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1. Εισαγωγή

Πριν από 20 περίπου μέρες μια πολύχρωμη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας έδειξε 

περίτρανα ότι η νέα μετανάστευση δεν είναι "μπόρα που θα περάσει" και έχει και 

πρόσωπο θηλυκό. Εκατοντάδες μετανάστριες συνοδευόμενες από τα παιδιά τους 

ζήτησαν το αυτονόητο: να γραφτούν τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα στα 

δημοτολόγια του τόπου κατοικίας τους και να εκδίδεται πιστοποιητικό γέννησης. 

Μέχρι σήμερα περί τα 200.000 παιδιά μεταναστριών έχουν γεννηθεί εδώ, αλλά πολλά 

απ' αυτά είναι σαν να μην υπάρχουν, γιατί το ελληνικό κράτος υποχρεώνει τις 

μητέρες τους να ταξιδεύουν στην χώρα καταγωγής τους και να προσκομίζουν στις 

ελληνικές αρχές πιστοποιητικό γέννησης από εκεί, πράγμα που για διαφόρους λόγους 

είναι συχνά αδύνατο. Αυτό είναι ένα από τα πολλά ειδικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες και καθιστούν τη θέση τους ιδιαίτερα ευάλωτη. 

Μέχρι πρόσφατα οι έρευνες για τη μετανάστευση παραμελούσαν την έμφυλη 

διάστασή της, αλλά αυτό φαίνεται να αλλάζει σήμερα, μαζί με την όλο και πιο 

φανερή θηλυκοποίηση της μετανάστευσης. 

Το δικό μας ερευνητικό πρόγραμμα "'Εμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης από την 

ΝΑ Ευρώπη" εντάσσεται σ' αυτό το ρεύμα. Θα σας παρουσιάσω εν συντομία το 

πρόγραμμά μας και στη συνέχεια θα σχολιάσω ορισμένες όψεις του υλικού που 

προέκυψε. Μελετήσαμε δύο ομάδες μεταναστών που κατοικούν στην πόλη του 

Βόλου, άνδρες και γυναίκες, από την Αλβανία και τη Βουλγαρία. Οι δύο αυτές 

ομάδες επιλέχθηκαν για δύο λόγους: πρώτον γιατί είναι οι πολυπληθέστερες και 

δεύτερον επειδή παρουσιάζουν διαφορετική σύνθεση ως προς το φύλο και την 

οικογενειακή συγκρότηση. Στην περίπτωση των Αλβανών κυριαρχούσαν οι άντρες 

μέχρι το 1997, ενώ μετά άρχισαν να φέρνουν και τις οικογένειές τους. Στην 
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περίπτωση των Βοuλγaρων κυριαρχούν οι γυναίκες, οι οποίες συνήθως 

μεταναστεύουν μόνες τους αφήνοντας πίσω την οικογένεια τους. Τα τελευταία χρόνια 

όμως παρατηρείται και στην ομάδα αυτή το φαινόμενο της οικογενειακής 

ανασυγκρότησης στην Ελλάδα. Ωστόσο, αν οι τάσεις που παρατηρήσαμε στο δείγμα 

μας ισχύουν γενικότερα, φαίνεται ότι η οικογένεια περνάει μια σοβαρή κρίση στη 

Βουλγαρία, με πολύ μεγάλα ποσοστά διαζυγίων. Αντίθετα, στην περίπτωση της 

αλβανικής κοινότητας παρατηρείται μεν ένα χάσμα γενιών, αλλά ο ίδιος ο θεσμός της 

οικογένειας όχι μόνο φαίνεται να αντέχει στις πολλαπλές πιέσεις που προκύπτουν από 

τη μεταναστευτική διαδικασία, αλλά και να στρέφεται προς την ενίσχυση 

πατριαρχικών προτύπων. 

Στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε το βιωματικό λόγο των μεταναστών, τη 

διαμόρφωση νέων υποκειμενικοτήτων στο πλαίσιο της διεθνούς κινητικότητας και 

την επίδραση του φύλου στις εν λόγω διαδικασίες. Προς το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήσαμε ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο τη συγκέντρωση ημι-δομημένων 

συνεντεύξεων και τη συμμετοχική παρατήρηση. Συνολικά συγκεντρώσαμε 60 

αφηγήσεις ζωής. Αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε μια διαγενειακή προσέγγιση, 

ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι η βιωματική ηλικία του πληροφορητή είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας προκειμένου για κοινωνίες που έζησαν τα 

τελευταία 20 χρόνια συγκλονιστικές κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές. Γι' αυτό το 

λόγο χωρίσαμε το δείγμα μας σε δύο ηλικιακές ομάδες: τους ενήλικες 30-45 ετών, οι 

οποίοι μεγάλωσαν και εργάστηκαν στην κομμουνιστική Αλβανία και Βουλγαρία και 

έζησαν τη μετάβαση ως ενήλικες και τη νεαρή ηλικία των 17-30 ετών που 

ενηλικιώθηκαν στην Ελλάδα. Ενδεικτικά συγκεντρώσαμε επίσης αφηγήσεις ζωής από 

μια τρίτη ηλικιακή ομάδα, άνω των 50 ετών. Σκοπός μας ήταν να διερευνήσουμε 

κατά πόσο οι τρεις αυτές γενιές μεταναστών έζησαν και ερμηνεύουν διαφορετικά το 

παρελθόν και το παρόν τους, ιδίως ως προς τις έμφυλες σχέσεις. Τέλος, αξίζει να 

αναφερθεί ότι οι συνεντεύξεις δομήθηκαν γύρω από τρεις διαφορετικούς θεματικούς 

άξονες: ιστορική κουλτούρα, εργασία και διαπολιτισμική επικοινωνία. Δεν είμαστε 

ακόμα σε θέση να διατυπώσουμε γενικά συμπεράσματα. Στη σημερινή μου 

ανακοίνωση θα προσπαθήσω να κάνω μια πρώτη προσέγγιση του υλικού μέσα από το 

πρίσμα του αισθήματος της ασφάλειας και της ανασφάλειας.

2. Θεωρητικό πλαίσιο
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Θα ξεκινήσω όμως με κάποιες θεωρητικές επισημάνσεις που συσχετίζονται με τις 

χρονικότητες που εμπλέκονται στη μεταναστευτική διαδικασία: το παρελθόν, το 

παρόν και το μέλλον. Μια πρώτη σειρά παρατηρήσεων αφορά την κοινωνική μνήμη. 

Ο Maurice Halbwachs (1994[1925], 1950) έκανε τρεις σημαντικές διαπιστώσεις 

σχετικά με τη λειτουργία της μνήμης: α) ότι τα άτομα θυμούνται ως μέλη κοινωνικών 

ομάδων, β) ότι η μνήμη τους συγκροτείται από μεταβαλλόμενα κοινωνικά πλαίσια 

μνήμης και γ) ότι η μνήμη διαμορφώνεται και μεταπλάθεται υπό το πρίσμα του 

παρόντος. Και τα τρία αυτά στοιχεία είναι σημαντικά για την ερμηνεία των δικών μας 

αφηγήσεων ζωής, και ιδίως τα πλαίσια της μνήμης:  οι μετανάστες από τις πρώην 

σοσιαλιστικές χώρες αλλάζουν πλαίσια μνήμης με δύο κυρίως τρόπους: α) με τη 

μετάβαση από τον κομμουνισμό στο νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό και β) αλλάζοντας 

χώρα και κοινωνικό περιβάλλον. (Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι και η σχέση 

ηλικίας και κοινωνικής ομάδας: όταν κάποιος περνάει από την παιδική ηλικία στην 

ενήλικη ζωή, αλλάζει κοινωνική ομάδα και εντάσσεται σε διαφορετικά κοινωνικά 

πλαίσια μνήμης.) Όλα αυτά επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι μετανάστες 

θυμούνται το παρελθόν τους, αλλά και τον τρόπο που βιώνουν το παρόν. 

Η μνήμη όμως δεν καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από το παρόν. Ο 

"παροντισμός" του Halbwachs είναι ίσως το σημείο που έχει δεχτεί τη μεγαλύτερη 

κριτική. Νεότεροι μελετητές της κοινωνικής μνήμης τόνισαν το ρόλο της 

πολιτισμικής παρακαταθήκης του παρελθόντος όχι μόνο για τον τρόπο που μέλη μιας 

κοινωνικής ομάδας βιώνουν το παρόν τους, αλλά και για τον τρόπο που δομούν τις 

αφηγήσεις ζωής τους. Μιλούν για cultural templates (πολιτισμικά πρότυπα) ή cultural 

scripts (πολιτισμικά σενάρια). (Ashplant e.a. 2000, Green 2004). Είναι φανερό ότι 

αυτά τα πολιτισμικά πρότυπα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη γενιά που έζησε ως 

ενήλικες τη μετάβαση από τον κομμουνισμό. 

Τι σημαίνει αυτό για την ερμηνεία του υλικού μας; Σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει 

μόνο κατά πόσο η ανάκληση του παρελθόντος γίνεται μέσα από το πρίσμα του 

παρόντος, όπως υποστήριζε ο Halbwachs. Μας ενδιαφέρει επίσης - και ίσως αυτό 

είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον - το κατά το πόσο το παρελθόν διαμορφώνει τις 

στρατηγικές επιβίωσης των μεταναστών, τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν ή 

φαντάζονται το μέλλον και τις αφηγηματικές ρητορικές που αναπτύσσουν στο λόγο 

τους. 
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Το δεύτερο θεωρητικό ζήτημα που θέλω να θίξω εδώ αφορά την έννοια της 

ανασφάλειας και τη σύνδεσή της με την έννοια του κινδύνου και πως μπορούμε να 

εννοιολογήσουμε τις έννοιες αυτές στα συγκεκριμένα συμφραζόμενα της 

μετανάστευσης και της μετάβασης από τον κομμουνισμό. Ο Giddens (1990) 

θεώρησε την ανασφάλεια ως ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της ύστερης 

μοντερνικότητας και έχει γίνει πλέον κοινός τόπος να μιλάμε για μια "κοινωνία του 

κινδύνου" (Beck 1994) και στη μεταμοντέρνα εποχή. Σύμφωνα με τον Giddens, η 

κοινωνία του κινδύνου άλλαξε και τις χρονικότητες: το παρόν καθορίζεται λιγότερο 

από το παρελθόν παρά από το μέλλον ως φορέα πολλαπλών κινδύνων (Caplan 2000: 

5). Σημαντικό για τη συζήτηση που θέλω να αναπτύξω εδώ είναι και το έργο της 

Mary Douglas. Τρεις ιδέες μου φαίνονται ιδιαίτερα σημαντικές. Η πρώτη είναι ότι η 

αντίληψη του κινδύνου κατασκευάζεται πολιτισμικά και ως εκ τούτου υπάρχει σε 

κάθε κοινωνία μια κοινωνική επιλογή των κινδύνων. Η δεύτερη είναι ότι η αντίληψη 

του κινδύνου συμβάλλει στην κατασκευή μιας "ηθικής κοινότητας". Η τρίτη είναι ότι 

η αντίληψη του κινδύνου συνδέεται με την άσκηση της πολιτικής εξουσίας και ότι 

αλλιώς λειτουργεί στο κέντρο και αλλιώς στα περιθώρια της εξουσίας (Caplan 2000, 

Douglas & Wildavsky 1983, Douglas 1994).

Τώρα το είδος των κινδύνων που συνήθως νοούνται σ' αυτή τη θεωρητική συζήτηση 

είναι διαφορετικό απ' αυτό που προκύπτει από το υλικό μας. Απ' ο,τι γνωρίζω, η 

θεώρηση για μια κοινωνία του κίνδυνου σπάνια έχει συνδεθεί με το φαινόμενο της 

μετανάστευσης (για εξαιρέσεις βλέπε Μπακαλάκη και Σερεμετάκη) και ακόμα πιο 

σπάνια με τη μετάβαση στις μετακομμουνιστικές κοινωνίες. Το ερώτημα είναι λοιπόν 

κατά πόσον αυτή η θεωρία μπορεί να μας βοηθήσει να ερμηνεύσουμε τα 

εθνογραφικά μας δεδομένα σχετικά με το συγκεκριμένο μεταναστευτικό ρεύμα.

Ανασφάλεια και μετανάστευση

Αισθήματα ανασφάλειας εκφράζονται σε πολλά σημεία των συνεντεύξεων μας. Μια 

σαραντάρα Βουλγάρα, όταν τη ρωτήσαμε για τα μελλοντικά της σχέδια, είπε 

ενδεικτικά ότι αισθάνεται σαν ψάρι χωρίς νερό. Σε πολλές συνεντεύξεις επίσης η 

ανασφάλεια εκφράζεται με τη φράση "είμαστε ξένοι εδώ". Η ανασφάλεια όμως του 

μετανάστη δεν συνδέεται με αόρατους κινδύνους, όπως συμβαίνει συχνά στην 

"κοινωνία του κινδύνου", αλλά με τα μεταναστευτικά καθεστώτα που έχουν 

διαμορφωθεί στις κοινωνίες υποδοχής (Κing 2000, Pavlou 2004). Οι κίνδυνοι στους 
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οποίους αναφέρονται αφορούν πρώτ' απ' όλα το καθεστώς παρανομίας ή ημι-

παρανομίας στο οποίο αναγκάζονται να ζουν και την ανάγκη να μείνουν "αόρατοι", ο 

αγώνας δρόμου να αποκτήσουν τα απαραίτητα "χαρτιά" και τα ένσημα. Για άλλους, 

ιδίως για ενήλικες από την Αλβανία, η ίδια η ελληνική κοινωνία μετατρέπεται σε μια 

κοινωνία "όλων των κινδύνων": η διάδοση των ναρκωτικών, η αδυναμία κοινωνικού 

ελέγχου των παιδιών τους, η μεγαλύτερη ελευθερία στις ερωτικές σχέσεις και η 

μοιχεία είναι μερικοί από τους κινδύνους που αναφέρονται και οδηγούν σε μια 

κατασκευή μια ηθικής κοινότητας με την ενίσχυση των πατριαρχικών ηθών στις 

μεταναστευτικές κοινότητες. Ή σωστότερα, πρόκειται για μια επανεφεύρεση των 

πατριαρχικών αξιών εάν συγκρίνουμε τις σημερινές ρητορικές με τις αφηγήσεις που 

αναφέρονται στις έμφυλες σχέσεις επί κομμουνισμού. Η κοινωνική αυτή ανασφάλεια 

είναι πιο εμφανής στην αλβανική κοινότητα παρά στη βουλγαρική, και πιο εμφανής 

στους γονείς - και ιδίως στις μανάδες - παρά στα παιδιά τους. Αν και πολλοί νέοι 

μετανάστες έχουν άλλη αντίληψη από τους γονείς τους και συχνά έρχονται σε 

σύγκρουση μαζί τους, υπάρχουν και αρκετοί, κυρίως αγόρια, που ενστερνίζονται το 

πατριαρχικό λόγο των γονιών τους. Ένα από τα απτά αποτελέσματα αυτής της 

"ηθικής κοινότητας" είναι η υιοθέτηση εκ μέρους των αγοριών γαμήλιων πρακτικών 

που βασίζονται σε αυτό το πατριαρχικό λόγο: ζητούν παρθένα ως μέλλουσα σύζυγο, 

προσφεύγουν σε προξενιό ή φροντίζουν μόνοι τους να φέρουν "ασφαλή" νύφη από 

την Αλβανία, δηλαδή "γυναίκα για σπίτι".

Αυτό πάντως που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σ' αυτή τη ρητορική περί 

κινδύνων είναι ότι οι μετανάστες και οι μετανάστριες αντιστρέφουν το κυρίαρχο 

λόγο: ενώ τα ελληνικά ΜΜΕ βλέπουν τον κίνδυνο στον "αλλοδαπό", οι ίδιοι οι 

μετανάστες βλέπουν τον κίνδυνοι στην ελληνική κοινωνία.

Ανασφάλεια και κομμουνιστικό παρελθόν

Ας δούμε τώρα πως το αίσθημα ανασφάλειας των μεταναστών συνδέεται με το 

κομμουνιστικό παρελθόν και την κατάρρευση του. Εάν, όπως πολλοί πιστεύουν, η 

μετάβαση στον κομμουνισμό αποτελούσε και μια είσοδο στη μοντερνικότητα, κατά 

πόσο ισχύει και για τις κοινωνίες αυτές το σχήμα του Giddens; Με άλλα λόγια, ήταν 

και η κομμουνιστική κοινωνία μια κοινωνία του κινδύνου; Ή μήπως η ανασφάλεια 

εμφανίζεται με τη μετάβαση σε μια οικονομία της αγοράς; Και αν ισχύει αυτή η 

δεύτερη υπόθεση, κατά πόσο μπορούμε να ερμηνεύσουμε το μεταναστευτικό σχέδιο 

ως αναζήτηση μιας νέας ασφάλειας;
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Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι φυσικά πιο περίπλοκη απ' αυτό που μπορώ 

να παρουσιάσω εδώ. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε μια σχετική 

ασφάλεια επί κομμουνισμού: η καθημερινή επιβίωση, η στέγαση, η πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και στην υγεία ήταν ασφαλισμένα. Γι' αυτό οι 

πληροφορητές μας, ακόμα και αυτοί που ήταν αντίθετοι με το καθεστώς, 

αναπτύσσουν συχνά μια νοσταλγική ρητορική, αντιδιαστέλλοντας τη σημερινή τους 

ανασφάλεια με τη σχετική ασφάλεια που χαίρονταν επί κομμουνισμού, τη σημερινή 

εξατομίκευση και τον ανταγωνισμό με την παλιά συλλογικότητα, και την σημερινή 

ανισότητα με την υποτιθέμενη σοσιαλιστική ισότητα. (παραδείγματα ερμηνείας του 

παρελθόντος υπό το πρίσμα του παρόντος). 

Υπήρχε όμως μια βασική ανασφάλεια μέσα στην ασφάλεια: το κακό βιογραφικό. 

Όπως μας είπε ένας πληροφορητής από τη Αλβανία, το καθεστώς του Χότζα 

εξασφάλιζε μια ηρεμία, αλλά ήταν η ηρεμία του προβάτου που ακολουθεί τυφλά και 

δεν έχει λόγο. Όποιος άνοιγε το στόμα του αποκτούσε κακό βιογραφικό και το κακό 

βιογραφικό υπονόμευε την ασφάλεια που παρεχόταν στους υπόλοιπους. Η πρακτική 

αυτή είχε και μια έμφυλη διάσταση: η πολιτική δίωξη και ο κοινωνικός 

εξοστρακισμός αφορούσε κυρίως τους άνδρες, αλλά ιδίως στην Αλβανία είχε 

επιπτώσεις και για τις γυναίκες, γιατί το κακό βιογραφικό ίσχυε για ολόκληρη την 

οικογένεια. Έτσι αρκετές κοπέλες έμειναν ανύπαντρες γιατί η οικογενειά τους είχε 

κακό βιογραφικό.

Ανασφάλεια και στρατηγικές καθημερινής ζωής

Τώρα πως συνδέεται αυτό το συγκεκριμένο παρελθόν με το σημερινό αίσθημα 

ανασφάλειας των μεταναστών και με τις στρατηγικές τους για την απόκτηση ενός 

ασφαλέστερου μέλλοντος; 'Ενα καλό παράδειγμα είναι η ευκολία με την οποία 

Αλβανοί και Αλβανίδες αποφασίζουν να βαπτιστούν Ορθόδοξοι και να υιοθετήσουν 

ελληνικά ονόματα: μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ως μια προσπάθεια απόκτησης 

"καλού βιογραφικού". Αυτό είναι επίσης ένα παράδειγμα πολιτισμικών προτύπων του 

παρελθόντος που καθορίζουν τις στρατηγικές επιβίωσης στο μεταναστευτικό παρόν. 

Η περίπτωση της Ανιέζας, μιας Αλβανίδας σαραντάρας, επιβεβαιώνει αυτή την 

επιστράτευση πρακτικών του παρελθόντος, αλλά μας δείχνει επίσης τη σύνδεση με το 

θεσμικό πλαίσιο στη χώρα υποδοχής και με το φύλο. Όταν μας παραχώρησε 

συνέντευξη, μόλις είχε καταφέρει να νομιμοποιηθεί με τον άνδρα της. Μας διηγήθηκε 

ότι όταν τελείωσε το Πανεπιστήμιο στην Αλβανία επί Χότζα αποφάσισε να γίνει 
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μέλος του κόμματος για να αποκτήσει πρόσβαση σε μια σχολή ειδίκευσης. Με την 

ίδια ευκολία αποφάσισε 10 χρόνια αργότερα να βαπτιστεί Ορθόδοξη, μόλις έφτασε 

στην Ελλάδα και έγινε “Χριστίνα”. Όταν αργότερα νομιμοποιήθηκε, αισθάνθηκε 

μεγαλύτερη ασφάλεια και διεκδίκησε ξανα το αλβανικό της όνομα. Λίγο καιρό 

αργότερα όμως χώρησε από τον άνδρα της, έγινε ξανά παράνομη, και αναγκάστηκε 

να πιάσει δουλειά σε ένα φαστ-φουτάδικο, με την ελπίδα να αποκτήσει ένσημα και 

έτσι να βγάλει άδεια παραμονής στο δικό της όνομα. Εκεί ξαναέγινε "Χριστίνα".

Η στρατηγική της Ανιέζας/Χριστίνας είναι μια στρατηγική που υιοθετείται τόσο από 

άνδρες όσο και από γυναίκες. Η έμφυλη διάσταση αυτής της πρακτικής φαίνεται 

κυρίως σε δύο σημεία. Από τη μια πλευρά οι γυναίκες φαίνεται να παίζουν ένα 

ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αναζήτηση κουμπαριάς, και κατά προτίμηση "καλής" 

κουμπαριάς και στην ανάπτυξη δικτύων διαπροσωπικών σχέσεων με μέλη της 

ελληνικής κοινωνίας. Αφετέρου, η περίπτωση της Ανιέζας μας δείχνει πόσο ευάλωτες 

είναι οι γυναίκες μετανάστριες, μια που η άδεια παραμονής τους συνήθως εξαρτάται 

από κάποιον άνδρα (πατέρα ή σύζυγο). 

Η θρησκεία φαίνεται να παίζει ένα πολλαπλό ρόλο στην αναζήτηση μιας νέας 

ασφάλειας στο επίπεδο της καθημερινότητας. Πέρα από την προσχώρηση στην 

Ορθόδοξη εκκλησία, μια πρακτική που είναι ευρύτερα γνωστή, παρατηρήσαμε και 

άλλες πρακτικές που οδηγούν στην αναζήτηση ασφάλειας μέσα από τη διαμόρφωση 

εναλλακτικών ταυτοτήτων και μιας άλλης κοινωνικότητας. Ένα παράδειγμα είναι μια 

πρακτική που παρατηρήσαμε κυρίως σε νεαρούς Αλβανούς, άνδρες και γυναίκες: η 

προσχώρηση στην Ευαγγελική εκκλησία. Ένα άλλο παράδειγμα είναι μια πρακτική 

που παρατηρήσαμε κυρίως σε γυναίκες από τη Βουλγαρία: η πίστη στα όνειρα, στα 

άστρα, στην ενσάρκωση και στη μαγεία, όπου το μέλλον μπαίνει στη ζωή τους όχι 

τόσο ως επαπειλούμενος κίνδυνος, αλλά ως πεπρωμένο. Για παράδειγμα, μια 

Βουλγάρα που πιστεύει στην ενσάρκωση, μας είπε ότι στην προηγούμενη ζωή της 

ζούσε στην Ελλάδα, ενώ άλλες μας μίλησαν για όνειρα ή καφετζούδες που 

προανήγγειλαν τη μετανάστευσή τους είτε ως "καλό" είτε ως "κακό μανδάτο". Είναι 

ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της έρευνάς μας, στο οποίο δεν μπορώ να επεκταθώ 

τώρα, και που χρειάζεται οπωσδήποτε περαιτέρω διερεύνηση.

Η ανασφάλεια ως ζητούμενο
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Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η μετανάστευση δεν ξεκινάει πάντα ως 

αναζήτηση ασφάλειας από ένα αβέβαιο μέλλον. Μπορεί να συμβεί και το αντίθετο: η 

μετανάστευση ως πρόκληση, ως αναζήτηση του άγνωστου, ως περιέργεια, ως ρήξη 

με την ασφάλεια που παρέχει το οικογενειακό περιβάλλον. Αν και αυτό αποτελεί 

περισσότερο ένα ανδρικό φαινόμενο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια 

ανδρική και μια γυναικεία εκδοχή. Στην περίπτωση των ανδρών το μεταναστευτικό 

ταξίδι παρουσιάζεται ως περιφρόνηση αν όχι και αναζήτηση του κινδύνου και γεννάει 

μια ηρωϊκή αφήγηση, στην οποία κεντρικό ρόλο παίζει η ανδρική παρέα και δομείται 

η ανδρική ταυτότητα. Η γυναικεία εκδοχή αφορά γυναίκες που μεταναστεύουν μόνες 

τους ή παροτρύνουν τους άνδρες τους να μεταναστεύουν μαζί. Στην περίπτωση αυτή, 

τα κίνητρα, πέρα από μια περιέργεια για έναν άλλο κόσμο πέρα από τα σύνορα, έχουν 

συχνά να κάνουν με την κατάσταση στην οικογένεια τους: η αδυναμία του άνδρα 

τους να θρέψει την οικογένεια, μια κακή πεθερά, ένα πρόβλημα στο ζευγάρι, το 

μέλλον των παιδιών της, τα πατριαρχικά ήθη. Στις αφηγήσεις τους οι γυναίκες αυτές 

δομούν συχνά μια εναλλακτική γυναικεία ταυτότητα, η οποία δεν είναι ηρωϊκή, όπως 

στην περίπτωση των αντρών, αλλά όπου η γυναίκα παρουσιάζεται σαν αυτόνομη 

προσωπικότητα, σαν προστάτιδα της οικογένειας της και σαν ένα άτομο ικανό να 

αποφύγει όλους τους κινδύνους χάρη στην κοινωνικότητά της.

Συμπέρασμα

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν θα λέγαμε ότι το αίσθημα ανασφάλειας διαμορφώνεται 

κυρίως από τη μετάβαση και πέρα, αλλά κυρίως μέσα από τις εμπειρίες των 

μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το αίσθημα ανασφάλειας είναι πιο ισχυρό στην 

πρώτη γενιά, χωρίς όμως να απουσιάζει και από τη δεύτερη. Παρουσιάζεται και στα 

δύο φύλα, αλλά οι γυναίκες είναι πολύ πιο ευάλωτες λόγω της μεταναστευτικής 

πολιτικής και της εξάρτησής τους από τους άνδρες για την απόκτηση δικαιωμάτων. 

Ανάμεσα στις στρατηγικές αντιμετώπισης της ανασφάλειας σημαντικό ρόλο παίζουν 

αφενός η οικογένεια, με την ενίσχυση των πατριαρχικών αξιών και αφετέρου η 

θρησκεία. Υπάρχουν βέβαια και άλλες πρακτικές που δεν είχα τον καιρό να 

αναπτύξω εδώ, όπως η διεκδίκηση δικαιωμάτων, η διαμαρτυρία (όπως για 

παράδειγμα στο αλβανικό χιπ-χοπ), ο έρωτας. Γι' αυτό θα σας μιλήσουμε άλλη φορά.
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