνωσης αντιµετωπίζεται σαν µεταβατικό στάδιο στα όρια του 
µεταναστευτικού κύκλου των οικογενειών, καθώς αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία στην 
υιοθέτηση στρατηγικών επίλυσης των όποιων προβληµάτων. Κάθε οικογένεια 
αλληλεπιδρά θα λέγαµε µε το υπερ-σύστηµά της, το επηρεάζει και επηρεάζεται 
ταυτόχρονα από αυτό. Συνοψίζοντας λοιπόν στη συνέχεια τα κεντρικά σηµεία του 
παρόντος κεφαλαίου θα υποστηρίζαµε τα ακόλουθα. 

Επισηµαίνουµε καταρχήν την απόσταση µεταξύ επιθυµητής και αντικειµενικής 
πραγµατικότητας για τις αλβανικές οικογένειες, αναφερόµενοι στις προσδοκίες, τους 
στόχους και τον προσανατολισµό τους εν γένει.  

Ενώ η πλειοψηφία των Αλβανών υπολόγιζε σε άµεση επάνοδο στη χώρα 
προέλευσης, ο στόχος αυτός δεν κατέστη υλοποιήσιµος στην πορεία εξέλιξης των 
πραγµάτων. Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη µαρτυρία: 

(ΟΙΚ-8)«...λεφτά νοµίσοµε πεταµένο, πεταµένο δεν υπάρχει όµως λεφτά, 
λεφτά το δούλευες, (...), κακά στο είπανε, τι χρήµα, χρήµα αν ήθελες, όχι 
ένα χρόνος, δυο, έτσι (εν. όχι βάση µιας λογικής του ενός ή των δύο ετών 
παραµονής), χρήµα θέλει δουλειά, δουλειά χρόνια. Τι έκανες σου λέει 
ύστερα, δίκιο είχε να το ρωτά, εσύ τι να του πεις; Όχι ένα λοιπόν ή δύο, 
όσο µπορώ παραπάνω να καθίσοµε, καθίσοµε τώρα, τρόπος µας 
ενδιέφερε...» 

Είναι τα αρνητικά αποτελέσµατα της µετανάστευσης, που παρατείνουν την 
οικογενειακή αποδιοργάνωση. 

Την ίδια έννοια έχουν επίσης και οι απόψεις, υποδηλώνοντας µια τάση 
βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης για τις οικογένειες. Μια τέτοια κατάληξη χωρά 
επιπλέον συζήτηση, καθώς διαφοροποιεί τις υπάρχουσες εκδοχές.  

(ΟΙΚ-7):«…ασφαλώς µέχρις να φτάξοµε έτσι, όσο απλούστατο να σου 
φαίνεται, κολληµένο ήσουνα µε την πλάτη, πλάτη σου σηκώνεται, χρειαστεί 
δουλειά, (...), βελτίωση έχοµε, πιο καλό κατάσταση, ένα δραχµή 
παραπάνω, καλό είναι…» 

Επεξηγώντας περαιτέρω την παραπάνω αναφορά, αν και βελτιώνεται η κατάσταση 
των οικογενειών, ωστόσο δεν ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις ούτε για την 
επιστροφή των µεταναστών στη χώρα προέλευσης, ούτε για την είσοδο των 
υπόλοιπων µελών των οικογενειών τους στη χώρα υποδοχής. Στη δεύτερη περίπτωση 
αναφερόµαστε σε έναν περιορισµένο αριθµό οικογενειών, όπου έχει υποστηριχθεί ως 
ενδεχόµενο σενάριο µια προσωρινή ή ακόµη και µόνιµη συµβίωση στη χώρα µας. 
 Έχοντας µια συνολική άποψη της συγκρότησης των αλβανικών νοικοκυριών θα 
µιλούσαµε για µια διαφοροποιηµένη εκδοχή των πραγµάτων, συγκρίνοντας µε τις 
συνθήκες ζωής των οικογενειών κατά τις προηγούµενες περιόδους είτε στη χώρα 
προέλευσης, είτε τη χώρα υποδοχής. Μιλήσαµε όµως παραπάνω για αναστολή του 
µεταναστευτικού προσανατολισµού των οικογενειών στην παρούσα φάση. Κάτι 
τέτοιο κρίνεται δικαιολογηµένο για όλες τις οικογένειες, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη 
ο µεταναστευτικός τους κύκλος. Στο επόµενο κεφάλαιο πρόκειται να ερµηνεύσουµε 
διεξοδικά όλες τις σχετικές οικογενειακές περιπτώσεις, διατυπώνοντας γενικεύσιµα 
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συµπεράσµατα περί του επιπέδου της οικονοµικής, κοινωνική και ψυχολογικής τους 
κατάστασης. Έως τότε εµµένουµε στις παραπάνω διαπιστώσεις, χρησιµοποιώντας τις 
για επιπλέον συγκρίσεις. 

Επεκτείνοντας στους τρόπους αντιµετώπισης της αποδιοργάνωσης από εντός 
των οικογενειών έχουµε την εξής παρατήρηση. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες της 
ξεχωριστής συµβίωσης µεταξύ των µελών, σηµασία έχουν οι στρατηγικές 
ανταπόκρισης των ίδιων των οικογενειών. Άλλες οικογένειες επιλέγουν ένα είδος 
εξωστρεφούς επικοινωνίας και άλλες αξιολογούν πιο παθητικά τις υφιστάµενες 
καταστάσεις εντός και εκτός των ορίων τους. Ούτε όµως µπορούµε να µιλήσουµε για 
απόλυτα αρνητικές επιπτώσεις, αναφερόµενοι στη διάσπαση των οικογενειών. Αν 
συνέβαινε αυτό θα επρόκειτο για µια ‘’αποσύνθεση’’ του οικογενειακού συστήµατος, 
κάτι που δεν έχει σχέση µε την πραγµατικότητα. Είναι κατά συνέπεια τελείως 
αδόκιµη µια προσέγγιση, θεωρώντας είτε ως λειτουργική, είτε ως δυσλειτουργική την 
οργάνωση των οικογενειών, χωρίς να λαµβάνει προηγουµένως υπόψη µια σειρά 
ατοµικών, οικογενειακών και κοινωνικών κριτηρίων ερµηνείας της θέση των ατόµων 
(Minuchin, 2000, 19). Βάσει µιας τέτοιας συλλογιστικής παραθέτουµε παρακάτω 
συγκεκριµένα παραδείγµατα ανάλυσης.  

Καθώς δεν υλοποιείται στον αναµενόµενο βαθµό η µεταναστευτική στρατηγική 
των οικογενειών, αποτέλεσµα είναι η λήψη συµπληρωµατικών αποφάσεων για την 
αντιµετώπιση των όποιων προβληµάτων. Συνηθισµένη θεωρείται στο πλαίσιο αυτό 
ακόµη και η µετακίνηση των συζύγων των µεταναστών στη χώρα υποδοχής. 
Ανεξαρτήτως των πρακτικών στόχων µιας τέτοιας επιλογής αξίζει να επισηµανθούν 
και τα αρνητικά επακόλουθα στην οικογενειακή οργάνωση. Ένα ανήλικο άτοµο µας 
είπε: 

(ΟΙΚ-2)«…µπαµπάς µου πρώτα, έχοµε µάνα, µάνα µου όχι (εν. δεν είχε 
µεταναστεύσει), πάει όµως ύστερα, ύστερα όλοι λείπανε, (...), πατέρα δεν 
έχω, µάνα ούτε, τι έχω, κανένας.» 

Κάτι τέτοιο τονίζεται επίσης και από την ίδια τη µετανάστρια:  
 «...ορφανά από πατέρα, αντιµετωπίζεται, εγώ (την αντιµετώπιζα), παιδιά 
το λυπάσαι, ορφανό από µάνα, εµένα, αντιµετωπίζεται;» 

Ενώ δηλαδή προηγουµένως υπήρχε έστω και µια πιθανότητα να εξισορροπηθεί η 
έλλειψη του ενός γονέα από την παρουσία του άλλου, από τη µια στιγµή στην άλλη 
είναι δυνατόν να διαταραχτεί η συγκεκριµένη οικογενειακή δοµή-ισορροπία. Όπως 
αναφέρεται σχετικά, Όταν όµως δεν ενσαρκώνεται ο γονεϊκός-ανδρογυνικός 
αρχέτυπος, τότε δηµιουργούνται προβλήµατα στις οικογενειακές σχέσεις 
(Μαρκαντώνη & Ρήγα, 1991, 23). 
 Αναφέρθηκε ότι η µετανάστευση του πατέρα είναι δυνατόν να οδηγήσει στη 
σύναψη ισχυρών δεσµών µεταξύ µητέρας-παιδιών. Επισηµαίνουµε ωστόσο µια 
αρνητική διάσταση αυτού του γεγονότος, σχετιζόµενη µε την ‘’εξάρτηση’’ των 
ανήλικων ατόµων από τον ένα γονέα. Με έµµεσο τρόπο αποκαλύπτεται ο 
επηρεασµός της συµπεριφοράς των ανηλίκων. 

(ΟΙΚ-11):«…(καθώς είχε µεσολαβήσει ένα διάστηµα αποµάκρυνσης του 
πατέρα από την οικογένεια) ο πατέρα µου, τον είδα, µετά όµως, µετά, 
ύστερα τον αγαπώ, αγαπάω τον πατέρας µου, ίδιο, όπως την µάνα µου, 
έτσι, (...), πρώτα, µητέρα µου (εν. πρώτα αγαπούσα τη µητέρα µου), όχι, 
ε, ναι, ναι, ναι, όχι αυτό δεν τον αγαπάω (εν. όχι ότι δεν αγαπούσα τον 
πατέρα µου), µητέρα µου είµαστε, είµαστε µαζί, πατέρα µου πως (να τον 
αγαπούσα, εφόσον απουσίαζε δηλαδή);»  

Αν και η αλληλεπίδραση µεταξύ µητέρας-παιδιών είναι δυνατόν να έχει θετικά 
αποτελέσµατα, η υπερβολική προσέγγιση ανάµεσά τους φαίνεται να δηµιουργεί ένα 
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προβληµατικό πλαίσιο επικοινωνίας εντός του οικογενειακού συστήµατος συνολικά. 
Αποδεικνύεται έτσι η σηµασία της συζυγικής-πατρικής παρουσίας στην οικογένεια, 
ρόλος που έγκειται τόσο στη στήριξη της συζύγου-µητέρας κατά την επαφή της µε τα 
ανήλικα άτοµα, όσο και στην απόσπασή της από το δεσµό αυτό (Bentovin et al., 
1982). 

Εναλλαγές στην ψυχολογική κατάσταση των ατόµων παρατηρούνται ακόµη και 
στο διάστηµα της προσωρινής επανόδου των µεταναστών στη χώρα προέλευσης. Τι 
συµβαίνει όµως στην περίπτωση της εκ νέου αποµάκρυνσης των µεταναστών από τις 
οικογένειες; Τα παιδιά των µεταναστών εκφράζονται αρνητικά τόσο για τον παροδικό 
χαρακτήρα των οικογενειακών συνευρέσεων, όσο και για τις µειωµένες επισκέψεις 
των γονέων τους. 

(ΟΙΚ-1):«...(αναφέρεται στον πατέρα) ερχότανε, ξαναφεύγει, λίγο τον 
είδαµε, πότε να ξανάρχεται, εµείς πότε δηλαδή, λείπουνε είναι κακό, γιατί 
να µην ερχότανε µε την µητέρα µου…» 

Οι συνθήκες αποχωρισµού των µελών µιας οικογένειας µετά από ένα περιορισµένο 
διάστηµα επαφών επαναφέρουν στο προσκήνιο προγενέστερες καταστάσεις ψυχικής 
αποστέρησης. Στη δεδοµένη συγκυρία έχουµε βίωση των παραστάσεων µε 
διαφορετικό τρόπο, καθώς πρόκειται για µια επανάληψη των συνθηκών 
αποδιοργάνωσης. 
 Είδαµε επίσης τις οικογένειες να εντάσσονται, να ανάγονται και να λειτουργούν 
σε ένα ευρύτερο συγγενικό πλαίσιο. Οι συγγενείς αποτελούν ένα σηµαντικό 
κοινωνικό υποστηρικτικό δίκτυο τόσο απέναντι στους µετανάστες, όσο και προς τις 
οικογένειές τους στη χώρα προέλευσης. Αυτό δε σηµαίνει όµως ότι δεν 
υπεισέρχονται και αρνητικά στοιχεία στη συγκεκριµένη δοµή αλληλεπίδρασης. Η 
προτεραιότητα κάλυψης συγκεκριµένων αναγκών των παιδιών των µεταναστών από 
συγγενικά πρόσωπα ενδέχεται να τα αποµονώσει ακόµη περισσότερο από τους γονείς 
τους. Μας αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από ένα τέτοιο άτοµο, όταν επρόκειτο να 
τους συναντήσει, ενώ είχε µεσολαβήσει µια περίοδος ανεξάρτητης συµβίωσης από 
αυτούς:  

(ΟΙΚ-6)«...όχι, να µη µε πάρουνε, ήρθε, δεν ήθελα να φύγοµε, γιαγιά µου 
έκλαιγε, θες εσύ να πας έλεγε, όχι έλεγα,(...), (αν) ερχότανε, (θα ήταν) πιο 
καλά, το παππούς µου τον αγαπάω…» 

Μέσα από όλες αυτές τις επισηµάνσεις ασφαλώς και δεν αµφισβητείται η σηµασία 
των συγγενικών-οικογενειακών δεσµών. Αν και η θετική τους προσφορά εξακολουθεί 
να αναγνωρίζεται, προβλήµατα προκύπτουν ως προς την εκδήλωση ορισµένων 
αποτελεσµάτων της. 

Κάθε περίπτωση παραπάνω έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, προσδιοριζόµενοι 
από ένα πλαίσιο σύνθετων παραγόντων, θετικών και αρνητικών. 
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8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
8.1. Συνένωση των οικογενειών 
 
8.1.1. Αίτια οικογενειακής συνένωσης 
 Οι µέχρι τώρα αναλύσεις στόχευαν στην ανάλυση και την κατανόηση των 
διαδικασιών αποχωρισµού-αποδιοργάνωσης και στη συνέχεια συνένωσης των 
αλβανικών οικογενειών. ∆εδοµένου του αρχικού σχεδιασµού των οικογενειών, που 
απέβλεπε συνήθως στην επάνοδο τους στη χώρα προέλευσης, γεννάται το ερώτηµα. 
Τι άλλαξε και αντί να επιστρέψουν οι µετανάστες, τελικώς εγκαθίστανται 
οικογενειακώς στην Ελλάδα; Μέσα από την απάντηση στο συγκεκριµένο ερώτηµα θα 
γίνουν αντιληπτές όλες εκείνες οι διεργασίες επαναπροσδιορισµού της 
µεταναστευτικής στρατηγικής των οικογενειών. Προβληµατικές συνθήκες οδηγούν 
µε την πάροδο του χρόνου σε διαφορετικούς τρόπους αξιολόγησης των 
µεταναστευτικών δεδοµένων, οδηγώντας έτσι τους Αλβανούς στη διαµόρφωση ενός 
νέου οικογενειακού προσανατολισµού. 
 
Ψυχολογικοί παράγοντες  

Ο ψυχολογικός αντίκτυπος της αποδιοργάνωσης επηρέασε από ένα σηµείο και 
µετά τις διεργασίες οικογενειακής συνένωσης σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις. Όσο 
πιο έντονη είναι η ψυχολογική πίεση του αποχωρισµού, τόσο πιο άµεση είναι η 
αντίδραση των µεταναστών αντίστοιχα. Καθώς έχουµε αναφερθεί σε τέτοιου είδους 
συγκινησιακούς παράγοντες, παρακάτω καταγράφονται οι απαντήσεις των 
υποκειµένων, όταν τους ζητείται να παραθέσουν τις απόψεις τους πιο συγκεκριµένα. 
Σύµφωνα λοιπόν µε τα λόγια µιας µετανάστριας,  

(ΟΙΚ-4)«…όπως άλλους ανθρώπους, (έτσι να) έχοµε ένα οικογενειακό 
ζωή κανονικό, κανονικό σαν οικογένεια. Τόσο χρόνος είναι ένα 
απόσταση, απόσταση µε τον άντρας µου, άντρας µου αλλού, αλλού παιδιά 
µας, παιδιά δεν το έβλεπες µετά, (...), οικογένεια είναι χωριστό, χωριστά 
σαν σπασµένο, (δια)σπασµένο δύο κοµµάτι(α). Όποια οικογένεια είναι σαν 
εµάς, εµάς παράπονο είναι ίδιο οικογενειακό, κανένας δεν (πρόκειται να) 
σου πει (το) αντίθετο. Όταν σπάσει όµως το γυαλί, γυαλί όταν έσπασε, 
έσπασε και δεν κολλά µε κανένα τρόπος…»  

Όσο παρατείνεται το χρονικό διάστηµα αποδιοργάνωσης, τόσο ενισχύεται η τάση για 
µια κοινή οικογενειακή συνύπαρξη. Καθώς ελαχιστοποιούνται τα περιθώρια 
οικογενειακών επαφών, αµβλύνονται και οι ψυχικές συνέπειες του αποχωρισµού. 
 
Οικονοµικοί παράγοντες 

Ο ρόλος της µετανάστευσης στη διαµόρφωση των συνθηκών διαβίωσης των 
διασπασµένων οικογενειών είναι σηµαντικός και επηρεάζει από ένα σηµείο και µετά 
την είσοδό τους στη χώρα υποδοχής.  

Αναφερόµενοι σε εκείνες τις περιπτώσεις, όπου δεν παρατηρήθηκε ουσιώδης 
µεταβολή στο βιοτικό επίπεδο των οικογενειών, η συνένωση εντάσσεται σε ένα 
πλαίσιο αντιµετώπισης των αναγκών των νοικοκυριών. Ένας Αλβανός µας είπε 
σχετικά:  

(ΟΙΚ-11)«…λογαριάσω όλα µας το έξοδα, έξοδα δεν λογαριάζεται, 
λογαριασµός δεν έβγαινε µε τίποτα. Άλλο χρήµατα έστελνες, έστελνα 
(σ)την οικογένεια πάνω λεφτά, λεφτά αυτοί άλλο, άλλο λεφτά µοναχός µου 
εγώ, εγώ χρειαστώ δικό µου. Λεφτά σου σκορπά, σκορπά στον αέρας, 
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αέρας γίνεται όλα µας τα λεφτά. (…), αλλαγή δεν έχοµε πιο καλό να έλεγες, 
έλεγες ρε γαµώτο κάτι έχοµε πετύχει και µεις, είµαστε πιο καλό κατάσταση 
τώρα, (...). Φτάξω (σε) ένα σηµείο (να πω), σηµείο έχοµε απογοητευτεί, 
απογοητεύεσαι και λες: ή λοιπόν λες, λες ή να ρθούνε αυτοί, αυτοί ή 
αλλιώς πάω εγώ στο κάτω, κάτω της γραφής. Εσύ δεν είναι δυνατόν όµως, 
άρα απάντησή µου είναι άλλο, άλλο λύση από το να κατέβει οικογένεια δεν 
έχοµε…» 

Αντίθετα µε τις προσδοκίες των Αλβανών, η µετανάστευση δεν είχε τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα, έτσι ώστε να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης. Επιλέγεται λοιπόν η 
είσοδος των υπόλοιπων µελών των οικογενειών τους, µήπως και υλοποιηθεί έτσι ο 
αρχικός τους προγραµµατισµός. 

Συναντήσαµε όµως και περιπτώσεις οικογενειακής συνένωσης, όταν κρίνεται 
ότι πληρούνται οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Ενδεχόµενο ύπαρξης 
προβληµάτων είναι δυνατόν, όχι όµως στην ίδια έκταση, όπως δηλαδή 
προηγουµένως. Αξιολογώντας τις τότε οικογενειακές επιλογές, ένας µετανάστης µας 
δήλωσε: 

(ΟΙΚ-3)«…δεν λες είσαι τώρα εντάξει, εντάξει έχοµε τώρα λεφτά εµείς, 
εµάς µυαλό είναι στη θέση του (ο οµιλών κάνει την ανάλογη κίνηση µε 
τον αντίχειρα του χεριού). Ξέροµε τι µας σε γίνεται, γίνεται λοιπόν 
υπάρχει δυο δραχµές, ένα Θεός ξέρει µε πόσο ιδρώτας έχει βγει. Φύλαξέ 
το καλά, δουλειά σου την έκανες τέλειο, βασικό πράµατα δηλαδή. Έχοµε 
κάποια λεφτά να ζούµε, ζούµε τουλάχιστο ικανοποιητικό, ικανοποιήσεις 
ένα, δυο βασικό ανέσεις. Ένα πιο καλό δωµάτιο να µπούµε µέσα, χώρος 
είναι ευρύχωρο, όσο θέλοµε να κάτσοµε µετά, (...). Μόλις γινότανε να το 
κατεβάσω, αµέσως (επρόκειτο να τους κατεβάσω), γιατί να µη το 
κατεβάσω;» 

Οικογένειες σαν την παραπάνω βρίσκονται ασφαλώς σε πιο ευνοϊκή θέση σε σχέση 
µε άλλες, όπου δεν έχει αλλάξει κατά κανέναν τρόπο η οικονοµική τους κατάσταση. 
 Ο οικονοµικός παράγοντας βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα για τις 
οικογένειες, κάτι που επιβεβαιώνει τον οικονοµικό χαρακτήρα της µετανάστευσής 
τους. Ανάλογα µε την οικονοµική κατάσταση των οικογενειών διαµορφώνεται ένας 
µεταναστευτικός προσανατολισµός, ξεκινώντας από διαφορετικές αφετηρίες και 
καταλήγοντας σε διαφοροποιηµένες επιδιώξεις. Αναλύοντας όµως όλες τις 
περιπτώσεις µετανάστευσης είναι δυνατόν να διακρίνουµε ένα κοινό στοιχείο µεταξύ 
των οικογενειών. Αφενός µεν δεν έχουν εκπληρωθεί ακόµη οι προσδοκίες τους, 
αφετέρου δε επιδιώκονται ευνοϊκότερες συνθήκες για τις ίδιες. Αναλόγως 
διαµορφώνεται και η οικογενειακή στρατηγική των µεταναστών, θέµα στο οποίο 
επικεντρώνουµε αµέσως παρακάτω. Πρόκειται θα λέγαµε για ένα µεταναστευτικό 
στάδιο, όπου οι αποφάσεις των οικογενειών προσδιορίζουν τον τελικό τους 
προορισµό. 
 
Νοµικοί παράγοντες 
 Ουσιαστική στη µεταναστευτική πορεία των οικογενειών υπήρξε µια 
διευθέτηση, αναφορικά µε τις νοµικές προϋποθέσεις εισόδου των µελών τους στη 
χώρα υποδοχής. Ένας Αλβανός τονίζει µια τέτοια διάσταση, κάνοντας λόγο για τις 
επιδράσεις της στην οικογενειακή συνένωση: 

(ΟΙΚ-3)«…εξασφαλίσοµε νόµιµο παραµονή, παραµονή νόµιµο για την 
οικογένεια, οικογένεια υπάρχει ένα περίπτωση κατεβούνε. (...). Σύµφωνα 
όλα χαρτιά, χαρτιά έκανες ένα, ένα καθένας, καθένας ένα περίπτωση δικά 
του. (...). Ωραία και καλά, νοµιµότατο, νόµιµο, νοµιµότατο, ωραία και 
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καλά. (...). Εγκρίνεται όλα διαβατήρια, διαβατήριο σαν Βίζα, Βίζα 
σύµφωνα µε τον κανονισµός...»  

Σύµφωνα µε µια άλλη περίπτωση,  
(ΟΙΚ-10)«…προθεσµία λόγω του νόµου έχοµε στο µυαλό µας να ζητήσω 
την οικογένεια κατευθείαν έρχεται Ελλάδα, ακολουθήσοµε ένα νόµιµο, 
σωστό διαδικασία, οικογένεια την έφερνες...»  

Η διαδικασία νοµιµοποίησης των µεταναστών λειτούργησε θετικά στην επίσπευση 
των διαδικασιών εγκατάστασης των οικογενειών τους στην Ελλάδα. Ο νόµιµος 
χαρακτήρας της παραµονής διασφαλίζει σε ένα βαθµό µια ανεξαρτησία και µια 
ασφάλεια, καθώς δεν τίθεται υπό αµφισβήτηση αυτή καθαυτή η ύπαρξη των 
µεταναστών, οι οποίοι φαίνεται να είναι πρόθυµοι να ακολουθήσουν τις νόµιµες 
διαδικασίες και να ενταχθούν στα θεσµικά πλαίσια, που τους επιφυλάσσει η χώρα 
υποδοχής. 
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8.1.2. Ανασταλτικοί παράγοντες συνένωσης 
 Οι Αλβανοί εκδηλώνουν την πρόθεση οικογενειακής εγκατάστασης στην 
Ελλάδα στην πορεία εξέλιξης του µεταναστευτικού βίου. Αυτό συµβαίνει λόγω µιας 
σειράς αµετάβλητων οικονοµικών, κοινωνικών, ψυχικών κ.ά. προβληµάτων για τους 
ίδιους. Η συνένωση των οικογενειών λαµβάνει χώρα εντός µιας ευρείας χρονικής 
περιόδου και παρουσιάζει έναν έκτατο χαρακτήρα. Το ίδιο ισχύει και για τις 
οικογένειες εκείνες, όπου σκόπευαν εξαρχής µια πιο µόνιµη παραµονή στην Ελλάδα, 
ασχέτως του αν υλοποιήθηκε µακροπρόθεσµα ένας τέτοιος σχεδιασµός. Αν υποτεθεί 
ότι η µετεγκατάσταση µιας οικογένειας είχε προγραµµατιστεί εντός ενός 
συγκεκριµένου διαστήµατος και πραγµατοποιείται τελικώς µε σηµαντική χρονική 
απόκλιση, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν πρόκειται για συγκροτηµένο µεταναστευτικό 
προσανατολισµού, τουλάχιστον ως προς του αρχικούς στόχους του. Και η 
µεταναστευτική συγκυρία έχει διαφοροποιηθεί και διαφορετικές επιδιώξεις έχουν 
πλέον οι οικογένειες. 
 Ο παρακάτω µετανάστης, αν και είχε αρχικώς ως στόχο την προσωρινή 
παραµονή της οικογένειας στην Ελλάδα, άλλαξε στην πορεία τον προγραµµατισµό 
του: 

(ΟΙΚ-4)«…αν είναι όποτε θες εσύ, καλά, ναι, καλά, αν είναι όποτε θες 
εσύ! Κατευθείαν, άντε του λέω, ορίστε, άντε του λέω, κατευθείαν! Βέβαια 
για τότε είναι προσωρινό (εν. τότε αποσκοπούσαµε στην προσωρινή 
παραµονή), προσωρινό έως αλλάξοµε, αλλάξοµε µετά γνώµη, γνώµη µου 
πρώτα ήτανε προσωρινό, προσωρινό και όχι µόνιµο, (για πιο) µόνιµο θες 
µετά. Υποµονή µας εξαντληθεί, εξαντλείται όλο σου η υποµονή, υποµονή 
έχοµε ακόµη ένας χρόνος, (...), τον τρίτο όµως, νεύρα σου σπούνε, σπα το 
νεύρα σου τελείως…» 

Μια τέτοια εκτίµηση έρχεται σε αντίθεση µε τα λεγόµενα του µετανάστη κατά την 
πρώτη περίοδο µετανάστευσης, όπου σκοπός ήταν η προσωρινή παραµονή της 
οικογένειας στη χώρα υποδοχής. Η αιτιολόγηση της αλλαγής του οικογενειακού 
προσανατολισµού είναι ως ένα βαθµό κοινή σε όλες τις περιπτώσεις. Κυρίως λόγω 
της ύπαρξης µιας σειράς προβληµάτων, η υπόθεση της συνένωσης γίνεται ολοένα και 
πιο άµεση.  
 Αυστηρές νοµικές ρυθµίσεις έχουν ως αποτέλεσµα τον περιορισµό του πεδίου 
δράσης των οικογενειών, θέτοντας υπό συνεχή ‘’προθεσµία’’, αν όχι υπό αίρεση την 
παραµονή των µεταναστών στη χώρα υποδοχής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά 
ενός υπό νοµιµοποίηση τότε Αλβανού: 

(ΟΙΚ-9)«…δικαιολογηµένο είναι χρονοτριβούµε, (για το ότι) 
χρονοτριβούµε ευθύνεται άλλος, άλλη είναι αιτία. Αίτια είναι 
διαδικαστικό, διαδικασία εγκρίνει την άδεια εργασίας, άδεια εργασίας 
καθυστερεί. (...). Υπόσχεται (σ)την οικογένεια, οικογένεια την εκκαλούσες 
νόµιµο έρχεται, έρχεται όµως πότε; Καταθέτεις αίτηση κανονικό, κανονικά 
σαν όλοι, όλοι καταθέσει ένα τέτοιο αίτηση. Μεσολαβεί ένα διάστηµα, 
διάστηµα να εγκρίνεται η αίτηση είναι, είναι φλου όλα. Οικογένεια λέει 
νόµιµο, νόµιµο εντάξει κανένας δεν διαφωνεί, διαφωνούµε (σ)τον τρόπος. 
Εντάξει ένας µήνας, ένας µήνας εντάξει, εντάξει τέσσερις επιπλέον, (…), 
έξε µήνες γίνεται ένας χρόνος, ένας χρόνος σε καθυστερεί 
κανονικότατα...» 

Η ανασφάλεια ως προς την έκβαση των διαδικασιών νοµιµοποίησης µεταφράζεται 
αυτοµάτως σε αρνητικό ενδεχόµενο για την είσοδο των µελών µιας αλβανικής 
οικογένειας στην Ελλάδα. Πώς να προγραµµατιστεί δηλαδή οτιδήποτε σχετίζεται µε 
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την επίτευξη της συνένωσης, αν προηγουµένως δεν έχει εξασφαλιστεί η νοµιµότητα 
της παραµονής των οικογενειών; 
 Μια άλλη παράµετρος σχετίζεται µε την τότε αξιολόγηση των µεταναστευτικών 
στόχων από τις οικογένειες των Αλβανών. Ως προς τον απολογισµό των συνθηκών 
ζωής τους καταλήγουµε στο εξής συµπέρασµα. Ακόµη κι αν παρουσιάζονται 
ενδείξεις βελτίωσης στο βιοτικό επίπεδο των µεταναστευτικών οικογενειών, από την 
άλλη περιορίζονται, ελαχιστοποιούνται ή εξανεµίζονται τα όποια θετικά 
αποτελέσµατα, καθώς παρεµβάλλεται ο παράγοντας της απόστασης µε τις γνωστές 
έως τώρα συνέπειες. Η εκτίµηση της παραπάνω µεταναστευτικής εµπειρίας δεν είναι 
ωστόσο και τόσο ορθολογική, όσο τουλάχιστον εµείς θα νοµίζαµε: 

(ΟΙΚ-9)«…ελπίζοµε σε κάτι πιο καλό, πιο καλό δεν έρχεται όµως, άρα 
λοιπόν τι κάνοµε; Ασφαλώς και το οικογένεια εννοείται (εν. ασφαλώς και 
η ανάγκη οικογενειακής συνύπαρξης θεωρείτο ιδιαίτερα σηµαντική), λες 
όµως περίµενε, περίµενε να δούµε. (...). Ρίσκο είναι όλη οικογένεια κάτω, 
κάτω είχε ασφαλώς ένα ρίσκο, ρίσκο το έπαιρνες;» 

Οι οικογένειες δεν ανέλαβαν εξαρχής το ρίσκο της εισόδου στη χώρα υποδοχής, κάτι 
που είχε ως αποτέλεσµα την παράταση των οικονοµικών τους προβληµάτων. Ακόµη 
κι όταν ακολουθούνται συµπληρωµατικά µέτρα, όπως αυτό της µετακίνησης των 
συζύγων των µεταναστών, ούτε τότε αντιµετωπίζεται οριστικά η κατάσταση.  
 Παράγοντες ψυχολογικής φύσεως παρεµβαίνουν επίσης, επηρεάζουν και 
αναπαράγουν συνθήκες ανασφάλειας στο εσωτερικό των οικογενειών. Εξαιτίας 
τέτοιου είδους λόγων αναβάλλεται η από κοινού µετανάστευση και των υπόλοιπων 
µελών. Η αναβλητικότητα ως προς την κατάληξη σε µια συγκεκριµένη απόφαση 
οδηγεί σε κρίσεις, όπως η παρακάτω:  

(ΟΙΚ-1)«...άσε το ακόµη να δεις την κατάσταση, εσκεφτόσουνα να ρθούνε 
(εν. τα άλλα µέλη της οικογένειας), έρχουνται, λες, µετά; ∆ουλεία δεν 
έχοµε να βρούµε (εν. να εµπλακούµε σε επιπλέον υποθέσεις), ή σου 
φαίνεται να το θέλοµε τα πολλά, πολλά πάνω, κάτω, τι µας επέρασες; Όλα 
τ’ άλλα δεν σου φτάνουνε, έχοµε τώρα κι αυτό την ιστορία να δούµε πως 
να το βολέψοµε, (...), αν έκανες το ένα, γιατί (το έκανες), ξανασκεφτούµε 
τέλος πάντων, έτσι, αλλιώς, ευθύνη δεν την αναλάβανες ό, τι σου καπνίσει. 
(...). Καµιά φορά τώρα το λέω στο γυναίκα µου να γελάς, γελάς µε τον 
εαυτός µου, είναι µη γελάς, τι τότε, τι τώρα, αλλάξει; (εν. είτε 
πραγµατοποιούνταν τότε η συνένωση, είτε τώρα είναι ακριβώς το ίδιο, 
καθώς εγκατασταθήκαµε που εγκατασταθήκαµε οικογενειακώς στη 
χώρα σας)...» 

Η διαφορά εστιάζεται παραπάνω στη σχέση ή µάλλον στην αντίθεση ανάµεσα στο 
‘’τότε’’ και το ‘’τώρα’’ των µεταναστευτικών οικογενειών. ‘’Τότε’’ ο οικογενειακός 
προσανατολισµός ήταν ακόµη ασαφής, ‘’τώρα’’ έχει αρχίσει όµως να 
συγκεκριµενοποιείται προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση, θέµα στο οποίο 
εστιάζουµε στη συνέχεια. 
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8.1.3. Επαναπροσδιορισµός µεταναστευτικής στρατηγικής των οικογενειών 
 
8.1.3.1. Προσανατολισµοί και προσδοκίες 

Παρατηρούµε παραπάνω ότι δεν τίθεται ζήτηµα εγκατάστασης στη χώρα 
προέλευσης, καθώς πρόθεση των µεταναστών του δείγµατός µας είναι η οικογενειακή 
συµβίωση στη χώρα υποδοχής. Προκύπτει εποµένως ένα ερώτηµα σε σχέση µε τους 
παράγοντες µιας τέτοιας επιλογής. Η απάντηση δίνεται από έναν αλλοδαπό, κατά την 
άποψη του οποίου, 

(ΟΙΚ-10)«…αφού όλοι στην Ελλάδα έρχεται, έρχεται όλοι µας εδώ σαν 
εµάς, εµείς να κάνοµε το αντίθετο; Άντε να ζήσοµε στο δικό µας, δικός 
µας είναι όµως από το κακό στο χειρότερο, χειρότερο ζωή δεν υπήρχε 
λόγω τιµής σου λέω. Ερώτηµα είναι δηλαδή όσον αναφορά τον εαυτό µου 
προσωπικά, προσωπικά είναι δυνατόν να σηκώνεσαι να πας πρώτα, 
πρώτα δηλαδή να πας και να ξαναφύγοµε πάλι σε κάµποσο καιρό; Εγώ 
σου λέω σηκώνεσαι να πας, πας αλλά οικονοµικό σου πρόβληµα είναι το 
ίδιο, ίδιο ακριβώς σαν προηγουµένως. Με τι µούτρα να ξανακατέβεις, 
ξανακατέβαινες από την αρχή, από την αρχή τα ίδια και τα ίδια να κάνοµε 
όλη µας την ζωή;» 

Αν ψυχολογικοί παράγοντες προσδιορίζουν αυτήν καθαυτή την αναγκαιότητα της 
οικογενειακής συνύπαρξης, οικονοµικοί παράγοντες επενεργούν ως προς την 
κατάληξη της εγκατάστασης σε µια από της δύο χώρες. Επιλέγεται στην προκειµένη 
περίπτωση η Ελλάδα, καθώς η επιλογή της Αλβανίας ταυτίζεται µε πρακτικά 
αδιέξοδα. 

Στο πλαίσιο αυτό αξιολογούνται από εδώ και στο εξής οι σκέψεις των 
αλλοδαπών, όσον αφορά τον προβλεπόµενο χρόνο παραµονής τους στη χώρα 
υποδοχής. Οι απόψεις των Αλβανών είναι εµφανώς διαφοροποιηµένες σε σχέση µε 
προηγούµενες περιόδους, καθώς υποδηλώνεται µέσα από τα λεγόµενά τους µια τάση 
πιο µόνιµης εγκατάστασης στο µεταναστευτικό περιβάλλον: 

(ΟΙΚ-6)«...(ως προς την) καινούργιο µας ζωή, (το αν πρόκειται για) ζωή 
καλό, κακό, καλό, κακό, (λοιπόν, αν είναι) κακό ή καλό εντάξει δηλαδή, 
(...), από ποιο εξαρτάται, εξαρτάται από εσένα, εσένα και κανέναν άλλος 
απολύτως…» 
(ΟΙΚ-2)«...(αν το) µυαλό (σου) είναι όσο πιο ανοιχτό, ανοιχτό να 
σκέφτεται, σκέφτεται αµέσως την εξής απάντηση, απάντηση είναι 
αποφασίσαµε µόνιµο εσάς, εσάς κατευθείαν απαντάς. (...). Καθετί 
εξαρτάται από ένα συγκυρία, συγκυρία να ζήσοµε, ζήσοµε καλό δεν 
αλλάζοµε γνώµη, γνώµη γιατί να το αλλάξεις, αλλάξεις εκατό γνώµες;» 

Η χρονική διάρκεια παραµονής των οικογενειών εξαρτάται από την επίτευξη των 
σκοπών της µετανάστευσης, παίρνοντας έτσι έναν παρατεταµένο χαρακτήρα.  

Στην πλειοψηφία των οικογενειών δεν τίθενται όµως και τόσο πιεστικά τέτοιου 
είδους ερωτήµατα, καθώς επίσης δεν αποσαφηνίζονται ευθύς εξαρχής οι προθέσεις 
των µεταναστών. Σε περίπτωση που ορίζεται ένα χρονοδιάγραµµα, τα χρονικά όρια 
είναι ασαφή, ευµετάβλητα και διευρυµένα:  

(ΟΙΚ-5)«...τώρα το πόσο, πόσο δηλαδή ακόµη, ακόµη δύο, δυο, τρία 
χρόνος (…) Υποθέτοµε τι αποτέλεσµα να έχοµε, έχοµε ένα απολογισµό, 
απολογισµός λέει αυτό ή άλλο...» 

Οι αλβανικές οικογένειες προσανατολίζονται στη δεδοµένη συγκυρία προς την 
Ελλάδα, κάτι που δε συνέβαινε σε προηγούµενα στάδια της µεταναστευτικής 
εµπειρίας.  
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Ακόµη κι όταν χρησιµοποιείται ως υπόθεση το ενδεχόµενο οικογενειακής 
συµβίωσης στην Αλβανία,  

(ΟΙΚ-11)«...ή λοιπόν λες, λες ή να ρθούνε αυτοί, αυτοί ή αλλιώς πάω εγώ 
στο κάτω, κάτω της γραφής…»,  

κάτι τέτοιο γίνεται µε σκοπό να τονιστεί η σκοπιµότητα της συλλογικής οργάνωσης 
του ιδιωτικού βίου και όχι η χώρα προσανατολισµού. 
 
8.1.3.2. Εκτεταµένη οικογενειακή εγκατάσταση 

Η συνένωση είναι δυνατόν να αποκτήσει ένα ευρύτερο χαρακτήρα, 
συµπεριλαµβάνοντας µέλη των ανιόντων ή εκ πλαγίου συγγενών των µεταναστών. 
Παρακάτω δικαιολογείται µια τέτοια επιλογή από έναν Αλβανό, ο οποίος 
συµπεριέλαβε στα σχέδια οικογενειακής εγκατάστασης τους γονείς της συζύγου του:  

(ΟΙΚ-3)«…πεθερικά µου ηλικιωµένο, ηλικιωµένο άνθρωπος είναι, γιατί 
να το αφήσοµε µοναχοί. Όπως (συµβαίνει) και (µε) εµένα, γυναίκα αγαπά 
δικός του γονείς, τώρα πότε να το ξανάβλεπε. (...). Εν πας περιπτώσει, έχω 
εγώ τον πεθερός µου, πεθερά µου έκατσε στα κοπέλια…» 

Εµµέσως πλην σαφώς υπονοείται παραπάνω ότι οι πιθανότητες επανόδου της 
οικογένειας στη χώρα προέλευσης είναι αν µη τι άλλο περιορισµένες. Ποιον άλλο 
λόγο να εξυπηρετεί η είσοδος των γονέων της µετανάστριας, δεδοµένων µάλιστα των 
δυσχερειών της µετακίνησης; Η συγκεκριµένη επιλογή έχει όµως και πρακτικά οφέλη 
για τις οικογένειες, λαµβάνοντας υπόψη τη στήριξή τους από τα συγγενικά πρόσωπα 
στο µεταναστευτικό περιβάλλον. Αποδεικνύεται τελικά η δυναµική των συγγενικών-
οικογενειακών δεσµών, καθώς επιλέγεται ο δρόµος µια διευρυµένης τρόπον τινά 
συµβίωσης στη χώρα υποδοχής. 

Στο πλαίσιο της συνένωσης είναι δυνατόν να επανεκτιµηθεί η περίπτωση της 
οµαδικής µετανάστευσης. Εννοούµε ένα είδος µετακίνησης ανά οµάδες ατόµων, 
λαµβάνοντας στην προκειµένη περίπτωση οικογενειακό-συγγενικό χαρακτήρα. Έτσι 
εξηγείται η από κοινού µετανάστευση µελών συγγενικών οικογενειών στο στάδιο της 
συνένωσης, προκειµένου να εξυπηρετηθούν τόσο πρακτικές, όσο και ψυχολογικές 
ανάγκες. 

(ΟΙΚ-7):«...όλοι µαζί, µαζί µε το κουνιάδα µου, να βρούµε τον άντρες µας, 
από πολλές πλευρές (κρίναµε µια τέτοια επιλογή), (...), ζούσε όλοι µας, 
ένα πάτωµα πάνω, εµείς από κάτω έχοµε κάτσει, σαν το Αλβανία, τι 
Ελλάδα, τι Αλβανία δηλαδή...» 

Η κάθοδος µελών συγγενικών οικογενειών στη χώρα µας πιστοποιεί για ακόµη µια 
φορά ένα προσανατολισµό για µονιµότερη εγκατάσταση σε αυτήν. 
 Οι περιπτώσεις εκτεταµένης οικογενειακής συνένωσης εξηγούνται µε βάση δύο 
κυρίως κριτήρια: το οικονοµικό και το ψυχολογικό. Κατά πρώτον διευκολύνεται 
αποτελεσµατικότερα η εκπλήρωση µιας σειράς πρακτικών στόχων για τις 
οικογένειες. Όταν δηλαδή όλα τα εξαρτώµενα µέλη µιας οικογένειας διαβιούν ενιαία 
στη χώρα υποδοχής, αφενός µεν υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης περισσότερων 
εργατικών χεριών, αφετέρου δε εξοικονοµείται ένα σηµαντικό χρηµατικό κεφάλαιο, 
που θα χρειαζόταν να δαπανηθεί για τη συντήρησή τους, αν εξακολουθούσαν να ζουν 
στη χώρα προέλευσης. Κατά δεύτερον, µετά από ένα παρατεταµένο διάστηµα 
αποδιοργάνωσης, επιτυγχάνεται η επαναδιοργάνωση των οικογενειακών δεσµών και 
σχέσεων. Η συµβίωση κάτω από µια κοινή στέγη ενισχύει ψυχικά τα µέλη της 
οικογένειας, καθώς αισθάνονται ασφαλή, ακόµη κι αν βρίσκονται σε ένα ‘’ξένο’’ 
περιβάλλον. Ενισχύεται έτσι η µονιµότερη εγκατάσταση αυτών των οικογενειών στη 
χώρα υποδοχής, διότι είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν µια σειρά προβλήµατα, κάτι 
που δεν ήταν δυνατόν σε προγενέστερες περιόδους. 
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8.2. Παραµονή αλβανικών οικογενειών στην Ελλάδα 
 
8.2.1. Συνθήκες οικογενειακής διαβίωσης 
 Εάν µε την επίτευξη της συνένωσης είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν ως ένα 
βαθµό οι ψυχολογικές συνέπειες τις αποδιοργάνωσης, από το σηµείο αυτό και µετά 
ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο στη ζωή των Αλβανών, που αφορά τις συνθήκες 
παραµονής τους στη χώρα υποδοχής. Με την είσοδο όλων των µελών µιας αλβανικής 
οικογένειας στην Ελλάδα δεν εξαλείφονται αυτοµάτως γνωστά έως τώρα 
προβλήµατα για τους µετανάστες. Οι επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος 
εξακολουθούν να υφίστανται στο εσωτερικό των οικογενειών και η µόνη 
διαφοροποίηση σε σχέση µε πριν έγκειται στο χωρο-χρονικό πλαίσιο των µεταβολών. 
Τίθεται εποµένως ένα ερώτηµα σχετικά µε το πως συµπεριφέρεται µια αλβανική 
οικογένεια, όταν µετά από ένα παρατεταµένο χρονικό διάστηµα αποδιοργάνωσης 
εντάσσεται σε ένα κοινό πλαίσιο συµβίωσης. Ως προς αυτό χρειάζεται να εξετάσουµε 
τον καθηµερινό τρόπο ζωής των µελών της. Επικεντρώνουµε λοιπόν στο πως 
ανταποκρίνονται οι οικογένειες στη συγκεκριµένη µεταναστευτική συγκυρία, 
λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις τους. 
 
8.2.1.1. Στέγαση των µεταναστών 
 Οι κατοικίες των µεταναστών συµβολίζουν την κοινωνική τους 
περιθωριοποίηση, καθώς δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά µιας ατοµικής, 
οικογενειακής και κοινωνικής ασφάλειας. Μια τέτοια εντύπωση προκύπτει µέσα από 
τις περισσότερες συνεντεύξεις:  

(ΟΙΚ-10)«…µόνο κάτι Ροµάνος, Ρώσοι, Πολωνό, µερικός Βούλγαροι 
ζούνε, Αλβανοί σαν εµάς ζει δηλαδή. (...). Στύλος δεν ανάβουνε, 
άνθρωπος δεν έβγαινε έξω νύχτα, νύχτα είναι επικίντυνο, (...). Συ(ν)θήκες 
είναι απαράδεχτο, τώρα µη µπω την έκφραση, τέτοιο ήτανε όλα, (...), (εν. 
εξαιτίας όλων των παραπάνω λόγων) αναγκαστικό έψαχνες να βρούµε 
αλλού (χώρο κατοικίας), ευχαριστηµένο δεν είσαι (ούτε τώρα), πάλι καλά 
όµως, από πρώτα δηλαδή πιο καλό, πιο καλό να µένοµε είναι…» 

Σύµφωνα µε µια άλλη άποψη, 
(ΟΙΚ-8)«Στο πιο κακά είναι Αλβανός, Αλβανοί είναι µια ζωή να ζούσε σε 
πιο κακό συνθήκες, (...), λεφτά για πιο καλό τρόπο να ζεις δεν υπάρχει, 
υπάρχουνε νοµίζεις λεφτά; Πρι(ν) δυο χρόνος έπρεπε να είσαι (να 
έβλεπες), αν έλεγες εσύ αυτό σπίτι, ε τότε εντάξει, (...), ένα χιλιόµετρο 
άκουγες µια βρωµιά, βρωµούσανε ο κόσµος…» 

Στο αρχικό διάστηµα εγκατάστασης επιλέγονται συνήθως κατοικίες µε όσο το 
δυνατόν λιγότερα έξοδα, συνήθως περιορισµένων ανέσεων για τις οικογένειες.  
 Αναφερόµενος ένας άλλος Αλβανός στο ρόλο των περιοχών κατοίκησης των 
οικογενειών, τονίζει την έλλειψη µιας σειράς προϋποθέσεων ως προς την 
εξυπηρέτηση βασικών αναγκών. 

(ΟΙΚ-11):«…σκολείο είναι πέντε χιλιόµετρο (από την περιοχή κατοικίας 
µας), λεωφορεία δεν περνά, απόσταση είναι µακρύ να πάει, (...), 
αυτοκίνητο δεν έχω να οδηγώ, υποχρεώνεσαι µε τον ένα και τον άλλο να 
µας έτρεχε, δουλειά σου δεν την έκανες, (...), τηλέφωνο θέλοµε κάτι να 
έπαιρνες, έπαιρνες ένα τηλέφωνο µε κάρτα, καρτοτηλέφωνα, έτσι δεν το 
λένε; (εν. δεν υπήρχαν ακόµη ούτε καρτοτηλέφωνα)…» 

Βλέπουµε λοιπόν ότι ο τόπος κατοικίας επιδρά εξίσου στον τρόπο ζωής των 
αλβανικών οικογενειών. Πρόκειται θα λέγαµε για συνθήκες περιθωριοποίησης του 
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µεταναστευτικού πληθυσµού από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Ψηµµένος, 
1995). 
 Τόσο ο ιδιωτικός, όσο και ο κοινωνικός τρόπος ζωής των αλβανικών 
οικογενειών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον παράγοντα της στέγασης. Αυτό 
συµβαίνει διότι ένας χώρος διαµονής προσδιορίζει αναλόγως τον τρόπο 
συµπεριφοράς των ενοίκων του. Μια µετανάστρια επικεντρώνει ως προς αυτό, 
λέγοντας τα εξής: 

(ΟΙΚ-5)«…δύο δωµάτιο όλο κι όλο, ένα είναι κουζίνα, κουζίνα και άλλο 
ένα υπνοδωµάτιο να κοιµάται µέσα τα παιδιά, (...), παραπάνω είκοσι 
τετραγωνικό δεν είναι, είναι όµως (αυτός) έτσι (ένας τρόπος) να ζούσαµε; 
(...), τοίχοι είναι µουχλιασµένο, µουχλιασµένο, ένα υγρασία, υγρασία να 
µυρίσει άσκηµα όλο, (...), µπογιάς τον έβαψες όλο τον τοίχο δεξιά, 
αριστερά όλος, υγρασία δεν το έβγανε µε κανένα τρόπος από µέσα. 
Επίσκεψη ερχότανε κάποιος, κάποιος άνθρωπος (να ερχότανε έτσι), 
ντρέπεσαι, ντρέπεσαι να είναι έτσι µέσα…» 

Ο εσωτερικός χώρος των οικιών δεν προσφέρεται για την ανάπτυξη ενός ευνοϊκού 
πλαισίου συµβίωσης των οικογενειών. Επηρεάζονται µάλιστα ψυχολογικά τα µέλη 
τους, καθώς δεν καλύπτονται από τον περιβάλλοντα χώρο. Μια από τις συνέπειες 
είναι ο περιορισµός των ιδιωτικών-κοινωνικών επαφών των οικογενειών, αποτέλεσµα 
της µειονεξίας που προκαλεί η διαµόρφωση του προσωπικού τους περιβάλλοντος.  

Οι µετανάστες µιλάνε για τις διαδικασίες οικογενειακής εγκατάστασης, 
επικεντρώνοντας κυρίως στην αρνητική στάση των ‘’γηγενών’’ απέναντί τους. Σε 
κάποιες περιπτώσεις γενικεύουν τις απόψεις τους στο σύνολο του πληθυσµού: 

(ΟΙΚ-1)«…ρε συ είπε, όπως ακριβώς µου το είπε, έτσι στο λέω: τσόνταρε 
από δικό σου λεφτά, βγαίνουνε δυο δωµατιάκια να κάτσετε, ενοίκιο ας το 
από µένα (αναφέρθηκε παραπάνω ο µετανάστης στα λόγια του 
‘’αφεντικού’’ του). Χωρίς ενοίκια του λέω εγώ, χωρίς, χωρίς µας είπε 
αφεντικό, αφεντικού τα λόγια σου λέω. Εντάξει (µου είπε); Εντάξει (του 
λέω). Εντάξει (σε όλα). Έβαλα διακόσες ογδόντα χιλιάρικα µετρηµένο, 
περασµένο είναι τώρα δυόµισι χρόνια, πραγµατικό έγινε δυο ωραία 
δωµατιάκια! Ε, δεύτερο µήνας ακριβώς, ακριβώς δεν προλαβαίνει να 
περνά δυο µήνες, ούτε, ενοίκιο τριάντα χιλιάρικα να του το πλερώσω 
οπωσδήποτε, αµέσως, κανένα περιθώριο, αµέσως, αλλιώς γύρευε άλλο 
µετά. (...). Όλοι είναι έτσι, καλός, καλός πρώτα, πρώτα ό, τι θες να 
εξυπηρετήσουνε, άλλος άνθρωπος µετά, σου την έφερνε κανονικότατα σαν 
τον αγράµµατο…»  

Οι µετανάστες εξαρτώνται δηλαδή αποκλειστικά από τους ιδιοκτήτες των κατοικιών. 
Πώς εξηγείται όµως αυτού του είδους η αντιµετώπιση από την πλευρά των 

‘’ντόπιων’’; 
(ΟΙΚ-11):«...µιλούσες στο τηλέφωνο, τηλεφωνικώς να  λέει όλο ναι, 
συµφωνά σε όλα. Πας να συζητήσοµε, συζητούσαµε σαν να µην έχοµε 
µιλήσει προηγουµένως ποτέ µας, εξήγησέ µου το. (...). Αλβανός είσαι λέει, 
αλλού, αλλού, αλλού, Αλβανός δεν νοικιάζουνε! Πας (σε) ένα άλλος 
(ιδιοκτήτη), ένα στάβλος έµπαινες, όσο ήθελε ανεβάζουνε την τιµή...» 

Καθώς τα περιθώρια αντίδρασης από µέρους τους είναι περιορισµένα, τους 
εκµεταλλεύονται από την αρχή, αναγκάζοντάς τους να νοικιάζουν σπίτια µε 
στοιχειώδεις ανέσεις, καθώς και σε υψηλές τιµές. 

Ούτε καν η ελεύθερη χρήση του προσωπικού χώρου των οικογενειών 
αναγνωρίζεται από τα ‘’αφεντικά’’, όπως αποκαλούν τους ιδιοκτήτες τους οι 
Αλβανοί. Στο πλαίσιο αυτό καταγράφονται φαινόµενα παραβίασης ακόµη και της 
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ιδιωτικής ζωής των µεταναστών. Το πως εκλαµβάνεται µια τέτοια στάση από τους 
Αλβανούς ενοίκους γίνεται αντιληπτό από την ακόλουθη αναφορά: 

(ΟΙΚ-10)«…αυτός δεν τον ένοιαζε είσαι ή δεν είσαι µέσα εσύ, εσύ δεν τον 
ενδιέφερε είτε είσαι, είτε δεν είσαι, έµπαινε όπως είµαστε, είµαστε ντυτό, 
γδυµένο, έµπαινε, έβγαινε έτσι. Αντί έστω να ρωτούσε πρώτα, πρώτα 
ρωτούνε για να µπεις, έµπαινε όποτε ήθελε, (...), δικαιολογίες λέει µετά, 
δεν το ήξερε και τέτοια…» 

Οικογένειες λοιπόν σαν την προηγούµενη, που δεν µπορούν να ελέγξουν ούτε καν 
τον ιδιωτικό τους χώρο, εντάσσονται σε ένα ‘’περιφρακτικό’’ πλαίσιο διαβίωσης, 
καθώς περιορίζονται αυτονόητα δικαιώµατα των µελών τους.  

Οι νοµίµως εγκατεστηµένες οικογένειες είναι σε πλεονεκτικότερη θέση σχετικά 
µε τις συνθήκες κατοικίας. Κάτι τέτοιο εξηγείται λόγω της νοµικής τους υπόστασης, 
που αν µη τι άλλο παρέχει ασφάλεια στα µέλη τους. Στην αντίθετη περίπτωση 
διαπιστώνεται ένας πιο αποµονωτικός τρόπος ζωής. Ερωτώµενος ένας µετανάστης, 
µας είπε: 

(ΟΙΚ-12)«…προσεχτικό είσαι συνέχεια, προσέχοµε να κυκλοφορούµε, 
όλα, όλα, από αυτό µέχρι τα πάντα. (...). Οικογενειακώς είναι πρόβληµα, 
πρόβληµα εννοώ από την αστυνοµία, αστυνοµία θέλοµε να την αποφύγοµε. 
Υπόλοιποι δεν έχουνε νόµιµο χαρτί, χαρτιά είχα εγώ, εγώ όµως είναι άλλο, 
άλλο η γυναίκα, γυναίκα µου την έχω έτσι. (...), καθίσοµε ένα διαµέρισµα, 
ε, δεν έρχεται προς τα κει, (...), πρόβληµα δεν υπάρχει να µας έβλεπε 
κανένας να µας έπιανε, ασφαλισµένο σίγουρα από µια άποψη. (...). Ζωή 
σου όµως να είσαι µε ένα αγωνία, τι ζωή να είναι αυτό, αυτό είναι 
φυλακή…»  

Οι νοµικές ρυθµίσεις δεν προβλέπουν τίποτα περισσότερο εκτός από τη σύλληψη, την 
κράτηση και την απέλαση των παράνοµων αλλοδαπών. Οι οικογένειες των Αλβανών 
λαµβάνουν υπόψη ένα τέτοιο ενδεχόµενο και καταφεύγουν σε ένα αποµονωτικό 
τρόπο ζωής. 
 Υπό την έννοια αυτή ερµηνεύεται η εκµεταλλευτική µεταχείριση των 
παρανόµως ευρισκόµενων µεταναστών. Όντας δηλαδή εκτεθειµένοι έναντι των 
νόµων, ταυτόχρονα δεν έχουν ιδιαίτερα περιθώρια επιλογών. Μια τέτοια εντύπωση 
επιβεβαιώνεται παρακάτω: 

(ΟΙΚ-5)«…είχες, δεν είχες, οπωσδήποτε πλερώνω προκαταβολή, 
προκαταβολή αλλιώς, άµπα τα λεφτά, (...), όποτε του διώξει (εν. όποτε 
ήθελε αυτός), πέρασε έξω παρακαλώ (σου έλεγε), προκαταβολή δεν 
επιστρέφεται! Συµβόλαια δεν ήθελε, µετρητό σου έπαιρνε, (...), εσύ τι να 
του πεις, αν δεν του το έδινες, κερατάς είναι και τον εφοβάσαι.» 

Οι αλβανικές οικογένειες είναι έκθετες σε κάθε είδους αντιµετώπιση, αρκεί να 
εξασφαλίσουν µε οποιοδήποτε τρόπο την παραµονή τους. 
 Μεµονωµένες είναι οι περιπτώσεις, που γίνεται λόγος για πιο ευνοϊκούς όρους 
διαµονής, σύµφωνα µε το παράδειγµα:  

(ΟΙΚ-7)«…καλό, καλό είναι, (το) επιµένω αυτό (σε) εσένα, (γιατί αν) 
έβλεπες το άλλους (ανθρώπους), τζάµπα δεν έµπαινες τέτοιο σπίτια, καλά 
είµαστε εµείς. Βολευτείς ευτυχώς από την αρχή, εµάς µας το είπε ένας 
άλλο Αλβανός να κάτσοµε εδώ, έψαχνε αυτοί άλλο, έλα εσύ είπε, έπιασες 
την ευκαιρία. Καλό σπιτάκι ήτανε, κακό είναι πως ήτανε µικρό, (για να 
πας στην) τουαλέτα (έπρεπε να) έβγαινες (πρώτα) έξω, τι ζητάς τότε, τότε 
καλό ήτανε. Καινούργιο είναι, εντάξει  (εν. η τωρινή κατοικία), πιο καλό 
από το πρώτο, πως να το συγκρίνοµε τώρα…» 
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Η σχετική περιγραφή αντικατοπτρίζει θεωρητικά µια θετική συγκυρία για την 
οικογένεια. Μια πιο προσεκτική µάτια στα λεγόµενα του µετανάστη µας επιτρέπει να 
επαναπροσδιορίσουµε την άποψη αυτή. Κατανοούµε δηλαδή ότι τα κριτήρια των 
Αλβανών είναι µειωµένων προσδοκιών, αποσκοπώντας στην ικανοποίηση βασικών 
αναγκών των οικογενειών. Έτσι εξηγείται άλλωστε και η µετέπειτα αλλαγή της 
κατοικίας τους, προκειµένου να εξασφαλιστούν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις 
στέγασης.  

Είτε στη µία, είτε την άλλη περίπτωση, η διαφοροποίηση σε σχέση µε τις 
‘’ντόπιες’’ κατοικίες είναι κάτι περισσότερο από οφθαλµοφανής. Κάτι τέτοιο ισχύει 
βεβαίως ακόµη και σήµερα για τις οικογένειες, έχοντας διανύσει ένα παρατεταµένο 
διάστηµα παραµονής στη χώρα µας. Οι µετανάστες αναφέρονται γενικότερα σε 
κατοικίες µε ελλιπείς προϋποθέσεις, που επηρεάζουν την οργάνωση των οικογενειών, 
καθώς και την ψυχο-κοινωνική κατάσταση των µελών τους. Σπίτι για τους Αλβανούς 
είναι ένα ή δύο δωµάτια, περιορισµένων, αν όχι στοιχειωδών ανέσεων. Αν και δεν 
αποκλείεται να συναντήσει κάποιος ενδιάµεσες ή ακόµη και ευνοϊκότερες 
καταστάσεις, ο κανόνας είναι ωστόσο η κατοικία χωρίς τις στοιχειώδεις ανέσεις.. 
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8.2.1.2. Εργασίες-οικονοµικό επίπεδο των µεταναστών 
Αν και οι µετανάστες αναφέρονται αρνητικά σε σχέση µε το επίπεδο διαβίωσης, 

από την άλλη δεν παραβλέπουν να τονίσουν την ύπαρξη µιας ευνοϊκότερης 
συγκυρίας. Επί του προκειµένου: 

(ΟΙΚ-3)«...ε ό(χ)ι σαν την Αλβανία, προς Θεού, για το Θεός, δεν είπαµε 
αυτό, κάτσε όµως να το πάροµε ένα, ένα, ένα, ένα όπως είναι η σειρά του. 
Ακριβό πιο πολύ η ζωή, σαν ζωή είναι πιο ακριβό, περνάς πιο καλά όµως 
έτσι. (...). Αγοράσοµε σιγά, σιγά ένα τηλεόραση, εβδοµήντα τρίο χιλιάδες 
ακριβώς έκανε, όχι όµως από πρώτο στιγµή. Σιγά, σιγά έχοµε κάποια 
λεφτά, λεφτά αργούνε αµέσως, αµέσως είναι πρόβληµα. Οικονοµικό σου 
τότε, µάλλον είναι σε κακή κατάσταση, δηλαδή δεν περνούσαµε καλά τόσο. 
Σιγά, σιγά όµως, περιθώριο υπάρχει κάτι πιο καλό, έρχεται ένα πιο καλό 
µέρα…» 

Χρειάζεται βεβαίως να ληφθεί υπόψη ότι τέτοιες απόψεις αντιστοιχούν στην περίοδο 
αµέσως µετά την επίτευξη της συνένωσης, όπου τα προβλήµατα είναι εντονότερα 
λόγω των συνθηκών προσαρµογής των οικογενειών.  

Η οργάνωση της εργασίας είναι ένας ακόµη δείκτης προσδιορισµού της 
οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτισµικής θέσης των οικογενειών στο 
µεταναστευτικό περιβάλλον (Iosifides & King, 1998). 

Οι εργασίες των αλλοδαπών εκτός του ότι είναι οι πλέον βαριές και 
κακοπληρωµένες, προσδιορίζονται και από το στοιχείο της προσωρινότητας (Harvey, 
1989). Τέτοιου είδους εργασιακές συνθήκες ασφαλώς και επηρεάζουν τη συγκρότηση 
των αλβανικών νοικοκυριών. 

(ΟΙΚ-8):«…παρακαλείς υπάρχει δουλειά, δουλειά να έχοµε, (...), λεφτά 
πόσο τώρα (εν. όσο για τα χρήµατα τώρα). Όποιος εγγυάται δουλειά, 
δουλειά να είναι βέβαιο όµως, υπόθεση αυτό δεν το συζητάς. Στάνταρ 
δουλειά ειδικά για τον Αλβανός δεν έχει βέβαιο, όχι, ποιος είπε είναι 
εγγυηµένο δουλειά; Άλλος είναι άνεργο, τι περιµένεις δηλαδή, µε τι λεφτά 
(να ανταποκριθούµε στις υποχρεώσεις µας)…» 

Όσον αφορά την τιµή του µεροκάµατου, 
(ΟΙΚ-5):«…εδούλευες, εδούλευες, δουλειά, όχι αστεία, πέντε χιλιάρικα 
µεροκάµατο, χαµηλό δε σου φαίνεται τιµή; Φτάξουνε πέντε χιλιάρικα, 
κοπέλια, ένα σωρό υποχρεώσεις; ∆ουλέψοµε σαν όλο το κόσµος, κάνεις 
δυο δουλειές, γυναίκα µου δουλεύει ένα σουβλατζίδικο, εγώ έκανα 
οικοδοµή, µεροκάµατο είναι έτσι κι έτσι…» 

Οι απολαβές των µεταναστών δεν αποδίδουν τα αναµενόµενα εισοδήµατα για τις 
οικογένειες. Αυτό συµβαίνει ακόµη και στις περιπτώσεις εργασιακής απασχόλησης 
και των δύο συζύγων. Προκειµένου λοιπόν να ανταποκριθούν στις οικονοµικές τους 
απαιτήσεις, οι Αλβανοί αποδέχονται οποιαδήποτε εργασία, έναντι οποιασδήποτε 
αµοιβής. 
 Οι εργασίες των Αλβανών ανταποκρίνονται πλήρως στα χαρακτηριστικά µιας 
ελαστικής και αποκοµµένης από οποιοδήποτε κοινωνικό πλαίσιο απασχόλησης. Η 
ευθύνη ανήκει κατά τους µετανάστες στο ελληνικό κράτος, καθώς µέσω της 
νοµοθεσίας στερεί µια σειρά κοινωνικών προνοµίων, εργασιακών παροχών και 
άλλων οικονοµικών διευκολύνσεων τόσο από τους ίδιους, όσο και τις οικογένειές 
τους. 

(ΟΙΚ-9):«…χέρα µου κοµµάτια, την έσπασα, τέρµα, ακίνητο είναι τελείως, 
δουλεία; Σαν να µην έφτανε αυτό, όλο το φάρµακο να πλερώνω, 
πλερώνεις σαν να φταίω εγώ. Εσάς έχει όµως άλλο αντιµετώπιση, 
αντιµετώπιση είναι άλλη, αλλιώς σε υπολόγιζε από κράτος. Σαν οικογένεια 
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να είναι πολύτεκνο, πολύτεκνοι έχουνε µια αβάντα παραπάνω, παραπάνω 
µου φαίνεται από τρία κοπέλια; Εγώ, έχεις πολλά παιδιά, ενδιαφέρον; 
Υπάρχει πρόβληµα υγείας, ανάπηρο σαν εµένα, σηµασία. Αυτό σε ρωτώ, 
γιατί εµάς δεν µας υπολόγιζε, αντί να γλιτώσεις µια δραχµή, δραχµή µε την 
δραχµή ζούσαµε, έχει τρόπος να το παίρνει κι’ αυτό…» 

Χαρακτηριστικό στην περίπτωση των αλλοδαπών είναι η άτυπη εργασία και ο 
αποκλεισµός από νοµικές παρεµβάσεις, κανόνες εργασιακών σχέσεων και 
ασφαλιστικών δικαιωµάτων. Μια τέτοια αντιµετώπιση έχει σαν αποτέλεσµα µη 
ευνοϊκές συνθήκες απασχόλησης, δηλαδή µειωµένα ηµεροµίσθια, δηλαδή ένα χαµηλό 
βιοτικό επίπεδο για τις οικογένειες.  

Η εξάρτηση των αλλοδαπών εργαζόµενων από τους εργοδότες έχει αντίκτυπο 
στην παραµονή των οικογενειών. Σχετικά µ’ αυτό, ένας µετανάστης µας είπε:  

(ΟΙΚ-12)«…έµπλεξα ένας βροµιάρης, σκάρτος ρε γαµώτο, (...). Ένσηµο 
είναι υποχρεωµένος, υποχρεωτικό από νόµος να σου συµπληρώσει 
ένσηµα, ένσηµα εργατικό βάσει του νόµου, (...), νόµος τον έχει όµως 
γραµµένο, τον έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια. Όχι (εν. δεν επρόκειτο 
να είναι συγκαταβατικός), λάθος, ένσηµο θες έλεγε; (Σε) Τίποτα δεν το 
είχε να σου πει άντε, άντε, δίνε του από την δουλειά, δουλειά σου την 
έχανες και από πάνω. Τρέχα γύρευε ύστερα, σαν το κακοµοίρη στο Κήπος, 
στέκει όλοι Αλβανός. Σήµερο σε θέλει για δουλειά, αύριο άλλος πάλι, 
σταθερό δεν υπάρχει. (...). (Ως προς) Το άλλο τώρα (εν. αναφορικά µε µια 
άλλη περίπτωση), δουλεία είναι εντάξει, είχες δουλειά, χρωστά όµως 
δέκα, δεκαπέντε µεροκάµατα. Τίποτα δεν έλεγες, τον έπιανες δηλαδή µε το 
καλό, δουλειά δεν εξανάβλεπες άλλο τρόπο...»  
(ΟΙΚ-10)«…ζητάς το λεφτά, αύριο σου λέει, αύριο του ξαναζητάς, αύριο 
είναι απάντηση, απαντά το ίδιο. Να δεις δηλαδή ένας τύπος, περιµένει να 
λήξει η άδεια, δέκα κατοστάρικα µου πέταξε έτσι, άµα θες πάρε τα είπε, 
άνθρωπος τώρα να σε καταλάβαινε! (…), σκέφτηκα να του σπάσω τα 
µούτρα από τα νεύρα µου, τελευταία στιγµή µετανιώνω, άσε µη σε 
καρφώξει σε καµιά αστυνοµία και έχοµε άλλα…» 

Η ανάγκη ικανοποίησης άµεσων οικογενειακών υποχρεώσεων οδηγεί ένα µεγάλο 
µέρος µεταναστών σε εργασίες κάτω από εκµεταλλευτικούς όρους µεταχείρισης από 
την εργοδοσία. Μια τέτοιας µορφής εργασιακή σχέση αποτελεί σε ένα άλλο επίπεδο 
µέσο εκβιασµού, καταπίεσης και εξαπάτησης για ολόκληρη την οικογένεια. 

Συνηθισµένη είναι η συµπεριφορά να χρησιµοποιείται ως µέτρο σύγκρισης της 
οικονοµικο-κοινωνικής στάθµης των αλβανικών οικογενειών το βιοτικό επίπεδο των 
ντόπιων νοικοκυριών. 

(ΟΙΚ-12):«Κοίταξε εµάς τώρα, συνηθισµένο να µην έχοµε ούτε αυτό που 
χρειάζεται να ζούµε, (...), ρούχα δεν έχω να ντυθούµε, πέντε χιλιάρικα, 
τόσο, ένα µήνας (εν. καταναλώναµε πέντε χιλιάδες ένα µήνα), εσύ το 
κατανάλωνες, πόσο, (σε µια) ώρα;» 

Μια τέτοια εικόνα συναντάµε ιδιαίτερα κατά την περίοδο µετά τη συνένωση, που 
παρουσιάζονται αυξηµένες κοινωνικο-οικονοµικές απαιτήσεις για τις οικογένειες µε 
αποτέλεσµα να επηρεάζεται σε εντονότερο βαθµό το βιοτικό επίπεδο των 
νοικοκυριών, δεδοµένου µάλιστα ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν εργάζεται ακόµη η 
νεοφερµένη σύζηγος. 
 

 157



8.2.2. Η κοινωνική αντιµετώπιση των µεταναστών 
 
Ο γλωσσικός παράγοντας 

Λόγω της γλώσσας επηρεάζεται αυτός καθαυτός ο τύπος των αλληλεπιδράσεων 
µεταξύ µεταναστών και ‘’ντόπιων’’ στο κοινωνικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής. 
Ενδεικτική είναι η παρακάτω αναφορά: 

(ΟΙΚ-1)«…τίποτα δεν ήξερα να µιλήσω, κανένα λέξη δεν έλεγα, όλα ακούς 
ξένα, δικό σας γλώσσα είναι έτσι, πως να το καταλαβαίνοµε εµείς. Πως 
(είναι όταν) µιλάµε εµείς για σας, δεν καταλάβετε δικό µας γλώσσα, 
καθένας λέει άλλα…» 

Η γλωσσική ανεπάρκεια των µεταναστών αποτελεί έναν παράγοντα διόγκωσης των 
προβληµατικών ούτως ή άλλως συνθηκών διαβίωσης των οικογενειών, κάτι που 
πρόκειται να αναλυθεί στη συνέχεια. 

Θα λέγαµε ότι η γλωσσική κατάσταση των Αλβανών δεν επιτρέπει την 
ανάπτυξη ενός σταθερού κώδικα επικοινωνίας µε την ‘’κυρίαρχη’’ οµάδα. 
Επηρεάζεται έτσι αρνητικά η ψυχολογία των µεταναστών, επακόλουθο του 
προβληµατικού χαρακτήρα των αλληλεπιδράσεων. 

(ΟΙΚ-9)«...οµιλία εξαρτιότανε λόγω της γλώσσας, τι ήθελες να 
καταλαβαίνουνε έτσι, ήθελες κάτι να του πεις, συνεννόηση (έτσι ώστε) να 
µπορέσοµε να λύσεις ένα πρόβληµά σου είναι ας τα να πάρει...»  

Ο περιορισµένος βαθµός κατοχής της γλώσσας, εκτός του ότι προξενεί προβλήµατα 
σε πρακτικής φύσεως θέµατα (ως προς την εξεύρεση κατοικίας, εργασίας, την 
πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες κλ.π.), µειώνει ακόµη πιο πολύ την αίσθηση των 
µεταναστών ότι είναι δυνατόν να επηρεάσουν το περιβάλλον τους (Kustar, 1996).  

Τα επικοινωνιακά προβλήµατα των µεταναστών θεωρούνται στις παραπάνω 
περιπτώσεις ως φυλετικά µειονεκτήµατα. Με βάση την αντίληψη αυτή 
χρησιµοποιούνται σαν µέσο αποµόνωσης, περιθωριοποίησης και κοινωνικού 
αποκλεισµού των φορέων τους (Κοιλιάρη, 1997). Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος 
πρόσληψης µιας τέτοιας συµπεριφοράς από τους ίδιους τους Αλβανούς. 

(ΟΙΚ-7):«...άκουγε να το λες σπαστά, αµέσως σε πρόσβαλε, προσβάλουνε 
τον χαρακτήρα σου κατευθείαν. Τι θα πει όλοι να µιλούνε σαν αυτούς 
ελληνικό, ελληνικό να το λες πως, πως είναι δυνατό να το µιλούµε την 
γλώσσα σαν αυτούς; Όπως µιλούσαµε, µιλάς άλλο προφορά, προφορά δεν 
το ήθελε κανένας σας να µιλούµε έτσι, (...), µιλούσαµε κυρίως αλβανικό, 
αλβανικό ήξερε εσείς;»  

Οι γλωσσικές αυτές ελλείψεις έχουν επακόλουθο µια διστακτικότητα από την πλευρά 
των µεταναστών στη σύναψη κοινωνικών σχέσεων. Κάτι τέτοιο γίνεται προκειµένου 
να αποφύγουν την αποδοκιµασία από τους ‘’γηγενείς’’. 

Όπως συµβαίνει και µε µετανάστες άλλων εθνοτήτων, έτσι και οι Αλβανοί 
εξοικειώνονται µε ένα βασικό λεξιλόγιο, ώστε να ανταποκριθούν σε στοιχειώδεις 
κοινωνικές ανάγκες (Mahmood, 1994). Επιλέγονται δηλαδή συγκεκριµένοι τρόποι 
χρήσης της οµιλίας, ως αντιστάθµισµα στις παραπάνω γλωσσικές αδυναµίες.  

(ΟΙΚ-11):«…τόσο ώρες είσαι κολλητά ο ένας µε τον άλλο συνέχεια, 
δουλειά, από δω, από κει, άκουγες δυο, τρεις λέξεις διαφορετικό, 
συνηθίσεις ακούσοµε κι άλλες λέξεις, έτσι  µάθοµε τελικά να µιλώ. Αυτιά 
σου το άνοιγες τέρµα, κάτι ακούσοµε παραπάνω, λες δυο κουβέντες. Άλλο 
είναι βέβαια σαν νόηµα, νόηµα χρειάζεται µία άλλη λέξη, (...), έβγαινε 
κάτι άλλο από σηµασία, τώρα σωστό ή λάθος είναι, µπλέκοµε το λέξεις…» 

Στην πορεία εξέλιξης της παραµονής τους στη χώρα υποδοχή, οι µετανάστες 
βελτιώνουν τον προφορικό τους λόγο. Εξακολουθούν ωστόσο να υπάρχουν κάποια 
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εκφραστικά προβλήµατα, λόγω του ότι η εκµάθηση της γλώσσας έγινε από την αρχή 
µε εµπειρικό τρόπο, µιας και η χώρα υποδοχής δε λαµβάνει πρόνοια ως προς αυτό το 
ζήτηµα. Κάτι τέτοιο δεν αποτελεί όµως πρόβληµα στις αλληλεπιδράσεις τους, εκτός 
αν υπεισέλθουν άλλου είδους υποκειµενικοί παράγοντες αξιολόγησης της προφοράς 
τους, όπως υπογραµµίστηκε παραπάνω.  

Αναφερόµενοι ιδιαίτερα στα ανήλικα άτοµα, ο ρόλος της γλώσσας θεωρείται 
πολλαπλής λειτουργικότητας για την ψυχο-κοινωνική τους ανάπτυξη, καθώς συντελεί 
στη διαµόρφωση της ταυτότητάς τους (Κασιµάτη, 1984, 104). Τα παιδιά των 
µεταναστών βιώνουν λοιπόν µια γλωσσική κατάσταση, όπου η µητρική τους γλώσσα 
αντιπαρατίθεται µε στοιχεία ενός άλλου-µη οικείου γλωσσικού κώδικα. Ως προς τις 
συνέπειες της αλληλεπίδρασης ετερόκλητων γλωσσικών χαρακτηριστικών ειπώθηκε 
συγκεκριµένα: 

(ΟΙΚ-6)«...µπλα, µπλα, µπλα, όλες λέξεις µπερδεµένο, µπερδεµένο µιλάς, 
µπλα, µπλα και µπλα όλο, κανένας δεν ήξερε τι λες! Έβγαινε σαν σαλάτα, 
σαλάτα όπως είναι όλη ανακατεµένη, ανακατεύω όλες µαζί τις λέξεις...»  

Από την άλλη, η γλωσσική κατάσταση των ανήλικων ατόµων βελτιώνεται σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τους γονείς. 

(ΟΙΚ-9):«…είναι µε το άλλο παιδιά να µιλάει µεταξύ τους, µεταξύ τους 
έµαθε, ρωτάει το ένα το άλλο: Τι είναι αυτό; Αυτό είναι κούκλος του λέει. 
Λέει κούκλος και το παιδιά. (...). Τώρα µιλούνε κανονικά, κανονικότατα ό, 
τι λέξη και να του την µπεις το ήξερε, ξέρουνε την γλώσσα πιο καλά από 
µας…» 

Με έµµεσο τρόπο διαπιστώνεται παραπάνω ο προσανατολισµός των παιδιών των 
µεταναστευτικών οικογενειών προς τη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Αν και µια 
τέτοια συµπεριφορά συντελεί στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων µε την εξω-οµάδα, 
παράλληλα οδηγεί σε προβληµατικές καταστάσεις εντός της εσω-οµάδας, θέµα το 
οποίο πρόκειται να αποσαφηνιστεί στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου. 
 
Ο ρόλος των θεσµικών φορέων-υπηρεσιών  

Με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο σχολιάζεται από τους Αλβανούς ο τρόπος 
αντιµετώπισής τους από συγκεκριµένα κοινωνικά-υποστηρικτικά δίκτυα στη χώρα 
υποδοχής. Η αδυναµία πρόσβασης των µη νόµιµων µεταναστών στις υγειονοµικές 
υπηρεσίες αποτελεί µια ενδεικτική περίπτωση. Απέναντι στο ενδεχόµενο ελέγχου, 
σύλληψης και απέλασης από την αστυνοµία διαµορφώνεται ένα ασφυκτικό πλαίσιο 
για τις οικογένειες, ακόµη κι όταν πρόκειται για την ύπαρξη σοβαρών προβληµάτων 
υγείας. 

(ΟΙΚ-10):«…άρρωστο ήτανε κοπέλι, κοπέλι δεν είναι παίξε, γέλασε, 
επειγόντως να το πας οπωσδήποτε νοσοκοµείο σε ένα γιατρό, (...), εγώ 
είναι αδύνατο, νοσοκοµείο δεν µπας. Κοπέλι δεν είναι δηλωµένο νόµιµα, 
άρα λοιπόν, σκέφτοµαι, ξέρεις τι είναι να συµβεί ακόµη και µια στο 
εκατοµµύριο να σε έπιανε; (...). Κουµπάρος µου είπε του γιατρού, γιατρέ 
δικό µου είναι κοπέλι, βιβλιάριο όλα είναι κανονικά δηλωµένο. Είδες τι 
συµβαίνει, ερώτηση, ερώτηση κάνω, απαγορεύεται εµείς δηλαδή να 
αρρωστώ;» 

Στις περιπτώσεις αυτές κατανοεί κανείς τον περιοριστικό χαρακτήρα µιας 
σειράς νοµικών διατάξεων για τους αλλοδαπούς. Πρόκειται για µια διαδικασία 
ποινικοποίησης της ζωής των µεταναστών και των οικογενειών τους 
(Τριανταφυλλίδου, 1988, 27). 

Οι µετανάστες δεν παραβλέπουν να αναφερθούν ακόµη στους κρατικούς φορείς 
γενικότερα, όπου διαπιστώνεται µια διακριτική και αυστηρά γραφειοκρατική 
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µεταχείριση σε βάρος τους. Καταθέτοντας ένας Αλβανός την προσωπική του 
εµπειρία, µας είπε: 

(ΟΙΚ-5)«…δυο ώρες στον ήλιο έξω από τον Ο.Α.Ε.∆. όλοι µας, πως να το 
πεις αυτό, αυτό λέγεται ντροπή, ντροπή, ντροπή είναι, είναι ή δεν είναι 
ντροπή; Έµπαινες µέσα να πας να σου κάνει την εξυπηρέτηση, έλα αύριο 
λέει, κλειστό έχοµε, έχοµε κλείσει, αύριο. Βρε συ, πρόβληµα είναι δουλειά, 
δουλεία είναι τέτοιο, άδεια δεν έπαιρνες µε το έτσι θέλω, (...), τον 
επαρακαλάς, δεν τον επαρακαλάς, σηµασία, σηµασία δεν µας έδινε. Σου 
είπα αύριο, αύριο είπαµε, άκουσες ή δεν το άκουσες, µπροστά σε όλο το 
κόσµος, έτσι, έτσι ακριβώς. Ξαναπάς, ξαναπάω αύριο, ε και;» 

Το ίδιο ισχύει και για τις λεγόµενες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, που τελικώς µόνο 
στα ‘’χαρτιά’’ φαίνεται να είναι. 

(ΟΙΚ-4):«…κάνει στάση ένα λεωφορείο να πάρει όλο τον κόσµος, ένας 
πατά τον άλλος µέσα, όρθιο είναι όλοι, (...), οδηγός µας είδε από πίσω, 
εισιτήριο έχοµε κόψει, κατέβα κάτω, κάτω, κάτω αµέσως.» 

Σύµφωνα µε τις δηλώσεις των ίδιων φαίνεται να υπάρχει ένας κοινωνικός ρατσισµός 
απέναντι στους αλλοδαπούς, απορρέοντας από θεσµοθετηµένες µορφές οργάνωσης 
του κοινωνικού βίου. Αποτέλεσµα είναι ο αποκλεισµός των αλβανικών οικογενειών 
από µια σειρά κοινωνικών δικαιωµάτων, δεδοµένων για την εξυπηρέτηση των 
υπόλοιπων πολιτών.  

Παρακάτω γίνεται λόγος για τον τρόπο αντιµετώπισης των µεταναστών µέσω 
των συντεταγµένων οργάνων του κράτους. Οι σχετικές αναφορές επικεντρώνονται 
κατά βάση στο ρόλο των αστυνοµικών αρχών. Συγκεκριµένα: 

(ΟΙΚ-8)«…αστυνοµία σε σταµατά, στοπ, όποιος και να είσαι, (είτε) είσαι, 
(είτε) δεν είσαι σωστός, νόµιµο, (...), δείξε µου την ταυτότητά σου, 
έλεγχος, έκανε τσεκ. (...) (Σε) Ένα πράµα είναι το κράτος στην ώρα του για 
µας, (ως προς) τον έλεγχος από την αστυνοµία, λεπτό δεν έχει 
καθυστέρηση, λεπτό!» 

Σύµφωνα µε ένα άλλο περιστατικό, 
(ΟΙΚ-6)«…την οικογένεια την είχα νόµιµο, τι σχέση να είχαµε εµείς µε 
άλλος Αλβανός σαν εµάς, ιδέα δεν έχω τι κάνουνε. Αστυνοµικός όµως µας 
έχουνε ακριβώς το ίδιο όλους µας Αλβανούς, κακός ή καλός, όλο το 
κόσµος. (...), µπαίνει µέσα στο δωµάτιά µας,, έντεκα η ώρα, παιδιά 
κοιµάται αυτή την ώρα. Είναι αυτό πράµατα, έντεκα η ώρα, παιδιά λέει τι 
είναι αυτός; Όχι δηλαδή για τίποτα άλλο, δεν µας έκανε εµάς κάτι, άλλη 
ώρα δεν µπορεί να έρθουνε;»  

Καθ’ όλη την περίοδο της µετανάστευσης, ακόµη και µετά την εγκατάσταση των 
αλβανικών οικογενειών, οι κατασταλτικοί µηχανισµοί θεωρούν ύποπτους όλους 
ανεξαιρέτως τους µετανάστες για οτιδήποτε. Από τη µια επιδιώκεται η ‘’ελεύθερη’’ 
παραµονή των οικογενειών στη χώρα υποδοχής, κυρίως µέσω των διαδικασιών 
νοµιµοποίησης, ενώ από την άλλη υπάρχει ο κίνδυνος ενοχοποίησή τους. 
 
Στερεότυπα και προκαταλήψεις 

Οι µετανάστες αποδίδουν όλες τις παραπάνω συµπεριφορές στην ατοµική, 
οικογενειακή και κοινωνική τους στιγµατοποίηση. Πως είναι δυνατόν αναρωτιέται 
ένας µετανάστης να υπάρξει εµπιστοσύνη, κατανόηση και διαλλακτικότητα από την 
πλευρά των ‘’γηγενών’’, όταν προσάπτεται σε όλους τους Αλβανούς το στίγµα του 
παράνοµου, του ένοχου και του εγκληµατία; Σε τέτοιου είδους κατηγορίες απάντησε 
ένας οικογενειάρχης:  
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(ΟΙΚ-1)«…όλο κλέβουνε Αλβανοί, Αλβανοί µπλεµένο, όλο βρώµικο 
δουλειές, (...), έγκληµα, υπεύθυνο εµείς, εµείς (είµαστε υπεύθυνοι) για 
όλα, (...), έκλεψε ένας Αλβανός, Αλβανός ίσον κλέβουνε, σκοτώνουνε, 
βιάσουνε, (...), όλοι µας έκανε το ίδιο. Αλβανοί όλοι δεν είναι ίδιο, (το αν 
είναι) καλός, (ή) κακός εξαρτάται από άνθρωπος, (...), εγώ δηλαδή πως 
σου φαίνοµαι;» 

Αποτέλεσµα µιας τέτοιας αντιµετώπισης είναι η σταδιακή αποµόνωση των 
µεταναστών από τον κοινωνικό τους χώρο, κάτι που θα αναλύσουµε στη συνέχεια.  

Ο ρόλος των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, του κατεξοχήν παραγωγικού-
αναπαραγωγικού µηχανισµού ιδεών, αντιλήψεων, στάσεων και αναπαραστάσεων, 
ασκεί σηµαντική επίδραση στο συγκεκριµένο τρόπο πρόσληψης των Αλβανών. 
Σύµφωνα λοιπόν µε ένα µετανάστη,  

(ΟΙΚ-4)«…καλύτερα λένε να σου βγει το µάτι από το όνοµα, όνοµα, κακό 
φήµη, ε λοιπό, εµάς, εµάς µας σε βγήκε όνοµα, (...), συµβαίνει κάτι, κάτι 
είπανε (για ένα) έγκληµα, έγκληµα χωρίς να έχει εξακριβωθεί ακόµη 
τίποτα το ποιος, ποιο δηλαδή είναι το υπεύθυνος, (...), ειδήσεις λέει 
Αλβανός, Αλβανός, Αλβανός, ο κόσµος πιστέψει είναι έτσι.»  

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά από τον Πανούση, τα Μ.Μ.Ε. «αναπτύσσουν την 
προκατάληψη, αποθαρρύνουν την αµεροληψία και αποπροσανατολίζουν την κρίση» 
(Καρύδης, 1996, 123). Κάτι τέτοιο ταιριάζει πλήρως στην περίπτωση των Αλβανών, 
λόγω της απόδοσης σ’ αυτών µιας σειράς εγκληµατικών ενεργειών.  

Στηριζόµενοι στα πορίσµατα περί κοινωνικών στερεοτύπων µπορούµε να 
ερµηνεύσουµε τον τρόπο αντιµετώπισης των µεταναστών στις παραπάνω 
περιπτώσεις. Σύµφωνα µε έρευνες της κοινωνικής ψυχολογίας, κοινωνικές 
αναπαραστάσεις ενεργοποιούν τα ήδη υπάρχοντα κοινωνικά στερεότυπα σε µια 
διαδικασία άµβλυνσης του γνωστικού χάσµατος µεταξύ των ‘’δικών’’ µας - δηλαδή 
της εσω-οµάδας - και των ‘’άλλων’’ - δηλαδή της εξω-οµάδας (Παπαστάµου, 1989). 
Τα κοινωνικά στερεότυπα αναπτύσσονται στη βάση µεµονωµένων περιπτώσεων µε 
µια τάση γενίκευσης των αντιλήψεων για πρόσωπα ή οµάδες στο σύνολο ενός 
πληθυσµού (Γεώργας, 1995). Υφίστανται κοινωνικά στερεότυπα για µειονοτικούς 
πληθυσµούς, όπως συµβαίνει στην προκειµένη περίπτωση µε τους Αλβανούς, όταν τα 
αποδέχεται µια κατηγορία ανθρώπων και τα αποδίδει στην άλλη. Μεταβλητές 
γνωστικών κατηγοριοποιήσεων κατά το πρότυπο αυτό, όπως είναι η 
εγκληµατικότητα, η γλωσσική ελλειµµατικότητα κ.ά., λαµβάνονται ως γενικεύσιµες 
κατηγορίες και θεωρούνται ως καθολικά γνωρίσµατα των µεταναστευτικών 
οικογενειών. 

Μέσα από έρευνες έχουν επιβεβαιωθεί οι ξενοφοβικές στάσεις των Ελλήνων 
απέναντι στους ‘’ξένους’’ γενικότερα. Αναφερόµενοι στην περίοδο όξυνσης του 
µεταναστευτικού ρεύµατος έχουµε στη διάθεσή µας συγκριτικά στοιχεία και από 
άλλες µελέτες στον ευρωπαϊκό χώρο. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα τριών εργασιών 
του Ευρωβαροµέτρου αναδεικνύεται το εξής στοιχείο ως προς τον τρόπο πρόσληψης 
της παρουσίας των αλλοδαπών στη χώρα µας. Στο τέλος της δεκαετίας του ‘80 και τις 
αρχές τις επόµενης, συγκεκριµένα από το 1988 έως το 1992, οι συµπεριφορές των 
Ελλήνων απέναντι στους µετανάστες κινήθηκαν συνολικά προς µια αρνητική 
κατεύθυνση (∆ώδος κ.ά., 1996). Τέτοιου είδους δεδοµένα επαληθεύονται µάλιστα 
βάσει και άλλων ερευνητικών πορισµάτων53. Σηµειώνουµε λοιπόν ότι ο υψηλός 
αριθµός των Αλβανών ενισχύει τις ξενοφοβικές τάσεις απέναντι στους αλλοδαπούς 
πληθυσµούς γενικότερα. Αντιστρέφοντας τώρα ως ένα βαθµό την παραπάνω άποψη, 
                                                           
53 Βλ. Βούλγαρης Γ. κ.ά., (1995), «Η πρόσληψη και η αντιµετώπιση του ‘’άλλου’’ στη σηµερινή 
Ελλάδα. Πορίσµατα εµπειρικής έρευνας», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης, τ. 5  
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η εικόνα του ‘’άλλου’’ προσωποποιείται κατά κύριο λόγο στους ίδιους τους 
Αλβανούς (Βούλγαρης κ.ά., όπ.π.). 

Συναντήσαµε όµως και οικογένειες, όπου διαπιστώθηκε ένα άλλο κλίµα 
επικοινωνίας µε την ‘’κυρίαρχη’’ οµάδα. Μια τέτοια εκτίµηση τεκµηριώνεται µέσα 
από συγκεκριµένα παραδείγµατα: 

(ΟΙΚ-12)«…δίνουνε ό, τι έχουνε, έχει κάτι παραπάνω, παραπάνω το 
δίνουνε, (...), (αν τους) χρειαστούµε (ως προς) µια ανάγκη, ανάγκη 
βεβαίως, γενικώς είχε σωστό συµπεριφορά. (...). (Καθώς µετά) Μπαίνουνε 
πολλοί Αλβανοί, Αλβανοί πιστεύω µας το χάλασε, χάλασε ένα καλό εικόνα 
για όλους µας. Εµένα µας αγαπά, δικαίωµα δεν έχοµε δώσει κανένα, 
κανένα δικαίωµα ποτέ, (...), έχοµε καλό σχέση, έκανες δικό σου δουλειά 
εντάξει…»  
(ΟΙΚ-9)«…λένε για τον Έλληνας κακοί, κάτι τέτοιο, ρατσίστη, αυτό δεν 
είναι αλήθεια όµως. Ρέθυµνο δεν είναι τόσο κακοί, αλλού δεν ξέρω να πω, 
ακούµε να γίνεται άσκηµο ιστορίες, αλήθεια τώρα, ψέµατα, Ρέθυµνο είναι 
πιο καλά άτοµα…» 

Οι προηγούµενες αναφορές ενισχύουν την άποψη ότι η πραγµατικότητα των 
µεταναστών είναι περισσότερο σύνθετη απ’ ότι συνήθως παρουσιάζεται. Γιατί 
δηλαδή οι Έλληνες του Ρεθύµνου δεν είναι ρατσιστές (…Ρέθυµνο είναι πιο καλά 
άτοµα…), ενώ σε κάποιο άλλο µέρος ενδεχοµένως να είναι (…αλλού δεν ξέρω να πω, 
ακούµε να γίνεται άσκηµο ιστορίες…); Αν και έχουν επίγνωση των αρνητικών 
συνθηκών αντιµετώπισής τους γενικότερα, οι Αλβανοί επιµένουν να τονίζουν τις 
όποιες εξαιρέσεις στην περίπτωσή τους. Μέλη των οικογενειών παραπάνω έχουν 
αναφερθεί σε περιστατικά αρνητικής µεταχείρισής τους από τους ‘’γηγενείς’’. 

Από την άλλη, δεν αποκλείεται να υπάρξουν σχέσεις επιφανειακής υφής, 
επηρεαζόµενες από την εκάστοτε συγκυρία, όπως επιβεβαιώνεται σε άλλες σχετικές 
έρευνες (Chaichian, 1997). Η πραγµατικότητα των αλβανικών οικογενειών στη χώρα 
υποδοχής εµπεριέχει και τέτοιες περιπτώσεις.  

(ΟΙΚ-4):«...όλους τον αστυνοµικός είχε κολλητός, κολλητός σου λέω, (...), 
τον έπιασα να του πω µε όλο το θάρρος απέναντί του, πρόβληµα είναι το 
και το, είχα την άνεση να του µιλήσω ένα πρόβληµα για µας. Να είναι 
καλά, ποτέ µου δεν του το ξεχνώ σε όλη µου την ζωή, οικογένεια του το 
χρωστώ αυτού…» 
(ΟΙΚ-3):«…ένα µεγάλο ευχαριστώ µπορώ να το πω για σας όλους, 
ευχαριστούµε την φιλοξενία, την δουλειά, ευχαριστώ για όλα, (...), δικό 
σου πατρίδα είναι και δικό µου, πατρίδα µας το θεωρούµε την δικής 
σας…» 

Σε µεµονωµένες περιπτώσεις αναπτύσσονται θετικές παραστάσεις από τους 
µετανάστες για τους ‘’ντόπιους’’. Αυτό δεν αποκλείει όµως την ύπαρξη άλλου είδους 
προβληµάτων ως προς την παραµονή τους, όπως συµβαίνει στην πλειοψηφία των 
οικογενειών, όπου γίνεται λόγος για αρνητικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. 
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8.2.3. Αλληλεπιδράσεις µεταξύ οµοεθνών 
Η συνειδητοποίηση µιας σειράς προβληµάτων στη χώρα υποδοχής αναγκάζει 

τους Αλβανούς σε µια από κοινού αντιµετώπισή τους. Κάτι τέτοιο ισχύει ιδιαίτερα 
αµέσως µετά την εγκατάσταση των οικογενειών, καθώς αυξάνονται οι απαιτήσεις 
προσαρµογής των µελών τους. Κύριο θέµα συζήτησης µεταξύ των αλλοδαπών είναι ο 
τρόπος εξεύρεσης εργασίας, καθώς και άλλου είδους πρακτικής φύσεως θέµατα σε 
σχέση µε την παραµονή τους στο µεταναστευτικό περιβάλλον. Αναλυτικότερα: 

(ΟΙΚ-2)«…άκουγε από δικό του δουλειά, αφεντικό ήθελε άλλον ένα 
επιπλέον (εν. αν υπήρχε κάποια θέση εργασίας), αµέσως σου το λέει 
πρώτος. Άκουσα λέει τάδε, αφεντικά θέλουνε άλλον ένα ακόµη, εγώ να του 
µιλήσω προσωπικά να θες να δουλέψεις, (...), υποστηριχτούµε σαν 
Αλβανός, έχοµε µεταξύ µας ένα δύναµη…»  
(ΟΙΚ-4)«…ρωτάς όποιο βρούµε, έβρισκες κανένα να µου έλεγε να βγάλω 
εκείνη την άδεια (πρόκειται για την Πράσινη Κάρτα), (...), µόλις ακουστεί 
από µερικός, µερικός, µερικοί έφτιαξε πρώτα την δουλειά, όλοι συζητούµε 
τον τρόπος να έχοµε µια τέτοια άδεια. Ξέρουνε κάποιος να το 
συµπληρώσει, συµπληρώσοµε όλοι σαν αυτό χαρτιά, χαρτιά το έφτιαχνες 
µοναχός σου…» 

Μέσα από τέτοιας µορφής συλλογικές διαδικασίες επιχειρείται µια εξισορρόπηση του 
κενού της κρατικής-κοινωνικής µέριµνας. 

Όντας οι οικογένειες κοντά η µία στην άλλη αναπτύσσεται µια 
αλληλοτροφοδότηση µεταξύ τους, ιδίως µάλιστα κατά την αρχική περίοδο 
εγκατάστασης στη χώρα υποδοχής. Ένας µετανάστης αναφέρεται σε αυτήν την 
αναγκαιότητα: 

(ΟΙΚ-8)«...(όλοι µας σε) ένα δωµάτιο, αποκλείεται, αποκλείεται να 
µπούµε όλοι µέσα, ένας εγώ, γυναίκα µου δυο, παιδιά, όλοι, όλοι σύνολο 
πέντε, πέντε άτοµο χωρούσαµε; Μένοµε εγώ µε την γυναίκα, γυναίκα µου 
δεν την ένοιαζε, (...), έχοµε να µένουνε σε άλλους κοπέλια προσωρινό, 
προσωρινό να βολεύεσαι έτσι όλο αυτό διάστηµα, (έως ότου) ψάξοµε ένα 
διαµέρισµα...» 

Μια µετανάστρια συνέχιζε: 
(ΟΙΚ-3):«...γυναίκα του διπλανού σπιτιού είναι µετανάστης ο άντρας του, 
ρωτάς πως είναι η κατάσταση σαν µια οικογένεια σαν εµάς, µαθαίνοµε 
από αυτούς τι γίνεται, (...), έχει µια κατανόηση, κατανόηση από 
µετανάστης σαν µετανάστης...» 

Οικογενειακά προβλήµατα αντιµετωπίζονται έτσι πιο άµεσα λόγω της 
αλληλοϋποστήριξης των µεταναστών.  

Σηµαντική θεωρείται στο πλαίσιο αυτό η ψυχο-κοινωνική υποστήριξη µεταξύ 
των Αλβανών, έτσι ώστε να µην αισθάνονται αποµονωµένοι, ανεπαρκείς και 
περιθωριοποιηµένοι στο περιβάλλον της χώρας υποδοχής. Κατά τους µετανάστες, 

(ΟΙΚ-10)«…ψυχολογικά, ψυχολογικό είναι οπωσδήποτε καλό, τόσος 
Αλβανός, Αλβανοί να έβλεπες, υπόθεση είναι αυτό. Χαµένος δεν είσαι, 
είναι δυνατόν, όλο και κάποιος να υπάρχει, υπάρχουνε τόσο πολλοί 
ακριβώς την ίδια τύχη µε σένα...» 

Σύµφωνα µε µια άλλη περίπτωση, 
(ΟΙΚ-3)«…ξανοίξεις τον άλλος, σκισµένο παντελόνια, στον ήλιο µοίρα δεν 
έχουνε, ένα χιλιάρικο στο τζέπη του. Όπως ήτανε τότε άσχηµο αυτός (εν. 
όπως περνούσε µια άσχηµη κατάσταση), σαν αυτός πέρασα ίδιο εγώ, 
µπορώ να σου πω ακόµη πιο άσκηµο. Μετανάστης έτσι άρχισα και εγώ, 
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µετανάστης έρχεται και αυτός τώρα, εµείς πάντα βοηθά, ίδιο ακριβώς 
σκεφτούµε, ένα συµπαράσταση χρειαστεί…» 

Οι µετανάστες αναζητούν κατανόηση από ανθρώπους µε κοινά βιώµατα, όπου έχουν 
κοινωνικοποιηθεί κατά τον ίδιο περίπου τρόπο και αντιµετωπίζουν τα ίδια 
προβλήµατα. 

Η αναγκαιότητα µιας στοιχειώδους κοινωνικότητας στο µεταναστευτικό 
περιβάλλον αντανακλάται στην υιοθέτηση συγκεκριµένων µορφών συνύπαρξης 
µεταξύ των µεταναστών. 

(ΟΙΚ-2):«…σήµερο µιλάς µε τον Έλληνες, πρώτα όµως όχι, εξήγηση είναι 
απλή, Αλβανούς τον ήξερες, ξέροµε να µιλήσοµε. Έρχουνται ένα επίσκεψη, 
επίσκεψη του έκανε και συ, σχέση υπάρχει µεταξύ των Αλβανών, (…), 
ζούµε ένα τρόπος δικό µας, ζωή περνάει έτσι...» 
(ΟΙΚ-1):«…έχοµε ένα δικό µας καφενείο, έπινα ένα πιοτό, κάνοµε ένα 
καλαµπούρι, έχοµε ένα κοινωνική ζωή, όπως ρωτάς, περνούσαµε καλά 
µαζί...»  

Στις γειτονιές, στο χώρο εργασίας και εντός των κατοικιών διαµορφώνεται µεταξύ 
των οµοεθνών η αίσθηση της ταυτότητας του ‘’συν-ανήκειν’’. Έτσι εξηγείται επίσης 
η τάση των Αλβανών να συγκροτούν κάποιους χώρους αποκλειστικά για τους ίδιους. 

Η ένταξη των Αλβανών σε κάθε είδους υποστηρικτικά δίκτυα αποτελεί µια από 
τις κύριες στρατηγικές τους για την εκπλήρωση µιας σειράς ατοµικών, οικογενειακών 
και κοινωνικών αναγκών στο µεταναστευτικό περιβάλλον. Πρόκειται θα λέγαµε για 
την ‘’απάντηση’’ των αλλοδαπών σε ό, τι έχουν υποστεί όλο αυτό το διάστηµα στη 
χώρα υποδοχής. Στην προκειµένη περίπτωση επιβεβαιώνεται ο κανόνας, όπου κάθε 
οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά αποδυναµωµένη οµάδα, επιδιώκοντας να 
υποκαταστήσει την έλλειψη κρατικής µέριµνας, οδηγείται στη συσπείρωση των 
µελών της και σε µια µορφή αυτο-οργάνωσης. Αναφερόµενοι ωστόσο στα δίκτυα 
µεταξύ των µεταναστών, ασφαλώς και δεν πρόκειται για µια οργανωµένη διαδικασία 
αλληλεπιδράσεων, καθώς απουσιάζουν συγκροτηµένοι φορείς εκπροσώπησής τους. 
Στο πλαίσιο αυτό δεν διαµορφώνονται a priori διαχωρισµοί µε τους ‘’γηγενείς’’, 
δηλαδή γκετοποιηµένοι χώροι για τους Αλβανούς.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν όµως και οι περιπτώσεις, όπου διαπιστώνεται 
έλλειψη κοινωνικής αλληλεγγύης ανάµεσα στους αλλοδαπούς. Όπως γίνεται 
αντιληπτό από τα λόγια ενός Αλβανού, νεοεισερχόµενες οικογένειες 
αντιµετωπίζονται µε µια επιφυλακτικότητα από τους ήδη εγκατεστηµένους στη χώρα 
υποδοχής µετανάστες. 

(ΟΙΚ-5):«…παλιός να είσαι σίγουρος δεν µας σε έβλεπε όλους µε πολύ 
καλό µάτι, ακόµη άλλος ένας παραπάνω σκέφτεται, σκεφτούνε ότι του 
παίρνοµε µεροκάµατο, δεν ήθελε πολλά, πολλά µε καινούργιος, 
καινούργιους δεν µας σε συµπαθούσε …» 

Η δυναµική των ‘’δεσµών’’ µεταξύ των µεταναστών αποδίδεται στα προσωπικά 
κίνητρα των τελευταίων.  

Σε άλλα δύο σηµεία τεκµηριώνεται η ύπαρξη µιας αρνητικής εικόνας µεταξύ 
των ίδιων των Αλβανών. 

(ΟΙΚ-7):«…Αλβανός είναι από κακό ράτσα, καλός φαίνεται, φαινότανε 
σαν καλός, καλός δεν είναι, πραγµατικότητα να την λες σωστό, ντροπή δεν 
είναι…» 
(ΟΙΚ-9):«…στο καφετέρια πας να πιούµε ένα καφέ, καφές έπινες, πίνοµε 
ένα καφές, (...), εκνευρίζεσαι από κάτι τέτοιος τύπος σαν αυτός, τον 
σιχαίνοµαι εντελώς. Σαν το λέτσος, απεριποίητος σε όλα, όλα του είναι ένα 
χάλι, όποιος και να τον έβλεπε, έτσι είναι έλεγε όλοι Αλβανοί; Σχηµατιστεί 
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κακό εικόνα, όπως µας σε βλέπουνε έτσι, τι θες παραπάνω. (...) Ό(χ)ι να 
σου λέει όµως κέρασέ µε, εµένα, ναι, κέρασέ µε λέει, ένα µπίρα δεν είχε να 
πιει, (...), πλέρωσε σε εσύ του είπαµε, δούλεψε, πιες το µπίρα σου…» 

Η ένταξη σε συλλογικά δίκτυα υποστήριξης διακόπτεται ή ενεργοποιείται, ανάλογα 
µε τα πρακτικά τους αποτελεσµάτα στη ζωή των αλλοδαπών (Πετρονώτη, 1995α)  

 165



8.3. Κοινωνικο-πολιτισµική κατάσταση των οικογενειών 
Η ζωή των αλλοδαπών σε ένα µεταναστευτικό περιβάλλον διακρίνεται κατά 

βάση σε ψυχολογική και κοινωνική. Η πρώτη αναφέρεται στη διαµόρφωση του 
ψυχολογικού ‘’είναι’’ των µεταναστών και η δεύτερη στην αξιολόγηση της 
κοινωνικής τους εµπειρίας. Οτιδήποτε σχετίζεται µε την ψυχολογική και κοινωνική 
ταυτότητα συνδέεται άµεσα µε τον ψυχο-κοινωνικό ‘’εαυτό’’, καθώς µέσα από την 
ταύτιση µε τους ‘’άλλους’’ διαµορφώνεται η αυτοσυνειδησία (Γεώργας & 
Παπαστυλιανού, 1993). Μια µεταναστευτική οικογένεια είναι αναγκασµένη να 
απαντήσει στο δίληµµα: πρόκειται να τροποποιήσει, να µεταβάλει ή ακόµη και να 
αλλάξει εντελώς ορισµένα στοιχεία της ταυτότητάς της ή όχι; Αµφιταλαντεύσεις είναι 
δυνατόν να προκαλέσουν έντονες εσωτερικές συγκρούσεις στα άτοµα, εφόσον 
καλούνται να αποφασίσουν αν θα διατηρήσουν τις ‘’δικές’’ τους αξίες ή αν θα 
προτάξουν την επικοινωνία µε την ευρύτερη οµάδα χάριν της κοινωνικής τους 
‘’αποδοχής’’ (Glazier & DeRosa, 1986). 

Από την κοινωνικο-πολιτισµική προέλευση κάθε µεταναστευτικής οµάδας 
προσδιορίζονται και τα υπόλοιπα κοινωνικο-πολιτισµικά χαρακτηριστικά της. 
Λαµβάνοντας υπόψιν µας την κατάσταση των Αλβανών, κατατάσσονται στο 
ενδιάµεσο µεταξύ παραδοσιακών-βιοµηχανικών δοµών. Αφενός µεν προέρχονται από 
αγροτικές-µη αναπτυγµένες περιοχές, αφετέρου δε εντάσσονται στο πλαίσιο της 
φιλελευθεροποίησης. Μια ένδειξη του τρόπου βίωσης τέτοιου είδους οικονοµικών, 
κοινωνικών και πολιτισµικών µεταβολών έχουµε στις αναφορές των µεταναστών: 

(ΟΙΚ-4)«…ζωή είναι άλλο σε σας, είσαστε συνηθισµένο άλλο τρόπο ζωής, 
ζούµε τελείως διαφορετικό σαν εσάς, (...), αµφιβάλοµε να ζούµε σαν εσάς, 
εσείς είστε κάτι σαν ανώτερο»  
(ΟΙΚ-2)«…έχετε ένα τρόπος να ντύνεστε, ντύνεσαι να ακολουθείται µια 
µόδα, (...), ως προς την εµφάνιση είναι αντίθετο µε το δικό µας. (...). 
Τρόπος να συµπεριφέρεται µια γυναίκα, γυναίκες είναι ελεύθερο να έχει 
ένα δικό του προσωπικό ζωή, επιτρέπεται να καπνίσουνε µπροστά σας, 
γενικά είναι πιο ελεύθερο νοοτροπία…» 

Εκτεθειµένοι οι µετανάστες σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής είτε πρόκειται να τον 
αποδεχτούν συνολικά, είτε να υιοθετήσουν κάποια στοιχεία του, είτε να τον 
απορρίψουν εντελώς. Αν και τα µέλη των αλβανικών οικογενειών βιώνουν 
γενικότερα µια σύγχυση, ωστόσο δεν γίνεται λόγος για εµπειρίες ενός ‘’πολιτισµικού 
σοκ’’, όπως καταγράφεται από άλλες µελέτες σε παρόµοιες περιπτώσεις (Tischer et 
al., 1983). 

Η προσαρµοστικότητα των οικογενειών δεν εξαρτάται όµως αποκλειστικά από 
τις προθέσεις των µελών τους. Τίθεται εποµένως ένα ερώτηµα ως προς τον 
ετεροπροσδιορισµό των µεταναστών στον κοινωνικό τους χώρο. Επίκαιρη είναι στο 
σηµείο αυτό µια διατύπωση του Cohen (1994): κυρίως κάποιος κατανοεί ποιος είναι, 
έχοντας επίγνωση ποιος δεν είναι. Οι Αλβανοί κατανοούν λοιπόν από πολύ νωρίς 
τόσο ‘’ποιοι είναι’’, όσο και ‘’ποιοι δεν είναι’’ στο πλαίσιο της παραµονής τους στο 
µεταναστευτικό περιβάλλον. Μέσα από την ενοχοποίηση της κοινωνικο-πολιτισµικής 
τους καταγωγής, ταυτόχρονα βιώνουν µια αρνητική εικόνα για τον ‘’εαυτό’’ τους. 

(ΟΙΚ-11):«…λέγοµαι εγώ Αλβανός, ίσον µουσουλµάνο, µουσουλµάνο ίσον 
κακός, κακός ίσον εγώ ο ίδιος. Αλβανός σήµαινε κακοµοίρης, 
κακοµοίρηδες έλεγε, µας έβλεπε κακοντυµένος, σουλούπι µας δεν του 
άρεσε...»  
(ΟΙΚ-5):«...συµπεριφορά του είναι σαν να είσαι κατώτερο άνθρωπος από 
τον άλλο, όλοι ανεξαιρέτως, γενικώς, σταµπάρουνε φάτσες, όπως θέλουνε 
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είσαι. Εαυτός σου δεν τον υπολογίσουνε, (...), βρωµάτε λέει, είµαστε και 
βροµιάρηδες, βλάκας, κοντό, βλαµµένοι, όλα τα κακά…»  

Το όνοµα ‘’Αλβανός’’ αποκτά έτσι ένα αρνητικό νόηµα, σηµατοδοτώντας την 
ταυτότητα των φορέων του. Πρόκειται για έναν συµβολισµό, τεκµηριωµένο στην 
άρνηση. Αυτή καθαυτή η ‘’ταυτότητα’’ των Αλβανών θεωρείται κατ’ αυτόν τον 
τρόπο µειονεκτική, αρνητική (Βέικου, 1998). 
 Στην προκειµένη περίπτωση θα λέγαµε ότι πρόκειται για µια ‘’κατασκευή’’ του 
κοινωνικού ‘’είναι’’ αυτών των ανθρώπων. Η αλλαγή του ονόµατος, της 
θρησκευτικής πίστης, της γλωσσικής ιδιαιτερότητας και κάθε τι άλλου, βάσει του 
οποίου προσδιορίζεται η πολιτισµική υπόσταση των µεταναστών, έχει ως αποτέλεσµα 
τον επηρεασµό της ψυχολογίας τους. Ούτε όµως και Αλβανοί αντιµετωπίζουν από 
την πλευρά τους µε έναν παθητικό τρόπο την προσπάθεια ‘’αλλοίωσης’’ των 
προσδιοριστικών στοιχείων της ταυτότητάς τους. Προκειµένου να εξισορροπήσουν 
αντιφατικές γι’ αυτούς καταστάσεις είναι δυνατόν να αναπτύξουν στρατηγικές 
αντίδρασης µέσω άλλων µηχανισµών. Συγκρίνοντας παρεµφερείς περιπτώσεις έχουµε 
µια συνολική παράσταση των βιωµάτων των αλλοδαπών οικογενειών ως προς τον 
τρόπο µεταχείρισής τους στη χώρα υποδοχής.   
 Σε σχέση µε την αλλαγή ονόµατος, συνηθισµένη τακτική από την πλευρά των 
‘’ντόπιων’’, παρουσιάζεται µια εικόνα, όπου δηµιουργούνται αρνητικές 
αναπαραστάσεις στους µετανάστες. Ειδικότερα: 

(ΟΙΚ-6)«…κακό συνήθειο µε το όνοµα, όπως του καπνίσει, έτσι έλεγε, 
καινούργια µόδα είναι (εν. πρόκειται για µια καινούργια συνήθεια), (...), 
όνοµα είχα να µε λέει, δεν είναι πως δεν είχα. Ανέστης, Ανέστη πρώτα, 
ελληνικό, ελληνικό όνοµα, ύστερα, Αλβανέ σκέτο, σκέτο, χωρίς όνοµα, 
(...), ανάθεµά το, δεν έχω όνοµα, εσύ πως θες να σε λέω µε το δικό σου…»  
(ΟΙΚ-12)«…για το λόγο ότι πρέπει να φαινόµαστε πιο αγαπητό σε σας, 
εσείς θέλοµε να µας αγαπάτε, χρειάστηκε αλλάξοµε το όνοµά µας, αυτό 
όµως δεν είναι σωστό, απαράδεχτο το θεωρώ…»  

Καθώς το όνοµα αποτελεί ένα από τα συστατικά στοιχεία της ταυτότητας των 
ατόµων, στην προκειµένη περίπτωση χρησιµοποιείται ως ‘’αντικείµενο’’ µειώσεων, 
χαρακτηριστικό µιας ρατσιστικής αντίληψης γενικότερα. Εξίσου και η υποτιµητική 
προσφώνηση ‘’Αλβανός’’, αντί της αναφοράς ενός συγκεκριµένου ονόµατος 
(Lazaridis & Romaniszyn, 1998). 

Σύµφωνα όµως µε µια άλλη εκτίµηση της υφιστάµενης πραγµατικότητας, αν 
και δεν γίνεται αποδεχτή η παραπάνω ‘’ονοµατοποίηση’’, επιλέγεται ένας πιο 
ορθολογικός τρόπος αντιµετώπισης της κατάστασης. Όπως τόνισε ένας Αλβανός 
λοιπόν, 

(ΟΙΚ-1):«…έξυπνος αν είσαι και δουλειά σου την είχες και ό, τι άλλο θες, 
ονόµατα και κάτι τέτοια δεν έχουνε σηµασία, πρόβληµά του να σε λένε 
όποιο όνοµα ήθελε. Εγώ σαν άτοµο λέγοµε τάδε, όνοµα έχω, έχοµε ένα 
όνοµα, δε µπα να σε πει όπως ήθελε!» 

Άλλη µια αναφορά παρουσιάζει εξίσου σηµαντικό ενδιαφέρον, καθώς αντικατοπτρίζει 
τις αντιλήψεις των παιδιών των µεταναστών: 

(ΟΙΚ-3)«…διπλό όνοµα έχω, δύο ονόµατα, όνοµα ποιο είναι πιο καλό, 
όποιο θέλουνε, διάλεξε το ένα, (...), εγώ λέγοµε Χ. (πρόκειται για το 
αλβανικό όνοµα), Χ. είναι αλβανικό, Υ. λέγοµε ελληνικό (πρόκειται για το 
ελληνικό όνοµα). Μπαµπάς µου µε φωνάξει Χ., Χ. λέγοµε κανονικά, 
κανονικό όνοµα, (...), σκολείο, Υ., ελληνικό, ελληνικό όνοµα ακούω...»  
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Ενώ στον κοινωνικό χώρο χρησιµοποιείται για συγκεκριµένους λόγους το ελληνικό 
όνοµα, εντός της οικογένειας επικρατεί η αλβανική προσφώνηση, κάτι που ικανοποιεί 
τις εσωτερικές ανάγκες των ατόµων. 
 Κάτι παρόµοιο συµβαίνει µε τις διαδικασίες αποσιώπησης της θρησκευτικής 
πίστης των αλλοδαπών οικογενειών. Μια πλευρά του θέµατος έχει σχέση µε τις 
επιπτώσεις, όσον αφορά τον έλεγχο των θρησκευτικών τους πιστεύω:  

(ΟΙΚ-12)«…όπως σου δηλώσω στο µαγνητόφωνο, δεν ντρέποµαι να πω 
αλήθεια, υποχρεωµένο δεν είµαι σε κανένα. Όνοµά µου είναι καταγωγή 
µουσουλµανικό, δηµόσιο το µιλάω, πίστη έχω µουσουλµάνο. Τώρα τι 
γίνεται, κράτος ελληνικό είναι όλο χριστιανό, ορθόδοξος χριστιανικό 
πίστη. Υπάρχει λοιπόν κάτι από πίστη, εσείς δεν µας αγαπάνε 
µουσουλµάνο, πως το λένε...» 
(ΟΙΚ-6)«...πίστη είναι άλλο το δικό σας, εµάς τελείως άλλο, τι πιστεύει ο 
καθένας είναι ένα δικό του δικαίωµα από πίστη, πίστη είναι τι πίστη 
πιστεύεις. Εσείς όµως το βλέπετε κακό, ήθελε όπως θέλει (εν. θέλουν να 
πιστεύουµε, όπως θέλουν αυτοί), (...), πίστη το λες εσύ αυτό;» 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνδεση µεταξύ θρησκευτικών και άλλων 
χαρακτηριστικών της ταυτότητας των µεταναστών. Οι Αλβανοί ταυτίζονται µε τους 
µουσουλµάνους, οι µουσουλµάνοι µε τους άθεους-ακάθαρτους, ‘’ετικέτα’’ που 
παραλληλίζεται µε το όνοµα.  
 Η απόκρυψη του θρησκεύµατος αποτελεί συνηθισµένη τακτική των 
µεταναστευτικών οικογενειών. Οι αναφορές των υποκειµένων υπήρξαν ωστόσο 
χαρακτηριστικές, καθώς µας αποκάλυψαν µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο το θρήσκευµά 
τους. 

(ΟΙΚ-4):«…χριστιανό λέει οπωσδήποτε, (εφόσον λοιπόν) οπωσδήποτε, 
οπωσδήποτε (και εµείς), χριστιανό έκανες, έκανες τον χριστιανό, 
ορθόδοξο χριστιανό είσαι! Τι σηµασία έχει τώρα αυτό, πίστη είναι 
εσωτερικό, µέσα σου, µέσα µου έχω αγάπη µουσουλµανικό, (...), 
χριστιανικό θρησκεία δεν έχω ιδέα, ιδέα τι κάνετε δεν έχω. (...). Εµάς δεν 
µας σε νοιάζουνε αυτά για την ζωή µας, δηλαδή επειδή δεν τρώνε χοιρινό 
ο µουσουλµάνος, εµείς τρώµε και την ουρά του γουρουνιού…» 

Επιβεβαιώνεται ότι σε περιπτώσεις απειλής των συστατικών στοιχείων της 
ταυτότητας του ανθρώπου, θρησκευτικού περιεχοµένου συµβολισµοί διαδραµατίζουν 
τον αντίθετο ακριβώς ρόλο από τις επιβαλλόµενες κοινωνικές νόρµες. 

Σε όλες σχεδόν τις οικογένειες τονίζεται η αναγκαιότητα διατήρησης της 
γλωσσικής ταυτότητας των µελών τους. ∆εδοµένων όµως των αρνητικών 
αναπαραστάσεων ως προς τη γλωσσική τους κατάσταση, επιλέγονται συγκεκριµένες 
τακτικές επικοινωνίας στο µεταναστευτικό περιβάλλον. 

(ΟΙΚ-12):«...ελληνικό γλώσσα να το µιλούµε, γλώσσα σου χρειάζεται, 
χρειάζεται το γλώσσα. (Ως προς) Κάτι τέτοιο βεβαίως δεν διαφωνούµε, 
διαφωνούµε (όµως σε) κάτι άλλο, (ως προς το ότι η µία) γλώσσα (είναι 
δυνατόν να) είναι αιτία να µην µιλάµε την άλλη γλώσσα µας. (...) 
Αναµεταξύ µας, συνήθως µιλούµε αλβανικό, έξω του το λες ελληνικό, 
ελληνικό, αλλιώς δεν έβγανες άκρη, (...), κρατάς οπωσδήποτε την γλώσσα 
σου, ελληνικά το έλεγες πιο πολύ για σας...» 

Η παραπάνω περίπτωση είναι η πιο συνηθισµένη µεταξύ των αλβανικών οικογενειών. 
Στόχος είναι η ισορροπία µεταξύ αντιφατικών γλωσσικών ερεθισµάτων, έτσι ώστε να 
επιτευχθεί τελικά ένας διπλός στόχος: αφενός η διατήρηση της γλωσσικής 
αυτονοµίας των µεταναστών και αφετέρου η εξυπηρέτηση των συναλλαγών µε την 
γλωσσικά επικρατούσα οµάδα. 
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 Από την άλλη πλευρά έχουµε και την ακόλουθη αντίδραση από την πλευρά των 
µεταναστών γονέων, καθώς διαπιστώνουν ότι µειώνεται η συχνότητα χρήσης της 
αλβανικής γλώσσας από µέρους των παιδιών τους. 

(ΟΙΚ-9):«…σκολείο δεν έχει αλβανικό γλώσσα, γλώσσα κύριο είναι το 
ελληνικό, ελληνικό ήξερε, ξέρουνε ελληνικά εντάξει, αλβανικό πάει να το 
χαλάσει, έστελνε γράµµα την γιαγιά του, γιαγιά του δεν ήξερε να το 
διαβάσει µε ελληνικό λέξεις, (…). Όπως µιλείς τώρα εσύ την γλώσσα σου, 
έτσι εγώ θέλοµε να µιλώ στο δικό µας γλώσσα, γλώσσα µας το θέλοµε 
άθικτο, αλλιώς το ξεχνούµε, ξεχνάς την ίδια σου την γλωσσικό διάλεκτο. 
Κοπέλια µου του λες συνέχεια αλβανικά, αλβανικά το χρησιµοποιώ, 
χρησιµοποιούµε συνέχεια την αλβανική γλώσσα, µια, δυο, τρεις, γλώσσα 
δεν ξεχνιέται…» 

Η τάση των µεταναστών για ενίσχυση της µητρικής γλώσσας έχει να κάνει µε µια 
συγκεκριµένη αντίληψη περί ταυτότητας (Sutherland, 1997). Όπως επισηµάνθηκε 
προηγουµένως, παράλληλα µε την αλβανική χρησιµοποιείται και η ελληνική γλώσσα, 
έτσι ώστε να υπάρξει ανταπόκριση στις απαιτήσεις του εξωτερικού κοινωνικού 
περιβάλλοντος. Η χρήση της γλώσσας σχετίζεται εποµένως µε τις επιµέρους ανάγκες 
προσαρµογής των οικογενειών (Stevens, 1996). 

Επικουρικός στους τρόπους αντίδρασης των µεταναστών απέναντι σε 
οποιαδήποτε πολιτική ‘’εκτόπισης’’ της εθνικής, πολιτισµικής και κοινωνικής τους 
φυσιογνωµίας είναι ο ρόλος των µεταναστευτικών δικτύων. Η σύµπνοια µεταξύ των 
µερών της οικογένειας, της συγγένειας ή της ‘’κοινότητας’’ οδηγεί σε συσπείρωση 
για την αντιµετώπιση των κινδύνων αλλοίωσης της πολιτισµικής συνείδησης. 

(ΟΙΚ-2):«…πατρίδα σου είναι η Αλβανία, Αλβανός όλη σου την ζωή, (...), 
όπου είµαστε µετανάστες, µετανάστες έχουνε πατρίδα, πατρίδα εγώ το 
αισθάνοµαι αλλιώς. (…), τηρούµε όλο µας το συνήθειες, συνήθεια 
θρησκευτικό πίστη, πιστεύοµε σε εθνικό µας εορτές, (...), εσένα βέβαια δεν 
σου άρεσε, αρέσει όµως εµάς...» 

Όπως αναφέρει ο Τσαούσης (1983, 49), «η αποµόνωση (του γκέτο) µπορεί να 
επιβάλλεται στη µειονότητα από την περιβάλλουσα κοινωνία, µπορεί να αποτελεί 
όµως και επιλογή της ίδιας της µειονότητας, που επιδιώκει να διατηρήσει την 
πολιτισµική της ιδιαιτερότητα». Η παρουσία των Αλβανών σε κοινωνικά δίκτυα µε 
άλλους οµοεθνείς ερµηνεύεται έτσι ως αναγκαιότητα, αναφορικά µε την τήρηση ενός 
ηθικού-εθιµικού δικαίου, καθώς και ως έκφραση διατήρησης µιας συνεκτικότητας 
µεταξύ των µεταναστών. 
 Από όλες τις παραπάνω αναφορές προκύπτει ότι τα ζητήµατα των µεταναστών 
καλύπτουν µια ποικιλοµορφία περιπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό δεν αµφιβάλει κανείς 
ότι αλλαγές σε προσδιοριστικά στοιχεία του ‘’εαυτού’’ είναι δυνατόν να 
προκαλέσουν εσωτερικές συγκρούσεις στα άτοµα. Αλλά δεν πρόκειται να περάσουµε 
στο αντίθετο άκρο, λέγοντας ότι απαρνούνται οι µετανάστες την προσωπική τους 
ιστορία, οικογενειακή, πολιτιστική και κοινωνική. Μέσα από ένα παράδειγµα 
τεκµηριώνεται µια τέτοια εκτίµηση:  

(ΟΙΚ-8)«…ποτέ µου δεν είχαµε µιλήσει σε Αλβανούς, Αλβανός δεν έχοµε 
παραµικρό σχέση, Σέρβο, Σέρβο σε πιστέψει να του πεις ότι είσαι. 
Έλληνας τον Σέρβο τον αγαπά σαν ανθρώπους από όλους µας, όλοι 
Σέρβος έχουνε µια δουλειά, (...), Σέρβο είναι όπως και τον Έλληνας. (...). 
Σήµερο δεν είσαι άλλο Σέρβος, Αλβανός, Αλβανό είσαι, πριν το έπαιζες ότι 
θες…» 

Οι Αλβανοί φαίνεται να αναπτύσσουν τόσο «πολιτικές ταυτότητας», όσο και 
«πολιτικές διαφοροποίησης» (Calhoun, 1994, 21). 
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Βάσει δύο κυρίως κριτηρίων προσδιορίζεται θα λέγαµε η κατάσταση των 
αλβανικών οικογενειών στο µεταναστευτικό περιβάλλον. Αναφερόµαστε 
συγκεκριµένα τόσο στην οικονοµικο-κοινωνική, όσο και την κοινωνικο-πολιτισµική 
διάσταση της παραµονής τους. Όσον αφορά την πρώτη παράµετρο, ύστερα από 
κάποιες αµφιταλαντεύσεις, οι µετανάστες προσανατολίζονται προς το οικονοµικό-
υλιστικό πρότυπο της χώρας υποδοχής. Πιο περίπλοκη είναι η ερµηνεία του δεύτερου 
παράγοντα, λαµβάνοντας υπόψη τον περιορισµένο χρόνο εγκατάστασης των 
οικογενειών. Οι µετανάστες διαµορφώνουν µια ταυτότητα στην παρούσα φάση, όχι 
αναφορικά µε το τι αντιπροσωπεύει για τους ίδιους, (αλλά) αποσκοπώντας κυρίως σε 
µια λογική επιβίωσης. Αξίες, στάσεις και συµπεριφορές είναι δυνατόν να 
τροποποιούνται µεν, διατηρούνται όµως παραδοσιακά και σηµαντικά για την 
οικογένεια πρότυπα συµπεριφοράς (Berry, 1992).  
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8.4. Συνέπειες στην οργάνωση των οικογενειών 
 
8.4.1. Οικογενειακές συνθήκες συµβίωσης  
 Σύµφωνα µε τις έως τώρα αναλύσεις, ούτε µετά την επίτευξη της συνένωσης 
αντιµετωπίζονται όλα τα προβλήµατα των οικογενειών, αντίθετα µε τις προσδοκίες 
των ίδιων των µεταναστών. Μια σειρά οικονοµικών, κοινωνικών, ψυχολογικών κ.ά. 
παραµέτρων δηµιουργούν επιπλέον απαιτήσεις προσαρµογής στο µεταναστευτικό 
περιβάλλον. Ενδιαφέρον παρουσιάζει στο πλαίσιο αυτό η εικόνα της ενδο-
οικογενειακής οργάνωσης, δεδοµένων των επιδράσεων του εξωτερικού 
περιβάλλοντος στο εσωτερικό της. Ερωτήµατα σε σχέση µε την υπάρχουσα 
µεταναστευτική εµπειρία αποσαφηνίζουν τις πτυχές του ερευνητικού αντικειµένου. 
Ενδεικτικά, αναφέρουµε: α. Ποιες είναι οι συνέπειες στο βιοτικό επίπεδο της 
οικογένειας ενός Αλβανού, χαµηλόµισθου ως προς τις χρηµατικές του απολαβές, 
απόρροια της εργασιακής του κατάστασης; β. Ποιος είναι ο χαρακτήρας της ψυχο-
κοινωνικής επικοινωνίας εντός του οικογενειακού συστήµατος, αναφερόµενοι στην 
περίπτωση ενός ανήλικου ατόµου, όπου συνάντησε τον πατέρα του µετά από ένα 
ευρύ χρονικό διάστηµα αποχωρισµού; Επικεντρώνουµε λοιπόν στα αποτελέσµατα 
της συµβίωσης αµέσως µετά την εγκατάσταση των οικογενειών στη χώρα υποδοχής. 

Από την οικονοµική κατάσταση των µεταναστών εξαρτάται, επηρεάζεται και 
αναπαράγεται η κοινωνική θέση των οικογενειών. Ως προς τα αποτελέσµατα της 
µετανάστευσης στη συµβίωση των οικογενειών έχουµε να κάνουµε τις εξής 
επισηµάνσεις: 

(ΟΙΚ-5)«…ζωή µας είναι συνέχεια δουλειά, δουλειά, σπίτι, δουλειά, 
δουλειά κατευθείαν αµέσως. Λες να πάρω την οικογένειά µου να κάνοµε 
ένα βόλητα, βόλτα να έβγαινες έξω µε την γυναίκα σου να ξεσκάσεις, 
ξεσκάσεις είναι ανάγκη γνωστά προβλήµατα (...). Να πας να φας µε τα 
παιδιά σου ένα γλυκό, γλυκό πως να το φας, αλήθεια το λες; Όχι πως δεν 
µας αρέσει, σου αρέσει και σου καλαρέσει, πόσο είναι όµως πέντε γλυκά, 
πέντε γλυκά είναι τρία χιλιάδες, πλέρωσέ τα εσύ και βλέποµε!»  
(ΟΙΚ-9)«…αναλόγως λεφτά είχαµε, ένα ψυγειάκι από το µικρά, τρεις, 
τέσσερις καρέκλες όσοι είµαστε, δυο κρεβάτια ο καθένας µας, βασικά 
πράµατα αγοράσοµε, παλιατζούρα να υπάρχει την έχοµε, (...), άλλος 
έχουνε αυτοκίνητα, ζούνε µέσα σε (κατοικίες, που δεν ) ξέρω εγώ πόσο 
τετραγωνικό είναι ένα διαµέρισµα, συνηθισµένο είναι έτσι ζωή του. (...). 
Κοίταξε εµάς τώρα, συνηθισµένο να µην έχοµε ούτε αυτό που χρειάζεται 
να ζούµε, (...), ρούχα δεν έχω να ντυθούµε, πέντε χιλιάρικα, τόσο, ένα 
µήνας (εν. καταναλώναµε πέντε χιλιάδες ένα µήνα), εσύ το κατανάλωνες, 
πόσο, (σε µια) ώρα;» 

Συναφής εποµένως µε την οικονοµική ή µη ένταξη των µεταναστών είναι η 
οικογενειακή ή µη ένταξη στο κοινωνικό πλαίσιο. 

Αν µιλήσαµε προηγουµένως για έναν αποµονωτικό τρόπο κοινωνικής 
συµβίωσης των µεταναστών, κάτι τέτοιο είναι πιθανόν να συµβαίνει και εντός του 
οικογενειακού πλαισίου. Στην αναφορά ενός παιδιού µετανάστη αποτυπώνεται ο 
χαρακτήρας της ενδο-οικογενειακής επικοινωνίας:  

(ΟΙΚ-10)«…τρώµε πρώτα το µεσηµέρι εγώ µε τον άλλο αδερφός µου, δεν 
περιµένοµε τον πατέρας µου µε την µάνα µου να έρχεται από την δουλειά 
του, τέσσερις η ώρα έτρωγε αυτοί. Λίγο να δούµε τον πατέρας µου γιατί 
είχε δουλειές, όλο δουλειές είχε, έτρωγε (για να) να ξαναφύγει, (...), την 
άλλη µέρα ξυπνά νωρίς, έξε η ώρα, εγώ κοιµάται µε τον αδερφός και δεν 
τον ακούσοµε…» 
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Συµπληρώνοντας ένας γονέας, 
(ΟΙΚ-5)«…όρεξη δεν έχεις ούτε να φάω καλά, καλά µε τέτοιο κούραση να 
έχω όλη την ηµέρα, µου βαλε γυναίκα µια µπουκιά, περιθώριο δεν έχω να 
ξεκουραστώ. Γυναίκα την έβλεπα λόγω δουλειά(ς), παιδιά όµως ούτε αυτή 
να το έβλεπε όλη την ηµέρα, αυτά καθίσουνε όσο λείποµε µέσα. Έχω τώρα 
αδειανό την Κυριακή, κοπέλια σου οληµέρα, Κυριακή την περάσοµε όλοι 
οικογενειακώς…» 

Ακόµη λοιπόν κι αν συµβιώνουν όλα τα µέλη µιας αλβανικής µεταναστευτικής 
οικογένειας κάτω από την ίδια στέγη, από την άλλη δεν υπάρχουν ευνοϊκά περιθώρια 
για αυξηµένες επαφές µεταξύ τους. Σε αυτό συντελούν οι εργασιακές συνθήκες των 
αλλοδαπών, που τους κρατάνε αρκετές ώρες µακριά από την οικογένεια.  

Καθώς είχαν αναπτυχθεί γενικώς αυξηµένες απαιτήσεις πριν την επίτευξη της 
συνένωσης, η µαταίωση των προσδοκιών των Αλβανών επηρεάζει ψυχολογικά τους 
ίδιους. Ως προς τις συνέπειες στην οικογενειακή συµβίωση είναι ενδιαφέρουσα η 
εκτίµηση µιας µετανάστριας µητέρας: 

(ΟΙΚ-2)«…ένα παντελονάκι φορούσε, φορέσουνε συνέχεια ίδιο, ίδιο 
σήµερα, αύριο, αύριο, την άλλη µέρα ίδιο, (...), ένα παιχνιδάκι δεν έχει σαν 
το άλλα παιδιά να έχουνε. Ήθελε ένα παγωτό, παγωτό, παγωτό, παγωτό το 
σκέφτοµαι, σκέφτεσαι να του δώσω λεφτά. (...). Έβλεπα να είναι έτσι 
παιδιά, παιδιά µας είναι όµως αµαρτία, αµαρτία ένα κατάσταση σαν αυτό. 
Τίποτα δεν έβγαινε να στεναχωριέσαι, στεναχωριέσαι, στεναχωριέσαι, 
στεναχωριέσαι και πως στεναχωριέσαι όµως, τίποτα δεν έβγαινε (…) 
βελτίωση δεν είναι τόσο άµεσο, άµεσο προς κάτι πιο καλό, (...), αλλαγή 
δεν έβλεπες, έβλεπες λεφτά να πάει άσκηµα, άσχηµα είναι σαν τρόπο ζωής. 
(...). Όσο το συζητάς, συζητάς την αιτία, αιτία να ντρέπεσαι, (...), 
προσωπικά είναι ασφαλώς πιο κακό, κακό να αισθάνεσαι...» 

Ένα ακόµη µετανάστης αξιολογεί την υπάρχουσα οικογενειακή συγκυρία, λέγοντας:  
(ΟΙΚ-1)«…κάτι παραπάνω όχι, όχι, όχι, όχι περιττά έξοδο, έξοδο περιττά 
ήξερες είναι κοµµένο. Χρήµατα είναι για ένα ανάγκη, ανάγκη κάποιος 
έχοµε κάποια λεφτά, λεφτά πολλά όµως όχι και τόσο να είσαι 
ευχαριστηµένος, (...), οικογένεια ήθελα έτσι, έτσι, ορίστε να πεις τώρα, 
τώρα κοπέλια ό, τι µου ζητούσε, (...), ζωή την οποία δεν έζησα καλά εµείς 
να την ζήσουνε αυτά, άλλο ευχαρίστηση είναι για σένα σαν πατέρας εκτός 
απ’ αυτό;» 

Στο εσωτερικό των οικογενειών διαπιστώνεται µια αµηχανία, αν όχι απογοήτευση για 
την τότε κατάσταση. Κυρίως αναπτύσσεται έµµεσα ένα σκεπτικισµός από την πλευρά 
των µεταναστών, αναφορικά µε το αν ανταποκρίνονται επιτυχώς στο ρόλο τους. 

Ανασφάλεια προκαλεί στις οικογένειες η εν γένει αντιµετώπισή τους από την 
‘’κυρίαρχη’’ οµάδα στο µεταναστευτικό περιβάλλον. Συνήθως γίνεται λόγος για 
αρνητικές συµπεριφορές απέναντι στους µετανάστες, που εµποδίζουν την ανάπτυξη 
κοινωνικών σχέσεων από την πλευρά των οικογενειών. Προσλαµβάνοντας ειδικότερα 
τέτοιου είδους στάσεις ένας οικογενειάρχης, µας είπε: 

(ΟΙΚ-11)«…σαν ανθρώποι δεν µας αγαπά, ε µα ε, ένα καληµέρα το 
σκέφτεται πρώτα, (...), λοιπόν τι περµένεις, περίµενες τίποτα καλό; (...), 
µια πόρτα είµαστε, ξέροµε είναι µέσα, µέσα ήτανε το φως ανοιχτό, (...), 
ένα χάπι ήθελε γυναίκα µου για τον πονοκέφαλο, πονοκέφαλος ένα 
ντεπό(ν), (...), ένα πόρτα είµαστε, είµαστε δεν είµαστε, πόρτα του είναι 
(όσον αφορά) εσένα κλειστό…» 
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Τους Αλβανούς φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα η γνώµη των ‘’άλλων’’ γι’ 
‘’αυτούς’’, καθώς από αυτήν εξαρτάται ως ένα βαθµό η όλη παραµονή τους στη 
χώρα υποδοχής. 
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8.4.2. Εσωτερικές οικογενειακές σχέσεις 
 Αναλύοντας τις οικογενειακές σχέσεις στοχεύουµε στην κατανόηση του τρόπου 
πρόσληψης της µεταναστευτικής πραγµατικότητας από τα ίδια τα µέλη τους.  

Η επικοινωνία µεταξύ των συζύγων επηρεάζεται µετά τη συνένωση από την 
παρουσία των ανήλικων ατόµων. Στην περίπτωση αυτή επαναπροσδιορίζεται το 
πλαίσιο άσκησης των ρόλων του καθενός. Αναφερόµενος ένας µετανάστης στο 
στάδιο αυτό, µας τόνισε χαρακτηριστικά: 

(ΟΙΚ-1)«…επιτέλους ήρθε εκείνη η ώρα, ώρα την περίµενες όσο τίποτα 
άλλο, άλλο από το κοπέλια σου δεν ήθελες. Χαίρεσαι έχω τα κοπέλια µου, 
(...), κοπέλια επιτέλους ήρθε, ήρθε να το δούµε επιτέλους. (...), κοπέλια 
έχει ευθύνες, ευθύνη πως να το µεγαλώσεις, (...), γυναίκα µου σταµατά να 
δούλευγε ένα διάστηµα, εγώ όµως όχι…» 

Ύστερα από µια µακρά περίοδο αποδιοργάνωσης, οι οικογένειες συµβιώνουν τελικά 
από κοινού. ∆ικαιολογείται λοιπόν κάθε έκφραση ικανοποίησης από την πλευρά των 
Αλβανών, καθώς βλέπουν να επιτυγχάνεται µια από τις πιο σταθερές προσδοκίες 
τους. 
 Η παραπάνω εικόνα δεν αποτελεί όµως ένδειξη απόλυτης συνεννόησης µεταξύ 
των συζύγων ως προς τις οικογενειακές ανάγκες. Καθώς εξακολουθούν να 
υφίστανται τα γνωστά προβλήµατα, η πιθανότητα ενδο-συζυγικών προστριβών 
γίνεται ακόµη πιο άµεση, δεδοµένου του τριπλού ρόλου της γυναίκας: σύζυγος, 
µητέρα και εργαζόµενη. Μια µετανάστρια µας µίλησε για την τότε οικογενειακή 
συγκυρία: 

(ΟΙΚ-8)«…να κάτσω µιαν ηµέρα σαν την κυρία να έλεγα εντάξει, εντάξει, 
εντάξει, εντάξει δικαιολογώ τον άντρας µου να σου πει για κάτσε καλά, τι  
το πέρασες και δεν έκανε τίποτα ρε γυναίκα! Ποτέ µου δεν έκατσα όµως 
να πεις ορίστε την αυτή έξυπνο, έξυπνο που είναι να έχει τον άντρα του να 
δουλεύει, δούλευε να τον εκορόιδευε κι από πάνω. Όσο δουλέψει αυτός, 
αυτός πρώτο, πρώτο είναι ίδια η δουλειά µας, επιπλέον είχα όλες άλλες 
δουλειές, (...) (ο) άντρας µου λοιπόν (τα ήθελε) όλα (να είναι) έτοιµα, 
έτοιµο όλα το ήθελε στην εντέλεια, φαί, τέτοιο ιστορίες σαν να ναι κι εγώ 
δεν ξέρω τι, τι θα πει αµέσως δηλαδή, εγώ δηλαδή δεν είχα δουλειά σαν 
αυτός; (...), εκνευρίζεσαι λες ας το καλό, έτσι όπως είµαστε!»  

Τέτοιες αντιδράσεις έχουν αντίκτυπο στο οικογενειακό σύστηµα συνολικά και 
επηρεάζουν την επικοινωνία στο εσωτερικό του. 
 Κατά τα λεχθέντα του συζύγου,  

«…πάλι καλά δεν έλεγε, ορίστε, πέρασε ό, τι περάσαµε λοιπόν εγώ, εγώ 
τραβώ το λούκι, (...), φτάσοµε εδώ που φτάσοµε, χώρια οικογενειακό, 
οικογενειακό είναι αντιµετωπισµένο, µικρό πράµα είναι για µας; (...), 
ήρθαµε κάτω, όπως ήρθαµε τότε, ενόµισε ζωή έτοιµο, ε µα δεν είναι όλα, 
(...), κακά σου το πανε είπα, δουλειά θέλοµε ακόµη να στρώσει…»  

Η περίοδος προσαρµογής είναι ένα κρίσιµο διάστηµα για τις συζύγους των 
µεταναστών, παρόµοιο µε εκείνο των συζύγων τους κατά την πρώτη περίοδο 
εγκατάστασης στη χώρα υποδοχής. Καθώς οι προσδοκίες απέχουν από την 
‘’αντικειµενική’’ πραγµατικότητα, εκφράζεται µια απογοήτευση για τις 
µεταναστευτικές-οικογενειακές συνθήκες.  
 Μιλήσαµε προηγουµένως για τον κίνδυνο αποξένωσης µεταξύ των µελών της 
οικογένειας, εννοώντας τον περιορισµένο αριθµό ενδο-οικογενειακών 
αλληλεπιδράσεων. Στο πλαίσιο όµως άσκησης των γονικών τους ρόλων, οι 
µετανάστες επιδιώκουν την ύπαρξη συνεκτικών δεσµών εντός του οικογενειακού 
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συστήµατος. Κάτι τέτοιο είναι άλλωστε φυσιολογικό, τονίζοντας ωστόσο 
ιδιαιτερότητες, όπως η παρακάτω:  

(ΟΙΚ-6)«…κοπέλια ενδιαφέρεσαι σωστό, σωστό µην τυχόν ακούσω λόγια, 
έλεγε ντροπή µας, (...), εσάς κοπέλια σας, κοπέλια ένα σεβασµός (δεν 
έχει), (...), έχουνε ή δεν έχει πατέρας, πατέρας του δεν τον υπολογίζουνε, 
υπολογίσουνε είχε πατέρας; (...), εµάς είναι αλλιώς, αλλιώς τελείως, 
πατέρας, είσαι πατέρας, (συµπεριφέρεται στη) µάνα του σαν µια µάνα, 
µάνα είναι µάνα, (...), οικογένεια την ήθελα σαν εµάς. (...), όσο πιο σφιχτό 
(στην οικογένεια), περίπτωση ξεµυαλίζεται αποκλείεται, (σαν ένας) 
αλήτης, αλήτες δεν λες τίποτα, κοπελιές είναι ακόµη πιο βροµιάρες…»  

Μια τέτοια συµπεριφορά έχει να κάνει µε την αντίληψη των Αλβανών για µια 
συγκεκριµένου τύπου οικογενειακή δοµή, προσανατολισµένη στον έλεγχο της 
συµπεριφοράς των µελών µέσω µιας ‘’συντηρητικής’’ στάσης, έχοντας ως αφετηρία 
µια ιεράρχηση µεταξύ των ατοµικών, οικογενειακών και κοινωνικών ρόλων κάθε 
ατόµου. 
 Σε άλλες περιπτώσεις διαπιστώνεται ένας έντονος προστατευτισµός από την 
πλευρά των γονέων µεταναστών. Μια τέτοια στάση δικαιολογείται λόγω των 
προγενέστερων συνθηκών αποδιοργάνωσης, µάλλον θα λέγαµε από την αίσθηση 
επανάληψής τους υπό άλλη µορφή. Μια µετανάστρια αναφέρεται στην έννοια του 
γονικού της ρόλου στο στάδιο αυτό:  

(ΟΙΚ-2)«…κλειδώνοµε µέσα παιδιά, µπρίζα την έβγανα από το καλώδιο 
της µπρίζας, µπρίζα είναι επικίντυνο, (...), µέσα είναι κλειδωµένο, 
κλειδωµένο να πάει αυτά που, που να πάει µέχρι γυρίσοµε, κλειδιά δεν 
είχε, παίρνω εγώ όλα το κλειδιά. (...), κίνδυνο σκέφτεσαι συνέχεια, 
συνέχεια µυαλό σου είναι στο κακό, κακό όλο σκέφτεσαι,(...) παιδιά σου 
είναι έτσι ασφαλισµένο, κίντυνο δεν υπάρχει…»  

Περιπτώσεις µια ιδιαίτερα προφυλακτικής στάσης απέναντι στα ανήλικα µέλη 
ερµηνεύονται λόγω της ανασφάλειας των Αλβανών στο µεταναστευτικό περιβάλλον. 
Σκοπός είναι λοιπόν η αποµάκρυνση και της παραµικρής υποψίας για την ασφάλεια 
των παιδιών των µεταναστών.  
 Τα παιδιά των µεταναστών δεν µπορούν όµως να κατανοήσουν οπωσδήποτε 
τέτοιου είδους συµπεριφορές, αναφερόµενοι στις στάσεις από την πλευρά των γονέων 
απέναντί τους. Η κοινωνικοποίησή τους σε ένα πλαίσιο µε αντιφατικά ερεθίσµατα, 
εννοώντας τις επιδράσεις τόσο του οικογενειακoύ, όσο και του εξωτερικού 
κοινωνικού περιβάλλοντος είναι πιθανόν να τους προκαλέσουν ενδο-ψυχικές 
συγκρούσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν εµπειρίες, όπως ακριβώς η παρακάτω: 

(ΟΙΚ-8)«…ο πατέρας µου µας το είπε να µη το κάνω παρέα, παρέα δεν 
µας ήθελε να κάνοµε µε το άλλα παιδιά, κοπέλια να µην του µιλάω, (...), 
µας είπε είναι πιο κακά παιδιά δεν υπάρχει, υπάρχουνε άλλο παιδιά, 
παιδία σαν εµάς είναι καλό µας είπανε, (...), ποιο παιδιά να έκανα παρέα, 
παρέα εγώ κανένα δεν έχω, όλη την ώρα δηλαδή πως να την περνάω 
χωρίς κανένα, αλβανάκια δεν υπήρχε, υπήρχε δυο σκολείο το έβλεπα. (...), 
µεγαλώσω πιο πολύ, όποιο θέλεις το έκανες παρέα, γιατί να µην τον έκανα 
αν σε αγαπά…» 

Καθ’ όλο αυτό το διάστηµα βιώνονται διαφοροποιηµένες παραστάσεις από τα 
ανήλικα άτοµα. Από τη µια φαίνεται να αποδέχονται τον τρόπο ζωής των 
συνοµηλίκων τους και από την άλλη έχουν να ανταποκριθούν σε διαφορετικές 
οικογενειακές αντιλήψεις. Καλούνται λοιπόν να ισορροπήσουν µεταξύ αντιφατικών 
ερεθισµάτων, κάτι που είναι αµφίβολο ως προς την αποτελεσµατικότητά του.  

 175



Ως συνέπεια του παρατεταµένου διαστήµατος αποδιοργάνωσης, η 
αλληλεπίδραση µεταξύ µεταναστών γονέων και ανήλικων ατόµων παρουσιάζει 
ιδιοµορφίες. Επανερχόµενοι σε αυτό το ζήτηµα επικεντρώνουµε στο βαθµό 
εδραίωσης της πατρικής ταυτότητας, αναφερόµενοι βεβαίως στο χρονικό διάστηµα 
αµέσως µετά την πραγµατοποίηση της συνένωσης. Μας είπε ένας πατέρας σχετικά:  

(ΟΙΚ-4)«…συνέχεια του έλεγε γυναίκα µου, ορίστε µπαµπάς σου, κοπέλι 
έρχεται να το φιλήσεις, έφευγε µετά αµέσως, (...), ρώτηξέ το να στο πει, 
µάνα του αγαπά, εµένα όχι σαν µάνα του, φαινότανε σε αγαπάει και σένα, 
όχι σαν µάνα του όµως. (…), πως να µην το σκέφτεσαι, νου σου είναι στο 
κοπέλια, κοπέλια σε απασχολεί, πως να σε νιώσει σαν αληθινός του 
πατέρας να είσαι...» 

Αποτυπώνεται παραπάνω η σφραγίδα των επιπτώσεων της αποδιοργάνωσης και 
αποξένωσης των µελών από το προηγούµενο µεταναστευτικό στάδιο. Η ψυχική 
επαφή µεταξύ των µερών του οικογενειακού συστήµατος δεν αποκαθίσταται άµεσα, 
συνεπώς επιτείνεται η ψυχολογική πίεση στους φορείς των γονικών ρόλων. Ενώ η 
προηγούµενη περίοδος χαρακτηρίζονταν από την αποµάκρυνση των µελών µεταξύ 
τους, ακόµη και µετά την ενιαία οικογενειακή συµβίωση εξακολουθούν να 
υφίστανται προβλήµατα ψυχικής αποστέρησης ανάµεσα στα άτοµα, διαφορετικής 
ωστόσο υφής.  

Αντιπαραβάλλοντας τις προηγούµενες απόψεις των γονιών µε τις 
σχηµατιζόµενες παραστάσεις των παιδιών τους επιβεβαιώνεται η αντίληψη περί µη 
αποκατάστασης της ψυχικής επικοινωνίας στο εσωτερικό των οικογενειών: Ο γιος 
του παραπάνω Αλβανού, ερωτώµενος ως προς αυτό το θέµα, µας απάντησε 
κατηγορηµατικά:  

«…δεν είναι ίδιος σαν αυτός, αυτός ήτανε σαν να είναι ένας άλλος, άλλος 
τον είχα στο µυαλό (εν. στο µυαλό τον είχα διαφορετικό), (...), ακούσοµε 
για τον πατέρας µου, καταλάβεις τι ήθελες να είναι, είναι αυτός ο πατέρα 
µου, (...), τώρα έµοιαζε να είναι σαν ένας άλλος, τελικά είναι ο ίδιος όµως 
…» 

Η συµβολική-φαντασιακή εικόνα των ανήλικων ατόµων για τον πατέρα είναι δυνατόν 
να ‘’καταρρεύσει’’, καθώς υπάρχει πλέον η ευκαιρία σύγκρισής της µε εκείνη του 
‘’πραγµατικού’’ πατέρα.  
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8.5. Αποτίµηση µεταναστευτικής εµπειρίας 
 

8.5.1. Συνεκτικότητα των οικογενειών 
Η οικογενειακή οργάνωση επηρεάζεται στην παρούσα συγκυρία από 

πολλαπλούς παράγοντες, τόσο προβλέψιµους, όσο και αστάθµητους, δηλαδή 
χαρακτηρίζεται από µια περιρρέουσα ρευστότητα στο εσωτερικό της. Και αν µε βάση 
τις έως τώρα αναφορές είναι πιθανόν να υποθέσει κανείς ότι παγιώνεται µια µορφή 
δυσλειτουργίας στους κόλπους των οικογενειών, εµείς αντιστρέφουµε αυτήν την 
υπόθεση, θέτοντας επιπλέον ένα συγκεκριµένο ερώτηµα. Μήπως µέσα από τις 
προβληµατικές κατά τα άλλα διαδικασίες προσαρµογής των οικογενειών προκύπτουν 
οι µηχανισµοί αντιµετώπισης των όποιων αρνητικών καταστάσεων; Μήπως δηλαδή 
οι επιδράσεις του εξωτερικού κοινωνικού περιβάλλοντος, καθώς και ο τρόπος 
αξιολόγησης τους από τις οικογένειες δεν είναι µονόδροµου χαρακτήρα, συνεπώς 
χρειάζεται να ειδωθούν και από µια άλλη οπτική γωνία; Βάσει αυτής της 
συλλογιστικής αναζητούµε τις διαδικασίες υπέρβασης των δυσχερειών εγκατάστασης 
για τις αλβανικές οικογένειες στη χώρα υποδοχής. 

Παρατηρήθηκε ότι όσο πιο πιεστικός είναι ο χαρακτήρας των προβληµάτων για 
τους µετανάστες, τόσο ενισχύεται µια τάση αντιµετώπισης των δυσκολιών στο 
πλαίσιο των οικογενειών. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται αµέσως παρακάτω: 

(ΟΙΚ-3)«…ολόκληρο γάιδαρο εφάγαµε, εφάγαµε τον γάιδαρο, αφήσοµε 
τώρα την ουρά του; Κάθε αρχή είναι δύσκολο πάντοτε, φυσιολογικό είναι 
αυτό, είδες κανένα άλλο σαν µετανάστης να µην έχει κανένα πρόβληµα; 
Σα να µου φαίνεται δεν είµαστε καλά, τόσο και τόσο έχοµε ξεπεράσει, 
τελευταίο σκαλοπάτι σταµατήσοµε; (…), ορίστε τον λόγος. έκατσες που 
έκατσες, υποµονή άλλο τόσο…» 
(ΟΙΚ-10)«…εµείς διαλέξαµε ποιο ζωή θέλοµε να είναι πιο καλή να ζούµε, 
ξέροµε το συνέπειες, τι να κάνεις να το ξεπερνάς έχει την σηµασία του. 
Σαν να ανεβαίνοµε ένα ανηφόρα, λες τι κάνω, ανεβείς ακόµη όµως, 
έφτασες ένα πολύ καλό σηµείο, όπως είναι τώρα. Σωστό ποιο είναι, έπεσες 
κάτω µια, διαλέξεις να φύγοµε ή συνεχίσοµε σαν µια οικογένεια για ένα 
πιο καλό µέλλον; Χειρότερο να φύγοµε, ασφαλώς, ίδιο πράµα είναι;» 

Ο επείγων χαρακτήρας των προβληµάτων καθιστά αναγκαία περισσότερο από ποτέ 
την αντιµετώπισή τους. Υπάρχει και άλλη επιλογή για τους Αλβανούς, όντας µάλιστα 
µε τις οικογένειές τους; 

Κατά ποιον τρόπο επιτυγχάνονται όµως οι διαδικασίες προσαρµογής, καθώς και 
η οργάνωση του νοικοκυριού σε κάθε µεταναστευτική οικογένεια; Λαµβάνοντας 
υπόψη τις συνθήκες ζωής των οικογενειών επικεντρώνουµε ως προς την ανταπόκρισή 
τους στη δεδοµένη µεταναστευτική συγκυρία. Καθώς κρίνονται περιορισµένα τα 
διαθέσιµα µέσα επίτευξης των µεταναστευτικών στόχων, επιλέγονται άλλου είδους 
µηχανισµοί εξισορρόπησης των αρνητικών καταστάσεων από τις οικογένειες. 
Πρόκειται θα λέγαµε για µια ανακατανοµή των ρόλων µεταξύ των µερών του 
οικογενειακού συστήµατος, έτσι ώστε να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες του 
µεταναστευτικού περιβάλλοντος. Η παραπάνω εικόνα είναι συνηθισµένη στις 
οικογένειες µεταναστών, όπου λόγω των αυξηµένων αναγκών, οποιοδήποτε µέλος 
είναι δυνατόν να αναλαµβάνει ακόµη και ρόλους των άλλων ατόµων (Tousignant, 
1992, 172). 

Προηγουµένως είδαµε τις συζύγους των µεταναστών να ξεφεύγουν από τα 
αυστηρώς οικιακά τους καθήκοντα και να εµπλέκονται άµεσα στην παραγωγική 
διαδικασία. Ως προς τους λόγους µιας τέτοιας επιλογής, µια µετανάστρια µας είπε 
ενδεικτικά: 
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(ΟΙΚ-8)«…άντρας µου µοναχός, µοναχός δεν έβγαινε η δουλειά,, δουλειά 
δεν πάει (έτσι καλά), (...). Έπιασα να δουλεύω, δουλεύοµε δυο δουλειές, 
δουλειά είναι ρολόι, (...), δουλειά να έχοµε, οικονοµικό βελτιώνεται 
σταδιακό, σταδιακό αυξάνεται χρήµατα, ανεβαίνει, ανεβαίνει...» 

Επιβαρύνονται λοιπόν οι µετανάστριες µε τον εργασιακό ρόλο, έτσι ώστε να 
αυξηθούν οι απολαβές των οικογενειών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται µια 
σειρά οικονοµικοί στόχοι για τους Αλβανούς.  

Οι µετανάστες αναφέρονται από την άλλη στη συµβολή των παιδιών τους, 
αναφορικά µε τη διεκπεραίωση µιας σειράς οικογενειακών υποθέσεων. 
Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη περίπτωση: 

(ΟΙΚ-9)«…ένα βεβαίωση θες, ένα πιστοποιτικό (έτσι ώστε να) παίρνω 
την άδεια, όµως πως συµπληρώσω τέτοιο χαρτιά; Κοπέλι ήξερε γράµµατα, 
γράµµατα το γνώριζε να διαβάζει, διαβάσει να µου έλεγε έτσι, έτσι λέει 
αυτό, αυτό το άλλο. Όπου και να πάω τον έσερνα, έσερνα το κοπέλι, (...), 
δουλειά έχοµε να τον έπαιρνα, ναι, όχι δεν ξέρουνε να λέει. Σε όλα του 
είναι σωστό, σωστά έκανε ό,τι του λες, έλεγες κάτι, αµέσως…» 

Η γλωσσική επάρκεια των ανήλικων ατόµων καθιστά χρήσιµη την παρουσία τους σε 
µια σειρά οικογενειακές υποθέσεις. Τους αναγνωρίζεται έτσι ο ρόλος του ενήλικα, 
διευκολύνοντας την επίτευξη πρακτικών κυρίως υποχρεώσεων για τις οικογένειες.  

Από τις διαδικασίες αλλαγής των ρόλων δεν εξαιρούνται ούτε οι µετανάστες, 
αναπληρώνοντας επιτυχώς τις συζύγους τους, αν και όποτε κρίνεται αναγκαίο κάτι 
τέτοιο. Απόλυτα σαφής ένας Αλβανός, λέγοντας:  

(ΟΙΚ-8)«…λόγω του ότι όλα µας παιδιά έχει ένα χαµηλό ηλικία, ένας από 
τους δύο µας δεν δουλέψει την ίδια ώρα, νυχτερινό ο ένας, ρεπό την 
εποµένη, άλλη βάρδια είναι ο άλλος, (...), όσο είµαι ρεπό έκανα όλες 
δουλειές για την γυναίκα µου, ετοιµάσω φαγητό να τρώει όλοι, κοπέλια 
ποιος να το ταίσει...» 

Κάτω από άλλες συνθήκες θα µας εξέπληττε η παραπάνω κατάληξη, έχοντας υπόψη 
τον τύπο της αλβανικής οικογένειας. Αυτό δεν ισχύει όµως στην περίπτωση των 
µεταναστευτικών οικογενειών, όπου προτάσσονται άλλους είδους προτεραιότητες, 
σχετικές µε τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά.  

Οι Αλβανοί αποδίδουν γενικώς ιδιαίτερη σηµασία στην οικογένεια ως ψυχο-
κοινωνική µονάδα, κάτι που έχει επισηµανθεί επανειληµµένως και σε άλλες 
περιπτώσεις. Είναι λοιπόν φυσικό να ενισχύεται η επικοινωνία στους κόλπους της, 
ιδιαίτερα µάλιστα σε περιόδους αυξηµένης ψυχολογικής πίεσης για τα µέλη της. Σε τι 
συνίσταται όµως ο χαρακτήρας των ενδο-οικογενειακών διεργασιών στο παρόν 
µεταναστευτικό στάδιο; Μια µετανάστρια µας είπε σχετικά: 

(ΟΙΚ-4)«…συνηθισµένο µια ζωή ποτέ δεν έκλαιγα για την ζωή µας, όπως 
είναι, έτσι να ζεις, ζούµε µε σκοπός να ζούµε. (...), περιµένω πως και πως 
την ώρα να µπαίνοµε µέσα στο σπίτι να καθότανε τα παιδιά µας σε µια 
καρέκλα, ακούσω δικό του φωνή να σου µιλά, µιλήσεις µε το παιδιά σου, 
(...), αισθάνεσαι είναι καλά τα παιδιά µας πρώτο και κύριο, παρακαλώ να 
είµαστε καλά µε τα παιδιά µας και τίποτα άλλο…» 
Το ίδιο και ένας µετανάστης,  
(ΟΙΚ-1)«…να τέλειωνα την δουλειά µου να πηγαίνω στο σπίτι µου µε την 
γυναίκα και το κοπέλια, κοπέλια το έβλεπες, κούραση την ξέχασες κιόλας, 
ξεχνάς προβλήµατα, όλα, κοπέλι είναι φάρµακο. (…), (ό,) τι πρόβληµα 
έχοµε, ρωτάς περισσότερο την γυναίκα µου, είναι καινούργια, εδώ είµαι 
εγώ...» 
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Ως µονάδα προστασίας έχει έναν αναντικατάστατο ρόλο η οικογένεια, απόδειξη του 
ότι οι Αλβανοί τονίζουν διαρκώς την αξία της. 

Έναν παρόµοιο ρόλο µε την οικογένεια έχουν και οι προεκτάσεις της στη χώρα 
υποδοχής, εννοώντας την ύπαρξη των συγγενικών και άλλου είδους µεταναστευτικών 
δικτύων. Σε ό, τι αφορά την ερµηνεία των αποτελεσµάτων τους εννοούµε ένα σύνολο 
οικογενειακών επαφών, όπου τα υποκείµενα επιχειρούν να διατηρήσουν την ατοµική, 
οικογενειακή και κοινωνική τους ταυτότητα, καθώς και να γίνουν δέκτες µιας 
συναισθηµατικής συµπαράστασης, υλικής υποστήριξης, ακόµη και ενηµέρωσης (βλ. 
8.2.3). Ο ρόλος των υποστηρικτικών οµάδων αξιολογείται άµεσα στην προκειµένη 
περίπτωση, καθώς δε µεσολαβεί κάποιο διάστηµα έως την υλοποίηση των 
πρωτοβουλιών τους. Γενικώς έχουµε θετικά σχόλια από τους µετανάστες για τη 
δραστηριότητά τους, καθώς έχουν βιώσει ουκ ολίγες φορές τον ελαφρυντικό τους 
χαρακτήρα. 

Ανεξαρτήτως της ύπαρξης µιας σειράς προβληµατικών καταστάσεων για τις 
οικογένειες, αξιολογώντας γενικότερα τις συνθήκες ζωής τους στο µεταναστευτικό 
περιβάλλον καταλήγουµε στην εξής παρατήρηση. Οι Αλβανοί θεωρούν πιο ευνοϊκή 
την εξελισσόµενη συγκυρία στη χώρα υποδοχής, συγκρίνοντάς την µε την 
προηγούµενη στη χώρα προέλευσης. Αντιλαµβανόµαστε έτσι τη λογική του 
παρακάτω µετανάστη: 

(ΟΙΚ-8)«…ότι και να λες από παράπονο, σχέση σαν την Αλβανία όχι, 
Ελλάδα πιο καλό για µας. Ευτυχώς είσαι ξύπνιο, έρθοµε, ταλαιπωρίες 
βέβαια άλλος άθρωπος σαν εµάς δεν έχει δει ποτέ, ισχύει γεγονός αυτό, ότι 
είναι πιο καλά όµως, είναι…»  

Η σύγκριση µε την περίοδο παραµονής στην Αλβανία αποσκοπεί στη δικαιολόγηση 
των επιλογών των µεταναστών. Ενισχύονται κατ’ αυτόν τον τρόπο ψυχολογικά οι 
οικογένειες και οδηγούνται στη διαµόρφωση νέων ευκαιριών, στόχων και 
προσδοκιών ως προς την παραµονή τους στη χώρα υποδοχής. 
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8.5.2. Οικογενειακοί στόχοι για το µέλλον 
Εκτιµώντας συνολικά την εµπειρία των αλβανικών οικογενειών στο µέχρι τώρα 

διάστηµα συµβίωσής τους στην Ελλάδα είναι δυνατόν να οδηγηθούµε σε υποθέσεις 
για το µέλλον της παραµονής τους σε αυτήν. Τι σκέφτονται λοιπόν τα µέλη τους για 
την εξέλιξη της εγκατάστασής τους στη µεταναστευτική χώρα; Η απάντηση σε ένα 
τέτοιο ερώτηµα συναρτάται µε τα έως τώρα αποτελέσµατα της µεταναστευτικής 
συγκυρίας για τις οικογένειες. Τι αποσκοπούν πλέον οι οικογένειες από τη ζωή τους 
στο µεταναστευτικό περιβάλλον; Για να οδηγηθούµε σε ασφαλείς κρίσεις ως προς το 
ζήτηµα αυτό είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι προσδοκίες, οι στόχοι και οι 
απαιτήσεις τους από δω και στο εξής. 

Σε ορισµένες οικογένειες επιβεβαιώνεται η ανάγκη για µια µόνιµη παραµονή 
στη χώρα υποδοχής. Σε άλλες περιπτώσεις τονίζεται ο προσωρινός χαρακτήρας της 
συµβίωσης, αν και δεν αναφέρεται εκ των προτέρων ένα επαρκώς συγκροτηµένο 
χρονοδιάγραµµα. Από τη στιγµή εποµένως που δεν υπήρξε κάποια έντονη µεταβολή 
στη στρατηγική των οικογενειών φαίνεται πως δεν άλλαξε κάτι το ιδιαίτερο στο 
συγκεκριµένο διάστηµα εγκατάστασής τους στην Ελλάδα. Ούτε και σήµερα, όµως, 
ακόµη και µετά από δύο ή τρία έτη συνεχόµενης διαβίωσης στη χώρα µας είναι 
δυνατόν απαντηθεί µε σαφήνεια το ερώτηµα αυτό. Το µόνο σίγουρο είναι ότι η 
παραµονή των οικογενειών φαίνεται να αποκτά ένα χαρακτήρα µονιµότητας στην 
πορεία εξέλιξης του µεταναστευτικού βίου, καθώς παρατείνεται η ζωή των µελών 
τους στο µεταναστευτικό περιβάλλον. Αναφερόµαστε παρακάτω ως προς αυτό.  

Κάτι που αξίζει να σηµειωθεί, αναφερόµενοι στην κατηγορία οικογενειών µε 
πιο µόνιµο προσανατολισµό στην Ελλάδα, είναι η εκδήλωση ενός ενδιαφέροντος για 
την εγκατάσταση µελών του άµεσου συγγενικού τους περιβάλλοντος στη 
µεταναστευτική χώρα. Κατά την άποψη ενός Αλβανού,  

(ΟΙΚ-3)«…ύστερα όµως που κατεβήκαµε εµείς, δικός µου γονείς έπρεπε 
να δούµε πως να κατέβουνε επίσης, οπωσδήποτε έρχεται γονείς µε εµάς, 
(...), όλοι άνθρωποι πεθάνει ένα ηµέρα, βέβαια δεν ήθελες πλησίαζε αυτή 
την ώρα προπαντός για δικό σου γονείς, τέτοια ώρα τέτοια λόγια όµως, λες 
µη τυχόν όµως πεθάνει, άκρα του κόσµου είµαστε εµείς;» 

Καθώς έχουµε αναφερθεί σε µια παρόµοια περίπτωση κατά την περίοδο 
προετοιµασίας της συνένωσης, επιβεβαιώνουµε εδώ την τάση για µια παρατεταµένη 
συµβίωση των µεταναστών στη χώρα υποδοχής. Ο χαρακτήρας της παραµονής των 
οικογενειών είναι ευρύτερος σε σχέση µε άλλες περιπτώσεις, καθώς περιλαµβάνει και 
άλλα πρόσωπα, συνδεόµενα µε στενούς δεσµούς συγγένειας. 

Ως προς τις προσδοκίες των οικογενειών κατά την εξέλιξη της µεταναστευτικής 
διαδικασίας έχουµε κάνει ήδη διεξοδική συζήτηση έως το σηµείο αυτό. 
Αναφερόµενοι όµως στην περίοδο αµέσως µετά την εγκατάσταση των µεταναστών 
οικογενειακώς στη χώρα υποδοχής, αξίζει να επισηµάνουµε την εξής διαφοροποίηση 
σε σχέση µε πριν. Πιθανώς λόγω των συνεχόµενων διαψεύσεων των προσδοκιών 
τους στα προηγούµενα µεταναστευτικά στάδια, οι οικογένειες προχωρούν σε πιο 
‘’ρεαλιστικές’’ εκτιµήσεις στη δεδοµένη συγκυρία, λαµβάνοντας υπόψη τις 
ευκαιρίες, τις προϋποθέσεις, καθώς και τα διαθέσιµα µέσα επίτευξης των απαιτήσεών 
τους. Με βάση δύο κυρίως κριτήρια διατυπώνονται οι απόψεις των υποκειµένων. 
Τόσο ο προβλεπόµενος χρόνος παραµονής των µεταναστών στη χώρα µας, όσο και το 
νοµικό τους καθεστώς επηρεάζουν µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο την κατεύθυνση της 
οικογενειακής τους συµπεριφοράς.  

Όσοι µετανάστες προσανατολίζονται προς µια πιο µόνιµη παραµονή στην 
Ελλάδα, παράλληλα προσαρµόζουν τις απαιτήσεις τους προς πιο µακροπρόθεσµους 
στόχους. 
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(ΟΙΚ-7):«…όλα µπορεί να το θέλω, άλλο να θέλοµε κάτι όµως και άλλο 
να µπορώ να το πετυχαίνω, άρα θα σου το πιο αντικειµενικό οφέλη για 
µας. Όσο χρόνος δουλεύεις έχεις ένα άλφα ποσό, όµως δουλειά σταµατάει, 
δεν ήθελες ένα σύνταξη να ζούµε όλο τον άλλο χρόνος; Αλίµονο, 
δουλέψοµε να χεις ένα σύνταξη αύριο, τίποτα άλλο προς το παρόν...» 

Παρακάτω γίνεται αντιληπτή η διαφοροποίηση σε σχέση µε τις οικογένειες, οι οποίες 
δεν απέβλεπαν σε µια µόνιµη εγκατάσταση στη χώρα µας. 

(ΟΙΚ-5):«…(καθετί) εξαρτάται (από το αν) έχοµε (ή όχι) λεφτά, όσο πιο 
πολλά λεφτά µπορούµε, παίρνοµε λεφτά να φύγοµε µετά, (…), εξαρτάται 
από δικός σας κράτος, κράτος κανόνιζε δουλειές, (έτσι ώστε) όσο να 
καθίσοµε τουλάχιστο να δούλευες.» 

Κοινό σηµείο αναφοράς παραπάνω είναι η αναγκαιότητα συµβολής του κράτους στην 
αντιµετώπιση µιας σειράς ζητηµάτων εργασιακού, κοινωνικού και οικογενειακού 
χαρακτήρα για τους µετανάστες. Η τάση αυτή κρίνεται απολύτως δικαιολογηµένη, 
αναλογιζόµενοι ότι ο κρατικός παρεµβατισµός αποτέλεσε την κυρίαρχη φιλοσοφία 
στο πολιτικό σύστηµα της Αλβανίας. 

Για τους εντασσόµενους σε ένα µη νόµιµο καθεστώς µετανάστες έχει σηµασία 
η νοµική κατοχύρωση της ύπαρξής τους. Οι προσδοκίες των Αλβανών έχουν σηµείο 
αναφοράς στο πλαίσιο αυτό τις διαδικασίες νοµιµοποίησης. Ένας µετανάστης 
παρακάτω, ο οποίος δεν είχε αποκτήσει ακόµη ‘’Πράσινη’’ Κάρτα, σχολίασε:  

(ΟΙΚ-4)«…µε τα πολλά µπαίνοµε τελικά στον κατάλογο παίρνοµε την 
Κάρτα, Κάρτα είναι υπόθεση, υπόθεση δηλαδή πάση θυσία θες να 
µπαίνοµε, (...), γιατί λες τώρα και να µε πιάσει δεν κάνει τίποτα, τίποτα 
γιατί είχες κανονικό την άδεια σου σαν τον κύριος, κύριος είσαι, ανάγκη 
δεν είχες. (...), αυτό που θέλοµε είναι να µπορώ µε το Βίζα να έκανες την 
δουλειά σου, γυναίκα, παιδιά σαν εµένα νόµιµο, νόµιµο είναι σε όλα 
µας…» 

Οι παράνοµοι µετανάστες ενδιαφέρονται πρωτίστως για την εξασφάλιση των 
προϋποθέσεων επιβίωσής τους. Καθετί άλλο θεωρείται δευτερεύουσα υπόθεση για 
τους ίδιους, πόσο µάλλον για τις οικογένειές τους συνολικά. 

Με έµµεσο τρόπο καταδεικνύεται τέλος η επιθυµία των µεταναστών να 
σταµατήσουν οι κοινωνικές διακρίσεις απέναντί τους. Συνισταµένη των σχετικών 
µαρτυριών είναι η ακόλουθη:  

(ΟΙΚ-11)«…αυτό είναι στην αρχή πολύ κακό, ένα κακό δεν σε υπολογίζει 
κανένας σαν τον εαυτό του, να σε δεχτεί πραγµατικά, να νιώθει ότι 
πραγµατικά είσαι άθρωπος µε γράµµα κεφαλαίο, οπότε να πεις αυτός δεν 
µου κάνει κακό, να βλέπεις τον άθρωπος να τον έχεις ανάγκη, στο χέρι 
σου να δίνει αυτός το δικό του, εµάς σαν µετανάστες να ζούµε όσο 
µπορούµε στην Ελλάδα, µόνο έτσι, µόνο, όχι αλλιώς, γιατί παρόλο που 
έχουνε αµαρτία, εµείς µέλλον δεν υπάρχει για µας…» 

Είτε νόµιµη είναι η παραµονή των οικογενειών, είτε όχι, είτε µόνιµη θεωρείται η 
εγκατάστασή τους, είτε προσωρινή αποτελεί κοινή συνείδηση η αναγκαιότητα 
συµβίωσης σε ένα ασφαλές περιβάλλον, απαλλαγµένο από κάθε είδους κοινωνικά 
στερεότυπα. 
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8.6. Ερµηνεία της κατάστασης των οικογενειών 
Αφετηριακό σηµείο των αναλύσεων του παρόντος κεφαλαίου είναι η 

προηγούµενη ανάλυση των συνθηκών εγκατάστασης, παραµονής και συµβίωσης των 
αλβανικών οικογενειών στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη σηµασία αποδόθηκε στους χώρους 
κατανοµής των µεταναστών και τον επηρεασµό του τρόπου ζωής των οικογενειών 
τους. Έχοντας υπόψιν µας τα εµπειρικά δεδοµένα επιχειρούµε µε βάση και την 
υπάρχουσα βιβλιογραφία να δώσουµε απαντήσεις για τις διαδικασίες διαµόρφωσης,  
αναπαραγωγής και µονιµοποίησης της θέσης των οικογενειών στο µεταναστευτικό 
περιβάλλον. Η ερµηνεία της πραγµατικότητας των µεταναστών, όσον αφορά την 
ανάπτυξη του προσωπικού, οικογενειακού και κοινωνικού τους περίγυρου, 
περιλαµβάνει στοιχεία από θεωρητικές αναφορές σε σχέση µε την περιθωριοποίηση 
µειονοτικών πληθυσµών στο εσωτερικό των κοινωνιών υποδοχής (Bauman, 1992). Η 
ανάλυση ξεκινάει παρακάτω από την εξέταση του γενικότερου πεδίου ένταξης των 
µεταναστευτικού φαινοµένου σήµερα και καταλήγει στην αποσαφήνιση του 
ειδικότερου πλαισίου θέασης  των αλλοδαπών οικογενειών στη χώρα υποδοχής.  

Ιδίως µετά την αποδιοργάνωση των οικονοµιών στην ανατολική Ευρώπη, η 
θεωρητική συζήτηση εντάσσει την ύπαρξη των αλλοδαπών στο πεδίο µιας ευρύτερης 
οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης. Οι προσεγγίσεις αυτές 
συνδυάζουν την αύξηση της άτυπης απασχόλησης µε ένα καθεστώς απελευθέρωσης 
των εργασιακών σχέσεων από οποιοδήποτε αντιπροσωπευτικό όργανο νοµικού-
κοινωνικού ελέγχου. Άλλοι ερευνητές συσχετίζουν τις αποµονωτικές µορφές 
εργασίας µε την αύξηση της προσφοράς-ζήτησης απασχόλησης σε µειωµένους 
µισθούς, καθώς και την ανάπτυξη διεθνών περιφερειακών δικτύων διακίνησης 
αλλοδαπών εργατών. ∆ιαδικασίες σαν τις παραπάνω συνεπικουρούνται από µια σειρά 
άλλων απαγορευτικών προϋποθέσεων ένταξης των µεταναστών στις κοινωνίες των 
χωρών υποδοχής. Παρουσιάζονται έτσι νέες κατηγορίες εργασίας, όπως η παράνοµη, 
προσωρινή και συµπληρωµατική απασχόληση, καθώς και νέοι τύποι εργαζοµένων, 
όπως οι παράνοµοι, προσωρινοί και εποχιακοί εργάτες. Ξεκινώντας από µια τέτοιου 
είδους µακρο-επίπεδη θεώρηση είναι δυνατόν να κατανοήσουµε σε µια µικρο-
επίπεδη κλίµακα τους µηχανισµούς µετασχηµατισµού ενός οικονοµικά εξαρτηµένου 
µεταναστευτικού δυναµικού σε ένα κοινωνικά, πολιτισµικά και οικογενειακά 
περιθωριοποιηµένο προσωπικό. 

Ακόµη πριν την έλευση των µεταναστών σε µια χώρα υποδοχής  
διαµορφώνονται οι κοινωνικοί χώροι ‘’ένταξής’’ τους. Τέτοιες περιοχές αποτελούν 
‘’νησίδες’’ διάκρισης του µεταναστευτικού από τον ‘’εγχώριο’’ πληθυσµό και 
‘’φίλτρα’’ αναπαραγωγής της εθνο-φυλετικής και κοινωνικο-οικονοµικής τους 
υπόστασης. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο τίθεται η συσχέτιση του εργασιακού 
καθεστώτος των αλλοδαπών µε τις συνθήκες διαβίωσης των οικογενειών τους. 
Κατώτερου επιπέδου εργασίες αποφέρουν µειωµένες απολαβές, δηλαδή χαµηλά 
εισοδήµατα για τις οικογένειες, οδηγώντας τις κατ’ αυτόν τον τρόπο σε έναν 
περιορισµό των ευκαιριών τους. Η οργάνωση της εργασίας των Αλβανών αφενός µεν 
συµβάλλει στην υποβάθµιση των οικογενειών, αφετέρου δε εγκαθιδρύει εκείνους 
τους µηχανισµούς αναπαραγωγής της κοινωνικής τους φτώχειας.  

Συνάρτηση όλων των παραπάνω είναι η ‘’φυλετικοποίηση’’ της εργασίας και 
‘’µειονοτικοποίηση’’ της κοινωνικής παρουσίας των Αλβανών. Έτσι εξηγείται η 
στέγαση των οικογενειών σε χαµηλής ποιότητας κατοικίες, ο περιορισµός των 
κοινωνικών επαφών των µελών τους και η αδυναµία πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας. Ο ατοµικός-συλλογικός χώρος διαβίωσης των αλλοδαπών συγκροτείται 
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να περιφράσσεται κάθε προοπτική αυτόνοµης 
διαµόρφωσης του κοινωνικού ‘’είναι’’ τους. Τα άτοµα αισθάνονται ότι έχουν 
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απολέσει κάθε δυνατότητα ελέγχου, αν όχι επιρροής, στην προσωπική τους ζωή. Κάτι 
τέτοιο επιτυγχάνεται τόσο µέσα από πολιτικές αφοµοίωσης, όσο και µέσω άλλων 
µορφών αποκλεισµού, εκµετάλλευσης και αποµόνωσης στο µεταναστευτικό 
περιβάλλον 

Η ύπαρξη των οικογενειών σε µια χώρα υποδοχής εντάσσεται στο πεδίο µιας 
σφαίρας συγκρούσεων µεταξύ πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών 
συµφερόντων. Αντικείµενα ενός νέου εθνο-ρατσισµού, οι µετανάστες είναι 
εκτεθειµένοι σε εθνικά κράτη -‘’οχυρά’’, που αντανακλούν την ιδέα των πόλεων -
‘’φρουρίων’’ σε τοπική κλίµακα. Μέσω µιας σειράς απαγορευτικών µηχανισµών 
ιδεολογικής βίας ‘’καναλιζάρεται’’ η θεσµική αποµόνωση αυτών των ανθρώπων σε 
οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτισµικό επίπεδο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αναπαράγεται 
στην πορεία ένα καθεστώς αποκλεισµών, που τοποθετεί τις αλβανικές οικογένειες 
στις οµάδες του κοινωνικού ‘’περιθωρίου’’. Τόσο οι οικονοµικές δοµές, που 
µεταχειρίζονται τους αλλοδαπούς ως φτηνό εργατικό δυναµικό, όσο και οι 
κοινωνικο-πολιτισµικές δοµές, που στιγµατίζουν κάθε τι το ‘ξένο’’ σε σχέση µε τα 
‘’καθιερωµένα’’ πρότυπα ζωής συµβάλλουν έτσι σε ένα µόνιµο εκτοπισµό των 
αλλοδαπών σε ‘’περιφρακτικούς’’ χώρους. 

Κάθε βήµα των Αλβανών οριοθετείται από µια διαχωριστική γραµµή. Ο 
γεωγραφικός χώρος διαµονής, συµβίωσης και ανάπτυξης των κοινωνικών τους 
σχέσεων προσδιορίζεται από τα χαρακτηριστικά µιας άλλης κοινωνίας, ‘’ξένης’’ προς 
αυτήν της χώρας προέλευσης, µιας κοινωνίας ‘’ξένης’’ για ‘’ξένους’’. Εντός των 
ορίων αυτών αναπτύσσονται διαφοροποιηµένα πρότυπα συµβίωσης, δεδοµένου ότι 
ένας κοινωνικο-πολιτισµικός χώρος δεν είναι ίδιος για όλους τους ανθρώπους. ∆ύο 
είναι κυρίως οι λόγοι µιας τέτοιας εξέλιξης στην περίπτωση των αλβανικών 
οικογενειών. Ο πρώτος είναι ότι µέσα από την ένταξη των µεταναστών σε τέτοιους 
χώρους κατοικίας, εργασίας και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων περιορίζεται κάθε 
ευκαιρία επικοινωνίας τους µε τους γηγενείς. Από την άλλη, µέσω µιας τέτοιας 
διαδικασίας οδηγούνται οι αλλοδαποί σ’ ένα είδος ‘’εθνικοποίησης’’, έτσι ώστε να 
µην αποκτήσουν ποτέ δικαιώµατα ένταξης στον κοινωνικό ιστό. 

Η βιβλιογραφία αναφέρεται ακόµη στα ψυχο-κοινωνικά συµπτώµατα της 
διαβίωσης-συµβίωσης των οικογενειών σε ένα µεταναστευτικό περιβάλλον. Στις 
σχετικές έρευνες επισηµαίνεται ότι για την κατανόηση της κατάστασης των 
αλλοδαπών χρειάζεται να ληφθεί υπόψη η όλη µεταναστευτική τους βιογραφία 
(Vermeulen et al., 1990). Τόσο κατά τη διάρκεια της αποδιοργάνωσης, όσο και µετά 
την εγκατάστασή τους οικογενειακώς στη χώρα υποδοχής, οι Αλβανοί γίνονται 
δέκτες µιας σειράς οικονοµικών, κοινωνικών, οικογενειακών κ.ά. προβληµάτων. Στο 
πλαίσιο αυτών των συνθηκών προκύπτουν βιώµατα ψυχολογικής πίεσης, 
υπερέντασης και άγχους. Επισηµαίνεται ωστόσο ότι ύπαρξη ψυχικών διαταραχών µε 
τη µορφή εκδήλωσης παθολογικών συµπτωµάτων δεν παρατηρείται στο αρχικό 
στάδιο παραµονής των οικογενειών στη χώρα υποδοχής.  

Επιχειρώντας µια κατηγοριοποίηση των παραµέτρων, που συντελούν στην 
εκδήλωση µιας σειράς προβληµατικών καταστάσεων για τις οικογένειες των 
Αλβανών, καταλήγουµε κυρίως σε κοινωνικούς και πολιτισµικούς παράγοντες εντός 
των οικονοµικών. Οι πρώτοι σχετίζονται µε αλλαγές ως προς τον τρόπο ζωής, τις 
συνθήκες διαβίωσης και τον τρόπο αντιµετώπισης των µεταναστών από τους πολίτες 
της χώρας υποδοχής. Οι δεύτεροι αναφέρονται κατά βάση σε ζητήµατα επιπολιτισµού 
και ‘’ταυτότητας’’ των αλλοδαπών. Σε σχέση µε όλες αυτές τις διαστάσεις τονίζεται 
µε έµφαση ο ρόλος των κοινωνικών διακρίσεων (Pernice & Brook, 1996). Σύµφωνα 
µε σχετικές έρευνες, οι αποδέκτες κάθε είδους προκαταλήψεων, αρνητικών στάσεων 
και συµπεριφορών εσωτερικεύουν τις ανάλογες παραστάσεις, επακόλουθο των 
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οποίων είναι ο επηρεασµός της αυτοεκτίµησής τους. Ο τρόπος πρόσληψης των 
διακρίσεων διαφέρει βεβαίως από οικογένεια σε οικογένεια, κάτι που εξαρτάται από 
τις αντιδράσεις των µελών τους σε κάθε περίπτωση. Αναφέρουµε στη συνέχεια ένα 
συγκεκριµένο παράδειγµα, προκειµένου να κατανοηθούν τα όσα τονίστηκαν 
παραπάνω. 

Τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των µεταναστών προσδιορίζουν τους φορείς τους 
ως ‘’διαφορετικούς’’ και τους στιγµατίζουν κοινωνικά. Αποδίδονται δηλαδή στη 
γλώσσα εθνο-φυλετικά γνωρίσµατα, που ετεροπροσδιορίζουν ως ένα βαθµό την 
ταυτότητα των ατόµων. Τώρα, η απόρριψη των Αλβανών, λόγω της γλωσσικής τους 
ιδιαιτερότητας, είναι πιθανόν να τους οδηγήσει στη ταύτιση µε τους οµοεθνείς, λόγω 
της χρησιµοποίησης ενός κοινού γλωσσικού κώδικα. Αποτέλεσµα µιας τέτοιας 
στάσης είναι ο περιορισµός των οικογενειών στα όρια της εθνικής τους κοινότητας, 
που σηµαίνει ότι εξανεµίζονται οι πιθανότητες επικοινωνίας µε το ευρύτερο 
περιβάλλον. Όµως, κατ’ αυτόν τον τρόπο αναπαράγεται, έστω και µε έµµεσο τρόπο, 
η κοινωνική τους µειονεξία (Belay-Blackshire, 1991, 5-6). Αντιθέτως, σύµφωνα µε 
µια άλλη εκδοχή της πραγµατικότητας, οι µετανάστες φέρονται να επιδιώκουν την 
υιοθέτηση της γλώσσας των γηγενών, έτσι ώστε να επιτύχουν πρωτίστως την 
κοινωνική τους ένταξη. Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι ο βαθµός χρήσης της γλώσσας 
έχει να κάνει µε την τακτική προσαρµογής των Αλβανών στο µεταναστευτικό 
περιβάλλον (Laroche et al., 1998).   

Βεβαίως, όπως τονίστηκε επανειληµµένως στο κεφάλαιο αυτό, τουλάχιστον 
κάποιοι µετανάστες αντιστέκονται στις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. 
Μέσω συγκεκριµένων µηχανισµών άµυνας επιδιώκεται η προσαρµογή των 
οικογενειών τους σε µια σειρά από οικονοµικές, κοινωνικές, οικογενειακές κ.ά. 
απαιτήσεις. Από κει και πέρα διαπιστώνονται διαφορετικού τύπου αντιδράσεις από 
την πλευρά των Αλβανών. Είτε αναπτύσσονται αλληλεπιδράσεις εντός των 
οικογενειών και της αλβανικής οµάδας γενικότερα, διαδικασία που αποσκοπεί στη 
διαµόρφωση µιας συλλογικής-εθνοτικής ταυτότητας, είτε επιλέγεται η προτιµητέα 
κατά περίπτωση ταυτότητα, έτσι ώστε να αντιµετωπιστούν πρακτικής φύσεως θέµατα 
σε σχέση µε την προσαρµογή στη χώρα υποδοχής. Στην πορεία διεξαγωγής της 
έρευνας συναντήσαµε και τις δύο παραπάνω περιπτώσεις. Οι Αλβανοί κατανοούν 
πάντως ότι µια παθητική στάση έχει ως αποτέλεσµα περαιτέρω µορφές 
εκµετάλλευσης, γι’ αυτό και αγωνίζονται για την επίλυση των προβληµάτων τους.  

Όσον αφορά την αξιολόγηση των οικογενειακών συµπεριφορών όλο αυτό το 
διάστηµα έχουµε να κάνουµε τις εξής επισηµάνσεις. Οι µετανάστες εγκαταλείπουν 
την πατρίδα τους και εγκαθίστανται στην Ελλάδα, έτσι ώστε να ανταποκριθούν σε 
συγκεκριµένες ανάγκες. Η συγκυρία οδηγεί τελικά τις οικογένειες σε µια ενιαία 
εγκατάσταση στη χώρα υποδοχής. Ξεπερνώντας τις δυσκολίες της αποδιοργάνωσης, 
οι Αλβανοί έρχονται αντιµέτωποι µε µια πραγµατικότητα, τουλάχιστον διαφορετική 
από εκείνη που περίµεναν. Λόγω των προκαταλήψεων που η ίδια η 
‘’διαφορετικότητά’’ τους ενεργοποιεί, βιώνουν µια µεταχείριση, που επηρεάζει την 
καθηµερινή διαβίωση-συµβίωση των οικογενειών τους. Αποτέλεσµα αυτών των 
συνθηκών είναι η σε αρκετές περιπτώσεις περιθωριοποίηση των αλλοδαπών από το 
κοινωνικό πλαίσιο. Άµεση συνέπεια των παραπάνω είναι ο επηρεασµός της 
ταυτότητας των οικογενειών συνολικά, καθώς η ταυτότητα δοµείται και αναδοµείται 
µε βάση το είδος της κοινωνικής συµµετοχής των φορέων της.  

Ακόµη κι όταν ανταποκρίνονται όµως οι οικογένειες στις καθηµερινές τους 
ανάγκες, κυρίως λόγω της συµβολής των συγγενικών και άλλων υποστηρικτικών 
δικτύων, εξακολουθεί να υφίσταται ζητήµατα ψυχολογικής προσαρµογής των µελών 
τους. Οι µετανάστες είναι εκτεθειµένοι σε ένα περιβάλλον, σαφώς διαφορετικό από 
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αυτό της χώρας προέλευσης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα παιδιά των Αλβανών, 
εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη η ‘’εγωσύνθεσή’’ τους. Όπως τονίζει µάλιστα η 
Gibson (1988), εξαιτίας της αµφιταλάντευσης ανάµεσα στον προηγούµενο-
παραδοσιακό και τον καινούργιο-σύγχρονο τρόπο ζωής, η µετάβαση των ανήλικων 
ατόµων από το ένα κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο στο άλλο είναι δυνατόν να 
συνδεθεί µε κρίσεις στην ταυτότητά τους, καθώς βιώνουν συγκρούσεις τόσο µε την 
εξω-οµάδα, όσο και την εσω-οµάδα54. Η υιοθέτηση των προτύπων της χώρας 
υποδοχής αφενός µεν προσκρούει σε µια σειρά γλωσσικών, εκπαιδευτικών 
οικονοµικών κ.ά. προβληµάτων, αφετέρου δε προκαλεί αντιδράσεις στο πλαίσιο των 
οικογενειών. Η αντίθετη επιλογή είναι βέβαιο ότι οδηγεί τα µεταναστόπουλα σε µια 
περιθωριοποίηση στα όρια του οικογενειακού συστήµατος. ∆ιαµορφώνεται έτσι ένα 
προβληµατικό πλαίσιο αυτό-προσδιορισµού για τα άτοµα, που δεν εξαρτάται βεβαίως 
µόνο από τις δικές τους επιλογές.  

Κλείνοντας, υπογραµµίζουµε ότι είναι λάθος να αποδεχτούµε την άποψη, που 
υπονοεί ότι οι οικογένειες των Αλβανών αντιµετωπίζουν µόνο δυσχέρειες 
προσαρµογής. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας ως προς το επίπεδο 
διαβίωσης των οικογενειών, η πλειοψηφία των µεταναστών οδηγήθηκε σε µια 
βελτίωση των συνθηκών ζωής. Όπως τονίζεται επίσης σε σχετικές έρευνες (Brown, 
1988), καθώς διευρύνεται το διάστηµα της παραµονής των αλλοδαπών σε µια χώρα 
υποδοχής, παράλληλα πυκνώνουν οι αλληλεπιδράσεις τους µε τους γηγενείς, που 
σηµαίνει ότι µειώνεται η επιρροή των προκαταλήψεων προς τις οικογένειες. Έτσι 
εξηγείται η συµπεριφορά των Αλβανών να µην υιοθετούν αποκλειστικά αρνητικές 
κρίσεις για τους ‘’ντόπιους’’, ενώ έχουν διανύσει ένα παρατεταµένο διάστηµα 
παραµονής στην Ελλάδα. Τέλος, ως προς το ρόλο του οικογενειακού παράγοντα στην 
εξισορρόπηση µιας σειράς αρνητικών καταστάσεων στο µεταναστευτικό περιβάλλον 
θα υποστηρίζαµε ότι η ψυχολογική υποστήριξη µεταξύ των µελών αποτελεί κύρια 
προϋπόθεση αντιµετώπισης µια σειράς δυσλειτουργιών κατά την αρχική περίοδο 
εγκατάστασης (Dressler, 1991). 

                                                           
54 Καθώς η στοχοθεσία της έρευνάς µας δεν µας επέτρεψε να διερευνήσουµε τις πιθανές αυτές 
συγκρούσεις, θα ήταν ενδιαφέρουσα µια µελέτη, η οποία θα είχε αφετηρία το τέρµα της δικής µας. 
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Συνολική θεώρηση της οικογενειακής µετανάστευσης 
 

Η περίπτωση των Αλβανών είναι χαρακτηριστική των συντελούµενων 
µεταβολών ως προς την έκβαση των µεταναστευτικών κινήσεων διεθνώς. Είναι η 
άµβλυνση του χάσµατος µεταξύ αναπτυγµένων και υπανάπτυκτων χωρών, που οδηγεί 
σε άναρχες πληθυσµιακές µετακινήσεις, ανεξάρτητες από διακρατικές συµβάσεις και 
εξαρτώµενες από µια νέα µορφή καταµερισµού εργασίας. Στην ίδια κατεύθυνση 
επενεργούν γενικότερες ιδεολογικο-πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές 
στην οργάνωση των εθνικών κρατών, που έχουν σαν αποτέλεσµα την ‘’εκτόπιση’’ 
των πολιτών τους, καθώς δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα πρότυπα ενός 
φιλελευθεροποιηµένου-δυτικού τρόπου ζωής. Προσδιορίζεται θα λέγαµε η 
‘’σύγχρονη’’ µετανάστευση από αντιφατικούς και πολλαπλούς παράγοντες και 
αποκτά ιδιαίτερη σηµασία η ατοµική και συλλογική δράση των µετακινούµενων. 

Οι µετανάστες είναι άνθρωποι µε οικογένειες και η µετανάστευσή τους δεν 
µπορεί παρά να ειδωθεί σε συνάρτηση µε τις ανάγκες των οικογενειών τους. 
Μεταναστεύουν οι Αλβανοί, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά προκειµένου να 
αντεπεξέλθουν σε συγκεκριµένες οικογενειακές απαιτήσεις. Οικονοµικά κυρίως 
αίτια, συνεπικουρούµενα από µια σειρά άλλων κοινωνικο-πολιτικών παραµέτρων, 
οδηγούν στη µετανάστευση τους Αλβανούς, οι οποίοι εξαρτούν σε κάθε περίπτωση 
τις αποφάσεις τους σε σχέση µε την εκπλήρωση συγκεκριµένων οικογενειακών 
προσδοκιών. Ανάλογα µε τις βιοτικές συνθήκες κάθε οικογένειας επιλέγεται η λύση 
της µετανάστευσης είτε ως αναγκαστική επιλογή µε σκοπό την ‘’επιβίωση’’, είτε ως 
ευκαιρία διαµόρφωσης ενός ευνοϊκότερου πλαισίου διαβίωσης. 

Η Ελλάδα προτάσσεται από το σύνολο των Αλβανών του δείγµατός µας ως η 
πιο ενδεδειγµένη επιλογή για τον προορισµό τους. Ο ρόλος της απόστασης και των 
µηχανισµών πρόσβασης µεταξύ χώρας προέλευσης και υποδοχής, που συνδυάζεται 
µε την αναγκαιότητα επιστροφών και επισκέψεων από τη µια χώρα στην άλλη, καθώς 
η ύπαρξη οργανωµένων δικτύων πληροφόρησης και ενηµέρωσης έχουν καθοριστική 
σηµασία ως προς τις αποφάσεις των µεταναστών. Η αναγκαιότητα διατήρησης της 
ψυχικής επαφής εντός των οικογενειών λαµβάνεται εξίσου σοβαρά υπόψη και 
εξυπηρετεί την εγκατάσταση των Αλβανών στην Ελλάδα, καθώς εξασφαλίζονται 
ευκαιρίες επικοινωνίας µε το οικείο τους περιβάλλον και περιθώρια αντιµετώπισης 
των προβληµάτων της µεταβατικής έστω αποδιοργάνωσης. Τίθεται δηλαδή εξαρχής 
ένα ζήτηµα περί της βιωσιµότητας ή µη της µετανάστευσης, γι’ αυτό και 
αποφεύγονται άλλες πιο αποµακρυσµένες χώρες. Σε κάθε περίπτωση θα λέγαµε ότι 
επιδιώκεται ένα σταθερό οικονοµικό, κοινωνικό και κοινωνικό περιβάλλον για τις 
οικογένειες. 

Έως ότου καταλήξουν όµως οι οικογένειες στις οριστικές τους αποφάσεις, όσον 
αφορά την εκτίµηση της προαναφερθείσας συγκυρίας, φαίνεται να µεσολαβεί ένα 
κρίσιµο και παρατεταµένο διάστηµα συζητήσεων στο εσωτερικό τους. Ενδιαφέροντα 
στοιχεία προκύπτουν σε σχέση µε τον τρόπο λήψης των οικογενειακών αυτών 
αποφάσεων. Στην πλειοψηφία των οικογενειών συµµετέχουν εξίσου και ο ένας και ο 
άλλος σύζυγος στη λήψη των αποφάσεων, αν και συναντήσαµε και περιπτώσεις, που 
τον πρώτο λόγο τον έχουν αποκλειστικά οι άνδρες, δείγµα της ύπαρξης µη ισότιµων 
ρόλων µεταξύ των δύο φύλων. Ακόµη όµως κι αν διαπιστώνεται η συµµετοχή των 
γυναικών στις διαδικασίες λήψης µιας απόφασης, ο ρόλος τους είναι µειωµένης ισχύς 
και περιορίζεται συνήθως σε διαδικαστικής σηµασίας θέµατα. Αποτέλεσµα των 
διαφορετικών απόψεων ή ακόµη και των διαφωνιών µεταξύ των συζύγων είναι µια 
καθυστέρηση ως προς την κατάληξη σε σαφείς αποφάσεις. 
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Τονίζουµε στο σηµείο αυτό τις συνέπειες της ψυχολογικής πίεσης των µελών 
της οικογένειας, κυρίως λόγω του επερχόµενου αποχωρισµού µεταξύ τους, όσον 
αφορά την οργάνωση ενός συγκροτηµένου µεταναστευτικού προσανατολισµού. 
∆εδοµένων µάλιστα ενός κλίµατος αβεβαιότητας και ανασφάλειας ως προς την 
έκβαση της µεταναστευτικής διαδικασίας θα µιλούσαµε για συµπτώµατα ψυχικού 
άγχους στις οικογένειες, που έχουν σαν αποτέλεσµα συνεχείς αµφιταλαντεύσεις ως 
προς τις επιδιώξεις τους. Άλλοτε είναι δυνατόν να προτάσσεται η αναγκαιότητα των 
µεταναστευτικών επιλογών και άλλοτε να επικρατεί ένας προβληµατισµός για τις 
συνέπειες της ενδεχόµενης αποδιοργάνωσης των οικογενειακών σχέσεων. Η 
κατάληξη σε µια απόφαση θεωρείται περισσότερο αποτέλεσµα αντιφατικών 
αναπαραστάσεων παρά ορθολογικών επιλογών.  

Έχουµε λοιπόν οικογένειες, όπου δεν αποσκοπούν σε µια µόνιµη παραµονή στη 
χώρα προορισµού, συνεπώς δεν τίθεται θέµα απευθείας µετακίνησης των µελών τους 
προς αυτήν. Άλλες οικογένειες αποβλέπουν σε µια προσωρινή διαβίωση στη χώρα 
υποδοχής είτε υφίσταται ενδεχόµενο ενιαίας οικογενειακής µετανάστευσης, είτε όχι. 
Ακόµη πιο περιορισµένος εµφανίζεται ο αριθµός των Αλβανών, οι οποίοι 
προτάσσουν την πιθανότητα µιας µόνιµης οικογενειακής εγκατάστασης στη χώρα 
µας. Το ότι δεν πραγµατοποιείται απευθείας η µετανάστευση της οικογένειας 
οφείλεται πρωτίστως σε νοµικούς περιορισµούς, που θέτουν ως ελάχιστο όριο 
οικογενειακής µετακίνησης τουλάχιστον µια πενταετία. Σε άλλο µήκος κύµατος 
κινούνται άλλες οικογένειες, καθώς επιµένουν συνειδητά σε µια σταδιακή 
µετανάστευση, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της παραµονής τους σε µια από τις δύο 
χώρες. Σε άλλες περιπτώσεις παρουσιάζεται ένας πιο ασαφής σχεδιασµός ως προς 
την τελική κατάληξη των οικογενειών.  

Σε όλες τις οικογένειες συνειδητοποιείται πάντως η κρισιµότητα της 
µεταναστευτικής συγκυρίας και υποστηρίζεται η αναγκαιότητα των εκάστοτε 
αποφάσεων. Ο ρόλος των συγγενικών και µεταναστευτικών δικτύων είναι 
καθοριστικός ως προς αυτό, καθώς συµβάλουν πρακτικά και ψυχολογικά στην 
υλοποίηση των σχεδιασµών των οικογενειών. Οργανώνεται έτσι η µετανάστευση και 
λαµβάνεται µέριµνα για τις οικογένειες στη χώρα προέλευσης, αν και δεν 
απουσιάζουν και µεµονωµένες περιπτώσεις µη οργάνωσης της µετακίνησης. Ούτως ή 
άλλως, κανένας δεν είναι απόλυτα βέβαιος για την αποτελεσµατικότητα και την τύχη 
του µεταναστευτικού προσανατολισµού, συνεπώς είναι υπαρκτό και πιθανό 
οποιοδήποτε ενδεχόµενο για την εξέλιξή του. 

Γεγονός είναι πάντως ότι αµέσως µετά την αποµάκρυνσή τους από τον 
οικογενειακό πυρήνα, οι µετανάστες διάγουν µια φάση ψυχο-κοινωνικής 
προσαρµογής. Η απουσία των υπόλοιπων µελών της οικογένειας επηρεάζει αρνητικά 
αυτού του είδους την ένταξη στο ‘’ξένο’’ περιβάλλον τόσο λόγω της έλλειψης 
πρακτικής υποστήριξης στις καθηµερινές τους ανάγκες, όσο και εξαιτίας της 
απουσίας ψυχολογικής συµπαράστασης σε στιγµές αποµόνωσης. Η από κοινού 
µετακίνηση των συζύγων εξισορροπεί ως ένα βαθµό αυτές τις αρνητικές συνέπειες, 
αλλά αµβλύνει τα προβλήµατα στη συνεκτικότητα της οικογένειας λόγω της 
αποξένωσης από τα παιδιά τους. Ο µόνος δρόµος για τους µετανάστες είναι η 
προσήλωση στην επίτευξη των στόχων τους, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τις 
προϋποθέσεις για µια ενιαία οικογενειακή συνύπαρξη υπό ευνοϊκότερους όρους. Στο 
πλαίσιο αυτό αναζητούν διεξόδους µε τα λιγοστά µέσα που διαθέτουν και 
αποβλέπουν σε όλο και πιο ικανοποιητικές συνθήκες ζωής στη χώρα υποδοχής. 

Στο πλαίσιο της αναπροσαρµογής των ρόλων εντός των οικογενειών, οι 
παραµένοντες γυναίκες στη χώρα προέλευσης επιβαρύνονται µε επιπλέον 
υποχρεώσεις. Η εργασιακή απασχόληση, η οργάνωση του νοικοκυριού και η άσκηση 
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των γονεϊκών καθηκόντων συνεπάγονται αντιφατικές απαιτήσεις και δηµιουργούν 
ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τις µόνες συζύγους, προκειµένου να εξισορροπηθεί το 
κενό της απουσίας των µεταναστών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να επηρεάζονται 
ψυχικά και να νιώθουν ανασφαλείς, κάτι που εξηγείται λόγω της αίσθησης της 
αποστέρησης των ανδρών τους. 

Από την άλλη, η απουσία του ενός ή και των δύο µεταναστών γονέων καθιστά 
προβληµατικές τις διαδικασίες ταύτισης των παιδιών τους, λειτουργεί αρνητικά στην 
υιοθέτηση µιας σειράς ατοµικών-συλλογικών ρόλων από τα ίδια και επηρεάζει µε 
άµεσο ή έµµεσο τρόπο την ψυχο-κοινωνική τους ανάπτυξη. Ο αποχωρισµός από τους 
γονείς βιώνεται είτε ως εγκατάλειψη, είτε ως απώλεια του ηθικού, ψυχολογικού και 
κοινωνικού τους ρόλου, προκαλώντας τους συµπεριφορές εξάρτησης, µειονεξίας, 
αµφιθυµικά συναισθήµατα, ακόµη και αντικοινωνικές στάσεις. Μια σταθερά 
επαναλαµβανόµενη αντίδραση από τα ανήλικα άτοµα είναι η αναζήτηση άλλων 
προσώπων προσκόλλησης, κάτι που έχει ως συνέπεια µια σύγχυση για το ποιος είναι 
ο πραγµατικός τους γονέας. Ενισχύονται µάλιστα από πρόσωπα του άµεσου 
οικογενειακού-συγγενικού περιβάλλοντος, που θέλοντας να καλύψουν το κενό της 
απουσίας του µετανάστη πατέρα, αυτοπροβάλλονται ως γονεϊκά πρότυπα ταύτισης.  

Ανεξάρτητα τελικά από την ύπαρξη των παραπάνω και µιας σειράς άλλων 
δυσκολιών, ως επακόλουθο των συνθηκών αποδιοργάνωσης, σκοπός κάθε 
οικογένειας είναι η αντιµετώπισης τους. Η οργάνωση του νοικοκυριού 
διαφοροποιείται στην προκειµένη περίπτωση, που σηµαίνει ότι τροποποιούνται και οι 
υποχρεώσεις των µελών των οικογενειών, κυρίως µέσα από ένα άλλο τύπο 
κατανοµής αρµοδιοτήτων. Οι µετανάστες εξακολουθούν έτσι να αποτελούν, έστω και 
εξ αποστάσεως, µια από τις βασικές πηγές εισοδήµατος για τις οικογένειες, οι 
γυναίκες αναλαµβάνουν τους ρόλους των ανδρών τους στη χώρα προέλευσης και τα 
παιδιά ενηλικιώνονται πρόωρα και υποκαθιστούν µέχρι ενός σηµείου τους 
απουσιάζοντες γονείς. Εξίσου σηµαντική θεωρείται η συνεισφορά των συγγενών στη 
διαµόρφωση του νέου µοντέλου οικογενειακής συγκρότησης, που θα λέγαµε 
συνεχίζει να επιτελεί επιτυχώς τις βασικές του λειτουργίες. Εσωτερικές 
ανακατατάξεις εντός των οικογενειών καθιστούν κατ’ αυτόν τον τρόπο 
αντιµετωπίσιµες τις επιπτώσεις της αποδιοργάνωσης.  

Οι διασπασµένες οικογένειες εφευρίσκουν παράλληλα νέου τύπου διαδικασίες 
και µέσα αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών τους. Ο ψυχολογικός αντίκτυπος της 
αποµάκρυνσης των µεταναστών αντισταθµίζεται µέσω της επικοινωνίας των συζύγων 
τους µε τα παιδιά και των συµβολικών αναπαραστάσεων των παιδιών για τους γονείς 
τους. Αξίζει να επιµείνουµε στο σηµείο αυτό στη διάσταση των προσωρινών έστω 
οικογενειακών συνευρέσεων κατά την περίοδο της αποδιοργάνωσης. Οι 
οικογενειακές εµπειρίες διαφοροποιούνται καταρχήν ως προς τον αριθµό των 
επισκέψεων των µεταναστών στη χώρα προέλευσης, που σε κάθε περίπτωση δεν 
ανταποκρίνονται στις αρχικές προσδοκίες περί τακτικών επαφών. Αυτό συµβαίνει 
γιατί παρεµβάλλονται µια σειρά εµπόδια, όπως είναι ο κίνδυνος σύλληψης των 
Αλβανών, ο εκβιασµός τους από τους εργοδότες και η εν γένει εργασιακή τους 
κατάσταση, που τους δεσµεύει αναγκαστικά στη χώρα υποδοχής. Είναι δεδοµένο 
όµως ότι διατηρούνται οι σχέσεις µεταξύ των µελών των οικογενειών και 
εξασφαλίζεται η συνεκτικότητα στο εσωτερικό τους. 

Στο διάστηµα της επανόδου των µεταναστών στη χώρα προέλευσης 
παρουσιάζονται και τα πρώτα δείγµατα µεταστροφής του προσανατολισµού των 
οικογενειών σε ότι αφορά το µέλλον της συµβίωσης των µελών τους. Συµβαίνει αυτό 
διότι εξακολουθούν να υφίστανται µια σειρά προβληµάτων για τις οικογένειες, που 
τίθενται αναγκαστικά πλέον προς συζήτηση στο διάστηµα των προσωρινών 
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συνευρέσεων. Τα µη αναµενόµενα οικονοµικά αποτελέσµατα της µετανάστευσης 
παρατείνουν την οικογενειακή αποδιοργάνωση, οι συνέπειες της οποίας είναι και 
ψυχολογικές. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Αλβανού γονέα, ο οποίος δεν 
αναγνώρισε καν το παιδί του, όταν επέστρεψε µετά από ένα παρατεταµένο διάστηµα 
απουσίας στην οικογένεια. Όλα αυτά θέτουν εκ νέου ένα ζήτηµα, σχετικά µε το τι 
µέλει γενέσθαι για τις µεταναστευτικές οικογένειες. 

Η επαναξιολόγηση της µεταναστευτικής της µεταναστευτικής εµπειρίας 
οδήγησε τελικά τις οικογένειες στη χώρα υποδοχής. Συγκρίνοντας µεταξύ τους όλες 
τις σχετικές περιπτώσεις, δύο θα λέγαµε είναι οι κύριες αιτίες. Οικονοµικοί και 
ψυχολογικοί λόγοι δρουν αλληλένδετα και συµπληρωµατικά, κατευθύνοντας τις 
οικογένειες σε επανεκτίµηση των µεταναστευτικών τους επιλογών. Οι πρώτοι 
σχετίζονται µε την αδυναµία ικανοποίησης των αρχικών προσδοκιών και οι δεύτεροι 
απορρέουν από αυτή καθαυτή την αποδιοργάνωση. Ως µακροπρόθεσµη λύση 
επιλέγεται τελικά η οικογενειακή συνένωση, που ενισχύεται µάλιστα από την 
εµπλοκή των µεταναστών σε διαδικασίες νοµιµοποίησης όλο το προηγούµενο 
διάστηµα. Μόνο που τώρα ο προσανατολισµός των Αλβανών στρέφεται προς µια 
µονιµότερη εγκατάσταση στην Ελλάδα. 
 Από την επίτευξη της συνένωσης των οικογενειών και µετά ανοίγει ένας νέος 
κύκλος στη ζωή των µεταναστών, που σχετίζεται µε τις συνθήκες παραµονής τους 
στη χώρα υποδοχής. 
 Οι χρηµατικές απολαβές των µεταναστών δεν αποφέρουν τα αναµενόµενα 
εισοδήµατα για τις οικογένειες. Ο αποκλεισµός τους από νοµικές παρεµβάσεις και 
ασφαλιστικά δικαιώµατα ισοδυναµεί µε µη ευνοϊκές συνθήκες δουλειάς, κατά 
συνέπεια µε χαµηλά ηµεροµίσθια και εποµένως µε ένα χαµηλό βιοτικό επίπεδο. Η 
εξάρτηση των αλλοδαπών από τους εργοδότες κάτω από εκµεταλλευτικούς όρους 
µεταχείρισης έχει σαν αποτέλεσµα να αποδέχονται οποιαδήποτε εργασία, έναντι 
οποιασδήποτε αµοιβής, προκειµένου να ανταποκριθούν στις αυξηµένες ανάγκες των 
οικογενειών τους. Αν και οι µετανάστες αναφέρονται όµως αρνητικά σε σχέση µε το 
επίπεδο διαβίωσής τους, τονίζουν ωστόσο την ύπαρξη µιας ευνοϊκότερης συγκυρίας 
για τα νοικοκυριά τους, συγκρίνοντας κυρίως µε προηγούµενες καταστάσεις στο 
παρελθόν. 
 Οι διαδικασίες οικογενειακής εγκατάστασης ανάγονται κατά τους µετανάστες 
στην αντιµετώπισή τους από τους ‘’ντόπιους’’, που τους νοικιάζουν σπίτια µε 
στοιχειώδεις ανέσεις σε ιδιαίτερα υψηλές τιµές. Ο ιδιωτικός και συλλογικός τρόπος 
ζωής των Αλβανών συµβολίζεται στην αποµόνωση από το ευρύτερο περιβάλλον, 
εφόσον δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά µιας ατοµικής, οικογενειακής και 
κοινωνικής ασφάλειας. Σ’ αυτό συντελεί η µεταχείριση των αλλοδαπών στο πλαίσιο 
του κυρίαρχου συστήµατος, ιδιαίτερα από τους θεσµικούς φορείς και τις υπηρεσίες, 
ακόµη κι αν είναι προνοιακού χαρακτήρα. Στο ίδιο αποτέλεσµα οδηγεί και µια 
ρατσιστική αντίληψη για συστατικά στοιχεία της ταυτότητά τους, που έχουν σχέση µε 
την εθνική τους καταγωγή, το κοινωνικό status, και τις οικογενειακές τους 
‘’ιδιαιτερότητες’’. Σε κάποιες περιπτώσεις αναπτύσσονται βεβαίως θετικές 
αναπαραστάσεις από τους ‘’γηγενείς’’ για τις οικογένειες και αντιστρόφως. 
 Οι Αλβανοί φαίνεται να αναπτύσσουν µια ταυτότητα, όχι πάντοτε µε βάση του 
τι αντιπροσωπεύει για τους ίδιους, αλλά αποβλέποντας σε µια λογική ‘’επιβίωσης’’. 
Αν και είναι πιθανόν να βιώσουν εσωτερικές ψυχικές συγκρούσεις, ποτέ δεν 
απαρνούνται την προσωπική τους ιστορία, οικογενειακή, πολιτιστική και κοινωνική. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις θα λέγαµε ότι όσο πιο πιεστικός είναι ο χαρακτήρας των 
προβληµάτων για τους µετανάστες, τόσο ενισχύεται µια τάση αντιµετώπισής τους 
εντός των οικογενειών. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω µιας ανακατανοµής των ρόλων 
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µεταξύ των µελών και του ρόλου της οικογένειας ως ψυχο-κοινωνικής µονάδας, 
ιδιαίτερα µάλιστα σε περιόδους αυξηµένης ψυχολογικής πίεσης στο εσωτερικό της. Η 
συµβολή των συγγενικών και µεταναστευτικών δικτύων είναι δεδοµένη και συντελεί 
στη διαµόρφωση ενός πλαισίου κοινωνικοποίησης για τη µειονοτική οµάδα. 
 Συνοψίζοντας για τη ‘’διαδροµή’’ των µεταναστευτικών οικογενειών 
καταλήγουµε στο εξής. Από άλλες αφετηρίες ξεκίνησαν οι Αλβανοί και άλλους 
‘’δρόµους’’ ακολούθησαν στην πορεία. Απόδειξη ότι ενώ σκέφτονταν αρχικά µια 
προσωρινή παραµονή στη χώρα υποδοχής, σήµερα είναι εγκατεστηµένοι 
οικογενειακώς στην Ελλάδα. Ανεξαρτήτως της ύπαρξης µιας σειρά προβληµατικών 
καταστάσεων, αξιολογώντας τις συνθήκες ζωής τους στο µεταναστευτικό 
περιβάλλον, θεωρούν πιο ευνοϊκή την εξελισσόµενη συγκυρία µετά την οικογενειακή 
συνένωση. Ο µεταναστευτικός κύκλος των οικογενειών δεν έχει κλείσει όµως ακόµη. 
Αντιπροσωπευτική ως προς αυτό είναι η άποψη ενός αλλοδαπού, ο οποίος µας είπε 
σχετικά: 
 (ΟΙΚ-10)«…καταλήξοµε εδώ, εδώ ζούµε τώρα, πρώτα εγώ, ύστερα την 
οικογένεια, (...), τώρα το µέλλον να δείξει...» 
Θα απαιτηθεί λοιπόν διεξοδικότερη διερεύνηση των συνθηκών ένταξης των 
αλβανικών µεταναστευτικών οικογενειών κατά τα επόµενα χρόνια, έτσι ώστε να 
υπάρξουν γενικεύσιµα συµπεράσµατα και απαντήσεις ως προς το τι µέλει γενέσθαι 
στην περίπτωσή τους. 
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