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Πρόλογος:  

 

    Ο ζηφρνο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα 

κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο ε νπνία εζηηάδεη ζην ζέκα : πψο νη νηθνγέλεηεο Αιβαληθήο 

θαηαγσγήο πνπ δνπλ ζηελ Διιάδα βηψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηνπο δηάθνξνπο 

ηνκείο ηεο δσήο ηνπο. 

    Ζ έξεπλα απηή ζηνρεχεη επίζεο ζην λα απνθνκίζεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο δσέο απηψλ 

ησλ αλζξψπσλ πξηλ θαη κεηά ηελ κεηαλάζηεπζε, γηα ηα πξψηα ηνπο ρξφληα ζηελ 

Διιάδα, γηα ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληέιεζαλ 

ζεηηθά ζε απηήλ.   

      Σν ελδηαθέξνλ κνπ λα αζρνιεζψ κε ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ππξνδνηήζεθε απφ 

έλα ζχκπιεγκα παξαγφλησλ. Αξρηθά ην γεγνλφο φηη είκαη παηδί κεηαλαζηψλ θαη δσ ζε 

κηα νηθνγέλεηα νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηελ ησξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη φηη ζπλεπάγεηαη απηφ κε θηλεηνπνίεζε ηδηαίηεξα θαη κε 

ελζάξξπλε λα δηεηζδχζσ ζηελ κειέηε απηή. Σα δηάθνξα πξνζσπηθά βηψκαηα αιιά  

θαη ηα βηψκαηα ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ πξνζδίδνπλ έλα ελδφηεξν ελδηαθέξνλ θαη 

θίλεηξν ζηελ ελαζρφιεζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Όκσο, ζε έλα πην ζπιινγηθφ 

επίπεδν, έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα αζρνιεζεί θάπνηνο κε δηάθνξεο νκάδεο αηφκσλ 

πνπ φρη απιά δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνλ γεγελή πιεζπζκφ εμαηηίαο ηεο εζληθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο, αιιά ιφγσ κηαο ζεηξάο ελλνηψλ δσήο, φπσο νη παξαδφζεηο ηνπ ηφπνπ 

ηνπο, νη κλήκεο ηνπο, νη πνιηηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, νη απφςεηο ηνπο γηα ηε δσή.  
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Περίλεψε:  

    Γηα λα γίλεη κηα ζε βάζνο θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ καο ζεκάησλ, ε έξεπλά καο 

εζηίαζε θαη ζηα αίηηα ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηα πξψηα ρξφληα πξνζαξκνγήο ζηελ ρψξα 

ππνδνρήο  θαη ηελ έληαμε ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Σα 

δηάθνξα απηά δεηήκαηα ηα νπνία πιαηζηψλνπλ ηνπο δχν θεληξηθνχο  καο άμνλεο, 

δειαδή ηελ νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε θαη ηελ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο 

δηάθνξεο πηπρέο ηεο δσήο ησλ αιβαληθψλ νηθνγελεηψλ, καο βνεζνχλ λα 

θαηαλνήζνπκε αθφκα θαιχηεξα ηελ πνιπεπίπεδε έλλνηα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη λα 

λνεκαηνδνηήζνπκε πην ζθαηξηθά θαη νινθιεξσκέλα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλάο καο.        

    Δπηιέγνπκε ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηελ πνηνηηθή εξεπλεηηθή κέζνδν δηφηη ζηφρνο 

καο είλαη λα δηεηζδχζνπκε  ζηηο έλλνηεο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, αιιά θαη λα ηηο εξκελεχζνπκε κε βάζε ηα επξήκαηα ησλ ζπιιερζέλησλ 

δεδνκέλσλ αιιά θαη κε ηε βνήζεηα ηεο βηβιηνγξαθίαο.         

     Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ρξεζηκνπνηεί ηελ πνηνηηθή έξεπλα γηα λα 

θαηαλνήζεη θαη λα αλαιχζεη ηηο δσέο απηψλ ησλ αλζξψπσλ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

απνηειείηαη απφ εθηά άηνκα αιβαληθήο θαηαγσγήο, ηξεηο άληξεο θαη ηέζζεξεηο 

γπλαίθεο, νη νπνίνη έρνληαο βηψζεη ηελ εκπεηξία ηεο κεηαλάζηεπζεο θαινχληαη λα 

απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο κε βάζε ηε δηθή ηνπο εκπεηξία θαη πξνζέγγηζε ζηα 

δηάθνξα ππφ εμέηαζε δεηήκαηα. Οη ζπλεληεχμεηο καγλεηνζθνπνχληαλ θαη κεηά ηελ 

απνκαγλεηνθψλεζή ηνπο αλαιχζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο.  

   Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε, ην πνηνηηθφ απηφ εξγαιείν, καο επηηξέπεη λα εληνπίζνπκε ηα 

θπξηφηεξα ζηνηρεία ησλ ζπλεληεχμεψλ καο, λα ηα αλαιχζνπκε θαη ζην ηέινο λα ηα 

ζπγθξίλνπκε. ηελ δηθή καο έξεπλα ε αλάιπζε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηέζζεξα 

ζεκαληηθά δεηήκαηα. Αξρηθά εζηηάδνπκε ζηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληέο καο λα κεηαλαζηεχζνπλ, ζηε ζπλέρεηα αλαιχνπκε ηα πξψηα ηνπο 

ρξφληα ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο, δειαδή ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο, έπεηηα 

εζηηάδνπκε ζην επίθαηξν δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο επίδξαζήο ηεο θαη 

ηέινο ε πξνζνρή ζηξέθεηαη ζηα κειινληηθά ηνπο ζρέδηα θαη φλεηξα. 
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 Δηζαγσγή:.  

      Ζ κεηαλάζηεπζε απνηειεί έλα δχζθνιν δήηεκα, δηφηη επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο 

θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο θαη ηδενινγηθνχο παξάγνληεο αιιά θαη ζεσξεηηθέο 

πξνυπνζέζεηο. Πξφθεηηαη γηα έλα ξεπζηφ, δπλακηθφ θαηλφκελν, ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν, επεξεάδνληαο ηφζν ηηο ρψξεο ππνδνρήο, φζν θαη ηηο ρψξεο 

πξνέιεπζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα δφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην 

θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο, θαζψο ε εηζξνή δηαθφξσλ πιεζπζκψλ κε ηηο δηθέο 

ηνπο ηδηαίηεξεο αλάγθεο, πεπνηζήζεηο θαη αμίεο δηαηάξαμε ηηο παγησκέλεο ηζνξξνπίεο 

πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξηδφηαλ ην πξφηππν ηνπ νκνηνγελνχο εζληθνχ θξάηνπο. Απφ ηελ 

αξρή ηεο ηζηνξίαο ησλ ιαψλ παξαηεξνχληαη κεηαλαζηεπηηθέο θηλήζεηο νκάδσλ, νη 

νπνίεο θαηεπζχλνληαη απφ κηθξέο ζε κεγαιχηεξεο πεξηνρέο, απφ επαξρηαθέο ζε 

αζηηθέο θαη απφ θησρέο ζε πινπζηφηεξεο. Σν Ηλζηηηνχην Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο 

νξίδεη ηε κεηαλάζηεπζε σο ηε „‟ θπζηθή κεηάβαζε αηφκσλ θαη νκάδσλ απφ κηα 

θνηλσλία ζε θάπνηα άιιε ή ηε κεηαθνξά αλζξψπηλνπ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ 

κηα πεξηνρή ζε θάπνηα άιιε‟‟. Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ γίλεηαη θαλεξφ πσο ην 

βαζηθφ γλψξηζκα ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη ε γεσγξαθηθή θηλεηηθφηεηα, αιιά νη 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο είλαη απηέο πνπ ελ ηέιεη 

κνξθνπνηνχλ ηελ εθάζηνηε έλλνηα ηεο κεηαλάζηεπζεο (Βιαράδε, 2009, ζει. 27).  

    Ο φξνο „‟κεηαλάζηεπζε‟‟ δελ ζπζρεηίδεηαη απιά κε ηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ 

θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο αιιά θαη κε κηα ζεηξά απφ θνηλσληθέο παξακέηξνπο πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα ίδηα ηα άηνκα, ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηηο νκάδεο ζηηο νπνίεο ήηαλ κέιε ή είλαη κέιε ή ηηο νκάδεο ηηο 

νπνίεο ζπλαληνχλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο θαη απνθηνχλ δηαδξαζηηθέο ζρέζεηο κε απηέο. 

Δπηπιένλ, απηέο νη παξάκεηξνη είλαη ηθαλέο λα επεξεάζνπλ ηελ νηθνλνκία θαη ηελ 

θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο, αιιά θαη ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο δνκέο ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ. 

    Ζ κεηαλάζηεπζε απνηειεί έλα παγθφζκην θνηλσληθφ θαηλφκελν ραξάδνληαο φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο. Απφ ηα πξντζηνξηθά αθφκε ρξφληα νη άλζξσπνη 

κεηαλάζηεπαλ απφ ηνλ έλαλ ηφπν ζηνλ άιινλ, κε απψηεξν ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηηο 

ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο. Σνλ 15
ν
 αηψλα δχν ζεκαληηθνί παξάγνληεο, φπσο νη 

γεσγξαθηθέο εμεξεπλήζεηο θαη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε, δηεπθφιπλαλ ηε 

κεηαλάζηεπζε γηα κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο πιεζπζκψλ ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο. 
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Σνλ 19
ν
 αηψλα παξαηεξείηαη κεγάιε εηζξνή κεηαλαζηψλ απφ ηελ Δπξψπε πξνο ηελ 

Ακεξηθή. Ηδηαίηεξα κεηά ηνλ Α‟ Παγθφζκην Πφιεκν ζεκεηψζεθε κηα ξαγδαία 

κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ πξνο ηηο Ζ.Π.Α., ιφγσ ηνπ φηη νη επξσπατθέο ρψξεο βίσλαλ 

νηθνλνκηθή θξίζε ελ αληηζέζεη κε ηελ Ακεξηθή ε νπνία δελ είρε ζηγεί άκεζα απφ ηηο 

παγθφζκηεο ζπξξάμεηο. Οη Ζ.Π.Α. ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κεηψζνπλ ηελ εηζξνή 

κεηαλαζηψλ πξνρψξεζαλ ζηελ εθαξκνγή απζηεξψλ κέηξσλ. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα απφ ην 1922 νη κεηαλάζηεο λα ζηξέθνληαη ζε άιιεο ρψξεο ε Απζηξαιία, 

ν Καλαδάο θ.ά. ( Βιαράδε, 2009, ζει. 28-29). 

    Σηο δεθαεηίεο ηνπ ‟60 θαη ηνπ ‟70 ζεκεηψζεθε καδηθή εηζξνή κεηαλαζηεπηηθψλ 

πιεζπζκψλ απφ ηηο λνηηνεπξσπατθέο πξνο ηηο βνξεηνεπξσπαίθέο ρψξεο. Οη πιεγέο 

πνπ άθεζε ν Β‟ Παγθφζκηνο Πφιεκνο ζηηο δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο θαίλεηαη λα 

επνπιψζεθαλ, αθνινπζψληαο έλαο γνξγφο ξπζκφο αλάπηπμεο, ν νπνίνο λαη κελ 

πιεξνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα απνξξνθήζεη φιν ην δηαζέζηκν εξγαηηθφ δπλακηθφ, 

αιιά δηακφξθσζε θαη ζπλζήθεο ππεξβάιινπζαο δήηεζεο εξγαζίαο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν νη ηζρπξέο επξσπατθέο νηθνλνκίεο ζηξάθεθαλ ζε αιινδαπφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

Δμαηηίαο ηεο θαηάξξεπζεο ησλ αλαηνιηθψλ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ, ζην ηέινο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 θαη ηηο αξρέο ηνπ ‟90 έλαο  ζεκαληηθφο πιεζπζκφο κεηαλαζηψλ 

κεηαθηλήζεθε ζηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο θαη Νφηηαο Δπξψπεο, κεηαμχ άιισλ ρσξψλ θαη 

ζηελ Διιάδα  (Βιαράδε, 2009, ζει. 30).  

     Ζ κνξθή πνπ έρεη ιάβεη ε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε απνηειεί έλα λέν 

θαηλφκελν γηα ηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο, νη νπνίεο ελψ αξρηθά ραξαθηεξίδνληαλ 

σο ρψξεο απνζηνιήο κεηαλαζηψλ, εληφο ειάρηζηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

κεηαηξάπεθαλ ζε ρψξεο ππνδνρήο. Σν ίδην ζπλέβε θαη ζηελ Διιάδα, ε νπνία έσο 

ηφηε γλψξηδε κηα εζληθή νκνηνγέλεηα. Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν ε Διιάδα, κέζα ζε κηα 

δεθαεηία, θαιείηαη μαθληθά θαη ρσξίο πξνεγνχκελε πείξα ζε κεηαλαζηεπηηθά 

δεηήκαηα λα θέξεη εηο πέξαο έλα πξσηφγλσξν, πνιχπινθν, πνιπεπίπεδν αιιά θαη 

κεγάιν ζε έθηαζε θαηλφκελν. Φαηλφηαλ πσο νχηε ε πνιηηεία αιιά νχηε θαη ε 

θνηλσλία είραλ πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια γηα λα αληηκεησπίζνπλ έλα ηφζν έληνλν θαη 

εθηεηακέλν θαηλφκελν. Καη φπσο ζπλήζσο γίλεηαη ζηηο ζηηγκέο „‟δνθηκαζίαο‟‟, κε ην 

θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο δνθηκάζηεθε θαη αλαδείρζεθε ην βαζχηεξν ζχζηεκα 

αμηψλ αιιά θαη λνεκάησλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαζψο επίζεο αλαδχνληαη θαη 

δηάθνξεο θξπθέο πηπρέο πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηνπ παγφβνπλνπ 

(Λακπξηαλίδεο & Λπκπεξάθε, 2001, ζει. 251) 
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    Δκκέλνληαο ζην δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο ηεο ε 

παξνχζα έξεπλα απνηειείηαη θαη νξηνζεηείηαη απφ δχν θεληξηθνχο ππξήλεο. Οη δχν 

ππφ κειέηε βαζηθνί ππξήλεο είλαη ε νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε θαη ε επίδξαζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο δσήο ησλ αιβαληθψλ νηθνγελεηψλ. 

Δθηφο, φκσο, απφ απηά ηα δχν βαζηθά δεηήκαηα παξαθάησ ζα αλαιχζνπκε θαη 

θάπνηεο άιιεο ζεκαηηθέο, φπσο κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ φξνπ κεηαλάζηεπζε, 

θάπνηα ζηνηρεία γηα ηελ αιβαληθή κεηαλάζηεπζε, ε απαζρφιεζε θαη ε έληαμε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο θαη ε θνηλσληθή έληαμε θαζψο θαη ηελ 

δηαδηθαζία ηηο πηπρέο ηεο ελζσκάησζεο. 

 

 

Ηζηνξηθή αλαδξνκή: 

    Αλ θαη ην λενειιεληθφ θξάηνο πάληα θαηέβαιιε πξνζπάζεηεο νχησο ψζηε λα 

επηθξαηήζεη εζληθή, ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηα, θαίλεηαη πσο ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο δελ ήηαλ πνηέ νκνηνγελέο. Ζ έιεπζε ηνπ κεγάινπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ θχκαηνο ην 1990 ζπλέβαιε ζηελ δηαηάξαμε ησλ έσο ηφηε 

θαηαθηεκέλσλ εζληθψλ ηζνξξνπηψλ θαη έθεξε μαλά ηε ρψξα αληηκέησπε κε ηελ 

εζλνηηθή θαη πνιηηηζκηθή αλνκνηνγέλεηα. Δμαηηίαο ηεο θαηάξξεπζεο ηεο Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο θαη ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο, ην πξψην ηέηαξην ηνπ 20
νπ

 

αηψλα αλ θαη ε Διιάδα δέρηεθε κεγάια θχκαηα κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ, σο επί 

ην πιείζηνλ θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ αηψλα ππήξμε κηα ρψξα απνζηνιήο 

κεηαλαζηψλ. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ 

απνθαζηζηηθά θαη ε Διιάδα απφ ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ κεηαηξέπεηαη ζε ρψξα 

ππνδνρήο  καδί κε άιιεο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο φπσο ε Ηηαιία, ε Πνξηνγαιία 

θαη ε Ηζπαλία. Γχν ζεκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα, ε θαηάξξεπζε ηνπ Αλαηνιηθνχ 

Μπινθ θαη νη πφιεκνη πνπ μέζπαζαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, ζπλέβαιαλ 

ζηελ απφθαζε πνιιψλ αλζξψπσλ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο παηξίδεο ηνπο πξνθεηκέλνπ 

λα αλαδεηήζνπλ θαιχηεξεο ηχρεο ( Μαξνχθεο, 2010, ζει. 91-93). 

    Πην ζπγθεθξηκέλα ε κεηαλάζηεπζε ησλ Αιβαλψλ εληφο θαη εθηφο ζπλφξσλ είρε 

μεθηλήζεη ήδε πξηλ απφ ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ ιεγφκελνπ „‟ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ‟‟. 
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Γειαδή κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ ζε ηξεηο δηαθξηηέο 

θάζεηο: α) ηελ πεξίνδν πξν ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, β) ηελ 

κεηαπνιεκηθή – ζνζηαιηζηηθή πεξίνδν θαη γ) ηελ πεξίνδν ηεο κεηάβαζεο ζηελ 

νηθνλνκία ηεο αγνξάο ( Λακπξηαλίδεο & Λπκπεξάθε, 2001, ζει. 157). 

    Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε πεξίνδν νη βαζηθνί ιφγνη πνπ σζνχζαλ ηνπο Αιβαλνχο ζηε 

κεηαλάζηεπζε ήηαλ ε αλεξγία, ε αλέρεηα θαη ε πξννπηηθή απφθηεζεο θάπνηνπ 

πινχηνπ. Βαζηθνί πξννξηζκνί ηνπο ήηαλ νη ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, ε Ηηαιία, ε 

Γαιιία, νη Ζ.Π.Α., ε Αξγεληηλή θαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ, ε Απζηξαιία. 

Μεηαλάζηεο απηήο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ άλδξεο πξνεξρφκελνη απφ αζηηθέο θαη 

αγξνηηθέο πεξηνρέο. ηε δεχηεξε πεξίνδν ε εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε ήηαλ αδχλαηε 

θαζψο ίζρπε έλα ηδηαίηεξα απζηεξφ ζεζκηθφ πιαίζην, ην νπνίν απαγφξεπε ηε 

κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ εθηφο ζπλφξσλ ελψ ε κεηαθίλεζε απφ κηα πεξηνρή ηεο 

Αιβαλίαο ζε άιιε απαηηνχζε άδεηα θαηνηθίαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή. πλεπψο νη 

απζηεξέο απηέο δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο αλάγθαδαλ ηνλ πιεζπζκφ λα παξακέλεη ζηελ 

χπαηζξν, ελψ φζνη θαηάθεξλαλ λα δηαζρίζνπλ ηα αιβαληθά ζχλνξα ζεσξνχληαλ 

„‟πξφζθπγεο‟‟ ή „‟πξνδφηεο‟‟ θαη δελ είρα πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα επηζηξέςνπλ ζηελ 

Αιβαλία ( Λακπξηαλίδεο & Λπκπεξάθε, 2001, ζει.157-158). 

    Με ηελ έιεπζε ηεο ηξίηεο πεξηφδνπ ε αιβαληθή κεηαλάζηεπζε γλσξίδεη έλαλ νιηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ θαη ιακβάλεη πξσηφγλσξεο δηαζηάζεηο. Σν 1990 πεξίπνπ 5.000 

άηνκα εηζήιζαλ ζηηο πξεζβείεο ησλ δπηηθψλ θξαηψλ ζηα Σίξαλα θαη εγθαηέιεηςαλ ηε 

ρψξα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ „‟πνιηηηθνχ πξφζθπγα‟‟. Σν γεγνλφο απηφ απνηέιεζε ηελ 

αξρή ηεο καδηθήο κεηαλάζηεπζεο ησλ Αιβαλψλ. Έπεηηα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1990, 

3.000 Αιβαλνί νη νπνίνη είραλ ειιεληθή εζληθφηεηα δηέζρηζαλ ηα ζχλνξα κε ηελ 

Διιάδα.  Σνλ Μάξηην ηνπ 1991, 20.000 Αιβαλνί νδεγήζεθαλ πξνο ηελ Ηηαιία κέζσ 

ζαιάζζεο. Απφ ην 1991 θαη κεηά νη πξνζπάζεηεο καδηθήο κεηαλάζηεπζεο 

εμαζζέλεζαλ, φκσο ε ζηαζεξφηεηα κε ηελ νπνία νη πιεζπζκνί κεηαθηλνχληαλ είρε σο 

απνηέιεζκα ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ θαηά ην 1999 λα αλέξρεηαη ζηηο 450.000 ( 

Λακπξηαλίδεο & Λπκπεξάθε, 2001, ζει.158). 
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ηνηρεία γηα ηελ αιβαληθή κεηαλάζηεπζε: 

    

     Ζ Αιβαλία απνηειεί ηελ ρψξα απφ φπνπ πξνέξρεηαη ε πιεηνςεθία ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε Νφηηα Αιβαλία. Έλα άιιν εμίζνπ 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ πξνέξρεηαη απφ ηελ θεληξηθή Αιβαλία θαη εηδηθφηεξα ηα Σίξαλα. 

Ζ πξνέιεπζε ησλ Αιβαλψλ απφ πεξηνρέο ηεο Νφηηαο Αιβαλίαο νθείιεηαη ζε 

θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο. Αξρηθά ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο θαη 

πνιηηηζκηθήο γεηηλίαζεο ηεο πεξηνρήο απηήο κε ηελ Διιάδα, ηεο χπαξμεο ειιεληθψλ 

πξνμελείσλ ζηελ πεξηνρή απηή, θάηη πνπ δηεπθνιχλεη θαη ηελ απφθηεζε visaθαη, 

ηέινο, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη νη πιεζπζκνί απηνί θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ 

εληνλφηεξν νηθνλνκηθφ δπλακηζκφ ζπγθξηηηθά κε ηελ Βφξεηα Αιβαλία ( 

Λακπξηαλίδεο & Λπκπεξάθε, 2001, ζει. 186). 

     Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν θάζεηο θαηά ηηο νπνίεο κεηαλάζηεο απφ ηελ 

Αιβαλία έξρνληαη ζηελ Διιάδα. Ζ πξψηε πεξίνδνο δξνκνινγείηαη ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990, κε ηελ πηψζε ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ θαζεζηψηνο, θαη ε δεχηεξε 

ρξνλνινγείηαη ιίγν κεηά ην 1997, φπνπ δεκηνπξγείηαη κηα λέα νηθνλνκηθή θξίζε ιφγσ 

ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απνηακίεπζεο ησλ „‟ππξακίδσλ‟‟ ζηελ Αιβαλία. Ο 

πην ζπλήζεο ηξφπνο δηέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ήηαλ 

δηαζρίδνληαο ηα νξεηλά ειιελναιβαληθά ζχλνξα κε ηα πφδηα, δειαδή παξάλνκα. 

Έλαο άιινο ηξφπνο πεξηζζφηεξν δαπαλεξφο ήηαλ ε κεηαθίλεζε κε ηαρχπινα απφ ηηο 

αιβαληθέο αθηέο ζηα βνξεηνδπηηθά ειιεληθά παξάιηα θαη ζε λεζηά θνληηλά φπσο ε 

Κέξθπξα (Σξηαληαθπιιίδνπ & Μαξνχθεο, 2010, ζει.174). 

    Οη πην ζεκαληηθνί ιφγνη πνπ ψζεζαλ ηνπο Αιβαλνχο λα κεηαλαζηεχζνπλ πξνο ηελ 

Διιάδα ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ αλαδήηεζε θαιχηεξεο δσήο θαη ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο, θαζψο θαη  κε ιφγνπο νηθνλνκηθήο θχζεσο. Χζηφζν ππάξρεη θαη κηα 

κεηνςεθία (κφλν γπλαίθεο) γηα ηελ νπνία ε κεηαλάζηεπζε ζήκαηλε ηελ νηθνγελεηαθή 

επαλέλσζε ιφγσ χπαξμεο ζπγγελψλ ζηε ρψξα ή νδεγήζεθαλ απφ ηελ 

κεηαλαζηεπηηθή απφθαζε ηνπ ζπδχγνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα ηηο γπλαίθεο ε 

απφθαζε γηα κεηαλάζηεπζε δελ πεγάδεη απφ ηηο ίδηεο αιιά πξνέξρεηαη απφ δεζκνχο 

νηθνγελεηαθνχο. Φαίλεηαη ινηπφλ πσο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη ζπλέπεηεο απφ 
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ηελ θαηάξξεπζε ηνπ πξνεγνχκελνπ θαζεζηψηνο πέξα απφ ηηο βιάβεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά 

ζηελ επηινγή ηεο κεηαλάζηεπζεο (Κφληεο, 2009, ζει.293). 

    Οη δχν θχξηνη ιφγνη επηινγήο ηεο Διιάδαο σο ρψξαο ππνδνρήο Αιβαλψλ 

κεηαλαζηψλ είλαη ε επθνιία πξφζβαζεο ζηε ρψξα θαη ε γεσγξαθηθή εγγχηεηα. 

Τπάξρνπλ θαη άιινη ιφγνη επηπιένλ, σζηφζν φρη θπξίαξρνη, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε 

ηα κεηαλαζηεπηηθά δίθηπα, δειαδή ηελ χπαξμε ζπγγελψλ ζηελ Διιάδα, ηελ 

νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ηελ ηπραηφηεηα θ.ι.π. Δπηπιένλ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ θαη 

εθείλεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ ε επηινγή κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα ήηαλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ αλαγθαζηηθή, αθνχ δελ ππήξρε ε ελαιιαθηηθή δπλαηφηεηα γηα 

κεηαλάζηεπζε ζε θάπνηα άιιε ρψξα (π.ρ. Γεξκαλία, Ηηαιία) (Κφληεο, 2009, ζει.294). 

 

 

Απαζρφιεζε θαη έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο: 

     Γηα ηνπο κεηαλάζηεο πξνεξρφκελνη απφ ηελ Αιβαλία ν βαζηθφο ηξφπνο εχξεζεο 

εξγαζίαο είλαη λα επηθαιεζηνχλ ηα ζπγγεληθά ηνπο δίθηπα ζηελ Διιάδα ηα νπνία είηε 

είραλ ζρεκαηηζηεί απφ πξηλ ζηελ Διιάδα είηε δεκηνπξγήζεθαλ ηαπηφρξνλα κε ηελ 

είζνδφ ηνπο ζηε ρψξα. Άιινη απφ απηνχο εμαζθάιηζαλ κηα ζέζε εξγαζίαο 

βαζηδφκελνη ζε δίθηπα νκνεζλψλ, ελψ άιινη εμαζθάιηζαλ εξγαζία δηα κέζσ 

γλσξηκηψλ κε Έιιελεο θαη εξγνδφηεο. Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη 

ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο φπνπ Αιβαλνί κεηαλάζηεο εξγάδνληαη ζε κηθξν-

επηρεηξήζεηο ηδηνθηήηεο ησλ νπνίσλ είλαη άιινη Αιβαλνί κεηαλάζηεο ( Κφληεο, 2009, 

ζει.302). 

    Σα επαγγέικαηα ηα νπνία αζθνχζαλ νη Αιβαλνί κεηαλάζηεο ζηελ παηξίδα ηνπο 

πξηλ ηελ έιεπζή ηνπο ζηελ Διιάδα άπηνληαη ζε ηνκείο φπσο ε βηνκεραλία θαη νη 

βηνηερληθέο κνλάδεο ζαλ εηδηθεπφκελνη ηερλίηεο ή ζαλ εξγάηεο. Έλα πνζνζηφ 

αζθνχζε εηδηθεπκέλα επηζηεκνληθν-ηερληθά επαγγέικαηα θαη έλα άιιν ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ζπνχδαδε. Σα πνζνζηά πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε ζηε ρψξα θαηαγσγήο δειψλνπλ ζεκαληηθά πνζνζηά εηδίθεπζεο θαζψο 

θαη ζπνπδψλ ζηελ αλψηεξε, ηερληθή θαη αλψηαηε εθπαίδεπζε. Δίλαη ζεκαληηθφ απηά 
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ηα επξήκαηα λα ηα ιακβάλνπκε ππφςε θαη λα ηα ζπζρεηίδνπκε κε ηελ κεηέπεηηα 

εξγαζηαθή πνξεία ησλ αλζξψπσλ απηψλ ζηελ Διιάδα. ( Κφληεο, 2009, ζει.301) 

    Πεξλψληαο απφ ην θνκκνπληζηηθφ παξειζφλ ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

θαπηηαιηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν ηεο Brikena 

Balli, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, φινη νη κεηαλάζηεο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο 

εξγάδνληαλ ζε δνπιεηέο ρακειήο εηδίθεπζεο, ρακεινχ θνηλσληθνχ θχξνπο θαη φρη 

θαινπιεξσκέλεο δνπιεηέο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ αληξψλ απαζρνινχληαλ 

ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ. Οη ππφινηπνη εξγάδνληαλ ζε κηθξά εξγνζηάζηα, ζε 

ζπλεξγεία απηνθηλήησλ, βελδηλάδηθα, ζε θαζαξηζκφ θαη ζπληήξεζε θηηξίσλ, 

κεηαθνξέο, γεσξγία, λνζνθνκεία, θαηαζηήκαηα ή σο θεπνπξνί θαη ζπλνδνί 

ζηάζκεπζεο, ιίγνη ήηαλ εθείλνη πνπ απηναπαζρνινχληαλ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

γπλαηθψλ απαζρνιείην ζε νηθηαθέο ππεξεζίεο. Οη ππφινηπεο εξγάδνληαλ ζε κηθξά 

εξγνζηάζηα, εζηηαηφξηα, λνζνθνκεία. Πνιιέο γπλαίθεο αλέθεξαλ φηη είραλ επίζεο 

εξγαζηεί ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο σο επνρηαθνί απαζρνινχκελνη φηαλ πξσηνήξζαλ 

ζηελ Διιάδα. Απφ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ είραλ παλεπηζηεκηαθή θαη 

αλψηαηε εθπαίδεπζε κφλν ηξεηο είραλ θαηαθέξεη λα δηαηεξήζνπλ δνπιεηέο πνπ 

αληαπνθξίλνληαλ ζην επίπεδν ησλ γλψζεσλ θαη ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο (Balli, 2011). 

    Πψο φκσο έρεη επεξεάζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε ηελ έληαμε ησλ Αιβαλψλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο; Δίλαη μεθάζαξν φηη ε κείσζε ησλ ξπζκψλ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα απμάλνπλ ηα πνζνζηά ηεο θηψρεηαο θαη ηεο 

αλεξγίαο, ηα νπνία επεξεάδνπλ θαη ηνπο κεηαλάζηεο. Πνιινί απφ απηνχο ράλνπλ ηηο 

δνπιεηέο ηνπο θαη εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζην λα ζηεξίμνπλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ Αιβαλία, ελψ άιινη κεηψλνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζε Διιάδα θαη 

Αιβαλία (Durmishi & Gjini, n.d.a.). 

    ε κηα ρψξα, φπσο ήηαλ ηφηε ε ζνζηαιηζηηθή Αιβαλία, φπνπ ε εξγαζηαθή 

απαζρφιεζε απνηεινχζε έλα αδηακθηζβήηεην θνηλσληθφ δηθαίσκα, ε δηαδηθαζία 

εχξεζεο εξγαζίαο, ν θφβνο ηνπ λα ράζεη θαλείο ηε δνπιεηά ηνπ θαη ε εκπεηξία ηεο 

αλεξγίαο, ε νπνία είλαη θνηλή γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θφζκνπ, ήηαλ 

άγλσζηεο έλλνηεο θαη εκπεηξίεο γηα ηνπο Αιβαλνχο κεηαλάζηεο. Με ηελ απαξρή ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο ηνπο πνξείαο, νη Αιβαλνί κεηαλάζηεο ήξζαλ αληηκέησπνη κε έλα 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ φπνπ ε αλεξγία, ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα θαη ε δηαδηθαζία 

αλαδήηεζεο εξγαζίαο απνηεινχλ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. Γη‟ απηφ ινηπφλ 
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δηεξεπλψληαο ηηο εκπεηξίεο ησλ κεηαλαζηψλ ζε έλα πιαίζην ην νπνίν καο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλνπκε θαη λα αληηπαξαζέζνπκε εκπεηξίεο ηνπ αιβαληθνχ 

ζνζηαιηζηηθνχ παξειζφληνο θαη εκπεηξίεο ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαζψο πξνθχπηεη έλα ρξήζηκν πιαίζην 

εληφο ηνπ νπνίνπ θαηαλννχκε ηηο ηξέρνπζεο εκπεηξίεο ηνπο ζηελ Διιάδα (Balli, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

Δθκάζεζε ηεο γιψζζαο θαη θνηλσληθή έληαμε: 

    Ζ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θνηλσλία ζηεξίδεηαη ζε θάπνηεο βαζηθέο  

παξακέηξνπο, φπσο είλαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο γιψζζαο θαη ε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο. Απηέο νη παξάκεηξνη θαζηζηνχλ πην νκαιή ηε δηαδηθαζία ηεο έληαμεο 

θαη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ αληίβαξν „‟ζην ηξαχκα ηεο κεηαθίλεζεο‟‟. Ζ 

θαιή γλψζε, σζηφζν, ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε δεκηνπξγηθή 

ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ δηφηη απμάλεη ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ηα 

καζήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο έρνπλ απνθαλζεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθά. Μέζα ζην 

λνηθνθπξηφ θαίλεηαη πσο θπξίαξρε γιψζζα είλαη ε κεηξηθή, φκσο ηα παηδηά ηα νπνία 

πεγαίλνπλ ζε ειιεληθφ ζρνιείν θαη καζαίλνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα γίλνληαη θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν θνξείο ηεο ειιεληθφηεηαο κέζα ζηα ζπίηηα ηνπο κε ηελ κεηάδνζε ησλ 

γλψζεψλ ηνπο. χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ν αξηζκφο 

ησλ αιιφγισζζσλ παηδηψλ ζηα ζρνιεία είλαη πάλσ απφ 90.000 άηνκα, απφ ηα νπνία 

πεξίπνπ 60.000 έρνπλ κεηξηθή γιψζζα ηελ αιβαληθή (Λακπξηαλίδεο & Λπκπεξάθε, 

2001, ζει.266-267). 

     Ζ ζρέζε εθκάζεζεο γιψζζαο θαη θνηλσληθήο έληαμεο δελ απνηειεί έλα δήηεκα ην 

νπνίν αθνξά κφλν ηελ θνηλσληθή νκάδα ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ. Οη γισζζηθέο 
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δεμηφηεηεο ησλ ελήιηθσλ κεηαλαζηψλ (θαη ηδηαίηεξα ε ηθαλφηεηα γξαθήο) απνηεινχλ 

εθφδηα γηα ηνπο ίδηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ θαηαζηάζεηο φπσο ε 

γθεηηνπνίεζε θαη ν απνθιεηζκφο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Πξνθχπηεη ινηπφλ ε 

αλάγθε γηα άλνηγκα ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ε 

έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζε δηαδηθαζίεο δηα βίνπ κάζεζεο. Μηα αλάγθε ε νπνία είλαη 

δπλαηφλ θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ κεηαλαζηψλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 

αιιά θαη λα αλαπηπρζνχλ κεραληζκνί πνπ ζα πξνιακβάλνπλ θαηλφκελα θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ (Λακπξηαλίδεο & Λπκπεξάθε, 2001, ζει.267). 

    Ζ ζεκαληηθφηεξε αδπλακία ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ ζηηο γισζζηθέο ηνπο  

ηθαλφηεηεο είλαη απηή ηεο γξαπηήο έθθξαζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ελψ νη 

ηθαλφηεηεο αλάγλσζεο θαη νκηιίαο είλαη πην δηαδεδνκέλεο. Ζ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο 

σο επί ην πιείζηνλ είλαη άηππε θαη επεξεάδεηαη απφ ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζηελ 

Διιάδα. Γηάθνξνη παξάγνληεο φπσο, ηα ειιεληθά ΜΜΔ (ξαδηφθσλν θαη ηειεφξαζε), 

ε ζπζηεκαηηθή αηνκηθή πξνζπάζεηα θαη ε απαξαίηεηε ζπλαλαζηξνθή κε γεγελείο 

θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ θαίξην ξφιν ζηελ βειηίσζε θαη αχμεζε ησλ γισζζηθψλ 

ηθαλνηήησλ. Πνιινί κεηαλάζηεο δειψλνπλ πσο νη επηθνηλσληαθέο ηνπο δπζθνιίεο, 

ηδηαίηεξα θαηά ηα πξψηα ρξφληα ζηελ Διιάδα,  δπζρέξαηλαλ ηελ έληαμή ηνπο ηφζν 

ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην φζν θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν γεγνλφο απηφ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο άηππνπο ηξφπνπο απφθηεζεο γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ 

ππνδειψλνπλ γηα ηελ πνιηηηθή έληαμε ηεο πξψηεο γεληάο κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα 

έλα ζεκαληηθφ θελφ ηφζν απφ πιεπξάο Διιεληθνχ θξάηνπο φζν θαη αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ ( Κφληεο, 2009, ζει.310-311). 

    Πνηα είλαη άξαγε ε ζρέζε ησλ παηδηψλ ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ, ησλ ελήιηθσλ 

κεηαλαζηψλ, ηεο απφθηεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

κεηξηθήο γιψζζαο; Ζ Michail (Michail, 2009) ζην άξζξν ηεο θάλεη ιφγν γηα ηηο 

παξαπάλσ κεηαβιεηέο, εμεγεί πσο ε κία επεξεάδεη ηελ άιιε θαη καο παξαζέηεη θαη 

άιιεο ζπκκεηαβιεηέο πνπ ζπλδξάκνπλ κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν. 

    Όηαλ ηα παηδηά ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ εηζέξρνληαη ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε ε ηθαλφηεηά ηνπο λα κηινχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα είλαη είηε εμαηξεηηθά 

ρακειή είηε αλχπαξθηε. Οη Αιβαλνί γνλείο, ηα παηδηά ησλ νπνίσλ δηαλχνπλ ηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία, ζρεδφλ πάληα κηιάλε αιβαληθά κέζα ζην ζπίηη. Με ην πέξαζκα 

ηνπ ρξφλνπ, θαζψο ηα παηδηά ηνπο κεγαιψλνπλ θαη πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν, απμάλνπλ 
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ζηαδηαθά ηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα  ηα παηδηά ησλ 

Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ (φπνπ ζρεδφλ φινη ηνπο έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα) 

απνθηνχλ πνιχ γξήγνξα δεμηφηεηεο ζηελ ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη 

παξνπζηάδνπλ επθνιία ζην λα αλαπηχζζνπλ θνηλσληθέο ζρέζεηο κε Έιιελεο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα είλαη πην εχθνιν γη‟ απηά λα 

αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο κε ηνπο Έιιελεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο γνλείο ηνπο. Οη Αιβαλνί 

γνλείο ζεσξνχλ πσο ε εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα 

ηα παηδηά ηνπο γη‟ απηφ θαη ηα ελζαξξχλνπλ λα κειεηνχλ ζθιεξά. Οη εθπαηδεπηηθνί 

πνιχ ζπρλά κηιάλε κε ελζνπζηαζκφ γηα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ ηα παηδηά 

απηά ζην ζρνιείν (Michail, 2009). 

    Απφ ηελ άιιε πιεπξά πνιινί Αιβαλνί γνλείο δηακαξηχξνληαη φηη ηα παηδηά ηνπο 

δελ ελδηαθέξνληαη λα δηαηεξήζνπλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη απνθεχγνπλ  ηε 

ρξήζε ηεο αθφκα θαη κέζα ζην ζπίηη. Σα παηδηά απηά ζπλήζσο είλαη καζεηέο νη 

νπνίνη έρνπλ θαιέο επηδφζεηο ζην ζρνιείν θαη ζηνρεχνπλ ζε αθαδεκατθέο ζπνπδέο 

ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, είλαη παηδηά ηα νπνία ζπλήζσο αλαπηχζζνπλ θηιίεο κε παηδηά 

Διιήλσλ θαη νη επηινγέο ηνπο απηέο ζπρλά ελζαξξχλνληαη απφ ηελ γεληθφηεξε ζηάζε 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Οη νηθνγέλεηεο νη νπνίεο επηιέγνπλ λα κηινχλ ειιεληθά κέζα 

ζην ζπίηη είλαη ζπλήζσο νηθνγέλεηεο νη νπνίεο δελ έρνπλ ειηθησκέλα άηνκα πνπ δνπλ 

καδί ηνπο (δειαδή παππνχδεο). Γεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη παππνχδεο δελ κηινχλ 

ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη δπζθνιεχνληαη αθφκε θαη λα αθνινπζήζνπλ κηα απιή 

ζπλνκηιία ζηα ειιεληθά, νη νηθνγέλεηεο κε ειηθησκέλνπο αλζξψπνπο ηείλνπλ λα 

κηινχλ αιβαληθά κέζα ζην ζπίηη. Χζηφζν ππάξρνπλ θαη εθείλεο νη ελδηαθέξνπζεο 

πεξηπηψζεηο φπνπ κηθξά παηδηά (ειηθίαο 6 έσο 12 εηψλ) θαη έθεβνη πξνηηκνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα φηαλ ζπλδηαιιάζζνληαη κε ηνπο γνλείο ηνπο 

ελψ επηθαινχληαη ηα αιβαληθά ηνπο ζηηο δηαδξαζηηθέο ηνπο ζρέζεηο κε ηνπο 

παππνχδεο. Δπεηδή, ινηπφλ, ηα αιβαληθά δελ δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία ε ειιεληθή 

γιψζζα θαίλεηαη λα έρεη πάξεη κηα εγεκνληθή ζέζε θαη λα είλαη ε πην δεκνθηιήο 

κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ (Michail, 2009). 
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Γηαδηθαζία θαη πηπρέο  ηεο ελζσκάησζεο 

    Γηάθνξεο νκάδεο αηφκσλ πεξλνχλ θάζε ρξφλν ηα ειιεληθά ζχλνξα, καδί ηνπο νη 

άλζξσπνη απηνί θέξνπλ εθηφο απφ ηα βαζηθά αληηθείκελα επηβίσζεο θαη ηηο 

πξνεγνχκελεο εηδηθφηεηέο ηνπο, κηα ζεηξά απφ αμίεο θαη ήζε, παξαδφζεηο ηνπ ηφπνπ 

ηνπο, πνιηηηθέο απφςεηο θαη κηα ζεηξά άιια αγαζά. Σα αγαζά απηά, πνπ εκπεξηέρνπλ 

κηα νιφθιεξε πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά αιιά θαη ζηνηρεία πνπ απνθαιχπηνπλ ην 

θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηνπ θάζε „‟κεηαθνξέα‟‟ ηνπο, επεξεάδνπλ φπσο 

επίζεο θαη επεξεάδνληαη απφ ηνλ ηφπν ππνδνρήο κε ηελ δηαδηθαζία ηεο  θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο (Φεκκέλνο, 2003, ζει.128). 

   Ο φξνο „‟θνηλσληθή ελζσκάησζε‟‟ δελ απνηειεί κηα γεληθή θαη αφξηζηε έλλνηα 

νχηε θαη θέξεη ην ίδην πεξηερφκελν ζε θάζε επνρή θαη γηα θάζε εζληθή θνηλσλία. Ο 

φξνο απηφο δηακνξθψλεηαη απφ ηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο αιιά θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο θαη ζπληζηά ην απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο 

εξκελείαο θαη θνηλσληθήο δηαπξαγκάηεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη παξάγνληεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηηο έλλνηεο ηεο έληαμεο θαη ηεο ελζσκάησζεο κπνξεί λα είλαη 

ζεζκηθνί, φπσο ε θαηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε 

θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, νη λφκνη πεξί ηζαγέλεηαο θαη ηα επίπεδα ησλ δηαθξίζεσλ θαη 

ηνπ ξαηζηζκνχ. Μπνξεί επίζεο λα είλαη παξάγνληεο ιηγφηεξν κεηξήζηκνη, φπσο ν 

πνιηηηζκφο, ε εζλνηηθή ή ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα, ην θχιν, νη κεηαλάζηεο γνλείο, ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην, ην κέγεζνο θαη ε δνκή πξνυπάξρνπζαο ζπλεξγαζίαο εζλνηηθψλ 

θνηλνηήησλ θαη ε απηελέξγεηα (Παπαδνπνχινπ, 2006, ζει.300). 

    Οη δηαδηθαζίεο έληαμεο θαη ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία είλαη παξφκνηεο κε απηέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Χζηφζν, 

κηα πνιχ ζεκαληηθή δηαθνξά θαίλεηαη λα είλαη ε πνιχπινθε θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο αλαπνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

απνθαλζεί ν ηζρπξφηεξνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηελ δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο 

ηνπο έληαμεο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο αληαλαθιά ηελ 

νπζηαζηηθή θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα αλαπηπγκέλε θαη εμειηγκέλε θνηλσλία. 

Απηή ηνπο ε δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ 

απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δχλακε πνπ ηνπο σζεί ζηελ κεηαλάζηεπζε θαζψο θαη ζηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ Διιάδα (Παπαδνπνχινπ, 2006, ζει.345). 
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    Ζ δηαδηθαζία ηεο ελζσκάησζεο απνηειεί έλα πνιχπινθν θαη πςίζηεο ζεκαζίαο 

δήηεκα πνπ ηαιαληεχεη θάζε ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Ο βαζηθφο 

πξνβιεκαηηζκφο πνπ δηαθαηέρεη ζήκεξα ηηο ρψξεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ απνηειεί ην 

γεγνλφο  θαηά πφζνλ απηέο κπνξνχλ λα είλαη έηνηκεο θαη „‟ψξηκεο‟‟ λα δερηνχλ ηνλ 

κεγάιν φγθν ησλ κεηαλαζηψλ θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο θαη κε πνηεο ελέξγεηεο ζα 

είλαη εθηθηφ φινη απηνί νη άλζξσπνη πνπ θέξνπλ καδί ηνπο ηηο δηθέο ηνπο έλλνηεο δσήο 

θαη φλεηξα λα ελζσκαησζνχλ ζην θνηλσληθφ ζψκα. Καηά πφζνλ ε νκαιή έληαμή ηνπο 

ζα ζπληειέζεη ζε έλαλ αδηάξξεθην θνηλσληθφ ηζηφ αιιά θαη ζε κηα αξκνληθή 

ζπκβίσζε κε ηνλ γεγελή πιεζπζκφ (Καζηκάηε, 2006, ζει.356). 

    ρεηηθή βηβιηνγξαθία κε ηελ κεηαλάζηεπζε ησλ Αιβαλψλ ζηελ Διιάδα ζεσξεί φηη 

νη κεηαλάζηεο ζηε Νφηηα Δπξψπε είλαη κηα ηδηαίηεξα επάισηε θνηλσληθή νκάδα, κε 

φρη αζθαιή θαη θαθνπιεξσκέλε εξγαζία, πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο θαη 

θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο. Πηζηεχεηαη πσο νη Αιβαλνί ζηελ Διιάδα βηψλνπλ ηνλ 

απνθιεηζκφ ζε πνιιά επίπεδα. ε αληίζεζε κε απηή ηελ θπξίαξρε εηθφλα, ε ελ ιφγσ 

έξεπλα πνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ Αιβαλψλ ζηελ 

Διιάδα πηζηεχεη πσο απηφ δελ κπνξεί λα ιεθζεί σο γεληθφο θαλφλαο γηα ηελ 

πεξίπησζε ησλ Αιβαλψλ ζηελ Διιάδα. Αθνχ εμέηαζε δηάθνξα επίπεδα 

ελζσκάησζεο, φπσο ην πνιηηηθφ πιαίζην, ηε δνκή ηεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο, ην 

ξφιν ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ δηαρξνληθνί 

αιιά θαη εηδηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

ρψξα ππνδνρήο. Μέζα απφ ηηο ζπγθξίζεηο ησλ αηνκηθψλ εκπεηξηψλ ησλ εξσηεζέλησλ, 

ηα εκπεηξηθά επξήκαηα αιιά θαη ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο απφ άιιεο κειέηεο, ν 

ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη πσο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη Αιβαλνί κεηαλάζηεο πνπ 

δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ Θεζζαινλίθε θαηάθεξαλ λα νξγαλψζνπλ ηε δσή ηνπο κε 

φιν θαη πεξηζζφηεξε επηηπρία φζνλ αθνξά ηελ εξγαζία, ηελ θαηνηθία θαη ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Ο ζπγγξαθέαο, επίζεο, αλαγλσξίδεη φηη ππάξρνπλ θαη άιιεο 

πνιιέο ζεκαληηθέο πηπρέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ. Απηέο 

είλαη ε απφθξηζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζην δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο, νη 

ζπδεηήζεηο ησλ ΜΜΔ, ν ξαηζηζκφο θαη ε μελνθνβία, ε πνιηηηζηηθή πξνζαξκνγή ησλ 

ίδησλ ησλ κεηαλαζηψλ αιιά θαη νη αληηιήςεηο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Γελ πξέπεη λα 

ππνηηκάηαη ν θξίζηκνο ξφινο απηψλ ησλ ελλνηψλ ( Hatziprokopiou, 2003). 

    Ζ έληαμε θαη ν απνθιεηζκφο δελ ζεσξνχληαη ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο, αιιά κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ παξάιιειεο, αλ θαη αληίζεηεο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο 
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ιεηηνπξγνχλ κέζα απφ αληηθαηηθνχο κεραληζκνχο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ 

ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ. Απφ ηε κηα ππάξρνπλ δπλάκεηο, αληηδξάζεηο θαη 

κεραληζκνί πνπ σζνχλ ηνπο κεηαλάζηεο πξνο ηνλ απνθιεηζκφ, ελψ απφ ηελ άιιε 

ππάξρνπλ πξνζσπηθέο ή νηθνγελεηαθέο ζηξαηεγηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο φπσο ηα 

θνηλσληθά δίθηπα, ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ηελ έληαμε. Αληηθαηηθά κνηίβα φπσο ε 

λφκηκε ή ε παξάλνκε θαηάζηαζε, ε ηππηθή θαη άηππε απαζρφιεζε, ε απνδνρή ή νη 

δηαθξίζεηο ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο αληαλαθιψληαη ζηηο εκπεηξίεο ηνπ θάζε κεηαλάζηε 

μερσξηζηά. Ζ γεκάηε θφβν δσή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαλνκίαο δίλεη δξφκν γηα 

λέεο ειπίδεο κεηά ηελ λφκηκε απνθαηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο. Ζ εξγαζία, παξά ην 

ρακειφ θνηλσληθφ ηεο θχξνο, απνθηά κηα θνηλσληθή αμία θαη νη κεηαλάζηεο θαίλεηαη 

λα αλαδηακνξθψλνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ ηηο δσέο ηνπο γχξσ απφ ηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο, θαηνηθίαο θαη αλαςπρήο (Hatziprokopiou, 2003). 

       Υσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ Αιβαλνί κεηαλάζηεο πνπ δνπλ ζε 

ζπλζήθεο θηψρεηαο ή φηη νη κεηαλάζηεο σο κηα θνηλσληθή νκάδα δελ απεηινχληαη απφ 

ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ηα επξήκαηα ππνζηεξίδνπλ ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία 

ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ θαίλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα νηθνδνκήζεη ζηαδηαθά κηα 

δσή ζηελ πφιε, παξά ηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. ηελ 

αξρή ν κεηαλάζηεο ήμεξε ειάρηζηα γηα ηελ θνηλσλία ππνδνρήο, δελ κηινχζε ηε 

γιψζζα, δελ είρε θακία επαθή κε ηνπο ληφπηνπο θαη αλαγθάζηεθε λα ππεξεηήζεη 

ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δελ είρε ππεξεηήζεη πνηέ ζην παξειζφλ. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ν κεηαλάζηεο δνχζε παξάλνκα. ηαδηαθά ν κεηαλάζηεο επηκνξθψζεθε 

γηα ηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο ζηελ ρψξα ππνδνρήο, απέθηεζε δεμηφηεηεο, θαζψο 

επίζεο έλαλ απηνζεβαζκφ αιιά θαη ηελ δχλακε λα δηαπξαγκαηεχεηαη κε εξγνδφηεο ή 

ηνπιάρηζηνλ λα απνρσξεί απφ κηα εξγαζία φηαλ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο. Ο 

κεηαλάζηεο άξρηζε λα δηαρεηξίδεηαη ηελ απφθηεζε ηεο λνκηκφηεηάο ηνπ, λα 

δεκηνπξγεί επαθέο κε ηνπο ληφπηνπο θαη λα ρηίδεη πξνζσπηθέο ζρέζεηο κε θάπνηνπο 

απφ απηνχο, άξρηζε λα καζαίλεη ηε γιψζζα θαη λα ζπλεζίδεη ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ 

ηξφπν δσήο ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο, ελψ ηα παηδηά πήγαηλαλ ζρνιείν 

(Hatziprokopiou, 2003). 

     Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε έλλνηα ηεο „‟δεχηεξεο γεληάο‟‟ έρεη γίλεη έλα ζεκαληηθφ 

εξεπλεηηθφ ζέκα ζηνλ ηνκέα πνπ κειεηά ηε κεηαλάζηεπζε. Οη κειεηεηέο έρνπλ θάλεη 

κηα δηάθξηζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ πνπ γελλήζεθαλ ζηελ ρψξα θαηαγσγήο, αιιά 

κεγάισζαλ θαη ζπνχδαζαλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο θαη ηελ „‟θιαζηθή δεχηεξε γεληά‟‟, 
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δειαδή ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο. Οη κειεηεηέο „‟δεχηεξεο 

γεληάο‟‟ επηθεληξψλνληαη ζηα δεηήκαηα ηεο έληαμεο θαη ηεο ελζσκάησζεο ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο. 

    Σν κείδνλ εξψηεκα δελ είλαη εάλ νη κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο ζα ελζσκαησζνχλ 

ζηελ θνηλσλία αιιά ζε πνην ηκήκα ηεο θνηλσλίαο ζα ελζσκαησζνχλ. χκθσλα κε 

ηνπο εξεπλεηέο είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί εάλ απηνί νη λένη κεηαλάζηεο 

πξφθεηηαη λα εληαρζνχλ ζηε κεζαία ηάμε, επηηπγράλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

αλνδηθή αθνκνίσζε ή εάλ ζα εληαρζνχλ ζε θάπνηα πεξηζσξηνπνηεκέλε θνηλσληθή 

νκάδα, ζπκκεηέρνληαο έηζη ζε κηα „‟αληηζεηηθή θνπιηνχξα‟‟, ε πεξίπησζε ηεο 

θαζνδηθήο αθνκνίσζεο (Athanasopoulou, 2011). 

     ηελ ελ ιφγσ έξεπλα νη λεαξνί ππφ κειέηε Αιβαλνί ραξαθηεξίδνληαη σο „‟δεχηεξε 

γεληά‟‟, κε ηελ έλλνηα φηη δελ κεηαλάζηεπζαλ κφλνη ηνπο ζηελ Διιάδα, αιιά καδί κε 

ηνπο γνλείο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ηνπο ειηθίαο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξφσξεο εθεβείαο ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο έρνπλ δήζεη ζηελ Διιάδα γηα 

ηνπιάρηζηνλ νθηψ ρξφληα. Όινη ηνπο έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζε ειιεληθφ ζρνιείν θαη 

κηινχλ άπηαηζηα ειιεληθά. Γεδνκέλνπ φηη απηφ ην άξζξν είλαη κηα αλζξσπνινγηθή 

κειέηε, θαη κε ηηο δχν εθθάλζεηο δειαδή ηεο αλζξσπνινγηθήο ζεσξίαο θαη κεζφδνπ, 

επηθεληξψλεηαη ζηε δηαθξαηηθή κεηαλάζηεπζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο ηεο κεηαλάζηεπζεο. ηφρνο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ ηα 

δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ ίδησλ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, 

φπσο επίζεο θαη δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηεο έξεπλαο θαζψο 

θαη έλλνηεο θαη πξαθηηθέο ηνπ πψο ε κεηαλάζηεπζε γίλεηαη αληηιεπηή θαη θαηαλνεηή 

απφ απηνχο ηνπο λένπο αλζξψπνπο. ηφρνο ηεο εξεπλήηξηαο είλαη αθφκε λα 

θαηαλνήζεη πψο νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαηαζθεπάδνληαη 

θνηλσληθά θαη ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή πψο απηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαηαζθεπάδνπλ 

θαη νξγαλψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηψλ ησλ λέσλ αλζξψπσλ; Πψο θαη γηαηί νη 

λένη Αιβαλνί ελζηεξλίδνληαη εμαηνκηθεπκέλνπο ηξφπνπο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηε 

δσή; Πψο αληηιακβάλνληαη θαη νξγαλψλνπλ ην παξφλ ηνπο θαη ζρεδηάδνπλ λα 

νξγαλψζνπλ ηε κειινληηθή ηνπο δσή κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο; Πνηεο είλαη νη 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη; (Athanasopoulou, 2011). 

    Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο γίλεηαη θαλεξφ φηη νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο 

ησλ λέσλ Αιβαλψλ νξίδνληαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα αγάπεο θαη ρξένπο πξνο ηνπο 
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γνλείο ηνπο. Δπεηδή απηνί νη λένη αληηιακβάλνληαη ηε δσή ησλ γνληψλ ηνπο σο κηα 

αηέιεησηε ζπζία γηα ηα παηδηά ηνπο, αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε κηαο ζρέζεο 

ακνηβαηφηεηαο. Έηζη ελψ πξνζπαζνχλ λα πηνζεηήζνπλ έλαλ ζχγρξνλν ηξφπν δσήο, ν 

νπνίνο θαίλεηαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθφο ζε απηνχο, ηαπηφρξνλα πξνζπαζνχλ λα 

ζπκβαδίζνπλ κε ηηο επηθπιάμεηο ησλ γνληψλ ηνπο γηα έλαλ ηξφπν δσήο ν νπνίνο ζα 

δηαηεξεί ηνπο θφβνπο θαη ηηο ακθηβνιίεο ηνπο ζε θαηάζηαζε εξεκίαο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά νη λεαξνί Αιβαλνί θαίλνληαη απνθαζηζκέλνη λα ζρεδηάζνπλ ην κέιινλ ηνπο, 

ην νπνίν ην πεξηγξάθνπλ σο αβέβαην θαη δχζθνιν, κφλνη ηνπο, ρσξίο λα αθνινπζνχλ 

ηηο επηζπκίεο θαη ηα ζρέδηα ησλ γνληψλ ηνπο. Οη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ε αβεβαηφηεηα, ε αηνκηθφηεηα, ε δηεζληθφηεηα θαη ε θηλεηηθφηεηα 

αλαδεηθλχνληαη σο βαζηθνί παξάγνληεο ζηε δσή θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ λεαξψλ 

Αιβαλψλ (Athanasopoulou, 2011). 

     Σν ζπκπέξαζκα, ινηπφλ, πνπ αλαδχεηαη κέζα απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα ζρεηηθά 

κε ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηνπο ηξφπνπο νξγάλσζεο δσήο ησλ λέσλ Αιβαλψλ είλαη 

φηη πξφθεηηαη γηα κηα πνιπεπίπεδε δηαδηθαζία κε δχν βαζηθνχο ππξήλεο, ηηο 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη ηα δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα πνπ νηθνδνκνχληαη πάλσ ζε 

απηέο θαη ηελ επηξξνή ηνπ παξφληα ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο. Οη λένη Αιβαλνί 

ηζνξξνπνχλ αλάκεζα ζηνπο θφβνπο θαη ηα φλεηξα ησλ γνλέσλ γηα απηνχο θαη ηηο 

πξνθιήζεηο κηαο ζχγρξνλεο κνληέξλαο θνηλσλίαο. Σα επξήκαηα απηά ζρεηίδνληαη κε 

εξσηήκαηα ηεο έξεπλάο καο πνπ αθνξνχλ ην δήηεκα ηεο πξνζαξκνγήο, ην πψο 

άιιαμαλ ηα πξάγκαηα ζηνλ ηξφπν πνπ κεγαιψλνπλ ηα παηδηά ηνπο νη κεηαλάζηεο 

πξψηεο γεληάο, θαζψο θαη ην ηη έρεη αιιάμεη κέζα ηνπο θαη ηη έρεη κείλεη ζηαζεξφ κε 

ηελ εκπεηξία ηεο κεηαλάζηεπζεο, φπσο ηδέεο, αμίεο, απφςεηο θ.η.ι. Ζ έληαμε, ε 

επίδξαζε ησλ θπξίαξρσλ ηδεψλ ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ λέσλ Αιβαλψλ κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ 

επηξξνή ηνπ πιαηζίνπ θαη ηελ αλάγθε ηνπο λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηα δεδνκέλα ηνπ ηφπνπ πνπ δνπλ. Απφ ηελ άιιε ε αλάγθε ηνπο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο επηζπκίεο θαη ηηο αμίεο ησλ γνληψλ ηνπο ππνδειψλεη ηνλ 

ραξαθηήξα θαη ηελ ζηελή δφκεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ηνπο ζρέζεσλ. 

    Σν βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε επίδξαζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο δσέο απηψλ ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη είλαη κεηαλάζηεο 

πξψηεο γεληάο. Δθηφο απφ ηελ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηα εξεπλεηηθά καο 

εξσηήκαηα εζηηάδνπλ θαη ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα 
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κεηαλαζηεχζνπλ, ηα πξψηα ηνπο ρξφληα ζηελ Διιάδα θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

πξνζαξκνγήο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζρεδηάδνπλ γηα ην κέιινλ ηνπο. 

 

 

ΜΔΘΟΓΟΙ: 

  Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία επηιέμακε ηελ πνηνηηθή έξεπλα δηφηη κπνξεί λα καο 

παξέρεη κηα πινχζηα θαη βαζηά θαηαλφεζε ησλ εξεπλεηηθψλ καο εξσηεκάησλ. Σν 

πνηνηηθφ εξγαιείν πνπ επηιέμακε σζηφζν ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα είλαη ε ζεκαηηθή 

αλάιπζε, δηφηη είλαη κηα κέζνδνο πνπ κπνξεί λα νξγαλψζεη, λα πεξηγξάςεη ηα 

δεδνκέλα κε ιεπηνκέξεηεο θαη λα καο δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 

Καηαγξαθή  Γεδνκέλσλ: 

    Ζ παξνχζα εκπεηξηθή έξεπλα κειεηά ηελ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο 

δσέο ησλ αιβαληθψλ νηθνγελεηψλ πνπ δνπλ ζηελ Διιάδα. Έρνληαο σο βαζηθφ 

εξγαιείν ηελ εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε, ζηφρνο ησλ εξσηεκάησλ καο ήηαλ ε 

δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηψλ κεηαλάζηεπζεο απηψλ ησλ αλζξψπσλ, νη 

νπνίεο εθηείλνληαη απφ ηελ απφθαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο, ην ηαμίδη, ηελ αξρηθή 

πξνζαξκνγή θαη εγθαηάζηαζε θαη θηάλνπλ κέρξη ηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

θαη ηα ζρέδηα ηνπ κέιινληνο. 

    Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα αθνχεη ηνλ 

ζπκκεηέρνληα λα κηιάεη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πηπρή ηεο δσήο ηνπ ή ηεο εκπεηξίαο 

ηνπ. Οη εξσηήζεηο ηνπ ζπλεληεπθηή ελζαξξχλνπλ ηνλ ζπκκεηέρνληα λα κηιήζεη 

ειεχζεξα γηα ηα δηάθνξα δεηήκαηα. Ο εξεπλεηήο θαζνδεγψληαο ηε ζπλέληεπμε κε 

βάζε ηηο εξσηήζεηο ηνπ ζπλεληεπμηαθνχ νδεγνχ ζηνρεχεη ζην λα απνθηήζεη ηα 

δεδνκέλα πνπ ζα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο. Έλα πξνζεθηηθά 

ζρεδηαζκέλν πξφγξακκα ζπλέληεπμεο κπνξεί θαηά θάπνην ηξφπν λα δηαζθαιίζεη ην 

γεγνλφο φηη ν εξεπλεηήο δελ ζα μεράζεη ηελ αξρηθή εξψηεζε ηεο έξεπλαο. (Willing, 

2008) 
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    Αξρηθά ην γεγνλφο φηη είρα λα ζπλδηαιερηψ κε αλζξψπνπο θνηλήο θαηαγσγήο κε ηε 

δηθή κνπ κε έθαλε απηφκαηα λα αηζζάλνκαη νηθεία κε ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

ζα ιάκβαλε ρψξα ε ζπλέληεπμε. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζσ πσο σο 

εξεπλεηήο πνπ ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηεο ζπλεληεχμεηο αλαγλψξηζα ηελ 

ζεκαληηθφηεηα απηψλ ησλ ζπλεληεχμεσλ αιιά θαη ηελ ζπλεηζθνξά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Δπεηδή κηα εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε απαηηεί εζηθή θαη επαίζζεηε 

δηαπξαγκάηεπζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ εξεπλεηή θαη εξσηψκελνπ πξνζπάζεζα λα 

απνθχγσ εξσηήζεηο θαη ζρφιηα πνπ ζα έβαδαλ ηνπο αλζξψπνπο απηνχο ζε δχζθνιε 

ζέζε. Δπηπιένλ δελ πξνζπάζεζα λα θαηαρξαζηψ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εξεπλεηή θαη λα 

εθκαηεχζσ πιεξνθνξίεο θάλνληαο ηνπο εξσηψκελνπο λα αηζζάλνληαη άβνια ή 

πξνζβιεηηθά. Ζ δηαζθάιηζε ελφο θηιηθνχ θιίκαηνο πνπ  βαζίδεηαη ζηνλ ακνηβαίν 

ζεβαζκφ θαη ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε ησλ νξίσλ ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ νκαιή 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ.   

        ηελ ελ ιφγσ έξεπλα ηα δεδνκέλα καο ζπιιέρζεθαλ κέζα απφ ηηο εξσηήζεηο ησλ 

εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, νη νπνίεο εξσηήζεηο έρνπλ κηα ρξνληθή ζπλέρεηα θαη 

ξνή, δειαδή μεθηλνχλ απφ ηα ρξφληα πνπ νη εξσηεζέληεο δνχζαλ ζηελ Αιβαλία θαη 

θηάλνπλ κέρξη ηελ ησξηλή δσή ηνπο ζηελ Διιάδα αιιά θαη ηα ζρέδηα ηνπ κέιινληνο. 

Βέβαηα πνιιέο θνξέο ε κηα εξψηεζε κπνξεί λα καο παξέπεκπε ζε θάπνηα άιιε θαη λα 

θάιππηε θάπνηα άιιν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, θάηη πνπ εμεγεί θαη ηελ επέιηθηε ηδηφηεηα 

ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. Χζηφζν, ην πξψην κνπ κέιεκα ήηαλ λα γλσξηζηψ 

κε ηνλ θάζε ζπλεληεπμηαδφκελν, λα δεκηνπξγεζεί έλα νηθείν θιίκα θαη ζηε ζπλέρεηα 

έρνληαο σο θαηεπζπληήξηα γξακκή ηνλ ζπλεληεπμηαθφ κνπ νδεγφ λα 

πξαγκαηνπνηήζσ ηελ ζπλέληεπμε. 

    Αξρηθά, ίζσο, ππήξρε θάπνηα δπζπηζηία ή ακεραλία απφ πιεπξάο ηνπο. Όκσο 

εμαξρήο ζηφρνο κνπ ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα επράξηζην θαη θηιηθφ θιίκα, φπνπ ν 

εξσηψκελνο ζα ληψζεη άλεηα λα κνηξαζηεί ηηο εκπεηξίεο ηνπ. Απηφ δελ ήηαλ ηδηαίηεξα 

δχζθνιν λα επηηεπρζεί. Κάπνηνη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ζπληέιεζαλ ζεηηθά ζε απηφ 

ήηαλ ε θνηλή καο θαηαγσγή, ε θαηαλφεζε γηα ηνλ ζηφρν ηεο έξεπλαο αιιά θαη ε 

εζηθή ηθαλνπνίεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο. Όηαλ νη εξσηψκελνη ζπλαληνχζαλ 

δπζθνιίεο ζην λα εθθξάζνπλ ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ηφηε επηθαινχκαζηαλ ηελ αιβαληθή γιψζζα θαη θαη‟ απηφλ 

ηνλ ηξφπν κε κηα κηθξή ζπλεξγαζία νη εξσηψκελνη γίλνληαλ πην ζαθείο θαη εχζηνρνη 

ζηα ιεγφκελά ηνπο. Απηφ πνπ ζπλάληεζα ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο εξσηψκελνπο θαη κνπ 
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έδσζε ηδηαίηεξε ραξά, ήηαλ απηή ε επραξίζηεζε, ε λνζηαιγία θαη ε ηθαλνπνίεζε λα 

κνηξαζηνχλ ηηο ηζηνξίεο ηεο δσήο ηνπο, ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο θαη ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο καδί κνπ γηα ηνλ ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαλ. 

 

 

 

 

Σπκκεηέρνληεο: 

    Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλάο κνπ ήηαλ ηξεηο άληξεο θαη ηέζζεξεηο γπλαίθεο 

αιβαληθήο θαηαγσγήο. Οη έμη απφ ηνπο επηά δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ Αζήλα ελψ ε 

ηειεπηαία δεη ζηελ Κξήηε. ρεδφλ φινη ηνπο κεηαλάζηεπζαλ πξηλ απφ ην 2000. Οη 

πεξηζζφηεξνη έθηαζαλ ζηελ Διιάδα κε ην πξψην θχκα κεηαλαζηψλ, ελψ δχν απφ 

ηνπο επηά εγθαηέιεηςαλ ηελ παηξίδα ηνπο ηε δεθαεηία ηνπ 1997, ηφηε πνπ ζηελ 

Αιβαλία είρε μεζπάζεη ε „‟θξίζε ησλ ππξακίδσλ‟‟ θαη ε ρψξα βίσλε πνιηηηθέο θαη 

θνηλσληθέο αλαηαξαρέο.  

    Ζ Κ.Λ. είλαη ην πξνηειεπηαίν παηδί ηεο νηθνγέλεηάο ηεο θαη έρεη δχν θφξεο νη 

νπνίεο ζπνπδάδνπλ. Δγθαηέιεηςε ηελ Αιβαλία ην 2000. Σφηε δελ εξγαδφηαλ νχηε 

εθείλε νχηε ν άληξαο ηεο θαη έηζη απφ θνηλνχ απνθάζηζαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ κε ηα 

δχν παηδηά ηνπο ζηελ Διιάδα γηα λα δήζνπλ κηα θαιχηεξε δσή. Ξεθίλεζε λα 

εξγάδεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο ζπγγεληθνχ ηεο πξνζψπνπ θαη ζπλερίδεη αθφκα θαη 

ζήκεξα λα εξγάδεηαη. 

    Ο Α.Κ. έρεη έλαλ αδεξθφ θαη κηα αδεξθή θαη δνπλ φινη ηνπο ζηελ Διιάδα. Ήξζε 

πξψηνο απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηελ Διιάδα ην 1992, φηαλ ήηαλ 25 ρξνλψλ. Δδψ 

απέθηεζε δχν παηδηά, έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη, ηα νπνία πάλε ζρνιείν. Ο ιφγνο πνπ 

κεηαλάζηεπζε ήηαλ γηα λα μεθχγεη απφ ηελ δχζθνιε θαηάζηαζε ηεο παηξίδαο ηνπ θαη 

λα αλαδεηήζεη κηα θαιχηεξε ηχρε. Όπσο ν ίδηνο καο εμνκνινγείηαη δελ δπζθνιεχηεθε 

ηδηαίηεξα λα βξεη θάπνηα εξγαζία θαηά ηα πξψηα ηνπ ρξφληα ζηελ Διιάδα εμαηηίαο 

ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ δηθηχνπ. Ο Α.Κ. ηψξα έρεη κηα κηθξή επηρείξεζε κε πδξαπιηθά, 

ειεθηξηθά θαη είδε πγηεηλήο θαη είλαη θαη ν ίδηνο πδξαπιηθφο. 
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    Ο .Π. έρεη δχν θφξεο, ε κηα 28 θαη ε άιιε 32 εηψλ θαη δνπλ φινη καδί ζηελ 

Διιάδα. Απνθάζηζαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ην 1997 ιφγσ ησλ δχζθνισλ πνιηηηθψλ 

ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ηφηε ζηελ Αιβαλία. Ζ ρσξηθή εγγχηεηα Αιβαλίαο – 

Διιάδαο θαη ε χπαξμε ζπγγεληθνχ δηθηχνπ ελδπλάκσζαλ ηελ απφθαζε ηνπ 

εξσηψκελνπ λα κεηαλαζηεχζεη καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηελ Διιάδα ην 1997. Ο 

.Π. απηή ηε ζηηγκή είλαη άλεξγνο, ελψ ε γπλαίθα ηνπ ζπλερίδεη λα εξγάδεηαη. 

    Ο Γ.Ε. είλαη παληξεκέλνο θαη έρεη δχν παηδηά, ε θφξε ηνπ ζπνπδάδεη ζηελ Αγγιία 

ελψ ν γηνο ηνπ δεη ζηελ Διιάδα. Σν 1991 απνθάζηζε λα κεηαλαζηεχζεη ζηελ Διιάδα 

θαη νη ιφγνη πνπ ηνλ ψζεζαλ ήηαλ θπξίσο νηθνλνκηθνί. Δγθαηέιεηςε εθείλνο πξψηνο 

ηελ παηξίδα ηνπ θαη κεηά απφ έμη κήλεο αθνινχζεζε θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ. πλερίδεη 

αθφκα θαη ζήκεξα λα εξγάδεηαη. 

    Ζ Μ.Γ. είλαη παληξεκέλε 25 ρξφληα θαη έρεη έλαλ γην ν νπνίνο ζπνπδάδεη. Αξρέο 

ηνπ 1991 απνθάζηζε λα κεηαλαζηεχζεη καδί κε ηα ηξία αδέιθηα ηεο θαη ηνλ ζχδπγφ 

ηεο. Όπσο ε ίδηα καο ιέεη ε κεηαλάζηεπζε γη‟ απηνχο ήηαλ κηα ιχζε, κηα ππφζρεζε 

πνπ είραλ δψζεη ζηνλ εαπηφ ηνπο λα βγνπλ έμσ απφ ηελ Αιβαλία γηα λα δήζνπλ 

θαιχηεξα. Ζ  Μ.Γ. δνχιεπε πνιιά ρξφληα ζε θνχξλν, ελψ ηψξα έρεη δχν 

επηρεηξήζεηο, έλαλ παξαδνζηαθφ θνχξλν θαη έλα αλαςπθηήξην-δαραξνπιαζηείν, 

επεηδή έκαζε θαιά ηε δνπιεηά απηή. 

    Ζ Σ.Μ. έρεη κηα θφξε ε νπνία ζπνπδάδεη ζηελ Ηηαιία. Ήξζε ζηελ Διιάδα ην 1992 

θαη ν ιφγνο πνπ ηελ ψζεζε λα πάξεη απηή ηελ απφθαζε ήηαλ ην λα αθνινπζήζεη ηνλ 

άληξα ηεο, ν νπνίνο είρε κεηαλαζηεχζεη κε ην πξψην θχκα κεηαλαζηψλ, φηαλ άλνημαλ 

ηα ζχλνξα Διιάδαο- Αιβαλίαο. Γελ είρε θάπνην ζπγγεληθφ ή θηιηθφ πξφζσπν ζηελ 

Διιάδα, φκσο ην ζεκαληηθφηεξν γηα εθείλε ήηαλ ε επαλέλσζε ηεο κε ηνλ άληξα ηεο. 

πλερίδεη αθφκα λα δνπιεχεη, ρσξίο φκσο λα αηζζάλεηαη αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά γηα 

ην κέιινλ. 

    Ζ Β.Μ. έρεη έλαλ αδεξθφ θαη κηα αδειθή, φπνπ θαη νη ηξεηο έρνπλ κεηαλαζηεχζεη. 

Δθείλε θαη ε αδειθή ηεο δνπλ ζηελ Κξήηε κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ελψ ν αδειθφο ηεο 

έρεη εγθαηαζηαζεί ζην Βέιγην κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Έθπγε απφ ηελ ρψξα ηεο ην 

1997 καδί κε ηνλ άληξα ηεο θαη ηα δχν κηθξά ηνπο παηδηά. Λφγσ ησλ θνηλσληθψλ-

πνιηηηθψλ αλαηαξαρψλ πνπ είραλ πιήμεη ηφηε ηελ Αιβαλία, απνθάζηζαλ λα δήζνπλ 

ηελ κεηαλαζηεπηηθή εκπεηξία γηα κηα θαιχηεξε ηχρε, γηα κηα θαιχηεξα δσή. Ξεθίλεζε 

λα εξγάδεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ γεηηφλσλ ηεο θαη ζπλερίδεη αθφκα λα εξγάδεηαη. 
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    Πξηλ πξνρσξήζσ ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα αλαθέξσ ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνινχζεζα κέρξη λα θηάζσ ζην ζηάδην ηεο αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ καο. Πξηλ μεθηλήζσ ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο πήξα άδεηα απφ ηελ 

Δπηηξνπή Δξεπλεηηθήο Γενληνινγίαο, ε νπνία έθξηλε νκφθσλα φηη ηεξνχληαη ζηελ 

πξφηαζή καο νη ζεκειηψδεηο αξρέο θαη νη βαζηθνί θαλφλεο δενληνινγίαο πνπ νθείινπλ 

λα δηέπνπλ θάζε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί ζην πιαίζην 

κηαο επλνκνχκελεο Πνιηηείαο. Αθνχ, ινηπφλ, πήξα ηελ άδεηα μεθίλεζα ηελ 

δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ, ηηο νπνίεο καγλεηνθσλνχζα απφ ηελ αξρή έσο ην 

ηέινο. Αθνχ ηειείσζα ηελ καγλεηνθψλεζε, μεθίλεζα ηελ απνκαγλεηνθψλεζε, 

δειαδή ηελ κεηεγξαθή ηνπ πιηθνχ απφ αθνπζηηθφ ζε γξαπηφ θείκελν. Ζ 

απνκαγλεηνθψλεζε ήηαλ απιή ρσξίο ηε ρξήζε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο 

κεηεγξαθήο (transcription), αθνχ απηφ δελ θάλεθε ζθφπηκν κηαο θαη ν ηχπνο ηεο 

αλάιπζεο δελ απαηηνχζε κηα πην ζπζηεκαηηθή κεηαγξαθή πνπ ζα απέδηδε γηα 

παξάδεηγκα ηα πξνζσδηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιφγνπ, ηνπο ρξφλνπο θαζπζηέξεζεο 

θηι.  Μεηά ηελ απνκαγλεηνθψλεζε επηδφζεθα ζηελ νπζηαζηηθή θαη ζε βάζνο κειέηε 

ησλ δεδνκέλσλ γηα λα μεθηλήζσ έλα έλα ηα ζηάδηα ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο. 

     

 

 

 

Αλάιπζε δεδνκέλσλ: 

    Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε είλαη κηα κέζνδνο εληφπηζεο, αλάιπζεο θαη αλαθνξάο ησλ 

δηαθφξσλ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηα δεδνκέλα. Οξγαλψλεη θαη 

πεξηγξάθεη ηα δεδνκέλα κε πινχζηεο ιεπηνκέξεηεο. Χζηφζν, ζπρλά πεγαίλεη πέξα απφ 

ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαη δηεηζδχεη ζε δηάθνξεο πηπρέο 

ηνπ εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο (Braun & Clarke, 2006). 

    Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε φηη ε πνηνηηθή αλάιπζε δελ δηέπεηαη απφ 

απζηεξνχο θαλφλεο, αιιά εθαξκφδεη θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νη νπνίεο 

βνεζνχλ ζην λα εθαξκφζνπκε κε επειημία ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηα 

δεδνκέλα. Δπηπιένλ, ε ζεκαηηθή αλάιπζε δελ είλαη κηα γξακκηθή δηαδηθαζία φπνπ 
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κπνξνχκε απιά λα κεηαθηλνχκαζηε απφ ηε κηα θάζε ζηελ επφκελε. Αληηζέησο, 

απνηειεί κηα δηαδηθαζία ε νπνία καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθηλνχκαζηε απφ ην 

έλα ζηάδην ζην άιιν, δειαδή λα αλαηξέρνπκε ζε πξνεγνχκελν ή επφκελν ζηάδην 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, φηαλ ζέινπκε λα ζπκεζνχκε, λα 

ζηγνπξεπηνχκε, λα απνζαθελίζνπκε θαη λα ζπγθξίλνπκε, αθνχ έρεη λα θάλεη κε 

θαηαλφεζε θαη εξκελεία θεηκέλνπ. Δίλαη, επίζεο, κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ρξφλν, 

γη‟ απηφ θαη ζα πξέπεη λα γίλεη πξνζεθηηθά θαη φρη βεβηαζκέλα (Braun & Clarke, 

2006). 

    Ζ δηαδηθαζία απηή μεθίλεζε κε ηελ εμνηθείσζε κε ηα δεδνκέλα. Ζ δηείζδπζε απηή 

γίλεηαη κε ην δηάβαζκα ησλ δεδνκέλσλ ψζπνπ λα θαηαλνεζνχλ ζε βάζνο. Ζ 

νπζηαζηηθή δηείζδπζε ζηα δεδνκέλα καο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, γηαηί ππνδειψλεη 

ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν έρνπκε θαηαλνήζεη ην πεξηερφκελφ ηνπο. Ζ επαλαιακβαλφκελε 

αλάγλσζε ησλ δεδνκέλσλ, ε αλάγλσζε ησλ ζηνηρείσλ κε ελεξγφ ηξφπν θαη ε 

αλαδήηεζε ζεκαζηψλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα βαζηά θαηαλφεζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Όηαλ πιένλ έρνπκε δηαβάζεη, έρνπκε εμνηθεησζεί κε ηα ζηνηρεία θαη 

έρνπκε δεκηνπξγήζεη  έλαλ αξρηθφ θαηάινγν ηδεψλ κε ην ηη καο ελδηαθέξεη, 

αθνινπζεί ε δεκηνπξγία ησλ αξρηθψλ θσδηθψλ. Οη θσδηθνί δειψλνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαίλνληαη ελδηαθέξνληα γηα ηνλ αλαιπηή θαη 

εθπξνζσπνχλ ηα πην βαζηθά ηκήκαηα ησλ ππφ αλάιπζε πιεξνθνξηψλ. ε απηφ ην 

ζηάδην θσδηθνπνηνχληαη φιεο νη ζπλεληεχμεηο θαη κεηά κειεηνχληαη φινη νη θσδηθνί 

γηα λα νκαδνπνηεζνχλ θαη λα βξεζνχλ θνηλά ζηνηρεία γηα λα γίλνπλ νη ζεκαηηθέο. ηε 

ζπλέρεηα μεθηλάεη ε αλαδήηεζε ησλ ζεκάησλ, φηαλ δειαδή έρνπλ θσδηθνπνηεζεί φια 

ηα δεδνκέλα θαη έρνπκε έλαλ καθξχ θαηάινγν δηαθνξεηηθψλ θσδηθψλ πνπ έρνπλ 

εληνπηζηεί θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. ε απηή ηελ θάζε 

επηθεληξσζήθακε ζηελ εθ λένπ αλάιπζε ησλ ζεκάησλ ζε επξχηεξν επίπεδν, δειαδή 

ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θσδηθψλ ζε πηζαλά ζέκαηα (Braun & Clarke, 

2006). 

 

    Έπεηηα αθνινπζεί ε επαλεμέηαζε ησλ ζεκάησλ. Ζ θάζε απηή μεθίλεζε κε ηελ 

δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο ππνςήθησλ ζεκάησλ φπνπ πξνζπαζνχκε λα ηα βειηηψζνπκε 

είηε κε ηελ αθαίξεζε θάπνησλ απφ απηψλ, φηαλ δελ ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία γηα λα 

ηα ζηεξίμνπλ, είηε κε ηελ ζχκπηπμε ή αλάιπζε ζε επηκέξνπο ζέκαηα άιισλ. ηε 
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ζπλέρεηα αθνινπζεί ν θαζνξηζκφο θαη ε νλνκαηνδνζία ησλ ζεκάησλ, φηαλ πιένλ 

έρνπκε έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ ράξηε ησλ δεδνκέλσλ καο. Σέινο, θηάζακε ζηελ 

παξαγσγή ηεο έθζεζεο, φηαλ δειαδή έρνπκε έλα ζχλνιν πιήξσο επεμεξγαζκέλσλ 

ζεκάησλ θαη απνηειεί ηελ ηειηθή αλάιπζε. ηφρνο ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο είλαη λα 

εθθξάζεη ηελ πεξίπινθε ηζηνξία ησλ δεδνκέλσλ κε ηξφπν ν νπνίνο ζα πείζεη ηνλ 

αλαγλψζηε γηα ηελ αμία θαη ην θχξνο ηεο αλάιπζεο (Braun & Clarke, 2006). 

    ηελ δηθή καο εξεπλεηηθή εξγαζία, έρνληαο αθνινπζήζεη ηελ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο, θαηαιήμακε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεζζάξσλ αμφλσλ, 

ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα ζηεξίμνπκε κε πινχζηα ζηνηρεία απφ ηα δεδνκέλα καο. Οη 

εξσηήζεηο καο εζηίαζαλ αξρηθά ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

εγθαηαιείςνπλ ηελ παηξίδα ηνπο θαη λα βηψζνπλ ηελ κεηαλαζηεπηηθή εκπεηξία. 

Έπεηηα αλαιχνπκε ηα πξψηα ηνπο ρξφληα ζηελ Διιάδα θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο 

πξνζαξκνγήο, ηη δπζθνιίεο αληηκεηψπηζαλ αιιά θαη πνηνη ήηαλ νη βνεζεηηθνί 

παξάγνληεο ζηελ δηαδηθαζία απηή. ηε ζπλέρεηα ζίγνπκε ην επίθαηξν δήηεκα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, πσο έρεη επεξεάζεη ηηο δσέο ηνπο, ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη 

ηη ζηάζε δηαηεξνχλ απέλαληη ζε φιε απηή ηελ θαηάζηαζε. Σέινο, αλαιχνπκε ηα 

κειινληηθά ηνπο ζρέδηα θαη φλεηξα. 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: 

    Ο  ηφπνο εγθαηάζηαζεο ησλ κεηαλαζηψλ, ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ πιαίζην ζην 

νπνίν έρνπλ εληαρζεί επεξεάδεη αλάινγα ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ κεηαλαζηεπηηθή 

εκπεηξία αιιά θαη ηελ δσή ηνπο ζην εθάζηνηε κέξνο. Άιισζηε, ε εκπεηξία ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θαζνξίδεηαη απφ έλα ζχκπιεγκα κεηαβιεηψλ, φπνπ ν ηφπνο 

εγθαηάζηαζεο εθπξνζσπεί κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο κεηαβιεηέο.  

    Αθνινπζψληαο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ζπλεληεπμηαθνχ νδεγνχ νη 

ζπκκεηέρνληεο μεθίλεζαλ λα αθεγνχληαη ηηο ηζηνξίεο ηεο δσήο ηνπο θάλνληαο ηελ 
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πξψηε ζηάζε ζηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ηφηε ζηελ Αιβαλία. Οη εξσηψκελνη 

δίλνληαο πινχζηεο πεξηγξαθέο γηα ηελ ηφηε επηθξαηνχζα θαηάζηαζε, γηα ηα πνιηηηθά 

θαη θνηλσληθά δξψκελα, εμεγνχλ ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο ψζεζαλ λα πάξνπλ απηή ηελ 

θαζνξηζηηθή απφθαζε γηα ηε δσή ηνπο. Έπεηηα κηινχλ γηα ηνλ πξψην θαηξφ ζηνλ λέν 

ηφπν, γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ζε δηάθνξα επίπεδα, είηε απηφ αθνξά ηελ 

εθκάζεζε ηεο γιψζζαο είηε ην ζέκα ηεο λνκηκφηεηαο. Μηινχλ γηα ην δήηεκα ηεο 

έληαμεο θαη πνηνη ήηαλ νη ιφγνη ή νη άλζξσπνη πνπ ζπληέιεζαλ ζεηηθά ζηελ 

ελζσκάησζή ηνπο ζηελ Διιάδα. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη πψο απηή έρεη επεξεάζεη 

ηηο δσέο ηνπο, ηηο δνπιεηέο ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο. Απηφ ην 

θνκκάηη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δχν βαζηθνχο άμνλεο ηεο εξγαζίαο καο. ην ηέινο νη 

ζπλεληεπμηαδφκελνη κνηξάδνληαη καδί καο ηα φλεηξα θαη ηα ζρέδηά ηνπο, είηε απηά 

αθνξνχλ απηνχο ηνπο ίδηνπο είηε ηα παηδηά ηνπο.  

    Μέζα απφ ηηο αθεγήζεηο απηψλ ησλ αλζξψπσλ ζα δνχκε πσο ππάξρνπλ πνιιά 

θνηλά ζηνηρεία ζηηο δσέο ηνπο, φπσο ηα αίηηα πνπ ηνπο νδήγεζαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ 

ή παξφκνηεο δπζθνιίεο θαηά ηνλ πξψην ηνπο θαηξφ ζηελ Διιάδα. Σα θνηλά απηά 

ζηνηρεία αληαλαθινχλ ηελ θνηλή ηνπο πξνέιεπζε, επνκέλσο θαη θνηλσληθφ-

νηθνλνκηθφ πιαίζην, αιιά θαη θνηλά βηψκαηα ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο. Θα δνχκε, 

φκσο, πσο ππάξρνπλ θαη πνιιέο δηαθνξνπνηήζεηο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ν 

ηξφπνο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ρηίδνπλ 

πάλσ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε. Ζ θάζε ηζηνξία είλαη κνλαδηθή, άιισζηε πψο 

κπνξνχκε λα παξαιείςνπκε ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο, φκσο απηφ δελ κπνξεί λα 

ακθηζβεηήζεη ηα θνηλά ζηνηρεία, ηα θνηλά βηψκαηα θαη ηηο θνηλέο απφςεηο ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο  εκπεηξίαο απηψλ ησλ αλζξψπσλ. 

 

 

 

Τα αίηηα ηεο κεηαλάζηεπζεο 

    Μέζα απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ εξσηψκελσλ πξνθχπηνπλ δηάθνξνη ιφγνη πνπ 

ππνζηεξίδνπλ θαη επεμεγνχλ ηελ απφθαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο. Άιινη απφ απηνχο 
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είλαη πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο, ε θηλεηήξηα δχλακε ηεο απφθαζεο, ελψ άιινη είλαη 

ιηγφηεξν ζεκαληηθνί πνπ φκσο κε ηε ζεηξά ηνπο εληζρχνπλ ηελ επηινγή ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο εκπεηξίαο. Σα  βαζηθφηεξα αίηηα ηεο κεηαλάζηεπζεο πνπ 

πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο καο είλαη ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή αζηάζεηα 

ηεο Αιβαλίαο θαη ε ειπίδα γηα κηα θαιχηεξε δσή. 

Οηθνλνκηθνί ιόγνη: 

    Πνιινί απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο παξνπζηάδνπλ ηηο δπζρεξείο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο σο ηελ αηηία ηεο κεηαλάζηεπζεο. Ζ θξίζε, ε αλεξγία θαη ε αβεβαηφηεηα πνπ 

δεκηνπξγνχζε φιε απηή ε θαηάζηαζε ηνπο νδήγεζε λα πάξνπλ ηελ θαζνξηζηηθή απηή 

απφθαζε γηα ηε δσή ηνπο. Γηα ηελ Κ.Λ., ε νπνία είλαη κεηέξα δχν θνξηηζηψλ, ε 

αλεξγία θαίλεηαη πσο είλαη αξθεηή απφ κφλε ηεο γηα λα ηελ σζήζεη λα δηαιέμεη ηνλ 

δξφκν ηεο κεηαλάζηεπζεο .  

<<Τόηε είρα γελλήζεη ηελ κηθξή κνπ θόξε, ήκνπλ ζπίηη, δελ δνύιεπα αιιά νύηε ν άληξαο 

κνπ δνύιεπε θαη απνθαζίζακε λα θύγνπκε γηαηί μέξακε όηη έμσ από ηελ Αιβαλία 

δνύζαλ θαιύηεξα>>.   

Ο Α.Κ. πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ Αιβαλία ηνπ 1992 ηδηαίηεξα δχζθνιε, δηφηη 

ππήξρε θξίζε θαη αλεξγία θαη φπσο ν ίδηνο ιέεη φια θαηαζηξέθνληαλ θαη 

γθξεκίδνληαλ. Όιν απηφ ην θιίκα νδεγνχζε ηνλ θφζκν έμσ απφ ηα ζχλνξα ηεο 

ρψξαο, φπσο θαη ηνλ Α.Κ., ν νπνίνο έθπγε ρσξίο ηδηαίηεξνπο ζπλαηζζεκαηηζκνχο, 

απιά κε ηελ ζθέςε λα δνπιέςεη θαη λα νηθνλνκήζεη. 

 <<…εθεί δελ είρακε θάηη λα απαζρνιεζνύκε θαη απνθαζίζακε λα κεηαλαζηεύζνπκε, 

λα βξνύκε θάηη θαιύηεξν. Σίγνπξα βξήθακε θαιύηεξα. Υπήξρε θξίζε, αλεξγία θαη ην 

πήξακε απόθαζε>>.      

Όπσο καο αθεγείηαη ν Γ.Ε., ην 1991, ηελ ρξνληά πνπ απνθάζηζε λα κεηαλαζηεχζεη 

αιιά θαη πην πξηλ αθφκα, ε θαηάζηαζε ζηελ Αιβαλία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ηφζν ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν, φζν θαη ζην πνιηηηθφ. Οη δπζκελείο 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο απνηεινχλ ηα θξηηήξηα πνπ ζα ηνλ σζήζνπλ ζηελ 

απφθαζε απηή.  

<<Ήηαλ ην 1991 όηαλ ήξζακε ζηελ Διιάδα. Κύξηνο ιόγνο ήηαλ ην νηθνλνκηθό 

πξόβιεκα πνπ ππήξρε ζηελ Αιβαλία θαη ην θαζεζηώο. Ήξζακε εδώ γηα κηα θαιύηεξε 
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δσή θαη ην νηθνλνκηθό. Από θεη θαη πέξα ηα ρξόληα πέξαζαλ ζηηο δνπιεηέο καο θαη 

δεκηνπξγήζακε ηηο νηθνλνκίεο καο εδώ..>>.  

 

 Πνιηηηθνί ιόγνη:  

    Κάπνηνη απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο αλαθέξνληαη ζηα πξνβιήκαηα θαη ηελ 

αζηάζεηα πνπ ραξαθηήξηδαλ ηελ ηφηε πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη ηα 

παξνπζηάδνπλ σο ηελ βαζηθή αηηία ηεο κεηαλάζηεπζήο ηνπο. Δδψ αμίδεη λα 

ζεκεηψζνπκε πσο νη δχν εθ ησλ ηξεηο αλαθέξνληαη ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, 

δειαδή ην 1997, ηφηε πνπ ε Αιβαλία αληηκεηψπηδε ζνβαξά πνιηηηθά δεηήκαηα. Ζ 

Μ.Γ. θάλεη θαη εθείλε ιφγν γηα ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα ηεο ρψξαο ηεο, σζηφζν 

αλαθέξεηαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ην 1990, ηφηε πνπ γίλνληαη ξηδηθέο 

αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο ρψξαο κε ηνλ απνραηξεηηζκφ ηεο δηθηαηνξίαο θαη 

ηελ έιεπζε ηεο δεκνθξαηίαο. Ο .Π., ν νπνίνο έρεη δχν θφξεο, καο πεξηγξάθεη ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ Αιβαλία ηνπ 1997 πνιχ δχζθνιε ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ δξψκελσλ, 

ηεο θαηάζηαζεο πνπ είρε βγεη εθηφο ειέγρνπ, φπσο ν ίδηνο καο εμεγεί. Όια απηά ηα 

γεγνλφηα πνπ ιάκβαλαλ ηφηε ρψξα, ε αλαζθάιεηα θαη ε αζηάζεηα ηνλ νδήγεζαλ ζην 

λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ρψξα ηνπο απηφο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ. Ζ επηινγή ηεο Διιάδαο 

βαζίζηεθε ζε δχν επηπιένλ παξάγνληεο, ηελ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε θαη ηελ χπαξμε 

ζπγγεληθνχ δηθηχνπ ζηελ Διιάδα. . 

 << Η θαηάζηαζε ηόηε ζηελ Αιβαλία, ην 97’ ήηαλ πνιύ δύζθνιε ιόγσ ηεο πνιηηηθήο θαη 

ησλ θνκκάησλ πνπ θπβεξλνύζαλ ηόηε θαη γηα λα αιιάμνπλ θπβέξλεζε βξήθαλ ηξόπν λα 

αλνίμνπλ όια ηα καγαδηά κε όπια ζε όιε ηελ Αιβαλία. Η θαηάζηαζε είρε βγεη εθηόο 

ειέγρνπ θαη έβιεπεο παηδηά ζηνλ δξόκν κε όπια, καραίξηα… ε θαηάζηαζε ήηαλ πνιύ 

δύζθνιε. Γελ κπνξνύζεο λα θνηκεζείο ζην ζπίηη, δελ κπνξνύζεο λα θπθινθνξείο έμσ 

γηαηί κπνξεί λα ζε ζθόησλαλ ρσξίο ιόγν>>. 

  Ζ επφκελε ζπλεληεπμηαδφκελή καο, ε Μ.Γ., καο εμεγεί πσο ην 1990, ε ρξνληά πνπ 

απνθάζηζε λα εγθαηαιείςεη ηελ παηξίδα ηεο, θαίλεηαη πσο ήηαλ ε ρξνληά ηεο 

αιιαγήο γηα ηελ Αιβαλία θαζψο „‟πέθηεη‟‟ ε δηθηαηνξία θαη ε ρψξα δέρεηαη ην λέν 

θαζεζηψο ηεο δεκνθξαηίαο. Ζ απφθαζε ηεο Μ.Γ. λα κεηαλαζηεχζεη ηζνδπλακνχζε κε 

κηα ιχζε αιιά θαη ππφζρεζε ζηνλ εαπηφ ηεο πσο έμσ απφ ηελ Αιβαλία ζα δήζνπλ 

κηα δσή θαιχηεξε, πσο ζα βξνπλ ηελ θαηαπηεζκέλε ηνπο ειεπζεξία πνπ ην θαζεζηψο 
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ηνπ Υφηδα ηνπο ζηεξνχζε θαη έλα πην πξφζθνξν θαη ειπηδνθφξν έδαθνο γηα λα 

ρηίζνπλ φια φζα ηνπο έιεηςαλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίδξαζε ηεο ηειεφξαζεο, ηεο 

Ηιηάδαο πνπ ε ίδηα δηάβαδε εθείλν ηνλ θαηξφ, αιιά θαη ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο 

Διιάδαο, ε απφθαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα θαίλεηαη λα εληζρχζεθε αθφκα 

πεξηζζφηεξν. 

<< Λνηπόλ ην 90’ ήηαλ ε ρξνληά ηεο αιιαγήο ζηελ Αιβαλία, πέθηεη ν θνκκνπληζκόο θαη 

νη Αιβαλνί ζαλ θιεηζκέλνη πνπ ήηαλ ην πεξηκέλακε πσο θαη πσο θαη θύγακε, όπνπ βγεη 

βγεί, κεξηθνί ζηελ Ιηαιία θαη νη πεξηζζόηεξνη ζηελ Διιάδα ιόγσ γεσγξαθηθήο 

ζέζεο>>.<< Κνίηα δελ πήξακε θακία απόθαζε επεηδή έπξεπε λα ηελ πάξνπκε, ήηαλ 

κηα ιύζε, κηα ππόζρεζε πνπ δώζακε ζηνλ εαπηό καο λα βγνύκε έμσ γηα λα δήζνπκε 

θαιύηεξα. Δίρακε ηελ εηθόλα όηη ν θόζκνο έμσ από ηα ηείρε ηεο Αιβαλίαο ήηαλ 

θαιύηεξνο. Απηά ήηαλ ιίγν ηειεόξαζε πνπ είρακε δεη, έια πνπ δελ ήηαλ αθξηβώο έηζη 

όκσο>>.  

    Σν 1997, ε Β.Μ., ε ηειεπηαία ζπλεληεπμηαδφκελή καο καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο 

απνθάζηζαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζηελ Διιάδα. Ο ιφγνο πνπ ζηήξημε απηή ηνπο ηελ 

απφθαζε ήηαλ ε πνιηηηθή αζηάζεηα πνπ επηθξαηνχζε ηφηε ζηε ρψξα  φπνπ ηνλ 

επφκελν ρξφλν, φπσο καο αθεγείηαη ε Β.Μ., ε θαηάζηαζε απηή επηδεηλψζεθε κε ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ πεξηνπζηψλ ηνπ θφζκνπ. Χζηφζν, πξηλ πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ 

απφθαζή ηνπο ζπλέιεμαλ ζηνηρεία θαη ελεκεξψζεθαλ απφ δηάθνξνπο γλσζηνχο γηα 

ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. Έθπγαλ κε ηελ 

ειπίδα κηαο θαιχηεξεο ηχρεο, κηαο θαιχηεξεο δσήο. 

 <<Πήξακε βίδα θαη ήξζακε γηα 6 κήλεο, γηα λα εξεκήζεη ιίγν ε θαζαξία, γηαηί εθείλε 

ηελ ρξνληά είρε γίλεη απηή ε θαζαξία πνπ μέξεη ν θόζκνο κε ηηο ‘’ππξακίδεο’’. Άξα κε 

ην πνπ είδακε ην ηη ήηαλ θαη καο ‘’έθαγαλ΄΄ ηα ρξήκαηα, όηη είρακε θαη δελ είρακε, ηόηε 

θύγακε, θάλακε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα θαη ήξζακε>>..  

 

 

Διπίδα γηα κηα θαιύηεξε δσή: 

   Οη πξνζδνθίεο γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ θαη κηα θαιχηεξε δσή ζπληζηνχλ κηα 

επηζπκία πνπ ζπλαληάκε ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ζπλεληεχμεηο καο. ρεδφλ φινη νη 
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εξσηψκελνη επηθαινχληαη ηελ επηζπκία θαη ην φλεηξν κηαο θαιχηεξεο δσήο ζηελ 

Διιάδα κε δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε ν θαζέλαο. Φαίλεηαη πσο ε ειπίδα γηα θάηη 

θαιχηεξν απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ 

ηελ απφθαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο.  << απνθαζίζακε λα θύγνπκε γηαηί μέξακε όηη έμσ 

από ηελ Αιβαλία δνύζαλ θαιύηεξα >>, << Παο κε ηελ ζθέςε όηη ζα πάσ ζε κηα ρώξα 

πνπ είλαη πην πξνρσξεκέλε θαη έρεη πην σξαία πξάγκαηα ζε ζρέζε κε ηελ Αιβαλία πνπ 

ήκαζηαλ εκείο ηόηε…>>, << Φύγακε γηα κηα θαιύηεξε ηύρε, γηα κηα θαιύηεξε δσή>>.  

 

<<κε ηελ ζθέςε πσο θάπνηα ζηηγκή ζα γπξίζνπκε πίζσ>> 

     Μειεηψληαο ηηο ζπλεληεχμεηο βξήθα έλα ζεκαληηθφ θνηλφ ζηνηρείν κεηαμχ 

θάπνησλ απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο. Γηα φινπο ηνπο εξσηψκελνπο ε εκπεηξία ηεο 

κεηαλάζηεπζεο είλαη κηα θαζνξηζηηθή γηα ηελ δσή ηνπο απφθαζε, πνπ ζα επηθέξεη 

ξηδηθέο αιιαγέο ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσή ηνπο. Κάπνηνη, φκσο, απφ 

απηνχο είραλ δψζεη κηα νξηζκέλε ρξνληθή ηζρχ ζηελ δσή ηνπο ζηελ Διιάδα, θάηη 

θπζηθά πνπ δηαςεχζηεθε κε ηνλ ρξφλν αθνχ δνπλ αθφκε ζηελ Διιάδα. 

 Ο Α.Κ. δειψλεη: << Ήξζακε απιά λα δνπιέςνπκε, λα νηθνλνκήζνπκε, λα καδέςνπκε 

θάπνηα ρξήκαηα, κε ηελ ζθέςε πσο θάπνηα ζηηγκή ζα γπξίζνπκε πίζσ θαη ζα θηηάμνπκε 

θάηη εθεί θαη απηό δελ έγηλε πνηέ>>, ελψ ν .Π. : << Όρη ζρέδηα δελ είρακε θηηάμεη, κε 

ηελ έλλνηα όηη ζα ήηαλ πξνζσξηλή ε δηακνλή καο εδώ ζηελ Διιάδα, αιιά όπσο ήξζαλ 

ηα πξάγκαηα θαη ε θαηάζηαζε ζηελ Αιβαλία… απνθαζίζακε λα κελ γπξίζνπκε πξνο ην 

παξόλ. Πάληα ζηε ζθέςε καο ήηαλ απηό όηη ζα γπξίζνπκε κηα εκέξα ζηελ παηξίδα αιιά 

έρνπλ πεξάζεη 18 ρξόληα θαη πάιη είκαζηε εδώ>>.  

Σέινο, ε Β.Μ. καο εμνκνινγείηαη πσο πήξαλ βίδα γηα έμη κήλεο, κέρξηο φηνπ λα 

πεξάζεη ε δχζθνιε θαηάζηαζε ζηελ Αιβαλία θαη ζηε ζπλέρεηα λα γπξίζνπλ πίζσ. 

Όηαλ φκσο αληηιήθζεθαλ πσο ηα πξάγκαηα ήηαλ πην δχζθνια απφ φζν πίζηεπαλ 

επέλδπζαλ ζηελ ηδέα κηαο κνληκφηεξεο εγθαηάζηαζεο. 
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Η πεξίνδνο ηεο πξνζαξκνγήο: 

   Αθνχ ινηπφλ νη άλζξσπνη απηνί πήξαλ ηελ απφθαζε λα κεηαλαζηεχζνπλ, 

εξρφκελνη ζηελ Διιάδα θηάλνπλ αληηκέησπνη κε έλα λέν πεξηβάιινλ, λέα δεδνκέλα, 

δηαθνξεηηθέο αμίεο, αλζξψπνπο αιιά θαη πξνθιήζεηο. Ζ πεξίνδνο ηεο πξνζαξκνγήο 

ζηε λέα δσή απνηειεί κηα ζεκαληηθή ρξνληθή πεξίνδν γηα φινπο ηνπο εξσηψκελνπο, 

απνηειεί ηε γέθπξα απφ ηελ άθημε ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο κέρξη ηελ ελζσκάησζε. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ πνιιέο δπζθνιίεο θαη εκπφδηα αιιά θαη παξάγνληεο πνπ 

βνήζεζαλ ζεηηθά ζε κηα νκαιφηεξε πξνζαξκνγή. Παξαθάησ ζα δνχκε πνπ 

ζπκπίπηνπλ αιιά θαη πνπ δηαθνξνπνηνχληαη νη απφςεηο θαη νη εκπεηξίεο απηψλ ησλ 

αλζξψπσλ αλαθνξηθά κε ηα πξψηα ηνπο ρξφληα ζηελ Διιάδα. 

   Η δύζθνιε πξνζαξκνγή: 

    Οη έμη απφ ηνπο επηά ζπλεληεπμηαδφκελνπο ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξίνδν ηεο 

πξνζαξκνγήο ηδηαίηεξα δχζθνιε. ρεδφλ φινη κηινχλ γηα κηα δχζθνιε πεξίνδν, φπνπ 

ν θαζέλαο απφ ηνπο εξσηψκελνπο  δίλεη δηαθνξεηηθή βαξχηεηα ζε δηαθνξεηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζαξκνγή. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ιφγηα ηεο Μ.Γ. 

πνπ πεξηγξάθεη ηελ πξψηε ρξνληά ζηελ Διιάδα σο θφιαζε. << Γειαδή ήξζακε, δελ 

μέξακε ηελ λννηξνπία, δελ μέξακε ηε γιώζζα, δελ γλσξίδακε ην παξακηθξό, απιώο 

βξήθακε έλαλ πνπ κίιαγε ιίγα Αξβαλίηηθα θαη καο βνήζεζε λα βξνύκε έλα ζπίηη. Ο 

άληξαο κνπ κεηά έπηαζε δνπιεηά ζαλ κπνγηαηδήο ζε κηα εηαηξία θαη εγώ ήκνπλ ζπίηη. 

Γελ μέξακε νύηε γιώζζα, νύηε λννηξνπία… Απηά είλαη ηα πην πνλεκέλα ιόγηα πνπ ζα 

πσ θαη έρσ πεη ζε όιε κνπ ηε δσή. Η πξώηε ρξνληά ήηαλ θόιαζε. Κνίηαδα ζηα κάηηα 

ηνλ θόζκν, δελ ήμεξα νύηε λα ηνπο κηιήζσ, νύηε λα ηνπο δεηήζσ βνήζεηα, ληξεπόκνπλ 

λα πάσ λα δεηήζσ βνήζεηα>>. Ζ Κ.Λ. ζεσξεί φηη ε δχζθνιε πξνζαξκνγή νθείιεηαη 

ζε δχν βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ είλαη ε γιψζζα θαη ε ζηήξημε ηνπ θξάηνπο. Ζ 

έιιεηςε απηψλ ησλ δχν ζηνηρείσλ, πνπ απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο πξνζαξκνγήο, 

δπζρέξαηλε ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ζπλεληεπμηαδφκελε. <<Γηαηί 

εληάμεη γηα λα δήζνπκε είρακε αθνύ δνπιεύακε, ε γιώζζα όκσο κεγάιν εκπόδην. Από 

ην θξάηνο δελ είρακε θαη θακία βνήζεηα, δελ είραλ ηδέα γηα εκάο, πνηνη είκαζηε εκείο 

πνπ ήξζακε, γηαηί ήξζακε θαη πσο ήξζακε. Καλείο δελ ήζειε λα μέξεη. Πξνζπαζήζακε 
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πάξα πνιύ, κόλνη καο πξνζπαζήζακε>>.  Ζ Β.Μ. αλαθέξεη πσο ε δπζθνιία είλαη ην 

πξψην ζηνηρείν πνπ ζπλαληάεη θάπνηνο φηαλ κεηαλαζηεχεη. Οη κεγάιεο αιιαγέο πνπ 

βίσλε θαη ην γεγνλφο φηη δελ κπνξνχζε λα επηθνηλσλήζεη εμαηηίαο ηεο γιψζζαο ηελ 

είραλ θάλεη λα „‟ράζεη ηελ γε θάησ απφ ηα πφδηα ηεο‟‟ φπσο ε ίδηα ραξαθηεξηζηηθά 

ιέεη. << Γηα 6 κήλεο είρα ξίμεη θιάκαηα, κελ ζνπ πσ ηη ζα κπνξνύζε λα γεκίζεη.. πνιύ 

θιάκα θαη όζεο θνξέο πεξλνύζε ε γεηηόληζζα κνπ έιεγε ‘’ ξε ζπ Βηθηώξηα πάιη θιαηο; 

Τη ζα γίλεη κε εζέλα;’’. Ήκνπλ εδώ αιιά δελ είρα πάξεη ρακπάξη όηη δελ ήκνπλ πιένλ 

ζπίηη κνπ>>. Μφλν έλαο ζπλεληεπμηαδφκελνο, ν Γ.Ε., πεξηγξάθεη ηα πξψηα ρξφληα 

ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ζηελ Διιάδα ζρεηηθά εχθνια θαη 

νκαιά. Θεσξεί πσο απηή ε ζρεηηθά νκαιή πξνζαξκνγή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

έρεη ειιεληθέο ξίδεο, θάηη πνπ ηνλ δηεπθφιπλε ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο, φζν ζε 

δεηήκαηα λνκηκφηεηαο (ειιεληθή ηζαγέλεηα) αιιά θαη απνδνρήο απφ ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. 

 

Τν δήηεκα ηεο λνκηκόηεηαο: 

  Ζ απφθηεζε ησλ λφκηκσλ ραξηηψλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο 

ζπληειεζηέο γηα λα κπνξέζεη έλα άηνκν λα πξνζαξκνζηεί ζηνλ λέν ηφπν θαη λα 

δηεθδηθήζεη ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπ αλήθνπλ. ηελ εξψηεζή καο εάλ ε απφθηεζε ησλ 

λφκηκσλ ραξηηψλ ήηαλ κηα δχζθνιε δηαδηθαζία ή φρη, ζπλαληάκε δχν θαηεγνξίεο, 

εθείλνπο πνπ ηαιαηπσξήζεθαλ ηδηαίηεξα κε ην δήηεκα απηφ θαη εθείλνπο πνπ ηα 

απέθηεζαλ κε κηα ζρεηηθή επθνιία. Οη πεξηζζφηεξνη ζπλεληεπμηαδφκελνη, νη πέληε 

απφ ηνπο επηά, δειψλνπλ πσο ην δήηεκα ηεο λνκηκφηεηαο ηνπο ηαιαηπψξεζε πάξα 

πνιχ, θαζψο έπξεπε λα επελδχζνπλ πνιχ ρξφλν θαη ρξήκα γηα ηελ απφθηεζή ηνπο. 

Δίλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ εξρφκελνη ζηελ 

Διιάδα. Ο .Π. δειψλεη πσο έρνπλ ηαιαηπσξεζεί πνιχ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη 

ε αλακνλή είλαη απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θαηάζηαζε. << Πνιύ..ηώξα έρνπλ 

αιιάμεη ιίγν ηα πξάγκαηα αιιά θαη πάιη θάζε έμη κήλεο πάκε λα αλαλεώζνπκε ηα 

ραξηηά. Παξ’ όιν πνπ έρνπκε ραξηηά ζαλ νκνγελείο, πάκε θάζε ιίγν γηα λα ξσηήζνπκε 

πόηε ζα βγεη ε ππεθνόηεηα. Μαο ιέλε αύξην.. αύξην..κεηά ζε έλαλ κήλα, παο κεηά θαη 

κεηά ζνπ ιέλε ζε έμη κήλεο θαη έηζη έρνπλ πεξάζεη ηα ρξόληα θαη αθόκα πεξηκέλνπκε 

>>. Γηα ηελ Μ.Γ. ην δήηεκα ησλ ραξηηψλ είλαη κηα πηθξή ηζηνξία γηαηί ηεο ζπκίδεη 

εθείλε ηελ πεξίνδν ηεο δσήο ηεο πνπ ήηαλ παξάλνκε, πνπ έλησζε θφβν θαη 
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αλαζθάιεηα αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ηεο πξνθαινχζε ζηελ εξγαζία ηεο. <<  

Λνηπόλ, ε λνκηκόηεηα καο απαζρνινύζε πάξα πνιύ, γηαηί ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 91’ 

μεθηλάεη ε επηρείξεζε ‘’ζθνύπα’’ γηα ηνπο Αιβαλνύο θαη ήηαλ θόιαζε γηα εκάο. Γηα 

εθείλε ηελ πεξίνδν ηνπ Γεθέκβξε θιείζηεθα ηξεηο κέξεο καδί κε ηνλ άληξα κνπ θαη ηα 

αδέξθηα ζην ζπίηη, πήξακε κηα γαινπνύια θαηαςπγκέλε θαη ηελ θάγακε ηξεηο κέξεο, 

θνηκόκαζηαλ ηελ εκέξα θαη μππλνύζακε ηελ λύρηα, βξάδακε ιίγε γαινπνύια ηελ 

ηξώγακε θαη θαζόκαζηαλ κέζα>>. <<Βεβαίσο ήηαλ πνιύ δύζθνια ρσξίο ραξηηά γηαηί 

όηαλ έπηαζα δνπιεηά ε κόλε απεηιή πνπ είρα ζπλερώο ήηαλ ην όηη δελ είρα ραξηηά. Μελ 

θάλεηο ηίπνηα, κελ ιεο ηίπνηα γηαηί ζα ζε απειάζνπκε, ζα θαιέζνπκε ηελ αζηπλνκία θαη 

απηό έγηλε ζη’ αιήζεηα κηα εκέξα>>. Ζ Σ.Μ. δειψλεη θη εθείλε πσο φιε απηή ε 

δηαδηθαζία ησλ ραξηηψλ είλαη ηδηαίηεξα επίπνλε γηαηί απαηηεί θαη ρξήκαηα θαη ρξφλν. 

<< Με έρεη ηαιαηπσξήζεη, κνπ έρεη ‘’θάεη’’ πξώηνλ πνιύ ρξόλν, κνπ έρεη θάεη ιεθηά 

αξθεηά, δελ ην ζεσξνύζα θαη δελ ην ζεσξώ δίθην θαζόινπ απηό κε ηα ραξηηά θαη ηνπο 

μέλνπο>>. Δπηπιένλ, θάπνηνη απφ ηνπο εξσηψκελνπο εθθξάδνπλ ηελ δπζαξέζθεηά 

ηνπο γηα ηα παηδηά ηνπο πνπ ελψ έρνπλ κεγαιψζεη θαη έρνπλ ζπνπδάζεη ζηελ Διιάδα 

δελ έρνπλ ιάβεη αθφκα ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα απφ ην ειιεληθφ θξάηνο. Όπσο καο 

ιέεη ε Μ.Γ. <<ην ζέκα είλαη ηα παηδηά καο ηώξα, πνπ είλαη γελλεκέλα εδώ, πνπ 

ζπνύδαζαλ εδώ, πνπ έρνπλ ειιεληθή παηδεία θαη δελ έρνπλ ηελ ππεθνόηεηα. Τν ηππηθό 

πνπ πξέπεη λα είλαη πξνηεξαηόηεηα γηα θάζε θξάηνο λα δώζεη ζηα παηδηά θαη ζηα παηδηά 

ησλ Αιβαλώλ δελ ηελ έρεη δώζεη αθόκα>>. 

    ε αληίζεζε κε ηνπο παξαπάλσ εξσηψκελνπο, δχν ζπλεληεπμηαδφκελνη ν Α.Κ. θαη 

ν Γ.Ε. δειψλνπλ πσο είραλ θάπνηεο δηεπθνιχλζεηο εμαηηίαο ηεο θαηαγσγήο ηνπο θαη 

απηφ είρε αληίθηππν ζε πνιινχο ηνκείο. Όπσο ν ίδηνο ν Γ.Ε. καο ιέεη ιφγσ ηνπ φηη 

ήηαλ Βιάρνο θαη νξζφδνμνο είρε πνιχ πεξηζζφηεξεο επθνιίεο ζε ζρέζε κε άιινπο 

Αιβαλνχο πνπ δελ είραλ απηή ηελ θαηαγσγή. Σν θξάηνο ηνπο βνήζεζε πεξηζζφηεξν 

θαη απηφ θαίλεηαη ζην ζέκα ηεο λνκηκφηεηαο, φπνπ δελ αληηκεηψπηζε δπζθνιίεο. Σν 

ίδην ηζρπξίδεηαη θαη ν Γ.Ε. ν νπνίνο έρεη ειιεληθέο ξίδεο, γεγνλφο πνπ ηνπ πξνζέδηδε 

πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα. 

 

Η βνήζεηα από ηνπο ζπλαλζξώπνπο: 

    Ζ πεξίνδνο ηεο πξνζαξκνγήο είλαη κηα δχζθνιε πεξίνδνο θαη απαηηεί ηελ 

ζπκκεηνρή πνιιψλ παξαγφλησλ γηα λα επηηεπρζεί νκαιά θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ 
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δηάζηεκα. Ζ βνήζεηα θαη ε απνδνρή απφ ηνπο ζπλαλζξψπνπο, δειαδή απφ ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία, κπνξεί αδηακθηζβήηεηα λα δηαδξακαηίζεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα 

εληαρζνχλ νη άλζξσπνη απηνί ζην λέν πιαίζην. Ζ αμία ηεο αλζξψπηλεο βνήζεηαο 

δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο καο, κέζα απφ ηα ιφγηα ησλ εξσηψκελσλ, νη 

νπνίνη εθθξάδνπλ ηελ επγλσκνζχλε θαη ηελ ραξά ηνπο γηα ηελ βνήζεηα πνπ έιαβαλ. 

ρεδφλ φινη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη κηινχλ γηα ηελ βνήζεηα πνπ δέρηεθαλ απφ ηνπο 

αλζξψπνπο ηξηγχξσ ηνπο, θάηη πνπ ηνπο βνήζεζε είηε λα βξνπλ δνπιεηά, είηε λα 

αηζζαλζνχλ εππξφζδεθηνη, είηε λα αλαπηχμνπλ ην θνηλσληθφ ηνπο δίθηπν. Ζ Σ.Μ. 

ραξαθηεξηζηηθά καο ιέεη: <<. Σηελ αξρή νη άλζξσπνη πνπ γλώξηζα, κηιάσ γηα ηνπο 

Έιιελεο, κε είραλ αγθαιηάζεη. Γλώξηζα ζσζηνύο αλζξώπνπο ηόηε, βξήθα βνήζεηα, 

αλζξώπηλε βνήζεηα. Όηαλ άξρηζα λα  θαηαιαβαίλσ όηη κνπ ιείπνπλ πιένλ πξάγκαηα ζε 

ζρέζε κε ηελ δσή κνπ ζηελ Αιβαλία, έλησζα όηη είρα αλζξώπνπο λα αθνπκπήζσ 

εδώ>>. Όπσο ε πξνεγνχκελε εξσηψκελε έηζη θαη ε Β.Μ. αμηνινγεί θαη κηιάεη κε 

ηδηαίηεξε ζπγθίλεζε γηα ηελ βνήζεηα θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε πνπ εηζέπξαμε απφ ηνπο 

αλζξψπνπο. <<Αιιά ε δπζθνιία είλαη ην πξώην ζηνηρείν πνπ ζπλαληάο όπνπ θη αλ παο. 

Γηαηί όκσο είκαη επραξηζηεκέλε εγώ; Απηό ζέισ λα ζνπ εμεγήζσ. Δίκαη επεηδή νη 

άλζξσπνη είλαη πάξα πνιύ δεζηνί θαη αλ ζε δνπλ ζνβαξή θαη νηθνγελεηάξρε, ζνπ 

δίλνπλ ηελ ςπρή ηνπο>>.  

 

Η πεξίνδνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο:  

    Αθνχ μεθηλήζακε κε ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ηνπο αλζξψπνπο απηνχο λα 

κεηαλαζηεχζνπλ, ζηε ζπλέρεηα θηάζακε ζηελ πεξίνδν ηεο πξνζαξκνγήο, φπνπ είδακε 

ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο απνγνεηεχζεηο πνπ ζπλάληεζαλ νη άλζξσπνη απηνί αιιά θαη ηε 

βνήζεηα θαη  ζπκπαξάζηαζε πνπ έιαβαλ απφ ηνπο ζπλαλζξψπνπο. ηε ζπλέρεηα ν 

επφκελνο άμνλαο πξνο αλάιπζε είλαη ε πεξίνδνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη 

νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ν 

αληίθηππνο ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ απηψλ. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ζα δνχκε πσο φιεο νη απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ ζπγθιίλνπλ θαη 

ζπκθσλνχλ ζην φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηε δσή ηνπο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Χζηφζν νη απφςεηο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη ζηνλ βαζκφ ησλ 

αιιαγψλ πνπ έρνπλ επέιζεη ζηηο δσέο ηνπο εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο άιινη κηινχλ γηα κηα ζρεηηθή επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο 
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δσέο ηνπο ρσξίο φκσο απηφ λα ζπλεπάγεηαη δξακαηηθέο αιιαγέο, ελψ άιινη 

εθθξάδνπλ πιήξε απνγνήηεπζε γηα ηελ έθβαζε ησλ πξαγκάησλ θαη κηινχλ γηα πνιχ 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δσή ηνπο απφ ηνλ θαηξφ ηεο θξίζεο, φπσο παξαδείγκαηνο 

ράξηλ ε αλεξγία.  

   Καη νη επηά ζπλεληεπμηαδφκελνη  καο κηινχλ γηα ηελ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ζηηο δσέο ηνπο θαη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Άιινη 

θάλνπλ ιφγν γηα ηελ αλαζθάιεηα θαη ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ηνπο πξνθαιεί φιε απηή ε 

θαηάζηαζε, άιινη κηινχλ γηα κείσζε ησλ εμφδσλ, άιινη εθθξάδνπλ ηελ αλεζπρία 

ηνπο γηα ην κέιινλ, άιινη αηζζάλνληαη πιήξσο απνγνεηεπκέλνη κε ηελ ησξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία ζεκαίλεη αλεξγία θαη αλαζθάιεηα θαη άιινη είλαη 

δπζαξεζηεκέλνη κε ην γεγνλφο φηη εμαηηίαο ηεο θξίζεο ρξσζηνχλ ζην θξάηνο.  

    Ζ Κ.Λ., ε νπνία κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα ην 2000, κηιάεη πεξηζζφηεξν γηα ηα 

αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο θαη αβεβαηφηεηαο πνπ ηνπο δεκηνπξγεί ε θξίζε, γεγνλφο πνπ 

ηελ θάλεη λα ζθέθηεηαη φιεο ηηο πηζαλέο εθδνρέο γηα ην κέιινλ ηνπο. << Τώξα όκσο 

ηα ζθεθηόκαζηε όια θαη ην ρεηξόηεξν είλαη ηη ζα γίλεη αύξην, πνπ ζα θηάζνπκε, ζα 

γπξίζνπκε πίζσ ή ζα κείλνπκε..ζα ζπλερίζνπκε λα κέλνπκε, πηζηεύσ απηό είλαη ην 

ρεηξόηεξν>>. Όπσο ε Κ.Λ. έηζη θαη ε Σ.Μ. κηιάεη γηα ηελ αλαζθάιεηα πνπ ληψζεη 

εμαηηίαο ηεο θξίζεο. << Ναη, έρεη αιιάμεη. Σνπ είπα πξηλ όηη ην πην ζεκαληηθό είλαη όηη 

ληώζσ αλαζθαιήο πιένλ. Γελ μέξσ ηη ζα κνπ θέξεη ε άιιε κέξα, ζα έρσ ή όρη δνπιεηά. 

Δεε… έρσ καδεπηεί πεξηζζόηεξν ζηα έμνδά κνπ>>.  Ο Α.Κ. ηζρπξίδεηαη πσο ε 

νηθνλνκηθή θξίζε ηνλ έρεη επεξεάζεη αιιά φρη ζε βαζκφ πνπ λα κελ κπνξεί λα δεη, 

ζπλέπεηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο ήηαλ λα κεηψζνπλ ηα έμνδα. << Δληάμεη ηώξα εκέλα 

κε έρεη επεξεάζεη όιν απηό, δελ ην ζπδεηάσ, αιιά αθόκα ηα θαηαθέξλσ λα πιεξώλσ 

ηα πάληα. Άιισζηε θαη εκείο νη ίδηνη αθξηβύλακε ηε δσή ζηηο νηθνγέλεηέο καο, 

ραιάγακε.. από δύν απηνθίλεηα, από δύν κεραλάθηα..θαη όια απηά ρσξίο λα ηα 

ρξεηάδεζαη όπσο δήπνηε, δειαδή δελ ήηαλ αλαγθαίν…>>. Σν ίδην ηζρπξίδεηαη θαη ν 

Γ.Ε. ν νπνίνο πηζηεχεη πσο ηνλ έρεη επεξεάζεη ε θξίζε, ρσξίο φκσο λα βηψλεη θάπνηεο 

ζεκαληηθέο αιιαγέο. <<. Όινλ ηνλ θόζκν έρεη αγγίμεη ε θξίζε αιιά ην αηζζαλόκαζηε 

ιηγόηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο. Τα νηθνλνκηθά καο ήηαλ πάληνηε κεηξεκέλα. Έηζη 

πξνζπαζνύκε ηώξα λα επηβηώζνπκε κε ηνπο λόκνπο ηνπ θξάηνπο, λα πιεξώζνπκε απηά 

πνπ καο αλήθνπλ. Τη λα θάλνπκε..>>. Ο .Π. καο πεξηγξάθεη κηα ζθιεξή θαη γεκάηε 

απνγνήηεπζε πξαγκαηηθφηεηα. Σα ηξηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη άλεξγνο, θάηη πνπ ηνλ 

δπζαξεζηεί πνιχ. << Απνγνεηεπκέλνο, γηαηί νύηε  δνπιεηά έρνπκε… βιέπσ ηε γπλαίθα 
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κνπ πνπ δνπιεύεη από ην πξσί κέρξη ην βξάδπ θαη όηαλ έξρεηαη ην βξάδπ δελ κπνξεί λα 

πεη νύηε ‘’θαιεζπέξα’’ από ηελ θνύξαζε. Γειαδή δνύκε ζαλ ξνκπόη, ηξώκε, 

θνηκόκαζηε, ζεθσλόκαζηε ην πξσί, ε γπλαίθα κνπ πάεη ζηε δνπιεηά θη εγώ ηξηγπξλάσ 

κέζα ζην ζπίηη ζαλ ηε κύγα θαη δελ θάλσ ηίπνηα. Έρσ γίλεη ε λνηθνθπξά ηνπ ζπηηηνύ, 

καγεηξεύσ, θαζαξίδσ..απηό είλαη θαιό αιιά είλαη πνιύ δύζθνιν γηα έλαλ άληξα λα 

δνπιεύεη ε γπλαίθα θαη απηόο λα θάζεηαη ζπίηη. Απηά είλαη ηα δπζάξεζηα ηεο 

Διιάδαο>>. Με εμίζνπ απνγνεηεπκέλα ιφγηα κηιάεη θαη ε Μ.Γ. γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε δσή ηεο. Σν ρεηξφηεξν γηα εθείλε είλαη φηη πιένλ δελ είλαη 

εληάμεη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απέλαληη ζην θξάηνο. <<.: Λνηπόλ, από ηόηε πνπ ήξζε 

ε θξίζε ζηε δσή κνπ άιιαμαλ πάξα πνιιά. Πξώηνλ, ήκνπλ πνιύ εληάμεη κε ηηο 

πιεξσκέο κνπ απέλαληη ζην θξάηνο. Μόιηο ήξζε ε θξίζε κε έρεη θάλεη λα ρξσζηάσ 

παληνύ. Αηζζάλνκαη πνιύ άζρεκα, έρσ ράζεη ηνλ ύπλν κνπ. Δπεηδή εγώ έρσ ηελ αηπρία 

λα κελ έρσ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, δελ γλώξηζα πνηέ βνήζεηα από ηα πξνγξάκκαηα ηνπ 

Δ.Σ.Π.Α. Τν ειιεληθό δεκόζην δελ κε βνήζεζε πνηέ θαη όηη έρσ θηηάμεη, όηη έρσ θάλεη 

είλαη όια κε ηηο δπλάκεηο κνπ>>. 

 

 

 

Τα ζρέδηα ηνπ κέιινληνο: 

  Όπσο είδακε παξαπάλσ φινη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη ηζρπξίδνληαη πσο ε νηθνλνκηθή 

θξίζε έρεη επεξεάζεη ηηο δσέο ηνπο. Κάπνηνη απφ ηνπο εξσηψκελνπο κηινχλ γηα 

ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ βηψλνπλ ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο δσήο ηνπο, ελψ άιινη 

ηζρπξίδνληαη πσο ε θαηάζηαζε ηνπο έρεη επεξεάζεη αιιά φρη ζε ηφζν ζεκαληηθφ 

βαζκφ. Μεηά ην δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηφρνο καο ήηαλ λα ζπδεηήζνπκε κε 

ηηο εξσηψκελεο ηα κειινληηθά ηνπο ζρέδηα, πσο θαη πνπ θαληάδνληαη ηε δσή ηνπο ζε 

κεξηθά ρξφληα θαη εάλ ζθέθηνληαη ηελ ηδέα ηεο επηζηξνθήο. Σν ζπκπέξαζκα πνπ 

αλαδχεηαη κέζα απφ ηα ιεγφκελα ησλ εξσηψκελσλ είλαη κηα γεληθή ζπκθσλία σο 

πξνο ην φηη θαλέλαο ηνπο δελ ζθέθηεηαη λα επηζηξέςεη πίζσ ζηελ παηξίδα ηνπ. 

ρεδφλ φινη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη ηζρπξίδνληαη πσο ζέινπλ λα παξακείλνπλ ζηελ 

Διιάδα. Θέινπλ λα παξακείλνπλ εδψ φπνπ βξίζθνληαη ηα παηδηά ηνπο, φπνπ έρηηζαλ 

ηηο δσέο ηνπο, ηα ζπίηηα ηνπο θαη ηηο δνπιεηέο ηνπο. Θέινπλ λα παξακείλνπλ εδψ ψζηε 



 

[40] 
 

λα βνεζήζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, γηαηί επέλδπζαλ εδψ νηθνλνκηθά αιιά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά αιιά θαη γηαηί έρνπλ πεξάζεη πνιιά ρξφληα. Μφλν ν Α.Κ. ζηελ 

εξψηεζε „‟Ση ζθέθηεζηε γηα ην κέιινλ ζαο;‟‟ δελ καο δίλεη θάπνηα ζαθή απάληεζε, 

αθήλνληαο αλνηρηφ ην ελδερφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο ζε θάπνηα άιιε ρψξα αιιά φρη 

ηεο επηζηξνθήο ηνπ ζηελ Αιβαλία.  

    Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα δνχκε  πσο ηεθκεξηψλνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο νη 

ζπλεληεπμηαδφκελνη αλαθνξηθά κε ην πψο ζρεδηάδνπλ ην κέιινλ ηνπο θαη γηαηί δελ 

ζέινπλ λα επηζηξέςνπλ πίζσ ζηελ παηξίδα ηνπο, εθφζνλ φπσο είδακε παξαπάλσ 

πνιινί απφ απηνχο έθαλαλ ιφγν γηα ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο 

δσέο ηνπο. Κάπνηνη εξσηψκελνη νκνινγνχλ πσο δελ ζθέθηνληαη λα παιηλλνζηήζνπλ 

γηαηί εδψ έρνπλ ρηίζεη ηηο δσέο ηνπο κε πνιχ θφπν θαη δνπιεηά. Δδψ έρνπλ θηηάμεη ηηο 

δσέο ηνπο, ην ζπίηη ηνπο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Όπσο καο ιέεη ν Γ.Ε. : << Άκα καο 

αθήζεη ν Θεόο λα δήζνπκε, εδώ ζα κείλνπκε. Δδώ έρσ θηηάμεη ην ζπίηη κνπ, εδώ έρσ 

ηελ νηθνγέλεηά κνπ. Τα παηδηά δελ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ρώξα, είλαη επραξηζηεκέλνη 

εδώ….>>. Ζ Σ.Μ. ζέιεη θη εθείλε λα ζπλερίζεη ηε δσή ηεο ζηελ Διιάδα αθνχ 

επέλδπζαλ εδψ θαη αγφξαζαλ ζπίηη. <<.: Δεε.. γηα ην κέιινλ εγώ έρσ θάλεη κηα 

πξνζπάζεηα εδώ ζηελ Κξήηε. Δίρα καδέςεη έλα πνζό από ηηο δνπιεηέο πνπ είρα θάλεη 

ηόζα ρξόληα θαη δήηεζα βνήζεηα από ηελ ηξάπεδα, ,πήξα έλα δάλεην, νπόηε έρσ 

αγνξάζεη έλα ζπίηη εδώ. Με απηήλ ηελ έλλνηα, πξώηα ν Θεόο, αλ έρνπκε ηηο δνπιεηέο 

καο εδώ ζα μερξεώζνπκε ηελ ηξάπεδα θαη δελ έρσ ζθνπό γηα αιινύ. Τώξα γηα ηα 

παηδηά κελ κε ξσηάο.. Με κε ξσηάο γηαηί από ηώξα ζηελ θαξδηά κνπ έρεη αξρίζεη λα 

γίλεηαη κηα ιαθθνύβα. Γηαηί θνβάκαη πσο όηη πξνζπάζεηα, όηη δόξη, όηη, όηη, όηη… γηα 

ηα παηδηά>>.  

    Κάπνηνη απφ ηνπο εξσηψκελνπο ζηεξίδνπλ ηελ απφθαζή ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηε 

δσή ηνπο ζηελ Διιάδα ζην γεγνλφο φηη ηα παηδηά ηνπο νλεηξεχνληαη ην κέιινλ ηνπο 

εδψ. Δπνκέλσο θαη εθείλνη ληψζνπλ ην εζηθφ ρξένο λα αθνινπζήζνπλ ηηο απνθάζεηο 

ησλ παηδηψλ ηνπο, λα ζπκβαδίδνπλ κε απηά θαη λα ηα ζηεξίδνπλ φζν κπνξνχλ. 

Πηζηεχνπλ πσο ζα είλαη πνιχ κεγάιεο νη δπζθνιίεο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ ηα παηδηά 

ηνπο εάλ απνθαζίζνπλ λα παιηλλνζηήζνπλ. Όπσο καο ιέεη ε Κ.Λ. << Δληάμεη ζην 

πίζσ κέξνο ηνπ κπαινύ είλαη θαη απηό αιιά ηα παηδηά ζπνπδάδνπλ εδώ, εάλ γπξίζνπκε 

πίζσ ζα είλαη πην πνιιέο νη δπζθνιίεο ζε ζύγθξηζε κε ηόηε πνπ ήξζακε εδώ, γηαηί ηόηε 

ηα παηδηά ήηαλ κηθξά δελ θαηαιάβαηλαλ αιιά ηώξα ζα είλαη δύζθνιν γηα απηνύο λα 

γπξίζνπλ πίζσ κεηά από ηόζα ρξόληα. Όπσο είπακε δελ μέξνπλ νύηε ηελ ηζηνξία ηεο 
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Αιβαλίαο θαη λα πάλε ζρνιείν ζηελ Αιβαλία..θαη απηό είλαη δύζθνιν..>>. Ο .Π. 

νκνινγεί πσο ε κνλαδηθή ηνπ αλεζπρία πιένλ είλαη ηα παηδηά ηνπ θαη ην κέιινλ ηνπο. 

Όζν ηα παηδηά ηνπ δνπλ ζηελ Διιάδα θαη εθείλνο θαη ε γπλαίθα ηνπ ζα βξίζθνληαη 

θνληά ηνπο γηα λα ηα ζηεξίδνπλ θαη λα βιέπνπλ ηα φλεηξά ηνπο λα εθπιεξψλνληαη. 

<< Δπεηδή ηα παηδηά κέλνπλ εδώ θαη δελ κπνξνύλ λα γπξίζνπλ πίζσ γηαηί κεγάισζαλ 

εδώ, έρνπλ θηιίεο, είκαζηε θη εκείο αλαγθαζκέλνη λα κείλνπκε κέρξη ην ηέινο>>. << 

Δκέλα ηώξα κε απαζρνινύλ ηα παηδηά κόλν, ε δσή ηνπο, λα εληαρζνύλ ζηελ θνηλσλία, 

λα παληξεπηνύλ, λα θάλνπλ νηθνγέλεηεο θαη όζν κπνξνύκε εκείο λα ηνπο βνεζήζνπκε 

ηώξα πνπ κπνξνύκε. Απηό είλαη ην ζέκα πνπ κε απαζρνιεί ηώξα… ηα δηθά καο όλεηξα 

έρνπλ ζβήζεη, εκείο δελ νλεηξεπόκαζηε πηα. Δκείο δνύκε έηζη…>>. 

    Ζ Κ.Λ. θαη ε Σ.Μ. νκνινγνχλ πσο εάλ απνθάζηδαλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ Αιβαλία 

ζα ήηαλ ζαλ λα κεηαλαζηεχνπλ γηα δεχηεξε θνξά. Μηα ηέηνηα απφθαζε ζα ζήκαηλε 

κηα λέα αξρή φπνπ ζα έπξεπε λα μαλαπξνζαξκνζηνχλ ζε λέα δεδνκέλα θαη αμίεο. << 

Μνπ είλαη δύζθνιν πιένλ λα ζπλππάξρσ κε αλζξώπνπο πνπ  όπσο πιένλ ηνπιάρηζηνλ 

ιέλε εθεί θαη όπσο πιένλ ην αηζζάλνκαη εγώ, πάιη ζα είκαη μέλε. Πξέπεη λα δώζσ 

αξθεηό ρξόλν ζηνλ εαπηό κνπ γηα λα κάζσ εθεί κε ηνπο αλζξώπνπο, κε ηνλ ηξόπν δσήο 

, κε ηελ θνπιηνύξα ηεο δνπιεηάο εθεί θαη κε όια. Πιένλ είλαη θάηη μέλν γηα κέλα θαη δελ 

κ’ αξέζεη λα είκαη ζηελ ρώξα κνπ ζαλ μέλε, λα πάσ λα θάλσ πάιη ηνλ κεηαλάζηε>>. 

<< Θα πάκε θαη ζα κεηαλαζηεύζνπκε μαλά κέζα ζηελ ρώξα καο. Απηό κε ηξνκάδεη πην 

πνιύ, γηαηί εληάμεη εδώ πνπ ήξζακε έρνπκε ρηίζεη θη εκείο θάηη, έρνπκε ηε θσιίηζα καο, 

ην ζπίηη καο θη απηά αιιά εάλ ρεηξνηεξεύζνπλ ηα πξάγκαηα ππάξρεη ζαλ ζθέςε… 

καθξηά αιιά ππάξρεη>>.  
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σδήτεσε: 

    Ζ Αιβαλία απνηειεί ηελ ρψξα απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε λφηηα Αιβαλία. Έλα άιιν 

εμίζνπ ζεκαληηθφ πνζνζηφ πξνέξρεηαη απφ ηελ θεληξηθή Αιβαλία θαη εηδηθφηεξα ηα 

Σίξαλα. Ζ ζεκαληηθή πξνέιεπζε ησλ Αιβαλψλ απφ πεξηνρέο ηεο Νφηηαο Αιβαλίαο 

ζηεξίδεηαη ζε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο φπσο είλαη ε γεσγξαθηθή θαη 

πνιηηηζκηθή γεηηλίαζε αιιά θαη ε χπαξμε ειιεληθψλ πξνμελείσλ ζηελ πεξηνρή απηή, 

γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ απφθηεζε visa ( Λακπξηαλίδεο & Λπκπεξάθε, 2001, 

ζει. 186). 

    Οη δχν ζεκαληηθφηεξεο θάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ζεκεηψλνληαη ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά κεηαλάζηεπζεο απφ ηελ Αιβαλία ζηελ Διιάδα είλαη ην 1990, φπνπ έρνπκε 

ηελ πηψζε ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ θαζεζηψηνο θαη ιίγν κεηά ην 1997 φπνπ ζηελ Αιβαλία 

δεκηνπξγείηαη κηα λέα νηθνλνκηθή θξίζε εμαηηίαο ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

απνηακίεπζεο ησλ „‟ππξακίδσλ‟‟ (Σξηαληαθπιιίδνπ & Μαξνχθεο, 2010, ζει. 174). 

Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ηεο έξεπλάο καο, φπνπ νη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο κεηαλάζηεπζαλ ιίγν κεηά ην 1990 ή ην 1997, ηηο δχν απηέο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ ε ρψξα βίσλε ζνβαξά νηθνλνκηθά-πνιηηηθά πξνβιήκαηα θαη 

αλαθαηαηάμεηο. 

    Οη βαζηθνί ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη ε 

αλαδήηεζε θαιχηεξεο δσήο θαη ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη νη νηθνλνκηθνί ιφγνη. Γελ 

κπνξνχκε λα παξαιείςνπκε θαη εθείλν ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ (θπξίσο γπλαίθεο) 

πνπ απνθάζηζαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ιφγσ ηεο χπαξμεο ζπγγελψλ ζηελ ρψξα ή 

εμαηηίαο ηεο απφθαζεο ηνπ ζπδχγνπ ηνπο. Δπνκέλσο εδψ κηιάκε γηα εθείλνπο ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ε επηζπκία ηνπο γηα ηελ επαλέλσζε κε ηνπο δηθνχο ηνπο αλζξψπνπο 

ηνπο ψζεζε ζηελ απφθαζε απηή (Κφληεο, 2009, ζει. 293). Σα επξήκαηα απηά 

ηαπηίδνληαη κε ηα ιεγφκελα ησλ εξσηψκελψλ καο, φπνπ θάπνηνη εμ‟ απηψλ 

νκνινγνχλ φηη κεηαλάζηεπζαλ κε ηελ ειπίδα κηαο θαιχηεξεο δσήο, άιινη γηα 

νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο ιφγνπο, ελψ κηα ζπλεληεπμηαδφκελε ηζρπξίζηεθε πσο 

απηφ πνπ ηελ παξαθίλεζε λα κεηαλαζηεχζεη ήηαλ ε επαλέλσζε κε ηνλ άληξα ηεο ν 

νπνίνο βξηζθφηαλ ήδε ζηελ Διιάδα. 
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    Ο βαζηθφο ηξφπνο εχξεζεο εξγαζίαο ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα είλαη 

λα επηθαιεζηνχλ ηα ζπγγεληθά ηνπο δίθηπα, ηα νπνία είηε έρνπλ δεκηνπξγεζεί πην 

πξηλ, είηε ζρεκαηίζηεθαλ ηαπηφρξνλα κε ηελ είζνδφ ηνπο ζηε ρψξα. Άιινη 

κεηαλάζηεο απνθαηαζηάζεθαλ επαγγεικαηηθά βαζηδφκελνη ζε δίθηπα νκνεζλψλ, ελψ 

άιινη δηα κέζσ γλσξηκηψλ κε Έιιελεο θαη εξγνδφηεο. Δπηπιένλ, ππάξρεη θαη εθείλν 

ην πνζνζηφ πνπ εξγάδεηαη ζε κηθξνεπηρεηξήζεηο φπνπ ηδηνθηήηεο είλαη άιινη Αιβαλνί 

(Κφληεο, 2009, ζει. 302). Κάπνηνη απφ ηνπο εξσηψκελνχο καο νκνινγνχλ πσο 

βξήθαλ εξγαζία κέζσ ζπγγελψλ ηνπο πνπ βξίζθνληαλ ήδε ζηελ Διιάδα φηαλ εθείλνη 

κεηαλάζηεπζαλ ελψ άιινη ζπκκεηέρνληεο κηινχλ κε ηδηαίηεξε εθηίκεζε γηα ηελ 

βνήζεηα πνπ ηνπο πξνζέθεξαλ Έιιελεο γείηνλεο λα απνθαηαζηαζνχλ επαγγεικαηηθά. 

    Ζ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θνηλσλία βαζίδεηαη ζε θάπνηεο ζεκαληηθέο 

παξακέηξνπο, φπσο είλαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο γιψζζαο θαη ε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο. Απηά ηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζε κηα πην νκαιή 

πξνζαξκνγή, φπνπ ε θαιή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε 

κηα πην δεκηνπξγηθή θαη νπζηαζηηθή ελζσκάησζε (Λακπξηαλίδεο & Λπκπεξάθε, 

2001, ζει. 266-267). Κάπνηνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληέο καο έθαλαλ ιφγν γηα ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ζρεηηθά κε ηελ γιψζζα θαη ηελ επηθνηλσλία θαη πσο 

απηφ δπζρέξαηλε ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο. Σν δήηεκα απηφ 

θπζηθά άξρηζε λα ιχλεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, φηαλ νη άλζξσπνη άξρηζαλ λα 

εξγάδνληαη, λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ γεγελή πιεζπζκφ αιιά θαη ηα ειιεληθά 

κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Έλαο άιινο εμίζνπ βνεζεηηθφο παξάγνληαο είλαη ηα 

παηδηά ηνπο πνπ πεγαίλνπλ ζρνιείν θαη ιεηηνπξγνχλ ζαλ θνξείο ηεο ειιεληθφηεηαο, 

θάηη πνπ νκνινγνχλ θαη θάπνηνη απφ ηνπο εξσηψκελνχο καο. 

     Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ αθνξνχλ ην δήηεκα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο επίδξαζεο ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο δσήο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα ην κέιινλ. Όζνλ αθνξά 

ην πξψην θνκκάηη, δειαδή ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, θαίλεηαη πσο ππάξρεη νκνθσλία 

ζην φηη έρεη επεξεάζεη ηηο δσέο ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Απηφ πνπ θαίλεηαη 

λα δηαθνξνπνηείηαη είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε θαηάζηαζε απηή έρεη αληίθηππν ζηηο 

δσέο ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάπνηνη απφ απηνχο νκνινγνχλ φηη έρνπλ επέιζεη πνιχ 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο δσέο ηνπο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ε αλεξγία ή ην 

γεγνλφο φηη ρξσζηάλε ρξήκαηα ζην θξάηνο. Δλψ άιινη κηινχλ πεξηζζφηεξν γηα ηα 
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ζπλαηζζήκαηα θφβνπ, αγσλίαο θαη αλαζθάιεηαο πνπ ηνπο έρεη θπξηεχζεη ζρεηηθά κε 

ην αχξην, κε ην κέιινλ, κε ην πφζν αθφκα ζα δηαηεξήζνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο.  

    Όζνλ αθνξά ηα ζρέδηα θαη ηα φλεηξά ηνπο γηα ην κέιινλ, θαλέλαο απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο δελ ζέιεη λα επηζηξέςεη πίζσ ζηελ παηξίδα ηνπ ρεδφλ φινη νη 

ζπλεληεπμηαδφκελνη ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ ηε δσή ηνπο ζηελ Διιάδα, δηφηη εδψ έρνπλ 

ρηίζεη ηηο δσέο ηνπο, εδψ βξίζθνληαη ηα παηδηά ηνπο, εδψ έκαζαλ λα δνπλ. Γηα φινπο 

απηνχο ηνπο αλζξψπνπο έρνπλ πεξάζεη πνιιά ρξφληα, ε Διιάδα είλαη πιένλ ν ηφπνο 

ηνπο θαη φπσο θαίλεηαη κέζα απφ ηα ιεγφκελά ηνπο ζρεδφλ φινη ζέινπλ λα 

ζπλερίζνπλ ηε δσή ηνπο εδψ φπνπ έρηηζαλ ζπίηη, νηθνγέλεηα, θίινπο, ειπίδεο θαη 

κέιινλ κε πνιχ θφπν. Μφλν έλαο ζπκκεηέρνληαο δειψλεη πσο ζέιεη λα δεη πσο ζα 

πάλε ηα πξάγκαηα ζηε ρψξα θαη αλάινγα ζα πξάμεη. Δάλ ε θαηάζηαζε ρεηξνηεξέςεη 

ζθέθηεηαη λα κεηαλαζηέςεη ζε θάπνηα άιιε ρψξα. Δλψ κηα ζπκκεηέρνπζα δειψλεη 

πσο ε ηδέα ηεο επηζηξνθήο ππάξρεη ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ, αιιά πξνο ην παξφλ 

έρνπλ ρηίζεη ηε „‟θσιίηζα‟‟ ηνπο εδψ δειψλεη ραξαθηεξηζηηθά. 

 

 

 

 

σμπεράσματα:  

     Ζ κεηαλάζηεπζε νξίδεηαη σο έλα παγθφζκην θνηλσληθφ θαηλφκελν, νη απαξρέο ηνπ 

νπνίνπ δξνκνινγνχληαη απφ ηα πξντζηνξηθά αθφκε ρξφληα φπνπ νη άλζξσπνη 

κεηαλάζηεπαλ απφ ηνλ έλαλ ηφπν ζηνλ άιινλ κε ζθνπφ λα θαιπηεξεχζνπλ ηηο 

ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο (Βιαράδε, 2009, ζει.28-29). Απνηειεί έλα πεξίπινθν 

δήηεκα, γηαηί επεξεάδεηαη απφ πνηθίινπο θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο θαη ηδενινγηθνχο 

παξάγνληεο. Πξφθεηηαη γηα έλα ξεπζηφ θαηλφκελν, ζπλερψο κεηαβαιιφκελν, ην νπνίν 

επεξεάδεη ηφζν ηηο ρψξεο ππνδνρήο φζν θαη ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο (Βιαράδε, 2009, 

ζει.27). 
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    Σηο δεθαεηίεο ηνπ ‟60 θαη ηνπ ‟70 ζεκεηψζεθε κεγάιε εηζξνή κεηαλαζηεπηηθψλ 

πιεζπζκψλ απφ ηηο λνηηνεπξσπατθέο πξνο ηηο βνξεηνεπξσπατθέο ρψξεο, ελψ ζην 

ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 θαη ηηο αξρέο ηνπ ‟90, εμαηηίαο ηεο θαηάξξεπζεο ησλ 

αλαηνιηθψλ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ κεηαλαζηψλ 

κεηαθηλήζεθε ζηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο θαη Νφηηαο Δπξψπεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο Διιάδαο (Βιαράδε, 2009, ζει.30). 

    Ζ Αιβαλία απνηειεί ηελ ρψξα απφ φπνπ πξνέξρεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε Νφηηα Αιβαλία. Σν γεγνλφο απηφ 

κπνξεί λα εμεγεζεί εμαηηίαο ηεο γεσγξαθηθήο θαη πνιηηηζκηθήο γεηηλίαζεο ηεο 

πεξηνρήο απηήο κε ηελ Διιάδα αιιά θαη ηεο χπαξμεο πξνμελείσλ ζηελ πεξηνρή απηή ( 

Λακπξηαλίδεο & Λπκπεξάθε, 2001, ζει. 186).  Οη βαζηθφηεξνη ιφγνη κεηαλάζηεπζεο 

ησλ Αιβαλψλ ζηελ Διιάδα ήηαλ ε αλεξγία, ε αλέρεηα θαη ε πξννπηηθή κηαο 

θαιχηεξεο δσήο (Κφληεο, 2009, ζει.293). Οη δχν βαζηθφηεξεο ρξνληθέο πεξίνδνη 

δξνκνινγνχληαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ιίγν κεηά ην 

1997(Σξηαληαθπιιίδνπ & Μαξνχθεο, 2010, ζει.174).  

    Όζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ έληαμε ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαίλεηαη πσο ζρεδφλ φινη νη κεηαλάζηεο εξρφκελνη ζηελ 

θαπηηαιηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο Διιάδαο άξρηζαλ λα εξγάδνληαη ζε δνπιεηέο 

ρακεινχ θνηλσληθνχ θχξνπο (Balli, 2009). Σα επξήκαηα απηά είλαη ζεκαληηθφ λα ηα 

ιακβάλνπκε ππφςε θαη λα ηα ζπγθξίλνπκε κε ηηο εξγαζίεο πνπ έθαλαλ νη άλζξσπνη 

απηνί ζηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. Γελ ζα κπνξνχζακε λα κελ αζρνιεζνχκε κε ηελ 

εθκάζεζε ηεο γιψζζαο θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν απηή ζπληειεί ζηελ ελζσκάησζε 

ησλ αηφκσλ. Φαίλεηαη πσο ε θαιή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζπζρεηίδεηαη άκεζα 

κε ηελ δεκηνπξγηθή ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ γηαηί ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο θαη δηάδξαζεο κε ηνλ γεγελή πιεζπζκφ(Λακπξηαλίδεο & Λπκπεξάθε, 

2001, ζει.266-267).    

    Ση ζεκαίλεη ν φξνο „‟ελζσκάησζε‟‟, πνηεο νη πηπρέο ηνπ θαη απφ πνηεο 

παξακέηξνπο δηακνξθψλεηαη; Καηά πφζν έρνπλ ελζσκαησζεί νη Αιβαλνί κεηαλάζηεο 

ζηελ Διιάδα θαη πσο ηα παηδηά δεχηεξεο γεληάο βηψλνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο έληαμεο; 

Υσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ Αιβαλνί κεηαλάζηεο πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο 

θηψρεηαο ή πνπ βηψλνπλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ηα επξήκαηα ππνζηεξίδνπλ πσο 

ε πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηψλ έρεη νηθνδνκήζεη ζηαδηαθά ηε δσή ηεο θαη έρεη 
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θαηαθέξεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο (Hatziprokopiou, 2003).  

Όζνλ αθνξά ηε δεχηεξε γεληά κεηαλαζηψλ θαίλεηαη πσο πξνζπαζνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζε έλαλ ζχγρξνλν ηξφπν δσήο, απηφλ πνπ πξνσζεί ε θνηλσλία, αιιά 

παξάιιεια πξνζπαζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ θαη ζηηο επηζπκίεο ησλ γνληψλ ηνπο πνπ 

ίζσο δελ ζπκβαδίδνπλ ηφζν κε ηηο πξψηεο (Athanasopoulou, 2011).  

    Μεηά ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θηάλνπκε ζηελ δηεμαγσγή ηεο δηθήο καο 

έξεπλαο, φπνπ αξρηθά παξαζέηνπκε ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα 

δηεθπεξαηψζνπκε ηελ έξεπλα. Αθνχ παξνπζηάζακε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, 

εμεγνχκε ηνπο ιφγνπο ηεο επηινγήο ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο γηα λα δηεμάγνπκε 

ηηο ζπλεληεχμεηο θαη λα απνθηήζνπκε ην πιηθφ πνπ ρξεηαδφκαζηε. Μεηά απφ κηα 

ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο θηάλνπκε ζηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηελ επηινγή ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο σο ην βαζηθφ εξγαιείν ηεο 

αλάιπζεο θαη ηεο πεξηγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ καο.  

    Tα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηα ρσξίζακε ζε ηέζζεξεηο βαζηθνχο άμνλεο, δειαδή 

ηα αίηηα ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηελ πεξίνδν ηεο πξνζαξκνγήο, ηελ πεξίνδν ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηα κειινληηθά ηνπο ζρέδηα. Όζνλ αθνξά ηνπο ιφγνπο πνπ 

νδήγεζαλ ηνπο αλζξψπνπο απηνχο λα κεηαλαζηεχζνπλ είδακε κέζα απφ ηα ιεγφκελα 

ησλ ζπκκεηερφλησλ πσο νη βαζηθφηεξνη ιφγνη ήηαλ νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο 

θχζεσο θαη θπζηθά ε πξννπηηθή θαη ε ειπίδα γηα κηα θαιχηεξε δσή. ρεηηθά κε ηνλ 

δεχηεξν άμνλα, δειαδή ηελ πεξίνδν ηεο πξνζαξκνγήο, ραξαθηεξίδεηαη απφ φινπο 

ηνπο εξσηψκελνπο σο κηα πνιχ δχζθνιε πεξίνδνο ηεο δσήο ηνπο. Οη βαζηθφηεξεο 

δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ ήηαλ ην δήηεκα ηεο λνκηκφηεηαο, ε δπζθνιία κε ηε 

γιψζζα θαη ε πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα, αμίεο θαη ηξφπν δσήο. Έπεηηα 

αθνινπζεί ε πεξίνδνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δδψ βιέπνπκε πσο ππάξρεη κηα 

θαζνιηθή ζπκθσλία σο πξνο ην φηη ε θαηάζηαζε απηή έρεη επεξεάζεη ηηο δσέο ηνπο 

πνηθηινηξφπσο. ε απηφ ην ζεκείν ε δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζηνλ βαζκφ πνπ έρνπλ 

επεξεαζηεί νη δσέο ησλ αλζξψπσλ απηψλ, πνπ ζεκαίλεη πσο θάπνηνη βηψλνπλ 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο δσέο ηνπο ελψ άιινη θαίλεηαη λα κελ έρνπλ επεξεαζηεί 

ηφζν πνιχ. Αλακθηζβήηεηα φινη εθδειψλνπλ κηα δπζαξέζθεηα θαη αλεζπρία γηα ηελ 

έθβαζε ησλ πξαγκάησλ θαη πνιινί εθθξάδνπλ θφβν θαη αλαζθάιεηα γηα ην αχξην, ηηο 

δνπιεηέο ηνπο, ηα παηδηά ηνπο. Αλ θαη νη άλζξσπνη απηνί θαίλεηαη λα έρνπλ 

επεξεαζηεί απφ ηελ ησξηλή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο επηκέλνπλ πσο ζέινπλ λα 

ζπλερίζνπλ ηηο δσέο ηνπο εδψ. Καλέλαο απφ απηνχο δελ ζέιεη λα παιηλλνζηήζεη, 
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αληηζέησο ηζρπξίδνληαη πσο ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ εδψ φπνπ έρνπλ ρηίζεη ηα ζπίηηα 

ηνπο, φπνπ βξίζθνληαη ηα παηδηά ηνπο, φπνπ έκαζαλ λα δνπλ θαη λα νλεηξεχνληαη. Ζ 

αιβαληθή νηθνγέλεηα ζηελ „‟Διιάδα ηεο θξίζεο‟‟ θαίλεηαη λα βηψλεη ζε κεγαιχηεξν ή 

κηθξφηεξν βαζκφ ηελ θξίζε ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηεο. Παξ‟ φια απηά ε 

θαηάζηαζε απηή θαίλεηαη λα κελ είλαη δπλαηή λα επεξεάζεη ηελ επηζπκία ζρεδφλ 

φισλ ησλ αλζξψπσλ απηψλ λα ζπλερίζνπλ ηηο δσέο ηνπο ζηελ Διιάδα φπνπ έκαζαλ 

λα δνπλ θαη λα ειπίδνπλ. 
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 Παράρτεμα:  

 

πλεληεπμηαθφο Οδεγφο: 

 Θα ικελα αν μπορείτε να πάτε πίςω ςτθν χρονιά που αποφαςίςατε να 
μεταναςτεφςετε και να μου μιλιςετε για εκείνο τον καιρό.  Μπορείτε να μου πείτε 
ότι κυμάςτε και ότι είναι ςθμαντικό για εςάσ. 

  
*Και μετά μπορϊ  να κζςω  αυτζσ τισ ερωτιςεισ  αν δεν ζχουν ιδθ  

απαντθκεί από τον άνκρωπο. 

 

 Πϊσ ιταν θ κατάςταςθ τότε ςτθν Αλβανία; 

 
 Πϊσ πιρατε τθν απόφαςθ να ζρκετε; 

 

 

 Όταν πλζον ιςαςταν αποφαςιςμζνοι να εγκαταλείψετε τθ χϊρα ςασ πϊσ  
νιϊκατε;  

 

 Είχατε φτιάξει πολλά όνειρα και ςχζδια; 
 

 Ήρκατε όλοι μαηί ι ςε διαφορετικά χρονικά διαςτιματα; 
 

 

 Φτάνοντασ ςτθν Ελλάδα τα πράγματα ιταν όπωσ τα είχατε ςτο μυαλό ςασ; 
 

 Μπορείτε να μου πείτε για τθν προςαρμογι ςασ εδϊ…. 
 

 

 Πϊσ προςαρμοςτικατε; Ήταν μια εφκολθ διαδικαςία;  Τι κάνατε 
για να μπορζςετε να προςαρμοςτείτε? 

 

 Νιϊςατε ευπρόςδεκτοι ι αντιμετωπίςατε δυςκολίεσ; 
 

 Το κζμα των χαρτιϊν και τθσ νομιμότθτασ ςασ ταλαιπϊρθςε, ςασ ταλαιπωρεί 
ακόμα; 
 

 

*Αν μπορείτε να ςκεφτείτε τθν οικογενειακι ςασ ηωι ςτθν Αλβανία και να τθν 

ςυγκρίνετε  με τθν οικογενειακι ςασ ηωι εδϊ… μπορείτε να περιγράψετε 

 

 Πϊσ άλλαξαν τα πράγματα ςτισ ηωζσ ςασ, ςτον τρόπο που μεγαλϊνετε τα παιδιά 
ςασ; 
 

 Έχοντασ περάςει τα χρόνια πϊσ νιϊκετε τϊρα εδϊ; 
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 Έχετε τακτοποιθκεί, δουλεφετε, τα παιδιά ςασ με τι αςχολοφνται. 
 

 Λίγα λόγια για τθν κοινωνικι ςασ ηωι εδϊ, ςυναναςτρζφεςτε με Έλλθνεσ, Αλβανοφσ 
?  

 Πωσ είναι να είναι κάνεισ Αλβανόσ μετανάςτθσ ςτθν Ελλάδα?   Τι ηει κακθμερινά, τι 
αντιμετωπίηει ςτθ δουλεία, όταν ψάχνει ςπίτι? 
 

 Τι γλϊςςα μιλάτε μζςα ςτο ςπίτι;  Τι είναι θ Αλβανικι γλϊςςα για εςάσ?  Για τα 
παιδιά ςασ? 
 

 

 Όταν ιρκατε αλλάξατε κρθςκεία, αν ναι αυτό επθρζαςε κάτι; 
 

 # Θα ικελα να μου πείτε για τθ ηωι ςασ τϊρα που θ χϊρα αντιμετωπίηει αυτζσ τισ 
δυςκολίεσ; Από τον καιρό που ζχει ζρκει θ ϋϋκρίςθϋϋ τι ζχει αλλάξει?   

           Τι ςασ απαςχολεί?  Τι ςκζφτεςτε για το μζλλον ςασ εδϊ?#  

 

 Τελικά πραγματοποιιςατε τα όνειρά ςασ; 
 

 Έχετε μετανιϊςει που ιρκατε ςτθν Ελλάδα; Πωσ νιϊκετε και ςκζφτεςτε τθν 
Αλβανία? 
 

 

 Εάν ςασ ξαναδινόταν το ελεφκερο τθσ επιλογισ κα ξαναεπιλζγατε να ηιςετε ωσ 
μετανάςτεσ; 
 

 Πωσ αλλάηει θ αίςκθςθ που ζχει κανείσ για τον εαυτό του όταν παίρνει και 
πραγματοποιεί μια τζτοια απόφαςθ  και ηει μια τζτοια εμπειρία? 

 
 Τι ζχει αλλάξει μζςα ςασ και τι ζχει μείνει ςτακερό? 

 
 Τι ζχετε αφιςει πίςω ςασ?  Τι οραματίηεςτε για το μζλλον ςασ? 

 

 

 

 

 

    

 


